أخطر األسرار
الشخصية
والعائلية
فى حياة
حسنى مبارك

األسرار المخفية
فى ملف تكلفة
إنشاء العاصمة
اإلدارية !!!

تفاصيل الحياة الخاصة
لزوجات الرؤساء

مصطفى مدبولى يعترف:
تمويل المشروع من الباب
السادس للموازنة العامة

تقرير مترجم نشرته هيئة االستعالمات:
التكلفة  58مليار دوالر!!!

«الشريف والعادلى وسليمان» ينتظرون
تحديد مصيرهم أمام القضاء

تفاصيل عمليات غسل األموال داخل شركات
«التسويق الشبكى» على اإلنترنت فى مصر

بالمستندات 67 ..مليون جنيه ( تايهة )
بين ثالثة قطاعات تابعة لوزارة الزراعة
رئيس مجلس اإلدارة

سيد سعيد
رئيس التحرير

محمد طرابيه
اإلصدار الثانى  -العدد 271
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خفايا القبض على «خلية
إخوانية مصرية» فى السودان
رئيس هيئة عمرو دياب يستعد
لالحتفال بعيد
التنمية
الصناعية يتحدى ميالد دينا الشربينى

تعليمات الرئيس
والحكومة

الصراعات تشعل
انتخابات نقابة
المحامين

الثمن  ٢جنيه

WWW.Soutalmalaien@yahoo.com

العالم السرى لجرائم
اإلرهاب اإللكترونية فى مصر

حرب تكسير العظام
تشعل انتخابات
اتحاد الكرة

وزير التنمية المحلية
يوبخ  3محافظين
بسبب القمامة

مافيا تجارة
المنشطات غير
المرخصة داخل
صاالت «الجيم»

األهلى يطوى صفحة
أفريقيا ويبحث عن
حكاية إهدار 30
الحسم المبكر للدورى
مليار جنيه داخل
«البدرى» يرفض زيادة «مقابر السيارات» !!!
الحمل التدريبى على
العبى المنتخب

قائمة كوارث الكشف «الروتينى» على المقبلين للزواج فى المستشفيات الحكومية
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طاقية اإلخفا
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جريدة

نظام جديد الختبارات «ترقيات» المعلمين
إسالم خالد
اعتمدت وزارة التعليم ،آليات جديدة لتطوير
منظومة الترقى ،بحيث تعتمد على حوكمة ورقمنة
بعيدا عن أى تدخل بشرى ،وذلك
ملف الترقى ً
ـرصــا عــلــى الشفافية وســرعــة إنــجــاز ملفات
حـ ً
ترقى المعلمين فى فترة قصيرة ،وف ًقا لتوجيهات
الــدكــتــور طـــارق شــوقــى وزيـــر الــتــربــيــة والتعليم
والتعليم الفنى.
وأعــلــنــت الـ ــوزارة عــن بــدء اخــتــبــارات الترقى،
وسيتم اإلع ــان عــن الــمــجــاالت والــمــحــاور التى
تغطى االختبارات اإللكترونية للترقى عبر موقع
األكاديمية المهنية للمعلمين www.pat.edu.
 ،egوكذلك بوابة مركز المعلومات التابع لوزارة
التربية والتعليم http://academy.moe.
.gov.eg/academy
وأوضحت الوزارة ،أن مجاالت ومحاور المستوى

األول لشاغلى وظــائــف (معلم ،معلم أول) هى:
«االتــجــاهــات الــحــديــثــة فــى مــجــاالت التخطيط
والــتــدريــس ،اســتــراتــيــجــيــات الــتــدريــس الــفــعــال،
الــتــدريــس فــى الــفــصــل عــالــى الــكــثــافــة ،القياس
والــتــقــويــم الــتــربــوى ،تــوظــيــف التكنولوجيا فى
الــتــدريــس والــتــقــويــم ،وســمــات ومــهــارات المعلم
الفعال فى ضوء الثورة الصناعية الرابعة ،والمنهج
متعدد التخصصات وأهميته ،واستراتيجيات
إدارة الصف الفعالة ،والمجتمعات المهنية للتعلم،
واألنــشــطــة الــتــربــويــة ودورهـ ــا فــى بــنــاء شخصية
الطالب».
وبــشــأن مــجــاالت وم ــح ــاور الــمــســتــوى الــثــانــى
لــشــاغــلــى وظــائــف «مــعــلــم أول أ ،معلم خبير»،
هى« :مهارات التخطيط االستراتيجى ،مهارات
القيادة واإلشراف التربوى الفعال ،أنماط القيادة
الــتــربــويــة الــفــعــالــة ،الــكــفــايــات الــازمــة للتوجيه
واإلشــراف التربوى ،وأخالقيات العمل ،والمنهج
متعدد التخصصات وأهميته ،ومهارات المدرب

التربوى الفعال ،وتوظيف التكنولوجيا فى اإلدارة
واإلشراف التربوى ،ودور القيادة والتوجيه التربوى
فــى تحقيق معايير ضــمــان الــجــودة واالعــتــمــاد،
وأساليب تقييم أداء العاملين».
وأوضحت الــوزارة ،أنه يمنح من اجتاز االختبار
شهادة اجتياز االختبار اإللكترونى باعتباره أحد
متطلبات الحصول على شهادة الصالحية الالزمة
لــلــتــرقــى ،ويــخــصــص لــهــذا االخــتــبــار  50نقطة،
ويــشــتــرط حــصــول المعلم على  %50كحد أدنــى
الجتياز االختبار.
ويتقدم المعلم ،عقب اجتياز اختبار الترقى،
بــالــدخــول على صفحته الشخصية على موقع
بيانات كادر المعلم ،الستيفاء ملف إنجاز المعلم
إلكترونيا.
ً
إلكترونيا من قبل مدير
ويتم تقييم أداء المعلم
ً
الــمــدرســة والــمــوجــه الفنى المختص على موقع
مركز المعلومات بوزارة التربية والتعليم http://
 ،/emis.gov.egمن خــال مسئول الحكومة
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أسبوعية  -شاملة  -مستقلة تصدر بترخيص
من املجلس األعلى للصحافة عن دار
«عيون» للصحافة والطباعة والنشر
والتوزيع «ش.م.م»

اإللــكــتــرونــيــة بــالــمــدرســة ،ويــخــصــص  10نقاط
لتقييم أداء المعلم من قبل مدير المدرسة و10
نقاط لتقييم أداء المعلم من قبل الموجه الفنى
المختص.
ويمنح المعلم شــهــادة الصالحية الالزمة
للترقى من مستوى (معلم ومعلم أول) ،إلى
الوظيفة األعلى إذا حقق  60نقطة على األقل،
ومن مستوى (معلم أول أ ،ومعلم خبير) ،إلى
الوظيفة األعــلــى إذا حقق  65نقطة على
األقل من إجمالى النقاط ( 100نقطة) مع
مراعاة تحقيق شرط اجتياز االختبار.
ويتاح للمعلم متابعة خطوات إجراءات
تقييمات مــلــف الــتــرقــى الــخــاص به
إلكترونيا ،عبر صفحت الشخصية،
ً
والــتــأكــد مــن انتهاء جميع المراحل،
وعقب إعــان النتيجة سيتم فتح باب
التظلم وإتاحة محاولة أخرى إذا ثبت
أحقيته فى ذلك.

نائب رئيس التحرير:

محمد عبداللطيف
الرياضة:

محمد الراعى
شوقى

املستشار القانونى:

عصام االسالمبولى
جرافيك:

تشمل مهندسين ومحاسبين وحملة الدبلومات

تفاصيل الوظائف الجديدة بوزارة األوقاف
حنان الشربينى
تواصل وزارة األوق ــاف ،حتى 15
مــارس الحالى ،تلقى طلبات شغل
الــوظــائــف فــى الــتــخــصــصــات التى
أعلنت عنها ببنظام األج ــر مقابل
العمل ،لعدد من الوظائف ،أبرزها
الــوظــائــف التخصصية الهندسية:
مهندسا
مهندسا (مدنى) ،و50
50
ً
ً
مهندسا (كهرباء)،
و15
ـارة)،
ـ
ـم
ـ
(ع
ً
و 5مهندسين (ميكانيكا) ،و100
مهندس (اتصاالت) ،و 100أخصائى
(نظم معلومات) ،و 200بكالوريوس
(تجارة) ،و 5فنيين (كهرباء) مؤهل
فنى متوسط ،و 5فنيين (ميكانيكا)
سائقا
مــؤهــل فــنــى مــتــوســط ،و50
ً
(حــاصــل على رخصة مهنية درجــة
ثالثة على األقل).
واش ــت ــرط ــت الـــــــوزارة أن يــكــون

مختار

المتقدم حــاصـ ًـا على مــؤهــل عال
مناسب بالنسبة للوظائف من (األول
وحــتــى الــســابــع) وم ــؤه ــل متوسط
مناسب بالنسبة للوظائف الفنية
(الثامن والتاسع) ،وأن يقبل العمل
بــأى جهة تــراهــا الــــوزارة لمصلحة
العمل ،وأن يكون المتقدم قد أدى
الخدمة العسكرية أو أعفى منها،

وأن ال يــزيــد ســن المتقدم على40
سنة عند اإلعالن ،ومع التأكيد على
أن العمل بنظام االســتــعــانــة (أجــر
مقابل عمل) ال يزيد على أحد عشر
شهرا فى العام المالى الواحد ،وال
ً
يترتب عليه طلب تثبيت أو تقنين
أوضــاع أو تحويله إلى عقد دائـم أو
خالفه.
وط ــل ــب ــت األوقــــــــاف عــــــددا مــن
المستندات ،منها :المؤهل الدراسى،
وشهادة القيد فى نقابة المهندسين
(بــالــنــســبــة لــلــوظــائــف الــهــنــدســيــة)،
وش ــه ــادة الــمــيــاد (رقــــم قــومــى)،
وصـــورة مــن بطاقة الــرقــم القومى
على أن تكون سارية ،والموقف من
التجنيد (بالنسبة للذكور) ،ورخصة
قــيــادة مهنية ســاريــة ،على أن ترفع
الــمــســتــنــدات الــمــطــلــوبــة م ــع طلب
الــتــقــدم عــلــى الــمــوقــع اإللــكــتــرونــى
الرسمى بوزارة األوقاف.

يقيم «عقيقة» لمولودته الجديدة «كيان»

صدق أو ال تصدق

 160مليون جنيه فقط عائد  700موقف «رسمى» على مستوى الجمهورية سنوياً

كــشــف تــقــريــر أص ــدرت ــه لــجــنــة اإلدارة
المحلية بمجلس النواب ،أن عدد مواقف
السيارات العشوائية يبلغ  2250موقفا على
مستوى الجمهورية .مشيراً إلى أن تقنين
أوضاع هذه المواقف يوفر لخزينة الدولة 2
مليار و 280مليونا.
وأوضحت لجنة اإلدارة المحلية أن هناك
عددا من القطاعات لو تم تقنين أوضاعها
ستدر ما ال يقل عن  300مليار جنيه سنويا،
هذه القطاعات هى ،المواقف ،المحاجر،
اإلعالنات ،تالف الرصف.
وكــشــف الــتــقــريــر أن عـ ــدد الــمــواقــف
الرسمية بمصر ،ال تتجاوز  700موقف
على مستوى الجمهورية يتم أخذ «كارتة من
السيارات» تضاف إلى خزينة الدولة.
وطـــالـــب الــتــقــريــر بــتــنــظــيــم مــواقــف
ال ــس ــي ــارات الــرســمــيــة بــنــظــام الــكــارتــة
المجمعة،لمنع الفساد بداخلها ،الفتا
إلى أن المواقف الرسمية تدر عائد 160
مليون سنويا فقط.

نسرين إمام
حــالــة م ــن االس ــت ــي ــاء الــشــديــد والــغــضــب
المبرر من غالبية عمداء كليات جامعة عين
شمس بسبب تعمد الدكتور محمود المتينى
رئيس الجامعة تجاهل عمداء الكليات عند
اتــخــاذ قـــرارات بشكل فــردى دون االجتماع
بمجلس الجامعة ،مــبــررا ذلــك بــأن الجميع
سيوافقون على الــقــرارات وال داع ــى لعقد
اجتماعات مجلس الجامعة خاصة فى ظل
الــظــروف الصعبة الــتــى تعيشها كــل بــاد
العالم بعد انتشار فيروس كورونا ،واعتبر أن
االجتماعات مضيعة للوقت.

صالح

وقــالــت مــصــادر بجامعة عين شمس إن المتينى
اعــتــاد على اتــخــاذ أه ــم وأخــطــر ال ــق ــرارات بشكل
فردى دون الرجوع إلى مجلس إدارة الجامعة وعمداء
الكليات ..وأضافت المصادر أن من بين القرارات
الفردية التى اتخذها المتينى دون الرجوع إلى عقد
اجتماع مجلس جامعة ،حظر التدخين بحرم الكلية،
كما حظر ارتداء النقاب ،داخل حرم الكلية والجامعة،
بــقــرار فـــردى ،مــا دفــع الكثيرين التــهــامــه بمجاملة
معارفه ،دون إج ــراء أى مناقصات أو مــزايــدت ،أو
على األقل استدعاء مجلس الجامعة لمناقشة عمداء
الكليات فى اتخاذ القرار المناسب،
وأشـ ــارت الــمــصــادر إلــى أن األســاتــذة مستاءون
بعدما تردد أن بعض موظفى الجامعة يدخلون لشراء
واحتكار هذه الكافيتريات لحسابهم.

أكدت مصادر مسئولة أن مستشفى ثابت
ثابت التابعة لجامعة القاهرة ،والمتخصصة فى
األمراض المتوطنة ،تكاد تكون خارج نطاق الخدمة،
وال تعمل إال بطاقة  %35على أقصى تقدير ،على
الرغم من أن البداية كانت مبشرة ،لكنها بفعل فاعل
أصبحت تعمل بأقل من طاقتها.
وأوضــحــت المصادر أن عمليات اإلنــشــاء تكاد
تكون شبه متوقفة عقب خروج الدكتور جابر نصار
رئيس الجامعة السابق من منصبه ،حيث إنه كان
صاحب فكرة إنشائها فى حى الهرم ،ورغــم مرور
أكثر من خمس سنوات على إنشائها إال أنها مازالت
ال تعمل بكامل طاقتها.
وأضــافــت الــمــصــادر أن الــدكــتــور محمد عثمان
الخشت رئيس الجامعة الحالى ال يعيرها أدنــى
اهتمام وقــرر تجميد اإلنــشــاءات بها ،فأصبحت

أحمد الريس
جمع تصويرى:

املراجعة اللغوية:

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

مستشفى األمراض المتوطنة التابعة
لجامعة القاهرة ..خارج نطاق الخدمة
صــرحــا غير مكتمل األركــــان ،ينقصه الكثير من
األجهزة الطبية ،الالزمة للمرضى.
وأشــارت المصادر إلى أن هذا التجاهل لم يأت
من قبيل المصادفة ولكنه أمــر متعمد من رئيس
الجامعة الــحــالــى ،على اعــتــبــار أن إنــجــاز إنشاء
مستشفى ثابت ثابت منسوب إلى سلفه فى منصب
رئــيــس الجامعة الــدكــتــور جــابــر نــصــار ،الفــتــة إلى
أن ذلــك كــان السبب الرئيسى فى تجاهل مجلس
الجامعة برئاسة الخشت رصــد ميزانية مناسبة
لتطوير المستشفى وإنهاء المشروعات اإلنشائية
بها.
وأضــافــت المصادر أن المستشفى يحتاج إلى
ميزانية ال تقل عن  500مليون جنيه لكى يتم االنتهاء
التام من المشروعات اإلنشائية بها وتكون جاهزة
بكامل طاقتها الستقبال المرضى على أكمل وجه.

إخراج:

محمد عبداهلل

استياء عمداء «عين شمس» بسبب
القرارات الفردية لرئيس الجامعة

محمد صالح ينضم لمعسكر
المنتخب  23مارس

يصل محمد صالح مهاجم المنتخب الوطنى لكرة
الــقــدم والــمــحــتــرف فــى ن ــادى لــيــفــربــول اإلنجليزى
إلــى القاهرة يــوم  23مــارس الحالى لالنضمام إلى
معسكر مباراتى توجو فى تصفيات أفريقيا 2021
بعد االنتهاء من خوض مباريات الــدورى اإلنجليزى
ودورى أبطال أوروبــا ،نظرا لوجود أجندة دولية فى
هذا التوقيت.
الجدير بالذكر أن المنتخب القومى يواجه توجو
فى  26مارس بالقاهرة و 31مارس فى توجو ،وسوف
يضع الفوز فى المباراتين الفراعنة فى المكان الطبيعى
لهم فى المجموعة التى تضم مصر وكينيا وجــزر القمر
وزيمبابوى ،وكــان المنتخب الوطنى قد تعادل فى اللقاءين
السابقين فى التصفيات المؤهلة إلى  2021مع كينيا ببرج
العرب 1ـ 1ومع جزر القمر سلبيا فى جزر القمر.
فــى هــذا الــســيــاق ،يــقــوم محمد صــاح خــال وجـــوده فى
مصر بإقامة عقيقة إلبنته الثانية «كيان» التى ولــدت فى 8
فبراير الماضى التى حصلت على الجنسية اإلنجليزية لتوافر
الشروط فيها ،حيث تعتبر حالة الوالد مستقرة ويحمل اإلقامة
الدائمة وهو ما يتحقق مع محمد صالح المرتبط بعقد مع
أسبوعيا قدره
ليفربول حتى يونيو  2023ويتقاضى راتـ ًـبــا
ً
 200ألف إسترلينى ،وبالتالى يحق لمولودة الفرعون الجديدة
الحصول على جواز السفر البريطانى.
ووفقا للقوانين البريطانية فإن الحصول على الجنسية ال
يعنى إسقاط جنسية البلد األصلى حيث سيكون متاحا لكيان
صــاح أن تمتلك الجنسيتين المصرية والبريطانية ولكن مع
بعض القيود التى تفرضها وزارة الهجرة فى المملكة المتحدة
على مزدوجى الجنسية وأبرزها أن الشخص مزدوج الجنسية
ال يمكنه الحصول على مساعدة دبلوماسية مــن الحكومة
البريطانية عندما تكون فى الدولة األخــرى التى تحمل فيها
الجنسية.
الجدير بالذكر أن محمد صــاح ،كان قد رزق بإبنته الكبرى
«مكة» التى أتمت عامها الخامس فى أكتوبر الماضى ،حيث ولدت
العبا فى صفوف تشيلسى ،وجاء
فى أكتوبر  2014عندما كان ً
الدور على ليفربول لتصبح مسقط رأس مولودته الجديدة كيان.

أحمـ ـ ــد محمـ ـ ــود

الخشت

ثورة الحريم على رئيس حزب شهير
توعدن بكشف مغامراته بسبب تجهيز
«زوجته» لخوض انتخابات «الشيوخ»
حالة من الغضب الشديد ،مصحوبة بحالة أخــرى من
االرتباك األقــرب إلى زلــزال أصــاب اركــان أحد األحــزاب
الشهيرة.
كشفت مصادرنا داخل الحزب ،أن سبب حالة االرتباك،
االنتقادات الالذعة التى يواجهها رئيس الحزب ،بعد أن
أعلن عن نيته ترشيح زوجته األكاديمية ،على رأس قائمة
الحزب لخوض انتخابات مجلس الشيوخ المقبل ،بينما هو
سيخوض االنتخابات على رأس قائمة حزبه.
وأضافت المصادر أن سيدات الحزب ترين أنهن األحق
من زوجة رئيس الحزب ،مؤكدة أن السيدات اعتبرن دفع
رئيس الحزب بزوجته أمر ليس مستسا ًغا ألنه ليس لها أى
دور سياسى منذ تأسيس الحزب ،وأنها ال تعرف شيئا عن
النضال السياسى ،سوى أنها زوجة رجل سياسى.
الجدير بالذكر أن رئيس هــذا الحزب يزعم أن حزبه
سيكون هو البديل الحقيقى لحزب مستقبل وطن صاحب
األغــلــبــيــة فــى مجلس ال ــن ــواب ،وأن حــزبــه سيحل محل
اآلخير.
على الجانب اآلخر فتح رئيس الحزب المشار إليه ،النار
على نفسه من جهة أخــرى عندما قرر ضم رجــال أعمال
إلــى حزبه لتوطيد أركــانــه وتقوية ظهره بالجاه والمال،
األمر الذى دفع العديد من قيادات الحزب للسعى لتقديم
استقاالتهم من الحزب ،وتركه بمفرده قبل أشهر قليلة
من انتهاء الــدورة البرلمانية الحالية واالستعداد لدورة
برلمانية جديدة.
وأوضحت المصادر أن «حريم» الحزب توعدن رئيسه
بكشف المستور فى مغامرات أسموها مغامرات رئيس
الــحــزب الــمــراهــق ،الــذى كــان لعابه يسيل على كــل فتاة
صغيرة يراها ويحاول ضمها للحزب.
األمــر الــذى جعل رئيس الــحــزب بين نــاريــن ،نــار انقالب
أصدقائه من قيادات الحزب عليه ،ونار عدم االستعانة برجال
األعمال الذين يرتبطون به بعالقات جيدة ،وسيتحملون أكثر
من  %90من نفقات خوضه االنتخابات المقبلة.

العـدد 271
األربعاء 2020/3/11

على المكشوف
منذ أيام ،استوقفنى سؤال برلمانى مهم للغاية تقدم به النائب محمد فؤاد ،للمهندس مصطفى
مدبولى رئيس مجلس الوزراء ،والمهندس عاصم الجزار وزير اإلسكان ،بشأن مساهمة شركة
العاصمة اإلدارية بالمبانى القديمة للوزارات فى الصندوق السيادى.
وأوضح فؤاد ،أن اللواء أحمد زكى عابدين ،رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة اإلدارية الجديدة،
صرح فى مؤتمر األهرام العقارى ،بأن الشركة ستساهم فى الصندوق السيادى بمبانى الوزارات
الحكومية القديمة ،وذلك مقابل إنشاء الحى الحكومى فى المدينة لصالح الدولة ،وأن شركة
العاصمة اإلدارية ستحصل على العوائد من المشروع عقب تسويق وبيع تلك المبانى ،الفتا إلى
أن هذا يتعارض مع ما صرح به فى سبتمبر  ،2019من أن إنشاءات الحى الحكومى جميعها تمت
من ميزانية العاصمة اإلدارية ولم نأخذ مليما من الدولة.

03

محمد طرابيه يكتب:

األسرار المخفية فى ملف تكلفة إنشاء العاصمة اإلدارية!!!
وأض ــاف ف ــؤاد ،أن هــذا يعنى أن هناك تناقضا فى
التصريحات ،متسائال هل ستقوم ال ــوزارات باستبدال
المبانى القديمة لها بالمقرات فى العاصمة اإلداريــة؟
ماذا لو كانت تلك المبانى القديمة ليست ملك الوزارات؟
مــاذا عن مبانى الـــوزارات السيادية ك ــوزارة الداخلية؟
ووزارة الدفاع؟ هل ستستحوذ شركة العاصمة اإلداريــة
على المبانى القديمة لتلك المنشآت ،وماذا عن المنشآت
األثــريــة الــتــى تتخذها الـــــوزارات مــقــرا لــهــا؟ م ــاذا عن
المنشآت األخــرى كمنشآت البرلمان والبنك المركزى؟
وماذا أيضا عن منشآت رئاسة الجمهورية هل سينطبق
عليها ما صرح به رئيس شركة العاصمة اإلداريــة؟ وما
المقابل ال ــذى ستتحمله تلك الــجــهــات لنقل مقراتها
للعاصمة اإلداريــــة؟ وكــيــف ستساهم شــركــة العاصمة
اإلداريــــة بــهــذا المنشآت فــى الــصــنــدوق الــســيــادى وما
الجدوى االقتصادية من أيلولة تلك المنشآت للصندوق
السيادى؟
وبعد أن استعرضنا تفاصيل الــســؤال الــذى تقدم به
النائب محمد ف ــؤاد ،ونــظــراً إلحساسى بخطورة هذه
القضية والجدل الكبير الــذى يثيره هــذا المشروع فى
أوساط الرأى العام ،قررت القيام بالكتابة عنه فى هذا
المقال.
فــى الــبــدايــة أؤكـــد عــلــى أنــنــى لــســت مــعــارض ـا ً لهذا
الــمــشــروع الــعــمــاق إلدراكــــى أهميته فــى المستقبل،
وه ــذا ال يمنعنى مــن الــقــول بــأنــنــى كــنــت أرى ض ــرورة
تأجيل تنفيذه بسبب التكلفة العالية جداً له ،إلى جانب
الــظــروف االقتصادية الصعبة التى يمر بــه االقتصاد
القومى ،ولقناعتى بأنه بأقل من ربع تكلفة هذا المشروع
كــان بإمكان مصر القيام بنهضة اقتصادية شاملة فى
العديد من القطاعات والخدمات والمرافق فى كافة
المحافظات.
ورغــم هذه القناعة ،فإننى سوف أتجاوز هذا األمر،
لنفتح ملفا ً خطيراً أثير حوله جدل كبير خالل السنوات
الــمــاضــيــة وحــتــى اآلن ،ه ــذا الــجــدل يتعلق بالتكلفة
اإلجمالية للمشروع ،ومــن الــذى ســوف يتحملها؟ وما
حقيقة ما يقال حول عدم تحمل الموازنة العامة للدولة
أية تكاليف فى إقامة هذا المشروع؟
ولــذلــك فإننى فــى الــســطــور الــقــادمــة ســوف أتوقف
وأكــشــف الــعــديــد مــن الــحــقــائــق والــمــعــلــومــات الــتــى قد
ال يعلمها الــكــثــيــرون حــول هــذا الــمــشــروع ،وأتــمــنــى أن
تقوم الجهات المعنية والرسمية بــالــرد على الوقائع
والمعلومات التى سوف أقوم بنشرها ألنها ال تستهدف
سوى الصالح العام وكشف الحقائق للرأى العام ،انطالقا ً
من سياسة الشفافية التى ينتهجها الرئيس عبدالفتاح
السيسى والتى تصل فى بعض األحيان الى التحدث فى
موضوعات وقضايا يراها البعض تتعلق باألمن القومى؟
ومــن أبــرز ما أتوقف أمامه بالعرض والتحليل فيما
يتعلق بمشروع العاصمة اإلداريــة ،التصريحات الصادرة
عن الكثير من المسئولين الكبار فى الدولة حول عدم
تحمل الموازنة العامة للدولة أليــة تكاليف فى تنفيذ
هــذا المشروع؟ ولذلك أتمنى أن تقوم الحكومة ممثلة
فى المهندس مصطفى مدبولى رئيس الحكومة الحالى،
لتوضيح الحقائق بشأن التصريحات التى كان قد أدلى
بها هو نفسه وقــت أن كــان وزي ــراً لإلسكان والمرافق،
والــتــى نشرت فــى جــريــدة الــيــوم السابع فــى الثالث من
مارس  2017بعنوان« :بالفيديو ..وزير اإلسكان :تمويل
العاصمة اإلدارية الجديدة من الباب السادس للموازنة».
وفــى هــذا الخبر كشف مصطفى مدبولى ،أن تمويل
مشروع العاصمة اإلداريــة من الباب السادس للموازنة،
المخصص لمشروعات المياه والــصــرف والخدمات
الصحية والتعليمية ،قائال خــال لقائه ببرنامج آخر
النهار مع اإلعالمى خالد صــاح ،على فضائية النهار
 ،oneأن مشروع العاصمة اإلداريــة الجديدة يتم بناؤه
خارج الموازنة الرسمية للدولة ،موضحا ً أن تمويله يأتى
من الباب السادس للموازنة ،وهو تابع لهيئة المجتمعات
العمرانية الجديدة ،التى دورها بناء مدن جديدة.
وهنا نسأل رئيس الــــوزراء :كيف يكون التمويل من
خارج موازنة الدولة وفى نفس الوقت من الباب السادس
للموازنة؟ وهل حسابات هيئة المجتمعات العمرانية تكون
خارج الموازنة الرسمية للدولة؟ وهل هذه الحسابات غير
خاضعة لرقابة األجهزة الرقابية وفى مقدمتها الرقابة
اإلدارية والجهاز المركزى للمحاسبات؟
نأتى إلــى النقطة األهــم فى هــذا الملف والتى تتعلق
بالتكلفة اإلجمالية للمشروع ،والتى ال يعرف الغالبية
العظمى من الناس أى شئ عنها.
وهــنــا أتــوقــف أمـ ــام الــمــفــاجــأة ال ــى نــشــرتــهــا دوري ــة
«جريدة الجرائد العالمية «التى تصدرها الهيئة العامة
لالستعالمات والتى يترأسها الزميل ضياء رشوان نقيب
الصحفيين الحالى ،حيث نشرت هذه الدورية تقريراً فى
 24نوفمبر  ،2019فى الصفحة الثالثة ،بعنوان« :مرور
 150عاما ً على إنشاء قناة السويس وهى ال تزال تحتفظ
بقوتها«.
هذا التقرير المترجم صدر عن المعهد اإليطالى أى
إس بــى أى لــلــدراســات السياسية الدولية وال ــذى كتبه
اليساندرو جينى وترجمته هناء سعيد ،كشف حرفيا ً
أن «الصين ال تهتم فقط بالبنية التحتية فــى مصر،
ولكنها تقوم باستثمارات كبيرة فى قطاعات مختلفة من
االقتصاد المصرى من مجاالت الطاقة إلى المشاركة فى
مشروع بناء العاصمة اإلدارية الجديدة الذى تبلغ تكلفته
 58مليار دوالر « 4٫5مليار دوالر من الصين» بمشاركة
أعمال لشركة هندسة البناء الحكومية الصينية ،وقد
التزمت الصين من خــال بنك أكسيم ببناء خط سكة
حديد بين القاهرة والعاصمة اإلداريــة الجديدة بقرض
قيمته  1٫5مليار دوالر».
أكــرر مــرة أخــرى أن هــذا التقرير منشور فــى دوريــة
أصدرتها هيئة االستعالمات المصرية وليست قنوات
أو مواقع تابعة لجماعة اإلخــوان اإلرهابية ،ولذلك فإنه
من الضرورى أن يصدر بيان توضيحى مدعم باألرقام
والمستندات وليس االكتفاء ببيانات النفى األسبوعية
المكررة التى يصدرها المركز اإلعالمى التابع لمجلس
الــوزراء يوم الجمعة أسبوعيا ،ومما يزيد األمر خطورة
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مصطفى مدبولى يعترف بالصوت والصورة :تمويل المشروع من الباب السادس للموازنة العامة
تقرير مترجم نشرته هيئة االستعالمات :تكلفة المشروع  58مليار دوالر!!!
أطالب بتخصيص جلسات مؤتمر الشباب القادم للحديث حول المشروعات القومية وفى مقدمتها العاصمة اإلدارية
المصارحة والشفافية هما الطريق الوحيد إلقناع الرأى العام بما يتم على أرض الواقع
نتمنى أن يكون هناك تفاعل من جانب الجهات الرسمية للرد والتوضيح وكشف الحقائق ألن هدفنا جميعا هو تحقيق المصلحة العليا لمصر
أتمنى أن تكون هناك سياسات جديدة قائمة على المكاشفة والمصارحة وتقديم البيانات الصحيحة المرتبطة بالواقع

2

عابدين :المساهمة فى الصندوق السيادى
بمبانى الوزارات الحكومية القديمة مقابل إنشاء
الحى الحكومى فى المدينة لصالح الدولة

مدبولى

فؤاد

عابدين

رشوان

تساؤالت نتمنى اإلجابة عنها؟!!

هل ستقوم الوزارات باستبدال المبانى القديمة لها بالمقرات فى العاصمة اإلدارية؟
ماذا عن مبانى الوزارات أو الجهات السيادية مثل الرئاسة والبرلمان والبنك المركزى ووزارتى الداخلية والدفاع؟
ماذا عن المنشآت األثرية التى تتخذها الوزارات مقرا لها؟
كيف يكون التمويل من خارج موازنة الدولة وفى نفس الوقت من الباب السادس للموازنة؟
هل حسابات هيئة المجتمعات العمرانية للدولة تكون خارج الموازنة الرسمية للدولة؟
هل هذه الحسابات غير خاضعة لرقابة األجهزة الرقابية وفى مقدمتها الرقابة اإلدارية وجهاز المحاسبات؟
لماذا ال يتم نشر بيان تفصيلى رسمى بالمساحات التى تم بيعها بالفعل والجهات التى قامت بالشراء وقائمة األسعار؟

أننا لو قمنا بحساب التكلفة بالجنيه المصرى وقمنا
بضرب الـ  58مليار دوالر فى  16جنيها مصريا ً لوجدنا
أن الناتج اإلجمالى يتجاوز الـ  928مليار جنيه مصرى!!!
من ناحية أخرى أتوقف أمام التصريحات التى أدلى
بها اللواء أحمد زكى عابدين رئيس مجلس إدارة شركة
العاصمة اإلداريــة للتنمية العمرانية لوكالة رويترز فى
 19يناير  ،2020والتى قال فيها إن استثمارات المرحلة
األولى من مشروع العاصمة اإلدارية الجديدة لمصر تبلغ
نحو  300مليار جنيه ( 19.05مليار دوالر) كلها بتمويل
ذاتى من إيرادات بيع األراضى.
وهنا نسأل :إذا كــان األمــر كذلك فلماذا ال يتم نشر
بيان تفصيلى رسمى بالمساحات التى تم بيعها بالفعل

والجهات التى قامت بالشراء وقائمة األسعار التى تم
البيع بها؟ والــســؤال األه ــم :إذا كانت تكلفة المشروع
ال عالقة لها بالموازنة العامة للدولة فمن الجهة التى
قامت بالبيع؟ وقائمة األســعــار؟ وهــل خضعت عمليات
البيع لرقابة الجهات الرقابية أم ال؟ ولماذا ال تكون هناك
شفافية فى هذا األمر حتى يطمئن الرأى العام أن الدولة
تسير بالفعل فى الطريق السليم وأن اإلصالح االقتصادى
يتحقق بالفعل على أرض الواقع وليس مجرد كالم.
وأرجــو أال يأخذ البعض هذا الكالم على أنه تشكيك
فى أى جهة فى الدولة ،والتى نكن لها جميعا ولقياداتها
كل تقدير واحترام  -حيث إن دافعنا هو كشف الحقائق
للرأى العام.

ولذلك أطالب ونحن على مشارف افتتاح الكثير من
المشروعات العمالقة وفى مقدمتها العاصمة اإلداريــة
الــجــديــدة أن يــتــم تخصيص جــلــســات مــؤتــمــر الشباب
الــقــادم للحديث حــول الكثير من المشروعات القومية
وفى مقدمتها العاصمة اإلدارية والمدن الذكية الجديدة
واســتــرداد أراضــى الــدولــة واستصالح المليون ونصف
مليون ف ــدان ،ليعرف ال ــرأى الــعــام الــتــطــورات فــى هذه
المشروعات الجديدة وليتعرف على المعوقات التى
حالت دون تنفيذ أو استكمال البعض منها ،وفــى رأيى
الخاص أن المصارحة والشفافية هما الطريق الوحيد
إلقناع الرأى العام بما يتم على أرض الواقع ،أما البيانات
والفيديوهات والجرافيك وتصريحات كبار المسئولين

النائب محمد فؤاد :هذا التصريح يتعارض مع
تصريح سابق لـ«عابدين» بأن إنشاءات الحى
الحكومى جميعها لم تأخذ مليما من الدولة
فلن يكون لها مصداقية وتأثير على الناس.
وهنا أسأل :لماذا ال تقدم الحكومة بيانا ً شامالً مدعما ً
بالوثائق والمستندات والمعلومات الرسمية فى الجلسة
العامة لمجلس النواب؟ ولماذا ال تقوم اللجان النوعية
بالبرلمان بفتح هذا الملف لكشف اإلنــجــازات ومعرفة
المعوقات وبحث سبل التوصل آلليات لحل أية مشاكل
تحدث خالل عمليات التنفيذ؟
وباإلضافة لما سبق أقول:
إن ما نطرحه من رؤى وأفكار واقتراحات وتساؤالت،
على أرضية وطنية ومــن داخــل مصر ،ونتمنى أن يكون
هناك تفاعل من جانب الجهات الرسمية للرد والتوضيح
وكشف الحقائق ألن هدفنا جميعا هو تحقيق المصلحة
العليا لمصر.
وأعتقد أن أى مواطن مصرى حتى لو كان معارضا ً أو
منتقداً لسياسات الحكومة فإنه سوف يشعر بالسعادة
إذا تمت مصارحته بالحقائق وتعريفه من واقع معلومات
وبيانات رسمية مرتبطة بالواقع ألنــه فى هــذه الحالة
سوف يطمأن على حاضره هو وأسرته ومستقبل أوالده
وأحفاده.
ولذلك أتمنى أن تتوقف حمالت تخوين المعارضين أو
التشكيك فى وطنية من ينتقدون بعض قــرارات الرئيس
والحكومة واتهامهم باالنضمام وتبنى آراء وتوجهات
جماعة اإلخوان اإلرهابية؟
كما أتمنى أن تكون هناك سياسات جــديــدة تسمح
بتعدد اآلراء مهما تباينت واختلفت ،وأن تــكــون تلك
السياسات قائمة على المكاشفة والمصارحة وتقديم
البيانات الصحيحة المرتبطة بالواقع حتى ال نترك
الناس فريسة للمزاعم واألكاذيب والشائعات التى تطبقها
قنوات ومــواقــع وصفحات جماعة اإلخ ــوان اإلرهابية،
والتى يجب أن نعترف بأن لها تأثير وتواجد فعلى على
أعـــداد ليست بالقليلة مــن المصريين فــى ظــل حالة
الضعف والتردى التى يعانى منها اإلعالم المصرى.
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العالم السرى لجرائم اإلرهاب اإللكترونية فى مصر

يشتمل على تقنيات تستهدف التخطيط والتحريض والتجنيد والتمويل المخططات تبدأ من نشر األفكار المتطرفة وتصدير صورة خادعة للرأى العام ً
وصول إلى التنفيذ
من المعروف أن الحروب الحالية والقادمة ال تعتمد على القوة العسكرية والسالح
التقليدى وإنما تعتمد على إرهاق الجيوش النظامية والدول من خالل حروب اإلرهاب
والميليشيات والخاليا والعنقودية ،أما عن السالح المستخدم فى هذه المعركة غير
الشريفة فهو سالح اإللكترونيات وتكنولوجيا المعلومات ،حيث قيل عن شبكة اإلنترنت
إنها سالح ذو حدين مثلما تستخدمها الدول فى تحقيق التقدم والنمو واالزدهار،
تستخدمها األجهزة االستخباراتية المعادية والجماعات اإلرهابية الدولية فى ارتكاب
جرائم التخريب والترويع وتدمير الدول واالبتزاز ،حيث استغلت التنظيمات اإلرهابية
واإلجرامية حول العالم المزايا التكنولوجية كعنصر حيوى داعم لتحقيق أهدافها ،وكمنفذ
لوجيستى لتصوير الجرائم التى ترتكبها فى الصورة التى يريدها قيادات التنظيم وتصدير
هذه الصورة للرأى العام ،بدون أن تتعرض لفحص أو رقابة من الجهات الرسمية األمنية،
وهو ما تستخدمه الجماعات اإلرهابية للتأثير على العقل الجمعى وتجنيد أعضاء جدد

وكسب تعاطف الرأى العام.
وخالل الفترة الحالية يواجه العالم نوعية خطيرة من الجرائم والهجمات ،تعتمد على
الذكاء الصناعى وأجهزة التصنت على شبكات االتصال وبرمجيات تشفير العمليات
المشبوهة ،إلى جانب برمجيات أخرى خبيثة تخترق أنظمة أمن الشبكات والحاسبات
لتسخيرها فى العمليات اإلرهابية والتعامالت المشبوهة ،دون علم أصحابها فيما يسمى
بالشبكة اآللية.
ومن أمثلة هذه الجرائم تاتى الهجمات المستخدمة إلعاقة الخدمات مثل تعطيل البنوك
والبورصات.
وفيما يتعلق بالدول العربية ،يرى المتابع لخريطة الشرق األوسط أن غالبية هذه الدول
قد تم تدميرها وأصبحت على وشك التقسيم بعد أن مزقتها الصراعات الطائفية وحروب
الميليشيات اإلرهابية ،التى استخدمت تكنولوجيا الجيل الرابع من الحروب ،ولم يتبق سوى

القليل من الدول تحارب اإلرهاب وتتمسك باستقرارها وأمنها إلى الرمق األخير ،وفى مقدمة
هذه الدول مصر والمملكة العربية السعودية ،ومن ثم تتصاعد قوة المؤامرات والمخططات
التى تتعرض لها هاتان الدولتان القابضتان على األمن ،ويخوض كل منهما حربًا شرسة مع
التنظيمات المسلحة وما يدعمها من قوى خارجية معادية ،ومن ثم تواجه القاهرة والرياض
مخطط التخريب الذى لم ينته بعد ،مستخدمًا الهجمات اإللكترونية والسيبرانية ،بعد أن
عجزت الميليشيات المسلحة والخاليا اإلرهابية عن احتالل أجزاء من الدولتين ورفع أعالم
اإلرهاب األسود على أى من األهداف العسكرية واالستراتيجية ،بفضل قوة وصمود الجيش
المصرى ونظيره السعودى وتسليحهما بأحدث نظم التسلح فى العالم.

إيمان بدر

خريطة الجرائم اإللكترونية ووضع مصر

مصر تعرضت لـ 242ألف
هجمة خالل  3شهور فقط

الهجمات الخبيثة تستهدف النظم العسكرية والبنية
التحتية ومحطات الكهرباء واملياه ووسائل املوصالت

حقيقة الفريوس العاملى الجديد و 45ألف
هجمة ضمن عملية «انتزاع الفدية»

تحت عنوان «سياسات مكافحة اإلرهاب اإللكترونى ..مصر والسعودية
مؤخرا دراسة أعدتها رانيا سليمان وفاتن فايز ونهى
نموذجا» ،صدرت
ً
ً
الدسوقى ،الباحثات بالمركز العربى للبحوث والــدراســات ،وفى سياق
الورقة البحثية تطرق الخبيرات الثالثة إلى تقرير شركة « تريند مايكو»
الصادر عام  2018حول الجرائم والهجمات السيبرانية ،والــذى أوضح
ضا لتلك الهجمات
أن مصر تحتل المرتبة الثالثة بين أكثر الــدول تعر ً
والجرائم فى القارة اإلفريقية ،وهى بذلك تأتى فى مركز متقدم ضمن
دول الشرق األوســط التى تواجه البرمجيات
الخبيثة وما تحمله من إختراقات وتهديدات.
أمـ ــا ع ــن تــقــريــر مــنــظــمــة ف ــورب ــس لــلــشــرق
األوســــط ،فقد احتلت فيه المملكة العربية
السعودية المركز السابع عشر بين قائمة الدول
التى تواجه الهجمات والجرائم االلكترونية.
وباألرقام كشفت الدراسة أن مصر تعرضت
لما يزيد على  242ألــف برمجية خبيثة خالل
الربع األخير من عام  2017وحده ،بزيادة قدرت
بنسبة  %25عن الربع الثالث من نفس العام،
واستهدفت تلك الهجمات اإللكترونية العديد
مــن عناصر البنية التحتية واالقــتــصــاديــة فى
محالة لسرقة البيانات.
وبشكل عام يعد قطاع التصنيع فى مصر
ضــا لــهــذه النوعية
هــو األكــثــر تــضــررًا وتــعــر ً
من الهجمات ،وتاله قطاع التعليم ثم القطاعات الحكومية والقطاع
الــعــقــارى وقــطــاع تكنولوجيا الــمــعــلــومــات ،حيث يشتمل اإلره ــاب
اإللكترونى على العديد من التقنيات التى تعمل فى سياق التخطيط
ً
وصول
بدءا من نشر األفكار المتطرفة
والتحريض والتجنيد والتمويلً ،
إلى التنفيذ من خالل هجمات إلكترونية توجه إلى النظم العسكرية
وأيضا
والبنية االقتصادية والتحتية ومحطات توليد الكهرباء والمياه
ً
وسائل المواصالت واالتصاالت.
وعلى جانب آخر ذكرت الدراسة أن المملكة العربية السعودية تعرضت
لحوالى  100هجوم إلكترونى أمــنــى ،يستهدف بنية تحتية مهمة فى
محاولة لسرقة بيانات العديد من القطاعات.

تعرضت العديد من الــدول لسلسلة من الهجمات والسعودية الكثير من التقنيات الرقمية المنتشرة
اإللــكــتــرونــيــة ،وبالتحديد منذ منتصف عــام  2017فــى غالبية إن لــم يكن جميع أنــحــاء الــعــالــم ،ألنــه ال
تعرضت  99دولة ألكثر من  45ألف هجمة وذلك وفقا ً أحد يستطيع أن يبقى بمعزل عن عالم تحول بفضل
لخبراء األمن المعلوماتى ،حيث أعلنت شركة «كاسبر تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت إلى قرية صغيرة.
وألن الــتــحــول الــرقــمــى ســاح مـــزدوج فقد كــان له
سكاى البس» أن مصر من ضمن الدول التى تعرضت
لهذا الهجوم الذى ُعرف بالفيروس العالمى أو فيروس آثــاره السلبية حيث تم استخدام التكنولوجيا لتهديد
«انــتــزاع الــفــديــة» ،كما تعرضت لنفس الهجمة دول أمــن الـــدول واخــتــراق الــمــواقــع الــخــاصــة بــالــرؤســاء
والحكومات والـ ــوزارات بهدف التجسس
أخــرى من بينها بريطانيا وألمانيا وتركيا
عليها وتدميرها ،وعلى سبيل المثال تم
واليابان والهند والصين وفرنسا وإسبانيا
مــؤخـ ًـرا ت ــداول أنــبــاء عــن قيام «هــاكــر» أو
وروسيا.
اختراق مواقع
قرصان إلكترونى إيرانى باختراق موقع
وفيما يتعلق بــوضــع مصر على مؤشر
الجاهزية لألمن السيبرانى ،تعد مصر رؤساء الدول
وزارة الصحة المصرية ،وبغض النظر عن
مدى صحة مثل هذه الشائعات واألخبار،
واحــدة من أكثر الــدول األفريقية
عرضة والحكومات وكشف
ولــكــن الــمــؤكــد أن الــخــطــورة تــكــمــن فى
لخطر اإلرهـ ــاب اإللــكــتــرونــى ،حيث جاء
إمكانية االطالع على المعلومات والبيانات
ترتيبها  23من بين  155دولــة فى
مؤشرـى األسرار العسكرية
األســاســيــة خــاصــة األســـــرار العسكرية
الجاهزية الــصــادر عــن االتــحــاد الــدولـ
لــاتــصــاالت ،وهــو الــمــؤشــر ال ــذى يقيس واالقتصادية وانتهاك واألم ــن ــي ــة واالق ــت ــص ــادي ــة والــمــصــرفــيــة
والمالية ،مما يعرض األمن االستراتيجى
جهود الــدولــة واالســتــعــدادات التى قامت
واالقتصادى للدول ألخطار جسيمة.
بــهــا لــمــواجــهــة اإلرهــــاب اإللــكــتــرونــى من حرمة المجتمع
وال يقتصر األمـــر عــلــى الــبــعــد األمــنــى
خالل خمسة معايير هى المعيار القانونى
أيضا الجانب
هناك
ولكن
ـادى،
ـ
ـص
ـ
ـت
ـ
واالق
والمعيار التقنى والمعيار التنظيمى ومعيار
ً
االجتماعى والسياسى والثقافى ،حيث
بناء الــقــدرات ومعيار التعاون ،علما ً بأن
يمكن من خالل هذه البرمجيات اختراق
هذه المعايير قد تم تحديدها مسبقا ً من
بيانات المستشفيات والمدارس ومحطات
قبل األجندة العالمية لألمن السيبرانى،
توليد الــطــاقــة والــمــاء والــغــاز الطبيعى،
ويعكس الترتيب الــذى احتلته مصر فى
المؤشر مدى فعالية الجهود التى تقوم بها فى مجال لنشر حالة من البلبلة واالحتقان والتوتر فى المجتمع،
بــاإلضــافــة إلــى انــتــهــاك خصوصية وحــرمــة الحياة
األمن اإللكترونى.
وفــى السياق ذاتــه أكــدت الــدراســة على أنــه نتيجة الشخصية والعائلية ،ناهيك عــن الترويج لألفكار
للتطور التكنولوجى على مستوى العالم فقد كان الــشــاذة والمتطرفة والمنحلة بهدف طمس الهوية
من الطبيعى أن تتبنى معظم الــدول ومن بينها مصر الثقافية والنسق القيمى واألخالقى للمجتمعات.

انضمتا إلى االتفاقية العربية
لمكافحة الجرائم السيبرانية

قطاعات
التصنيع والتعليم
والعقارات األكثر
تضرراً

سياسات مواجهة التهديدات

الدستور املصرى ينص على أن أمن الفضاء املعلوماتى جزء من منظومة األمن القومى واالقتصادى
قسمت الورقة البحثية الجهود التى تبذلها
الــدول ومــن بينها مصر والسعودية لمواجهة
جــرائــم اإلرهــــاب اإللــكــتــرونــى ،إل ــى قسمين
األول هو الجهود القانونية النظرية أما الثانى
فيخص التدابير التنفيذية واإلجراءات الفعلية
المتبعة.
وفيما يتعلق بمصر وجــهــودهــا القانونية
تطرقت الدراسة إلى الدستور المطبق حاليا ً
وهو دستور  ،2014الذى ينص فى المادة 31
من نصوصه على أن أمن المعلومات الفضائى

جزء من منظومة األمن القومى واالقتصادى
للدولة ،تلتزم باتخاذ التدابير الالزمة للحفاظ
عليه على النحو الذى ينظمه القانون.
كــمــا وق ــع ــت مــصــر عــلــى ال ــع ــدي ــد من
االتــفــاقــيــات ف ــى هـــذا ال ــش ــأن م ــن بينها
االتفاقية العربية لمكافحة جــرائــم تقنية
المعلومات عــام  ،2014وأصـــدرت قانون
مــكــافــحــة ج ــرائ ــم الــمــعــلــومــات لــتــجــريــم
الممارسات اإللكترونية غير المشروعة ومن
بينها إنشاء مواقع تحض على العنف وكذلك

عمليات الــتــزويــر اإللــكــتــرونــى ع ــاوة على
جرائم االختراق وغيرها.
وعلى الصعيد التنفيذى تمثلت أهم الجهود
ف ــى وض ــع االســتــراتــيــجــيــة الــوطــنــيــة لــأمــن
السيبرانى مــن عــام  2017إلــى عــام ،2021
كما أنــشــأت وزارة االتــصــاالت وتكنولوجيا
المعلومات المركز الوطنى لالستعداد لطوارئ
الحاسبات والشبكات ،من أجل مواجهة خطر
اإلرهاب اإللكترونى.
وفى ديسمبر عام  2014تم إنشاء مجلس

أعــلــى لــأمــن الــســيــبــرانــى ،والـــــذى يــعــرف
بــأنــه جــهــاز أمــن البنية التحتية لالتصاالت
وتكنولوجيا المعلومات ويهدف إلى التصدى
للهجمات اإللكترونية ووضع الخطط والبرامج
ال ــازم ــة لــذلــك واإلشــــــراف عــلــى تنفيذها
وتحديثها المستمر ،فيما تحرص مصر على
المشاركة الدولية واإلقليمية وتعزيز التعاون
الدولى من أجل حماية األمن السيبرانى.
وتنتقل الدراسة من القاهرة إلى الرياض
حيث انضمت المملكة العربية السعودية هى

األخرى إلى االتفاقية العربية لمكافحة جرائم
تقنية المعلومات وانضمت أيضا ً إلــى نظام
مكافحة الجرائم المعلوماتية.
وعلى الجانب التنفيذى عملت المملكة على
التصدى لجرائم الفضاء المعلوماتى من خالل
وزارتـــى االتــصــاالت والمعلومات السعودية
وكذا وزارة التعليم العالى ،ولديها أيضا ً هيئة
االتصاالت وتقنية المعلومات السعودية ،كما
يلعب المجتمع المدنى السعودى دورا كبيرا
فى مكافحة هذه الجرائم.

تفاصيل خطة الجماعات اإلرهابية
الستخدام الفضاء اإللكترونى
الحرب الدعائية تستهدف تجنيد
املراهقني والحصول على التمويل
حول أبرز الوسائل التى تستخدمها الجماعات اإلرهابية لالستفادة
من الفضاء اإلليكترونى فى ارتكاب جرائمها أوضحت الدراسة أن
عنصر التنسيق واالتصال يأتى فى مقدمة هذه المخططات ،حيث
تستخدمه الخاليا اإلرهابية لتنظيم عملياتها والتخطيط لها وتحقيق
التواصل بين أعضائها ،من أجل تفادى مخاطر اللقاءات المباشرة،
كما أن تلك الوسائل يصعب تتبعها.
أمــا العنصر الثانى فهو الترويج اإلعــامــى فيستخدم فــى نشر
البيانات الخاصة بالجماعات فضالً عن الترويج أليدلوجياتها ،عالوة
على نشر األخبار الكاذبة والشائعات من أجل بث الفتنة واالحتقان
والتحريض على العنف.
وتتصاعد خطورة هذه التقنيات حال تمكن الجماعات المعادية من
اختراق المواقع اإللكترونية والشبكات المعلوماتية للدول المستهدفة
من أجل تدمير البنية التحتية المعلوماتية للجهات الحكومية والخاصة
أيضا ً أو بقصد التجسس على األســرار والحصول على المعلومات
الحساسة.
وبما أن حرب التكنولوجيا تفوق الحرب العسكرية خطورة ،جاء
عنصر الحرب الدعائية ضمن أخطر االستراتيجيات التى تستخدمها
الجماعات اإلرهابية ،حيث تستهدف غايتين فى غاية الخطورة تتمثل
األولــى فى جذب العناصر الجديدة خاصةً من القصر والمراهقين
لتجنيدهم وضمهم للجماعة ،أما الثانية فتتعلق بالحصول على الدعم
والموارد المالية عن طريق التحويالت اإللكترونية.
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رموز عهد «مبارك» ينتظرون تحديد مصيرهم أمام القضاء
محكمة النقض تنظر طعون النيابة والعادىل فى «االستيالء على أموال الداخلية»

وزير التنمية المحلية يوبخ
 3محافظين بسبب القمامة
شعراوى يهدد املحافظني بعدم البقاء فى
مناصبهم :عندى أوردر بإقصاء املهملني
نسرين إمام

العادلى
الشريف

استمرار محاكمة إبراهيم
سليمان فى «الحزام األخضر»
كريم سعيد
تشهد األيام القادمة ،عقد جلسات ساخنة أمام
المحاكم ،لنظر قضايا خاصة بالعديد من رموز
نظام حسنى مبارك ،حيث تعقد محكمة النقض،
أولــى جلسات نظر طعون النيابة العامة وحبيب
العادلى وآخرين فى قضية االستيالء على أموال
الداخلية فى  24مارس الحالى.
كانت محكمة جنايات الجيزة أصــدرت حكما
بتغريم حبيب العادلى وزير الداخلية األسبق و8
موظفين بالوزارة  500جنيه لكل منهم فى اتهامهم
باالستيالء وتسهيل االستيالء على المال العام
بوزارة الداخلية.
كــمــا أل ــزم ــت الــمــحــكــمــة ،م ــدي ــر حــســابــات
بـ»الداخلية» ،برد مبلغ  62مليون جنيه مصرى
و 120ألفا ً و 212جنيهاً ،كما ألزمت بتغريمه مبلغا ً
مماثالً ،وعزله من وظيفته.

سليمان

كانت محكمة النقض ألغت الحكم الجنائى
الصادر بمعاقبة حبيب العادلى بالسجن المشدد
لــمــدة  7ســنــوات ،وأم ــرت بــإعــادة محاكمته فى
القضية أمام إحدى دوائر محاكم الجنايات غير
التى سبق وأصدرت حكمها بإدانته.
وسبق أن أصــدرت محكمة جنايات القاهرة،
حكما ً بمعاقبة العادلى ،ورئيس اإلدارة المركزية
للحسابات والميزانية ب ــوزارة الداخلية ،وكبير
الباحثين باإلدارة المركزية للحسابات والميزانية
(حضورياً) بالسجن المشدد لمدة  7سنوات لكل
منهم ،وإلزامهم برد مبلغ  195مليونا و 936ألف
جنيه بالتضامن فيما بينهم ،وتغريمهم مبلغا ً
مساويا ً بالتضامن فيما بينهم.
أما محكمة النقض ،فسوف تعقد جلسة فى 17
مارس الحالى ،لنظر طعن صفوت الشريف وزير
اإلعــام األسبق ،على حكم سجنه  3سنوات فى
قضية اتهامه بالكسب غير المشروع.
كانت محكمة الجنايات فــى سبتمبر ،2018

رفضت إجبارها على إجازة بدون
أجر واإلقامة فى منزل الزوجية

انتهاء شهر العسل
بين وزير التطوير
ومستشارته الحسناء
لم يكن حديث أعلى صوتا فى ديــوان عــام الــوزارة
العتيقة ذات المبانى األثرية ،من حديث الموظفين
والــقــيــادات على حــد ســواء عــن الــوزيــر الهمام قائد
التطوير وزوجته السرية ،التى كانت فى يوم من األيام
سكرتيرته ثم أصبحت مستشارته األولى.
حيث شهدت األيــام األخيرة بين الثنائى حالة من
التوتر ظهرت بوضوح برغم حالة التكتم الشديد
عليها.
وأطلق كبار موظفى الوزارة العريقة على حالة التوتر
بين الوزير والسيدة الحسناء ،انتهاء شهر العسل بعد
مرور أكثر من عام ونصف العام على الزواج السرى.
وقالت مصادر مطلعة إن الوزير طلب من الحسناء
تقديم استقالتها بعد ان اصبحت مثار انتباه وحديث
جميع من يعملون فى الــديــوان العام ،اال انها رفضت
واصرت على االستمرار فى عملها كمستشارة نشيطة،
يتمثل نشاطها فى سفرياتها المستمرة فى ماموريات
خارج البالد النهاء العديد من مراسم البروتوكوالت
التى عقدها الوزير او التى سيعقدها ضمن االجندة
المستقبلية للوزارة.
المصادر أكدت أن هناك أسبابا أخرى دفعت الوزير
إلجبار السيدة الحسناء ،من بينها الغيرة الشديدة
عليها التى لم تظهر سوى فى الشهور األخيرة ،وعرض
عليها منحها إجازة مؤقتة واالكتفاء بقضاء وقتها بين
الفسح والسفريات ومنزل الزوجية الفخم الذى أعده
لها فى جادرن سيتى ،بالقرب من مكان عملهما.
يأتى ذلك فى الوقت الذى أكد فيه المصدر أنه كان
هناك سببا عرض الوزير لإلحراج الشديد تمثل فى
كشف الحسناء عن فشل أحد مشروعات الوزير المهم
فى التطوير ،وطالبت بإلغاء هذا المشروع قبل فوات
األوان ،الذى قد يتسبب فى سخط عام بين األسر ضده
ووقتها لن يستطيع أن يوقف طوفان الغضب ،بينما
أصر فى كبر وتعال على موقفه واتهامها بقلة الخبرة
واالنجرار وراء عواطفها التى لن تجدى معه حتى لو
وصل األمر إلى إعالن استقالته من منصبه.

صفوت الشريف يحلم بإسدال
الستار على قضية الكسب غري املشروع

قد عاقبت صفوت الشريف ،بالسجن  3سنوات
التهامه باستغالل موقعه الوظيفى وتحقيق كسب
غير مــشــروع ،بموجب االتــهــامــات المنسوبة له
فى القضية بتحقيقه وأسرته ثــروات ال تناسب
مصادر دخله.
فــى ه ــذا الــســيــاق تــواصــل محكمة جــنــايــات
القاهرة ،المنعقدة بالتجمع الخامس ،محاكمة
وزيــر اإلسكان األسبق محمد إبراهيم سليمان،
ورجــل األعمال سمير زكى عبدالقوى ،بالقضية
المعروفة إعالميا بـ «الحزام األخضر» ،فى جلسة
 26مارس الحالى.
وي ــواج ــه ال ــوزي ــر األســبــق محمد إبــراهــيــم
سليمان ،ورجــل األعمال «سمير زكى « رئيس
مــجــلــس إدارة شــركــة ال ــس ــادس مــن أكــتــوبــر
الــزراعــيــة لالستصالح والتعمير ،وثــاث من
مسؤولى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة،
اتهامات بالتربح واإلضرار بالمال العام ،وذلك
عن طريق بيع مساحات كبيرة من األراضــى

بمنطقة «الحزام األخضر» بأقل من سعرها.
ويحاكم فى القضية كل من «إبراهيم سليمان
وزيــر اإلسكان األسبق ،ورجــل األعمال سمير
زكــى عبد الــقــوى رئــيــس مجلس إدارة شركة
الــســادس مــن أكــتــوبــر الــزراعــيــة لالستصالح
والــتــعــمــيــر ،والــشــافــعــى عــبــد الــحــى سليمان
ال ــدك ــرورى ،ومحمد الــعــربــى محمد سليمان
الــعــربــى ،ولــيــلــى كــامــل بــرســوم ،رؤسـ ــاء هيئة
المجتمعات العمرانية السابقين ،التهامهم
بالتربح واإلضـــرار العمدى بالمال الــعــام بما
قيمته  28مليون جنيه ،ج ــراء بيع مساحات
كبيرة من األراض ــى بمنطقة الــحــزام األخضر
بأقل من سعر بيعها الحقيقى فى السوق.
كشفت التحقيقات عــن وجـــود الــعــديــد من
الــمــخــالــفــات األخـــــرى الــمــتــعــلــقــة بتخصيص
األرض والــتــعــامــات الــتــى ج ــرت بــشــأنــهــا من
هيئة المجتمعات العمرانية والمتهم سمير زكى
والشركة التى يرأس مجلس إدارتها.
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خالل اجتماعه بعدد من المحافظين،
انــتــقــد ال ــل ــواء مــحــمــود ش ــع ــراوى وزيــر
التنمية المحلية أداء بعض المحافظين
وتــبــاطــؤهــم ف ــى االســتــجــابــة لــشــكــاوى
المواطنين ،بينما هدد ثالثة محافظين
بــرفــع تــقــريــر أســمــاه الــبــعــض التقرير
األســود ضدهم لرئيس مجلس الــوزراء
من أجل إقصائهم من مناصبهم.
وقــالــت مــصــادر مــســئــولــة إن الــوزيــر
حــرص خــال الشهرين الماضين وبعد
إج ــراء التعديل الــــوزارى األخــيــر ،على
عمل جلسات وورش عمل للوقوف على
أوضاع المحافظات واستعدادتها للسير
فــى خــط مــتــوازى مــع خطة الــدولــة فى
استراتيجية  2030للتنمية االقتصادي
واإلصـــاح اإلدارى وخاللها استعرض
تقارير المتابعة عن األداء.
وأضــافــت الــمــصــادر أن الجلسة التى
جمعت الــوزيــر بمحافظى إقــلــيــم الــوجــه
البحرى والــقــنــاة شــهــدت ارتفاعا
فــــى درج ـ ـ ــة االنـ ــتـ ــقـ ــاد مــن
الــوزيــر لــثــاثــة محافظين
ه ــم مــحــافــظ والــبــحــيــرة
ودمياط والشرقية على
اعــتــبــار أنــهــم الــذيــن لم
تطالهم تغييرات فى
ح ــرك ــة الــمــحــافــظــيــن
الــتــى سبقت التعديل
الوزارى.
وأشــــــارت الــمــصــادر
إل ــى أن السبب

الرئيسى لهجوم الــوزيــر عليهم وتهديهم
باإلقصاء ،أن درجــات تقرير المتابعة فى
إيقاف مخالفات البناء ومنظومة النظافة
والقمامة جاءت سلبية للمحافظين الثالثة،
حــيــث بلغت نسبة الــتــعــدى عــلــى أراض ــى
وأمالك الدولة والمبانى المخالفة بنسبة
 %68لمحافظة الــشــرقــيــة ،بينما فشلت
منظومة النظافة ورفع القمامة فى توفيق
أوضاعها ولــم يستطع المحافظ الضرب
بيد من حديد على شركات النظافة فى
الــوقــت ال ــذى اكــد فيه المحافظ ضعف
وقلة إمكانات اآلالت والمعدات التى لم
تستطع أن تقف فى مواجهة تالل القمامة
المنتشرة.
وكــانــت نفس التهم موجهة لمحافظى
البحيرة ودمياط ،حيث أكد الوزير صراحة
أن الرئيس كلف وأعطى تعليماته للدكتور
مصطفى مدبولى بإقصاء أى محافظ أو
مسئول أو نائب محافظ إذا تهاون فى أداء
واجبه الوظيفى.
يــأتــى ذل ــك فــى الــوقــت الـــذى أعلنت
فيه لجنة التصالح فى مخالفات البناء،
وقطاع التفتيش فى التنمية المحلية أن
ال ــوزارة لم تتلق ســوى  300ألف
طلب على مستوى محافظات
الجمهورية ،مؤكدة ان الفترة
الــمــقــبــلــة ســتــشــهــد إن ــج ــازا
كبيرا فى ملف التصالح مع
مخالفات الــبــنــاء وتسهيل
إجـــراءات التقنين ،خاصة
أن الــرئــيــس عــبــدالــفــتــاح
الــســيــســى وجــــه ب ــض ــرورة
تسهيل تلك اإلجــراءات ،ووجه
بتحقيق رضا المواطنين.

شعراوى

خفايا القبض على «خلية إخوانية مصرية» فى السودان

معظم أعضاء الخلية من املشاركني فى اعتصامى رابعة والنهضة بعد عزل محمد مرسى

عدد من عناصر الجماعة اإلرهابية تم ضبطهم بجوازات سفر مزورة ودخلوا عرب دولة أوغندا
إيمان عاطف
كشف عضو مجلس السيادة الحاكم فى الــســودان،
محمد الفكى سليمان قوله أن معظم مسئولى النظام
السودانى السابق تــورطــوا فى قضايا فساد مالى أو
إدارى ،أو فى انتهاكات أمنية أو حقوقية ،أو على األقل
منح التسهيالت لكوادر الحزب ،أو ألقاربهم ،لتمكينهم
داخل مؤسسات الدولة وهيئاتها.
وأكد تشكيل  48لجنة الجتثاث آثار النظام السابق،
واســتــرداد مليارات الـــدوالرات المنهوبة فى الخارج،
وتريليونات الجنيهات السودانية فى الداخل.
وقــال المسئول السودانى فى حــوار نشرته جريدة
«الــشــرق األوس ــط» إن إخــوان الــســودان «بعد انقالبهم
على النظام الديمقراطى ،فى  30يونيو  ،1989كانت
خطة (التمكين) ،جاهزة للتنفيذ ،وفق تفاسير سياسية
وأسانيد دينية ،نابعة من تفسيرهم للمواطنة ،وتعنى
لديهم عناصر حزبهم ،وليس غيرهم ..ونتيجة لهذا
التمكين استأثروا بــمــوارد الــدولــة ،وقــامــوا بعزل كبار
الموظفين فى المؤسسات االستراتيجية واستبدلوا
كــوادرهــم بهم ،حتى يتسنى لهم تمرير مخططاتهم..
ومــن ثم تحول مشروع التمكين ،إلــى مشروع لتسهيل
السرقة».
وفى إشارة مباشرة إلى دور النظام السودانى السابق
فــى حماية وإيـــواء عناصر إرهــابــيــة وخــايــا إخوانية
هاربة من مصر ،كشف مصدر مطلع على قضية خلية
اإلخـــوان اإلرهــابــيــة المضبوطة فــى الــســودان ،والتى
تضم مصريين ،عــن أنــه لــم يتم إعــان تفاصيل حول
الخلية ،حتى ال يعرقلوا التحقيقات للوصول إلى باقى
عناصر الخلية ،الفتا ً إلى أن معظم أعضاء هذه الخلية
من المصريين ،من المشاركين فى اعتصامى رابعة
والنهضة بعد عزل محمد مرسى.
فى هذا السياق كشف تقرير صادر عن مركز المزماة
لــلــدراســات أنــه عقب سقوط نظام البشير اتضح أن

مخطط التمكين للتنظيم فى الساحة السودانية اشتمل
عــلــى مــســارات عــديــدة ،مــن بينها احــتــضــان الخاليا
والمجموعات اإلخوانية التى تضم الهاربين من مصر،
وكذلك ممارسة أعمال تجارية وإنشاء شركات للهيمنة
على االقتصاد السودانى ،إلى جانب النهج المعروف
ل ــدى اإلخـــــوان ،المتمثل بــالــســيــطــرة عــلــى الــنــقــابــات
والجمعيات وقطاع األوقاف واإلرشاد الدينى ،والسيطرة
على المناصب والمواقع الحساسة فى األجهزة األمنية
وزراعة االتباع فى مختلف القطاعات الحكومية للدولة.
وفــى إطــار الكشف عن خلية اإلخ ــوان الهاربين فى
الــســودان ،شهدت الفترة الماضية مفاوضات لتسليم
عــدد مــن عناصر الجماعة اإلرهــابــيــة فــى الــســودان،

بعدما تم ضبط بعضهم بجوازات سفر مــزورة ،ودخلوا
عبر دولــة أوغندا ،والبعض اآلخــر دخلوا عبر عمليات
تهريب حــدوديــة ،مشيراً إلــى أن القبض على الخلية
اإلرهابية فى السودان جاء بعد فترة وجيزة من إلقاء
القبض على خلية الجماعة اإلرهــابــيــة فــى الكويت،
مشدداً على أن تجرى تحريات مشتركة بين الجانبين
المصرى والسودانى ،فى ضوء اتفاقية األمن والشراكة
بين البلدين.
وقــال العقيد حاتم صابر ،خبير مكافحة اإلرهــاب
الدولى :إن تنظيم اإلخــوان تلقى ضربة موجعة بإنهاء
حكم الرئيس السابق السودانى عمر البشير ،وأوضح أن
التنظيم بالتنسيق مع التنظيم الدولى فى مصر ،يخطط

خطة الحتضان الخاليا واملجموعات اإلخوانية
التى تضم الهاربني من مصر
تحريات مشتركة بين
الجانبين المصرى
والسودانى فى
ضوء اتفاقية األمن
والشراكة بين البلدين

لشن هجمات داخل العمق السودانى ،موضحا ً أن إخوان
السودان يتبعون نفس ما فعله إخوان مصر ،بعد القضاء
على التنظيم عبر هجمات الذئاب المنفردة والخاليا
النوعية.
ولفت خبير مكافحة اإلرهاب الدولى ،إلى أن تنظيم
اإلخ ــوان كــان متوغالً أثناء حكم البشير ،وكــان يمهد
الطريق لتوغل الدولة التركية فى السودان ،مشيراً إلى
تنبه األجهزة األمنية فى السودان لخطر تنظيم اإلخوان،
وبــدأت فى مواجهته بخطوات استباقية لحماية األمن
القومى.
وكانت السلطات السودانية ضبطت فى منزل أحد
عناصر المجموعة «عــبــوات وأحــزمــة ناسفة ومــواد
كيميائية وأجــهــزة إلكترونية وخــرائــط لبعض المدن
السودانية».
فى السياق ذاته ،قال سامح عيد ،الباحث فى شئون
جــمــاعــات اإلســـام السياسى والمنشق عــن جماعة
اإلخــــوان :إن الخلية المقبوض عليها فــى الــســودان
من قبل جماعة اإلخ ــوان اإلرهــابــيــة ،تأتى ضمن عدة
خاليا موجودة فى المحيط الجغرافى لمصر ،مشيراً
إلــى أن الــحــدود بين مصر والــســودان
مترامية األطراف ،استغلتها الجماعة
اإلرهابية فى تهريب مئات العناصر
المحكوم عليها فى قضايا إرهاب
فى مصر.
وأض ـ ــاف عــيــد ،أن ال ــس ــودان
شــكــلــت ال ــم ــاذ اآلمــــن للطبقة
الــوســطــى مــن جــمــاعــة اإلخ ـ ــوان بعد
ثورة  30يونيو ،حيث تم استخدامها لتهريب
الطالب وغير الحاصلين على درجات علمية
كبرى ،فى الوقت الذى هرب رجال األعمال
إل ــى مــالــيــزيــا ،بينما ذه ــب اإلعــامــيــون
إلــى تركيا ،ومــن ثــم فــإن تشكيل الخلية
الــمــوجــودة فــى الـــســـودان ،أغــلــبــهــا من
الطالب والشخصيات غير المعروفة.
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ً
احتفال بيوم المرأة المصرية

حكايات وأسرار
فى حياة هوانم مصر
يمكن اعتبار شهر مارس هو شهر نسائى بامتياز ،حيث يحتفل خالله العالم بيوم المرأة العالمى
ومن بعده عيد األم ،وبينهما يحل يوم المرأة المصرية فى السادس عشر منه ،وبمناسبة هذه
األجواء النسوية ،وألن معانى التضحية والحب ترتبط بكل ما هو أنثوى ،حاولنا االقتراب من أسرار
وتفاصيل الحياة الخاصة لسيدات قصر الرئاسة ،أو زوجات رؤساء مصر «الهوانم».

إيمان بدر

تفاصيل الحياة الخاصة والعائلية لزوجات الرؤساء من محمد نجيب إلى السيسى

عائشة لبيب بنت الفارس التى ورثت  500فدان وحرمت من ثروتها بسبب زواجها
حزنـا على أوالدها
مارست دور السيدة األولى لـ 19شهرًا فقط وماتت ً
لــم تــكــن أول ســيــدة حملت لــقــب سيدة
مصر األولى هى الزوجة األولى ألول رؤساء
جمهورية مصر العربية ،حيث كان الرئيس
متزوجا قبلها
األسبق الراحل محمد نجيب
ً
بسيدة أخ ــرى تــدعــى زيــنــب أحــمــد ،ولكنه
وقتها لم يكن قد تولى رئاسة الجمهورية
وبالتالى لم تحمل زينب لقب سيدة مصر
األولى ،كما لم ينجب منها أبناء ،وبعد طالقه
لها بأربعين يوما ً فقط تزوج من عائشة لبيب
ابنة أحــد القادة بسالح الفرسان بالجيش
المصرى ،وشقيقة محمود لبيب الــذى كان
صدي ًقا للواء محمد نجيب.
وألنها من أســرة ميسورة الحال ووالدها
كــــان أحــــد ك ــب ــار ال ــض ــب ــاط ع ــرف ــت بعد
زواجــهــا منه بلقب عائشة هــانــم ،وعلى ما
يــبــدو كــانــت تــنــتــوى أن تــشــارك فــى العمل
العام واالجتماعى حيث سافرت معه إلى
الــســعــوديــة ألداء فــريــضــة الــحــج ،وكــانــت
تستقبل معه الــمــلــوك وال ــرؤس ــاء وتحضر
حــفــات الــرئــاســة وال ــم ــآدب ،ولــكــن القدر
لــم يمهلها حيث مــارســت هــذا ال ــدور لمدة

 19شهر فقط ،منذ تولى «نجيب» رئاسة
الجمهورية فى  18يونيو  53حتى إقالته فى
 14نوفمبر .54
وبــعــد إقــالــتــه عـــادت لتعيش فــتــرة فى
مــنــزل والــدهــا بحلمية الــزيــتــون مــع أمها
األرملة وشقيقاتها الثالثة عزيزة وفاطمة

جيهان صفوت صاحبة الجمعيات والمبادرات والمشروعات
التى مازال قانون األحوال الشخصية يحمل اسمها
قالوا إنها حصلت على
الليسانس وهى «قاعدة
فى البيت» فأصرت على
مناقشة الدكتوراه بعد
رحيل زوجها بـ 5سنوات
بالرغم مــن انتقاد بعض رمــوز التيار
الناصرى والمتأسلمين للسيدة جيهان
الـــســـادات ،أو جــيــهــان صــفــوت رؤوف،
ولكن تبقى أيقونة للحب ونموذج للمرأة
الناجحة الواعية ،حيث روت أنها كانت
تهوى العمل الخيرى وتجمع التبرعات
للفقراء منذ طفولتها ،وحينما تزوجت من
أنور السادات وقفت بجواره حتى عاد إلى
الجيش ،واستطاعت أن تكمل دراستها
الجامعية وحصلت على ليسانس األدب
العربى من جامعة القاهرة عــام ،1977
إبـ ــان فــتــرة حــكــم زوج ــه ــا ،وبــعــد رحيله
أُشــيــع أن جيهان جاءتها الــشــهــادة وهى
فى المنزل ،ولكن ألنها محاربة وتجيد
خوض التحديات ،أصرت على استكمال
الدراسات العليا فى جامعات مصر وبعد
رحيل زوجها ،حيث حصلت على الدكتوراه
فــى األدب المقارن مــن جامعة القاهرة
عام  ،1986تحت إشراف األديبة الكبيرة
سهير القلماوى ،وعملت محاضرة فى
جامعة القاهرة ثم أستاذ زائر بالجامعة
األمريكية وسافرت لتلقى محاضرات فى
جامعة والية كارولينا األمريكية.
أمــــا خــــال ال ــف ــت ــرة ال ــت ــى عــاشــتــهــا
مــع الــرئــيــس ال ــس ــادات ،بوصفها سيدة
مصر األولـــى فقد كــان لها الــعــديــد من
المساهمات فى العمل العام واالجتماعى
والــخــيــرى ،حيث دافــعــت عــن حــق المرأة
فى التعليم والعمل والتمكين السياسى
وأنشأت جمعية «الوفاء واألمــل» لرعاية
ذوى االحــتــيــاجــات الــخــاصــة ،وأدخــلــت
حــضــانــات األطـــفـــال الــمــبــتــســريــن إلــى

المستشفيات الحكومية المجانية.
وتــردد أنها كانت صاحبة فكرة قانون
األحــوال الشخصية أو قانون «الشقة من
حق الــزوجــة» الــذى مــازال يعرف بقانون
جــيــهــان ،ويــجــرى تعديله اآلن ،بــعــد أن
أصبح أحد أسباب ارتفاع نسبة الطالق،
وإن كانت السيدة جيهان قد نفت عالقتها
بهذا القانون وقالت إن عائشة راتب وزيرة
الــشــئــون االجــتــمــاعــيــة آنـ ــذاك هــى التى
أعدته وتقدمت بــه ،أمــا زوجها الرئيس
السادات فقد أكد فى أكثر من حــوار أن
زوجــتــه ال تــشــارك فــى شــئــون الحكم أو
السياسة ونشاطها فقط اجتماعى خدمى
خيرى ،واهتماماتها تتلخص فى شئون
المرأة والصحة وتنظيم األسرة.
أما عن أبرز هوايات السيدة جيهان
فهى تهوى القراءة والكتابة والسباحة
واقــتــنــاء الكتب الــنــادرة وعــانــت لفترة
طــويــلــة م ــن ت ــروي ــج شــائــعــات وصــلــت
لمزاعم أنــهــا تــزوجــت بعد الــســادات،
ولــكــنــهــا ردت بــابــتــســامــتــهــا الــواثــقــة
«هاتولى راجل زى أنور وأنا اتجوزه».
ولم تكن جيهان عاشقة لزوجها على
المستوى العاطفى واإلنــســانــى فقط
ولكنها كانت مقتنعة بمواقفه السياسية
وانــحــيــازاتــه لــلــســام م ــع إســرائــيــل،
وعبرت عن ذلك فى كتابها «أملى فى
السالم» ،كما روت مذكراتها الشخصية
وتــحــدثــت عــن دورهـ ــا المجتمعى فى
كــتــابــهــا الــشــهــيــر «س ــي ــدة م ــن مــصــر»
الــذى كــان أحــد مصادر سيناريو فيلم
«أيام السادات».

وخــديــجــة ،وبــالــرغــم مــن أن هــذه األســرة
ورث ــت مساحات مــن األراضـــى الزراعية
تبلغ  512فدانا وبيتا كبيرا بالحلمية ولكن
تم وضع جميع ممتلكاتهم تحت الحراسة
بسبب الخالفات التى نشبت بين «نجيب»
وباقى أعضاء مجلس قيادة الثورة برئاسة

جمال عبد الناصر.
وانتقلت «عائشة» لتعيش مع زوجها بمقر
تحديد إقامته بقصر زينب الوكيل بمنطقة
المرج ،وتحملت قسوة الحياة وضيق الحال
وسجن ابنها األكبر فاروق ألسباب سياسية
وموته داخل محبسه ،ولكنها لم تحتمل مقتل
ابنها الثانى على فى حادث مدبر بألمانيا،
وحــرمــانــهــم مــن اســتــام جثمانه وتشييعه
إلــى القبر ،حيث أصيبت بمرض السمنة
المفرطة الناتجة عن االكتئاب ،ورحلت عن
الحياة عام .1971
وظل الرئيس الراحل يذكرها حتى وفاته
وكتب عنها فى كتابه «كنت رئيسا ً لمصر»
أنها فارسة بنت فــارس ،تحملت معه ماال
يتحمله أقوى الرجال ،واستطاعت أن تتحمل
الفقر والــظــروف البائسة لكن لــم يقهرها
سجن
س ــوى الــحــزن عــلــى أبــنــائــهــا ،الــذيــن ُ
أحدهم وقُتل اآلخــر فى حياتها ،أمــا االبن
بؤسا
الثالث يوسف فعاش حياة لم تكن أقل ً
من حياة والديه ،حتى انتقل إلى جــوار ربه
ليلحق بأسرته.

سوزان ثابت «الباليرينا» التى
تقمصت دور الملكة نازلى
لم تحب لقب السيدة األولى وفضلت عليه «الهانم»

ول ــدت ســـوزان صــالــح ثــابــت ألب طبيب
مــصــرى وأم كــانــت تــعــمــل مــمــرضــة وهــى
البريطانية ليلى ماى بالمز ،ولدت بمدينة
مــطــاى بمحافظة المنيا بمصر فــى 28
فــبــرايــر  1941حــيــث ك ــان والــدهــا يــدرس
الــطــب فــى جــامــعــة كــارديــف البريطانية،
وهناك تعرف على زوجته اإلنجليزية ،التى
تنتمى لمقاطعة ويلز ،وأنجبت له ســوزان
وشقيقها األكــبــر الطيار منير الــذى عمل
رئيسا للجنة األوليمبية إبان حكم الرئيس
ً
األسبق الراحل حسنى مبارك.
أمــا س ــوزان فقد حصلت على الثانوية
األمريكية من مدرسة سانت كلير بمصر
الجديدة ،وكانت متفوقة فى فن الباليه،
واشتهرت كواحدة من أبرز راقصات الباليه
فى فترة طفولتها وصباها ،وظلت تمارسه
حــتــى التحقت بــالــجــامــعــة ،حــيــث حصلت
عــلــى شــهــادة الــبــكــالــوريــوس مــن الجامعة
األمريكية بــالــقــاهــرة ،فــى مــجــال الخدمة
االجــتــمــاعــيــة ،وعــنــدمــا تــم تعيين حسنى
مبارك نائبا ً للرئيس السادات فى عام 1977
حــازت الماجستير فــى علم االجــتــمــاع من
نفس الجامعة.
لم تكن سوزان ،سعيدة بلقب سيدة مصر
األولـ ــى ،الرتــبــاطــه فــى أذهـــان المصريين
بالسيدة جيهان ،لذلك كانت تفضل لقب
الهانم ،وط ــوال فترة حكم زوجــهــا تفرغت
للعمل االجتماعى فى مجال حقوق المرأة
والطفل ومجال القراءة ومحو األمية.
وتـــرأســـت الــمــركــز الــقــومــى للطفولة

واألم ــوم ــة ،كــمــا تــرأســت اللجنة القومية
لــلــمــرأة الــمــصــريــة ،وتــولــت منصب رئيس
المؤتمر القومى لــلــمــرأة ،وتعد المؤسس
والرئيس لجمعية الرعاية المتكاملة التى
تأسست عام  1977بهدف تقديم خدمات
متنوعة ومختلفة فى المجاالت االجتماعية
والثقافية والصحية ألطفال المدارس ،كما
ترأست جمعية الهالل األحمر المصرى.
وفى الشأن الثقافى دشنت مشروع مكتبة
األســرة من خالل مهرجان القراءة للجميع
عام  ،1993وهو مشروع بالتعاون مع الهيئة
المصرية للكتاب بــهــدف طبع الكتب من
جميع فروع العلم واألدب بأسعار زهيدة.
وب ــال ــرغ ــم م ــن تــمــيــزهــا ف ــى الــنــشــاط
االجتماعى والثقافى ،كانت س ــوزان أحد
أسباب الثورة على زوجها وإسقاط نظامه،
حيث حلمت بــأن تبقى فى قصر الرئاسة
بعد رحيله بوصفها أم الرئيس الجديد ،على
غرار الملكة نازلى التى منحت نفسها لقب
الملكة األم ،ومن أجل هذا الحلم خططت
ســوزان لتوريث الحكم لنجلها جمال ،فكان
ذلك المسمار األخير فى عرش مبارك.
وبــعــد ث ــورة  25يــنــايــر 2011وجــه جهاز
الكسب غير الــمــشــروع لها تهمة التربح
مــن منصب زوجــهــا ولــكــن تــمــت تبرئتها،
واختفت عن األضــواء لسنوات ،ولــم تظهر
إال مــؤخـ ًـرا إب ــان الــجــنــازة العسكرية التى
شيع بها «مبارك» إلى مثواه األخير ،حيث
ُ
نشرت صورة لها تصافح الرئيس عبدالفتاح
السيسى وتتلقى منه العزاء.

تحية كاظم ال تزال تثير الجدل حول أصولها
الشيعية رغم مرور ربع قرن على رحيلها
تعلمت الفرنسية واإلنجليزية واختارت البعد
عن األضواء من أجل البيت واألوالد

تتردد من آن آلخر أحاديث حول زوجة الرئيس
الــراحــل جــمــال عبد الــنــاصــر وهــل كــانــت شيعية
المذهب ،علما ً بأن زواجه منها دون االلتفات لهذه
الجزئية يؤكد على أن مصر كانت دولــة مدنية
متسقة ال تعرف االنقسام الطائفى أو المذهبى.
ومــن المعروف أن السيدة تحية محمد كاظم
هى ابنة تاجر سجاد إيرانى من مدينة أصفهان،
هاجر والده إلى مصر وعاش باإلسكندرية ،حيث
نشأ والــد تحية وأصبح من كبار تجار السجاد،
وت ــزوج مــن والدتها وهــى سيدة مــن طنطا تدعى
فاطمة.
أنجبت له عبد الحميد وشقيقته تحية وشقيقة
أخــرى كانت تكبرها بعدة أع ــوام ولــهــذا السبب
رفض األب زواج تحية من اليوزباشى جمال عبد
الناصر ،ألن شقيقتها الكبرى لم تكن قد تزوجت،
وحين تزوجت الكبرى عــاد عبد الناصر ليطلب
يدها ،وكــان والدها قد توفى ولكن شقيقها عبد
الحميد اشترط موافقة عبد الحميد بك كارزونى
رئيس الجالية اإليرانية فى مصر ،وما يعزز فكرة
اعتناق األس ــرة للمذهب الشيعى أن جدهم هو
المرجع الشيعى العالمة الجعفرى كاظم رشتى.
وبــالــفــعــل حــصــل «نــاصــر» عــلــى مــوافــقــة زعيم
الجالية اإليرانية ،وتزوج السيدة تحية التى فضلت
االبتعاد عن العمل العام وآثرت البقاء فى المنزل
لالهتمام بأبنائها ورعايتهم ،حيث كانت تتولى

تعليمهم اللغة الفرنسية التى أجادتها من خالل
دراستها بمدرسة سان جوزيف باإلسكندرية ،كما
كانت تجيد اإلنجليزية ألن أسرتها حرصت على أن
تتعلمها على يد مدرسة خاصة فى المنزل.
وحينما سؤلت السيدة هــدى عبد الناصر عن
اعتناق والدتها للمذهب الشيعى نفت مؤكدة أنها
لــم تكن تتكلم اللغة الفارسية أســاســا ،ووالــدهــا
محمد كــاظــم نفسه نشأ وع ــاش فــى مصر منذ
طفولته.
ومــن الــمــعــروف عــن الــســيــدة تحية أيــض ـا ً أنها
لــم تــكــن مهتمة بــالــســيــاســة وحــتــى حينما خــرج
زوجها ليلة  23يوليو ليلة الثورة قال لها إنه ذاهب
لتصحيح أوراق كلية األركــان حــرب ،ولم يكن لها
أصدقاء باستثناء زوجة المشير عبد الحكيم عامر
وعائلته ،ولــم ينشر لها إال كتاب «ذكرياتى معه»
الــذى روت فيه قصة ارتباطها وزواجها بالزعيم
الخالد.
أيضا تعلقها
وعلى صفحات هذا الكتاب تناولت ً
مؤكدة أنه بكى ليلة
بشقيقها األكبر عبدالحميد،
ً
زفافها على «عبد الناصر» ،ولذلك أطلقت إسم
عبدالحميد على إبنها األصغر ،كما أنجبت لعبد
الناصر خالد وهدى وعبد الحكيم ومنى ،وتوفيت
عام  ،1992عن عمر يناهز  70عاما ،علما ً بأنها
كانت قد تزوجت ناصر وعمرها  24عاما ً ورحل
وتركها فى الخمسين من عمرها.

انتصار عامر خريجة التجارة التى
تهوى العمل الخيرى غير المعلن
تجيد الطهى وتعشق األيتام وذوى االحتياجات الخاصة

الــســيــدة انــتــصــار أحــمــد عــامــر ،زوجـــة الرئيس
عبدالفتاح السيسى ،ولدت فى ديسمبر  ،1956وقد
أكــد أنــه تقدم لخطبتها فــور حصوله على الثانوية
الجوية ،وحصولها على الثانوية العامة ،وتزوجها
عام  ،1977عقب تخرجه من الكلية الحربية ،أما هى
فتخرجت فى كلية التجارة جامعة عين شمس قسم
المحاسبة.
وبالرغم من قلة ظهورها اإلعــامــى ،ولكن تؤكد
المصادر المقربة من الرئاسة أنها تشارك فى العديد

مــن األعــمــال الخيرية غير المعلنة وتــرعــى أنشطة
تخدم األيــتــام وذوى االحتياجات الخاصة والنساء
المعيالت ،لكنها ال تحب التصوير أثناء أداء األدوار
اإلنسانية والمجتمعية.
كما تعطى جانبا كبيرا مــن وقتها لرعاية بيتها
وأبنائها وأحفادها ،وتعد لهم الطعام بنفسها ،حيث
يقال عنها إنها تجيد طهى الــوجــبــات التى يحبها
الرئيس واألبناء واألحفاد ،وتجتمع األسرة على مائدة
الغذاء فى بيت العائلة أيام الجمعة واإلجازات.
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خاص جدًا

أخطر األسرار العائلية فى حياة «حسنى مبارك»
منزل األسرة كان يقع فى قلب القرية وعلى مساحة تبلغ نحو  600مرت
قبل أن يهدم ويتحول إىل قطعة أرض فضاء
سيظل اسم حسنى مبارك مثيراً للجدل فى التاريخ المصرى
الحديث ،ألنه أحد قادة حرب السادس من أكتوبر عام  ،1973كما
أنه ظل رئيساً لمصر طوال ثالثين عاماً كانت له فيها إنجازات كما
كانت له إخفاقات وأخطاء شأنه شأن كل رؤساء مصر.
هذا الملف ليس هدفه نشر إيجابيات مبارك كما قد يتخيل البعض،
لكنه يقدم من خالل تقرير شامل نشرته «العربية نت» تفاصيل
جديدة ال يعرفها الكثيرون عن الحياة الشخصية والعائلية لحسنى
مبارك.
على بعد نحو  40كيلومتراً من القاهرة ،تقع منطقة كفر المصيلحة،
التابعة لمدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية ،وهى مسقط رأس
ولد الرئيس األسبق حسنى مبارك فى  4مايو من العام  1928ألب كان
يعمل فى محكمة فى المنوفية ،وأطلقت عليه األسرة اسم «محمد» ،و ُد ّون
فى شهادة ميالده اسمه بالكامل «محمد حسنى السيد إبراهيم إبراهيم
مبارك» ..وتقول الروايات إن الجد األكبر إبراهيم كان ينحدر من قرية فى
كوم حمادة بمحافظة البحيرة ،قبل أن ينتقل فى عهد الخديوى إسماعيل،
أى قبل أكثر من  170عاما ،إلى كفر المصيلحة بمحافظة المنوفية سعيا
للزرق.
ينتمى للقرية أيضا عبدالعزيز باشا فهمى ،وزير العدل فى حكومات ما
قبل ثورة  ،1952وكان عضوا بالوفد المصرى
بقيادة سعد زغــلــول الــذى تولى الــتــفــاوض مع
اإلنجليز للجالء عن مصر ،وكــان أول من وضع
مشروع الدستور المصرى فى العام  ،1920ثم
تولى وزارة الــعــدل وكــانــت تسمى الحقانية فى
العشرينيات من القرن الماضى.
وامتلك عبدالعزيز فهمى مــع عائلته أراضــى
كثيرة تبرعت ببعضها للعائلة إلقــامــة منشآت
خدمية فى القرية ،منها مسجد الباشا الذى كان
يصلى فيه الــرئــيــس األســبــق حسنى مــبــارك فى
طفولته ،واألرض التى أُقــيــم عليها مركز شباب
القرية ،وكان مبارك يمارس الرياضة فيه ،وقطعة
أرض أخ ــرى إلقــامــة مــدرســة درس فيها الرئيس
األسبق وكانت تسمى باسم «عبدالعزيز باشا فهم»
قبل أن يتحول اسمها فيما بعد إلى مدرسة «الشهيد
فوزى فياز» أحد شهداء الجيش المصرى فى حرب
يونيو من العام .1967
وكما يقول أقارب الرئيس األسبق ،فقد بدت عالمات النبوغ على حسنى مبارك
فى طفولته ،حيث كــان متفوقا فى دراســتــه ،ومواظبا على الصالة فى «مسجد
الباشا» المجاور لمنزل أسرته ،وتنبأ له كل أهالى قريته بمستقبل باهر ،وأن يكون
أحد أعالم القرية على غرار عبد العزيز باشا فهمى ،الذى كان مبارك يعتبره قدوة
له ومثال أعلى.
وبعد انتهاء دراســتــه اإلعــداديــة التحق الشاب
الــصــغــيــر حــســنــى م ــب ــارك بــمــدرســة الــمــســاعــى
المشكورة فى شبين الكوم ،وبعدها تحقق حلمه
وحلم وال ــده بااللتحاق بالكلية الحربية ،وعقب
تخرجه فــى الــعــام ُ 1949عــيــن بالجيش مالزما
ثانيا ،والتحق ضابطا بسالح المشاة ،باللواء الثانى
الميكانيكى لمدة شهرين ،ثم أعلنت كلية الطيران
عــن قبول دفعة جــديــدة بها ،مــن خريجى الكلية
الحربية ،فتقدم واجتاز االختبارات وتخرج فى
الكلية الجوية فى  12مارس .1950
ويقول أقــارب مبارك إن حسنى مبارك ،وبعد
تعيينه فى الجيش ،اصطحب أسرته معه لإلقامة
فى القاهرة ،وعلى عكس ما كان ُيشاع بعد ثورة
يناير من العام  2011فقد كان الرئيس األسبق
بارا بوالديه وأشقائه ،وتولى مسئوليتهم جميعا
وتكفل بنفقات والديه ولم يتركهما حتى وفاتهما.
كان مبارك متواصال مع أقاربه فى كفر المصيلحة ،ورغــم قلة زياراته
إال أنه كان على تواصل معهم عبر شقيقه عصام ،ويطمئن على أحوالهم
منه ،وبعد توليه المسئولية لم يتغير األمر كثيرا ،فقد كان يتابع أخبارهم
ويتواصل معهم من خالل شقيقه عصام ونجلى عمه الدكتور سميح مبارك
والدكتور أمين مبارك.
لم ينس مبارك معلميه فى المدرسة االبتدائية ،وكــان يودهم ويسأل
عنهم حتى بعد توليه منصب نائب رئيس
الجمهورية ،ثم منصب رئيس الجمهورية،
وكــان دائــم الــســؤال عن عطاالله األفندى
معلم اللغة العربية الذى تأثر به ،وتنبأ له
معلمه بمنصب رفيع فى المستقبل ،كما
لم ينس معلميه فى مدرسة «المساعى
الــمــشــكــورة» ،ويــرســل لهم بــرقــيــات فى
مناسباتهم ومناسبات أوالدهم المختلفة
وأحــيــانــا ك ــان يــبــادر بــاالتــصــال بهم
لتهنئتهم.
اعتاد مبارك ،كما يقول أقاربه،
أن يعقد معهم اجتماعا سنويا
فــى استراحته ببرج الــعــرب فى
اإلســكــنــدريــة ،فقد كــان يجمع
شيوخ العائلة وكبارها ،يستمع
إليهم ويطمئن على أحوالهم ،دون أن يستجيب ألى طلبات
خاصة بهم ،وكــان دائما يطالبهم بعدم تقديم أى طلبات
له ،مؤكدا أنه يرفض الوساطة ..وهنا يقول جميل مبارك،
نجل ابن عم الرئيس األسبق« :لم يكن هذا األمر يسبب
أى ضيق لنا ،لكن كان المحافظون السابقون للمنوفية
ومسئولوها يهتمون بالقرية ودون وساطة أو تدخل
شخصى من الرئيس ويلبون طلبات أهالى القرية
باعتبارها قرية الرئيس».
ولم يحصل أقارب مبارك على امتيازات خاصة
لكونهم أقارب الرئيس ،وكان أقصى ما يحصلون
عليه هو عدم القبض على أى فرد من أفراد
األسرة أو احتجازه فى قسم شرطة ،لكونهم
مــن عائلة الــرئــيــس ،بــل كــانــت التحريات
األمنية ألى فرد فيها عند تقدمه لشغل
أى وظيفة ممتازة وإيجابية فهم أبناء
وأفراد عائلة الرئيس.
وكان أفراد العائلة يجتمعون فى
 4مايو من كل عام بنادى حسنى
م ــب ــارك بــكــفــر المصيلحة
لــاحــتــفــال بــعــيــد ميالد
الــرئــيــس األس ــب ــق ،وهــو

الرئيس األسبق حسنى مبارك ،ومسقط رأس عائلته ،وفيها عاش
طفولته وجانباً من فترة صباه قبل أن يلتحق بالكلية الحربية وينتقل
وأسرته بالكامل لإلقامة فى القاهرة.
فى هذا السياق كشف أهالى القرية وأقارب الرئيس األسبق ،بعض
ذكرياته ،وجانبا من حياته الخاصة ،ومعلومات حول عالقته بهم.
منزل أسرة الرئيس األسبق كان يقع فى قلب القرية ،وعلى مساحة
تبلغ نحو  600متر قبل أن يهدم ويتحول إلى قطعة أرض فضاء،
مازال بها سلم داخلى وجدار يحمل ذكريات األسرة.

أشرف عبدالحميد

بعد تعيينه فى الجيش
اصطحب أسرته معه
لإلقامة فى القاهرة على
عكس ما كان ُيـشاع
بعد ثورة يناير

تقليد سنوى كــان متبعا وكــان الرئيس على علم بــه ،وخــالــه يقوم
باالتصال بهم ،ويشكرهم جميعا فردا فردا ،ويمازحهم ،ويعبر لهم عن
سعادته الغامرة بهذه اللفتة الكريمة والطيبة منهم.
فى اجتماعاتهم السنوية مع الرئيس األسبق فى بــرج العرب ،كان
مبارك يبوح ببعض أسراره ألقاربه ،وكما يقول نبيل مبارك نجل ابن عم
الرئيس إن كبار العائلة ،وعقب أحد اجتماعاتهم مع الرئيس ،أكدوا أنه
صارحهم برغبته فى الرحيل عن الحكم ،وكان هذا تحديدا فى العامين
 2004و 2005أى قبل نحو  7سنوات من تنحيه عن حكم البالد.
فى تلك الجلسة أكد مبارك ألقاربه أنه
يرغب فى الرحيل واالبتعاد وقضاء ما تبقى
من حياته طلبا للراحة بعد سنوات من العمل
الــعــام .وعندما سأله أحــد كبار العائلة عن
حقيقة رغبته فى توريث الحكم لنجله جمال،
نفى مبارك األمر بشدة ،وأكد لهم أن خليفته
سيكون عسكريا ،وأنــه ال نية لتوريث جمال
مبارك مطلقا ،وأن ما يتردد شائعات تروجها
جماعة اإلخوان ودوائر غربية.
وفى بعض االجتماعات كشف مبارك ألقاربه
أن متطلبات األمن القومى المصرى تتطلب أن
يكون رئيس البالد عسكريا ،فالعسكريون لديهم
درايــة واسعة وإلمام كامل بأبعاد األمــن القومى
الــمــصــرى ال ــذى يتسع جــغــرافــيــا ،ويــتــمــدد بفعل
عوامل القوة والتأثير والمصالح ليصل إلى ما بعد
منابع النيل فى أفريقيا والخليج العربي.
كــان مبارك مهتما باألمن واالقتصاد ،وكــان يــرى أنــه يكون رئيس الــوزراء
بخلفية اقتصادية كبيرة ،حتى يتفرغ الرئيس لالهتمام بتنفيذ متطلبات األمن
القومى ورسم السياسات الكفيلة بتحقيق ذلك ،على أن يتولى رئيس الــوزراء
النهوض باالقتصاد الذى يعد الركن الثانى واألساسى فى مفهوم األمن القومى،
ولذلك اختار طيلة حكمه رؤســاء حكومات غالبيتهم من االقتصاديين ،مثل
الدكتور عــادل لطفى والــدكــتــور عاطف صدقى
والدكتور عاطف عبيد.
وعندما كــانــت النقلة التكنولوجية هــى أحد
مقومات االقتصاد العالمى ،اختار الدكتور أحمد
نظيف وزير االتصاالت والتكنولوجيا فى حكومة
الدكتور عاطف عبيد رئيسا لــلــوزراء ،باستثناء
فترتين تغلبت فيهما الرغبة فــى تحقيق األمــن
واالستقرار على حساب االقتصاد ،فاختار رئيسى
وزراء من العسكريين ،وهما الفريق كمال حسن
على ،الــذى تولى منصب رئيس الـــوزراء فــى 5
يونيو من العام  1984وحتى  4سبتمبر من العام
 ،1985والفريق أحمد شفيق عقب اندالع ثورة
 25يناير من العام .2011
وال يوجد فــى كفر المصيلحة أى منشآت
تحمل اسم مبارك سوى مركز الشباب ،ويقول
أحمد عطاالله مدير المركز إن المركز أقيم
فى القرن الماضى على قطعة أرض تبرعت بها عائلة عبدالعزيز فهمى وزير
العدل فى حكومات ما قبل ثورة  23يوليو من العام  ،1952وعقب الثورة تم
تغيير االسم إلى مركز شباب كفر المصيلحة ،وبعد تولى الرئيس األسبق
حسنى مبارك مقاليد السلطة تم تغيير االسم إلى نادى حسنى مبارك،
وظل االسم مقترنا به حتى العام  ،2011بعدها خرجت أصوات تطالب
بإعادة االســم مرة أخــرى إلى «مركز شباب كفر المصيلحة» ،لكن ظل
المركز معروفا لدى الجميع باسم «نادى حسنى مبارك».
تخرج مــن المركز عــشــرات الالعبين
فى أندية مصر المختلفة لكرة القدم،
وك ــان قــدوتــهــم نبيل نصير نــجــم نــادى
الزمالك ومنتخب مصر فى الستينيات،
وهــــو أحــــد أب ــن ــاء ال ــق ــري ــة ،ويــضــم
المركز قاعات تحمل أسماء وزراء
ومشاهير مصريين ينتمون للقرية
مثل عبدالعزيز بــاشــا فهمى وزيــر
العدل األسبق فى حكومات العهد
الــمــلــكــى ،وأحــمــد ســلــطــان وزيــر
الكهرباء فى عهد الرئيس الراحل
أنــور الــســادات ،وأحــمــد حشمت
أول وزيــر للمعارف ،وبه قاعات
وصــاالت لكافة األلــعــاب ،ونـ ٍـاد
للرؤية وهــو مــكــان مخصص
لرؤية األطفال بالنسبة لألزواج المنفصلين.
وعــقــب اإلع ــان عــن وف ــاة الــرئــيــس األســبــق اتشحت
القرية بالسواد ،وبكى الجميع شيوخا ونساء وشبابا
وأطــفــاال ونــســاء ،وك ــان الجميع يتلقى الــعــزاء وكــأن
المصاب مصاب الجميع.
وقالوا إن الله حقق أمنية مبارك التى أكدها
فى آخر خطاباته قبل التنحى ،وهى أن يموت
فى بلده التى حارب من أجلها ،مؤكدين أن
كلماته التى قالها وهــى «إن هــذا الوطن
الــعــزيــز هــو وطــنــى مثلما هــو وطــن كل
مصرى ومصرية ..فيه عشت وحاربت
من أجله ودافعت عن أرضه وسيادته
ومصالحه ..وعلى أرضــه أمــوت..
وسيحكم التاريخ على وعلى غيرى
بما لنا أو علينا ..لــن أغـــادر..
ُولدت هنا فى مصر ،وسأموت
فيها» ،أصبحت محفورة فى
أذهــان وذاك ــرة المصريين
الــذيــن لــن يــنــســوه أبــدا
ح ــت ــى وإن اخــتــلــفــوا
حوله.

كان دائم السؤال عن
عطااهلل األفندى معلم
اللغة العربية الذى تأثر
به وتنبأ له معلمه بمنصب
رفيع فى المستقبل

جده األكبر إبراهيم كان ينحدر من قرية
فى كوم حمادة بمحافظة البحيرة

لم ينس معلميه فى مدرسة
«المساعى المشكورة»
ويرسل لهم برقيات فى
مناسباتهم ومناسبات
أوالدهم ا لمختلفة

الرئيس األسبق كان بارا
بوالديه وأشقائه وتولى
مسئوليتهم جميعا
وتكفل بنفقات والديه ولم
يتركهما حتى وفاتهما

الجد انتقل فى عهد الخديوى إسماعيل
إلى كفر المصيلحة بالمنوفية سعيا للرزق

قصة االجتماع
السنوى الذى كان
يعقده مع شيوخ وكبار
العائلة فى استراحته
ببرج العرب

كان متواصال مع أقاربه
فى كفر المصيلحة عبر
شقيقه عصام ونجلى عمه
الدكتور سميح مبارك
والدكتور أمين مبارك

كان متفوقا فى دراسته ومواظبا على الصالة
فى «مسجد الباشا» المجاور لمنزل أسرته
اعترافات مبارك فى مجلس العائلة
أرغب فى الرحيل عن الحكم طلباً للراحة بعد سنوات من العمل العام
خليفتى سيكون عسكريا و ال نية لتوريث جمال مبارك مطلقاً
متطلبات األمن القومى المصرى تتطلب أن يكون رئيس البالد عسكريا
رئيس الوزراء يجب أن يكون بخلفية اقتصادية كبيرة حتى
يتفرغ الرئيس لالهتمام بتنفيذ متطلبات األمن القومى
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البرلمانى

البرلمانى

حجم تعامالتها يصل إلى  3مليارات جنيه سنوياً

تفاصيل عمليات استغالل النفوذ وغسل األموال داخل شركات التسويق الشبكى على اإلنترنت فى مصر
شركات مشبوهة تقوم باستنزاف أموال البسطاء بعد إغرائهم بتحقيق المكاسب بأقل مجهود
أحمد صالح
توجهت النائبة منى الشبراوى ،عضو مجلس
ال ــن ــواب عــن الــمــصــريــيــن فــى ال ــخ ــارج ،بطلب
إحاطة إلــى رئيس ال ــوزراء ،ووزيــرى االتصاالت
والــداخــلــيــة ،حــول انــتــشــار ظــاهــرة النصب عن
طريق التسويق الشبكى على اإلنترنت.
وقالت «الشبراوى» ،فى طلبها« :يعتبر التسويق
الشبكى أحد أبــرز جرائم التجارة اإللكترونية،
والــتــى تقوم فيها شــركــات مشبوهة باستنزاف
أموال البسطاء بعد إغرائهم بتحقيق المكاسب
بأقل مجهود».
وأوضحت ،أن العشرات من دول العالم وعلى
رأســهــا أمــريــكــا وأوروبـــــا منعت عــمــل شــركــات

منى

مصر تقف مكتوفة
األيدى أمام هذه
الشركات والتى
تضر باالقتصاد
الوطنى

التسويق الشبكى ،وتجريم عملها قــانــو ًنــا ،فى
الوقت الذى تقف فيه مصر مكتوفة األيدى أمام
تلك الشركات ،والتى تضر باالقتصاد الوطنى».
وأردف ــت نائبة المصريين فى الــخــارج ،دأبت
تلك الــشــركــات على التحايل على المصريين
منتجات متنوعة كمنتجات الطاقة والساعات
والمجوهرات والرحالت السياحية.
ولفتت إلــى أن آخــر إحصائية رسمية تشير
إلــى أن حجم عمليات تلك الشركات فى مصر
يصل إلى  3مليارات جنيه دون خضوع لألجهزة
الــرقــابــيــة ،كــمــا أن مساهمة بــعــض الــشــركــات
األجنبية فيها يثير شبهات حول عمليات غسيل
األموال ،إلى جانب استمالة تلك الشركات لبعض
ذوى السلطة والنفوذ لالحتماء فيهم من خالل
مشاركتهم بنسب فيها.

حكاية إهدار  30مليار جنيه داخل «مقابر السيارات»!!!

قائمة كوارث الكشف «الروتينى» على المقبلين للزواج
فى الوحدات الصحية والمستشفيات الحكومية
الكشف بدون إجراء التحاليل والكشف يؤدى النتقال
األمراض المعدية بين األزواج ونقلها أيضا لألطفال
حنان الشربينى
كــشــف الــنــائــب حــســن عــمــر ،عــن دائ ــرة
الخصوص والخانكة والعبور ،فى بيان
عــاجــل ضــد د .هــالــة زايـــد وزي ــرة
الصحة ،عن قيام الوحدات الصحية
والمستشفيات بالكشف الروتينى
عــلــى الــمــقــبــلــيــن لـ ــلـ ــزواج دون
إجــراء التحاليل والكشف بشكل
حــقــيــقــى ،مــمــا يــتــســبــب فى
مشاكل صحية للمتزوجين
وانتقال األمــراض المعدية
بين األزواج ونقلها أيضا
لألطفال.
وأضاف حسن عمر فى بيانه:
إن حــادثــة نــقــل زوج لــمــرض اإلي ــدز
لزوجته وطفلتها ،رغم علمه ومثوله للعالج
قبل أشهر من إتمام الزواج ،جاء نتيجة عدم
قيام الزواج بإجراء التحاليل الطبية بشكل
فعال قبل ال ــزواج وقيام الــوحــدة الصحية
بإعطائه شــهــادة تفيد بــإجــرائــه الكشف

الطبى ،الــذى لم يحدث ،لتكتشف الزوجة
بعد الزواج بأن زوجها مصاب باإليدز ،قبل
الــزواج وتم انتقال العدوى منه إليها وإلى
طفلتها.
ولفت النائب إلــى أن وزارة الصحة
مـ ــن خ ـ ــال وحـــداتـــهـــا الــصــحــيــة
ومستشفياتها ،تعطى شــهــادة
إجراء التحاليل الطبية الالزمة
التمام الزواج دون أى إجراءات
حقيقية ،ويستطيع أى شخص
بــعــشــرون جنيه ،أن يستخرج
هــذه الــشــهــادة ،،مما يجعل
الــــوزارة سبب رئيسى فيما
حدث لهذه األسرة ،التى لوال
تــراخــى ال ـ ــوزارة فــى إج ــراء
الــكــشــف الــطــبــى للمقبلين
عمر
لـ ــلـ ــزواج لــمــا حــــدث لــلــســيــدة
وطفلتها.
وطالب النائب فى بيانه بضرورة
أن تكشف الصحة أسباب روتينية الكشف
للمقبلين على ال ــزواج ،وأن توضح الــوزارة
إجراءاتها للحيلولة دون حدوث هذا األمر
مرة أخرى ،حفاظا على صحة المواطنين.

مافيا تجارة المنشطات غير المرخصة
داخل صاالت «الجيم» فى مصر
آالف األشخاص أصيبوا فى أجسادهم نتيجة التدريبات الخاطئة
الغذائية واألدويــــة بطريقة غير صحية،
ينتج عنها فى كثير من األحيان اإلصابة بــ
كريم سعيد
«الفشل الكبدى» أو «الكلوى».
وأضاف أن الدراسات النفسية الحديثة
النائب خالد مشهور ،نائب منيا القمح أشــــارت إل ــى أن اإلك ــث ــار مــن تــنــاول هــذه
وعــضــو اللجنة التشريعية ،تــقــدم بطلب العقاقير والمكمالت الغذائية يــؤدى إلى
إحاطة موجه إلــى رئيس ال ــوزراء الدكتور االنسحاب االجتماعى واالنشغال الزائد
بالجسم والــشــعــور بالكآبة واإلحــبــاط،
مصطفى مدبولى ،ووزيرة الصحة الدكتورة
بــل واإلصــابــة باالكتئاب فــى بعض
هالة زايد ،حول خطورة بعض صاالت
األح ــي ــان ،وف ــى أحــيــان أخـــرى ال
الجيم على صحة الشباب ،نتيجة
تــأتــى ه ــذه الــعــقــاقــيــر بثمارها
توظيف مدربين غير متخصصين
وش ــك ــل ال ــج ــس ــم الــمــطــلــوب
وتــداول المنشطات والهرمونات
وحــيــنــهــا قــد يــصــاب اإلنــســان
المضرة بين الشباب.
بالحزن ،وخيبة األمل مما يؤثر
وأوضــح مشهور أن أصحاب
على مــزاجــه النفسى الــعــام،
الصاالت الرياضية ال يفكرون
ويعمق شــعــوره بالحزن وهو
ســــــوى ف ـ ــى جـــمـــع األمــــــــوال
ما أكده ظهور بعض الحاالت
واستقطاب العمالة الرخيصة،
نفسيا قــبــل أن
الــتــى تــوفــت
دون االلــتــفــات إل ــى صحة
ً
إكلينيكيا.
تودى بحياتها
المشتركين ،مشيرا إلى أن
ً
وأكــــــــــد ضــــــــــــرورة أن
آالف األشخاص أصيبوا
يــكــون بــالــمــراكــز الصحية
فـــى أجـــســـادهـــم نتيجة
والــــجــــيــــم مـــشـــرفـــيـــن مــن
التدريبات الخاطئة ،حيث
األطــبــاء والصيادلة ومدربين
إن مدربى صاالت األجسام
مشهور
عــلــى قــــدر مـــن الــعــلــم الــســلــيــم
فى مصر ال يملكون خبرات فى
لـــعـــدم اإلضــــــــرار بــالــاعــبــيــن أو
هــذه الرياضة ،ولــم يحصلوا على
مؤهل متخصص فى هذا العمل ،ما يعود المترددين على الجيم وفــى نفس الوقت
على الالعبين أن يــراجــعــون األطــبــاء فى
على المشتركين بالسلب على صحتهم.
وأشـــار إلــى انــتــشــار تــجــارة المنشطات كــل مــا يحصلون عليه لــبــنــاء الــعــضــات،
غير المرخصة زعما بقدرتها على تكوين وطالب النائب وزارة الصحة بالرقابة على
العضالت بسرعة فائقة ،وهــو مــا يسبب ص ــاالت الجيم والعقاقير الــمــتــداولــة بها
مشاكل صحية كارثية للمتعاطين ،وتشير مــن هــرمــونــات ومــكــمــات غــذائــيــة وغيره
األبحاث العلمية إلى أن إدمان الرياضيين والتحقق من هويتها ،وما إذا كانت مرخصة
للمنشطات يتسبب فــى مــشــكــات عــدة ،لــدى الـــوزارة أم مجهولة المصدر ،وعــدم
كالتعرض لــإصــابــات الناتجة مــن زيــادة السماح للمدربين التعامل مع األرواح دون
واصفا ذلك بـ«انتحال صفة طبيب»
حمل التدريب وضعف جهاز المناعة ،كما رقابة،
ً
أن تناول المنشطات الرياضية والمكمالت وممارسة مهنة الطب بدون ترخيص.

السيارات والمعدات يتم تركها فى العراء لفترات طويلة تمتد لسنوات

تمراز

محطة الزهراء للخيول العربية..
نموذجا صارخا إلهدار المال العام

تقدم النائب الوفدى رائف تمراز عضو مجلس
النواب عن محافظة الشرقية بطلب إحاطة إلى
رئيس مجلس النواب الدكتور على عبدالعال
لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس
مجلس الوزراء ،ووزير الزراعة بشأن إهدار المال
العام وتسريب الخيول بالمحايلة على القانون
فــى محطة الــزهــراء للخيول التابعة لـــوزارة
الزراعة.
وقـــال «تــمــراز» أن محطة الــزهــراء للخيول
التابعة ل ــوزارة الــزراعــة تتعرض ألكبر عملية
إه ــدار للمال الــعــام بتسريب الخيول العربية
األصيلة بالمحايلة على القانون وأن المحطة
خالل هذا العام فقط باعت خيول بـ 8ماليين
و 600ألــف جنية وقامت المحطه بإنفاق مبلغ
 26مليون جنية فى نفس العام أجــور للعاملين
وأعالف للخيول وأدوية فى حين أن المفترض أن
اليقل العائد منها خالل هذا العام عن 60مليون
جنية بالمستندات المتداولة وهو مايعد أكبر
عملية إهـــدار للمال الــعــام وتسريب للخيول
بالمحايلة على القانون.
وتسائل «تمراز» فى طلب اإلحاطة هل يعقل
أن محطة الزهراء للخيول التابعة لوزارة الزراعة
تهدرهذه األم ــوال دون تدخل عاجل من وزير
الزراعة للوقوف على خليفة إهدارالمال العام
بهذا الشكل
وطــالــب تــمــراز بــســرعــة تشكيل لــجــنــة من
المتخصصين ومجلس النواب لمتابعة األمر على
أرض الواقع والتعرف على الحقيقة واالستناد
لكافة تقارير األجهزة الرقابية والجهاز المركزى
للمحاسبات وسجالت العهدة وإدارة التغذية
بالمحطة والموجوة لدى الهيئة العامة للخدمات
البيطرية ومعهد بحوث صحة للحيوان ومراجعة
كافة المزادات باإلدارة المركزية لتربية الخيول
خالل عام  2019وحتى تاريخة وتقديم تقرير
مفصل للبرلمان.

رئيس هيئة التنمية الصناعية
يتحدى تعليمات الرئيس والحكومة

وجه النائب أسامة شرشر انتقادات حادة إلى
وزيرة الصناعة ،نيفين جامع ،حول تجاوزات
رئيس هيئة التنمية الصناعية بسحب رخص
تشغيل المصانع بال سند قانونى وبالمخالفة
لتوجهات القيادة السياسية والحكومة فى
دعم المصانع والنهوض بالصناعة المصرية.
تــســاءل «شــرشــر» فــى طلب إحــاطــة تقدم
بــه عــن حقيقة هــذة األخــبــار؟ وكــيــف تبرر
الوزيرة قيام جهة معنية بالنهوض بالصناعة
وتنميتها بإغالق المصانع وسحب تراخيصها
طالب «شرشر» ،من الدكتور على عبد العال
رئيس مجلس النواب بتحويل طلب اإلحاطة
العاجل إلــى لجنة الصناعة لمناقشتة على
وجة السرعة.

أكد النائب محمد عبد الله زين الدين ،نائب
إدكــو ووكــيــل لجنة النقل ،الــســيــارات التى لم
تستعمل والمنسية فى مقابر السيارات تعد
ثــروات مهدرة ال يستفيد منها غير اللصوص،
وأن الــقــيــمــة االقــتــصــاديــة لــعــدد الــســيــارات
المنتشرة فــى مقابر الــســيــارات بمحافظات
مصر ،عــاوة على المعدات والمركبات مثل
الــتــوكــتــوك والـ ــدراجـ ــات الــبــخــاريــة والــنــاريــة
والــتــروســيــكــات ،يــتــجــاوز الــــ 30مليار جنيه
باألسعار الحالية ،ومن المؤسف ترك هذا الكم
من السيارات والمعدات فى الــعــراء ،لفترات
طويلة تمتد وتصل لسنوات.
وأضــاف أن وزارة الداخلية تتكبد مصاريف
طــائــلــة عــلــى الــقــائــمــيــن عــلــى ح ــراس ــة تلك
الحضانات ،وفــى النهاية تكون النتيجة إما
سرقة تلك السيارات ومحتوياتها أو تكهينها
بسبب عــوامــل التعرية واألمــطــار فضال عن
شــكــاوى األهــالــى مما يتعرضون لــه مــن إيــذاء
بسبب الــروائــح الكريهة التى تصيبهم بفعل
الحيوانات النافقة التى تموت بين السيارات
أو الزواحف التى تدخل بيوتهم من خالل تلك
الحضانات.
وأوضــح أن الدولة تستطيع االستفادة منها،
وتــربــح مــن ورائــهــا المليارات مــن الجنيهات،
ســـواء بتحويلها لمصانع الــحــديــد والصلب
أو باستخدام أجزائها الصالحة لالستعمال
كقطع غيار للسيارات والمعدات والمركبات،

مواد كارثية فى قانون «تنظيم عمل المأذونين» تهدد بـ«خراب البيوت»!!!
إسالم خالد
أثـــار الــقــانــون الــجــديــد الـــذى أقــرتــه اللجنة
الفرعية للجنة الشئون الدستورية والتشريعية
بمجلس النواب والخاص بتنظيم عمل المأذونين،
والــذى تقدمت به الحكومة ليحل محل الالئحة
التنفيذية للقانون الصادر بقرار من وزير العدل
سنة  ،1955الكثير مــن الــجــدل خــال الفترة
القادمة خاصة مع اقتراب إقــراره فى الجلسة
العامة للبرلمان خالل المرحلة القادمة.
وأكــد الكثيرون أن هناك الكثير من المواد
التى تضمنها مشروع القانون ويمكن وصفها
بـ«الكارثية» أو «خراب البيوت المستعجل»!!!.
الجدير بالذكر أن مشروع القانون جاء فى 55
مادة ،وتضمن تحديد واجبات المأذونين الخاصة
قبل توثيق عقود الزواج والتى تتمثل فيما يلى:

 وأوجبت عليه أن يثبت ما تم االتفاق عليهمن الشروط السابقة ،أو أى اتفاق آخر ال يحل
حراما أو يحرم حالالً فى الوثيقة.
 ال يــجــوز لــلــمــأذون أن يــوثــق عقد ال ــزواجإذا كــان أحــد الطرفين غير مسلم أو أجنبى
الجنسية.
 ال يــجــوز تــحــريــر عــقــد زواج اليتيماتالــقــاصــرات الــاتــى لهن مــعــاش أو مــرتــب فى
الحكومة أو لهن مــال يزيد قيمته على مائتى
ألــف جنيه ،إال بعد صــدور تصريح بذلك من
محكمة األسرة المختصة ويجب إخطار الجهة
التى تتولى صرف المرتب أو المعاش بالعقد.
 ال يجوز للمأذون مباشرة عقد الــزواج أوالمصادقة عليه ما لم يكن سن الزوجين 18
عاما وقت العقد.
ً
 ال يــجــوز تــوثــيــق عــقــود زواج أحـ ــد منالجنود وضــبــاط الصف والمساعدين وخفر

 تشمل التحقق من شخصية الزوجين منواقــع بطاقة الرقم القومى والتحقق من خلو
الزوجين من جميع الموانع الشرعية والقانونية،
وأن يطلع على الشهادات الطبية التى تثبت
توقيع الفحص الطبى على الزوجين ،وأن يطلب
مــن الزوجين تقديم وثيقة التأمين الخاصة
باألسرة.
 إبصار الزوجين أو من ينوب عنهما بمايجوز لهما االتفاق عليه فى عقد الــزواج من
شروط خاصة
 االتفاق على عدم اقتران الــزوج بأخرىإال بأذن كتابى من الزوجة.
 االتفاق على رصد مبلغ مقطوع أو راتبدورى يدفعه الــزوج لزوجته إذا طلقها بغير
رضاها.
 االتفاق على تفويض الزوجة فى تطليقنفسها.

الدستور يلزم البرلمان بإصدار قانون اإلدارة
المحلية قبل انتهاء دور االنعقاد الحالى

قالت النائبة هالة موسى عضو لجنة
الصحة ،إن مشروع قانون اإلدارة المحلية
مــن مشاريع الــقــانــون المكملة لدستور،
لــذلــك البــد مــن صـــدوره قبل انتهاء دور
االنعقاد الحالى فى مجلس النواب.
وأض ــاف ــت الــنــائــبــة« :أع ــض ــاء مجلس
الــنــواب يتحملوا عــبء غــيــاب المجالس

الــمــحــلــيــة لــقــرابــة  10س ــن ــوات ،خــاصــة
أن ال ــن ــواب يــتــولــوا مــهــام الــرقــابــة على
ً
فضل عن استخدام األدوات
المحافظين،
الــرقــابــيــة فــى مجلس الــنــواب لمناقشة
مشاكل المواطنين فى الشوارع» ،الفتة إلى
أن الدور الرئيسى ألعضاء مجلس النواب
هو تشريع القوانين.

أحمد صالح
موسى

تفاصيل التعديالت الجديدة على قوانين المخدرات والسجون

زين الدين

بعد تقنين أوضاعها وهو ما يوفر على خزانة
الــدولــة مــبــالــغ طــائــلــة مــن الــعــمــات الصعبة
نتيجة االستيراد ،مطالبا باالستفادة من قانون

النتيجة النهائية إما سرقة تلك
السيارات ومحتوياتها أو تكهينها
بسبب عوامل التعرية واألمطار

اإلمــــارات ،فمن يسير بمركبة ب ــدون لوحات
معدنية ،يتم مــصــادرة الــســيــارة أو الــدراجــة
البخارية وبيعها لصالح تنمية المرور.

موقف محرج لوزير الزراعة بسبب «السوسة»!!!

تقدمت النائبة مايسة عطوة ،وكيل لجنة القوى العاملة
بمجلس النواب ،بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء،
ووزير الزراعة ،بشأن تهديد سوسة النخيل الحمراء إلنتاج
مصر من التمور وثروتها من النخيل دون تدخل حاسم من
الجهات المعنية.
وقالت النائبة ،إن زراعة النخيل ،ثروة قومية ،تساهم فى
أيضا،
إنتاج التمور وعسل البلح وبعض المنتجات األخــرى ً
ً
فضل عن المميزات التى يقدمها زراعــة النخيل لألراضى
الزراعية من تثبيت للتربة على الطرق والجسور وحــواف
الــتــرع والــمــصــارف ،إال أنــه مــؤخــرا انتشر مــرض «سوسة
النخيل الحمراء» ،بما سبب ضرر بالغ للنخيل.
وأك ــدت أنــه رغــم خطر السوسة الحمراء يرتب فقدان
كميات كبيرة من اإلنتاج المصرى للتمور مما يتسبب فى
خسائر فادحة للمزارعين تصل إلى حد فقدان %40
من إنتاج النخيل فى مصر إال أن وزارة الزراعة
والمجلس القومى للبحوث لم يسرعا فى

توفير المبيدات الخاصة بمواجهة هذا المرض.
وأوضــحــت :أضــرار «سوسة النخيل الحمراء» تتمثل
فى تغذيتها على المكونات الداخلية لشجرة النخيل،
وبالتالى فى حالة إهمالها لفترة طويلة تصل لمدة
عــام أو عامين قــد ينتج عنها مــوت النخلة أو
سقوطها فى أى وقت.
وطالبت بضرورة تكثيف جهود وزارة الزراعة
فــى مــواجــهــة هــذا الــمــرض وتــوفــيــر المبيدات
الخاصة به وتوعية المزارعين
إلـــــى آلــــيــــات كــشــفــه
مبكرا.

ينتظر مجلس الــنــواب برئاسة الدكتور على
عبدالعال ،رد مجلس الدولة على التعديالت التى
أدخلها البرلمان فى األسبوع قبل الماضى على
مجموع مــواد مشروع قانون مقدم من الحكومة
بتعديل بعض أحكام القانونين رقمى  396لسنة
 1956فــى شــأن تنظيم الــســجــون ،و 182لسنة
 1960فــى شــأن مكافحة الــمــخــدرات وتنظيم
استعمالها واالت ــج ــار فــيــهــا ،وه ــى التعديالت
التى أحالها مجلس النواب إلــى مجلس الدولة
لمراجعتها.
كــان مجلس الــنــواب قــد أحــال فــى جلسة 21
ديسمبر  2019إلــى لجنة مشتركة مــن لجنة
الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة
حقوق اإلنسان ،مشروع قانون مقدم من الحكومة
بتعديل بعض أحكام القانونين رقمى  396لسنة
 1956فــى شــأن تنظيم الــســجــون ،و 182لسنة
 1960فــى شــأن مكافحة الــمــخــدرات وتنظيم
استعمالها واالتجار فيها ،وذلك لبحثه ودراسته
وإعداد تقرير عنه لعرض على المجلس ..وجاء
مــشــروع الــقــانــون لمعالجة أث ــار ص ــدور أحكام
قضائية لصالح الــصــادر ضدهم أحكام نهائية
فى جرائم ذات خطورة جسيمة تتعدى جنايات
المخدرات والتى لم يستثنها المشرع بنصوص
صريحة كما هو الحال فى جنايات المخدرات؛

عبدالعال
األمر الذى كان سببا ً فى إقامة دعاوى قضائية
من بعض المجرمين الخطرين المطالبين فى
بعض صــور جــرائــم اإلره ــاب والتجمهر وغسل
األم ــوال اإلف ــراج عنهم تحت شــرط بزعم عدم
وجود نص قانونى صريح يمنع ذلك وهو ما شكل
خــطــورة داهــمــة على المجتمع وأمــنــه .ويهدف
مــشــروع الــقــانــون لمعالجة أث ــار هــذه السياسة
التشريعية ،وذلك بامتداد االستثناء بجمع كافة
ح ــاالت اإلفـ ــراج تحت شــرط للمحكوم عليهم
فى الجرائم المنصوص عليها فى القانون رقم
 10لسنة  1914بشأن التجمهر ،والقانون رقم

 80لسنة  2002بشأن مكافحة غسل األمــوال،
والــقــانــون رقــم  94لسنة  2015بشأن مكافحة
اإلرهـ ــاب ،على أن تصاغ كــل تلك األحــكــام فى
مادة واحــدة وهى المادة ( )52من قانون تنظيم
الــســجــون ،وذلـ ــك تــحــقــيــقـا ً لــحــســن الــصــيــاغــة
التشريعية وعــدم تفرد تلك األحكام فى قوانين
متفرقة ،وذلك نظراً لخطورة تلك الجرائم سالفة
الذكر على الوطن والمواطنين ..وينص مشروع
القانون على( :المادة األولى) تُضاف إلى القانون
رقم  396لسنة  1956فى شأن تنظيم السجون
مادة جديدة برقم ( 52مكرراً) ،نصها اآلتى« :ال
تسرى أحكام اإلفراج تحت الشروط الــواردة فى
هذا القانون على المحكوم عليهم الرتكابهم أيا ً
من الجرائم المنصوص عليها فى القانون رقم
 10لسنة  1914فــى شــأن التجمهر ،والقانون
 182لسنة  1960فى شأن مكافحة المخدرات
وتنظيم استعمالها واالتجار فيها ،عدا الجناية
المنصوص عليها فى المادة ( )37منه ،وقانون
مكافحة غسل األموال الصادر بالقانون رقم 80
لسنة  ،2002وقانون مكافحة اإلرهــاب الصادر
بالقانون رقم  94لسنة ( ..»2015المادة الثانية)
تُلغى الفقرة الثانية من المادة ( 46مكرراً أ) من
القانون رقم  182لسنة  1960فى شأن مكافحة
المخدرات وتنظيم استعمالها واالتجار فيها.

احترس 3 ..سنوات سجن عقوبة عقوق الوالدين
تقدمت شــاديــة الجمل ،عضو اللجنة التشريعية بمجلس الــنــواب،
بمشروع قانون لتجريم عقوق الوالدين ،وتوقيع عقوبة بالحبس  3سنوات
لمن يرتكب ذلك.
أكدت «شادية الجمل» أن عقوق الوالدين أصبحت ظاهرة جديدة على
المجتمع المصرى ،لذلك البــد من توعية األبناء بحقوق
األب واألم ..وأشارت عضو اللجنة التشريعية
بمجلس ال ــن ــواب ،إل ــى أن
عــــــقــــــوق

الــســواحــل وح ــرس الــحــدود الــذيــن فــى خدمة
القوات المسلحة وكذا الجنود وضباط الصف
المساعدين والخفراء النظامين والسجانين
والسجانات التابعين لــوزارة الداخلية ،إال بعد
إخطار الجهة التابع لها الزوج.
 ال يــجــوز توثيق عــقــود زواج الممرضينبمصلحة السجون ذكورا وإناثا إال بعد إخطار
المصلحة المذكورة ،ولكل من هؤالء أن يراجع
المطلقة رجعيا دون إخطار.
 ال يجوز للمأذون أن يوثق عقد زواج مطلقةبزوج آخر إال بعد إطالع على إشهاد الطالق أو
حكم نهائى به.
ال يجوز للمأذون أن يوثق عقد زواج منتوفى زوجها إال إذا قدمت مستندا رسميا داال
على الوفاة ،فإن لم يتقدم امتنع المأذون عن
توثيق العقد إال بإذن من رئيس محكمة األسرة
المختصة.

القضاء اإلدارى يطالب «النواب» بالكشف عن أسباب
عدم مناقشته مشروعات قوانين األحوال الشخصية

البرلمان فى انتظار رد مجلس الدولة عليها

وزارة الداخلية تتكبد
مصاريف طائلة على القائمين
على حراسة تلك الحضانات

العـدد 271

الوالدين تحول إلــى جرائم بسبب المعاملة الجافة من تجاه األبناء
ألمهاتهم وآبائهم وهذا ما شاهدناه خالل مواقع التواصل االجتماعى
واإلعالم.
وطالبت األباء واألمهات الذين يتعرضون للظلم أو العقوق من أبنائهم
أن يتقدموا للمتخصصين ببالغات الستعادة حقوقهم ،مؤكدة أن العقوق
وصل إلى التعدى بالضرب على الوالدين وهذا غير مقبول أبدا ،وهذا
موجود فى مشروع القانون ليكون هناك ردع للشباب العاق..
وأوضــحــت أن اللجنة التشريعية حــولــت مشروع
تجريم عــقــوق الــوالــديــن إلــى الجهات
المختصة ،ثم يتم مناقشته
داخ ــل البرلمان،
متمنية اإلنــجــاز
فــــــــى مـــــشـــــروع
الــقــانــون للحد من
الظاهرة.

ألــزمــت الــدائــرة األول ــى بمحكمة القضاء
اإلدارى بمجلس الدولة ،برئاسة المستشار
حــســيــن كــمــال مــحــمــد أب ــو زي ــد شـ ــال ،فى
ال ــدع ــوى الــمــقــامــة ض ــد مــجــلــس ال ــن ــواب،
المجلس بإفادتها بعدد من المستندات فى
شأن مناقشات المجلس ولجانه لمشروعات
قوانين األحوال الشخصية.
ووفق صحيفة التصريح ،فإنه تنفيذا لقرار
المحكمة ،فإنه يتطلب موافاتها بالمستندات
الــمــوضــحــة وفــقــا لــقــرار المحكمة بجلسة
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من أسبوعين طبقا للتصريح المرفق وبيان
التصريح والمستندات المطلوبة.
وتــضــمــنــت الــمــســتــنــدات الــتــى طــالــبــت
المحكمة مجلس النواب ،بإيفائها بها ،بيان
شــهــادة مــن واق ــع مضابط ودفــاتــر اللجنة
التشريعية والدستورية بمجلس النواب ،بما
هى عــدد مشروعات ومقترحات القوانين
التى قدمت بشأن قانون األحوال الشخصية
ومــا هــو تــاريــخ تقديمها ومــن الجهة التى
تــقــدمــت بــهــا ســـواء عــضــوا أو مــواطــن أو
جهة حكومية ،مع تبيان ما تم تجهيزه من
هــذه المشاريع المقدمة وهــل تم استيفاء
مناقشته باللجنة أم ال وما هو السبب فى
التعطيل والتراخى وإنــهــاء مناقشة قانون

األحوال الشخصية.
كــمــا طــالــبــت الــمــحــكــمــة بــشــهــادة وبــيــان
موضحا فيه ما هى اللجنة أو اللجان المعدة
لمناقشة قانون األحوال الشخصية للمسلمين
وما هو عدد تلك اللجان أم هى لجنة واحدة
ومن هم أعضاؤها ورئيسها فى حالة التعدد
للجنة أو فرديتها.
كما صرحت باستخراج شهادة من جدول
أعمال مجلس النواب منذ بدايته فى 2016
وحــتــى تــاريــخــه بمشروعات القوانين التى
أدرج ــت فــى هــذا الــجــدول منذ بدايته حتى
تاريخ انتهائه وما هى المشروعات التى تم
االنتهاء منها وما هو موقف قانون األحــوال
الشخصية من جدول األعمال.

كارثة ..إهدار  3،5مليار متر مكعب من المياه سنويا بسبب «ورد النيل»
يمثل عائقا يعمل على سدّ الترع وتعطيل سريان الماء بها

مصر تنفق سنويًّا
ما قيمته 400
مليون جنيه مصرى
لرفعه وإزالته من
المجارى المائية

مايـعرف بالموت البيولوجى للمسطحات المائية
يهدد األحياء المائية من أسماك وغيرها ويسبب ُ
تقدم عدد من النواب بطلبات إحاطة حول
خــطــورة نبات ورد النيل وال ــذى يمثل عائقا
يعمل على سـ ّـد الــتــرع ،وتعطيل سريان الماء
بها ،ويضاف إلى ذلك أنه يسبب خفض نسبة
األكسجين الــذائــب فــى الــمــيــاه ،باستخدامه
له وهو ما يهدد األحياء المائية ،من أسماك
وغيرها ،مسببا ما ُيعرف بالموت البيولوجى
للمسطحات المائية.
وأوضـ ــح الــنــواب أن ال ــدراس ــات تــؤكــد أن
مشكلة ورد النيل ،هى شراهته الكبيرة فى
امتصاص المياه ،حيث يستهلك مليارَى متر

ـويــا مــن مياه نهر النيل ،وبالتالى
مكعب ســنـ ًّ
يتسبب فى خسارة  3.5مليار متر مكعب من
المياه ،فى بلد يعانى من فقر مائى ،كما أنه
يحجب ضــوء الشمس عــن األحــيــاء المائية،
سنويا ما
فيؤثر على تكاثرها ،وتنفق مصر
ًّ
قيمته  400مليون جنيه مصرى ،لرفعه وإزالته
من المجارى المائية ،وفقا ً إلحصائيات وزارة
الموارد المائية والــرى ،مشيراً إلى أن النبتة
الواحدة تتكاثر وتنتج  48ألف نبتة فى الشهر
الواحد.
وأضـ ــاف الــنــواب أنــنــا أصبحنا فــى أشـ ّـد

الحاجة ،إلى كل نقطة مياه ،بعد ازدياد مساحة
الرقعة الــزراعــيــة ،إلــى  10.5مليون فــدان،
ووصــل سكان مصر إلــى حــوالــى  110مليون
نسمة ،وهو ما ُيلقى بالمسئولية الكبيرة ،على
صانع القرار ،فى أن يقضى على كل ُمهدرات
الــمــيــاه ،وأهــمــهــا التخلّص مــن آفــة و ُمشكلة
ورد النيل ،وأضــاف أن هناك طر ًقا متعددة
لالستفادة منه ،منها إدخاله ضمن برامج علف
الحيوانات ،سواء فى صورة دريس أو سيالج أو
غيرها ،باإلضافة إلى األبحاث الجديدة التى
أثبتت إمكانية استخدامه كوقود.
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غالبية الورش مغلقة وال يوجد موظفون يسجلون أسماء الراغبين فى االلتحاق بها
تقدم النائب طــارق متولى ،نائب السويس وعضو
لجنة الصناعة ،بطلب إحاطة موجه إلى وزير القوى
العاملة الدكتور محمد سعفان ،حول تهالك ونقص
الــخــدمــات وأدوات الــتــدريــب ببعض مــراكــز القوى
العاملة للتدريب المهنى ،حيث إن غالبية الــورش
مغلقة وال يوجد موظفين يسجلون أسماء الراغبين
فى االلتحاق بها.
وأوضــح متولى أن الــوزارة يتبع لها  38مركزاً ثابتا
للتدريب المهنى ،فضال عن  13وحدة تدريب متنقلة،
يعانى بعضها من تهالك المبانى ،باإلضافة إلى تباعد
ال ــدورات عن بعضها البعض إذ ينقضى العام مثال
وال ينظم المركز ســوى ورشتين فقط ،كما تفتقد
المراكز للقدرة على التسويق ،فنجد أهالى المنطقة

التى يتواجد بها المركز ال يعلمون شىء عنه وبالتالى
اإلقبال عليه يكون ضعيفا.
وأض ــاف أنــه بالرغم مــن خطط الـ ــوزارة لتدريب
الشباب الراغب فى الهجرة الرسمية ضمن مبادرة
الـــوزارة «مهنتك مستقبلك» للتدريب المهنى على
المهن المختلفة ،لضمان كافة حقوقه ،وللمساهمة
فى مواجهة ظاهرتى الهجرة غير الشرعية واالتجار
فى البشر باعتبارهما من أولويات الحكومة ،إال أن
سوء أوضاع بعض مراكز للتدريب المهنى يحول دون
تحقيق الغرض منها ،مطالبا بتطويرها وتنظيم مزيد
من الــدورات التدريبية ليتماشى الوضع مع اهتمام
الجولة بتشجيع الشباب على تبنى فكر ريادة األعمال
والمشروعات الصغيرة.
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 67مليون جنيه (تايهة)
بين ثالثة قطاعات
تابعة لوزارة الزراعة

عزبة الفساد وإهدار المال العام فى االتحاد التعاونى والجمعيات الزراعية وصندوق التنمية

كشف تقرير حديث صادر عن الجهاز المركزى للمحاسبات حول عدد من
المخالفات المالية واإلدارية لالتحاد التعاونى الزراعى المركزى ،والتى
تعتبر فى ظل القانون إهدارا للمال العام ..تمثل إجمالى المخالفات فى
ضياع أصول ثابتة دون معرفة هويتها ،واالستفادة منها بين ثالث جهات
االتحاد التعاونى الزراعى وصندوق دعم الجميعات الضعيفة ومركز
التنمية التعاونى للتدريب وقيمتها أكثر من  67مليون جنيه.
وتضمن التقرير ،الذى حصلت «صوت الماليين» على نسخة كاملة
منه ،أن المخالفات اكتشفها مراقب الحسابات عن مراجعة الميزانيات
العمومية لالتحاد التعاونى الزراعى المركزى وصندوق دعم الجميعات
الضعيفة ومركز التنمية التعاونى للتدريب فى  30يونيه  2018والتى
تم تحريرها فى أبريل  2019وكذا حسابات النتيجة لهم عن السنة

المالية المنتيهة فى  30يونيه  ،2018وكان من أهمها كما ورد فى
تقرير المراقب ،أن عدم القيام بجرد األصول الثابتة المملوكة لالتحاد
التعاونى من عقارات وآالت ومعدات وأثاثات وأخرى ،وتم االكتفاء بإجراء
جرد للعهد الشخصية فقط ولم يتم جرد ممتلكات االتحاد التعاونى
سواء فى القاهرة «شقق وخالفه» ومبنى االتحاد بطنطا وشبين الكوم
وذلك بالمخالفة لقواعد الجرد الفعلية السنوية بضرورة إجراء جدر
جميع األصول والعهد.
ورصد التقرير أيضا مخالفات مالية تمثلت فى تجاهل االتحاد التعاونى
الزراعى استغالل عدد  14شقة مملوكة لالتحاد قيمتها المالية 65
مليون و 563ألف جنيه منها  3شقق تشغلها جميعات «العامة للبصل
والثوم» والعامة للمحاصيل الزيتية والعامة لألرز والجمعية المركزية

وأكــد التقرير أن إدارة االتحاد التعاونى الزراعى
مازالت لم تتخذ أى إجــراءات للحفاظ على ممتلكات
وأصول االتحاد.
وكشف التقرير صــورة حية إله ــدار الــمــال العام،
بتغاضى االتحاد عن تدنى إيجارات  3شقق مملوكة
لالتحاد ،حيث يتم تحصيل إجمالى إيــجــارات هذه
الشقق سنويا نحو  45.960ألف جنيه وهو مبلغ زهيد
للغاية ،فضال عن استغال عدد من الجمعيات الزراعية
لـــ 8شقق فى محافظتى الغربية والمنوفية دون أى
تعاقدات رسمية وال تسجل قيمة اإليــجــارات ضمن
األصول مما هو إهدار للمال العام.
ورصــد التقرير مخالفات مالية أخــرى تمثلت فى
تغاضى االتحاد عن تسجيل مبنى على قطعة أرض
مساحتها  400متر مربع مكون من دور واحــد تشغله
جمعية السيدات المسيحيات ،فى األصــول الثابتة
لالتحاد ،فى الوقت الذى أفادت به مديرية الضرائب
العقارية بمحافظة سوهاج أن المبنى تابع لك االتحاد
التعاونى بموجب كشف رسمى مستخرج من سجالت
المديرية أن المالك للمبنى هــو االتــحــاد التعاونى
بمديرية سوهاج وطبقا للمادة  52من النظام الداخلى
لالتحاد السابق وكــذا حصيلة االتــحــادات التعاونية
اإلقليمية ســواء كانت هذه الحصيلة أمــواال نقدية أو
عينية أو حقوق قبل الغير ويتحمل االتحاد التزامات
االتحاد السابق.
وأوضــح التقرير المحاسبى ،رصــد عــدد سيارتين
شاهين موديل  2006متهالكتين فى الدفاتر قيمتهما
133.730ألــف جنيه ،حيث تبين أيضا توقف السيارة
رق ــم  8379ج أ عــن الــعــمــل مــنــذ  27فــبــرايــر 2017
والــســيــارة األخـــرى تعمل فقط م مقر االتــحــاد إلى
البنوك المتعامل معها االتحاد داخل القاهرة وقد بلغت
مصروفاتهم مبلغ  8400جنيه قيمة ركن فى الجراج.
بمحاضر مجلس اإلدارة الخروج بتوصيات عامة غير
وتعمد االتــحــاد التغاضى عنهما وعــدم االستغالل ملزمة ألى جهة من الجهات دون وقوفهم على األسباب
االقــتــصــادى للسياراتين مــمــا يــعــد إهــــدارا ألصــول الحقيقية للموضوع محل عمل اللجنة فضال عن عدم
االتحاد.
متابعة ما أسفرت عنه تلك التوصيات.
ورص ــد التقرير عــدم اتــخــاذ االتــحــاد اإلجـ ــراءات
 تكرار موضوعات تلك اللجان من حضر إلى آخرالقانونية لتحصيل مقابل إيجارات وتحصيل مديونيات األم ــر ال ــذى يشير معه إلــى صــرف ب ــدالت عــن تلك
مستحقة من إيجارات الشقق المملوكة لالتحاد وقيمة االجتماعات علما بأنه قد تم إدراج ذلك تفصيال بكافة
المديونيات للمستأجرين.
التقارير السابقة والتقرير التفصيلى عــن ميزانية
كما كشف عن مخالفات جسمية أخــرى تمثلت فى االتــحــاد فــى  2018- 6- 30والمبلغ برقم  230فى
عــدم مــوافــاة االتــحــاد بميزانية الجمعيات األعضاء .2019/3/13
العامة والمركزية حتى  30يوينة  ،2018والتى يبلغ
وكشف التقرير أن مراقب حسابات الجهاز المركزى
قيمة مساهماتها رأس مال بنحو 1.832مليون جنيه ،للحسابات ،خــاطــب االتــحــاد الــتــعــاونــى فــى 2/ 20
بينما بلغ إجمالى رأس مال الجمعيات فى  30يونيه  2019/بحصر كافة ما تقاضاه أعضاء مجلس إدارة
 2017نحو  21مليونا و 394ألف جنيه ،ويستحق عنه
االتــحــاد مــن االتــحــاد بكافة وحــداتــه ومــن كافة
2مليون و 139ألف جنيه.
وحـ ــدات الــبــنــيــان الــتــعــاونــى التابعين لها
كشف التقرير وجــود تالعبات تتمثلت فى عجز
والمصعدين منها (جمعيات محلية /
الرسوم واالشــتــراكــات المحصلة المستحقة على
مشتركات  /جمعيات مركزية  /جميعات
الجمعيات الــزراعــيــة التعاونية للعام المالى
عامة  /مشروعات )
 2018-2017بلغ قيمته  2.143مليون جنيه.
وأضاف التقرير أن المراقب المالى
وأشـــار التقرير إلــى أن إجــمــالــى مصروفات
لم تتم موافاته سوى بإجمالى ما تقاضاه
االتـ ــحـ ــاد ع ــن ال ــع ــام ال ــم ــال ــى الــمــنــتــهــى فى
رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة من االتحاد
 2018/6/30نحو  1.8مليون جنيه،
تضمن نحو  109آالف و741
جــنــيــه تــحــت مــســمــى لجان
مجلس اإلدارة منها مبلغ
 89ألــف جنيه قيمة مــا تم
صــرفــه لــلــجــان المجتمعة
فــــى ذات يـــــوم انــعــقــاد
مــجــلــس إدارة االت ــح ــاد
الــشــهــرى لــعــدد  8لجان
تتكون اللجنة مــن عدد
 7إلــــى  14ع ــض ــوا من
أعـــضـــاء مــجــلــس إدارة
االتــحــاد تــحــت مسميات
مختلفة «لجنة المحاصيل
ال ــس ــك ــري ــة ،لــجــنــة الــتــنــمــيــة
الــزراعــيــة ،لجنة تسويق الخضر
والفاكهة» وقد تبين ما يلى:
السيد القصير
 عـ ــدم وضــــوح الـــــدور الــتــىتقوم به تلك اللجان حيث تبين
وزير الزراعة
مــن محاضر اللجان المدرجة

لالئتمان بالجيزة ،دون وجود أى عالقة تعاقدية
بين االتحاد وتلك الجمعيات عن استغالل تلك الشقق
ودون تحصيل أى مقابل مادى نظير استغالل تلك الجمعيات
ودون اتخاذ أى إجراءات قانونية من قبل االتحاد لتقنين أوضاع
استغالل تلك الجمعيات لألصول المملكوة لالتحاد ،فى الوقت الذى تبين
فيه باألدلة والمستندات طلب جمعية المحاصيل الزيتية شراء الشقة
التى تستغلها لكن االتحاد تجاهل ولم يتم البت فى طلب الجميعة والذى
كان فى  9سبتمبر  2017حتى تاريخه.

إيمان عاطف

مخالفات فى تأجير الشقق المملوكة لالتحاد ..وخسائر
بالماليين بسبب عدم تحصيل الديون المستحقة

إنفاق أكثر من  100ألف جنيه على بدالت حضور اجتماعات
ولجان وهمية مجاملة ألعضاء مجلس اإلدارة
التعاونى الزراعى المركزى ووحداته فقط دون كافة
وح ــدات البينان التعاونى كما سبق ،وذلــك للتحقق
من الحد األقصى أو تجاوزهم وذلــك أعماال ألحكام
المادة  49من القانون رقم  122لسنة  1980وتعديالته
والــقــرارات الــوزرايــة المعادلة والالحقة التى حددت
الحد األقصى بـ( 50ألف جنيه).
وبخصوص مــا يتعلق مــن مخالفات صــنــدوق دعم
الجمعيات الضعيفة ،فقد رصد تقرير المحاسبات،
أن رصــيــد األصـ ــول الــمــتــداولــة فــى الــبــنــوك بتاريخ
 2018/6/30بنحو  36.330مليون جنيه تبين بشأنها
ما يلى:
احتفاظ إدارة الصندوق بجملة ودائع تبلغ 32.750مليون جنيه حيث تقوم إدارة االتحاد والصندوق بربط
تلك الودائع لدى بنك بلوم دون وجود عقود مع البنك
عن الفوائد التى تحتسب عن تلك الودائع أو حصول
على عــروض من بنوك أخــرى لمقارنة العوائد التى
يمكن الحصول عليها من بنوك أخــرى وذلــك اكتفاء
بمخاطبة البنك برسالة الحتساب أعلى عائد عن كل
وديعة.
وأض ــاف التقرير بشأن األرص ــدة المدينة األخــرى،
أن األرصــدة المدينة بلغت  1.357مليون جنيه ،وبدت

عليها مالحظات ومخالفات منها أن الرصيد ما زال
يتضمن مبلغ  731ألفا و666جنيهات ،تمثل قيمة القرض
الممنوح للجمعية العامة للخضر والفاكهة وفوائده حيث
تم منح الجميعة المذكورة قرضا بمبلغ  400ألف جنيه
بموجب العقد المؤرخ فى  8نوفمبر  2010لمدة خمس
سنوات بفائدة مبسطة  %5إال أن الجمعية حتى اآلن لم
تسدد أى مبالغ ســواء عن القرض وفوائده المستحقة
حتى نهاية المراجعة فى فبراير .2019
وأوضح بأنه قد صدر حكما على الجمعية المذكورة
بإلزامها بسداد القرض وفوائده بالحكم رقم 1791
لسنة  2014مــدنــى كــلــى الــجــيــزة ال ــدائ ــرة الــرابــعــة
قضية رقم  5950هذا وقد قامت الجمعية المذكورة
باستئناف الحكم بالدائرة  121مدنى بالقضية رقم
 132قضائية استئناف الــقــاهــرة مــأمــوريــة الجيزة
وقضت بإلغاء االستئناف فى  2015/5/6لعدم تقديم
االتحاد التعاونى أصل عقد القرض للمحكمة وعلى
الرغم من ذلك لم تتخذ إدارة الصندوق واالتحاد أى
إجــراءات قانونية منذ ذلك التاريخ لمطالبة الجمعية
المقترضة بقيمة القرض وفوائده وغرامات التأخير
خاصة فى ضوء وجود ضمانات مقدمة من الجمعية
عــن ذلــك الــقــرض متمثلة فــى الشقة ملك الجمعية

فضيحة 296..ألف
جنيه صيانة  3سيارات
متهاكلة بالكامل سنويا
نص مليون جنيه تمويل وقود
سيارات ..وتجاهل تسجيل مبنى
400متر ضمن األصول الثابتة

بالعقار  258ش.شبرا واألرض والمبنى الكامل رقم 71
بسوق مركز مدينة بدر بالقاهرة.
وكــشــف أيــضــا تقاعس إدارة صــنــدوق تنمة ودعــم
الجمعيات الضعيفة واالتــحــاد التعاونى فــى تفعيل
الــمــادة  3مــن عقد الــقــرض والــتــى تنص على ســداد
القرض فورا وبفائدة مركبة  % 20فى الحاالت التالية:
فــقــرة ب مــن الــعــقــد تــنــص عــلــى قــيــام الجمعيةالمقترضة بتأجير السوق األمرالذى تم بالفعل ومبلغ
شهرى نحو  76ألف جنيه.
 فقرة ج من العقد عند التأجير فى سداد القرضأو أى قسط من أقساطه فى مواعيده.
كما كشف التقرير أن جمعية المحاصيل الحقلية
بالغرببية ســددت مبلغ  5.395مليون جنيه بموجب
الــتــســويــة رقـ ــم  29ف ــى  2018/5/14وذلــــك عن
قيمة الــقــرض وفــوائــده المتستحقة على الجمعية
المذكورة البالغة نحو  5.775مليون جنيه وذلك حتى
 2017/6/30وذلك بموجب الشيكات مؤرخة فى 20
 2018/3/وقد قام االتحاد وإدارة الصندوق بتقديم
الشيكات للتحصيل فى  2018/5/20بدال من شيكات
أخــرى استلمها االتــحــاد من الجمعية من قبل وتبين
من ذلــك أنــه لم يتم احتساب أيــة فائدة عن القرض
الممنوح عن الفترة من  2017/7/1حتى 2018/5/20
تاريخ تقديم الشيكات للبنك بنسبة  % 9وذلــك طبقا
لشروط امتداد عقد القرض والبالغة نحو 399ألفا
و 452جنيه ،كما أعفت اللجنة المشكلة من االتحاد
والصندوق بالقرار  121فى  2017/8/23بناء على
قــرار مجلس إدارة االتــحــاد رقــم  39فى 2017/8/5
الجمعية المذكورة من مبلغ 379ألفا و 167جنيها وبما
يخالف ما جاء بمحضر مجلس إدارة االتحاد المشار
إليه بشأن الموافقة على اقتراح الجمعية المقترضة
بعرض أصل من أصولها (قطعة أرض ومبانى تقدر
بمبلغ نحو 8ماليين جنيه حيث نص التشكيل على أن
تقوم الللجنة بالتنسيق مع الجمعية لمعاينة األرض على
الطبيعة وتكليف خبير مثمن لتقدرير األرض.
ورصد التقرير قيام االتحاد بصرف  35ألفا و913
جنيه حوافز تحصيل وبدالت اجتماعات.
وكشف التقرير عن فضيحة أخرى تمثلت فى عدم
التزام االتحاد التعاونى ببنود االتفاقية التى وقعاه مه
االتحاد التعاونى والزراعى وشمال أفريقيا المغربى
والتونسى ،مما تسبب فــى خــســارة  %20مــن قيمة
تمويل االتحاد الزراعى شمال أفريقيا من إجمالى 25
ألف يورو لتمويل األنشطة المحددة فى مشروعات
تعزيز فقدرات المرأة الريفية ..ضمن برنامج دعم
المنظمات الفالحية فى أفريقيا ،األمــر الــذى أثر
سلبا على سمعة المركز والجانب المصرى فى عدم
ً
الوفاء باالتفاقيات أو المنح أو أية بروتوكوالت قد
تعد مستقبال من الجانب اآلخر.
وكــشــف عــن مــخــالــفــات أخـــرى منها قــيــام إدارة
مركزالتنمية التعاونى لتدريب بصرف مبلغ  48ألف
جنيه حــافــزا لبعض أعــضــاء المجلس فــى 8/12
 2017/وذلــك مخالفة ألحكام المادة  49من قانون
 122لسنة .1980
ورصــد التقرير مخالفات مالية مبالغ فيها منها
388ألــف جنيه قيمة وقــود سيارات لعدد  3سيارات
وارتــفــاع تكاليف الصيانة للسيارات ومنها السيارة
 6794مرسيدس وقيمتها  480ألــف جنيه وحالتها
مهلكة بالكامل وتكلفت صيانتها  166.9ألف جنيه،
ســيــارة تــويــوتــا  6842قيمتها 224ألــفــا و 900جنيه
مهلكة بالكامل وصيانتها بلغت 88ألفا و 644جنيها،
سيارة  9867تويوتا قيمتها 172ألفا و 500جنيه مهلكة
بالكامل وصيانتها تكلفت  37ألفا و 619جنيه.
وأشار التقرير إلى أن ذلك يعنى أن السيارت الثالثة
متهالكة ورغم ذلك إال أنه يتم الصرف على صيانتها
بما يساوى أكثر من ثلث قيمتها.
كما تالحظ للمراقب ،أن استخدام سيارات مركز
تنمية التنمية واالئتمان الــزراعــى ،تستخدم لنقل
أمين الصندوق من مقر إقامته فى العاشر ذهابا
وإيابا يوميا ..وذلــك عبر سيارة تويوتا رقم ،6842
والسيارة رقم  9867ق ر حيث تستخدم فى استقدام
سكرتير االتحاد من بنى سويف مقر إقامته بصفة
مستمرة أيضا.

العـدد 271
األربعاء 2020/3/11

أجندة المحاكم

النطق بالحكم على  7متهمين
بـ«خلية داعش الجيزة»

حجزت محكمة جنايات أمن الدولة طــوارئ ،برئاسة
المستشار محمد سعيد الشربينى ،والمنعقدة بمجمع
محاكم طرة ،اليوم األحــد ،محاكمة  7متهمين باعتناق
أفكار تنظيم داعــش اإلرهابى والتخطيط الستهداف
الكنائس والمنشآت العسكرية وتفجيرها ،فى القضية
المعروفة بـ«خلية داعش الجيزة» ،وذلك فى جلسة 25
مارس الحالى للنطق بالحكم.
تعقد جلسة المحاكمة بعضوية المستشارين وجدى
عبد المنعم ،ود .على عمارة بأمانة سر محمد الجمل
وأحمد مصطفى.

محكمة النقض تنظر طعن «دومة» وآخرين فى «أحداث مجلس الوزراء»
عماد شوقى
حددت محكمة النقض ،جلسة  21مارس
الحالى لنظر أولــى جلسات الطعن المقدم
من أحمد دومة ،وأخرين من المحكوم عليهم
حضوريا فــى القضية المعروفة إعالميا
بـ«أحداث مجلس ال ــوزراء» ،وكانت محكمة
جنايات القاهرة ،قضت فى  9يناير ،2019
برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى،
بالسجن المشدد  15عاما ،وبغرامة مالية
قدرها ستة ماليين جنيه ،على أحمد دومة،
فى قضية «أحداث مجلس الوزراء».
وكــانــت محكمة النقض ،قضت يــوم 12
أكــتــوبــر ،2017بقبول طعن الناشط أحمد
دوم ــة وآخــريــن على حكم سجنهم المؤبد
لمدة  25سنة وإلزامهم بدفع  17مليونا ً عن
التلفيات التى حــدثــت ،وذلــك فــى القضية
الشهيرة إعالميا بـ«أحداث مجلس الوزراء»،
وقــررت المحكمة إلغاء األحكام الصادرة،
وإعـ ــادة المحاكمة مــن جــديــد أم ــام دائــرة
مغايرة للدائرة التى أصدرت هذا الحكم.
وأصــدرت محكمة جنايات الجيزة ،فى 4
فبراير  2014حكما بالسجن المؤبد على
دومـــة و 229آخــريــن فــى قضية «أحـــداث

مجلس الــوزراء» ،وإلزامهم بدفع  17مليونا ً
عن التلفيات التى حدثت ،ومعاقبة  39حدثا ً
(طفال) آخرين بالسجن  10سنوات.
وأسندت النيابة للمتهمين عدداً من التهم،
منها التجمهر ،وحــيــازة أســلــحــة بيضاء،
ومولوتوف والتعدى على عناصر من القوات
المسلحة والشرطة ،وحرق المجمع العلمى
واالعــتــداء على ٍ
مبان حكومية أخــرى ،منها

مقر مجلس الوزراء.
كما تضمنت االتهامات تعطيل المرافق
الــعــامــة وح ــي ــازة أســلــحــة بــيــضــاء وقــنــابــل
مــولــوتــوف وكـــرات لــهــب ،وإتـــاف وإح ــراق
بعض سيارات وزارة الصحة وسيارات تابعة
لهيئة الــطــرق والــكــبــارى وبعض السيارات
الــخــاصــة بــالــمــواطــنــيــن وال ــت ــى تــصــادف
تواجدها فى شارع الفلكى.

محاكمة  37متهما بتزوير محررات رسمية لالستيالء على أموال مجلس رعاية أسر الشهداء
أحمد .أ ،كريم .ص ،هويدا .خ».
وأوضــــــح آخــــر اإلحـ ــالـ ــة ق ــي ــام الــمــتــهــمــيــن
بــاالشــتــراك مــع آخــر مجهول بطريق االتــفــاق
والمساعدة فى ارتكاب فى محررات رسمية،
وهى التقارير الطبية المنسوبة لعدة مستشفيات
حكومية بطريق االصطناع والتعديل واإلضافة،
بأن اتفقوا مع المجهول على تزويرها وساعدوه
بناء على ذلك
بالبيانات الالزمة فتمت الجريمة ً
االتفاق وتلك المساعدة.
وأضـــاف الــقــرار قــيــام المتهمين باستعمال
الــمــحــررات ال ــم ــزورة ب ــأن قــدمــوهــا للمجلس
القومى لرعاية المصابين ،وأسر شهداء الثورة
لــاحــتــجــاج بصحتها مــع علمهم بــتــزويــرهــا،
بــاإلضــافــة لــقــيــام المتهمين بــاالســتــيــاء على
المبالغ النقدية المبينة بـــاألوراق والمملوكة
للمجلس القومى لرعاية المصابين وأسر شهداء
الثورة ،وكان ذلك باستعمال طرق احتيالية بأن
قدموا المحررات المزورة لالحتجاج بصحتها.

كريم سعيد
تستأنف محكمة جنايات القاهرة ،المنعقدة
بالتجمع الخامس ،برئاسة المستشار أسامة
جــامــع ،جــلــســات محاكمة  37متهما ً بتزوير
مــحــررات رسمية ،وتقديمها للمجلس القومى
لرعاية المصابين ،وأســر شــهــداء الــثــورة ،فى
جلسة  25مارس.
وكشف أمر اإلحالة أن المتهمين هم« :محمد.
ح ،فــاطــمــة .أ ،محمد .م ،أحــمــد .م ،فــريــدة.
ع ،حسام .م ،فــوزى .ف ،سيد .ح ،محمد .خ،
حسين .ح ،محمد .ط ،ابراهيم .ن ،أبو القاسم.
م ،سامح .ع ،محمد .س ،مجدى .ح ،سامح .ح،
مليك .ط ،محمد .ى ،نوال .أ ،شهد .ح ،محمد.
ح ،نبوى .أ ،نجوى .ر ،سميحة .س ،احمد .ح،
عبد الرحمن .أ ،حسام .ح ،إبراهيم .ع ،مسعد.
ط ،رفعت .م ،عمرو .ح ،جابر .س ،محمود .م،

نظر استئناف مجدى عبد الغنى
على حبسه فى قضية الميراث

تنظر محكمة جنح مستأنف الدقى فى جلسة  18مارس
الحالى ،االستئناف المقدم من مجدى عبد الغنى عضو
مجلس إدارة اتــحــاد الــكــرة السابق على الحكم الصادر
من محكمة الدقى بحبسه سنة وتغريمه  100ألف جنيه،
التهامه باالمتناع عن تسليم ميراث أقاربه.
كان مجدى عبد الغنى اتهم باالمتناع عن تسليم حصة
ميراث أقاربه ،وكان عدد من أقارب مجدى عبد الغنى من
مستحقى الميراث أقاموا دعوى اختصوه فيها هو وآخرين،
واتهموه باالمتناع عن تسليم حصة الميراث الخاصة بهم
فى محطة بنزين بالوراق.
وصدر حكم من محكمة جنح الدقى بحبس عضو مجلس
اتحاد الكرة السابق سنة وتغريمه  100ألف جنيه ،فعارض
على الحكم ،وتم تأييده فى المعارضة.

الحكم فى دعوى تعديل
قانون محاكمة الطفل

قررت الدائرة األولى بمحكمة القضاء اإلدارى برئاسة المستشار
حسن كمال شالل رئيس المحكمة وعضوية كال من المستشارين،
سامى محمد عبد الحميد ومصطفى عبد التواب حبيشى وبهجت
ع ــزوز ،نــواب رئيس مجلس الــدولــة ،وسكرتارية أحمد عبد النبى
وأشــرف توفيق ،حجز الدعوى المقامة من سمير صبرى المحامى،
والتى طالب فيها بإصدار قرار بتعديل قانون الطفل للحكم فى جلسة
 14مارس.
وأوضح «صبرى» فى صحيفة دعواه رقم  3016لسنة  74ق ،أنه منذ
أن تولت جماعة اإلخوان اإلرهابية حكم البالد تفشت وانفجرت فى
وجه الوطن ظاهرة الفوضى وزاد االنفالت األخالقى الممول وغير
الممول وظهر ذلك جليا فى تمويل هذه الجماعة اإلرهابية واستغاللها
ألطفال أبرياء الرتكاب جرائم تهدد أمن وسالمة الوطن لقاء أجر،
مستغلة فى ذلك أحكام قانون الطفل المصرى رقم  12لسنة 1996
والمعدل بالقانون رقم  126لسنة .2008
وأضافت الدعوى ،أن تعديل قانون الطفل فى حكومة أحمد نظيف
عاما كان استجابة للضغوط األمريكية
ورفع سن الطفل إلى سن ً 18
عليها؛ تمهيدا لمؤامرتها بتقسيم الوطن ورسم خريطة جديدة للشرق
األوسط وليستخدموا هؤالء الشباب وهم فى سن الفتوة وقودا لهم فى
تفجير الفوضى الخالقة كما سموها ،مشيرا إلى أن حكومة نظيف
صمت آذانها ورفضت االستماع إلى الصرخات القوية وهى تحذر من
رفع سن الطفل وآثاره المدمرة على الوطن واستقراره ،كما حدث فى
قضية شهيد الشهامة محمود البنا.
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الحكم فى طعن وزير الخارجية على
حكم تجديد جواز سفر أيمن نور

تصدر المحكمة اإلداريــة العليا بمجلس الدولة ،برئاسة
المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة ،حجز
الطعن رقم 13393لسنة  62قضائيةعليا ،المقام من وزير
الخارجية ضد أيمن نور ،ويطالب بإلغاء الحكم الصادر من
القضاء اإلدارى «أول درجة» بتجديد جواز سفره للحكم فى
جلسة  21مارس الحالى .
وكــان أيمن نــور ،قــد أقــام دعــوى أمــام محكمة القضاء
اإلدارى بمجلس الــدولــة ،للمطالبة بتجديد جــواز السفر
الخاص به لدولتى لبنان وتركيا ،وأقر الحاضر عن «نور»
أن موكله مقيم حاليا ً بفرنسا ،وطلب إدخــال خصوم جدد
بالدعوى.

نظر طعن المتهمين بالنقض على الحكم
فى قضية أحداث مكتب اإلرشاد

حددت محكمة النقض ،جلسة  26مارس الحالى ،لنظر
أولــى جلسات الطعن المقدم من المتهمين فى القضية
إعالميا بـ«أحداث مكتب اإلرشاد» على األحكام
المعروفة
ً
الصادرة ضدهم بالقضية.
كانت محكمة جنايات القاهرة ،قضت فى  5ديسمبر
 ،2018بالسجن المؤبد لمحمد بديع و 5آخرين من قيادات
اإلخوان ،وتقدم فريق الدفاع عن المتهمين بمذكرة للطعن
على الحكم.

«النقض» تنظر طعون المتهمين بقتل حارس هشام رامز

تنظر محكمة النقض طعون المتهمين
فى قضية قتل حارس هشام رامز محافظ
البنك المركزى السابق وسرقة سيارته،
وذلـــك عــلــى األح ــك ــام ال ــص ــادرة ضدهم
ب ــاإلع ــدام شــنــقــا فــى جــلــســة  23مــارس
الحالى.
كــانــت محكمة الــجــنــايــات قــضــت فى
سبتمبر  2017بــاإلعــدام لتسعة متهمين
بالقضية ،والحبس سنتين الثنين ،وبراءة
اثنين آخرين.
ووجــهــت النيابة العامة للمتهمين من
عمدا مع سبق
األول للثامن ،أنهم قتلوا
ً
اإلصــــرار ،المجنى عليه «رأفـــت السيد
نــبــيــل» ،ب ــأن بــيــتــوا الــنــيــة وعــقــدوا الــعــزم
إلزهاق روح من يعترض سبيل جريمتهم.
وأضافت التحقيقات أن المتهمين أعدوا
لجريمتهم بنادق آلية ومسدسات وبنادق

الحكم فى طعن «األعلى لإلعالم» على
حكم ظهور رئيس الزمالك فى القنوات
خرطوش ،وعند رؤيتهم لسيارة الضحية،
ب لــمــقــاومــتــهــم ،فأطلق
اســتــوقــفــوه ،فــه ـ ّ
المتهمان األول والثانىً ،
وابل من األعيرة
النارية ،أودت بحياته.
ونــســبــت الــنــيــابــة للمتهمين ،اتــهــامــات

بالقتل العمد المقترنة بالسرقة والبلطجة
والسرقة بــاإلكــراه ،وإطــاق أعيرة نارية
فى منطقة سكنية ،وحيازة أسلحة نارية
وذخــائــر بـــدون تــرخــيــص ،وت ــم إحالتهم
للمحاكمة الجنائية.

تطالب فيها بـ 117ألف جنيه مصروفات مدرسية

محكمة األسرة تنظر دعوى طليقة إبراهيم سعيد
تنظر محكمة األسرة بالمعادى ،دعوى ابتسام
ع ــاء ،طليقة الع ــب الــكــرة الــســابــق إبــراهــيــم
سعيد ،دعوى مصروفات دراسية ،التى طالبت
فيها بإلزامه بسداد  117ألــف و 450جنيها،
وذلــك عن األعــوام الدراسية «،»2018-2017
و« ،»2020-2019« ،»2019-2018لنجله آدم،
وذلك فى جلسة  24مارس الجارى.
كان قد أقام هيثم حمد الله ،محامى طليقة
إبراهيم سعيد العب الزمالك واألهلى السابق،

دعواه ،مؤكدا فيها أن الالعب يمتنع عن سداد
المصروفات الــدراســيــة لنجله آدم ،مما دفع
مطلقته لسدادها من مالها الخاص ،عن العام
األول بمبلغ  ،33200وعــن العام الثانى بمبلغ
 ،41500وعن العام الثالث بمبلغ .42750
كانت المدعية قد قامت بإبالغ المشكو فى
حقه بكافة الطرق القانونية لتأدية المبالغ،
وامتنع عن دفعها ،مما دفعها إلقامة الدعوى
القضائية.

الحكم على سعاد الخولى فى الكسب غير المشروع
إسالم خالد
تصدر محكمة جنايات القاهرة ،المنعقدة بالتجمع الخامس ،برئاسة
المستشار محمد محمود أحمد ،يوم  25مــارس الحالى ،الحكم على
سعاد الخولى نائب محافظ اإلسكندرية األسبق ،التهامها بتحقيق
كسب غير المشروع بمبلغ  900ألف جنيه.
وكان جهاز الكسب غير المشروع برئاسة المستشار عادل السعيد،
أحال سعاد الخولى نائب محافظ اإلسكندرية األسبق ،إلى المحاكمة
الجنائية ،لتحقيق كسب غير المشروع بقيمة  900ألف جنيه.
وكشفت التحقيقات ،أن المتهمة حصلت لنفسها وألبنائها علی کسب
غير المشروع بمبلغ  900ألف جنيه ،عبارة عن مصروفات غير معلومة
المصدر ناشئة عن وجــود زيــادة طائلة فى ثروتها بما ال يتناسب مع
مصدر دخلها.
وجاء بالتحقيقات ،أن المتهمة استغلت صفتها الوظيفية وحصلت
على العديد من العقارات من الجهات التى تعاملت معها واستثمارها
بــإعــادة بيعها ،فضال عــن قيامها بعمل الــعــديــد مــن الــعــاقــات مع
المترددين على جهات عملها والحصول على ميزات وهدايا ومبالغ
مالية ،ما نتج عنه زيــادة فى ثروتها بشكل ال يتناسب مع مصادرها
وعجزت عن إثبات مصدر مشروع لها.

محاكمة رئيس قطار اإلسكندرية
فى حادث ضحية التذكرة
تستأنف محكمة جنايات طنطا الدائرة الثالثة برئاسة المستشار
محمد على سكيكر ،جلسات محاكمة رئيس قطار «اإلسكندرية
 أس ــوان» فى القضية المعروفة بـ«ضحية التذكرة» ،فى جلسة14م ــارس لالطالع على تقرير هيئة سكك حديد مصر الخاص
بالسرعة الوهمية للقطار.
كــانــت المحكمة قــد انــعــقــدت وس ــط إج ـ ــراءات أمــنــيــة مــشــددة
واستمعت هيئة المحكمة ألقوال كمسارى القطار وسفرى القطار
وضباط المباحث مجريا التحريات ،واثنين من ركاب القطار وقت
وقوع الحادث.
وطالبت النيابة العامة بتوقيع أقصى عقوبة على المتهم حيث
إن المجنى عليهما كانا يسعيان للرزق الحالل واستقال القطار
عائدين لبلدهما ولم يكن معهما ثمن التذكرة فقاما بالوقوف بين
عربات القطار وأن المتهم وضع قانون خاص به وهو أن يكون جزاء
من ليس معه تذكرة النزول من القطار متجردا من مشاعر الرحمة
واإلنسانية.

تصدر المحكمة اإلدارية العليا ،برئاسة محمد حسام الدين،
رئيس مجلس الدولة ،الحكم فى الطعن المقام من هيئة قضايا
الدولة وكيال عن المجلس األعلى لتنظيم اإلعالم ،والتى طالبت
فيه بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء اإلدارى
«أول درج ــة» والــقــاضــى بإلغاء قــرار رئيس المجلس األعلى
لتنظيم اإلعالم بمنع ظهور رئيس نادى الزمالك فى الفضائيات
والصحف لمدة شهرين ،فى جلسة  21مارس الحالى ،اختصم
الطعن رقــم  42478لسنة  65قضائية عـلّــيــا ،رئــيــس نــادى
الزمالك.
كانت محكمة القضاء اإلدارى ،أصدرت حكما فى وقت سابق،
بقبول الدعوى رقم  24105لسنة 73ق ،ضد رئيس المجلس
األعلى لإلعالم ،والمقامة من رئيس نادى الزمالك ،ووقف قرار
منعه من الظهور اإلعالمى ،وإلغاء قرار رئيس المجلس األعلى
لإلعالم بمنع ظهوره.
وذكــرت الدعوى ،أن رئيس المجلس األعلى لتنظيم األعالم
أصــدر قــرارا بإيقاف رئيس نــادى الزمالك لمدة  3أشهر من
الظهور اإلعالمى ،وعقب انتهاء المدة بـ 3أيام أصدر المجلس
قراراً بتاريخ  15يناير الجارى ،بإيقافه لمدة شهرين.

محاكمة  18متهماً باالتجار
بالبشر وتهريب المهاجرين
تواصل محكمة جنايات القاهرة ،المنعقدة بالتجمع الخامس،
متهما باالتجار
برئاسة المستشار السيد الــبــدوى ،محاكمة 18
ً
بالبشر وتهريب المهاجرين بقصر النيل ،فى جلسة  14مارس
الحالى .
تعقد الجلسة برئاسة المستشار السيد الــبــدوى أبــو القاسم،
وعضوية المستشارين محمد أحمد الجندى وتامر محمد العربى،
وأمانة سر محمد فريد وهانى شحاتة.
وكشف قــرار اإلحــالــة فى القضية رقــم  21لسنة  2019حصر
أمــوال عامة عليا ،أن المتهمين أسسوا ونظموا وأداروا جماعة
إجرامية منظمة ألغ ــراض تهريب المهاجرين ،مكونة مــن عدة
أشخاص تعمل وفــق تنظيم يتمثل فى اصطناع المتهمة األولــى
للمحررات المزورة التى تستخدم لتهريب المهاجرين ،وإدارة الثانى
والثالث لتلك الجماعة وتوزيع المهام على أعضائها ،فضال عن
قيام المتهم الثانى بتحديد وتنسيق حجز مواعيد مقابالت راغبى
الهجرة غير الشرعية لدى سفارات الدول األجنبية ،وقيام المتهم
الثالث بالتوسط لــدى أعضاء الجماعية اإلجرامية واستقطاب
راغــبــى الــهــجــرة ،وتسليمهم الــمــحــررات المصطنعة المطلوبة
لتقديمها لــلــســفــارات الســتــخــراج تــأشــيــرات دخ ــول تلك الــدول
المستهدفة ،من أجل الحصول بشكل مباشر على منافع مادية.
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مرشحـا لمنصب نقيب المحامين و 194لعضوية المجلس
18
ً
إسالم خالد
تــــجــــرى انـ ــتـ ــخـ ــابـ ــات الـــنـــقـــابـــة ال ــع ــام ــة
لــلــمــحــامــيــن ،يـ ــوم  15مــــارس ال ــح ــال ــى ،على
مــنــصــب نــقــيــب الــمــحــامــيــن وأع ــض ــاء مجلس
النقابة.
وجـــاءت أعـــداد المرشحين فــى االنتخابات
مرشحا لمنصب نقيب
على النحو التالى18 :
ً
ـحــا لــعــضــويــة مجلس
ـ
ـرش
الــمــحــامــيــن ،و 95مـ
ً
النقابة عن استئناف القاهرة ،و 7عن استئناف
اإلسكندرية و 4عن استئناف بنى سويف ،و 8عن

استئناف اإلسماعيلية ،و 10عن استئناف أسيوط
و 12عن استئناف المنصورة و 9عن استئناف قنا
و 15عن استئناف طنطا و 16اإلدارات القانونية،
مرشحا.
ليكون إجمالى عدد المرشحين 194
ً
وكــانــت اللجنة المشرفة على تلقى طلبات
الــمــرشــحــيــن فــى االنــتــخــابــات قــد تــلــقــت 18
ـحــا لمنصب الــنــقــيــب ،وجــــاءت أســمــاء
مــرشـ ً
المرشحين كــاآلتــى ســامــح عــاشــور ،إبراهيم
عــبــد الــســمــيــع م ــه ــران ،مــجــدى عــبــد الــســتــار
إبراهيم ،مجدى محمود على راشــد ،محمد،
رجــب الــبــرديــســى ،حسين الــمــرشــدى ،نجالء
محمد اإلمـــام ،طــارق الفولى ،محمد رجائى

عطية ،أيمن عبد العزيز محمد أحمد ،إبراهيم
السعيد ،وفائى الدسوقى محمد ،صالح الدين
مــحــمــود حــجــازى ،محمد عــلــى مــهــران ،على
محمد فتوح ،أحمد قناوى ،محمد أحمد على
الشربينى ،عالء عباس عبد اللطيف.
وكانت النقابة العامة للمحامين قد شكلت 3
لجان من الجهاز اإلدارى للنقابة بمقر النقابة
العامة لتلقى أوراق الترشح ،لجنة لتلقى أوراق
الترشح للنقيب مقرها بقاعة المجلس بمبنى
الــنــقــابــة ،ولــجــنــة أخـــرى عــلــى مــقــاعــد دوائ ــر
االستئناف وأخرى على مقاعد الهيئات العامة
والشركات.

عاشور

تفاصيل طرح مصر لمزايدة عالمية للتنقيب عن الذهب
كريم سعيد
أعلنت وكــالــة «بــلــومــبــرج» األمريكية أن طــرح مصر
لمزايدة عالمية جديدة للتنقيب عن الذهب والمعادن
لعام  ،2020بدءاً من  15مارس الحالى وحتى  15يوليو
 ،2020يقدم للشركات الدولية فرصة للمزايدة على
القطع فى الصحراء الشرقية بعد تجديد اللوائح التى
تثير شكاوى المستثمرين.
واعتبرت الوكالة أن التعديالت فى التشريع هى جزء
مــن حملة أوس ــع مــن جــانــب مصر إلنــعــاش اقتصادها
واالستفادة من مصادر جديدة لإليرادات ،وأوضحت أنه
بعد برنامج مدته ثالث سنوات مدعوم من صندوق النقد
الدولى شهد تخفيض قيمة العملة وخفض اإلنفاق على
الدعم ،وركزت المرحلة األخيرة على بناء نمو مستدام
من خالل تعزيز القطاع الخاص وإيجاد دخل جديد.
وكان المال أعلن طرح المزايدة العالمية األولى للبحث
عن الذهب والمعادن المصاحبة لعام  ،2020بــدءاً من

وزارة الصحة تواصل الحملة القومية
للتطعيم ضد الحصبة والحصبة األلمانى
تواصل وزارة الصحة والسكان تنفيذ الحملة القومية للتطعيم
ضد الحصبة والحصبة األلمانى بجميع محافظات الجمهورية
حتى الخميس  26مارس  2020للتطعيم األطفال بالفئة العمرية
من  9أشهر وحتى  6سنوات بجميع محافظات الجمهورية.
وقال الدكتور عالء عيد رئيس قطاع الطب الوقائى بوزارة
الصحة والسكان أن الحملة تشمل الفئة العمرية من  9أشهر
وحتى  10سنوات بالمحافظات الحدودية ،والتى تضم أسوان
والبحر األحمر والــوادى الجديد وشمال سيناء وجنوب سيناء
ومطروح ،مؤكدا أهمية الحصول على التطعيمات لرفع الحالة
المناعية لألطفال ،وضمان وقائتهم من المرض.
وأضاف الدكتور عالء عيد رئيس قطاع الطب الوقائى بوزارة
الصحة والسكان أن الحملة مناعية وتهدف إلى الحفاظ على
مصر منخفضة فى نسب اإلصابة بالحصبة والحصبة األلمانى
مؤكدا أن المحافظات الحدودية أكثر عرضة لإلصابة بسبب
االحتكاك الجغرافى مع دول الجوار وتابع :مصر لم تعد من
الــدول التى بها إصابات وأصبحت خالية من الفيروس تماما
وأى حاالت فى الغالب يتم الكشف عنها تكون وافدة من الخارج
وهو ما يدفعنا إلى عمل حمالت لرفع مناعة األطفال.

 15مارس آخر موعد للتقديم فى جائزة محمد
بن زايد ألفضل معلم خليجى فى مصر

بن زايد

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى ،أن آخر موعد
تقديم للمعلمين فــى جــائــزة «محمد بــن زاي ــد ألفــضــل معلم
خليجى» فى مصر ،يوم  15مارس  ،2020وتم فتح باب التقديم
للمعلمين على الموقع اإللكترونى لجائزة محمد بن زايد ألفضل
معلم خليجى عبر الرابط https://www.mbzaward.
 ..aeجــاء ذلــك فى إطــار حــرص الدكتور طــارق شوقى وزير
التربية والتعليم والتعليم الفنى،
وقال الدكتور رضا حجازى ،نائب الوزير لشئون المعلمين،
إن فلسفة الجائزة قائمة على أساس معايير عالمية غرضها
تكريم المعلم الذى يبدع فى فروض وواجبات عمله ،وليس ذلك
فحسب ،بل يسعى إلى التميز من خالل تقديم شىء استثنائى
من مبادرات وأعمال وبرامج تنعكس على المجتمع المدرسى.
وأضــاف أن الجائزة تشكل أداة مهمة فى تحفيز وتطوير
قدرات المعلمين ومهاراتهم وكفاياتهم التعليمية ،وتنمية جوانب
اإلبــداع لديهم ،وهــى بذلك ترسخ لتعليم يرقى باألجيال فى
مؤكدا أن دعم القيادة الرشيدة للمعلم ووضعه فى
المنطقة،
ً
مكانة مرموقة يشكل أحــد أهــم أه ــداف وأولــويــات الجائزة،
دائما صمام األمان لتحقيق تطلعات دولنا العربية،
فالمعلم يظل ً
واستمرارية نهج الريادة والتقدم.
وتخصص الجائزة مليون درهم لكل معلِّم فائز فى كل دولة
مشاركة فى حال استوفى المعايير والشروط المعتمدة ،حيث
تمهيدا لدخول
متسابقا من كل دولــة
سيتم اختيار نحو 120
ً
ً
التصفيات النهائية بالتعاون مع وزارات التربية والتعليم فى دول
والمعلم الفائز يحصل على مليون درهم
الخليج ومصر واألردنُ ،
قيمة الجائزة ،وتبلغ قيمة الجوائز  6ماليين درهم.

زايد

 15مارس المقبل وحتى  15يوليو  ،2020بإجمالى 320
قطاعا على مساحة حوالى  56ألــف كيلو متراً مربعا ً
ً
فى المنطقة الواقعة بين خطى عرض  28 -23درجة
بالصحراء الشرقية والبحر األحمر.
وأعلن خالله طرح المزايدة العالمية األولــى للبحث
قطاعا على مساحة
عن الذهب والمعادن ،بإجمالى ٣٢٠
ً
حوالى  ٥٦ألف كيلو متراً مربعا ً فى المنطقة الواقعة بين
خطى عرض  ٢٨ -٢٣درجة بالصحراء الشرقية والبحر
األحمر ،والتى تم تقسيمها إلى ⅛×⅛ للقطاع الواحد
لتصل مساحة القطاع إلى حوالى  ١٧٠كيلو متراً مربعاً،
مشيراً إلــى أن الــمــزايــدة مقرر طرحها بنظام اإلتــاوة
والضرائب وتأتى وفقا ً لتعديالت بعض أحكام قانون
الثروة المعدنية واألسس والنظم االستثمارية الجديدة
التى تم وضعها لتطبيقها فى قطاع التعدين ،وأنه سيتم
بالتوافق مع الطرح وضــع إج ــراءات وشــروط المزايدة
وأحكامها ونموذجى البحث واالستغالل من خالل موقع
وزارة البترول والــثــروة المعدنية ومــوقــع هيئة الثروة
المعدنية على شبكة اإلنترنت.

وزارة الزراعة تنظم مؤتمرا
دوليا لوقاية النباتات
ينظم مركز البحوث الزراعية التابع لــوزارة الزراعة ،ممثال
فى معهد بحوث وقاية النباتات ،المؤتمر الــدولــى السادس
تحت عنوان «اآلفاق المستقبلية لوقاية النباتات» فى الفترة من
 24 - 22مارس  ،2020برعاية السيد القصير وزير الزراعة
واستصالح األراضــى ،وحضور المنظمات اإلقليمية والدولية
والمتخصصين فى مجال وقاية النباتات والصحة النباتية
وضمن احتفال مصر بالسنة الدولية للصحة النباتية .2020
وأكد الدكتور أحمد عبدالمجيد ،مقرر المؤتمر ومدير معهد
بحوث وقاية النباتات ،أن المؤتمر يقام برئاسة الدكتور محمد
سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية ،ويناقش العديد من
الموضوعات الهامة منها اآلفات الغازية والعابرة ،واآلفات التى
تصيب محاصيل األراضى المستصلحة حديثا ،وتأثير التغيرات
المناخية على التنوع البيولوجى بالبيئة ،واستخدام الوسائل
الحديثة واآلمنة فى مكافحة اآلفــات لمكافحة آفــات وتعظيم
دور البيوتكنولوجى فى وقاية النباتات ،وحصر و تعريف وعزل
واإلنتاج الكمى لألعداء الحيوية والكائنات الدقيقة المصاحبة
لــآفــات ،ع ــاوة على إلــقــاء الــضــوء على أهــم وأخــطــر آفــات
وأمراض النحل وديدان الحرير.

12

إعالن نتائج انتخابات مجالس إدارات
المؤسسات القومية  17مارس

قــررت الهيئة الوطنية للصحافة اإلع ــان الرسمى
لنتائج انتخابات الجمعيات العمومية ومجالس اإلدارة
فى المؤسسات الصحفية القومية فى مؤتمر صحفى
يوم الثالثاء  17مارس الجارى.
ويأتى ذلك بعد انتهاء عمليات الفرز وتدقيق النتائج،
مــع األخ ــذ فــى االعــتــبــار أن الــقــضــاة المشرفين على
االنتخابات سيعلنون نتائج انتخابات فى كل مؤسسة بعد
انتهاء عمليات الفرز.

وزير األوقاف يشارك عواقل سيناء
مراسم رفع العلم بطابا وخطبة الجمعة

مختار

يـــشـــارك ال ــدك ــت ــور مــحــمــد مــخــتــار جــمــعــة وزيـــر
األوقـــــاف ،عــواقــل ســيــنــاء احــتــفــال مــحــافــظــة جنوب
سيناء بمراسم رفــع العلم المصرى بمدينة طابا يوم
الخميس  19مارس الحالى وأداء خطبة الجمعة بها يوم
 20مارس .2020
تأتى المشاركة بعد توجيه اللواء خالد فودة محافظ
معا
جنوب سيناء الــدعــوة للوزير للحضور ،وناقشا ً
األعــمــال التى تقوم بها وزارة األوقـــاف فــى محافظة
جنوب سيناء فى مجال الدعوة وعمارة المساجد.

غرفة صناعة التكنولوجيا تعقد
مؤتمرها السنوى «وطن رقمى»
القصير

امتحان مارس التجريبى اإللكترونى
ألولى ثانوى «أوبن بوك» وبدون درجات
تعقد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى،
امتحان مــارس التجريبى اإللكترونى لطالب
الصف األول الثانوى العام ،بداية من  22مارس
وحتى  2أبــريــل المقبل ،وبنظام األوب ــن بــوك،
وبدون درجات.
وأكـــد الــدكــتــور رض ــا ح ــج ــازى ،نــائــب وزيــر
التربية والتعليم ،أن االختبار التدريبى يهدف
إلــى تدريب الطالب على اإلجابة عن األسئلة
باستخدام التابلت استعدادا ألداء اختبارات
نهاية الفصل الدراسى الثانى ،مطالبا المدارس
بإعالن جدول اختبارات مارس التدريبية لجميع
طــاب أولــى ثــانــوى ،وتفعيل جميع اإلج ــراءات
الــازمــة لمشاركة جميع طــاب الصف األول
الــثــانــوى المستهدفين ألداء تلك االخــتــبــارات
التدريبية.
وأوضح نائب وزير التربية والتعليم ،أن نتائج
تلك االخــتــبــارات لــن تؤثر على نتائج الطالب
فــى نــهــايــة الــعــام ال ــدراس ــى واالمــتــحــان بــدون
درج ــات ،مشدد على ض ــرورة انتظام العملية
التعليمية وعــدم تعطيل الــدراســة خــال فترة

شوقى
عــقــد ه ــذه االخــتــيــارات الــتــدريــبــيــة ،وانــتــظــام
الجدول المدرسى قبل بدء االختبارات يوميا،
مع تفعيل جميع اإلجــراءات التنظيمية المتبعة
فى أداء االختبارات اإللكترونية.
وأشــار نائب وزيــر التربية والتعليم ،إلــى أن

االختبارات التدريبية المقرر عقدها فى مارس
ستكون بنظام الكتاب المفتوح ،وفيما درسه
الطالب خــال الفصل الــدراســى الثانى هذا
العام.
وأوضح نائب وزير التربية والتعليم ،أنه أصدر
تعليمات تلزم معلمى المواد الدراسية المختلفة
ب ــأن يــقــوم كــل معلم عــقــب انــتــهــاء أداء مــادة
تخصصه ،بمناقشة طالبه حول إجاباتهم ،والرد
على استفساراتهم وتحديد أبــرز المشكالت
التى واجهت الطالب فى اإلجابة لتدريبهم على
حل تلك المشكالت والتعامل مع األسئلة التى
تستهدف قياس مهارات التفكير العليا لتحسين
أدائهم فى اختبارات نهاية العام الدراسى.
ويـــؤدى طــاب الــصــف األول الــثــانــوى العام
امتحاناتهم إلكترونيا يــوم  22مــارس فى مادة
اللغة العربية ،ويوم  23فى مادة اللغة األجنبية
األولى و 24فى األحياء و 25فى الجغرافيا و26
فى اللغة األجنبية الثانية و 29فى الرياضيات
و 30فى الفلسفة والمنطق و 21الفيزياء و1
ابريل التاريخ و 2أبريل الكيمياء.

تعقد غرفة صناعة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات
واالتصاالت ،مؤتمرها السنوى «وطن رقمى» فى الفترة
من  22إلــى  24مــارس الحالى وذلــك برعاية الدكتور
عمرو طلعت وزير االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات،
وبــحــضــور ع ــدد كبير مــن قــيــادات قــطــاع االتــصــاالت
وتكنولوجيا المعلومات.
ويعد المؤتمر فرصة عظيمة للتواصل مع قيادات
وممثلى قطاع تكنولوجيا المعلومات واكتساب المهارات
المختلفة والــتــعــرف على كــل مــا هــو جــديــد فــى عالم
التكنولوجيا المتطور ويعقد على هــامــش المؤتمر،
الملتقى الــســنــوى الــســادس لتأمين المعلومات نحو
مجتمع رقمى آمــن والملتقى السنوى الخامس حول
التسويق والتجارة والمدفوعات اإللكترونية ،والمنتدى
السنوى الثانى «اليوم الوطنى لالبتكار» باإلضافة إلى
جلسة نقاشية عــن التحول الرقمى والبنية التحتية
وجلسة نقاشية عن المدن الذكية ومجموعة من ورش
العمل الفنية.

اإلسكان تطرح  238وحدة
سكنية بمدينة الرحاب
أعلن الدكتور عاصم الــجــزار ،وزيــر اإلسكان والمرافق والمجتمعات
العمرانية ،طرح عــدد 238وحدة سكنية بمدينة الرحاب على أن يتم بدء
التسجيل على الموقع اإللكترونى لبنك التعمير واإلســكــانwww.( ،
 ،)hdb-reservation.comيــوم  15مــارس الــحــالــى ،الفتا إلــى أن
مساحات الوحدات تتراوح من  92م 131 : 2م ،2بمشروع امتداد الرحاب،
المرحلة التاسعة ،مجموعة ( ،)125بمدينة القاهرة الجديدة ،تطرحها
وزارة اإلسكان ،ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ،وذلك فى
إطار جهود الوزارة لتوفير وحدات سكنية لجميع شرائح المواطنين ،وتلبية

رغبتهم فى تملك السكن الخاص بهم.
وأوضح الدكتور عاصم الجزار ،أن مقدم الحجز يبلغ  100ألف جنيه،
مع وجــود نظم تقسيط ميسرة ،ويتم التخصيص بنظام أسبقية الحجز
اإللكترونى « ،»onlineمشيراً إلى أن شروط الطرح ،وأسلوب الحجز،
والمواقع والنماذج والمساحات ،وأســعــار الــوحــدات ،وأســلــوب السداد،
ستكون متاحة على الموقع اإللكترونى www.hdb-reservation.
 ،comويمكن للمستفيد من الوحدة سداد باقى الثمن ( )%70من خالل
مبادرة التمويل العقارى للبنك المركزى المصرى وفقا ً لشروطها.
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نجوم وفنون

أحمد فهمى يسافر بلجيكا إلجراء
الجراحة الثانية فى المرىء
يسافر النجم أحمد فهمى للسفر إلى العاصمة
البلجيكية بروكسل غداً إلجراء العملية الجراحية
الثانية فى المرىء يوم الجمعة القادم ،ويعود إلى
القاهرة فى اليوم التالى مباشرة ،ويأتى ذلك بعد
إجراء فهمى عملية أولى فى القاهرة قبل شهرين
ولم تحقق النجاح الكامل ولم تقضى على اآلالم
التى شعر بها على مدار العامين الماضيين.
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أحمد عز أمام محكمة األسرة
بسبب «مصروفات مدارس أوالده»

أحــمــد فهمى يــقــوم حــالــيـا ً بتصوير مسلسله
«تيمون وبومبا» لعرضه فى شهر رمضان المقبل،
وأوضح أن العملية لن تعطله عن تصوير مشاهده
فى العمل السيما وأنه سيعود بعد إجراء العملية
مــبــاشــرة ويــســتــأنــف الــتــصــويــر فــى الــيــوم التالى
وتــحــديــداً  15م ــارس ،السيما وأن العمل انطلق
متأخراً وال مجال لإلجازات.

توقعات بظهوره كضيف شرف فى فيلمها الجديد

عمرو دياب يستعد لالحتفال بعيد ميالد دينا الشربينى
سحر محمود
يستعد النجم عمرو ديــاب لالحتفال بعيد ميالد
زوجته الفنانة دينا الشربينى يوم  17مارس الحالى (
مواليد عام .) 1985
من ناحية أخرى ،فاجأت دينا الشربينى جمهورها
ومتابعيها على «انستجرام» ،بقيامها بنشر البوستر
الخاص بفيلمها الجديد «البعض ال يذهب للمأذون
مــرتــيــن» ،ال ــذى تــشــارك فيه مــع النجم كــريــم عبد
العزيز ،وذلك ترويجا ً له.
وعلقت على الــصــورة قائلة« :البعض ال يذهب
للمأذون مرتين ،فيلم كريم عبدالعزيز ..بطولة ماجد
الكدوانى ..إنتاج وائل عبدالله ،لؤى عبدالله ،أوسكار
للتوزيع ودور الــعــرض تأليف أيمن وتـــار ..إخــراج
أحمد الجندى ،وضيوف الشرف مفاجأة حلوة جدا،
البعض ال يذهب للمأذون مرتين صيف .»٢٠٢٠
مــن ناحية أخ ــرى ،أوشــكــت دينا الشربينى على
االنتهاء من تصوير دورها فى فيلم «يوم  ،»13الذى
يعتمد على اإلثــارة والتشويق والرعب ،ويشارك فى

تامر حسنى يغنى لألم فى «وادى دجلة»
يستعد النجم تامر حسنى ،إلحياء حفل غنائى ضخم فى نادى وادى دجلة بالسادس من
أكتوبر يوم  21مارس الجارى ،وذلك بمناسبة عيد األم ،ومن المتوقع أن يشهد الحفل
حضورا جماهيريا كبيرا.
ويقدم تامر خالل الحفل مجموعة من أغانيه التى تالقى تفاعال من كل
محبيه وعشاقه مثل «حلو المكان ،عيش بشوقك ،ناسينى ليه ،كفاياك
أعذار» وغيرها من األغانى.
ويعرض لتامر حاليا بالسينمات فيلم «الفلوس» وحقق من خالله
إيرادات قياسية ،والفيلم قصة وبطولة تامر حسنى ،وسيناريو وحوار
محمد عبد المعطى ،وإخــراج سعيد الماروق ،ويشارك فيه النجوم:
زينة ،خالد الصاوى ،محمد سالم ،عائشة بن أحمد ،وآخرون ،إضافة
إلى عدد من النجوم كضيوف شرف مثل أحمد السقا ومى عز الدين وغيرهم.
من ناحية أخرى يحيى تامر حسنى حفال غنائيا ً يوم  19مارس الحالى ،وذلك
داخل إحدى الجامعات فى دولة اإلمارات.
ومن المقرر أن يقدم تامر حسنى مجموعة من أشهر أغانيه ومنها «حلو
المكان« ،ناسينى ليه ،لوالك حبيبى ،كفاياك أعذار ،يا مالى عينى» ،باإلضافة
إلى أغانى ألبومه األخير «عيش بشوقك» ،كما أنه يحضر مفاجأة كبيرة
لجمهوره هناك.

بطولته عددا كبيرا من الفنانين وعلى رأسهم
أحمد داوود ،نسرين أمين ،جومانا مــراد،
محمد شاهين ،محمود حافظ.
ديــنــا الشربينى درســـت اإلعـ ــام وب ــدأت
مشوارها المهنى كمذيعة ببرنامج «شبابيك»
على قناة «دريم» المصرية.عشق دينا للفن
ظل يداعب خيالها حتى التحقت بورشة
تمثيل تحت إشــراف مدربة التمثيل مروة
جبريل ،ولكى تثقل موهبتها الفنية قامت
بــدراســة مــخــارج األلــفــاظ على يــد الفنانة
إيمان يونس ..بعد دراستها للتمثيل ومخارج
األلفاظ تقدمت لمسابقة اكتشاف مواهب جديدة
فى التمثيل للعمل فى مشروع مسلسل جديد بعنوان
«ع ــرض خ ــاص» وشــاركــت فــى المسابقة وأجــرت
مجموعة مــن االخــتــبــارات وبــعــدهــا تــم اختيارها
للعمل بهذا المسلسل ..شاركت دينا فى عــدد من
األعمال الدرامية كــان أبرزها مسلسل «روبــى» مع
الفنانة سيرين عبدالنور ومسلسل «البلطجى» أمام
النجم آسر ياسين ومسلسل «المواطن  »Xومسلسل
«طرف ثالث».

نجوى كرم تستعد لحفل
عيد األم

تلك المسابقات.
كــمــا تــتــضــمــن الـــجـــوائـــز؛ جــائــزتــى
أفــضــل ممثل وممثلة للمشاركين فى
أخيرا ،يمنح
األفالم الروائية الطويلة..
ً
الــمــهــرجــان جــائــزتــه الــخــاصــة «سينما
من أجــل اإلنسانية» للفيلم الــذى يقدم
هاما.
موضوعا
ً
إنسانيا ً
ً
وقـــــال م ــدي ــر ال ــم ــه ــرج ــان انــتــشــال
الــتــمــيــمــى؛ «خــــال الــــــدورات الــثــاث

تطور جديد فى أزمة محمد
رمضان مع الطيار أبوليسر

تستعد المطربة اللبنانية نجوى كــرم للمشاركة فى إحياء حفل
غنائى ضمن حفالت عيد األم ،بمشاركة المطرب ملحم زين ،وذلك
يوم الجمعة الموافق  20مــارس المقبل ،فى أحد الفنادق الكبرى
بمدينة طــابــا ،ويــقــدم ملحم زيــن خــال الحفل ع ــدداا كبيرا من
أغنياته التى قدمها خالل مشواره الغنائى باإلضافة إلى أغانى
ألبومه الجديد منها «صفى قلبى»« ،قولوا» ،و«مــدرى شوبنى»،
و«لهون وبس»« ،من مدة» وغيرها.
يشار إلى أن نجوى كرم ،كانت قد حضرت ،خالل الفترة
الماضية ،العرض األول لفيلم «الفلوس» ،بطولة النجم تامر
حسنى ،فى دور السينما بلبنان ،الذى حضره مجموعة من
الفنانين اللبنانيين ،فى مقدمتهم الفنان وليد توفيق.

مهرجان الجونة السينمائى يواصل فتح
باب التقديم لدورته الرابعة
يواصل مهرجان الجونة السينمائى
استقبال طلبات تقديم األفــام لدورته
الرابعة ،التى تقام فى الفترة ما بين 24
سبتمبر وحتى  2أكتوبر .2020
بـــدءا
ـم
ـ
ـدي
وقـــد ت ــم فــتــح بـــاب الــتــقـ
ً
مــن األول مــن م ــارس وحــتــى الــــ 15من
يوليو .2020ويمكن الوصول إلى نموذج
التقديم والقواعد واللوائح الخاصة به
مــن خــال مــوقــع الــمــهــرجــانwww. :
elgounafilmfestival.com
يقبل المهرجان طلبات األف ــام من
جميع أنــحــاء الــعــالــم ،والـ ُـمــخــتــارة منها
يمكن عرضها فــى األقــســام المختلفة
سواء كان ذلك مسابقة األفالم الروائية
الطويلة أومسابقة األف ــام الوثائقية
الطويلة أومسابقة األفـــام القصيرة
أوالقسم الرسمى  -خارج المسابقة.
تــتــكــون ل ــج ــان تــحــكــيــم األفـــــام من
شخصيات سينمائية مــرمــوقــة ،تمنح
جوائز نجمة الجونة الذهبية أوالفضية
أوالبرونزية ألفضل األفــام المشاركة
فى جميع مسابقاته ..ويمنح المهرجان
جــائــزة خاصة ألفضل فيلم عربى فى

تــواصــل محكمة األس ــرة مدينة نصر،
نظر الدعوى التى أقامتها الفنانة زينة
ضد النجم أحمد عــز ،والمتعلقة بنفقة
مدارس توأمها يوم  23مارس الحالى.
كانت زينة أقامت الدعوى والتى تطالب
فيها بــإلــزام الــفــنــان أحــمــد ع ــز ،بدفع
 44ألــف جنيه إسترلينى ،كمصروفات
دراسية لتوأمها عز الدين وزين الدين.
وحضر المحامون عن الطرفين ،وقدم
دفـــاع الــفــنــانــة زيــنــة حــافــظــة مستندات
قــال إنها تخص فيلم «الــمــمــر» وثــروتــه،
وطلب المحامى عمر عبد الرحمن ،دفاع
الفنان أحمد عز ،بالتصريح باستخراج
ال ــق ــرارات الــخــاصــة مــن وزارة التربية
والتعليم الــخــاصــة بــالــمــدرســة الدولية
المقيد بها التوأم عز الدين وزين الدين،

والمدرسة المقيد بها نجل شقيقة زينة،
كما طلب االطالع على الحوافظ المقدمة
من دفاع زينة.
كما ينتظر أحمد عز الحكم فى قضيته
مــع ياسمين رضــا ،شقيقة زيــنــة ،والــذى
يتهمها فيها باالعتداء عليه.
وبــدأت الواقعة عندما كــان عز يجرى
حــوارا صحفيا ،وفوجئ بياسمين تعتدى
عليه ،دون أى سبب ،بينما قالت شقيقة
زينة إن أحمد عز اعتدى عليها عندما
كان يستهدف خطف نجل زينة.
الصراع القضائى بين أحمدعز وزينة
بــدأ منذ عــام  ،2013عندما عــادت زينة
من أمريكا بولدين ،ورفعت قضية نسب
ضد أحمدعز ،بينما نفى عز وجــود أى
عالقة بينهما.

الــمــاضــيــة تــمــكــن م ــه ــرج ــان الــجــونــة
السينمائى مــن االســتــنــاد عــلــى أرض
صلبة وأصبح منصة رحبة للمشاركين
لعرض أعمالهم ومشاريعهم ،وفرصة
للقاء أقرانهم من الخبراء واإلعالميين
والجمهور من جميع أنحاء العالم ..نبقى
خا بتقديم تجربة
ملتزمين
التزاما راس ً
ً
مــهــرجــانــيــة تــثــرى المتخصصين فى
الصناعة السينمائية المحلية واإلقليمية

والدولية».
وأضــــــاف «ت ــق ــدي ــم الــمــخــرجــيــن
والمنتجين بأعمالهم للمشاركة فى
الـ ــدورة الــرابــعــة للمهرجان سيغنى
خــيــارات برنامجنا ،وســيــوفــرون لنا
إمكانية مواصلة تقديم برامج غنية،
كالتى قدمناها فى الدورات الثالث
المنصرمة».
كما صرح المدير الفنى للمهرجان،
أمير رمسيس ،قائال« :بعد  3سنوات
من اإلش ــادة ببرنامج المهرجان من
الجماهير والنقاد والسينمائيين..
ها نحن نبدأ عامنا الرابع بالسؤال
الــمــكــرر :مـ ــاذا بــعــد؟ هــل نستطيع
أن نــواكــب نــجــاح بــرنــامــج األعـــوام
الــمــاضــيــة؟ بــا شــك كــلــنــا حماس
وط ــم ــوح ،خــاصــة ونــحــن نترقب
كبيرا من األعمال المهمة
ـددا
عـ ً
ً
واالكــتــشــافــات الفنية الجديدة
المتوقع ظــهــورهــا فــى ،2020
ونــطــمــح أن ن ــك ــون أول من
يقدمها لجمهور المنطقة كما
اعتدنا منذ عامنا األول».

طونى خليفة يكشف سر تناوله لمشروب
يؤثر سلبياً على الصحة اإلنجابية
يثير انتشار فيروس كورونا حالة قلق وترقب فى
الكثير من البلدان حول العالم وخصوصا ً مع ارتفاع
الحصيلة اليومية لإلصابات.
وعلى خلفية هذه القضية وتعليقا ً على ما يشاع
عــن وصــفــات طبيعية تــســاعــد عــلــى الــشــفــاء من
الوباء ،استضاف اإلعالمى اللبنانى طونى خليفة
فى أحــدث حلقات برنامجه «طونى خليفة» الذى
يعرض على شاشة قناة «الجديد» اللبنانية أحد
خبراء األعشاب.
ورداً على مــا يــقــال عــن أنــه يمكن شــرب خالصة

اليانسون أن تحمى من المرض لفت األخير إلى
أن المبالغة فى تناول هذا المشروب تؤثر بطريقة
سلبية على الصحة اإلنجابية لدى الرجال.
وهوما دعــا خليفة إلــى التعليق« :مرتى
مين عاطيها هالوصفة؟ كابستنى يانسون
من جمعتين» ..وأحــدث هذا الــرد ضجة
كبيرة بعد انتشاره على مواقع التواصل
االجتماعى ..وعبر الكثير من المتابعين
عن دهشتهم بسبب ما قاله الخبير الفتين
إلى أنهم لم يفكروا يوما ً بهذا األمر.

أقــام مجدى حلمى المحامى بالنقض وكيالً عن الطيار
الكابتن أش ــرف أبــوالــيــســر ،دع ــوى قضائية جــديــدة ضد
رمــضــان بسبب تصريحاته وأقــوالــه التى أدلــى بها أثناء
استضافته ببرنامج «التاسعة» المذاع على القناة األولى
مشيرا إلــى أن
المصرية مــع اإلعــامــى وائــل اإلبــراشــى،
ً
مــا ذكــره محمد رمــضــان فــى حــق الكابتن الطيار أشــرف
أبواليسر ،يدخل ضمن بند السب والقذف ،حيث قال فى
جملة «الطيار شكله فرحان إنه اتفصل» والجملة الثانية «أنا
عندى فيديو لوطلعته ..الطيار هيتحبس» ،ويعد ذلك جريمة
يعاقب عليها وفقا ً لقانون العقوبات المصرى ،وقــد تحددت
جلسة لنظر تلك القضية الجديدة فى  30مارس الجارى.

وائل كفورى فى حفل
غنائى بلندن

يستعد المطرب اللبنانى وائل كفورى إلحياء حفال
غنائيا فى لندن ،يــوم األحــد الموافق  22من شهر
مارس الحالى ،ومن المقرر أن يقدم وائل كفورى
مجموعة كبيرة من أغنياته التى يعشقها جمهوره
منها ،عمرى كله ،بالغرام ،ليل ورعد ،بحبك أنا
كتير ،ويــشــارك المطرب ناصيف زيــتــون ،فى
فقرات الحفل أيضا والــذى يقدم خالل باقة
متميزة من أغنياته.
من ناحية أخــرى سجل المطرب اللبنانى
وائل كفورى أغنية «سينجل» جديدة لم يكشف
عن اسمها حتى تكون مفاجأة للجمهور وقت
طــرحــهــا ،مــن كلمات منير بــوعــســاف ،وألــحــان
وتوزيع الموسيقى ملحم أبوشديد.
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الفريق األحمر يرمم دفاعه
بثنائى بيراميدز

سيناريو بنزيمة
يهدد مستقبل
وردة الدولى
يــبــدو أن ف ــرص عـــودة عمرو
وردة العـــــب فـــريـــق الري ــس ــا
الــيــونــانــى فــى الــعــودة لصفوف
منتخب مصر تبدو صعبة إلى
حد كبير على األقل فى الفترة
المقبلة.
وخـــال األيـــام األخــيــرة كان
عمرو وردة محور أخــذ ورد بين
حــســام الــبــدرى الــمــديــر الفنى
لمنتخب مصر وعمرو الجناينى
رئـــيـــس الــلــجــنــة الــخــمــاســيــة
المكلفة بــــإدارة اتــحــاد الــكــرة،
حيث رفض األخير بشكل قاطع
فكرة استدعاء الالعب لمعسكر
المنتخب المقرر أواخــر الشهر
الــجــارى ،والــذى سيخوض على
هامشه المنتخب مباراتين أمام
منتخب تــوجــو يــومــى  26و29
مارس الجارى ،ضمن الجولتين
الثالثة والرابعة لتصفيات أمم
أفريقيا .2021
ورغـــم وجـــود رغــبــة مبدئية
لدى البدرى لضم وردة لمعسكر
الــفــراعــنــة ف ــى مـــــارس ،إال أن
الجناينى تمسك برؤيته حول
ضـــرورة استبعاد الــاعــب على
خلفية واقعة التحرش الشهيرة
التى كان ً
بطل فيها خالل بطولة
أمــم أفريقيا األخــيــرة ،والتى
أعقبها تسريب فيديو فاضح
لالعب.
وتــمــســك الــجــنــايــنــى بــعــدم
أحقية وردة فى تمثيل منتخب
مــصــر مــــجــــددا ،قــيــاســا على
الموقف الــذى اتخذه االتحاد
الفرنسى لكرة القدم تجاه كريم
بنزيمة مــهــاجــم ريـــال مــدريــد
اإلسبانى ،والــذى تم استبعاده
من تمثيل منتخب بالده بصورة
نهائية ،بعد تورطه فى قضية
ابتزاز زميله فى منتخب الديوك
الفرنسية ماتيو فالبوينا.
ويبرر الرئيس المؤقت التحاد
الكرة موقفه تجاه وردة بتكرار
وقــائــع الــخــروج عــن النص التى
ً
بطل فيها ،ما يمنع
كان الالعب
من وجهة نظره فكرة فتح صفحة
جـــديـــدة مــعــه ،حــتــى لـــو كــان
المنتخب بحاجة لجهوده على
المستوى الفنى.
وبعد مداوالت وأخذ ورد كانت
لوجهة نظر عــمــرو الجناينى
الغلبة ،حيث أعلن حسام البدرى
يـــوم األحــــد الــمــاضــى قائمة
الالعبين المحترفين الذين تم
استدعاؤهم لمعسكر الفراعنة
المقبل ،وخلت القائمة من اسم
الالعب عمرو وردة.
وضـــمـــت قــائــمــة مــحــتــرفــى
الــفــراعــنــة لمعسكر مـــارس كل
مــــن :أح ــم ــد حـــجـــازى (وســـت
بورميتش اإلنجليزى) ،محمد
صــاح (ليفربول اإلنجليزى)،
أحمد حسن كوكا (أولمبياكوس
ال ــي ــون ــان ــى) ،ومــحــمــود حسن
تــريــزيــجــيــه (أســــتــــون فــيــا
اإلنجليزى).
ويــبــدو أن فــكــرة الــعــفــو عن
وردة وفتح باب عودته لصفوف
مجددا ستظل مؤجلة
المنتخب
ً
لحين رحــيــل عــمــرو الجناينى
عن رئاسة اتحاد الكرة ،وقدوم
مجلس إدارة جديد للجبالية،
ووقتها قد يتم إعــادة فتح ملف
الـــاعـــب وال ــن ــظ ــر فـــى مصير
مستقبله الدولى مرة أخرى.
وتجدر اإلش ــارة إلــى أن عمرو
وردة انتقل لصفوف فريق الريسا
فى الصيف الماضى على سبيل
قادما
اإلعارة لمدة موسم واحد
ً
من فريق باوك سالونيكا ،وخالل
الموسم الجارى شــارك الالعب
فى  23مــبــاراة مع فريق الريسا
أحــرز خاللهم  7أهــداف وصنع 6
أهداف أخرى.
يذكر أن الجهاز الفنى الحالى
للمنتخب بقيادة حسام البدرى
لم يسبق له استدعاء عمرو وردة
للمشاركة مع المنتخب ،حيث لم
يظهر الالعب بقميص الفراعنة
منذ لقاء جنوب أفريقيا والذى
ودع خالله الفراعنة منافسات
النسخة الماضية من بطولة أمم
أفريقيا من دور الـ.16

األهلى يطوى صفحة
أفريقيا ويبحث عن
الحسم المبكر للدورى

بكار
بكرى

ويــــولــــى فــايــلــر
أهـ ــمـ ــيـ ــة ك ــب ــي ــرة
للمباريات األربعة
الــمــقــبــلــة لــأهــلــى
فـــى الــــــــدورى ،والــتــى
سيخوضها الــفــريــق خ ــال الــفــتــرة من
 11م ــارس الــجــارى وحــتــى يــوم  21من
الشهر ذاتــه ،حيث سيلتقى الفريق مع
سموحة وإنبى واإلنتاج الحربى وأسوان،
ويتصدر األهلى ترتيب الدورى برصيد
 48نــقــطــة ،بــعــد تحقيقه الــعــامــة
الكاملة فى  16مباراة على التوالى.
عــلــى جــانــب آخـ ــر تــســتــعــد إدارة
الــتــعــاقــدات بــالــنــادى األهــلــى لوضع
فايلر
ال ــرت ــوش الــنــهــائــيــة عــلــى صفقة ضم
ثنائى دفــاع بيراميدز رجب بكار وعبد
الــلــه بــكــرى ،والــلــذيــن وقــعــا على عقود
انتقالهما لــصــفــوف األهــلــى بــدايــة من
الموسم المقبل بشكل رسمى.
وكــان السويسرى رينيه فايلر قد منح
إدارة التعاقدات الضوء األخضر لضم بكار
الــذى يلعب فــى مركز قلب الــدفــاع ،وذلــك
بعد مشاهدته فى عدة مباريات ،حيث يرى
الــمــدرب الــســويــســرى فــى الــاعــب البالغ
قويا لدعم الخط الخلفى
ً 25
عاما خيارا ً
لــلــفــريــق األح ــم ــر ،فــى ظــل الــمــاحــظــات
الكثيرة على أداء الفريق الــدفــاعــى فى
الفترة األخيرة.
وفى الوقت ذاته جاء التعاقد مع الظهير
األيمن رجب بكار باعتباره الخيار األبرز
على الــســاحــة المحلية فــى هــذا المركز،
ً
فضل عن أن ضم الالعب لن يكلف األهلى
كثيرا كون تعاقده مع بيراميدز ينتهى بنهاية
ً
الموسم الــجــارى ،وبالتالى سيضمه الفريق
األحمر فى صفقة انتقال حر لن يحصل فيها
بيراميدز على أى مقابل مالى ،على العكس
من موقف زميله عبد الله بكرى الذى يستلزم
نظرا
إتمام انتقاله لألهلى موافقة بيراميدزً ،
لتبقى موسم إضافى فى عقد الالعب.
وجاء تحرك األهلى لضم رجب بكار فى

حالة ارتياح كبيرة تسود داخل
كواليس فريق الكرة األول بالنادى
األهلى ،بعد نجاح الفريق فى تخطى
عقبة صن داونز الجنوب أفريقى فى ربع
نهائى دورى أبطال أفريقيا ،والعبور إلى الدور النصف
النهائى للبطولة.
وبعد عودة بعثة األهلى من جنوب أفريقيا فتح الجهاز الفنى
سريعـا ملف بطولة
لألهلى – بقيادة السويسرى رينيه فايلر-
ً
الدورى ،استعدادًا لمباراة سموحة المقررة اليوم األربعاء،
ضمن الجولة الـ 18للدورى.
وطالب فايلر العبى األهلى بطى صفحة دورى أبطال أفريقيا
بشكل مؤقت ،والتركيز فى المباريات المقبلة للفريق ببطولة
سعيـا
الدورى ،ومواصلة تحقيق االنتصارات والعالمة الكاملة
ً
لحسم لقب البطولة مبكرًا.
كتب – ضياء خضر

أبوريدة يشعل الصراع ..وقائمة شوبير مفاجأة

حرب تكسير العظام تشتعل فى انتخابات اتحاد الكرة
كتب – محمد الصايغ
اشتعل الــصــراع فــى األي ــام القليلة
الماضية ،بسبب انتخابات االتحاد
المصرى لكرة القدم المزمع إقامتها
فــى نهاية الــعــام الــجــارى حتى اآلن،
فى ظل وجود نية لدى هانى أبوريدة،
رئــيــس ات ــح ــاد ال ــك ــرة ال ــس ــاب ــق ،فى
مجددا لالنتخابات الجديدة.
الترشح
ً
وتقدم مجلس إدارة اتحاد كرة القدم
بالكامل ،باستقالته من اتحاد الكرة،
بعد وداع منتخب مصر بطولة كأس
مبكرا ،حيث خسر
األمــم األفريقية
ً
أحفاد الفراعنة أمــام جنوب أفريقيا
بهدف دون رد ،بالمباراة التى جمعتهما
فى دور الـــ 16من بطولة كــأس األمم
األفريقية .2019
وفتح هانى أبوريدة ،خطوط اتصال
مع العديد من الشخصيات الرياضية
مــن أج ــل الــتــواجــد مــعــه فــى القائمة
أمثال محمود األسيوطى وكــرم كردى
وسيف زاهر وأحمد مجاهد وغيرهم،
إال أنه لم يستقر على القائمة النهائية
حتى اآلن.
على الجانب اآلخــر ،بــدأ اإلعالمى
أحــمــد شــوبــيــر ،فــى التجهيز لقائمة
مـــفـــاجـــأة مــــن أجـــــل خـــــوض غــمــار
انتخابات مجلس الجبالية المقبلة،
رافضا كافة المحاوالت للتراجع عن
ً
الترشح.
وأجـــــرى شــوبــيــر اتــصــاالتــه خــال
الفترة األخيرة مع بعض الشخصيات
الــريــاضــيــة أمــثــال مــاجــدة الــهــلــبــاوى
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شوبير
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ومــحــمــود الــشــامــى وغــيــرهــمــا من
األســـمـــاء األخــــــرى ،إال أنــــه يسعى
الســتــكــمــال الــقــائــمــة النهائية خــال
الشهور
فـــى س ــي ــاق مــتــصــل ،حـــددت
اللجنة الخماسية إلدارة اتحاد
الكرة ،شهر أبريل المقبل موعدا
مبدئيا لعقد الجمعية العمومية
العادية لمناقشة الئحة النظام
األساسى الجديدة التى سيرسلها
االتحاد الدولى لكرة القدم «فيفا»
إلى الجبالية ،قبل أن يتم عرضها
على الجمعية العمومية للتصويت
عليها واعتمادها.
ورح ــب االتــحــاد الــدولــى لكرة
الــقــدم «فــيــفــا» ،بــتــقــديــم موعد
انتخابات اتــحــاد الــكــرة المقبلة
لـــتـــقـــام قـــبـــل دورة األل ـــعـ ــاب
األوليمبية المقبلة وتحديدا فى
شــهــر يــونــيــو أو يــولــيــو المقبلين،
بــنــاء عــلــى طــلــب مسئولى اللجنة
الخماسية باتحاد الــكــرة برئاسة
عمرو الجناينى.
وتــنــطــلــق الــــــدورة األولــيــمــبــيــة
يــوم  ٢١يوليو المقبل ،واشترط
االت ــح ــاد ال ــدول ــى لــكــرة الــقــدم
«فـــيـــفـــا» ت ــوق ــي ــع أى مــرشــح
النتخابات اتحاد الكرة المقبلة
على «تعهد نزاهة» قبل خوض العشرى
االن ــت ــخ ــاب ــات ،تــنــفــيــذا لبند
تضارب المصالح فى الالئحة
الجديدة التى سيتم اعتمادها
وتــفــعــيــلــهــا قــبــل االنــتــخــابــات
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ظل حالة الغموض المحيطة بمستقبل الظهير
األيــمــن المخضرم أحــمــد فتحى ،وال ــذى لم
يحسم قراره إلى اآلن سواء بالبقاء مع الفريق
األحمر أو الرحيل بنهاية عقده أواخر الموسم
الجارى.
ويــشــتــرط فتحى تمديد عــقــده لموسمين
للبقاء مع األهلى ،فى وقت تتمسك إدارة الكرة
باألهلى بتجديد عقد الالعب لموسم واحد
نظرا لتقدمه فى السن ،وهو ما يرفضه
فقط ً
الالعب بشكل قاطع.
ويــعــزز مــن رف ــض فــتــحــى لــشــرط األهــلــى
وجــود عرضا مغريا مقدم لالعب مــن نــادى
بيراميدز ،للحصول على خدماته بعقد
يمتد لموسمين ،مقابل مبلغ ضخم
يتخطى مــا يــحــصــل عــلــيــه حــالـ ًـيــا
الالعب المخضرم مع فريق النادى
األهلى.
وحــتــى الــلــحــظــة مــا زال فتحى
مفتوحا أمام مسئولى
يترك الباب
ً
األهــلــى أم ـ ًـا فــى االستجابة
لمطلبه بالتجديد لموسمين
حتى ولو بمقابل مالى يقل
عــن الــمــعــروض عليه من
نادى بيراميدز ،وذلك فى
ظل رغبة الالعب الختتام

مفاوضات الزمالك
«حيلة» عاشور
لتجديد عقده

مــشــواره الــكــروى فــى صــفــوف فــريــق الــنــادى
األهلى.
وف ــى ســيــاق آخ ــر يتمسك حــســام عــاشــور
قائد فريق النادى األهلى والعب خط وسطه
بموقفه الرافض لفكرة إعالن اعتزاله نهاية
مؤكدا قدرته على االستمرار
الموسم الجارى،
ً
فــى الــمــاعــب لموسمين مقبلين ،فــى وقت
ترفض إدارة الكرة باألهلى فكرة تجديد عقد
الــاعــب فــى ظــل عــدم حــاجــة الجهاز الفنى
لجهوده ،فى وجــود الرباعى عمرو السولية
وأليو ديانج وحمدى فتحى ومحمود متولى فى
مركز الوسط المدافع.
وسعى حسام عــاشــور للضغط على إدارة
مؤخرا لدفعها نحو تجديد عقده
األهلى
ً
مــن خــال تسريب أنــبــاء عــن سعى نــادى
ً
أمــــا ف ــى أن
الــزمــالــك لــلــتــعــاقــد مــعــه،
تنجح هــذه الخطة دفــع اإلدارة الحمراء
للمسارعة بتجديد عقده.
ويــرغــب عــاشــور لــلــتــواجــد مــع األهــلــى
لــمــوســمــيــن ،أم ـ ـ ًـا ف ــى كــســر رقــم
البرازيلى دانــى ألفيس العب
برشلونة اإلسبانى السابق
الـــذى يمتلك فــى سجله
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لقب لحسام عاشور.
ووضــــــع حــســام
عــاشــور سيناريو
بديل حال إصرار
إدارة األهـــلـــى
على رفــض فكرة
تـ ــجـ ــديـ ــد عـ ــقـ ــده،
حيث طالب الالعب وكيل
أعماله بجس نبض مسئولى
بــيــرامــيــدز لــبــحــث إمــكــانــيــة
االنــتــقــال لــصــفــوف فريقهم
بــدايــة مــن الموسم الجديد،
فى ظل رفض الالعب القاطع
لفكرة ارتداء قميص الزمالك
ظا على عالقته بجماهير
حفا ً
عاشور
النادى األهلى.

بعد رحيل طارق العشرى..

حرس الحدود تحت التهديد
كتبت – سارة عبد الباقى
بات فريق حرس الحدود مهدداً
بــالــوقــوع فــى فــخ النتائج السلبية
خالل الفترة المقبلة وذلك عقب
رحــيــل طــــارق الــعــشــرى مــديــره
الفنى ،بشكل مفاجئ ليتولى مهام
الــقــيــادة الفنية لفريق المصرى
البورسعيدى ،ويقود محمد حليم
المهمة الفنية للفريق العسكرى
خلفا ً للعشرى.
ولــن تكون مهمة حليم سهلة،
ف ــى ظ ــل ت ــواج ــد فــريــق حــرس
الــــحــــدود بــالــمــركــز ال ــح ــادى
عــشــر بــجــدول تــرتــيــب الـــدورى
الـــمـــصـــرى ال ــم ــم ــت ــاز وذلــــك
برصيد  19نقطة ،حيث خاض
الــفــريــق الــعــســكــرى  17لقاء
فــى المسابقة المحلية هذا
الــمــوســم ،وفــاز فــى  4لقاءات
وتعادل فى  7آخرين بينا خسر
 6مــــرات ،ورغـــم تــذبــذب نتائج
الحرس تحت قيادة طارق العشرى
فــى الــفــتــرة األخــيــرة إال أن رحيله
يعود بالسلب على الفريق العسكرى،
خاصة أنــه بــدأ الموسم مع الحرس
وقدم مباريات قوية فى البداية ،ويعلم
جيداً إمكانيات كل الالعبين.
وبالطبع لن تكون مهمة حليم سهلة
فى ظل التغيير الفنى الــذى سيطرأ
على التشكيل والخطة التى سيخوض
بــهــا الــمــبــاريــات بــعــد رحــيــل ط ــارق
الــعــشــرى األمـــر الـــذى يــهــدد مصير

أخبار النجوم

حــرس الــحــدود فــى البقاء بــالــدورى
المصرى الممتاز هذا الموسم ،ورغم
تصريحات الــعــشــرى السابقة التى
كــانــت تشير إل ــى رغــبــتــه فــى قــيــادة
الحرس للتواجد بالمربع الذهبى هذا
الموسم ،لكن يبدو أن الحلم أصبح
بعيداً فى ظل المركز المتأخر الذى
يتواجد بــه الفريق العسكرى خالل
الــمــوســم الــحــالــى وتــذبــذب النتائج
خاصة فى الفترة األخــيــرة ،وتكتمل
المعاناه برحيل العشرى باحثا ً عن
تــحــقــيــق الــنــجــاحــات م ــع الــمــصــرى
الــبــورســعــيــدى الـــذى يحتل المركز
العاشر حاليا ً فى الدورى برصيد 20
نقطة.
ول ــم يــنــجــح فــريــق ح ــرس الــحــدود
فــى تحقيق أى فـــوز خـــال آخـــر 5
مباريات خاضها بــالــدورى المصرى
هذا الموسم ،حيث تعادل مع سموحة
وخسر أمــام اإلنتاج الحربى وأســوان
والزمالك وأخيراً تعادل مع الجونة،
األمر الذى يعكس معاناة الفريق فى
الفترة األخيرة وصعوبة مهمة محمد
حليم خالل الفترة المقبلة.
ويــســتــهــدف حــلــيــم الـــعـــودة بــحــرس
ال ــح ــدود إل ــى نــغــمــة االن ــت ــص ــارات فى
الدورى المصرى هذا الموسم ،على أمل
أن يبعد عن المراكز المتأخرة فى بطولة
ال ـ ــدورى ،والــتــواجــد بــمــركــز فــى وســط
الجدول أو على األقل يقترب خطوة نحو
المربع الذهبى بالمسابقة المحلية هذا
الموسم وتــفــادى المخاطر التى تهدد
الفريق العسكرى بعد رحيل العشرى.

أخبار النجوم

مهاجم الزمالك السابق
يستقبل مولوده األول

أحمد عيد يقتحم
عالم الميديا

عيد ميالد مصغر
لزوجة عمر السعيد

رزق المغربى حميد أحــداد العب الفريق األول
لــكــرة الــقــدم بــنــادى الــزمــالــك ،والــمــعــار إلــى نــادى
الرجاء المغربى خــال الموسم الحالى ،بمولوده
األول خالل األيام القليلة الماضية.
ونــشــر الــاعــب الــمــغــربــى صـــورة عــبــر حسابه
الرسمى على موقع التواصل االجتماعى انستجرام
يمسك فيها مع زوجته طفلهما الجديد.
وكــان حميد أحــداد انضم إلــى صفوف الزمالك
مــطــلــع الــمــوســم الــمــاضــى ،وشــــارك عــلــى فــتــرات
متباعدة قبل أن يقرر مسئولو النادى األبيض إعارته
لمدة موسم واحــد ،ومن المنتظر أن يعود الالعب
مجددا لصفوف الزمالك بنهاية الموسم الجارى.
ً

قام أحمد عيد عبدالملك نجم الزمالك السابق
بــتــدشــيــن مــوقــعــا إلــكــتــرونــيــا جــديــدا عــبــر شبكة
اإلنترنت يهتم بأخبار النادى األبيض وجماهيره
خالل األيام القليلة الماضية.
ويحرص عيد من خالل هذا الموقع اإللكترونى
على تكريم نجوم الزمالك الــذيــن يساهمون مع
النادى فى كتابة التاريخ ســواء عن طريق التتويج
بالبطوالت أو التفوق فى المباريات الكبيرة ونيل
إشادة الجماهير.
وقام عيد بالفعل بتكريم أكثر من العب زملكاوى
ج ــاء عــلــى رأســهــم مــحــمــود عــبــدالــرحــيــم «جــنــش»
ومحمد أبــوجــبــل ثنائى حــراســة مــرمــى الزمالك
وكذلك عبدالله جمعة الظهير األيسر.

قام عمر السعيد مهاجم الفريق األول لكرة القدم
بنادى الزمالك ،بإقامة حفال صغيرا لزوجته خالل
األيام القليلة الماضية ،احتفاال بعيد ميالدها.
ونشر عمر السعيد مجموعة من الصور تجمعه
بزوجته عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل
االجتماعى انستجرام ،وكتب عليها« :كل سنة وإنتى
طيبة يا حبيبتى».
واقتصر الحفل على حضور بعض أصدقاء
الــاعــب وزوجــتــه المقربين فقط ،وأق ــام عمر
السعيد الحفل الصغير تــزامــنـا ً مــع االحتفال
بصعود الزمالك إلى نصف نهائى دورى أبطال
أفريقيا ،بعد التغلب على الترجى خالل دور ربع
النهائى من البطولة األفريقية.
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الزمالك يواصل رحلة البحث عن مهاجم جديد
كتبت – سارة عبد الباقى
الزالت فكرة تدعيم مركز المهاجم الصريح
أمــر يشغل تفكير مسئولى الــزمــالــك ،على
الــرغــم مــن اســتــعــادة خــدمــات الــكــونــغــولــى
كابونجو كاسونجو خــال فــتــرة االنتقاالت
الشتوية الماضية ،ليصبح ثالث العب فى هذا
المركز مع الثنائى عمر السعيد ومصطفى
محمد ،وتأتى رغبة مسئولى النادى األبيض
فى هذا األمــر فى ظل رغبتهم فى استمرار
المنافسة بشكل قوى خالل الموسم المقبل
على كــافــة الــبــطــوالت السيما بعد أن نجح
الزمالك خالل الموسم الجارى فى التتويج
ببطولتى السوبر األفريقى والسوبر المصرى،
وكذلك الصعود إلى نصف نهائى بطولة دورى
أبطال أفريقيا على حساب الترجى التونسى
حامل لقب النسخة األخيرة.
وتــجــدد اهــتــمــام مسئولى ن ــادى الزمالك
بالتوجولى البــا كــودجــا مهاجم فريق العين
اإلمــاراتــى الحالى ونهضة البركان المغربى
السابق ،للحصول على خدماته خالل الفترة
المقبلة بعد تألقه مــع نــاديــه ونــجــاحــه فى
لفت األنــظــار إليه بشكل كبير واعتباره من
أهــم المحترفين فى الوطن العربى حالياً،
وســبــق وتــفــاوض الــزمــالــك مــع كــودجــا قبل
مطلع الموسم الــجــارى تحديداً بعد نهائى
الكونفدرالية األفريقية عندما كان الالعب
الــتــوجــولــى يلعب بين صــفــوف فــريــق نهضة
بــركــان وك ــان حــر وقتها بعد انــتــهــاء تعاقده
ولم يجدد لناديه المغربى ،واجتمع مسئولو
الزمالك وقتها مــع وكيل الــاعــب للتفاوض
حـ ــول األمـــــور ال ــم ــادي ــة لــكــن الــصــفــقــة لم
تكتمل بين الطرفين مما أدى إلــى تجميد
الــمــفــاوضــات قــبــل أن يــنــجــح نــــادى العين
اإلماراتى فى حسم الصفقة لصالحه.
نقص المهاجمين بين صــفــوف الزمالك
وتــذبــذب مستوى عمر السعيد وفتح الباب

أمام مصطفى محمد لالحتراف فى الموسم
الــمــقــبــل بــاإلضــافــة إل ــى حــاجــة الكونغولى
كابونجو كاسونجو مهاجم الفريق األبيض
لوقت حتى يصل لفورمته المعهودة كل ذلك
دف ــع الــزمــالــك للتحضير مــن اآلن للتعاقد
مــع مــهــاجــم أجــنــبــى مميز لتدعيم صفوف
الــفــارس األبــيــض وســد النقص فــى الجانب
الهجومى ،ورصــدت إدارة الزمالك ما يقرب
مــن  3ماليين دوالر مــن أجــل حسم التعاقد
مع الالعب التوجولى ،وعلى الرغم من وضع
سقف للتعاقدات الجديدة فى الموسم المقبل
وتخفيض الميزانية الخاصة بفريق الكرة
لكن اإلدارة تبحث عن ممول خارجى لصفقة
كودجا لعلمهم بمدى أهمية وقيمة الصفقة
على كافة المستويات وحاجة الزمالك لمهاجم
من تلك النوعية قادر على استغالل أنصاف
الفرص حتى ال يتأثر الفريق بشكل سلبى مع
رحيل مصطفى محمد ،كما أن المجلس يعلم
جيداً أن الماليين التى سيدفعوها للتعاقد مع
كودجا سيعوضوها فى المواسم المقبلة ومع
تلقيه عروضا احترافية خارجية.
عــلــى جــانــب آخـــر اســتــقــر مــحــمــد ع ــواد
حارس مرمى الفريق األول لكرة القدم بنادى
الــزمــالــك ،على الــرحــيــل لــلــدورى السعودى
خالل الموسم المقبل بعد تأكده من صعوبة
مشاركته مع الفريق األبيض وحصوله على
فــرصــتــه كــامــلــة كــمــا ك ــان الــحــال مــع بــدايــة
الموسم الــجــارى حيث كــان يشارك الالعب
بشكل أساسى مع الزمالك لكن الوضع تبدل
خــال الفترة الماضية على خلفية تراجع
مستواه بشكل كبير مع الفريق األبيض األمر
الــذى منح الفرصة لمحمد أبوجبل من أجل
خطف مقعد أســاســى فــى تشكيل الزمالك
وحراسة عرين القلعة البيضاء ً
بدل منه.
وعلمت «ص ــوت الماليين» أن ع ــواد قرر
العودة من جديد لصفوف الوحدة السعودى
خــال الموسم المقبل بعد االتــصــاالت التى

كودجو

عواد يستقر على الرحيل
من بوابة «الوحدة»

كاريترون

عواد

طائرة خاصة لرحلة توجو ..والجناينى يفكر فى رئاسة البعثة

البدرى يرفض زيادة الحمل التدريبى على العبى المنتخب
كتب – محمد الصايغ

عقد حسام البدرى ،المدير الفنى
للمنتخب الــمــصــرى األول لــكــرة
الــقــدم ،جلسة مــع الجهاز المعاون
له خالل الساعات القليلة الماضية،
وتــم خاللها االستقرار على جميع
تــرتــيــبــات الــفــراعــنــة فــى المعسكر
المقبل المقرر له فى شهر مارس
الجارى.
ووضــــــع الــمــنــتــخــب الــمــصــرى
بــرنــامــجــه الــتــدريــبــى لــلـــ 24العـ ًـبــا
الـــذى سيقع عليهم االخــتــيــار فى
المعسكر ،باإلضافة إلى االطمئنان
على ترتيبات إقامة البعثة ومالعب
الـــتـــدريـــب وغ ــي ــره ــا مـ ــن األم ـ ــور
األخرى.
ويكتفى الجهاز الفنى للمنتخب
الــمــصــرى ،بــتــمــريــنــيــن فــقــط قبل
مواجهة توجو يوم  26مارس الجارى
بــالــجــولــة الــثــالــثــة بــتــصــفــيــات أمــم
أفريقيا  ،2021حيث يتجمع الفريق
يوم  23مارس وتكتمل الصفوف يوم
 24ليتدرب الفريق يومى  24و25
قبل مواجهة توجو.
وتــطــيــر بعثة المنتخب بطائرة
خاصة إلى توجو بسبب ضيق الوقت
فى رحلة العودة ،خاصة أن التوجه
بالطائرة الخاصة سيوفر أكثر من
 24ساعة.
ووافـ ــق عــمــرو الــجــنــايــنــى ،رئيس
االتحاد المصرى لكرة القدم ،على
الــســفــر بــطــائــرة خــاصــة ،حــيــث إن

أخبار النجوم

الجناينى

البدرى

أخبار النجوم

السفر العادى يتطلب ترانزيت فى
إثيوبيا والسفر بعد ذلك إلى توجو
وه ــو مــا يــزيــد مــن حــالــة اإلرهـ ــاق
واإلصابات بين الالعبين.
وحدد منتخب توجو يوم  29مارس
موعداً لمباراة منتخب مصر على
ملعب األخير فى الجولة الرابعة
مــن التصفيات المؤهلة لكأس
األمــم األفريقية  2021المقرر
إقامتها بالكاميرون.
عــلــى الــجــانــب اآلخــــر ،ينوى
عمرو الجناينى عقد جلسة مع
محمد بــركــات مدير المنتخب
الــمــصــرى ،فــى مــحــاولــة لتعديل
بــعــض ال ــب ــن ــود داخـــــل الــائــحــة
الخاصة بالالعبين والجهاز الفنى
فيما يــخــص الــفــوز أو الــتــعــادل أو
خصوصا فى ظل رغبة
الخسارة،
ً
البعض فى تعديلها.
وأرجــأ الجناينى ،فكرة الحديث
مع محمد بركات فيما يخص تعديل
الالئحة ،فى ظل انشغاله بالعديد
من األمور الخاصة بإدارة كرة القدم
المصرية ،والتى يأتى فى مقدمتها
االنــتــهــاء مــن الــتــرتــيــبــات الخاصة
بتطبيق تقنية الفيديو.
وكـــــــان هـ ــنـ ــاك أكـ ــثـ ــر مــن
العــب ،قد طلب من محمد
بـــــركـــــات ،ضــــــــرورة رف ــع
خصوصا
مكافآت الــفــوز،
ً
فى اللقاءات التى يخوضها
الالعبين خارج األرض ،فى ظل
صعوبة هذه المباريات.

أخبار النجوم

تلقاها مــن جــانــب مسئولى فريقه السابق
الــتــى أبـ ــدوا خــالــهــا رغبتهم فــى اســتــعــادة
خدماته بعد المستويات المميزة التى قدمها
معهم خــال الموسم الماضى ونجاحه فى
إثــبــات نفسه وكــان مــن أهــم الالعبين بين
صفوف الفريق السعودى وكانت لديهم
رغبة قوية فى اإلبقاء عليه ألطول
فترة مــع الــنــادى وتجديد عقد
ـضــل
إعـــارتـــه لــكــن عـــــ ّواد فـ ّ
الــعــودة لــلــدورى المصرى
واالن ــض ــم ــام لــلــزمــالــك
حتى يكون تحت عيون
الجهاز الفنى للمنتخب
ال ــوط ــن ــى والــمــشــاركــة
بـــــصـــــورة أسـ ــاسـ ــيـ ــة مــع
الفراعنة.
وتبخرت أحالم عواد على أرض
الــواقــع فبعد مشاركته فــى عــدد من
المباريات مطلع الموسم الجارى بشكل
أســاســى ،نجح أبوجبل فى حجز مقعده
بتشكيل الزمالك واإلطــاحــة بــعــواد على
مقاعد الــبــدالء وهــو األم ــر ال ــذى يهدد
انضمامه إلى صفوف المنتخب الوطنى
من جديد.
وجــاء قــرار عــواد بالعودة إلــى الــدورى
الــســعــودى مــن جــديــد عــن طــريــق بوابة
ال ــوح ــدة م ــن أجـــل ضــمــان مــشــاركــتــه
بصورة أساسية مع الفريق السعودى،
بــعــدمــا تــيــقــن أن االســـتـــمـــرار مع
الزمالك لن يكون مجدى بالنسبة له
فــى ظــل عــودة محمود عبدالرحيم
«جنش» من اإلصابة مؤخراً وقناعة
الفرنسى باتريس كارتيرون المدير
الفنى للزمالك بقدراته وإمكانياته
ووضــع ثقة كبيرة فيه بعدما شاهد
لــه أكــثــر مــن م ــب ــاراة وأثــنــى على
مستواه وقدراته الفنية والبدنية.

نجاحات الوالية األولى تغازل
إيهاب جالل مع المقاصة

جالل

عــاد إيــهــاب جــال لمنصب المدير
الفنى لفريق مصر المقاصة خلفا ً
للنيجيرى إيمانويل أمونيكى الــذى
تــولــى المهمة فــتــرة قــصــيــرة للغاية،
ورحل جالل عن تدريب المصرى ليأتى
طارق العشرى خلفا ً له ،ويقوم مجلس
إدارة نــادى مصر المقاصة برئاسة
اللواء محمد عبدالسالم بالتعاقد
مع إيهاب جالل الــذى يعتبر ليس
غريبا ً على النادى الفيومى الذى
قاده من قبل عدة سنوات.
ويضم الجهاز المعاون إليهاب
جـ ــال ف ــى الــمــقــاصــة ك ـ ـاً من
مــحــمــد إبــراهــيــم وجــمــال عمر
ف ــى مــنــصــب ال ــم ــدرب الــعــام،
وأحمد حسام مدربا ً مساعداً
وم ــص ــط ــف ــى كـــمـــال مـــدربـــا ً
لحراس المرمى ووليد هويدى
مديراً للكرة وسيد متولى مديراً
لشئون الالعبين وهشام مصطفى
طبيباً.
وتــــولــــى إيــــهــــاب جـــــال ت ــدري ــب
المقاصة من قبل مطلع موسم -2014
 2015قادما ً من تليفونات بنى سويف
ليقود الفريق الفيومى لمدة  3مواسم
حتى رحيله عــام  2017عقب انتهاء
عــقــده ،ويــأمــل إيــهــاب جــال فــى تكرار
النجاحات التى حققها فى واليته األولى
بفريق مصر المقاصة ،إذ قاد الفريق
الفيومى لتحقيق أفضل إنجازاته فى
الكرة المصرية بالحصول على المركز
الــثــانــى ع ــام  2017كــمــا ق ــاد الفريق
للمركز الــرابــع عــام  ،2015وخــال

الوالية األولــى قــاد إيهاب جــال مصر
المقاصة فى  121مــبــاراة من ضمنها
 106لقاء فى الدورى و 7مباريات بكأس
مصر و 8مباريات ببطولة الكونفدرالية
األفريقية محققا ً الفوز فى  60مباراة
بينما تلقى الهزيمة فــى  32مــبــاراة،
وتعادل فى  29لقاء آخر.
ونجح الفريق الفيومى تحت قيادة
إيــهــاب جــال فــى تسجيل  191هدفا ً
بــمــعــدل  1.58ه ــدفـ ـا ً ف ــى الــمــبــاراة
الواحدة كأفضل معدل تهديفى حققه
الــفــريــق الفيومى فــى بطولة ال ــدورى
المصرى الممتاز ،فيما استقبلت شباكه
 139هــدفــا بمعدل  1.15هــدف ـا ً فى
اللقاء الواحد.
ويــأمــل إيــهــاب ج ــال فــى تــكــرار ما
حققه فى الــواليــة األولــى رغــم صعوبة
المهمة ،حيث يحتل الفريق الفيومى
المركز السادس عشر فى جدول ترتيب
الــدورى المصرى هذا الموسم برصيد
 14نقطة حــيــث خ ــاض  17لــقــاء فــاز
فــى  2فــقــط وت ــع ــادل فــى  8مــبــاريــات
وخــســر فــى  7ل ــق ــاءات أخــــرى ،األمــر
الـــذى يعكس ضــعــف مــســتــوى الفريق
الفنى هــذا الموسم وتــذبــذب النتائج
خاصة مع أحمد حسام «مــيــدو» الذى
بدأ الموسم مع المقاصة ثم رحل ليتم
التعاقد مع أمونيكى الــذى لم يحصل
على فرصته كــامــلــة ،فــى ظــل تفضيل
مسئولو المقاصة لعودة إيهاب جالل
فــور فــك ارتباطه مــع المصرى فريقه
السابق ،وذلك أمالً فى استعادة أمجاده
مع الفريق الفيومى.

إعداد :محمد الصايغ  -سارة عبدالباقى

العب الدراويش
يحتفل بعقد قرانه

عزومة من محارب
لشقيقه فى الجونة

خروجة عائلية
إلكرامى ورمضونا

احتفل محمد ص ــادق العــب خــط وســط الــنــادى
مؤخرا بعقد قرانه ،وسط أجواء عائلية
اإلسماعيلى
ً
بسيطة.
واقــتــصــر الــحــضــور فــى حــفــل عــقــد قـ ــران العــب
اإلسماعيلى على بعض أفراد أسرتى العروسين فقط،
دون وجود أى من زمالء الالعب فى فريق الدراويش.
وفــضــل صـــادق إتــمــام عــقــد قــرانــه قــبــل نهاية
فــتــرة التوقف األخــيــرة لــلــدورى ،وقــبــل االنشغال
فى المباريات المتالحقة التى يرتبط بها الفريق
فى المرحلة المقبلة ســواء فى بطولة الــدورى أو
البطولة العربية ،ويــدرس العب الدراويش تأجيل
حفل الــزفــاف حتى أقــرب فترة توقف قــادمــة أو
لنهاية الموسم الجارى.

حرص إسالم محارب العب نادى الجونة على
توجيه الدعوة لشقيقه سيد لقضاء أجازة سريعة
برفقته بمدينة الجونة.
واصــطــحــب مــحــارب شقيقه األصــغــر فى
أكثر من جولة بالمدينة المطلة على ساحل
البحر األحــمــر ،وعبر حسابه الرسمى على
«انــســتــجــرام» نــشــر الع ــب الــجــونــة ص ــورة له
هو وشقيقه أثناء تناولهم وجبة الغداء بأحد
المطاعم المطلة على البحر ..وتجدر اإلشارة
إل ــى أن إســـام مــحــارب انــتــقــل إل ــى صفوف
قادما من
الجونة قبل بداية الموسم الحالى
ً
فريق النادى األهلى فى صفقة بيع نهائى.

استغل ثنائى فريق النادى األهلى شريف إكرامى
ورمــضــان صبحى استبعادهما مــن رحــلــة الفريق
األخــيــرة إلــى جنوب أفريقيا ،لقضاء بعض الوقت
بعيدا عن أجواء النادى.
وسط أجواء عائلية ً
واصــطــحــب ك ــل م ــن إك ــرام ــى ورم ــض ــان صبحى
زوجتيهما فــى خــروجــة بأحد الكافيهات ،حضرها
صديق مشترك لثنائى األهلى برفقة زوجته.
ونشر رمضان صبحى أكثر من صــورة للخروجة
العائلية عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل
االجتماعى «انــســتــجــرام» ..وتــجــدر اإلش ــارة إلــى أن
حبيبة زوجــة رمضان صبحى هى الشقيقة الصغرى
لشريف إكــرامــى ح ــارس األهــلــى ،يــذكــر أن رمضان
يبتعد عن مباريات األهلى منذ فترة بسبب اإلصابة.

كشف القاهرة يحسم
مصير حجازى من
معسكر الفراعنة
اتفق الجهاز الفنى لمنتخب
مصر بقيادة حسام البدرى مع
أحمد حجازى مدافع الفراعنة
الــمــحــتــرف فــى صــفــوف فريق
«وس ــت بروميتش» اإلنجليزى
على ض ــرورة حــضــوره للقاهرة،
فــى مــوعــد معسكر المنتخب
المقرر انطالقه يــوم  23مارس
ـدادا لمباراتى
الــجــارى ،اســتــعـ ً
توجو المقررتين يومى  26و29
مارس الجارى ضمن تصفيات أمم
أفريقيا.
ويـــأتـــى الــحــضــور المنتظر
لــحــجــازى رغـــم وجــــود شكوك
حول قدرته على المشاركة مع
المنتخب فــى مــبــاراتــى توجو،
وذلــــك عــلــى خلفية اإلصــابــة
مؤخرا،
العضلية التى لحقت به
ً
خــــال مــشــاركــتــه مـــع «وســـت
بروميتش» أمــام «ويــجــان» ،فى
دورى الدرجة األولى اإلنجليزى.
وأبلغ الجهاز الفنى للفراعنة
حـــجـــازى بــــضــــرورة الــحــضــور
لــلــخــضــوع لــلــفــحــص الــطــبــى
بــمــعــرفــة طــبــيــب الــمــنــتــخــب
محمد أبو العال ،والذى سيناظر
حــالــة الــاعــب على الطبيعة،
ويراجع التقارير الطبية التى
ســيــصــطــحــبــهــا حـــجـــازى معه
والخاصة بالجهاز الطبى لفريق
«وســــت بــرومــيــتــش» ،بــجــانــب
إجراء فحوص جديدة باألشعة
لــمــعــرفــة حــالــة ال ــاع ــب وقــت
بداية المعسكر.
وكــان الجهاز الفنى لمنتخب
مصر قــد اخــتــار حــجــازى ضمن
قــائــمــة ضــمــت  4مــحــتــرفــيــن،
ـدادا لــمــبــاراتــى تــوجــو،
اس ــت ــع ـ ً
وشهدت القائمة تواجد كل من:
محمد صــاح نجم «ليفربول»
ومــحــمــود تــريــزيــجــيــه العــب
«أســتــون فــيــا» ،وأحــمــد حسن
كوكا مهاجم «أولمبياكوس».
وتجدر اإلشارة إلى أن حجازى
كــــان قـــد اســتــعــاد مــكــانــه فى
التشكيل األساسى لفريق «وست
مؤخرا ،بعد غيابه
بروميتش»
ً
عــن انطالقة الموسم الــجــارى
لإلصابة ،ليعود بعدها ويبقى
أسيرا لدكة البدالء لفترة ليست
ً
بالقصيرة.
وشــــارك حــجــازى مــع «وســت
بــرومــيــتــش» فـــى  3مــبــاريــات
مــتــتــالــيــة قــبــل أن تــداهــمــه
اإلصابة ،التى يغيب على إثرها
حاليا عن المالعب.
ً
يـــذكـــر أن مــنــتــخــب مــصــر
لمواجهة توجو يومى  26و29
م ــارس الــجــارى ،فــى الجولتين
الــثــالــثــة والــرابــعــة للتصفيات
المؤهلة لبطولة أمــم أفريقيا
 ،2021ويـــحـــتـــل مــنــتــخــبــنــا
المركز الثالث فى المجموعة
السابعة بالتصفيات برصيد
نقطتين بالتساوى مع منتخب
كينيا صــاحــب المركز الثانى،
فــيــمــا يــتــصــدر مــنــتــخــب جــزر
القمر المجموعة بـــ 4نقاط،
ويحتل منتخب توجو مؤخرة
المجموعة بنقطة واحدة.
ويسعى منتخب مصر بقيادة
المدرب حسام البدرى لتصحيح
مــســاره فــى مــشــوار التصفيات
األفــريــقــيــة ،مــن خــال تحقيق
الــفــوز فــى مباراتى توجو ورفــع
رصــيــده إلــى النقطة الثامنة،
ل ــت ــف ــادى الــــدخــــول فـــى نفق
الحسابات المعقدة بالتصفيات،
وضمان المحافظة على حظوظه
فى التأهل لنهائيات أمم أفريقيا
الــتــى تستضيفها الــكــامــيــرون
صيف العام المقبل.
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ال يجرؤ أحد على إنكار حالة الهلع والرعب التى تجتاح شعوب وحكومات
العالم من شماله إلى جنوبه ومن شرقه إلى غربه ،جراء انتشار فيروس
«كورونا» المسبب لمتالزمة الشرق األوسط وفق المصطلح العلمى
لمنظمة الصحة العالمية ،إال أن ما يحدث على المستوى الشعبى فى مصر
ال عالقة له بأى مسئولية مجتمعية تتعلق بالهلع أو الرعب ،بل هو شىء ال
يمكن وصفه ،لم يكن خوفا بالمعنى التقليدى المتعارف عليه ،إنما هو إن
شئنا الدقة ،مرض عضال ،تداعياته كارثية على المستويات االقتصادية

األخيرة

والسياسية والمجتمعية ،كل من لديه حساب على أى من مواقع التواصل
االجتماعى «فيسبوك ،تويتر ،يوتيوب» صار خبيرا ال يشق له غبار فى كل
المجالت ،السياسية والدينية والعسكرية والطبية ،وما يستجد من علوم
ومعارف ،الغالبية أصبحوا «أبو العريف زمانه» يفتون فى كل شئ ،يعرفون
ما يجرى فوق السطح وما يدور تحت األرض ،يفسرون تصريحات الحكومة
على عكس مراميها ،بالضبط كمن يبحث عن آية فى القرآن توافق هواه
لتكفير غيره.

سيد سعيد يكتب:

انتبهوا فيروس
الشائعات أشد
فتكاً من كورونا

«كورونا» فيروس تخليقى جرى ابتكاره فى معامل األبحاث العسكرية باعتباره أحد وسائل الحروب البيولوجية إلنهاك الخصوم
حــالــة االســتــهــتــار الــتــى تــجــتــاح مــواقــع الــتــواصــل
االجتماعى حــول «كــورونــا» ،تعبر بجالء عــن تفشى
وباء أشد فتكا من الفيروس اللعين ،وهى الشائعات
والتكهنات البعيدة عن أى منطق ،وجميعها تشتت
العقل وتــقــود إلــى انــعــدام الــوعــى ،وتجعل الشرائح
المجتمعية البسيطة فى خندق المشككين والمنحازين
إلى المتربصين باستقرار البالد ،فمنذ اللحظة األولى
لــإعــان عــن تفشى الــفــيــروس فــى الــصــيــن ،استغل
المغرضون مبادرة الحكومة وتحركها السريع لحماية
مواطنيها المتواجدين هــنــاك ،وج ــدوا فــى إيجابية
الــدولــة واحترامها لمسئولياتها ،منطلقا للتشكيك
وصــنــاعــة أزمـــة مــن الــعــدم ،دارت ماكينة صناعة
الــشــائــعــات فــى اإلعـــام المشبوه «فــضــائــيــات قطر
واســطــنــبــول» ،ووجـــدت
مــنــاخــا مــائــمــا لــهــا فى
السوشيال ميديا ،بنشر
قــصــص وحــكــايــات ليس
لــهــا وجـــــود عــلــى أرض
الواقع ،فما أن تعلن دولة
م ــا ع ــن اكــتــشــاف حــالــة
أو حـــاالت ،حتى يسارع
الفهلوية بنشر األكاذيب،
م ــن عــيــنــة أن الــحــاالت
المشتبه فيها قادمة من
مــصــر ،وك ــأن مــصــر هى
مصدر الــوبــاء ،وبالرغم
مــن أن منظمة الصحة
الــعــالــمــيــة نــفــت مـ ــرارا
وتــكــرارا تلك األكــاذيــب،
إال أن «أبو العريف» يصر
على ادعاءاته ويصر على
أن نــصــف الــمــصــريــيــن
سيشملهم ال ــم ــوت من
الفيروس وأن الحكومة
تــتــســتــر عــلــى ال ــح ــاالت،
بلوغا لما يفهم منه أن
الحكومة هى من صنعت
«كــورونــا» ونشرته فــى الــعــالــم ،ناهيك عــن التعامل
بسخف فى إطالق النكات والسخرية ،برغم أن األمر
جــدى وخطير ليس على المصريين ،إنما كل بلدان
العالم ،باعتباره الوباء القادر على تدمير البشرية،
ال فرق بين العالم المتقدم أو النامى أو البلدان التى
تعيش فى عصور األزمــنــة السحيقة ،المخاوف فى
هــذه الحالة عالمية ،بمعنى أكثر دقــة ،ال تستطيع
حكومة فى أى دولــة على اتساع الكرة األرضــيــة ،أن
تتستر أو تقوم بالتعتيم على وجود ولو إصابة واحدة
ألحــد مواطنيها أو زائــريــهــا ،خــاصــة إذا علمنا أن
منظمة الصحة العالمية تراقب من خالل مكاتبها بكل
العواصم حالة االستنفار الرسمى لمحاصرة الوباء.
فى تقديرى أن التشكيك فى مصداقية الحكومة
على شبكات التواصل االجتماعى بهذه الطريقة غير
المسئولة أشد فتكا من فيروس كورونا ،ألنه يستهدف
إنهاك قــدرات الــدولــة السياسية واالقتصادية ،لذا
يجب فــى إط ــار التعامل المسئول مــع األمـــور التى
تستدعى استنفارا شعبيا ورسميا ،أن نقف جميعا فى
خندق واحــد ،ألن الخطر يهدد الجميع ،وهــذا القول
ليس من باب الدفاع عن الحكومة بقدر ما هو اتساق
مع ضروريات الواقع ،والتزاما بالمسئولية.
نعم ،ربما يكون هناك عــدم رضــا على سياسات
الــحــكــومــة ،يستوجب معارضتها وانــتــقــادهــا ،لكن
الــمــعــارضــة اإليــجــابــيــة تستوجب فــى المقابل دعم
الحكومة ،حــال انتصارها للمسئولية الملقاة على
عــاتــقــهــا ،بــمــا يعنى أنــهــا اتــخــذت خــطــوات للصالح
الــعــام ،وم ــن ه ــذا المنطلق ،ال أستطيع إغــفــال أن
الــدولــة المصرية تعاملت بجدية تــفــوق تعامل أى
دولـ ــة أخـ ــرى مــع الــفــيــروس الــمــرعــب ،مــنــذ لحظة
اإلعــان عن انتشاره فى مدينة ووهــاى أكبر المدن

التشكيك فى مصداقية
الحكومة على شبكات
التواصل االجتماعى بهذه
الطريقة غير المسئولة
أشد فت ًكا من فيروس
كورونا ألنه يستهدف
إنهاك قدرات الدولة
السياسية واالقتصادية

ظهور براءة اختراع أمريكية
مسجلة منذ عام 2015
تضمنت لقاحات وأمصاال
ودراسات لمواجهة كورونا

هالة

ال تستطيع أى دولة أن تتستر أو تقوم بالتعتيم على
وجود ولو إصابة واحدة ألحد مواطنيها أو زائريها
الصناعية فى الصين ،وهى القبلة التى يرتادها التجار
والمستوردون ،والوكالء للمنتجات الصينية ،الدولة
لــم تكتف بالمتابعة أو تكليف البعثة الدبلوماسية
باالطمئنان على المصريين الموجودين هناك ،لكنها
اتخذت خطوات متسارعة ،وأرسلت بعثة طبية على
متن طائرة إلنقاذ مواطنيها فى ظل الحظر الرسمى
لألجواء الصينية ،كما أنها أرسلت وزيرة الصحة على
رأس وفد من خبراء مكافحة الفيروسات إلى الصين،
لمعرفة آخــر التطورات البحثية حــول الفيروس فى
المعامل البحثية الصينية ،لكن قوبل هذا التصرف
المسئول بتعامل غير مسئول على مواقع التواصل
االجتماعى.
مع بداية ظهور كورونا ،تناثرت التقارير على المواقع
اإللكترونية ،جميعها يذهب لتأكيد أن الفيروس الذى
يجتاح العالم على اتساع الكرة األرضية ،هو فيروس
تخليقى ،جرى ابتكاره فى معامل األبحاث العسكرية،
باعتباره إحدى أدوات أو وسائل الحروب البيولوجية،
إلنهاك الخصوم باستهداف الصحة وما يلى ذلك من
إنفاق على األمصال ،بما يؤدى إلى الفقر والجهل.
التسريبات جرى تداولها على نطاق واسع فى إطار
نظرية الــمــؤامــرة ،وأنــا هنا ال أنفى وجــود المؤامرة
باعتبارها إحدى وسائل الحروب الخفية ،خاصة أن
بعض المواقع تــداولــت ما يطلق عليه تسريبات عن
ظهور براءة اختراع أمريكية مسجلة منذ عام ،2015
مفادها أن االختراعات األمريكية تضمنت لقاحات
وأمــصــاال ودراســـــات لــمــواجــهــة فــيــروس «ك ــورون ــا»،
وبالتالى فــإن الــواليــات المتحدة األمريكية تمتلك
الوقاية منه والعالج ،وأنها نشرته فى الصين وإيران
كوسيلة لجني األربـــاح المقدرة بالمليارات لصالح
شركات ال ــدواء ،وهــى إن شئنا الدقة فى توصيفها،

شــركــات عــابــرة للقارات ومــؤثــرة فــى صناعة القرار
الــدولــى ،ساهم فــى تنامى قصة ب ــراءة االختراعات
األمريكية ألمصال أو ترياق لهذا الفيروس اللعين
أســبــاب ع ــدة ،ســنــوردهــا ،ومعظمها يــرقــى لمستوى
المصداقية ،هذا لو علمنا أن أكثر الدول تضررا من
انتشار الفيروس حتى اآلن هما الصين وإي ــران ،ما
بين حاالت إصابة وأخرى وفيات ثم انتقل الوباء إلى
الهند ،وهــذه البلدان فى صــراع اقتصادى وسياسى
مــع واشنطن ،الصين بلد يصعد اقتصاديا وعلميا
بخطوات متسارعة ،تهدد القوى االقتصادية األكبر
فى العالم ،وإيــران فى صراع معلن وخفى مع أمريكا

والهند كذلك ،تتزامن هذه الحروب مع خروج دراسات
وأبحاث دولية تؤكد أنه فى عام  2030ستحتل الصين
اقتصاديا ،تليها الهند ،وتأتى أمريكا
المركز األول
ً
فى المركز الثالث ،ويليها روسيا وإندونيسيا ومصر
والتى ستحتل المركز السادس اقتصاديا ضمن النسور
العشرة ،وقد خرجت من البنك الدولى وثيقة بالتعاون
مراكز إنجليزية كندية تؤكد نفس المعنى ،وبالتالى
ستكون دول أوروبــــا األكــثــر تــضــررا ،ودول الخليج
األقــل ضــررا ،لــذا لم يكن غريبا أن حــرب الشائعات
استهدفت مصر من تركيا وقطر ،والتى ظهر فيهما
الفيروس وسجلوا حاالت تفوق المتوقع والمعلن ،لم
يهتموا بشأنهم ،ومــازالــوا يــروجــون الشائعات حول
ظهور الفيروس فى مصر.
الحديث عن تورط أمريكا فى نشر الفيروس ،ارتبط
بعدم إعــان اسرائيل تسجيل حــاالت ،ما ساهم فى
تنامى الحديث عــن تــورط الصهيونية العالمية فى
كل ما يحدث ألنها تريد التحكم فى مــوازيــن القوى
فى العالم ،وفــى هــذا السياق ال يمكن استبعاد تلك
الجزئية ،بالنظر إلى حالة الهوس التى تجتاح مواقع
التواصل االجتماعى ،باعتبار أن الصهيونية العالمية
هم صناع حروب الجيل الرابع والخامس.
حتى لحظة كتابة هذا المقال ،يمكن التأكيد على
جملة من الحقائق ،مفادها أن عدد مصابى كورونا فى
العالم تجاوز  150ألف مصاب ،مات منهم ما يقارب
أربعة آالف شخص ،ونحو  40ألفا تم شفاؤهم ،وهذه
األعداد رغم ضخامتها قابلة للزيادة ،هذا إن تبددت
مصداقية المعلومات المتناثرة عن انحسار الفيروس
مع بداية ارتفاع درجات الحرارة فى الشهور المقبلة.
الحقيقة التى يعرفها الصغير قبل الكبير فى كل
قارات العالم أن الفيروس انطلق فى «الصين» ومنها

لبقية دول العالم ،األمــر الــذى دفــع منظمة الصحة
العالمية إلى التدخل ،باعتبار «كورونا» وباء عالميا،
يتطلب مساهمة دولية للحد من انتشاره ومحاصرته
بما يمهد القضاء عليه.
بالطبع القضية مقلقة ،وتتلخص الــمــخــاوف من
انتشاره وبــلــوغ اإلصــابــات ألرق ــام مزعجة ومخيفة،
هذا على مستوى حالة االستنفار المرتبطة بالصحة
والبحوث العلمية والطبية واألساليب التوعوية ،لكن
على الجانب اآلخــر من تلك الكارثة العلمية ،هناك
تــداعــيــات مترتبة عليها ،وهــى تــداعــيــات سياسية
واقتصادية ،هناك دول كبرى ،قطعا ستستثمر الفرص
الناتجة عن األزمة الدولية ،خصوصا أن األزمة تنتشر
فى الصين الدولة األكثر صعودا وسيطرة دوليا فى
المجال االقتصادى.
بالنظر الــى تداعيات
تفشى الــفــيــروس الــغــز،
ســـنـــجـــد أن ال ــص ــي ــن
استيقظت على كابوس
مرعب ،وأصبح عليها أن
تحارب «كــورونــا» صحيا
وسياسيا ،كما أن المتابع
لما يجرى وفق التقارير
ال ــص ــادرة عــن كمنظمة
الــصــحــة الــعــالــمــيــة ،ال
يــســتــطــيــع إنـ ــكـ ــار ه ــذه
الحقيقة وال ينكر أنها
سخرت كافة إمكاناتها
ف ـ ــى إطـــــــــار ســبــاقــهــا
مـ ــع الـ ــزمـ ــن لــمــواجــهــة
التحديات ،ألنها تــدرك
الحقيقة الــمــرة وتعمل
على تالشيها ،وهــى إذا
بقى الــفــيــروس منتشرا
ب ــه ــذه ال ــط ــري ــق ــة حــتــى
منتصف عـــام 2020م،
فسوف تبدأ الصين بدفع
الثمن الفعلى النتشاره.
فى السياق ذاته أصبح من المؤكد أن الغرب الذى
يتصارع تجاريا مع الصين وتحديدا أمريكا ،يراقب
يوميا أرقام انتشار هذا الفيروس ،كما أن جهوده فى
البحث عن لقاح سريع وفعال ال تسير بسرعة طبيعية،
بما يعنى أن أمريكا تدرك تأثيرات «كورونا» السياسية،
وهو ما يتم انتظاره فعليا ،باعتبار أن إطالة أمد األزمة
سوف يخلق بدائل اقتصادية وتجارية كبرى ،خصوصا
فى دولة مثل الهند ،وربما يؤثر هذا المرض إن استمر
طويال فى تراجع النمو االقتصادى فى الصين.
أوردت تلك التفاصيل التى دمجت فيها المعلومات
بالتحليل ،للتأكيد على أن األزم ــة عالمية ،حتى ال
يتطوع أصحاب الفتاوى بقصرها على مصر ،وحتى
يتأكد للجميع أن الدولة المصرية تعاملت بمسئولية
مــع ه ــذا ال ــش ــأن ،وهـــذه المسئولية تــدحــض كافة
الهرتالت المتداولة هنا وهناك.
الصين تــحــارب الفيروس صحيا وسياسيا ،وإذا
نجحت وقضت عليه ،سيكون هذا مؤشرا دوليا على
أن التنين الصينى يرجع وبقوة ليتربع على منظومة
االقتصاد الدولى ،وقد تكون نهاية هذا العقد منصة
تتويج الصين قائدا اقتصاديا ،ولكن ذلــك مشروط
باجتياز االختبار المدعو «كورونا».
أمــا على المستوى السياسى ،فــإن أمريكا سوف
تــســتــغــرق كــثــيــرا مــن الــوقــت خ ــال ه ــذا الــقــرن فى
السيطرة على العالم سياسيا ،حيث إنها تريد أن
تكسب اقتصاديا وسياسيا أمــام الصين ،لكن تجاوز
الصين لألزمة إذا تم وبشكل سريع فسوف يغير كثيرا
من المعادالت ،وهذا ما يجعل العالم ينظر إلى كورونا
الحقيقة السياسية أكثر من كورونا الحقيقة الصحية،
ليبقى السؤال :هل الصين قادرة على إثبات تفوقها أم
يتعثر تطورها فوق عتبات فيروس كورونا؟

ظهور الفيروس تزامن
مع خروج دولية تؤكد أنه
فى عام  2030ستحتل
الصين المركز األول
اقتصاديـا تليها الهند
ً
وتأتى أمريكا فى المركز
الثالث ويليها روسيا
وإندونيسيا ومصر
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