حكايات وأسرار مثيرة من حياة
«الرجل الغامض» حسين سالم

تقرير أمنى للرئاسة :تكلفة انتخابات المحليات
« »5مليارات جنيه والغرب لن يهتم بتأجيلها
غليان فى المحليات بعد إعالن
المرحلة األولى من «مسابقة القيادات»

قائمة المشروعات واالستثمارات
المصرية داخل دول
القارة اإلفريقية

« »3مقترحات على مكتب وزير الكهرباء تهدد جيوب المصريين

المليارات الضائعة داخل مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى بالمحافظات

أحمد نظيف يطلب استرداد
 239ألف جنيه من البنك المركزى

ضياع  1200مليون جنيه فى المشروع القومى للقرية المصرية بأسيوط
مشاكل فنية فى شبكة مياه سمنود البالغ تكلفتها  149مليون جنيه
قصة إهدار  1154مليون جنيه فى مشروع محطة المياه بالفيوم
كارثة :مشروعات تكلفت  587مليون جنيه لم يتم استالمها منذ عام 2006

رئيس الوزراء يحقق فى وقائع
ظلم «وزير الرى للمزارعين»

رئيس مجلس اإلدارة

سيد سعيد
رئيس التحرير

محمد طرابيه
اإلصدار الثانى  -العدد 258

األربعاء  2019/8/28السنة العاشرة

الثمن  ٢جنيه
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ضغوط على رئيس الحكومة لـ«تثبيت»  34ألف عامل مؤقت فى «مشروعات التشجير»
القضاء اإلدارى يحدد
مصير انتخابات األهلى

اشتعال الصراع بين اللجنة
المؤقتة و«عمومية» اتحاد الكرة

باألرقام  :ثروة
الفنان المصرى
العالمى رامى مالك

أميتاب باتشان
يعيش على
 %25فقط
من كبده

التفاصيل الكاملة لالتصال
التليفونى بين هيفاء وهبى وإليسا
بعد إعالن اعتزالها الغناء

التقديم ينتهى فى  29أغسطس

قائمة التخصصات المطلوبة بقسم
الضباط المتخصصين بكلية الشرطة

يوسف بطرس غالى يطعن على حكم حبسه
وإلزامه برد مبلغ  35مليون جنيه

مهلة أخيرة للزمالك
لقيد بديل لـ«كهربا»

قريب ًا  ..تطبيق مرحلة خامسة لحذف غير مستحقى الدعم التموينى
كأس مصر 98 ..عام ًا
من األسرار والحكايات

وزارة األوقاف تواصل فتح باب التقدم لمراكز
الثقافة اإلسالمية للعمل خطباء مكافأة

روشتة علمية لتطوير
منظومة النقل فى مصر

طاقية اإلخفا

العـدد 258
األربعاء 2019/8/28

جريدة

رسميـا رئاسة المحكمة الدستورية العليا
«مرعى» يبدأ
ً
كريم سعيد

يــتــرأس المستشار سعيد مــرعــى رئيس
المحكمة الــدســتــوريــة الــعــلــيــا ،أول جلسة
لــه بالمحكمة ،وذلــك عقب اختياره رئيسا
للمحكمة خلفا للمستشار الدكتور حنفى على
جبالى بعد بلوغه سن المعاش ،والتى تنظر
خاللها عــددا مــن القضايا أبــرزهــا الطعن
بــعــدم دســتــوريــة نــص الــمــادة  76مــن الئحة
العاملين بالبنك المركزى ،ونزاع المالية مع
الشركة المصرية للمشروعات السياحية
العالمية بشأن الربط الضريبى على الشركة
خالل فترة معينة.
وخـــرج مــن المحكمة الــدســتــوريــة خــال
العام القضائى الجديد لعام  ،2019كل من
المستشار حنفى جبالى والمستشار السيد

عبد المنعم حشيش ،وذلــك لبلوغهما سن
التقاعد المحدد للقضاة بـ 70عاما.
واستند قــرار رئيس الجمهورية باختيار
المستشار سعيد مــرعــى رئــاســة المحكمة
الدستورية العليا ،إلى ما نصت عليه المادة
األولـ ــى مــن الــقــانــون رق ــم  48لسنة 1979
الــمــعــدل بــالــقــانــون رق ــم  78لسنة ،2019
الخاص بالمحكمة الدستورية بــأن «يختار
رئيس الجمهورية رئيس المحكمة من بين
أقــدم خمسة نــواب لرئيس المحكمة ،ويعين
رئيس الجمهورية نائبا لرئيس المحكمة من
بين اثنين ترشح أحدهما الجمعية العامة
للمحكمة ويرشح اآلخر رئيس المحكمة».
ووفقا لتعديل قانون المحكمة الدستورية
العليا ،فــإنــه خــال األيـــام المقبلة ستقوم
الجمعية العامة للمحكمة باختيار مرشح
من هيئة المفوضين ويختار رئيس المحكمة

مرعى

مــرشــح آخــر وإرســـال اســم المرشحين إلى
رئــيــس الجمهورية الخــتــيــار أحــدهــمــا نائبا
ج ــدي ــدا لــرئــيــس الــمــحــكــمــة وضــمــه ضمن
تشكيلها ليكون عددهم  13نائبا.
ويصبح تشكيل هيئة المحكمة الحالى
بــتــولــى الــمــســتــشــار ســعــيــد مــرعــى رئــاســة
المحكمة الدستورية العليا ،مكونا من 12
قاضيا يأتى ترتيبهم وفقا لمبدأ األقدمية،
المستشار محمد خيرى طــه النجار نائبا
أول لــرئــيــس المحكمة والــــذى تــم تعيينه
نائبا بالمحكمة بــتــاريــخ  2أكــتــوبــر ،2001
والــمــســتــشــار عـ ــادل عــمــر شــريــف الــنــائــب
الثانى للمحكمة بتاريخ  31ديسمبر ،2012
والمستشار رجب سليم بتاريخ  1يوليو ،2013
والمستشار بــولــس فهمى بــتــاريــخ  1أبريل
 ،2014والمستشار الدكتور حمدان فهمى
بتاريخ  1أبريل  ،2014والمستشار محمود
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غنيم بتاريخ  5سبتمبر  ،2015والمستشار
حــاتــم بــجــاتــو بــتــاريــخ  5سبتمبر ،2015
والمستشار الــدكــتــور محمد عــمــاد النجار
بتاريخ  5سبتمبر  ،2015والمستشار الدكتور
عبد العزيز سالمان بتاريخ  7مايو ،2016
والمستشار الدكتور طارق عبد الجواد شبل
بتاريخ  3أكتوبر  ،2017المستشار طارق عبد
العليم أبو العطا  31يوليو .2018
كما أنــه مــن المقرر تعيين أعــضــاء جدد
فى هيئة المفوضين وتصعيد رئيسا لها فى
حال ضم رئيسها الحالى لتشكيل المحكمة
كــنــائــب وذلـــك وفــقــا لــمــا نــص عليه تعديل
قانون المحكمة فى أن «و ُيعين رئيس هيئة
المفوضين وأعــضــاؤهــا بــقــرار مــن رئيس
بناء على ترشيح رئيس المحكمة
الجمهورية ً
وبعد أخــذ رأى الجمعية العامة للمحكمة،
وذلك كله على النحو المبين بالقانون».

أسبوعية  -شاملة  -مستقلة تصدر بترخيص
من املجلس األعلى للصحافة عن دار
«عيون» للصحافة والطباعة والنشر
والتوزيع «ش.م.م»
نائب رئيس التحرير:

محمد عبداللطيف
مدير التحرير:

أحمـ ـ ــد سعيد
الرياضة:

محمد الراعى
املستشار القانونى:

أحمد نظيف يطلب استرداد 239
ألف جنيه من البنك المركزى
تنظر الدائرة المدنية ،بمحكمة جنوب القاهرة ،أولى
جلسات الدعوى المقامة من الدكتور أحمد نظيف ،رئيس
وزراء مصر األسبق ،للمطالبة باستعادة مبلغ  239ألف
جنيه تم دفعهم غرامة فى قضية صــدر لصالحه حكما
بالبراءة فيها من محكمة النقض ،فى تمبر المقبل.
وأق ــام نظيف الــدعــوى التى حملت رقــم  2234لسنة
 ،2019ضــد محافظ البنك الــمــركــزى والــنــائــب الــعــام،
المحامى العام لنيابات جنوب القاهرة بصفتهم.
وتضمنت الــدعــوى ،أنــه بتاريخ  12يوليو  2011صدر
حكما فى القضية رقم  2291لسنة  2011جنايات السيدة
ً
زينب ،والمقيدة برقم  157لسنة  2011كلى جنوب القاهرة
بمعاقبة أحمد محمود نظيف بالسجن لمدة  5أعــوام
وتغريمه مبلغ مالى ،وبتاريخ  5مارس  2013نفاذًا للحكم
الــصــادر فى الجناية تم سحب مبلغ  239231جنيه من
البنك األهلى وبنك مصر من حساب الشاكى وتحويلهم
لحساب النيابة بالبنك المركزى ،ما دفعه للطعن على
الحكم الصادر ،وقضت محكمة النقض بالبراءة النهائية
الباتة وتم وإلغاء الحكم فى  24فبراير .2015
وأضافت الدعوى أن الشاكى تقدم لصرف المبالغ إال
أنه فوجئ بأنه تم سحب هذه المبالغ من حسابه وتحويلها
إلى حساب النيابة العامة بالبنك المركزى دون إعالنه
بذلك فتقدم بطلب للجنة فــض المنازعات برقم 125
لسنة  ،2018وما انتهى إليه القضاء البات أن سبب الوفاء
الذى قام به المدعى زال بنقض الحكم وهو يجوز للمدعى
اســتــرداد المبالغ السابق سدادها نفاذًا للحكم الصادر
بــالــبــراءة ل ــزوال السبب ال ــذى بموجبه تــم دفــع المبالغ
المطالب بها.

نظيف

يوسف بطرس غالى يطعن على حكم حبسه
وإلزامه برد مبلغ  35مليون جنيه

بسبب زيادة إيجار األراضى من 1000
إلى  16000جنيه للفدان سنوياً

رئيس الوزراء يحقق فى «ظلم»
وزير الرى لمزارعى البحيرة

تستكمل محكمة جــنــايــات الــقــاهــرة ،برئاسة
المستشار سيد عبد العزيز التونى ،إعادة إجراءات
مــحــاكــمــة يــوســف بــطــرس غــالــى ،وزيـ ــر المالية
األسبق ،على الحكم الصادر ضده غيابيا بالسجن
المشدد  15سنة ،وعزله من وظيفته ،وإلزامه برد
مبلغ  35مليونا و 791ألف جنيه ،وبغرامة مساوية
لقيمة هــذا المبلغ ،التهامه بــاإلضــرار العمدى
بأموال الجهة التى يعمل بها فى جلسة  1سبتمبر
المقبل.
وكانت النيابة قد أسندت إلى المتهم أنه خالل
الفترة من  2004حتى  2011بدائرة قسم مدينة
نصر ثــان أص ــدر قـــرارا وزاريــــا رقــم  165لسنة
 2005والــذى تم بموجبه تجميع نوعيات معينة
من السيارات المنتقاة المتحفظ عليها على ذمة
مالكيها لــدى مصلحة الــجــمــارك بــداخــل ساحة
جمركية ملحقة بــوزارة المالية وتصرف فى هذه
الــســيــارات دون مــوافــقــة مالكيها بتخصيص 6
سيارات منها لموكبه الشخصى و 96سيارة لجهات
أخرى.
وتبين أن تلك السيارات بقيمة  35مليونا و 791ألف
جنيه ،ما أدى الستهالك هــذه السيارات بغير وجه
حق وانخفاض ثمنها بالمخالفة للقانون رقم  66لسنة
 1963المعدل بشأن الجمارك والئحته التنفيذية التى
تقضى باالحتفاظ بهذه السيارات بحالتها لتسليمها
لمالكيها بعد ســداد الرسوم أو بيعها وإيــداع نصيب
مالكها بخزانة مصلحة الجمارك.

تلقى د .مصطفى مدبولى رئيس الوزراء الكثير
من الشكاوى من مزارعى محافظة البحيرة والتى
كشفوا فيها عن تضررهم من قرار الدكتور محمد
عبدالعاطى وزيــر الموارد المائية والــرى ،بشأن
زي ــادة أســعــار حــق االنتفاع أو
تأجير أمــاك الــرى والصرف
الــتــابــعــة لـــــــــوزارة الـــمـــوارد
المائية وال ــرى ،من  30قرشا
للمتر الواحد فى السنة إلى 4
جنيهات بالنسبة الستغالل
األرض فى الزراعة ،وعن المتر
مبانى ارتفع من  4جنيهات إلى
عبدالعاطى
 12جنيها سنويا ،وعن إيجار
المتر الستغالله فى التشوين
زاد من  8جنيهات إلى  96جنيها فى السنة.
وطالب المزارعون بضرورة التراجع عن هذا
القرار مراعاة لظروفهم المعيشية الصعبة وزيادة
أسعار مستلزمات اإلنتاج الزراعى بصورة كبيرة
للغاية خالل الفترة الماضية.

عصام االسالمبولى
جرافيك:

أحمـ ـ ــد محمـ ـ ــود
إخراج:

أحمد الريس
جمع تصويرى:

محمد عبداهلل
املراجعة اللغوية:

عبد الصمد البحيرى
محمود جابر
املقاالت املنشورة تعبر عن رأى أصحابها.
االعالنات واالشتراكات
يتم االتفاق عليها مع ادارة اجلريدة
اإلدارة والتحرير:
26شارع عدنان املدني -الصحفيني
نهاية أحمد عرابى  -املهندسني
فاكس وتليفون33450694-33450728 :
اإلمييلSoutalmalaien@yahoo.com:

يوسف

التقديم ينتهى فى  29أغسطس

قائمة التخصصات المطلوبة بقسم الضباط المتخصصين بكلية الشرطة
إسالم خالد
تنتهى غ ــداً الخميس  29أغسطس المهلة التى
حددتها أكاديمية الشرطة للتقديم بقسم الضباط
المتخصصين ،وفيما يلى أهم التخصصات المطلوبة
لاللتحاق بكلية الــشــرطــة هــذا الــعــام ،حيث أعلنت
ـددا من
أكاديمية الشرطة قبول دفعة من خريجى عـ ً
الكليات فى بعض التخصصات من الذكور واإلناث من
بينهم خريجى كلية الطب البشرى ،من الحاصلين على
درجتى الماجستير أو الدكتوراه فى تخصصات قسطرة
القلب واألورام والعظام والنفسية والعصبية واألنف
وأذن والرمد والجهاز الهضمى والمناظير والجراحة

مهلة أخيرة للزمالك لرفع
اسم كهربا وقيد بديل له
كشف مصدر باتحاد الكرة ،أنــه يحق لنادى
الزمالك رفــع اســم محمود كهربا مــن قائمته
المحلية للموسم الجديد بعدما تم قيده فى
القائمتين المحليتين األولى والثانية.
قال المصدر إنه وفقا لنظام االستبدال يحق
للزمالك رفع اسم كهربا من القائمة وقيد العب
آخر بدال منه فى موعد أقصاه غداً الخميس
 29أغسطس وهــو آخــر موعد للقيد
استعدادا للدورى الجديد.
ي ــذك ــر أن كــهــربــا رحــل
عــن الــزمــالــك ووقــع على
عقود االنضمام ألفيس
ال ــب ــرت ــغ ــال ــى ،ورفـــض
األبــــــيــــــض إرســــــــال
بطاقته الدولية إلى
الــبــرتــغــال لــيــتــقــدم
الــــنــــادى الــجــديــد
لـــاعـــب بــشــكــوى
رس ــم ــي ــة لــلــفــيــفــا
ضــــد ال ــزم ــال ــك
واتـ ــحـ ــاد الــكــرة
ال ــم ــص ــرى وتــم
بــالــفــعــل منحه
بطاقة دولية
مـــن الــفــيــفــا
للعب لناديه
الجديد.

العامة من الذكور واإلناث وجراحات المخ واألعصاب
والقلب والصدر والعظام والمسالك واألورام واألطفال
والتجميل وقلب األطفال وجــراحــات القلب واألوعية
الدموية وباطنة قلب وكلى ،وتخدير ومسالك وعالج
طبيعى وقلب ورعاية مركزة من الذكور فقط.
وأوضــحــت أكاديمية الــشــرطــة ،أن قبول دفعة من
اإلن ــاث فقط مــن حملة الماجستير والــدكــتــوراه ،فى
تخصصات فــى الــبــاطــنــة وبــاطــنــة الــغــدد والجلدية
واألطــفــال والــنــســاء والمعامل واألشــعــة والسمعيات
وأمـــراض الــدم والــقــلــب ،واألوعــيــة الــدمــويــة ،ورعاية
مركزة أطفال ،وأسنان وتحاليل ،باإلضافة إلى حملة
درجة الماجستير فى الجراحة العامة واألشعة للذكور
فقط وبكالوريوس العظام لإلناث والذكور وبكالوريوس

توفيق

للذكور واإلنــاث فى تخصصات العالج الطبيعى وطب
األسنان والتمريض والطب البيطرى.
أما بالنسبة للحاصلين من الذكور على بكالوريوس
الهندسة نــظــام  5ســنــوات ،فسيتم قــبــول دفــعــة من
تــخــصــصــات الــحــاســبــات وات ــص ــاالت والــكــتــرونــيــات
وميكانيكا قــوى وكــهــربــاء قــوى وميكانيكا ســيــارات
وميكانيكا إنــتــاج وكــهــربــاء وعــمــارة وبــحــريــة ومدنى
بــاإلضــافــة إل ــى قــبــول دفــعــة مــن طــلــبــة الــحــاســبــات
ونظم العلومات نظام  4سنوات من الحاصلين على
البكالوريوس من الذكور واإلناث فى الحاسبات ونظم
المعلومات.
كما أعلنت أكاديمية الشرطة عن قبول دفعة من
خريجى كلية االقتصاد والعلوم السياسية من اإلناث

والفنون التطبيقية تخصص طباعة فوتوغرافيا من
اإلنــاث والتربية الموسيقية معهد الكونسر فتوار..
تربية موسيقية من الذكور والتربية الرياضية تخصص
تــدريــب الــعــاب رياضية مــن الــذكــور وعــام مــن اإلنــاث
واإلع ــام مــن الــذكــور واإلن ــاث وخريجى كلية العلوم
تخصص كيمياء حيوية وعــامــة مــن الــذكــور واإلنــاث
والطبيعة من الذكور ،وخريجى اآلداب قسم االجتماع
وعــلــم النفس مــن اإلن ــاث والــخــدمــة االجتماعية من
اإلن ــاث واأللــســن تخصص المانى ترجمة فــوريــة من
الــذكــور واإلن ــاث واأللــســن لغات وترجمة تخصصات
إنجليزى وفرنسى وروس ــى إيطالى وعــبــرى وصينى
وتــركــى وإسبانى مــن الــذكــور واإلن ــاث وخريجى كلية
الحقوق من الذكور فقط.

القضاء اإلدارى يحدد مصير انتخابات النادى األهلى
تــــواصــــل الـــــدائـــــرة الــثــانــيــة
بمحكمة القضاء اإلدارى ،نظر
الــدعــوى المقامة من وائــل عوض
ومــحــروس ب ــدر ،أعــضــاء بالنادى
األهلى ،لبطالن انتخابات النادى
األهلى التى فاز بها الكابتن محمود
الخطيب وقــائــمــتــه ،فــى جلسة 2
سبتمبر المقبل.
وقالت الدعوى ،التى حملت رقم
 11421لسنة  72قضائية ،إن سبب
الطلب ببطالن االنتخابات هو عدم

الخطيب

إدراج أســمــاء أعــضــاء الشيخ زايــد
فى الجمعية العمومية على الرغم
من حصولهم على حكم قضائى رقم
 30817لسنة 71ق ،واجــب النفاذ
بمشاركتهم فى الجمعيات العمومية
للنادى.
كــانــت انــتــخــابــات ال ــن ــادى األهــلــى
أســفــرت عــن ف ــوز مــحــمــود الخطيب
برئاسة النادى وقائمته الكاملة ،قبل أن
تقام دعوى قضائية ببطالن إجراءاتها
وما ترتب عليها من قرارات.

طرح  %20من أسهم بنك القاهرة فى البورصة
قــال طــارق فايد رئيس مجلس إدارة
بنك القاهرة ،إنــه من المتوقع طرح
حــصــة مـــن الــبــنــك فـــى الــبــورصــة
المصرية بنهاية العام الجارى أو مع
مطلع .2020
وأض ــاف أنــه مــن المتوقع طرح
حصة تتراوح بين  30و 40بالمائة

عقب استيفاء إجـ ــراءات الــطــرح بقيمة
تتراوح بين  300و 400مليون دوالر.
وأشار فايد ،إلى أن برنامج الطروحات
يسمح بطرح نحو  49بالمائة من رأسمال
البنك فى اكتتاب عام ،لذلك سيتم طرح
نــســبــة كــبــيــرة حــتــى تــكــون عملية طــرح
ناجحة.

فايد

المركز القومى للبحوث ينتج مكسبات طعم ورائحة جديدة
كهربا

تــمــكــن ال ــدك ــت ــور عــمــرو فــــاروق،
األســتــاذ بـالمركز القومى للبحوث،
من إنتاج مكسبات الطعم والرائحة
والعطور على أشكال بــودرة ،خرز،
وجيل.

وأوضح فاروق ،أن كبسلة مكسبات
الطعم والــرائــحــة والــعــطــور تعد من
المتطلبات الصناعية حاليا من أجل
التحكم وحــفــظ الــمــركــبــات ،وكذلك
للحصول عليها فــى ص ــورة الــبــودرة

أو الجيل أو الكريستالية مــن أجل
التطبيقات المختلفة ،مشيرا إلى أن
هــذا البحث قــابــل للتطبيق الــفــورى
على المستوى الصناعى والوحدات
التجريبية.

قريباً ..تطبيق مرحلة خامسة لحذف
غير مستحقى الدعم التموينى
مصيلحى
كشف عمرو مدكور مستشار وزير التموين
أن ال ــوزارة تعتزم تطبيق مرحلة خامسة من
محددات االستبعاد من الدعم التموينى خالل
الفترة المقبلة ،عقب المرحلة الرابعة التى
انتهت فى الـ 25من أغسطس الجارى.
الــجــديــر بــالــذكــر أن الحكومة المصرية،
نفذت خالل الفترة الماضية 4 ،مراحل لتنقية
بطاقات التموين من غير المستحقين للدعم
التموين ،أسفرت ثالث مراحل منه عن حذف
 500ألــف مــواطــن فقط مــن قــاعــدة بيانات
الدعم السلعى ..وأكد عمرو مدكور أن لجنة
العدالة االجتماعية تعكف حاليا ً على تحديد
شــروط االستبعاد مــن الــدعــم التموينى فى
المرحلة الخامسة.
ومن المقرر أن تعلن وزارة التموين نتيجة
تظلمات المرحلة الــرابــعــة مــن مستبعدات
الدعم التموينى فى األول من سبتمبر المقبل،
الــخــاصــة ب ــاألف ــراد الــذيــن تــم دخــولــهــم فى
محددات العدالة االجتماعية بالخطأ ..وتوقع
مدكور أن يصل عــدد البطاقات التى سيتم
تنقيتها فى المرحلة الخامسة إلى ما يتراوح
بين  300و 400ألف بطاقة تموينية.
يذكر أن قيمة الدعم السلعى والخبز فى
مــوازنــة العام المالى الــجــارى 2020-2019
تبلغ نحو  89مليار جنيه ،مقابل  86مليار
جنيه العام المالى الماضى .2019-2018

على المكشوف
خالل حضوره افتتاح مشروع الصوب الزراعية بقاعدة محمد نجيب العسكرية منذ أيام ،قال
الرئيس عبد الفتاح السيسى« :ياريت الناس تفتكر إنى مش ضد حد ..ال واهلل ..أنا ضد
الفوضى واإلهمال والال دولة ،وكل الناس فى مصر أهلى وإخواتى ،إنما الناس بتعمل اللى هى
عايزاه وده ال يليق بمصر ،ومش هنسيب حد ياخد حاجة مش بتاعته» وتابع معلقا« ،واهلل
العظيم أنا مش هاسيب البنى جنيه وال لنفسى ،وده معناه أنا عارف كويس أوى إن اللى بياخد
حاجة من االستيالء وغيره حرام ،والبد من إيقاف الهدر ،وعدم االنضباط».
هذه الكلمات القوية والمعبرة التى قالها السيسى تكشف بوضوح أن ملف إهدار المال
العام المستمر فى الكثير من قطاعات الدولة يحتل مرتبة متقدمة فى قائمة اهتمامات
وأولويات الرئيس.
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مشاكل فنية فى شبكة
مياه سمنود والخزانات
العلوية البالغ تكلفتها
 149مليون جنيه

محمد طرابيه يكشف:

بالمستندات :المليارات الضائعة داخل «بالعات»
ومشروعات مياه الشرب والصرف الصحى بالمحافظات
وبالطبع البد أن نشير إلى أن هذه ليست المرة األولى
ولن تكون األخيرة التى يتحدث فيها الرئيس عن هذه
القضية الخطيرة للغاية والتى ال تقل أهمية أو خطورة
من وجهة نظرى الشخصية عن قضية محاربة اإلرهاب.
وقــد سبق للرئيس أن حــذر فــى خطاباته وكلمات
ومداخلته فى المؤتمرات والمنتديات والــحــوارات من
استمرار عمليات إه ــدار الــمــال الــعــام ،فــى المحليات
والمحاجر والتعدى على األراضى الزراعية لصالح رجال
أعمال كبار.
وإيمانا منا بمساندة الرئيس السيسى فى توجهه
للحفاظ على المال العام ،نواصل الكشف عن الكثير
مــن الــوقــائــع الــتــى تكشف عــن تــجــاوزات مالية
صارخة فى مشروعات مياه الشرب والصرف
الصحى فى المحافظات.
هــــذه الـ ــتـ ــجـ ــاوزات نــتــج عــنــهــا إهــــدار
المليارات من الجنيهات من المال العام
منذ ســنــوات وحتى اآلن وهــو مــا يمثل
عــبــئ ـا ً جسيما عــلــى م ــوازن ــة الــدولــة
مــن نــاحــيــة ويـ ــؤدى الســتــمــرار تدنى
مستوى الخدمات المقدمة للمواطن
المصرى ،الجهات الرسمية كشفت
أن  %83من قــرى مصر تعانى من
غــيــاب شبكات وانــهــيــار خدمات
الصرف الصحى ،كما أن الغالبية
العظمى مــن الــقــرى تــعــانــى من
االنقطاع الــدائــم لمياه الشرب
خاصة فى أشهر فصل الصيف.
وهنا نؤكد أن كل ما نكشفه
مــن ت ــج ــاوزات مــالــيــة صــارخــة
مبنى على تقارير رسمية صادرة
عن جهاز المحاسبات ومجلس
الـــنـــواب ،ولــيــســت مــبــنــيــة على استالم مشروع صرف
اإلشــاعــات أو األق ــوال المرسلة
الــتــى ت ــروج لها قــنــوات ومــواقــع صحى صهرجت الصغرى
جماعة اإلخوان
اإلرهابية.ـص ــادرة بمركز أجا والبالغ
كــشــفــت الــتــقــاريــر ال ـ
عـــن ج ــه ــاز الــمــحــاســبــات
أنــه تكلفته نحو 25.382
ف ــى بــعــض م ــش ــروع ــات الــمــيــاه
وال ــص ــرف الــصــحــى بمحافظة مليون جنيه رغم وجود
الدقهلية تبين عــدم االستفادة
من عــدد  ١٣خــزان مياه خاصة العديد من المالحظات
بــمــحــطــات ص ــرف تــم تنفيذها
بنطاق المحافظة والبالغ تكلفتها على التنفيذ
 ٧٢٫٨٠٠مليون جنيه على الرغم
مــن أن بعضها جــاهــز للتسليم
والــبــعــض اآلخـ ــر مــنــفــذ بنسبة
 ٪٩٥وذلــك بسبب رفــض شركة
مياه الشرب والصرف الصحى
بالمحافظة استالم األعمال لعدم صعود المياه للخزانات
فضال عن ورود تقرير من المركز القومى لبحوث البناء
واإلســكــان يفيد بوجود اختالفات جوهرية بين شبكة
المياه المصممة والمنفذة فعليا.
وفى الدقهلية أيضا ً تبين عدم االستفادة من مشروع
صرف صحى صهرجت الصغرى
بمركز أجــا والبالغ تكلفته نحو
 ٢٥٫٣٨٢مليون جنيه والــذى تم عدم االستفادة
اســتــامــه ابــتــدائــيــا فــى نوفمبر
من من مشروع محطة
 2012رغ ــم وجـــود الــعــديــد
المالحظات على التنفيذ والتى
عدم تنقية صرف صحى
لــم يتم تالفيها فضال عــن
نجاح العينات.
«نهطاى القديمة»
على الجانب اآلخر ،وفى بعض
مــشــروعــات الــمــيــاه والــصــرف والمتوقف عن
الــصــحــى بــمــحــافــظــة الــغــربــيــة:
تبين عــدم االستفادة من شبكة التشغيل منذ سنة
مياه سمنود والخزانات العلوية
مليون 2016
والبالغ تكلفتها ١٤٩٫٣٢٩
جــنــيــه وذلـ ــك الع ــت ــراض شركة
الغربية لمياه الشرب والصرف
الــصــحــى عــلــى االس ــت ــام رغــم
دخــول الخط الخدمة منذ عام
 2012وذلــــك ل ــوج ــود مــشــاكــل
فنية كما أن التقرير الصادر من كلية الهندسة «مركز
االســتــشــارات» يفيد بــوجــود أخــطــاء ووج ــود قصور فى
تصميم الخط وتنفيذه ،فضال عن البطء الشديد من
قبل الهيئة نحو اتخاذ الالزم لتالفى ما ظهر من عيوب
منذ سنة  2013وحتى سنة .2018
وقد تم الكشف كذلك عن عدم االستفادة من مشروع
محطة تنقية صرف صحى «نهطاى القديمة» والمتوقف
عن التشغيل منذ سنة  ،٢٠١٦فضال عن قيام الهيئة
بإنشاء محطة توسعات نهطاى بطاقة تصميمية 10000
م ٣بتكلفة بلغت نــحــو  18.276مــلــيــون جنيه إال أن
المحطة تعمل بنحو  %40من طاقتها التصميمية ونتائج
العينات سلبية فى أغلب األحيان.
وف ــى إطـــار حــلــقــات مسلسل إهــــدار الــمــايــيــن فى
مــشــروعــات مــيــاه الــشــرب والــصــرف الــصــحــى ،كشفت
التقارير الرقابية الرسمية أنــه فــى بعض مشروعات
المياه والصرف الصحى بمحافظة مرسى مطروح تبين
عــدم االستفادة من مشروع محطة تحلية مياه البحر
بمنطقة سيدى عبدالرحمن الممول من قرض نمساوى
ولــم يتم االنتهاء من المشروع حتى يونيو سنة 2018
البالغ ما أمكن حصره من تكلفته نحو  69.158مليون
جنيه ،وذلــك للقصور فى الــدراســات األولية للمشروع
قبل الطرح واإلسناد ،وعدم تحديد االحتياجات الفعلية

مدبولى

السيسى طالب بوقف التوسع
فى سياسة القروض بعدما وصلت الديون الخارجية
 92مليار دوالر والمحلية  3،4تريليون جنيه

الجزار

كارثة:

عدد من مشروعات الصرف الصحى
تكلف  587مليون جنيه لم يتم
استالمها بشكل نهائى رغم االنتهاء
من بعضها منذ عام 2006

عدم االستفادة من
عدد  13خزان مياه
خاصة بمحطات صرف
بمحافظة الدقهلية
تكلفت  73مليون جنيه

تقرير المركز القومى لبحوث البناء
واإلسكان يفيد بوجود اختالفات
جوهرية بين شبكة المياه
المصممة والمنفذة فعليا

مشروع محطة تحلية مياه البحر بمنطقة سيدى عبدالرحمن الممول من قرض
نمساوى تكلف  69مليون جنيه ولم يتم االنتهاء منه حتى اآلن
مما ترتب عليه إهدار للمال العام وتعطل االستثمارات
المالية.
أمــا فــى بعض مشروعات المياه والــصــرف الصحى
بمحافظة الفيوم فقد تبين
عدم االستفادة من مشروع محطة مياه الشرب بمدينة
طامية والبالغ تكلفة األعمال المنفذة فيها حتى سبتمبر
سنة  2016نحو  1154.840مليون جنيه وذلــك نتيجة
وجــود قصور فى الــدراســات األولــيــة ،وعــدم الدقة فى

تحديد مآخذ المياه العكرة وتغيرها وما استلزمه ذلك
من تنفيذ محطة رفع وخط ناقل للمياه العكرة أضيفت
إلــى تكلفة الــشــمــروع ،وكــذلــك عــدم دراس ــة احتياجات
التشغيل مــن التجهيزات وتدبيرها بعد عــدة سنوات
فضال عــن ســوء أعــمــال التشغيل ،مــا أدى إلــى تحميل
المشروع بتكاليف إضافية وكذا عدم تالفى مالحظات
التسليم االبتدائى ما أدى إلى أن المحطة تعمل بكفاءة
تتراوح ما بين  %50و  %60وأيضا بوجود قصور فى عمر

الطلمبات والمحركات نتيجة لسوء التركيب وظــروف
التشغيل لمدة تراوحت ما بين أربع وخمس سنوات من
العمر المتوقع للطملبات فضال عن خروج مياه الشرب
من المحطة غير مطابقة للمعايير والمواصفات.
من ناحية أخــرى ،كشفت مستندات رسمية  -لدينا
صورة منها  -أنه فى بعض مشروعات المياه والصرف
الصحى تبين جــود العديد من المشروعات المتوقفة
منذ عدة سنوات يرجع تاريخ بعضها لعام  2009بسبب

مستندات رسمية تكشف عدم تنفيذ الغابات الشجرية التى تستقبل مياه
الصرف المعالجة ببعض المحطات البالغ مساحتها نحو  15764فدانا

عدم توافر التمويل أو االعتمادات المالية الالزمة ،أو
بسبب عدم توافر مواقع وأراض لتلك المشروعات ،أو
لتنفيذها جزئيا دون استكمالها لعدم توافر مواقع لتنفيذ
المحطات الرئيسية أو الخاصة بالمعالجة ،أو لوجود
تعديات واعــتــراضــات من األهــالــى ،أو لوجود معوقات
تحول دون تنفيذها ،األمر الذى أدى إلى عدم االستفادة
من المبالغ المستثمرة فيها والبالغ ما أمكن حصره منها
نحو  2087.920مليون جنيه ،ومن أمثلة ذلك المشروع
القومى للقرية المصرية بمحافظة أسيوط بنحو «1200
مليون جنيه».
كما تبين عدم االستالم النهائى لبعض مشروعات
الــصــرف الصحى والــبــالــغ تكلفتها ٥٨٧٫٥١٣
مليون جنيه رغم االنتهاء من بعضها منذ عام
 2006وتسليمها ابتدائيا لجهات التشغيل،
إال أنه الزالت عينات السحب النهائى غير
مطابقة للمواصفات ،األمر الذى أدى إلى
عــدم تحقيق تلك المشروعات للغرض
الــذى تم إنشاؤها من أجله فضال عن
المساهمة فى تلوث البيئة.
وكشفت الــتــقــاريــر الــرقــابــيــة عن
عدم تنفيذ الغابات الشجرية التى
تستقبل مياه الــصــرف المعالجة
ببعض محطات الصرف الصحى
والبالغ مساحتها حوالى 15764
فدانا من المساحات المخصصة
إلقامة تلك الغابات وذلك لعدم
اتــخــاذ إج ـ ــراءات اســتــام تلك
المساحات أو لتعدى األهالى
على بعضها بالزراعة ،أو لوجود
خالف بين إدارة التشجير بوزارة
الزراعة والهيئة واعتراض إدارة
تقارير صادرة من
الــتــشــجــيــر عــلــى عـ ــدم انــتــظــام
وص ــول الــمــيــاه لبعض الــغــابــات
كلية الهندسة
الشجرية من محطة المعالجة،
فــضــا ع ــن إن ــش ــاء مــشــروعــات
بجامعة طنطا
وحــدة معالجة ثالثية لمحطات
معالجة الصرف لصرف السيب
تكشف وجود
الــنــهــائــى عــلــى أقــــرب مــصــرف
دون استغالل لتلك المساحات
أخطاء وقصور فى
الــمــخــصــصــة إلنـــشـــاء غــابــات
شجرية.
تصميم الخطوط
فــى ه ــذا الــســيــاق نشير إلــى
وتنفيذها
استشعارا من لجنة الخطة
أنــه
ً
والـ ــمـ ــوازنـ ــة بــمــجــلــس ال ــن ــواب
برئاسة الدكتور حسين حسين
ب ــخ ــط ــورة ه ـ ــذه الــمــخــالــفــات
والــتــجــاوزات المالية ولتعلقها
بصحة المواطنين فقد خصصت
اجتماعا مستقالً لنظر وتــدارس حساب ختامى موازنة
ً
الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى للسنة
المالية .2018/2017
وف ــى ض ــوء مناقشة اللجنة للمختصين بالهيئة
فــى شــأن هــذه الــمــاحــظــات فقد انتهى رأيــهــا إلى
عــدم االقتناع بالمبررات التى
ت ــم تــقــديــمــهــا ف ــى شـ ــأن هــذه
قصة إهدار
المالحظات.
ومــن ثــم فقد صــدر قــرارهــا
 1154مليون
ب ــض ــرورة ات ــخ ــاذ اإلجــــــراءات
الـــــازمـــــة ل ــل ــت ــص ــدى ل ــه ــذه
جنيه فى
التجاوزات.
وبـــــاإلضـــــافـــــة لـ ــمـ ــا ســبــق
مشروع محطة
أن كــشــفــنــهــا مـــن مــخــالــفــات
وتـــــجـــــوزات ،نــشــيــر إلـــــى أن
مياه الشرب
المستندات الرسمية كشفت
بمدينة طامية
وجــــــود ب ــع ــض ال ــم ــش ــروع ــات
المتوقف تنفيذها والتى تقوم
فى الفيوم
بتنفيذها الهيئة العامة للطرق
والــكــبــارى والنقل الــبــرى وهــذا
األم ــر ال ــذى رأت معه اللجنة
تخصيص اجتماع مستقل لنظر
وتدارس حساب ختامى موازنة
الهيئة العامة للطرق والكبارى
للسنة المالية .2018/2017
وقد انتهى قرارها بعد مناقشة المختصين بالهيئة
بشأن هذه المشروعات المتوقفة إلى ضرورة تشكيل
لجنة مشتركة من كل من وزارة المالية ووزارة النقل
لتحديد وحصر كافة مشروعات الــطــرق والكبارى
المتوقفة وبحث مسببات توقفها وتحديد المسئولية
بشأنها.
وفى ضوء مناقشة اللجنة للمختصين بوزارة المالية
وعــلــى أثــر مــا تبين لها مــن وج ــود ضعف فــى درجــة
التنسيق بين الجهات اإلدارية عند تنفيذ المشروعات،
فقد رأت أنــه مــن الــضــرورة إف ــراد نــص مستقل فى
الالئحة التنفيذية لقانون التعاقدات الحكومة المزمع
إصدارها يضمن التزام الجهات اإلدارية المعنية عند
تنفيذ المشروعات بالتنسيق والتعاون فيها بينهما فى
كافة مراحل تنفيذ المشروع بالشكل الذى يمنع وجود
أى تضارب أو تداخل فى االختصاصات فيما بينها.
وفى النهاية أقول :إننا نتمنى أن تكون هذه الوقائع
محل اهتمام وتحقيق من جانب كل الجهات الرسمية
فى الدولة وفى مقدمتها مؤسسة الرئاسة والجهات
القضائية والــرقــابــيــة المعنية حــفــاظـا ً على المال
والصالح العام ولوقف حلقات مسلسل اإلهدار السافر
للمال العام.

الشارع السياسى

حالة «قلق» تدفع وزير اإلسكان لتأجيل إجراء حركة
تغييرات فى رؤساء ونواب أجهزة المدن الجديدة

األربعاء 2019/8/28

تقرير أمنى للرئاسة :تكلفة انتخابات المجالس الشعبية « »5مليارات جنيه والغرب لن يهتم بتأجيلها
«عبده مشتاق» يؤجل انتخابات املحليات لتكريم أعضاء مجلسى النواب والشيوخ

لعموم المصريين ،كما أن تشكيل المجلسين له داللة أخرى
للشخصيات السياسية واالقتصادية واألكاديمية حيث يعتبر
أحد أدوات التكريم من الدولة لتعيين شخصيات عامة أو
دعم مباشر وغير مباشر لشخصيات محسوبة على الدولة
فــى كافة الــمــجــاالت كما هــو الــحــال فــى انتخابات مجلس
النواب  ،2015وبالتالى فإن تشكيل المجلسين ضرورة أكثر
من تشكيل المجالس الشعبية المحلية التى تحتاج إلى قرابة
 5مليارات جنيه إلجراء انتخابات لهذه المجالس لكن عدم
التصويت النهائى مــن مجلس الــنــواب على قــانــون اإلدارة
المحلية على الرغم من انتهاء لجنة اإلدارة المحلية بالبرلمان
من صياغته منذ قرابة عامينُ ،يعطل إجراء االنتخابات التى
يتضمن التشريع قواعدها الجديدة.
ويرى التقرير السيادى أن تقسيم الدوائر االنتخابية فى
بعيدا عــن قوانين مجلس الــنــواب ومجلس
قــانــون منفصل ً
الــشــيــوخ واإلدارة المحلية ،سينعكس بشكل سلبى على
األوضــاع األمنية واإلداري ــة ولذلك فإنه يجب تأجيل إجراء
االنتخابات المحلية لعدم جدواها سياسيا ً خاصة فى الشق
الخارجى مثلما هو الحال فى انتخابات البرلمان بغرفتيه.

خالد عبدالرحمن

كشفت مصادرنا المطلعة أن حالة من القلق تنتاب
د .عاصم الجزار وزير اإلسكان دفعته لتأجيل اإلعالن
عن حركة التغييرات الجديدة فى رؤساء ونواب أجهزة
المدن الجديدة.
المصادر أكدت أن سبب قلق الجزار يعود إلى عدم
ثقته فى بعض الشخصيات التى تقوم باختيار رؤساء
ون ــواب أجــهــزة الــمــدن الــجــديــدة ،والرغبة فــى التأكد
مــن كــفــاءة األســمــاء الــتــى يتم ترشيحها لشغل هذه
المناصب.
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مــع أن الكثيرين مــن نــمــوذج «عــبــده مــشــتــاق» ،ينتظرون
انــتــخــابــات المحليات إال أن تــقــريـ ًـرا مــن إح ــدى الجهات
السيادية تم إرساله مؤخرا إلــى رئاسة الجمهورية أوصى
بتأجيل عقد االنتخابات إلى أجل غير مسمى عمالً بمبدأ
«الــضــرورات تبيح الــمــحــظــورات» ،فــالــضــرورات مــن وجهة
نظر هذه الجهة السيادية ترى أن إجــراء انتخابات مجلسى
النواب والشيوخ أهم فى الوقت الحالى من المحظورات وهى
انتخابات المجالس الشعبية المحلية ،رغم أن الحياة اليومية
للمصريين تحتاج لعمل المجالس الشعبية التى تأخرت
االنتخابات بها منذ أكثر من  8أعوام وهو ما يستوجب إجراء
االنتخابات وف ًقأ للقواعد الجديدة التى تتوافق مع المرحلة.
وبحسب التقرير األمــنــى ،فــإن تشكيل مجلسى النواب
داخليا وذلك
والشيوخ هدفه التأكيد على استقرار األوضاع
ً
من وجهة نظر الــدول الغربية التى تمنح للحكومة قروض
ومنح لسد عجز الموازنة وتمويل المشروعات غير المفيدة

تحولت إلى لعبة الكراسى الموسيقية

غليان فى المحليات بعد إعالن المرحلة األولى من «مسابقة القيادات»
مافيا «الحرس القديم» تحكم قبضتها ..والحركة مجرد «تنقالت» بني املراكز واألحياء
إيمان عاطف
بعد إعالن وزارة التنمية المحلية عن النتائج
التى أسفرت عنها مسابقة القيادات المحلية،
مطلع األسبوع األول من الشهر الجارى ،سادت
حالة مــن الغليان بين عــدد كبير مــن القيادات
المحلية ،والمتقدمين لشغل الوظائف من خارج
دي ــوان الـ ــوزارة ودواويـ ــن المحافظات ،مؤكدين
أن المسابقة كانت مجرد ورق على حبر ،وشو
إعــامــى فــقــط ،مــن الــحــكــومــة ووزيــــر التنمية
المحلية ،وكانت مجرد حركة محليات وتنقالت
وتغييرات بين رؤســاء األحياء والمراكز والمدن
فقط.
فى الوقت الــذى فوجئ فيه أكثر من  %90من
الشباب الــذيــن خــاضــوا االخــتــبــارات التحريرية
والشفوية باستبعادهم من االختبارات النهائية،
بحجة رسوبهم وقلة خبراتهم عدم تأهلهم خالل
االختبارات التى أجريت فى المرحلة التمهيدية.
وسيطر رجال الوزير والمحافظون ،والموالون
لهم فى الفكر ،والذين سبق لهم العمل معهم ،على
التعيينات فى المسابقة ،وكأنها لعبة الكراسى
الموسيقية ،المعروفة ،وتعنى مجرد نقل القيادات
مــن أمكانهم فــى الــواحــدات المحلية المختلفة
ب ــداء مــن منصب السكرتير الــعــام والسكرتير
العام والمساعد ومرورا برؤساء المراكز والمدن
واألحياء.
وكانت وزارة التنمية المحلية ،قد أعلنت أنها
كانت قد شكلت لجنة اختبارات القيادات المحلية
ب ــال ــوزارة أجـــرت الــمــقــابــات الشخصية حتى
ألكثر من  1000شخص من المتقدمين لمسابقة
القيادات المحلية رقم  2لسنة  2019والتى أعلنت
عنها الــوزارة مؤخراً لشغل  65درجة من وظائف
قيادات اإلدارة المحلية بالمحافظات من الدرجة
الممتازة والعالية ومديرى العموم للعمل رؤساء
مراكز ومدن وأحياء وسكرتيرى عموم محافظات
وسكرتيرى عموم مساعدين.
وكشفت مصادر حكومية أن عــددا كبيرا من
الشباب تم استبعادهم لحساب قــيــادات أخرى
تسمى «الشلة المحظوظة» فــى كــل محافظة،
اختارتهم لجنة االختبارات التى يرأسها الوزير
نفسه ،وفى عضويتها عدد من المحافظين الذين
تمت إقالتهم فــى حــركــة المحافظين األخــيــرة
ومنها اللواء محمود عشماوى محافظ القليوبية
السابق والدكتور عبد الحميد طه محافظ كفر
الشيخ ،وعدد من خبراء التنظيم واإلدارة ،والشلة

لجنة االختيار تضم
المحافظين «المقالين»
واستبعاد  %90من
العناصر الشابة بحجة
قلة الخبرات
توصيات الرئيس ،وما نصت عليه الكتب الدورية
للجهاز المركزى للتنظيم واإلدارة.
وأضافت المصادر المرحلة الثانية من مسابقة
تعيين الــقــيــادات المحلية ،ستكون خــال شهر
فبراير المقبل ،محذرة من استمرار استخدام
األســلــوب الــقــديــم ،فــى االعــتــمــاد على الحرس
القديم ،وتجاهل مبادرة الرئيس لتمكين الشباب،
مشيرة إلى أن المسابقة الحالية ،تعتبر أشبه ما
يكون بحركة المحليات الماضية ،التى شملت
نــحــو  1750قــيــادة قــديــمــة مــن الصفين األول
والثانى ،مؤكدة أن المرحلة الثانية من المسابقة
ستكون عبارة عن مجرد حركة تنقالت وترقيات
لنفس القيادات الموجودة حاليا ،من مناصبها
لمناصب أخــرى ،بعيدا عن االستعانة بالعناصر
الــجــديــدة الــشــابــة فــى ال ــوح ــدات الــمــحــلــيــة ،أو
عناصر جديدة من الخارج لديها من الشهادات
العملية والتخصصية ما ثبت قدرتهم على تنفيذ
اســتــراتــيــجــيــة ال ــدول ــة فــى الــقــضــاء والــحــد من
الفساد فى المحليات ،وتنفيذ مــبــادرة الرئيس
فى االستعانة بالوجوه الشابة المتخصصة من
خالل اختبارات نزيهة وشفافة ،وتطبيق معايير
الحوكمة عليها.
وأضــافــت الــمــصــادر أن المرحلة األول ــى من
مسابقات تعيين القيادات المحلية شملت 65
قــيــادة محلية ،المفترض أنــهــا جــديــدة ولكنهم
جميعا مــن الــقــيــادات الــتــى تمت إعـــادة ترتيب
وهيكلة مناصبها بترقية البعض أو نقل البعض
من مكان آلخــر .الفتة إلى أن المسابقة تحولت
إلــى أشبه مــا يكون للعبة الكراسى الموسيقية

المحظوظة تطلق على مجموعات الــقــيــادات
التى كانت مقربة من المحافظين ،ليبقى الوضع
كما هــو عليه فــى المحافظات ،مــن خــال زرع
خــايــا للمحافظين والمسئولين الــقــدامــى فى
المحافظات والوحدات المحلية ،عن طريق نفس
الوجوه فى مناصب سكرتير العموم والسكرتير
الــعــمــوم الــمــســاعــد ،ورؤس ـ ــاء األح ــي ــاء والــمــدن
والمراكز.
وتساءلت المصادر لماذا يصر وزيــر التنمية
الــمــحــلــيــة عــلــى تــشــكــيــل لــجــنــة الخــتــيــار تعيين
القيادات المحلية تضم فى عضويتها المحافظين
الــذيــن تمت إقالتهم واستبعادهم فــى حركات
المحافظين ،دون االلتفات إلى عناصر جديدة من
خبراء التنمية المحلية وأساتذة اإلدارة المحلية
الشباب وغيرهم فى الجامعات ومراكز البحوث،
فضال عن تجاهل عدد كبير من الذين اجتازوا
الــــدورات التدريبية فــى مــركــز ســقــارة ل ــإدارة
المحلية الــتــابــع لــلــوزارة ،وال ــذى تــم تخصصيه
لتأهيل وتخريج الكوادر المحلية.
وأضـــافـــت ال ــم ــص ــادر أن الــمــســئــولــيــن عن
المسابقة ،وعلى رأسهم وزيــر التنمية المحلية
الدكتور محمود شــعــراوى ،تغافلوا بأسلوب أو
بــآخــر مــبــادرة الــرئــيــس عــبــد الــفــتــاح السيسى،
لتمكين الــشــبــاب وتــأهــيــلــهــم لــتــولــى المناصب
القيادية فى كافة القطاعات فى الحكومة ،واتاحة
الفرصة لألغلبية العظمى منهم ،فى المسابقات
الــتــى تجريها ال ــدول ــة ،واالقــتــصــار لالستعانة
بالقيادات الكبيرة فى السن ،على عناصر الخبرة
فقط ،وفــى المناصب الــنــادرة ،السيما فــى ظل

الــشــهــيــرة الــتــى تــقــام فــى حــقــات الــمــدارس
والجامعات.
وكانت وزارة التنمية المحلية ،قد سبق وأن
أطلقت مــبــادرة لتأهيل الشباب واالنضمام
لــبــرنــامــج «ق ــي ــادات المستقبل فــى اإلدارة
المحلية» مــن خــال عمل مسابقة لمنحة
تدريبية على مستوى المحافظات ألفضل
العناصر ،ثــم إدراجــهــم فــى بــرامــج تدريبية
مكثفة فى مركز التنمية المحلية بسقارة،
على كل من اإلدارة المحلية والتنمية المحلية
بكافة مساراتها ليكونوا قادرين على العطاء
من خــال المجالس الشعبية المحلية فى
المرحلة المقبلة.
وشملت خطة الــــوزارة المعلنة أنــه من
المقرر إلحاق العناصر المتميزة فى الدورات
المكثفة بدبلوم معتمد فــى اإلدارة العامة
(المحلية) ينظمها مركز سقارة مع مؤسسة
تعليمية متخصصة بأسعار محفزة ويكون الدبلوم
أحــد متطلبات االلــتــحــاق بالعمل فــى وحــدات
اإلدارة المحلية ،وكــذا لشغل الوظائف القيادية
فى المحافظات حال اإلعالن عنها.
وحول شروط التقدم للمسابقة ،قالت الوزارة
إنه من بينها:
عاما.
 أن يتراوح السن من ً 40 - 25 أن يكون من حملة المؤهالت العليا. أن يكون المتقدم سواء ذكرا أو أنثى له ولهادور فى المشاركة المجتمعية على مستوى القرية
والمدينة والمحافظة.
 اجتياز اختبارات التأهيل الموضوعة منقبل مركز سقارة للتنمية المحلية.
 اجــتــيــاز الــمــقــابــلــة الــشــخــصــيــة م ــع لجنةاالختيار.
 التقدم عن طريق موقع الــوزارة اإللكترونىالخاص بالوزارة info@mld.gov.eg
وتبع اإلعــان عن مسابقة التدريبات ،إعالن
آخــر مــن الــلــواء محمود شــعــراوى وزيــر التنمية
المحلية عن مسابقة جديدة للقيادات المحلية
بالمحافظات تشمل رؤساء أحياء ومدن ومراكز
فى جميع المحافظات ،وذلك فى إطار ضخ دماء
جديدة بالمحليات ،من خــال إجــراء اختبارات
شفوية وتــحــريــريــة للمتقدمين ،حيث سيكون
االخــتــيــار عــن طــريــق لجنة الــقــيــادات بــالــوزارة
بــرئــاســتــه ،وبــحــيــاديــة وشفافية كاملة لضمان
اختيار قيادات تعمل على دعم الخدمات المقدمة
للمواطنين فــى جميع الــمــحــافــظــات وتحقيق
رضاهم عنها.

شعراوى

الحكومة وقعت فى بعضها

خناقة بين وزير التنمية المحلية ومحافظ القليوبية على «نجوى ورحاب»
فى الوقت الذى صدرت فيه تعليمات من جهات
ســيــاديــة ،لــلــوزراء وكــبــار المسئولين فــى حكومة
الدكتور مصطفى مدبولى ،بإعالء مصلحة الوطن
على المصالح الشخصية وإظهار روح التعاون بين
المسئولين والمواطنين ،كــان هــؤالء المسئولين
هم أبطال «الخناقات» والمشاجرات ،فيما بينهم،
لــدرجــة أن مــصــادر رفيعة المستوى أكـــدت ،أن
عقوبات صدرت بحق وزراء ومسئولين كبار ،بسبب
هــذه المشاجرات ،وســوء التصرف ،كــان من هذه
العقوبات ،نقل الكثير من هــؤالء المسئولين من
مناصبهم الحالية إلى مناصب أخرى.
وعقب صــدور قــرار وزيــر التنمية المحلية فى
خالل األسبوع األول من أغسطس الجارى ،بإعالن
نتيجة مسابقات القيادات المحلية ،نشبت أزمة

ح ــادة ،بين الــلــواء محمود شــعــراوى وزيــر التنمية
المحلية ،والــدكــتــور عــاء عبد الحليم محافظ
القليوبية ،بسبب الــوشــايــة الــتــى نقلها مسئول
كبير فى محافظة القليوبية الى الوزير ،كيدا فى
المحافظ ،تؤكد أن محافظ القليوبية تحدى ويصر
على عــدم االعــتــراف بنتيجة مسابقة المحليات
األخــيــرة ،وذلــك فى صــورة رفضه لنقل الدكتورة
نجوى العشيرى رئيس حى غرب شبرا الخيمة ،إلى
منصبها الجديد طبقا لما أسفرت عليه المسابقة،
رئيسا لمدينة القناطر الخيرية ،ونقل الدكتورة
رحاب المزين رئيس مدينة القناطر الخيرية إلى
رئاسة مدينة جمصة بمحافظة كفر الشيخ ،معلنا
ان هذه التنقالت ال تصب فى مصلحة حى غرب
شبرا الخيمة ،وال القناطر الخيرية.

عبد الحليم

وأك ــدت مــصــادر حكومية رفيعة المستوى ،أن
حدة الخالف بين الوزير والمحافظ وصلت إلى
درجــة وصفهتا بأنها «خناقة» خاصة بعد تعنيف
الوزير للمحافظ ،إلصرار المحافظ على استمرار
الدكتورة نجوى العشيرى رئيسا لحى غرب شبرا
الخيمة ،لما حققته من إنجازات خالل الفترة التى
تولت فيها المنصب ،وانتقاد محافظ القليوبية
الحالى ،لنتيجة المسابقة ،التى أكد أنها ال تصب
فى مصلحة الوطن ،وإعالء شأنه.
وأضــافــت الــمــصــادر أن المحافظ انتقد نقل
الــدكــتــورة رحـ ــاب الــمــزيــن رئــيــس حــى القناطر
الخيرية ،الــى مدينة جمصة ،معتبرا ذلــك إيقافا
للنشاط واإلنجازات التى تم تحقيقها فى القناطر
الخيرية فــى ظــل رســائــة «الــمــزيــن» لها ونجاحها

فى تطوير منظومة النظافة ،والقضاء على تالل
القمامة التى كثرت الشكاوى بسبب انتشارها.
المثير أن المصادر أكدت أن محافظ القليوبية،
يــبــذل جــهــودا كــبــيــرة ،مــن خــال إج ــراء اتــصــاالت
مكثفة مع كبار المسئولين والقيادات فى ديــوان
الوزارة التنمية المحلية ،إلقناع الوزير بتعديل نتيجة
المسابقة ،أو باعتماد قراراستثنائى للمحافظ
باإلبقاء على «العشيرى والمزين » السيما وأنه
قرار داخلى للمحافظ ،وإعفاؤهما من المناصب
الجديدة لهما ..وكانت مسابقة القيادات المحلية
األخيرة شملت نقل وتغيير  65قيادة محلية على
مــســتــوى الــمــراكــز وال ــم ــدن واألح ــي ــاء فــى جميع
محافظات الجمهورية ،وســوف تعلن ال ــوزارة عن
المرحلة الثانية من المسابقة فى فبراير 2020٫

الشارع السياسى
منذ أيام ،رحل حسين سالم أحد أبرز رجال األعمال الذين
أثاروا الجدل خالل عهد الرئيس األسبق حسنى مبارك،
وتضاربت األقوال حوله حيث رأى البعض أنه صاحب
الفضل األول فى النهضة التى تحققت فى مدينة شرم
الشيخ وجعلتها مدينة عالمية ،فيما يرى آخرون أنه أحد
أبرز رموز التطبيع مع إسرائيل ..فى السطور القادمة
نكشف النقاب عن حكايات وأسرار فى حياة الرجل الغامض
حسين سالم.
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ينتمى إلى أسرة من كفر
أوالد سالم بالشرقية
وأخواله من عرب أبو طماع
مركز الصف بالجيزة

محمد عبداللطيف يكشف
حكايات وأسرار مثيرة:

حسين سالم ..الرجل الغامض

تم إيفاده للخارج بتوجيهات الرئيس عبدالناصر لتسويق املنتجات املصرية وكان عمره ال يتعدى  24عاماً
حسين كمال الدين إبراهيم سالم وشهرته حسين
ســالــم ..مــن أبــرز رجــال األعــمــال المصريين ولد
عــام  1933ينتمى إلــى أســرة من كفر أوالد سالم
بالشرقية ،وأخــوالــه مــن عــرب أبــو طــمــاع مركز
الصف بالجيزة ،وانتقلت أسرته إلى مدينة حلوان
القريبة من أهل والدته ،تخرج فى جامعة القاهرة
كلية التجارة قسم محاسبة عام  1956بدأ حياته
موظفا بصندوق دعم صناعة الغزل والمنسوجات
ً
القطنية ،نبغ فــى مــجــال عمله ،وأنــشــأ فــى هذه
المؤسسة قسم البحوث
االقـ ــتـ ــصـ ــاديـ ــة ،وقــتــهــا،
كانت المصانع المصرية لم يشغل أى
تتكدس باألقمشة ،نتيجة
ل ــل ــح ــص ــار االقـــتـــصـــادى وظيفة ولم
ف ــى أع ــق ــاب تــأمــيــم قــنــاة
الثالثى يتقلد أى منصب
السويس والعدوان
على مــصــر ،فتولى مهمة عسكرى أو
دعــم تصدير المنسوجات
المصانع أمنى أو سياسى
المصرية ،إلنقاذ
إيفاده
تم
من اإلفــاس ،ثم
أو رسمى فى
للخارج لتسويق المنتجات
الــمــصــريــة وكـــان عــمــره ال الدولة
ـام ــا ضمن
يــتــعــدى  24ع ـ ً
وفــــد كــبــيــر يــضــم رجـــال
االقتصاد بتوجيهات جمال
عبدالناصر لتأمين منابع
النيل بمد جسور العالقات
بكل الدول المحيطة بنهر النيل ،بالفعل سافر إلى
شرق إفريقيا الصومال ثم غانا ثم السودان ،عقد
صفقات تصدير أقمشة بـ 2مليون جنيه ،ثم سافر
أمــريــكــا وعــقــد صفقة بـــ 4ماليبن جنيه لصالح
الــدولــة المصرية ،مــن هنا تحولت حــيــاة حسين
سالم العملية ،تم نقله إلى المؤسسة االقتصادية
فعمل تحت إدارة المرحوم
فريق طيار حسن إبراهيم
الجمهورية الكثيرون يعتبرونه
نــائــب رئــيــس
وسافر من خــال الشركة األب الروحى
العربية للتجارة الخارجية
إلــى موسكو ونــجــح أيضا لمدينة شرم
فــى بيع صفقة كــبــرى من
لالتحاد الشيخ حيث إنه
األقمشة المصرية
السوفيتى وبقى فــى هذه أول من استثمر
الشركة الحكومية
بنفس فيها وقام بإنشاء
درجــتــه وزيـــادة مرتبه إلى
أن تــقــرر افــتــتــاح المراكز محطة مياه نقية
التجارية الخارجية ،سافر
إلى كازبالنكا وقام بإنشاء
أول م ــرك ــز ه ــن ــاك وقـــام
بافتتاح المركز التجارى
ل ــل ــج ــم ــه ــوري ــة الــعــربــيــة
الــمــتــحــدة ف ــى كــازبــانــكــا
وبقى بها عامين ثم تم إيفاده للجزائر وساهم فى
افتتاح المركز التجارى فى الجزائر ثم أوفــده إلى
العراق أمين هويدى مدير المخابرات العامة وقتها
وأنــشــأ المركز التجارى وعــاد مــن الــعــراق 1967
وبقى بالعمل الحكومى التجارى حتى عام 1972
وقــرر العمل الحر الــخــاص وتــرك القطاع العام،
ومن حينه لم يشغل أى وظيفة ولم يتقلد أى منصب
عسكرى أو أمنى أو سياسى أو رسمى فى الدولة..
عقب اغــتــيــال أن ــور الــســادات أخــطــرت السفارة
المصرية بواشنطن حسين سالم بمهمة تأمين ابن
الرئيس جمال الــســادات وتحصينه ،والعمل على
إعــادتــه لمصر سالما نتيجة الضــطــراب األمــور،
وعــدم اتضاح أبعاد المؤامرة حينها ،وأتــم مهمته

انتقلت أسرته إلى مدينة حلوان
القريبة من أهل والدته
تخرج فى جامعة القاهرة كلية
التجارة قسم محاسبة عام 1956

بدأ حياته موظفاً بصندوق دعم صناعة
الغزل والمنسوجات القطنية
نجح فى بيع صفقة كبرى
من األقمشة المصرية
لالتحاد السوفيتى

تفاصيل خدمة «سالم»
لمصر من خالل تصدير
الغاز إلى إسرائيل

تولى مهمة إنشاء مساكن
لضباط الجيش بأوامر من
المشير أبوغزالة

عقب اغتيال أنور السادات أخطرت السفارة املصرية بواشنطن حسني سالم بمهمة تأمني ابن الرئيس والعمل على إعادته ملصر
بنجاح وجاء بصحبته على متن طائرة خاصة إلى
أرض الوطن سالما ،فى أعقاب ذلك سافر إلى أبو
ظبى للعمل وهناك قام بمشاركة رجل أعمال كويتى
على مشروع لمركب فى ليفربول واقترض من البنك
ليغطى حصته فى شــراء المركب ،وكانت صفقة
رابحة ،وفيما أُثير بخصوص عملية نقل السالح من
أمريكا لمصر ..بعد سنوات من عمله بأبو ظبى،
قرر السفر ألمريكا مرة أخرى ،وكانت حينها تجرى

ضغوط على رئيس الحكومة ووزيرى المالية والتخطيط
لـ«تثبيت»  34ألف عامل مؤقت من عمال التشجير
يــقــوم عــدد مــن أعــضــاء مجلس الــنــواب ،بممارسة ضغوط
متواصلة على د .مصطفى مدبولى رئيس مجلس الــوزراء ود.
هالة السعيد وزيــرة التخطيط ود .محمد معيط وزيــر المالية،
للمطالبة بتثبيت عمال التشجير على الموازنة العامة ،وتطبيق
الحد األدنى لألجور عليهم.
النواب أكدوا فى مذكرات رسمية وطلبات إحاطة تقدموا بها
للحكومة أن هذه المشكلة يعانى منها  34ألف عامل من عمال
التشجير والــذيــن يعانون من أزمــات عديدة حيث إنهم قضوا
ما يقرب من الـــ 20عاما فى العمل بـوزارة الزراعة دون أن يتم
تثبيتهم ويتقاضون رواتــب زهيدة للغاية تتطلب ضــرورة رفعها،
وسط تجاهل واضح من الحكومة لمطالبهم المشروعة.
وأشــار النواب إلى أن رواتــب هؤالء العاملين ال تتعدى الـ100
جنيه ويعانون تأخير رواتبهم لشهور ،كما أن كافة الوعود التى
أخذوها من الحكومة لم يتم تنفيذها كما أنه هناك تجاهل صارخ
لمواد قانون الخدمة المدنية التى ألزمت بتثبيتهم.
وطالب األعضاء بضرورة النظر إلى معاناة عمال التشجير،
وإعطائهم حقوقهم كاملة ومساواتهم بباقى زمالئهم فى الجهاز
اإلدارى للدولة.

مــفــاوضــات كامب ديفيد ،وعلى حــد قــول حسين
سالم نفسه ،حدثه المرحوم الفريق كمال حسن
على ،المفاوض الرئيسى على مائدة كامب ديفيد،
عن أن المعونة األمريكية حددت نقل السالح عن
طريق شركات أمريكية بتكلفة عالية جداً %26.5
من قيمة المعونة ،فرأت المخابرات المصرية أن
تؤسس شركة بمعرفتها فكانت شركة حسين سالم
شركة (إياتسكو) المصرية لخدمات النقل ،ليصبح

فواتير كهرباء حكومية وسيادية متأخرة بقيمة  30مليار جنيه

 3مقترحات على مكتب وزير الكهرباء تهدد جيوب المصريين
خالد عبدالرحمن

معيط

هالة

المسئول عن تنفيذ المعونة األمريكية للقاهرة فى
إطــار اتفاقية السالم مع إسرائيل ونزلت الشركة
علنيا وفــازت بالعقد بتكلفة  %8فخسرت
مـ ً
ـزادا ً
الشركات األمريكية الضخمة ،على أثــر ذلــك قام
أبــاطــرة النقل فــى أمريكا بالضغط على اإلدارة
األمريكية ،بزعم أن قوانين النقل والشحن تقدر
بالحجم والكم وال ــوزن وليس بالنسبة ،وتــم إلغاء
العقد وأنهى حساباته بالشركة وعاد إلى إسبانيا

أواخر عام  ،1983أى أنه لم يشارك فى أى عملية
تسليح للجيش المصرى وتم اإلعداد لعملية النقل
بطريقة أخــرى ،ومــن إسبانيا عــاد إلــى مصر عام
 86وعمل بالمقاوالت عبر شركة ميلسم وتولى
مهمة إنشاء مساكن لضباط الجيش بــأوامــر من
المشير أبوغزالة فى مدة قياسية عندما تم تكليفة
بالسفر ألبــو ظــبــى ،لمقابلة الشيخ زاي ــد وكانت
العالقات مقطوعة مع بعض الــدول العربية بعد
معاهدة السالم كانت مصر تمر بأزمة اقتصادية
وإشـــــكـــــاالت ب ــي ــن مــصــر
والهيئة العربية للتصنيع
فـــعـــاد بــتــســعــيــن مــلــيــون
تم تكليفه
دوالر كــبــدايــة احتياطى
بمهمة تنفيذ
نــقــد أجــنــبــى لــمــصــر وفــى
جــنــوب ســيــنــاء يعتبرونه
المعونة
األب الروحى لمدينة شرم
األمريكية
الشيخ حيث إنــه أول من
استثمر فيها وقــام بإنشاء
للقاهرة فى إطار مــحــطــة مــيــاه نــقــيــة وق ــام
ببناء مسجد السالم على
اتفاقية السالم
نفقته بتكلفه  2مليون جنيه
مع إسرائيل
كــصــدقــة ج ــاري ــة ويــذكــر
أن أكــبــر قــاعــة مــؤتــمــرات
بــالــشــرق األوســـط القاعة
الــتــى اســتــقــبــلــت ضــيــوف
مــصــر قــاعــة ال ــس ــام من
قــام بإنشائها وتصميمها
فى مــدة قياسية هو حسين سالم عندما نجحت
مصر فى جذب منظمين منتدى دافــوس العالمى
لتنظيم إحدى دوراتــه فى مدينة شرم الشيخ وكان
هناك ضيق فى الوقت ولم يجد النظام أى مكان
يستوعب هذا الحشد الــذى يعد األكبر فى مجال
االقتصاد حينها فأعلن حسين سالم عن إقامة هذه
الــقــاعــة قبل االنــعــقــاد بـ6
أشــهــر وه ــى مــلــك للدولة
تم إيفاده للخارج
المصرية اآلن ويعد حسين
بتوجيهات الرئيس سالم صاحب وراعى فكرة
مسابقات الجولف العالمية
عبدالناصر
والتى تقام سنويا فى شرم
لتسويق المنتجات الشيخ وهــو مــن أق ــام أول
مصفاة معمل تكرير بترول
المصرية وكان
فــى مصر تنتج حتى اآلن
 %25مــن إنــتــاج الــســوالر
عمره ال يتعدى
والـــبـــنـــزيـــن عــــن طــريــق
اســتــثــمــارات أجنبية وهى
 24عاماً
ملك للحكومة المصرية
اآلن ملكية خالصة بينما
مشروع تصدير الغاز إلى
إســرائــيــل فــهــو عــبــارة عن
مــشــروع عــالــمــى حــيــث إن
ــــعــــدا فــى
ال ــخ ــط ك ـ ــان ُم
ً
األســـاس ليمتد مــن الــعــريــش حتى ميناء جيهان
التركى ومن ثم لرومانيا ثم بولندا ومنها إلى أوروبا
الغربية كلها وقد تم بالفعل توقيع عقود ومذكرات
تفاهم مع حكومة اسطنبول ورومانيا حينها وكانت
البداي األردن وإسرائيل  2005وقد جاء ألغراض
استخباراتية ولفرض النفوذ المصرى على الدولة
العبرية بما يسمى مشاريع السيطرة ومنع الحروب
واألهداف االستراتيجية وليس الربح فقط فحسين
سالم فعل كل ذلك فى إطار منظومة األمن القومى
المصرى وال يمكن ألحد من أبناء مؤسسة األمن
القومى مثل الجنرال عمر سليمان أن يقوم بهذا
التبادل التجارى مع العدو دون أن يكون ذلك فى
إطار دور مرسوم يؤديه لخدمة الوطن.

تــدرس وزارة الكهرباء والطاقة عــدد من
الــمــشــروعــات واالقــتــراحــات قــبــل تقديمها
للرئيس عبدالفتاح السيسى ،وهــى خاصة
بالتغلب على تهرب بعض الجهات خاصة
الحكومية والــســيــاديــة مــن تــســديــد فواتير
الكهرباء الشهرية والتى تجاوزت قيمتها الـ30
مليار جنيه بشكل تراكمى خالل الـ 10سنوات
الماضية فقط.
وللتغلب على العجز فى عائدات الــوزارة
تقدم عــدد من كبار المسئولين بمقترحات
لــلــوزيــر محمد شــاكــر ،ال ــذى زادت فواتير
الكهرباء فى عهده  4مرات متتالية مع تحسن
طفيف فــى الــخــدمــة وزيـ ــادة مــعــدالت إنتاج
الشبكة الــقــومــيــة وعـــدد مــحــطــات التوليد
والتحويل ،ليقدمها إلى رئاسة الجمهورية،
وبحسب المقترحات المعروضة فــإن منها
ما يقترح معاقبة بعض الجهات الحكومية

فقط وليست السيادية بقطع الكهرباء لعدد
مــن الساعات خاصة أنها ال تستجيب لكل
النصائح الخاصة بخفض استهالك الكهرباء
ومنها استبدال اللمبات كثيفة االستهالك
بــأخــرى مــوفــرة ذات عمر افــتــراضــى طويل
نسبيا وكذلك ال يقوم العاملون بها بإطفاء
ً
منافذ اســتــهــاك الــكــهــربــاء مــا يتسبب فى
إهدار المال العام وعدم تقديم منفعة عامة،
كما يــقــدم أحــد المقترحات فــكــرة إلجبار
المواطنين على تسديد رس ــوم خــاصــة فى
موسم الصيف عند دخــول بعض المنشآت
الــحــكــومــيــة الــتــى تــكــون مكيفة للمساهمة
فــى خــفــض التكلفة ويــمــكــن أن يــكــون هــذا
الرسم بمثابة بوابة لسد عجز الديون لهذه
الــمــؤســســات إال أن ــه يــجــب أن يــكــون رجــال
تابعين للوزارة هم من يقومون بتحصيل هذا
الرسم رغم معاناة الــوزارة من عدم قدرتها
على تحصيل كــافــة الــفــواتــيــر على مستوى
الــجــمــهــوريــة لقلة ع ــدد المحصلين لذلك
تــعــاقــدت مــع شــركــة تابعة إلح ــدى الجهات

شاكر

الحكومة تبحث مقترحاً إلضافة
رسوم على «الملتزمين»
لتعويض الخسائر

السيادية لتقوم بهذه المهمة.
ـضــا مــن ضمن الــمــقــتــرحــات ،أن يتم
أيـ ً
وضع ضريبة أو رسم على القيمة اإلجمالية
للفاتورة لمن يقوم بسداد الفاتورة بشكل
منتظم «الملتزمين» حتى ال يثور المصريون
خــاصــة فــى ظــل تــعــهــدات الحكومة بعدم
زيــــادة األس ــع ــار بــعــد ف ــات ــورة شــهــر يوليو
الماضى والتى زادت بحوالى  %30استجابة
لتعليمات صندوق النقد الــدولــى لصرف
شــرائــح ق ــرض الـ ـــ 12مــلــيــار دوالر والــتــى
نهائيا عن الكهرباء
ترتب عنها رفع الدعم
ً
بشكل تدريجى لتتضاعف قيمة الفواتير
لحوالى  %150من قيمتها قبل هذا القرض
الــمــشــروط ،وبــحــســب الــمــقــتــرح الجديد
الذى لم يدخل حيز التنفيذ فإن المواطن
سيسدد ما بين  5و %12من قيمة الفاتورة
اإلجمالية بحجة إصــاح المنظومة يأتى
ذلك بالتزامن مع توجه الحكومة لتصدير
الــكــهــربــاء لــــدول الـــجـــوار خــاصــة ليبيا
والسودان.

متابعات

العـدد 258
األربعاء 2019/٨/28

وزارة التعليم تواصل فتح باب التحويل بين
مدارسها واألزهر للعام الدراسى الجديد
إسالم خالد
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى ،عن
ضوابط تحويل الطالب بين المعاهد األزهرية ومدارس
التربية والتعليم للعام الدراسى  ،2020/2019وذلك حتى
األحد القادم  1سبتمبر .2019
ونــصــت الــضــوابــط عــلــى «اقــتــصــار الــتــحــويــل بين
المعاهد األزهــريــة والــمــدارس التابعة لــلــوزارة للعام
الــدراســى  2020/2019على طــاب مرحلة التعليم
األســاســى بــدايــة مــن الــصــف الثانى االبــتــدائــى حتى
الطالب المقبولين بالصف الثالث اإلعـــدادى للعام
 2020/2019بــالــمــعــاهــد األزه ــري ــة إل ــى الصفوف
المناظرة بمدارس التربية والتعليم شريطة أن يتوافق
سن قبول الطالب المحول إلى التعليم العام حال قبوله
ببداية المرحلة التى تقدم بها لألزهر الشريف على أن
يتقدم ولى األمــر الراغب فى التحويل لألزهر بإفادة
بسن القبول للمدرسة المطلوب التحويل لها».
واشترطت الضوابط بالنسبة لتحويل الطالب من
المعاهد األزهرية النموذجية أو الخاصة إلى الصفوف
المناظرة بالتربية والتعليم (المدارس الرسمية للغات
وال ــم ــدارس الــرســمــيــة المتميزة لــلــغــات والــمــدارس
الــخــاصــة لــغــات) الــنــجــاح فــى اللغة األجنبية األولــى

ذات المستوى الرفيع واللغة األجنبية الثانية بجانب
دراستهم لمادتى العلوم والرياضيات باللغة األجنبية
األولى.
وتابعت« :أما الطالب المستنفذون سنوات الرسوب
(عامين) فى الحلقة اإلعدادية باألزهر لهم الحق فى
التقدم لالمتحان بالتعليم العام من الخارج (منازل) بعد
تسليمهم الملف من المعهد األزهرى المقيدين به».
وأوضــحــت الــضــوابــط «أن يتم تحويل الطالب من
المعاهد األزهرية لمدارس التربية والتعليم والتعليم
الفنى بحالته الموضحة ببيان تدرجه الدراسى (ناجح/
راسب) بالعام الدراسى  ،2020/2019باإلضافة إلى
عــدم ج ــواز تحويل طــاب المرحلة الثانوية بجميع
صفوفها مــن المعاهد األزهــريــة لــمــدارس الـــوزارة،
ـرا للتباين الكبير فــى الــمــواد وطبيعة الــدراســة
نــظـ ً
فيها ،وخضوع التحاق الطالب بالصف األول الثانوى
العام بــوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى لقواعد
قبول خاصة تخالف القواعد المعمول بها فى األزهر
الشريف».
وأشــارت إلــى أن يتم إرفــاق طلب التحويل من األزهــر
ببيان إلكترونى لتدرج الطالب فى الحلقة المقيد بها
ـحــا حــالــتــه (نــاجــح /راســــب) ،صـــادر مــن اإلدارة
مــوضـ ً
المركزية لالمتحانات باألزهر وممهور بشعارها وال يعتد
بإجراءات التحويل دون توضيح هذا البيان.

أكـ ــدت مــنــظــومــة الــتــأمــيــن الصحى
الشامل الجديدة انتهاء فترة التشغيل
الــتــجــريــبــى للمنظومة فــى محافظة
بورسعيد  1سبتمبر المقبل على أن
تعمل فعليا وف ــق الــقــواعــد الــمــحــددة
للعمل لتوفير الــخــدمــات للمواطنين
بأعلى درجات الجودة.
ويــشــار إل ــى أن محافظة بورسعيد
بــهــا  20وحـــدة و 7مستشفيات تقدم
الخدمة حاليا ً للمواطنين الذين يزيد
عــددهــم على  920ألــف مــواطــنــا ،كما
تــقــوم ال ــوح ــدات الصحية باستقبال
المواطنين للتسجيل على أن يتم فتح
ملف طبى مع عمل فحص طبى كامل
للمترددين على الوحدة وإحالة الشخص
إلــى المستشفيات العامة والمركزية
للحصول على مستوى أعلى من الرعاية
الطبية.
يشار إلى أن مميزات التأمين الصحى
الــشــامــل تتضمن حــريــة الــمــؤمــن عليه
فى اختيار مقدمى الخدمة ،وتتحمل

استمرار فتح باب التقدم لمراكز الثقافة اإلسالمية للعمل خطباء مكافأة

انتهاء المرحلة الثانية من المبادرة
الرئاسية للكشف عن سرطان الثدى
تنتهى الــمــرحــلــة األولــــى مــن الــمــبــادرة
الرئاسية لصحة المرأة المصرية للكشف
عن سرطان الثدى فى  9محافظات يوم 30
سبتمبر المقبل.
وذكرت المبادرة الرئاسية لصحة المرأة،
أن الفحص يستهدف الكشف عــن أورام
الــثــدى والــضــغــط والــســكــر والــســمــنــة ،كما
يتم إرســال مــواد توعوية حــول الوقاية من
المرض.
وأض ــاف ــت الــمــبــادرة الــرئــاســيــة :يجب

هالة

تواصل وزارة األوقــاف ،فتح باب القبول بالمراكز
الثقافية اإلسالمية للعام الدراسى  2020 / 2019م،
وذلك حتى يوم السبت الموافق  31أغسطس ،على
عصرا وحتى
أن تقدم األوراق من الساعة الرابعة
ً
مساء بكل مركز من المراكز الثقافية
الساعة الثامنة
ً
اإلسالمية اإلقليمية.
وتتلقى األوقاف التقديم بمراكز الثقافة التالية..
م اسم المركز عنوان المركز
 .1القاهرة مسجد النور بالعباسية
 .2القاهرة الجديدة المسجد الجامع  -مدينتى
القاهرة الجديدة
 .3الــجــيــزة بين الــســرايــات  -مسجد الشبان
المسلمين  -أمام مطافى الجيزة
 .4القليوبية مدينة بنها  -بنها الــجــديــدة -
بجوار مسجد ناصر  -الفلل
 .5الــمــنــوفــيــة شــبــيــن الــكــوم بــجــوار مسجد
األنصار  -الحى القبلى
 .6الشرقية الــزقــازيــق مسجد الفتح  -أمــام
المبرة  -بجوار نادى الشرقية
 .7العاشر من رمضان أعلى مسجد الخير بالمجاورة
()15
 .8الغربية طنطا ميدان المحطة ش السكة الجديدة
 المسجد األحمدى .9الدقهلية المنصورة  -ميدان الشيخ حسانين -
مسجد الشيخ حسانين
 .10كفر الشيخ أعــلــى مسجد الفالحين  -خلف
محطة السكة الحديد
 .11البحيرة دمنهور  -مسجد السد العالى بجوار

 .18شمال سيناء  -العريش مسجد النصر شــارع
23يوليو  -العريش
 .19شــمــال ســيــنــاء  -بــئــر الــعــبــد مــســجــد التجمع
اإلسالمى (مسجد المحطة) بئر العبد
 .20شــمــال ســيــنــاء  -الحسنة مسجد الــرحــمــن -
الحسنة
 .21الفيوم أمام المصالح الحكومية  -مسجد فاطمة
إلياس  -أمام مديرية األمن

مختار
مديرية األمن القديمة
 .12اإلسكندرية محرم بــك  -ش قناة السويس -
خلف نقطة غيط الصعيدى بجوار مسجد محمد عبده
 .13ميامى اإلسكندرية منطقة ميامى 12ش ميناء
أغادير
 .14دمياط ش األعصر  -مسجد موسى
ش مــحــمــد س ــرح ــان وســعــد
 .15بور سعيد
زغلول أمام مستشفى آل سليمان بجوار مسجد محمد
عبده
 .16اإلسماعيلية أعلى مسجد التوحيد بجوار محكمة
اإلسماعيلية
 .17السويس مسجد بدر  -بور توفيق  -السويس

تسليم أراضى اإلسكان االجتماعى بمدينة قنا الجديدة
أعلن عاصم الجزار وزير اإلسكان ،أن جهاز تنمية مدينة
قنا الجديدة ،سيبدأ يوم األحــد الموافق  1سبتمبر ،2019
وحتى يوم االثنين الموافق  14أكتوبر  ،2019فى تسليم قطع
أراضــى اإلسكان االجتماعى ( 209م 276 – 2م )2بالحيين
الثالث والرابع ،بالمدينة.
وأضــاف الجزار ،أن األراضــى مخصصة بالقرعة العلنية
التى تم إجراؤها بتاريخ  17مارس  ،2018بالمرحلة الثامنة
التكميلية.
من ناحيته ،أشار رئيس جهاز تنمية مدينة قنا الجديدة،
إلى أنه سيتم تسليم القطع بمساحة  209م 2بغرب المدينة
منطقة (ح) ،من  ،50 :1يوم األحد  1سبتمبر  ،2019والقطع
من  ،100 :51يوم االثنين  2سبتمبر  ،2019والقطع من :101
 ،150يوم الثالثاء  3سبتمبر  ،2019والقطع من ،200 :151
يوم األربعاء  4سبتمبر  ،2019والقطع من  ،250 :201يوم

الخميس  5سبتمبر .2019
وأوضــح رضــوان عبدالرشيد ،أنه سيتم تسليم القطع من
 ،300 :251يوم األحــد  8سبتمبر  ،2019والقطع من :301
 ،350يوم االثنين  9سبتمبر  ،2019والقطع من ،400 :351
يوم الثالثاء  10سبتمبر  ،2019والقطع من  ،450 :401يوم
األربــعــاء  11سبتمبر  ،2019والقطع مــن  ،500 :451يوم
الخميس  12سبتمبر  ،2019والقطع من  ،523 :501يوم
األحد  15سبتمبر .2019
وتايع رئيس الجهاز ،أنه سيتم تسليم القطع بمساحة 276
م 2بغرب المدينة منطقة (ج) ،من  ،50 :1يــوم االثنين 16
سبتمبر  ،2019والقطع من  ،100 :51يوم الثالثاء  17سبتمبر
 ،2019والقطع مــن  ،150 :101يــوم األربــعــاء  18سبتمبر
 ،2019والقطع من  ،200 :151يــوم الخميس  19سبتمبر
 ،2019والقطع من  ،250 :201يوم األحد  22سبتمبر .2019
وذكر عبدالرشيد ،أنه سيتم تسليم القطع من ،300 :251
يوم االثنين  23سبتمبر  ،2019والقطع من  ،350 :301يوم
الــثــاثــاء  24سبتمبر  ،2019والقطع مــن  ،400 :351يوم

األربعاء  25سبتمبر  ،2019والقطع من  ،450 :401يوم
الخميس  26سبتمبر  ،2019والقطع من  ،500 :451يوم
األحد  29سبتمبر  ،2019والقطع من  ،535 :501يوم
االثنين  30سبتمبر .2019
ولفت إلى أنه سيتم تسليم القطع بمساحة  209م2
بغرب المدينة منطقة (أ) ،من  ،50 :1يوم الثالثاء 1
أكتوبر  ،2019والقطع من  ،100 :51يوم األربعاء 2
أكتوبر  ،2019والقطع من  ،150 :101يوم الخميس
 3أكــتــوبــر  ،2019والــقــطــع مــن  ،204 :151يوم
االثنين  7أكتوبر  ،2019كما سيتم تسليم القطع
بــغــرب المدينة منطقة (ب) ،مــن  ،50 :1يوم
الثالثاء  8أكتوبر ،2019والقطع من ،100 :51
يوم األربعاء  9أكتوبر ،2019والقطع من :101
 ،113يوم الخميس  10أكتوبر.2019
وأوض ــح ،أنــه تم تخصيص يومى األحــد 13
أكــتــوبــر ،2019واالثنين  14أكــتــوبــر ،2019لمن
تخلف عن االستالم فى المواعيد المقررة.

 .22بنى سويف شارع صالح سالم  -مسجد على بن
أبى طالب
 .23المنيا دار المناسبات بجوار مسجد القولى ش
الكورنيش  -الدور الثانى
 .24أسيوط التقوى بأسيوط  -بجوار عصير التركى
 .25سوهاج أعلى مسجد قطب  -أمام محطة سكة
حديد سوهاج
 .26قنا ش  23يوليو بجوار مسجد ناصر
 .27األقصر مسجد محمد حسين بجوار التليفزيون
 .28أسوان منطقة السيل الجديد خلف كيما مسجد
اإلمام الحسين
أمــــــام الــمــجــمــع
 .29الوادى الجديد  -الخارجة
اإلسالمى مدينة الخارجة
 .30ال ــوادى الجديد (الــداخــلــة) ال ــوادى الجديد -
مدينة الداخلة  -إدارة موتة
 .31جنوب سيناء مسجد الصحابة  -شرم الشيخ -
المركز الثقافى اإلسالمى باللغات
 .32البحر األحــمــر مسجد الميناء  -الــغــردقــة -
المركز الثقافى اإلسالمى باللغات

تسليم  312وحدة سكنية
فى القاهرة الجديدة

من أول سبتمبر وحتى  14أكتوبر
إسالم خالد

أعلن السيد عطا ،رئيس قطاع التعليم بــالــوزارة والمشرف
العام على مكتب التنسيق ،انتظام سير إجــراءات إدخال الطالب
المتقدمين لتنسيق الشهادات الفنية للقبول بالجامعات والمعاهد
العالية والمتوسطة لرغباتهم عبر موقع التنسيق اإللكترونى
موجها الطالب بضرورة كتابة رغباتهم بطريقة
دون أية شكاوى،
ً
مضيفا إمكانية إدخال أو تعديل الرغبات حتى
سليمة وصحيحة،
ً
الساعة السابعة من مساء يــوم السبت الموافق  31أغسطس
الجارى.
وأضــاف عطا أنــه يمكن لطالب الشهادات الفنية لهذا العام
التقدم للجامعات التكنولوجية الجديدة ،وهى:
 - 1الكلية التكنولوجية للصناعة والطاقة  -جامعة القاهرة
الجديدة التكنولوجية.
- 2الكلية التكنولوجية للصناعة والطاقة  -جامعة الدلتا
التكنولوجية (قويسنا).
- 3الكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة والطاقة
 جامعة بنى سويف التكنولوجية ،وأشــار إلــى أنها تعد خطوةهامة ونقلة نوعية الستحداث مسار جديد للتعليم الفنى حيث
تعد امتدادا لدراسة طالب الشهادات الفنية من خالل إكسابهم
المهارات العملية والتعليمية وفق أحدث نظم وأساليب التعليم
التكنولوجى ،بما يحقق أهداف خطة الدولة للتنمية المستدامة
.2030
جدير بالذكر أن تنسيق الشهادات الفنية بــدأ السبت قبل
الماضى ،ويستمر حتى الساعة السابعة من مساء يــوم السبت
الموافق  31أغسطس الجارى.

كشف أشــرف شيحة عضو اللجنة العليا للحج
والعمرة بوزارة السياحة ،أن رحالت العودة
مــن األراضــــى الــمــقــدســة تنتهى مساء
الخميس الموافق  5سبتمبر المقبل.
جــديــر بــالــذكــر أن وزارة السياحة،
خصصت عــدد  300أتوبيس سياحى
لنقل  12ألف حاج من حجاج «البر»،
بــاإلضــافــة إلــى حــافــات احتياطية
حــال تعرض أى أتوبيس ألى ظرف
يمنعه من استكمال الرحلة ،وهناك
متابعة لحركة األتوبيسات والتدخل
الفورى لحل أى مشكلة سواء داخل
األراضـــى المصرية أو األردنــيــة أو
الــســعــوديــة لــضــمــان ســامــة وراح ــة
ضيوف الرحمن.

الدولة تكاليف الخدمات الوقائية
وتنظيم األســـرة وال ــط ــوارئ ،كما
تقدم خدمة طبية ذات جودة عالية
لجميع فئات المجتمع دون تمييز،
اجتماعيا
تكافليا
نظاما
كما يعد
ً
ً
ً
بمشاركة جميع أفـــراد المجتمع
وتتكفل الدولة بغير القادرين،
كما يساهم فى تقليل اإلنفاق
الشخصى عــلــى الــخــدمــات
الصحية وتسعير الخدمات
الطبية بطريقة عادلة.
جدير بالذكر ،أن منظومة
الــتــأمــيــن الــصــحــى الــشــامــل
الــجــديــدة ،هدفها تحقيق تغطية
صحية شــامــلــة لــكــل المصريين،
وتؤمن عالجك وعالج أسرتك من
عمليات ورعاية وأدويــة ،باإلضافة
إل ــى تحسين الــخــدمــات الطبية
المقدمة مع ضمان التوزيع العادل
والــمــســاواة بين المواطنين ،كما
تــهــدف إلـ ــى الــتــغــطــيــة الصحية
الــشــامــلــة لــجــمــيــع الــمــصــريــيــن،
وتضمن الكفاءة واالستمرارية فى
المنظومة الجديدة.

الحرص على الكشف والفحص الدورى
لــلــكــشــف ع ــن ال ــم ــرض ســريــعــا لنكون
متطمئنين عــلــى كــل ســتــات مــصــر من
الــســكــر والــضــغــظ والــســمــنــة وســرطــان
الثدى.
وقــــالــــت الــــمــــبــــادرة ال ــرئ ــاس ــي ــة:
تــقــدرى تــعــرفــى أقـ ــرب مــكــان أو وحــدة
صــحــيــة لــيــكــى مـ ــن خـــــال الــلــيــنــك ده
 /100millionseha.eg//:httpأو من
خالل االتصال على .15335

انتهاء تنسيق الشهادات الفنية
للقبول بالجامعات والمعاهد العالية
والمتوسطة ..السبت القادم

 5سبتمبر وصول آخر رحلة لحجاج السياحة

التأمين الصحى :انتهاء فترة التشغيل
التجريبى فى بورسعيد ..األحد القادم
كريم سعيد

شوقى

06

الجزار

أعلن المهندس عادل النجار رئيس جهاز مدينة القاهرة
الجديدة ،عن تسليم  312وحده سكنية بواقع « »13عمارة
بالمرحلة األولى بمشروع «دار مصر» فى منطقة شمال
القرنفل ،اعتبارا من  5سبتمبر المقبل.
وأوضــح «النجار» فى تصريحات له ،أنه سيتم بدء
التسليم مــن أرق ــام الــعــمــارات-131-130-129« :
-162-161-137-136-135-134-133-132
 ،»218-163من خالل كود المنطقة بالوصل (.)111
وأكــد رئيس الجهاز على ضــرورة اتمام العمالء
إلجــراءات التسليم ،من خالل توجه العميل لبنك
اإلســكــان والتعمير فــرع التجمع الخامس إلنهاء
إجــــراءات الــبــنــك ،ثــم الــتــوجــه بعد ذلــك لجهاز
التجمع األول بخطاب البنك «لمكتب خدمة
المواطنين فى التجمع األول»؛ وذلــك لتسجيل
البيانات على الشبكة ،واستالم خطاب للموقع
لمعاينة واستالم الوحدة.

أجندة المحاكم

متهمـا
الحكم فى إعادة محاكمة ً 23
بـ«التخابر مع حماس»

تستكمل الــدائــرة  28إرهـ ــاب ،بمحكمة جــنــايــات جنوب
القاهرة ،إعادة إجراءات محاكمة  37متهما فى «فض اعتصام
رابعة العدوية» ،فى جلسة  1سبتمبر.
جــديــر بــالــذكــر أن المحكمة قــد قــضــت فــى وق ــت سابق
باإلعدام شنقا لـ 75متهما من بينهم محمد البلتاجى وعصام

الحكم فى دعوى تنفيذ أحكام اإلعدام
ضد متهمين فى قضايا إرهاب
تواصل محكمة القضاء اإلدارى بالقاهرة الدائرة األولى،
برئاسة المستشار يسرى الشيخ ،نظر الــدعــوى المقامة
من طــارق محمود المحامى بالنقض والدستورية العليا،
والمقيدة برقم  36234لسنة  73قضائية ،والتى طالب فيها
بتنفيذ جميع أحكام اإلعدام النهائية والباتة والواجبة النفاذ
والصادرة ضد المتهمين بارتكاب أعمال إرهابية إلى جلسة
 4سبتمبر للنطق بالحكم فى الدعوى.
وذكرت الدعوى ،أنه بعد إزاحة جماعة اإلخوان اإلرهابية
عن الحكم بثورة شعبية فى  30يونيو  ،2013شنت الجماعة
اإلرهــابــيــة وتنظيمها الــدولــى حربا إرهــابــيــة ضــد الدولة
المصرية وعــلــى رأســهــا الجيش والــشــرطــة والمواطنين
المصريين والــمــنــشــآت والممتلكات الــعــامــة والــخــاصــة،
وتآمرت الجماعة اإلرهابية مع دول وجهات خارجية معادية
للدولة المصرية إلسقاط مؤسساتها وارتكاب العديد من
الجرائم اإلرهابية البشعة التى اسقطت المئات من الشهداء
واآلالف من المصابين.

استئناف محاكمة متهمين اثنين
بقضية «اغتيال النائب العام»

العريان وعبد الرحمن البر ،وكما قضت بالسجن المؤبد
لمحمد بــديــع وبــاســم ع ــودة وآخــريــن ،وكــمــا قضت بأحكام
بالمشدد لباقى المتهمين.
وأسندت النيابة إلى المتهمين اتهامات عديدة ،من بينها:
تدبير تجمهر مسلح واالشــتــراك فيه بميدان رابعة العدوية
«مــيــدان هشام بركات حاليا» وقطع الــطــرق ،وتقييد حرية
الناس فى التنقل ،والقتل العمد مع سبق اإلصرار للمواطنين
وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم ،والشروع فى القتل
العمد ،وتعمد تعطيل سير وسائل النقل.

 8سبتمبر ..الحكم فى طعن حل حزب البناء والتنمية
إسالم خالد
تصدر دائــرة األحــزاب السياسية بالمحكمة اإلداريــة
العليا ،بمجلس الــدولــة ،الحكم فــى طلب لجنة شئون
األحزاب السياسية ،بحل حزب البناء والتنمية ،وتصفية
أمواله ،فى جلسة  8سبتمبر المقبل.
وأوصت هيئة مفوضى الدولة بالمحكمة اإلدارية العليا
فى جلسة سابقة بقبول الطعن وحل حزب البناء والتنمية

استناداً على تمويله للجماعات اإلرهابية ،وانتماء عدد
من الجماعات اإلرهابية له.
يــذكــر أن لجنة شــئــون األحـــزاب السياسية ،برئاسة
المستشار ع ــادل الــشــوربــجــى ،ســبــق وأرســلــت مــذكــرة
عاجلة إلى النائب العام ،بطلب إجــراء التحقيق وإعداد
التقرير الالزم فى شأن مخالفة حزب (البناء والتنمية)
للقواعد المقررة بنص المادة الرابعة من قانون األحزاب
السياسية.
وأضافت اللجنة فى مذكرتها قيام الحزب بانتخاب

اإلرهــابــى الــهــارب خ ــارج الــبــاد ط ــارق الــزمــر القيادى
بتنظيم الجماعة اإلسالمية ،رئيسا له ،خاصة أن «الزمر»
مدرج ضمن قوائم األفراد والكيانات اإلرهابية المرتبطة
بــدولــة قطر ،عــاوة على أنــه يحاكم غيابيا فــى قضية
التجمهر المسلح لجماعة اإلخ ــوان اإلرهابية بمنطقة
رابــعــة الــعــدويــة وهــى القضية الــتــى تضم  739متهما
يحاكمون أمام محكمة الجنايات وورد تقرير النائب العام
إلــى اللجنة متضمنا أن الــحــزب خالف بالفعل شــروط
التأسيس المقررة قانونا.

إعادة محاكمة  3عاطلين بتهمة خطف طفلة واغتصابها بالمقطم
تـــواصـــل مــحــكــمــة جــنــايــات
الــقــاهــرة ،المنعقدة بعابدين،
إعـــــادة مــحــاكــمــة  3عــاطــلــيــن،
التـــهـــامـــهـــم ب ــخ ــط ــف طــفــلــة
واغتصابها داخل شقة أحدهم
بالمقطم فى لجلسة  9سبتمبر
الحالى.
كـ ــانـ ــت مــحــكــمــة ج ــن ــاي ــات
القاهرة ،قضت غيابيا بالسجن
الــمــشــدد  15سنة للمتهمين،
فتقدم محاميهم بطلب إلعادة
محاكمتهم.
وأحــالــت الــنــيــابــة المتهمين
«أحـ ــمـ ــد .ى» و«مــــجــــدى .ج»
و«يـــوســـف .ت» إلـــى محكمة
الجنايات ،بتهم خطف طفلة
بـ ــاإلكـ ــراه ،واغــتــصــابــهــا تحت
تهديد السالح.

وكــشــفــت الــتــحــقــيــقــات أن
الــمــتــهــمــيــن الــثــاثــة تــرصــدوا
للمجنى عليها «آية .أ»  16سنة
(بــائــعــة مــنــاديــل) واختطفوها
داخـــل «تـــوك تـــوك» إل ــى شقة
أحـــدهـــم بــمــســاكــن الـــزلـــزال
بالمقطم ،وجــردهــا األول من
جنسيا
مالبسها واعتدى عليها
ً
عدة مرات بعد تهديدها بالقتل
باستخدام «مـــوس» ثــم تناوب
اآلخرون اغتصابها.
وأوض ــح ــت الــتــحــقــيــقــات أن
الــمــجــنــى عــلــيــهــا تــمــكــنــت من
مغافلة المتهمين ،وهربت إلى
الـــشـــارع مستغيثة بــاألهــالــى
الــذيــن أبــلــغــوا الــشــرطــة ،وتــم
القبض على المتهمين وإحالتهم
للمحاكمة.

محاكمة المتهمين فى قضية
«رشوة التموين»

تستكمل  -اليوم  -محكمة جنايات القاهرة ،والمنعقدة
بطرة ،برئاسة المستشار على الهوارى ،محاكمة المتهمين فى
القضية المعروفة إعالميا بـ«رشوة وزارة التموين».
كان المستشار خالد ضياء المحامى ،العام األول لنيابة أمن
الدولة العليا ،قد أحال رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة
للصناعات الغذائية السابق وآخرين ،التهامه بطلب وتقاضى
عطايا تمثلت فــى مبالغ مالية وفــوائــد لنفسه ولغيره على
سبيل الرشوة مقابل أدائــه عمل من أعمال وظيفته ،وقيام
باقى المتهمين بتقديم العطايا والفوائد على سبيل الرشوة
والتوسط فى تقديمها.

محكمة النقض تواصل نظر
طعن «أبوالفتوح» وآخرين
إلدراجهم على قوائم اإلرهاب

تــســتــكــمــل مــحــكــمــة الــنــقــض نظر
الطعن المقدم من الدكتور عبد المنعم
أبوالفتوح ،رئيس حــزب مصر القوية،
و 8آخرين ،على قرار محكمة الجنايات،
بوضعهم على قوائم اإلرهاب فى جلسة
 7سبتمبر.
كــانــت ال ــدائ ــرة  25جــنــايــات جنوب
الــقــاهــرة ،قـــررت إدراج عــبــد المنعم
أبوالفتوح ،رئيس حــزب مصر القوية،
وآخرين ،على قوائم اإلرهابيين.
وكــانــت نــيــابــة أم ــن ال ــدول ــة العليا،
ب ــإش ــراف الــمــســتــشــار خــالــد ضــيــاء،
المحامى الــعــام األول للنيابة ،أعــدت
مذكرة بهذا الشأن وتــم عرضها على
النائب العام ،وتطالب فيها بإدراج عبد
المنعم أبوالفتوح وآخــريــن على قوائم
اإلرهــابــيــيــن ،فــى ضــوء مــا كشفت عنه
الــتــحــقــيــقــات وتــحــريــات قــطــاع األمــن
الوطنى التى تسلمتها النيابة.

قصة تشكيل عصابى تخصص فى التزوير للحصول على قروض
والخاصة بالمتهم األول وشركة منسوبة للمتهمين
الثالث والرابع ،واستعملوا المحررات المزورة بأن
قاموا بتقديمها عن طريق المتهم الثانى بغرض
الــحــصــول عــلــى قـ ــرض ،ثــم تــحــصــلــوا عــلــى مبلغ
مالى  220ألف جنيه من أحد البنوك باستخدام
المحررات المزورة.
وكشفت الــتــحــريــات أنــه عقب ورود معلومات
بحصول السيد «سامر .م» مدير عــام المؤسسة
على مبلغ  220من أموال البنك من خالل الحصول
عــلــى ق ــرض لــشــراء ســيــارة بــمــوجــب مستندات
منسوب صدورها لجهات رسمية بالدولة ،وتبين أن
البنك خاضع إلشراف البنك المركزى ويقوم بمنح
القروض لشراء السيارات للعمالء.
وأض ــاف ــت الــتــحــريــات قــيــام الــمــتــهــم الرئيسى
باالشتراك مع باقى المتهمين على تقديم عرض
أسعار للبنك بزعم شراء سيارة ثم اصطناع إيصال
يفيد استالم الشركة لمقدم السيارة ،واصطناع
تصريح مؤقت منسوب صدورها لوحدة مرور مصر
الجديدة ،ومؤشر عليها بحضر البيع لصالح البنك،
ثم أصــدر البنك شيك بقيمة  220ألف جنيه ،ثم
توقف المتهم الرئيسى عن السداد.

كريم سعيد

تــواصــل الــدائــرة  28إرهـ ــاب ،بمحكمة جــنــايــات جنوب
الــقــاهــرة ،إع ــادة محاكمة متهمين اثنين بقضية «اغتيال
النائب العام» فى جلسة األحد القادم.
ويــواجــه المتهمون وآخ ــرون تم الحكم عليهم عــدة تهم،
منها االنضمام لجماعة أسست على خالف أحكام القانون
الغرض منها تعطيل الدستور والقوانين ،وأسندت النيابة
العامة لهم ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق اإلصــرار
والترصد ،والشروع فيه ،وحيازة وإحراز أسلحة نارية مما
ال يجوز الترخيص بحيازتها أو إحــرازهــا ،والذخيرة التى
تستعمل عليها ،وحيازة وإحــراز مفرقعات «قنابل شديدة
االنفجار» وتصنيعها ،وإمــداد جماعة أسست على خالف
أحكام القانون بمعونات مادية ومالية مع العلم بما تدعو إليه
تلك الجماعة وبوسائلها اإلرهابية لتحقيق أهدافها.

07

األحد القادم ..محاكمة  37متهما
بـ«فض اعتصام رابعة»
عماد شوقى

تستأنف  -اليوم  -محكمة جنايات القاهرة ،المنعقدة بمجمع
محاكم طرة ،برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى ،جلسات
إعادة محاكمة  23متهما من قيادات وعناصر جماعة اإلخوان،
فى قضية اتهامهم بارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات
أجنبية خارج البالد ،وإفشاء أسرار األمن القومى ،والتنسيق مع
تنظيمات العنف المسلح داخل مصر وخارجها بقصد اإلعداد
لعمليات إرهابية داخل األراضى المصرية ،والمعروفة بالتخابر
مع حماس ،للنطق بالحكم.
وكانت النيابة العامة قد أسندت إلى المتهمين تهم التخابر
مع منظمات أجنبية خارج البالد ،بغية ارتكاب أعمال إرهابية
داخــل البالد ،وإفشاء أســرار الدفاع عن البالد لدولة أجنبية
ومن يعملون لمصلحتها ،وتمويل اإلرهــاب ،والتدريب العسكرى
لتحقيق أغراض التنظيم الدولى لإلخوان ،وارتكاب أفعال تؤدى
إلى المساس باستقالل البالد ووحدتها وسالمة أراضيها.
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تستكمل محكمة جنايات الــقــاهــرة ،المنعقدة
بالعباسية ،محاكمة تشكيل عصابى فى اتهامهم
بتزوير محررات رسمية للحصول على تراخيص
تسير سيارة منسوب صدورها لوحدة مرور مصر
الجديدة للحصول على قرض فى جلسة  2سبتمبر
المقبل.
وتبين قيام المتهمين وهم « :سامر .م» و«عباس.
ع» .و«مــحــمــد .أ» و«أحــمــد .ف» وهــم ليسوا من
تزويرا فى محرر
أرباب الوظائف العمومية ارتكبوا
ً
رسمى باالشتراك مع آخر مجهول هو تصريحات
منسوب صــدورهــا لــوحــدة مــرور مصر الجديدة،
بطريقة االصطناع بــأن اتفقوا معه على إنشائه
على غرار المحررات الصحيحة وساعداه فى ذلك
بأن أمداه بالبيانات المراد إثابتها ،باإلضافة لقيام
المتهمين باالشتراك مع الشخص المجهول بتوقيع
نسبها للمختص بتلك الجهة وقيامهم بارتكاب
تزوير محررات عرفية منسوبة لمؤسسة تجارية

بتهمة الكسب غير المشروع

جنايات القاهرة تواصل محاكمة «الهراس»
مدير مكتب وزير االستثماراألسبق
تستكمل محكمة جنايات القاهرة ،المنعقدة
بالتجمع الخامس ،محاكمة عمرو أشرف الهراس
مديرالمكتب الفنى لــوزيــر االستثمار األســبــق،
التــهــامــه بتحقيق كــســب غــيــر مــشــروع بقيمة 5
ماليين و 862ألــف جنيه نتيجة استغالل نفوذه
وحصوله على رشاوى األمر الذى نتج عنه تحقيق
ثروة ال تتناسب مع مصادر دخله المشروعة ،فى
جلسة  9سبتمبر المقبل.
وكان جهاز الكسب غير المشروع أحال المتهم
إل ــى محكمة الــجــنــايــات ،حــيــث إن ــه فــى غضون
الفترة من عــام  2009وحتى عــام  2013بدائرة
التجمع الخامس  -محافظة القاهرة بصفته من
العاملين بالجهاز اإلدارى بالدولة  -مدير إدارة
بالمكتب الفنى لوزير االستثمار  -حصل لنفسه
ولــذويــه على كسب غير مشروع قــدره  5ماليين
و 862ألف جنيه ،بسبب استغالله لنفوذه وظيفته
وارتكابه سلوك مخالف لنص قانون عقابى ،بأن
استغل سلطات ونــفــوذ وظيفته تلك فــى تحقيق
منافع مادية وحصوله على هدايا عينية ،وذلك

على سبيل الرشوة من بعض أصحاب المصالح
المتعاملين مع الوزارة محل عمله.
وتــوصــلــت التحقيقات إلــى أن المتهم استغل
سلطات ونفوذ وظيفته فى االتــصــال والتواصل
مع جهات حكومية عديدة بالدول إلنهاء مصالح
لبعض المستفيدين وتسهيل االستيالء على أوراق
وأمـ ــوال خــاصــة تحت يــد جهة العمل ومحاولة
الحصول للغير على منفعة من أعمال الوظيفة
العمومية.
وأسفرت التحقيقات عن عجز المتهم عن إثبات
مــصــادر دخله بطرق مــشــروعــة ،حيث أفصحت
التحريات أنــه حصل على مبلغ  17ألــف دوالر
وقـ ــادة ذهــبــيــة وخــاتــمــا «ســولــيــتــيــر» بقيمة 54
ألــف جنيه على سبيل الــرشــوة مقابل استخدام
نفوذه لــدى مسئولى محافظة القاهرة والشركة
القابضة لكهرباء مــصــر ،ورئــيــس مجلس إدارة
الشركة القابضة للسياحة والفنادق والسينما،
الســتــصــدار ق ــرار بضم قطع أراضــــى ،وإســنــاد
مشروع العدادات الذكية للشركة.

«جنايات القاهرة» تواصل محاكمة المتهمين باختالس
 331مليون جنيه من إدارة أكتوبر التعليمية
تــواصــل محكمة جــنــايــات الــقــاهــرة المنعقدة
بالعباسية ،محاكمة المتهمين باختالس  331مليون
جنيه من إدارة  6أكتوبر التعليمى فى جلسة الغد
الستكمال المرافعة.
ووجــهــت الــنــيــابــة الــعــامــة للمتهمين «هـ ــدى .أ.
ح» ،مدير حسابات ،مندوب وزارة المالية ،بــإدارة
 6أكــتــوبــر التعليمية ،و»ع ــواط ــف .أ .ح» ،مفتش
مالى باتحاد اإلذاع ــة والتليفزيون ،و«مــجــدى .أ.
ح» ،صحفى «سالمة .م .ط» ،مدير إدارة أكتوبر

التعليمية« ،وجيه .ر .أ» ،مراجع حسابات ومندوب
صــرف ب ــإدارة أكتوبر التعليمية« ،أحــمــد .ع .ظ»،
محاسب بمديرية أوق ــاف الــجــيــزة« ،عــبــاس .س.
ح» ،عامل بمديرية أوقــاف الجيزة باختالس 331
مليو ًنا و 224ألف جنيه ،بأن وقعت المتهمة األولى
بنكيا ،لتحقيق
على توقيع ثانى على  578شيكًا ً
إدارة الكسب غير المشروع والمسحوبة على البنك
المركزى المصرى ،لتكون قابلة للصرف خصما
من حسابات جهة عملها.

الحكم على  102متهم بقضية أحداث شغب «عفروتو»
حجزت الــدائــرة  10بمحكمة جنايات القاهرة،
المنعقدة بالتجمع الــخــامــس ،جلسة  8سبتمبر
المقبل ،للنطق بالحكم على  102متهم «مخلى
سبيلهم» ،التهامهم فى أحــداث الشغب والتجمهر
أمــام قسم شرطة المقطم ،التى وقعت فى يناير
الماضى ،إثــر مقتل الشاب محمد عبد الحكيم،
الشهير بـ«عفروتو» داخل حجز القسم.
وق ــررت نيابة ح ــوادث جنوب الــقــاهــرة ،إحالة
 102متهم (مخلى سبيلهم) إلى محكمة الجنايات،
بــعــد أن وجــهــت لــهــم تــهــم :الــتــعــدى عــلــى قسم
شرطة المقطم ،ومستشفى المقطم التخصصى
ومقاومة السلطات ،وإتالف المال العام والخاص،
والــتــجــمــهــر ،وح ــرق ســيــارتــى شــرطــة ،ومــحــاولــة

اقتحام القسم ،وحيازة مولوتوف.
وســبــق وأن قــضــت ذات الــمــحــكــمــة ،بمعاقبة
«محمد .س» معاون مباحث بقسم المقطم بالسجن
 3ســنــوات ،و 6أشهر ألمين الشرطة «محمد .أ»
التهامهم بضرب «عفرتو» داخل القسم مما أفضى
إلى موته ،فضال عن احتجازه دون وجه حق.
وكشفت التحقيقات عن أنه فى  5يناير الماضى،
ألقى ضابط وأمين شرطة بقسم المقطم ،القبض
على محمد عبد الحكيم وشهرته «عفروتو» فى غير
األحوال التى تصرح فيها القوانين واللوائح بالقبض
على ذوى الشبهة ،بأن استوقفاه واقتاداه دون سند
إجرائى مشروع ،وعذباه بدنيا وتعديا عليه ضربًا
وصفعا باأليدى حتى لفظ أنفاسه األخيرة.
ً

بالوقائع واألرقام

مسارات السياسة المصرية تجاه إفريقيا
عدد سكان القارة  1.25مليار نسمة عام 2017

الشراكة الجديدة لتنمية
أفريقيا «النيباد»
تمثل مبادرة الشراكة الجديدة
لتنمية أفريقيا «النيباد» رؤيــة
أفــريــقــيــة الستراتيجية شاملة
لتحقيق التنمية االقــتــصــاديــة
واالجتماعية بالقارة ،والتى صاغها
وتــبــنــاهــا رؤســــاء الــــدول الخمس
(مصر  -الجزائر  -نيجيريا  -جنوب
أفريقيا  -السنغال) واعتمدتها
مــنــظــمــة الــــوحــــدة األفــريــقــيــة
بلوساكا فى يوليو ،2001وقــد تم
إدمــاج النيباد فى أجهزة االتحاد
األف ــري ــق ــى بــمــوجــب قــــرار قمة
االتحاد األفريقى فى أديــس أبابا
فــى فــبــرايــر  2010كهيئة فنية
تابعة لالتحاد األفــريــقــى ،وذلــك
لتسهيل وتنسيق وحشد الموارد
لتنفيذ الــبــرامــج والــمــشــروعــات
القارية واإلقليمية ذات األولوية،
وتــتــضــمــن األهـــــداف الرئيسية
للمبادرة فى دعم األمن والسالم فى
الــقــارة، وتحقيق الحكم السياسى
واالقــتــصــادى الــرشــي ـد، وتعميق
مفاهيم الديمقراطية واحــتــرام
حقوق اإلنسان، وزيــادة اإلنتاجية
الزراعية وتحقيق األمن الغذائي،
وتعظيم حجم التجارة األفريقية
البينية، ونفاذ الصادرات األفريقية
لألسواق العالمية، وتحسين البيئة،
وتطوير التعليم والبحث العلمي،
وتعظيم االستفادة من تكنولوجيا
المعلومات.
كــمــا تــضــطــلــع مــصــر فـــى إطـــار
عضويتها فى المبادرة الرئاسية
لتنمية البنية األساسية بالقارة
« »PICIبمسئولية مــشــروعــات
إدارة مــــــوارد الــمــيــاه واألنـــهـــار
والــنــقــل الــبــرى والــنــقــل بالسكك
الــحــديــديــة ،هــذا بــاالضــافــة إلى
مــشــروع للربط المالحى النهرى
«فيكتوريا المتوسط» حيث يتيح
الممر سهولة فــى نقل البضائع
والــســلــع والــمــنــتــجــات الــزراعــيــة
والــحــيــوانــيــة بــيــن دول حــوض
النيل وإنشاء مجموعة من مراكز
التدريب واألبحاث بطول المجرى
الــمــاحــى ،ويعتبر أحــد الركائز
األساسية لتحقيق رؤيــة المشروع
(قارة واحدة  -نهر واحد  -مستقبل
مشترك) لتنشيط التجارة سواء
بين دول حوض النيل أوبينها وبين
ً
فضل عن مشروع
غيرها من الدول،
إنــشــاء طــريــق «الــقــاهــرة  -كيب
تــاون» حيث يعد أحد المشروعات
التنموية الحديثة لتنمية حركة
التجارة بين مختلف دول القارة
األفريقية ،وقــيــام مصر بتنفيذ
طريق «توشكى أرقين» الذى يربط
بين مصر والــســودان بتكلفة 190
مليون جنيه ،كما قامت الحكومة
المصرية بالتوازى بتنفيذ ميناء
أرقين البرى على الحدود المصرية
السودانية فى يناير .2016
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بلغ عــدد ســكــان أفريقيا نــحــو 1.25مليار
نسمة عام  ،2017ومن المتوقع أن يكون %20
مــن سكان العالم أفــارقــة بحلول  ،2030وأن
يصل عدد السكان إلى  2.5مليار نسمة عام
 ،2050كذلك زاد عدد األطفال القادرين على
الحصول على التعليم األســاســى منذ 1990
بنسبة  ،%100ومن المتوقع أن يكون %40من
أطــفــال العالم تحت  18سنة أفــارقــه بحلول
 ،2050فيما سيصل عدد األطفال بأفريقيا إلى
مليار طفل بحلول  ،2055ونظراً ألهمية القارة
السمراء تعمل الدولة المصرية على أن تتبوأ
القارة مكانها الصحيح على الخريطة العالمية،
وبــمــا يتناسب وإمــكــانــات الــقــارة الطبيعية
والبشرية.
هـــذا وتــرتــكــز الــســيــاســة الــمــصــريــة تــجــاه
إفريقيا على عدة مسارات متوازية ومتكاملة،
فهناك مسار التنمية وزيــادة التجارة بين دول

%20

من سكان العالم أفارقة
بحلول 2030

%40

من أطفال العالم تحت  18سنة
أفارقة بحلول 2050

القارة اإلفريقية ،واالستفادة من التكنولوجيا
الحديثة ،والتوسع فى مشروعات ريادة األعمال
مــن أجــل تحسين مستوى معيشة المواطن
اإلفــريــقــى وتجفيف بيئة العنف واإلرهــــاب،
وتحويل الــقــارة من منطقة طــاردة للبشر إلى
منطقة جاذبة تنموبكوادرها وأبنائها ومواردها
الضخمة.
وه ــن ــاك الــمــســار الــســيــاســى الــــذى تتبنى
فيه مصر القضايا اإلفريقية فــى المحافل
ال ــدول ــي ــة وتـــدافـــع عــنــهــا مـــن أجــــل تحقيق
الــعــدالــة االقــتــصــاديــة والتنموية بين الــدول
الغنية والــفــقــيــرة ،وتفعيل دور الــشــمــال فى
مساعدة إفريقيا فى تحقيق التنمية الشاملة
والمستدامة ،إضافة إلى الدور المحورى الذى
تلعبه مصر فى تسوية األزمــات والصراعات
والحروب فى العديد من دول القارة والتى تقف
عائقا أمام التنمية واالستقرار.

الدعم المصرى لجهود التنمية فى القارة السمراء
مصر أولت قضايا التحرر الوطنى األولوية الرئيسية لعالقاتها بدول القارة

سحر محمود

قائمة المشروعات واالستثمارات
المصرية داخل دول القارة األفريقية

سعت مصر إلى استعادة دورها فى أفريقيا كإحدى دوائر األمن القومى المصرى خاصة فى ظل العالقات التاريخية
والمصالح الحيوية بين مصر ومحيطها األفريقى ،هــذا وتــواصــل مصر االهتمام بتعزيز أواصــر التعاون مع دول
المنطقة بـصــورة شاملة ،لتشمل آفــاقـ ًا أكثر رحــابــة مــن خــال التركيز على مشروعات التنمية بصفة أساسية،
والخدمات االجتماعية من جهة أخــرى ،والتنوير والــوعــى الثقافى من جهة ثالثة ،ومــن ثم معالجة جذور
المشكالت األمـنـيــة الناجمة عــن عــوامــل التهميش ومـعــانــاة الـفـقــر ،واسـتـمــرار التنسيق والـتـشــاور على
المستوى األمنى ،بالتوازى والتزامن مع تكثيف الــدورات التدريبية ،ومتابعة تنفيذ اتفاقات التعاون
القائمة ،وتشجيع تـبــادل الــزيــارات الرسمية وغـيــر الرسمية على مختلف المستويات وفــى شتى
المجاالت ،واالهتمام بتطوير دور األزهر الشريف كمنارة لتصويب الفكر ،ونشر ثقافة السالم.
وبالفعل استطاعت مصر أن تتحرك ناحية تعزيز دوره ــا ،وبــاتــت التحركات المصرية
تـمـضــى بـخـطــى ثــابـتــة لتحقيق هــدفـهــا فــاس ـتــردت عـضــويـتـهــا فــى االت ـح ــاد اإلفــري ـقــى فى
يــون ـيــو 2014كما حصلت على عضوية مجلس األم ــن والـسـلــم اإلفــريـقــى لـمــدة  3سـنــوات،
وترأست لجنة المناخ فى االتحاد اإلفريقى لعامين ،باإلضافة إلى حصولها على العضوية
غير الــدائـمــة فــى مجلس األمــن الــدولــى وانخراطها فــى العديد مــن القضايا والملفات
التى تشكل أجندات دول القارة ،لتعلن بداية عهد جديد فى العالقات مع القارة السمراء
ومساندة األشقاء األفارقة فى تحقيق التنمية.
هــذه الحقائق والوقائع كشفتها دراســة مهمة للغاية صــدرت مؤخر ًا عن الهيئة العامة
لالستعالمات بعنوان« :مصر وافريقيا ..مشروعات تنموية واعــدة» والتى أعدتها الباحثة
أمـيـمــة س ـع ــودى .وال ـت ــى تـلـقــى ال ـض ــوء عـلــى ال ـم ـشــروعــات ال ـتــى ت ـقــوم الـحـكــومــة الـمـصــريــة
بتنفيذها داخل العديد من الدول األفريقية.
هــذا الملف نقدمه بمناسبة انعقاد اجتماعات مؤتمر طوكيوالدولى السابع للتنمية
األفريقية «تيكاد  ،»7التى ستبدأ اليوم فى اليابان وحتى  30أغسطس الجارى.
وقــد عبر الرئيس عبد الفتاح السيسى عن خالص تقديره لشعب وحكومة
اليابان الستضافتها قمة «التيكاد  »7وقال الرئيس السيسى  -فى رسالته
 ،إن عملية الـتـكــامــل فــى أفــريـقـيــا انطلقت بشكل مـلـحــوظ خــالالـعـقــديــن الماضيين مـنــذ إن ـشــاء االت ـحــاد األفــري ـقــى ،مضيفا
أن تـبـنــى أج ـن ــدة أفــري ـق ـيــا» « 2063وإط ـ ــاق مـنـطـقــة الـتـجــارة
الحرة القارية األفريقية ،يعدان بمثابة حجز الــزاويــة الهام
للمساعى األفريقية الرامية إلــى تحقيق التكامل اإلقليمى
واالقتصادى المنشود.
وأكد الرئيس أن االتحاد األفريقى نجح على مدى سنوات
فى صياغة عدد من األهــداف والتطلعات التى أدرجت
ف ــى أجـ ـن ــدة»  ،« 2063وأول ــوي ــة م ـشــروعــات التنمية
بــأفــري ـق ـيــا ،وال ـت ــى سـتـسـهــم ف ــى تـحـقـيــق التنمية
المستدامة بأفريقيا ،من خــال التركيز على
تطلعات شعوب تلك القارة نحوالرفاهية
واالزدهار والتنمية المستدامة.

أولت حقبتا الخمسينيات والستينيات ،فى سياسة
مصر األفريقية ،قضايا التحرر الوطنى األولوية
الرئيسية لعالقات مصر بــدول الــقــارة ،أمــا حقبة
التسعينيات ،فقد أسست لما يمكن تسميته بالدعم
المصرى لجهود التنمية فــى قــارة أفريقيا ،حيث
أضحت قضية التنمية وبناء الدولة األفريقية فى
حقبة ما بعد االستعمار ،القضية الرئيسية فى حركة
السياسة الخارجية المصرية فــى أفريقيا ،ومن
هنا كانت المبادرات التنموية المصرية «الصندوق
المصرى للتعاون الفنى مع أفريقيا» تجسيدا واقعيا
لرؤية مصر للتنمية فى قارة أفريقيا ،كذلك لم تغفل
مصر قضية الــديــون األفريقية ،عــاوة على إنفاذ
المعاهدة المؤسسة للجماعة االقتصادية األفريقية
عام  ،1991والتى تم التصديق عليها عام .1994
عــمــل «الــصــنــدوق الــمــصــرى لــلــتــعــاون الــفــنــى مع
أفريقيا» ،على أســاس صيغة تعاون جنوب جنوب
بهدف مساعدة الدول األفريقية على تحقيق التنمية
المستدامة عبر بــرامــج الــتــعــاون الفنى والبرامج
التدريبية لبناء قـــدرات الــكــوادر األفــريــقــيــة التى
يقدمها فى مختلف المجاالت وعلى رأسها :الزراعة
والصحة والتعليم واألمــن والدبلوماسية والقضاء

الرئيس السيسى حرص
منذ تولى الرئاسة عام
 2014على االنفتاح على
القارة اإلفريقية
واإلعــام وكذلك المنح المالية خاصة فى مجالى
الصحة والزراعة.
وأفـ ــاد تــقــريــر صـــادر عــن لجنة األمـــم المتحدة
االقتصادية ألفريقيا لعام  2012بضرورة أن تسعى
أفريقيا إلى اعتماد تحول هيكلى مستدام للحفاظ
عــلــى الــنــمــووخــلــق ف ــرص الــعــمــل والــحــد مــن تأثير
الصدمات الخارجية ،بينما حث تقرير آخر صادر
عن مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)

وزارة الرى تقوم بإنشاء  5سدود وحفر  75بئراً جوفياً
وميكنة  2بئر جوفى لتوفير مياه الشرب النقية بأوغندا
تنفيذ  6محطات
مياه شرب جوفية
لتوفير مياه نقية
لمواطنى مدينة
جوبا بجنوب
السودان

حفر 180
بئراً جوفياً فى
كينيا و 60فى
تنزانيا و10
آبار جوفية
بإقليم دارفور

مصر تقوم بإنشاء مركز للتنبؤ باألمطار والتغيرات المناخية فى الكونغوالديمقراطية

وصل فى  2017إلى  136مليار دوالر بزيادة قدرها %10.1
على ضرورة استخدام الموارد الطبيعية التى تزخر
بها القارة استخداما أخضر يؤدى إلى رفع مستوى
المعيشة ويحمى البيئة فى آن واحد.
وقــد حــرص الرئيس عبد الفتاح السيسى ،منذ
تولى الرئاسة عام  2014على االنفتاح على القارة
األفريقية ،وتعزيز عــاقــات مصر بدولها فــى كل
المجاالت ،وسعت «الوكالة المصرية للشراكة من
أجــل التنمية» منذ أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح
الــســيــســى ،فــى كلمته أم ــام الــقــمــة الـ ـــ 23لالتحاد
األفريقى بماالبوفى يونيو 2014إلى تعزيز عالقات
الــتــعــاون الــثــاثــى القائمة واســتــشــراف إمكانيات
التعاون المتاحة مع عدد من الدول المتقدمة وهيئات
التنمية الــدولــيــة بــهــدف توفير مــزيــد مــن الــمــوارد
والدعم لألشقاء األفارقة من خالل التعاون مع هذه
الجهات فى التدريب والدعم الفنى المقدم من مصر
للدول األفريقية ،وتملك الوكالة المصرية عالقات
تــعــاون ثالثى مــع عــدد مــن ال ــدول وهيئات التنمية
الدولية مثل (البنك اإلسالمى للتنمية  -الصندوق
العربى للمعونة الفنية للدول األفريقية التابع لجامعة
ال ــدول العربية  -وكــالــة التعاون الدولية اليابانية
«الجايكا).

أهم المشروعات بين مصر ودول القارة

حجم التجارة البينية بين دول القارة

بلغ اجمالى حجم الــتــجــارة البينية بين دول الــقــارة عام
 2017حوالى  136مليار دوالر بزيادة قدرها  ،%10.1بينما
بلغ حجم التجارة البينية لدول جنوب القارة نحو 28.5مليار
دوالر بــزيــادة قــدرهــا  ،%1.4أمــا عــن حجم تــجــارة مجموعة
دول الجنوب مع باقى دول القارة فقد وصل إلى  20.2مليار
دوالر بزيادة قدرها  ،%7.4وكذلك بلغ حجم التجارة البينية
لدول غرب القارة نحو 18مليار دوالر بزيادة قدرها ،%13.9
فى حين سجل حجم تجارة مجموعة دول الغرب مع باقى دول
القارة نحو 8.6مليار دوالر بزيادة قدرها .%10.3
كما بلغ حجم التجارة البينية لدول شمال القارة  11.5مليار
دوالر بزيادة قدرها  ،%0.9فيما بلغ حجم تجارة مجموعة دول
الشمال مع باقى دول القارة نحو 6مليار دوالر بزيادة قدرها
 ،%15.4كذلك بلغ حجم التجارة البينية لــدول شــرق القارة
نحو 11.2مليار دوالر بزيادة قدرها  ،%6.7أما حجم تجارة
مجموعة دول الشرق مع باقى دول القارة فقد وصل إلى 19
مليار دوالر بزيادة قدرها  ،%11.8وأيضا ً بلغ حجم التجارة
البينية لدول وسط القارة نحو 3.5مليار دوالر بزيادة قدرها
 ،%45.8فى حين سجل حجم تجارة مجموعة دول الوسط مع
باقى دول القارة نحو 9.5مليار دوالر بزيادة قدرها .%46.2

تمثلت أبــرز المشروعات التى تنفذها وزارة الــرى فى
إنشاء  5ســدود ،وحفر  75بئر جوفى ،وميكنة  2بئر جوفى
لتوفير مياه الشرب النقية بأوغندا ،وأيضا ً حفر  180بئر
جوفى فى كينيا ،و 60بئر جوفى فى تنزانيا ،و 10آبار جوفية
بإقليم دارفور ،فضالً عن تنفيذ  6محطات مياه شرب جوفية
لتوفير مياه نقية لمواطنى مدينة جوبا بجنوب السودان،
وتدريب  437متدرب أفريقى من خــال أكثر من  35دورة
فى مجال اإلدارة على المستوى الحقلى وتصميم وصيانة
السدود وغيرها.
كذلك تقوم مصر بإنشاء مركز للتنبؤ باألمطار والتغيرات
المناخية فى إطــار التعاون الثنائى بين مصر وجمهورية
الكونغوالديمقراطية لتعظيم اإلدارة المتكاملة للموارد
المائية ،وأيــضـا ً تقوم بتنفيذ مشروع لمقاومة الحشائش
المائية بالبحيرات العظمى فى أوغندا منذ  ،1999أيضا
تــم تــوقــيــع مــذكــرة تــفــاهــم لــمــشــروع إنــشــاء ســـدود حصاد
مياه األمــطــار بجنوب الــســودان وإع ــداد دراس ــات الجدوى
إلنــشــاء ســد «واو» ،بــاإلضــافــة إلــى االنــتــهــاء مــن المرحلة
األولى من مشروع درء مخاطر الفيضان بمقاطعة كسيسى
بغرب أوغــنــدا وجــارى التحضير للمرحلة الثانية ،ويهدف
المشروع إلى حماية المقاطعة من أخطار الفيضان ،وحماية
الممتلكات والمواطنين من التشريد.
تتواجد المقاولون العرب بداخل  23دولــة أفريقية عبر
تنفيذ حزمة ضخمة من مشروعات البنية التحتية ،وأعمال
الــطــرق الــكــبــرى ،بــاإلضــافــة إل ــى الــمــشــروعــات السكنية،
والصحية ،كإنشاء المستشفيات الكبرى ،ومشروعات الطرق
الضخمة وتستحوذ على النصيب األكبر من إجمالى حجم
األعمال بدول القارة اإلفريقية ،والذى يتراوح بين مليار إلى
سنويا.
مليار ونصف دوالر
ً
كذلك قامت الشركة بتنفيذ مشروعات ،أبرزها إنشاء
مجمع الحكومات ،ومقر حاكم واليــة الجــوس بنيجيريا،
وإنشاء مدينة فيش تاون السكنية بالعاصمة ماالبو ،وقاعة
االحتفاالت الرئاسية وتوسعة مطار غينيا االستوائية ،وكذلك
إنــشــاء مبنى وزارة الخارجية والبنك المركزى األفريقى
بتشاد ،وإنشاء مبنى السفارة النرويجية والهيئة الوطنية
إلدارة البيئة فى كمباال بأوغندا ،وأيضا ً تصميم وتنفيذ مبنى
وزارة الدفاع بالعاصمة الرواندية كيجالى ،ومطار الناضور
الدولى بالمغرب.
كــذلــك تعاقدت شــركــة الــمــقــاولــون الــعــرب على تصميم
وتشييد سد ومحطة روفيجى للكهرباء بمنطقة «ستيجلر
جــورج» فى تنزانيا ،بتكلفة بناء بلغت  3.6مليارات دوالر،
ويستغرق ثالثة أعوام ليكون االفتتاح بحلول  ،2021إذ يعد
أحد أهم المشروعات التى تحتاج تنزانيا إليها منذ ستينيات
الــقــرن العشرين ،ويــهــدف السد إلــى توليد الــطــاقــة ،فمن
المتوقع أن تصل إجمالى الطاقة من خالل السد إلى 2100
ميجاوات ،عبر خط كهربائى عالى الجهد ( ،)400لدمجها
فى شبكة الكهرباء الوطنية التنزانية.
ويصل ارتــفــاع السد إلــى  134مــتــرا ،وتخزين البحيرة
الخاصة به تصل إلى  34مليار متر مكعب من المياه ،وتغطى
مساحة  1350كيلومترا بطول  100كيلو ،وعقدت المقاولون

تدريب  437متدرباً إفريقياً
من خالل أكثر من  35دورة فى
مجال اإلدارة على المستوى
الحقلى وتصميم وصيانة السدود
مهندسا فى كل التخصصات للوصول
العرب ورشة تضم 35
ً
إلــى تصميم المشروع النهائى ،رغــم صعوبة تنفيذه على
األرض بسبب طبيعة التضاريس بالمنطقة ،التى تقع عبر نهر
روفيجى ،فى مضيق ستيجلر ،فى محمية سيلوس ،منطقة
موروغورو ،ويبدأ العمل فى السد القومى لتنزانيا ،على أن
شهرا ،ليجرى تسليمه
يتم إنجازه فى مدة ال تزيد عن 36
ً
وافتتاحه عام .2021
وقامت المقاولون العرب بتنفيذ مشروع تطوير وتوسعة
قرية البضائع وملحق  2بمطار أبــيــدجــان بكوت ديــفــوار،
وكــذا مصنع أسمنت فى عطبرة وكوبرى على النيل يربط
بين شندى والمتمة فى السودان ،ومشروع المرسى النهرى
بمدينة «أكواجوك» بجنوب السودان ،فضالً عن إنشاء كوبرى
رادس – حلق الــوادى ،وكوبرى الطويل بتونس ،ومبنى وزارة
المالية بالجزائر.
 أعلنت وزارة الزراعة واستصالح األراضــى ،أن الدولةالمصرية تسعى إلــى إنــشــاء  22مــزرعــة نموذجية بحلول
 ،2020فى إطار دعم التوجه المصرى إلى أفريقيا ،والتى
أنشئ منها حتى اآلن ثمانى مــزارع ،وقد افتتحت القاهرة،
منتصف سبتمبر  ،2018مــزرعــة نموذجية على مساحة
 2500فدان بمدينة كوبالى فى دولة زامبيا ،وأعلنت وزارة
الزراعة افتتاح مزرعة نموذجية فى زامبيا على مساحة ستة
جاريا لتنفيذ عدد من المزارع
آالف فــدان ،وما زال العمل
ً
النموذجية لإلنتاج الحيوانى فى دول مالى وكينيا وإريتريا.
 دشــنــت الـ ــدول الــثــاث (مــصــر وال ــس ــودان وإثــيــوبــيــا)موحدا ،فى اتفاق بين قادة الدول الثالث،
صندو ًقا استثمار ًّيا
ً
مطلع فبراير  ،2018ويستهدف الصندوق تفعيل بنود التعاون
التجارى والتنموى للبنية التحتية للدول الثالث ،وبخاصة فى
مجال الصحة والتربية والتعليم والخبرات الفنية والهندسية
التى تمتلكها القاهرة فى مجال األمن والمياه والصحة.
 فى معرض القاهرة لالتصاالت والذى حضره الرئيسالسيسى ،تم االعالن عن عدد من المبادرات والمشروعات

مشروعات الربط بين مصر وإفريقيا

مشروع الربط الكهربى بين إفريقيا وأوروبا

مشروع «القاهرة -كيب تاون» أطول مشروع لربط دول شمال إفريقيا بدول الجنوب

يستهدف ربط مصر بدول القارتين اإلفريقية واألوروبية عن طريق إمداد دول القارتين بالكهرباء

يعد أطــول مشروع لربط دول شمال إفريقيا
بــدول الــجــنــوب ،مــن خــال إنــشــاء الــطــرق البرية
العابرة لدول القارة ،لتسهيل حركة االستثمارات،
ويستخدم فى نقل البضائع فى مدة  4أيام فقط،
وقد بدأت مصر فى تنفيذ المرحلة األولى للجزء

الخاص بالمشروع داخل الحدود المصرية والذى
سينطلق من القاهرة إلى المنيا ،على أن يجرى
العمل فى المرحلة الثانية من المنيا إلى أسيوط،
أما المرحلة الثالثة ستبدأ من أسيوط حتى قنا،
والــرابــعــة واألخــيــرة ستبدأ مــن قنا وحــتــى معبر

أرقين على الحدود مع السودان ،وسيمر الطريق
البرى العمالق عبر  9دول إفريقية ،هى (مصر،
والــســودان ،وكينيا ،وإثيوبيا ،وتنزانيا ،وزامبيا،
وزيمبابوى ،والجابون ،وحتى كيب تــاون عاصمة
جنوب إفريقيا).

سكك حديدية تربط دول إفريقيا

المشروع العمالق يستهدف إنشاء سكة حديد تربط دول إفريقيا ببعضها البعض
يستهدف المشروع العمالق إنــشــاء سكة
حديد تربط دول إفريقيا ببعضها البعض،
وستكون انطالقتها من األراضى المصرية من
العاصمة الثانية اإلسكندرية حتى الخرطوم.
وجاءت فكرة المشروع بتوجيهات من الرئيس
السيسى خالل زيارته للعاصمة السودانية،
الخرطوم ،وسيبلغ طــول السكة الحديد ما
يــقــرب مــن  900كــم ،وك ــان الــتــحــدى األكبر
الــذى واجــه المشروع هوعدم تناسب سكك
حديد مصر مع سكك حديد الــســودان ،لذا
تم االتفاق بين البلدين على تغيير خط سكك
حديد السودان الستبدالها بحديثة تتناسب

مع المواصفات المصرية.
ويهدف المشروع إلى تسهيل حركة التبادل
الــتــجــارى بين البلدين ،بــل سينقل القطار
الركاب والبضائع معا ،وسيمتد فى األراضى
السودانية بطوال  250كم ،بإجمالى  900كم
فى البلدين ،ويذكر أنــه فى نوفمبر ،2018
حددت وزارة النقل خط سير القطار بحيث
يصبح امــتــدادا لخط قــطــار (إســكــنــدريــة -
أسوان) وصوال إلى الخرطوم.
هكذا تمكنت مصر خالل السنوات األخيرة
مــن تقديم نموذجها التنموى المستند إلى
أولوياتها الوطنية وفى ظل حالة االستقرار

واألمــن والــحــراك التنموى الجاد التى تنعم
بــه فــى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى،
ولعل العديد من الــدول األفريقية فى أمس
الحاجة لالستفادة من التجربة المصرية،
كما أن مصر أيضا حريصة تماما على التعلم
واالســتــفــادة مــن دروس التنمية والــبــنــاء فى
القارة التى باتت تمثل نبراسا مضيئا ً تسير
بقية القارة على دربه ،ستظل مصر كما كانت
داعمة لقضايا القارة اإلفريقية ،وشريكًا فى
تنمية القارة جنبا ً إلى جنب مع األشقاء من
دول القارة ،بما يحقق مصالح شعوبها ويلبى
تطلعاتهم فى تحقيق التنمية المستدامة.

هومشروع يستهدف ربط مصر بدول القارتين
اإلفــريــقــيــة واألوروبـــيـــة ،عــن طــريــق إمـ ــداد دول
القارتين بالكهرباء عن طريق األبــراج المعدنية
العابرة للحدود ،كما أنــه من المتوقع أن يحول
مصر إلى نقطة مهمة فى نقل الكهرباء للقارتين
بحلول عــام  ،2035وي ــدرس الجانبان المصرى
والــســودانــى الــتــوســع فــى الــمــشــروع للتمكن من

الــوصــول إل ــى  3آالف مــيــجــاوات فــى المرحلة
الثانية ،فى الوقت الــذى تشارك فيه مصر بما
يقارب  56مليون دوالر لبناء المشروع ،بخط ربط
يضم  300برج داخل األراضى المصرية.
وســوف يمثل الخط نقلة نوعية فى مجال نقل
الــركــاب والبضائع بين البلدين ،على نحويكفل
التطوير فى وسائل النقل األخــرى ،ويعزز حجم

يهدف للربط المائى بين بحيرة فيكتوريا الواقعة فى إفريقيا ومياه البحر األبيض المتوسط فى مصر
هــومــشــروع لــلــربــط الــمــائــى بــيــن بحيرة
فيكتوريا الواقعة فى إفريقيا ومياه البحر
األبــيــض الــمــتــوســط فــى مــصــر ،ويــســاهــم
المشروع فى عمل نهضة إقليمية لكل دول
حوض النيل ،مما سيكون له تأثيرا إيجابيا
على حركة التجارة والصناعة والسياحة
على طول الممر المالحى لنهر النيل ،وتقع
بحيرة فكتوريا فى وسط القارة اإلفريقية،
وتطل عليها  3دول إفريقية هى (أوغندا،
وتــنــزانــيــا ،وكــيــنــيــا) ،بمساحة تبلغ حوالى

تــتــمــثــل أولــــويــــات الــرئــاســة
الــمــصــريــة لــاتــحــاد األفــريــقــى
فــــى الــتــنــمــيــة االق ــت ــص ــادي ــة
واالجتماعية ،من خــال العمل
على توفير فــرص عمل للشباب
األفــريــقــى ،وتطوير منظومتى
التصنيع والــزراعــة فى أفريقيا
لــتــحــقــيــق األمــــــن الـــغـــذائـــى،
كــذلــك الــعــمــل عــلــى مــد جسور
الــتــواصــل الثقافى والــحــضــارى
بين الشعوب األفريقية ،وتعزيز
اإلصالحات المؤسسية والمالية
لــاتــحــاد األفــريــقــى ،فــضـاً عن
تــعــزيــز الــتــعــاون بــيــن االتــحــاد
األفــريــقــى وشـــركـــاء التنمية
والسالم الدوليين واإلقليميين
والمحليين.
وفـــى نــفــس الــســيــاق ،تحرص
مــصــر عــلــى تــحــقــيــق الــتــكــامــل
االقتصادى واالندماج اإلقليمى،
عـــن طــريــق اإلســــــراع بــدخــول
اتفاقية التجارة الحرة القارية
 AFCFTAحيز النفاذ ،وكــان قد
تم توقيع اتفاق إطــاق منطقة
التجارة الحرة القارية األفريقية
فــى كيجالى مــارس  ،2018ومن
المتوقع أن يتم تفعيل االتفاقية
بعد تصديق برلمانات  44دولة
يوما فى عام ،.2019
خالل ً 120
حيث من المتوقع ان تزيد هذه
المنطقة الحرة من فرص التجارة
بين الـــدول األفــريــقــيــة بنسبة
 ٪52بحلول عــام  ،2022وذلــك
وفق ًا لنتائج اللجنة االقتصادية
ألفريقيا التابعة لألمم المتحدة،
كـــذلـــك تـــدعـــم مــصــرتــنــفــيــذ
مشروعات البنية التحتية فى
أفريقيا ،وتحقيق السلم واألمن
األفــريــقــيــيــن مـــن خــــال دفــع
الجهود المبذولة لمنع النزاعات
والوقاية منها ،فضالً عن تأسيس
وإطــاق مركز االتحاد األفريقى
إلعادة اإلعمار والتنمية ما بعد
الــنــزاعــات فــى مصر خــال عام
 ،2019وكــذلــك إصـــاح مجلس
السلم واألمن األفريقى ،وتعزيز
التعاون لدحر اإلرهاب.

التبادل التجارى ويحميه من أى مؤثرات سياسية،
ومثلت مباحثات وفد فنى من الهيئة العامة لسكك
حديد مصر ،مع وزارة النقل السودانية ،خالل
زيارتهم للخرطوم ،أكتوبر  ،2018خطوة جــادة
نحوتنفيذ المشروع ،من حيث دراسة سبل تنفيذ
مشروع خط ربط السكك الحديدية بين البلدين،
من أسوان وحتى أبوحمد فى السودان.

مشروع الربط المائى «اإلسكندرية  -فيكتوريا»
 69.490ك ــم ،2وبــطــول  410كــم ،وعــرض
 1.5كم.
يأتى الربط المائى ضمن رؤيــة مشروع
«قـــــارة واحـــــدة  -نــهــر واحــــد  -مستقبل
مشترك» ،وتم البدء فى تنفيذه عبر تطوير
قناطر أسيوط ،وتقدر تكلفة تنفيذ المشروع
بــالــكــامــل  18مــلــيــار دوالر ،وسيتضمن
المشروع إنشاء ممرات تنمية تشمل مجارى
نهرية بنهر النيل وبحيرة فيكتوريا ،وسكة
حــديــد وطــــرق بــريــة وشــبــكــات لإلنترنت

ومنها على سبيل المثال مبادرة «إبداع األلعاب والتطبيقات
الرقمية» ،وكــذلــك تنمية ق ــدرات وتأهيل  10آالف شاب
مصرى وإفريقى على تطوير األلعاب والتطبيقات الرقمية
باستخدام أحــدث التقنيات ،وتحفيز تأسيس  100شركة
ناشئة مصرية وإفريقية فى هذا المجال ،كما أعلن الرئيس
عن إنشاء «المركز التقنى لخدمات األشخاص ذوى اإلعاقة»،
والــذى يتيح استخدام التكنولوجيات المساعدة المناسبة
كوسيط للتواصل عبر الهواتف.
 تسعى وزارة الصحة المصرية لنقل خبراتها فى عالجفيروس سى إلــى إفريقيا ،على أن يتم البدء بــدول حوض
النيل ،وذلك بإرسال كوادر طبية إلى أماكن انتشار المرض
فى هذه المناطق،وأعلنت الوزارة عن نقل خبراتها فى عالج
أيضا وحدات للغسيل الكلوى بأديس أبابا
المالريا ،وقدمت ً
فى إثيوبيا وتم تسجيل دواء مهم فى عالج المالريا ،حيث
يمكن االستفادة منه فى عــاج هــذا المرض بــدول القارة
السمراء
 أقيمت إقامة كــأس األمــم اإلفريقية فى يونيو،2019وهواألمر الذى أولته وزارة الشباب والرياضة اهتماما كبيرا
من أجل حسن استضافة الشباب اإلفريقى
 شــاركــت مصر بفاعلية فــى قمة اإلص ــاح المؤسسىوالمالى لالتحاد األفريقى فى نوفمبر  ،2018وقمة الكوميسا
العشرين خالل يومى  18و 19يوليو 2018فى لوساكا ،وقمة
منتدى التعاون الصين  -أفريقيا خالل يومى  3و 4سبتمبر
 2018فى بكين ،واالجتماع الــوزارى لمؤتمر طوكيوالدولى
للتنمية فى أفريقيا «التيكاد» يومى  6و 7أكتوبر ،2018
بــاإلضــافــة إلــى استضافة كــل مــن المؤتمر السابع لــوزراء
التجارة األفــارقــة بالقاهرة خــال يومى  12و 13ديسمبر
 ،2018والمعرض األول للتجارة البينية االفريقية خالل
الفترة مــن  11إلــى  17ديسمبر  ،2018ومــن جانب آخــر،
نظمت الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية ،العديد
من الدورات ،وقدمت بعض المساعدات والمنح ،جاءت على
النحوالتالي:
 نظمت الوكالة فى الفترة من  2018/1/1عدد ()54دورة تدريبية ،كما نظمت عدد ( )6دورات بالتعاون مع وكالة
اليابان للتعاون الدولى ( )JICAفى مجاالت إدارة األعمال،
والصحة ،والزراعة والتنمية واالستزراع السمكى شارك بها
( )92متدرباً ،وتم تنفيذ عدد ( )3دورات تدريبية بالتعاون
مع منظمة األمــم المتحدة لألغذية والــزراعــة (الــفــاو) فى
السودان وكينيا وتنزانيا ،فى مجاالت الزراعة واالستزراع
السمكى بمشاركة  45متدرباً.
 تم إنشاء أقسام طبية مصرية بكل من جنوب السودانوإريتريا وبــورونــدى ،وإرس ــال وفــود طبية مصرية لتركيب
المعدات وتدريب الطواقم الطبية لتشغيلها ،كما تم تسيير
عدد  2قافلة طبية إلى وادى حلفا بالسودان وجوبا
 قدمت الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية عدد 20معونة إنسانية ولوجستية إلى عدد ( )11دولة أفريقية
 قــامــت الــوكــالــة بــاإلشــراف على تمويل وتنفيذ ثالثةمــشــروعــات إلنــشــاء مــحــطــات تــولــيــد الــطــاقــة الكهربائية
باستخدام الطاقة الشمسية فى إريتريا.

التنمية والتكامل
االقتصادى أهم
أولويات مصر

ومراكز لوجستية وتنمية تجارية وسياحية
بين دول حوض النيل ،باإلضافة إلى تنشيط
التجارة بين دول القارة ،يتم تمويل المرحلة
األولـ ــى لــدراســة الــمــشــروع بــواســطــة بنك
التنمية اإلفريقى ،بمبلغ  650ألــف دوالر،
وذلــك لبناء قــدرات الــدول فى مجال النقل
النهرى وإعــداد الدراسات لألطر القانونية
للمالحة النهرية بنهر النيل ،ووضع جدوى
الـــدراســـة ،عــلــى أن تتحمل مــصــر تمويل
وإعداد دراسة ما قبل الجدوى.
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روشتة علمية لتطوير منظومة النقل فى مصر
إيمان بدر
حينما أعلنت الدولة عن تشغيل القطار الكهربائى الطائر فى بعض المدن
واستخدام وسائل مواصالت وتقنيات شديدة الحداثة والــثــراء فى المدن
الجديدة وفى مقدمتها العاصمة اإلداريــة الجديدة ،أكد الخبراء أن الدولة
قررت ترك المدن القائمة تئن وتحتضر من الفوضى والبؤس والزحام وعدم
آدمية الخدمات ،وذهبت لتبنى مدن النجوم السبعة لتخص بها فئات معينة،
ضا ليقدم كل ما لديه
فقرا ومر ً
على غرار من يترك زوجته القديمة تموت ً
لزوجة جديدة يبحث معها عن حياة غير حياة أبناءه وبيته القديم.
وعلى جانب آخر يرى خبراء النقل تحديد ًا أن وجود القطار فائق السرعة
وأتوبيسات السبع نجوم وغيرها فى بعض األماكن القليلة ،فى مقابل القطارات
المتهالكة ومركبات النقل إلى الموت ،واستمرار نزيف األسفلت فى غالبية
ربوع مصر إنما يعكس فكرة «مصر ميكس كل حاجة والعكس» ،أو نظرية انقسام
المجتمع إلــى أغنى طبقة وأفقر شعب ،التى يرددها رمــوز التيار اليسارى
ـراءا وتر ًفا فى مقابل انسحاق الفقراء جوع ًا
مؤكدين أن األغنياء يــزدادون ثـ ً
ضا وإهماال.
ومر ً
وعلى ذكر الفقر وقلة موارد الدولة ،ترفع الحكومة دائما شعار عدم وجود
أموال كافية لتطوير منظومة النقل الحالية ،بينما تنفق المليارات على
استحداث منظومة جديدة فى مجتمعات جديدة ،حيث تكشف األرقام

أن مصر تخسر سنوي ًا  200مليار جنيه بسبب عدم تنظيم النقل بصفة
عامة والنقل الجماعى بصفة خاصة ،مما يؤدى إلى خسائر فى االقتصاد
القومى تفوق بكثير تكاليف تنفيذ المشروعات المطلوب تنفيذها إلنقاذ
المنظومة التى تتعرض لحالة من التدهور الشامل.
وحــول تلك الفكرة صــدرت مــؤخــر ًا دراســة بعنوان «الخبرات الدولية
وتــطــويــر منظومة النقل فــى مــصــر» ،أعــدهــا الــدكــتــور مهندس عماد
الدين نبيل ،وصــدرت ضمن دوريــات مركز األهــرام للدراسات السياسية
واالستراتيجية ،وخــال هــذه الورقة البحثية أوضــح الدكتور عماد أن
التزاحم الشديد فى وسائل النقل المصرية انعكس على تدنى
مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين ،ناهيك عن ارتفاع
نسبة الملوثات التى تعانى منها المنظومة بأكملها.
وأرجع «نبيل» إحجام الهيئات الدولية عن
تقديم المساعدة للحكومة المصرية
فى مجال تطوير منظومة النقل
إلى عدة أسباب فى مقدمتها
عـــــدم جـــديـــة الــجــانــب
الــمــصــرى فــى تحقيق
تــــطــــويــــر فــعــلــى
لمنظومة النقل
بشكل عام.

قيمة الخسائر تتجاوز
 200مليار جنيه
سنوياً بسبب غياب
تنظيم النقل

تحتاج إلى سائقين متعلمين وقادرين على التعامل مع التكنولوجيا

كيف يمكن
تحقيق شراكة عادلة وناجحة بين
الطرفين على طريقة سعد الجيوشى؟!!

فى بريطانيا  %93من الخدمات مملوكة للقطاع
الخاص وأستراليا تطبق قانون الرخصة المتدرجة
 %80من األتوبيسات تقدم خدمات
تجارية بدون أى دعم حكومى
ف ــى ســيــاق ورق ــت ــه الــبــحــثــيــة اســتــعــرض
الــمــهــنــدس عــمــاد الــديــن نبيل اســتــشــارى
الــطــرق والــنــقــل الــدولــى ،اســتــعــرض بعض
النماذج من التجارب الدولية التى نجحت
فــى تطوير منظومة النقل لديها ،مشيراً
إلـــى أنـــه يــتــعــيــن لتحقيق أى تــطــويــر أن
تضمن الــدولــة على األقــل أن يكون قائدو
المركبات متعلمين وقــادريــن على التعامل
مع تكنولوجيا العصر وبرامج الكمبيوتر،
باإلضافة إلى أهمية التعاون المشترك بين
كل من الحكومة والقطاع الخاص لتحقيق
التطوير ومن أجل تحسين خدمة النقل.
وتـــطـــرقـــت الـــــدراســـــة إلـــــى الــتــجــربــة
البريطانية على سبيل المثال ،لتكشف أن
المملكة المتحدة قامت خــال العشرين
ســنــة األخـــيـــرة بـــإعـــادة تــنــظــيــم خــدمــات
األتوبيسات ،حتى أصبح  93بالمئة منها
مملوك للقطاع الــخــاص ،و  80بالمئة من
ه ــذه الــخــدمــات تــقــدم كــخــدمــات تجارية
بــدون أى دعم حكومى ،حيث أدت الحرية
التجارية لشركات األتوبيس إلى تزايد وتنوع
الخدمات المقدمة للمواطنين ،وزيادة حجم
االستثمارات التى تضخ فى مجال خدمات
النقل الجماعى وبخاصة مركبات النقل أو
األتوبيسات الجديدة.
وتــنــتــقــل الـ ــدراسـ ــة م ــن بــريــطــانــيــا إلــى
إستراليا ،حيث تعد السالمة على الطرق
مــن أهـــم الــقــضــايــا الــمــلــحــة ،وألن نسبة
الحوادث ترتفع لدى السائقين المراهقين
ومــن هم فى المرحلة العمرية من  18إلى
عاما ،تطبق أستراليا قوانين الرخصة
ً 22
المتدرجة ،والتى تعتمد على خلق وتنمية
مبكرا ،حتى
كــفــاءة القيادة لــدى الشباب
ً
يصبح قائدو المركبات مدربين بشكل جيد
ومكتمل.
وف ــى سبيل الــحــد مــن نــزيــف األسفلت

وخــفــض مــعــدالت حـــوادث الــطــرق ،لجأت
أســتــرالــيــا إلــى خطة تــهــدف إلــى إكتساب
السائقين الخبرات والمهارات والوصول
بهم إلــى الــقــيــادة اآلمــنــة ،على مــدار فترة
ال تقل عــن  3ســنــوات ،حيث يبدأ الشاب
بالتعليم للحصول على رخــصــة المتعلم،
ويجتاز للحصول عليها إختبار المعلومات،
ثم عليه أن يجتاز مرحلتين أخرتين قبل أن
يصل إلى الرخصة الكاملة ،ويتلقى المتعلم
تدريبات للحصول على الرخصة المؤقتة
الحمراء ،ثم يتعلم لفترة أخرى ويجتاز
إختبار ثالث للحصول على الرخصة
المؤقتة الخضراء ،وبعد فترة ال
تقل عن  36أشهر يحصل على
الرخصة الكاملة.
وأوردت الــــــدراســــــة
إيجابيات هــذه التجربة
وفــــــى م ــق ــدم ــت ــه ــا أن
الـ ــسـ ــائـ ــق يـــمـــر بــــ4
م ــراح ــل ويــجــتــاز 4
إخـــــتـــــبـــــارات ،هــى
إختبار المعلومات
ثــم إختبار التأهل
ويـ ــلـ ــيـ ــه إخـــتـــبـــار
إدراك الــمــخــاطــر
ً
وصول إلى إمتحان
الــتــأهــيــل النهائى،
ومــــــن ثــــم تــتــحــقــق
األهـــداف األساسية
وأبـــــــرزهـــــــا تــقــلــيــل
خاصة
حــوادث الطريق
ً
فــى المرحلة العمرية األصــغــر،
بــاإلضــافــة إلــى تقنين أمــاكــن القيادة
بحسب ت ــدرج الــمــراحــل ،حيث ال تتاح
القيادة على الطرق السريعة إال ألصحاب
الرخصة الكاملة فقط.

على طريقة الخناقات المتكررة بين عمرو أديب وإبراهيم عيسى

آليات خصخصة قطاع النقل بين المؤيدين والمعارضين
البعض يؤكد أن الدولة فشلت فى إدارة املنظومة والقطاع الخاص هو األقدر على تحقيق الربح والنجاح
مــع كــل ح ــادث م ــروع س ــواء كــان ح ــادث لــلــقــطــارات أو
ألتوبيسات النقل العام ،يخرج علينا اإلعالمى عمر أديب
ليطالب بــل ويــرجــو الــدولــة أن تخصخص قطاع النقل،
ويشدد «أديب» فى كل مرة على أن الدولة مدير فاشل،
وأن عليها فقط أن تستخدم الختم الحكومى،
لتمنح حــق إدارة وتشغيل الــمــرافــق لشركات
القطاع الخاص ،بل ووصــل األمــر باإلعالمى
«نمبر وان» إلى أن طالب الدولة بمنح إدارة
مــنــطــقــة األهـ ــرامـ ــات والــمــتــاحــف لــشــركــات
سياحية خاصة ،حتى تستطيع أن تحقق منها
أربــاح بــدالً من الخسائر الضخمة التى تمنى
بها الحكومة من جراء إدارتها لتلك الكيانات،
التى تنشط من خالل إدارة الدولة لها مافيا
الفساد ونهب المال العام وفقا ً لفكرة إن مال
الحكومة سايب والمال السايب يعلم السرقة.
وعــلــى جــانــب آخــر كــان الــكــاتــب الصحفى
إبــراهــيــم عــيــســى ه ــو أول م ــن رفـــض هــذه
الفكرة وحذر منها ،وقتما كان يقدم برنامجه
على قناة «القاهرة والــنــاس» ،ووقتها عرض
«عيسى» دراســة أعدها المحامى والخبير
القانونى الدكتور على الغتيت كشف خاللها
أن الدولة تتجه لتعديل قوانين هيئة السكك
الحديدية لتسمح للقطاع الخاص بالمشاركة
فيها وشــراء خدماتها وإدارتــهــا وفقا ً لنظام
حق االنتفاع أو «البى أو تــى» ،حيث يشدد
المنتمين للتيار الــنــاصــرى على أن تخلى
الــدولــة عــن دورهـ ــا الــخــدمــى يــســاوى فــرم

الغالبة تحت عجالت والد ال ــذوات ،وهــو ما يعيدنا إلى
القصة التى رواهــا الزعيم جمال عبد الناصر حين كان
طالبا وحــاول أن يستقل القطار بجوار أحــد الباشوات،
ولكن األخير رفض وقال إن أبناء الفقراء ال يحق لهم ركوب
قطارات الناس الهاى.
وبين الرأسمالية المفرطة واالشتراكية المتعنتة كان
اللواء مهندس سعد الجيوشى وزير النقل األسبق قد اقترح
متوليا تلك الحقيبة أن تنفق الدولة على تطوير
وقتما كان
ً
قطارات وأتوبيسات الدرجة الثانية والعادية ،مقابل منح
إدارة مواصالت الدرجة األولى المكيفة لشركات خاصة،
ولكن الرجل غــادر منصبه قبل أن تعرف أفكاره الطريق
إلى الواقع.
أما عن دراسة الدكتور عماد الدين نبيل ،فقد أشارت
إلــى أن ممثل الحكومة فــى توقيع عقد الــشــراكــة مع
القطاع الخاص ينبغى أال يكتفى بالتوقيع ولكن عليه
متابعة ومراقبة التنفيذ وإدارة المرفق وجودة الخدمات
وأســعــار التعريفة ،موضحا ً أن العقد بين الحكومة
والقطاع الخاص كلما كــان متوازنا ً ومحدد الجوانب
وقـــادر على أن يــرســم بــدقــة ح ــدود مسؤليات ومهام
وواجــبــات الطرفين ،ونسب األرب ــاح لكل منهما ،كلما
كانت الشراكة ناجحة.
وشــددت الــدراســة على أن أهــداف الحكومة غالبا ً ما
تــكــون أهـــداف خدمية وليست اقــتــصــاديــة ،وفــق ـا ً للبعد
االجتماعى الــذى ينبغى للدولة أن ترعاه وتــؤديــه ضمن
أدوارهـــا ،بينما يهدف القطاع الخاص عــاد ًة إلــى الربح
المادى والمكاسب المالية ،ومن ثم البد من تحقيق التوازن
بين الجانبين.

خبراء يحذرون :انسحاب الحكومة
من أداء دورها الخدمى يساوى «فرم
الغالبة» تحت عجالت «والد الذوات»

خسائر قطع الغيار املضروبة  2017مليون جنيه وأبرزها اإلطارات وتيل الفرامل

وصفة متكاملة إلنقاذ منظومة النقل
تبدأ بتقنني التوك توك واملوتوسيكالت وصو ً
ال إىل اإلشارات الضوئية فى املدن

الوزير

لم تكتف الــدراســة برصد أبعاد
المشكلة ومخاطرها ،ولكن طرحت
بعض الحلول لتطوير المنظومة
وتحسين الخدمة وتعظيم العوائد
االقــتــصــاديــة فــى مــقــابــل الخسائر
المتصاعدة.
وعــلــى ذكــر المشاكل والخسائر أوصــت
الــدراســة بــضــرورة التصدى لمشكلة قطع
الغيار المغشوشة والمقلدة والمستعملة،
موضحة أن حجم الخسائر التى تسببت
فيها هذه القطع المضروبة وصل إلى 2017
مليون جنيه ،من واقــع البالغات المقدمة
لجهاز حماية المستهلك ،علما ً بــأن أبــرز
قطع الغيار المغشوشة الــتــى تتسبب فى
حوادث كارثية هى اإلطارات وتيل الفرامل.
وانتقلت الورقة البحثية إلى ظاهرة أخرى
تتسبب فى حالة من الفوضى المرورية هى

الــتــوك ت ــوك والــمــوتــوســيــكــات ،واقــتــرحــت
تقنين أوضاع هذه المركبات ،وإلزام قائديها
بمعايير األمــان التى تضمن سالمة المركبة
وجــاهــزيــة الــســائــق ،بــاإلضــافــة إلـــى دفــع
مستحقات الدولة.
ومــن التوك تــوك إلــى الميكروباص ،فيما
يتعلق بمستحقات ال ــدول ــة ،اقــتــرح خبير
الطرق والنقل الدولى أن يتم إنشاء شركات
للميكروباص ،تلتزم بسداد نسبة معينة من
المدفوعات للحكومة كــإحــدى المحاوالت
لتوفير ال ــم ــوارد الــمــالــيــة الــازمــة لتمويل
مشروعات النقل العمالقة ،بشرط دراســة
عــيــوب وسلبيات تجربة التاكسى األبيض
وتالفيها فى هذه الميكروباصات.
وب ــال ــح ــدي ــث عــــن ال ــت ــاك ــس ــى األب ــي ــض
ومشكالته ،الــتــى يــأتــى فــى مقدمتها فشل
أصحاب السيارات والسائقين فى تحقيق

إعداد دراسة جدوى اقتصادية
لتنفيذ خط «السوبر ترام»
إنشاء شركات للميكروباص تتفادى
مشاكل التاكسى األبيض وإلزام أصحاب
سيارات األجرة بسداد المتأخرات

أربــاح وعــدم قدرتهم على ســداد مستحقات
الدولة الضريبية ،شدد الخبير على ضرورة
إلــــزام أصــحــاب الــســيــارات األجــــرة بدفع
المتأخرات ولو بالتقسيط بالتنسيق مع أحد
منتقدا النظام الضريبى الحالى
البنوك،
ً
ال ــذى يضاعف الــضــرائــب على الــســيــارات
الــجــديــدة ،واألفــضــل بحسب الــدراســة أن
تدريجيا كلما تقادم عمر
تتزايد الضريبة
ً
الــســيــارة ،بــهــدف التخلص مــن الــســيــارات
المتهالكة التى تضر بالبيئة وتشكل خطورة
على قائدها وعلى الــركــاب وتزيد معدالت
حوادث الطرق.
وم ــن أج ــل تــافــى الــمــزيــد مــن الــحــوادث
طــرحــت الــدراســة فــكــرة أن تــقــوم الحكومة
بعرض إنشاء اإلشارات الضوئية بالمدن على
شركات اإلعالنات ،مقابل حق انتفاع إعالنى
لمدة محددة ،ويمكن أن تطبق نفس الفكرة

على مزلقانات السكة الحديد اإلليكترونية،
مقابل حق انتفاع إعالنى أيضاً.
وألن تكدس السيارات فى الــشــوارع ،صف
ثــانــى وثــالــث ،وع ــدم وج ــود أمــاكــن لالنتظار
وركن السيارات ،يعد من أسوأ القمامات التى
تعانى منها شــوارع المدن وتزيدها اختناقا،
تبنت الدراسة مقترح إلزام أصحاب األراضى
الفضاء بالتعاقد مــع المحليات لتأجيرها
كجراجات أو ساحات لالنتظار لمدد محددة
قابلة للتجديد ،طالما لم تستغل األرض.
وتــطــرقــت الـ ــدراسـ ــة إلـ ــى قــطــاع الــنــقــل
الحكومى ،مؤكدة على أهمية تطوير خدمات
هيئة النقل العام ،وكذلك خدمات المترو،
لتحقيق أقصى استفادة من مسارات المترو
الموجودة ،مع إعداد دراسة جدوى اقتصادية
لتنفيذ خط السوبر تــرام ،لتخفيف الضغط
على المترو.

قضية ساخنة
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يحتفل العالم خالل شهر سبتمبر،
وبالتحديد فى الثامن منه باليوم العالمى
لمحو األمية وتعليم الكبار ،وهو ما يعيدنا
إلى عهد الرئيس األسبق حسنى مبارك،
وقتما كانت قرينته سوزان مبارك قد اعتبرت
القضاء على األمية
خاصة أمية المرأة ضمن
ً
أجندتها ،مثلما تصدت ألمراض شلل األطفال
والدفتيريا والدرن وغيرها ،حيث ال تقل
خطورة الجهل عن كوارث المرض ،ووقتها
ظهرت حمالت إعالنية شهيرة على غرار
«عايزين نقضى على األمية وبدل البصمة
تكون إمضاء» ،و«اتعلمى يا بهية فى فصول
محو األمية».
ولكن ورغم النجاح الحكومى فى القضاء على
بعض األمراض واألوبئة الفتاكة ،حققت
ً
ذريعا فى ملف محو
فشل
الحكومات المتتالية
ً
األمية ،األمر الذى دفع بعض أعضاء مجلس
النواب الحالى إلى التقدم بطلبات إحاطة
للدكتور على عبدالعال رئيس المجلس،
يطالبون فيها بإلغاء هيئة محواألمية ،التى
تحولت إلى هيئة «نحو األمية» بفعل تفشى
األمية بشكل جعل دور الهيئة يقتصر على
تزوير الشهادات وبيع الشهادات المضروبة لمن
يدفع ،وكشفت طلبات اإلحاطة عن جرائم
فساد تصل إلى استخدام أسماء وهمية إلدعاء
أن الهيئة بالفعل تحقق أهدافها وتسعى
لتقليل أعداد األميين فى مصر.
وفى مواجهة هذه المحاوالت إللغاء الهيئة
وإغالق «حنفية السبوبة» ،دافع القائمين
على هذا القطاع عن أنفسهم مؤكدين أنه
تم وضع خطة جديدة للقضاء على األمية
تماما ،وتم إرسال الخطة إلى وزير التربية
ً
والتعليم الدكتور طارق شوقى ،ليبقى السؤال
هل يستطيع وزير «التابلت» الذى عانى من
خططه وبرامجه جميع طلبة الصف األول
الثانوى وأسرهم ،أن ينقذ ماليين المصريين
من شبح الجهل ،ويوفر مليارات الجنيهات
التى تهدر
سنويا على هذا الحلم الذى يبدو
ً
مستحيل.

بمناسبة اليوم العاملى ملحو األمية
نفتح ملف ضحايا الجهل فى مصر

العالم السرى
لبيزنس محو األمية
وتعليم الكبار

إيمان بدر

غالبيتهم من النساء وكبار السن والريفيين

 %30من المصريين اليعرفون القراءة والكتابة
مثلث التخلف فى الدول العربية يضم الفقر والجهل والزيادة السكانية

يختلف مفهوم األمية من دولــة إلــى أخــرى ففى
البلدان العربية يقصد باألمية اإلنسان الــذى بلغ
الثانية عشرة من عمره ولم يتعلم مبادئ القراءة
والكتابة والــحــســاب ،أمــا فــى الــبــلــدان المتقدمة
كاليابان فاألمية تعنى الشخص ال ــذى ال يجيد
التعامل مــع أجــهــزة الــحــاســب اآللـــى ،وال يمتلك
القدرات التقنية.
ومــن أســبــاب انــتــشــار ظــاهــرة األمــيــة فــى مصر
والــعــالــم الــعــربــى عــوامــل اقــتــصــاديــة واجتماعية
وسياسية وثقافية عديدة ،منها الزيادة السكانية
الكبيرة والتى تصل إلــى حد االنفجار السكانى،
مثلما هو الحال فى مصر ،باإلضافة إلــى ارتفاع
مــعــدالت الفقر وانــخــفــاض مستوى الــدخــل ،وهو
ما يضطر اآلبــاء إلى تسريب أبناءهم من التعليم
للعمل مــن أجــل مساعدتهم على المعيشة ســواء
فى الزراعة أو فى الورش والمصانع أوغيرها من
المهن.
وإذا ك ــان ــت األرقــــــام الـ ــصـ ــادرة ع ــن مختلف
القطاعات والهيئات الرسمية بشأن معدالت األمية
فى مصر تتباين فى معظم األحوال ،إال أن أحدثها
وأكــثــرهــا رســمــيــة ،التقرير الــصــادر عــن الجهاز
المركزى للتعبئة العامة واإلحصاء ،والذى كشف أن
معدل األمية فى مصر بلغ  %29.7من إجمالى عدد
السكان ،بزيادة قدرها  %9عن نسبة األميين فى
العام السابق ،بمعنى أن مصر فيها مايزيد عن 29
مليون مواطن يجهلون القراءة والكتابة.
وأشار الجهاز المركزى للتعبئة العامة واإلحصاء

إلى أن معدل األمية بين الشباب ( 24-15سنة)
ينخفض مقارنة بكبار السن ( 60سنة فأكثر) ،حيث
بلغ  %6.6للشباب مقابل  %59.4لكبار السن ،فى
حين بلغ معدل األمية للمقيمين بالحضر %13.9

كالعادة فى كل مشكلة مصرية :تدخل القوات المسلحة هو الحل

قوات الدفاع الشعبى وهيئة تدريب
القوات المسلحة تنجح فى محو أمية
المدنيين فى  7محافظات
حينما فشل اتحاد كرة القدم فى إدارة المنظومة
الــكــرويــة ،وتجلى هــذا الفشل فــى الــخــروج المهين
لمنتخب مصر من البطولة األفريقية ،وقتها طالبت
بعض األصـــوات عقب استقالة اتــحــاد الــكــرة بأن
تماما
تسند إدارة المنظومة إلى القوات المسلحة،
ً
كما يحدث فى منظومة بطاقات التموين والخبز
والنقل وتوزيع السلع الغذائية وبناء المدن الجديدة
وغيرها.
ولــم يكن مشروع محو األمية ببعيد عن ذلك،
حيث دخلت قــوات الــدفــاع الشعبى فيه ،بوصفها
إح ــدى أف ــرع الــقــوات المسلحة ،الــتــى تــقــوم بعدة
أدوار متشابهة مع ما تقوم به الشئون المعنوية ،من
تحسين لصورة الجيش وغرس روح الوالء واالنتماء لدى
المواطنين من خــال دورات التربية العسكرية بالمدارس
والجامعات ،إضافة إلى المشاركة فى محو األمية بالمراكز
والقرى بالتعاون مع الهيئة العامة لمحو األمية وتعليم الكبار،
فضال عن محو أمية الجنود داخل الجيش.
وفى هذا السياق أفاد بيان صادر عن الشئون المعنوية،
بمشاركة هيئة تــدريــب الــقــوات المسلحة فــى محو أمية
 14593مواطن مدنى فى  7محافظات.
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مقابل  %26.2للمقيمين بالريف ،حيث تراكمت
على مدى السنين أعداد كبيرة من األميين وتزايدت
خاصة فى قطاع المرأة والبيئات الريفية والمناطق
النائية المحرومة من فــرص التعليم والخدمات،

علما بأنه ال خالف
وذلــك نتاج مشاكل متراكمةً ،
على فشل الــدولــة فــى مــجــال محو األمــيــة خالل
الحقبة الماضية ،وبات من المؤكد عدم تحقيقها
النتائج المرجوة حتى اآلن.
والــغــريــب أنــه مــع تصاعد المطالبات النيابية
بإلغاء هيئة محو األمية وتعليم الكبار ،خرجت علينا
تصريحات لقيادات الهيئة والقائمين عليها تؤكد
على أن خطة الوزارة تهدف إلى القضاء على األمية
بصورة نهائية خالل العامين القادمين ،واألدهــى
أنه بالرغم من الفتة «لم يتعلم أحد» التى يرفعها
نواب البرلمان فى مواجهة الهيئة والمشروع ككل،
اعترف القائم بأعمال رئيس الهيئة بأن ميزانيتها
سنويا.
وصلت إلى  560مليون جنيه
ً
وعــــن إنــــجــــازات ون ــج ــاح ــات الــهــيــئــة كشفت
اإلحصائيات الرسمية أنه تم محو أمية ما يقرب
مــن مــلــيــون و 700أل ــف مــواطــن خ ــال العامين
الماضيين ،وبحسبة بسيطة يمكننا القول أنه لو
عاما
تم االستمرار على هذا المعدل نحتاج إلى ً 29
قادمة ليتم محو أمية باقى المواطنين ،بفرض عدم
تسرب أو حرمان أعــداد جديدة من التعليم ،ومع
ذلك تؤكد الجهات الرسمية أن الخطة الطموحة
حاليا تستهدف القضاء على األمية خالل
المطبقة ً
عامين فقط ،وربما يفترض هؤالء أنه سيتم محو
أمية  2مليون مواطن خــال العامين على أن يتم
التضحية بالباقين ودفعهم إلى مصيرهم المحتوم،
ليفارقوا الحياة ونتخلص بذلك مــن األمــيــة فى
عملية نظيفة .%100

حاسبوا وزير التربية والتعليم ألنه المسئول

القضاء على الفساد المستشرى داخل الهيئة بالتوازى مع القضاء على األمية
ال يتفق غالبية خبراء التربية مع النواب المطالبين
بإلغاء هيئة محو األمية وتعليم الكبار ،ولكن يرى هؤالء
الخبراء أن الهيئة بالفعل تعمل بشكل صورى
وتــجــرى اخــتــبــارات صــوريــة ،وبها الكثير من
الموظفين يشكلون عبأ على جهازها اإلدارى
ً
مترهل وعقيما ً وبطيئًا ،ولها
الــذى بــات
ميزانية ضخمة تكلف الــدولــة الكثير بال
نــتــائــج مــلــمــوســة ،وم ــن ثــم يــنــصــح هــؤالء
بمعالجة أوجه الخلل داخل الهيئة ً
بدل من
إلغائها ،من خالل إعادتها إلى تبعية وزارة
التربية والتعليم ،التى عليها وضع خطة
واضحة للقضاء على األمية بالتوازى مع
القضاء على الفساد المستشرى داخل
الهيئة ذاتــهــا ،وذلــك بالتعامل مع وزير
التربية والتعليم بوصفه رئيس مجلس
إدارة الهيئة وهو المسئول سياسيا ً عنها
وعــن الفساد بداخلها ،ومــن ثم يحاسب
الوزير على أداء الهيئة ومعدل نجاحها أو
إخفاقها فى تحقيق أهدافها.
وتعتمد خطة القضاء على األمية التى نجحت
فــى الــعــديــد مــن دول الــعــالــم على عــدة مــحــاور،
فــى مقدمتها وض ــع بــرامــج تــأهــيــل للمعلمين
تمكنهم من اكتساب المهارات الــازمــة إلقناع
الدارسين ،واستثمار طاقات الشباب العاطل
وطلبة كليات التربية فى هذه المشروعات مع
إجــراء اختبارات فعلية للتأكد من محو أمية

الدارسين ،والتخلص من أسلوب االختبارات الصورية
والشهادات المضروبة ،بتغليظ العقوبة على من يثبت
تورطه فى ذلك.
وإذا كان عدم قيام الهيئة بالدور المنوط بها أمر قائم
ومــؤكــد ،ولكن األهــم من إلغائها هو البحث فى أسباب
عدم قيامها بالدور المنوط بها ،من خالل تغيير اإلدارة،
ومساءلة القائمين على إدارتــهــا ،وتذليل كافة العقبات
علما بأن قضية محو األمية قضية فى
التى تقف أمامهاً ،
غاية الخطورة ،وال يجب أن تتحمل مسئوليتها هيئة أو
جهة واحدة ،وإنما يقع على الجامعات والجمعيات األهلية
دور كبير فى القضاء عليها من خالل تخصيص عام فى
الجامعات تكون مهمة الطلبة محو أمية عدد من األميين،
وأن يحصل الطالب على درجــات أعمال السنة بحسب
قدرته على آداء هذا الدور المجتمعى.
وإذا كــان الفاشلون فــى إدارة ملف األمــيــة والتسرب
من التعليم فى مصر ،يعلقون إخفاقهم على شماعات
مثل انتشار الفقر والتطرف وغيرها ،نجد أن التصدى
ً
مستحيل فى دولــة شقيقة مثل
لهذه الــظــروف لم يكن
تونس ،تتشابه ظروفها مع مصر إلى حد كبير ،بل وتتفوق
عليها مصر فى بعض الجوانب االقتصادية والسياسية
بما يجعلنا نؤكد دائـ ًـمــا على أن «مصر ليست تونس»،
ومــع ذلــك نجحت تونس فى القضاء على األمية خالل
السنوات األخيرة ،رغم ما شهدته من اضطرابات سياسية
واقتصادية ،حيث تراجعت نسبة األمية هناك إلى حدود
 %19من إجمالى السكان بعد أن كانت  %27قبل عشر
سنوات ،وقاربت نسبة النساء  %78من هذا الرقم.

مافيا لبيع الشهادات المضروبة
والسعر وصل  500جنيه
أسماء وهمية للدارسني للحصول على املكافآت

ألن الفساد هو القاسم المشترك األعظم فى كل مشاكل
مصر ،حيث يتكرر مع كل أزمــة تتفاقم وتستمر لعقود دون
أى بادرة للحل ،كشفت طلبات اإلحاطة التى تقدم بها النواب
مــن واق ــع تصريحات قــيــادات هيئة محو األمــيــة السابقين
عن حقائق مرعبة ،فى مقدمتها أن  %80ممن حصلوا على
الــشــهــادات لــم يتم محو أميتهم،
كما أن  %90من موظفى الهيئة تم
تعيينهم بالواسطة والمحسوبية ،زيادة معدالت
ومن ثم تفشت جرائم
التزويرـط ــرداخلأن األمية بسبب
أروقــــة الــمــؤســســة ،واألخ ـ
بعض المحفزات التى لجأت إليها تسرب 300
الهيئة لمحو األمية جــاءت بنتائج
عكسية ،ومنها اشتراط محو خريج ألف طفل من
الجامعة أمية عدد من
المواطنين التعليم
ليتم تعيين هــذا الخريج بالتربية
والتعليم ،حيث دفــع هــذا الشرط
سنويـا
ً
الــبــعــض إلـ ــى ش ـ ــراء الــشــهــادات
للمواطنين على نفقتهم الخاصة
دون أن يتم محو أميتهم ،وذلــك
بهدف تقديمها للجهات المسئولة،
والتى ال تكلف نفسها عناء التأكد
من صحة هذه الشهادات أو إجراء
اختبار شفهى عابر للتيقن مــن نجاح الحاصلين على مثل
هذه الشهادات ،أما إذا كان الشخص األمى هو من يريد أن
يشترى لنفسه شهادة محو األمية ليتقدم بها للعمل فى إحدى
الجهات ،تقول المصادر أن سعر الشهادة وصــل إلــى 500
جنيه ،ويتغير وف ًقا للجهة التى سيتقدم إليها.
وعـ ــلـ ــى جـ ــانـ ــب آخــــــر يــصــدر
ال ــم ــوظ ــف ــي ــن هـــــذه الـــشـــهـــادات
للمواطنين بالمجان ،بل ويضعون
وهيمة  %90من
عليها أســمــاء لشخصيات
أحيا ًنا لكى يحصل كل موظف منهم موظفى
على المكافآت المقررة له ،والتى
تتزايد كلما زادت أعداد الدارسين الهيئة تم
واألمــيــيــن الــذيــن مــن
المفترض تعيينهم
أن تمحى أميتهم ،حتى لــو كانوا
شخصيات وهمية ال وج ــود لها ،بالواسطة
علما بأن هذه «السبوبة» غير قابلة
ً
لالنتهاء ،فــى ظــل بيانات رسمية والمحسوبية
تشير إلى تجاوز أعداد المتسربين
سنويا حاجز الـــ 300
من التعليم
ً
ألف طفل ،ما يعنى زيادة سنوية فى
معدالت األمية.
وإذا كانت قوانين الهيئة تنص
على أن المعلم يحصل على مبلغ
مــالــى ق ــدره  200جنيه مقابل محو أمــيــة كــل مــواطــن ،ما
يدفعه لالهتمام بالكم وليس الكيف ،وهذا ما يفسر حصول
الكثيرين على الشهادات التى تثبت نجاحهم دون أن تمحى
أميتهم.

نجوم وفنون

باألرقام :ثروة
الممثل رامى مالك

يعتبر الممثل العالمى األمريكى،رامى مالك ،من أغنى األغنياء فى
هوليوود ،بحيث بلغت ثروته ماليين الدوالرات.
ورامــى مالك من أصول مصرية ،إذ سبق أن صرح بأنه يفتخر بأن
يقال عنه «مصرى».
وفى رصيده المالى  8ماليين دوالر أمريكى ،وهو رقم هائل بالنسبة
لممثل بدأ مسيرته الفنية عام .2006
لمالك أقــوال أثــرت فى متابعيه وجمهوره ،وحثهم على البحث
عن ذاتهم الداخلية ،أبرزها« :عــادة ما أجد نفسى أمــارس المشى
لمسافات طويلة فى مكان ال يذهب فيه الكثير من الناس للمشى،
فقط أحــاول أن أجــد بعض العزلة .أحــب أن أكــون فى وســط الال
دائما ،لكنه مكان جيد للذهاب إليه للتفكير والتفكير،
مكان ..ليس ً
حقا».
وهو شىء أستمتع به ً

أميتاب باتشان يعيش
على  %25فقط من كبده
كشف النجم الهندى الشهير أميتاب باتشان أنه «يعيش على  25فى
المائة» من كبده على مدى السنوات العشرين الماضية.
وفقا لتقارير وسائل اإلعالم ،كشف الممثل ،خالل حدث فنى ،أنه
ً
عندما تم تشخيص إصابته بالسل فى عام  ،2000لم يكن يعلم أنه
كان يعانى من المرض خالل السنوات الثمانى الماضية ،ووصف
نفسه بأنه مــن «الناجين مــن الــســل» ،ودعــا الــنــاس إلــى الخضوع
لفحوصات طبية منتظمة.
قال الممثل ،المرتبط بحمالت دعائية وصحية مختلفة ،تشمل
السل وشلل األطفال ،إنه يستشهد بحالته الشخصية طوال الوقت
إليــصــال الــرســالــة الــتــى تفيد بــأنــه مــن المهم إج ــراء الفحوصات
الصحية فى الوقت المحدد ،مؤكداً فى ذات الوقت ،أنه ال يمانع فى
أن يقول علناإنه «أحد الناجين من مرض السل ،وهو أحد الناجين
من التهاب الكبد .»B
عالوة على ذلك ،كشف الفنان السبعينى الكبير ،أن  75فى المائة
من كبده قد أصيب بأضرار بسبب ضخ الدم بشكل سيئ ،ولكن ألنه
ـادرا على اكتشافه ،حتى بعد الكثير من األضــرار التى لحقت
كان قـ ً
بالكبد ،فإنه قادر على العمل بشكل جيد مع  25فى المائة من الكبد..
على مدى السنوات الـ  20الماضية.
وفى سياق عطائه الفنى والمهنى ،شوهد الممثل آخر مرة فى فيلم
 ،Badlaوهو فيلم جريمة من إخراج سوجوى جوش .Sujoy Ghosh

نظر دعوى إلغاء قرارات رئيس جامعة
القاهرة فى حفل حماقى  4سبتمبر

تامر حسنى فى الساحل الشمالى
يحيى السوبر ستار تامر حسنى حفل الصيف
بالساحل الشمالى ،بعد غد ،ويقدم خالل الحفل
مجموعة من أشهر أغنياته الجديدة.
من ناحية أخرى ،اعتذر النجم تامر حسنى ،عن
المشاركة فى تقديم الموسم الثالث من برنامج ذا
فويس كيدز ،والــذى يعرض على إحــدى القنوات
الفضائية ،ولــم يكشف تامر عن األســبــاب التى
دفعته لالعتذار عن البرنامج ،مكتفيا بأن اعتذاره
جاء ألسباب خاصة.
على الجانب اآلخر ،انتهى النجم تامر حسنى،
مــن تصوير أح ــداث فيلمه الــجــديــد ،ال ــذى كان
مرشح للعرض فــى عيد األضــحــى والفيلم من
إخـــــراج سعيد ال ــم ــاروق،
ويـ ــشـ ــاركـ ــه الــبــطــولــة
زينة وخالد الصاوى،
ومحمد سالم وعائشة
بـــن أح ــم ــد ونــانــســى
صـــــــاح وال ــل ــب ــن ــان ــى
كــمــيــل ســـامـــة وعــــدد
مــن الــفــنــانــيــن يــظــهــرون
كــضــيــوف شـــرف منهم
أح ــم ــد ال ــس ــق ــا وم ــى
عز الدين وعلى ربيع
وويزو.

تنظر دائــرة التعليم بمحكمة القضاء اإلدارى ،الدعوى المقامة من
المحامى محمد حامد سالم ،والتى تطالب بوقف تنفيذ وإلغاء قرارات
جامعة القاهرة التى أعلنها الدكتور محمد عثمان الخشت ،رئيس
الجامعة على خشبة مسرح حفل الفنان الذى أقامته الجامعة فى 16
أبريل الماضى ،فى جلسة  4سبتمبر.
وأشارت الدعوى إلى أن تلك القرارات تضمنت إعفاء طالب المدن
الجامعية من المصاريف خالل شهر رمضان ،ومنح  %5لكل طالب فى
البكالوريوس والليسانس لم تسعفه درجات الرأفة فى التخرج :قائال:
«إحنا هنخرجك ،وخلى الـ %5علينا».
كما تضمنت القرارات إعفاء كل طالب لن يسدد المصاريف الجامعية
حتى يومها من سدادها ،باإلضافة إلى منح طالب الجامعة إجازة من
 25وحتى  29أبريل ،قائال« :مينفعش نيجى بينهم».
وأكــدت الدعوى أن الــقــرارات سالفة البيان التى أصدرها الخشت
تمثل إهــدارا لكل القيم واألعــراف الجامعية ،وتخالف توجهات الدولة
باالرتقاء بمستوى التعليم والطالب ،بل أصدرها بالمخالفة
لــلــقــانــون ،ألن ــه غــيــر ُمــخــتــص بــإصــدارهــا ،وتفتقد
ألبسط قــواعــد العدالة والــمــســاواة ،وتـ ِ
ـخــل بمبدأ
تكافؤ الفرص بين طالب كل الجامعات المصرية
األخــرى ،ومشوبة بعيب عدم المشروعية وعيب
إســاءة استعمال السلطة واالنحراف بها وتمثل
إهدارا صارخا للمال العام.

التفاصيل الكاملة لالتصال التليفونى بين هيفاء وهبى وإليسا بعد إعالن اعتزالها الغناء
كشفت المطربة اللبنانية هيفاء وهبى األسباب الحقيقية التى أدت إلــى إعالن
المطربة إليسا اعتزالها الغناء ،عقب إصدار آخر ألبوماتها ،أمس االثنين ..ونشرت
هيفاء عبر صفحتها الشخصية بموقع «تويتر» ،األسباب الحقيقة العتزال إليسا
بعد محادثتها هاتفيا قائلة « :قد إيه صعب لما سألتها ليه يا إليسا؟ جاوبتنى :ألنى
قرفت» ..يا عيب الشوم على كل شخص أذاها إذا كان بشغل وال برأى وال شتيمة
وال بحرب».
وأضافت« :تلبس  100فستان حلوين وإذا خانها مرة الذوق أو الحظ فى
الفستان يتهجموا مثل الديابة عليها ،كما أن البعض يتهمها بالنشاز فى
حال حدث خطأ تقنى على المسرح».
وتابعت« :إذا مرة مش سامعة حالها كويس على المسرح صار
هالصوت الحساس نشاز وإذا األغنية مش حلوة من اللى قبليها
بتنكروا كل روائعها إلى حبوها كل العالم ،وإذا اعتذرت
تتصور مع حد بتنسوا المليون صورة اللى قبل ،كل
ده ما ماحدا بيكون عــارف أصــا الفنان شوعم
بيعانى بحياته وشغله وبصحته».
وأكملت:

«إليسا هترجع عشان خاطر محبينها ،ومنى أنا بقولها ما تقدمى على طبق من ذهب
اللى البعض بيتمناه بال مافيا بال بطيخ».
وأضافت« :كل هيدا وما حدا بيكون عارف الفنان شو عمبيعانى بحياته أو بشغله
أو بصحته ،وآخر شى قال أنا بسألها ليه؟ ههه ..أصالً هيدا حال كتير من المشاهير
اللى عمبيعانوا مــن نــاس بــا ضمير إن كــان مــن الشركات أو صراصير السوشل
ميديا» ..ودعت هيفاء إليسا إلى االستمرار فى مشوارها الفنى قائلة :ال نحنا
وال جمهورك وال ناسك منرضى بهيك قــرار!! بدك تضلك تغنى وتنورى
المسارح واللى مش عاجبه هو
اللى ينقبر يمشى!!

العـدد 258
األربعاء 2019/8/28

12
نافذة على
ماسبيرو

 جهة عليا معنية بالمال العام ،قامت باستدعاءعــدد مــن «الــبــروديــوســرات» لسماع أقــوالــهــم فى
القضايا الخاصة بإهدار مبالغ طائلة فى برامج
التطوير بالقناة األولى.
ورداً على سؤال تم تكراره لـ«البروديوسرات» حول وجود
أسماء فى تترات وميزانيات البرامج دون أن يتواجدوا أو
يقوموا بأدوار فعليه قالوا« :دى تعليمات واحنا ما علينا إال
تنفيذ أوامر البهوات الكبار».
الــطــريــف أن اثــنــيــن من
الــمــقــربــيــن لــحــســيــن زيــن
رئ ــي ــس الــهــيــئــة الــوطــنــيــة
لـــإعـــام «ي ــع ــم ــان هما
وشــقــيــق أحــدهــمــا ونــجــل
اآلخر» فى برامج التطوير،
قـ ــامـ ــا ب ــال ــت ــج ــول داخــــل
التليفزيون إلقناع العاملين
بالتوقف عن تقديم شكاوى
للجهات العليا والسيادية
والــتــى تكشف عــن مــخــالــفــات مــالــيــة وإداريـــــة جسيمة،
والمقابل وعــود بضمهم لفرق العمل بالبرامج ومنحهم
رواتب وبدالت كبيرة عقب استقرار األوضــاع خاصة فى
حال اإلبقاء على حسين زين فى منصبه كرئيس للهيئة!!!
 ثالثة من قيادات ماسبيرو والهيئة الوطنية«سريا» ،ناقشوا خالله ما
لإلعالم عقدوا إجتماعا
ً
سيتم قوله من جانبهم أمام إحدى الجهات العليا
المعنية بالمال العام بعدما كشفت هــذه الجهة
عن اتهام قيادات كبرى فى المبنى بإهدار مئات
الماليين من الجنيهات بدون وجود فواتير رسمية.
فى نفس السياق قامت مسئولة مالية بالمبنى بالتوجه
ل ــم ــك ــت ــب رئـ ــيـ ــسـ ــة أحـ ــد
الــقــطــاعــات لــســؤالــهــا عن
أسباب عــدم وجــود فواتير
رسمية للماليين الــتــى تم
انفاقها على مجموعة من
البرامج الجديدة الفاشلة.
الغريب أن رئيسة القطاع
اكتفت بالصمت ولم ترد..
هــذه القضية سيكون لها
تداعيات كبيرة خالل األيام
القادمة ومــن المنتظر أن يتم توجيه اتهامات بالفساد
لقيادات حالية وسابقة فى المبنى!!!
 اثــنــان مــن قــيــادات أمــن ماسبيرو قاما بزيارةلمكتب نائلة فاروق رئيسة قطاع التليفزيون ،وبعد
خروجهما شعرت بارتفاع فى ضغط الــدم وتعب
مفاجئ فتم استدعاء د .عصام عزوز رئيس الرعاية
الطبية لتوقيع الكشف الطبى عليها!!!
 التعسف وس ــوء اســتــخــدام السلطة وصــل بقياداتماسبيرو لدرجة عدم منح المخرج على غيث شيك نهاية
الــخــدمــة الــخــاص بــه فــى مــوعــده مثل زمــائــه ،حيث تم
استالم الشيك بتاريخ  2019/8/20رغم أن الشيك معتمد
للصرف بتاريخ .2019/8/4
مــن ناحية أخ ــرى ورغ ــم قــيــام على غيث بعمل تظلم
ومحضر بالشرطة وإبــاغ مكتب رئاسة الجمهورية إال
أن التعسف ما يــزال مستمراً حيث إنــه حتى تاريخه لم
يتقاضى مبلغ ( )15شهر إجــــازات والــتــى يتم صرفها
فــور خــروج الموظف إلــى المعاش مباشرة رغــم صرفها
لكل العاملين.

نقابة الفنانين األردنيين
توجه إنذارًا لكاظم الساهر

إليسا
هيفاء

غنائيـا
هشام عباس يحيى حفالً ً
فى ختام المهرجان الصيفى
الدولى باإلسكندرية

هند صبرى تشارك بمهرجان
«تورنتو» السينمائى بالفيلم
التونسى «نورا تحلم»

راغب عالمة
يحيى حفالً
غنائيـا
ً
فى لبنان

يستضيف المهرجان الصيفى
الـ ــدولـ ــى بــمــكــتــبــة اإلســكــنــدريــة
الــمــطــرب هــشــام عــبــاس فــى ختام
المهرجان ،حيث يقدم حفال ضمن
حــفــات صــيــف  2019يـ ــوم الــســبــت
المقبل ،ومــن المقرر أن يقدم هشام
عباس خالل الحفل أغانى من ألبومه
الجديد والتى يتم طرحها فى الفترة
المقبلة.
وم ــن ضــمــن أغــانــى ألــبــوم هشام
عباس الجديد« :اهــربــى» ،وهــى من
كلمات شادى نور ،وألحان بالل سرور،
وتوزيع هانى ربيع ،أما األغنية الثانية
«الفتره اللى فاتت» ،كلمات شادى نور،
وألحان بالل سرور ،وتوزيع هانى ربيع.
واألغــنــيــة الثالثة بــعــنــوان« :حــاجــات
مبتتفهمشى» ،كلمات شادى نور ،وألحان
بالل سرور ،وتوزيع هانى ربيع ،واألغنية
الرابعة «عامل ضجة» وهــى من كلمات
أســامــة مــحــرز ،وألــحــان محمد الــنــادى،
وتوزيع توما.

يـــعـــرض الــفــيــلــم الــســيــنــمــائــى
«ن ــورا تحلم» للفنانة هند صبرى
وال ــم ــخ ــرج ــة هــنــد بــوجــمــعــة فى
مهرجان «تورنتو» السينمائى الدولى
الذى ينطلق يوم  5سبتمبر ويستمر
حتى  15من نفس الشهر.
وتــلــعــب هــنــد شخصية «نـ ــورا»،
وهــى الشخصية الرئسية ومحور
األحــــداث الــمــســتــوحــاة مــن قصة
حقيقية لــفــتــاة تــنــتــمــى للطبقة
الـ ــكـ ــادحـ ــة بـ ــتـ ــونـ ــس ،ويــحــكــى
معاناتها اليومية مع سجن زوجها
والــمــضــايــقــات الــتــى تــتــعــرض لها
بسبب تاريخه اإلجرامى.
يعد مهرجان تورنتو واح ـ ًـدا مــن أهم
المهرجانات السينمائية العالمية ،حيث
ضخما يركز فيها
برنامجا
سنويا
يعرض
ً
ً
ً
على مناطق العالم المختلفة ،ناهيك عن
كونه النقطة األولى التى تنطلق منها أغلب
األف ــام األمريكية المرشحة للتنافس فى
ً
ووصول لألوسكار.
موسم الجوائز نهاية العام

يحيى النجم اللبنانى راغب عالمة
ح ــفــاً غــنــائـ ًـيــا ف ــى لــبــنــان
وتحديدا بقرية غوسطا،
ً
يوم الجمعة القادم ،ومن
المقرر أن يقدم راغب
عــــددا
خــــال الــحــفــل
ً
مــن أغــنــيــاتــه المميزة
والشهيرة التى قدمها
ع ــل ــى مــــــدار م ــش ــواره
الغنائى.
وطــــرح راغــــب عــامــة
مــؤخــرا أحـ ــدث أغنياته
التى تحمل اسم «صدفة»
عبر قناته الرسمية على
«ي ــوت ــي ــوب» وحــقــقــت نسبة
م ــش ــاه ــدة ع ــال ــي ــة ،وم ــن
المتوقع أن تحقق األغنية
ردود أف ــع ــال إيــجــابــيــة
نـــظـــرا لــتــألــق راغـــب
ً
القوى فى أدائها.

قررت نقابة الفنانين األردنيين ،تغريم الفنان العراقى كاظم
الساهر ،غرامة مالية تقدر بـ 44ألف دوالر بسبب حفلة غنائية
شارك فيها بالمملكة دون تصريح مسبق من النقابة.
ووجهت النقابة إنذارا علنيا للفنان العراقى ،قبل إقامة حفليه
فى عمان يومى الخميس والجمعة الماضيين ،بدفع الغرامة أو
تصعيد األزمة للقضاء فى األردن.
وحــددت النقابة مبلغ الغرامة  44ألف دوالر عن  4حفالت
أقامها فى المملكة ،قبل أن تبدأ باتخاذ اإلجــراءات القانونية
وقدرت دخله من كل حفلة  110آالف دوالر.
وأمهلت النقابة كاظم الــســاهــر ،أسبوعا لضبط أوضاعه
وتسديد المبلغ قبل أن تضطر للجوء إلى القضاء.

بدء تصوير الجزء الثالث من مسلسل
«البيت الكبير» ..خالل أيام
يستعد المخرج محمد النقلى لتصوير الجزء الثالث
من مسلسل «البيت الكبير» فى مطلع شهر سبتمبر
المقبل ،وسيكون الجزء الثالث من  60حلقة ،وهو
مسلسل ينتمى لنوعية الدراما الصعيدية ويناقش
قضايا الــمــرأة فــى الصعيد ،فيما يتعلق بــاإلرث
وتسلط الــرجــال والــثــأر وغيرها مــن المشكالت
االجتماعية.
المسلسل بطولة لوسى ،وأحمد بدير ،وحجاج
عبدالعظيم ،والراقصة دينا ،وطارق صبرى ،وريم
هــال ،ودنــيــا الــمــصــرى ،وأحــمــد صــيــام ،وشريف
باهر ،وتيسير عبدالعزيز ،وإيمان أيــوب ،وأحمد
النقلى ،وعلى الوصال ،ومن تأليف أحمد صبحى.

«الزم نعوض فى الكأس» هكذا تردد جماهير األندية المصرية إذا لم
يستطع فريقها اقتناص بطولة الدورى العام ،فتكون األمال معلقة
على بطولة كأس مصر لعدة أسباب أهمها حفظ ماء الوجه وأن تكون
سببا فى اشتراك الفريق بالبطوالت القارية والعربية ،مما يضمن
زيادة متعة الجماهير من ناحية ،وتحقيق إيرادات للفريق نفسه جراء
حصوله على الكأس ومشاركته فى البطوالت التى تليه ..وبمناسبة
إقامة مباراة نهائى كأس مصر هذا العام فى  9سبتمبر القادم ..نقدم
هذا الملف حول كأس مصر.

قبل أيام من نهائى البطولة لهذا العام

كأس مصر 98 ..عاماً
من الحكايات واألسرار
صراع ضد االستعمار
والبطولة التى يتبقى أيام على نهايتها هذا العام ،لم
تكن بدايتها مجرد منافسات عادية على كرة القدم ،بل
كانت شبه صراع ضد االستعمار واالحتالل اإلنجليزى،
وذلك بداية من أول اتحاد لكرة القدم عام 1910  باسم
«االتحاد المختلط» ،وأنشأه باإلسكندرية أنجلو بوالكى
أحد أبناء الجالية اليونانية ،وتكون من سبعة أعضاء
من األجانب ،والذى رفضت األندية المصرية المشاركة
فى مسابقاته لعدم وجود مصريين فى تشكيلة ،فكان
السعى وراء تشكيل اتحاد يضمن وجود مصريين فيه،
فكان عام  1916بتأسيس «االتحاد المصرى اإلنجليزى
لكرة القدم» ،وضم فى تشكيلة ثالثة أعضاء مصريين،
ورحــبــت بــه األنــديــة المصرية للقضاء على االتــحــاد
المختلط ،وبــدأ مسابقاته عــام  1917باسم «الكأس
السلطانية» المهداة من السلطان حسين كامل.
وقد اهتمت الجماهير منذ بداية الصراع بين الفرق
المصرية واإلنجليزية فى مسابقاتها وإلى تمصير كامل
جعلتها تصور معاداة الشعب لالستعمار.

أغرب كأس

هكذا يصفها الكاتب الصحفى ياسر أيــوب
فى إحــدى مقاالته حيث يقول أنها كانت المرة
األول ــى فــى تــاريــخ الــكــأس الــتــى يــخــرج فيها من
السباق كل الكبار ..األهلى والزمالك والمصرى
والترسانة والسكة الحديد واإلسماعيلى واالتحاد
السكندرى واألوليمبى ..وتأهل الترام وبوليس
الــقــاهــرة لنهائى كــأس فـ ــاروق ..تأهل الناديان
القادمان من بعيد وكل منهما يريد ويطمع فى
الــفــوز بــكــأس الملك ألول مــرة بــل والــفــوز
ب ــأول بطولة كــرويــة على اإلطـــاق ألى
نــاد منهما ..وأقيمت المباراة
النهائية فى الــحــادى عشر
مــن يــونــيــو ع ــام ..1939
وانتهت بالتعادل بهدف
واحد لكل منهما ..أحرز
رمــــــزى بـ ــرسـ ــوم ه ــدف
بــولــيــس الــقــاهــرة وأح ــرز

عبدالعزيز عبادى هدف الترام.
وانتهى الوقت اإلضافى باستمرار التعادل..
ثــم تــمــت إضــافــة خــمــس عــشــرة دقــيــقــة أخــرى
انتهت أيضا بالتعادل ..وأعيدت المباراة وفاز
الترام بهدفين نظيفين أحرزهما أحمد الجندى
وأنور ليحمل عبدالمنعم جابر كابتن الترام كأس
الملك ألول وآخــر مــرة فــى تــاريــخ هــذا النادى
السكندرى القديم الذى أسسته الهيئة
العامة لنقل الــركــاب بمحافظة
اإلسكندرية منذ عام ..1928
وكــانــت ه ــذه هــى البطولة
الــوحــيــدة لــنــادى الــتــرام،
وك ــان ــت ال ــم ــرة األولـ ــى
أيضا التى تصل فيها
وزارة الداخلية لنهائى
أى بطولة كروية فى
تاريخ مصر.

إعداد :عادل عبدالله

بالتفاصيل ..أسرار البطولة
الكروية التى حاربت االستعمار
قائمة هدافى
كأس مصر على
مدار التاريخ:
 -1أحمد مكاوى  35 -هدفا
 -2حــســن ال ــش ــاذل ــى 32 -
هدفا
 -3عبد الكريم صقر 31 -
هدفا
 -4الــســيــد الــضــظــوى 28 -
هدفا
 -5عـــاء الــحــامــولــى 22 -
هدفا
 -6مختار التتش  21 -هدفا
 -7أكــرم عبد المجيد 21 -
هدفا
 -8عبد الحليم على 20 -
هدفا
 -9عماد متعب  19 -هدفا
 -10شريف الفار  19 -هدفا

تمصير الكرة

الثنائية المفقودة
كما قلنا فى بداية التقرير أن بطولة الكأس تعد األمل
لدى الفرق التى لم تحصل على بطولة الدورى العام إال
أن هناك فرق حصلت على بطولة الكأس فى حين أنها
لم تحصل على الــدورى العام وهى االتحاد السكندرى
والمصرى وإنبى والمقاولون العرب وحــرس الحدود
والترام والقناة.

رغم أن سداسية األهلى فى شباك الزمالك مقابل
هدف لألخير هى األشهر فى لقاءات الناديين ،إال أن
الفريق األبيض كان األسبق فى تحقيق نفس النتيجة
وشباكه نظيفة ،وذلــك نهائى كــأس مصر  1944تألق
يومها نجوم الزمالك وسحقوا األحمر بسداسية نظيفة
كلها صبت فى شباك مصطفى كامل حــارس األهلى
الذى اعتزل الكرة نهائيا بعد تلك المباراة غير محتمالً
لسداسية نظيفة بيضاء هزت شباكه.

أسرع
هدف

نــجــح مــحــمــد ال ــش ــام ــى العــب
الــفــريــق األول لــكــرة الــقــدم نــادى
الــمــصــرى فــى تسجيل اســمــه فى
سجالت تاريخ بطولة كأس مصر
عــنــدمــا تــمــكــن مــن إحــــراز أســرع
هــدف فى تاريخ البطولة بعد 19
ثانية أمام نادى اإلنتاج الحربى..
فــى الــمــبــاراة الــتــى أقــيــمــت على
اســتــاد ح ــرس ال ــح ــدود فــى دور
الـــــ 16مــن ك ــأس مــصــر ..موسم
. 2017

ضربة البداية
هــكــذا كــانــت الــبــدايــة ،وكــانــت بطولة كــأس التفوق
المصرى «كــأس مصر» أول بطولة مصرية خالصة
بتنظيم مصرى خالص وبمشاركة أندية مصرية بدون
تحديدا يوم
أى اشتراك لألجانب ،وفعالياتها بــدأت
ً
 18فبراير  1921ومنذ ذلك الحين ،وظلت بعض الفرق
األجنبية تشارك فقط فى بطولة كأس السلطان حسين
حتى توقفت عــام  ..1938وكــان الزمالك أول فريق
مــصــرى يحصل على كــأس مصر على حــســاب فريق
شرويدز اإلنجليزى عندما فــاز عليه  1 - 2بعد وقت
إضافى وأول ملعب استقبل المباراة النهائية هو ملعب
الزمالك القديم فى أرض القضاء العالى.

لـ ـ ــم يـ ــتـ ــم ت ــن ــظ ــي ــم الـ ــبـ ــطـ ــولـ ــة فـ ـ ــى الـ ــفـ ــتـ ــرات
مـــن  1968إلـــى  1971بـــســـبـــب حـــرب  1967وحــــــرب
االستنزاف ،وموسم  1974-1973بسبب حرب أكتوبر،
وفى مواسم  ،1980-1979و ،1982-1981و-1986
 ،1987و ،1994 -1993و 2011-2012ألسباب
مختلفة ..وتسع مرات لم يستطع أى فريق الحصول
على الــكــأس بسبب عــدم إقامتها بسبب حــرب 67
وحرب أكتوبر واالستعداد لكأس العالم وثورة يناير.

ولم تكن الكأس غائبة عن اهتمام الدولة وحكامها
بــل منهم مــن حضر مبارياتها مثل الملك ف ــاروق فى
نهائى  44وعبد الناصر  55ولم يفت رئاسة الجمهورية
غالبا كبير الياوران فى عهدى عبد
من إرسال مندوب ً
الناصر والسادات ومبارك.

سداسية الزمالك أسبق

لــم يكن هــنــاك رض ــاء مــن مسئولى
األهلى واألندية الوطنية األخرى
عــن االش ــت ــراك فــى مسابقات
مـــع اإلن ــج ــل ــي ــز ،فــســعــوا مع
أقرانهم مــن األنــديــة األخــرى
الــمــصــريــة لــتــأســيــس اتــحــاد
مصرى خالص ينظم شئون كرة
القدم المصرية ،فاجتمع مندوبى
أندية األهلى والمختلط والسكة الحديد
والعباسية والــقــاهــرة واالتــحــاد السكندرى
عام  1921وأسسوا االتحاد المصرى لكرة القدم
برئاسة جعفر والــى باشا ،وكــان وكيله فــؤاد بك
أبــاظــة ،واخــتــيــر يــوســف محمد أول حكم دولــى
فى مصر مــديــراً عاما ً لالتحاد ،واعتمد عضواً
باالتحاد الدولى لكرة القدم عام  ،1922بعدها تنازل
االتحاد المختلط عن سلطاته لالتحاد المصرى عام
 ،1923وبهذا تم تمصير كرة القدم المصرية بالكامل ..وبدأ
االتحاد المصرى لكرة القدم نشاطه بتنظيم مسابقة كأس
مصر وكانت تسمى «كأس التفوق المصرى على كأس األمير
فاروق» ،ثم دوريات المناطق وعلى رأسها «دورى القاهرة على
درع األمير عمر طوسون» قبل أن ينظم االتحاد بطولة الدورى
العام سنة  1948تنفيذاً لفكرة الرائد محمود بدر الدين.

الظروف القهرية

اهتمام رئاسى

هدافو كأس مصر
طوال التاريخ
الفائزون ببطولة كأس مصر
بالترتيب من حيث عدد األلقاب

األهلى  36كأسا.
الزمالك  25كأسا.
الترسانة  6كوؤس.
االتحاد السكندرى 6
كوؤس.
المقاولون العرب 3
كوؤس.
اإلسماعيلى  2كأس.
األوليمبى  2كأس.

إنبى  2كأس.
حــــرس الــــحــــدود 2
كأس.
المصرى كأس موسم
.98-97
الــقــنــاة كــأس موسم
.64-63
الــتــرام كــأس موسم
.39-38

يــؤكــد خــالــد أبــوالــعــيــون عضو
االتــحــاد الــدولــى لتاريخ وإحصاء
كرة القدم ،أن أحمد مكاوى العب
ال ــن ــادى األهــلــى هــو مــن يتصدر
قائمة هدافى كأس مصر برصيد
 34هــدفــا ط ــوال تــاريــخ البطولة
بــمــســمــاهــا الــقــديــم ك ــأس الملك
فــاروق أو المسمى الجديد كأس
مصر.
أمــا فى المسمى الجديد كأس
مــصــر فــيــتــصــدر حــســن الــشــاذلــى
نــجــم الــتــرســانــة الــســابــق قائمة
هدافى البطولة برصيد  32هدفا.

البطل التاريخى
ورغــم الخروج المبكر للنادى األهلى هذا العام من
منافسات البطولة على يــد فــريــق بــيــرامــيــدز ،إال أن
التاريخ يضع األهلى على قمة األندية التى حملت بطولة
كأس مصر ،حيث لم يسبق ألى ٍ
ناد أن توج بالبطولة 36
مرة ،ويعد الزمالك هو أقرب المنافسين لألهلى ،حيث
لقبا.
يحتل المركز الثانى بـً 25
وكما يتفوق األهلى فى عدد مــرات التتويج بالكأس
أيضا أكثر من وصل
على كل األندية المصرية ،فإنه يعد ً
إلى المباراة النهائية للبطولة فى  51مناسبة سابقة.
تحقيقا لبطولة
واألهلى هو أكثر األندية المصرية
ً
كــأس مصر مرتين متتاليتين ،حيث سبق له أن حقق
أيضا
هذا اإلنجاز فى خمس مناسبات سابقة ،ويتفوق ً
فى كونه أكثر ٍ
ناد حقق بطولة كأس ثالث مرات متتالية.
وسبق لألهلى أن حقق بطولة كأس مصر أربــع مرات
متتالية مرة واحدة طوال تاريخ مشاركاته وكان ذلك من
عام  1981وحتى عام .1985

األبطال الجدد

ومـ ــع أن مــنــافــســات الــحــصــول عــلــى الــكــأس
كــانــت غالبا تقتصر على األنــديــة الجماهيرية
كانت وحصل كال من المقاولون العرب والقناة
واإلسماعيلى على اللقب أكثر من مرة فى تاريخ
البطولة إلى أن بدأت أندية المؤسسات فى الظهور
فــى المنافسة وبــقــوة مثل حــرس الــحــدود الــذى
اقتنص اللقب مرتين من األهلى صاحب الرصيد
األعلى من ألقاب البطولة وحصل إنبى على لقب
البطولة فى أول عام له فى الــدورى الممتاز عام
2005 – 2004
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فى رحلة البحث عن المدرب الجديد

ماليين الخليج والصين تضيقان الخناق على إدارة األهلى
كتب – ضياء خضر

البصمة األولى تؤرق
انطالقة تريزيجيه
مع أستون فيال
مــــا يــــــزال م ــح ــم ــود حــســن
تــريــزيــجــيــه نــجــم منتخب
مصر يتطلع لترك أول بصمة
قوية له مع فريق أستون فيال
اإلنجليزى ،والــذى انضم إلى
صفوفه خالل الصيف الحالى
قــادمــا مــن فــريــق قــاســم باشا
ً
التركى.
وحتى اآلن شارك تريزيجيه
فى  3مباريات رسمية مع فريق
أستون فيال فى بطولة الدورى
اإلنــجــلــيــزى ،لكنه لــم ينجح
على مدار الـ  3لقاءات فى إحراز
أى هــدف أو حتى صناعة أى
تمريرة حاسمة لزمالئه فى
الفريق.
واستهل تريزيجيه مشواره
مع أستون فيال بالتواجد ضمن
التشكيل األســاســى للمباراة
االفتتاحية لفريقه فى الدورى
اإلنجليزى أمام توتنهام ،والتى
انتهت بــفــوز األخــيــر بثالثة
أهداف مقابل هدف وحيد.
وفــــى هــــذا الــلــقــاء اســتــمــر
تريزيجيه فــى الملعب حتى
الدقيقة  59قبل أن يستبدله
الــمــدرب ديــن سميث ،وطــوال
الدقائق التى شارك فيها نجم
الفراعنة لمس الكرة  62مرة
ومــرر الــكــرة لزمالئه  8مــرات،
واكــتــفــى بتسديدتين منهم
واحــدة فقط كانت على مرمى
توتنهام ،إلــى جانب ارتكابه
خطأ وحيدا.
وفـــــــى ثــــنــــائــــى لــــقــــاءات
تــريــزيــجــيــه مــع أســتــون فيال
والــــذى كـــان أمـــام بــورنــمــوث،
حافظ الالعب المصرى على
تواجده فى التشكيل األساسى
وأبقاه المدرب فى الملعب حتى
الدقيقة .87
وفـــــى هـــــذا الـــلـــقـــاء لــمــس
تريزيجيه الكرة  108مرة وبلغ
عــدد تمريراته  21تمريرة،
وسدد الكرة  3مرات منهم مرة
واحــدة على مرمى بورنموث،
وارتكب خطئين.
المباراة الثالثة التى شارك
فيها تريزيجيه مع أستون فيال
بالدورى اإلنجليزى ،كانت أمام
إيــفــرتــون وشــهــدت االنــتــصــار
األول لفريق النجم المصرى
فى الموسم الجديد للدورى
اإلنجليزى وذلــك بنتيجة -2
صفر.
أيضا شارك
وفى هذا اللقاء
ً
تــريــزيــجــيــه أســاسـ ًـيــا وأبــقــاه
الـــمـــدرب فـــى الــمــلــعــب حتى
الدقيقة  ،86قبل أن يستبدله
بــزمــيــلــه الـــمـــصـــرى أحــمــد
المحمدى.
ورغــم فــوز أستون فيال على
إيفرتون إال أن هذا اللقاء كان
األســوأ لتريزيجيه مع فريقه
الــجــديــد حــتــى اآلن ،حيث
لــم يشهد اللقاء أى تسديدة
لــه ،واكتفى الــاعــب المصرى
بتمرير الكرة لزمالئه  9مرات
فقط مــن أصــل  80مــرة لمس
فيها الكرة ،وبلغ عدد األخطاء
الــتــى ارتكبها  3أخــطــاء ،إلى
جــانــب تلقيه بطاقة صفراء
قــبــل خـــروجـــه مـــن الــمــلــعــب
بلحظات.
وستكون الضغوط مضاعفة
عــلــى تــريــزيــجــيــه فــى مــبــاراة
فريقه المقبلة ،والتى سيحاول
خاللها محو الــصــورة السيئة
الــتــى ظهر بها أمـــام إيفرتون
ومــحــاولــة هــز الــشــبــاك للمرة
األولى مع الفريق اإلنجليزى.

يستحوذ مــلــف الــمــديــر الــفــنــى الجديد
لــفــريــق الــكــرة عــلــى اهــتــمــام إدارة الــنــادى
األهلى ،وكذلك على أذهــان عشاق الفريق
األحــمــر والــذيــن يتشوقون لمعرفة هوية
«العقل المفكر» الــذى سيقود فريقهم فى
خلفا لألوروجويانى مارتن
الموسم الجديد ً
السارتى الذى تمت إقالته بعد الخروج من
كأس مصر.
ومــع بــدء تحركات إدارة األهلى برئاسة
محمود الخطيب للبحث عن مدرب جديد،
ط ــرح على مــائــدة المجلس األحــمــر سير
ُ
أجنبيا ،بــادرت لجنة
ذاتية لنحو  30مدربًا
ً
تخطيط الكرة برئاسة طه إسماعيل للنظر
فيهم وقامت بتصفيتهم لـ 5فقط لتفاضل
إدارة النادى فيما بينهم.
ورغــم تحفظ إدارة األهلى على الكشف
عن األسماء الموجودة بقائمة المرشحين
النهائيين لتدريب الشياطين الحمر ،إال أن
األنــبــاء الـــواردة مــن داخــل القلعة الحمراء
تــحــدثــت عــن أســمــاء بعينها مــن ضمنها
البرتغالى جورجى جيسوس المدرب األسبق
للهالل السعودى ،والكرواتى زوران ماميتش
الــمــدرب األسبق للعين اإلمــاراتــى والهالل
الــســعــودى ،إلــى جانب الهولندى تين كات
المدرب الحالى لفريق الوحدة اإلماراتى،
واإلسبانى كيكى فلوريس المدرب األسبق
لفريقى أهلى دبى وشنغهاى شنهوا الصينى،
والــبــرازيــلــى أبــيــل بــراجــا الــمــدرب السابق
لــفــريــق فالمنجو الــبــرازيــلــى ،إل ــى جانب
األلمانى روجر شميت المدير الفنى السابق
لبكين غوان الصينى.
وال يختلف أحــد على قــوة هــذه األسماء
فــى عــالــم الــتــدريــب ،لكن قــد تــبــدو فرص
نجاح مفاوضات األهلى مع أى منهم صعبة
إل ــى درج ــة كــبــيــرة ،والــســبــب فــى ذل ــك هو
الحد األقصى للراتب الذى وضعته اإلدارة
الــحــمــراء فــى مفاوضاتها مــع المرشحين

فلوريس

«الحد األقصى» يحصر االختيارات
فى مدربى الصف الثانى
لتدريب الفريق.
ووف ًقا لما هو متداول حددت إدارة األهلى
الراتب السنوى للمدرب المقبل إلى جانب
مساعديه األجانب بما يتراوح ما بين 1.8
إلى  2مليون يورو فى الموسم على أقصى
تقدير.
لــكــن الــراتــب الــمــوضــوع مــن قــبــل إدارة
األهلى للمدرب القادم ال يبشر باحتمالية
تــوصــل إدارة األهــلــى التــفــاق مــع أى من
خصوصا من سبق لهم
األسماء المتداولة،
ً
العمل فى دول الخليج أو الصين.

السارتى

وبشىء من التدقيق يالحظ وجــود فريق
كبير للغاية بين ما يرصده األهلى للتعاقد
مع مدربه الجديد ،ومــا كــان يحصل عليه
أى من األسماء المطروحة خالل تجاربهم
فــى الخليج أو الصين ،وهــو مــا يجعل من
المستبعد قبول أى منهم بالراتب المطروح
من األهلى.
وعلى سبيل المثال تقاضى البرتغالى
سنويا بقيمة  7ماليين يورو
راتبا
جيسوس ً
ً
خالل الفترة التى قضاها مع فريق الهالل
الــســعــودى ،وقــبــل أشــهــر تعاقد الــكــرواتــى

عمر صالح حارس سموحة لـ«

جيسوس

ماميتش مع الهالل نظير راتــب سنوى بلغ
 4ماليين ي ــورو ،ولــن تقل تطلعات أى من
الثالثى تين كــات وكيكى فلوريس وروجــر
شميدت عن هذا السقف فى حال تفاوضهم
خصوصا وأن األخيرين تقاضيا
مع األهلى،
ً
أمــوال طائلة خالل الفترة التى عمال فيها
ب ــال ــدورى الصينى الــمــعــروف بــالــبــذخ فى
اإلنفاق سواء فى التعاقدات مع الالعبين أو
المدربين.
السقف المالى الموضوع من قبل إدارة
األهلى كان أول الرافضين له بشكل علنى
هو البرازيلى أبيل براجا والذى أعلن نجله
رفض فكرة التعاقد مع األهلى بسبب عدم
مالئمة الشروط المالية لتطلعات المدرب
عاما.
البالغ ً 66
وعــلــى األرجــــح وكــمــا ج ــرت ال ــع ــادة فى
تــعــاقــدات األهــلــى األخــيــرة مــع المدربين
األجــانــب ،وستـتطر اإلدارة الــحــمــراء فى
نــهــايــة الــمــطــاف للبحث عــن أح ــد مــدربــى
الصف الثانى سواء على مستوى أوروبــا أو
أمريكا الالتينية ،أو أحد المدربين األجانب
العاملين بقارة أفريقيا ،والذين عادة ال تكون
مطالبهم المالية كبيرة.
وفى هذا السياق برز اسم البرتغالى باولو
دوراتــــى ضمن قائمة المرشحين لقيادة
فريق النادى األهلى فى المرحلة المقبلة،
عاما قبل
رغم اعتراف المدرب البالغ ً 50
أيــام بعدم حــدوث أى مفاوضات بينه وبين
مسئولى القلعة الحمراء.
ويمتلك دوراتـــى خبرة ال بــأس بها على
مستوى قــارة أفريقيا ،بعدما قــاد منتخبى
بوركينا فاسو والجابون ،إلــى جانب توليه
تدريب فريق الصفاقسى التونسى.
وفــى تصريحات صحفية رحــب دوراتــى
طا
بفكرة تولى قيادة النادى األهلى ،مشتر ً
مشروعا
أن تتملك إدارة القلعة الحمراء
ً
ـرويــا لتشجيعه على قبول تلك المهمة،
كـ ً
م ــؤك ـ ًـدا أن ــه ال يــبــحــث عــن مــجــرد وظيفة
يتقاضى منها المال فقط.

»:

بيراميدز يرفض اإلغراءات
مظلوم
وطاهر
األفضل
وميدو
الزمالك..
من
الدورى
أضاع
التقصير
السعودية ويتمسك ببقاء دونجا
حوار – سارة عبد الباقى

عمر صالح ..رجل األزمات الذى دائما ً
مــا حــرس عــريــن الــزمــالــك فــى المواقف
الصعبة ،وك ــان لــه دوراً كــبــيــراّ فــى فوز
الفريق األبيض بالكونفدرالية األفريقية
ورغــم توقع الجميع أن الحارس سيصبح
يوما ً ما هو الحارس األول لنادى الزمالك
لما يتمتع بــه مــن موهبة كــبــيــرة ،إال أن
قــرار رحيله عن القلعة البيضاء بصورة
نهائية جاء بمثابة المفاجأة الغير متوقعة،
وحرصت «صوت الماليين» على محاورة
عــمــر صـ ــاح ح ـ ــارس م ــرم ــى الــزمــالــك
السابق ،الذى انتقل إلى صفوف سموحة
مــؤخــراً لــبــدء رحــلــة جــديــدة فــى مسيرته
الكروية.
فــى ال ـب ــداي ــة ..كـنــت تـتــوقــع رحـيـلــك عن
الزمالك؟
بــصــراحــة ..الــمــوضــوع ك ــان مــفــاجــأة
بالنسبة لــى ،ولــم أكــن أتــوقــع األمــر على
اإلطــاق ،ولكن بعدها تجاوزت الصدمة
وبــــدأت أفــكــر فــى مستقبلى وخــطــوتــى
المقبلة ،ولم أتوقع البيع النهائى ،وكنت
أتوقع أن يتم إعارتى لمدة موسم أو اثنين
كى أشــارك بصورة أساسية ،خاصة وأن
النادى رفض رحيلى فى وقت سابق.
لماذا فضلت االنتقال لفريق سموحة؟
شعرت بالجدية مــن مسئولى النادى
السكندرى ،وتلقيت اتصاال من قبل فرج
عامر رئيس سموحة ،الــذى أكــد خالله
تمسكه بالتعاقد معى فى الفترة الحالية،
وه ــو مــا دفــعــنــى لــانــتــقــال إل ــى الــفــريــق
السكندرى ،كما أن وجود حسام وإبراهيم
حسن فى القيادة الفنية ،وعماد المندوه
مدرب الحراس دفعنى للموافقة أيضاً.
م ــا رأي ـ ــك ف ــى رد ف ـعــل ال ـج ـمــاه ـيــر بعد
رحيلك؟

عمر
لم أتوقع كم الحب الكبير من الجماهير
ومؤازرتهم لى ،وبالتأكيد أنا حزين بسبب
حــزن جماهير الــنــادى على رحيلى عن
الزمالك.
م ــا رأي ــك ف ــى ال ـه ـجــوم عـلـيــك بـعــد لـقــاء
الجونة؟
أرى أن االنــتــقــادات أمــر طبيعى وأى
إنسان يخطئ ،وهذا يحدث فى كرة القدم
بشكل عـــادى ،الجمهور يــريــد المكسب
دائــمـاً ،خطأ الجونة كــان فى وقــت مؤثر
من الدورى ،لذلك كانت االنتقادات بشكل
كبير ،ولــكــن الخطأ وارد ولكنى أعتذر
للجماهير.
ت ــدرب ــت ت ـح ــت إش ـ ــراف ت ــوم ــاس ج ــروت ــز
وأيمن طاهر ..من األفضل بالنسبة لك؟
أرى أن أيمن طاهر األفضل لى ،ولكن

أخبار النجوم

ال أنكر أننى استفدت فــى بعض األمــور
من توماس ،ولكن أيمن طاهر كان األكثر
تأثيراً بالنسبة لى واستفادتى منه كبيرة.
م ــا رأيـ ــك ف ــى االن ـت ـق ــادات ال ـت ــى وجـهــت
أليمن طاهر مؤخر ًا؟
أيمن طاهر لم يقصر فى مهام عمله
مع الفريق ،وتقريبا ً الجهاز الفنى تعرض
للظلم ألن الــفــريــق لــم يــكــن مــوفــق ـا ً فى
المباريات األخيرة ،ولكن بالنسبة لحراسة
المرمى فمدرب الحراس لم يكن مقصراً،
وال يتحمل المسئولية ،ولكن نحن لم نكن
فى قمة تركيزنا بسبب انتشار األحاديث
حول رحيلنا.
كـيــف ت ــرى ض ـيــاع الـ ــدورى مــن الــزمــالــك
وما األسباب؟
بالطبع األم ــر مــحــزن ألنــنــا كنا نسعى
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للتتويج بــالــمــســابــقــة ،ولــكــن ك ــان هناك
تقصير مــن الــاعــبــيــن و لــم يــكــن هناك
تركيز فــى النهاية ،ولــكــل العــب ظــروف
خاصة فى ظل األنباء التى انتشرت بشأن
رحيل بعض الالعبين بالفريق.
ه ــل م ــن الـمـمـكــن أن ي ـعــود ع ـمــر صــاح
للزمالك؟
كــل شــىء فــى علم الــغــيــب ،ال أري ــد أن
أســبــق األح ـ ــداث مــن الــمــمــكــن أن أعــود
مجدداً للفريق ،ولكنى أمامى ثالثة مواسم
فى عقدى مع سموحة.
كـ ـي ــف تـ ـت ــوق ــع ال ـم ـن ــاف ـس ــة مـ ــع حـ ــراس
سموحة؟
أرى أن الملعب سيكون الفيصل بين
الجميع ،والــجــهــاز الفنى بــقــيــادة حسام
حــســن وعــمــاد الــمــنــدوة مـ ــدرب حــراس
المرمى ،ال يجاملون أحد ،ومن يجتهد فى
التدريبات سيشارك ،وأعتقد أن المنافسة
ستكون قوية فى ظل وجود حارس بحجم
الهانى سليمان.
مـ ـ ـ ــاذا عـ ــن مـ ـش ــاركـ ـت ــك مـ ــع ال ـم ـن ـت ـخــب
األوليمبى؟
هناك منافسة قوية فى حراسة مرمى
المنتخب األولــيــمــبــى مــع عمر رضــوان
ومحمد صبحى ،ولكن هناك قاعدة فى
المنتخب من يشارك أساسيا ً مع فريقه
بـــالـــدورى ،يــشــارك فــى الــمــبــاريــات مع
المنتخب.
من هو أفضل مدير فنى تدربت معه؟
بالنسبة لى أرى أن أحمد حسام «ميدو»
هو أفضل مدير فنى تدربت تحت قيادته.
مــا الــرســالــة الـتــى تحب أن توجهها إلى
جماهير الزمالك؟
أحبكم كثيراً ،كونوا دائما ً خلف الفريق
والالعبين ،خاصة أن العبى الزمالك إذا
شــعــروا بــأن الجماهير ضدهم يحققون
نتائج سلبية ،لذلك استمروا فى التدعيم.
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كتب – محمد الصايغ
رفــض مجلس إدارة نــادى بيراميدز،
فكرة االستغناء عن نبيل عماد دونجا،
العــب خــط وســط الــفــريــق ،خــال فترة
االنــتــقــاالت الصيفية الــجــاريــة ،بعدما
تلقى الالعب أكثر من عرض للرحيل عن
الدورى المصرى فى المرحلة المقبلة.
ض ــا م ــن الـ ــدورى
وتــلــقــى دون ــج ــا ع ــر ً
السعودى من أجــل االنتقال إليه،
وتــــحــــديــــدا مــــن صــفــوف
ً
فــريــق اتــحــاد جـ ــدة ،إال
أن مــســئــولــى الــنــادى
تمسكوا بــالــاعــب،
خـــــصـــــوصـــــا فــى
ً
ظــــل ارتـ ــبـ ــاطـ ــات
الفريق المحلية أو
األفريقية.
دونجا
ويـــــــــــشـــــــــــارك
ب ـ ــي ـ ــرام ـ ــي ـ ــدز فــى
بطولة الكونفدرالية
األفــريــقــيــة فــى الموسم
ـوصــا بعدما
الــحــالــى ،خــصـ ً
حــصــد الــفــريــق الــمــركــز الــثــالــث فى
مسابقة الدورى بالموسم المنقضى ،كما
أنه يسعى للفوز ببطولة كأس مصر.
وتأهل فريق بيراميدز إلى دور الثمانية
من بطولة كأس مصر ،بعدما أطاح بفريق
األهلى من دور الـ 16لبطولة كأس مصر،
أحرز هدف الفريق وقتها إيريك تراروى.
وعقد ممدوح عيد ،المدير التنفيذى
لفريق بيراميدز ،جلسة مع الالعب خالل
الساعات القليلة الماضية ،وعده خاللها
ماديا واعتباره من العبى الفئة
بترضيته ً
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األول ــى داخ ــل الفريق مــن خــال تعديل
عقده.
وأصـــبـــح دونـــجـــا ضــمــن الــركــائــز
األساسية لفريق بيراميدز فى الفترة
خــصــوصــا بــعــد اكــتــســابــه
األخـ ــيـ ــرة،
ً
العديد من الخبرات لكثرة مشاركته
فى المباريات وكذلك ،انضمامه إلى
صفوف المنتخب المصرى فى أكثر من
معسكر للفراعنة.
وقررت لجنة المسابقات باتحاد
كرة القدم المصرى برئاسة
ع ــام ــر حــســيــن ،إقــامــة
مباراة بيراميدز أمام
حــــــرس ال ـ ــح ـ ــدود،
فــى دور الثمانية
لــمــســابــقــة ك ــأس
م ــص ــر فـ ــى تــمــام
الــســاعــة الــثــامــنــة
مــــســــاء الــجــمــعــة
الـــــــمـــــــوافـــــــق 30
أغسطس الجارى.
كــمــا قـــررت الجبالية
نــقــل الـــمـــبـــاراة إلــــى ملعب
بتروسبورتً ،
بدل من استاد الجيش
ببرج العرب.
وأوضـــح اتــحــاد الــكــرة ،أنــه فــى حالة
انتهاء الــوقــت األصــلــى بالتعادل ،سوف
إضافيا مدته نصف
يلعب الفريقين وق ًتا
ً
ساعة على شوطين ،وإذا استمر التعادل
تطبق قاعدة ركــات الترجيح من نقطة
الــجــزاء لتحديد الفريق الفائز ،ويعتبر
الــنــادى المذكور ً
أول هــو صاحب الــزى
األســاســى والمسئول عن الــكــرات ،التى
تلعب بها المباراة.
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جنش يحارب زيادة
الوزن بـ«الجيم»

ساسى يستقبل الموسم
الجديد بـ«نيولوك»

عبد اهلل جمعة
«نمبر وان» بالرشاش

يــؤدى محمود عبدالرحيم «جنش» حــارس مرمى
الفريق األول لكرة القدم بنادى الزمالك ،تدريبات
بدنية خــال الفترة الحالية ،للحفاظ على لياقته
وتجنب زيادة وزنه ،فى ظل ابتعاده عن المشاركة فى
التدريبات طوال الفترة الماضية ،بسبب اإلصابة التى
يعانى منها.
وكان «جنش» تعرض إلصابة بقطع فى وتر أكيلس،
خــال مشاركته فــى إحــدى تــدريــبــات منتخب مصر
الوطنى ،أثناء المعسكر األخير لبطولة كــأس األمم
األفريقية ..وخضع «جنش» لعملية جراحية فى ألمانيا
بعد إصابته ،وينتظر أن يسافر إلى هناك مرة أخرى
خالل األيام المقبلة ،للخضوع إلى كشف طبى جديد
وتحديد موعد عودته للمالعب.

ظهر التونسى فرجانى ساسى العب الفريق األول
لكرة القدم بنادى الزمالك ،بـ«نيولوك» جديد ،خالل
األيام الماضية.
وجـــاءت رغــبــة الــاعــب فــى الــظــهــور بقصة شعر
جديدة ،تزامنا ً مع انطالق موسمه الجديد مع الفريق
األبيض ،الذى يسعى خالله للظهور بمستوى جيد على
غرار الموسم الماضى ،األمر الذى أدى إلى نجاحه
فــى تكوين قــاعــدة جماهيرية كبيرة ،حيث اعتبرته
جماهير الزمالك هو نجم الشباك األول للفريق.
وكان مجلس إدارة نادى الزمالك ،برئاسة مرتضى
منصور ،رفــض رحيل الــدولــى التونسى خــال فترة
االنتقاالت الصيفية الجارية ،رغم تلقيه عدة عروض
سعودية فى اآلونة األخيرة.

تفاعلت جماهير الزمالك ،مع صورة عبدالله
جمعة العــب الفريق األول لكرة القدم بالنادى
األبيض ،التى نشرها عبر حسابه الرسمى على
موقع التواصل االجتماعى «انستجرام».
ونــشــر جمعة صــورتــه مــع س ــاح «رشــــاش»،
وشبهته الجماهير بالنجم محمد رمضان الشهير
بـ«نمبر وان» ،والمعروف عنه الظهور بمثل هذه
األدوات ،خالل األعمال الفنية التى يقوم بها.
الجدير بالذكر أن محافظة شمال سيناء،
ه ــى مــســقــط رأس العـــب ال ــزم ــال ــك ،ال ــذى
يحرص بين الحين واآلخر على زيارتها ،خالل
األوقـــات الــتــى يحصل فيها على إجـــازة من
التدريبات.
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رأى

إدارة الزمالك تسدل الستار على ميركاتو الصيف
كتبت – سارة عبد الباقى
اتخذ مسئولو نادى الزمالك قرارا بإغالق
ملف الصفقات الصيفية فى ظل وجــود 29
العبا ً فى القائمة المحلية للفريق األبيض و28
العبا ً بالقائمة األفريقية ،ويفضل مسئولو
الــنــادى األبــيــض االنــتــظــار حتى شهر يناير
المقبل قبل ضم أى صفقات جديدة للوقوف
على حاجة الفريق ،والتعرف على المراكز
الــتــى ستحتاج للتدعيم خــاصــة وأن الــنــادى
أبــرم عــددا من الصفقات المتميزة فى فترة
االنــتــقــاالت الصيفية الحالية فــى ظــل رغبة
اإلدارة فى المنافسة على البطوالت المحلية
واألفريقية.
وكان الزمالك يفكر فى التعاقد مع محمد
عبدالعاطى العــب وســط فريق وادى دجلة
باإلضافة إلى التعاقد مع مهاجم محلى فى
الفترة الحالية ،إال أن إدارة القلعة البيضاء
ق ــررت االكــتــفــاء بالصفقات الصيفية التى
أبــرمــهــا الــنــادى على أن يتم تدعيم الفريق
فى فترة االنتقاالت الشتوية المقبلة ،وفقا ً
لالحتياجات الفنية.
وع ــل ــى صــعــيــد آخـ ــر تــلــقــى ب ــه ــاء مــجــدى
الظهير األيــســر للفريق األول لــكــرة القدم
بنادى الزمالك ،عرضا ً من النادى المصرى
البورسعيدى لالنتقال إلى صفوفه خالل فترة
االنتقاالت الصيفية الحالية ،فى ظل خروج
الالعب من حسابات مسئولى القلعة البيضاء
بعد التعاقد مــؤخــراً مع محمد عبدالشافى
ظهير أهلى جدة السعودى ،وفى نفس الوقت
دخــل الالعب ضمن حسابات مسئولى نادى
الــمــقــاولــون الــعــرب لــانــتــقــال إل ــى صفوفه،
وذلك بخالف مفاوضات اإلسماعيلى لضمه
فى الموسم الجديد ،على أن يحسم الالعب
وجهته النهائية فــى األي ــام القليلة المقبلة،
خاصة أن الزمالك لم يقم بقيد الالعب فى
القائمتين المحلية واألفريقية تمهيداً لبيعه
فى الفترة الحالية.
وفى سياق آخر تمسك الالعبون الراحلون

مرتضى

ع ــن نـ ــادى الــزمــالــك ف ــى فــتــرة االنــتــقــاالت
الصيفية الحالية بالحصول على مستحقاتهم
المالية المتأخرة لدى النادى األبيض ،وذلك
بناء على وعد مسئولى القلعة البيضاء لهم،
يأتى ذلــك فى الوقت الــذى حصل فيه عمر

التصعيد ينذر بصدام قوى بين اللجنة
المؤقتة وعمومية الجبالية

كتب – محمد الصايغ
تصاعدت األزمــة بين اللجنة المؤقتة باتحاد
كــرة الــقــدم المصرى برئاسة عمرو الجناينى
وبــيــن الجمعية العمومية التــحــاد ك ــرة الــقــدم
الــمــصــرى ،حيث تــرفــض األخــيــرة التعامل مع
اللجنة باعتبارها غير قانونية.
واعتمد االتحاد الدولى لكرة القدم «فيفا»،
 5أسماء فى عضوية اللجنة المؤقتة وهم عمرو
رئيسا ،وعضوية كــل مــن سحر عبد
الجناينى
ً
الــحــق وأحــمــد عــبــد الــلــه وجــمــال محمد على
ومحمد فضل.
وأكد محمد الطويلة رئيس اللجنة المفوضة
مــن قبل اجتماع الجمعية العمومية لالتحاد
المصرى لكرة القدم والتى انعقدت فى األيام
الــمــاضــيــة ،أن اللجنة المفوضة قــد أرسلت
خطابا ً إلى االتحاد الدولى لكرة القدم «فيفا»،
أبدى من خالله إندهاش الجمعية العمومية من
ما قام به االتحاد الدولى لكرة القدم متخطيا ً
كافة اللوائح فى تعيين لجنة مشكلة من ِقبله
لم توافق عليها الجمعية العمومية أو تعلم عنها
شيئاً.
واستندت عمومية الجبالية ،فى خطابها،

أن المادتين التى تم االستناد عليهما من ِقبل
االتــحــاد الــدولــى لــكــرة الــقــدم بالئحة النظام
األســاســى بــاالتــحــاد الــدولــى لــكــرة الــقــدم ال
تتطابق مــع األحـــداث الــتــى حــدثــت فــى الكرة
المصرية واالتحاد المصرى لكرة القدم.
كما أرســلــت اللجنة المفوضة خطابا ً الى
اللجنة األوليمبية المصرية تطالب فيه ما جاء
فى محضر اجتماع الجمعية العمومية لالتحاد
الــمــصــرى لــكــرة الــقــدم وه ــو إيــقــاف التعامل
مع اللجنة المشكلة المزمع تعيينها من ِقبل
االتحاد الدولى لكرة القدم ،ودعــوة الجمعية
العمومية الى اجتماع طــارئ من ضمن جدول
أعماله مجموعة مــن التعديالت على الئحة
النظام األساسى لالتحاد المصرى لكرة القدم،
كما طالبت بتشكيل لجنة مؤقته إلدارة شئون
االتــحــاد المصرى لكرة الــقــدم أو الفصل فى
عملية إجراء االنتخابات.
كما طالبت اللجنة المفوضة تدخل اللجنة
األوليمبية بإيقاف عمل اللجنة المشكلة لحين
الــفــصــل فــى الــنــزاع بــيــن الجمعية العمومية
واالتحاد الدولى لكرة القدم «الفيفا» سواء فى
مركز التسوية والتحكيم باللجنة األوليمبية
المصرية أو بالمحكمة الرياضية الدولية.
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الئحة ومكافآت خاصة
لتحفيز الالعبين فى
المشوار اإلفريقى
صالح حارس مرمى الفريق األبيض السابق،
المنضم إلى صفوف سموحة على مستحقاته
المتأخرة بالكامل.
ورحــــل ع ــن صــفــوف الــزمــالــك ف ــى فــتــرة
االنتقاالت الصيفية كالً من حــارس المرمى

ميتشو

عــمــاد الــســيــد الــمــنــضــم لــصــفــوق االتــحــاد
السكندرى ،ومحمد إبراهيم المنضم لصفوف
مصر المقاصة ،وإبراهيم حسن المنضم إلى
صفوف بيراميدز ،وأحمد مدبولى المنضم
إلى صفوف اإلسماعيلى.

وديتا السعودية تحسمان قائمة
أوليمبى الفراعنة ألمم إفريقيا
مغلقا فى
يــدخــل منتخب مــصــر األولــيــمــبــى ،مــعــســكـ ًـرا
ً
استعدادا لمواجهة منتخب
األول من شهر سبتمبر المقبل،
ً
وفقا
السعودية فى وديتين يومى  7و 10من الشهر نفسهً ،
لالتفاق الذى تم بين االتحاد المصرى ونظيره السعودى.
وحدد المنتخب السعودى ،اليوم الخامس من شهر سبتمبر
استعدادا لمواجهة منتخب
موعدا لوصوله القاهرة،
المقبل،
ً
ً
الفراعنة األوليمبى ،فى وديتيين استعدادا للمشاركة فى
بطولة أفريقيا المؤهلة ألوليمبياد طوكيو  ،2022يومى 7
و 10من شهر سبتمبر المقبل.
ومــن المنتظر ،أن يتم اإلعـــان عــن القائمة النهائية
للمنتخب األوليمبى فى نهاية شهر أغسطس الجارى ،بعد
اجتماع شوقى غريب ،المدير الفنى للفريق ،مع الجهاز
المعاون له بقيادة محمد شوقى ووائل رياض.
ويستعد منتخب مصر للمشاركة فى البطولة األفريقية
المؤهلة إلى أوليمبياد طوكيو  ،2020فى حين اقترب استاد
اإلسكندرية ،من استضافة مباراتى المنتخب األوليمبى
الوديتين أمام نظيره المنتخب السعودى ..وكان من المقرر
إقــامــة الــمــبــاراتــيــن خ ــارج مــصــر ،إال أن ــه تــعــذر اســتــخــراج
تأشيرات العبى المنتخب مماتسبب فى نقل المعسكر إلى
داخــل مصر ،وفضل الجهاز الفنى بقيادة شوقى غريب،
إقامة المباراتين فى استاد اإلسكندرية.
فى سياق متصل ،ســادت حالة من االرتــيــاح بين أفــراد
الجهاز الفنى للمنتخب األوليمبى من مستوى مصطفى
محمد مهاجم الزمالك ،عقب مشاركته كبديل فى مباراة
الفريق األبيض أمــام ديكاداها بطل الصومال فى ذهاب
دور األربعة والستنين لبطولة دورى أبطال أفريقيا والتى
سجل فيها الالعب هدفا عقب الدفع به كبديل ،خاصة أن
شوقى غريب المدير الفنى للمنتخب األوليمبى ،يأمل فى
مشاركة الالعب باستمرار ،ألنه يعول عليه فى قيادة هجوم
المنتخب فــى البطولة األفريقية تحت  23سنة المقرر
أن تنظمها مصر خــال شهر نوفمبر المقبل والمؤهلة
ألوليمبياد طوكيو  ..2020وكــان يخشى جهاز الفراعنة
الصغار من ابتعاد الالعب عن الصورة بعد أن تألق الموسم
الــمــاضــى خ ــال فــتــرة إعــارتــه لــصــفــوف طــائــع الجيش
وإحرازه  12هدفا ً طوال الموسم.
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وعــن مشاركة الفريق األبــيــض فــى بطولة
دورى أبــطــال أفــريــقــيــا بالنسخة الحالية،
ق ــرر مجلس إدارة نـــادى الــزمــالــك برئاسة
مرتضى منصور إعــداد الئحة مالية جديدة
لفريق الكرة األول بالقلعة البيضاء ،خاصة
بالمنافسات األفــريــقــيــة ،حيث كلف رئيس
القلعة البيضاء ،نجله أمير مرتضى المشرف
الــعــام على فــريــق الــكــرة بــالــزمــالــك ،بــإعــداد
تــصــور جــديــد لــمــشــاركــة الــفــريــق بالبطولة
األفريقية ،ليتم مناقشته عقب االنتهاء منه،
ومن ثم اعتماده خالل الفترة المقبلة.
وطالب مرتضى منصور من المشرف العام
أن تكون الالئحة محفزة لالعبين من حيث
المكافآت لتحقيق االنــتــصــارات والمنافسة
بــقــوة عــلــى لــقــب الــبــطــولــة ،وم ــن الــمــقــرر أن
يجتمع أمير مرتضىمــع الصربى ميلوتين
سريدوفيتش «ميتشو» المدير الفنى للفريق
األبــيــض ،الســتــطــاع رأي ــه حــول أهــم البنود
التى يرغب فى إضافتها بالالئحة الجديدة،
ومن المقرر أن تتضمن الالئحة بنداً بصرف
المكافآت مباشرة عقب انتهاء كــل مــبــاراة،
باإلضافة لوجود مكافآت خاصة بعد تخطى
الفريق لكل دور من أدوار البطولة ،إلى جانب
صرف أكبر مكافأة لالعبين فى تاريخ النادى
حالة الفوز باللقب الغائب عن النادى منذ عام
 ،2004وذلك حسب تأكيدات رئيس الزمالك
مرتضى منصور.
وصــ ّرح رئيس الزمالك قــائـاً أنــه متفائل
بــقــدرة الــجــيــل الــحــالــى عــلــى اســتــعــادة لقب
البطولة األفريقية ،خاصة بعد نجاح الفريق
خــال الموسم الماضى ،فــى تحقيق بطولة
الكونفيدرالية األفريفية ،فضالً عن التعاقد
مــع «ميتشو» الــذى يمتلك خــبــرات أفريقية
كبيرة ،وقــرر مسئولو الزمالك تقديم كافة
طـ ــرق ال ــدع ــم والــمــســانــدة لــلــفــريــق خــال
مــنــافــســاتــه األفــريــقــيــة عــلــى غـــرار الموسم
الــمــاضــى ،س ــواء السفر إلــى أى مــن البالد
األفريقية بطائرات خــاصــة ،أو اإلقــامــة فى
أفخم الفنادق ،أو صرف المكافآت أوال بأول.

فريق نادى  6أكتوبر تحت  19سنة يفوز
ببطولة دورى منطقة الجيزة لكرة القدم

فـــاز فــريــق كـــرة ال ــق ــدم تــحــت  19سنة المشاركة وكانت المنافسة قوية حتى الثوانى
بالبطولة بعد الفوز فى جميع اللقاءات إلى األخيرة مع فريق كسكادا المتألق ويعاونه فى
أن وصــل إلــى الــمــبــاراة النهائية مــع فريق الجهاز الفنى للفريق عادل مصطفى المدرب
كسكادا والتى انتهى وقتها األصلى بالتعادل العام ومدرب حراس المرمى هانى إسماعيل
بين الفريقين  ،2/2أح ــرز أهـــداف فريق وإدارى الفريق أشرف السيد ورئيس قطاع
نادى  6أكتوبر الالعب فارس محمد واحتكم الناشئين بالنادى أسامة يوسف.
تشكيل فريق نادى  6أكتوبر
الفريقين إلى ضربات الجزاء
تــحــت  19ســنــة ،فــى حــراســة
الترجيحية ،حــيــث استطاع
ال ــم ــرم ــى ،مــحــمــد مــحــمــود
حــارس فريق نــادى  6أكتوبر
الــشــهــيــر ب ــس ــم ــارة وســعــيــد
المتألق محمد محمود الشهير
مــحــمــد والــاعــبــيــن يــوســف
ب ــس ــم ــارة لــلــتــصــدى لــثــاث
حــســن ومــحــمــد عبدالحكيم
ضــربــات جـ ــزاء بينما أحــرز
ومحمد شعبان وأحمد هشام
الالعبين عادل نصر ومحمد
وإبراهيم أحمد وخالد فاروق
شعبان وكريم سعيد فى مرمى
وسـ ــيـ ــد رمــــضــــان وي ــوس ــف
كــســكــادا فأنهى حكم اللقاء
رمضان وإســام ناصر وزيــاد
الــمــبــاراة بــفــوز فــريــق ن ــادى 6
حسين وعــادل نصر ومحمود
أكــتــوبــر  5/2وحــصــولــه على
مــصــطــفــى وي ــوس ــف محمود
البطولة ،كما حصل الالعب
كريم زكى هداف الفريق على أحمد عادل عطية المدير الفنى وم ــروان سعد وفــارس محمد
أسامة يوسف رئيس قطاع الناشئين وكريم زكى وحسن عادل ومعاذ
كأس هداف البطولة.
حــمــدى وعبدالرحمن محمد
وق ــد ص ــرح الــمــديــر الفنى
لــلــفــريــق الــكــابــتــن أحــمــد عـ ــادل عــطــيــة أن وكــريــم سعيد وحـــازم عبد الــتــواب وأحمد
البطولة شهدت منافسات قوية بين الفرق محمد وأحمد خالد.

إعداد :محمد الصايغ  -سارة عبدالباقى

لوحة «مميزة» لسيارة
الصقر

ليليان تنقل نجم
الزمالك إلى عالم اآلباء

حارس المقاصة يطلب
دعوات متابعيه

بحكم نجوميته الكبيرة فى عالم كــرة القدم
حصل أحمد حسن العــب منتخب مصر على
لوحة معدنية مميزة إلحدى سياراته الفارهة.
نجم الفراعنة السابق نشر صورة له وهو يقف
بجوار سيارة ماركة «بــورش» ذات لوحة معندية
تحمل األحــرف (ص ق ر) ،فى إشــارة إلى لقب
العبا.
الصقر الذى يشتهر به منذ كان ً
سببا فى مداعبات تلقاها أحمد
الصورة كانت ً
حسن عبر حسابه على «انستجرام» من بعض
الالعبين السابقين والحاليين مثل عبد الواحد
السيد ح ــارس الــزمــالــك الــســابــق ،وعــلــى جبر
المدافع الحالى لفريق بيراميدز.

احــتــفــل عــمــاد فــتــحــى الع ــب خــط وس ــط نــادى
الزمالك بقدوم مولودته األولــى ،والتى أطلق عليها
اسم ليليان.
وينتظر فتحى تعافى زوجته من آثار عملية الوالدة
إلقامة «عقيقة» البنته ،بحضور أفراد عائلته وعائلة
زوجته ،ونشر العب الزمالك صــورة له وهو يحمل
مولودته داخــل غرفة المستشفى والتى تم تزيينها
بالبالونات احتفاال بقدوم ليليان.
ويترقب عماد فتحى حسم مصيره خالل األيام
المقبلة ،فــى ظــل وج ــود رغــبــة ملحة مــن الــنــادى
المصرى للحصول على خدماته ،لكن ضعف المقابل
الــمــادى الــمــعــروض مــن الفريق البورسعيدى دفع
مسئولى الزمالك لرفض العرض المقدم لالعب.

كشف أحمد عــادل عبد المنعم حــارس مرمى
فريق مصر المقاصة عن مروره بعدة ظروف سيئة
على مستوى حياته الشخصية فى الفترة األخيرة.
ومؤخرا طلب حارس المقاصة دعــوات متابعيه
ً
عبر حسابه على انستجرام ،بسبب خضوع زوجته
لعملية جراحية ،وذلك بعد فترة قصيرة من مرور
شخصيا
نجله بوعكة صحية صعبة وم ــروره هــو
ً
بأزمة صحية.
ويستعد أحمد عادل لحماية عرين المقاصة أمام
الزمالك ،فى اللقاء الذى سيجمع الفريقين اليوم
األربعاء بملعب برج العرب فى إطار منافسات الدور
ربع النهائى لبطولة كأس مصر.

محمد الراعى

جلنة اجلناينى تطهر
الكرة املصرية من
العشوائية واحلرامية
تواجة لجنة عمرو الجناينى
تــحــديــات كــبــيــرة وكــثــيــرة فى
بــدايــة مهمتها أولــهــا اختيار
مـ ــدرب الــمــنــتــخــب خــاصــة أن
لــديــنــا ارت ــب ــاط ــات دول ــي ــة فى
التصفيات اإلفريقية الشهر
المقبل ،وهناك تحد أكبر وهو
اســتــقــرار الــمــســابــقــات وعــدم
تعديل ج ــدول الــمــبــاريــات في
الــبــطــوالت الــمــحــلــيــة ،إعـــادة
التوازن للحكام ،وعدم مجاملة
األهلى أو الخوف من الزمالك،
والبـــــد مـــن تــطــبــيــق الــعــدالــة
ب ــي ــن كـ ــل األنــــديــــة ســواســيــة
دون مــجــامــات أو حــســابــات
جماهيرية أو انتخابية ،والبد
مـــن تــعــديــل الئ ــح ــة االت ــح ــاد
وتــنــقــيــة الــجــمــعــيــة العمومية
وتـــعـــديـــل شــــــروط الــتــرشــح
لالنتخابات ،وأعتقد أن عمرو
الجنايني ورفاقة أماهم فرصة
العمر لتعديل خريطة الكرة
المصرية وتطهيرها من الفساد
وإنقاذها من الفشل والعشوائية
والمصالح الشخصية ،والبــد
أن يساند الجميع لجنة اإلنقاذ
خــاصــة اإلعــــام والجماهير
البــد أن يــدعــمــوا اللجنة من
أج ــل الــكــرة الــمــصــريــة ،ولكن
لألسف أن اإلعالم والجماهير
متعصبون لألهلى والزمالك
وأغــلــبــهــم يــتــنــاســون مصلحة
الكرة المصرية ،ولذلك أطالب
الجناينى ورفــاقــه أن يقاتلوا
وينحتوا فــي الصخر وحدهم
من أجــل إنقاذ الكرة ووضعها
على الطريق الصحيح ،وهذا
ال يحتاج لمعجزة ،ولألمانة
أن الــكــرة الــمــصــريــة ستنجح
بشروط أساسية هي «العدالة
بين األنــديــة وتطبيق اللوائح
عـــلـــي ال ــج ــم ــي ــع واحـــــتـــــرام
ال ــق ــان ــون وتــفــعــيــلــه وتــطــبــيــق
األساليب العلمية والتخطيط
المبكر « والبـــد مــن القضاء
عــلــى الــعــشــوائــيــة والــمــصــالــح
الشخصية.
أثــــــق ف ـ ــى قـــــــــدرات لــجــنــة
الجنايني رغم أن بعض أعضاء
الجمعية العمومية من رؤســاء
األندية في مقدمتهم الطويلة
يــحــاربــون الــلــجــنــة إلسقاطها
وتــقــديــم شــكــاوى فــى القضاء
وف ــى كــل مــكــان لتعطيل عمل
اللجنة ولــكــن لجنة الجناينى
مــدعــمــة م ــن الــحــكــومــة ومــن
الــفــيــفــا ولـــن تــفــلــح مــحــاوالت
الطويلة ورفــاقــه ،ولــكــن لجنة
الجناينى ينقصها دعم اإلعالم
والجماهير إذا كنا نــريــد أن
تنجح وتطهر الكرة المصرية
من عصابة الحرامية ،وتضع
الخطط العلمية إلنقاذ الكرة
الــمــصــريــة ،كــفــانــا عشوائية
ومصالح انتخابية شخصية.
وتـ ــضـ ــع ج ــم ــاه ــي ــر ال ــك ــرة
الــمــصــريــة آمــــاال كــبــيــرة على
لجنة عــمــرو الجناينى إلنقاذ
الــكــرة المصرية ،ويخطئ من
يتصور أنها لجنة مؤقتة وجاءت
م ــن أجـ ــل ال ــوج ــاه ــة وت ــه ــدأة
ث ــورة الجماهير بعد الــخــروج
ال ــم ــخ ــزى م ــن بــطــولــة األم ــم
اإلفــريــقــيــة الــتــى أقــيــمــت على
مالعبنا ،ويخطئ مــن يتصور
أن هـ ــذه الــلــجــنــة ضعيفة أو
جاءت لتجامل ناد على حساب
آخــر  ،على العكس أن اللجنة
الــتــى تــديــر الــكــرة المصرية
تــضــم شــخــصــيــات ق ــوي ــة لها
ثقلها ووزنها بداية من رئيسها
عــمــرو الــجــنــايــنــى أو الــنــائــب
األكاديمى دكتور جمال محمد
على أو األعضاء دكتورة سحر
عــبــدالــحــق أو الــنــجــوم أحمد
عبدالله ومحمد فضل ،بل إنهم
جميعا شخصيات مميزة وليس
لهم أغراض شخصية.
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بين حين وآخر تنطلق دعوات للمصالحة مع اإلخوان ،فتثير ضجيجاً على الساحتين
السياسية واإلعالمية ،يتراوح صداه ما بين رافض للفكرة باألساس ومن دون نقاش،
ومؤيد لها بحذر  ،وفق تحفظات وضوابط ،وسرعان ما يخفت ضجيج الفكرة ويتالشى
صداها ،بعد أن يتبين لهذا وذاك ،أنها لم تترك أثرا على أرض الواقع ،ويتأكد الكافة أن
النقاش حولها ،عقيم ال ينتج  .....ففى إطار المحاوالت الرخيصة التى دأبت الجماعة
على إطالقها بهدف العودة مرة أخرى لممارسة أكاذيبها ،تسربت عبر بعض شباب
الجماعة المتهمين بارتكاب جرائم إرهابية ،رسالة خطية مكونة من خمس ورقات،
الرسالة لم تكن موجهة للدولة ،لكنها موجهة لقيادات الجماعة داخل السجون والهاربين

األخيرة

فى قطر واسطنبول وبعض العواصم األوروبية ،تدعوهم لمراجعة أفكارهم وإيجاد حلول
مع الدولة ،كما أنها تضمنت تساؤالت عن دور تلك القيادات فى إنهاء أزمة التنظيم
ومصير السجناء.
هذه الرسالة جديرة بالتوقف أمامها كثيرا ،لقراءتها بصورة موضوعية بعيدا عن رفضنا
المطلق للجماعة وأفكارها وممارساتها وجرائمها ومؤامرتها التى لم تتوقف للنيل من
استقرار البالد والسعى نحو نشر الفوضى ،ناهيك عن محاوالت تشويه سمعة الدولة فى
المحافل الدولية ووسائل اإلعالم المأجورة ،بترويج األكاذيب ضدها ،فضال عن استهداف
مؤسساتها األمنية بالعمليات اإلرهابية ،مروراً بالشماتة فى شهدائنا ..و ...و..الخ .

سيد سعيد يكتب

يسير على خطى البنا..

إبراهيم منير

يبيع شباب اإلخوان
فى سوق النخاسة
أما سبب الرغبة فى التوقف أمامها ،فيعود إلى جانبين،
أرى أن كالهما مهم  ،بل مهما جدا ،األول يعنى أن شباب
الجماعة أدرك الحقيقة ،وإن كان اإلدراك بها جاء متأخرا،
ومــفــادهــا أنــهــم كــانــوا مــجــرد أدوات فــى تنظيم انتهازى
بامتياز ،صدقوهم فى وعودهم ،بعد أن أوهموهم بقدرتهم
على عقد الصفقات مع الدولة ،وأنهم قادرون على التأثير
فى السياسة الدولية وتوجيه مساراتها لصالحهم ،أما
الجانب اآلخر فيتعلق بتداعيات الرسالة ذاتها.
ردود الفعل حول الرسالة التى أقر بصحتها ،وأيدها
نحو  1300من شباب اإلخ ــوان داخــل السجون ،تختلف
تماما عــن كــافــة الــمــحــاوالت السابقة ،الــتــى أب ــدى فيها
قيادات الجماعة رغبتهم فى المصالحة مع الــدولــة ،أو
المبادرات التى أطلقها بعض المنتمين للنخبة ،فهذه المرة
كشفت الجماعة عن وجــه آخــر للقبح ،أكثر فجاجة عن
القبح المعلوم عنها ،لقد باعت الجماعة عناصرها فى
ســوق النخاسة ،البائع هنا ليس قيادة عــاديــة ،يمكن أن
تتنصل الجماعة من فعله ،لكنه الرأس الكبيرة ،فهو يأمر
ويطاع ،وإن كان يحتل موقع نائب المرشد العام ،إال أنه
األهـ ــم ،بــل األكــثــر أهمية
بالنسبة لهم .
دأبـ ــت الــجــمــاعــة على
إطـــــاق الـــمـــبـــادرات من
خــلــف ال ــس ــت ــار ،وعــنــدمــا
تـ ــجـ ــد رفـــــضـــــا ،ي ــخ ــرج
قياداتها لتكذيب ما صنعوه
بأيديهم ويتهمون أجهزة
الــدولــة بفبركة الرسائل
والمبادرات ،وأغلب الظن
أن الرسالة الخطية التى
جـــرى تــداولــهــا األســبــوع
ال ــم ــاض ــى ،صــــــادرة عن
هــؤالء الــقــيــادات كالعادة،
لــكــن فـ ــور تــنــامــى وتــيــرة
األصـــــــــــوات الـــرافـــضـــة
لــهــا ،خــرج إبــراهــيــم منير
عــلــى فــضــائــيــة الــجــزيــرة،
وك ـ ــان مـــحـــاوره إخ ــوان ــى
مــثــلــه ،ويــديــن لــه بــالــوالء
وال ـ ــط ـ ــاع ـ ــة ،لـــيـــحـــاوره
ف ــى م ــوض ــوع ال ــرس ــال ــة،
هــنــا لــم يتنصل منير من
محاوالت الجماعة فى المصالحة ،كما جرت العادة ،وكما
يتوقع الكافة منه ،لكنه قــال « :لسنا نحن من أدخلناهم
السجن ،ولم تكن الجماعة تجبرهم على أن يكونوا إخوان
مسلمين» ....نعم لم ينس أن يتهم األجهزة األمنية بأنها
وراء تلك الرسالة ،باعتبار أن اتهام األجهزة األمنية جزء
أساسى فى اإلجابات الجاهزة دائما لديهم .
لم يعد مثيرا على األقل بالنسبة لى أو للمتابعين بدقة
لملف الجماعة منذ نشأتها ،أن يعلن الرجل األكثر قوة
ونــفــوذا داخــل التنظيم بمكوناته العنقودية فــى البلدان
العربية والــعــواصــم األوروب ــي ــة ،بــل واألكــثــر تــأثــيــرا على
الجماعات اإلرهابية التى خرجت من رحم اإلخوان ،بتنوع
مسمياتها ،تنصل تنظيمه من شباب الجماعة ،علنا ومن
دون خجل ،أنا هنا أتحدث عن أكبر رأس فى التنظيم ،
إبراهيم منير ،الذى قال علنا ،ما يقوله كافة القيادات مع
بعضهم البعض فى االجتماعات السرية ،أخــرج مهندس
صفقات اإلخوان السياسية والمالية من فمه كل ما أخفوه
عبر عــشــرات الــعــقــود ،كشف المستور عنهم ،وإن كان
قبحهم معلوم للكافة ،قال ما قاله مؤسس تنظيمهم حسن
البنا ،بشأن قتلة الخازندار والنقراشى باشا ،أنهم ليسوا
إخــوانـا ً وليسوا مسلمين ،ضحى بهم علنا بعد أن نفذوا
مخططاته الغتيال الخصوم  .....فعلها البنا فصارت
دســتــورا يشكل أدبــيــات وفكر وعمل قــيــادات الجماعة،
يقومون بتجنيد الشباب وال ــزج بهم الرتــكــاب الجرائم
اإلرهابية ،ثم المحاكمات والسجون ،ثم التبرؤ منهم على
المأل .
لقد جــاءت تصريحات إبراهيم منير  ،بمثابة رسالة
فاضحة لنفعية الجماعة وانتهازية قياداتها ،فى استخدام
أتباعها والمتاجرة بهم لتنفيذ أجندتهم ،والدفع بهم صوب

الرسالة المسربة
ال تخرج عن
مساعى الجماعة
لتنفيذ أغراضهم
وتحقيق مكاسب
إعالمية من نشر
المظلومية

التنظيم يقوم بتجنيد الشباب الرتكاب الجرائم اإلرهابية ثم يتبرأون منهم على المأل
محاوالت المصالحة
ليس لها أثر على أرض
الواقع ألن المجتمع
يرفض التصالح مع كل
من خرج عن القانون
ارتكاب الجرائم ،لتحقيق مكاسب سياسية ،بعد السيطرة
على عقولهم عبر سلب إرادتــهــم ،وإغراقهم فى دوامــات
التبعية والسمع والطاعة واالنصياع إلرادة التنظيم ،ثم
يأتى الرد :لم ندخلهم السجون ولم نجبرهم على االنضمام
للجماعة.
يقينا ،وضــع إبراهيم منير قــيــادات اإلخ ــوان الهاربين
والمقيمين بالخارج فى حرج لم يكن متوقعا ،حرج يجعلهم
عاجزين تماما عن الــرد وعاجزين عن تكذيب منير ،ولو
على سبيل الحفاظ على ماء الوجه ،ألن ما قاله منير هو
الحقيقة بعينها ،أى أن ما قاله لم يكن كلمة عــابــرة ،أو
أن المتربصين به انتقوا له عبارة من سياق حوار طويل
أو أنها ذلــة لسان ،يمكن التغاضى عنها ،وعــدم التوقف
أمامها ،لكنه نطق بالصدق ،رغم أنهم جميعا غارقون فى
الكذب وهــو أولهم  ،فقد أنهى منير الحديث» جــاب من
اآلخر» ،ووفر على الكافة عناء البحث والتحليل والغوص

مبادرة شباب الجماعة
داخل السجون بال قيمة
من الناحيتين السياسية
والقانونية ألنهم متهمون
فى جرائم ضد الدولة

فى التاريخ المخزى للجماعة ،بغرض الوصول إلى هذه
النتيجة ،القاطعة الحاسمة ،التى ظل المنظرون وخبراء
التحليل يطوفون حولها منذ سنوات فى محاولة لتأكيدها،
بما يعنى أنه قال الخالصة فى عبارة موجزة .
المثير أن الحديث الذى ينطلق عن المصالحة من حين
آلخر ،ليس له أثر على أرض الواقع ألن القاعدة التى جرى
التوافق عليها مجتمعيا ،مفادها عدم التصالح مع كل من

خرج عن القانون وتورط فى أعمال إجرامية ضد الدولة
بكل مكوناتها المجتمعية والمؤسسية ،لكن فى المقابل
علينا تفهم األسباب الرامية إلى طرح تلك المبادرات هو
موت التنظيم الذى يريد العودة مرة أخرى داخل المجتمع
المصرى.
كما أن مــبــادرة شباب الجماعة داخــل السجون التى
أطلقوها مــؤخــرا  ،تــبــدو «فــى تــقــديــرى» بــا قيمة من
الناحيتين السياسية والقانونية ،فهؤالء متهمون فى جرائم
ضــد الــدولــة ،وال بــد أوال أن ينفذوا األحــكــام القضائية
الصادرة ضدهم ،أما فكرة دمجهم فى المجتمع والحياة
السياسية فهى الحقة لتنفيذ العقوبة ،وبعدها يبحث
المجتمع بكافة أطيافه الشعبية ومؤسساته الضامنة
لالستقرار موضوع المصالحة ،وكيفية دمجهم مرة أخرى
إذا تمت الموافقة على ذلك  ،فضال عن جانب مهم فى
هذه المبادرات ،وهو عدم اتساقها مع العقل والمنطق ،ألن

المصالحة مع اإلخوان أو اعتذارهم للدولة ،من الممكن أن
تقبل إذا حدث خطأ سياسى أو اجتماعى بسبب اختالف
فى وجهات النظر ،أو المواقف األيدلوجية ،ولكن ال يمكن
أن يتم قبوله فى ارتكاب جرائم إرهابية أضرت بمصالح
البالد وأمنها القومى .
أيــضــا ،علينا أن نــضــع أمـــام أعيننا تــجــربــة سابقة
حــول فكرة االعــتــذار والمصالحة ،وهــى التى جــرت فى
تسعينيات القرن الماضى مع الجماعة اإلسالمية الذين
أعلنوا التوبة عن التطرف ومراجعة أفكارهم ،لكن لم
تحدث التوبة التى أعلنوا عنها ،فسرعان ما عــادوا إلى
أفكارهم الظالمية وتبرير الجرائم اإلرهابية بفتاوى ما
أنــزل الله بها من سلطان ،بل تبين أن المراجعات التى
اســتــغــرقــت ع ــدة ســنــوات
وســـط اهــتــمــام ب ــال ــغ ،تم
طرحها بهدف الخروج من
السجون لتقوية تنظيمهم
م ــرة أخـ ــرى ،فــى السياق
ذاتــه يجب علينا أيضا أال
يغيب عن أذهاننا أساليب
الــجــمــاعــة مــنــذ نشأتها
فــى الــمــراوغــة واألكــاذيــب
لتحقيق أهـــــداف بعيدة
عـــن أجــــــواء الــصــفــقــات
التى احترفوها على مدار
ثمانية عــقــود كــامــلــة ،أى
منذ تأسيس التنظيم ،كما
ترى على اتساع الخريطة
الجغرافية للبالد ،ألنهم
جماعة إرهــابــيــة يعملون
ضد الوطن ،والــرأى العام
لديه قناعة أن كل ما يتم
طرحه من مبادرات معلنة
وغــيــر معلنة لــيــس ســوى
محاولة إلعــادة الجماعة
مرة أخــرى بعد انهيارها،
خاصة أن التنظيم ،أصبح اآلن ال يملك شيئا ،ليست لديه
بنية تنظيمية أو أى قدر من التعاطف الشعبى  ،ويمكن
التأكيد على حقيقة مرئية للكافة ،بأن الجماعة دخلت
فــى مرحلة الــمــوت ،والــحــديــث عــن أى مصالحة معهم،
سواء الذين فى السجون أو الهاربين ،هى مجرد محاوالت
بائسة للعودة على مسرح الحياة العامة ،ألنهم ببساطة
شديدة جدا ،هم يواجهون اآلن أزمة كبيرة جراء الضربات
األمنية ،واتساع مساحة الرفض الشعبى لهم ،لذا فإنهم
يسعون بكافة األســالــيــب ،للملمة مــا تبقى ،عــن طريق
تجنيد الشباب داخــل السجون ،ليعملون فى السر ،ومن
ثم العودة من جديد بهدف التوغل داخل المجتمع الذى
لفظهم ولم يعد قادرا على قبولهم حتى كأفراد عاديين.
من جانب آخر يجب أال يغيب عن أذهاننا ،حال التعامل
مع المبادرات التى يطلقها قادة الجماعة أو التى تخرج
عــن شبابهم بإيعاز منهم ،يكمن هــذا الجانب فــى أمــور
تتجاوز فكرة التعامل العابر مع الحديث عن المراجعات
والتوبة ومــا شابه ذلــك ،مفاد ما أقــصــده ،أن المنتمين
للجماعة بمختلف درجاتهم التنظيمية ،يجيدون التعامل
مــع اإلعـ ــام الــغــربــى والــمــنــظــمــات الــمــشــبــوهــة بــصــورة
احترافية ،مــن حيث اختيار توقيت طــرح مبادراتهم ،
لترويج المظلومية واستعطاف المجتمع الغربى ،للوقوف
إلــى جانبهم فى الضغط على الــدولــة المصرية ،بهدف
عودتهم وفق صفقة من تلك الصفقات التى احترفوها،
بما يعنى أن الــرســالــة المسربة ال تــخــرج عــن مساعى
الجماعة لتنفيذ أغراضهم وتحقيق مكاسب إعالمية
 ،خاصة أن كثيراً من هــؤالء يعيشون فى بلدان أوروبــا
ويستطيعون إبراز أكذوبة نبذ العنف والتعايش اإليجابى
مع المجتمع .

فى تسعينيات
القرن الماضى
أعلنت الجماعة
اإلسالمية
المراجعات والتوبة
عن التطرف
فعادوا أكثر إرهاباً

التوزيع مؤسسة األهرام

