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خطة اإلخوان 
إلعادة التوغل 

داخل مصر 

مفاجأة..  وزير حالى يجمع بين الجنسيتين المصرية واألمريكية

تخفيض عدد الوزارات 
إلى 25 فى التعديل 

الوزارى الجديد
األسباب الحقيقية  
لـ»رعب«  حكومة 
مدبولى من طرح 
أسهم 23 شركة 
فى البورصة

ضم عناصر جديدة وتوظيفها واستخدام النساء من أجل البقاء
اختراق المدارس و»السناتر« الستقطاب األطفال والمراهقين

خاليا اإلخوان النائمة فى السكك 
الحديدية والمترو .. قنبلة موقوتة

قائمة أعضاء التنظيمات اإلرهابية
العائدون من سوريا والعراق إلى مصر

لترشيد الميزانيات وتنفيذًا لشروط البنك الدولى

اشتعال الصراعات بين »عامر« 
و»المشاط« على »البنك المركزى«

الخطيب يكشف أسرار
 حياته الشخصية

كنت أسأل نفسى يوميًا كيف كان أبى وأمى 
يعيشون مع أسرة مكونة من 12 ابنا وابنة ؟!!

بمناسبة عيد ميالده الـ 66

فى حفل زفافى أقمت »كوشة« على هيئة
 مرمى وجلست مع »العروسة« داخلها

ياسمين صبرى: أستعدللهجرة من مصر قريًبا

أحمد عز يستعد لتصوير 
الجزء الثانى من »الممر«

ننشر التفاصيل الكاملة.. قائمة تخصصات خريجى الجامعات 
الحكومية المطلوبة لاللتحاق بالكلية الحربية و »البحرية«

باألسماء.. أدوية أمريكية 
وإسرائيلية تؤدى إلدمان 
»األفيون« و»الهيروين«

يتم استيرادها بقرار من وزارة الصحة

الجارديان: شبكة توزيع أدوية األفيون ال تزال 
تنشط بأسماء أخرى فى الدول العربية

»بوردو فارما« األمريكية  ترتبط بعالقات وثيقة مع »تيفا« 
اإلسرائيلية المتهمة بإنتاج أدوية تسبب اإلدمان والوفاة 

حكايتى مع »بيليه« فى سينما األوبرا بالعتبة



02طاقية اإلخفا األربعاء  2019/10/23

العـدد 262

جريدة

املستشار القانونى:

عصام االسالمبولى

الرياضة:

محمد الراعى

جرافيك:

أحمــــــد محمــــــود

إخراج:

أحمد الريس

جمع تصويرى:

محمد عبداهلل

نائب رئيس التحرير:

محمد عبداللطيف
مدير التحرير:

أحمــــــد سعيد

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 وتليفون: 33450694-33450728

Soutalmalaien@yahoo.com:اإلمييل

أسبوعية - شاملة - مستقلة تصدر بترخيص 
من املجلس األعلى للصحافة عن دار 
»عيون« للصحافة والطباعة والنشر 

والتوزيع »ش.م.م«

WWW.Soutalmalaien.com

دراسة مثيرة لنقيب المأذونين تكشف أرقام مثيرة 

690 حالة طالق يوميًا.. منها 7حاالت بسبب الخيانة الزوجية

31 أكتوبر.. آخر موعد لتلقى األعمال 
بمسابقة جائزة نجيب محفوظ

أعلن المجلس األعلى للثقافة، أن آخر موعد 
لتلقى األعمال فى مسابقة نجيب محفوظ فى 

مصر والعالم العربى، يوم 31 أكتوبر الحالى.
وأوضــح المجلس األعلى للثقافة، أن قيمة 
ــة  ـــ7500 جنيه ألفــضــل رواي ــ الــجــوائــز تــقــدر ب

مصرية، و7500 جنيه ألفضل رواية عربية.
ومن شروط المسابقة:

تمنح الجائزة ألفضل الــروايــات المنشورة 
الــتــى صـــدرت خـــال عــامــى 2017 /2018 
للمصريين الــعــرب المقيمين بــالــخــارج، وأال 
يتقدم المتسابق بــالــروايــة نفسها لمسابقة 

أخرى حتى يتم اإلعــان عن نتيجة المسابقة 
ــرار منه بــذلــك، ويــقــدم المتسابق  ويــرفــق إقـ
ــرارا بــأنــه لــم يحصل على أى جــائــزة فى  ــ إق

مسابقات أخرى عن الرواية المقدمة.
ويقدم المتسابق أربــع نسخ من الرواية وال 

يتم استرداد األعمال بعد فحصها. 
وعلى المتقدم التوجه إلدارة المسابقات 
بمقر المجلس األعلى للثقافة، لملء استمارة 
ــرة ذاتــيــة  الــمــســابــقــة وتــســلــيــم األعـــمـــال وســي
مختصرة مطبوعة على أســطــوانــة مدمجة 
وأيضا صور ضوئية من بطاقة الرقم القومى 
ورقم الحساب البنكى، أو إرسالها على العنوان 
1 شــارع الجباية األوبـــرا الجزيرة المجلس 

األعلى للثقافة.

   إسالم خالد

أكد الدكتور إسام عامر نقيب المأذونين، أن 
حاالت الطاق فى األسر المصرية، فى ازدياد 
مطرد، وألسباب كثيرة ومتنوعة، منها ما هو 
جاد ومنها ماهو تافه، وأشار نقيب المأذونين 
ــة أعــدهــا، أن إجمالى عــدد حــاالت  فــى دراسـ
الطاق، ما بين رجعى وبائن، بلغ نحو 248 ألفا 
و400 حالة طاق، منها 230 ألف طاق بائن، 
ال رجعة فيه، وتــم استخراج شهادات الطاق 
لها، بينما بلغ عــدد حــاالت الــطــاق الرجعى 
18ألــفــا و400 حالة طــاق رجعى، فيها يجوز 
الــرجــوع للزوجة فيه قبل انقضاء العدة التى 

حددها الشرع بـ4 أشهر وعشرة أيام.
وفجرت الدراسة، كارثة كبيرة، حيث أكدت 
أن عدد حــاالت الطاق الناتجة عن الخيانة 
الزوجية، بلغ 7حاالت يوميا، بينما بلغ إجمالى 
حــاالت الطاق بسبب الخيانة الزوجية عبر 

مواقع التواصل االجتماعى ووسائل اإلنترنت 
ــوك، وتــويــتــر حــوالــى 1800 حالة  والــفــيــس بـ
ــاالت يــومــيــا، و35 حالة  ســنــويــا، بــواقــع 5 حـ
أسبوعيا، و150 حالة شهريا، و1800 حالة 
طاق بسبب مواقع التواصل االجتماعى عبر 

االنترنت.
وتضمنت الدراسة استطاعا آلراء علماء 
ــوك«  الــنــفــس، أكــــدوا خــالــهــا أن »الــفــيــس ب
و»الواتس آب« يشكان سببين رئيسين الرتفاع 
حاالت الطاق، حيث سها الخيانة الزوجية، 
ما يثير غضب الــزوجــة عند اكتشافها ذلك، 

ويدفعها إلى طلب الطاق.
وأضــافــوا أن اكتشاف الـــزوج خيانة زوجته 
ــل بكثير مــن اكتشاف  عبر »الــفــيــس بـــوك« أق
المرأة خيانة زوجها لها.. كما يشير أساتذة 
علم النفس إلى أن »الفيس بــوك« يعد المتهم 
األول والرئيس فى إضعاف الروابط األسرية 
بين أفراد األسرة، بمن فيهم الزوجان؛ مؤكدين 
أن تغير مفهوم الطاق من الناحية االجتماعية، 

وتغير نظرة المجتمع إلــى الــمــرأة المطلقة، 
سهل على المرأة طلب الطاق، الــذى كان فى 
الماضى يضعها فى موقع شاذ لدى المجتمع، 
بالنظر إلى القيم والعادات والتقاليد السائدة 
فى المجتمع المصرى، كما أن تأثير الــزواج 
ــذى تــشــهــده مــصــر، قــد شــكــل أحــد  المبكر الـ
الدوافع األساسية وراء تنامى وتزايد ظاهرة 
ــى أن  ــاروا إل الخلع والــطــاق فــى مــصــر، وأشــ
ظاهرة الخيانة السبب الوحيد لتزايد حاالت 

الطاق فى مصر.
فوفقا لــدراســات اجتماعية، فــإن التفكير 
فــى االنــفــصــال والــطــاق يكون مــوجــودا لدى 
ــزوج  ــدى ال ــان ل الــزوجــيــن أو أحــدهــمــا، وإن ك
بنسبة أكــبــر، حيث تسعى الــزوجــة المصرية 
للحفاظ على بقاء األســرة واستمرار الحياة 
الزوجية، فيما يعرف بـاالستقرار األســرى، 
إضافة إلى عناصر أخــرى، تساعد على تولد 
فكرة الطاق فى رأس الزوج أو الزوجة، ومنها 

أهل الزوج أو أهل الزوجة.

248400 حالة طالق سنويا.. منها 230 ألف بائن.. و18.4 ألف رجعى 

1800 طالق بين األزواج بسبب الخيانة فى مواقع التواصل االجتماعى

انتهاء تسجيل التقدم المتحانات 
»أبناؤنا فى الخارج« 14 نوفمبر المقبل 

نقابة المهندسين تقرر فتح باب االشتراك 
بمشروع العالج 2 نوفمبر المقبل

 محكمة الجنايات تنظر طلب النائب العام 
»النقض« تنظر طعون أعضاء أولتراس األهلى على حكم حبسهم 3 سنواتبالتحفظ على أموال حسن نافعة 

القضاء اإلدارى يحدد 
مصير انتخابات 
النادى األهلى 

تواصل الدائرة الثانية بمحكمة القضاء 
اإلدارى، نظر الــدعــوى المقامة مــن وائــل 
عـــوض ومــحــروس بـــدر، أعــضــاء بــالــنــادى 
األهلى، لبطان انتخابات النادى األهلى 
التى فاز بها محمود الخطيب وقائمته فى 

جلسة 3 نوفمبر المقبل.
 وقالت الدعوى، التى حملت رقم 11421 
لسنة 72 قضائية، إن سبب الطلب ببطان 
االنتخابات هو عــدم إدراج أسماء أعضاء 
الشيخ زايــد فــى الجمعية العمومية على 
الــرغــم مــن حصولهم عــلــى حــكــم قضائى 
رقـــم 30817 لسنة 71ق، واجـــب النفاذ 
بمشاركتهم فى الجمعيات العمومية للنادى.

 كانت انتخابات النادى األهلى أسفرت 
عن فــوز محمود الخطيب برئاسة النادى 
ــقــام دعــوى  وقــائــمــتــه الــكــامــلــة، قــبــل أن ت
قضائية ببطان إجراءاتها وما ترتب عليها 

من قرارات.

تنظر محكمة الــنــقــض فــى جلسة 6 نوفمبر 
المقبل طعون أعضاء أولتراس األهلى على حكم 
حبسهم 3 سنوات فى قضية أحــداث العنف التى 

شهدتها مباراة األهلى والوداد.
وقبلت المحكمة طعون 5 من أعضاء مجموعة 

أولتراس األهلى على حكم حبسهم فى القضية.
ــان، قضت  ــ وكــانــت محكمة جــنــح الــعــامــريــة ث
بمعاقبة 98 متهًما من أعضاء مجموعة أولتراس 
األهلى بالحبس لمدة 3 سنوات مع تحديد ستة 

آالف جنيه من أجل إيقاف التنفيذ بعد اتهامهم 
بأعمال الشغب، كانت قوات األمن ألقت القبض 
على بعض من جماهير األهلى فى مباراة الوداد 
أثــنــاء بطولة دورى أبــطــال أفريقيا، قبل أن يتم 
القبض على بعض عناصر المجموعة فى مباراة 

يوسف بطرس غالى أمام محكمة أسيك ميموز.
الجنايات بسبب »فساد الجمارك« 

»الدستورية« تفصل فى دعاوى »اإلجراءات 
الجنائية« و»ضريبة المبيعات«

تنتهى فى 14 نوفمبر القادم، المهلة التى حددتها 
وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى لتسجيل 
ــخــارج« للعام  الــتــقــدم المــتــحــانــات »أبــنــاؤنــا فــى ال
الدراسى 2020/2019، وذلك على الرابط التالى: 
http://sabroad.emis.gov.eg/index_

.aboardlogin.aspx
أكدت الــوزارة أنها تيسر مصالح أبنائنا الطاب 
المقيمين بالخارج، مشيرة إلى أن ترسل السفارات 
جميع االستمارات فى موعد أقصاه نهاية الشهر 

التالى من تاريخ انتهاء فترة التسجيل.
ــوزارة قــد أعــلــنــت عــن فــتــح الــمــوقــع  ــ ــ وكــانــت ال
اإللكترونى لتسجيل التقدم المتحانات »أبناؤنا فى 
الــخــارج« من الصف األول االبتدائى حتى الصف 
الثانى الثانوى اعتبارًا من يوم الخميس الموافق 

2019/9/12، ويستمر حتى 14 نوفمبر 2019.

ــررت النقابة العامة للمهندسين، فتح بــاب االشــتــراك  ق
ــراك، بمشروع الــرعــايــة الصحية  الــجــديــد، وتجديد االشــت
لألعضاء وأسرهم، اعتبارا من يوم السبت 2 نوفمبر 2019، 

حتى األربعاء 29 يناير 2020.
وأوضحت النقابة، أنه يمكن لكافة األعضاء على مستوى 
الجمهورية، االشتراك بمشروع الرعاية الصحية، أو تجديده، 
من خال مقر النقابة العامة بالقاهرة، أو مقرات النقابات 

الفرعية بالمحافظات، ومقرات نوادى النقابة أيضا.
ويقدم مشروع العاج الخاص بنقابة المهندسين، مجموعة 
من الخدمات العاجية ألعضاء النقابة وأســرهــم، بأسعار 
مخفضه من خال عدد من المستشفيات والعيادات فى كافة 

التخصصات، على مستوى الجمهورية.

تنظر محكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بالتجمع 
الخامس، برئاسة المستشار على الــهــوارى، طلب النائب 
العام بالتحفظ على أمــوال الدكتور حسن نافعة، أستاذ 

العلوم السياسية، فى جلسة 2 نوفمبر المقبل.
كانت األجــهــزة األمنية قــد اٌلــقــت القبض على نافعة، 
وجــرى عرضه على نيابة أمــن الــدولــة العليا التى أمرت 
بحبسه 15 يوما على ذمــة التحقيقات فى القضية رقم 
488 لسنة 2019؛ المتهم فيها بمشاركة جماعة إرهابية 
فى تحقيق أغراضها ونشر وإذاعــة أخبار وبيانات كاذبة، 
واستخدام حساب على شبكات مواقع التواصل االجتماعى 

لنشر تلك األخبار الكاذبة.
ويواجه نافعة اتهامات فى قضية أخرى تحمل رقم 397 
لسنة 2019 حصر أمــن دولــة عليا وهــى مشاركة جماعة 
إرهابية مع علمه بأغراضها، وارتكاب أحد جرائم تمويل 
اإلرهـــاب، بتلقى أمــواال بقصد اإلضــرار بمصلحة قومية 
تحقيقا ألغـــراض جماعة إرهــابــيــة، وقــبــول وأخــذ أمــواال 
بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية واإلخال باألمن 
والسلم العام وذلك حال كونه موظفا عاما وتنفيذا لغرض 
إرهابى وإذاعــة عمدا أخبار وبيانات وشائعات كاذبة من 
شأنها تكدير األمن العام وإلقاء الرعب بين الناس وإلحاق 

الضرر بالمصلحة العامة.

تستكمل محكمة جنايات شمال القاهرة، برئاسة المستشار 
سيد عبد العزيز التونى، إعادة محاكمة يوسف بطرس غالى، 
وزير المالية األسبق فى اتهامه باإلضرار العمدى 
بأموال الجهة التى يعمل بها فى القضية المعروفة 
إعاميا بـ»فساد الجمارك«، فى جلسة 5 نوفمبر.

وكانت محكمة الجنايات عاقبت وزير المالية 
األســبــق غيابيا بالسجن المشدد 15 سنة، 
وعزله من وظيفته، وإلزامه برد 35 مليونا 
و791 ألف جنيه، وغرامة مساوية لقيمة 

هذا المبلغ.
وأســنــدت الــنــيــابــة للمتهم بــأنــه فى 
الفترة من 2004 وحتى 2011 أصدر 
ــرارا وزاريــــا حــمــل رقـــم 165 لسنة  ــ ق
2005 والـــــذى تـــم بــمــوجــبــه تجميع 
نوعيات معينة من السيارات المنتقاة 
المتحفظ عليها على ذمة مالكيها لدى 
ــل ساحة  مصلحة الــجــمــارك فــى داخـ
جمركية ملحقة بوزارة المالية وتصرف 
فى هذه السيارات دون موافقة مالكيها 
بتخصيص 6 منها لموكبه الشخصى و96 

سيارة لجهات أخرى.
وتبين أن قيمة تلك السيارات بلغت 35 
مليونا و791 ألف جنيه، ما أدى الستهاك 
هــذه الــســيــارات بغير وجــه حــق وانخفاض 
ثمنها بالمخالفة للقانون رقــم 66 لسنة 
1963 الــمــعــدل بــشــأن الــجــمــارك والئحته 
التنفيذية الــتــى تقضى باالحتفاظ بهذه 
السيارات بحالتها لتسليمها لمالكيها بعد 
سداد الرسوم أو بيعها وإيداع نصيب مالكها 

بخزانة مصلحة الجمارك.

تــصــدر المحكمة الــدســتــوريــة الــعــلــيــا يـــوم 2 نوفمبر 
الــقــادم الحكم فــى الــدعــوى رقــم 154 لسنة 32 قضائية 
»دســتــوريــة« المتعلقة بالمادتين )401، 418( من قانون 
ــراءات الجنائية الخاصتين بالطعن فــى األحــكــام  ــ اإلجـ
الغيابية بالمعارضة، والدعوى رقم 291 لسنة 30 قضائية 
»دستورية« التى تتعلق بنص الفقرة الثانية من المادة األولى 
من القانون رقم 17 لسنة 2001 بتطبيق المرحلتين الثانية 

والثالثة من الضريبة العامة على المبيعات.
كما تصدر المحكمة أيضا، الحكم فى الدعوى رقم 
ــة« الــمــقــامــة بطلب  ــوري 119 لسنة 37 قضائية »دســت
عدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة )30( من 
قانون نقابات واتــحــادات المهن التمثيلية والسينمائية 
والموسيقية التى تتعلق بالطعن فى انتخابات النقيب أو 

أعضاء مجلس النقابة.

أول دورى عام فى كرة 
القدم اإللكترونية

أعلن االتــحــاد المصرى لأللعاب اإللكترونية، عن 
إخــطــار األنــديــة المصرية بمواعيد بطولة الـــدورى 
المصرى األول لكرة القدم اإللكترونية، الذى يقام يومى 
25 و 26 أكتوبر القادم فى لعبة PES2020، والتى 
ستقام بنظام دورى المجموعات للفرق، والتى تمثل 

األندية بواقع 3 العبين لكل ناد.
وسيقام مع البطولة أول بطولة للجامعات فى 
الكرة اإللكترونية، ليتم التصفية النهائية بين العبى 
الفرق الذين يفوزون بالمراكز الثاثة األولــى، مع 
 ،2020 PES أبطال البطولة المفتوحة فى لعبة
والتى قرر االتحاد الدولى أن تكون اللعبة الرسمية 
هذا العام، ومنهم يتم تصنيف الاعبين ) 28 العبا( 
ليتم اختيار من يقوم بتمثيل مصر فى بطولة العالم، 
التى تقام بالعاصمة الكورية الجنوبية فــى شهر 
ديسمبر الــقــادم، وكذلك أول بطولة عربية للدول 

بصورة رسمية.
ودعــا شريف عبدالباقى رئيس االتــحــاد المصرى 
لــأللــعــاب اإللــكــتــرونــيــة، أن ذلــك يــأتــى بــهــدف تكوين 
منتخبات والعبين دوليين، خاصة أن مصر أصبحت 
ــه مطلوب  على الخريطة الــدولــيــة الرسمية، كما أن
مشاركات لنا مثل كأس العالم، والبطولة العربية األولى 
المتوقع تنظيمها قبل نهاية العام، أيضا بخاف خطط 

2020 والغنية باألحداث الكبرى لأللعاب.

عامر

  إيمان عاطف

  كريم سعيد

نافعة

يوسف
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مفاجأة.. شركة 
»تيفا« شاركت فى 
معرض لألدوية فى 

مصر عام 1935

شركة بوردو فارما األمريكية لألدوية المنتجة لـ»أوكسى كونتين« 
تعلن إفالسها بعد تسببها فى انتشار تعاطى مخدر األفيون 

محمد طرابيه يكتب:

شهدت األسابيع واأليام الماضية نشر العديد من األخبار التى تناقلتها صحف ومواقع مصرية 
شهيرة نقاًل عن كبريات الصحف العالمية ذائعة الصيت وواسعة االنتشار.

هذه األخبار تناولت قضية قد يرى البعض أنها ال عالقة لها بمصر أو صحة المواطن المصرى من 
قريب أو بعيد وأنها تخص الشأن األمريكى فقط.

هذه القضية تتعلق بإعالن شركة بوردو فارما األمريكية لألدوية التى تنتج العقار المخدر 
»أوكسى كونتين« عن إفالسها فى مواجهة آالف الدعاوى القضائية المقامة ضدها بتهمة التسبب 

فى انتشار تعاطى مخدر األفيون فى الواليات المتحدة.
وذكرت وكالة األنباء األلمانية )د. ب. أ( أن الشركة المملوكة ألسرة »سكلر« الثرية فى الواليات 

المتحدة، عرضت فى بيان لها مبادرة لتسوية أكثر من ألفى دعوى قضائية أقامها ضدها مسئولون 
محليون وعلى مستوى الواليات المتحدة فى أكثر من 20 والية.

باألسماء.. أدوية أمريكية وإسرائيلية تؤدى إلدمان »األفيون« و»الهيروين«
يتم استيرادها بقرار رسمى من وزارة الصحة

وستتنازل الــشــركــة، وفــقــاً للتسوية المقترحة، عــن كل 
أصولها لصالح الشعب األمريكى بحسب ستيف ميللر رئيس 

مجلس إدارة شركة بوردو فارما.
وقــالــت الشركة إن »هــذا اإلطـــار للتسوية سيحول دون 
ــدوالرات وسنوات من الجهد  تبديد مئات الماليين من الـ
فى نــزاع قضائى طويل، فى حين ستتيح التسوية مليارات 
الــدوالرات والموارد الحيوية لصالح المجتمع واستخدامها 

فى التغلب على أزمة انتشار تعاطى األفيون«.
ــاء والــخــبــراء  ويــؤكــد األطــب
ــى كــونــتــيــن  ــسـ أن عـــقـــار أوكـ
ــتـــخـــرج مــن  ــن يـــسـ ــكـ ــمـــسـ الـ
ــح  ــه أصــب ــنـ ــكـ األفـــــيـــــون، ولـ
مسئوالً عن زيــادة كبيرة فى 
أعــداد الوفيات الناجمة عن 
اإلفــراط فى تعاطى األفيون 
فى الواليات المتحدة؛ حيث 
ارتــفــعــت الــجــرعــات الــزائــدة 
ــون إلـــــى أربـــعـــة  ــ ــيـ ــ ــن األفـ ــ م
أمــثــالــهــا مــنــذ الـــعـــام 1999 
وهناك قرابة ثلثى الجرعات 
ــدة مــن الــمــخــدرات فى  ــزائ ال
ــات المتحدة مرتبطة  ــوالي ال
بمواد أفيونية مثل الهيروين 
ــة مثل  ــوي ومــســكــنــات آالم ق
بيركوسيت وأوكسيكونتين 

وفنتانيل.
ــذا الــســيــاق قــالــت  ــى هــ فـ
ــت  ــري صــحــيــفــة »وول ســت
ــة إن  ــيـ ــكـ ــريـ ــال« األمـ ــ ــورنـ ــ جـ

مسئولين فى الواليات يجرون محادثات مع ثالث شركات 
ــدواء للتوصل إلــى تسوية محتملة  كبرى تعمل فى توزيع ال
ـــ 18 مليار دوالر لــلــدعــوى القضائية الــتــى تتهم  تــقــدر ب
الشركات بالمساعدة فى إشعال وباء المواد األفيونية فى 

الواليات المتحدة.
وأوضحت الصحيفة أن التسوية المحتملة ستتطلب أن 
تقوم جهات التوزيع »ماكيسون« و»أميريسورس بيرجن« 

و»كــارديــنــا هيلث« بــدفــع 18 
مليار على مــدار 18 عاما.. 
ــارك أيـــضـــا شــركــة  ــشـ كــمــا تـ
جــونــســون انــد جــونــســون فى 
ــوال  ــ ــاقــشــات لـــدفـــع ام ــمــن ال

إضافية.
ــة بــــــوردو  ــ ــرك وقــــالــــت شــ
ــعــقــار  ــة ل ــع ــصــن ــم ــا ال ــ ــارم ــ ف
»أوكسيكونتين« إنها توصلت 
إلـــى اتـــفـــاق مــبــدئــى الشهر 
ــب  ــى لــتــســويــة أغــل ــاضـ ــمـ الـ
القضايا الخاصة بها فيما 
يتعلق بــالــمــواد األفــيــونــيــة.. 
ــف الـــشـــركـــة ومــالكــهــا  ــل ــك وت
المليارديرات، عائلة ساكلر، 
نحو 18 مليار دوالر، بحسب 
ما قال رئيس الشركة ستيف 
ميلر الشهر الماضى عندما 
تــقــدم بــدعــوى إفـــالس كجزء 
ــن الــتــســويــة، ويــشــمــل هــذا  م
3 مليارات دوالر مــن الثروة 

الشخصية لعائلة ساكلر.
إلى هنا قد يتصور البعض أنه ال عالقة 
بين مــا نشر حــول هــذا الــمــوضــوع وبين 

مصر، ولكن المفاجأة التى دفعتنى للتوقف 
أمامها أن فيلم وثائقى نشرته »كوارتز« كشف أن 

ــة األفــيــون التى كانت تتبع لبوردو  شبكة توزيع أدوي
فارما التى تسببت بوباء اإلدمــان والجرعات الزائدة 

التى أودت بحياة مئات اآلالف من األمريكيين ال تزال 
تنشط باسم آخــر فى دول حــول العالم بما فيها بعض 

الــدول العربية، وهــو األمــر الــذى كشفته أيضاً صحيفة 
الجارديان واسعة االنتشار.

ورغم أن الجارديان لم تذكر أسماء هذه الدول إال أن كل 
الوقائع والمؤشرات تؤكد أن مصر فى مقدمة هذه الدول 
ألنها السوق األكبر لمستهلكى كل أنواع األدوية قياساً على 
كبر حجم السوق وعدد السكان الذى قارب المائة وخمسة 

ماليين نسمة.
وكشفت الصحيفة أنــه فــى دول عربية، ظهرت شركة 
مرتبطة بأدوية أفيونية تسببت بموت مئات آالف األمريكيين

الشركة كانت تملكها شركة بورود فارما التى لعبت دورا 
رئيسيا فى أكبر أزمة للصحة العامة فى الواليات المتحدة 
ــذى قتل نحو 700 ألف  ــاء الــمــواد األفيونية ال ونــشــرت وب

أمريكى حيث توفى 70 ألفا بسببها العام 2017 فقط.
وكشفت الصحيفة العالمية أن فروع الشركة حول العالم 
ــة بأسماء أخــرى وتجنى  تــواصــل عملها وتبيع ذات األدويـ
مليارات الدوالرات بعد أن عجزت »بوردو فارما« عن العمل 
فى الواليات المتحدة األمريكية بعد إدانتها بتهمة التضليل 
فى بيع وتسويق دواء »أوكسى كونتين« المسكن المستخرج 
من األفيون والــذى تسبب بزيادة كبيرة فى أعــداد الوفيات 

الناجمة عــن اإلفـــراط فــى تعاطى األفــيــون فــى الــواليــات 
ــادة الجرعة بعد 3 أشهر  المتحدة نظرا ألنــه يستدعى زي
من تعاطيه ألول مــرة ويفقد فاعليته ما لم تزيد الجرعة 

لمستويات مميتة بحسب التقرير فى الفيلم الوثائقى.
الــمــفــاجــأة الــتــى نكشف الــنــقــاب عــنــهــا، أن مــن بين 
الشركات التى ترتبط بعالقات وثيقة مع هذه الشركة 
األمريكية، شركة تيفا اإلسرائيلية لألدوية، التى وافقت 
على تسوية خارج أروقــة المحاكم بمبلغ قدره 85 مليون 
دوالر لــدورهــا فــى نشر أدويـــة تسبب اإلدمـــان والــوفــاة 
بجرعات زائــدة وتواصل المحاكم األمريكية نظر هذه 
القضية حتى اآلن، وكانت جلستها األخيرة قد عقدت يوم 

األحد الماضى 20 أكتوبر. 
وبمناسبة الحديث عن شركة » تيفا« اإلسرائيلية نشير 
إلــى أن شركات الـــدواء الهندية والصينية واإلسرائيلية، 
ــان قــد أصــدره  اســتــفــادت بشكل كبير مــن الــقــرار الـــذى ك
الــدكــتــور أحــمــد عــمــاد، وزيـــر الصحة والــســكــان، بتسجيل 
المستحضرات الدوائية الحاصلة على شهادة هيئة الغذاء 
 EMA والوكالة األوروبية لألدوية ،FDA والدواء األمريكية
خــالل شهر واحــد مــن تقديم ملف التسجيل، ونــظــراً ألن 
هذه الشركات حاصلة على تلك الشهادات فقد تم السماح 

بتواجد منتجاتها فى األسواق المصرية.
وكشفت مصادر مطلعة أن هناك شركات إسرائيلية مثل 
»تيفا، كوراك، تارو، ابيك، تيرما« شكلت فيما بينها تحالًفا 

تساؤالت فى انتظار اإلجابة عنها:
هل يتم استيراد األدوية التى تنتجها هذه 

الشركات بأسمائها العلمية أم التجارية؟

هل فى حال ثبوت وجود نتائج كارثية على صحة 
المصريين جراء استخدام هذه األدوية يمكننا أن 

نطالب بتعويضات مماثلة مثلما فعلت أمريكا؟

هل يمكن اتخاذ إجراءات كافية لوقف استيراد مثل هذه 
األدوية ذات النتائج الكارثية على صحة المصريين؟ 

لماذا لم تقم وزارة الصحة بإصدار بيان رسمى حول 
هذه الوقائع لتكشف للرأى العام الحقيقة كاملة؟

لماذا لم يطلب »عبدالعال« من الحكومة إلقاء بيان 
رسمى فى الجلسة العامة للبرلمان حول هذه القضية؟

ما الذى يضمن عدم إدخال منتجات هذه 
الشركات إلى مصر عن طريق شركات عالمية 

متعددة الجنسيات ولها فروع فى مصر؟

»الجارديان«: شبكة توزيع أدوية األفيون 
التى كانت تتبع لبوردو فارما ال تزال 

تنشط بأسماء أخرى فى الدول العربية 

الشركة األمريكية ترتبط بعالقات وثيقة 
مع شركة تيفا اإلسرائيلية لألدوية والتى 
اتهمت بإنتاج أدوية تسبب اإلدمان والوفاة 

عقار »أوكسى كونتين« المسكن 
يستخرج من األفيون ومسئول عن 

زيادة كبيرة فى أعداد الوفيات 

الشركة 
اإلسرائيلية أول 

من أطلق عقار 
»فياجرا« لألسواق 

بعد أن حصلت على 
ترخيص دولى من 
الواليات المتحدة

شركة تيفا تعمل 
فى أكثر من 60 

دولة ولها 80 
موقع إنتاج حول 

العالم وقيمتها 
السوقية 50 مليار 

دوالر أمريكى

قرار ألحمد عماد 
الدين وزير الصحة 

السابق يسمح لشركات 
الدواء الهندية 

والصينية واإلسرائيلية 
بالدخول والبقاء فى 

األسواق المصرية

للبحث العلمى فى مجال األدوية، واعتمدت 14 مليارًا و800 
مليون دوالر لبدء العمل فى »تل أبيب«، ونجحت فى اعتماد 
6 مستحضرات جــديــدة فــى مجال المنشطات الجنسية 

والفشل الكلوى وأمراض الدم.
وهنا نشير إلى أن شركة تيفا اإلسرائيلية قد تأسست 
فى عام 1901 وأقامت أول مصنعاً قبل قيام »إسرائيل«، 
حين أقام د.جونتر فرايدلندر عام 1935 مصنًعا صغيًرا 
باسم »تيفع«، وهــى كلمة تعنى الطبيعة، وكــان ذلــك فى 
حى »بيت فيجن« الُمقام على أراضى عين كارم والمالحة 
فى القدس، وخــالل تلك الفترة تمكنت الشركة من بيع 
أدويتها لبعض الدول العربية بعد مشاركتها فى معرض 

أدوية فى القاهرة.
وكـــان الــهــدف مــن تأسيس تلك الشركة هــو صناعة 
األدويــة الجنسية، وبالفعل، فالشركة هى أول من أطلق 
عقار »فياجرا« لــألســواق بعد أن حصل على ترخيص 
ــات الــمــتــحــدة، وشــركــة فــايــزر لــألدويــة  ــوالي دولـــى مــن ال
ــقــوم الــشــركــة بــإنــتــاج أهــم  األمــريــكــيــة عـــام 1996م، وت

العقارات الفعالة فى محاربة الضعف الجنسى!.
وفى الوقت الحالى، تعمل شركة تيفا فى أكثر من 60 
دولــة، ولها 80 موقع إنتاج حــول العالم، منهم 6 مواقع 
كبرى فى »إسرائيل« يعمل فيهم ثالثة آالف عامل، بينما 
يعمل 600 آخـــرون فــى مركز البحث والتطوير التابع 
للشركة التى تفتخر باستثمار 1.5 مليار شيكل فى 
البحث العلمى داخــل »إسرائيل«. ويبلغ إجمالى القيمة 

السوقية للشركة 50 مليار دوالر أمريكى.
وتعتبر شركه »تيفا« اإلسرائيلية المهيمنة على سوق 
األدوية »الجنسية« فى إفريقيا، وقد تزايد هذا النشاط 
فى أعقاب قيام أكثر من 40 والية أمريكية برفع دعوى 
قضائية ضد شركة Teva اإلسرائيلية، متهمة إياها 

بـ»تآمر إجرامي« حققت من خالله مليارات الدوالرات.
وكشفت الدعوى أن هذا التآمر شمل أكثر من 100 نوع 

من األدوية، ورفع سعر بعضها عشرة أضعاف.
وبعد أن استعرضنا كل هذه الحقائق والمعلومات المثيرة 
للغاية نطرح عدداً من التساؤالت التى نتمنى أن تكون هناك 

إجابات عنها:
ما طبيعة وحجم التعامالت بين الجهات المصرية المعنية 
وبين هذه الشركات المثيرة للجدل والمتورطة 

فى مثل هذه الجرائم؟
هل يتم استيراد األدوية التى كانت تنتجها هذه 
الشركات؟ أم أن االستيراد كان يتم بأسماء تجارية 

أخرى؟
كــيــف يمكننا قــيــاس أو مــعــرفــة الــنــتــائــج الحقيقية 
الستعمال المصريين لهذه األدوية منذ سنوات وحتى اآلن؟ 
وهل يمكننا مصارحة الشعب بالحقيقة؟ أم أننا سوف ندفن 

رؤوسنا فى الرمال كالعادة؟
ــود نــتــائــج كــارثــيــة عــلــى صحة  وهـــل فــى حـــال ثــبــوت وجـ
المصريين جــراء استخدام هذه األدويــة يمكننا أن نطالب 
بتعويضات مماثلة مثلما حــدث فــى الــواليــات المتحدة 

نفسها؟
وهل هذه الشركة األمريكية المنتجة لهذه األدوية 
الكارثية هى وحدها التى تم التعامل معها سواء 
بأسماء منتجاتها الحقيقية أو التجارية أم أن 
هناك شركات من أمريكا أو غيرها من الدول تم 

التعامل معها من قبل؟
وهــل يمكننا اتخاذ إجـــراءات كافية لوقف استيراد مثل 

هذه األدوية ذات النتائج الكارثية على صحة المصريين؟
ــدور الـــذى يمكن أن تــقــوم بــه األجــهــزة  ــا الـ وم

الرقابية فى هذا الشأن؟

ونسأل أيضاً:
لماذا لم تقم وزارة الصحة بإصدار بيان رسمى حول هذه 
الوقائع لتكشف للرأى العام الحقيقة كاملة ســواء كان يتم 

التعامل بالفعل مع مثل هذه الشركات أم ال؟
ولماذا لم يتقدم أحد من نــواب ونائبات مجلس النواب 
بتقديم طلبات إحاطة أو بيانات عاجلة حول هذه القضية 
الخطيرة التى تتعلق بصحة األجيال الحالية والقادمة من 

المصريين؟
ــمــاذا لــم يطلب د. على  ول
عبدالعال من الحكومة إلقاء 
ــى الــجــلــســة  بـــيـــان رســـمـــى فـ
الــعــامــة للبرلمان حــول هذه 

القضية؟
ولماذا لم تقم لجنة الصحة 
فى البرلمان برئاسة الدكتور 
محمد العمارى بعقد اجتماع 
ــح هــــذا الــمــلــف  ــت ــف خــــاص ل
وطمأنة المواطنين البسطاء؟

ومــــا الـــــذى يــضــمــن عــدم 
إدخال منتجات هذه الشركات 
إلى مصر عن طريق شركات 
عالمية متعددة الجنسيات، 
ولها فروع فى مصر ويصعب 
على أى دولة أو أجهزة أمنية 
تتبع المستثمرين فــى تلك 
الشركات كافة، ألنها غالبا ما 
تطرح جزئا من أسهمها فى 

البورصة؟
هذه قضية خطيرة للغاية 
وتستوجب اهتماما كبيراً من كافة الجهات السيادية فى 
مصر وفى مقدمتها مؤسسة الرئاسة خاصة أن الرئيس 
عبدالفتاح السيسى كثيرا ما يؤكد اهتمامه بملف صحة 
المصريين ولذلك قام بإطالق حملة الـ 100 مليون صحة 

إضافة إلى بدء تطبيق نظام التأمين الصحى الشامل.
ولذلك أقترح أن يقوم الرئيس السيسى أو مجلس 
النواب بتشكيل لجنة تقصى حقائق تضم فى عضويتها 
ممثلين عــن كــل الجهات المعنية، وتــكــون مهمة هذه 
اللجنة فحص ملفات األدويــة المستوردة من الخارج 
ســواء بأسمائها العلمية أو التجارية وبيان تأثيراتها 
ــراءات  السلبية على صحة المصريين؟ واتــخــاذ اإلجـ
الــالزمــة فيما يتعلق بمنع تدمير صحة المواطنين، 
وبحث إمكانية توفير بدائل محلية لتلك األدوية لتوفير 
المليارات من العمالت الصعبة سنويا.. كما تقوم تلك 
اللجنة التى أقترح تشكيلها على وجه السرعة إعداد 
التعديالت التشريعية الالزمة لتعديل بعض القوانين 
الحالية التى يتم استغاللها إلدخــال مثل هذه األدويــة 

المدمرة لصحة المصريين.

هالة
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 وزيرة السياحة تغازل الدولة بتقرير
البنك: حققنا 12.6 مليار دوالر

كالهما يستخدم أسلحته

اشتعال الصراعات بين »عامر« 
و»المشاط« على »البنك المركزى«

تقرير »سرى للغاية« بجامعة قاهرية يكشف: 

28 حالة تحرش بين أعضاء هيئة 
التدريس.. و170 تحرشا متنوعا 

بين الطالب والطالبات

آخر كالم.. وزارة النقل تصرف النظر عن تشغيل 
قطار الملك فاروق سياحيا بسبب التكلفة

مهلة أخيرة لتقنين أوضاع التعدى 
على أمالك الدولة

»األوقاف« تواصل إجراء االختبار 
التحريرى للحصول على تصريح خطابة 

ــراوى وزيــر  ــواء مــحــمــود شــع ــل وجـــه ال
التنمية المحلية المحافظين بأن يتم فتح 
باب تقنين استرداد أراضى الدولة حتى 
31 أكتوبر 2019 كمهلة أخيرة للحاالت 

اآلتية فقط:
ــدرج فــقــط فـــى الــمــنــظــومــة  ــمـ 1- الـ
اإللكترونية وتقدم بطلب تقنين خالل 
المدة المحددة وينطبق عليها شروط 

التقنين.
2- فتح بــاب التقنين لهذه الحاالت 
وتقوم بسداد رســوم الفحص والمعاينة 
واستكمال دورة التقنين للحاالت الجادة.

ــر مــحــمــود شــعــراوى  ــوزيـ وطـــالـــب الـ
ــأن يــتــم إفــــادة الــــوزارة  الــمــحــافــظــات بـ

ــواصــل وزارة األوقـــــاف، إجـــراء  ت
ــار الــتــحــريــرى للمتقدمين  ــب االخــت
ــح خــطــابــة  ــصــري ــى ت ــلــحــصــول عــل ل
جديد بالمكافئة أو تطوعا حتى 31 
أكتوبر الجارى، لجميع أعضاء هيئة 
التدريس ومعاونيهم فى التخصصات 
الشرعية والعربية بجميع الجامعات 
الــمــصــريــة، وكــذلــك جميع خريجى 
جامعة األزهر من العاملين بالمعاهد 
ــة جهة تتبع األزهــر  ــة أو أي األزهــري

الشريف.
وأكــدت الـــوزارة، أنــه سيتم كذلك 
إجراء مقابلة شخصية لمن هم على 
درجــة أســتــاذ مساعد فصاعدا 28 
أكتوبر المقبل، بمكتب رئيس قطاع 
ــورة من  الــمــديــريــات، مــع تقديم صـ

بمعدالت التنفيذ مع المواطنين بصورة 
دائمة حتى استكمال كافة اإلجـــراءات 

وإبرام العقود.
وأكــد شعراوى على ضــرورة تكثيف 
ــاون مع  ــع ــت ــال ــمــحــافــظــات ب جــهــود ال
ــزة المعنية فيما يخص  كــافــة األجــه
التقنين وتوقيع أكبر عدد من العقود 
لتحصيل حقوق الدولة وتحقيق النسب 
المستهدفة، ووجـــه الــوزيــر بــضــرورة 
عقد المحافظين الجتماعات مستمرة 
لمتابعة ملف تقنين واسترداد األراضى 
ــاء  ــة الــمــســئــولــيــن فـــى األحــي ــاف مـــع ك
وجــهــات الــواليــة ومــســئــولــى التقنين 
وأمـــالك الــدولــة والمساحة لحل أى 
معوقات أو مشاكل والعمل على سرعة 
حلها لتحقيق المستهدف وتحسين 

األداء خالل الفترة المقبلة.

السيرة الــذاتــيــة ونسخة كاملة من 
مؤلفاته عند المقابلة.

واوضحت، أنه لن يسمح للممتحن 
بــدخــول لجان االختبار إال ببطاقة 
الرقم القومى على أن يكون مثبتا بها 
طبيعة الوظيفة المتفقة مع شروط 
اإلعـــالن، أو إفـــادة مــن جهة العمل، 
وصـــــورة طــبــق األصــــل مـــن شــهــادة 

المؤهل الدراسى.
وأعلنت الـــوزارة أســمــاء مــن يحق 
لهم دخـــول االخــتــبــار، عبر موقعها 
اإللكترونى، موضحة أن هذه األسماء 
تنطبق عليها الشروط وفق التقديم 
على الموقع، الفتة إلى أنه إذا مالم 
يجد أحد المتقدمين اسمه وتنطبق 
عليه الشروط، عليه التوجه بأوراقه 
ــى الــمــكــتــب الــفــنــى لــالمــتــحــانــات  إلـ
والمسابقات بقطاع المديريات خالل 

أسبوع من تاريخ اإلعالن.

آخر كالم.. قررت وزارة النقل، 
صرف النظر عن المقترح الذى 
ــد أعــضــاء مجلس  تــقــدم بــه أحـ
النواب، فى لقاء النواب منذ عدة 
أشهر مــع الــلــواء كامل الــوزيــرى 
وزيـــــر الــنــقــل والـــمـــواصـــالت، 

ــادة تــشــغــيــل قــطــار  ــإعـ بـ
ــرى،  الملك فـــاروق األثـ
واســـتـــغـــاللـــه ســيــاحــيــا 
لنقل الــركــاب والسياح 
من اإلسكندرية ألسوان 
والعكس، مقابل أسعار 
سياحية مناسبة لحجم 

اإلنجاز.
وقـــالـــت مـــصـــادر إن 
ــوزارة مــنــذ 6 أشهر  ــ ــ ال
دعــت إحـــدى الشركات 
ــة الـــكـــبـــرى،  ــيـ ــانـ ــمـ األلـ
قــى صــيــانــة الــقــطــارات 
ــســكــك الــحــديــديــة،  وال
ــلـــت لــجــنــة عــلــى  وشـــكـ
أعلى مستوى من خبراء 

وفنيى الشركة، لكن االجتماعات 
لـــم تــســفــر عـــن قــــرار إيــجــابــى، 
باستغالل القطار سياحيا، حيث 
ــدت أن  إن اللجنة األلــمــانــيــة أكـ
صيانة القطار ستستغرق فترة 
زمــنــيــة تــتــراوح مــن 15 إلـــى 20 
شهرا، وتكلفة مادية كبيرة تبلغ 
2 مليار جنيه لتجديد عرباته، 
وصيانته وإعـــادة تشكيلها مرة 

ــرى ودهــانــهــا، وغــيــرهــا من  أخــ
عمليات الجودة.

ــان بعض الــنــواب، بالتعاون  وك
مع خبراء سياحة قدموا اقتراحا 
للحكومة، بضرورة إعــادة هيكلة 
وصيانة قطار الملك فاروق الذى 
لم يستقله أو يركبه أى 
ــاب منذ عــام 1950،  رك

ومرور 67 سنة.
يذكر أن قطار الملك 
فاروق األثرى تحول إلى 
عربات مهجورة يغطيها 
الــتــراب، ال تحوى شيئا 
ــد ســــرقــــة جــمــيــع  ــ ــع ــ ب
مقتنياته، من بعد إهمال 
هيئة السكة الحديد له 
مــنــذ مــا يــقــرب مــن 67 
عـــامـــا، بــعــد تصنيعه 

بشركة »فيات« 1950.
وهذا القطار الذى لم 
يعمل فى الخدمة سوى 
ــن فـــقـــط، تــوقــف  عــامــي
بعدها مــع إنــهــاء الحكم الملكى 
ــاب انـــدالع  ــى أعــق ــى مــصــر، ف ف
ثورة 23 يوليو 1952 ضد الملك 
ــاروق«، لينتظر من حينها فى  »فـ
ورش الصيانة بالسبتية، ويتكون 
مــن 3 عــربــات، منهم غــرفــة نوم 
للملك ملحق بها مطبخ ودورة 
مياه وصالونين وأماكن للحرس 

والمرافقين للملك »فاروق«.

كشف تقرير أطلق عليه مجلس إدارة جامعة قاهرية 
شــهــيــرة وعــريــقــة »ســـرى لــلــغــايــة« ، عــرضــه نــائــب رئيس 
الجامعة فــى االجــتــمــاع الـــذى عــقــده مجلس اإلدارة يوم 
الثالثاء الماضى، أن الجامعة منذ بداية العام الدارسى 
الحالي2019-2020، والذى بدأ فى 20 سبتمبر الماضى، 
وحتى األول من أكتوبر الجارى شهدت 28 حالة تحرش 

بين بعض أعضاء هيئات التدريس 
فى كليات تابعة للجامعة وتحررت 
بسببها شــكــاوى ومــذكــرات ألمن 
ــم تسليمها إلدارة  الــكــلــيــات، وتـ
ــة تــحــرش  الــجــامــعــة، و170 حــال
متنوعة بــيــن الــطــالب والــطــالــبــات 
بكليات نفس الــجــامــعــة، وتــحــررت 
مذكرات بالوقائع، فى أمن الكليات، 

وتسليمها إلدارة الجامعة.
ــرى للغاية«  ــد الــتــقــريــر »سـ ورصـ
ــوت 8 عــقــود زواج عــرفــى بين  ــب ث
طــالب وطالبات، فى خمس كليات 
بالجامعة، حالتان فى إحدى الكليات 

المتفردة، واثنين فى اآلداب وواحدة فى التجارة.
وقــالــت مــصــادر جامعية حضرت االجــتــمــاع، إن مجلس 
اإلدارة وافق باإلجماع على التكتم على هذه الحاالت خوفا 
على سمعة رئــيــس الجامعة، السيما فــى ظــل احتماالت 
تعيينات جديدة لرؤساء الجامعات، فى ظل ترقب حدوث 

تعديل وزارى جديد خالل الساعات القادمة.

ــأخــر الــتــعــديــل الـــــــوزارى، إال أن  رغـــم ت
الساعات الماضية شهدت احتدام الصراع 
البارد والخفى، بين الدكتورة رانيا المشاط، 
وزيــرة السياحة، وطــارق عامر محافظ البنك 
الــمــركــزى، حيث يــأمــل كــل منهما فــى منصب 
الــمــحــافــظ، األول يسعى للحفاظ عــلــى بقائه، 
والمشاط، تصر على تأكيد األنــبــاء التى تتردد بقرب 
توليها منصب محافظ البنك المركزى، ولذلك كالهما 

يستخدمان األسلحة والوسائل، لتحقيق هدفه.
وفى محاولة لتحسين صورتها، ومغازلة قيادات الدولة 
والرقابة اإلدارية، عقدت الدكتورة رانيا المشاط عددا من 
المؤتمرات الصحفية، خالل األسابيع الماضية، السيما 

مع كثرة الحديث عن التغيير الوزارى المرتقب.
ركـــزت الــمــشــاط فــى مــؤتــمــراتــهــا عــلــى الــحــديــث عن 
إنجازات الــوزارة، فى العام الماضى، وتحقيقها ايرادات 
بلغت 12.6 مليار دوالر لخزينة الدولة، وحاولت اقناع 
الصحفيين واإلعالميين، بتلميعها وتسليط الضوء على 
تقرير البنك الــمــركــزى، الــذى أعلن االســبــوع الماضى 
ارتفاع إيرادات السياحة إلى 12.6 مليار دوالر دوالر فى 
العام المالى 2018- 2019 مقابل 9.804 مليار دوالر 
فى العام المالى 2017 – 2018، حيث أكد عدد كبير من 
المحررين واإلعالميين المعنيين بتغطية انشطة وزارة 
ــرة السياحة،  السياحة، أن الدكتورة رانيا المشاط وزي
كثفت فى األيــام األخيرة من لقاءاتها معهم، وتــوددت 

إليهم، طالبة منهم دعــم الـــوزارة وإبــراز 
اإلنجازات التى تحققت، السيما أن اسمها 
تــردد كثيرا فــى الفترة األخــيــرة لتوليها 
رئاسة البنك المركزى، بدال من منصبها 
كوزيرة للسياحة، وهو ما تسعى إليه خوفا 
من خروجها فى التشميل الــوزارى القادم 

قريبا.
ــردت فى  ــف ــوت الــمــاليــيــن« ان وكــانــت »صـ
عددها السابق بترشح المشاط بقوة لمنصب 
محافظ البنك المركزى، خلفا لطارق عامر، 
المحافظ الحالى، لخروجه على سن المعاش 

خالل الشهر المقبل.
ــدت أن طــارق  المثير أن مــصــادر أخــرى أك
عامر محافظ البنك المركزى يــراوده األمل 
فى تجديد الرئيس له، بعد نجاحه فى ضبط 
سوق سعر الصرف، إال أن المخاوف تزعجه، 

ولذلك تعمد الكشف عن إنجازات وزيرة السياحة أقرب 
المرشحين لخالفته على أمــل أن تلقى دعــم القيادة 
السياسية وتتراجع الجهات الرقابية، عن اسبتعادها 
من منصبها كوزيرة للسياحة، وتبقى عليها، ويضمن هو 

اآلخر البقاء فى منصبه كمحافظ للبنك المركزى. 
يذكر ان عقد التعيين لمحافظ البنك المركزى سينتهى 
فى 27 نوفمبر المقبل، وكشفت مصادر أنه فى حال فشل 
عامر فى التجديد له فى منصبه الحالى ، فسوف يتم 
تعيين رانيا المشاط وزير فى نفس اليوم، وال ينافسها على 
المنصب سوى المهندس هشام عز العرب رئيس البنك 

.»CIB« التجارى الدولى

  نسرين إمام 

  إسالم خالد 

  كريم سعيد 

8 عقود 
زواج عرفى 

منذ بدء 
الدراسة 

القطار يحتاج 
2 مليار 

جنيه إلعادة 
صيانته 

وتأهيله من 
جديد 

وزير »مهم« يجمع بين 
الجنسيتين المصرية واألمريكية

استمرار فتح باب الترشح النتخابات 
مجلس إدارة نادى قضاة مصر

أكدت مصادر مطلعة، أن أحد أعضاء 
ــدم أوراقـــــــا رســمــيــة،  ــواب، قــ ــنــ مــجــلــس الــ
ــرا« يتولى حقيبة  ودالئـــل تثبت أن »وزيــ
وزاريـــة خدمية مهمة حــامــل للجنسية 
األمريكية، بجانب الجنسية المصرية 
األصلية له، بالمخالفة للدستور وبنود 
وشــروط ومــواد قانون الخدمة المدنية 
81 لــســنــة 2016، فـــى تــعــيــيــن الــوظــائــف 

العليا فى الجهاز اإلدارى للدولة.
ــادر أن الـــــوزيـــــر  ــ ــصــ ــ ــمــ ــ وأضـــــــافـــــــت الــ
الــمــقــصــود، أصــبــح فـــى مــرمــى التغيير 
الـــــــــوزارى، لــكــن قـــد يــســتــثــنــيــه الــتــغــيــيــر 
الـــــــــــوزارى الـــمـــرتـــقـــب، ألســــبــــاب كــثــيــرة 

ومتنوعة وخطيرة.
وأشـــــــــارت الــــمــــصــــادر إلـــــى أن الـــوزيـــر 
الــــــذى يــحــمــل الــجــنــســيــة األمـــريـــكـــيـــة، 
نــــجــــح فـــــى أن يــــدخــــل الــــحــــكــــومــــة فــى 
شبكة عنكبوتية تــحــت مسمى خطط 
ــات، ال يستطيع غــيــره تنفيذها،  ــ ودراسـ
ومن هنا يضمن االستقرار والبقاء فى 
منصبه، فى التعديل الوزارى المرتقب، 
وفـــى  ذات الــوقــت يستغل عنصر ضيق 
الوقت، الــذى يعتبر عنصرا رئيسيا فى 

الحقيبة الوزارية التى يتوالها.

ــادى قــضــاة  ــ يــــواصــــل مــجــلــس إدارة نــ
ــاب الــتــرشــح النــتــخــابــات  مـــصـــر، فــتــح بــ
ــتــــى يـــــــوم األحـــــد  ــلـــس اإلدارة، حــ مـــجـ
ــر الـــحـــالـــى، عـــلـــى أن تــجــرى  ــوبـ ــتـ 27 أكـ
االنــتــخــابــات يـــوم الجمعة الــمــوافــق 20 

ديسمبر المقبل.
وتــشــمــل االنــتــخــابــات جــمــيــع أعــضــاء 
مجلس اإلدارة التى تشمل 17 مقعدا، 
ــــس، ومــــقــــعــــد عــن  ــيــ ــ ــرئــ ــ ــعــــد الــ ــقــ هــــــم مــ
المتقاعدين، و5 مقاعد للمستشارين، 
و5 مــقــاعــد مـــن بــيــن رؤســـــاء المحكمة 
والــقــضــاة بــالــمــحــاكــم االبــتــدائــيــة على 
أن يكون أحدهم على األقــل قاضيا، و5 
من أعضاء النيابة العامة على أن يكون 
أحــدهــم عــلــى األقــــل مــن وكــــاء الــنــائــب 

العام.

عامر

شعراوى

مختار

رانيا
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البنك الدولى وافق 
على منح مصر 

قرض جديد بشروط 
منها تقليص 

ميزانيات الوزارات 
السيما الخدمية  

تقرير حكومى: 
الجهاز اإلدارى 

للدولة متضخم 
ويعانى من 

الروتين 
والبيروقراطية  

جهة سيادية تكلف »التخطيط والتنظيم واإلدارة« بدمج 12 وزارة منها 
قطاع األعمال والتعليم العاىل والثقافة والهجرة والتجارة والبيئة

األربعاء  2019/10/23

تخفيض عدد الوزارات إلى 25 فى التعديل الوزارى الجديد

ولفتت المصادر إلــى أن البنك الــدولــى وافــق على 
منح مصر قــرض جــديــد، ولكنه اشــتــرط للموافقة 
على هذا القرض العديد من اإلجــراءات اإلصالحية، 
ــوزارات، السيما الخدمية،  ومنها تقليص ميزانيات ال
وهــو ما يتوافق مع دراســة ترشيد االنفاق الحكومى 
على الــوزارات، موضحة أن هناك جدية من الحكومة 
لسياسة الترشيد فى االنفاق الحكومى وهى السياسة 
الــتــى بـــدأت فيها الــدولــة منذ عــام 2016، بتقليص 
عدد السيارات الفارهة للوزارء والمحافظين وكبار 
القيادات فى األجهزة التنفيذية فى الحكومة، فضال 
عن استهالكات الكهرباء والتكييفات، ووسائل الترفيه 

والبذخ الحكومى.
ــوت الماليين«  وفـــى هـــذا الــســيــاق حصلت »صـ
ــد  سعى الدولة  عــلــى   تقرير حكومى حــديــث، أك
ــوزارات والهيئات  للوصول للحجم األمثل لعدد الـ
والجهات التابعة للحكومة، فــى إطــار برنامجها 
لرفع كــفــاءة الجهاز اإلدارى للدولة فــى المرحلة 
المقبلة، بهدف تفادى تضارب االختصاصات فيما 
بينهما، وتعظيم دور كل جهة، مشيراً إلى أنه من 
المقرر أن يتم تنفيذ هذا البرنامج واالنتهاء منه مع 
انتقال الحكومة إلى العاصمة اإلدارية الجديدة فى 

المرحلة المقبلة.
يأتى ذلك فى إطار توجيهات القيادة السياسية 
للبالد فى دعم جهود »اإلصالح اإلدارى«، باعتباره 
داعـــمـــاً رئــيــســيــاً لــجــهــود اإلصــــالح االقــتــصــادى، 
واســتــعــادة ثقة المواطن فــى الحكومة، وتضمين 
جميع الفئات فى جهود التنمية بمفهومها الشامل، 
وذلك لتحقيق الكفاءة والفعالية فى العمل، وتحسين 
خبرة المواطن فى التعامل مع الجهات الحكومية، 
وتأكيد تضمين كافة فئات المجتمع فى »عملية 

اإلصالح«، وذلك بحسب التقرير.
ووصــف التقرير، الــذى ارتكز على بيانات وزارة 
ــبــالد، استعداد  التخطيط حــول تحركاته فــى ال
الحكومة لالنتقال إلى العاصمة اإلداريــة الجديدة 
فــى المرحلة المقبلة بالفرصة الذهبية لرسم 

منظومة الجهاز اإلدارى للدولة.
وأكد أن  الجهاز اإلدارى للدولة يعانى من بعض 
المشكالت الهيكلية التى تراكمت على مدار عقود، 

ويأتى على رأس تلك المشكالت تضخم الجهاز من 
حيث عدد الوزارات والهيئات والجهات التابعة لها، 
وغيرها من أجهزة بيروقراطية، تتشابك العالقات 
بينها، وتتداخل المهام، وتتضارب االختصاصات 
ما يؤدى إلعاقة العمل، وتعطيل مصالح المواطنين، 
وتقليل فرص جذب االستثمار، إضافة إلى غياب 

آليات واضحة للمتابعة، والتقييم، والرقابة.
وأضـــاف أن المشكالت المتراكمة فــى الجهاز 
اإلدارى للدولة، انعكست على عدد من المؤشرات 
الدولية الخاصة بكفاءته، وتكلفته ومــدى إشراك 

المواطنين فى صنع وتنفيذ السياسات العامة.
وأوضــــح الــتــقــريــر، أن »مــصــر تــحــتــل المرتبة 
ــدول العربية واإلفــريــقــيــة مــن حيث  ــى فــى الـ األولـ
عــدد الـــوزارات، مثلما هو الحال فى دولــة تونس، 
بإجمالى 31 وزارة، إال أن تقارير البنك الدولى 
حول مؤشر كفاءة المؤسسات، يضع دوالً أقل فى 
عدد الــوزارات فى مرتبة تسبقنا رغم وجود عدداً 
ــوزارات، حيث تأتى دولة اإلمــارات فى  كبيراً من ال
المرتبة الـ21 على مستوى العالم، فى حين أن عدد 
الــوزارات فيها 24 وزارة، كما أن المملكة العربية 

السعودية تأتى فى المرتبة الـ79 مع وجود 21 وزارة 
فيها، وجنوب إفريقيا تأتى فى المرتبة الـ73 عالمياً 

مع وجود 21 وزارة فيها«.
وشـــدد الــتــقــريــر، على »أنـــه بــالــرغــم مــن إحــراز 
مصر للتقدم فى مجال البنية المعلوماتية، وتقديم 
الخدمات اإللكترونية، إال أن المجال مازال متاحاً 
لتحقيق الــمــزيــد، خــصــوصــاً مــع تــراجــع الترتيب 
النسبى لمصر فــى السنوات األخــيــرة فــى مؤشر 
األمم المتحدة لتطور الحكومة اإللكترونية، حيث 
تراجعنا فى مؤشر تطور الحكومة اإللكترونية من 

المرتبة الــــ86 عاما 2010، لنصبح فــى المرتبة 
114 على مستوى العالم فى عــام 2018، ومــن ثم 
يتم العمل على رفــع وتحسين كــفــاءة »الحكومة 

اإللكترونية«.
وأكـــد التقرير  أن الــدولــة تعمل على »التحول 
الرقمى«، بما يهدف إلــى ضمان تطوير األعمال 
الحكومية، وتيسير اإلجراءات، خصوصاً مع وجود 

خطة قومية للتحول الرقمى على مستوى الدولة.
وأضاف أنه يعد التطوير المؤسسى أحد المحاور 
الرئيسية لخطة اإلصـــالح اإلدارى الــتــى أقرتها 
الحكومة، ويهدف هــذا المحور إلــى إحــداث نقلة 
نوعية فى بيئة العمل الحكومى، وتنظيم المؤسسات 
العامة، وطريقة عملها، والعالقات بين مكونات 

الجهاز اإلدارى بوجه عام.
وأوضــح التقرير أن اإلصــالح  يهدف إلــى الوصول 
لجهاز إدارى يتميز بالكفاءة والفعالية، والقدرة على 
قيادة التغيير، واستخدام األساليب الحديثة، بما فيها 
أدوات الحكومة اإللكترونية، للتفاعل مع المواطنين، 
وتيسير إجــراءات تقديم الخدمات العامة، باإلضافة 

إلى االلتزام بمعايير الشفافية والحوكمة.
وتابع أنها »ترتكز جهود التطوير المؤسسى التى 
تقوم بها وزارة التخطيط، على إعــادة هيكلة الجهاز 
اإلدارى للدولة، وتشكيل كــادر متميز من الموظفين 
الحكوميين إلدارتــه، وتأكيد مبادئ التميز، واإلبــداع، 

والتطوير المستمر«.
وأشار إلى أن الحكومة تعمل على تقييم العاملين 
بالجهاز اإلدارى لــلــدولــة، بــهــدف وضــع خريطة 
متكاملة لــلــجــدارات الــمــوجــودة بــه، واختيار أكفأ 
العناصر وفــق احتياجات كل وزارة لالنتقال إلى 
العاصمة اإلدارية الجيدة، وتصميم برامج تدريبية 
على أساس احتياجات بيئة العمل المتطورة الناتجة 
ــالح«، وواصــــل: »ويــقــوم الجهاز  ــ عــن خــطــة اإلصـ
المركزى للتنظيم واإلدارة فى هذا اإلطــار بإجراء 
مسح شامل للعاملين بالجهاز اإلدارى للدولة من 
أجل تحديث الملفات الوظيفية لجميع العاملين، 
ويرتبط بهذا المحور غــرس قيم التميز واإلبــداع 
والمنافسة فى تقديم الخدمة العامة بين وحدات 

الجهاز اإلدارى للدولة«.

لرتشيد امليزانيات وتنفيذًا لشروط البنك الدوىل

طالت حالة الترقب، فى الشارع المصرى، إلجراء التعديل الوزارى 
المرتقب، وانفردت »صوت الماليين« بكشف العديد من الكواليس 

الجديدة، وراء تأخر التعديل الوزارى الذى كان من المفترض أن 
يعلن عنه األسبوع الماضى.

وأكدت مصادر مطلعة أن جهة سيادية، ورقابية، اجتمعت خالل 
األيام الماضية واستقرت على تخفيض عدد الوزارات الى 25 وزارة 

بدال من 32  وزارة.
وأضافت المصادر أن الجهة السيادية كلفت وزارة التخطيط، 

بالتعاون مع الجهاز المركزى للتنظيم واإلدارة، بتقديم دراسة 

عاجلة عن أهم الوزارات المتشابهة فى المهام واالختصاصات والتى 
يمكن أن يتم دمجها دون أن يحدث أى خلل فى االختصاصات أو 

تقصير فى اإلجراءات والمهام، وبالفعل انتهت الوزارة والجهاز، من 
االستقرار على تقليص عدد الوزارات إلى 25 وزارة، حيث سيتم 

دمج وزارة قطاع األعمال العام فى االستثمار، والثقافة فى اآلثار 
والتعليم العالى فى التعليم، والقوى العاملة فى الهجرة  والتجارة 

والصناعة فى التموين، والتنمية المحلية فى البيئة. 

 إيمان عاطف 

»التنظيم واإلدارة« يتابع تنفيذ تعليماته 
للجهات الحكومية بسرعة اتخاذ إجراءات 

التسوية للموظفين قبل نوفمبر المقبل

خاليا اإلخوان النائمة فى السكك الحديدية والمترو.. قنبلة موقوتة
على الرغم من أن الفريق كامل الوزير وزيــر النقل، استطاع ان 
يحدث طفرة هائلة فى كل قطاعات الوزارة، خالل الفترة القصيرة 
التى تولى فيها منصبه، منذ حوالى 6 اشهر، إال أن هناك خطرا 
كبيرا يمثل قنبلة موقوتة للوزارة قد تنفجر فى أى وقت، وهو وجود 
خاليا إخوانية نائمة فى العديد من القطاعات الهامة، وبحسب 
ــوزارة، أكدت أن عدد الخاليا اإلخوانية النائمة، فى  مصادر فى ال
القطاعات يصل حالياً لعدة آالف، بعد أن تم إقصاء أكثر من 12 ألفا  
على مدار السنوات الخمس الماضية.. الفتة إلى أن تمركز الخاليا 
االخوانية فى قطاعات الورش بالسكك الحديد، والصيانة وخدمات 
القطارات، ووجود نسبة كبيرة يعملون كمشرفى قطارات، تم زرعهم 

فى قطاعات الوزارة.
وأضافت المصادر أن الخاليا اإلخوانية، تواجدت بكثافة فى عهد 
وزير النقل االخوانى رشاد المتينى، الذى تم تعيينه وتثبيت اكثر من 

22 ألف عامل إخوانى خالل العام الذى تولى فيه منصبه الوزارى.
وأوضحت المصادر أن جميع أعطال القطارات التى تعرضت 
لها فى السنوات الماضية، كانت بفعل فاعل  بسبب تعمد تخريب 
ــو غاطس  الــقــطــاارات اثــنــاء دخــولــهــا ورش الصيانة فــى ورش أب

والبساتين، والتى يهمين على العمل بها خاليا اخوانية.
وأشــارت المصادر الى أن استمرار وجود الخاليا اإلخوانية فى 
أماكن عملهم الحساسة قد يتسبب فى كارثة، تودى بحياة ماليين 
المصريين الذين يستقلون قطارات السكك الحديدية يوميا، من 

اإلسكندرية إلى أسوان.
ولفتت المصادر إلى أن جهاز تشغيل مترو األنفاق، ال يخلو ايضا 
مــن  الموظفين المنتمين لجماعة االخــوان المسلمين اإلرهابية، 
ومعظمهم تتمركز وظائفهم فى شبابيك التذاكر، مؤكدة أن هؤالء 
الموظفين كثيرا ما يتعمدون تعطيل استخراج التذاكر للمواطنين، 
الفتعال أزمات الزحام مما يتسبب فى حالة من الضجر بين الناس، 

والغضب.
فى الوقت ذاته طالب عدد من القيادات الوسطى جهاز تشغيل 
المترو وزير النقل، بضرورة تطهير المحطات من الخاليا النائمة، 
ونقلهم إلــى أمــاكــن أخــرى ال تتعلق طبيعة العمل بها باالحتكاك 

والتعامل مع المواطنين.

أصــدر رئيس الجهاز المركزى للتنظيم واإلدارة، الدكتور صالح 
الشيخ، تعليماته المشددة للعاملين بالجهاز لمتابعة تنفيذ ما جاء فى 
المنشور رقم 1 لسنة 2019 بشأن اتخاذ الوحدات المختلفة إجراءات 
البت فى طلبات المقدمه من موظفيها بشأن إجــراءات »التسوية«، 

نظرا القتراب موعد انتهاء المدة المحددة فى 
األول من نوفمبر 2019 طبقا للقانون.

كـــان الــشــيــخ قــد طــالــب  كــافــة الــوحــدات 
ــة المخاطبة بأحكام قانون الخدمة  اإلداري
المدنية بسرعة اتــخــاذ إجـــراءات عرض 
طلبات الموظفين الراغبين فى تسوية 
حاالتهم الوظيفية على لجنة الــمــوارد 
البشرية بالوحدة واعتمادها من السلطة 

المختصة حتى موعد أقــصــاه 1 نوفمبر 
2019، وإرسالها إلى الجهاز فى أقرب وقت 
إلعــمــال شئونه، حتى وإن تــم استكمال 
بقية االجــراءات فى وقت الحق على هذا 

التاريخ.
ــادة الــتــعــيــيــن  ــ ــ ــون إع ــانـ ــح أن قـ ــ وأوضــ

بـ«التسوية«، مرهون بموافقة لجنة الموارد 
البشرية، واعتماد السلطة المختصة محضر 

اللجنة حتى موعد أقــصــاه األول مــن نوفبمر 
2019، ويمكن عقد أكثر من اجتماع للجنة المذكورة 

فــى ذات الشهر، وســوف يعمل الجهاز شئونه فــى ضــوء الــدرجــات 
الخالية بموازنة الوحدة.

يذكر أن الجهاز أصدر تعليمات إدارية تم تعميمها على كل مديريات 
التنظيم واإلدارة بالمحافظات، ينبغى اتباعها عند دراســة موضوع 
إعادة تعيين الموظفين الحاصلين على مؤهالت أعلى أثناء الخدمة 
»التسوية«، الــواردة إلى اإلدارات المركزية للترتيب أو االستفسارات 

الواردة إلى اإلدارة المركزية للخدمة المدنية.

عمال صيانة بالورش.. 
وخدمات.. ومشرفو 

قطارات.. تم تعيينهم 
فى عهد المتينى لتحقيق 

أهداف »اإلرهابية« 

  أحمد صالح 

  نسرين إمام 

الشيخ
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تشكيل شبكات عابرة للقارات وإقامة 
روابط مع عصابات اإلرهاب حول العالم

قائمة التنظيمات اإلرهابية العائدة من سوريا والعراق إلى مصر سقوط سوريا فى يد االحتالل العثمانى 
تبعه سقوط مصر والتزال األطماع 

مستمرة من سليم األول إلى »أردوغان«

ــن الــرئــيــس التركى  حينما ش
ــب طــيــب أردوغـــــان العملية  رجـ
العسكرية التى قــام بها مؤخًرا 
ليحتل منطقة األكــراد فى شمال 
شــرق سوريا، تناسى البعض أنها 
لم تكن المرة األولـــى، حيث كان 
الخليفة العثمانى اإلرهــابــى قد 
تحرش من قبل بحدود بالده مع 
سوريا والــعــراق، ليضرب عفرين 
السورية وبعقوبة العراقية، وهو 
نفسه الــذى يحتل شمال قبرص  
ليحولها إلـــى معسكر لتدريب 
العناصر اإلرهابية من كل أنحاء 
العالم، ليس فقط بهدف إرسالهم 
إلى سوريا ولكن الهدف األبعد هو 
أن يتسرب هؤالء إلى سيناء بًرا او 
إلى ليبيا بحًرا، بهدف التحرش 
بــالــدولــة المصرية ونــظــام ثــورة 
30 يونيو التى أسقطت جماعته 
اإلرهــابــيــة ورئيسها الجاسوس 

محمد مرسى.
ــراء  ــ ــبـ ــ ــخـ ــ وإذا كـــــــــان الـ
ــدوا أن  ــ ــ االســـتـــراتـــيـــجـــيـــون أكـ
العمليات العسكرية التى يقوم بها 
»أردوغان« فى سوريا، تمثل عملية 
إنعاش لتنظيم داعــش اإلرهابى 
هناك، خاًصة بعد إطــالق سراح 
اآلالف من المساجين الدواعش، 
الذين التقطوا الصور التذكارية 
مع القوات التركية،  فــإن الرجل 

ــم يخف أهــدافــه بل  لــم ينكر ول
ــان قــد أعــلــن بكل وقــاحــة إبــان  ك
الــضــربــات الــتــى شنها التحالف 
ــى ضــد تنظيم داعـــش فى  ــدول ال
سوريا والــعــراق، أنــه ال يمانع فى 
أن يتم ضرب مدن الرقة السورية 
والموصل العراقية، ألن عناصر 
داعــش الفارين من هناك هربوا 
ــورة  ــط ــح خ ــض ــت ــاء، وت ــن ــي ــى س ــ إل
هــؤالء حينما نجد دواًل بحجم 
بــريــطــانــيــا وفــرنــســا والـــواليـــات 
المتحدة األمريكية من المفترض 
أنها ترعى حقوق مواطنيها، ومع 
ذلك ترفض عــودة المقاتلين من 
ــى أراضيها،  حملة جنسياتها إل
لعلم األجهزة اإلستخباراتية أن 
هــؤالء سيعودون لتفيذ عمليات 
إرهابية أكثر عنًفا على غــرار ما 
فعله اإلرهابى صالح عبد السالم 
فى العاصمة البلجيكية بروكسل، 
ومــا فعله اإلرهــابــيــون العائدون 
ــن حملة  إلـــى فــرنــســا وروســـيـــا، م
جنسيات هذه الدول الذين نزحوا 
إلى سوريا والعراق حيث اكتسبوا 
خبرات قتالية وعــالقــات واسعة 
ــادوا إلى  بتنظيمات قوية، ثم ع
بالدهم ليذيقونها مــرارة الكأس 
الــذى صنعته أجهزة المخابرات 
الصهيونية والغربية وصــدرتــه 

للعرب والمسلمين من قبل.

تنظيم داعش اإلرهابى يستعيد قوته بعد الغزو التركى 
لشمال شرق سوريا وتحرير الدواعش المساجين

  إيمان بدر 

لهذه األسباب خطر المقاتلين األجانب يفوق المصريين

خاليا »العائدون« تنفذ هجمات نوعية 
تكشف عن تطور فى األداء

رسالة أيمن الظواهرى تدعو إلى اتباع 
تكتيكات جديدة وممارسات غير مألوفة التداعيات المتوقعة تشمل العنف ضد المدنيين واستهداف األقباط والكنائس

على غرار ما يتوقعه العسكريون المتقاعدون 
ــة أن  ــدراسـ والــخــبــراء األمــنــيــون، تــوقــعــت الـ
العمليات الــتــى ســوف يقبل عليها العائدون 
ســوف تتجه إلــى استهداف المدنيين، خاًصة 
األقــبــاط وكــنــائــســهــم وغــيــرهــا مــن األهـــداف 
ــن على  ــ ــوة، بــســبــب إحــكــام قــبــضــة األم ــرخـ الـ
األهداف اإلستراتيجية والعسكرية والشرطية، 
كما يرى المحللون أن البعد الطائفى والمذهبى 
عاًدة ما يطغى على ممارسات تلك الجماعات، 
بدليل استباحتهم لدماء حتى المسلمين الشيعة 
والصوفية وكل من هو خارج إطار جماعاتهم، 

بل وتكفير كل جماعة منهم لألخرى.
واستندت الــدراســة على إستخدام تكنيك 
مثل قطع رؤوس المدنيين الـــذى استخدمه 
دواعش سوريا، ثم ظهر فى فيديوهات تنظيم 
جــنــد الــخــافــة بــالــجــزائــر، وبــنــفــس األســلــوب 
البشع اغــتــال إرهــابــيــو »بــيــت الــمــقــدس« أحد 

مشايخ القبائل  السيناوية فى مصر، لكونه 
رجا وطنيا ويتزعم قبيلة وطنية تدعم الدولة 
وتتعاون مع قوات الجيش والشرطة فى مواجهة 

اإلرهابيين.
وعلى الرغم من أن الدراسة وصفت هؤالء 
الــوافــدون مــن اإلرهــابــيــيــن بأنهم أكــثــر كفاءة 
ومهارة وأشــد رغبة فى خوض غمار المعارك 
من اإلرهاببين المحليين، ولكنها توقعت بشكل 
ضمنى أن تتاشى مثل هذه التنظيمات مهما 
ــد، ألنــهــا أصــبــحــت أكــثــر انكشاًفا  ــ طـــال األم
ــرأى الــعــام، وهــو مــا يــبــرر فشلهم فى  أمـــام الـ
تجنيد وحشد عناصر محلية لصالح قضيتهم 

المزعومة.
وفــى هــذا السياق يــرى الباحث فــى شئون 
الــدراســات العربية واإلقليمية أنــه ربما يكون 
ــب أثــر إشــكــالــى ومختلط،  للمقاتلين األجــان
فعلى الرغم من أنهم يعززون فى البداية قوة 

وكــفــاءة الجماعة التى يلتحقون بها، ولكنهم 
على الجانب اآلخـــر يضعفونها مــن الناحية 
السياسية ويجعلونها أكثر انكشافا أمام الرأى 
العام، إذ تزيد الصات الخارجية للعائدين، 
وعــاقــاتــهــم بـــاإلرهـــاب الـــدولـــى، مــن الــدعــم 
الشعبى للحكومات، وكذلك تساعد قسوتهم 
الــمــفــرطــة، وتــفــســيــراتــهــم الــغــريــبــة لــإســام 
والشريعة على إبعاد الناس عنهم، حيث يرى 

العائدون والوافدون أن فكرة تغيير 
المجتمع وتحويله إلى اتباع نفس 
معتقداتهم ليست أولوية، ولكن 
ــى فــرض  ــهــم هـ ــدي ــة ل ــ ــوي ــ األول
ســطــوتــهــم بــالــعــنــف الــمــفــرط 
والتجاوزات الاآدمية، وهو 
ما يزيد من نفور الناس من 
تلك الجماعات والتفافهم 

حول الدولة.

على الرغم من أن بدايات وجود التنظيمات اإلرهابية كان فى عهد 
محمد مرسى ونظام اإلخوان، وهو ما أكدت عليه الورقة البحثية، ولكنها 
تطرقت أيًضا إلى زيادة تدفق هؤالء فى أعقاب سقوط اإلخــوان، مدللة 
على ذلك بالفيديو الذى بثه أيمن الظواهرى زعيم تنظيم القاعدة، يشجع 
فيه المقاتلين المصريين على دعم إخوانهم القادمون إليهم من سوريا 
والعراق وغيرها، وتقديم كافة سبل وألوان الدعم للوافدين، بإتباع كافة 
األساليب خاًصة المتطورة وغير المألوفة لتنفيذ عملياتهم اإلرهابية، 
وتحقيق أهــداف التنظيمات التى ينتمون إليها، ورصــدت الدراسة خط 
سير هؤالء إلى مصر عبر دول هشة مثل ليبيا وتونس وغــزة، باإلضافة 
إلــى تركيا، حيث يستخدم هــؤالء القادمون إلــى مصر كهمزة وصــل أو 

كجسور تربط بين الجماعات المحلية وتنظيمات الخارج.

من الجدير بالذكر أن المشير عبدالفتاح السيسى كان أول 
من حذر دول الغرب األوروبى واألمريكى من عودة المقاتلين 
إليهم، مشيًرا إلى أن الغرب هو من صنع هــؤالء منذ حرب 
أفغانستان وقتما أنشأ النظام األمريكى تنظيم القاعدة، وقدم 
البيت األبيض كل الدعم لمن أسماهم الرئيس األمريكى 
رونالد ريجان بالمقاتلين، وخرج من صفوفهم أسامة بن الدن 
وأيمن الظواهرى، ثم انقلب السحر على الساحر، وأعلنت 
القاعدة الحرب على أمريكا مثلما فعل النظام األمريكى 
فيما بعد، ومن هنا جاءت تحذيرات »السيسى« بوصفه رجل 
مخابرات من أن التاريخ سيعيد نفسه، حيث صنعت مخابرات 
الغرب تنظيم داعــش لتسخدمه فى تقسيم سوريا والعراق 
ومصر، وهــا هو التنظيم العابر للقارات ينفذ عملياته فى 
باريس ولندن وبروكسل ونيويورك، ومن ثم أعلنت هذه الدول 
رفضها عودة المقاتلين من حملة جنسياتها، لتبرز عامات 
إستفهام عن كيفية تعامل الدولة المصرية مع العائدين إلى 
مصر، وبالفعل لدينا وقائع لشباب تم توقيفهم فى مطار 
القاهرة وترحيلهم، حينما حــاولــوا دخــول مصر، ولكن كم 
عدد العناصر التى تسربت بالفعل إلى سيناء أو إلى الحدود 

الغربية مع ليبيا.
تلك الفكرة عبر عنها فيلم تونسى بعنوان »زهــرة حلب«، 
كشف عن عدد المقاتلين والمقاتات التوانسة المنخرطين 
فى صفوف تنظيم داعــش بسوريا، ويبلغ عددهم 10 آالف 
عنصر، وطرح الفيلم سؤال هو كيف سيكون شكل المجتمع 
ــودة هـــؤالء إلــى بادهم  التونسى صغير الــتــعــداد، حــال عـ

وتوغلهم بداخله.
وبــالــقــيــاس على الــحــالــة التونسية، يصبح األمـــر أخطر 
بالنسبة لمصر ألن األعـــداد هنا أكــبــر والمسافة أقصر، 

خاًصة أن لدينا تجربة مشابهة مع العائدون من أفغانستان 
وألبانيا والشيشان والبوسنة فى التسعينات، أمــا فى سنة 
حكم جماعة اإلخــوان، فقد تدفقت أعداد ضخمة من هؤالء 
على مصر، إبان حكم المعزول محمد مرسى، الذى فتح لهم 
أبواب العودة على طائرات الرئاسة، مثلما فتح لهم السجون 
وأصدر العفو عن إرهابيين ُعتاة محكوم على بعضهم باإلعدام 
والمؤبد، وكذلك فتح لهم سيناء ليستقروا فيها ويشكلوا أكثر 
من 30 تنظيم إرهابى، كان أشهرها »أكناف بيت المقدس« 
الـــذى تــحــول إلــى »أنــصــار بيت الــمــقــدس« وأعــلــن مبايعته 
لتنظيم القاعدة، بقيادة أيمن الظواهرى، ثم عاد وبايع تنظيم 
داعــش وخليفته اإلرهــابــى أبــو بكر البغدادى، بعد أن أطلق 
ــة سيناء«، وبالفعل نفذ هــذا التنظيم  على نفسه إســم »والي
وغيره العديد من العمليات اإلرهابية استهدفت معسكرات 
الجيش وأقسام الشرطة والكمائن واالرتــكــازات األمنية فى 
شمال سيناء، وتسربت منها خايا استهدفت المدنيين فى 
وسائل المواصات والكنائس وكذلك المقرات الحكومية 
واألمنية فى القاهرة والمحافظات، وأشهرها تنظيم »التوحيد 

القائمة تضم التوحيد 
والجهاد وأجناد مصر 

وحركة حسم اإلخوانية

والجهاد« و»أجناد مصر«، وحركة »حسم اإلخوانية« 
وغيرها.

ومــع الضربات األمريكية لبؤر تنظيم داعــش فى 
سوريا والعراق، توقع المحللون هروب أعداد جديدة 
من هــؤالء وتسللها إلى مصر، ويستمر هذا التدفق 

ويتزايد مع العمليات العسكرية التى يقوم بها النظام 
التركى اإلرهــابــى على سوريا، والتى تمثل حالة من 

اإلنعاش وإعادة القوة لتنظيم داعش المدعوم من 
إردوغان.

وإذا كان التاريخ يقول أن سقوط سوريا فى 
أيــدى العثمانيين اتبعه سقوط مصر، فمن 
األهــمــيــة أن نـــدق نــاقــوس الــخــطــر، ونــطــرح 
تساؤالت عن حجم الخطر القادم على مصر، 

فــى ظــل وجــود رئيس إرهــابــى يحلم بإستعادة 
أمجاد إمبراطورية باده االستعمارية الطائفية، 
ويرى فى نفسه خليفة لجده مجرم الحرب سليم 
األول، ويزيد الحاضر خطورة عن الماضى، ألن 
النظام التركى الحالى ما هو إال آداة فى يد 

دول أكثر إجراًما وعنصرية، حيث تستغله 
أجهزة مخابرات صهيوأمريكية لتفيذ 
مــخــطــط ضـــرب وتــقــســيــم وتــخــريــب 

دول المنطقة، وفــى القلب منها 
مــصــر، الــتــى جـــاء إلــيــهــا التتار 

والصليبيون واإلسرائيليون 
أيـــًضـــا مـــن بــوابــتــهــا 
الشرقية، التى هى 

باد الشام.

حول ظاهرة انتشار المقاتلين األجانب واستخدامهم كــأوراق صغط 
داخــل الصراعات التى تحدث حالًيا فى العالمين العربى واإلسامى، 
ومدى خطورة انتشارهم على األمن المصرى خاًصة فى سيناء، نشرت 
مؤخًرا دراسة بعنوان »العائدون من سوريا والعراق واإلرهاب فى سيناء«، 
أعدها محمد جمعة الباحث فى الــدراســات العربية واإلقليمية بمركز 
األهرام للدراسات السياسية واالستراتيجية، أوضح خالها أن  النموذج 
السورى – العراقى يعد هو األضخم واألكثر تعقيدا بمراحل عديدة من 
»المعارك الجهادية« السابقة فى أفغانستان والشيشان والبوسنة والعراق 
عقب الغزو األمريكى عام ٢003، والتى كانت أيضا مراكز جذب للمقاتلين 

العرب واألجانب.
وأشار الباحث إلى أن الصراع فى سوريا منذ العام ٢011 وحتى اآلن، 
أعاد تشكيل »المجال السلفى الجهادي« ككل فى المنطقة، وساهم بدرجة 
كبيرة فى تضخم تلك التنظيمات ومنحها قوة وزخما، وقدرة على تعزيز 

بنيتها بعناصر جديدة من بلدان عديدة حول العالم.
الفًتا إلى أن األعــوام الثاثة الماضية شهدت موجات متفاوتة لعودة 
بعض المقاتلين، وتجلت الظاهرة بوضوح مع تحرير مدينتى الموصل 
والرقة، وصاحبت ذلك موجة هى األضخم، واألكثر كثافة لتلك العودة 

المتوقعة.
وحذر »جمعة« من أن خطر هؤالء يفوق اإلرهابيين 
المصريين، ألنهم بــاتــوا مقاتلين مخضرمين، أكثر 
صابة فى مواجهة األجهزة األمنية، ومسلحين بخبرة 
فــى اســتــخــدام األســلــحــة والــمــتــفــجــرات، وأكــثــر 
خبرة كذلك فــى تجنيد العناصر الجديدة 
وتدريبها، واألخطر أنه من خال تواجدهم 
فى ساحات القتال، إستطاعوا تشكيل 
شبكات مع متطرفين آخرين، وأسسوا 
روابط مع عناصر إرهابية حول العالم، 
يتبنون تكتيكات غير مألوفة، أو لم تكن 
مستخدمة كثيرا من قبل، األمر الذى يجعلهم 
أكثر انغماسا وتوغا فى التطرف، ويمنحهم 
فرصا - لــم تكن متاحة لهم فــى أوطانهم - 

للتدريب على ممارسة العنف واإلرهاب.
ــذه األســـبـــاب حينما تــحــدث فــى مصر  ــه ول
ــر عــمــلــيــات نــوعــيــة ضــخــمــة، يؤكد  مــن آن آلخـ
اإلســتــراتــيــجــيــون بــل ويــصــرح الــرئــيــس السيسى 
نفسه بأن تلك العملية تختلف عن أداء التنظيمات 
الــمــوجــودة فــى مــصــر، وتكشف عــن تــطــور نوعى 
يرتبط بتدفق أعداد جديدة من اإلرهابيين محملين 
بالساح والخبرات وتم إمدادهم بإمكانيات تفوق ما 

كان متواجداً من قبل.

السيسى حذر دول الغرب من عودة المقاتلين 
حاملى جنسياتها لممارسة اإلرهاب على أراضيها

لدينا تجربة التسعينيات مع العائدين من أفغانستان والشيشان ولكن هؤالء أكثر خطورة
محمد مرسى فتح لهم أبواب العودة وأخرجهم من السجون ليستقروا فى سيناء ومازالوا يتسللون  
أبرزها تنظيم بيت املقدس الذى كان تابعـًا للقاعدة ثم تحول إىل »والية سيناء« بمبايعة أبوبكر البغدادى السيسى
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تعتمد على االستضعاف والتمكني على طريقة املزاحمة ثم اإلزاحة
رغم أن جماعة اإلخــوان اإلرهابية كانت تحكم مصر آنذاك، 
ولــم تكن بالطبع قد صنفت كجماعة إرهابية، ولكن يحسب 
لإلعالمى الدكتور توفيق عكاشة أنــه أول من وصــف اإلخــوان 
بأنهم صهاينة اإلســالم، وأوضــح وقتها أن أوجــه الشبه تتلخص 
فى العنصرية والتعصب ومــا يتبع ذلــك من لجوء إلــى العنف، 
ناهيك عن اتباع أساليب المتاجرة بالمظلومية الوهمية، كما 
تاجر اليهود بالهولوكوست، ثم استحوذوا على األرض العربية 
بنظرية المزاحمة ثم اإلزاحــة، التى يتعبها اإلخــوان للتوغل 
داخل المجتمع تدريجًيا، وإبان حكم اإلخوان أيًضا نشر الكاتب 
والقيادى اإلخوانى المنشق ثروت الخرباوى كتابا بعنوان »أئمة 
الشر.. اإلخــوان والشيعة أمة تلعب فى الخفاء«، ربط فى هذا 
الكتاب بين اإلخــوان والشيعة المجوس، من حيث فقه التقية، 
الــذى يبيح الكذب والتضليل واستخدام كل األساليب القذرة 
وغير المشروعة للوصول إلى األهداف، ولما ال إذا كان الخومينى 
المرشد األعلى للثورة اإليرانية كان قد أعلن البيعة للمرشد 
العام لجماعة اإلخوان فى مصر، رغم انتماء الجماعة للمذهب 
السنى، ولكنها تتحالف مع الشيطان من أجل مصالحها، مثلما 
استقبل رئيسهم الجاسوس محمد مرسى وقتما كان جاثًما على 
صدر الدولة، استقبل الرئيس اإليرانى وقتها أحمدى نجاد وفتح 

له األزهر ليخرج رافًعا عالمة النصر بأصبعيه.
أمــا أحــدث مــن تــنــاول تلك الفكرة فكان الفنان إيــاد نصار، 
الــذى تضاعفت جماهيريته مؤخًرا على خلفية عــرض فيلم 
»الــمــمــر«، وإبـــداع »نــصــار« فــى أداء دور الضابط اإلسرائيلى 
المتطرف الــســادى، وألن أبــرز أدوار إيــاد فى الــدرامــا المصرية 
ــوان ومرشدها األول  كان دور حسن البنا مؤسس جماعة اإلخ

فى مسلسل »الجماعة«، حينما سئل عن أوجه 
الشبه بين حسن البنا وبين ديفيد إليعازر، 

ــوان يتبعون نفس  ــ قـــال: »الصهاينة واإلخ
ــض أن  منهج إبليس الشيطانى، حين رف

يسجد آلدم، ألنــه يــرى نفسه خير منه، 
وهــكــذا يــرى الصهاينة أنــهــم شعب الله 

المختار وماعداهم هم األغيار، الذين ال 
حرمة لدمائهم وال حقوق لهم، وهو نفس فكر 

اإلخوانى الذى يرى أنه يتبع الدين الحق، ومن 
هو خارج جماعته فهو كافر يستحق القتل«، ولما 

ال إذا كان محاميهم صبحى صالح دعا وهو بين الحياة 
والموت أن يتوفاه الله على دين اإلخوان.

ومما سبق يتضح أن مهمة الدولة المصرية للقضاء 
على تلك الجماعة ليست بــاألمــر اليسير، ألنــهــم مثل 

اليهود يتشتتون ثم يجيدون إعــادة تجميع أنفسهم ثم 
االستضعاف والمتاجرة بالظلم الوهمى لحصد تعاطف الناس، 

ــل المجتمع، بعدها يتم  من أجــل إيجاد موطأ قــدم لهم داخ
التوسع والتغلغل، وفًقا لنظرية الحشرات التى تتوغل وتتسرب 
ثم تنتشر وتقتل، فنجد اإلخوانى يشترى قطعة أرض صغيرة 
فى قرية ثم بالتدريج يشترى باقى القرية، تماًما كما فعل 

المستوطنون اليهود األوائل فى فلسطين.

خطة اإلخوان إلعادة التوغل داخل المجتمع المصرى من جديد

 إيمان بدر

ثروت الخرباوى كشف حكاية 
الجماعة مع أكاذيب »التقية«  
واللعب مع نظام الخومينى

سيناريو التمكين يعتمد على استقطاب 
عناصر جديدة وتوظيفها

تفاصيل مخطط استخدام القوة 
لتحقيق أهداف المشروع اإلخوانى

تكتيكات العودة من »دار األرقم« 
إلى العالقات الخاصة والعائلية

من الالفت للنظر أن لجوء الجماعة الستخدام 
العنف واإلرهــاب عقب ثورة 30 يونيو كان مفاجأة 
ــى مــن غير  ــوانـ لــغــالــبــيــة الــمــتــابــعــيــن لــلــشــأن اإلخـ
الــدارســيــن لـــه، ولــكــن الحقيقة أن الــجــمــاعــة لم 
تنتهج أسلوبا جديدا ولكنها كشفت عن حقيقتها 
كجماعة لها خطاب معلن يزعم السلمية والمنهج 
الوسطى، وآخــر ســرى يعتمد على العنف وإراقــة 
الدماء من أجل تحقيق األهــداف، حيث أدى نجاح 
ثــورة المصريين إلى إربــاك الجماعة وتخليها عن 
الحذر فى الكشف عن تنظيماتها السرية وأجنحتها 
المسلحة، ومن ثم لم تنكر الجماعة انتماء الحركات 
المسلحة التى تنفذ الجرائم اإلرهابية وتستهدف 
الدولة المصرية من الجيش والشرطة والمدنيين 
إليها، ثم عادت فى إطار منهجية االستضعاف تعلن 
التبرؤ مــن هــذه الخاليا على طريقة حسن البنا 
حينما أعلن أن قتلة النقراشى باشا ليسوا إخوانا 
وليسوا مسلمين، فــى إطــار فقه التقية والكذب 

للحفاظ على الجماعة.
وعــلــى خلفية إتــجــاه الجماعة للعنف المسلح 
بشكل واضــح، ما أدى إللقاء القبض على غالبية 
قياداتها وهرب الباقين إلى قطر وتركيا، تفجرت 
ثــورات الغضب بين شباب الجماعة، ما أسفر عن 
إنشقاقات داخلية بين القيادة التاريخية المسيطرة 
على التنظيم بقيادة محمود عزت، وجبهات الشباب 
التى لجأ بعضها للعنف منخرًطا فيما عرف بجبهة 
محمد كمال قائد الجناح المسلح للجماعة والذى 
قتل فى مواجهات مع األمــن المصرى عام 2016، 
باإلضافة إلى مجموعة أخــرى من الشباب لجأت 
إلــى فضح الــقــيــادات والكشف عــن وقــائــع الفساد 

المالى واختالس أموال التنظيم.
وعــلــى جــانــب آخـــر يـــرى بــعــض الــخــبــراء أن ما 
يشاع عن هذه االنشقاقات والصراعات الداخلية، 
ومــا ينشر عنها فى وسائل اإلعــالم ماهو إال جزء 
من خطة االستضعاف والتمويه، ومــن خلف هذه 

الفقاعات التى تنتشر وتجحب الرؤية لدى الرأى 
الــعــام، هناك من يضع تكتيكات الــعــودة، من أجل 

إعادة الجماعة إلى التغلغل فى المجتمع المصرى.
وفى هذا السياق أوضحت الدراسة أن الجماعة 
ــواجــه عــقــبــات فــى طــريــق الـــعـــودة إلـــى المشهد  ت
السياسى من بينها المالحقات األمنية والرفض 
ــادة  ــم فــإنــهــا ستتجه إلـــى إعـ المجتمعى، ومـــن ث
ترتيب أوراقــهــا ومــا تبقى من عناصرها وفًقا لما 
ــم«، أو التربية  ــ يسمونه  »إستراتيجية دار األرق
والــدعــوة السرية، فــى محاولة لصناعة تكوينات 
فكرية جديدة، باإلضافة إلى إستراتيجية »العقول 
البيضاء« التى تستخدمها الجماعة الستقطاب 
وتجنيد األجيال الجديدة، التى يسهل التأثير عليها 
خاًصة من القطاعات الطالبية والمراهقين، الذين 
تــتــراوح أعمارهم مــن 10 إلــى 15 عــاًمــا، حيث لم 
تكن قد تكونت لديهم أى أبعاد سياسية أو فكرية 
لــأوضــاع الداخلية، ليتم إستقطابهم عــن طريق 
ــم، الــتــى تتبعها الجماعة  استراتيجية دار األرقــ
وقــت األزمـــات لإليقاع بــهــؤالء الصغار فــى شباك 
عضويتها، عن طريق اختراق وزارة التربية والتعليم 
ومؤسساتها ومدارسها والمراكز التعليمية المعروفة 
بالسناتر، بإستخدام مئات المدرسين المنتمية 

للجماعة وخالياها النائمة.
وإلــى جانب تجنيد عناصر جديدة من الخارج، 
تعتمد الجماعة أيًضا على تفريخ أجيال جديدة من 
داخلها، ألنه من المعروف أن تنظيم اإلخــوان قائم 
على العالقات األســريــة المتشابكة، التى تمنحه 
نــوًعــا مــن الــقــدرة على البقاء واالســتــمــراريــة، فى 
ظل عالقات المصاهرة العائلية وكذلك الشراكة 
ــذا الــســبــب قــال  ــه االقــتــصــاديــة بــيــن أعــضــائــه، ول
اإلخــوانــى صبحى صــالــح فــى تصريح مستفز أن 
اإلخــوانــى ال يجب أن يتزوج إال من فتاة إخوانية 
لينجب أجيال جديدة من اإلخــوان تضمن الحفاظ 

على بقاء الساللة. استراتيجية االستضعاف 
واستخدام النساء من أجل البقاء

بالعودة إلى تاريخ الجماعة فى رعيلها األول، 
كشف »فــاروق« فى سياق دراسته أن حسن البنا 
اعتمد على محورين أساسيين األول هو التغيير 
من أعلى عن طريق عن طرق االنقالب العسكرى 
أو الثورة المسلحة، والثانى هو التغيير من أسفل 
أو بشكل غير مباشر مــن خــالل التوغل داخــل 
المجتمع والعمل الجماهيرى والخدمى تحت 

مسمى إنتشار الدعوة.
وبــالــرغــم مــن أن اإلخــــوان يــحــاولــون تجميل 
صــورة حسن البنا، والحديث عنه باعتباره لم 
يكن تكفيرًيا ولــم يدعو للعنف، ولكن الدراسة 
استعرضت بعض أدبياته ورسائله التى أشارت 
بشكل مباشر إلى الجاهلية المجتمعية، وضرورة 
ــداف الــمــشــروع  إســتــخــدام الــعــنــف لتحقيق أهــ
اإلخــوانــى، حيث تطرقت الباحث إلــى ما أسماه 
»البنا« بنظرية السيف فى اإلســـالم، التى يرى 
فيها مؤسس جماعة اإلخــوان أن االســالم إنتشر 

بالقوة من أجل هداية البشر الضالة، واصًفا ذلك 
بالدواء المر.

وهى نفس الفكرة التى يؤصل لها سيد قطب 
فى كتابه »معالم فى الطريق«، والتى تعتمد على 
جاهلية وتكفير المجتمعات وإبــاحــة إستخدام 
العنف فى مواجهتها، ولــم تتخلى الجماعة فى 
أى يوم من األيام عن هذا الفكر التكفيرى، بدليل 
أن محمد مرسى وقتما كان متحدًثا باسم الكتلة 
اإلخوانية ببرلمان فتحى ســرور فى أواخــر عهد 
الرئيس األسبق حسنى مبارك، وسئل فى أحد 
الــبــرامــج عــن عــالقــة أفــكــار سيد قطب بتعاليم 
اإلسالم، قال مرسى نًصا: » إن أفكار سيد قطب 
هى اإلسالم نفسه«، ووفًقا لهذه الرؤية ترشح فى 
انتخابات الرئاسة وفــاز بها معتمًدا على الكتلة 
الجماهيرية الــتــى حظيت الجماعة بتأييدها 
وتعاطفها وفًقا لفقه التمكين بالعمل الخدمى 

والتوغل الفكرى داخل المجتمع.

إبـــان فــتــرة اعتصام اإلخـــوان فــى ميدانى رابعة 
العدوية والنهضة، تندر البعض على ارتفاع نسبة 
المشاركة النسائية فى االعتصام، وانتشرت نكات 
من نوعية أن الرجال يتوافدون إلى هناك من أجل 
جهاد النكاح، والحقيقة أن العنصر النسائى »قسم 

األخـــوات« بالفعل يلعب دورًا كبيًرا فى بقاء 
الجماعة وإســتــمــرارهــا، وقــد تجلى هذا 
الـــدور إبـــان أزمـــة الجماعة عــام 1965، 
والتى عرفت بالمحنة الثانية، وقتما لعبت 
زينب الــغــزالــى دورًا كبيًرا فــى الحفاظ 
على تماسك الجماعة والسيطرة على 

ــالل نــســائــهــم،  رجــالــهــا مـــن خــ
حسبما نصحها حسن 

البنا بأنها تستطيع 
أن تقود الرجل من 

خالل زوجته.
ــل ثـــورة  ــي ــب وق

ــوان مــع جهاز  يناير 2011، وخــالل مواجهات اإلخـ
ــذاك مهدى  ــ ــة أفــتــى مــرشــد اإلخــــوان آن ــدول أمـــن ال
عاكف بضرورة الدفع بالنساء فى الصفوف األولى 
للتظاهرات، ولنفس السبب دفع اإلخــوان بالفتيات 
بل واألطفال فى تظاهرات ما بعد 30 يونيو، بهدف 
تصوير أو فبركة فــيــديــوهــات تظهر قــوات 
األمــن فى مواجهة وتصادم مع ما يسمونه 
ــم مــزيــد مــن االســتــضــعــاف  بــالــحــرائــر، ث
والمتاجرة بالمظلومية الوهمية من خالل 
ترويج شائعات عن اعتقال بنات الناس 
واالعـــتـــداء عليهن، ومـــن ثــم كـــان »قسم 
األخـــــوات« الــالعــب الــرئــيــســى فى 
الــتــقــاريــر المفبركة التى 
تصدرها منظمة هيومان 
رايتس ووتــش وغيرها، 
لتشويه سمعة الدولة 

المصرية.

ــوان  مــن الــمــعــروف أن جــمــاعــة اإلخـ
منذ نشأتها عــام 1928 على يد حسن 
البنا وهــى تجيد اســتــخــدام المراوغة 
السياسية والفكرية، خاًصة فيما يتعلق 
بأدبيات التكفير والعنف المسلح، وإن 
ــات أصــبــحــت أكثر  ــيـ ــذه األدبـ كــانــت هـ
ــا مــع ظــهــور الــمــدرســة الثانية  وضــوًح
ــطــب، الــتــى  ــادة ســيــد ق ــي ــق ــوان ب ــإلخـ لـ
ــح عــلــى جاهلية  اســتــنــدت بشكل واضـ
المجتمع واختصرت مقصد الشريعة 

اإلسالمية فى قضية الحاكمية.
ومــن أجــل الوصول لمقاليد السلطة 
وتحقيق حلم الخالفة المزعومة اعتمد 
تنظيم اإلخوان على اتجاهين فقط هما 
االستضعاف ثــم التمكين، وحــول تلك 
الفكرة نشر مركز األهـــرام للدراسات 
السياسية واالستراتيجية دراسة حديثة 
بعنوان »تنظيم اإلخـــوان مــن التمكين 
إلى االستضعاف«، أعدها عمرو فاروق 
ــرام والمتخصص  الباحث بمركز األهـ
فى شئون الجماعات اإلرهابية، أشار 
خاللها إلــى وجــود العديد من العوامل 
التى تدفع التنظيم إلى السير فى أحد 
االتجاهين دون اآلخـــر، ومــن بين تلك 

ــة على  ــدول الــعــوامــل قـــوة ال
المستويات األمنية 

والــســيــاســيــة 

ــة، بــاإلضــافــة إلـــى وجــود  ــصــادي ــت واالق
حاضنة شعبية للتنظيم وأفــكــاره، إلى 

جانب قوة الهيكل التنظيمى وخالياه.
وإذا كانت ثــورة 30 يونيو 2013 قد 
نجحت فى إسقاط األقنعة التى أخفت 
ــة وجهها  ــي ــاب ــا الــجــمــاعــة اإلره ــ وراءهـ
ــداع الجماهير  الحقيقى مــن أجـــل خـ
المصرية والعربية مرتدية قناع السلمية 
السياسية، فإن وصول الجماعة فى حد 
ذاتــه إلــى ســدة الحكم قبل أن ينكشف 
وجهها األجرامى، لم يكن وليد الصدفة، 
ــدرجــة من  ــاج خــطــة مــت ــت وإنـــمـــا كـــان ن
األهمية أن يتم إعادة تحليلها ودراستها 

حتى ال تتكرر المأساة مرة أخرى.
وفــى هــذا السياق أوضــحــت الــورقــة 
ــاول منذ  ــحـ الــبــحــثــيــة أن الــتــنــظــيــم يـ
بداياته تحقيق أهدافه من خالل »فقه 
الــتــمــكــيــن«، حــيــث تستخدم الجماعة 
الــوســائــل المشروعة والغيرمشروعة 
لتحقيق أهدافها، ومن بين هذه الوسائل 
استقطاب العناصر الجديدة وتوظيفهم 
وفًقا لرؤية الجماعة، وإيجاد حاضنة 
ــة ومـــــوارد لــلــتــمــويــل، ولــكــن  اقــتــصــادي
ــم هــو االخـــتـــراق الــفــكــرى للعقول  األهـ
ــن شــعــبــيــة  ــواضــ وإيــــجــــاد حــ
لــأفــكــار المتطرفة 

والعنصرية.

يجيدون المراوغة السياسية والفكرية 
إلخفاء أدبيات التكفير والعنف المسلح

محمد مرسى خاض انتخابات الرئاسة رافعـًا شعار
»أفكار سيد قطب هى اإلسالم نفسه«

اختراق المدارس و»السناتر« الستقطاب األطفال والمراهقين

المرشد األول أكد أن استخدام العنف ضرورة مثل الدواء المـُر 

حريم اإلخوان من زينب الغزالى إلى جهاد النكاح مرورًا بتظاهرات الحرائر وفتوى مهدى عاكف



08 العـدد 262 عالم البيزنس

إهدار 359 مليون جنيه فى ترفيق مناطق صناعية فى 
املحافظات بدون االستفادة منها منذ خمس سنوات 

منذ أيــام، أعلن طــارق عامر محافظ البنك 
الــمــركــزى الــمــصــرى، عــن المضى قــدمــا فى 
ــمــصــرف الــمــتــحــد الــمــمــلــوك  ــم ال طـــرح أســه
للدولة، وتعيين بنك استثمار دولى وآخر محلى 

كمستشارين فى الصفقة.
وقال المحافظ طارق عامر للصحفيين حين 
سئُل عن الطرح: »اخترنا مستشارين للطرح، 
وهما بنك استثمار مصرى ومعه بنك استثمار 
أجــنــبــى، ننتظر الــحــصــول عــلــى الــمــوافــقــات 

النهائية على هذه األسماء.
هذا اإلعــان يأتى فى إطــار إعــان حكومة 
مصطفى مــدبــولــى  بــيــع أســهــم فــى عــشــرات 
الشركات المملوكة للدولة لدعم المالية العامة 
وجــذب مزيد من المستثمرين إلــى البورصة 

المصرية.
الجدير بالذكر أنه فى مارس 2018، حددت 
الحكومة 23 شركة تسيطر عليها الدولة تعتزم 
بيع حصص أقلية فيها فى البورصة المصرية.

وقــالــت إنــهــا تــأمــل فــى أن تجمع مــن هــذه 
الخطة 80 مليار جنيه مصرى )4.92 مليار 

دوالر(.
ــارة إلــى أن المصرف المتحد،  تجدر اإلشـ
المملوك للبنك المركزى، تشكل قبل 15 عاًما 

من اندماج ثاثة بنوك تجارية كانت متعثرة 
ماليا، وعين المركزى منذ ذلــك الحين إدارة 

جديدة إلصاح عمليات البنك.
فى هــذا السياق كشفت مصادر مطلعة أن 
الحكومة تخطط لبيع حصة أقلية فى شركتين 
بنهاية العام، فى تعزيز لبرنامج للخصخصة 
طــال تأجيله، رغــم شــكــوك محللين فــى أنها 
ال تتحرك بسرعة كافية إلقناع المستثمرين 

بجديتها فيما يتعلق بانفتاح االقتصاد.
وكشف تقرير لوكالة »رويترز« أن الدولة ال 
تزال تسيطر على قطاعات واسعة من اقتصاد 
الباد، بما فى ذلك ثاثة من أكبر البنوك إلى 
جانب جزء كبير من صناعتها النفطية والقطاع 

العقارى.
وقالت مصادر مطلعة إن الحكومة تخطط 
لبيع المزيد مــن األســهــم فــى شركتين يجرى 
تداول أسهمهما بالفعل فى البورصة المصرية، 
وهما أبو قير لألسمدة والصناعات الكيماوية 
واإلسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، مع 

االحتفاظ بسيطرتها عليهما.
وتـــتـــحـــدث الــحــكــومــة مــنــذ ســـنـــوات عن 
خصخصة هاتين الشركتين وشركات أخرى، 

لكنها أرجأت البيع مرارا.
ويقول خبراء اقتصاديون إنه إذا تمت تلك 
الصفقات ومبيعات أخـــرى، فسيكون ذلك 
عامة على أن مصر، بعد أن نفذت إصاحات 
موجعة لاقتصاد الكلى بدعم مــن صندوق 

النقد الدولى، جادة فى فتح اقتصادها.
ــر الـــخـــبـــراء  ــي ــب ــى ك ــوفـ وقــــــال جـــيـــســـون تـ
االقتصاديين لألسواق الناشئة لــدى كابيتال 
إيــكــونــومــكــس »تــمــكــنــت مــصــر مـــن اســتــعــادة 
ــقــرار االقــتــصــاد الــكــلــى، وكــبــحــت عجز  اســت
الميزانية، بينما تحسنت السياسة النقدية 
وتم خفض قيمة الجنيه، وأصبح التضخم اآلن 

تحت السيطرة«.
ــزال مـــتـــرددة فى  ــ ــال إن مــصــر ال ت لــكــنــه قـ
الخصخصة وإصــاحــات هيكلية أخــرى وفى 
مارس 2018، أعلنت الحكومة عن قائمة تضم 
23 شركة لخصخصة جزئية فى ذلــك العام 
وفى أوائــل 2019، لكن أزمة األســواق الناشئة 

فى 2018 عطلت الخطة.
وقــال خبير اقــتــصــادى مصرى إن مخاطر 
تباطؤ عالمى ربما تــردع المسئولين، الذين 
يخشون من اتهامهم ببيع أصــول للدولة بأقل 
مــن قيمتها الحقيقية، وهــو إتــهــام ُوجـــه إلى 
مسئولين كــانــوا قريبين مــن الرئيس األسبق 

حسنى مبارك بعد انتفاضة 2011.
وهــنــاك معوقات أخــرى مــن بينها العقبات 

اإلدارية، حسبما قال خبراء اقتصاديون.
وقال أحد مديرى األصول المصريين، طلب 
عــدم الكشف عــن هويته، »ربــمــا يكون بعض 
الــنــاس غير ســعــداء ببيع األســهــم، ويضعون 

عقبات من بينها معوقات قانونية«.
وحــتــى اآلن، تمثلت عملية الخصخصة 

الــوحــيــدة فــى أكثر مــن عشر ســنــوات فــى بيع 
حصة قدرها 4.5 بالمئة فى الشرقية للدخان 
مقابل 1.7 مليار جنيه مصرى )100 مليون 

دوالر( فى مارس الماضى.
وقال مصدر مطلع إن مصرفيين استثماريين 
يعملون على صفقة البيع المحتمل لحصة 
فى اإلسكندرية لتداول الحاويات والبضائع 
عــرضــوا البيع المقترح على مستثمرين فى 
الخارج الختبار السوق، لكن لم يحدث اإلعان 

عن إحراز تقدم فى هذا الشأن حتى اآلن.
وتابع »سيتم تحديد موعد الصفقة بناء على 
ــزال فى انتظار المزيد من  عــدة عــوامــل. ال ن

الوضوح«.
وأرجـــع وزيــر قطاع األعــمــال هشام توفيق 
التأخيرات إلى مسائل قانونية بحتة، بما فى 
ذلــك وفـــاة أحــد القضاة الــذيــن يعملون على 

الحالة. 
وقــال توفيق: إن »مستشارى الطرح قاموا 
بالفعل بعمل الــجــولــة الــتــرويــجــيــة الخاصة 
بالطرحين«، وهــم مستعدون للطرح بمجرد 

انتهاء اإلجراءات القانونية.
وقال وزير المالية محمد معيط إن من المهم 

إجراء البيع للمستثمرين فى الوقت المناسب.
وقــال معيط: »لــن نذهب إلــى السوق ما لم 
نكن متأكدين مــن أن هــذا قـــرار جيد وأننا 
سنحصل على نتيجة جيدة.. وإال فإننا سيكون 

علينا االنتظار.. لسنا فى عجلة من أمرنا«.

األسباب الحقيقية  لـ»رعب« حكومة مدبولى 
من طرح أسهم 23 شركة فى البورصة

أبرزها الخوف من اتهام قياداتها ببيع أصول للدولة بأقل من قيمتها الحقيقية

تعيني بنك استثمار دوىل وآخر محلى كمستشارين فى صفقة طرح أسهم املصرف املتحدة

الحكومة تخطط لبيع حصة فى »أبوقير لألسمدة« 
و»اإلسكندرية لتداول الحاويات« بنهاية العام الحالى 

«  تكشف باملستندات: «

»املركزى للمحاسبات«: مليار و380 مليون جنيه صافى خسائر الهيئة فى 2018  

كشفت اللجنة التى شكلها الجهاز المركزى للمحاسبات، 
فى تقاريرها السنوية، عن الهيئة العامة للتنمية الصناعية، 
والتابعة لوزارة الصناعة، والماحظات التى وردت بالتقارير 
من خال نتائج فحص الحسابات الختامية لموازنات الهيئات 
العامة االقتصادية للسنة المالية 2017 -2018، عن تحقيق 
الهيئة خسائر مالية خال السنة المالية، 2017-2018 نحو 
مليار و80 مليون جنيه، باالضافة الــى  زيــادة  المصروفات 
بــواقــع  3.9 مليون جنيه خــامــات ومـــواد وقــود وقطع غيار  
و96.6 مليون جنيه أجــور، و87.6 مليون جنيه مصروفات 

أخرى.
ــيــن« عــلــى نــســخــة مـــن تقرير  ــمــاي ــوت ال وحــصــلــت »صــ
المحاسبات، فيما يخص الحسابات الختامية لموازنات 
الهيئات االقتصادية فى الدولة للعام المالى 2018-2017، 
وكانت اهم النتائج والماحظات التى رصدتها لجنة المركزى 
للمحاسبات وما تضمنته من مخالفات مالية وادارية ورصد 
لحالة الهيئة ووضعها المالى بصفة اجمالية ومفصلة، ان 
ــدة الــدائــنــة لــدى الهيئة تضمنت مبلغ نحو 26.65  االرصـ
مليون جنيه لحساب صندوق دعم وإنشاء وترفيق المناطق 
الصناعية مودعة طرف البنك الرمكزى منذ ما يزيد على 
8 ســنــوات دون االســتــفــادة منها، وكــان رد الهيئة على هذه 
الملحوظة انــهــا اجـــرت التسويات الــازمــة فــى ضــوء هذه 
الماحظة، بينما ردت لجنة المركزى للمحاسبات على ذلك 
بان طلبت سرعة اتخاذ اإلجـــراءات الازمة لاستفادة من 

هذه المبالغ فى مشروعات الهيئة.
كما رصدت اللجنة وجود قصور فى دور الهيئة فى متابعة 
موقف االراضى التى تم ترفيقها بالمحافظات والبالغ جملتها 
نحو 6400 مليون جنيه، وذلـــك حتى 2018/6/30 ومن 

مظاهر ذلك:
-عــدم انتهاء الهيئة من ترفيق بعض المناطق الصناعية 
بالمحافظات والــتــى بلغ جملة مــا تــم انــفــاقــه عليها نحو 
3044.7 مليون جنيه« 3 مليارات و44.7 مليون جنيه« حتى 
30 يونيه 2018 ونحو 1720 مليون جنيه »مليار و720 مليون 
جنيه« تخص مشروع الروبيكى، ولم يواف الجهاز بالبرامج 
الزمنية الموضوعة لانتهاء مــن ترفيقها ومــوقــف تنفيذ 

األعمال بها.
كذلك رصدت اللجنة فيما يخص قصور الهيئة فى متابعة 
مــواقــف األرضـــى الــتــى تــم ترفيقها بالمحافظات، وجــود 
مساحات تم االنتهاء من ترفيقها ولــم يتم االستفادة منها 
بطرحها للبيع للمستثمرين بلغ ما أمكن حصره منها نحو 
621.909 مليون جنيه، كما تم رصــد صــرف مبالغ مالية 

لبعض المحافظات ما امكن حصره منها نحو 359.259 
مليون جنيه لترفيق مناطق صناعية بها دون االستفادة منها 
أو تسويتها أو ردها للصندوق يرجع تاريخ بعضها إلى أكثر من 
5سنوات وذلك من واقع بيان الجهاز التنفيذى للمشروعات 

الصناعية والتعدينية.
كذلك تقاعس المحافظات فــى تحصيل بعض المبالغ 
المستحقة للهيئة طــرف بعض المستثمرين بلغ مــا أمكن 
حصره منها نحو 166.381 مليون جنيه مما أدى إلى حرمان 

إيرادات الدولة من تلك المبالغ.
وفى هذا اإلطــار كان رد الهيئة العامة للتنمية الصناعية 
على هــذه الملحوظات، أنــهــا تتابع عمليات الترفيق بكل 
محافظة بما تم نهوه من أعمال بالمناطق الصناعية وما تم 
إنفاقه وبخصوص مشروع الوربيكى طبقا للخطاب الرمسل 

مــن الجهاز التنفيذى للمشروعات الصناعية والتعدينية 
إجمالى ما تم صرفه على مشروع الروبيكى 1.033 مليار 
جنيه، كما أفادت الهيئة للجنة المحاسبات بأنه يتم الترفيق 
والصرف طبقا لطلب كل محافظة، كما أفــادت الهيئة بأنه 
تمت مخاطبة المحافظات لتوضيح ما تم صرفه وأسبابه 
عــدم االســتــفــادة مــن المبالغ المخصصة لكل محافظة،، 
وأفـــادت الهيئة بأنه تــم أيــجــاد آلية لتحصيل المبالغ من 
المحافظات بعمل بروتوكول بين الهيئة والمحافظات ووزارة 

المالية وتم تحويل األمر للمستشار القانونى للهيئة.
وبخصوص عدم وجود آلية بين الهيئة والمحليات ووزارة 
المالية، فيما يخص التحصيل وتوريد حصة بيع األراضــى، 
ــان رد الهيئة بــانــه تــم إيــجــاد آلــيــة لتحصيل المبالغ من  ك
المحافظات بعمل بروتوكول بين الهيئة والمحافظات ووزارة 

المالية وتحويل األمر للمستشار القانون للهيئة.
فى الوقت الــذى ردت لجنة المحاسبات على ذلــك بأنها 
ــراءات الــازمــة نحو  طلبت مــن الهيئة ضـــرورة اتــخــاذ اإلجــ
ــى المالية والتنيمة المحلية إضافة  تشكيل لجنة من وزارت
ــى الهيئة لــوضــع األطـــر القانونية المناسبة الــتــى تكفل  إل
التزام وحدات اإلدارة المحلية بتحصيل وتوريد حصيلة بيع 
األراضــى للخزانة العامة للدولة أوال بــأول، كما طلبت لجنة 
المحاسبات تحدى المسئولية فى ضــوء ماحظة الجهاز 
فضا عن ضرورة االلتزام بالصرف من أموال الصندوق فى 

الغراض المنشأة من أجله.
كما رصــدت لجنة المحاسبات العديد من الماحظات 
بشأن بنود مجموعات صافى التكاليف والمصروفات حيث 
تبين عــدم مــراعــاة الدقة عند إعــداد تقديرات بعض بنود 

مليارات و957 مليون 
جنيه زيادة فى الديون 
مستحقة على الهيئة 

فى العام الماضى

3
المجموعات وارتــفــاع قيمة المصروف الفعلى لها مقارنة 
بالربط األصلى بدرجة ملحوظة وذلك يتمثل فى مصروفات 
دعاية ونشر واعــان الربط االصلى لها 0.7  مليون جنيه 
والمصروف الفعلى 53 مليون جنيه، بفارق 52.3 مليون 
جنيه، وبنسبة مئوية 7471% فــارقــا فــى النسبة، وأعــبــاء 
ــرط أصــلــى لها بلغ 400 مليون جنيه،  وخــســائــر متنوعة ب
ومصرف فعلى بلغ مليار و272 مليون جنيه محققة فارق 
872 مليون جنيه، وبنسبة فــارق مئوية بلغت 218%، أما 
مصروفات السنوات السابقة فحقق الربط األصلى لها، 1.7 
مليون جنيه، بنما بلغ المصروف الفعلى 55.9 مليون جنيه، 
بفارق بلغ قدره 54.2 مليون جنيه، وبنسبة فارق مئوية بلغت 

.%3188
وفيما يتعلق بجانب اإليرادات المحققة فقد رصدت لجنة 
الجهاز المركزى لمحاسبات أن المنح واإلعانات للهيئة شكلت 
الجانب االكبر من االيــرادات التى حققتها الهيئة فى السنة 

المالية 2017 -2018 مقارنة بمصادر اإليرادات األخرى.
ــا حــصــلــت عــلــيــه اليئة  ورصــــدت الــلــجــنــة أيــضــا قــيــمــة م
مــن اعــانــات مــن الــخــزانــة العامة للدولة فــى الــعــام المالى 
2018/2017، مؤكدة أن البيانات أثبتت حصول الهيئة على 
إعــانــات مــن الخزانة العامة خــال الــعــام المالى الماضى 
2018/2017 بنحو مليار و272 مليون جنيه تمثل نحو %5 
من قيمة المنح واالعانات التى حصلت عليها الهيئات العامة 
االقتصادية خال تلك السنة النمالية، والتى بلغ إجماليها 
نحو 255 مليارا و254.1 مليون جنيه مقابل 640 مليون جنيه 
فى العام المالى 2017/2016، تمثل قيمة المنح واإلعانات 
التى حصلت عليها الهيئات خال العام المالى 2016 -2017 

البالغة نحو 209 مليارات و626 مليون جنيه.
ــات الــمــديــنــة األخـــرى  ــحــســاب ــد ال أمـــا بــخــصــوص رصــي
المستحقة للهيئة، فقد أكــدت اللجنة أن رصيد الحسابات 
المدينة األخــرى المستحقة للهيئة فى 2018/6/30 بلغت 
نحو مليار و595.7 مليون جنيه مقابل مليار و553.5 مليون 
جنيه فى 2017/6/30 بزيادة بلغت نحو 42.2 مليون جنيه 
بنسبة 3% قابلها نسبة زيـــادة بلغت 95% فــى الرصيد فى 
2017/6/30، جاءت نتجية زيادة، الرصيد فى ذلك التاريخ 
مقارنة بقيمته فى 2016/6/30 البالغ نحو 798.2 مليون 

جنيه، بنحو 755.2 مليون جنيه.
كما رصــدت لجنة المركزى للمحاسبات، بشأن رصيد 
الموردين، وأوراق الدفع والدائنون اآلخــرون المستحق على 
الهيئة، مؤكدة أن رصيد الموردين وأوراق الدفع والدائنين 
اآلخــريــن المستحق على الهيئة فــى 2018/6/30 نحو 3 
مليارات و957.7 مليون جنيه مقابل 2مليار و628 مليون 
جنيه فى 2017/6/30 بزيادة بلغت مليار و329.7 مليون 

جنيه بنسبة %51.

مخالفات مالية وإدارية فى  
هيئة التنمية الصناعية

 أحمد صالح

  نسرين إمام

مدبولى

عامرمعيط
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مبانى الوزارات والمحافظات والمصالح الحكومية »المستأجرة« فى مهب الريح

أصــبــح كثير مــن الــمــبــانــى الــحــكــومــيــة، المتمثلة فى 
ــزة التنفيذية  مــقــارات الــــوزارات والمحافظات واألجــه
والهيئات، والجهات والمصالح الحكومية، وقطاع األعمال 
العام، والتى فى وضــع المستأجرة من مــاك مواطنين، 
ــح، وعــلــى كــف عــفــريــت، بسبب التأخير  ــري فــى مــهــب ال
المبالغ فيه، فى إقرار مجلس النواب، لقانون اإليجارات 
القديمة غير السكنية، والتى أصبحت صداعا فى رأس 
الحكومة، تريد أن تتخلص منه، فــى أســرع وقــت، لكن 
تباطؤ وتأجيل إقــرار القانون، سبب مشاكل كثيرة وحالة 
من االرتــبــاك للحكومة، خاصة أن المحكمة الدستورية 

العليا أقرت بطان االمتداد 
ــجــار  الــقــانــونــى لــعــقــود اإلي
الخاصة باألماكن المؤجرة 
لشخصيات اعتبارية مثل 
البنوك والمصالح والهيئات 
والــــجــــهــــات الــحــكــومــيــة 
وشــركــات القطاعين العام 

والخاص.
وقالت مصادر مطلعة، إن 
قــانــون اإليــجــارات القديمة 
غير السكنية أصبح فى علم 
الــغــيــب، وال أحـــد يستطيع 
أن يتكهن بموعد إقـــراره، 
ــســبــب  ــى أن ال ــ ــ ــة إل ــ ــت ــ الف
الرئيسى فــى تأخر صــدور 
الــقــانــون، مــحــاوالت حثيثة 
ــواب، لرهن  ــنـ مــن بــعــض الـ

اقرار القانون، الذى ستحقق للحكومة فوائد واستفادات 
كبيرة منه، بالحفاظ على المقارات قبل أن يتم تسليمها 
ألصحابها، بتعهد الحكومة، بضمان بتقديم خدمات 

أفضل للنواب وأسرهم، خال السنوات القادمة.
وأوضــحــت الــمــصــادر أن نية اعــضــاء مجلس الــنــواب، 
ــوزراء والمحافظين  أن يستعيدوا شوكتهم بقوة أمــام الـ
والمسئولين، واستغلوا ذلك فقرروا أن يؤجلوا صدور إقرار 

قانون اإليجارت القديمة غير السكنى.
وقال أسعد هيكل، الخبير القانونى والحقوقى، إن حكم 
المحكمة الدستورية العليا، قد أعطى مهلة النتهاء دور 
االنعقاد التشريعى العادى السنوى لمجلس النواب الاحق 
لتنفيذ هــذا الحكم وســريــان أثـــره. وتــابــع هيكل، إذ كان 
مجلس النواب قد أنهى دور انعقاده العادى دون أن يصدر 
قانون بتعديل قانون اإليجار القديم غير السكنى، منوها 

إلى أن ذلك يتدارك بها آثــار حكم المحكمة الدستورية 
العليا.

 وأكــد الخبير القانونى أن عــدم صــدور التشريع فى 
موعده كما هو الحال، يترتب عليه أن ينشأ اعتبارا من 
اليوم التالى إلنهاء دور االنعقاد، حق لكل مالك عقار، فى 
طلب إنهاء عقود اإليجار، وإخــاء األماكن غير السكنية 
ــارى، كــالــدولــة  ــب الــتــى يــســتــأجــرهــا مــنــه أى شــخــص اعــت
والــوزارات والهيئات والمصالح الحكومية، وأضاف هيكل 
أنه يجوز قانونا للمالك المطالبة، بإنهاء عقد الشخص 
االعتبارى وإخائه من المكان المؤجر له، عن طريق دعوى 
يرفعها المالك أمام المحكمة المدنية المختصة، مستنداً 
فيها إلــى منطوق وحيثيات حكم المحكمة الدستورية 

العليا. 
وأوضــح هيكل أن الفترة من رفــع هــذه الــدعــوى وحتى 
الفصل فيها بحكم نهائى، سيأخذ بالتأكيد بعض الوقت، 
متوقعا أن مجلس النواب خال هذه الفترة الحالية له، 

سيتم طرحالقانون لتشريعه.
وأشـــار الخبير القانونى والحقوقى، إلــى أن إصــدار 
القانون الجديد فى دور االنعقاد الخامس الحالى لمجلس 
النواب، قد تتغير فيها بعض المراكز القانونية، ما بين من 

أقــام الدعوى بإنهاء تلك العقود، ومن لم يقيمها، خال 
الفترة الحالية، مشيرا إلى أنه مسألة دقيقة ومهمة من 

الناحية القانونية 
وأكد أن حكم المحكمة الدستورية العليا أصبح نافذاً 
اآلن وواجب التنفيذ، مشيرا إلى أن مجلس النواب امتنع 
عن إصــدار هذا القانون الهام، وهو أمر بالغ الخطورة، 
مما قد يترتب عليه إخــاء عــدد كبير من األمــاكــن التى 
ــا ومصالحها الحكومية  ــهـ ــة ووزاراتـ ــدول تستأجرها ال
وهيئاتها العامة واألشخاص االعتبارية األخرى من ماك 

العقارات. 
وأشــار هيكل إلى أن مجلس النواب يتحمل، بتقاعسه 
وامتناعه، عن إصدار قانون ينظم العاقة اإليجارية بين 
المالك والمستأجر، المسئولية الكاملة عن أى إضــرار 

تلحق بالدولة أو الشخصيات االعتبارية األخرى.
ــر حكم  ــ ــد نــــواب أن نــفــاذ أث ــ فـــى ذات الـــســـيـــاق، أك
»الــدســتــوريــة« يصب فــى مصلحة الــمــاك وينقذ آالف 
الصيدليات والعيادات والمحال القديمة، كما أن التأجيل 
يضع مصير القانون قيد المجهول. وقال النائب إسماعيل 
نصر الــديــن، عضو لجنة اإلســكــان بمجلس الــنــواب، إن 
حكم المحكمة الدستورية العليا، الــصــادر فى القضية 

رقم 11 لسنة 23 قضائية دستورية بجلسة 5 مايو 2018، 
قضى بعدم دستورية الفقرة األولـــى مــن الــمــادة 18 من 
القانون رقــم 136 لسنة 1981 »فــى شــأن بعض األحكام 
الخاصة بتأجير وبيع األماكن وتنظيم العاقة بين المؤجر 
والمستأجر فيما تضمنه من إطاق عبارة ال يجوز للمؤجر 
أن يطلب إخاء األماكن المؤجرة لألشخاص االعتبارية 
الستعمالها فى غير الغرض السكنى«، وحدد اليوم التالى 
النتهاء دور االنعقاد التشريعى العادى السنوى لمجلس 
الــنــواب الاحق لنشر هــذا الحكم تاريخاً إلعمال أثــره، 
وبالتالى فإن آثار هذا الحكم يجرى تطبيقها بمجرد انتهاء 
دور االنعقاد التشريعى العادى السنوى لمجلس النواب 

وهو ما حدث بالفعل. 
وأضافوا أن تقديم الحكومة لمشروع القانون كان من 
منطلق تنفيذ حكم الدستورية، وأيدها األغلبية البرلمانية، 
وتضم حزب مستقبل وطن، وانضم لهم حزب الوفد، حيث 
تمسكوا بقانون الحكومة الملتزم بالحكم بأن يطبق القانون 
ــة رئيس  على الشخصيات االعتبارية فقط، إال أن رؤي
المجلس، الذى تحدث عن شبهة عدم الدستورية، كانت مع 
رؤية لجنة اإلسكان وعدد من المستقلين بضرورة تطبيق 
القانون مع إضافة الشخصيات الطبيعية العامة والخاصة 

تنفيذاً للمساواة وخوفاً من عدم الدستورية، وهو ما أدى 
إلى تأجيل القانون وفض االنعقاد البرلمانى دون إقراره، 
وهو ما جعل الحكم قيد التنفيذ وأصبح مصير القانون 
مجهوالً اآلن ولن تكون هناك حاجة من الحكومة لتقديمه 

مرة أخرى بعد نفاذ حكم الدستورية.
ــال الــنــائــب ثـــروت بخيت إن الــقــانــون الــتــزم بحكم  وقـ
المحكمة الدستورية، وكان عدم إقراره أفضل بعد تعديل 
لجنة اإلسكان بإضافة الشخصيات الطبيعية، ألن هذا 
كـــان سيضر أكــثــر مــن 50 ألـــف صــيــدلــى بــإلــغــاء رخــص 
صيدلياتهم، حيث يشترط الــقــانــون مسافة 100 متر 

كمسافة قانونية بين كل صيدلية وأخرى.
وأكــد النائب أحمد سميح، أن تأجيل قانون اإليجار 
القديم لغير األغــراض السكنية للشخصيات االعتبارية 
جعل القانون حبيس األدراج وال جدوى منه بعد نفاذ حكم 
المحكمة الدستورية وهو ما 
يصب فــى مصلحة المالك 
الذى أصبح من حقه تنفيذ 
الحكم فــوراً، وأشــار إلى أن 
ــان هــدفــه تنفيذ  الــقــانــون ك
حكم المحكمة الدستورية 
ــة  ــشــخــصــي ــال ــاً ب ــ ــزم ــ ــت ــ ــل ــ م
االعتبارية، وكــانــت إضافة 
الشخصية الطبيعية »غير 
مجدية وتسبب كــثــيــراً من 
المشاكل«، ومــع انتهاء دور 
ــاد أصـــبـــح الــحــكــم  ــقـ ــعـ االنـ
نــافــذاً ولمصلحة المالك، 
ــحــكــومــة تسعى  ــت ال ــانـ وكـ
ــرة  ــت ــف ــن ال ــ ــادة م ــفـ ــتـ لـــاسـ
ــة، الـــــ5 ســنــوات  ــي ــقــال ــت االن
ــتـــى أعـــطـــاهـــا الــقــانــون  الـ
للشخصيات االعتبارية، لفرض الزيادات التدريجية، ولكن 
مع عدم إقرار القانون أصبح المالك هو المستفيد الوحيد 
ويستطيع تطبيق الحكم الذى أقرته »الدستورية« فوراً بعد 
أن انتهى دور االنعقاد دون حسم مصير القانون، وتابع أن 
الحكومة لن تعيد تقديم القانون للبرلمان فى دور االنعقاد 
المقبل إال إذا تــم التوصل لحل بإضافة الشخصيات 
الطبيعية. ورّحــب النائب على عبدالواحد، عضو لجنة 
اإلدارة المحلية بمجلس النواب، بتأجيل القانون وعدم 
إقــراره، مؤكداً أن األجواء والظروف االقتصادية الراهنة 
غير مناسبة لتطبيقه، خاصة أنــه يمس قطاعاً عريضاً 
من المجتمع، ومن الواضح أن طلبات النقابات، خاصة 
الصيادلة وغيرها مــن الشخصيات الطبيعية، فــى ظل 
الظروف الراهنة كانت ستؤثر على المناقشات، وبالتالى 

كانت التعديات ستكون غير مرضية للماك.

مصادر: »النواب« يرهنون إنهاء إجراءات التصديق بتحقيق مكاسب خدمية.. واألعضاء يربرون أسباب تأخري اعتماد القانون 

مصدر: أجربوا »البلدية« على عدم مصادرة العربات.. واملكسب 4 آالف جنيه يوميا 

 قانون اإليجار القديم غير السكنى
فى علم الغيب.. ومسئولو الحكومة »يستعجلونه«

  إيمان عاطف 

ثروت بخيت: 
تأجيل 
القانون 

يحمى 50 
ألف صيدلية 

من اإلغالق 

خبير قانونى: 
إنهاء المالك 

لعقود 
اإليجار غير 

السكنية حق 
دستورى 

»تفتيش التنمية المحلية« يكشف فضيحة

7 رؤساء أحياء يمتلكون عربات فول فى الشوارع من الباطن

مقابل إجبار الطالب على دروس خصوصية

مهزلة.. صفقة بين مدارس حكومية وخريجين جدد لسد العجز »مجانا«
فــى مــحــاولــة اجــتــهــاديــة، مــن مــديــرى ونــظــار بعض 
ــة الــعــجــز الــحــاد فى  الـــمـــدارس الــحــكــومــيــة، لــحــل أزمـ
المدرسين بمدارسهم، قاموا باالتفاق، مع بعض خريجى 
الجامعات، للقيام بالتدريس للطلبة فى هذه المدارس، 
على أنــهــم مــدرســون معينون مــن قبل وزارة التربية 

والتعليم.
وأكــدت مصادر أن االتفاق شمل صفقة بين أن يقوم 
المدرسون الجدد، بالحضور يوميا للمدرسة، واستام 
جـــدول حــصــص، مقابل أن يــقــوم الــمــديــرون والنظار 
بإجبار الطاب على الحصول على مجموعات تقوية، 
ودروس خصوصية يستفيد منها الخريجون، وتعويضهم 

ماديا عن عدم حصولهم على مرتبات شهرية. 
ــاإلدارة التعليمية  واعــتــرف أحــد مديرى الــمــدارس بـ
بالجيزة، بــأن هــذه الفكرة مخالفة للقانون، ولقرارت 

وزيــر التعليم، لكنه مجبر ومضطر لهذا االتفاق لسد 
الــعــجــز الــحــاد فــى عـــدد الــمــدرســيــن، وخــلــو كثير من 

الفصول أثناء اليوم الدارسى، بسبب هذه العجز.
وأشار المدير فى تصريحات لـ«صوت المايين » إلى 
أن وزير التعليم تأخر كثيرا فى قرار اإلعــان مسابقة 
لتعيين 120 ألف معلم بعقود مؤقتة لمدة سنتين، وكان 
من المفترض اإلعــان عنه قبل بــدء العام الــدراســى، 
حتى يتم االستفادة بهم فى بداية العام الدراسى، أما 
اإلعان عن هذه الوظائف بعد مرور شهر من الدارسة، 
فهذا يعنى أال تستفيد المدارس والمنظومة التعلمية 
والطاب، من جهود الـ»120« ألف مدرس خال التيرم 
األول.. ألن إجراءات التعيين واالختبارت ستحتجا على 
األقــل إلى شهرين متتاليين لانتهاء من تسكينهم فى 

المدارس.

فــى مــفــاجــأة صــادمــة مــن الــعــيــار الــثــقــيــل، كشفت 
تحريات جهاز التفتيش والمراقبة التابع لوزارة التنمية 
المحلية، أن هناك 7 رؤســاء احياء، يمتلكون أكشاك، 
و«عربات فول » من الباطن، بينما يتظاهر أتباعهم من 

المواطنين، انهم اصحاب هذه االكشاك والعربات.
وأضافت تحريات التفتيش والمراقبة، الذى اصبح 
كل اعضاؤه من ضباط الشرطة المتقاعدين، أن رؤساء 
األحياء من محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية، 
ــم اســتــطــاعــوا ان يــمــنــحــوا تــراخــيــص ألصــحــاب  ــه وان
األكشاك من الشباب سواء حديثى التخرج أو الخارجين 
من السجن فى عقوبات جنائية وحصلوا على شهادات 
ــى الــســجــن، لــكــن رؤســــاء األحــيــاء  إصـــاح وتــقــويــم ف
المتهمين هــم الــمــاك الحقيقيين لــهــذه األكــشــاك 
وعرفات الفول. وأكدت التحريات أن إيراد عربة الفول 
فى اليوم يتراوح من 2000 إلى 4000 جنيه يوميا، بينما 
يترواح مكسب االكشاك بحسب المنطقة الواقع فيها 

الكشك، من 200 إلى 400 جنيه يوميا.
وقــالــت مــصــادر بــالــوزارة إن قــطــاع التفتيش تلقى 
العديد من الشكاوى، بشأن استياء بعض مسئولى 
المحليات ورؤســاء األحياء على االكشاك المخصصة 
والممنوحة من الدولة، للشباب، وبعض المفرج عنهم 
لحسن الــســيــرة والــســلــوك مــن الــســجــون، بعد إعــادة 
تأهيلهم فــى سجونهم للمشاركة فــى الــحــيــاة بشكل 

طبيعى وتحولهم لمواطنين صالحين فى المجتمع. 

المثير ان قطاع التفتيش والمتابعة 
ــوم األربــعــاء  ــدم تــقــريــره لــلــوزيــر يـ قـ
الماضى، وقبل صــدور حركة لتغيير 
ــادات مــحــلــيــات بــســاعــات  ــيـ ــل قـ ــق ون
قليلة، بعد أن تم توزيع الحركة على 
ــذى لم  ــر الـ الــمــحــافــظــات، وهـــو األمـ

يمكن الــوزيــر مــن استبعاد او 
نقل الرؤساء السبعة، فضا 
ــم يــخــضــعــوا  ــهــم لـ ــون ــن ك عـ
لــاســتــجــواب والتحقيقات 

ــى الــــــــوزارة  ــ ــرة ف ــاشـ ــبـ ــمـ الـ
والمحافظات التابعين لهم.

يذكر أن الرقابة االدارية بالتنسيق 
مع قطاع التفتيش والمتابعة، نجحت 
ــعــة موظفين بشركة  فـــى  ضــبــط أرب
ــرف الــصــحــى  ــــصــ ــرب وال ــشـ مـــيـــاه الـ
بالجيزة، لقيام األول والثانى بعرض 
120 ألــف جنيه على سبيل الــرشــوة 
ــى شـــركـــة خــاصــة  ــوظــف ــى أحــــد م ــل ع
تعمل فى مجال تجارة الخردة مقابل 
معاونتهما فى خــروج عدد 9 محركات 
ضــخ مــيــاه كهنة مــن مــخــازن الشركة 

لتفريغها مــن محتواهم وإعــادتــهــم مرة 
أخرى بمعاونة باقى المتهمين من موظفى الشركة.



10 العـدد 262 متابعات

28 أكتوبر موعد ميالد 
هالل ربيع األول

افتتاح معرض القاهرة 
الدولى السادس لالبتكار

شرم الشيخ تستضيف 
منتدى فنون شباب العالم

قال الدكتور جاد محمد القاضى رئيس المعهد القومى للبحوث 
الفلكية والجيوفيزيقية، أن يوم 28 أكتوبر الحالى هو موعد ميالد 
هالل شهر ربيع األول، موضحا أن دار اإلفتاء المصرية ستعلن 

بداية الشهر لتحديد موعد المولد النبوى الشريف.
ــدرا الليلة ويمثل انتصافا  وأوضـــح جــاد أن القمر يكتمل ب
لشهر صفر وفى هذا اليوم يكون القمر قد وصل إلى منتصف 
دورته حول األرض، بالتحديد فى ليلة 14 من الشهر القمرى، 
والمعروفة علميا وجماهيرى »بليلة الــبــدر«، مشيرا إلــى أن 
ظهور القمر فى مراحل مختلفة يحدث عندما تتغير اإلحداثيات 
الهندسية لكل من مواقع الشمس واألرض والقمر، ويكون موقع كل 

من الشمس والقمر على جانبى األرض متقابلين.

50 مصنعا لألثاث الفاخر يشاركون 
بمعرض دمياط 2019

بدأت المرحلة الثانية لمعرض صنع فى دمياط 2019، والذى ينظمه 
جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالتعاون 
مع محافظة دمياط، وذلك حتى 4 نوفمبر القادم، ويأتى ذلك فى إطار 

تنفيذ خطة الدولة للنهوض بصناعة األثاث فى دمياط.
ويــشــارك فــى الــمــعــرض، الــعــشــرات مــن الــمــشــروعــات الصناعية 
المتخصصة فى األثــاث والديكور واألنتيكات والتى تعرض منتجاتها 

المتميزة بأقل األسعار ألنها من الصانع إلى المشترى بشكل مباشر.
الجدير بالذكر، أن معرض صنع فى دمياط 2019 يقام بالمعرض 
الــدائــم لجهاز تنمية الــمــشــروعــات بـــأرض الــمــعــارض بمدينة نصر، 
ويستقبل الجمهور مــن الساعة 10 صباحا إلــى الساعة 10 مساء 

والدخول من بوابات 1و 4.

يعقد غدا وعلى مدار يومين معرض القاهرة الدولى السادس لالبتكار لعام 
2019، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح رئيس الجمهورية للعام الثالث على 
التوالى، وقد تم اختيار االتحاد األفريقى كضيف شرف للمعرض هذا العام، 

وإطالق شعار »أفريقيا تبتكر« تماشيا مع تولى مصر رئاسة االتحاد األفريقى.
من جانبه أكد د. خالد عبدالغفار وزيــر التعليم العالى أن هناك مشاركة 
دولية من 22 دولــة على مستوى العالم، مشيًرا إلــى مشاركة ما يقرب من 
1000 عارض بأفكار وابتكارات متميزة من مصر والدول العربية واألفريقية 
واألجنبية، كما سيعرض أكثر من 60 ابتكارًا فى جناح نقل وتسويق التكنولوجيا 
فى الجامعات والمراكز والمعاهد البحثية، و12 مشروًعا فى جناح التحالفات 
التكنولوجية، و15 مشروًعا فى جناح تعميق التصنيع المحلى، وأكثر من 30 
مشروعا فى جناح المبادرات والحمالت والمشروعات القومية، وأكثر من 25 
فكرة فى جناح الحاضنات التكنولوجية والشركات الناشئة، و30 ابتكارًا فى 
جناح مشروعات التخرج، وأكثر من 60 فكرة فى جناح التعليم الفنى ومدارس 
الــــSTEM و10 مشروعات فى جناح برنامج جسور التنمية، وأكثر من 50 
فكرة من االبتكار المجتمعى لألفراد، و30 مشروعات فى جناح االستراتيجية 

القومية للهندسة الوراثية والبيوتكنولوجى.
وأوضح الوزير، أنه يشارك أكثر من 40 عمال فنيا فى جناح الفنون واآلداب 
و25 فيلما وثائقيا عن ابتكارات الشارع المصرى، هذا بخالف المشاركات 
الدولية ومشاركات الشركات الصناعية والعديد من األجنحة فى المجاالت 
المختلفة، فضال عــن أن المعرض يضم هــذا الــعــام جناحا متميًزا للطفل 
المبتكر، حيث يشارك فيه ما يقرب من 150 طفال مبتكرا من جامعة الطفل، 
والمراكز االستكشافية، إدارة الموهوبين، وحــدة البحث العلمى( كما يتم 

استقبال أكثر من 4000 طفل بالمعرض.
وأشـــاد بمشاركة جناح تكنولوجيا المستقبل )إنــتــرنــت األشــيــاء والــذكــاء 
االصطناعى( والذى يضم أكثر من 40 فكرة وابتكارًا متطورًا، مؤكًدا أنه من 

المتوقع أن يستقبل المعرض هذا العام ما يقرب من 4000 إلى 6000 زائر.

تستضيف مدينة شرم الشيخ منتدى فنون شباب العالم، 
غــدا ولمدة أسبوع تحت رعاية خالد فــودة محافظ جنوب 

سيناء.
وقـــال الــفــنــان التشكيلى محمد حميدة منظم المنتدى 
ومــؤســس »أوســتــراكــا« للفنون، إن المنتدى ســوف يشارك 
فيه 100 فنان من 40 دولــة حول العالم، ويضم العديد من 
الفعاليات، منها سمبوزيوم للنحت لعباقرة ومشاهير النحت 
فى العالم من مصر وعدة دول أجنبية ويستخدمون خامات 
وكتل الرخام واألحجار الضخمة فى إنتاج أجمل المنحوتات 

العالمية التى ستتزين بها شرم الشيخ.
ــدورة األولــى العام  وأضــاف أن المنتدى يأتى بعد نجاح ال
الماضى، وتأكيًدا لتوجيهات الرئيس السيسى نحو االهتمام 
بمختلف الفنون والمبدعين من شباب العالم، مشيًرا إلى أن 
الملتقى يضم ضمن فعالياته، مهرجان للرسم والتشكيل على 
قوارب التزحلق على األمواج من نخبة من المبدعين من دول 
العالم، تصاحبه ورشــة لفنون أطفال المدارس من القاهرة 

وشرم الشيخ.
وأوضح أن المنتدى يشمل إقامة أكبر ورشة فنون تشكيلية 
لمدة يومين بمنطقة سوهو سكوير ومنها ورش الرسم على 
المراكب والسيرف بورد والتصوير والرسم، كما سيتم تنظيم 
برنامج سياحى وترفيهى للفنانين والمشاركين فى المنتدى 
بزيارة األهرامات والقاهرة الفاطمية والمتحف المصرى، 
باإلضافة إلــى جــوالت بحرية وســفــارى بشرم الشيخ، حتى 
يتأثر الفنانين بطبيعة شرم الشيخ والقاهرة على أعمالهم 

الفنية.
يشار إلى أن حفل ختام المنتدى، يتضمن أكبر معرض دولى 
ألعمال النحت التى تم إنجازها كما سيتم تكريم الفنانين 
المشاركين، بحضور قيادات محافظة جنوب سيناء وضيوف 

الشرف.

األربعاء  2019/10/23

قائمة تخصصات خريجى الجامعات الحكومية المطلوبة لاللتحاق بالكلية الحربية و»البحرية«
وبالنسبة للشروط العامة للقبول فيشترط فى جميع المتقدمين أن 
يكون الطالب مصرى الجنسية ومن أبوين وجدين مصريين، وأن ال يكون 
الطالب أو أبويه أو جديه مكتسبين أو متقدمين للحصول على أى جنسية 
أخــرى، وأن ال يكون المتقدم قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو فى 
جريمة مخلة بالشرف وأن يكون حسن السير والسلوك وأن يكون الطالب 
غير متزوج ولم يسبق له الزواج ويتعهد بعدم الزواج أثناء الدراسة، وأن ال 
يكون قد استقال أو فصل تأديبياً من أى كلية أو معهد أو مدرسة وأن ال 
يكون قد أعفى من الخدمة العسكرية لعدم اللياقة الطبية، وأن يتم إرفاق 
بيان المعاملة التجنيدية ويتم استخراجها من إدارة التجنيد أو منطقة 
التجنيد التابع لها الطالب المتقدم، وأن ال يقل الطول عن )170( سم، 
وأن يكون الئقاً طبياً طبقاً لشروط اللياقة الطبية المقررة من القومسيون 
الطبى للقوات المسلحة وال يجوز إعادة الكشف الطبى على الطالب فى 
نفس الدفعة المتقدم لها فى نفس العام فى حالة عدم لياقته الطبية، 
وأن يجتاز اختبارات اللياقة البدنية بنجاح و اليجوز إعادة هذا االختبار 
فى نفس الدفعة فى حالة عدم اجتياز االختبار، وأن يجتاز اختبار قفزة 
الثقة فى حمام السباحة من ارتفاع )7٫5( متر بدون تردد وللمرة األولى، 
كذلك اجتياز االختبارات النفسية المقررة، وأن يجتاز الطالب االختبار 
الشخصى )كشف الهيئة( وفقاً لتقييم لجنة االختبار وكذا درجات تفوقه، 
وأن يجتاز العرض الطبى العام والذى يشتمل على التحاليل التخصصية 
المتقدمة، وأن يتقدم الطالب بتعهدات كتابية تتضمن االلتزام الكامل 
لشروط التقدم للكلية )الحربية - البحرية( مع التأكيد على أن تكون 
البيانات المدرجة فى أوراق القبول والتى تم على أساسها قبول الطالب 
صحيحة طــوال فترة وجــوده بالكلية، وأن يلتزم الطالب بالتوقيع على 
ــرار الموجود بالملف والمتضمن معاملة الطالب بالدرجة العلمية  اإلق
العسكرية الحاصل عليها وليس المؤهل الجامعى وأن يكون الطالب 
حاصال على المؤهل من الجامعات الحكومية فقط وليس الجامعات 
الخاصة - المعاهد العليا - األكاديميات، ويسمح للضباط اإلحتياط 
وأفراد القوات المسلحة الموجودين بالخدمة حالياً بالتقدم لهذه الدفعة 
بنفس الشروط والضوابط  كذلك اجتياز الشروط الخاصة باختبارات 

الكلية البحرية )السباحة( واالختبارات التفضيلية.

تواصل الكلية الحربية فتح باب سحب ملفات القبول من 
المكتب الرئيسى بالكلية بمصر الجديدة.

كانت الكلية قد أعلنت عن قبول دفعة جديدة من خريجى 
الجامعات الحكومية من حملة المؤهالت العليا لصالح الكلية 
الحربية للعمل كضباط محاربين والكلية البحرية للعمل 

كضباط بحريين.
التخصصـات المطلوبة للكلية الــحــربــيــة مــن خريجى 
كليات الجامعات الحكومية مــن المؤهالت اآلتــيــة )تربية 
رياضية - تجارة - حقوق - زراعــة - لغات »إنجليزى« - 
عبرى - روســى - فرنسى - سواحيلى« - علوم من جميع 
التخصصات - حاسبات وتكنولوجيا المعلومات - ألسن من 
جميع التخصصات - لغات وترجمة من جميع التخصصات 
- اقتصاد وعلوم سياسية - اإلعــالم والصحافة - اآلداب 
تخصص إعــالم و علم نفس( على أن يكون التقدير )جيد 
فأعلى( وأال يزيد السن فى 2019/10/1 عن )24( سنة، 
و أن يكون الطالب حاصال على المؤهل الجامعى فى عام 
2019/2018 فقط، على أن تكون مــدة الــدراســة بالكلية 

الحربية هى )2( عام ميالدى.
وبالنسبة للشروط الخاصة والتخصصات للملتحقين 
بالكلية البحرية يقبل خريجى كليات الهندسة من الجامعات 
الحكومية فقط فى التخصصات اآلتيه )هندسة الحاسبات 
- هندسة كهرباء قوى - هندسة االتصاالت / اإللكترونيات 

- هندسة ميكاترونيك - هندسة بحرية »بــنــاء ســفــن« - 
تخصصات الهندسة التطبيقية »تقنية النانو«( على أن يكون 

الطالب حاصل على المؤهل بتقدير )مقبول فأعلى(.
وال يتم قبول خريجى الجامعات الخاصة واألكاديميات 
والمعاهد الخاصة باستثناء تخصص هندسة بحرية وبناء 
سفن من األكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل 
البحرى وذلــك بعد اعتماد الشهادة من المجلس األعلى 

للجامعات.
كما يقبل خريجى كليات العلوم من الجامعات الحكومية 
فقط فى التخصصات اآلتية )علوم فلك - علوم أرصــاد 
جوية - علوم فضاء - علوم فيزياء - علوم رياضيات - علوم 
حاسبات - علوم كيمياء - علوم بحار( على أن يكون الطالب 
حاصال على المؤهل بتقدير )جيد فــأعــلــى(، وبالنسبة 
للتخصصات المطلوبة لكليات التربية يقبل خريجى كليات 
التربية من الجامعات الحكومية فقط فى التخصصات 
اآلتية )الفيزياء - الكيمياء - الرياضيات( على أن يكون 
الطالب حاصال على تقدير )جيد فاعلى( كما يقبل خريجى 
كليات حاسبات وتكنولوجيا المعلومات مــن الجامعات 
الحكومية فقط بتقدير )جيد فأعلى(، على أن ال يزيد 
السن فى األول من أكتوبر 2019 عن )24( سنة لخريجى 
)العلوم - التربية - الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات( وعن 
)25( سنة لخريجى كليات الهندسة على أن يكون حاصالً 
على المؤهل فى العام 2019/2018 فقط، ومدة الدراسة 

بالكلية البحرية )2( عام ميالدى.
وتكون مدة الدراسة عامين ميالديين لجميع التخصصات.

الشروط العامة للقبولننشر التفاصيل الكاملة

بمشاركة 500 عالم 

وزارة اآلثار تنهى استعدادات استضافة الدورة 
12 للمؤتمر الدولى لعلم المصريات 

ــعــدادات الــالزمــة  تنهى وزارة اآلثـــار حاليا االســت
الســتــضــافــة مــصــر فــعــالــيــات الــــدورة الــثــانــيــة عشرة 
للمؤتمر الدولى لعلم المصريات، فى الفترة من 3 إلى 

8 نوفمبر المقبل،.
وقال رئيس اللجنة التنظيمية للمؤتمر أحمد عبيد، 
ــه تــم عقد اجتماع برئاسة وزيـــر اآلثـــار، لمتابعة  إن
الترتيبات والتجهيزات النهائية للمؤتمر قبيل االفتتاح، 
حيث تــم بحث مستجدات أعــمــال تنظيم المؤتمر 
وفقا للجدول الزمنى الــمــقــرر، والبرنامج الخاص 

بمحاضرات المشاركين«.
ــذه الـــــدورة 567 مــن بينهم 379  يــشــارك فــى هـ
متحدثا ومــقــدمــا ألوراق بحثية، و188 مستمعا، 
ــى أن فعاليات المؤتمر ستناقش أوراق  مشيرة إل
بحثة ذات عــدة مــحــاور رئيسية، تتمثل فــى تاريخ 

ــريـــات، و ــمـــصـ ــخ عــلــم الـ ــ ــاري ــ  مــصــر الـــقـــديـــمـــة، وت
التعريف بالطرق الحديثة المستخدمة فى أعمال 

الحفائر األثرية. 
جلسات المؤتمر ستبحث أيضا كيفية إدارة المواقع 
األثرية والترميم وعلوم اآلثار والتكنولوجيا، والمتاحف 
األثــريــة، إضافة إلــى الفن والعمارة، واللغة واألدب، 
والمعتقدات الدينية، والحياة االجتماعية فى مصر 
القديمة، باإلضافة إلى مناقشة التحديات والمشاكل 

التى تواجه اآلثار المصرية وكيفية التغلب عليها.
يذكر أن هذا المؤتمر يعقد بشكل دورى كل أربع 
سنوات بإحدى دول العالم لمناقشة وعرض أحدث 
مــا توصلت إليه علوم المصريات، ويعد مــن أهم 
المؤتمرات العلمية فى مجال علم المصريات فى 
العالم، وأن هــذه هى الـــدورة الثالثة التى تنظمها 
وتستضيفها مصر، حيث نظمت من قبل دورتين 
لهذا المؤتمر عامى 1988 و2000 وكانتا من أهم 

وأنجح دوراته.

افتتاح أول معرض للزهور بالمتحف الزراعى 

انطالق الملتقى األول للتدريب 
والتوظيف فى القطاع الرياضى

تنطلق فى الخامس والعشرين من أكتوبر الجارى، بمقر كلية 
التربية الرياضية بنات بإحدى األكاديميات الخاصة، فعاليات 
الملتقى األول للتدريب والتوظيف فى القطاع الرياضى، وذلك فى 

إطار مبادرة »سبورتس جيت سوميت«.
من جانبه قال محمد حلمى، أحد األعضاء المؤسسين للمبادرة، 
إن الهدف الرئيسى من هذه المبادرة األولى من نوعها، هو توجيه 
الشباب المهتمين بالعمل فى المجال الرياضى، من سن 18 إلى 
25 سنة، إلى متطلبات السوق، سواء فى مجال التدريب، أو اإلدارة 
الرياضية، أو التغذية، أو التدريس، أو العالج الطبيعى، أو التغذية.

ويــوضــح »حلمى«، أن هناك مشكلة كبيرة تــواجــه العديد من 
الشباب، وهى أن مايقومون بدراسته، يكون بعيد تماماً فى بعض 
األحيان عن متطلبات السوق، األمر الذى دفعنا إلى دعوة مجموعة 
كبيرة من الكيانات الرياضية، وشركات التوظيف، لتدريب الشباب، 
وتعليمهم، وتوجيههم، للعديد من فرص العمل المطلوبة فى هذا 

المجال داخل مصر وخارجها.
ويضيف عضو المبادرة، أن الملتقى سوف يشهد وجــود نخبة 
من االتحادات الرياضية المتميزة، وشركات األجهزة الرياضية، 
وأكاديميات التدريب، واألندية، مؤكداً أنه من المنتظر أن ينطلق 

بشكل دورى خالل الفترة القادمة.

تنظم وزارة الــزراعــة  واستصالح األراضـــى، أول معرض زهور 
الخريف بالمتحف الــزراعــى بالدقى، فى 2 من نوفمبر المقبل، 
بمشاركة  170 شركة متخصصة فى نباتات الزينة ومستلزمات 

اإلنتاج وزهور القطف والمشاتل والالند سكيب.
وأكـــد  محمود عطا المهندس محمود عــطــا، رئــيــس اإلدارة 
المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية أن المعرض سيقام على 
مساحة كبيرة من المسطح األخضر للمتحف الزراعى بالدقى، 
ــزراعــة واستصالح  وهــنــاك متابعة واهــتــمــام  مــن  قــبــل  وزارة ال
األراضــى لنجاح المعرض، واالهتمام أيضا من قبل  جميع أجهزة 
الدولة الفتتاح هذا الحدث التاريخى الذى سيقام ألول مرة، نظرنا 
لألهمية االقتصادية لنبات الزينة وزهــور القطف، االستفادة من 
حديقة المتحف الزراعى كمكان للعارضين، خاصة بعد مراحل 

تطويرالمتحف.

انطالق أول معرض مصرى لحل مشاكل المرور والطرق والنقل
تحتضن قاعة المؤتمرات بمدينة نصر فى الفترة من 4 إلى 6 
نوفمبر القادم، الــدورة األولــى من معرض Egy Traffic »إيجى 
ترافيك«، والمتخصص فى كل ما يتعلق بمشاريع الطرق والنقل 
والكبارى والمواصالت والطاقة والكهرباء، ليعد األول من نوعه فى 

مصر.
أعلن الدكتور عمرو شوقى الخبير االقتصادى، أن هذا المعرض 
المصرى الكبير يأتى استكماال للدور الــذى لعبته الــدولــة تحت 
قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى فى تطوير الطرق والكبارى 
والبنية التحتية، حيث يعرض أحدث التكنولوجيا فى هذا الصدد، 
والمنتجات المحلية والعالمية فى مجال النقل والمواصالت والطرق 

والكبارى وما يلزمهم من تكنولوجيا وكهرباء وطاقة. 
وأضاف شوقى، أن المعرض ال يقتصر على طرح منتجات فقط 
بل يعتزم الخروج بمبادرات وحلول واقعية وجذرية لمشاكل المرور 
والنقل والمواصالت والطرق والكبارى لخدمة المواطن المصرى 
وتشجيع االستثمار األجنبى على أرض مصر، ما يعود باإليجاب 
على االقتصاد المصرى.. وأضاف أن معرض »إيجى ترافيك« يضع 
حلوال أيضا للحد من الحوادث المرورية، والتى بالفعل قد تقلص 
عددها فى آخــر إحصائية صــادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة 
واإلحصاء والتى أعلنت انخفاض عدد حوادث الطرق فى النصف 

األول من 2018.
وذكــر تقرير صــادر عن الجهاز، أن عدد حــوادث السيارات على 
الطرق فى النصف األول من 2018 بلغ 4426 حادثا، مقابل 5836 
حــادثــا فــى نفس الفترة مــن عــام 2017، بنسبة انخفاض قدرها 
24٫2 بالمئة، بفضل مشاريع الــطــرق األمــنــة، ولــذا يجب علينا 
مساندة الدولة فى استكمال هذه المنظومة وإتاحة كل ما هو جديد 
فى األســواق العالمية أمــام السوق المصرى للوصول إلــى أحدث 

تكنولوجيا وأعلى كفاءة.

 إسالم خالد 

 كريم سعيد 

العنانى
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نظر منع سفر 9 متهمين بقضية التالعب بالبورصة
أبرزهم عالء وجمال مبارك

تعقد محكمة جــنــايــات الــقــاهــرة، المنعقدة بأكاديمية 
الشرطة، ثانى جلسات نظرها لقضية »التالعب بالبورصة« 
الُمتهم فيها عــالء وجمال مبارك وآخــريــن، بعد أن أسندت 
إليهما القضية عقب قبول طلب رد المحكمة السابقة، وبرز 

حضور كل من عالء وجمال، وذلك فى جلسة 28 أكتوبر.
تعقد الجلسة، برئاسة المستشار خليل عمر وعضوية 
ــف صــبــرى  الــمــســتــشــاريــن مــصــطــفــى رشــــاد ومــحــمــد شــري

بسكرتارية محمد سليمان ومحمد أبو العال.
فى هذا السياق تواصل محكمة جنايات القاهرة، نظر أمر 
منع 9 متهمين بقضية التالعب بالبورصة من بينهم جمال 

وعالء مبارك نجلى الرئيس األسبق، فى جلسة 31 أكتوبر.
كــانــت النيابة الــعــامــة طلبت امــتــنــاع المحكمة عــن نظر 
الــدعــوى، بسبب أن المحكمة أصـــدرت قـــرارا سابقا ألحد 
المتهمين بالقضية، وهو المتهم أحمد محمد نعيم فى قضية 
منعه من التصرف بأمواله، كما طلب المحامى بالحق المدنى 

برد هيئة المحكمة لنفس السبب.
وكــانــت غرفة الــمــشــورة فــى 20 سبتمبر الماضى قــررت 
برئاسة المستشار محمد الفقى قبول التظلم المقدم من عالء 

وجمال مبارك و5 متهمين آخرين على قرار حبسهم بقضية 
التالعب فى البورصة، وأخلت سبيلهم بكفالة مالية 100 ألف 

جنيه، وحددت جلسة 20 نوفمبر لنظر القضية موضوًعا.
كان النائب العام األسبق المستشار عبد المجيد محمود، 
قد أحــال المتهمين إلى محكمة جنايات القاهرة، التهامهم 
بالحصول على مليارين و51 مليونا و28 ألفا و648 جنيها 
بالمخالفة للقانون، وأسندت النيابة ألحد المتهمين االشتراك 
بطريق االتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين فى جريمة 
التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية 
مقدارها 493 مليونا و628 ألفا و646 جنيها، بــأن اتفقوا 
فيما بينهم على بيع البنك الوطنى لتحقيق مكاسب مالية 
لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة، وتمكينه 
من االستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى 

الشركات بقبرص.
أسندت النيابة العامة إلى المتهم جمال مبارك اشتراكه 
بطريقة االتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين فى جريمة 
التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية 
مقدارها 493 مليوًنا و628 ألًفا و646 جنيًها، بــأن اتفقوا 
فيما بينهم على بيع البنك الوطنى لتحقيق مكاسب مالية 
لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة وتمكينه 
من االستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى 

الشركات بدولة قبرص.

تنظر المحكمة اإلدارية العليا بمجلس الدولة، الطعن المقام من 
اإلعالمى توفيق عكاشة، على الحكم الصادر من محكمة القضاء 

اإلدارى، بغلق قناة الفراعين، فى جلسة 26 أكتوبر المقبل.
أقام الطعن توفيق عكاشة وطالب بإلغاء حكم القضاء اإلدارى، 
ووقف قرار غلق قناة الفراعين، وأكد فى دعواه أن قناة الفراعين 
حيادية هــادفــة، تقدم إعــالم يخدم المجتمع ويثقف الشعب من 
خالل البرامج المقدمة بالقناة، لذا يطالب بإعادة بثها من جديد 

لتقدم رسالتها فى تنوير المجتمع وتثقيفه.
كانت محكمة القضاء اإلدارى قضت فى وقت سابق بغلق قناة 

»الفراعين« المملوكة لتوفيق عكاشة.

تصدر الدائرة الثانية بمحكمة القضاء اإلدارى، مد أجل الحكم 
فى دعوى أيمن نور بصفته صاحب قناة وموقع الشرق المطالبة 
بإلغاء القرار الصادر بحجب موقع القناة من مصر، فى جلسة 3 

نوفمبر المقبل.
وكــان قد صــدر قــرارا بحجب موقع قناة »الــشــرق«، وذلــك ألن 
برامجها محرضة على العنف ضد الدولة المصرية، وتنشر أخبارا 
كاذبة من شأنها تكدير األمن والسلم االجتماعى، وُتبث القناة من 
تركيا وتتخذ سياسة تحريضية ضد مؤسسات الدولة المصرية 

بأوامر مباشرة من أيمن نور الذى يمتلك ويدير تلك القناة.

تواصل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، 
عقد جلسات محاكمة سعاد الخولى نائب محافظ اإلسكندرية 
األســبــق، التهامها بتحقيق كسب غير المشروع بمبلغ 900 ألف 

جنيه، فى جلسة 30 أكتوبر. 
وكــان جهاز الكسب غير الــمــشــروع برئاسة المستشار عــادل 
السعيد، أحــال سعاد الخولى نائب محافظ اإلسكندرية األسبق، 
إلى المحاكمة الجنائية، لتحقيق كسب غير مشروع بقيمة 900 ألف 

جنيه.
وكشفت التحقيقات، أن المتهمة حصلت لنفسها وألبنائها علی 
كسب غير المشروع بمبلغ 900 ألف جنيه، عبارة عن مصروفات 
غير معلومة المصدر ناشئة عن وجود زيادة طائلة فى ثروتها بما ال 

يتناسب مع مصدر دخلها.
وجـــاءت بالتحقيقات، أن المتهمة استغلت صفتها الوظيفية 
وحصلت على العديد من العقارات من الجهات التى تعاملت معها 
واستثمارها بــإعــادة بيعها، فضال عن قيامها بعمل العديد من 
العالقات مع المترددين على جهات عملها والحصول على ميزات 
وهدايا ومبالغ مالية، ما نتج عنه زيادة فى ثروتها بشكل ال يتناسب 

مع مصادرها وعجزت عن إثبات مصدر مشروع لها.

ــة العليا، برئاسة المستشار  تواصل المحكمة اإلداريـ
سعيد القصير نائب رئيس مجلس الــدولــة، نظر الطعن 
المقدم من هيئة قضايا الدولة نائبة عن الحكومة، على 
حكم القضاء اإلدارى فى الــدعــوى المقامة من البدرى 
فرغلى وتطالب بوضع حد أدنى للمعاشات، فى جلسة 4 

نوفمبر المقبل.
طــالــب طعن الحكومة بــإلــغــاء الحكم المطعون فيه، 
والقضاء بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى، لتعلق 
الطلبات فيها بعمل من األعمال التشريعية، فالمحكمة 
الدستورية العليا رقابتها على مدى اتفاق النص القانونى 
مع الــدســتــورى، أمــا التشريع األصلى يأتى من السلطة 

التشريعية بنفسها.
وكــان الــبــدرى فرغلى أقــام الــدعــوى منذ عــام 2015، 
وطالب فيها بمساواة الحد األدنــى لألجور بالحد األدنى 
للمعاشات، كما كفل الدستور المساواة لجميع المواطنين، 

وطبقاً لقرارات رئيس الجمهورية فى هذا الشأن
وأصدرت محكمة القضاء اإلدارى فى يوليو 2015 حكًما 
بوقف نظر دعوى مساواة الحد األدنى للمعاشات باألجور، 
وإحالتها إلى المحكمة الدستورية العليا، للفصل فى مدى 
دستورية المواد 19، 20، 21،، 23، 24، 51، 52، 54 من 
قانون التأمين االجتماعى، ولــم تتضمن هــذه النصوص 
تحديد حد أدنى من معاشات تضمن الحياة الكريمة لكبار 

السن 

تستكمل الــدائــرة 8 إرهـــاب، المنعقدة بمجمع محاكم 
طرة، برئاسة المستشار حسن فريد،، نظر إعادة إجراءات 
محاكمة 73 متهما فى »فض اعتصام رابعة العدوية وذلك 

فى جلسة 4 نوفمبر المقبل الستكمال شهود اإلثبات.
وأســنــدت النيابة إلــى المتهمين اتهامات عــديــدة، من 
بينها: تدبير تجمهر مسلح واالشتراك فيه بميدان رابعة 
العدوية »ميدان هشام بركات حاليا« وقطع الطرق، وتقييد 
حرية الناس فى التنقل، والقتل العمد مع سبق اإلصرار 
للمواطنين وقـــوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم، 
والــشــروع فــى القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل 

النقل.

  إسالم خالد 

  كريم سعيد 

المتهمون بقتل طالب الرحاب أمام محكمة الجنايات

جنايات القاهرة تستكمل محاكمة 4 متهمين فى قضية »أرض األوقاف«
تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة 
بمجمع المحاكم بالتجمع الخامس، برئاسة 
المستشار على الهوارى، القضية رقم 2969 
لسنة 2019، والمعروفة بــــ»أرض األوقـــاف«، 

لجلسة 4 نوفمبر لمرافعة الدفاع.
كــان النائب العام السابق المستشار نبيل 
أحمد صـــادق، أحــال المتهمين إلــى محكمة 
الجنايات، بعد أن وجه لهم تهم االستيالء على 

أموال الدولة.
وجــاء بتحقيقات نيابة األمــوال العامة، أن 
المتهمين بصفتهم موظفين عموميين من 
األول حتى الثالث، حصلوا لغيرهم بدون حق 
على منفعة مــن أداء أعــمــال وظيفتهم، بأن 
حصلوا للمتهم الرابع على قطع أراضى تابعة 

لوقف محمد حسن األنصارى الشهير، حيث 
قــامــوا بالتزوير فــى البيانات وتحريرها فى 
صورة واقع، بأن أخبر المتهمة الثانية مراجع 
ــإدارة  ــاف اإلســكــنــدريــة بـ ــ أعــمــال منطقة أوق
االستبدال بديوان هيئة األوقاف المصرية أن 
السعر األساسى المقدر من لجنة االستبدال 
للممارسة هو مبلغ 125 جنيه للمتر المربع 
على خــالف حقيقة كــونــه 175 جنيه للمتر 

المربع.
وحــرر األخــيــر بحسن نية بيانات المذكرة 
ضمنها السعر األساسى بما يغاير الحقيقة 
ووقع عليها وزمالؤه بإدارة االستبدال دون علم  
منهم بمغايرته للحقيقة، لخلو ملف األرض 
بـــإدارة االســتــبــدال مــن مستند يثبت حقيقة 
السعر األساسى، بينما وافق عليها المتهمان 
الثانية والثالث بتوقيعهما واعتمدها المتهم 
األول رغــم علمهم بتزويرها، بنية استعمال 

المحرر الزور فيما زور ألجله.
واستعمل المتهمون المحرر الــمــزور بأن 
قدموه إلــى جهة عملهم محتجين بصحة ما 
دون بها، وإلعمال آثارها فى التملك بغير حق 

للمتهم الرابع على ملكية شراء األرض.
واعترف المتهون الثالثة األول بالتحقيقات 
أن تقديرات السعر األساسى ألراضــى هيئة 
األوقــاف المصرية تكون سرية موجودة بملف 
فــرعــى للجنة االســتــبــدال وال تــكــون مــوجــودة 
بملف إدارة االستبدال الذى أرفق بالتحقيقات، 
ومن ثم فإن خلو أوراق ملفات استبدال أراضى 
هيئة األوقاف ومن بينها ملف استبدال قطعة 
األرض محل التحقيقات مــن محضر جلسة 
ــخــاص بتحديد السعر  ــدال ال ــب لجنة االســت
األســاســى للمتر المربع من األرض، هو أمر 
يتفق مع المعمول به بهيئة األوقــاف المصرية 

على نحو ما شهد به الشهود بالتحقيقات.

محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم 
شمال القاهرة بالعباسية، تواصل محاكمة المتهمين 
ــرحــاب، فــى جلسة 27 أكــتــوبــر لسماع  بقتل طــالــب ال

الشهود.
ــادق، الــنــائــب العام  ــان المستشار نبيل أحــمــد صـ ك
السابق، قد أحــال »أشــرف.ح« 55 سنة صاحب مكتب 
مقاوالت، وابنته«حبيبة« 20 سنة طالبة، و«محمد.ى.ا« 
20 سنة، »ســائــق« و»بـــاســـم.م.ن« رئيس مجلس إدارة 
شركة لالستيراد والتصدير، و»ســـيـــد.ر.ع« وشهرته 
»ســيــكــا« 40 ســنــة ســائــق، و»مــــجــــدى.ع.ا« 40 سنة 
»سفرجى«، و»ولــيــد.ح.م« 32 سنة »ســائــق«، وشقيقه 
ــى محكمة  »أحــمــد« 21 سنة عــامــل، »محبوسين«، إل
الجنايات بتهمة قتل الطالب بّسام أسامة محمد عمًدا 

مع سبق اإلصرار والترصد.

وكشفت التحقيقات أن المتهمين، عــقــدوا العزم 
على قتل المجنى عليه، إثر خالف بينه والمتهم األول، 
لكشف المجنى عليه تــزويــر المتهم بطاقة تحقيق 
شخصيته للهروب من تنفيذ حكم قضائى صادر ضده، 
ــرحــاب واســتــدرجــوا  ــأجــروا شقة سكنية فــى ال واســت
المجنى عليه إليها عن طريق المتهمة الثانية خطيبته، 
واشتركوا جميًعا فى قتله وأخفوا جثته بدفنها فى حفرة 
أعدها المتهم األول بالشقة الكائنة بالطابق األرضى، 

وسرقوا ما بحوزته من متعلقات عقب الواقعة.
ــارت التحقيقات، إلــى أن المتهمين ضربوا  وأشـ
ــقــوه بالحبال وشريط  المجنى عليه بــاأليــدى وأوث
الصــق، وما انفرد به المتهم األول حتى أطبق على 
عنقه بيده قاصًدا قتله إلى أن فارق الحياة فأحدث 
به إصاباته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية 
التى أودت بحياته، ثم ألقاه فى الحفرة التى أعدها 
مسبًقا بمساعدة المتهم الثالث ووارى جثمانه بإلقاء 

التراب عليه.

محاكمة 6 متهمين بـ»أحداث النهضة«
تستكمل الدائرة الثانية إرهــاب، المنعقدة 
بمجمع المحاكم بطره، برئاسة معتز خفاجى، 
ــراءات  ــادة إجــ ــ رئــيــس الــمــحــكــمــة، تــأجــيــل إع
محاكمة 6 متهمين بالقضية المعروفة إعالميا 
بـــ»أحــداث فض اعتصام النهضة«، لجلسة 2 

نوفمبر لإلطالع.
وتضمن أمــر إحالة المتهمين إلــى محكمة 
الــجــنــايــات عــدة تهم تفيد تدبيرهم تجمهر 
هدفه تكدير األمن والسلم العام وتعريض حياة 
المواطنين للخطر، ومقاومة رجــال الشرطة 
المكلفين بــفــض تجمهرهم والــقــتــل العمد 
مــع سبق اإلصـــرار والــتــرصــد، وقطع الطرق 

ومناهضة ثورة 30 يونيو.

توفيق عكاشة يحلم 
بعودة قناة »الفراعين«

الحكم فى دعوى أيمن نور إللغاء 
حجب موقع قناة »الشرق«

سعاد الخولى أمام 
»الكسب غير المشروع« 

 إلغاء زيادة أسعار 
المحروقات

تستكمل محكمة الــقــضــاء اإلدارى 
بمجلس الدولة، نظر الدعوى المقامة 
ــرحــمــن عـــوف الــمــحــامــى،  مـــن عــبــد ال
للمطالبة بإصدار حكم قضائى بإلغاء 
القرار الصادر بزيادة أسعار المحروقات 
والكهرباء، لرفع الــعــبء عــن محدودى 

الدخل فى جلسة 26 أكتوبر الحالى.
وذكرت الدعوى أن الدستور المصرى 
ــرخــاء  ــى مــبــادئ تــضــمــن زيــــادة ال أرســ
للشعب الــمــصــرى، وأن قيام الحكومة 
بزيادة أسعار الغاز والكهرباء والبنزين لم 

تصب فى مصلحة محدودى الدخل.
وأضــافــت أن ذلـــك اإلجــــراء زاد من 
معاناة الشعب، وأصــبــح عبئًا ثقياًل ال 

يستطيع محدودى الدخل تحمله.

»اإلدارية العليا« تحدد مصير 
»الحد األدنى للمعاشات«

محاكمة 73 متهمـًا 
بـ»فض اعتصام رابعة«

 تستأنف محكمة القضاء اإلدارى، نظر الدعوى المطالبة بوقف 
البث المباشر للبرامج الدينية، على أن ُتذاع مسجلة بعد مراجعتها 

من دار اإلفتاء واألزهر الشريف، فى جلسة 3 نوفمبر المقبل.
وذكرت الدعوى، أن الفضائيات شهدت فى اآلونة األخيرة حالة 
من االنفالت التى أصبحت تهدد األمن القومى، وتثير الفتنة فى 

البالد، فضال عن مخالفتها للمواثيق اإلعالمية.

وقف البث المباشر للبرامج الدينية

الخولى

عكاشة

نور

  عماد شوقى 
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ياسمين صبرى: أستعد 
للهجرة من مصر قريبـًا

فستان دينا الشربينى بـ»80« ألف جنيه

تامر عاشور و»بوسى« أمام 
محكمة جنح التهرب الضريبى

 هيثم شاكر يتسلم جائزة أفضل مطرب 
فى 2019 من مهرجان »الفرانكو أراب«

حفل كبير فى الرياض يجمع أصالة 
مع محمد عبده والجسمى والجوهر

تشارك المطربة أصالة فى إحياء حفل غنائى بمدينة الرياض بمشاركة 
المطرب اإلمــاراتــى حسين الجسمى وفنان العرب محمد عبده وعبادى 
الجوهر - غدا - فى مدينة الرياض بالسعودية، وبقيادة المايسترو أمير عبد 

المجيد، والمايسترو وليد فايد.
ومن المقرر أن تغنى أصالة عددا من األعمال الغنائية الناجحة التى ما 
زالت عالقة بأذهان عشاق الغناء بالوطن العربى، ومن أبرز هذه األغنيات: 

»يا مجنون« و»وال تصدق« و»خانات الذكريات« و»بنت أكابر« وغيرهم.
وكانت »أصــالــة« قد طرحت مؤخرا أغنية بعنوان »جــابــوا سيرته« من 
األلبوم الجديد من كلمات عبد الرحمن محمد، وألحان مدين، وتوزيع أحمد 
إبراهيم، وأغنية »مبقاش سر« من كلمات أمير طعيمة، وألحان أحمد زعيم، 
وتوزيع فهد، وأغنية »يــوم يومين« من كلمات أمير طعيمة، وألحان أحمد 

زعيم، وتوزيع موسيقى توما وغيرها.

حفل جديد لـ»أنغام« على مسرح المنارة

إليسا على »مسرح األوليمبيا 
الفرنسى« للمرة الثانية

تحيى الفنانة اللبنانية إليسا، حفل غنائى على مسرح »األوليمبيا« فى 
العاصمة الفرنسية باريس، أول نوفمبر القادم.

ويعد هذا الحفل الثانى إلليسا على مسرح األوليمبيا الفرنسى، بعد 
أن أحيت حفال سابقا فى فبراير 2017.

وتعتبر اللبنانية إليسا، هى ســادس مطربة عربية تغنى على هذا 
المسرح بعد أم كلثوم وعبدالحليم حافظ وأحالم ونجوى كرم، وأخيًرا 

المطرب الشعبى حكيم.
من ناحية أخرى أوشكت إليسا على االنتهاء من تحضيرات ألبومها 
الجديد المقرر طرحه فى عيد الكريسماس المقبل، ويعد األخير فى 

مشوارها الفنى بعد إعالنها قرار االعتزال.

يسافر المطرب هيثم شاكر إلى شرم الشيخ يوم السبت المقبل، 
لتسلم جائزة »المهرجان الدولى لموسيقى الفرانكو أراب« كأفضل 
مطرب لعام 2019، وذلك عن ألبوم »معرفة قديمة« الذى طرحه فى 

األسواق مؤخراً وحقق نجاحاً.
ألبوم »معرفة قديمة« يضم 12 أغنية منها »ماتوصونيش« كلما 
أيمن بهجت قمر وألحان عمر ومصطفى وتوزيع شريف مكاوى، 
»لحقتينى« كلمات نادرعبد الله وألحان محمد يحيى وتوزيع أحمد 
إبراهيم، »يا حبيبة » كلمات أمير طعيمة وألحان عمرومصطفى 
وتوزيع شريف مكاوى، »احنا افترقنا« كلمات رمضان محمد وألحان 
شــادى حسن وتــوزيــع أحمد وجيه، و»مــش مهم أنــا« كلمات محمد 

رفاعى وألحان وليد سعد وتوزيع أحمد إبراهيم.
إضــافــة إلــى أغــانــى »بحبك لنفسى« ألــحــان وليد سعد وتوزيع 
أحمد إبراهيم، بابى مفتوح« كلمات أيمن بهجت قمر وألحان عمرو 

مصطفى وتوزيع شريف مكاوى.
يذكرأن هيثم شاكر طرح مؤخراً كليب أغنية »ما توصنيش« من 
كلمات أيمن بهجت قمر، ومن ألحان عمرو مصطفى وتوزيع شريف 
مكاوى، إخراج المخرج اليونانى يانيس ديموليتساس، وتم تصويره 

فى مدينة أثينا باليونان.

تحيى المطربة »أنغام« حفاًل يوم الجمعة القادم، على 
مسرح المنارة بالتجمع الخامس فى القاهرة، وُتطرح 

تذاكره من خالل أحد التطبيقات اإللكترونية.
وكانت المطربة أنغام أكــدت أنها بــدأت العمل على 
تحضير األلبوم الجديد، الذى سيشهد تعاونها األول مع 
المخرجة اللبنانية إنجى جمال التى أخرجت العديد من 

الفيديو كليب للعديد من الفنانين، وتألقت مؤخرا مع 
الفنانة إليسا فى أغنيتى »عكس اللى شايفنها« و»إلى 
كل اللى بيحبونى«، قائلة: »هنصور قريبا مع المخرجة 
اللبنانية أنجى جمال«، وكشف التقرير أن األغنية التى 
وقــع االختيار عليها للتصوير ستكون أغنية »ياريتك 

فاهمنى«.

أحمد عز يستعد لتصوير 
الجزء الثانى من »الممر«

»الشيكوالتة« سر إحباط آيتن عامر

بحضور 4 آالف مشاهد من مختلف دول العالم

»أوبرا عايدة« تعود لمعبد حتشبسوت

 تعود أوبرا »عايدة« إلى موطنها األصلى يومى 2٦ و2٨ 
أكتوبر الحالى بعد غياب دام عقدين من الزمان، لتطل علينا 
من جديد من داخل معبد الملكة حتشبسوت بالوادى الغربى 
من النيل بمحافظة األقصر، وسط أكثر من ٤ آالف مشاهد 

من مختلف دول العالم.
ويأتى الحدث فى إطــار االحتفال بمرور 1٥0 عاماً 
على ميالد »عــايــدة«، التى كتبها عالم اآلثــار الفرنسى 
»أوجيست مارييت« بعد اكتشافه مخطوطات فرعونية 
فى صعيد مصر كل واحدة منها تضم ٤ صفحات تشمل 
مناظر ولوحات راقصة وأغان موسيقية مقسمة على ٥ 
فصول استلهم »مارييت« منها أوبرا »عايدة« وكتب نصها 
الغنائى »الليبرتو« جيسال نزونى، وبعد ترجمتها سلمت 
إلى الموسيقار اإليطالى فيردى فى عام 1٨70 من أجل 

تأليفها بطلب من الخديو إسماعيل.
ومن المقرر أن يحضر »عايدة« التى تصنف كـ»ميجا 
ايفنت« آالف المشاهدين مــن الفئة »A« على مــدار 
يومين من مختلف البالد األوروبية والعربية والسياسيين 
والشخصيات العامة ورجـــال األعــمــال المهتمين بفن 

األوبرا والموسيقى والتاريخ. 
وخـــالل الحفل سيتم اســتــخــدام كــافــة عناصر اإلبــهــار 
المتمثلة فى أحدث تقنيات أنظمة اإلضاءة وأدوات العرض 
ثالثية األبــعــاد والــشــاشــات الضخمة الحديثة بما يجعل 
العرض أكثر جذباً ويمنح الحياة من جديد إلى المعبد من 
خــالل تقنيات الفنان األسترالى الشهير »وولفجانج فون 
زوبــك« صاحب البصمة المتميزة فى الصوت واإلضــاءة 
حيث يــقــوم الــعــرض بإشعال أحـــالم الــحــب والرومانسية 

والسالم ويضاعف آمال السياح بزيارة مصر والتمتع بالفن.
ويتوقع خبراء سياحيون أن تنعش عروض »أوبرا عايدة« 
الحركة السياحية فى مدينة األقصر تزامنا مع بدء الموسم 
الشتوى ومؤشرات ارتفاع نسب حجوزات الفنادق السياحية 

خالل تلك الفترة لتقترب من الـ%100.
وكــشــف يــاســر مصطفى منظم الحفل: أن العرض 
سيقدم باقة من الفنانيين العالميين، حيث يصل عدد 
األوركسترا إلى 100 موسيقار أكاديمى ضمن الكورال 
الوطنى األوكرانى »دومكا« أحد أفضل الفرق الموسيقية 
السيمفونية فى أوروبا الشرقية وتقود الحفل المايسترو 
األوكرانية »أوكسانا لينيف« أول إمرأة ترأس أوبرا جراز 
فــى النمسا، ويــشــارك أيــضــا ٨0 مطربا و٦ مطربين 

رئيسين و٤0 راقصا.

أثارت الفنانة دينا الشربينى حالة جدل واسعة بسبب إطاللتها فى 
حفل Joy Awards، والذى أقيم على هامش منتدى صناعة الترفية 

ضمن فعاليات موسم الرياض.
دينا ظهرت فى الحفل برفقة الفنان عمرو دياب، وقد أطلت بفستان 
أسود قصير مفتوح الصدر، من دار Balmain الفرنسية، ويبلغ ثمنه 

ما يقرب من ٨0 ألف جنيه.
إطــاللــة ديــنــا الشربينى الجريئة فــى السعودية عرضتها للكثير 
من االنتقادات، حيث أنها تعد اإلطاللة األجــرأ خــالل الحفل، فيما 
ارتــدت باقى الفنانات الحضور إطــالالت محتشمة لمناسبة األجــواء 

بالسعودية.

تواصل محكمة جنح التهرب الضريبى المنعقدة بمجمع المحاكم 
بالتجمع الخامس محاكمة الفنان تامر عــاشــور فــى المعارضة 
المقدمة منه على الحكم الــصــادر ضــده غيابيا بالحبس سنة 
والكفالة 10 آالف جنيه، فى اتهامه بالتهرب الضريبى، فى جلسة 

2٨ أكتوبر للتصالح وتقديم األوراق والمستندات الدالة على ذلك.
ــال، وحــضــور  نعقد الــجــلــســة بــرئــاســة الــمــســتــشــار محمد جــم

المستشار ماجد يحيى وكيل النائب العام، وسكرتارية وسام حنفى.
وكانت محكمة جنح التهرب الضريبى، عاقبت الفنان غيابيا 
بحضور المستشار ماجد يحيى وكيل النائب العام، وسكرتارية وسام 
حنفى، بالحبس سنة والكفالة 10 آالف جنيه، وتغريمه ما يعادل 

قيمة الضريبة المستحقة عليه.
وأسندت النيابة للمطرب تامر عاشور، تهمة التهرب الضريبى 
بقيمة 1٨3 ألفاً و 2٦9 جنيهاً خالل الفترة من 2011 إلى 201٤، 
وإخفاء إدارة وأربــاح التعامل مع شركة »أرت استديو، والشركة 

المصرية لمدينة اإلنتاج اإلعالمى، وشركة روتانا للتوزيع الفنى«.
فى هذا السياق، تستكمل محكمة جنح التهرب الضريبى، فى 
نفس الجلسة، محاكمة الفنانة ياسمين محمد شعبان الشهيرة 
بـ»بوسى«، بتهمة التهرب من ســداد مليون و٨27.210 ألف جنيه 

للضرائب، فى جلسة 2٨ أكتوبر لتقديم ما يفيد السداد والتصالح.
كانت المحكمة، قد قضت فى 7 مايو 201٨ بحبس المطربة 
بوسى، سنتين وكفالة ٥0 ألف جنيه، وتغريمها ما يعادل الضريبة 

المستحقة.
وأســنــدت الــنــيــابــة، للفنانة ياسمين محمد شــعــبــان، الشهيرة 
بـ»بوسى«، تهمة التهرب وإخفاء إدارة عملها مع شركات: »وكالة 
الشافعى، والمتحدة، ومؤسسة فتوح«، باإلضافة لعدد من الحفالت 

الغنائية، بإجمالى مبلغ مليون و٨27.210 ألف جنيه.

عبر النجم أحمد عز عن سعادته بنسب المشاهدة الضخمة التى 
حققها فيلم الممر بعد عرضه مــؤكــًدا أنها فاقت توقعاته وأكــد أن 
نجاح »الممر« دفعه مع صناع العمل لتقديم جزء ثانى منه، موضًحا أن 

التحضيرات له ستبدأ خالل الفترة القادمة.
وشــارك فى بطولة فيلم الممر نخبة من النجوم منهم إيــاد نّصار 
وأحمد فلوكس ومحمد فراج وأحمد رزق كما شهد العمل ظهور عددا 

من الفنانين كضيوف شرف منهم هند صبرى وشريف منير.

نشرت الفنانة آيتن عامر، على حسابها الخاص 
بتويتر تغريدة عبرت بها عن حزنها وإحباطها، 
بسبب عــدم قدرتها على إكمال برنامج الحمية 
الــخــاص بها، دون المعاناة التى تواجهها أثناء 

حرمانها من نوعية األكل التى تحبها.
قــالــت أيــتــن: »هــو كــان الزم الشكوالته تكون 
ــا محبطة جــًدا  بتّخن يعنى؟ الصبر يــا رب أن

حقيقى«.
يذكر أن آيتن فقدت الكثير من الــوزن خالل 
األشــهــر القليلة الــمــاضــيــة، كما حــرصــت على 
تــوجــيــه الــجــمــهــور ونصحهم الســتــخــدام نظام 
غذائى يومى؛ لمساعدتهم على فقدان الــوزن 

أيًضا وتشجيعهم وتشجيع نفسها«.
وظهرت آيتن بــوزن زائــد بعد إنجابها طفلها 

الثانى من زوجها محمد عز العرب وبعد 
انتقادها قررت عمل حمية غذائية فقدت 

بسببها الكثير من الوزن.
يذكر أن آخر أعمال آيتن كان مسلسلى 
»طلقة حــظ« والـــذى قــام ببطولته نجم 
مسرح مصر مصطفى خــاطــر، و»شقة 

فيصل« مع كريم محمود عبدالعزيز.

تحرص الفنانة ياسمين صبرى كل فترة على 
التواصل والتفاعل مــع جمهورها على موقع 
انستجرام، والرد على عدد كبير من تساؤالتهم، 
وقــررت ياسمين التعليق على بعض الشائعات 
التى تعرضت لها مؤخًرا، كما كشفت للجمهور 

 سحر محمود 
عن خططها المستقبلية.

ــؤال أحــد  يــاســمــيــن صــبــرى أجــابــت عــن ســ
متابعيها والــخــاص بمكان معيشتها، خاصة 
وأنها تتنقل كثيًرا من بلد ألخــرى، حيث إنها 
كشفت عن استعدادها للهجرة من مصر قريًبا 
واالســتــقــرار فــى أحــد الــبــلــدان، وقــالــت نًصا: 
ــا بحب السفر وقريًبا هعيش بــرة مصر«،  »أن
كما ذكرت أن أفضل األماكن لقلبها هى لندن، 

والتى تسافرها كثيًرا.
وعن مستقبلها خالل العشر سنوات المقبلة، 
أكدت الفنانة الشابة أنها ترى نفسها »فى مكان 
جميل مــع أطــفــال أجــمــل«، نافية أيــًضــا بعض 
الشائعات التى تؤكد أنها لديها طفلة صغيرة 
ــى أنــهــا تفضل  مــن زواجــهــا الــســابــق، الفــتــة إل

الحياة العائلية عن الفن.

وائل كافورى يحيى حفال 
غنائيا فى األردن 

عاصى الحالنى يطير 
إلى المغرب 

حيى النجم اللبنانى وائل كافورى حفالً 
غنائًيا بأحد الفنادق الكبرى بمدينة أربدا 
فى األردن، يوم الخميس 31 أكتوبر، ومن 
المقرر أن يقدم خالله عــدًدا كبيًرا من 

أغانيه القديمة والحديثة.
يذكر أن النجم اللبنانى أحيا مؤخًرا 
حــفــالً ضمن فعاليات مهرجان جرش 
بـــاألردن، فضال عن مشاركاته فى عدة 
حفالت عربية كبرى، حيث أحيا حفال 
ضــمــن فــعــالــيــات مــهــرجــانــات طرابلس 
الدولية، فضالً عن إحيائه حفال ضخما 
آخر يوم 1٤ يوليو الماضى على مسرح 
القاعة المغطاة بمدينة الملك عبد الله 
الرياضية فــى مدينة »جـــدة« بالمملكة 

العربية السعودية.

يحيى النجم اللبنانى عاصى الحالنى 
حفال غنائيا يــوم 30 الشهر الحالى فى 
ــن الــمــقــررأن يــقــدم لجمهوره  الــمــغــرب وم

عددا كبيرا من أغانيه القديمة والحديثة.
من ناحية أخرى يحيى عاصى فى الثامن 
من شهر نوفمبر المقبل، داخــل دار األوبــرا 

ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية.



فى عيد ميالده الـ66

  إعداد: عادل عبدالله

بـيـبـو

األسطورة محمود الخطيب 
يكشف أسرار حياته الشخصية

هناك شخصيات عندما يتم تكليفك بكتابة تقريرا عنهم، تصيبك الحيرة والدهشة، خاصة إن 
كانت سيرتهم الذاتية حافلة باإلنجازات والبطوالت، فتقف ساعتها عاجزا عن اختيار أبرز 

تلك المحطات لتلقى الضوء عليها، وهذا ماحدث مع سيرة النجم األسطورى محمود الخطيب 
الذى يشفع له تاريخه بذلك، لذا نلقى الضوء على بعض أبرز محطاته مع اقتراب االحتفال 

بعيد ميالده الـ66 فى 30 أكتوبر الحالى.

كنت أسأل نفسى يوميًا: كيف كان أبى وأمى فى الدقهلية كان الميالد  وفى األهلى كان الميعاد
يعيشون مع أسرة مكونة من 12 ابنـًا وابنة ؟!! ولد الخطيب فى 30 أكتوبر عام 1954 فى قرية 

قرقيرة بمحافظة الدقهلية، وكــان ترتيبه الطفل 
ــده يعمل فى وزارة  العاشر فى األســـرة.. كــان وال
األوقــاف، لذا انتقلت األسرة إلى مدينة القاهرة، 

وبالتحديد فى حى عين شمس.
ــود خــاطــر  ــحــم درس الــخــطــيــب بـــمـــدرســـة م

االبتدائية ومن بعدها حلمية الزيتون اإلعدادية.
ويقول عن ذلك: »فى حى الحلمية كانت الشوارع 
ضيقة للغاية والبيوت جنبا إلى جنب وكنا كأطفال 

نريد لعب الكرة«.

ــقــدم فــى طفولته  بـــدأ الخطيب بلعب كـــرة ال
المبكرة، لم يمنعه والــداه من لعب الكرة، خاصة 
والده الذى علم حبه لها.. كان مثله األعلى حينها 
هو بيليه.. عندما كــان طفالً كــان غالبا ما يوفر 
مصروفه لدخول السينما، حيث كانت السينما 
ــه بــيــن كل  ــداف بيليه ومــهــارات تــعــرض بــعــض أهــ
فيلم والفيلم التالى، كان معجًبا بمهارات النجم 
البرازيلى على الشاشة الكبيرة.. ونشأ بسبب ذلك 
ارتباط بين بيبو والرقم 10، الذى سيرتديه الحقا 

طوال مسيرته.

ــد حـــواراتـــه  ــقــول الــخــطــيــب عـــن عــائــلــتــه فـــى أحـ ي
الصحفية: »نحن أسرة مكونة من 1٢ أخا وأختا ووالد 
ووالــدة، وإخوتى عبارة عن ٨ بنات و4 أوالد، ومن بين 
الثمانى بنات توفيت إحداهن وهى فى السنة األولى 
من عمرها، أنا ترتيبى العاشر فى األسرة.. سبع بنات 
بالتوالى ثم أنجب والدى أخى األكبر فسماه »وحيد« ثم 
أربعة أوالد جميعنا متزوجون ولدينا أطفال وأحفاد، 

والـــدى ووالــدتــى »رحمهما الــلــه« أســأل نفسى يومياً 
فى ظل الظروف التى نعيشها كيف كانوا يعيشون مع 
أسرة مكونة من 1٢ ابنا وابنة وأدعو لهما بالرحمة بعد 
أن نجح أسلوب تربيتهما لنا جميعاً، والدى كان يعمل 
محاسباً بــوزارة األوقــاف وكان مكافحاً ويعمل بمكتب 
محاسبة بعد انتهاء ساعات العمل الرسمية، والوالدة 

كانت ربة منزل.

حلم رئاسة األهلى
فى االنتخابات الماضية، نجح الخطيب فى تحقيق أحد أحالمه 
بالجلوس على كرسى رئاسة النادى األهلى، بعد فوز قائمته باكتساح 
فى االنتخابات الماضية التى أقيمت بالجزيرة، على حساب قائمة 
محمود طاهر رئيس النادى األسبق، ليبدأ رحلة إدارية جديدة شهدت 
تدشين الالئحة الخاصة بالنادى األهلى قبل عــدة أيــام باإلضافة 
لتوقيع أكبر عقد رعاية فى تاريخ النادى مع شركة بريزنتيشن مقابل 

5٢0 مليون جنيه.

حكاية غرام فى منزل الفريق مرتجى

فى حفل زفافه أقام )كوشة( على هيئة 
مرمى وجلس هو وعروسه بداخله

رسوب فى اختبار المدرسة 
الرياضية الثانوية 

حكايتى مع »بيليه« فى 
سينما األوبرا بالعتبة

اكتشف نــادى النصر موهبته وهــو يــزال 
فى سن الحادية عشر وحقق نجاًحا مبهًرا 
لــدرجــة أن مسئولى الــفــريــق عــقــدوا عليه 
ــال للصعود بالفريق لــلــدورى الممتاز  اآلمـ
واســتــمــر الــحــال هــكــذا حتى وصــل محمود 
إبراهيم الخطيب إلــى سن الخامسة عشر 
حيث أراد االنــضــمــام للمدرسة الرياضية 
الثانوية التى افتتحت عــام 1970 ولكن لم 
يقتنع مدربوها بالالعب ورسب فى االختبار 
وهــنــا حــدث شــىء غير مــن وجــه الــكــرة فى 
مصر حين شاهده فتحى نصير )أحد مدربى 
المدرسة ونجم األهلى السابق( وقرر حينها 
أن المكان المناسب لهذه الموهبة هو النادى 
ــى وبــالــفــعــل تــمــت الــمــفــاوضــات ولكن  األهــل
مسئولو النصر رفضوا وتمسكوا بالخطيب 
وبعد ضغط أحمر التحق الالعب الصاعد 
الــواعــد لصفوف الفريق األكبر فى الشرق 

األوسط وأفريقيا.

ــوار لــجــريــدة المصرى  يــقــول بيبو فــى حـ
اليوم: »بالطبع أنا رقم عشرة بالعائلة ومن 
مواليد 10 من عام 1954 وأول »تى شيرت« 
ارتديته فى المدرسة كان رقم 10، وبمناسبة 
قصة رقم 10 أذكر أننى كنت آخذ من والدى 
»3 تعريفة« فأذهب للمدرسة وال أقوم بشراء 
أى شىء وأحتفظ بالمصروف آلخر األسبوع 
حتى يصل المبلغ إلــى »5 صــاغ« فأستيقظ 
يـــوم الجمعة ألســتــقــل األتــوبــيــس مــن تحت 
منزلنا إلى العتبة لكى أدخــل سينما األوبــرا 
الــتــى كــانــت تــعــرض بــيــن الفيلمين خمسة 
عشر دقيقة لبيليه، فكنت أضــبــط موعد 
وصــولــى للسينما قبل انتهاء الفيلم األول 
بدقائق ألشاهد بيليه يقوم بحركاته المهارية 
واستمررت لمدة شهر أقوم بهذه الزيارة رغم 
أن الخمسة عشر دقيقة التى يعرض فيها 
بيليه ال تتغير حتى أننى حفظت كل حركة 
يقوم بها رقم عشرة فى البرازيل بيليه، وهذه 

هى قصة رقم عشرة«

الختام المشرف

217 مباراة فى الدورى 
والكأس و49 فى 
بطوالت أفريقيا 

تجربة 
اتحاد 
الكرة

ــعــب مــحــمــود الــخــطــيــب طـــوال  ل
حياته الــكــرويــة ٢66 مــبــاراة منها 
199 فى الدورى و1٨فى كأس مصر 
و٢9 فــى بطولة أفريقيا لألندية 
أبـــطـــال الـــــدورى و٢0 فـــى بطولة 
أفريقيا لــألنــديــة أبــطــال الــكــؤوس 

ــداف الخطيب  وصـــل إجــمــالــى أهــ
إلى 154 هدًفا، كان منها 9 أهداف 
فــى كــأس مصر و37 فــى بطوالت 
أفريقيا والــبــاقــى فــى الـــدورى إلى 
جانب ٢7 هدًفا مع منتخب مصر ما 

بين مباريات رسمية وودية.

عــاد الخطيب إلــى اتحاد الكرة المصرى 
فى اللجنة التى كان يرأسها محمد السياجى 
عــام 1996 لحين إجــراء انتخابات لالتحاد 
المصرى التى أسفرت عن فوز سمير زاهر 
برئاسة االتــحــاد المصرى وتعيين الخطيب 
مديرا فنيا للمنتخب المصرى فى تصفيات 

مونديال فرنسا يشاركه المسئولية فــاروق 
جعفر نجم الزمالك السابق، لكن التجربة 
لــم يكتب لها الــنــجــاح، ولــه موقف وقتها لم 
ينس حينما أصــر على إرجــاع األمـــوال التى 
حصل عليها من الجبالية خالل فترة توليه 

المسئولية بعد استقالته.

كــان الخطيب من المقربين جــًدا للفريق عبد 
المحسن كــامــل مرتجى رئــيــس األهــلــى األسبق 
ــان صديق ألوالده وبالتالى يـــزروه فــى منزله  وك
ــت البــنــة الــفــريــق مرتجى  ــان مـــرات و مـــرات وك
)أميرة( صديقة اسمها )نرمين( رأهــا بيبو مرة 
عند صديقتها فأعجب بها وتقدم لخطبتها فى 

مارس 19٨1 وهى حاصلة على بكالوريوس طب 
أسنان وفــى آخــر يوليو 19٨٢ أقيم حفل زفاف 
الــعــروســيــن ومـــن الــطــرائــف أن الخطيب أقــام 
)كــوشــة( على هيئة مرمى وجلس هــو وعروسه 
بداخله.. وللخطيب ثالث بنات هم )رانــا وراندا 

ونور الله(.

بحسب قوله، كان حلم الخطيب األكبر دائما هو 
الفوز بكأس أمم أفريقيا فى وطنه.. فى عام 19٨6، 
نظمت مصر المسابقة القارية، مما أعطى نجم 

األهلى الفرصة لتحقيق رغبته النهائية.
قــاد الخطيب فريقه إلــى الفوز بالبطولة.. بعد 
الفوز بالتاج األفريقى، قرر الخطيب إنهاء مسيرته 
الدولية.. وبذلك، فإن نهائى كأس األمم األفريقية 
بين مصر والــكــامــيــرون 19٨6، الـــذى فـــازت فيه 
الدولة المضيفة 5-4 فى ركالت الترجيح )الوقت 
األصلى واإلضافى 0-0(، كانت المرة األخيرة التى 

ارتدى فيها الخطيب قميص المنتخب الوطنى.
بعد عامين من تقاعده الدولى، وضع الخطيب 

نهاية لمسيرته الــكــرويــة..س كــان الخطيب طوال 
مسيرته الرياضية ملتزما باألخالقيات الرياضية، 
ــم يــحــصــل عــلــى البطاقة  ــى الــمــجــمــوع، ل حــيــث ف

الصفراء إال مرتين فقط.
واخــتــيــر مــحــمــود الخطيب عــضــًوا فــى اللجنة 
الدولية للعب النظيف بعد أن خــاض 450 مباراة 
محلية ودولية دون أن تلحقه عقوبة واحــدة، وفى 
عــام ٢007 اخــتــاره االتــحــاد األفريقى لكرة القدم 
)الكاف( للمركز الثانى فى قائمة أفضل 30 العًبا 
فى تاريخ الكرة فى أفريقيا، كما تم اختياره سفيًرا 
للنوايا الحسنة، وسفيًرا للكرة العربية واألفريقية 

والمصرية.

مسيرة إدارية حافلة

سر لقب »بيبو«

بعـد االعتزال رشح الخطيب نفسه فى انتخابات النادى التى 
انعقدت فى مارس 19٨9، وبالفعل فاز باكتساح كبير ليكون عضًوا 
فى مجلس إدارة النادى األهلى برئاسة الراحل محمد عبده صالح 
الــوحــش، لكنه استقال بعد شهـور قـليلة لخالفات مــع أعضاء 
مجلس اإلدارة بعدها توجه الخطيب للعمل فى الدعاية والتسويق 
بوكالة األهرام لإلعالن بجانب شركة سياحية كان يملكها، لكنه لم 

يقدر على البعد عن كرة القدم.

كشف محمود الخطيب نجم النادى األهلى ومنتخب مصر السابق، 
خالل لقائه فى إحدى حلقات برنامج »صاحبة السعادة« الذى يذاع 
ــرار والكواليس داخــل القلعة  على شاشة »cbc«، عــن بعض األسـ

الحمراء، وتحدث أيضا عن بعض الذكريات فى بداية حياته الكروية.
وعن سر تسميته بـ»بيبو«، قال »اسم محمود الخطيب كان ثقيال 
على لسان البعض، حيث أن كلمة الخطيب كانت تخرج من فمهم فى 
عبارة )بيب(.. هذا األمر تحول إلى )بيبو( بعد ذلك، لشعور البعض 
بسهولة نطقه.. زى )زيــزو( كان اسم سهل لعبدالعزيز عبدالشافى، 
حين سمعت اسم بيبو يرن ألول مرة فى المدرجات شعرت بقشعريرة 

تنتابنى.. لم أكن أصدق وقتها«.

الكرة الذهبية.. الجائزة األغلى

15 بطولة دورى وكأس مع الشياطين الحمر

حصل محمود الخطيب على العديد من األلقاب وهى لقب أحسن 
العب، ولقب أحسن هداف، ولقب أحسن أخالق.

إال أن الجائزة األغلى فى حياته هى جائزة الكرة الذهبية عام 
19٨3، وهى الحائزة التى تمنحها مجلة فرانس فوتبول ألحسن العب 
فى أفريقيا الخطيب، ويكمن السر وراء أن هذه الجائزة هى األغلى 

فى حياة الخطيب، أنه الالعب المصرى الوحيد الذى حصل عليها.

فى سنواته الستة عشر مع الشياطين الحمر، فاز الخطيب بعشر 
ألقاب دورى و5 كــؤوس مصرية.. كما صنع التاريخ فى المسابقات 
القارية حيث سجل 37 هدفاً فى 49 مباراة، وهو رقم قياسى لم يتم 
تجاوزه حتى اآلن، بعد أكثر من 30 سنة من اعتزال بيبو.. رفع األهلى 
بطولة كــأس أفريقيا لألندية البطلة )سلف دورى أبطال أفريقيا( 
عامى 19٨٢ و19٨7، وكــأس الكؤوس األفريقية فى أعــوام 19٨4، 
19٨5 و19٨6.. على الساحة الدولية، ظهر الخطيب ألول مرة مع 
الفريق الوطنى عام 1974 وشارك مع الفراعنة فى األلعاب األوليمبية 
لعام 19٨0 و19٨4.. وفى نسخة لوس أنجلوس، سجل هدًفا رائًعا 
فى فوز مصر على كوستاريكا بنتيجة 4 - 1، والذى منح مصر بطاقة 

العبور للدور الثانى ألول مرة منذ طوكيو عام 1964.

يقول عامل بنادى النصر رافق الخطيب فى بداياته: »منذ 
أن رأينا الخطيب وكلنا نتنبأ له بأنه سيكون له شأن كبير 
فى الكرة المصرية وبالفعل بدأ األهلى والزمالك يتحدثون 
مع النادى من أجل ضمه فأرسل الزمالك، حينها مندوب 
ليعقد جلسة مع النصر واألهلى أيًضا عرف باألمر وفعل 
ذلك ولكن بيبو، رفض وفضل االنضمام لألهلى، وبالفعل 
اشتروه بمقابل بسيط كان عبارة عن شبكة جون و100 متر 

خرطوم وكرتونتين مالبس«.

مقابل  االنتقال لألهلى »شبكة جون 
و100 متر خرطوم وكرتونتين مالبس«



ابنة السعيد فى الزمالك 
بفرمان الرئيس 

جنش يستعيد ذكرياته 
مع زمالء الماضى 

عزومة سمك من فتح اهلل 
لنجمى األهلى والمقاصة 

بادر عمر السعيد مهاجم الفريق األول لكرة القدم 
بنادى الزمالك، إلى اصطحاب ابنته تاليا، إلى مقر 
نــادى الزمالك لتلبية رغبة مرتضى منصور رئيس 

النادى األبيض الذى طلب رؤيتها.
وحـــرص الــاعــب على الــتــقــاط صـــورة تذكارية 
لطفلته مع رئيس الزمالك، ونشرها عبر حسابه 
على موقع التواصل االجتماعى »انستجرام«، وكان 

عمر السعيد رزق بمولودته األولى قبل عدة أشهر.
وتجدر اإلشــارة إلى أن عمر السعيد انضم 
مؤخًرا إلى معسكر المنتخب الوطنى األول، 
والذى خاض الفراعنة على هامشه لقاء ودى 

أمام منتخب بوتسوانا.

حــرص محمود عبدالرحيم »جــنــش« حــارس 
مرمى الفريق األول لكرة القدم بنادى الزمالك، 
ــه السابقين  ــن أصــدقــائ عــلــى مــقــابــلــة بــعــض م

بالفريق األبيض خال األيام الماضية.
ونشر »جنش« صــورة تجمعه مع هانى سعيد 
ومحمد بــازوكــا ثنائى الزمالك السابق، وذلــك 
عبر حسابه على مــوقــع الــتــواصــل االجتماعى 
»انستجرام« حيث يحرص العب الزمالك الدولى 

على مقابله زمائه القدامى بين الحين واآلخر.
ويغيب »جنش« عن المشاركة مع الزمالك 
بسبب اإلصابة التى يعانى منها بقطع فى وتر 

أكيلس.

حرص محمود فتح الله نجم الزمالك السابق 
على إقامة عزومة ألصدقائه الثنائى أيمن أشرف 

العب األهلى، وصاح أمين العب المقاصة.
جــاءت العزومة فى إحــدى مطاعم األسماك، 
حيث تعتبر األسماك هى الوجبة المفضلة لهم، 
ويــحــرص الثاثى على مقابلة بعضهم البعض 
بين الحين واآلخــر، بحكم عاقة الصداقة التى 

تجمعهم.
وتجدر اإلشــارة إلى أن محمود فتح الله أعلن 
مــؤخــًرا اعتزاله لعب كــرة الــقــدم بشكل نهائى، 
حيث يستعد لبدء مرحلة جديدة فى حياته يتكتم 

إلى اآلن على تفاصيلها.
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التشكيل األساسى هدفا 
»صعبا« يغازل حجازى 

مع وست بروميتش
تــحــاصــر الـــضـــغـــوط أحــمــد 
ــاع منتخب  ــ حـــجـــازى نــجــم دف
ــى صفوف  مــصــر والــمــحــتــرف ف
ــت بروميتش ألبيون  فــريــق وس
اإلنجليزى، بعدما ابتعد خالل 
الفترة الماضية عن المشاركة 
ــدورى  ــات فــريــقــه بـ ــاري ــب فـــى م
ــى اإلنــجــلــيــزى  ــ ــة األولـ ــدرجـ الـ

»شامبونشيب«.
وغــاب حــجــازى عــن المالعب 
لفترة فى بداية الموسم الحالى 
بعد خضوعه لعملية جراحية 
تــم خاللها إزالـــة عظمة زائــدة 
مــن كــاحــلــه، وبسبب الجراحة 
ومرحلة التأهيل التى أعقبتها 
ــت  ــع وس ــازى مـ ــم يــظــهــر حـــجـ لـ
بروميتش فى أى مباراة بالدورى 

منذ بداية الموسم الحالى.
ــدرك حـــجـــازى أن أمــامــه  ــ ويـ
مهمة صعبة الســتــعــادة مكانه 
فى التشكيل األساسى لفريقه، 
بــعــدمــا كــــان أحــــد األعـــمـــدة 
ــاع وســت  ــ الــرئــيــســيــة لــخــط دف

بروميتش فى الموسم الماضى.
ــر الــشــهــر الماضى  ــ وفـــى أواخ
شارك حجازى لنحو ساعة كاملة 
فى مباراة لفريق الشباب بنادى 
وست بورميتش أمام فريق أستون 
فيال، لكن بعد هــذه المشاركة 
استمر غياب حجازى عن قائمة 
وســت بروميتش فى 3 مباريات 

متتالية بالشامبيونشيب.
ومــع انتهاء مشاركة حجازى 
فــى معسكر المنتخب الوطنى 
األخير والــذى شارك خالله فى 
مــبــاراة الفراعنة الــوديــة أمــام 
بوتسوانا، بدأ المدافع السابق 
ــادى األهــلــى يدخل  ــن لفريق ال
ــى ســالفــن  ــرواتـ ــكـ حــســابــات الـ
بيليتش المدير الفنى لفريق 
ــت بــرومــيــتــش، والــــذى ضم  وسـ
ــى قــائــمــة فــريــقــه  ــ حـــجـــازى إل
لمباراة ميدلزبرة التى أقيمت 
السبت الماضى، فى إطار الجولة 

الـ 12 لـ »الشامبيونشيب«.
ورغــم أن المدرب بيليتش لم 
يــدفــع بــحــجــازى فــى التشكيل 
األساسى لفريقه وفضل إبقائه 
على دكة البدالء، إال أن دخول 
ــى قائمة  ــع الــفــراعــنــة ف ــداف م
اللقاء يعد تطورًا جيًدا بالنسبة 
ــب الــغــائــب عــن مــبــاريــات  ــالع ل

فريقه منذ ما يزيد عن شهرين.
ــازى أال تــطــول  ــأمـــل حـــجـ ويـ
فترة جلوسه على دكــة بــدالء 
فــريــقــه، وأن يـــبـــدأ الـــمـــدرب 
بيليتش الدفع به تدريجًيا فى 
ــل نيل ثقة  الــمــبــاريــات على أم
المدير الفنى الكرواتى واستعادة 
ــرى فــى الخط  ــ ــرة أخ مــكــانــه مـ
الخلفى للفريق الطامح للعودة 
فــى نهاية الــمــوســم مــن جديد 
إلى الــدورى اإلنجليزى الممتاز 

»البريميرليج«.
ــى أن  ــ ــدر اإلشــــــــارة إلـ ــ ــج ــ وت
حجازى انتقل إلى صفوف وست 
بروميتش فى صيف عــام 2017 
قــادًمــا من فريق الــنــادى األهلى 
وذلك على سبيل اإلعارة، قبل أن 
يبادر النادى اإلنجليزى بشراء 
الالعب بصورة نهائية فى مطلع 

العام الماضى.
وحــتــى اآلن شـــارك حــجــازى 
الــبــالــغ 28 عــاًمــا فــى 85 مــبــاراة 
ــق وســــت بــرومــيــتــش  ــريـ مـــع فـ
ــالل  ــوالت، وخ ــط ــب بمختلف ال
هــذه الــمــشــاركــات نجح مدافع 
الفراعنة فى تسجيل 3 أهداف 

وصنع هدفين آخرين.

ماليين ساويرس تفتح باب عودة »رمضونا« إلى إنجلترا

إغراءات االحتراف تهدد صحوة األهلى 
 كتب – ضياء خضر 

:» على ماهر فى حوار لـ »

إنبى »تجربة وعدت«.. 
والدورى »مش سهل«

ــحــدث عــلــى مــاهــر،  ت
ــى الــســابــق  ــفــن الــمــديــر ال
ــن تــجــربــتــه مع  ــى، عـ ــبـ ــق إنـ ــري ــف ل
الفريق البترولى واألســبــاب التى 
دفــعــتــه لتقديم استقالته بشكل 
رسمى، عقب الهزيمة أمام اإلنتاج 
الحربى فى الجولة الرابعة من 

مسابقة الدورى الممتاز.
وتطرق الحديث مع على ماهر 
إلى منتخب مصر وتولى البدرى 
القيادة الفنية للفراعنة، ورأيــه 
فى الضغوطات التى يتعرض لها 
محمد صاح جناح فريق ليفربول 

اإلنجليزى.
ــوت الــمــايــيــن« الــتــقــت مع  »صــ
على ماهر مــن أجــل الحديث معه 
فى العديد من األمــور التى تخص 
منظومة كرة القدم المصرية، وهو 
ــفــرده بالتفصيل فــى الــحــوار  مــا ن

التالى..
مــا أســبــاب رحيلك المفاجئ عن 

نادى إنبى؟
هناك سوء حظ كبير مع فريق إنبى 
منذ بداية الموسم لذلك قــررت عدم 
االستمرار مع الفريق احتراًما لتاريخى 
الـــكـــروى وتــحــدث مــع مــجــلــس إدارة 
النادى بأن االستقالة نهائية وال رجعة 

فيها وفى النهاية تجربة وعدت.

ــك فــى تعيين حلمى طــوالن  ومــا رأي
مدربًا للفريق؟

بالتأكيد حلمى طـــوالن مــن أفضل 
المدربيين على الــســاحــة الرياضية 
فى الوقت الحالى وقدم مستوى جيد 
مــع االتــحــاد السكندرى فــى الموسم 
الماضى وأتمنى أن يحالفه التوفيق مع 

الفريق البترولى فى الفترة المقبلة.
ــل مــجــمــوعــة الــاعــبــيــن داخـــل  وهــ

الفريق لم تساعدك على التألق؟
إنــبــى يمتلك الــعــديــد مــن العناصر 
المميزة والــتــى تستطيع الــتــألــق فى 
مسابقة الدورى المصرى ولكن ال أعلم 
السبب الحقيقى وراء اإلخفاق المتكرر 
مع فريق إنبى ولكنى فى النهاية تجربة 
استطاعت االستفادة منها بشكل كبير.

وما خطتك المقبلة؟
أحتاج إلى فترة راحة وبعد ذلك أبدأ 
التفكير فى المرحلة المقبلة ولكن فى 
الــوقــت الحالى ال أمتلك أى عــروض 
ولــكــنــى ال أرغـــب فــى التفكير خــال 
المرحلة الحالية فى ظل الضغوطات 
ــى كــنــت أتـــعـــرض لــهــا فـــى الــفــتــرة  ــت ال

األخيرة.
ومـــا رأيــــك فـــى مــســابــقــة الــــدورى 

المصرى فى الموسم الحالى؟
الــدورى  المصرى لم يكن سهاً فى 
الموسم الحالى نهائًيا فى ظل الصراع 
مــا بين الــعــديــد مــن الــفــرق ســـواء فى 
القمة أو القاع وسيظل الصراع ما بين 

األهلى والزمالك وأما الهبوط سيكون 
المنافسة شرسة لديه بشكل كبير.

ــك فــى تولى حسام البدرى  ومــا رأي
قيادة المنتخب المصرى؟

ال مــجــال للحديث فــى هـــذا األمــر 
خصوًصا وأن منتخب مصر يستعد 
للتصفيات المؤهلة إلــى بطولة كأس 
األمم األفريقية 2021 والبد أن يكون 
هــنــاك دعـــم كبير لاعبين والــجــهــاز 
الفنى للمنتخب بصرف النظر عن أى 

انتماءات.
ومـــا تــوقــعــاتــك لمنتخب مــصــر فى 

مباراة كينيا؟
مباراة كينيا ستكون سهلة بكل تأكيد 
ــذا شئ  عــلــى المنتخب الــمــصــرى وهـ
إيــجــابــى لتكون بمثابة دفــعــة معنوية 
للجهاز الفنى والاعبين فى أول مباراة 
رسمية للفراعنة تحت قــيــادة حسام 

البدرى.
ــك فــى مــنــح محمد صــاح  ومـــا رأيـ

راحة من المعسكر الماضى؟
محمد صــاح نجم كبير وبالتأكيد 
يتعرض للعديد مــن الضغوطات فى 
المباريات مــن جانب فريق ليفربول 
اإلنجليزى ومن الطبيعى أن يتم منحه 
راحة سلبية وفًقا لرؤية الجهاز الفنى 
ألنه من الاعبين التى تبذل مجهودات 
كــبــيــرة مــع الــريــدز أو منتخب مصر 
وأعتقد أنه سيكون له بصمات فى ظل 

وجود البدرى.

ال يختلف أحد على أن فريق النادى األهلى يسير 
بخطى ثابتة منذ انطاقة الموسم الكروى الجارى، 
تحت قيادة جهازه الفنى الجديد الذى يقوده المدرب 

السويسرى رينيه فايلر.
واستهل األهلى موسمه الجديد بشكل مثالى حيث 
توج بلقب السوبر المحلى، إلى جانب تمكن الفريق 
األحمر فى حجز مقعد له بدور المجموعات ببطولة 
دورى أبطال أفريقيا، فضًا عن نجاح الفريق األحمر 
فى تحقيق العامة الكاملة بأول 3 جوالت من عمر 

مسابقة الدورى الممتاز.
الصحوة التى يعيشها فريق الــنــادى األهــلــى كان 
ــق، وفــى  ــفــري ــن نــجــوم ال ــددا م ــألــق عــ الــســر فــيــهــا ت
مقدمتهم رمــضــان صبحى جــنــاح الــفــريــق األحمر 
والــذى يقدم مستويات مميزة منذ انطاقة الموسم 
الــجــارى، والــذى يتصدر فى الوقت الحالى ترتيب 
هدافى الشياطين الحمر فى بطولة الدورى برصيد 

3 أهداف أحرزهم فى 3 مباريات.
رمــضــان صبحى الــمــتــواجــد فــى صــفــوف األهلى 
ــارة مــن فــريــق هيدرسفيلد اإلنجليزى  بنظام اإلعــ
ــام األخــيــرة،  ــان مــحــور للكثير مــن األنــبــاء فــى األيـ ك
ملخصها يدور حول احتمال عودته مرة أخرى للدورى 

اإلنجليزى فى فترة االنتقاالت الشتوية المقبلة.
وبحسب التقارير المتداولة دخل رمضان صبحى 
دائــرة اهتمام مسئولى نادى أستون فيا اإلنجليزى 
المملوك لرجل األعمال المصرى ناصف ساويرس، 
والذى يلعب فى صفوفه نجمى منتخب مصر أحمد 

المحمدى ومحمود تريزيجيه.
وال شــك أن حــالــة الــتــألــق الــتــى يعيشها رمضان 
صبحى تحت قيادة المدرب فايلر تشجع إدارة األهلى 
على التحرك من أجل شــراء الاعب بصورة نهائية 
من نــادى هيدرسفيلد، لكن هذه الرغبة ستصطدم 
با شك بعقبة صعبة تتمثل فى المطالب المالية 
للنادى اإلنجليزى حــال عــرض عليه األهــلــى شــراء 

جناحه المتألق بشكل نهائى.
ولم يكن تواجد رمضان صبحى حالًيا مع األهلى 
أمــًرا سهًا بالنسبة إلدارة القلعة الحمراء، والتى 

ــفــاق مــبــالــغ طــائــلــة مــن أجـــل اســتــعــارة  اضــطــرت إلن
ــى فــى يناير  ــضــم رمــضــان إلـــى األهــل الــاعــب، وان
الماضى بعقد إعارة مدته 6 أشهر كلف خزينة النادى 
األهلى نحو 800 ألف جنيه إسترلينى حصل عليها 

نادى هيدرسفيلد، بخاف الراتب الخاص بالاعب.
ومع بدء فترة االنتقاالت الصيفية األخيرة نجحت 
إدارة األهــلــى فــى تمديد استعارة »رمــضــونــا« لمدة 

مــوســم إضــافــى، مقابل حــصــول نـــادى هيدرسفيلد 
على مليون و600 ألف جنيه إسترلينى )ما يعادل 37 
مليون جنيه(، إضافة إلى امتيازات أخرى بقيمة 300 
ألف جنيه إسترلينى يحق للنادى اإلنجليزى الحصول 
عليها حال فوز الفريق األحمر بلقب بطولتى الدورى 

الممتاز ودورى أبطال أفريقيا.
والمؤكد أن كفة نادى أستون فيا ستكون األرجح 

حــال دخــولــه فــى منافسة مــع األهــلــى لضم 
رمضان صبحى من هيدرسفيلد، خصوًصا 
وأن األول يمتلك ميزانية ضخمة بفضل 
ــال نــاصــف  ــمـ ــرجــل األعـ الــتــمــويــل الــســخــى ل
ســـاويـــرس، فــضــًا عـــن احــتــمــالــيــة تفضيل 
الاعب العودة إلى إنجلترا واستكمال رحلته 

االحترافية.
ولم يكن رمضان صبحى الوحيد المستهدف 
من داخل النادى األهلى بإغراءات االحتراف، 
والــتــى طالت مــؤخــًرا حــارس العرين األحمر 
محمد الشناوى والذى ترددت أنباء عن اهتمام 
نــادى مانشستر يونايتد اإلنجليزى بالحصول 

على خدماته.
وتشير األنباء الــواردة من داخل النادى األهلى 
إلـــى تلقى الــشــنــاوى اتــصــاالت مــن أحـــد وكــاء 
الاعبين أخبره خاله باهتمام النادى اإلنجليزى 
ومتابعته له خــال الفترة األخــيــرة، وأنــه حصل 

على تسجيات له لدراستها.
كذلك تواجد المهاجم المغربى وليد أزارو 
ضمن قائمة المستهدفين داخل األهلى بعروض 
احترافية، وتحديًدا من الدورى الصينى والذى 
سبق وعـــرض أحــد أنــديــتــه قبل نحو عامين 
مقابًا ضخًما للحصول على خدمات الاعب 
المغربى قبل أن يصطدم وقتها برفض األهلى 

للعرض.
وخوًفا من حدوث هزة فى مستوى فريق النادى 

األهلى بسبب انشغال بعض نجومه بحلم االحتراف 
ــا، تحركت إدارة الــكــرة سريًعا مــن أجل  ــ فــى أوروب
ضبط إيقاع األمــور وتفادى حــدوث أى تأثير سلبى 
من وراء أنباء وجود أكثر من العب بالفريق على رادار 

أندية أوروبية.
ووجـــه سيد عبد الحفيظ مــديــر الــكــرة بالنادى 
األهلى تحذيًرا شديد اللهجة لنجوم الفريق األحمر 
متوعًدا بتوقيع عقوبات مالية مغلظة على أى العب 
يتواصل مــع وكــاء العبين أو أنــديــة خارجية دون 

إذن اإلدارة الحمراء، وطالب الاعبين بالتركيز 
فــى الملعب وتــأجــيــل أى حــديــث عــن عــروض 

االحتراف لنهاية الموسم.

إدارة الكرة تحذر نجوم »الشياطين 
الحمر« من فقدان التركيز

األزمات تحاصر المصرى 
مع إيهاب جالل 

تاحق األزمات الفريق األول لكرة القدم بالنادى المصرى 
ــذى أدى إلــى تحقيق  بقيادة مــدربــه إيــهــاب جــال، األمــر ال

الفريق لنتائج ضعيفة فى بداية الدورى.
ويحتل المصرى المركز الحادى عشر فى ترتيب الدورى 
وذلك بعدما جمع 4 نقاط من 4 مباريات خاضها الفريق 

فى البطولة.
وتكمن األزمة األولى التى تواجه المصرى، سوء النتائج 
التى يحققها الفريق فى الــدورى، إذ بدأ البطولة بالتعادل 

مع حرس الحدود بالجولة األولى، ثم الفوز على اإلسماعيلى 
بالجولة الثانية، وبعدها خسر أمام االتحاد السكندرى بهدف 

دون رد، ثــم تلقى هزيمة مــن مصر المقاصة بنفس النتيجة، 
ليحقق انتصارا وحيدا خال 4 جوالت.

وعلى المستوى الهجومى، لم يقدم الفريق ما يشفع له خال 
أول 4 جــوالت، إذ سجل العبوه 4 أهــداف من ضمنهم ثاثة أمام 
اإلسماعيلى ولم ينجح الفريق فى تسجيل أى هدف أمــام االتحاد 

والمقاصة.
على المستوى الدفاعى، تلقى المصرى 4 أهــداف، بمعدل هدف 
كل مباراة، ولم يستطع الحفاظ على شباكه خالية من األهداف فى أى 

لقاء خاضه منذ بداية المسابقة المحلية.
ورغم تصريحات إيهاب جال المدير الفنى للمصرى بعد الهزيمة 

أمــام االتــحــاد بهدف دون رد، والتى أشــار من خالها إلــى أنــه سيعمل 
جاهدا على تصحيح األخطاء الدفاعية الفادحة التى ظهرت أمام زعيم 
الثغر وتسببت فى الهزيمة، فهو فشل فى تحقيق ذلك، األمر الذى ظهر 
جلياً خال األخطاء الدفاعية التى ظهرت بمباراة مصر المقاصة والتى 
خسرها المصرى بهدف دون رد، ليتلقى الفريق البورسعيدى الهزيمة 

الثانية على التوالى ببطولة الدورى المصرى الممتاز.
األزمة الثالثة تكمن فى خروج بعض الاعبين عن النص وعلى رأسهم 
محمود حمد العب الفريق األول لكرة القدم بالنادى المصرى والذى قرر 
إيهاب جال تغريمه 50 ألف جنيه وخوضه التدريبات مع الناشئين لمدة 
شهر بعد طــرده خال لقاء وادى دجلة الــودى واعتراضه المستمر األمر 

الذى أثار غضب إيهاب جال.
ويحاول حالياً الجهاز المعاون مع إيهاب جال إقناعه بتطبيق الخصم 
فقط وعودة الاعب للتدريبات الجماعية مرة أخرى، خاصة بعدما قدم 

حمد اعتذاره عما بدر منه من تجاوزات.

 كتبت – سارة عبد الباقى

 حوار – محمد الصايغ

سميح

ماهر

إيهاب

الشناوى

رمضان



النحس يطارد الغزال 
فى الصين

سعد سمير يشحن 
لياقته فى الجيم 

ساعات يد جديدة لنجم 
الهجوم األبيض 

يعيش عمرو جمال مهاجم نادى طالئع الجيش 
حالة نفسية سيئة بعد اإلصــابــة التى تعرض لها 
مــؤخــًرا خــالل تــواجــده ببعثة المنتخب العسكرى 

المشاركة ببطولة كأس العالم فى الصين.
وخــالل مشاركته مع المنتخب العسكرى أمام 
منتخب عمان تعرض عمرو جمال الشهير بالغزال 
إلصابة بتمزق فى العضلة الخلفية، سيغيب عن 

المالعب على إثرها لنحو أسبوعين.
وتأتى هــذه اإلصابة امــتــداًدا لمسلسل النحس 
الذى يطارد الغزال بعد فشل انتقاله للصفاقسى 
التونسى قبل بداية الموسم الجارى بسبب ارتباطه 

بأداء الخدمة العسكرية.

يواظب سعد سمير مدافع النادى األهلى على 
أداء تدريبات يومية فى أحد أندية اللياقة البدنية 
الخاصة، لرفع معدل لياقته البدنية بعد فترة غيابه 

الطويلة عن المالعب.
وابتعد سعد سمير عن مباريات األهلى منذ عدة 
أشهر بسبب معاناته من إصابة فى الركبة، لكنه 
عاد مؤخًرا للمشاركة فى التدريبات بعد تعافيه من 

تلك اإلصابة.
ويحرص سعد على أداء تدريبات إضافية فى 
الجيم لتسريع وتيرة استعادة لياقته الكاملة، ليكون 
جاهًزا حــال قــرر الجهاز الفنى لألهلى االعتماد 

عليه فى المباريات خالل الفترة المقبلة.

حرص مصطفى محمد نجم هجوم نادى الزمالك 
على زيــادة مقتنياته من ساعات اليد، حيث اشترى 
أكثر من ساعة جديدة من خالل أحد المحال التجارية 
الشهيرة المتخصصة فى بيع الساعات الموجودة 
بمنطقة المعادى والتى يتعامل معها عددا من نجوم 

الكرة المشهورين.
أصحاب متجر الساعات الشهير استغلوا فرصة 
شراء مهاجم الزمالك بعض المقتنيات منهم والتقطوا 
له مجموعة صور كنوع من الدعاية لهم، ونشروا هذه 
الصور عبر الحساب الرسمى لمتجرهم على موقع 
التواصل االجتماعى »انستجرام«، يذكر أن مصطفى 
محمد تواجد فى معسكر المنتخب األوليمبى األخير 

والذى جاء فى ختام التحضير لبطولة أمم أفريقيا.

إعداد: محمد الصايغ - سارة عبدالباقى أخبار النجومأخبار النجومأخبار النجوم
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محاوالت 
جديدة مع 

عبد العاطى.. 
وأفريقيا تبعد 

دونجا

أزمة فى المنتخب بسبب البروفة الودية

صالح على رأس قائمة الفراعنة فى معسكر نوفمبر
التجاهل يشعل ثورة غريب 

على مجلس الجبالية 
ــى  ــ ــوقـ ــ أبـــــــــــــــدى شـ
ــر  ــديـ ــمـ غـــــريـــــب، الـ
الــفــنــى للمنتخب 
األوليمبى، استيائه 
الشديد من مجلس 
ــاد كـــرة  ــحــ ــ إدارة ات
القدم المصرى، بسبب 
ســيــاســة الــتــجــاهــل التى 
يتبعها مجلس الجبالية 
ــرة،  مــعــه فــى الــفــتــرة األخــي
على الرغم من استعداد الفراعنة الصغار 

لبطولة مهمة.
ويــســتــعــد مــنــتــخــب مــصــر األولــيــمــبــى 
ــة فـــى بــطــولــة كــــأس األمـــم  ــمــشــارك ــل ل
األفريقية تحت 23 عــاًمــا، والمقرر أن 
تستضيفها مصر فى الفترة من 8 إلى 
22 من شهر نوفمبر المقبل، وفًقا لما تم 
تحديده من قبل االتحاد األفريقى لكرة 

القدم.
وتــحــدث غريب مــع أحــد المقربين له، 
بــأن عمرو الجناينى رئيس اتحاد الكرة، 
يتواصل دائــًمــا مع لجنة الحكام ويظهر 
فى المعسكرات الخاصة بهم، ومع ذلك 
لم يظهر فى معسكر المنتخب األوليمبى 
األخير، سوى فى مباراة الفراعنة الودية 

األخيرة أمام جنوب أفريقيا.
يأتى ذلــك، فى الوقت الــذى استقر 
فيه الجهاز الفنى للمنتخب المصرى 
على انضمام 23 العًبا فى المعسكر 
ــدد الالعبين  ــو نــفــس عـ الــمــقــبــل، وهـ

المقرر مشاركتهم فى البطولة األفريقية.
ــادة  ويــرفــض غــريــب حتى اآلن، فــكــرة زي
عدد الالعبين تحسًبا ألى إصابات، حيث 

يــرى أنــه من األفضل التركيز مع مجموعة 
الالعبين الــذى سيقع عليهم االختيار فى 

البداية.
ويبحث شوقى غــريــب، عــن خــوض وديــة 
أخيرة للفراعنة الصغار، حتى تكون بمثابة 
البروفة األخيرة للفراعنة قبل الدخول فى 
غمار منافسات البطولة األفريقية، والتى 
أوقــعــت قرعتها الــفــراعــنــة فــى مجموعة 
صعبة تضم منتخبات الــكــامــيــرون وغانا 
ومالى، علًما أن نظام البطولة يقضى بتأهل 
المنتخبات أصحاب المراكز الثالثة األولى 

إلى أولمبياد طوكيو 2020.
وتـــجـــدر اإلشـــــــارة إلــــى أن الــمــنــتــخــب 
ــا فى  ــدادًيـ األولــيــمــبــى خـــاض مــعــســكــًرا إعـ
الــفــتــرة مــن 7 وحــتــى 14 أكــتــوبــر الــجــارى، 
خاض الفريق على هامشه مباراتين وديتين 
أمــام منتخب جنوب أفريقيا، حيث تعادل 
الفراعنة فى اللقاء األول بهدف لمثله على 
استاد اإلسماعيلية، وفازوا فى الثانى بهدف 

نظيف على استاد القاهرة.

بدأ العد التنازلى الستعدادات المنتخب 
المصرى للتصفيات المؤهلة إلــى بطولة 
كأس األمم األفريقية 2021، والمقرر لها 
بــدايــة مــن الشهر المقبل، حيث يستعد 
أحفاد الفراعنة لمواجهة كينيا يوم 14 من 
شهر نوفمبر المقبل، فى مستهل مشوار 
الفراعة فى التصفيات المؤهلة إلى بطولة 
كأس األمم األفريقية 2021، على أن يواجه 
منتخب جــزر القمر يــوم 18 مــن الشهر 

نفسه.
وتأكد انضمام محمد صالح، جناح فريق 
ليفربول اإلنجليزى، إلى المعسكر المقبل، 
خصوًصا بعد االتــصــاالت التى تمت فى 
األيام  القليلة الماضية، بينه وبين الجهاز 

الفنى للمنتخب المصرى.
وعــقــد حــســام الـــبـــدرى، الــمــديــر الفنى 
للمنتخب المصرى، جلسة مع معاونيه على 
مــدار األيــام الماضية، حيث تم اكتشاف 
العديد من األزمــة التى ستواجه المنتخب 
المصرى قبل انطالق المعسكر المقبل، 

استعداًدا ألول مباراة رسمية لهم.
وتسبب تحديد يــوم 14 موعًدا لمباراة 

كينيا، فى ورطــة للجهاز الفنى للمنتخب 
المصرى، بسبب أســمــاء بعض الالعبين 
المحترفين الــذى سيقع عليهم االختيار 

للمشاركة فى أول مباراة رسمية.
وتــكــمــن األزمــــة، فــى أن فــتــرة التوقف 
الــدولــى ستبدأ يــوم 11 من شهر نوفمبر، 
وهــو الموعد الــذى ينضم فيه الالعبين 
المحترفين إلــى معسكر منتخب مصر، 
أى قبل المباراة بثالثة أيــام فقط، حيث 

سينطلق المعسكر بدون المحترفين.
ــى للمنتخب  ــن ــف ــخــشــى الـــجـــهـــاز ال وي
المصرى، من تعرض الالعبين المحترفين 
ــات وإرهـــــــاق بــســبــب ضغط  ــ ــاب ــى إصــ ــ إل
المباريات، األمر الذى تسبب فى أزمة لدى 

البدرى ورفاقه.
وطلب حسام البدرى، من مجلس إدارة 
اتحاد كرة القدم المصرى برئاسة عمرو 
ــاراة وديـــة مع  ــفــاق على مــب الجناينى االت
منتخب فى المستوى األول، إال أن اتحاد 

الكرة شدد على صعوبة ذلك.
ويرى اتحاد الكرة، أنه من الصعب ترتيب 
ــة للمنتخب الــمــصــرى مــن منتخبات  وديـ
المستوى األول فى أفريقيا، خصوًصا وأن 
معظمهم سيكون مرتبط بالمشاركة فى 

التصفيات المؤهلة إلى بطولة 
كأس األمم األفريقية أيًضا.

ــوى الــــبــــدرى عــقــد  ــ ــن ــ وي
جلسة مع مسئولى اتحاد 
كـــرة الــقــدم الــمــصــرى فى 
الساعات القليلة الماضية، 
مــن أجـــل مــخــاطــبــة بعض 
المنتخبات، ومن ثم تحديد 
ــطــالق الــمــبــاراة  مــوعــد ان

الودية.
ويواجه حسام البدرى، 
ــة فــــى اخـــتـــيـــار  ــوبـ ــعـ صـ
مــهــاجــم مــنــتــخــب مصر 
األول حتى اآلن، السيما 
فــى ظــل عـــدم اقتناعه 
ــم انــضــم  ــاجـ ــهـ ــأى مـ ــ ــ ب
للمنتخب المصرى فى 

المعسكر األخير.

 محمد الراعى

ال يمكن فصل الرياضة والسياسة 
رغــم تحذيرات االتــحــادات الدولية 
واللجنة األوليمبية الــدولــيــة بعدم 
الخلط بين الــريــاضــة والسياسة، 
ــة  ــدول وبــالــفــعــل حــرصــت مــصــر »ك
ــة« عــنــد إصــــــدار قــانــون  ــومـ ــكـ وحـ
الــريــاضــة الــجــديــد فــى عــام 2017 
بعدم التدخل الحكومى فــى شئون 
األندية واالتحادات الرياضية، ولكن 
لــألســف تلعب دول مــعــاديــة لمصر 
على استغالل جماهير الكرة الصغار 

فى زعزعة االستقرار فى البلد.
وواضــــــــح أن ألـــــتـــــراس مــصــر 
يحصل على تعليمات من منظمات 
دولـــيـــة لــلــتــحــريــض ضـــد الــحــكــومــة 
الــمــصــريــة وضـــد الــنــظــام الــحــاكــم، 
وواضـــح ذلــك فــى مــبــاريــات األندية 
العربية الــمــشــاركــة فــى البطوالت 
األفريقية، عندما هتفت جماهير 
أندية الـــوداد المغربى ضد النظام 
المصرى فــى الدقيقة 74، وأيضا 
ــادى  ــن جــمــاهــيــر ن تــكــرر الــهــتــاف م
ــوزداد الــجــزائــرى ضــد بيراميدز  ــل ب
ــكــرر الــهــتــاف فــى مــبــاراة النجم  وت
الساحلى التونسى، وبالطبع كلنا 
نعرف أن الدقيقة 74 هى الخاصة 
باأللتراس األهـــالوى، وواضــح أنهم 
ــة  ــي ــى تــعــلــيــمــات دول يــحــصــلــون عــل
لــإســاءة للدولة المصرية، ولذلك 
عندما طلب األمـــن تأجيل مــبــاراة 
القمة خوفا من حدوث تحركات من 
شباب األلتراس لزعزعة االستقرار 
فــى الــبــلــد، فــكــان على الجميع أن 
يلتزم - إدارة األهــلــى والــزمــالــك - 
بقرار األمــن ولكن فوجئنا بمجلس 
إدارة الخطيب يصدر بيانا ضعيفا 
يرفض تأجيل القمة بحجة أن فريقه 
سيفوز على الزمالك، ولألسف أن 
بــيــان األهــلــى صـــدر مــن مــســئــول ال 
يعرف المسئولية وال يقدر المخاطر 
التى يخطط لها المغرضون لزعزعة 

استقرار مصر.
عيب أن مجلس األهلى وشخصية 
بـــارزة بقيمة الخطيب يصدر بيانا 
يــردد فيه ما يقوله الصبيا الصغار 
على صفحات الــســوشــيــال ميديا، 
الــمــفــروض أن قلعة بقيمة األهلى 
والــزمــالــك يــكــون لهما دور وطنى، 
وليس تهديد الدولة بأن األهلى لن 
ــدورى إال بعد  ــال يلعب أى مــبــاراة ب
أن يلعب القمة مع الزمالك، وكيف 
يتوقع الخطيب أنه يستطيع أن يهدد 

الدولة أو يلوى ذراعها؟
عيب، كنت أتمنى أن يخرج بيان 
لألهلى يطالب جماهير األلتراس 
ــاظ على  ــحــف ــرام الـــدولـــة وال ــاحــت ب
استقرارها، لألسف أن إدارة األهلى 
تساعد فــى زعــزعــة االســتــقــرار من 
خالل البيان الخايب، والذى استغلته 
القنوات المعادية للنظام المصرى 
وتواصل إشعال الفتنة بين جماهير 
األهــلــى والــزمــالــك مــن أجــل ضرب 

استقرار البلد.
كنت أتمنى من الخطيب أن يفضل 
ــاراة،  ــب ــوطــن قــبــل أى م مصلحة ال
وماذا تؤثر هذه المباراة فى األهلى؟ 
هــل ستكون هــى السبب فــى ضياع 
ــدورى رغم أن مــازال لدى األهلى  ال
30 مــبــاراة أخـــرى تحسم الـــدورى؟ 
ماذا يستفيد األهلى لو فاز بالدورى 
42 أو حتى خسر الـــدرع؟ لن تفرق 
مــع األهــلــى ولــكــن تــفــرق مــع الــدولــة 

واستقراها.
فى النهاية أقول إن الحكومة هى 
التى صنعت عفريت جمهور األهلى 
الــذى يهدد استقرار البلد حاليا، 
الحكومة هى دائما ما تقول إن فوز 
األهلى بالدورى يتسبب فى هدوء 
جمهوره ويــوفــر االســتــقــرار للبلد، 
ــى إلــى  ولــكــن تــحــول جــمــهــور األهــل
وحش كاسر يهدد مجلس الخطيب 
ويــهــدد الحكومة ويــهــدد استقرار 
الــبــلــد، بــعــد أن نــجــح المغرضون 
الــمــتــربــصــون بمصر أن يستغلوا 
الصبيا فى هز االستقرار وتصفية 

الحسابات وإرهاب الشعب.
أطالب اتحاد الكرة المعين بأن 
يصدر قرارات جريئة تحافظ على 
انتظام الدورى واستقرار البلد ألن 
األيـــدى المرتعشة ستكون شريكا 

فى هدم استقرار البلد.
البد من قرارات جريئة من اتحاد 
الكرة ومن الحكومة بعدم الرضوخ 
لتهديدات بيان الخطيب، والبد من 
إجبار األهلى على اللعب مع الجونة 
وبعدها تحدد القمة وفقا الستقرار 
البلد حتى لــو كــان »بــكــرة«، المهم 
ــدم الـــرضـــوخ لــتــهــديــدات  هــيــبــة عـ
األهلى وضرورة الحفاظ على هيبة 

الدولة.
وأقــول إلدارة األهلى ال تشاركوا 
فى المؤامرة التى تستغل الرياضة 
ــدد  ــه فــــى أغــــــــراض ســـيـــاســـيـــة ت
الدولة، والبد أن يعلم الخطيب أن 
 مصر فــوق الجميع وليس األهلى 

فوق الدولة!!

رأى

األهلى فوق الدولة 
وفوق اجلميع

الدفاع والهجوم على رأس المراكز المستهدفة بالتدعيم 

الزمالك يفتح ملف صفقات الشتاء مبكرا 
بــدأ الجهاز الفنى للفريق األول لكرة 
القدم بنادى الزمالك باالتفاق مع إدارة 
ــدراســة ملف  الــكــرة بالقلعة الــبــيــضــاء ب
الصفقات الشتوية فــى الفترة الحالية 
لــلــتــعــاقــد مـــع بــعــض الــالعــبــيــن لتدعيم 
المراكز التى يحتاجها الزمالك فى فترة 
ــك قبل  االنــتــقــاالت الشتوية المقبلة وذل
نحو شهرين على بدء فترة القيد الشتوية، 
ويــأتــى خــط الــوســط على رأس المراكز 
التى يحتاج الــزمــالــك تدعيمها فــى ظل 
ــة مــحــمــود عــبــدالــعــزيــز بقطع فى  إصــاب

الرباط الصليبى.
ــادى الــزمــالــك بــاب  ــ ــح مــســئــولــو ن ــت وف
المفاوضات مع محمد عبدالعاطى العب 
وسط فريق وادى دجلة لضمه فى يناير 
الــمــقــبــل، وطــلــب مسئولو الــزمــالــك من 
إدارة النادى الدجالوى تخفيض الطلبات 
المادية للموافقة على بيع الالعب للقلعة 
ــا طــلــب مــســئــولــو وادى  الــبــيــضــاء بــعــد م
دجلة الحصول على 25 مليون جنيه لبيع 

الالعب.
وابتعد عماد نبيل »دونجا« العب وسط 
بيراميدز عن حسابات الزمالك فى الفترة 
الحالية بسبب قيد الالعب فى أفريقيا 
مع فريقه وهو ما سيمنع الفريق األبيض 
من االستفادة به فى البطولة األفريقية 

للنسخة الحالية.
ويسعى الزمالك لتدعيم مركز الظهير 
األيــمــن أيــضــاً خــالل الفترة المقبلة فى 
ظــل اقــتــراب حــازم إمــام مــن الرحيل عن 
النادى السيما وأن عقده ينتهى مع القلعة 
البيضاء بنهاية الموسم الحالى، حيث 
ــروض بالجملة من  ــام عـ ــازم إمـ تلقى حـ
بعض األندية المحلية فى األيام الماضية 
تمهيًدا للرحيل عــن الــفــريــق فــى يناير 
المقبل بسبب نهاية عقده وأيــًضــا عدم 

رغــبــة الــنــادى فــى تجديد التعاقد معه، 
وجاءت أبرز العروض له من نادى االتحاد 
ــدرى بــاإلضــافــة إلـــى الــمــصــرى  ــســكــن ال
البورسعيدى واإلسماعيلى لكنه لم يحسم 
قـــراره بشكل نهائى حتى اآلن ويفضل 

ــهــايــة  ــن ــل ــار ل ــظــ ــ ــت ــ االن
لمعرفة القرار األخير 

من إدارة الزمالك.
وجـــــــــدد مـــســـئـــولـــو 
الزمالك مفاوضاتهم 
ــر  ــ ــاب مـــــــع عـــــمـــــر جــ
الظهير األيمن لفريق 
بــيــرامــيــدز لضمه فى 
يناير المقبل بالرغم 
من عدم أحقية النادى 
فــى قيده أفريقًيا فى 
ــد معه  ــاق ــع ــت حـــالـــة ال
بــســبــب مــشــاركــتــه مع 
بــيــرامــيــدز فــى بطولة 
كـــأس الــكــونــفــدرالــيــة 

األفريقية.
وفـــى نــفــس الـــوقـــت يــســعــى الــزمــالــك 
لتدعيم خط الهجوم بمهاجم متميز على 
حساب المغربى خالد بوطيب الــذى لم 
ينجح فى إثبات ذاتــه مع الفريق األبيض 
فى الفترة الماضية ويبحث الزمالك عن 

مهاجم  دولى لضمه فى الفترة الحالية.
ــدرس الــزمــالــك  ــ وفـــى نــفــس الـــوقـــت ي
الــتــعــاقــد مــع مــدافــع متميز فــى الفترة 
المقبلة وهناك مفاضلة بين أسامة جالل 
مدافع إنبى وعبد الله بكرى مدافع فريق 
بيراميدز، كما أن مسئولو الزمالك دخلوا 
فى خط المفاوضات مع أحمد حجازى 
العــب فريق وســت بروميتش اإلنجليزى 
للتعاقد معه خــالل شهر يــنــايــر، بعدما 
نما إلــى علمهم بدخول األهلى فى باب 
المفاوضات مع الالعب الــذى يعانى مع 
نــاديــه بسبب جلوسه على دكــة الــبــدالء 

وعــدم مشاركته بشكل أساسى، وعرض 
مسئولو الــنــادى على الــالعــب استعارته 

لمدة موسم واحد من ناديه اإلنجليزى.
ويرى مسئولو الزمالك أن حجازى يمثل 
إضــافــة كبيرة فــى موسم الصفقات لما 
يتمتع بــه مــن إمكانيات وخــبــرات كبيرة 
باإلضافة إلــى تعويض النقص فى خط 
ــدفــاع بسبب تــراجــع مستوى محمود  ال
حمدى »الــونــش« ونقص خــبــرات محمد 
عــبــدالــســالم بــاإلضــافــة إلـــى الـــرد على 
مفاوضات األهلى مع محمود عبدالمنعم 
ــة مــعــنــويــة  ــربـ ــا« وتـــوجـــيـــه ضـ ــربـ ــهـ »كـ

للمنافس.
وفى إطار منفصل تسيطر حالة من 
الغضب على ثنائى الزمالك محمود 
عالء وطــارق حامد بسبب تأخر إدارة 
النادى فى حسم ملف تعديل عقودهما 
فــى الــفــتــرة الحالية بــالــرغــم مــن عقد 
اإلدارة لجلسة مــع طــارق حامد 
العــب الــوســط لحسم ملف 

تعديل عقده.
وفــى ســيــاق آخــر أجــرى 
عــمــرو الــجــنــايــنــى رئيس 
اللجنة المؤقتة لالتحاد 
ــقــدم  ــمــصــرى لــكــرة ال ال
ــع مــســئــولــى  ــ اتــــصــــااًل م
الــزمــالــك فــى الــســاعــات 
الماضية لتوضيح أسباب 
ــدول  ــى جـ ــرات فـ ــي ــي ــغ ــت ال
تــرتــيــب بــطــولــة الــــدورى، 
ــى أن الـــقـــرار  ــدد عــل ــ وشـ
خـــاص بــالــجــهــات األمــنــيــة 
وال دخــل للجبالية به بشكل 
نهائى، مشيًرا إلــى أن الفترة 
المقبلة ستشهد اتصاالت وتنسيق 
مسبق مــع األمــن لحسم كــل األمــور 
وتذليل العقبات ســواء على صعيد 

المباريات المحلية أو القارية.

 كتبت – سارة عبد الباقى 

 كتب – محمد الصايغ 

 كتب – ضياء خضر

الونش

عبدالعاطى

صالح

غريب

إمام
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لم يعد بمقدور أحد، مهما كانت درايته بالشأن العربى، تحديد 
مالمح الواقع المرتبك، باتساع الخريطة الجغرافية من سوريا 
إلى لبنان والعراق، مرورا باليمن، ومن ليبيا إلى تونس والجزائر 

ثم السودان، حيث تبعثرت أوراق المنطقة بين قوى دولية، 
تسعى لفرض هيمنتها، عبر تفتيت المنطقة بوسائل متنوعة، 

أو قوى إقليمية طامحة فى التمدد اإلمبراطورى مثل إيران التى 
تمكنت، فى ظل التمزق العربى من تطويق بلدان الخليج العربى 

بأذرعها الموالية لها، أو حالمة بالخالفة مثل تركيا، التى بدأت 
فعليـًا تعزيز تواجدها العسكرى لتطويق المنطقة بأكملها 

من الشمال الشرقى حيث سوريا والعراق، مرورا بتدخلها فى 
الشمال األفريقى حيث تونس وليبيا، كما تسعى لترسيخ 

تواجدها بالتأثير على األرض، عبر دعمها خاليا تنظيم اإلخوان 
فى البلدان العربية، إلحياء مشروعها الوهمى الذى يمثل أجندة 

إخوانية باألساس.

سيد سعيد يكتب:

التوزيع مؤسسة األهرام

 قبل أيـــام، دخــلــت تركيا بقواتها العسكرية، 
األراضى السورية، لشن هجوم على األكراد حلفاء 
األمريكان فى سوريا، بزعم إيجاد منطقة آمنة، 
والحد من عمليات داعــش اإلرهابية، التى تهدد 
تركيا العضو فى حلف الناتو، األكراد فى الشمال 
ــســورى يــســيــطــرون عــلــى المشهد ويحتجزون  ال
نحو 12 ألفا من مقاتلى تنظيم داعــش اإلرهابى 
فــى سجون يسيطرون عليها.. مــن هــذه النقطة 
تــبــدو الــصــورة معقدة إلــى حــد مــا، لكن الــقــراءة 
المتأنية، ستكشف لنا حزمة من األمور التى تشى 
بالحقائق.. الرئيس األمــريــكــى دونــالــد ترامب، 
يعطى أوامــره بجالء القوات األمريكية بعيدا عن 
المناطق المستهدفة مــن تركيا، كما أنــه بــارك 
العملية العسكرية، مشيرا إلى حق أنقرة وأردوغان 
فى محاربة التهديدات القادمة من داعــش، فى 
أعقاب ذلك صدرت احتجاجات من وزارة الدفاع 
األمريكية »بنتاجون« على قـــرارات تــرامــب، ثم 
تراجع ترامب، وأمر بعودة قواته مرة أخرى، ثم تال 
ذلك مباشرة تهديدات بتوقيع عقوبات اقتصادية 
على تركيا إذا لم توقف العمليات العسكرية مؤقتا، 
وألن المسرحية الهزلية التى تدور على األراضى 
السورية متنوعة المشاهد، أصــر أردوغـــان على 
االســتــمــرار فــى العملية العسكرية، ثــم اشتدت 
تهديدات ترامب الــذى وافــق فى البداية، األمر 
الذى أدى النصياع الرئيس التركى وأوقف العملية 

العسكرية مؤقتا.
األكراد من جانبهم انضموا إلى الجيش الوطنى 
السورى، وأعلنوا القتال تحت لوائه، األمــر الذى 
أربــك حسابات أنقرة وتــرامــب، فحث على وقف 

القتال، بعد أن أدرك أكراد سوريا جوهر اللعبة.
المعلومات المتناثرة هنا 
وهناك عبر وسائل اإلعالم 
العالمية، تشير إلى هروب 
نـــحـــو 600 إرهــــابــــى مــن 
السجون، منهم 5 قيادات 
ــحــت أســر  مــهــمــة كـــانـــت ت
األكراد.. هؤالء أين ذهبوا؟ 
ولــمــاذا استجاب أردوغـــان 
لطلب البيت األبــيــض بعد 
ــروب الــــدواعــــش؟ ثمة  ــ هـ
أســئــلــة أخـــرى تــحــتــاج إلــى 
ــات، كــى نضع النقط  إجــاب
على الــحــروف، لكن أغلب 
الظن أن العملية نجحت، 
ونجاحها كــان فــى تهريب 
الـــدواعـــش إلرســالــهــم إلــى 
مناطق أخــرى مــن البلدان 
الــمــســتــهــدفــة، مــثــل مصر 
ــتــهــديــد مصر  أو لــيــبــيــا ل
أيضا، خاصة إذا علمنا أن 

تركيا أقامت معسكرات لتدريب الــدواعــش على 
أراضيها. 

منذ عدة سنوات لم تدخر تركيا وقتا لالستفادة 
ــغــيــرات فـــى الــســيــاســة الـــدولـــيـــة، فى  مـــن الــمــت
مــحــاولــة لتوسيع دوائـــر نــفــوذهــا اإلقــلــيــمــى، لذا 
فــإنــهــا اســتــطــاعــت بــصــورة بــراجــمــاتــيــة أن تقفز 
على توتر عالقتها بالحليف التقليدى، الواليات 
المتحدة األمريكية، ألنها داعمة بصورة علنية 
لألكراد فى الشمال السورى، الذين تعتبرهم أنقرة 
جماعات انفصالية مــارقــة، تهدد وحــدة الدولة 
التركية بانفصال األكــراد، فعملت على مد جسور 
التفاهم مع موسكو وطــهــران، بعد أن كانت على 
وشك مواجهة غير متكافئة مع روسيا، الداعمة 
لنظام بشار األسد، وهى كانت داعمة للتنظيمات 
اإلرهــابــيــة التى حملت الــســالح فــى وجــه الدولة 

السورية إلسقاط نظام الحكم. 
هــذه الحالة المعقدة مــن المصالح، أوجــدت 
قواسم مشتركة بين أنقرة وطهران، رغم تعارض 
استراتيجيتهما فيما يتعلق بــاألزمــة السورية، 
وما يتعلق بتوسيع دوائــر النفوذ، وبعدما أن كانت 
إيران تبرر تواجدها العسكرى بسوريا، لمكافحة 
الجماعات اإلرهابية المدعومة من تركيا جرى 
التفاهم فى مساحة األزمة الحالية، بما يعنى أن 
صراع النفوذ على المنطقة العربية سيظل قائما 

لتعارض مشروعيهما.
ــات العربية،  ــ ترتيب األوراق واســتــثــمــار األزم
ــة الــقــطــريــة مــع مــصــر والــســعــوديــة  ــ خــاصــة األزم

واإلمـــارات والبحرين، جعل 
ــيــا بــوضــع  ــرة تــفــكــر جــل ــقـ أنـ
المنطقة الــعــربــيــة بــيــن فكى 
ــث اســتــطــاعــت  ــّمـــاشـــة، حــي كـ

تطويقها، بــمــا يضمن توسيع 
دوائــر نفوذها االستراتيجى، من 

الخليج العربى شرقا، إلــى البحر 
األحــمــر والــشــمــال األفــريــقــى غــربــا، 

حيث أقامت قاعدة عسكرية فى قطر، 
حاولت تعزيزها بقوات إضافية بعد االتفاق 

مــع الــنــظــام الــســابــق فــى الــخــرطــوم على إدارة 
جزيرة سواكن فى الساحل الغربى للبحر األحمر، 
على بعد أميال قليلة من حــدود مصر الجنوبية، 
والتى كانت مقرا للحاكم ومركزا لسالح البحرية 
قبل انهيار اإلمبراطورية العثمانية، إضافة إلى 
أكبر قاعدة عسكرية لها فى الصومال، مــرورًا 
باالنتشار غير المسبوق للجيش التركى فى خمس 
دول عربية العراق وسوريا وقطر والسودان وليبيا 

التى يتواجد بها سالح الجو التركى.
أما إيــران فإنها تمثل جملة من التحديات التى 
تــواجــه النظام الــعــربــى، منها الــجــزر اإلمــاراتــيــة 
الــثــالث طنب الــصــغــرى، وطــنــب الــكــبــرى، وأبــى 
موسى، وهى الجزر التى تحتلها الدولة الفارسية، 
كما أنها تتواجد فى المنطقة بقوات وميليشيات 
وطــنــيــة مــوالــيــة لــهــا، مــثــل حـــزب الــلــه فــى لبنان 
والحشد الشعبى فى العراق وجماعة الحوثى فى 
اليمن، إلى جانب قوات إيرانية يطلق عليها فيلق 
القدس التابع للحرس الثورى اإليرانى فى سوريا، 
وجميعها أدوات تهدد فعليا استقرار المشرق 
العربى وبلدان الخليج، ويضمن لها حضوراً طاغيا 
ومؤثرا فى معادلة الصراع اإلقليمى، ربما تتراجع 
وتيرته نسبياً بسبب تدنى األوضــاع االقتصادية 
واالجتماعية داخل الدولة، جراء إهــدار الثروات 

فى مغامرات خارج الحدود.
فى هــذا السياق المرتبك، وفــى ظل تعقيدات 
المشهد، ال يمكن استثناء قطر من معادلة الصراع 
ــى نفس  اإلقــلــيــمــى وتــنــفــيــذ األجـــنـــدة الــغــربــيــة ف
الوقت، عبر التدخل العسكرى المباشر فى ليبيا 
لتدميرها وتحويلها إلــى دولــة فاشلة، ســواء فى 
تمويل عملية إسقاط القذافى أو بعد سقوطه، ما 
يجعل األراضى الليبية مركزا لتهديد حدود مصر 
الغربية، فضال عن تمويل التنظيمات اإلرهابية 

لنشر الفوضى فى مصر.
انكشاف الدور القطرى فى زعزعة استقرار 

المنطقة، أدى ألن تــكــون دويــلــة منبوذة 
فى محيطها العربى، ألن نظامها 
الحاكم وضع اإلخــوان وأجندتهم 

التنظيمية فى كفة، ومصالح 
ــة االســتــراتــيــجــيــة  ــدولـ الـ

مع أربــع دول عربية 
مــحــوريــة مصر 

ضرورة تشكيل تحالف عربى 
لملء الفراغ األمنى وتحمل 

أعباء ومخاطر اللحظة 
الراهنة إلنقاذ النظام 

العربى من التفكك 

زعزعة استقرار المنطقة 
يصب فى صالح القوى 
اإلقليمية الطامحة 
فى التوسع 
اإلمبراطورى

واإلمـــــــــارات الــعــربــيــة 
والــســعــوديــة والبحرين 
ــى كـــفـــة أخـــــــرى، بــمــا  ــ ف
يــؤكــد أن النظام الحاكم 
فــى قــطــر، لــيــس بــمــقــدوره 
ــعــضــوى  ــاط ال ــ ــبـ ــ ــك االرتـ ــ ف
بــالــجــمــاعــة، وهـــو مـــا يدفعه 
لالستمرار بالهروب إلى األمام، 
والتحالف مع أنقرة الداعمة ألجندة 
اإلخــوان بغرض تهديد مصر ومنطقة 
الخليج بأسرها، فى إطار مطامح وهمية 
بــالــتــوســع عــلــى حــســاب جــيــرانــه وفـــق خــرائــط 

التقسيم. 
جانب آخــر ال يمكن إغــفــالــه، وهــو أن األزمــات 
العربية تصب فى صالح القوى اإلقليمية والدولة 
العبرية، باعتبارها كيان وظيفى، يؤدى دورا أمنيا 
بامتياز لصالح الغرب، فإيران تتمدد داخل بلدان 
المنطقة عبر أذرعــهــا، وتركيا زعــزعــة استقرار 
المنطقة عبر خــاليــا تنظيم اإلخــــوان، لــذا فإن 
الحاجة أصبحت ملحة، لتشكيل تحالف عربى، 
لملء الفراغ األمنى وتحمل أعباء ومخاطر اللحظة 

الراهنة، إلنقاذ النظام العربى من التفكك.
التطورات الحادثة فى المنطقة العربية تحفز 
عــلــى مــراجــعــة كــامــلــة لملف الــعــالقــات العربية 
األمريكية بكل تعقيداتها، فقد أصبحت هناك 
ــعــالقــة مع  ــروط ال ــادة صــيــاغــة شــ ــ ــرورة إلعـ ــ ضـ
واشنطن، لتحديدها بصورة واضحة، ســواء فى 
صورة حليف أو شريك نزيه، رغم أنه لم يكن نزيها 
بالمرة، بحسب الحقائق والممارسات طيلة العقود 
الماضية فقد بات الخروج من أسر المألوف الذى 
اعتدنا عليه، أمرا حتميا، إلنقاذ الشعوب العربية 
من الهزائم السياسية والنفسية جراء العالقة مع 

األمريكان.
أمــا الجوانب المتعلقة بالحضور اإليــرانــى فى 
العراق وسوريا ولبنان واليمن ومناطق أخرى فى 
شبه الجزيرة العربية، فهذا وحــده كاف لإلغراء 
بلعب دور سياسى لتوسيع دوائر نفوذها اإلقليمى، 
إلى جانب عوامل أخــرى تأهيلية، منها األزمــات 
اإلقليمية التى صنعتها قطر الدولة المارقة عن 
الصف العربى، والتى تعمل بكامل طاقتها المالية 
لزعزعة االستقرار فى المنطقة، كى يكون لها دور 
بــارز فى السياسة اإلقليمية والــدولــيــة، كل ذلك 
ساهم بصورة أو بأخرى فى تنامى جــرأة إيــران، 
لتصبح طرًفا فاعال فى الصراعات الدائرة اآلن 

فى »سوريا والعراق ولبنان واليمن«.
كما أنها تسعى لالستفادة من مخططات القوى 
الدولیة تجاه المنطقة إلعــادة تشكیل الخريطة 
الجغرافية من خالل تقسیم شعوبها إلى طوائف 
وفرق وتفتیت خرائطها الجغرافية وفق مشاريع 
استراتيجية، جرى إعدادها فى المراكز البحثية، 
وغــرف الــوكــاالت االستخبارية، وهــذه المشاريع 
الغربية الصهيونية، وإن كانت تحقق المصالح 
الغربية، إال أنها تتوافق باألساس مع استراتيجية 

التمدد الفارسى المغلف بشعارات مذهبية. 
ففى أعقاب انهيار النظام العراقى، عام 200٣، 
ترسخت مشاهد المخططات األمريكية على 
ــرارة الفوضى فــى المنطقة،  األرض بــانــدالع شـ

تحت الفتة ثورات الربیع العربى، وهى التى بدأت 
شــرارتــهــا فــى تــونــس - مصر - اليمن - سوريا 
ليبيا، هذين المتغیرين، انهيار العراق ومشاهد 
الفوضى بالمنطقة، خاصة البلدان التى تشكل 
البعد الحضارى والتاريخى، شكاّل نقطة انطالق 
ــقــوى الــدولــيــة  أســاســيــة لــطــمــوحــات وأهــــداف ال
الصانعة لألحداث والقوى اإلقلیمیة، المستفيدة 
منها، مــا أدى إلــى دخــول المنطقة بأسرها فى 
ــات الصراعات والــحــروب، ما أتــاح لفرصة  دّوامـ
التدخل من كل القوى، بحجة القضاء على اإلرهاب 
ونشر األمــن والسلم وتحقیق الحرية والعدالة 
والديمقراطیة وحقوق اإلنسان فى دول المنطقة، 
لكن كانت النتائج تدمیرا احترافيا وممنهجا لكل 
ــدول لتجريدها بشكل تدريجى من  مقومات الـ
قواها السیاسیة واالقتصادية، بعد أن فرضت 
ــیــة أجــنــدتــهــا وخــلــقــت الــصــراعــات  ــقــوى الــدول ال

الطائفیة والعرقیة وزرعت التنظیمات اإلرهابیة.
علينا جميعا، عــدم إغفال جملة من الحقائق، 
ستظل تلقى بسحبها وقتامتها على واقعنا العربى 
لسنوات طويلة أو ربما عقود ممتدة، منها أن انهیار 
النظام الــعــراقــى، وتسريح جيشه الــوطــنــى، أدى 
ــراغ استراتيجى وأمــنــى، هــذا الــفــراغ جرى  إلــى ف
استثماره دوليا وإقليميا، فكان من تداعياته تنامى 
ظــاهــرة التنظیمات اإلرهــابــیــة، التى خرجت من 
رحم الجماعة األم »اإلخوان« مثل القاعدة وطالبان 
ــش.. إلــى بقية التنظيمات التى صنعت فى  وداعـ
واشنطن، وبتواطؤ عربى بغيض، تبلور فى توفير 
المالذات اآلمنة، والدعم السياسى والمالى، إلى 
جانب تشجيع بعض العناصر اإلرهابية على تنفيذ 
ــاك بعض البلدان، فضال عن  عمليات، تهدف إرب
دعم تيارات المعارضة بعدد 
مــن الــبــلــدان الــعــربــيــة وفــق 
منطلقات طائفیة وعرقیة 
ــتــســخــیــرهــا  ــة ل ــيـ ــبـ ــذهـ ومـ
واالستفادة منها، إلى جانب 
ضغوط تتعلق باإلشكاليات 
السياسية واألخالقية، مثل 
الــمــطــالــبــة مــن قــبــل الــقــوى 
الدولیة، بتنفیذ إصالحات 
ــة فى  ســیــاســیــة واقــتــصــادي
النظم السیاسية وتحقیق 
مــــبــــادئ الـــديـــمـــقـــراطـــیـــة 
والعدالة والمساواة والحرية 
وحقوق اإلنسان، وغير ذلك 
من األوراق الضاغطة، التى 
صــــارت شــمــاعــة أســاســيــة 
ــتــم الــتــغــنــى بــهــا مـــن قبل  ي
ــن والــمــنــظــمــات  ــمــأجــوري ال
ــة، فـــكـــانـــت  ــ ــوه ــ ــب ــشــ ــ ــم ــ ال
الــمــحــصــلــة، انــتــشــار حالة 
الفوضى والصراعات والــحــروب بالوكالة وتدخل 
مــبــاشــر، خــاصــة فــى الــحــالــة الــســوريــة والعراقیة 
والیمنیة، فضال عــن أن حقائق أخـــرى ال يمكن 
تجاهلها، منها الدور الذى تلعبه فى الخفاء، أنظمة 
إقلیمیة هشة، مثل قطر، باتباع سیاسة المغامرة 
واستغالل األزمات والتطورات الحادثة فى المنطقة 
لصالح أهدافها الخفية، ومصالحها المعلنة، لذا 
فإن سياساتها تصب فى إضعاف الدولة المصرية 

باعتبارها الدولة الرئيسية فى المنطقة مصر. 
بدا جليا أن إطالة أمد األزمــات، واستمرار حالة 
اللجوء صوب البيت األبيض يصب فى صالح القوى 
اإلقليمية، الطامحة فــى التوسع اإلمــبــراطــورى، 
القائم ظاهريا على التنافس المذهبى بين إيران 
وتركيا، فى المشرق، إضافة إلى الدولة العبرية، 
باعتبارها كيانا وظيفيا، يــؤدى دورا أمنيا مــؤداة 
حماية مصالح الغرب التى تنظر للمنطقة العربية، 
بــأنــهــا مــنــاطــق نــفــوذ تــاريــخــيــة تحقق مــن خاللها 
مكاسب اقتصادية، وبين إيــران والمملكة العربية 
السعودية ودولة اإلمارات العربية فى منطقة الخليج 
العربى، فاألزمات التى تصنعها اإلدارات األمريكية 
المتعاقبة، تعمل على تفريغ القوى الرئيسية فى 
المنطقة، من نفوذها السیاسی وتدمیر اقتصادها 
وإنهاك قوتها العسكرية، واستنزاف لكل الموارد 
والــطــاقــات مــن خــالل الــحــروب، بما يجعلها فى 
النهاية دويالت ضعیفة، هشة، تابعة للقوى الدولیة، 
الــتــى فــرضــت أجندتها مــن نــاحــيــة، وتحققت لها 

الهيمنة والنفوذ من ناحية أخرى.

التطورات 
الحادثة فى 
سوريا تحفز 

على إعادة 
صياغة شروط 

العالقة مع 
واشنطن

النظام الحاكم فى 
قطر ال يستطيع 

فك االرتباط 
العضوى باإلرهاب 
ويهرب إلى األمام 

بالتحالف مع 
أردوغان 

مسرحية أردوغان لتهريب 
الـ»دواعش« من سجون سوريا 

تركيا تسعى لالستفادة 
من المتغيرات فى 
السياسة الدولية لتوسيع 
دوائر نفوذها اإلقليمى
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