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»زوجة رجل مهم« حتتج على إجراءات 
السفر فى مطار القاهرة

الوفاة السادسة بني مراقبى الثانوية العامة

   )د.ب.أ(:
رجل  زوج��ة  احتجت  حيث  غريبة،  واقعة  األح��د  أم��س  القاهرة  مطار  شهد 
األعمال املصرى املهندس أحمد عز، أمني التنظيم باحلزب الوطنى الدميقراطى، 

على إجراءات التفتيش املتبعة لتأمني الركاب واملطار.
وكانت الزوجة قد توجهت بصحبة ابنها للسفر على طائرة بريطانية إلى لندن 
وتولت مندوبة شركة الطيران إنهاء إجراءاتهما دون إبالغ منفذ الصالة بوجود 
جوازى سفرهما معها، وأثناء دخول الزوجة اعترضها رجل األمن إلبراز جواز 
سفرها. فما كان من الزوجة إال أن نهرته وانتقدت اإلجراءات، قائلة: »إيه قلة 
الذوق دى« ثم اتصلت بزوجها وعندما استمع حلقيقة ما حدث قدم أسفه لرجل 

األمن ومت إنهاء إجراءات سفر الزوجة. وحررت الشرطة مذكرة مبا حدث.

  كتب ــ حسن صالح:
فى الوقت الذى ودع فيه أمس طالب الثانوية العامة االمتحانات، سجلت محافظة 
القليوبية حالة الوفاة السادسة بني مراقبى الثانوية العامة خالل امتحانات هذا 
العام. شعر محمود جابر على 45 عاما �� املدرس مبدرسة املنوفية التعليمية بشبني 
الكوم، وهو يراقب فى جلنة حسن أبوبكر بالقناطر اخليرية بإعياء شديد، نقل 
على إثره ملستشفى القناطر اخليرية، ليلفظ أنفاسه األخيرة متأثرا بأزمة قلبية، 

لتكون احلالة األولى التى تسجل بني مراقبى محافظات وجه بحرى. 

لقاء بدون نتائج بني نقيب احملامني 
ورئيس »األعلى للقضاء«

 »تآكل جزئى« لإلضراب فى احملافظات 
  كتبت ــ ياسمني سليم وندى اخلولى:

عبداحلميد  ع��ادل  واملستشار  احملامني،  نقيب  خليفة،  حمدى  لقاء  فشل 
إنهاء األزمة  رئيس مجلس القضاء األعلى، أمس، فى حتقيق أى تقدم نحو 

احلالية بني احملامني والقضاة.
الذى مت على هامش جلسة قيد احملامني  اللقاء  تعليقا على  وقال خليفة 

اجلدد مبحكمة النقض »مفيش أى حاجة جديدة«.
ولكن مصدرا فى نقابة احملامني يرى أن رفض خليفة احلديث عما جرى 
فى اللقاء يرجع إلى وجود »اتفاق بني النقابة والهيئات القضائية على عدم 

احلديث فى اإلعالم خالل الفترة احلالية وحتى يتم التوصل حلل لألزمة«.
ووصف املصدر �� الذى رفض ذكر اسمه �� لقاء خليفة والنائب العام أمس 
األول، بأنه »أولى املباحثات بني الطرفني خالل اجلولة الثانية من املفاوضات 
بينهما«. إال أنها استدركت »اللقاء لم يأت بجديد فى أزمة طنطا، ولكنه شهد 

احلديث عن كيفية التعامل بني كال الطرفني خالل الفترة املقبلة«.
وقال محمد طوسون، عضو مجلس النقابة العامة، والذى حضر اللقاء مع 

خليفة: »لست متفائال مبا يحدث، املفاوضات حتجرت، وال يوجد جديد«.
فى الوقت نفسه تراجع معدل التزام احملامني فى احملافظات باإلضراب حيث 
الذين  العشرات من احملامني  الفرعية، حتقيقات مع  النقابات  يشهد عدد من 
أع��رب عدد من  العامة، كما  النقابة  التى أصدرتها  ق��رارات اإلض��راب  خالفوا 
صغار احملامني عن استيائهم من »طول اإلضراب،« والذى دخل يومه العشرين.

من جهة أخرى، قضت محكمة القضاء اإلدارى أمس برئاسة املستشار محمد 
إبراهيم بإلغاء دعوة عدد من احملامني لعقد جمعية عمومية طارئة فى أول يوليو 
املقبل لسحب الثقة من نقيب احملامني حمدى خليفة، وقبلت الدعوى املقامة 
من عمر هريدى، أمني صندوق نقيب احملامني ضد طارق العوضى برفض عقد 
االستئناف،  محكمة  رئيس  نائب  ال��ب��ارودى،  أش��رف  املستشار  وشن  اجلمعية. 
هجوما حادا على نقيب احملامني ورئيس نادى القضاة املستشار أحمد الزند 

قائال: إنهما حوال النزاع بني احملامني والقضاة إلى »خناقة فى حارة«.
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  كتب ــ هيثم خيرى وآية أمان و)أ.ش.أ(: 
قرر املجلس الوزارى لدول حوض النيل فى ختام اجتماعاته 
لعقد  نيروبى  الكينية  العاصمة  اختيار  أب��اب��ا  ب��أدي��س  أم��س 
االجتماع االستثنائى لوزراء املياه لدول حوض النيل ملناقشة 
فى  وذلك  االط��ارى  لالتفاق  واملؤسسية  القانونية  التداعيات 
شهر سبتمبر املقبل وبحضور جميع وزراء املياه لدول احلوض 
العشر. وقد انتهى االجتماع باإلعالن عن خالفات فى مؤمتر 
صحفى. فقد قال وزير الرى واملوارد املائية السودانى كمال 

على محمد إن بالده ستوقف التعاون مع دول مبادرة حوض 
تصريح  وتسبب  قانونية.  مسائل  يطرح  االت��ف��اق  ألن  النيل 
الوزير السودانى فى رد عنيف فورى من جانب وزير املوارد 
املائية اإلثيوبى أصفاو دينجامو الذى قال إن السودانيني لم 
يكشفوا عن نيتهم جتميد التعاون خالل االجتماع الذى استمر 
املائية  امل��وارد  وزي��ر  الدين عالم  الدكتور نصر  وأك��د  يومني. 
والرى أن مشاركة مصر فى هذه االجتماعات جاءت لتأكيد 
املنفرد  بالتوقيع  احل��وض  دول  من  خمس  قيام  ازاء  موقفها 

على مسودة االتفاق االطارى والتداعيات القانونية واملؤسسية 
التى ترتبت على ذلك وتوضيح تأثيرها السلبى على مسيرة 
عنه  عبرت  ال��ذى  امل��وق��ف  وه��و  املختلفة  وأنشطتها  امل��ب��ادرة 
دول  بقرار  الوزير  واشاد  والسودانية.  املصرية  النظر  وجهتا 
خيرى  وائل  الدكتور  تعيني  على  باملوافقة  باالجماع  احلوض 
مديرا  بالقاهرة  النيل  ح��وض  مل��ب��ادرة  الوطنى  املكتب  مدير 

تنفيذيا لسكرتارية املبادرة ملدة عامني. 
وأوغندا  إثيوبيا  وه��ى  اخلمس  االفريقية  ال���دول  وك��ان��ت 

وتنزانيا ورواندا وكينيا قد أعلنت أمس أنها لن تتراجع عن 
اتفاق عنتيبى الذى وقعته لتقاسم مياه النيل. وصرح الوزير 
اإلث��ي��وب��ى أص��ف��او دينجامو أم��س: »االت��ف��اق امل��وق��ع ال ميكن 
العودة عنه«. وأضاف: »لكن نأمل أن نصل إلى إجماع وآمل 
أن ننجز ذلك قريبا جدا«. وأعلنت الدول اخلمس أنها ستمنح 
دول ح��وض النيل األخ��رى وه��ى مصر وال��س��ودان وبوروندى 
إلى  لالنضمام  سنة  مهلة  الدميقراطية  الكونغو  وجمهورية 

االتفاق. 

استمرار املواجهات وسط سيناء.. و»حفظ السالم« تراقب بـ»الهليكوبتر«

اختتام اجتماعات وزراء النيل بتصريحات »عنيفة« بني السودان وإثيوبيا  
مصر جتدد رفضها التفاق عنتيبى 

 مجهولون فجروا خط الغاز الدولى.. ومصر تنفى إغالق معبر العوجة مع إسرائيل 
  كتب ــ مصطفى سنجر:

العريش وطابا  الواصل بني  الدولى  الغاز  فجر مجهولون امس خط 
والذى يبلغ طوله نحو 240 كيلومترا وأفادت املصادر أن أنبوب الغاز مت 
تفجيره باستخدام مادة تى. ان. تى وقذيفتى هاون من مخلفات احلروب 
كيلومترات   6 بنحو  العريش  جنوب  احلفن  قرية  عن  تبعد  منطقة  فى 
العريش  إلى  وصل  وقد  كيلومترا.   30 العريش  جنوب  عن  تبعد  والتى 
عمليات  ملتابعة  بورسعيد  ومن  القاهرة  من  للشركة  تابعون  مهندسون 

إصالح األنبوب.
إلى  الطبيعى  الغاز  بتوصيل  يقوم  الذى  الثانى  الفرع  هو  الغاز  خط 
مدينة العقبة فى األردن وينطلق منها حتى سوريا وتضاربت أنباء حول 
وجود فرع من اخلط يؤدى إلى إسرائيل عبر العوجة إال أن املؤكد أن 
املتوسط  البحر  من حتت سطح  إسرائيل مير  إلى  املوصل  الغاز  خط 
انطالقا من محطة الضخ فى قرية الشالق بالشيخ زويد التى تقع على 
ساحل البحر ويصل إليها الغاز من العريش التى يصل اليها الغاز من 
محطة ضخ رمانة غرب العريش بنحو 180 كيلومترا والتى يصل إليها 

الغاز من حقول بورسعيد.  
وأم قطف  أم شيحان  لقرى  توغلها ومحاصرتها  القوات من  وكثفت 
ووادى العمر والطارة وجتمعات صغيرة أخرى طوال نهار أمس، لتنسحب 
تدريجيا عند الغروب إلى مواقع بعيدة عن مناطق التوتر، مثلما حدث 

أمس األول. 
الشرطة  لقوات  السماح  بعدم  أمنية  أجهزة  قطعتها  تعهدات  ورغ��م 
مبداهمة املنازل، فإن فجر األحد شهد اقتحام عدد من املنازل فى وادى 
عن  أسفرت  والشرطة،  مسلحني  بني  اشتباكات  لوقوع  أدى  ما  العمر، 
عرقلة العمل فى منفذ العوجة متاما بعد أن رد املسلحون بقطع الطريق 

واستهدفوا شاحنات كانت فى طريقها إلى املعبر املؤدى إلى إسرائيل.
وقال شهود عيان ل�»الشروق« إن »طائرة هليوكوبتر تابعة لقوات حفظ 
السالم متعددة اجلنسيات راقبت حتركات 15 مدرعة حتركت نحو املعبر 
ولم تغادر سماء املنطقة إال بعد انسحاب املدرعات إلى مناطق بعيدة 

عن احلدود«.
وادى  منطقة  قيادات  أح��د  الدلح  موسى  نفى  اآلخ��ر،  اجلانب  على 
األهالى فى  يتبناه  »مطلب  تردد عن  ما  أمنيا،  املطلوبني  وأب��رز  العمر، 
الدلح فى  العمر ومحيطها عن تدويل قضية سيناء«. وأكد  قرى وادى 
تقليب  مغرضة هدفها  »شائعات  هذه  أن  »الشروق«  مع  هاتفى  اتصال 
قيادات الدولة ضد االهالى فى سيناء لتبرير استخدام القوة املفرطة 

فى وسط سيناء«.
وقال الدلح: »وطنية أبناء القبائل ليست محال للمزايدة ولن يتنازلوا 

عن هويتهم حتت أى ظروف«.
على جانب آخر، ذكرت وكالة أنباء الشرق األوسط أنه مت إدخال 250 
طنا من الدقيق إلى قطاع غزة، عن طريق منفذ العوجة البرى. وكانت 
وكالة األنباء األملانية قد ذكرت أن مصر أوقفت العمل فى هذا املعبر 

بعد هجوم بدو سيناء عليه.

ضياء رشوان يكتب:

جمود وشيخوخة نظام: األرقام ال تكذب 
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سيف اإلسالم القذافى:

 انتهى عصر القادة العظام 
وبدأ عصر مديرى الدول 

زويل: التعليم فى الدول اإلسالمية 
متأخر والبطالة تقتل الشباب

الليبى  الزعيم  جنل  القذافى،  اإلس��الم  سيف  ق��ال 
»قائد  إل��ى  حت��ت��اج  تعد  ل��م  ليبيا  إن  ال��ق��ذاف��ى،  معمر 
وامللوك  العسكريني  أن عصر احلكام  عظيم«، مضيفا 

ووالة العهد قد انتهى ليبدأ عصر »مديرى الدول«. 
وأض���اف ال��ق��ذاف��ى، االب���ن، ف��ى مقابلة م��ع صحيفة 
للمديرين،  »املستقبل  أن  البريطانية  تاميز  ص��ان��داى 
وليس  الدولة  شئون  إلدارة  املديرين  ستنتخب  الناس 
ويلعب سيف اإلسالم،  ال��ع��ظ��ام«.   ال��ق��ادة  وال  امل��ل��وك 
ع��ل��ى ح��د وصف   ���� ال��ك��اري��زم��ي��ة  الشخصية  ص��اح��ب 
على  ليبيا  ص��ورة  تغيير  ف��ى  حيويا  دورا   ���� الصحيفة 
املستوى الدولى، لتسهيل انتقال بالده من دولة منبوذة 

إلى حليف محتمل للغرب. 
التفاصيل ص7

وجه الدكتور أحمد زويل احلاصل على جائزة نوبل 
فى الكيمياء انتقادات حادة للنظام التعليمى فى الدول 
اإلسالمية، مؤكدا أن خطورة البطالة تكمن فى نتائجها 
حيث تتسبب فى قتل روح اإلبداع فى نفوس الشباب، 

إضافة إلى عواقبها االجتماعية األخرى.
العلمى  املستشار  زوي���ل  كتبه  م��ق��ال  ف��ى  ذل��ك  ج��اء 
أوباما  ب��اراك  األمريكى  للرئيس  األوس��ط  الشرق  فى 
أكد  لصحيفة »لوس أجنلوس تاميز« األمريكية، حيث 
زويل أنه عن طريق تسخير العلم كقوة ناعمة خلدمة 
فوائد  املتحدة  الواليات  أن حتقق  الدبلوماسية، ميكن 
فى  ما  أفضل  تستخدم  أن  لها، حيث ميكن  ال حصر 
العالم  م��ع  أف��ض��ل  ع��الق��ات  لبناء  وت��اري��خ��ه��ا  ثقافتها 
اإلسالمى. وأوضح أنه أثناء زياراته، الحظ أن التعليم 
الدول اإلسالمية متأخر بشكل واضح عن  فى معظم 
املعايير الدولية، وبه العديد من أوجه القصور، كما أن 
هناك العديد من املشكالت االقتصادية والبطالة التى 
تواجه الشباب، وهو ما يسبب لهم إحباطا ويأسا غير 
ينتشر  فقيرة،  بيئات  فى  يترعرعون  وه��ؤالء  عاديني. 
املستمرة،  السكانية  ال��زي��ادة  وت��ه��دده��ا  الفساد  فيها 
يختلف  أصبح  ال��ذى  املصرى  املجتمع  فى  وخصوصا 

متاما عما كان عليه فى الستينيات.
من  العديد  رأى  إن��ه  زوي��ل  يقول  نفسه،  الوقت  فى 
مثل  إسالمية  دول  فى  خصوصا  اإليجابية،  اجلوانب 
نحو  حثيثة  خطى  تتخذ  ألنها  وقطر،  وتركيا  ماليزيا 
تطوير التعليم والتكنولوجيا واالقتصاد، بينما اجلانب 
والعراق  وسوريا  مصر  مثل  أخ��رى  دول  فى  اإليجابى 

ولبنان واملغرب هو أنها زاخرة باملواهب الشابة.

عثمان محمد عثمان: »الشباب اآلن أفضل حاال واللى مش شاعر بكده عنه ما شعر« 
تقرير التنمية: يفتقدون الوالء السياسى و13% منهم يتعاطون املخدرات و16% عاطلون

  كتبت ــ أميمة كمال وميريت مجدى:
كيف  ولكن  مصرية،  بأنى  أفتخر  »أن��ا 
لفتاة  ص��ورة  تصدرت  كلمة  ه��ذا«  أظهر 
ف��ى ال��ع��ش��ري��ن م��ن ع��م��ره��ا ع��ل��ى غالف 
تقرير التنمية البشرية الذى أطلق أمس 
الوزراء،  رئيس  فى حضور أحمد نظيف 
باعتبارها معبرة عن النتائج التى جاء بها 
وال��ذى جاء حتت عنوان »شباب  التقرير 

مصر.. بناة مستقبلنا«. 
أحمد  ال����وزراء،  رئ��ي��س  اكتفى  وبينما 
حكومته  إجن��ازات  عن  باحلديث  نظيف، 
دون التطرق إلى نتائج أو دالالت التقرير، 
التنمية  وزي��ر  عثمان،  محمد  عثمان  بدأ 
ق��ائ��ال: إن  االق��ت��ص��ادي��ة، ح��دي��ث��ه بفخر 

م��ن شباب  أف��ض��ل ح���اال  اآلن  ال��ش��ب��اب 
ال��ث��م��ان��ي��ن��ي��ات ح��ي��ث »ان��خ��ف��ض��ت نسبة 
األمية بني الشباب، لتصل إلى 30% فى 
2009، مقابل أكثر من 60% عام 1986، 
نحو 4.7  من  العاملني   ارتفع عدد  كما 
مليون شاب وفتاة فى 1986، إلى ضعف 
على  انعكس  ما  وه��و  حاليا،  العدد  ه��ذا 
م��ن نحو  بينهم  ال��ب��ط��ال��ة  م��ع��دل  خ��ف��ض 
خالل   %16.3 إل��ى   1986 ف��ى   %18.4
العام املاضى«، على حد قوله. وقال »لوال 
األمية لكنا قد وصلنا إلى مصاف املرتبة 
العليا فى تقارير التنمية البشرية«، ولكننا 
حققنا حتسنا فى وضع مصر على مؤشر 

التنمية البشرية. 

ل�»الشروق« ردا على سؤال حول  وقال 
ع���دم إح��س��اس ال��ش��ب��اب ب��ه��ذا التحسن 
»ع��ن��ه��م م���اش���ع���روا، ه��م��ه ح��ي��ع��م��ل��وا إيه 
علشان نعرف إنهم مبسوطني، فى اآلخر 
ماحدش بيشكر احلكومة على أى حاجة 

بتعملها«، على حد قول الوزير. 
وق���د ك��ش��ف ال��ت��ق��ري��ر احل����ادى عشر، 
والذى أعده كل من برنامج األمم املتحدة 
عن  القومى،  التخطيط  ومعهد  اإلمنائى 
أن منط تصويت الشباب فى االنتخابات 
وعدم  الالمباالة  من  عاليا  ق��درا  يعكس 
الشباب  من   %84 وأن  السياسى،  ال��والء 
ال���ذي���ن ي��ح��ق ل��ه��م ال��ت��ص��وي��ت ل���م يدلوا 
ولم  األخيرة.  االنتخابات  فى  بأصواتهم 

ي��ن��ض��م م��ن��ه��م إل���ى األح�����زاب س���وى %3. 
واإلقصاء  التهميش  درجة  يعكس  »وه��ذا 

للشباب« تبعا للتقرير. 
وب��ل��غ��ت ن��س��ب��ة م��ش��ارك��ة ال��ش��ب��اب فى 
للتقرير،  تبعا  املعارض،  السياسى  العمل 
6%، بفارق 12% عن املعدل العاملى، بينما 
ب�%8  املظاهرات  فى  املشاركة  نسبة  تقل 

عن املعدل العاملى وال تتجاوز %3.
انتشار  نسبة  بلغت  التقرير،  وبحسب 
الذكور،  ب���ني   %13 امل���خ���درات  ت��ع��اط��ى 
ما  العمرية  والفئة  اإلن���اث،  بني  و%1.1 
14 عاما هى األعلى فى نسب  بني 13���� 

تعاطيها. 
تفاصيل أخرى ص6

»أ.ف.ب« تسديدة المبارد تخطت خط املرمى وأثارت جدال 

أملانيــــــا واألرجنتــــــني فــــــى دور الثمانيــــــــة باألخطــــــاء التحكيميـــــة 
  الصحف اإلجنليزية تهاجم الريوندا وتصفه باألحمق.. و»األملانية« ترد: إنه ذنب عمره 44 عاًما

واألرجنتني  أمل��ان��ي��ا  ص��ع��دت 
العالم  ب��ك��أس  ال��ث��م��ان��ي��ة  ل���دور 
بسبب  ك���ب���ي���رة  وس�����ط ض���ج���ة 
املؤثرة  التحكيمية  األخ���ط���اء 
مباشر  بشكل  أسهمت  وال��ت��ى 

فى تأهل املنتخبني.
ففى امل��ب��اراة األول��ى سحقت 
أملانيا منافستها اجنلترا بأربعة 
اه������داف ل���ه���دف ف���ى امل���ب���اراة 
»فرى  ملعب  على  اقيمت  التى 
ستايت« فى الوقت الذى كانت 
ف��ي��ه اجن��ل��ت��را ق���اب ق��وس��ني أو 
ال��ت��ع��ادل بعد  ادن���ى م��ن ادراك 
ان كانت متأخرة بهدفني لهدف 

المبارد  ف���ران���ك  اح����رز  ح��ي��ث 
هدفا صحيحا وجتاوزت الكرة 
خط املرمى بنصف متر إال ان 

احلكم اشار باستئناف اللعب.
وف���ى امل���ب���اراة ال��ث��ان��ي��ة فازت 
األرجنتني على املكسيك بثالثة 
اه���داف ل��ه��دف، وج���اء الهدف 
احرزه  والذى  لألرجنتني  األول 

تيفيز من تسلل واضح.
االيطالى  اعتبر  جانبه  م��ن 
الفنى  امل���دي���ر  ك��اب��ي��ل��ل��و  ف��اب��ي��و 
عدم  أن  اجن����ل����ت����را  مل��ن��ت��خ��ب 
للهدف  امل��ب��اراة  حكم  احتساب 
الذى سجله المبارد كان نقطة 

التحول فى املباراة.
الصحف  ش��ن��ت  جهتها  م��ن 
على  عنيفا  هجوما  اإلجنليزية 
وحملته  األوروج��وي��ان��ى  احلكم 
مسئولية اخلسارة الثقيلة، حيث 
قالت ال�»تليجراف« حتت عنوان 
ه��دف المبارد  احتساب  »ع��دم 
أظهر غباء الفيفا« أما ال�»ديلى 
تسحق  »أمل��ان��ي��ا  فقالت  م��ي��ل«، 
تصدق  ال  حماقة  بعد  منتخبنا 
»ذا  ق��ال��ت  فيما  احل���ك���م«،  م��ن 
صن« حتت عنوان »ال تأسفى يا 
إجنلترا بسبب احلكم املخزى«، 
ومساعديه  احل��ك��م  أن  م��ؤك��دة 
كانوا عميانا فى عدم احتساب 

هدف المبارد«. 
»بيلد  ح���اول���ت  ج��ان��ب��ه��ا  م���ن 
اتهامات  على  ال���رد  األمل��ان��ي��ة« 
تقريرها  ف��ع��ن��ون��ت  اإلجن��ل��ي��ز، 
عن املباراة بعنوان »هل بوابتكم 
للعبور هى احلكم؟.. ال نظن«. 
الرياضة ص11 و12 و13

مباريات اليوم »بتوقيت القاهرة«

تبث علىالفريقانملعب املباراةالتوقيت

اجلزيرة +9 و+10هولندا ــ سلوفاكياموزيس مابيدا5:00م

نايل سبورت )أرضى( البرازيل ــ تشيلىإيليس بارك9:30م
واجلزيرة +9 و+10

مرشد اإلخوان محمد بديع فى احللقة األولى
من حواره مع »الشروق«:

مستعدون للتنسيق مع اجلميع 
إال احلزب الوطنى

  خضنا معركة الشورى رهاًنا على وجود
        شىء من الذكاء لدى النظام

  ال مانع من مقاطعة االنتخابات شرط إجماع 
05نص احلواراملعارضة على ذلك

الطبعة الثانية



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 : 26440146 / 02
فاكس :  22412420 / 02

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

أخباراً  ـــشـــروق  ال جـــريـــدة  تــنــشــر 
ومقاالت باتفاق حصرى مع:

النيويورك تاميز
الفايننشيال تاميز

اجلارديان
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

االقتصـــاد:
شيرين عبدالرازق

العــرب والعالــم:
أشرف البربرى

التحقيقـات:
محمد موسى 

ألوان احلياة:
داليا شمس 

الثقــافــــة:
حمدى عبدالرحيم

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
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صعب

احلمل 3/22 : 4/20

الثور 4/21 : 5/21

حتتاج أن تعيد النظر فى اهتمامك 
الزائد بعملك فى الفترة األخيرة.

حياتك  لشريك  تثبت  أن  عليك 
هــذه املــرة أنــك جدير بقوة بثقته 

فيك.

اجلوزاء 5/22 : 6/21

السرطان 6/22 : 7/23

جترح مشاعر احمليطني بك بسبب 
سوء تعاملك معهم فكن حذرا. 

بدأت  احلد  على  الزائدة  أنانيتك 
تثير غضب زمالئك فى العمل.

األسد 7/24 : 8/23

العذراء 8/24 : 9/23

عند  جيدا  انطباعا  تترك  ما  كثيرا 
رؤسائك مما يثير أحقاد البعض.

تفكر جديا فى تغيير أسلوب تعاملك 
مع املقربني منك مؤخرا.

امليزان 9/24 : 10/23

العقرب 10/24 : 11/22

أنت على موعد مع احلب والسعادة 
الفترة القادمة فكن مستعدا.

كثيرا  إليك  املرحة جتذب  روحــك 
من زمالئك فى الفترة األخيرة.

القوس 11/23 : 12/22

اجلدى 12/23 : 1/20

ــديــك طــاقــة هــائــلــة متــكــنــك من  ل
صعيد  عــلــى  كبير  تــقــدم  حتقيق 

العمل.

ال تدع الضغوط التى تتعرض لها 
تتمكن منك وكن أكثر تفاؤال.

الدلو 1/21 : 2/19
تبذل مجهودا مضاعفا فى املرحلة 

املقبلة إلثبات ذاتك فى العمل.

احلوت 2/20 : 3/21
املشتركة  النقاط  البحث عن  تقرر 

بينك وبني شريك حياتك لتنميها.

األفقى: 

الرأسى:

الكلمات املتقاطعة SU DO KU
< امأل الشبكة بحيث  يحتوى كل صف، وكل عمود، وكل شبكة فرعية »3*3 مربعات« 

على األرقام من 1 إلى 9.
< ليست هـناك إضافة لرقم إلى أى رقم آخر.

< زمن احلل  يتراوح عادة بني 10 و30 دقيقة حسب مهـارتك وخبرتك.

1ــ من الن وانقاد ــ أربعة بالفارسية ــ ساللة بشرية ضئيلة القامة.
2ــ مثل شعبى يضرب فى الرجاء فى الفرج.

3ــ ننافسها ــ مدينة بصعيد مصر »معكوسة«.
4ــ منحوا »معكوسة« ــ استقر ــ اتساع املدى »معكوسة«.

5ــ بلدة باملنوفية ــ نصف »ماتيوز«.

6ــ تاه ــ يؤنب ــ األسهل »معكوسة«.
7ــ تقارن ــ حى باإلسكندرية ــ ضمير.

8ــ ميناء بفرنسا ــ آخر العب »زملكاوى« انتقل إلى »األهلى«.
9ــ أغنية لعبدالوهاب ــ رءوف.

10ــ أبى ــ أداة نصب ــ ثلثا »إلياذة«.
11ــ غلمان »معكوسة« ــ مؤسس تاج محل بالهند »معكوسة«.

12ــ ثلثا »قوس« ــ متشابهان ــ نقيض الشر.
13ــ مقر الرئاسة الروسية ــ عاصمة مالطة.
14ــ من مؤلفات جنيب محفوظ ــ اضطرم.

15ــ يعاتبها »معكوسة« ــ يتكسنب.
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1ــ مدينة باملغرب ــ استخفوا.
2ــ مخرج فيلم »السفيرة عزيزة« ــ انساه.

3ــ مؤلف مسرحية أم رتيبة »معكوسة« ــ كدس.
4ــ عضها ــ طائر مغرد ــ نصف »واترلو«.

5ــ من األقمشة ــ بلد أفريقى.
6ــ ناحية ــ للتمنى ــ وسيلة تعذيب ــ جنلى.
7ــ رئيس جزائرى قدمي ــ نصف »يحكى«.
8ــ للتعريف ــ هازئان ــ من آالت الطرب.

9ــ دابة سريعة ــ فيلم لعبداحلليم حافظ ــ ثلثا »رتب«.

10ــ والد ــ نوع من اخلط العربى ــ الن بعد حدة.
11ــ العب كرة مصرى دولى ــ نواحى.

12ــ حصون ــ يقلعاه ــ ظهر.
13ــ بلد أفريقى ــ يعاشره »معكوسة«.

14ــ البكاء بصوت عاٍل ــ جامعة أمريكية.
15ــ عاشق ومغامر بندقى شهير ــ عائد.

ال أمل فى شفاء أى مريض من دون أن 
يعرف حقيقة مرضه، وال أمل فى خروجنا 
من أزمتنا السياسية من دون أن نعرف أن 
املعارضة الراهنة هى أسوأ من احلكومة.

ملاذا هى أسوأ؟. ألنها باختصار متارس 
خداع الشعب، وتدعى أنها معارضة، فى 
حني أنها تقيم عالقة آثمة وغير شرعية 

مع احلكومة من وراء ظهر الشعب.
يصدقون  ـــون  ـــزال الي الــبــســطــاء  بــعــض 
املــعــارضــة وصــحــفــهــا وهـــى تــتــحــدث عن 
فساد وأخطاء احلكومة، وال يعرفون حتى 
متارس  املعارضة  هــذه  أن  اللحظة  هــذه 
هذه  نظير  أجــرا  تتقاضى  وأنها  التمثيل 

املعارضة.
وحــتــى يــكــون األمـــر واضــحــا، فعندما 
من  هــم  فاملقصود  املــعــارضــة  ــى  إل نشير 
كل  بالطبع  وليسوا  الــقــادة  إنهم  يقولون 
مغلوبون  املــســاكــني  فـــهـــؤالء  األعــــضــــاء، 
دميقراطية  آليات  توجد  وال  أمرهم  على 
تغيير  لهم  تتيح  أحزابهم  داخــل  حقيقية 

هذه القيادات الفاسدة.
قبل انتخابات مجلس الشورى األخيرة 
حتـــدث كــثــيــرون عـــن وجــــود صــفــقــة بني 
احلـــكـــومـــة واألحـــــــــزاب الــرئــيــســيــة فى 
املعارضة، وفوجئنا باملعارضة تزأر وتقسم 
تبني  ثــم  تــوجــد صــفــقــة،  ال  أنـــه  بشرفها 
ـــ قــد فقد فــى ظروف  ـ أن هــذا الــشــرف 

غامضة.
لبعض  احلـــكـــومـــة  ســمــحــت  عـــنـــدمـــا 
الشورى  انتخابات  فى  بالفوز  املعارضني 
كان ذلك هو اجلزء األول من الصفقة، ثم 
بالتعيينات فى مجلس  الثانى  جاء اجلزء 
الشورى قبل أيام. وإذا سارت األمور كما 
هو مخطط لها فسيكون اجلزء الثالث هو 
بعض  على  باحلصول  للمعارضة  السماح 
الــتــى تتيح  الــشــعــب  املــقــاعــد فــى مجلس 
بوجود  الشعب  على  الضحك  للحكومة 
بوجود  اخلــارج  على  والتمثيل  معارضة، 

تعددية وحرية تعبير.
ــة الـــرابـــعـــة واألخــــيــــرة من  أمــــا املــرحــل
قادة  تــرشــح  هــى  الــظــن  فأغلب  الصفقة 
املــعــارضــة أمـــام مــرشــح احلـــزب الوطنى 
على  املقبل  العام  الرئاسة  انتخابات  فى 
طريقة املرحوم أحمد الصباحى، أى أنهم 
سينافسون حتى آخر قطرة عرق من أجل 

فوز مرشح احلزب الوطنى باملنصب.
لوقت طويل كنت أظن أن كل شىء له 
االنحطاط،  من  املــرء  بلغ  ومهما  حــدود، 
جتاوزها،  ميكن  ال  حـــدود  أيــضــا  فهناك 
لكن بعدما حدث وتكشف خالل انتخابات 
ـــشـــورى األخــــيــــرة، فــيــبــدو أن  مــجــلــس ال

املعارضة لم يعد هناك قاع النهيارها.
ال أعــرف كيف ميكن ملواطن بــرىء أن 
احلكومة  تتهم  وهـــى  املــعــارضــة  يــصــدق 
قبلت  املــعــارضــة  هــذه  أن  رغــم  بالفساد، 
أعرف  وال  احلــكــومــة،  هــذه  مــن  بالفتات 
بزعماء  أنفسهم  يسمون  من  يعتقد  ملــاذا 
يشنون  وهــم  سنصدقهم  أنــنــا  املــعــارضــة 
نهارا  احلكومة  على  الكالمية  الهجمات 

وينامون فى أحضانها ليال؟!
واإلنترنت  الـــفـــضـــائـــيـــات  زمـــــن  فــــى 
يصعب  املستقلة  والــصــحــف  واملـــدونـــات 
ويستحيل إخفاء األسرار ولن ميضى وقت 
السرية  اجللسات  نشر  يتم  حتى  طويل 
التى قادت إلى »االتفاقات املشبوهة« من 
أجل استئجار بضعة أشخاص كى ميثلوا 

أنهم معارضون.

معارضة.. لإليجار
عالمة تعجب

عماد الدين حسني
ehussein@shorouknews.com

خططنـــــــــا لنقـــــــل ســــــــــوق 
التونســــــــــى قبـــــــل احلريـــــــــق

ـــال الــدكــتــور عــبــدالــعــظــيــم وزيـــــر، محافظ  ق
القاهرة، إن نقل سوق التونسى، املعروف بسوق 
اجلمعة، كــان أمــرا مخططا له ولــم يــأت نتيجة 
لنقل  خطة  لديها  كــان  احملافظة  وإن  احلــريــق، 
أن هناك  إلــى  إلــى خارجها، الفتا  األســـواق  كل 
بعض األسواق مت نقلها بالفعل، واألخرى يجرى 
وأن  القدمية،  النبى مبصر  أثر  مثل سوق  نقلها 
أولوية النقل أعطيت لألسواق التى بها سكن، ثم 
األسواق الدائمة، وأخيرا األسواق العرضية التى 

تعقد يوما أو يومني فى األسبوع.

»االقتصاد« يصالح الطالب فى آخر أيام االمتحانات ..  وشكاوى من اإلحصاء

95.3% نسبة النجاح فى أحياء املرحلة األولى 
و57.1% للثانية و89.1% نسبة النجـاح

  فى إجنليزى املرحلة األولى و83% للثانية
موظفو األبنية التعليمية يرفضون 

قرار بدر ويستمرون فى االعتصام 
 كتبت �� منى زيدان وماهر عبدالصبور ونعمان 

سمير وإسالم رضوان ومصطفى البنا ودنيا سالم:
استأنف عمال وموظفو الهيئة العامة لألبنية التعليمية 
الهيئة  مــقــار  داخـــل  واعتصامهم  العمل  عــن  إضــرابــهــم 
وزير  قرار  بذلك  رافضني  أمس،  واحملافظات،  بالقاهرة 
من  بــدر صــرف شهرين  زكــى  د.أحــمــد  والتعليم  التربية 
يحصلون  كانوا  التى  املكافأة  من  بدال  كمكافآت  راتبهم 

عليها وتوزاى ما يقرب من 10 إلى 13 شهرا .
ففى القاهرة اعتصم ما يقرب من ألفى موظف وعامل 
التى  املكافآت  فــى  أحقيتهم  مؤكدين  الرئيسى،  باملقر 
تتراوح ما بني 10 و13 شهرا وتصل فى بعض احملافظات 

إلى 20 شهرا من راتبهم ــ نظير األعمال املؤداة للغير.
من  بنشحت  مــش  إحنا  لـــ»الــشــروق«:  املوظفون  وقــال 
وبنطالب  حق  لينا  إحنا  شهرين،  يصرف  علشان  الوزير 
ــواء خــالــد كــامــل مــديــر الهيئة  ــل بــيــه«، الفــتــني إلـــى أن ال
ومحسن عبيد نائب رئيس الهيئة، وعداهم بالتفاوض مع 
الوزير مرة أخرى لصرف باقى مستحقاتهم وطلبا منهم 

مهلة إلى اخلميس.
كما واصل عمال وموظفو الهيئة فى بقية احملافظات 

املنيا إضرابهم عن العمل واعتصامهم.
ـــر التربية  ـــدر، وزي مــن جــهــتــه، أرجـــع د.أحــمــد زكـــى ب
إلى  التعليمية،  األبنية  هيئة  موظفى  إضــراب  والتعليم، 
املستفيدين، مضيفا  بعض  فيه  تسبب  الــذى  الفهم  سوء 
أمس  النهارده«  »مصر  لبرنامج  الهاتفية  مداخلته  خالل 
األول أنه مت ترويج معلومات خاطئة حول منع امتيازات 
هؤالء املوظفني التى تختص بالعالج واملكافآت مما أدى 

إلى إثارة غضبهم.

احلكومة لم حتدد حتى اآلن سعر الطاقة اجلديد للمصانع
رشيد فى تصريحات خاصة لــ»الشروق«:

نظيف يبحث إقامة مشروعات عمالقة مع محافظ شمال سيناء

 كتبت �� عبير صالح الدين:
الــدرجــات من  التصحيح ورصــد  انتهت جلــان 
تصحيح أوراق امتحان مادتى االحياء للمرحلتني 
نتيجة  وجــاءت  العامة،  بالثانوية  والثانية  األولــى 
 %1.56 حصل   ،%  95.3 األول  الـــدور  امتحان 
من الطالب على 100% من الدرجات، و40.8 % 
على أكثر من 90%، و25.1% على أكثر من %80، 
و13.7% على أكثر من 70%، وكانت نتيجة العام 
الوزارة  عن  بيان صدر  بحسب   ،%62.7 املاضى 

أمس.
للمرحلة  األحــيــاء  امتحان  نتيجة  جـــاءت  كما 
الطالب  مــن   %1.1 وحــصــل   ،%57.1 الــثــانــيــة 
أكثر  على  و%19.5  الـــدرجـــات،  مــن  ــى%100  عــل
من 90%، و12.6% على أكثر من 80%، و%10.6 
املاضى  العام  نتيجة  وكانت   ،%70 من  أكثر  على 

.%87.8
اللغة  امتحان  تصحيح  من  اللجان  انتهت  كما 
األجنبية األولى للمرحلتني األولى والثانية، وبلغت 
لطالب  األولــى  األجنبية  اللغة  فى  النجاح  نسبة 
املرحلة األولى 89.1%، وحصل 2. % من الطالب 
على 100% من الدرجات، و17.9% من الطالب 
على أكثر من 90%، و21.9% من الطالب على أكثر 

من 80%، وكانت نتيجة العام املاضى %66.1.
األولى  االجنبية  اللغة  فى  النجاح  نسبة  وبلغت 
 %0.005 وحــصــل   ،%83 الثانية  املــرحــلــة  لــطــالب 
من الطالب على 100% من الدرجات، و2.6% من 
الطالب على أكثر من 90%، و7% من الطالب على 
أكثر من 80%، وكانت نتيجة العام املاضى %96.1.

 كتب �� يوسف وهبى:
املــهــنــدس رشــيــد محمد رشــيــد، وزير  أكـــد 
ــيــة، أن وزارتــــه  الــصــنــاعــة والــتــجــارة الــداخــل
بالتعاون مع مجلس الوزراء والــوزارات املعنية 
خاصة البترول والكهرباء لم حتدد حتى اآلن 
بالنسبة  الطاقة  أسعار  فى  اجلديدة  الــزيــادة 
العام  من  اعتبارا  بها  العمل  واملقرر  للمصانع 
أيـــام. وقال  املــالــى اجلــديــد الــذى سيبدأ بعد 
خاصة  تصريحات  فــى  رشــيــد  محمد  رشــيــد 
لـ»الشروق« أمس إنه يجرى بحث معدل الزيادة 
فى أسعار الطاقة للمصانع فى املرحلة األولى، 

فى وضع  تتمثل  اآلن  املشكلة حتى  أن  مؤكدا 
حد معقول ومقبول لألسعار فى هذه املرحلة 

على أن تعرض على رئيس الوزراء إلقرارها.
من جانب آخر شهد رئيس الــوزراء التوقيع 
إلنشاء  مناطق  ثــالث  أول  إنــشــاء  عقد  على 
محافظات  ثالث  فى  كبيرة  جتارية  مجمعات 
من  كجزء  واألقصر  والبحيرة  الدقهلية  وهى 

املرحلة األولى.
ثالث  هناك  إن  رشيد  محمد  رشيد  وقــال 
شركات مصرية فازت بهذه املرحلة من إجمالى 

36 شركة مصرية وعربية وعاملية.

قال د. أحمد نظيف رئيس الوزراء إن اللجنة 
القومية املعنية بتنمية سيناء التى تشارك فيها 
وزارات عديدة تعكف حاليا على وضع تصور 
املشروعات  وطـــرح  التنمية  لعملية  متكامل 
فيها، مشيرا إلى أن هناك تصورا ملشروعات 
فى  التنمية  على  مــردود  لها  سيكون  عمالقة 
سيناء أهمها املدينة املليونية املتاخمة للمنطقة 

الصناعية وشرق بورسعيد.
جـــاء ذلـــك خـــالل اســتــقــبــال رئــيــس الــــوزراء 
موافى  مـــراد  الــذكــيــة  بالقرية  الــيــوم  مبكتبه 
لــه عرضا  قــدم  الـــذى  شــمــال سيناء  محافظ 

متميزا حول التنمية فى احملافظة.
باسم مجلس  املتحدث  راضى  وقال مجدى 
توصيفا حملافظة  تضمن  العرض  إن  الـــوزراء 

تتمتع  التى  التنموية  واملقومات  سيناء  شمال 
بها وما شهدته من إجنازات منذ الثمانينيات.

وذكـــر املــتــحــدث أن احملــافــظ أشـــار إلــى ما 
موقع  مــن  ســيــنــاء  شــمــال  محافظة  بــه  تتمتع 
متميز يتوافر فيه جميع مقومات التنمية، إال 
أن املعوق األساسى هو بعدها عن الوادى وقلة 
األرض  أن مساحة  إلى  السكان، مشيرا  عدد 
املـــزروعـــة تــصــل إلـــى نــحــو مــائــتــى ألـــف فدان 
رئيس  شدد  الصدد  هذا  وفى  للزيادة.  قابلة 
الوزراء على أهمية تنسيق اجلهود بني وزارتى 
الرى والزراعة ومحافظة شمال سيناء لوضع 
لالستزراع  القابلة  لــألرض  النهائى  التصور 
زراعية  مــشــروعــات  فــى  لطرحها  سيناء  فــى 

وصناعية.

 سؤال: متى يكون النظام االقتصادى قادًرا على حل املشكلة االقتصادية؟.. وطالب: »اإلجابات ممكن جتيب لنا املشاكل« 
 كتبت �� نيفني أشرف ومنى زيدان:

علت الفرحة وجوه طالب مرحلتى الثانوية العامة 
جلان  من  خروجهم  خالل  والثالث(  الثانى  )الصفني 
االنتهاء من  االمتحانات أمس، مبتهجني باحلسنيني: 
االمتحانات، وخلو امتحان االقتصاد من أى جزئيات 

غريبة لم يروها من قبل.
ـــرأى فى  ال فــى حــني رأى طــالب أن أغــلــب اسئلة 
إذا  املشاكل،  فى  الطالب  بعض  توقع  قد  االمتحان 
أجابوا عنها من خالل اآلراء التى يتابعونها بالصحف 

أو بالفضائيات ألولى الرأى والباحثني.
االمتحان  يؤدى  السعيدية  وقال طالب من مدرسة 
فى مدرسة اجليزة الثانوية بنني ــ إن اإلجابات املثالية 
عــن مثل هــذه األسئلة أســلــم، وأقــصــر طــريــق جلمع 
درجات هذه املادة، فليس املطلوب فى امتحان الثانوية 
العامة طرح اآلراء اخلاصة، بل املطلوب هو اجترار ما 

جاء بالكتاب املدرسى نصا.
اإلعدادية  املنيرة  مدرسة  جلنة  طالبات  وحسمت 
بنني بقصر العينى ــ أمرهن وقلن: أسئلة املقارنة التى 
آراء خاصة مثل )قــارن بني  لنا فيها  ميكن أن يكون 
خصخصة امللكية وخصخصة اإلدارة، أو عبر بوجهة 
نظرك: متى يكون النظام االقتصادى قادرا على حل 
من  يتهرب  ملــن  تقول  مــاذا  أو  االقتصادية،  املشكلة 
القومى  الدخل  توزيع  أو مب تفسر: عدالة  الضرائب 
من مسئولية الدولة ( يفضل أن نكتب فيها االجابات 
االمتحانات،  وبنماذج  بالكتاب،  الـــواردة  النموذجية 
حتى ال يقرأ املصححون آراءنا على أنها آراء سياسية، 
ويكون مصيرنا مثل مصير الطالبة )آالء( التى كتبت 
تفقد  وكــادت  عامني  قبل  للتعبير  موضوع  فى  رأيها 

سنة دراسية لوال تدخل الرئيس مبارك وقتها. 
من جانبه قال محمد شاكر شريف مدرس االقتصاد 
ليس  االمتحان  إن  بنني:  الثانوية  املبتديان  مبدرسة 
سهال كما يتصور الطالب، بل اشتمل على ثالث نقاط 
للطالب املتميز وهى »ج« فى السؤال األول االجبارى، 
التعبير من وجهة نظرهم، وهذه  والذى يطلب منهم 
النقطة ال يستطيع االجابة عنها اال الطالب املتميز، 
باالضافة إلى الفقرة »2« قى النقطة »ب« فى السؤال 
الثانى وهى »ماذا يحدث لو.. كان اجلهد الذى يبذله 
االنسان ال يهدف لالنتاج.. ولو اسرفت بعض البنوك 
الــنــقــود الــورقــيــة«، وهــمــا نقطتان غير  فــى اصـــدار 

محددتني، وحتتاجان لرأى الطالب. 
وأوضح شاكر أن نصيب هذه النقاط الثالث 4 درجات 
من اجمالى 25 درجة، مرجعا عدم استياء الطالب من 
كثيرا  يهتمون  ال  الفراغ  سنة  »طــالب  أن  إلى  االمتحان 
بهذه النقاط البسيطة، ألنهم ال يعلقون آماال كبيرة على 

املجاميع املرتفعة مثل طالب املرحلة األولى«.

يحو  لم  الذى  باملباشر،  االمتحان  الطالبات  ووصفت 
أى سؤال صعب.

وفى اجليزة اختلف املشهد أمام جلنتى مدرستى جمال 
اإلعدادية  عبدالناصر  وجمال  الثانوية  عبدالناصر 
ألول مرة منذ بدء االمتحانات، فقد اختفى أكثر أولياء 
الدائمني  الــرواد  الذين كانوا قد أصبحوا من  االمور 
للمكان، ولم يظهر منهم سوى عدد ضئيل فقط، وفسر 
مــن حــضــروا تغيب اآلخــريــن، بــأن الــطــالب يفضلون 
التنزه بعد آخر أيام االمتحانات، وبعض الطالب هم 

الذين طلبوا من أولياء أمورهم عدم احلضور.
االقتصاد  امتحان  املدرستني  ووصفت طالبات فى 
بالسهل، ولم يشكون أيا من جزئياته، وقالت الكثيرات 

أنه »األسهل« فى جميع االمتحانات.
امتحان  صعوبة  الطالب  شكا  الثانية  الفترة  وفى 
فرحتهم مبادة  عكرت صفو  والــتــى  اإلحــصــاء،  مــادة 
األول  أسئلة،   5 من  االمتحان  تكون  حيث  االقتصاد، 

اجبارى وأربعة يختار من بينها ثالثة فقط.
كانت  االمــتــحــان  اســئــلــة  إن جميع  الــطــالب  وقـــال 

ــم نتمكن مــن االجــابــة عــن ســـؤال كامل،  »صــعــبــة« ول
واشتكى الطالب النقطة »أ« فى السؤال األول، قائلني 

إن السؤال أدخل املعطيات فى النواجت.
الثانى  السؤال  فى  »أ«  النقطة  الطالب  اشتكى  كما 
الطالب  قال: عنه  متغير عشوائى  اشتملت على  والتى 
انهم لم يتدربوا عليه من قبل. وقال الطالب إن النقطتني 

»أ« و»ب« فى السؤال الثالث غير واضحتني.
سهولة  الــطــالب  مــن  أسيوط أكد عدد كبير  وفـــى 
ــ مدرسة أبنوب  االمتحان. وقال الطالب محمد حربى 
مدرسة  ــــ  ياسني  أحمد  والطالب  ــــ  اجلــديــدة  الثانوية 
املشير أحمد إسماعيل ــ إن االمتحان كان سهال. وقالت 

الطالبة عزة حمدى ــ مدرسة أسيوط الثانوية.
جلطة لرئيس جلنة بالفيوم 

 أصيب بــآالم شــديــدة املــراقــب جــالل الــديــن محمد 
واملنتدب  القليوبية  محافظة  من  سنة،   58 ابراهيم، 
لــرئــاســة جلــنــة مــدرســة فــيــدمــني بــالــثــانــويــة العامة 
بالفيوم، نقل على أثرها ملستشفى الفيوم العام، وتبني 

أنه أصيب بجلطة.
من جهة أخرىأحال جمال العربى وكيل وزارة التعليم 
بالقليوبية 24 مالحظا بإحدى جلان إدارة طوخ التعليمية 
لتأخرهم  االمــتــحــان،  عــن  متغيبني  وأعــدهــم  للتحقيق، 
جلنة  بداخل  ارتباكا  أحــدث  مما  للجنة،  احلضور  عن 

االمتحان.
3 أرغفة خبز مدعم 

كيس بالستيك بداخله 3 أرغفة خبز مدعم وخطاب 
إخالء طرف، كانت املشهد الذى لفت نظر اجلميع فى 
البحر  للجان  املنتدبني  العامة  الثانوية  مراقبى  وداع 
األحمرو البالغ عددهم 758 مراقبا. خرج املراقبون من 
بوابات املدارس بالغردقة وهم يحملون احلقائب واخلبز 
ديارهم فى  إلى  للعودة  السيارات  إلى مواقف  متوجهني 

محافظات الفيوم وبنى سويف.
من احملافظات �� إسالم رضوان وميشيل عبدالله 
وماهر عبدالصبور وكمال اجلزيرى وحسن 
صالح ويونس درويش.

تصوير- محمود خالد وختامها.. أحضان وزغاريد  



  كتبت ــ دينا سليمان:
قالت مصادر مصرية رسمية وسيادية معنية 
حوض  ودول  مصر  بني  العالقات  ملف  مبتابعة 
النيل، إن الفترة األسوأ فى العالقات بني مصر 
ودول حوض النيل السبع أوشكت على االنتهاء، 
»ولكن األمر سيتطلب الوقت والكثير من اجلهد 
واحلصافة فى التعامل خاصة من قبل القاهرة، 
تنموية  مائية  مشاريع  ف��ى  ال��دخ��ول  جانب  إل��ى 

مشتركة«، على حد تعبير أحدها. 
»مصر تريد أن تكون شريكا فاعال مع جهات 
دولية مانحة فى إقامة مشاريع التنمية املائية فى 
هذه الدول«، كما أضاف مصدر من جهة سيادية، 
تعليمات  أص����در  م��ب��ارك  ال��رئ��ي��س  أن  مضيفا 
جتاه  االستفزازية  التصريحات  بتفادى  صارمة 
دول حوض النيل وأنه حذر من عواقب ذلك على 

»الرئيس  ذل��ك.  فى  ينجرفون  الذين  املسئولني 
هناك  وبالفعل  بالعقل  ال��ن��اس  يتكلم  أن  طلب 

اختالف فى نوعية التصريحات«.
م��ع دول  »اجل��دي��د«  امل��ص��رى  التعامل  وي��ق��وم 
ح���وض ال��ن��ي��ل، ب��ح��س��ب امل���ص���در، ع��ل��ى أساس 
التعاون  حتقيق »نقلة نوعية فى العالقات« مبد 
امل��ائ��ى إل���ى م��ج��االت ت��ول��ي��د ال��ك��ه��رب��اء وتعظيم 
االستفادة من موارد كل من الدول العشر حلوض 
عن  »نتحدث  املصب،  أو  املنبع  فى  س��واء  النيل 
عالقات أمنت فى املجمل وأكثر تشعبا وحيوية«، 

أضاف املصدر.
تعاون  هو  اآلن  القاهرة  تنشده  الذى  التعاون 
»إمن���ائ���ى«، كما ت��ق��ول امل��ص��ادر. »م��ن ح��ق دول 
التى  التنمية  حتقق  أن  املنبع  فى  النيل  ح��وض 
تكثيف  إلى  التنمية يحتاج  تبتغيها وحتقيق هذه 

استخدامات املياه لتحقيق التنمية. ونحن سنعمل 
مع هذه ال��دول فى هذا االجت��اه بسبل نأمل أال 

تنال من حصتنا املقررة«، قال مصدر آخر. 
املصدر نفسه أضاف: »لكننا سنعمل معهم أيضا 
االستثمارات  تكثيف  خالل  من  التنمية  لتحقيق 
املصرية فى هذه الدول، نعم سنعطى أولوية لهذه 
ال��دول ورمب��ا يتم تأجيل أفكار أخ��رى فى سبيل 

توطيد العالقة مع دول حوض النيل«.
إن  قالت:  ل���»ال��ش��روق«  حتدثت  التى  املصادر 
حوض  دول  مع  اإليجابى  للتقارب  مصر  آليات 
النيل تشمل الذراع االقتصادية سواء احلكومية 
رجال  لتشجيع  م��ح��اول��ة  »ه��ن��اك  اخل��اص��ة.  أو 
وهناك  النيل  حوض  دول  إلى  للذهاب  األعمال 
مطالبة لالحتادات الصناعية والتجارية بالتعاون 
بكل وسيلة ممكنة مع هذه الدول«، قال املصدر.

ال��ت��ع��اون ف��ى قطاعات  أي��ض��ا  تشمل اآلل��ي��ات 
األزهر  من  »ننتظر  والصحة.  والثقافة  التعليم 
كال  يسهما  أن  القبطية  املصرية  الكنيسة  وم��ن 
بطريقته فى خلق قنوات تواصل وحتاور مع هذه 

الدول«، يضيف املصدر.
فى  رسمية  م��ص��ادر  رأت  نفسه،  ال��وق��ت  ف��ى 
أصبحت  م��ص��ر  أن  ال��ن��ي��ل  ح���وض  دول  ب��ع��ض 
بعض  دولهم.  مع  التعامل  فى  »حساسية«  أكثر 
هذه املصادر قدرت إسناد الرئيس مبارك ملف 
التنسيق معها إلى الوزيرة فايزة أبوالنجا. »نحن 
معنا  تتعامل  ال  وه��ى  معها  نتفاهم  أن  نستطيع 
فى  كثيرا  يشير  ال��ذى  وزرائكم  أحد  مثل  بتعال 
جلسات عديدة إلى لون بشرتنا األسمر بطريقة 

مهينة«، قالت دبلوماسية أفريقية.
مع  التنسيق  مصر  تكثف  أخ���رى،  ناحية  م��ن 

السودان، دولة املصب الشريكة مع مصر لتفادى 
اتخاذ اخلرطوم قرارات منفردة »حتت أى ضغوط 
متارس عليها«. كما تكثف القاهرة وجودها فى 
جوبا عاصمة اجلنوب األفريقى وتنظر فى تقوية 

أداء بعثتها الدبلوماسية هناك وتوسيعه.
وإذا ك���ان ال��ه��دف امل��ص��رى ق��ري��ب امل���دى هو 
الهدف  النيل فإن  التوتر مع دول حوض  احتواء 
االتفاق  على  التفاوض  إع���ادة  »ه��و  امل��دى  بعيد 
املنبع  دول  كبير من  ع��دد  وقعه  ال��ذى  اإلط���ارى 
مليار  ب���55  امل��ق��ررة  يتجاوز حصة مصر  وال��ذى 
متر مكعب سنويا بصورة ال حترم دول احلوض 
فى  أوس���ع  آف���اق  إل���ى  التطلع  ف��ى  م��ن حقوقها 
التنمية«، قال املصدر باجلهة السيادية، مضيفا 
أن »هذا األمر سيأخذ بعض الوقت ولكنه ليس 

مستحيال«.

قصة اجلنرال املنفلت

سالمة أحمد سالمة
من قريب

جريئا  ح��وارا  تضمن  أمريكية  فى صحيفة  مقال 
األمريكية  ال��ق��وات  ق��ائ��د  ماكريستال  اجل��ن��رال  م��ع 
إلى  أدى  أفغانستان،  ف��ى  األطلنطى  حلف  وق���وات 
اإلط��اح��ة ب��اجل��ن��رال. وك��ش��ف ع��ن عمق األزم���ة فى 
اإلدارة األمريكية.. وقد يكون هو اإلرهاصة األولى 

لالنسحاب من أفغانستان.
إلى انسحاب أمريكا  تكرارا للسيناريو الذى أدى 
فى  أوب��ام��ا  تعهد  ال��ذى  السيناريو  وه��و  فيتنام.  من 
األمريكية  القوات  يعرض  ب��أال  االنتخابى  برنامجه 

ملثله فى أفغانستان.
وكما كان احلال عندما شنت أمريكا حربها على 
العراق، يقف العالم العربى واإلسالمى مسلوبا وهو 
ثمة  تبدو  وال  أفغانستان.  ف��ى  احل��رب  على  يتفرج 
عالقة إنسانية أو دينية تدعو للتعاطف إزاء املذابح 
لها شعب مسلم يقف وحيدا  يتعرض  التى  واملآسى 
فى  اآلن  تنجح حتى  لم  العالم،  فى  ق��وة  أكبر  أم��ام 
مفاتيح  م��ن  ميلك  ال  فقير  شعب  مقاومته..  كسر 
احلضارة واملدنية شيئا. ثروته الوحيدة هى األفيون 
الدولة  رئيس  فرد من  كل  فيه  ويتاجر  يزرعه  الذى 
إلى أفقر الفقراء. وسالحه هو ما يستولى عليه من 

غاصبيه من جيوش األطلنطى.
تبدو مأساة أفغانستان التى ال نحس بها بالرغم 
من أننا غارقون فى مشكالت ليست منقطعة الصلة، 
أمر ال يصدقه عقل. تدور رحاها منذ قررت حكومة 
فى  سبتمبر  تفجيرات  وم��دب��رى  مرتكبى  أن  ب��وش 
نيويورك وواشنطن ينتمون إلى تنظيم القاعدة الذى 
يعد  ولم  الدن.  بن  بقيادة  طالبان  أحضان  فى  نشأ 
أحد يذكر بن الدن بل بات التركيز على سحق شعب 
بأكمله، اعتبره الغرب حاضنا للشر واإلرهاب. وميثل 

خطرا على أمريكيا وحضارتها.
ال��ت��ى ه��ي��أت فيها أمريكا  ال��س��ن��وات  خ��الل ه��ذه 
نفسها للخروج من العراق، وإن لم تخرج حتى اآلن، 
لكى تتفرغ بكامل إمكانياتها فى القضاء على جذور 
اإلره����اب ف��ى أف��غ��ان��س��ت��ان، ت��غ��ي��رت خ��ط��ط احلرب 
األمريكية عدة مرات. واستقر رأى أوباما أخيرا على 
إستراتيجية تقوم على زيادة عدد القوات األمريكية 
احلرب  تنتهى  أن  أس��اس  على  جندى.  أل��ف  ثالثني 
تنظيمات  القضاء على  بعد  املعتدلني  بالتفاوض مع 
القاعدة. ليتم انسحاب القوات األمريكية املقدر له 

فى يوليو 2011.
على  حينه  فى  ماكريستال  اجلنرال  اختيار  وكان 
اخلاصة«.  »العمليات  فى  العسكريني  أنبغ  من  أن��ه 
التى حقق فيها مهارة فائقة فى العراق. استخدمت 
والتجسس  القتل  فى  املبتكرة  األساليب  أحط  فيها 
واالستهداف احملسوب لقيادات القاعدة وعائالتهم. 
إلى جانب السعى إلقامة عالقات ودية مع القبائل. 
كرزاى  مع  التفاهم  فكرة  اإلستراتيجية  وأيدت هذه 
منظومة  من  يعتبره جزءا  أوباما  الرئيس  كان  الذى 

الفساد وال جدوى من التعاون معه.
ولكن يبدو أن هذه االستراتيجية باءت بالفشل وقد 
األبيض.  البيت  فى  املدنيون  املستشارون  عارضها 

وكان البد من كبش فداء يعلق الفشل على رقبته.
احمليطني  املدنيني  اتهام  إلى  ماكريستال  فسارع 
ب��ال��رئ��ي��س أوب���ام���ا، وع��ل��ى رأس��ه��م ج��و ب��اي��دن نائب 
الرئيس بالغباء وعدم القدرة على استيعاب املوقف. 
نفسها  ال��ت��ه��م��ة  يلصق  أن  امل��ن��ف��ل��ت  اجل���ن���رال  وك���اد 

بالرئيس.
وتبدو القصة مثيرة حني تفجرت الفضائح، التى 
تطلب  كانت  األمريكية  القوات  أن  عن  فيها  تكشف 
احل��م��اي��ة م��ن أم���راء احل���رب األن��ف��اق، ال��ذي��ن كانوا 

يقتسمون الثمن مع طالبان.
معمعة  إلى  حاليا  أفغانستان  فى  احل��رب  تتحول 
عن  الستار  أزي��ح  أن  بعد  خصوصا  تعقيدا.  ت��زداد 
نيل  على  األطلنطى  دول  لتكالب  احلقيقية  الدوافع 
جزء من كعكة الثروات املعدنية الهائلة التى اكتشفت 
اضطر  الذى  كوهلر  األملانى  الرئيس  وكان  أخيرا.. 
لالستقالة من منصبه هو أول من أفشى احلقيقة. 
وقد سارع أوباما إلى تعيني اجلنرال بترايوس الذى 
إلنقاذ  محاولة  فى  نسبى،  بنجاح  العراق  قاد حرب 
األرواح  فى  اخلسائر  تزايد  أن  خصوصا  امل��وق��ف. 
بني اجلنود األمريكيني والبريطانيني، وإعالن بعض 
الدول األوروبية عن رغبتها فى سحب قواتها بسبب 
إلى  ذل��ك  كل  واالقتصادية..  املالية  األزم��ة  ضغوط 
ج��ان��ب األزم����ات األخ���رى ���� يضع أوب��ام��ا ف��ى أسوأ 

حاالته!
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توجيهات رئاسية »صارمة« مبنع أى تصريحات استفزازية ضـد دول حــوض النيــل
    مصادر سيادية: حتقيق نقلة نوعية فى العالقات مع دول احلوض يحتاج بعض الوقت ولكنه يبدو ممكًنا

»اإلسكان« تستشكل 
فى إبطال بيع » مدينتى«

انهيــــــار »جزئــــــــى« فــــــــى إضــــــــــراب احملامـــــني

»السياحة« تتلقى طلبات احلصة 
اإلضافية للحج حتى 7 يوليو املقبل

السفارة اإلسرائيلية تتهم صحيفة 
احلزب الوطنى مبعاداة السامية

املخابرات األمريكية: يورانيوم إيران 
يكفى لصنع قنبلتني ذريتني

عامل بــ»الشروق« ينقذ فتاة من املوت فى أحد املصاعد

تركيا متنع طائرة إسرائيلية من عبور مجالها اجلوى

نقابة الصيادلة تقاضى رئيس محكمة جنوب القاهرة إلجراء االنتخابات

نقابة الصيادلة تقاضى رئيس محكمة جنوب القاهرة إلجراء االنتخابات

هيئة قناة السويس تنفى مزاعم إيرانية مبنع سفينة مساعدات لقطاع غزة

 كتبت ــ إجنى عزام:
أعلنت وزارة السياحة عن مد املوعد 
اخلاص بتلقى طلبات احلصة اإلضافية 
ل��ل��ح��ج م���ن ال��ش��رك��ات امل��ن��ظ��م��ة للحج 
والعمرة ملدة أسبوع، لينتهى فى 7 يوليو 

املقبل بدال من نهاية الشهر احلالى. 
حصة  ال��س��ي��اح��ة  وزارة  وق��س��م��ت 
ال���ت���أش���ي���رات ه����ذا ال���ع���ام إل����ى حصة 
تأشيرة،  آالف   10 وع��دده��ا  أس��اس��ي��ة 
ألف  وع���دده���ا 20  م��ف��ت��وح��ة  وح��ص��ة 
املفتوحة  احلصة  توزيع  ويتم  تأشيرة، 
وف��ق��ا خل��ب��رات ال��ش��رك��ات ف��ى تنفيذ 

رحالت احلج.

 القاهرة ــ )أ.ش.أ(: 
اتهمت السفارة اإلسرائيلية بالقاهرة 
أمس صحيفة احلزب الوطنى »الوطنى 
اليوم« مبعاداة السامية لنشر الصحيفة 
ف��ى ع��دده��ا األس��ب��وع امل��اض��ى رسما 
كارلوس  البرازيلى  الكاريكاتير  لرسام 
الت����وف ب��ع��ن��وان »احل���ري���ة ت��غ��رق فى 
أسطول  سفينة  يصور  إسرائيل«  مياه 
إسرائيل  عليها  اعتدت  التى  احلرية 
رمز  املعقوف  الصليب  ص��ورة  وعليها 

النازية.
األلفى  محمد حسن  الزميل  وتلقى 
رسالة  اليوم«  »الوطنى  حترير  رئيس 
السفارة  باسم  الناطقة  من  بالفاكس 
اإلسرائيلية بالقاهرة تقول فيها إن هذا 
التعامل  دالئ��ل  كل  جت��اوز  الكاريكاتير 
واملعايير املتعارف عليها وأن استخدام 
ومجرد  الكاريكاتير  فى  النازية  رم��ز 
للبشرية  إهانة  هو  باستعماله  الفكرة 

ومبثابة عبارة معادية للسامية.

 واشنطن ــ وكاالت األنباء: 
اإليرانية حول طموحات طهران  الغربية  للمواجهة  استمرارا 
النووية، أكد ليون بانيتا مدير وكالة املخابرات املركزية األمريكية 
اليورانيوم لصنع  إي��ران متلك ما يكفى من  �� أن  �� السى.آى.إيه 
بى.  »إي��ه.  مقابلة مع شبكة  بانيتا فى  وأوض��ح  ذريتني.  قنبلتني 
متتلكها  التى  الكمية  أن  األمريكية  اإلخبارية  األمريكية  س��ى« 
طهران من اليورانيوم متكنها من حيازة سالح نووى خالل سنتني 

إذا ما اتخذت القرار بذلك. 
وكانت اإلدارة األمريكية قد اتهمت إيران مبحاولة كسب الوقت 
مبوافقتها على العرض البرازيلى بالتوسط فى اخلالف النووى 
الواليات  تثنى  لن  اإليرانية  املوافقة  إن  وقالت  وال��غ��رب،  بينها 

املتحدة عن سعيها الستصدار عقوبات جديدة بحق طهران.

 كتب ــ هيثم رضوان:
باملهندسني حياة فتاة  أنقذ أهالى شارع محمد كامل مرسى 
الثانى من عمرها، أثناء احتجازها  تدعى مى أحمد فى العقد 
بأحد مصاعد عقار  إثر انفجار كابل الكهرباء اخلاص به وتعلقه 

بني الدورين الثالث والرابع.
إسعاف  وسيارة  املدنى،  الدفاع  قوات  من  سيارات   3 انتقلت 
جريدة  موظفى  أح��د  أن  إال  ال��ف��ت��اة  إلن��ق��اذ  ج��ه��وده��م  وفشلت 
»الشروق« ويدعى أحمد أبو العال واثنني آخرين من جيران الفتاة 
بحالة  متأثرة  منه  وإخراجها  األسانسير  سقف  بتحطيم  قاموا 
اختناق شديدة ومت عمل اإلسعافات األولية لها بواسطة طبيب 

اإلسعاف مبنزلها.

 القدس احملتلة ــ )د.ب.أ(: 
تركيا  أن  أم��س  إسرائيلى  تقرير صحفى  ذك��ر 
منعت طائرة تابعة لقوات الدفاع اإلسرائيلية تقل 
ضباطا عسكريني من املرور عبر مجالها اجلوى. 
وكانت الطائرة تقل اكثر من 100 ضابط وضابط 
صف لزيارة مواقع النصب التذكارية ومعسكرات 

اعتقال اليهود فى بولندا.
على  التعليق  ع��ن  االسرائيلى  اجليش  وامتنع 

االج��راء التركى حتى ال يزيد اخلالف عمقا بني 
البلدين. إال أن الصحيفة قالت إنه على الرغم من 
توتر العالقات، فإن وفدا أمنيا تركيا زار اسرائيل 
الشهر املاضى لفحص طائرات بدون طيار ���� يتم 
من  شراؤها  مت  أن  بعد   ���� بعد  عن  فيها  التحكم 
»البيت  وش��رك��ة  االسرائيلية  اجل��وي��ة  الصناعات 
إعالن  من  الرغم  وعلى  االسرائيلية.  سيستمز« 
تركيا انها اوقفت كل املشتريات من اسرائيل، فإن 

االسرائيلية  الدفاعية  الصناعات  فى  مسئولني 
يقولون انه لم يطرأ اى تغيير فى حجم التعامالت 

التجارية بني الدولتني.
وكانت العالقات بني تركيا واسرائيل قد توترت 
فى اآلونة األخيرة، بسبب االعتداء اإلسرائيلى على 
ناشطني أتراك كانوا على منت سفينة مساعدات 
احلرية«،  »بأسطول  واملعروفة  غزة  إلى  متوجهة 

مما أدى إلى مقتل 9 منهم وإصابة العشرات.

 كتب ــ محمد بصل:
فى تطور جديد ألزمة نقابة الصيادلة، 
بعدم  املستعجلة  األم��ور  بعد حكم محكمة 
أمس  أق���ام  ال��ق��ض��ي��ة،  بنظر  اختصاصها 
مصر  صيادلة  نقيب  ج��اد،  زكريا  الدكتور 
القضاء  م��ح��ك��م��ة  أم����ام  ق��ض��ائ��ي��ة  دع����وى 
جنوب  م��ح��ك��م��ة  رئ��ي��س  إلل�����زام  اإلدارى 
القضائية  للجنة  رئيسا  بصفته  القاهرة، 
املهنية  النقابات  انتخابات  على  املشرفة 
العامة  للنقابة  العمومية  اجلمعية  بدعوة 
الترشيح،  ب��اب  وفتح  لالنعقاد،  للصيادلة 
إدارة  مجلس  الختيار  االنتخابات  وإج��راء 

جديد للنقابة.
وذكرت الدعوى أنه منذ شهر ابريل عام 
1994 أجريت آخر انتخابات جتديد نصفى 
النقيب  وت��ق��دم  النقابة،  مجلس  ألع��ض��اء 

فى  االنتخابات  إلج���راء  متعددة  بطلبات 
السنوات التالية مرفقا بها جميع الكشوف 
املطلوبة لفتح باب الترشيح، إال أن الرؤساء 
املتوالني للجنة القضائية امتنعوا عن اتخاذ 
االنتخابات  إلج����راء  ج��دي��ة  خ��ط��وات  أى 
باملخالفة لقانونى النقابة العامة للصيادلة، 

وتنظيم النقابات املهنية.
أرسل 17  النقيب  أن  الدعوى  وأضافت 
لكنه  القضائية  اللجنة  لرئيس  إخ��ط��ارا 
رغ��م ص��دور حكم  عليها،  ال��رد  امتنع عن 
القضاء اإلدارى بإلزامه بإجراء االنتخابات 
الصيادلة  ح���ق  ت��ع��ط��ي��ل  ف���ى  ت��س��ب��ب  مم���ا 
إلى  وأدى  اختيار ممثليهم،  من  وحرمانهم 
جتريد العملية الدميقراطية بالنقابة على 
رقم  النقابات  قانون  به  أوص��ى  ما  عكس 

100 لسنة 1993.

 السويس ــ )أ.ش.أ(: 
أكدت هيئة قناة السويس أنها لم ولن متنع 
أى سفينة من االبحار لتوصيل مساعدات 
الى قطاع غزة، ونفت السلطات ما جاء من 
االيرانى  األحمر  للهالل  بيان  فى  مزاعم 
حول ارجاء ارسال سفينة مساعدات الى 
قطاع غزة بعدما منعتها السلطات املصرية 
من عبور قناة السويس. وأوضحت الهيئة 
أنه مبوجب اتفاقية القسطنطينية ال يجوز 
منع أى سفينة من املرور فى قناة السويس 
لدولة فى حالة حرب  تابعة  كانت  اذا  اال 

الرسمى  امل��ت��ح��دث  م���ع م��ص��ر. وأوض�����ح 
الهيئة كانت  باسم هيئة قناة السويس أن 
ستسمح للسفينة اإليرانية بالعبور التزاما 

منها باملعاهدة املشار اليها.
وق�����ال ال��ق��ب��ط��ان م��ح��م��د ف�����وزى كبير 
املالحة  م��راق��ب��ة  ورئ��ي��س  أول  م��رش��دي��ن 
بالهيئة أنه ال يوجد أى سفينة ايرانية أو 
فى  العبور  طلبت  أخ��رى  جنسية  أى  م��ن 
القناة وأكد أن املرور فى القناة آمن وحر 
سفينة  أى  تصل  ول��م  اجلنسيات  جلميع 

ايرانية.

 »إحاالت للتأديب« بسبب »خرق اإلضراب« ومحامون: الكبار يقطعون أرزاقنا
 كتب ــ سيد نون وحسن صالح 

وميشيل عبدالله ويونس درويش وماهر عبدالصبور:
م��ع دخ���ول إض���راب احمل��ام��ني ع��ن حضور 
شهدت  العشرين،  ي��وم��ه  اجل��ن��اي��ات  جلسات 
ميكن  ما  احملافظات  فى  الفرعية  النقابات 
تزايدت  بعدما  اجل��زئ��ى«  ب�»التراجع  وصفه 
أعداد احملامني احملالني للتحقيق فى نقاباتهم، 

خلرقهم قرار النقابة العامة باإلضراب.
القليوبية  حمل��ام��ى  الفرعية  النقابة  ففى 
مبعرفة  للتحقيق  محاميا   50 نحو  يخضع 
بالنقابة، والذين  جلنة الشكاوى والتحقيقات 
االلتزام  »لعدم  التأديب  مجالس  إلى  أحيلوا 

بقرار اإلضراب، ومقاطعة اخلزينة«.
ن��ق��ي��ب احملامني  ي���وس���ف،  وق����ال م��ح��م��ود 
ب��ال��ق��ل��ي��وب��ي��ة، إن إض������راب احمل���ام���ني أم���ام 
اجلنايات واخلزينة »مستمر حلني عقد جلسة 
االستئناف الثانية فى 4 يوليو املقبل استجابة 
ل��ق��رارات ال��ن��ق��اب��ة  ال��ع��ام��ة ب��ش��أن اإلضراب 

واالعتصام«.
وشهد مجمع محاكم أسيوط خالفات بني 
احمل��ام��ني ح��ول م��واص��ل��ة اإلض����راب، خاصة 
بعض صغار   اتهم  اجلنايات حيث  دوائ��ر  فى 
قطع  فى  ب�»التسبب  العامة  النقابة  احملامني 
�� على حد  أرزاق��ه��م  فى أم��ر ال فائدة منه« 

تعبيرهم.
م��ن ن��اح��ي��ة أخ����رى، واص���ل رؤس����اء دوائر 
اجل��ن��اي��ات ت��أج��ي��ل ج��م��ي��ع ال��ق��ض��اي��ا وحبس 
املتهمني على ذمتها حتى بداية العام القضائى 

اجلديد فى شهر أكتوبر املقبل.
ن��ق��ي��ب محامى  ال��س��ن��وس��ى  وق����ال ص��ال��ح 
فى   بأسيوط مستمرون  إن احملامني  أسيوط 
اإلض����راب »ح��ت��ى يتم اإلف����راج ع��ن محاميى 
الغربية احملبوسني« وأضاف: »كرامة احملامى 
مراعاة  دون  القضاة،  تعنت  نتيجة  أه���درت 

للظروف االجتماعية للمحامني«.
النقابة  ق��رار  محامون  خ��رق  الفيوم  وف��ى 
غرف  داخ���ل  ب��االع��ت��ص��ام  للمحامني  ال��ع��ام��ة 

احملامني مبجمع احملاكم االبتدائية.
وعلى النقيض ،واصل احملامون  فى املنيا 
إضرابهم عن حضور اجللسات عقب وقفتهم 
االح��ت��ج��اج��ي��ة ال��ت��ى ن��ظ��م��وه��ا، أم���س األول، 

مؤكدين عزمهم على مواصلة اإلضراب.
وقال محمد أبوزيد ،نقيب احملامني باملنيا، 

ت��ش��ك��ي��ل جلنة  ومت  م��س��ت��م��ر  »اإلض������راب  إن 
ملتابعته.  

ن��ق��اب��ة احملامني  أن��ه��ت  آخ���ر،  ع��ل��ى صعيد 
نشبت  التى  األزم���ة  السويس  أم��ن  وم��دي��ري��ة 
بينهم بسبب اشتباك محامني وأفراد شرطة 

بقسم شرطة بالسويس،عن طريق التصالح.
ف��ى ال��وق��ت ال��ت��ى واص���ل خ��الل��ه احملامون 
يوميا  اعتصامهم  السويس  محاكم  مبجمع 
تعليمات  وتنفيذ  ال��ف��رع��ي��ة  ال��ن��ق��اب��ات  مب��ق��ر 

مبحاكم  اإلض���راب  مبواصلة  العامة  النقابة 
اجلنايات.

ن��ق��ي��ب احملامني  وق����ال م��ح��م��د امل���ص���رى، 
مع  ح��دث��ت  ال��ت��ى  األزم���ة  »أنهينا  بالسويس، 
حدث  ال��ذى  االشتباك  عقب  الداخلية  وزارة 
ب��ق��س��م ش��رط��ة األرب���ع���ني ب��ني م��ح��اٍم وبعض 
مساعدى الشرطة«، مشيرا إلى أن الطرفني 
تصاحلا بشكل ودى دون تصعيد األمور حتى 

ال تأخذ أكثر مما حتتمل.

وكانت محافظة السويس قد شهدت معركة 
ج��دي��دة ب��ني احمل��ام��ني وع���دد م��ن مساعدى 
بالسويس،  األرب��ع��ني  شرطة  بقسم  الشرطة 
والتى نشبت بسبب احتدام النقاش بني محام 
وعدد من املخبرين ومساعدى الشرطة والذى 
بني  والشتائم  ب��األي��دى  االشتباك  إل��ى  تطور 
ال��ط��رف��ني، وال���ذى على إث��ره انتقل ع��دد من 
قيادات نقابة احملامني والقيادات األمنية إلى 
القسم من اجل احتواء املوقف وإنهاء األزمة. 

 كتب ــ أحمد عبداحلافظ:
أمام محكمة  وزارة اإلسكان استشكاال  أقامت أمس 
القضاء  محكمة  ح��ك��م  تنفيذ  ف��ى  اجل��دي��دة  ال��ق��اه��رة 
جلسة  لنظره  وحت��دد  مدينتى،  عقد  ببطالن  اإلدارى 

17يوليو املقبل.
األسبوع  اإلدارى  القضاء  محكمة  من  حكم  وص��در 
محمد  السابق  اإلس��ك��ان  وزي���ر  ق��ي��ام  ببطالن  امل��اض��ى 
سليمان  إب����راه����ي����م 
كيلومترا   20 ملساحة 
األع��م��ال هشام  لرجل 
مقابل  ب�����ال  ط���ل���ع���ت 
مشروع  إلق��ام��ة  نقدى 
وقالت  عليها،  مدينتى 
احملكمة فى حكمها إن 
استندت  البيع  عملية 
إل���ى م����واد م��ل��غ��اة من 
قانون هيئة املجتمعات 
العمرانية، حيث حظر 
ق��ان��ون امل���زاي���دات بيع 
باألمر  الدولة  أراض��ى 

املباشر، ونص على أن يكون البيع باملزاد العلنى.
إبراهيم سليمان  السابق محمد  وقال وزير اإلسكان 
فى برنامج تليفزيونى إن أرض مشروع مدينتى ال تتبع 
مبارك  الرئيس  من  ق��رار  لعدم ص��دور  اإلسكان  وزارة 
لقانون  طبقا  ال��ع��م��ران��ي��ة  املجتمعات  لهيئة  بتبعيتها 
عن  البحث  إل��ى  دفعه  ما  وه��و  العمرانية،  املجتمعات 
طريقة مبتكرة متكنه من منح األرض لهشام طلعت عن 
طريق ابتكار طريقة السداد العينى، حيث يحصل هشام 
إمدادها  اإلس��ك��ان  وزارة  وتتحمل  األرض  على  طلعت 
بناء  إمت��ام  وبعد  العام  امل��ال  من  نفقتها  على  باملرافق 
املشروع حتصل وزارة اإلسكان على نسبة 7% فقط من 

الوحدات السكنية.
تصوير ــ أحمد عبداللطيف جانب من لقاءات احملامني فى طنطا حيث تفجرت األزمة  

محمد إبراهيم سليمان



4 Issue 513 - 28 Jun. 2010حوادث وقضايا
العدد 513 ــ االثنني 28 من يونيو 2010

مذكرة النيابة تطالب بإعدام هشام طلعت والسكرى بتهمة قتل سوزان متيم
 النيابة ترصد 3 أنواع من األدلة و10 شهادات مختلفة وتصف السكرى بـ»أسوأ أنواع املجرمني«

عميد هندسة املنصورة ومسئولون بالبنك العقارى سهلوا االستيالء على املال العام

حصار أمنى بـ»دشنا« و»جنع حمادى« ملنع االشتباكات بني العرب والهوارةتأجيل محاكمة نشطاء حقوقيني لـ17 يوليو
انقالب شاحنة بترولية يعطل 

الطريق الدولى بالسويس

القبض على »قاتل« حارس 
خالدة للبترول فى مطروح

  كتب ــ سيد نون:
شاحنة  األول،  أم��س  مساء  انقلبت 
ب�15  محملة  كانت  بترولية  م��واد  نقل 
ألف لتر بنزين، على بعد 4 كيلو مترات 
الشهيد أحمد حمدى، بسبب  من نفق 
بها  يقود  ك��ان  التى  الشديدة  السرعة 
الدفاع  رج��ال  ومتكن  الشاحنة،  سائق 
ب��ال��س��وي��س م��ن رف���ع الشاحنة  امل��دن��ى 
بعد  ال��دول��ى  بالطريق  انفجارها  قبل 
تسرب النفط للطريق، وتسبب انقالب 
الدولى  ال��ط��ري��ق  تعطل  ف��ى  الشاحنة 

لساعات.
مدير  الكيالنى،  أحمد  ال��ل��واء  تلقى 
أمن السويس، بالغا من شرطة النجدة 
بانقالب شاحنة بترولية رقم 11/411 
نقل الغربية على بعد 4 كيلو مترات من 
نفق الشهيد أحمد حمدى بعد مرورها 

مبعدية قناة السويس.

  كتب ــ أحمد سباق: 
على  القبض  مطروح  مباحث  ألقت 
كرمي خميس موسى، 29 عاما، املشتبه 
إبراهيم،  ع��ب��درب��ه  ن��اص��ف  ق��ت��ل��ه  ف���ى 
أم��ن بشركة خالدة  ع��ام��ا، ح��ارس   35
للبترول »حاول مالحقة املتهم وآخرين 

أثناء سرقتهم ملوقع عمل الشركة«.
سالح  على  به  املشتبه  بحوزة  وعثر 
السالح  أن��ه  »ي��رج��ح  طلقة،  و20  آل��ى 
قال  حسبما  احل���ادث«،  فى  املستخدم 
قال:  وال��ذى  ل�»الشروق«  أمنى  مصدر 
»مت التوصل إلى معلومات حول اجلناة، 
عقب وقوع اجلرمية منذ أسبوعني، ومت 
أطلق  ال��ذى  القاتل  على  القبض  إلقاء 

الرصاص على احلارس.

  كتب ــ حمادة عاشور:
ق��رى فاو  أم��س حصار  الشرطة  ق��وات  واص��ل��ت 
من  اجلناة  لضبط  بقنا  وأبوحزام  واملرجية،  قبلى، 
بتصفية  ق��ام��وا  أن  بعد  »ه����وارة«  ال��دق��اي��ق��ة  عائلة 
خ��ص��وم��ة ث��أري��ة ب��ي��ن��ه��م، وع��ائ��ل��ة امل��رج��ي��ة »عرب« 
األسبوع املاضى، وألقت الشرطة القبض على عدد 
كبير من أفراد القبيلتني خوفا من جتدد االشتباكات 

بينهم على خلفية احلادث.
ق��ال محمود  كما   �� وال��ه��وارة  العرب  الصراع بني 
ال��دي��رى ب��اح��ث وص��اح��ب دراس����ة ال��ث��أر بالصعيد 
ل�»الشروق« �� بدأ عام 1948بسبب النزاع على أرض 
نظرا  بحرب 48  ه��ذه اخلصومة  زراع��ي��ة، وسميت 
بني  اخلصومة  هذه  فى  راح��وا  الذين  القتلى  لعدد 
الطرفني؛ ألنها كانت تعتمد على حرب العصابات، 
مم��ا جعل منطقة دش��ن��ا، وجن��ع ح��م��ادى، م��ن أكثر 
الدوائر امللتهبة بقضية الثأر، وقامت بعدها الشرطة 

بتهجير عائلة املرجية »عرب« خارج قرية أبو حزام 
قرية  بجوار  تسكينها  ومت  العائلتني،  على  للسيطرة 
عبدالناصر  جمال  الرئيس  أن  مضيفا  قبلى.  ف��او 
هدد وقتها بضرب املنطقة إذا لم تنته املشكلة بني 

القبيلتني.
ثأرية  أن����ه مت ع��ق��د م��ص��احل��ة  ال���دي���رى  وأك�����د 
أو  القتال  يبدأ  من  ب��أن  الستينيات،  فى  مشروطة 
يتنازل عن أرض��ه، وهذا ما جعل  يجدد اخلصومة 
ال��ل��واء عادل  املنطقة، وف��ى عهد  إل��ى  يعود  ال��ه��دوء 
جلسات  عقد  من  السابق متكن  قنا  محافظ  لبيب 
مصاحلة بني الطرفني، ولكن جتددت اخلصومة بني 
لزيادة  نظرا  العام  أخرى هذا  العائلتني مرة  أف��راد 
النعرات القبيلية، وظهور بعض الزعامات التى تثير 

الفنت بني العائلتني.
وأشار إلى أن ظهور بعض الزعامات فى القبائل 
فى عهد اللواء مجدى أيوب محافظ قنا، أدى إلى 

وج��ود ن��ع��رات قبلية حتى وص��ل االم��ر إل��ى وصف 
النائب عبدالرحيم الغول عضو مجلس الشعب، ذات 
ك�»عيد  والهوارة  العرب  بني  الصلح  يجعل  بأن  مرة 
قنا القومى«، داعيا األمن إلى التعامل مع احلوادث 
املسلمني  بني  الطائفية  الفنت  ح��وادث  مثل  الثأرية 
واألقباط بحسم، وليس بعقد سرادق، وذبح الذبائح 

ثم تنقض بعد ذلك املصاحلة.
بالثأر تطورت  األخ��ذ  وأسلوب  إن طريقة  وق��ال: 
النهار عن  يتم فى وض��ح  األي���ام، وأصبح  ه��ذه  فى 
لرصد  احملمول  الهاتف  واستخدام  املراقبة  طريق 
منذ  ما حدث  الثأر، وهذا  املستهدف من  حتركات 
3 شهور أثناء قيام أفراد من قبيلة العرب بقتل أحد 
االشخاص من الهوارة، حيث راقبوه وقطعوا الطريق 
عليه أثناء استقالله إحدى السيارات، وأنزلوه منها 
ثم أطلقوا عليه النار، وهذا لم يحدث فى السابق، 

حيث كان يتم االخذ بالثأر ليال.

تأجيل دعوى االستيالء على أرض حسني ومصطفى فهمى جللسة 10 يوليو

احلبس عامان لطبيب تسبب فى استئصال رحم سيدة ووفاة جنينها 
  كتب ــ هشام امليانى:

ع��اق��ب��ت م��ح��ك��م��ة ج��ن��ح ال��ع��ي��اط ط��ب��ي��ب ن��س��اء وتوليد 
وإلزامه  عامني  مل��دة  باحلبس  املركزى  العياط  مبستشفى 
باإلهمال  إلدان��ت��ه  جنيه  أل��ف   40 ق���دره  م��ؤق��ت  بتعويض 
الطبى اجلسيم الذى تسبب فى حرمان سيدة من اإلجناب 
انفجار رحمها  نتج عنه  توليدها  أثناء  ارتكبه  خلطأ طبى 

واستئصاله فضال عن وفاة اجلنني.
�� زوج املجنى عليها، تقدم  �� 28 عاما  كان رءوف سمير 
ببالغ ملركز  شرطة العياط متهما الطبيب باإلهمال الطبى 

اجلسيم واستخدام أساليب طبية خاطئة فى توليد زوجته 
سماح صالح عبده، 24 عاما. 

ال��ط��ب��ي��ب استعان  ال��ن��ي��اب��ة ع��ن أن  وك��ش��ف��ت حت��ق��ي��ق��ات 
املمرضات  م��ن  ب���دال  املستشفى  ف��ى  ال��ن��ظ��اف��ة  ب��ع��ام��الت 
ملساعدته فى توليد املجنى عليها، كما تنصل من مسئوليته 
املهنية واألخالقية ولم يخبر زوج املجنى عليها مبا حدث 

لها وما يجب فعله وتهرب من إسعافها.
للمحاكمة وأصدرت محكمة  املتهم  الطبيب  إحالة  متت 

جنح العياط اجلزئية حكمها السابق فى القضية.

  كتب ــ حسني صالح:
التعويض  دعوى  فى  النظر  تأجيل  القاهرة  جنوب  تعويضات  محكمة  قررت 
وزير  أباظة،  أم��ني  من  كل  فهمى، ضد  ومصطفى  الفنانني حسني  من  املقامة 
الزراعة بصفته، ورئيس هيئة اإلصالح الزراعى، يتهمانهما فيها باالستيالء على 
األراضى اململوكة للفنانني، إلى جلسة 10 يوليو املقبل، وإحالة الدعوى مرة أخرى 

للخبراء الستكمال البيانات.
 صدر القرار برئاسة القاضى وائل الشيمى رئيس احملكمة.

كان الفنانان حسني ومصطفى فهمى قد أقاما دعوى، طالبني 20 مليون جنيه 
تعويضا بعد استيالء الهيئة العامة لإلصالح الزراعى على 100 فدان مبنطقة 
الفهمية بالفيوم، ورثاها من حميدة محمود فهمى، وأكدا فى دعواهما إصابتهما 
بأضرار مادية ومعنوية جسيمة جراء نزع ملكيتهما لألرض دون احلصول على 

تعويض بعد قيام ثورة يوليو عام 1952. 

مجدى أيوب

حسني فهمى

العثور على جثة شاب متعفنة بالغردقة

حبس 6 وإخالء سبيل 4 فى قضية 
النصب على شركة تأمني

  كتب ــ هيثم رضوان:
أرجأت محكمة جنح اخلليفة نظر الدعوى املقامة من القاضى عبدالفتاح 
اإلس��الم مدير  استئناف اإلسكندرية ضد أحمد سيف  رئيس محكمة  مراد 
مركز هشام مبارك حلقوق اإلنسان سابقا، وجمال عيد مدير الشبكة العربية 
ملعلومات حقوق اإلنسان، وعمرو غريبة مدون وناشط حقوقى إلى جلسة 17 

يوليو لتقدمي املستندات واالطالع. 
العربية  »الشبكة  نشرت  عندما   2006 ديسمبر  إلى  الدعوى  وقائع  تعود 
حل��ق��وق اإلن��س��ان« ت��ق��ري��را على االن��ت��رن��ت ب��ع��ن��وان »االن��ت��رن��ت خصم عنيد 
للحكومات العربية«، وفى فبراير 2007 نشر القاضى عبدالفتاح مراد كتابا، 
قالت الشبكة العربية إنه تضمن عشرات الصفحات املنقولة عن كتابها دون 

اإلشارة إليها.
وأصدرت الشبكة العربية بيانا توضيحيا للرأى العام، وأبدت استعدادها 
النزاع، وقبول ما يقرره وعقب ذلك أص��درت 9  القضاة حلل  نادى  لتحكيم 
منظمات حقوقية بيانات تضامنية مع الشبكة العربية، وهو ما اعتبرها مراد 
سبا وقذفا فى حقه، وطالب فى دعوى أمام القضاء اإلدارى بحجب املواقع 

التى نشرت تلك البيانات، ومازالت متداولة أمام احملكمة اإلدارية العليا.

  كتب ــ كمال اجلزيرى:
عثر أهالى منطقة شارع »شيرى« 
على  األول  أم��س  مساء  بالغردقة 
جثة ش���اب، وب��إب��الغ م��أم��ور قسم 
باب  كسر  مت  الغردقة  أول  شرطة 
الشقة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

اجلثة  أن  التحريات  م��ن  وت��ب��ني 
لشاب يدعى صالح أحمد املصرى، 
42 ع��ام��ا، وج��دت جثته ف��ى حالة 

املنطقة  أه��ال��ى  واك��ت��ش��ف  ت��ع��ف��ن، 
رائ��ح��ة كريهة  ان��ب��ع��اث  وال��س��ك��ان 
ات��ه��ام أحد،  م��ن داخ��ل شقته دون 
اجلثة  بنقل  الغردقة  نيابة  وأم��رت 
الغردقة  مستشفى  م��ش��رح��ة  إل���ى 
وأمر  ال��وف��اة،  أسباب  ملعرفة  العام 
اللواء عماد نازك مدير أمن البحر 
األحمر بتشكيل فريق بحث ملعرفة 

أسباب الوفاة.

  كتب ــ أحمد عبداحلليم:
قررت نيابة شمال اجليزة الكلية جتديد حبس 6 متهمني فى قضية النصب 
على شركة تأمني وإخالء سبيل 4 متهمني آخرين على ذمة قضية النصب على 

شركة التأمني وتزوير محررات رسمية.
بدأت تفاصيل القضية عندما تعرفت فتاة مسلمة على شاب مسيحى الذى 
حياتهما  على  فأمنوا  املتوفاة  املسيحية  شقيقته  باسم  بطاقة  لها  استخرج 
وموظفة  طبيب  مع  باالشتراك  وف��اة  شهادة  بتزوير  وقاما  تأمني  شركة  فى 
بوزارة الصحة وتقدميها إلى شركة التأمني للحصول على قيمة التأمني إال 
أن موظف شركة التأمني أثناء قيامه بعمل التحريات الالزمة اكتشف أمرهما 

وأبلغ الرقابة اإلدارية.

  كتب ــ صابر مشهور:
واقع  من  مستندات  على  »ال��ش��روق«  حصلت 
إنشاء  عملية  فى  اإلسماعيلية  نيابة  حتقيقات 
تفيد  باإلسماعيلية  العربى  العقارى  البنك  مقر 
كلية  عميد  أب��وض��ي��ف  ع���ادل  ال��دك��ت��ور  بتسهيل 
قيادات  م��ن  وع��دد  املنصورة  بجامعة  الهندسة 
إحدى  لصالح  العام  املال  على  االستيالء  البنك 
الشركات  مببلغ مليون و400 ألف جنيه. وتبلغ 

جميع تكاليف العملية 5 ماليني جنيه.
وانتهت النيابة إلى حفظ القضية استنادا إلى 

أنها تشكل مخالفات مالية وإدارية . 
تقدمت  شركات   3 أن  التحقيقات  وأوضحت 
للقيام بعملية التجهيزات، ولكن استشارى البنك 

مع  بتصرفاته  تسبب  أبوضيف  ع��ادل  الدكتور 
االستيالء  تسهيل  ف��ى  البنك  ق��ي��ادات  م��ن  ع��دد 
ترسية  مت  أن��ه  اتضح  حيث  البنك،  أم���وال  على 
يخص شركة  الذى  األغلى  العطاء  على  العملية 
مبانى مصر فى حني أن العطاء األفضل يخص 
شركة اجليزة للمقاوالت ومت استبعادها رغم أن 

عطاءها أقل مببلغ 500 ألف جنيه.
كما تبني أن الشركة التى أرسى عميد الكلية 
أو  مختومة  غير  رسومات  قدمت  عليها  العطاء 

موقعة لتجهيزات مقر البنك.
عادل  ال��دك��ت��ور  أن  إل��ى  التحقيقات  وان��ت��ه��ت 
أبوضيف عميد كلية الهندسة قام منفردا برفض 
الشروط  فى  التفاوض  دون  3 عطاءات مبفرده 

املقدمة من أصحاب العطاءات ودون توقيع جلنة 
التحديث عليها. وأضافت التحقيقات أن الدكتور 
بالبنك  التحديث  وأعضاء جلنة  أبوضيف  عادل 
لها  وسمحت  بالعطاء،  الفائزة  الشركة  جاملت 
بإحدى  األقل جودة اخلاصة  املواصفات  بتنفيذ 
عادل  ال��دك��ت��ور  ق��ام  كما  املستبعدة،  ال��ش��رك��ات 
الشروط  على  التعديالت  من  بالعديد  أبوضيف 

بتوقيع منه باملخالفة للقانون.
محاضر  وج���ود  ع��دم  التحقيقات  أك���دت  ب��ل 
على  ينص  ال��ذى  للقانون  باملخالفة  البت  للجنة 
فى  تصحيح  ح��دث  كما  للبت،  محاضر  وج���ود 
شركة  ع��ط��اءات  فى  املزيل  بالقلم  البنود  بعض 
اجليزة للمقاوالت التى متت ترسية العطاء عليها 

دون معرفة القائم بعمليات التصحيح وال يوجد 
توقيع على التصحيحات.

بل إن جلنة اخلبراء املشكلة من النيابة العامة 
ق��اب��ل��ت م��س��ئ��ول��ى ال��ب��ن��ك ل��س��ؤال��ه��م ع��ن ظروف 
البنك،  ف���رع  إن��ش��اء  عملية  إرس����اء  وم��الب��س��ات 
ف��أج��اب امل��س��ئ��ول��ون ب��أن��ه ال ت��وج��د جل��ن��ة البت 

أصال.
عن  امل��س��ئ��ول��ني  أن  إل���ى  التحقيقات  وان��ت��ه��ت 
الدكتور  هم  العام  امل��ال  على  االستيالء  تسهيل 

عادل أبوضيف استشارى البنك.
ومعه عاطف عبداملجيد من اإلدارة القانونية، 
عام  م��دي��ر  سعيد  أش���رف  امل��ال��ي��ة  اإلدارة  وم���ن 
املراجعة وعصام الباطش عضو مجلس اإلدارة.  

50 بالًغا فى امتحانات
 تربية املنيا 

عادل أبوضيف

موظف مبحكمة جنوب اجليزة ساعد املتهمني فى هجوم سيارة الترحيالت 

  كتب ــ ماهر عبدالصبور:
تقدم أمس أكثر من 50 طالبا بكلية التربية، جامعة املنيا، 
بالدبلوم العام نظام السنة الواحدة ببالغ لعميد الكلية ضد 
عدد من األساتذة بحجة أن االمتحانات حوت أسئلة خارج 
ري��اض، عميد  أنور  الدكتور  كان  بالصعوبة.  املقرر ومتيزت 
كلية التربية قد فوجئ بأكثر من 50 طالبا بالدراسات العليا 
بعض  ل��دى  بالتدخل  يطالبونه  مكتبة  أم��ام  التربية  بدبلوم 
والتعليم،  التربية  تاريخ  م��واد  فى  وبخاصة  الكلية  أساتذة 
التعليمى، حيث  النفس  والقياس والتقومي واإلحصاء، وعلم 
أكد الطالب أن املواد صعبة جدا وحتتاج إلى وقت أكبر وأن 
مادة تاريخ التربية والتعليم جاءت بها عدة أسئلة من خارج 
املقرر، وطالب الطالب عميد الكلية بالتدخل لدى األساتذة 
رأفة بهم، خاصة أن الدفعة وصل عددها إلى 6000 طالب. 

  كتب ــ ممدوح حسن وحامت اجلهمى:
كشفت حتقيقات نيابة حوادث جنوب اجليزة عن مفاجأة 
خطيرة فى القضية وهى قيام عامل مبحكمة جنوب اجليزة 
مبساعدة املتهمني فى حادث الهجوم على سيارة الترحيالت 
بالعياط. وأمرت النيابة بضبط وإحضار موظف احملكمة و3 
أشخاص آخرين هم سند عبدالعزيز ومحمود حمزة وأحمد 
سيد عبدالعزيز، وأحمد سعيد سليم الهارب من 8 سنوات 
سجًنا. باشر التحقيقات أسامة سيف مدير النيابة، وهشام 
حامت ومحمود عبود وكيال أول النيابة، حتت إشراف القاضى 

حمادة الصاوى احملامى العام األول.
متكنت مباحث أكتوبر من القبض على 3 متهمني جدد هم 
محمد على عبدالتواب الذى استخدمت سيارته فى الهروب 
من مكان الواقعة، وعويس نادى عبدالله الشتراكه فى إطالق 
النار على السيارة، ومحمد عبداملقصود ملساعدته فى إخفاء 
أدوات اجلرمية فى واقعة إطالق النار على سيارة الترحيالت 
واستشهاد الشرطى محمد خليفة محمد وإصابة شرطيني 

آخرين واثنني من املتهمني حيث كانت تقل 7 مساجني أثناء 
عودتهم من محكمة جنوب اجليزة. 

كان اللواء أسامة املراسى مدير أمن أكتوبر قد قاد حملة 
عن  اخل��ارج��ني  لضبط  ال��ص��ف  ج��ب��ال  منطقة  على  مكبرة 
القانون واحملكوم عليهم فى قضايا مختلفة والبحث عن باقى 
املتهمني، وأشرف عليها اللواء أحمد عبدالعال مدير اإلدارة 
وعثر  أشقياء   4 ضبط  عن  أسفرت  أكتوبر  ملباحث  العامة 

بحوزتهم على سالح آلى وفرد خرطوش و23 طلقة. 
واعترف املتهم الثانى حمدى حمزة عبدالعزيز، تفصيليا 
مبا حدث يوم احلادث، وأكد أن شقيقه الهارب محمود اتفق 
مع السجني عبدالعزيز بتهريبه منذ شهر لكن السجني رفض 
أن  أم��ال فى  لديه  يوما وأن   15 بعد  له جلسة  أن��ه  وأخ��ب��ره 
رئيس احملكمة يخلى سبيله، وال داعى لهربه، وأضاف املتهم 
التجديد  جلسة  أشخاص حلضور   3 ذهب  الواقعة  يوم  أنه 
وأن  أمام احملكمة  وانتظروا  بحوزتهم سالح  وكان  باحملكمة 
شقيقه رمضان الهارب جند موظفا باحملكمة وخرج موظف 

منه  فطلب  شقيقه  على  حكم  ص��در  بأنه  وأخ��ب��ره  احملكمة 
إبالغه بوقت خروج سيارة الترحيالت. وأوضح املتهم حمدى 
أنه فور علمهم بصدور حكم ضد شقيقهم أسرعوا وذهبوا 
إل��ى امل��ن��زل وأخ��ب��روا وال��ده��م مب��ا ح��دث، فأمرهم والدهم 
بانتظار سيارة الترحيالت وتهريب جنله، وعندما اتصل بهم 
موظف احملكمة وأخبرهم بأن سيارة الترحيالت خرجت من 
الطريق  على  يقف  والدهم  وك��ان  الطريق  قطعوا  احملكمة، 
وبحوزته بلطة، وعندما رآهم سائق السيارة أسرع واصطدم 
والدهم فاضطروا إلى إطالق النيران على السيارة إلجباره 

على التوقف لكن السائق متكن من الهرب.
كما اعترف املتهم بأنه وأقاربه اضطروا إلى مطاردة سيارة 
الترحيالت بسيارة ربع نقل وأمطروها باألعيرة النارية حتى 
الهرب وسط  إلى  الشرطة شهيدا، فاضطروا  سقط مجند 
العرب  لهم مبنطقة  إل��ى صديق  وصلوا  أن  إل��ى  ال��زراع��ات 
إلى الصعيد  الهروب  لهم  بحلوان، وأن صديقهم كان ينسق 

لالختباء.

االنتهاء من تطوير مزلقان العرب باملعادى خالل أيام

مصرع 15 وإصابة قاض  وقس وضابط شرطة 

  كتب ــ هانى النقراشى:
بتطوير مزلقان  ق��رارا  النقل،  وزي��ر  املهندس عالء فهمى،  أص��در 
نفقة  على  فيه  املرورية  واحمل��اور  التعديالت  وإج��راء  العرب  ميدان 
من  األول  األسبوع  فى  به  األعمال  من جميع  واالنتهاء  النقل  وزارة 
بهيئة  العاملني  توجيهات محددة جلميع  وأعطى  املقبل،  يوليو  شهر 
السكة احلديد واملشروعات احلكومية بوزارة النقل مبراجعة جميع 
توفيق  اللواء  بذلك  حلوان. صرح  محافظة  فى  املوجودة  املزلقانات 

عبداملجيد سكرتير عام محافظة حلوان.

  كتب ــ حامت اجلهمى:
أص��ي��ب أم���س ض��اب��ط شرطة 
و5  رجائى  الدين  ع��الء  شريف 
إث���ر انقالب  م��ج��ن��دي��ن آخ��ري��ن 
سيارة شرطة بالكيلو 48 طريق 
الصحراوى.  إسكندرية   �� مصر 
مت نقل املصابني إلى مستشفى 

الشرطة بالعجوزة.
باسليوس  القس  أصيب  كما 
مارى  بدير  60 سنة،  استرباس 
بالبحيرة  ال��ن��ط��رون  وادى  مينا 
إثر انقالب سيارته، تلقى املقدم 

حازم عزت رئيس مباحث قسم 
شرطة ثانى املنتزه، إخطارا من 

شرطة النجدة بالواقعة.
القاضى  أي����ض����ا  وأص����ي����ب 
نائب  ع��ب��دال��س��م��ي��ع  إس��م��اع��ي��ل 
وتوفى  النقض  محكمة  رئ��ي��س 
ح����ادث تصادم  ف���ى  آخ�����رون   9

مبحافظة الشرقية.
كما لقى 4 مصريني من أسرة 
واحدة مصرعهم بينما أصيب 7 
آخرين بينهم 4 سياح فى حوادث 

سير متفرقة بالبحر األحمر.

  كتب ــ أحمد البهنساوى:
حصلت »ال��ش��روق« على ص��ورة من 
مرافعة النيابة فى قضية مقتل املطربة 
س����وزان مت��ي��م ف��ى دب���ى، امل��ت��ه��م فيها 
ومحسن  طلعت  هشام  األعمال  رج��ل 
ال��س��ك��رى ال��ض��اب��ط ال��س��اب��ق مبباحث 
أمام  إلقاؤها  التى سيتم  الدولة،  أمن 
احملكمة غدا الثالثاء، وتطالب النيابة 
اإلعدام  عقوبة  بتوقيع  مرافعتها  فى 
على املتهمني الرتكابهما جرمية القتل 

العمد مع سبق اإلصرار والترصد.
ويتولى القاضى مصطفى سليمان، 
استئناف  بنيابة  االس��ت��ئ��ن��اف  رئ��ي��س 
أمام  النيابة  مرافعة  إلقاء  القاهرة، 
تنظر  التى  القاهرة  جنايات  محكمة 
ال��ق��ض��ي��ة ب���رئ���اس���ة ال���ق���اض���ى ع���ادل 
عبدالسالم جمعة، مؤكدا أن القضية 
هى قضية قتل عمد مع سبق اإلصرار 
رج����الن غرتهما  ارت��ك��ب��ه��ا  وال��ت��رص��د 
احلياة الدنيا واتبعا شهوات الدنيا فى 
حب النساء واملال وسقطا فى مستنقع 

اجلرمية.
مذكرتها  ف��ى  النيابة  واستعرضت 
املتهم  إن  حيث  املتهمني،  مواصفات 
م��ح��س��ن ال��س��ك��رى »حت����ول م���ن رجل 
األمن  ت��وف��ي��ر  األول����ى  مهمته  ش��رط��ة 
وحماية املواطنني إلى قاتل أجير سفاح 
مأجور، وهو من أسوأ أنواع املجرمني، 
جترأ على القيم وأصبح ممن يكدرون 
حفنة  مقابل  اآلمنني  ويروعون  األم��ن 
من  فأشبعها  املال جراء شهواته،  من 
طبقا  اجلنسية،  واملتعة  احل��رام  امل��ال 
األعمال  رجل  تناولت  التى  للمذكرة، 
ب��أن��ه »م��ن ك��ب��ار رجال  ه��ش��ام طلعت، 

األعمال فى مصر، استطاع أن يتخفى 
فى قناع البر والتقوى ويخفى حقيقته 
كبرى  نهج  على  يسير  كقاتل محترف 

العصابات«.
وأكدت أن هشام طلعت صار عضوا 
فى  نائبا  ثم  احلاكم  الوطنى  باحلزب 
ال��ش��ورى ح��ي��ث »ح��ص��ل على  مجلس 

أصوات الناس باخلداع«.
عليها  املجنى  أن  النيابة  وأوضحت 
العثر  حظها  شاء  شابة  لبنانية  فنانة 
طلعت  هشام  املتهم  على  تتعرف  أن 
إلنهاء  م��س��اع��دت��ه��ا  ف����ى  م��ص��ط��ف��ى 
إال  حبا  شغفته  لذلك  مشاكلها  بعض 

وأعرضت  بحب،  حبا  تبادله  لم  أنها 
ذلك  ف�»أوغر  آخر،  إلى  عنه وهجرته 
من حب  لها  قدمه  بعدما  عليها  قلبه 
وأموال، فحاول أن يعيدها إليه بالوعد 
تارة فلما استعظمت عليه واستعصت، 
قراره  وات��خ��ذ  نفسه،  على  ذل��ك  ش��ق 
بقتلها بواسطة املتهم محسن السكرى 
ال����ذى ل��م ت��ك��ن ل��ه ث��م��ة ص��ل��ة تربطه 
معرفته  ك��ان��ت  حيث  عليها،  باملجنى 
املرئية  اإلع��الم  بها من خالل وسائل 
وامل���ق���روءة وب��ال��ت��ال��ى ل��م ي��ك��ن بينهما 
ثأرية  خصومة  أو  شخصية  ضغائن 

تبرر القتل«.

وتضيف املرافعة أن هناك 3 أنواع 
املتهمني  ارت���ك���اب  ع��ل��ى  األدل�����ة  م���ن 
القولية  األدل������ة  ف��ه��ن��اك  ل��ل��ج��رمي��ة، 
وت���ش���م���ل ش����ه����ادة 10 ش���ه���ود وه����م: 
العامة  ب��اإلدارة  النقيب عيسى سعيد 
والرائد  دب����ى،  ب��ش��رط��ة  ل��ل��ت��ح��ري��ات 
اجلرائم  ق��س��م  رئ��ي��س  عقيل  محمد 
الواقعة على النفس فى دبى، والعقيد 
اجلنائى  البحث  مدير  إبراهيم  خليل 
بشرطة دبى، وطالل محمد عبدالله، 
عريف أول بشرطة دبى، واملالزم ثان 
دبى،  بشرطة  حيدر  عبدالله  حسن 
ومحمد مسعد ناجى، عريف بشرطة 

بائعة مبحل  ومارسيل جيراملان  دبى، 
موظفة  دي��از سوبيرانو  وم��اى  ن��اي��ك، 
والنقيب أحمد  نايك،  اخلزينة مبحل 
ع��ب��دال��ل��ه ب�����إدارة ال��ب��ص��م��ات، وشهد 
ال���ط���اف ح��س��ني غ����وث، ب��ائ��ع مبحل 
إلى  ب��اإلض��اف��ة  ل��ل��ت��ج��ارة،  مصطفوى 
إق����رار امل��ت��ه��م م��ح��س��ن ال��س��ك��رى فى 

التحقيقات.
أما األدلة املادية فتشمل املستندات 
وامل���ض���ب���وط���ات وامل���ع���اي���ن���ات وص���ور 
الفنية  واألدل�����ة  ت��س��ج��ي��الت ص��وت��ي��ة 
تشمل تقارير تشريح البصمات واملعمل 
اجل��ن��ائ��ى وال��ط��ب ال��ش��رع��ى وفحص 

أجهزة التليفونات والكمبيوتر.
بالتأكيد  النيابة مذكرتها  واختتمت 
ع��ل��ى أن���ه »ت��ب��ني ب��ج��الء ال ل��ب��س فيه 
املتهم  ارت��ك��اب  فيها  ري��ب  ال  وحقيقة 
جلرمية  ال���س���ك���رى  م��ح��س��ن  األول 
م��ع سبق  ع��م��دا  عليها  امل��ج��ن��ى  ق��ت��ل 
اإلصرار كما هو ثابت من األوراق من 
يوليو   23 ي��وم  دب��ى مساء  إل��ى  سفره 
وق���وع اجلرمية  مل��ك��ان  وذه��اب��ه   2008
املجنى  حت��رك��ات  ورص��د  الستطالعه 
ثم أعد عدته فاشترى مالبس  عليها 
رياضية وسكينا حادا واصطنع خطابا 
ومظروفا نسبهما زورا إلى شركة بوند 
ب��روازا من اخلشب  واشترى  العقارية 
الوصول  من  احليلة  بتلك  يتمكن  كى 
االنتباه  إث��ارة  دون  عليها  املجنى  إل��ى 
وتوجه إليها صباح يوم 28 يوليو 2008 
بعد أن أمعن فكره وتدبر أمره وعقد 
العزم على قتلها وما أن ظفر بها حتى 
وتدل  إياها،  ذابحا  رقبتها  فى  طعنها 
شدة الضربة ومكان اإلصابة والسالح 
امل��س��ت��خ��دم ع��ل��ى ق��ص��د امل��ت��ه��م فى 
اخلالص منها وقد اشترك معه املتهم 
االتفاق  ب��ط��رق  طلعت  ه��ش��ام  ال��ث��ان��ى 

والتحريض واملساعدة«.
وتقول مرافعة النيابة إن طلب املتهم 
وإحلاحه  عليها  املجنى  قتل  ال��ث��ان��ى 
وإصراره على ذلك هو الذى خلق فكر 
املتهم األول وخلق  اجلرمية فى نفس 
على  معه  اتفق  كما  عليها،  تصميمه 
كيفية تنفيذها بأن اقترح عليه إلقاءها 
الواقعة  ل��ت��ب��دو  مسكنها  أع��ل��ى  م���ن 
املتهم  قول  وعلى حد  انتحار  كحادث 

الثانى مثل واقعة أشرف مروان.

سوزان متيم تصوير: مجدى إبراهيم هشام طلعت مصطفى  

أسامة املراسى

حبيب العادلى

براءة أستاذ بجامعة الزقازيق
 من ضرب زميلته

  كتب ــ هيثم رضوان:
قضت محكمة جنح الزقازيق ببراءة 
األستاذ  ف��ؤاد،  أحمد  محمد  الدكتور 
بكلية العلوم جامعة الزقازيق من تهمة 
عبدالستار  جن���وى  ال��دك��ت��ورة  ض���رب 

األستاذة بكلية اآلداب.

ج���اء ف��ى أس��ب��اب احل��ك��م أن بالغ 
»كيدى«  زميلها  اجلامعة ضد  أستاذة 
حول  بينهما  خالفات  لوجود  ويرجع 
أستاذة  تسكن  ح��ي��ث  اإلي���ج���ار،  دف���ع 
اجل��ام��ع��ة ف���ى ش��ق��ة ب���اإلي���ج���ار لدى 
املشكو فى حقه الدكتور محمد فؤاد.

األهرام  فى  زميلنا  الرحيمى  أسامة  قرأ 
فى  زميلنا  سامى  سامح  وق��رأ  »ال��ف��احت��ة«، 
»ال��ش��روق« )أب��ان��ا ال���ذى(، ثم واري���اه التراب 
مب��س��اع��دة س��ائ��ق س��ي��ارة نقل امل��وت��ى وأحد 

أقاربه.
ع فاروق عبدالقادر الدنيا باحلد  هكذا ودَّ
األدنى من حاملى اخلشبة، دون تعديد ملآثرة 
أو دعاء بالرحمة، برغم أن كثيرين من أهلنا 
يعرفوه،  ل��م  ل��و  امل��ي��ت حتى  ي��ه��رول��ون خلف 
لينالوا ثواب »الدفنة«، وبرغم أن كثيرين من 
فيوصون  تلك،  مثل  للحظة  يتحسبون  أهلنا 
ذوي��ه��م مب��ا ي��ف��ع��ل��ون، ك���أن ي��وص��ى بعضهم 
ب��إض��اءة قبره ك��ى ال جت��زع روح��ه م��ن هول 
فى  ك��ره  مب��ن  قائمة  آخ��ر  يضع  أو  الظلمة، 
احلياة، ويحظر عليهم أن ميشوا فى جنازته 
أو يرافقوه إلى قبره، كى يواصل كراهيته لهم 

بعد املمات.
عن  مستغنيا  إذن  الكبير  ال��ن��اق��د  رح���ل 
الوظيفة  عن  مستغنيا  ع��اش  كما  املشيعني 

والزوجة واألوالد.
كنت أدعوه »مثقف الهواء الطلق«، أعجبته 
التسمية التى أطلقتها عليه حني التقينا ألول 
مرة فى مقهى على بابا مبيدان التحرير عام 
اد جلسته األسبوعية  88، بعدها صرت من روَّ
مبقهى سوق احلميدية بباب اللوق، قبل أن 

أنقطع عنها النشغاالت احلياة.
ك��ان��ت امل����رة األول�����ى ال��ت��ى أع����رف فيها 
وال حتميه  ينتمى جلهة  ال  كاتبا  ق��رب  ع��ن 

مؤسسة.
بعض مثقفينا الكبار أدركوا باكرا، أال قدرة 
 �� �� إن كان لديك مشروع  لصمود مشروعك 
ب��ع��ي��دا ع��ن ه���ذا ال��ك��ائ��ن اخل��راف��ى الهائل، 
استقرت  خياراتهم حتى  وتأرجحت  الدولة. 
كزوجني  وسايرتهم  وسايروها  حضنها،  فى 
منوذجى  هو  هنا  حسني  طه  عرفى،  بورقة 
ويحيى  محفوظ  جنيب  شئت:  وإن  األث��ي��ر، 
حقى ويوسف إدريس وأم كلثوم وعبداحلليم 
وصالح  السباعى  ويوسف  احلكيم  وتوفيق 
احلالة  وه��و  العقاد،  وحتى  عبدالصبور..، 
كاتب  ك��ان  الكبير،  ال��راح��ل  األق���رب حل��ال��ة 
بسلطة  ينازع  الوفد  ك��ان  حني  األول  الوفد 
وسطوة  الشكلية  امل��ل��ك  سلطة  اجلماهير، 
اإلجنليز الفعلية من بوابة فاروق عبدالقادر 
عرفت أدباء عرب كبار: عبدالرحمن منيف 
والطاهر بن جللون ومحمد ديب وعبدالكبير 
اخلطيبى وهدى بركات وإلياس خورى وكاتب 
جبرا  إبراهيم  وجبرا  حبيبى  وأميل  ياسني 
وغيرهم،  زفزاف  ومحمد  العروى  وعبدالله 
وطار  الطاهر  رواية  وجتادلنا ساعات حول 
»ال��الذ«، التى كان يراها األهم بني أعماله، 

وكنت أوثر عليها »عرس بغل«.
فاجأنى  فقد  للعزوبية،  تفضيله  وبرغم 
 15 حني اتصل بى مهنئا على زواج��ى منذ 
سنة »هذا أفضل شىء تعمله فى حياتك، أن 

يكون لك بيت وأسرة وأوالد«.
أسعد الله صباحك يا عم فاروق.

من »أثر الفراسة« حملمود درويش:
ال��ن��رج��س وع��ب��اد الشمس،  ب��ني  ال���ف���ارق 
ينظر  األول  ن��ظ��ر:  وجهتى  ب��ني  ال��ف��رق  ه��و 
أن��ا إال أنا،  امل��اء وي��ق��ول: ال  فى صورته فى 
والثانى ينظر إلى الشمس ويقول: ما أنا إال 

ما أعبد.

حصان بال سرج
صدى

عماد الغزالى
eghazaly@shorouknews.com

سائقو »توك توك« 
أكتوبر يقاضون 

»الداخلية«
  كتب ــ أحمد 

عبداحلليم:
تقدم نحو 30 مواطنا 
أكتوبر   6 محافظة  م��ن 
ببالغ للنائب العام، ضد 
العادلى  حبيب  ال���ل���واء 
ال���داخ���ل���ي���ة، ود.  وزي�����ر 
محافظ  س��ع��د  ف��ت��ح��ى 
أسامة  وال��ل��واء  أكتوبر، 
األمن،  م��دي��ر  امل��راس��ى 
امل�����رور  إدارة  وم����دي����ر 
tفيه  يطالبون  بأكتوبر 
مركبات  ع��ن  ب���اإلف���راج 
»ال��ت��وك ت��وك« اخلاصة 
عليها  وامل��ت��ح��ف��ظ  ب��ه��م 
ق��ب��ل وح�����دة مرور  م���ن 

أكتوبر.
البالغ  مقدمو  وذك���ر 
يونيو   8 ب���ت���اري���خ  أن�����ه 
وحدة  نظمت  احل��ال��ى، 
حملة  أك���ت���وب���ر  امل������رور 
التوك  س���ائ���ق���ى  ض����د 
ت�����وك، وحت��ف��ظ��ت على 
م����رك����ب����ات����ه����م، وح����ني 
توجهوا إلى إدارة املرور 
ملعرفة السبب، أخبرهم 
امل����س����ئ����ول����ون ب���ص���دور 
على  ب���ال���ق���ب���ض  ق�������رار 
ووعدوهم  »ال��ت��ك��ات��ك«، 
باإلفراج عنها بعد ثالثة 
أشهر، ولم يعطوهم أى 
مستندات تثبت ملكيتهم 
املتحفظ  التكاتك  لتلك 

عليها.
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تصوير ـــ محمد امليمونى

ستة أشهر مرت على تنصيب د. محمد بديع سامى مرشدا ثامنا 
لإلخوان املسلمني خلفا حملمد مهدى عاكف أول مرشد للجماعة 

يحصل على لقب سابق وهو على قيد احلياة. حتركت خالل 
تلك الشهور الستة الكثير من املياه فى نهر اجلماعة الثمانينية 

التى راهن البعض على أن تعصف اخلالفات احلادة التى 
صاحبت انتخابات مكتب اإلرشاد األخيرة بها، أو على األقل أن 

تنكفئ اجلماعة على نفسها وتبتعد عن الساحة السياسية، 
وذلك بعد سيطرة »تيار التنظيم« على مفاصلها.

وفى أول حوار لصحيفة مصرية وصف بديع لـ »الشروق« ما 
حدث فى معركة »الشورى« األخيرة بأنه فضيحة انتخابية 
من نظام ال يعرف إال التزوير، مضيفا: »إن اجلماعة خاضت 

تلك االنتخابات ألنها كانت تطمع فى وجود شىء من الذكاء 
السياسى لدى النظام«.  ونفى مرشد اإلخوان الثامن وجود أى 

اتصاالت بني اجلماعة والنظام 
احلاكم وقال: »قولة واحدة، لم 

يحدث بيننا أى اتصال حتى 
ال يتقول علينا متقول«، لكنه 

أكد أن اجلماعة تفتح أيديها 
وقلوبها وعقولها للحوار، مكررا 

ما قاله سلفه مهدى عاكف: »لو 
حكم النظام احلالى بشرع الله 
وتخلى عن منافعه الشخصية 

سنكون خدما له«.
وأشار بديع إلى أن جماعته 

لم تقرر حجم مشاركتها فى 
انتخابات »الشعب« املقبلة 

بعد، وقال: »من الوارد أن تضم قائمة مرشحى اجلماعة فى 
االنتخابات املقبلة أقباطا«. ولم يستبعد جلوء اإلخوان إلى 
سالح املقاطعة الفاعلة بشرط إجماع كل قوى املعارضة على 

ذلك.
وحسم املرشد موقف جماعته من التقدم بأوراق حزب سياسى 

وقال: »اقتراح النواب بتأسيس حزب سياسى
 مرفوض ولن يعرض على مجلس الشورى«.

مستعدون للتنسيق مع اجلميع إال احلزب الوطنى
  خضنا معركة الشورى رهاًنا على وجود شىء من الذكاء لدى النظام      ال مانع من مقاطعة االنتخابات بشرط إجماع كل املعارضة على ذلك  

> ما هو تقييمك ملعركة انتخابات مجلس 
لعدم جناح  وتفسيرك  األخيرة..  الشورى 

اإلخوان فى احلصول على أى مقعد؟ 
لرغبة  تدمير  هى  األخ��ي��رة  ال��ش��ورى  انتخابات   ��
حدث  وم��ا  حقيقية  غير  ونتائجها  الشعب  وإرادة 
التزوير،  إال  يعرف  ال  نظام  من  انتخابية  فضيحة 
فاالنتخابات احلرة ال يعرف أحد قبلها بثالثة شهور 
بعض  وأن  مرشح،  فيها  لهم  ينجح  لن  اإلخ���وان  أن 
بعض  مقاعد،   4 على  ستحصل  املعارضة  أح���زاب 
االنتخابات  هندسة  ه��ى  ه��ذه  أن  أك���دوا  امل��راق��ب��ن 
اجلديدة لدى احلزب احلاكم فمن يريد نتيجة معينة 

البد أن يضمن تزويرها مسبقا.
مكتب  وانتخابات  االنتخابات  تلك  بن  قارنا  ولو 
الفرق بن ما يحدث داخل  اإلرش��اد لعرف اجلميع 
جماعة اإلخوان من مؤسسية وشفافية وشورى وبن 
يكن  فلم  الوطنى،  احلزب  يجريها  التى  االنتخابات 
أحد يعرف من سيتولى رئاسة مكتب اإلرشاد حتى 

آخر حلظة مبن فيهم املرشد.
>إذا ملاذا خاض اإلخوان انتخابات الشورى 
نتائجها  أن  ع��ل��م��ه��م  م���ن  ال���رغ���م  ع��ل��ى 

محسومة سلفا كما توقع البعض؟
التزوير، وقد  �� احملسوم سلفا لم يحسم إال بنية 
خضنا االنتخابات ألننا كنا نطمع أو نتوقع أن يكون 
هناك شىء من العقل والذكاء السياسى لدى النظام، 
ا بهذه الصورة،  حتى لو كان هناك تزوير ال يكون فّجً
وكنا نتمنى أن يُسمح جلميع التيارات أن تشارك فى 

مجلس الشورى.
اس���م ال���ش���ورى ال ي��وج��د ق��ط إال ف��ى اإلس����الم، 
فالشورى لب اإلس��الم، حيث أمر رس��ول الله صلى 
األمر«،  ف��ى  »وش��اوره��م  بالشورى  وسلم  عليه  الله 
الفرائض  من  فريضة  ت��ؤدى  أن  وال يصح  يعقل  وال 
مبال حرام، وشىء طيب جدا أن يكون هناك مجلس 
ودول  العربية  ال���دول  باقى  وف��ى  ف��ى مصر  ش��ورى 

اإلسالم ولكن بأى شكل من األشكال؟
>ذكرت بعض التقارير الصحفية أن هناك 
ب��ن اجل��م��اع��ة وقيادات  ات��ص��االت ج���رت 
لكنها  االن��ت��خ��اب��ات  احل���زب احل��اك��م قبل 
ف��ش��ل��ت.. ه��ل ح��دث أى شكل م��ن أشكال 
االتصال مع احلزب الوطنى منذ توليكم 

منصب املرشد العام فى يناير املاضى؟ 
- لم يحدث ش��ىء من ه��ذا ق��ط.. قولة واحدة 
حتى ال يتقول علينا أحد، لم يحدث أى اتصاالت مع 
احلزب احلاكم، واحلقيقة أننا اآلن من نفتح أيدينا 
إلى رشده ليس  النظام  يعود  وقلوبنا وعقولنا لكى 
اجلميع،  مع  للتحاور  بل  فقط  نحن  معنا  للتحاور 
وأنا قلتها منذ أن توليت منصب املرشد لن نتعاون 
مع احلزب احلاكم، واملرشد السابق األستاذ عاكف 
قال: »لو حكم النظام احلالى بشرع الله وتخلى عن 
املنافع الشخصية سيكون اإلخوان خدما له«، وأنا 
يحمل  ملن  اآلن، سنكون خدما  نفس اجلملة  أق��ول 
يعود  أن  والب��د  ونساعده..  وسنعاونه  األمانة  هذه 
جميعا  بلدنا  مصر  أن  ليعلم  رش���ده  إل��ى  ال��ن��ظ��ام 
ونحن شركاء معه فى ذلك الوطن وشركاء معه فى 
فى  شركاء  أننا  كما  القرار  فى  وشركاء  املسئولية 
حتمل الفساد، فالفساد ال يقع على احلزب احلاكم 
سفينة  فى  وه��م  فنحن  كله  الشعب  على  بل  فقط 
واحدة وسنسعى لنجاتنا جميعا كمصرين »مسلمن 

ومسيحين« وليس لنجاة اإلخوان فقط.
ودعنى أذكر بواقعة عندما اعتقل املرشد األسبق 
لإلخوان عمر التلمسانى مع البابا شنودة فى سبتمبر 
1981، عرض بعض املسئولن عليه أن يتم اإلفراج 
عنه لكنه رفض وربط خروجه بخروج البابا شنودة 
وبالفعل خرجا معا. لذلك أرجو أن يعلم النظام أننا 
ال نريد شيئا ألنفسنا، ونريد أن يتحاور النظام مع 

كل القوى السياسية املوجودة مبا فيها اإلخوان.
> ه���ل ت��ق��ص��د ب��ال��ن��ظ��ام ه��ن��ا »احل����زب 

الوطنى«؟
يعد ممثال  لم  اآلن  الوطنى  أن احلزب  املشكلة   ��
ل��ه��ذا ال��ن��ظ��ام إال ف��ى أس���وأ ص���وره، وال��ن��ظ��ام ليس 
احلزب الوطنى فقط بل به مؤسسات دول��ة، ونحن 
ك���إخ���وان ن��ق��در ه���ذه امل��ؤس��س��ات ون��ح��اف��ظ عليها 
الوطنى فهو فى احلقيقة حزب  أم��ا احل��زب  ج��دا، 
مزورة  انتخابات  نتائج  على  بناؤه  ومت  طبيعى  غير 
الشعب  ونهبت حق  التى سلبت  الشورى  كانتخابات 

املصرى وإرادته.
أداء  على  ال��ش��ورى«  »صفر  سيؤثر  ه��ل   <
ستتعامل  وك��ي��ف  ال��س��ي��اس��ى  اجل��م��اع��ة 

اجلماعة مع هذا اإلخفاق؟
اإلخوان  إن  تقول  التى  البحتة  امل��ادي��ة  النظرة   ��
حصلوا على صفر فى انتخابات الشورى هذه حقيقة 
اإلخوان  فجماعة  خطأ  مقدمات  عن  ناجتة  خطأ 
فعليها  وبالتالى  بشموله،  اإلس��الم  حتمل  املسلمن 
املشاركة فى كل فروع العمل اإلسالمى لتقدم منوذجا 
مشرفا لإلسالم يليق بهذا الدين العظيم، ومشاركتنا 

فى هذه االنتخابات أحد أوجه هذا الشمول.
ونحن أمام معركة قانونية السترداد حقنا، وسنظل 
نطالب بهذا احلق ونصر عليه إلى أن نحصل عليه 

وهذا لب القضية.
> انتهت الدورة البرملانية األسبوع املاضى 
ما تقييمك ألداء نواب اإلخ��وان فى هذه 

الدورة؟
ن���واب اإلخ����وان فى  ���� لكى نقيم أداء م��ا ق��ام ب��ه 
مجلس الشعب البد أن نذكر العشرات من مشروعات 
القوانن واملئات من االستجوابات وطلبات اإلحاطة 
واألسئلة التى قدموها وعطلتها األغلبية امليكانيكية 
للحزب الوطنى، لكن يكفى أن أقول لك إن 55 % من 
األدوات الرقابية فى املجلس قدمها نواب اجلماعة، 
املهمة  القضايا  م��ن  العديد  مناقشتهم  ع��ن  فضال 
لب قضية مصر من  واخلارجية وخصوصا  احمللية 

فساد واستبداد.
الكتلة  تقدمت  فقط  اخلامس  االنعقاد  دور  ففى 
ب� 80 مشروع قانون وتعديال لبعض القوانن، فضال 
إلى 440  باإلضافة  استجوابا،   118 ب�  تقدمهم  عن 
طلب إحاطة و45 سؤاال عاجال و65 بيانا وذلك حتى 
قضية  فجر  بالذى  أذك��رك  ودعنى  املاضى،  م��ارس 
الرقابة على الصناديق اخلاصة فى مجلس الشعب، 
البرملانية،  كتلتنا  عضو  الدين  ب��در  أش��رف  النائب 
عندما طالب املجلس بالبحث عن وسيلة رقابية قوية 
حقوق  على  حفاظا  الصناديق  ه��ذه  على  للمجلس 

رحلـــــــــة املرشــــد »الشـــــاب« مــــــن احمللـــــــة إلــــــى املنيـــــــــل
املاضى  ديسمبر  قبل  البعض  يسمع  لم  رمب��ا 
اسم محمد بديع مرشد جماعة اإلخوان املسلمن 
احلالى، فلم ينشر عن الرجل معلومات أو تقارير 
بعض  باستثناء  التاريخ،  ه��ذا  قبل  الصحف  فى 
بعيدا  ال��رج��ل  وظ��ل  الرسمية،  اجلماعة  م��واق��ع 
عن وسائل اإلعالم بالرغم من مكانته التنظيمية 
 �� تخصصه  مجال  فى  والعلمية  اجلماعة  داخ��ل 

الطب البيطرى.
ي��ع��د م��ح��م��د ب��دي��ع ع��ب��دامل��ج��ي��د س��ام��ى ثالث 
اجلماعة  تأسيس  منذ  ل��إلخ��وان  مرشد  أصغر 
مؤسسها  وهما  مرشدين  أول  بعد   ،1928 ع��ام 
صنفته  الهضيبى،  حسن  واملستشار  البنا  حسن 
هيئة  أصدرتها  التى  العربية  العلمية  املوسوعة 
من  أن��ه  على   1999 ع��ام  املصرية  االستعالمات 

أعظم مائة عالم عربى.
ولد بديع فى السابع من أغسطس عام 1943 
بكلية  التحق  متدين  ألب  الكبرى  احمللة  مبدينة 
الطب البيطرى بالقاهرة سنة 1960، قبلها بعام 
تعرف على أحد اإلخوان السورين، وهو محمد 
إلى  االنضمام  إل��ى  دع��اه  ال��ذى  النجار  سليمان 

اإلخوان.
أدبياتها  وق��رأ  اجلماعة  فكر  من  بديع  اقترب 
التقى  إعجابه،  كتابات سيد قطب على  وح��ازت 
فى تلك األثناء بعبدالفتاح إسماعيل تاجر الغالل 

الذى أسسه  التنظيم  إلى  الدمياطى الذى ضمه 
أمر  ان��ك��ش��ف   ،)65( بتنظيم  وع���رف  ذل���ك  ب��ع��د 
وصدر ضده  بديع،  على  القبض  وألقى  التنظيم 

حكم بالسجن ملدة 15 عاما.
وباقى  هو  تتوثق  بدأت عالقته  السجن  داخل 
وسيد  ع��زت  محمود   �  1965 تنظيم  مجموعة 
اخلاص  ال��ن��ظ��ام  مبجموعة   � وغ��ي��ره��م��ا  ن��زي��ل��ى 
القدمي فى اجلماعة وأبرزهم مصطفى مشهور، 
املرشد األسبق للجماعة، واحلاج محمد الشناوى 
� ضابط طيار سابق حكم عليه باإلعدام فى قضية 
عام 1954 ثم خفف احلكم إلى مؤبد، وتزوج بديع 
ابنته سمية فيما بعد. عرف عن بديع أثناء فترة 
سجنه التى استمرت 9 سنوات بأنه كثير الذكر 

واإلنشاد، خرج عام 1974،  والدعاء  والبكاء 
من  البيطرى  الطب  ماجستير  على  وحصل 

وأصبح   ،1977 ع���ام  ال��زق��ازي��ق  ج��ام��ع��ة 
مدرسا مساعدا بها، تزوج بعدها بسمية 

كبير  بشكل  دوره  تقلص  ثم  الشناوى، 
أثناء فترة املرشد الثالث عمر 
التلمسانى، فلم يعرف له دور 
الثانى  التأسيس  عملية  فى 
ب����رز فيها  ال��ت��ى  ل��ل��ج��م��اع��ة 
أبوالفتوح  عبداملنعم  دور 
وحلمى  العريان  وعصام 

التيار  رموز  وباقى  الزعفرانى،  وإبراهيم  اجلزار 
اإلصالحى داخل اجلماعة. لم يعرف لبديع نشاط 
منذ أواخر السبعينيات وحتى أواخر الثمانينيات، 
وهى الفترة التى تولى فيها التلمسانى مسئولية 
البعض ذلك لعدم رضا معظم  اجلماعة، وأرجع 

مجموعة بديع عن أداء التلمسانى وال أفكاره.
سافر بديع إلى اليمن منذ 1982 حتى 1986، 
واملزرعة  العالى  البيطرى  املعهد  هناك  وأس��س 
ومتحفه  باملعهد  اخل��اص��ة  واحليوانية  الداجنة 
ال��ع��ل��م��ى، وت��رج��م امل��ن��اه��ج ال��دراس��ي��ة إل���ى اللغة 
العربية واحتفى به اليمنيون وكرموه فى أكثر من 

موضع.
ع���اد ب��دي��ع إل���ى م��ص��ر إب���ان والي���ة مرشد 
أبوالنصر،  الرابع محمد حامد  اإلخوان 
إلى  بالزقازيق  إقامته  مقر  من  وانتقل 
أستاذا  وع��م��ل  س��وي��ف  ب��ن��ى  محافظة 
حتى  ه��ن��اك  ال��ب��ي��ط��رى  ال��ط��ب  بكلية 
صار وكيال لها فيما بعد، وسرعان 
املكتب  مسئولية  ت��ول��ى  م��ا 
للمحافظة،  اإلدارى 
حسن  للحاج  خلفا 
ج��ودة عضو مكتب 
الراحل  اإلرش����اد 
ثم مسئوال لقسم 

ثم عضوا مبكتب  باجلماعة عام 1994،  التربية 
اإلرشاد منذ عام 1996، وانتخب عضوا مبكتب 

اإلرشاد العاملى ومشرف جهاز التربية 2007.
فيما  ي��وم��ا   75 مل��دة  احتجز   1998 ع��ام  ف��ى 
اإلسالمية«  ال���دع���وة  »ج��م��ع��ي��ة  بقضية  ع���رف 
ال��ت��ى ك���ان رئ��ي��س م��ج��ل��س إدارت���ه���ا، وف���ى عام 
بالسجن  عسكرية  محكمة  عليه  1999حكمت 
خمس سنوات فى القضية التى عرفت إعالميا 
سنوات  ث��الث  منها  قضى  »النقابين«  بتنظيم 
نوح عضو  السجن مع مختار  وتسعة أشهر فى 
اجلماعة املجمدة عضويته، واحتجز عام 2008، 
ملدة شهر مع عدد من أعضاء وقيادات اجلماعة 

خالل انتخابات احملليات.
مرشدا  بديع  ينصب  أن  أح��د  يتوقع  يكن  ل��م 
لبعده  نظرا  عاكف،  ملهدى  خلفا  للجماعة  ثامنا 
عن اإلعالم وانشغاله بالنشاط الدعوى والتربوى 
»الشروق«  ان��ف��ردت  وع��ن��دم��ا  داخ���ل اجل��م��اع��ة، 
العام  م��ن  يوليو  ف��ى مطلع  ب��دي��ع  وط��رح��ت اس��م 
عنوان  حت��ت  ل��ع��اك��ف  محتمل  كخليفة  امل��اض��ى 
وعزت..  حبيب  بن  اجلماعة  ق��ي��ادات  »انقسام 
وب��دي��ع احل���ل ال��ت��واف��ق��ى« اع��ت��ب��ر ال��ب��ع��ض اخلبر 
شطحة صحفية، حتى أعلن عاكف مبايعة بديع 
مرشدا فى 17 يناير املاضى فى مشهد لم يسجله 

تاريخ اجلماعة من قبل.

املواطنن، ومت رفض طلب النائب برفع أيدى األغلبية 
امليكانيكية للحزب الوطنى، ثم جاء اجلهاز املركزى 
للم حاسبات وأكد خطورة عدم وجود رقابة على تلك 

الصناديق التى متثل أربعة أضعاف امليزانية.
للمحاسبات  املركزى  اجلهاز  ذك��ر  على   <
فى  نوابكم  ومساندة  دعم  أسباب  هى  ما 
رئيس  امللط  ج��ودت  للمستشار  ال��ب��رمل��ان 
اجلهاز علما بأنه ميثل النظام بشكل من 

األشكال؟ 
بعض  فى  املصداقية  من  شيئا  فيه  أن  وجدنا   ��
البرملان ستشعر  داخل  أداءه  ولو شاهدت  القضايا، 
بأنه إنسان يحتاج ملساندة ودعم، لذا فنحن ندعمه.

ن����واب اجل��م��اع��ة ألبناء  ق����دم  م����اذا   <
دوائرهم؟ 

مهم جدا،  القضية  فى هذا  اإلسالمى  املنطلق   ��

خدمات  يقدم  الوطنى  احل��زب  نائب  جعل  فالنظام 
ألبناء دائرته ومنع نواب اإلخوان من تقدمي مثل هذه 
الشعب  ن��واب  »مل��اذا مينع  فالسؤال:  لذا  اخلدمات، 
م���ن اإلخ�����وان م���ن احل���ص���ول ع��ل��ى خ���دم���ات ألبناء 

دوائرهم؟«. 
وم��ع ذل��ك فقد ك��ان ن��واب اإلخ��وان أصحاب أول 
البرملان املصرى فما يحصلون عليه من  سابقة فى 
القرعة،  عن طريق  دوائرهم  ألبناء  يقدمونها  مزايا 
ح����دث ه����ذا ف���ى ت���أش���ي���رات احل����ج وال���ع���م���رة التى 
يتسلمونها، قمنا بعمل قرعة فى جميع مقار نوابنا 

ومت توزيع التأشيرات بكل شفافية.
التخاذ  دفعتكم  التى  األس��ب��اب  هى  ما   <
انتخابات  م��ع��رك��ة  ف���ى  ب��امل��ش��ارك��ة  ق����رار 
توقعات  من  الرغم  على  الشعب،  مجلس 
فى  »الشورى«  سيناريو  بتكرار  املراقبيند 

معركة »الشعب«؟
- أوال، كل القواعد اإلخوانية تستشار فى قضية 
هى  وه��ذه  عدمه  من  لالنتخابات  اجلماعة  خ��وض 
املؤسسية التى تقوم عليها اجلماعة فال يؤخذ قرار 
املشاركة،  أسباب  عن  أم��ا  للقواعد،  الرجوع  ب��دون 
فنحن نريد أن يتعرف الشعب املصرى على اإلخوان 
ع��ن ق���رب م��ن خ���الل االن��ت��خ��اب��ات، ف��ل��م يسمح لنا 
بااللتحام باجلماهير وعرض برنامجنا إال من خالل 
االنتخابات، فنحن نحتاج ألن نعرف الشعب حقيقة 
اإلخوان ومبادئهم ونشرح لرجل الشارع وجهة نظرنا 

وطريقة عملنا.
>كيف سيكون حجم مشاركة اجلماعة فى 

معركة »الشعب«؟
يصدر  ال  مؤسسية  جماعة  املسلمن  اإلخ���وان   ��
فيها املرشد قرارا يسرى على اجلميع دون الرجوع 
ملؤسسات اجلماعة، فنحن جماعة تطالب بالشورى 
يتم  انتخابات  ندخل  وعندما  نفسها  على  وتطبقها 
فى  ح���دث  مثلما  امل��س��ت��وي��ات،  ك��ل  رأى  اس��ت��ط��الع 
انتخابات الشورى وكانت النتيجة أن اإلخوان قرروا 

خوض انتخابات الشورى.
على  الوالية  وصاحب  املرشد  بصفتك   <
شئونها..  إلدارة  مبايعتك  وتتم  اجلماعة 

ما تقديرك حلجم املشاركة؟ 
�� نحن جماعة مؤسسية ونتبع منهج الشورى ومنهج 
»واذا عزمت فتوكل على الله«، واسألنى عن نفسى 
فقد قمت باستشارة أمانات الشورى فى احملافظات 
عن خوض انتخابات الشورى من عدمه ووافقوا على 

خوضها.
> وهل أخذت رأيهم فى انتخابات مجلس 

الشعب؟
�� ليس بعد.

> إًذا ما هى تصوراتك؟
جميع  فى  الفعالة  اإليجابية  املشاركة  من  البد   ��
أو نسبة  أع��رض رقما  أن  لى  االنتخابات وال ميكن 
اآلراء  ج��دا، وسأجمع  واض��ح  وكالمى  إخوانى  على 

يتم اتخاذه بعد الشورى أوال مثلما  النهائى  والقرار 
ح���دث ق��ب��ل خ���وض ان��ت��خ��اب��ات ال��ت��ج��دي��د النصفى 

النتخابات الشورى.
>ما هى املقاييس التى يتم على أساسها 
مرشحى  وم���واص���ف���ات  أع������داد  حت���دي���د 

اجلماعة؟ 
احلالة  تدرس  سياسية  باجلماعة جلان  لدينا   ��
لإلخوان  البرملانية  واحل��ال��ة  مصر  ف��ى  السياسية 
ل��ك��ل م��رش��ح فى  أي��ض��ا احل��ال��ة الشعبية  وت����درس 
دائرته وكذلك دراسة القوى السياسية األخرى التى 
الساحة  فى  نكون  لن  فنحن  االنتخابات  ستخوض 
االنتخابية وحدنا وجتمع كل هذه املعلومات وتوضع 
وكل  النتخابات،  خل��وض  األفضل  الختيار  أمامنا 
هذه املعلومات ال ميكن أن تأتى إال من احملافظات، 
الرقم  ستعرف  الشعب  ان��ت��خ��اب��ات  ت��ات��ى  وع��ن��دم��ا 

والنسبة بالضبط كما أعلناه فى الشورى.
> وهل فى خططكم التنسيق مع األحزاب 

والقوى السياسية األخرى؟
األخرى،  السياسية  القوى  مع  التنسيق  ن��درس   ��
العام  املنسق  ن��اف��ع��ة،  ال��دك��ت��ور حسن  ج��اءن��ى  وق��د 
للجمعية الوطنية للتغيير، وناقشنى فى ذلك وأكدت 
املشاركة  من  مفتوحة  التنسيق  أشكال  جميع  أن  له 
حتى املقاطعة بشرط أن تكون تلك املقاطعة فعالة، 
لكن لم يتم بعد حتديد آلية اجلماعة فى التنسيق مع 

جميع القوى األخرى.
> وهل التنسيق مع احلزب الوطنى وارد 

فى االنتخابات؟ 
�� ال تنسيق مع احلزب الوطنى كحزب، لكن إذا 
البلد  ه��ذا  تنقذ  أن  تريد  ال��دول��ة  مؤسسات  كانت 
فالبد أن تبادر وتكون هناك آلية لذلك وتفتح حوارا 
فكرا  هناك  إن  قال  الوطنى  فاحلزب  اجلميع،  مع 
جديدا ولم نَر منه فكرا جديدا، وأكد أن االنتخابات 
هل  بالطالق..  ذل��ك  على  وأقسموا  نزيهة  ستكون 

حدث وأديرت االنتخابات بنزاهة؟ ال طبعا.
االنتخابات  ي��دي��ر  ال  ال��وط��ن��ى  احل���زب   <
هى  إليها  تشير  التى  ال��دول��ة  ومؤسسات 
من تدير تلك االنتخابات التى قلت إنها 
مت تزويرها.. إذن ملاذا تدعو تلك املؤسسات 

للحوار والتنسيق؟
�� هذه املؤسسات ليست صاحبة القرار بل جميعها 
مصر  ف��ى  السيادية  وامل��ؤس��س��ات  تنفيذية،  ج��ه��ات 
القرار،  هى صاحبة  اجلمهورية  رئاسة  فى  املتمثلة 
وعلى مصر أن تراجع قراراتها السياسية السيادية 
لتعيد إلى مصر دورها ألننا اآلن نشكو من أن مصر 
يتضاءل دوره��ا فى الداخل واخل��ارج. فأنا أقول يا 
مؤسسة الرئاسة نرجو أن تاخذى وضعك الطبيعى 
وتناسقها  ق��واه��ا  مصر  إل��ى  تعيدى  ك��ى  واحلقيقى 
البلد ألنه ليس بلد فرد أو حزب  وتناغمها لتنهض 
وال بلد مؤسسة هذا بلد جميع املصرين ولو ضاعت 

مصر ضعنا كلنا.
اجلماعة  تستجيب  أن  ال����وارد  م��ن  >ه��ل 
التى  االن���ت���خ���اب���ات  م��ق��اط��ع��ة  ل���دع���وى 

أطلقتها بعض القوى السياسية؟ 
�� كما قلت سيعرض األمر على أعضاء اجلماعة 
وإذا كانت املقاطعة فعالة كما قمنا بها فى التسعينيات 
فسندرسها جميعا وتتخذ مؤسسات اجلماعة القرار 

بعد الدراسة.
> وماذا عن وجهة نظرك الشخصية فى 

املقاطعة؟
�� إذا كان هناك إجماع عليها من جميع التيارات 
فما  فعالة  مقاطعة  تكون  بحيث  السياسية  والقوى 

املانع؟.
> بعض قيادات اجلماعة طالبت بالفصل 
ال���دع���وى وال��ع��م��ل احلزبى  ال��ع��م��ل  ب���ن 
ال��ت��ن��اف��س��ى ودع������م ف��ص��ي��ل وط���ن���ى فى 
ترى  كيف  خلفه..  وال��وق��وف  االنتخابات 

هذا االقتراح؟ 
�� الدكتور عبد املنعم أبو الفتوح اقترح أن نقاطع 
االن��ت��خ��اب��ات 20 س��ن��ة وع��ن��دم��ا ح���دث ال��زخ��م فى 
من  الشخصيات  بعض  وأي��دن��ا  ال��ش��ورى  انتخابات 
بأن  وط��ال��ب  ت��راج��ع  األخ���رى  السياسية  ال��ت��ي��ارات 
وتؤيد  ثقلها  بكل  االنتخابات  فى  اجلماعة  تشارك 

مرشحن من خارج اجلماعة.

  لم يحدث أى اتصال مع النظام احلاكم.. لكننا مند أيدينا للحوار       شعارنا »لو حكم النظام احلالى بشرع الله سنكون خدًما له«

غًدا فى اجلزء الثانى
 من احلوار:

~

~

حوار ــــ عمرو خفاجى ومحمد سعد عبداحلفيظ

12  محمد بديع مرشد اإلخوان فى أول حوار صحفى: ـــ

  البرادعى منوذج عاملى يجب أن يدعم بالده فيما تعانيه وأن يدعمه بلده فيما يطالب به
  التلمسانى ربط اإلفراج عنه فى اعتقاالت سبتمبر بخروج البابا شنودة

بديع مع أسقف بنى سويف قبل تنصيبه مرشدًا
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تأجيل قضية املصرف 
املتحد إلى 26 سبتمبر

طرح خاص جلولدن بيراميدز 

12.6 مليون جنيه أرباح 
»شينى« فى 10 أشهر

زهراء املعادى تبيع وحدات 
إدارية حملافظة حلوان 

فنزويال تدفع ثمن منصات 
نفطية أممتها

ق�����ررت احمل��ك��م��ة اإلداري������ة 
ال��ع��ل��ي��ا ت��أج��ي��ل ال��ف��ص��ل فى 
م���ن محافظ  امل���ق���دم  ال��ط��ع��ن 
العقدة  ف��اروق  املركزى  البنك 
على دمج بنك النيل باملصرف 
املتحد إلى جلسة 26 سبتمبر 

املقبل إلعادة املرافعة.
أق��ام طعنا  ق��د  العقدة  ك��ان 
ضد عدد من املساهمني ببنك 
ال��ن��ي��ل، وع��ل��ى رأس��ه��م صالح 
عن  املفوض  العيوطى،  الدين 
البنك،  م��س��اه��م��ى  م���ن   %31
طاعنا على احلكم الصادر عن 
محكمة القضاء اإلدارى، دائرة 
قرار  تنفيذ  بوقف  االستثمار، 
واملصرف  ال��ن��ي��ل  ب��ن��ك��ى  دم���ج 

املتحد.

تنفي�ذ ط��رح خ��اص على  مت 
شركة  أسهم  من  مليون   53.9
»جولدن بيراميدز بالزا« بواقع 
بقيمة   ، للسهم  دوالر   3.02
مليون   162.778 إج��م��ال��ي��ة 
دوالر، وذلك ملساهمني جدد من 
خالل البيع املباشر بالبورصة، 
الشركة  مساهمى  ع��دد  ليبلغ 

بعد التنفيذ 129 مساهما. 
وكانت الهيئة العامة للرقابة 
يونيو  ف��ى 16  واف��ق��ت  امل��ال��ي��ة 
احلالى على بيع الشركة 53.9 
 %10 متثل  والتى  سهم،  مليون 

من أسهمها. 
بيراميزا  ج��ول��دن  وح��ق��ق��ت 
خالل العام املالى 2009 صافى 
ربح قدره 69.315 مليون دوالر 
مقارنة   %3.7 ق���دره  ب��ت��راج��ع 
 72.044 ب��ل��غ  رب����ح  ب��ص��اف��ى 

مليون دوالر فى 2008.

العامة  ال���ش���رك���ة  ح��ق��ق��ت 
والصينى،  اخل����زف  مل��ن��ت��ج��ات 
الضرائب  ب��ع��د  رب����ح  ص��اف��ى 
جنيه،  مليون   12.592 ق��دره 
خالل األشهر العشرة عن نتائج 
األعمال الفترة من 2009/7/1 
وفقا   ،2010/5/31 ح��ت��ى 
الذى  اإلدارة  مجلس  الجتماع 

انعقد منذ يومني. 

شركة  إدارة  مجلس  واف���ق 
لالستثمار  امل���ع���ادى  »زه�����راء 
املنعقدة  بجلسته  وال��ت��ع��م��ي��ر« 
أمس على بيع 13 وحدة إدارية 
بالعمارة 60 بالشطر السادس 
مب��دي��ن��ة زه�����راء امل���ع���ادى إلى 
محافظة حلوان بقيمة إجمالية 

6.3 مليون جنيه. 
ك���م���ا واف������ق امل���ج���ل���س على 
ص��رف ع���الوة خ��اص��ة جلميع 
بنسبة %10  بالشركة  العاملني 
من األجر األساسى للعامل فى 
وب����دون حد   2010 ي��ون��ي��و   30
اعتبارا  وذلك  أدنى  أو  أقصى 

من 1 يوليو 2010. 

الفنزويلى  النفط  وزير  قال 
ب���الده  إن  رام���ي���ري���ز  رف���اي���ي���ل 
نفطية  منصات  ثمن  ستسدد، 
هلميريش  ش��رك��ة  م��ن  أممتها 
اند باين األمريكية، محذرا من 
أن خمسا من منصات مشروع 

شيفرون مهددة بالتأميم.
ك��ان ال��وزي��ر أع��ل��ن األسبوع 
منصة   11 ت���أم���ي���م  امل����اض����ى 
نفطية تابعة لشركة هلميريش 
اند باين األمريكية عقب نزاع 
مدفوعات  ح��ول  عاما  استمر 
النفط  ش���رك���ة  م����ن  م���ؤج���ل���ة 

الوطنية بى.دى.فى.إس.إيه.
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< اليوم االثنني 28 يونيو: مؤمتر 
مؤسسة فيزا العاملية حول مؤشرات 

أسعار املستهلكني فى مصر.
< الثالثاء 29 واألربعاء 30 يونيو: 
مؤمتر  التنمية  شركاء  مركز  يعقد 
واالجتماعى  االق��ت��ص��ادى  »ال��ع��ائ��د 

للتعليم اخلاص«. 

عثمان فى إطالق تقرير »شباب مصر«:

بدء تداول سهم »العربية 
للعبوات الدوائية« أمس 

  كتبت ــ حياة حسني: 
بدأ أمس تداول 30% من أسهم شركة العبوات الدوائية املتطورة، 
وهى شركة مساهمة مصرية تعمل فى مجال تصنيع العبوات الدوائية 

الزجاجية، فى البورصة احمللية.
ويأتى بدء التداول بعد أن متت تغطية طرح خاص لنسبة ال�%30 
املالية  التوفيق  شركة  وأدارت  املاضى  األسبوع  فى  مرة   1.4 بنحو 
فيه  االكتتاب  السمسرة  ش��رك��ات  لكل  يحق  وك��ان  ال��ط��رح  القابضة 

لصالح عمالئها. 
وتهدف الشركة بهذا الطرح اخلاص، إلى زيادة رأس املال لتمويل 
السوق  فى  املنتجات  ه��ذه  على  الطلب  منو  لتلبية  جديدة  توسعات 
لشركة  املنتدب  العضو  أبوهيف،  خالد  ق��ال  كما  والعاملية،  احمللية 

التوفيق،
العبوات،  بشركة  ال��ت��ج��ارى  ال��ق��ط��اع  رئ��ي��س  شكيب،  ت��ام��ر  وق���ال 
تقريبا   %10 بنسبة  صادراتها  لزيادة  تسعى  الشركة  إن  ل�)الشروق( 
لتصل إلى 20% من إجمالى اإلنتاج، مشيرا إلى أن شركته بصدد فتح 
أسواق جديدة فى دول مثل كرواتيا، لتضاف إلى أسواق صادراتها 
وصربيا  واملغرب  والسنغال  والسعودية  األردن  فى  املتمثلة  احلالية 

وبولندا.
أدوية  مصانع  إن��ش��اء  تشهد  احمللية  ال��س��وق  أن  شكيب  وأض���اف 
جديدة، لذلك ينمو الطلب على منتجات شركته التى تستحوذ على 
65% م��ن ه��ذه ال��س��وق م��ن ب��ني 3 ش��رك��ات محلية تتنافس ف��ى هذا 

املجال، إضافة إلى العبوات املستوردة.
ويبلغ حجم إنتاج الشركة حاليا نحو 340 مليون أمبولة، و36 مليون 
فايل، وهى عبوات زجاجية لتعبئة األدوية املصنعة على هيئة بودرة، 
وتعتزم الشركة زيادة اإلنتاج بنسبة تتراوح بني 25 و35% فى الربع 

األخير من العام احلالى كما قال شكيب.
واملضاد  األن��س��ول��ني  ع��ب��وات  ال��دوائ��ي��ة صناعة  ال��ع��ب��وات  وحتتكر 
احليوى فى منطقة الشرق األوسط، وقال شكيب إن شركته تعتمد 
والتى  األملانية،  شوت  شركة  قبل  من  املصنع  الزجاج  استيراد  على 
كمادة خام  البيضاء فى سيناء  املصرية  الرمال  بدورها على  تعتمد 

أساسية لصناعة هذا الزجاج.
وبلغت كمية األسهم املطروحة نحو 1.02 مليون سهم بسعر 20.88 
جنيه للسهم، بإجمالى املبلغ نحو 20 مليون جنيه تقريبا، وقال محمد 
فى  عقد  ال��ذى  الصحفى  املؤمتر  فى  اإلدارة  مجلس  رئيس  عدلى، 
البورصة مبناسبة بدء التداول، إن شركته فضلت طرح أسهمها فى 
البورصة املصرية لتمويل توسعاتها، رغم أنها تلقت عرضا من شركة 
خليجية كبرى فى هذا املجال، وذلك بهدف جذب استثمارات جديدة 

للسوق احمللية. 

لوال األمية لكانت مصر فى املراكز األولى للتنمية البشرية
  كتبت ــ أميمة كمال وميريت مجدى:

»طول عمرنا بنتكسف نستعمل مصطلح الفقر، 
لكن دلوقتى احنا بنقيسه بشكل منهجى وبنعلن 
استغل  والبعض  الشفافية،  مبنتهى  أرقامه  عن 
هذه البيانات للتشهير بسمعة مصر فى اخلارج، 
إلى  نلتفت  ل��م  وط��ن��ى  وك��ح��زب  كحكومة  لكننا 
على  سياسات«،  إلى  ذلك  بترجمة  وقمنا  ذل��ك، 
التنمية  وزي��ر  عثمان،  محمد  عثمان  تعبير  حد 
االقتصادية، خالل كلمته أمس فى مؤمتر إطالق 
جاء  ال���ذى  م��ص��ر،  ف��ى  البشرية  التنمية  تقرير 

بعنوان »شباب مصر.. بناة مستقبلنا«.
حكومى،  »غير  التقرير  ه��ذا  أن  من  وبالرغم 
السلبيات  م��ن  تتخوف  ال  التنمية  وزارة  أن  إال 
يتضمنه  ما  على  كثيرا  تعول  بل  يعرضها،  التى 
واق��ت��راح��ات«، بحسب  م��ؤش��رات وتوصيات  م��ن 
والذى  التقرير،  عنوان  الذى وضع  عثمان،  قول 
أشار إلى أنه »ال يوجد تعارض على اإلطالق بني 
واملؤشرات  مصر  عن  الدولية  التقارير  بيانات 

التى تصدرها احلكومة«.
الذى  العشر،  التنمية احلادى  تقرير  وبحسب 
يعده برنامج األمم املتحدة اإلمنائى بالتعاون مع 
معهد التخطيط، حتسن وضع مصر على مؤشر 
التنمية البشرية من 0.524 فى عام 1995 إلى 
العام  ف��ى   0.731 إل��ى  ث��م   ،2004 ف��ى   0.688
املاضى، مما سمح بانتقال مصر، وفقا للتصنيف 
مقياس  ع��ل��ى  املنخفضة  امل��رت��ب��ة  م��ن  ال���دول���ى، 

التنمية البشرية إلى املرتبة املتوسطة.
باستبعاد عنصر  أن��ه  إل��ى  عثمان  أش��ار  وق��د 
األمية من املؤشر، فإن مصر ميكن أن تقفز إلى 
املرتبة املرتفعة، أى »أننا نعتبر فى املرتبة العليا 

من التنمية بدون أمية«.
السنوات  خ��الل  الشباب  ع��دد  ارت��ف��ع  وبينما 
وفتاة،  ش���اب  م��ل��ي��ون   20 إل���ى  ليصل  األخ���ي���رة، 
بأقل من 10  مقارنة  ربع سكان مصر،  يشكلون 
ماليني فى عام 1986، فإن »وضع شباب اليوم 
ذلك  ُمرجعا  لعثمان،  تبعا   ،»86 عام  من  أفضل 
إلى اجلهود احلكومية املتتالية التى جنحت فى 
تطوير خصائصهم، »مما يعكس جهود التنمية«.

بني  األم��ي��ة  نسبة  انخفضت  ل��ل��وزي��ر،  وت��ب��ع��ا 
الشباب، لتصل إلى 30% فى 2009، مقابل أكثر 
املشتغلني  ارتفع عدد  كما  عام 1986،  من %60 
من نحو 4.7 مليون شاب وفتاة فى 1986، إلى 
على  انعكس  ما  وه��و  حاليا،  العدد  ه��ذا  ضعف 
خفض معدل البطالة بينهم من نحو 18.4% فى 
1986 إلى 16.3% خالل العام املاضى، وبالرغم 
من حتقق إجنازات طيبة على مستوى املؤشرات 
االج��ت��م��اع��ي��ة، ف��إن��ه��ا ل��م ت��ك��ن ب��ال��ق��در الكافى 

تدور  م��ازال��ت  التى  البطالة،  شأفة  الستئصال 
حول 9% من حجم قوة العمل«، على حد قوله.

وك����ان رش��ي��د م��ح��م��د رش��ي��د، وزي����ر التجارة 
وال��ص��ن��اع��ة، ق��د ق����ال، ل����»ال���ش���روق« ف��ى مطلع 
األس��ب��وع امل��اض��ى، إن »احل��ك��وم��ة ال ت��ت��وق��ع أن 
بنهاية  البطالة  معدل  فى  انخفاض  أى  يحدث 
العام احلالى، بالرغم من تفاؤلها مبعدالت النمو 

املتوقعة«. 
وهو ما يبرره قول عثمان بأنه »إذا كان النمو 

باملؤشرات  للنهوض  االقتصادى شرطا ضروريا 
لتحسني  وح���ده  يكفى  ال  أن��ه  إال  االج��ت��م��اع��ي��ة، 

أحوال الناس«.
مليون   25 حاليا  العاملة  القوى  حجم  ويبلغ 
ما  ال�����%2.5،  تتعدى  بنسبة  سنويا  وينمو  ف��رد، 
إل���ى سوق  أل���ف ف���رد س��ن��وي��ا  يعنى دخ���ول 700 
املتعطلني  رص��ي��د  م��ن  نسبة  وب��إض��اف��ة  ال��ع��م��ل، 
يقرب من  ما  توفير  فإن احلكومة عليها  حاليا، 

800 ألف فرصة عمل جديدة سنويا.

اجلنيه مقابل
 اليورو

اجلنيه مقابل 
اإلسترلينى

تصوير ــ أحمد عبداللطيف محو األمية سيساعد مصر على حتقيق قفزات فى التنمية  

»مصــــــــر واألهلــــــــــــى« يستصلحــــــــــــــــان أراضـــــــــــى فى سينــــــــــــاء 

إطــــــالق مؤشـــــر لبورصــــــة النيـــــــــل أول العــــــام املقبــــــــــل 

تعاون مصرى ـــــ رومانى لالستثمار فى إثيوبيا وتونس أول فروع »كاش آند كارى« فى مصر يبدأ نشاطه بعد غد
  كتبت ــ نيفني كامل:

ستقوم شركة ماكرو كاش أند كارى األملانية بافتتاح أول 
متجر لسوق التجزئة لها فى مصر بعد غد األربعاء، فى 
مدينة السالم بالقاهرة، على أن يتم افتتاح فرعني آخرين 
لها خالل العام احلالى، األول فى القليويبة، والثانى لم يتم 

اإلفصاح عن مكانه. 
وفى إطار خطة انتشار ماكرو فى مصر، فمن املخطط 
أن تقوم بافتتاح 4 فروع أخرى لها فى العام املقبل، وخمسة 
فى عام 2012، لكى يصل إجمالى عدد الفروع املخطط 
إل��ى 12 متجرا،  املقبلة   ال��ث��الث س��ن��وات  ف��ى  إن��ش��اؤه��ا 

برأسمال يتراوح بني 15 و20 مليون يورو لكل وحدة. 
»سنركز فى بادئ األمر على القاهرة واإلسكندرية، قبل 
أن نتوسع فى باقى محافظات اجلمهورية«، يقول فرنسوا 

اوليفيه، العضو املنتدب ملاكرو مصر. 
»مع تنامى عدد السكان فى مصر إلى ما يزيد على 80 
مليون جنيه، باإلضافة إلى تنامى قاعدة العمالء املتوسطة 
والكبيرة، متثل السوق املصرية لنشاطنا تربة خصبة«، كما 
جاء على لسان جان لوك توزيس، املدير اإلقليمى ملنطقة 

الشرق األوسط وشمال أفريقيا.
املتجر األول على مساحة 10 آالف متر مربع،  وميتد 
غذائية،  وغ��ي��ر  غ��ذائ��ي��ة  متنوعة  سلعة  أل��ف   18 وي��ض��م 

ويستهدف جتار التجزئة، واملطاعم والفنادق والشركات.
ويخدم هذا النشاط اجلديد فى السوق املصرية، تبعا 
ملا ذكره رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة، فى 
مؤمتر صحفى عقد أمس لإلعالن عن بدء نشاط ماكرو 

التجارة  تطوير  استراتيجية  مصر،  فى  ك��ارى  آن��د  ك��اش 
الداخلية، وتطوير وتنشيط الزراعة، باإلضافة إلى ضبط 
املعادلة بني أسواق اجلملة الكبيرة والصغيرة فى السوق 

املصرية.
ويضيف رشيد أن هذه احملال سيكون لها أثر كبير فى 
ومصنعة  زراع��ي��ة  سلع  من  ملا ستضمه  ال��زراع��ة  تنشيط 
غذائيا طازجة علما بأنها ستحصل على 90% من السلع 
ومنتجني  م��وردي��ن  م��ن  م��ت��اج��ره��ا  ف��ى  ستعرضها  ال��ت��ى 

محليني.
ويأتى افتتاح هذا النوع من النشاط، الذى لن يقتصر 
فقط على شركة ماكرو، بل »الباب مفتوح أمام الشركات 
يدفع  م��ا  اإلم��ك��ان��ات  م��ن  لديها  ال��ت��ى  واحمللية  األجنبية 
مبنظومة التجارة الداخلية«، بحسب قول رشيد، فى إطار 
تطوير منظومة التجارة الداخلية، والتى تستهدف جذب 

60 مليار جنيه لالستثمار فيها حتى عام 2020.
قطاع  االقتصادية، ساهم  التنمية  وزارة  ألرق��ام  ووفقا 
الربع  خ��الل  النمو  م��ع��دل  ف��ى  ب����%14  واجلملة  التجزئة 
معدال  )محققا   ،2010 ــ   2009 املالى  العام  من  الثالث 
الصناعة،  بعد  الثانية  املرتبة  بذلك  ليحتل   ،)%6 للنمو 
ويأتى قبل كل من قطاع التشييد والسياحة. »هذا النمو 
برغم العقبات وتدهور بعض أوضاع القطاع  مثل ضعف 
نستهدف  ولكننا  العشوائيات،  وانتشار  اللوجيستسات، 
مضاعفة نسبة منو القطاع لتصل العام املقبل إلى %12 
بعد إتاحة مزيد من األراضى، وإنشاء العديد من املناطق 

التجارية املتخصصة«، بحسب رشيد.

  كتبت ــ علياء حامد:
»مت االتفاق بني رجال األعمال  من كل 
اجلهود  تنسيق  على  ورومانيا  مصر  من 
دولتني  ف��ى  مشتركة  مشروعات  إلق��ام��ة 
أفريقيتني هما إثيوبيا وتونس فى الفترة 
الشافعى  ذك��ره حسن  مل��ا  تبعا  ال��ق��ادم��ة، 

عضو جمعية رجال األعمال املصريني. 
التعاون   ه����ذا  أن  ال��ش��اف��ع��ى  وي�����رى 
التبادل  ح��ج��م  ت��ع��زي��ز  ف���ى  س��ي��س��اه��م 
ال���ت���ج���ارى ب���ني ال��ب��ل��دي��ن وب��ي��ن��ه��م��ا وبني 
الطرف الثالث، مضيفا أنه فى املستقبل 
مع  للدخول  رومانيا  على  ال��دور  سيكون 
دولة  فى  مشتركة  استثمارات  فى  مصر 

أوروبية ثالثة تختارها بوخارست. 
وق���ال ال��ش��اف��ع��ى ���� ع��ل��ى ه��ام��ش لقاء 
مجلس األعمال املصرى الرومانى أمس �� 
إنه مت االتفاق مع  أعضاء الوفد الرومانى 
الذى يزور القاهرة حاليا على هدف رفع 
إلى  البلدين  بني  التجارى  التبادل  حجم 
500 مليون دوالر قبل عام 2015، عالوة 
البلدين  ب���ني  امل��س��ت��ث��م��ري��ن  ج���ذب  ع��ل��ى 
إلى  املشتركة  االستثمارات  حجم  لرفع 

10ماليني دوالر سنويا.
الشافعى وجود مجاالت وفرص  وأكد 
كثيرة ميكن للجانبني من خاللها حتقيق 
الدوائية  الصناعات  مثل  األه��داف  هذه 

واملنتجات  وال��ت��ك��ي��ي��ف  وال��س��ي��رام��ي��ك 
ال��غ��ذائ��ي��ة م��ن ج��ان��ب م��ص��ر، واألخشاب 
والتعليم  واألب��ح��اث  الثقيلة  والصناعات 

ومعدات الطاقة من جانب رومانيا.
ومن جانبه قال سورين دمييترو، رئيس 
الذى   �� بوخارست  غرفة جتارة وصناعة 
ال��ذى يضم نحو 20 شركة  ي��رأس الوفد 
مكتب  فتح  مناقشة  مت��ت  إن��ه   ���� رومانية 
اللقاء  ف��ى  أف��ري��ق��ي��ا،  ف��ى  للغرفة  متثيل 
املصغر الذى مت مع جمعية رجال األعمال 
املصريني، مشيرا إلى أن مصر ميكن أن 
للمنتجات  وبوابة  الغرفة  تكون مقر هذه 
الرومانية فى القارة، عالوة على إمكانية 
رومانيا  كون  األعمال من  استفادة رجال 
عضوا فى االحتاد األوروبى لتكون بوابة 
للمنتجات املصرية للسوق األوروبية التى 

تضم 500 مليون مستهلك.
اتفاقية  ت��وق��ي��ع  أم���س  ال��ل��ق��اء  وش��ه��د 
ت����ع����اون ب����ني ج��م��ع��ي��ة رج������ال األع���م���ال 
وصناعة  جت������ارة  وغ����رف����ة  امل���ص���ري���ني 
سيدات  جمعية  بني  وأخ��رى  بوخارست، 
الوطنية  واملنظمة  امل��ص��ري��ات  األع��م��ال 
بالشركات  الرومانيات  األعمال  لسيدات 
إلق��ام��ة مشاريع  وامل��ت��وس��ط��ة  ال��ص��غ��ي��رة 
مشتركة، وتبادل اخلبرات، وورش العمل 

والندوات.

تصوير ــ محمد حسن مؤشر جديد للشركات الصغيرة فى 2011  

  كتبت ــ حياة حسني: 
توقع محمد عمران، نائب رئيس البورصة املصرية، إطالق أول 
مؤشر لبورصة املشروعات الصغيرة فى بداية العام املقبل، وذلك 
وفقا لتصريحه ل�»الشروق« على هامش املؤمتر الصحفى اخلاص 

ببدء التداول على أسهم شركة العبوات الدوائية أمس.
العناصر  بعض  ت��واف��ر  يتطلب  مؤشر  إط��الق  إن  ع��م��ران  وق��ال 
مثل حد أدنى لرأس املال السوقى للشركات املتداولة وعدد معني 
سيصل  احلالى  العام  بانتهاء  إنه  إلى  مشيرا  املتداولة،  للشركات 
»وهذا  20 شركة،  إلى  النيل  بورصة  فى  املتداولة  الشركات  عدد 

العدد مناسب جدا إلطالق مؤشر لبورصة النيل«، حسب تعبيره.
وأضاف عمران أن البورصة بصدد قيد شركتني صغيرتني فى 
املالية  قوائمهما  ستقدمان  أنهما  إلى  مشيرا  املقبل،  يوليو  شهر 
للمشروعات  النيل  ب��ورص��ة  وك��ان��ت  املقبل.  األس��ب��وع  لدراستهما 
أسهم  فيها  ويتداول  أسابيع،   3 قبل  نشاطها  ب��دأت  قد  الصغيرة 

عشر شركات.
وق��د ب��دأ اإلع����داد ل��ب��ورص��ة النيل قبل أك��ث��ر م��ن ع��ام��ني، ومت 
دراسة جتارب دول عديدة فى هذا املجال، وتعد بورصة ناسداك 
بعد  شهدت  وق��د  أشهرها،  الصغيرة  التكنولوجية  للمشروعات 

إطالقها منوا كبيرا. 

  كتب ــ محمد مكى: 
ك��ش��ف م��ح��م��د ب���رك���ات رئ��ي��س ب��ن��ك م��ص��ر فى 
تصريحات خاصة ل�»الشروق« عن تكثيف مصرفه 
ل��ل��ح��ص��ول على  ال���زراع���ة،  وزارة  م��ع  امل��ف��اوض��ات 
فدان  ألف   100 نحو  مساحتها  تصل  ارض  قطعة 
حق  ب��ن��ظ��ام  س��ي��ن��اء،  محافظة  ف��ى  الستصالحها 
االنتفاع من خالل شركة متخصصة يجرى إنشاؤها 

بني مصرفه والبنك األهلى. 
وأضاف بركات أن بنك مصر حصل على املوافقة 
املبدئية من وزارة الزراعة منذ فترة، لكنها لم تصل 
حتى اآلن إلى موافقة نهائية، متوقعا أن يحسم ذلك 

األمر بنهاية العام احلالى.
»املفاوضات بني البنك ووزارة الزراعة واستصالح 

األراضى، للحصول على قطعة أرض الستصالحها 
مازالت مستمرة، وانشاء شركة متخصصة باملشاركة 

مع البنك األهلى واردة بشدة« أضاف بركات. 
فترة  منذ  تقدما  ق��د  واأله��ل��ى  مصر  بنكا  ك��ان 
الزراعة للحصول على مساحة من األرض  ل��وزارة 
مبدئية،  بصورة  قبوله  مت  ما  وه��و  الستصالحها، 
أرض  لقطعة  ال��وزارة  قبل  عليه عرض من  وترتب 
ت��ط��ل ع��ل��ى ت���رع���ة ال���س���الم مم���ا ي��ض��م��ن وصول 
أى  فى  األساسى  الشرط  وه��و  بوفرة،  إليها  املياه 
من  التمويل  بتقدمي  ويرتبط  زراع��ي��ة،  مشروعات 

البنوك أيضا.
وي��س��ت��ه��دف ال��ب��ن��ك��ان احل��ك��وم��ي��ان، م��ن الشركة 
املزمع أن تكون بالشراكة بينهما، تطوير أراض فى 

أنشطة  أخرى من خالل  أماكن  فى  منطقة سيناء 
جهات  قبل  م��ن  طلب  وس��ط  مختلفة،  استثمارية 
واستغالل  سيناء  لتعمير  مدنى  ومجتمع  حكومية 

أراضيها. 
وتأتى املوافقة املبدئية من وزارة الزراعة للبنكني، 
بدافع قيامها بدور املطور لهذه األراضى من خالل 
حجم  زي���ادة  يتم  أن  على  زراع���ى  استثمار  ش��رك��ة 
منطقتى  فى  تقع  والتى  فترة،  بعد  األراض��ى  ه��ذه 
ريعة و بير العبد، ضمن 400 ألف فدان مستهدف 

تعميرها.
يذكر أن نصيب قطاع الزراعة ال يزيد على %1 
من حجم التسهيالت االئتمانية املقدمة من البنوك، 
فقد بلغ فى نهاية ابريل املاضى، وفقا آلخر تقارير 

البنك املركزى 1.4%، من أرصدة التمويل املمنوحة 
من البنوك مبا يصل بنحو 22.9 مليار جنيه خالل 

الفترة من يوليو إلى أبريل.
وفى سياق مختلف قال بركات إن مصرفه سوف 
وزارة  قبل  من  العينية  األص��ول  آخ��ر  على  يحصل 
االستثمار، املقابلة ملديونيات شركات قطاع األعمال 
املديونيات  تلك  لغلق  احل��ال��ى،  األس��ب��وع  نهاية  فى 
كانت  والتى  القطاع،  ذلك  على  للبنوك  التاريخية 

تزيد على 30 مليار جنيه فى نهاية 2004.
»هناك عدة بدائل، لالستفادة من تلك األصول، 
س��واء خ��الل إع���ادة نشاطها م��ن ج��دي��د، أو بيعها 
ك���أص���ول، أو إق��ام��ة م��ش��روع��ات ت���در رب��ح��ا على 

البنوك« أضاف بركات.

كان وزير االستثمار الدكتور محمود محيى الدين، 
قد أشار فى نهاية دورة مجلس الشعب احلالية منذ 
األعمال  قطاع  شركات  مديونيات  انتهاء  إلى  أي��ام 
إل��ى البنوك الدائنة »مصر  آل��ت  من خ��الل أص��ول 

واألهلى«. 
تزيد  التى  األص��ول  تلك  البنكان  استخدم  وق��د 
إدارة  لشركة  كنواة  جنيه  مليارات   9 على  قيمتها 
وكشفت  أشهر،  قبل عدة  البنكان  أسسها  األصول 

»الشروق« عنها فى وقت سابق. 
مراحل،  أرب���ع  على  األص���ول  تلك  نقل  مت  وق��د 
األخيرة منها كانت لنحو 1.5مليون متر، وتوزعت 
األرض املنقولة على 37 قطعة مملوكة ل�6 شركات 

قابضة.

٪٠.٥8 ٪٠.١٤

اجلنيه مقابل
 الدوالر

٪٠.١٧

بورصة دبىأوراسكوم تليكوم

٪٠.38٪٠.38- ٪٠.١٠
1.51 جنيه

اجلنيه مقابل الريال 
السعودى 

٪٠.٥٦ ٪٠.2٦-
549.51 نقطة6296.9 نقطة 

 EGX70 مؤشر  EGX 30 مؤشر

8.55 جنيه7.04 جنيه5.68 جنيه1533.17 نقطة5.32 جنيه

نهايــــــــة السنــــــــــة املالـيـــــــــــة
 تضعـــــــــــــــــف التعامــــــــــــــــــــالت 

  كتبت ــ حياة حسني: 
تراجعت السوق بصورة طفيفة أمس، وسط حجم محدود من التعامالت 
املستثمرين  إقراض  السمسرة عن  كثير من شركات  إحجام  والسيولة مع 
التعامالت  باستثناء  اجل���ارى،  الشهر  آخ��ر  املالية،  السنة  نهاية  الق��ت��راب 
اخلاصة بالطرح اخلاص لشركة جولدن بيرامدز بالزا، التى رفعت إجمالى 
قيمة التداول. وفقد مؤشر EGX30 نحو 0.26% من قيمته، ليغلق عند 

6290.9 نقطة، فى حني ارتفع مؤشر EGX70 بنسبة %0.1.
وقال إبراهيم النمر، مدير قسم التحليل الفنى فى شركة النعيم للسمسرة 
فى األوراق املالية، إن تنفيذ طرح خاص من شركة جولدن بيرامدز بالزا 
بنحو 892 مليون جنيه، إضافة إلى نقل ملكية أسهم من شركة مصر قنا 
مليار   1.7 إلى  التداول  بحجم  وصل  جنيه،  مليون   216 بنحو  لألسمنت 
جنيه، إال أن حجم التداول على األسهم بعيدا عن هذه الصفقة »لم يصل 

إلى 500  مليون جنيه«.
وأرجع النمر ضعف حجم التداول إلى استعداد شركات السمسرة إلغالق 
وقف  إل��ى  ي��ؤدى  ما  وه��و  يونيو،  نهاية  فى  اجل��ارى  املالى  العام  ميزانيات 
إقراض املستثمرين، مما يحجم السيولة فى السوق، إضافة إلى قلة وجود 

األجانب فى تعامالت األحد بسبب إجازة نهاية األسبوع فى أسواقهم.
السوق  إل��ى حت��رك  ي��ؤدى  ال��ت��داول  انخفاض حجم  أن  النمر  وأض���اف 
حماس  يطفئ  م��ا  وه��و  طفيفة،  بنسب  وتهبط  ترتفع  أن  مبعنى  عرضيا 
البيع فى هذه األوقات لن  البيع، »فعدم الشراء أو  املستثمرين للشراء أو 
يفقدهم شيئا فى السوق سواء لالستثمار طويل األجل، أو لعمليات الشراء 
وأن  األسبوع،  نهاية  احلالة حتى  تستمر هذه  أن  وتوقع  السريعة«،  والبيع 

حتدد السوق اجتاها بداية من األسبوع املقبل.
وقد استقرت أسعار معظم األسهم، مثل أوراسكوم تيليكوم الذى ارتفع 
النمر إن خبر بحث الشركة االستحواذ على شركة  بنسبة 0.38%، وقال 

بولندية لم يفلح فى حتريك سعره بسبب محدودية السيولة.
وخالف سهم شركة حديد عز الدخيلة اجتاه السوق العرضى وكسب نحو 
12.6 جنيها، ويرى النمر أن ذلك قد يعود إلى أنباء عن عزم الشركة جتزئة 
سهمها إلى 20 سهما، وأض��اف أن مستثمرى هذا السهم من نوع خاص 
حيث ان قيمته كبيرة �� وصلت إلى 937.5 جنيه أمس، كما أنهم يهدفون 
من شرائه إلى حتقيق مكاسب من توزيعات األرباح الكبيرة التى اعتادت 

توزيعها والتى وصلت فى الربع املاضى إلى 35 جنيها للسهم.
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تشافيز: إسرائيل دولة متارس اإلبادة اجلماعية بالنيابة عن أمريكا

سيف اإلسالم: الفنادق الفاخرة والليبرالية 
گلمــة الســر فــى مسـتقبـل ليبيــا 

»احلرب األهلية مصير أفغانستان إذا عادت طالبان للسلطة«
 مصدر مطلع لـ»الشروق«: هولبروك سيلحق مباكريستال.. خبير باكستانى: الفيدرالية »العرقية« هى احلل 

  كتب ــ أحمد عطا:
ف��ى وق���ت ي��ت��ع��رض ف��ي��ه ال��رئ��ي��س األف��غ��ان��ى ح��ام��د كرزاى 
الوضع  استقرار  على  للعمل  وحلفائها  واشنطن  من  لضغوط 
من  لالنسحاب  لقواتهم  الفرصة  إلتاحة  البالد  فى  األمنى 
أهلية  حرب  ان��دالع  املراقبني  من  العديد  يخشى  البلد،  هذا 
فى البالد بسبب سعى كرزاى إشراك طالبان التى تنحدر من 
عرق الباشتون فى السلطة وهو أمر تعارضه عرقيات آخرى 

فى البالد وتهدد مبحاربته.
وأعطى قادة قمة مجموعة الثمانى املنعقدة فى كندا لكرزاى 
القضية  لتسوية  س��ن��وات  خمس  مهلة  اخل��ت��ام��ى  بيانهم  ف��ى 

األفغانية وتسلم املسئوليات األمنية ومكافحة الفساد.
وقالت صحيفة األوبزرفر البريطانية إن مهلة خمس سنوات 
القوات  لسحب  نهائى  م��وع��د  مبثابة  أن��ه��ا  على  إليها  ينظر 
األجنبية من البلد، كما ينظر إليها على أنها إثبات لكالم رئيس 
الوزراء البريطانى، ديفيد كامرون الذى عبر فيه البارحة عن 
أمله فى سحب القوات البريطانية من أفغانستان فى غضون 
خمس سنوات. لكن الرسالة املوجهة إلى كرزاى ميكن أن تؤجج 
اخلالف بني الدول املعنية مبستقبل أفغانستان ألن البلد أبعد 

ما يكون عن االستقرار. 
ونقلت الصحيفة عن الرئيس السابق لبعثة االحتاد األوروبى 
إن  األوبزرفر  مع  مقابلة  فى  سيمبل،  مايكل  أفغانستان،  فى 
»الوضع األمنى ينهار إلى درجة أن البلد ميكن أن ينزلق إلى 
فوضى أهلية«. وأضاف سيمبل الذى يحتفظ بعالقات واسعة 
إقالة اجلنرال ستانلى ماكريستال، وهو  مع قيادة طالبان أن 
األسبوع  فى  أفغانستان،  فى  أمريكى  عسكرى  مسئول  أرف��ع 
املاضى ميكن أن تقوض ثقة الشعب األفغانى أكثر فأكثر فى 

مهمة قوات احللفاء.

وذكر مصدر باكستانى على درجة واسعة من االطالع فى 
تصريح ل�»الشروق« إنه من املتوقع أن يقيل الرئيس األمريكى 
باراك أوباما مبعوثه اخلاص ألفغانستان ريتشارد هولبرك فى 
الفترة القريبة املقبلة. وقال املصدر الذى طلب عدم ذكر اسمه 
إن »هناك اعتراضات واسعة داخل احلكومة األفغانية وأيضا 
داخل القبائل على طريقة هولبروك فى إدارة امللف.. وهناك 

نقاشات أجريت بني كابول وواشنطن فى هذا الصدد«.
ورأى سيمبل أن هناك »إدراكا واسعا لدى األفغان بأن قوات 
ويتوقعون  )الناتو( ال تكسب احل��رب..  حلف شمال األطلسى 

حدوث جولة جديدة من احلرب األهلية ويستعدون لذلك«.
وقال إن هناك مؤشرات على وجود صراع بني ثالثة أجنحة 
لطالبان  املناوئون  والبشتون  لطالبان  املوالون  البشتون  وهى 

واجلماعات غير البشتونية.
وفى سياق متصل، ذكرت صحيفة نيويورك تاميز األمريكية 
والتى  )الشيعة(  والهزارا  واألوزب��ك  الطاجيك  قبائل  قادة  أن 
يعتزمون  السكان  ع��دد  نصف  من  يقرب  ما  مجتمعة  تشكل 
اتفاق يتضمن  أى   �� الضرورة  اقتضت  إذا   �� مقاومة ومحاربة 
ع���ودة أع��ض��اء م��ن ط��ال��ب��ان إل��ى السلطة م��رة أخ���رى. وبعد 
محادثات متت بني كرزاى ومسئولني فى اجليش واملخابرات 
باجتاه  خطواتهم  أول��ى  اتخاذ  القبائل  ق��ادة  بدأ  الباكستانية، 
تنظيم أنفسهم ملواجهة رغبة كرزاى فى استعادة سيطرة عرق 
الباشتون الذى هيمن على البالد عبر أجيال عديدة، بحسب 

الصحيفة.
وقال رحمن أوغلى النائب األوزبكى فى البرملان االفغانى: 
»كرزاى يعيد أفغانستان إلى طالبان ويفتح الباب لالنشقاقات 
القدمية. وأضاف أوغلى الذى كان عضوا فى ميليشيا حملاربة 
طالبان »اذا كان يريد استقدام طالبان وبدأوا باستخدام القوة 

فإننا سنعود إلى احلرب األهلية وستنقسم أفغانستان«.
وفى تصريح ل�»الشروق« عبر الهاتف من إسالم آباد، قال 
»االعراق  إن  الدين  تقى  جاسم  األفغانى  الشأن  فى  اخلبير 
طالبان..  بحكم  مطلقا  يقبلوا  ل��ن  ال��ب��اش��ت��ون  غير  األخ���رى 
من  ال��ن��وع  ه��ذا  يرفض  قطاعاته  بجميع  األفغانى  واملجتمع 

احلكم الذى يعتمد على االسلوب البدائى«.
النظام  محور  يشكلون  واالوزب����ك  »الطاجيك  ان  وأوض���ح 
احلالى فى أفغانستان ولن يتخلوا على موقعهم هذا لطالبان 
إل��ى نشوب ح��رب أهلية مع  مهما ح��دث مم��ا س��ي��ؤدى حتما 

البشتون الذين يشكلون 40% من عدد السكان.
ورأى تقى الدين ان كرزاى سيفشل فى مساعيه نظرا لتخبط 
االستراتيجية االمريكية واخلالف داخل حلف شمال األطلسى 
ورغبة معظم الدول فى اخلروج سريعا من افغانستان. كما ان 
طالبان هى املستفيد حاليا من هذا الوضع وهى غير مجبرة 

بالتعاطى مع خطة كرزاى.
لكن تقى الدين رأى ان احلل الوحيد للخروج من هذا املأزق 
يقع فى يد باكستان التى لها نفوذ وعالقات متينة مع قبائل 
حكمتيار  الدين  وقلب  حقانى  الدين  س��راج  وشبكة  البشتون 
إنه ميكن وضع صيغة حلكم  زعيم احل��زب اإلسالمى. وق��ال 
املناطق  فى  البشتون  يحكم  بحيث  افغانستان  فى  فيدرالى 
الطاجيك  يحكم  بينما  البالد(  )جنوب  عليها  يسيطرون  التى 
واالزبك مناطقهم )فى الشمال( والهزارا )فى الوسط( هكذا.. 
إدارة  حتت  بها  توجد  التى  املنطقة  عرقية  كل  حتكم  بحيث 
احلكومة املركزية فى كابول برئاسة كرزاى. وتابع: »إذا وافقت 
واشنطن على ان تقوم إسالم آباد بدور فإنها ميكن ان تضغط 
مقابل  كابول  محاربة  على  ليكفوا  الباشتونيني  حلفائها  على 

اشراكهم فى السلطة على هذا النحو«.

  تورنتو ــ وكاالت األنباء:
أمس  ك��ن��دا،  م��دن  أكبر  تورنتو،  ش���وارع  شهدت 
األول مواجهات عنيفة بني املتظاهرين املناهضني 
اجتماعات قمة  األمن على هامش  وق��وات  للعوملة 

قادة مجموعة الدول العشرين الكبرى.
شارك فى املظاهرات أكثر من 10 آالف شخص 
من جنسيات مختلفة ومت حتطيم عشرات النوافذ 
وسط املدينة، وأضرمت النيران فى ثالث سيارات 
الشرطة نحو 130  واعتقلت  األق��ل،  للشرطة على 
لتفرقة  للدموع  املسيل  الغاز  واستخدمت  محتجا، 
ونسبت  بالعنف،  اتسمت  التى  االحتجاجات  بعض 

إلى مجموعة صغيرة من »الفوضويني«.
وألقيت احلجارة والزجاجات على رجال الشرطة 
حاولت  فيما  الشغب،  مكافحة  زى  ارت���دوا  الذين 
حول  األمنية  املنطقة  اخ��ت��راق  املجموعات  بعض 
ال��ق��ادة. وضم  فيه  ال��ذى يجتمع  امل��ؤمت��رات  مركز 
البيئة  نقابات ودعاة حماية  احملتجون أعضاء فى 
للتعبير عن مطالبهم  امل��رأة،  ومدافعني عن حقوق 

لقادة مجموعة العشرين.
الذى  ميلر،  ديفيد  تورونتو  بلدية  رئيس  واتهم 
مجموعتى  قمتى  فرصة  استثمار  ف��ى  يأمل  ك��ان 
العشرين والثمانى، للترويج ملدينته لدى املستثمرين 
املجرمني«  من  »مجموعة  العالم،  أنحاء  من جميع 
السيطرة  ويصعب  متعمدة  عنف  »بأعمال  بالقيام 

عليها«.
مقارنة  أق��ل حجما  العنف  أعمال  أن  وف��ى حني 
مسئولى  فإن  العالم،  لزعماء  سابقة  عديدة  بقمم 
تورنتو فوجئوا بهذا املشهد. ووج��ود نحو 12 ألف 
عنصر من قوات األمن والشرطة فى الشوارع، حيث 
بلغت تكلفة فاتورة األمن ما يقرب من مليار دوالر.

وقد اقتحمت الشرطة حديقة عامة جتمع فيها 
واستخدموا  امل��اض��ى،  اجل��م��ع��ة  م��ن��ذ  امل��ت��ظ��اه��رون 
الهراوات مع البعض الذين رفضوا مغادرة احلديقة، 
وفقا لصحيفة »تورنتو جلوب آند ميل«. وأكد قائد 
شرطة تورنتو وليام بلير ذلك، ولكنه نفى التقارير 
سابق  وقت  فى  أعلنت  كوينز  حدديقة  بأن  القائلة 
بأنها »منطقة خطابة حرة«. وقال بلير للصحفيني: 
»كندا كلها منطقة خطابة حرة، إال أن هناك حدودا 
على حرية اخلطابة«. وضمت معظم االحتجاجات 
ن���ش���ط���اء م���س���امل���ني، ول���ك���ن »ق���ط���اع���ا ك���ب���ي���را من 

االحتجاجات استخدم أساليب العنف والتدمير«. 
قادة  فيه  يعقد  ال���ذى  امل���ؤمت���رات،  م��رك��ز  وي��ق��ع 
يبلغ  سياج  خلف  اجتماعهم،  العشرين  مجموعة 
طريق  متظاهرون  واعترض  أمتار.  ثالثة  ارتفاعه 
م��وك��ب رئ��ي��س ال�����وزراء اإلس��ب��ان��ى خ��وس��ي��ه لويس 
أث��ن��اء ق��دوم��ه م��ن املطار  رودري��ج��ي��ث ثاباتيرو ف��ى 
فى طريقه إلى الفندق املقيم فيه، بحسب مصادر 
بالوفد اإلسبانى. وقررت الشرطة أن الطريق غير 

آمن وانتهى األمر بنزول ثاباتيرو فى فندق آخر. 
بوسط  التجارية  واحمل��ال  املطاعم  أغلب  وكانت 
امل��دي��ن��ة ف��ى ت��ورن��ت��و ق��د وض��ع��ت أل���واح���ا خشبية 
اجل��م��ع��ة؛ حتسبا  منذ  وال��ن��واف��ذ  ال��واج��ه��ات  على 
للمظاهرات التى ضمت مناهضني للعوملة ومؤيدين 

للحفاظ على البيئة ومدافعني عن حقوق العمال.
مثيرة  خ��اص��ة  سلطات  على  ال��ش��رط��ة  حصلت 
نطاق  فى  الفور  على  املتظاهرين  العتقال  للجدل 
األمنى فى حالة  السياج  أمتار من محيط  خمسة 
رفضهم حتديد هويتهم أو مقاومة عمليات التفتيش 
بأنها  تورنتو  إلى وصف  منتقدون  دفع  ما  الذاتى، 

»دولة بوليسية«.

  كراكاس ــ وكاالت األنباء:
ق���ال رئ��ي��س ف��ن��زوي��ال ه��وج��و ت��ش��اف��ي��ز إن 
التى  اإلبادة اجلماعية«،  »دولة  إسرائيل هى 
املتحدة،  ال��والي��ات  ع��ن  نيابة  القتل  تتولى 
»وتهددنا جميعا«، متنبئا بأنها ستوضع يوما 

ما »فى مكانها الصحيح« بالشرق األوسط.
ف��ل��دى اس��ت��ق��ب��ال��ه ن��ظ��ي��ره ال���س���ورى بشار 
األسد أمس فى كركاس، قال تشافيز: »إننا 

مدعوون ألداء دور أساسى فى حترير العالم 
من اإلمبريالية، ومن الهيمنة الرأسمالية التى 

تهدد اليوم بقاء اجلنس البشرى«.
القتل  ذراع  بأنها أصبحت  واتهم إسرائيل 
للواليات املتحدة، »وال ميكن ألحد أن يشكك 
وتشافيز  جميعا«.  لنا  تهديد  إنها  ه��ذا،  فى 
والواليات  إسرائيل  منتقدى  أب��رز  أح��د  ه��و 
امل��ت��ح��دة، وق��د قطع ال��ع��الق��ات م��ع ت��ل أبيب 

بعدوانها  »محرقة«  بارتكاب  اتهمها  أن  بعد 
على قطاع غزة ما بني ديسمبر 2008 ويناير 

.2009
ال���ذى زار دم��ش��ق عامى  ت��ش��اف��ي��ز،  وق���ال 
2006 و2009، إن بالده »تتشرف« بأن تكون 
الدولة األولى التى تستقبل األسد فى جولته 
بأمريكا اجلنوبية. وتضم جولة األسد أيضا 

كال من كوبا والبرازيل واألرجنتني.

  خاص ــ »الشروق«: 
الزعيم  القذافى، جنل  قال سيف اإلسالم 
ع��ه��د احلكم  إن  ال���ق���ذاف���ى،  م��ع��م��ر  ال��ل��ي��ب��ى 
العسكرى وامللوك واألمراء قد ولى، مؤكدا أن 

بالده لم تعد بحاجة إلى »قائد عظيم«.
معه صحيفة صنداى  أجرتها  مقابلة  وفى 
تاميز البريطانية اعتبر جنل العقيد القذافى، 
ألكثر  حديد  من  بقبضة  البالد  يحكم  ال��ذى 
من 40 عاما، أن »املستقبل للمديرين، الناس 
القادة  وال  امل��ل��وك  وليس  املديرين  ستنتخب 
العظام«. وتابع: »ينبغى أن يكون للناس مطلق 
املستقبل  إن  ق��ادت��ه��م،  اخ��ت��ي��ار  ف��ى  احل��ري��ة 
أمام  آخ��ر  طريق  هناك  ليس  للدميقراطية، 

ليبيا«. 
وح���ذر »ب��ط��ل اإلص����الح« على ح��د وصف 
الصحيفة، من وقوع بالده »فى مشكلة خطيرة 
للغاية« إذا فشلت فى تبنى نهج أكثر ليبرالية 

فى عالقاتها مع الغرب. 
وأج������رت ال��ص��ح��ي��ف��ة امل��ق��اب��ل��ة م���ع سيف 
اإلسالم فى حديقة فيلال ألحد األصدقاء فى 
لليبيا فى  رؤيته  روم��ا، حيث عرض  ضواحى 
مقعد  على  جالسا  والعشرين،  الواحد  القرن 
خشبى أمام حوض من املياه ومحاطا بالنخيل 

وأشجار األرز.
وأع��رب سيف اإلس��الم عن رغبته فى أن 
»يجعل من ليبيا فيينا شمال أفريقيا« مدينته 
بالفعل  أنه »يجرى  املفضلة، مؤكدا  األوروبية 

بناء فنادق فاخرة«. 
ل��ل��ق��ي��ادات الشعبية  ال��ع��ام  امل��ن��س��ق  وأش����ار 
الليبية إلى ضرورة خلق بيئة مناسبة للسياحة 
فى ليبيا قائال: »إذا لم يكن لديك مشروبات 
كحولية وال تأشيرات وال فنادق لن يأتى أحد 
إلى ليبيا. ورأى سيف اإلسالم احلاصل على 

لالقتصاد،  لندن  كلية  م��ن  ال��دك��ت��وراه  درج��ة 
الدخول  تأشيرات  على  املشددة  »القيود  أن 
للغربيني ستلغى قريبا، وسنبدأ بالبريطانيني«، 
الالزمة  التدابير  مناقشة  متت  أن��ه  موضحا 
لألجانب  الكحولية  املشروبات  ببيع  للسماح 

فى الفنادق. 
أجل  من  الطموحة،  القذافى  آم��ال  ومتتد 
حتديث بلده املسلم احملافظ، إلى حد الضغط 
على حكومة والده من أجل التوصل إلى دستور 
يعكس اإلصالحات من »األلف إلى الياء« فى 
دولة كانت عالقاتها مع الغرب مشحونة على 

مدى التاريخ. 
تغييرا  مت��ث��ل ط��م��وح��ات س��ي��ف اإلس�����الم 
»األخ  خدمة  على  القائمني  منط  فى  جذريا 
القائد« )68 عاما( الذى يحكم ليبيا منذ 41 
عاما وفقا ملبادئ الكتاب األخضر الذى كتبه 

عام 1975 لشرح فلسفته االشتراكية. ومتت 
مقارنته بالكتاب األحمر للزعيم الصينى ماو 

تس تنج. 
سيف  أن  البريطانية  الصحيفة  وذك���رت 
الكاريزمية  ال��ش��خ��ص��ي��ة  ص��اح��ب  اإلس�����الم 
والذى يجيد اإلجنليزية واألملانية والفرنسية، 
يلعب دورا حيويا فى تغيير صورة ليبيا على 
تسهيل  على  يعمل  حيث  ال��دول��ى،  امل��س��ت��وى 
ان��ت��ق��ال ب���الده م��ن دول���ة م��ن��ب��وذة إل��ى حليفة 
محتملة للغرب. كما أقنع والده بالتخلى عن 
برنامج ليبيا النووى عام 2003، منهيا بذلك 
الطريق  ومم��ه��دا  الدبلوماسية  ب��الده  عزلة 
ال��ت��ال��ى، وال���ذى من  ل��زي��ارة تونى بلير ال��ع��ام 
وقتها يزور ليبيا بشكل متكرر كضيف ملعمر 

القذافى. 
ورغم تطلعاته فى مجال اإلصالح أصدرت 
منظمة العفو الدولية األسبوع املاضى تقريرا 
تنتقد فيه وضع حقوق اإلنسان فى ليبيا حيث 

وصفته بأنه »مازال ميئوسا منه«.
تقرير  ع��ل��ى  معقبا  اإلس����الم  س��ي��ف  وق���ال 
العفو  منظمة  أحترم  »أن��ا  الدولية:  املنظمة 
ال���دول���ي���ة ل��ل��غ��اي��ة، ول���ك���ن دوره������ا ي��ج��ب أن 
من  مبزيد  تطالب  وأن  للغاية  حاسما  يكون 
اإلص��الح��ات وه���ذا أم��ر ج��ي��د«. إال أن��ه فى 
الوقت نفسه أكد أنه »فخور جدا، وواثق جدا، 
من أن األوض��اع فى ليبيا اليوم تختلف عنها 
قبل 20 عاما«. متحديا منظمة العفو أن »تذكر 

اسما لسجني سياسى واحد فى ليبيا«.
وأشار سيف اإلسالم إلى أن »هناك أناسا 
ويعيشون فى  واحلكومة  والبلد  وال��دى  تنتقد 
ليبيا أحرارا، وهو ما يحدث للمرة األولى فى 
تاريخنا، الناس لم تعد تخاف، لم يعد هناك 

خوف بعد اآلن«.

سيف اإلسالم القذافى

»أ.ف.ب« اجلنرال ستانلى ماكريستال 

اإلندبندنت: تقرير سرى وراء 
إقالة اجلنرال ماكريستال 

  »الشروق« ـ خاص:
إقالة  وراء  احلقيقى  السبب  إن  األمريكية  اإلدارة  فى  كبار  مسئولون  ق��ال 
أفغانستان  فى  والدولية  األمريكية  القوات  قائد  ماكريستال  ستانلى  اجلنرال 
هو تقرير قدمه اجلنرال إلى وزراء دفاع حلف شمال األطلسى »ناتو« يؤكد فيه 
تدهور األوضاع العسكرية فى أفغانستان وحتقيق حركة طالبان مكاسب كبيرة 

خالل الفترة املاضية.
فى  مسئولني  عن  البريطانية  صنداى«  ذا  أون  »إندبندنت  صحيفة  ونقلت 
اإلدارة األمريكية القول إن إقالة اجلنرال ستانلى ماكريستال من منصبه لم تكن 
نتيجة تصريحاته الصحفية »غير الالئقة« ملجلة رولينج ستون األمريكية )سخر 

فيها من أركان إدارة باراك أوباما(.
ووفقا للتقرير املنشور على املوقع اإللكترونى للصحيفة فان ماكريستال قال 
فى وثائق عسكرية سرية لوزراء دفاع احللف إنه ال ينبغى انتظار أى تقدم فى 
االشهر الستة املقبلة، مشككا بذلك فى امكان بدء سحب القوات االمريكية فى 
يوليو 2011 بناء على رغبة الرئيس باراك أوباما، وهو ما سمته الصحيفة »عدم 

التماهى مع إستراتيجية بالده« فى أفغانستان.
أفغانستان  فى  الرئيسية  األقاليم  من  فقط  إن جزءا صغيرا  اجلنرال  وقال 
»بالفاعلية«،  يتسم  االفغانية  القوات  من  ضئيال  وقسما  »آمنا«،  اعتباره  ميكن 
تتمتع  وال  فاعلة  »غير  بأنها  ك��رزاى  حميد  األفغانى  الرئيس  حكومة  واصفا 
منه  يستفيد  الذى  الدعم  احتواء  »فى  اخفقت  باكستان  ان  معتبرا  بصدقية«، 

املتمردون«.
بدء  أوباما  لرغبة  ماكريستال  مقاومة  أن  صنداى  أون  االندبندنت  وتابعت 
»السلوك  ه��ذا  للجنرال  يبدو،  كما  يغفر،  ال  األبيض  البيت  جعل  االنسحاب 

املتمرد«.
أشارت  إذ  العسكرى،  وقائده  أوباما  بني  الوحيد  يكن هذا هو اخلالف  ولم 
الصحيفة الى أن الرئيس األمريكى لم يستجب لطلب ماكريستال إال بعد فترة 

طويلة قضاها فى املشاورات مع أركان إدارته.

عنف واعتقاالت خالل قمة مجموعة العشرين فى تورنتو
 10 آالف محتــــج و12 ألــــف رجـــل شرطــــة.. وفاتــــورة األمــــن تقــــارب املليـــــار دوالر

»أ.ف.ب« الشرطة ألقت القبض على نحو 130 محتجا  

فى فرنسا.. ثقة الرئيس 
ال تكفى النتشال وزير 

من الفضيحة
  باريس ــ وكاالت األنباء:

وجهت  التى  االتهامات  على  ردا 
إيريك  الفرنسى  العمل  وزي���ر  إل��ى 
وزوجته  هو  مساعدته  ح��ول  وورث 
امرأة  وأغنى  ل��وري��ال  شركة  لوريثة 
أوروب����ي����ة »ل��ي��ل��ي��ان ب��ي��ت��ن��ك��ور« على 
الرئيس  أكد  الضرائب  من  التهرب 
على   �� ساركوزى  نيكوالى  الفرنسى 
هامش قمة العشرين التى اختتمت 
فى  الكاملة  ثقته   ���� أم��س  أعمالها 
له  ال��واض��ح  وتدعيمه  العمل  وزي���ر 
قائال »ال ميكن أبدا إلقاء اللوم على 

إيريك فهو وزير ممتاز«.
وكانت قد وصلت فى عام 2009 
وريثة  بيتنكور  ليليان  تدين  ملفات 
الضريبى  بالتهرب  ل��وري��ال  ش��رك��ة 
أث��ن��اء ت��ول��ى إي��ري��ك ل����وزارة املوازنة 
من خالل امتالكها حسابني بنكيني 
جزيرة  إلى  باإلضافة  سويسرا  فى 
»أروس« بجمهورية سيشيل اإلفريقية 
أن  إال  عنهما  ال��ض��رائ��ب  ت��ب��ل��غ  ل��م 
إيريك وورث غض الطرف عن تلك 
وقعت  قد  كانت  ليليان  ألن  امللفات 
من قبل بشكل قانونى على شيكات 
كان  عندما  وورث  لساركوزى  تبرع 
وورث يتولى جمع التبرعات للحزب 
أجل  من  االحت��اد  احلاكم  الفرنسى 

احلركة الشعبية.
ومما يزيد من تورط وزير العمل 
ال��ف��رن��س��ى ف���ى ه���ذه ال��ق��ض��ي��ة هى 
زوج��ت��ه ال��س��ي��دة ف��ل��ورن��س ال��ت��ى مت 
إدارة  فى   2007 نوفمبر  فى  تعينها 
لتكون  ل��ي��ل��ي��ان  م����دام  اس��ت��ث��م��ارات 
مهمتها تقليص الضرائب املستحقة 

على الشركة.
م��ن ج��ه��ة أخ����رى، ي��واج��ه إيريك 
باعتباره وزير العمل الفرنسى أزمة 
كبيرة بسبب متسك احلكومة بإصالح 
نظام املعاشات الفرنسى فى الوقت 
الذى يعارض فيه ماليني الفرنسيني 
ه��ذا اإلص��الح وه��و ما ب��دا واضحا 
فى املظاهرات التى اجتاحت جميع 
أنحاء فرنسا األسبوع املاضى حيث 
عليها  كتب  الفتات  الفرنسيون  رفع 
العمل أما  »كبار السن يذهبون إلى 

الشباب فلهم البطالة«. 

�إخطار ثاٍن

�سركة �سناعة موا�سري ومنتجات البال�ستيك 

�سركة م�ساهمة م�سرية خا�سعة لقانون اال�ستثمار رقم 43 ل�سنة 

1974 وتعديالته �س.ت 2570 االإ�سماعيلية.

راأ�س املال املرخ�س به 100 مليون جنيه وامل�سدر واملدفوع 

62049900 جنيه املركز الرئي�سى ــ مدينة العا�سر من رم�سان 

املنطقة B1 )�ص.ب 49 العا�سر(.

دعوة حل�سور اجتماع اجلمعية العامة العادية لل�سركة

يت�سرف جمل�س اإدارة ال�سركة بدعوة ال�سادة م�ساهمى ال�سركة 

حل�سور اجتماع اجلمعية العامة العادية لل�سركة املقرر عقده 

يوم ال�سبت املوافق 2010/7/10 بفندق ال�سالم كونكورد مب�سر 

اجلديدة ال�ساعة الواحدة بعد الظهر وذلك للنظر فى جدول 

االأعمال التاىل:

1ــ قبول ا�ستقالة ال�سيد الدكتور الع�سو املنتدب لل�سركة واإبراء 

ذمة �سيادته.

2ــ اعتماد التعديالت التى طراأت على جمل�س االإدارة.

رئي�س جمل�س االإدارة 

مهند�س/ هانى �سليمان

عباس وميتشل
اسمه،  ذك��ر  رف��ض  فلسطينى،  مسئول  ص��رح 
عباس  محمود  الفلسطينى  الرئيس  ب��أن  أم��س 
األوسط  ل��ل��ش��رق  األم��ري��ك��ى  امل��ب��ع��وث  سيلتقى 
مدينة  ف��ى  املقبل  الشهر  مطلع  ميتشل  ج���ورج 
األنباء  لوكالة  وفقا  الغربية،  بالضفة  الله  رام 
يلتقى  أي��ام  بستة  التاريخ  هذا  وبعد  الفرنسية. 
الوزراء  ورئيس  أوباما  باراك  األمريكى  الرئيس 
يوم  واشنطن  فى  نتنياهو  بنيامني  االسرائيلى 

السادس من الشهر املقبل.

إصابة 3 فلسطينيني 

انتخابات رئاسية فى غينيا

مقتل متمردين فى الفلبني 

تنقل حر 

مصعب حسن يوسف

رسالة شكر 

.. واستفتاء فى قرغيزستان

وفاة أول رئيس لليتوانيا 

مسيرة تضامنية 

قالت مصادر فلسطينية إن ثالثة فلسطينيني 
أصيبوا بجراح أمس خالل مواجهات مع الشرطة 
اإلسرائيلية ومستوطنني فى حى سلوان مبدينة 
أن  املصادر  وأضافت  احملتلة.  الشرقية  القدس 
حالة من الهدوء تسود حاليا سلوان، فيما تكثف 
خشية جتدد  وجودها  من  اإلسرائيلية  الشرطة 

املواجهات.

أمس  غينيا  فى  ناخب  ماليني  أربعة  توجه 
إل���ى م��راك��ز االق���ت���راع الخ��ت��ي��ار رئ��ي��س جديد 
بقيادة  االنقالبيني  من  السلطة  يتسلم  للبالد 
م��وس��ى ك���وم���ارو دادي����س ال���ذى اس��ت��ول��ى على 
الرئيس  وفاة  بعد  ديسمبر 2008  فى  السلطة 
عاما  سبعني  يناهز  عمر  ع��ن  كونتى  النسانا 
فى أحد مستشفيات فرنسا. وتنافس فى هذه 
واحدة،  ام��رأة  بينهم  مرشحا،   24 االنتخابات 
ه��ى »ك��اب��ا ه��ادج��ا س���اران داراب����ا«، التى كانت 
الرئيس  حكم  فترة  ف��ى  وزي���رة  منصب  تشغل 

الراحل النسانا كوتيه.

شيوعيني  متمردين  إن  الفلبينى  اجليش  قال 
ق��وات حكومية  داهمت  أمس عندما  قتال  اثنني 
كما  ال��ب��الد.  ج��ن��وب  ف��ى  للمتمردين  معسكرا 
أصيب أحد اجلنود فى االشتباك الذى وقع فى 
بلدة كاتيل بإقليم دافاو أورينتال جنوب العاصمة 
مانيال. وجاءت املداهمة فى إطار عملية للجيش 
حكومية  ميليشيا  من  ورج��ل  جنوده  أحد  إلنقاذ 
بلدة  فى  املاضى  األسبوع  املتمردون  اختطفهما 

مونكايو.

ومونتينيجرو  ومقدونيا  ألبانيا  رؤس��اء  أعلن 
بينها  للتنقل احلر  إقامة منطقة  وكوسوفو عن 
آخر  إل��ى  بلد  م��ن  باالنتقال  ملواطنيها  تسمح 
ب���دون ت��أش��ي��رة. وق���ال رئ��ي��س ك��وس��وف��و فامتير 
األرب����ع قررت  ال����دول  إن  األول  أم���س  س��ي��دي��و 
إقامة »نظام شينجن مصغر«. وأضاف سيديو 
األخرى  الثالث  ال��دول  رؤس��اء  استقباله  خالل 
ان مبادرة كهذه »تدل على نضجنا نحو تطوير 

التكامل األوروبى«.

بعث الكنيست اإلسرائيلى )البرملان( مؤخرا 
برسالة إلى مصعب حسن يوسف، جنل الشيخ 
حسن يوسف، أحد قادة حركة حماس البارزين 
فيها  قدم  اإلسرائيلية،  السجون  فى  واملعتقل 
الشكر ملصعب على جهوده »للحفاظ على أمن 
ذكرته  ملا  ووفقا  والفلسطينيني«.  اإلسرائيليني 
فإن  أم���س  اإلس��رائ��ي��ل��ي��ة  »ه���اآرت���س«  صحيفة 
بالكنيست  وال��دف��اع  اخل��ارج��ي��ة  الشئون  جلنة 
»الذى  إلى جهود مصعب  أشارت فى رسالتها 
ظل مصدرا مهما للمعلومات املخابراتية جلهاز 
الشني بيت )جهاز األمن الداخلى اإلسرائيلى( 
الزمان )بني عامى 1998  على مدى عقد من 

و2007(«. 

بأصواتهم  قرغيزستان  ف��ى  الناخبون  أدل��ى 
يعتبر  الدستور اجلديد  استفتاء حول  أمس فى 
حيويا بالنسبة إلى احلكومة االنتقالية فى البلد 
اآلسيوى. وأفادت السلطات املؤقتة انه مت تعزيز 
ثانى مدن  أوش،  األمنية خصوصا فى  التدابير 
كانت  وال��ت��ى  السابقة،  السوفيتية  اجلمهورية 
مسرحا لالضطرابات االثنية منتصف يونيو؛ ما 
أسفر عن مقتل ألفى شخص. ومن املتوقع إعالن 

النتائج األولية غدا.

رئيس  آخر  برازوسكاس،  اجليرداس  توفى 
رئيس  وأول  ال��ل��ي��ت��وان��ى،  ال��ش��ي��وع��ى  ل��ل��ح��زب 
االحتاد  ع��ن  ليتوانيا  اس��ت��ق��الل  بعد  منتخب 
أم���س األول ع���ن 77  ال��س��اب��ق،  ال��س��وف��ي��ي��ت��ى 
من سرطان  يعانى  ب��رازوس��ك��اس  وك��ان  عاما. 
فيلنيوس.  ف��ى  منزله  ف��ى  وت��وف��ى  البروستاتا 
الرئاسية  واليته  خالل  برازوسكاس  أن  يذكر 
شمال  حللف  ليتوانيا  انضمام  مشروع  أطلق 
األطلسى )الناتو(، ووقع اتفاق دخولها االحتاد 

األوروبى.

خ���رج آالف اإلس��رائ��ي��ل��ي��ني ص��ب��اح أم���س فى 
مسيرة تضامنية مع اجلندى اإلسرائيلى جلعاد 
شاليط األسير فى قطاع غزة منذ يونيو 2006. 
وانطلقت املسيرة من منزل عائلة شاليط فى قرية 
»ميتسبى هيال« شمالى إسرائيل. ومن املقرر أن 
تستمر 12 يوما، إلى أن ينتهى بها املطاف أمام 

مقر رئيس الوزراء فى القدس احملتلة.
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الهائلة خالل السنوات  أضعنا العديد من الفرص 
ال��ع��دي��دة امل��اض��ي��ة. ففى أع��ق��اب احل���ادى عشر من 
العالم  معظم  ك��ان  عندما  مباشرة،   2010 سبتمبر 
الرئيس  ل��دى  ك��ان  املتحدة،  ال��والي��ات  لدعم  يصطف 
واسعة  تعاونية  دولية  محاولة  لقيادة  الفرصة  بوش 
الطريق  ومتهيد  اإلره���اب  محاربة  أج��ل  من  النطاق 
لبناء عالم أكثر سلما وأمنا. لكنه أضاع هذه الفرصة 

بغزو العراق.
لدينا  يكن  لم  كاترينا،  إعصار  كارثة  أعقاب  وفى 
ال��ف��رص��ة ف��ح��س��ب، ب��ل االل���ت���زام ب��اس��ت��دع��اء أفضل 
نيو  مدينة  بناء  إع���ادة  أج��ل  م��ن  اإلب��داع��ي��ة  مواهبنا 
أن  ميكن  وك��ان  خالقة.  بصورة  التاريخية  أورليانز 
البنية  ف��ى  ك��ب��رى  ب��داي��ة عملية جت��دي��د  ذل��ك  يصبح 
األساسية للبالد، وحاضنة لسياسة عمرانية جديدة 
ومطلوبة بشدة. وعلى الرغم من تعهد الرئيس بوش 
بالقيام ب�»حترك جرىء« خالل لقاء مت تنظيمه بعناية 
فى القناة الفرنسية الرابعة بثه التليفزيون األمريكى، 

ولكننا لم نفعل شيئا من هذا النوع.
انهيار االقتصاد فى فترة الكساد العظيم  وأعطى 
على  إيالما  وأكثرها  تخيلها  التى ميكن  األمثلة  أبرز 
والقوة  االقتصادى  النشاط  فى  التدخل  ع��دم  فشل 
مصالح  ضد  واحلكومة  الشركات  لتحالف  امل��دم��رة 
األمريكيني العاديني. وظهرت مطالبة بتغيير جذرى. 
)وهو ما يذكرنا بفرانكلني روزفلت عندما كان غاضبا 

»حاجتنا  على  وي��ؤك��د  االق��ت��ص��ادي��ني«  »امللكيني  م��ن 
النظام  ف��ى  اآلن  نعانيها  ال��ت��ى  األخ��ط��اء  لتصحيح 

االقتصادى، بوسائل جذرية إذا لزم األمر«(. 
غير أن تغييرا جذريا لم يحدث، ولم يكن هناك سوى 
انتصارهم،  امللكيون  وواصل  والتردد فحسب.  احلذر 
ومن  األخ��رى.  تلو  القاسية  اللطمة  العاملون  ويتلقى 
مدة  منذ  العاطلني  من  مليون   1.2 يخسر  أن  املقرر 

طويلة إعانات البطالة هذا الشهر.
رغم  املكسيك،  خليج  فى  النفطية  الكارثة  ومثلت 
فداحتها، فرصة أخرى. وفى خطابه إلى األمة الذى 
ألقاه من املكتب البيضاوى األسبوع املاضى، كان من 
املمكن أن يطرح الرئيس أوباما سياسة طاقة أمريكية 
جديدة ومؤثرة، بدعوة كل أمريكى إلى القيام بدوره 
ملساعدتنا على التخلص من التدمير الغادر واملتواصل 
الوقود األحفورى.  الناجم عن اعتمادنا املفرط على 

غير أنه اختار أال يفعل ذلك.
وصرنا كدولة، نعتاد أكثر فأكثر على شعور العجز، 
املاثلة أمامنا.  الكبرى  التحديات  إلى  فلم نعد نرتفع 
ولم يقتصر األمر على كوننا ال نستطيع سد التسرب 
صرنا  عما  يعبر  ال��ذى  األمثل  املجاز  وه��و  النفطى، 

إليه. فيبدو أننا ال نستطيع أن نفعل الكثير.
وتستخدم مدينة ديترويت األموال الفيدرالية لهدم 
مستسلمة  اخلالية،  املساكن  من  اآلالف  تلو  اآلالف 
لشعور باليأس يقول إنه ال سبيل إلعادة بناء املدينة، 

ومن ثم، فلنفعل العكس: علينا أن نهدم املزيد واملزيد 
منها. 

كبيرة مما  أج��زاء  لهدم  الكثير من اخلطط  هناك 
ألمريكا  رم��زا  أوجها  فى  وكانت  ديترويت،  من  تبقى 
ينتج  أن  ميكن  ومكانا  قوية،  بناء  بقدرة  تتمتع  التى 

أشياء ويحسن حياة شعبه، كما يلهم بقية العالم.
التاميز  صحيفة  ف��ى  مقاال  سولنى  س���وزان  كتبت 
تشير فيه إلى جانب من إحدى هذه اخلطط: »تقوم 
إق��ام��ة مسكن ح��ض��رى وه��و م��ن أكثر  اخل��ط��ة على 
يكون مبثابة ريف وسط  األج��زاء شعبية فى اخلطة 
زراعية،  ببيئة  املساكن  أصحاب  يتمتع  املدينة، حيث 
م��ن بعض  ف��ى مقابل احل��رم��ان  وض��رائ��ب مخفضة، 

خدمات املدينة، كاملياه«.
»ت����امي« عنوان  وق���د ح��م��ل م��وض��وع غ���الف مجلة 
عدة  هنا  ذكرت  وكما  األمريكية«.  املفككة  »الواليات 
مفجعا  ماليا  موقفا  املتحدة  الواليات  تواجه  م��رات، 
يقلص اخلدمات الضرورية، ويدفع املزيد من الناس 
خ���ارج ن��ط��اق ال��ع��م��ل، وي��ق��وض االن��ت��ع��اش الضعيف 

لالقتصاد الوطنى.
وكما أوردت »تامي«: »يواجه خطر التقليص كال من 
املدارس والصحة، واملكتبات والرواتب التى تصاحبها 
بينما تواجه الواليات واملدن أسوأ انكماش نقدى منذ 

الكساد العظيم«.
ونحن نستسلم لهذا االنهيار بضعف قدرة اإلبداع 

املثير للشفقة نفسه، وعجز القدرة العقلية الذى يبدو 
اآلن أنه نقطة ضعف األمريكيني فى القرن احلادى 
األشياء  تدمير  دولة جتيد  أصبحنا  فقد  والعشرين. 
للذات  امل��دم��رة  والسياسات  اخلارجية  احل��روب  مع 
فقدت  أنها  كما  ال��داخ��ل  ف��ى  هنا  مذهل  نحو  على 
واحلفاظ  مزدهر  مجتمع  بناء  كيفية  بشأن  البصيرة 
عليه. فنحن نقوم بتفكيك نظامنا اخلاص باملدارس 
العامة، ونهاجم على نحو ال يصدق نظامنا فى التعليم 
العالى الناجح بصورة مبهرة، وهو أفضل نظم التعليم 

العالى فى العالم. 
فكيف ميكن أن نسمح بذلك؟

لدينا جميع أنواع التفسيرات احململة باالعتذارات 
لسبب عجزنا عن القيام بأى شىء البد لنا من القيام 
 60 على  احلصول  الدميقراطيون  يستطيع  فال  ب��ه. 
امليزانية  وأرق���ام عجز  ال��ش��ي��وخ.  مجلس  ف��ى  ص��وت��ا 
مرتفعة للغاية. كما أن راش ليمبو أو جلني بيك رمبا 
يعارضان. وفى الوقت نفسه، تتراجع على نحو مطرد 
عظمة الواليات املتحدة التى اعتبرها الكثيرون جدا 

لفترة طويلة أمرا مسلما به. 

ال يدعى كاتب هذه السطور قدرة غير عادية على 
االعتقاد  يشاركه  القارئ  لعل  ولكن  بالغيب،  التنبؤ 
بأنه ما لم تتغير اخليارات األساسية لقوى املجتمع 
تشهد  فلن  السياسى،  ب��اإلص��الح  املطالبة  امل��دن��ى 
السنوات القادمة حتوال ذا بال فى القواعد األساسية 
التى حتكم احلياة السياسية فى مصر. األمر واضح 
ال��الع��ب األس��اس��ى على  ال��دول��ة ه��و  للغاية: رئيس 
املسرح السياسى فى البالد، وقد ارتبطت التحوالت 

السياسية فيها بتغير رئيس الدولة. 
االنتخابات  ت��ت��م��خ��ض  أن  احمل��ت��م��ل  م���ن  ل��ي��س 
ينتمى  ال  رئيس  وص��ول  عن  القادم  العام  الرئاسية 
إلى احلزب الوطنى الدميقراطى إلى هذا املنصب 
األعلى فى البالد، وسواء كان الرئيس الذى سيفوز 
بست سنوات كفترة أولى فى سنة 2011 هو الرئيس 
يرشحه  آخر  أى شخص  أو  ابنه  أو  مبارك  حسنى 
احلزب الوطنى الدميقراطى فليس من احملتمل أن 
يؤدى ذلك إلى أى إصالحات سياسية ذات مغزى، 
وال للخروج على الثوابت الرئيسية لسياسات مصر 

الداخلية أو اخلارجية. 
التحركات  تتمخض  أن  اح��ت��م��ال  أى  ه��ن��اك  ه��ل 
الوقت  فى  املصرية  السياسة  مسرح  على  اجلارية 
التى  اخلطوط  هذه  عن  يخرج  تطور  عن  احلاضر 
ك��ان��ت ال��س��م��ة األس��اس��ي��ة حل��ك��م احل����زب الوطنى 

الدميقراطى.
ملاذا يستمر الركود السياسى؟

هذا  ب��أن  لالعتقاد  ت��دع��و  كثيرة  أس��ب��اب  ه��ن��اك 
االحتمال، وهو العزوف عن أى إصالح سياسى جاد 
فى ظل حكم احلزب الوطنى الدميقراطى هو أقوى 

االحتماالت، وذلك لألسباب األربعة التالية:
التجديد  انتخابات  إخ��راج  طريقة  تكشف  أوال: 
النصفى األخيرة ملجلس الشورى عن تشبث قيادات 
هذا احلزب بأسلوبهم املعهود فى إدارة االنتخابات، 
والذى اضطروا مؤقتا للتخفيف منه عندما دفعهم 
إلى ذلك حكم احملكمة الدستورية فى سنة 2000، 
ولكن مع التعديالت الدستورية فى سنة 2007 التى 
صناديق  على  املباشرة  القضائية  الرقابة  أسقطت 
للعدول  احل��زب  يدعو  ما  هناك  يعد  لم  االنتخاب، 
ع��ن ال��رغ��ب��ة ف��ى االح��ت��ك��ار ش��ب��ه ال��ك��ام��ل للتمثيل 
التى  املعارضة  لم يسمح لألحزاب  النيابى. وهكذا 
ف��ى مجلسى  معقول  ب��وج��ود  ال��ف��وز  إم��ك��ان  توهمت 
عن  وابتعادها  انضباطها  على  لها  مكافأة  البرملان 
اإلصالح  على  إص��رارا  األكثر  املدنى  املجتمع  قوى 
األحزاب  ه��ذه  من  ألى  يقدر  لم  وهكذا  السياسى، 
عملية  ف��ى  فقط  واح���د  مقعد  م��ن  بأكثر  ي��ف��وز  أن 
النتيجة املزرية  االنتخابات هذه، وأضيف إلى هذه 
م��ش��ارك��ة ه��ذه األح����زاب ف��ى فضيحة ال��ت��زوي��ر مع 
احل���زب ال��وط��ن��ى، فقد جن��ح م��رش��ح ك��ل ح��زب فى 
بعشرات  الوطنى  احل���زب  ل��ه  تركها  ال��ت��ى  ال��دائ��رة 
اآلالف من أصوات الناخبني الذين لم يذهبوا أصال 
املشرفة  اللجنة  تتردد  ولم  االنتخاب.  إلى صناديق 
التصويت  نسبة  ب��أن  االدع���اء  فى  االنتخابات  على 

أحد وصلت  يشهدها  لم  التى  االنتخابات  فى هذه 
ال��ن��اخ��ب��ني. أى أن  إل���ى 30% م���ن ج��م��ل��ة أص�����وات 
للمشاركة  معروفة  غير  املواطنني حتمسوا ألسباب 
حتمسوا  مما  بأكثر  الشورى  مجلس  انتخابات  فى 
النتخابات مجلس الشعب أو رئاسة اجلمهورية التى 
أكثر من  الرسمية  التصريحات  ال جتتذب، بحسب 
24 % من الناخبني املسجلني. باختصار شديد عادت 
رميا إلى عاداتها التى ال تقلع عنها، ومن ثم فاألمل 
فى تغيير سياسى من خالل صناديق االنتخاب هو 

منعدم.
املدنى،  املجتمع  ح��رك��ات  أق��ط��اب  يسهل  وثانيا: 
وأع���ن���ى ب��ذل��ك حت���دي���دا ب��ع��ض ق���ي���ادات اجلمعية 
الناصرى،  واحلزب  كفاية  وحركة  للتغيير،  املصرية 
احلزب  على  البرادعى،  محمد  الدكتور  وكذلك  بل 
السلطة،  مواقع  فى  آمنا  البقاء  فى  مهمته  الوطنى 
فهم يسارعون من اآلن باإلعالن عن عزمهم مقاطعة 
ألن  ونظرا  والرئاسية،  النيابية  القادمة  االنتخابات 
الي��زال محدودا،  بني اجلماهير  القوى  ه��ذه  وج��ود 
وال ينمو بسرعة حتى اآلن، فسوف يسارع احلزب 
ال��وط��ن��ى إل��ى امل��ج��اه��رة ب��أن م��وق��ف املقاطعة هذا 
الهزيل  بالوجود  يعكس ضعفها، وهو سيكتفى  إمنا 
قدر  بوجود  ل��الدع��اء  له  الوفية  املعارضة  ألح��زاب 
وفى  امل��ص��رى  السياسى  النظام  ف��ى  التعددية  م��ن 

مؤسساته النشريعية وفى انتخاباته.
املواطنني  من  الساحقة  األغلبية  ت��زال  ال  وثالثا 
االنتخابات،  ف��ى  امل��ش��ارك��ة  ع��ن  ع��ازف��ة  امل��ص��ري��ني 
ظهر ذلك فى انتخابات مجلس الشورى، وال يوجد 
فى  ستيغير  السلوك  ه��ذا  ب��أن  لالعتقاد  يدعو  ما 
يعرفون  املواطنني  ه��ؤالء  ألن  القادمة،  االنتخابات 
ح��ق��ي��ق��ة امل��س��رح��ي��ة االن��ت��خ��اب��ي��ة ف���ى م��ص��ر، وهى 
مسرحية لم تعد مسلية، فتفاصيل فصولها معروفة، 
هذه  مشاهدة  أن  كما  وم��ك��ررة،  معروفة  وخامتتها 
أقلها  لها عواقب غير مأمونة.  تكون  املسرحية قد 
بحثا عن  االقتراع  مراكز  من  العديد  على  التجوال 
اسم  ع��ن  بحثا  أو  ال��ن��اخ��ب،  فيها  املسجل  اللجنة 
غير موجود غالبا ملن ال يحتمل أن يصوت للحزب 
الوطنى، أو أن باب اللجنة مغلق منذ الصباح الباكر 
ألنه ال حاجة لتجشم املواطن عبء الذهاب لإلدالء 
احلكومة،  موظفو  عنه  ت��واله  فقد  بنفسه،  بصوته 
الذين  البلطجية  بضربات  املواطن  يصاب  وقد  بل 
يستأجرهم املرشحون األوفر حظا فى الفوز أو حتى 
قوات األمن املتعاطفة معهم. ولذلك فالتعويل على 
االنتخابات  فى  املفاجأة  حتقق  جماهيرية  صحوة 

القادمة هو ضرب من اخليال.
ورابعا: على الرغم من كثرة التصريحات الصادرة 
من ق��ادة احل��زب الوطنى واألح��زاب الوفية له عن 
رف��ض دع��اوى اإلص��الح القادمة من اخل���ارج، فقد 
انتخاب  لقواعد  الدستورى  التعديل  جت��ارب  أثبتت 
املنفتح  وامل��ن��اخ   ،2005 سنة  فى  اجلمهورية  رئيس 
نسبيا الذى جرت فيه انتخابات مجلس الشعب فى 
بعض  لها  اخلارجية  الضغوط  أن  عن  العام  نفس 

مصر.  ف��ى  السياسية  احل��ي��اة  مجريات  على  األث��ر 
والشك أن قيادات احلزب الوطنى لتشعر بالسعادة 
ألن احلكومات الغربية وفى مقدمتها حكومة الرئيس 
أوباما فى الواليات املتحدة تقدر للحكومة املصرية 
الشرق  فى  األمريكية  السياسة  محاذاة  فى  دوره��ا 
الفلسطينية  للقضية  بالنسبة  وخصوصا  ألوسط، 
واملوقف من إيران والقوى املعادية للواليات املتحدة 
عموما فى هذا اإلقليم، ومن ثم توقفت عن مطالبة 
باإلصالح  امل���ص���رى  ال��ن��ظ��ام 
يعجب  ول���ذل���ك  ال��س��ي��اس��ى. 
امل�����رء م���ن اس���ت���م���رار خ���روج 
رفض  عن  التصريحات  ه��ذه 
السياسى  اإلص����الح  دع����وات 
ال���ق���ادم���ة م���ن اخل�������ارج، فال 
يعرف املتابع ألحوال السياسة 
ف��ى ال��ش��رق األوس���ط م��ن أين 
إال  اللهم  الدعوات  هذه  تأتى 
إذا كان املقصود بذلك هو ما 
يخرج عن جتمعات املصريني 
امل��ق��ي��م��ني ب�����اخل�����ارج، وه����ذا 
موقف عجيب فنحن نطالبهم 
الوطن،  ب��ش��ئ��ون  ب��االه��ت��م��ام 
عليه مبدخراتهم  يبخلوا  وأال 
واستثماراتهم،  وع���ل���م���ه���م 
يظهرون  ع���ن���دم���ا  ول���ك���ن���ه���م 
احلزب  هوى  على  يكون  ال  الوطن  بشئون  اهتماما 
الوطنى احلاكم، تتهمهم أبواق هذا احلزب بالعمالة 
للخارج، وتسعد عندما تنتهك حكومات الدول التى 
الرأى  السلمى عن  التعبير  فيها حقهم فى  يقيمون 

كما جرى فى الكويت مثال.
ماذا تفعل قوى اإلصالح؟

ف��ى ظ��ل ه���ذه ال���ظ���روف م��ن ال��س��ه��ل أن يتملك 
بل  اإلص��الح  من  اليأس  للتغيير،  الساعية  النفوس 
ومن جدوى العمل السياسى إذا كانت كل املؤشرات 
توحى باستمرار األوضاع الراهنة أيا كان شخص من 
يشغل مبنى رئاسة اجلمهورية فى مصر اجلديدة. 
السياسى فى  ومع ذلك فإن جالل مهمة اإلص��الح 
النفق  ه��ذا  من  بالوطن  للخروج  وضرورتها  مصر، 
امل��ظ��ل��م م��ن ش��ي��وع ال��ف��س��اد وت����ردى أح����وال معظم 
ودوليا،  إقليميا  مصر  مكانة  وت��ده��ور  امل��واط��ن��ني، 
تستدعى أن تتحلى القوى الداعية لإلصالح بالنفس 
الطويل وبالرؤية الصائبة وبالعزمية واملثابرة وبقدر 

ال حد له من اخليال واالبتكار فى أسلوب عملها.
وإذا كانت جماهير مصر العريضة ال تشارك بعد 
فليس  السياسى،  باإلصالح  املطالبة  احلركات  فى 
رؤية  ولكن ألن  اجلماهير،  ه��ذه  م��ن  ق��ص��ورا  ذل��ك 
املطالبني باإلصالح حتى اآلن ال تتسع ملشاغل هؤالء 
ولذلك  اليومية.  حياتهم  فى  ومعاناتهم  املواطنني 
حركة  إط��ار  توسيع  على  ال��ق��ادرة  الوحيدة  فالرؤية 
إلى  النخبوى  طابعها  من  وحتويلها  ه��ذه  اإلص��الح 
حركة ذات قاعدة شعبية عريضة هى التى تتضمن 

تصورا لكيفية النهوض بأحوال املواطنني من حيث 
م��س��ت��وي��ات ال��دخ��ل وف���رص ال��ع��م��ل وال���وص���ول إلى 
الوطن  تدفع  الئقة  وإسكان  وصحة  تعليم  خدمات 

على طريق تنمية إنسانية رشيدة.
وإذا كانت أساليب العمل الراهنة لم حترز جناحا 
كبيرا فإن الواجب يقتضى معاودة النظر فى بعض 
اخليارات السابقة، وفى مقدمتها مثال رفض الدكتور 
البرادعى الترشح إال بعد تعديل الدستور فى املواد 
يتم  ال  الغاية  ه��ذه  إل��ى  الوصول  إن  و88.  و77   76
من  الرئاسية  االنتخابات  معركة  وخ��وض  بسهولة، 
خالل أحد األحزاب القائمة هو أحد السبل لتعبئة 
أنصار  أن خوض  كما  املطلب.  هذا  وراء  املواطنني 
اإلصالح غمار انتخابات مجلس الشعب هو فرصة 
جانب  إل��ى  وكسبهم  املواطنني  مع  للتواصل  هائلة 
قضية التغيير الدميقراطى واالجتماعى فى مصر. 
ولن تكون هناك فرصة أخرى للتواصل مع املواطنني 
بكثافة وفى أنحاء البالد التى يكون فيها مرشحون 
لقوى اإلصالح. وإذا كانت قيادات األحزاب الوفية 
املجتمع  حركات  عن  بنفسها  تنأى  الوطنى  للحزب 
امل���دن���ى، ف���إن داخ����ل ه���ذه األح�����زاب ك��ث��ي��ري��ن ممن 
لنقلة حقيقية ملصر  تطلعاتها  القوى  يشاركون هذه 
على طريق الدميقراطية، وسوف تشكل االنتخابات 
فرصة إلقامة حتالفات واسعة معهم. وسوف يكون 
هو  ب��اإلص��الح  املطالبة  للقوى  ال��ت��اري��خ��ى  اإلجن���از 
جانب  إلى  يضم  عريض  إقامة حتالف  فى  النجاح 
السياسى  باإلصالح  املطالبة  املدنى  املجتمع  ق��وى 
القوى اجلديدة األخرى التى رفعت مطالب عمالية 
قطاعات  مشاغل  تعكس  واجتماعية  اقتصادية  أو 

أخرى من املواطنني.
التاريخية  التجربة  أن  تتذكر  ال��ق��وى  ه��ذه  ولعل 
االنتخابات  م��ق��اط��ع��ة  أن  ع��ل��ى  ت��ش��ه��د  م��ص��ر  ف���ى 
والتنظيمات  األح��زاب  على  وخيمة  عواقبها  تكون 
واحلركات التى جلأت إليها. لقد فقد حزب الوفد 
امل��ص��رى بعد  ال��ش��ارع  ف��ى  ن��ف��وذه  م��ن  الكثير  مثال 
مقاطعته انتخابات سنة 1990، ولم يصل وجوده فى 
أعضائه  رب��ع  إل��ى   1995 سنة  منذ  الشعب  مجلس 

الوفديني سواء فى انتخابات 1984 أو 1987.
التحالفات ليس  وبطبيعة احلال فإن هدف هذه 
بالضرورة كسب انتخابات العام القادم سواء الرئاسية 
أو البرملانية، ولكن أن يكون ذلك خطوة أولى ومهمة 
على طريق طويل يتواصل السير عليه ومبجهودات 
أكبر فى األعوام التالية. أذكر أن لويز إيناسيو لوال 
دا سيلفا رئيس البرازيل احلالى والقادم من صفوف 
عمال الصلب قد خاض انتخابات الرئاسة البرازيلية 
أول مرة فى سنة 1989، وقدر له النجاح فيها بعد 
ذلك بأربع عشرة سنة، وبعد أن خاضها للمرة الثالثة 
إلى  للمتطلعني  درس��ا  ذل��ك  أليس   .2003 سنة  فى 

التحول الدميقراطى فى مصر؟ 

مصطفى كامل السيد
كيف تنفتح أبواب التطور السياسى املغلقة فى مصر؟

اخليارات الصعبة لقوى اإلصالح السياسى

عندمــــــا تتالشـــــى العظمـــــة األمريگيــــــــة 
أستاذ العلوم السياسية

فى ظل هذه الظروف 
من السهل أن يتملك 

النفوس الساعية 
للتغيير، اليأس 
من اإلصالح بل 

ومن جدوى العمل 
السياسى إذا كانت 

كل املؤشرات توحى 
باستمرار األوضاع 

الراهنة

نهاية أمگالهمــــا نواصـــــب
بداية حقبة؟

حول دعم البوتاجاز

سالمة  م����ق����ال  ف����ى 
املنشور  س��الم��ة  أح��م��د 

يوم 26 يونيو 
الكاتب  س������ؤال  ه����ل 
سؤال املراد به االستفهام 
أم التعجب؟ يا سيدى ما 
جرى بانتخابات الشورى 
ه���و ص�����ورة م��ص��غ��رة ملا 
مجلس  ف����ى  ب����ه  س��ي��ت��م 
وعنوانه  ال��ق��ادم  الشعب 
ال����رئ����ي����س����ى ال����ت����زوي����ر 
بنسبة  أعضاؤه  وسيكون 
95% من احلزب الوطنى 
وسيتم طبقا لالتفاق مع 
الصغيرة  بعض االحزاب 
الباقية،  النسبة  منحهم 
وسيتم  ب��االت��ف��اق،  وك��ل��ه 
التزوير على هذا األساس 
ياسيدى  ت��ق��رأ  ل��م  ف����إذا 
جيدا  ال��س��ي��ن��اري��و  ه����ذا 
مجلس  ان��ت��خ��اب��ات  م���ن 
ف��ال��ع��ي��ب ليس  ال��ش��ع��ب 
فينا  العيب  ول��ك��ن  فيهم 
ه��ل رأي����ت ع��ن��دم��ا خرج 
لإلشادة  مبارك  الرئيس 
بأداء احلزب الوطنى فى 
انها  ال��ش��ورى  انتخابات 
اشارة باملوافقة منه على 

ما مت.
ياسر عبدربه 

تقريرا  »ال���ش���روق«  صحيفة  ن��ش��رت 
ف���ى ع���دده���ا ال���ص���ادر ي���وم ال��ث��الث��اء 1 
اجلديد  النظام  ب��دء  ح��ول   2010 يونيو 
لتوزيع أسطوانات البوتاجاز املدعمة فى 
املسجلني  خ��الل  م��ن  املنوفية  محافظة 
احلكومة  وأن  التموينية،  ب��ال��ب��ط��اق��ات 
املسجلني  غ��ي��ر  أح�����وال  ب��دق��ة  ت����درس 
لتحديد  وأقترح  التموينية،  بالبطاقات 
األخ�����ذ مبعدل  ي��ت��م  أن  ال���ف���ئ���ات  ه����ذه 
للمواطن  الشهرى  الكهرباء  استهالك 
قل  من  كل  الدعم  فيستحق  كمقياس.. 
 40 ع��ن  للكهرباء  ال��ش��ه��رى  اس��ت��ه��الك��ه 
اجتماعى  بحث  تقدمي  أو  مثال   �� جنيها 
يثبت فيه املواطن أن دخله يقل عن 500 
يتم  أن  وأق��ت��رح   ���� مثال   ���� شهريا  جنيه 
)وغير  ذكية  بطاقات  من خالل  التوزيع 
قابلة للتزوير( وأن يتم تسليم األسطوانة 
م��ب��ل��غ خ��م��س��ة جنيهات  ن��ظ��ي��ر  ب��امل��ن��زل 
لألسطوانة املدعومة ولتشغيل جيش من 
امل��ش��روع والش��ك أن  العاطلني فى ه��ذا 
توسع احلكومة فى إدخال الغاز الطبيعى 
اجلمهورية  محافظات  كل  فى  للمنازل 
فيما  ال��دع��م،  ف��ات��ورة  م��ن حجم  سيقلل 
ي��خ��ص ال���ب���وت���اج���از، واق���ت���رح ف���ى هذه 
البوتاجاز  ألن��ب��وب��ة  ي��ك��ون  أن  امل��رح��ل��ة 
سعران: سعر مدعم وهو خمسة جنيهات 
لألنبوبة، وسعر مدعم »جزئى« وهو 25 
جنيها لألنبوبة، وفى مرحلة تالية يكون 
سعرها احلر هو 40 جنيها للفئات غير 
املستحقة الدعم، مع ضمان عدم تسرب 
هذه األنابيب املدعومة للمطاعم وقمائن 
الطوب ومزارع الدواجن وغيرها بنظام 

رقابى محكم وفعال.
شحاتة عبداملسيح قلني ــ اجليزة

ابحثــــوا معــى عــــن عــــالج لتشــــاؤم بـــن أليعــــازر
فى حديثه لصحيفة »يديعوت أحرونوت« اجلمعة 25 
زاد  والذى  وتشاؤمه  قلقه  أليعازر  بنيامني  أبدى  يونيو، 
مّنا،  وم��ّل  سئم  »العالم  ق��ال:  حيث  األخيرة  الفترة  فى 
عمليا سياستنا فشلت فإسرائيل توجد اليوم فى حالة 
حصار، فى عزلة تامة وكاملة، والعالم سئم من االستماع 
له  قال  لباريس  زيارته  وفى  لدينا«  التى  الشكاوى  إلى 
أن  الوضع ال ميكن  »إن هذا  الفرنسى  وزير اخلارجية 
إلحدى  العام  املدير  والتقى  النحو«.  هذا  على  يستمر 
الشركات الكبرى الذى أبلغه »قرار مجلس اإلدارة بقطع 
املستوى  رفيعة  وزيرة  من  وسمع  بإسرائيل«.  العالقات 

فى الصني أن »إسرائيل دولة فصل عنصرى«. 
مشاركته  خ��الل  أن��ه  عن  النقاب  أليعازر  بن  وكشف 
مؤخرا فى مؤمتر اقتصادى فى الدوحة، قام املسئولون 
فى اإلمارة بإبالغه باحلرف الواحد أّنه حسنا يفعل إذا 
أّن��ه عندما  إلى  إلى إسرائيل، الفتا  البالد وع��اد  غ��ادر 

إليه أحد  توّجه  الفندق،  اإلفطار فى  يتناول طعام  كان 
املندوبني لدولة غربّية واسعة التأثير وقال له باحلرف 
احليوانات،  م��ن  إس��رائ��ي��ل عصابة  ف��ى  أن��ت��م  ال��واح��د: 
ولكن  نظرته،  بتغيير  قام  برمته  العالم  أّن  إلى  مشيرا 
فى إسرائيل، على حد قوله، ما زالوا يتعاملون مع العالم 
ل��م يكن، وق���ال: »ه��ذه أول م��رة ف��ى تاريخ  وك���أّن شيئا 
العالقات بالواليات املتحدة يؤيدون فيها مطلب الرقابة 
على قدراتنا الذرية. هذه أول مرة واألمر خطره منقطع 

النظير«.
وطالب بإطالق سراح »مروان البرغوثى« وقال إّنه »يُقر 
ويعترف بأنه ال يوجد شريك فى الطرف الفلسطينى، 
الفتا  البرغوثى،  م��روان  س��راح  بإطالق  مطالبته  وك��رر 
إلى أّنه على الرغم من كونه قاتال، فإّنه الوحيد برأيه 
القادر على قيادة الشعب الفلسطينى واجراء املفاوضات 
مع إسرائيل للتوصل إلى اتفاق سالم يضع حدا للنزاع 

الدموى بني الطرفني«.
 ويتضح لنا عدة أشياء من حديث الوزير اإلسرائيلى 
بالوهم  لنا  ب��دت  وإن  دول��ة ضعيفة  إس��رائ��ي��ل  أن  وه��و 
أنها قوية، وبإمياننا ووضعنا نحن أقوياء ولكن تنقصنا 
يقول  كما  وهذه  الشديد  وبأسنا  الفوقية  اإلرادة  فقط 
أن  لنا  والبد  واجلغرافيا،  التاريخ  حقائق  هيكل  الكبير 
نطرح سؤاال وهو هل يكرر التاريخ نفسه وتدور الدوائر 
أبو مازن ما يشبه ما  الفلسطينى  الرئيس  ويحدث مع 

حدث مع الرئيس الراحل عرفات؟! 
أليعازر  تشاؤم  لعالج  توصلت  فقد  نظرى  وجهة  من 
وهو أن يأتى لزيارة مصر فهى الوحيدة التى يشعر فيها 
املعنوية  حالته  تعود  وبذلك  الدافئة  باألحضان  دائما 

لسابق عهدها.
هشام رفعت صالح الشرقاوى 
الشرقية ــ فاقوس ــ الدميني

لم أستغرب اخلبر، فقد كنت أتعجب كيف ستوصل إيران سفينتها إلى 
بأسلحة  رمبا  على حماية سفينة محملة  ق��ادر  الثورى  وهل حرسها  غ��زة، 
نووية لتحرير غزة، ورمبا أيضا لتمسح إسرائيل عن اخلارطة، وعلى ذكر 
مسح إسرائيل عن اخلارطة فقد مسحتها أنا قبل احمدى جناد، ووضعت 
مكانها دولة فلسطني �� على اخلارطة التى أملكها طبعا �� أّما التحرير أو قل 
هروب اليهود من فلسطني فنتركه للزمن أو للقنبلة الدميغرافية التى ترعب 
اليهود، فما علينا إال اإلكثار من الزواج والتناسل لتخويفهم وإلى ذلك احلني 
وليس   �� كيفية إطعامهم إطعام خلفتنا طبعا  األمر فى  تدبر  إال  فما علينا 

إطعام احملاصرين فى غزة، ألنهم يحاصروننا!
وما عالقة النواصب؟

فقد حدث قبل أيام وبعد صالة الفجر وفى املوعظة الصباحية، وبينما 
كان الشيخ يقرأ فى كتاب أحضره معه، قرأ كلمة االشاعرة وأكمل.. لكنى 
استوقفته ليوضح لى أصل الكلمة فقال: نسبة إلى أبواحلسن األشعرى قلت 
يعنى ليس أبوموسى االشعرى قال الشيخ: أبواحلسن هو حفيد الصحابى 
أهل  نحن  هم  واملاتردية  االش��اع��رة  الشيخ:  وأض��اف  االش��ع��رى،  أبوموسى 

السنة واجلماعة. ماشى يا شيخ، سألته فمن هم النواصب؟
أجاب: نواصب من نصب )واألصح من ناصب( وهم من ناصب اخللفاء 

العداء أو من ناصب اهل البيت العداء
قلت يعنى اجلهتني نواصب؟

الله اجرى فيما أقول«  ابتسم الشيخ ولم يعلق وأنا بدورى أقول »وعلى 
غزة  أهل  ناصب  من  كل  هم  النواصب  إن  البرغوثى أقول:  لتميم  وشكرا 

العداء سواء بحفر األسوار الفوالذية مستعينني بفتاوى أزهرية رخيصة.
أو باإلعالن عن تسيير سفن ثم التراجع عن تسييرها معللني ومبررين أن 
إسرائيل لن تسمح بذلك وكأنهم علموا للتّو بهذا اخلبر »العاجل« فالضرر 
النفسى الذى سببوه ألهل غزة والنصر املجانى الذى منحوه إلسرائيل لم 
يكن له من داع، لو انهم تدارسوا األمر قبل اإلعالن عن السفن التى كان 
املراقب  ف��إن  وسمعناه  رأي��ن��اه  ما  كل  فبعد  الثورجى.  احل��رس  سيحرسها 
البسيط يستنتج ان ماللى قم وشيوخ األزهر سّيان وكالهما نواصب وكأنى 
مبيتهم..  اجلياد  على  الكرام  ان  جميعا  يخاطبهم  محجن »اردوغان«  بأبى 

فدعوا الرماح ألهلها وتعطروا.
ابراهيم أبوعلى

بوب هربرت

يتعامل الوسط الثقافى املعاصر غالبا مع الشاعر الكبير أحمد رامى الذى وافته 
املنية فى الرابع من هذا الشهر عام 1981 بوصفه مؤلفا غنائيا، وتشهد بهذا حيثيات 
أنه  على  نصت  التى   1967 عام  اآلداب  فى  التقديرية  الدولة  جائزة  على  حصوله 
»وملا كانت األغنية املصرية قد مرت بها فى العهود املاضية فترة انحطاط، فقد كان 
األستاذ رامى أسبق الشعراء إلى حمل األغنية باالضطالع بتهذيب ألفاظها والسمو 
مبعانيها ورفع مستواها مما أدى إلى النهضة التى بلغتها األغنية العربية فى عهدنا 

احلاضر«.
وقليال ما يلتفت املهتمون بالشعر حاليا إلى أن رامى شاعر فصحى فحل، ورمبا 
يرجع السر فى ذلك إلى سببني؛ األول شهرة أغانيه التى ارتفعت مع غناء أم كلثوم 
قد  الفصيحة  دواوينه  أن  والثانى  عداها.  عما  الرؤية  فحجبت  السماء  عنان  إلى 
املعاصر  القارئ  متناول  عن  تبعد  أنها  أى  1918و1920و1923  أع��وام  فى  ص��درت 

للشعر تسعني عاما بالتمام والكمال.
ورمبا أدركنا من تصدير دواوينه مبقدمات ألحمد شوقى وخليل مطران وحافظ 
إبراهيم قيمة هذا الشاعر فى عيون معاصريه من كبار الشعراء. وقد هنأهُ شوقى 

تهنئة شعرية مثبتة فى الشوقيات
عند صدور ديوانه الثانى قال ضمنها:

لك منزٌع فى السهل ليس ُيراُم يا راميا غرض الكالِم ُيصيُبـهُ 
إن الشباب وراءه األيـاُم خذ فى مراميك املدى بعد املدى 
ولتسُمَونَّ بشعرك األهـراُم أما زهير فقـد سما َهِرٌم بـه 
ولكل بدر مرتقى ومتـاُم ـهُ  فخذ النبوغ عليه وارَق ُرقيَّ

يده  النقد، فقد وضع  اإلب��داع وعبقرية  السابقة جتمع بني روعة  وأبيات شوقى 
على أن املزية الكبرى فى شعر رامى الفصيح هى إصابة املعانى الصعبة باأللفاظ 
السهلة التى متتنع على غيره. كما أنه قد ربط بينه وبني الشاعر زهير بن أبى سلمى 
�� الذى خلد مبدحه َهِرم بن سنان �� دون غيره من شعراء اجلاهلية الكبار، وقد قال 
طه حسني عن زهير فى حديث األربعاء بجريدة اجلهاد عام 1935، »أما زهير فإنى 
أراه قريبا منا، يسيرا علينا، ال جند فى قراءته جهدا، وال نحتمل فى فهمه مشقة، وال 

نحس بيننا وبينه هذه الفروق العظيمة التى نحسها بيننا وبني غيره من الشعراء«.
فخبرة شوقى النقدية فى املقطع السابق بشعر زهير تطابق رؤية طه حسني، لهذا 
فإن نبوءته بأن يرتقى شعر رامى رقى شعر زهير وأن تسمو به األهرام، نبوءة يجب 

أن تؤخذ مأخذ اجلد وال يتم التعامل معها بوصفها مجاملة مناسبات.
وقد صدقت نبوءة شوقى فى شعرية رامى وإن حتولت إلى مسار جديد فى حينه 
وهو شعر العامية. فإذا كان الشاعر صالح جودت يرى أن رامى قد أضاع زهرة العمر 
فى نظم األغانى الدارجة، وهى ضرب من الزجل، فإن املراجعة الفنية ملا كتبه رامى 
التصوير، وليس مجرد زجل  بارع  املغزى  أنه شعر حقيقى عميق  تثبت  فى عاميته 

مباشر منظوم ليطابق أحلان الغناء.
وميكننا أن نرى منوذجا لعمق املغزى فى قول رامى بقصيدة »جددت حبك ليه«:

ا زمان  واملاضى كان فى الغيب بكره وازاى أقول لك ُكنَّ
ح يفوت علينا وال ندرى واللى احنا فيه دلوقت كمان 

البرهان  على  بسيطا  يبدو سلسا  الذى  السابق  للمقطع  كتابته  يؤسس  رامى  إن 
املنطقى الشهير لآلنية ونفى اآلنية. وهذا البرهان املتناقض يشير فى شقه األول 
إلى أن املاضى حدث وانتهى، واملستقبل لم يأِت بعد، ولهذا فنحن نعيش فى حاضر 
مطلق. أما شقه الثانى فيشير إلى أن كل حدث إما أن يكون قد حدث بالفعل فهو 
ينتمى للمستقبل، وبالتالى فال وجود  إنه لم يحدث بعد فهو  ينتمى للماضى، وإما 

للحاضر املزعوم.
وحتى هذا التناقض املنطقى الصورى الذى تالعب به الفالسفة، قد متكن رامى 

بإبداعه من جتاوزه فى قصيدة »رق احلبيب« حيث قال:
وشوفت بكره والوقت بدرى من كتر شوقى سبقت عمرى 
مع اللى عايش فى اخليال وإيه يفيد الزمن 

بني  الفاصلة  احل��دود  وجت��اوز  املفتعل،  املنطقى  التناقض  ه��ذا  رام��ى  عبر  حيث 
املاضى واحلاضر واملستقبل بالعيش فى عالم خيالى سرمدى مبدع ال يعرف حدودا 

للزمن.
أما براعة التصوير الشعرى فيكفى للداللة عليها قوله فى مفتتح قصيدة »فاكر«:

والنسيم العب غصون الشجر فاكر ملا كنت جنبى 
ما أحلى الوصال للى انتظر والغصن مال ع الغصن قال 

وهى القصيدة التى يقول داخلها:
عايزه تطولها واملوجة جترى ورا املوجة 
من بعد ما طال السفر تضمها وتشتكى حالها 

كتابتها  ملجرد  غنائى  زج��ل  بأنها  توصف  أن  الشعرية  ال��ص��ور  لهذه  ميكن  ف��ال 
بالعامية، أما بساطة عناصرها فتحسب لها ال عليها، فكلنا شاهدنا هذه املناظر، 
لكن رامى وحده هو الذى استطاع أن يرتشف ما بها من جمال ويعيد إنتاجه مبا 

لديه من شاعرية.
على أن هذه السهولة املمتنعة تنم فى كثير من األحيان عن متكن بالغى مقتدر 
يظهر فى البناء اللغوى للمربعات الشعرية التى كان مييل إليها رامى غالبا فى كتابة 

قصائده، حيث يقول مثال فى قصيدة »غلبت أصالح فى روحى«:
وفضلت طول العمر أمني أنا اللى أخلصت فى ودى 
وقلبك أنت علىَّ ضنيــــن  ى  ياخد الزمان منى ويدِّ

وفى مثل هذا النسق من البناء الشعرى حتتل الكلمة األخيرة فى الشطر الثالث 
ى« فى النص السابق، وقد برع الشاعر فى جعلها القلب  بؤرة املقطع وهى كلمة »ويدِّ
ى« لتحدث  النابض الذى يضخ املقطع دماء املوسيقى عبر تصديرها بواو العطف »ويدِّ
جناسا صوتيا مع كلمة »ودى« فى ختام الشطر األول. كما جعلها تضخ دماء البالغة 
بحكم تقابلها املعنوى مع كلمة قافية الشطر الرابع »ضنني« فالعطاء مقابل للبخل. 
وهى بعد هذا الربط الرأسى املوسيقى واألفقى البالغى تفتح فضاء النص ليكمل 
ى«: فإذا رأى القارئ أنه  املتلقى داللته من خالل تصوره لعائد الضمير فى كلمة »يدِّ
يعود على الشاعر ستكون األيام عادلة تأخذ من الشاعر وتعطيه إال مع هذا احلبيب 
نفسه  الزمان  فإن  اآلخرين  يعود على  العطاء  أن هذا  القارئ  رأى  إذا  أما  اجلائر، 

سيصبح جائرا على الشاعر أيضا مثل محبوبته.
وأظن بعد كل ما سبق أنه علينا االعتراف بأن سلسلة ريادة شعر العامية املصرى 
التى ألفنا أن نبدأها ببيرم التونسى ثم ننتقل بعده مباشرة إلى فؤاد حداد حتتوى 
على حلقة مفصلية مفقودة فى املنتصف جديرة بأن تأخذ موضعها عند التأريخ لهذا 

اللون من اإلبداع، هذه احللقة املفقودة هى الشاعر الكبير أحمد رامى.

انطباعات

أحمد مجاهد

احللقة املفقودة

هــــى مصــــر ما فيهــــاش رجالـــــة.. يا رجالـــــة؟
يأخذها  متتالية  ول��ك��م��ات  ص��دم��ات 
الشعب املصرى يوميا من زبانية احلزب 
ل��ه وتعجز  احل��اك��م، وف��ج��وره��م ال مثيل 
الكلمات عن وصفه، وال أدرى من أى نوع 
متى سيظلون على  وال��ى  البشر،  ه��ؤالء 
فقد  امل��ري��ض��ة،  والنفسية  العقلية  ه��ذه 
وصل بهم النفاق إلى حدود غير طبيعية 
أو ق��ل إل��ى ح���دود م��رض��ي��ة، فهم يرون 
طوائفه،  مبختلف  كله  الشعب  ه��ذا  أن 
مبفكريه وعلمائه وأطبائه وقضاته وكل 
فئاته الكثيرة جدا، ال يوجد بهم من هو 
ك��فء ل��ق��ي��ادة ه��ذا ال��ب��ل��د، وال حتى هم 

شخصيا أكفاء إلدارة مصالح البلد، فهم 
مساكني ضعفاء ليس لهم خبرة أو حكمة 
يعد  لم  ومصر  السفينة  لقيادة  تؤهلهم 
فيبدو  حكمة،  أو  خبرة  ذوى  رج��ال  بها 

أنهم ماتوا فى احلرب وانتهوا.
إذا كان هذا هو رأى السادة األفاضل 
قيادات احلزب ومرشحى احلزب الوطنى 
للشعب والشورى، فعلى أى أساس نختار 
الشعب  مجلسى  ف��ى  ميثلنا  م��ن  منهم 
والشورى، هذا وإن اشتركنا فى متثيلية 
االنتخابات وإن حترك أى بنى آدم وتعب 
روحه وتوجه للجان االنتخابات »سابقا« 

الفبركة والتزوير »حاليا«.
وأهم ما فى املوضوع أن جميع وسائل 
وهذا  ج��دا  احلكومية  احمللية  اإلع���الم 
م���ن رأي����ى امل��س��م��ى احل��ق��ي��ق��ى احلالى 
اجلرائد  ع��ل��ى  ص��ف��ح��ات  ت���ف���رد  ل���ه���ا، 
على  مباشر  ب��ث  وس��اع��ات  لها  التابعة 
للسادة  والفضائية  األرض��ي��ة  ال��ق��ن��وات 
الست  ن��زاه��ة  ع��ل��ى  للتأكيد  امل��ن��اف��ق��ني 
توفت  أنها  يبدو  التى  االنتخابية  نزيهة 
القنوات  ون���س���وا  أي���ض���ا،  احل�����رب  ف���ى 
والفيس  واليوتيوب  األجنبية  الفضائية 
عليها  وفاضحا  واضحا  ك��ان  التى  ب��وك 

تزوير انتخابات الشورى وجلانه اخلالية 
متاما.

عمليات  وغ��رف  وال��ل��ه،  نفسهم  تعبوا 
لتنظيم  ع��س��ك��ري��ة  وج��ه��ود  وات���ص���االت 
احل��ب��ك��ة ال��ت��م��ث��ي��ل��ي��ة وم���ص���اري���ف على 
الفاضى، وفى النهاية كله متام يا فندم 
ورجال احلزب جنحوا فى االنتخابات يا 
فندم واكتسحوا بنجاح منقطع اجلماهير 
لهم  وي��ح��ف��ظ  يشفيهم  ال��ل��ه  ف���ن���دم،  ي���ا 

رجولتهم.
شيماء األمير عباس 
إخصائى عالقات عامة وإعالم

© 2010: كل احلقوق محفوظة لشركة النيويورك تاميز 
أو  املــادة  هذه  نشر  يحظر  الصحفية.  اخلدمات  ملبيعات 

إذاعتها أو توزيعها بأى صورة من الصور. 
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كل الناس تقريبا يريدون من حكومات العالم 
االقتصاديات  إن��ع��اش  أج���ل  م��ن  امل��زي��د  ب���ذل 
رك��ود »مضاعف«.  رؤي��ة  يود  أحد  العليلة. فال 
والغرض من قمة مجموعة العشرين فى تورنتو 
املتقدمة  البلدان  وف��ى  كهذا.  رك��ود  تفادى  هو 
الرئيسية �� البلدان األعضاء الواحد والثالثون 
 �� والتنمية  االق��ت��ص��ادى  ال��ت��ع��اون  منظمة  ف��ى 
تشمل البطالة اآلن 46 مليونا، بزيادة نحو %50 

منذ 2007. 
ال��ن��اس من  األم���ر على ح��رم��ان  يقتصر  وال 
يترتب  األم��د  طويلة  فالبطالة  العمل.  ف��رص 
تراجع  إل���ى  وت����ؤدى  امل���ه���ارات،  ت��ده��ور  عليها 
احلراك أو تأبيد البطالة. لكن ما الذى ميكن 
هذه  فعلت؟  مم��ا  أك��ث��ر  احل��ك��وم��ات  تفعله  أن 

مسألة غير واضحة.
رمب���ا ن��ك��ون ق���د ب��ل��غ��ن��ا أق��ص��ى ح����دود علم 
الزعماء  ف��إن  كينز،  الح��ظ  وك��م��ا  االق��ت��ص��اد. 
السياسيني يقعون أسرى أفكار االقتصاديني �� 
األحياء منهم واألموات �� واالقتصاديون تتزايد 
ومن  عمله.  ينبغى  ما  بشأن  اخلالفات  بينهم 
ب���أن االس��ت��ج��اب��ة األولية  ن��ع��ت��رف  ال��واج��ب أن 
الفائدة،  ألس���ع���ار  احل����اد  )اخل���ف���ض  ل���أزم���ة 
وعمليات إنقاذ البنوك، وحفز اإلنفاق( جنبتنا 
األزمة  لكن  اق��ت��ص��ادي��ا.  ك��س��ادا  األرج���ح  على 
أطاحت أيضا مبنطق كل النظريات االقتصادية 
و»التوقعات  والنقدية،  الكينزية،  األس��اس��ي��ة: 
املترتبة  الفكرية  الفوضى  وت��وف��ر  املنطقية«. 
اليوم  السياسية  للصراعات  سياقا  ذلك  على 

فى الداخل واخلارج. 
ولنأخذ مسألة امليزانيات. هل العجز األكبر 
ي��ح��ف��ز االق��ت��ص��اد وي��وف��ر ف���رص ال��ع��م��ل، كما 
الديون  انفجار  أن  أم  األصيلة؟  الكينزية  ترى 
احل��ك��وم��ي��ة مي��ك��ن أن ي���ؤدى إل���ى أزم���ة مالية 

أخرى؟ 
ف���إذا كان  ال��ك��ي��ن��زي��ة م��ح��ك��م��ا.  ي��ب��دو منطق 
اإلن��ف��اق االس��ت��ه��الك��ى واالس��ت��ث��م��ارى ضعيفا، 
تزيد احلكومة الطلب عبر تخفيض الضرائب 
أو زيادة اإلنفاق. إال أنه عند التطبيق، يفرض 
ونفسية.  مالية  قيودا  املرتفع  احلكومى  الدين 
ونسبة الدين احلكومى إلى االقتصاد )إجمالى 
أملانيا  وف��ى  ف��ى فرنسا %29،  ال��ن��اجت احمل��ل��ى( 
82%، وفى بريطانيا 83%، كما يفيد تقرير بنك 

التسويات الدولية فى سويسرا. 
يعنى هذا إمكانية ضياع فوائد العجز األكبر 
الفائدة  أس��ع��ار  خ��الل  م��ن  طريقة:  م��ن  بأكثر 
إخافة  ف��ى  األك��ب��ر  ال��دي��ن  تسبب  إذا  األع��ل��ى 
إذا  اخلاص  اإلنفاق  تراجع  وعبر  املستثمرين، 
قدرة  فى  الثقة  واملستثمرون  املستهلكون  فقد 
أزمة  احلكومات على ضبط ميزانياتها، وعبر 
مال  رأس  قيمة  انخفاض  ح��ال  ف��ى  مصرفية 
منه من  كبير  فى جانب  يتألف  ال��ذى   �� البنك 
احلبل  شد  من  ن��وع  وهناك  حكومية.  سندات 
بني حافز املزيد من العجز واملخاوف الناجمة 

عن عمل كهذا. 
واعتمادا على الفرضيات املؤيدة، تقول إدارة 
أوباما إن برنامج »احلوافز« الذى بلغت قيمته 
مليون   2.8 خلق  فى  أسهم  دوالر  مليار   787
فرصة عمل. وهذا جائز. ولم يفقد املقرضون 
بعد ثقتهم فى سندات اخلزانة األمريكية. وال 
يزيد سعر ف��ائ��دة س��ن��دات اخل��زان��ة ألج��ل 10 

سنوات على 3%. لكن القيود املالية فى أوروبا 
حتللت. وقد ترتب على ديون اليونان الضخمة 
)نسبة الدين إلى إجمالى الناجت احمللى: %123( 
زيادة كبيرة فى أسعار الفائدة. ويدور النقاش 
فى أملانيا وبريطانيا للتوصل إلى خطط لتقليل 

العجز حتى ال تلقيا مصير اليونان. 
هذا ضرب من اجلنون، كما كتب مارتن وولف، 
كبير املعلقني االقتصاديني فى الفاينانشال تاميز. 
كروجمان،  ب��ول  يقوله  م��ا  م��ع  يتطابق  م��ا  وه��و 
والكاتب  نوبل  االقتصادى احلاصل على جائزة 
االقتصاد  أن  ي��رى  ال��ذى  تاميز،  نيويورك  بفى 
األمريكى بحاجة إلى املزيد من احلوافز وقدر 
أكبر من العجز. وقد كتب يقول إن »التقتير فى 

وقت كهذا يهدد مستقبل األمة«. 
ِكن  ه��ارف��ارد  من  االقتصادى  معه  ويختلف 
روج���وف. ول��رمب��ا »س��اع��دت« ح��زم��ة احلوافز 
التى قدمها الرئيس أوباما فى »تهدئة الذعر« 
فى ظل   �� اآلن  اإلنفاق  زي��ادة  لكن  فى 2009، 
عجز فيدرالى يتجاوز تريليون دوالر �� قد »ينذر 
بأزمة ديون فى وقت قريب«. إذ ينبغى تقليص 

العجز بالتدريج، على حد قوله. 
وه���ن���اك م���ن االق��ت��ص��ادي��ني م���ن ي��ع��ت��ق��د أن 
التخفيضات ميكن أن حتفز النمو االقتصادى 
أجراها  دراس���ة  وتوصلت  معينة.  ظ��روف  ف��ى 
أردجانا  وسيلفيا  ألسينا  ألبرتو  االقتصاديان 
الغنية  ال��ب��الد  ف��ى  امل��ي��زان��ي��ات  إل��ى أن خفض 
تفاقم تأثيره عندما انصب االهتمام على تقليل 
املفترض  ومن  الضرائب.  زيادة  وليس  اإلنفاق 
أن تؤثر خطط املوازنة تأثيرا مواتيا على أسعار 
الفائدة والثقة دون إضعاف أثر احلوافز على 

العمل واالستثمار.
وكشأن الكينزية بشكلها األصلى، فقد عانت 
»املدرسة النقدية« كذلك فى قدرتها التفسيرية. 
االحتياط  بنك  ض��خ  أن  النظرية  ه��ذه  وت���رى 
الفيدرالى كميات كبيرة من املال )االحتياطيات( 
زيادة  إلى  ي��ؤدى  أن  املصرفى البد  النظام  فى 
اإلق��راض واإلنفاق، بل والتضخم إذا ما كانت 
صيف  ومنذ  يكفى.  مب��ا  كبيرة  األم���وال  كمية 
2008، قدم االحتياطى الفيدرالى للبنوك نحو 
تريليون دوالر من االحتياطيات، ولم يحدث أى 
يزال  ال  فالتضخم  ذكرناها.  التى  األشياء  من 
البنوك  ق���روض  وانخفضت  السيطرة،  حت��ت 
دوالر خالل  مليار  على 200  يزيد  املعلقة مبا 
من  كبيرة  مبالغ  البنوك  ول��دى  املاضى.  العام 

االحتياطيات الزائدة.
االقتصاديون.  يفهمه  ال  مما  الكثير  هناك 
وليس مستغربا أن أنصار »التوقعات املنطقية« 
يحددون  ال��ن��اس  إن  القائلة  النظرية  وه��ى   ����
أفضل الطرق للرد على األحداث االقتصادية �� 
لم يتوقعوا الذعر املالى واالنهيار االقتصادى. 
وينذر االنفصال بني النظرية والتطبيق بالسوء. 
فقد كان رد الفعل جتاه األزمة األولى هو ضخ 
األم��وال �� خلفض أسعار الفائدة وزي��ادة عجز 
املوازنة. لكن فى ظل انخفاض معدالت الفائدة 
اآلن وارتفاع العجز، ما الذى ميكن أن يحدث 

إذا ما حلت أزمة أخرى؟

فرصــــــة ال يجــــــوز تفويتهـــــــا 

املستقبل، جنح أمني  والتوجه نحو  التغيير اجليلى  املعنى فى  لتأكيد 
ممن  املقربني  ومريديه  أصدقائه  من  ببعض  يدفع  أن  فى  السياسات 
األربعني  ح��ول  أعمارهم  ت��دور  من  وه��م  ال��وس��ط،  بجيل  يصح وصفهم 
واخلمسني، إلى بعض املواقع الوزارية واحلزبية واإلعالمية، وذلك بغض 
النظر عن كفاءاتهم وخبراتهم لتولى املناصب التى عهد بها إليهم ملجرد 
صلة معظمهم بنجل الرئيس. وهكذا راح أعضاء السياسات وأنصارها 
ومريدوها يروجون فى داخل مصر وخارجها أن مصر تشهد فى أيامهم 
املستقبل  نحو  والتوجه  واجليلى  الفكرى  التجديد  فى  عصورها  أزهى 

الذى تتطلع إليه عيون وقلوب وعقول أغلبية املصريني.
أهل  بحسب  املبهجة  باأللوان  املمتلئ  الترويجى  املشهد  هذا  أن  إال 
عمقا  أكثر  بصورة  النظر  وعند  األم��ر  حقيقة  فى  يعبر  ال  السياسات 
عما يجرى فى مصر خالل العقود الثالثة األخيرة التى حكمها الرئيس 
ت��ك��ون احلقيقة هى  ب��ل رمب��ا  ال��دمي��ق��راط��ى،  م��ب��ارك واحل���زب الوطنى 
عكس هذا متاما. وحتى ال يكون األمر مجرد حتليالت ملا جرى ويجرى 
أيديولوجية  أو  مواقف سياسية  مجرد  البعض  يراها  قد  بر مصر  فى 
معارضة للنظام السياسى املصرى احلالى، فإن اللجوء لأرقام وبعض 
اإلحصائيات التى تعبر عن حقيقة املشهد السياسى املصرى قد يكون 
هو األكثر دقة وتأكيدا للمقولة العكسية متاما ملا يجرى ترويجه، وهى أن 
مصر تعرف حالة غير مسبوقة من اجلمود والشيخوخة لم تعرفها من 
قبل سواء فى عهودها امللكية منذ محمد على باشا أو اجلمهورية منذ 

إعالنها عام 1953.
واحلقيقة أن فكرة هذا املنهج فى تأكيد املقولة السابقة املعاكسة ملا 
لرئيس  األخير  القرار  من  أتت  قد  ومريدوها  السياسات  أهل  يروجه 
التى  الصالحية  الشورى حسب  44 عضوا مبجلس  بتعيني  اجلمهورية 
مينحها له الدستور فى التجديد النصفى للمجلس، ثم ما مت بعد ذلك 
من انتخاب لأمني العام للحزب الوطنى السيد صفوت الشريف رئيسا 
بلغ  الرئيس  الذين عينهم  واألربعني عضوا  األربعة  له. فمن بني هؤالء 
عدد اجلدد منهم 11 فقط ميثلون نسبة 25% من عددهم اإلجمالى، أى 

أن نسبة الثبات بلغت هذه املرة %75.
ومبقارنة نسبتى التغيير والثبات فى تعيينات الرئيس األخيرة ألعضاء 
السابقتني عامى  املرتني  تعييناته  النسب فى  الشورى مع نفس  مجلس 
2004 و2007 يبرز تأكيدا واضحا ألحد جوانب مقولة الثبات واجلمود 
عام  الرئيس  فقد عني  بها.  يتسم  املصرى  السياسى  النظام  بات  التى 
2004 أربعة وعشرين عضوا جديدا فى املجلس بنسبة 55% تقريبا من 
املعينني، وقد انخفضت فى املرة التالية عام 2007 لتبلغ 36% بتعيينه 16 

عضوا جديدا فقط.
يخص  فيما  للجمود  املتصاعد  االجت��اه  متاما  واضحا  يبدو  وبهذا 

تعيينات أعضاء الشورى من مرة إلى أخرى، وهو ما يترافق معه اجتاه 
الذين جتاوزوا  اجل��دد  املعينني  أغلبية  أعمار  تؤكده  للشيخوخة  م��واٍز 
أغلبية  وفيهم  لهم  التجديد  مت  الذين  عن  فضال  والستني  اخلامسة 
أكبر يزيد عمرها عن ذلك. وقبل أن نترك مجلس الشورى نورد فقط 
تولى  والسبعني  السابعة  يبلغ  وال��ذى  القدمي   �� اجلديد  رئيسه  عمر 
وعشرون  اثنان  وقبلها  للمجلس  رئيسا  األخيرة  الست  السنوات  منه 
مدد  تؤكده  واجلمود  للثبات  واض��ح  اجت��اه  وهو  لإلعالم،  وزي��را  عاما 
الدكتور مصطفى كمال  املرحوم  للمجلس وآخرهم  السابقني  الرؤساء 
نحو  وقبلها  للمجلس  رئيسا  عاما  عشر  خمسة  أمضى  ال��ذى  حلمى 
عشر سنوات وزيرا للتعليم العالى. وقبل أن نترك املؤسسة التشريعية 
مبجلسيها ننتقل بأرقامنا إلى مجلس الشعب لكى تؤكد لنا إحصائياته 
حيث  السياسى،  النظام  على  املسيطرين  والشيخوخة  اجلمود  مقولة 
ضرب رئيسه احلالى الدكتور أحمد فتحى سرور الرقم القياسى فى 
بقائه مبنصبه الرفيع وهو عشرون عاما كاملة بينما يبلغ عمره نحو 79 
عاما قضى منها ست سنوات وزيرا للتعليم قبل انتقاله ملنصب رئاسة 
مجلس الشعب، وكان قد سبقه إليه املرحوم الدكتور رفعت احملجوب 
كان  الذى  إرهابية،  عملية  فى  عام 1990  وحتى مصرعه  عام 1984 
قبلها قد تولى عدة مناصب وزارية واألمانة العامة لالحتاد االشتراكى 

لنحو عشر سنوات.
وإذا ما تركنا السلطة التشريعية وذهبنا إلى السلطة التنفيذية جند 
أنفسنا أمام أرقام وإحصائيات تؤكد مقولة اجلمود والشيخوخة، حيث 
فقط خالل  8 حكومات  مبارك  الرئيس  عهد  فى  احلكومات  عدد  بلغ 
أعوام قاربت الثالثني، قضت واحدة منها وهى حكومة املرحوم الدكتور 
فى  عمرا  احلكومات  أط��ول  جعلها  مما  سنوات  عشر  صدقى  عاطف 
التى  عبيد  عاطف  الدكتور  حكومة  وتلتها  احل��دي��ث،  املصرى  التاريخ 
التى  احلالية  احلكومة  امل��دة  فى  سبقتها  ثم  سنوات،  خمس  استمرت 
يرأسها الدكتور أحمد نظيف والتى أكملت هذا الشهر عامها السادس. 
الوزراء  من  السابقة جند عددا  واحلكومات  احلالية  احلكومة  وبداخل 
هو  اإلط��الق  على  وأقدمهم  منصبه  فى  عاما  العشرين  بعضهم  جت��اوز 
وزير الثقافة السيد فاروق حسنى الذى قاربت مدة مسئوليته الوزارية 

األربعة والعشرين عاما.
أنه  التنفيذية ال يصح أن ننسى  وبالطبع ونحن نتحدث عن السلطة 
رأسها بحكم الدستور وهو رئيس اجلمهورية نفسه قد قضى حتى اليوم 
للبالد بعد  فى منصبه تسعة وعشرين عاما مبا يجعله األط��ول رئاسة 
محمد على باشا مؤسس مصر احلديثة، كما ال يصح أن ننسى أن مصر 
قد قضت كل هذه السنوات ألول مرة فى عهدها اجلمهورى بال نائب 
للرئيس. وأما عن أعمار الوزراء احلاليني والسابقني فى عهد الرئيس 

مبارك والتى تؤكد مقولتنا املركزية، فليس فقط عمر وزير الثقافة الذى 
الذى يؤكدها، بل أيضا حال عدد آخر من  الثانية والسبعني هو  جاوز 

زمالئه األساسيني الذين يزيد عمر بعضهم عن ذلك ببضع سنوات.
وأما عن السلطة الثالثة القضائية والرابعة بحكم نصوص الدستور أى 
الصحافة، فحالهما ال يختلف كثيرا عن السلطتني التشريعية والتنفيذية 
فيما يخص اجلمود والشيخوخة. فقد توالت التشريعات وقرارات رئيس 
اجلمهورية بقوانني لكى تعدل من سن اإلحالة للمعاش بالنسبة للقضاة 
لكى تصل به إلى السبعني، وهو األعلى فى كل الهيئات املصرية، األمر 
الهيئات  أعضاء  من  اآلالف  تضم  وممتدة  طويلة  أوق��ف صفوفا  ال��ذى 
ألن  تتحرك  ال  مكانها  فى  ثابتة  والكهول  الشيوخ  جيلى  من  القضائية 
اإلحالة  بعد سن  يبلغ شاغلوها  لم  الرئيسية  واملواقع  األول��ى  الصفوف 
للمعاش. وأما عن تقاطع السلطة التنفيذية مع السلطة القضائية والذى 
ميثله منصب وزير العدل، فيكفى أن نعلم أن املرحوم املستشار فاروق 
سيف النصر قد قضى فيه سبعة عشر عاما متصلة حتى قارب عمره 

على الثمانني قبل أن يغادره مباشرة.
وأما عن السلطة الرابعة فإن املثال األبرز على اجلمود والشيخوخة 
قضاء  فهو  املصريني  وعموم  الصحافة  مهنة  أبناء  جيدا  يعلمه  وال��ذى 
مجموعة من رؤساء حترير ومجالس إدارة املؤسسات الصحفية القومية 
بداية  منذ  متصلة  عاما  وعشرين  خمسة  على  يزيد  ما  مناصبهم  فى 
للمعاش  لإلحالة  القانونية  السن  معظمهم  خاللها  ج��اوز  الثمانينيات 
االلتزام  ب��اب  من  ال  تغييرهم  يتم  أن  دون  العشر  على  قاربت  بسنوات 
أخرى  أجيال  أمام  الطريق  وإفساح  اللياقة  باب  من  وال حتى  بالقانون 
أى  دون  فيها  بقاء هؤالء  التى ضجت من طول  املسئولية  مواقع  لتولى 

تغيير.
فى  والشيخوخة  وإحصائيات اجلمود  أرق��ام  عند  توقف  األمر  وليت 
إلى  امتد  بل  املصرى،  السياسى  النظام  تشكل  التى  األرب��ع  السلطات 
مؤشرات أخرى أكثر عمومية تتعلق بأدائه فى عديد من املجاالت. وهنا 
يبرز املثال األول واألبرز على استمرار اجلمود فى هذا األداء وهو بقاء 
حالة الطوارئ �� بالرغم من محاولة حتسينها فى املد األخير �� معلنة فى 
البالد ملا يقارب التسعة والعشرين عاما، مبا يجعل منها املدة املتصلة 
من   %43 بنحو  وحدها  كله مستأثرة  تاريخ مصر احلديث  فى  األط��ول 
تاريخ الطوارئ فى البالد البالغ نحو سبعة وستني عاما متقطعة. وميثل 
الدستور املؤشر الثانى على حالة اجلمود السائدة فى النظام السياسى 
املصرى، حيث ظل بدون تعديل خلمسة وعشرين عاما كاملة على الرغم 
من تغير األوضاع السياسية واالجتماعية واالقتصادية فى البالد وارتفاع 
كثير من املطالبات بتعديله ليتوافق معها، وهى املدة األطول فى التاريخ 
املصرى التى يظل فيها دستور واحد مستمرا دون تعديل، وتاله فى ذلك 

دستور 1923 الذى ظل متوافقا طوال مدة وجوده حتى إلغائه مع ثورة يوليو 
1952 مع األوضاع السائدة فى مصر مع متسك شعبها وقواها السياسية 
به باستثناء بعض أحزاب األقلية االنقالبية والذى ألغاه أحدها عام 1930 
وملدة خمس سنوات عاد بعدها ليطبق من جديد. وحتى عندما مت تعديل 
الدستور مرتني فى عامى 2005 و2007 أتت التعديالت مناقضة ملا تطالب 
حلالة  ومرسخة  املصريني  عموم  ورائها  ومن  املصرية  النخبة  أغلبية  به 
على  اإلبقاء  هو  األب��رز  ومثلها  والشيخوخة  اجلمود 
املادة 77 كما هى وهى التى تعطى رئيس اجلمهورية 
احلق فى البقاء مبنصبه دون أى حد أقصى للسنوات 

أو املدد.
أي���ض���ا م��س��ي��ط��را ع���ل���ى نتيجة  وظ�����ل اجل����م����ود 
العامة فى مصر سواء كانت برملانية أو  االنتخابات 
رئاسية أو محلية، فعبر ستة انتخابات ملجلس الشعب 
شهدها حكم الرئيس مبارك، حصل احلزب الوطنى 
الذى يرأسه بأساليب يعلمها القاصى والدانى على 
فقد  املقاعد،  أرب��اع  ثالثة  عن  يوما  تقل  لم  أغلبية 
 1987 ع��ام  تقريبا   %78 ثم   1984 ع��ام   %80 كانت 
ونحو 80% عام 1990 ونحو 95% عام 1995 ثم %80 
عام 2000 وأخيرا نحو 75% فى مجلس 2005. أما 
ك��ان أوضح  ال��ش��ورى فقد  ح��ال اجلمود فى مجلس 
الرئيس  عهد  فى  انتخابات  عشرة  فخالل  وأس��وأ، 
مبارك منذ عام 1983 لم حتصل املعارضة احلزبية 
سوى على مقعدين حلزب التجمع فى عامى 2004 
و2007، زادت فقط إلى أربعة ألحزاب املعارضة فى 
االنتخابات األخيرة قبل شهر وأربعة آخرين ملستقلني 

ليسوا بعيدين عن احلزب الوطنى.
أداء  ف��ى  وال��ث��ب��ات  اجل��م��ود  يكتمل مشهد  وح��ت��ى 
ال��ن��ظ��ام ال��س��ي��اس��ى امل���ص���رى ن���ذه���ب س��ري��ع��ا إلى 
انتخابات املجالس الشعبية احمللية املفترض أنها تعبر عن عامة املصريني 
ومصاحلهم احمللية احليوية لنكتشف جمود وضع أغلبية احلزب الوطنى 
احلاكم فى مقاعدها عند حدود ال تقل عن 97% من إجمالى مقاعدها، 
ويكفى أن نعرف أنه قد فاز فى انتخاباته األخيرة عام 2008 �� باألساليب 
التى كما ذكرنا يعلمها القاصى والدانى �� بجميع املقاعد التى زادت على 
ثالثة وخمسني ألف مقعد عدا نحو 300 حصلت عليها كل أحزاب املعارضة 

ومعها جميع املستقلني فى بر مصر.
  

ضياء رشوان 

منذ عام 2002 وماكينة اإلعالم احلكومى وأعضاء 
ومريدو جلنة السياسات باحلزب الوطنى الدميقراطى 

ال يتوقفون عن احلديث عن »الفكر اجلديد« الذى 
أسسه ونشره ورعاه فى صفوف احلزب واحلكومة بل 

مصر كلها جنل الرئيس السيد جمال مبارك أمني أمانة 
السياسات، معتبرين أنه بوابة مصر احلقيقية والوحيدة 

إلى املستقبل الذى سيمتلئ بتحقيق جميع طموحات 
األجيال اجلديدة فى البالد. 

يبدو واضحا متاما 
االجتاه املتصاعد 

للجمود فيما يخص 
تعيينات أعضاء 

الشورى من مرة إلى 
أخرى، وهو ما يترافق 

معه اجتاه مواٍز 
للشيخوخة تؤكده 

أعمار أغلبية املعينني 
اجلدد الذين جتاوزوا 

اخلامسة والستني 
فضال عن الذين مت 

التجديد لهم وفيهم 
أغلبية أكبر يزيد 

عمرها عن ذلك.
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فى  آخذ  أوباما  األمريكى  الرئيس  أن  يبدو 
تأكيد صالحياته وبلورة مواقفه ودفع أولوياته 
نحو اإلجناز. فبعد حمالت التشكيك بقدراته 
فى  وت����ردده  الصعبة،  ال���ق���رارات  ات��خ��اذ  على 
أث��ن��اء حملته  ال��ت��ى الزم��ت��ه  ال��ق��ن��اع��ات  ترجمة 
أن  األمريكى  للجمهور  يظهر  ب��دأ  االنتخابية 
امل��واق��ف وحسم  ت��رددا فى اتخاذ  ب��دا لهم  ما 
فبرغم  تتضح صورته،  بدأت  العالقة  القضايا 
اجلمهوريني،  ق��ب��ل  م���ن  ال��ش��رس��ة  احل���م���الت 
جتاه  العنصرية  اجل��ي��وب  وتعبئة  والتحريض 
الرئيس أوباما بغية تشويه صورته والتشكيك 
بأهليته إال أن أحداث األسابيع املاضية دللت 
على أن تردداته كانت سمة لرئيس ميهد بصبر 
أن  يجب  الشجاع  أن  على  مدلال  قبل احلسم 
التى  ال��ت��ع��ق��ي��دات  خ��ض��م  ف��ى  ي��ك��ون مضمونا 
ب��وش م��ن م��ج��ازف��ات عسكرية  إدارة  أف��رزت��ه��ا 
غير شرعية مثل حرب العراق، وإج��ازة األمم 
وتداعيات  أفغانستان،  ف��ى  التدخل  املتحدة 
األزم����ات امل��ال��ي��ة واالق��ت��ص��ادي��ة ال��ت��ى فاقمت 
إلى  أدت  بدورها  والتى  امليزانية،  فى  العجز 
التى  املشاكل  من  وغيرها  البطالة  من  مزيد 

ورثها الرئيس أوباما.
وبرغم أن إدارة التعقيد غير جذابة وبالطبع 
السياسيني  أوب��ام��ا  خ��ص��وم  ف��إن  ملهمة  غير 
الدميقراطيني،  وبعض  اجلمهورى  فى احلزب 
الضمان  قانون  من خالل مترير  تبينت  والتى 

وشركات  اجلمهوريون  عارضه  وال��ذى  الطبى 
صناعة األدوية والتأمني بشراسة غير مسبوقة 
كما فى األسبوعني األخيرين ميكن انتزاع مبلغ 
عشرين مليار دوالر من شركة بريتش بترولبوم 
لويزيانا  والي���ات  ق��ى  للمتضررين  تعويضات 
»ميسيسبى« أالباما وحتى فلوريدا مما أخرس 
باألحرى  أو  األزمة  أدائه فى معاجلة  منتقدى 
الكارثة فى خليج املكسيك. ولعل عزل اجلنرال 
ماكريستال من منصبه كقائد لقوات الناتو فى 
يعتبره  الذى  التفكير  أن  على  دلت  أفغانستان 
البعض ترددا أو سجني الالحسم بحبل القرار 
ويعد  يكون نضجا  امللهم مبختلف االحتماالت 

جتاوبا فوريا وداعما.
 <<<

أشير إلى هذه التطورات األخيرة فى منهج 
الرئيس أوباما كونه سوف يجتمع فى السادس 
م��ن ي��ول��ي��و ال��ق��ادم ب��رئ��ي��س ح��ك��وم��ة إسرائيل 
نتنياهو والذى يجىء إلى واشنطن بعد اتخاذ 
باإلجماع  ق���رارا  ي��ق��وده  ال���ذى  الليكود  ح��زب 
الستئناف االستيطان بعد نهاية مدة »التجميد« 
العشرة  م��دة  تنتهى  حيث  القادم  سبتمبر  فى 
الرئيس  طلبها  ال��ت��ى  »ال��ت��ج��م��ي��د«  م��ن  أش��ه��ر 
قبل  أخرى  رسائل  نتنياهو  أرسل  كما  أوباما. 
منازل  ه��دم  خ��الل  األبيض من  للبيت  زي��ارت��ه 
املراد  والرسالة  ال��ق��دس،  فى  العرب  السكان 
م��ن خ��الل هدم  األب��ي��ض  البيت  إل��ى  إيصالها 

البيوت أن القدس كلها كعاصمة إلسرائيل لن 
أو  املباشرة  املفاوضات  بنود  ضمن  من  تكون 
غير املباشرة، وأيضا قرار طرد أربعة أعضاء 
فى املجلس التشريعى الفلسطينى من القدس 
الرئيس  دف��ع  وال��ذى  انتمائهم حلماس  بحجة 
محمود عباس اعتبار هذا اإلجراء خطا أحمر 
ناهيك عن تصريحات وزير اخلارجية ليبرمان 

بخصوص ترحيل عرب اخلط األخضر.
الضرر  أع��ق��اب  ف��ى  نتنياهو  زي����ارة  جت���ىء 
الفادح الذى أحلقته مجزرة سفينة مرمرة فى 
ما  إلى  إضافة  األمريكية   �� التركية  العالقات 
بها  ق��ام  التى  »تهدئة اخل��واط��ر«  زي��ارة  يسمى 
يفسر ضرورة  حتى  »امل��ع��ت��دل«  ب���اراك  إي��ه��ود 
مقتنع  غير  كأنه   �� كونه مضطرا  نتنياهو  فهم 
وكأن  للضغوط من ميني حزبه،  باالستجابة   ��
التى  ل��إلج��راءات  املخطط  ه��و  ليس  نتنياهو 

تسبق الزيارة.
اكتفى  عندما  مخطئا  ك��ان  أوب��ام��ا  الرئيس 
بالطلب من نتنياهو فى زيارته السابقة مجرد 
جتميد بدال من تفكيك املستوطنات مما دفع 
نتنياهو أن يقوم »بتنازالت« من بينها رضوخه 
شهر  لفترة  التجميد  وق���رار  أوب��ام��ا  لضغوط 
يؤدى  أن  شأنه  من  أوباما  إدارة  اعتبرته  مما 
هذا  أن  املرة  واحلقيقة  املفاوضات  الستئناف 
لم يكن مجرد خطأ بل خطيئة مل��اذا؟ ألن من 
والقانونية  العلمية  اخللفية  وي���درس  ي��ع��رف 

ودرجة  الدستورى  للقانون  واستناده  ألوب��ام��ا 
االم��ت��ي��از ال��ت��ى ن���ال ب��ه��ا ش��ه��ادة احل��ق��وق من 
للواليات  كرئيس  منه  يتوقعه  هارفارد  جامعة 
املتحدة أن يعى أن املستوطنات اإلسرائيلية فى 
األراضى الفلسطينية احملتلة هى برهان قاطع 
على أن إسرائيل ال تعترف بأنها سلطة احتالل 
باالمتثال التفاقية جنيف  معنية  وبالتالى غير 
الرابعة كما أن لها احلق فى التصرف مبوجب 
بل  بذلك  علنى  اعتراف  أى  دون  مالكة  كونها 
مبا  أو  انقطاع  دون  به  تقوم  ما  على  مبرهنة 
الدولتني  حل  بصيغة  ملتزمة  إسرائيل  يجعل 
لم تناقش هذا املوضوع الصهيونى املبنى على 
عدم  على  فلسطني  اغ��ت��ص��اب  منذ  التحايل 
التعريف بحدود له وأن الشروط التى وضعها 
إيالن  ب���ار  ج��ام��ع��ة  ف��ى  خ��ط��اب��ه  ف��ى  نتنياهو 
أق��ل بكثير من  جعل م��ن دول��ة فلسطني دول��ة 

الترانسكاى أثناء حكم األبارتايد العنصرى. 
 <<<

ل��ق��د ح���ان وق���ت ات���خ���اذ إج������راءات جريئة 
صريحة وواضحة عند زيارة العاهل السعودى 
استقامة  لعل  تفويتها  يجوز  ال  فرصة  فهذه 
إسرائيل  تظل  أال  تساهم  أوباما  مصطلحات 

منفلتة من العقاب. 
الواشنطن  ك��ت��اب  ج��م��اع��ة   ،)2010(  ©
ب��وس��ت. ك��ل احل��ق��وق م��ح��ف��وظ��ة. النشر 

بإذن خاص. 

كلوفيس مقصود

wtaher@ shorouknews.com

روبرت صامويلسون

»أفكار االقتصاديني وفالسفة السياسة، سواء كانت 
صحيحة أو خاطئة، أكثر قوة مما نعتقد فى العادة، 

والرجال العمليون، الذين يعتقدون أنهم ال يخضعون على 
اإلطالق ألية تأثيرات فكرية، غالبا ما يكونون عبيًدا 

القتصادى بائد أو آخر«. 
االقتصادى اإلجنليزى جون مينارد كينز )1883 ــ 1946(

علـــــــم اقتصــــــاد مجنـــــون

مدير مركز عالم اجلنوب باجلامعة 
األمريكية بواشنطن

باحث وكاتب 
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هدية مصر ألفريقيا

احملرر

صباح الصحة والسعادة

فى  مائة  مصرى  علمى  خبر  سطع 
القليلة املاضية بني  املائة خالل األيام 
تداعيات مشكالت  نعانى من  ما  ركام 
نشرت  فقد  خ��ط��ي��رة.  ع��دي��دة  صحية 
علماء  جن���اح  خ��ب��ر  امل��ص��ري��ة  صحفنا 
م��ص��ري��ني ف��ى اب��ت��ك��ار وس��ي��ل��ة جديدة 
للقضاء على أحد أهم األم��راض التى 
باالجتياح.  م��ه��ددة  ح��دودن��ا  ت��ت��رص��د 
املالريا التى تتوطن مائة وتسعة بلدان 
فى  وأرب��ع��ون  خمسة  منها  العالم،  فى 
عرفت  م��ص��ر.  منها  وح��ده��ا  أفريقيا 
م��ص��ر امل��الري��ا م��ن��ذ ال��ق��دم وق���د تابع 
األثرى  الكشف  وق��ائ��ع  بانبهار  العالم 
ال��ذى رب��ط ب��ني وف��اة ت��وت عنخ آمون 

ولدغة بعوضة أصابته باملالريا.
»نصف  إن��س��ان  ب��ل��ي��ون   3.3 يعيش 
س��ك��ان ال��ع��ال��م« ف��ى م��ن��اط��ق معرضة 
خل��ط��ر امل���الري���ا م���ات م��ن��ه��م ف���ى عام 
وستون  وث��الث��ة  أل��ف  ثمامنائة   2008

إنسانا.
ك���ان ن��ص��ي��ب أف��ري��ق��ي��ا م��ن��ه��م نسبة 
وصلت إلى 98٪ من وفيات العالم كله.
بعالج  س������واء  امل����الري����ا  م��ك��اف��ح��ة 
وقائية  إج����راءات  ات��خ��اذ  أو  املصابني 
كانت دائما بحاجة إلعادة النظر فيها. 
واملضادة  امل��ع��روف��ة  ب���األدوي���ة  ال��ع��الج 
للمصابني  ت��وف��رت  إذا  حتى  للمالريا 
فغالبا ما تؤخذ فى غير توقيت يضمن 

فاعليتها.
أم���ا ال��وق��اي��ة ال��ت��ى ت��وف��ره��ا برامج 
مكافحة املالريا باستخدام الناموسيات 
الرش  أو  احلشرية  باملبيدات  املشربة 
فقد  وي��رق��ات��ه  ال��ب��ع��وض  لقتل  املكثف 
ك��ان��ت دائ��م��ا م��ح��ل ت���س���اؤل: ه��ل تلك 
على  استعملت  م��ا  إذا  آمنة  ال��وس��ائ��ل 
املدى الطويل لإلنسان وللبنية احمليطة 

به من نباتات وحيوانات وطيور؟
تشير األنباء األولية إلى أن املصريني 
جنحوا فى استخدام مستخلص عشبى 
والدواء  ال��غ��ذاء  وكالة  من  اعتماده  مت 
من  وخلوه  فاعليته  لتأكيد  األمريكية 
األع�����راض اجل��ان��ب��ي��ة ال��ت��ى ق��د تؤذى 
اإلنسان. يتميز أيضا برخص ثمنه إلى 
جانب كفاءته العالية فى القضاء على 
يرقات البعوض الناقلة للمرض إذا مت 
يحتاج هذا  املوبوءة.  األماكن  رشه فى 
املركب ألشعة الشمس وطاقتها لتفعيله 
بعد رشه بأربع ساعات ليتحول ملركب 

نشط يقضى على يرقات البعوض.
ن��ت��ائ��ج ه����ذا ال��ك��ش��ف امل���ه���م تأتى 
مبشرة بعد جتريبه فى أماكن متعددة 
ومنها  امل��ج��اورة  األفريقية  ال��ب��الد  م��ن 
يحمل  قد  وأوغندا.  وإثيوبيا  السودان 
نبأ تعميم استعماله فى كل بالد العالم 
فى  كبيرا  أم��ال  املالريا  لوباء  املعرض 
قد  يتهدده.  كبير  خطر  على  القضاء 
أي���ض���ا مب��ث��اب��ة ه���دي���ة مصرية  ي���ك���ون 
نسينا  ال��ت��ى  ال��س��م��راء  للقارة  خالصة 
زمنا أننا سكناها وسكنتنا وسرى بيننا 

فيها نهر النيل.

حترير د.ليلى إبراهيم شلبى

مــــرض القبـــــــالت
جتمهـــــــــــــــر اخلاليـــــــــــــا الليمفاويــــــــــــة فـــــــــــــــى مواجهــــــــــــــة الفيــــــــروس

 infectious( امل��ع��دي��ة  ال��وح��ي��دات  ك��ث��رة  م��رض 
فيروس  ي��س��ب��ب��ه  ال�����ذى   )Mononeucleosis
اإلبتستني بار )Epstein Barr( قد يطلق عليه أى 
االسمني أو أحد االختصارات التى قد حتد من تعدد 
تسمياته وغرابتها )Mono(. أحد األمراض احمليرة 
بالغة  صعوبة  اآلن  حتى  واألط��ب��اء  الطب  يجد  التى 
تنافر  فى  أع��راض��ه  تتعدد  إذ  تشخيصه  فى  مبررة 

واضح ال يجدى معه الربط بينها كل لآلخر.
ب��ار ه��و أح��د أع��ض��اء عائلة  > ف��ي��روس اإلبتستني 
الهربس الشهيرة مت عزله فى وقت قريب  فيروسات 
أعراضه  معرفة  من  الرغم  على   )1964 )ع��ام  نسبيا 
م��ن��ذ ع��ه��د ب��ع��ي��د. وق���د أط��ل��ق ع��ل��ي��ه اس���م العاملني 

البريطانيني اللذين رصداه.
انتهاء  أي��ض��ا مب��ج��رد  ال��ف��ي��روس األط��ف��ال  يصيب 
مظاهر املناعة التى متنحها األم لوليدها لكنه يترفق 
باألطفال فيمر رمبا دون تشخيص لتشابه أعراضه 

فى تلك السن مع أعراض البرد العادى.
> ينتشر املرض بني الرجال والنساء على حد سواء 
اخلامسة  سن  وحتى  الشباب  بدايات  فى  خصوصا 
والثالثني وهو مرض معٍد ال يسلم منه الكثيرون وإن 
مت عالجه فى أحوال كثيرة على أنه مرض آخر نظرا 

الختالف أعراضه وكثرتها.
العدوى بالفيروس تنتقل عن طريق اللعاب لذا فهو 

إذ  القبالت  م��رض  جت��اوزا  يسمى  كثيرة  أحيان  فى 
اآلخرين  أدوات  واستخدام  بالرذاذ  أيضا  ينتقل  إنه 

الشخصية كاألكواب واملناشف وفرش األسنان.
النواة  وحيدة  البيضاء  اخلاليا  الفيروس  يهاجم 
فيتسلط  الليمفاوية  العقد  داخ���ل   )Monocyt(
عليها فتبدأ فى التكاثر واالنقسام بسرعة حتى تنتفخ 
محدثة  للشرايني  اخلاليا  وتهاجر  الليمفاوية  العقد 
ال��ع��دوى واألع����راض ف��ى سائر أع��ض��اء اجلسم لذا 
وحيدة  للخاليا  نسبة  الوحيدات  كثرة  مرض  يسمى 

النواة الليمفاوية.
> أعراض املرض:

أعراض  مع  امل��رض  أع��راض  تتشابه  البداية  فى 
العدوى  تتمكن  أن  إلى  ال��زور  واحتقان  العادى  البرد 

من جسم اإلنسان فيبدأ التداعى:
�� إرهاق بدنى شديد وفتور الهمة.

�� صداع قاس غير مبرر.
�� احتقان شديد فى الزور والتهاب واضح.

�� حرارة شديدة قد تصل لألربعني.
�� رعشة تصاحب احلرارة.
�� ألم قاس فى العضالت.

ع��اص��ف��ة م��ن األع����راض ال��ت��ى ت��ن��ال م��ن اإلنسان 
فلتزمه الفراش غير قادر على احلركة أو املقاومة.

خالل أيام قليلة تتضح بعض معالم املرض التى قد 

تساعد فى تشخيصه:
�� انتفاخ وتورم الغدد الليمفاوية خصوصا فى العنق 

والتقاء عظمتى الذراع والفخذ.
�� اصفرار العينني فى بعض حاالت إصابة الكبد.

�� تورم الطحال إلى درجة قد ينفجر معها إذا ما 
أصاب اإلنسان ولو خبطة بسيطة غير مقصودة حتت 

الضلوع فى اجلانب األيسر.
األحمر  اجل��ل��دى  بالطفح  اإلن��س��ان  ي��ص��اب  ق��د   �
)املشابه لطفح احلصبة( إذا ما بدأ فى تناول مضاد 
حيوى مثل )األموكساسلني( )amoxicillin( كعالج 

الحتقان الزور.
السحجات  يشبه  أيضا مبا  اإلنسان  يصاب  قد   ��

الداكنة فى الغشاء املخاطى املبطن للفم.
ك��ل ه���ذه األع�����راض ال��ق��اس��ي��ة ال��ت��ى تختلف فى 
مريض  من  مظاهرها  وفى  آلخر  إنسان  من  حدتها 
فى  مهارة  من  له  توافرت  الطبيب مما  آلخ��ر حتير 

التشخيص.
> تشخيص املرض:

والتداعى  أع��راض احلمى  ووج��ود  املريض  �� سن 
واإلرهاق واحتقان الزور وتورم الغدد الليمفاوية قد 
يطلق  كما  املونو  لتشخيص  األساسية  املفاتيح  تكون 

عليه معظم األطباء اختصارا لالسم.
من  ع��دد  على  أي��ض��ا  امل���رض  تشخيص  يعتمد   ����

حتاليل الدم املعروفة مثل:
> صورة الدم الكاملة.

> صورة خلاليا الدم البيضاء تشمل عدد اخلاليا 
املتوقعة فيها وشكل اخلاليا  الزيادة  ونوعها ورصد 

البيضاء التى تنتج من مهاجمة الفيروس لها.
التى يفرزها اجلسم  امل��ض��ادة  األج��س��ام  > وج��ود 
والذى  له  الفيروس  غزو  ملقاومة  املناعى(  )اجلهاز 

يعد بالطبع جسما غريبا.
أدق  هو  نسبها  وقياس  املضادة  األجسام  وج��ود 

التحاليل التى يعتمد عليها التشخيص.
عالج مرض املونو املعدى:

ال��ع��اص��ف��ة وتصفو  تنتهى  أغ��ل��ب األح��ي��ان  ف��ى   ����
األمور إذا لم تصاحب عدوى الفيروس عدوى أخرى 
بكتيرية حتتاج لعالج حاسم مثل العدوى مبيكروب 
واجلهاز  ب��ال��زور  تلحق  ال��ت��ى   )Streptococci(

التنفسى.
�� ينصح األطباء عادة بالراحة التامة فى الفراش 
السهلة  الطاقة  به قدر من  تناول غ��ذاء خفيف  مع 
)ال��ع��س��ل وال��ف��اك��ه��ة وال��ل��ن ال���زب���ادى( م��ع ق���در من 

السوائل على اختالفها.
� قد يضطر الطبيب الستخدام الكورتيزون إذا ما 

استمر تورم الغدد الليمفاوية.
�� األدوية املعاونة خلفض احلرارة ومقاومة األلم 

املركب،  ب  فيتامني  مثل  املناعة  جلهاز  والداعمة 
فيتامني ج، فيتامني أ مع املاغنسيوم والبوتاسيوم.

والدافعة  ال��ك��ب��د  ل��ع��م��ل  ال���داع���م���ة  األدوي�������ة   �����
لتنشيطه.

نشاط  أى  أداء  وع��دم  التامة  بالراحة  النصح   ��
جسدى مفاجئ فى حالة احتقان الطحال الذى قد 
اخلطيرة  املضاعفات  أحد  وتلك  لالنفجار  يتعرض 

التى يجب جتنبها.
�� تضيف أحد املجالت الطبية املعنية بالعالجات 
الظهر  خصوصا  امل��ري��ض  جسد  دع��ك  أن  املنزلية 
كبير فى  إل��ى ح��د  يفيد  ق��د  ال��الف��ن��در  مبستخلص 
انتعاش اإلنسان وانحسار مشاعر اإلرهاق والتعب.

»امل���ون���و« م���رض واس���ع االن��ت��ش��ار ب��ني املراهقني 
مع  وتشابهها  واختالطها  أعراضه  تنافر  والشباب، 
أو  الرئوى  السل  مثل  أكثر خطورة  أخ��رى  أم��راض 
اجلهاز  سرطانات  أو  »اللوكيميا«  ال��دم  سرطانات 
الليمفاوى والتهابات الكبد الفيروسية أيضا مرض 
نقص امل��ن��اع��ة »االي����دز«. ت��ل��زم األس���رة ب��واج��ب قد 
يقيها شر أيام قاسية من التخبط بني التشخيصات 

املختلفة احملتملة.
 اح��ت��م��ال اإلص��اب��ة ب��ه ي��ج��ب أن ي��ك��ون احتماال 
حاضرا فى الذهن لذا يجب التعرف عليه إذ يغيب 

ذكره فى مجتمعنا على الرغم من حضوره القوى.

طعم الدخان

األرز األبيض: هل يرفع احتماالت اإلصابة بداء السكر؟

مميزة  خاصة  نكهة  إلضفاء  واألس��م��اك  اللحوم  تدخني 
إليها يعد من وسائل إثراء املائدة بتنويعات جديدة من ألوان 
الطعام فى أيامنا. تدخني األطعمة بغرض حفظها كان دائما 

رصيد العام من الطعام لدى األسالف.
مع وفرة اللحوم واألسماك فى أوقات محددة من العام 
وندرتها فى أوقات أخرى جلأ أجدادنا لتدخني الطعام بفرض 

حفظه ولو بصورة تختلف عنه طازجا أليام احلاجة.
نيران  من  املتصاعد  للدخان  واألسماك  اللحوم  تعريض 
مفتوحة يتم نضجها ويضفى عليها نكهة جديدة ويحفظها 
فى صورة أقرب للجفاف ويبقى الذباب واحلشرات بعيدة 

عنها.
�� بعد عملية تدخني طويلة يجف اللحم لكنه أيضا يصبح 
مغطى بطبقة من املواد العالقة لها قدرة على قتل البكتيريا 
وتكوين طبقة عازلة متنع التفاعل بني اللحم واجلو احمليط 

مبعنى آخر حتمى اللحم من األكسدة.
يعشقه  ومذاقا  جديدة  نكهة  بالفعل  اللحم  يكتسب  قد 
حملتوى  أو  الطاقة  حلسابات  إض��اف��ات  أى  ب��ال  الكثيرون 

الدهون مما يجعلها هدفا ملن يحاولون احلفاظ على أوزانهم 
أو يتبعون نظاما غذائيا إلنقاصه.

�� الدخان ليس هو العامل الفاعل فى التدخني وحده إمنا 
هناك أكثر من مائتى عنصر تستخدم فى صناعة التدخني 
املواد  من  والكثير  الفينول  ومادة  واألحماض  الكحول  منها 
املواد  تلك  ك��ل  تستخدم  مسرطنة.  اعتبارها  ميكن  ال��ت��ى 
بنسب مختلفة وطرق متعددة تختلف وفقا للطريقة املتعمدة 
املدخن حتت أسماء جتارية  والسمك  اللحم  ينتج  لدى من 

جذابة.
�� املواد الكيماوية تستخدم بغرض القضاء على البكتيريا 
ومقاومة منوها بأى صورة أما الفينول فيعمل على مكافحة 

أكسدة نسيج اللحم وبالتالى حفظه من التحلل.
�� قد يضفى التدخني مذاقا ونكهة وملمسا متميزا للحوم 
تكون  أن  يجب  التى  املخاطر  بعض  هناك  لكن  واألس��م��اك 

فى احلسبان:
1�� مادة النيترات أحد املواد املستخدمة فى تصنيع اللحم 

املدخن قد ينتج عنها النيتروز 

 وهو مركب سام معروف بأنه أحد امل��واد املسرطنة أى 
التى حتفز عمليات النشاط السرطانى فى اخلاليا.

2�� محتوى الصوديوم العالى فى منتجات اللحوم واألسماك 
املدخنة يجعلها على قائمة األطعمة التى يجب أن يتفاداها 

مرضى الضغط العالى.
للفساد  تعرضها  ق��د  تصنيعها  قبل  اللحوم  معاجلة   ����3
الشروط  تراع  لم  إذا  الغذائى  التسمم  فى  تكون سببا  وأن 

الصحية الواجبة لتحضيرها على أكمل وجه.
4�� هناك بعض املواد املستخدمة التى حتمل خطر إصابة 
ورمبا  منها  عنيفة  لنوبات  احلساسية  لتفاعالت  املعرضني 

بلغت حدا يهدد حياة اإلنسان.
احلمض  من  ع��ال  ق��در  على  املدخنة  اللحوم  5���� حتتوى 
األمينى التيرامني الذى قد يسبب نوبات الصداع النصفى 
التى يتناولها البعض  القاسية أو يتفاعل مع بعض األدوي��ة 

محدثا آثارا جانبية خطيرة.
نعم قد مينح التدخني الطعام مذاقا ونكهة فريدة لكنه بال 

شك يخلو أيضا من بعض طعم النار.

الذى  احلد  إلى  مرتفعا  اليومى  نشاطك  بإيقاع  احتفظ 
ميكنك دون إجهاد، حترك دائما، تناول طعاما متوازنا قليل 
الدهون والسكريات وامللح كثير اخلضراوات والفاكهة الغنية 

باأللياف واألمالح محدودة السكر.
واحتفظ بوزنك فى عالقة مناسبة لسنك.

كانت دائما القاعدة الذهبية التى يحاول طبيب األمراض 
الباطنية والسكر أن ينهى بها حديثه ملن يسأله عن أفضل 
)النوع  الثانى.  النوع  من  السكر  م��رض  يقيه  غذائى  نظام 
هورمون  لغياب  نتيجة  الطفولة  فى  يكتشف  ما  هو  األول 

األنسولني كلية لعيب فى خاليا البنكرياس«.
عنصرا  احلكيمة  امل��ع��ادل��ة  تلك  إل��ى  نضيف  أن  لنا  ه��ل 

جديدا يؤكد فاعليتها؟

األسمر  ب����األرز  طعامنا  ف��ى  األب��ي��ض  األرز  »اس��ت��ب��دال 
مبعدالت  يهبط  ق��د  األس��م��ر  واخل��ب��ز   )Brown rice(

احتمال إصابة األصحاء مبرض السكر إلى الثلث«.
األرز األبيض واخلبز األبيض قد يحمالن خطر إصابة 
ارتفاع نسبة  يتسببان فى  إنهما  إذ  السكر  اإلنسان مبرض 
السكر فى الدم إلى معدالت عالية وسريعة فى آن واحد. 
األمر الذى قد يبدو كإشعال النار فى الهشيم لدى األصحاء 
فيما  السكر  نسبة  بارتفاع  لإلصابة  استعداد  لديهم  الذين 
بعد وصعوبة التحكم فى عودتها للمعدالت الطبيعية بطريقة 

طبيعية.
التوصية نشرتها مصادر هارفارد بعد حتليل إجابات أكثر 
من مائتى ألف أمريكى اشتركوا فى اإلجابة عن مجموعة 

إصابتهم  ضوء  فى  الغذائية  بعاداتهم  املتعلقة  األسئلة  من 
مبرض السكر أو خلوهم منه.

استطالع الرأى الذى نشرت مصادر كلية طب هارفارد 
نتائجه وحتليل علمى لها يدعو الستخدام احلبوب الكاملة 
م��ث��ل ال��ش��وف��ان وال��ق��م��ح واألرز ف��ى ص��ورت��ه��ا ال��ك��ام��ل��ة بال 
فإن  مذاقها.  لتحسني  محاولة  فى  لقشورها  نزع  عمليات 
مذاق الصحة بالطبع أفضل من مذاق اخلبز األبيض واألرز 
استهالك  يتجاوز  التى  البالد  فى  النتائج  توصى  األبيض، 
أكثر من 70٪ من استهالك األرز فيها  األرز األبيض فيها 
مثل الواليات املتحدة وبريطانيا أن تعيد النظر فى سياستها 
تعتمد على  التى  الغذائية  امل��واد  إنتاج  وأن تشجع  الغذائية 

احلبوب الكاملة وقاية ملواطنيها من مرض السكر.
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� هالة. مصر اجلديدة:
التى  األع����راض  تلك  ف��ى  أرى  ال 
إلى  يشير  م��ا  طفلك  ع��ن  سردتيها 
كتبته  أن ما  بالتوحد. أظن  إصابته 
التوحد جعلك  م��رض  ع��ن  قبل  م��ن 
ط��ف��ل��ك مصاب  أن  م���ن  ت��ت��وج��س��ني 
ب���ه. ارت��ب��اط��ك ال��ش��دي��د ب��ه خاصة 
فى غياب األب ومحاوالت أن حتلى 
محل كل أصدقائه برغم أنك تخافني 
 �� عليه من اكتساب العادات السيئة 
إنك  مراجعة.  إلى  منك  يحتاج  أمر 
اإلنسان  ح��ق��وق  أب��س��ط  حت��رم��ي��ن��ه 
بني  االختيار  واح��د  آن  فى  وأهمها 
يحتاج  اب��ن��ك  واخل���ط���أ.  ال���ص���واب 
ال��ت��ل��وث )على  م��ن  ق��در  ب��ه  ملجتمع 
أطلقى  مناعة.  ليكتسب  تعبيرك( 
أصدقائه  مع  يلعب  ودعيه  سراحه 
م���ن ع���م���ره ف��ه��م أق�����در م��ن��ك على 
فرضتيها  التى  عزلته  من  إخراجه 
عليه بحسن نية. لِك أن تراقبيه بني 
أصدقائه بالطبع ولكن دون التدخل 

دون داع حلمايته منهم.

�� ل. طنطا:
استشارة  يستدعى  األم��ر  أرى  ال 
للغاية  أم��ر ع��ادى  طبيب. إمن��ا ه��و 

يحدث لكل الناس.

�� أطباء حتت التكدير:
أش��ك��ر ل��ك��م ت��ل��ك ال��ث��ق��ة فى 
وصفحة  »ال���ش���روق«  ج��ري��دة 
ص���ح���ة وت����غ����ذي����ة وأع����دك����م 
أى  تأييدكم فى  بالطبع فى 
ال  قضية  أو  ع���ادل  مطلب 
أو  املوضوعية  عنها  تغيب 
يحتجب احل��ق. وال أظن أن 
رأى  أى  اجل��ري��دة  على  للقائمني 

مخالف.

�� الطفلة هدى العباسى:
اخلط  ذات  رس���ال���ت���ك  ق������رأت 
أعدك  األج��م��ل.  والشعور  اجلميل 
ب���احل���ص���ول ع���ل���ى ق������رار عالج 
إذا  ال��دول��ة  نفقة  على  ل��وال��دك 
كان مستوفيا للشروط فهذا حقه 
وحقك أيضا. حتى إذا لم يكن ينطبق 
عليه القانون فال تخشى شيئا والله 

سبحانه وتعالى املستعان.

> إذا ما كان طفلك كما ذكرت يتمتع مبالمح 
ع��ادي��ة ال أث��ر فيها ألى ص��ور ق��د ترجع خللل 
مثل  املختلفة  اجلسم  أجهزة  على  يؤثر  جينى 
مالمح  يصاحبه  ال��ذى  )التقزم  املغولى  التقزم 
تشوه  أو  داون(  متالزمة  أطفال  ملالمح  أق��رب 
غيرها مما  أو  األط��راف  فى  النمو  غضاريف 
مي��ك��ن اك��ت��ش��اف��ه ب��س��ه��ول��ة ف���ال خ���وف م���ن أن 
خلل  يسببه  مل��رض  عرضا  القامة  قصر  يكون 

هورمونى.
فكرة  النمو  هورمونات  حتاليل  إج��راء  لكن 

ك��ل األح���وال لكامل  ف��ى  جيدة 
االطمئنان.

وفقا  ط��ف��ل��ك  أن  اع��ت��ق��د 
لوصفك طفل سليم جسمانيا 
يعود  ق��ام��ت��ه  ق��ص��ر  ك���ان  وإن 

إل���ى م���ي���راث ج��ي��ن��ى م���ن األب 
عالج  ال  لألسف  حالة  وتلك 
الضرورى  من  ك��ان  وإن  لها 
انطواء  ت��ب��ع��ات��ه��ا.  ع����الج 
طفلك على نفسه وعزوفه 
فى  أق��ران��ه  ع��ن مشاركة 
محاولة  يستعدى  اللعب 
دعمه باستمرار للتخلص 
بأن قصر  اإلحساس  من 

بني  ش��أن��ه  م��ن  يقلل  قامته 
من هم فى سنه.

تشجيعه على إظهار قدراته 
للغاية فى  ومواهبه عامل مهم 
معاونته على تخطى ذلك األمر.

هناك أيضا مظاهر تأخر النمو 
فى  مزمنة  أم���راض  ل��وج��ود  نتيجة 

أمراض  أو  وال��ك��ل��ى  الكبد  أو  القلب 
إلى  تشيرى  ل��م  لكنك  التغذية  س��وء 

أى منها.
عامة  ألم����راض  نتيجة  ال��ن��م��و  ف��ى  ال��ت��أخ��ر 
يتحسن بعالجها والشفاء منها. لذا يجب عرض 
الطفل على طبيب قبل سن العاشرة )قبل متام 

حلام العظام فى سن املراهقة والبلوغ(.

> أتفهمك جيدا وال أظنك أبدأ أخطأت. 
أن نستخدم حقنا  بيدنا يجب  فطاملا األمر 

فى االختيار.
قد يرى طبيبك أن أكثر من ورم قد يزيد 
النزيف  بزيادة  يتعلق  فيما  الرحم  من عبء 
فى  يتسبب  قد  الشهرية مما  ال���دورة  وق��ت 
ي��ط��ول عالجها  ق��د  ال��ت��ى  امل��زم��ن��ة  األنيميا 
بالتعب  ال���دائ���م  إح��س��اس��ك  ف���ى  وت��ت��س��ب��ب 

واإلجهاد.
ناقشى مع طبيبك حلوال أخرى فهناك 10 
أورام  يصبهن  الالتى  السيدات  من   ٪15  ��
الرحم الليفية احلميدية ال يحتاجون إلى أى 

عالجات.
فى  املتسبب  ال���ورم  استئصال  ميكن  ق��د 
األعراض وقد ال يفلح استئصاله خاصة إذا 

كان فى جدار الرحم ذاته.
اجلراح  فيها  يلجأ  طريقة  أيضا  هناك 
إلى حقن عقار يحدث جلطة فى الشرايني 
وينكمش  يضمر  الذى  الليفى  للورم  املغذية 

فيقل حجمه لتختفى األعراض.
لم تذكرى فى رسالتك إذا ما كنت تعانني 
من أعراض ضغط هذا الورم )الذى يسبب 
الرحم( على  كبيرة فى حجم  زي��ادة  بالطبع 
أعضاء أخرى مجاورة فى احلوض. ضغط 
الرحم وما به من ورم على املثانة قد يسبب 
عدم التحكم فى البول كما أن الضغط على 
الشرج يؤدى إلى إمساك مزمن وصعوبة فى 

عملية اإلخراج احليوية.
آالم احلوض القاسية املبهمة سببب آخر 
عند وجود ورم ليفى فى الرحم. إذا ما كنت 
ت��ع��ان��ني م��ن ت��ل��ك األع�����راض ف��أن��ت وحدك 
تضررك  أو  باحتمالها  احلكم  على  القادرة 
استئصال  ه��و  احل��ل  ي��ك��ون  وب��ال��ت��ال��ى  منها 
الرحم. أقدر متاما سبب رفضك وال أظنك 
أبدا مخطئة فالورم حميد والكشف املستمر 
يساهم فى اطمئنانك إلى طبيعته خاصة إذا 
غابت األع��راض املزعجة أو انحصرت كما 

ذكرت فى ميقات الدورة الشهرية.

> أنا آنسة فى الثامنة والثالثني من عمرى. 
ال أعانى من أى أعراض مرضية إال معاناتى 
من آالم الدورة الشهرية التى تهاجمنى بقسوة 
وتطول مدتها إلى أكثر من أسبوع مع ما يشبه 
النزيف املستمر. تصوير األشعة جاء ليؤكد 
أننى مصابة بأكثر من ورم ليفى فى الرحم 
وقد نصحنى الطبيب باستئصال الرحم. 
لكنى رفضت فهل أخطأت؟
ل.ص. القاهرة

أورام 
الرحم الليفية

ردود 
خاصة

قصر القامة 
عند األطفال
> طفلى فى السابعة من عمره أراه دائما 
أقصر قامة من كل أقرانه. هو طفل هادئ 
الطباع ذكى ومتفوق دراسيا لكن قصر قامته 
يجعله دائما عازفا عن اللعب مع األطفال 
حوله فى املدرسة أو محيط األسرة.
والده أيضا قصير القامة نسبيا )141 سم( 
فهل لهذا أثر؟
هل هناك حتاليل أو أبحاث علمية ميكن 
إجراؤها ملعرفة إذا ما كان هذا نتيجة لنقص 
هورمونات النمو؟
أمل �� مدينة نصر

على الرغـــم من التقـــدم العلمى املذهل 
الـــذى نعيشـــه فى عصرنـــا احلالى تظل 
بعـــض القضايـــا عالقـــة ال حـــل لهـــا وال 
فهـــم واضح. الفيروســـات تلـــك الكيانات 
بالغـــة الدقـــة والتـــى تغيب عنهـــا الروح 
فـــا حيـــاة فيهـــا وال نفـــس يتـــردد بـــني 
أغشـــيتها أحد تلك األلغاز التى مازالت 
حتيـــر العلـــم والعلمـــاء، لهـــا مـــن القدرة 
املذهلـــة على النفاذ إلـــى اخلايا احلية 
واالستياء على مقاديرها وتسخيرها 
لهدف محدد تختاره لها يقلب موازينها 
وظيفتهـــا  أداء  علـــى  قدرتهـــا  ويهـــدد 
فتظهر على اإلنســـان أعـــراض مختلفة 
غريبـــة. وأخـــرى  معروفـــة  ألمـــراض 
 فيـــروس االيبتســـتني بار هـــو أحد تلك 
الصغـــر  متناهيـــة  الضاريـــة  الكيانـــات 
األعـــراض  مـــن  زوبعـــة  حتـــدث  والتـــى 
القاسية قد تنتهى فى فنجان. ال يسلم 
منـــه األطفـــال وإن كان يختـــار ضحاياه 
والشـــباب. املراهقـــة  ســـن  فـــى  دائمـــا 



مونديال جنوب 
أفريقيا 2010

العدد 513 - االثنني 28 من يونيو  2010
Issue 513 -  28 Jun. 2010                     

نيجيريـــا مهـــددة باإليقــاف بسبب التدخـــل احلكــــومى تضارب األنباء بشأن حضور مانديال نهائى املونديال
العالم  ك��أس  لبطولة  املنظمة  اللجنة  أعلنت 
حضور  أن  أفريقيا،  جنوب  فى  حاليا  واملقامة 
للمباراة  م��ان��دي��ا  نيلسون  ال��ت��اري��خ��ى  ال��زع��ي��م 
النهائية للبطولة والتى تقام فى 11 يوليو املقبل 
غير مؤكد. وكان يتوقع أن يحضر مانديا رمز 
املباراة  من  ج��زءا  العنصرى  الفصل  مناهضة 
االفتتاحية فى 11 يونيو فى جوهانسبرج لكنه 
فى حادث  إح��دى حفيداته  مقتل  بعد  انسحب 

حتطم سيارة صباح ذاك اليوم. 
وقال دانى جوردان، فى مؤمتر صحفى: »إنه 

الوحيد  والشىء   .. يتخذه  قرار سيعلنه عندما 
الذى منلكه هو االنتظار«. وقلص مانديا، الذى 
يبلغ عامه ال�92 بعد أسبوع من انتهاء املونديال، 
ليمضى  األخ��ي��رة،  السنوات  فى  العلنى  ظهوره 
ابنته  معظم وقته فى املنزل مع عائلته. وقالت 
زيندزى، قبل انطاق كأس العالم، إنه مثل »طفل 
متحمس« للبطولة، والتى تقام فى أفريقيا للمرة 
األولى هذا العام. وكان مانديا قد روج بحماس 
حق  على  حصولها  أج��ل  م��ن  أفريقيا  جل��ن��وب 

تنظيم احلدث الرياضى الضخم.

حذر مسئولون فى االحتاد الدولى لكرة القدم »فيفا« من احتماالت مواجهة 
نيجيريا عقوبة إيقاف من قبل االحتاد بسبب تدخل احلكومة النيجيرية فى 
شئون كرة القدم. وكان املجلس القومى للرياضة فى نيجيريا، والذى يرأسه 
وزير الرياضة النيجيرى إبراهيم بيو، قد طلب من االحتاد النيجيرى لكرة 
جميع  تعليق  أفريقيا،  بجنوب  العالم  كأس  فاعليات  انطاق  عشية  القدم 
قدما  املضى  على  أصر  النيجيرى  الكرة  احتاد  ولكن  االنتخابية،  العمليات 
فى اجلدول الزمنى لانتخابات. وأبلغ االحتاد النيجيرى الفيفا بهذا التدخل 
املباشر من قبل احلكومة النيجيرية فى شئون كرة القدم، وبدوره حذر الفيفا 
التدخل  ه��ذا  استمر  إذا  اإلي��ق��اف  عقوبة  ف��رض  من  النيجيرية  السلطات 

احلكومى.

11 إعداد: أحمد السداوى
وهيثم الدرديرى
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أملانيــــا تسحــــق إجنلتــــرا برباعيــــة تاريخيــة

مواجهة »التينية« بني »السامبا« البرازيلية و»الروخا« 

طــــــــــواحني هـــــــولندا تخشـــــــى 
املفاجــــــآت أمـــــــام سلوفاكيـــــا

اليوم  ال��ه��ول��ن��دى  املنتخب  خ���وض 
استاد  على  احل���ذر  يشوبه  اخ��ت��ب��ارا 
م���وزي���س م��اب��ي��دا ف���ى دي���رب���ان أمام 
ال�16.  دور  ف��ى  ال��س��ل��وف��اك��ى  ن��ظ��ي��ره 
مرشحا  البرتقالى  املنتخب  وسيكون 
ف��وق ال��ع��ادة م��ن أج��ل أن يضع حدا 
الدور  ب��ل��غ  ال���ذى  سلوفاكيا  مل��غ��ام��رة 
الثانى للمرة األولى بعد انحال عقد 
جرد  بعدما  وذل��ك  تشيكوسلوفاكيا، 
امل��ن��ت��خ��ب اإلي��ط��ال��ى م��ن ل��ق��ب��ه بطا 
للعالم وتأهل على حسابه بالفوز عليه 
من  األخيرة  الثالثة  اجلولة  فى   2/3

منافسات املجموعة السادسة.
املنتخب  أن  ال����ب����ع����ض  وي���������رى 
السلوفاكى قادر على حتقيق مفاجأة 
إطاحته  إل��ى  يضيفها  أخ��رى  م��دوي��ة 
ب��أب��ط��ال ال��ع��ال��م، ل��ك��ن واق����ع األمور 
فايس  ف��ادمي��ي��ر  منتخب  ب��أن  ي��ؤك��د 
ليس بالفريق القادر على حتقيق هذا 
األمر وقد جنح فى بلوغ الدور الثانى 
ظهر  ال��ذى  املتواضع  املستوى  بسبب 

به األزورى.
وك���ان���ت ه��ول��ن��دا ق���اب ق��وس��ن أو 
أدن��ى من حتقيق أح��ام ه��ذه الدولة 
ألف   41 مساحتها  البالغة  الصغيرة 
كلم فقط، عندما بلغت النهائى مرتن 
أملانيا  أم��ام  بسيط  ب��ف��ارق  وخ��س��رت 
الغربية 1/2 عام 1974، واألرجنتن 

1/3 بعد متديد الوقت عام 1978.
وي���أم���ل امل��ن��ت��خ��ب ال��ه��ول��ن��دى فى 
فى  تصيبه  التى  اآلف��ة  من  التخلص 
ب��ع��د تقدمي  امل���واج���ه���ات احل��اس��م��ة 
املستوى الرائع فى الدور األول حيث 
ي��ع��ان��ى م��ن ه��ب��وط م��ف��اج��ئ وضعف 

ذهنى ويودع املنافسات.
تعطى  أن  ال��ه��ول��ن��دي��ون  وي��ت��م��ن��ى 
فان  مدربهم  يعتمدها  التى  الواقعية 
مارفييك ثمارها وأن يتجنبوا سيناريو 
مشاركتهم األخيرة فى العرس الكروى 
الثانى على  ال��دور  ودع��وا من  عندما 

خ��ال حسم  من  وذل��ك  البرتغال،  يد 
مع  االط���اق  على  األول���ى  مواجهتهم 
سلوفاكيا املستقلة، علما بانهم تواجهوا 
مع تشيكوسلوفاكيا خال الدور االول 
من مونديال 1938 وخسروا صفر/3 
نهائيات  وف��ى  اإلض��اف��ى،  الوقت  بعد 
و1980 فخسروا  أوروب��ا 1976  كأس 
الوقت  بعد   3/1 النهائى  نصف  ف��ى 
اإلض���اف���ى إي��ض��ا وف���ى ال����دور االول 

وتعادال 1/1 على التوالى.
وس��ي��ت��م��ك��ن ف�����ان م���ارف���ي���ي���ك من 
املميز  النجم  على  مجددا  االعتماد 
آرين روبن الذى استعاد عافيته بعد 
اإلصابة التى تعرض لها قبل انطاق 
املونديال فى مباراة ودية امام املجر، 
وش����ارك ف��ى أواخ����ر ال��ش��وط الثانى 
م���ن م���ب���اراة اجل���ول���ة االخ���ي���رة أمام 
الكاميرون وصنع هدفا رائعا لكاس 

يان هونتار.
وفى املعسكر اآلخر، فمن املؤكد أن 
سلوفاكيا سطرت اسمها فى سجات 
املسئولة عن  بالدولة  الكروى  العرس 
إقصاء أبطال العالم، وهو اجناز كبير 
لرجال فادميير فايس الذى قال بعد 
»إن��ه أحد  الثانى:  ال��دور  إل��ى  التأهل 

أجمل األيام فى حياتى«.

األرجنتني تصعد لدور الثمانية بثالثية فى املكسيك.. وهدف تيفيز من تسلل واضح
صعدت األرجنتن إلى دور الثمانية بكأس العالم املقام 
حاليا بجنوب أفريقيا بعد فوزها على املكسيك بثاثة 
املنتخبن  بن  أقيمت  التى  امل��ب��اراة  فى  لهدف  أه��داف 
ال��دور ربع  أملانيا فى  لتلتقى األرجنتن مع  مساء أمس 

النهائى.
وجاء الهدف األول لألرجنتن من تسلل واضح على 
املهاجم كارلوس تيفيز وتوقفت املباراة العتراض العبى 
املكسيك على الهدف قبل أن يشير احلكم إلى احتسابه 

بعد مداوالت مع مساعده.
وانحصر  املنتخبن،  من  واض��ح  بحذر  املباراة  ب��دأت 
ال��ل��ع��ب ف��ى وس���ط امل��ل��ع��ب، وش��ه��دت ال��دق��ائ��ق العشر 
األولى أفضلية واضحة للمكسيك، مقابل هجمات على 
من  عانى  ال��ذى  ميسى  األرجنتن  شنها جنم  استحياء 
فى  متقنة  تسديدة  أخطرها  وكانت  املكسيكية  املراقبة 
فى  املكسيكى  املرمى  لها حارس  املرمى تصدى  سقف 

الدقيقة 12.
خافيير  ليطلق  ك��ث��ي��را  املكسيكى  ال���رد  ي��ت��أخ��ر  ول���م 
هيرنانديز كرة قوية من خارج منطقة اجلزاء األرجنتينية 

مرت بجوار القائم فى الدقيقة 15.
ميسى  وق��اد  أنيابه  ع��ن  األرجنتينى  املنتخب  وكشر 
هجمة من وسط امللعب ومرر الكرة إلى تيفيز الذى بدا 
متسلا بشكل واضح ولم يتوان فى وضع الكرة باملرمى 
احتجاج  وسط  األرجنتن  تقدم  معلنا   27 الدقيقة  فى 
متسلا،  تيفيز  وج��ود  على  املكسيك  العبى  من  عنيف 
فى  الصفراء  البطاقة  روستى  اإليطالى  احلكم  وأشهر 

وجه قائد املكسيك ماركيز فى الدقيقة 28.
للتاجنو  الثانى  ال��ه��دف  هيجوين  ج��ون��زال��و  وأض���اف 

مستفيدا من خطأ فادح للدفاع املكسيكى فى الدقيقة 
.33

وحتصلت املكسيك على مخالفة صريحة على مشارف 
امل��رم��ى األرج��ن��ت��ي��ن��ى، ت��ص��دى لها أن��دري��س ج����واردادو 
برعونة ليسددها بعيدة عن املرمى قبل أن مينح احلكم 
األملانى راقصى التاجنو مخالفة من مكان مشابه انبرى 
لها ميسى لكنها لم تشكل خطورة على املرمى املكيسكى 

فى الدقيقة 40.
هدف  لتحقيق  ج��اه��دا  املكسيكى  املنتخب  وس��ع��ى 
أكثر من هجمة  التعديل حيث قاد هجومه  مينحه أمل 
متتالية لكن الدفاع األرجنتينى كان لها باملرصاد ليعلن 
احلكم اإليطالى روستى نهاية الشوط األول بتقدم رفاق 

ميسى بهدفن نظيفن. 
بكل  املكسيك  ال��ث��ان��ى ضغطت  ال��ش��وط  ب��داي��ة  وم��ع 
قوة، لكن وعلى عكس سير اللعب أطلق تيفيز تسديدة 
داخل  استقرت  اجل���زاء  منطقة  خ���ارج  م��ن  ص��اروخ��ي��ة 
الشباك فى الدقيقة 52 معلنا تقدم األرجنتن بثاثية 

نظيفة.
على  استحواذهم  املكسيكيون  واص��ل  الهدف  ورغ��م 
الكرة وجنح خافير هيرنانديز فى تسجيل الهدف األول 
للمكسيك بطريقة جميلة بعد أن اخترق الدفاع وأطلق 

كرة متقنة فى سقف املرمى فى الدقيقة 71.
أن  إل��ى  املكسيك  وسيطرة  األرجنتن  تراجع  استمر 
دفاع  مراوغة  بعد  قوية  بتسديدة  اجلميع  ميسى  فاجأ 
املكسيك أنقذها احلارس، بعدها أطلق احلكم اإليطالى 
روسيتى صفارة نهاية املباراة بفوز األرجنتن وصعودها 

لدور الثمانية.

دور  مباريات  من  الثالث  اليوم  يحمل 
أفريقيا  بجنوب  العالم  ك��أس  ف��ى  ال����16 
بن  جتمع  التينية«،   ���� »التينية  مواجهة 
البرازيل بطل العالم خمس مرات وجاره 
ت��ش��ي��ل��ى ع��ل��ى م��ل��ع��ب إي��ل��ي��س ب����ارك فى 

جوهانسبرج.
ب��ن املنتخبن  ال��ي��وم  ومت��ث��ل م��واج��ه��ة 
أمريكا  ق��ارة  تصفيات  متصدر  بن  لقاء 
البرازيلى  امل��ن��ت��خ��ب  وه�����و  اجل���ن���وب���ي���ة 
املنتخب  وه��و  التصفيات  وص��ي��ف  وب��ن 

التشيلى.
التقى املنتخبان 64 مرة فى تاريخهما، 
وخسر  مرة   46 البرازيلى  املنتخب  ففاز 

ست مرات فقط مقابل 12 تعادال.
ظروف  فى  امل��ب��اراة  املنتخبان  ويدخل 
يتعلق  ف��ي��م��ا  خ��ص��وص��ا  مت��ام��ا  مختلفة 
فيه  يعود  ال��ذى  الوقت  ففى  باإلصابات، 
املنتخب  إلى  كاكا  املتألق  األلعاب  صانع 
البرازيلى والذى غاب عن املباراة األخيرة 
بعد طرده  اإليقاف  البرتغال بسبب  ضد 
فى مباراة كوت ديفوار، وروبينيو وإيانو 

تشيلى  ف��إن  الطفيفة،  اإلص��اب��ة  ب��داع��ى 
بونسى  وال����دو  دف��اع��ه  ق��ل��ب  ع��ن��ه  يغيب 
الصفراء  البطاقة  لنيلهما  ميديل  وجارى 
ال��ث��ان��ي��ة ف��ى اجل��ول��ة ال��ث��ال��ث��ة م��ن الدور 
األول، باإلضافة إلى طرد ماركو استرادا 
سيسترد  لكنه  إسبانيا،  ضد  املباراة  فى 
خدمات كارلوس كارمونا والعب الوسط 

ماتياس فيرنانديز.
وتدخل البرازيل املباراة ومتلك أفضلية 
معنوية على منافستها ألنها هزمتها ذهابا 
وإيابا فى التصفيات وبسهولة بالغة 2/4 
ف��ى ال��ب��رازي��ل و3/ص���ف���ر ف��ى ع��ق��ر دار 
تشيلى. واعترف مدرب تشيلى األرجنتينى 
التى  املهمة  بصعوبة  بييسا  مارسيلو 
فى  أخ��ذن��ا  »إذا  ب��ال��ق��ول:  فريقه  تنتظر 
عن االعتبار ما متثله البرازيل فى تاريخ 
نهائيات كأس العالم، فا ميكننى التعليق، 
كأس  فى  مرعب  فريق  إنه  بالقول  سوى 
العالم دائما وفى هذا املونديال أثبت مرة 
جديدة اخليال واإلبداع الذى يتمتع بهما 
باإلضافة إلى الروح القتالية التى أضافها 

إلى ميزاته«.
أما املنتخب البرازيلى فلم يقدم عروضا 
وعانى  اآلن  حتى  محبيه  رغ��ب��ات  تشبع 
ال��ف��وز ع��ل��ى ك��وري��ا الشمالية  ك��ث��ي��را ف��ى 
شرع  اآلسيوى  املنتخب  ب��أن  علما   ،1/2
ثم  صفر/7  البرتغال  أم��ام  متاما  مرماه 
أم���ام ك���وت دي��ف��وار ص��ف��ر/3، وحتسنت 

األمور فى املباراة ضد كوت ديفوار وخرج 
فائزا 1/3 ليضمن بطاقة التأهل، قبل أن 
يتراجع مستواه ضد البرتغال حيث خرج 

بتعادل سلبى باهت.
ودائما ما يقدم مدربه كارلوس دوجنا 
الشمالية  ك��وري��ا  منتخبى  ب��أن  األع����ذار 
بحتة،  دفاعية  بطريقة  لعبا  والبرتغال 
ستواجه  ال��ت��ى  املنتخبات  معظم  أن  إال 

البرازيل ستنتهج أسلوبا مماثا. 
ويقول دوجنا الساعى ألن يحذو حذو 
األملانى  والقيصر  زاجالو  ماريو  مواطنه 
فرانز بيكنباور فى الفوز باللقب كمدرب 
بعد أن توج به كاعب: »فى كل مرة يعتمد 
بحت  دفاعى  تكتيك  على  اخلصم  فيها 
ويضع جميع الاعبن فى وسط امللعب، 
ونوعية  ج���دا  ضيقة  امل��س��اح��ات  تصبح 
حول  الشك  ويحوم  تتأثر«.   التمريرات 
مشاركة العب وسط االرتكاز فيليبو ميلو 
بعد إصابته بالتواء فى كاحله إثر تدخل 
عنيف من مدافع البرتغال بيبى فى مباراة 

املنتخبن اجلمعة.

إثر  العالم  الثمانية بكأس  إلى دور  أملانيا  تأهل منتخب 
فوزه على اجنلترا بأربعة أهداف مقابل هدف واحد ضمن 

منافسات دور ال�16 فى املباراة التى أقيمت بينهما أمس.
وأحرز ميروساف كلوزه ولوكاس بودولسكى أول هدفن 
ألملانيا فى الدقيقتن 20 و32 وقلص ماثيو ابسون الفارق 
بتسجيل هدف اجنلترا الوحيد فى الدقيقة 37. وأضاف 
توماس مولر الهدفن الثالث والرابع ألملانيا فى الدقيقتن 

67 و70.
وحرم احلكم األوروجويانى خورخى الريوندا ومساعده 
فرانك  س��دد  حن  التعادل  ه��دف  من  اإلجنليزى  املنتخب 
المبارد فى الدقيقة 38 وجتاوزت الكرة خط املرمى إال أن 

احلكم أشار باستئناف اللعب. 
الهدف  ذكريات  ليعيد  المبارد  فرانك  هدف  إلغاء  جاء 
ل��ل��ج��دل ال���ذى سجله ج��ي��وف ه��ورس��ت ف��ى مباراة  امل��ث��ي��ر 
فوز  ه��دف  وه��و   1966 العالم  ك��أس  نهائى  فى  املنتخبن 

اجنلترا بالبطولة.
وكان هورست قد سدد كرة قفزت بن العارضة واألرض 
ينهى  أن  قبل   2/3 اإلجنليزى  للمنتخب  التقدم  ومنحت 
املباراة لصاحله بنتيجة 2/4 نتيجة هدف آخر من هورست 
األصلى  وقتها  انتهى  التى  املباراة  هذه  فى  له  الثالث  هو 
بالتعادل 2/2، وقد أثير جدل واسع حول هدف هورست 

بدعوى أن الكرة لم تتجاوز خط املرمى.
44 عاما من هدف هورست  وفى مباراة األم��س، وبعد 
على ملعب »وميبلى«، ووسط مطالبات متزايدة باستخدام 
تقنية توضح جتاوز الكرة خلط املرمى، ألغى احلكم هدفا 

صحيحا للمنتخب اإلجنليزى.
اللعب  وانحصر  الفريقن  كا  من  حذرة  جاءت  البداية 
الفريقن فى تشكيل خطورة  امللعب وفشل أى من  بوسط 
على مرمى منافسه، وشهدت الدقيقة اخلامسة أول محاولة 
هجومية إثر متريرة طولية وصلت إلى مسعود أوزيل جنم 
منتخب أملانيا إلى منطقة اجلزاء فتقدم بالكرة وسددها فى 
حراسة املدافع اإلجنليزى أشلى كول ولكن حارس املرمى 

اإلجنليزى ديفيد جيمس أخرجها إلى ركنية لم تستغل.
أداء  على  نفسه  ليفرض  الزائد  الدفاعى  احل��ذر  وع��اد 
يستطع  ول��م  بالفشل  احمل����اوالت  جميع  وب���اءت  الفريقن 
الدقائق  فى  اجل��زاء  منطقتى  اختراق  الفريقن  مهاجمو 

التالية.
عن  كلوزه  ميروساف  املخضرم  األملانى  املهاجم  وأعلن 
التقدم  ه��دف  عندما سجل   20 الدقيقة  فى  بقوة  وج��وده 
لباده إثر متريرة عالية من حارس املرمى األملانى مانويل 
املدافع  رائع فى حراسة  كلوزه بشكل  نيور ليسيطر عليها 
قبل  املرمى  اجت��اه  فى  بها  ويتقدم  تيرى  ج��ون  اإلجنليزى 
يسار  على  الشباك  داخ��ل  لتتهادى  رائعة  بلمسة  تسديدة 

جيمس.
ووجه املنتخب األملانى صفعة قوية إلى منافسه اإلجنليزى 
إثر هجمة سريعة مرر على إثرها أوزال الكرة لكلوزه فى 
الناحية اليمنى فمررها بلمسة سحرية مباشرة إلى زميله 
الشاب توماس مولر الذى لم يطمع فى الكرة وأهداها إلى 

بودولسكى أحرز منها الهدف الثانى فى الدقيقة 32.
لفريقه  األم��ل  أوبسون  ماتيو  اإلجنليزى  املدافع  وأع��اد 

فى الدقيقة 37 عندما سجل هدفا رائعا بضربة رأس إثر 
متريرة عالية من ستيفن جيرارد حولها أوبسون برأسه فى 
الزاوية البعيدة فى حلظة اخلروج اخلاطئ للحارس األملانى 

من مرماه.
وتوالت هجمات الفريقن فى الدقائق التالية. وشهدت 
الدقيقة 38 قمة اإلثارة عندما وصلت الكرة إلى اإلجنليزى 
فرانك المبارد خارج حدود منطقة اجلزاء فلمح احلارس 
األملانى متقدما أمام مرماه ليلعب الكرة ساقطة من خلفه 
حيث اصطدمت بباطن العارضة وجتاوزت خط املرمى مبا 
بغرابة شديدة فى  الكرة  ارت��دت  ثم  يقرب من نصف متر 
اجتاه اخلروج من املرمى ليمسكها احلارس األملانى ويبدأ 

هجمة جديدة.
وهدأ اللعب تدريجيا فى الدقائق الباقية من هذا الشوط 

لينتهى بتقدم أملانى بعد شوط فى قمة اإلثارة واملتعة حيث 
يعتبر من أجمل األشواط فى هذه البطولة حتى اآلن.

وب����دأ ال���ش���وط ال��ث��ان��ى ب��ن��ش��اط م��ل��ح��وظ م���ن املنتخب 
اإلجنليزى، وسدد جيرارد كرة قوية فى الدقيقة 49 مرت 

بجوار القائم على مين احلارس األملانى.
وحالف احلظ املنتخب األملانى مجددا فى الدقيقة 52 
لتسديدة قوية أطلقها المبارد من  العارضة  حيث تصدت 

ضربة حرة.
ومن هجمة مرتدة مرر شفاينشتيجر الكرة فى الدقيقة 
67 إلى زميله توماس مولر غير املراقب متاما ليهيئ الكرة 
لنفسه ويسددها بقوة إلى داخل الشباك على يسار جيمس. 
وكاد مولر يضيف هدفا آخر فى الدقيقة التالية ولكنه لعب 

الكرة بجوار القائم مباشرة.

اإلجنليزى  املنتخب  على  الرحمة  رصاصة  مولر  وأطلق 
فى الدقيقة 70 إثر هجمة مرتدة سريعة اخترق على إثرها 
أوزال منطقة جزاء إجنلترا من الناحية اليسرى ولعب الكرة 
عرضية مرت من بن قدمى أشلى كول إلى مولر املنطلق 

من اخللف ليودعها الشباك دون أى صعوبة.
 71 الدقيقة  فى  هيسكى  إميل  مبهاجمه  كابيللو  ودف��ع 
لوف  يواخيم  دف��ع  كما  مستواه  عن  البعيد  ديفو  من  ب��دال 
باعبيه  التالية  الدقيقة  فى  أملانيا  ملنتخب  الفنى  املدير 
ماريو جوميز وبيتر تروتشوفسكى فى الدقيقة 72 بدال من 

كلوزه ومولر.
وه����دأ إي���ق���اع ال��ل��ع��ب، واس��ت��م��رت م���ح���اوالت املنتخب 
اإلجنليزى فى الدقائق الباقية من املباراة ولكن دون جدوى 
لينتهى اللقاء بالفوز الساحق ألملانيا وتأهله لدور الثمانية.

»رويترز« حارس أملانيا يتابع تسديدة المبارد التى تخطت املرمى والتى لم يحتسبها احلكم 

»أ. ف. ب« كاكا يعود اليوم للسامبا بعد انتهاء إيقافه 

»رويترز« احلكم اإليطالى روسيتى يشير باحتساب هدف تيفيز بعد مداوالت مع مساعده وسط اعتراضات العبى املكسيك 

البرازيل X تشيلى
54رقم املباراة

جوهانسبرجاملدينة

إيليس باركاالستاد

الـ16الدور 

9:30م »بتوقيت القاهرة«التوقيت

نايل سبورت )أرضى( تبث على
واجلزيرة +9 و+10

ولنا مالحظة
وس�����������ط م������ب������اري������ات 
وضجيج  ال��ع��ال��م  ك����أس 
إلى  أضطر  الفوفوزيال، 
إلى  ال��س��ري��ع��ة  ال����ع����ودة 
الذى  »الطبيخ«  ضجيج 
الرياضة  ش���ارع  ي��ش��ه��ده 
امل��ص��ري��ة، وأط���رح سؤاال 
أنه  واض��ح��ا، وأن��ا متأكد 
وإذا  إج����اب����ة،  ي��ج��د  ل���ن 
فستكون  اإلجابة  ج��اءت 
م����ب����ه����م����ة وم����ل����ف����وف����ة 
هو:  وسؤالى  ومطاطة.. 
التى  األس���ب���اب  أل��ي��س��ت 
أطاحت بسمير زاهر من 
رئاسة احتاد الكرة كانت 
متنعه أصال من الترشح 

لالحتاد؟ 
ترشح  ق��ب��ل��ت��م  مل�������اذا 
تعلمون  وأن����ت����م  زاه������ر 
تسمح  ال  ال��الئ��ح��ة  أن 
ل���ه ب���ال���ت���رش���ح؟.. ومل����اذا 
بأحكام  أخ��ي��را  ت��ذك��رمت 
ال��ق��ض��اء وب��ال��ق��ان��ون أن 
ورئاسته  باطل  ترشحه 
بعد  ب���اط���ل���ة  ل����الحت����اد 
م���ض���ى م�����ا ي����ق����رب من 

العامني؟!

حسن املستگاوى يگتب:

إنها بطولة دفاعية حتى مباراة غانا والواليات املتحدة. فالدفاع 
أمام  غانا  منتخب  فعله  ما  ه��ذا  ال��ف��وز.  إل��ى  الطريق  بداية  اجليد 
أمريكا. لعب الفريق اإلفريقى الشاب بتنظيم دفاعى رائع، وخطف 
ريكاردو  األمريكى  على  بواتينج  برينس  األول حن ضغط  هدفن. 
كارك فى وسط امللعب، وسدد بيسراه كرة أرضية سكنت مرمى تيم 
هاورد. وجاء الهدف الثانى من متريرة طولية أرسلها أندريه إيو رجل 
املباراة إلى جيان أسامواه ليسددها فى املرمى األمريكى با يأس 
على الرغم من تدخل عنيف من جانب بوكاجنيرا.. )العب آخر كان 

يسقط بسبب هذا االحتكاك!(.. 
الصربى  امل��درب  أن  خاصة  الفوز،  غانا  منح  اجليد  الدفاع   <<
ميلوفان رايفيتش، شغل وسط امللعب بخمسة العبن، ودفع برأس 
وأنان،  بواتينج،  برينس  يسانده  أن  على  املقدمة،  فى  واح��د  حربة 
للكرة. وفى  الفريق  ام��ت��اك  أس��ام��واه عند  وك����وادرو  إي��و  وأن��دري��ه 
إف  طائرات  غ��ارات  مواجهة  فى  صلبا  الغانى  الدفاع  كان  املقابل 
16 األمريكية.. برادلى وكارك وفيندلى ودميبسى وألتيدور، ويذكر 

وحده  جرى  فندلى  أن  باملناسبة 
15 كيلومترا فى تلك املباراة؟!

>> هذه كأس العالم الدفاعية، 
بالدور األول لم  ففى 6 مباريات 
املباريات  وانتهت  الشباك  تهتز 
ب��ال��ت��ع��ادل ال��س��ل��ب��ى، ك��م��ا شهدت 
13 م���ب���اراة ه��دف��ا واح�����دا، و12 
مباريات  و9  ه���دف���ن،  م����ب����اراة 
ثاثة أهداف، و5 مباريات أربعة 
أهداف ومباراتان خمسة أهداف 
وم���ب���اراة واح�����دة ش��ه��دت سبعة 
م���ن 48  م���ب���اراة  و31  أه������داف. 

شهدت هدفن، أو أقل.. 
ك��ان ساح  املنظم  الدفاع   <<
أمام  ال��دف��اع  أن  إال  األول،  غانا 
املتحدة  ال����والي����ات  م��ث��ل  ف���ري���ق 
اللياقة  م��س��ت��وى  ارت���ف���اع  ي��ع��ن��ى 
منتخب  امتلكه  وه���ذا  ال��ب��دن��ي��ة، 
عاما،   25 أعمار  مبتوسط  غانا 
وكانت البداية هجومية من جانب 
النجوم السوداء، حتى إن منتخب 
أمريكا عجز عن دخول الصندوق 
بأوراقه اخلطيرة فى ثلث الساعة 
مبساندة  ذل����ك  وق���اب���ل  األول. 
مميزة من جانب كوادرو أسامواه 
كان  أس���ام���واه. فيما  إل���ى ج��ي��ان 
الفريق الغانى باعب واحد زائد 
فى الوسط عن نظيره األمريكى 
جن��ح ف��ى ب��ن��اء ال��ه��ج��م��ات ببطء 
وب��ذك��اء م��ن اخل��ل��ف، ملنح العبى 
التقدم  املهاجمن فرصة  الوسط 
إلى األم��ام، فلم يكن هجوم غانا 
مجرد  وال  تلقائيا  وال  عشوائيا 

إلقاء للكرة نحو ملعب املنافس. 
األمريكى  ال��ف��ري��ق  ش���ن   <<
ه��ج��وم��ه ال��ش��رس امل��ع��ت��اد، وكان 

تشكيله،  تعديل  وفى  املباراة  ق��راءة  فى  بارعا  برادلى  بوب  امل��درب 
فدفع بفيلهامر وهركوليز جوميز، بدال من ألتيدور وفيندلى، وكان 
ذلك يعنى أن يتقدم إلى األمام دونفان ودميبسى. ومع ذلك لم تنجح 
احملاوالت الهجومية األمريكية عندما قام الفريق الغانى ببناء حائط 
احلرم  دخ��ول  أو  االنقضاض  من  احلربية  الطائرات  ح��رم  دفاعى 
الغانى. فا قوة هجومية حقيقية ألى فريق دون الدخول إلى منطقة 
بعض  لكن  املهاجمن..  من  ع��دد  بأكبر  باملنافس  اخلاصة  اجل��زاء 
الفرق تقدر على خطف هدف أو هدفن بهجوم مضاد يستند على 

املهارة واجلرى املباشر والسرعة والقوة البدنية كما فعلت غانا.
>> وبالدفاع املنظم فازت أوروجواى على كوريا اجلنوبية أيضا. 
دافع منتخب أوروجواى فى نصف مباراته املهمة مع الفريق الكورى. 
وأجرى مدرب أوروجواى تغييرا بسيطا حن جعل دييجو فورالن يلعب 
فى األمام وخلفه جافانى من اجلهة اليمنى.. وتفوقت أوروجواى فى 
معركة الوسط حيث تراجع العبا االرتكاز فى كوريا للعمق ملساندة 
خط الظهر. باإلضافة إلى خسارة الفريق الكورى ألهم عناصر قوته، 
وهو التمرير القصير الدقيق، فلجأ املنتخب اآلسيوى إلى التمريرات 

الطويلة لكسب مساحات بسرعة، لكنه خسر تلك املساحات. 
>> حتكم منتخب أوروجواى فى إيقاع املباراة.. وفرض ذلك على 
ويرد  حيل،  من  ميلكون  ما  بقدر  اإلس��راع  يحاولون  فهم  الكورين. 

الفريق األمريكى الاتينى باإلبطاء مبا ميلكه من مهارات. 
لكنه  البطولة..  ه��ذه  فى  للفوز  الطريق  هو  اجليد  ال��دف��اع   <<
اختيار ال ينجح دائما، إنه يسمح ملريديه بالتقدم خطوات فى البطولة 
لكنه لن يسمح بالقفز إلى كأس البطولة.. الهجوم والقوة والسرعة 
والشجاعة واإلبداع وسيلة يحقق بها األبطال بطوالتهم.. وما علينا 

سوى االنتظار.

هكذا فازت غانا 
على الواليات املتحدة 

هولندا X سلوفاكيا
53رقم املباراة

ديرباناملدينة

موزيس مابيدااالستاد
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مونديال جنوب 
أفريقيا 2010

الفيفـــــــــــــا يتحــــــــــــدى احلگومـــــــــــــــة الفرنســــــــــــــية 

مبيا: أسود الكاميرون أسوأ 
من ديوك فرنسا

تاباريز: أوروجواى من أفضل 
8 منتخبات فى العالم الفيفا: جنوب أفريقيا فى طريقها لتقدمي كأس عالم »مثالية«

»أ.ف.ب« جابوالنى ستخضع للتقييم بعد املونديال من قبل الفيفا و أديداس  

 فالگه: واجهتنا صعوبات فى البداية ولگننا تفوقنا
 جوردان: حققنا 100% من أهدافنا بعد مضى 50% من عمر البطولة

 قلق فى »أديداس« من فشل الترويج للكرة بعد البطولة وتكبد خسائر مالية كبيرة

.. والتحقيق فى الشكاوى املوجهة لـ»جابوالنى« بعد املونديال

 أكد جيروم فالكه األمني العام لالحتاد الدولى 
لكرة القدم )فيفا( أن جنوب أفريقيا فى طريقها 
إلى تقدمي كأس عالم »مثالية« رغم الصعوبات التى 
واجهتها فى بداية كأس العالم املقامة حاليا، ورمبا 
تكون خيارا بديال الستضافة األحداث الرياضية 

فى حالة وقوع مشكالت فى املستقبل.
باستاد  فالكه فى مؤمتر صحفى عقد  وص��رح 
مرور  مبناسبة  جوهانسبرج  ف��ى  سيتي«  »س��وك��ر 
جنوب  فى  تستمر  التى  العالم  كأس  فترة  نصف 
املقبل »نعم، لقد جتاوزنا  يوليو   11 أفريقيا حتى 

املباراة  ووص���ف  ال��ب��داي��ة«  ف��ى  بسيطة  حت��دي��ات 
االفتتاحية التى أقيمت فى 11 يونيو بأنها »بداية 

صعبة«.
القارة  وشهدت بداية أول كأس عالم تقام فى 
غاب  ح��ي��ث  بالنقل  تتعلق  م��ش��ك��الت  األف��ري��ق��ي��ة 
ال��ت��ذاك��ر ع��ن م��ب��اراة وحفل  اآلالف م��ن ح��ام��ل��ى 
االفتتاح، ولكن بعدها بخمسة أيام قال فالكه إنه 

لم تعد هناك مشكالت كبيرة.
وقال فالكه »ميكننى القول بأننا إذا بقينا على 
نفس املستوى الذى ظهرنا عليه فى 11 يوليو بوم 

املباراة النهائية، سأقول إنها كأس عالم مثالية«.
وأضاف أنه إذا استمر كل شىء يسير بسالسة: 
»سيصبح اللجوء جلنوب أفريقيا مبثابة خطة بديلة 
العالم«،  ك��أس  تنظيم  دول��ة حتصل على حق  ألى 
كثيرا ما  التى  البالد  البطولة فى  بتنظيم  مشيدا 

حامت الشكوك حول قدرتها على االستضافة.
السويسرى جوزيف بالتر  ك��ان  م��ا،  وف��ى وق��ت 
رئيس الفيفا قد حذر بإمكانية اللجوء إلى »خطة 
بديلة« لتنظيم كأس العالم 2010 فى دولة أخرى، 
ولكنه قال فى العام اجلارى إنه صرح بذلك فقط 

ليضغط على اللجنة املنظمة من أجل دفع عجلة 
االستعدادات.

للجنة  التنفيذى  الرئيس  ج���وردان  دان��ى  وق��ال 
بالده  إن  العالم  لكأس  املنظمة  أفريقية  اجلنوب 
املشككني  على  ال���رد  ف��ى  هدفها  بالفعل  حققت 
فى أوروبا وغيرها، وذلك رغم أنه ال يزال يتبقى 

15يوما على نهاية البطولة.
»قطعنا  الصحفى:  املؤمتر  فى  ج���وردان  وق��ال 
من  لكننا حققنا %100  البطولة،  50%م��ن مشوار 

أهدافنا«.

أوسكار تاباريزألبيول

أكد جنم دفاع الكاميرون ستيفان مبيا أن منتخب 
ب��الده ال��ذى خرج من ال��دور األول فى بطولة كأس 
أسوأ  حالته  أفريقيا  بجنوب  حاليا  املقامة  العالم 

بكثير من ديوك منتخب فرنسا.
الفرنسية  »ليكيب«  وفى حوار خاص مع صحيفة 
التى  امل��ش��اك��ل  م��ن  أس��ف��ه  ع��ن  مبيا  أع���رب ستيفان 
وقعت داخل فريقه ووصفها بأنها أكبر بكثير من ما 
حدث فى معسكر الفريق الفرنسى. »لقد قرأت فى 
الصحف الكثير عن املشاكل التى يعانى منها الديوك 
يفوق  أن ما حدث داخل معسكرنا  لكم  أؤكد  ولكنى 
بكثير مشاكل فرنسا ولكن الفارق الوحيد هو أنه ال 
أحد يعلم مبا يدور لدينا«. وقال جنم فريق مارسيليا 
املونديال  فى  جيدة  عروضا  قدمنا  »لقد  الفرنسى: 
حالة  بسبب  أب��دا  نفز  ل��م  ولكننا  أه��داف��ا  وأح��رزن��ا 

الفريق النفسية السيئة ومشاكله داخل املعسكر«.
واع���ت���رف س��ت��ي��ف��ان، م��ب��ي��ا أن ع��الق��ة األس����ود 
حياة  ه��ن��اك  يكن  فلم  ج���دا،  سيئة  ك��ان��ت  ببعضها 
ف���ى م��ع��س��ك��ره��م وك���ل الع���ب ك���ان ب��غ��رف��ت��ه. »بول 
لوجني املدير الفنى قال إنه يتحمل مسئولية فشل 
بكل صراحة  أؤكد  ولكنى  املونديال  فى  الكاميرون 
أننا نحن املخطئني فهناك الكثير من املشاكل بيننا، 
ولكى يسترد منتخب األسود حالته الطبيعية فعلينا 
أن نحل مشاكلنا الداخلية فنحن لم نتعلم من درس 

كأس األمم األفريقية.«
وقال ستيفان مبيا: »بهذة احلالة عدنا إلى ديارنا 
بدون نقطة، وهذا شىء غير مقبول وغير طبيعى«.

ملنتخب  ال��ف��ن��ى  امل��دي��ر  ت��اب��اري��ز  أوس���ك���ار  يتطلع 
الثمانية،  دور  فى  الفاصلة  املباراة  إلى  أوروج���واى 
للفوز على كوريا اجلنوبية 1/2  بعد أن قاد فريقه 

دور الستة عشر ملونديال جنوب أفريقيا.
وقال تاباريز »أمامنا ستة أيام لالستعداد، ونحن 
من بني أفضل ثمانى فرق فى كأس العالم، وقد مر 
زمن طويل على آخر مرة حققنا فيها هذا الهدف، 
نحقق  أن  ون��ح��اول  املقبلة  امل��ب��اراة  دخ���ول  ون��ع��ت��زم 

الفوز«.
وقال:  ال��ك��ورى،  باملنتخب  كثيرا  تاباريز  وأش���اد 
وصفه  ف��ري��ق  أم���ام  للغاية«،  م��ب��اراة صعبة  »ك��ان��ت 

املدرب بأنه »رمبا األقوى فى آسيا«.
القدم حول  ك��رة  ت��وازن  كيفية  يثبت  »ه��ذا  وتابع 
نقطة  ك��ان  كوريا  تعادل  أن  تاباريز  وأك��د  العالم«، 

حتول فى املباراة.
وأشار »هدف كوريا كان مفتاح حتسننا، أدركنا أنه 
من املمكن أن نتلقى هدفا ولعبنا بشكل أفضل فى 
الدقائق األخيرة، وجنحنا فى تسجيل هدف احلسم 

الذى كفل لنا الفوز«.

القبض على إرهابيني إصابة ألبيول 
حاوال دخول جنوب أفريقيا

استقبال األبطال للمنتخب السلوفينى 
الفرنسيون يبررون سلوك 

الديوك بفقدان املجتمع لقيمه

نادال يحقق فوًزا ماراثونًيا
 ويعبر للدور الرابع لبطولة وميبلدون

.. وصدام بني سيرينا وشارابوفا

رأى صينى: كأس العالم گارثة
على االقتصاد العاملى

»أ.ف.ب« شارابوفا  

خاض رافائيل نادال جنم التنس اإلسبانى 
واملصنف األول على العالم، مباراة من خمس 
ثالث  غضون  فى  الثانية  للمرة  مجموعات 
فى  مقعده  حجز  فى  جنح  ولكنه  مباريات، 
الدور الرابع ببطولة وميبلدون البالغ مجموع 
فى  ال��ف��وز  بعد  دوالر،  مليون   20 جوائزها 
مباراة ماراثونية على األملانى فيليب بيتشنر 
فى  و3/6  و2/6   )7/5( و7/6  و6/4   4/6

الدور الثالث للبطولة.
للبطولة،  ال��ث��ان��ى  املصنف  ن���ادال  وتلقى 
على  ال��ع��الج   ،2008 ف��ى  باللقب  وال��ف��ائ��ز 
النهاية  ولكن فى  ذراع��ه وقدمه عدة مرات 
فى  العالم  على   41 املصنف  ببيتشنر  أطاح 

ثالث ساعات و45 دقيقة.
للغاية  كانت صعبة  »املباراة  ن��ادال:  وق��ال 
ببيتشنر يسدد ضربات  وكان  لى..  بالنسبة 
اإلرس��ال بشكل ال يصدق فى أغلب فترات 
ال��ش��ىء فى  امل��ب��اراة، وغ��ي��رت خطتى بعض 
نهاية  خط  خلف  وبقيت  الرابعة،  املجموعة 
امللعب، هذا منحنى وقتا أكثر حملاولة تسديد 
الكرة فى نهاية امللعب، ولعبت بشكل جيد«.

وأكد نادال أنه سيخضع للفحص الطبى 
أن��ه سيتعافى  إل��ى  اإلص��اب��ة، مشيرا  بسبب 
االثنني  اليوم  الرابع  ال��دور  فى  مباراته  قبل 
أمام الفرنسى بول هنرى ماثيو الذى تغلب 
 )5/7(  6/7 باكر  دى  ثيمو  الهولندى  على 

و6/7 )6/8( و7/6 )10/8( و4/6.
وسحق السويدى روبن سودرلينج املصنف 

السادس منافسه البرازيلى توماس بيلوسى 
4/6 و2/6 و5/7.

سيرينا  األمريكية  التنس  وصعدت جنمة 
ويليامز إلى الدور الرابع بعدما تغلبت على 
6/صفر  سيبولكوفا  دومينيكا  السلوفاكية 

و5/7 
وكانت وليامز تشعر باألسف ألنه لم يكن 
امللعب  لها أن تخوض مباراة فى  املقرر  من 
الرئيسى خالل زيارة امللكة إليزابيث الثانية 
يوم  إجنلترا  عموم  ل��ن��ادى  بريطانية،  ملكة 

اخلميس.
فينوس  وشقيقتها  سيرينا  واس��ت��ح��وذت 
ببطولة  ألقاب  عشرة  آخر  من  ثمانية  على 
ومي��ب��ل��دون، وس��ت��ل��ت��ق��ى س��ي��ري��ن��ا ف��ى الدور 
وكانت  شارابوفا،  ماريا  الروسية  مع  الرابع 
شارابوفا قد تغلبت على ويليامز فى نهائى 

بطولة عام 2004.
أجنيسكا  ال��ب��ول��ن��دي��ة  ص���ع���دت  ك���ذل���ك 
إلى  للبطولة  السابعة  املصنفة  رادفانسكا 
سارة  اإليطالية  على  بفوزها  ال��راب��ع  ال��دور 

إرانى 3/6 و1/6.
ساعتني،  نحو  »لعبنا  رادفانسكا  وقالت 
سعيدة  كنت  وصعبة.  طويلة  م��ب��اراة  كانت 
البداية  منذ  جيدا  اإلرس���ال  ضربات  بلعب 

وحتى النهاية«.
على   16 امل��ص��ن��ف��ة  ش���اراب���وف���ا  وف������ازت 
 5/7 ستريكوفا  زاالفوفا  باربورا  التشيكية 

و3/6.

  )أ.ش.أ(:
العالم  ك��أس  لنهائيات  املنظمة  اللجنة  عملت 
القدم  ل��ك��رة  ال��دول��ى  واالحت����اد  أفريقيا  بجنوب 
على  يتم احلصول  حتى  وس��اق  قدم  على  )فيفا( 
لكأس  احلاليه  النسخة  من  مرضية  مادية  نتائج 
للمرة  السمراء  ال��ق��ارة  تستضيقها  والتى  العالم 
الدالئل تشير  أن جميع  تاريخها غير  األول��ى فى 
االقتصاد  على  »ك��ارث��ة«  مبثابة  ستكون  أنها  إل��ى 

العاملى. 
ال��س��ب��ت صحيفة  ال��ي��وم  ن��ش��رت��ه  ت��ق��ري��ر  وأورد 
)ال���ش���ع���ب( ال��رس��م��ي��ة ال��ن��اط��ق��ة ب��ل��س��ان احلزب 
بها  ق���ام  إح���ص���اءات رس��م��ي��ة  الصينى  ال��ش��ي��وع��ى 
املعهد السويسرى للبحوث، أظهرت أنه طوال فترة 
إقامة هذا احلدث توقف عن العمل نصف موظفى 
البلدان املشاركة فى نهائيات كأس العالم وعددها 
32 دولة وفضلوا التفرغ ملشاهدة املباريات، األمر 
الذى نتج عنه خسائر اقتصادية عاملية ال تقل عن 
تزيد  أن  املرجح  فمن  وعليه  دوالر  مليارات   104
نهائيات كأس العالم من تفاقم األزمة االقتصادية 

التى تعصف حاليا بجميع أنحاء أوروبا.
أكبر  يعتبر  العالم  كأس  أن  إلى  وبالنظر  كذلك 
حدث فى العالم من حيث مدى تأثيره وشعبيته فقد 
أعلنت الدول ال�32 املشاركة منتخباتها فى نهائيات 
العالم إغالق املدارس والبنوك وغيرها من  كأس 
املشاريع فى وقت مبكر من بداية مباراة منتخباتها 
إلعطاء فرصة ملوظفيها ملشاهدة املباريات وحتى 
الدول التى لم تشارك منتخباتها فى هذه الدورة 

فليست باستثناء من تضرر العمل الفعلى. 
وتشير التقديرات إلى أن أملانيا واملكسيك هما 
قدرها  بخسارة  اقتصاديا  األكثر ضررا  الدولتان 

إلى  تصل  بخسارة  البرازيل  تليهما  مليار،   1.7
1.2 مليار دوالر أمريكى ، بينما األرجنتني تقدر 
خسارتها ب� 485 مليون دوالر أمريكى وقال ويليام 
شميت املسئول عن التحقيق فى كأس العالم إنه 
سيصل عدد املشاهدين للتليفزيون خالل املباريات 
ما ال يقل عن مليار شخص مما قد يتسبب فى 

خسائر اقتصادية فادحة. 
وتعتبر البرتغال من بني دول االحتاد األوروبى 
عن  املوظفني  غياب  بسبب  اقتصاديا  املتضررة 
العمل وتشير التقديرات إلى أن كل موظف واحد 
يورو على  البرتغال تسبب فى خسارة 26.3  فى 
األقل خالل املباريات الثالث األولى فى نهائيات 
انخفاض  ف��ى  ال��ع��ال��م وه���ذا س���وف يسهم  ك���أس 

ملحوظ فى الناجت احمللى اإلجمالى للبرتغال. 
االحتاد  فى  املالى  البرتغال  وبسبب وضع  لكن 
األوروبى باإلضافة إلى نسبة املوظفني البرتغاليني 
وبلدان  وأملانيا  وال��دمن��ارك  هولندا  فى  العاملني 
أخرى وهم أكثر حرصا على كسب الثروات، لذا 
البرتغال من خسارة  تعانى  أن  املستبعد  فإنه من 

اقتصادية خطيرة.
أن 31.8  إلى  االحصاءات  تشير  إجنلترا  وفى 
مليون موظف إجنليزى ينهى العمل فى وقت مبكر 

للتفرغ ملشاهدة عرس املونديال.
ووفقا لشركة اإلطارات القارية املساعدة للفيفا 
فى إجراء االحصاءات فإن 31.85 مليون موظف 
العمل فى  تركوا  بأسباب مختلفة وذرائع متنوعة 
الغرض  أن  للجميع  لكن كان معروفا  وقت مبكر، 
املنتخب  الذهاب ملشاهدة وتشجيع  األساسى هو 
االقتصاد  يواجه  أن  االحصاء  وتوقع  اإلجنليزى 

اإلجنليزى ضربة قاصمة.

ألبيول  راؤول  اإلسبانى  املنتخب  مدافع  تعرض 
إلصابة فى ساقه اليمنى ونقل إلى أحد مستشفيات 
لفحص  خضع  حيث  البالد(،  )وسط  بوتشفستروم 

مقطعى.
بعد  التدريب  مدريد خالل  ريال  مدافع  وأصيب 
احتكاك مع زميله فيرناندو لورنتى بحسب ما ذكر 
متحدث باسم االحتاد اإلسبانى لكرة القدم، مضيفا: 
»يبدو أن اإلصابة أقل خطورة مما كنا نتوقع«، دون 
أن يعطى أى تفاصيل إضافية حول االصابة أو املدة 
التى سيغيب فيها املدافع البالغ من العمر 24 عاما 

عن املالعب.
ريال مدريد شابى  إلى زميله فى  ألبيول  وانضم 
اليمنى  الكاحل  ف��ى  الل��ت��واء  تعرض  ال��ذى  ألونسو 
خالل لقاء أبطال أوروبا مع تشيلى فى ختام الدور 
فيرناندو  اإلجنليزى  ليفربول  مهاجم  وإل��ى  األول، 

توريس الذى يعانى من مشكلة عضلية.
أن  بوسكى  دل  فيسنتى  املنتخب  م���درب  وأك���د 
الونسو قد يغيب عن لقاء الثالثاء أمام البرتغال فى 

دور ال�16، فيما سيكون توريس جاهزا للعب.

شخصني  أف��ري��ق��ي��ة  اجل��ن��وب  ال��ش��رط��ة  اعتقلت 
العبور  محاولتهما  أثناء  إرهابيان  أنهما  فى  يشتبه 
تقارير  أوردت  حسبما  أفريقيا  جنوب  داخ��ل  إل��ى 
وقالت  األم���ن.  بشأن  امل��خ��اوف  يثير  مم��ا  إعالمية 
صحيفة »صنداى تاميز« اجلنوب أفريقية إن اثنني 
من املواطنني الباكستانيني، أحدهما يشتبه فى أن له 
صلة بهجمات إرهابية عام 2008 فى مومباى، حاوال 
مزورة  كينية  سفر  بجوازات  أفريقيا  جنوب  دخ��ول 
الدولية  الشرطة  استدعاء  املاضى. ومت  األحد  يوم 
)اإلنتربول( للتحقق مما إذا كان أحد املشتبه فيهما 
قتل  التى  مومباى  بهجمات  لصلته  بالفعل  مطلوب 
فيها نحو 200 شخص تقريبا. وقال املتحدث باسم 
إن االعتقاالت  نايدو  أفريقيا فيشنو  شرطة جنوب 

أثبتت أن اإلجراءات األمنية مشددة حول البطولة.
وقبل بدء املسابقة، كانت هناك مخاوف من قيام 
جماعة الشباب اإلسالمية املتطرفة بالصومال والتى 

لها صلة بتنظيم القاعدة مبحاولة شن هجوم.

الدور  من  خ��رج  ال��ذى  السلوفينى،  املنتخب  وج��د 
املقامة  العالم  كأس  ببطولة  املجموعات(  )دور  األول 
عودته  لدى  حافال  استقباال  أفريقيا،  بجنوب  حاليا 
إل��ى ب���الده، واح��ت��ش��د أك��ث��ر م��ن أل��ف��ى مشجع هتفوا 
عشرة  احتشد  كما  ليوبليانا،  م��ط��ار  ف��ى  للمنتخب 
ورفع  املدينة،  وسط  فى  الفريق  لتحية  آخرين  آالف 
اإلشادة،  كلمات  حتمل  ورسائل  شعارات  املشجعون 
مثل »أنتم أبطالنا«. ونقل موقع االحتاد الدولى لكرة 
القدم )فيفا( عن املهاجم ميليفوى نوفاكوفيتش قوله: 
حقا  أتوقع  لم  ولكننى  تساندنا،  بالدنا  أن  نعلم  »كنا 

مثل هذا االستقبال«.

»سود  صحيفة  نشرته  ل��ل��رأى  اس��ت��ط��الع  أظ��ه��ر 
ي��رون أن  الفرنسيني  الفرنسية أن 53% من  وس��ت« 
الدور األول  الذى خرج من  سلوك منتخب بالدهم 
ف��ق��دان املجتمع  ال��ع��ال��م، يعكس  ك���أس  ب��ط��ول��ة  م��ن 
القدم  ك��رة  فى  خلل  مجرد  وليس  لقيمه  الفرنسى 

الفرنسية.
فى  امل���ش���ارك���ني  م���ن   %43 رأى  امل���ق���اب���ل،  وف����ى 
يعكس  ال  الفرنسى  املنتخب  سلوك  أن  االستطالع 
سوى خلل وفقدان القيم فى أوساط محترفى كرة 

القدم فقط.

قناة فرنسية حتقق أعلى نسبة مشاهدة فى لقاء إسبانيا وتشيلى )فيفا(  القدم  لكرة  الدولى  االحت��اد  بعث 
لتذكير  الفرنسية  الرياضة  وزارة  إلى  ببيان 
فى  ال��ت��دخ��ل  ع��دم  ب��ض��رورة  بها  املسئولني 
ش��ئ��ون احت���اد ك��رة ال��ق��دم ال��ف��رن��س��ى، بينما 
املبكر من  تعالج احلكومة فضيحة اخل��روج 

كأس العالم 2010.
روزلني  الفرنسية  الرياضة  وزي��رة  وكانت 
ب��اش��ول��و ق��د ص��رح��ت ف��ى وق���ت س��اب��ق بأن 
خروج  بعد  ستتدخل  الفرنسية  احل��ك��وم��ة 
املجموعات  دور  م���ن  ال��ف��رن��س��ى  امل��ن��ت��خ��ب 

مبونديال جنوب أفريقيا.
وذكرت شبكة )سكاى سبورت( البريطانية 
الرياضية أن قوانني الفيفا متنع احلكومات 
من التدخل فى إدارة احتادات الكرة. وقال 
جيروم فالكه، سكرتير عام الفيفا، إن االحتاد 

ذكر فرنسا بعدم تخطى ذلك اخلط.
ال���س���اب���ق نشاط  ف����ى  ال��ف��ي��ف��ا  وع���ل���ق���ت 
املشاركة  م��ن  منتخباتها  ومنعت  احت���ادات 
حدوث  ترى  عندما  الدولية  املنافسات  فى 

تدخالت سياسية.

وقال فالكه »لقد حتدثنا مع مكتب وزيرة 
للحرص  ح��اج��ة  ه��ن��اك  إن  وقلنا  ال��ري��اض��ة 
احتادات  حكم  بذاتية  يتعلق  فيما  الشديد 
الكرة«. وأضاف: »ميكنهم االجتماع والنقاش 
وط��ل��ب االع��ت��ذار م��ن االش��خ��اص املعنيني، 
إذا  ألن��ه  حريصني؛  يكونوا  أن  يجب  ولكن 
ف��إن��ه سيكون ه��ن��اك رد فعل  ت��دخ��ل  ح��دث 
للفيفا مثلما يحدث مع أى دولة فى العالم..
ما أقوله هو أننا سننظر بالتأكيد فيما تفعله 

فرنسا«.

والتى  وتشيلى  إسبانيا  مباراة  مشاهدى  ع��دد  بلغ 
جرت فى إطار اجلولة األخيرة من املجموعة الثامنة 
فى بطولة كأس العالم فى جنوب أفريقيا 5.7 مليون 

شخص على قناة »تى. إف. 1« الفرنسية. 
وك����ان ال��ل��ق��اء ق��د ان��ت��ه��ى ب��ف��وز ال��ف��ري��ق اإلسبانى 
ليتصدر   1/2 ال��ت��ش��ي��ل��ى  ن��ظ��ي��ره  ع��ل��ى  )امل����ات����ادور( 
مجموعته برصيد 6 نقاط بفارق األهداف عن تشيلى 

صاحب املركز الثانى. 
القناة  أن  الفرنسية  »ل��وم��ون��د«  صحيفة  وذك���رت 
حققت أعلى نسبة مشاهدة متفوقة بذلك على بقية 

القنوات األخرى.
وكان ستيفان دوبرجى، مدير القسم الرياضى فى 
القناة الفرنسية، صرح بأن »تى. إف. 1« تتوقع حتقيق 

إيرادات إعالنية تبلغ 63 مليون يورو.
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ملونديال  الرسمية  ال��ك��رة  »ج��اب��والن��ى«  ت��واج��ه 
حياتها  ينهى  قد  حقيقيا  خطرا  أفريقيا  جنوب 
على  قصيرة  فترة  م��رور  بعد  الكرة  مالعب  فى 
استخدامها وهو ما ميكن أن ميثل ضربة قاسمة 
األدوات  لتصنيع  األمل��ان��ي��ة  »أدي������داس«  ل��ش��رك��ة 
الرياضية والتى تتولى صناعة كرة املونديال منذ 

مونديال 1970.
ال��ع��ام للفيفا أن  وص��رح ج��ي��روم فالكه األم��ني 
»أدي����داس«  ش��رك��ة  م��ع  اجتماعا  سيعقد  الفيفا 
لبحث الشكاوى املتعددة التى وجهت جلابوالنى. 

وقال فالكه فى تصريحات للصحفيني: »الفيفا لم 
يتجاهل االنتقادات التى وجهت جلابوالنى لذلك 
سوف نعقد اجتماعا مع بعض اخلبراء باإلضافة 
للنظر  املونديال  انتهاء  أدي��داس عقب  إلى شركة 

فى هذه الشكاوى«.
وزن  حت��دد  معايير  ه��ن��اك  أن  فالكه  وأض���اف 
فى  توافرها  يتعني  معايير  وه��ى  وحجمها  الكرة 
أهم أداة من أدوات اللعبة ولذلك فإنه ينبغى أن 

تكون هذه الكرة كرة مثالية.
وقال فالكه: »نعم هناك مشاكل وسوف نرى ما 

ميكن عمله ملعاجلة هذه املشاكل«.
ويذكر أن شركة أديداس تأمل فى بيع 13 مليون 
كرة جابوالنى للجمهور بعد انتهاء املونديال غير 
كبار جنوم  من  للكرة  وجهت  التى  االنتقادات  أن 
مرور  بعد  املالعب  فى  حياتها  تنهى  قد  العالم 
كان  شهر واحد فقط على استخدامها فى حني 
التى استخدمت  الكرات السابقة  متوسط أعمار 
منها  كاملة،  سنوات   4 السابقة  املوندياالت  فى 
الكرة »تيمجيست« التى قدمت فى مونديال أملانيا 
2006، ومت استخدامها منذ املونديال حتى املوسم 

وانتجت  كبير،  بنجاح  أوروب���ا  ق��ارة  ف��ى  املنصرم 
الشركة منها عدة أشكال حسب الطلب.

وي��ذك��ر أن ش��ك��وى جن���وم ال��ك��رة ال��ع��امل��ي��ة مثل 
كريستيانو  والبرتغالى  ميسى  ليونيل  األرجنتينى 
واإلجنليزى  توريس  فيرناندو  واإلسبانى  رونالدو 
واين رونى تركزت فى ارتفاع مسار جابوالنى فى 
الالعبني  أرج��ل  على  ومت��رده��ا  بقوة  ركلها  ح��ال 
الطائر«  »على  واح��دة  م��رة  من  ركلها  يتم  عندما 
ف��ض��ال ع���ن ص��ع��وب��ة ال��ل��ح��اق ب��ه��ا ل���و ارتطمت 

باألرض.
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زاهر يجتمع مبستشاريه لدراسة طرق استمراره فى رئاسة احتاد الكرة
     حلمى: تنفيذ احلگم ال يعنى بطالن القرارات السابقة.. وحسنى يطالب اللجان باستمرار العمل اليومى

 كتب ــ محمد البنهاوى:
اآلن  ــ حتى  الكرة  رئيس احتاد  زاهر  يعقد سمير 
القانونيني  املستشارين  مــع  مبنزله  طــارئــة  جلسة  ــــ 
لالحتاد من أجل بحث موقف زاهر من رئاسة االحتاد 
ببطالن  العليا  اإلداريـــة  احملكمة  حكم  صــدور  عقب 

ترشيح زاهر لرئاسة االحتاد.
وأكد حسني حلمى املستشار القانونى لالحتاد أنه 
على الرغم من أن حكم احملكمة اإلدارية العليا نهائى 
فإن هناك العديد من اإلجــراءات القانونية التى من 
املمكن اتخاذها فى تلك األمور منها رفع طلب عاجل 
للمحكمة إليقاف احلكم وهو ما سيناقشه املستشارون 
املقبلة.  القليلة  الساعات  زاهر خالل  مع  القانونيون 

الرئيس  اللحظة هو  وأكد حلمى أن زاهر حتى هذه 
اجلهات  تقوم  حتى  الكرة  الحتــاد  املنتخب  الشرعى 
املعنية بتنفيذ احلكم وأنه لو كان هناك اجتماع ملجلس 
اإلدارة غدا فإن زاهر من حقه أن يقوم برئاسة هذا 

االجتماع.
عقب  بيان  بعمل  سيقوم  املجلس  أن  حلمى  وأكــد 
اخلطوات  على  للتأكيد  مباشرة  زاهر  مع  اجتماعهم 
التى سيتم اتخاذها فى هذا املوقف كما سيتم التأكيد 

على االحترام الكامل ألحكام القضاء املصرى.
ونفى حلمى ما تردد فى العديد من وسائل اإلعالم 
فى الساعات املاضية أنه فى حالة تنفيذ حكم القضاء 
فى  زاهــر  اتخذها  التى  القرارات  جميع  إلغاء  سيتم 

ديسمبر 2008  بدأت فى  والتى  واليته احلالية  فترة 
التى  والعقود  الــقــرارات  جميع  أن  حلمى  أكــد  حيث 
يتم  وال  ســاريــة  االحتـــاد  رئــيــس  زاهـــر  وقعها سمير 

إلغاؤها بإبعاد زاهر عن االحتاد.
ومحمود  الــهــوارى  وحــازم  عبدالغنى  وكــان مجدى 
أمس  ظهر  بعد  توجهوا  قد  الشامى  ومحمود  طاهر 
األول إلى منزل سمير زاهر وأكدوا دعمهم الكامل له 
وتناولوا احلديث عن مستقبل االحتاد خالل املرحلة 
التنفيذى  ــر  املــدي عــقــد صـــالح حسنى  كــمــا  املــقــبــلــة 
لالحتاد اجتماعا مع رؤساء االحتاد والعاملني طالبهم 
اليومى داخل االحتاد وطالب  العمل  خالله مبباشرة 
املوسم  النطالق  استعدادا  عملها  باستمرار  اللجان 

القضائية  األزمــة  فى  أنفسهم  إقحام  وعــدم  اجلديد 
اإلخالل  يحاول  شخص  أى  متوعدا  حاليا  املوجودة 

بنظام االحتاد خالل املرحلة احلالية.
أو أى  ــدة  ــوري أب للمهندس هــانــى  الــالئــحــة  وجتــيــز 
عضو من أعضاء مجلس اإلدارة االستقالة من منصبه 
والــتــرشــح إلــى رئــاســة احتـــاد الــكــرة فــى االنتخابات 
قبل  الالئحة  حسب  إجــراؤهــا  سيتم  التى  التكميلية 
من  أنــه  أى  املقبل  سبتمبر   30 فى  القانونى  املوعد 
حق هانى أبوريدة نائب رئيس االحتاد احلالى الترشح 
املقبلة  التكميلية  االنــتــخــابــات  فــى  االحتـــاد  لرئاسة 
وهذا  موسمني  ملدة  احلالى  املجلس  دورة  واستكمال 
ال مينعه من الترشح على رئاسة االحتاد فى الدورة 

االنتخابات  تكون  أن  قانونى  مصدر  ونفى  املقبلة. 
ترشح  الذى  الثالثى  على  مقصورة  املقبلة  التكميلية 
لرئاسة االحتاد فى الدورة املاضية وهم كمال درويش 
االنتخابات  أن  وأكــد  شاكر  وأشـــرف  خليل  وأســامــة 
الترشح  أى شخص  التى ستجرى من حق  التكميلية 

لها مبن فيهم أعضاء االحتاد احلاليون.
كما نفى نفس املصدر أن يكون من حق كمال 
املجلس  برئاسة  يفوز  أن  االحتــاد  رئيس  درويــش 
بعد أن قام برفع مذكرة للمجلس القومى للرياضة 
من أجل املطالبة برئاسته لالحتاد مبا أنه حصل 
فى  زاهــر  بعد سمير  األصـــوات  أعلى  ثانى  على 

االنتخابات األخيرة.

الئحة االحتادات متنع تصعيد املرشح 
الثانى ..وأبوريدة يدعو النتخابات عاجلة

احلرس يبحث عن حارس مرمى
.. ويختبر السنغالى إميانويل

 كتب ــ عادل هيبة:
ــى مــن الــتــوصــل التفاق  اقــتــرب الـــنـــادى األهــل
نــهــائــى مــع املــهــاجــم عــمــاد متعب لــإبــقــاء عليه 
»الشروق«  علمت  حيث  الفريق،  صفوف  ضمن 
أن محمد عبدالوهاب عضو مجلس إدارة النادى 
السابق قد قطع شوطا طويال من املفاوضات مع 
الالعب إلقناعه بالتراجع عن االنتقال الستاندر 
لييج البلجيكى الذى وقع له منذ أسبوعني ويتبقى 
فقط أمام مسئولى األهلى التوصل لنقطة اتفاق 
بالعقد  اخلاصة  الشروط  بعض  حول  متعب  مع 
اجلديد، حيث يفضل متعب وضع بند فى العقد 
تلقيه  حالة  فــى  األهــلــى  عــن  بالرحيل  لــه  يسمح 
باحلصول  االلتزام  دون  احتراف خارجى  لعرض 
على موافقة مسئولى األهلى مع حصول األهلى 

على 500 ألف يورو.
وكشفت »الشروق« عن استناد مسئولى األهلى 
ستاندرلييج  مــع  متعب  عقد  فــى  شــرط  لــوجــود 
بني  تلقائيا  الــتــعــاقــد  بفسخ  يقضى  البلجيكى 
الطرفني فى حالة عدم سفر متعب لالنتظام فى 
لذلك  املقبل  يوليو   1 يوم  لييج  ستاندر  تدريبات 
ميارس مسئولو األهلى ضغوطا كبيرة على متعب 
إلقناعه بالتمسك بهذا البند والتراجع عن فكرة 
مع  يتناسب  ال  ــذى  ال البلجيكى  للنادى  الرحيل 

قدراته الفنية بحسب تأكيداتهم له.
الفنى لألهلى  املــديــر  ــبــدرى  ال ويــعــول حــســام 
الكثير على جناح مسئولى األهلى فى إقناع متعب 
الــفــريــق فــى حــاجــة ماسة  بــالــبــقــاء، ال سيما أن 
لوجوده فى الوقت احلالى الذى يعد فيه متعب، 
البدرى، أفضل مهاجم فى  تأكيد حسام  بحسب 

مصر.
ومن املنتظر أن تشهد الساعات القليلة املقبلة 
متعب  مع  للمفاوضات  األهلى  مسئولى  تكثيف 
واحلصول على توقيعه على العقود اجلديدة التى 
يظل مبوجبها مع الفريق ملدة موسمني جديدين.

مدير  القيعى  عــدلــى  نقل  أخـــرى،  ناحية  مــن 
اجللسة  تفاصيل  باألهلى  الرياضى  االستثمار 
العراقى  املهاجم  مــع  األول  أمــس  عقدها  الــتــى 
اإلماراتى  الشارقة  فى  احملترف  كرمي  مصطفى 
ملسئولى جلنة الكرة والذين رحبوا بإمتام التعاقد 
مع الالعب فى حالة موافقة حسام البدرى املدير 
الفنى للفريق والــذى لم ميانع على اإلطــالق فى 

ضم الالعب لتعزيز خط الهجوم.
وعلى الرغم من موافقة البدرى على ضم كرمي 
فإن األهلى أرجأ التفاوض بشكل رسمى مع نادى 
الشارقة حول ضم الالعب بعدما كشف كرمي عن 
الشارقة  حصول  دون  لألهلى  انضمامه  إمكانية 
على أى مقابل مالى فى حالة استقرار البرتغالى 
مانويل كاجودا املدير الفنى للشارقة على التعاقد 
مع ثالثة محترفني جدد لتدعيم صفوف الفريق 
الدورى  بطولة  على  املنافسة  فــى  يرغب  الــذى 
اإلماراتى، وعندها ستكون مهمة انتقاله لألهلى 
أسهل بكثير فى ظل القرار اجلديد لرابطة دورى 
احملترفني  عــدد  بتخفيض  اإلمــاراتــى  احملترفني 
األجانب إلى ثالثة العبني فقط بدال من 4 العبني 
بطولة  على  تتنافس  التى  األندية  من  فريق  لكل 

دورى احملترفني.
لألهلى  الفنى  اجلهاز  تلقى  آخــر،  جانب  على 
أندية  أحـــد  بيلفيلد  أرمــيــنــيــا  ـــادى  ن مــن  عــرضــا 
الدرجة الثانية فى أملانيا للعب مع الفريق خالل 
أملانيا  فــى  حاليا  األهــلــى  يقيمه  الـــذى  املعسكر 
والذى بدأه األهلى أمس األول استعدادا للموسم 
النيجيرى  هارتالند  ومواجهة  اجلــديــد  الــكــروى 
ملباريات  االولــى  املقبل فى اجلولة  يوليو  يوم 17 
دورى  لبطولة  الثانية  املجموعة  فــى  الفريقني 

أبطال أفريقيا.
وخاض األهلى أول مران له أمس بعدما فضل 
اجلهاز الفنى منح الالعبني راحة عقب الوصول 

ألملانيا لتفادى اإلرهاق. 
لتحقيق  الفنى  املــديــر  الــبــدرى  حسام  ويسعى 
ــفــادة ممــكــنــة مــن معسكر اإلعــــداد  أقــصــى اســت
التى  الــفــريــق  لقائمة  النهائى  للشكل  والــتــوصــل 
ستضم 25 العبا من بني شريف إكرامى وأحمد 
عادل عبداملنعم ومحمود أبوالسعود ووائل جمعة 
وأحمد السيد ومحمد سمير وشريف عبدالفضيل 
وسيد معوض واألجنولى جيلبرتو وحسام عاشور 
بركات  ومحمد  شبيطة  ومصطفى  وأحمد حسن 
دوفوركى  فرانسيس  والليبيرى  فتحى  وأحــمــد 
طلعت  ومحمد  حسنى  وأسامة  أبوتريكة  ومحمد 
ــو« وأحــمــد شكرى  ومــصــطــفــى مــحــمــود »عــفــروت
وعبدالله فاروق وسعد الدين سمير وجمال حمزة 
وعبداحلميد شبانة ومحمد فضل واملعتز بالله إينو 

ومحمد ناجى »جدو« واجلزائرى أمير سعيود.

األهلــــــى يقتــــــــــــرب مـــــــــــن اإلبقـــــــــــــــاء عـلــــــــى متعـــــــــب
 ستاندر لييج البلجيكى وضع احلل السحرى.. والالعب ينتظر املوافقة على شروطه للتوقيع رسمًيا.. والبدرى يوافق على التعاقد مع مصطفى كرمي

..واملطالبة باستبعاد نصر 
أبواحلسن من رئاسة اإلسماعيلى

 كتب ــ جمال نورالدين:
جاء حكم احملكمة اإلدارية العليا بعدم قبول الطعن 
املقدم من سمير زاهر ضد استبعاده من رئاسة احتاد 
كرة القدم استنادا إلى بند حسن السمعة فى الئحة 
فى  االجــتــهــادات  بــاب  ليفتح  الرياضية  االحتــــادات 
القرار  من سيخلف زاهــر فى رئاسة االحتــاد، وهــو 
الذى من املمكن أن يثير عالمات االستفهام خاصة 
أن تلك األوراق واملستندات كانت ضمن ملف سمير 
زاهر عند ترشحه النتخابات احتاد الكرة فى دوراته 
نفسه  اإلداريـــة  أحــد من اجلهة  يكلف  ولــم  السابقة 
بأن يبحث فى صحة األوراق أو بنود الالئحة ومدى 

تطابق املرشحني لها. 
املجلس  رئــيــس  صقر  حسن  املهندس  عقد  وقــد 
لــلــريــاضــة اجــتــمــاعــا أمـــس مــع مستشاريه  الــقــومــى 
املجلس  داخــل  القانونية  الشئون  خــبــراء  مــن  وعــدد 
املأزق  من هذا  للخروج  القانونية  اإلجــراءات  لبحث 
داخل  االستقرار  من  حالة  تتيح  والبحث عن صيغة 
القضائى،  احلكم  بتنفيذ  االعتراف  مع  الكرة  احتاد 
وقد أكد مصدر قانونى باملجلس القومى أنه فى هذه 
احلالة فإن اجلهة اإلدارية ستطبق الئحة االحتادات 
الرياضية والتى يتم مبقتضاها تكليف املهندس هانى 
رئيس  مهام  بتولى  احلــالــى  الرئيس  نائب  أبــوريــدة 
إلــى جمعية عمومية طارئة  الــدعــوة  االحتـــاد حلــني 
حتى سبتمبر املقبل وهى املدة القانونية للسنة املالية، 
حيث إن الالئحة تنص على إجــراء االنتخابات قبل 

مرور ثالثة أشهر على ختام السنة املالية.

 كتب ــ حسني شعبان:
مفاوضاتهم  احلــدود  حــرس  نــادى  مسئولو  كثف 
اجلادة مع عدد من الالعبني متهيدا للتعاقد معهم 
املوسم  فــى  الــفــريــق  لتدعيم  املقبلة  الــفــتــرة  خــالل 

اجلديد أمال فى املنافسة على جميع املسابقات.
داخل  لالختبارات  إميانويل  السنغالى  ويخضع 
معسكر الفريق املقام حاليا باإلسكندرية وفى حال 
جناحه فى الظهور مبستوى طيب سيتم التعاقد معه 
لسد الفراغ الكبير فى دفاع الفريق بعد رحيل أحمد 
عاصم للمصرى وابتعاد أحمد سعيد »أوكا« لنهاية 
بالرباط  إلصابته  اجلديد  املوسم  فى  األول  الــدور 
الصليبى. وعانى احلرس فى املوسم املنقضى أزمة 
هانى  ــرز العبيه  أب لرحيل  الــدفــاع  فــى خــط  كبيرة 
لنادى  منساه  وليام  والغانى  املصرى  لنادى  سعيد 
من  العديد  إلصــابــات  باإلضافة  البلجيكى،  ليرس 

املدافعني.
ويــأمــل طـــارق الــعــشــرى املــديــر الفنى فــى ظهور 
الفريق  لدعم  معه  للتعاقد  جيد  مبستوى  إميانويل 
احلرس  مسئولو  كثف  كما  املقبلة،  الــفــتــرة  خــالل 
نداى  التير  آخــر  سنغالى  مع  للتعاقد  مفاوضاتهم 
مهاجم الــدفــاع اجلــديــدى هــداف الـــدورى باملغرب 
لتدعيم خط الهجوم خاصة أن الالعب كان محط 

أنظار اجلهاز الفنى خالل الفترة املاضية.
يذكر أن احلرس قد استغنى عن العبيه األجانب 
الكاميرونى كامينى مارتينى واملالى عبد الله سيدى 
مع  التعاقد  فى  ويرغب  فوفو،  ويــزدم  والغانى  بيه 
العبني أفارقة جدد، بعدما ضم صفوفه بصفقات 
جديدة يوسف جمال من اإلسماعيلى ومحمد عطية 

من االتصاالت واحلارس الفلسطينى زامورا.
جديد  مرمى  حــارس  عن  الفنى  اجلهاز  ويبحث 
فضل  ــذى  ال أبوالسعود  محمود  انتقال  فشل  بعد 
ــــى املنصورة  االنــضــمــام لــألهــلــى رغـــم اتــفــاق إدارت
واحلرس على بيع الالعب لألخير، ويعد وائل خليفة 
وإبراهيم فرج ضمن املرشحني لالنضمام لصفوف 

احلرس فى الفترة املقبلة.

اســتــمــرارا حلــالــة الــفــوضــى الــتــى تــســود الشارع 
الكروى حاليا وعلى خلفية احلكم الصادر باستبعاد 
قضائى،  بحكم  الــكــرة  احتـــاد  رئــيــس  زاهـــر  سمير 
يتوجه اليوم 10 من أعضاء اجلمعية العمومية لنادى 
اإلسماعيلى، يتقدمهم على غيط، لتقدمي مذكرة إلى 
املهندس حسن صقر رئيس املجلس القومى للرياضة 
يطالبون فيه باستبعاد املهندس نصر أبواحلسن من 
رئاسة النادى لفقده شرطا من شروط الترشح وهو 
الدالة  املستندات  جميع  إرفــاق  مع  السمعة  حسن 
رئيس  أن  مذكرتهم  فى  األعضاء  وأكــد  ذلــك،  على 
بدون  متهم فى عدد 22 قضية شيك  اإلسماعيلى 
ملدة  باحلبس  قضائى  حلكم  تنفيذه  منها  رصــيــد، 
قضية  بجانب   1992 عــام  بورسعيد  فــى  يوما   28
 4/15 يوم  جلستها  كانت  والتى  الشهيرة  اإلفــالس 

املاضى بدائرة بورسعيد االقتصادية.

طالئع اجليش يضم أمير عزمى 
وعبدالله رجب وعمرو الدسوقى

إدارة املصرى حتدد رواتب اجلهاز الفنى والالئحة املالية 14 العًبا بينهم »جدو« فى القائمة األولى لالحتاد السكندرى
.. وتعديـــل طفيــــف علــــى قيمـــــة شيگـــــات بيعــــه لألهلــــى

  اإلسكندرية ــ عاطف الوزان:
القائمة  الــســكــنــدرى  االحتــــاد  نــــادى  أرســــل 
األولية للفريق للموسم اجلديد إلى احتاد الكرة 
وإسالم  سليمان  الهانى  هم  العبا   14 وضمت 
النجارى وأحمد حمدى حراس املرمى ويوسف 
عــبــدالــرحــيــم وأحـــمـــد حــســام ومــحــمــد جابر 
الشايب  وإبراهيم  عبدالفتاح  شاكر  ومحمود 
وحــســني فــهــمــى ومــحــمــود فــتــحــى وكــــرمي فتح 
إضافة  إبراهيم،  ومحمد  سمير  ومحمود  الله 
رسميا  انتقاله  رغــم  »جــدو«  ناجى  إلــى محمد 
لصفوف فريق األهلى فى إجراء متبع وطبيعى 
جتــاه مثل هــذه احلـــاالت وأنــهــى محمد فتحى 
املدير اإلدارى للفريق إجراءات تسجيل القائمة 
باحتاد الكره بعد سداد جميع الرسوم املستحقة 

على زعيم الثغر للجبالية.
النادى على  على جانب آخــر، وافــق مسئولو 
النادى  إدارة  أدخلته  ــذى  ال الطفيف  التعديل 
املستحقة  الثالثة  الشيكات  قيمة  على  األهلى 
محمد  مهاجمه  بيع  نظير  الثغر  زعيم  لصالح 

كان  حيث  جنيه  ماليني  سبعة  والبالغة  جــدو 
بتحديد  يقضى  الناديني  بني  السابق  االتــفــاق 
جنيه  مــاليــني  بــخــمــســة  األول  الــشــيــك  قــيــمــة 
ويصرف فى مطلع شهر يوليو والثانى والثالث 
قيمة كل منهما مليون واحد ويتم صرفهما تباعا 

فى أغسطس ثم سبتمبر من العام احلالى.
األول  أمـــس  األهــلــى صــبــاح  إدارة  وارتـــــأت 
أربعة  األول  الشيك  قيمة  تكون  أن  »السبت« 
ماليني جنيه فقط على أن تزيد قيمة الشيكني 
اآلخرين بواقع نصف مليون جنيه لتصبح قيمة 
ونظرا  جنيه  املليون  ونصف  مليونا  منهما  كل 
جتمع  التى  الطيبة  والــعــالقــات  الــتــام  للتفاهم 
بني الناديني لم يبد أى من شريف احللو عضو 
جابر  وإيهاب  السكندرى  االحتاد  إدارة  مجلس 
سافرا  واللذين  بالنادى  الالعبني  شئون  مدير 
لتسليم  الــقــاهــرة  ــى  إل األول  أمــس  معا صــبــاح 
االســتــغــنــاء اخلـــاص بــالــالعــب لــنــاديــه اجلديد 
وتــســلــم الــشــيــكــات الــثــالثــة أى اعــتــراض على 

ذلك.     

املقاصة يطلب أمير توفيق من االتصاالت رسمًيا

 كتب ــ خالد الشهاوى:
أنهى نادى طالئع اجليش تعاقده مع أمير عزمى 
السابق  احلــدود  وحــرس  الزمالك  مجاهد العب 
املسئولون  جنــح  كما  عنه،  األخــيــر  استغناء  بعد 
فـــى احلـــصـــول عــلــى خـــدمـــات عــبــدالــلــه رجب، 
بعد  األيسر  الظهير  مركز  لتدعيم  إنبى،  العــب 
البورسعيدى،  املصرى  إلى  عبدالله  أحمد  رحيل 
باإلضافة إلى عمرو الدسوقى مدافع اإلسماعيلى 
السابق ووّقع الالعبون الثالثة على عقود انضمام 
املوسم  من  بداية  موسمني  ملــدة  اجليش  لطالئع 
على  مع  تعاقده  أنهى  قد  الطالئع  وكــان  املقبل، 
سمير مدافع فريق املصرى البورسعيدى السابق 
ملـــدة مــوســمــني، بــجــانــب ضــم احلــســيــنــى محمد 
والبسيونى محمود العب  بتروجيت  العب وسط 
محمد  إلى  باإلضافة  سنوات،  ثالث  ملدة  احمللة 
حافظ العب املصرى وسيد عبدالعال من دمنهور 
واقترب  احلـــمـــام،  نـــادى  العـــب  بيكا  وعــبــدالــلــه 
االنضمام  من  اجلونة  العــب  محمد  عبدالعزيز 
ومن  املقبل  املوسم  من  بداية  الطالئع  لصفوف 
انضمامه  عقود  على  الــالعــب  يوقع  أن  املنتظر 

للفريق بعد االتفاق على التفاصيل املادية.

 بورسعيد ــ إيهاب أبواملعاطى:
املصرى  بنادى  األول  للفريق  الفنى  اجلهاز  أنهى 
مع  النهائى  االتفاق  الكرة  مدير  إيهاب جالل  بقيادة 
نــاديــى املــقــاولــون الــعــرب وإنــبــى إلقــامــة مــبــاراة ودية 
يومى 8 و10 يوليو املقبل فى افتتاح سلسلة اللقاءات 
الفريق  اقامة  فترة  خالل  اقامتها  املقررة  التجريبية 

مبعسكرى األكادميية البحرية و6 أكتوبر 
ويسعى اجلهاز اإلدارى من إنهاء الترتيبات إلقامة 
قرب  عن  للتعرف  املتدرجة  األخــرى  املباريات  بعض 
علىاملستويني الفنى والبدنى لكل الالعبني املشاركني 

فى التدريبات. وأضاف ان اجلهاز اإلدارى سوف يحقق 
مع الالعبني املاليني الثالثة إلياسوا وكوليبالى وعثمان 

بكايوكا ملعرفة أسباب تغيبهم عن العودة للنادى.
املعاون  الفنى  اجلــهــاز  يترقب  أخـــرى،  ناحية  مــن 
املقرر  الــقــادم  اإلدارة  مجلس  اجتماع  األول  للفريق 
املالية  الــرواتــب  بتحديد  واخلـــاص  املقبلة  األيـــام  لــه 
مبباريات  اخلــاصــة  املالية  الالئحة  اعتماد  وكــذلــك 
مبشاركة  الكرة  مدير  يعكف  والتى  اجلديد  ــدورى  ال
املدير الفنى على وضعها وعرضها على إدارة النادى 

العتمادها رسميا.

 كتب ــ محمد عادل:
إلى  رسميا  فاكسا  للمقاصة  مصر  نــادى  أرســل 
نادى املصرية لالتصاالت يطلب فيه ضم أمير توفيق 

حارس مرمى الفريق بداية من املوسم املقبل.
املطلوب  املبلغ  حتديد  املقاصة  مسئولو  وطلب 
املبلغ  يكون  أن  على  احلــارس  عن  االستغناء  نظير 
يعقد  أن  املنتظر  ومــن  للطرفني،  مناسبا  احملـــدد 
فى  الثالثاء  غــدا  الــنــادى  مسئولى  مع  جلسة  أمير 
أول جتمع للفريق مع بداية فترة اإلعــداد من أجل 

حتديد مصيره من عرض املقاصة.
ومن ناحية أخرى. بدأ محمد حلمى املدير الفنى 
اجلديد لالتصاالت فى تدعيم مركز حراسة املرمى 
خاصة بعد اقتراب رحيل أمير توفيق باإلضافة إلى 
رغبة وسام إسماعيل احلارس الثانى فى الرحيل هو 
اآلخر ومن ثم مت التعاقد مع أحمد خطاب حارس 
فى  للبيع  نــاديــه  عــرضــه  أن  بعد  بتروجيت  مــرمــى 
الفترة االخيرة إلى جانب االقتراب من حسم صفقة 

عماد فتحى حارس جاسكو.

 كتب ــ محمد القاعود:
قريبا  اإلسماعيلى  مرمى  حــارس  احلــضــرى  عصام  بــات 
من االنضمام للزمالك بعدما أنهى رءوف جاسر نائب رئيس 
النادى االتفاق مع الالعب ومن املنتظر ارسال عرض رسمى 
كانت  حيث  احلضرى  مع  التعاقد  لطلب  اإلسماعيلى  إلدارة 
املاضية  الفترة  خــالل  الــدولــى  احلــارس  مع  تتم  املفاوضات 

بشكل شخصى بعيدا عن إدارة ناديه.
الذى حدده  املالى  املقابل  لتخفيض  الزمالك  إدرة  وتسعى 
ــده مببلغ  اإلســمــاعــيــلــى لــالســتــغــنــاء عــن حــارســه ومت حتــدي
خمسة ماليني جنيه نظرا الرتباط احلارس بعقد ممتد مع 

االسماعيلى ملوسمني مقبلني.
ورفض الزمالك فى وقت سابق دخول مدافعه الدولى هانى 
إلى  للحاجة  نظرا  احلــارس  مع  تبادلية  سعيد ضمن صفقة 
جهود املدافع خالل املوسم املقبل بعد االستغناء عن خدمات 

مدافع الفريق أحمد مجدى.
وأثارت املفاوضات مع احلضرى غضب احلارس األساسى 
للفريق عبدالواحد السيد الذى لوح بالرحيل عن النادى وفسخ 
تعاقده لكنه لم يعلن ذلك بشكل صريح سواء ألعضاء اجلهاز 
فى  حسن  حسام  أكــد  جانبه  مــن  اإلدارة.  ملجلس  أو  الفنى 

تصريحات له عقب املران املسائى أمس األول أن من مصلحة 
الفريق وجود حارسني »عمالقني« نظرا لكون الفريق مقبال 
املوسم  فى  أفريقيا  أبطال  دورى  مسابقة  فى  املشاركة  على 
املقبل وبحاجة إلى العبني على نفس املستوى فى كل مركز. 
املسائى  املــران  يكون غياب عبدالواحد عن  أن  ونفى حسام 
امس األول يأتى اعتراضا منه على التفاوض مع احلضرى، 

مؤكدا أن احلارس استأذن فى الغياب ألسباب خاصة به.
واحلضرى  عبدالواحد  احلــارســني  باقناع  حسام  وتعهد 
قوة  من  ما سيزيد  وهو  الفريق  معا ضمن صفوف  بالوجود 

الزمالك فى املوسم املقبل.
فى شأن آخر متسك حسام حسن باستمرار مدافعه هانى 
يكون قد  أن  نافيا  املقبل  باملوسم  الفريق  سعيد فى صفوف 

طلب االستغناء عن خدماته.
إلى ذلك تقرر تأجيل التعاقد مع العب أجنبى ثالث حتسبا 
للتعاقد مع أحد العبى املنتخبات املشاركة فى نهائيات كأس 

العالم املقامة حاليا بجنوب أفريقيا.
االدارة  مجلس  عضو  إمــام  حــازم  أن  ــشــروق«  »ال وعلمت 
احد  مع  بالتفاوض  يقوم  أفريقيا  جنوب  فى  حاليا  املوجود 
لكن  املونديال متهيدا لضمه،  املشاركة فى  املنتخبات  العبى 

مسئولى الزمالك يرفضون االفصاح عن أى تفاصيل أخرى.
بالتعاقد  اجلديدة  صفقاته  أسهم  لرفع  الزمالك  ويسعى 
ليسوا على  النادى مع العبني  تعاقد  بعدما  مع العب سوبر 

مستوى طموحات اجلماهير البيضاء.
من ناحية اخرى تغادر بعثة الزمالك اليوم االثنني إلى أملانيا 
يستكمل  أن  قبل  اجلديد  للموسم  االعـــداد  معسكر  إلقامة 

الفريق معسكره فى سويسرا فى وقت الحق.
من ناحية أخرى تقرر غلق ملف املفاوضات مع هانى سعيد 
مدافع فريق املصرى بعدما متسكت إدارة ناديه به ورفضها 
آخر  مدافع  عن  البحث  النادى  إدارة  وقــررت  فيه،  التفريط 
مدافع  سالم  املعتصم  رفض  بعدما  الفريق  لصفوف  لضمه 

االسماعيلى االنضمام للزمالك.
فى سياق آخر سادت حالة من االرتياح إدارة النادى بعد 
من  املقدمة  الــدعــوى  تأجيل  اإلدارى  القضاء  محكمة  قــرار 
مرتضى منصور رئيس النادى السابق أمس ببطالن انتخابات 

نادى الزمالك إلى جلسة 15 سبتمبر املقبل. 
النادى اجتماعه ملناقشة  إدارة  اليوم مجلس  يعقد  وسوف 
ملف  ومناقشة  جــدو  أزمـــة  وتــطــورات  الــكــرة  فــريــق  ملفات 

الصفقات اجلديدة.

..واإلسماعيلى يطلب 5 ماليني احلضرى يوافق رسمًيا على اللعب للزمالك.. ومحاوالت مع اإلسماعيلى لتخفيض قيمة الصفقة 
جنيه لبيع احلضرى للزمالك

 اإلسماعيلية ــ محمد عبدالعظيم:
اإلسماعيلى  نــادى  مسئولو  قــرر 
عـــرض عــصــام احلــضــرى حارس 
مـــرمـــى الــفــريــق لــلــبــيــع، وحـــــددوا 
خمسة ماليني جنيه لبيعه ألى ناد 
الدولى عن  تنازل احلارس  بشرط 
النادى  لدى  املالية  مستحقاته  كل 
والبالغة 600 الف جنيه، باإلضافة 
إلى مليون و100 ألف جنيه النسبة 
املقرر حصول احلضرى عليها فى 

بداية املوسم فى حال بقائه.
فى  اإلسماعيلى  مسئولو  ويأمل 
إنهاء بيع احلارس للزمالك للتخلص 
نهائيا مــن أزمــاتــه خــاصــة أنــه لن 
املقبلة  الفترة  خــالل  الفريق  يفيد 

بعد إيقافه ملدة أربعة أشهر.
الهولندى  ركز  أخــرى  ناحية  من 
مـــــارك فـــوتـــا املـــديـــر الــفــنــى على 
يجريها  الــتــى  البدنية  الــقــيــاســات 
األحمال  مـــدرب  جــيــرارد  مواطنه 
لياقة  رفـــــع  أجـــــل  مــــن  اجلــــديــــد 
اجلديد  املـــوســـم  فـــى  الـــالعـــبـــني 

للوصول إلى أعلى مستوى بدنى.
ويبدأ فوتا تطبيق فكره اخلططى 
الفريق  أولى جتارب  والتكتيكى فى 
العربى  الفتى  أكادميية  أمام  الودية 
ــــام فــريــق املــعــلــمــني غدا  الــيــوم وأم
الفرصة  الفنى  املدير  مينح  وسوف 
لعدد كبير من الالعبني الصاعدين 
أمـــثـــال عــلــى جــبــر وإســـــالم عماد 
وعماد عالء وإســالم حازم ومحمد 
محسن  ومـــحـــمـــد  عــــبــــدالــــواحــــد 
ــقــرار عــلــى خــمــســة العبني  لــالســت
ســيــتــم قــيــدهــم فــى قــائــمــة الفريق 
األولى املتوقع إرسالها الحتاد الكرة 

السبت املقبل.
كما يسعى فوتا لالستقرار على 
طلبه  الــذى  اجلديد  املهاجم  هوية 
الويلزى  بــني  مــن  الــفــريــق  لتدعيم 
إبراهيما  والــغــيــنــى  الجــــون  مـــاك 
لــالســتــقــرار على  أدو  والــبــرازيــلــى 
أحدهم للتعاقد معه خالل األسبوع 
فى  الهجوم  خــط  لتدعيم  احلــالــى 

املوسم اجلديد.

 حسام يتمسك باستمرار هانى سعيد.. تأجيل ضم األجنبى الثالث.. وارتياح لتأجيل قضية مرتضى 

تصوير- مصطفى محمد جدل حول بقاء متعب فى األهلى 

سمير زاهر

عصام احلضرى

محمد ناجى جدو
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مضاعفة قيمة اقتناء األعمال .. جديد 
املعرض العام للفنون التشكيلية

  كتبت ــ دينا قابيل:
يونيو   28 ال���ي���وم  ال��س��ت��ار  ي��رف��ع 
اجل������ارى ع���ن امل���ع���رض ال���ع���ام فى 
وال���ث���اث���ن بقصر  ال��ث��ال��ث��ة  دورت������ه 
ال��ف��ن��ون ب��س��اح��ة األوب�����را ف���ى متام 
من  مساء. وبدت  والنصف  الثامنة 
العام  للمعرض  السابقة  الترتيبات 
وال��ت��ى مت اإلع���ان عنها ف��ى مؤمتر 
هناك  أن  أي���ام  م��ن��ذ  ع��ق��د  صحفى 
نية صادقة فى تطوير هذا احلدث 
احلركة  ع��م��اد  ميثل  ال���ذى  الثقافى 
ينشده  ك��م��ا  م��ص��ر،  ف��ى  التشكيلية 
الفنون  قطاع  رئيس  محسن شعان 
مهمة  إس��ن��اد  مت  حيث  التشكيلية. 
إلى  العام  املعرض  ع��ام«  »قوميسير 
عبداحملسن،  ع��ب��دال��وه��اب  ال��ف��ن��ان 
كما تشكلت جلنة للفحص واالختيار 
قامت بتصفية نحو 350 عما فنيا 
ل�300 فنان فى العديد من املجاالت 
)تصوير �� نحت �� جرافيك �� تصوير 
ضوئى �� رسم �� خزف �� فنون امليديا 
 �� جرافيك«  كمبيوتر  آرت،  »فيديو 
العربى  �� اخلط  الفراغ  التجهيز فى 

�� الفنون الفطرية(.
مصطفى  الدكتور  اللجنة  وت��رأس 
عبداملعطى وتضم سبعة من الفنانن 
واألكادميين، ابراهيم غزالة ومدحت 
وشوقى  ال��ف��ق��ى  وم��ص��ط��ف��ى  ن��ص��ر 
ال���ت���ون���ى وحسن  م���ع���روف وح��ل��م��ى 
عثمان وم��ك��رم ح��ن��ن. وحت���دث فى 
املؤمتر الدكتور مصطفى عبداملعطى 

التى  امل��ع��اي��ي��ر  ح���ول  اللجنة  رئ��ي��س 
االختيار  ف���ى  ال��ل��ج��ن��ة  ب��ه��ا  ع��م��ل��ت 
والفحص وأكد أن »املعيار األول كان 
العمل اجليد بغض النظر عن الفرع 
الفنى الذى ينتمى إليه العمل، وبعيدا 
عن سن الفنان أو مكانته فى احلركة 
عبداملعطى  وأض����اف  التشكيلية«. 
بانوراما  متثل  املقدمة  األع��م��ال  أن 
يتعرف من خالها املشاهد على ما 
يحدث فى احلركة الفنية اآلن. ولفت 
الدكتور عبدالوهاب عبداحملسن أن 
للمعرض  »القومى«  ال��دور  استعادة 
العام لن تتم إال مبناقشة العديد من 
على  املطروحة  االشكالية  القضايا 
إلى  ال��ن��ظ��رة  مناقشة  مثل  ال��س��اح��ة 

وجيل  الكبار  جيل  بن  امليديا  فنون 
الشباب من الفنانن، وعدم االكتفاء 
فى  املنغلق  للميديا  الضيق  باملفهوم 
على  مناقشته  ب��ل  الفيديو  أع��م��ال 
الفوتوغرافيا  يشمل  بحيث  اتساعه 
مناقشة  إل��ى  باإلضافة  والتصميم. 
يعتبر  ال����ذى  ت���راج���ع »اجل���راف���ي���ك« 
الفنان  يصفه  كما  الشعبى«  »ال��ف��ن 
الناقد مكرم حنن، وأسباب احجام 

الطلبة عن االلتحاق بهذا القسم. 
وت��ب��دو ال��ن��واي��ا واجل��ه��ود مكرسة 
الجن��اح ه��ذا امل��ع��رض ال��ذى يستمر 
ح��ت��ى 15 ي��ول��ي��و وال����ذى م���رت عليه 
ف��ت��رات ت��راج��ع ع��دي��دة، ك��ان االتهام 
يوجه إليه بأنه مخزن لعرض ما لم 

يتم تسويقه من أعمال الفنانن. 
محسن  أعلن  آخ��ر،  صعيد  وعلى 
شعان رئيس قطاع الفنون التشكيلية 
وزارة  اقتناء  الئحة  تغيير  خبر  عن 
مبلغ  إل��ى  الفنية  لألعمال  الثقافة 
كانت  أن  ب��ع��د  ج��ن��ي��ه،  أل����ف  م���ائ���ة 
فقط  آالف  العشرة  بسقف  محددة 
ال غير. وأكد شعان أن هناك جلنة 
سوف تبدأ فى اختيار مجموعة من 
لتكون  العام  املعرض  األعمال خال 
هذه  وت��أت��ى  ال�����وزارة.  مقتنيات  م��ن 
البادرة بعد مناشدات عديدة باعاء 
قيمة االقتناء من قبل الدولة، خاصة 
ال��زي��ادة فى أسعار األع��م��ال فى  مع 
القاعات اخلاصة ومع االشتراك فى 

مزادات كريستيز فى دبى. 

  كتب ــ سامح سامى:
بعنوان  دوليا  للثقافة مؤمترا  األعلى  املجلس  يعقد 
التحديث«  م��س��ارات  م��ص��ر..  ف��ى  سيمونية  »ال��س��ان 
ال��ع��اش��رة والنصف م��ن ص��ب��اح اجلمعة 2  وذل���ك ف��ى 
يوليو وتستمر فاعلياته حتى 5 يوليو بقاعة املجلس، 

املؤمتر  ف��اع��ل��ي��ات  وي���ص���اح���ب 
ت��رج��م��ة ف���وري���ة. وي���ش���ارك فى 
الدكتور  م���ص���ر:  م���ن  امل���ؤمت���ر 
الفكرة  »ج���ذور  عفيفى  محمد 
املتوسطية فى مصر«، والدكتور 
أحمد زايد »تأثير سان سيمون 
املصرية  امل��درس��ة  تشكيل  على 
االج���ت���م���اع«، وعمرو  ع��ل��م  ف���ى 
زهيرى »ماذا كان ليحدث ملصر 
ل���و ك��ان��ت ت���أث���رت ت��أث��ي��را غير 
متقطع بالسان سيمونية قياسا 
ع��ل��ى ال���ن���م���وذج ال��ف��رن��س��ى فى 
احلكومية؟«،  واإلدارة  التعليم 
»بعض  يوسف  أحمد  والدكتور 
السان  ب���ن  ال��ع��اق��ات  أس�����رار 
ديليسبس  وف��رن��ان��د  سيمونين 
ملشروع  ال��ف��ك��ري��ة  امللكية  ح���ول 
النمنم  وحلمى  السويس«،  قناة 

مصطفى  وم��ه��ج��ة  وامل��اس��ون��ي��ة«،  سيمونية  »ال���س���ان 
على  وتأثيرهم  مصر  فى  سيمونين  السان  »أع��م��ال 
فكر الطهطاوى«، فضا عن مشاركة مجدى يوسف، 

وجهاد عودة، وأحمد درويش 
ومن خارج مصر يشارك عدة أسماء منها: األمريكى 
»ألن ميخائيل« الذى يتناول مناقشات عامة حول الفكر 
»العوملة  عن  شتاوت  واألملانى جورج  السان سيمونى، 
املبكرة: مصر والسان سيمونية«، ومن اجلزائر عروس 
الزبير، ويدور املوضوع حول »السان سيمونية وحركة 
حالة  التراجع  وخ��ط��اب  الكلونيالى  اإلرث  النهضة، 
اجلزائر ومصر«، فضا عن مشاركات سارجا موسى، 
وأنطوان بيكون، وميشيل لوفا لوا وياسمن بريكى.      
فلسفى  مذهب  ه��و  سيمونية  ال��س��ان  أن  امل��ع��روف 
دى  »هنرى  الفرنسى  الفيلسوف  إلى  نسبة  اشتراكى 

سان سيمون«، والذى ولد عام 1760.
ع���اش س��ي��م��ون ���� ح��س��ب ال��دك��ت��ور ال���س���ورى خليل 
ع��ب��دال��رح��م��ن ����� ف���ى ن��ظ��ام إق��ط��اع��ى س��ل��ي��ا ألسرة 
هو  اجتماعيا  لقبا  وح��م��ل  ف��رن��س��ي��ة،  أرس��ت��ق��راط��ي��ة 
كانت  مل��ا  أول  م��ازم  برتبة  وك��ان ضابطا  »ال��ك��ون��ت«، 
ف���رن���س���ا ت���خ���وض ح���رب���ا ضد 
القارة  ش���م���ال  ف���ى  اإلجن���ل���ي���ز 

األمريكية. 
الثورة  خ���ال  ف��ك��ره  ون��ض��ج 
ك��ان��ت مبثابة  ال��ت��ى  ال��ف��رن��س��ي��ة 
االجتماعى  ال��ن��ظ��ام  على  ث���ورة 
واالق��ت��ص��ادى ف��ى أوروب���ا عامة 
وف����ى ف��رن��س��ا خ���اص���ة، وث����ورة 
التقليدى  املعرفى  النظام  على 
امللكى.  السياسى  النظام  وعلى 
آل���ي���ات حتليل  وط����ور س��ي��م��ون 
بن  الترابط  على  تقوم  جديدة 
املعرفة والواقع اإلنسانى، وصار 
اهتماماته،  أول  الدين  موضوع 
م��دن��ي��ة حلكم  أداة  ع���ده  ال���ذى 

املستنيرين لغير املستنيرين. 
ويكيبيديا  م��وس��وع��ة  وت��ذك��ر 
سيمون  أن  االن����ت����رن����ت  ع���ل���ى 
االقتصادية  احلياة  فى  الدولة  تدخل  نحو  مييل  كان 
اآلراء  ومن  بالصناعة  االهتمام  على  دعوته  وتركزت 

التى كان يبشر بها مبدأ تكافؤ الفرص.
وكان من أتباع سان سيمون الذى توفى عام 1825 
ديليسبس«  »فرديناند  واملهندس  »كانط«،  الفيلسوف 
مذهب  أن  واملاحظ  السويس،  قناة  بحفر  قام  الذى 
كان  بعد  فيما  أتباعه  حمله  ال��ذى  سيمونية  ال��س��ان 
تنظيم  الدولة  تتولى  أن  إلى  يدعو  اشتراكيا.  مذهبا 
اإلنتاج وتعهد به إلى املقتدرين ملصلحة املجموع العام. 
وأن تعهد إلى كل شخص من العمل ما يتناسب ودرجة 
العمل،  من  املنتج  بالقدر  الكفاءة  هذه  وتقييم  كفاءته 
وقد رأى أنصار سان سيمون فى مصر وحكم محمد 
على فرصة مواتية لتطبيق أفكارهم لذا سافر الكثير 

منهم إلى مصر للمساهمة فى نهضتها.

 اشتبك ثقافًيا مع سمير سرحان وعبدالرحمن الشرقاوى وجمال الغيطانى

فاروق عبدالقادر.. معارك حتى باب القبر
  كتب ــ هشام أصالن: 

كانوا  الذين  وأي��ن  العمر،  أصدقاء  أي��ن  تساءلنا، 
يلتفون حوله فى مقهى »سوق احلميدية« عله يلتفت 
الذين  الُكتاب  شباب  أين  عنه،  فيكتب  أحدهم  إلى 

قدمهم وكتب عنهم وهو ال يعرفهم؟
فعندما عرفنا أن جنازته لم يحضرها سوى أربعة 
أصان  إبراهيم  الكتابة،  عمر  أص��دق��اء  م��ن  فقط 
وأنه  الكفراوى وكمال رمزى،  وخيرى شلبى وسعيد 
لم يصل غيرهم، ولم يجد من يحمل جسده مسافة 
والقبر، عندما عرفنا هذا،  النعش  بن  املتر  نصف 
لم  رمب��ا  بأنه  األم��ر  وب��ررن��ا  أنفسنا،  على  ضحكنا 
كانت  أنها  اجلنازة، خصوصا  مبوعد  الناس  يعرف 
فى التاسعة صباحا، وقلنا من املؤكد أن أمر العزاء 
مخيفة.  مفاجأة  كانت  ولكنها  مختلفا،  يكون  سوف 
فلم يحضر العزاء من أصدقاء الوسط اللعن، وغير 
املتسق مع ذاته إال عدد محدود، ال يتخطى اخلمسة 
عشر كاتبا، فضا عن خمسة عشر مثلهم تقريبا من 

األقارب أو اجليران.
القاعة  م���دخ���ل  ف���ى 
الناقد  م���ن  ك���ل  ج��ل��س 
والكاتب  رم���زى،  ك��م��ال 
إب���راه���ي���م أص�����ان مع 
من  أرب����ع����ة  أو  ث���اث���ة 
يتلقون  ال��راح��ل  أق���ارب 
كان  وبالداخل،  العزاء، 
ه������ؤالء ي���ج���ل���س���ون فى 
سعيد  األرك�������ان:  أح����د 
ومحمد  ال�����ك�����ف�����راوى 
وص��اح فضل  سلماوى 
وع��م��اد أب��وغ��ازى وبهاء 
شلبى  وخ���ي���رى  ط��اه��ر 
عب�������������دالسام  وفهمى 
الرحيم������������ى  وأسام����ة 
وأحم������د إسماعي���������������ل 
وأحمد  عرابى  وأسامة 
ال����ل����ب����اد. وف������ى ع�����زاء 
يتجاوز  ل���م  ال��س��ي��دات 

التى  برنس  البدرى ومنى  العدد خمسا، منهم هالة 
قلة  بسبب  ب��اإلح��ب��اط  مصابة  القاعة  م��ن  خ��رج��ت 
عدد املعزين، وقالت إنها هاتفت العديد من معارف 
الراحل لتعلمهم مبوعد ومكان العزاء، ولكنهم كانوا 
تقول  لنعزيه«.  أح��د  ل��ه  يكن  »ل��م  ب��أن��ه  يصدمونها 
برنس: »هو فقيدنا نحن، وكان يجب أن نأتى لنعزى 
األكبر  واجليل  »جيلى  تكمل:  األق���ل«،  على  أنفسنا 
معرفة  أغلبنا  يعرف  أن  دون  الرجل  قدمهم  منى، 

شخصية، خسارة«. 
الغريب فى األمر، أنهم حتى لم يفكروا فى األمر 
أن  املمكن  من  ك��ان  ال��ع��زاء  فهذا  براجماتى،  بشكل 
إهمال  على  احتجاجية  ووقفة  كبيرا،  جتمعا  يكون 
لقاماتها  الثقافية  مؤسساتها  ف��ى  ممثلة  ال��دول��ة 
ليس  عبدالقادر  ففاروق  الكبيرة،  واألدبية  الفكرية 
إهمال عاجهم  أدى  األخير ممن  يكون  ولن  األول، 

إلى هذه النتيجة املؤسفة.
عبدالقادر  شخصية  ت��ك��ون  أن  امل��م��ك��ن  م��ن  ه��ل 
الرافضة الناقدة بوضوح، واملتمسكة مبا هو صحيح، 
ومعاركه التى خاضها فى هذه املنطقة، تسببت فى 
أن  املعقول  من  وعزائه، هل  املثقفن جلنازته  هجر 
وبن  واألدبية  الفكرية،  املعارك  بن  خلطوا  يكونوا 
ال��واج��ب واألص����ول وال��ع��اق��ة ال��ش��خ��ص��ي��ة؟!. رمبا، 
الكلمات،  يزوق  وال  وجريئا  كان حادا  أنه  خصوصا 
تكوينه العنيد، واملتصالح مع نفسه، فرض عليه هذا، 
وهو ما أصابه بأضرار مادية بالغة منذ أن بدأ عمله 

باألدب والصحافة الثقافية.
األدب  أستاذ  يوسف،  مجدى  للدكتور  تعليق  فى 
املوضوع  الكبير، على  الراحل  دراس��ة  زم��اء  وأح��د 
الذى نشرته »الشروق« بعنوان »وقائع الرحيل املؤلم 
عن أيام الرماد واجلمر«، يقول: »كان الراحل فاروق 

عبدالقادر زميا لى فى قسم علم النفس بآداب عن 
إل��ى بورسعيد وأسهم فى  أن��ه ذه��ب  شمس. وأذك��ر 
املقاومة الشعبية هناك أثناء العدوان الثاثى، وعاد 
إلينا وذراعه فى اجلبس. ولكنه لم يأبه لذلك على 
اإلطاق فقد كان يرى أن ذلك أقل ما يجب أن يفعله 
املثقف نحو وطنه«، يكمل: »سافرت للخارج وعدت 
االنقطاع  من  سنوات  عشر  بعد  إج��ازة صيفية  فى 

فى 1970، ألجد فاروق يعمل سكرتيرا لتحرير مجلة 
الطليعة، وكان كعادته عصبيا بعض الشىء فى تعامله 
مع أصدقائه وخانه، ولكنه كان فى جميع احلاالت 
نقى السريرة شريفا ال يجاهر أو يكتب إال ما يرى 
أنه صحيح ومهما كلفه ذلك، لدرجة أنه رفض مرة 
أن ينشر موضوعا للراحل نعمان عاشور، وملا راجعه 
فى ذلك رئيس التحرير لطفى اخلولى قال له رأيه 
فى املوضوع، فقال له اخلولى: إنه نعمان عاشور ولو 
قال ريان يا فجل البد أن تنشره، فهو كاتب أكبر من 
أن حتكم أنت عليه! ولكن فاروق كان ال يعترف سوى 

مبا يقنعه هو ومهما كان الثمن«.
وكان هجومه على مسرحية »وطنى عكا« للكاتب 
املعارك،  أشهر  من  الشرقاوى  عبدالرحمن  الكبير 
عبدالقادر،  ف��اروق  خاضها  التى  األدب��ي��ة  وامل��واق��ف 
»روزاليوسف«  مجلة  فى  الكتابة  من  منعه  ما  وه��و 

أثناء رئاسة الشرقاوى لتحريرها.
ولكن هل كان عبدالرحمن الشرقاوى يتعامل بهذه 

الدرجة غير املوضوعية؟.
حمودة  ع��ادل  الكبير  الكاتب  يوضحها  اإلج��اب��ة 
منذ  عبدالقادر  عن  كتبها  التى  مقاالته  إح��دى  فى 
س���ن���وات، ي��ق��ول ح��م��ودة ع��ن ع��ب��دال��ق��ادر: »الغربة 
الوظيفة  أن  علمته  السرية  األمن  وملفات  والثقافة 
بكل  الوظيفة  كانت  إليه،   يصل  لن  ترف  احلكومية 
يقترب  أن  م��ا  سيزيف  جبل  مثل  وتغنى  تعنى  م��ا 
دفع  أن��ه  وأشهد  عنها  بعيدا  نفسه  يجد  حتى  منها 
كان  لقد  ثمنا فى عدم احلصول عليها،   دائما  رأيه 
الشرقاوى  عبدالرحمن  جاء  عندما  بالقطعة  يكتب 
لرئاسة روزاليوسف بعد أن أطلق على ما جرى فى 
ال��س��ادات من  أن��ور  أن تخلص  ي��وم  مايو  1971     15 
خصومه فى السلطة ثورة التصحيح .  وعكست هذه 
على  نفسها  واملربكة  وامل��ؤث��رة  الضاغطة  ال��ظ��روف 
تكون  أن  تعودت  التى  الراديكالية  الليبرالية  املجلة 
بالنابل واستغل  السلطة واختلط احلابل  على يسار 
البعض مقالة نشرها فاروق عبدالقادر 
ضد مسرحية »وطنى عكا« التى كتبها 
الوقيعة  ف��ى  ال��ش��رق��اوى  عبدالرحمن 
بينهما،  فكان أن حرم فاروق عبدالقادر 

من االنتماء الدائم إلى روزاليوسف «. 
أن��ه دف��ع الثمن غاليا، إال أنه  ورغ��م 
لم يتوقف عن إبداء آرائه بجرأة، ودون وضع معايير 
فى  مانع  أى  لديه  يكن  ولم  االعتبار،  فى  املصلحة 
رئيس  سرحان،  سمير  الدكتور  وبشدة،  يهاجم،  أن 
تصدر  وكانت  األسبق،  الكتاب  هيئة  إدارة  مجلس 
عنها مجلة إبداع، التى كان يكتب فيها عبدالقادر، 
االستقرار  من  منع  فمثلما  النتيجة،  نفس  ولكنها 
مجلة  فى  الكتابة  من  أيضا  منع  روزاليوسف،  فى 

»إبداع«.
كان هناك أيضا صداما شهيرا فى حياة فاروق 

لم يكن شهيرا فقط فى  أنه  عبدالقادر، واحلقيقة 
حياة فاروق عبدالقادر، بل كان وم��ازال، من أشهر 
القرن  األدب���ى منذ ستينيات  ال��وس��ط  ف��ى  امل��ع��ارك 
الكبير  الكاتب  مع  وهو خافه  اآلن،  وإل��ى  املاضى 
أنه  البعض  ي��رى  ال��ذى  اخل��اف  الغيطانى،  جمال 

وصل إلى حد العداء.
ما تفاصيل هذا اخل��اف، وهل هو شخصى أم 

موضوعى؟.
اإلجابة عن هذا السؤال، قالها فاروق عبدالقادر 
الزميل  م��ع  ح���واره  ف��ى  متناهية،  بصراحة  نفسه، 
قال:  األوس��ط«،  »الشرق  أبوزيد فى جريدة  محمد 
أكرهه  ومل��اذا  الغيطانى.  جمال  أك��ره  ال  أن��ا  »بداية 
أصا وأخصه بالكره، وأنا أول ناقد يكتب عن جمال 
الغيطانى دراسة طويلة فى حياته، وأنا أحتدى جمال 
الغيطانى أن يقول سببا شخصيا وراء ما أكتبه سلبا 
أو إيجابا، ولم يحدث إطاقا أننى نافسته فى أى 
ش��ىء وال على أى ش��ىء، ال على منصب وال مكان 
وال نقود وال حتى امرأة، وال أنا أكتب ما هو يكتب 
وال توجد أى مبررات حتى أتخذ موقفا ضد جمال 

الغيطانى«.
»أخذت  واجلمر«:  الرماد  »أوراق  صاحب  يكمل 
أم��ا شخصه  الغيطانى،  جمال  أعمال  جت��اه  موقفا 
أول  عنه  وكتبت  قليل،  أو  كثير  فى  يعنينى  ال  فهو 
دراسة طويلة فى مجلة الطليعة عام 1972 بعنوان 
الوجه والقناع وكان وقتها لم يصدر سوى مجموعته، 
»أوراق ش��اب ع��اش م��ن أل��ف ع���ام«، وك��ان��ت رواية، 
قرأتها  وأن��ا  مخطوطة،  م��ازال��ت  ب��رك��ات«،  »الزينى 
مخطوطة. وفى سنة 1975 كنت مسئوال عن ملحق 
األدب فى مجلة الطليعة، طلب منى مراسل ليموند 
فى القاهرة أن أكتب دراسة عن االجتاهات اجلديدة 
دنقل  أمل  فكتبت عن  وقتذاك،  املصرى  األدب  فى 
وفى  الشعر،  ف��ى  وأبوسنة  مطر،  عفيفى  ومحمد 
عبدالله  ال��ط��اه��ر  وي��ح��ي��ى  الغيطانى  ع��ن  ال��ق��ص��ة 

وعبداحلكيم قاسم. 
حارة  »وقائع  روايته  عن  كتبت   1976 سنة  وف��ى 
عن  ث��م  بالثرثرة،  مليئة  رواي���ة  وه��ى  ال��زع��ف��ران��ى«، 
كتبت فى  ثم  والوجد«،  الصبابة  »رسالة فى  روايته 
بعد  املغيب«  »هاتف  روايته  عن  روزاليوسف  مجلة 
اجلمهورية  ج��ري��دة  ف��ى  تنشر  أنها  نظرى  لفت  أن 
أنها  ف��وج��ئ��ت  ث��م  ال��ب��ي��ان،  ج��ري��دة  وف���ى  مسلسلة 
تزل  ول��م  أسبوعن  خ��ال  الهال  كتاب  فى  نشرت 
أمام ظاهرة  نفسى  فوجدت  اجلمهورية،  فى  تنشر 
تفردها  الرواية وال  امتياز  ليس  إن األسباب  فقلت 
بل شبكة العاقات العامة. فلم يرد الغيطانى علّى 
الكتابة ضدى، وكتب هو ما  وحرض اآلخرين على 
سماه ببلطجية النقد األدبى الذين يشهرون جنازير 

االبتزاز واملطاوى املسممة«
لّى   « قائا:  املوقف  هذا  على  عبدالقادر  ويعلق 
تعليق على ما وصفنى به فى حوار بجريدة الشرق 
األوسط، حيث قال إننى أكرهه وإننى أشبه مجنون 
قدميا  هناك  ك��ان  أسأله،  أن  وأري��د  سعاد حسنى، 
ملاذا  ع��ب��دال��وه��اب  وم��ج��ن��ون  س��ع��اد حسنى  مجنون 
يشبه  ول���م  ب��س��ع��اد حسنى  نفسه  ال��غ��ي��ط��ان��ى  ش��ب��ه 
أمتنى  ذل��ك،  وراء  السبب  وم��ا  بعبدالوهاب،  نفسه 

أن أعرفه«.
نتصور اآلن روح فاروق عبدالقادر، تنزل إلى وسط 
مقاهيها:  بن  حت��وم  والثاثاء،  األح��د  ليلتى  البلد 
األتيليه..  احلميدية،  س��وق  البستان،  زه��رة  ري��ش، 
إنها  أم  صاحبها،  نهاية  م��ن  مندهشة  أه��ى  ت��رى 
على  العنيد  احل��اد  القوى  نقده  تأثير  بسبب  فرحة 
الوقت، فرحة بسبب  من أصر على تعريتهم طوال 
كتب عادل حمودة  كما  »نيران احلياة«  تخلصه من 
وميزته  صهرته  التى  احلياة  »ن��ي��ران  س��ن��وات،  قبل 
وجعلته قائما مستمرا مؤثرا فى وقت تساقطت فيه 
أصنام الكتابة التى صيغت من العجوة تبخرت هذه 
األصنام أو أكلتها األيام ، فقد كانت مواهبها سريعة 

التبخر سريعة االحتراق «. 

نقده الالذع كان 

واالستقرار املادى
سبًبا فى منعه من الكتابة 

بهاء طاهر

سان سيمون عمل للفنانة جاذبية سرى 

فاروق عبد القادر

إبراهيم أصالن

عبد الرحمن الشرقاوى جمال الغيطانى

سمير سرحان

الديكتاتورية فى »أرض البرقوق األخضر«

رشيد عنانى

العيش فى ظل دولة شمولية، فى ظل القمع األمنى، حتت املراقبة املستمرة، فى خطر دائم 
من املاحقة واالعتقال لسبب أو لغير ما سبب، فى خطر الطرد من الوظيفة، فى خطر األخذ 
بالشبهات، فى خطر امتهان الكرامة واإلذالل، مثل هذا العيش ال يترك فى نفس املواطن، إن 
عجز عن املقاومة، سوى الرغبة فى الهرب، فى اخلروج إلى بلد آخر. فقط الطبقة احلاكمة 

يطيب لها العيش فى ظل نظامها.
إلى  »الدانوب«  نهر  السباحة عبر  يفكرون فى  كانوا  الهروب.  أمل  »كل فرد كان يعيش على 
التربة بلدا آخر. كان  ال��ذرة إلى أن تصبح  أن تصبح املياه بلدا آخر، فى اجلرى خال حقول 
بإمكانك أن ترى فى عيونهم أنهم لن يلبثوا أن يصرفوا كل قرش فى جيوبهم من أجل احلصول 
على خرائط تفصيلية )...( الوحيدون الذين لم يكونوا يريدون الهرب هم الديكتاتور وحراسه. 
كنت تستطيع أن ترى ذلك فى عيونهم، وأيديهم، وشفاههم. اليوم وغدا وبعد غد سوف يصنعون 
كل  حول  يحومون  وحراسه  بالديكتاتور  أن حتس  بإمكانك   )...( وبرصاصهم  بكابهم،  املقابر 
خطط الهروب السرية. بإمكانك أن حتس بهم متربصن، يوّزعون اخلوف«. )ص 48 من الترجمة 

اإلجنليزية(.
هكذا تصف »هِرتا ُمولر« Herta Muller الروائية األملانية الرومانية، الفائزة بجائزة نوبل 
فى األدب لعام 2009، حال العيش فى ظل حكم الديكتاتور الرومانى نيقوالى شاوشيسكو )1918 
الشيوعية  األنظمة  من  التحرر  مد  ظل  فى  زوجته  مع  وإعدامه  نظامه  سقوط  قبل   )1989 ــ 
الشمولية الذى اجتاح أوروبا الشرقية فى الثمانينيات من القرن املاضى، وبلغ الذروة بسقوط 

جدار برلن فى نفس العام 1989. 
املقتطف السابق يأتى من أشهر رواياتها، وأفضلها فى رأى الكثيرين، »حيوان القلب«، التى 
نُشرت ألول مرة فى أملانيا فى سنة 1993 بعد نحو أربع سنوات من سقوط الديكتاتور ونظامه، 

قبل أن تترجم إلى اإلجنليزية بعنوان »أرض البرقوق األخضر« فى سنة 1996. 
ميكن أن تُعد الرواية دراسة فى طبيعة الدولة البوليسية وآلياتها، وفى طبيعة العاقة فيها 
بن احلاكم واحملكوم التى يطبعها اإلرهاب واالحتقار من ناحية، واخلوف والكراهية من الناحية 
األخرى. وهى دراسة كانت هرتا مولر )املولودة عام 1953( مؤهلة خير تأهيل لكتابتها، فهى 
عاشت أكثر من ثاثن سنة من حياتها فى ظل نظام ديكتاتورى حتى متكنت من الهجرة إلى أملانيا 
فى 1987 قبل سنتن فقط من سقوط نظام شاوشيسكو. وعانت من االضطهاد، واالعتقال، 
فى ظل  حياتهم  يفقدون  أصدقائها  بعض  وشاهدت  النشر،  على  والرقابة  العمل،  من  والطرد 
هذه  عليها  تقوم  التى  احلياتية  اخلبرات  وهى  منه.  الهروب  محاولة  أو  النظام،  العيش حتت 

الرواية، التى هى فى بعض تفاصيلها سيرة ذاتية بغير شك. 
الرواية مقبضة، يسرى فيها اإلحساس بالقهر، والفقر، واخلوف، والكره. وتخلو من أى عنصر 
مخفف لليأس البشرى السارى بن أعطافها. وتلجأ الكاتبة إلى أسلوب بسيط، وصفى، شبه 
تقريرى، يعتمد على اجلمل القصيرة، ويبعد عن اخليال واالستعارات غالبا. وينجح إلى حد كبير 
فى خلق اإلحساس برتابة احلياة، وعموم التعاسة، وانسداد السبل أمام جماعة األصدقاء املكونة 
من البطلة التى تُروى القصة على لسانها ورفاقها الثاثة، وكلهم من أبناء األقلية ذات األصل 
األملانى فى رومانيا واملشكوك فى والئها، والذين يقعون جميعا فى مشاكل مع جهاز األمن بسبب 

رفضهم العمل حلسابهم.
يبلغ حدا  اليأس  أن  إال  السلبية،  املقاومة  نوعا من  باعتبارها  الكراهية  الرواية فكرة  تطرح 
تلك  يحتاجون  احل��راس  أن  أع��رف  أك��ن  »ل��م  النظام:  تُوظف ملصلحة  معه خدمة  الكره  يصبح 
الكراهية لكى ميارسوا عملهم الدموى بدقة يومية، أنهم يحتاجونها لكى يتصرفوا فى املصائر 
لقاء رواتبهم، وأنهم ال ميكنهم أن يصدروا األحكام إال ضد أعدائهم. إمنا يثبت احلراس جدارتهم 

بقدر ما يكون لهم من أعداء«. )ص 50( 
وفى النظام الشمولى يحكم اخلوف كل عازبة وغاربة فى حياة الفرد. تصف بطلة الرواية، 
التى متثل الكاتبة، مشاعرها وأصدقاؤها الثاثة، بعد استجوابهم بتهمة كتابة قصيدة معادية 
للنظام على هذا النحو: »ألننا كنا خائفن، كنا نتقابل أربعتنا كل يوم. كنا جنلس معا إلى طاولة، 
لكن خوفنا كان يبقى حبيسا داخل أدمغتنا، متاما على احلال الذى نأتى به إلى لقاءاتنا. كنا 
نضحك كثيرا، لكى يخفى كل منا خوفه عن اآلخر. إال أن اخلوف دائما يجد منفذا. إن حتكمت 
فى مامحك، تسرب مع صوتك. وإن سيطرت على مامحك وصوتك، حتى تخّشبا، فإنه يتسلل 
من أصابعك. وإنه لينفذ من مسام جلدك ويرقد فى األمكنة، وإنك لتستطيع أن تراه قابعا فوق 

األشياء من حولك«. )ص 74 ــ 75(
يشعر  ويبقى معك، فا  أينما ذهبت  الشمولى ياحقك  النظام  فيك  يخلقه  ال��ذى  واخل��وف 
معنويا،  ياحقه  فإنه  النظام جسميا،  ياحقه  لم  إن  الباد.  غ��ادر  وقد  حتى  باألمان  املواطن 
وياحقه باخلوف الذى زرعه فى نفسه لسنوات طوال حتى يفسد عليه احلياة، وهو ما تصوره 
هرتا مولر عبر بطلتها وأصدقائها الذين يقعون ضحية للنظام، يتساوى فى ذلك من متّكن من 
يتمكنان من  وواح��دا من أصدقائها  البطلة  أن  من  الرغم  وعلى  الباد.  فى  بقى  ومن  املغادرة 
الهرب، إال أن هذا ال يُصور فى الرواية انتصارا، وال نراهما تستقيم حياتهما أو يناالن السعادة، 
وإمنا تاحقهما أخبار املآسى التى تركاها خلفهما، ويرافقهما اخلوف والكراهية اللذان غادرا 
معهما، قالت مولر فيما قالت عقب فوزها بجائزة نوبل فى أكتوبر املاضى إن رواياتها إمنا هى 
نتاج خبرتها احلياتية فى ظل األنظمة القمعية الشيوعية، ورأت أنه من محاسن الصدف أنها 
نالت اجلائزة فى ذكرى مرور عشرين سنة على سقوط حائط برلن. وتذكرت ضحايا القمع 
الذين لم يعيشوا ليشهدوا حلظة سقوط قامعيهم، كما قالت إنه من األسئلة التى أحلت عليها 

سنوات هو محاولة فهم الديكتاتورية: »كيف تعيش وتتنفس«.
هذه الرواية هى ضمن محاوالت مولر اإلجابة عن هذا السؤال بتحليلها لطبيعة الديكتاتورية، 
ولطبيعة العيش فى ظلها. ولعل انشغالها بهذا السؤال فى كتاباتها هو الباعث وراء فوزها بجائزة 
نوبل. الرواية جيدة، ولكنها ليست رواية عظيمة. وإذا قلنا هذا عن الرواية التى يجمع النقاد على 
أنها أنضج أعمالها، فماذا يكون القول فيما هو دونها؟ ولم تكن مولر معروفة عامليا وقت فوزها، 
حتى أنى عقب إعان فوزها فى أكتوبر املاضى، لم أجد رواية واحدة لها فى املكتبات ألنها كانت 
نفدت من سنوات ولم يُعاد طبعها لقلة اإلقبال عليها. فلجأت إلى »اإلنترنت« فأذهلنى أن أعثر 
على سوق سوداء انتهازية تعرض بعض كتبها مبا يتراوح بن مائتى وثاثمائة جنيه استرلينى. 
عندئذ آثرت الصبر، إلى أن تدارك الناشرون األمر، وفى خال شهرين أو ثاثة ُطرح املترجم 

من أعمالها إلى اإلجنليزية فى األسواق. 
فكيف فازت كاتبة مقلة، جيدة ولكنها غير باهرة، بأرفع جائزة أدبية فى العالم؟ هى الرسالة 
السياسية اإلنسانية فى املقام األول، وليس االنتاج الغزير والفن الذى با مضارع. مازال شبح 
الديكتاتورية والدولة الشمولية ياحق الضمير األوروبى بعد عقود من انهيار أنظمتها الفاشية 
والنازية والشيوعية. وهو شبح جد مريع. وإن كانت األنظمة الشمولية قد انهارت فى أوروبا، 
فإنها حية تسعى فى غير رجو من العالم. فلعل محكمى »نوبل« لم يجانبهم الصواب فى ختام 
احلساب، إذ لفتوا األنظار لكاتبة صرفت جهدها لفهم واحد من أفتك أوبئة املجتمع البشرى فى 

املاضى واحلاضر: الديكتاتورية.

»السان سيمونية.. مسارات التحديث« باألعلى للثقافة

خرجنا من عزاء الناقد الكبير فاروق عبدالقادر، اجلمعة املاضى، نحمد 
الله على أنه لم يترك زوجة أو أبناء، يلعنون الوسط الثقافى الذى ينتمى 

إليه، وامتدت صداقته ببعض أفراده ألكثر من 40 سنة.
خرجنا غير مصدقني أن هذا هو عزاء فاروق عبدالقادر، الرجل الذى كان 

حلو املعشر، رغم عنفه وحدته جتاه مدعى الثقافة.

من األعمال املشاركة

تفتتح غدا املؤسسة اليونانية للثقافة �� فرع اإلسكندرية �� معرضا تشكيليا جماعيا 
يتضمن أربعن عما ملهما من اليونان، من مناظر طبيعية، ومناطق أثرية، فضا عن 

تقدمي تاريخ اليونان.
الفنون  التربية قسم  بكلية  فنانات شابات طالبات  املقدمة ملجموعة من  األعمال 
والنحت  للرسم  عمل  ورش��ة  خ��ال  بتصميمها  قمن  اإلسكندرية،  جامعة  اجلميلة 

اشتركن بها ملدة ستة أشهر مبقر املؤسسة باإلسكندرية. 
اليونانية، وكذلك  يذكر أن الطالبات اطلعن على عدد من كتب اآلثار واألساطير 
كتب الرسم والنحت والزخرفة اليونانية التى تتضمنها مكتبة املؤسسة، مما ساعدهن 

على اإللهام بهذه األعمال. 

اليونان فى معرض فن تشكيلى باإلسكندرية

نظرة من بعيد
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تدور  املصرية،  السينما  الشبابية فى  املوجة  أفالم  أحد  وكاب«  وفانلة  »شورت 
قصته حول شاب مصرى يتعرف على فتاة لبنانية فى شرم الشيخ وتنشأ بينهما 
العدل،  تأليف مدحت  الفيلم  الصعوبات،  ال��زواج رغم  قصة حب ويصممان على 
وإخراج  عيد،  وأحمد  ون��ور  مصطفى  وداليا  منير  وشريف  السقا  أحمد  وبطولة 

سعيد حامد. 

املوضوعات  أه���م  ي��ن��اق��ش 
تناولتها  ال���ت���ى  وال���ق���ض���اي���ا 
الصادرة  العربية  الصحافة 
ويستضيف  ال���ي���وم،  ص���ب���اح 
ال���ب���رن���ام���ج أط������راف إح���دى 
الساحة  على  املثارة  القضايا 
ك���م���ا ي��س��ت��ق��ب��ل االت����ص����االت 
ليستعرض القضية من جميع 
األوجه، ومنها موضوع عالوة 
يوليو وتأثيرها على األسعار، 
ملف اللحوم املستوردة، وأزمة 
وغيرها،  واحمل��ام��ن  القضاة 
استعراض  ج��ان��ب  إل���ى  ه���ذا 
إحصائيات األخبار والتقارير 
قدمتها  ال��ت��ى  وال��ت��ح��ق��ي��ق��ات 
البرنامج  ال��ي��وم،  ال��ص��ح��اف��ة 
الصحفى  وت���ق���دمي  إع������داد 

جابر القرموطى.

العمق«  »ف����ى  ب���رن���ام���ج  ي���واص���ل   
مناقشة موضوع تغلل النفوز اإليرانى 
وفى  العربية،  املنطقة  ف��ى  والتركى 
الليلة التى حتمل اسم »العرب  حلقة 
وتركيا« يطرج البرنامج مجموعة من 
ومنها،  التركى  احمل��ور  على  االسئلة 
بعد  تركيا  على  الكبير  التعويل  مل��اذا 
أحداث غزة؟ ما اخليارات السياسية 
حلزب العدالة والتنمية؟ هل السياسة 
التركية هى فعال عثمانية جديدة؟ ما 

آفاق العالقة العربية التركية؟

فى فيلم Father of the Bride أو »والد العروس«، ال يصدق األب 
أن ابنته الصغيرة التى كانت طفلة باألمس ستتزوج، وال يستطيع أن 
يتخيل ما سيقابله من متاعب أثناء إعداد حفل الزفاف واملصاريف 
التى  مايرز  نانسى  قصة  الفيلم  يواجهها،  التى سوف  واملشكالت 
سبق وأن قدمتها السينما األمريكية فى فيلم حمل نفس االسم عام 

1950، ستيف مارتن، ديان كيتون، كيمبرلى ويليامز بيزلى.

طرب   ART قناة  تعرض  املوجى  محمد  املوسيقار  رحيل  بذكرى  احتفاال 
حلقات برنامج سهراية الذى سجلته اإلعالمية صفاء أبوالسعود مع أسرته 
للحديث عن حياته ومشواره مع احلياة والفن، وكشف أفراد األسرة فيه أهم 
والوطن  فى مصر  النجوم  كبار  مع  وعالقاته  والعائلية  الفنية  حياته  أس��رار 

العربى وأهم أحلانه التى كان يعتز بها. 

تدور األحداث حول فتاة فقيرة تقع فى حب شاب غنى يغرر 
آخر  عريس  يظهر  وعندما  منها،  تزويجه  أهله  يرفض  ثم  بها 
الفتاة  وب��ن  بينه  ح��دث  م��ا  حقيقة  العابث  ال��ش��اب  ل��ه  يكتشف 
الغنى  الشاب  يرفض  ولكن  زوج��ه��ا،  فيطلقها  ام��ره��ا،  ويفضح 
فتقرر  ض��ائ��ع��ة  نفسها  ال��ف��ت��اة  لتجد  ذل���ك،  ب��ع��د  منها  ال����زواج 
بطولة  قتل«  فى  »ش��روع  فيلم  فى  األح��داث  وتتوالى  االنتقام، 

هشام سليم وهالة صدقى وروجينا.

مصر«  م��ن  »بنتن  فيلم  ع��ن  خاصة  حلقة  سينما«  »ي��ال  برنامج  يقدم 
فى  يدخل  ال��ذى  أمن  محمد  والسيناريست  املخرج  البرنامج  يستضيف 
م��ن��اظ��رة م��ع ال��ن��اق��د محمد ع��ب��دال��ع��زي��ز ح��ول ال��ع��دي��د م��ن االف��ك��ار التى 
تلك  عن  التعبير  فى  املخرج  استخدمها  التى  واألدوات  الفيلم،  يطرحها 
أبطاله  مع  الفيلم  حول  مسجلة  تقارير  البرنامج  يعرض  كذلك  األفكار، 
البرنامج إعداد محمد  ومنهم أحمد وفيق ورانيا شاهن وجيهان سالمة، 

نادية حسنى. شكر وتقدمي 

شورت وفانلة وكاب

أهم القضايا فى مانشيت  

 العثمانية اجلديدة

ستيف مارتن والد العروس   ذكرى رحيل املوجى 

شروع فى قتل مناظرة  لــ»بنتني من مصر« 

احلياة سينما
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رفضت رشوة عرضها مخرج كبير ألتنازل عن »كليوباترا«
 الشائعات اضطرتنى للدفاع عن ابنى حمزة.. وغيرة املمثالت زادتنى قوة وإصراًرا على النجاح 

سالف فواخرجى تروى حكاياتها مع أشهر ملكات مصر القدمية:

معارك وأن تتجنب اخلسائر، وألن هدفها مثل جدها 
اسكندر األكبر تكوين عالم واحد، رأت أن فى عالقتها 
مع القيصر وحبها له سيمنع احلرب بن روما ومصر، 
وفى نفس الوقت لن تكون مصر خاضعة لروما، بل على 
العكس دائما ما كانت ندا لها، ورفضت أن تكون مصر 

وشعبها ذليلة للرومان، فهذا كان تفكيرها العظيم. 
> املسلسالت التاريخية رغم قيمتها ال حتقق نسب 

مشاهدة كبيرة فماذا تتوقعني لكليوباترا؟ 
�� أدعى أن املتفرج لن يشعر عند متابعته للمسلسل 
بالفعل  ألننا  التقليدية،  التاريخية  األع��م��ال  مثل  بأنه 
تغلبنا على ذلك وكسرنا احلاجز الذى يقف عائقا بن 
التاريخى، بأن قدمنا القصة فى إطار  املتفرج والعمل 
اجتماعى تشويقى لكننا فى الوقت نفسه لم نأت على 

حساب املعلومات والوقائع التاريخية ولم نحرفها. 
فكون العمل تاريخيا هذا فى صالح املتفرج جدا ملا 
ومشوقا  اجتماعيا  وكونه  املعلومات،  فى  ثراء  من  فيه 
سيجعله جماهيريا ويخرجه من مأزق أن يكون مقدما 

للنخبة فقط، كعادة األعمال التاريخية. 
التى  امل��ع��ل��وم��ات  املسلسل  ي��ت��ج��اوز  م��دى  أى  إل��ى   <

يعرفها رجل الشارع عن كليوباترا؟ 
�� ال أريد أن أحرق أحداث املسلسل ولكنى أؤكد أن 
كانت  أنها  خاصة  وج��دي��دة،  صادمة  كثيرة  أحداثا  به 
كانت  أنها  لدرجة  وبسيطة  صغرها  فى  جدا  مراهقة 

دائما ما تقع فى حب أفراد فقراء من الشعب.
> وما مفاجأة العمل؟ 

ت��ع��ام��ل��ى مع  ن���ظ���رى أن  ف����ى   ������
أكثر  ك��ان  حقيقى  بشكل  »احل��ي��ة« 
مفاجآت املسلسل، ألنه كان مفاجأة 
ألنى  وذل��ك  شخصيا،  ل��ى  بالنسبة 
واجلميع  املخلوق جدا،  أخاف هذا 
يعلم أنه يصعب التعامل معه، ولكنى تغلبت على خوفى 

وقررت أن أفعل شيئا غير تقليدى أميز به املسلسل. 
> ب��ص��راح��ة ه���ل ت��أث��ر امل��س��ل��س��ل ب���اع���ت���ذار محمد 

صبحى؟ 
�� أعتقد أن وجود الفنان الكبير محمد صبحى كان 
سيضيف كثيرا للمسلسل، ولكنى أؤكد أن املسلسل لن 
يتأثر باعتذاره، ألن املسلسل ليس قائما على الشخصية 
التى كان يقدمها، وإمنا له مقومات كثيرة، ومن الطبيعى 
وفى  آلخ��ر،  فيذهب  اعتذار ممثل عن شخصية  ج��دا 
بصمته  ل��ه  اسماعيل  محيى  ال��ف��ن��ان  أن  أرى  النهاية 

أيضا.
> اجلميع ينتظر »كليوباترا« على طريقة »أسمهان«؟ 
�� أريد توضيح أن دور »أسمهان« كان له خصوصية 
كبيرة ألنه سيرة ذاتية حلياة فنانة مثيرة للجدل، وفى 
جناحا  حتقق  ال��ذات��ي��ة  السير  مسلسالت  كله  ال��ع��ال��م 
كبيرا، وأنا مقتنعة أن هذا املسلسل أفضل ما قدمت، 
لكنى فى نفس الوقت لن أكون أثيرة له طوال عمرى، 

ولن أقف عنده.
»آخر  السلبى على  تأثيره  له  كان  »أسمهان«  ولكن   <

أيام احلب« واتهامه بالفشل؟ 
�� »آخ��ر أي��ام احل��ب« لم يفشل، وك��ان مسلسال مهما 
ق��دم قبل اسمهان حلصل على  إذا  أن��ه  ج��دا، وأدع���ى 
ث��ن��اء ك��ب��ي��ر، ول��ك��ن نصيبه أن���ه ج���اء ف��ى ال��ع��ام التالى 

ل�»أسمهان«. 
»أسمهان«  ب���ن  امل���ق���ارن���ة  ي��ص��ح  ال  ع����ام  وب��ش��ك��ل 
ليس  بالفعل  آخر، ألنهما  أى عمل  مع  أو  و»كليوباترا« 
عن  منفصل  عمل  كل  البعض،  ببعضهما  عالقة  لهما 
اآلخ���ر، وف��ك��رة مقارنة م��دى جن��اح األع��م��ال ببعضها 
البعض فكرة خاطئة ومن املمكن أن تقتل املمثل وجتلسه 

فى البيت إذا استمع إليها. 
لذلك أنا أبحث عن االختالف فى أعمالى، وال أوافق 
على تقدمي عمل إال إذا كان السيناريو محترما ويستحق 
عمال  النهاية  فى  ليخرج  فيه،  سأبذله  ال��ذى  املجهود 

راقيا يجبر املشاهد على احترامه. 
> بشكل عام ما سر بحثك عن جتسيد الشخصيات 

التاريخية واملشهورة؟ 
مجال  اخترته  ل��ذا  للتاريخ  عاشقة  أن��ا  بطبيعتى   ����
دراستى بجامعة دمشق، ولكن فى احلقيقة أننى أحب 
أشعر  ألنى  واملشهورة،  املعروفة  الشخصيات  جتسيد 

بالفخر عندما يقترن اسمى بها. 
> رغم أن مسلسل »روزاليوسف« اقترن باسمك كثيرا 

إال أن النهاية كانت إعالن اخللع بينكما؟  
����� ل���م أك���ن أب����دا أح���ب أن ت��ك��ون ه���ذه ال��ن��ه��اي��ة مع 
تقدميها  البداية  من  اقترحت  من  فأنا  »روزاليوسف«، 
مسلسال تليفزيونيا، ألنى أعشقها منذ أن كانت والدتى 
تقص علىَّ حكايات النساء املهمات فى العالم العربى، 
وكانت السيدة روزاليوسف من أهمهن، وعندما أصبحت 
الشخصية  كتابا قدميا عن هذه  عندنا  وج��دت  ممثلة 
تقدمي  إمكانية  ح��ول  وال��دت��ى  مع  فتناقشت  العظيمة، 

حياتها فى مسلسل تليفزيونى، فتحمست جدا. 
السيناريو  خرج  لألسف  كثيرة  تأجيالت  بعد  ولكن 
املستوى  على  وليس  ج��دا،  ضعيفا  للمسلسل  النهائى 
فيلم  عن  عبارة  فكان  لروزاليوسف،  أمتناه  كنت  الذى 
وثائقى عن حياتها، فلم يحتو على دراما حقيقية وليس 
فيه روح على اإلطالق، وأنا ال أقدم إال شخصيات من 

حلم ودم. 

يقارن  أن  أص��ال  ببالى  يخطر  ول��م  ت��اي��ل��ور،  إليزابيث 
»كليوباترا« حتى وإن كان  املسلسل بأى عمل قدم عن 
عامليا، ألن الرؤية التى نقدم بها املسلسل مختلفة عن 
كل ما قدم من قبل، وأدعى أن فيلم »إليزابيث تايلور« 
وهو األهم كانت به نواقص كثيرة فكان كل تركيزه على 
روما وأنها من كانت حترك كليوباترا، كما ركزوا أيضا 

على عالقتها مع القيصر. 
> وماذا عن مسلسلك؟ 

�� مسلسلى أعم من ذلك بكثير. فنحن نسلط الضوء 
على »كليوباترا« اإلنسانة، منذ أن كانت طفلة صغيرة، 
نرصد  كما  ملكة،  تصبح  أن  قبل  حياتها  كانت  وكيف 
تغيراتها من حال إلى حال بعد تتويجها وتوليها احلكم، 
أننا نركز على الشعب بشكل رئيسى  واأله��م من ذلك 
ودوره فى حياتها، وأدعى أنها ستكون املرة األولى التى 
ومدى  الشعب  ع��ن  يتحدث  تاريخى  عمل  فيها  يُ��ق��دم 
أى مدى  وال��ى  بهم،  ه��و  وت��أث��ره  احل��اك��م،  تأثيره على 
ميكن أن يستمد احلاكم قوته من حب الشعب له، هذه 

باختصار الرؤية التى نقدم بها مسلسل »كليوباترا«. 
> هل تقدمينها املرأة التى تبحث عن العالقات مع 

الرجال؟ 
�� التاريخ له أكثر من وجهة نظر فى كليوباترا، ونحن 
البحث  ام��رأة كل همها  املسلسل  نقدمها من خالل  ال 
عن الغراميات وامللذات من خالل إقامة العالقات مع 
الرجال.. ألنها كانت ملكة مهمومة جدا بشعبها، وليس 

فى حياتها ما هو أهم منه. 
كانا من أجل شعبها  والثانى  األول  زواجها  إن  حتى 
وليس ألنها كانت مهووسة بإقامة عالقات مع الرجال 

كما يرى البعض. 
> وهل هذه كانت طريقتها فى إدارة مملكتها؟ 

هدفها  وك���ان  ج���دا،  محنكة  سياسية  ك��ل��ي��وب��ات��را   ����
فى  ال��دخ��ول  دون  ال��روم��ان  مع  القتال  تتخلص من  أن 

سالف فواخرجى

  ال نقدم امرأة تلهث خلف الرجال رغم أنها كانت مراهقة قبل تتويجها

ال أخشى املقارنة مع إليزابيث تايلور.. واملسلسل أهم من الفيلم

  أبحث عن جتسيد الشخصيات املشهورة حتى يقترن اسمــى بهـــــا

أفعى وملكة اجلنس واجلمال.. هكذا تراها السينما العاملية 
السينما  فى  »كليوباترا«  عن  قدمت  كثيرة  أعمال 
عروض  إلى  باإلضافة  واملسرح  واألدب  والتليفزيون 

األوبرا والباليه. 
اسمها  حتمل  فيلما   14 عنها  ق��دم  السينما  ف��ى 
فى عام 1917 جسدتها املمثلة تيدا بارا، وفى عام 
 1953 عام  وفى  كولبريت،  كالوديتى  قدمتها   1934
النيل«،  »أف��ع��ى  ع��ن��وان  بيور حت��ت  رامي��ون��د  قدمتها 
وفى عام 1963 كان العمل األشهر عن حياتها الذى 
 1964 ع��ام  وف��ى  ت��اي��ل��ور،  اليزابيث  النجمة  قدمته 
جسدتها اماندا بارى، وفى عام 1970 قدمت حتت 
العام  نفس  وف��ى  اجل��ن��س«،  ملكة  »كليوباترا  عنوان 
السمعة«، عام  »كليوباترا سيئة  بعنوان  أيضا قدمت 
1974 قدم فيلم »انطونى وكليوباترا« بطولة جانيت 
سوزمان، وفى 1990 قدمت حتت عنوان »كليوباترا 
ملكة اجلمال« بطولة بابرا شاريف، وفى عام 2000 
جسدتها مونيكا بيلوشى، وكان فيلم »أين موميائى« 

عام 2005 بطولة سكوبى دو هو آخر ما تناول حياتها 
فى السينما العاملية. 

كارتونيا عام  للتليفزيون فقدم عمال  بالنسبة  أما 
1993 تناول حياتها، ومن عام 1993 إلى 1995 قدم 
 1998 عام  وفى  مختفى«،  معبد  »أساطير  مسلسل 
قدم عنها مسلسل »هيزيتريا«، ومن عام 2002 إلى 
2003 قدم عنها مسلسل »استنساخ كليوباترا«، كما 
»زينا..  الشهير  املسلسل  م��ن  حلقات  ف��ى  ظ��ه��رت 
األميرة احملاربة«، وظهرت أيضا فى أربع حلقات من 

مسلسل روما فى عامى 2005 و2007.  
لفيلم  التحضير  ع��ن  هوليوود  ف��ى  أعلن  وأخ��ي��را 
ت��اري��خ��ى ع��ن ح��ي��اة »ك��ل��ي��وب��ات��را«، ع��ل��ى أن جتسد 
على  بنفسها  ت��ش��رف  ال��ت��ى  ج��ول��ى،  أجنيلينا  ال���دور 
 Queen التحضيرات النهائية للفيلم املأخوذ عن كتاب
of the Nile, Cleopatra: A Life أو »ملكة النيل.. 

كليوباترا احلياة« تأليف ستيسى شيف.

الكالم الذى يتصيده أثناء تصويره. 
ابنك  أن يجسد  ع��ل��ى  أص����ررت  أن���ك  ت���ردد  ول��ك��ن   <
أن  رغ���م  ي��ق��دم��ه��ا  ال��ت��ى  ال��ث��ان��ي��ة للشخصية  امل��رح��ل��ة 

مرحلته العمرية ال تساعده على ذلك؟   
�� هذه كانت شائعة »سخيفة« ألنى ال أتدخل فى عمل 

املخرج حتى وإن كان زوجى. 
وبصوت حزين قالت: »لألسف هذه األخبار املغرضة 
اضطرتنى ألن أدافع عن ابنى رغم أن هذه ليست املرة 

األولى التى يخوض فيها جتربة التمثيل«.
وأكدت: الدور الذى يقدمه حمزة ابنى مناسب لسنه 
ج��دا، أق��ول ذل��ك رغ��م قناعتى ب��أن املمثل متاح له أن 
يقدم أكثر من مرحلة عمرية، وقد فعلت ذلك من قبل 
فى »أسمهان«، وأنا أيضا من أجسد »كليوباترا« عندما 

مت تتويجها وكان عمرها فى هذا الوقت 16 عاما. 
ورغ���م دف��اع��ى ع��ن اب��ن��ى إال أن��ن��ى أري���د ت��أك��ي��د أن 
شخصية حمزة ابنى مرحلة واحدة وليست اثنتن كما 
أشاع البعض، وأعتقد أن احلاقدين الذين أطلقوا هذه 
حمزة،  بن  وخلطوا  جدا،  معلوماتهم ضعيفة  الشائعة 
والطفل الذى يجسد دور ابنى فى املسلسل وهو موهوب 
باملسلسل  مرحلتن  فى  يظهر  ال��ذى  وه��و  أيضا،  ج��دا 

وليس حمزة ابنى. 
عاملية  أعمال  مع  مقارنات  فى  سيدخل  املسلسل   <
استعددت  ف��ه��ل  ال��ش��خ��ص��ي��ة  ن��ف��س  ق���دم���ت  ن��اج��ح��ة 

للمواجهة؟ 
�� أجابت مسرعة: ومن قال إن ما مت تقدميه من قبل 

فى السينما العاملية حقق جناحا؟ 
حقق  ال��ذى  الوحيد  الفيلم  أن  أعتقد  واستطردت: 
عام  تايلور  إليزابيث  قدمته  ما  هو  النجاح  من  ق��درا 
1963، فهو العمل الوحيد املشهور واملعروف للناس رغم 

أن هناك 7 أعمال أو أكثر قدمت عن »كليوباترا«. 
ومنهم  أح��د  مع  املقارنة  أخشى  ال  أن��ا  ع��ام  وبشكل 

ف��ى ال��ب��داي��ة ت��ق��ول س��الف ف��واخ��رج��ى: انتهينا من 
معظمه  ك��ان  وال��ذى  املسلسل،  مشاهد  نصف  تصوير 
تصويرا خارجيا ألرض املعارك والغابات، باإلضافة إلى 
بعض الديكورات داخل القلعة التاريخية فى سويا، ومن 
املقرر أن نحضر إلى مصر فى بداية شهر يوليو القادم 
لتصوير بعض املشاهد الداخلية نعود بعدها إلى سوريا 

الستكمال باقى املشاهد التاريخية. 
> ملاذا التصوير فى سوريا رغم أن امللكة مصرية؟ 

الطبيعيه  أماكنها  ألن  س��وري��ا  على  االختيار  وق��ع   ����
مناسب  وه��ذا  البشر،  فيها  يتدخل  ول��م  خاما  مازالت 
التصوير  أبدا فى  ولم يجهدنا  املسلسل  جدا ألح��داث 
وهذا  مصطنعة،  وليست  حقيقية  أماكن  جميعها  ألن 
آخر  وهناك سبب  الشاشة،  على  الصورة جماال  يزيد 
غير جمال الطبيعة، أن التصوير فى املناطق التاريخية 
ما متت  إذا  ج��دا،  رمزية  بأسعار  واألث��ري��ة فى سوريا 
لسوريا  فاختيارنا  مصر،  ف��ى  يطلبونه  مب��ا  مقارنتها 
ترشيدا لنفقات من املمكن أن نستفيد بها فى مناطق 

أخرى باملسلسل.
ف��ى م��ص��ر سيزيد  ال��ت��ص��وي��ر  ول��ك��ن بشكل ع���ام   <

الشخصية مصداقية؟ 
�� أريد توضيح شىء مهم أن »كليوباترا« لم تكن 
األهرامات  منطقة  ف��ى  أو  ال��ق��اه��رة،  ف��ى  تعيش 
ليكون ضروريا أن يتم تصوير املسلسل فى مصر، 
البحر،  فى  حياتها  معظم  تعيش  كانت  فكليوباترا 

واإلسكندرية حتديدا. 
> ما سبب كثرة إصاباتك فى هذا العمل؟ 

فنحن  فيها،  نصور  التى  األماكن  لصعوبة  نتيجة   ��
ن��ص��ور ع��ل��ى ج��ب��ال م��رت��ف��ع��ة، وف���ى ال��ص��ح��راء، وهذه 
األماكن بها أشواك وأحجار غير مستوية، ورغم علمى 
بذلك إال أننى مطالبة بالتعامل مع كل ذلك، لذلك لم 

أستبعد اإلصابة. 
هذا  متنني  وال��ع��رب  املصريات  املمثالت  من  كثير   <

املسلسل أال تفسرين ما حدث لك باحلسد؟ 
�� رغم أنى مؤمنة باحلسد وأن هناك حاقدات كثيرات 
على بطولتى لهذا املسلسل، إال أننى أكثر إميانا بأن الله 

أقوى من كيدهن جميعا، وقادر على احلفاظ على.
ورغ���م اس��ت��ب��ع��ادى ب��أن ي��ك��ون احل��س��د وغ��ي��رة بعض 
املمثالت طمعا فى جتسيد الشخصية نتج عنه إصابتى، 
وفى  ج��دا  الغيرة جانبا صحيا  ه��ذه  أرى فى  أننى  إال 
صاحلى، ألنها جتعلنى أكثر قوة وإصرارا على أن يخرج 
املسلسل فى أفضل شكل ممكن، ويكون ذلك أفضل رد 

على اجلميع. 
رشوة  عليك  عرض  سوريا  مخرجا  أن  حقيقة  ما   <

مالية لتتنازلى عن جتسيد الشخصية؟ 
أريد  ال  ولكنى  بالفعل  ل��ه  تعرضت  امل��وق��ف  ه��ذا   ����
اخلوض فيه، ألن التفاوض كان مع مخرج املسلسل وائل 
رمضان �� زوجى �� وليس معى مباشرة، ثم إنه كان أثناء 
التحضيرات األولية للعمل، وأنا ال أريد فتح هذا امللف 

من جديد.   
> وما تفسيرك لذلك؟ 

أتعجب  ول��م  ذل��ك  اق��در  العمل مهم وفريد فأنا  ألن 
منه، ألننا تقريبا أول عمل محلى يتعمق فى شخصية 
ليس  العقول  خطفت  ملكة  أنها  رغم  »كليوباترا«، 

فقط فى مصر وإمنا حول العالم.   
»عائلى«  ل��ق��ب  ع��ل��ى  ح��ص��ل  امل��س��ل��س��ل   <
لكونك بطلته ومخرجه زوجك ومشاركة 

ابنك حمزة بدور مهم أيضا؟ 
�� بضحكة رقيقة قالت: »وما ذنبى 
فى أن زوجى مخرج وابنى ممثل«، 
وتابعت: أعتقد أن الغيرة هى التى 
ولكنى  ذل��ك،  لقول  البعض  دفعت 
لست مشغولة بذلك ألنى مقتنعة 
بعد  املسلسل  جن��اح  ب��أن  متاما 
ك����ل ذلك  ع���رض���ه س��ي��ج��ع��ل 
ف����ى خ���ب���ر كان  »احل�����ق�����د« 
الذى  ذك��ري��ات، ألن  ومجرد 
س��ي��ب��ق��ى ه���و ال��ع��م��ل وليس 

  حوار - أحمد فاروق 

هى ملكة حكمت العالم بسالح احلب واجلمال، سياسية محنكة حفظت 
كرامة شعبها بعيدا عن أوجاع املعارك ودماء احلروب.. عاشقة عاشت 
حياتها وأفنتها فى سبيل احلب، إنها أعظم ملكات مصر القدمية 
»كليوباترا«.. التى تبعث من جديد على يد الفنانة السورية ُسالف 
فواخرجى، فى مسلسل يسرد قصة حياتها.. فى هذا احلوار تكشف 
لنا سالف فواخرجى عن أسرار ومواقف من حياتها، وأسباب تفضيلها 
التصوير فى سوريا على موطن امللكة مصر، كما تتحدث عن املخرج 
السورى الذى عرض عليها رشوة مالية لتتنازل عن تقدمي املسلسل، 
وعدم خوفها من املقارنة مع املمثالت الالتى قدمن 
قصة حياة كليوباترا فى أعمال سابقة، كما تعلن 
عن غضبها من الشائعات التى أطلقت على ابنها 
حمزة نتيجة غيرة البعض منها.

لقطة من فيلم شورت وفانلة وكاب

كليوباترا كما جتسدها سالف
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الزعيــــم حــــني يفتـــــــــى

فهمى هويدى

صّدق عادل إمام أنه »زعيم« حقا، فراح يفتى فى أمور احلاضر واملستقبل، 
الساعة  باألسئلة حول قضايا  فأمطروه  زعيم  أنه  بدورهم  الصحفيون  وصّدق 
وخيارات التغيير. وال أعرف أيهما أكبر خطأ من اآلخر، لكنى اعتبر أن االثنني 
مخطئان يقينا، وأميل إلى تخطئة الصحفيني. ألن الرجل لم يتطوع باخلوض فى 
أمور ليس ضالعا وال ناشطا فيها، وإمنا يجيب عن أسئلة وجهت إليه، مبعنى أن 

الذى سأله هو الذى وجهه واستنطقه وورطه.
كان ذلك انطباعى حني تابعت احلوار الذى أجرته صحيفة »املصرى اليوم« مع 
عادل إمام، ومن قبله احلوار الذى أجرته مع السيدة فاتن حمامة التى هى بدورها 
زعيمة فى مجالها، وإن ظلت زعامتها مختزنة فى قلوب الناس ولم تستثمرها 
إعالميا. فى احلوارين استغربت نوعية األسئلة التى ألقيت عليهما فى القضايا 
العامة، خصوصا فى األمور السياسية. وخطر لى أن أسجل حتفظا على توريط 
»الزعيمني« فى هذه األمور، وحتويل احلوار إلى ما يشبه ثرثرة املقاهى، فى حني 
أن كال منهما ميثل كنزا كبيرا فى حياتنا الفنية، ومرجعا يستطيع أن يقول كالما 
مشبعا ومفيدا ومنيرا للقارئ فى مجاله. لكنى أحجمت عن ذلك حتى ال يساء 
التى حتدث بني احلني واآلخر  البعض ضمن املشاحنات  فهم كالمى، ويدرجه 
به  تنفرد  ال  التوريط  ه��ذا  ب��أن  علما  و»ال��ش��روق«.  اليوم  املصرى  بني صحفيى 
املصرى اليوم، لكنه شائع فى محيطنا اإلعالمى الذى بات يبيع بالنجوم ويستثمر 
جنوميتهم إلى أبعد مدى، ولسبب لم أفهمه الحظت أنهم جميعا جاهزون للكالم 
فى أى قضية خصوصا فى مديح احلكومة وهجاء معارضيها. مع أنهم فى غنى 

عن ذلك، إال إذا كانت لبعضهم مصالح فى ذلك.
رفع عنى احلرج الدكتور حسن نافعة فيما كتبه يوم اخلميس املاضى 6/27 
التى  والطريقة  إمام  الذى أجرى مع عادل  السياسى فى احلوار  الشق  منتقدا 
تعبير  بأكثر منه خبطة صحفية«. وهو  بأنه »سقطة مهنية  بها، ووصفه  أخرج 
صريح ودقيق اتفق معه متاما، وبقدر ما أنه كان موفقا فى نقده للحوار، فإن 
موقف الصحيفة كان مقدرا، حني احتملت نقده وأبرزته فى عناوين صفحتها 
البرامج  ف��ى  واحمل����اورون  الصحفيون  املالحظة  ه��ذه  يعى  أن  وأمت��ن��ى  األول���ى. 
والثقافة  الفن  ع��وال��م  ف��ى  املعتبرة  امل��راج��ع  إل��ى  يتحدثون  ح��ني  التليفزيونية، 
وينير عقله،  املتلقى  إلى معارف  الذى يضيف  فيميزون بني احلوار  والرياضة، 
وبني الثرثرة التى تتطرق إلى كل شىء وال تضيف شيئا، وتعنى باإلثارة بأكثر مما 

تعنى بالتنوير واإلضافة.
الفلسفة  أساتذة  أستاذ  بدوى  عبدالرحمن  الدكتور  أصدر  سنوات  عدة  قبل 
مقام  وألن  أحيانا.  وجارحة  قاسية  بصورة  كثيرين  فيها  هاجم  التى  مذكراته 
الرجل عاٍل وشامخ فى مجاله، فإننى أشفقت على صورته لدى من ال يعرفونه، 
فكتبت حينذاك داعيا إلى تقييم الرجل استنادا إلى إبداعه احلقيقى وعطائه 
الكبير فى عالم الفلسفة، وليس اتكاء على شهادته التى قد تدفع إلى اساءة الظن 
به وتصوره على نحو أحسب أنه لم يكن يرضى به، ال هو وال تالميذه ومحبوه. 
وضربت مثال باملوسيقار محمد عبدالوهاب )الذى منح لقب دكتور!( واألستاذ 
جنيب محفوظ والدكتور لويس عوض، وغيرهم من املبدعني الذين أثروا حياتنا 
الثقافية والفنية. وقلت إن كال منهم يستطيع أن يقول الكثير فى مجال إبداعه 
ومرجعيته فى املوسيقى أو األدب أو النقد، لكن شهادتهم ال يعتد بها فى غير 
تلك املجاالت، وقد تكون خصما من رصيدهم، واحلالة الوحيدة التى ميكن أن 
أو مشاركني  يكونوا مشتغلني  أن  العامة هى  القضايا  فيها شهاداتهم فى  تقبل 
مثال  الناشطني  من  الفنان  أو  األدي��ب  يكون  فحني  بها.  املتعلقة  األنشطة  فى 
فى مجاالت العمل السياسى أو الدفاع عن حقوق اإلنسان، فإن ذلك يوفر له 
خلفية تؤهله ألن يدلى بآرائه فيها، أما حني يكون مشغوال فقط بإبداعه الفنى 
أو الثقافى، فإن حديثه عن املجال العام يصبح ثرثرة ال قيمة لها، إذا أحسنا به 
الظن، وقد يدخل فى باب النفاق السياسى إذا أسأنا الظن به. وفى احلالتني، 
فالكالم يسحب من رصيده وال يضيف إليه. وقد يحقق للجريدة بعض الرواج 

العارض، ولكن ذلك يكون على حساب حظها من التقدير واالحترام.

حمدى قنديل

أقوى رجل معارض
 فـــــــى مصــــــــر

معتدل  ط���ق���س  ي���س���ود 
الشمالية،  السواحل  على 
على  رط��ب  للحرارة  مائل 
البحرى  الوجه  محافظات 
والقاهرة، حار على شمال 
احلرارة  شديد  الصعيد، 
على جنوب الصعيد نهارا، 

معتدل ليال.
ال�������رؤي�������ة فى  وت�����ق�����ل 
صباحا  امل��ائ��ي��ة  ال��ش��ب��ورة 
فى املناطق الشمالية، كما 
املنخفضة  السحب  تظهر 
شمال  ع��ل��ى  وامل��ت��وس��ط��ة 
شمالية  وال���ري���اح  ال��ب��الد، 
ش����رق����ي����ة خ���ف���ي���ف���ة إل����ى 

معتدلة.

مائل للحرارة
 على الوجه البحرى

مواقيت الصالة

»بتوقيت القاهـــــرة«
4.09الفجر:

5.54ال�شروق:
12.58الظهر:
4.34الع�شر:
8.01املغرب:
9.35الع�شاء:

درجات احلرارة
�شغرىعظمىاملدينة

3524القاهرة
3022الإ�شكندرية

3122بور�شعيد
3926الأق�شر
4027اأ�شوان

3625الغردقة

العمــالت
5.67الدولر
7.01اليورو

1.51الريال ال�سعودى
1.54الدرهم الإماراتى
19.35الدينار الكويتى

8.52ج. ا�سرتلينى

أسعار الذهب
1588اجلنيه الذهب

227.03عيار24
198.05عيار21
169.08عيار18

اللذين  نور  وأمي��ن  استثنينا حمدين صباحى  إذا 
الشعبيني  الزعماء  كاريزما  وحدهما  لهما  تتوافر 
واللذين ظهرا فى الساحة منذ سنوات، فإننا جند 
أن أقوى ثالث شخصيات فى املعارضة املصرية قد 
دخلت إلى امليدان فى النصف األول من هذا العام.. 
فى  ل��إخ��وان  مرشدا  انتخب  ال��ذى  بديع  د.محمد 
يناير، ود.محمد البرادعى الذى جاء إلى مصر فى 
فبراير، ثم د.السيد البدوى الذى فاز برئاسة حزب 
الوفد فى مايو.. وعلى الرغم مما يبديه الثالثة فى 
تودد، يرقى  البعض من  الوقت جتاه بعضهم  غالب 
التحالف ويدنو أحيانا إلى ما  أحيانا إلى ما يشبه 
أن��ه ال  ك��ال منهم يعرف  أن  م��ن اجل��ف��اء، إال  يقرب 
يخوض معركة ضد نظام احلكم وح��ده وإمن��ا ضد 
عاجلة  ال��ن��ظ��ام  م��ع  امل��ع��رك��ة  اآلخ���ري���ن..  املنافسني 
كامنة  الت��زال  آجلة  املنافسني  مع  واملعركة  سافرة، 

وراء األستار.
الكبرى  الفرصة  لديه  ال��ب��دوى  السيد  أن  أزع��م 
ليكون األقوى بني الثالثة، ليس فقط بسبب بعض 
عناصر التفوق التى توافرت له، وإمنا أيضا بسبب 
نقاط الضعف لدى خصومه.. باملقارنة مع الدكتور 
البرادعى رمز تيار التغيير، ال شك أن الدكتور البدوى 
وأرفع مكانة  أكثر شهرة  البرادعى  أن  يعرف جيدا 
وأقوى حصانة وأقرب إلى عموم الناس فى مصر، 
لكن الدكتور البرادعى يبدو اآلن أقل بريقا مما كان 
بأنه  انطباعا  ويعطى  فبراير،  فى  أتى  عليه عندما 
االنشقاق  أن  كما  احلكم،  مناطحة  على  عزما  أقل 
ال��ذى وق��ع فى حركته أح��دث شرخا أث��ار االحباط 
إذا ما  لدى مناصريه، ورمبا  تزداد احلركة تفككا 

غاب عن البالد خالل شهور الصيف كما  تردد.
أن��ه على  وال��وف��د جند  املقارنة بني اإلخ���وان  فى 
الرغم من أن كليهما تياران سياسيان عريقان قاما 
فى بداية القرن العشرين وحظيا بجماهيرية تقلبت 
ثمانني  م��ن  أكثر  م��دى  على  وانكماش  انتشار  ب��ني 
سنة فإن اجلماعة متتعت بانضباط ومتاسك فائق 
صهرته صنوف القمع الذى تعرضت له عبر تاريخها 
التقديرات  ألرجح  وفقا   �� أعضائها  عدد  وبلغ  كله، 
نصف  نحو  يساندهم  عضو  مليون  نصف  نحو   ����
تتفوق  يجعلها  ما  وه��و  املتعاطفني  من  آخ��ر  مليون 
ألن  ويؤهلها  الوفد مبراحل،  حزب  على  العدد  فى 
تظل القوة السياسية املعارضة األولى فى مصر بال 
جدال.. إال أنها لم تعد البديل الوحيد للحكم بعد 
ظهور البرادعى، وبعد احليوية الفائقة التى دبت فى 

شرايني الوفد إثر انتخاباته األخيرة.. ثم إن جماعة 
دولة  تريد  بأنها  األخ��ي��رة  تأكيداتها  رغ��م  اإلخ���وان 
التزال  فهى  واملواطنة  احلريات  إل��ى  تسعى  مدنية 
إلى ذلك فإن  نواياها.. إضافة  تثير الشكوك حول 
السيد البدوى لديه ميزة ال تتوافر حملمد بديع هى 
أنه يتزعم حزبا شرعيا يعتبر  أكبر أحزاب املعارضة، 

فى حني أن اجلماعة التزال محظورة رسميا.
ص��ح��ي��ح أن احل����زب ل���م ي��ن��ج��ز م���ا ي��ت��ن��اس��ب مع  
نعهدها  لم  بانتخابات شفافة  فاجأنا  لكنه  تاريخه، 
فى أحزاب املعارضة، األمر الذى لقى تقديرا كبيرا 
لدى املصريني.. ثم إن للحزب هياكل قائمة ووزارات 
البالد جميًعا،  ظل، وله 88 مقرا فرعيا فى أنحاء 
إضافة إلى مقر رئيسى فى وسط القاهرة فى قصر 
الذين ال يستطيع بعضهم أن  املنافسني  يثير حسد 
هذا  ف��وق  ب��اإلي��ج��ار..  لشقة  قانونيا  عقدا  يوقعوا 
 90 على  يربو  البنوك  ف��ى  احل��زب  فرصيد  وذاك 
عما  بكثير  يقل  ك��ان  وإن  مبلغ  وه��و  جنيه،  مليون 
هو متوافر لدى اإلخ��وان، إال أنه يتميز عليها بأنه 

موضوع فى حسابات علنية.
يستمد السيد البدوى قوته من مصدر آخر، ذلك 
أنه من كبار األثرياء املصريني، فهو يرأس واحدة من 
كبريات شركات الدواء النشطة فى مصر وسويسرا 
والسودان.. وباإلضافة إلى أنه رجل أعمال بارز فهو 
رجل إعالم أيضا، إذ يرأس شبكة قنوات احلياة التى 
أضحت أكثر القنوات املصرية اخلاصة رواجا، كما 
أنه يشرف بصفته احلزبية على جريدة يومية هى 
تدهورت  أحوالها قد  كانت  وإن  التى  الوفد  جريدة 

كثيرا إال أنه وعد بإحيائها من شبه العدم.
وعد السيد البدوى بكثير من الوعود مؤخرا، ال 
شك أن على رأسها وعده أن يتصدر الوفد املشهد 
استقالته..  ق��دم  وإال  ش��ه��را   18 خ��الل  السياسى 
الركيزة األولى لذلك هى ترميم احلزب من الداخل 
بعد الصراعات التى شهدها طوال السنوات األخيرة 
املاضية، وإن كانت مهمة بالغة الصعوبة.. بالتوازى 
يفتح  جميعا..  املعارضة  أطياف  إلى  يده  ميد  فهو 
أبواب الوفاق احلذر مع اإلخوان ومع حركة التغيير، 
أن  ويعلن  الناصريني،  مع  تاريخية  مصاحلة  ويؤكد 
احلزب سيحاول ضم حركات االحتجاج حتت راية 
كى  املعارضني  واسعا إلغ��واء  الباب  ويفتح  واح��دة، 
ينضموا للحزب الذى يعتبره »عباءة تضم أعضاء من 
أقصى اليمني ألقصى اليسار«، رغم استحالة وجود 

عباءة تضم رامى لكح وأحمد فؤاد جنم معا.

ليس سهال متاما..  البدوى  السيد  أمام  الطريق 
وفى كل منحنى أمامه لعبة خطرة.. أخطر األلعاب 
لو كان مرحبا  الذى بدا كما  النظام  اللعبة مع  هى 
بانتخابه رئيسا للوفد، ولكنه لن يكون كذلك إذا ما 
فى  الوفد  ما مت��ادى  إذا  أو  أن��ي��اب،  للحزب  أصبح 
تعاونه مع اإلخوان فنسق معهم فى انتخابات مجلس 
الشعب املقبلة كما فعل فى انتخابات 1984، كذلك 
فإن سنوات العسل بني الوفد والنظام ستنتهى إذا ما 

قاطع االنتخابات، وإن كان ذلك أمرا مستبعدا.
السيد البدوى يبدو فى حركته  وتصريحاته فى 
غاية احلذر.. على الرغم من أنه يدعو إلى التنسيق 
ب��ني ق��وى امل��ع��ارض��ة، فإنه يفكر أكثر م��ن م��رة قبل 
الوفد،  أن  نعرف  واح���دة..  خطوة  معهم  يخطو  أن 
على  يتعالى  الرئيسية  املعارضة  أح��زاب  مثل  مثله 
االحتجاجية،  والوقفات  واالعتصامات  املظاهرات 
خالد  مظاهرة  ع��ن  جميعا  وغيابهم  غيابه  أن  إال 
سعيد الذى أدمى مقتله قلوب األمة أثار االندهاش.. 
فى  التى جرت  املظاهرة  هذه  أن  من  الرغم  وعلى 
كبرى  م��ن  كانت  امل��اض��ى  اجلمعة  ي��وم  اإلسكندرية 
السنوات  ف��ى  امل��ع��ارض��ة  نظمتها  التى  امل��ظ��اه��رات 
األخيرة، فإن األلوف التى شاركت فيها كانت أدنى 
بكثير من األرق��ام التى يحلم بها البرادعى أو التى 

أوحت بها مشاركة اإلخوان.
ح���ال امل��ع��ارض��ة ل��ي��س أف��ض��ل ك��ث��ي��را  م���ن حال 
املأزق  م���أزق.. واخل���روج من  احل��ك��م.. كالهما فى 
نعرف غروره  ال��ذى  ق��رار احلكم  كثيرا على  يعتمد 
زعماء  ق��رار  على  أيضا  يعتمد  لكنه  سلفا،  وعناده 
األح������زاب واجل���م���اع���ات امل���ع���ارض���ة.. ص��ح��ي��ح أن 
أيضا  لكن الصحيح  الفرد أمر خطر،  الرهان على 
إلى قيادات قوية ملهمة..  أن اجلماهير فى حاجة 
ال أقول إن السيد البدوى هو أقوى هذه القيادات، 
ومؤهالت  إمكانات  له  أتيحت  الذى  هو  بينها  لكنه 
وظروف مواتية إن أحسن استغاللها فسوف يصبح 
ولديه  امل��ال  لديه  فى مصر..  معارض  رج��ل  أق��وى 
املناسب  العمر  لديه  إن  ثم  التنظيم،  اإلعالم ولديه 
)60 سنة،  الثالثة شبابا  الشيوخ  أكثر   فهو  أيضا، 
فى حني أن البرادعى وبديع قاربا ال�68(.. لعل هذا 
التريث  إل��ى  التى جتعله مييل  ال��ع��وام��ل  م��ن  واح��د 
حتى وإن امتد األمر ست سنوات أخرى فيما بعد 
�� كما البد أن البرادعى  2011.. أو رمبا أنه أدرك 
وبديع وغيرهما أدركوا �� أن التغيير لن يحدث اآلن 

إال بتدخل إلهى!.
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