انفراد  .رانيا المشاط أقوى المرشحين لرئاسة البنك المركزى فى نوفمبر المقبل
رموز نظام مبارك..
ماذا يفعلون اآلن؟!!
«نظيف» عاد إلى كلية الهندسة

بعد استقالة «سعد الدين»

باألسماء  :المرشحون لتولى
منصب أمين عام مجلس النواب

الفساد
الملعون

«شفيق» يكتفى بحضور العزاءات

رشيد محمد رشيد يدير شركاته الخاصة

هيئة الطرق والكبارى
تنفذ  3مشروعات بقروض أجنبية بدون موافقة «التخطيط والمالية»

فاروق حسنى مشغول بمعارض الفن التشكيلى

على مكتب الرئيس
 3اقتراحات لحل أزمات أصحاب مزارع الدواجن

«سرور» يمارس المحاماة

وزير الكهرباء يبدأ
حركة «غربلة» لرؤساء
القطاعات الفاشلين

«األمم المتحدة» تؤجل البت فى طلب
التصالح مع يوسف بطرس غالى

صفوت الشريف يفضل العزلة

على كل
شكل
ولون!!!

إعادة فتح ملف استيالء رجال أعمال على أراض مملوكة للدولة بـ « 100مليار جنيه»

أزمة بين «األبنية التعليمية» ووزارتى «المالية» و«التخطيط» بسبب  1342مليون جنيه
اختفاء  1700مليون جنيه من إيرادات الصناديق والحسابات الخاصة

المحافظات تمتنع عن سداد  1042مليون جنيه لـ«اإلصالح الزراعى»

وقائع اختالس وسرقة  118مليون جنيه داخل الوزارات والمحافظات
مخالفات وتجاوزات بالماليين فى هيئة «األوقاف»
رئيس مجلس اإلدارة

سيد سعيد
رئيس التحرير

محمد طرابيه
اإلصدار الثانى  -العدد 259

األربعاء  ٢٠١٩/٩/١١السنة العاشرة

الثمن  ٢جنيه

 16صفحة

WWW.Soutalmalaien@yahoo.com

مصر تخصص  70مليار جنيه إلنشاء محطات تحلية لمياه البحر بسبب أضرار سد النهضة
باألرقام ..القيمة التسويقية
ألندية الدورى المصرى

الزمالك أغلق الكأس
ويستعد لمواجهة األهلى فى السوبر

أسرار الحياة
الشخصية للنجم
المصرى العالمى
مينا مسعود بطل
فيلم «عالء الدين»

سر زيارة
أحمد عز
للمملكة السعودية

صافيناز تقرر اعتزال الرقص فى مصر
واالكتفاء بإحياء حفالت بالدول العربية

موظفو«القابضة للمياه» يصرخون :رئيس
الشركة يحصل على  50ألف جنيه مكافآت
وحوافز شهرية ..وإحنا بناخد مالليم !!!

االنتحار ..من فقر والد الغالبة
إلى إحباط أبناء الذوات (ملف خاص)

الخطيب ومرتضى منصور
يجتمعان برئيس «الفيفا»

«مترو األنفاق» تدرس االستعانة بموظفى «فالكون» فى شباك التذاكر مع بدء العام الدراسى
اختبار صعب لـ«فايلر» مع
األهلى أمام «كانو» الغينى

ألول مرة ..سكرتير عام المرأة
فى اتحاد العمال «رجل»!!!

ُ«حفر» الصرف الصحى تشعل الخالفات
بين «التنمية المحلية» و«اإلسكان»

طاقية اإلخفا
بعد استقالة «سعد الدين»

باألسماء :المرشحون لتولى
منصب أمين عام مجلس النواب
من يخلف المستشار أحمد سعد فى منصب أمين عام مجلس النواب
وذلك بعد تقدمه باالستقالة من منصبه والتى وافق عليها الدكتور على
عبدالعال رئيس المجلس.
وكشفت مصادرنا المطلعة أن االستقالة جاءت بسبب الخالفات التى
حدثت ووصلت لدرجة القطيعة بين عبدالعال وسعد الدين ،وأشــارت
إلــى أن رئيس المجلس كــان يتجاهل األمــيــن الــعــام فــى ترتيب أجندة
الموضوعات والقضايا التى يناقشها المجلس قبل فض دورته الماضية
منذ أسابيع قليلة.
المصادر أكــدت أن رئيس مجلس النواب يقوم حاليا ً بالمفاضلة بين
خلفا
مساعدى أمين عام البرلمان المستقيل
مؤخرا ،ليختار من بينهم ً
ً
له ،بداية من دور االنعقاد الخامس واألخير المقرر بدايته فى أول أكتوبر
المقبل.
وأكدت المصادر أن االختيار سيكون ما بين المستشارين أحمد محمد
أمين المهدى ،نجل وزير العدالة االنتقالية األسبق ،ومحمد نصير ،نائب
رئيس مجلس الدولة وأبرز مستشارى األمانة العامة للبرلمان وقبلها وزارة
العدالة االنتقالية.

العـدد 259
األربعاء 2019/9/11

جريدة

على مكتب الرئيس

 3اقتراحات لحل أزمات
أصحاب مزارع الدواجن
إسالم خالد
تقدم اتحاد منتجى الــدواجــن برئاسة د.
نبيل دروي ــش بمذكرة للرئيس عبد الفتاح
السيسى حول األوضاع المأساوية والخسائر
الكبيرة الــتــى يتعرض لها رج ــال الصناعة
وأصحاب المزارع.
المذكرة تضمنت ثالثة محاور رئيسية لحل
األزمــة ،أولها تدخل جهاز الخدمة الوطنية
ووزارة الــتــمــويــن ،عــبــر الــشــركــة القابضة
للصناعات الغذائية ،لشراء كميات كبيرة من

WWW.Soutalmalaien.com
أسبوعية  -شاملة  -مستقلة تصدر بترخيص
من املجلس األعلى للصحافة عن دار
«عيون» للصحافة والطباعة والنشر
والتوزيع «ش.م.م»

الدواجن المحلية وتخزينها لفترة ثم إعادة
طرحها فى السوق عند ارتفاع الطلب ،لضبط
أسعار البيع وتساوى التكلفة أو تزيد عليها
لتحقيق ربح للمزارعين ،كما يسمح للحكومة
بخفض االستيراد.
كما طلب االتــحــاد إنــهــاء إجـــراءات إنشاء
شركة لتسويق الدواجن برأسمال مليار جنيه،
يكون لالتحاد فيها حصة حاكمة ،على أن
ُيسمح بدخول جميع العاملين بالقطاع من
صغار المزارع والشركات الكبيرة.
المحور الثالث الذى اقترحته المذكرة كان
أهمية تطبيق حظر الــتــداول الحى للطيور،
لضبط السوق.

نائب رئيس التحرير:

محمد عبداللطيف
مدير التحرير:

أحمـ ـ ــد سعيد
الرياضة:

محمد الراعى
املستشار القانونى:

ألول مرة ..سكرتير عام المرأة فى اتحاد العمال «رجل»
اتحاد العمال يزيح سيدتين من المنصب فى أقل من سنة كيدا فى وزير القوى العاملة
ألول م ــرة يــتــولــى منصب سكرتير الــمــرأة
العاملة باتحاد عمال مصر «رجل» فى ظاهرة
تعد األولـــى منذ تأسيس أول مجلس إدارة
التحاد العمال فى حقبة الخمسينيات،حيث
قــرر مجلس اإلدارة الــحــالــى بــرئــاســة جبالى
المراغى تولى السعيد النقيب ،نائب رئيس
االت ــح ــاد مــنــصــب ســكــرتــيــر ال ــم ــرأة الــعــامــلــة،
مــا أث ــار دهــشــة الــعــديــد مــن منظمات الــمــراة
الحقوقية،التى تدافع عن حقوق المرأة العاملة
خاصة ،والمرأة المصرية بصفة عامة.
المثير أن المصادر كشفت أن مجلس إدارة
اتــحــاد الــعــمــال ،تعمد تغيير ه ــذا المنصب
مرتين فى أقــل من سنة ،حيث أقــال المجلس
إيمان العجوز السكرتيرة قبل األخيرة ،والتى
تولت منصبها فى يناير  ،2019وتركتها فبراير
الماضى ،ثم قــرر تعيين كوثر على فى مارس
الماضى ،ولكن قام بإقالتها منذ أيام ،لتمضى
أقــل من  6شهور فى منصبها ..الفتة إلــى أن
قــرار اتحاد العمال باستبعاد السيدتين ،جاء

«نكاية ومكايدة» لوزير القوى العاملة ،الذى كان
يرغب فى استمرار إيمان العجوز ،فى منصب
سكرتير المرأة العاملة باالتحاد.
وأوضــحــت الــمــصــادر أن الــوزيــر دأب على
أن يكون له عناصر تواليه فى اتحاد العمال
لوضع مجلس اإلدارة تحت المراقبة المستمرة
والــتــعــرف عــن ق ــرب عــلــى تــحــركــات االتــحــاد
ومشاكل أعضائه ،مشيرة إلــى أن الوزير كان
صاحب االقــتــراح والتوصية على السيدتين
لـمجلس إدارة اتحاد العمال ،خاصة العجوز
ألنها كانت تمثل األمين العامة لنقابة العاملين
فى شركة بتروجت ،وهــى نفس الشركة التى
كــان يتولى فيها محمد سعفان رئيس مجلس
إدارة نقابة العاملين ببتروجت.
وقالت مصادر إن رئيس االتحاد ،كان يتحين
الفرصة لإلطاحة بـ»إيمان وكوثر» المحسوبين
على وزير القوى العاملة ،وعندما واتته الفرصة
قــام بتغيير المنصب مرتين فى أقــل من عام
ميالدى.

يــذكــر أن االت ــح ــاد الــعــام لــنــقــابــات عمال
مصر برئاسة جبالى المراغى ،استبعد عمل
المهندسة كوثر على من منصب سكرتير المرأة
العاملة باالتحاد ،وكلّف السعيد النقيب مشرفا
عاما مؤقتا على السكرتارية لحين تعيين آخر.
وأكــد السعيد النقيب نائب رئيس االتحاد
الــعــام لنقابات عــمــال مصر والــمــشــرف على
ســكــرتــاريــة الــمــرأة الــعــامــلــة ،إ ّن إنــهــاء عمل
سكرتارية الــمــرأة السابقة جــاء بسبب حاجة
موضحا أنّها تتبع النقابة العامة
نقابتها لها،
ً
للعاملين الجوى ،ووجــود المهندسة كوثر فى
منصب السكرتارية فى االتحاد أضــر بعملها
األساسى بالنقابة.
وأضاف النقيب أنه يشغل منصب سكرتارية
ال ــم ــرأة حــالـ ًـيــا بــشــكــل مــؤقــت ،وســيــتــم شغل
المنصب خالل شهر ،على أن يتم اختيار نواب
للسكرتارية ذات قــوة فــى المرحلة المقبلة،
معلقا على تغيير اثنين من سكرتارية المرأة
ً
فى أقل من عــام ،بــأ ّن هذا األمــر يرجع حسب

المراغى

احتياج ظروف العمل والتوقيت.
فى الوقت الذى أكدت فيه كوثر على سكرتير
المرأة السابق ،إنّها تشعر بالظلم بسبب قرار
اســتــبــعــادهــا عــن منصب ســكــرتــاريــة الــمــرأة،
خاصة أنّها نفذت العديد من النشاطات خالل
فترة وجودها فى السكرتارية خــال  6أشهر
بدأت منذ مارس الماضى.
وأض ــاف كوثر «بــذلــت أقصى جهد فــى ظل
أقصر ،وطوال مدة عملى
الظروف المتاحة ولم ّ
لم يتقدم أحد من مجلس إدارة االتحاد العام
بأى ملحوظة على عملى» ،متسائلة« :ال أعلم
لماذا تم استبعادى عن منصب السكرتارية؟».
وكــانــت المهندسة إيــمــان العجوز سكرتير
سابقا ،وأمينة المرأة العاملة
المرأة العاملة
ً
والطفل فى اتحاد عمال مصر ،واألمين العام
لنقابة شركة بتروجت ،تقدمت أيضا فى األول
من يناير  2019باستقالتها من منصب رئاسة
سكرتارية الــمــرأة العاملة إلــى رئيس االتحاد
جبالى المراغى.

بدء تدريب معلمى الصفين األول والثانى
الثانوى على استراتيجيات التعليم الجديدة

شوقى

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى ،أنه سيتم البدء فى
تدريب معلمى الصفين األول والثانى الثانوى بداية من السبت 14
سبتمبر الحالى على استراتيجيات التعليم مؤكدة أن التابلت يخدم
المحتوى اإللكترونى وهو مساعدة من الدولة للطالب.
وأوضــحــت ال ــوزارة أن االمتحانات اإللكترونية تمنع التسريب
واالخــتــراق وتقليل العنصر البشرى أصبح ض ــرور ،موضحة أن
الوزارة ال تضع االمتحان اإللكترونية وإنما نظام سوفت وير ،الفتة
إلى أن الهدف هو أن الطالب يفهم ما يتعلمه حتى يلتحق بالجامعة
ويدرك ما يجب أن يتعلمه.
وأكدت أن التصحيح اإللكترونى لها نظام دقيق ،مضيفة أن فكرة
التراكمية هدية للطالب بدال من أن يدخل الطالب الجامعة من
خالل سنة دراسية واحدة هى الثالث الثانوى.
كانت ال ــوزارة كشفت أن العام الــدراســى الــقــادم للصف الثانى
الثانوى نقل وليس تراكمية ألسباب تتعلق بتقييم التجربة ،وعايزين
الطلبة تثقل مهاراتهم بالفهم.

«أسمنت سيناء» تخسر
 187مليون جنيه خالل  6أشهر

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:

رغم وفاته فى  17يونيو الماضى

«هيئة المفوضين» تواصل نظر دعوى سحب
النياشين واألوسمة من محمد مرسى
بسبب النقص الكبير بين «موظفى التحصيل» وانتهاء عقود األكشاك

«مترو األنفاق» تدرس االستعانة بموظفى «فالكون»
فى شباك التذاكر مع بدء العام الدراسى
أحمد صالح
حالة من القلق تنتاب مسئولى تشغيل جهاز
مترو األنــفــاق ،مع اقتراب العد التنازلى لبدء
العام الدراسى الجديد  ،2020- 2019حيث
يستقل جهاز المترو طبقا آلخــر اإلحصاءات
حــوالــى  2.5مليون راك ــب يــومــيــا ،مما يمثل
ضغطا كــبــيــرا عــلــى شبابيك الــتــذاكــر ،ومــن
المتوقع أن يحدث ازدحام كبيرة أمام شبابيك
التذاكر فى كافة المحطات.
وقالت مصادر بجهاز تشغيل المترو ،كما أن
هناك العديد من المشكالت اإلداريــة تواجه،
المسئولين عــن جــهــاز التشغيل ،أولـــى هــذه
المشكالت تتمثل فــى قــدوم الــعــام الــدراســى،
والــذى من المتوقع أن يصل فيه عدد الركاب،
إلــى أكثر من  2.5مليون راكــب يوميا ،يحتاج
أكثر من  %90من للوقوف أمام شبابيك التذكر،
للحصول عــلــى تــذاكــرهــم ،وه ــو مــا سيسبب
أزمــة ازدح ــام كبيرة ومعقدة ،خاصة فــى ظل

اختالف أسعار التذاكر ،فى الفئات الثالث،
وثانى المشكالت انتهاء مايقرب من  %80من
عقود مستأجرى أكشاك بيع التذاكر ،والتى
كانت تساهم بشكل كبير فى فض التزاحم أمام
هذه الشبابيك ،مؤكدا على الرغم من الفساد
الــذى كــان يحيط بهذه األكــشــاك وأصحابها،
والتى كانوا يحصلون عليها باألمر المباشر دون
مــزادات أو مناقصات يتم طرحها للعامة ،إال
أنها كانت تساهم فى حل مشكالت االزدحــام،
وثالثها العجز فى عــدد الموظفين محصلين
الــتــذاكــر ،الــذيــن لديهم الــقــدرة والــكــفــاءة فى
التعامل مع جهاز الكمبيوتر ،وسرعة استخراج
التذكرة المطلوبة ،للمواطنين.
وأضافت المصادر أن الجهاز يدرس حاليا،
فكرة االستعانة ببعض موظفى شركة «فالكون»
المخصصة للحراسات ،من أصحاب المؤهالت
المتوسطة والعليا ،ممن لديهم الــقــدرة على
التعامل مع أجهزة الكمبيوتر واستخراج تذاكر
الركوب ،للعمل فى هذه الشبابيك ،بداية من
منتصف الشهر الجارى.
وفى سياق متصل تقدم العاملون بمحطات

المترو بمذكرة لرئيس الجهاز لصرف منحة
الــمــدارس المعتادة ،لمساعدتهم فى تخفيف
عبء سداد مصروفات العام الدراسى الجديد.
على جــانــب آخــر ب ــدأت الــشــركــة المصرية
إلدارة وتشغيل وصيانة الخطوط الثالثة للمترو
ببدء المرحلة األخــيــرة ،وفــى إطــار االستعداد
للعام الــدراســى الجديد ،من الصيانة العديد
من أجهزة الكشف عن المفرقعات «،»XRAY
المعطلة فى محطات الخطين األول والثانى
لضمان توفير الحماية األمنية لجموع الركاب.
وكشفت الشركة أنها تقوم حاليا بإصالحات
مستمرة لألجهزة المعطلة ،فى بعض المحطات
مثل « المنيب ،وجامعة الــقــاهــرة ،والبحوث،
وجمال عبدالناصر ،وسعد زغــلــول ،والعتبة،
وعزبة النخل».
وأوضــحــت أن جميع الــصــيــانــات الخاصة
بأجهزة الكشف عــن المفرقعات أو الساللم
الكهربائية أو البوابات اإللكترونية الخاصة
بدخول وخروج الركاب والمصاعد ،تتم بصورة
دوريـــة وذل ــك لتوفير كــافــة الحماية األمنية
للركاب ،وتقديم الخدمات المميزة لهم.

الخطيب ومرتضى منصور يجتمعان برئيس االتحاد الدولى بالقاهرة

كشفت مــصــادر مطلعة أن شــركــة أسمنت سيناء حققت
خسائر خالل النصف األول من  2019تقدر بـــ 187.2مليون
جنيه ،مقارن ًة بصافى خسائر  155.7مليون جنيه خالل نفس
الفترة من العام الماضى.
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يعقد الــســويــســرى جيانى انفانتينو رئيس
االتــحــاد الــدولــى لكرة الــقــدم «فيفا» ،مــع كبار
األندية األفريقية وعلى رأسها القطبين األهلى
والزمالك.
االجتماع سيحضره محمود الخطيب رئيس
النادى األهلى ومرتضى منصور رئيس الزمالك.
وتــحــدد أن يــقــام االجــتــمــاع يــوم  11سبتمبر
المقبل بالقاهرة وسيكون هناك العديد من
رؤساء األندية الكبرى فى القارة األفريقية.

مرتضى

الخطيب

مرسى
تستكمل هيئة المفوضين بمحكمة القضاء اإلدارى ،نظر الدعوى المطالبة
بسحب النياشين واألوسمة التى حصل عليها الرئيس المعزول محمد مرسى
(توفى فى  17يونيو  )2019فى جلسة  19سبتمبر الجارى.
وطالبت الدعوى المقامة من أشــرف فرحات المحامى ،بضرورة سحب
جميع النياشين واألوسمة التى حصل عليها الرئيس المعزول محمد مرسى،
النعدام صفته فى الحصول على هذه األوسمة ،فكيف لهذا الرجل الذى لم
يقدم أى خدمة للوطن أو بطوالت عسكرية أو خدمات علمية لمصر أن يمنح
نفسه الحق فى الحصول على تقديرات وأعلى أوسمة وأنواط فى الدولة.
وأوضــحــت الــدعــوى أن تلك السابقة وهــى أن يمنح رئيس جمهورية هذا
الكم من النياشين واألوسمة واألنواط لنفسه ،تعد األولى من نوعها فى تاريخ
الرئاسة المصرية ،وأنه ليس من الالئق أن يحمل المعزول كل هذه األوسمة
وهو مــدان باألضرار بمصالح مصر العليا وتهديد األمــن القومى من خالل
اتهامه بالتخابر مع دول وجهات أجنبيه ،وصادر بحقه أحكام جنائية باتة.
كانت محكمة القاهرة لألمور المستعجلة ،قضت بعدم االختصاص فى
الدعوى المطالبة بسحب النياشين واألوسمة الممنوحة للرئيس المعزول
محمد مرسى ،وقامت بتحويلها لمجلس الدولة لالختصاص.

بمساحات تبدأ من  6آالف متر مربع للقطعة الواحدة

أراض إلنشاء أبراج بارتفاعات
طرح قطع ٍ
تصل إلى  50طابقاً بالعاصمة اإلدارية
تطرح شركة العاصمة اإلداريــة للتنمية العمرانية قطع أراضٍ إلنشاء
أبراج بارتفاعات تصل إلى  50طابقا ً ومساحات تبدأ من  6آالف متر مربع
للقطعة الواحدة.
وكشفت مصادر مطلعة أن األراضى المخصصة إلقامة األبراج فى موقع
قريب من منطقة «النهر األخضر» بالعاصمة اإلدارية ،ومن المقرر اإلعالن
عن الطرح بعد موافقة مجلس إدارة شركة العاصمة على المخططات
النهائية لألراضى.
أضافت أن مكتب «دار الهندسة» يعد ،حالياً ،تفاصيل الطرح وتتضمن
عدد قطع األراضــى وأنشطة كل قطعة ومن المقرر االنتهاء منها الشهر
المقبل.
أوضحت المصادر ،أن مساحات األراضــى تبدأ من  6آالف متر مربع
للقطعة ،وتتراوح االرتفاعات من  20إلى  50طابقا ً على أن يتضمن كل برج
أنشطة مختلطة «سكنى – تجارى – إدارى – خدمى».
أشــارت إلى أن «العاصمة اإلداري ــة» اختارت منطقة قريبة من «النهر
األخــضــر» لتوفير مــســاحــات أراضٍ تتناسب مــع ارتــفــاعــات األبـــراج
المستهدف تنفيذها.

على المكشوف

العـدد 259
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الفساد الملعون على كل شكل ولون!!!

محمد طرابيه يكتب:

1

هيئة الطرق والكبارى تنفذ  3مشروعات بقروض أجنبية
دون الحصول على موافقة «التخطيط» و«المالية»

كشف تقرير صــادر عن الجهاز المركزى للمحاسبات عن
عــدم إجــراء بعض التعديالت الواجبة على أرقــام الحساب
الختامى للموازنة العامة للدولة فى عام  ،2018/2017بلغت
قيمة ما أمكن حصره منها  4989مليون جنيه ،وتتمثل فى
نحو  625مليون جنيه بوحدات الجهاز اإلدارى للدولة ،ونحو
 378مليون جنيه بوحدات اإلدارة المحلية ،و 3984مليون جنيه
بالهيئات العامة الخدمية وذلك لعدم التزام بعض الوحدات
بالمبادئ والتعليمات المالية والمحاسبية ومن أهمها مبدأ
شمول وعمومية الموازنة والمبدأ النقدى لكافة االستخدامات
والموارد.
من جانبها ردت وزارة المالية على ذلك بالتأكيد على أن
هذا المبلغ يتركز فى الهيئة العامة للطرق والكبارى بنحو 3
مليارات و 999مليون جنيه عبارة عن مبلغ تم تحويله من الهيئة
المسند اليها تنفيذ ثالثة مشروعات طرق بجنوب سيناء تم
مدرجا
تمويلها من القروض األجنبية وهــذا المبلغ لم يكن
ً
بالخطة االستثمارية للهيئة فى العام  2018/2017ولم تقم
الهيئة بأخذ الموافقات الالزمة من وزارة التخطيط والمتابعة
واإلصالح اإلدارى ووزارة المالية ..وأكدت المالية أنه حفاظا ً
على مستهدفات الموازنة العامة للدولة فقد تم تنفيذ تسوية
الجهاز المركزى للمحاسبات فيما يتعلق بالمبلغ المدرج
بالخطة االستثمارية بالهيئة ويمكن للهيئة أخذ الموافقات
الالزمة إلدراجها فى الخطة االستثمارية  ..2019/2018كما
تمت االستجابة لباقى مالحظة الجهاز فيما يتعلق بمبلغ نحو
مليار جنيه.
وفى هذا اإلطار أوضحت لجنة الخطة والموازنة بمجلس
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النزال نواصل حمالتنا لكشف الفساد ومافيا إهدار المال العام فى كل القطاعات
والوزارات.
يأتى هذا فى إطار رغبتنا لتفعيل تصريحات ومطالبات الرئيس عبدالفتاح السيسى
بضرورة التصدى لكل أوجه اإلهدار العمدى للمال العام وتقديم الفاسدين للعدالة
لتقتص منهم جراء جرائمهم وفسادهم الذى ال يتوقف.
كما أننا نعتبر ما ننشره بمثابة بالغات رسمية نقدمها للجهات الرقابية المحترمة وفى
مقدمتها الرقابة اإلدارية التى ال ينكر أحد أنها تقوم بأدوار كبيرة فى مواجهة الفساد فى
كل أنحاء مصر حفاظاً على المال والصالح العام.
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النواب فى تقرير رسمى لها أن هذه مالحظة متكررة فى
تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات منذ السنة المالية
 1999/1998أى منذ ما يقرب من  20عاما َ.
وطــالــبــت اللجنة وزارة الــمــالــيــة ضــــرورة التنبيه
على ممثلى ال ــوزارة والمسئولين الماليين بالجهات
الداخلة فى الموازنة العامة للدولة بااللتزام بإجراء
التعديالت الــازمــة الــتــى يطلب الجهاز المركزى
للمحاسبات إجــرائــهــا عــلــى الــحــســابــات الختامية
المقدمة إليها بالشكل الــذى يــؤدى فى النهاية إلى
تعبير أرقام الحسابات الختامية المقدمة الى مجلس
النواب عن الواقع الفعلى وبما يتفق مع أسس ومعايير
المبدأ النقدى فى تسجيل الحسابات.
ه ــذه الــوقــائــع تكشف بــوضــوح أن ســيــاســة «الــجــزر
المنعزلة» ال ت ــزال مطبقة داخ ــل العديد مــن الـــوزارات
والهيئات الحكومية ،ويبدو أنها مرشحها لالستمرار فى
الفترة القادمة خاصة أنه ال توجد مؤشرات على أن هناك
نوايا جادة وحقيقية لوقف استمرار هذه المهازل التى تؤدى
إلى إهدار المليارات من المال العام بدون حسيب وال رقيب.

مدبولى
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جهاز المحاسبات :الحكومة لم تقم بتحصيل إيرادات تخص السنة
المالية  2018/2017قيمتها  10مليارات و 17مليون جنيه
بتفويض المحافظين فى أراضى أمالك الدولة
واإلشـــراف المالى واإلدارى عليها مــع حماية
أمالك الدولة والمحافظات.
وحــــــدات اإلدارة الــمــحــلــيــة بــنــحــو 477
مليون جنيه وقــد تــم تنفيذ مالحظات جهاز
المحاسبات لنحو  223مليون جنيه ومنها
اإلحالة للتحقيقات الالزمة وجار اتخاذ الالزم
بشأن باقى المبالغ  254مليون جنيه.
ومن جانبها طالبت لجنة الخطة والموازنة
بمجلس النواب برئاسة حسين عيسى بضرورة
تطوير نظم التحصيل سواء بالجهات اإليرادية
أو الجهات األخرى التى تختص بتحصيل جانب
من إيــرادات الدولة من رســوم وخالفه واتخاذ
اإلجراءات القانونية تجاه الجهات أو األشخاص
المستحق عليهم مديونيات لصالح الخزانة العامة
والعمل على ضرورة تصفية هذه األرصدة أوالً بأول
بالتعاون مع جهات الضبط القضائى.
وتعقيبا على مثل هــذه المهازل نطالب بضرورة
إعــادة ملف الحسابات والصناديق الخاصة فى كل
الــوزارات والمحافظات والهيئات العامة لنعرف على
وجــه الــدقــة حجم المبالغ الطائلة الــمــوجــودة فيها
وأوجــه استخدامها ومــدى تحقيقها لألغراض التى
أنشئت من أجلها هذه الصناديق والحسابات.

عيسى

لجنة الخطة بمجلس النواب
تطالب بتصفية هذه األرصدة
أو ًال بأول بالتعاون مع جهات
الضبط القضائى

صرفها خالل هذه السنة.
وأرجع جهاز المحاسبات سبب ذلك إلى عدم
إدراج أو عدم كفاية االعتمادات المالية الالزمة
لصرفها ،وعدم اتخاذ اإلجراءات الواجبة لتدبير
أو تــعــزيــز االعــتــمــادات المختصة فــى الــوقــت
المناسب لصرف هذه األعباء لمستحقيها ،وعدم
المحاسبة النهائية بشأن البعض منها وتأجيلها
الى السنة المالية التالية.
وقــد بلغت قيمة مــا أمــكــن حــصــره مــن تلك
األعباء  2534مليون جنيه تتمثل فى  7.7مليون
جنيه بــوحــدات الجهاز اإلدارى للدولة و722
مليون جنيه بــوحــدات اإلدارة المحلية و1804
ماليين جنيه بالهيئات العامة الخدمية.
هذه المخالفات التى كشفها جهاز المحاسبات
توضح بشكل كبير غياب التنسيق والتواصل بين
الجهات العليا فى الحكومة وال ــوزارات وهو ما
يؤثر بشكل سلبى على المال والصالح العام.
وهــنــا نــســأل  :مــتــى يــتــم الــتــخــلــص مــن هــذه
السياسات الحكومية العشوائية ؟ ومن المستفيد
من وراء استمرارها ؟ ومتى يتم تعديل القوانين
والتشريعات الحالية لمواجهة هذه المهازل التى
يترتب عليها كوارث اقتصادية ال تنتهى.

وقائع اختالس وسرقة  118مليون جنيه
داخل الوزارات والمحافظات خالل عام واحد
مفاجأة :وزارة المالية تكشف عدم اتخاذ الجهات
اإلدارية اإلجراءات القانونية تجاه هذه المخالفات

معيط
هالة

ضياع  1544مليون جنيه
عبارة عن عدم مطالبة بعض
الجهات بتوريد نسبة %25
من فوائضها المرحلة

أزمة بين هيئة األبنية التعليمية ووزارتى
المالية والتخطيط بسبب  1342مليون جنيه

كشفت وزارة الــمــالــيــة فــى خــطــاب رسمى
مرسل لمجلس النواب عن قيام الهيئة العامة
لألبنية التعليمية بــطــرح أعــمــال بــنــاء على
مــوافــقــة وزارة التخطيط على منح الهيئة
سقف تعاقدى يــقــدر بــــ 1342مليون جنيه،
وذلــك لتنفيذ البرنامج الحكومى بإنشاء 30
ألف فصل ..ما أدى إلى وجود مستحقات دون
تمويل نتيجة تنفيذ هذه األعمال وتم إدراجها
كــجــار مستحقات بالقيد الــنــظــامــى بحساب
األعمال والتوريدات الخاصة بالباب السادس
ولم تسدد.
يأتى هذا الرد من جانب وزارة المالية تعقيبا ً
على مــا كشفه تقرير رسمى صــادر عــن جهاز
المحاسبات ،والــذى كشف إرجــاء صرف بعض
األعباء التى تخص السنة المالية ،2018/2017
رغــــــــم تــــوافــــر
م ــس ــت ــن ــدات

اختفاء  1700مليون جنيه من إيرادات
الصناديق والحسابات الخاصة

كشف جهاز المحاسبات عن عدم تحصيل إيرادات
تخص السنة المالية  2018/2017بلغت قيمة ما
امكن حصره منها نحو  10مليارات و 17مليون جنيه
تتمثل في  8284مليون جنيه بوحدات الجهاز اإلدارى
لــلــدولــة ونــحــو  477مليون جنيه بــوحــدات االدارة
المحلية ونحو  1255مليون جنيه بالهيئات العامة
اإلدارية.
من جانبها كشفت وزارة المالية أن هذه اإليرادات
المشار إليها تتركز فى الحسابات المركزية بوزارة
المالية بنحو  3244مليون جنيه ومن بينها:
 1700مليون جنيه عبارة عن عــدم االنتظام فى
تحصيل النسبة الــمــقــررة مــن حصيلة اإليــــرادات
الشهرية للصناديق والحسابات الخاصة.
 1544مليون جنيه عبارة عن عــدم مطالبة بعض
الجهات بتوريد نسبة  %25من فوائضها المرحلة
بالنسبة لعدم تلك الهيئات بسداد النسبة المشار
إليها فحيث إن مــا تــم إرســالــه مــن مطالبات لتلك
الهيئات إنما تم على ضــوء موافقة مجلس الــوزارة
بشأن مخاطبة هيئات بعينها دون غيرها.
الهيئة الــعــامــة لــإصــاح الــزراعــى بنحو 1042
مليون جنيه ،هذه اإلي ــرادات مستحقة للهيئة طرف
المحافظات وهى عبارة عن أراضــى أمــاك للدولة
والية هيئة اإلصالح الزراعى ،وقد قام وزير الزراعة

وقد اخترت عنوان هذا المقال «الفساد الملعون على كل شكل ولون» ،لنكشف من خالل
سطوره عن العديد من قضايا وملفات الفساد فى الوزارات والمحافظات ،والتى نتج عنها
إهدار المليارات من الجنيهات فى الوقت الذى تحتاج فيه الموازنة العامة للدولة إلى كل
جنيه للمساهمة فى بناء الدولة والقضاء على شبح البطالة وتحسين معيشة المواطنين.
ونحن إ ًذا نكشف ذلك من واقع التقارير الرقابية الصادرة عن أجهزة مصرية رسمية ،فإننا
نتمنى أن يكون هناك تفاعل على وجه السرعة معها من جانب كافة األجهزة الرقابية
واألمنية والسيادية حتى يتم فتح كل ملفاتها بكل حيادية وشفافية بعيداً عن سياسة
«الطرمخة» وحماية الفاسدين الكبار ،والتى عانينا منها فى مصر لسنوات طويلة.

كــشــف تــقــريــر رق ــاب ــى رس ــم ــى حــول
حـــوادث الــســرقــات واالخــتــاســات التى
وقعت داخل الحكومة خالل العام المالى
 2018/2017عن مفاجآت مثيرة للغاية.
الــتــقــريــر أشــــار ف ــى بــدايــتــه إلـــى أن
الــمــنــشــور ال ــع ــام رقـــم  6لــســنــة 2018
الــخــاص بالتعليمات الــخــاصــة بــإعــداد
الــحــســاب الــخــتــامــى لــلــمــوازنــة العامة
لــلــدولــة ،طــالــب الــجــهــات الــداخــلــة فى
الموازنة العامة بــأن تتضمن كشوف
الحسابات الختامية المقدمة منها
لـــــوزارة الــمــالــيــة ضــمــن مــا تتضمن
أرص ــدة ح ــوادث االخــتــاســات والسرقة
ال ــت ــى وق ــع ــت خــــال الــســنــة الــمــالــيــة
 2018/2017وم ــا سبقها وم ــا اتخذ
بشأنها من إجراءات قانونية.
وأشــار التقرير الــى أن الــمــادة رقــم 127
لسنة  1981بشأن المحاسبة الحكومية ألزمت
رؤســاء الجهات اإلداريـــة بإبالغ وزارة المالية
والجهاز المركزى للمحاسبات بما يقع فى هذه
الجهات من حــوادث وسرقة وإهمال وتبذير وما
فى حكمها.
وكــشــف التقرير أن قيمة المبالغ المختلسة
من أمــوال الجهات الداخلة فى الموازنة العامة
للدولة خالل السنة المالية  2018/2017من واقع
حسابها الختامى والــتــى وردت بمجلدات وزارة
المالية نحو  118مليونا و 700ألف جنيه موزعة
بواقع مليون و 200ألف جنيه داخل وحدات الجهاز
اإلدارى للدولة و 14مليونا داخــل الهيئات العامة
الــخــدمــيــة و 103آالف و 500أل ــف جنيه داخــل
وحدات اإلدارة المحلية.
وحــــول الــجــهــات الــتــى وقــعــت فــيــهــا حـ ــوادث

 %84من جملة حوادث
سرقات الهيئات الخدمية
فى جامعة اإلسكندرية

شعراوى

االختالسات والسرقة ،كشف التقرير أنه بالنسبة
لوحدات الجهاز اإلدارى للدولة ،فإن حوالى %91
من جملة الحوادث جاءت فى مصلحة سك العملة
بواقع مليون جنيه.
أم ــا بالنسبة للهيئات الــعــامــة الــخــدمــيــة فــإن
حوالى  %84من جملة الحوادث جاءت فى جامعة
اإلسكندرية.
وبالنسبة لحوادث اإلدارة المحلية تبين أن %85
من جملة الحوادث جاءت فى محافظة الجيزة.
وبمقارنة قيمة حوادث السرقات واالختالسات
الــتــى وقــعــت خــال السنة المالية 2017/2016
والتى بلغت نحو  36مليون جنيه تكون قيمة الزيادة
فــى الــحــوادث الــتــى وقــعــت خــال السنة المالية
 2018/2017نحو  82مليونا و 500ألــف جنيه
بنسبة .%228
وكشف التقرير أن بيانات الحوادث التى وردت
بمجلدات وزارة المالية لــم تتضمن اإلجـــراءات
القانونية التى اتخذتها الجهات اإلداري ــة حيالها
حسبما ورد بالمنشور الــعــام إلع ــداد الحسابات
الختامية للسنة المالية .2018/2017
وتعقيبا على الجزئية األخــيــرة الــتــى كشفها
الــتــقــريــر الــرقــابــى حـــول عـــدم قــيــام الـــــوزارات
بالكشف عن اإلجــراءات التى اتخذتها فى حوادث
االخــتــاســات والــســرقــات الــتــى تــم الكشف عنها
نسأل:
لــمــاذا لــم يطلب جــهــاز المحاسبات ومــن قبله
مجلس النواب وكافة الجهات الرقابية رداً كتابيا ً
رسميا مــن وزارة المالية حــول اإلجــــراءات التى
اتــخــذت فــى ه ــذا ال ــش ــأن؟ ول ــم ــاذا لــم يــســأل أو
يحاسب المسئولين فــى هــذه الجهات على عدم
قيامها باتخاذ اإلج ــراءات الالزمة للحفاظ على
المال العام؟!!

 %85من جملة حوادث
االختالسات بالمحليات
فى محافظة الجيزة

الشارع السياسى
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مخالفات وتجاوزات بالجملة
فى هيئة األوقاف

إهدار  194مليون جنيه من إيرادات الهيئة بسبب عدم استثمار  %10من نسبة صافى األرباح السنوية
كشف التقرير السنوى للجهاز المركزى للمحاسبات ،والصادر
بشأن نتائج فحص الحسابات الختامية لموزانات الهيئات
العامة االقتصادية للسنة المالية المنقضية – 2017
 ،2018وذلك فيما يخص هيئة األوقاف المصرية العديد
من المخالفات والتجاوزات التى يترتب عليها إهدار للمال
العام.
وذكر التقرير السنوى أن إيرادات هيئة األوقاف المصرية
خالل العام المالى الجارى بلغت نحو  1.210مليارد جنيه،
تم تخصيص  %15منها للصرف على أنشطة الهيئة طبقا
لقانون إنشائها ،حيث بلغت قيمتها نحو  181.6مليون جنيه

وردت هيئة األوقــاف المصرية ،على ذلك بأنها
تقوم حاليا على تنفيذ التوصية من «المحاسبات»
وسيتم ترشيد النفقات بما يتناسب مع إيــرادات
هيئة األوقاف ،وتعظيم تلك اإليــرادات ،وتبين ذلك
من خــال زيــادة مبلغ اإلي ــرادات فى العام المالى
 ،2018- 2017بارتفاع قــدره  225.965مليون
جنيه وبنسبة  %23عــن إيـ ــرادات العامل المالى
 2017-2016والبتالى انخفاض العجز المحقق عن
العام السابق.
كما رصد التقرير السنوى للمحاسبات ،مخالفة
هيئة األوقـ ــاف فيما يتعلق بــعــدم تحقيق الهيئة
لإليرادات المستهدفة حيث بلغت  472.879مليون
جنيه بنقص نحو  194.221مليون جنيه وبنسبة
بلغت  %29.1مــن إجــمــالــى اعــتــمــادات الــمــوازنــة
البالغة نحو  667.1مليون جنيه.
وأفـــــــادت الــهــيــئــة ف ــى هــــذا ال ــخ ــص ــوص ،أن
انــخــفــاضــات اإليـ ـ ــرادات يــرجــع إل ــى الــعــديــد من
األسباب أهمها ،أسباب العجز فى إيــرادات إيجار
المبانى وأراض ــى فضاء إلــى الــحــارس القضائى
لبعض الــقــضــايــا ،التصقيع بــأثــر رجــعــى ورفــض
المستأجرين س ــداد األجـــرة للمحصل ،ووجــود
دعاوى قضائية لم يفصل فيها وموقوف التحصيل
عنها لحين الفصل فيها.
وردت لــجــنــة الــمــحــاســبــات ،م ــؤك ــدة أن هــذه
المالحظة متكررة وسبق للجهاز أن سجلها فى
تقاريره السنوية عن الحسابات الختامية لموازنتى
السنتين الماليتين  2016-2015و2017- 2016
كما أفادت لجنة المحاسبات بإنها تطلب من هيئة
األوقــاف ضــرورة االلتزام بحكم الفقرة الثانية من
المادة السادسة من القانون رقم  80لسنة 1971
بإنشاء هيئة األوقــاف المصرية التى تقضى بأن
على الهيئة تجنيب  %10من صافى ربح إيــرادات
كل وقــف ،على أن يتم الصرف ألى مصروفات أو
تكاليف ألزمــة لمباشرة الهيئة لنشاطها خصما
على االعتمادات.المخصصة لمجموعات التكاليف
والمصروفات بالموزانة الجارية.
وكــشــف التقرير ،وج ــود حــالــة ت ــراخ مــن الهيئة
المصرية لــأوقــاف ،فــى اتــخــاذ كافة اإلج ــراءات
الــازمــة نحو تحصيل الــمــتــأخــرات مــن يــجــارات
األراضى والعقارات على مستوى الجمهورية والتى
بلغت نحو  1.5مليار جنيه فى .2018 /6/30
وكــان رد الهيئة على هــذه المالحظة أن ذلك
يرجع إلى مماطلة المستأجرين فى السداد وقد

انفراد

فى حين بلغت مصروفات الهيئة الفعلية نحو  206.9مليون
جنيه بزيادة بلغت قيمتها  25.3مليون جنيه عن الحد
األقصى ،وقد قامت الهيئة بتغطية ذلك العجز خصما من
احتاطى تنمية إيرادات بنحو  6.8مليون جنيه والباقى تم
خصمه من ما يؤول إلى وزارة األوقاف.
واشارت اللجنة فى تقريرها إلى أن هذه المخالفة متكررة
وقد سجلتها تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات على مدار
السنوات المالية السابقة.

د .محمد مختار جمعة
وزير األوقاف

نسرين إمام

مخالفة اللوائح بصرف  53.9مليون جنيه فى غري مخصصاتها تحت مسمى أرصدة دائنة ومكافآت
قــامــت الهيئة بــاتــخــاذ كــل اإلجـــــراءات القانونية
واإلداريــــة ضدهم وأن طبيعة اتــخــاذ اإلجـــراءات
القانونية تأخذ وقتا طويال جــدا وهــو ما يسمى
«بطء إجراءات التقاضى».
وكان رد لجنة «المحاسبات» أن هذه المالحظة
أيضا متكررة وسبق للجهاز أن سجلها فى تقاريره
السنوية عن السنوات الماضية السابقة.
وكــشــف التقرير الــســنــوى ،أيــضــا وق ــوع الهيئة
مــخــالــفــة اســتــمــرار اســتــهــاك رصــيــد احتياطى
تنمية اإليــــرادات فــى صــرف مكافآت وانتقاالت
ومصروفات أخــرى ولموافقة مجلس إدارة الهيئة
دون استثمار المبالغ المتفق فى تنمية كل وقف
بلغت قيمتها نحو  23.5مليون جنيه.
وأفـــــادت هــيــئــة األوقـــــاف ب ــأن يــتــم اســتــخــدام
احتياطى تنمية اإليــرادات بنسبة  %10من تحفيز
ونظرا لعدم
العاملين على تنمية إي ــرادات الهيئة
ً
تــوافــر م ــوارد متاحة فــى الــوقــت الــراهــن لتحفيز
العاملين لزيادة اإلنتاجية وتنمية إيــرادات الوقف
وبما ال يتعارض مع قرار وزير األوقاف بشأن الحد

األقصى لمكافأة العاملين.
وردت اللجنة المحاسبية ،على رد الهيئة ،مؤكدة
أن لجنة المحاسبات تطلب مــن الهيئة ضــرورة
االلتزام بأحكام القانون رقم  53لسنة  1973بشأن
الموازنة العامة وتعديالته وباألخص فيما قضت
به الــمــادة التاسعة من القانون من أن يتم تقدير
اإليــرادات دون أن يستنزل منها أى نفقات وأنه ال
يجوز تخصيص مــورد معين لمواجهة استخدام
محدد إال فى األحــوال الضرورية التى يصدر بها
قــرار مــن رئيس الجمهورية بالشكل الــذى يظهر
الحسابات الختامية لكل من مجموعات التكاليف
والمصروفات واإلي ــرادات معبرة عن الواقع وبما
يتفق مع األصول والقواعد المحاسبية فى تسجيل
العمليات المالية.
وكشف التقرير المحاسبى ،وقوع هيئة األوقاف
ف ــى مــخــالــفــة أخــــرى تــتــمــثــل ف ــى تــجــنــيــب بعض
المتحصالت تحت مسمى أرصدة دائنة والصرف
منها مباشرة على مكافآت تصرف للعاملين بالهيئة
بلغت نحو  53.972مليون جنيه وهو األمــر الذى

يظهر اإليرادات والمصروفات على غير حقيقتها.
وكــــان رد هــيــئــة األوقــــــاف عــلــى ت ــدوي ــن هــذه
المخالفة ،إنها أفــادت بأنها وفقا لالئحة المالية
للميزانية والحسابات بهيئة األوق ــاف المصرية
يتم تجنيب مصاريف أتــعــاب العقود فــى حساب
خاص بحسابات التسوية ويتم الصرف منها وفقا
للقواعد التى تحددها اإلدارة وهــذا ما تقوم به
إدارة الحسابات فى هذا الشأن.
وردت لجنة «المحاسبات» بأنها طلبت من
الهيئة ض ــرورة اتــخــاذ اإلجــــراءات المحاسبية
الــازمــة التى تكفل أعمال ما قضت به المادة
التاسعة من القانون رقم  53لسنة  1973بشأن
الموازنة العامة السابق اإلشارة إليها.
واختتمت لجنة الجهاز المركزى للمحاسبات،
المكلفة بفحص مــوازنــات الحسابات الختامية،
لهيئة األوقــاف المصرية ،تقريرها السنوى ،بعدة
توصيات كان من بينها ،ضروة حضر كافة أراضى
الهيئة التى ثبت االستيالء عليها بغير وجــه حق
واستردادها بكل الطرق القانونية ودراسة السلبيات

التى أدت إلــى االستيالء عليها ،واقــتــراح الحلول
للحيولة دون تكرارها.
وحصر جميع أراضى ومخازن وعقارات وأطيان
الهيئة غير المستغلة بالتنسيق مع اللجنة الوزارية
المعنية بحصر أصول الدولة وإعداد قاعدة بيانات
وتقييم مالى لها ووضــع تصور لكيفية االستغالل
األمثل لتلك األصول بما يعظم االستفادة من المال
العام ..ووضع نظم رقابة داخلية أكثر فعالية على
مناطق الهيئة بما يمنع عمليات التواطؤ واإلهمال
التى تم اكتشافها مؤخرا من قبل الجهات الرقابية
بالدولة ،وتفعيل دور اإلدارة المختصة بالتفتيش
بالهيئة لشئونها على جميع مناطق الهيئة فى ظل
مــا انتهى إليه قــرار هيئة النيابة اإلداريـــة بشأن
التحقيقات التى أجرتها بشأن واقعة اختفاء مبلغ
 4ماليين جنيه والتى أشير إليها فى تقرير لجنة
الخطة والموازنة عن حساب ختامى السنة المالية
.2017/ 2016
كما أوصــت اللجنة باتخاذ الــازم نحو تحصيل
الــمــتــأخــرات عــن تــأجــيــر مـ ــزارع الهيئة وتحديد
المسئولية عن تأخير التحصيل وضياع االستفادة
مــن أم ــوال الهيئة واتــخــاذ اإلجــــراءات القانونية
ضد المتأخرين ،واتخاذ اإلجــراءات الالزمة ضد
المقاولين المتأخرين للتصدى لظاهرة التأخر عن
نهو األعمال فى مواعيدها وتأخر االستفادة منها.
كما شــددت التوصيات على ض ــرورة دراســة
الموقف المالى للشركات التى تساهم الهيئة
فى رؤوس أموالها وال يتحقق منها أى عوائد
مناسبة واتخاذ اإلجــراءات المناسبة لالستفادة
من هذه المساهمات ،واتباع السياسات التمويلية
السليمة والــازمــة لتصحيح الخلل فــى هيكل
التمويل ،والعمل على زيادة إيرادات النشاط فى
جميع المجاالت ليتسنى للهيئة زيــادة الفائض
القابل للتوزيع مع العمل على ترشسد النفقات
الجارية.
واختتمت اللجنة توصياتها ،للهيئة المصرية
لألوقاف ،مشددة على حضر جميع المتأخرات
على مستوى جميع المناطق التابعة للهيئة واتخاذ
اإلجــراءات القانونية الالزمة ،نحو عدم تجديد
أى تــعــاقــدات إال بعد س ــداد كــافــة المتأخرات
بحيث يــؤدى ذلــك إلــى توظيف أمــوال األوقــاف
التوظيف األمــثــل ،واتــخــاذ اإلجـ ــراءات الالزمة
لتصفية االلتزمات المستحقة ،على الهيئة تجاه
الغير فى ظل زيادتها عاما بعد اآلخر.

جهات رقابية تعيد ملف استيالء رجال األعمال على أراض مملوكة للدولة بـ« 100مليار جنيه»

أحمد صالح
كشفت مصادر بــوزارة الــزراعــة عــن ،قيام ثالث
جهات رقابية رفيعة المستوى ،بــإعــادة فتح ملف
التعدى على األراضى المملوكة للدولة ،وفتح تحقيق
موسع مع بعض رجال أعمال مشهورين ،وشخصيات
عامة تحايلوا على لجنة اســتــرداد ارضــى الدولة
وفلتوا من ردهــا بالتالعب فى األوراق ما أتــاح لهم
استمرار استيالئهم على أراضى وأمالك الدولة.
وأضافت المصادر أن أعضاء من مجلس إدارة
نقابة الفالحين وراء ،هــذه اإلجــــراءات الرقابية
وإعادة فتح التحقيق فى هذا الملف الشائك ،حيث
قدموا بالغات جديدة ضد بعض رجــال األعمال
الذين قاموا باالستيالء على أراض زراعية وأمالك
دولة ،بمليارات الجنيهات ،ورغم إدراج أسمائهم.
وأضافت المصادر أن التحقيقات الجديدة أكدت
أن رج ــال األعــمــال اســتــولــوا على أراضـــى الــدولــة
فى صفقات مشبوهة مع قيادات كبيرة فى وزارة
الزراعة والهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية،
للحصول على هذه األراضى بدون وجه حق وبأسعار
زهيدة ،دون قيمتها الحقيقية المعلنة من اللجنة

تفعيل خاصية مراقبة األراضى باألقمار الصناعية والحبس للمتورطني
العليا لتثمين أراضى الدولة.
وأضافت المصادر أن الجهات الرقابية الثالثة
مــع وزارات ال ــزراع ــة والـ ــرى والتنمية المحلية،
ستقوم بــإعــان نتائج التحقيقات خــال  40يوما
من بداية التحقيقات والتى بدأ عقب انتهاء إجازة
عيد األضحى المبارك بمقر إحــدى هذه الجهات
الفتة إلــى أن جهات سيادية تتابع عــن كثب هذه
التحقيقات مــع الــجــهــات الــرقــابــيــة ،والــتــى سيتم
إع ــان تفاصيلها نهاية سبتمبر المقبل لفضح
فساد وأالعــيــب المتاجرين بــمــقــدرات البالد،
وذلــك فى إطــار خطة إلحكام السيطرة على
أراضــى الــدولــة والحفاظ عليها من التعدى
وتحصيل مستحقات الدولة التى تم تقديرها
بـ 100مليار جنيه وكان من المفترض أن يتم
استغالل جزء كبير منها فى تنفيذ مشروع
اســتــصــاح وزراعـ ــة المليون ونــصــف فــدان
فى المبادرة التى أعلن الرئيس السيسى فى
.2016
وأش ـ ــارت الــمــصــادر إل ــى أن الفترة
المقبلة ستشهد مفاجآت كبيرة
لتوجيه ضربات قوية
بـ ــقـ ــوة الـــقـــانـــون
أبوستيت

بالتنسيق مع وزارة الداخلية لتفعيل القانون رقم
 143لسنة  ،1981بالحبس عام للمتعدين على
أراضى الدولة وتغريمهم ،وإزالــة كافة التعديات
الواقعة بالقوة الجبرية على حساب المعتدى،
ومراقبة األراضى الصحراوية عن طريق األقمار
الصناعية فى المناطق التابعة للهيئة وأراضــى
المشروعات الجديدة.
ومـــن ضــمــن مــلــفــات الــفــســاد الــتــى
تــقــوم الــجــهــات الــرقــابــيــة بــإعــادة
التحقيق فيها استيالء نقابة
الفالحين على  3000فــدان
من هيئة التعمير فى مناطق
شمال سيناء واإلسماعيلية

والواحات البحرية والوادى الجديد ووادى النطرون،
خ ــال فــتــرة حــكــم اإلخــــــوان ،وتقسيمها وبيعها
لمنتفعين مقابل  21ألف جنيه للفدان ،حيث سيتم
إعــادة التحقيق ،مع رجــال األعمال الذين حصلوا
على األراضـــى الــزراعــيــة ،بــغــرض الــزراعــة وتبين
قيامهم بتغيير الــنــشــاط مــن زراعـــى إلــى عقارى
وذلك فى طريقى مصر اإلسكندرية واإلسماعيلية
الصحراويين.
وأضافت المصادر أن الجهات الرقابية طلبت من
الدكتور عز الدين أبوستيت وزيــر الزراعة تشكيل
لجنة مــن هيئة التعمير إلع ــادة تقدير قيمة هذه
األراضــى باألسعار الحالية فى  ،2019حيث سبق
وأن تم تقديرها بـــ 56مليار جنيه فى عــام ،2015

تكليف وزير الزراعة
بتشكيل لجنة إلعادة تثمين
األراضى بأسعار 2019

سيتم تحصيلها بتطبيق منظومة الحجز اإلدارى على
األفــراد بعد فشل تطبيقها على الشركات ،السيما
بعد هــروب أصحابها من المستثمرين أو قيامهم
بتصفية الشركات بعد بيع األراضى والعقارات.
فــى ذات الــوقــت ،أعــلــنــت وزارة ال ــزراع ــة أنها
مستمرة فى تلقى طلبات تقنين وضع اليد لألراضى
الــصــحــراويــة الــجــديــدة فــى خــمــس مــنــاطــق وهــى
«الخطاطبة» و«وادى النطرون» و«البستان» و«برج
العرب ومطروح» و«الرمال والبوصيلى».
وكانت الــوزارة قد وضعت شروطا للموافقة على
تقنين وضع اليد ومنها ثبوت جدية الــزراعــات من
خالل لجان المعاينة وأال تزيد المساحة المطلوب
تقنينها على  100فــدان للفرد ،وأال تكون هناك
منازعة قضائية بين من تم حصره ،وأال تكون األرض
محل وضع اليد مخصصة لمنفعة عامة ،وفى حال
االخــال بأى شرط من هذه الشروط يعتبر تقنين
وض ــع الــيــد الغـــى ،وأضـ ــاف أن الهيئة اشترطت
الحصول على موافقة وزارة الموارد المائية والرى
بالحصول على مقنن مــائــى س ــواء كــان جوفيا أو
سطحيا ،كما اشترطت الهيئة الحصول على جميع
موافقات الهيئة العامة للمحاجر والقوات المسلحة
والبروتوكول واآلثار والبيئة.

الشارع السياسى

وزير الكهرباء يبدأ حركة
«غربلة» لرؤساء قطاعات
التجارى الفاشلين

تحظى بثقة أجهزة سيادية ولديها خبرات فى صندوق النقد الدولى

انفراد ..رانيا المشاط أقوى
المرشحين لرئاسة البنك
المركزى فى نوفمبر المقبل
إيمان عاطف
أكدت مصادر مقربة من الدكتورة رانيا
المشاط ،وزيرة السياحة ،قرب خروجها
مــن منصبها كــوزيــرة للسياحة وتوليها
منصب محافظ البنك المركزى ،خلفا
للدكتور ط ــارق عــامــر الــرئــيــس الحالى
للبنك الــمــركــزى ،والـــذى ستنتهى فترة
توليه المنصب فى شهر نوفمبر المقبل.
وأض ــاف ــت الــمــصــادر فــى تصريحات
خاصة ،أن الــوزيــرة التقت مؤخرا عددا
مــن أعــضــاء اح ــدى الــجــهــات السيادية،
على سبيل التأكد من رغبتها فى تولى
المنصب ،وبحث العديد من الموضوعات
المهمة المتعلقة بهذا الشأن ،الفتة إلى
أن اللقاءات مع هذه الجهة تكررت أكثر
مرة فى صورة مقابالت شخصية.
فيما أك ــدت مــصــادر أخ ــرى ان األمــر
ل ــم يــســتــقــر بــشــكــل نــهــائــى عــلــى رانــيــا
المشاط وان كانت هى األوفــر حظوظا
لمنصب المحافظ المركزى ،حيث تتمتع
بثقة كبيرة من بعض الجهات الرقابية
والــســيــاديــة ،إال أنـــه ف ــى ذات الــوقــت
ينافسها على نفس المنصب هشام عز
العرب رئيس مجلس ادارة بنك الـ«»ciB
والـــذى يلقى دعــمــا كبيرا مــن الدكتور
مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء.
جــديــر بــالــذكــر أن ال ــدك ــت ــورة رانــيــا
الــمــشــاط ،قبل توليها منصبها الحالى
وزي ــرة للسياحة ،دخلت فــى رحلة عمل
شاقة بدأتها كباحثة فى صندوق النقد
الــدولــى ،مــرورا بمهمة صعبة فى البنك
الــمــركــزى الــمــصــرى ،كوكيل المحافظ
للسياسة النقدية ،وعــودة إلــى صندوق
النقد مــرة أخ ــرى ،ثــم وزي ــرة للسياحة،
كــمــا أنــهــا وقـ ــد اخــتــيــرت ف ــى منصب
مستشار كبير االقتصاديين بصندوق
النقد الدولى ،ودورها فى مساندة جهود
الصندوق فى اإلشــراف والمراقبة على
األداء االقــتــصــادى لــلــدول األعــضــاء،
ومــتــابــعــة الــمــســتــجــدات االقــتــصــاديــة
العالمية لصياغة سياسات نقدية ومالية
فعالة.
وتتمتع «المشاط» ،بقائمة طويلة من
الخبرات المهنية والمؤهالت العلمية؛
حيث تشغل منصب وكيل محافظ البنك
الــمــركــزى المصرى للسياسة النقدية،
ف ــى ال ــوق ــت الــحــالــى ،وت ــق ــوم بتطوير
إستراتيجية الــســيــاســة الــنــقــديــة ،وهــو
الــمــحــور ال ــذى ُدش ــن فــى  ،2005ضمن

رانيا

برنامج االصالح المصرفى ،كواحدة من
المهام الصعبة.
وأشــرفــت على إع ــداد وعــرض تقارير
السياسة النقدية ،وتحليل تقنى لتقييم
الــوضــع االقــتــصــادى الـ ــذى تــقــرر على
أســاســة لجنة السياسة النقدية أسعار
العائد الرئيسية للبنك المركزى ،وتشارك

عزالعرب

فــى إدارة السياسة االقتصادية الكلية
للدولة؛ من خالل تصميم إطار االقتصاد
الكلى بالتعاون مــع الـ ــوزارات والجهات
االقتصادية المختصة لتحديد الفجوة
التمويلية وتحديثها بشكل دورى ،وذلك
ضمن مسئوليات أخرى.
وتولت «المشاط» ،تنسيق العالقات بين

هشام عز العرب رئيس
مجلس إدارة بنك
الـ» »CIBمدعوم بقوة
من مصطفى مدبولى
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أحمد صالح

البنك المركزى ،وصندوق النقد الدولى،
ومؤسسات التقييم والتصنيف االئتمانى
ال ــدول ــي ــة ،حــيــث تــتــصــدر الــمــنــاقــشــات
التقنية من جانب البنك المركزى ،خالل
بعثات الــصــنــدوق ،وكــانــت ضمن فريق
التفاوض على برنامج االصــاح المالى
واالقتصادى بين عامى ،2013 – 2011
إضافة إلــى تبادل الخبرات العملية مع
المؤسسات االقتصادية الدولية والبنوك
المركزية.
ومــثــلــت مــســتــشــار كبير االقــتــصــاديــن
بصندوق النقد الدولى ،والبنك المركزى
فــى اللجان المتخصصة فــى البرلمان
المصرى ،وشاركت فى اإلعداد والتحدث
فــى الــحــوارات المجتمعية عــن برنامج
االصــاح المالى واالقتصادى المصرى،
والتى بثت عبر وسائل إعالمية مختلفة،
وعملت كخبير اقتصادى أول فى صندوق
الــنــقــد ال ــدول ــى بــواشــنــطــن فــى أقــســام
مختلفة ،ومنها قسم االستراتيچيات
االقــتــصــاديــة والــمــراجــعــة ،وقــســم آسيا
والمحيط الهادى ،حيث كانت ضمن فريق
العمل المتابع القتصاديات الدول الناشئة
فى شرق آسيا مثل الهند وڤيتنام.
ـض ــا مــنــصــب نــائــب مــديــر
وشــغــلــت أي ـ ً
م ــش ــروع بــمــركــز اإلصـــــاح الــمــؤســســى
والــقــطــاع غــيــر الــرســمــى « »IRISفى
جامعة ميريالند  -كولدچ بارك بالواليات
المتحدة ،وباحث ومنسق مشروع قانون
الــمــنــافــســة ومــنــع االحــتــكــار فــى مصر،
والمعد من .IRIS
ُ
ومــثــلــت «ال ــم ــش ــاط» ،مــصــر والــســلــطــة
النقدية المصرية فى المؤتمرات والندوات
االقتصادية المحلية والدولية ،باإلضافة
إلــى عــرض مــبــادرات سياسية واقتصادية
فى مؤتمرات عديدة بصندوق النقد الدولى
« ،»IMFالبنك الــدولــى « ،»WBالبنك
األوروبــــى لــإعــمــار والتنمية «،»EBRD
الــبــنــك ال ــم ــرك ــزى األوروبــــــــى «،»ECB
الــمــفــوضــيــة األوروبــــيــــة «European
 ،»Commissionالــمــعــهــد األوروبـــــى
لدراسات دول البحر المتوسط «،»IEMed
مبادرة أسبن لدول البحر المتوسط« «�As
،»pen Mediterranean Initiative
الــيــورومــنــى « ،»Euromoneyمؤسسة
« ،»Rockefeller Brothersالجمعية
االقــتــصــاديــة األمريكية « ،»AEAجامعة
هــارفــرد ،مــركــز المعلومات ودع ــم اتخاذ
الــقــرار بمجلس الـ ــوزراء ،منتدى البحوث
االقــتــصــاديــة « ،»ERFالــمــركــز المصرى
للدراسات االقتصادية « »ECESوغيرها.

كشفت مــصــادر بـ ــوزارة الــكــهــربــاء عــن اتــجــاه
الــدكــتــور محمد شــاكــر وزي ــر الــكــهــربــاء إلجــراء
حــركــة تــعــديــات و«غــربــلــة» فــى صــفــوف رؤســاء
القطاعات والمديرين العموم ،لــإدارات العامة
والتجارى بفروع الشركات الست ،التابعة للشركة
القابضة للكهرباء ،واعادة الهيكلة اإلدارية للوزارة
والمسمات الوظيفية لمدير اإلدارات والمديرين
العموم فــى كــافــة والــفــروع اإلداريـ ــة والتجارية
التابعة للشركة فى  26محافظة من محافظات
الجمهورية.
وأضــافــت الــمــصــادر أن الــوزيــر أظــهــر غضبه
الشديد فى االجتماع األخير ،مطلع شهر سبتمبر
الــجــارى ،بــرؤســاء الــفــروع والــمــديــريــن العموم
ورؤس ــاء الشبكات ،ومــديــرى إدارت التحصيل،
مــؤكــدا لهم الـ ــوزارة فــى مــوقــف ال تحسد عليه
ومــطــالــبــة بــســداد مــديــويــنــات لــــوزارة الــبــتــرول،
قيمتها  2.160مليار جنيه منذ شهر أغسطس
الماضى ،حيث إن لجنة فض المنازعات الوزارية
قضت بجدولة ديون وزارة الكهرباء لصالح وزارة
البترول ،بواقع  2.1مليار جنيه كل ثالثة أشهر،
وألزم الشركة فى االنتظام فى السداد ،ما يزيد
العبء على ميزانية الشركة ،التى تنفق  %70من
إجماليها سنويا على أعمال الصيانة وتركيب
شــبــكــات جــديــدة ،وإحـ ــال وتــجــديــد الشبكات
المتهالكة.
وفجرت المصادر مفاجأة ،حول صعوبة األزمة
الــتــى تعانى منها وزارة الــكــهــربــاء ،وتتمثل فى
فشل محصلى الكهرباء ،فى تحقيق «التارجيت»
المستهدف ،حيث بلغت نسبة مــا تــم تحصيله
خالل شهر أغسطس الماضى ،لم تتجاوز ،%40
بينما تــأخــر عــن الــســداد فــى المواعيد
الــمــحــددة شهريا مــا يــقــرب مــن 15.8
مليون مشترك من إجمالى  26.7مليون
مشترك على مستوى الجمهورية،
وأرجــــــــع رؤســــــــاء ال ــق ــط ــاع ــات
تــراجــع مــعــدالت تحصيل الفواتير
إلـ ــى تــطــبــيــق الـــــــوزارة لــأســعــار
الجديدة ،مما تسبب فى تراجع
الــكــثــيــريــن عـــن الــــســــداد ،فى
المواعيد المقررة شهريا ،مما
أدى إلــى ضآلة إجمالى القيمة
وانخفاضها لتصبح .%40
وكانت وزارة الكهرباء قد أعلنت
عن بــدء تطبيق الــزيــادة فى أسعار
الشرائح الكهربية المستهلكة،فى
أول يوليو الماضى ،مع بداية السنة
المالية الجديدة.
الشريحة األولــى من صفر إلى  50كيلو
قرشا) للكيلو وات ساعة.
وات (ً 30
 الشريحة الثانية من  51إلى  100كيلوقرشا) للكيلو وات ساعة.
وات (ً 40
 الشريحة الثالثة من صفر حتى  200كيلوقرشا) للكيلو وات ساعة.
وات (ً 50
 الشريحة الرابعة من  201إلى  350كيلوقرشا) للكيلو وات ساعة.
وات (ً 82
 الشريحة الخامسة من  351إلى  650كيلووات ( 100قرش).
 الشريحة السادسة من  651إلى ألف كليوقرشا) للكيلو وات ساعة.
وات (ً 140
 الشريحة السابعة من يزيد على  1000كيلوقرشا) للكيلو
وات ال يحصلون على دعم (ً 145
وات ساعة.

تقرير تحصيالت
أغسطس:
 %60من
المواطنين
يمتنعون عن
سداد الفواتير
وإجمالى
المتحصالت
 %40بسبب
تطبيق األسعار
الجديدة

شاكر

«حـفر» الصرف الصحى تشعل الخالفات موظفو «القابضة للمياه» يصرخون :رئيس الشركة يحصل على
ُ
بين «التنمية المحلية واإلسكان»
 50ألف جنيه مكافآت وحوافز شهرية ..وإحنا بناخد مالليم!!!
وصلت الخالفات بين وزارتــى التنمية المحلية ووزارة اإلسكان ،إلى طريق
مسدود بعد أن وجد مسئولو وزارة التنمية المحلية تجاهال تاما من مسئولى
الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى ،بسبب انتشار الحفر وأعمال
ال ــردم ،الناتجة عن قيام الشركة بأعمال صيانة وتركيبات لخطوط المياه
والصرف ،باألحياء والمدن بالمحافظات ،مع تجاهل إعــادة رصف الطرق
والــشــوارع وردم الحفر ،وإعــادة تركيب المرافق المتضررة نتيجة هذه
االعــمــال والتى تأثرت كثيرا بعمليات الصيانة واالص ــاح والتركيب
لخطوط مياه الشرب والصرف الصحى.
وقالت مصادر مطلعة ،إن محمود شعراوى وزير التنمية المحلية
تلقى العديد من الشكاوى من مسئولى األحياء والمدن والمراكز،
خاصة فــى مناطق الحضر بتعمد الشركة إهــمــال إع ــادة تركيب
المرافق وإعــمــال الصيانة ،فــى المناطق التى تتم فيها صيانة
المياه والشرب والصرف الصحى ..األمــر الــذى اضطره لتقديم
شكوى للدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ،ضد وزارة
اإلسكان ممثلة فى شركة مياه الشرب والصرف الصحى.
تزامن ذلك مع صدور قرار من وزير التنمية المحلية ،يتيح لرؤساء
األحــيــاء والمراكز والــمــدن بالمحافظات ،بتحصيل مقابل مــادى من
الشركة وكافة فروعها بالمحافظات ،مقابل قيامها بأى أعمال صيانة أو
تركيب خطوط وشبكات للمياه أو الصرف الصحى على حد سواء.
وكان مسئولو األحياء والتنمية المحلية الحظوا فى الفترات األخيرة قيام
المقاولين المتعاقدة معهم فروع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف
الصحى ،بالتقاعس عــن اســتــخــدام آالت ومــعــدات الشركة فــى إصــاح ما
أفسدوه.

شعراوى

حــالــة مــن االســتــيــاء تعم موظفى الشركة
القابضة لمياه الــشــرب والــصــرف الصحى،
إلحساسهم بالظلم الــواقــع عليهم ،وتأخر
صرف مستحقات مالية ،مع إلغاء المكافآت
والــمــنــح الــتــى اع ــت ــادوا عــلــيــهــم ،خــاصــة مع
اقتراب العد التنازلى لبدء العام الدراسى
الجديد والتى تحتاج فيها األسر المصرية،
لمصاريف وتكاليف زائــدة ،لــزوم متطلبات
المدارس والجامعات.
وأعــلــن عــدد مــن موظفى الشركة أنهم
يفكرون فى االمتناع عن تحصيل فواتير
االســتــهــاك الــشــهــريــة ،خــاصــة فــى ظل
تجاهل مــمــدوح رس ــان رئــيــس مجلس
اإلدارة صرف مكافآت شهرية تتناسب
مــع حجم التعب والــمــجــهــود المبذول
للتحصيل الفواتير ،وكذلك المنح التى
اعتاد عليها العمال والموظفون فى كل
مناسبة تمر بهم ،فى األعياد والمناسبات
األخرى طوال العام.
فــى ه ــذا الــســيــاق ،نــشــيــر إل ــى أن رئيس
الشركة حــاول نزع فتيل األزمــة مع العاملين
من خالل القرار األخير الذى صدر برقم 38
لسنة  ،2019حيث شمل بندين األول صرف
العالوة الدورية المعتادة طبقا للقانون رقم
 203لسنة  1991والقانون  76لسنة 2019
الخاص بتقدر الحد األدنى للعالوات الدورية
لعاملين بالجهازظ اإلدارى للدولة ،والذى على
أساسه حدد «رســان «قيمة العالوة الدورية
المستحقى فى يوليو الماضى ،وبلغت نسبتها
 %7من األجر األساسى.
بينما بــلــغــت نــســبــة الــمــكــافــآت الشهرية

رسالن

«رسالن» يحاول تهدئة
األجواء ويجهز لمفاجأة
للعاملين بالشركة قبل بداية
العام الدراسى الجديد
أو المنح نحو  %3مــن األج ــر األســاســى وال
تضاف لألجر األساسى فيما بعد وال تحسب
منه ،ويقتصر فقط حسابها على اشتراكات
التأمينات االجتماعية ،وهو ما اعتبره موظفو
ومحصلو الشركة ،مالليم بجانب ما يحصل
عليه المسئولين الكبار بالشركة ،مؤكدين أن
منهم من يحصل على  50ألف جنيه شهريا،
بشكل رسمى فضال عما يحصلون عليه من
مكافآت تميز ،وبدالت ،والمشاركة فى دورات

تدريب وهمية.
وأردف «س .هـــ .و» مــوظــف بشركة مياه
الجيزة ،مؤكدا أن صبرنا نفد ،من ممارسات
عدم العدالة والتوزيع التى تنتهجها الشركة
فــى صــرف المكافآت والــحــوافــز والــبــدالت،
فضال عن المنح المتكررة فى كل مناسبات
العام ،وأضاف قائالً« :رئيس الشركة يحصل
على  50ألف جنيه مكافآت وحوافز شهرية..
وإحنا بناخد مالليم».

وعلمت «ص ــوت الــمــايــيــن» أن المهندس
ممدوح رســان رئيس مجلس أدارة الشركة
يحاول تهدئة األجواء بين الموظفين فى جميع
الفروع والقطاعات بالمحافظات ،وطلب من
مديرى الشركات الفرعية بالترويج لإلعالن
عــن مفاجأة للعاملين بالشركة ،قبل بداية
العام الدراسى الجديد ،فى تلميحات لصرف
شهرين مكافأة لكل عامل ،بعيدا عن الالئحة
األساسية للشركة القابضة.

متابعات

انتهاء األوكازيون
الصيفى  22سبتمبر

جامعة األزهر تواصل فتح باب التحويل
بين الكليات حتى  19سبتمبر
إسالم خالد

أعــلــن أيــمــن حــســام الــديــن ،مساعد وزي ــر التموين لشئون
التجارة الداخلية ،انتهاء فترة األوكازيون الصيفى فى  22من
شهر سبتمبر الحالى.
فى هذا اإلطــار ،قام قطاع التجارة الداخلية بإعداد نشرة
توعوية للمستهلك وإرســالــهــا إلــى مــديــريــات التمويين حول
األوكــازيــون الصيفى بشأن توعية المستهلك لعدم خداعه
خــال شــرائــه فــى فــتــرة األوك ــازي ــون وهــى معرفة السلع قبل
وبعد األوكــازيــون مع ضــرورة حصوله على فــاتــورة تؤكد ذلك
وحتى تمكنه فى استبدال السلع خــال الفترة التى يحددها
القانون ،وكذلك التأكد من جودة نسيج المنتج وثبات األلوان،
وكذلك عمل جولة على المحالت قبل الشراء الختيار أفضل
العروض ،وكذلك اختبار المنتج من جميع الجوانب ،وعند شراء
مالبس األطفال أحرص أن يكون فيها نسبة كبيرة من األقطان
وأن تكون المنتجات المعروضة خــال األوكــازيــون هى نفس
المنتجات التى كانت معروضة قبل األوكازيون.

فتح باب التقدم لمدرسة صناعة الحلى
والمجوهرات حتى األحد القادم

شوقى
أعــلــن د .ط ــارق شــوقــى وزي ــر التربية والتعليم أن الــمــدارس
التكنولوجيا تركز على التخصصات التى يتطلبها ســوق العمل
وتعتبر مدرسة تكنولوجيا صناعة الحلى والمجوهرات المدرسة
العاشرة ضمن مدارس تكنولوجيا التطبيقية والــوزارة تسعى إلى
افتتاح مدارس جديدة لتخصصات مدروسة بشكل كبير والطالب
الذين يلتحقون بهذه المدارس يحصلون على مميزات وفرصة
عمل.
وأعلن شوقى أنه سيتم فتح باب التقدم لمدرسة صناعة الحلى
والمجوهرات بمدينة العبور بمحافظة القليوبية حتى األحد 15
سبتمبر الجارى من الطلبة الحاصلين على الشهادة االعدادية
وهناك اختبارات قبول ال بد على من أن يجتازها وسوف ينطلق
العام الدراسى بها .2020 ،2019
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تواصل جامعة األزهــر فتح باب التحويل بين
الكليات حتى يوم  19سبتمبر .وحددت الجامعة
شروط النقل ،وذلك على النحو التالى:
أوالً :يمكن التحويل ونــقــل القيد للطالب
والــطــالــبــات الباقين لــإعــادة بالفرقة األولــى
أو اإلعــداديــة بكليات الجامعة للبنين والبنات
بالقاهرة واألقاليم فى العام الجامعى -2019
 ،2020المنتظمين والمنتسبين طب ًقا لما يلى:
أ -يــجــوز تــحــويــل ونــقــل الــقــيــد بــيــن كليات
الجامعة للطالب والطالبات الباقين لإلعادة
بالفرقة األول ــى أو اإلعــداديــة داخــل المنطقة
الــجــغــرافــيــة ويــقــصــد بالمنقطة الــجــغــرافــيــة:
المنطقة التابع لها المعهد المتخرج منه الطالب
وهــى منطقة القاهرة الكبرى ،منطقة الوجه
البحرى ،منطقة الوجه القبلى « ،بشرط استيفاء
شروط القبول والحد األدنى لمجموع الدرجات:
أصلى – اعتبارى» والــذى قبلته الكلية المحول
إلــيــهــا ع ــام الــحــصــول عــلــى الــشــهــادة الثانوية
األزهرية.
ثــانــيـاً :يــجــوز نقل قيد الــطــاب والطالبات
من منطقة جغرافية لمنطقة جغرافية أخرى
مع ضــرورة توافر الشرطين اآلتيين معا وهما:
األول أن يكون نقل القيد لكلية أو لشعبة ليس
لها نظير فى المنطقة الجغرافية للطالب أو

الطالبة ،الثانى استيفاء شروط القبول والحد
األدنى لمجموع الدرجات الذى قبلته الكلية عام
حصول الطالب على الشهادة الثانوية األزهرية.
ثــالــثــا :ال يــوجــد مــانــع مــن تحويل ونــقــل قيد
الــطــاب والطالبات المنتظمين والمنتسبين
الــمــقــيــديــن بــكــلــيــات الــجــامــعــة الــراغــبــيــن فى
االلــتــحــاق بــالــجــامــعــات والــمــعــاهــد والمعاهد
والمؤسسات التعليمية الحكومية او الخاصة
سواء داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها،
ويــنــصــح الــطــالــب بــالــتــأكــد م ــن قــبــولــه بــهــذه
الــجــامــعــات أو المعاهد قبل سحب ملفه من
الجامعة.
رابــعــا :يحظر التحويل ونقل القيد للطالب
والــطــالــبــات المنتظمين والمنتسبين بكليات
الجامعة للبنين والبنات بالقاهرة واألقاليم فى
الحاالت اآلتية:
- 1الطالب الحاصلون على شهادة تخصص
الـــقـــراءات الــمــقــيــدون بكلية ال ــق ــرآن الكريم
للقراءات وعلومها بطنطا.
- 2الطالبات الحاصالت على شهادة الثانوية
الــعــامــة الــمــقــيــدات بشعبة الــلــغــات األوروبــيــة
والترجمة الفورية بكلية الــدراســات اإلنسانية
للبنات بالقاهرة وكلية الــدراســات اإلنسانية
للبنات بتفهنا األشراف وكليات البنات األزهرية
بمدينة طيبة الجديدة وأســوان ومدينة العاشر
من رمضان.
 - 3ال يــجــوز التحويل نقل القيد للطالب
والطالبات الحاصلين على المؤهل الدراسى

قبل افتتاح الكليات والشعب التى يرغبون فى
التحويل إليها حيث ال يــوجــد جــد أدن ــى لهذه
الكليات والشعب عام حصولهم على المؤهل.
 - 4ال يجوز التحويل ونقل القيد إلى الكليات
أو الشعب أو المعاهد التى تعقد لها اختبارات
قبول من أى نوع وهى «كلية الدعوة اإلسالمية،
كليات التربية ،كلية التربية الرياضية ،شعبة
التربية بكليات الدراسات اإلنسانية بنات ،رياض
األطفال بكلية الــدراســات اإلنسانية بالقاهرة
معهد التمريض ،كلية التمريض للبنات».
 - 5ال يجوز تحويل الطالب والطالبات الذين
منحوا فرصا استثنائية للتقدم ألداء االمتحان
من الخارج.
خــامــســا -1 :ال يــجــوز للطالب أ والطالبة
الــعــدول عن التحويل – نقل القيد بعد أن تتم
الموافقة عليه واعتماده مهما كانت األسباب أو
المبررات الداعية لذلك.
 2التحويل ونقل القيد بين كليات الجامعة أومن شعبة إلى شعبة أخرى داخل الكلية مسموح
لمرة واحدة فقط خالل العام الجامعى الواحد
وال يجوز ذلك بعد انتهاء تلك المواعيد.
 - 3ال يجوز للطالب بعد الموافقة على
الــتــحــويــل نــقــل الــقــيــد واعــتــمــاده المطالبة
بالسكن الجامعى ،حيث إن ذلك قد تم بناء
على طلبه ورغبته ،ويستثنى من ذلك فقط
الطالب الــذى يتم نقل قيده لشعبة أو لكلية
ليس لها نظير بالمنطقة الجغرافية التابعة
للمعهد المتخرج منه.

استمرار فتح باب تنسيق القبول بجامعة األزهر للترجمة الفورية
تواصل جامعة األزهــر ،فتح باب تنسيق
القبول بجامعة األزهر ورقيا حتى الخميس
الــمــوافــق  12سبتمبر الــجــارى ،للطالب
والطالبات من الفئات التالية( :طالبات
الثانوية العامة  -الشهادات المعادلة -
السنوات السابقة  -إعادة القيد).
وأوضــحــت الجامعة أن التقديم لهذه
الفئات يدويا باإلدارة العامة لشئون التعليم
والــطــاب بالطابق الثالث بالنسبة لفئة
الــشــهــادات الــمــعــادلــة ،أمــا بالنسبة لفئة

الطالبات الحاصالت على الشهادة الثانوية
العامة والــراغــبــات فــى االلــتــحــاق بشعبة
الترجمة الفورية فمتاح لهن التقديم بمقر
كلية الدراسات اإلنسانية للبنات بالقاهرة.
كما أوضحت الجامعة أن فئات إعــادة
القيد للطالب والطالبات المستنفذين
لمرات الرسوب فيتم إعادة القيد للطالب
والطالبات من خالل كليته التى استنفذ
منها.
أمــا بالنسبة لفئة السنوات السابقة،

فقد تم تخصيص ثالثة مكاتب الستقبال
طالب وطالبات السنوات السابقة ،األول
بـــــاإلدارة الــعــامــة لــشــئــون التعليم بمقر
إدارة الــجــامــعــة بمدينة نــصــر ،لطالب
وطــالــبــات إقــلــيــم الــقــاهــرة الــكــبــرى ،أمــا
المقر الثانى بأمانة وجه بحرى بطنطا،
للطالب والطالبات من محافظات الوجه
البحرى ،أما المقر الثالث بأمانة الوجة
القبلى بأسيوط ،للطالب والطالبات من
محافظات الوجه القبلى.

مد سداد قسط اإلعالن الـ 8و 9و 10باإلسكان االجتماعى حتى نهاية سبتمبر
كريم سعيد
أكـــدت مــى عــبــدالــحــمــيــد ،الــرئــيــس التنفيذى
لــصــنــدوق اإلســكــان االجــتــمــاعــى ودع ــم التمويل
العقارى ،بأن ســداد الدفعة الثانية من األقساط
ربع السنوية لكل من حاجزى اإلعالن الثامن ببعض
المناطق ،وحــاجــزى اإلع ــان التاسع المحولين
بشروط اإلعالن العاشر ،وحاجزى اإلعالن العاشر
المنطبق عليهم الشروط ،مستمر حتى نهاية شهر
سبتمبر  ،2019موضحة أنه فى حالة السداد بعد
نهاية شهر سبتمبر  ،2019يتم دفع غرامة تأخير
نسبتها  %1.5من قيمة الدفعة عن كل شهر تأخير
أو جــزء من الشهر ،ويتم التعامل بــذات القاعدة
للدفعات ربع السنوية التالية.
وأش ــارت الرئيس التنفيذى لصندوق اإلسكان
االجتماعى ودعم التمويل العقارى ،إلى أنه سبق
اإلعــــان عــن مــوعــد ســـداد الــدفــعــة األولــــى من

 23سبتمبر بداية الخريف
وطول الليل والنهار يتساويان
كشف الدكتور أشرف تــادرس ،رئيس قسم الفلك السابق
وأستاذ الفلك بالمعهد القومى للبحوث الفلكية ،أن االعتدال
الخريفى وبــدايــة فصل الــخــريــف فلكيا يــوم  23سبتمبر
الحالى ،ويكون الفصل خريف بنصف الكرة الشمالى ،وربيع
بالنصف الكرة الجنوبى.
وأضـــاف رئــيــس قسم الفلك الــســابــق بالمعهد القومى
للبحوث الفلكية ،أنه فى ذلك اليوم يتساوى عدد ساعات
الليل والنهار  12لكل منهما ،الفتا إلــى أنــه فلكيا قد يصل
طــول فصل الخريف  90يوما تقريبا ،مضيفا« :ولتفسير
سبب حدوث الفصول األربعة ،نتيجة وجود الشمس فى مدار
ظاهرى بالنسبة إلى نجوم الخلفية السماوية التى تظهر ثابتة
فى السماء ،فهذا المدار يعرف بدائرة البروج ،ونتيجة دوران
األرض حــول الشمس وميل محورها على مستوى مدارها
تحدث الفصول األربعة وبالترتيب تكون الشتاء ثم الربيع ثم
الصيف ثم الخريف».

األقساط ربع السنوية خالل الفترة من أول إبريل
 2019حتى نهاية يونيو  ،2019لكل من حاجزى
اإلعالن العاشر خالل الفترة من  7نوفمبر 2018
حتى  15ديسمبر  2018والمنطبق عليهم شروط
المعلن عنهم فى آخر مارس  ،2019وكذلك
الفرز ُ
المقبول تظلمهم خــال فــتــرة فتح بــاب التظلم
من أول أبريل  2019وحتى نهايته ،وكذا حاجزى
اإلعالن الثامن – ممن هم داخل األولوية للوحدات
الجارى تنفيذها – بكل من «مركز مغاغة بمحافظة
المنيا – ومركز طلخا بمحافظة الدقهلية – ومركز
دمنهور ومركز الدلنجات بمحافظة البحيـرة –
ومــواقــع شطا وعزبة البـرج بمحافظة دمياط»،
وحــاجــزى اإلع ــان التاسع بمدينة الــســادس من
المتوافرة
أكتوبر ممن هم خارج أولوية الوحدات ُ
فــى نفس الــمــدن الـ ُـمــشــار إليها فقط المحولين
بشروط اإلعــان العاشر خالل الفترة من  5حتى
 31مارس  2019وكذلك خالل الفترة من  1حتى
 15مايو .2019

بدء الدراسة بمراكز إعداد محفظى القرآن الكريم
أعلنت وزارة األوقــــاف ،انــطــاق الــدراســة
بمراكز إعداد محفظى القرآن الكريم األحد 22
واع ومؤهل
سبتمبر،
حرصا على إعداد محفظ ٍ
ً
ومعتمد لتحفيظ القرآن الكريم وفهم معانيه.
واعتمدت األوقــاف ،نتيجة الدفعة الجديدة
للقبول بمراكز إعــداد محفظى القرآن الكريم
(الــســنــة التمهيدية األولــــى) لــلــعــام الــدراســى
2020/2019م ،على أن تبدأ الدراسة بمشيئة
الله تعالى يوم األحــد الموافق 2019/9/22م
لمدة ستة أشهر وتنتهى فى 2020/3/21م.

استمرار تلقى طلبات استالم أراضى الخريجين بسيناء
أعلنت محافظة شــمــال ســيــنــاء،إنــه تــم مد
الــمــوعــد الــنــهــائــى الس ــت ــام مــلــفــات شــبــاب
الخريجين المتقدمين لــأراضــى الــزراعــيــة
بمدينة بئر العبد حتى  18سبتمبر المقبل.
وأوضــح المحافظة إنــه تسهيال على شباب

الخريجين سيتم قــبــول الملفات بــصــورة من
إيصال تسليم أوراق شهادة الجنسية ولن يعتد
بذلك الوصل عن الفرز إال بتسليم أصل شهادة
الجنسية قبل نهايو فترة استالم األوراق.
يذكر أن محافظة شمال سيناء أعلنت طرح

أراض ــى زراعــيــة لشباب الخريجين مــن أبناء
المحافظة ،والمقيمين بها إقامة دائمة لمساحة
 2500فــدان ضمن مشروع تنمية سيناء على
المآخذ  22و 23و 25بمركز مدينة بئر العبد
بنظام القرعة العلنية.

06

دبلومة متكاملة عن الترجمة
الصحفية بنقابة الصحفيين

تعلن لجنة تطوير المهنة والتدريب بنقابة الصحفيين برئاسة
الزميل جمال عبدالرحيم وكيل أول النقابة عن بدء الحجز فى
دبلومة الترجمة الصحفية من وإلى اللغة اإلنجليزية لمدة أربعة
أشهر بواقع محاضرة أسبوعيا( ..السبت من كل أسبوع) من
الساعة الواحدة ظهرا حتى الرابعة عصرا ،تندرج من المستوى
المبتدئ للمتوسط ثم المتقدم.
محتوى التدريب:
 -1أســاســيــات الــتــرجــمــة وق ــواع ــد الــتــرجــمــة الصحفية
وأساسيات تكوين الجمل
 -2كــيــف تبنى جملة سليمة مــع ش ــرح قــواعــد الترجمة
الصحفية
 -3ترجمة سياسية ..اقتصادية ..فنية ..رياضية
 -4أصول وقواعد الترجمة الصحفية فى الصحف العربية
واألجنبية
 -5أصول الترجمة وكيفية الكتابة الصحفية وتحرير خبر
مترجم
 -6قواعد ترجمة عناوين األخبار وأهم الفوارق الفنية بين
األخبار السياسية واألخبار الخفيفة
 -7مصطلحات سياسية ودبلوماسية وإعالمية وقواعد
التدقيق اللغوى المهمة للمترجم الصحفى
 -8أفضل الممارسات الصحفية قــى الصحف المحلية
والعالمية
يقوم بالتدريب الزميل طارق عبدالغفار مدير تحرير وكالة
أنباء الشرق األوسط والمحاضر المعروف فى مجال الترجمة
واللغة اإلنجليزية.
االشتراك  600جنيه تسدد بخزينة النقابة وتبدأ الورشة يوم
السبت  21سبتمبر الجارى ولمدة أريعة أشهر.

انطالق المؤتمر العام للمحامين
برئاسة «عاشور» فى الغردقة

عاشور
تعقد نقابة المحامين ،مؤتمرها العام السنوى برئاسة النقيب
العام سامح عاشور ،بمدينة الغردقة خالل الفترة من  25إلى 28
سبتمبر.
يقام المؤتمر تحت شعار «تعديالت قانون المحاماة وأثرها
على مستقبل المحاماة» ،بقيمة اشــتــراك  1000جنية ،شاملة
اإلقامة واإلعاشة وحقيبة المطبوعات ،تسدد عن طريق النقابة
الفرعية المختصة للمسددين الشتراك  ،2019وفقا لألعداد
المخصصة لكل نقابة فرعية.
وأشــارت النقابة العامة ،إلى عدم قبولها ألى اشتراكات غير
واردة عبر النقابات الفرعية ،مضيفة أن  15سبتمبر المقبل هو
الموعد األخير لتسليم االشتراكات بالنقابة العامة.

جامعة عين شمس تفتح المرحلة الثانية
للتقدم للمدن الجامعية  22سبتمبر

تفتح الــمــدن الجامعية بجامعة عين شمس ،األحــد
 22سبتمبر الحالى ،المرحلة الثانية من بــاب التقدم
للسكن بالمدن الجامعية ،وذلك إلكترونيا على الموقع
اإلل ــك ــت ــرون ــىhttp://alzahraa.mans.edu.eg/
.studentapplications
وأكدت جامعة عين شمس أن التقدم إلكترونيا على الموقع
اإللكترونى طلبة وطالبات (القدامى – المستجدين) للعام
الجامعى .2020/2019
وأشـ ــارت الجامعة إلــى أنــه فــى حــالــة عــدم تقديم طلب
االلتحاق بالمدن الجامعية إلكترونيا ً من خالل الموقع ،لن
يتم النظر فى طلب تقدمكم للسكن بالمدن ،موضحة أنه
بعد إعالن نتيجة الطالب المقبولين سوف يتم طلب ما يثب
صحة جميع البيانات عند تقديم األوراق بالمدن الجامعية
وفى حالة ثبوت عدم صحة ألحدها يسقط حق الطالب فى
التقدم مع اتخاذ اإلجراءات القانونية.
وأوضحت الجامعة أنه ال يوجد أى تقديم ورقى على أن
يفتح باب االلتماسات الورقية بعد انتهاء التقديم ،موضحه
أنــه سيتم إعــان النتيجة إلكترونيا للطالب المقبولين
ممن تقدموا خالل الفترة المذكورة أعاله وتنطبق عليهم
شروط اإلقامة.

أجندة المحاكم
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حمادة السيد العب أسوان و 43آخرين أمام
محكمة الجنايات بتهمة االنضمام لداعش
إسالم خالد
تواصل محكمة جنايات القاهرة ،برئاسة المستشار محمد
سعيد الشربينى ،محاكمة  44متهما بينهم الالعب حمادة السيد،
العب فريق كرة القدم بنادى أســوان ،بتهمة االنضمام لداعش،
فى جلسة  14سبتمبر لسماع الشهود.
أكدت التحقيقات أن المتهمين من األول حتى السابع ،تولوا
قيادة فى جماعة إرهابية داخــل البالد بأن أسسوا  7خاليا
عنقودية ،بهدف ارتكاب جرائم اإلرهاب وتدعو لتكفير الحاكم
ووجــوب الــخــروج عليه ،وتغيير نظام الحكم بالقوة وتعطيل
الدستور والقوانين ،واالعــتــداء على أفــراد القوات المسلحة
والشرطة.
وجــاء فــى التحقيقات :المتهمون األول والثالث والثامن
والــتــاســع ومــن الــثــالــث عشر حتى الــســادس عشر والثامن
والعشرين ومــن الخامس والثالثين حتى التاسع والثالثين

والثالث واألربعين واألخير :ارتكبوا جرائم من جرائم تمويل
اإلرهـــاب ،بــأن وفــر المتهمون األول والثامن والتاسع أموال
أمــدوا بها الجماعة اإلرهابية ،ووفر المتهمون األول والثالث
واألربعون واألخير ،أسلحة نارية وذخائر أمدوا بها الجماعة،
وحاز المتهم الرابع عشر سالحا ناريا وذخائر الرتكاب أعمال
إرهــابــيــة ،تحقيقا ألغ ــراض الجماعة ،ووفــر المتهم السابع
والثالثين «طائرة بــدون طيار» مــزودة بآلة تصوير نقلها إلى
داخل البالد وتلقها المتهم الخامس والثالثين وحازها بمسكنه
ثــم نقلها ،والمتهم التاسع والثالثين إلــى المتهم السادس
والثالثين فحازها بمسكنه ،ثم نقلها إلى المتهم الثالث فأمد
بها الجماعة اإلرهــابــيــة ،وجمع المتهمون مــن الثالث عشر
حتى السادس عشر ،والثامن والعشرين ،والخامس والثالثين،
والسادس والثالثين ،والثامن والثالثين ،معلومات أمــدوا بها
الجماعة الرتكاب أعمال إرهابية ،ووفــر المتهم األول مواد
تستخدم فى تصنيع المفرقعات أمد بها الجماعة ،بينما وفر
المتهم الخامس والثالثين مالذا أمنا للمتهم السابع والثالثين

على النحو المبين بالتحقيقات.
وكشفت التحقيقات أن المتهمين انضموا إلى جماعة إرهابية
داخــل البالد مع علمهم بأغراضها وتلقوا تدريبات عسكرية
وأمنية وتقنية لديها ،بأن انضموا جميعا إلى الجماعة اإلرهابية
موضوع االتهام ،وتلقى المتهمان التاسع والعشرين ،والثالثين
تدريبات عسكرية وأمنية وتقنية ،لدى معسكراتها بشمال سيناء.
وكشفت التحقيقات :اتفقوا على ارتكاب جرائم إرهابية بان
اتفق المتهمون األول والثالث عشر والرابع عشر على قتل أمين
الشرطة «محمد سامى غازى» واتفق المتهمان الثالث والتاسع
والثالثين على قتل أفــراد الشرطة بتمركز أمنى أعلى الطريق
الدائرى بشبرا الخيمة بمحافظة القليوبية ،واتفق المتهمون
الخامس عشر حتى السابع عشر على قتل أمين الشرطة السابق
«إبراهيم قطب أبو حامد» ،واإلعالمى «إسالم البحيرى» ،وأحمد
حركان ،وسرقة أموال شركة الكهرباء المعهود بها إلى محصل
بقرية كحك بحرى بمحافظة الفيوم ،وذلــك تنفيذا ألغــراض
الجماعة اإلرهابية.

محاكمة الزيات وقنديل ومنيب والعمدة
و 6آخرين فى قضية (إهانة القضاء)

السيد

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

الزيات

تنظر محكمة الجنايات المنعقدة بمجمع المحاكم
بطرة ،المعارضة المقدمة من المحكوم عليهم المقضى
عليهم من محكمة النقض بعدم جواز الطعن المقدم من
 10متهمين فى القضية المسماة إعالميا «إهانة القضاء»
يترأسهم المحامى منتصر الزيات وعبد الحليم قنديل
ومحمد منيب ومحمد العمدة و 6آخرين فى جلسة 19
سبتمبر الحالى.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار حماده شكرى وعضوية
المستشارين ناصر بربرى وأسامة وأسامة محمد على
بسكرتارية عبد العاطى وعبد السميع فل.

متهمـا فى قضية
محاكمة ً 16
«جبهة النصرة»  16سبتمبر

المتهمون فى قضية «فساد المليار دوالر» أمام محكمة الجنايات
كريم سعيد
تــواصــل محكمة جنايات الــقــاهــرة المنعقدة
بالتجمع الخامس ،محاكمة المتهمين باختالس
مليار دوالر ،فــى القضية المعروفة إعالميا
بـ«الفساد المليار دوالر» ،فى جلسة  22سبتمبر.
كان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق،
أمــر بإحالة المتهمين فــى القضية المعروفة
إعــامــيــا بـــ«فــســاد الــمــلــيــاردوالر» إلــى محكمة
الجنايات التهامهم باختالس نحو مليار دوالر من
أموال شركة «تراى أوشن للبترول» وتهريبها الى
الدوحة ودول أخرى.
وب ــاش ــرت نــيــابــة األمـ ـ ــوال الــعــامــة بــرئــاســة
المستشار محمد الــبــرلــســى الــمــحــامــى الــعــام
األول تحقيقاتها فى القضية ،وثبت قيام المتهم
األول محمد محفوظ األنــصــارى نــائــب رئيس
مجلس اإلدارة والعضو المنتدب لشركة «تراى

أوشــن» بتحويل عــدة مبالغ من حسابات شركة
( )ocsببنكى (عودة) بسويسرا و(قطر الوطني)
بالدوحة بإجمالى  9.5مليون دوالر استولى
عليها لنفسه.
كما أثبتت اتحقيقات قــيــام المتهم الثانى
بتحويل لعدة مبالغ لحساب شركة ( )mhللتجارة
والتوريدات المحدودة المملوكة له ببنوك (بنك
قطر الوطنى بالقاهرة والدوحة وعودة بالقاهرة
وبالدوحة) التى أسسها خصيصا ليتخذها ستارا
لتحويل األموال إلى حساباته إلضفاء المسئولية
عليها بإجمالى مبلغ  .4.272.500مليون دوالر
فضال عــن قيامه بتحويل عــدة مبالغ لحسابه
الشخصى ببنك قطر الوطنى بالدوحة بإجمالى
مبلغ  4.453.443دوالر واســتــولــى على تلك
المبالغ لنفسه.
كــمــا ثــبــت مــن ســـؤال تــامــر مصطفى راغــب
نائب رئيس مجلس إدارة شركة «تــراى أوشــن»
للطاقة للشئون المالية واإلداريــة والوقائع التى
استخلصت مــن األوراق أنــهــا شــركــة مساهمة

مصرية خــاصــة يساهم الــمــال الــعــام بنصيب
فــى رأســمــالــهــا وه ــد فــى التحقيقات مــن أنــه
على إثــر مراجعة حسابات الشركة تبين أنه
خــال الفترة من فبراير  2012وحتى سبتمبر
 2012قيام المتهمين بتحويل مبلغ  18مليون
دوالر مــن حــســابــات الــشــركــة ل ــدى بــنــك قطر
الوطنى  -فرع الدوحة و نك المشرق فرع دبى
والبنك العربى اإلفريقى فرع دبى و بنك مصر
فــرع دبــى إلــى ثــاث جهات دون وجــه حق ودون
وجود أى تعامالت فيما بينهم وذلك على النحو
الــتــالــى  :أوال تحويل مبلغ  9.5مليون دوالر
مــن حسابات شــركــة .Osc .المملوكة لشركة
تــراى لوشن للحسابات الشخصية للمدعو م.
م .ا ثانيا تحويل مبلغ  4.553.443دوالر إلى
الحسابات الشخصية للمدعو م .ف .ح لبيب
الــمــديــر الــمــالــى لــشــركــة تـــراى لــوشــن للشئون
المالية ومدير عام شركة  .ocsثالثا تحويل مبلغ
 4.532.500دوالر إلــى حسابات شركة mn
للتجارة والهوائيات المحدودة المملوكة م .ف .ح.

محاكمة سعاد الخولى فى قضية غسيل األموال
تواصل محكمة جنايات القاهرة ،المنعقدة بمجمع محاكم
متهما فى القضية المعروفة إعالميا
طرة ،نظر محاكمة 16
ً
بـ»جبهة النصرة» ،فى جلسة  16سبتمبر.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى،
وبعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم والدكتور على عمارة،
وأمانة سر أحمد مصطفى ومحمد الجمل وجمال أحمد.

 23سبتمبر ..الحكم على  9متهمين
بقضية «فساد القمح»

أحمد صالح
قررت محكمة جنايات القاهرة ،المنعقدة بطرة،
برئاسة المستشار على الهوارى ،استئناف جلسات
محاكمة سعاد الخولى نائب محافظ اإلسكندرية
ســابــقــا ،وإخصائية بشركة مصر للطيران فى
اتهامهما بارتكاب جريمة غسل األموال بما قيمته
 500ألــف جنيه ،فى جلسة  24سبتمبر المقبل
لإلطالع.
وقــرر المستشار محمد فــودة ،المحامى العام
األول لنيابة الشئون المالية والتجارية ،إحالة
المتهمتين للمحاكمة ،ألنهما خالل الفترة من 22
يونيو  2017وحتى  20أغسطس  2017ارتكبتا
جريمة غسل أمـ ــوال ،قــدرهــا  500ألــف جنيه،
والمتحصلة مــن جريمة الــرشــوة ،بــأن أودعــت

سعاد

(جنايات الجيزة) تسدل الستار على قضية
(الهجوم على فندق األهرامات الثالثة)
قــررت محكمة جنايات القاهرة ،المنعقدة بطرة ،برئاسة
المستشار على الهوارى ،استكمال محاكمة  9متهمين بقضية
«فساد القمح» ،التهامهم بتسهيل االستيالء على مبالغ مالية
جنيها ،والمملوكة للشركة
قدرت بـ 7ماليين و 303آالف و833
ً
العامة للصوامع والتخزين ،فى جلسة  23سبتمبر المقبل للنطق
بالحكم.
وكــشــفــت التحقيقات ،أن المتهمين بصفتهم موظفين
عموميين من األول حتى الخامس ،سهلوا للغير -دون وجه حق
وبنية التملك  -االستيالء على أموال جهة عامة ،بأن استغلوا
وظيفتهم فى تسهيل استيالء المتهمين الــســادس ،والسابع،
والثامن ،والتاسع ،بغير حق وبنية التملك على مبالغ مالية بلغ
جنيها.
مقدارها  7ماليين و 303آالف و833
ً

تــصــدر ال ــدائ ــرة  5إرهــــاب ،بمحكمة
جنايات الجيزة ،برئاسة المستشار محمد
ناجى شحاتة ،الحكم على  26متهماً ،فى
القضية المعروفة إعالميا «الهجوم على
فندق األهرمات الثالثة» ،فى جلسة 21
سبتمبر.
وتضم قائمة المتهمين كل من  :عبد
العال عبد الفتاح ،وأحمد محمد حسن
مرسى ،وأسامة سيف سليمان ،ومصطفى
خــالــد مــحــمــد ،وأح ــم ــد مــحــمــد قــاســم،
وحــســن إبــراهــيــم حلمى ،وكــريــم منتصر
منجد ،وعبد العزيز ممدوح ،ويوسف عبد
العال عبد الفتاح ،وأحمد خالد أحمد،
ومصطفى محمود أحمد موسى دسوقى
ديـــب ،وعــبــد الــرحــمــن عــاطــف ،ومحمد
مصطفى محمد ،وكــريــم حميدة على،

وآسر محمد زهر الدين ،ويوسف محمد
صــبــحــى ،ومــحــمــد خــلــف جمعة وأحــمــد
بدوى إبراهيم ومحمود مصطفى طلب أبو
هشيمة و أحمد صالح عبد الفتاح وعلى
عاطف على الساعى ومحمود عبد القادر
عــلــى ســعــد وبــســام اســامــة محمد بطل
ويــوســف محمد عــبــده عبد النبى وعبد
الرحمن سمير رشدى.
وأســنــدت النيابة للمتهمين أنــهــم فى
الــفــتــرة مــن منتصف  2015وحــتــى 13
فــبــرايــر  2016قــــادوا جــمــاعــة أسست
عــلــى خ ــاف الــقــانــون ،وهــاجــمــوا فندق
األهـ ــرامـ ــات الــثــاثــة ،وحـــــازوا أسلحة
نارية وذخائر ،فضال عن ارتكاب جرائم
التجمهر واستعمال الــقــوة مــع الشرطة
وتخريب الممتلكات.

الخولى األمــوال فى حساب المتهمة الثانية فى
الــبــنــك بــهــدف إخــفــاء الــمــال ،وتــمــويــه مــصــدره،
والحيلولة دون اكتشاف الجريمة وعرقلة التوصل
إلى مرتكبيها.
وكشفت تحقيقات طــاهــر ســبــالــة ،وكــيــل أول
الــنــيــابــة وتــحــريــات الــرقــابــة اإلداريـــــة ،أن نائب
محافظ اإلسكندرية سابقا ،قامت بالتحصل على
 500ألف جنيه من صاحب شركة مقاوالت على
سبيل الرشوة ،مقابل إنهاء مصالحه بالمحافظة
والجهات التابعة لها ،وعرقلة وإيقاف تنفيذ قرار
اإلزالــة الصادر من حى شرق اإلسكندرية ألجزاء
من عقار وقامت باالحتفاظ بالمبلغ ثم سلمته
للمتهمة الثانية وهــى تعلم أن تلك األم ــوال من
مصادر غير شرعية بقصد إخفاء وتمويه مصدر
تلك األمــوال ،ثم حــررت المتهمة توكيال للخولى
للتصرف فى األموال.

متهمـا بـ«أحداث
محاكمة ً 15
السفارة األمريكية الثانية»
تستكمل محكمة جنايات الجيزة المنعقدة
بمجمع المحاكم بــطــرة ،إعـــادة محاكمة 15
إعالميا بـ»أحداث
متهما فى القضية المعروفة
ً
الــســفــارة األمريكية الــثــانــيــة» ،فــى جلسة 18
سبتمبر.
نعقد الجلسة بــرئــاســة المستشار أسامة
الرشيدى وبعضوية المستشارين محمد كامل
عبد الستار وسامح سعيد بسكرتارية محمود
متولى.
ـددا
كانت النيابة أسندت إلــى المتهمين عـ ً
من االتهامات ،من بينها :التجمهر وتعريض
السلم الــعــام للخطر ،وارتــكــاب جــرائــم القتل
العمد للمجنى عليه عمرو عيد عبد النبى،
وإصابة الكثيرين ،واالتــاف العمدى وتخريب
مبان مخصصة للنفع العام وتعطيل القوانين،
عالوة على حيازتهم األسلحة واستعراض القوة
وإرهاب المواطنين.

تصدر  -اليوم  -محكمة جنايات القاهرة ،المنعقدة
بمجمع محاكم طــرة ،برئاسة المستشار محمد شيرين
فهمى ،الحكم فى إعــادة محاكمة  23متهما من قيادات
وعناصر جماعة اإلخ ــوان ،فى قضية اتهامهم بارتكاب
جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البالد،
وإفــشــاء أس ــرار األمــن القومى ،والتنسيق مــع تنظيمات
العنف المسلح داخ ــل مصر وخــارجــهــا بقصد اإلع ــداد
لعمليات إرهابية داخــل األراضــى المصرية ،والمعروفة
بالتخابر مع حماس.
وكــانــت النيابة العامة قــد أســنــدت إلــى المتهمين تهم
التخابر مع منظمات أجنبية خــارج البالد ،بغية ارتكاب
أعمال إرهابية داخــل البالد ،وإفشاء أســرار الدفاع عن
الــبــاد لــدولــة أجنبية ومــن يعملون لمصلحتها ،وتمويل
اإلرهــاب ،والتدريب العسكرى لتحقيق أغــراض التنظيم
الــدولــى لــإخــوان ،وارتــكــاب أفــعــال تــؤدى إلــى المساس
باستقالل البالد ووحدتها وسالمة أراضيها.

(جنايات القاهرة) تواصل محاكمة مدير العقود
بوزارة التخطيط و 2آخرين بتهمة الرشوة
تواصل محكمة جنايات القاهرة ،المتعقدة بالتجمع الخامس،
برئاسة المستشار د .أسامة أنــور الجامع ،محاكمة مدير إدارة
العقود والمشتريات بوزارة التخطيط ومدير عام شركة الحسابات
المتقدمة «أكت» ورئيس قطاع بتلك الشركة التهامهم بطلب وتلقى
رشوة ،فى جلسة  25سبتمبر الجارى.
كشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهم «عماد .ا .ا» مدير
إدارة العقود والمشتريات ب ــوزارة التخطيط بطلب وأخــذ رشوة
من المتهم «محمد .ع  .ع» العظيم مدير عــام شركة الحسابات
المتقدمة «أكت» بواسطة المتهم الثالث «خالد .ا.ع» مبالغ مالية
على سبيل الرشوة وهى نسبة  %1من قيمة المستحقات المالية
الخاصة بشركة الحاسبات المتقدمة «أكت» طرف الــوزارة مقابل
أداء عمل مــن أعــمــال وظيفته وهــو صــرف المستحقات المالية
الخاصة بكل معاملة مالية بين الوزارة والشركة.
وتمكن عضو الــرقــابــة اإلداريـ ــة محمد الشموتى مــن تسجيل
اللقاءات بين المتهمين ورصد لقاء بين مسئول التخطيط والوسيط
أثناء تسلمه مبلغ الرشوة  300ألف جنيه ،بينما تمكن من ضبط
المتهم الثانى أثناء محاولته الهرب للخارج وتقاضى المتهم مبالغ
رشــوة قــدرت بمليون و 200ألف جنيه مقابل صرف المستحقات
المالية للشركة البالغ قيمتها  120مليون جنيه.

النطق بالحكم فى قضية «رشوة التموين»
فهمى
تــصــدر محكمة جــنــايــات الــقــاهــرة ،المنعقدة بــطــرة ،برئاسة
المستشار على الهوارى ،الحكم فى قضية عالء الدين فهمى رئيس
مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية السابق و8
آخرين فى القضية المعروفة إعالميا بـ «رشوة وزارة التموين» ،فى
جلسة  23سبتمبر.
كــان المستشار خالد ضياء المحامى ،العام األول لنيابة أمن
الــدولــة العليا ،قــد أحــال رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة
للصناعات الغذائية السابق وآخرين التهامه بطلب وتقاضى عطايا
تمثلت فى مبالغ مالية وفوائد لنفسه ولغيره على سبيل الرشوة
مقابل أدائه عمل من أعمال وظيفته وقيام باقى المتهمين بتقديم
العطايا والفوائد على سبيل الرشوة والتوسط فى تقديمها من عدد
من الشركات منها مبلغ مليونين و 700ألف جنيه ،و مبلغ  7ماليين
و 500ألف جنيه من شركة أخرى.

وفاة حسين سالم طرحت السؤال الشائك:

رموز نظام
مبارك ..أين
هم اآلن؟!!
أقام دعوى قضائية السترداد  239ألف جنيه من البنك المركزى

«نظيف» عاد للتدريس فى كلية
الهندسة بجامعة القاهرة

فهمى

يونس وفهمى
فى مدينة
اإلنتاج اإلعالمى
نـــظـــر ًا ألن غــالــبــيــة وزراء
حـــكـــومـــات مــــبــــارك كـــانـــوا
مــــن أســـــاتـــــذة ال ــج ــام ــع ــات
والــتــكــنــوقــراط ،فــقــد وجــد
غــالــبــيــتــهــم فـــــرص لــلــعــمــل
بالجامعات واألكاديميات التى
تتالءم مع تخصصاتهم ،ناهيك
عن التعيين فى مجالس إدارات
الشركات الحكومية العمالقة.
وفــى هــذا السياق تــم تعيين
المهندس حسن يونس وزيــر
ال ــك ــه ــرب ــاء األســــبــــق ،عضو
بمجلس إدارة الشركة المصرية
لمدينة اإلنــتــاج اإلعــامــى،
وأيضا أختير العميد متقاعد
ً
مهندس وزيــر النقل فى عهد
مبارك عضو ًا بمجلس مدينة
اإلنــتــاج اإلعــامــى ،باإلضافة
إلــى كونه رئيس مجلس أمناء
الجامعة المصرية للتعليم
اإللكترونى.

الــدكــتــور أحــمــد نظيف ،رئــيــس وزراء
مصر األســبــق ،والــذى توفيت والــدتــه فى
األســبــوع الــمــضــى ول ــم يحضر جنازتها
إال عــدد محدود جــداً من أفــراد العائلة،
عاد للتدريس فى كلية الهندسة بجامعة
الــقــاهــرة ،يعيش مــع عائلته فــى إحــدى
الفيلالت الفاخرة فى الشيخ زايد ،وكثيراً
ما شوهد أثناء قيامه بشراء مستلزمات
بيته بنفسه من إحــدى الموالت الشهيرة
بـ 6أكتوبر.
فى هذا السياق ،قام نظيف برفع دعوى
قضائية تنظرها حاليا ً الدائرة المدنية،
بمحكمة جــنــوب الــقــاهــرة ،رللمطالبة
باستعادة مبلغ  239ألف جنيه تم دفعهم
غــرامــة فــى قضية صــدر لصالحه حكما
بالبراءة فيها من محكمة النقض.
وأقــام نظيف الدعوى التى حملت
رقــــم  2234لــســنــة  ،2019ضد
محافظ البنك المركزى والنائب
الــعــام ،المحامى الــعــام لنيابات
جنوب القاهرة بصفتهم.
وتضمنت الدعوى ،أنه بتاريخ
 12يــولــيــو  2011صــدر
حــــــكــــــمــــــا فـــى
ً
الــقــضــيــة رقــم
 2291لسنة
2 0 1 1
جـ ــنـ ــايـ ــات
الـ ــسـ ــيـ ــدة

نظيف

زينب ،والمقيدة برقم  157لسنة 2011
كلى جنوب القاهرة بمعاقبة أحمد محمود
نظيف بالسجن لمدة  5أع ــوام وتغريمه
مبلغ مالى ،وبتاريخ  5مارس  2013نفاذًا
للحكم الــصــادر فــى الــجــنــايــة تــم سحب
مبلغ  239231جنيها مــن البنك األهلى
وبنك مصر من حساب الشاكى وتحويلهم
لــحــســاب الــنــيــابــة بالبنك الــمــركــزى ،ما
دفعه للطعن على الحكم الصادر ،وقضت
محكمة النقض بالبراءة النهائية الباتة وتم
وإلغاء الحكم فى  24فبراير .2015
وأضــافــت الــدعــوى أن الشاكى تقدم
لــصــرف المبالغ إال أنــه فــوجــئ بــأنــه تم
سحب هذه المبالغ من حسابه وتحويلها
إلى حساب النيابة العامة بالبنك المركزى
دون إعالنه بذلك فتقدم بطلب
للجنة فض المنازعات برقم
 125لــســنــة  ،2018ومــا
انتهى إليه القضاء البات
أن سبب الوفاء الذى قام به
المدعى زال بنقض الحكم
وهو يجوز للمدعى استرداد
الــمــبــالــغ الــســابــق ســدادهــا
نـــــــفـــــــاذًا لــلــحــكــم
الــصــادر بالبراءة
لــــــزوال الــســبــب
الـ ـ ــذى بــمــوجــبــه
تــم دفــع المبالغ
المطالب بها.

يوسف بطرس غالى

«األمم المتحدة» تؤجل البت فى طلب التصالح معه
ويطعن لوقف حكم حبسه وتغريمه  35مليون جنيه
لم يبت جهاز الكسب غير المشروع حتى اآلن فى طلب التصالح
المقدم مــن يوسف بطرس غــالــى ،وزيــر المالية األســبــق ،والــذى
استهدف من خالله انقضاء الدعاوى الجنائية المقامة ضده مقابل
سداد مستحقات الدولة ويرجع تأخر البت فى طلب التصالح إلى
تأخر مكتب األمم المتحدة بالقاهرة فى إرسال مفردات راتب الوزير
خالل فترة عمله مستشارا اقتصاديا بالمكتب.
وتأخر مكتب األمم المتحدة فى إرســال مفردات راتب يوسف
بطرس غالى رغم مطالبته بإرسالها لجهاز الكسب غير المشروع
أكثر من  7مرات متتالية
وكانت تقارير خبراء وزارة العدل ،أشارت إلى حصول غالى على
كسب غير مشروع يقدر بنحو  200مليون جنيه ،لكن الوزير األسبق
اعترض باعتبار هذا التقدير تضمن أمالكا ورثها عن عائلته ،وما
حصل عليه كراتب من عمله كمستشار اقتصادى لمجلس الوزراء
ومكتب األمم المتحدة بالقاهرة.
وبفحص االعتراض تبين بالفعل أن «غالى»
كان يعمل مستشارا لرئيس مجلس الوزراء
فى الفترة من  1986إلى  1993مقابل نحو
شهريا ،بجانب تنازله عن
 80ألف جنيه
ً
فيلال ملك زوجته فى بحيرة قارون بالفيوم
لصالح الدولة.
وأرس ــل جهاز الكسب غير المشروع
خــطــابــا إل ــى مكتب األمـــم الــمــتــحــدة فى
القاهرة ،استعجل فيه بيان مفردات مرتب
يوسف بطرس غالى وزير المالية األسبق،
فى الفترة من  1981وحتى ،1987
بهدف اقتطاع هــذه المبالغ
من األمــوال المطلوبة منه
بــاعــتــبــارهــا كسبت غير

بطرس

حصل على الجنسية القطرية وتنقل ما بين الدوحة وتركيا وإيطاليا

رشيد محمد رشيد يدير شركاته الخاصة بعيداً عن األضواء ويرفض العودة للسياسة

رشيد

عاد المهندس رشيد محمد رشيد وزير
الصناعة والتجارة فى عهد مبارك ،إلى
مصر فى شهر يونيو  ،2017بعد حصوله
عــلــى قـــرار مــن لجنة اس ــت ــرداد األمـــوال
بــرئــاســة الــنــائــب الــعــام المستشار نبيل
صادق بالموافقة على التصالح معه ،وذلك
بعد التوصل التفاق إلنهاء القضايا التى
أثيرت ضده.
وأكـ ــدت مــصــادر قــضــائــيــة ،أن اللجنة
قــــررت الــمــوافــقــة عــلــى الــتــصــالــح بعد
إطالعها على التقارير الرسمية التى
أكـ ــدت بــــراءة «رش ــي ــد» من
التهم المنسوبة إليه ،وأن
كافة أموال واستثمارات

عائلة الــوزيــر السابق مــوجــودة قبل توليه
وزارة التجارة والصناعة عام .2004
كانت بعض الصحف قد نشرت صورة
ضوئية مــن البطاقة القطرية لـ«رشيد»
والــتــى ص ــدرت فــى  24سبتمبر ،2013
ومــــدون فــيــهــا (الــجــنــســيــة :ق ــط ــرى) ،ما
يعنى حــصــول رشــيــد محمد رشــيــد على
الجنسية القطرية ،وحسب البطاقة ،التى
حملت رقم ( ،)25581802209كان رشيد
محمد رشيد يعيش قبل عودته فى منطقة
«الدفنة» بالعاصمة القطرية الدوحة ،وكان
يتنقل ما بين قطر وتركيا وإيطاليا.
ورغ ــم عــودتــه إال أن رشــيــد ال يظهر
فى المناسبات العامة ،ويفضل االبتعاد

تماما ً عــن األض ــواء اإلعالمية ورفــض
إج ــراء ح ــوارات تليفزيونية أو لقاءات
صحفية مكتفيا ً بإدارة شركاته الخاصة
التى كان قد تركها بعدما تولى منصبه
الوزارى فى .2014
الجدير بالذكر أن رشيد ،غادر مصر
فى عام  2011إثر ثورة  25يناير 2011
ثــم ع ــاد فــى يــونــيــو  2017مــع تسوية
كافة المنازعات الخاصة بالفترة التى
تولى خاللها حقيبة وزارة الصناعة ثم
حقيبة وزارة الــتــجــارة والصناعة بعد
دمــج القطاعين فــى وزارة واحـــدة فى
حكومة الــدكــتــور أحــمــد نظيف رئيس
الحكومة السابق.

مشروع ومن ثم قبول طلب التصالح.
من ناحية أخــرى ،تواصل محكمة جنايات القاهرة ،برئاسة
المستشار سيد عبد العزيز التونى ،فى  5نوفمبر القادم ،إعادة
إجراءات محاكمة يوسف بطرس غالى ،وزير 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.
وكــانــت المحكمة أص ــدرت حكما غيابيا ضــد غالى بالسجن
المشدد  15سنة وعزله من وظيفته وإلزامه برد مبلغ  35مليونا
و 791ألف جنيه وبغرامة مساوية لقيمة هذا المبلغ.
كانت النيابة قد أسندت إلــى «يوسف» بأنه خــال الفترة من
 2004حتى  2011بــدائــرة قسم مدينة نصر ثــان أصــدر قــرارا
وزاريا رقم  165لسنة  2005تم بموجبه تجميع نوعيات معينة من
السيارات المنتقاة المتحفظ عليها على ذمة مالكيها لدى مصلحة
الجمارك بداخل ساحة جمركية ملحقة بوزارة المالية وتصرف
فى هذه السيارات دون موافقة مالكيها بتخصيص  6سيارات
منها لموكبه الشخصى و 96سيارة لجهات أخرى.
وتبين أن تلك السيارات بقيمة  35مليونا و 791ألف جنيه،
ما أدى الستهالك هذه السيارات بغير وجه حق وانخفاض
ثمنها بالمخالفة للقانون رقــم  66لسنة  1963المعدل
بشأن الجمارك والئحته التنفيذية التى
تقضى باالحتفاظ بهذه السيارات
بحالتها لتسليمها لمالكيها بعد
ســــداد الـــرســـوم أو بيعها
وإيـــــــداع نــصــيــب مــالــكــهــا
بـــخـــزانـــة مــصــلــحــة
الجمارك.

صفوت الشريف

يفضل العزلة
ويرفض المشاركة
فى المناسبات
السياسية

بعد طعن النيابة على حكم براءته
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حبيب العادلى ينتظر حكم محكمة النقض فى قضية أموال الداخلية
يعد حبيب العادلى وزير داخلية مبارك ،أحد
أشهر وزراء الداخلية فى العصر الحديث حيث
كان أحد أسباب قيام ثورة  25يناير .2011
الــعــادلــى ل ــم تــنــتــه قــضــايــاه بــعــد ،ومـ ــازال
متهما ً فى قضية أمــوال الداخلية ،حيث يتابع
تطوراتها مع محاميه فريد الديب.
الجدير بالذكر أن النيابة العامة قامت فى
 16يونيو  2019ـ بتقديم طعن أمــام محكمة
النقض على حكم براءة «العادلى».
وأودعـــت النيابة العامة لــدى محكمة
النقض طعنا على حكم براءة حبيب
العادلى ،والمتهمين اآلخرين
ف ــى الــقــضــيــة الــمــعــروفــة
إعالميا بـــ«فــســاد وزارة
العادلى

الداخلية».
وكانت محكمة جنايات الجيزة ،المنعقدة
بــمــجــمــع مــحــاكــم طــــرة قــضــت فـــى  9مــايــو
الماضى برئاسة المستشار معتز خفاجى،
ببراءة العادلى و 8آخرين ،فى إعادة إجراءات
محاكمتهم بالقضية الــمــعــروفــة إعــامـ ًـيــا بـ
«االستيالء على أموال وزارة الداخلية».
كما تضمن الحكم تغريم حبيب العادلى،
وأحمد عبد النبى ،ومحمد أحمد ،وبكر عبد
المحسن ،وصــاح عبد القادر ،ونــوال حلمى،
وع ــادل فتحى ،وعــاء كــمــال ،ومحمد ضياء،
المعدلة بالقيد
مبلغ  500جنيه عــن التهمة ُ
والوصف من قبل النيابة ،وتبرئتهم من باقى
االتهامات.

كما قضت المحكمة بمعاقبة المتهم نبيل
ســلــيــمــان خــلــف ،بــالــســجــن لــمــدة  3ســنــوات،
وإلــزامــه بــرد مبلغ  62مليون جنيه و 120ألفا
و 212جنيها ،والــعــزل مــن الــوظــيــفــة ،وإل ــزام
جميع المتهمين بالمصاريف الجنائية ،وإحالة
الدعوى الجنائية للمحكمة المختص ،وانقضاء
الدعوى للمتهم فؤاد كمال لوفاته.
فى هذا السياق ،نشير إلى أن جهاز الكسب
غير المشروع فى وزارة الــعــدل ،كــان قد قام
برفع اسم وزير الداخلية األسبق حبيب العادلى
من قائمة الممنوعين من التصرف فى األموال
بناء على الطلب الــذى سبق وأن تقدم به بعد
حصوله على حكم بالبراءة من تهمة الكسب
غير المشروع.

الشريف

«سرور» يمارس المحاماة ويلقى محاضرات و«شفيق» يكتفى بحضور العزاءات
جاءت وفاة رجل األعمال الهارب حسين سالم فى إسبانيا ،لتعيد إلى ذاكرة الرأى
العام أسماء وقضايا رموز وقيادات نظام الرئيس األسبق حسنى مبارك ،حيث
كان الرجل قد تصالح مع الدولة وسدد المبالغ المطالب بسدادها ،ومع ذلك لم
يعد إلى أرض الوطن بل ولم يدفن فى مدافن أسرته.
وألن «سالم» لم يكن هو وحده المتهم فى قضايا فساد وتربح ،بل كان غالبية
رجال هذا النظام من المتهمين ،ومنهم من تورطوا معه فى نفس القضايا
وآخرون كانت لهم قضايا أخرى ،بينما لم توجه أى تهم للبعض ،واألغرب أن
هناك من رموز هذا النظام البائد من يعملون فى مناصب مرموقة حالياً داخل
مصر وخارجها ،ولعل أبرز هؤالء الدكتور كمال الجنزورى رئيس الوزراء فى عهد
«مبارك» ،والوحيد الذى عاد إلى منصبه بعد ثورة يناير  ،2011خل ًفا لعصام
شرف ،على خلفية ترويج أنباء عن أن «الجنزورى» كان على خالف مع مبارك،
وأن األخير تعمد اقصاءه ،وبالرغم من أن الجنزورى ترك رئاسة الحكومة فى
بدايات حكم نظام اإلخوانى محمد مرسى ،ولم يكن ضمن رموز ثورة  30يونيو،
ولكنه عاد إلى أداء دور مهم داخل نظام الرئيس عبد الفتاح السيسى ،حيث
يعمل مستشارا اقتصاديا للرئيس ،وكان هو وراء إعادة إحياء مشروع توشكى،
رغم االنتقادات التى وجهت إليه.
وبعد إقالة الجنزورى من رئاسة الحكومة بعدة سنوات ،قرر مبارك تعيين
الدكتور أحمد نظيف قبل ثورة يناير ،وألن حكومة «نظيف» كانت مسمارا من
المسامير األخيرة فى نعش النظام المباركى ،لذلك عقب سقوط النظام وجهت
له عدة تهم تتعلق بالفساد والتربح ،ولكن تمت تبرئته منها وحالياً عاد نظيف
لعمله األصلى كأستاذ فى كلية الهندسة ،ويعيش حياة هادئة مع زوجته زينب

شفيق

سرور

التى كان قد تزوجها قبيل سقوط النظام ،وأنجبت طفلته مريم وقتما كان الرجل
مسجونًا على ذمة قضايا الفساد.
وخالل أحداث يناير  ،2011حاول مبارك استرضاء الثوار بإقالة حكومة نظيف
وتعيين أحمد شفيق الذى كان وزيرًا ناجحاً للطيران ،وبعد أن فشل «شفيق»
فى محاوالت إعادة ترشيح نفسه لرئاسة الجمهورية وعاد أو أعيد من اإلمارات
بطريقة غامضة ،أعلن اعتزال السياسة ،تاركاً حزب الحركة الوطنية الذى كان
قد أسسه وأداره من اإلمارات ،وحالياً ال يظهر إال فى سرادقات العزاء لتقديم
واجب العزاء ،كلما رحل أحد أصدقائه أو أقاربه ،كما ظهر مؤخراً فى حفل زفاف
إحدى قريباته وشهد على عقد القران.
أما الدكتور فتحى سرور رئيس مجلس الشعب فى عهد مبارك فقد عاد إلى

تدريس القانون الجنائى بكلية الحقوق جامعة القاهرة ،كما يمارس المحاماة
فى مكتبه الفخم ،ويحضر الندوات التى يدعى إليها ليحاضر فى علوم القانون.
وألن فاروق حسنى كان وزير ثقافة مدلل ،يرفض أن يتقاضى راتباً ويرفع
شعار «االستقالة فى جيبى» ،حينما مثل أمام نيابة الكسب غير المشروع لم
ينكر أن لديه ثروة تقدر بمليار جنيه ،وتباهى بقدرته على إثبات مصدرها من
عمله كفنان تشكيلى عالمى ،حظى بجناح فى متحف اللوفر الفرنسى ،وحالياً
تفرغ حسنى لفنه ،ويقيم معارض عالمية للوحاته يحضرها غالبية نجوم الفن
والمجتمع على المستويين المحلى والعالمى.
وعلى ذكر النجاح على الصعيد الخارجى ،من المعروف أن محمود محيى الدين،
وزير االستثمار فى عهد مبارك ،والصديق المقرب من نجله ووريثه جمال،
بالرغم من انتمائه إلى عائلة اشتراكية ناصرية ،إال أنه يعمل حالياً فى منصب
مرموق داخل البنك الدولى.
ولم يكن جميع رموز النظام األسبق من المحظوظين فهناك زكريا عزمى –
رئيس الديوان -الذى دأب خالل التحقيقات التى أجريت معه ،على أن يؤكد
أنه «راجل غلباااااان» على طريقة عادل إمام فى مسرحية «شاهد مشفش
حاجة» ،وبعد خروجه من محبسه يعيش «عزمى» حياة هادئة مع زوجته
الصحفية بهية حالوة ،وال يظهر إال فى واجبات العزاء ليتحدث بنفس األسلوب
ويصف نفسه بأنه راجل غلبان حرم من اإلنجاب ووحيد وملوش حد.

إيمان بدر

فاروق حسنى مشغول بمعارض الفن التشكيلى ومحمود محيى الدين فى البنك الدولى وزكريا عزمى مازال «غلبان»
والى وسليمان وابن عز ابتعدوا عن السياسة ورفعوا شعار التصالح هو الحل

حوت الحديد سدد مليارًا و 700مليون ووزير الكنتالوب أهدر  700مليون
ال يختلف اثنان على أن الحزب الوطنى المنحل
كــان قلعة مــن قــاع الــفــســاد ،ومــرتــع لكبار حيتان
التربح واالحتكار ،نتاج التزاوج الحرام بين السلطة
والمال ،والغريب أن بعض هؤالء فاحت رائحتهم إبان
عهد مبارك نفسه ،وكانت قضايا فسادهم بمثابة
مسامير أخيرة فى نعش نظامه ،ومنهم من تمت
اإلطاحة به برعاية مبارك األب لصالح جمال االبن،
ولعل أبــرزهــم وزيــر الــزراعــة واستصالح األراضــى
يوسف والى ،الذى كان أمينا ً للحزب الحاكم لسنوات
طويلة ،وأحد أهراماته الثالثة المعروفة بالحرس
الــقــديــم مــع كــمــال الــشــاذلــى رحــمــه الــلــه وصــفــوت
الشريف ،وحينما اتجهت خطة ســوزان مبارك إلى
تصفية هؤالء لتصعيد رجال نجلها جمال والحرس
الجديد ،وقتها تفجرت إعالميا ً قضية المبيدات
الزراعية المسرطنة ،وقيل أن «والى» هو من أفسد
زراعــات القمح والقطن لصالح الكنتالوب ،إلى أن
أقيل من أمانة الحزب ومن وزارة الزراعة.
وفى أعقاب ثورة يناير  2011واجه يوسف والى
العديد من القضايا فى مقدمتها قضية فساد
األراضــى الزراعية وبيعها بثمن بخس لتتحول
إل ــى فــيــلــات ومــنــتــجــعــات ،كــمــا شـــارك رجــل
األعمال الراحل حسين سالم فى قضية
أرض جزيرة البياضية ،حيث
واجـــه تهمة إه ــدار
 700مليون جنيه
عــلــى الـــدولـــة،
إال أن تــلــك
القضايا انتهت
سليمان

يــعــيــش صــفــوت الــشــريــف أشــهــر وزراء
اإلعـــام فــى العصر الــحــديــث وأمــيــن عام
الــحــزب الــوطــنــى المنحل ورئــيــس مجلس
الــشــورى األســبــق فــى عــزلــه تــامــة ويرفض
الظهور فى المناسبات العامة والسياسية.
صــفــوت رغــم حصوله على الــبــراءة عن
طريق التصالح فــى معظم القضايا التى
سبق اتــهــامــه فيها ،إال أنــه ينتظر إغــاق
ملفات كل القضايا الكثارة ضده هو ونجليه
أشرف وإيهاب.
فى هذا اإلطــار ،نشير إلى أنه فى بداية
ال ــع ــام الــحــالــى،
تـ ــمـ ــكـ ــن جـــهـــاز
الـ ــكـ ــسـ ــب غــيــر
الــمــشــروع وهيئة
الرقابة اإلداريــة
مـــــن اســـــتـــــرداد
ثــــــاث فــيــلــات
ٍ
أراض
وقــــطــــع
بــمــا عــلــيــهــا من
مـ ــنـ ــشـ ــىآت مــن
عــدد من زوجــات
وزراء ســابــقــيــن
بــمــنــطــقــة لــســان
الـــــــــــوزراء عــلــى
البحيرات المرة
مــبــاشــرة بــقــريــة
أبـــــوســـــلـــــطـــــان
التابعة لمركز ومدينة فايد.
وشملت هذه الفيلالت فيال كل من إقبال
هانم محمد عطية ،حــرم الدكتور صفوت
الــشــريــف ،رئــيــس مجلس الــشــورى ووزيــر
اإلعــام السابق بمساحة قدرها  970مترا
مربعا بما عليها ،وفيلال مصطفى زكى بدر،
نجل وزير الداخلية السابق ،بمساحة 1696
مترا مربعا مبانى ،باإلضافة إلى مساحة 3
قــراريــط و 17سهما مسطح أخضر ،وكذا
فيلال مــنــى ص ــاح الــديــن الــمــنــيــرى ،حــرم
المهندس محمد إبراهيم سليمان ،وزيــر
اإلسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
السابق ،بمساحة  400متر مربع مبانى،
باإلضافة إلى مساحة  12قيراطا مسطح
أخضر.
من ناحية أخرى نشير إلى أنه أثناء نظر
محكمة جــنــايــات الــقــاهــرة ،المنعقدة فى
التجمع الخامس ،جلسات إعــادة محاكمة
صفوت الشريف ،ونجليه إيــهــاب وأشــرف
التهامهم بالكسب غير المشروع واستغالل
الــنــفــوذ فــى جنى ث ــروة طائلة بــطــرق غير
مشروعة.

حصل على براءة
بالتصالح فى
معظم القضايا
التى اتهم فيها
هو ونجاله

بالتصالح ،وص ــدرت ق ــرارات إلــغــاء منع والــى من
السفر وإلــغــاء التحفظ على أمــوالــه ،ليخرج من
المحاكم إلى مستشفى الزراعيين بالدقى بعد أن
ساءت حالته الصحية.
وال ترتبط قضايا فساد هذا النظام بوالى فقط،
ولكن هناك أيضا ً وزيــر اإلسكان القوى الــذى كان
هو اآلخر من أوتاد الفساد لعصر مبارك ،وتفجرت
قضايا فساده إبــان حكم المخلوع أيضاً ،ولكن لم
يحدث ذلــك بتدبير من السلطة ،بل كانت قضايا
فــســاد وزي ــر اإلســكــان إبــراهــيــم سليمان عبأ على
ظا للرجل بمقعده الوزارى
النظام ،الذى ظل محتف ً
أكثر من  12عاماً ،بل وأصر مبارك نفسه على أن
يضمه للحزب الــوطــنــى ويرشحه

قــدم الــدكــتــور يــاســر كــمــال الــديــن ،دفــاع
«الشريف» ،مستندا للمحكمة يفيد التنازل
عــن  4قطع أراض بمنطقة فــايــد قيمتها
 ٤٤مليون جنيه مقابل ما ورد من عجز فى
تقرير لجنة الخبراء.
كما قــدم شــهــادة أخ ــرى تفيد بــأال وجه
إلقــامــة الــدعــوى عــن الــجــرائــم المنسوبة
للمتهم أشـــرف صــفــوت الــشــريــف بقيمة
إجمالية قدرها  ١٥٠مليون جنيه ،إضافة
إلى أن التقارير الفنية قد خلصت بصحة
وس ــام ــة اإلجــــــــراءات الــقــانــونــيــة بــشــأن
الــعــقــارات واألراضــــى المملوكة لصفوت
الشريف وأوالده ،وأنهى طلباته بإرجاء نظر
القضية لحين إنهاء إجراءات التصالح.
تجدر اإلشارة إلى أن النيابة العامة كنت
قد قالت فى قرار إحالة الشريف للمحاكمة
الجنائية إنــه ونجليه (إيــهــاب وأشـــرف)
متهمين بتحقيق كسب غير مشروع قدره
 300مليون جنيه.
وأضافت أن صفوت الشريف قام بتحقيق
كــســب غــيــر مــشــروع مــقــداره  300مليون
جنيه ،وكان سبيله فى تحقيق ذلك الكسب
هــــو اســتــغــالــه
لــــــمــــــواقــــــعــــــه
الــوظــيــفــيــة الــتــى
تــــــوالهــــــا مــنــذ
كـــــــــان رئـــيـــســـا
لــلــهــيــئــة الــعــامــة
لــاســتــعــامــات
مــــرورا برئاسته
التــحــاد اإلذاعـ ــة
وال ــت ــل ــي ــف ــزي ــون
وكــوزيــر لإلعالم
ورئــيــس لمجلس
الشورى.
فـــــــــــى هــــــــذا
الــســيــاق ،عقدت
م ــح ــك ــم ــة جــنــح
مستأنف التهرب
الــضــريــبــى الــمــنــعــقــدة بالتجمع الخامس
برئاسة المستشار كمال مسعود ،وعضوية
كل من المستشارين عبدالرحيم الخطارى
ومصطفى العفيفى ،وســكــرتــاريــة محمد
صــبــحــى ،يـ ــوم الــســبــت الــمــاضــى جلسة
إجــراءات تصالح أشــرف صفوت الشريف
رئيس مجلس إدارة شركة «برايم بيكتشرز
إيجيبت» للمرئيات وســداد مبلغ  500ألف
جنيه فــى اتــهــامــه بالتهرب الضريبى من
المبيعات عــن الــشــركــة ،إلتــمــام إجـــراءات
التصالح.

نجله أشرف سدد
 500ألف جنيه
للتصالح فى
قضية اتهامه
بالتهرب الضريبى

على مقعده النيابى فــى الجمالية ،ليكون أحد
رجــال نجله جمال ضمن الحرس الجديد ،إال أن
قضايا الفساد حاصرته حتى استقال من عضوية
البرلمان.
وعقب ثــورة يناير حكم على سليمان بالحبس
 3ســنــوات فــى قضية عرفت بقضية ســوديــك ،ثم
واجــه تهمة اإلض ــرار بالمال العام بما قيمته 28
مليون جنيه بسبب تسهيل استيالء رجل األعمال
سمير زكى عبد القوى على أرض بمنطقة الحزام
األخضر ،ومثلما حدث ليوسف والى بدأت بالفعل
إجــــراءات الــتــصــالــح ،كما بــدأ الــرجــل رحلته مع
المرض ،حيث ظهر فى جلسات
المحاكمة األخيرة

والى

مستندا على من حوله.
واهنا مريضا ً
ً
ً
ومن المرض والشيخوخة إلى الشباب والوسامة،
حيث ظــل أحمد عــز حــوت الحديد يتباهى بأنه
ثــراء وجاذبية
سنا وأكثرهم
أصغر رمــوز النظام ً
ً
للنساء ،حيث ت ــزوج م ــرات عــديــدة وع ــرف بأنه
موسيقار وعــازف درامــز موهوب ،عمره  40عاما ً
وثروته  40مليار جنيه ،كما كــان أقــوى من شغلوا
منصب أمين تنظيم الحزب الوطنى وعرف بالرجل
الحديدى وطفل الرئيس المدلل.
وألنـ ــه هــو اآلخـ ــر ك ــان عــبــأ عــلــى الــنــظــام تمت
اإلطــاحــة بــه مــن أمــانــة التنظيم بــمــجــرد ان ــدالع
ثــورة يناير ،وخلفه ماجد الشربينى ،وسرعان ما
واجه إبن عز  3تهم هى تراخيص الحديد وحديد
الدخيلة وغسيل األمــوال ،استولى من خاللها على
مليارات بالكسب غير المشروع ولكن مع فتح باب
المصالحات تم تسوية تلك القضايا وكان آخرها
قضية غسل األمـــوال ،حيث ســدد الــرجــل مبلغ
مليار و 700مليون جنيه للدولة ،وعــاد ليواصل
توسعا
إدارة مصانعه التى لم تتوقف بل ازدادت
ً
إبان فترة حبسه على ذمة هذه القضايا.
ولــم يبتعد «عــز» عــن السياسة بمزاجه مثلما
فعل غيره ،ولكنه أعلن عن نيته الترشح لعضوية
المجلس النيابى الحالى ،ثم تم استبعاده بحكم
قضائى ،ومــن وقتها اكتفى بإمبراطورية الحديد
الــتــى ص ــارت مــن أكــبــر قــاع تلك الصناعة على
مستوى العالم ،وعادت إعالناتها الرمضانية
تــقــطــع عــلــيــنــا مــتــابــعــة مــســلــســات
وبرامج رمضان.
عز

 3لواءات تقلدوا مناصب فى عهد مبارك وعادوا فى نظام السيسى

مصيلحى وشوشة وعابدين
رجال لكل العصور
يعتقد البعض أن عــبــارة رجــل لكل العصور،
تطلق على الشخص الذى يأكل على كل الموائد
ويتلون مــن زمــن إلــى آخــر ،والحقيقة أن فكرة
تــومــاس مــور التى صاغتها الــروايــة اإلنجليزية
«مان فور أول سيزونس» ،تتحدث فى األصل عن
رجل القيم والمبادئ التى ال تتغير وال يجوز أن
تتبدل وتبقى صالحة لكل العصور.
وتنطبق تلك الــفــكــرة أيــض ـا ً على أهــل الثقة
أحــيــانـا ً وأهــل الخبرة والــكــفــاءة أحــيــانـا ً أخــرى،
وبالبحث فى السيرة الذاتية لثالثة من رموز نظام
الرئيس األسبق حسنى مبارك ،نجد أن اللواء
مهندس أحمد زكى عابدين هو أحد هؤالء الذين
تنقلوا بمناصبهم الرفيعة من عصر إلى آخر ومن
نظام أسقطته ثورة إلى نظام الثورة ذاتها ،حيث
كان «عابدين» محافظا ً لكفر الشيخ فى أواخر
عهد مبارك ،ثم أصبح وزيراً للتنمية المحلية فى
حكومة هشام قنديل إبان عهد الرئيس المعزول
الراحل محمد مرسى ،وهو اآلن رئيسا ً للعاصمة
اإلداري ــة الجديدة ،بوصفه أحــد رجــال التعمير
فــى األســـــاس ،حــيــث كــان
فى عهد مبارك يشغل
منصب رئيس الهيئة
الــهــنــدســيــة لــلــقــوات
الــمــســلــحــة ورئــيــس
الــجــهــاز الــمــركــزى
للتعمير.
ومـــــــــن الــــــلــــــواء
مهندس

مصيلحى

عابدين إلى اللواء مهندس على مصيلحى ،وهو
اآلخر من خريجى الكلية الفنية العسكرية ،حيث
شغل فى عهد مبارك منصب رئيس الهيئة العامة
للبريد ثم أصبح وزيراً للتموين والتجارة الداخلية
ف ــى حــكــومــة أحــمــد نــظــيــف ،واحــتــفــظ
بمنصبه عقب قيام ثورة يناير ،حيث
استمر وزيـــراً لنفس الحقيبة فى
حكومة أحمد شفيق التى استقالت
فيما بعد ،ووقتها عاد «مصيلحى»
إلى دائرته بمحافظة الشرقية،
وأسس قاعدة جماهيرية جعلته
يــحــصــد أعــلــى نــســبــة تصويت
فــى انتخابات مجلس الــنــواب
الـــحـــالـــى ،وان ــت ــخ ــب رئــيــس ـا ً
للجنة االقتصادية بالبرلمان،
ولكنه تقدم باستقالته خالل
الفصل التشريعى األول ،وقتما
تــم اخــتــيــاره ليعود إلــى حقيبة
التموين ،خلفا للدكتور خالد
حــنــفــى الـــــذى كــــان قـــد تــقــدم
باستقالته ،ومــــازال مصيلحى
يــشــغــل مــنــصــب وزيــــر الــتــمــويــن
والــتــجــارة الداخلية ،وانتقل بها
من حكومة شريف إسماعيل إلى
حكومة مصطفى مدبولى الحالية.
أمـ ــا الـــلـــواء الــثــالــث فــهــو ليس
مهندسا ،ولكنه اللواء محمد شوشة
خريج الكلية الحربية ،الــذى كان
قــائـ ًـدا لــقــوات حــرس الــحــدود فى
عــهــد م ــب ــارك ،ث ــم عــيــنــه األخــيــر
محافظا ً لجنوب سيناء عام ،2010
ويــتــولــى حــالــي ـا ً مــنــصــب محافظ
شمال سيناء خلفا لــلــواء السيد
حرحور.

هالل

على الدين هالل ومفيد شهاب
بين التدريس فى الجامعة
والقليل من الظهور اإلعالمى
مــن أشــهــر أســاتــذة الجامعات
فــى نظام مــبــارك يأتى الدكتور
مفيد شهاب أستاذ القانون الدولى
بجامعة الــقــاهــرة وعــضــو فريق
التحكيم الــدولــى الــذى نجح فى
اســتــرداد طــابــا ،وع ــادة مــا يظهر
الــدكــتــور مــفــيــد فــى مــداخــات
هاتفية لقنوات فضائية قليلة
إبـــان االحــتــفــال بــإحــيــاء ذكــرى
اســتــعــادة طــابــا ،وهــو اآلن يعمل
أســتــاذ للقانون الــدولــى بجامعة
الـــقـــاهـــرة ،ورئـــيـــس الــمــجــلــس
االســتــشــارى للجامعة العربية
المفتوحة.
وإذا كان شهاب مقال فى ظهوره
اإلعــامــى فمثله أيــضـ ًا الدكتور
عــلــى ال ــدي ــن هــــال ،الــــذى كــان
عميدا لكلية االقتصاد والعلوم
الــســيــاســيــة ،ثــم وزيــــرا للشباب
والرياضة وأمين ًا لإلعالم بالحزب
الــوطــنــى فــى عــهــد مــبــارك ،ولــم
تثبت إدانــتــه هــو وشــهــاب فــى أى
قضايا فساد ،ولذلك اكتفى هالل
بعمله كأستاذ للعلوم السياسية
ـادرا ما يظهر
بجامعة القاهرة ،ونـ ً
فى وسائل اإلعالم.
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بمناسبة اليوم العالمى لمحاربته

سنويـا نتيجة لالنتحار
مليون شخص يموتون ً

االنتحار..

مــن مــفــارقــات الــقــدر أن يــحــل الــيــوم العالمى
لمحاربة االنتحار على مستوى العالم ،بالتزامن مع
اإلقبال الجماهيرى منقطع النظير على فيلم «الفيل
األرزق» الذى عرض فى مصر خالل عيد األضحى
مــؤخــرا ،ومـ ــازال يــعــرض ويتهافت الــشــبــاب على
ً
مشاهدته حتى اآلن.
علما بأن غالبية متابعى أخبار حبوب الهلوسة،
ً
حاليا حبوب الفيل األزرق ،التى
وأشهرها وأغالها
ً
دارت حولها أحــداث الفيلم ،يعتقدون أنها مجرد
حبوب لعمل دماغ ،دون أن يعلمون أن اإلحصائيات
العالمية تؤكد أن  %75ممن يتعاطونها يقدمون على
االنتحار.
وإذا ك ــان الفيلم قــد ع ــرض فــى شــهــر أغسطس
ومــــازال يحظى بــمــشــاهــدة ضخمة خ ــال سبتمبر
أيضا احتفال العالم
الجارى ،فقد شهد نفس الشهر ً
باليوم العالمى لمحاربة االنــتــحــار ،فــى العاشر من
سبتمبر ،حيث يتم إحياء ذكــرى دعــوة انطلقت تحت
شعار« :شمعة مضيئة بجوار النافذة» ،وقد كان هذا
شعار الــدعــوة التى وجهتها الــرابــطــة الــدولــيــة لمنع
االنــتــحــار ،بــالــتــعــاون مــع منظمة الصحة العالمية،
بمناسبة اليوم العالمى لمنع االنتحار ،بغرض توجيه
رسالة أمل وتفهم لمن يحاولون إنهاء حياتهم بسبب
شعورهم باليأس وفقدان األمل.
ومــن ثم يصبح الهدف من تلك الــدعــوة هو تعزيز
العوامل الوقائية وغرس األمل ،من خالل رفع الوعى
لدى المجتمع العلمى وعامة الناس بأن االنتحار يمكن
الوقاية منه ،ولكن للحد من عــدد الوفيات الناجمة
عنه يجب التصدى لوصمة الــعــار والصمت اللذين
ـادة ما ينكر أهل
مــازاال يحيطان باالنتحار ،حيث عـ ً
خاصة إذا كان ينتمى إلى
منتحرا،
المتوفى أنه مات
ً
ً
المجتمعات العربية والشرقية.
أما على مستوى العالم ،فتؤكد األرقام أن ما يقرب
سنويا يموتون نتيجة لالنتحار فى
من مليون شخص
ً
جميع أنحاء العالم ،وفى إقليم شرق المتوسط ،يؤدى
االنتحار إلى موت ما يقدر بـ  36 000شخص سنوياً،
كما يعد االنتحار واحداً من األسباب الثالثة الرئيسية
للوفاة بين من هم فى الفئة العمرية األكثر إنتاجية من

من فقر والد
الغالبة إلى إحباط
أبناء الذوات
إيمان بدر

الناحية االقتصادية (من  44-15سنة) ،واالنتحار هو
السبب الرئيسى الثانى للوفاة فى الفئة العمرية -15
 19عاماً.
أيضا لخطر كبير فى كثير
السن
كبار
يتعرض
فيما
ً
مــن الــبــلــدان ،حيث تشير البيانات إلــى أن معدالت
االنتحار السنوية فى الدول األعضاء بمنظمة الصحة
العالمية تصل إلــى  20شخصا لكل  100000من
ـضــا أن أكثر الفئات المعرضة
السكان ،ولــوحــظ أيـ ً
لالنتحار نتيجة المتغيرات االجتماعية واالقتصادية
هى الــذكــور ،وغير المتزوجين ،والفئة العمرية من
ـامــا ،والعاملون فــى الــحــرف اليدوية،
 20إلــى  40عـ ً
والعاطلون عن العمل.
تحديدا ،تعرف
وعلى ذكر المتغيرات االقتصادية
ً
الجمهور على سعر حبوب الفيل األزرق التى قفزت من
ألف جنيه للـ 3أقراص إلى ألف جنيه للقرص الواحد،
خالل الفترة من عرض فيلم «الفيل األزرق» بجزئه
مؤخرا ،وبرر بطل
األول ،وحتى عرض الجزء الثانى
ً
الفيلم كريم عبدالعزيز هذا االرتفاع بأنه نتيجة تعويم
الجنيه خالل أحداث الفيلم ،كما تعاملت معه الديلر
من خالل ماكينة الفيزا كارت ،وهو ما يؤكد أن تعاطى
هــذه الحبوب ســواء بهدف االنتحار أو عمل دمــاغ،
هو أمر يقتصر على أبناء األثــريــاء ،ممن يعانون من
أيضا
الملل والفراغ واإلدمان ،فيما يقبل أبناء الغالبة ً
على االنتحار بسبب الفقر والعنوسة وعدم الحصول
على عمل وعــدم الــقــدرة على الـــزواج ،ولكنهم بدل
الفيل األزرق يتناولون حبوب سامة تباع فى محالت
ـاصــة فــى الــريــف واألقاليم،
المبيدات الــزراعــيــة ،خـ ً
وتستخدم فــى حفظ الــغــال والقمح مــن التسوس،
وتبين أن لها نفس تأثير سم الفئران ،الذى طالما كان
وسيلة المراهقين والمراهقات للوصول إلى اآلخرة،
حال عدم توافر هذه الحبوب.
وبين الطبقتين الريفية الفقيرة والثرية المتحررة،
تظهر طبقة متوسطة حتى فى االنتحار ،يلجأ أبناؤها
إلــى التخلص من حياتهم من خــال ألعاب اإلنترنت
وجروبات الفيس بوك ،والتى كان أشهرها لعبة «الحوت
األزرق» ،الــتــى لــم يجربها أحــد مــن المراهقين بل
والشباب الناضجين إال وانتقلت به إلى العالم اآلخر.

الفيل األزرق ينافس الحوت األزرق
مصر
فى
االنتحار
معدالت
تصاعد
أسباب
على دفع الشباب نحو إنهاء حياتهم
بهدف التخلص من المشاكل االقتصادية واالجتماعية

فيما يتعلق بمصر ،كشفت اإلحصائيات
عن تطور معدالت االنتحار خــال السنوات
الماضية ،حيث جــاءت مصر عــام  1987فى
المركز  96على مستوى العالم من حيث عدد
األفــراد المقبلين على االنتحار ،ثم شهد عام
 2007وقوع  3708حاالت انتحار متنوعة من
الذكور واإلنــاث ،بنسبة  68فى المائة لإلناث
مقابل  32فى المائة للذكور ،ثم وصل العدد
إلى  4200فى عام  ،2008أما فى عام ،2009
فقد بلغت محاوالت االنتحار فى مصر 104
آالف حالة ،وصل  5آالف منهم إلى التخلص
من حياتهم.
وت ــق ــول الــبــيــانــات الـــصـــادرة ع ــن الــجــهــاز
المركزى للتعبئة العامة واإلحصاء إن جريمة
االنتحار فى مصر ،أصبحت ظاهرة خطيرة
يوما بعد يوم.
تتصاعد ً
وبشكل عام تقول بعض التقارير إن خمسة
أشــخــاص مــن بين كــل ألــف شخص يحاولون
سنويا بهدف التخلص من مشكالتهم،
االنتحار
ً
علما بأن نسبة االنتحار تكون فى أغلب حالتها
ً
بين الشباب والشابات ممن تتراوح أعمارهم
بين 17و 25سنة ،كما أن نسبة االنتحار بين
الشابات أكثر من الشباب.
وفيما يتعلق باألسباب االجتماعية ،يربط
عــلــمــاء االجــتــمــاع بــيــن الــــزواج المبكر وبين
وقــوع حــاالت الطالق ،التى يتبعها محاوالت
ـاصــة بين الــشــابــات المطلقات
االنــتــحــار ،خـ ً
والمنفصالت؛ بسبب افتقار الــزوجــيــن إلى
التجربة الحياتية الكافية لمواجهة ضغوطات
الحياة ،ناهيك عن نظرة المجتمع و العائلة
نفسها للشابة بعد الطالق ،إلــى جانب حالة
الــفــراغ والــحــرمــان العاطفى الــتــى تواجهها
الــشــابــة وكــذلــك الــشــاب بعد االنــفــصــال عن
الشريك ،وكلها أسباب تؤدى إلى تدهور الحالة
النفسية ،وتــدفــع اإلنــســان إلــى التفكير فى

التخلص من حياته ،وال تنعكس عواقب الطالق
على المطلقين فقط ،ولكن يتوارث األطفال
الــنــاشــئــون فــى أســر مفككة ،هــذه المشاعر
السلبية الناتجة عــن تفكك األســـرة ،فتنشأ
أجيال مصابة بمشاكل نفسية ومشاعر كراهية
رافضة للمجتمع وناقمة على األوضاع.
ومن البعد االجتماعى إلى الشق االقتصادى،
وكــاهــمــا وجــهــان لعملة واحـ ــدة ،حيث يؤكد
المحللون أن انتشار البطالة فــى مجتمعنا
بشكل كبير أدى إلــى ازدي ــاد وتــيــرة المشاكل
بقوة داخل األســرة ،حيث تأتى أغلب مشاكلنا
إثر تداعيات هذه األوضاع المعيشية الصعبة،
ومن بينها الشعور بالفقر والفراغ وعدم القدرة
على تحقيق الــذات ،وكلها من نتائج البطالة
وتأثيرها السلبى على نفسية اإلنسان ،ناهيك
أيضا.
عن ارتباط البطالة بالعنوسة والطالق ً
وال تقتصر األســبــاب عــلــى مــا يــجــرى فى
المجتمع فقط ،ولكن هناك ما يحدث داخل
عــقــل اإلنــســان نــفــســه ،وم ــا يصيب نفسيته
وأعصابه مــن األم ــراض النفسية والعصبية
كاالكتئاب والــوســواس القهرى والهستيريا
والصرع والقلق النفسى ،وغيرها من األمراض
التى تؤدى إلى التخلص من معاناة الحياة إثر
عدم تحملهم للضغوطات التى يلقونها.
وإذا كــان الشباب فى الــدول المرفهة مثل
السويد وسويسرا ،ينتحرون بسبب الرفاهية
الــشــديــدة وتــوافــر كــل سبل الــحــيــاة الــرغــدة،
وبالتالى يفتقرون إلــى الطموح ولــذة السعى
وراء الــهــدف ،فــإن العولمة واالنفتاح الزائد
والــغــيــر منضبط بــقــواعــد سليمة ،أدى إلــى
تقليد اآلخــريــن والتأثر بهم فى كل شـ ٍ
ـأن من
شئونهم ،وهــو مــا نقل إلينا ثقافة المغامرة
وتحدى المجتمع والذات التى تنتهى باالنتحار،
وكلها ظــواهــر كانت حتى وقــت قريب غريبة
على مجتمعاتنا الشرقية لتناقضها مع تعاليم
األديان والقيم األخالقية.

%68
لإلناث مقابل
%32
من حاالت
االنتحار
للذكور

دور األسرة والمجتمع والمؤسسات الدينية فى التصدى للظاهرة الخطيرة
الشباب بحاجة للمزيد من التقدير واالهتمام حتى ال يحقد على املجتمع ويستعيد االنتماء للدولة
فى كل الحاالت يعود االنتحار إلى إحساس
المنتحر بــاالضــطــهــاد مــن مجتمعه وعــدم
حصوله على حقه من وجهة نظره ،إلى جانب
عدم التقدير من المجتمع والدولة للشباب،
مما يجعله يشعر بالحقد وعدم االنتماء لهذا
المجتمع ،ليصل إلى قناعة بأن الحل هو أن
يــغــادر هــذا المكان القاسى لمكان أفضل،
ويتعاظم تأثير هــذه المشاعر فى ظل حالة
االغــتــراب الــتــى يعيشها كــل فــرد مــن أفــراد
األســــرة ،حتى داخـــل البيت الــواحــد ،حيث
أصبح الطفل أو الشاب يعيش فى عالم منفرد
منكبا على جهاز الهاتف
ومنعزل عن الجميع،
ً
أو الكمبيوتر ،لــيــكــون لنفسه عــالــم خــاص
ومجتمع بعيد عــن أســرتــه التى ال تعلم عنه
شىء ،ناهيك عن التأثر الشديد خاصة عند
األطفال وصغار السن والكبار من محدودى
الثقافة بما تنشره الــقــنــوات الفضائية من
أفــام ومسلسالت تجعل مــن االنــتــحــار حال
سهال وسريعا لكل المشاكل ،كما أن العزلة

وقــضــاء أوق ــات فــراغ طويلة أمــام الشاشات
تؤدى الى االكتئاب والشعور بالضعف والعجز
واالغ ــت ــراب ،حتى فــى داخ ــل محيط البيت
واألسرة.
وعلى خلفية أسباب تنامى الظاهرة يمكن
تحديد أساليب عالجها ،حيث يتطلب األمر
وضــع استراتيجية متكاملة يتم مــن خاللها
التنسيق مع الدولة التى تعمل على مواجهة
مشاكل البطالة والفقر والعنوسة والطالق،
بــتــوفــيــر فـــرص لــلــعــمــل والــحــيــاة الــكــريــمــة،
بــاإلضــافــة إلـــى إت ــاح ــة الــفــرصــة للشباب
سياسيا
للمشاركة المجتمعية وتحقق الــذات
ً
واقتصاديا ،إلى جانب دور المدرسة والجامعة
ً
والمؤسسات الدينية من المسجد والكنيسة
ً
وصول لوسائل اإلعالم والتواصل االجتماعى
الــتــى تعمل على إعـــادة بــنــاء النسق القيمى
واالجتماعى لألطفال ،وتعظيم قيم االنتماء
للوطن والتعمق فى صحيح األديــان كمنظومة
قيم وحضارة إنسانية راقية.
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إذا كانت لعبة الحوت األرزق تجبر الشاب على
مشاهدة أفــام رعــب بعد منتصف الليل وعلى
ً
وصول إلى شنق نفسه،
تقطيع أجزاء من جسده
فإن حبة الفيل األزرق ،تمكنه من الوصول للموت
دون أى مجهود ،حيث يقول العلماء إن تلك الحبة
علميا بالـ DMTهى عبارة عن أقراص
المعروفة
ً
ـرا بين فئة الشباب المراهقين،
ـ
ـؤخ
ـ
م
انتشرت
ً
ويطلق عليها العديد من األسماء أبرزها «عقار
الشيطان» ،ويبدأ مفعولها خــال  20ثانية من
تناولها ويمكن أن يستمر مفعولها لمدة تتراوح
ما بين ساعتين وثالث ساعات ،وهى فى الواقع
دوليا.
حبوب محرمة وممنوع تداولها ً
كما أثبتت دراســة علمية حديثة أن  %75من
األشــخــاص الــذيــن تــنــاولــوا حــبــة الــفــيــل األزرق
انتحروا أو تعرضوا إلى خطر االنتحار أو ربما
إلى الموت المفاجئ ،وأن نسبة الـ %25الذين بقوا
على قيد الحياة أصيبوا ببعض األمراض النفسية
والعصبية الخطيرة ،ويتكون هذا العقار من ثنائى
ميثيل تريبتامين ،وهى مادة تندرج تحت مسمى
حبوب الهلوسة ولها تأثير مباشر على كيمياء
المخ والهرمونات الموجودة داخل جسم اإلنسان،
حيث تفرز بداخله نفس الهرمونات والمركبات
تمهيدا لنقله
التى يفرزها الجسم قبيل الموت،
ً
إلى العالم اآلخر أو إلى الوفاة ،ويكون للمركبات
الــتــى تحتويها هــذه الحبة دور كبير فــى تهيئة
الشخص وجسمه لالنتقال إلى العالم اآلخــر أو
بمعنى أصح انتقاله للوفاة.
وعــن العالقة بين الــمــوت والــمــزاج ،أو تعلية
الدماغ ،يقول أساتذة علم األدوية أنه تم االعتماد
على هذه الفكرة عند تصنيع حبوب الفيل األزرق
أو مخدر « دى إم تــى» ،حيث تساعد الحبوب
متعاطيها على رؤية بعض األشياء وسماع أصوات
ليس لها وج ــود فــى الــواقــع وتــقــع هــذه األشــيــاء
أيضا
بين الماضى والحاضر والمستقبل ،وهى ً
تجعل الشخص يرى بعض األشياء غير المتوقع
حدوثها فى الحياة اليومية ،وتكشف بعضا من
األمــور الشخصية التى حدثت فى حياته سواء
تماما كما يحدث
بشكل حقيقى أو غير حقيقى،
ً
للشخص فى لحظات االحتضار األخيرة قبيل أن
يفارق الحياة ،ويقول عنها العامة أنه يرى حياته
تمر أمامه كأنها شريط سينما ،بينما تحوم حوله
أطياف ملك الموت.
ليبقى الــســؤال األهــم هــو :لماذا يقتل أبناؤنا
أنفسهم ،لماذا يأسوا من رحمة الله ،إلى الحد
الــذى جعلهم يلقون بأنفسهم فى التهلكة حيث
الــمــخــدرات تـ ــارة واإلرهــــــاب بتفجير النفس
واآلخ ــري ــن تـــارة أخـ ــرى ،وصـ ــوالً إل ــى االنــتــحــار
بشكل مباشر وسريع ،هل السبب يكمن فى وقوع
الشباب فريسة لشبكة اإلنترنت ولواقع افتراضى
يديره من الخارج المتآمرون وأعــداء األوطــان،
أم أن السر يكمن فى الداخل ،داخــل الوطن بل
وداخل بيت كل طفل حيث يتشكل عالمه الخاص
وتــتــكــون شخصيته الخفية وحــالــتــه المزاجية
الخاصة جداً.

%75

من متعاطى
هذه الحبوب
يقدمون على
االنتحار والباقى
يصابون بأمراض
نفسية خطيرة

العالم السرى
لعقار الشيطان
من الهلوسة
وتعلية الدماغ
إلى مشاهدة
الموت مرأى العين

قضية ساخنة
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قبل أيام من اجتماع إثيوبيا والسودان ومصر لحسم الخالفات

باألرقام  :مصر تخصص  70مليار جنيه إلنشاء محطات تحلية لمياه البحر بسبب أضرار سد النهضة
نشرت وكالة األنباء اإلثيوبية الرسمية مؤخراً تصريحات
لوزير المياه والرى والطاقة اإلثيوبى ،سيلشى بكلى ،قال
فيها إن إثيوبيا والسودان ومصر ،سيجتمعون خالل األيام
القادمة لمناقشة المسائل العالقة فيما يخص مفاوضات
سد النهضة.
وقال بكلى «عملية ملء خزان سد النهضة وغيرها من
القضايا ذات الصلة ،ستكون من بين الموضوعات الرئيسية
التى ستتم مناقشتها».
وأوضح الوزير اإلثيوبى ،أن نظيره د .محمد عبد العاطى
وزير الرى المصرى ،قدم مؤخرا دراسة أجرتها مصر بشأن
عملية ملء السد.
وأردف «الدراسة تطالب بملء خزان سد النهضة على مدار
 7سنوات ،وغيرها من القضايا التشغيلية للسد عندما يبدأ
فى توليد الطاقة».

سحر محمود

مصر تتمسك بحقوقها التاريخية فى مياه النيل والتى حددتها االتفاقيتان املربمتان عامى  1959و1929
وتــحــدث بكلى عــن الــوضــع الحالى لسد النهضة،
مشيرا إلى أن توربينات السد ستبدأ رسميا فى توليد
الطاقة بعد سنة و 3أشهر ،فيما سيتم اإلعــان عن
االنتهاء رسميا من بناء السد فى عام .2023
فــى ه ــذا الــســيــاق ،أشــــارت تــقــاريــر صحفية إلــى
عقد اللجنة العليا لمياه النيل ،اجتماعا برئاسة،
مصطفى مدبولى رئيس الــوزراء ،وحضره ممثلين عن
وزارات الــدفــاع والخارجية والــمــوارد المائية والــرى
والــمــخــابــرات الــعــامــة والــرقــابــة اإلداري ـ ــة ،وع ــدد من
الخبراء المختصين.
وتحدثت اللجنة عن استغراق المفاوضات مدة زمنية
طويلة ،دون التوصل إلى اتفاق.
وأشــارت اللجنة إلــى أن مصر قدمت مقترحا فنيا
عادال ،يراعى مصالح إثيوبيا
واحتياجاتها إلى الكهرباء من
سد النهضة ،دون اإلضــرار مصر تقدمت
الجسيم
المصرية.بالمصالح المائية بطلب رسمى
وأوض ــح محمد
السباعى بشأن ملء
الــمــتــحــدث الــرســمــى باسم
الحكومة المصرية إن اللجنة سد النهضة
أكــدت على ضــرورة االنتهاء
مــن المفاوضات بشأن سد على مدار 7
النهضة ،وفــق برنامج زمنى سنوات بد ً
ال
محدد.
الرسمى،
المتحدث
ـال
وقـ
من 4
إن مصر تستهدف التوصل
التـــفـــاق عـــــادل ودائــــــم مع
إثــيــوبــيــا والـ ــسـ ــودان بــشــأن
السد.
وشــــــدد ع ــل ــى أن مــصــر
تتمسك بحقوقها التاريخية
فى مياه النيل ،والتى حددتها االتفاقيتان المبرمتان
عامى  1959و.1929
وتخشى مصر أن يقلص المشروع من المياه التى
تصل إليها من هضبة الحبشة عبر الــســودان ،بينما
تقول إثيوبيا ،التى تريد أن تصبح أكبر مصدر للكهرباء
فى أفريقيا ،إن المشروع لن يكون له هذا األثر.
وفيما يتعلق بمستجدات مفاوضات ســد النهضة
اإلثيوبى ،فقد أبلغت مصر دولتى إثيوبيا والسودان
بالرؤية المصرية ألسلوب الملء والتشغيل أثناء فترات
الفيضان والجفاف ،وطبقا لحالة الفيضان فى إطار
تعاونى ،وبما يحقق أهــداف إثيوبيا ،وأهمها التوليد
المبكر للطاقة دون اإلضرار الجسيم بالمصالح المائية
المصرية».

وزارة الرى
قدمت مؤخرا
دراسة
أجرتها مصر
بشأن عملية
ملء السد

الدراسة
تطالب
بملء خزان
سد النهضة
على مدار 7
سنوات

توربينات السد ستبدأ رسميا فى توليد الطاقة بعد سنة و 3أشهر
وكــشــف مــصــدر مسئول أن «مــصــر تقدمت بطلب
رسمى بشأن مــلء سد النهضة على مــدار  7سنوات
بدالً من  4سنوات».
وقـــال وزيـــر ال ــم ــوارد الــمــائــيــة والـ ــرى محمد عبد
العاطى ،على هامش البرنامج التدريبى فــى مجال
«تنمية ال ــرى وإدارة اســتــخــدامــات المياه فــى قطاع
بناء
الزراعة فى إفريقيا» ،إن «مصر قد وجهت الدعوة ً
على مطلب الجانب اإلثيوبى بتعديل موعد االجتماع
السداسى بين الــدول الـــ ،3والــذى كــان مقرر انعقاده
فى أغسطس ُليصبح فى منتصف سبتمبر الجارى،
للتوصل إلــى اتــفــاق بشأن قــواعــد مــلء وتشغيل سد
النهضة».
مــن ناحية أخــرى كشفت دراس ــة صــدرت منذ أيــام
بعنوان« :رؤية مصر لحل أزمة سد النهضة» ،الدراسة

وفقا لبرنامج
أكــدت أهمية االنتهاء من المفاوضات ً
زمــنــى مــحــدد ،خــاصــة أن مصر وجــهــت الــدعــوة بناء
على مطلب الجانب اإلثيوبى بتعديل موعد االجتماع
مقررا عقده
«السداسى» بين الدول الثالثة ،الذى كان
ً
الحالي ،ليعقد يومى 15
يومى  19و 20من أغسطس
ّ
و 16من سبتمبر المقبل ،للتوصل إلــى اتفاق بشأن
قواعد ملء وتشغيل سد النهضة.
وأكــــدت أن إعــــادة ط ــرح مــلــف الــســد عــلــى طــاولــة
النقاش مرة أخرى ،يأتى فى وقت تشهد فيه العالقات
السودانية اإلثيوبية ،شركاء الملف ،تقاربًا غير مسبوق،
ال سيما بعد الدور المحورى الذى أداه رئيس الوزراء
اإلثيوبى آبــى أحمد ،للوساطة بين طرفى النزاع فى
السودان ،أسفر عن توقيع االتفاق السياسى واإلعالن
الدستورى.

وتحت عنوان« :تحركات مكثفة» ،كشفت الدراسة أن
مصر بدأت تكثف من جهودها لتحريك المياه الراكدة
فى هذا الملف ،فى محاولة للتوصل إلى اتفاق مرضى،
يحفظ للمصريين حصتهم من المياه والمقدرة بنحو
 55مليار متر مكعب ،إذ أعلنت وزارة الــرى المصرية
عــودة الوزير محمد عبد العاطى ،األسبوع الماضى،
من جولة خارجية استمرت ثالثة أيــام ،وشملت ً
كل
من الــســودان وإثيوبيا ،للوقوف على آخــر التطورات
المتعلقة بملف المياه والسد.
ووفق ما أعلنته الــوزارة فقد سلم الوزير رؤية بالده
سد النهضة ،إلى
النهائية بشأن قواعد ملء وتشغيل ّ
نظيره اإلثيوبى ،سلشى بيكيلى ،وذلــك خــال جلسة
مباحثات بينهما بمقر وزارة المياه اإلثيوبية ،مصحوبة
بطلب مصرى سودانى مشترك لعقد اجتماع سداسى

اإلعالن عن االنتهاء رسميا من بناء السد فى عام 2023

على مستوى وزراء الر ّي والخارجية فى البلدان الثالثة،
لبحث تطورات األزمة فى ظل مسارعة أديس أبابا فى
عمليات البناء.
الوزير عبدالعاطى قال عقب عودته إنه على صعيد
المناقشات والمباحثات المشتركة ،تم ع ْرض الخبرات
المصرية فى مجال إدارة الموارد المائية ،ورفع كفاءة
موضحا أنه
االستخدام ومقاومة الحشائش المائية،
ً
تمت دعوة الجانب اإلثيوبى لالطالع على تلك الخبرات
واالستعداد لتنفيذ مشروعات ثنائية مشتركة ،تسهم
فى دعم وترسيخ أوجه التعاون بين البلدين.
وكــشــفــت ال ــدراس ــة أن الــرؤيــة الــمــقــدمــة تضمنت
مصريا بــضــرورة وجــود خــبــراء مصريين ،أو
تمسكًا
ً
السد
وتشغيل
إدارة
ضمن
كمراقبين
دولية
فنية
بعثة
ّ
بــعــد االنــتــهــاء مــن عمليات
مقترحا
التشغيل ،كما شملت
ً
مصر تطالب
السد على مدار
بملء خزان
ّ
 7سنوات ،وهى الفترة التى
بضرورة وجود
يرى فيها الخبراء المصريون
والمتخصصون ،أنها كافية
خبراء مصريين
للوصول بالتأثيرات السلبية
عـــلـــى الـــحـــصـــة ال ــم ــائ ــي ــة
أو بعثة فنية
المصرية إلــى أقــل مستوى،
دولية كمراقبين
وذلك وفق مصادر رسمية.
فى هذا السياق ،أوضحت
ضمن إدارة
المصادر المطلعة انه «على
الـ ــرغـ ــم مـ ــن ف ــت ــرة الــســبــع
وتشغيل السدّ
ســنــوات لملء الــخــزان ،فإن
أيضا تتضمن
تلك أن فترة
ً
تــحــمــل م ــص ــر لــتــأثــيــرات
ســلــبــيــة لــيــســت بــالــقــلــيــلــة»،
مــتــابــعــة« :الــقــاهــرة قدمت
ً
تفصيل بشأن التكلفة التى
ستتحملها مــن ج ــراء عمليات تخزين الــمــيــاه خلف
السد ،التى تتمسك أديس أبابا بأن ال تزيد على ثالث
ّ
سنوات».
هذا باإلضافة إلى تضمين بنود أخرى مفصلة بشأن
نحو  70مليار جنيه مصرى ،ستتحمله إلنشاء محطات
تحلية لمياه البحر على مدار تسع سنوات لتعويض مدة
العجز الــذى ستخلفه عملية مــلء الخزان على الحصة
الــمــصــريــة مــن الــنــيــل ،كــمــا تضمنت اإلجـــــراءات التى
اتخذتها القاهرة ومن بينها تخفيض مساحات شاسعة
من المحاصيل كثيفة االستهالك فى المياه مثل األرز،
وحجم الخسائر المالية التى تحملتها مصر فى هذا
مصدرة للمحصول إلى
السياق ،وكيف تحولت من دولة
ّ
دولة مستوردة ،وحجم تحمل خزينة الدولة لتلك الخطوة.

بعد فشله فى إنقاذ مشروع كلفه به الرئيس

«أبو ستيت» يجهز حقائبه للرحيل عن وزارة الزراعة
نسرين إمام
بعد فشل وزارة الزراعة ،ووزيرها السابق الدكتور عبد
المنعم البنا فى تنفيذ تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسى
له ،باستصالح وزراعــة  20ألف فــدان فى محافظة المنيا،
والمشروع المعروف باسم «غــرب غــرب المنيا» واهــدار 2
مليار جنيه ،وكانت نتيجة ذلك الفشل اقالة الوزير و 9قيادات
كبرى بالوزارة ،وخروجه فى التشكيل الوزارى السابق.
نفس السيناريو يكرره حاليا ً الدكتور عز الدين أبو ستيت
وزيــر الــزراعــة الحالى ،وال ــذى فشل هــو االخــر فــى تنفيذ
التكليفات التى كان الرئيس يهدف من ورائها ،ومنها الزيادة
فى انتاج محصول القمح ،واستهداف انتاج  18أردب قمحا
لكل فــدان ،إال أن الوزير الحالى خيب كل الظنون واآلمــال
فــيــه ،بسبب اعــتــمــاده على أهــل الثقة دون أهــل الخبرة
والمتخصصين ولــم يستفد من التجربة القاسية التى مر
بها سلفه الوزير السابق وتسبب فى زيادة قيمة اإلهدار فى
المال العام ليصبح إجمالى ما أهدره وزيران متتاليان تعاقبا
على كرسى وزارة الزراعة  3مليارات جنيه أو أكثر قليال،
مما تأكد يقينا ،وبحسب مصادر قوية خروج أبو ستيت فى

مشروع غرب المنيا الستصالح
 20ألف فدان قمح «مقبرة»
وزراء وقيادات وزارة الزراعة
«الرقابة اإلدارية» تعيد فتح
التحقيق مع مسئولى «الوزارة»
فى إهدار  3مليارات جنيه

عزالدين

التغيير الوزارى المقبل .
بـــدأت خــيــوط ه ــذه القضية تتكشف ،مــن خ ــال أحــد
الموظفين الصغار بــإدارة الحسابات بــالــوزارة ،لتورطه فى
تقاضى رشــاوى من بعض المستثمرين لتسهيل إجــراءات
الــحــصــول عــلــى حــق االنــتــفــاع فــى بــعــض أراضـ ــى الــدولــة
بــالــواحــات الــبــحــريــة ،وتــرصــدتــه الــرقــابــة اإلداريـــــة ،حتى
تــم ضبطه متلبسا ،وأثــنــاء تفتيش مكتبه ،تــم العثور على
مــســتــنــدات وأذونـــــات صـــرف ،وأذون ت ــوري ــدات مختومة
باألختام الرسمية ،فيما يتعلق بمشروع غــرب المنيا ،فتم
فتح التحقيق ،إلى أن اتسعت الدائرة فى التحقيقات ،وتبين
استمرار تورط قيادات كثيرة فى الــوزارة ،وتوقيعات للوزير
لم يتم التأكد حتى اآلن علم الوزير الحالى «عز الدين أبو
ستيت» بها من عدمه ،ومازالت التحقيقات سارية ،والخيوط
تتكشف تدريجيا.
وكشفت مصادر بالوزارة أن الوزير الحالى ،تلقى تعليمات
من جهة سيادية بضرورة إنقاذ مشروع غــرب المنيا ،ألنه
ضــمــن خــطــة الــدولــة فــى االصـ ــاح االقــتــصــادى ،وتوفير
فرص العمل والقضاء على البطالة ،حيث كان المستهدف
من المشروع انتاج نحو  163ألف أردب قمحا ،سنويا من
إجمالى زراعــة  20ألــف فــدان ،مما يساعد على استمرار
ونجاح الدعم التموينى ،لرغيف الخبر ،للمواطنين وتوسيع

قاعدة المستفيدين من األفراد على بطاقات التموين ،وذلك
فى إطــار خطة الدولة إلضافة مواليد  2005وحتى 2010
على بطاقات التموين ،فى شهر يوليو الماضى ما أهدر
على الدولة نحو مليار جنيه نقديا ،قيمة أدوات وماكينات
وآالت وأجور عمالة ومزارعين ،على مدار  12شهرا ،فضال
عن ضياع حلم الحكومة ممثلة فى وزارة التموين ،فى توفير
كميات الدقيق المطلوبة لزيادة إنتاج كميات أرغفة الخبز.
وأكدت المصادر أن الوزير الحالى لم يستطع تنفيذ خطة
اإلنقاذ على الرغم من زيادة ميزانية الوزارة ،وضخ دعم مالى
تجاوز الـ 550مليون جنيه منذ توليه المسئولية والمهمة ،فى
التعديل الوزارى األخير إال أنه فشل فى المهمة.
وأكــدت المصادر أن خطة دراســة الجدوى التى وضعها
الخبراء وتم تقديمها لمجلس الــوزراء ،ورئاسة الجمهورية،
تضمنت وتعهدت بأن إنتاج الفدان من القمح فى المشروع،
ستبلغ  18أردبا سنويا إال أن إنتاجية أفضل فدان من الـ»»20
ألف فدان التى تم استزراعها لم تتجاوز  6أردب قمح بفارق
 12اردبــا فى الفدان الواحد عن المستهدف « 18أردبــا»،
ليصبح اجمالى الخسائر من القمح نحو اكثر  100ألف
أردب خسائر سنوية ،وهو ما يعد خسائر بمليارات الجنيهات
تصل إلى  3مليارات جنيه فى حصيلة اإلنتاج ،حيث إن آخر
أسعار أردب القمح تبلغ  660جنيها لألردب الواحد.

نجوم وفنون

يزور القاهرة األسبوع القادم للمشاركة فى مهرجان الجونة السينمائى

أسرار الحياة الشخصية للنجم المصرى العالمى مينا مسعود بطل فيلم «عالء الدين»
إسالم خالد
يصل الفنان المصرى مينا مسعود ،بطل
النسخة الواقعية للفيلم العالمى «عالء الدين»،
وأحد شباب الجيل الثانى من أبناء المصريين
بالخارج ،إلــى القاهرة خــال األيــام القادمة،
للمشاركة فى الدورة الثالثة من مهرجان الجونة
السينمائى لهذ العام والتى تقام فى الفترة من
 19إلى  27سبتمبر الحالى.
تأتى مشاركة النجم العالمى فى مهرجان
الجونة ،الــذى يعقد كل عام على أرض مصر،
ثمرة للتعاون المستمر والبناء بين وزارة الدولة
للهجرة وشــئــون المصريين بــالــخــارج ،وإدارة
المهرجان.
ومــن جانبها ،قــالــت السفيرة نبيلة مكرم
وزيرة الهجرة ،معلقة على مشاركة مسعود« :إن
ذلــك جــاء بفضل التواصل مع أبنائنا بالخارج
خصوصا أبناء الجيلين الثانى والثالث» ،مشيرة
إلــى أن الفن هو أحــد عناصر القوى الناعمة
لمصر فى الخارج لما له من قوة تأثير ،وبالتالى
نجاحا لمصر
فــإن نجاح مينا مسعود يعتبر
ً
بــالــخــارج» ،معربة عــن فخرها وسعادتها بما
وصل إليه فى مشواره الفنى فضالً عن تمسكه
باللغة العربية والمصرية لغة وطنه األم.
وأضــافــت وزيـــرة الــهــجــرة أنــهــا تشجعه فى
مسيرته الفنية ،متمنية له المزيد من النجاح ،إذ
أنه من النماذج الرائعة فى مجال الفن والتمثيل
التى عكست صــورة إعالمية إيجابية لمصر
عالميا.
ً
يذكر أن مينا مسعود هو ممثل عالمى من
أص ــل مــصــرى ،ول ــد فــى  17سبتمبر 1991
بــالــقــاهــرة ألب ــوي ــن مــصــريــيــن قــبــل سفرهما
وإقامتهما فى كندا ..ولعب مسعود دور «عالء
الدين» فى النسخة الواقعية للفيلم ،كما لعب

العائلة رفضت عمله بالفن
وعارضوه فى البداية قبل أن
يرضخوا لرغبته الشخصية

ولد فى  17سبتمبر  1991بالقاهرة ألبوين
مصريين قبل سفرهما وإقامتهما فى كندا
لعب دور «طارق القصار» فى المسلسل
التليفزيونى «جاك رايان» ،كما كان له دور
فى الموسم األول من مسلسل «نيكيتا»
عائلته كانت ترغب فى أن يدرس الطب ألن
شقيقتيه اللتين تكبرانه درستا الصيدلة
التحق بـ«الطب» إال أنه ترك الجامعة بعد
عام كامل من أجل االلتحاق بدراسة التمثيل
دور «طارق القصار» فى المسلسل التليفزيونى
«جاك رايان» ،كما كان له دور فى الموسم األول
من مسلسل «نيكيتا».
مينا مــســعــود يــتــحــدث دائــمــا بــاعــتــزاز عن
أصوله المصرية وهجرته إلى كندا ،حيث ولد
ألبوين مصريين ،قبل أن يهاجر بصحبة عائلته
إلى كندا وهو فى الثالثة من عمره.
وأش ــار إلــى أن عائلته كــانــت تــرغــب فــى أن
يدرس الطب ،خاصة أن شقيقتيه اللتين تكبرانه
درستا الصيدلة ،وبالتالى كــان عليه أن يسير

يجيد اللغة العربية بطالقة
وكان يتحدث مع والديه
بالعربية فى المنزل

على نفس النهج ،وبالفعل التحق بالجامعة
مــن أجــل هــذا األم ــر ،إال أنــه أدرك سريعا أن
عليه االلتحاق بما يحبه وهــو التمثيل ،وترك
الــجــامــعــة بــعــد ع ــام كــامــل مــن أج ــل االلــتــحــاق
بدراسة التمثيل ،ذلك األمر الذى رفضه األهل
وعارضوه فى البداية ،قبل أن يرضخوا لرغبة
نجلهم.
وكــشــف مسعود عــن مواجهته للعديد من
الصعوبات فى مشواره الذى انطلق قبل نحو 8
سنوات ،حيث كانت األدوار قليلة.
وأك ــد مــســعــود أن اخــتــيــاره ألداء شخصية
«عــاء الدين» جاء بعد بحث طويل ،حيث كان
المخرج يرغب بفنان يجيد الغناء والتمثيل معا،
قبل أن يبحث عن فنان يجيد التمثيل ويستطيع
الغناء ،ليقع االختيار عليه فى النهاية.
ويجيد مسعود اللغة العربية بطالقة ،وهو ما
أرجعه إلى كونه كان يتحدث مع والديه بالعربية
فى المنزل ،كما أن شقيقتيه اللتين تكبرانه كانتا
تتحدثان معه بالعربية ،خاصة أنهما هاجرتا
وهما فى الثانية عشرة.
كــمــا أن الــعــائــلــة كــانــت تـــرى أنـــه سيتقن
اإلنــجــلــيــزيــة م ــن ال ــم ــدرس ــة ،وبــالــتــالــى كــان
عليهم الــحــفــاظ عــلــى أصــولــهــم الــعــربــيــة فى
المنزل ،مشيرا إلــى كونه تربى على األعمال
المصرية التى كانت العائلة تحرص دائما على
مشاهدتها ،وأنــه يرغب فــى العمل مــع عــادل
إمــام الــذى يمتلك أسلوبا خاصا ومختلفا عن
البقية ،وأداؤه الكوميدى ال يشبه غيره ،وهو ما
كان له أثر كبير على مينا مسعود ،إضافة إلى
مشاهدته ألعمال نور الشريف وعمر الشريف
وإسماعيل ياسين.
يمتلك مينا مسعود أمنية الذهاب إلى مصر
والمشاركة فى عدد من األعمال ،كما أنه يرغب
فى وجــود أمثلة كثيرة تشبهه هو ورامــى مالك
وسام إسماعيل ورامى يوسف.

يرغب فى العمل مع عادل إمام
ويشاهد أعمال نور الشريف وعمر
الشريف وإسماعيل ياسين

أحمد عز يستأنف تصوير إليسا «تنضم» للمسلسل اإلسبانى
«العارف» فى السعودية الشهير !La casa de papel

عــاد الفنان أحمد عــز ،من دولــة بلغاريا بعد قضائه فترة
تقترب من  20يوما ،قــام فيهم بتصوير المشاهد الخارجية
لفيلمه الجديد «العارف» ،ويتوجه بعدها إلى المملكة العربية
السعودية لتصوير مشاهد خارجية هناك.
ومن المقرر طرح فيلم «العارف» ،فى جميع دور العرض
خالل الفترة المقبلة ،والعمل من إنتاج «سينرجى فيلمز»،
حيث جمعت مشاهد األكشن فى دولــة بلغاريا كل من أحمد
عز وأحمد فهمى ومصطفى خاطر وكارمن بصيبص ،وينضم
النجم محمود حميدة إلى العمل خالل األيام المقبلة.
ويشارك فى بطولة ،فيلم «العارف» أحمد عز ،أحمد
فهمى ،محمود حميدة ،كارمن بصيبص ،ركين سعد،
أحمد خالد صالح وعــدد آخــر من الفنانين ،وتــدور
أحداثه حول فكرة حرب العقول فى وقتنا المعاصر،
والــعــمــل مــن تأليف محمد سيد بشير ،وإخ ــراج
أحمد عالء الديب.

صافيناز تقرر اعتزال الرقص
فى مصر ..واالكتفاء بإحياء
حفالت بالدول العربية
فــجــرت الــراقــصــة صــافــيــنــاز مفاجأة
مــؤكــدة أنها قــررت اعــتــزال الــرقــص فى
مصر ،واالكتفاء بإحياء حفالت بالدول
العربية.
وكشفت صافيناز عن سبب اتخاذها
لــهــذا الــقــرار وقــالــت« :أصــبــحــت أدفــع
مبالغ ضخمة من أجــل الحصول على
تــصــاريــح رغـــم أنــنــى أعــلــم أن هناك
راقصات ال يدفعن شيئا ً على االطالق
ومــا يــحــدث معى غــريــب ،ومــا أحصل
عليه من أجــر أصبحت أدفعه كرسوم
للتصاريح».
ويــأتــى ق ــرار صــافــيــنــاز بــعــدمــا حــرر
جهاز الرقابة على المصنفات الفنية
مــحــضــراً ضــدهــا بتهمة نــشــر الفسق
وال ــف ــج ــور وتــحــريــض الــفــتــيــات على
الرقص معها مرتدين البكينى بالساحل
الشمالى.
ُيذكر أن صافيناز شاركت مؤخراً فى
بطولة فيلم «أنــت حبيبى وبــس» لكنه
لم يحقق أى نجاح جماهيرى يذكر.

أثـــــارت الــفــنــانــة الــلــبــنــانــيــة إليسا
جــدال جــديــدا على مــواقــع التواصل
االجــتــمــاعــى ب ــص ــورة نــشــرتــهــا عبر
حساباتها الرسمية على الشبكات
االجتماعية.
ونــشــرت الــفــنــانــة اللبنانية صــورة
للهدية التى تلقتها مــن «نتفليكس»،
الشركة المنتجة للمسلسل الدرامى
الشهير ( La casa de papelبيت
مــن ورق) ،والمتمثلة فــى قناع ألحد
أفراد العصابة بالمسلسل.
و ُك ــت ــب عــلــى ال ــه ــدي ــة« :فـ ــى شــىء
انكسر بالجزء الثالث من البروفيسور
وخالّكى مصدومة ،بس ضلك متفائلة،
ألن مع الجزء الرابع حتصيرى أسعد
وحدة لملكة اإلحساس ،أو صار فينا
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 كــشــف تــقــريــر مــقــدم مــن إبــراهــيــم الــعــراقــى المشرفعلى قــطــاع األمــانــة الــعــامــة بالهيئة الوطنية لــإعــام إلى
حسين زي ــن رئــيــس الهيئة عــن وجـــود «بــــاوى» تتعلق بما
يسمى «بـــدالت السهر» فى
مختلف الــقــطــاعــات ،حيث
تبين أن هــنــاك الكثير من
القطاعات يتم وضــع أسماء
فــى «شيفتات السهر» فيها
دون أن يــكــونــوا متواجدين
بشكل فعلى وم ــع ذل ــك يتم
وضــع أسمائهم فــى كشوف
البدالت.
زين
الــــمــــفــــاجــــأة أن بــعــض
ال ــق ــط ــاع ــات تـــقـــوم بــعــمــل
«شيفتات سهر» دون أن يكون للغالبية العظمى منهم أى دور أو
عمل يقومون به.
 يوجد عدد من المذيعين والمذيعات فى قطاع التليفزيونويظهرون منذ سنوات وحتى اآلن على الشاشة دون أن يكونوا
حــاصـلـيــن عـلــى إجـ ــازة مــن لـجـنــة االخ ـت ـب ــارات ال ـمــوحــدة ،كما
أن يعضهم رس ــب فــى ه ــذا االخ ـت ـبــار فــى ع ــام  .2014مـصــادرنــا
تعتيما على هــذا الملف خــو ًفــا من
المطلعة أك ــدت أن هـنــاك
ً
نـفــوذ أزواج بعض ه ــؤالء المذيعات الــذيــن يعملون فــى أماكن
«حساسة» ..السؤال :من يصحح هذه األوضــاع؟ ومن يحاسب
الـمـتــورطـيــن فــى ه ــذا األم ــر خــاصــة أن ــه يـتــرتــب عـلـيــه حصول
هؤالء على امتيازات مادية بدون وجه حق!!!!
 «عصابة حمادة وولــول» ..هذا هو ملخص حدوته يقومببطولتها اثنين من المراسلين فى ماسبيرو أحدهما بدرجة
مدير سابق ومــذيــع حالى ويشاركهم البطولة وزيــر حالى
«مــســنــود» ..حــمــادة وول ــول يحصالن على امــتــيــازات خاصة
مــن الــوزيــر الــحــالــى تشمل تــعــاقــدات وصــفــقــات وسفريات
للخارج ،وقــد شوهد حمادة عــدة مــرات بصحبة الوزير فى
أماكن مختلفة طــوال الفترة الماضية ،أمــا ولــول فقد زاره
الوزير بشكل شخصى خالل زيارة سابقة للمبنى كما اختاره
مستشاراً فى إحدى الجهات المهمة التابعة للوزارة!!!
 مدير فــرع البنك األهـلــى فــى ماسبيرو قــام بــزيــارة لمكتبح ـس ـيــن زي ـ ــن رئـ ـي ــس ال ـه ـي ـئــة
ال ــوط ـن ـي ــة لـ ــإعـ ــام ،ال ــزي ــارة
ج ــاءت بطلب مــن زي ــن وكلف
مدير مكتبه بالذهاب لمدير
الـبـنــك وإحـ ـض ــاره للمكتب..
كـ ـم ــا قـ ـ ــام مـ ـسـ ـئ ــول مـ ــن جـهــة
رقـ ــاب ـ ـيـ ــة وآخـ ـ ـ ــر م ـ ــن ق ـ ـيـ ــادات
ال ـم ـج ـل ــس األع ـ ـلـ ــى ل ــإع ــام
نائلة
ب ـ ـ ــزي ـ ـ ــارة ل ـ ــزي ـ ــن فـ ـ ــى م ـك ـت ـبــه
وبعدها خــرجــوا لــزيــارة نائلة
فــاروق المكلفة برئاسة قطاع
التليفزيون واستمر اللقاء لمدة ساعة.

نقلك بيروت».
وعلقت إليسا فى تغريدة لها على
«تــويــتــر»« :أنـ ــا جــاهــزة ألكـ ــون أحــد
أفــراد عصابة البروفسور والفريق،
شكرا نتفليكس» ،وأضافت قائلة إلى
إح ــدى بــطــات المسلسل وتدعى
«ن ــي ــروب ــى»« :آتــــون إلن ــق ــاذك كل
الحب ،بيروت».
واخــتــارت إليسا اســم «بيروت»
لــشــخــصــيــتــهــا أســـــــوة بــأغــلــب
شخصيات المسلسل المقتبسة
من عواصم البلدان.
ورد فـــريـــق ع ــم ــل الــمــســلــســل
على إليسا ،بتغريدة كتبت فيها:
«مــســرورون لــوجــودك إلــى جانبنا،
بيروت».

 أحد المكلفين بتسيير أعمال إدارة عامة داخل ماسبيروق ــام بــفــض اشــتــبــاك فــى األســبــوع الــمــاضــى بــيــن مساعدة
مخرج تستأجر اسم مساعد مخرج آخر وتضعه فى برامج
تعمل بها وتــقــوم بالتنصيص مــعــه ..أثــنــاء االشتباك طلبت
المساعدة شــهــادة القائم بعمل المدير الــعــام ال ــذى أفتى
بــضــرورة التنصيص فــى الــبــرامــج الــثــاثــة ولــيــس برنامجا
واحدا ..شهود الواقعة من العاملين باإلدارة انتابتهم صاعقة
وهم يرون المدير العام ينصص السبوبة بين العاملين واتضح
أنه يقوم بذلك فى معظم برامج القناة ...وعجبى.

محمد رمضان يستعد ألكبر
حفل فى ستاد القاهرة

تهنئة بالزفاف السعيد

أحيا الفنان محمد رمضان ،األيــام الماضية حفالً بـ«بورتو جولف
مارينا» ،تحت عنوان «أقــوى حفل فى الساحل» ،وثــار جــدالً كبيراً
بعدما ظهر بـ 6إطــاالت منها مالبس شفافة ،وبدا فى واحــدة منها
عاريا
عاريا ،ليخالف بذلك وعده لنقيب الموسيقيين بعدم الظهور
ً
ً
فى الحفل ،وبعدما الحقته عدة شكاوى فى حفله األول لظهوره بهذا
الشكل.
وكشف رمضان ،لجمهوره عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل
االجتماعى «انستجرام» ،عن مكان حفله القادم وقال إنه سيقام فى
«استاد القاهرة» ،تحت عنوان «أقوى حفل فى مصر».
ومن ناحية أخــرى يستعد رمضان ،للتحضير لفيلمه الجديد «أسد
أسود» ،وسيتعاون من خالله مع المؤلف محمد دياب والمخرج خالد دياب،
ومن المقرر أن يبدأ فى تصويره قريباً.

تامر حسنى يحلق
شعره «ع الزيرو»
أعــلــن الــفــنــان الــمــصــرى تامر
حسنى عــن اســتــعــداده لتصوير
فيلم سينمائى جديد يحمل اسم
«مش أنا».
تامر قــرر الظهور فــى الفيلم
بــلــوك جــديــد يــخــتــلــف ع ــن كل
أعماله السابقة ،وهــو ما دفعه
لحالقة شعره ،وشــارك جمهوره
بصورة له بعد الحالقة ،إال أنه
عـــاد ونــشــر صـــور أخـ ــرى بعما
حلقق شعره على الزيرو.

الزميل محمد عبداللطيف
نائب رئيس التحرير
ومجموعة الجمرة بالمطرية
يهنئون الشاب الخلوق
المحاسب محمود مصطفى
بمناسبة زفافه متمنين له
ولعروسه الجميلة نجوى حمدى
دوام التوفيق والنجاح
في حياتهما الجديدة
مليون مبروك

قبل أسبوعين من انطالق الموسم الجديد

باألرقام ..القيمة التسويقية ألندية الدورى المصرى

¿ الزمالك يالحق وبيراميدز يتراجع ¿ المقاصة يزيح الكبار والدورى قيمته  3مليارات ¿ صبحى فى المقدمة وعواد يشعل االنتقاالت
أيام قليلة تفصلنا عن بدء معترك الدورى المصرى العام لموسم
 ،2020- 2019وهى البطولة المتوقع أن تنطلق فعالياتها يوم يوم
 26سبتمبر الجارى ،بعدما تم االستقرار على تأجيل الموعد الذى تم
إعالنه مؤخرا وهو  19من نفس الشهر.
وكان اتحاد الكرة قد أعلن عن تأجيل مباراة السوبر بين األهلى والزمالك
التى كان محدد لها يوم  18سبتمبر الجارى ،بسب تعارض موعدها مع
جولتىّ الذهاب واإلياب للقطبين فى دور الـ 32بدورى أبطال إفريقيا،
حيث يخوض األهلى والزمالك جولة الذهاب أحد أيام  13أو  14أو 15
سبتمبر الجارى خارج مصر ،قبل خوض موقعة اإلياب أحد أيام  27أو 28

النادى

األهلى

الزمالك

القيمة التسويقية
التقريبية بالجنيه المصرى:

585
مليونا

469
مليونا

أو  29من نفس الشهر.
يذكر أن لقب العام الماضى كان من نصيب الشياطين الحمر ،وأجرى عمرو
الجناينى رئيس اللجنة المؤقتة التحاد الكرة اتصاالت بمحمود الخطيب رئيس
النادى األهلى لتحديد الموعد المناسب للفريق األحمر ليتسلم الدرع ،وسيقام
حفل التسليم عقب مباراة الذهاب لألهلى فى دور الـ 32بدورى أبطال إفريقيا
والتى ستقام يوم  14سبتمبر الجارى أمام كانو سبورت الغينى بحد أقصى.
وتوج النادى األهلى ،بلقب الدورى المصرى الممتاز للمرة  41فى تاريخه
ويليه الزمالك الذى فاز بالدورى  12مرة ،ويليهما اإلسماعيلى بـ 3مرات،
وفاز بلقب الدورى مرة واحدة كالً من :الترسانة ،األوليمبى ،غزل المحلة

بيراميدز مصر المقاصة طالئع الجيش سموحة

اإلسماعيلى

إنبى

 371مليونا  127مليونا  126مليونا  120مليونا  119مليونا

116
مليونا

والمقاولون العرب.
والدرع األول للبطولة بقى متداوال منذ صناعته موسم  50-49وحتى صناعة
آخر جديد فى موسم  .2016-2016الدرع القديم كان على شكل طبق من
الفضة الخالصة قطره  95سم ،ومُحاط بإطار خشبى ..وأبقى الدرع الجديد
على الشكل الدائرى ونقش عليه ثالثة نجوم إضافة إلى أهرامات الجيزة الثالثة
وشعار االتحاد المصرى لكرة القدم.
ويتنافس  18فريقا فى مجموعة واحدة ،يلعب كل فريق  34مباراة على
دورين ذهابًا وإيابًا .يتأهل أول فريقين لدورى أبطال أفريقيا ،فيما يتأهل ثالث
الدورى لكأس الكونفيدرالية األفريقية فى العام التالى ..ويهبط أدنى ثالثة

المصرى المقاولون وادى دجلة
103
ماليين

98,9
مليون

98,5
مليون

فرق فى الترتيب لدورى الدرجة الثانية.
وترصد «صوت الماليين» فى هذا التقرير لقطات من
الموسم القادم من حيث القيمة التسويقية لألندية المشاركين فى البطولة،
ونبذة عن أعضاء المربع الذهبى ،وأغلى  10صفقات تمت فى خالل موسم
االنتقاالت الصيفية ،وكذلك أغلى عشرة العبين بالدورى العام طبقا لموقع
ترانسفير ماركت العالمى.

إعداد :عادل عبدالله

االتحاد

اإلنتاج الحربى

الجونة

طنطا

حرس الحدود

إف سى مصر

أسوان

97,6
مليون

 83مليونا

 82مليونا

 59مليونا

 58مليونا

 37مليونا

 31مليونا

اإلجمالى 2 :مليار و 712مليون جنيه تقريبا

أعضاء المربع الذهبى
األهلى على القمة
ورغــم كــل مــا يقال عــن فشل إدارة النادى
األهــلــى فــى التعاقد مــع صفقات تليق باسم
الــنــادى وتــاريــخــه ورغــبــات جماهيره ،إال أن
القيمة التسويقية لالعبى الفريق ال تــزال
األعــلــى مــا بين األنــديــة وذل ــك بقيمة بلغت
 585مليون جنيه تقريبا ،يستحوذ رمضان
صبحى على  91مليون جنيه تقريبا من هذه
القيمة وهو الالعب المعار من صفوف نادى
هاردسفيلد اإلنجليزى حتى نهاية يونيو من
العام القادم.
وتـــأتـــى أبـــــرز صــفــقــات ال ــف ــري ــق لــهــذا
الموسم بالتعاقد مع محمود متولى مدافع
اإلســمــاعــيــلــى فــى صفقة قــيــل عنها أنها
ستكلف خــزيــنــة الــنــادى  60مــلــيــون جنيه
منها  45مليون جنيه خالصة الضرائب
سيتقاضاها الــاعــب خــال مــدة تعاقده
خــاف  15مليونا يحصل عليها الــنــادى
اإلسماعيلى فــى حين أن قيمة الالعب
التسويقية الحالية هــى  15مليون جنيه
تقريبا.
كما أنهى مسئولو األهلى اتفاقهم مع
بــيــرامــيــدز ،لضم محمد مــجــدى قفشة
صانع ألعاب لمدة خمسة مواسم مقابل
 30مــلــيــون جــنــيــه فــى حــيــن أن قيمته
التسويقية تبلغ حوالى  22مليون جنيه
تقريبا أعلن ،وتم التعاقد بشكل رسمى
مــع المالى أليو ديــانــج ،العــب وســط،
فريق مولودية الجزائر ومنتخب مالى،
لــمــدة  5مــواســم وقيمته التسويقية
الحالية حوالى  15مليون جنيه تقريبا

وتم التعاقد معه مقابل  2مليون يورو و 35ألف
دوالر شهريا لديانج.
الزمالك يالحق
أما الزمالك فمستمر فى مطاردة الشياطين
الحمر خاصة أنــه نجح فــى جلب  11صفقة
للقلعة البيضاء وبلغت قيمته التسويقية حوالى
 469مليون جنيه ويــعــد فرجانى ســاســى هو
األعلى بين الالعبين بقيمة بلغت  45مليون
جنيه ،وكانت أبــرز صفقات الــنــادى بالتعاقد
مــع محمد ع ــواد ح ــارس مــرمــى اإلسماعيلى
مقابل  35مليون جنيه لينتهى التعاقد بنهاية
يونيو  2024وبلغت قيمة الالعب التسويقية ما
يقرب من  21مليون جنيه وتعاقد الفريق أيضا

مع حارسين آخرين هما محمد أبــو جبل من
سموحة ،ومحمد صبحى من بتروجت.
كما ضم األبيض ،إسالم جابر ،العب وسط
مصر المقاصة ،بداية من الموسم الجديد،
لــمــدة خمسة مــواســم ومــحــمــد عــبــد الشافى
الظهير األيــســر لــفــريــق أهــلــى ج ــدة لــمــدة 3
سنوات ،ونجح األبيض فى التعاقد مع العب
الوسط المغربى أشرف بن شرقى نجم الهالل
السعودى والــوداد المغربى السابق ،ومواطنه
محمد أون ــاج ــم ،الع ــب وس ــط الــــوداد وكــريــم
بامبو ،العب وسط اإلسماعيلى ،مع قرار بعودة
محمود عبد الـ ــرازق «شــيــكــابــاال» ومصطفى
محمد للفريق من جديد.

بيراميدز يتراجع
ويبدو أن فريق بيراميدز بعد رحيل تركى آل
الشيخ مالكه السابق عنه ،لم يفلح فى الوصول
للقمة التسويقية ،خاصة أنــه كــان قريبا جدا
منها الموسم الماضى ،لكن مع ذلــك ظل فى
المربع الذهبى بقيمة تسويقية وصلت لـ371
مليون جنيه ،ويأتى اإلكوادورى جون سيفانيس
على رأس قائمة الالعبين بقيمة وصلت 54
مليون جنيه.
وكان النادى قد تعاقد مع عدد من الالعبين
المميزين أبرزهم إبراهيم حسن العــب نادى
الزمالك وأحمد على مهاجم المقاولون العرب،
وطــارق طه من اإلسماعيلى ،ومحمود حمادة

مــن اإلنــتــاج الــحــربــى ،وإســـام عيسى جناح
المصرى البورسعيدى ،ومحمد عطوة قادما ً
مــن الــرائــد الــســعــودى ،والغانى جــون أنطوى
من مصر المقاصة ،ودودو الجباس المهاجم
السابق لوادى دجلة ،ولوماال عبدو.
المقاصة يزيح الكبار
وتأتى قيمة فريق مصر المقاصة بمثابة
المفاجأة خاصة أنه تفوق على األندية ذات
الجماهيرية مثل اإلسماعيلى والمصرى،
بــقــيــمــة بــلــغــت  127مــلــيــون جــنــيــه بــفــارق
مــلــيــون واحـــد عــن طــائــع الــجــيــش ،ويــأتــى
المدغشقرى بــوالن فــوافــى وعــمــرو مرعى
على رأس قيمة الالعبين بقيمة  10ماليين
لكل العــب ،كما أن النادى قد تعاقد خالل
فترة االنتقاالت الصيفية مع أيمن حفنى
العب وسط الزمالك ،لمدة  3مواسم ،بعد
ش ــراء الــاعــب بصفة نهائية مــن القلعة
البيضاء ومــع خالد أوتــشــو مــدافــع وسط
الــمــنــتــخــب األوغ ــن ــدى و أحــمــد صبيحة
ومحمود فهمى ،العبا الفريق األول لكرة
القدم بنادى النصر القاهرى أحد أندية
دورى لمدة  5سنوات مقبلة.
ومحمد إبــراهــيــم كابتن فــريــق الكرة
الــقــدم بــنــادى الــزمــالــك ،ووق ــع الالعب
على العقود لمدة موسمين ،وتم شراؤه
بشكل نهائى من القلعة البيضاء ،وكذلك
الالعب النيجيرى إيدو موسيس مهاجم
حــرس الــحــدود ،لمدة  4ســنــوات بعد
شرائه بشكل نهائى من نادى الحرس،
وص ــاح أمــيــن مهاجم فــريــق النجوم
لمدة موسمين.

أعلى عشرة العبين سعراً بالدورى المصرى

أغلى عشرة صفقات
اسم الالعب

النادى المنتقل إليه

قيمة الصفقة بالجنيه

اسم الالعب

النادى

القيمة السوقية بالجنيه

محمد عواد

الزمالك

 34مليون جنيه

رمضان صبحى

األهلى

 91مليونا

محمد أوناجم

الزمالك

 25مليون جنيه

جون سيفانتيس

بيراميدز

 54مليونا

إليو ديانج

األهلى

 20مليون جنيه

وليد أزارو

األهلى

 51مليونا

محمد مجدى قفشة

األهلى

 18مليون جنيه

فرجانى ساسى

الزمالك

 45مليونا

رمضان صبحى

األهلى

 14مليون جنيه

أحمد الشناوى

بيراميدز

 36مليونا

إمام عاشور

الزمالك

 12مليونا

عبداهلل السعيد

بيراميدز

 36مليونا

خالد أوتشو

المقاصة

 10ماليين

طارق حامد

الزمالك

 27مليونا

محمد نادى

سموحة

 4,4مليون

حسين الشحات

األهلى

 27مليونا

عمرو السيسى

طالئع الجيش

 4,3مليون

على معلول

األهلى

 27مليونا

عبدالكبير الوادى

وادى دجلة

 4ماليين

إيريك تراورى

بيراميدز

 27مليونا
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فايلر يتطلع لبداية قوية مع األهلى
فى أدغال غينيا االستوائية

فضل

فضل يبحث وديات الفراعنة

مدرب الفراعنة يفجر خالفات
مجلس الجبالية المؤقت
كتب – محمد الصايغ

«لنكونى» يعيد
الحياة للمنافسة
بين حراس
المارد األحمر

«مقصلة سابينتو»
شبح يرعب كوكا
يـــتـــخـــوف أحـــمـــد حــســن
كــوكــا مهاجم منتخب مصر
المحترف فــى صــوف فريق
سبورتينج براجا البرتغالى
م ــن ان ــق ــاب مــــدرب فريقه
ريــكــاردو سابينتو عليه فى
الفترة المقبلة ،بعد الهزيمة
القاسية التى تلقاها الفريق
فى الجولة األخيرة بالدورى
أمام بنفيكا.
وســــقــــط فــــريــــق بـــراجـــا
برباعية مذلة أمــام بنفيكا
بمشاركة كوكا الــذى تسبب
فى أحد األهداف ضد فريقه،
بعدما احتسب الحكم ركلة
جــــزاء عــلــيــه إثـــر مخالفة
ارتكبها داخل منطقة الجزاء.
ضربة الجزاء التى تسبب
فيها كــوكــا جــاء منها هدف
بنفيكا األول فى اللقاء الذى
شهد انهيار شبه تــام لفريق
براجا ،والذى سجل اثنين من
العبيه هدفين بالخطأ فى
مرماهم.
وبعد هذه الهزيمة القاسية
يــخــشــى ك ــوك ــا مـــن فــقــدان
مكانه فى التشكيل األساسى
لفريقه فى الفترة المقبلة،
تحت ضغط هــذه الخسارة
التى تسببت فى حالة غضب
كبيرة لدى جماهير النادى.
ومنذ بداية الموسم الجارى
شـــارك كــوكــا فــى  4مباريات
مــع فريق بــراجــا فــى الــدورى
الــبــرتــغــالــى ،ســجــل خاللهم
هــدف وحــيــد ،ودفــع المدرب
سابينتو بمهاجم الفراعنة
أساسيا فى المباريات األربعة
ً
حــيــث أبـــقـــاه فـــى الــمــلــعــب
للنهاية فى مباراتين منهما،
واستبدله فى الشوط الثانى
بــالــمــبــاراتــيــن األخــرتــيــن
وكانت منهما مــبــاراة بنفيكا
التى غادرها كوكا فى بداية
الشوط الثانى.
وعــلــى الــمــســتــوى الــقــارى
أشــــرك ســابــيــنــتــو كــوكــا فى
مـــبـــاراة وحــيــدة بتصفيات
بــطــولــة الـــــدورى األوروبـــــى،
ً
بـــديـــا فى
حــيــث دفــــع بـــه
الــدقــائــق األخــيــرة مــن لقاء
إي ــاب الـــدور التمهيدى أمــام
فريق بروندولبى الدنماركى
والــــذى حسمه فــريــق كوكا
لصالحه بنتيجة .2-4
وتجدر اإلشارة إلى أن فريق
بــراجــا يحتل حاليا المركز
الــــــ 13ف ــى تــرتــيــب الــــدورى
البرتغالى برصيد  4نقاط،
حصدهم الفريق على مدار
 4جـــــوالت بـــواقـــع انــتــصــار
واحــد وتــعــادل وحيد مقابل
هزيمتين.
ويــســتــعــد كــوكــا وفــريــقــه
لمواجهة فيتوريا سيتوبال
يوم الجمعة المقبل فى إطار
الــجــولــة الــخــامــســة لــلــدورى
البرتغالى

كتب – ضياء خضر
ال صوت يعلو داخل جدران النادى األهلى على صوت
المباراة التى يستعد الفريق األحمر لخوضها يوم السبت
المقبل ،أمام فريق كانو سبورت بطل غينيا االستوائية
بمعقل األخــيــر ،والــتــى تــأتــى ضمن ذه ــاب دور الـــ32
لبطولة دورى أبطال أفريقيا لكرة القدم.
وتغادر بعثة النادى األهلى القاهرة اليوم متجهة إلى
غينيا االستوائية ،ويــتــرأس بعثة «الشياطين الحمر»
طارق قنديل عضو مجلس إدارة النادى ،ومن المنتظر
أن تشهد المباراة المنتظرة أمام كانو سبورت أول ظهور
رسمى للسويسرى رينيه فايلر المدير الفنى الجديد
مؤخرا قليلة
لفريق النادى األهلى ،والــذى تولى مهمته
ً
خل ًفا لألوروجويانى مارتن السارتى.
وستكون رحلة المدرب رينيه فايلر مع فريق النادى
األهــلــى إلــى غينيا االســتــوائــيــة ،هــى أول مهمة عمل
للمدرب السويسرى فى أدغال القارة السمراء والتى لم
يسبق له خوض أى تجربة تدريبية فيها.
وال شــك أن حــداثــة عــهــد ال ــم ــدرب فــايــلــر بــالــكــرة
األفريقية ستضيف مــزيـ ًـدا مــن الصعوبة لمهمته مع
خصوصا أن إدارة القلعة الحمراء تضع
النادى األهلى،
ً
على رأس أهــداف فريقها الكروى التتويج بلقب بطولة
دورى أبطال أفريقيا الغائب عن خزائن النادى منذ عام
.2013
تطلعات األهلى األفريقية وما ستضيفه من ضغوط
على المدرب فايلر ،لكن تكون وحدها هى أحد مصادر
القلق للمدرب السويسرى والذى يخشى بكل تأكيد من
شبح الفشل فى تجربته مع الشياطين الحمر.
وترى كثير من اآلراء أن إدارة األهلى خاطرت عندما
تعاقدت مع المدرب فايلر ،ليس لتواضع سجله التدريبى
فقط ،وإنما لعدم وجــود أى خبرة مسبقة لديه بالكرة
األفريقية ،والتى يبقى لمسابقاتها القارية خصائص
مختلفة عن نظيراتها فى أى قارة أخرى.

لنكونى
وسيكون المدرب فايلر ومعاونوه مطالبون ببذل جهد
مضاعف قبل أى اختبار أفريقى لفريق النادى األهلى،
ومحاولة دراســة المنافس بشكل مفصل ودقيق للغاية
لتجنب أى مفاجآت غير سارة.
مــع الــوضــع فــى االعــتــبــار الــظــروف السيئة التى قد
يواجهها الفريق األحمر فى مبارياته الخارجية سواء من
حيث سوء مالعب المباريات أو التدريب وكذلك طول
رحــات السفر وظروفها الصعبة إلــى جانب األخطاء
التحكيمية الكارثية التى تحدث أحيا ًنا فى المباريات
األفريقية ،وهى األمور التى لم يتعود فايلر وجهازه على
رؤيتها فى المسابقات األوروبية.
وكــمــا هــو حــال الــفــرق المرشحة دائـ ًـمــا لنيل لقب
البطولة ،عادة ما تكون أى مباراة قارية لألهلى بدرجة
«حياة أو موت» كون الفريق األحمر هو البطل التاريخى
لدورى أبطال أفريقيا.
لكن حساسية الــلــقــاء المنتظر أم ــام كــانــو سبورت
خصوصا وأن هذه المباراة ستشهد
ستكون مضاعفة،
ً
أول ترجمة عملية لفكر المدرب فايلر وجهازه على أرض
الواقع بعد فترة ستقارب الـ  10أيام من بداية مهمتهم
مع الفريق األحمر.
ويــدرك المدرب السويسرى وكذلك إدارة األهلى أن
أنظار جماهير وعشاق النادى ستكون مركزة على مباراة

الفريق وكانو ســبــورت ،أمـ ًـا فى رؤيــة بصمة واضحة
للمدرب فايلر والــذى كان اختياره بمثابة رهــان إلدارة
القلعة الحمراء أمام الجماهير.
على جانب آخــر ومــع قــدوم المدرب فايلر ومعاونوه
األجــانــب أصبحت فــرص إع ــادة ترتيب األوراق داخــل
الفريق األحــمــر مــتــزايــدة مــع تــراجــع دور المساعدين
مقصورا
المصريين فى الجهاز والذين أصبح تمثيلهم
ً
على المدرب المساعد سامى قمصان.
وســيــكــون مــركــز حــراســة الــمــرمــى دون شــك ضمن
المراكز التى ستشهد عملية إعادة ترتيب لالختيارات،
فى ضــوء االعتماد على البلجيكى ميشيل لنكونى فى
منصب مدرب حراس المرمى.
ويمكن القول أن تولى البلجيكى لنكونى تدريب حراس
مرمى األهلى ،جاء ليخلط أوراق الحراس الثالثة أمام
الجهاز الفنى الجديد بشكل كامل ،بعد رحيل طارق
مقتنعا بشكل
سليمان مدرب الحراس السابق والذى كان
ً
شبه تــام بأحقية محمد الشناوى فى مركز الحراسة
األساسى للفريق األحمر.
وأصبحت فــرص الحراس الثالثة لألهلى الشناوى
وشريف إكرامى وعلى لطفى متساوية بدرجة شبه تامة
أمــام السويسرى فايلر ،والــذى سيعتمد بدرجة كبيرة
على تقارير مساعده لنكونى قبل حسم هوية الحارس
األساسى للفريق فى المرحلة المقبلة.
وحــتــى يحين مــوعــد مــبــاراة األهــلــى مــع فــريــق كانو
ســبــورت ،ستظل المنافسة على أشــدهــا بين حــراس
األهلى الثالثة من أجل نيل ثقة المدرب فايلر ومن قبله
مساعده ميشيل لنكونى.
والمؤكد أن الثنائى شريف إكرامى وعلى لطفى لن
يفرطا فى فرصة المشاركة ضمن التشكيل األساسى،
من خــال بــذل أقصى جهد ممكن لــدى كل منهما فى
التدريبات ،وهو نفس الحال بالنسبة لمحمد الشناوى
الساعى للحفاظ على مكانه فــى التشكيل األساسى
للشياطين الحمر.

انقسم مجلس إدارة االتحاد المصرى لكرة القدم خالل الساعات القليلة
الماضية ،بسبب المدير الفنى القادم للفراعنة المزمع اإلعالن عنه خالل
أيام ،بعد سلسلة من االجتماعات المتواصلة.
و ُيعلن عمرو الجناينى ،رئيس اللجنة المؤقتة التحاد الكرة المصرى ،عن
المدير الفنى للمنتخب خالل ساعات ،حيث هناك جلسة أخيرة ما بين
األعضاء من أجل حسم األمر بشكل نهائى.
ويتصدر إيهاب جالل ،المدير الفنى لفريق المصرى البورسعيدى ،دائرة
الترشيحات حتى اآلن ،من أجل تولى القيادة الفنية للمنتخب المصرى،
مؤخرا.
خل ًفا للمكسيكى خافيير أجيرى الذى تمت إقالته
ً
خصوصا بعد خــروج منتخب
وتمت إقالة المكسيكى خافيير أجيرى،
ً
مصر من منافسات دور الـــ ١٦لبطولة كأس
األمم األفريقية التى كانت تستضيفها
مصر ،عقب الخسارة أمــام جنوب
أفريقيا بهدف دون رد.
وج ــاء ترشيح إيــهــاب جالل
مــن قبل جمال محمد على،
ع ــض ــو ال ــل ــج ــن ــة الــمــؤقــتــة
باتحاد كرة القدم المصرى،
والـــــذى يـ ــرى ضـــــرورة منح
الفرصة لوجوه جديدة داخل
المنتخب.
وتقدم حسام حسن ،المدير
الجناينى
الــفــنــى لــفــريــق ســمــوحــة ،ضمن
األســمــاء المرشحة بــقــوة مــن أجل
قيادة المنتخب المصرى ،حيث أصبح
ينافس بقوة على هذا المنصب.
ويحظى حسام حسن ،بتأييد من جانب أشــرف صبحى وزيــر الشباب
والرياضة ،والذى طالب بضرورة تواجده على رأس القيادة الفنية للمنتخب
المصرى فى المرحلة المقبلة.
ويؤيد عمرو الجناينى ،رئيس اللجنة المؤقتة باتحاد كرة القدم المصرى،
خصوصا أنه لم يسبق له التواجد من قبل فى أى
فكرة تواجد حسام حسن،
ً
منصب خاص بالمنتخبات المصرية.
بينما طالب أحمد عبد الله ،عضو اللجنة المؤقتة باتحاد كرة القدم
المصرى ،ضرورة تواجد حسن شحاتة ،فى منصب المدير الفنى للمنتخب
مستندا إلى الخبرات التى يمتلكها.
المصرى،
ً
واستطاع المعلم حسن شحاتة ،المدير الفنى السابق للمنتخب المصرى،
من تحقيق ثالث بطوالت أفريقية من قبل فى أعوام  ٢٠٠٦و ٢٠٠٨و.٢٠١٠
أيضا ،أن
يأتى ذلك فى الوقت الذى يرى فيه محمد فضل ،عضو اللجنة ً
شحاتة لن يكون ضمن أهداف المنتخب فى بناء جيل قادر على المنافسة
فى التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم .٢٠٢٢
أيضا حسام البدرى المدير الفنى السابق للنادى
كما يوجد فى الصورة ً
األهــلــى ،وكذلك أحمد حسام ميدو المدير الفنى الحالى لفريق مصر
المقاصة ،إال أنه لم يتم الحسم بشكل نهائى.
ويناقش محمد فضل ،وديات منتخب مصر خالل الساعات المقبلة،
خصوصا فى ظل رغبة اللجنة ،فى إنهاء العديد من الملفات للفراعنة،
ً
فى ظل ضيق الوقت واستعداده للتصفيات المؤهلة إلــى بطولة أمم
أفريقيا .2021

البطولة العربية «طوق نجاة» االتحاد مع طلعت يوسف
كتبت – سارة عبد الباقى
ودع الفريق األول لكرة القدم بنادى االتحاد
السكندرى النسخة األخــيــرة مــن بطولة كأس
مصر من الــدور نصف النهائى ،عقب الخسارة
من الزمالك بهدف دون رد خالل اللقاء الذى
أقيم بينهما على ملعب اإلسماعيلية ،االتحاد
بقيادة مــدربــه المخضرم طلعت يوسف فشل
فى تحقيق المفاجأة ،وإقصاء الزمالك ،رغم
تقديمه لمباراة قوية امتدت لألشواط اإلضافية
التى حسم من خاللها الفريق األبيض التأهل
إلى المباراة النهائية ،وبعد خــروج زعيم الثغر
من كأس مصر ،أصبح تركيز الفريق السكندرى
بقيادة يوسف منصبا ً على كأس محمد السادس
لألندية األبطال وهى البطولة العربية بمسماها
الجديد.
االتــحــاد أو سيد البلد كما تلقبه جماهيره
العاشقة ،وضع قدما ً فى دور الستة عشر من
البطولة العربية عقب فوزه على العربى الكويتى

بالكويت بهدف دون رد فى ذهاب دور الـ  32من
المسابقة أحرزه مهاجم الفريق خالد قمر ،األمر
الــذى يجعل الفريق السكندرى يكفيه التعادل
السلبى فقط فى لقاء العودة الذى سيقام على
ملعبه ووســط جماهيره باإلسكندرية من أجل
حصد بطاقة التأهل بشكل رسمى.
ومــا يحفز االتــحــاد السكندرى للوصول إلى
نقطة بعيدة فى البطولة العربية ولما ال حصد
الــلــقــب ،مــا فعله الــفــريــق خ ــال نسخة الــعــام
الماضى ،عندما نجح فى إقصاء الزمالك تحت
قيادة السويسرى كريستيان جروس ،عقب الفوز
عليه بركالت الترجيح.
طلعت يوسف المدير الفنى لالتحاد أوضح
فى تصريحات صحفية أن الفريق السكندرى
لديه جيالً ق ــادراً على الــوصــول لنقطة بعيدة
بالمسابقة ،كما حدث فى نسخة العام الماضى،
وأشار إلى أن االتحاد فريق عريق ويمتلك شعبية
جماهيرية فــى مــصــر ،لــذلــك المنافسة على
اللقب العربى هو هدفه األول ،فى ظل صعوبة

أخبار النجوم

أخبار النجوم

يوسف

أخبار النجوم

أخبار النجوم

المنافسة على بطولة ال ــدورى بوجود األهلى
والزمالك وكذلك بيراميدز.
وتعول جماهير االتحاد على طلعت يوسف،
الذى تولى المهمة فى نهاية الموسم الماضى،
وأنــهــى مــع الفريق السكندرى بطولة الــدورى
بالمركز الحادى عشر ،حيث خاض زعيم الثغر
 34لــقــاء جمع منهم  41نقطة ،فــاز فيهم بـ9
مباريات ،وتــعــادل  14مــبــاراة ،بينما خسر 11
لــقــاء ،وعلى المستوى الهجومى سجل العبو
االتحاد  41هدفا ً بينما استقبلت شباك زعيم
اإلسكندرية  43هدفاً ،ولكن الفريق تطور كثيراً
مع طلعت يوسف األمــر الــذى ظهر جليا ً خالل
مباراة العربى الكويتى ،والتى نجح فيها الفريق
السكندرى أن يفوز خارج أرضه بهدف دون رد،
وكذلك لقاء الزمالك بعد فوزه بصعوبة شديدة
بهدف واحــد فى األش ــواط اإلضافية ،وهــو ما
يعكس نــجــاح الــمــدرب المخضرم فــى إصــاح
األخطاء الدفاعية بشكل كبير ،وتالفى تكرار
سلبيات الموسم الماضى.

أخبار النجوم

مفاجأة سارة من
متعب لزوجته

تهانى بالجملة لقائد الزمالك
بمناسبة عيد ميالده

هيما «مصور» فى
تدريبات المقاصة

فاجأ عماد متعب مهاجم الــنــادى األهلى
السابق زوجته يــارا نعوم ملكة جمال مصر
الــســابــقــة بــمــفــاجــأة ســــارة احــتــفــاال بعيد
ميالدها.
وأعــد متعب مجموعة مــن أدوات الزينة
داخــل منزل الــزوجــيــة وبــالــونــات إلــى جانب
تــورتــة عيد مــيــاد ،كما شكل نجم األهلى
السابق قلب مــن الـــورود على سرير غرفة
النوم الخاصة به هو وزوجته.
وتــجــدر اإلشـــارة إلــى أن متعب يعمل فى
مجال التحليل الــكــروى منذ اعتزاله اللعب
بشكل نهائى قبل أكثر من عام.

تلقى ح ــازم إم ــام قــائــد فــريــق الــكــرة األول
بنادى الزمالك تهانى كثيرة من زمالئه بالفريق
بمناسبة عيد ميالده رقم .31
الكثير مــن زم ــاء ح ــازم إم ــام فــى الفريق
األبيض وجهوا له التهنئة من خالل نشر صور
له معهم عبر حساباتهم على انستجرام ،وفى
مقدمة هؤالء عبد الله جمعة ومحمود الونش
ومحمد عبد الغنى.
محمود كهربا العب الزمالك السابق وجه
كــذلــك التهنئة لــحــازم إم ــام عبر انستجرام
وداعبه قائال له «كل سنة وأنــت طيب يا ملك
إمبابة».

قام محمد إبراهيم العب الزمالك السابق
والمقاصة الحالى ،بممارسة هوية التصوير
الفوتوغرافى على هامش إحــدى تدريبات
الفريق الفيومى.
واســتــعــان الــاعــب بــالــكــامــيــرا الخاصة
بمصور الفريق ،لممارسة هويته والتقاط
بعض الــصــور لزمالئه الــتــى حــرصــت على
مداعبته.
وكــان إبراهيم رحــل عــن الزمالك بشكل
نهائى وانضم إلى صفوف المقاصة ،خالل
فترة االنتقاالت الصيفية الحالية ،بعد أن
قرر مسئولو الزمالك عرضه للبيع.
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رأى

ميتشو يدرس تعديل الئحة الفريق األبيض

الكأس ومكافآته يشحنون حماس نجوم الزمالك قبل مغامرة السنغال
كتبت – سارة عبد الباقى
دفعة معنوية كبيرة تلقاها فريق الكرة األول
بــنــادى الــزمــالــك بعد نجاحه فــى االحتفاظ
بلقب بطولة كــأس مــصــر ،عقب ف ــوزه على
بيراميدز مساء األحد الماضى فى المباراة
النهائية للبطولة بنتيجة  -3صفر.
العرض المميز والفوز الكبير الذى حققه
الزمالك فى نهائى الكأس دفــع إدارة نادى
الــزمــالــك لــإســراع بتنفيذ وعــدهــا بصرف
 50ألــف جنيه مكافأة استثنائية لكل العب
بالفريق ،بخالف المكافأة المنصوص عليها
فى الالئحة ويتبقى للفريق األبيض المنافسة
على حصد السوبر عندما يلتقى األهلى يوم
 20سبتمبر.
لقب الكأس رقم  27والمكافآت الخاصة
بالبطولة كانت خير تحفيز لعناصر الفريق
األبيض قبل االختبار األفريقى المنتظر لهم
فى معقل فريق «جينيراسيون فوت» السنغالى
السبت المقبل فى ذهــاب دور الـــ 32لبطولة
دورى أبطال أفريقيا ،كما رفــع حصد لقب
الكأس أسهم الصربى ميلوتين سريدوفيتش
«ميتشو» المدير الفنى لفريق الزمالك لدى
إدارة النادى وجماهيره قبل أيام من انطالق
منافسات الموسم الكروى المحلى.
على جــانــب آخــر ي ــدرس الصربى ميتشو
فــكــرة تعديل الئــحــة الــفــريــق األبــيــض خالل
الفترة الحالية ،من أجل وضع عقوبات رادعة
ضد أى العب يخرج عن النص ،باإلضافة إلى
تعديل بنود المكافآت من أجل زيادة الحافز
ل ــدى الــاعــبــيــن ،لتحقيق االنــتــصــارات فى
البطوالت التى يشارك فيها الزمالك خالل
الموسم الجديد.
ومــن المقرر أن يحسم المدرب الصربى،
ملف الالئحة خــال األي ــام القليلة المقبلة
بالتنسيق مع أمير مرتضى المشرف العام
على فريق الكرة األول بالقلعة البيضاء ،بعد
أن انتهى الفريق من بطولة كأس مصر.
وفى سياق آخر أوضح محمود عالء مدافع

تأجيل «ترضية» عالء ..ومعروف يرفض الرحيل النهائى
الفريق األول لكرة القدم بنادى الزمالك ،أنه
تم االتفاق بينه وبين مسئولى النادى األبيض
من قبل ،على تأجيل حسم ملف تعديل عقده
مع الزمالك ،على أن يفتح الملف من جديد
خالل األيام الحالية بعد أن انتهى الفريق من
منافسات بطولة كــأس مصر ،وشــدد عالء
خ ــال تــصــريــحــات خــاصــة لــجــريــدة «صــوت
الــمــايــيــن» ،على أن األم ــر ليس متعلقا به

فقط ،إنما يضم ملف تعديل العقود كالً من
طارق حامد وعبدالله جمعة زمالئه بالفريق
األبــيــض ،وأضـــاف أنــه يثق فــى تــقــديــره من
الناحية المالية من جانب مسئولى الزمالك،
خاصة بعد أن تم رفض العروض التى تلقاها
من بعض أندية الــدورى السعودى ،والتمسك
باستمراره ضمن صفوف الزمالك.
وم ــن نــاحــيــة أخـ ــرى دخ ــل مــســئــولــو نــادى

ال ــم ــق ــاول ــون الـــعـــرب ،ف ــى م ــف ــاوض ــات مع
النيجيرى معروف يوسف العب وسط فريق
الــزمــالــك ،لضمه مــن الــنــادى األبــيــض على
سبيل اإلعـ ــارة بــدايــة مــن الــمــوســم المقبل،
خاصة أن الزمالك لم يقم بقيد الالعب فى
قائمته المحلية فى ظل وجود خمسة أجانب
فى قائمة القلعة البيضاء فى الموسم الحالى،
وهم التونسى حمدى النقاز ومواطنه فرجانى

ســاســى ،والــثــاثــى الــمــغــربــى خــالــد بوطيب
وأشرف بن شرقى ومحمد أوناجم.
وأكــد معروف يوسف لـــ«صــوت الماليين»
أنــه يرفض الرحيل المجانى مــن الزمالك،
ويتمسك بــاإلعــارة فقط لرغبته فى العودة
لصفوف القلعة البيضاء مــن جــديــد ،وأكــد
معروف أنــه بخالف عــرض المقاولون ،فهو
يمتلك عــروضــا أخ ــرى مــن أنــديــة المصرى
وسموحة ،وكذلك عــروض عربية من أندية
الصفاقسى التونسى والــشــرطــة العراقى
لضمه فى فترة االنتقاالت الصيفية الجارية.
وهدد أسامة فرحات وكيل أعمال الالعب
النيجيرى ،بنشر محادثات هاتفية تجمعه
مع فــرج عامر رئيس نــادى سموحة ومحمد
الخولى نائب رئيس المصرى ،بعد أن خرجت
تصريحات من الناديين تنفى وجود مفاوضات
مــع مــعــروف يــوســف كما تـــداول فــى وسائل
اإلعالم ،وكتب فرحات عبر حسابه الشخصى
عــلــى مــوقــع الــتــواصــل االجــتــمــاعــى «فــيــس
بوك»« :حد كبير زى المهندس فرج عامر أو
األســتــاذ محمد الخولى مــن نــادى المصرى
يكذبوا التفاوض مع معروف يوسف أنا معى
مكالمات مسجلة معهم رأيكم ايه».
وفــى إط ــار آخــر تــوعــد مرتضى منصور
رئــيــس ن ــادى الــزمــالــك أى الع ــب بالفريق
األب ــي ــض ي ــخ ــرج ع ــن ال ــن ــص بــالــعــقــوبــات
الــمــغــلــظــة ،وحـــــذر مـــن إثــــــارة الــمــشــاكــل
واألزم ــات ،خاصة أن الفترة الحالية تعتبر
حــرجــة ،وتــحــتــاج لــانــضــبــاط وااللـــتـــزام،
لتحقيق الهدف المطلوب ،السيما أن الفريق
مقبل على مباريات صعبة والفوز بها يحسم
بطولة ،مثل مباراة السوبر المصرى ،ومباراة
السوبر األفريقى ،واجتمع رئيس الزمالك
مع العبى الفريق األبيض على هامش إحدى
الــتــدريــبــات األخــيــرة ،وطالبهم بــأن يكون
الهدف خالل الفترة الحالية ،هو الحفاظ
على حالة الحب وال ــروح الجماعية ،التى
تحلى بها الفريق خــال الموسم الماضى،
ونالت إشادة الجميع.

طوالن يحلم ..ومؤمن ينتظر ..وعالء قلقان

 3تحديات تنتظر الصربى
مدربون فى طى النسيان قبل أيام من انطالق الدورى يسيتش مع الدراويش

حددت اللجنة المؤقتة باتحاد كرة القدم المصرى برئاسة
موعدا
عمرو الجناينى ،يوم  21من شهر سبتمبر الجارى،
ً
النطالق مسابقة الدورى الممتاز ،على أن تقام مباراة السوبر
يوم  20من الشهر نفسه.
ويعقد حسام الزناتى ،مدير لجنة المسابقات باتحاد كرة
القدم المصرى ،جلسة مع اللجنة الخماسية خالل ساعات،
من أجل إعــان القرار النهائى الخاص بالمواعيد النهائى
النطالق مسابقة الدورى الممتاز.
وأصبح هناك العديد من المدربين يتسولون العودة
مرة أخــرى إلى تولى القيادة الفنية ألى فريق،
خصوصا فــى ظــل صعوبة لحاقهم بتولى
ً
قيادة أحدهم فى بداية الموسم المزمع
انطالقه خالل أيام.
حلمى طوالن
لـــم ي ــدخ ــل أى نــــاد فـــى الـــــدورى
الــمــمــتــاز فــى مــفــاوضــات مــع حلمى
طوالن ،المدير الفنى السابق لالتحاد
الــســكــنــدرى ،ال ــذى رحــل عــن الفريق
بــعــد ســلــســلــة م ــن الــهــزائــم وتــذبــذب
نتائج الفريق ،وتعرضه لهجوم من قبل
مؤمن
جماهير الفريق.
وقـــاد طـــوالن تــدريــب زعــيــم الــثــغــر فــى 9
مــبــاريــات ،حقق خاللهم الــفــوز فــى  3مباريات
فقط ،وتعادل فى مواجهتين ،فيما خسر  4مباريات ،إال
أنه ال يزال يحلم بتولى قيادة أى فريق فى المرحلة المقبلة.
وتــولــى طلعت يــوســف ،الــقــيــادة الفنية لــفــريــق االتــحــاد
السكندرى بدالً من حلمى طوالن ،حيث استقر مجلس إدارة
الــنــادى بقيادة محمد مصيلحى ،على استمرار األول فى
منصبه مع الموسم الجديد.
عالء عبد العال
فــشــل ع ــاء عــبــد الــعــال ،الــمــديــر الــفــنــى الــســابــق لفريق
خصوصا
الداخلية ،أن يقود أى فريق فى الموسم المنتظر،
ً
بعدما قــاد فريق الداخلية إلــى الهبوط للقسم الثانى فى

أخبار النجوم

الموسم المنقضى.
وخــاض الداخلية تحت قــيــادة عــاء عبد الــعــال 34
مباراة ،أى الموسم بالكامل ،حقق خاللهم  4انتصارات
فقط خالل الموسم الماضى ،و 15تعادالً ،فيما سقط
أبناء عالء عبد العال فى .15
وسبق لعبد العال ،قيادة أكثر من فريق فى مسابقة
ال ــدورى الممتاز ،إال أنــه لــم ينجح مــع أى فريق ســواء
الشرقية للدخان أو إنبى ،ليعود بعدها إلى الداخلية
أيضا ،إال أن هناك حالة من القلق
ويفشل معه ً
تسيطر عليه ،خو ًفا من عدم توليه قيادة
أى فــريــق ،بعد سلسلة الفشل التى
سيطرت عليه.
مؤمن سليمان
خاض مؤمن سليمان ،المدير
الفنى السابق لــنــادى الزمالك،
العديد من التجارب التدريبية،
نهائيا مع أى فريق
إال أنه لم ينجح
ً
دائما
تولى مسئوليته ،حيث كان
ً
الفشل يالحقه أينما كــان ســواد
داخل مصر أو خارجها.
ورحــــــل مـــؤمـــن ســلــيــمــان عــن
بــتــروجــت ،حيث خــاض مــع الفريق
البترولى  9مباريات ،وفى الظهور األول
لمؤمن سليمان مع بتروجت ،فى الجولة الـ13
أمــام النجوم ،سقط فى فخ الهزيمة ثم تعادل مع
إنبى سلبيا ومــع طالئع الجيش ،ليسقط بـــ 6هزائم
متتالية أمــام سموحة واألهــلــى والمقاولون والزمالك
واإلسماعيلى والمصرى.
وخاض مع النجوم  5مباريات ،تعادل فى األولى مع حرس
الحدود ،ثم تعادل أمام اإلنتاج الحربى ،والداخلية ،والجونة،
ثم خسر من بتروجت ،ولــم يتواجد سليمان مع أى فريق
قبل بداية الموسم الجديد ،وينتظر خوض تجربة جديدة
مع أى فريق.

أخبار النجوم

طوالن

أخبار النجوم

تعاقد مجلس إدارة الــنــادى اإلسماعيلى مع لهيبته المحلية مــرة أخ ــرى فــى بطولة ال ــدورى
الصربى مــيــودراج يسيتش لتولى المهمة الفنية بالموسم المقبل ،وكان الدراويش أنهى منافسات
للدراويش خلفا ً لمحمود جابر ،وجاء تعاقد مجلس بطولة ال ــدورى فــى الموسم المنقضى بالمركز
اإلسماعيلى مــع الــمــدرب الصربى بسبب رغبة السابع بعدما حصل على  43نقطة من  34مباراة،
الجماهير فى التعاقد مع مدير فنى أجنبى أسوة لذلك يأمل الــمــدرب الصربى فــى قــيــادة القلعة
الصفراء للمنافسة على لقب ال ــدورى الموسم
بقطبى الكرة المصرية ناديى األهلى والزمالك.
المدرب الصربى حقق العديد من النجاحات المقبل أو على األقل الحصول على مركز متقدم
فى المنطقة العربية ،خاصة فى تونس عندما قاد يؤهل الدراويش للمشاركة فى بطولة إفريقية فى
أداء كارثيا ً
نــادى الصفاقسى للتتويج بالدورى والكأس ،كما نسختها المقبلة ،وأظهر اإلسماعيلى ً
خــال دورى الــمــوســم الــمــاضــى ،إذ خسر
ُتــوج بجائزة أفضل مــدرب فى بلغاريا بعام
 11لقاء وفــاز فــى  10لــقــاءات فقط
 ،2006ويبحث يسيتش عــن النجاح
وتــعــادل فــى  13مــبــاراة أخ ــرى،
فى ثالثة تحديات مع اإلسماعيلى
بالموسم الكروى الجديد ،أمالً
وتــأمــل جماهير اإلسماعيلى
فى عــودة الفريق إلــى هيبته
فــى تحقيق مــا يــطــمــح إليه
ال ــم ــح ــل ــي ــة مــــــرة أخــــــرى،
جمهور الدراويش.
ومنافسة الزمالك واألهلى
إنجاز خارجى
وكـــذلـــك ب ــي ــرام ــي ــدز على
اإلســمــاعــيــلــى ســيــواجــه
حصد اللقب.
أهــلــى بــنــى غــــازى الليبى
جانب فنى
خــــــــال شـ ــهـ ــر ســبــتــمــبــر
اإلسماعيلى دعــم صفوفه
ال ــج ــارى ،فــى ذه ــاب دور الـــ
بـ ــأكـ ــثـ ــر مـــــن العـــــــب خـ ــال
 32مــن كــأس محمد الــســادس
يسيتش
الميركاتو الصيفى الجارى ،وعلى
لــأنــديــة األبــطــال وهــى البطولة
رأسهم أحمد مدبولى ومحمد أحمد
العربية بمسماها الجديد ،وأول تحدى
«كماتشو» ومحمود خليل «نيمار» ،ومحمد
للمدرب الصربى سيكون فى هــذه البطولة،
إذ يبحث اإلسماعيلى عــن الــعــودة إلــى األمجاد مخلوف من الزمالك ،وكذلك حسم شراء صفقة
وحصد البطولة ،واالستفادة من المكافأة المالية محمود عبدالعاطى «دونجا» من النادى األبيض،
الــكــبــيــرة الــمــرصــودة لــحــاصــد الــلــقــب ،وسيكون بعد أن حصل الــدراويــش على خــدمــات الالعب
المدرب الصربى مدعما ً بجماهير الدراويش فى معاراً فى الموسم الماضى.
م ــه ــم ــة ال ـ ــم ـ ــدرب الـــصـــربـــى ســتــكــمــن فــى
تلك المباراة التى من المنتظر إقامتها على ملعب
اإلسماعيلية ،لذلك يأمل يسيتش أن يقدم مباراة االس ــت ــف ــادة م ــن الــصــفــقــات الــتــى تــعــاقــد معها
قوية فى أول لقاء رسمى له مع الــدراويــش أمام مجلس اإلسماعيلى خــال الميركاتو الصيفى،
وانسجامهم مع العناصر القديمة بالفريق لتقديم
جماهيره الوفية.
مــا هــو منتظر مــع اإلسماعيلى خــال الموسم
عودة الهيبة المحلية
يبحث المدرب الصربى عن إعادة اإلسماعيلى الكروى الجديد.

إعداد :محمد الصايغ  -سارة عبدالباقى

عبد الواحد السيد حارس
سابق بدرجة قبطان

إجازة سريعة لمدافع
بيراميدز فى برشلونة

حضور فنى فى عيد ميالد
زوجة حارس الطالئع

احتفل عبد الــواحــد السيد حــارس مرمى
مؤخرا على
نــادى الزمالك السابق بحصوله
ً
رخصة تسمح له بقيادة المركبات البحرية.
وعبر حسابه الرسمى على موقع التواصل
االجتماعى «انــســتــجــرام» نشر عبد الــواحــد
السيد صــورة للرخصة الخاصة به ،كما نشر
مقطع فيديو يظهر فيه وهو يقود لنش يمتلكه
فى مياه البحر األحمر.
ويتواجد حــارس الزمالك السابق بصورة
شبه دائمة فى جنوب سيناء التى تنحدر منها
أسرته.

اســتــغــل عــبــد الــلــه بــكــرى م ــداف ــع فــريــق
بيراميدز فترة الــراحــة التى حصل عليها
ـرا بسبب اإلصــابــة للسفر فــى إجــازة
مــؤخـ ً
قصيرة خارج مصر.
وقــضــى بــكــرى ع ــدة أيـــام بــرفــقــة أســرتــه
فــى مــديــنــة بــرشــلــونــة اإلســبــانــيــة ،وه ــو ما
وثقه الالعب من خالل صــورة نشرها عبر
حسابه على مــوقــع الــتــواصــل االجتماعى
«انستجرام».
وظــهــر بــكــرى فــى الــصــورة وهــو يقف فى
التراس الخاص بفندق إقامته وظهرت من
خلفه معالم المدينة اإلسبانية الشهيرة.

احتفل محمد بــســام ح ــارس مــرمــى فريق
طــائــع الجيش مــؤخـ ًـرا بعيد مــيــاد زوجته
مسرة إبــراهــيــم ،وذلــك وســط حضور مكثف
لصديقاتها.
وتــواجــد فــى حفل عيد الــمــيــاد المطربة
الشابة شذا وكذلك الممثلة هبة عبد العزيز
واللتين ترتبطان بصداقة قوية بزوجة حارس
الطالئع.
وتجدر اإلشــارة إلى أن محمد بسام يستعد
حاليا مــع فريقه النطالقة الموسم الكروى
الــجــديــد ،الـــذى ســتــبــدأ مــنــافــســاتــه ي ــوم 21
سبتمبر الجارى.

محمد الراعى

نهاية جيدة
ألسوأ موسم
الزمالك يستحق الفوز بكأس
مــصــر ،ونــهــايــة طــيــبــة لموسم
سيئ ،نعم إنه من أسوأ المواسم
وإداريــا وتنظيما،
فنيا
ً
الكرويةً ،
وشهد فشل المنتخب الوطنى
وخـ ــروجـ ــه ال ــم ــخ ــزى م ــن دور
ال ـــ 16للبطولة اإلفريقية التى
استضافتها مصر.
بصراحة الزمالك وبيراميدز
هــمــا أفــضــل الــفــرق المصرية
عــلــى الــمــســتــوى الــفــنــى وأغــلــب
العبى الفريقين هما األفضل
فــى مــراكــزهــم ،وهـــو مــا جعل
نهائى الكأس قوى ورائع وعنوان
للكرة الــمــصــريــة ،وال ننكر أن
تجربة بيراميدز مــع تــركــى آل
الشيخ ناجحة وتستحق الدراسة
وتستحق أن تتكرر إلثراء الكرة،
وال ننكر أن النظام االحترافى
الناجح لفريق بيراميدز كشف
عيوب وفشل وعشوائية الكرة
الــمــصــريــة ،ال نــريــد أن ننظر
إل ـ ــى ت ــج ــرب ــة ب ــي ــرام ــي ــدز مــن
ناحية التعصب والتراشق على
الــســوشــيــال مــيــديــا بــيــن بعض
الجماهير وبين تركى آل الشيخ
الرئيس السابق لبيراميدز ،ال
نــريــد أن نحكم عــلــى التجربة
بعصبية الجماهير ولكن نريد
أن نــكــشــف ال ــع ــش ــوائ ــي ــة فــى
اخ ــت ــي ــارات األن ــدي ــة لالعبين
الــجــدد دون تحديد معايير أو
حاجة الــنــادى لهؤالء الالعبين
مــا جــعــل الــســمــاســرة تتالعب
باألندية وتهدر حقوقها من أجل
مصالح موكليها الالعبين ،البد
أن نستفيد من أخطاء الموسم
الماضى والــذى شهد تأجيالت
وتوقفات هزلية مضحكة  ،البد
أن نستفيد من أخطاء الحكام
مـــن أجــــل إص ــاح ــه ــا وكــفــانــا
مــجــامــات لــأنــديــة م ــا أس ــاء
للحكام والكرة المصرية ،نريد
مسابقات منتظمة ولوائح غير
متلونة حسب أهـــواء األنــديــة،
وي ــت ــم تــطــبــيــق الـــلـــوائـــح على
الجميع ،نريد عــودة الجماهير
لــلــمــدرجــات ،وكــفــانــا عشوائية
ومهازل ومجامالت ،ما انعكس
سلبيا على المنتخبات الوطنية
وكان الفضيحة مدوية بخروجنا
المبكر من البطولة اإلفريقية
على مالعبنا ووسط جمهورنا،
شــهــدنــا أســــوأ م ــواس ــم الــكــرة
الــمــصــريــة لــكــن الــنــهــائــى بين
الزمالك وبيراميدز كــان رائعا
وجــيــدا عــلــى الــمــســتــوى الفنى
والتنظيمى ،ويــؤكــد أن اتحاد
الــكــرة الــمــؤقــت بــقــيــادة عمر و
الجناينى ب ــدأ يــأخــذ الطريق
الصحيح.
ويــتــحــمــل االتـــحـــاد الــســابــق
بقيادة هانى أبــوريــدة مسئولية
تدهور أحــوال الكرة المصرية،
وال ــف ــس ــاد اإلدارى والــمــالــى
الــرهــيــب ،وت ــدخ ــات الــشــركــة
الراعية السابقة وبعض وكالء
الالعبين والمدربين فى شئون
الــكــرة مــا أفــســد اللعبة وأســاء
لــلــكــرة الــمــصــريــة الــعــريــقــة،
ويتحمل بــعــض أعــضــاء اتــحــاد
أبوريدة مسئولية الفشل بسبب
مــجــامــاتــهــم لــبــعــض األن ــدي ــة
وال ــوك ــاء مــن أج ــل مصالحهم
االنتخابية والسبوبة المالية.
وأصبحت المسئولية كبيرة
عــلــى اتــحــاد الــجــنــايــنــى إلنــقــاذ
الـــكـــرة الــمــصــريــة وإع ــادت ــه ــا
لــمــســارهــا الــصــحــيــح ،بــوضــع
مــســابــقــات مــســتــقــرة وتــطــبــق
العدالة بين كل األندية ،وإصالح
أحـــــوال الــتــحــكــيــم ،والــجــمــيــع
يتوسم خير فى اتحاد الجناينى
إلصالح األحوال وتعديل اللوائح
لألفضل وتطبيق العدالة على
الجميع.
البـــــد أن يـ ــدعـ ــم الــجــمــيــع
اتـ ــحـ ــاد الــجــنــايــنــى مـ ــن أج ــل
الكرة المصرية وكفانا تعصبا
ومصالح شخصية.
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قبل أيام انتشرت فى الفضائيات وعلى مواقع التواصل االجتماعى ،حزمة من
الشائعات المتنوعة ،راح صداها يتردد ذات اليمين وذات اليسار ،بصورة الفتة،
وقبل أن نفيق من صدمة إحداها ،تداهمنا أخرى أكثر ضراوة ،األمر الذى يزيد
من مساحة التخبط بين التصديق وعدم التصديق ،ويزيد من مساحة الفجوة
بين المتابعين للشأن العام والقائمين على المكاتب اإلعالمية فى دواوين
الحكومة من ناحية ،وبين الرأى العام واإلعالم من ناحية أخرى ،فقد دأبت
اللجان اإللكترونية الموجهة من القوى المعادية على ابتكار كل ما هو جديد

األخيرة

لبث الكراهية ،وتشتيت العقل وتشويه الحقائق ،يساندها فى الهدف ذاته قنوات
فضائية ،رسالتها الوحيدة نشر الشائعات والعزف على أوتار بعض األزمات
الطارئة ،الناتجة عن اإلصالح االقتصادى ،بهدف التشكيك فى القائمين على
إدارة الدولة وأجهزتها وتوسيع دائرة الغضب ،وما بين هذا وذاك يتلقف البعض
تلك الشائعات ،كوجبة سريعة «تيك أواى» بنهم شديد ،إلشباع رغبته فى
المعرفة التى يفتقدها ،جراء عزوفه عن إعالم سطحى غير قادر على مسايرة
األحداث التى تجرى حوله.

سيد سعيد يكتب:

شائعات تيك أواى
المتربصون ال يتوقفون عن دورهم وأهدافهم المعلنة والخفية بل

يقومون بتطوير أدواتهم ووسائلهم للنيل من البلد

تمامـا فى اإلعالم العشوائى لغياب رسالته المهنية وعدم قدرة بعض اإلعالميين على فهم المتغيرات التى طرأت على المجتمعات
الغالبية فقدت الثقة ً
من بين الشائعات التى انتشرت وكان لها تأثير سلبى
على غير المتابعين لقضايا الــشــأن الــعــام ،هــى التى
تخص التعامالت اليومية ،والتأثير السلبى على النفوس،
بالطبع ،ال يمكن إنكاره ،ألنه يثير القلق والمخاوف إن
صدق ما يتردد على مسامعه ،حال تجاهل الرد الرسمى
على األقــاويــل المتناثرة هنا وهــنــاك ،كما أن التجاهل
نفسه ،يساهم فى رواج تصديق الشائعات ،ألن األمــور
تتعلق بقضايا تمس حياة الناس بصورة مباشرة ،وبالتالى
يجب مواجهتها بأساليب مباشرة وإجراءات سريعة ،عبر
بيانات رسمية من الجهات المسئولة داخــل مؤسسات
الدولة ،حتى ال يختلط الحابل بالنابل ،وأقول مؤسسات
الدولة دون غيرها ألسباب متعددة ،منها على األقل ،أن
الغالبية فقدت الثقة تماما فى اإلعالم العشوائى لغياب
رســالــتــه المهنية ،وعــدم
قـــدرة بــعــض اإلعالميين
عــلــى فــهــم الــمــتــغــيــرات
الـ ـ ــتـ ـ ــى طـــــــــــرأت ع ــل ــى
المجتمعات ،أمــام عزوف
الــحــكــومــة عــن الــمــبــادرة
والمبادأة بإصدار بيانات
وتـــصـــريـــحـــات رســمــيــة
بـــالـــمـــعـــلـــومـــات ،حـــول
خططها وبرامجها ،يزيد
من التخبط ،ويفقد الرأى
العام قدرته على تحديد
مــوقــفــه مــمــا يــتــم تــداولــه
على األلسنة وفــى مواقع
ال ــت ــواص ــل االجــتــمــاعــى،
وال يستطيع التفرقة بين
الغث والثمين من األشياء،
بين الحق والــبــاطــل ،بين
الصدق والــكــذب ،فدائما
الــحــكــومــة ال ت ــخ ــرج إال
لــنــفــى م ــا جـ ــرى ت ــداول ــه
وانــتــشــر مــثــل ال ــن ــار فى
الــهــشــيــم ،وهـ ــذه مصيبة
ال يــجــب إغــفــالــهــا ،ألنها
تنفى ،فقط ،من دون أن تقدم معلومات حول مالبسات
القضية التى يدور بشأنها الحديث ،ومن دون تقديم رؤية
مستقبلية حول األمر ذاته.
وعلى الرغم من أن تلك الشائعات يتم بثها باحترافية
شديدة ألهــداف عدائية ،إال أن جــزءا كبيرا منها مبنى
على التكهنات وفق معطيات افتراضية ،ليس لها وجود
إال فى مخيلة أصحاب التكهنات أنفسهم ،وهــذا جانب
مهم جدا فى قضية الشائعات ،يجب لفت االنتباه إليه..
نعم هى قضية ،بل قضية شائكة جــدا ،ألن قــدرا هائال
مــن الــشــائــعــات ،يتحول فــى الذهنية الشعبية ـ بمرور
الوقت ـ إلــى أدلــة يتم االستشهاد بها كحقيقة دامغة،
ولنا فى التأكيد على ذلــك الكثير والكثير من قصص
الــمــاضــى والــحــاضــر ،ولــأســف شكلت تلك الشائعات
جزءا مهما من وعى وثقافة أجيال متالحقة ،جرى العبث
بعقولها ،مثلما طــال ثــورة  23يوليو  1952من أكاذيب،
ومثلما لحق بالضباط األحرار من افتراءات ،ليس أقلها
أكذوبة تعذيب اإلخــوان تحت إشراف جمال عبدالناصر
شخصيا ،ناهيك عن الهرتالت التى استهدفت ضرب
مشروعه الوطنى ،مرورا بالعديد من الخزعبالت التى ال
تتسق مع العقل والمنطق ،لكننا ال ننكر أنها صارت أحد
روافــد المعرفة لدى كثيرين وثقوا فيما قــرأوه ،فصاروا

الشائعات يتم بثها
باحترافية شديدة ألهداف
عدائية إال أن جزءا كبيرا
منها مبنى على التكهنات
وفق معطيات افتراضية
ليس لها وجود إال فى مخيلة
أصحاب التكهنات أنفسهم

يتم استخدامها فى حروب
الجيل الرابع لمحو الهوية
والتشكيك فى الثوابت
الوطنية وخلق جيل تائه
ال يعرف الحقيقة
أتباعا لجماعة اتخذت من األكاذيب والشائعات منهاجا
ودستورا لها.
وإذا انتقلنا إلى الوضع الراهن ،حدث وال حرج ،سنجد
أن ماكينة الشائعات تــدور بــا توقف ،تنتج على مدار
الساعة مئات ،بل آالف القصص ،بهدف إثــارة البلبلة،
والتحريض على التشكيك فى الدولة والقائمين على إدارة
مؤسساتها ،كما أننا سنجد أن االحترافية التى تطلق
بها الشائعات ،احترافية بشكل متقن ،وليست عشوائية،
احــتــرافــيــة لــهــا كلفة عــالــيــة ،بــدايــة مــن اإلنــفــاق على
فضائيات جرى تأسيسها لهذا الغرض ،وليس انتهاء من
اإلنفاق على اللجان اإللكترونية ،جرى تدريب القائمين
عليها على أيــدى متخصصين وخــبــراء ،بما يعنى أنهم
ليسوا هواة ،حيث يستطيع أى منهم استغالل معلومة من
هنا أو خبر من هناك ،وتغليفه بقصة أو حكاية ،يتلقفها
الــبــبــغــاوات ،ويتم ترديدها بــا رويــة أو تحليل لمعرفة
مــدى مصداقيتها ،على الجانب اآلخــر تسير المكاتب
اإلعالمية فى دواوين الحكومة كالسلحفاء ،يتخبطون فى
انتظار التعليمات إلصدار بيان تكذيب وكفى.
مؤخرا تم استغالل الحديث عن قرارات الحكومة فيما

يتعلق بالدوالر الجمركى فتبارى جنراالت المعرفة فى كل
شىء لإلدالء بدلوهم ،والسير فى قافلة صناع الشائعات،
وارتفعت وتيرة الحديث عن الزيادة فى األسعار ما فتح
شهية رواد مواقع التواصل االجتماعى لتداول قصص
متنوعة عــن نية الحكومة رفــع األســعــار فــى متطلبات
الحياة اليومية ،والسؤال هنا أصبح ضروريا ،لماذا لم
تبادر الحكومة بشرح التفاصيل للناس؟ خاصة أن غالبية
شرائح المجتمع التى تتلقف تلك الشائعات بقدر هائل من
الغضب ،ال يعرفون الدوالر الجمركى ،وال يعرفون الهدف
من قرارات الحكومة ،فقط يعرفون أن ارتفاع أى سلعة ،ال
يهبط مرة أخرى مهما كانت اإلجــراءات ،فهم تائهون بين
الغالء وعدم القدرة على فهم القرارات ،هل هى تستهدف
رفــع المعاناة عنهم ،أم أنــهــا ستلقى بهم فــى دوام ــات
األوض ــاع المتردية ..لماذا لم تبادر الحكومة بإصدار
بيان يحسم األمور ،ويضع حدا للغط الدائر ،لكنها اكتفت
بإعالن الخبر فقط دون أية تفاصيل تذكر؟
يا ســادة إن ماكينة الشائعات لم تتوقف ولن تتوقف،
فهى أحد أهم أسلحة الحروب النفسية عبر األزمنة ،ولم
تكن وليدة حروب الجيل الرابع كما يظن البعض ،لكنها إن

شئنا الدقة ،أحد أهم وسائل تلك الحروب المستحدثة
لمحو الهوية والتشكيك فى الثوابت الوطنية ،وخلق جيل
تائه ال يعرف الحقيقة ،جيل غارق فى دوامــات الفوضى
والالمباالة ،فلو توقفنا أمام ما جرى تداوله على األقل فى
األيــام القليلة الماضية ،سنجد أنه يحرض على كراهية
سلطات الدولة الحكومة والنظام والمؤسسات والوطن
كله ،ويشكك فى كل المسئولين بــدون استثناء ،وكأنهم
جميعا يعملون ضد الوطن والشعب ،هكذا بكل بساطة،
أما الشائعات فتخص لبن األطفال ،حيث جرى الحديث
عن استيراد كميات فاسدة ،بالتأكيد من يطلق مثل هذا
الهراء ،يهدف إثارة الفزع فى النفوس على اتساع خريطة
البالد الجغرافية ،هو يتحدث هنا عن قضية تخص األمن
القومى ،ألنها تخص ماليين األطفال ،صحتهم وبنيانهم
الجسمانى ،لكن الــقــراءة الدقيقة ،تقودنا إلــى معرفة
الهدف الشيطانى من بث تلك الشائعة ،خاصة إذا علمنا
أن مؤسسات الدولة ،تصدت قبل عامين لمحاوالت العبث
بأسعار لبن األطفال ووضــع الضوابط الكفيلة بتوفيره
بــاألســعــار المالئمة لفئات الشعب ،فضال عــن تكفلها
بدعمه ليصبح فى متناول غير القادرين والفئات الفقيرة،

وهى أمور معلومة للكافة ،لكن الهدف الشيطانى كما قلنا،
يسير نحو التشكيك فى كل المؤسسات والجهات الرقابية
إلشــعــال الغضب والــكــراهــيــة ،ألن الشائعة تزامنت مع
أخرى مفادها أن الحكومة ترفض استخدام اإلسعاف فى
حاالت الطوارئ ،وتفرض رسوما مرتفعة ،بما يعنى أنها
ستدهس الفقراء وتتخلى عنهم.
أمام كل ذلك نجد أن الوزارات المعنية بتوضيح األمور
ال تقوى على مواجهة العبث بسرعة تالئم أهمية الرد فور
إطالق الشائعة ،لكنهم يطبقون شعار دع الكالب تعوى،
وهذا ال يصح فى أمور تتعلق بالحياة اليومية ،ويجب أن
تواجه بالمعلومات واألخــبــار الصحيحة ،وإال فما هى
أهمية المكاتب اإلعالمية داخل الوزارات؟
الــلــجــان اإللــكــتــرونــيــة ،تنتقل مــن شــائــعــة إل ــى أخــرى
بــســرعــة فــائــقــة بــهــدف
الــشــوشــرة والتعتيم على
بــوادر األمــل ،كى ال يفيق
المجتمع مــن الــمــخــاوف
الناتجة عن كم القصص
الــوهــمــيــة والــخــزعــبــات،
ألن الــغــرض مــعــلــوم وهــو
ضرب االستقرار وتوسيع
دوائـــر الغضب وكراهية
الدولة بكل مؤسساتها.
يقينا ،كل ما تقدم يمثل
بــالــنــســبــة ل ــى قـــــدرا من
األســى ،والشعور بالحزن
لما وصلنا إلــيــه ،خاصة
فــيــمــا يــتــعــلــق بــالــجــوانــب
اإلعــامــيــة الــمــنــوط بها
مــواجــهــة العبث بحرفية
وموضوعية ،فليس معقوال
أن يصدر الخبر من الجهة
الحكومية بدون تفاصيل،
ثم تتلقفه دوائــر مغرضة
تستخدم فيه كل أساليب
الشحن ،وعندما تتنامى
وتــيــرة الــشــائــعــات يصدر
تكذيب ،وهكذا تمر األمور بكل أريحية.
علينا إعادة النظر فى دور اإلعالم ،ألننا بلد مستهدف
وتحيط بــه المخاطر مــن كــل اتــجــاه والمتربصين ال
يتوقفون عن دورهــم وأهدافهم المعلنة والخفية ،بل
يقومون بتطوير أدواتهم ووسائلهم للنيل من البلد ،أما
نحن فيتم اعتمادنا على إعــام فــارغ ،ال يــؤدى الــدور
المطلوب منه فى زمن الحروب وإعالميين فقد معظمهم
مــشــاهــدى الــفــضــائــيــات ،وال أخــفــى س ـ ًـرا إذا قلت أن
الكثيرين انصرفوا عنهم وجلسوا أمام اإلعــام الكاره،
ألنهم يــريــدون معرفة ما ال يقوم اإلعــام فى الداخل
إخبارهم بــه ،وهــذه قضية مهمة جــدا ،يجب أال تكون
خارج حسابات المعنيين بهذه الملفات الشائكة ،وعليهم
الوضع فى االعتبار أن الدولة المصرية أقدم دولة فى
المنطقة رســخــت لمنظومة اإلعـــام المهنى ،بمعنى
أنها الصانعة لــه ،ولنا تــاريــخ طــويــل ،وأن اإلعالميين
المصريين هم من علموا المنطقة كلها هــذا المجال،
وليس من المعقول أن يفشل بأى حال من األحوال أمام
أيضا أن يتم اإلبقاء
كتائب إلكترونية ،وليس من المعقول ً
على البعض فى مواقعهم ،والجميع يعلم أنهم فشلوا
فشال ذريعا فى توجيه الــرأى العام ،لعدم قدرتهم على
اإلقناع ،واستخدام الهرتلة والصخب األجوف.
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