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احت�س��د مئات يف �س��واحي ملب��ورن يوم ام�س ال�س��بت، بعد 
اأن اأث��ار اق��راح باإيواء الجئ��ن احتجاج جماع��ات ميينية 

متطرفة مناه�سة للم�سلمن واحتجاجات م�سادة.
واحت��دم النقا���س ح��ول �سيا�س��ة اأ�س��راليا املت�س��ددة جتاه 
احلكوم��ة  واأعلن��ت  االأخ��رة،  االآون��ة  يف  اللج��وء  طالب��ي 
املحافظ��ة االأ�س��بوع املا�س��ي خطط��ًا ملنع طالب��ي اللجوء 
الذين حاولوا الو�س��ول للبلد بحراً من الدخول للأبد، حتت 

اأي ت�سنيف من الت�سنيفات يف تاأ�سرات الدخول.
وجتم��ع ع�رشات م��ن جماعات مناه�س��ة للم�س��لمن، ام�س 
ال�س��بت ، للحتج��اج عل��ى اق��راح باإي��واء 120 الجئًا من 
�س��وريا والعراق، يف من�س��اأة لرعاية امل�س��نن يف �س��احية 

اإلثام يف ملبورن.
وق��ال "جون كونروي" ال��ذي يقيم يف املن�س��اأة اإن "النزالء 
قلقون بع�س ال�س��يء من هذا، لكنهم �س��ينتظرون حتى يروا 

ما �سيحدث".
 وفرق��ت ال�رشط��ة الت��ي كان��ت منت���رشة بكثاف��ة جمموعة 
م��ن اأكرث م��ن 100 �س��خ�س، جتمع��وا تعبراً ع��ن تاأييدهم 
للقراح، وكانت احتجاجات �سابقة قد ت�سببت با�ستباكات 

عنيفة بن مناه�سن للهجرة وموؤيدين لها.
وتتمثل �سيا�س��ة اأ�س��راليا احلالية يف اإر�سال طالبي اللجوء 
الذين ي�سلون اإىل مياهها اإىل بابوا غينيا اجلديدة اأو ناورو، 
حي��ث تقب��ل ال�س��لطات اأو ترف���س منحهم و�س��ع اللجئن، 
وحتظى هذه ال�سيا�سة بتاأييد حزبي يف الربملان اال�سرايل.

ويف الع��ام املا�س��ي، اأعلن��ت احلكوم��ة ع��ن ا�س��تقبال 12 
األف الج��يء دفعة واحدة ممن فروا م��ن ال�رشاع يف العراق 
و�س��وريا، وقالت اإن "االأقلي��ات العرقية من هاتن الدولتن 

�سيكون لها االأولوية".

 محكمة مصرية تستأنف محاكمة العادلي في فساد الداخلية

تلوث الهواء يغلق 1800 مدرسة في الهند

إصابة عشرات الفلسطينيين بمواجهات مع االحتالل في الضفة
جماعات استرالية "متطرفة" 

تحتج على إيواء الجئين سوريين

القاهرة / متابعة: ا�س��تاأنفت حمكمة م�رشية، يوم ام�س ال�سبت، حماكمة وزير 
الداخلية االأ�سبق )يف عهد الرئي�س االأ�سبق ح�سني مبارك( اللواء حبيب العاديل 

و12 م�سوؤواًل بالوزارة، يف ق�سية "ف�ساد الداخلية".
واأمرت املحكمة، يف مار�س )اآذار( املا�سي، بت�سكيل جلنة خرباء لفح�س اأوراق 

الق�سية..
وقررت املحكمة، يف فرباير )�س��باط( املا�س��ي، منع العاديل ومتهمن اآخرين 

من ال�سفر خارج البلد على ذمة الق�سية.
وبداأت التحقيقات يف الق�سية عام 2012، وقرر خللها قا�سي التحقيق منع 
الع��اديل واأكرث من 100 قيادة اأمنية من ال�س��فر على ذمة التحقيقات، وجاءت 

املدة حمددة ب�ستة اأ�سهر للعاديل و�سنة للباقن، ومل يجدد القرار.
وا�س��تبعد قا�س��ي التحقيق م��ن دائرة االتهام ح��وايل 90 قي��ادة اأمنية، قالت 
التحقيقات اإنه "توافر ح�س��ن النية لديهم ب�س��اأن املال العام، ومل يتوافر الق�سد 
اجلنائي يف اال�س��تيلء على اأموال الداخلية اأو اإهدارها مثلما حدث مع العاديل 

واملتهمن املحالن للجنايات".
وك�س��فت اأوراق التحقيق��ات يف الق�س��ية ع��ن قي��ام تل��ك القيادات ب��رد مبالغ 

جتاوزت 150 مليون جنيه، موؤكدين اأنهم ح�سلوا عليها بح�سن نية.

نيودلهي / متابعة: قررت اأكرث من 1800 مدر�س��ة ابتدائية يف العا�س��مة الهندية 
نيودلهي، اإغلق اأبوابها، ام�س، حلماية االأطفال من تلوث الهواء.

ووفق ما ذكرته "نيويورك تاميز" فاإن ال�س��باب الدخاين غطى، االأ�سبوع املا�سي، 
�س��ماء العا�س��مة، وهو مزيج من الدخان الناجت عن حرق املحا�س��يل الزراعية يف 
ال��دول املحيطة، واالألعاب النارية يف مهرجان ديوايل الهندو�س��ي، م�س��رة اإىل اأن 
قرار اإغلق املدار�س خلل يوم ال�س��بت، �س��يحمي اأكرث من مليون تلميذ من خماطر 

تلوث الهواء.
وك�س��فت جلنة مكافحة التلوث يف العا�سمة، اأن م�س��تويات التلوث و�سلت الأق�سى 
م�ستوياتها، وتدعى "PM 2.5"، حيث بلغت 600 ميكروغرام لكل مر مكعب يف 
مناطق خمتلفة من املدينة هذا االأ�س��بوع، م�س��يفة اأن تركي��ز "PM 2.5" يعادل 

تدخن 40 �سيجارة يوميا.
من جهته، ذكرت ميناك�سي �ساين، مدير مدر�سة خا�سة، اأن امل�سوؤولن قرروا اإغلق 
االأب��واب، الأول م��رة ب�س��بب تلوث الهواء، م�س��يفة "ن�س��حنا االآب��اء واالأمهات عرب 

ر�سائل ن�سية باإبقاء االأطفال يف منازلهم".

ال�س��فة الغربية / متابعة : اأ�س��يب ع�رشات الفل�س��طينين بح��االت اختناق بالغاز 
امل�سيل للدموع، يوم ام�س ال�سبت، خلل مواجهات مع قوات االحتلل يف بلدة بيت 

اأمر �سمال اخلليل يف ال�سفة الغربية.
واأفاد النا�س��ط يف بيت اأمر حممد عو�س، باأن مواجهات اندلعت و�س��ط البلدة عقب 
خلع وم�سادرة القوات االإ�رشائيلية �سورة "ال�سهيد" خالد اأحمد عليان اخليل، الذي 
ارتق��ى يف الثلث��ن من ال�س��هر املا�س��ي وما زال��ت ال�س��لطات االإ�رشائيلية حتتجز 

جثمانه من على �سطح م�سجد البلدة الكبر وتدني�سها باأقدامهم.
واأ�س��اف اأن اجلن��ود االإ�رشائيلي��ن اأطلق��وا قناب��ل الغ��از امل�س��يل للدموع �س��وب 

الفل�سطينين، ما اأدى الإ�سابة الع�رشات بحاالت اختناق.
واأ�س��ار اإىل اأن جن��وداً اإ�رشائيلي��ن اقتحموا من��زل عائلة ال�س��هيد اخليل يف منطقة 
البقعة، وفت�س��وه وا�س��تجوبوا والده و�س��ادروا �س��ور ال�س��هيد وعلم فل�س��طن، كما 
اقتحم��وا من��زل فل�س��طيني اآخ��ر يف خل��ة الع��ن، و�س��لموا جنل��ه بلغ��ًا ملراجع��ة 

خمابراتهم يف مركز حتقيق "ع�سيون".

 

ملبورن/ متابعة

متك��ن هاك��رز اأمريكي��ون م��ن الت�س��لل اإىل اأنظمة اإلكروني��ة حكومية 
رو�س��ية، ح�س��بما ذكرت وكالة "نوفو�س��تي"، يوم ام�س ، نقل عن قناة 

"NBC News" االأمريكية.
واأفادت "NBC News" ا�س��تنادا اإىل م�س��وؤول اأمن��ي اأمريكي رفيع 
امل�س��توى ب��اأن "هاكرز ع�س��كرين اأمريكي��ن متكنوا من الت�س��لل اإىل 
اأنظم��ة اإلكرونية خا�س��ة ب�س��بكات الطاق��ة الكهربائية وبات�س��االت 
�س��لكية وال�س��لكية رو�س��ية، اإ�س��افة اإىل منظومة قيادة يف الكرملن، 
وجعلوه��ا قابل��ة للتعر�س لهجمات اإلكرونية قد تق��وم بها الواليات 
املتحدة عن طريق ا�س��تخدام �سلح اإلكروين �رشي، اإذا دعت ال�رشورة 

اإىل ذلك.
واأ�س��افت القن��اة اأن "م�س��وؤولن اأمريكي��ن يوا�س��لون االإع��راب ع��ن 
قلقه��م م��ن ا�س��تخدام رو�س��يا قدراته��ا االإلكرونية بغية عرقلة �س��ر 
االنتخابات الرئا�سية االأمريكية االأ�سبوع املقبل، وال يتوقع م�سوؤولون 

يف اال�س��تخبارات االأمريكية اأن رو�سيا �س��تهاجم بنية حتتية اأمريكية 
هام��ة؛ الأن ذل��ك قد يعد نوعا من االأعمال القتالي��ة، ولكنهم يتوقعون 
ا�س��تعمال )رو�س��يا( الت�س��ليل االإلكروين، مبا يف ذلك الن�رش املحتمل 
لوثائق مزورة، وحل�س��ابات مفتعلة، يف �سبكات التوا�سل االجتماعي، 

وذلك من اأجل ترويج معلومات كاذبة".
وبح�سب القناة فاإن ال�س��لطات االأمريكية جتمع حاليا املوارد اللزمة 

للرد على "التهديد الرو�سي".
وكان��ت وزارة االأمن الداخلي االأمريكية واإدارة اال�س��تخبارات القومية 
ق��د اتهمت��ا رو�س��يا يف وق��ت �س��ابق مبح��اوالت التاأث��ر عل��ى نتائج 

االنتخابات الرئا�سية االأمريكية عن طريق القر�سنة االإلكرونية.
وزعم��ت اأجه��زة اأمني��ة اأمريكي��ة م��رارا ب��اأن رو�س��يا توؤي��د املر�س��ح 
اجلمه��وري دونالد ترامب، غر اأن مو�س��كو نفت هذه املزاعم، وا�س��فة 

اإياه باأنها و�سيلة لل�رشاع ال�سيا�سي والتحكم يف الراأي العام .
و�س��ددت مو�س��كو على اأن ال�س��لطات الرو�س��ية م�س��تعدة للعمل مع اأي 

رئي�س اأمريكي ينتخبه ال�سعب هناك.

يفح�س مكتب التحقيقات الفيدرايل )اإف بي اآي( ووكاالت 
اال�س��تخبارات االأمريكية وثائق مزورة تهدف اإىل االإ�ساءة 
حلملة كلينتون، وذلك �سمن حتقيق اأو�سع �سمن ما تعتقد 
الواليات املتحدة اأنه حماولة رو�سية لتعطيل االنتخابات 

الرئا�سية، ح�سبما قالت م�سادر مطلعة.
واأر�س��ل ال�س��يناتور الدميقراطي ت��وم كاربر، ع�س��و جلنة 
االأم��ن يف جمل�س ال�س��يوخ االأمريكي، اإح��دى هذه الوثائق 
اإىل اف ب��ي اآي للتحقيق نظرا الأن توقيعه واأوراق الطباعة 

اخلا�سة به زورا لي�سبها االأ�سل.
وجاء يف اإحدى الوثائق املزورة اأن كاربر قال اإن "وزارة 
االأمن الوطن حذرته من اأن خطر هجوم اإلكروين "�سخم" 
"قد يغر نتيجة االنتخابات ل�سالح مر�سح بعينه". وتعود 

الوثيقة اإىل الثالث من اأكتوبر/ت�رشين االأول املا�سي.

وق��ال كاربر يف الر�س��الة امل��زورة املر�س��لة اإىل كلينتون 
"�س��يتم اإبلغ م�ساعديك باأي حادث مثر لل�سبهات حتى 
يك��ون اإعادة فرز االأ�س��وات منظما و�رشيع��ا، لن تخ�رشي 

االنتخابات ب�سبب نظام الكروين مت التلعب به".
ور�س��الة كاربر املزورة من ب��ن عدة وثائق ُقدمت ل� "اإف 
ب��ي اآي" وزارة الع��دل االأمريكي��ة يف االأ�س��ابيع االأخ��رة 

لفح�سها، ح�سبما قالت م�سادر.
واأكدت ميغان بنينغتون املتحدثة با�سم كاربر اجلمعة اأن 
ال�س��يناتور اأر�سل ن�سخة من الر�سالة اىل مكتب التحقيقات 

الفيدرايل وكبر امل�سوؤولن االأمنين يف جمل�س ال�سيوخ.
وحذر م�سوؤولون ا�ستخباراتيون اأمريكيون ب�سورة خا�سة 
من اأن حملة يعتقدون اأنها مدعومة من احلكومة الرو�سية 
لتقوي�س م�س��داقية االنتخابات االأمريكي��ة قد تذهب اإىل 
م��ا هو اأبع��د من اخراق نظ��ام الربيد االإلك��روين للحزب 

الدميقراطي.

حّم��ل الرئي���س االإندوني�س��ي "جوكو وي��دودو"، يوم 
ام�س ال�س��بت، املعار�سن ال�سيا�سين امل�سوؤولية عن 
اأعم��ال العنف التي اندلع��ت اول اأم�س اجلمعة، خلل 
احتجاجات من قبل امل�س��لمن يف جاكرتا للمطالبة 

بالقب�س على حاكم املدينة.
واأطلقت ال�رشطة االإندوني�س��ية الغاز امل�س��يل للدموع 
كان��وا  م�س��لمن  متظاهري��ن  لتفري��ق  اأم���س،  اول 
ي�س��عون للقاء الرئي���س "جوكو وي��دودو"؛ للمطالبة 
مبحاكم��ة "با�س��وكي جتاهاج��ا بورنام��ا" ال�س��هر 

باال�س��م ال�س��يني )اأهوك(، ب�س��بب ت�رشيح��ات اأدىل 
بها يف �س��بتمرب)اأيلول(، قال فيها اإن " مناف�سيه يف 
انتخابات احلاكم املقررة العام املقبل ا�ستخدموا اآية 
من القراآن خلداع الناخبن ومنعهم من الت�سويت له 

لوالية ثانية، وهو ما اعتربه البع�س جتديفًا ".
وقال جوكو، "ناأ�س��ف ملا حدث يف الليل، عندما جلاأ 
متظاه��رون اإىل اأعمال ال�س��غب ب��داًل من االن�رشاف، 
نحن ن��رى اأن االحتجاج��ات مت ا�س��تغللها من قبل 

جهات �سيا�سية ت�سعى لل�ستفادة من الو�سع".
وقالت ال�رشطة، اإن "�سخ�سًا تويف اإثر اإ�سابته بنوبة 
ربو يف اأعقاب اال�س��تباكات التي اندلعت ليًل، بعدما 

ان�رشف ما يقدر بنحو 100 األف متظاهر يف �سلم".
واأعلنت وزارة اخلارجية اأن جوكو قرر تاأجيل زيارة 
اإىل اأ�سراليا، كان من املقرر اأن تبداأ ال�سبت ، وت�ستمر 
يوم��ن قائل��ة اإن "التط��ورات الراهن��ة تتطل��ب بقاء 

الرئي�س يف اإندوني�سيا". 
 وح��ث جوكو املواطنن عل��ى التزام الهدوء وقال اإن 
"ق�سية بورناما، وهو حليف رئي�سي �سيتم التحقيق 

فيها فوراً وب�سفافية".
وق��ال املتحدث با�س��م "جبه��ة الدفاع االإ�س��لمية"، 
فح�س��ب،  ا�س��تجوابه  لي���س  اأه��وك  اعتق��ال  يج��ب 

م�ستخدمًا اللقب ال�سيني لبورناما.

اف بي آي يفحص وثائق مزيفة تستهدف حملة هيالري وسائل إعالم: هاكرز أمريكيون يخترقون أنظمة إلكترونية حكومية روسية

اندونسيا: جهات سياسية وراء اعمال العنف الحاصلة في مظاهرات الجمعة الماضية
جاكرتا / متابعة

واشنطن - متابعةواشنطن - متابعة

الدفاع الروسية: طائراتنا لم تنفذ أي غارة في حلب منذ 19 يوما رغم استفزازات المسلحين

بعد انتهاء الهدنة االن�سانية اجلديدة التي اأعلنتها رو�سيا من 
طرف واحد يف مدينة حلب ب�س��مال �س��وريا، من دون ت�سجيل 
خ��روج جرحى اأو مقاتل��ن اأو مدنين من االأحي��اء ال�رشقية 

املحا�رشة.
قال الناطق با�سم وزارة الدفاع الرو�سية اإيغور كونا�سينكوف 
اإن "�س��لح اجلو الرو�س��ي و�س��لح اجلو ال�س��وري مل ينفذا اأي 
غ��ارات يف حلب من��ذ 19 يوما، عل��ى الرغم من ا�س��تفزازات 

امل�سلحن امل�ستمرة".
وذكر كونا�س��ينكوف اأنه "يف يوم اجلمعة 4 نوفمرب توا�سلت 
الهدنة االإن�س��انية من ال�س��اعة التا�سعة �سباحا حتى ال�ساعة 
ال�سابعة م�ساء يف مدينة حلب، واأُتيحت للمجموعات امل�سلحة 
اإمكاني��ة مغ��ادرة املدين��ة، واإج��لء املر�س��ى وامل�س��ابن، 
وكذلك ال�س��ماح للمدنين الراغبن يف اخل��روج من املناطق 

ال�رشقية يف حلب".
واأو�س��ح املتح��دث اأن "الق��وات احلكومي��ة �س��حبت اآلياته��ا 
عل��ى م�س��افة م��ن املم��رات االإن�س��انية املخ�س�س��ة خل��روج 
املجموعات امل�س��لحة، وذلك ل�س��مان خروج اآمن من حلب"، 
م�س��يفا اأنه "مت اإح�س��ار حافلت و�س��يارات ا�سعاف الإجلء 

املر�سى وامل�سابن".
وق��ال كونا�س��ينكوف اإن" املجموع��ات امل�س��لحة يف ���رشق 
مدين��ة حلب اأطلقت النار على نقاط مراقبة للجي�س ال�س��وري 
يف املمر االإن�س��اين يف طريق الكا�س��تيلو، املخ�س�س خلروج 
املقاتل��ن مع اأ�س��لحتهم، رغ��م علمهم بوج��ود حافلت نقل 

و�سيارات ا�سعاف و�سحفين يف تلك املنطقة".
واأو�سح املتحدث با�سم وزارة الدفاع الرو�سية اأن" امل�سلحن 
ق�س��فوا هذه املناطق بقذائف الهاون وبا�سطوانات الغاز، ما 
اأدى اإىل اإ�س��ابة �س��ابطن رو�س��ين تابعن للمركز الرو�سي 

لتن�سيق امل�ساحلة، وع�سكرين اثنن �سورين".
وهدف��ت الهدن��ة الرو�س��ية االأخ��رة، كم��ا تلك التي �س��بقتها 
يف اأكتوبر/ت�رشي��ن االأول، اإىل اإج��لء اجلرح��ى واملر�س��ى 
واملقاتل��ن، وم��ن يرغب من املدنين، م��ن االأحياء ال�رشقية 
حلل��ب عرب ثمانية معابر، وخ�س���س معربان اأ�سا�س��يان هما 
الكا�س��تيلو )�س��مال( واخل��ر - امل�س��ارقة )و�س��ط( خل��روج 

امل�سلحن.

بغداد - خاص

أوضاع مصر السياسية واألمنية تهدد آثارها بالضياع
ونقل موق��ع "ميدل اإي�س��ت اآي" الربيطاين، عن علماء 
اآث��ار بجامعة اأالباما يف اإجنل��را اأن �رشقة االآثار يف 
م�رش ت�ساعفت يف ال�س��نوات االأخرة التي تلت ثورة 

يناير/كانون الثاين 2011.
وبح�س��ب مراقب��ن، ف��اإن االآث��ار املهرب��ة جتد جماال 
للعر���س والبي��ع مب��زادات علني��ة يف دول خمتلف��ة، 
اأبرزه��ا الواليات املتح��دة واإ�رشائيل وعدد من الدول 
االأوروبية، كما وجدت بع�س االآثار االإ�سلمية طريقا 
للو�س��ول اإىل دول خليجي��ة، يف ظ��ل تباط��وؤ ر�س��مي 
ع��ن احليلول��ة دون ا�س��تمرار ه��ذا النزي��ف وال�س��عي 

ال�سرجاع االآثار املهربة.
واأظه��رت درا�س��ة اأجراه��ا باحث��ون اأمركيون خلل 
الن�س��ف االأول من هذا العام على 1100 موقع اأثري 
با�س��تخدام االأقمار ال�سناعية، تزايد ن�ساط ع�سابات 
�رشقة االآثار خلل االأعوام االأخرة، حمذرين من نهب 
جمي��ع ما يف املواقع حمل الدرا�س��ة م��ن اآثار بحلول 
ع��ام 2040 اإذا ا�س��تمرت عملي��ات النهب باملعدالت 

احلالية.
مع�سلة قدمية

خب��ر عل��م امل�رشيات ب�س��ام ال�س��ماع ذه��ب اإىل اأن 
�رشق��ة االآث��ار امل�رشي��ة وتهريبه��ا "مع�س��لة قدمية 
�س��بقت ث��ورة يناي��ر 2011، اإال اأنه��ا تزايدت ب�س��كل 

ملحوظ خلل ال�سنوات االأخرة التي تلت الثورة".
 ولف��ت اإىل اأن م��ن اأك��رث املناطق االأثرية التي تن�س��ط 
فيها ع�سابات �رشقة االآثار منطقة ده�سور يف اجليزة 
ومنطقة اأبو �س��ر امللق يف بني �س��ويف، اإ�سافة اإىل 

خم��زن االآث��ار يف منطق��ة اله��رم ومناط��ق باأ�س��وان 
و�سوهاج واملنيا.

وك�س��ف يف ه��ذا ال�س��ياق ع��ن حادثة و�س��فها باأنها 
االأغ��رب بن ح��وادث التهريب، حي��ث جنح مهرب يف 
تقطي��ع تابوت اإحدى نبيلت م���رش القدمية اإىل اأربع 
قط��ع واإر�س��اله للوالي��ات املتحدة عن طري��ق الربيد 
اجل��وي، م�س��را اإىل قيام "الكيان ال�س��هيوين بتنظيم 
معار���س دوري��ة الآث��ار م�رشي��ة، وجناح��ه يف بيع 

ثلثن قطعة منذ اأيام مبزاد علني".

واأ�س��ار اإىل اأن "حج��م امله��رَّب م��ن االآث��ار امل�رشية 
مه��ول واأك��رثه مل ي�س��رد، رغ��م وجود جه��د حممود 
لهيئ��ة االآثار يف ه��ذا اجلانب ظهر م��ن خلل افتتاح 
�س��الة باملتحف امل�رشي للقطع امل�سردة حوت 44 
قطعة"، حمذرا من عقد موؤ�س�سة "�سوثبيز" مزادا علنيا 
يف نيويورك منت�س��ف دي�س��مرب/كانون االأول املقبل 

لبيع قطع م�رشية مهربة.
واأدرجت موؤ�س�سة "�سوثبيز" للمزادات اإعلنا عن مزاد 
لبيع منحوتات م�رشية يف 15 دي�سمرب/كانون االأول 

املقبل تت�س��دره منحوتة الن�س��ف العل��وي "للإلهة" 
�س��خمت، كم��ا ي�س��م املعر���س - بح�س��ب االإعلن - 
جمموع��ة اأخ��رى م��ن املنحوت��ات مث��ل منحوت��ات 
االأالبا�س��ر من جمموعة مينا مري��ل برندل، والتي 

جمعها بنف�سه يف القاهرة عام 1922.
ا�ستغلل للأو�ساع

بدوره، يرى رئي�س اجلمعية امل�رشية للتنمية االأثرية 
وال�س��ياحية اأمين اأبو زيد اأن الردي املتزايد للو�س��ع 
ال�سيا�سي واالقت�سادي مب�رش �ساعد يف تزايد �رشقات 

وتهريب االآثار امل�رشية خلل ال�سهور االأخرة.
واأو�سح ان "ع�س��ابات التهريب ت�ستغل عوز املواطن 
امل�رشي، و�س��وء االأحوال املعي�س��ية، وارتباك االإدارة 
ال�سيا�س��ية للب��لد، وتزي��د م��ن ن�س��اطها يف �رشق��ة 
وتهريب االآثار"، الفتا اإىل تورط م�س��وؤولن وعاملن 
يف هيئ��ة االآث��ار واأ�س��اتذة بكلي��ات االآث��ار يف ه��ذه 

التجارة.
وراأى اأن اأزم��ة قط��اع االآث��ار ل��ن حت��ل اإال "مبعاجلة 
ه��ذه االأ�س��باب والتعام��ل بحزم مع ح��االت االإهمال 
والتق�س��ر وف�س��اد ال��ذمم الظاهرة للعي��ان، وتكثيف 
احلرا�سات على مواقع االآثار بطول م�رش وعر�سها".

بينما يك�س��ف املر�س��د ال�س��ياحي حممد نبيل يف هذا 
ال�س��ياق ع��ن "تزايد ح��االت ا�س��تبدال اآث��ار م�رشية 
اأ�س��لية داخل املتاحف واملخازن باأخرى مزيفة، يف 

ظل غياب اأمني متعمد وتواطوؤ ر�سمي وا�سح".
وتاب��ع "نح��ن ال نعلم حت��ى االآن عدد القط��ع االأثرية 
املوج��ودة يف املخ��ازن؛ لع��دم ال�س��فافية من جانب 
وزارة االآث��ار، والتكتم على ال�رشقات احلا�س��لة، لكن 
تتك�س��ف ب��ن الفينة واالأخ��رى بع�س ه��ذه احلاالت، 
ومنها على �س��بيل املثال اختفاء 96 قطعة اأثرية من 
خمزن الفنتن باأ�س��وان، واختف��اء 261 قطعة اأثرية 
من خمزن ميت رهينة ب�س��قارة، واختفاء ثماين قطع 

من خمزن تل الفراعن بكفر ال�سيخ".
واأ�س��ار نبي��ل اإىل "ت��ورط اأطراف من النظ��ام، ومنهم 
م�س��اعد لوزير الداخلي��ة هّرب الكثر م��ن االآثار وهو 
ي�س��يطر عل��ى مقربتن اأثريت��ن باإيت��اي البارود يف 
البح��رة، وكذلك اأح��د امل�س��وؤولن املعروفن بوزارة 

االآثار".

الجورنال/ متابعة

تزايدت عمليات �سرقة الآثار 
امل�سرية وتهريبها خارج 

البالد ب�سكل ملحوظ خالل 
ال�سنوات الأخرية، وذلك 

بح�سب ر�سد خرباء وعلماء 
اآثار م�سريني واأجانب.


