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العالم

مصر

السيسي يزور البرلمان نهاية الشهر ...وبرنامج الحكومة
تطورات متسارعة يشهدها
البرلمان المصري في نقاش القوانين
التي أقرت قبل عقده ،وأقر منها أكثر
من  50قانونًا في يوم واحد أمس.
وبينما أجلت الحكومة عرض خطتها
إلى نهاية الشهر ،وكذلك كلمة الرئيس،
أجمع النواب على ضرورة محاسبة
هشام جنينة وتقديمه إلى النيابة
القاهرة ــ رانيا العبد
في الوقت الــذي حرص فيه مجلس
ال ـن ــواب امل ـصــري عـلــى دع ــم الــدولــة،
بــاملــواف ـقــة ع ـلــى ك ــل ال ـق ــوان ــن الـتــي
ص ـ ـ ـ ــدرت قـ ـب ــل ان ـ ـت ـ ـخـ ــاب املـ ـجـ ـل ــس،
ويـحــق للبرملان مناقشتها ،وتزيد
على  300قانون ،غالبيتها تختص
باملجموعة االقتصادية ،قرر النواب
الـ ـ ــوقـ ـ ــوف أم ـ ـ ـ ــام رئ ـ ـيـ ــس «الـ ـجـ ـه ــاز
املـ ـ ــركـ ـ ــزي لـ ـلـ ـمـ ـح ــاسـ ـب ــات» ،ه ـش ــام
جنينة ،وتقديمه إلى النيابة ،عقابًا

جرت الموافقة على
قوانين تتعلق بالجيش
وبالشرطة دون اعتراضات
لـكـشـفــه ع ــن ف ـســاد بـعــض األج ـه ــزة،
وذلـ ــك بـتـهـمــة اإلسـ ـ ــاء ة إل ــى سمعة
مصر وتهديد أمنها القومي.
فـ ـ ــي غـ ـ ـض ـ ــون ذل ـ ـ ـ ــك ،ك ـ ـشـ ــف رئـ ـي ــس
ال ـح ـك ــوم ــة ،ش ــري ــف إس ـم ــاع ـي ــل ،فــي
تـ ـص ــريـ ـح ــات أمـ ـ ـ ــس ،أن ال ـح ـك ــوم ــة
سـتـعــرض بــرنــامـجـهــا عـلــى مجلس
النواب نهاية الشهر الجاري ،وفي
أسوأ األحوال ،يمكن تأجيل العرض
إلى شباط التالي دون تحديد يوم
بـعـيـنــه .وج ــاء ت ه ــذه التصريحات
على هــامــش لـقــاء إسماعيل رئيس
مجلس النواب ،علي عبد العال.
كذلك قــال وزيــر الـشــؤون القانونية
ومجلس النواب ،مجدي العجاتي،

إن ال ـج ـل ـس ــة االفـ ـتـ ـت ــاحـ ـي ــة ملـجـلــس
الـ ـن ــواب ال ـت ــي س ـي ـح ـضــرهــا رئ ـيــس
الـجـمـهــوريــة ،مــن امل ـتــوقــع أن تـكــون
أواخ ـ ـ ــر ال ـش ـه ــر الـ ـ ـج ـ ــاري .وأض ـ ــاف
ل ـل ـم ـحــرريــن ال ـبــرملــان ـيــن ،أمـ ــس ،أن
الـ ــرئ ـ ـيـ ــس س ـي ـل ـق ــي خـ ـط ــاب ــا خ ــال
الـ ـجـ ـلـ ـس ــة ،ف ـي ـم ــا ت ـل ـق ــي ال ـح ـك ــوم ــة
ب ـي ــان ـه ــا أمـ ـ ــام امل ـج ـل ــس ف ــي جـلـســة
أخرى.
وتـعـقـيـبــا ع ـلــى ت ـصــري ـحــات رئـيــس
ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء ،أوضـ ـ ـ ـ ــح ال ـ ـع ـ ـجـ ــاتـ ــي أن
الحكومة ّ
تعد األجـنــدة التشريعية
ال ـخــاصــة ب ـهــا اس ـت ـع ــدادًا لـعــرضـهــا
عـ ـل ــى ال ـ ـبـ ــرملـ ــان ،وهـ ـ ــي س ـت ـت ـض ـمــن
ق ــوان ــن إنـ ـش ــاء «ال ـه ـي ـئ ــة الــوط ـن ـيــة
ل ـل ـص ـح ــاف ــة» و«الـ ـهـ ـيـ ـئ ــة ال ــوط ـن ـي ــة
لإلعالم» ،و«املجلس األعلى لتنظيم
اإلعالم املسموع واملرئي واملقروء»،
الفتًا إلى أن كل هيئة تعد قانونها،
وأضـ ـ ـ ـ ــاف« :وزارة ال ـ ـعـ ــدل ان ـت ـه ــت
مــن إع ــداد مـشــروعــات قــوانــن لتلك
الهيئات استعدادًا لعرضها عليها
فـ ــور ت ـش ـك ـي ـل ـهــا» ،م ــوض ـح ــا أن مــن
ضمن األجـنــدة التشريعية «قانون
ال ـع ــدال ــة االن ـت ـقــال ـيــة وق ــان ــون ب ـنــاء
الكنائس وترميمها».
وك ـ ـ ــان ـ ـ ــت الـ ـ ـلـ ـ ـج ـ ــان الـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ 19مل ـج ـل ــس
الـ ـن ــواب ،ال ـت ــي ان ـت ـخ ـبــت ق ـبــل أي ــام،
قــد استكملت عملها ،وهــي تناقش
ح ــزم ــة ال ـق ــوان ــن ال ـت ــي ص ـ ــدرت فــي
عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي،
ّ
لبتها قبل األحد بعد املقبل.
عـ ـل ــى خ ـ ــط م ـ ـ ـ ـ ــواز ،كـ ـشـ ــف الـ ـن ــائ ــب
ف ــي «ل ـج ـن ــة اإلع ـ ـ ــام وال ـص ـح ــاف ــة»،
م ـص ـط ـف ــى ب ـ ـكـ ــري ،عـ ــن أن الـ ـن ــواب
يـ ـجـ ـمـ ـع ــون تـ ــوق ـ ـي ـ ـعـ ــات مل ـح ــاس ـب ــة
هشام جنينة وتقديمه إلى النيابة
ل ـل ـم ـس ــاء ل ــة ب ـس ـب ــب ت ـق ــري ــر تـقـصــي
الحقائق الذي أعلنه األخير.
وقال بكري لـ «األخبار» ،إنه جمع ما
يزيد على توقيع  ٥٠نائبًا ،يتهمون
ج ـن ـي ـن ــة بـ ـتـ ـه ــدي ــد األمـ ـ ـ ــن الـ ـق ــوم ــي
وإفشاء أسرار الدولة واإلساء ة إلى
س ـم ـعــة م ـص ــر .وأضـ ـ ــاف أنـ ــه الـتـقــى
ع ـبــد الـ ـع ــال ،ووع ـ ــده األخـ ـي ــر بـعـقــد
ج ـل ـس ــة ع ــام ــة ل ـل ـم ـج ـلــس الـ ـث ــاث ــاء
املقبل ملناقشة تقرير اللجنة الــذي

علقت مناقشة قانون الخدمة المدنية المثير للجدل وسط اعتراض مبدئي (أ ف ب)
أكد عدم صحة ما تحدث به رئيس
«الـ ـجـ ـه ــاز املـ ــركـ ــزي ل ـل ـم ـحــاس ـبــات»
عــن وجــود فساد قيمته  600مليار
جـنـيــه خ ــال  .2015وأشـ ــار الـنــائــب
ً
إل ـ ــى أن امل ـج ـل ــس س ـي ــدع ــو ك ـ ــا مــن
إس ـم ــاع ـي ــل وج ـن ـي ـن ــة إل ـ ــى ح ـض ــور
الجلسة املذكورة.
ف ــي س ـي ــاق م ـت ـصــل ،ش ـه ــدت بـعــض

الـ ـلـ ـج ــان اع ـ ـتـ ــراضـ ــات مـ ــن ال ـ ـنـ ــواب
بـشــأن الـقــوانــن املــرسـلــة إلـيـهــا ،ولم
ت ــراع تـخـصـصـيــة الـلـجـنــة ،وه ــو ما
أث ــار غـضــب بـعــض نــوابـهــا ،وسـ ّـبــب
وق ــف عـمــل بـعـضـهــا .وب ــادر الـنــواب
فــي ســويـعــات قليلة بــاملــوافـقــة على
م ــا ي ــزي ــد ع ـل ــى  50ق ــان ــون ــا أب ــرزه ــا
ملصلحة الجيش والشرطة ،كزيادة

مرتبات ومعاشات أفراد الجهازين،
من دون أي اعتراض ،وكذلك قوانني
حماية املنشآت العامة ،فيما وافقت
«ل ـج ـن ــة الـ ــدفـ ــاع واألمـ ـ ـ ــن ال ـق ــوم ــي»
وح ــده ــا ع ـل ــى  ١٢ق ــان ــون ــا ف ــي ه ــذا
الصدد.
األمـ ـ ـ ـ ــر نـ ـفـ ـس ــه تـ ـ ـك ـ ــرر فـ ـ ــي ال ـل ـج ـن ــة
ال ـت ـشــري ـع ـيــة ال ـت ــي واف ـق ــت ع ـلــى 35

أموال خليجية لالستثمار في سيناء ...وتمديد الطوارئ
عفو رئاسي محدود عن ثمانية
من أبناء سيناء مقابل تمديد حالة
الطوارئ ثالثة أشهر أخرى ،بالترافق مع
عودة المشروعات التي أطلقها الرئيس
األسبق حسني مبارك ولم تنفذ قبل ثورة
يناير وأخفق الرئيس اإلسالمي محمد
مرسي في تنفيذها ،خالصة ما يجري
في سيناء مع تعويل حكومي على
الخليجية لتحقيق التنمية
الصناديق ً
في سيناء شماال وجنوبًا
سيناء ــ زياد سالمة
القاهرة ــ أحمد جمال الدين
ال ي ـ ــزال ن ـظ ــام ال ــرئ ـي ــس ع ـبــد ال ـف ـتــاح
ال ـس ـي ـســي يـظـهــر أن ــه ي ــول ــي اهـتـمــامــا
بالعمل في سيناء ،فبجانب العمليات
العسكرية املستمرة ملواجهة العناصر
املـ ـتـ ـط ــرف ــة ،ي ـ ـحـ ــاول ت ـع ـم ـيــر امل ـن ـط ـقــة
وت ـن ـف ـي ــذ امل ـ ـشـ ــروعـ ــات الـ ـت ــي ت ـع ـثــرت
عـلــى م ــدار س ـن ــوات ،وه ــو مــا انعكس
أخيرًا في ترويج الحكومة للمانحني
الـخـلـيـجـيــن م ــن أج ــل االس ـت ـث ـمــار في
مشروعات تنموية في شمال سيناء،
في ظل «تراجع اإلرهاب وانحساره».
واستجاب السيسي أخيرًا لطلب عدد
م ــن مـشــايــخ ال ـق ـبــائــل ،ال ــذي ــن الـتـقــاهــم

أخيرًا ،وأصدر عفوًا رئاسيًا عن ثمانية
محبوسني على ذمة قضايا سياسية،
بـعــد تــأكــد الـجـهــات األمـنـيــة مــن أنهم
«غ ـيــر م ـت ــورط ــن» ف ــي ح ـ ــوادث عـنــف،
وهي الخطوة التي جاءت بعد ساعات
من إعادة فتح «كوبري السالم» الرابط
بني ضفتي قناة السويس بعد إغالق
ـدواع أم ـن ـي ــة ،وه ــو
اس ـت ـم ــر ع ــام ــن ل ـ ـ ـ ـ ٍ
مــا يـســاعــد فــي تسهيل الــوصــول إلــى
ش ـم ــال س ـي ـنــاء .وف ــق م ـص ــادر قـبـلـيــة،
فــإن املحبوسني الثمانية الذين أطلق
ســراح ـهــم ك ــان ــوا م ــن ب ــن امل ـئ ــات ممن
اعتقلتهم قــوات الجيش مــن منازلهم
وم ـ ـ ــن ال ـ ـطـ ــرقـ ــات ف ـ ــي م ـ ـ ــدن ال ـ ـحـ ــدود
بدعوى االشتباه ،ومكثوا في معتقل
العازولي العسكري في اإلسماعيلية
ملــدد راوحــت بني عامني وثالثة أعــوام
دون أن تــوجــه إلـيـهــم تـهــم م ـحــددة أو
أي محاكمات .لكن العدد لم يكن كافيًا
بــالـنـسـبــة إل ــى ال ـق ـبــائــل ال ـتــي تــوقـعــت
اإلفــراج ّ
عما بني  250إلــى  300معتقل
كانوا قد قدموا قوائم بأسمائهم إلى
رئاسة الجمهورية.
العفو الرئاسي تزامن مع قرار تمديد
حالة الطوارئ  3أشهر جديدة اعتبارًا
مـ ــن نـ ـه ــاي ــة الـ ـشـ ـه ــر ال ـ ـج ـ ــاري ل ـل ـمــرة
السادسة ،فيما سيكون على السيسي
إذا رغ ــب فــي تـمــديــد ال ـط ــوارئ نهاية
نيسان املقبل الـحـصــول على موافقة
م ـج ـلــس الـ ـ ـن ـ ــواب ،ع ـل ـمــا ب ـ ــأن ال ـنــائــب
ح ـس ــام رف ــاع ــي ،ع ــن دائـ ـ ــرة ال ـعــريــش،
عـقــد اجـتـمــاعــا داخـ ــل املـجـلــس حصل

خــالــه على توقيعات  155نائبًا قبل
قـ ــرار ت ـجــديــد الـ ـط ــوارئ ورف ـع ـهــا إلــى
رئاسة الجمهورية .وبموجب التمديد
الرئاسي للطوارئ ،فإن حظر التجوال
سيستمر في مدينة العريش عاصمة
شمال سيناء من الواحدة فجرًا حتى
الـخــامـســة صـبــاحــا ،فـيـمــا يستمر في
مــدن الشيخ زويــد ورفــح مــن السابعة
م ـ ـ ـسـ ـ ـ ً
ـاء ح ـ ـتـ ــى ال ـ ـس ـ ــادس ـ ــة صـ ـب ــاح ــا.
كــذلــك ،وبصفة أنـهــا أول وزي ــرة تــزور
ش ـم ــال س ـي ـنــاء م ــع وف ــد ت ـن ـمــوي منذ
ن ـح ــو ث ـ ــاث سـ ـ ـن ـ ــوات ،نـ ـف ــذت وزي ـ ــرة
ال ـت ـعــاون الــدولــن سـحــر نـصــر ،جولة

فــي شـمــال سـيـنــاء بــرفـقــة ممثلني عن
ستة صـنــاديــق عــربـيــة ،هــي« :العربي
لــإن ـمــاء االق ـت ـص ــادي واالج ـت ـمــاعــي»،
و«ال ـس ـع ــودي لـلـتـنـمـيــة» ،و«الـكــويـتــي
ل ـل ـت ـن ـم ـيــة» ،و«أب ـ ـ ــو ظ ـب ــي لـلـتـنـمـيــة»،
و«األوب ــك للتنمية الــدولـيــة (أوفـيــد)»،
و«ال ـب ـنــك اإلس ــام ــي لـلـتـنـمـيــة» ،وذلــك
لبحث فــرص االستثمار ولقاء أهالي
سـ ـيـ ـن ــاء .وأعـ ـلـ ـن ــت ن ـص ــر أن الـ ـ ـ ــوزارة
ق ـ ــدم ـ ــت إلـ ـ ـ ــى ال ـ ـص ـ ـنـ ــاديـ ــق الـ ـع ــربـ ـي ــة
م ـق ـت ــرح ــات ب ــإنـ ـش ــاء م ـص ــان ــع وقـ ــرى
بــدويــة ومـشــروعــات لـخــدمــات النساء
البدويات.

نفذت وزيرة التعاون الدولي جولة للبحث في مجاالت االستثمار الخليجي (من الويب)

كانت القبائل تأمل
سراح 250
إطالق ً
شخصًا بدال من ثمانية
تلقوا عفوًا

وتقول مصادر حكومية لـ«األخبار»
إن الحكومة تسعى إلى الحصول على
ستة مـلـيــارات دوالر مــن الصناديق
ال ـع ــرب ـي ــة ،خ ــاص ــة ال ـخ ـل ـي ـج ـيــة ،على
ص ـي ـغ ــة ق ـ ـ ــروض مـ ـيـ ـس ــرة ،مـ ــن أج ــل
ض ـخ ـهــا ع ـل ــى مـ ـ ــدار ث ـ ــاث سـ ـن ــوات،
بــاإلضــافــة إلــى ضــخ اسـتـثـمــارات في
املـ ـش ــروع ــات ال ـت ــي ت ــرغ ــب الـحـكــومــة
فــي تـنـفـيــذهــا ،مــن بينها استصالح
األراض ـ ـ ـ ــي وت ـن ـف ـي ــذ م ـ ـشـ ــروع م ـي ـنــاء
ال ـعــريــش وزراعـ ـ ــة أش ـج ــار الــزي ـتــون،
ً
فضال عن استغالل أراضــي املصانع
الصناعية لتنفيذ مشروعات كبرى.
وال ـخ ـطــة ال ـتــي سـتـنـفــذهــا الـحـكــومــة
ُوض ـع ــت ف ــي ع ـهــد الــرئ ـيــس األس ـبــق
حـسـنــي مـ ـب ــارك ،ول ــم تـنـفــذ ألس ـبــاب
سياسية ،ثــم أعلن إطالقها الرئيس
اإلسالمي األسبق محمد مرسي في
أيــار  ،2013ولكن لم تتمكن حكومته

