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التفاصيل الكاملة
لـ »قصر السيسى«

فى العلمين الجديدة
بالمستندات: فساد بالمليارات وسرقة األبحاث العلمية فى معهد بحوث البترول

أسرار »الخناقات«  الشخصية   
بين سحر نصر ومحافظ البنك 
المركزى وزوجته داليا خورشيد

باألرقام: مرتبات ومكافآت
وبدالت أعضاء مجلس النواب

البنك الدولى يحذر مصر من التراجع عن
 »تعويم الجنيه« أو خفض الفوائد البنكية

حماية المسيحيين والكنائس
 واألديرة والسماح للنوبيين

 بالعودة  ألراضيهم

قائمة الشروط األمريكية 
لصرف 195 مليون دوالر

لمصر  فى سبتمبر الحالى
اإلفراج عن أمل فتحى

 ومنى المذبوح

السماح لعزة سليمان ومزن حسن 
 بالسفر وتلقى الدعم المالى

السر العجيب لخسارة 
سمية الخشاب 

20 كيلو من وزنها

حكايات سياسية وإنسانية من حياة صالح سليم مايسترو الكرة المصرية بمناسبة ذكرى
ميالده الـ 89

هانى رمزى لـ»صوت الماليين«
انتظروا منتخب مصر فى ثوبه الجديد

نجوم االنتظار 
يربكون حسابات 

األهلى قبل
»ميركاتو الشتاء«

كارثة: توقف
 51 مصنعًا 

لألدوية
 عن اإلنتاج

مفاجأة: الحكومة 
تستصلح 1.2 مليون
 فدان خارج مصر

آخر كالم .. إقرار قانون التصالح فى 
مخالفات البناء خالل دور االنعقاد القادم
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أسبوعية - شاملة - مستقلة تصدر بترخيص 
من املجلس األعلى للصحافة عن دار 
»عيون« للصحافة والطباعة والنشر 

والتوزيع »ش.م.م«
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ــر القوى  حــاول محمد سعفان، وزي
العاملة، أن يثبت للحكومة أنــه يعمل 
على قــدم  وســاق فــى تنفيذ تعليمات 
ــضــرورة إيــجــاد  رئــيــس الــجــمــهــوريــة، ب
وظــائــف للشباب والــبــحــث عــن حلول 
سريعة وعملية لمشكلة البطالة، ففكر 
ثم دبر ثم اهتدى إلى إرسال مكاتبات 
ومــخــاطــبــات، ألصـــحـــاب الــشــركــات 
والمصانع وعدد كبير من المستثمرين 
ــة فـــى جميع  ــاعــي ــاطــق الــصــن ــمــن ــال ب
محافظات الجمهورية، تتضمن طلبين 
رئيسيين أولهما المساهمة فى تدريب 
الــشــبــاب عــلــى الــعــمــل بــمــجــاالت هــذه 
الشركات، حتى يستطيعوا بعد ذلك 
االلــتــحــاق بالعمل فــى هــذه الشركات 
أو غــيــرهــا، وفــى هــذا اإلطـــار اقترح 
الوزير أن تقوم الشركات بعمل اختبار 
للمتدربين بعد انتهاء فترات تدريبهم، 
لتشغيل أفضلهم، حسب احتياجات 

كل شركة.
أما الطلب الثانى فقد طلب سعفان 
مــن المستثمرين، الــســمــاح للعمالة 
المدربة بتعيين من 50 إلى 100 عامل 
سنويا ومنحهم كافة حقوقهم العمالية.

ــقــوى  ــبــات وزيــــر ال الــمــثــيــر أن طــل
العاملة قوبلت بالرفض التام، باستثناء 
شركتين أحدهما أجنبية والثانية تعمل 

فــى قطاع البترول مجاملة لــه، حيث 
ــة فى  ــ ــه كــان مــديــًرا للشئون اإلداري إن
شركة بتروجت، وهــذا ما ورده الوزير 
فــى جلسة جمعته بــوزيــرة االستثمار 
شــاكــيــا لــهــا تــصــرفــات المستثمرين 
ورجــال األعمال، لدرجة أن أحد كبار 
المستثمرين رد عــلــى مــديــر الــقــوى 
ــإحــدى مــحــافــظــات الــوجــه  الــعــامــلــة ب
البحرى ، قائالً له قــول للوزير »فوت 
علينا بــكــرة«.. إحنا عندنا فائض فى 

العمالة». 
ــه، أكـــد مــصــدر مسئول  ــب مـــن جــان
ــفــان كلف  بـــالـــقـــوى، أن مــحــمــد ســع
إدارة قــطــاع الــقــوى الــعــامــلــة بــديــوان 
عام الـــوزارة، بالتنسيق مع المستشار 
اإلعـــالمـــى لتجيهيز شــكــوى لرئيس 
الجمهورية لتقديمها رسميا لمؤسسة 
ــاســة الــجــمــهــوريــة ، ضــد أصــحــاب  رئ
المصانع والمستثمرين ورجال األعمال 
بالمناطق الصناعية، وكذلك تجهيز 
مــذكــرة لــعــرضــهــا عــلــى لــجــنــة الــقــوى 
ــواب بــإيــجــاد حل  ــن العاملة مجلس ال
تشريعى يلزم المستثمرين، بالمساهمة 
ــة فــى حــل مشكلة البطالة  ــدول مــع ال
وقــبــول عمالة مــدربــة، والتنسيق مع 
الــحــكــومــة مــمــثــلــة فـــى وزارة الــقــوى 
العاملة، لتدريب شباب الخيريجين 
على العمل وفتح مجال بسوق العمل 

أمامهم.

وزير القوى العاملة يتسول وظائف للشباب من القطاع 
الخاص  ورجال األعمال »فوت علينا بكرة«

»سعفان« يشكو املناطق الصناعية  واملستثمرين  لرئيس 
الجمهورية.. ويطالب بتشديد الرقابة على املصانع 

سعفان

ــدس طـــارق  ــن ــه ــم ــعــقــد ال ي
ــر البترول والــثــروة  المال وزي
المعدنية ود. محمد معيط 
ــيــة اجــتــمــاعــات  ــمــال وزيــــر ال
ــام، لالتفاق  خاصة هــذه األيـ
ــراءات التعاقد  ــدء إجــ على ب
مــع أحـــد أو بــعــض بــنــوك أو 
مؤسسات التمويل العالمية، 
بـــخـــصـــوص الـــتـــأمـــيـــن ضــد 
مـــخـــاطـــر تــقــلــبــات أســـعـــار 
الــبــتــرول الــعــالــمــيــة، وذلـــك 

كإجراء حمائى. 
 تعقد هـــذه االجــتــمــاعــات 
تنفيذا لــلــقــرار الــخــاص فى 
ــذى أصـــدره  ــ هـــذا الـــشـــأن ال
ــاســة  ــرئ ــس الــــــــوزراء ب مــجــل
ــى فــى  ــ ــول ــ ــدب ــ مـــصـــطـــفـــى م
اجــتــمــاعــه يــــوم 25 يــولــيــو 

الماضى.

الحكومة تتعاقد مع مؤسسات دولية للتأمين ضد تقلبات أسعار البترول

كشفت مصادرنا المطلعة 
ــادمــة ســوف  ــق أن الــفــتــرة ال
ــاعــات  ــم ــد عـــقـــد اجــت ــشــه ت
مكثفة بين نبيلة مكرم وزيرة 
الهجرة وشــئــون المصريين 
ــادات  ــيـ ــارج مـــع قـ ــخــ ــ فـــى ال
ــى وزارتــــــى  ــ ومــســئــولــيــن ف
الخارجية والــصــحــة بهدف 
تفعيل مظلة تأمينية شاملة 
للمصريين بالخارج يستفيد 
منها حوالى 2 مليون مواطن 
مصرى بالخارج فى 15 دولة 
بتكلفة تــقــدر بــحــوالــى 365 

مليون جنيه.

كشف الدكتور طــارق شوقى، وزير 
التربية والتعليم، عن أن نظام التعليم 
الــجــديــد سيستفيد منه 2.5 مليون 
تلميذ، فى مرحلة رياض األطفال حيث 

تم عرض المناهج الجديدة لتلك 
المرحلة والــتــى يتم تدريب 
128 ألـــف مــعــلــم عــلــيــهــا.. 
ــوازى مع  ــت ــال ــك ب ــى ذلـ ــأت وي
الــجــهــود الــمــبــذولــة لتقييم 
نظام التعليم فى المرحلة 
ــد شــوقــى أن  الــثــانــويــة، وأكـ
نظام التقييم فى المرحلة 

الثانوية هو التغيير 
األســــــاســــــى 

الـــــــــــــــــذى 
اســتــدعــى 
وجـــــــــــــود 

الشبكات والتابلت، وجــار العمل فى 
تنفيذ الشبكات الداخلية لإلنترنت 

بالمدارس.
ــر الــتــربــيــة والتعليم  ــ ــاف وزي ــ وأضـ
أنـــه سيتم تسليم الــتــابــلــت للطالب 
تباعاً مــع بــدايــة الــعــام الــدراســى 
وسيتم مساعدتهم على كيفية 
اســتــخــدامــه، مضيفاً أنــه يتم 
تجهيز مــراكــز صيانة متنقلة 
للتابلت، حيث تم تعيين 600 
ــيــة  ــن ــة األب ــئ مــهــنــدس فـــى هــي
الــتــعــلــيــمــيــة فـــى إدارة صــيــانــة 
األجـــهـــزة اإللــكــتــرونــيــة، 
فــــــــــضــــــــــالً عــــن 
ــيـــص 40  تـــخـــصـ
ــارة مــتــنــقــلــة  ــ ــي ســ

للصيانة.

بدء تنفيذ خطة للتأمين على 2 مليون 
مواطن مصرى بالخارج فى 15 دولة

تخصيص 40 سيارة متنقلة 
لصيانة »التابلت« المدرسى

بتكلفة 365 مليون جنيه

شوقى

الخشت

نبيلة

تستعد النجمة سمية الخشاب للعودة 
بعمل استعراضى فنى جديد، يجبرها 
على الخضوع لنظام غذائى قاس بهدف 

خسارة وزنها الزائد.
ويبدو أن الفنانة المصرية تعود إلى 
مرحلة التعب لخسارة وزنها الزائد، حيث 
نجحت قبل نحو عامين باستعادة رشاقتها 
من خالل اتباعها ريجيم الماء والعصير 
مع ممارسة التمارين الرياضية ألربع 

ساعات يومياً.
وكشفت سمية أنها خسرت 20 كيلو 
جراماً من وزنها بواسطة هذا الريجيم، 
ــواع مــن العصائر  حيث كــانــت تتناول 3 أنـ
بــدون سكر، وهى الرمان والتفاح والعنب، 
مع اإلكثار من شرب الماء خالل النهار ألنه 
يساعد فى إذابــة الدهون، مع تناول بعض 

الفيتامينات.
ــم تعتمد عــلــى أى نظام  ــدت أنــهــا ل ــ وأك
غــذائــى وصفه لها األطــبــاء، ألنها لــم تكن 
ــل اعــتــمــدت عــلــى نفسها  مــجــديــة مــعــهــا، ب
وإرادتها، التى هى األساس ، وقامت بإلغاء 
وجبة العشاء من حياتها ألنها مضرة جداً 
بالصحة، كما أن ذلــك يساعد الجسم فى 

فقدان 500 جرام تقريباَ.
وربــمــا تخوض الخشاب الــصــراع نفسه 
لخسارة وزنها الــذى اكتسبته بعد الــزواج، 
وذلــك اســتــعــداداً للعودة إلــى السينما من 
خالل فيلم استعراضى غنائى يتطلب دورها 
الظهور بقوام رشيق والــقــدرة على تقديم 

رقصات استعراضية مختلفة.
ومــن المقرر أن يشاركها زوجها أحمد 
سعد بطولة هــذا العمل، حيث تحمست 
سمية لفكرة تعاونها معه فى السينما، 
وتشعر بــأن جمهورهما سيدعمهما 
بهذه الخطوة ، ومن المقرر أن يقدما 
أكثر من دويتو غنائى خالل أحداث 

الفيلم.

السر العجيب لخسارة 
سمية الخشاب

20 كيلو من وزنها 

نقابة األطباء تواصل تلقى أعمال المشاركين فى مسابقة القصة القصيرة 
تــواصــل نقابة األطــبــاء تلقى أعــمــال األطباء 
الراغبين فــى المشاركة فــى مسابقة القصة 
الــقــصــيــرة، حتى 15 سبتمبر الــحــالــى، و يتم 
اســتــقــبــال األعــمــال عــلــى الــبــريــد اإللــكــتــرونــى 
@dar.elhekma2014 الــخــاص بالنقابة
yahoo.com، ولن يلتفت ألى أعمال مكتوبة، 
أو مقدمة باليد، وكذلك ألى أعمال تقدم بعد 

الموعد المحدد.
الجدير بالذكر أن مسابقة القصة القصيرة 
لسنة 2018، تحمل اســم الدكتور أحمد خالد 
توفيق – رحمه الله -، وهــنــاك مجموعة من 
الشروط العامة الواجب توافرها فى المتقدم 

للمسابقة ، وهى: أن يكون الطبيب مقيد بنقابة 
األطــبــاء، وســدد االشــتــراك لسنة 2018 ، غير 
مقيد ضده أى من األحكام أو ضمن القضايا فى 
لجنة آداب المهنة بالنقابة، أال يكون سبق ونال 

أى جائزة أدبية للقصة المتقدم بها للمسابقة.
ــن الــمــقــرر عــرض األعــمــال المقدمة فى  وم
الــفــتــرة مــن 16 سبتمبر الــمــقــبــل، وحــتــى 15 
نوفمبر المقبل، على لجنة ثالثية تتكون من 
كاتب للرواية والقصة القصيرة، وأســتــاذ فى 
ــى، وطبيب معنى بـــاألدب والقصة  النقد األدبـ
القصيرة، والتقييم سيكون حسب المعايير 

األدبية المعروفة.

ــاء الــفــائــزة  ــمـ ــالن األسـ ومـــن الــمــنــتــظــر إعــ
بالمراكز العشرة األولى فى األول من ديسمبر 
المقبل ، على أن يتم منح الــمــراكــز الثالثة 
األولــى الجائزة المالية المعلن عنها، وهى: 
جائزة أولى 5000، جائزة ثانية 3000، جائزة 
ثالثة 2000 جنيه، والمراكز من الرابع وحتى 
العاشر شهادة تقدير، مشيراً إلــى أنــه سيتم 
توزيع الجوائز وشهادات التقدير بحضور لجنة 
التحكيم، وأعضاء النقابة العامة، وشخصيات 
مختلفة مهتمة بالفن واألدب فى االحتفالية 
السنوية للصالون الثقافى بنقابة األطباء فى 

األسبوع األخير من ديسمبر 2018.

رئيس جامعة القاهرة يظهر »العين الحمراء«
للعمداء قبل بداية العام الدراسى الجديد

»الخشت«: أنا وبس املتحدث الرسمى عن كل كلية ..ومافيش حوارات وال كامريات تليفزيون 
فرمان أصــدره الدكتور محمد عثمان الخشت، 
رئــيــس جامعة الــقــاهــرة، أظــهــر مــن خــاللــه العين 
الحمراء، لعمداء الكليات التابعة لجامعة القاهرة، 
حيث شهد اجتماع مجلس الجامعة األخــيــر فى 
إطار االستعدادات للعام الدراسى الجديد، بحضور 
جميع عمداء الكليات العملية والنظرية بالجامعة، 
تشديد مــن الخشت على ضـــرورة عــدم ظهور أى 
عميد فى وسائل اإلعــالم المرئية أو المسموعة 
أو المقروءة ، إال بعد الحصول على إذن كتابى منه 

شخصيا.
ولفت الخشت خالل االجتماع إلى 

ــحــرص والــحــذر  ــرورة شـــدة ال ضــ
مــن أن بعض وســائــل اإلعـــالم ال 

تنقل الصورة الحقيقية وتحاول أن توقع بالمسئول، 
ولذلك فهو حريص أن يكون المتحدث الرسمى 
والوحيد للجامعة، ألنه يستطيع أن يكشف أالعيب 
الصحفيين والمذيعين، على حد قوله، والرد عليهم 
بأسلوب ال يورط الجامعة أو الحكومة فى مواقف 
ــرأى الــعــام ، فــى وقــت تحتاج فيه  تثير ضــدهــم الـ
مصر لالستقرار وعدم إثارة الفتن، قائالً: »مافيش 
حــوارات وال أحاديث وال كاميرات، أنــا المتحدث 
ــاوزة حاجة  الرسمى وبــس، أى قناة أو جــريــدة عـ

تيجى مكتبى وبس«.
ــه ال أحــد مــن عــمــداء الكليات  الــطــريــف أن
اعترض على قرار وفرمان الخشت وأبدوا 

تأييدهم للقرار، رغًما عنهم. 

تصاعدت مؤخًرا أزمــة الصيادلة ومجلس 
إدارة نقابة الصيادلة ، لدرجة أنهم أكدوا على 
وجود صفقة مريبة ، أثارت جدال واسعا على 
صفحات « السوشيال ميديا « بين الصيادلة 
بعد أن اتهم عــددا من أصحاب الصيدليات، 
أحــد أعــضــاء مجلس إدارة نقابة الصيادلة 
بمجاملة، أحــد أشهر مالكى الصيدليات فى 
القاهرة والجيزة، ومنحه التراخيص الكافية، 
لممارسة المهنة رغــم عــدم تــوافــر الشروط 
فى صاحب الصيدليات ، وتعرضه لعقوبات 
مؤخًرا فى نقابة الصيادلة وصلت لحد شطب 

عضويته من النقابة العامة.
المثير أن أصــحــاب الــصــيــدلــيــات اتهموا 
الطرفين بعقد صفقة لتحقيق مكاسب وأرباح 
مشتركة من خــالل، توسط األول لألخير مع 
ــة الكبرى والمصانع المعروفة  شركات األدوي
ــد نـــواقـــص األدويــــــة لــألخــيــر فــقــط ،  ــوري ــت ب
واحــتــكــارهــا فــى مقابل تحقيق مصالح بين 

الطرفين.
فى الوقت الذى أعلن نقيب الصيادلة رفضه 
لالتهامات الموجهة ألى عضو، وأكد على عدم 
امتالك أحد ألدلة ضده أوضد مجلس النقابة، 
أعلن أحــد أعــضــاء مجلس إدارة النقابة أن 
هناك عجًزا فى عدد كبير من أصناف األدوية 
الحيوية وأهمها أدوية الشلل الرعاش وبدائلها 
وبعض أصناف األلبان وبعض أدوية األورام ، 

والجهاز الهضمى ومنشطات الكبد.
وكانت أزمة كبيرة نشبت فى مارس الماضى 
داخـــل النقابة الــعــامــة للصيادلة، بعد حكم 
الــقــضــاء اإلدارى بمجلس الـــدولـــة، بــإعــادة 
الدكتور محيى عبيد نقيب صيادلة مصر إلى 
منصبه، وإلغاء كافة القرارات الصادرة من 
مجلس النقابة العامة للصيادلة فى 15 يناير 
الماضى بشطبه، حيث لم تهدأ األحــداث 
بعد داخل النقابة واستمرت فى التصاعد 

حتى اآلن.

صفقة الحتكار نواقص بين عضو مجلس 
»الصيادلة« وصاحب أكبر سلسلة صيدليات فى مصر

علماء مصريون فى الخارج يشاركون فى تدريب 500 شاب
ــورة نبيلة مــكــرم وزيـــرة  ــدكــت تــقــوم ال
الهجرة وشئون المصريين فى الخارج 
بعقد اجــتــمــاعــات مــع قـــيـــادات وزارة 
التعليم العالى والدولة للبحث العلمى 
وفى مقدمتهم الدكتور خالد عبدالغفار 
وزيــر التعليم العالى والبحث العلمى 
لبحث قضية تفعيل مشاركة العلماء 

المصريين بالخارج.
االجــتــمــاعــات تستهدف وضــع خطة 
زمنية لتحقيق هــذا الــهــدف مــن خالل 
إنــشــاء كليات لربط العلماء والخبراء 
المصريين بالخارج بالوطن ، وإقامة 
4 مؤتمرات دولية بمشاركة 200 عالم 

مصرى بالخارج.

 كما تتضمن الخطة تفعيل برامج 
الشراكة بين العلماء المصريين بالخارج 
والجهات البحثية، وتنفيذ 20 برنامج 
توأمة بين الجامعات والجهات الدولية، 
عــالوة على مناقشة مساهمة العلماء 
المصريين بــالــخــارج فــى تــدريــب 500 

شاب.

ــدورة السادسة عشر من ملتقى بصمات الفنانين  تنطلق ال
العرب، يوم السبت المقبل، بقاعة األهــرام للفنون بالقاهرة، 
والمقرر أن تكون دورة هذا العام على اسم األديب الكبير الراحل 

خيرى شلبى.
 ويــشــارك فى دورة هــذا العام من السعودية الفنان أحمد 
بــخــارى، والفنانة التشكيلية هالة فقيها، ومــن تونس الفنانة 
عايدة كيشو، ومن لبنان الفنانة أحــالم عباس، وتضم اللجنة 
العليا للملتقى الفنان السعودى أحمد حربى وإضاف البلقاسى، 
كما يشارك كضيف شرف نخبة كبيرة من الفنانين من نجوم 
السينما والتليفزيون وكبار التشكيليين منهم الفنان عبد العاطى 
صالح والمخرج عالء قوقة أستاذ التمثيل بالمعهد العالى للفنون 
المسرحية ، والنحات محمد العالوى،  ومدرب حراس المرمى 

للمنتخب الوطنى الشاعر أحمد ناجى.

أكد محمد مرجان، المدير التنفيذى للنادى األهلى، أن اللجنة 
المركزية لالئحة النظام األســاســى للنادى اتــخــذت العديد من 
الخطوات الخاصة بنشر الالئحة، وتوفيرها ألعضاء الجمعية 

العمومية لالطالع عليها.
ــرابــط:  ــًدا إلــكــتــرونــًيــا عــلــى ال ــري ــرت ب ــ ــاف أن اللجنة وّف وأضــ
)sharek@alahlyegypt.com(.. لتلقى مقترحات أعضاء 
الجمعية العمومية حول بنود مشروع الالئحة، وحددت يوم التاسع 
من سبتمبر الحالى كآخر موعد لتلقى مقترحات وآراء األعضاء 

حول مشروع الالئحة.
يذكر أن اللجنة المركزية لالئحة النظام األساسى يرأسها محمود 
الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادى األهلى. وتضُم فى عضويتها؛ 
العامرى فاروق، نائب الرئيس، وإبراهيم الكفراوى، وطارق قنديل، 
ومحمد الجارحى؛ أعضاء مجلس اإلدارة. ومحمد مرجان، المدير 
التنفيذى، ومحمد فتحى، ممثل الشئون القانونية، وخالد توحيد، 
رئيس قناة األهلى، وجمال جبر، رئيس إدارة اإلعالم، وشريف فؤاد، 
المتحدث الرسمى لمجلس اإلدارة، ومحمد يوسف، رئيس اللجنة 

العليا للجان الخدمية، ووليد سليمان، للمتابعة.

مدرب حراس المنتخب القومى ضيف 
شرف ملتقى بصمات الفنانين العرب

األحد المقبل.. آخر موعد لتلقى مقترحات 
أعضاء األهلى على مشروع الالئحة

ناجى

سمية 
الخشاب

  نسرين إمام 



03على المكشوف

قنابل كبيرة ُزرَعــت داخــل المبانى المستهدفة ، األمر 
الــذى كــان من المفترض أال يكون ممكناً لو تواجد من 

يحرس هذه المبانى.
كما زعــم التقرير أن الحكومة استغلت قــانــوٍن حول 
إنــشــاء الكنائس إلغـــاق بعض أمــاكــن الــعــبــادة.. فمنذ 
سبتمبر 2016 وحتى أبريل 2018، تم إرغام 14 كنيسةً 
على إغاق أبوابها، على الرغم من أّن »المبادرة المصرية 
للحقوق الشخصية« وّثقت أّنه كان يتم استخدامها بشكل 

منتظم.
من ناحية أخرى نشير إلى أن مزاعم التقرير األمريكى 
لم تتوقف عند هذا الحد، حيث أعاد الحديث من جديد 
حول ما أسماه »حملة القمع ضد النوبيين« حيث أشار 
إلى أنه عندما سّنت مصر دستورها الجديد عام 2014، 
قّدمت عدداً من التنازالت التاريخية إلى األقلية النوبية.. 
ــســودان،  والــنــوبــيــون هــم الــســكــان األصــلــيــون لمصر وال
ومن نسل حضارة أفريقية قديمة. ومثلهم مثل النساء 
والمسيحيين ، كان أمامهم ما يدعو للتفاؤل بأن تكون 
الحكومة التى أعقبت عهد مرسى أكثر لطفاً تجاههم.. 
وبفضل تمثيلهم من قبل فاطمة إمــام وحجاج أدول فى 
لجنة صياغة الدستور، تمكنوا من تأمين ِذكــر للنوبيين 
ــــى عــلــى اإلطــــاق فــى الــدســتــور الــمــصــرى،  لــلــمــرة األول
حيث منحتهم المادة 236 حق العودة إلى بعض 
األراضـــى التى كــان قد تم تهجيرهم منها 
بفعل بناء السدود على طول نهر النيل، 
وأبـــدت الحكومة أخــيــراً استعدادها 
لتصحيح بعضا من مظالمهم القائمة 

منذ زمن طويل.
ولكن، بعد القيام بهذه التنازالت ، 
خاضت القاهرة حملة قمع لم يسبق 
لها مثيل.. وبحلول سبتمبر 2017، 
كــانــت الحكومة قــد بـــدأت تستخدم 
الدبابات لتفريق المظاهرات النوبية 
ــى، وتعتقل  السلمية حــول قضية األراضــ
العديد من المتظاهرين ، حيث توفى أحدهم 
فى السجن.. كما منعت السلطات االحتفال بـ»اليوم 
النوبى العالمى« خال العامين المنصرمين ، على الرغم 
من كونه حدثاً ثقافياً وليس مناسبةً إلقامة االحتجاجات.

نــأتــى إلــى الــجــانــب األخــطــر فــى التقرير األمريكى 
والذى جاء تحت عنوان »خيارات السياسة العامة« حيث 
ــه مــع اقــتــراب عــدد ســكــان مصر مــن 100  ــى أن أشـــار إل
مليون نسمة، فــإّن سجل الحكومة 
فـــى مــجــال حــقــوق اإلنـــســـان هــام 
للغاية بحيث ال يمكن تجاهله بكل 
بساطة.. وطالب التقرير اإلدارة 
األمريكية بإتخاذ الخطوات التالية:

الـــنـــســـاء: يــجــدر بالمسئولين 
األمريكيين الطلب من مصر إنفاذ 
عقوباتها تجاه التحرش الجنسى 
والتوقف عن اعتقال النساء لمجرد 
اشــتــكــائــهــّن مــن هـــذه الــجــريــمــة.. 
يجب اإلفراج عن أمل فتحى ومنى 
المذبوح من السجن على الفور.. 
والسماح لسليمان وحسن وغيرهما 
من قادة المجتمع المدنى بالسفر، 
وتــلــقــى الـــدعـــم الــمــالــى، وإدارة 
منظماتهّن غير الحكومية فى إطار 

العمل دفاعاً عن حقوق المرأة.
المسيحيون: تقول مصر إّنها 
ــى 1.3 مليار  ال تـــزال بحاجة إل
دوالر من المساعدات العسكرية 
األمريكية بسبب هجمات تنظيم »الدولة اإلسامية« 
فــى اآلونـــة األخـــيـــرة.. وفــى الــمــقــابــل، يجب على 
واشنطن أن تطلب من القاهرة إثبات أنها تحمى 
الفئات األكــثــر تعرضاً للتهديد مــن مثل هذه 
الهجمات، أال وهــم المسيحيون. وهــذا يعنى 
ــرة، ولــيــس إغــاق  ــ ــ حــمــايــة الــكــنــائــس واألدي

أبوابها.
الــنــوبــيــون: يجب أن ُتــعــّبــر واشــنــطــن عن 
قلقها بشأن األقليات المصرية كلّها، وليس 
بشأن المسيحيين فقط.. لقد زار بابا روما 
فرانسيس مصر فــى الــعــام الــمــاضــى كــبــادرة 
تضامن مع األقــبــاط، ولكن، لم يبِد أى مسئول 
آخـــر رفــيــع الــمــســتــوى دعــمــاً مــمــاثــاً لألقلية 
النوبية.. وهنا من شأن زيارة وفد من أعضاء 
ــارة يقوم  الكونجرس األمــريــكــى أو ربــمــا زيـ
ــاراك أوبــامــا، أن ُتبدىّ  قلق الواليات  بها ب
المتحدة بشأن حقوق اإلنــســان هــو قضية 
عــامــة، بغض النظر عــن الــديــن أو الــعــرق.. 
باإلضافة إلى ذلك ، ويجدر باإلدارة األمريكية 
أن تحّث القاهرة للسماح للنوبيين بالعودة إلى 
ــى الــتــى تــم تهجيرهم منها، وفقاً  بعض األراضــ
لما هو منصوص عليه فى الــمــادة 236 من الدستور 

المصرى.
المساعدات العسكرية.. يجدر بالوزير األمريكى 
بومبيو أن يفكّر فى حجب مبلغ »التمويل العسكرى 
األجــنــبــى« البالغ 195 مليون دوالر إلــى حين اّتــخــاذ 
القاهرة خطوات واضحة لحماية األقليات والنساء.. 
وإذا فعل ذلك، فمن المرّجح أن يكون تأثير ذلك على 
األمن ضئياً على المدى القصير نظراً ألن هذا المبلغ 
ال يمّثل سوى جزءاً صغيراً من المساعدات العسكرية 

األمريكية اإلجمالية لمصر.
تعيين ســفــيــر.. لــم تــحــَظ الــســفــارة األمــريــكــيــة فى 
ذ أن تعّين  القاهرة بسفير منذ يوليو 2017.. وُيحَبّ
وزارة الخارجية األمريكية سفيراً ال يؤيد االختيار ما 
ــن.. إذ يستحق المصريون  بين حقوق اإلنــســان واألمـ

الحصول على االثنين معاً.
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اتخاذ خطوات 
واضحة لحماية 

األقليات 
والنساء محمد طرابيه يكتب:

رغم اعتقاد البعض أن العالقات المصرية األمريكية أصبحت ال تعانى من التوتر، عقب إعالن 
الخارجية األمريكية يوم األربعاء 25 يوليو 2018م، أن الواليات المتحدة قررت اإلفراج عن 

195 مليون دوالر مساعدات عسكرية لمصر كانت قد قررت حجبها فى شهر سبتمبر من العام 
2017، وأكدت الخارجية األمريكية بعد قرار اإلفراج أن مصر اتخذت خطوات كرد فعل على 

بواعث قلق الواليات المتحدة.. لكنها استدركت أنه »ما زالت هناك بعض األمور التى تثير قلق 
واشنطن تتعلق بحقوق اإلنسان والحكم ، أما الخارجية المصرية فقد أعلنت ترحيبها بهذا القرار 

واعتبرته أنه يعكس أهمية وخصوصية العالقات المصرية األمريكية.. وأن هذا القرار يؤكد 
أيضا االلتزام الذى تقدمه كل من مصر والواليات المتحدة لدعم وتعزيز العالقات بين البلدين، 

موضحة أن برنامج المساعدات جزء أصيل من هذه العالقات ويؤكد على استراتيجيتها.

قائمة الشروط األمريكية لصرف 195 مليون دوالر لمصر فى سبتمبر الحالى 
تنفيذ العقوبات ضد المتورطين فى جرائم التحرش الجنسى والتوقف عن اعتقال النساء لمجرد اشتكائهنّ من هذه الجريمة 

فى هذا السياق كان البد أن نتوقف أمــام ما ورد فى 
بيان الخارجية األمريكية نصاً: « ما زالــت هناك بعض 
األمــور التى تثير قلق واشنطن تتعلق بحقوق اإلنسان 
والحكم «، حتى نتعرف على أوجه هذا القلق األمريكى 
تجاه بعض الملفات فــى مصر ؟  ونتعرف أيــضــاً على 
طبيعة الشروط والضغوط األمريكية التى سوف تمارسها 
واشنطن على مصر خال المرحلة القادمة، وما هو رد 
الفعل المتوقع من مصر تجاه هذه الممارسات األمريكية 

المتوقعة.
 فى هذا السياق، كشف تقرير أصدره »معهد واشنطن« 
بــعــنــوان »الــنــســاء واألقــلــيــات والــمــســاعــدات العسكرية 
لمصر« والــذى أعدته إيمى أوستن هولمز وهى أستاذة 
مساعدة فى الجامعة األمريكية فى القاهرة، وزميلة 
فى »برنامج الشرق األوسط فى مركز ويلسون«، وباحثة 
زائــرة فى »مركز ويذرهيد للشئون الدولية« فى جامعة 
ــه فــى أغسطس مــن الــعــام الماضى ، قام  ــارد، أن هــارف
وزير الخارجية األمريكى السابق ريكس تيلرسون بحجز 
195 مليون دوالر من »التمويل العسكرى األجنبى« عن 
مصر - أو %15 مــن إجمالى الــمــســاعــدات العسكرية 
األمريكية التى قدمتها الواليات المتحدة والتى بلغت 1.3 
مليار دوالر - مشيراً إلى المخاوف بشأن مسارها فى 

مجاَلى السياسة وحقوق اإلنسان.. وقد عمل 
مجلس الشيوخ األمريكى بهدوء على زيادة 

الــشــروط المتعلقة بتقديم مثل هذه 
المساعدات ألسباب مماثلة.. إالّ أّن 
وزير الخارجية الحالى مايك بومبيو 
حّرر فى اآلونة األخيرة من دون أى 
تفسير مبالغ »التمويل العسكرى 
ــان تيلرسون قد  األجــنــبــى« الــتــى ك
ــول 30 سبتمبر  ــحــل حــجــبــهــا.. وب

الحالى ، سيتعّين عليه أن يقرر ما 
إذا كان سيتم صرف مبلغ 195 مليون 

دوالر آخــر من اعتمادات السنة المالية 
.2017

ــقــرارات المتعلقة  ــال وبــمــوجــب الــقــانــون، يــجــدر ب
بالمساعدات العسكرية أن تستند إلى المعايير األخرى 
فى قانون اعتمادات وزارة الخارجية األمريكية والعمليات 
األجنبية والبرامج ذات الصلة، حيث يشير المعيار األول 
الذى يرّكز على »الديمقراطية وحقوق اإلنسان« على وجه 

التحديد إلى حماية »حقوق األقليات الدينية والنساء«. 
وتحت عنوان »استهداف المتحرشين الجنسيين... 
والناشطين« كشف التقرير األمريكى عن تحّسن خطاب 
الرئيس عبد الفتاح السيسى حول حقوق المرأة منذ أن 
دافــع عن الممارسة المتمثلة بإخضاع المعَتَقات إلى 
»فحص الــعــذريــة«. وقــد تــصــّدرت تلك الحادثة عناوين 
الصحف بعد أن تم اعتقال المتظاهرين بسبب تنظيمهم 
مسيرة صغيرة فــى الــيــوم العالمى لــلــمــرأة فــى مــارس 

2011، عندما كانت مصر ُتحكم من قبل 
»المجلس األعــلــى لــلــقــوات المسلحة«، 
الـــذى كــان مجلساً انــتــقــالــيــاً. وكـــان يتم 
آنذاك إرغام المحتجزات على الخضوع 

لفحص غشاء بكارتهّن.
وفى المقابل، أعلن الرئيس السيسى 
بشكل دورى أّنه يهتم بحقوق المرأة، حتى 
إّنــه أعلن أن عام 2017 هو »عــام المرأة 
المصرية« وعّين للمرة األولى فى الباد 
ــة عــبــده، فــى منصب  ــادي امــــرأة، وهـــى ن

محافظ البحيرة. 
ولكن، ما مدى صدق هذا التغّير على 
مستوى السياسات ؟ هذا السؤال طرحه 
التقرير األمريكى وأجــاب عليه بالتأكيد 
على أن الحكومة المصرية اتخذت بعض 
ــيــة.. فــفــى ديسمبر  الــخــطــوات اإليــجــاب
2017 ، فــرض البرلمان عقوبات أكبر 
على عمليات التحّرش الجنسى، حيث 
وصــلــت قيمة الــغــرامــات إلــى 10.000 
جنيه مــصــرى.. ووفــقــاً لــدراســة أجرتها 

»هيئة األمم المتحدة للمرأة« عام 2013 ، أبلغت 99.3% 
من النساء المصريات أنهن تعّرضن للتحرش الجنسى 
فى الشوارع؛ وبالمثل، وصف تقرير صادر عن »مؤسسة 
تومسون رويترز« عام 2017، القاهرة بأنها أخطر المدن 

الكبرى بالنسبة للنساء.
ــام جــزئــيــة خــطــيــرة وردت فى  ــ ــا نــتــوقــف أم وهــن
التقرير األمريكى، ونتمنى أن تكون هناك إجابات 

ــة مــن جــانــب الــجــهــات المعنية  ــي شــافــيــة وواف
فــى مصر، حيث أكــد التقرير أنــه « حتى مع 
اســتــهــداف السلطة التشريعية للمتحرشين 
الجنسيين، عمدت السلطات المصرية فى 

ــادة مضايقاتها السياسية  الوقت نفسه إلــى زي
ضد المدافعين عن حقوق المرأة.. فتم منع اثنتين 

مــن أكثر المدافعات صــراحــةً، وهما عــزة سليمان من 
»مركز المساعدة القانونية للمرأة المصرية« ومزن حسن 
من »مؤسسة نظرة للدراسات النسوية«، من السفر إلى 
الــخــارج منذ عــام 2016، وتــم تجميد أصولهما سعياً 
لتجويع منظمتيهما غير الحكوميتين من التمويل الازم.. 
وفى حين أّن العداء العام للحكومة تجاه المنظمات غير 
الحكومية معروف جيداً، إالّ أّن المنظمات عينها التى 
تعمل وفقاً ألهداف القاهرة المعلنة من قبل هذه األخيرة 
نفسها، مثل منع التحرش الجنسى، تتعرض لاضطهاد 

بموجب قانون المنظمات غير الحكومية لعام 2017.
باإلضافة إلى ذلك ، تم سجن امرأتين فى شهر مايو 
لمجرد اشتكائهما من تعرضهما للتحرش الجنسى.. 
وبعد تعرض المواطنة المصرية، أمل فتحى، عدة مرات 
لمضايقات فى اليوم نفسه، بما فى ذلك من قبل ضابط 
أمن داخل أحد البنوك، نشرت مقطع فيديو على موقع 
»فيسبوك« تعّبر فيه كــم ضاقت بــاألمــر ذراعــــاً..  فتم 

اعتقالها فى 11 مايو وما زالت محتجزة بتهم خطيرة ، 
وهى نشر فيديو تدعو فيه لسقوط النظام، ونشر أخبار 

كاذبة تضّر باألمن القومى، وإساءة استخدام اإلنترنت.
وقــال التقرير األمريكى: األمــر األكثر مــدعــاًة للقلق 
هو حالة السائحة اللبنانية منى المذبوح، التى، مثلها 
مثل فتحى، نشرت مقطع فيديو اشتكت فيه على موقع 
»فيسبوك« بعد تعرضها لمضايقات عــدة مــرات أثناء 
زيــارتــهــا لــمــصــر.. وقــد ألــقــى القبض عليها فــى مطار 
القاهرة أثناء محاولتها مغادرة الباد، وُحِكَم عليها منذ 
ذلــك الحين بالسجن لمدة ثمانى سنوات - وهــو قرار 
غريب – وفقا لوصف التقرير -، وأشـــار إلــى أنــه فى 
الوقت الذى يحاول فيه المصريون استقطاب سياح من 
كافة أنحاء العالم.. وعلى الرغم من أن القضية تثير 
العديد من التكهنات غير المؤكدة حول وجهات النظر 
الفعلية للحكومة بشأن التحرش الجنسى، إاّل أن الرسالة 
التى توّجهها إلــى النساء واضحة تماماً: إذا تعّرضِت 
للتحرش الجنسى، إمــا تلزمين الصمت أو تخاطرين 

بالتعرض لعقوبة سجن طويلة.
وتحت عنوان »حماية غير كافية للكنائس المسيحية«، 
كشف التقرير األمــريــكــى أن مصر تعد مــوطــنــاً ألكبر 

تجّمع للمسيحيين فى الشرق األوســط، وكــان الكثيرون 
منهم يأملون أن يتحّسن وضعهم بعد أن تم عزل الرئيس 
ــوان  الــمــصــرى الــســابــق محمد مــرســى وجــمــاعــة »اإلخــ

المسلمين« مــن المعادلة السياسية. واتخذ 
الرئيس السيسى بعض الخطوات 

الــرمــزيــة إلظــهــار تعاطفه مع 
المسيحيين ، مثل حضور 
الــقــداس مــع بابا الطائفة 
ــروس  ــواضــ ــ ــة ت ــطــي ــب ــق ال
الـــثـــانـــى عــشــيــة عــيــد 

المياد القبطى.
ــا نــتــوقــف أمــام  وهــن
قــــضــــيــــة خـــطـــيـــرة 
أشــار إليها التقرير 
ــى حــيــث  ــ ــك ــ ــري ــ األم
زعم أن »المكاسب 
الفعلية لمسيحيى 
مــصــر هــى أقـــل من 
مــكــاســب نــســائــهــا، 

ومــــــــا زالــــــــوا 

يتعرضون لتمييٍز منهجى )عــلــى سبيل الــمــثــال ، يتم 
استبعاد المسيحيين فعلياً مــن المناصب الحكومية 
رفيعة المستوى«، وفى تصورى الخاص أن هذا الموضوع 
ال ينبغى أن يــمــر مـــرور الــكــرام دون أن يــكــون هناك 
رد عملى ورســمــى مــدعــم بالحقائق والــوقــائــع من 
جــانــب كــافــة الــجــهــات الرسمية فــى مصر 
ــرد عــلــى مــزاعــم  ــ لكشف الــحــقــائــق وال
التقرير األمريكى الــذى زعم أيضاً 
أن األوضـــــاع األمــنــيــة لــألقــبــاط 
ــه فى  ــى أن مــتــدهــورة، مــشــيــراً إل
عام 2017، على سبيل المثال، 
شّن تنظيم »الدولة اإلسامية« 
ــيــة كبرى  أربـــع هــجــمــات إرهــاب
ضد أماكن عبادة مسيحية فى 
الــقــاهــرة واإلســكــنــدريــة وطنطا 
والمنيا. ومن غير الواضح ما هى 
الخطوات التى اتخذتها الحكومة 
لحماية الــكــنــائــس الرئيسية من 
مثل هذا العنف.. وقد شملت بعض 
الــحــوادث المذكورة أعــاه استعمال 
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ــرة فـــى آن  ــي ــث فـــى واقـــعـــة طــريــفــة وم
واحد، فاجأت الدكتورة هالة زايد وزيرة 
الصحة والسكان، رئيس الوزراء الدكتور 
ــوزراء  مصطفى مــدبــولــى، وعـــدد مــن الـ
الحضور عقب انتهاء اجتماع الحكومة 
ــوزارات، وأثناء  الــدورى، لبحث ملفات ال

وقوفها معه خــارج قاعة المجلس قالت 
ــوزراء أنا  ــ لــه: »يــا معالى دولــة رئيس ال
عــاوزة أقولك على حاجة بس والنبى ما 
تتريق عليا سيادتك، فرد ضاحكا قولى 
بس ما تكونش نكتة، قالت: أنــا شوفت 
ــؤدى فريضة  منام ورؤيـــة أن المجلس ي

الــحــج ، وشــوفــت الكعبة بــس حــد جه 
وقال إحنا فى اإلمــارات، وشوية هنروح 
نحج فى السعودية.. فقاطعها مدبولى 
ضاحكا وساخرا فى نفس الوقت، إحنا 
ما روحناش ال اإلمــارات وال السعودية.. 

حلمك فشنك. 

أرادت مداعبة رئيس الوزراء فرد عليها قائاًل: »حلمك فشنك«

تعيني ابنة جارة الوزيرة 
سكرترية عالقات عامة 
ملجرد أنها تجيد الرسم 

على الزجاج

وزيرة الثقافة تستعين بأسطول من 
»الجنس الناعم « لترتيب حفالتها الخاصة وزيرة الصحة لــ»مدبولى«: 

»شوفت منام إنى بحج معاك«
حالة من السخط واالستياء العام تسود جموع 
العاملين بديوان عام وزارة الثقافة، وقطاعات 
الوزارة المختلفة، بسبب عودة الممارسات التى 
كــثــرت شكاويهم منها فــى عهد وزيـــر الثقافة 
السابق حلمى النمنم، حيث كانت تعتمد سياسته 
ــوزارة وقطاعاتها على أهــل الثقة،  فى إدارة الـ
وأصحاب الحظوة واألقارب خاصة من »الجنس 
الناعم« لدرجة أنه أجرى حركة تنقالت شملت 

ــاء  ــاء إدارة مــركــزيــة ورؤسـ ،  نــقــل 6 رؤســ
قطاعات إلــى أماكن أقــل فى المنصب 

والدرجة األدبية، لصالح آخرين من 
أهل الثقة الموالين له، نفس النهج، 

ــاس عبد  ــن تسير عليه حــالــيــا إي
الــدايــم وزيـــرة الثقافة الحالية، 
حيث قررت منذ أول يوم لها فى 
الــوزارة أن تستبعد وتستأصل 
»شأفة« قيادات الوزارة الذين 
أتى بهم »النمنم« وعينتهم ما 

بين مستشارين، وسكرتارية.
ومن بين هؤالء ثالثة فتيات، 
ــوزراة كل  ــ ــ ــام ال فــى ديــــوان عـ
مهمتهم تــرتــيــب مــواعــيــدهــا، 

ــهــا الــخــاصــة وتــرتــيــب  ــقــاءات ول
حفالت عيد ميالد ذويها.

ــه حــرصــت  ــ ــ ــــت ذات ــوق ــ ــى ال ــ ف
ــم عــلــى االســتــعــانــة  ــدايـ عــبــد الـ
بمستشارين، كــل خبراتهم فى 
ــا رســم  ــواحــى الــثــقــافــيــة، أمـ ــن ال

بعض اللوحات، وعلى سبيل 
ــررت تعيين  الــمــثــال قـ
ابنة جارتها، سكرتيرة 
عالقات عامة لمجرد 

أنها تجيد الرسم على 

الزجاج.
الطريف أن قامات كبيرة من مؤلفى الكتب 
والــمــؤرخــيــن وخــبــراء الثقافة، تــم استبعادهم 
ــوزارة فــى فــتــرتــى النمنم وعــبــد الــدايــم  ــ مــن الـ
لمجرد تكريس فكرة الحب والكره، وعلى رأسهم 
الــدكــتــور أحــمــد مــجــاهــد رئــيــس هيئة الكتاب 

السابق.
وأكــدت مصادر بــالــوزارة، أن الوزيرة التعطى 
الفرصة ألى قيادة أو خبرة بالوزارة لكى تظهر 
فى المحافل الرسمية، خشية أن تحل محلها 

عند إجراء أى تشكيل وزارى.
وأضــافــت المصادر أن »كيد النساء« 
ــرة وعاملة نظافة،  ال يــفــرق بين وزيـ
فــى التأصيل عند الــنــســاء، مدللة 
على واقعة نهرها إلحدى موظفات 
شئون العاملين بــدار الكتب، إثر 
شــكــوى قدمتها لها السكرتيرة 
الخاصة بها، ضد الموظفة ألنها 
رفضت استخراج ورقــة رسمية 
إلحدى قريباتها بدار الكتب، 
ــدى الجهات  لتقديمها إلحـ
الرسمية مما دفع الموظفة 
إلى أن تنشر على صفحتها 
ــتـــواصـــل  ــع الـ ــ ــواق ــ ــلـــى م عـ
االجــتــمــاعــى »حــســبــى الله 
ونعم الوكيل، ولــم تمر سوى 
ساعات قليلة حتى تعرضت 
الــدكــتــورة إيــنــاس عبد الــدايــم 
إلصــابــة عــبــارة عــن شــرخ فى 
الـــضـــلـــوع بــعــد تــعــثــرهــا 
ــادة ســلــم  ــ ــجـ ــ ــى سـ ــ فـ
ــوزراء أثناء  مجلس الـ
حــضــورهــا االجــتــمــاع 
األسبوعى للحكومة، 

وسقوطها أرضاً.

سر دعاء موظفة دار الكتب عليها فسقطت أرضا وأصيبت بكسر فى الضلوع

مفاجأة: الحكومة تستصلح 1.2 
مليون فدان خارج مصر 

فــى الــوقــت الـــذى كشف فيه الجهاز 
المركزى للتعبئة العامة واإلحصاء عن 
فشل الحكومة فى االنتهاء من النسبة 
األكــبــر مــن مــشــروع استصالح المليون 
ونصف المليون فــدان الــذى كــان ضمن 
البرنامج االنتخابى للرئيس السيسى فى 
عــام 2014.. ورغــم أن جهاز اإلحصاء 
كــشــف فــى تــقــريــر رســمــى أن إجمالى 
المساحة التى تم استصالحها بالفعل 
فى هذا المشروع لم تتجاوز حتى اآلن 
116 ألف فدان، إال أن حكومة المهندس 
مصطفى مــدبــولــى فــاجــأت الكثيرين 
بــاإلعــالن عــن مــا أســمــتــه بــبــرنــامــج أو 
خطة « األمــن الغذائى « وبالطبع هذا 
الــبــرنــامــج الــحــكــومــى يتضمن العديد 
ــادة إجمالى  من النقاط المهمة مثل زي
المساحة المحصولية لتصل إلــى 18 
مليون فدان، والتوسع فى نظام الزراعة 
الــتــعــاقــديــة لــدعــم الــمــزارعــيــن بإتاحة 
عائد مناسب، إلى جانب خفض الفاقد 
ــداول الحبوب،  أثناء عملية الحصاد وت
وتحفيز التسويق الــتــعــاونــى ، وكذلك 
تحديد الحدود القصوى للمتبقيات من 
المبيدات والمستحضرات فى األغذية 
المتداولة، وإحكام الرقابة على دخول 

المنتجات الغذائية المستوردة.

ــا أهــم مــا تضمنه الــبــرنــامــج  فهو  أم
مــا يتعلق بخطة الــحــكــومــة المصرية 
للتوسع فى الزراعة فى أفريقيا بمساحة 
إجمالية 1.1 مليون فدان، أكد الدكتور 
ــزراعــة  عــزالــديــن »أبــوســتــيــت« وزيـــر ال
واستصالح األراضــى أن مصر لديها 8 
مزارع نموذجية مشتركة فى دول النيجر 
وزنجبار وزامبيا ومالى والكونغو وتوجو 
وارتيريا وأوغــنــدا ومــن المستهدف أن 
يصل العدد إلى 21 مزرعة بحلول عام 
2020 بحيث يتم تقديم الــدعــم الفنى 

والبحثى والعلمى لهذه الدول.
هذا األمر الذى أثار دهشة الكثيرين 
يدفعنا لــلــتــســاؤل: لــمــاذا هــذا التوجه 
الكبير فى أفريقيا فى هذا التوقيت إذا 
كنا فشلنا فى تحقيق إنجاز ملموس فى 
مشروع المليون ونصف المليون فدان، 
رغم أننا نمتلك الخبرات واإلمكانيات 
الفنية والبشرية واألراضـــى المتميزة 
وكذلك المياه وفقا لما اعترفت بها كل 
ــة؟ وإذا  الــقــيــادات المسئولة فــى الــدول
كنا ال نعترض على التوسع فى أفريقيا 
ــهــدف االســتــثــمــار أو لــدواعــى  ــواء ب ســ
ــن الــقــومــى فــإنــه مــن الــمــهــم أيــضــاً  األمـ
أن نهتم بالشأن الداخلى والتوسع فى 
االســتــثــمــارات داخـــل مصر خــاصــة فى 
ــردى األحـــوال المعيشية للغالبية  ظــل ت

العظمى من أبناء الشعب المصرى. 

كشفت مصادر مطلعة بأحد األجهزة الحكومية، 
أن المسئول »ج« تمت إقــالــتــه بفعل فــاعــل، حيث 
قامت إحدى الوزيرات فى حكومة الدكتور مصطفى 
مدبولى، بإقالته قبل التشكيل الحكومى األخير، بعد 
أن أقسمت بـ »أيمان الله ورحمة أبوها« أن تقيله من 

منصبه، وأن تبعده عن األضواء التى عشقها.
وأضــافــت المصادر أن الــوزيــرة لــم تكتف بإقالة 
ــان يناطحها فــى الــلــقــب، ويقول  المسئول الـــذى ك
ــرة وأنــا  ــ ــر.. انــتــى وزي ــ لــهــا »مـــش منتظر مــنــك أوامـ
ــرار يتعلق  ــك«.. على خلفية إصــدارهــا قـ ــ ــر زي وزيـ
بــاخــتــصــاصــات منصب الــمــســئــول، فــرفــض تنفيذ 
القرار، وراحت الوزيرة تفتش فى أوراق المسئول بعد 
خروجه من منصبه، وحرضت أحــد أفــراد الشئون 
القانونية بتقديم بالغ ضد المسئول بإهدار نحو 5 
ماليين جنيه، لتجديد مكتبه، وتعلية سور المؤسسة 
التى يترأسها، وإقامة مؤتمرات وحفالت ال جدوى 
منها، بحسب البالغ، المقدم للنيابة اإلداريــة، والتى 
قررت بناء على البالغ تجميد المسئول فى منصبه 
األســاســى الـــذى كــان منتدبا منه فــى جهة رفيعة 

المستوى.
المثير فى األمــر أن المسئول قــدم كل االثباتات 
والبراهين على براءته ونظافة يده، وأنه كان يسعى 
للهيكلة وإعادة تطوير المؤسسة التى تولى المنصب 
فيها، إال أنه مازال مبعداً عن منصبه، ومالزم لبيته 

كما حلفت الوزيرة.
المصادر أكدت أيضا أن الوزيرة ، أوصت المسئول 
الجديد البديل، للمسئول المقال، بمطاردة كل رجال 
ــان آخرهم  ــر، وتطفيشهم مــن مناصبهم وكـ األخــي
مساعده، الذى تم طرده من مكتبه أمام الموظفين، 
محوال للنيابة بتهمة الفساد المالى واإلدارى وإهدار 

المال العام.

وزيرة فى حكومة »مدبوىل« أقسمت 
على إقالته وقدمت بالًغا للنيابة ضده

مسئول على درجة وزير.. ممنوع 
من منصبه »الرفيع« بأمر النيابة

إيناس عبدالدايم

ــدة المنشاوى، المشرف على مكتب    تواصل المهندسة ران
رئيس مجلس الـــوزراء عقد اجتماعات مع رؤســاء فــرق العمل 
المعنية بمتابعة تنفيذ برنامج عمل الحكومة )2019/2018 
ــك بهدف مناقشة تفاصيل آلية متابعة  -2022/2021( وذل
برنامج العمل تحت إشــراف مباشر من رئاسة مجلس الــوزراء 
ومن خالل »البرنامج اإللكتروًنى« الذى تم تصميمه خصيصاً 
لهذا الغرض، بحيث يتم من خالله المتابعة الدقيقة ، وبصورة 
مستمرة ، لبرنامج عمل الحكومة ، باستخدام مؤشرات قياس 
ــوزارات المعنية،  ــ أداء واضــحــة ومــحــددة ، تقوم بــإعــدادهــا ال
مع تحديد نسب التنفيذ على مستوى جميع محاور البرنامج 

الخمسة، وتوزيعها الجغرافى فى مختلف المحافظات.
من جانبها أكدت المهندسة رانــدة المنشاوى أن هذه اآللية 
الرقمية تتيح تذليل أية عقبات قد تواجه تنفيذ المشروعات 
أوالً بأول، إلعداد تقارير متابعة دورية يتم رفعها إلى البرلمان، 
اتساقاً مع ما تعهدت به الحكومة فى بيانها أمام مجلس النواب، 
حيث ُيعد »البرنامج اإللكترونى« بمثابة منظومة وطنية للمتابعة 
والتقييم، يمكن من خاللها تنسيق الجهود بين الوزارات، السيما 

فى البرامج التى يشترك فى تنفيذها أكثر من وزارة. 
تجدر اإلشـــارة إلــى أن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس 
مجلس الــوزراء سبق أن وجه بتشكيل مجموعات عمل داخل 
كــل وزارة لمتابعة تنفيذ برنامج الحكومة، وسيتم إتاحة 
ــــالزم لعناصر هـــذه الــمــجــمــوعــات حـــول كيفية  الــتــدريــب ال
استخدام البرنامج اإللكترونى ، وذلــك بالتنسيق مع مركز 
المعلومات ودعـــم اتــخــاذ الــقــرار بمجلس الــــوزراء، ووزارة 

التخطيط والمتابعة واإلصالح اإلدارى.

نظام إلكترونى لمتابعة تنفيذ برنامج عمل الحكومة
تشرف عليه راندة املنشاوى مديرة مكتب »مدبوىل«

راندة المنشاوى

حــالــة مــن الــجــدل الــمــشــوب بالقلق، 
تسود الــوســط الصحفى حالياً بسبب 
األنــبــاء الــتــى يــتــم تــداولــهــا حـــول قــرب 
قــيــام لجنة الثقافة واإلعـــالم بمجلس 
ــنــواب بــرئــاســة الــنــائــب أســامــة هيكل  ال
ــون الــجــديــد  ــان ــق لــمــنــاقــشــة مـــشـــروع ال
لنقابة الصحفيين.. حالة الجدل سببها 
وجــود بعض المواد الجديدة التى تثير 
القلق داخـــل الــوســط الصحفى ومنها 
عــدم الجمع بين منصب رئيس مجلس 
اإلدارة، أو رئــيــس الــتــحــريــر ومنصب 
نقيب الصحفيين أو عضوية مجلس 
نقابة الصحفيين باإلضافة إلــى تغيير 
ــدال من  ــى 3 ســنــوات ب مــدة المجلس إل
عامين حالياً، وبــدون إجــراء انتخابات 
للتجديد الــنــصــفــى، وفـــى حـــال إقـــرار 
القانون الجديد قبل إجــراء االنتخابات 
القادمة سيتم إجراؤها على مقعد نقيب 
الصحفيين ومجلس النقابة بالكامل 

الـ12 عضًوا.

مشروع قانون جديد يثير القلق 
فى األوساط الصحفية

ــل وزارة التضامن  ــاق داخـ يــجــرى الــعــمــل عــلــى قـــدم وسـ
االجتماعى لتنفيذ تكليف د. مصطفى مدبولى، رئيس مجلس 
الــوزراء بسرعة االنتهاء من الالئحة التنفيذية لقانون ذوى 
اإلعاقة، وكذا االلتزام بتعيين نسبة الـ %5 من العاملين من 

ذوى اإلعاقة. 
من جانبها أعلنت د. غادة والى وزيرة التضامن االجتماعى 
أن الالئحة التنفيذية تم االنتهاء من إعــدادهــا باالستعانة 
بأكثر من وزارة، وتم توزيعها على الوزراء الستيفاء مالحظات 
كافة الــوزارات، وذلك تمهيداً لعرضها أمام مجلس الوزراء، 

ثم يتم اعتمادها من رئيس مجلس الوزراء.

االنتهاء من الالئحة التنفيذية لقانون ذوى اإلعاقة.. قريبًا

 تنفيذاً لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس 
الوزراء فى اجتماع وزراء المجموعة االقتصادية 9 يوليو الماضى، 
تــم تشكيل مجموعات عمل مصغرة، مــع االستعانة بالخبراء 
للملفات االقتصادية المهمة التى تبحثها اللجنة االقتصادية، على 
أن يتولى عضو باللجنة الخروج بنتائج وقــرارات تنفيذية بالملف 
الذى يتواله. وبدأت المجموعات عملها بفتح ملف فض التشابكات 
المالية بين الــوزارات، والذى يتواله د. محمد معيط وزير المالية 
حيث تم االتفاق على وضع برنامج زمنى لفض التشابكات المالية 
بين الوزارات خاصة ما يتعلق بالمديونيات المتأخرة ومستحقات 

الكهرباء والضرائب وشركات مياه الشرب.

تشكيل لجنة لفض التشابكات المالية بين الوزارات

معيط

هيكلغادة والى

  نسرين إمام 

  سحر محمود 
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التفاصيل الكاملة لـ»قصر السيسى« فى العلمين الجديدة
تجهيزات إنشائية سرية وتأمين أمنى خاص

فى منتصف شهر مايو ٢٠١٧، أعلن الرئيس 
عبد الفتاح السيسى، خالل حــواره مع رؤساء 
تحرير الصحف القومية، أن مرحلة تثبيت 

الـــدولـــة ستستغرق 4 ســنــوات، 
وسيتم إنشاء مدينة فى العلمين 
تضم مــقــرا صيفيا للحكم كما 
كان فى اإلسكندرية فى الماضى، 
وهو ما لم يفهمه أحد وقتها إلى 
أن أطلق الرئيس فى ٢١ أكتوبر، 
مــشــروع إنــشــاء مــديــنــة العلمين 
الجديدة، لتكون مدينة ترفيهية 
ــى مستوى  وســيــاحــيــة عــلــى أعــل
لمنافسة المنتجعين السياحيين 
ــيــن األقـــــرب وهــمــا  ــثــمــاري االســت
مارينا وهايسيندا المملوكتين 
ــخــاص، لكنه لــم يكن  للقطاع ال
ــا عــلــى أن  هــنــاك أى حــد إطــالًق
هـــذه الــمــديــنــة ســيــكــون للرئيس 
أو الحكومة عــالقــة بهما، وهو 
ما اعتبره الناس مجرد مشروع 
اســـتـــثـــمـــارى تـــرفـــيـــهـــى يــريــد 
ــســي« أن يــرتــبــط اســمــه  ــســي »ال
بــالــمــشــروع كما حملت مدينتى 

شــرم الشيخ والــغــردقــة اســم الرئيس األسبق 
محمد حسنى مبارك.

وتبعد العلمين الــجــديــدة عــن اإلسكندرية 
مسافة ١٢٠ كيلو مترا، وعــن مطروح تقريبا 

نفس المسافة، وعــن مدينة الــســادات مسافة 
١4٠ كيلو مترا، وتبلغ مساحتها 5٠ ألف فدان 
ــة 3-4 مــاليــيــن شــخــص، على  لتسكين قــراب
بعد 6٠ كيلومتراً جنوبى الشريط الساحلى، 
وستفصل المدينة عــن المشروعات وحولها 
مجار مائية صناعية وبحيرات، 
ــن الــمــســتــهــدف أن تستوعب  ومـ
المدينة 3 ماليين نسمة السياحية 

األخرى.
فى أواخــر أغسطس الماضى، 
ــن عـــالم«  ــسـ ــة »حـ ــركـ كــشــفــت شـ
القابضة للمقاوالت، عــن توليها 
ــاســة  ــرئ ــى ل ــف ــاء مـــقـــر صــي ــشــ ــ إن
الجمهورية- وهــو مــا يطلق عليه 
ــون فـــى الــمــشــروع قصر  ــامــل ــع ال
ــى الــصــيــفــى  ــاسـ ــرئـ ــســيــســى الـ ال
ــى جــانــب مــقــر صــيــفــى آخــر  - إلـ
لمجلس الوزراء فى مدينة العلمين 
الجديدة، وتتولى هيئة المجتمعات 
العمرانية الــجــديــدة، بناء مدينة 
الــعــلــمــيــن، إال أن األنـــظـــار تتجه 
صوب المدينة الجديدة التى يتوقع 
أن تكون عاصمة صيفية يقضى 
فيها الــرئــيــس ورئــيــس الحكومة 
والوزراء وكبار المسئولين إجازتهم 
ــبــالد عــلــى واحـــد مــن أجمل  وإدارة شــئــون ال

وأفضل الشواطئ على مستوى العالم. 
ويأتى إنشاء مقر صيفى للقيادة السياسية 
من رئيس للجمهورية وأعضاء الحكومة وكبار 

المسئولين فى مدينة العلمين الجديدة، بسبب 
ارتفاع درجات الحرارة داخل القاهرة والجيزة 
فــى الــســنــوات القليلة األخـــيـــرة واحــتــمــاالت 
زيادة درجات الحرارة مستقباًل بسبب ظاهرة 
ــحــرارى، ويــرجــع البعض الرغبة  االحتباس ال
فى ذلــك لدواعى أمنية ومــا يتسبب فيه تنقل 
ــراءات  »بــشــوات مــصــر« داخـــل الــقــاهــرة واإلجــ
األمنية التى تصاحب تنقالتهم وتأثير ذلك 
على حركة المرور وتكلفة التأمين واستهالك 
الكثير من ساعات العمل فى ذلك، بينما يرجح 
آخـــرون أن السيسى يــرى أن قصور الرئاسة 
الثالثة- االتحادية والقبة وعابدين- لم تعد 
صــالــحــة لــالســتــخــدام الــصــيــفــى، الــتــى يتركز 
استعمالها على االحتفاالت الرسمية، فى ظل 
ما يتردد أن الرئيس ال يطيق اإلقامة فى هذه 
القصور لسبب أو آلخر ولذلك ُيفضل اإلقامة 
فى بعض الفنادق التابعة للقوات المسلحة فى 
منطقتى مدينة نصر والتجمع الخامس، لذلك 
يرى البعض أن إنشاء العاصمة اإلدارية لم يكن 
فقط لنقل الوزارات من حيز القاهرة المكتظة 
ــًضــا لتأمين  ــل أي بــحــركــة الــمــرور والــســكــان ب
األمــاكــن الحكومية والقصر الــرئــاســى هناك 
تأميًنا كبيًرا إلى جانبى التأمين الذى سيحظى 

به كاًل من مقر مجلس الوزراء ووزارة الدفاع.
ومـــا ال يــعــرفــه الكثير مــن الــجــيــل الجديد 
ــرأى العام أن هناك  فى عالم السياسة بل وال
قصرين رئاسيين أو ما يسمى باستراحة رئيس 
الجمهورية فى قصر المنتزة وقصر رأس التين 
محافظة اإلســكــنــدريــة، بــاإلضــافــة الستراحة 

رأس الحكمة بمحافظة مــرســى مــطــروح، أو 
االستراحتين المناظرتين فى الضفة الغربية 
لقناة السويس وشــرم الشيخ بمحافظة جنوب 
سيناء، وكلها مقرات كان يستخدمها الرئيس 
مبارك ومن قبله استخدم مقرات االسكندرية 
ومطروح الرؤساء جمال عبدالناصر ومحمد 

أنور السادات ومن قبلهم الملك فاروق.
ويقع قصر السيسى الصيفى فــى مدينة 
العلمين الــجــديــدة، على مقربة مــن قاعدة 
ــدة الــتــى  ــجــدي مــحــمــد نــجــيــب الــعــســكــريــة ال
افتتحت فى يوليو ٢٠١٧ والتابعة للمنطقة 
الشمالية العسكرية، ورغم أن المدينة اقتصر 
الحديث حولها آنها ستضم أبراًجا سياحية 
تطل على شاطئ البحر المتوسط باإلضافة 
لــعــدد مــن الــمــنــشــآت منها مكتبة ومتحف 
وكنيسة وحديقة عامة ودارًا لألوبرا، هذا إلى 
جانب مالهى وألعاب مائية وغيرها، إلى أن 
بدأ عام ٢٠١8 الذى تحولت معه فكرة إنشاء 
المشروع ليضم مــقــرات للقيادة السياسية 
العليا وكبار المسئولية فى الــدولــة ليقضوا 
فيه فصل الصيف فيما يعرف بين عموما 
المصريين بـ»المصيف»، ليكون بمثابة مقًرا 
صيفًيا للحكم وتم استحداث النمط المعمارى 
لــه بنظام الـــ»مــكــس« بين الــطــراز الــذى بنى 
بــه قصر كــوبــرى القبة المجاور لمبنى احد 
االجهزة السيادية وقصر االتحادية الموجود 
فى حى مصر الجديدة الراقى، ثم اُتخذ قرارًا 
على عجالة أيًضا بأن يجاور قصر السيسى 
مقًرا لمجلس الــوزراء، ولضمان سرية العمل 

وعدم تسرب تفاصيل ال يريدها صناع القرار 
فى مصر، اُسند تنفيذ المشروعين إلحدى 
شــركــات قــطــاع األعــمــال الــعــام وهــى »حسن 
عالم للمقاوالت»، إال أن أعمال هذه الشركة 
تكون مراقبة من الجهاز المركزى للمحاسبات 

والــتــى قــد تتضمن مــا قامت به 
من مشروعات مستويات العجز 
ــى حــقــقــتــهــا من  ــت والــمــكــســب ال

مشروع ما.
ــار عــلــى شركة  ــي ــع االخــت ــ ووق
حسن عــالم مــن بين 6 شركات 
ــشــاء المدينة  تــتــولــى أعــمــال إن
ــدة بــكــل مــبــانــيــهــا، وهــى  ــجــدي ال
شركتان حكوميتان هما: النصر 
العامة للمقاوالت »حسن عالم»، 
ــرب، وأربــــع  ــ ــع ــ ــون ال ــاولـ ــقـ ــمـ والـ
شركات خاصة وهى: أوراسكوم 
لــإنــشــاءات، ودرة، ورديـــكـــون، 
وســيــاك، بــعــد أن حصلت على 
الموافقات الالزمة من الجهات 
األمنية وفى وزارة اإلسكان التى 
تــتــولــى تنفيذ الــمــشــروع بينما 
تتولى الهيئة الهندسية للقوات 
المسلحة اإلضراف على مشروع 
إنشاء العاصمة اإلدارية بالكامل.

وقد انتهى %٧٠ من إنشاء الهيكل الرئيسى 
لقصر الــســيــســى الــصــيــفــى الـــذى ال ُيــعــرف 
حــتــى اآلن اســمــه- ويــتــكــون مــن 5٠ غــرفــة، 
و4 صـــالـــونـــات رئـــاســـيـــة، وقــاعــتــيــن لــكــبــار 

الـــزوار، وصالة ألعاب رياضية، و4 مطاعم، 
أحدها يتمتع باطاللة مباشرة وفريدة على 
البحر المتوسط، سيتم إعـــداده الستقبال 
الــشــخــصــيــات الــســيــاســيــة الــكــبــرى العربية 
والدولية فى الصيف، بــدالً من اصطحابهم 

لقصر عابدين أو قصر القبة. 
بينما مــقــر مــجــلــس الــــوزراء 
ــذى سيلحق بقصر السيسى،  ال
سيكون صغير بالمقارنة بمساحة 
القصر، لكنه سيكون أول مقر 
للحكومة خـــارج حـــدود مدينة 
ــذا هــو الــفــريــد من  الــقــاهــرة وهـ
نــوعــه، وســيــكــون مــجــهــًزا بكافة 
االحتياجات األمنية واإلداريـــة 
والفنية والموظفين صيًفا وشتاًء 
من خالل قاعة اجتماعات كبرى 
وفندق ُمصغر مخصص إلقامة 
ــوزراء وســكــرتــاريــة  ــ ــ مــرافــقــى ال
ومجلس الــوزراء واألمانة العامة 

وهيئة المستشارين. 
السؤال اآلن: من سيتحمل 
تكلفة اإلنــشــاء والتشطيب 
الــرئــاســيــة والحكومية فى 
مدينة العلمين الجديدة، 
ــك؟ لكن  ومـــن سيتحمل ذلـ
األهم كيف سيتم تأمين هذه المقرات 
ــارج القاهرة وهــل وجــودهــا يمكن أن  خ
ــذى يحدد أن  يتعارض مــع الدستور ال

مدينة القاهرة مقر الحكم.

شركة 
»حسن 
عالم« 

للمقاوالت 
ستتولى 

إنشاء المبنى 
الفخم

مقر مجلس 
الوزراء مجهز 

بكافة االحتياجات 
األمنية 

واإلدارية والفنية 
والموظفين صيًفا 

وشتاًء

طالب النائب محمد عبد الله زين الدين، وكيل لجنة 
النقل والــمــواصــالت بمجلس الــنــواب واألمــيــن العام 
لحزب مستقبل وطن بمحافظة البحيرة، من حكومة 
الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ووزير 
االسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وضع خطة 
واضحة المعالم وبتوقيتات زمنية محددة لتنفيذ رؤية 
شاملة لتسريع الخطى فى تفعيل أصــول الدولة غير 
المستغلة لتحقيق وفر على الموازنة العامة باإلضافة 
إلى التنسيق مع لجنة االنتقال إلى العاصمة اإلداريــة 
الجديدة لــدراســة االستغالل األمــثــل للعقارات التى 
سيتم إخالئها والتنسيق مع لجنة الحفاظ على القاهرة 
الــتــراثــيــة لحسن اســتــغــالل المبانى ضمن المناطق 

التراثية واستغاللها بمخطط أكثر شمولية.
وقــال »زيــن الدين« فى طلب إحاطة قدمه للدكتور 
على عبدالعال رئيس مجلس الـــوزراء لتوجيهه إلى 
رئــيــس مجلس الــــوزراء ولجميع الــــوزراء بالحكومة 
أنــه يجب على الحكومة أن تستغل الجهود الكبيرة 
والسياسات الناجحة التى يسعى إليها الدكتور محمد 
معيط وزير المالية للحد من العجز فى الموازنة العامة 
للدولة وتحسين موارد الدولة من الضرائب والجمارك، 
معرباً عن ثقته الكاملة فى أن الدكتور محمد معيط 
سيكون واحــدا من أهم وزراء المالية فى تاريخ مصر 
ألنه لديه فكر ورؤى سياسية واقتصادية ومالية قادرة 
على تحقيق تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى 
لتحقيق انطالقة كبيرة فى االقتصاد المصرى وبدء 
المصريين فى جنى ثمار برنامج اإلصالح االقتصادى 
بعد صمود الشعب المصرى العظيم ووقوفه بجوار 

الــدولــة والرئيس السيسى فى تحمل اآلثــار السلبية 
لمسيرة اإلصــالح االقتصادى والتى أنقذت مصر من 

شبح االفالس.
 وقال النائب محمد عبد الله زين الدين إن الحكومة 

تستهدف نقل 3١ وزارة و5٧ جهة تابعة إلى العاصمة 
اإلداريــة الجديدة على مرحلة واحــدة تبدأ عام ٢٠١9 
مؤكدا أنه من حقنا كنواب عن الشعب ومن حق الرأى 
العام المصرى بجميع اتجاهاته السياسية والحزبية 

والشعبية أن يعرف كل شىء عن هذا الملف وأن يعرف 
العوائد المالية واالقتصادية التى ستعود على الدولة 
والــمــوازنــة العامة للدولة من هــذه السياسات والتى 

يمكن أن تحقق انطالقة كبرى لالقتصاد المصرى.

 كما تساءل زين الدين عن سياسة الحكومة لمساندة 
جهود الدكتور محمد معيط وزيــر المالية فى إدارة 
صــنــدوق مصر السيادى فيما يتعلق بتحسين إدارة 
مـــوارد الــدولــة وتحقيق التنمية المستدامة وتحقيق 
االستفادة القصوى من األصول غير المستغلة، لتعزيز 
الصندوق السيادى للدخول بها كحصص عينية فى 
مشروعات تنموية ذات جدوى اقتصادية لتعظيم العائد 
من تلك األصــول تجدر اإلشــارة إلى أن صندوق مصر 
السيادى والذى صدر بالقانون رقم ١٧٧ لسنة ٢٠١8، 
وهــو أول صــنــدوق مصرى ســيــادى يهدف إلــى تنمية 
ثــروات مصر من األصــول والــمــوارد الطبيعية بشكل 
مستدام، لتعظيم قيمة هذه الموارد لألجيال القادمة 
ويرتكز بشكل رئيسى على االستثمار المحلى، من 
خالل االستثمار فى األصول والشركات القائمة حالياً 
أو فى مشاريع ومناطق جديدة، وذلك بهدف استغالل 
كــافــة الــفــرص االستثمارية المتاحة فــى مصر وأنــه 
سوف يعمد إلى االستحواذ على األصول غير المستغلة 
والمستغلة وحصص فى الشركات العاملة باألسعار 
ــول مــحــددة  الــســوقــيــة، بــاإلضــافــة إلـــى شــركــات وأصــ
)بما فــى ذلــك األراضـــى والمبانى( لخلق شــراكــة مع 
المستثمرين من القطاع الخاص من أجل ضخ رؤوس 
األموال ووضع استراتيجيات اإلدارة المتقدمة لتحقيق 
عوائد أعلى وتوليد مزيد من فرص العمل اضافة إلى 
توجيه موارد الصندوق لالستثمار فى كافة المجاالت 
والقطاعات والتركيز على بعض من القطاعات الواعدة 
مثل البتروكيماويات والتعدين والسياحة والصناعات 
الدوائية وتحقيق الــتــوازن بين االستثمارات قصيرة 
ومتوسطة األجل مع التركيز على االستثمارات طويلة 

االجل التى لها بعد تنموى.

القصر يقع بالقرب من قاعدة محمد نجيب العسكرية الجديدة التى افتتحت فى يوليو 2017 
المدينة تضم مقرات للقيادة السياسية العليا وكبار المسئولين فى الدولة 

إنشاء مقر مصغر للحكومة 
وفندق لكبار المسئولين 

لمرافقة السيسى

خطة الحكومة لالستفادة من مقرات31 وزارة و57 جهة حكومية 
يبدأ نقلها إلى العاصمة اإلدارية فى 2019 

  سحر محمود

  خالد عبدالرحمن
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حقائق وأكاذيب حول مرتبات ومكافآت أعضاء مجلس النواب

خالل مؤتمر الشباب الذى عقد منذ أسابيع فى 
جامعة القاهرة قال الدكتور على عبد العال، رئيس 
مجلس النواب، إن مرتبات أعضاء البرلمان تأتى 
فى ذيــل قائمة رواتــب أعضاء مجالس النواب فى 
كافة أنحاء العالم، ويتقاضى النائب 5000 جنيه 
شهرياً باإلضافة إلى 180 جنيهاً عن كل جلسة.. 
وتابع »عبدالعال« قائال: »بادرنا بالتقشف ولغينا 
كافة المعامالت الورقية ويتم التعامل إلكترونيا 

لتوفير األحبار واألوراق«.
والحق يقال إن ما قاله رئيس مجلس النواب حول 
ترشيد اإلنفاق فيما يتعلق بإلغاء كافة التعامالت 
الورقية.. أما فيما يتعلق برواتب ومكافآت األعضاء 
فهناك العديد من المالحظات بشأنها نستعرضها 

فى السطور القادمة.
فــى البداية نشير إلــى مــا قاله مصطفى بكرى 
الكاتب الصحفى واإلعــالمــى وعضو فــى مجلس 
النواب الحالى، فى برنامجه على قناة صدى البلد 
يوم 3 فبراير 2017 إن مخصصات نواب البرلمان 
ال تكفى للصرف على متطلبات دوائــرهــم وهناك 
موظفون بالمجلس يحصلون على رواتــب أكبر من 
ميزانية نواب المجلس، والنواب يدفعون من جيوبهم 
لتلبية احتياجات دوائــرهــم.. وأكــد أن النائب ال 

يتقاضى أكثر من 20 ألف جنيه بحد أقصى.
ــره مصطفى بــكــرى كــان  ــذى ذكـ ــرقــم الـ  هـــذا ال
ــادات أخــرى حدثت فى  فى 2017، إال أن هناك زي
مرتبات ومكافآت النواب وهو ما أطلق عليه« عالوة 
غــالء معيشة« والــتــى قــدرهــا الــخــبــراء بــــ10 آالف 
جنيه.. وهذا الرقم يتماشى مع الزيادات الجديدة 

التى حدثت فى ميزانية المجلس.. حيث وافقت 
اللجنة العامة لمجلس النواب برئاسة الدكتور على 
عبد الــعــال، خــالل اجتماعها يــوم األحــد 3 يونيو 
2018، على مــوازنــة مجلس الــنــواب للعام المالى 
الحالى 2018  2019، وتبلغ مليارا و400 مليون 
جنيه، مقابل مليار و100 مليون جنيه عــن العام 

عبدالعال:

النائب يتقاضى 
5000 جنيه شهريًا 
باإلضافة إلى 180 
جنيها عن كل جلسة

مصطفى بكرى فى 2017: 

العضو يحصل 
على مرتب 

20 ألف جنيه 
شهريًا 

المالى الحالى بزيادة نحو 300 مليون جنيه.
الغريب أن الرقم السابق وهو مليار و400 مليون 
ــرام فــى 3 يونيو  جنيه والـــذى نشرته جــريــدة األهـ
2018 يتناقض مع الرقم الذى ذكره الدكتور حسين 
ــة بمجلس  ــمــوازن عيسى رئــيــس لجنة الــخــطــة وال
النواب فى تصريحاته لجريدة اليوم السابع يوم 31 

يوليو 2018، والتى أكــد فيها أن موازنة البرلمان 
مليار و200 مليون جنيه، %80 منها أجور ومرتبات 
للعاملين فى البرلمان، و%20 منها مكافآت األعضاء 
وفقاً لما هو منصوص عليه فى الالئحة، 5000 
جنيه مكافأة و180 بدل حضور الجلسات، مؤكداً 
أن مكافآت النواب فى البرلمان المصرى هى األقل 

فى العالم«.
وهنا نتوقف لنسأل: كيف لرئيس لجنة الخطة 
والموازنة أن يضلل الرأى العام ويذكر أرقاًما غير 
حقيقية عن موازنة البرلمان رغم أنه يترأس اللجنة 
التى أقرت الموازنة؟ وهل يعقل أن يكون الفارق بين 

الرقمين 200 مليون جنيه وهو مبلغ كبير للغاية ؟!
وإذا افترضنا جــدالً صحة مــا قاله عبدالعال 
وعيسى حول حصول النواب على 20% من ميزانية 
البرلمان التى تقدر هذا العام  بمليار و400 مليون 
جنيه فإننا لو قسمنا هذا المبلغ على عدد أعضاء 
مجلس النواب البالغ 596 نائبا لوجدنا أن الناتج 
يــســاوى 280 مليون جنيه سنوياً ولــو قسمنا هذا 
الرقم على عدد األعضاء لوجدنا أن العضو الواحد 
ــفــاًو798 جنيها سنويا ، وإذا  يحصل على 469 أل
قسمنا هذا الرقم على عدد شهور السنة لوجدنا أن 

النائب يحصل شهريا على  39 ألفاً و149 جنيها.
ياسادة.. نتمنى أن تكون هناك شفافية ومصارحة 
للرأى العام، والتدقيق جيداً فى كل كلمة يطلقها 
كبار المسئولين فى الدولة ومجلس والنواب ألننا 
أصبحنا فى عصر ال يمكن فيه إخفاء الحقائق أو 
»الطرمخة« على الــتــجــاوزات واســتــمــرار مسلسل 
المجامالت الصارخة لعدد محدود من الجهات 
والهيئات فى مصر على حساب الغالبية العظمى من 

أبناء الشعب المطحون.

 تــقــدم عـــدد مــن أعــضــاء مجلس الــنــواب 
بطلبات إحــاطــة عاجلة لكل مــن المهندس 
مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، ورانيا 
المشاط وزيرة السياحة، حول مخالفات موسم 
الــحــج وعمليات النصب والــصــعــوبــات التى 
تعرض لها المصريين خــالل أداء المناسك 

بالحج.
ــاض،  ــال الــنــائــب منتصر ريـ مــن جــانــبــه قـ
ــرة قــســم أول  ــ عــضــو مجلس الــنــواب عــن دائ
الــجــيــزة، وأحــد مقدمى طلبات اإلحــاطــة إن 
بعض شــركــات السياحة ارتكبت الكثير من 
المخالفات فى موسم الحج، باإلضافة إلى 
الصعوبات التى واجهها المصريون مــن ما 
يعرف بـ»المطوفين« ومنها تخصيص مخيمات 
بعيدة جًدا عن أداء المناسك فى منة وعرفة 
مما تسبب فى مشقة بالغة على المصريين، 

مؤكًدا أن مخيمات بعض الــدول العربية مثل 
األردن وغــيــرهــا والــتــى دفــعــت نفس المبالغ 
للمطوفيين كــانــت أماكنهم والــخــدمــة فيها 
أفضل بمراحل من الخدمات التى كانت تقدم 

للمصريين.
وكشف رياض أنه تلقى العديد من الشكوى 
من الحجاج العائدين من الحج فيما يخص 
مخالفات شركات السياحة، وارتــفــاع أسعار 
تكلفة الحج بالنسبة للمصريين بالمقارنة 
بالدول األخــرى حيث يتكلف الحاج المصرى 
مــتــوســط مــا يــعــادل 6000 ألـــف دوالر فيما 
يتحمل الــحــاج مــن معظم الــبــالد العربية ما 
يعادل 3500 دوالر، ورغم ذلك هناك العديد 
مــن شــركــات الــســيــاحــة تــقــوم بالنصب على 
المصريين لذلك البد من محاسبتهم واتخاذ 
إجراءات صارمة ضدهم لمنع تكرار ما حدث.

ــار أن متحف  أكــد خالد العنانى وزيــر اآلث
الزعيم أحمد عرابى بمحافظة الشرقية لن 

تجدى معه أى محاوالت للترميم أو التطوير.
وقــال العنانى – فــى رده الكتابى – على 
طلب اإلحــاطــة الــمــقــدم مــن الــنــائــب لطفى 
شحاته حــول عــدم تطوير متحف عــرابــى، 
إنه تم تشكيل لجنة من قبل الــوزارة لمعاينة 
المتحف وانتهت إلــى أن حالته سيئة، ولن 
تنفع معه أى مــحــاوالت للترميم أو القيام 
ــر إلــى  ــوزي ــار ال بعمليات الــدهــانــات.. وأشــ
ــدت هــدم المبنى حــرصــاً على  أن اللجنة أي

األرواح.
الجدير بالذكر أن متحف أحمد عرابى 
يوجد فى قرية هرية رزنة بمحافظة الشرقية 

التى ولد بها .
وتــقــع هــريــة رزنــــة عــلــى بــعــد 2 كـــم من 
الزقازيق على الطريق المؤدى إلى فاقوس 
وصان الحجر.. وألنها مسقط رأس الزعيم 
أحمد عرابى فقد وقع عليها االختيار لتكون 

مقراً لمتحف الشرقية القومى وقــد افتتح 
المتحف عام 1973.

يضم المتحف أربــعــة مجموعات، تتعلق 
المجموعة األولى بالزعيم أحمد عرابى حيث 
تضم لوحات تاريخية وتماثيل نصفية ووثائق 
تتعلق بالزعيم ورفاقه.. أما المجموعة الثانية 
فتخص العادات والتقاليد والتراث الشعبى 
لمواطنى محافظة الــشــرقــيــة.. وخصصت 
المجموعة الثالثة لشهداء بحر البقر وهم 
تالميذ مدرسة بحر البقر الذين ألقت عليهم 
إسرائيل أثناء عدوانها عام 1973 قنبلة أودت 
بحياة عــددا كبيرا منهم.. أمــا المجموعة 
الرابعة فهى مجموعة اآلثـــار التى خرجت 
مــن مــنــاطــق أثــريــة فــى محافظة الشرقية 
وتضم تماثيل معدنية لإللهة باستت وتمثال 
على شكل أبو الهول وتمائم وأوانــى فخارية 
وحجرية وتماثيل ألفــراد من أحجار ومعادن 
وأقنعة ومجموعة من الحلى وموائد القرابين 

وتماثيل وغيرها.

»العنانى« أكد أن »حالته ميئوس منها«

آخر كالم.. هدم متحف الزعيم أحمد عرابى

تقوم قيادات وأعضاء لجان اإلسكان واإلدارة 
المحلية والـــزراعـــة بعقد اجــتــمــاعــات حــالــيــاً مع 
ــوزارات اإلســكــان والتنمية المحلية  المسئولين بـ
والــزراعــيــة والمالية لمراجعة ووضـــع اللمسات 
النهائية لمشروع قانون التصالح فى مخالفات 

البناء.
أكد النواب على ضرورة سرعة اعتماد األحوزة 
العمرانية والمخططات االستراتيجية والتفصيلية 
لــلــقــرى والـــمـــدن واالنـــتـــهـــاء مــنــهــا عــلــى مستوى 
محافظات الجمهورية قبل صدور قانون التصالح 

فى مخالفات البناء.

وشددوا على ضرورة تذليل كافة المعوقات أمام 
مشروع القانون لضمان تطبيقه على أرض الواقع، 
مؤكدا على أن اعتماد المخططات العمرانية للقرى 
والــمــدن بالمحافظات سيسهل على المواطنين 
فى إقامة المسكن المناسب، وبــإقــرار تعديالت 
قانون البناء الموحد سيتم تذليل العقبات أمام 

المواطنين فى استخراج تراخيص البناء.
الجدير بالذكر أن هناك ما يقرب من 20 مليون 
وحــدة سكنية مخالفة على مستوى الجمهورية، 
وهــذا يجعل قانون التصالح فى مخالفات البناء 
على رأس أولويات اللجنة فى دور االنعقاد المقبل.

أعلن الدكتور حسين عيسى رئيس 
لجنة الخطة والــمــوازنــة أن تخفيض 
قيمة الجنيه يــؤدى إلــى ثالثة أشياء، 
أوال انخفاض الواردات، وهو ما حدث 
ــادة الــصــادرات لكنها  بالفعل، ثانيا زي
لم تزد بالنسبة المأمولة، ثالثا قطاع 
السياحة، وقال عيسى فى تصريحات 
لــه: حتى أكـــون أمينا كــل مــا شهدته 
مــصــر مــن إصــالحــات حــتــى اآلن هو 
إصــالحــات مالية ونقدية لتهيئة بيئة 
األعــمــال لجذب استثمارات مباشرة 
وليست إصــالحــات تشغيلية، بمعنى 
أنــه ال مفر مــن أن تقوم مصر بجلب 
استثمارات أجنبية مباشرة ال تقل عن 
12 إلى 15 مليار دوالر سنويا، وهو لم 

يحدث.
 ورداً على ســؤال حول أسباب عدم 
قدوم االستثمارات األجنبية المباشرة 
لمصر قــال عيسى: علينا أن نعرف 
األسباب باألخص بعد إصدار قانون 

االستثمار والئحته التنفيذية 
ــوق الــمــال،  ــون سـ ــان وتــغــيــيــر ق
ألن هــذا يشير إلــى أن هناك 
أمــورا مهمة أخــرى لم تحدث 

بــعــد مــثــل تهيئة بيئة 
ــمــار، فحقا  ــث االســت
أصبح المستثمر 
يــــــذهــــــب إلـــــى 

ــز خــدمــة  مــرك

ــتــهــاء من  الــمــســتــثــمــريــن ويـــقـــوم بــاالن
ــى يـــومـــيـــن بـــــدال مــن  ــ ــه ف ــ ــ ــراءات ــ ــ إج
ــنــهــايــة اســتــمــر  6 أشــهــر لــكــن فـــى ال
ــى نــفــس عــدد  ــحــصــول عــل وجــــوب ال
20 مــوافــقــة مــن الــجــهــات المختلفة 
ــم تــرفــع يــدهــا عــن المستثمر  الــتــى ل
، وهــو مــا يضعنا أمـــام حقيقة ملحة 
ــى ضــــرورة إصــالح  ال مــفــر مــنــهــا وهـ
الجهاز اإلدارى للدولة وإعــادة هيكلة 
إجراءاته وقوانينه وعمالته.. فتعامل 
المستثمر مع شركتى الكهرباء والمياه 
ــب وبــقــيــة أجــهــزة  ــضــرائ ومــصــلــحــة ال
ــة العميقة بــه تــكــرار وتــعــارض  ــدول ال
هــائــل ويشهد ظــاهــرة الــحــفــاظ على 
الــنــفــوذ.. وهــذا كــان معلوما بالنسبة 
لى كمواطن لكن لمسته وعايشته عن 
قــرب بعد أن أصبحت رئيسا للجنة 
الخطة والموازنة، ألن كل أرقام الدولة 
عــنــدى.. لذلك أرى أن هناك أجهزة 
يجب أن تندمج وأخــرى يجب أن تصفى 
ــاس.. وإذا كــانــت الــدولــة تــدار  مــن األســ
حاليا بـــ7.5 مليون موظف و80 ألف 
تشريع تقريبا فــهــذا وضــع شديد 
التعقيد ال نتحمله ونحن ال نحتاج 
ســوى نصف مليون موظف على 
أقصى تقدير، كما يجب تبسيط 
واختصار عــدد القوانين 
إلــــى ألــفــيــن بــهــدف 
التيسير والبعد عن 
التعقيدات المعوقة 

للعمل.

آخر كالم.. إقرار قانون التصالح فى 
مخالفات البناء خالل دور االنعقاد القادم

رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب يطالب 
بالتخلص من 7 ماليين موظف و78 ألف قانون

ــد مــعــيــط  ــمـ ــحـ يـــــواصـــــل د. مـ
وزيـــر المالية عقد اجــتــمــاعــات مع 
مساعديه وقيادات الشئون القانونية 
ــدف ســرعــة االنــتــهــاء  ــه ــوزارة ب ــ ــال ــ ب
مــن مــشــروعــات الــقــوانــيــن المقترح 
ــرة الــقــادمــة  ــت ــف ــا خــــالل ال ــرارهــ ــ إق
عقب عودة مجلس النواب لالنعقاد 
فــى أكتوبر المقبل.. وتضم قائمة 
مشروعات القوانين الجديدة تعديل 
قانون انهاء المنازعات الضريبية، 
وقــانــون الجمارك الموحد، وقانون 
التعاقدات الحكومية، وغيرها من 
مشروعات القوانين التى تستهدف 
تحديث القاعدة التشريعية فى هذا 

القطاع الحيوى.

ــارق الــمــال وزيــر  كشف المهندس طـ
البترول والثروة المعدنية أن هناك 16 
حقل غاز طبيعى تم اكتشافها فى البحر 

المتوسط.
وقــال المال فى لقاء خاص جمعه مع 
عدد من أعضاء مجلس النواب أنه يتم 
حالياً وضع خطة متكاملة الستغالل هذه 
الحقول ووضعها على خريطة اإلنتاج 

خالل عام 2022.

»معيط« مشغول 
بتعديل 3 قوانين

اكتشاف 16 حقل غاز طبيعى 
جديد فى البحر المتوسط

»المال« فى جلسة خاصة

ــة زايــــد وزيـــــرة الصحة  تــلــقــت د. هــال
ــة وطــلــبــات  ــل والــســكــان عـــــدداً مـــن األســئ
اإلحــاطــة التى تقدم بها أعــضــاء بمجلس 
النواب حول توقف 51 مصنعاً لألدوية عن 
ــى وقــف التصدير  اإلنــتــاج وهــو مــا أدى إل
للخارج. وطالب النواب وزارة الصحة بإلغاء 
ــؤدى إلى  ــذى ي نــظــام« صناديق األدويـــة« ال
ــة  احتكار بعض الشركات لصناعة األدوي
وقيامها بفرض األسعار التى تحددها بدون 
حسيب أو رقيب. الجدير بالذكر أن مصر 
يوجد بها نحو 148 مصنعاً من بينهم 10 

مصانع متعددة الجنسيات.

كارثة: توقف 51 مصنعًا 
لألدوية عن اإلنتاج

رانيا المشاط وزيــرة السياحة، أعلنت 
رفضها االستجابة لمطالبات عــدد من 
أعــضــاء مجلس الــنــواب وفـــى مقدمتهم 
النائبة أنيسة حسونة إلجراء أى تعديالت 
على القرار رقم 99 لسنة 2017 الخاص 
بوقف تراخيص إنشاء شركات السياحة 
بكافة أنــواعــهــا. المشاط أكــدت أن عدد 
ــات الــســيــاحــيــة الــمــرخــصــة يبلغ  ــشــرك ال
عــددهــا حــالــيــاً 2555 شــركــة وهـــو عــدد 
كــاف لتقديم كــافــة الــخــدمــات السياحية 
فى المرحلة الحالية. وأوضحت الوزيرة 
أن هــذا الــقــرار كــان قد تم اتــخــاذه نتيجة 
اتجاه الغالبية العظمى من الشركات إلى 
السياحة الــطــاردة« الحج والــعــمــرة« دون 
السياحة المستقبلة وهو األمر الذى كانت 

له تأثيرات سلبية على االقتصاد القومى.

»المشاط« ترفض تعديل قرار وقف 
تراخيص الشركات السياحية

قالت إن عددها 2555 شركة حاليًا
عيسى

بكرىعبدالعال

المال زايد

  محمد طرابيه

  خالد عبدالرحمن

تفاصيل عمليات »نصب« شركات 
السياحة على الحجاج المصريين

لو قسمنا نسبة الـ20% المخصصة لمكافآت األعضاء من ميزانية المجلس لوجدنا أن النائب الواحد يحصل على 39 ألفا و149 جنيهًا شهريًا
فى 2018.. تم منح األعضاء 10 آالف جنيه كل شهر تحت مسمى »عالوة غالء معيشة«

تخصيص مليار و400 مليون جنيه لموازنة مجلس النواب فى العام المالى الحالى بزيادة 300 مليون جنيه
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داليا خورشيد كلمة السر

 القصة الكاملة  لـ»خناقات«  سحر نصر وطارق عامر محافظ البنك المركزى

خفايا الحرب النفسية »الحريمى« بين »سوسو ودوللى«  
سحر أكدت للمقربين عدم غيرتها من داليا ففوجئوا بخطفها الوزارة منها بعد مسلسل الضرب تحت الحزام

قصة عالج »عامر« فى ألمانيا بعد زواجه بفترة قصيرة 

يوما بعد يوم، تشهد مصر العديد من الصراعات فى األوساط السياسية  واالقتصادية،  
ورغم أن هذه الصراعات ليست بجديدة على الساحتين لكنها أخذت فى التطور مع 

تطور وسائل التأثير واهتمام الناس بأخبار المشاهير وتركيز الصحف على مثل هذه 
النوعية من الموضوعات لمواجهة مواقع التواصل االجتماعى التى تنقل الشائعات 

والتعليقات عليها بسرعة البرق  وتحقق متابعات وزيارات غير محدودة.
 وال ينكر أحد أن السياسيين واالقتصاديين استطاعوا فى السنوات األخيرة  االستفادة 

من هذه المواقع  استغالاًل يصب فى مصلحتهم ، وهو ما حدث فى  االنتخابات الرئاسية 
فى الواليات المتحدة وفرنسا وإيطاليا والتى تدخلت روسيا لحسم  نتائجها من خالل 

التالعب بآراء الناخبين، وهو ما ينعكس على الوضع  فى مصر لكنه ليس بهذه الحرفية 
الكبيرة إال أنه دخل حيز القيل والقال والنميمة المبطنة التى تهدف لتشويه السمعة 

وإحداث ضجة خلف المسئولين والمرشحين لمناصب عليا على حد سواء. 
هذا يقودنا لتسليط الضوء على نقطة مظلمة فى التاريخ  السياسى الحديث  فى 
مصر، رغم أن ما سيقال ربما يغضب البعض ويفرح من أجله البعض اآلخر لكنه 

يظل فى ضوء القضايا الموضوعة فى أدراج األجهزة الرقابية والتى ستفتحها 
فى الوقت المناسب خاصة أن حدة الحرب النفسية بين الثالثى سحر نصر وزيرة 

االستثمار والتعاون الدولى وطارق عامر محافظ البنك المركزى وزوجته داليا 
خورشيد وزيرة االستثمار السابقة ورئيسة شركة إيجل كابيتال المتحكمة فى 

أغلب وسائل اإلعالم فى مصر، بلغت مستوى من الحرب لم يعد مكتوما كما كان 
رغم نجاح سحر فى إزاحة داليا من الوزارة كما تدعى للمقربين منها من وقت آلخر 

إلظهار نفسها بمظهر القوة والسيطرة رغم أن الموقع الذى تشغله »خورشيد« 
ليس بقليل بالنسبة للدولة خاصة أنها تدير  شركة »إعالم المصريين« التى يعتقد 
أنها تضم استثمارات بعض الجهات فى الدولة ما يعطيها صالحيات تفوق صالحيات 
أى وزير فى توجيه الرأى العام وجس نبضه وتمرير الرسائل السياسية واالقتصادية 

من قمة الهرم إلى قاعدته الشعبية العريضة.

وزيرة االستثمار أول من سربت خبر زواج »داليا ومحافظ المركزى«

أسرار قلق رئيس الوزراء من نفوذ سحر نصر

بعد تــولــى دالــيــا خــورشــيــد رئــاســة مجلس 
ــوم االثــنــيــن 18  إدارة شــركــة إيــجــل كابيتال ي
ديسمبر 2017، لوحظ التحفظ فى نشر أخبار 
سحر نصر بعد أن كــان ُيــفــرد لها مساحات 
كبيرة لتغطية جوالتها المكوكية وتصريحاتها 
اليومية المتكررة والمتشابهة فــى الصحف 
والقنوات المملوكة لشركة إعــام المصريين 
التى تعتبر الـــذراع اإلعامية لـ«إيجل« وهى 

مواقع وصحف: اليوم السابع وصــوت األمة، 
ــج »نــصــر« بشدة  ــوات أون، وهـــو مــا أزعـ ــن وق
إلــى أن اشتكت لجهات عليا والــتــى تدخلت 
ــدى رئــيــس الــشــركــة لــإفــراج عن  للوساطة ل
أخبار الوزيرة، فصارت تتجاهل الحديث عن 
الثنائى »طارق – داليا« واكتفت فى الكواليس 
فى الدفاع عن موقفها وتجاهل أى إنجازات 
حققتها »خورشيد« خال فترة توليها للوزارة، 

وقــامــت باستبعاد كــل الموظفين فــى أغلب 
الصفوف األولـــى والثانية والثالث والرابعة 
أيًضا بهيئة االستثمار وديوان الــوزارة واكتفت 
بموظفى التعاون الدولى ألنها تثق فى والئهم 
لها، وهو ما زاد من حالة االحتقان ضدها فى 
الوزارة حتى أن الموظفين القدامى فيما بينهم 
أصبحوا يكررون المثل الشعبى القائل »اصبر 

على جارك«.  

منع اسم وأخبار سحر نصر من النشر
فى اليوم السابع وصوت األمة وقنوات أون

غراميات على شاطئ »جميرا باى«
فى دبى تنتهى  بالزواج بضغوط رسمية

سحر  »توبخ«  المحافظ بسبب إساءته لمصر أمام قيادات الصندوق

فضيحة بجالجل للوفد المصرى فى اجتماعات 
صندوق النقد الدولى فى واشنطن

الــقــروض الــدولــيــة تشعل الــحــرب بين الــوزيــرة  
وعامر لم تكن الواقعة الخاصة بـ«الخناقة« التى 
حدثت بين طــارق عامر محافظ البنك المركزى 
د. سحر نصر  وزيــرة االستثمار على هامش أحد 
اجتماعات وزراء المجموعة االقتصادية والتى 
شهدت تــحــذيــًرا شديد اللهجة مــن جانب عامر 
لسحر بــأال تستمر فــى الحديث بشكل شخصى 
وسيئ عن زوجته داليا خورشيد هددها بأنه لن 
يــواصــل الصمت على تلك اإلســــاءات الموجهة 
ــكــون لـــه مــوقــف آخـــر ضـــد وزيـــرة  ــه وســي ــزوجــت ل
ــى للخافات بين  االســتــثــمــار، هــى الــواقــعــة األولـ
سحر وعامر، حيث إن هناك خافاً شحصيا حدث 
أثناء انعقاد اجتماع صندوق النقد فى واشنطن 
فى أكتوبر 2016 أمــام الوفد المصرى المرافق 
لــلــوزيــرة والمحافظ بسبب  عــدم حــضــور طــارق 
عامر، محافظ البنك المركزى، ومحافظ مصر 
فــى صــنــدوق النقد الــدولــى، الجلسة االفتتاحية 
لاجتماعات السنوية للبنك، وظل مقعده شاغًرا 
ولـــم يحضر مــن يــنــوب عــنــه، مــا وضـــع مــصــر فى 
موقف محرج لعدم حضور محافظها فى صندوق 

النقد أو من ينوب عنه. 
ما اضطر الدكتورة سحر نصر لمحاولة تدارك 
ــرأســت الــوفــد الــمــصــرى فــى الجلسة  الــمــوقــف وت
بالعاصمة األمريكية »واشنطن«، وكشفت تقارير 
خاصة  أن سحر دخلت فى مشادة كامية مع عامر 
فور انتهاء الجلسة وتطورت المشادة إلى مشاجرة 
ــادة جــدا  رددت خــالــهــا ســحــر نــصــر عـــبـــارات حــ
للمحافظ على تغيبه واتهمته بالتقصير والتسبب فى 

حرج للدولة المصرية آمام البنك الدولى.

ــرى كشفت مــصــادر مطلعة أن  مــن نــاحــيــة أخـ
مسلسل الخافات بين عامر وسحر فيما يتعلق 
بقروض صندوق النقد الــدولــى ال يــزال مستمًرا 
بسبب إصرار عامر على إبعاد الوزيرة عن  لقاءات 
بعثات الصندوق ومفاوضاته، مستغاً فــى ذلك 
كونه يشغل منصب ممثل مصر فى الصندوق، بينما 
الوزيرة ممثلة مصر فى البنك الدولى.. وهو األمر 
الــذى يثير غضب واستياء سحر  وقيامها بالرد 
ــهــا بــزيــادة جرعات  على مــحــاوالت تحجيم وزارت
تصريحاتها الــخــاصــة بــالــمــفــاوضــات والــقــروض 
والمنح والمعونات التى تعمل فيها الوزارة، ما أربك 
الوضع النقدى.  وكشفت المصادر أن تصريحات 
عــامــر فــجــرت أزمـــة مــع وزيـــرة الــتــعــاون الــدولــى، 
حيث قال األول إن البنك المركزى وفر للحكومة 
15 مليار دوالر خال العام الجارى، بينما وفرت 

الحكومة نحو 1.5 مليار دوالر قروض حتى اآلن.
وفى هذا السياق، نشير إلى أنه فى شهر مايو 
الماضى، أعلن البنك المركزى المصرى، عن أن 
الدين الخارجى المستحق على مصر، ارتفع إلى 
82.9 مليار دوالر، فى نهاية ديسمبر 2017، بزيادة 

نحو 3.9 مليار دوالر مقارنة بشهر يونيو 2017.
 ومنًعا للصدام بين البنك المركزى والوزيرة سحر 
نصر، فقد اكتفى بالتأكيد على أن الدولة لم ولن 
تتخلف عن سداد أقساط مديونياتها الخارجية فى 
مواعيدها، وما أكد جدية مصر أنها ســددت نحو 
350 مليون دوالر فى يناير الماضى مستحقة لدول 
نادى باريس، إال أن ما فاقم ذلك هو االقتراض الذى 
انتبه له الرئيس عبدالفتاح السيسى مؤخًرا بعد أن 

كان مرحًبا به بناء على رأى وزيرة االستثمار. 

روجــت سحر نصر المسماة بمندوبة صندوق 
النقد الدولى فى مصر _ بصفتها عملت فيه لعدة 
سنوات وتتبنى كل سياساته رغم فشلها فى دول 
أخرى مثل فنزويا وجنوب السودان _ فى أوسط 
الصحفيين واإلعاميين أن طارق عامر تزوج من 
داليا خورشيد زواًجــا عرفًيا بعد أن تعارفا على 
شاطئ »جميرا باى« فى إمارة دبي، وأنها اشترطت 
ــرة ويــزكــيــهــا لـــدى الــقــيــادة  ــ عليه أن يجعلها وزي
السياسية حتى توافق على الــزواج به، وبعد وفائه 
بالشرط تزوجا عرفًيا، وهى رواية ربما تكون غير 
حقيقية، ألنه عقب خروجها من التشكيل الوزارى 
بعد 9 أشهر فقط من تولى وزارة االستثمار بينما 
كانت سحر تتولى حقيبة التعاون الــدولــى فقط، 
قالت لمقربين األخيرة إن القيادة السياسية عندما 
علمت بقصة الــتــعــارف استبعدت خــورشــيــد من 
منصبها، لكن هذا لم يكن حقيقًيا - كما أشاعت 
سحر -  وفًقا لما يتم تداوله، فسياسة الوزيرة التى 
تدعى اقترابها من الرئيس عبدالفتاح السيسى 
وأنه يتخذها مستشارًا اقتصادًيا تم توبيخها عدة 
مرات من قبل الرئاسة بسبب التوسع فى عاقاتها 
ــام وإهـــمـــال عملها األســـاســـى وكــذلــك  مــع اإلعــ
التركيز على التعاقد على قروض ومنح اقتصادية 

مشروطة سياسًيا وعدم عملها على عقد اتفاقيات 
تجارية وثقافية وفًقا لما هو مطلوب منها، ولكى 
ــزوجــان مــن هــذا الــمــأزق فكانا قــد أتما  يــخــرج ال
ــأذون شــرعــى عــقــب خــروج  ــ ــد م زواجــهــمــا عــلــى ي
»خورشيد« من الـــوزارة، وقاما بتسريب الصورة 
لبعض وسائل اإلعام كان فى مقدمتها موقع اليوم 
السابع بصفته األكثر انتشارًا فى الشرق األوسط، 
ــال »نــصــر« لــذلــك أخـــذت فــى التأكيد  ــم يــهــدأ ب ول
على تسريباتها التى ال ُيعرف مدى حقيقتها وأن 
الـــزواج الرسمى تصليح لما أفسده الــزمــن، لكن 
»خورشيد« تجاهلت أخبار النميمة كعادتها وركزت 
فى حياتها الشخصية خاصة انها لم تعد تتقلد أى 
منصب حكومى أو غير حكومى، وخــال عامين 
من خروجها من الحكومة، وجهت ضربة قاضية 
للوزيرة التى نجحت فى خطف وزارتــهــا وضمها 
إلى التعاون الدولى فى مسمى لــوزارة لم تشهدها 
مصر نظًرا لتضارب اختصاصات كاهما إذ يعتمد 
االستثمار على جذب وتسهيل أعمال المستثمرين 
لدفع أموال فى االقتصاد بينما يتخصص »التعاون 
الدولى« فى الحصول على منح وقروض مشروطة 
وتــقــوم الــدولــة بتسديد مــا حصلت عليه بفوائد 

يحددها الُمقرض.

فــى مــارس 2017، أصيب محافظ 
البنك المركزى بوعكة صحية سافر 
على أثرها إلــى ألمانيا إلجــراء بعض 
الــفــحــوصــات والــخــضــوع لــعــاج طبى 
ــا اســتــخــدمــتــه  ــو مـ ــ ــف، وه ــر مــكــث غــي
الوزيرة الحالية على لسان الصحفيين 
المقربين لها على صفحات الفيس 
ــه خـــروج أمــن بعض  ــوك وأظــهــرتــه أن ب
ما أسمته »فضيحة الـــزواج«، وعندما 
رفـــض الـــــرأى الـــعـــام هـــذه الــشــائــعــة 
واعتبرها تــدخــًا ســافــًرا فــى الحياة 
الشخصية حــولــت بــوصــلــة الــتــرويــج 
الــذى تبرع فيه اقتصادًيا ليكون على 
صفحات الفيس بوك وصحف النميمة 
الصفراء ليكون استبعاد »عامر« من 
مــنــصــبــه أداة جـــديـــدة لــلــتــاعــب فى 
الــحــرب النفسية التى تشنها »نصر« 
على الثنائى »طارق- داليا«، ليكون أن 
»الــزوجــة الجديدة قدمها وحــش على 
العريس«، فأخذت هــذه النكتة وقتها 
ــام قليلة، ليعود  لكنها اختفت بعد أي
الحديث مدفوًعا بمقربين منها ربما.  

مرض »عامر« لم يسلم من حمالت 
الشماتة لتشتعل الحرب النفسية

سر فشل تصعيد 
»عز العرب« لرئاسة 

البنك المركزى
 الكثير من المقربين من سحر نصر 
أكدوا رغبتها مع هشام عز العرب فى 
اإلطاحة بطارق عامر، وذلك مع تنامى 
أخبار فى دوائــر سياسية واقتصادية 
عن أن سحر نصر ستكون أول رئيسة 
وزراء فــى تــاريــخ مصر، إذ كانت منذ 
بداية اإلعــان عن خــروج هشام رامز 
من منصبه محافظ للبنك المركزى، أن 
يتولى منصب محافظ البنك المركز، 
هشام عز العرب، رئيس اتحاد بنوك 
مصر والبنك التجارى الدولى CIB، ما 
تسبب فى زيادة حدة التشاحن المبطن 
بين »الهشامين«   والــذى كانت بطلته 

وزيرة االستثمار.

فشل اتصاالت مكثفة إلزالة تقرير برلمانى يمتدح داليا خورشيد
لم تكن تحركات »نصر« محصورة فى الحرب عن بُعد 
ففى نهاية شهر يناير الماضى أقر مجلس النواب بأغلبية 
الثلثى مشروع قانون تقدمت به الحكومة بشان اإلفاس 
وهو القانون الذى تحملت داليا خورشيد الكثير لتمريره 
خاصة محاوالت الموالين لـ«سحر« إيثار دولــة البطولة 
ــذى ُيعد مكمًا لقانون االستثمار  فــى تمرير القانون ال
الجديد للوزيرة الحالية، إال أن تقريًرا صحفًيا تضمن 
آراء قيادات البرلمان عن دور »داليا« الكبير فى القانون 
ــت بسياسة الــحــرب  تحملها انــتــقــادات_كــانــت قــد روجـ
النفسية مدعمة بترويج إخوانى للنميمة السياسية بين 
ــوزارة الحالية والسابقة_ وُنشر فى مواقع اليوم  ثنائى ال
السابع وصوت األمة ودوت مصر، المملوكة للشركة التى 
ترأسها »خورشيد«، وأجــرى مسئول االتصال السياسى 
فى الــوزارة والمسئول فى األساس عن التواصل مع نواب 
البرلمان إلقناعهم بأنه تمت تحريف أحاديثهم وضرورة 
أن يصدروا بياًنا مجمًعا لطلب إزالة التقرير الصحفى من 
المواقع اإللكترونية الثاثة، وهو ما رفضه النواب مؤكدين 

أنــه ليس هناك عيًبا أن يستكمل وزيــر الحــق جهود وزير 
سابق واعتبروا الموضوع »نفسنة ســتــات«، فسعى هذا 
الشخص للتدخل لدى إدارة مجلس النواب بصفته أحد 
كبار الموظفين السابقين للضغط على الجريدة والنواب، 
لكن طلبه قوبل بالرفض احتراًما لحرية التعبير والرأى وأن 

النواب ال رقيب على آرائهم.
ــقــوة، إذا تفرغ  ــى الـــســـؤال الـــذى يــطــرح نفسه ب ــأت وي
المسئولين السياسيين واالقتصاديين الذين يتحكمون 
فى مصير أكثر من 100 مليون مصرى بأسلوب الحرب 
النفسية بينهم ونميمة الستات فمتى وكيف سيديرون 
أعمالهم؟ وهل ما يفعلونه بعيًدا عن أعين األجهزة الرقابية 
ــراج أوراق اللعب فــى الوقت  ــه مــرصــود وسيتم إخـ أم أن
المناسب الذى تحدده هذه األجهزة التى ال تغفل عما يدور 
فى العلن أو الكواليس؟ والسؤال األهم: هل هناك عاقة 
بين زيادة ديون مصر الخارجية بسبب القروض المصحوبة 
بفائدة متغيرة وثابتة أحياًنا والحروب النفسية التى تديرها 

الوزيرة عبر صحفيين موالين لها؟ 

 لكن التقارير الرقابية حــذرت مؤسسة الرئاسة من 
االستمرار فى تشجيع سياسة الحكومة على االقتراض 
وهو ما أدى لتقليص دور سحر نصر بعد أن كانت تأمل 
وتتوقع بــل وتـــروج أيــًضــا خاصة بين مندوبى الصحف 
ــالــوزارة أنها ســوف تأتى فــى التغيير الـــوزارى األخير  ب
كأول رئيسة للوزراء لكن القيادة السياسية كان لها رأى 
آخر وهو ما تسبب فى موجة احتكاك بينها وبين الدكتور 
مصطفى مدبولى حين كــان مسئواًل عن تسيير أعمال 
الحكومة إلى أن تولى رئاستها رسمًيا بقرار جمهورى، 
ما سبب صدمة لها وجعلها تعود من جديد لهوايتها 
المفضلة فى الظهور اإلعامى واصطحاب الصحفيين 
وقــنــوات التليفزيون معها فــى كــل مكان تذهب إليه 
حتى أن البعض فى الوسط الصحفى يتندر عليها 
بعبارة »لو دخلت الحمام هتاخد الصحفيين معاها«، 
ــارة الهــتــمــامــهــا بــإظــهــار نفسها فــى أفضل  فــى إشــ
ــورة، وهـــو مــا كـــان الــمــهــنــدس شــريــف إسماعيل  صــ
رئيس الـــوزراء السابق قد حذرها منه حتى أنــه منع 
ــدول اآلسيوية رغم  سفر الصحفيين معها إلحــدى ال
أنــهــم كــانــوا قــد اســتــعــدوا للسفر، وقــيــل لها وقتها: 
»تعلمى مــن دالــيــا خــورشــيــد الــتــى كــانــت بعيدة عن 
اإلعــام وتعمل فى صمت«، وهو ما زاد من غيرتها 
األنثوية وبعد أيام قليلة كان الصفحات الشخصية 
للصحفيين المختصين بتغطية أخبار الوزارة الذين 
تتواصل معهم ليًا ونهارًا عبر جروب على تطبيق 
الواتساب،  للتفاعل مع الصحفيين واإلعاميين 
والتقرب منهم واالستجابة لمطالبهم الترفيهية 

مــن رحـــات و«فــســح« خــال جـــوالت الــوزيــرة حتى أنه 
أصبح مــتــداواًل فى أوســاط الصحفيين أن من يريد أن 
»يتفسح بباش يجب أن يكون محررًا لوزارة االستثمار«، 
فرحات الصحفيين الداخلية والخارجية بطائرات تدفع 
الحكومة ثمنها من موازنتها السنوية التى تحصل عليها 
من الموازنة العامة للدولة التى تمول من أموال الضرائب، 
وذلك بحجة الترويج لاستثمار وجذب المستثمرين رغم 
أن المؤتمرات التى تشارك فيها الوزيرة تتركز فى كلمة 
»سحر« فقط التى تلقيها فى أول أيام المؤتمر وآخر أيامه 
خاصة التى تعقدها فى شرم الشيخ والغردقة وأســوان، 
بينما يستثمر الصحفيين هذه الفرصة للتنزه والحصول 
على إقامة كاملة بــدون تحمل أى أعباء مالية مقابل أن 
يقوموا بكتابة مجموعة من األخبار التى تروج لتحركات 
وزيــرة التعاون الدولى، وذلك فى الوقت الذى تنجح فيه 
فى إقناع مؤسسات القروض الدولية فى إعطاء مصر 
لقروض لها شروط سياسية ومالية كما حدث فى قرضى 
صندوق النقد الدولى والبنك الــدولــى، واللذين فرضا 
على مصر القيام بــإجــراءات واسعة أثــرت بالسلب على 
المواطن مثل تعويم سعر الصرف وإلغاء الدعم تدريجًيا 
عن دعم الكهرباء والماء والمواد البترولية والمواصات 
العامة وبعض السلع التموينية ما جعل المواطنين ينتقدون 
حكومة المهندس شريف إسماعيل بشدة إلى أن خرج من 
الوزارة حاصًا على لقب »رئيس حكومة الخميس« نظًرا 
ألن كل الــقــرارات التى دعمتها سحر نصر كانت ُتتخذ 
يوم الخميس فى محاولة من الحكومة المتصاص غضب 

المواطنين فى يومى اإلجازة الجمعة والسبت.

لماذا قال شريف إسماعيل لـ»سحر«.. »اتعلمى من داليا«؟!

  خالد عبدالرحمن

إسماعيل

عز العرب
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ــرار عـــدم شــعــور الــمــواطــن  ــكــرار الــســؤال الــشــائــك حـــول أســ  مــع ت
بتحسن أحواله المعيشية، رغــم تحسن مؤشرات االقتصاد وارتفاع 
معدالت النمو وتقدم التصنيف االئتمانى لمصر، وفى محاولة جديدة 
لإلجابة عنه، صدرت مؤخًرا عن مركز األهــرام للدراسات السياسية 
واالستراتيجية دراســة بعنوان»مخاطر برنامج الحكومة االقتصادى: 

قراءة فى وثائق مؤسسات التمويل والتصنيف االئتمانى الدولية«.
 حاولت الدراسة سرد وتفنيد أهم المخاطر التى من المتوقع أن 
تواجه االقتصاد المصرى فى األجل المتوسط، وذلك من واقع قراءة 
عــددا من الوثائق الصادرة عن البنك الدولى وصندوق النقد الدولى 
المتعلقة بالقروض التى حصلت عليها مصر مــؤخــرا، وكــذلــك أحد 
األبحاث الــصــادرة عن مؤسسة التصنيف االئتمانى )مــوديــز(، وذلك 

بغرض الخروج بتوصيات تخفف من أثر تلك المخاطر المحتملة.
وأوضحت الــدراســة أنــه بالنسبة لمصر يضع صندوق النقد خطر 
تدهور ظروف التمويل الدولى كـ »خطر عال« فى األجل القصير، ويحذر 
صندوق النقد من أن انحسار إتاحة التمويل الدولى من شأنه أن يقلص 
شهية السوق تجاه السندات الدوالرية، مما قد يؤدى إلى خروج رءوس 
األموال من مصر بدال من دخولها، وهو ما يعنى فشل جهود الحكومة 

فى جذب االستثمارات الجديدة أو الحفاظ على االستثمارات القائمة.
وعلى مستوى الــقــروض السيادية، وفقا لمؤسسة مــوديــز، هناك 
أربع دول عربية ضمن أكثر عشرة دول تأثرا بتضييق ظروف التمويل 
الدولية، تقع مصر فى مرتبة ثانى أكثر دولة تأثرا، إلى جانب لبنان، 
والبحرين، واألردن ومن المالحظ هنا أن تلك الدول تملك معدالت دين 
مرتفعة، وقدرة محدودة على تحمل عبء الدين ومخاطر كبيرة إلعادة 

تدوير الديون، ومن ثم هى عرضة ألثر كبير على عجز الموازنة.
وعلى جانب آخر تراهن »موديز« على أن مصر تتمتع بوضع أفضل 
نسبًيا من دول أخرى بفضل أنها تتبع منذ نهاية عام 2016 بسعر صرف 
حر، وهذا من شأنه أن يرفع قيمة الدوالر أمام الجنيه، فيحد من فقدان 
جاذبية أوراق الديون المصرية فى عيون المستثمر األجنبى، غير أن 
ارتفاع سعر الدوالر مرة أخرى من المتوقع أن يمثل صدمة من شأنها أن 

تؤثر على االقتصاد المصرى.
وأشـــارت الــدراســة إلــى أن صندوق النقد الــدولــى يدعو إلــى تكرار 
سيناريو العامين الماضيين فى مواجهة األزمة المحتملة، حيث يحذر 
من أى خفض ألسعار الفائدة على الجنيه، أو أى تراجع عن حرية سعر 
الصرف، حتى لو كان الثمن زيادة الدين العام وعجز الموازنة عما هو 

مخطط.

 استخلصت الدراسة أن اإلصالح ال ينبغى أن يكون على حساب الدعم 
المقدم إلــى الطبقات األفــقــر، أو على حساب الــخــدمــات االجتماعية 
األساسية، مثل التعليم والصحة، والبــد أن يسمح وقــت األزمــة باتخاذ 
إجـــراءات مــن شأنها أن تمس الطبقات األغــنــى، مــن أجــل تــوزيــع عــادل 

لألعباء.
وإذا كانت السنوات العجاف لن تنتهى قريًبا، قدم باحثو مركز األهرام 
للدراسات السياسية واالستراتيجية فى سياق ورقتهم البحثية بعض 
التوصيات، للتعامل مع اآلثــار السلبية لإلصالح، وفى مقدمتها ضرورة 
تعديل الهيكل الضريبى على نحو يرفع إيــرادات الحكومة ومن شأنه أن 

يخفف اآلثار السلبية المتوقعة على عجز الموازنة.
وعلى ما يبدو قرر الباحثون أن يقتحموا عش الدبابير، حيث تطرقت 
دراستهم إلى أهمية ضم الصناديق الخاصة إلى الموازنة العامة، أو على 
األقل نشر ميزانياتها، وهو إجراء لم تجرؤ على إتخاذه أى من الحكومات 
واألنظمة السابقة، إلى جانب تخفيض األجــور التى يحصل عليها كبار 
الموظفين الحكوميين، سواء من الموازنة العامة أو من الصناديق الخاصة.

واستكمااًل لسياسة توزيع األعباء بقدر الثروات، أوصت الدراسة بزيادة 
أسعار الطاقة الموجهة إلى المصانع كثيفة االستهالك، من أجل تخفيض 

فاتورة الدعم، وليخفف ذلك من أثر رفع الدعم على التضخم.

اتخاذ إجراءات تمس األغنياء من أجل توزيع عادل لألعباء

ضم الصناديق الخاصة للموازنة العامة وتخفيض مرتبات الكبار

توصيات اقتصادية لمواجهة 
السنوات العجاف القادمة

مخاطر تواجه االقتصاد المصرى وتضغط على كاهل المواطن
فى مقدمتها ارتفاع قيمة الدوالر واليورو مقابل انهيار الجنيه

مؤسسة »موديز« تكشف حقيقة ارتفاع التصنيف االئتمانى لمصر رغم استمرار تدنى األحوال المعيشية

مفاجأة: اإلصالح االقتصادى لن يحقق نتائج ملموسة طاملا بقى االقتصاد الحقيقى هشًا
تحسن املؤشرات بسبب الخضوع لتعليمات صندوق النقد ال يعكس تحسن األوضاع

منذ أن تم تكليف المهندس مصطفى مدبولى برئاسة الحكومة، والجميع 
يؤكدون على أن مهمة حكومته ليست فقط استكمال برنامج اإلصالح 

االقتصادى، ولكن أن تجعل المواطن يشعر بنتائج إيجابية لهذا البرنامج، 
الذى بدأ بقرار تحرير سعر صرف الدوالر و»تعويم الجنيه« فى نوفمبر 

2016، واستمر بتقليص الدعم عن المحروقات والوقود ما أدى إلى 
موجات غالء متتالية، تحملها الشعب على أمل أن يؤتى اإلصالح ثماره، 

حسبما وعد الرئيس عبدالفتاح السيسى شخصيا إبان ترشحه لفترة 
رئاسية ثانية، وصفها المحللون بأنها يجب أن تكون مرحلة جنى الثمار.

وعلى الرغم من تلك الوعود واآلمال التى جاءت فى خطاب تكليف الرئيس 
للحكومة وفى برنامجها الذى قدمته لمجلس النواب، يتوقع المراقبون 

موجات غالء جديدة، تصاحب موسم الشتاء تتعلق باستمرار الحكومة فى 
تنفيذ تعليمات صندوق النقد الدولى بخفض الدعم عن البنزين ومصادر 

الطاقة، مما سيؤدى إلى قفزات أخرى فى أسعار السلع والخدمات ووسائل 
النقل والمواصالت، خاصًة مع حلول العام الدراسى الجديد، وحصول 

مصر على دفعة جديدة من قرض الـ 12 مليار دوالر، الذى اشترط 
الحصول عليه كل هذه اإلجراءات الصعبة.

وعلى خلفية ذلك يمكن القول أن صناع القرار المصرى اآلن باتوا فى 
موقف ال يحسدون عليه، حيث تشتد الصعاب فى الوقت الذى ينتظر 

منهم المواطنون أن يأتوا بالثمار، وعلى الرغم من السنوات العجاف الثالث 
الماضية، التى تحملها المواطن فى سبيل اإلصالح، يبقى هيكل االقتصاد 

المصرى ضعيفا.
ومع تنامى المخاطر المحدقة به تتضح حقيقة أن تحسن المؤشرات قد 

ال يعنى بالضرورة تحسن األوضاع، إذا ما بقى االقتصاد الحقيقى هشا، 
وثماره ال توزع بشكل عادل، ألن تقارير البنك الدولى والمنظمات الدولية 

المانحة إنما تعبر عن مدى خضوع الحكومة لشروط وتعليمات هذه 
الجهات، بما يحقق الفائدة للجهات التى تمنح القروض والتمويالت، بغض 

النظر عن الضغوط التى توقعها تلك الديون وفوائدها المتراكمة على 
كاهل االقتصاد المنهك، ومهما كانت التكلفة التى تدفعها الدولة المدينة 

وأبناؤها.
وفى هذا السياق يواصل البنك الدولى ضغوطه على مصر لكى يقفز الدوالر 

واليورو مقابل انهيار الجنيه، ويتعافى االقتصاد األمريكى على حساب 
ارتفاع معدالت الفقر والتضخم فى مصر وباقى الدول المقترضة.

  إيمان بدر

أسباب خارجية تهدد بفشل خطط 
حكومة مصطفى مدبولى

ــى مــواجــهــة الــمــخــاطــر الــمــحــدقــة بــاالقــتــصــاد  ف
المصرى، تبرز عالمات استفهام من نوعية، هل 
تستطيع مصر أن تجذب القروض ورءوس األموال 
الخارجية فى شكل نمو مرتفع وخلق وظائف، وزيادة 
التصدير بما يــعــوض انخفاض قيمة الجنيه؟ أم 

تتكرر أعواٌم صعبة شبيهة بعامى 2017 و2018؟
وإذا كــانــت حكومة الــدكــتــور مصطفى مدبولى 
لديها خطط طموحة لتحقيق هذا الهدف، فإن ثمة 

مخاطر أخــرى خارجية مــن شأنها أن 
تهدد نجاح الخطط الحكومية فى 

مصر.
ــة بعض  ــدراسـ و أوردت الـ
هــذه المخاطر المتمثلة فى 
زيــادة سعر البترول عالمًيا، 
وهى حقيقة من المتوقع أن 
ــمــيــزان الــتــجــارى  تضعف ال
وترفع فــاتــورة دعــم الطاقة، 
مما يهدد عملية تعزيز وضع 
الــمــالــيــة الــعــامــة وتخفيض 
ــعــام، حسبما جاء  الــديــن ال
فــى تقرير صــنــدوق النقد 

الدولى.
ــا على  ــن ــام رأي ــاألرقـ  وبـ
أرض الـــواقـــع كــيــف يؤثر 
ارتــفــاع ســعــر الــبــتــرول فى 
عجز الموازنة العامة، حيث 

ــوردة  ــســت إن مــصــر دولـــــة م
ــم تضاعفت  ــن ث لــلــبــتــرول، ومـ

فاتورة دعم الطاقة بسبب التعويم 

فى موازنة 2018/2017.
وقد أعد مشروع الموازنة للعام المالى الجديد 
2018-2019 على أساس سعر البرميل بين 64-60 
دوالراً، أمــا اليوم فقد ناهز 80 دوالرا، علًما بأن 
كل دوالر زيادة فى سعر البرميل العالمى يؤدى إلى 
زيــادة مخصصات دعم الطاقة فى الموازنة بـ 4-3 

مليارات جنيه.
ــا، يأتى  ــًض وفـــى ســيــاق الــمــخــاطــر الــخــارجــيــة أي
األمــن اإلقليمى كأحد عــوامــل المخاطر، حيث 
إن أى تدهور فى األمــن يتمثل فى حروب 
طائفية أو انقسامات داخلية أو تدخل 
قــوات أجنبية، كلها عوامل تــؤدى إلى 
اضطرابات اقتصادية واجتماعية، كما 
يؤثر تدهور الحالة األمنية فى منطقة 
دول الجوار المحيطة بمصر سلًبا 
ــًضــا فــى حركة  فــى السياحة وأي

المالحة بقناة السويس.
ــر الـــبـــنـــك  ــ ــي ــشــ ــ  وي
الــــــــــدولــــــــــى إلــــــى 
ــة  ــقـ ــطـ ــنـ ــمـ أن الـ
ــد غـــلـــيـــانـــا  ــ ــه ــشــ ــ ت
ــات  ــراعــ ــــصــ مــــع ال
الحالية فى الجوار 
الــمــصــرى، ويـــرى أن 
ــرار مــصــر هو  ــق اســت
متطلب أســاســى من 
أجل استقرار المنطقة، 
والــــنــــمــــو الـــمـــســـتـــدام 

واالحتوائى فى المنطقة.

أبرزها ارتفاع أسعار البترول عالميا وغياب األمن فى المنطقة

تــؤكــد الــتــجــارب السابقة إن االستجابة 
لروشتة صــنــدوق النقد والبنك الدوليين 
تساوى دائًما أن يزداد األغنياء غنى ويزداد 
الفقراء فقًرا، وعلى الرغم من أن تطبيق 
ــراءات تقليص الــدعــم مــن الطبيعى أن  إجــ
تــتــعــارض مــع الــمــصــالــح الــخــاصــة ببعض 
ــنــفــوذ، ولــكــن مــاحــدث هو  الــفــئــات ذات ال

ــة استجابت لــقــرارات  ــدول أن ال
ــن الـــوقـــود  ــم عـ ــدعـ تــخــفــيــض الـ
الــــذى يــحــصــل عــلــيــه الــمــواطــن 
الــعــادى وسائق األجـــرة، فيما لم 
تخفض دعــم الــطــاقــة الموجهة 
إلى المصانع كثيفة االستهالك، 
مثل مصانع األسمنت والحديد 
والــســيــرامــيــك، وهـــى المملوكة 
لحيتان السوق، وأبــرزهــم أحمد 
عــز وأحــمــد أبــو هشيمة وحسن 

راتب وغيرهم .
وفى سياق متصل يشير تقرير 
المراجعة الثانية لصندوق النقد 
الدولى إلى أن حجم الفساد كبير 
ومنتشر، حيث ترتفع مؤشرات 
إدراك الــفــســاد فــى مــصــر عن 
مثيالتها مــن دول المنطقة، أو 

الدول النامية.
كما يذكر تقرير المراجعة الثانية 
أصــحــاب الــمــصــالــح الشخصية 
ــل الــمــحــيــطــة  ــيـ ــراقـ ــعـ ضـــمـــن الـ
بــالــبــرنــامــج ومــصــداقــيــتــه، وقــد 
احتوت الوثيقة األولــى لبرنامج 
ــواع  ــد أنـ ــر أحـ ــرض عــلــى ذكـ ــق ال
أصــحــاب المصالح الشخصية، 
عند الحديث عن تخفيض دعم 

الــطــاقــة، حــيــث يشير كل 
من البنك الدولى، 

وصندوق النقد 
ــى  ــى إل ــ ــدول ــ ال
احـــــتـــــمـــــال 
معارضتهما 
لــتــخــفــيــض 
الدعم الذى 
ــون  ــحــصــل ي
عــــــلــــــيــــــه، 
والــمــقــصــود 
هم أصحاب 

ــات  ــ ــرك ــشــ ــ ال
والـــمـــصـــانـــع 

كـــــــثـــــــيـــــــفـــــــة 
ــتـــهـــالك فى  االسـ

الطاقة.
حـــــيـــــث نـــجـــح 
أولــئــك حتى اآلن 
فــــى تـــجـــنـــب أى 
رفـــع فـــى أســعــار 

الطاقة الموجهة إلــى شركاتهم منذ عام 
2014، حين زادت بعض أســعــار الطاقة 
الموجهة إلــى بعض الصناعات، وإن كان 
ــتــى شهدها  ــل مــن الـــزيـــادات ال بــنــســب أقـ
القطاع العائلى، والتى تأثر بها المستهلكون 

من القطاع العائلى فقط.
وتوضح دراسة قام بها أحد باحثى البنك 
الدولى فى عام 2016 أن القطاع 
العائلى ال يحصل سوى على 20% 
من الدعم الحكومى المخصص 
ــن تــحــصــل  ــيـ ــة، فــــى حـ ــاقـ ــلـــطـ لـ
الشركات والقطاع الخاص على 
ــدعــم، وهـــو دعـــم تم  %80 مــن ال
تقديره فى العام الماضى وحده 

بثمانين مليار جنيه.
ــه ال عــزاء للفقراء، يحذر  وألن
الــصــنــدوق فــى الــمــدى القصير 
والــمــتــوســط مــن االنــصــيــاع إلــى 
الضغوط االجتماعية والشعبية، 
ــادة  المطالبة بــزيــادة األجــور وزي
مخصصات اإلنفاق االجتماعى، 
الـــمـــرتـــبـــطـــة بــــدعــــم الـــســـلـــع 
والــخــدمــات الــتــى يحصل عليها 

المواطن العادى والفقير.
ويشير البنك الدولى إلى بقاء 
ــات االجتماعية  خــطــر االضــطــراب
ــبـــب اســــتــــمــــرار أســـبـــابـــه،  بـــسـ
ــظــمــة وشــبــكــات  ــى غـــيـــاب أن وهــ
ضــمــان اجتماعى كــفــؤ، وتغطى 
المستوى الــقــومــى، إضــافــة إلى 
ــرص الــعــمــل الــرســمــيــة،  نــقــص فـ
وارتــفــاع البطالة، وانتشار العمل 
الــمــؤقــت بــيــن الــشــبــاب الــمــصــرى، 
وأيضا استبعاد شرائح الفقراء، 
وكلها مشكالت تحتاج وقتا 
لــعــالجــهــا مــن خــالل 
الــســيــاســات التى 
تتبناها وتطبقها 

الحكومة.
ــــك  يــــأتــــى ذل
ــت  ــ ــوقـ ــ فـــــــى الـ
الــذى تعتبر فيه 
ــن  مــــصــــر ضــم
الدول األقل فى 
الشرق األوســط 
ــيـــا  وغــــــــرب آسـ
والقارة األفريقية 
مــن حيث اإلنفاق 
ــى  ــ ــ ــاع ــ ــ ــم ــ ــ ــت ــ ــ االج
ــى الــنــاتــج  ــ كــنــســبــة إل
المحلى اإلجــمــالــى، حيث 
ــل إلـــــى نــصــف  ال يـــصـ
متوسط الشرق 
األوسط.

دعمت كبار رجال األعمال
بـ 80 مليار جنيه فى العام الماضى وحده

الحكومة تواصل دعم بيزنس 
الحيتان وترفض زيادة أجور الفقراء

 تقرير 
دولى: حجم 

الفساد 
فى مصر 

مازال كبيرًا 
ومنتشرًا

أبوهشيمة

عز

مدبولى

البنك الدوىل يحذر مصر من الرتاجع عن 
»تعويم الجنيه« أو خفض الفوائد البنكية

موجات غالء جديدة تسحق المصريين مع بدء العام الدراسى وموسم الشتاء



بالغ للنائب العام يكشف سرقة وتزييف براءات االختراع مقابل 20 مليون جنيه 
تورط قيادات كبيرة فى اختالس مليار دوالر فى عامين من إحدى الشركات 

كما كشفت المستندات الـــواردة بالبالغ سرقة وتزييف 
براءات االختراع، والتى تمثلت فى صرف شيكات بعشرات 
الماليين تحت بند صــرف 10% إيـــرادات قيمة بيع مــادة 
كيميائية ينتجها المعهد إلــى شركات البترول تحت اسم 
كاسح كبريتيد الهيدرجين، بحجة أنه حصل على بــراءات 
اختراع محلية مشكوك فى صحتها طبًقا للتقارير العلمية، 
حيث تبين أن تلك البراءات مفبركة، كما أن براءة االختراع 
المنقولة من براءة اختراع أمريكية تم تسجيلها باسم المعهد 
كما أن المادة التى ينتجها المعهد كان ينتجها منذ عام1995 

وتباع إلى شركات البترول.
وباإلضافة لكل ما ذكر بما يمس األمن القومى واالستيالء 
على الــمــشــروعــات الــقــومــيــة، فقد قــام أحــد المسئولين 
بالمعهد بتصنيع مــادة تستخدم فــى التفجير بالمناجم 
بالتعاون مع أحــد تالميذه بالمعهد، وقاما االثــنــان بعمل 
تــجــربــة دون اســتــخــراج الــتــصــريــحــات األمــنــيــة المطلوبة 
وبطريقة غير رسمية مع أحــد الشركات العاملة فى هذا 

المجال وتم نشر ذلك على موقع المعهد.
كما تكشف بالمستندات ســرقــة وتــزيــيــف بـــراءات 

االخــتــراع مــن قــيــادة كبرى بالمعهد مستغال صفته 
ومنصبه كرئيس إلحدى إدارات المعهد، تتمثل فى 
صرف شيكات تخطت عشرات الماليين من تحت 
بند صرف عشرة فى المائة من إيراد مادة كيميائية 
ــى شــركــات الــبــتــرول تحت اسم  ينتجها المعهد إل
»كاسح كبريتيد الهيدرجين« بحجة أنه حصل على 

بـــراءات اختراعات محلية مشكوك فى 
صحتها طبقا للتقارير العلمية حيث 

أن تلك البراءات لم يحصل عليها، 
ونــال بسببها درجــات علمية أعلى 
وترقيات لم تكن من حقه، حتى 
أصبح قيادة كبرى بمعهد بحوث 
البترول، كما أن بــراءة االختراع 
الــمــنــقــولــة مـــن بـــــراءة اخــتــراع 
أمــريــكــيــة تــم تسجيلها باسمه 
فى المعهد كما أن المادة التى 
ينتجها المعهد كان ينتجها منذ 
عـــام1995 وتــبــاع إلــى شركات 
الــبــتــرول، دون االســتــنــاد إلى 
ــوائــح المعمول  ــل الــقــواعــد وال
بها داخليا عند عرض بيع أى 
ــراءات  منتجات ناتجة عــن بـ
ــراع، كــــأن تـــكـــون فى  ــ ــتـ ــ االخـ
صــورة مناقصات يتم طرحها 
وتحصل الشركة التى تعرض 
أعلى سعر على هذه المنتجات 

فى صورة مشتر.
وأظهرت المستندات أيضا، 

تجاهل وزارتــى التعليم والبترول 
ــراع حصل  أبــحــاث وبــــراءات اخــت

عليها الدكتور محمد عبدالرحمن 
فــضــل، بــلــغ عــددهــا حــوالــى 10 بـــرءات 
اختراع تصل قيمتها ألكثر من 20 مليون 
جنيه، تتماشى مع استراتيجية الرئيس 
عبد الفتاح السيسى ومبادرته التى دعا 
ــع الــقــيــمــة المضافة  إلــيــهــا، بـــضـــرورة رفـ
للثروات التعدينية والبترولية والتى ستحقق 
للدولة ما يقرب من 50 مليار جنيه سنويا 
ألنها ستغنى الــدولــة عن اللجوء الستيراد 
الــمــواد الــخــام المستخدمة فــى صناعات 
ثقيلة مــتــعــددة مــثــل خـــام الــحــديــد، وخــام 
الفوسفات والمعادن الصلبة، حيث أن هذه 
االختراعات ستعمل على إنتاج هذه المواد 
مــن المحاجر المصرية المنتشرة فــى كل 

المحافظات.
وأشـــارت المستندات إلــى صفات بعض 
هــذه االخــتــراعــات وأهــمــهــا على اإلطــالق 
اختراع عبارة عن »جــوانــات« تم تصميمها 
بشكل علمى وتقنى عــال تستهدف تنقية 

رواســب البنزين، وتوفر استهالكه وحرقه بنسبة تتراوح 
بين 30 و50% مما سيوفر نحو 50% من استهالك وقود 
السيارات، فضال عن أن هذه الجونات تحتوى على مواد 
كيماوية وتعدينية من شأنها تنقية البنزين وتكسير رواسبه، 
مما يجعل كفاءة بنزين »80« تصل إلى درجــة كفاءة بنزين 

»92« مع تقليل نسبة الحرق فيه.
وأظهرت المستندات أيضاً أن اختراع آخر للباحث، عبارة 
عن اختراع »جوانات « شبيه بجوانات تقليل احتراق الوقود، 
يطلق عليها الخبراء « المياه المغناطيسية، حيث يتم تركيب 
هــذه »الــجــوانــات« فــى ماكينات رفــع المياه، المستخدمة 
فى رى األراضــى الزراعية، ومن خالل التصميم الــذى تم 
تصميمها بــه، أن تقلل 60% من المياه المفقودة إمــا عن 
طريق التبخر، أو جودتها التى تعمل على تخصيب التربة، 
ورى الزراعات بأقل من كيمات المياه المستخدمة فى الرى 
قبل ظهور هذا االختراع، فضال عن مساهمتها فى تخصيب 
التربة، وإنبات المزروعات قبل مواعيد إنباتها بـ15 يوما 

على األقل. 
ــارت إلـــى أن  المثير أن الــمــســتــنــدات أشــ
الدكتور محمود إبراهيم عبده بمعهد بحوث 
الــبــتــرول يمتلك عــددا كبيرا مــن بــراءات 
االخـــتـــراع الــتــى يمكن أن تــحــدث طفرة 
كبيرة فــى االقــتــصــاد الــمــصــرى، وعندما 
ــوزارة التعليم العالى، أخذها  تقدم بها لـ
منه المسئولون و»ركنوها« فى »األدراج« - 
حتى كتابة هذه السطور- لرغبة 
قــيــادات الـــوزارة فــى تهميش 
دوره، وذلـــك العتقاهم أن 
ظهور مثل هذه االختراعات 
سيلفت نــظــر المسئولين 
فى الدولة ومجلس الوزراء 
بــصــفــة خـــاصـــة ألهــمــيــة 
ــور محمود  ــدكــت ــود ال وجــ
عــبــده عــلــى رأس إحــدى 
الـــمـــؤســـســـات الــعــلــمــيــة 
ــالد،  ــبـ ــى الـ ــ ــرى ف ــبـ ــكـ الـ
فــتــعــمــدوا الــتــكــتــم عليه 
وعلى اختراعات.. وفى 
ذات الـــســـيـــاق كشفت 
الــمــســتــنــدات أيــضــا أنــه 
ــرات  ــشـ تــــم إهــــــــدار عـ
ــن مـــن أمــــوال  ــي ــالي ــم ال
الـــدولـــة، وذلـــك بحسب 
بــالغ مقدم للنائب العام 
ويـــحـــمـــل رقــــــم 3109 
بــتــاريــخ مـــارس الماضى، 
يتهم فيه قيادات بالمعهد 
بإهدار المال العام، إضافة 
للتعنت اإلدارى بمعهد بحوث 
البترول وسوء استخدام السلطة، 
بــاإلضــافــة إلــى قضايا تمس األمــن 
القومى واالستيالء على المشروعات 
القومية، وذلك بحسب البالغ المقدم، 
مرتكبين مخالفات إداريـــة جسيمة 
تهدد األمــن القومى، حيث تم تصنيع 
مــادة تستخدم فــى عمليات التفجير 
ــن غير  ــة مـ ــجــرب بــالــمــنــاجــم وعـــمـــل ت
الحصول على التصاريح الــالزمــة من 
األمــن وبطريقة غير رسمية مع إحدى 
الشركات العاملة فى هذا المجال وتم 

نشر ذلك على موقع المعهد.
وفى سياق المخالفات المتعددة التى 
تحدث داخل معهد بحوث البترول سواء 
كانت »مالية أو إداريـــة، تم الكشف عن 
وقائع تخص هــروب العقول من المعهد 
البحثى العريق بسبب ما تعرضوا له من 
مــضــايــقــات، حتى أطــلــق عليهم مطاريد 
المعهد وبينهم الدكتور أيمن محمد السيد 

عطا، أستاذ كيمياء البوليمرات، وعلوم المواد والذى يعمل 
حاليا فى جامعة الملك سعود بالمملكة العربية السعودية 
ويعتبرونه من أهم األساتذة بها، ولم يشفع للباحث أيمن 
عطا براءات االختراع، التى يمتلكها، منذ عمله بجامعة عين 
شمس فى عام 1995، وال المناصب العلمية التى تقلدها، 
برئاسة قسم وشعبة االستخدامات البترولية خالل الفترة 
مــن 2007 إلــى 2012، وال عمله كأستاذ بقسم الكيمياء 
فــى كلية العلوم بجامعة الملك سعود بالمملكة العربية 
السعودية، كما لم يشفع له إشرافه على نحو 100 رسالة 
ماجستير ودكــتــوراه ونشره أكثر من 250 بحثا علميا فى 

مجالت ودوريات عالمية.
وتتمثل تفاصيل المضايقات التى تعرض لها الدكتور 
أيمن عطا، وقــد قــام بروايتها عبر تظلم قدمه للجهات 

ــى الــبــتــرول  ــ ــوزارات ــ الــمــعــنــيــة، ب
والتعليم الــعــالــى، ضــد الــقــرار 
ــخ  ــاري ــت ــم 220 الــــصــــادر ب ــ رقـ
2017/11/20 م، حيث يقول 
فــيــه: »أنــهــيــت خدمتى كأستاذ 
جامعى بتاريخ 26 فبراير 2017 
م، حيث عملت أستاذا لمدة 30 
عاما، ومــع ذلــك أنهيت خدمتى 
بــقــرار مخالف للقانون، وذلــك 
لمخالفته نــصــوص الــدســتــور 
المصرى والقانون رقم 49 لعام 
1972 وتعديالته والمنظم للعمل 

بالجامعات المصرية.
ــى بــالغــه ذلــك  وعــلــل عــطــا ف
بمخالفة الــقــرار المذكور نص 
الــمــواد أرقــام 23 - 32 44 من 
الدستور، التى تنص على رعاية 

الدولة الباحثين والمخترعين وكذلك كفالة 
الدولة إلسهام المصريين فى الخارج فى 

نهضة البحث العلمى«.
وأضـــاف فــى نفس الــبــالغ »رغــم أننى 
أســـتـــاذ مــتــمــيــز وتــرتــيــبــى رقـــم 1 على 
معهد بحوث البترول فى عدد األبحاث 
العلمية، بـــ250 بحثاً علمياً منشوراً فى 
الــدوريــات العلمية الخارجية وحصلت 
على عدد 2 براءة اختراع مصرية محلية 

ــراءات اختراع أمريكية وبــراءة  و6 ب
ــة وقــمــت بعمل  ــ ــي ــ واحـــــدة أوروب
مشروعين بحثيين مع الواليات 
المتحدة األمريكية ولى تعاون 
علمى مع ألمانيا وأمريكا فى 
مجال الطاقة الجديدة وتنقية 

وتحلية مصادر المياة، كما أننى 
معار إلــى جامعة الملك سعود 
منذ 2012 وحتى تاريخه، فإنه 
صــدر ضــدى الــقــرار المخالف 
المشار إليه»، موضحا أنه يعمل 
مــدرســا بالمعهد بــالــقــرار رقم 
150 بــتــاريــخ 2005/7/20 م 
ــرك المعهد وهــو على درجــة  وت
عميد كلية وعــضــو فــى لجان 
ــذه  ــاتـ ــرقــيــة األسـ ــت الــتــحــكــيــم ل
بالجامعات المصرية منذ 2011 
وحــتــى تــاريــخــه وقـــام مــن خالل 
مجموعة بحثية بمعهد بحوث 
البترول بإنتاج مــادة كانت تورد 
لــشــركــات الــبــتــرول المصرية« 
ــدة لــلــبــتــرول« تحت  شــركــة خــال
اسم EPRI-PPD 65وقام مدير 

معهد بحوث البترول بإضافتها إلــى مجموعته البحثية 
وتغير إسمها إلى 25j EPRI-PPD بعد إعارتى ألسباب 

شخصية«.
وتابع: »كما أن القرار صدر مخالفا لنص قانون رقم 49 
لسنه 1972 وتعديالته والــذى يتولى وزيــر التعليم العالى 

والبحث العلمى التأكد من تطبيقه ولسوء استخدام السلطة 
مــن مدير معهد بحوث الــبــتــرول الــذى استخدم سلطاته 
وألســبــاب شخصية لالنتقام من شخصى وليس لمراعاة 

المصلحة العامة للعلماء والدولة المصرية«.
وواصــل »خالف القرار نص المادة رقمى 85 و91 والتى 
ــارة لــمــدة ســت سنوات  تكفل لعضو هيئة الــتــدريــس اإلعــ
والتتجاوز 10 سنوات وقــام مجلس معهد بحوث البترول 
بعد عــرض مدير المعهد بانهاء اإلعــارة الخاصة لى بعد 
الــعــام الخامس بتاريخ 26 فبراير 2017 م بحجة حاجة 
العمل ولــم يقدم مايثبت ذلــك بالرغم من موافقة مجلس 
القسم المختص الــذى يحدد حاجة العمل لى حيث أنى 
الوحيد المعار من القسم وطالبى أصبحوا أســاتــذة فى 
تخصصى وأننى أضيف أبحاث وبــراءات اختراع إلى مكان 
عملى وأنـــا خـــارج الــوطــن أكثر 
مما كنت أقدمه وأنا داخل أرض 
الــوطــن، ولـــم يــقــم مــديــر معهد 
بحوث البترول بإخطارى عند 
الــتــجــديــد لــلــعــام الــخــامــس أنــه 
سيكون العام األخير لى لإلعارة 
لحاجة العمل لى حتى أستطيع 
ترتيب أمورى للعودة إلى المعهد 
مما يعد تربصا من مدير معهد 
بــحــوث الــبــتــرول ضــد شخصى 

وليس لمصلحة العمل«.
وكــشــف بـــالغ الــدكــتــور أيمن 
عــطــا عـــن أنــــه أرســـــل لــمــديــر 
ــرول طالبا  ــت ــب ــحــوث ال مــعــهــد ب
منه مخاطبة عميد كلية العلوم 
بجامعة الــمــلــك ســعــود خطابا 
ــعــدم قــدرتــه عــلــى تــرك  يــفــيــد ب
العمل أثناء تأدية أعمال االمتحانات، 
وأنــه يجب استكمال العقد؛ ألن ذلك 
سيضر بشكل األساتذة المصريين 
وسيلحق الضرر بالجانب المصرى 
والجانب السعودى لكنه لم يستجب.

وأضـــاف / تقدمت للسيد وزيــر 
ــحــث العلمى  ــب ــى وال ــال ــع الــتــعــلــيــم ال
ــام الــتــالــيــة رقــم  ــ بــطــلــبــات تــحــت األرقـ
62 بتاريخ 15 يناير 2017 ورقــم 197 
بتاريخ 2017/2/19 ورقــم 1107 بتاريخ 
20/6/21 ورقم2012 تاريخ 22 -10-
2017 للتظلم مما يــقــوم بــه مدير 
المعهد لكن لــأســف الــشــديــد لم 
أتلق أى ردود على تلك الشكاوى 
ــقــوم بــتــحــويــل كل  ألن الـــوزيـــر ي
الطلبات إلى المستشار القانونى 
والذى يقوم بتحويل الشكوى إلى 
مدير المعهد ويكتفى بعدم الرد 

دون التحقق«.
ــدر مــديــر معهد  وتــابــع: »أصــ
ــرارا رقــم 61  بــحــوث الــبــتــرول قـ
بــتــاريــخ 2017/4/4 بإقالتى 
بالرغم من أن العقد الذى وافق 
عــلــيــه ينتهى فــى 30 سبتمبر 
ــمــادة  2017 ومــخــالــفــا نـــص ال
رقــم 117 التى تتيح لــى العودة 
ــالل 6 شــهــور مــمــا يــثــبــت أن  خـ
مدير المعهد أنهى إعارتى ليس 
لحاجة ومصلحة العمل وإنما 
انحراف وسوء استخدام سلطة 
إليقاع الضرر بى وبشخصى.. 
ــى  ــوعـ ــه يـــطـــلـــب رجـ ــ ــ ــث إن ــيـ حـ
لمصلحة العمل ويترقب إقالتى بدون سند أو مبرر قانونى«.

وشدد الدكتور عطا فى بالغه على أن إدارة معهد بحوث 
البترول لم ترسل إليه إنذارات قبل إصدار قرار الفصل، ولم 
يخطره بالقرار حتى اآلن رسميا، بالمخالفة للقانون أيضا، 

مما يؤكد التعنت ضده.
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 كشفت مستندات حصلت عليها »صوت الماليين« عن تغلغل فساد مالى وإدارى مشترك بين مسئولين 
وقيادات كبرى بوزارتى التعليم العالى متمثلة فى معهد بحوث البترول، ووزارة البترول فى قطاع 

اإلشراف على البروتوكوالت واالتفاقيات الموقعة بين المعهد ووزارة البترول، لتحقيق مكاسب 
وأرباح بمليارات الجنيهات، حيث تحولت الوزارتان إلى عزبة وتكية، تتربح من خاللها قيادات ذات 

مستوى رفيع، تضر باقتصاد البالد وبأمنها القومى، وبمقدراتها النفيسة.
المستندات التى حصلنا عليها بدأت ببالغات تقدم بها الدكتور والباحث محمد عبد الرحمن 

فى معهد بحوث البترول التابع لوزارة التعليم العالى، وكان أولها بالغ إلى النائب العام يحمل رقم 
3109 بتاريخ 1/3/2018 يتهم فيه الدكتور مدير المعهد بإهدار المال العام والتعنت اإلدارى 

بمعهد بحوث البترول واالستخدام المفرط للسلطة، حيث قام المعهد بعمل عدة مناقصات بخصوص 
عملية تطوير مركز الخدمات وتم االسناد بالتنفيذ لكل هذه العمليات لشركة واحدة وبعد مراجعة كل 

البنود وأسعارها طبقا لسعر السوق مع مراعاة التوقيت قبل وبعد ارتفاع سعر الدوالر تبين مدى الفساد 
المالى وإهدار المال العام من خالل مضاعفة سعر كل بند مرة أو مرتين بل هناك بعض البنود باهظة 

الثمن عن سعرها الحقيقى بالسوق.

  نسرين إمام

بالمستندات.. عدوى الفساد 
اإلدارى وسرقة األبحاث العلمية 

تنتقل إلى معهد بحوث البترول

إجهاض براءة اختراع 
لمشروع قومى سيوفر 

للدولة 50 مليار جنيه 
و30% من الوقود 

المستهلك فى السيارات

تصنيع مادة تستخدم فى 
تفجير المناجم دون التأكد 

من عوامل األمان.. و صرف 
»شيكات« بعشرات الماليين 
قيمة براءات اختراع وهمية 

عبدالغفارالمال
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روشتة ذهبية لمواجهة ماكينات الشائعات اإلخوانية 
نشر األخبار الدقيقة والموضوعية 
التى تتسم بالصحة والموضوعية 

على مواقع التواصل االجتماعى

التأكد من صحة المعلومات واألخبار 
والروابط الواردة مع الخبر المنشور على 

مواقع التواصل االجتماعى

استخدام الوسائل التقنية والحديثة 
فى رصد وتتبع مصادر الشائعات

السرعة فى الرد على الشائعات 
المنتشرة على مواقع التواصل 

االجتماعى وتكذيبها 

تحديد مصادر الشائعات على مواقع 
التواصل االجتماعى ومروجيها 

والتشهير بهم ومحاسبتهم

التعاون بين األفراد على مواقع 
التواصل االجتماعى وجهات األمن فى 

مكافحة الشائعات ومالحقة مروجيها

رفع المستوى الثقافى والمعرفى للمستخدمين 
والتحلى بالتفكير المنطقى والنقدى عند متابعة 

أى خبر عبر مواقع التواصل االجتماعى

فرض رقابة على استخدام شبكات 
التواصل االجتماعى وحظر 

ماينشر عبرها من شائعات

ضرورة تبنى وزارتى التعليم والتعليم 
العالى وضع مقرر دراسى يتناول 

خطورة الشائعات وآثارها السلبية 
وكيفية التصدى لها

السيسى: 21 ألف شائعة خالل ثالثة أشهر فقط بمتوسط 233 شائعة يوميا
خــال مؤتمر الشباب الـــذى عقد فــى جامعة 
ــع قــلــيــلــة، أدلــــى الــرئــيــس  ــي الــقــاهــرة مــنــذ أســاب
عبدالفتاح السيسى بتصريحات صادمة للكثيرين 
حين ذكــر أن ماكينة الشائعات أطلقت 21 ألف 
شائعة خــال ثــاثــة أشــهــر فقط بمتوسط 233 
شائعة يومًيا، وهــو عــدٌد ضخم غير مسبوق من 
الشائعات مقارنةً بعنصر الــوقــت، ولعل الهدف 
الخبيث من وراء ذلك كله تعويق الدولة المصرية 
عن الُمضى ُقدًما فى مسيرة التنمية، وإشاعة جو 
من الخوف والقلق يساعد فى تهيئة بيئة مناسبة 
لإلرهابيين الــذيــن يستهدفون الــدولــة المصرية 
بتمويل مشبوه من أعداء هذه الدولة، وخاصةً فى 

فترة ما بعد 30 يونيو.
وعلى الرغم من أن شبكات التواصل االجتماعى 
ــرف بـــ»الــمــواطــن  ــعـ ــا ُيـ ــى ظـــهـــور مـ ســاهــمــت فـ
ــار، وصعوبة  الصحفى«، فــإن عــدم توثيق األخــب
التحقق من صحتها، وسامة مصادرها قد أسهم 
فى جعل شبكات التواصل االجتماعى أداًة فاعلة 
فــى نشر الــشــائــعــات وســهــولــة تــداولــهــا، ومــن ثّم 
تصديقها واالعتقاد بصحتها، وبناء األفكار والرؤى 

على أساسها.
فى هذا اإلطار جاءت رسالة الماجستير المهمة 
للباحثة سالى بكر الشلقانى المدرس المساعد 
ــام الــتــربــوى بكلية التربية النوعية  بقسم اإلعـ
جامعة كفر الشيخ، والتى أشرف عليها د. شريف 
ــان ود. علياء عبد الــفــتــاح رمضان  ــش الــلــَبّ درويـ
رئيس قسم اإلعام التربوى جامعة طنطا، وكانت 
الرسالة بعنوان: »الشـائعات عــبر مواقـع التواصـل 
االجتمـاعـى ودورهــا فى استقطــاب الشبــاب«، 
وقـــد أُجــريــت الـــدراســـة عــلــى 400 مــبــحــوث من 
الشباب المصرى من مستخدمى شبكات التواصل 

االجتماعى.
كشفت الــدراســة أن 64.8% من أفــراد العينة 
يرْون وجود تأثير كبير وفعال للشائعات عبر مواقع 
التواصل االجتماعى على المجتمع، ويرى %19.2 
ــرى 16% منهم  منهم وجــود دور فعال أحــيــاًنــا، وي
عــدم وجــود دور للشائعات عبر مواقع التواصل 
االجتماعى على المجتمع، وهــو ما يعنى ارتفاع 
عــدد أفـــراد العينة الــذيــن يــرون وجــود دور كبير 
وفعال للشائعات عبر مواقع التواصل االجتماعى 
على المجتمع، وأن أكثر أفراد العينة يرْون تأثيًرا 
كبيًرا للشائعات على المجتمع ألن للشائعات دور 
سلبى على الفرد والمجتمع، ألن كل المستخدمين 
ال يتمتعون بنظرة ناقدة لكل ماينشر بل يثقون فى 

كل ما ُينشر عبر مواقع التواصل االجتماعى.
كما اتضح أن 63.2% من أفــراد العينة يــرْون 
ــداف الــشــائــعــات الــتــى ُتــنــشــر عــبــر مــواقــع  أن أهــ
الــتــواصــل االجــتــمــاعــى تفكك وحـــدة المجتمع، 
و%54 منهم يرْون أن هدفها تدمير النظام القيمى 

والــســام المجتمعى، ويـــرى 29.5% منهم أن 
هدفها التشكيك وتحطيم الثقة فــى المصادر 
اإلعامية، حيث أن كل أفــراد العينة يستطيعون 
الوصول لدائرة االتصال وأصبح بإمكان كل فرد 
إرســال واستقبال ما يريد وهو الــذى جعل مواقع 
الــتــواصــل االجتماعى ُعــرضــة لنشر المعلومات 
واألخــبــار الخاطئة والمزيفة، مما يساعد على 
نشر الشائعات عبرها، والتى من شأنها أن ُتحدث 
تفككًا لوحدة المجتمع، وتدمير النظام القيمى 
والسام المجتمعى وتحطيم الثقة فى المصادر 
اإلعــامــيــة، وهــو مــا يــحــدث حــالــًيــا عبر شبكات 
التواصل االجتماعى عن طريق نشر أى معلومات 
وأخــبــار ال يمكن معرفة مصدرها الرئيسى وال 

التأكد من مصداقيتها.
كما تبين أن 57% من أفراد العينة يرْون أوقات 
بــروز الشائعات عبر مواقع التواصل االجتماعى 
وقت األزمــات، و27.8% منهم يــرْون أنها تبرز فى 

64.8% من الشعب يروْن وجود تأثير كبير وفعال للشائعات عبر مواقع التواصل االجتماعى على المجتمع
63.2% يروْن أن أهداف الشائعات التى تُنشر عبر مواقع التواصل االجتماعى تفكك وحدة المجتمع

أجـــواء الــتــرقــب، ومــن هنا يتضح أنــه عند وجــود 
ــداث جــديــدة تظهر الــشــائــعــات فــى المجتمع  أحـ

وكذلك فى وقت األزمات أو الحروب.
وأوضــحــت الــدراســة أن 26% من أفــراد العينة 
يرْون أن الشائعات المنشورة عبر مواقع التواصل 
االجتماعى لها دورٌ كبير جًدا فى صناعة األزمات 
والعنف والــصــراع السياسى بين الشباب، و%46 
منهم يــرْون أنه دورٌ كبير، و8. 6% منهم يــرْون أنه 
دورٌ متوسط، و6.5% منهم يرْون أنه دورٌ ضعيف، 

و13% منهم يرْون أنه دورٌ ضعيف جداً.
كما تبين أن 64.5% من أفراد العينة يرْون وجود 
مخاطر لشبكات مــواقــع الــتــواصــل االجتماعى، 
و21.8% منهم يــرْون وجــود مخاطر  إلى حد ما، 
و13.8% منهم يرْون عدم وجود مخاطر لشبكات 
مواقع التواصل االجتماعى، وألنه ال توجد رقابة 
على مواقع التواصل االجتماعى فإن أغلب أفراد 
العينة يتفقون أن لمواقع التواصل االجتماعى 

خــطــورة، وتــأتــى هــذه الــخــطــورة مــن خــطــورة فكر 
المستخدمين لــهــا مــن الــجــمــاعــات اإلرهــابــيــة 
المتطرفة الــتــى تستهدف زعــزعــة االســتــقــرار 
وتجنيد المستخدمين من الشباب لصالح أفكارهم 
السياسية وتأييدها بل والدعوة لها ونشرها وإقناع 

اآلخرين بها.
ــراد العينة يـــرون أن  ــ ــدت أن 48% مــن أف ــ وأك
دور الشائعات التى تنشر عبر مــواقــع التواصل 
االجتماعى تعمل على تعميم مشاعر اإلحباط 
ــرْون أنــهــا تكدر  فــى المجتمع، و43.8% منهم يـ
السلم المجتمعى، و32.5% منهم يرْون أنها تعمل 
على تدمير النظام القيمى واألخــاقــى، وتتجلى 
خطورة الشائعات التى ُتنشر عبر مواقع التواصل 
االجتماعى فى آثارها الخطيرة على األفــراد فى 
المجتمع والتى تنبع من أفكار القائمين على نشر 
هــذه الشائعات والتى أصبحت تستهدف الدولة 

واألفراد.

وفيما يتعلق بــاآلثــار االقتصادية والسياسية 
لشائعات مــواقــع الــتــواصــل االجــتــمــاعــى، كشفت 
الــدراســة أن 58.8% مــن أفـــراد العينة يـــرْون أن 
اآلثـــار االقــتــصــاديــة للشائعات الــتــى ُتنشر عبر 
مــواقــع الــتــواصــل االجتماعى تتمثل فــى التأثير 
سلًبا على عملية االنــتــاج، و53% منهم يــرون أنها 
تــؤثــر عــلــى تــصــديــر منتجات الـــدولـــة، و%16.8 
منهم يــرْون أنها تؤثر على عاقة الدولة بالدول 
األخرى. وللشائعات اَثار خطيرة من اهمها اآلثار 
االقتصادية والتى تساعد على تخلف الدولة وعدم 
وجود كيان اقتصادى لها بين الدول األخرى، ويؤكد 
العاقة الوثيقة بين اآلثار االجتماعية واالقتصادية 
للشائعات، وعــدم ظهور الدولة بين المجتمعات 

المتحضرة والمتقدمة.
كما اتضح أن 61.2% من أفراد العينة يرْون أن 
اآلثار السياسية للشائعات التى ُتنشر عبر مواقع 
التواصل االجتماعى تتمثل فى ظهور احتجاجات 
وتظاهرات ضد القرارات السياسية فى الدولة، 
و51% منهم يــرْون أن الحراك السياسى فى كثير 
مــن الـــدول العربية أو مــا ُيــعــرف بــثــورات الربيع 
العربى سببه إطــاق الشائعات، و48.2% منهم 
يرْون أنها السبب الرئيس فى البلبلة والفوضى فى 

المجتمع.
وفيما يتعلق بآليات التصدى لشائعات التى 
تنشر عبر مــواقــع الــتــواصــل االجــتــمــاعــى، طالب 
المبحوثون الذين أجريت عليهم الدراسة باعتماد 
عــدة آلــيــات فــى هــذه السبيل هــى على الترتيب: 
نشر األخــبــار الدقيقة والموضوعية التى تتسم 
بالصحة والــمــوضــوعــيــة عــلــى مــواقــع الــتــواصــل 
االجتماعى، والتأكد من صحة المعلومات واألخبار 
والروابط الــواردة مع الخبر المنشور على مواقع 
التواصل االجتماعى، واستخدام الوسائل التقنية 
والــحــديــثــة فــى رصــد وتتبع مــصــادر الشائعات، 
وتحديد مصادر الشائعات على مواقع التواصل 
االجتماعى ومروجيها والتشهير بهم ومحاسبتهم، 
والسرعة فى الرد على الشائعات المنتشرة على 
مواقع التواصل االجتماعى وتكذيبها، والتعاون بين 
األفــراد على مواقع التواصل االجتماعى وجهات 
األمن فى مكافحة الشائعات وماحقة مروجيها، 
ورفع المستوى الثقافى والمعرفى للمستخدمين 
والتحلى بالتفكير المنطقى والنقدى عند متابعة 
أى خبر عبر مواقع التواصل االجتماعى، وضرورة 
تبنى وزارتــى التعليم والتعليم العالى وضع مقرر 
دراسى يتناول خطورة الشائعات وآثارها السلبية 
وكيفية الــتــصــدى لــهــا، ووضـــع تشريعات رادعــة 
للجرائم المعلوماتية ونشر الشائعات عبر مواقع 
التواصل االجتماعى ومضاعفة العقوبات على 
مروجى الشائعات، وفــرض رقابة على استخدام 
شــبــكــات الــتــواصــل االجــتــمــاعــى وحــظــر ماينشر 
عبرها من شائعات، وإغــاق المواقع المشبوهة 

التى تروج لهذه الشائعات.

  سحر محمود

الشائعات.. من التشكيك فى الدولة إلى الحرب الخفية على الشركات 
بين كل شائعة وأخــرى، ينسال نزيف من الشائعات، ال 
يتوقف، وال يمكن ماحقة مشاهده المتنوعة بــأى صورة 
مــن الــصــور، لكن مــا يثير الــدهــشــة، أن هــذا الكم الهائل 
منها، يتم تداوله فى الميديا ومواقع التواصل االجتماعى 
بطريقة »الزن على الــودان« عبر التكرار وابتكار األساليب 
المتنوعة للتدليل بها والتأكيد عليها، حتى تترسخ األكذوبة 
فى أذهان الناس، وكأنها حقيقة دامغة ال تقبل الشك، لذا 
فإن أرقام الشائعات التى رصدتها تقارير األجهزة، وأعلن 
عنها الرئيس عبدالفتاح السيسى، ربما تكون أقل بكثير 
من الحقيقة، فأرقامها تتجاوز عشرات اآلالف فى اآلونة 
األخــيــرة، طالت كل شــىء فى هــذا البلد من السياسة إلى 
القضايا الجنائية، جميعها ال يستند ألى دليل، يمثل ولو 

جزء من الحقيقة أن كانت هناك حقيقة باألساس.
 لم تترك الشائعات كبيرة أو صغيرة فى هذا البلد إال 
وطالتها بصورة مستفزة، األمر الذى يؤكد أن قوى غامضة 
لديها من القدرات واإلمكانيات ما يجعلها تنفق بسخاء على 
ترويج األكاذيب، بهدف خلق مناخ معاد للدولة ومؤسساتها، 
وهادم لقطاعاتها االقتصادية، حدث هذا فى جريمة ميت 
سلسيل، وفى جريمة مقتل مقاول الرحاب وأسرته، ومقتل 

أنبا وادى النطرون وغيرها من آالف القصص الوهمية.
مــؤخــرا وأثــنــاء رحلتى فــى البحث عــن أدويـــة، اقتربت 
ــدواء العالمية،  من مشهد الحروب الخفية بين شركات ال
فوجدت أنها تــدور فى نطاق حــروب متقنة، تديرها مافيا 
محترفة فى إطار الحرب االقتصادية على الدولة المصرية 

وشركاتها الوطنية، ووجدت، أيضاً، أنها ليست مثل الحروب 
التقليدية المتعارف عليها فى كواليس البيزنس، والتى 
تنطلق عــادة مــن قــواعــد تحكمها قوانين الــســوق وتراعى 
خالها األبــعــاد اإلنــســانــيــة، بــدايــة مــن المنافسة وجــودة 
واالبتكارات واألنشطة البحثية، لكنها حروب من نوع آخر 
لها أبعاد سياسية واقتصادية عالمية، تقوم برصد مبالغ 
ضخمة للحرب بالوكالة، يقوم بها اإلعـــام والسوشيال 
ميديا بــأدوار تمهيدية لصالح شبكات المصالح، وتشارك 
فيها مكاتب محاماة دولــيــة، أمــا الــدور فهو تشويه بعض 
الشركات التى تثق فيها الدولة ومؤسساتها السيادية، عبر 
اطاق الشائعات، باعتبارها أهم أدوات المعارك الضارية، 
التى تدور فى كواليس صناعة وتجارة الدواء على المستوى 
الدولى، ولعل رسائل الرئيس مبارك التى بعث بها فى مؤتم 
الشباب األخير بشأن رصد 23 ألف شائعة، تكون محفزة 
على دحض تلك الشائعات، فهى تهدف هدم المؤسسات 

والتشكيك فى سمعتها.
تكشفت، على األقــل بالنسبة لــى، حقيقة النوايا التى 
تقف وراء نشر االدعــاءات الباطلة والشائعات المسمومة 
للتشكيك فى قدرة الدولة وسامة توجهاتها، عندما طالت 
قطاع الدواء المصرى، خاصة فى أعقاب تدخلت الجهات 
السيادية فى الدولة المصرية النهاء كارثة االتجار بالدواء 
فى السوق السوداء بعد اخفائه عمداً، فقد جاء التدخل 
لوضع حد لحالة الفوضى التى سادت هذا القطاع المهم، 
ــة الخاصة  خاصة فــى االحتياجات الــضــروريــة مــن األدويـ

ــة »فــيــروس ســى« وأدويـــة  ــاألمــراض المزمنة، منها أدويـ ب
مرضى السكر والضغط، والقلب واألهــم من كل هذا، لبن 
األطفال الذى مثل اختفائه بفعل فاعل حالة من المخاوف 
لدى قطاعات الشعب المختلفة، وأزعــج فى نفس الوقت 
وزارة الصحة، بل الحكومة واألجــهــزة السيادية، باعتبار 
أن لبن األطفال ليس مجرد سلعة يتم استيرادها وتوزيعها 
على الصيدليات لبيعها حسب الغرض والطلب، لكنه منتج 
استراتيجى، نقصه يمثل تأثيرا سلبيا على األمن القومى، 
باعتباره غــذاء ضروريا يؤثر على بنية األطفال الصحية 
والجسمانية، ففى ظل الصراع الخفى للسيطرة على سوق 
الدواء ومحاوالت إخراج االستثمار المصرى بهدف التحكم 
فى السوق من أباطرة توحش نفوذهم وتضخمت ثرواتهم 
جراء التحكم فى أسعار السلع االستراتيجية وفى مقدمتها 
الــدواء، كان من الضرورى أن تتدخل المؤسسات السيادية 
الضامنة الستقرار البلد، لمواجهة العبث بمستقبل األجيال 
القادمة، وتصرفت بصورة إيجابية سريعة لتبديد المخاوف 
وتوفير االحتياجات الضرورية، بأن تصدت لألزمة وتحملت 
عــبء استيراد لبن األطــفــال عــن طريق الــدولــة، وتحديد 
أسعاره لكى يصبح فى متناول غير القادرين من الفئات 
الفقيرة ومتوسطة الحال باعتباره مدعوما من الموازنة 

العامة للدولة. 
الــمــؤســســات الــســيــاديــة أســنــدت تــوزيــع كميات األلــبــان 
المستوردة إلــى شركات وطنية ذات سمعة طيبة، قــادرة 
على توزيعها وفــق حزمة االشــتــراطــات المحددة من قبل 

الدولة وفى إطار استراتيجية الحماية االجتماعية، وتحت 
إشرافها ورقابتها الكاملة، ومنها الشركة المتحدة للصيادلة 
الــتــى حصلت عــلــى الــمــوافــقــة، بــتــوزيــع نــصــف الكميات 
تقريبا، لتقديمها أقــل عــروض ربحية، األمــر الــذى أحبط 
مافيا الــدواء التى تريد احتكار السوق والتحكم فى أسعار 
الدواء، فقامت القوى الغامضة التى تدار من أفراد ينتمون 
لجماعة اإلخوان فى الداخل، ومعهم ممثلى الشركات عابرة 
القارات، بإدخال الشركة ومعها عدد من الشركات المصرية 
عبر الشكاوى واالدعــاءات، فى دوامــات االتهامات وإطاق 
الشائعات لهدمها وهــى »ابــن سينا المتحدة مالتى فارما 
رامكو الشرق األوســط للكيماويات« واتهامهم باالحتكار، 
وتلى ذلــك اطــاق شائعات التهرب من الضرائب رغــم أن 
تــوزيــع الـــدواء محكوم وال يمر خـــارج الــقــنــوات الشرعية 
والرقابية، وتم اإلباغ عن تهرب يفوق قيمة توزيع األدوية 
داخــل مصر، وذلــك إلربــاكــهــا بما يــؤدى لــخــروج الشركاء 
الدوليين، والوكاء األجانب وهــذا يــؤدى بالتبعية لدخول 
الشركات األمريكية والسيطرة على السوق المصرية ووضع 

100 مليون مواطن تحت وطأة المافيا.
كل هذا يفسر لنا لغز اختفاء األدوية الخاصة باألمراض 
ــواق، أمــا الغريب فهو دخــول الشائعات  المزمنة من األسـ
ـــدواء للميديا، عبر أفـــراد محترفين،  الخاصة بقطاع ال
يقومون بخدمة الغول القادم، سواء بدراية أو بدون دراية، 
لكنهم يحصلون على المقابل المعلوم، وينفذون ما يملى 
عليهم لنشره عبر وسائل التواصل والنشر كنوع من االبتزاز.

بقلم: محمد عبد اللطيف

الشائعات الخاصة 
بقطاع الدواء دخلت 

لـ»الميديا« عبر أفراد 
محترفين
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تنظرها يوم األحد القادم

5 قضايا ساخنة أمام هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا
ــن بــالــمــحــكــمــة  ــوضــي ــف ــم ــة ال ــئ تـــواصـــل هــي
الدستورية العليا، يــوم األحــد الــقــادم، نظر 5 
ــاوى حــول عــدم دســتــوريــة عــدد مــن الــمــواد  دعـ
الموجودة فى بعض القوانين المطبقة حاليا، 
البداية بالدعوى التى تطالب بعدم دستورية 
نص المادة 77 من قانون اتحاد الشاغلين رقم 
119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء والئحته 

التنفيذية لمخالفته الدستور.
وهى الدعوى التى أقامها الممثل القانونى 
لشركة مدينة المفروشات وحملت رقم 19 لسنة 
40 دستورية، والتى طالب فيها عدم دستورية 
نص المادة )77( من قانون اتحاد الشاغلين رقم 
119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء والئحته 

التنفيذية لمخالفته الدستور.
كــمــا تــنــظــر هــيــئــة الــمــفــوضــيــن بالمحكمة 
الدستورية العليا، فى نفس الجلسة، الدعوتين 
التى تطالبان بعدم دستورية نص الفقرة 2 من 
المادة 122 من قانون العمل الموحد رقم 12 

لسنة 2003.
وكان محمد غزال مرزوق عبدالحميد بصفته 
ــزال للتجارة  ــغ رئــيــس مجلس إدارة شــركــة ال
والصناعة أقام دعوتين حملت رقم 2 لسنة 39 
دستورية و5 لسنة 39 دستورية والتى طالب 
فيهما القضاء بعدم دستورية الفقرة الثانية 
من المادة 122 من قانون العمل رقم 12 لسنة 
2003 فيما نصت عليه من أنه »إذا أنهى أحد 
الطرفين العقد دون مبرر مشروع وكاف، التزم 
ــأن يــعــوض الــطــرف اآلخـــر عــن الــضــرر الــذى  ب

يصيبه من جراء هذا اإلنهاء«.
وتنظر الهيئة أيــضــاً الــدعــوى الــتــى تطالب 
بعدم دستورية نص المادة 375 مكرر، والمادة 
375 مكرر )أ( من قانون العقوبات المضافة 
ــم )7( لــســنــة 2011،  بــالــمــرســوم بــقــانــون رقـ

والمعروفة بمواد البلطجة.
ــان مــحــمــد شــكــرى مــحــمــد األلــفــى أقــام  ــ وك
دعواه التى حملت رقم 110 لسنة 38 دستورية، 
والتى طالب فيها بعدم دستورية نص المادة 
375 مكرر، والــمــادة 375 مكرر )أ( من قانون 
الــعــقــوبــات المضافة بــالــمــرســوم بــقــانــون رقم 
ــه »مع  )7( لسنة 2011. والــتــى تنص على أن
عدم اإلخــال بأية عقوبة أشد واردة فى نص 
آخــر، يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن سنة كل 
من قــام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض 
القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو 
استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجــه أو 
أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو 
التخويف بإلحاق أى أذى مادى أو معنوى به، أو 
اإلضرار بممتلكاته، أو سلب ماله، أو الحصول 
على منفعة منه، أو التأثير فى إرادتــه لفرض 
السطوة عليه، أو إرغــامــه على القيام بعمل 
أو حمله على االمتناع عنه، أو لتعطيل تنفيذ 

القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو 
منع تنفيذ األحــكــام، أو األوامــر أو اإلجــراءات 
القضائية واجبة التنفيذ، أو تكدير األمــن أو 
السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل 
أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه 
أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض 
حياته أو سامته للخطر أو إلحاق الضرر بشيء 

من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته 
الشخصية أو شرفه أو اعتباره.

أمــا الــمــادة )375( مكرر ) أ ( فتنص على 
أنه: يضاعف كل من الحدين األدنــى واألقصى 
للعقوبة المقرر ألية جنحة أخرى تقع بناء على 
ارتكاب الجريمة المنصوص عليها فى المادة 
السابقة، ويرفع الحد األقصى لعقوبتى السجن 

والسجن المشدد إلى عشرين سنة ألية جناية 
أخرى تقع بناء على ارتكابها.

وتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن 
إذا ارتكبت جناية الجرح أو الضرب أو إعطاء 
المواد الضارة المفضى إلى موت المنصوص 
عليها فى الــمــادة )236( من قانون العقوبات 
بناء على ارتكاب الجريمة المنصوص عليها فى 

المادة السابقة، فإذا كانت مسبوقة بإصرار أو 
ترصد تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.

وتكون العقوبة اإلعدام، إذا تقدمت الجريمة 
ــمــادة 375 مــكــرر أو  المنصوص عليها فــى ال
اقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل 
العمد المنصوص عليها فى الفقرة األولــى من 

المادة )234( من قانون العقوبات.

ويقضى فى جميع األحوال بوضع المحكومة 
عليه بــعــقــوبــة مــقــيــدة لــلــحــريــة تــحــت مراقبة 
الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكومة 
بها عليه بحيث ال تقل عن سنة وال تجاوز خمس 

سنوات.
وفى هذا السياق تواصل الهيئة نظر الدعوى 
التى تطالب بعدم دستورية، نص المادة 276 من 
قانون العقوبات فيما تضمنته من لفظ »منزل 
مسلم« لمخالفتها للدستور وأحكام المحكمة 
الدستورية العليا وما أرسته تلك األحكام من 

الثوابت الدستورية الراسخة.
وكان بطرس نعيم بولس قد أقام دعــواه رقم 
37 لسنة 39 دستورية والتى طالب فيها بعدم 
دستورية نص المادة 276 من قانون العقوبات 
والتى تنص على أن »األدلــة التى تقبل وتكون 
حجة على المتهم بالزنا هى القبض عليه حين 
تلبسه بالفعل أو اعترافه أو وجــود مكاتيب أو 
أوراق أخــرى مكتوبة منه أو وجــوده فى منزل 

مسلم فى المحل المخصص للحريم.
وتــواصــل هيئة المفوضين، نظر الــدعــوى، 
الــتــى تطالب بــعــدم دســتــوريــة نــص الــمــادة 88 
مكرر »ج«، والمعروفة بمواد الجنايات والجنح 
الــمــضــرة بالحكومة مــن جهة الــداخــل الـــوارد 
بأمر اإلحالة فيما تضمنه من استثناء تطبيق 
أحكام المادة 17 من قانون العقوبات والمعروفة 
بمادة »الرأفة«، لمخالفتها أحكام مواد 94 و95 
و184 و186 من دستور 2014 بجلسة 9 سبتمبر 

المقبل.
وكــان عبد الـــرءوف عيسى أقــام دعــواه التى 
حملت رقم 48 لسنة 40 دستورية والتى طالب 
ــة نــص الـــمـــواد 86 و86  ــوري ــعــدم دســت فــيــهــا ب
مكرر و86 مكرر »أ« 88 مكرر »ج»، من قانون 
العقوبات والمعروفة بمواد الجنايات والجنح 

المضرة بالحكومة من جهة الداخل.
ــادة 88 مــكــرر »ج« مـــن قــانــون  ــمـ ــنــص الـ وت
العقوبات على أنـــه، »ال يــجــوز تطبيق أحكام 
الــمــادة )17( مــن هـــذا الــقــانــون عــنــد الحكم 
بــاإلدانــة فــى جريمة مــن الجرائم المنصوص 
عليها فى هذا القسم عدا األحــوال التى يقرر 
فيها القانون عقوبة اإلعدام أو السجن المؤبد، 
ــى السجن  ــدام إل فيجوز الــنــزول بعقوبة اإلعــ
المؤبد، والــنــزول بعقوبة السجن المؤبد إلى 
السجن المشدد التى ال تقل عن عشر سنوات«.

وتنص الــمــادة 17 من قانون العقوبات على 
أنـــه، »يــجــوز فــى مـــــواد الجنايات اذا اقتضت 
أحـــــوال الجريمة المقامة من أجلها الـدعوى 
العمومية رأفـــة القضاة تبديل العقوبة على 
من: عقوبة اإلعــدام بعقوبة السجن المؤبد أو 
المشدد. عقوبة السجن المؤبد بعقوبة السجن 
المشدد أو السجن.. عقوبة السجن المشدد 
بعقوبة السجن أو الحبس الــذى ال تجوز أن 
تنقص عن ستة شهور. عقوبة السجن بعقوبة 
الحبس التى ال يجوز أن تنقض عن ثاثة شهور.

حددت النيابة العامة، جلسة 10 سبتمبر الحالى 
لبدء محاكمة الدكتور طارق شوقى، وزير التربية 
والتعليم أمام محكمة جنح الدقى بعد ثبوت امتناعه 
عن تنفيذ حكم قضائى نهائى بعودة »محمد سعد« 
إلى عمله رئيًسا للتعليم الثانوى والخاص والرسمى 
لغات بــديــوان عــام الـــوزارة وإلــغــاء قــرار ندبه فى 

وظيفة مدير تعليم البحيرة.
أكدت أوراق القضية رقم 7445 لسنة 2018 جنح 
الدقى التى أقامها محمد عبد الحميد، المحامى 
ــب الــنــفــاذ من  بالنقض صـــدور حكم نهائى وواجـ
محكمة القضاء اإلدارى بوقف تنفيذ قــرار طارق 
شوقى، وزير التربية والتعليم رقم 97 لسنة 2017، 
فيما تضمنه من ندب »محمد سعد« رئيس اإلدارة 
المركزية للتعليم الثانوى والرسمى لغات والخاص 
بــديــوان عــام الـــوزارة لشغل وظيفة مدير مديرية 
التربية والتعليم بالبحيرة، إال أن الوزير امتنع عن 

تنفيذه دون مبرر وبالمخالفة للقانون.
وشدد المحامى على أن عدم تنفيذ حكم القضاء 
اإلدارى رقم 46260 لسنة 71 قضائية يضع الوزير 
تحت طائلة قــانــون العقوبات، ويعرضه للحبس 
والــعــزل مــن وظيفته وفــًقــا لما جــاء بــالــمــادة 123 
عقوبة خاصة بعد علمه بذلك ليتوافر فى حقه 
االمــتــنــاع عــن تنفيذ الحكم مما يستوجب توقيع 

أقصى عقوبة جنائية عليه مع عزله من وظيفته.

يبدأ مجلس الدولة، إجراء المقابات الخاصة 
بتعيينات دفعة جديدة من حملة المؤهات العليا 
لشغل وظيفة مندوب مساعد والتى كان من المقرر 
لها الشهر الماضى، على أن يكون ميعاد التخلفات 

فى 2 يناير 2019.
 ويبدأ المجلس مقابات التعيين لدفعة 2016 
لكليات الحقوق والمتقدمين لشغل وظيفة مندوب 

مساعد.

أعلن وزير األوقاف الدكتور محمد مختار جمعة 
االتفاق مع محافظ جنوب سيناء اللواء خالد فودة 
لعقد ملتقى )سانت كاترين للسام العالمى( فى 
سبتمبر الحالى بمدينة سانت كاترين، تنشيطا 
للسياحة بصفة عامة والسياحة الدينية بصفة 
خاصة ولتعريف العالم أجمع بما تحويه سيناء من 
تــراث حضارى وإنسانى فريد، حيث تمثل مدينة 

سانت كاترين رمزا خاصا لألديان السماوية.
وقال جمعة: »إن عقد هذا الملتقى سنويا يأتى 
إيمانا بأهمية الــســام ورغــبــة فــى إرســـال رسالة 
للعالم كله باجتماعنا على السام وألجل السام، 
لــذلــك آثــرنــا أن تــكــون احتفالية هــذا الــعــام تحت 
مسمى )ملتقى سانت كاترين للسام العالمى(، 
ويعقبها إعــــان مــيــثــاق ســانــت كــاتــريــن للسام 
العالمى؛ ليؤكد أن رسالة األديان كلها هى السام 

وأننا دعاة سام«.
وشدد على أن جميع أعمال الجماعات اإلرهابية 
ال عاقة لها باألديان، ألن جميع األديان السماوية 
ترفض اإلرهــاب وأن المصريين جميعا على قلب 

رجل واحد فى مواجهة قوى الشر والظام.

بدء محاكمة وزير 
التعليم المتناعه عن 

تنفيذ حكم قضائى

مجلس الدولة يبدأ إجراء 
المقابالت الخاصة بتعيينات دفعة 
جديدة من حملة المؤهالت العليا

إعالن ميثاق سانت كاترين 
للسالم العالمى خالل أيام

27 سبتمبر.. آخر موعد لقبول طلبات تقنين األراضى

مصر تطرح مناقصة عالمية لشراء كمية غير محددة من القمح

أكدت لجنة استرداد أراضى الدولة ومستحقاتها، 
أن المهلة الــتــى تــم منحها مــجــددا لــســداد رســوم 
الفحص والمعاينة والتى تنتهى 27 سبتمبر 2018 
غير قابلة للتجديد، مطالبة الجميع بااللتزام بها 
ــه عقب انتهاء هــذه المهلة سيتم التعامل مع  ألن
الــحــاالت التى لــم يسدد عنها الــرســوم باعتبارها 

حاالت تعد لتدخل ضمن موجات اإلزالة.
 وشــــددت الــلــجــنــة بــرئــاســة الــمــهــنــدس شريف 
إسماعيل، مساعد الرئيس للمشروعات القومية 
واالستراتيجية، على استمرار موجات اإلزالــة بكل 
قــوة للتعديات على أراضـــى الــدولــة التى ال يجوز 
تقنينها، وذلــك وفقا للجدول الزمنى المحدد لها، 

مع التعامل بحسم مع أى حــاالت تعديات، وكذلك 
حـــاالت التعدى الــصــارخــة، مشيرة إلــى استمرار 
ــة للتعديات الــمــوجــودة بمنطقة سهل  موجة اإلزالـ
الطينة مع عرض تقرير دورى على الجنة لمتابعة ما 

تم تنفيذه.
 وأهابت اللجنة بالمحافظات االلتزام بالتوجيهات 
ــى  الـــصـــادرة بــشــأن وضـــع خــطــط لحماية األراضـ
المستردة، وحسن استغالها منعا لعودة التعديات 
عليها، وكذلك استمرار فتح مكاتب فى المراكز 
والــمــدن الرئيسية بكل محافظة الستخراج أذون 
سداد رسوم الفحص والمعاينة لطالبى التقنين ومنع 

التكدس فى مكاتب عواصم المحافظات.

ــادة مــجــمــوعــات العمل  ــ ــت اســتــمــرار زيـ ــن وأعــل
المختصة بالفحص، ومــد فترات عملها لساعات 
إضافية ضمانا لسرعة إنجاز الطلبات مع تشكيل 
ــرف عــمــلــيــات دائــمــة بــالــمــحــافــظــات، وربــطــهــا  غـ
بالمنظومة الرئيسية للجنة العليا لتوحيد قواعد 
الــبــيــانــات وســرعــة المتابعة والــتــدخــل إلنــهــاء أى 

معوقات قد تظهر خال العمل.
 وأكــدت اللجنة، أن ملف تقنين األراضـــى عمل 
لــصــالــح الـــدولـــة، وهــنــاك تنسيق كــامــل بــيــن كافة 
الجهات إلنجازه تحت إشــراف اللجنة دون تباطؤ 
أو تقاعس، وأن هناك إجــراءات لمحاسبة كل من 

يتسبب فى تعطيل العمل فى هذا الملف.

طــرحــت الهيئة الــعــامــة للسلع 
التموينية مناقصة، لشراء كمية 
غــيــر مـــحـــددة مـــن الــقــمــح من 
مـــورديـــن عــالــمــيــيــن للشحن فى 
الفترة مــن 11 إلــى 20 سبتمبر 

الحالى.
 وقال نائب رئيس الهيئة أحمد 
يوسف، إن الهيئة تسعى لشراء 
شحنات من القمح اللين أو قمح 
الطحين مــن الــواليــات المتحدة 
وكندا واستراليا وفرنسا وألمانيا 
ــا  ــن وروســي ــي ــت وبــولــنــدا واألرجــن
وكازاخستان وأوكرانيا ورومانيا 

وبلغاريا والمجر وباراجواى.

  عماد شوقى

جمعة

شوقى
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بركات

تستكمل محكمة النقض، يوم األحد القادم، 
نظر طعن 67 متهًما فــى القضية المعروفة 
إعالمًيا بـ»اغتيال النائب العام السابق هشام 
بركات« على األحكام الصادرة بحقهم باإلعدام 

والسجن من 10 سنوات للمؤبد.
وسبق أن رفضت محكمة النقض فى أبريل 
الماضى، طعن 46 متهًما فى ذات القضية، 
على قرار إدراجهم بقوائم اإلرهابيين، وأيدت 

قرار اإلدراج لمدة 3 سنوات.
وكــانــت محكمة جــنــايــات الــقــاهــرة برئاسة 
المستشار حسن فــريــد قــد قضت وبإجماع 
اآلراء، بإعدام 28 متهًما إلدانتهم باغتيال نائب 
عموم مصر المستشار الراحل هشام بركات، 
وهى القضية التى تضم 67 متهًما من عناصر 
ــيــة، وتشمل وقائع  ــوان اإلرهــاب جماعة اإلخــ
االتهام فيها التخابر مع حركة حماس بهدف 

القيام بأعمال إرهابية داخل البالد.
وكــان النائب الــعــام المستشار نبيل أحمد 
صــادق أحــال المتهمين للمحاكمة الجنائية، 
فــى خــتــام التحقيقات الــتــى بــاشــرتــهــا نيابة 
أمــن الــدولــة العليا والــتــى كشفت عــن انتماء 
الــمــتــهــمــيــن فـــى تــلــك الــقــضــيــة إلـــى جماعة 
اإلخوان اإلرهابية، وأنهم اتفقوا وتخابروا مع 
عناصر مــن حركة حماس وكــذا قــيــادات من 
تلك الجماعة مــن الهاربين بــالــخــارج، وذلــك 
لــإعــداد والتخطيط الستهداف بعض رموز 
الــدولــة المصرية، سعًيا منهم إلحــداث حالة 
من الفوضى وعدم االستقرار فى البالد، بغية 

إسقاط الدولة.
وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا 
أن المتهمين شكلوا مجموعات نوعية اختص 

بعضها بـــاإلعـــداد الــفــكــرى لــهــذه األنــشــطــة، 
والــبــعــض اآلخـــر تلقى تــدريــبــات قتالية فى 
معسكرات حركة حماس، تنوعت بين إعــداد 
وتــجــهــيــز للمتفجرات ورصـــد للشخصيات 
المهمة وتأمين لــالتــصــاالت، ومــا أن تسللوا 
عائدين إلــى مصر، حتى بـــدأوا فــى اإلعــداد 

الرتكاب جريمتهم.
وأوضــحــت تحقيقات النيابة أن المتهمين 
نقلوا لعناصر المجموعات النوعية ما تلقوه من 
تدريبات فى معسكرات حماس، وبعد توفير 
الدعم اللوجيستى وتصنيع العبوات الناسفة 
ــر اإللــكــتــرونــيــة الــالزمــة  ــدوائ ــال وتــجــهــيــزهــا ب
للتفجير عن بعد، قاموا بزرعها بسيارة تركوها 
بمكان الحادث الذى سبق رصده وتيقنهم من 

مــرور ركــب المستشار هشام بــركــات النائب 
العام فى ذلك الوقت منه، والذى ما أن مر به 
حتى باغتوه بتفجير العبوة الناسفة التى أودت 
بحياته وأصابت عددا من أفراد القوة المكلفة 
بحراسته وبعض المارة بالطريق، فضال عن 
تخريب وإتالف العديد من الممتلكات العامة 

والخاصة، فى نهار يوم 29 يونيو 2015.
وأســـنـــدت الــنــيــابــة الــعــامــة إلـــى المتهمين 
ارتكابهم لجرائم تــولــى الــقــيــادة واالنضمام 
ــراك واإلمـــــــداد لــجــمــاعــة اإلخــــوان  ــ ــت واالشــ
اإلرهابية، فضال عن جرائم تصنيع وحيازة 
المفرقعات واستعمالها استعماال من شأنه 
تعريض حياة الناس واألمــوال للخطر، وحيازة 
أسلحة نارية وذخــائــر بقصد استعمالها فى 
نشاطهم اإلجــرامــى، واالتــفــاق الجنائى على 
ــكــاب تلك الــجــرائــم، وااللــتــحــاق بمنظمة  ارت
ــبــالد، والــتــخــابــر مــع حركة  ــارج ال إرهــابــيــة خـ
حماس، والقتل العمد والشروع فيه، والتسلل 

عبر الحدود.
واستندت النيابة العامة فى أمرها بإحالة 
المتهمين إلــى محكمة الــجــنــايــات، إلــى أدلــة 
شملت اعــتــرافــات تفصيلية لعدد 45 متهماً 
من بين جملة المتهمين المحالين للمحاكمة، 
مدعومة بمعاينات تصويرية لكيفية ارتكابهم 

الجريمة.
كما كشفت تحقيقات النيابة أيضا من خالل 
اعترافات المتهمين، قيامهم برصد العديد من 
الشخصيات الهامة فى الدولة وأحــد أعضاء 
السلك الدبلوماسى األجنبى بالقاهرة وأحد 
اإلعالميين، وبعض المنشآت الهامة تمهيداً 

الستهدافها.

»النقض« تنظر طعن 67 متهما فى قضية 
»اغتيال النائب العام«.. األحد القادم

تستأنف الدائرة الثالثة بمحكمة 
جنايات جنوب الــقــاهــرة،، برئاسة 
الــمــســتــشــار مــحــمــد الــشــوربــجــى، 
ــمــة وزيـــر  جــلــســات إعــــــادة مــحــاك
ــة  ــبـــق زهــيــر جــران الــســيــاحــة األسـ
ــا  ــي ــة الـــمـــعـــروفـــة إعــالم ــقــضــي ــال ب
ــى 19  ـــ»تــراخــيــص الــشــركــات»، ف ب
سبتمبر الحالى للمرافعة ولسماع 
أقوال رئيس قطاع الشركات بوزارة 

السياحة.
اســتــمــعــت الــمــحــكــمــة بالجلسة 
السابقة، لمرافعة الدكتور محمد 
بهاء أبو شقة، والذى استهل مرافعته 
بالتأكيد على أن زهير جــرانــة هو 
أفضل وزير سياحة باعتراف الدولة 
ــرادات  ــ ــاع إي ــف وبقيمة مــعــدالت ارت
السياحة فى عهده، مشيرا إلى أن 
الحكومة تعمل على تنظيم السوق 

السياحى على غرار ما قام به.
وأردف قــائــال: إن مــوعــد البالغ 
ــذى بــنــيــت عــلــيــه الــقــضــيــة هــو 2  ــ ال
فبراير 2011، وهو تاريخ له داللة، 
وجاء ذلك بناء على قرار من الرئيس 
األسبق مبارك بمنع المتهم وآخرين 

من السفر.
وأضاف أبو شقة أن النيابة انتهت 
إلى أال وجه إلقامة الدعوى الجنائية 
ــجــاه الــشــركــات الــمــســتــفــادة من  ت
القرار، وهو صنيع لم نشهد من قبل 

فى تاريخ القضاء المصرى.

تستكمل محكمة جنايات القاهرة وأمــن الــدولــة العليا »طـــوارئ«، 
المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار محمد شيرين 
فهمى، جلسات محاكمة القيادى اإلخوانى حسن مالك، و23 آخرين، 
فــى اتهامهم بــاإلضــرار باالقتصاد القومى للبالد، فــى 16 سبتمبر 

الحالى لسماع شهود اإلثبات. 
وكــانــت نيابة أمــن الــدولــة العليا 
بــإشــراف المستشار خــالــد ضياء 
الدين المحامى العام األول للنيابة، 
قد قامت بضبط »مــالــك»، وأجــرت 
ــرت على  ــث ــع تــفــتــيــشــا لــمــســكــنــه، ف
مطبوعات تنظيمية تضمنت خطط 
جماعة اإلخوان لإضرار باالقتصاد 
القومى عن طريق خلق طلب مستمر 
على الدوالر األمريكى لخفض قيمة 
ــام الــعــمــالت  ــ الــجــنــيــه الــمــصــرى أم
األجنبية، والقيام بعمليات إرهابية 
تستهدف رجــال الــقــوات المسلحة 
والشرطة وقطاع السياحة، خاصة 

الوفود الروسية واألوروبية.
كما عــثــرت النيابة على مطبوع 

تضمن قائمة بالشركات األمريكية واإلماراتية والسعودية العاملة فى 
مصر وخريطة لخطوط الغاز الطبيعى داخل مصر بغرض استهدافها 
بعمليات إرهابية، فضال عن العثور على مطبوع صــادر عن جماعة 
اإلخــوان اإلرهابية يحرض على استعمال القوة والعنف لقلب نظام 

الحكم القائم بالبالد.

تواصل الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات جنوب القاهرة، برئاسة 
المستشار محمد شيرين فهمى، جلسات إعـــادة محاكمة الناشط 
السياسى أحمد دومة، بقضية »أحداث مجلس الوزراء« فى 15 سبتمبر 

الجارى لمرافعة الدفاع.
وكانت محكمة النقض قد ألغت 
فى أكتوبر الماضى، الحكم الصادر 
بمعاقبة دومــة بالسجن المؤبد فى 
القضية وقررت إعادة محاكمته من 

جديد.
ــداث الــقــضــيــة لشهر  ــ تـــعـــود أحــ
ديــســمــبــر 2011، عــنــدمــا انــدلــعــت 
اشتباكات فى محيط مجلس الوزراء 
ومجلسى الشعب والشورى، وأسندت 
ـــ»دومــة« وبــاقــى المتهمين  النيابة ل
تهم التجمهر وحيازة أسلحة بيضاء 
ومولوتوف، والتعدى على أفــراد من 
الــقــوات المسلحة والشرطة وحرق 

المجمع العلمى، واالعتداء على مبان حكومية أخرى، منها مقر مجالس 
الــوزراء والشعب والشورى والشروع فى اقتحام مقر وزارة الداخلية، 

تمهيًدا إلحراقه.

حجزت محكمة مستأنف القاهرة لألمور المستعجلة، االستئناف 
المقدم من ممدوح عباس، على حكم رفــع الحجز عن أرصــدة نادى 
الزمالك المالية فى »بنك مصر»، إلــى جلسة 19 سبتمبر الجارى؛ 

للحكم.
 واختصم االستئناف، الــذى حمل رقــم 257 لسنة 2018، كــالً من 

رئيس بنك مصر، ورئيس النادى مرتضى منصور.
 كانت محكمة القاهرة لألمور المستعجلة، برئاسة المستشار وائل 
أبو شادى، وسكرتارية أحمد سالم، المنعقدة بمحكمة عابدين، قضت 

برفع الحجز على أموال نادى الزمالك.

إعادة محاكمة »جرانة« فى 
قضية »تراخيص الشركات«

سماع شهود اإلثبات فى محاكمة حسن مالك 
و23 آخرين بقضية »اإلضرار باالقتصاد القومى«

أحمد دومة أمام جنايات 
القاهرة 15 سبتمبر الحكم فى استئناف رفع الحجز 

عن أموال نادى الزمالك

جرانة

مرتضى

مالك

دومة

ــادم - محكمة  ــقـ تـــواصـــل - الــســبــت الـ
جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بالعباسية، 
برئاسة المستشار أحمد محمود الدقن، 
وعضوية المستشار شريف الغرباوى، و وليد 
الرحمانى، وسكرتارية عــادل عبد الحليم 
ورجــب شعبان محاكمة قاضيين سابقين، 
ومهندس، ومحام فى اتهامهم باالستيالء 
على الــمــال الــعــام مــن خــالل التصرف فى 
أرض جمعية المستشارين، وذلـــك لحين 

الفصل فى طلب الرد.
ــت التحقيقات فــى الــقــضــيــة رقــم  ــان  وك
11312 لسنة 2012 أكدت تورط »مصطفى. 
ب« رئيس مجلس إدارة الجمعية االجتماعية 
لمستشارى محاكم االستئناف - الخاضعة 
أموالها لرقابة وإشراف إدارة الجمعيات فى 
وزارة التضامن - فى تسهيل استيالء كل من 
»محمد. أ« و»زياد. ع«، و»نشأت. ع« صاحب 
شركة مــقــاوالت، و»محمد.ع« محامى على 
أرض ملك جمعية المستشارين قيمتها 15 

مليونا و120 ألف جنيه فى 2008.

تواصل – األحــد المقبل - محكمة جنح 
مستأنف مصر الجديدة، المنعقدة بمحكمة 
جنايات شمال القاهرة بالعباسية، اليوم 
األحـــد، نظر االستئناف المقدم مــن دفــاع 
اللبنانية منى مذبوح، على الحكم الصادر 
ضدها بالحبس 8 سنوات، وذلك فى اتهامها 

بسب وقذف الشعب المصرى.
كانت محكمة جنح مصر الجديدة، برئاسة 
المستشار عمرو مختار، عدلت حكمها على 
اللبنانية منى مذبوح من الحبس 11 عاما 
إلى الحبس 8 سنوات، فى تهم نشر فيديو 
خادش للحياء وازدراء األديان وتطاولها على 
الشعب المصرى، عبر فيديو تم نشره على 

صفحتها الشخصية على موقع »فيسبوك».
كانت عدة بالغات تم تحريكها أمام النائب 
الــعــام، تطالب بالتحقيق مع »مــذبــوح« على 
خلفية اإلساءة التى وجهتها إلى رجال ونساء 
مــصــر، وطالبت الــبــالغــات بــإدراجــهــا على 
قوائم الممنوعين من مغادرة البالد وضبطها 
وإحــضــارهــا والــتــحــقــيــق مــعــهــا وتقديمها 
للمحاكمة العاجلة، وعقب تنفيذها العقوبة 
التى قد يقضى عليها بها يتم ترحيلها إلى 

بالدها ومنعها من دخول مصر.

الفصل فى طلب الرد بقضية 
االستيالء على أموال 
جمعية المستشارين

األحد المقبل.. استئناف دفاع 
منى مذبوح على حكم حبسها

االستماع لمرافعة النيابة فى إعادة محاكمة 
»العادلى« بتهمة االستيالء على أموال الداخلية

إعادة المرافعة فى دعوى »أبناء مرسى« 
لتمكينهم من زيارته فى السجن

استئناف محاكمة مرسى و22 قياديا 
إخوانيا فى قضية التخابر

تستأنف – الخميس - محكمة جنايات القاهرة برئاسة 
المستشار محمد شيرين فهمى، جلسات إعـــادة محاكمة 
22 متهما من قيادات وعناصر جماعة اإلخــوان اإلرهابية، 
يتقدمهم الرئيس األســبــق محمد مرسى والــمــرشــد العام 
للجماعة محمد بديع، وذلــك فى قضية اتهامهم بارتكاب 
جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خــارج البالد، 
وإفشاء أسرار األمن القومى، والتنسيق مع تنظيمات العنف 
ــداد لعمليات  المسلح داخـــل مصر وخــارجــهــا بقصد اإلعــ

إرهابية داخل األراضى المصرية.
كانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار شعبان 
الشامى قــد سبق وأصـــدرت حكما فــى شهر يونيو 2015، 
بمعاقبة خيرت الشاطر ومحمد البلتاجى وأحمد عبد العاطى 
)محبوسين( بــاإلعــدام شنقا.. ومعاقبة 13 متهما آخرين 
هاربين من قيادات وعناصر جماعة اإلخوان، بذات العقوبة، 
وهــم كــل مــن محمود عــزت نــائــب الــمــرشــد الــعــام لجماعة 
اإلخوان، وصالح عبد المقصود وزير اإلعالم األسبق، وعمار 
فايد البنا، وأحمد رجب سليمان، والحسن خيرت الشاطر، 
وسندس عاصم شلبى، وأبو بكر كمال مشالى، وأحمد محمد 
الحكيم، ورضا فهمى محمد خليل، ومحمد أسامة العقيد، 

وحسين القزاز، وعماد الدين عطوة شاهين، وإبراهيم فاروق 
الزيات.

ــى معاقبة  وتضمن حكم الجنايات فــى المحاكمة األولـ
الرئيس األســبــق محمد مرسى و 16 آخــريــن )محبوسين( 
بالسجن المؤبد لمدة 25 عاما وهــم كل مــن: محمد بديع 
ومحمد سعد الكتاتنى وعــصــام العريان وسعد الحسينى 
وحازم فاروق وعصام الحداد ومحيى حامد وأيمن على سيد 
وصفوت حجازى وخالد سعد حسنين وجهاد عصام الحداد 
وعيد إسماعيل دحروج وإبراهيم خليل الدراوى وكمال السيد 
محمد وسامى أمين حسين وخليل أسامة العقيد.. ومعاقبة 
محمد رفاعه الطهطاوى وأسعد الشيخه بالسجن لمدة 7 

سنوات لكل منهما.
وكانت النيابة العامة قد أسندت إلى المتهمين تهم التخابر 
ــكــاب أعمال  ــبــالد، بغية ارت مــع منظمات أجنبية خـــارج ال
إرهابية داخل البالد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البالد لدولة 
أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل اإلرهــاب، والتدريب 
العسكرى لتحقيق أغراض التنظيم الدولى لإخوان، وارتكاب 
أفعال تؤدى إلى المساس باستقالل البالد ووحدتها وسالمة 

أراضيها.

تستأنف محكمة القضاء اإلدارى، برئاسة المستشار 
ــة، جلسات إعــادة  ــدول عمر ضــاحــى نــائــب رئــيــس مجلس ال
الدعوى المقامة من محمد الدماطى، المحامى، وكيال عن 
أبناء الرئيس المعزول محمد مرسى، والــذى يقضى عقوبة 
السجن حالًيا فى عدد من القضايا الجنائية، والتى تطالب 
بتمكينهم من زيارة والدهم فى سجن مزرعة طره، للمرافعة 
فى جلسة االثنين المقبل. حملت الدعوى رقم 11904 لسنة 
72 قضائية، وطالبت الحكم بصفة مستعجلة بإلغاء قرار وزير 

الداخلية بمنعهم من زيارة والدهم فى السجن.

وذكــرت الدعوى، أن قرار »الداخلية« يفتقد المشروعية، 
ويــخــالــف الــمــواثــيــق الــدولــيــة المتعلقة بــحــقــوق اإلنــســان، 

والدستور المصرى وقانون السجون.
وأضافت، أن القانون نص على أن يكون لكل محكوم عليه 
الحق فى التواصل واالتصال التليفونى بمقابل مادى، ولذويه 

أن يزوروه مرتين تحت رقابة وإشراف إدارة السجن.
وتــابــعــت، أن منع »أبــنــاء مــرســى« مــن زيــارتــه بــدون مبرر 
مشروع، يمثل تعسًفا فى استخدام القرار وإساءة الستعمال 

السلطة المخولة لوزارة الداخلية.

تعقد – غداً - الدائرة 14، بمحكمة جنايات الجيزة، 
برئاسة المستشار معتز خفاجى، وعضوية المستشارين 
ــســعــيــد مــحــمــود  ســامــح ســلــيــمــان ومــحــمــد عــمــار وال
وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد، رابــع جلسات 
إعادة محاكمة حبيب العادلى وزير الداخلية األسبق فى 
تسهيل االستيالء على أموال الداخلية لالستماع لمرافعة 

النيابة.
ــان قــاضــى التحقيق الــمــنــتــدب مــن وزارة الــعــدل  وكـ
قــد قــرر فــى وقــت ســابــق، إحــالــة حبيب الــعــادلــى وزيــر 
الداخلية األسبق والمتهم الثانى فى أمر اإلحالة لمحكمة 
ــرار بــأمــوال وزارة  الجنايات بتهمة االســتــيــالء واإلضــ
الداخلية بمبلغ 2 مليار و388 مليوناً و590 ألفاً و599 
جنيهاً، كما أحالت المحكمة 11 موظفاً آخرين بالوزارة 

بتهمة تسهيل االستيالء على المال العام.
 جدير بالذكر أن محكمة جنايات القاهرة، برئاسة 
المستشار حسن فريد، قد قضت فى جلسة 15 أبريل 
2017، بالسجن المشدد 7 ســنــوات لحبيب العادلى 

واثنين آخرين فى قضية االستيالء وتسهيل االستيالء 
على المال العام بالداخلية، واإلضــرار العمدى بالمال 
العام، قضت بالسجن المشدد 5 سنوات لـ6 متهمين، 
والمشدد 3 سنوات لمتهمين اثنين، وانقضاء الدعوى 
لمتهمين لوفاتهما، كما قضت المحكمة بإلزام حبيب 
إبراهيم العادلى، ونبيبل سليمان »المتهم الثانى»، وسمير 
عبد القادر »الثالث« بــرد مبلغ 195 مليون و936 ألف 

جنيه وتغريمهم، مبلغ 195 مليونا و936 ألف جنيه.
 وألــزمــت المحكمة المحكوم عليهم األول »حبيب 
العادلى« والثالث والخامس والسابع والثامن والتاسع 
والعاشر والحادى عشر والثانى والثالث عشر، برد مبلغ 
529 مليون جنيه، وتغريمهم 529 مليون جنيه، وعزل 

جميع المتهمين من وظائفهم.
 وتغريم المحكوم عليهم الثانى والثالث والخامس 
والتاسع والعاشر والحادى عشر والثانى عشر والثالث 
عشر، برد وتغريم مبلغ 62 مليون جنيه، وتغريمهم 62 

مليون جنيه.

تــواصــل – الــيــوم - محكمة جنح مستأنف الــدقــى، محاكمة 
المحامى خالد على، بحضور المحامى سمير صبرى ومدير موقع 
صدى البلد لسماع أقوالهم فى نظر استئنافه على حكم حبسه 3 

أشهر فى قضية الفعل الفاضح.

خالد على أمام محكمة الجنح 
بسبب »الفعل الفاضح«

على

تــواصــل محكمة جــنــايــات الــقــاهــرة، المنعقدة 
بــأكــاديــمــيــة الــشــرطــة، بــرئــاســة المستشار ناجى 
شحاتة، محاكمة الفنان طــارق النهرى، و3 آخرين 
ــوزراء«  ـــ»أحــداث مجلس الـ فــى إعـــادة محاكمتهم ب

وحرق المجمع العلمى إدارى يوم األحد المقبل.
 وكانت المحكمة عاقبت طــارق النهرى، غيابيا 
بالسجن المؤبد على خلفية اتهامه بالتورط فى 
حرق المجمع العلمى والتجمهر، والتظاهر وحيازة 

أسلحة نارية.

تــصــدر محكمة جــنــايــات جــنــوب الــقــاهــرة 
المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار 
عبد التواب إبراهيم، وعضوية المستشارين 
وجــــدى مــحــمــد عــبــد الــمــنــعــم وصــــالح عبد 
الرحمن، حكمها على صفوت الشريف، رئيس 
مجلس الشورى األسبق ونجليه، التهامهم فى 
قضية كسب غير مشروع، فى جلسة 9 سبتمبر 

الحالى.

األحد القادم.. استئناف محاكمة طارق 
النهرى و3 آخرين بـ»أحداث مجلس الوزراء«

الحكم على صفوت الشريف 
ونجليه فى الكسب غير المشروع 
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قصة عشق للنادى األهلى عمرها 58 عامًا

حكايات المعاناة مع سرطان الكبد

التحق بصفوف الناشئين بالنادى األهلى 
عــام 1944 وانتقل فــى نفس الــعــام لصفوف 
الفريق األول حيث لعب بالفريق األول حتى 
عــام 1963 قبل أن يترك الــنــادى لالحتراف 
فى فريق جراتس بالنمسا، ثم عاد مرة أخرى 
للنادى األهلى وأكمل مسيرة نجاحه حتى عام 
1967 حيث قرر اعتزال لعب كرة القدم. لعب 
صالح سليم أول مباراة له ضد نادى المصرى 
عام 1948 وانتهى اللقاء بفوز النادى األهلى 
بثالثة أهداف نظيفة، ولعب فى الجناح األيسر 
وأحــرز فى المباراة هدفاً قبل نهاية اللقاء.. 
لعب أول مباراة رسمية له مع النادى األهلى فى 
أول بطولة دورى رسمية عام 1948 أمام نادى 

الجالية اليونانية باإلسكندرية.
لم تتوقف مسيرة صالح سليم باالعتزال، 
حيث عمل بالنادى كمدير للكرة عــام 1971 

حتى عــام 1972 حين قــرر خــوض انتخابات 
ــى بــعــد انتخابه  مجلس إدارة الـــنـــادى األهــل
لعضوية مجلس اإلدارة، وحصل على نسبة 
ــوات بــفــارق ضئيل عــن رئيس  %45 مــن األصــ
النادى الفريق أول عبدالمحسن كامل مرتجى.. 
لم ييأس صالح، بل خــاض االنتخابات للمرة 
الثانية فى عام 1980 واستطاع الفوز برئاسة 
مجلس إدارة النادى األهلى، وقد سانده نجوم 
الــنــادى األهــلــى فــى ذلــك الــوقــت مثل محمود 
الخطيب، مصطفى يونس، ثابت البطل، مجدى 
عبد الغنى والكثير من أعضاء النادى الذين زاد 

عددهم بصورة كبيرة. 
استمر فى رئاسة النادى األهلى حتى عام 
1988 حين قــرر االبتعاد عــن الساحة وتــرك 
الفرصة لآلخرين لــخــوض التجربة، إال أنه 
لسوء نتائج النادى األهلى كان من الالزم عودته 

إلعـــادة االســتــقــرار مــرة أخــرى للنادى األهلى 
وكان ذلك فى العام 1990، السيما وأنه شهد له 
الفضل فى تحقيق أغلب بطوالت النادى خالل 

فترة تواجده به.
 قــاد صالح سليم األهلى حتى عــام 1992، 
ــوام 1996 و2000  ــ ــات أعـ ــخــاب ــت ــرت االن وجــ
واستطاع باسمه وإنجازاته إحــالل االستقرار 
داخـــل الــنــادى األهــلــى. فــبــشــعــاره الــمــعــروف 
)األهــلــى فـــوق الــجــمــيــع( ومــقــولــتــه الشهيرة: 
)األهــلــى ملك لمن صنعوه، ومــن صنعوه هم 
مشجعوه( حــاز صــالــح سليم احــتــرام ومحبة 
ــكــرة فــى مــصــر، وليس  مشجعى ومــتــابــعــى ال
مشجعى النادى األهلى فقط، بإخالصه وحبه 
للنادى األهلى وعطائه الذى استمر حتى وفاته 
عام 2002 بعد معاناة طويلة مع مرض سرطان 

الكبد وتوفى فى أحد مستشفيات لندن.

بدأت رحلة صالح سليم مع مرض سرطان الكبد عام 1998 عندما 
كــان صالح يقوم بفحوصاته الــدوريــة التى يجريها كل 6 أشهر لدى 
طبيبه.. أخبره الطبيب بأنه مصاب بمرض السرطان، وعند مناقشة 
صالح ألطبائه لبدء العالج علم أن الــورم السرطانى الــذى ظهر فى 
نصف كبده ال يمكن استئصاله ألن النصف اآلخــر من كبده مصاب 
بتليف بسبب إصابته فى وقت سابق من حياته بفيروس سى، كما أبلغ 
بأن سنه ال يسمح بإجراء زراعــة الكبد.. لم ييأس صالح، بل رضخ 
لنصائح األطباء باتباع أسلوب جديد للعالج، أال وهو العالج الكيماوى 
الموضعى، وهو يتكون من حقن المادة الكيماوية داخل الكبد نفسه، 
فى المنطقة المصابة، كما نصحه األطباء باتباع »عالج حرارى« إلى 

جانب العالج الكيماوى، وذلك لقتل الخاليا السرطانية. 
التزم صالح سليم بالعالج الذى اقترحه أطباؤه، وكان يــداوم على 
زيــارة لندن لمتابعة حالته الصحية والوقوف على تطوراتها، إال أنه 
لم يفصح للرأى العام عن سبب زياراته المتكررة للندن وعن خروجه 
المتكرر إلى خارج البالد.. هذه التساؤالت التى دائماً ما كان يجيب 
عنها صالح بأنه »يسأم من تواجده لفترة طويلة فى القاهرة« أدت 
إلى إتهام صالح باإلهمال فى إدارة النادى األهلى المصرى.. مجدداً 
لم يفقد صالح ثباته وعزيمته فى مواجهة المرض، ولم ييأس حين 
وجهت له تهم اإلهمال، بل فضل عدم اإلفصاح عن مرضه للرأى العام 

العتقاده أن مرضه »شيء يخصه وحده».
 من جهة أخرى، ازدادت حالة صالح سليم الصحية سوءاً، فانتشرت 
الخاليا السرطانية إلــى خــارج الكبد وانتقلت إلــى األمعاء فاضطر 
األطباء إلى إجــراء عملية استئصال ألجــزاء من األمعاء، لكن ساءت 
حالة صالح الصحية ودخل فى »غيبوبة متقطعة« إلى أن وافته المنية 
صباح يوم السادس من مايو عام 2002 عن عمر يناهز 72 عاماً، وشيع 

جثمانه مئات اآلالف من المصريين.

والده رفض زواجه حتى 
انتهائه من دراسته الجامعية

إنجازات وألقاب

أحب صالح سليم لعبة كرة القدم منذ صغر سنه، فكان دائما 
ما يمارس هوايته مع أطفال حيه.. والد صالح سليم هو الجراح 
المعروف آنذاك »محمد سليم»، ووالدته هى السيدة »زين الشرف« 
التى كان والدها من أشراف مكة المكرمة قبل انتقاله للعيش فى 
تركيا ومنها إلى مصر.. تعرف والد صالح على والدته عندما كان 

يجرى لها عملية جراحية خالل إقامتها مع عائلتها فى مصر.
 تزوج والد صالح بوالدته وأنجبت له ثالثة ذكــور، صالح، عبد 
الوهاب وطــارق. تعرف صالح على زوجته السيدة »زينب لطفى« 
على متن بــاخــرة متجهة إلــى »الــحــوامــديــة« فأعجب بها وقــررا 
الــزواج.. قوبل هذا القرار باالعتراض من قبل والد صالح ووالد 
»زينب لطفى« بسبب عدم إكمال صالح لدراسته الجامعية، فُقرر 

تأجيل إقامة حفل الزفاف إلى إنهاء صالح دراسته.
 أنهى صالح دراسته الجامعية وحصل على شهادة »بكالوريوس 
تجارة»، وتزوج »زينب لطفي». استمر الزواج حتى وفاة صالح سليم، 
وأنجبا خالله إبنيه هشام سليم وخالد سليم، وكانت هذه الزيجة 

الوحيدة فى حياة صالح.

كــان صالح دائماً من ضمن القائمة األساسية للنادى األهلى 
والمنتخب المصرى حتى اعتزاله عام 1967، واستطاع أن يحقق 
مع الــنــادى األهلى 11 بطولة دورى من أصــل 15 بطولة شارك 
فيها صالح منذ بداية الــدورى المصرى لكرة القدم عام 1948، 
كذلك حقق مع النادى األهلى بطولة كــأس مصر 8 مــرات، كما 
أحــرز مع فريقه كأس الجمهورية العربية المتحدة عام 1961. 
على المستوى الدولى انضم صالح سليم إلى منتخب مصر لكرة 
القدم عام 1950، وكان قائد الفريق الذى فاز بكأس بطولة األمم 
األفريقية عام 1959 بالقاهرة، كما شارك مع المنتخب الوطنى 

فى دورة األلعاب األوليمبية بروما عام 1960.
سجل 101 هدف فى حياته الكروية، منهم 9 أهــداف سجلها 
خــالل فترة احترافه فى النمسا مع فريق جــراتــس، و92 هدفاً 

أحرزهم مع النادى األهلى فى بطولتى الدورى والكأس.
حقق صالح إنجازاً شخصياً كونه الالعب الوحيد الذى أحرز 
سبعة أهداف فى لقاء واحد، وكان ذلك أمام النادى اإلسماعيلى، 
فى مباراة أحرز فيها األهلى ثمانية أهداف، كما أن لصالح سليم 
انجازين شخصيين آخرين هما أكبر عدد من البطوالت يحرزها 
نادى فى عهد رئيس واحد وهو 53 بطولة، وإحرازه هو وجيله من 

الالعبين الدورى 9 مرات متتالية، وهو رقم لم يكسر حتى اآلن.

حب من أول نظرة على متن 
باخرة متجهة إلى »الحوامدية«

فى نهائى البطولة العربية لألندية أمام الرجاء 
المغربى عام 1997، وجد صالح سليم فى استاد 
القاهرة مبكًرا، وفوجئ بأن هيئة مراسم الرئيس 
األســبــق حسنى مــبــارك، تضعه فــى آخــر الصف، 
ــح»، عــدم حــضــور الــمــبــاراة، وتمسك  فــقــرر »صــال

بالجلوس بجوار الرئيس، أو عدم حضور اللقاء.
ــرار المايسترو الـــذى رفــض الفكرة  ــام إصـ وأمـ
لقناعته بــأن الرئيس ضيفه ومــن غير الالئق أن 
يجلس الــضــيــف فــى الــمــقــدمــة وصــاحــب الــدعــوة 
ــمــراســم، ووافــقــت  فــى الــخــلــف، رضــخــت هيئة ال
على جلوس صالح سليم بجوار الرئيس مبارك، 
بعدما فشلت قيادات ومسئولو الدولة فى إقناعه 

بالجلوس فى الصفوف الخلفية.
 وفى موقف آخر للصدام مع »مبارك« ونظامه، 
حدث بعد وقوع حادث قطار الصعيد الشهير عام 

2002، تقرر إقامة مــبــاراة بين األهلى والزمالك 
لصالح ضحايا الحادث بقرار من حسنى مبارك 
رئيس الجمهورية األسبق وباالتفاق مع إبراهيم 

نافع رئيس مجلس إدارة األهرام حينها.
وسبب رفض »المايسترو»، إلقامة المباراة هو 
عدم إبالغه وأخذ رأيــه، وتم اإلعــالن عن المباراة 
ــرام، ووقتها عرف  ونشر الخبر فــى جــريــدة األهــ
»صالح« الخبر فرفض إقامة المباراة. ووجه صالح 
ــال فيها: »لو  سليم، رســالــة خــالل تلك الــفــتــرة ق
حسنى مبارك مصمم يلعب هذه المباراة يكلف 11 
موظًفا من رئاسة الجمهورية للعب أمام الزمالك، 
ولو أصر إبراهيم نافع، على إقامتها فليأتي بـ11 
صحفيا من األهـــرام للعب أمــام الــزمــالــك.. طول 
مــا صالح سليم عايش األهــلــى مــش هيلعب هذه 

المباراة«.

ال يعلم الكثيرون أن »المعلم« حسن شحاتة نجم 
ــان عــلــى أعــتــاب  الــمــنــتــخــب الــمــصــرى والــزمــالــك كـ
االنضمام للنادى األهلى.. يقول حسن شحاتة: »عندما 
كنت أتــواجــد فــى الــكــويــت، جــاء صــالــح سليم رئيس 
النادى األهلى لهدف واحد فقط« بعد أن أبلغه طبيب 

من أطباء األهلى، بوجود العب متميز يلعب فى 
كاظمة الكويتى يجب عليه أن يراه».

وواصـــل شحاتة: »جــاء صالح سليم 
وجــلــســت مــعــه لــيــعــرض عــلــى اللعب 

لألهلى».
ــه بــأنــنــى لــيــس لـــدى أى  ــرت وأخــب
مانع فى ذلك ولكننى ال أعيش فى 
الــقــاهــرة وال أعمل وليس لــدى أى 
مسكن للمعيشة وإذا وفر لى األهلى 

ذلك، ال مانع لدّى«.
ــمــا يتسبب كــالمــى فى  ــال: »رب ــ وق
ضيق البعض ولكننى أقــول الحقيقة 

دائــمــا.. لم يكن لــدى المانع للعب فى 
األهلى إذا وفر النادى احتياجاتى«.
وأكمل حديثه قائال: »صالح 

سليم أخبرنى بأننى سأتعامل مثل أى العــب فى 
ــتــواجــد فى  ــى وبــســبــب ظــروفــى مــن عـــدم ال األهــل
القاهرة وعــدم توافر أى مسكن. ومن هنا سيكون 
صعبا للغاية أن أتعامل مثل أى العب فى األهلى«. 

ولم تتم الصفقة.
ويــضــيــف شــحــاتــة: مــا حـــدث مــن صالح 
سليم، جعل الزمالك يتحرك من أجلى 
وجاء جورج سعد إلى الكويت »وفى 
ذلك الوقت كان قرارى هو العودة 
إلى مصر.. لم أكن أرغب نهائيا 
فى االستمرار فى الكويت ألننى 
رغبت فى صنع اسمى فى مصر 
وعلى الــرغــم مــن كــل إغـــراءات 

الكويت«.
ــق الــكــويــتــى  ــريـ ــفـ وقــــــال: »الـ
أخــبــرنــى بــأنــه سيزيد راتــبــى إلى 
جــانــب حــصــولــى عــلــى الجنسية 
ولكننى فى تلك اللحظة قررت بالفعل 
العودة لمصر ورحلت من الكويت 

إلى الزمالك«.

قصة الصدام مع »مبارك«

خفايا مفاوضات المايسترو مع
حسن شحاتة لالنضمام لألهلى

بمناسبة ذكرى ميالده الـ89

تحل يوم الثالثاء القادم الذكرى 89 لميالد مايسترو الرياضة المصرية 
صالح سليم رئيس النادى األهلى الراحل وأحد صناع مجد نادى القرن 

العبا وإداريا ورئيسًا.
صالح سليم )11 سبتمبر 1930 - 6 مايو 2002( هو أحد أشهر العبى 

كرة القدم المصرية ورموز الرياضة العربية.
كانت حياته مليئة بالجوانب اإلنسانية والرياضية والسياسية وأيضًا الفنية 
/ حيث إنه لمع كممثل رغم قلة أفالمه التى يأتى فى مقدمتها »الشموع 

السوداء« أمام نجاة الصغيرة وفؤاد المهندس وأمينة رزق.
فى هذا الملف نكشف الكثير من أسرار الحياة الشخصية والعائلية 

والجوانب اإلنسانية فى حياة المايسترو صالح سليم.

حكايات سياسية وإنسانية من حياة صالح سليم مايسترو الكرة المصرية
شعبية صالح سليم كانت هى السبيل 
لــجــذبــه للمجال الــفــنــى والسينمائى 
ــالم سينمائية  ــ ــارك فـــى عـــدة أف ــ وشـ
منها فيلم السبع بنات، وفيلم الشموع 
الــســوداء أمــام الفنانة نجاة الصغيرة، 
ــام ســيــدة  ــ وفــيــلــم الـــبـــاب الــمــفــتــوح أم
الشاشة العربية الفنانة فاتن حمامة.. 
الجدير بالذكر أنــه تلقى الكثير من 
العروض من قبل أصدقائه الممثلين 
والمخرجين للقيام بتمثيل أدوار أخرى 
فى السينما، لكنه رفض كل العروض 
التى قدمت له بهذا الخصوص مؤكداً 

أنه »غير ناجح« على الصعيد الفنى.

تاريخه الفنى

شحاتة



الثعلب نجم إعالنات
فى وسط البلد

10 آالف جنيه فاتورة 
إصالح موبايل كهربا

فتوح يلحق بأصحاب
BMWالـ

بدأ حــازم إمــام نجم نــادى الزمالك السابق 
وعضو مجلس إدارة اتحاد الكرة الحالى فى 
تصوير إعالن خاص بإحدى الشركات التى لم 
يعلن عن إسمها أو نشاطها بعد، وذلك خالل 

األيام الماضية.
وتواجد الثعلب الصغير كما تحب أن تلقبه 
جماهير القلعة البيضاء فــى منطقة وسط 
البلد فجراً على مدار األيام السابقة، لتصوير 
ــذى سينتهى منه خــالل الساعات  اإلعـــالن ال
القليلة المقبلة، قبل إذاعــتــه على القنوات 

الفضائية.

توجه محمود كهربا العب نادى الزمالك إلى 
أحدى المحالت المختصة فى صيانة الهواتف 

.IPhone  المحمولة، إلصالح هاتفه ماركة
وكان هاتف الالعب سقط فى الماء مما أدى 
إلــى تعرضه للتلف، ليتوجه سريعاً إلــى صيانة 

الهاتف.
وطلب المتجر من كهربا تــرك الهاتف لمدة 
ــوع ليتم صــيــانــتــه، وهـــو مــا رفــضــه كهربا  إســب
وتمسك بإصالحه فى نفس اليوم، وشدد صاحب 
المتجر لالعب على أن هذه األمر سيكلفه دفع 
10 آالف جنيه ، وهو ما وافق عليه الالعب ليتم 

إصالح الهاتف فوراً فى نفس اليوم.

ــادى الزمالك  قــام أحمد فتوح العــب ن
 ،BMW بــشــراء ســيــارة جــديــدة مــاركــة
ــام الماضية بعد حصوله على  خــالل األي
نسبة من مستحقاته عن الموسم الجارى 

.2019/2018
ــشــارك بــصــفــة أســاســيــة  ــان فــتــوح ي ــ وك
مــع الفريق األبــيــض فــى بــدايــة مباريات 
ــل أن يـــقـــوم الــســويــســرى  ــب الـــــــدوري، ق
كريستيان جــروس المدير الفنى للقلعة 
البيضاء باالعتماد على الوافد الجديد 

بهاء مجدى بدالً منه.

أخبار النجومأخبار النجومأخبار النجومأخبار النجومأخبار النجوم

مروان يطرق 
أبواب الخليج عن 

طريق وكيله 
ــروان محسن  يــبــدو  أن مـ
ــى  ــادى األهــل ــنـ مــهــاجــم الـ
أدرك مبكًرا أن حظوظه 
فــى المشاركة مــع الفريق 
األحمر هذا الموسم باتت 
ــغــايــة، فـــى ظل  ــل قــلــيــلــة ل
ســيــطــرة الــمــغــربــى ولــيــد 
أزارو على مركز المهاجم 
وسطوع نجم صالح محسن 

المهاجم الواعد للفريق.
ومــنــذ انــطــالق النسخة 
الحالية من بطولة الدورى 
ــم يــحــصــل مـــــروان على  لـ
فرصة المشاركة مع األهلى 
سوى مرة واحــدة كانت فى 
لقاء اإلسماعيلى بالجولة 
األولـــى، وهــو اللقاء الــذى 
ــروان بدياًل  شـــارك فيه مـ
ألقــــل مـــن نــصــف ســاعــة 

فقط.
ويـــفـــضـــل الـــفـــرنـــســـى 
باتريس كارتيرون اإلبقاء 
عــلــى مــــــروان عــلــى دكــة 
البدالء بشكل شبه دائم، 
ــح الــالعــب هو  ــب حــيــث أص
الخيار الثالث للمدرب فى 
مركز المهاجم بعد كل من 

أزارو وصالح محسن.
لذلك طالب مــروان وكيل 
أعماله بالتحرك للبحث 
ــد  ــن أح ــرض مـ ــ ــن ع ــه عـ لـ
األندية الخليجية لينتقل 
ــى يناير  ــب ف ــالع إلــيــهــا ال

المقبل.
ويأمل مروان فى االنتقال 
ــودى  ــع ــس ــى الــــــدورى ال ــ إل
أو اإلمـــــاراتـــــى كــونــهــمــا 
الــبــطــولــتــيــن األقــــوى فى 
منطقة الخليج، وبـــدوره 
تــلــقــى مـــــروان وعـــــًدا من 
وكيله بالتحرك بجدية 
مــن أجــل تسويقه فــى كال 
ــاًل فــى أن  ــ الــبــطــولــتــيــن أم
ينجح فى استقدام عرض 
رسمى له خالل الميركاتو 

الشتوى المقبل.
ويــدرك مــروان أن الخليج 
ــار األنـــســـب له  ــي ــخ هـــو ال
ــت الــحــالــى ألنــه  ــوق ــى ال ف
ــاًل مالًيا  سيضمن لــه دخـ
كبيًرا، كما أنــه قد ينجح 
ــى تـــقـــديـــم مــســتــوى  ــ فـ
ــت هــنــاك خــصــوًصــا أن  الف
الالعبين المحليين فى 
ــات ال يكونوا  ــدوري تلك ال
بنفس مستوى المحترفين 

عادة.
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لعنة اإلصابات تقرب ربيعة من الرحيل عن قلعة الجزيرة..

نجوم االنتظار يربكون حسابات األهلى قبل »ميركاتو الشتاء«
ــا يـــزال فى  ــم أن الــمــوســم الـــكـــروى م رغـ
بداياته إال أن إدارة الكرة بالنادى األهلى 
فتحت ملف الصفقات التى يعتزم النادى 
ــتــقــاالت  ــرة االن ــالل فــت ضــمــهــا لــصــفــوفــه خـ

الشتوية التى ستبدأ فى يناير المقبل.
وكان لحالة االستقرار الفنى التى يعيشها 
ــادة مــدربــه  ــى تــحــت قــي فــريــق الــنــادى األهــل
الفرنسى باتريس كارتيرون دور كبير فى بدء 
الحديث عــن صفقات الشتاء بشكل مبكر 

عما هو معتاد.
إال أن مــســاعــى األهــلــى لتعزيز صفوفه 
ببعض الالعبين اصطدمت مبكًرا بالنجوم 
ــذيــن تضمهم قــائــمــة االنــتــظــار الخاصة  ال
بالفريق، والــتــى يتواجد على ذمتها حالًيا 
الثنائى المصاب رامــى ربيعة والنيجيرى 
جونيور أجــايــي، إلــى جانب المهاجم عمرو 

جمال والجناح األيسر عمرو جمال.
وتضم قائمة األهــلــى فــى الــوقــت الحالى 
25 العًبا إلى جانب الرباعى الموضوع على 
قائمة االنتظار، ويحق للفريق األحمر إضافة 
5 العبين إلى قائمته فى يناير المقبل ليصبح 

مجموع ما تضمه 30 العًبا.
 وفى ظل تواجد أكثر من اسم على رادار 
األهلى تسعى اإلدارة الحمراء لضمهم فى 
االنــتــقــاالت الشتوية، يبقى موقف النجوم 

المدرجين على قائمة االنتظار بمثابة أزمة 
إلدارة الكرة باألهلي، خصوًصا بعدما فشلت 
إدارة التسويق بالنادى حتى اآلن فى تسويق 
الثنائى عمرو بركات وعمرو جمال »الغزال«، 
واللذين تشير الدالئل إلى أنهما سيستمران 
ــى حــتــى يــنــايــر المقبل عــلــى أقــل  مــع األهــل

تقدير.
وستكون مهمة البحث عن وجهة جديدة 
لكال الالعبين صعبة للغاية فى يناير المقبل، 
خصوًصا أنهما حال استمرارهما مع األهلى 
حتى هــذا التوقيت فلن يشاركا بــأى مباراة 

وسيكتفيان فقط بخوض التدريبات.
كذلك يسيطر الغموض على موقف رامى 
ربيعة الذى يعانى من إصابة مزمنة، ويتنامى 

داخل إدارة الكرة باألهلى اتجاه يدعو إلعارة 
الالعب ألحد األندية المحلية أو الخارجية 
فى يناير المقبل، إذ يتخوف الجهاز الفنى 
من قيده فى القائمة ثم يفاجأ بتجدد إصابته 
مرة أخرى، ويبقى جونيور أجايى هو صاحب 
الفرص األقــوى للعودة لقائمة األهلى حيث 
سيكون قد أتم برنامجه العالجى مع مطلع 

العام المقبل.
وكانت األيــام األخيرة شهدت تــوارد أنباء 
عن استقرار كارتيرون على 5 أسماء يسعى 
لضمهم للفريق فى يناير المقبل، وفى مقدمة 
ــاء محمد الــتــونــى العـــب وســط  تــلــك األســم
ــمــدرب الفرنسى  المقاصة والـــذى يــرى ال
أنــه سيكون بديل حسام عاشور فى الفترة 

القادمة.
كما استقر مدرب النادى األهلى على اسم 
مهاجم محلى للتعاقد معه فى يناير المقبل 
وهو طاهر محمد طاهر مهاجم المقاولون 
العرب بعد مشاهدته الفترة الماضية، ونال 
مهاجم »ذئاب الجبل« إشادة كارتيرون وطلب 
من لجنة الكرة ضــرورة التعاقد مع الالعب 

نظراً لتألقه وصغر سنه.
كما طلب الفرنسى كارتيرون ضم محمود 
وحيد الظهير األيسر لفريق المقاصة فى 
يناير المقبل لتدعيم الفريق األحــمــر فى 
الشتاء، كما طالب كارتيرون بضرورة ضم 
العب فى مركز الظهير األيمن ليكون بديل 
استراتيجى للمخضرم أحمد فتحي، لكن 
المدرب الفرنسى لم يستقر على اسم جديد 

فى هذا المركز حتى اآلن.
كذلك أبلغ كارتيرون لجنة الكرة باألهلى 
بحاجة الفريق لمهاجم أفريقى مميز، وذلك 
تحسًبا الحتمال رحيل المغربى وليد أزارو 

قائد هجوم الفريق.
وبحسب ما هو متداول استقر الفرنسى 
كارتيرون المدير الفنى لألهلى بشكل نهائى 
على رحيل الظهير األيسر صبرى رحيل فى 
فترة االنتقاالت الشتوية المقبلة فى يناير، 
حيث أبلغ المدرب لجنة الكرة بعدم الحاجة 
لخدمات الــالعــب مطالًبا باالستغناء عنه 

بشكل نهائي.

 ضياء خضر

الغزال وبركات 
كابوس يؤرق 

لجنة التسويق

ال يختلف أحد على أن الغضب هو الشعور المسيطر على جماهير النادى 
اإلسماعيلى ومجلس إدارته بسبب النتائج المخيبة لفريق الكرة األول منذ 

انطالق النسخة الحالية من بطولة الدوري.
ــى مــن عمر مسابقة الـــدورى لــم ينجح  وعــلــى مـــدار الــــ5 جـــوالت األولـ
الــدراويــش فى تحقيق سوى فوز وحيد، فى حين حسم التعادل نتيجة 3 
لقاءات وخسروا مباراة واحدة، ومن أصل 15 نقطة ممكنة اكتفى الفريق 

بحصد 6 نقاط فقط.
وجاءت هذه النتائج لتدق جرس إنذار مبكر لدى إدارة النادى وجماهيره 
والذين بات لديهم تخوف واضح مما هو قادم، خصوًصا وأن الفريق يستعد 

للعودة للمشاركة القارية بعد سنوات من الغياب.
ومن المقرر أن يشارك اإلسماعيلى فى منافسات النسخة المقبلة من 
بطولة دورى أبطال أفريقيا، وذلك بعدما أنهى بطولة الدورى فى الموسم 

الماضى بالمركز الثانى خلف األهلى حامل اللقب.
وأصبح لدى مسئولى النادى وجماهيره تخوف واضح من انتهاء مغامرة 
الفريق القارية بشكل مبكر، فى ظل تــردى الــعــروض التى يقدمها منذ 
انطالق الموسم الحالى وهــو ما يمكن اعتباره كابوًسا تخشاه جماهير 

الدراويش والتى لم تشاهد فريقها على الساحة األفريقية منذ عام 2004.
وحتى اللحظة لم ينجح الجزائرى خير الدين مضوى مدرب اإلسماعيلى 
فى تقديم أوراق اعتماده لمجلس إدارة النادى أو جماهيره، والتى بدأ 
التشكك يتسرب إلى نفوسهم حول مدى قدرة المدرب الجزائرى على قيادة 

الفريق وتحقيق نتائج جيدة معه.
وفعلًيا بدأت تظهر بعض األصوات داخل مجلس الدراويش تطالب بإعادة 
النظر فى بقاء مضوى على رأس الجهاز الفني، إال أن تالحق ارتباطات 
الفريق يقف عائًقا نوًعا ما أمام فكرة اإلطاحة بالمدرب الجزائري، حيث 
يخشى مجلس إدارة النادى من حرق األخضر واليابس حال أقدم على إقالة 

مضوي.
وبخالف المنافسة فى بطولة الدورى يرتبط اإلسماعيلى بالمشاركة فى 
البطولة العربية لألندية والتى اقترب من بلوغ دورها ثمن النهائى بعدما فاز 
على الكويت الكويتى فى ذهاب دور الـ32 بهدفين نظيفين، كما أن خبرات 
مضوى الكبيرة فى القارة السمراء، هى أحد العوامل التى ما تزال تدفع 
بعض مسئولى الدراويش للمطالبة بالصبر عليه، ال سيما وأنه نجح فى 
إحراز لقبى دورى ابطال أفريقيا والسوبر األفريقى مع فريق وفاق سطيف 

الجزائري.

الدورى جرس إنذار لـ»الدراويش« 
قبل المغامرة األفريقية

 سارة عبد الباقي

جمال

كارتيرون بركات

هانى رمزى فى حوار لـ»صوت الماليين«:

انتظروا منتخب مصر فى ثوبه الجديد.. 
وموقعة النيجر »عنق زجاجة« 

 انطلق معسكر المنتخب المصرى األول، استعداًدا 
للقاء النيجر المقرر له يوم 8 من شهر سبتمبر المقبل، 
ضمن منافسات الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة 

إلى كأس األمم األفريقية 2019.
ــزي، الــمــدرب المساعد للمنتخب  ويــقــود هــانــى رمـ
المصري، تدريب المنتخب بالتنسيق مع المدير الفنى 

خافيير أجيري، والذى مازال يتعرف على الالعبين.
ــزي، لــتــحــاوره فى  التقى »صـــوت الــمــاليــيــن«، مــع رمـ
العديد مــن النقاط الخاصة بالكرة المصرية، وإلــى 

تفاصيل الحوار.
كيف تم تعيينك فى منصب المدرب المساعد 

للمنتخب؟
تلقيت اتصاالت من بعض أعضاء مجلس الجبالية، 
بشأن ترشيحى لهذا المنصب، ووافــقــت على الفور 
دون تردد، خصوًصا أننى على علم بتدريب المنتخبات 

وأعشق التحديات فيها، ألنها مغامرة كبيرة.
لكنك كنت تعمل فى منصب باألهلي؟

بكل تأكيد حدث اتصاالت بينى وبين مسئولى األهلي، 
من أجــل االعــتــذار عن استكمال مهمتى داخــل القلعة 
الحمراء، باعتبار أن تدريب المنتخب شرف ألى مدرب، 
وتفهم مسئولى األهلى األمــر كثيًرا وانتهى األمــر بعد 

ذلك.
هل قبلت العمل كمدرب مساعد وليس عام؟

من المعروف، أن أى مدرب أجنبى يكون الرجل الثانى 
له من اختياره، وهذا ال يقلل مني، بالعكس وجودى فى 

أى منصب داخل المنتخب شرف لي.
ما الفارق بين أجيرى وكوبر؟

كل مدرب له مميزاته وله عيوبه، ولكنى متفائل جًدا 
بالخواجة المكسيكى على حصد بطولة كــأس األمــم 
األفريقية 2019 المقبلة، وكذلك الوصول إلى مراحل 

أبعد فى مونديال 2022.
هل سنرى مزيدًا من الوجوه الجديدة داخل 

المنتخب فى الفترة المقبلة؟
بكل تأكيد عملية إحــالل وتجديد صفوف الفراعنة 
ستتواصل، ولكن بشكل تدريجي، خصوًصا وأنه يجب 
المحافظة على القوام األساسى للفراعنة فى البداية، 

تجنًبا لحدوث أزمات.
هل ترى أن هناك أزمة فى الوقت بشأن مباراة 

النيجر؟
ال يمكن الحديث عن وجود أزمــات، ولكن فى النهاية 
نــحــن نجتهد، مــن أجـــل االســتــعــداد للنيجر بــكــل قــوة 
وتحقيق الفوز فى هذا اللقاء الهام الذى أعتبره »عنق 

زجاجة« فى مشوار المنتخب بتصفيات أمم أفريقيا.
هل ترى عوامل محفزة قبل اللقاء؟

الــحــضــور الجماهيرى سيكون أكــبــر حــافــز لنا فى 
المباراة، وتحدثت مع هانى أبــوريــدة، رئيس االتحاد، 
بشأن حضور جماهير فى المباراة، وبالفعل نجح أبو 
ــدة فــى الحصول على موافقة مــن الجهات األمنية  ري

بحضور 40 ألف مشجع للقاء.
ومــا حقيقة األزمـــة مــع أحمد مجاهد عضو 

مجلس الجبالية؟
أحمد مجاهد أحد أعضاء اتحاد الكرة، وما حدث 
بيننا من قبل ما هو إال سوء تفاهم، وتم حل األمر سريًعا 

وال يوجد أزمات فى الوقت الحالي.

 حوار – محمد الصايغ

أجيرى

خير الدين مضوى

فتوح كهربا إمام

مروان



غزال يستغل معسكر 
الفراعنة لزيارة أسرته

صالح محسن يحارب 
الحسد بـ»الدم«

ظهير بيراميدز على 
أبواب التجمع

يعتزم على غــزال العــب خــط وســط منتخب 
مصر والمحترف فــى صــفــوف فــريــق فانكوفر 
الكندى القيام بزيارة لعائلته بمسقط رأسه فى 
أســوان، بمجرد انتهاء معسكر المنتخب المقام 
حالًيا ببرج العرب استعداًدا لمواجهة النيجر يوم 

السبت المقبل فى تصفيات أمم أفريقيا.
وكــان غــزال قــد عــاد لالنضمام إلــى صفوف 
المنتخب الوطنى بعد غياب 4 سنوات، حيث قرر 
المكسيكى خافيير أجيرى ضم الالعب األسمر 
إلــى معسكر لقاء النيجر. ويـــزور غــزال مصر 
على فترات متباعدة لذلك قرر استغالل فرصة 

تواجده فى مصر لزيارة أهله.

استجاب صالح محسن مهاجم النادى األهلى 
لنصيحة بعض المقربين منه حيث كلف بعض 
أفراد عائلته بذبح أضحية وتوزيع لحومها على 
الفقراء، كنوع من التحصين لنفسه ضد الحسد.

وظهر صالح محسن بمستوى جيد مع األهلى 
فى الفترة األخــيــرة، وهــو ما دفــع الجهاز الفنى 
للمنتخب لضمه إلــى معسكر الفراعنة المقام 

حالًيا استعداًدا لمواجهة النيجر.
ــرص عــلــى ذبــح  ــالح مــحــســن قــد حـ ــان صـ ــ وك
أضحية فى عيد األضحى الماضي، ونشر صوره 
لنفسه وهــو يحمل رأس الذبيحة وذلـــك عبر 

حسابه الرسمى على انستجرام.

يكثف محمد حمدى الظهير األيــســر لفريق 
بيراميدز جهوده من أجل إيجاد محل إقامة له 
بمنطقة التجمع الخامس، حيث يسعى الالعب 
لــشــراء فيال أو شقة فــاخــرة بــأحــد المشاريع 

السكنية التى تمتلئ بها هذه المنطقة.
ويفضل حمدى السكن بمنطقة التجمع ليكون 
قريب من ملعب الدفاع الجوى الذى يعد المقر 

الرسمى لتدريبات فريقه ومبارياته.
وكـــان حــمــدى قــد انــضــم لصفوف بيراميدز 
قبل بداية الموسم الحالى قــادًمــا من صفوف 
المصرى البورسعيدى فى صفقة بلغت تكلفتها 

27 مليون جنيه.
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الزمالك يؤمن »فتوح« بعقد »جديد«.. وغضب حفنى مستمر
 محمد الراعى

احتاد
السبوبة

ــوا »كــوبــر وجــابــوا  ¿¿ شــال
أجيرى« مفيش فرق ومفيش 
جــديــد، ال تـــزال العشوائية 
والـــمـــجـــامـــالت واألهـــــــواء 
الشخصية هــى الــتــى تحكم 
المنتخب الــوطــنــى وتحكم 
ــة فـــى ظل  ــمــصــري ــرة ال ــكـ الـ
وجــــــود مــجــلــس أبــــوريــــدة 

الفاشل العشوائى.
أجــيــرى هــو صــاحــب قــرار 
اخــتــيــار الــالعــبــيــن لــمــبــاراة 
النيجر، وال أحــد يلومه فى 
ــار مـــن يــــراه األفــضــل  ــي اخــت
واألصــلــح، ومــن حــق تجديد 
ــزول  ــنـ ــاء الــمــنــتــخــب والـ ــ دمـ
ــؤيــده  بــأعــمــار الــالعــبــيــن ون
فــى أى قـــرار وأى اخــتــيــار، 
ولـــكـــن وضــــح أن الـــمـــدرب 
تــأثــر بــثــورة الجماهير بعد 
قراره باستبعاد أحمد فتحى 
وعمرو السولية وقام باختيار 
مــروان محسن قبل المباراة 
بساعات فى محاولة إلرضاء 
الجماهير ومجاملة مجلس 
ــدة وإدارة األهـــلـــى،  ــ ــوري ــ أب
ــارات  ــيـ ــتـ ــف أن اخـ ــأســ ــ ول
أجــيــرى كشفت أن مساعده 
هانى رمــزى تعمد استبعاد 
أحــمــد فتحى وســعــد سمير 
من المنتخب لتأديبهما بعد 
رفضهما تجديد عقودهما 
مع األهلى، وما يحدث يؤكد 
أن الكرة المصرية تدار وفقاً 
للمصالح الشخصية، يعنى 

باختصار مفيش فايدة.
¿¿ تـــجـــدد أزمـــــة الــنــجــم 
الــعــالــمــى محمد صـــالح مع 
اتحاد أبوريدة يؤكد أن مصر 
تملك مقومات تدمير النجوم 
وقتل المواهب، أزمة صالح 
ــؤكــد أن الــكــرة المصرية  ت
ــى الـــفـــســـاد، ومــا  ــة فـ ــارقـ غـ
يـــردده اتــحــاد أبــوريــدة يدين 
مسئولين كبار فى الحكومة 
المصرية، اللى بيحصل مع 
العالمى صالح عار على كل 
المصريين ويــؤكــد أن البلد 
غرقانة فى مستنقع الفساد، 
وتــحــولــت البلد إلــى سبوبة 
ــل واحــــــد مـــاســـك حــتــة  ــ وكـ
بــيــديــرهــا لمصالحه وعلى 
أهوائه، لأسف العالم يطبق 
األساليب العلمية لصناعة 
النجم وإحنا عاملينها سبوبة 
ــة وكــبــار  ــي ــراع لــلــشــركــات ال
الــمــســئــولــيــن، لـــن يرحمكم 

التاريخ يا فاسدون!
ــرار عــودة الجماهير  ¿¿ ق
تأخر كثيراً، معظم دوريــات 
ــدول العربية الــتــى تشهد  الـ
أزمات سياسية تلعب الدورى 
ــرى وفــى  ــحــضــور جــمــاهــي ب
ــعــراق  ــا وال مقدمتهم ســوري
وتونس، ولكن لأسف الكرة 
المصرية تتم إدارتها بالفهلوة 
ــح  ــمــصــال والـــعـــشـــوائـــيـــة وال
الشخصية، وال يوجد مسئول 
رياضى يستطيع أن يتحمل 
قــرار عــودة الجماهير، ألنه 
ــن يــحــقــق  ــ ــن يــســتــفــيــد ولـ ــ ل
مكاسب شخصية، كل شىء 
ــحــول إلـــى ســبــوبــة خــاصــة  ت
تــحــقــق مــكــاســب ألشــخــاص 
ــددة وال تــحــقــق شــيــئــاً  ــحـ مـ
لخزينة الدولة، على العموم 
ــر  ــجــمــاهــي قــــــرار عــــــودة ال
يــحــســب لـــلـــوزيـــر الـــشـــاب 
أشــرف صبحى، وأعتقد أن 
التجربة ستنجح رغــم أنف 
ــادة  ــن، وســيــتــم زيـ ــفــاســدي ال
إعداد الجماهير فى الفترات 
القادمة ألكثر من 5 آالف فى 
كــل مــبــاراة وستحقق الكرة 
الــمــصــريــة مــكــاســب مــدويــة 
ــودة  ــرار عـ ــ ــن قـ بــالــجــمــلــة مـ

الجماهير.

رأى

 سارة عبد الباقي

استقر مسئولو نادى الزمالك على 
تعديل عقد أحمد أبو الفتوح »فتوح« 
الظهير األيسر للفريق خــالل الفترة 
الحالية، مع تمديد التعاقد لضمام 
اســتــمــرار الــالعــب مــع الفريق لفترة 
طويلة، وتفادى وقوعه تحت تأثير أى 
إغراءات قد تقدمها له أندية منافسة 

للحصول على خدماته.
وكان الالعب تم تصعيده من قطاع 
ــادى مــنــذ موسمين،  ــن ــال الــنــاشــئــيــن ب
وشارك بصورة أساسية فى عدد كبير 
من مباريات الفريق األبيض فى الفترة 

الماضية.
ويسعى مسئولو القلعة البيضاء 
لــحــســم مــلــف تــعــديــل عــقــد الــالعــب 
خــاصــة أنـــه يحصل عــلــى 400 ألــف 
جنيه فى الموسم الواحد، كما اقترب 
ــادى مــن حسم ملف تعديل عقد  ــن ال

محمود حمدى الونش مدافع الفريق.
ــق الــجــهــاز  ــ ــر وافـ ــى ســـيـــاق آخــ ــ وف
الفنى للفريق األول لكرة القدم بنادى 

الــزمــالــك بقيادة الــســوســرى جــروس 
على مواجهة فريق الشرطة العراقى 
وديا يوم الجمعة المقبل فى ظل إقامة 
الــفــريــق الــعــراقــى لمعسكر إعـــداده 
بالقاهرة تحت قيادة المونتينجرى 
نيبوشا المدير الفنى الــذى كان 
يتولى تدريب الزمالك فى وقت 

سابق.
وعــرض نيبوشا على الزمالك 
ــب  ــة ورحـ ــ ــاراة وديـ ــ ــب ــ ــوض م خــ
الجهاز الفنى للقلعة البيضاء 
ــدورى بسبب  ــ فــى ظــل تــوقــف ال

ارتباط المنتخب بخوض مباراة 
النيجر فــى التصفيات المؤهلة 

لبطولة كــأس األمــم األفريقية، 
ــوم 8 سبتمبر  الــتــى يـ

الجاري.
وعــــلــــى 

ــد  صــعــي

مختلف  سيطرت حالة من الغضب 
على أيمن حفنى صانع ألعاب الفريق 
ــادى الــزمــالــك  ــن ــقــدم ب األول لــكــرة ال
بسبب تــجــاهــل الــســويــســرى جــروس 
ــى الــفــتــرة  ــه فـ ــى لـ ــفــن الــمــديــر ال

الحالية.
الــالعــب تماثل للشفاء من 
اإلصــابــة التى تعرض لها فى 
وقــت سابق بشد فــى العضلة 
الــخــلــفــيــة، قــبــل أن يستبعده 
المدير الفنى من حساباته فى 

الفترة األخيرة.
وكـــــان الـــمـــديـــر الــفــنــى ضم 
عبدالله جمعة ومصطفى فتحى 
إلى قائمة الفريق لخوض مباراة 
ــبـــى االخــــيــــرة، وتــجــاهــل  انـ
ــم أيـــمـــن حــفــنــى  ضــ

للمعسكر.
عــــــــلــــــــى 
جانب آخر 
ــر  ــ ــي ــشــ ــ ت
ــل  ــدالئ ال
إلـــــــــــــى 

أن األمــور فى طريقها إلــى مزيد من 
التصعيد بين إدارة نـــادى الزمالك 
ومجلس إدارة اللجنة األوليمبية، بعد 
الهجوم الشديد الــذى شنه مرتضى 
منصور رئيس القلعة البيضاء على 
هشام حطب رئيس اللجنة األوليمبية 
بعد قـــرار األخــيــرة باعتبار اجتماع 
الجمعية العمومية للزمالك الذى عقد 

قبل أيام باطاًل.
ــة قد  ــي ــب ــم ــي ــلــجــنــة األول ــت ال ــانـ وكـ
أصـــدرت فيه بــيــاًنــا كشفت فيه عن 
نــيــتــهــا اســتــدعــاء مــرتــضــى منصور 
للتحقيق مــعــه، بسبب مــا اعتبرته 
إساءات بدرت من األخير بحق رئيس 

اللجنة األوليمبية وبعض قياداتها.
ــلـــف الــجــمــعــيــة  ــد أن مـ ــ ــؤك ــ ــم ــ وال
ــرة لــنــادى الــزمــالــك  العمومية األخــي
سيبقى أحد نقاط االشتعال بين إدارة 
القلعة البيضاء ومجلس إدارة اللجنة 
ــيــمــبــيــة، خــصــوًصــا أن األخــيــر  األول
ال يــعــتــزم اعــتــمــاد قــــرارات عمومية 
الزمالك كونها باطلة من وجهة نظر 

اللجنة األوليمبية.

الونش يقترب من تجديد عقده مع الكتيبة البيضاء

»الضرب تحت الحزام« شعار أزمة السوبر »المصرى السعودى«
شــهــدت الــفــتــرة الــمــاضــيــة حــالــة مــن الــجــدل 
المتواصل حــول لــقــاء كــأس السوبر المصرى 
السعودي، وبالتحديد فيما يتعلق بهوية المنافس 
ــذى سيواجه الــهــالل السعودى فى  المصرى ال

لقاء كأس خادم الحرمين الملك سلمان.
ــكــرة الــســعــودى عن  ــحــاد ال وعــقــب إعـــالن ات
االســتــقــرار على اخــتــيــار فــريــق نـــادى الزمالك 
لمواجهة فريقى الهالل واتحاد جدة السعوديين 
ــأس الــرئــيــس  ــ ــادم الــحــرمــيــن وك ــأس خــ عــلــى كـ
عبدالفتاح السيسي، توالت توابع ذلك اإلعالن 
ــرارًا  ــ ــدر اتــحــاد الــكــرة الــمــصــرى ق حــيــث أصــ
بالموافقة على خــوض األهلى المصرى اللقاء 
أمــام الــهــالل السعودى باعتبار الفريقين هما 
حامال لقب بطولتى الدورى فى مصر والسعودية 

الموسم الماضي.
إحراج سريع

لكن قرار اتحاد الكرة المصرى لم يلق أى آذان 
صاغية لدى نظيره السعودي، والذى أصدر بياًنا 
مطواًل أكد فيه أن الزمالك هو طرف المباراتين.

وأشار االتحاد السعودى إلى أن إدارة األهلى 
ــر فيما يخص تأكيد  لــم تتعاون مــن بــدايــة األم
موعد مواجهتها للهالل، وهــو ما دفــع االتحاد 

السعودى لصرف النظر عن اختيار األهلي.
توتر قائم

ــى أن  وألــمــح االتــحــاد الــســعــودى فــى بيانه إل

الموقف األخير للنادى األهلى المتعلق بمواجهة 
السوبر المصرى السعودى سيكون موضوًعا فى 
اعتبار المسئولين عن الكرة السعودية عند أى 

تعامل مستقبلى بين الطرفين.
ولم يفوت اتحاد الكرة السعودى الفرصة دون 
توجيه الشكر إلى مجلس إدارة نــادى الزمالك 
ورئيسه مرتضى منصور، معتبًرا أن األخير كان 
له دور فى إنقاذ الموقف من خالل اإلعالن عن 
استعداد ناديه عن خــوض لقائى السوبر أمام 

الهالل واالتحاد.
مكايدة واضحة

الغريب أن اإلعالن عن خوض الزمالك للقائى 
السوبر المصرى السعودي، تزامن مع الكشف 
عن تخصيص جائزة مالية ضخمة للفائز بكل 

لقاء من اللقاءين.
وأعلن الطرف السعودى رصــد مليون دوالر 
كمكافأة للفائز من مواجهة الزمالك والهالل 
ومثلها للفائز فى مواجهة الفريق األبيض أمام 

االتحاد.
ويمكن القول أن القرار المفاجئ بتخصيص 
هذه المكافأة الضخمة إنما جاء فى إطار 

محاولة »كيد« إدارة النادى األهلى ودفعها للندم 
على تفويت فرصة خوض لقاء السوبر المصرى 
السعودى وعــدم تجاوبها بالشكل الــالزم خالل 

مرحلة تحديد موعد اللقاء.
خلفيات حاضرة

والمؤكد أن حالة التوتر القائمة بين إدارة 
الــنــادى األهــلــى وتــركــى آل الشيخ رئــيــس هيئة 
الرياضة السعودية ورئيس االتحاد العربى لكرة 
الــقــدم كــان لها دور كبير فــى إصـــرار مسئولى 
االتحاد السعودى لكرة القدم على عدم خوض 
الفريق األحمر اللقاء أمــام الهالل، رغم إعالن 

اتحاد الكرة المصرى استعداد األهلى لذلك.
والــمــعــروف أن آل الشيخ يتمتع بنفوذ كبير 
ــحــادات الرياضية  جــًدا على إدارات كافة االت
فى المملكة، كونه المسئول األول عن القطاع 

الرياضى فى بالده.
وكذلك لم تكن تخصيص مكافأة مالية ضخمة 
للفائز بكل من اللقاءين ســوى حلقة فى إطار 
»الضرب تحت الحزام« والذى يتبادله آل الشيخ 
مع إدارة األهلى من آن آلخــر وبالتحديد منذ 

الخالف الشهير الذى وقع بين الطرفين.

 ضياء خضر

عوامل تضمن لـ«الشناوى«
3 حراسة الفراعنة أمام النيجر

 محمد الصايغ
ــرة الــقــدم  ــك ــى األول ل ــوطــن يـــواصـــل الــمــنــتــخــب ال
تحضيراته للمباراة الهامة التى ستجمعه مع منتخب 
النيجر يوم السبت المقبل ببرج العرب، والتى تأتى فى 
إطار الجولة الثانية للتصفيات المؤهلة لبطولة األمم 
األفريقية المقرر إقامة نهائياتها فى الكاميرون العام 

المقبل.
ورغم أن حدة الجدل بشأن اختيارات الجهاز الفنى 
للمنتخب لمباراة النيجر قد هدأت بعض الشيء، إال أن 
أجواء المنافسة داخل معسكر الفراعنة يتوقع أن تكون 
على أشدها، حيث سيحاول الالعبون وباألخص الجدد 

نيل ثقة المكسيكى خافير أجيرى مدرب الفراعنة.
ولــن يكون مركز حراسة المرمى بعيدا عن أجــواء 
تلك المنافسة فى وجــود 3 أسماء مميزة هم محمد 
الشناوى حارس األهلى ومحمد عواد حارس الوحدة 

السعودى ومحمود جنش حارس مرمى الزمالك.
ــر حــًظــا للمشاركة أساسًيا  ويــبــدو الــشــنــاوى األوفـ
فى مركز حراسة المرمى أمــام النيجر لعدة أسباب، 

نستعرضها فى السطور التالية..
قناعة ناجي

سيكون لــتــواجــد أحــمــد نــاجــى فــى منصب مــدرب 
حراس مرمى المنتخب دور فى زيادة فرص الشناوي، 
خصوًصا أن الــمــدرب األســبــق لــحــراس األهــلــى لديه 

قناعة تامة بحارس الشياطين الحمر.
وكان ألحمد ناجى دور كبير فى ترجيح كفة الشناوى 
خالل نهائيات مونديال روسيا، والتى شهدت مشاركة 
ــدور  ــى فــى أول مــبــاراتــيــن للمنتخب ب حـــارس األهــل
المجموعات، فيما تم منح الفرصة فى المباراة الثالثة 
واألخيرة للمخضرم عاصم الحضرى كنوع من التكريم 

له.
ويرى ناجى أن الشناوى هو أحد الوجوه المستقبلية 
لحراسة مرمى المنتخب، لذلك من المتوقع أن يواصل 

ترشيحه لشغل مركز الحراسة األساسى أمام النيجر.
حساسية ُمفتقدة

وفــى الــوقــت ذاتــه تبدو فــرص ظهور محمد عــواد 
أساسًيا مع المنتخب أمام النيجر ضئيلة إلى حد ما، 
خصوًصا وأن الحارس السابق لإلسماعيلى لم يشارك 

سوى فى مباراة رسمية واحدة حتى اآلن منذ 
انطالق منافسات الموسم الحالي.
ــواد حــمــايــة عرين  وتــولــى عــ

فــريــق الــوحــدة الــســعــودى فى 
المباراة التى جمعت األخير 
ــحــزم فى  أمـــس مــع فــريــق ال

أول جوالت الدورى السعودى 
ــتــى انــتــهــت بــتــعــادل الفريقين  سلبًيا، ولن وال

يخوض عــواد أى مباراة رسمية أخــرى قبل انضمامه 
لمعسكر المنتخب، ما يعنى أن جاهزية الشناوى تبقى 
األفضل مقارنة بحال عواد والذى يبتعد منذ فترة عن 

أجواء وحساسية اللقاءات الرسمية.
مغامرة خطرة

ــة وحــســاســيــة  ــجــاهــزي وبــالــنــظــر إلـــى مــســألــة ال
المباريات يبقى المنافس األقرب للشناوى فيها هو 
جنش حارس الزمالك، وإن كانت الكفة تميل لصالح 
حـــارس األهــلــى الـــذى خــاض مــبــاريــات أكــثــر بحكم 

مشاركته مع فريقه فى بطولة دورى أبطال أفريقيا.
ومن المستبعد أن يغامر الجهاز الفنى للمنتخب 

بمنح 
الــفــرصــة 

ــام  ــ ــنـــش أمـ لـــجـ
النيجر، خصوًصا أنها 

هى المرة األولى التى ينضم 
حــارس الزمالك فيها للمنتخب 

ــوطــنــي، فــضــاًل عــن أن الــمــبــاراة  ال
تكتسب حساسية كبيرة بالنسبة للجهاز 

الفنى وهــو مــا يــحــول دون اإلقـــدام على أى 
مغامرة فى التشكيل، خوًفا من تعرض المنتخب 
ألى نتيجة سلبية تزيد تعقد موقفه فى التصفيات 
األفريقية التى يحتل فيها ذيل المجموعة العاشرة 
بعد خــســارتــه فــى الــجــولــة األولـــى أمـــام منتخب 

تونس.

خوًفا من إغراءات المنافسين للظهير الصاعد.. 

حفنى

الونش

الشناوى

حمدى محسن غزال

الخطيب وتركى آل الشيخ
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تابعت بقدر هائل من االهتمام تفاصيل زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى للصين، 
وعلى رأسها لقاء القمة الذى جرى مع نظيره الصينى »شى جين بينج«، وهو اللقاء الذى 
أفردت له وسائل اإلعالم الدولية مساحة بارزة من تغطيتها، أشارت خاللها بالحفاوة فى 

االستقبال، فضاًل عن عقد اتفاقيات استثمارية واقتصادية وبعض المجاالت األخرى، 
األمر الذى يحفز على التوقف أمامها لقراءتها بصورة عميقة، فالرئيس السيسى ترجم 

بصورة عملية مفهوم قدرة الدولة المصرية على تنمية عالقاتها السياسية واالقتصادية 
مع الدول الكبرى، فما بالنا بالصين وهى ثانى أكبر قوة اقتصادية فى العالم ولديها أنشطة 

استثمارية ضخمة فى القارة األفريقية.
التوجه نحو الصين باعتبارها دولة صناعية كبرى، ينفى ما ترسخ فى أذهان العامة عن 

االستهانة بالمنتج الصينى والتقليل من جودته وقدرته على المنافسة، فالمنتجات 
الصينية هددت عرش المنتجات األمريكية، األمر الذى فتح المجال أمام حروب 

اقتصادية، وجدت مناخا لها فى وسائل االعالم.
 القمة التى جرت هى اللقاء السادس الذى يجمع الرئيسين »السيسى وبينج« منها أربعة 

لقاءات على مستوى الفعاليات الدولية، ولقاءين على المستوى الرسمى بين الدولتين، 
كما أنها القمة السابعة عشر بين قادة البلدين منذ أول لقاء جمع الرئيس جمال 

عبدالناصر وشو ان الى على هامش المؤتمر األفرو آسيوى الذى انعقد فى إندونيسيا 
بتاريخ 24 أبريل 1955.. أثناء الحرب الباردة بين أقطاب العالم وتشكيل قطب ثالث فى 

باندونج »دول عدم االنحياز والحياد اإليجابى«.

سيد سعيد يكتب:

 الوضع االقتصادى واالستقرار السياسى فى مصر حاليًا أفضل كثيرا مما كانت عليه الصين قبل 
نهضتها ونموها فى كافة المجاالت لكنها استطاعت االنطالق نحو بناء ثانى أكبر اقتصاد عالمى

مصر سوف تتولى رئاسة االتحاد اإلفريقى فى العام المقبل ويتطلع قادة وزعماء القارة 
اإلفريقية آماال كبيرة لتحقيق نجاح مماثل لما تحقق فى مصر خالل األربع سنوات الماضية

التوزيع مؤسسة األهرام

 اللقاءات تشير إلــى تطلع قــادة البلدين إلــى أهمية 
التعاون البناء لما للبلدين من مكانة إقليمية ودولية، إال 
أن هذه الزيارة تكتسب أبعاداً جديدة بالغة الداللة فى 
مسيرة العالقات بين مصر والصين، وكذلك فيما تحمله 
من مؤشرات بشأن المستقبل بالنسبة لمكانة البلدين فى 

منطقتيهما وفى النظام العالمى. 
الــزيــارة تأتى بالتزامن مع انعقاد المؤتمر الصينى 
ــذى يهدف من خــالل فعالياته ومشاركة  اإلفريقى، وال
زعــمــاء الـــدول اإلفريقية، إلــى تقديم الــدعــم فــى شتى 
المجاالت، خاصة أن الصين أدركت منذ وقت مبكر أن 
القارة اإلفريقية تمثل لها سوق جيدة لمنتجاتها، وساحة 
سانحة لالستثمار، لذا فإنها تسعى إلى الدعم والتعاون 
فى كل المجاالت داخــل دول القارة اإلفريقية وبالطبع 
مصر على رأس هــذه الـــدول باعتبارها بلدا مستقرا 

وجاذبا.
الــزيــارة تضمنت عقد الــعــديــد مــن االتــفــاقــيــات فى 
المجال االقتصادى ومراجعة المشروعات القائمة فعليا 
مع الصين، واالتــفــاق على مشروعات جــديــدة، خاصة 
أن الرئيس السيسى يــولــى اهتماما كبيرا بالشراكة 
االقتصادية مع الدول اآلسيوية، والتى من شأنها النهوض 
باالقتصاد المصرى ونقل خبرات تلك الــدول وتجاربها 
الناجحة فى النمو االقتصادى خالل سنوات قليلة وفى 
مقدمتها الصين التى أصبحت أكبر قــوة اقتصادية، 
وأصبحت تنافس الغول األمريكى على صدارة المشهد 
االقــتــصــادى، بعد أن نجحت فــى إزاحـــة دول عمالقة: 
كــالــيــابــان، وألــمــانــيــا، وروســيــا، لتحتل الــمــركــز الثانى 

اقتصاديا على مستوى العالم.
أمـــام هــذه الحقائق يصبح مــن المهم التوقف أمــام 
التجربة الصينية التى أصبحت نموذجا محفزا على 
تأمله بهدف االستفادة إلنقاذ االقتصاد المصرى من 
أمراضه المزمنة بسبب تعطيل اإلنتاج وفترات الفوضى 
التى استهدفت االستقرار والسعى لخلق بيئة طــاردة 

وليست جاذبة لالستثمار.
تنعقد قمة منتدى التعاون الصينى اإلفريقى فى بكين 
تحت عنوان التعاون المربح للجانبين.. التكاتف لبناء 
مجتمع أقــرب لمستقبل مشترك، وتبحث القمة تعزيز 
المشاركة الصينية اإلفريقية من خــالل االستفادة من 
البناء المشترك لخطة أطلق عليها مصطلح »الحزام 
والــطــريــق« وخــطــة التنمية المستدامة 2030، لألمم 
المتحدة، بــهــدف تحقيق الــتــعــاون المربح وفــتــح آفــاق 

جديدة للتنمية المشتركة بين الصين وبلدان إفريقيا.
القمة تأتى فى أعقاب تحركات دبلوماسية مكثفة، 
ــرة لحشد الــدول  قــامــت بها الصين فــى اآلونـــة األخــي
اإلفريقية فى مواجهة الحرب التجارية األمريكية، وقام 
الرئيس الصينى شيجين بينج بجولة إفريقية لتحقيق 
الهدف من الرغبة فى الحشد، تحركات الرئيس الصينى 
ــدا، وموريشيوس، إلى  شملت كال مــن: السنغال، وروانـ
جانب مشاركته فى قمة البريكس التى عقدت فى مدينة 
جوهانسبرج بجنوب إفريقيا، وذلك فى إطار التحضير 
للقمة اإلفريقية الصينية، التى يشارك فيها الرئيس 
عبدالفتاح السيسى حــالــيــا، وهــى مــن أضــخــم وأكبر 
األحــداث االقتصادية التى تشهدها العاصمة الصينية 

هذا العام.
عــلــى جــانــب آخـــر فـــإن الــصــيــن تـــرى فــى مــصــر أنها 
أصبحت قبلة رئيسية تمثل لها مفتاح للقارة اإلفريقية 

والعالم العربى، خاصة بعد أن استعادت دورها الريادى 
مرة أخرى منذ ثورة 30 يونيو، وبعد أن استطاعت الدولة 
المصرية التغلب على حصارها وعزلتها، باعتبار أنها 
أصبحت اآلن حاضرة وبقوة فى كل الفعاليات اإلفريقية 
واإلقليمية والعالمية، فضال عن جانب مهم فى سياق 
التصورات ذاتها، أن مصر سوف تتولى رئاسة االتحاد 
اإلفريقى فى العام المقبل، ويتطلع قادة وزعماء القارة 
اإلفــريــقــيــة آمـــاال كبيرة على قــيــادة الــرئــيــس السيسى 
لالتحاد اإلفريقى لتحقيق نجاح مماثل لما تحقق فى 

مصر خالل األربع سنوات الماضية.
ردود الفعل زيـــارات الرئيس تحظى بقدر هائل من 
االرتياح الشعبى، خاصة من المهمومين بالشأن العام، 
لما يحدث خاللها مــن أمــور لها مـــردود ايجابى، هذا 
االرتــيــاح حــدث أيضا عندما سافر الرئيس للمشاركة 
فى قمة بريكس التى عقدت فى مدينة شيامن الصينية 
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، هو أول رئيس عربى 
يحضر ويشارك فى تجمع اقتصادى بهذا الحجم الذى 
جرى، وتم استقباله فى تلك الزيارة بحفاوة بالغة، انتهت 
بتوقيع عدد من االتفاقيات االقتصادية واالستثمارية بين 
الجانبين من بينها اتفاقية بين وزارة االستثمار ووزارة 
التجارة الصينية لتنفيذ مــشــروع القطار الكهربائى، 

واتفاقية أخــرى لتنفيذ مشروع القمر الصناعى مصر 
سات 2، والذى سيتم تنفيذه بمنحة صينية قدرها 300 
مليون يــوان صينى، واتفاقية ثالثة للتعاون األمنى بين 
وزارة الداخلية المصرية ووزارة األمــن العام الصينية، 
وهـــذه االتــفــاقــيــات وجــد كــل ذلــك فــى إطـــار العالقات 
المتميزة المصرية الصينية فــى كــل الــمــجــاالت حيث 
تعمل الحكومة على االستفادة من التجربة الصينية فى 
مختلف المجاالت، وخاصة ما يتعلق بتوطين التكنولوجيا 
والتصنيع، والتنمية االقتصادية، والعمرانية، وغيرها من 

المجاالت.
تكمن أهمية التطلع للزيارة الحالية، ليس فى حجم 
االتفاقيات التى سيتم توقيعها فى المجاالت المختلفة، 
ــطــاقــات اإلبــداعــيــة  ــهــا بــاعــثــة عــلــى تحفيز ال لــكــن ألن
والقدرات الذاتية للمصريين لألخذ بالتجربة الصينية 
واالستفادة منها، وليس عن طريق نقلها كما هى، فلكل 
مجتمع خصائصه الذاتية، التى تختلف من دولــة إلى 
ــرى، لكن على األقـــل فــى نقل الــتــجــارب االنتاجية،  أخـ
والتوسع فى الصناعات الصغيرة وغيرها من األمــور، 
مثل الحث على العمل والــتــدريــب فــى شتى المناحى، 
خاصة أن مصر تسير بخطوات واثقة فى طريق اإلصالح 
ــصــادى واســتــطــاعــت بــنــجــاح أن تــتــجــاوز أصعب  ــت االق

المراحل التى مرت بها البالد، حيث تعرض االقتصاد 
المصرى لهزات عنيفة وأوشــك على اإلفــالس واالنهيار 
التام، أما اآلن فقد بدأت عالمات التعافى تظهر جلية، 
األمر الذى شجع دوائر االستثمار والمال فى العالم على 

التعاون مع الدولة. 
هذا يعنى أن الوضع االقتصادى واالستقرار السياسى 
فى مصر اآلن أفضل كثيرا مما كانت عليه الصين قبل 
نهضتها ونموها فى كافة المجاالت، ومع ذلك استطاعت 
ــطــالق نحو بــنــاء ثانى  الصين تحقيق الــمــعــجــزة، واالن
أكبر اقتصاد عالمى، وتدشين دولــة عمالقة سياسيا 
واقتصاديا وعسكريا، وحتى العنصر البشرى فقد كان 
يمثل عبئا رهيبا فى الصين، حيث يبلغ عدد السكان نحو 
مليار و400 مليون نسمة، إال أنهم نجحوا فى تحويل هذا 
العبء البشرى إلى ماكينات للعمل واإلنتاج، باإلضافة 
إلى تبنى سياسة سكانية صارمة ساهمت فى تخفيض 
النمو السكانى بشكل كبير مما ســاعــد خطط النمو 

واإلصالح االقتصادى.
 اإلنــجــاز الـــذى حــدث فــى الــصــيــن، يــدفــع فــى اتجاه 
التحفيز على التشجيع لوضع االقتصاد المصرى على 
الــمــســار الصحيح بعيدا عــن المسكنات، واألســالــيــب 
القاصرة التى كان يتم العمل بها على مــدار عدة عقود 

منذ أن بــدأ التوجه للتعامل مــع االقتصاد مــن منظور 
ســيــاســى، أو بمعنى آخـــر، اخــضــاع االقــتــصــاد لخدمة 
السياسة من منظور اشتراكى رغم التحول للسوق الحرة.

وبالرغم من أن الصين التزال ترفع شعار الشيوعية، 
إال أنها استطاعت أن تتجاوز المفهوم التقليدى لهذه 
األيديولوجية، لتقيم نموذجا خاصا بها يراعى متطلبات 
االنــدمــاج فــى المنظومة الــدولــيــة، وأصبحت تأخذ ما 
يالئمها من كل نظام بعيدا عن القوالب الجامدة، وأصبح 
هذا النهج يسود كل تعامالت الدول للحفاظ على هويتها 
من ناحية وتحسين األوضاع الداخلية من ناحية أخرى، 
وللتدليل على هــذه الحقيقة، علينا النظر إلــى الــدول 
الرأسمالية التى أصبحت تطبق العدالة االجتماعية 

بمفاهيم مختلفة.
ــدأه الرئيس  ــذى ب  بالعودة إلــى النموذج المصرى ال
عبدالفتاح السيسى بإطالق قطار اإلصالح االقتصادى 
يــراعــى كــل ذلــك فهو يبنى اقــتــصــاداً قائماً على أسس 
عصرية حديثة تأخذ بعين االعتبار سعر التكلفة وهامش 
الــربــح ومقتضيات الــعــرض والطلب، وظـــروف السوق، 
ــتــدرج وعـــدم الــلــجــوء إلى  ــى الــوقــت نفسه يــراعــى ال وف
الصدمات العنيفة، وحماية الطبقات الفقيرة من خالل 
برامج للحماية االجتماعية تأخذ أشكاالً متعددة بدءا 
من البطاقات التموينية، ومـــروراً بالدعم النقدى مثل 
برامج تكافل وكرامة، وانتهاء بالتدرج فى خفض الدعم 
على مدد زمنية محددة إلعطاء المواطنين فترة إلعادة 

التأهيل، وحتى تستقر السوق بشكل طبيعى.
إن أحد المحاور الرئيسية لإلصالح هو التركيز على 
مشروعات البنية األساسية بتنوع أشكالها، مثل إنشاء 
شبكة للطرق باعتبارها أهم مفاتيح جذب االستثمارات 
األجنبية، فال يمكن ألى استثمارات أن تأتى دون وجود 
شبكة طــرق وصـــرف صحى وكــهــربــاء ومــيــاه، ومناطق 
خدمات لوجستية، وهــو ما يتم تنفيذه حالياً من أجل 
تــوفــيــر البيئة الــالزمــة لــجــذب االســتــثــمــارات وإقــامــة 
المشروعات االقتصادية المختلفة لفتح فــرص العمل 
وتخفيض أعــداد البطالة، مــروراً ببناء المدن الجديدة 

وفتح الباب أمام الخروج من الوادى الضيق.
ــة الــمــصــريــة نــحــو التنمية وتحسين  ــدول خــطــوات ال
األوضاع االقتصادية، تتمثل فى خطوات جادة نحو إعادة 
بناء الجهاز اإلدارى المترهل ومكافحة الفساد، وتطوير 
تشريعات االستثمار، إلزالة كل المعوقات البيروقراطية 

أمام االستثمارات األجنبية واالستثمارات المصرية. 
هـــذه الــخــطــوات كلها تجعل مــصــر مــرشــحــة وبــقــوة 
لتأخذ نصيبها العادل بين الــدول، لذا فإن التعاون مع 
الصين والتواجد فى المنتديات العالمية بأجندة محددة 
األهــداف، سيحقق المطلوب من خطط التنمية، خاصة 
إذا علمنا أن الصين تعتزم إقامة العديد من المشروعات 
فــى إفريقيا خــالل الــســنــوات الــثــالث المقبلة، وتعتبر 
مصر هى المحور األساسى فى مبادرة الحزام والطريق 
ــط وإفــريــقــيــا، ولــذلــك فمن المتوقع  فــى الــشــرق األوسـ
جــذب استثمارات صينية ضخمة خاصة فى المنطقة 
االقتصادية لقناة السويس، ومناطق صناعية أخــرى 
مثل العين السخنة، باإلضافة إلى مشروعات العاصمة 
اإلدارية الجديدة وغيرها من المشروعات لتصبح مصر 
واحــدة من أكبر الــدول الجاذبة لالستثمارات الصينية 
مستقبالً بعد أن تم رفع مستوى العالقات بين البلدين 

إلى مستوى الشراكة االستراتيجية.

الصين ترى فى مصر قبلة رئيسية تمثل لها مفتاح الدخول للقارة اإلفريقية والعالم 
العربى خاصة بعد أن استعادت دورها الريادى مرة أخرى منذ ثورة 30 يونيو

السيسى يرفع العالقة 
مع الصين لمستوى 

الشراكة االستراتيجية 

الرئيس الصينى يحشد الدول 
اإلفريقية فى مواجهة الحرب 

التجارية األمريكية عبر جولة قام بها 
شيجين بينج شملت السنغال ورواندا 

وموريشيوس وجنوب إفريقيا.
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