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روشتة ناجحة لمواجهة موجات الغالء القادمة مع حلول رمضان وزيادة الرواتب

99 مليار جنيه زيادة فى التكاليف والمصروفات داخل هيئتى البترول واالستثمار
15 مليار جنيه مهددة بالضياع بسبب عدم مراعاة الدقة فى إعداد موازنات هيئة توليد الكهرباء وميناء دمياط
2 مليار جنيه طاقات عاطلة وغير مستغلة فى هيئة قناة السويس وميناء اإلسكندرية

تداخل االختصاصات يهدر 2.8 مليار جنيه على هيئة البترول لصالح شركة »إيجاس«

وقائع فساد بالمليارات 
مهداة للرئيس السيسى

الفراعنة يحلمون بالفوز بكأس األمم األفريقية للمرة الثامنة 

أبرز النجوم المرشحين للتألقتحليل شامل للمجموعات والمنتخبات المشاركة
ملحق رياضى شامل  4 صفحات  داخل العدد

سفارة إسرائيل بالقاهرة تطالب محمد صالح
باستخدام تأثيره على الشباب لتعزيز السالم والصداقة فى المنطقة

خطة تسريح 
العمالة المصرية 

فى دول الخليج

تفاصيل منع وزير الزراعة من حضور المؤتمرات الدولية

 المسكوت عنه فى قضية اتهام عصام كاريكا 
بالتحرش بالفنانة الجزائرية ياسمين نيار

شريهان: عودتى للفن 
قرار ال رجعة فيه

تامر حسنى 
يستعد إلحياء 
حفل غنائى كبير 
فى كلية طب 
قصر العينى

تفاصيل الطقوس الخاصة 
لرؤساء مصر فى رمضان

السيسى يتناول
 السلطة والدجاج المشوى على 

اإلفطار والسحور مكون من الفول 
والخضراوات الطازجة والزبادى

محمد نجيب يفطر باكيـًا ثم يصلى المغرب 
ويدعو على من ظلموه فى التراويح

السادات يفطر مكرونة ويتسحر »فطير ومـِش« فى ميت أبو الكوم

»مرسى« سفاح البط و»الحمام المدفون« فى الفريك والطواجن

الملك فاروق يتناول المربى بالمكسرات 
بين اإلفطار والسحور ويتسحر لبن 

رايب بالقشطة والعسل

عبدالناصر يتناول اإلفطار مع أبنائه 
وأحفاده والسحور فول وزبادى

مبارك يعشق الجمبرى والكافيار 
ويفضل البقاء فى شرم الشيخ

وزير األوقاف يطلب من عمال
 المساجد مراقبة »األئمة«

تقليل دعم المواد البترولية والكهرباء 
لتمويل ارتفاع أقساط القروض

المال السايب
 داخل االتحاد 

التعاونى 
للجمعيات 
الزراعية

وزير المالية يتجنب 
ذكر سعر الدوالر فى 

الموازنة العامة
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أدوية القلب والضغط والسكر والريجيم 
والمنشطات الجنسية األكثر طلبـًا فى صيدلية 

البرلمان خالل التعديالت الدستورية

230 مليون جنيه خسائر بسبب 
»مستريح« السيارات

فضيحة.. اختفاء سيارة نقل ثمنها 5.7 مليون 
جنيه من جراج »سوبر جيت« اإلسكندرية

حكاية الصحفيين مع نصاب تجارة 
السكر والسجائر وتربية الدواجن

استطاع »م. ح« أحــد المتدربين فى بــاط صاحبة 
الجالة أن يجمع مبالغ مالية من عدد من الصحفيين 
المتضررين من انخفاض رواتبهم، لتوظيفها فى أعمال 
تجارة وبعدها فر هاربًا بعد أن قام بالتوقيع على عدد 
من إيصاالت األمانة للبعض بينما بكى البعض اآلخر 

على ضياع بعض مدخراته.
ــذى ظل  ــ فــقــد اســتــطــاع مــســتــريــح الصحفيين، وال
متدربًا - أى غير ُمعين - فى احدى الصحف العريقة 
المملوكة لشركة خاصة، جمع مبالغ كبيرة لتشغليها 
فى مجاالت تجارة السجائر والسكر و تربية الدواجن 
وأوهم الصحفيين بأن أغلب الدواجن أصيبت بفيروس 
االنــفــلــونــزا فــى مــوســم الــشــتــاء مــمــا تسبب فــى مــوت 

الدواجن البيضاء التى كان يربيها فى إحدى المزارع 
فى محيط القاهرة الكبرى، وأن ما بقى من الطيور 
هــزيــل ورفـــض الــوســطــاء تسويقه لمحات الــدواجــن 
ما تسبب فى خسارة أكثر من 90% من المبالغ التى 

جمعها. 
بينما فى مجال تعبئة وتجارة السكر ادعى أنه خسر 
بسبب الهبوط المفاجئ فى األسعار منذ عدة أشهر ولم 

يسدد ما عليه من ديون أو أموال يقوم بتوظيفها.
ولم يقف عند هذا الحد بل امتد نشاطه ليبتكر تجارة 
السجائر ليجنى من ورائــهــا وفًقا لما تم رصــده فقط 
150 ألف جنيه، لكنه فر هاربًا بعد أن قام بتوفير ربح ال 

يتجاوز 5% من قيمة األموال دون أن يظهر مرة أخرى.

حــفــل عــشــاء فــاخــر نــظــمــه ائــتــاف األغلبية 
البرلمانية »دعـــم مــصــر«، بحضور الــعــديــد من 
الشخصيات العامة ونواب االئتاف المنتمين لـ7 
أحزاب مختلفة إلى جانب النواب المستقلين، وتم 
حجز ٣00 غرفة لبعض النواب طلبوا الجلوس 
بــمــفــردهــم والــبــعــض أقـــام فــى غـــرف مــزدوجــة، 

باإلضافة لحجز قاعة كبرى فى فندق جراند نايل 
تاورز »جراند حياة سابًقا« مع حفل ِعشاء فاخر.

تقدمت النائبة سحر طلعت مصطفى بعرض 
مماثل لحفل العشاء على أن تتحمله بالكامل، فى 
فندق فورسيزون جــاردن سيتى المواجه لفندق 
جراند نايل تاورز، لكن طلبها قوبل بالرفض، رغم 

أن الجميع يعلم أنها ُتشارك إخوتها فى الشركة 
المالكة لهذا الفندق وهى مجموعة شركات طلعت 
مصطفى العقارية التى يرأسها عضو مجلس 
الشعب األسبق المهندس هشام طلعت مصطفى 
ــراك فــى قتل الفنانة  الـــذى ُســجــن بتهمة االشــت

سوزان تميم.

كشفت مصادر برلمانية أن أعضاء مجلس النواب والموظفين العاملين 
بالبرلمان، خال الفترة من منتصف شهر فبراير الماضى وحتى منتصف 
أبريل وهى فترة مناقشة التعديات الدستورية، قاموا بسحب كميات 

كبيرة من األدوية والمنشطات والعقاقير الطبية، بكميات غير مسبوقة.
ــة القلب والضغط والسكر والريجيم  وأوضــحــت الــمــصــادر أن أدويـ
والمنشطات الجنسية، احتلت المراتب األكثر طلًبا بين أعضاء مجلس 
النواب والموظفين بالترتيب، وشهدت أيــام جلسات الحوار المجتمعى 
والجلسات المغلقة التى رأسها الدكتور على عبدالعال رئيس المجلس، 
ــة الضغط والقلب والسكر إلــى جانب مسكنات  إقــبــااًل كبيًرا على أدوي

الصداع، بسبب طول مدة الجلسات وكثرة أحاديث الضيوف والنواب. 
ومن ال يعلم فإنه داخل مقر مجلس النواب، مستشفى صغير وصيدلية 
تقومان بتقديم خدمات عاجية ودوائية بانتظام للنواب والعاملين بشكل 
مجانى، وهو ما يتم تمويله من ميزانية البرلمان السنوية الممولة من 
الموازنة العامة للدولة والتى تبلغ قرابة 1.4 مليار جنيه سنوًيا، وتتميز 
الخدمات الطبية التى ُيقدمها البرلمان بأنها األفضل على اإلطاق فى 
مؤسسات الدولة إذ ساهم الدكتور على عبدالعال فى تحسينها بشكل 

ملحوظ منذ جلوسه على مقعد رئيس المجلس فى عام 2015.

أقيم فى فندق )جراند نايل تاورز(

من سدد فاتورة )حفل عشاء( وإقامة أعضاء )دعم مصر( 
استعدادًا للتصويت على التعديالت الدستورية؟!!

 فضيحة يهديها الــعــامــلــون بشركة سوبرجيت 
االتحاد العربى التابعة لوزارة النقل فرع اإلسكندرية 
لــوزيــر النقل، تتمثل فــى اكتشافهم اختفاء سيارة 
نقل ماركة »مرسيدس بينز« ثمنها التقديرى حاليا 
5.750 مليون جنيه من جراج شركة االتحاد العربى 
فــرع اإلســكــنــدريــة، تحت علم وســمــع وبــصــر رئيس 

مجلس اإلدارة.
أكد أحد العاملين لـ»صوت المايين« أن السيارة 
مختفية منذ ٣ سنوات وعلى الرغم من ذلك، رفض 
قيادات الشركة اإلباغ عن الواقعة والتحقيق فيها، 
بما يتناسب مــع المبلغ المالى الضخم ثمن هذه 
الــســيــارة فضا عما كــانــت تـــدره مــن عــوائــد مادية 
للشركة نظير تأجيره فى أعمال المقاوالت والرصف 
واإلنشاء والبناء، وتقدر بنحو ٣0 ألف جنيه شهريا 

صافى بعد أعمال صيانتها.
وأضــاف أن فرع الشركة باإلسكندرية يوجد به 4 

سيارات نقل، أرقامها كالتالى:
976 و978 و276 و2٣4 وال يوجد بالجراج سوى 
ثاث سيارات فقط، وعندما حضرت لجنة الجرد 
ــدى الجهات  ــوزارة بــمــرافــقــة إحـ ــ والتفتيش مــن الـ
الرقابية، تم تسجيل خــروج السيارات األربــعــة فى 
مأموريات عمل خارج المحافظة، لتفادى التفتيش 
ــه، فضا عــن المسئولين بــالــفــرع قاموا  ــراءاتـ وإجـ

بإخائه من قطع الغيار الثقيلة التى يمكن حصرها 
لوجود عجز وخوفا من أن تكتشفه لجنة الجرد.

وأشــار العامل »م. ن. س« إلــى أن ما يتردد بين 
العاملين بالشركة أن هناك احتمالين ال ثالث لهما 
الختفاء الــســيــارة يقف وراءهــمــا أحــد المسئولين 
الــكــبــار، األول إمـــا أنـــه يــقــوم بتأجيرها لحسابه 
الشخصى، فــى مدينة ســفــاجــا، بمحافظة البحر 
األحمر، أو قام ببيعها عن طريق التوكيل القانونى 
الحاصل عليه مــن الشركة بحرية الــتــصــرف، فى 
الممتلكات وقطع الغيار، والـــذى تــم منحه لــه منذ 
سنوات طويلة لتسهل مهمة إنجاز مهامه فى الشركة، 
مؤكدا أن بعض أفراد اللجنة النقابية بالشركة قاموا 
بتقديم العديد مــن الــشــكــاوى والــمــذكــرات لرئيس 
مجلس اإلدارة باختفاء السيارة ووجود عجز فى قطع 
الغيار الثقيلة والخفيفة وتم استدعاء المسئول ولكن 
كل إجــراءات التحقيق معه كانت صورية ولم تسفر 
عن أى اتهامات ما يؤكد وجــود تاعب ومجامات 

لمصالح شخصية بين الكبار فى الشركة.
فى الوقت ذاتــه لم تفد لجنة الجرد فى الشركة 
بأى معلومات عن السيارة المختفية، وتجاهلت فى 
تقاريرها تدوين اختفاء السيارة على الرغم من عدم 
تــدويــن حــاالت دخولها وخروجها فــى دفــاتــر األمــن 

بالجراج منذ ثاث سنوات.

مصادر:  رئيس الشركة تجاهل اإلبالغ عنها.. وأحد 
الكبار  يؤجرها لحسابه فى سفاجا

بعد ركــود 60% من مبيعات ســوق السيارات بسبب حمات 
ــتــى أطــلــقــهــا نــاشــطــون عــلــى مــواقــع الــتــواصــل  الــمــقــاطــعــة ال
االجتماعى وأبــرزهــا »خليها تصدى«، لجأ أصحاب معارض 
الــســيــارات لتأجير ســيــارات لديهم لبعض مكاتب وشــركــات 
»الليموزين« والتى تقوم بتأجير السيارات للمواطنين باليوم 
أو األسبوع أو الشهر، لتعويض بعض خسائرهم بسبب توقف 
حركتى البيع والشراء، ليكون ذلك متنفًسا، لكن تأتى الرياح بما 

ال تشتهى السفن.
إذ جمع »س. ع« وشقيقه »ت. ع« زوجته وسائقين آخرين، 
مبالغ مالية ال تقل عــن ٣0 مليون جنيه مــن عــدد أصحاب 
الــســيــارات فــى الــقــاهــرة، بحجة توظيفها، بينما حصل على 
سيارات من آخرين، بإجمالى مبالغ ُتقارب 200 مليون جنيه، 

وقام بتزوير األوراق الخاصة بالسيارات وحرر توكيات وقام 
ببيع السيارات التى كان من المفترض أنها مخصصة للتأجير 
ألكثر من شخص فى الوقت ذاته دون علم أصحابها الحقيقيين.

وكانت بداية هذا التشكيل العصابى عندما قام »س. ع« بنشر 
إعــان فى احــدى الصحف واسعة االنتشار بأن كل من يملك 
سيارة يمكنه أن يحصل على عائد شهرى 8 آالف جنيه على 
األقل باإلضافة لعدد من االمتيازات األخرى، وعندما وجد أن 
األمر يسير والكثير من »المغفلين« يقومون بتقديم سياراتهم 
له، زاد من جمع عدد السيارات وبيعها واختفى عن األنظار ما 
استدعى تقديم باغات ضده فى قسم النزهة،  وكان يروج أن 
توظيف المال عن طريق تأجير السيارات يضمن ربح يصل إلى 

120% سنوًيا من ثمنها سنوًيا.

مفاجآت مثيرة فى قضية اتهام عصام كاريكا بالتحرش بالفنانة الجزائرية ياسمين نيار 

تامر حسنى يستعد إلحياء حفل 
غنائى كبير فى كلية طب قصر العينى

أجور خيالية فى »شيفتات« التليفزيون

عجائب وغرائب فى ميزانية برنامج »مصر النهاردة«

صــــــدق أو ال تـــــصـــــدق.. كــشــفــت 
ــورة  ــا صـ ــن ــدي ــة - ل ــدات رســمــي ــن مــســت
منها - عن مفاجآت مثيرة فيما يتعلق 
باألجور التى يحصل عليها البعض فى 
الشيفتات الــخــاصــة بــبــرامــج استوديو 
10 بالتليفزيون المصرى، حيث تحصل 

اإلستايلست )ع. أ( على مبلغ ٣0 ألف 
جنيه شهرياً كما يتم صــرف مبلغ 1٣ 
ألًفا و500 جنيه لـ»مساعد االستايلست« 
بينما يتقاضى مشرف المابس 16 ألف 
جنيه أما بند المابس فقد خصص له 

مبلغ ٣5 ألف جنيه شهرياً!!!!

ــذى يقدم  برنامج »مصر الــنــهــاردة« ال
على شــاشــة الــقــنــاة األولـــى وتــقــرر نقله 
للقناة الثانية ليحل محله برنامج جديد 

يقدمه خالد صــاح وأمانى 
ــذا الــبــرنــامــج  الـــخـــيـــاط، هــ
تتضمن موازنته العديد من 

المفاجآت منها:
- مابس = 10500 جنيه 

شهريا.
- ٣75 جنيها فى الحلقة 

الواحدة لشراء بطاريات.
400-  جنيه فى الحلقة مصروفات 

ضيافة.
- فرقة موسيقية )عند الحاجة( = 7 

آالف جنيه.
- إيجار شاشات = 6900 
جنيه فى الحلقة بحد أقصى 

180 ألف جنيه فى الشهر.
كــمــا تــتــضــمــن مــيــزانــيــة 
البرنامج صــرف مبلغ 7٣0 
ــحــت مسمى  ــف جــنــيــه ت ــ أل
»خــامــات ديكور واكسسوار« 
ــرى تــحــت مسمى  و50 ألـــف جــنــيــه أخــ

»بدالت ديكور«.

ستعد الفنان تامر حسنى، إلحياء حفل غنائى كبير 
فى كلية طب القصر العينى بجامعة القاهرة، وذلك 

يوم الجمعة ٣ مايو المقبل.
يعد هــذا هو الحفل األول لتامر حسنى، فى كلية 
طب قصر العينى، ومن المقرر أن يقدم خال الحفل 
باقة مميزة من أغانيه خاصة أغانى ألبومه الجديد 

»عيش بشوقك«.
 تامر حسنى، فــاز مــؤخــًرا بجائزة أفضل مطرب 
ــه  فــى حفل تــوزيــع جــوائــز الموريكس دور فــى دورت
الـــ19، كما نال جائزة أفضل شباك تذاكر عن فيلم 
»الــبــدلــة«، والـــذى حقق نسبة نجاح كبيرة تخطت 

األرقام القياسية فى السينما المصرية.

 شريهان: عودتى للفن قرار ال رجعة فيه
أكــدت الفنانة الجزائرية ياسمين نيار أنها ستتخذ 
تصعيد بشكل آخر ضد الفنان عصام كاريكا، وذلك بعدما 

اتهمته بالتحرش بها والنصب عليها.
وأعــلــنــت عــن تفاصيل الــخــطــوة المقبلة مــن خــال 
حسابها على مــوقــع »انــســتــجــرام«، حيث أكـــدت أنها 
ســتــتــقــدم بــشــكــوى رســمــيــة إلحــــدى الــجــمــعــيــات 
السويسرية التى تناهض التحرش، كما أكدت 
أنها ستتقدم بدعوى أخرى ستصل من خال 
وزارة الخارجية السويسرية إلــى وزارة 

الخارجية المصرية موضحة أن القضية سيتم تسجيلها 
فى اإلنتربول الدولى.

واختتمت حديثها وقال: »اآلتى أعظم.. لن يمنعنى أحد 
من دخول مصر.. فليفهم كاريكا وأمثاله إن كرامة الناس 

ليست لعبة بيدهم«.
وكـــان عــصــام كــاريــكــا حـــاول الــدفــاع عــن نفسه واتهم 
ياسمين نيار بالنصب عليه وعــدم دفعها 5 آالف دوالر 
مقابل لحن ألغنية قدمه لها خال تواجدها فى مصر، 

ووصف جميع اتهاماتها بالباطلة.

بعد توجيه اإلعامية بوسى شلبى نداًء إلى الفنانة 
شريهان بالعودة مرة أخــرى لتقديم مسرحية »ألف 
ليلة وليلة«، أكدت شريهان، أنها ستفى بوعدها إلى 
جمهورها والخاص بالعودة إلى الفن وأن قرارها ال 

رجعة فيه، مهما كانت الظروف.
وردت شريهان على بوسى شلبى، قائلة: »وأنــا كمان 
حبيبتى بحبكم أكــتــر أكــتــر أكــتــر.. حــاضــر حبيبتى.. 
ــًدا أن تكون »اتنين«  وصدقينى كلمتى لكم ال يمكن أب
ووعدى لجمهورى من مصر آلخر مشاهد فى العالم هو 

األصل وهو سبب العودة وال رجعة نهائًيا فى »الرجوع« 
ــظــروف.. شــكــًرا غاليتى بوسى  ــعــودة مهما كــانــت ال وال

شلبى«.
وكانت اإلعامية بوسى شلبى قد نشرت مقطع فيديو 
على حسابها الخاص بانستجرام خال حضورها حفاً 
لمسرحية »ألــف ليلة وليلة« فى دولــة اإلمـــارات، طالبت 
فيه الفنانة شريهان بالعودة إلى الفن بمسرحية »ألف ليلة 
وليلة«، والتى كانت تعرض فى شهر رمضان قبل سنوات 

وحققت صدى ونجاًحا كبيًرا.
نيار

شريهان

حسنى



03على المكشوف

الهيئات ما أسفر عن وجــود وفــر  فى تلك الهيئات 
بلغ نحو 15 مليارا و200 مليون جنيه مثال ذلك هيئة 
تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد لكهرباء 
حيث بلغ الربط األصلى نحو 7 مليارات و600 مليون 
جنيه بينما المنفذ الفعلى 225 مليون جنيه بوفر  
يقدر بـــ6 مليارات و835 مليون جنيه، وكــذا ميناء 
دمياط حيث بلغ الربط نحو  نحو 3 مليارات و815 
مليون جنيه بينما المنصرف الفعلى نحو 412 مليون 

جنيه  بوفر يقدر بـ3 مليارات و403 ماليين جنيه.
وهــنــا أشــيــر إلـــى مطالبتى بتفعيل التوصية 
الــصــادرة مــن مجلس الــنــواب فــى هــذا الشأن 
ــرورة مــراعــاة أقصى  والــتــى أكـــدت على ضـ
ــدقــة  لــدى تــقــديــر  اعــتــمــادات  درجـــات ال
الــمــوازنــات حتى تتوافق مــع إمكانيات 
التنفيذ المتاحة مع بــذل كل ما يمكن  
لــاللــتــزام بتلك الــتــقــديــرات خاصة 
فيما يتعلق بموازناتها الجارية لما 
تمثله نتائج نشاطها  من آثار على 
ــة الــعــامــة لــلــدولــة  وكــذا  ــمــوازن ال
ــة لما  ــاري ــم ــث مـــوازنـــاتـــهـــا االســت
تمثله المشروعات المستهدف 
ــة  ــن أهــمــي ــ ــا م ــهـ تــنــفــيــذهــا بـ

لالقتصاد القومى.
ــث عن  ــحــدي ــاق ال وفـــى ســي
ضــــــرورة مــكــافــحــة الــفــســاد 
ــال الــعــام،  ــم ووقـــف نــزيــف ال
كشفت التقارير الرقابية عن 
عدم استفادة بعض الهيئات 
من بعض أصولها أو إمكانياتها المادية المتاحة 
مثال ذلــك هيئة قناة السويس حيث بلغ إجمالى 
الطاقات العاطلة واألموال غير المستغلة نحو 898  
مليون جنيه وكذلك هيئة ميناء اإلسكندرية حيث بلغ 
إجمالى الطاقات العاطلة واألمــوال غير المستغلة 

نحو  مليار و264 مليون جنيه.
ــواب  فــى تعقيبه على هذا  ــن وقــد أكــد مجلس ال
األمــر، على ضــرورة رفــع كفاءة استخدام األصــول 
والطاقات المتاحة لدى الهيئات بما يحقق أهدافها. 

مــن ناحية أخـــرى، أدلــى الــدكــتــور محمد شاكر 
وزيــر الكهرباء والطاقة المتجددة، بتصريح منذ 
أيام قال فيه: »إن من يثبت تالعبه فى حق الدولة 
أو المواطنين سينال أقصى عقاب يصل إلى حد 
ــه مــن يثبت  الفصل مهما كــان منصبه، مــوكــدا أن
فساده داخل القطاع سيكون عبرة للجميع وسيصل 
األمــر إلــى نــزاع شخصى للقضاء على كل أشكال 

الفساد«.
وبهذه المناسبة نهدى الوزير 
محمد شاكر هذه الواقعة التى 
كشفتها الــتــقــاريــر الرقابية، 
حيث تبين عدم استفادة  بعض 
الهيئات مــن بعض الــقــروض 
والــمــنــح الــخــارجــيــة المتاحة 
ــــك عــلــى تنفيذ   ــهــا وأثــــر ذل ل
مشروعاتها اإلستثمارية مثال 
ذلك القروض الخاصة  بهيئة 
ــتـــخـــدام الــطــاقــة  تــنــمــيــة واسـ
الجديدة حيث بلغت القروض 
المتاحة نحو 3 مليارات و477 
مليون جنيه لمشروعى توليد 
الكهرباء بكوم أمبو ومحطة 
كهرباء بطاقة الــريــاح  )خليج 
الــســويــس( حــيــث بــلــغ المنفذ 
الــفــعــلــى مــلــيــار و423 مليون 

جنيه.
والــســؤال هنا: أال تعد عــدم االستفادة من هذه 
ــال الحالية  الــقــروض الــتــى تحمل الــدولــة واألجــي
والقادمة أعباء جسيمة لــرد أصــول القروض إلى 
جانب فوائدها المرتفعة  فساًدا يؤدى إلى إهدار 
الــمــال الــعــام؟ وهــل يقوم شاكر بفتح هــذا الملف 
وإصدار بيان رسمى يوضح أسباب عدم اإلستفادة  

المثلى من هذه القروض والمنح الخارجية؟
ــداد  ــب بـــضـــرورة إعــ ــطــال ــذا اإلطـــــار ن ــى هــ ــ وف
ــة الــســابــقــة عــلــى بـــدء تنفيذ  ــيـ ــات األولـ ــدراســ ــ ال
المشروعات وباألخص الممولة من المنح والقروض 
والــتــى تشمل  التحديد الــدقــيــق لحجم األعــمــال 
المطلوب تنفيذها، وتجهيز المواقع الالزمة  لتنفيذ 
المشروع وإزالة ما بها من إشغاالت  أو معارضات 
قبل طرحها للتنفيذ، باإلضافة إلى إلزام الشركات 
المنفذة بالبرامج الزمنية المحددة مع اتخاذ كافة 
اإلجــراءات القانونية حيالها عند اإلخالل بشروط 

االتفاق.
وفى النهاية أقول، إن هذه بعض الصور الصارخة 
للتجاوزات فى حق المال العام، وقد طرحناها بكل 
حيادية وحــرص على المال والصالح العام بدون 
اإلساءة ألى شخص أو جهة.. وقد حرصنا على أن 
تكون كل هذه الوقائع مدعمة بالمستندات الرسمية 

التى  ال تقبل الشك أو التأويل.
ونعيد التأكيد على ترحيبنا بأى رد أو تعقيب 
يصل إلينا من الجهات المشار إليها ونتعهد بنشره 
كــامــالً ألن هدفنا األول واألخــيــر الحفاظ على 

المال العام.

العـدد 253
األربعاء  2019/4/24

محمد طرابيه يكتب:

منذ األسابيع األولى لتوليه منصب رئيس الجمهورية فى عام 2014، يحرص الرئيس عبدالفتاح 
السيسى فى الكثير من تصريحاته وحواراته ومداخالته فى الفضائيات والمؤتمرات على اإلدالء 

بتصريحات حول مكافحة الفساد.
ففى أغسطس 2014، قال »السيسى«، فى اجتماع اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الفساد 

بمناسبة احتفال هيئة الرقابة اإلدارية باليوبيل الذهبى، إن مكافحة الفساد ال تكون إال بالقضاء على 
الفقر والمحسوبية وترسيخ العدالة، وأكد أن المحسوبية تقضى على الكفاءات وتجعل من يتولى 

الوظائف العامة ليس أهاًل لها، وشدد على دعم الدولة الكامل لألجهزة الرقابية لمكافحة الفساد، وطالب 
بضرورة محاسبة الفاسدين والمسئولين عن أنواع الفساد كافة بالمجتمع، إال أنه أكد أن هذه المحاسبة 

يجب أال يترتب عليها خوف المسئولين عند اتخاذهم القرارات.

صرف 195 
مليون جنيه 
لـ»ترفيق« 

مناطق تابعة 
لهيئة التنمية 
الصناعية دون 

االستفادة منها 

2 مليار جنيه 
طاقات عاطلة 
وغير مستغلة 
فى هيئة قناة 

السويس 
وميناء 

اإلسكندرية

وقائع فساد بالمليارات مهداة للرئيس السيسى

تساؤالت نتمنى اإلجابة عنها؟
لماذا لم يشكل لجنة خاصة لتقصى الحقائق حول هذه الوقائع خاصة أن حجم األموال المهدرة فيها كبير للغاية؟ 
هل يقوم وزير الكهرباء بإصدار بيان رسمى يوضح أسباب عدم االستفادة  من بعض القروض والمنح الخارجية؟ 
لماذا ال يتم رفع كفاءة استخدام األصول والطاقات المتاحة لدى الهيئات بما يحقق أهدافها؟
لماذا تتكرر مالحظات جهاز المحاسبات سنويا حول هذه التجاوزات دون تدخل الجهات العليا لمواجهة مافيا إهدار المال العام؟

ــال الــرئــيــس عــبــدالــفــتــاح الــســيــســى،  فى  كــمــا قـ
ــه، إن مــواجــهــة الــفــســاد مــن خــالل  تــصــريــحــات لـ
مــحــوريــن: األول الــمــواجــهــة األمــنــيــة والــمــالحــقــة 
القضائية، والثانى إطــالق حزمة مــن التشريعات 
والــقــوانــيــن واالتــجــاه إلــى التكنولوجيا الحديثة، 
ــإرادة سياسية حقيقية  ــ ــواجــه الــفــســاد ب وقـــال: »ن
وقــويــة«، كما أكــد الرئيس خــالل افتتاحه ترسانة 
اإلسكندرية أن مكافحة الفساد ُتعد إحدى أولويات 
الدولة فى الوقت الراهن، ومن ثم فإنه يتعين العمل 

على مواجهة الفساد فى صــوره وأشكاله كافة، 
ومعاقبة مرتكبيه فى أجهزة الدولة كافة، صوناً 

لمقّدرات الوطن وأبنائه. 
وانطالقاً من هذه التصريحات، ننشر 
فى السطور القادمة، عــدداً من الوقائع 

ــدار الــمــلــيــارات  ــ الــتــى تكشف عــن إه
داخــل الجهات الحكومية والهيئات 
االقتصادية فى الدولة، وهى وقائع 
خطيرة للغاية كشفتها ورصدتها 
تقارير رقابية  وبرلمانية، ونتمنى 
أن يكون هناك اهتماًما بها من 
جانب كافة الجهات الرسمية 
والــقــضــائــيــة والــســيــاديــة فى 
الــدولــة حفاظاً على الصالح 

والمال العام.
كــمــا يــهــمــنــا الــتــأكــيــد على  
تــرحــيــبــنــا الـــتـــام بـــأى رد أو 
تعقيب يصل إلينا مــن ذوى 
الــشــأن أو الــجــهــات المعنية 

التى يرد ذكرها فى سياق هذا المقال.
كشفت التقارير الرقابية عــن استمرار ظاهرة 
التجاوزات غير المرخص بها التى تحدث بالتكاليف 
والمصروفات، فقد تضمنت الحسابات الختامية 
للموازنات الجارية لبعض الهيئات تــجــاوزات غير 
مرخص بها بعد بالتكاليف والمصروفات نظراً لعدم 
كفاية التمويل الالزم لها وهو األمر الذى ترتب عليه 
خفض صافى ربح العام أو زيــادة خسائر العام عن 
الربط المقدر لهما أو استهالك الزيادات التى قد 
تتحقق فــى إيــراداتــهــا عــن المقدر فــى تغطية تلك 
التجاوزات وذلــك بما يخالف أحكام المادتين 24 
و34 من قانون الموازنة العامة رقم 53 لسنة 1973 

وتعديالته، وكذا أحكام الئحته التنفيذية.
وقد بلغت هذه التجاوزات نحو 99 مليارا و600 
مليون جنيه مقابل نحو 285 مليارا و800 مليون 

جنيه فى العام المالى 2016 / 2017.
وقد تركزت هذه التجاوزات 

فى كل من:
الــهــيــئــة الــمــصــريــة الــعــامــة 

للبترول بنحو 91 مليار جنيه
الهيئة القومية لسكك حديد 

مصر بنحو 4،5 مليار جنيه
الهيئة الــعــامــة لالستثمار 
والــمــنــاطــق الــحــرة بنحو 1،7 

مليار جنيه
وفى هذا السياق نشير إلى 
أن لجنة الــخــطــة والــمــوازنــة 
ــاســة  ــرئ بــمــجــلــس الــــنــــواب ب
الدكتور  حسين عيسى  أكدت 
فى تقرير رسمى لها حول هذا 
الموضوع أن هــذه المالحظة 
ــى تــقــاريــر جــهــاز  مــتــكــررة فـ
الــمــحــاســبــات حــيــث ســبــق له 
تسجيلها فى تقريره السنوى  
ــن الــحــســابــات الــخــتــامــيــة   عـ

لــمــوازنــات الهيئات العامة االقتصادية على مــدار 
السنوات األخيرة.

وهــنــا نــتــوقــف لــنــســأل:إذا كـــان مجلس الــنــواب 
يعترف بأن هذه المخالفات والتجاوزات التى تحمل 
الموازنة العامة عشرات المليارات سنوياً  تتكرر 
بشكل مستمر، فماذا فعل مجلس النواب نفسه فى 
مثل هذه الموضوعات خاصة فى ظل كون البرلمان 
أعلى جهة رقابية فى مصر؟ ولماذا لم يشكل لجنة 
خاصة لتقصى الحقائق حول هذه القضية الشائكة 

خاصة أن حجم األموال المهدر بسببها كبير للغاية؟
من ناحية أخــرى، كشفت التقارير الرقابية عن 
وجود بعض مظاهر القصور والسلبيات التى تمثلت 
فى عدم سالمة بعض القرارات والتصرفات اإلدارية 
ــى عــدم تحصيل بعض  ببعض الهيئات مــا أدى إل
اإليــرادات ومن هذه الهيئات : الهيئة العامة للتنمية 
الصناعية، حيث تم صرف مبالغ لبعض المحافظات 
بلغ مــا أمــكــن حــصــره منها نحو 359 مليون جنيه 
لترفيق مناطق صناعية بها دون االستفادة منها أو 
تسويتها أو ردهـــا، يرجع بعضها ألكثر مــن خمس 
ــوات وذلـــك مــن واقـــع بــيــان الــجــهــاز التنفيذى  ســن

للمشروعات الصناعية والتعدينية.
 وكذلك الهيئة المصرية العامة للبترول، حيث تم 
الكشف عن وجود تداخل  بين اختصاصات الهيئة 
والشركة القابضة للغازات »إيــجــاس« على الرغم 
من نقل جانب من أصــول الشبكة القومية للغازات 
لشركة »إيجاس« والجانب اآلخر مملوكة للهيئة إال 
أن الهيئة تدفع نحو 2 مليار و834 مليون جنيه نظير 

إشــراف شركة إيجاس على اإلدارة واإلشــراف على 
الشبكة بأكملها.

 وتعقيباً على هــذه الــتــجــاوزات، نطالب بضرورة 
االلتزام بتطبيق نظم محاسبة لتحديد المسئولية فى 

هذا الشأن، وكذلك نطالب السلطات العليا للهيئات 
باتخاذ اإلجــــراءات القانونية الــالزمــة تــجــاه عدم 
سالمة بعض الــقــرارات والتصرفات المالية  التى 

تصدرها  مجالس اإلدارات بالجهات المشار إليها.

وفى إطار الحديث عن مافيا إهدار المليارات من 
المال العام سنويا، كشفت مستندات رسمية - لدينا 
صــورة منها - عن عــدم مراعاة الدقة الالزمة فى 
إعــداد تقديرات الموازنات االستثمارية للعديد من 

99 مليار جنيه زيادة فى التكاليف والمصروفات داخل هيئتى البترول واالستثمار

السيسى طالب بوقف التوسع
 فى سياسة القروض بعدما وصلت الديون الخارجية 

92 مليار دوالر والمحلية 3،4 تريليون جنيه

تداخل 
االختصاصات يهدر 
2.8 مليار جنيه على 
هيئة البترول لصالح 
شركة »إيجاس«

لغز عدم استفادة هيئة 
الطاقة الجديدة من 
قروض خارجية قيمتها 2 
مليار و84 مليون جنيه 

ّ

15
 مليار جنيه مهددة بالضياع 
بسبب عدم مراعاة الدقة فى 
إعداد موازنات هيئة توليد 

الكهرباء وميناء دمياط

السيسى

شاكر

سحر

المال
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االحتفال حضره وفد صهيونى برئاسة الجنرال أمري أشيل والسفري »جوفرين« وخالد عزمى سفري مصر فى إسرائيل

سفارة إسرائيل تطالب محمد صالح باستخدام تأثريه على الشباب لتعزيز السالم والصداقة فى املنطقة

وقائع االحتفال الرسمى بالذكرى األربعين لبدء التطبيع مع إسرائيل فى شرم الشيخ
المؤتمر الـ46 لمنظمة العمل العربية يكشف

 خطة تسريح العمالة 
المصرية فى دول الخليج

فجر عــدد مــن وزراء العمل الــعــرب مفاجأة مــن العيار الثقيل، عندما 
أفصحوا عن حقيقة الثقة الكبيرة التى توليها دول الخليج العربى لعمالة 

شرق آسيا، من الهنود والبنجالديشيين والباكستانيين، والصينيين مؤخرا.
ـــ»46«  وأكــدوا فى جلساتهم فى الغرف المغلقة، على هامش المؤتمر ال
لمنظمة العمل العربى الذى تم عقده فى الفترة 
من 15 أبريل إلى 17 إبريل الجارى، وبعيدا عن 
األضــواء والفضائيات والكاميرات، التى كانت 
تنقل الفعاليات، أن حكومات دول الخليج ال تثق 
فى العمالة العربية والمصرية بصفة خاصة، 
وتتجاهلها بنسبة أكبر بالمقارنة بغيرها من 
عمالة شــرق آسيا ألسباب كثيرة، منها تدنى 
المقابل المادى الذى تحصل عليه عمالة شرق 
آسيا خاصة العمالة الهندية، باإلضافة إلى 
عدم اتقان العمالة المصرية لألعمال واألشغال 
ــى أن اتجاهات  الــتــى تطلب منها، الفتين إل
الحكومات فى الفترة المقبلة، االعتماد كلية 
على هذه النوعية من العمالة وتقليص العمالة 
المصرية إلــى أقصى درجــة، مشيرين إلــى أن 
الكويت أكثر الــدول الخليجية شرعت مؤخًرا 
فــى إنــهــاء عمل العمالة المصرية بها بنسبة 
تــجــاوزت 70% ومــازالــت الخطة مستمرة إلى 
أن تصل إلى ذروتها فى 2025 لالستغناء عن 

العمالة العادية باستناء التخصصات النادرة.
وكشف مسئول خليجى، رفض اإلشــارة إلى اسمه وهويته، أن جميع دول 
الخليج سيكون اعتمادها على العمالة المصرية 
فــى أضــيــق الـــحـــدود، خـــالل الخمسة أعـــوام 
المقبلة، وهــو مــا سيسبب أزمـــة كبيرة أمــام 

العاملة المصرية فى سوق العمل الخارجى.
بينما كشف مسئول عربى أن تكلفة إقامة 
المؤتمر، فى أحــد كبرى فنادق القاهرة على 
أربعة أيام كلف منظمة العمل العربية 5 ماليين 
جنيه، حيث تم حجز 3 قاعات مؤتمرات، فى 
ثالثة أدوار، وتخصيص قاعاة كبرى فى الدور 
»3« لوزارء العمل الـ17 الذين شاركوا فى دورة 
االنعقاد، فى الوقت الذى جاءت فيه التوصيات 
مخيبة لــآمــال، انصبت كلها إللقاء مسئولية 
وقوع اإلرهاب على الدول العربية واإلسالمية، 
وتــكــرار االتهامات فى كل الجلسات الفرعية 
التى انعقدت على هامش الــدورة، متجاهلين 
وضع حلول فعالة لمشكلة البطالة التى تعانى 
منها الدول العربية، مثل مصر والعراق وسوريا، 
واليمن وتونس والمغرب ولبنان، حيث تستحوذ نسب البطالة على أعلى 

معدالتها فى مصر.
ولفت المسئول العربى، أن المملكة العربية السعودية واإلمــارات قادرتان 
على حل مشكلة البطالة فى الــدول العربية األخــرى من جذورها لو أعادت 
دراســة االستعانة الجادة بالعمالة العربية، وتفعيل مواثيق جامعة الــدول 

العربية، فيما يخص البطالة ومحاربة الفقر بين مواطنى الدول األعضاء.

شهدت األسابيع القليلة الماضية العديد من االحتفاالت الرسمية 
بمناسبة الذكرى األربعين لبدء التطبيع بين مصر وإسرائيل، وقد سبق أن 

أشرنا إلى بعض هذه االحتفاالت التى أقيمت فى تل أبيب.
اليوم نلقى الضوء على االحتفال الرسمى الذى أقيم فى مصر بهذه 
المناسبة، االحتفال جاء على شكل اجتماع رسمى عقد فى مدينة السالم 
- شرم الشيخ - بحضور وفد إسرائيلى رفيع المستوى برئاسة الجنرال 
أمير أشيل – القائد األعلى السابق للقوات الجوية اإلسرائيلية. وبحضور 
الــدكــتــور دافــيــد جوفرين – سفير دولــة إســرائــيــل فــى مصر والسفير 
خالد عزمى سفير مصر فى إسرائيل، وكبار ممثلى وزارتــى الخارجية 

اإلسرائيلية والمصرية.
وشــارك فى اإلجتماع ممثلين من القوات ُمتعددة الجنسيات للدول 
الداعمة للسالم )أستراليا، كندا، كولومبيا، جمهورية التشيك، فيجى، 
فنلندا، فرنسا، ألمانيا، اليابان، إيطاليا، هولندا، نيوزيلندا، النرويج، 
الجمهورية الكورية، السويد، سويسرا، المملكة المتحدة، الواليات 

المتحدة، أوروجواى(.
وأكد جميع الحاضرين - وفقا لما نشرته الصفحة الرسمية للسفارة 
اإلسرائيلية فى مصر - على جوهر عملية السالم بين البلدين من أجل 

مصلحة الشعبين  اإلسرائيلى والمصرى.
كما أعرب الرئيس السابق للقوات ُمتعددة الجنسيات وُمساعد وزير 
الخارجية األمريكية لشئون الشرق األوسط السيد دافيد ساترفيلد أن 
هذا نموذج فريد لنجاح قــوات حفظ السالم، وخــالل المراسم اشترك 
جميع الحاضرين فى زراعة شجرة الزيتون - رمز السالم - تأكيداً على 

نمو السالم بين البلدين وتظليل فروعه فى جميع المجاالت.
من ناحية أخــرى نشير فى هذا السياق إلى تقرير صدر مؤخراً فى 
الواليات المتحدة األمريكية بعنوان »الخطوة الثانية فى السالم بين مصر 
وإسرائيل هى خطوة كبيرة« والذى بدأ باإلشارة إلى االحتفال بالذكرى 

السنوية األربعين لمعاهدة السالم بوساطة الواليات المتحدة التى وقعها 
الرئيس أنور السادات ورئيس الوزراء اإلسرائيلى مناحيم بيجن.

ومــن أجــل تخليد ذكـــرى تلك اللحظة التاريخية، نظمت إسرائيل 
مــؤخــراً فعاليات فى »معهد هــارى تــرومــان للبحوث« و»معهد دراســات 
األمن القومى« و»كلية الجليل الغربى« و»جامعة بار إيالن« و»مركز تامى 
شتاينمتس ألبحاث السالم«، حصدت كل واحــدة منها تغطية إعالمية 
مكثفة.. ومع ذلك، شعر العديد من المشاركين باإلحباط ألن السلطات 
المصرية لم تسمح ألى مسئولين مصريين أو مواطنين عاديين بالمشاركة 

فى هذه الفعاليات. 
ــدم الــتــقــريــر عـــدد مــن الــتــوصــيــات لــقــيــادات الـــواليـــات المتحدة  وقـ
األمريكية، حيث أشــار إلــى أنــه بإمكان للواليات المتحدة اتخاذ عدة 
خطوات محددة من أجل الحّد من الحواجز التى لطالما أعاقت أى تطبيع 
حقيقى بين إسرائيل ومصر. فعلى سبيل المثال، يجب على إدارة ترامب 
أن تشجع القاهرة لكى تسمح بإجراء رحالت سياحية إلى إسرائيل دون 

مطالبة األفراد بالحصول على إذن من أجهزة االستخبارات واألمن فى 
مصر. 

وكشف التقرير األمريكى أن مصر لديها أقسام باللغة العبرية فى 
ثــالث عشرة جامعة، لكن خريجى هــذه البرامج ال ُيسمح لهم عموماً 
بزيارة إسرائيل.. وعلى نحو مماثل، ُسمح لعدد قليل من رجال األعمال 
المصريين بإبرام صفقات مع إسرائيل حتى عندما كان مثل هذا التعاون 
مفيداً للبالد ككل - على سبيل المثال، من شأن المشاريع التى تستفيد 
من خبرة إسرائيل الكبيرة فى مجال تكنولوجيا المياه أن تساعد فى 

التخفيف من مخاوف ندرة المياه فى القاهرة.   
وفى إطــار الحديث عن العالقات المصرية اإلسرائيلية، قام دافيد 
جوفرين سفير الكيان الصهيونى بالقاهرة وزوجته، والبعثة الدبلوماسية 
من بعض العاملين بالسفارة فى األسبوع الماضى بزيارة إلــى منطقة 

سقارة.
وخالل الزيارة أعرب جوفرين عن مدى سعادته بزيارة هرم سقارة، 
الذى ُيعتبر أقدم األهرامات المصرية، وزادت سعادته من خالل الترحيب 
الحار الذى لقى به من المصريين فى منطقة سقارة، وكشفت الصفحة 
الرسمية للسفارة أن الكثير من السياح اإلسرائيلين يأتون لزيارة المكان، 
وأوضــح جوفرين أن هذه ليست الزيارة األولــى له للمنطقة، ُمعرباً عن 
سعادته من زيارة اآلثار المصرية الفريدة من نوعها، والتى ال يوجد لها 

مثيل فى العالم ُكله.
من ناحية أخرى قامت سفارة الصهاينة عبر صفحتها الرسمية على 
الفيس بوك بتهنئة النجم المصرى العالمى محمد صالح العب ليفربول 
اإلنجليزى بمناسبة اختياره فى قائمة التايم لعام 2019 ضمن أكثر 100 
شخصية مؤثرة حول العالم، وقالت السفارة فى تهنئتها لصالح: »ومن 
جميع معجبيك فى دولة إسرائيل نأمل أن تستخدم تأثيرك على الشباب 

لتعزيز السالم والصداقة فى المنطقة«.

أمريكا تواصل رفض إقامة 
منطقة حرة مع مصر 

تابعت فعاليات ونتائج الزيارة المهمة التى قام بها الرئيس السيسى للعاصمة األمريكية 
واشنطن، فى 10 أبريل الحالى، والتى عقد خاللها اجتماعـًا ثنائيـًا مع نظيره األمريكى 
»دونالد ترامب«، كما عقد الرئيس عدة اجتماعات مع وزير الخارجية األمريكى »مايك 

بومبيو«، وعدد من القيادات السياسية واالقتصادية بواشنطن.
وقد حظيت تلك الزيارة باهتمام بالغ من قبل وسائل اإلعالم األمريكية، كما أنها جاءت وسط 

جملة من التطورات اإلقليمية بالشرق األوسط وبالداخل األمريكى، ألقت بظاللها على تلك 
الزيارة التى اختتمت بتأكيد العالقات االستراتيجية بين القاهرة وواشنطن.

 حنان الشربينى

 نسرين إمام

رغم موافقة مجلس الشيوخ على منحها املساعدات العسكرية واالقتصادية السنوية لعام 2020
ولذلك ســوف أحــرص خــالل السطور القادمة على 
الكشف عن بعض الجوانب التى لم تكن محل اهتمام 
من جانب الصحف والفضائيات المصرية حــول هذه 
الزيارة، والتى تكشف عن العديد من التحديد واألزمات 
التى تواجه مصر فى الوقت الحالى، ورغــم متابعتى 
للكثير من وسائل اإلعــالم المحلية والعالمية ومراكز 
األبحاث األمريكية التى تناولت الزيارة، إال أننى أتوقف 
عند بعض النقاط المهمة التى رصدتها دراســة مهمة 

ــرام  ــام عــن مــركــز األهـ ــدرت مــنــذ أيـ للغاية صـ
للدراسات السياسية واالسترتيجية بعنوان: 

»الــعــالقــات المصرية - األمــريــكــيــة.. 
األبعاد والــدالالت« والتى أعدتها منى 

سليمان.
ــى هــذه  ــه فـ ــامـ ــف أمـ ــوقـ ــذي أتـ ــ الـ
ــتــعــلــق بــقــضــايــا  الــــزيــــارة هـــو مـــا ي
الــخــالف والـــتـــوافـــق، حــيــث كشفت 
الدراسة أن أهم القضايا التوافقية 
ــاب على المستويين  مكافحة اإلرهـ
اإلقــلــيــمــى والــــدولــــى عــبــر تــعــزيــز 

التعاون األمــنــى واالستخباراتى 
بين الــقــاهــرة وواشــنــطــن، ونقل 
ــة الــنــاجــحــة  ــمــصــري ــة ال ــتــجــرب ال

بــكــافــة الــمــقــايــيــس، حــيــث نجحت 
ــاب  ــ ــى مــحــاربــة اإلرهـ الـــقـــاهـــرة فـ
بجهود مصرية ذاتــيــة، ففى 2014، 
شهدت البالد 222 عملية إرهابية، 
وفـــــى عـــــام 2018، شـــهـــدت 8 
عمليات إرهــابــيــة فقط، ويكتسب 
ــعــاون الــمــصــرى األمــريــكــى فى  ــت ال
ــة أهمية  ــي مــجــال مكافحة اإلرهــاب

بــالــغــة، فــرغــم إعـــالن قـــوات ســوريــا 
الديمقراطية »قــســد«، يــوم 22 مارس 
2019، السيطرة الــتــامــة على قرية 
»الباغوز« شرق سوريا المعقل األخير 
لتنظيم »داعــش« اإلرهابى، فإن هذا 
ال يعنى القضاء التام على التنظيم 
اإلرهــابــى، حيث إن عـــدًدا كبيًرا من 

عناصره نجحوا فى التخفى والتسلل 
لــدول الــجــوار بين النازحين والالجئين، 

ما يمثل تهديًدا لألمن القومى العربى، كما أن 
واشنطن قد تراجعت عن موقفها السابق بسحب كافة 
قواتها من شمال شرق سوريا، وقررت اإلبقاء على 400 
جندى هناك لحفظ األمن بعد القضاء على »داعش«، ما 
يتطلب استمرار التنسيق األمنى بين واشنطن والدول 
الرئيسية بالمنطقة كمصر الستمرار التعاون بينهما فى 

محاربة اإلرهاب.
أمــا ثانى القضايا التوافقية فهى إرســاء االستقرار 
ــات وحــروبــا أهلية منذ 8  بالمنطقة الــتــى تشهد أزمـ
سنوات عبر االعتماد على الحلول السياسية وقرارات 
األمم المتحدة، كما كان هناك توافق فيم يتعلق بدعم 
الدولة الوطنية والجيوش الوطنية، ورفــض االعتراف 
بــأى فــواعــل مــن غير الـــدول )كالتنظيمات اإلرهابية، 
ــذا النهج تتبعه إدارة  والميليشيات المسلحة(، وهـ

»تـــرامـــب« بعكس اإلدارة الــســابــقــة الــتــى كــانــت تقدم 
دعما واضحا للتنظيمات اإلرهابية )كجماعة اإلخوان 
المسلمين(، فضالً عــن التوافق حــول تعزيز التعاون 

االقتصادى، والتعددية الدينية، وحرية العبادة.
أمــا الجانب األهــم فى الــدراســة والــذى يكشف عن 
وقائع ومعلومات مهمة للغاية، فهو ما يتعلق بالقضايا 
ــوقــت الــحــالــى،  الــخــالفــيــة بــيــن مــصــر وأمــريــكــا فــى ال
ــرفــض الــمــصــرى الــواضــح والــحــاســم  ومـــن أبــرزهــا ال
للسياسة األمــريــكــيــة مــن القضية الفلسطينية، 
حيث نفت القاهرة معرفتها بما يروج له على 
ــا حقوق  أنــه »صفقة الــقــرن«، وأكـــدت دومـ
الشعب الفلسطينى فى إقامة دولته وفقا 
للمرجعيات الدولية، كما رفضت القاهرة 
ــراف »تـــرامـــب« بــالــســيــادة  ــتـ وأدانـــــت اعـ
اإلسرائيلية على هضبة الجوالن السورية 
المحتلة، ألنه يمثل تجاوًزا لمبدأ أساسى 
فى ميثاق األمــم المتحدة الــذى يقوم على 
»عــدم جــواز االستيالء على أراضــى 
الــغــيــر بــالــقــوة«، كــمــا أنـــه يمثل 
انتهاكا للقرار األممى )242( 
ــســحــاب  الـــــذى نـــص عــلــى ان
إسرائيل من أراٍض احتلتها بعد 

حرب عام 1967. 
وكــشــفــت الــــدراســــة عـــن بعض 
ــجــاالت الــتــعــاون  الــقــضــايــا الــخــالفــيــة م
الثنائى، فال تــزال واشنطن ترفض إقامة 
ــاهــرة، ويــســعــى بعض  ــق منطقة حـــرة مــع ال
أعضاء الكونجرس من الحزب الديمقراطى 
ــامــج الــمــســاعــدات الــعــســكــريــة  ــرن لــربــط ب
واإلقــتــصــاديــة األمريكية السنوى المقدم 
لمصر )1.3 مليار دوالر( بشروط سياسية 
تتعلق بحقوق اإلنسان أو الحريات 
الدينية، وهــو مــا ترفضه مصر 

جملة وتفصيالً.
وقبل بدء الزيارة، ألمح وزير 
الخارجية االمــريــكــى »مايك 
بــومــبــيــو« فــى جلسة استماع 
للجنة مــجــلــس الــشــيــوخ األمــريــكــى 
المختصة بميزانية عــام 2020 أن بالده 
ربما تلجأ لفرض عقوبات على دول حليفة لها 
)تركيا، والهند، ومصر( حال قــررت شــراء منظومات 
أسلحة روسية متقدمة، وتم سؤاله عن عزم القاهرة 
ــرة مقاتلة مــن طـــراز )ســوخــوى 35(  شـــراء 20 طــائ
الروسية الصنع يتم توريدها عامى )2021-2020( 
ــه ربــمــا يتم فــرض عقوبات على مصر  ــى أن وألــمــح إل
لوقف تلك الصفقة. يبدو أن أعضاء باإلدارة األمريكية 
نــفــوا أن تــكــون هــنــاك أى عــقــوبــات تــفــرض على دولــة 
تــرغــب فــى تطوير ترسانتها المسلحة.. ورغـــم تلك 
القضايا الخالفية، فإن القاهرة وواشنطن تحرصان 
على استمرار التعاون والتنسيق بينهما، وهو ما أكده 
»بــومــبــيــو« خــالل جلسة االســتــمــاع بمجلس الشيوخ، 
ــرت الجلسة منح مصر الــمــســاعــدات العسكرية  وأقـ

واالقتصادية السنوية لعام 2020.

شارك فى االجتماع 
ممثلين من القوات 
مـُتعددة الجنسيات 

للدول الداعمة للسالم

دول الخليج العربى 
تفضل عمالة شرق 

آسيا خاصة من 
الهند وبنجالديش 
وباكستان والصين

االستغناء عن 
العمالة المصرية 

بالكويت فى 
2025 باستثناء 

العمالة النادرة

السيسى

ترامب
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تقليل دعم املواد البرتولية والكهرباء لتمويل ارتفاع أقساط القروض

فلوسك رايحة فين يا مصر؟ سؤال إجابته باألرقام من موازنة الدولة

وزير المالية يتجنب ذكر سعر الدوالر فى الموازنة العامة للدولة
بعد زيادة فاتورة القروض فى السنة المالية الجديدة

منشور بالوزارة يؤكد أن القرار تأديب للوزراء ترشيدًا للنفقات  

ــة الــعــامــة لــلــدولــة للسنة  ــمــوازن كشفت ال
ــادة  المالية الــجــديــدة 2020/2019 عــن زي
مــصــادر الــتــمــويــل الــخــارجــيــة لــمــصــروفــات 
الحكومة لتسجل 95 مليارا و550 مليون 
جنيه، على ان يتم تسديد 22 مليارا و750 
مليون جنيه لصندوق النقد الدولى، وإصدار 

سندات دولية بـ72 مليارا و800 مليون جنيه.

بينما بلغ إجمالى التمويل المحلى 725 
مليار جنيه و156 مليون جنيه، مقسمة على 
إصــدار أذون خزانة بقيمة 435 مليار جنيه 
و93 مليون جنيه، وإصـــدار ســنــدات خزانة 

بـ290 مليارا و62 مليون جنيه.
وكانت وكالة »رويــتــرز« لألنباء قد ذكرت 
قالت وزارة المالية المصرية يوم الخميس إن 

سعر الصرف المستخدم فى ميزانية 2019-
2020 يبلغ 17.46 جنيه للدوالر وذلك على 
ــاس مــتــوســط ســعــر الــصــرف الــرســمــى  أســ
المعلن من قبل البنك المركزى للفترة بين 

األول والخامس عشر من مارس.
مــن جانبه، تجنب الدكتور محمد معيط 
ــدوالر ألول مرة  وزيــر المالية، ذكــر سعر الـ

منذ سنوات فى الموازنة العامة فى البيان 
المالى واإلحصائى للحكومة الذين سلمهمها 
لملجس النواب األسبوع الماضى، بالمخالفة 
لمعايير صندوق النقد والبنك الدولى بالعند 
ــذى سيتم  فــى رويــتــرز التى سربت الخبر ال
التحقق من مدى صحته بسبب موقف وزير 

المالية.

كشف بند االحــتــيــاجــات التمويلية للموازنة 
ــوارث تــضــرب االقــتــصــاد  ــ الــعــامــة لــلــدولــة عــن ك
ــادم  ــ ــق ــ الـــمـــصـــرى خـــــال الــــعــــام الـــمـــالـــى ال
2020/2019.. إذ تزايدت االحتياجات التمويلية 
ــقــادم وفــًقــا لــمــشــروع الــمــوازنــة  للعام الــمــالــى ال
العامة للدولة لتصل إلى 820,706 مليار جنيه، 
بالمقارنة مــع المتوقع الــعــام الــمــالــى الحالى 
2019/2018 بـ650.694 مليار جنيه، والمتحقق 
ـــ.212.700 مليون  ــ فعلًيا عــام 2018/2017 بـ
ــك بــمــا تحقق عـــام 2016،2017  جــنــيــه، وكــذل
بــــــ653.353 مليار جنيه، بينما يتوقع زيــادة 
العجز الكلى للموازنة فى السنة المالية القادمة 
عن األعــوام الثاثة السابقة ليسجل 445.140 
مليار جنيه بينما يتوقع الــعــام المالى الجارى 
ـــ439.206 مليار جنيه، فى حين سجل العام  ــ ب
المالى 2018/2017 قــرابــة 432.580 مليار 

جنيه، أمام العام 2016،2017 فسجل 379.590 
مــلــيــار جــنــيــه، ويــتــوقــع أن ُتــســجــل مخصصات 
ســداد القروض المحلية فى الموازنة الجديدة 
324.415 مليار جنيه، بينما يتوقع أن تصل فى 
العام الجارى لـــ179.187 مليار فقط أى قرابة 
نصف المبلغ المتوقع العام القادم، ليقارب المبلغ 
هذا العام ما تحقق فعليا فى عام 2017،2018 
والـــذى بلغ 235.520 مليار جنيه، ويتخطى 
كذلك ما تحقق فعلًيا عام 2017/2016 إذ بلغ 

219.470 مليار جنيه.
بــيــنــمــا تــبــلــغ تــقــديــرات االســـتـــخـــدامـــات فى 
مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 
2020/2019 نحو1.979 مليار جنيه )%32.1 
من الناتج المحلى اإلجمالى( موزعة على ثاث 
مكينات رئيسية هى: المصروفات وتبلغ 1.574 
مليار جنيه بنسبة 25.6% مــن الناتج المحلى 
اإلجمالى، وحيازة األصول المالية وتبلغ 29 مليار 
جنيه بنسبة 0.5% من الناتج المحلى اإلجمالى، 
وســداد أقساط القروض وتبلغ 376 مليار جنيه 

بنسبة 6.1% مــن الــنــاتــج الــمــحــلــى اإلجــمــالــى 
ولتمويل فاتورة القروض اتخذت الحكومة قراراً 
صعًبا للمواطن بتخفيض دعم المواد البترولية 
فى مشروع الموازنة الجديدة، 36.112 مليون 
جنيه، حيث خصصت الحكومة، الدعم بواقع 
52،963 مليون جنيه، مقابل 89.075 فى موازنة 

العام المالى الحالى 2019/2018.
وبلغت نسبة الخفض حوالى 40.5%، وبخفض 
قدره 35.476 مليون جنيه عن النتائج المتوقعة، 
حيث أوضحت الحكومة، أن دعم المواد البترولية 
تم حسابه على أساس متوسط سعر خام برميل 

برنت 68 دوالرا للبرميل.
 وفيما يتعلق بدعم الكهرباء، تــم تخفيض 
ــدعــم بنحو 75%، حــيــث جــاء  مــخــصــصــات ال
ــة، أن  ــدول ــل ــعــامــة ل فـــى مـــشـــروع الـــمـــوازنـــة ال
المخصصات المالية لدعم الكهرباء نحو 4 
مايين جنيه، مقابل نحو 16مليون جنيه فى 
العام المالى الحالى 2019/2018، بخفض 

قدره 12 مليون جنيه.

 خالد عبدالرحمن

 إسالم خالد

كشف مصدر بـــوزارة األوقـــاف أن الدكتور محمد مختار 
جمعة وزيــر األوقــاف عقد اجتماًعا مــؤخــًرا، وعقب مقتل 
ــام مسجد الــرحــمــة بــالــهــرم، مــع مــديــرى المديريات  إمـ
بالمحافظات، وكلفهم بتوجيه رؤساء القطاعات الدينية، 
ومفتشى المناطق، بالحصول على كافة المعلومات عن 
أئمة وخطباء المساجد، السيما المساجد الصغيرة والتى 

ال تتجاوز مساحتها 80 متًرا.
واضـــــاف الــمــصــدر 
ــر طــالــبــهــم  ــ ــوزي ــ أن ال
بالحصول على تقرير 
ــن عــمــال  ــ ــى م ــوعـ ــبـ أسـ
ــد،  ــاجـ ــسـ ــمـ وخـــــــــدام الـ
والــــزوايــــا، بــشــأن كـــل ما 
يخص أئمة الزوايا وخطباء 
الجمعة ومراقبتهم، وتسجيل 
ــدروس  الخطبة، وقيامهم بمراجعتها، ومنع ال
التى تلقى فى الزوايا تماما واالكتفاء بخطبة يوم 
الجمعة، كما كلفهم بإعداد التقارير  الشاملة 
عنهم وتسليمها، لإلدارة المركزية كل يوم ثاثاء 

على أقصى تقدير من كل أسبوع.
وأشار المصدر إلى أن رئيس اإلدارة المركزية 
القطاع الدينى بــالــوزارة تلقى دراســة من أحد 
علماء الـــوزارة، أثبت فيها أن 75% من خطباء 
الجمعة واألئمة من خريجى المعاهد والكليات 
األزهرية يخطئون فى قراءة الفاتحة، وهو ما 
يترتب عليه بطان الــصــلــوات، موضًحا أنه 

تم عرض الدراسة على وزير األوقــاف، وبناء عليه قرر عقب نهاية شهر 
رمضان المبارك إعــادة خريطة توزيع خطباء المساجد بحسب أهمية 
المساجد، والمناطق التى تتواجد فيها، وعقد اختبارات قراءة كل ستة 
أشهر للخطباء واألئمة واستبعاد كل من ال يقرأ الفاتحة قراءة صحيحة 

من القطاع  الدينى والدعوى، ونقله إلى القطاع اإلدارى والمالى.
يذكر أن أحــد المرضى النفسيين قــام بطعن إمــام مسجد بشارع 
األمــراء بمنطقة الهرم أثناء صاة الجمعة مطلع شهر أبريل الجارى، 
بسكين، ووجــه له عدة طعنات أخــرى أنهت حياته على الفور، وعلى 
إثر ذلك قرر الوزير إقالة وكيل الوزارة بالجيزة، ونقل مفتشى مناطق 

فيصل والهرم إلى أعمال إدارية.

مصدر بالوزارة: 70% من الخطباء 
األزهريني يخطئون فى قراءة الفاتحة

منشور تم تعليقه على أحد جــدران مدخل مبنى وزارة 
ــام  أثــار حركات الغمز واللمز لدى  الــزراعــة منذ عــدة أي
الموظفين، والعاملين بها، حيث جــاء فــى المنشور أن 
السبب الحقيقى وراء عــدم سفر الدكتور عز الدين أبو 
ــى، لحضور  ــ ــر الـــزراعـــة واســتــصــاح األراضـ ستيت وزيـ
مؤتمر اإليفاد األخير بمدينة رومــا عاصمة إيطاليا فى 
شهر فبراير الماضى، يرجع لقرار جمهورى صــادر من 
الرئيس عبد الفتاح السيسى بناء على تقرير اطلع عليه 
مــن جهات رقابية  بــأن الــوزيــر كثير السفريات للخارج 
بصحبة طاقم مكون من 4 أفراد غيره من قيادات الوزارة 
يرافقونه باستمرار  فى كل سفرياته ويحصلون على بدالت 
ومصاريف جيب ومكافآت، وهــو ما يعد تبذيرا وتكليفا 
لخزينة الــدولــة، ويخالف توجيهات الرئيس بالترشيد 

للنفقات فى الجهات الحكومية.
وقال مصدر بالوزارة إنه على الرغم من أن وزير الزراعة 
هو محافظ مصر لــدى صندوق التنمية الزراعية، وهو 
المنوط به حضور كل اجتماعات ومؤتمرات اإليفاد إال 
أن الرئيس السيسى أصــدر قـــرارات فــوريــة بمنع سفره 
لحضور مثل هــذه المؤتمرات وتكليف السفير المصرى 
فى روما بحضورها ترشيدا للنفقات.الفتا إلى أن القرار 
انتهاجا لسياسة جديدة يقوم بها الرئيس لتأديب الوزراء 
والمسئولين الكبار بالحكومة، خاصة الذين دأبــوا على 
السفر للخارج وصرف بدالت انتقاالت ورحــات طيران، 
ومصاريف جيب، على حساب خزينة الــدولــة، دون دواع 
ملحة للسفر للخارج، واالكتفاء بسفراء الدولة بالخارج 
لحضور مثل هــذه المؤتمرات إال إذا تطلب األمــر سفر 

القيادات فى الحكومة المصرية بالداخل، حيث يتم الحكم 
على ذلك من خال دراسة عن أسباب السفر وجدواه.

وأشار المصدر إلى أن الشخص الذى يقف وراء تعليق 
المنشور هو أحد قيادات الوزارة وكان يعمل رئيسا إلحدى 
اإلدارات المركزية بالديوان العام للوزارة وقرر الوزير نقله 

إلى وظيفة أقل بدرجة  مستشار »أ«  بذات الجهة.
وكان الرئيس السيسى  كان قد أصدر قــرارًا جمهورًيا  
ــوزراء للخارج إال بعد  فى 15 يناير الماضى بمنع سفر ال

حصولهم على إذن من رئاسة الجمهورية، وتقديم 
بيان كامل عن أسباب السفر وجدواه.

ــى أن وزيـــر الــزراعــة  ــار الــمــصــدر إل وأشـ
أراد أن يتكتم على القرار، فأعلن أنه قام 

بتفويض السفير هشام بدر سفير مصر 
فى إيطاليا برئاسة الوفد المصرى 

فى اجتماعات »اإليفاد«، رغم أنه هو 
محافظ مصر لدى صندوق التنمية 
ــة وأن الــصــنــدوق عقد  ــزراعــي ال
آخــر اجتماعاته  فــى العاصمة 
ــة رومــــا فـــى فــبــرايــر  ــي ــطــال اإلي
الماضى بحضور رئيس وزراء 
إيطاليا والبابا فرانسيس بابا 
الفاتيكان والمحافظين لمناقشة 

بعض المسائل التى تخص عمل 
اإليفاد خال الفترة المقبلة.

ــروف أن مــصــر تمثل  ــعـ ــمـ ومــــن الـ
المحفظة األكــبــر للصندوق فــى منطقة 

الشرق األوسط ويعتبر المكتب اإلقليمى بها 
هو المكتب المشرف على المنطقة.

ــدوق الـــدولـــى للتنمية  ــنـ ــصـ يـــذكـــر أن »الـ
الــزراعــيــة«، هــو وكــالــة متخصصة تابعة لألمم 
المتحدة ومؤسسة مالية دولــيــة تقوم أهدافها 
على القضاء على الفقر فى المناطق الريفية 
فى البلدان النامية، حيث يعيش 75% من فقراء 
العالم فى المناطق الريفية فى البلدان النامية، 
بينما تعود 4% فقط من المساعدات اإلنمائية 
الرسمية لقطاع الزراعة، ويقع مقر الصندوق 

فى مدينة روما بإيطاليا.

وزير األوقاف يطلب من عمال 
المساجد مراقبة »األئمة«

تفاصيل منع »أبو ستيت« من حضور المؤتمرات الدولية

أستاذ بجامعة صعيدية يتحدى وزير التعليم العالى: أنا مسنود و»همسك بعده«
بأسلوب متناف مع مبادئ العلم وأخــاق ورسالة 
العلماء، لجأ أستاذ بإحدى كليات جامعة )صعيدية(، 
ــادة البيولوجى فى  رســوب 51 طالًبا وطالبة فــى م
الــفــرق الــثــانــيــة بــإحــدى الــكــلــيــات العملية، التابعة 
لــلــجــامــعــة، بسبب رفــضــهــم الــحــصــول عــلــى دروس 
خصوصية، ومــحــاضــرات خاصة قيمة المحاضرة 

الواحدة 200 جنيه، فى األسبوع.
ــال أحـــد الــطــاب الــمــتــضــرريــن مــن تصرفات  وقـ
ــال امــتــحــانــات  ــه تــعــمــد خـ ــتـــاذ الــجــامــعــى، إنـ األسـ
الميدتيرم فى الشفوى لمادة البيولوجى، أن يخدعهم، 
حيث أوهمهم بالنجاح فــى الــشــفــوى، عقب انتهاء 
الجزء العملى من المادة، ووجههم بعدم الحضور فى 
اليوم التالى لحضور امتحان الشفهى، وقام فى نفس 
الوقت بالتوقيع لهم على كشف حضور االمتحان، 
وكانت النتيجة أن 51 من  الطلبة وجدوا أنفسهم فى 
امتحان المادة راسبين، ويحتاجون إلى معجزة فى 
امتحان نهاية العام الشهر المقبل، لتحقيق النجاح فى 
مادة »البيولوجى« ولذلك تقدموا بالتماس لألستاذ 
الــجــامــعــى، ورفـــض كــل مــحــاوالتــهــم، حتى مــن طلب 
منهم الحصول على دروس خصوصية ومراجعات فى 
المادة خال النصف الثانى من العام الدراسى إال أنه 

رفض وأصر على رسوبهم.

المثير أن أحد الطاب نجح فى الحصول على 
كشف توقيع مـــزور بأسمائهم  مــن أحــد أدراج 
مكتبه بالكلية،  وحصلت »صوت المايين« على 
صــورة  ضوئية من هــذا الكشف  وقــام الطاب 
المتضررون بإرسال صورة من الكشف، لألستاذ 
الجامعى، وتهديده برفعها للدكتور خالد عبد 
الغفار وزيــر التعليم العالى، إال أن رده عليهم 
كان عنيًفا ومفاده »وزير التعليم العالى ميقدرش 
يعمل أى حاجة، أنا مسنود، وأنا اللى جاى بعده 
قريبا«.. وعبر الطاب عن استيائهم الشديد 
من وقــوف رئيس الجامعة مكتوف األيــدى أمام 
األستاذ الجامعى، ما يؤكد أن األخير مسنود، وال 

يستطيع الوزير أن يتخذ موقًفا ضده.
واألكثر إثارة أن األستاذ الجامعى، كلف إحدى 
الطلبة المقربين مــنــه بنفس الكلية بمطالبة 

الطاب، باسترداده الكشف المزور مقابل نجاحهم 
فى الــمــادة، وعــرض عليهم إجــراء اختبارات المادة 
شفهيا فى أحــد أيــام األســبــوع الــجــارى  وقبل نهاية 
ــروا على  شهر أبــريــل، إال أن الطلبة رفــضــت، وأصـ
تقديم شــكــوى ضــده للجامعة ثــم تصعيدها لوزير 
التعليم العالى، ثم النيابة العامة بتهمة التزوير فى 

كشوف حضور االختبارات الرسمية بالجامعة.

تعمد رسوب 51 طالبًا فى 
مادة »البيولوجى« لرفضهم 

الدروس الخصوصية  

تقرير  يتم تسليمه 
يوم الثالثاء 

أسبوعيا يتضمن 
تسجيل صوتى 

لخطبة الجمعة 
وتحركات الخطباء

معيط

أبوستيت

مختار

عبدالغفار
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ــمــذكــرات الــمــشــار إلــيــهــا عــن وقــائــع   وكــشــفــت ال
ومخالفات وإهـــدار للمال العام تم ارتكابها  فى 
بعض قطاعات وفــروع االتحاد التعاونى الزراعى 
المركزى والجمعيات التعاونية العامة وجمعيات 
اإلصـــاح واالســتــصــاح واالئــتــمــان بالمحافظات 
ــوزارى رقم 1455 لسنة  بالمخالفة لنص القرار ال
2011 بتعديل بعض أحــكــام الــائــحــة التنفيذية 
لقانون التعاون الزراعى الصادر بالقرار الــوزارى 
رقم 1 لسنة 1981، والــذى نص فى مادته األولى 
على أن يستبدل بنص الــمــادة )42( مــن الائحه 
التنفيذية للقانون رقم 122 لسنة 1980، والمادة 
42 والتى تحدد النظام الداخلى للجمعية الحد 
األقصى لما يحصل عليه عضو مجلس اإلدارة من 
ــدل حضور الجلسات ومــن يستحق  المكافآت وب
ــدل كــمــا يــحــدد قيمة إى بــدالت  ــب صـــرف هـــذا ال
أخــرى وحــوافــز مجلس اإلدارة وكذلك قيمة بدل 
المبيت واالنــتــقــال حسب حــالــة العمل والحالة 
المالية لكل جمعية وال يجوز صــرف بــدل انتقال 
ثابت وإنما يكون الصرف على أساس بدل االنتقال 
الفعلى ويكون الحد األقصى لمجموع ما يتقاضاه 
عضو مجلس اإلدارة من مكافآت وحــوافــز أو أى 
مــزايــا أخـــرى نقدية أو عينية خــاف مصاريف 
االنــتــقــال الفعلية وبــدل السفر المقرر فــى كافة 
وحــدات البنيان التعاونى عن السنة الــواحــدة هو 
50000 جنيه »خمسون ألــف جنيه« بما فى ذلك 
ما قد يستحقه العضو من حوافز اإلنتاج ألعضاء 
مجلس اإلدارة عند توزيع الفائض وبنظرة واحدة 
لما يــدور فــى تلك الجمعيات ومــا يتحصل عليه 
أعــضــاء مــجــالــس إدارات تــلــك الجمعيات يفوق 
ــك بكثير مما يتحصلون عليه مــن جمعياتهم  ذل
واالتــحــاد التعاونى الــزراعــى المركزى على مدار 
السنة الواحدة ولم تتمكن أى من اللجان التى تقوم 
بمراجعة أعــمــال تلك الجمعيات مــن ضبط هذه 
المخالفات التى تكلف ميزانية تلك الجمعيات ما 
ال يطاق وعلى سبيل المثال حققت الجمعية العامة 
لائتمان صافى أرباح قدر بمبلغ 45000000 جنيه 
»45 مليون جــنــيــه«، يتم تقسيمها بين األعــضــاء 
حيث يحصل كل عضو من أعضاء مجلس اإلدارة 
على شيك بمبلغ 50000 جنيه »خــمــســون ألف 
جنيه« دون رقابة، ورغم ذلك تقدم أعضاء مجلس 
اإلدارة بمذكرة لرفع هذا المبلغ إلى 75000 جنيه 
»خمسة وسبعون ألف جنيه« ولم يصدر قرار بذلك 
حتى تاريخه، ويمثل الجمعية العامة أربع أعضاء 
من أعضاء مجلس إدارة تلك الجمعية فى تشكيل 
ــحــاد ومــثــلــه لــبــاقــى الجمعيات  مجلس إدارة االت
التعاونية العامة على مستوى الجمهورية كما  أن 
ــاح  الجمعيات التعاونية العامة تحقق نفس األرب
ويتحصل أعضاء مجلس إدارتهم على نفس القيمة 
ويكون كل ما يتحصل عليه  أعضاء مجالس إدارات 
تلك الجمعيات يفوق هذا المبلغ  سنويا وال حسيب 

وال رقيب. 
ــود كــشــف تضمن  ــى  وجـ ــرات  إلـ ــمــذك ولــفــتــت ال
أسماء أعضاء هيئة مكتب االتحاد وبعض  رؤساء 
الجمعيات التعاونية العامة تحصلوا على مبلغ 
16000 جنيه »ستة عشر ألــف جنيه« بعد خصم 
1600 جنيه »ألــف وستمائة جنيه« قيمة ضريبة 
ليكون المنصرف قدرة 14400 جنيه »أربعة عشر 
ألــًفــا وأربعمائة جنيه« ومبلغ آخــر قــدرة 11500 
جنيه »أحد عشر ألفا وخمسمائة جنيه« بعد خصم 
1150 جنيه »ألــف مائة وخمسون جنيها« قيمة 
ضريبة ليكون الصافى مبلغ وقدرة 10350 جنيها 
بإجمالى مبلغ وقدرة 24750 جنيها لكل عضو فى 
ــك بــقــرار مــن هيئة المكتب رقــم )45(  الهيئة وذل
فــى 2018/3/3 حافز لتحصيل قــرض الجمعية 

التعاونية الزراعية لتسويق المحاصيل الحقلية.
وأكدت المذكرات أن العاملين باالتحاد التعاونى 
الزراعى المركزى تقدموا بشكوى لرئيس مجلس 
ــحــاد مــوقــعــة مــن 19 مــوظــفــا بــاالتــحــاد  ادارة االت
يــتــضــررون فيها مــن عــدم صــرف أى حــافــز إثابة 
مناسب لمواجهة ظروفهم وغاء  المعيشية وزيادة 
األســعــار، كما ورد فيها أنــه على الــرغــم مــن ذلك 
فــإن أحــد مسئولى االتحاد قــام  وحــده فى الفترة 
من 2018/7/1 وحتى 2019/2/15 بصرف مبلغ 
وقدرة 60915 جنيها »ستون ألفا وتسعمائة وخمسة 
عشر جنيها« لنفسه  بخاف ما يتكبده االتحاد 
والمركز والصندوق من مصروفات سيارة وبدالت 
للسائق نظير اســتــخــدامــه هـــذا كــلــه بــخــاف ما 
يحصل عليه من الجمعية التعاونية العامة لإلصاح 
حيث إنه يمثل الجمعية التعاونية العامة لإلصاح 
الزراعى ضمن أربعة أعضاء من ذات الجمعية وما 

يحصل عليه من الجمعية المركزية المصعد منها 
للجمعية التعاونية العامة لإلصاح عاوة على ما 
يتحصل عليه من الجمعية المصعد منها للجمعية 
المركزية لإلصاح وهذا كله يفوق ما قرره وحدده 
ــوزارى رقــم 1455 لسنة 2011 هــذا كله  الــقــرار الـ
خاف ما يوجد بسجات االتحاد المالية والذى 
يقوم الجهاز المركزى للمحاسبات بمراجعة ميزانية 
االتحاد وفــى نفس الوقت يقوم الجهاز بمراجعة 
ميزانيات الجمعيات التعاونية العامة والتى يقوم 
بتمثلها أعضاء االتحاد فى نفس الجمعيات وعلى 
مدار السنوات الماضية تستمر تلك الجمعيات فى 
حكم المال العام طبقا لنصوص القانون رقم 122 
لسنة 1980 وتعدياته كما جاء بنص المادة 82 من 
القانون »مع عدم اإلخــال بأية عقوبة أشد ينص 
عليها قــانــون العقوبات او اى قــانــون آخــر يعاقب 
بالحبس مدة ال تزيد على سنتين وبغرامه تجاوز 

خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين«.
ومن ضمن المخالفات التى وردت فى المذكرات 
حصول كل من أعضاء مجالس اإلدارة والعاملين 
بوحدات البنيان التعاونى الزراعى على مكافآت أو 
مبالغ تزيد على الحد المقرر قانونا ن بالمخالفة 
لنص المادة )77( من قــرار وزيــر الــزراعــة، بوقف 
عضو أو أكثر من أعضاء مجلس إدارة االتحاد عن 
العمل لمدة ال تزيد على ثاثة شهور وذلــك بعد 
إجراء تحقيق مكتوب وللوزير إحالة المخالفات إلى 
المحكمة المختصة للنظر فى إسقاط العضوية 
عن عضو أو أكثر أو حل مجلس اإلدارة فى حالة 
ثبوت مخالفات طبًقا ألحكام هــذا القانون وفى 
هذه الحالة يعين الوزير مجلس إدارة مؤقت على أن 
تدعى الجمعية العمومية لاتحاد بعد صدور حكم 
نهائى ولكل ذى شأن أن يطعن فى هذه القرارات 
أمام محكمة القضاء اإلدارى خال ثاثين يوما من 
تاريخ اإلخطار بالقرار وتفصل المحكمة فى الطعن 
على وجه االستعجال وبغير مصروفات وبخاف ما 
ورد من مخالفات تضمنها تقرير الجهاز المركزى 

ألف جنيه مكافأة إعطاء 
محاضرات للمحظوظين.. 
و48 ألًفا حافز التدريب 

أحد المسئولين صرف 
لنفسه حافز إثابة 70 ألف 

جنيه فى 7 شهور 

للمحاسبات المرسل مــن الجهاز لمجلس أدارة 50
األتحاد فى 2018/2/22 عن الميزانية العمومية 
ــزراعــى الــمــركــزى وصــنــدوق  لاتحاد التعاونى ال
دعم الجمعيات الضعيفه ومركز التنمية التعاونى 
للتدريب فى 2017/6/30 وكذلك حسابات النتيجة 
عن السنة المالية المنتهية فى ذات التاريخ حيث 
جاء بالتقرير العديد من المخالفات كلها مخالفات 
مالية واستئثار لهيئة المكتب بتلك المخالفات 
المالية حيث ثابت بالتقرير عــدم إمساك سجل 
لكل األعضاء الشعبين والتنفيذيين )سواء أعضاء 
مجلس اإلدارة أو العاملين باالتحاد( وذلك لحصر 
كل ما يتقاضاه األعــضــاء من كل وحــدات البنيان 
ــقــرار رقم  الــتــعــاونــى وذلـــك حتى يمكن إعــمــال ال
1455 لسنة 2011 بــشــأن الــحــد األقــصــى الــذى 
يتقاضاه أعضاء مجلس اإلدارة حيث يتم تبادل 
ــاء الجمعيات  الــظــروف فيما بين قــيــادات ورؤســ
الــتــعــاونــيــة الــعــامــة، كــمــا أن رئــيــس مجلس إدارة 
االتحاد يحضر جميع اجتماعات مجلس إدارات 
الجمعيات التعاونية الــعــامــة وفــى المقابل يتم 
إحضار قيادات ورؤساء الجمعيات التعاونية العامة 
بلجان العاقة لها  باالتحاد لبحث موضوعات يتم 
إدراجــهــا فى جــدول أعمال جلسات مجلس إدارة 
االتــحــاد التعاونى وفــى نفس اليوم يتم عقد تلك 
اللجان وبالمخالفة يتم صرف بدل لحضور جلسات 
االتحاد وفى نفس الوقت يتم صرف بدل لحضور 
اللجان وهــذا ثابت بتقرير الجهاز المرفق صورة 
منه ورغم أن الائحة الداخلية والنظام األساسى 
لاتحاد يحدد اختصاصات أعضاء هيئة المكتب 
وهذا ثابت بالمادة 26 من الائحة الداخلية ومنها 
كما نصت تلك الــمــادة »عــلــى أن ينتخب مجلس 
اإلدارة من بين أعضائه رئيسا وسكرتيرا وأمينا 

للصندوق، مع تحديد اختصاصاتهم«.
وأضافت المذكرات أنه على الرغم من أن المادة 
حــددت اختصاصات هيئة المكتب ولــم يكن من 
ضمن هذه المهام كما ورد بتقرير الجهاز المركزى 

للمحاسبات المرسل والمرفق منه صورة ما ورد من 
تقرير الجهاز بالصفحة رقم 8 وصرف مبلغ كبير 
قدرة 93 ألفا و541 جنيها مقابل أعمال قد حددتها 
المادة 26 من الائحة الداخلية والنظام الداخلى 
لاتحاد وانحصرت تلك المبالغ فى هيئة المكتب 
على مــدار سنة واحــدة حيث يتم عمل لجنة لكل 
عمل من أعمال هيئة المكتب بمقابل كبير كما ورد 
بتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات هذا بخاف 
المبالغ الطائلة التى لم يتم مراجعتها بلغت ألمين 
الصندوق كما ورد بالشكوى المرفقة مبلغ وقدرة 
60915 جنيها فى خال 7 شهور فقط فى الفترة 
من 2018/7/1 وحتى 2019/2/15 مال سايب ال 
حسيب وال رقيب حتى الجهاز المركزى للمحاسبات 
ــذى يــقــوم فــى نفس  ــك والـ المنوط بــه مراجعة ذل
ــت بــمــراجــعــة مــيــزانــيــات جــمــيــع الجمعيات  ــوق ال
التعاونية العامة والمركزية على مستوى الجمهورية 
ــط بين تلك المراجعات مــع االتحاد  ال يوجد راب
وتلك الجمعيات التعاونية العامة والمركزية على 
مستوى الجمهورية حيث إن أعضاء االتــحــاد هم 
أنفسهم من أعضاء تلك الجمعيات سواء العامة أو 
المركزية وبالتالى ال يتم اكتشاف تلك المخالفات 
التى بلغت العنان ومبالغ كبيرة يتم ضياعها على 
االتــحــاد والجمعيات التعاونية العامة والمركزية 
حيث يــقــوم العضو بتقاضى مبالغ مــن االتــحــاد 
وفى نفس الوقت من الجمعية التعاونية العامة أو 
المركزية الممثل لها باالتحاد وال يتم اكتشاف ذلك 
لعدم تنفيذ تعليمات وتوصيات الجهاز المركزى 
للمحاسبات حيث طلب الجهاز ضمن توصياته 
إعداد سجل لذلك ولم يتم إعمال هذا السجل عن 
تعمد حتى ال يتم اكتشاف ذلك من قبل أى لجنة أو 
أى جهة رقابية فى ذلك وحتى ال يتم تطبيق القرار 
الـــوزارى رقــم 1455 لسنة 2011 الــخــاص بالحد 
األقصى ألى عضو فى كامل البنيان التعاونى سواء 
عضو جمعية عامة أو عضو جمعية مركزية أو 
جمعية محلية أو عضو اتحاد تعاونى وجميع أعضاء 
االتحاد سينطبق عليهم ذلك ألنه ال يمكن أن يكون 
عضوا باالتحاد إال إذا كان ممثا لجمعية عامة أو 
جمعية مركزية سواء ائتمان أو إصاح أو استصاح 
أو أى جمعية عامة على مستوى الجمهورية وقد 
تضمن تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات العديد 
من المخالفات التى أضرت بأموال االتحاد سواء 
فــى تحصيل الــقــروض الممنوحة للجمعيات أو 
ــحــاد الــقــروض  التقصير فــى متابعة قضايا االت
الممنوحة من االتحاد للجمعيات العامة المرفوعة 
مــن  االتــحــاد مــا تسبب فــى ضياع أمـــوال االتحاد 
والتى هى فى حكم المال العام طبقا للقانون هذا 
كله بفضل اإلدارة الفاشلة لهيئة مكتب االتحاد 
ــواء كــان رئيسا أو سكرتير أو أمــيــن صندوق  سـ
هذا كله عــاوة على استئثار هيئة المكتب بمركز 
التدريب وصــرف مبالغ جماعية بلغت فى تقرير 
الجهاز المركزى للمحاسبات مبلغ وقــدرة 48000 
جنيه تم صرفهم من حسابات المركز حافز جماعى 
ألعضاء مجلس اإلدارة وذلــك بالمخالفة للمادة 
)49( مــن الــقــانــون 122 لسنة 1980 وتعدياته 
وفتوى مجلس الدولة رقم 1636/6/22 الصادرة 
فى 1989/2/11 بشأن عدم جــواز صرف حوافز 
جماعية ألعضاء مجلس اإلدارة وكما جاء بالتقرير 
المرفق صورته من الجهاز المركزى للمحاسبات 
ــدورات الــتــدريــبــيــة المنعقدة  ــ بــمــراجــعــة بــعــض الـ
باإلسكندرية واإلسماعيلية صرف مبالغ مقطوعة 
كمصاريف انتقال لجميع الدارسين بدل من صرف 
بدل االنتقال الفعلى من مقر الجمعية إلى التدريب 
»ســـواء باإلسكندرية أو اإلسماعيلية« والمحدد 
ــوزارى  صرفها كانتقاالت فعلية طبقا للقرار الـ
رقــم 613 لسنة 2008 الــصــادر من وزيــر الزراعة 
بشأن مركز التدريب وثابت أيضا بالتقرير الخاص 
بــالــجــهــاز الــمــركــزى للمحاسبات اســتــئــثــار بعض 
قــيــادات المركز واالتــحــاد مــن رؤســـاء الجمعيات 
العامة بالمادة العلمية بكل الدورات »رئيس االتحاد 
ــحــاد - أمــيــن الــصــنــدوق« بمعنى  - سكرتير االت
استئثار هيئة المكتب بكل الــمــحــاضــرات التى 
تتم فى مركز التدريب وذلــك مقابل مكافآت يتم 
صــرفــهــا ألعــضــاء هيئة الــمــكــتــب وبــعــض رؤســـاء 
الجمعيات العامة تفوق ما يتم صرفه ألى محاضر 
مــن المحظوظين الــذيــن يتم اخــتــيــارهــم إلعطاء 
المحاضراتـ  فى تلك المحاضرات التى تتم بمركز 
التدريب ويحصل عليها بعض أعضاء هيئة المكتب 
وبعض رؤساء الجمعيات العامة، حيث كانت قيمة 
مكافأة العضو مقابل إعطائه المحاضرة مبلغ 

50000 جنيه، خمسون ألف جنيه.

المال السايب فى االتحاد التعاونى للجمعيات الزراعية
كشفت 4 مذكرات رسمية تقدم بها محجوب حسين الدياش عضو مجلس 

إدارة االتحاد التعاونى الزراعى المركزى، نيابة عن مجلس اإلدارة، للجهاز 
المركزى للمحاسبات  والكسب غير المشروع والرقابة اإلدارية والنائب 

العام، عن العديد من ملفات الفساد والتجاوزات المالية واإلدارية 
والمخالفات القانونية الجسيمة، ارتكبها  رؤساء مجالس تلك 

الجمعيات واالتحاد التعاونى الزراعى ومخالفة كافة القوانين واألعراف 
والقرارات الوزارية الصادرة وكذلك مخالفة القانون الذى ينظم أعمال تلك 

الجمعيات واالتحاد التعاونى الزراعى المركزى بدون حسيب وال رقيب 
وكافة اإلدارات فى غيبة عما يحدث فى تلك الجمعيات التعاونية العامة 

واالتحاد التعاونى الزراعى، وذلك بحسب المذكرة التى حصلت »صوت 
الماليين« على نسخة كاملة منها، والتى تؤكد انفرادها فى أعداد سابقة، بتقارير حول 

الفساد وإهدار المال العام فى الجمعيات الزراعية، بصفة خاصة.

4 مذكرات لجهاز املحاسبات والكسب غري املشروع والرقابة اإلدارية والنائب العام تكشف:

صدق أو ال تصدق: ارتكاب املخالفات بسبب ثغرات فى قرار لوزير الزراعة

مليون جنيه أرباح سنوية لرؤساء 
وأعضاء االتحاد التعاونى 

والجميعات بال حسيب وال رقيب 
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   إيمان عاطف 

أبوستيت



جاء النجم المصرى محمد صالح على رأس قائمة 
أغلى العبى البطولة، وأغــلــى العــب أفريقى على 
اإلطـــالق، وذلــك وفــًقــا لموقع »ترانسفير ماركت« 
األلمانى المختص بإحصائيات كرة القدم وفيما يلى 

ترتيب العشراألوائل.
1- المصرى محمد صالح، ليفربول اإلنجليزى: 150 

مليون يورو
٢- السنغالى ساديو مانى، ليفربول اإلنجليزى: 85 

مليون يورو 
٣- السنغالى خاليدو كوليبالى، نابولى 

اإليطالى: 70 مليون يورو 

٤-  الغينى نابى كيتا، ليفربول اإلنجليزى: 65 
مليون يورو 

ــرز، مــانــشــســتــر  ــ ــح ــ ــاض م ــ ــ ــرى ري ــ ــزائ ــ ــج ــ 5-  ال
سيتى اإلنجليزى: 60 مليون يورو 

6-  الغانى توماس بارتى، العب أتليتكو مدريد 
اإلسبانى: 50 مليون يورو 

7-  اإليفوارى نيكوالس بيبى، 

ليل الفرنسى: ٤0 مليون يورو
8-  الكاميرونى أندريا أونانا، أياكس الهولندى: ٣5 

مليون يورو
ــاش، أياكس الهولندى: ٣5  ٩- المغربى حكيم زي

مليون يورو
10-  الــنــيــجــيــرى ويــلــفــريــد نـــديـــدى، ليستر 

سيتى اإلنجليزى: ٣5 مليون يورو

تعتبر مصر صاحبة الرقم القياسى فى الفوز بألقاب بطولة كأس 
أمم أفريقيا بعدد 7 مرات، كما أنها صاحبة الرقم القياسى فى عدد 
مرات المشاركة بـ22 مشاركة فى نسخ البطولة، وأيضا صاحبة الرقم 

القياسى فى تنظيم البطولة بخمس مرات.
وباستضافة مصر البطولة القادمة تكون أول دولة تحظى بشرف 
تنظيم البطولة بنظامها الجديد حيث يشارك 24 منتخًبا مقسًما 
على 6 مجموعات، يتأهل منها إلى دور الـــ16 األول والثانى من كل 
مجموعة، باإلضافة إلى أفضل أربــع منتخبات تحصل على المركز 

الثالث.
وكــان لنجوم المنتخب المصرى الفائز باللقب سبع مــرات سابقة 

نصيب األسد فى الفوز بلقب أفضل العب فى البطولة.
وسبق لنجوم المنتخب المصرى أن توجوا بلقب أفضل العب فى 
البطولة ثــاث مــرات فى منتصف القرن الماضى وذلــك فى أعــوام 
1957 و1959 عندما فازت مصر بلقب أول بطولتين و1963 عندما 

أحرزت غانا لقب البطولة.
وبعدها، فــاز أحــفــاد الفراعنة بلقب أفضل العــب فــى البطوالت 
الثاث المتتالية التى فــاز بها الفريق بلقب البطولة فى السنوات 

القليلة الماضية وذلك فى أعوام 2006 و2008 و2010.

أغلى 10 العبين بكأس أمم أفريقيا 2019 مصر صاحبة األرقام 
القياسية

تطبيق تعديالت الفيفا الجديدة على اللعبة خالل البطولة
يبدو أن بطولة أفريقيا 2019 التى تنظمها مصر ستكون تاريخية فى 
كل شىء فألول مرة يشارك 24 منتخًبا فى البطولة كما تلقى االتحاد 
األفريقى لكرة القدم خطابًا من االتحاد الدولى »الفيفا« يخطره فيه 
ببداية تطبيق التعديات الجديدة للفيفا خال بطولة أمم أفريقيا التى 
تستضيفها مصر ومطالبة الكاف بإخطار المنتخبات المشاركة فى أمم 

أفريقيا بالتعديات والعمل بها وهى 7 تعديات.
وأول هذه التعديات إلغاء الهدف إذا لمست الكرة يد المدافع داخل 
منطقة الــجــزاء، ونتج عنها هدفا ســواء كــان متعمًدا أو ال، وثانًيا أن 
الاعب المستبدل به ليس محتما عليه الخروج من منتصف الملعب، 
بل يغادر من أقرب نقطة له، وثالًثا الاعبون أصبح مسموًحا لهم لمس 
الكرة داخل منطقة الجزاء، فى ركات المرمى، ورابًعا أصبح بإمكان 
الحكم إشهار البطاقات الصفراء أو الحمراء للجهازين الفنى واإلدارى 
للفرق، وليس الطرد شفهًيا، عكس ما كان يحدث سابقا، وخامًسا إذا 
لمست الكرة الحكم فى إحدى الهجمات، بإمكانه إجراء إسقاط للكرة، 
على عكس ما كان يحسب من قبل بأن الحكم مثل الهواء، وسادًسا 
حارس المرمى مطالب بوضع قدم واحدة على خط المرمى، فى ركات 
الجزاء، وسابًعا اتخاذ إجــراءات تأديبية تجاه الاعبين الذين يثيرون 

المشكات فى الحائط البشرى خال الركات الثابتة.

مالعب »كان 2019«.. تحفة معمارية على األراضى المصرية
أعلنت اللجنة المنظمة لكأس أمم أفريقيا توزيع المجموعات على 

الماعب التى تم تخصيصها الستضافة المسابقة.
وتشهد النسخة التى تستضيفها مصر تــواجــد 24 منتخًبا فى 

البطولة للمرة األولى فى التاريخ، مقسمين على ست مجموعات.
ومن المقرر أن تقام مباريات المجموعة األولى التى تضم منتخب 
مصر على ملعب استاد القاهرة والذى يخضع لعمليات تطوير موسعة 

فى الوقت الحالى.
ووعدت اللجنة المنظمة للبطولة بأن يظهر استاد القاهرة - الذى 
أنشئ عــام 1960 - بمظهر مشرف للغاية فى بطولة أمــم أفريقيا، 
خصوًصا أنه الملعب الذى ستقام عليه مباراتى افتتاح وختام البطولة، 
ويتسع استاد القاهرة لنحو 74 ألف متفرج لذلك جرى االستقرار عليه 

ليكون هو الملعب الرسمى لمنتخب مصر فى البطولة.
فى تلك األثناء خصصت اللجنة المنظمة للبطولة ملعب استاد 
اإلســكــنــدريــة الستضافة مــبــاريــات المجموعة الثانية والــتــى تضم 
ــدى وغينيا ومــدغــشــقــر، ويــعــد ملعب  ــورونـ منتخبات نيجيريا وبـ
اإلسكندرية األقدم بين ماعب البطولة حيث تم تأسيسه عام 1929، 

علًما أنه يتسع الستقبال نحو 20 ألف متفرج.
أمــا بالنسبة لمباريات المجموعة الثالثة التى تشمل الجزائر 
والسنغال وكينيا وتنزانيا، من المقرر أن تقام على استاد الدفاع الجوى 

الذى يتسع لـ30 ألف مشجع، وتم افتتاحه عام 2012.
ملعب الدفاع الجوى ُسمى بهذا االسم ألنه يواكب يوم احتفال قوات 
الدفاع الجوى المصرى، بذكرى بناء حائط الصواريخ الحصين عام 

.1970
ويستضيف ملعب الــدفــاع الــجــوى مــبــاريــات فريق بيراميدز فى 
الدورى الممتاز هذا الموسم، ويعتبر هو من أكبر 5 ماعب فى مصر.

ويبتعد الدفاع الجوى عن المناطق السكنية، إذ يقع بمحور المشير 
طنطاوى بالحى العاشر، بمحافظة القاهرة، ويحتوى على عدة ماعب 

مخصصة للتدريب.
فــى نفس السياق ُتلعب مباريات المجموعة الرابعة التى تضم 
منتخبات المغرب وكوت ديفوار وجنوب أفريقيا وناميبيا، على ملعب 

السام بالقاهرة، والذى تم افتتاحه عام 2009.
ــم افــتــتــاحــه عـــام 2009، الســتــضــافــة مــبــاريــات  ــســام ت ملعب ال

المجموعة الثانية، فى كأس العالم للشباب.
دائــًمــا ما كــان ُيستخدم ملعب السام الستضافة مباريات فريق 

اإلنتاج الحربى، ويتسع الملعب لحضور 30 ألف متفرج.
حظى استاد السام على إعجاب أعضاء االتــحــاد الــدولــى لكرة 
القدم »فيفا«، بعد استضافته لمباريات كــأس العالم للشباب عام 
2009، إذ يحتوى على 7 بــوابــات، ومهبط للطيران، وكذلك مناطق 
مخصصة لمتحدى اإلعــاقــة، و4 غــرف مخصصة لتغيير المابس، 

وملعبين فرعيين للتدريب.
أما عن مباريات المجموعة الخامسة والتى تضم منتخبات تونس 
وأنجوال ومالى وموريتانيا، فمن المقرر أن تقام على ملعب استاد 

السويس.
ويخضع ملعب السويس فى الوقت الحالى لعمليات تطوير موسعة، 
علًما بأن االستاد الــذى تم تأسيسه عام 2008 يتسع لنحو 45 ألف 

متفرج.
وسيكون ملعب استاد اإلسماعيلية هو المقر الرسمى لمباريات 
المجموعة السادسة والتى تضم منتخبات الكاميرون وغانا وبنين 
وغينيا بيساو، ويعد ملعب اإلسماعيلية األصغر من حيث السعة 

الجماهيرية بين ماعب البطولة إذ يتسع لنحو 17 ألف مشجع فقط.

رئيس مجلس اإلدارة
سيد سعيد

رئيس التحرير
محمد طرابيه

 محمد الراعى
يكتب:

الدولة   وراء   التنظيم   الناجح ..  
وتحذير   شديد   ألبوريدة   وأجيرى 

ال   أحد   ينكر أن  حفل   قرعة   بطولة   األمم   االفريقية   التى أقيمت  
 تحت   سفح   الهرم   كان   ناجًحا   ورائًعا   ومبهًرا ،  وشد   أنظار   العالم   كله  
 وليس   أفريقيا  ،  ولم   يحدث   فى تاريخ   قرعة   البطوالت   األفريقية  
 أو   حتى البطوالت   العالمية   أن   تكون   بمثل   هذا   اإلبهار   والروعة  ،  
واستحق   إشادة   العالم،   خاصة   أن   المكان   تحت   سفح   الهرم   محط  
 أنظار   واهتمام   العالم  ،  وكان   التنظيم   رائًعا   مبدًعا  ،  ما   يؤكد   عراقة  
 مصر   وريادتها   ألفريقيا  ،  وحضارتها   العريقة   التى أذهلت   العالم   منذ  
   7 آالف   سنة،  ويحسب   التنظيم   الرائع   للدولة  ،  التى كثرت   جهودها  
 ووظفت   كل   إدارات   الحكومة   للخروج   بهذا   المظهر   المشرف   المبهر  ، 
 وهو   كان   تحدًيا رائًعا   وناجًحا   من   الدولة   التى تحملت   من   البداية  
 قرار   إسناد   تنظيم   البطولة   إلى مصر   بعد   سحبها   من   الكاميرون  ، 
 ورغــم   أن   الوقت   ال   يسعف   مصر   فى اإلعـــداد   والتنظيم،   خاصة  
 أن   البطولة   تنطلق   فى   21 يونيو   المقبل،   وكــان   القرار   من   الدولة  
 لتحمل   المسئولية   والسرعة   فى إعــداد   الماعب   الستضافة42   
 منتخًبا   فى   6 ستادات   مجهزة   دولًيا   بخاف   ماعب   التدريبات  ، 
 وبصراحة   أن   اتحاد   الكرة   برئاسة   هانى أبوريدة   ليس   له   يد   وال  
 بصمة   فى إنجاز   القرعة   العالمية  ،  ألن   اتحاد   أبــوريــدة   معروف  
ــه   عشوائى فــوضــوى وكــل   مــا   يهم   أعــضــاء   مجلس   االتــحــاد   هو    أن
 المجامات   االنتخابية   والبيزنس   والمصالح   الشخصية   بدليل   أن  
 االتحاد   يفشل   فى تنظيم   المسابقة   المحلية  »   الدورى المصرى«  منذ  
 سنوات   طويلة ،  وأغلب   منظومة   اتحاد   الكرة   فاشلة   من   المسابقات  
 إلى التحكيم   إلى المنتخبات ،  وهذا   يرجع   ألن   معظم   أعضاء   االتحاد  
 منشغلون   بسبوبة   الفضائيات   وبيزنس   اإلعانات   والحرص   على 
المجامات   لتحقيق   مصالح   انتخابية   ومكاسب   شخصية  ،  ويكفى 
أن   أعضاء   االتحاد   تناسوا   دعــوة   حسام   حسن   والحضرى أعظم  
 العبى مصر   تاريخًيا  ،  وتناسوا   دعــوة   الخطيب   ومرتضى منصور  
 رئيسى   األهلى والزمالك  ، أكبر   ناديين   فى أفريقيا   والشرق   األوسط  
 واألكــبــر   جماهيرًيا ،  ولــكــن   هــذه   األخــطــاء   الــتــى ارتكبها   مجلس  
 أبوريدة   ال   تعنى أن   مصر   ستفشل   فى تنظيم   البطولة  ،  على العكس  
 ستكون   أفضل   بطولة   من   ناحية   التنظيم ،  ألن   الدولة   حريصة   على 
اإلشــراف   على التنظيم   بكل   كــوادرهــا   ووزاراتــهــا  ،  وستكون   األكبر  
 جماهيرًيا  ، ألن   جمهور   وشعب   مصر   العظيم   سيضرب   مثاً   رائًعا  
 فى الحضور   بكامل   األسرة   وبشكل   حضارى رائع  ،  ولكن   بصراحة  
 ما   يقلقنى هو   مستوى منتخب   مصر   تحت   قيادة   أجيرى وهانى 
رمزى،  وكشفت   مباريات   المنتخب   األخيرة   تواضع   المستوى وفشل  
 اختيارات   الاعبين  ،  خاصة   أن   أجيرى تلقى تعليمات   من   اتحاد  
 أبوريدة   بتجديد   دماء   الفريق   وبالفعل   بدأ   بضم   العبين   تحت   21   
سنة   ليس   لديهم   خبرة   أمثال:   ناصر   ماهر   ومحمد   محمود   وصاح  
 محسن   وغيرهم   من   الصاعدين   فى أغلب   األندية  ،  وهؤالء   الاعبين  
 صاعدين   واعدين   ولكن   لن   يستطيعوا   قيادة   المنتخب   للفوز   بكأس  
 أفريقيا   فى ظل   وجود   فرق   من   العيار   الثقيل   أمثال:   السنغال   وتونس  
 والمغرب   والجزائر   وكــوت   ديــفــوار   وغانا   والكاميرون   وجميعهم  
 لديهم   محترفون   من   الوزن   الثقيل   ولديهم   آمال   وفرص   كبيرة   للفوز  
 بالبطولة  ،  ولذلك   احذر   أجيرى واتحاد   أبوريدة   من   غضب   جمهور  
 مصر   التى لن   تقبل   سوى الفوز   بالكأس   هنا   فى القاهرة  ،  والبد   أن  
 يستعين   أجيرى بأفضل   الاعبين   الجاهزين   من   أصحاب   الخبرات  
 أمثال:   عبدالله   السعيد   وأحمد   على هداف   الدورى وكهربا   ومحمود  
 عاء  ،  واالعتماد   على أفضل   الاعبين   بالدورى، ألن   الوقت   قصير  
 والبطولة   على األبـــواب  ،  وال   يوجد   وقــت   لبناء   فريق   من   الشباب ، 
 وهذا   ال   يعنى أننى ضد   تجديد   دماء   المنتخب  ،  ولكن   اقتراب   موعد  
 البطولة   ال   يسعفنا  ،  وبعدها   أمامنا   الوقت   للتجديد   والبناء،   خاصة  
 أن   هؤالء   الشباب   الذين   يختارهم   أجيرى بالفعل   هم   موجودون   فى 
المنتخب   األوليمبى مع   شوقى غريب   وأمامهم   التصفيات   األفريقية  
 المؤهلة   لألوليمبياد   وستكون   فرصة   لتأهيلهم   وإعداهم   للمنتخب  
 األول   فى الفترة   القادمة،  احذر   أجيرى واتحاد   أبوريدة   ال   تفسدوا  
 فرحة   المصريين   بالتنظيم   الناجح  ،  الزم   نتوج   مجهود   كل   المصريين  

 بالفوز   بالكأس   األفريقية  ،  كفانا   مجامات   وعشوائية . 

 عادل عبدالله



08
المجموعة األولى 

مصر تتسلح باألرض والجمهور فى مواجهة طموحات أوغندا والكونغو
جدول مباريات المجموعة األولى

زيمبابوى - الكونغو الديمقراطيةأوغندا - مصرمصر - الكونغو الديمقراطيةأوغندا - زيمبابوىالكونغو الديمقراطية - أوغندامصر - زيمبابوى
30 يونيو- 9 مساء21 يونيو - 10 مساء 30 يونيو- 9 مساء26 يونيو- 10 مساء26 يونيو- 7 مساء22 يونيو- 4:30 مساء
استاد الدفاع الجوىاستاد القاهرة  استاد القاهرة استاد القاهرة استاد القاهرة استاد القاهرة 

أوغندامصر
يأمل منتخب مصر إلى تحقيق البطولة فى النسخة المقبلة، خصوًصا وأن 

المباراة ستقام على أرضه ووسط جماهير وهو ما يعد حافًزا للفريق فى الفترة 
المقبلة.

وسيخوض منتخب مصر نسخة عام 2019 من كأس األمم وهو يتربع على عرش 
المنتخبات األكثر تتويًجا بالبطولة برصيد 7 ألقاب، حصدهم على مدار 23 

مشاركة سابقة له فى النهائيات القارية، وهو ما يعطى الفراعنة أفضلية تاريخية 
كبيرة قبل البطولة المنتظرة إلى جانب أفضلية األرض والجمهور.

يمتلك منتخب أوغندا طموحات كبيرة فى البطولة، السيما فى ظل امتالك 
المدير الفنى ديسابر خبرات كبيرة مع الكرة األفريقية.

وسبق وأن قاد ديسابر فريق اإلسماعيلى واستطاع تحقيق معه العديد من 
االنتصارات فى مسابقة الدورى، إال أنه رحل من أجل تدريب أوغندا.

جاء تأهل منتخب الكونغو الديموقراطية فى المركز الثانى للمجموعة 
السابعة برصيد 9 نقاط خلف منتخب زيمبابوى المتصدر والذى وقع فى نفس 

المجموعة بـ»كان 2019«، ومتفوقا على منتخبى الكونغو وليبيريا.
أحرز المنتخب الكونغولى 8 أهداف واستقبلت شباكه 6 أهداف فى 6 مباريات، 
وهو ما يكشف العقم الهجومى الذى يعانى منه الفريق بمعدل 1.3 هدف فى 

المباراة الواحدة.

زيمبابوى
منتخب مصر لم يسبق له وأن واجه منتخب زيمبابوى فى تاريخ كأس األمم 
األفريقية سوى مرة واحدة فقط، حدث ذلك فى نسخة 2004 التى أقيمت 

فى دولة تونس، وقتها نجح الفراعنة فى تحقيق الفوز بهدفين مقابل هدف، 
بتوقيع كل من تامر عبدالحميد ومحمد بركات.

ويسعى منتخب زيمبابوى إلى الظهور بشكل قوى فى البطولة، خصوًصا فى 
ظل األموال الطائلة التى يرصدها االتحاد األهلى للعبة من أجل الظهور بقوة.

الكونغو الديمقراطية

مدربو المجموعة األولى

نجوم تطرق أبواب التألق فى المجموعة األولى

أسفرت قرعة المجموعة األولى عن وقوع 
المنتخب المصرى فى المجموعة التى تضم إلى 

جواره منتخبات أوغندا وزيمبابوى والكونغو.
وكل منتخب له طموحات خاصة فى بطولة كأس 

األمم األفريقية، يسعى إلى تحقيقها فى البطولة 
المقبلة.

أجيرى
بدأ أجيرى مسيرته التدريبية مع أتالنتى 
المكسيكى عام 1996، قبل أن يتولى تدريب 
منتخب المكسيك فــى 2002، حــيــث قــاده 
لمونديال كوريا الجنوبية واليابان قبل الخروج 

من دور الـ16 على يد أمريكا.
وتولى قيادة المنتخب المصرى فى شهر 
أغسطس الماضى، حيث استطاع الفوز فى 
5 لقاءات خاضها مع الفراعنة والخسارة فى 

مباراة وحيدة.

محمد صالح
يعتبر الدولى المصرى محمد صالح، العب 
المنتخب المصرى، من أبــرز نجوم الفراعنة 
فى السنوات الماضية سواء على مستوى أداءه 

مع الفراعنة أو مع فريق ليفربول اإلنجليزى.
ويعتمد الجهاز الفنى للمنتخب المصرى 
على إمكانيات وقـــدرات محمد صــالح، فى 
الثلث الهجومى األخير، وهو ما يجعله يظهر 
بقوة مع أحفاد الفراعنة ليواصل تألقه من 

جديد.
وكان محمد صالح، نجم المنتخب المصرى 
فى بطولة كــأس العالم األخيرة التى أقيمت 

فى روسيا، بعدما تمكن من إحراز أهداف.

ديسابر
سيباستيان ديسابر هــو مــدرب فرنسى 
مواليد 2 أغسطس 1976 )40 عــام(، بدأ 
ديسابر حياته التدريبية وهو فى سن صغير 
فى الـ 28 فقط وقاد عدة فرق أفريقية إلى 

تحقيق ألقاب محلية وإنجازات أفريقية.
وسبق أن تولى تدريب النادى اإلسماعيلى 
قبل أن يرحل عن الفريق من أجــل تدريب 

منتخب أوغندا خالل الفترة األخيرة.

دينيس أونيانجو
يــعــد ديــنــيــس أونــيــانــجــو، حـــارس منتخب 
ــدا، مــن أفــضــل الالعبين فــى صفوف  أوغــن
المنتخب والــمــتــوقــع تــألــقــهــم بشكل الفــت 

للنظر.
وظــهــر أونــيــانــجــو بشكل قـــوى مــع فريقه 
صن داونــز الجنوب أفريقى، والــذى استطاع 
إقــصــاء األهــلــى مــن ربــع نهائى دورى أبطال 

أفريقيا.
وكـــان حـــارس منتخب أوغـــنـــدا، صاحب 
الفضل لفريقه الجنوب أفريقى فى التأهل 
إلــى الـــدور نصف النهائى مــن دورى أبطال 

أفريقيا.

تشيزامبو 
يدخل صنداى تشيزامبو ، المدير الفنى 
لمنتخب زيــمــبــابــوى، بــطــولــة أمـــم أفريقيا 
بمعنويات مختلفة، خــصــوًصــا وأن البعض 
يتوقعه أن يكون الحصان األسود فى البطولة 
خالل المرحلة المقبلة.. ويقود الزيمبابوى 
ــر عــام  ــالده مــنــذ أواخــ تشيزامبو منتخب بـ
2017، وهذه هى الوالية الثالثة على له على 

رأس الجهاز الفنى لمنتخب زيمبابوى.

تييفى بيفوما
ال شــك أن تييفى بيفوما، سيكون نجم 
ــأس األمــم  منتخب الــكــونــغــو، فــى بطولة ك
األفريقية 2019 المقبلة، فى ظل االعتماد 

عليه بشكل كبير فى التصفيات األخيرة.
ويلعب تييفى بيفوما لنادى ملطية سبور 
التركى، حيث يعد من العناصر األساسية 

سواء لفريقه أو مع منتخب بالده.
وسيكون لالعب دور هام مع منتخب بالده 
فى المرحلة المقبلة، حيث يعتبر البعض 

بأنه يكون نجم الشباك األول للمنتخب.

 إيبينجى 
أهــم مــا يميز فــلــوران إيبينجى، المدير 
الفنى لمنتخب الكونغو، أنه المدرب األوحد 
ــاد فــى نفس  ــذى يقود تــدريــب منتخب ون ال

الوقت.
فلوران إيبينجى 57 عاماً يتولى تدريب 

فيتا كلوب منذ عام 2012.
  وتــم اختياره لقيادة منتخب بــالده فى 

عام 2014.

خاما بيليات
ــا بــيــلــيــات، العــــب منتخب  ــامـ يــعــد خـ
زيمبابوى، هو األفضل فى قائمة الفريق 
حــتــى اآلن، والـــــذى ســيــكــون مـــن أفــضــل 

الالعبين فى الفترة المقبلة.
وكــان بيليات محط اهتمام العديد من 
األندية المصرى سواء األهلى أو الزمالك، 
فى ظل تألقه بشكل الفت للنظر مع فريق 

كايزرشيفس الجنوب أفريقى.

المجموعة الثانية

نيجيريا تبحث عن المجد األفريقى وسط منافسين فى المتناول
جدول مباريات المجموعة الثانية

بوروندى - غينيامدغشقر - نيجيريامدغشقر - بوروندىنيجيريا - غينياغينيا - مدغشقرنيجيريا - بوروندى
30 يونيو- 6 مساء22 يونيو- 7 مساء  30 يونيو- 6 مساء27 يونيو- 4:30 مساء26 يونيو- 4:30 مساء22 يونيو- 10 مساء
استاد السالم استاد اإلسكندرية  استاد اإلسكندرية استاد اإلسكندرية استاد اإلسكندرية استاد اإلسكندرية 

بوروندىنيجيريا
مثل منتخب نيجيريا القارة األفريقية فى نهائيات كأس العالم 5 مرات أعوام 

.2018- 2014 - 2010 - 2002 - 1998 - 1994
كما أنه توج كبطل لكأس األمم األفريقية لكرة القدم عامى 1980 - 2013-1994.

منتخب بوروندى لكرة القدم ملقب بالسنونو، لم يسبق له التأهل إلى نهائيات 
كأس العالم أو كأس األمم األفريقية.

وتبدو فرص المنتخب البوروندوى هى األقل ما بين المنتخبات التى تشارك 
معه فى المجموعة، خصوًصا فى ظل عدم وجود خبرات كبيرة له.

منتخب مدغشقر لكرة القدم الملقب بـ)باريا( وهو أحد أنواع من الجواميس 
المشهور فى البلد هو المنتخب الوطنى لمدغشقر. ولم يسبق له التأهل إلى 

بطولة كأس العالم أو كأس األمم األفريقية. 
أهم انتصاراته كان التغلب على مصر 1-0 على ملعبه ضمن تصفيات كأس األمم 

األفريقية 2004. بسبب تغيير اسم البلد فقد كان اسمه فى السابق منتخب 
جمهورية ماالغاشى لكرة القدم من 1958 إلى 1975.

غينيا
منتخب غينيا لكرة القدم ملقب بفريق األفيال الوطنية ولم يشارك الفريق فى 

نهائيات كأس العالم، وأفضل نتيجة له فى بطولة كأس األمم األفريقية كانت 
فى سنة 1976 عندما حصل على لقب الوصيف.

ويبحث منتخب غينيا المشاركة بطموحات جديدة فى بطولة كأس األمم 
األفريقية فى النسخة المقبلة، خصوًصا فى ظل وجود حظوظ له فى التأهل 

للدور التالى.

مدغشقر

مدربو المجموعة الثانية

نجوم تطرق أبواب التألق فى المجموعة الثانية

أسفرت قرعة منافسات بطولة كأس األمم األفريقية 
2019، عن وقوع منتخب نيجريا فى المجموعة 

الثانية التى تضم إلى جواره منتخبات غينيا 
وبوروندى ومدغشقر.٫ ولكل منتخب فى البطولة 

طموح مختلف، وإن كان المنتخب النيجيرى يبحث 
عن استعادة المجد األفريقى فى النسخة المقبلة.

جيرنوت روهر
تــولــى جــيــرنــوت روهــــر، الــمــديــر الفنى 
لمنتخب نيجيريا، تدريب نادى بــوردو على 
3 فترات، حيث قاد نادى بوردو بوجود نجوم 
الكرة الفرنسية زين الدين زيــدان، بيسنتى 
لــيــزارازو، وكريستوف دوجــارى للتأهل إلى 
الــمــبــاراة النهائية لبطولة كــأس االتــحــاد 
ــى.  فى 15 مايو 2009 وافــق على  ــ األوروب
تدريب نــادى نانت، ثم تولى قيادة منتخب 

الجابون، ثم منتخب نيجيريا.

أحمد موسى
يعد أحمد موسى، العب منتخب نيجيريا، 
من أبــرز نجوم منتخب النسور فى الفترة 
األخيرة، خصوًصا فى ظل تألقه مع فريق 

النصر السعودى فى الفترة األخيرة.
وظهر أحمد موسى بمستوى طيب فى 
الــفــتــرة األخــيــرة، وهــو مــا يمهد أن يكون 
مرشًحا للظهور بقوة فى بطولة كان المقبلة.

وساهم أحمد موسى فى صعود منتخب 
نيجيريا إلــى بطولة كــأس األمــم األفريقية 

فى النسخة التى تستضيفها مصر.

بول بولت
يــرى بــول بـــوت، المدير الفنى لمنتخب 
غينيا، بأن لديه العديد من الطموحات فى 
بطولة كأس األمــم األفريقية خالل الفترة 

المقبلة.
ويطمح بولت فى التأهل إلــى دور الـــ16 
من بطولة كأس األمــم األفريقية، باعتباره 

الحصان األسود فى المجموعة.

نابى كيتا
ال شــك أن نابى كيتا، العــب خــط وسط 
فــريــق ليفربول اإلنــجــلــيــزى، يعد مــن أبــرز 
الالعبين داخــل صفوف منتخب غينيا فى 

الفترة األخيرة.
ويعتمد الجهاز الفنى لمنتخب غينيا على 
خدمات نابى كيتا بشكل كبير، السيما وأنه 

محور أداء المنتخب بشكل كبير.
واســتــطــاع نابى كيتا التألق مــع منتخب 
بالده فى اللقاءات التى ظهر خاللها سواء 

منتخب بالده أو فريقه اإلنجليزى.

نيكوال ديبوى
تــطــور أداء منتخب مــدغــشــقــر يرجعه 
البعض للمدير الفنى الفرنسى للمنتخب، 

نيكوال ديبوى، البالغ من العمر 50 عاًما. 
تعاقد معه أحمد أحمد، حينما كان رئيًسا 
التحاد مدغشقر لكرة القدم فى 11 أبريل 
2016 كمستشار فنى لالتحاد قــادًمــا من 
فريق إيزور - الذى ينشط فى الدرجة الثانية 
بفرنسا - قبل أن يجعله بعد عاماً مديًرا فنًيا 

للمنتخب مع توليه مهمة رئاسة »كاف«.

بابى فاتى
تألق بابى فاتى، العب منتخب بوروندى، 
بشكل كبير، حيث أظهرت اإلحصائيات بأنه 
ضمن العناصر األساسية التى يعتمد عليها 

الفريق فى المرحلة األخيرة.
ويبرز اســم فاتى كأحد نجوم المنتخب 
ــورونـــدى فـــى آخـــر ثـــالث ســـنـــوات مع  ــبـ الـ

المنتخب.

حسين أيت عبد المالك
تأهل منتخب بوروندى للمرة األولــى فى 
تاريخه لكأس أمــم أفريقيا منذ تأسيسه 

االتحاد البوروندى لكرة القدم عام 1948.
وتـــم تعيين الــمــدرب الــوطــنــى مــن أجــل 
البحث عــن طــمــوحــات جــديــدة للمنتخب، 
إال أنـــه يــعــد أقـــل خــبــرة مــقــارنــة بمدربى 

المنتخبات التى تشارك معه فى البطولة.

باولين فوافى
استطاع باولين فــوافــى، العــب منتخب 
مدغشقر، أن يكون ضمن أفضل الالعبين 
فى منتخب بالده، بعد أداءه الذى ظهر معه 

فى الفترة األخيرة.
وتــألــق فــوافــى مــع فريق مصر المقاصة 
ــرة، حيث  بشكل كبير فــى المرحلة األخــي
أصــبــح تميمة الــحــظ بالنسبة للعديد من 

مدربى الفريق الفيومى.

العـدد 253
األربعاء  2019/4/24

 ضياء خضر



09
المجموعة الثالثة

طموحات أسود السنغال تصطدم بأحالم محاربى الجزائر
جدول مباريات المجموعة الثالثة

تنزانيا - الجزائركينيا - السنغالكينيا - تنزانياالسنغال - الجزائرالجزائر - كينياالسنغال - تنزانيا
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تنزانياالجزائر
المنتخب الجزائرى بقيادة مدربه جمال بلماضى يسعى لتقديم بطولة قوية، 

خاصة فى ظل النتائج اإليجابية التى حققها خالل التصفيات.
منتخب الجزائر فى تصفيات أمم أفريقيا تصدر مجموعته برصيد 11 نقطة، 

حيث لعب 6 مباريات، فاز فى 3 وتعادل 2 وخسر مباراة واحدة.
مستوى هجومى ممتاز يقدمه محاربى الصحراء رفقة بلماضى، إذ سجل 

العبوه 9 أهداف فى 6 مباريات، فيما استقبلت شباكهم 4 أهداف فقط.

طفرة كبيرة حققها المدير الفنى إيمانويل أمونيكى فى أداء المنتخب التنزانى، 
الذى دخل التاريخ بصعوده ألمم أفريقيا للمرة األولى.

صعود تنزانيا إلى أمم أفريقيا كان صعًبا ولكنه تاريخًيا، إذ جمع 8 نقاط من 6 
مباريات، فاز فى 2 وتعادل وخسر مثلهما.

ورغم أن المنتخب التنزانى ال يمتلك الخبرات فى تلك البطولة، إال أن أمونيكى 
آمن بحظوظ فريقه فى التأهل، مشيًرا إلى أن الجميع يسعى لكتابة التاريخ مرة 

أخرى فى أمم أفريقيا مثلما فعلوا وصعدوا إلى تلك البطولة.

يعتبر المنتخب الكينى هو المرشح األضعف فى تلك المجموعة، إذ يمتلك 
الفريق خط دفاع ضعيف للغاية، تلقى 18 هدفًا آخر 5  مباريات خاضها، سواء 

على المستوى الرسمى أو الودى.
ولم يتذوق المنتخب الكينى طعم الفوز على نظيره السنغالى مطلقًا، وكذلك 

أمام تنزانيا األمر الذى يعكس صعوبة المهمة.
صعد المنتخب الكينى ألمم أفريقيا عقب حصوله على 7 نقاط، ليتأهل كثان 

مجموعة خلف غانا المتصدر.

السنغال
المنتخب السنغالى المرشح بقوة للفوز ببطولة أمم أفريقيا، يقوده مدربه 

الطموح أليو سيسيه.
وقدم المنتخب السنغالى مباريات رائعة فى تصفيات أفريقيا فلم يتذوق طعم 

الهزيمة مطلًقا فى 6 مباريات لعبها، فاز فى 5 وتعادل فى لقاء وحيد، سجل 
العبوه 8 أهداف وعليهم 3.

وأكد سيسيه مدرب السنغال، أن الفريق يستعد لكأس األمم بشكل استثنائى، 
فالجميع تعاهد على التتويج بها، إلسعاد الجماهير.

كينيا

مدربو المجموعة الثالثة

نجوم تطرق أبواب التألق فى المجموعة الثالثة

أسفرت قرعة دور المجموعات من كأس أمم 
أفريقيا 2019 عن وقوع منتخب الجزائر مع 

السنغال وتنزانيا وكينيا.
منتخبات المجموعة الثالثة، والتى تشهد 

تواجد فريق عربى، يسعون للتأهل إلى ثمن 
النهائى.

  جمال بلماضى
يدخل المنتخب الجزائرى البطولة بقيادة 
مــدربــه الــوطــنــى جــمــال بلماضى، الـــذى بدأ 
مسيرته الكروية فى نادى باريس سان جيرمان 
الــفــرنــســى، وحــصــل عــلــى أفــضــل العـــب فى 

الجزائر عامى 2000 و2001.
بلماضى قــاد الجزائر لتصدر المجموعة 
فى التصفيات برصيد 11 نقطة، وحقق رقماً 
دفاعياً مميزاً إذ استقبلت شباك الجزائر 4 

أهداف فقط فى 6 مباريات.

 ساديو مانى
نجم المنتخب السنغالى والعب ليفربول 
اإلنجليزى، يسعى بقوة لقيادة منتخب بالده 

للتتويج بأمم أفريقيا من أرض الفراعنة.
مانى بالفعل يقدم موسًما استثنائًيا مع 
ليفربول ففى 42 مباراة خاضها مع الريدز 
بمختلف المسابقات سجل 21 هدفاً وصنع 
4 آخــريــن، بمعدل هــدف كــل 171 دقيقة، 
لذلك من المتوقع تألق النجم السنغالى مع 

منتخب بالده.

 أليو سيسيه
مدرب المنتخب السنغالى سيسيه اقتحم 

عالم التدريب بقوة.
قــاد سيسيه المنتخب السنغالى للتأهل 
إلــى كــأس العالم للمرة الثانية فى تاريخه 
وبعد غياب منذ عــام 2002، وكــذلــك قاد 
المنتخب لربع نهائى كأس أمم أفريقيا لعام 
2017 للمرة األولـــى منذ عــام 2006، كما 

صعد متصدراً لمجموعته فى التصفيات.

 بغداد بونجاح
مهاجم السد القطرى، والعــب المنتخب 
الجزائرى، الذى يسعى بقوة للتألق فى ظل 

الموسم االستثنائى الذى يقدمه مع فريقه.
بــونــجــاح سجل 30 هــدفــاً فــى 18 لقاء، 
ــع فى  ــن، ولــديــه مــعــدل رائـ وصــنــع 9 آخــري
التسجيل إذ يــحــرز هــدفــاً كــل 54 دقيقة، 
ويــأمــل المنتخب الــجــزائــرى فــى استغالل 
القوة الهجومية لبونجاح، من أجل هز شباك 

المنافسين.

  إيمانويل أمونيكى
مدرب المنتخب التنزانى إيمانويل أمونيكى، 
اقتحم عالم التدريب وأثبت أنه سيكون مدرباً 
ألحد المنتخبات الكبرى فى المستقبل.. وفى 
أغسطس عام 2018، تولى أمونيكى منصب 
المدير الفنى للمنتخب التنزانى خلفاً لسالوم 
مايانجا، ليكتب الــمــدرب النيجيرى التاريخ 
رفقة تنزانيا، وينجح فى الصعود ألمم أفريقيا 

ألول مرة فى تاريخ البالد. 

 رياض محرز
نجم المنتخب الــجــزائــرى ريــاض محرز والعــب 
مانشستر سيتى يسعى لقيادة بــالده للتتويج بأمم 

أفريقيا.
ونجح محرز فى تسجيل 11 هدفاً خالل 42 لقاء 

لعبه مع السيتى هذا الموسم، كما صنع 11 آخرين.
ــرى  ــجــزائ وأكــــد بــلــمــاضــى مــــدرب الــمــنــتــخــب ال
ــه يسعى الستغالل نجومية العبيه، عــن طريق  أن
انــســجــامــهــم مــع بعضهم الــبــعــض، وأعــطــى مثال 
بإمكانية خلق حــالــة انسجام وتفاهم بين محرز 
وبونجاح، لمساعدة محاربى الصحراء فى التتويج 

بالبطولة.

  سيباستيان مينييه
المدير الفنى للمنتخب الكينى بالرغم 
من افتقاده لإلمكانيات التى يسعى إليها كل 
مدرب، إال أنه قاد كينيا للتأهل إلى نهائيات 
أمم أفريقيا لعام 2019 عقب حصوله على 

المركز الثانى فى مجموعته.
عمل مينيه مــســاعــداً لمواطنه كــلــود لو 
روا لمدة تسعة أعــوام فى عمان، والكونغو 
الديمقراطية، وتوجو قبل أن يتولى تدريب 

الكونغو بين 2017 و2018.

  جاكوب كيلى
نجم المنتخب الكينى جاكوب كيلى العب 
ــيــوبــاردز، يــأمــل فــى قــيــادة منتخب بــالده  ل

لتحقيق مفاجأة والعبور لثمن النهائى.
كيلى نجح فــى إظــهــار تــألــق كبير خالل 
تصفيات أفريقيا إذ سجل 3 أهداف ويعتبر 

هداف منتخب بالده.

المجموعة الرابعة

المغرب فى صدام قوى مع األفيال ونجم أياكس يطارد المنافسين
جدول مباريات المجموعة الرابعة

ناميبيا - كوت ديفوارجنوب أفريقيا - المغربجنوب أفريقيا - ناميبياالمغرب - كوت ديفواركوت ديفوار - جنوب أفريقياالمغرب - ناميبيا
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كوت ديفوارالمغرب
المنتخب المغربى رفقة مدربه رينارد يقدم مباريات رائعة، إذ تصدر مجموعته فى 

التصفيات برصيد 11 نقطة.
فاز المنتخب المغربى فى 3 مباريات وتعادل 2 وخسر لقاء وحيد، سجل العبوه 8 

أهداف ودخل مرماهم 3.

منتخب كوت ديفوار يسعى بكل قوة للفوز بالمسابقة، بعد األداء الرائع الذى 
قدمه العبوه فى التصفيات.

احتل منتخب كوت ديفوار المركز الثانى برصيد 11 نقطة، بعدما فاز فى 3 
مباريات وتعادل 2 وخسر لقاء وحيد..

ويأمل المنتخب الملقب باألفيال فى العودة لمنصات التتويج مرة أخرى، فى 
ظل تفوقه الدائم على فرق مجموعته 

يعتبر المنتخب الناميبى الحلقة األضعف فى المجموعة، ويأمل فى الظهور 
بشكل مشرف خالل المواجهات القوية التى ستكون فى انتظاره.

وتأهل المنتخب الناميبى إلى أمم أفريقيا عقب جمعه لـ 8 نقاط من 6 
مباريات لعبها، فاز فى 2 وتعادل 2 وخسر 2.

جنوب أفريقيا
المنتخب الجنوب أفريقى يسعى بقوة لحصد اللقب من أرض الفراعنة، بعدما 

تأهل للمسابقة عقب احتالله المركز الثانى فى مجموعته برصيد 12 نقطة 
خلف نيجيريا المتصدر.

المنتخب الجنوب أفريقى يعتبر من أقوى المنتخبات المرشحة لحصد 
البطولة، ولما ال وهو لم يتذوق طعم الهزيمة مطلًقا فى تصفيات أفريقيا، إذ 

لعب 6 مباريات فاز فى 3 وتعادل 3.

ناميبيا

مدربو المجموعة الرابعة

نجوم تطرق أبواب التألق فى المجموعة الرابعة

ال يختلف أحد على أن المجموعة الرابعة 
ببطولة أمم أفريقيا هى مجموعة الموت 

بامتياز، والتى أسفرت قرعة البطولة عن وقوع 
منتخبات من العيار الثقيل فيها، حيث باتت 
تضم المغرب وكوت ديفوار وجنوب أفريقيا 

وناميبيا.

 هيرفى رينارد
ــر الفنى  ــمــدي ــارد ال ــنـ يــمــتــلــك هــيــرفــى ريـ
للمنتخب المغربى الُملقب بالثعلب، خبرات 

مميزة فى القارة السمراء.
قاد رينارد المنتخب الزامبى للتتويج بلقب 
أمــم أفريقيا عــام 2012 فــى إنــجــاز تاريخى 
يعكس قوة المدرب، كما أعاد الهيبة للمنتخب 
المغربى فى آخــر عامين، ونجح فى قيادته 
لــلــوصــول إلــى كــأس الــعــالــم 2018، ويسعى 
الستكمال المهمة والفوز بأمم أفريقيا 2019.

حكيم زياش
يعتبر حكيم زيــاش المحترف بصفوف 
أياكس الهولندى هو نجم المنتخب المغربى 
المتوقع ظهوره بشكل ملفت فى أمم أفريقيا 
2019، إذ نجح فى أن يتصدر قائمة هدافى 
منتخب بالده فى التصفيات بعدما سجل 3 

أهداف.
ويقدم زيــاش مباريات رائعة مع أياكس 
هــذا الــمــوســم إذ سجل 19 هــدًفــا فــى 41 

مباراة لعبها، وصنع 19 آخرين.

 مارك فيلموتس
ــارك  ــوار مـ ــ ــف ــ ــوت دي ــ ــدرب مــنــتــخــب ك ــ مـ
فيلموتس، يمتلك خبرات مميزة فى عالم 

التدريب ولكن بعيًدا عن القارة السمراء.
قــاد فيلموتس المنتخب البلجيكى عام 
2012، وحــقــق نتائج رائــعــة فــى تصفيات 
أوروبا، إذ قاد الفريق لتحقيق 10 انتصارات 
متتالية ألول مرة فى التاريخ، قبل أن يرحل 

لتدريب منتخب ساحل العاج.

ديفيد زولو
نجم المنتخب الجنوب أفريقى ديفيد 
زولو والعب بالك ليوباردس، متوقع ظهوره 
بشكل قــوى خــالل أمــم أفريقيا، إذ سجل 
5 أهـــداف فــى التصفيات، وتــصــدر قائمة 
ــالده، لــذلــك يــعــول عليه  هــدافــى منتخب بـ
ــقــى فـــى خطته  ــوب أفــري ــجــن الــمــنــتــخــب ال

الهجومية.

 غوردون إيغسوند
مدرب المنتخب الجنوب أفريقى غوردون 
إيغسوند صــاحــب الــــ62 عــاًمــا اســتــطــاع أن 
ــالده، بعد النتائج  يحظى بثقة الجميع فى ب

الرائعة التى حققها فى التصفيات.
استطاع إيغسوند أن يجمع 12 نقطة فى 
6 مباريات، فاز فى 3 وتعادل 3، وسجل 11 
هــدًفــا واستقبلت شباكه هدفين فــقــط.. لم 
يتذوق منتخب جنوب أفريقيا طعم الهزيمة 

فى التصفيات مطلًقا تحت قيادة إيغسوند.

جان ميشيل سيرى
نجم فولهام والعــب خط وســط منتخب 
ــرى، من  ــان ميشيل ســي ســاحــل الـــعـــاج، جـ
المنتظر ظــهــوره وتألقه فــى أمــم أفريقيا 

.2019
سيرى يقدم مباريات رائعة مع فولهام فى 
الــدورى اإلنجليزى، إذ شارك فى 33 لقاء، 

سجل هدف وحيد وصنع 5 آخرين.
وكـــان ســيــرى مرشًحا وبــقــوة لالنضمام 
إلى برشلونة فى الصيف الماضى، قبل أن 
يفضل النادى الكتالونى التعاقد مع فيليب 

كوتينيو نجم ليفربول.

 فليمون كاناليلو
مـــدرب المنتخب الناميبى الـــذى يعتبر 
الحلقة األضعف فى المجموعة، فليمون 
كاناليلو لديه طموحات كبيرة فى التأهل 
مــن دور المجموعات رغــم صعوبة الفرق 

المنافسة.
أكــد كاناليلو فى تصريحات صحفية أن 
القرعة لم تخدم فريقه، ولكنه قــادر على 
تحقيق اإلنــجــاز التاريخى الـــذى سيسعد 

الشعب الناميبى.

 بينسون شيلونجو
العــب فريق اإلسماعيلى ونجم منتخب 
ناميبيا بينسون شيلونجو، قد يكون كلمة 
السر فى صعود منتخب بــالده إلــى الــدور 

التالى من تلك المجموعة الصعبة.
شيلونجو اعــتــاد على اللعب فــى مصر 
المستضيفة للبطولة، السيما وأنه احترف 
فى بيراميدز ثم انتقل لسموحة، ومنها معارًا 
إلــى اإلسماعيلى، لذلك األجــواء فى أرض 
الفراعنة لن تكون غريبة عليه، وستسمح له 

بالتألق فى أمم أفريقيا 2019.

العـدد 253
األربعاء  2019/4/24

 محمد الصايغ
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المجموعة الخامسة

خبرات تونس ومالى تتحدى طموح أنجوال وأحالم موريتانيا
جدول مباريات المجموعة الخامسة

أنجوال - مالىموريتانيا - تونسموريتانيا - أنجوالتونس - مالىمالى - موريتانياتونس - أنجوال
2 يوليو- 9 مساء24 يونيو- 7 مساء 2 يوليو- 9 مساء29 يونيو- 4:30 مساء28 يونيو- 4:30 مساء24 يونيو- 10 مساء
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أنجوال تونس
ستكون مشاركة »نسور قرطاج« فى بطولة أمم أفريقيا القادمة هى الظهور رقم 
19 للتوانسة فى النهائيات القارية، التى كان لقب نسخة عام 2004 هو اإلنجاز 

األفضل لهم فى تاريخ مشاركاتهم بالبطولة.
وتأهل منتخب تونس لنهائيات أمم أفريقيا 2019 بعد تصدره المجموعة 

العاشرة فى تصفيات البطولة، متفوًقا على منتخب مصر الذى احتل المركز 
الثانى فى المجموعة.

يتسلح المنتخب األنجولى بخبرة مشاركته فى 7 نسخ سابقة من بطولة أمم 
أفريقيا، وكان أفضل إنجازاته وصوله إلى ربع النهائى فى كأس األمم األفريقية 

لكرة القدم 2008 فى غانا وكذلك وصوله إلى ربع النهائى فى كأس األمم األفريقية 
لكرة القدم 2010 فى أنغوال وهى المرة الوحيدة التى استضافت فيها البطولة.

وتأهل منتخب أنجوال إلى أمم أفريقيا 2019 بعد نجاحه فى تصدر المجموعة 
التاسعة برصيد 12 نقطة، متفوًقا على منتخبات موريتانيا وبوركينا فاسو 

وبوتسوانا.

هو المنتخب العربى ذو التاريخ الضعيف فى عالم الساحرة المستديرة، 
والذى أحدث مفاجأة من العيار الثقيل بعد تمكنه من حجز مقعد له فى أمم 

أفريقيا 2019.
منتخب موريتانيا الذى لم يسبق له المشاركة فى نهائيات أمم أفريقيا، 

تمكن من بلوغ النسخة المنتظرة للبطولة بعد احتالله المركز الثانى فى 
المجموعة التاسعة للتصفيات برصيد 12 نقطة، متأخًرا بفارق األهداف 

فقط خلف منتخب أنجوال الذى تصدر المجموعة.

مالى
يستعد المنتخب المالى لتسجيل ظهوره رقم 11 فى بطوالت كأس أمم أفريقيا، 

والتى لم يسبق لها التتويج بلقبها على اإلطالق.
وكان منتخب مالى قد نجح فى التأهل لنسخة 2019 بعد تصدره المجموعة 
الثالثة برصيد 14 نقطة، متفوًقا على منتخبات بوروندى والجابون وجنوب 

السودان.

موريتانيا

مدربو المجموعة الخامسة

نجوم تطرق أبواب التألق فى المجموعة الخامسة

تبشر نتيجة قرعة أمم أفريقيا بمنافسة ساخنة 
ستشهدها المجموعة الخامسة فى البطولة، والتى 

تضم منتخبات تونس ومالى وموريتانيا وأنجوال.
وستكون المنافسة على أشدها فى تلك المجموعة 

بحكم تقارب مستويات ثالثة منتخبات فيها هى 
تونس ومالى وأنجوال، فيما يبقى منتخب موريتانيا هو 

الحلقة األضعف إلى حد ما فى المجموعة.

آالن جيريس
يبقى الــمــدرب الفرنسى الــذى يتولى قيادة 
منتخب تونس هو األكثر خبرة بالكرة األفريقية 
بــيــن مــدربــى الــمــجــمــوعــة، فــى ظــل مــا يتملكه 
من تجارب كثيرة فى الــقــارة السمراء بسجله 
التدريبى.. وسبق لمدرب نسور قرطاج تولى 
قــيــادة منتخب مالى مرتين، كما تولى تدريب 
منتخب الجابون وفريق الفتح الرباطى المغربى، 
فضًل عــن أكثر مــن تجربة فــى فرنسا ناديى 

تولوز وباريس سان جيرمان.

وهبى الخزرى
المهاجم األخطر فى تشكيلة المنتخب 
الــتــونــســى والــمــحــتــرف فــى صــفــوف فريق 
ســانــت إتــيــان الــفــرنــســى، المهاجم البالغ 
28 عاًما خــاض أكثر من تجربة مع أندية 
فرنسية مثل باستيا وبــوردو وستاد ريمس، 
كما خاض تجربة فى الدورى اإلنجليزى مع 

فريق سندرالند.
وعلى المستوى الــدولــى شــارك الخزرى 
فى 42 مباراة مع المنتخب التونسى سجل 
خللهم 14 هــدفــا وصــنــع 9 آخــريــن، وبلغ 
معدله التهديفى مع »نسور قرطاج« هدف 

كل 209 دقيقة لعب.

كورنتين مارتينز
مــدرب منتخب موريتانيا وثانى العقول 
المفكرة الفرنسية فى المجموعة الخامسة.

وسيظل مارتينز علمة فى تاريخ الكرة 
الموريتانية بعدما قــاد منتخب هــذه البلد 
للتأهل للمرة األولى لنهائيات أمم أفريقيا، 
وتحت قيادة المدرب الفرنسى 21 مباراة 
فــاز فــى 7 منهم وتــعــادل فــى 4 وخسر 10 

لقاءات.

موسى ماريجا 
صــانــع ألــعــاب منتخب مــالــى المحترف 
فــى صفوف فريق بــورتــو البرتغالى، والــذى 
ــدورى الفرنسى  ــ ــى الـ ــدة ف ــجــارب عــدي ــه ت ل
والبرتغالى إلــى جانب تجربة عربية كانت 

بقميص الترجى التونسى.
ويقدم ماريجا مستويات مميزة مع بورتو 
هذا الموسم، إذ شارك مع الفريق البرتغالى 
فــى 40 مــبــاراة حتى اآلن سجل خللهم 18 

هدًفا وصنع 11 آخرين.
أما عن سجله الدولى فقد شارك اللعب 
البالغ 28 عاًما فى 18 مباراة مع منتخب مالى 

سجل خللهم هدفين وصنع هدفا وحيدا.

سيريجان فاسلفيتش 
مـــدرب منتخب أنــجــوال وممثل مدرسة 
التدريب الصربية فى المجموعة الخامسة، 
والذى نجح فى قيادة منتخب أنجوال للعودة 
ــطــوالت أمـــم أفــريــقــيــا بــعــد غــيــاب 6  إلـــى ب

سنوات وبالتحديد منذ نسخة 2013.
ويجلس  فاسلفيتش على مقعد الرجل 
ــجــوال مــنــذ ديسمبر  األول فــى منتخب أن

.2017

باستوس
ــدى لمنتخب أنــجــوال  ــحــدي قــلــب الـــدفـــاع ال
والمحترف فى صفوف فريق التسيو اإليطالى، 

منذ صيف عام 2017.
وخلل الموسم الجارى خاض باستوس 21 
مباراة رسمية مع فريق التسيو توزعت ما بين 
بطولتى الـــدورى والــكــأس اإليطاليين وبطولة 

الدورى األوروبى »يوروبا ليج«.
ــا عــلــى الــمــســتــوى الـــدولـــى فــقــد شــارك  أمـ
الــمــدافــع الــبــالــغ 28 عــاًمــا فــى 42 مــبــاراة مع 
منتخب أنــجــوال، استطاع خللهم أن يسجل 
هدفين، علًما أن أول مشاركة دولية له بقميص 
منتخب بلده كانت فى عام 2011 خلل مباراة 

ودية أمام منتخب ليبريا.

محمد مجاسوبا
يعد مدرب منتخب مالى محمد مجاسوبا 
المدير الفنى الوطنى الوحيد فى المجموعة 
ــامــه مهمة  ــذى ســيــكــون أم ــ الــخــامــســة، وال
شاقة فى مواجهة مدربى باقى منتخبات 

المجموعة.
مجاسوبا البالغ 61 عاما يسعى لتتويج 
مغامرته مع منتخب بلده بقيادته للوصول 

ألقصى مدى ممكن فى أمم أفريقيا 2019.

دياكيته
ــب هـــجـــوم مــنــتــخــب مــوريــتــانــيــا  ــل ق
ــاد تــطــاويــن  ــحـ ــادى اتـ ــنـ ــرف بـ ــمــحــت ال

الجزائرى.
ومنذ بداية الموسم الجارى شارك 
فــى 18 مــبــاراة مــع فــريــق تطاوين هز 
ــهــم فـــي 5  شــبــاك الــمــنــافــســيــن خــلل

مناسبات.
ويمتلك دياكيته فى مسيرته الدولية 
26 مباراة مع منتخب موريتانيا تمكن 

خللهم من أحراز 5 أهداف.

المجموعة السادسة

خبرات الكاميرون تتحدى نجوم غانا وكتابة التاريخ تغازل بنين
جدول مباريات المجموعة السادسة
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بنينالكاميرون
ستكون أسود الكاميرون على موعد مع المشاركة رقم 19 فى بطوالت كأس أمم 

أفريقيا، من بوابة النهائيات التى تستضيفها مصر فى الفترة من 21 يونيو 
وحتى 19 يوليو المقبلين.

وسبق لمنتخب الكاميرون التتويج بلقب كأس أمم أفريقيا 5 مرات أعوام  
1984 و 1988 و2000 و2002 وأخيًرا فى 2017 على حساب منتخب مصر، كما 

حلت األسود الكاميرونية فى وصافة البطولة مرتين عامى 1986 و2008.

ال يختلف أحد على أن تاريخ منتخب بنين ال يمكن مقارنته بتاريخ منتخبى 
الكاميرون وغانا الكبير والحافل باإلنجازات، لكن ذلك ال يمنع المنتخب 

البنينى من أن يحلم بتخطى عقبة الدور األول فى نهائيات كأس أمم أفريقيا ولو 
من بوابة أفضل 4 منتخبات من أصحاب المركز الثالث بدور المجموعات.

منتخب بنين لم يظهر كثيًرا فى بطوالت أمم أفريقيا، إذ يقتصر تاريخه فيها 
على 3 مشاركات سابقة فقط أعوام 2004 و2008 و2010.

يعد المنتخب األضعف بين فرق المجموعة السادسة، بحكم خبرته المتواضعة 
على مستوى المشاركات القارية.

ولم يسجل منتخب غينيا بيساو ظهوره على ساحة بطوالت أمم أفريقيا سوى 
مرة واحدة، كانت فى النسخة الماضية عام 2017 والتى استضافتها الجابون، 

والتى ودعها من دور المجموعات.
وجاء تأهل منتخب غينيا بيساو إلى أمم أفريقيا 2019 بعد تصدره المجموعة الـ 

11 فى التصفيات برصيد 9 نقاط.

غانا
يعد منتخب النجوم السوداء من بين أكثر المشاركين فى بطوالت أمم أفريقيا، 

إذ يمتلك فى سجله 21 مشاركة سابقة فى النهائيات القارية.
وسبق للمنتخب الغانى الفوز بلقب أمم أفريقيا 4 مرات، كما حل فى مركز 

الوصافة 5 مرات.
وتأهل المنتخب الغانى للنسخة الحالية من البطولة بعد تصدره المجموعة 

السادسة برصيد 9 نقاط.

غينيا بيساو

مدربو المجموعة السادسة

نجوم تطرق أبواب التألق فى المجموعة السادسة

تعد المجموعة السادسة فى بطولة أمم أفريقيا متوازنة 
بدرجة كبيرة، إذ يتواجد بها منتخبات الكاميرون وغانا 

وبنين وغينيا بيساو.
وال شك أن الكاميرون وغانا هما القوتان األبرز فى هذه 
المجموعة، بحكم ما لهما من تاريخ كبير على مستوى 
الكرة األفريقية، مقارنة بطرفى المجموعة اآلخرين 

بنين وغينيا بيساو.

هوجو بروس
يطمح المدرب البلجيكى العائد لقيادة 
منتخب الكاميرون لتكرار انجازه السابق 
ــود، بعدما قـــاده للتتويج  مــع منتخب األســ
بلقب بطولة أمــم أفريقيا عــام 2017 التى 

استضافتها الجابون.
وخــلل واليته األولــى قاد بــروس منتخب 
الكاميرون فى 24 مباراة، نجح األســود فى 
تحقيق الفوز بـــ10 مباريات منهم وتعادلوا 

فى 9 وخسروا 5 لقاءات.

تشوبو موتينج
يعد مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسى 
أحد األوراق الرابحة التى يعول عليها منتخب 

الكاميرون فى نهائيات أمم أفريقيا 2019.
ومنذ انتقاله إلــى صفوف فريق العاصمة 
الفرنسية شارك تشوبو موتينج فى 27 مباراة 
رسمية مــع ســان جــيــرمــان، سجل خللهم 3 

أهداف وصنع 2 آخرين.
وعلى صعيد مشاركاته الدولية فقد مثل 
تشوبو موتينج منتخب الــكــامــيــرون فــى 48 
مباراة دولية، سجل خللهم 13 هدفا وصنع 

4 آخرين.

كويسى أبياه 
ــى لــمــنــتــخــب غـــانـــا وأول  ــفــن الــمــديــر ال
المدربين الوطنيين فى هــذه المجموعة، 
ويتربع أبــيــاه البالغ 58 عــاًمــا على كرسى 
الرجل األول فى منتخب النجوم السوداء 

منذ أبريل 2017.
وخلل هذه الفترة قاد أبياه منتخب غانا 
فى 13 مباراة، فاز فى 6 منهم وتعادل فى 4 

لقاءات وخسر 3 مباريات.

جوردان أيو 
يعد المهاجم المحترف فى صفوف فريق 
ــرز  ــاالس اإلنــجــلــيــزى مــن بــيــن أب كــريــســتــال بـ
األسماء المتواجدة فى تشكيلة منتخب غانا 

المدجج بالنجوم على مستوى كافة خطوطه.
وخــلل الموسم الحالى ظهر أيــو فــى 23 
ــاالس، وخـــلل هــذه  ــ مـــبـــاراة مــع كــريــســتــال ب
المباريات تمكن العب منتخب غانا من إحراز 

هدفين وصنع مثلهما.
ويمتلك جــوردان أيو فى سجله الدولى 50 
مــبــاراة مــع منتخب غــانــا، سجل خللهم 13 

هدفا وصنع 5 آخرين.

ميشيل دوساييه 
المدير الفنى لمنتخب بنين والذى يمتلك 
خــبــرات جــيــدة على المستوى األفــريــقــى، 
وسبق للمدرب الفرنسى البالغ 59 عاًما 
تولى قيادة منتخبات غينيا وكــوت ديفوار، 

كما قاد منتخب بنين فى والية سابقة.
وخــلل واليته الحالية مع منتخب بنين 
والتى بدأت فى يونيو 2018، قاد دوساييه 
الفريق البنينى فى 5 مباريات فاز فى اثنتين 

وخسر مثلهما وتعادل فى لقاء وحيد.

ستيف مونييه 
يعد اإلسم األبرز بين صفوف منتخب بنين 
والذى يلعب فى مركز قلب الهجوم، ويعد أحد 

نجوم فريق هيدرسفيلد اإلنجليزى.
وخــلل الموسم الحالى شــارك مونييه مع 
هيدرسفيلد فى 29 مباراة، تمكن خللهم من 

إحراز هدفين وصناعة 3 آخرين.
أمــا عــن مسيرته الدولية فقد شــارك مع 
منتخب بــنــيــن فــى 10 مــبــاريــات، وعلى 
ــدار هـــذه الــمــشــاركــات تمكن مهاجم  مـ
ــداف  هــيــدرســفــيــلــد مـــن إحـــــراز 3 أهــ

لمنتخب بلده.

بيسيرو كاندى
ــانــى  ــيــســاو وث مــــدرب مــنــتــخــب غــيــنــيــا ب
المديرين الفنيين الوطنيين فى المجموعة، 

بجانب مدرب منتخب غانا كويسى أبياه.
ويتربع كاندى على مقعد المدير الفنى 
لمنتخب غينيا بيساو منذ بداية عام 2017، 
ومنذ هذا التاريخ وحتى اآلن خاض منتخب 
ــاز فى  بـــلده تحت قــيــادتــه 10 مــبــاريــات ف
اثنتين منهم، وتعادل فى 4 لقاءات وخسر 

4 آخرين.

ميندى 
رأس حربة منتخب غينيا بيساو البالغ 
30عــامــاً والــذى يلعب ضمن صفوف فريق 

فيتوريا سيتوبال البرتغالى.
خلل الموسم الجارى شارك ميندى مع 
فريقه فى 28 لقاء أحرز خللهم 5 أهداف 

وصنع 4 أخرين.
وشــارك مع منتخب بــلده فى 11 مباراة 

أحرز خللهم 4 أهداف.
وكـــان أول ظــهــور لــه مــع المنتخب أمــام 

منتخب زامبيا فى أبريل 2016.
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البحوث الفلكية: غرة شهر رمضان فلكيـًا االثنين 6 مايو 

اجتماع رفيع المستوى لوزراء البيئة بمونتريال لرسم خارطة طريق للتنوع البيولوجى
بمشاركة  ياسمين فؤاد

برعاية وزارة التضامن
فتح باب التقدم لجائزة التميز 

لمنظمات المجتمع المدنى 
حتى 5 مايو المقبل

تواصل وزارة التربية والتعليم 
والتعليم الفنى، فتح بــاب التقدم 
ــن لاللتحاق  ــ ــي ــ للمعلمين واإلداري
بفريق عمل مــدرســة التكنولوجيا 
التطبيقية للميكاترونيات بمدينة 
ــدر، حــتــى 27 أبــريــل 2019، وذلــك  بـ
عبر الموقع الرسمى للوزارة من خالل 
http://tawzef.emis. :الــرابــط

/gov.eg
وقــال الدكتور محمد مجاهد، نائب 
ــر التربية والتعليم لشئون التعليم  وزي
الـــفـــنـــى، إن مــــــدارس الــتــكــنــولــوجــيــا 
التطبيقية أصبحت فــى شــهــور قليلة 
»عالمة مميزة« للتعليم الفنى المصرى 
ــور الــــــذى يــتــســابــق الـــطـــالب  ــطـ ــمـ الـ
المتميزين من الحاصلين على الشهادة 

اإلعدادية على االلتحاق بها.
وأضـــاف مجاهد، أن هــذه الــمــدارس 

تمثل أســلــوب استجابة وزارة التربية 
والتعليم والتعليم الفنى لربط خريجى 
التعليم الفنى بمتطلبات سوق العمل، كما 
ينص الدستور المصرى، وذلك عن طريق 
بناء المناهج الجديدة باستخدام نظام 
الجدارات، وتغيير نظام التقييم وتحويل 
عملية التعليم والتعلم لتصبح متمحورة 
حــول الطالب ليصبح فــاعــالً فــى العملية 

التعليمية.
ــدارس التكنولوجيا  ــ ــار إلـــى أن م وأشــ
ــوزارة  ــ التطبيقية تــعــد اســتــجــابــة مـــن الـ
لتحسين جودة برامج التعليم الفنى لتحقيق 
معايير الجودة العالمية عن طريق المتابعة 
الدقيقة والمستمرة مــن جــانــب الـــوزارة 
لجودة العملية التعليمية بهذه المدارس؛ 
حيث ستكون البرامج الدراسية بمدارس 
التكنولوجيا التطبيقية جاهزة لالعتماد 

فور تخرج الدفعات األولى منها.

تواصل جمعية التطوير والتنمية، 
تلقى طلبات الجمعيات األهلية 
لــالشــتــراك فــى مسابقة »جــائــزة 
ــظــمــات الــمــجــتــمــع  ــمــن ــز ل ــي ــم ــت ال
المدنى« للعام الرابع على التوالى، 
ــة وزارة  ــايـ ــة تــحــت رعـ ــام ــق ــم وال
التضامن االجتماعى حتى 5 مايو 

المقبل.
وأعلنت الجمعية، أنه تم معايير 

وشـــروط للمسابقة منها االبتكار 
ــخــدمــات  ــر الـــمـــشـــروعـــات أو ال ــ وأثـ

ــة الــتــخــطــيــط،  عــلــى الــمــجــتــمــع، ومــرحــل
ومــرحــلــة التنفيذ، بــاإلضــافــة إلـــى كيفية 
التوثيق للمشروعات أو الــبــرامــج وأيــًضــا 
االســتــدامــة واالســـتـــمـــراريـــة، ويــجــب على 
الجمعيات المتقدمة لنيل الجائزة أن تكون 
مشهرة بــوزارة التضامن االجتماعى، ولديها 
تقرير مراجعة الحسابات المالية للسنتين 
األخيرتين ولديها عمالة دائمة )الحد األدنى 
5 عاملين(، ولديها سابقة أعمال لمشروعات 
وبــرامــج تنموية، موضحة أنــه يتم استقبال 
اســتــمــارات الــتــقــدم للمسابقة حتى 5 مايو 
www.« المقبل عن طريق الموقع اإللكترونى

.»pdf-eg.org/award
وأوضــحــت أن الــجــوائــز تمنح هـــذا الــعــام 
ألفــضــل 4 جــمــعــيــات و الــجــائــزة تــتــكــون من 
شهادات التميز ومنحة مالية كما سيتم منح 
6 جمعيات أخرى من التى اجتازت المرحلة 
النهائية التقييم جــوائــز عينية وشــهــادات 

تقدير.

بمناسبة رمضان.. تعديل مواعيد 10 قطارات بالوجه البحرى

قـــررت هيئة الــســكــك الــحــديــديــة، تعديل 
مواعيد 10 قطارات بالوجه البحرى اعتبارا 
من أول شهر رمضان، الموافق االثنين 6 مايو 

المقبل.
وتــأتــى التعديالت بمناسبة حــلــول الشهر 

الكريم وتيسيراً على جمهور الركاب.
وشملت التعديالت مواعيد بعض قطارات 
خطوط الوجه البحرى، فيما لم تشهد قطارات 
خطوط الصعيد أى تغييرات، حيث إنــه لن 

يطرأ على مواعيد قطاراتها أى تعديالت.
ووفــق منشور داخلى لهيئة السكة الحديد 
يتضمن تعليمات التشغيل التى سيتم العمل 
بها خالل شهر رمضان، على أن يتم بدء العمل 
بالمواعيد الجديدة ابتداء من 6 مايو المقبل، 
وشملت التعديالت فى مواعيد القطارات 15 
قطارا بخطوط القاهرةـ  اإلسكندرية والعكس 
والقاهرةـ  المنصورة والقاهرةـ  اإلسماعيلية 
وطنطاـ  المنصورة والعكس، على أن يستمر 

العمل بمواعيد رمضان حتى 3 يونيو 2019.
ــاء بــالــتــعــديــالت تــعــديــل مــواعــيــد قطار  وجـ
سياحى رقم 1915 القاهرةـ  المنصورة ليقوم 
الــســاعــة 15.10 بـــدال مــن 17.00، وقــطــار 
مكيف رقم 925 القاهرةـ  اإلسكندرية ليقوم 
17.00 بدال من 17.10، وقطار مكيف رقم 
927 القاهرةـ  اإلسكندرية ليقوم 20.00 بدال 
من 19.00، وقطار سياحى رقم 959 القاهرة 
ـ اإلسماعيلية ليقوم 17.10 بدال من 17.45، 
وقطار مكيف رقم 926 اإلسكندريةـ  القاهرة 
ليقوم 19.45 بدال من 19.00، وقطار مكيف 
رقم 928 اإلسكندريةـ  القاهرة ليقوم 16.00 

بدال من 18.00.
وتضمنت التعديالت تعديل مــوعــد قطار 
مكيف رقــم 915 القاهرة اإلسكندرية ليقوم 
15.20 بدال 15.10، وقطار اكسبريس رقم 
21 القاهرةـ  اإلسكندرية ليقوم 15.30 بدال 
من 15.20، وقطار اكسبريس رقم 31 القاهرة 
ـ اإلسكندرية ليقوم من بركة السبع الساعة 
19.42 بــدال من 19.59 ليصل اإلسكندرية 
22.10 بــدال من 22.25، وقطار اكسبريس 

رقـــم 32 اإلســكــنــدريــةـ  الــقــاهــرة لــيــقــوم من 
ايتاى البارود 19.55 بدال من 20.10 ليصل 

القاهرة 22.05 بدال 22.20.
كما ضمت التعديالت تعديل موعد قيام 
قــطــار رقـــم 44 الــمــنــصــورةـ  طنطا ليقوم 
07.50 بدال من 08.00، وقطار اكسبريس 
رقــم 297 طنطاـ  المنصورة ليقوم 08.10 
بـــدال مــن 07.45 ليصل الــمــحــلــة الكبرى 
الــســاعــة 08.45 بـــدال مــن 08.20 ويصل 
المنصورة 09.15 بدال من 08.50 مع وقوفه 
ــراب ومنية شنتنا  ثــوانــى بمحطتى صفط ت

عياش خالل شهر رمضان فقط.
وتحتوى تعديالت جدول تشغيل القطارات 
خالل شهر رمضان تعديل موعد قيام قطار 
رقم 59 طنطاـ  المنصورة ليقوم 13.30 بدال 
من 13.10 ليصل المحلة الكبرى 14.13 
بــدال من 13.52 ويصل المنصورة 15.00 
بدال من 14.40، وقطار رقم 268 المنصورة 
ـ طنطا ليقوم 13.25 بدال من 13.00 ليصل 
المحلة الكبرى 14.13 ويصل طنطا 14.55 

بدال من 14.30.

تحصيل المستحقات الحكومية 
إلكترونيـًا اعتبارًا من أول مايو

دورة تدريبية إجبارية لجميع 
خطباء المكافأة باألوقاف

اإلعالن عن اكتشاف مقبرة 
جديدة فى 4 مايو المقبل

بدء اختبارات الفصل الدراسى الثانى 
لصفوف النقل والشهادات المحلية

االثنين القادم..  دار كريستيز للمزادات فى نيويورك 
تعرض تمثاال فرعونيا للبيع بـ30 ألف دوالر

يبدأ فى أول مايو القادم تنفيذ القرار الــذى أصــدره د. محمد 
معيط وزيــر المالية رقــم 760 لسنة 2018، بتعديل بعض أحكام 
القرار رقم 269 لسنة 2018، بشأن تحصيل المستحقات الحكومية 
إلكترونًيا إعماال لقرار رئيس الجمهورية رقــم 89 لسنة 2017، 
بإنشاء المجلس القومى للمدفوعات، وبعد موافقة رئيس مجلس 

الوزراء.
وأكد القرار أنه يتم سداد جميع المستحقات الحكومية وفًقا لما 

يلى:
من واحد جنيه إلى خمسة آالف جنيه يتم التحصيل بشكل نقدى، 

وقد بدأت من أول يوليو 2018 وتستمر حتى 2019/4/30.
أكثر من خمسة آالف جنيه حتى 100 ألــف جنيه يتم سدادها 
إلكترونيا أو بشيكات، ومــا زاد عــن مائة ألــف جنيه يتم ســداده 

إلكترونًيا.
وتضمن الكتاب الدورى أنه بدءا من أول مايو 2019 يتم تحصيل 
المستحقات الحكومية بأى وسيلة من وسائل الدفع اإللكترونى، من 
خالل منظومة الدفع والتحصيل اإللكترونى فيما يزيد عن مبلغ 
500 جنيه، ويجوز سداد المبالغ األقل من 500 جنيه بأية وسيلة من 

وسائل السداد، سواء كانت إلكترونية أو غيرها.
كما تضمن الكتاب الــدورى استثناء الشيكات المسلمة للجهات 
الحكومية قبل أول مايو 2019 وفقا لتواريخ استحقاقها، وأشار 
الكتاب الدورى إلى إضافة فقرة جديدة إلى المادة األولى من القرار 
رقــم 269 لسنة 2018 تنص على »ويــجــوز لوزير المالية استثناء 
الجهات أو المستحقات الحكومية التى ال تتوفر بشأنها اآلليات 

واإلجراءات الالزمة للتحصيل اإللكترونى«.
وتطالب وزارة المالية المسئولين بالجهاز اإلدارى بالدولة ووحدات 
اإلدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والهيئات االقتصادية، 
وغيرها مــن الجهات الحكومية واألجــهــزة المستقلة والمديرين 
الماليين بالمحافظات، والمراقبين الماليين بــالــوزارات، والهيئات 
العامة ومديرى الحسابات ووكالئهم ضرورة االلتزام بهذه التعليمات.

أعلنت وزارة األوقاف عن دورة تدريبية لجميع خطباء المكافأة على 
مستوى الجمهورية تشمل جميع خطباء المكافأة باستثناء أعضاء 
هيئة الــتــدريــس الجامعيين ومعاونيهم، وجميع الــوعــاظ ومــدرســى 
العلوم الشرعية باألزهر الشريف، وكل من أحيل إلى المعاش من أئمة 
األوقــاف والوعاظ باألزهر الشريف، وكل من اجتاز اختبار التحسين 
أو استخرج تصريًحا جديًدا على بند التحسين من خطباء المكافأة، 

وجميع الحاصلين على درجة الدكتوراه أو الماجستير.
وقالت وزارة األوقاف أنه سيتم نقل كل من يجتاز الدورة بنجاح فى 
االختبار المقرر بــالــوزارة على بند التحسين، علًما بــأن هــذه الــدورة 
إلزامية، ومن يتغيب عنها دون عذر مقبول يعد معتذرًا عن الخطابة 
بنظام المكافأة ويلغى تصريحه، وعلى جميع المديريات اإلقليمية 

التنبيه على من يشمله اإلعالن وأخذ علمه على موعد الدورة كتابة.
ــدورة على مستوى الجمهورية بجميع المديريات من يوم  وتعقد ال
السبت القادم  27/4/2019م وحتى يوم األربعاء الموافق 1/5/2019م 
من الساعة الرابعة عصًرا وحتى الساعة السابعة والنصف مساء بواقع 
محاضرة لمدة ساعتين من الرابعة حتى السادسة مساًء ومحاضرة 

لمدة ساعة من السادسة والنصف حتى السابعة والنصف مساء.

ــار، عن كشف مقبرة جديدة فى منطقة آثار  تعلن وزارة اآلث
الهرم، وذلك يوم  4 مايو المقبل، المقبرة تحتوى نقوًشا ملونة، 

وبحالة جيدة.
المقبرة التى تعد فريدة من نوعها لشخص يدعى »خــوى« 
كان يشغل منصب النبيل لدى الملك، فى أواخر عصر األسرة 
الخامسة من الدولة القديمة، حيث نجحت البعثة المصرية 
التشيكية برئاسة الدكتور محمد مجاهد، فــى الكشف عن 
المقبرة، أثناء أعمال الحفائر والتسجيل العلمى للمجموعة 
الهرمية للملك »جد كارع« من األسرة الخامسة بجنوب سقارة.. 
كما تتضمنت الجولة أيضاً زيارة إلى المقابر الفارسية ومقبرة 

نفر )المغلقتين(.

حددت وزارة التربية والتعليم موعد بدء اختبارات الفصل 
الدراسى الثانى لصفوف النقل والشهادات المحلية، فى 4 

مايو المقبل.
ــوزارة خطابا رسميا للمديريات التعليمية،  ــ وأرســلــت ال
حصلت الشروق على نسخة منه، شددت فيه بضرورة االلتزام 
بالخريطة الزمنية للعام الدراسى الحالى، والتى تنص على 
أن مواعيد بدء امتحانات صفوف النقل والشهادات المحلية، 

تبدأ من 4 مايو 2019.

تنظم دار كريستيز، للمزادات العالمية فى نيويورك، مــزادا يحمل 
عنوان »أنتيكات«، يوم االثنين القادم  29 أبريل الجارى، ويضم المعرض 
العديد من القطع األثرية المصرية القديمة إضافة إلى العديد من 

اآلثار الرومانية.
ومــن بين القطع األثرية المعروضة للبيع تمثال لرجل مصمم من 
البازلت المصرى، فى المملكة الوسطى، يرجع التمثال إلى األسرة 
الثانية عشر والثالثة عشر، ويرجع تاريخه فى الفترة ما بين 1800 إلى 
1640 قبل الميالد، ويبلغ ارتفاع التمثال 15.9 سم، ويقدر ثمن التمثال 

ما بين 20 إلى 30 ألف دوالر.

كشف الدكتور محمد غريب، أستاذ الشمس 
بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، أن هالل 
شــهــر رمــضــان ســيــولــد مــبــاشــرة بــعــد حــدوث 
االقتران فى تمام الدقيقة السادسة وأربعين 
بتوقيت القاهرة المحلى يوم األحد الموافق 5 

مايو المقبل.

ــح أســتــاذ الشمس بالمعهد القومى  وأوضـ
ــه سيالحظ أن الهالل  للبحوث الفلكية، أن
الــجــديــد لــن يــكــون قــد ولــد بعد عند غــروب 
شمس يــوم السبت 4 مايو المقبل فى مدينة 
القاهرة، وكذلك فى جميع العواصم والمدن 

العربية واإلسالمية.

ــى أن الــهــالل الــجــديــد  وأشــــار غــريــب، إلـ
سيغرب قبل غروب شمس ذلك اليوم فى مكة 
المكرمة بـ22 دقيقة وفى القاهرة بـ25 دقيقة، 
وبــذلــك يكون يــوم األحــد 5 مايو المقبل هو 
المتمم لشهر شعبان، وتكون غرة شهر رمضان 
المعظم فلكيا يوم االثنين 6 مايو المقبل فلكيا.

أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيــرة البيئة، أنه تم 
ــرة البيئة الكندية على عقد اجتماع  االتــفــاق مع وزي
رفيع المستوى اليوم بمونتريال »مقر اتفاقية التنوع 
البيولوجى« يضم مجموعة وزراء؛ لبدء وضع الخطوط 

العريضة لخارطة الطريق للتنوع البيولوجى.
وأشــارت الــوزيــرة أيضا إلــى الشراكة بين مصر 
وفــرنــســا، الــتــى أبـــدت اســتــعــدادهــا لــدعــم مصر 
مــن خــالل الــوكــالــة الفرنسية، كما أبــدت ألمانيا 
اســتــعــدادهــا أيــضــا لتقديم الــدعــم الفنى لمصر 
خالل رئاستها لمؤتمر التنوع البيولوجى، لنستطيع 
أن نصيغ ونضع خططا طموحة تــراعــى األجيال 

الــقــادمــة وتــكــون واقعية وتــرفــع مــن شــأن هذه 
االتفاقية باعتبارها أساس الحياة على كوكب 

األرض الملىء بالكائنات المتنوعة.
ولفتت الــوزيــرة إلــى أنــه مــن المقرر أن 
تشهد األشهر القادمة عقد منتدى سياسى 
واجتماعات خاصة تساهم فــى صياغة 

خارطة الطريق للتنوع البيولوجى.

 إسالم خالد

 حنان الشربينى

إغالق باب التقدم لوظائف بمدرسة 
التكنولوجيا التطبيقية 27 أبريل

معيط

العنانى

شوقى

ياسمين

غادة

جمعة
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السيسى قال : »الحاجة اللى تغلى ماتشرتوهاش« وخرباء االقتصاد يؤكدون: »الحكاية مش مجرد كالم«

بالعودة إلى نتيجة التقويم الميالدى والهجرى لعام 2019 الحالى، نجد أن 
السوق المصرى مقبل على مرحلة من موجات الغالء المتتالية والمتواصلة 
بل والمتسارعة، حيث يبدأ األمر بعيد القيامة المجيد وشم النسيم المتزامن 
مع بدأ إفطار اإلخوة المسيحيين وما يصاحب ذلك من ارتفاع الطلب على 
اللحوم والدواجن بأنواعها وبالتالى تقفز أسعارها، وتواصل قفزاتها مع 
حلول شهر رمضان المبارك، الذى ال يقتصر ارتفاع األسعار فيه على اللحوم 
الحمراء والبيضاء، ولكن عــادًة ما يأتى شهر الصوم محمالً بأزمات فى 
السكر واألرز، ثم تتفاقم أزمة الدقيق الحر والفينو وتقفز أسعار منتجات 
األلبان والبيض مع قرب عيد الفطر المبارك، الذى يحل هذا العام مطلع 
شهر يونيو، أى فى بدايات موسم الصيف واإلجازات، لتصل األسعار إلى حد 
الجنون مع حلول شهر يوليو، حيث سيبدأ تطبيق قرارات الرئيس عبد الفتاح 
السيسى الخاصة برفع الحد األدنى لألجور وزيــادة المرتبات والمعاشات، 
بالتزامن مع إلغاء ما تبقى من دعم البنزين والمحروقات والسلع، لترتفع 
أسعار الوقود وفواتير جميع المرافق والخدمات ومعها أجرة وسائل النقل 
والمواصالت، التى تنعكس بالضرورة على المزيد من االرتفاع لألسعار نظراً 
الرتفاع تكلفة النقل من ناحية، وزيــادة الطلب والقوة الشرائية بفعل زيادة 

الدخول من ناحية أخرى.
ومما يزيد األمــر ســوءاً أن تلك الزيادة فى أسعار السلع والخدمات لن 
تتوقف قريباً، بل ستواصل االنفجار خــالل موسم الصيف، الــذى تــزداد 
حرارته قسوة مع اشتعال األسعار وغليان األسواق والبيوت، وبالتحديد فى 
منتصف شهر أغسطس يأتى عيد األضحى ومــا يصاحبه من ارتفاعات 
متضاعفة فى أسعار اللحوم خاصةً الحمراء بأنواعها، وبرحيل الصيف يحل 
الخريف الذى ال يذبل الزهور فقط، ولكن تذبل معه جيوب أصحاب العيال، 
حيث يبدأ العام الدراسى الجديد وموسم الــدروس الخصوصية مع حلول 
شهر سبتمبر، ناهيك عن ارتفاع أسعار البيض ومنتجات األلبان والخبز الحر 

مع حلول موسم الدراسة وسندويتشات المدارس.
ولمواجهة هذا الكابوس المتوقع أو بــاألدق الكوابيس القادمة المحالة، 
نحاول فى سياق السطور التالية تقديم ما يشبه الوصفة الُمجربة للتعامل 
مع هذا الغالء القاتل، على خلفية نصيحة رئيس الجمهورية نفسه الذى قال 
وقتما أعلن عن قرار زيادة المرتبات والمعاشات ورفع الحد األدنى لألجور، 

إنه على المواطن أن يقاطع أى سلعة ترتفع أسعارها.

موسم ارتفاع األسعار بدأ من اآلن ويصل للذروة أول يوليو وديسمبر حتى بدء العام الدراسى القادم مرورًا باألعياد

صفحات التواصل االجتماعى استعادت دورها والبد من تحالف المجتمع فى مواجهة مافيا الغالء

المواطن وحده هو القادر على تصحيح األوضاع الخاطئة فى جميع األسواق

روشتة ذهبية لمواجهة موجات الغالء القادمة مع حلول رمضان وزيادة المرتبات

كيف نستفيد من نجاح حملة »خليها تصدى« لتعميم التجربة على جميع السلع؟

الناس مهتمة باالقتصاد أكثر من السياسة والفيس بوك ما زال قادرًا على الحشد
قد تكون السيارات إحــدى السلع التى تحظى 
باهتمام نسبة محدودة من الشعب المصرى وفقاً 
للتصنيف الطبقى، لكن النتيجة المؤكدة هى أن 
نمط تالحم الطبقات وقدرتها على إحداث تغيير 
فى صناعة الــقــرار هو أحــد أهــم مكاسب حملة 

»خليها تصدى«.
ــداث التغيير  ومـــن هــنــا يتضح أن عملية إحــ
الــمــجــتــمــعــى هـــى فـــى الــحــقــيــقــة غــيــر مرتبطة 
بالسياسة، ولكنها مرتبطة بقضايا يومية يواجهها 
المواطن المصرى، قــد تكون أكثر بساطة فى 
مغزاها بالمقارنة بالقضايا السياسية، لكنها 
مما ال شك فيه أكثر تأثيًرا فى حياة المواطن 

المصرى اليومية، وتلك هى النقطة األهم.
واستخلصت الدراسة من تحليل الواقع وأرقامه 
أن العمل العام على أرضية مكافحة الغالء لم 
يعد يرتبط بطبقات معينة، على الرغم من وجود 
تــفــاوت طبقى فعلى داخــل المجتمع المصرى، 
ولكن هــذا العمل العام بــات عماًل تتشارك فيه 
مختلف الطبقات بشرائحها المختلفة وبشكل 

متواٍز.
وللتدليل على تلك الفكرة أوردت الــدراســة 

بعض األرقام والشرائح من داخل سوق السيارات 
على سبيل المثال، حيث إن هناك ثالث فئات من 
الــوكــالء قاموا بتخفيض أسعار السيارات التى 
يقومون باستيرادها وتوزيعها فى سوق السيارات 
المصرية، وكــل فئة من الوكالء تتفق مع إحدى 
طبقات المجتمع الثالث، فقد قام وكالء سيارات 
 BMWو ،Land Roverو ،Jaguar :مــثــل
بتخفيض أسعار السيارات التى يقومون بتوزيعها، 
وهى سيارات أوروبية تخضع التفاقية الشراكة، 
ولكنها ســيــارات تقبل عليها الطبقة العليا من 
المجتمع، حيث ال يقل ثمن أى ســيــارة عــن ما 
يقرب من 750000 جنيه، ويتعدى ثمن السيارة 
المليون جنيه فى أغلب األحيان، وفى ذات الوقت، 
 ،Renault، Opel، Ford أعلنت شركات مثل
عــن تخفيضات فــى أســعــارهــا، وهـــى ســيــارات 
لديها عــددا من النماذج التى تستهدف الطبقة 
المتوسطة لطبيعة أسعارها، وفــى النهاية قام 
وكالء السيارات الصينية - التى ال تتمتع أساًسا 
بفوائد اتفاقية الشراكة المصرية األوروبية- ومع 
ذلك قاموا بتخفيض أسعار السيارات التى يتم 
استيرادها بمعدل يتراوح بين 11000- 14000 

جنيه، وهــى سيارات تقبل على شرائها الطبقة 
المتوسطة.

وعلى خلفية هذه التحوالت العملية التى حدثت 
على أرض الواقع، تتجلى قــدرة وسائل التواصل 
االجتماعى على تعبئة المجتمع، وهو استنتاج تم 
اختباره كثيرا وطالما أثبت صحته.. كما تتضح 
حقيقة مؤكدة أخرى تتمثل فى ضرورة إدراك أن 
القضايا التى باتت قــادرة على إحــداث حالة من 
التعبئة داخــل المجتمع المصرى، وقـــادرة على 
إحداث تحالف طبقى ليست قضايا الحريات أو 
التحول الديمقراطى، ولكنها قضايا اجتماعية 
واقــتــصــاديــة، حيث أصبحت هــذه القضايا هى 

الحاكمة ألبعاد المجال العام فى الفترة الراهنة.
وتبقى النقطة األهــم فى هــذا الملف هى أنه 
بات هناك توجه واضح من قبل المجتمع المصرى 
لمكافحة الغالء من خالل العمل الجماعى، وهى 
أرضية تختلف تماماً عن األرضيات الحقوقية، 
وأرضــيــات التحول الديمقراطى الــتــى شهدها 
المجتمع المصرى فى سياق السنوات الماضية 
ــدور وسائل  فيما يتعلق بالعمل الجماعى، أو ب

التواصل االجتماعى.

لم تكن حملة »خليها تصدى« مجرد محاولة إلجبار 
ــوكــالء على تخفيض أســعــار الــســيــارات،  التجار وال
ولكنها كانت نموذًجا واضــًحــا لنجاح فكرة تحالف 
المجتمع فــى مواجهة الــغــالء مــن ناحية، واستعادة 
وسائل التواصل االجتماعى لــدورهــا وأهميتها من 

ناحية أخرى.
وحول أسباب نجاح تلك التجربة وأساليب تعميمها 
واالستفادة منها، صدرت مؤخًرا دراسة بعنوان »حملة 
خليها تــصــدى.. تحالفات المجتمع ضــد الــغــالء«، 
ــاد عــقــل، خبير عــلــم االجــتــمــاع  أعــدهــا الــدكــتــور زيـ
ــدراســات السياسية  ــل الــســيــاســى بــمــركــز األهــــرام ل
واإلســتــراتــيــجــيــة، أوضـــح خاللها أن حملة »خليها 
تصدى - زيرو جمارك« انطلقت على مواقع التواصل 
االجتماعى، خاًصة موقع فيسبوك، خــالل األشهر 
الماضية منذ أواخر عام 2018، حيث بدأت صفحة 
الحملة فــى جمع الــعــديــد مــن األعــضــاء مــن خالل 
وسائل التواصل االجتماعى حتى وصلت اليوم إلى 
ــف عــضــو، بهدف  مــا يــزيــد عــن مليون وثــالثــمــائــة أل
مواجهة االرتفاع غير المسبوق وغير المبرر فى أسعار 
السيارات، خاصة بعد القرارات الخاصة باإلصالح 

االقتصادى وتعويم الجنيه.
وأكـــدت الــدراســة على أن الحملة كــان لها تأثير 
ملموس على سوق السيارات فى مصر، وتمكنت من 
تحقيق نتائج تمثلت فى خفض أسعار السيارات فى 
السوق المصرى من قبل الغالبية العظمى من الوكالء، 
وكان لها دورا مهما فى إحــداث حالة من الركود فى 

مبيعات السيارات.
وانتقل الدكتور زيــاد فى سياق ورقته البحثية إلى 
تحليل الــعــالقــة بين وســائــل الــتــواصــل االجتماعى 
من ناحية والمجتمع من ناحية أخــرى، فى محاولة 
لتحديد نوع القضايا التى من الممكن أن تحدث على 
أرضيتها حشد مجتمعى يصنع تغييًرا ملموًسا، حيث 
تبين من خالل هذا التحليل أن قضايا الغالء وجشع 
التجار والوكالء ومشاكل االحتكار لرفع األسعار تأتى 
على رأس هذه القضايا التى تمهد لحدوث الحشد 

المجتمعى أو تحالف المجتمع.
وأضاف »عقل« أن نجاح الحملة يعد مثااًل واضًحا 
يثبت أن المواطن له دور فى إصــالح أوضــاع خاطئة 

أو غير صحيحة، سواء فى المجتمع أو فى السوق أيا 
كانت السلعة، طالما تم ذلك بطرق سلمية، وقانونية، 

وبخطاب قادر على جذب المؤيدين.
الفــًتــا إلــى أن حملة »»خليها تــصــدى« جــاءت لكى 
تثبت أن إدعــاءات ركود المجال العام فى مصر غير 
صحيحة، وأنها إدعاءات قصيرة النظر ال تمتلك رؤية 

ُكلية لماهية المجال العام.
ــرد على من  وتــطــرقــت الــدراســة إلــى مــا يشبه الـ
يزعمون أن المجال العام أصبح فى حالة انسداد 
ويفتقد الــقــدرة على إحـــداث حــراك حقيقى ومؤثر 
على األرض، مشيرًة إلــى أن ما يحدث فى المجال 
العام المصرى فى اآلونة األخيرة يدل على تحول فى 

األرضية التى ينشأ من خاللها الحراك، حيث باتت 
القضايا االقتصادية، والمجتمعية، وحتى الرياضية، 
أكــثــر قـــدرة على صناعة تغيير ملموس بالمقارنة 
بالقضايا السياسية، وهو ما يدل على تراجع فى قدرة 
القوى السياسية المتنوعة على التواصل مع المجتمع 
بشكل عام، ويفضح حالة من التفسخ داخل صفوف 

هذه القوى.
وأوضــحــت الــدراســة أن أهمية الحملة تكمن فى 
أنها أعــادت إلقاء الضوء على دور وسائل التواصل 
االجتماعى فى إحــداث حالة من التعبئة والحراك 
ــعــام، مثلما كــان لــوســائــل التواصل  فــى الــمــجــال ال
االجتماعى دورا كبيرا فى السنوات الماضية، حيث 

كانت إحدى وسائل الحشد للتحركات الجماهيرية 
فى ثورات 25 يناير و30 يونيو، كما كان هناك بعض 
القضايا التى حركت وسائل التواصل االجتماعى 
فئات من المجتمع من خاللها، وأدت إلى التوصل 
لنتائج ملحوظة، وتجلى ذلك فى أن بعض البرامج 
الفضائية تعرضت لهجوم وُشنت ضدها حمالت عبر 
وسائل التواصل االجتماعى، أدت إلى صدور قرارات 
رسمية بإيقاف هذه البرامج سواء كانت اجتماعية أو 
رياضية أو سياسية أو كوميدية ساخرة، ومن ثم فإن 
هذا التأثير الذى تبلور اجتماعيا واقتصاديا يحدث 
مــرة أخــرى مــن خــالل حملة »خليها تــصــدى- زيــرو 

جمارك«.

 إيمان بدر

انفجار األسعار يبدأ بالبيض واألسماك بحلول شم النسيم 
ثم السكر والدقيق خالل رمضان مرورًا بالبنزين والفواتير

»خليها تعفن« وراء استقرار 
أسعار البطاطس والطماطم

حينما أعلن الرئيس السيسى قرار زيــادة المرتبات والمعاشات 
قال نًصا: »السلعة اللى تغلى بالش تشتروها لحد ما ترخص«، تلك 
الكلمات ال تعبر فقط عن نظرية العرض والطلب لتخفيض األسعار، 
وإجبار التجار الجشعين على عدم المغاالة فى هامش الربح، ولكنها 
تعيد إلى األذهان حمالت ناجحة انطلقت من خالل وسائل التواصل 
االجتماعى وصفحات »السوشيال ميديا« على شبكة اإلنترنت، تلك 
الحمالت التى جسدت تحالف المجتمع فى مواجهة غول الغالء 
وشبح الجشع، ولعل أبــرزهــا حملة »خليها تصدى« التى نجحت 
بالفعل فى تخفيض أسعار الــســيــارات، بجميع أنواعها وفئاتها، 
وأيضاً حينما وصل سعر كيلو البطاطس إلى 20 جنيها والطماطم 
إلــى 15 جنيه مطلع الصيف الحالى، ظهرت دعــوات مثل »خليها 
تعفن« والبحث عن بدائل للبطاطس كاألرز والمكرونة، والعودة إلى 
تصنيع الصلصة فى البيوت، كل هذه األفكار انتشرت عبر صفحات 
»الفيس بــوك«، واستطاعت أن تحقق 
نجاحا ليس فقط فى تخفيض األسعار 
واســتــقــرار األســــواق، ولكنها عكست 
هزيمة التاجر الجشع وانكسار مافيا 
االحــتــكــار فــى مــواجــهــة تــحــالــف قــوى 
الشعب وتكاتف جميع فئاته، بــدءاً من 
ربات البيوت الالتى نشرن الوصفات، 
وصوالً إلى خبراء القانون االقتصادى 
ــواق  والمتخصصين فــى ضــبــط األسـ
والـــبـــورصـــات، الـــذيـــن وصـــفـــوا هــذه 
الدعوات بأنها الوسيلة الفعالة لتطبيق 

مبدأ الحد المعقول لهوامش الربح.
وإذا كانت تلك األفــكــار قد نجحت 
مــع الــســيــارات ومــنــهــا إلـــى الطماطم 
ــنــصــح الــمــراقــبــون  ــاطـــس، ي ــطـ ــبـ والـ
بــضــرورة اإلســــراع إلـــى تطبيقها مع 
الــلــحــوم الــحــمــراء، الــتــى قفز سعرها 
إلـــى أكــثــر مــن 200 جنيه للكيلو فى 
بعض المناطق، ومن ثم يصبح الحل إلى جانب مقاطعة هذه اللحوم، 
الــتــوســع فــى انــتــشــار لــحــوم المجمعات االستهالكية وســرادقــات 
وســيــارات جهاز الخدمة الوطنية ومــديــريــات التموين والــزراعــة 
والمحافظات، التى تباع فيها اللحوم الطازجة بنحو 80 جنيه 
والمجمدة بأقل من 60 جنيه لبعض األنــواع، مع استخدام وسائل 
التواصل االجتماعى فــى نشر عناوين هــذه المنافذ إلــى جانب 
تجريس الجزارين الذين يصرون على رفــع األسعار بــدون مبرر، 
ناهيك عن صفحات التغذية السليمة والوصفات الصحية، التى تعلم 
ربة المنزل كيف تستغل أقل كميات ممكنة من اللحوم الحمراء فى 
إعداد وجبات صحية، مع إيجاد بدائل تحقق نفس النتيجة ونفس 

القيمة الغذائية بأسعار أقل.

وصفة »ست 
البيت« 

لتخفيض 
أسعار 

»اللحمة« 
قبل األعياد
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تفاصيل الطقوس الخاصة لرؤساء مصر فى رمضان

جميعهم التزموا بالصيام وأداء صالة الرتاويح وحضور احتفاالت ليلة القدر

اعتادت كل األجيال أن تردد كل عام مع حلول 
شهر رمضان المبارك عبارة »رمضان زمان كان له 

طعم تانى«، وألن أحدًا من الجيل الحالى لم يعش 
رمضان أيام زمان، وكل جيل يسمع من الذين 

سبقوه عن حكايات رمضان أيام زمان، اعتدنا أن 
نتعرف على بعض معالمه من األعمال الدرامية 

التى يعاد عرضها، أو من حكايات رواة التراث 
والمؤرخين، خاصًة حينما يتعلق األمر بطقوس 

الشهر الفضيل فى حياة زعماء مصر، وكيف كان 
كل منهم يقضى أيام وليالى شهر البركات.

ومن هؤالء الزعماء من قضى سنوات طويلة على 
كرسى الحكم، وبالتالى نجد رمضان فى حياته قبل 

ميالد األحفاد غيره بعد أن رزقه اهلل باألحفاد، 
ومنهم أيضًا من تغيرت حياته بعد تحرير سيناء 

وأصبح يقضى اعتكاف العشرة األواخر فى أحد 
مساجد أرض الفيروز.

أما القاسم المشترك بين جميع زعماء مصر، 
هو حرصهم جميعًا على االلتزام بالصيام وأداء 

صالة التراويح فى المساجد القريبة من بيوتهم، 
باإلضافة إلى حضور احتفاالت ليلة القدر، وتكريم 

حفظة القرآن الكريم.
وبخالف ذلك تتنوع طقوس الحكام المصريين 

وتختلف عاداتهم ومأكوالتهم المفضلة من زعيم 
إلى آخر، وهو ما نحاول التعرف عليه فى سياق 

السطور التالية.

 إيمان بدر

السيسى معتاد على ليالى 
الحسين الرمضانية فى الجمالية

مبارك يعشق الجمبرى والكافيار 
ويفضل قضاء رمضان فى شرم الشيخ

السادات يفطر مكرونة ويتسحر »فطير ومـِش« فى ميت أبو الكوم
يذكر كل أهالى قرية ميت أبــو الكوم بمحافظة 
المنوفية، خــاصــةً كــبــار الــســن منهم، أن الرئيس 
الراحل أنــور الــســادات كــان يقضى رمضان بينهم، 
فى بيته الذى أطلق عليه دار السالم بالقرية، وكانوا 
يرونه بأعينهم يتجول بين الشوارع والبيوت بدون 
حراسة، فى الفترة من بعد صالة العصر إلى آذان 
المغرب، ويجلس بينهم على »المصطبة« من آن 
آلخر ليأخذ قسط من الراحة، ويتجاذب أحاديث 
ودية مع الفالحين والفالحات.. وحين يؤذن لصالة 
المغرب، كان »السادات« يفطر على كوب الخشاف 
باللبن ويصلى المغرب مع أهالى القرية فى مسجد 
الشهيد عاطف السادات شقيقه، ثم يدخل إلى بيته 
ليفطر فى حديقة منزله على صينية خشبية أشبه 

بالطبلية.
وعــن وجباته المفضلة، قــالــت السيدة جيهان 
السادات فى تصريح سابق، إنه كان كثيًرا ما يفضل 
المكرونة بــدون صلصة مع قطع الطماطم واللحم 
الــمــشــوى، وحينما كـــان يقيم عــزومــات اإلفــطــار 
للشخصيات العامة فى منزله، كــان يحرص على 

وجــود البط والحمام والفطير المشلتت والعسل، 
على مائدة اإلفطار.

أمــا عــن السحور فــكــان »الـــســـادات« مــن عشاق 
الجبنة القديمة والِمش، وفى العشرة األواخــر من 
شهر الصيام كــان الرئيس الــذى أطلق على نفسه 
الــرئــيــس الــمــؤمــن، يعتكف فــى مسجد عــمــرو بن 
الــعــاص الُمقام داخــل ديــر سانت كاترين بسيناء، 
ويشكر الله الذى مّن عليه بالنصر والعبور وتحرير 

سيناء، خالل الشهر المبارك، الذى كانت له مكانة 
خاصة لــدى الــرجــل، ألنــه ُعــرف بتدينه والتزامه 
بالصوم والصالة وأداء الطقوس الدينية والعائلية، 
وأبــرزهــا صــلــوات الــتــراويــح والتسابيح والــقــيــام، 
وازدادت مــكــانــة شــهــر رمــضــان لـــدى »الـــســـادات« 
والــشــعــب الــمــصــرى بأكمله ليس بسبب الجانب 
الدينى فقط، ولكن الرتباطه بانتصارات العاشر من 

رمضان والعبور لتحرير األرض الغالية.

قبل اإلفطار يتمشى 
فى البلد ويقعد 

مع الفالحين على 
المصطبة

محمد نجيب يفطر باكيـًا ثم 
يصلى المغرب ويدعو على 

من ظلموه فى التراويح الملك فاروق كان يصوم رمضان 
ويفطر مع خدم القصر

عبد الناصر ممنوع من الحلويات 
بأمر »السكرى« ويفطر مع 

»عامر« أول أيام رمضان

يمارس رياضة الجرى وركوب الدراجات بعد صالة الفجر 

من الزيتون إلى المرج

يتناول المربى بالمكسرات بين اإلفطار والسحور 
ويتسحر لبن رايب بالقشطة والعسل

يتناول اإلفطار مع أوالده وأحفاده 
والسحور فول وزبادى

يتناول السلطة والدجاج المشوى على اإلفطار
ألن الرئيس عبد الفتاح السيسى نشأ فى حى الحسين ومنطقة 
الجمالية، فقد تشبع بــأجــواء الروحانيات المصرية وطقوس 
رمضان وثقافته ذات الطابع األصيل والمميز، ويروى أهالى الحى 
أنه كان يعمل فى ورشة والــده ألعمال األرابيسك حتى التحاقه 
بالثانوية الجوية، ووقتها كان يفطر مع والدته المعروف ارتباطه 

بها، أو بين عمال ورشة والده.
وحين التحق بالعسكرية أصبح يستمتع باإلفطار بين زمالئه 
الضباط والجنود، وال يفطر مع أسرته إال فى اإلجــازات، وحالًيا 
يفطر الرئيس مع أبنائه وأحفاده فى يوم الجمعة، إذا لم يكن لديه 

ارتباطات رسمية.
ويفضل »السيسى« تــنــاول السلطة والــدجــاج المشوى على 
ــا الــســحــور فــالبــد مــن وجـــود الــفــول والــخــضــروات  ــطــار، أم اإلف
الطازجة والــزبــادى، كما يحرص على ممارسة رياضة الجرى 
وركوب الدراجات، بعد صالة الفجر مباشرة، ومن أبرز طقوس 
السيسى خالل شهر رمضان أنه يهتم بختم القرآن الكريم وآداء 

صلوات التراويح والقيام.

طوال فترة حكم الرئيس األسبق حسنى مبارك، ظلت السيدة 
ــوزان مــبــارك زوجــتــه تــؤكــد كــل عــام حينما تــواجــه تــســاؤالت  سـ
صحفية عن الوجبات المفضلة للرئيس وأسرته، ظلت تزعم أن 
الفول هو الطبق الرئيسى على اإلفطار، وهو المفضل لدى جميع 

أفراد األسرة.
تلك المزاعم كانت تبدو غير منطقية، لــدى غالبية الشعب 
المصرى، أما بعد سقوط نظام »مبارك«، بثورة 25 يناير 2011، 
ــردد أنــه كــان مــن عشاق  تكشفت العديد مــن الحقائق، حيث ت
الجمبرى والكافيار والسى فــود، وكــان يفضل مأكوالت البحر 
األحمر، ويقضى فترات من شهر رمضان فى شرم الشيخ، إذا لم 

يكن لديه التزامات فى القاهرة.
ــارك« يحب صــدور  وبــخــالف الــمــأكــوالت البحرية، كــان »مــب
الحمام، أما نجليه عالء وجمال فكانا يفضالن الكباب ولحوم 
الضأن والمشويات، ويرسالن لطلبها من مطعم شهير، معروف 

بوجبات الكباب وفتة الموزة.
وألن »مــبــارك« العــب إســكــواش مــاهــر، قيل إنــه كــان يمارس 
رياضة اإلسكواش فى نهار رمضان، وبعد اإلفطار مع أسرته كان 

يصلى التراويح فى مسجد آل رشدان.

اللواء محمد نجيب، أول رئيس لجمهورية مصر العربية، 
الرجل الــذى ظلمه الجميع بما فيهم التاريخ، حين أغفل 
الحديث عــن دوره، بــل وتغافل لعقود حتى عــن ذكــر اسمه 
كأول رئيس لمصر، أما عن شهر رمضان فقد قضى الرجل 
النصف األول من حياته فى حى الزيتون، حيث كان يحرص 
فــور ثبوت رؤيــة هــالل رمضان على أن يــزور بيوت جيرانه 
جميًعا، ليهنئهم، ويصطحب رجال وشباب الحى إلى المسجد 
ألداء صالة التراويح فى أولــى ليالى شهر الصوم، كما كان 
يدعو أقاربه وأفــراد عائلته وجيرانه إلــى عزومات لتناول 

اإلفطار فى بيته.
أمــا النصف الثانى من حياته فقضاه محدد اإلقامة فى 
قصر مهجور بمنطقة المرج، ورغم الحزن الذى كان يخيم 
على حياته المتواضعة فى هذا المكان، ولكنه كان يتناول 
اإلفطار مع جندى األمن المركزى المكلف بحراسته، ويروى 
أهالى المنطقة أن الرجل كان دائم البكاء والدعاء فى صالة 
المغرب والتراويح على من ظلموه، ولكنه كان يدعو بصوت 
منخفض تخنقه الدموع، وحينما سمح له بالعودة إلى منزله 
إبــان حكم الرئيس األسبق حسنى مــبــارك، كــان قد أصبح 
شيًخا مريًضا يائًسا، لم يمهله القدر إال لفترة قصيرة انتقل 
بعدها إلى جوار ربه، ولكنه ظل حتى وفاته يحرص على أن 
يشرب الماء فور رفع أذان المغرب ثم يسارع إلى أداء الصالة 

والدعاء.

رغم أن كتب التاريخ واألعمال الدرامية ظلت لعقود تصور 
لنا الملك فــاروق آخر ملوك مصر، على أنه رجل فاسق سكير 
معربد، إرضاًء لنظام ثورة 1952، ولكن مؤخرًا بدأت تتكشف 
جوانب إيجابية من شخصية الملك الشاب، الذى حكم مصر 
وهو فى السابعة عشر من عمره، ووقتها التفت حوله جماعة 
اإلخــوان، وحرصوا على أن تلتقط له الصور وهو يؤدى صالة 
التراويح معهم، خلف الشيخ المراغى، وأطلقوا عليه الملك 
الصالح، وحتى بعد أن ابتعد الملك عن الجماعة، ظل يحرص 
فى كل عام على أن يتوجه بخطاب للشعب فور اإلعــالن عن 
ثبوت رؤية هالل الشهر الكريم، كما قيل إنه كان يلتزم بالصوم 
ويتناول طعام اإلفطار مع الخدم والعاملين فى القصر الملكى، 
ــآدب اإلفطار  ــان يقيم م ويجلس بينهم على األرض، بــل وك

للفقراء من ماله الخاص طيلة الشهر.
ــواع الطعام التى كــان يفضلها فــاروق، من المعروف  وعــن أن
أنــه كــان رجــل »أكــيــل«، يعشق اللحم الــضــأن، وكــان يسير فى 
القصر حامالً برطمان مربى بالمكسرات يتناوله بالملعقة 
بين اإلفطار والسحور، أما سحوره المفضل فكان لحم األرانب 
واألرز، ومشروبه الرمضانى المفضل كان اللبن الرايب بالقشطة 

وعسل النحل.

معروف عن الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، أنه 
كــان من أكثر رؤســاء مصر تديًنا والتزاما بالتقاليد 
المصرية األصيلة، لكنه كان أقلهم متاجرة بالتدين، 
حيث لم يكن يحب أن يقف أمــام عدسات المصورين 

أثناء أداء صالة التراويح أو تناول اإلفطار والسحور.
وفيما يتعلق بطقوس الزعيم الخالد خــالل شهر 
الــصــوم، أكــد المقربون منه أنــه لــم يكن يأكل التمر 
والحلويات، بسبب إصابته بمرض السكرى، ولكنه 
كان يفضل تناول لحوم الدواجن المسلوقة أو اللحوم 
الــحــمــراء المشوية مــع الــخــضــار الــمــســلــوق، حسبما 
كــان ينصحه األطــبــاء بعدم أكــل األطعمة الدسمة 

والمسبكة.
وفى أول أيــام رمضان كانت أســرة عبد الناصر تدعو 
أســرة المشير عبد الحكيم عامر على عزومة إفطار 
عائلى، حيث ارتبطت األسرتين بعالقة صداقة قوية 
امتدت إلى مصاهرة، بزواج شقيق عبد الناصر من ابنة 
صديق عمره عبد الحكيم، الذى كان بدوره يدعو أسرة 
»ناصر« لإلفطار فى بيته ليرد العزومة فى ثانى أيام 

رمضان.
ــاءت نكسة 5 يونيو 1967، لتسدل الستار على  وج
صداقة ناصر وعامر، حيث ساءت العالقة بينهما، على 
خلفية الهزيمة، وبعد وفــاة المشير وحــدوث الفجوة 
بين األسرتين، أصبح »عبد الناصر« يفطر مع أسرته، 
وخاصةً بعد زواج ابنتيه هدى ومنى، اعتاد أن يدعو كال 
منهما مع زوجها وأوالدها ليستمتع باإلفطار بين األبناء 

واألحفاد، الذين حمل غالبيتهم اسم الجد جمال.
أما عن وجبة السحور فقد كان الرجل يكتفى بسحور 
خفيف يقتصر على الفول بالليمون والزبادى، حتى ال 
يتعرض لمتاعب أثناء الصوم، الذى كان يحرص عليه 
طيلة حياته، رغم أن حالته كمريض ُسكر كانت تبيح له 

اإلفطار، ولكنه كان يصر على الصوم.
وفى سياق عالقته بالشعب، اعتاد الزعيم على أن 
ينزل للناس فى بعض ليالى رمضان بعد اإلفطار، ليوزع 
األقمشة الملونة بنفسه على الفقراء فى أواخر الشهر 

ومع اقتراب عيد الفطر

الرئيس المعزول محمد مرسى، مثل غيره من 
المنتمين لجماعة اإلخــوان المتأسلمين يعشقون 
األكــل الدسم بكميات ضخمة، أمــا عن »مرسى« 
تحديًدا فكان يهوى أكالت البط بالفريك والحمام 

المدفون فى طواجن األرز المعمر.
وحينما قضى رمــضــان فــى قصر االتــحــاديــة 
ــى واألخــيــرة، حرصت زوجته السيدة  للمرة األول
»أم أحــمــد« على أن تأمر العاملين فــى مؤسسة 

الرئاسة بأن يزرعوا فى حديقة القصر بدالً من 
الزهور النادرة، نباتات أخرى فى مقدمتها الفجل 
والجرجير، خاصةً مع قرب حلول شهر رمضان، 
ألن الرئيس كرجل ريفى ال يستطيع تناول الطعام 
بدون »حاجة خضراء«، للتخفيف من العطش فى 
رمضان.. وكان »مرسى« ال يفطر بمفرده وال حتى 
مع أسرته، ولكنه كان يجمع حوله موظفى الرئاسة 
وجميعهم من قيادات جماعة اإلخــوان اإلرهابية، 

ــان يصطحبهم معه إلــى أداء صــالة التراويح  وك
فى مسجد فاطمة الشربتلى، القريب من منزله 
بالتجمع الخامس، والغريب أن أعضاء الجماعة 
كانوا يصلون معه، أما حراسته من رجال الشرطة 
فــكــان يمنعهم مــن أداء الــصــالة معهم، ليظلوا 
واقفين حوله يحرسونه، دون أن يــؤدوا الصالة، 
تصديًقا لفكرة أن اإلخـــوان ال يصلون مــع غير 

المنتمين للجماعة.

»مرسى« سفاح البط و»الحمام المدفون« فى الفريك والطواجن

مرسى

مبارك

نجيبالسيسى

عبدالناصر

السادات

الملك فاروق
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مصر فى  المركز األول أفريقيـًا والثانى عربيـًا فى مجال العائدات من أرباح األلعاب اإللكترونية 

مصر والسعودية  تمتلكان أعلى نسبة انتشار للهواتف الذكية فى العالم

فرص واعدة لالستثمار المحلى

مصر فى المركز الثانى عربيـًا والـ37 عالميـًا

لقد أصبحت صناعة األلعاب اإللكترونية ليست مجرد 
مجاال للترفيه، بل تجاوزت ذلك لتصبح مجاال لممارسة 
الرياضة الذهنية، ومنصة كذلك لتطوير البرمجيات 
األخرى، وهو ما جذب االنتباه إلى أهمية االستثمار فى 

تلك التطبيقات لما تــدره 
به من مكاسب اقتصادية، 
خاصة أنها باتت تقوم على 
الدمج بين المهارات الفنية 

والتخصص فى البرمجة.
ولــم تعد أهمية صناعة 
ــوع جـــدل،  األلـــعـــاب مـــوضـ
ــســؤال:  بــقــدر مــا أصــبــح ال
ــر  ــويـ ــطـ ــن تـ ــ ــك ــ ــم ــ كــــيــــف ي
هـــذا الــقــطــاع واالســتــفــادة 
مــنــه كــمــصــدر مــهــم للنمو 
ــع  ــشــجــي االقــــتــــصــــادى وت
االبــتــكــار، خاصة فــى ضوء 
ــود فـــرص كــبــيــرة لنمو  وجــ
وجـــذب االســتــثــمــارات إلى 
هذا القطاع، حال امتالك 
ــة والــقــدرة معا على  ــرؤي ال
تنمية اإلبـــــداع واالبــتــكــار 
الــذى يمثل حاضنة التقدم 
ــى مــجــال  ــكــنــولــوجــى فـ ــت ال

األجهزة والبرمجيات، والتى أصبحت تلعب دورًا كبيًرا 
فى نمو االقتصاد الرقمى الــذى أصبح أحــد المصادر 
المهمة للنمو االقتصادى، وعلى الرغم من تواضع حجم 
االستثمار فى مجال األلعاب اإللكترونية فى مصر فقد 
حققت طفرة كبيرة فى مجال العائدات من أرباح األلعاب 
اإللكترونية فجاءت فى  المركز  األول أفريقًيا والثانى 

عربًيا.
وتشير التقديرات إلى أن عدد الشركات العاملة فى 
مجال األلعاب اإللكترونية تتراوح ما بين عشر شركات 
إلــى ثمانى عشر شركة، منها شركتان كبيرتان بحجم 

ــاب اإللــكــيــتــرونــيــة ســمــة الــصــنــاعــة بعد  ــع اكتسبت األل
ــشــركــات الكبيرة  ــددا كــبــيــرا مــن ال أن أصــبــح هــنــاك عــ
والمتخصصة فــى هـــذا الــمــجــال لــمــواكــبــة الــتــطــور فى 
السوق، ومواجهة زيادة الطلب والتغير المستمر فى أذواق 
المستهلك.. كذلك، اكتسبت تلك الصناعة شهرتها مع 
التطور فى مجال الهواتف الذكية والشبكات االجتماعية.. 
وقد وصل حجم سوق األلعاب اإللكترونية فى عام 2018 
إلى 137.9 مليار دوالر، مقارنة بنحو 121.7 مليار فى 
عام 2017، بينما وصل حجم عائدات  السوق عام 2018 
ما يزيد على 112 مليار دوالر ومن المتوقع أن يصل هذا 
العائد إلى 118.6 مليار دوالر فى عام 2019، بنسبة نمو 

قدرها 6.6% فى الفترة من 2015 إلى 2019.
وتعد الصين هى أكبر ســوق لأللعاب اإللكترونية فى 
العالم، حيث حققت ربع الدخل العالمى المتحقق من هذا 
القطاع، بما يزيد عن حجم الدخل الــذى حققته كل من 
الواليات المتحدة وألمانيا مجتمعتين.. كذلك، فإن األلعاب 
اإللكترونية للهواتف المحمولة تمثل 51% من حجم سوق 
األلعاب اإللكترونية فى سنة 2018، بقيمة 70.3 بليون 

دوالر.
ووفــق إحــصــاء لشركة »نــيــوزو« Newzoo فــى أكتوبر 
2018 لحجم العائدات من سوق األلعاب اإللكترونية ألكبر 
100 دولــة، جاءت الصين فى المركز األول عالمًيا بقيمة 
تقترب من 38 مليون دوالر، تليها الواليات المتحدة بقيمة 
30 مليون دوالر، ثم اليابان بقيمة 19 مليون دوالر، ثم كوريا 

استثمارات ال يتجاوز 1.7 مليون دوالر فقط.. وتمتلك 
مصر ستة استديوهات ناشئة لصناعة األلــعــاب منها 
 Rumbling ،2024 Castling Studios، Studios«

.»Games Studio
وتتميز السوق المصرية بوجود ما ال يقل عن 500 
مــطــّور يعملون فــى مــجــال تصميم وتــطــويــر األلــعــاب 
الرقمية، وبانخفاض أجور المبرمجين مقارنة بمثيالتها 
العالمية، ووجــود بيئة محفزة للنمو بعد اهتمام القيادة 
السياسية بالتحول الرقمى وصناعة البرمجيات وتطوير 
البنية التحتية المعلوماتية، وهــو أمــر تحتاجه صناعة 
األلعاب اإللكترونية، والتى ما هى إال عبارة عن محتوى 

رقمى.
ولكن الزال هذا القطاع يواجه عــدًدا من التحديات، 

الجنوبية بقيمة 5.6 مليون دوالر، ثم ألمانيا بقيمة 4.6 
مليون دوالر.. وعلى المستوى العربى احتلت السعودية 
المركز األول فى حجم عائدات سوق األلعاب اإللكترونية 

مثل محدودية األفكار المبتكرة مقارنة بالسوق العالمية، 
وانخفاض مستوى التعليم التكنولوجى، ونقص التمويل، 
ووجود بعض المخاطر االستثمارية المتعلقة بها، وهوما 
يؤثر فى حجم نمو السوق المحلية والصناعة الوطنية فى 
هذا المجال، ويحتاج تطوير وتوسيع حجم سوق األلعاب 
اإللكترونية فى مصر إلى العمل على توظيف القدرات 
النسبية التى تتمتع بها مصر، سواء من حيث وجود سوق 
ضخم، أو وجــود عدد من مطورى األلعاب اإللكترونية، 
وعدد كبير من خريجى الكليات والمعاهد المصرية فى 
مجال البرمجة والذين يشكلون قوة مهمة لتطوير هذا 
القطاع وزيــادة حجم مساهمته فى االقتصاد المصرى، 
وزيادة نصيب مصر من السوق العالمية فى هذا المجال، 

والذى بات يحقق أرباًحا متزايدة.

بقيمة 761 مليون دوالر، وفى المركز التاسع عشر عالمًيا، 
بينما جــاءت مصر فى  المركز الثانى عربًيا وفى المركز 
37 عالمًيا، بقيمة عائدات بلغت 286 مليون دوالر، وتحتل 
المركز األول على مستوى القارة األفريقية، بينما جاءت 
اإلمــارات فى المركز 41 عالمًيا بقيمة 226 مليون دوالر 
والثالث عربًيا، بينما جاءت قطر فى المركز الرابع عربًيا 
ورقم 48 عالمًيا بقيمة 171 مليون دوالر، وجاءت الجزائر 
فى المركز 54 عالمًيا والخامس عربًيا بقيمة 142 مليون 
دوالر، والكويت فى المركز 57 عالمًيا، والسادس عربًيا،  
بقيمة 124 مليون دوالر، والعراق فى المركز 58 عالمًيا، 
والسابع عربًيا بقيمة 109 ماليين دوالر، واحتل المغرب 
المركز 59 عالمًيا والثامن عربًيا بقيمة 105 ماليين دوالر.

وجــاءت سلطنة عمان فى المركز 62 عالمًيا، والتاسع 
ا، بقيمة 93 مليون دوالر، وجاءت لبنان فى المركز 71  عربًيً
عالمًيا والعاشر عربًيا بقيمة 70 مليون دوالر، واألردن فى 
المركز 78 عالمًيا والحادى عشر عربًيا بقيمة 46 مليون 
دوالر، بينما جاءت البحرين فى المركز 81 عالمًيا والثانى 

عشر عربًيا بقيمة 43 مليون دوالر.
وشملت الــشــركــات العشر األكــبــر فــى مــجــال األلــعــاب 
اإللكترونية فــى العالم فــى عــام 2017 شركة »تنسنت« 
Tencent الصينية بقيمة أربـــاح وصلت إلــى 12.701 
مليون دوالر فى عام 2017، وجــاءت »سونى« فى المركز 
الثانى عالمًيا بقيمة أربــاح 6.641 مليون دوالر، وجاءت 
شركة »بيزارد« BIZZARD فى المركز الثالث، وشركة 

وباإلضافة إلــى هــذه المقومات المادية المهمة فى 
مصر، لكن األمــر يتطلب أيضا زيـــادة الــوعــى بأهمية 
االستثمار بهذا الــقــطــاع، وأهمية رفــع دعــم صــادرات 
األلعاب اإللكترونية، واإلعفاءات الضريبية، بهدف تعزيز 
فـــرص اإلنـــتـــاج الــمــحــلــى.. 
ــارة هــنــا إلــى  ــ ــجــدر اإلشـ وت
ــات الــمــتــحــدة  ــ ــواليـ ــ أن الـ
ــى ســبــيــل الــمــثــال -  - عــل
تــقــدم إعــفــاءات للشركات 
العاملة فــى مــجــال ألعاب 
ــب  ــضــرائ ــو مـــن ال ــدي ــي ــف ال
بنسبة بلغت 35%.. أضف 
إلــى ذلــك ضــرورة االهتمام 
ــبــشــرى الــذى  بــالــعــنــصــر ال
ــى  ــاسـ ــعــب الــــــدور األسـ ــل ي
فـــــى هـــــــذه الـــصـــنـــاعـــة، 
ــال،  ــ ــم ــ بـــجـــانـــب رأس ال
ــك أيــضــا  ــ ــا يــتــطــلــب ذل ــم ك
ــى تــخــصــصــات  الــتــوســع فـ
هندسة وبــرمــجــة األلــعــاب 
ــة ضــمــن  ــ ــيـ ــ ــرونـ ــ ــتـ ــ ــكـ ــ اإللـ
ــات  ــع ــجــام ــخــصــصــات ال ت
المصرية، وتنمية الوعى 
بأهمية تــحــويــل الــطــاقــات 
السلبية المهدرة على مواقع التواصل االجتماعى إلى 
طاقات إنتاجية عبر التدريب وبناء القدرات فى مجاالت 
البرمجة، وريادة األعمال وتشجيع المشروعات الصغيرة 
والمتوسطة للشباب، وربــط رجــال األعمال والصناعة 

بالجامعات المصرية.
ويؤكد الخبراء إلى أن مصر تمتلك مقومات وفرص 
ــعــاب اإللــكــتــرونــيــة، وزيـــادة  كبيرة لتطوير صناعة األل
مساهمتها فى حجم الناتج المحلى اإلجمالى، وزيــادة 
فرص التصدير وزيــادة حصة مصر من السوق العالمية 

فى هذا المجال.

مايكروسوفت فى المركز الرابع، وشركة آبل فى المركز 
الخامس.  

وتعد منطقة الــشــرق األوســـط وشــمــال أفريقيا إحــدى 
األســــواق المهمة الــجــاذبــة فــى مــجــال صــنــاعــة األلــعــاب 
اإللكترونية لعوامل عديدة تتعلق بالنمو الكبير فى حجم 
المستهلكين لهذه السلعة، وحجم المندمجين فــى هذه 
الصناعة، لكن يظل معدل النمو فى حجم االستهالك أكبر 
ــرادات المتحققة من هذه  من معدل النمو فى حجم اإليـ

الصناعة.
ويلعب نمو السوق فى كل من مصر واإلمــارات والمملكة 
العربية السعودية الدور األبرز فى جر معدل النمو فى هذه 
المنطقة، لعوامل تتعلق بالنمو الكبير فى حجم هذه السوق 
فى هذه الــدول بسبب النمو السريع فى انتشار الهواتف 
الذكية، إذ تمتلك مصر والسعودية أعلى نسبة انتشار 
للهواتف الذكية فى العالم، بنسبة 80.6%، و65.2% على 

التوالى.
ويعد العالم العربى من أكبر المناطق استهالًكا لأللعاب 
اإللكترونية، وبخاصة مــع االنــتــشــار الهائل لتكنولوجيا 
االتصال والمعلومات والهواتف الذكية من جهة، وحجم 
شريحة الــشــبــاب الــتــى تــزيــد نسبتها عــن 60% مــن عدد 
الــســكــان، مــا يوفر سوقا ضخمة مــن مستهلكى األلعاب 
اإللكترونية، وهو ما جعل الدول العربية محط اهتمام من 
جانب كبرى الشركات العالمية فى مجال صناعة األلعاب 

اإللكترونية.

 سحر محمود

عدد الشركات 
العاملة فى 

المجال تتراوح ما 
بين عشر شركات 

إلى ثمانى عشر 
شركة

شركتان 
كبيرتان ال 

يتجاوز حجم 
االستثمارات 

1.7 مليون 
دوالر فقط

مفاجآت مثيرة حول ملف 
صناعة »األلعاب اإللكترونية« 

فى مصر

لم تعد »األلعاب اإللكترونية« مجرد مصدر للترفيه، بقدر ما أصبحت أيضًا أحد 
المصادر الجديدة للنمو االقتصادى ما أدى إلى تصاعد االهتمام بها مصريًا وعالميًا، 

األمر الذى يثير بدوره عددًا من  التساؤالت حول األهمية االقتصادية لهذه الصناعة، 
ومدى تأثيرها على المجتمع، خاصة فيما يتعلق بالتأثير اإليجابى لها كمصدر إضافى 

للنمو االقتصادى، ودورها فى تنمية االبتكار واإلبداع وتبنى تطبيقات التكنولوجيا 
الحديثة، وكيف، ومتى، أصبحت األلعاب اإللكترونية صناعة؟ وما هو حجم سوق األلعاب 

اإللكترونية؟ وما هى دوافع نمو هذه السوق وتحدياتها؟ وما هو تأثير األلعاب اإللكترونية 
على االقتصاد المصرى؟

هذه الحقائق والتساؤالت رصدتها وطرحتها دراسة  مهمة للغاية صدرت مؤخرًا 
بعنوان: »األلعاب اإللكترونية.. مصدر جديد للنمو االقتصادى«  والتى أعدها د. عادل 

عبد الصادق الخبير بوحدة الدراسات األمنية والعسكرية  فى مركز األهرام للدراسات 
السياسية واإلستراتيجية.. والتى كشفت عن الكثير من الوقائع والمعلومات المثيرة فى 

هذا الملف الخطير للغاية.

أشكال وألوان

زيادة السلوك العنيف عند المراهقين 
وارتفاع معدل جرائم القتل واالغتصاب

اآلثار االقتصادية 
لأللعاب اإللكترونية

ُتعبر األلعاب اإللكترونية عن أنشطة افتراضية يندمج من 
خاللها الالعبون داخل عالم افتراضى غير حقيقى، وذلك 
وفــق قواعد وضــوابــط محددة سلفا، وتنتهى بنتائج يمكن 

قياسها بطريقة كمية.
وتعمل هذه األلعاب عبر منصات مختلفة مثل التليفزيون 
ــى أو الهواتف  أو جهاز »الــبــالى ستيشن« أو الحاسب اآلل
المحمولة أوالتابليت، وغير ذلك من األجهزة المخصصة لها.

وتتنوع األلعاب اإللكترونية حسب المنصة المستخدمة؛ 
فهناك ألعاب الفيديو وألعاب الكمبيوتر والهواتف الذكية، 
ويحتاج تشغيل األلعاب اإللكترونية إلى وجــود البرمجيات 
المتخصصة عبر التطبيقات، والتصميم وتطوير المحتوى، 
واستخدام الرسوم المتحركة والجرافيك.. ثم تأتى مراحل 

اإلنتاج، والتسويق والتوزيع، وشبكة المطورين.
ــاب اإللــكــتــرونــيــة مــن حــيــث طبيعة  ــع ــواع األل ــ وتختلف أن
مشاركة الالعب؛ فهناك ألعاب ذات طبيعة قتالية، وألعاب 
السباق، وألعاب التفكير والذكاء واأللغاز، وألعاب المغامرات 

والمشاركة فى العوالم االفتراضية بصور مختلفة.

بجانب العائد االقتصادى المهم لأللعاب اإللكترونية، 
تقوم هذه األلعاب بدور ال يقل أهمية فى مجال إثارة التأمل 
والتفكير، وتشجيع الحلول اإلبداعية والتكيف، وتشجيع 
التفكير العلمى، وسرعة التفكير، والشعور باإلنجاز، وتطّوير 
مــهــارات المبادرة والتخطيط، وتحفّيز التركيز واالنتباه، 
والــذكــاء، وهــو مــا يكون لــه تأثيره فــى تعزيز قيم التنافس 

اإليجابى بين الفاعلين وتقوية العالقات االجتماعية.
وبالرغم من هذه المزايا، قد تساهم  األلعاب اإللكترونية، 
ــادة السلوك العنيف  وبخاصة فى حالة المراهقين، فى زي
ــاع مــعــدل جــرائــم القتل واالغــتــصــاب، واالعـــتـــداءات  ــف وارت
الخطيرة فى العديد من المجتمعات، األمر الذى يستوجب 
ــرورة أن تــكــون هــنــاك صناعة وطنية تعمل وفــق القيم  ضـ
المصرية، وتـــروج للرموز الثقافية والتاريخية بعيدا عن 
المؤثرات الخارجية غير مضمونة العواقب على الصحة 

النفسية والعقلية. 

ساهمت صناعة األلعاب اإللكترونية فى المملكة المتحدة 
فى توفير 47 ألف وظيفة فى عام 2016، ساهمت بإضافة 
حوالى 2.87 مليار دزالر فى الناتج المحلى اإلجمالى، بينما 
ساهمت فى توفير 65678 وظيفة فى الواليات المتحدة، فى 
العام ذاته، وأضافت إلى الناتج المحلى اإلجمالى أكثر من 

11.7 مليار دوالر.
وال تقتصر فرص العمل فى هذه الصناعة على البرمجة 
والتصميم وحسب، وإنما تشمل مجاالت أخرى مثل الرسم، 
والتسويق، والدعم الفنى، والموسيقى، والكتابة، واإلنتاج، 

وتحليل السوق.
ويتمتع الالعبون فى مجال األلعاب اإللكترونية بقدرات 
ابتكاريه قوية، ويعملون كمحفزات لالبتكار والنمو القائم 
على المعرفة فى مختلف الصناعات األخـــرى. كما يؤدى 
شراء األلعاب إلى شراء منتجات تكميلية أخرى مثل األجهزة 

المتصلة باإلنترنت.
وتساهم صناعة األلعاب اإللكترونية فى نمو االقتصاد 
بطرق عديدة، ليس فقط من حيث قيمة المبيعات المباشرة، 
ــكــار، وتــطــويــر التكنولوجيات  ــت بــل مــن حــيــث تشجيع االب
الــجــديــدة، وتنمية البنية التحتية لــلــخــدمــات المتقدمة 
عبراإلنترنت، وتحفيزالقطاعات التكميلية بما فى ذلك قطاع 

اإلعالم المرتبط بشكل كبير بصناعة الترفية.
وتنمو صناعة األلعاب اإللكترونية بشكل أســرع من أى 
قطاع آخر من قطاعات الترفية، مثل التليفزيون والفيديو 
والموسيقى والسينما والكتب، وهى صناعة تتميز بقدر كبير 
من الديناميكية والتطور وفق التحول الرقمى كبيئة حاضنة 
للنمو، وبخاصة بعد الــدور الــذى لعبته المنصات الجديدة 
للهواتف المحمولة فى مجال اإلنترنت والتطبيقات المختلفة 

فى مجال صناعة األلعاب.
ويــرجــع النمو الــمــتــســارع فــى هــذا الــقــطــاع إلــى عوامل 
عــدة، تتعلق بالنمو السريع فى حجم المستهلكين لأللعاب 
اإللكترونية، والنمو السريع فى حجم مستخدمى اإلنترنت 

والهواتف الذكية عالمًيا، ما أوجد سوًقا عالمية ضخمة.
أضف إلى ذلك عناصر الجذب التى تتمتع بها األلعاب 
اإللكترونية، حيث أصبحت األلعاب اإللكترونية جــزًءا من 

ثقافة األجيال الجديدة والناشئة.
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الحكم فى إعادة محاكمة العادلى 
بـ»االستيالء على أموال الداخلية«

محاكمة 43 متهمـًا 
بـ»حادث الواحات« 4 مايو

إعادة محاكمة مرسى وآخرين 
فى »التخابر مع حماس«

 نظر معارضة 6 متهمين
فى قضية إهانة القضاء

الحكم على ضابطى حدائق القبة و4 أمناء فى قضية »زلط«

نظر طعن أبو إسماعيل وآخرين على سجنهم فى »حصار المحكمة«

الثالثاء القادم.. الحكم فى اتهام حسن مالك وسعودى باإلضرار باالقتصاد القومى

الحكم فى دعوى إلزام النيابة اإلدارية 
بإخطار »المركزى للمحاسبات« 

بقراراتها فى المخالفات
القضاء اإلدارى يحدد مصير سعد الهاللى

فرض الحراسة على نقابة األطباء
حــددت محكمة القاهرة لألمور المستعجلة، جلسة 
30 أبــريــل للحكم فــى دعــوى تطالب بفرض الحراسة 
على نقابة األطباء، بسبب امتناع األطباء عن وضع الحد 
األقصى ألسعار وكشوفات الخدمات الطبية والمعروفة 

بـ»الفزيتا«.
كانت المحكمة استمعت لمرافعة لمقيم الدعوى هانى 
سامح، والذى قال إن نقابة األطباء يجب فرض الحراسة 
عليها بعد أن حادت عن الغرض الذى أنشأت من أجله 
وأصبحت خنجًرا فى ظهر الدولة والمريض المصرى 
وانتهكت قوانين إنشائها وعملت لصالح تربيح حفنة من 
أعضائها بالمخالفة لهدف إنشائها األصيل وهــو حل 
المشاكل الصحية للشعب وبالمخالفة للمادة 46 التى 
تضع حــًدا أقصى ألسعار الكشوفات الطبية- حسب 

الدعوى.

تواصل محكمة القضاء اإلدارى، نظر الدعوى 
ــن الــهــيــثــم هــاشــم ســعــد، المحامى  الــمــقــامــة م
والــنــاشــط الحقوقى، والــتــى طــالــب فيها بعزل 
الدكتور سعد الدين الهاللى من جامعة األزهر 
على خلفية تصريحاته المثيرة بشأن الميراث، 

فى جلسة 27 أبريل.
ذكرت الدعوى التى حملت رقم 15525 لسنة 
73 قضائية والتى اختصم فيها رئيس جامعة 
ــر بصفته، أن الــهــاللــى طــالــب بــمــســاواة  األزهــ
المرأة بالرجل فى الميراث وأيد القانون المزمع 
مناقشته فــى البرلمان التونسى، وهــو مــا يعد 
مخالفة للثابت مــن الــديــن الحنيف، ومــا أجمع 
عليه علماء المسلمين، وهو ما أكده فضيلة اإلمام 
األكبر شيخ األزهــر الدكتور أحمد الطيب، من 

تصدر محكمة القضاء اإلدارى، برئاسة المستشار 
يسرى الشيخ نائب رئيس مجلس الــدولــة، يــوم السبت 
القادم، بالحكم فى الدعوى المقامة من الجهاز المركزى 
ــة،  للمحاسبات، إللغاء قــرار رئيس هيئة النيابة اإلداري
فيما تضمنه من غل يد الجهاز أو أى جهة أخــرى عن 
رقابة القرارات التى تصدرها الهيئة، سواء بالحفظ أو 
الجزاء، وقصر الطعن على تلك القرارات أمام المحكمة 

التأديبية على ذوى الشأن دون غيرهم.
وذكـــرت الــدعــوى التى حملت رقــم 34055 لسنة 70 
ــة، يخالف  قضائًيا، أّن »قــرار رئيس هيئة النيابة اإلداري
ما نص عليه قانون الجهاز المركزى للمحاسبات، والذى 
نص على اختصاص الجهاز بفحص ومراجعة القرارات 
الصادرة من الجهات الخاضعة لرقابته، بشأن المخالفات 
المالية التى تقع بها، للتأكد من أن اإلجــراءات المناسبة 
اتخذت بالنسبة للمخالفات، وأّن المسئولية عنها ُحددت، 

وتمت محاسبة المسئولين عن ارتكابها«.
وأوضحت الدعوى أّن ذات النص يلزم الجهات المشار 
إليها، بموافاة الجهاز المركزى للمحاسبات بالقرارات 
المتعلقة بالمخالفات، خالل شهر من تاريخ صدورها، 

مصحوبة بأوراق الموضوع كافة. 

حـــددت محكمة جــنــايــات الــقــاهــرة المنعقدة 
بمجمع محاكم طــرة، جلسة 30 أبريل الجارى، 
للحكم فى اتهام رجلى األعمال المنتمين لجماعة 
اإلخوان حسن مالك، وعبدالرحمن سعودى و21 

آخرين باإلضرار باالقتصاد القومى.
ــإشــراف  ــة الــعــلــيــا ب ــدولـ ــت نــيــابــة أمـــن الـ ــان ك
المستشار خالد ضياء، المحامى العام األول 
ــرت تفتيًشا لمسكن حسن مالك  للنيابة، أجـ
وعثرت على مطبوعات تنظيمية تضمنت خطط 
جماعة اإلخــوان اإلرهابية لإلضرار باالقتصاد 
القومى عن طريق خلق طلب مستمر على الدوالر 
األمريكى لخفض قيمة الجنيه المصرى أمام 
العمالت األجنبية، والــقــيــام بعمليات إرهابية 
ــقــوات المسلحة والشرطة  تستهدف رجـــال ال

وقــطــاع الــســيــاحــة، خــاصــة الـــوفـــود الــروســيــة 
واألوروبية.

كما عثرت النيابة على مطبوع تضمن قائمة 
بالشركات األمريكية واإلمــاراتــيــة والسعودية 
الــعــامــلــة فــى مــصــر وخــريــطــة لــخــطــوط الــغــاز 
الطبيعى داخل مصر بغرض استهدافها بعمليات 
إرهابية، فضاًل عن العثور على مطبوع صادر عن 
جماعة اإلخوان اإلرهابية يحرض على استعمال 

القوة والعنف لقلب نظام الحكم القائم بالبالد.
وُعثر أيًضا بمسكن بعض المتهمين اآلخرين 
على مطبوعات تنظيمية أخــرى تتضمن دعــوة 
جــمــاعــة اإلخــــوان ألعــضــائــهــا للتجمهر وقطع 
الطرق، وأخرى تتضمن كيفية التأثير على الرأى 

العام.

حــددت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة 
بمجمع محاكم طـــرة، جلسة الــيــوم 24 أبريل 
للنطق بالحكم فــى محاكمة رئــيــس مباحث 
قسم حدائق القبة ومعاونه و4 أمناء شرطة، 
المتهمين بتعذيب وقتل المحتجز أحمد السيد 

عجمى الشهير بـ»زلط«.
والمتهمون فى القضية هم: رائد شرطة )ت. 
أ( رئيس قسم مباحث حــدائــق القبة، ونقيب 
شرطة )أ. م(، وأمناء الشرطة )م. ج(، و)أ. ش(، 
و)م. ع(، وعريف شرطة )ث. ط(، محبوسين 

جميًعا على ذمة القضية.
ووجــهــت الــنــيــابــة للمتهمين أنــهــم بصفتهم 

موظفيين عموميين، عذبوا المتهم أحمد السيد 
محمد عجمى، لحمله على االعتراف بارتكاب 
جريمة السرقة مــوضــوع الجنحة رقــم 8281 
لسنة 2018 قسم شرطة حدائق القبة، وأدى 
ذلــك إلــى موته بــأن طرحوه أرًضــا وشــدو وثاق 
يديه خلف جسده وانهالوا عليه ركاًل باألقدام 
وضربًا بالعصا وصعًقا بالكهرباء فى مواضع 
مختلفة مــن جــســده قــاصــديــن إجــبــاره وحمله 
على االعتراف بارتكاب واقعة الجنحة سابقة 
البيان واإلرشـــاد عن المسروقات فأحدثوا به 
اإلصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريعية 
والتى أودت بحياته، كما عذبا المجنى عليه 

ــراف  عــلــى شــريــف يــحــيــى، لحمله عــلــى االعــت
بارتكاب جريمة السرقة موضوع نفس الجنحة.

وأضافت النيابة فى أمر اإلحالة، أن المتهمين 
حازوا وأحــرزو أداتين »عصا وساعق كهربائى« 
مما يستخدم فى االعتداء على األشخاص دون 
مسوغ قانونى أو مبرر مــن الــضــرورة المهنية 

والحرفية.
وأحالت النيابة المتهمين لمحكمة الجنايات 
وفقا لهذه االتهامات مع استمرار حبسهم على 
ذمة القضية، وإرفــاق صحيفة الحالة الجنائية 
الخاصة بكل متهم، مع نــدب محامى صاحب 

الدور للدفاع عن كل متهم.

تنظر محكمة النقض، برئاسة المستشار مجدى أبو العال،  فى جلسة 
4 مايو القادم، الطعن المقام من حازم صالح أبو إسماعيل وآخرين، على 
األحكام الصادرة بحقهم بالسجن لمدة 5 سنوات؛ التهامهم بحصار محكمة 

مدينة نصر، والتى تعود وقائعها لديسمبر 2012.
كانت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، 
برئاسة المستشار شبيب الضمرانى، قضت فى 29 يناير 2017، بالسجن 
حضورًيا لحازم صالح أبوإسماعيل و5 متهمين آخرين لمدة 5 سنوات، كما 
قضت آنذاك بالسجن لمدة 10 سنوات بحق 11 متهًما آخرين »غيابًيا - 
هاربين«، وذلك فى اتهامهم بالقضية المعروفة إعالمًيا بـ»حصار محكمة 

مدينة نصر«.

محكمة الجنايات تسدل الستار على قضية »محاولة اغتيال السيسى«
تصدر محكمة جنايات القاهرة العسكرية 
المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم، الحكم 
فى قضية محاولة اغتيال الرئيس عبدالفتاح 
السيسى وولى عهد السعودية السابق محمد 

بن نايف.
كانت المحكمة أحالت أوراق 8 متهمين 
لمفتى الجمهورية إلبداء الرأى الشرعى فى 
ــاإلعــدام، فــى القضية التى  الحكم عليهم ب

تضم 292 متهًما وتحمل رقم 148 عسكرية.
ــم: )كــمــال عــالّم  والــمــحــالــون للمفتى هـ
محمد، وجــواد عطاء مصرى، ونبيل حسين 
على، وأحمد حسن سليمان، ومحمد زيادة، 
وطارق محمد شوقى، وأشرف سالم، وأسامة 

محمد عبدالسميع(.

كان المستشار نبيل أحمد صــادق النائب 
ــى الــقــضــاء  ــ ــام، أحــــال 292 مــتــهــًمــا إل ــعـ الـ
العسكرى لتكوينهم 22 خلية إرهابية تابعة 
لتنظيم واليـــة ســيــنــاء، بينهم 158 متهًما 
)مــحــبــوســيــن( و7 آخـــريـــن مــخــلــى سبيلهم 

والباقى هاربين.
كما نسبت للمتهمين الرصد والتخطيط 
ــس الــجــمــهــوريــة عــبــدالــفــتــاح  ــي ــال رئ ــي الغــت
السيسى مرتين، حيث كشفت التحقيقات أن 
التخطيط تم بين خليتين أحدهما بالسعودية 
ــه مناسك العمرة فى  الستهدافه خــالل أدائ
مكة المكرمة، وكذلك رصد مهبط طائرات 
األســرة الحاكمة بالسعودية ببرج الساعة، 
وقاموا بشراء بعض المواد التى تدخل فى 
تصنيع العبوات شديدة المتفجرات من سوق 
الكعكى بمكة المكرمة، وتخزينها بالطابق 34 
بالفندق معتقدين أن الرئيس السيسى سيقيم 

بالفندق خالل مناسك العمرة، وذلــك لقيام 
الرئاسة بالحجز فى الفندق، وتركوا المواد 

المتفجرة حتى استهدافه فى العام المقبل.
ــا الــمــحــاولــة الثانية الغــتــيــال الرئيس  أم
الــســيــســى كــانــت عــن طــريــق خــلــيــة ضباط 
الــشــرطــة المفصولين »مـــن بــيــن الضباط 
ــاط وطبيب  الــمــلــتــحــيــن«، قـــام بــهــا 6 ضــب
أسنان، وقاد الخلية الضابط محمد السيد 
الباكوتشى، وأفــرادهــا محمد جمال الدين 
عــبــدالــعــزيــز، وخــيــرت ســامــى عبدالمجيد 
محمود السبكى، والطبيب على إبراهيم 
حسن محمد، وتولى قيادة الخلية بعد وفاة 
الباكوتشى وأعضائها عصام محمد السيد 
على العنانى، وإســالم وسام أحمد حسنين، 
وحنفى جمال محمود سليمان، وكريم محمد 
حمدى محمد حمزة، ضابط شرطة باألمن 

المركزى.

قررت الدائرة 14، بمحكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد 
أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار معتز خفاجى، حجز 
إعـــادة محاكمة حبيب العادلى وزيــر الداخلية األســبــق و10 
موظفين بالوزارة التهامهم باالستيالء، وتسهيل االستيالء على 

المال العام بالداخلية، لجلسة 9 مايو للنطق بالحكم.
 وكــان قاضى التحقيق المنتدب من وزارة العدل قد قرر، 
إحالة حبيب العادلى وزيــر الداخلية األسبق والمتهم الثانى 
فى أمر اإلحالة لمحكمة الجنايات بتهمة االستيالء واإلضرار 
بأموال وزارة الداخلية بمبلغ 2 مليار و388 مليوًنا و590 ألًفا 
و599 جنيًها، كما أحالت المحكمة 11 موظًفا آخرين بالوزارة 

بتهمة تسهيل االستيالء على المال العام.
 جدير بالذكر أن محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار 
حسن فريد، قد قضت فى جلسة 15 أبريل 2017، بالسجن 
المشدد 7 سنوات لحبيب العادلى واثنين آخرين فى قضية 
االســتــيــالء وتسهيل االســتــيــالء على الــمــال الــعــام بالداخلية، 
ــرار الــعــمــدى بــالــمــال الــعــام، قضت بالسجن المشدد  واإلضــ
5 سنوات لـــ6 متهمين، والمشدد 3 سنوات لمتهمين اثنين، 
وانقضاء الــدعــوى لمتهمين لوفاتهما، كما قضت المحكمة  
بإلزام  حبيب إبراهيم العادلى، ونبيل سليمان »المتهم الثانى«، 
وسمير عبد القادر »الثالث«  برد مبلغ 195 مليوًنا و936 ألف 

جنيه وتغريمهم، مبلغ 195 مليوًنا و936 ألف جنيه.
وألزمت المحكمة المحكوم عليهم األول »حبيب العادلى« 
والثالث والخامس والسابع والثامن والتاسع والعاشر والحادى 
ــرد مبلغ 529 مليون جنيه،  عشر والــثــانــى والــثــالــث عــشــر، ب
ــزل جميع المتهمين من  وتغريمهم 529 مــلــيــون جــنــيــه، وعـ
وظائفهم، وتغريم المحكوم عليهم الثانى والثالث والخامس 
والتاسع والعاشر والحادى عشر والثانى عشر والثالث عشر، 

برد وتغريم مبلغ 62 مليون جنيه، وتغريمهم 62 مليون جنيه.

قــررت المحكمة العسكرية المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، 
تأجيل محاكمة 43 متهًما محبوسين واثنين آخرين هاربين فى 
حادث الواحات الذى راح ضحيته 16 من قوات األمن وإصابة 13 
آخرين، فى الدعوى المقيدة برقم 975 لسنة 2018 حصر أمن 
دولة عليا، المقيدة بعد قرار إحالتها إلى القضاء العسكرى تحت 
رقــم 160 لسنة 2018 جنايات غــرب العسكرية لجلسة 4 مايو 

لسماع أقوال الشهود.
كانت النيابة العامة، قررت فى أكتوبر الماضى، إحالة 43 متهًما 
محبوسين على ذمة القضية واثنين هاربين، إلى القضاء العسكرى 
يترأسهم اإلرهابى عبد الرحيم محمد عبد الله المسمارى )ليبى 
الجنسية( فى قضية اتهامه باالشتراك فى ارتــكــاب الجريمة 
ــواحــات البحرية والــتــى راح  اإلرهــابــيــة الــتــى وقــعــت بمنطقة ال

ضحيتها 16 من قوات األمن وإصابة 13 آخرين.

تستكمل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع 
محاكم طــره، إعــادة محاكمة الرئيس األسبق محمد 
مــرســى وآخـــريـــن فــى الــقــضــيــة الــمــعــروفــة إعــالمــًيــا 

بـ»التخابر مع حماس« فى جلسة 28 أبريل الجارى.
تعقد الجلسة بــرئــاســة المستشار محمد شيرين 
فهمى، وعضوية المستشارين عصام أبو العال وحسن 
السايس، وإلــيــاس إمــام ومحمد جمال محرم وكــالء 

النيابة، وأمانة سر حمدى الشناوى.
وكــانــت محكمة النقض قــد قضت فــى وقــت سابق 
بإلغاء أحكام اإلعــدام والمؤبد بحق الرئيس المعزول 
محمد مرسى و18 آخرين والسجن 7 سنوات للمتهمين 
محمد رفاعة الطهطاوى وأسعد الشيخة، فى قضية 

التخابر مع حماس وقررت إعادة المحاكمة.

تواصل محكمة جنايات القاهرة، نظر المعارضة 
المقدمة مــن المحامى منتصر الــزيــات و5 آخرين 
على حكم حبسهم 3 سنوات فى قضية إهانة السلطة 
القضائية، واإلساءة إلى رجالها والتطاول عليهم وذلك 
بعد رفض طلب رد هيئة المحكمة، وذلك  فى جلسة 30 

أبريل.
وأســنــدت هيئة التحقيق إلــى المتهمين تهم إهانة 
وسب القضاء والقضاة بطريق النشر واإلدالء بأحاديث 
فى القنوات التليفزيونية والمحطات اإلذاعية ومواقع 
التواصل االجتماعى اإللكترونية، من خــالل عبارات 

تحمل اإلساءة والكراهية للمحاكم والسلطة القضائية.

 حنان الشربينى 

 إسالم خالد 

 عادل عبدالله 
كــالم قــاطــع وحــاســم حــول هــذا الــمــوضــوع، وأن 
كالم فضيلته قد أنهى جدال حول هذه المسألة، 
فإذا بأحد أساتذة جامعة األزهر يفاجئنا بجدله 
حول قضية مساواة المرأة بالرجل فى الميراث، 
معتمًدا على منهج متخبط ومــتــرد اســتــدالالً 

واستنباًطا.
وأشــارت الدعوى إلــى أن الهاللى اعتاد على 
مثل هذه األقوال الشاذة؛ إذ أنه صاحب مقوالت 
منها أن البيرة حــالل، وأن الراقصة إذا ماتت 
وهى خارجة للعمل فهى شهيدة، وأن اإلسالم هو 
القرآن وال وجود للشريعة اإلسالمية، وأن الخمر 
حــالل مــا دام لــم يسبب السكر أو يذهب بعقل 
الشارب، ومنها أنه يجوز شرًعا الــزواج من ابنه 
الزوجة بعد موتها أو طالقها، وأن شهادة ال إله 
إال الله تكفى لإلسالم دون الشهادة بنبوة محمد، 
وأن أجر عامل الخمر حالل وأجر محفظ القرآن 

حرام، إلى آخر هذا الكالم الشاذ.

العادلى

مرسى

الهاللى

مالك

أبوإسماعيل
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الواقع على األرض يؤكد أن الشعب المصرى بكل شرائحه ومستوياته الشعبية 
وتنوعه الثقافى والسياسى، يقف فى هذه اللحظة بجدية أمام مسئولياته الوطنية، 

كل حسب رؤيته لمستقبل بلده، عبر المشاركة اإليجابية فى االستفتاء على 
التعديالت الدستورية، التى سبقتها حمالت دعائية، باتت معلومة للكافة، حيث 

تنوعت تلك الحمالت بين دعوات انطلقت على مواقع التواصل االجتماعى، 
ومن خالل الالفتات والمناقشات فى أماكن العمل والمقاهى، منها ما كانت تدعو 
للموافقة على التعديالت الدستورية، وللتصويت بـ»نعم« وأخرى تدعو للرفض 

والتصويت بـ»ال«، وكثيرة جدا الدعوات التى تحث على المشاركة بالنزول 
والتصويت حسب القناعات، بما يعنى أننا أصبحنا أمام احتكام حقيقى لإلرادة 

الشعبية، وعلينا إدراك الفارق الكبير بين الواقع على األرض، والذى تجسد جليا 
فى أيام االستفتاء والعالم االفتراضى، وما تبثه الفضائيات المشبوهة ففى الواقع 

خرجت الماليين بإرادتها الكاملة، لتبدى برأيها، إليمانها بدورها تجاه الوطن، 
ولقناعتها التامة بالمخاطر التى تحيط بنا من كل جانب، فهؤالء يخشون على البلد، 

وهذه مسئولية وطنية يجب الثناء عليها سواء المؤيدين أو المعارضين.

سيد سعيد يكتب:

التوزيع مؤسسة األهرام

والصغار، الكبار يــدركــون المخاطر بوعى أما 
الشباب فتنقصهم الخبرة، الجميع يحب وطنه 
بطريقته، لكن الفارق هو مساحة الوعى وإدراك 
المسئولية، نستثنى مــن ذلــك الحكم المطلق، 

المارقون طبًعا.
قطًعا، إن كل من ذهــب إلــى لجان االستفتاء 
مؤيًدا وداعــًمــا، لم يكن خروجه عبثًيا، بل ألنه 
تأكد واقتنع تماما بــأن هــذه التعديالت باتت 
ــة، لــتــرســيــخ مــفــهــوم ومــعــنــى اســتــقــرار  ــروريـ ضـ
الــدولــة، فمن ناحية، ليس منطقيا أو مقبوال 
ــان، أن نــجــرى انــتــخــابــات رئاسية  ألى سبب كـ
كــل 4 ســنــوات، فهذه الرفاهية ال 
تصلح إال للدول المستقرة وغير 
المستهدفة، ومن ناحية أخرى فإن 
الذين خرجوا لرفض التعديالت 
والتصويت بـــ»ال« فلديهم أسبابهم 
وقناعاتهم، وال يمكن التشكيك 
فى وطنيتهم، لكن عليهم احترام 
ــا كانت بشكل إيجابى  النتائج، أًي
ــن دون اخـــتـــزال الــوطــنــيــة فى  ومـ
شخوصهم فقط، فقد جرت العادة 
أن الــمــعــارضــيــن فــى مجتمعاتنا 
الشرقية، يختزلون الوطنية فى 
كــل مــن قــال ال والتشكيك فــى كل 
من يؤيد نظام الحكم مهما كانت 

األسباب الموضوعية للتأييد.
نحن إذا أمـــام اعــتــراف جمعى 
واضح وصريح، مفاده وجود حالة 
عدالة سياسية، تبلورت مالمحها 
بوجود إصرار رسمى وشعبى على 
إتاحة الفرص المتكافئة لمشاركة 
كل األطياف السياسية دون تفرقة، فلم يضبط 
مسئول أيا كان اسمه، وأيا كان منصبه أو موقعه 
فــى هــذا البلد دعــا المواطنين للتصويت على 
التعديالت بـ»نعم« فقد كان الجميع حريصا على 
قضية واحــدة هى الحث على المشاركة، الكل 
يدلى برأيه فى الصندوق دون رقابة من أحد أو 

وصاية من أحد.
ــادة.. علينا االعــتــراف بــجــرأة ومــن دون   يــا سـ
تــنــظــيــر، ومـــن دون الــبــحــث عـــن مصطلحات 
ظــاهــرهــا بـــراق وجــوهــرهــا فـــارغ، حــدث خالل 
عــدة عــقــود عملية تجريف ممنهجة للكوادر 
السياسية الــواعــيــة، كما جــرى تغييب العقول 
وإفــراغــهــا، فضالً عــن أن النخبة توجهت نحو 
تحقيق مكاسبها المادية ومصالحها الخاصة، 
وشهرتها الزائفة، ناهيك عن هشاشة اإلعالم 
وسطحيته، كل ذلــك ساهم بشكل أو بآخر فى 
غياب الوعى لدى المواطن، بل تم تركه، سواء 
بقصد أو دون قــصــد، وأغــلــب الــظــن بقصد، 
فريسة للزيف والــتــأثــر بــاإلعــالم الــكــاره الــذى 

يسعى للهدم دون البناء.
ــرورة استثمار  مــن هـــذا المنطلق، أرى، ضــ
الزخم الشعبى المؤيد للتعديالت والمعارض 
لــهــا ومــهــمــا كــانــت النتيجة لتوجيه الــطــاقــات 
نحو البناء، وأعــنــى بناء الــوعــى والثقافة عبر 
اإلعــالم أو النخب السياسية المختلفة، بهدف 
إحياء فكرة المشاركة فى قضايا الشأن 

إصرار رسمى وشعبى 
على إتاحة الفرص 

المتكافئة لكل األطياف 
السياسية من دون تفرقة 

المشاركة تعنى االحتكام 
لإلرادة الشعبية ودعوة 
لممارسة سياسية فى 

اإلطار الديمقراطى

ــد عــلــى جــانــب آخــر،  الــدســتــوريــة، يجعلنى أؤكـ
ــرورة لننظر  فــهــى، على األقـــل بالنسبة لــى، ضـ
إلى كل ما يجرى حولنا من خراب نتيجة غياب 
الدولة الدستورية، ليبيا والــســودان والجزائر، 
فالتعديالت دعوة لمذيد من االستقرار، وأيًضا 
إعطاء الرئيس فرصة مالئمة لتنفيذ برنامجه 
واتــمــام مــا بـــدأه مــن مــشــروعــات تنموية مرئية 
ــى تحققت  ــت ــازات ال ــجــ ــ ــذه اإلن ــه ــمــوســة، ف ومــل
فعليا عــلــى أرض الـــواقـــع، منها الـــذى اكتمل 
ــر لــم يكتمل، والــتــى لــم تكتمل ومطلوب  واآلخـ
إنجازها واالنتهاء منها، وعلينا معرفة أن هذه 
الــمــشــروعــات جــزء مــن برنامجه 
الذى انتخبه على أساسه الشعب، 
وطبعا هــذا القول ال ينطبق على 
الرئيس عبدالفتاج السيسى فقط، 
لــكــنــه يــنــســحــب بـــالـــضـــرورة على 
أى رئيس منتخب ولــديــه برنامج 

لصالح الشعب.
ــاق، حــســب  ــ ــي ــســ ــ ــذا ال ــ ــ ــى ه ــ ــ وف
ــيــس السيسى  ــرئ تــقــديــرى، أن ال
ــاف  ســيــســعــده مــشــاركــة كـــل األطــي
الــمــؤيــديــن والــمــعــارضــيــن على حد 
سواء، وبالتالى لن يغضبه بأى حال 
مــن األحـــوال أى مــعــارض، ويقينى 
ــقــوم بــتــحــيــة كل  أن الـــرئـــيـــس ســي
المشاركين، ألنه رئيس دولة مسئول 
عن معارضيه قبل مؤيديه، وتنفيذ 
برنامجه يخدم كل أطياف المجتمع 
واالستفتاء هو بمثابة دعوة لتثبيت 
ــة والــتــوجــه نحو دعم  ــدول ركــائــز ال
القيادة السياسية لتنفيذ طموحات 
الشعب فى التنمية والبناء، والقضاء على اإلرهاب، 

خاصة أن القضاء عليه بات وشيكا.
إن الــمــشــاركــة فــى االســتــفــتــاء، كــانــت ترجمة 
حقيقية لقدرة الدولة على إتاحة المناخ المالئم 
لحرية إبـــداء الـــرأى وهــى فــى تــقــديــرى، دعــوة 
ــار الديمقراطى  لــمــمــارســة سياسية فــى اإلطــ
والــخــروج مــن حالة الصخب والعشوائية التى 
اخــتــلــطــت فــيــهــا الــمــفــاهــيــم، ولـــم تــعــد هــنــاك 
فــروق واضحة بين المصطلحات، بين الحرية 
والفوضى، الدولة الدستورية والحالة الثورية، 
وهذا بدوره أن نلتفت إليه بقدر من الموضوعية، 
سيقودنا إلــى نتائح محفوفة بالمخاطر، لذا 
فــإن الـــدروس المستفادة مــن هــذه التعديالت، 
تكمن فــى كونها تجربة عملية مهمة للخروج 
ــراء التجربة  من حالة السيولة والتوجه نحو إث
الديمقراطية، وخــلــق حـــراك سياسى حقيقى 
يتفاعل معه المجتمع، ويرسخ فى نفس الوقت 
لفلسفة االحــتــكــام إلرادة الــشــعــب، بعيدا عن 
المزايدات والتشكيك والرفض العنترى لكل ما 
تنتجه اإلرادة المجتمعية من تفاعالت، لخدمة 

المجتمع وقضاياه المعيشية والسياسية.
إن طغيان المشاركة فى الشأن العام، وأعنى 
بــهــا كــل الــقــضــايــا، ســيــدفــع أى مــســئــول للعمل 
الجاد بهدف تحقيق مصالح المواطن، وسيضع 
 نفسه فى ميزان المساءلة، أمــا السلبية فهى

نجاة للمسئول.

التعديالت ضرورية لترسخ مفهوم 
ومعنى استقرار الدولة

خالل عدة عقود جرت عملية تجريف ممنهجة للكوادر السياسية الواعية وتغييب للعقول وإفراغها

العام والتحفيز على ممارستها فى االنتخابات 
الــرئــاســيــة والــبــرلــمــانــيــة والــمــجــالــس المحلية 
واالســتــفــتــاءات، وغيرها مــن أساليب وأشكال 
الممارسة الديمقراطية، باعتبار أن المشاركة 
هــى حــق أصــيــل ومــشــروع لــكــل مــواطــن يحمل 
الجنسية المصرية، فضال عــن ترسيخ القيم 
الوطنية، ولنا فــى مشاهد األيـــام الثالثة التى 
شهدت حالة الزخم دليل، مفاده أن المصريين 
خرجوا بكثافة، رغم شكاوى الكثيرين من الغالء 
وارتفاع األسعار وما شابه ذلك، إال أن الغالبية 
ــذا اإلدراك لــمــن ال يعلم هو  ــدرك تــمــامــا وهـ تـ

ــاتــج عــن صــدق  إدراك فــطــرى، ن
األحــاســيــس والمشاعر الوطنية، 
بأن البلد شهد فى السنوات القليلة 
الــمــاضــيــة تــغــيــيــرا جــذريــا يجرى 
على األرض وبـــات ملموًسا، كما 
ال يستطيع أحـــد التشكيك فيه، 
هــذا التغيير لــم يكن ليحدث إال 
من خالل منهج ورؤية إلدارة شئون 
ــة، اعــتــمــدت بــاألســاس على  ــدول ال
توجيه الموارد بصورة مثلى، وقراءة 
دقيقة لمجريات الــواقــع المحلى 
ــروف الــدولــيــة،  ــظـ واإلقــلــيــمــى والـ
فــصــدق المشاعر بــلــور قناعاتهم 
باالستقرار واألمــن والقضاء على 

اإلرهاب والفوضى.
 جــانــب آخــر يجب لفت االنتباه 
إليه، وهــذا الجانب تكمن أهميته 
فى أن دعــوات التأييد والمعارضة 
والــخــروج إلــى االستفتاء، بقدر ما 
هــى اخــتــالف على آراء سياسية، 

بما يعنى االختالف فى وجهات النظر، وهذا هو 
المهم فى تقديرى، يعنى االتفاق بين األطياف 
المختلفة على الخروج والمشاركة فى االستفتاء، 
وهــذا يعنى أيــضــا، االتــفــاق على وجــود دولــة.. 
ــادرة على اتــاحــة الــفــرص أمـــام الجميع  دولـــة قـ
لممارسة الديمقراطية.. دولة قــادرة على إدارة 
التنوع الثقافى والفكرى والسياسى، وهذا يعنى 
أن االختالف هنا لصالح الدولة وليس اختالفا 
على الدولة، وبالتالى سينتقل تلقائيا الخالف فى 
الرأى من مرحلة الصراع بين النخب السياسية، 
إلــى مرحلة المنافسة السياسية بحماية من 

الدستور. 
 فى سياق الزخم الشعبى الملموس والمرصود 
مــن وســائــل اإلعـــالم المحلية والعالمية، يقفز 
سؤال جوهرى ومهم مفاده وماذا بعد؟! اإلجابة 
ليست افتراضية أو عــابــرة، أو خــرجــت جــراء 
التفاعل العاطفى مــع حجم المشاركة، لكنها 
إجابة بديهية، إذا كانت نتيجة االستفتاء بالقبول، 
أى أن الغالبية قالت »نعم«، فإننا سنكون أمام 
حالة من الرضا الجمعى على العقد االجتماعى 
الجديد، بمعنى أن الجميع عليه االلتزام ببنود 
العقد وااللـــتـــزام بمقتضياته، أمــا إذا جــاءت 
النتيجة بالرفض فإننا سنبقى على الدستور 
ــوال على الجميع،  قبل التعديل، وفــى كــل األحـ
التوجه نحو المشاركة الحقيقية فى عملية البناء 
التى بــدأت فعليا، فاالستفتاء عــل التعديالت 

لى مالحظة، أرى أن طرحها فى هذا السياق 
ضـــرورى.. إذا كــان خــروج المواطنين فــى تلك 
ــظــروف الــتــى تمر بها الــبــالد إلعـــالن رأيهم  ال
فــى التعديالت الــتــى استقر عليها البرلمان، 
فــإن ذلــك لــم يــحــدث لصالح رئــيــس بعينه، أو 
بمعنى أكثر دقة، لم يكن الخروج للمشاركة فى 
االستفتاء على التعديالت الدستورية، لصالح 
الرئيس عبدالفتاح السيسى، إنما لصالح الوطن 
ومؤسساته واستقراره، وأعنى بالظروف التى 
تمر بها الــبــالد، المخاطر التى تحيط بنا من 
حدودنا الغربية والجنوبية والشمالية الشرقية، 

وكـــذا حجم الــمــؤامــرات الدولية 
واإلقــلــيــمــيــة، ومـــحـــاوالت توطين 
اإلرهــاب فى المنطقة بعد إجالء 
اإلرهابيين بمعرفة تركيا للزج بهم 
فى الدول الحدودية المجاورة لنا 

وتحديدا ليبيا والسودان.
ــزخــم، هــنــاك فئة  فــى مقابل ال
اتــخــذت مــن الفيسبوك ساحات 
ومـــنـــصـــات لــلــتــنــظــيــر والـــدعـــوة 
للمقاطعة، فضال عــن التشكيك 
فــى كــل شــىء واالســتــهــانــة بـــأدوار 
ــن لـــلـــنـــزول  ــ ــي ــ ــداع ــ ــن ال ــ ــريـ ــ اآلخـ
والمشاركة بدون توجيه.. الهدف 
ــتــحــفــيــز على  ــى هـــو ال ــابـ ــجـ اإليـ
ــادات  ــي ــا ق الــمــشــاركــة.. شــاهــدن
شعبية ورمـــوزا سياسية وفنانين 
وأحــزابــا ونخبا واعــيــة، يحفزون 
ــة،  ــشــارك ــم ــى ال ــل ــن ع ــي ــواطــن ــم ال
المشاركة فقط.. شاهدنا أيضا 
ــوخــا وعــجــائــز يــذهــبــون مع  شــي

أبنائهم وأحــفــادهــم.. شاهدنا أســرا تصطحب 
ــو يشى  ــى جـ ــور فـ ــتــقــطــون الـــصـ األطـــفـــال ويــل
بالسعادة.. شاهدنا أيضا الــدعــوات من نجوم 
المجتمع للمشاركة.. ما أود التأكيد عليه أن هذه 
األجواء كانت تلبية حقيقية لنداء الوطن، فضالً 
عن إلقاء الضوء على ملمح مهم يجب أن يكون 
حاضرا باستمرار فى الذهنية المصرية، مفاده 
توجيه رسالة واضحة إلــى كل المتربصين فى 
الداخل والخارج، تؤكد أن المصريين جاهزون 
دومـــا لحماية بلدهم ودعـــم مؤسساتها.. أما 
الــحــديــث عــن مناضلى الفيسبوك، فــهــؤالء ال 
يمكن إقصائهم عن الحراك الشعبى العام الذى 
أثبت حضوره، بمعنى أنهم يحبون بلدهم لكنهم 
تــركــوا بـــدون تــوعــيــة، وهناك 
مسئولية تــجــاه الــدولــة 
لتوعيتهم، لـــذا فــإن 
المساحة الشاسعة 
بين أفــكــار الكبار 

الجوانب المضيئة
فى االستفتاء على 

التعديالت الدستورية 

النخب السياسية 
بحثت عن مصالحها 

وتركت الشباب 
فريسة للزيف 

والتأثر باإلعالم 
الكاره الذى يسعى 

للهدم دون البناء

دعوات التأييد 
والمعارضة 
هى اختالف 

على آراء 
سياسية 

وليست اختالًفا 
على الوطن
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