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قريبـًا.. مستشفيات حكومية 
نموذجية بالمحافظات

إجراء انتخابات المقاعد الشاغرة بمجلس النواب 
فى 14 و19 ديسمبر.. والنتيجة 21 يناير

الجامعة األمريكية تعلن الفائز 
بجائزة نجيب محفوظ لألدب

خطط جديدة لمكافحة 
التهرب الجمركى

تواصل د. هالة زايــد وزيــرة الصحة والسكان  عقد سلسلة من 
االجتماعات المتواصلة لبحث اإلجــراءات الجارى اتخاذها لتنفيذ 
مشروع المستشفيات النموذجية، والذى يهدف إلى تجهيز وتشغيل 
مستشفى نموذجى بكل محافظة لتكون نواة لمشروع قانون التأمين 
الصحى الشامل الجديد، وتقوم بدور اإلحالة عند تطبيق القانون، 
حيث ستقدم تلك المستشفيات حــزمــة مــن الــخــدمــات الطبية 
المختلفة.. الجدير بالذكر أنه تم اختيار عدد 48 مستشفى على 
مستوى الجمهورية لتكون نموذجية منها 29 تابعة لــوزارة الصحة، 

و19 تابعة لوزارة التعليم العالى.

أعلن المستشار الشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية لالنتخابات إنه 
سيتم خالل الشهر الحالى إجراء االنتخابات التكميلية فى الدوائر التى 
كان يشغلها النواب الذين توفوا أثناء عضويتهم لمجلس النواب وهم النائب 
أحمد عبد التواب بدائرة طامية بالفيوم والنائب رفعت داغر بدايرة زفتى 
ــرة العريش بمحافظة شمال  بالغربية والنائب حسام الرفاعى عن دائ

سيناء.
وكشف رئيس الهيئة أن مجلس النواب طالب فى كتابه للهيئة بضرورة 
إعمال المادة رقم 108 من الدستور بضرورة إجراء انتخابات تكميلية لملء 
المقاعد الشاغرة للمجلس، مشيرا إلى أنه يجب أن يشغل المقعد بعد 60 

يوما من كتاب رئيس مجلس النواب.
وأشـــار إلــى أنــه سيتم إجـــراء االقــتــراع فــى الــخــارج يومى الجمعة 14 
ديسمبر 2018 والسبت 15 ديسمبر 2018 على أن تكون االنتخابات 
بالداخل يومى األربعاء 19 ديسمبر 2018 والخميس 20 ديسمبر 2018 

على أن تعلن النتيجة رسميا يوم 21 يناير 2019.
وحــث رئيس الهيئة الوطنية لالنتخابات أهالى الــدوائــر الثالث على 
ضــرورة التوجه لصناديق االقتراع والمشاركة فى االنتخابات التكميلية 

الختيار من يمثلهم خير تمثيل.

تعلن دار نشر الجامعة األمريكية بالقاهرة، عــن الفائز بجائزة نجيب 
محفوظ لألدب لعام 2018، يوم الثالثاء المقبل،  فى تمام الساعة السادسة 

مساء، فى القاعة الشرقية بالجامعة األمريكية بالقاهرة فى ميدان التحرير.
وتمنح جائزة نجيب محفوظ لــألدب كل عــام من قبل لجنة تحكيم، وهى 
عبارة عن ميدالية فضية وجائزة نقدية قدرها ألف دوالر، وتتم ترجمة ونشر 
الرواية الفائزة من قبل دار نشر الجامعة األمريكية بالقاهرة فى جميع أنحاء 

العالم.
الجدير بالذكر أن األديب نجيب محفوظ، رحب باإلعالن عن الجائزة ألول 
مرة عام 1996، وقال إن »اإلعالن عن هذه الجائزة التى تكرم األدباء واألدب 

فى العالم العربى هو الحدث األكثر متعة فى عيد ميالدى«.

كلف الدكتور محمد معيط وزيــر المالية عــددا من مساعديه بمتابعة 
كافة اإلجراءات لتنفيذ خطة تطوير مصلحة الجمارك، واستكمال األجهزة 
المتكاملة لتشغيل منظومة الفحص باألشعة، حيث يتوافر بالمنافذ حالياً 
87 جهازاً، وتم التعاقد على 100 جهاز آخر خالل العام الجارى، ومن 
المقرر إضافة 46 جهازاً فى عام 2020/2019، باإلضافة إلى استكمال 
تدبير التقنيات الحديثة المتمثلة فى كاميرات المراقبة، وأجهزة التتبع، 

ومنظومة األقفال اإللكترونية الذكية.
من جانبه أكد وزير المالية أنه جار التنسيق وصياغة خطط مكافحة 
التهريب الجمركى باالشتراك مع الجهات ذات الصلة، ويتم هيكلة وحدة 
الرقابة الداخلية وتطوير نظم الرقابة الداخلية لضبط العمل الجمركى، 
باإلضافة إلــى أنــه تم إنشاء وتفعيل منظومة إدارة المخاطر بالتعاون 
مع عــدد من المؤسسات الدولية، كما أنــه يتم العمل على تنفيذ برامج 
للتدريب لرفع كفاءة العاملين من خالل تطوير المعهد القومى للتدريب 
لضمان خطط التدريب المستمر، والتحديث المستمر للمحتوى العلمى 
لمواكبة التطور، مع انشاء منصة للتدريب عن بعد، وأضــاف  معيط أنه 
يجرى حالياً إعداد مشروع قانون جديد للجمارك، يتضمن كافة األحكام 
المرتبطة بتنظيم عمل مصلحة الجمارك، وكذا أحكام الضريبة الجمركية، 

واإلعفاءات واإلجراءات الجمركية، والعقوبات المتعلقة بالقانون.  

هالة

فى سرية تامة.. تدخلت شخصيات نافذة فى بعض 
الجهات العليا لـ»الطرمخة« على فضيحة جنسية بطلها 
شخصية سياسية شهيرة مع فنانة شابة دائما ما تثير 

الجدل حول مالبسها الساخنة وحفالتها الصاخبة.
الواقعة بدأت بقيام هذا الشخص السياسى  بالدخول 
بصحبة الفنانة الشابةـ  ألحــد الفنادق فى القاهرة، 
مريبة ومثيرة للشك حيث كــان كل منهما يمسك بيد 

اآلخر ممسكين.
ومما أثار الشك إلى جانب فارق السن بينهما وعدم 
وجود أى معلومات تشير إلى ارتباطهما بشكل رسمى، 
علم الكثيرون بــأن هــذا الشخص متزوج من شخصية 
ذائعة الصيت وكثيرا ما تظهر على الفضائيات، وقد 
التقطت كاميرات الفندق تسجيالت فيديو لهما، منذ 
دخولهما بهو الفندق وصعودهما إلى غرفة مًعا بعد أن 
استغل سلطاته فى حجز غرفة واصحطاب الفنانة التى 
تثير مالبسها القصيرة والعارية الكثير من عالمات 
االستفهام بين زمالئها فى الوسط الفنى خاصة فى 

الحفالت الخاصة التى تنظمها فى منزلها وفى األماكن 
العامة.

السياسى والفنانة، صعدا سوًيا إلــى إحــدى الغرف 
المجهزة الــمــزودة ببعض المشروبات والــطــعــام، وفى 
لحظة »محرجة« دخل رجال الشرطة واقتادوا السياسى 
الشهير والفنانة الشابة، إلى أحد األماكن فى هدوء ودون 
أن يشعر أحد من نزالء أو مرتادى الفندق، وبعد اتصاالت 
على أعــلــى مستوى مــع شخصيات رفيعة فــى الــدولــة 
إلخراجه من الورطة.. تم السماح لهما باالنصراف دون 
تصعيد تهمة ممارسة أعمال منافية لآلداب لهما حتى ال 

تتم اإلساءة التى ينتمى اليها هذا الشخص حالياً.
ــى لهذا السياسى الــذى ُيعرف  الواقعة لم تكن األول
أنـــه زيـــر نــســاء ومــحــب للفتيات الــصــغــيــرات وهـــو ما 
ُيــالحــظــه الــمــقــربــون منه فــى الــمــؤتــمــرات والحفالت 
بالتأكيد بــخــالف زيــجــاتــه الــمــتــعــددة ســـواء الرسمية 
ــى جــانــب قيامه بالنصب على إحــدى  أو الــعــرفــيــة، إل
ــة الــتــى  ــول مــصــري ــ ــن أصـ ــات مـ ــ ــيـ ــ الـــســـيـــدات األوروبـ
ــه منها   حــصــل منها عــلــى 2 مــلــيــون دوالر  بــعــد زواجــ

بأسابيع قليلة.

جهات مهمة تدخلت لـ»الطرمخة« على الفضيحة

ضبط سياسى شهير وفنانة شابة فى »أوضاع مخلة« داخل فندق خمس نجوم

االثنين القادم.. آخر موعد لتوثيق عقود العمرة
انتهت 440 شركة سياحية، من توثيق عقود 
العمرة بغرفة شركات السياحة، وجار إنهاء باقى 

اإلجراءات الخاصة بها فى وزارة السياحة.
ــم، عــضــو مجلس إدارة  ــراهــي وقـــال أحــمــد إب
الغرفة وعضو اللجنة العليا للحج والعمرة، إن 
الــشــركــات الموقع عليها جـــزاءات سيسمح لها 
بتوثيق عقودها حتى ال يفوتها الوقت، الفًتا إلى 
أن آخر موعد هو يوم االثنين 10 ديسمبر الحالى، 
ولكن ستوقع الشركة تعهًدا على نفسها بعدم 

تنظيم رحالت فى حالة استمرار الجزاء.
وأكــد عضو اللجنة العليا للحج والــعــمــرة، أن 
ضوابط العمرة لن تتغير كثيًرا عن العام الماضى، 
ــادة تــوزيــع  ولكنها ستختلف فــقــط فــى آلــيــة إعــ

التأشيرات.

وأضاف »إبراهيم«، أنه تم تقسيم الـــ500 ألف 
تأشيرة عــمــرة الــتــى حددتها مصر على شهور 
السنة، حيث تم تخصيص 200 ألف تأشيرة عمرة 
خالل الفترة من 15 نوفمبر الماضى إلى يوم 21 
يناير المقبل )موسم عمرة المولد النبوى( ومن 
يوم 21 يناير حتى نهاية شهر شعبان تم تخصيص 
200 ألف تأشيرة )عمرة رجب وشعبان( كما تم 

تخصيص 100 ألف تأشيرة لشهر رمضان.
وأشار »إبراهيم« إلى، أن تلك التأشيرات سيتم 
توزيعها بالتساوى على شركات السياحة المنفذة 
للعمرة، فيما سيتم حالًيا منح شركات السياحة 
التى ستنتهى مــن إجـــراءات توثيق عقود وكالة 
العمرة وتبدأ فى تنظيم الرحالت 100 تأشيرة 
لتعمل بها حتى يــوم 10 ديسمبر المقبل موعد 
انتهاء توثيق العقود، ثم يتم توزيع التأشيرات بين 

الشركات التى قامت بالتوثيق بالتساوى.

مهزلة.. مترو األنفاق يحرم الصحفيين والعسكريين من أنصاف التذاكر ويمنحها لقيادات كبرى فى وزارة النقل

فى مفاجأة غير متوقعة من أكثر المتشائمين، بأحوال 
الفساد وأوضــاع التجاوزات فى المؤسسات الحكومية، 
وذلــك بعد أن كشف مسئول بـــوزارة النقل عــن حقائق 
أشبه ما تكون بالفضائح، ومثال صارخ للفساد الحكومى، 
حيث أكــد أن جميع األكــشــاك الــمــوجــودة فــى محطات 
المترو عقب الزيادة األخيرة فى أسعار التذاكر، وتقوم 
ببيع التذاكر من منافذ هذه األكشاك،  التى استأجرتها 
قيادات ومسئولون كبار  بهيئة جهاز مترو االنفاق، ووزارة 
النقل، وحصلوا عليها بدون عقد أى مناقصات، ولكنهم 
استطاعوا أن يستأجروها من الباطن  ليكونوا هم المؤجر 

والمستأجر فى نفس الوقت.
وحتى هــذه الخطوة تعتبر المخالفة وحــالــة الفساد 
اإلدارى، روتينية لكن أن يقوم جهاز المترو وتحت علم  
هشام عرفات وزيــر النقل، ببيع التذاكر لهم بأقل من 
سعرها المعلن والمدون عليها، ليبيعوها لركاب المترو  
بثمنها المعلن عنه ويحصلون على الــفــارق النقدى هو 

األمر األشد واألكثر فسادا.
وقالت المصادر المسئولة إن هيئة جهاز المترو أرسى 
أكشاك بيع التذاكر فى المترو باألمر المباشر وبــدون 
مناقصات، لقيادات بــوزارة النقل والجهاز، يستأجرونها 
من الباطن، حيث يحصلون عليها بواقع 2 جنيه للتذكرة 
فئة 3 جنيهات، و3.5 جنيه للتذكرة فئة 5 جنيهات و4.5 

جنيه للتذكرة فئة 7 جنيهات، ما يهدر على خزينة الدولة 
أكــثــر مــن 6 ماليين جنيه يوميا متوسط فـــارق أسعار 
التذاكر بفئاتها الثالثة على مرتادى وركاب المترو البالغ 
عددهم فى اليوم أكثر من 5 ماليين، فى الوقت الذى لم 
يكن هناك جــدوى من وجــود هذه األكشاك، والتى اتخذ 
مسئولو وزارة النقل ومترو  األنفاق أنها تخفف الزحام 

على شبابيك التذاكر الرسمية بالمحطات.
يذكر أن وزير النقل كان قد أصدر قرارًا منذ شهرين 
بإلغاء أنصاف التذاكر التى كانت مخصصة لفئات 
الصحفيين والعسكريين من رجال الشرطة والقوات 
المسلحة، بدعوى تقليل خسائر مترو األنفاق والسكك 

الحديدية.

حصلوا على األكشاك فى المحطات من الباطن بدون مناقصات  ¿ التذكرة بـ»2 جنيه« والمكاسب بالماليين يوميًا

عمرو دياب فى أبوظبى وشرم الشيخ وهيفاء فى األردن واإلسكندرية
باألسماء واألماكن.. كبار النجوم يستعدون إلحياء حفالت رأس السنة

مــع اقـــتـــراب نــهــايــة الــعــام 
ــقــبــال الــعــام  ــى واســت ــحــال ال
الجديد 2019، يوصل عدد 
كبير مــن نــجــوم ونجمات 
الــغــنــاء فــى مصر والعالم 
ــم  ــه ــدادت ــع الـــعـــربـــى اســت
ــر مــن  ــيـ ــثـ ــكـ ــاء الـ ــ ــيـ ــ ألحـ
الــحــفــالت الغنائية فى 
إطــــــار مـــوســـم »رأس 
ــقــاهــرة  ــة« فـــى ال ــســن ال
وعـــــدد مـــن الــعــواصــم 

والمدن العربية.
البداية بالفنان كاظم الساهر الذى 
سُيحيى يــومــى )20 و21 ديسمبر( 
حــفــلــيــن فـــى »أوبــــــرا دبـــــي«، يــتــوجــه 
بعدها إلــى مدينة مسقط إلحياء 
حفلين فــى سلطنة ُعــمــان بتاريخ 
)26 و27 ديسمبر(، ومــن ثم إلى 
لبنان إلحــيــاء حفلين ليلة رأس 
السنة 2019، األول فــى »كازينو 

لبنان«، والثانى فــى »الــبــيــال«.. كما 
من المفترض أن يقدم القيصر 

ــالت  ــفـ ــحـ عــــــــددا مـــــن الـ
الغنائية فى بعض الدول 
ــة خــــالل شهر  ــي ــب األجــن

يناير 2019.
أما مريام فــارس فقد 
تعاقدت على إحياء حفل 
ليلة رأس السنة 2019 

فــى أبــوظــبــى، إلـــى جانب 
ــاب،  ــ »الــهــضــبــة« عـــمـــرو دي

حيث سُيحييان ســهــرة بداية 
ــد فـــى جــزيــرة  ــجــدي الـــعـــام ال

»المارية« فى أبوظبى، من خالل حفل 
ضخم سيكون حضوره مجانياً لعامة 
الجمهور، كما سُيحيى  عمرو ديــاب 
حفالً  يوم )30 ديسمبر( بشرم الشيخ.

ــد الـــمـــطـــرب عــاصــى  ــاق ــع بــيــنــمــا ت
الحالنى على إحياء حفل رأس السنة 
ــال« فــى العاصمة  ــ فــى فــنــدق »لــو روي
األردنــيــة عــّمــان، كما سُتحيى الفنانة 
هيفاء وهبى حفالً هــنــاك، علماً بأن 
هيفاء ستغنى فى »الكريسماس« بتاريخ 
)20 ديسمبر( فى حفل بأحد فنادق 

اإلسكندرية. 
فى هذا اإلطار ُيحيى المطرب تامر 
حسنى حــفــل رأس الــســنــة فــى شــرم 

الشيخ يوم )31 ديسمبر(.
ــرم فــســوف تــكــون ليلة  ــا نــجــوى ك أم
رأس السنة الجديدة نجمة المهرجان 
الكبير، الذى سيقام فى إمارة الفجيرة.

وسوف تقدم المغنية اللبنانية نوال 
ــى بـــيـــروت، ضمن  الــزغــبــى حفلين ف
احتفاالت ليلة رأس السنة الميالدية، 
على أن يكون حفلها األول فى فندق 
فينيسيا، أما الحفل الثانى فمن 
الــمــقــرر أن يــكــون فـــى صــالــة 

بافيون.
وأعلنت المطربة اللبنانية 
كارول سماحة عن تقديم حفل 
غنائى مع المطرب اللبنانى 

جوزيف عطية فى األردن.
بينما يحيى الفنان صابر 
الــربــاعــى حفل رأس السنة 
الجديدة بالقاهرة، وتشاركه 

الفنانة شيرين عبدالوهاب الغناء.

3
حفالت لكاظم الساهر 

فى دبى وسلطنة 
عمان ولبنان

هيفاء

معيط

عمروكاظم

  نسرين إمام 

  إسالم خالد 

  خالد عبدالرحمن 
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محمد طرابيه يكتب:

كارثة: تكليف فاروق العقدة مؤسس حساب صندوق مشروع النهضة اإلخوانى
باختيار المدير التنفيذى لصندوق 

مصر السيادى الجديد
محافظ البنك المركزى السابق قام بفتح حساب بنكى خاص تحت مسمى )مشروع نهضة 1

مصر( لتمويل مشروع النهضة اإلخوانى الذى تبناه »مرسى« فى برنامجه االنتخابى 

رقم الحساب الخاص بـ»مشروع نهضة مصر« هو 333/333 
و»العقدة« طالب رؤساء البنوك بفتح الحساب على وجه السرعة 

تحويل جميع التبرعات كان يتم فى يوم الخميس الثانى واألخير من كل شهر 
للحساب المفتوح لذات الغرض فى البنك المركزى برقم 3/82333/450/9

أرقام حسابات التبرعات 3/82333/450/9 بالجنيه المصرى وحساب رقم 36001304 بالدوالر األمريكى وحساب 
رقم 30500700100950070310 باليورو، وحساب رقم 1000107490002 بالجنيه االسترلينى

المعزول مرسى قام بإصدار قرار جمهورى بفتح حساب 
خاص باسم )حساب نهضة مصر( 

ويخطئ من يتصور أن السبب فى صدمتى من اختيار العقدة 
لهذه المهمة يعود إلــى التشكيك فى خبراته المصرفية، ولكن 
السبب يعود إلى أن األجهزة العليا فى مصر التى كان لها الدور 
األكبر فى هذا االختيار تجاهلت قضية مهمة للغاية تتعلق بقيام 
فاروق العقدة وقت وجود جماعة اإلخوان اإلرهابية فى الحكم أى 
خالل العام الذى شغل فيه المعزول محمد مرسى منصب الرئيس 
قبل أن تطيح به ثــورة 30 يونيو، بفتح حساب بنكى خــاص تحت 
مسمى )مشروع نهضة مصر( لتمويل مشروع النهضة اإلخوانى 
الذى تبناه المعزول محمد مرسى فى برنامجه االنتخابى والذى 
وضع األســاس له وأشــرف عليه خيرت الشاطر نائب أول مرشد 

الجماعة اإلرهابية.
 ويخطىء من يتصور أن هــذه المرة األولــى التى نكشف فيها 
عن هذه القضية الشائكة، أو أننا كنا نعلم بتفاصيلها وخشينا أن 
ننشر أى شىء عنهل وقت وجود مرسى فى السلطة، لكننى أفاجئ 
الجميع بالكشف عن أننى كشفت وفى نفس هذا المكان »العدد 
132 بتاريخ 10 أكتوبر 2012« التفاصيل الكاملة لهذه القضية 
وقت وجودهم فى السلطة ووقت أن كان الكثيرون ممن يصورون 
أنفسهم على أنهم ثــوار ضد الجماعة اإلرهابية حالياً رغم أنهم 
كانوا يخشون مجرد الحديث بسوء عن الجماعة ومرسى بل كانوا 

يعقدون الصفقات مع قيادات اإلرهابية فى الخفاء.
 ولمزيد من اإليــضــاح أشير إلــى أننى سبق أن كشفت أن رقم 
الــحــســاب الــخــاص ب » مــشــروع نهضة مصر » هــو 333/333، 
وكشفت أن العقدة طالب رؤســاء البنوك بفتح الحساب على وجه 
السرعة فى ذلك الوقت على أن يتم تحويل جميع التبرعات فى 
اليوم الخميس الثانى واألخير من كل شهر للحساب المفتوح لذات 

الغرض فى البنك المركزى برقم 3/82333/450/9.
فى هذا اإلطار علمنا بأنه فى ذلك الوقت تم فتح هذا الحساب 
بمختلف العمالت ومنها الجنيه المصرى فى كل البنوك العامة 
داخل مصر.. وبالدوالر فى نيويورك وباليورو فى فرنسا وبالجنيه 
ــنــدن.. وبــالــفــرنــك فى  اإلسترلينى فــى بنك أوف إيجيبت فــى ل

سويسرا.
أمــا أرقـــام حــســابــات الــتــبــرعــات بالعمالت فهى حــســاب رقم 
3/82333/450/9 بالجنيه المصرى. وحساب رقم 36001304 
بــالــدوالر األمريكى وحساب رقــم 30500700100950070310 

باليورو، وحساب رقم 1000107490002 بالجنيه االسترلينى.
وللعلم فإن المعزول محمد مرسى قام بإصدار قــرار جمهورى 
بفتح حساب خاص باسم )حساب نهضة مصر( ولمن ال يعلم فإن 
هذا االتفاق تم تحت ستار جمع التبرعات فى الداخل والخارج 

لتمويل مشروعات يتم نسبها بعد ذلك لمشروع النهضة اإلخوانى.
هذه الوقائع تدفعنا لطرح العديد من التساؤالت التى نتمنى أن 

تكون هناك إجابات وافية وشافية عليها:
هــل األجــهــزة العليا ومعها رئيس الـــوزراء المهندس مصطفى 
مدبولى لم تكن تعلم شيئاً عن هــذا الصندوق اإلخــوانــى عندما 
إختارت العقدة لتولى مهمة اختيار رئيس صندوق مصر السيادى 
الجديد، وبهذه المناسبة نشير إلى أن لجنة الخبراء التى يترأسها 
العقدة قد استقرت على 15 متقدما، يتم االختيار من بينهم، بعد 
فحص أوراق 220 تقدموا لرئاسة الصندوق، واستبعاد األجانب، 

ومن المقرر أن ينظر مجلس الــوزراء فى القائمة النهائية الختيار 
المدير التنفيذى خالل األسابيع القليلة القادمة.

وهنا نشير أيضاً إلــى أن الرئيس عبدالفتاح 
الــســيــســى، قــد عــقــد فــى 11 نــوفــمــبــر 2018، 
اجتماعاً مع المهندس مصطفى مدبولى رئيس 
مجلس الـــوزراء والدكتورة هالة السعيد وزيــرة 
التخطيط واإلصالح اإلدارى والمتابعة، وتناول 
ــدوق مصر  ــشــاء صــن االجــتــمــاع مــســتــجــدات إن
السيادى، وقد وجه الرئيس باالنتهاء من جميع 
ــدوق مــصــر الــســيــادى،  خــطــوات تشكيل صــن
وفقاً ألحــدث المعايير فى تأسيس الصناديق 

السيادية المماثلة على مستوى العالم.
ونسأل أيضاً: لماذا لم تقم الجهات العليا 
قبل أن تسند مهمة اختيار رئيس صندوق 
مصر السيادى لــفــاروق العقدة بسؤاله عن 
مصير صندوق مشروع نهضة مصر؟ وحجم 
ــواء داخــل  ــوال الــتــى تــم جمعها فــيــه سـ ــ األم
مصر أو خارجها؟ وكيف تــم التصرف فى 
هذه األمــوال؟ وهل هناك أية وسائل لتمكين 
مصر من الحصول على األموال التى أودعت 

باسم هذا الصندوق فى الخارج؟ ولماذا تتم االستعانة بشخص 

كــان من أشــد المتعاونين مع جماعة اإلخــوان وقــت وجودهم فى 
السلطة؟ وإذا كان العقدة محل ثقة من جانب القيادة السياسية 
وكافة الجهات المعنية فلماذا لم يتم تكيلفه بتولى 
مهمة المدير للتنفيذى للصندوق الجديد حيث 
إن رئيسته ســوف تكون د. هالة السعيد وزيــرة 

التخطيط واإلصالح اإلدارى؟!!
وهنا نؤكد أن ما نقوله حقائق ووقائع ثابتة ال 
يمكن ألحد أن ينكر وجودها؟ فهل تقوم الحكومة 
أو وزارة التخطيط بــإصــدار بيان رسمى لبيان 
أسباب اختيار فاروق العقدة لهذه المهمة لكشف 

الحقائق كاملة أمام الرأى العام.
الجدير بالذكر أن فكرة صندوق مصر السيادى 
تتلخص فى استغالل األصــول الغير مستغلة من 
مــوارد وإمكانيات الدولة والمتمثلة فى العقارات 
والشركات واألصول الثابتة واألراضى الفضاء التى 
بحيازة الشركات القابضة حيث تم حصر األصول 

الغير مستغلة والتى بلغ قدرها 4100 شركة.
ويؤكد الخبراء أن الهدف األســاســى فى تجارب 
ــدول األجنبية الخاصة بالصناديق السيادية هو  ال
إدارة فوائد وأرباح األصول الخاصة بالدولة ولكن فى 
التجربة المصرية الهدف األساسى يتمثل فى كيفية 

االستفادة من األصول المعطلة والتى ليس لها قيمة مضافة على 
االقتصاد المصرى.

ــى أن صــنــدوق مصر الــســيــادى هو  وفــى هــذا السياق نشير إل
صندوق ثــروة سيادية يضم األصــول المملوكة للدولة فى مصر 
برأس مال مرخص 200 مليار جنيه يتبع رئاسة الجمهورية. وقد 
وافق مجلس النواب موافقة نهائية على مشروع قانون الصندوق 
المقدم من الحكومة فى 16 يوليو 2018، وهــو الصندوق الذى 
يستهدف إدارة واستغالل األصول الدولة، ويمنح القانون المنشئ 
لــلــصــنــدوق الــجــديــد حــق تــأســيــس صــنــاديــق فــرعــيــة بــمــفــرده أو 

بالمشاركة مع الصناديق العربية.
وهنا أؤكــد على اتفاقى مع آراء الكثير من الخبراء والمحللين 
االقتصاديين التى تطالب بضرورة الفصل بين الملكية للدولة وبين 
اإلدارة التى ستتوالها شركة متخصصة تهدف إلى إنشاء شركات 
إنتاجية وشــراء حصص فى الشركات العالمية المتخصصة لنقل 
التكنولوجيا، كما فعلت كوريا الجنوبية إليجاد جيل جديد من 

الشركات العمالقة القادرة على النفاذ الى األسواق العالمية.
ــات متخصصة فقد بلغ عــدد األصــول  ووفــقــا لتقارير ودراســ
المبدئى 4150 أصالً ومعظمها من األراضى الفضاء واالستراحات 
ــان يستخدمها مهندسو الـــرى والـــزراعـــة. ومعظم هذه  الــتــى ك
األصــول »ثابتة« وهناك بعض األصــول المنقولة مثل المعدات 
واآلالت القديمة التى لم تستخدم بعد ويمكن بيعها فى المزادات 
واستخدام حصيلة البيع فى التطوير أو فى سداد جزء من عجز 

الموازنة.
وفى رأيى الخاص أن فكرة الصندوق فكرة جيدة للغاية ويمكن 
أن تحدث نقلة اقتصادية كبيرة فى مصر خالل المرحلة القادمة 
إذا خلصت النوايا وتم اإلبتعاد عن اإلجــراءات الروتينية ووجود 
رقابة مشددة من جانب كافة الجهات الرقابية واألمنية والسيادية 
فى مصر لمنع وجــود أى وقائع فساد قد تــؤدى إلهــدار عشرات 
الــمــلــيــارات على الــمــوازنــة العامة للدولة خــاصــة فيما بأسعار 
األراضــى واالصــول المختلفة.. كما نتمنى أن تكون هناك رقابة 
فعلية على برامج الصندوق التى تتجه نحو األنشطة االستثمارية 
فــى السياحة والتعليم، كبناء الكليات والــمــعــاهــد والــمــدارس 
التكنولوجيا الــمــتــطــورة، والــزراعــة خــاصــة عمليات استصالح 
األراضـــى والتصنيع الغذائى واالســتــثــمــارات المالية والعقارية 
وسيجرى تنفيذها خالل 3 أشهر منذ تاريخ الموافقة على قانون 

إنشائه.
ونتمنى أن يكون هناك مؤتمر شهرى يتم عقده وإذاعته على الهواء 
مباشرة الطــالع الشعب على كل جديد فيما يتعلق بــاألصــول التى 

تملكها الدولة ويتم التصرف فيها ليعرف الرأى العام الحقائق كاملة.

أصابتنى الدهشة والصدمة عندما قرأت األخبار الخاصة باختيار الدكتور فاروق العقدة 
محافظ البنك المركزى السابق لرئاسة اللجنة التى ستتولى االختيار من بين المرشحين 

المتقدمين إلدارة أول صندوق سيادى مصرى، وهو الصندوق الذى كشفت الدكتورة هالة 
السعيد، وزيرة التخطيط واإلصالح اإلدارى أن الدولة تستهدف من خالله االستثمار 

فى القطاعات االقتصادية التى تتميز بعائد استثمار مرتفع والتى من بينها قطاع 
البتروكيماويات واألدوية والسياحة.. وذكرت الوزيرة  أن لجنة استشارية تضم تحالف 

مكتب »ماكينزى« و»برايس ووتر هاوس« و»هانى سرى الدين« تعكف حاليا على إعداد 
النظام األساسى للصندوق السيادى ومن المقرر أن تنتهى اللجنة من أعمالها خالل األيام 

القادمة، ومن أبرز الشروط الحاكمة لعمل أول صندوق سيادى مصرى تجميد توزيعات 
األرباح لمدة 5 أعوام أو حق التصرف فى األصول بالشراء أو البيع.

لجنة استشارية تضم تحالف مكتب »ماكينزى« و»برايس ووتر هاوس« و»هانى سرى الدين« تعكف حاليا على إعداد النظام األساسى للصندوق3

مجلس الوزراء ينظر فى القائمة النهائية للمرشحين الختيار المدير التنفيذى خالل األسابيع القليلة القادمة

فكرة صندوق مصر السيادى تتلخص فى استغالل األصول غير المستغلة من موارد 
وإمكانيات الدولة والمتمثلة فى العقارات والشركات واألصول الثابتة واألراضى 

رأسمال الصندوق 200 مليار جنيه ويتبع رئاسة الجمهورية 

مجلس النواب وافق نهائيًا على مشروع قانون الصندوق المقدم من الحكومة فى 16 يوليو 2018 

مطالبات بضرورة الفصل بين الملكية للدولة وبين اإلدارة التى ستتوالها شركة متخصصة تهدف 
إلى إنشاء شركات إنتاجية وشراء حصص فى الشركات العالمية المتخصصة لنقل التكنولوجيا

تساؤالت نتمنى أن تكون هناك 2
إجابات وافية وشافية عليها:

هل األجهزة العليا لم تكن تعلم شيئًا عن هذا الصندوق 
اإلخوانى عندما اختارت العقدة لتولى المهمة الجديدة؟

ما مصير صندوق مشروع نهضة مصر؟ وحجم األموال التى تم 
جمعها فيه داخل مصر أو خارجها؟ وكيف تم التصرف فيها؟

هل هناك أية وسائل لتمكين مصر من الحصول على 
األموال التى أودعت باسم هذا الصندوق فى الخارج؟ 

لماذا تتم االستعانة بشخص كان من أشد المتعاونين 
مع جماعة اإلخوان وقت وجودهم فى السلطة؟ 

المقال المنشور  فى 10 أكتوبر 2012
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رغــم أن مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبدالعال، اليــزال يضع قانون 
اإلدارة المحلية فى »تالجة البرلمان«، علًما بأن هذا القانون ُيعول عليه كثيًرا 
فى مواجهة فساد وحــدات اإلدارة المحلية فى كل المحافظات والــذى وصفه 

»عبدالعال« بأنه »فساد تخطى الركب«.
فى هذا السياق كشفت مصادرنا المطلعة أن القانون لن يرى النور حتى 
بعد أن أعلن رئيس البرلمان فى بدايات العام الجارى أن انتخابات المجالس 
الشعبية المحلية التى سينظمها مشروع القانون الُمجمد، نهاية هذا العام 
وحتى اآلن لم يناقش المجلس القانون الجديد فى جلساته العامة كما أنه 
سيحتاج من 6 إلــى 9 أشهر بعد التصويت النهائى عليه وتصديق رئيس 
الجمهورية عليه لتصدر الئحته التنفيذية التى ستحتاج لفترة تمهيدية هى 
األخيرة بعد صدورها لتنفيذها وتقنين الكثير من األوضــاع التى سُتعد 

مخالفة للقانون الجديد.

يحسب عصام هالل أمين تنظيم مستقبل وطن على مستوى 
الجمهورية، على المهندس أحمد عز أمين تنظيم الحزب الوطنى 
المنحل، ألنه كان أحد رجاله قبل ثورة 25 يناير، إذ كان يشغل 
منصب أمين الحزب الوطنى فى مركز الحوامدية فى محافظة 

الجيزة.
التلميذ لم يكن نجيًبا كاألستاذ، فـــ»هــالل« عكس »عــز«، 
فعشقه للشو اإلعــالمــى يوقعه فــى كــل مصيبة ومصيبة، 
والتى كان آخرها تصريحاته المتضاربة إذ أعلن منذ قرابة 
شهرين أن حزب مستقبل وطــن، يستعد لخوض انتخابات 
المحليات_التى لــم يــصــدر قــانــون ينظمها حتى اآلن_ 
فى 6300 وحــدة محلية فى كل المحافظات، وعــاد بعد 
حوالى 60 يوًما ليؤكد أن الحزب يتواصل مع كــوادر فى 
كــل المحافظات للمنافسة على مقاعد فــى المجالس 
الشعبية المحلية فــى الــقــرى والــنــجــوع والــمــدن بواقع 
3200 وقـــام الــحــزب بتدشين نفس الــعــدد للوحدات 
الحزبية لالستحواذ على كافة المقاعد بحصة األغلبية 
المطلقة، وهنا وقع فى ورطتين ليس تغير األرقام فقط 
بــل أنــه نسى معلومة هامة وهــى أن عــدد الــوحــدات 
المحلية فى مصر يبلغ قرابة 4 آالف وحدة محلية، 
ولم يتعظ رغم أنه تلقى تأنيًبا من عدد من القيادات 
السياسية واألمنية فى وقت سابق بسبب ترويجه 
للمنافسات على االنــتــخــابــات بنظام المدرسة 
القديمة للحزب المنحل، لكن الــظــروف حالًيا 
تغيرت ولو أن التغير ظاهرى وليس جوهرى لكن 

لكل مرحلة مقتضياتها وربما رجالها.

مفاجآت مثيرة حول التعديالت الدستورية الجديدة

أسرار موجة الغضب ضد النائبة غادة عجمى 
فى »دعم مصر« و»مستقبل وطن« واإلعالم

جريدة »هاآرتس« اإلسرائيلية المقربة من »الموساد« 
تحتفل بالنائبة كرمز لتحرر المرأة فى العصر الحديث

فوجئ الكثيرون فى األوســـاط السياسية واإلعالمية 
بحالة الغضب الشديدة مــن النائبة غــادة عجمى عضو 
مجلس الــنــواب عــن المصريين فــى الــخــارج، فمنذ بداية 

دور االنعقاد الــرابــع للبرلمان 
والذى انطلق بداية شهر أكتوبر 
ــمــاضــى، تــم اســتــبــعــادهــا من  ال
ــوض انــتــخــابــات هــيــئــة مكتب  خـ
لجنة الــعــالقــات الخارجية على 
ــذى شغلته فى  مقعد الــوكــيــل، الـ
دور االنــعــقــاد السابق وعــلــى مدى 
عــام برلمانى كامل، وهــو المنصب 
الذى أعطى لتصريحاتها الصحفية 
واإلعالمية الكثيرة ثقل باعتبارها 
من قيادات المجلس وتحديًدا احدى 

اللجان النوعية األكثر تأثيًرا.
 قالت غــادة عجمى لمقربين منها 
أنــهــا لـــن تــخــوض االنــتــخــابــات ألنــهــا 
»زهــقــت« لــكــن كــعــادتــهــا فــى الجلسات 
الخاصة كشفت عن األســـرار الحقيقية 
وهى تلقيها تعليمات من أحد األشخاص 
النافذين فى الدولة بــأن دورهــا لن يكون 

على أعلى مستوى وأنها ستنزل عدة درجــات من سلم البرلمان، ورغم 
محاوالتها المستميتة للعودة للصعود إال أنها فشلت، خاصة أنها كانت 
تأمل أن تتولى منصب قيادى فى ائتالف األغلبية البرلمانية »دعم مصر« 
بعد تغيير رأس الحربة فيه وهــو المهندس محمد السويدى بالدكتور 
عبدالهادى القصبى، لكن خــاب أملها بعد تشكيل المكتب السياسى 

واستبعادها من الترشيحات فى اللحظات األخيرة.
ورداً على هذا »التهميش« قامت غادة بإطالق تصريحات هنا وهناك عن 
موضوعات عامة وتعقد جلسات مع أبناء الجاليات المصرية فى الخارج 
من الذين كانت تتهمهم فيما مضى بأنهم غير وطنيين ويعملون لمصالحهم 
الشخصية لتلتقى بهم فى مطاعم على نيل القاهرة وتقيم مأدبة عشاء على 
نفقتها الخاصة لهم وتلتقط صورًا معهم، كل ذلك بعد أن امتنعت نبيلة مكرم 
وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج، عن استقبالها فى مكتبها 
كما كانت تفعل خالل العامين الماضيين، وهو ما فسرته النائبة لمقربين أن 
بينها وبين الوزيرة »ما صنع الحداد« وهذه المشاكل لم تكن جديدة لتتقرب من 

أعداء الوزيرة وأعدائها هى نفسها فى السابق.
حاولت غــادة عجمى، التى كــان زوجها الــلــواء أحمد 
الحسينى يشغل منصب مساعد وزيــر الداخلية لحقوق 
اإلنسان، أن تتقرب من حزب مستقبل وطن والذى ُيمثل 
األغلبية البرلمانية كما أنه ُيسيطر على ائتالف األغلبية 
بعد تولى نائب رئيس الــحــزب منصب رئيس االئــتــالف، 
لكن الحزب رفض منحها أى منصب قيادى كما فعل قبله 
االئتالف، لتقف حائرة بين إحدى الجهات فى الدولة التى 
ُتدير الحزب الكبير من حيث عدد نواب الشعب المنتمين له.

وقبل منتدى الشباب العالمى فى شرم الشيخ، ُمنعت من 
السفر للمشاركة فيه، وذلك بالتزامن مع التنبية على عدد من 
وسائل اإلعالم من مواقع اخبارية وقنوات فضائية وتليفزيونية 
أرضية ومحطات راديو من نشر  أى خبر عنها أو لها أو صورة 
تكون فيها، لكنها لــم تهدأ حتى رُفــع عنها الحظر اإلعالمى 
لمدة 48 ساعة لُتعلن عن مشروع قانون لمنع ارتداء النقاب فى 
األماكن العامة، لُتقابل بسيل من الهجوم عليها فى مواقع التواصل 
االجتماعى، وسجل هاشتاج »ال لمنع 
النقاب« األعلى  تدويًنا فى موقع تويتر 
وبعده فيس بوك، بينما احتل هاشتاج 
المنتدى العالمى المرتبة الثانية، وهو 
مــا أغضب البعض مــن متخذى القرار 
فــأصــدروا تعليمات مــشــددة مــرة أخــرى 
بمنعها مــن الــظــهــور اإلعـــالمـــى بكافة 
أشكاله وأجبروها على التصريح فقط فى 
أحد المواقع اإلخبارية أنها تراجعت عن 

مشروع القانون ألسباب شخصية.
بينما حدث هذا فى مصر، كانت جريدة 
»هـــاآرتـــس« اإلســرائــيــلــيــة تحتفل بالنائبة 
البرلمانية كرمز لتحرر المرأة فى العصر 
ــذت الــجــريــدة الــمــقــربــة من  الــحــديــث، وأخــ
الموساد والحكومة اإلسرائيلية ُتمجد رؤيتها 
ــم تــتــقــدم فعلًيا  وفــكــرهــا، رغـــم أن الــنــائــبــة ل
لمجلس النواب بأى مستند عن مشروع قانون 
ــم يــخــرج عــن نطاق  مــنــع الــنــقــاب وأن األمـــر ل
التصريحات الصحفية واإلعالمية، وهو ما تكرر فى وقائع سابق لتقديمها 
مشروعات قوانين لتنظيم الجاليات والهجرة وحرمان الطفل الثالث فى 
األسرة من الدعم التموينى إللزام المواطنين بتحديد النسل، وكذلك عندما 
أعلنت عن مشروع قانون إلجبار المصريين فى الخارج على دفع ضرائب عند 

العودة لمصر.

خالل األسابيع األخيرة شهدت أروقة السياسة جداًل كبيرًا حول التعديالت الدستورية المنتظر 
إجراؤها فى النصف االول من عام ٢٠١٩، إلضافة عدد من المواد إلى قائمة التعديالت، منها عودة 

الغرفة الثانية للبرلمان وهى مجلس الشورى الذى من المقترح أن يسمى مجلس الشيوخ إال أن 
المعارضة داخل األحزاب والقريبة من دوائر صنع القرار تتحفظ على عودة الغرفة الثانية لسبب مالى 

إذ ستتحمل الدولة أعباء مالية فى ظل تضاعف عجز الموازنة العامة سنويًا.
ومن ضمن التعديالت المقترحة إلغاء القيد على سلطة رئيس الجمهورية ومجلس النواب فى عرض 

مادة معينة من الدستور لالستفتاء بهدف التعديل أكثر من مرة متتالية حتى إذا رفض البعض 
تعديلها فى المرة األولى، وكذلك تعديل المادة ٢٢6 التى تحظر تعديل الدستور إال بمزيد من 

الضمانات بشأن الحقوق والحريات ومدد الرئاسة. 
كما تتضمن التعديالت المقترحة حتى اآلن، تقليص مدة تولى رئيس مجلس النواب والوكيلين 

لمناصبهم ليكون انتخابهم كل دور انعقاد وليس كل فصل تشريعى أى يكون االنتخاب كل عام وليس 
كل ٥ سنوات، كما شملت التعديالت المقترحة، السماح بتعطيل صدور الصحف ووسائل اإلعالم 

بقرارات إدارية على أن يُنّظم القانون الحقًا كيفية الطعن عليها، وإباحة حل المجالس المحلية 
المنتخبة بقرار من رئيس الجمهورية بعد استيفاء إجراءات حكومية معينة، وتنظيم منح مساعدات 

مالية من الحكومة لألحزاب، وتغيير قواعد إشهارها لتتطلب مزيدًا من األعداد فى عضويتها، إال 
أن إجراء االستفتاء ال يتوقف على وضع حالة الطوارئ المعلنة على مستوى الجمهورية والتى تم 
تجديدها مؤخرًا لمدة 3 شهور إضافية، إذ لن يشترط رفع حالة الطوارئ إلجراء االستفتاء، فى 

الوقت الذى أجريت فيه من قبل انتخابات الرئاسة فى ظل فرض حالة الطوارئ.
وتوجد تخوفات بين أوساط السياسيين من احتمالية تأجيل االستفتاء عامًا أو عامين، أو إجرائه 

بالتزامن مع انتخابات البرلمان، وهو ما قد يواجه بعدم توافر مخصصات مالية إلجراء استفتاء 
دستورى واسع قبل انتخابات مجلس النواب عام ٢٠٢٠.
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إجراء انتخابات رئيس البرلمان 

والوكيلين سنوياً وليس كل 5 سنوات

إلغاء القيد على سلطة رئيس الجمهورية ومجلس 

النواب فى عرض مادة معينة من الدستور لالستفتاء 

بهدف التعديل أكثر من مرة متتالية

تعمل إحدى الجهات السيادية على تنفيذ ما توقعه أو طالب به رئيس مجلس النواب 
الدكتور على عبدالعال، فى 14 مايو الماضى، أثناء انعقاد الجلسة العامة للبرلمان، إذ قال 
»إننا بحاجة إلى ظهير سياسى وآخر للمعارضة، وهذا ما هو معمول به فى كل المجالس 
النيابية«، لكنه وضع تصور للمعارضة الجديدة إن جاز أن نطلق عليها، فقد قال إن »كثرة 
الحديث تعمل على تشتيت األفكار«، وهو ما يعنى أن األحزاب والكيانات السياسية التى 
ستفوز بجزء من التورتة ستتبع نظرية »المعارضة الصامتة« لمنع اإلزعاج، بحجة أنه 
»كلما توسعت المناقشة فى مشروع قانون معين يبتعد الناس عن جوهر الموضوع، وهو 

مش كالمى ده كالم دراسات علمية«، على حد ذكر رئيس المجلس.
 لم تنته رؤية »عبدالعال« عند هذا الحد بل وضع قيود أو حدود أو ربما شروط 

للشكل المطلوب للمعارضة، وهــى: »نريد 
ظهير سياسى وواحد يلعب دور المعارضة 

تحت القبة«.
ــبـــوءة فى  ــنـ ــا الـ ــه ــت ــواب وق ــ ــن ــ تــلــقــى ال
صــمــت إلـــى أن مـــرت األشــهــر ســريــًعــا، 
حيث تسربت أنــبــاء حــول قيام إحــدى 
الــجــهــات الــســيــاديــة بـــإعـــادة تشكيل 
حزبين على الهامش للنزول للملعب 
السياسى  بــقــوة كــأحــزاب ُمعارضة 
رغم أن قياداتها دعت سابًقا لتأييد 
الرئيس عبدالفتاح السيسى ومبايعة 

الحكومة فى أغلب قراراتها.
وقــع العطاء على حــزب الوفد 
العريق برئاسة المستشار بهاء 
الــديــن أبــوشــقــة رئــيــس اللجنة 

الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، وهو برلمانى ُمعين من قبل 
رئيس الجمهورية وكذلك نجله »محمد« كان المتحدث باسم الحملة 
االنتخابية لـ»السيسى« ويعمل كمستشار قانونى لــه رغــم انتهاء 
االنتخابات، بينما الحزب الثانى هو حزب المحافظين الذى ُيوصف 
بأنه بال طعم أو رائحة برئاسة رجل األعمال أكمل قرطام الذى 
نجح فى انتخابات برلمان 2015 على قائمة »فى حب مصر« التى 
كانت مدعومة من احدى الجهات السيادية والذى كان دوره فيها 
مقتصًرا على التمويل مقابل الحصول على مقعد داخل البرلمان، 
وكال الحزبين يتمتعان بتمثيل داخل مجلس النواب إال أن عدد 
نوابهما قليل ودورهــم شبه غائب خالل أدور االنعقاد الثالثة  
الماضية  من عمر المجلس وكذلك حتى اآلن فى دور االنعقاد 

الرابع.
إعــداد الحزبين للتواجد بالساحة السياسية على رأس عدد 
من القضايا أصبح أمرا واقعا بعد أن تم إعالم قياداتهم بخطة 
العمل والتى تبدأ بهيكلة البيتين من الداخل ثم بدء التصعيد 
ضد قرارات الحكومة والدخول فى معارك سياسية مع أعضاء 
حزب مستقبل وطن الذى ُيمثل األغلبية البرلمانية أو الظهير 

السياسى لرئيس الجمهورية، تحت قبة البرلمان.

 رغم  تصريحات 
رئيس مجلس النواب

شكوك حول موعد إجراء انتخابات المحليات

عصام هالل تلميذ أحمد عز يرتكب خطأ 
فاضحًا فى »الحزب الوطنى الجديد«

 تعليمات عليا
لتجهيز »الوفد« و»المحافظين« 

ليمثلوا دور المعارضة

استبعادها من 
خوض انتخابات 
الوكالة فى لجنة 

جهات عليا العالقات الخارجية
تمنع نشر 
أى أخبار أو 

صور لها

عبدالعال

أبوشقة

غادة

 خالد عبدالرحمن
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بالمستندات: محاكمة  
72 من ضباط وأفراد 

الشرطة فى قضايا تعذيب 
واستعمال القسوة

فضيحة بالصور.. وزيرة البيئة تتحدى تعليمات جهة 
سيادية وتستضيف السفير اإلسرائيلى على مأدبة عشاء

أصــدرت الهيئة العامة لالستعالمات 
تــقــريــًرا حــديــًثــا عــن سلسلة »دراســـات 
فــى حقوق اإلنــســان«، وتضمن التقرير 
ملخصا لتقرير نصف الــمــدة »الــوعــى« 
الــمــقــدم مــن مــصــر إلـــى مجلس حقوق 
اإلنسان بجنيف، والذى حرره المستشار 

عمر مروان وزير شئون مجلس النواب.
وفى إطار الحرص على التعاون الفعال 
مع آليات األمم المتحدة المعنية بحقوق 
اإلنــســان، فقد رؤى تقديم تقرير مصر 
لنصف الــمــدة »الــطــوعــى« لبيان مــا تم 
إنــجــازه بالفعل بعد مــرور نصف المدة 
الــمــقــررة قبل تقديم تقرير المراجعة 
الدورية الثالثة عام 2019، وخــرج هذا 
الــتــقــريــر بــعــد عملية تــشــاوريــة شاملة 
ضمت كــافــة الجهات الحكومية وغير 
الحكومية وممثلى المجتمع المدنى 
وذلك للتأكيد على جدية مصر فى تعزيز 

وحماية حقوق اإلنسان.
وقد جاء هذا التقرير فى 13 محورًا 
تناولت جهود مصر فى تنفيذ التوصيات 
الدولية فى مجال حقوق اإلنسان متمثلة 

فى الحقوق السياسية.
وكشف التقرير أنــه فــى إطــار حرص 
الدولة على تفعيل آليات الرصد والرقابة 
والــمــســاءلــة لــتــجــاوزات أى شخص من 
العاملين بهيئة الــشــرطــة عــلــى حقوق 
الــمــواطــنــيــن، فــقــد تــم إجــــراء الــعــديــد 
مــن المحاكمات الجنائية والتأديبية، 
وتــعــكــس اإلحــصــائــيــات فــى الــفــتــرة من 
عــام  2014 وحتى 2017 محاكمة عدد 

ــراد الــشــرطــة فى  ــ 72 مــن ضــبــاط وأفـ
وقــائــع أبـــرزهـــا )الــتــعــذيــب باستعمال 
قــســوة( وإدانــــة الــعــديــد منهم بأحكام 
نهائية، فضاًل عن قيام وزارة الداخلية 
بمحاكمة عــدد 31 مــن ضــبــاط وأفـــراد 
الشرطة تأديبًيا فى تجاوزات فردية لم 
ترق إلى المساءلة الجنائية، وذلــك كله 
يؤكد حــرص الــدولــة على مواجهة تلك 
التجاوزات الفردية، والتى تعد محدودة 
للغاية مقارنة بــأعــداد العاملين بهيئة 
الشرطة وحجم التعامالت اليومية مع 

اآلالف من المواطنين.
وُيعتبر التقرير الحكومى الذى اعتمد 
على بيانات رسمية من وزارة الداخلية 
وخرج عن مؤسسات رسمية وكتبه وزير 
معروف عنه الحيدة والوطنية، أنسب رد 
على أى واقعة تثار عبر اإلعالم أو مواقع 
التواصل االجتماعى حتى ال تكون هناك 
فرصة قنوات اإلخــوان للصيد فى الماء 

العكر وترديد الشائعات.
وكـــانـــت مــصــر قـــد خــضــعــت لعملية 
المراجعة الدورية الثانية خالل الــدورة 
العشرين لمجلس حقوق اإلنــســان عام 
2014، تلقت خاللها )300 توصية(، 
قبلت منها )223( بشكل كلى، و)24( 
توصية بشكل جزئى، بنسبة 82.4% من 

إجمالى التوصيات التى تلقتها.
واتــخــذت وزارة الداخلية حــزمــة من 
اإلجـــــراءات لتوفير الــرعــايــة الصحية 
واالجتماعية للمسجونين وأسرهم، وكان 
ــراءات تطوير غرف  مــن أهــم هــذه اإلجــ
الحجز، وصــرف معاشات ومساعدات 
لــعــدد 22956 مــن أســـر المسجونين، 
ــة ألبناء  وتــوفــيــر 16618 منحة دراســي

ــر مستشفيات  ــطــوي الــمــســجــونــيــن، وت
السجون.

خــالل فترة محاكمة رجــال الشرطة، 
وإعماالً لالختصاص الدستورى المقرر 

لرئيس الجمهورية، فقد أصــدر خالل 
الفترة من عام 2014 حتى منتصف عام 
2017 عدد 23 قرارًا بالعفو عن العقوبة 

استفاد منها 1072 محكوًما عليه.

الجدير بالذكر أن وزارة الداخلية قد 
واجهت قبل ثورة 25 يناير 2011، العديد 
من االتهامات حول انتهاكات سواء التى 
ارتكبها الــضــبــاط فــى أقــســام ومــراكــز 
ونقاط الشرطة وكذلك فى مقرات جهاز 
أمن الدولة سابًقا )األمن الوطنى حالًيا(، 
ــتــى تــورط  ــرز الــقــضــايــا ال ــ ــان مــن أب ــ وك
فيها رجـــال وزارة الــداخــلــيــة وخضعت 
لتحقيقات النيابة العامة هتك عرض 
أحــد سائقى الميكروباص وهــو عماد 
الكبير على يــد ضابط بأحد األقسام 
بينما تم تقييده وهتك عرضه بواسطة 
عصا، كذلك فــى عــام 2014 تــم تقييد 
فتاة تدعى »ريــم« وربطها فى عصا بين 
كرسيين وضربها على قدمها فى حين 
أنها معلقة بين الكرسيين الخشبيين وتم 
تصوير كال الحالتين بهواتف الضباط 

الذين قاموا بارتكاب التعذيب.
ومــن أشهر القضايا التى تــورط فيها 
ضــبــاط وأفــــراد الــشــرطــة، هــو تعذيب 
الــشــاب خــالــد سعيد، واتــهــامــه بابتالع 
لفافة بانجو فى اإلسكندرية، ما جعل 
شباب حركات 6 أبريل وكفاية ونشطاء 
ــوارع  ــشـ ــى الـ ــ ــوك لــلــنــزول إل ــ ــفــيــس ب ال
واالعــتــداء على المراكز الشرطية فى 
كافة أنحاء الجمهورية ما أدى النــدالع 
ــك بــخــالف عمليات  ثـــورة 25 يــنــايــر، ذل
االعتداء الفردية الكثيرة التى تداولتها 
الــمــحــاكــم بسبب قــيــام بــعــض الضباط 
واألفـــراد بالتعدى على مواطنين داخل 

وخارج مقرات الشرطة.
ولــم تنته الممارسات الفردية لرجال 
الشرطة إال أنها انخفضت عن ذى قبل 
بشكل مــلــحــوظ خــاصــة بــعــد أن كثفت 

أكــاديــمــيــة الــشــرطــة مــن دورات حقوق 
ــام وزارة الــداخــلــيــة  ــم ــت اإلنـــســـان، واه
بتدريب العاملين على حقوق اإلنسان 
وكيفية التعامل مــع المواطنين وفًقا 
للدستور والقوانين، ما أدى الستحداث 
إدارة عامة وإدارات فرعية فى الــوزارة 
متخصصة فــى حماية حقوق اإلنسان 
وتوعية الضباط ومراقبة أدائهم فى هذا 
الــشــأن، وهــو مــا عملت بالفعل الـــوزارة 
على ترسيخة انــطــالًقــا مــن سياستها 
ــمــصــارحــة والــمــكــاشــفــة  ــل الـــجـــديـــدة ل
واالعتراف باألخطاء واتخاذ اإلجراءات 
المتبعة فيها مع كل من تجاوز القانون، 
وهــو نهج تشكر عليه القيادة الشرطية 
ــذات وتــطــهــيــر نفسها  ــ فــى مــحــاســبــة ال
ــرك الــفــرصــة  ــت مـــن الـــداخـــل قــبــل أن ت
للمتربصين بالوطن لالتجار بقضايا 
فردية من خــالل تضخيمها عبر مواقع 
التواصل االجتماعى واإلعــالم الممول 
ــجــمــاعــات  ــن الـــــدول الـــمـــعـــاديـــة  وال مـ
المتطرفة وفى مقدمتها جماعة اإلخوان 
اإلرهابية مثل قنوات الجزيرة والعربى 
ــن.. الـــخ، فهى  ومكملين والــشــرق ووطــ
وسائل إعالمية مأجورة ممولة من قطر 
وتركيا لتخريب مصر وزعــزعــة األمــن 
واألمان وهو ما فشلوا فيه حتى اآلن رغم 
المحاوالت المستمرة والمستميتة إال 
أن الوعى العام لدى القيادة السياسية 
واألمنية والشعب أكبر من مخططاتهم 
الذى ترسمها وتنفذها أجهزة مخابرات 
هــذه الـــدول بــاالتــفــاق مــع دول أجنبية 
لها أطماع فى هــدم كل وجــه للحضارة 
البشرية فى مصر كما حدث فى العراق 

وسوريا واليمن وليبيا.

محاكمة 31 من ضباط 
وأفراد »الداخلية« 

تأديبيـًا بسبب تجاوزات 
فردية لم ترق إلى 

المساءلة الجنائية 

الهيئة العامة لالستعالمات والقومى لحقوق 
اإلنسان ووزير مجلس النواب يقدمون 

تقريرًا بالوقائع لألمم المتحدة

ياسمين تصطحب »جوفرين« فى حديقة 
السالم بشرم الشيخ وتشاركه فى زرع شجرة 

زيتون.. ومصادر: »بيتحقق معاها«!!

فى واقعة مثيرة لالشمئزاز، وتصرف غير مسئول، 
تسببت د. ياسمين فؤاد وزيرة البيئة فى وضع حكومة 
الدكتور مصطفى مدبولى فى حرج بالغ، أمام مؤسسة 
الــرئــاســة  والــجــهــات السيادية، وذلــك عندما أصــرت 
على مرافقة السفير اإلسرائيلى دافيد جوفرين عندما 
ــارة حديقة السالم بمدينة شــرم الشيخ  طلب منها زي
على هامش مؤتمر التنوع البيولوجى، الــذى عقد فى 
مصر ألول مرة فى تاريخه  فى الفترة من 13 وحتى 29 

نوفمبر الماضى برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى.
وزيــرة البيئة لم تكترث بالغضب الشعبى والعربى 
والدولى من االنتهاكات اإلسرائيلية بالشعب الفلسطينى 
ــوقــت الـــذى كــانــت تقصف  ــزل فــى غـــزة، وفـــى ال األعــ
ــهــم مــنــازل  ــات ــاب ــيــة وتـــحـــرق دب ــل ــي الـــطـــائـــرات االســرائ
الفلسطنيين، كانت وزيـــرة البيئة تستضيف السفير 
اإلسرائيلى على مأدبة عشاء فاخرة فى أحــد فنادق 
شرم الشيخ، ضاربة بالتعليمات والتوجيهات التى تلقتها 
من إحدى الجهات السيادية عرض الحائط، وفى عناد 
وتحد صــارخ للتعليمات وعــدم مراعاة مشاعر ماليين 
الــعــرب مسلمين ومسيحيين، والــمــواقــف الرسمية 
واالستنكار الدولى لالنتهاكات اإلسرائيلية، اصطحبت 
السفير االسرائيلى إلى حديقة السالم الشهيرة بمدينة 
شرم الشيخ  حيث قام بزرع شجرة زيتون وشاركته فى 
ذلك وزيرة البيئة وسط ضحكات وحالة سرور أصابت 

الكثيرين من الحضور بالدهشة والذهول.
المثير أن الــوزيــرة عندما سئلت عــن  دعــوة السفير 
االسرائيلى لحضور المؤتمر أكــدت أنــه مؤتمر دولى 
طبقا لمواثيق األمم المتحدة، وأن األمم المتحدة هى 
مــن اشــرفــت على دعــوة ممثلى 196 دولــة فــى العالم  
وربما يكون لها فى هذا الرد بعض المبررات المقبولة، 
لكن حرصها على استضافة السفير  ودعوته لتناول 
العشاء، ومرافقته فى جوالته بشرم الشيخ هو الشىء 
الخارج عن الموقف الرسمى  للحكومة المصرية تجاه 
تصرفات دولة اسرائيل  وانتهاكات للشعب الفلسطينى.

من جانبها أكدت مصادر مسئولة أن مؤسسة الرئاسة 
غاضبة من تصرفات وزيــرة البيئة واعتبرتها مجاملة 
مبالغ فيها، الفتة إلــى أن وزيـــرة البيئة خــالل األيــام 
المقبلة ستخضع لتحقيق من جهة سيادية عن هذه 
التصرفات، واألسباب التى دفعتها لذلك، على الرغم 
مــن تــحــذيــرات جهة سيادية لها بتجاهل اى دعــوات 

للسفير االسرائيلى واالكتفاء فقط بحضوره للمؤتمر.
يذكر أن مؤتمر التنوع البيولوجى الذى رأسته مصر 
ــة عربية وأفريقية  يعد من أكبر مؤتمرات  كــأول دول
األمــم المتحدة وشــارك فيه ممثلون من 196 دولــة فى 

العالم باإلضافة إلى  وزراء اإلسكان والصحة والبترول 
والصناعة من مختلف دول العالم لمناقشة القواعد 
ــاع القواعد  ــب ــالزمــة لــصــون الــتــنــوع البيولوجى وات ال
والمعايير العالمية عند استخراج المعادن والبترول 
وكذلك البنية التحتية وعند استخدام النباتات فى 
العقاقير الطبية أو عند إقامة أى مصنع فى مناطق 
ذات حساسية بيئية وتأثيرات ذلك على صحة اإلنسان، 
وأطلقت الحكومة المصرية من خالله مبادرة لدمج 
ثــالث اتفاقيات دولية خاصة بالبيئة وهــى اتفاقيات 
الــتــنــوع الــبــيــولــوجــى واتــفــاقــيــات الــتــغــيــرات المناخية 

والتصحر الرتباط االتفاقيات الثالث ببعضها وتأثيرها 
الــمــشــتــرك والــمــتــداخــل فــى حــيــاة الــشــعــوب، كــمــا أن 
االتفاقيات الثالث ستحقق استفادة للبشرية خاصة أن 
كل واحــدة منها تختص بجزء حيوى وفى نفس الوقت 
يؤثر على اختصاص االتفاقيات األخـــرى، فضال عن  
المؤتمر أكبر تمثيل وطنى حضره أكثر مــن 9 آالف 
مشارك، فضال عن حرص كل  فئات المجتمع المصرى 
فى المشاركة الفعالة فيه  فتواجد الشباب واألطفال 
ــالــمــدارس وممثلو الــحــكــومــات والمجتمع المدنى  ب

وأعضاء البرلمان وغيرهم.

.. أين اختفى مبلغ 60 مليون جنيه المخصص 
للدعاية لمؤتمر التنوع البيولوجى بشرم الشيخ؟!

عقب توليها الحقيبة الــوزاريــة للبيئة  اتخذت 
ياسمين فـــؤاد  العديد مــن الــقــرارات المصيرية 
كــان اهمها واخــطــرهــا، تعيين بعض المقربين 
منها فى مناصب هامة وحساسة بــالــوزارة، على 
الرغم من تحذيرات كثيرة ومتعددة من مسئولين 
وقــيــادات فى الـــوزارة من بعض هــؤالء األشخاص 
التهامهم بــالــتــورط فــى الــعــديــد مــن المخالفات 
ــة، كــان مــن بينها  التالعب فى  ــ المالية واإلداريـ
فواتير شراء قطع غيار السيارات التابعة للوزارة، 
واالستيالء عليها لكن الــوزيــرة كعادتها لم تسمع 
ــا اللى  ســوى لرأيها، وقــالــت بالحرف الــواحــد »أن

باختار رجالتى فى الوزارة«.
 وكــان أخطر الــقــرارات التى اتخذتها الوزيرة 
مؤخراً إسناد مهمة اإلشــراف على تنظيم مؤتمر 
التنوع البيولوجى العالمى الذى انعقد فى مدينة 
شــرم الشيخ على مــدار أسبوعين، بحضور 196 
ــدول  دولـــة و9 آالف مــشــارك وممثلين لجميع ال
فــى العالم طبقا لألمم المتحدة، لبعض هــؤالء 
ــرة البيئة،  ــ األشــخــاص الــمــقــر بــيــن جـــدا مــن وزي
وتــم تخصيص ميزانية 60 مليون جنيه للدعاية 
والتسويق للمؤتمر الــذى كــان مــن المفترض أن 
يروج للسياحة لمصر، والتسوق البيئى فى حديقة 
السالم من خالل عقد معرض عالمى تشارك فيه 
شركات كبرى لعرض منتجاتهم الصديقة للبيئة 
والتى كان سيدر دخال كبيرا بالعمالت األجنبية 

على الدولة ال سيما أن هــذا المؤتمر يعقد ألول 
مرة فى مصر والــدول العربية واألفريقية، إال أن 
كل هذه الترتيبات فشلت فشال ذريعا، ولم يحظ 
مؤتمر التنوع البيولوجى بالدعاية الكافية، والسبب 
أن المشرفين عليه لم يقوموا بالمهمة المكلفين بها 
على أكمل وجه، وهو ما أدى إلى تساؤل الكثيرون 
عن  أسباب عدم االستفادة من مبلغ  الـ»60 مليون 

جنيه« المخصصة للدعاية للمؤتمر؟ 
ولــذلــك نــســأل: هــل صحيح أن هــذا المبلغ تم 
تخصيصه لتطوير قطاع آخر فى الوزارة، واالكتفاء 
بالدعاية التى قامت بها األمم المتحدة فى الخارج، 
وفــى الــداخــل حكومة الدكتور مصطفى مدبولى 
عبر شاشات التليفزيون الحكومى، والدعوات التى 
تم إرسالها الى ممثلى الدول الـــ»196« عبر األمم 

المتحدة.
ــددا كبيرا مــن مسئولى الـــوزارة  المثير أن عـ
ورؤساء القطاعات اعتزموا إرسال مذكرة جماعية 
لمجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية وهيئة الرقابة 
اإلداريـــة للتحقيق فى عــدم حصول المؤتمر على 
الدعاية الكافية لــه، مؤكدين أن حضور الرئيس 
السيسى لحفل االفــتــتــاح، والكلمة الــتــى ألقاها 
وكانت مثار اهتمام العالم، هو األمــر الــذى حفظ 
ــم تــؤت  ــذى ل ــوجــه الســتــمــرار الــمــؤتــمــر، الـ مـــاء ال
جلساته الالحقة أيــة ثمار بسبب التقصير فى 

الدعاية له.

 خالد عبدالرحمن

 نسرين إمام

توفيق
مروان
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روشتة ذهبية لتفادى الجرائم اإللكترونية
ما أشكال الجرائم اإللكترونية؟ وما حجم مخاطرها على المستويين 

العالمى والمحلى؟ وهل القانون الجديد الذى أقره مجلس النواب 
كاف لقضاء على تلك النوعية من الجرائم؟ وما الروشتة التى يمكن 

من خاللها لألسرة والمجتمع تفادى وقوع هذه الجرائم. 
هذه التساؤالت وغيرها الكثير أجابت عليها دراسة مهمة للغاية 

صدرت مؤخرًا بعنوان »مكافحة الجرائم اإللكترونية بين القانون 
والدور المجتمعى« والتى أعدها  أسامة على قناوى الكاتب 

والمدرب المتخصص فى نظم المعلومات اإلدارية والتطوير 
المؤسسى، والتى تكشف الكثير من الحقائق والمعلومات حول هذه 

القضية المهمة.

الجرائم أشكال وألوان

القانون الجديد مكون من 45 مادة وهدفه حماية الحياة الخاصة وأمن المعلومات

مقترحات لألسرة لضمان استخدام سليم أمنيـًا وثقافيـًا ونفسيـًا
ــدراســة بعض المقترحات لــأســرة لضمان  قــدمــت ال

استخدام سليم من الناحية األمنية والثقافية والنفسية.
ــع األبـــنـــاء خـــاصـــة األطـــفـــال  - ضـــــرورة الــجــلــوس مـ
والمراهقين والــحــديــث معهم وتوعيتهم بــضــرورة عدم 
الكشف عن أى معلومات شخصية ألى شخص على شبكة 
اإلنترنت أو تبادلها معهم، خاصة االسم، أو العنوان، أو رقم 

الهاتف، وبيان المخاطر التى يمكن أن تترتب على ذلك.
- خلق جسور من التواصل بين األطفال وأولياء أمورهم، 
وغــرس الثقة بين الطرفين، ومــن خاللها إقناع األطفال 
بالحديث فــورا إلــى األم أو األب بــأى محاولة للتهديد أو 
اإلرعاج يتعرضون لها على شبكة اإلنترنت، سواء فى غرف 

الدردشة أو عبر البريد االلكترونى.
- توجيه األبناء إلى ضــرورة عدم مقابلة أى شخص تم 
التعرف عليه من خالل شبكة اإلنترنت، خاصة فى مواقع 
الدردشة أو المواقع التجارية التى تبيع المنتجات المحببة 
لهذه السن، وفى حالة االضطرار إلى ذلك، البد من وجود 
شخص بالغ مع االبن أو البنت لتفادى الوقوع ضحية أى 

عمل إجرامى.
- كثير من األطفال والمراهقين وضع صورا شخصية 
على أجهزة الحاسب أو مواقع االتصال االجتماعى، لذلك 
من الواجب وبدرجة عالية من األهمية إلغاء كافة الصور 
الشخصية من أجهزة الكمبيوتر، خصوصا صور الفتيات 
ــرة، وأهمية حفظها على وســائــط التخزين  ــراد األسـ وأفـ

الخارجية.
ال يحبذ شــراء أجهزة كمبيوتر تحتوى على كاميرات، 
فهناك طرق كثيرة يمكن أن يستخدمها المجرمون لتشغيل 
هذه الكاميرات دون علم الطفل أو المراهق، والتى يمكن 

فــى اآلونـــة األخــيــرة، وبــعــد دراســـة مستفيضة، أقر 
بمجلس النواب المصرى مشروع قانون مكافحة جرائم 
تقنية المعلومات والجرائم االلكترونية الــذى خرج فى 
خمسة وأربعين مادة، تناولت كل ما يتعلق بمراعاة حرمة 
الحياة الخاصة، وأمن المعلومات وخصوصيتها، وتقنية 
المعلومات المتداولة، وشدد القانون على المحافظة على 
سرية البيانات االلكترونية التى تم حفظها وتخزينها، 
وعــدم إفشائها أو اإلفــصــاح عنها بغير أمــر مسبب من 
إحــدى الجهات القضائية المختصة، أو أيــة بيانات أو 
معلومات متعلقة بالمواقع والحسابات الخاصة التى 
يدخل عليها المستخدمون، أو األشخاص، أو الجهات، 
وتأمين البيانات والمعلومات بما يحافظ على سريتها 
وعــدم اختراقها أو تلفها.. جدير بالذكر أن القانون 
ــرارات الــصــادرة بشأن طلبات  ــق ــراءات وال تضمن اإلجــ

حجب المواقع.
ولعل من المفيد أن نلقى الضوء حــول بعض النقاط 

المهمة التى تضمنها القانون، من خالل النقاط التالية:

- بالنسبة لمقدم الــخــدمــة: نــص الــقــانــون بوجوب 
المحافظة على سرية البيانات التى تم حفظها وتخزينها، 
وعــدم إفشائها أو اإلفــصــاح عنها بغير أمــر مسبب من 
إحـــدى الــجــهــات القضائية المختصة، ويــشــمــل ذلــك 
البيانات الشخصية ألى من مستخدمى خدمته أو أى 
بيانات أو معلومات متعلقة بالمواقع والحسابات الخاصة 
التى يدخل عليها هــؤالء المستخدمون، أو األشخاص 

والجهات التى يتواصلون معها.
- أمـــا بالنسبة لــلــذيــن يشكل الــدخــول إلـــى مــواقــع 
وحسابات خاصة هوس لديهم تحت مسمى القرصنة أو 
الهاكرز، فقد نصت إحدى مواد القانون صراحة على أنه 
يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن سنة، وبغرامة ال تقل عن 
50 ألف جنيه وال تجاوز 100 ألف جنيه، أو إحدى هاتين 
العقوبتين كل من دخل عمدا، أو دخل بخطأ غير عمدى، 
وبقى بــدون وجــه حق على موقع، أو حساب خــاص، أو 

نظام معلوماتى محظور الدخول عليه.
- أمــا إذا تعدت الخطورة من اختراق بهدف معرفة 

المعلومات إلى دور أخطر، فقد شدد القانون من خالل 
ــواده على أنــه يعاقب بالحبس مــدة ال تقل عن  إحــدى م
شهر، وبغرامة ال تقل عن 50 ألف جنيه وال تجاوز 100 
ألــف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أتلف أو 
عطل أو أبطأ أو اخترق بريدا الكترونيا أو موقعا أو 

حسابا خاصا بأحد الناس.
- ليس فقط على مستوى األشخاص، سواء الشخص 
بعينه أو األشخاص االعتبارية، فقد شــدد القانون فى 
مواده الرادعة مستوى أعلى من ذلم، فقد نص صراحة 
على أنه يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن سنتين وبغرامة 
ال تقل عن 50 ألف جنيه وال تجاوز 200 ألف جنيه، أو 
بإحدى هاتين العقوبتين كل من دخــل عمدا أو بخطأ 
ــه  حــق، أو تــجــاوز حــدود  غير عــمــدى وبــقــى بـــدون وجـ
الحق المخول له من حيث الزمان أو مستوى الدخول 
أو اختراق موقعا أو بريدا الكترونيا أو حسابا خاصا أو 
نظاما معلوماتيا يدار بمعرفة، أو لحساب، الدولة أو أحد 

األشخاص االعتبارية العامة أو مملوك لها أو يخصها.

أن تكشف عن صورهم أو صور بعض أفراد عائلتهم.
- إقناع األطفال والمراهقين بشراء كاميرات منفصلة 

إلشباع هواية التصوير لديهم.
- وضــع جــهــاز الكمبيوتر الــخــاص بــاألبــنــاء فــى مكان 
مكشوف بالبيت، مع ضــرورة مراقبة تصرفات األطفال 

والمراهقين عند استخدام اإلنترنت.
- قد يأتى الضرر للطفل من خالل رسائل على البريد 
اإللكترونى بشكل مستمر، ومن األفضل أن يكون البريد 
اإللكترونى للطفل أو المراهق مشتركا مع األب أو األم، 
وال يجب أن يترك الطفل أبدا حرية االطالع على الرسائل 
اإللكترونية بمفرده، وكذلك من األفضل عدم االشتراك فى 

المجموعات البريدية.
- تذكير األبناء باألضرار الصحية والنفسية لإلدمان 
ــمــرضــى عــلــى ألـــعـــاب اإلنـــتـــرنـــت، والـــتـــى مـــن أهمها  ال
اضطرابات فى النوم، وفشل على صعيد الحياة الخاصة 
أو الدراسة، وكسل وخمول وعزلة اجتماعية، إضافة إلى 
التوتر االجتماعي، وفقدان المقدرة على التفكير الحر، 

وانحسار العزيمة واإلرادة لديهم.
إن رفع درجة الوعى عند المستخدم الذين هو الحلقة 
األهم فى أمن المعلومات يعتبر حجر الزاوية، خاصة أن 
تلك الحلقة القوية التزال هى الحلقة األضعاف، التى تتيح 
للمخترقين والمهاجمين استغاللها لشن هجماتهم وتنفيذ 

اختراقاتهم اإللكترونية الخبيثة.
وعلى الشركات والــوزارات والمؤسسات أن تلعب الدور 
األهــم فى حماية منظومة المعلومات لديها، فينبغى أن 
تتصف أنظمة الحاسب اآللى لديها بثالثة عناصر تشكل 

فى مجموعةها مثلثا يطلق عليه مثلث CIA للحماية:

- وال شك فى أن األسرة المصرية بقيمها وأخالقياتها 
الفطرية السليمة القت - فى القانون الجديد - نصيب 
أكــبــر فــى الحفاظ على الهوية المصرية فقد تعرض 
القانون صراحة بمواده العديدة لهذه النقطة، لعل من 
أهمها أنه يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن ستة أشهر، 
وبغرامة ال تقل عن خمسين ألف جنيه وال تجاوز 100 
ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى 
على أى مــن الــمــبــادئ أو القيم األســريــة فــى المجتمع 
المصرى، أو انتهاك حرمة الحياة الخاصة، أو أرسل 
بكثافة العديد من الرسائل اإللكترونية لشخص معين 
دون موافقته، أو منح بيانات إلى نظام أو موقع إلكترونى 
لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته أو بالقيام بالنشر 
عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية 
المعلومات، لمعلومات أو أخبار أو صور وما فى حكمها، 
تنتهك خصوصية أى شخص دون رضـــاه، ســواء كانت 

المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة.
- ليس فقط العقوبات بالحبس أو بالغرامة أو بكليهما 

- فالحرف C من كلمة »Confidentiality«، والتى 
تعنى الموثوقية، ويقصد بها أن تكون المعلومة محمية من 

الوصول والقراءة غير المشروعة.
- والحرف I من كلمة »Integrity« والتى تعنى النزاهة 
والتكاملية، ويقصد بها أن تكون المعلومة التى سنحميها 
معلومة صحيحة غير مغلوطة، مما يعنى أنه يجب حمايتها، 
ليس فقط من محاولة الوصول غير المشروع، بل يجب أن 

نحميها أيضا من التعديل عليها والتغيير فى محتواها.
- والحرف A من كلمة »Availability« والتى تعنى 
الــتــوافــريــة، أى أن تــكــون المعلومة مــتــوافــرة حين يريد 
المستخدم أن يصل إليها، وأال تحجب عنه عند حاجته 

إليها.
هذه هى ثالثية الحماية، وقد سميت بـ CIA اختصارا 

ألول حرف من الكلمات الثالث.
وبذلك تكتمل منظومة الحماية، الشاملة ألمن المعلومات 
التى تتكون عناصرها من األضالع الثالثة المهمة: الضلع 
األول صـــدور قــانــون مكافحة جــرائــم تقنية المعلومات 
والجرائم االلكترونية، والضع الثانى التوعية المجتمعية 
األسرية فى التعامل مع تكنولوجيا المعلومات، والضلع 
الثالث الحماية الكاملة المؤسسية للمعلومات بتطبيق 
منظومة CIA، باإلضافة إلى ضرورة تبنى وتفعيل برامج 
حديثة إعالميا نطلق عليها »التوعية بأمن المعلومات«، 
ويجب على هذه البرامج أن تستهدف جميع العاملين فى 
المؤسسات الحكومية والخاصة على مختلف المستويات 
اإلداريـــة لرفع مستوى الــوعــى بأهمية أمــن المعلومات، 
والتعرف على أخطر التهديدات، وطرق التعامل معها فى 

مجال من أهم وأخطر المجاالت الحيوية والمتجددة.

ــواده الــحــق لجهة  بــل أعــطــى الــقــانــون بموجب إحـــدى مـ
التحقيق المختصة، متى قامت أدلة على قيام موقع يبث 
داخــل الــدولــة أو خارجها، بوضع أى عــبــارات أو أرقــام 
أو صور أو أفــالم أو أية مــواد دعائية، أو ما فى حكمها 
مما يعد جريمة من الجرائم المنصوص عليها بالقانون، 
وتشكل تهديدا لأمن القومى أو تعرض أمن البالد أو 
اقتصادها القومى للخطر، أن تأمر بحجب الموقع أو 

المواقع محل البث، كلما أمكن تحقيق ذلك فنيا.
ويبقى الــســؤال: هــل سيكون القانون كــاف للحد من 
القرصنة والجرائم االلكترونية، خاصة إن اقتصر على 
الموازنة بين العقاب وحجم الجريمة االلكترونية، والتى 
كــان يفترض أن يكرسها، بمعنى أن يتم تصعيد مدة 
السجن والغرامة كلما زادت تكلفة الجريمة، بالطبع، 
سيقلل تطبيق القانون النسب واإلضرار بشكل كبير كما 
يتوقع المختصون، ولكن يبقى دور المجتمع الحامى 
األول لخصوصية الــبــيــانــات والــمــعــلــومــات على شبكة 

اإلنترنت.

إجمالى خسائر العالم بسبب هذه الجرائم 
فى 2017 بلغ 650 مليار دوالر

أدى التقدم فى مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت إلى تغيير 
جــذرى فى مجاالت الحياة العامة، وأثــر  بشكل مباشر فى التعامالت 
اليومية فى حياة الــنــاس، فصار الحاسب اآللــى أســاس التعامل بين 
األشخاص والشركات والمؤسسات، بل مع ازدياد وتيرة التقدم العلمى، 
أصبح من المألوف أن تجد صــورة األشخاص وهــم يحملون الهواتف 
الذكية بين أيديهم ويجوبون العالم شرقا وغربا مبحرين فى عالم من 
المعلومات والبيانات الرقمية، صــورة أصبحت مألوفة تواكبها زيادة 
التوجه الستخدام شبكات المعلومات اإللكترونية بصفتها أداة اتصال 
عالمية، موفرة بذلك الكثير من السرعة والمسافات والجهد على 

اإلنسان.
ــادة أعــداد المتعاملين على شبكة المعلومات العالمية، بدأ  ومــع زي
أعــداء التكنولوجيا الدخول متخفين على شكل أشخاص اعتبارية، أو 
منظمات مجهولة، أو بانتحال صفة أشخاص وهيئات حقيقية، بدأوا 
بالدخول على معلومات وبيانات األشــخــاص تحت مــا يعرف عالميا 
بمفهوم »القرصنة اإللكترونية«، وهو مفهوم يشير إلى الولوج إلى شبكة 
المعلومات بشكل مستتر، بغية سرقة المعلومات والبيانات الشخصية 
للمستخديمن بغرض توظيفها فــى إحصائيات ومــؤشــرات قــد تتعلق 
بسلوك مجتمع ورؤيته خــالل زمــن معين، أو قد تأخذ منحنى أخطر 
فى إتــالف المستندات اإللكترونية أو مهاجمة جهاز الحاسب اآللى 
أو الهاتف الذكى بهدف تدميره، أو لتحقيق مكاسب مالية شخصية، 
مثل سرقة معلومات بطاقات االئتنمان، وتحويل األمــوال من حسابات 
مصرفية مختلفة إلى حساب معين، بل وصل األمر إلى ابتزاز الشركات 
العالمية وتهديدها بنشر المعلومات الخاصة بها، والتى تتمتع بطابع 

السرية، فى حال عدم قيامهم بدفع أو تحويل المبلغ المالى المطلوب.
ــقــارئ األمـــر، فثمة تشابه بين الجريمة  وحــتــى ال يختلط على ال
اإللكترونية والجريمة التقليدية، فاالثنان يشتركان فى وجــود طرف 

يسمى »مجرم« له دافــع الرتكاب الجريمة، وطــرف آخر هو »ضحية« 
والذى قد يكون شخصا طبيعيا أو شخصا اعتباريا، كذلك يشتركان فى 
معنى أداة ومكان الجريمة، وهنا يكمن االختالف الحقيقى بين نوعى 

الجريمة، ففى الجريمة االلكترونية تكون األداة ذات تقنية عالية، 
وأيضا مكان الجريمة الذى ال يتطلب انتقال الجانى إليه انتقاال 

فيزيقيا، ولكن فى الكثير من تلك الجرائم، فإن الجريمة 
تتم عــن بعد بــاســتــخــدام خــطــوط وشــبــكــات االتــصــال 

بين الجانى ومــكــان الجريمة.. ولــذلــك فالجريمة 
االلكترونية هــى كــل فعل ضــار يأتيه الــفــرد أو 

مجموعة عبر استعماله األجهزة االلكترونية، 
ويكون لهذا الفعل أثر ضار على غيره من 

األفــــراد، جريمة تــهــدف إلــى الــوصــول 
إلــى المعلومات بشكل غير شرعي، 

فسرقة المعلومات، أو االطــالع 
عليها، أو حذفها، أو تعديلها بما 

يحقق هــدف الــمــجــرم ليس 
بالشىء المشروع. وليس 

ــى األجــهــزة  الــوصــول إل
الــمــوفــرة للمعلومات 
وتعطيلها بالشىء 
المشروع، وكذلك 
الـــحـــصـــول على 
الـــمـــعـــلـــومـــات 
السرية للجهات 
ــخــدمــة  ــمــســت ال

لـــلـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا 
ــوك  ــن ــب ــمــؤســســات وال ــال ك

والـــجـــهـــات الـــحـــكـــومـــيـــة واألفـــــــراد 
وابتزازهم والحصول على مكاسب ليست بالشىء المشروع.

سرقة البيانات والمعلومات الشخصية للمستخدمين 
مهاجمة جهاز الحاسب اآللى أو الهاتف الذكى بهدف تدميره

سرقة معلومات بطاقات االئتمان وتحويل األموال من حسابات مصرفية مختلفة إلى حساب معين
ــدول أهمية الحفاظ على مجتمعاتها، والعمل  أدركــت ال
بكل جهد على توفير سبل آمنة لالستخدام الجيد للتقنيات 
المعلوماتية إلــى عمالئها، وتــحــرص أشــد الــحــرص على 
حصر استخدام هــذه التقنيات بشكل سليم، وفــى مجال 
الصالح العام للمجتمع، وذلك بسن القوانين المحافظة على 
خصوصية المعلومات المتداولة، من خــالل تنظيم العمل 
على شبكات المعلومات أو سن عقوبات مشددة وصارمة 
بحق مرتكبى الجرائم المعلوماتية التى تشمل جرائم انتحال 
الشخصية، والــقــذف والتشهير، والقرصنة اإللكترونية، 
وسرقة البريد االلكتروني، وغيرها، والسيما بعدما قرر 
خبراء إجمالى الخسائر التى تكبدها العالم جراء 
الجريمة االلكترونية فى عام 2017 بنحو 650 مليار 
دوالر، ومن المرجح أن يرتفع الرقم إلى أكثر من 
تريليون دوالر بحلول عام 2020، حسبما صدر 
من معرض ومؤتمر الخليج ألمن المعلومات 

»جيسيك«، المنعقد فى دبي.
ولــكــى تظهر الــصــورة بشكل أفضل، 
ــارئ بالهجمة  ــقـ يــجــب أن نــذكــر الـ
االلكترونية األوســع التى ضربت 
أكثر مــن 300 ألــف جهاز فى 
ــر مـــن 150 دولــــة عــام  ــث أك
2016، والــتــى لــم يعرف 
مـــــصـــــدرهـــــا حـــتـــى 
الــلــحــظــة، وسلطت 
هذه الهجمة، التى 
استعملت طريقة 
تــشــفــيــر بــيــانــات 
المستخدم مقابل 
فدية مالية، الضوء 
ــات  ــمـ ــجـ ــهـ ــى الـ ــ ــل ــ ع
االلكترونية فــى العالم 
وتــطــورهــا والــخــســائــر التى 

يمكن أن تنتج عنها.

 سحر محمود
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« تواصل كشف سلسلة المخالفات والتجاوزات  فى الهيئة المصرية للبترول «

وأوضـــح التقرير  وجــود مالحظات حول  
ــام الــهــيــئــة بــالــتــحــقــيــق فـــى  تــأخــر  ــي عـــدم ق
الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية 
»إيــجــاس«، فــى اعـــداد قــوائــم مالية مجمعة 
لشركاتها التابعة مثل غــاز مصر وجاسكو، 
بالمخالفة لــلــقــانــون، حيث إن الــشــركــة قد  

حققت صافى ربح نحو 362 مليون جنيه.
وأظـــهـــر الــتــقــريــر الــمــطــابــقــة مـــع الهيئة 
المصرية العامة للبترول، عن وجــود فروق  
اســعــار بنحو يزيد على مليار جنيه، مبالغ 
مقيدة بدفاتر الشركة على الهيئة، وما زالت 
محل فحص وبحث بــاألخــيــرة، كما أظهرت 
المطابقة مع شركة جاسكو عن فروق بنحو 
135 مليون جنيه، ونحو 128 مليون جنيه 
قيمة فــروق مشروعات ومحطات تخفيض 
مقيدة على الشركة بجاسكو، كما أوضــح 
التقرير أنــه تــم خصم مــا يــزيــد على 913 
مليون جنيه، غرامات عجز عن توريد كميات 
التصدير، وذلك من الوعاء الضريبى للنشاط 
اإلنــتــاجــى، وهــو محل خــالف بين مصلحة 
ــرى المصلحة  الــضــرائــب والــشــركــة، حيث ت
أن المحاسبة تمت على أعمال بيع محقق 
بقيمة تزيد على 110 ماليين دوالر، وهى 

أعمال تخضع للضريبة، ولم تدرج باإلقرار 
ــلــشــركــة، وبــلــغ مخصص  ــبــى ل الــضــري
الــمــنــازعــات والــمــطــالــبــات القضائية 
نحو 29.900 مليون جنيه، ولــم تقم 
الشركة بدراسة األعمار اإلنتاجية أو 

ــم تقم  ــول الثابتة، ول قيمة األصـ
بتحقيق الخطة المستهدفة 
بتوصيل الــغــاز الطبيعى 
للمنازل إال بنسبة %60، 
ــيـــث بــلــغــت أرصـــــدة  حـ
الــحــســابــات الــمــديــنــة 
بنحو 123.509 مليون 
جنيه،  بــزيــادة بنسبة 
18%، فى الوقت الذى 
حققت فــيــه  الشركة 
ــارة بــنــحــو 164  ــسـ خـ
مــلــيــون جــنــيــه، بسبب 
عدم التزامها بتصدير 

ــــى.  ــاز لــلــعــمــيــل »ب ــ ــغ ــ ال
جــــى. جــــى. إم«، ســوى 
بنسبة 49% مــن الخطة 

المستهدفة.
ــت الـــمـــالحـــظـــات  ــ ــت ــ ــف ــ ول
ــاك الــعــديــد من  ــى  أن هــن ــ ال
الــجــهــات الــحــكــومــيــة مــازلــت 
لديها مديونيات كبيرة لم يتم 
تحصيلها منذ ميزانية العام 
الــمــالــى 2015-2016، منها 
ــيــن جنيه  ــار و110 مــالي ــي مــل
مرحلة من سنوات سابقة، و5 
ــارات و878 مــلــيــون جنيه  ــي مــل
مـــديـــونـــيـــات شـــركـــات قــطــاع 
ــام والـــقـــطـــاع  ــ ــع ــ األعــــمــــال ال
الــعــام عــن مــســحــوبــاتــهــم من 

الــغــاز الطبيعى لعمالء امتنعوا 
عــن الـــســـداد، و60 مــلــيــار جنيه مديونية 
قطاع الكهرباء منها 22مليارا و600 مليون 
جنيه فــروق أسعار منتجات وفــروق أسعار 

تواصل »صوت الماليين« الجلقة الثانية فى 
كشف سلسلة التجاوزات والمخالفات التى 

رصدها تقرير اللجنة المشكلة من الجهاز 
المركزى للمحاسبات فى قطاعات الهيئة 

المصرية للبترول، خالل دول أعمال  الهيئة 
للعام المالى 2016 -2017، والتى 

طلبت اللجنة على الفور تنفيذ الهيئة إلزالة 
هذه المخالفات، باإلضافة إلى إيفاد الجهاز 

المركزى للمحاسبات بشأن ما تم التوصل 
إليه من تقارير المراجعة حفاظا على حقوق 

الدولة فى مستحقاتها لدى هذه الشركة.
وحصلت »صوت الماليين«  على نسخة  من 

تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات بشأن كل 
ما يتعلق من مالحظات ومخالفات، وأرقام 

حسابية خاصة بالهيئة العامة المصرية 
للبترول والشركات التابعة لها، وكان من أهم 

ما تم  رصده  فى الحلقة الثانية للتقرير، 
وقوع الهيئة فى مخالفات أبرزها  أن حصة 

الدولة  من الزيت الخام والمتكثفات  والغاز 
الطبيعى البالغة حوالى 38.516 مليون طن 

مازالت عاجزة عن تلبية االستهالك المحلى 
المتزايد من المنتجات البترولية والغاز 

الطبيعى حوالي87.1 مليون طن مقابل 
75.3 مليون طن عام 2016-2015  

والتى لم تمكن من استغالل كامل الطاقة 
التكريرية المتاحة بمعامل الهيئة البالغة 

حوالى 30.7 مليون طن لكل سنة مما اضطر 
الهيئة الى تدبير الفجوة فى االستهالك عن 
طريق شراء المتطلب من الشركاء األجانب 

ومن الخارج، االمر الذى اثر سلبا على تكلفة 
الدعم وزيادة العبء على موازنة الدولة.

ــون وســـوالر غير معترف بها من  ــول غــاز ون
تلك الشركات، باإلضافة إلى مبلغ نحو 43 

مليارات و517 مليون جنيه.
وأضــــاف الــتــقــريــر أن صــافــى التكاليف 
والمصروفات بلغ نحو 235529.7 مليون 
جنيه وهو رقم يمثل تجاوز فى االعتمادات، 
ــراره مــن مجلس  ــ ومــن المفترض أن يتم اق
الــنــواب حــيــث يمثل هـــذا المبلغ 82% من 
جملة مبالغ التجاوز فى  اعتمادات الهيئات 
العامة االقــتــصــاديــة المطوب إقــرارهــا من 
مجلس النواب البالغ قدرها نحو 385825.2 
مليون جنيه، و50% من جملة صافى تكاليف 
ومــصــروفــات الهيئة الفعلية خــالل السنة 
المالية 2016-2017، و85% من جملة الربط 
األصلى لتكاليف ومصروفات الهيئة خالل 

السنة المالية 2017-2016.
كما رصدت تقارير لجنة الجهاز المركزى 
للمحاسبات، وجــود خسائر فــى الهيئة  
ــف  ــي ــال ــك ــت ــى ال ــ ــاف فـــيـــمـــا يـــخـــص صــ
والــمــصــروفــات وجـــود خسائر فــروق 
العملة قيمتها نحو 23000 مليون 
جنيه تمثل قيمتها نحو 68.2% من 
جملة قيمة خسائر فـــروق العملة 
ــهــيــئــات  ــى تــحــمــلــتــهــا ال ــتـ الـ
العامة االقتصادية خالل 
الــســنــة الــمــالــيــة 2016-
2017 الــبــالــغ قيمتها 
ــو 33707.4  ــحــ ــ ن
ـــه،  ــنـــي ــون جـ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ مـ
ووجــود خسائر بيع 
أوراق مالية بلغت 
نــحــو 39.7 مليون 
جنيه لــم يقابلها ربط 
أصــلــى، بــاإلضــافــة إلــى ســداد 
الهيئة لــفــوائــد بلغت قيمتها 
نحو 17737.8 مليون جنيه 
مقابل ربط أصلى لها بلغ نحو 
4339.9 مليون جنيه بزيادة 
بلغت نحو 13397.9 مليون 

جنيه بنسبة %308.7.
وكشفت أرواق الجهاز المركزى 
للمحاسبات أن مصادر التمويل 
ــى للتحويالت الرأسمالية  ــذات ال
للهيئة خــالل الــعــام 2017-2016 
كانت األقل من بين مصادر تمويل 
التحويال حيث بلغ نحو 5 مليارات 
و157.4 مليون جنيه تمثل %1.5 
مــن االهمية النسبية بينما بلغت 
ايرداتا تحويلية رأسمالية نحو 149 
مليارا و647.7 مليون جنيه تمثل 
نحو 40.7%، والقروض طويلة األجل 
نحو 212 مليارا و427.6 مليون تمثل 
نحو 57.8%، وهى مالحظات سلبية 

عن أداء الهيئة.
وأضاف أن صافى ربح العام بلغ 

15مليارا و500مليون جنيه، وبمحقق فعلى بلغ 
820.1 مليون جنيه بنقص بلغ نحو 14مليارا 
و680.1 مليون جنيه بنسبة انخفاض %1790 
مــن إجمالى صافى الــربــح الــعــام، وبمقارنة 
المحقق الفعلى لصافى الربح العام للهيئة 
عن السنة المالية 2015-2016 فقد بلغ نحو 
10مــلــيــارات و824.2 مليون تبين انخفاض 
ــح الــعــام للسنة  المحقق الفعلى لصافى رب
المالية 2016-2017 بنحو 10004.1 مليون 
جنيه بنسبة انخفاض بلغت 1219.8%، حيث 
ترتب على انخفاض المحقق الفعل لربح العام 

مقرانة بالربط األصلى ما يلي:
ــذى آل  ــ - انــخــفــاض فــائــض الــحــكــومــة ال
إلى الخزانة العامة إلى نحو 738.1 مليون 
جنيه مقارنة بالربط األصلى الــذى بلغ نحو 
13950.1 مــلــيــون جــنــيــه بــنــقــص بــلــغ نحو 

13212 مليون جنيه بنسبة %1790.
ــروض  ــق -انــخــفــاض احــتــيــاطــى ســــداد ال
والمساهمة الفعلية الى نحو 82 مليونا مقابل 
نحو 1550 مليون جنيه بنقص بلغ نحو 1468 

مليون جنيه بنسبة %1790.
كما كشف تقرير المحاسبات ان قمية 
اإلهـــالك واالســتــهــالك مــن اجــمــالــى تمويل 
االستخدمات االستثمارية الفعلية للهيئات 
الــعــامــة واالقــتــصــاديــة للسنة المالية للعام 
الــمــالــى 2016-2017 الــبــالــغ  57645.7 

مليون جنيه مقابل 30694.1 مليون جنيه فى 
2015-2016، بلغ هذا اإلهالك واالستهالك 
نحو 20433.1 مليون جنيه، بينما بلغت تكلفة 
اصول ثابتة مستبعدة 1363.5 مليون جنيه، 
ــمــوارد األخـــرى للتمويل الــذاتــى 310.4  وال

مليون جنيه.
وتضمنت المالحظات التى رصدتها لجنة 
الجهاز الــمــركــزى للمحاسبات، عــن الهئية 
وعالقتها بالخزانة العامة للدولة خالل العام 
المالى 2016-2017، ان اجمالى ما وردتــه 
الهئية للخزانة العامة بلغ 21مليارا و130.1 

مليون جنيه، تمثل على النحوالتالى: 
ــائــض حــكــومــة 738.1 مــلــيــون جنيه،  -ف
وضرائب ورسوم 20 مليارا و373 مليون جنيه 

وضرائب الدخل 19 مليون جنيه.
فى حين حصلت الهئية من الخزانة العام 
خــالل العام المالى 2016-2017 على نحو 
115مليارا و468.4 مليون جنيه فى صورة 
منح وإعــانــات تمثل نحو 55.2% مــن جملة 
المنح واإلعانات التى حصلت عليها الهيئات 
العامة واالقــنــصــاديــة خــالل السنة المالية 
2016-2017 والبالغ إجمالى قيمتها  نحو 
209 مليارات و126.6مليون جنيه، وفى هذا 
الــصــدد تجدر اإلشـــارة إلــى أن قيمة المنح 
واإلعــانــات التى حصلت عليها الهيئة  تزيد 
على قيمة المنح واإلعـــانـــات الــتــى حصلت 

عليها العام السباق عليه فى 2016-2015 
ــذاك 51044.5 مليون جنيه  وبلغ قيمتها آن
ــيــون جــنــيــه بنسبة  بــنــحــو 644423.9 مــل

.%126.2
وعن موقف أرصدة العمالء وأوراق القبض 
والمدينون اآلخرون المستحقة للهيئة  وذلك 
فى اطار قيام اللجنة المكلفة مكن المركزى 
للمحاسبات بتحليل أهم بنود المركز المالى 
للهيئة فى 6/30 /2017  تبين زيادة أرصدة 
العمالء وارواقب القبض والمدينون األخرون 
المستحقة للهيئة الى نحو 433185.3 مليون 
جنيه فى 2017/6/30 مقابل 251130.1 
مليون جنيه فى 2016/6/30 بزيادة قدرها 
نحو 182055.2 مليون جنيه بنسبة %72.4، 
ــدة  ــود األرصــ ــن ــد شــهــدت كــطــافــة ب ــذا وقـ هـ
تزايدا باستثناء رصيد اإليــرادات المستحقة 
للتحصيل والحسابات المدينة على الشركات 
الــتــى شهدتن انخفاضا ورصــيــد االقـــراض 

الذى شهد ثباتا وذلك على النحو التالى: 
- العمالء 

- رصـــيـــدهـــم فـــى 2016/6/30  بلغ 
121357.3 مليون جنيه  

ــى 2017/6/30 بــلــغ  ــم فــ ــدهـ ــيـ - رصـ
201325.8 مليون جنيه بنسبة  زيــادة بلغت 

. % 66
- االقــــراض 26.8   فــى 2016/6/30 

مقابل 26.8% فى 30 /2017/6  
- إيــــرادات مستحقة التحصيل 530.8  
مقابل 386.1  بنسبة انخفاض قدرها 7.2 % 
- حسابات مدينة أخــرى بلغت 1237.5 
مــقــابــل 41279.3 بــنــســبــة زيـــــادة قــدرهــا 

. %3235.7
- حسابات مدينة على الشركات القابضة 
والشقيقة 25453.3 مقابل 23648 بنسبة 

انخفاض قدرها %7.
كما رصدت لجنة المحاسبات بشأن موقف 
االلتزامات غير المتداولة، فقد تبين زيــادة 
أرصــــدةو الــقــروض الـــى نــحــو 211595.4 
مليون جنيه فــى 2017/6/30 مقابل نحو 
65988.5 مليون جنيه فــى 2016/6/30  
بــزيــادة بلغت نحو 145606.9 مليون جنيه 
بنسبة 220.6%، كما تبين وجــود التزامات 
ضريبية مؤجلة بلغت نحو 252.6 مليون جنيه 
لــم يقابلها رصــيــد فــى 2016/6/30، منها 
592.3 مليون جنيه قورض طويلة األجل من 
جهات أخرى، فى 2016 مقابل 434.7 مليون 
جنيه فــى 2017 بنسبة انخفاض %265.6 
وقــروض من البنوك األخــرى بلغت 2772.1 
مليون جنيه مقابل 149131.4 مليون جنييه 
فــى 2017  بنسبة زيــــادة 528% وقـــروض 
خارجية بلغت 37675.2 مليون جنيه مقابل 
62059.3 مليون جنيه بنسبة زيــادة %64.6 

أما االلتزامات فبلغت فى 2017.       
ــح التقرير المحاسبى أن مــن أهم  وأوضـ
المخالفات انخفاض صافى الربح المحقق 

فعليا بنحو 14.680 مليار جنيه للعام المالى 
2016-2017 بنسبة 94.7% عــن المعتمد 
بالموازنة حيث بلغ صافى ربح العام المحقق 
فعليا طبقا للحساب الختامى نحو 820.199 
مــلــيــون جنيه بينما بــلــغ صــافــى ربـــح الــعــام 

المعتمد بالموازنة 15.5 مليار جنيه.
وأشـــار التقرير إلــى أن المحقق الفعلى 
من إيــرادات النشاط الجارى بختامى السنة 
المالية 2016-2017 بلغ نحو 382.237 
مليار جنيه بــزيــادة قدرها 132.863 مليار 
جنيه عــن المعتمد البالغ 249.374 مليار 
جــنــيــه، وقـــد تضمنت تــلــك اإليـــــرادات مبلغ 
100.703 مليار جنيه إثبات حصة الهيئة فى 
الشركات المشتركة من الخام والمتكثفات 
والـــغـــازات الطبيعية والــمــســالــة ولــه مقابل 
خـــامـــات ووقـــــود وقــطــع غــيــار بــمــبــلــغ نحو 

52.056 مليار جنيه.
ــاء فــى الــتــقــريــر أيــضــا مــن مالحظات  وجـ
أن هــنــاك تــداخــال فــى اختصاصات الهيئة 
ــرول والـــشـــركـــة الــقــابــضــة  ــت ــب ــل ــة ل ــمــصــري ال
لــلــغــازات الطبيعية »إيـــجـــاس« فيما يخص 
نــشــاط الــغــاز الطبيعى حــيــث تــدفــع الهيئة 
ــجــاس«  ــاء وتــكــالــيــف ســنــويــة لــشــركــة »إي أعــب
نظير اإلدارة واإلشـــراف على كامل الشبكة 
بلغت نحو 3 مليارات جنيه خالل عام 2016 
ــه مــن المتعين أن نشاط  -2017 خــاصــة أن
الغاز وعوائده يجب أن يعود لشركة »إيجاس« 
وفًقا لقرار إنشائها رقم 1009 لسنة 2001 
هذا فضال عن أن نشاط تصدير الغاز تقوم 
بــه الشركة »ايــجــاس« فواتير - متحصالت 
- عمالء ويقتصر دور الهيئة على تسجيل 
المبيعات بقيم إجمالية وفقا لما يرد إليها من 

شركة »إيجاس«.
كــمــا كــشــف الــتــقــريــر أن حــســاب التكوين 
االستثمارى  تضمن مبالغ  ال يقابلها  اعماال 
منفذة فعليا ومــعــاله لحساب دائـــن وشــراء 
أصـــول بنحو 51.367 مليون جنيه نتيجة 
إثبات المدرج بالموازنة االستثمارية بغض 
النظر عن المنفذ الفعلى بالمخالفة للنظام 

المحاسبى الموحد.
وتضمنت المالحظات أن كميات الخام 
المتاحة للتكرير بلغت حوالى 25 مليون طن 
تمثل 65.79% مــن طــاقــات معامل التكرير 
المصرية البلغة نحو 38 مليون طن لكل سنة 
منها نحو 5 ماليين طن طاقة معمل ميدور 
المملوك للهيئة وشركاتها.. باإلضافة إلى 
ارتفاع نسبة المنتجات الثقيلة واألقــل سعرا 
مثل الــمــازوت إلــى 40.9% من ناتج التكرير 
نتيجة النتهاء العمر االفتراضى للعديد من 

معامل التكرير.
كما كشف التقرير تهالك العديد من أدوات 
الصيانة ومعدات معامل التكرير وقلة كفاءة 
التشغيل، وهـــو مــا يتناقض مــع احتيجات 
ــا يـــؤدى إلــى  ــمــازوت، م ــل ــســوق المحلية ل ال

استيراد كميات كبيرة منه لتعرويض العجز.

استمرار خسائر الهيئة بسبب 
عجز المنتجات البترولية 
والغاز الطبيعى عن تلبية 
السوق المحلية واللجوء 

لالستيراد بالمليارات 

تباطؤ إجراءات الهيئة فى 
دراسة قيمة األصول الثابتة  

للشركات التابعة تسبب 
فى خسائر 30 مليون جنيه 

غرامات قضائية 

تأخر الهيئة فى 
إجراءات  تقاضى 

العمالء الممتنعين عن 
السداد يحرم خزينة 

الدولة من مليار و600 
مليون جنيه  

إهدار 913 مليونا فى  خصومات وغرامات بسبب عدم االلتزام بالكميات المصدرة 
مليار جنيه فروق أسعار تائهة  بين دفاتر الهيئة وشركة »إيجاس« 

 نسرين إمام

ارتفاع نسبة المنتجات الثقيلة واألقل سعرا مثل المازوت نتيجة انتهاء العمر االفتراضى لمعامل التكرير 

)2-2(
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  طارق شوقى يعترف:
ال أستطيع استبعاد 

موظف فاسد أو فاشل 
حتى لو ثبت تآمره على 
الوزارة وعلى البلد كلها

لم يتم وضع خطة 
أو مسودة للتطوير 

ومنهجية التعليم 
مازالت تعتمد 

على التلقين 
والتكرار والحفظ 

وليس الفهم

 مصر تحتل المركز 135 
فى جودة التعليم من 

بين 138 دولة وخريجو 
الجامعات اليجيدون 

القراءة والكتابة

فى زمن حوت األحياء ووحش 
الكيمياء وفارس اللغة العربية

انتشار السناتر وغياب 
الطالب عن المدارس 

والغش الجماعى
على الرغم من بــدء تطبيق 
المنظومة التعليمية الجديدة 
ــارى، ولكن  ــام الـــجـ ــع خـــال ال
مازالت الظواهر السلبية التى 
يعانى منها التعليم المصرى 
قائمة، وفــى مقدمتها تفشى 
ــاب الـــطـــاب عن  ــي ظـــاهـــرة غ
ــام مــن بدء  الــمــدارس بعد أيـ
العام الدراسى، وكذلك ظاهرة 
الــدروس الخصوصية وانتشار 
»السناتر« التى أصبحت بدياً 
عن المدارس، علًما بأن بعض 
نواب البرلمان كانوا قد أعلنوا 
عزمهم تقديم مشروع قانون 
يجرم الـــدروس الخصوصية، 
ويتصدى لمافيا السناتر، ولكن 
ــادت األمـــور تـــدور فــى فلك  عـ
التقنين، ولما ال إذا كان غالبية 
ــرة  ــاطـ ــان الــــــدروس وأبـ ــت ــي ح
السناتر لديهم ملفات ضريبية 
ويدفعون للدولة أمــواالً تثبت 
اعترافها وقبولها بل وموافقتها 
على هذا النشاط، الذى أصبح 
يــمــارس بشكل علنى وتعلق 
الفــتــات بأسماء أصحابه فى 
ــوت  ــن نــوعــيــة »ح ــوارع م ــشـ الـ
ــش الكيمياء  ــ ــاء ووح ــيـ األحـ

وفارس اللغة العربية«.

تفاصيل الخيبة الشديدة فى منظومة التعليم الجديدة
نعلم أن خريجى بعض الجامعات لدينا فى مصر ال 

يجيدون القراءة والكتابة، ويرجع ذلك إلى أن التعليم 
فى الصغر كالنقش على الحجر، حيث لم يتعلم 

هؤالء القراءة والكتابة فى المرحلة االبتدائية، 
وباألرقام تشير التقارير إلى أن واحًدا من كل 

خمسة تاميذ فى نهاية الصف الثالث االبتدائى 
ال يستطيع قراءة حرًفا واحًدا وال كلمة واحدة، 

ويدخل الصف الرابع االبتدائى وهو على هذا 
الحال، وربما التحق بالجامعة وتخرج منها وهو ال 

يجيد كتابة عبارة »إن شاء الله«، حيث يكتبها غالبية 
الحاصلين على المؤهات هكذا »أنشأ اللة«، وبشكل عام 

أشار تقرير التنافسية الدولية لعام 2017، إلى احتال مصر 
المرتبة 135 بين 138 دولة فى جودة التعليم بصفة عامة، 
وال تتأخر عن مصر فى هذا الترتيب من الدول العربية سوى 

اليمن، التى تعانى ويات حروب أهلية طاحنة منذ 6 سنوات.
ومن هنا ال يختلف اثنان على أن وضع التعليم فى مصر 

بات كارثًيا، بالشكل الذى جعل الدولة تتخذ قرارًا جريًئا 
بتعيين وزير  قالوا لنا أنه الرجل الذى جاء خصيصًا 

إلنقاذ المنظومة التعليمية وتطويرها، ووقتها تردد - على 
خاف الحقيقة - أن الرجل هو فى األصل أستاذ جامعى 

متخصص فى مجال البحوث التربوية وتطوير المناهج وطرق 
التدريس.

وبالفعل مأل الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم، 
الدنيا تصريحات وحوارات مثيرة للجدل حول قدراته على 

تطوير التعليم، وإمكانية تحقيق ذلك فى ظل المنظومة 
الجديدة التى أشرف عليها وشارك فى وضعها بنفسه، والتى 

سيبدأ تطبيقها مع بداية العام الدراسى الجارى، الذى بدأ 
منذ حوالى شهرين.

ومع بدأ العام الدراسى الحالى ظهرت فضيحة تأخر تسليم 
الكتب المدرسية حتى اقترب موعد امتحان نصف العام، 

وخرج علينا الدكتور طارق ليؤكد فى وسائل اإلعام أن 
سبب تأخر تسليم الكتب هو بعض الموظفين المقصرين 
أو المتآمرين، بل وحينما سأله اإلعامى عمرو أديب فى 

برنامجه »كل يوم« الذى كان يذاع على فضائية »أون إى«، 
عن إمكانية معاقبة موظف إذا ثبت أنه يتآمر على الدولة 

ويريد إفشال المنظومة، أجاب الوزير بكل بساطة أنه ليس 

من صاحياته فصل موظف، وكل ما يستطيع فعله هو إصدار 
قرار إدارى بإحالته لجهة تحقيق إدارية، حتى لو ثبت فساده 

وفشله بالدليل القاطع للوزير نفسه.
وعلى مدار الفصل الدراسى األول الذى أوشك على االنتهاء، 

تجلت قرارات »شوقى« التطويرية العبقرية، فى أمور من 
نوعية منع المدرس من تكليف التاميذ بواجبات منزلية 
فى الصفوف الثاثة األولى من المرحلة االبتدائية، علمًا 

بأن تلميذ رياض األطفال يأخذ واجبات تفوق طاقة البشر، 
ناهيك عن فضيحة عدم تسليم الطاب أجهزة الحاسب 

اللوحى »التابلت« حتى اآلن، على غرار تأخر تسلم الكتب، 
ويبدو أن كلتا الواقعتين يقف وراءهما نفس الموظف المتآمر 

على الوزير وعلى الدولة، و الذى هو أقوى من الحكومة 
بأكملها.

وحتى حين تسلم الطاب الكتب الورقية وجدوا أنها نفس 
الطبعة القديمة التى طبعت قبل الحديث عن تطوير التعليم 

نهائًيا، أما عن المدارس فمازالت على حالتها الغير صالحة 
للتعليم اآلدمى، فمازالت الفصول مكدسة والمقاعد مكسرة 

وشبكات اإلنترنت معطلة.

وبدالً من أن يدافع الوزير عن منظومته ويحاول أن يجد 
آليات لتنفيذها، دخل فى معارك إعامية مستهلكة تارة 

بالحديث عن مجانية التعليم، حيث لم يستطع الثبات 
على وجهة نظره وال الدفاع عنها أمام طوفان االنتقادات، 

فترك األمر وذهب للتراشق بالتصريحات مع أمهات التاميذ 
مؤسسات المجموعات والصفحات التى تفضح سلبيات 

المنظومة على شبكة اإلنترنت، مثل جروب »تمرد على 
المناهج« وغيره، حيث قال وزير التربية والتعليم إن األمهات 
غير متفرغات لتربية أبنائهن ومشغوالت عن رعاية األبناء 

وتربيتهم بالجلوس على »الفيس بوك«.
والغريب هنا أن الوزير لديه شبكة انترنت ليهاجم أولياء 

األمور من خالها، وولى األمر هو اآلخر وجد الجهاز والشبكة 
ليهاجم الوزير عن طريقها أما الطالب »الغلبان« فا استلم 

التابلت وال لديه مدرسة فيها شبكة »واى فاى«، وال عزاء 
للمنظومة وتطويرها.

المدارس التزال غير مؤهلة وشبكات النت معطلة وأجهزة التابلت ضائعة والكتب قديمةالوزير اكتفى باالعتراض على المجانية وهاجم األمهات بسبب الفيس بوك

له تاريخ من الفشل من برنامج »المعلم أوال« إلى إهدار مليار جنيه على بنك المعرفةميزانية التعليم تراجعت بسبب التضخم والوزير يبحث عن قروض خارجية لتمويل مشروعاته

تدريب المعلمين على النظام الجديد لمدة من يوم إلى 3 أيام فقط

 ايمان بدر

مفاجأة: وزير التعليم الحالى.. مهندس ميكانيكا!! عالمات استفهام حول أهداف القوى الخارجية وتدخل الجهات المانحة

المعلم المصرى تحت خط الفقر حتى لو أنجب »طفلين وكفاية«
 يعد المعلم ركيزة أساسية ومحور رئيسى للعملية 
التعليمية بأكملها، ومن ثم تعتمد نظم التعليم الحديثة 
على كيفية إعــداد المعلم وتنمية قدراته باإلضافة إلى 
درجة رضاه عن مهنته وعن أوضاعه المعيشية المادية 

واالجتماعية والثقافية والمعنوية.
ومــن الــمــاحــظ أن المعلم فــى مصر مـــازال يفتقد 
ــى غالبية المميزات الــتــى يحظى بها أى معلم فى  إل
الــخــارج، خاصةً فيما يتعلق بوضعه المالى، حيث يبلغ 
راتــب المعلم إذا كــان محظوًظا وتــم تعيينه وتثبيته فى 
ــدارس الــحــكــومــيــة فــقــط 1200 جنيه  ــمـ الـ
شهرياً، أى حوالى 65 دوالر أمريكى، 
بينما يتقاضى المعلم الجزائرى وهو 
أفقر معلم عربى قبل المصرى، 
يــتــقــاضــى 400 دوالر شــهــريــاً، 
وهــو ما ال يحصل عليه نظيره 
الــمــصــرى بعد أربــعــيــن عاًما 
مــن العمل، حيث ال يتجاوز 
مـــا يــحــصــل عــلــيــه المعلم 
قبل خروجه على المعاش 
5 آالف جــنــيــه شــهــرًيــا، 
ــى 300 دوالر  أى حــوال
ــكــى فــقــط، وبــنــاء  ــري أم
ــاس خــط  ــ ــي ــ ــق ــ ــى م ــ ــل ــ ع
الفقر العالمى للفرد 
ــيــن  ــن الــــــذى يــبــلــغ اث
دوالر أمــريــكــى فى 
اليوم، فإن المعلم 
ــمـــصـــرى إذا  الـ
ــه  ــ ــدي ــ كـــــــــان ل
أســــرة مــكــونــة 
ــن  ــ ــدي ــ ــن ول ــ ــ م
ــه  وزوجـــــــة فــإن
يـــعـــيـــش تــحــت 
خــــط الـــفـــقـــر، 
حــتــى لـــو إلــتــزم 

بمبادرة »2 كفاية« التى أطلقتها الــدكــتــورة غــادة والــى 
وزيــرة التضامن االجتماعى وأنجب طفلين فقط، علًما 
ــدون تثبيت  بــأن المعلم يظل لسنوات يعمل بالحصة ب
وبعقد مؤقت، ويتم حساب المكافأة التى يحصل عليها 
وفًقا لعدد الحصص التى يقوم بتدريسها شهرًيا بمعدل 
75 قرش للحصة، حيث يلجأ هــؤالء عــاًدة إلى الــدروس 
الخصوصية ألطفال مرحلة الروضة، لتأهليهم إلى دخول 
الصف األول االبتدائى، ومن هنا جاءت ظاهرة »مدرس 
التأسيس«، الذى يأتى للطفل فى بيته ليعلمه كيف يقرأ 
ويكتب، تمهيًدا لالتحاق بالمدارس التى تجرى اختبارات 

قبول للتاميذ المتقدمين لالتحاق بها.
ومن الجانب المالى إلى القدرات التدريبية للمعلم، 
حيث اكتفى الــوزيــر بإجبار المعلمين على تلقى دورة 
تدريبية مكثفة لتدريبهم على المنظومة التعليمية 
الجديدة، استغرقت من يوم واحد إلى ثاثة أيام فقط، 
ــذى تــولــى إلــقــاء هذه  ناهيك عــن أنــه حتى الــمــوجــه الـ
المحاضرات بدى فى معظم األحيان غير ملم بتفاصيل 
المنظومة ويحتاج هو اآلخــر إلــى دورات تدريبية أكثر 

كثافة.

ــس عــبــد الــفــتــاح  ــي ــرئ ــخــاب ال ــت بــعــد ان
السيسى فى يونيو 2014، أصــدر قــراره 
بتشكيل اللجنة االســتــشــاريــة الرئاسية 
لتطوير التعليم، برئاسة الدكتور طارق 
شوقى، الذى كان يعمل قبلها عميًدا لكلية 
العلوم والهندسة الميكانيكية بالجامعة 
األمريكية بالقاهرة، ووقتها أكد الخبراء 
المتخصصون فى علوم المناهج وطرق 
التدريس أن هذا الوزير ليس تربوًيا ولكنه 
رجل يجيد التواصل مع الجهات الدولية، 
ــداخــل  ــراض مـــن ال ــتـ ولـــديـــه مـــهـــارة االقـ
ــارج، عــلــى اعــتــبــار أن الحكومات  ــخـ والـ
المتعاقبة على مصر مــن وقتها قدمت 
نفسها بــاعــتــبــارهــا حــكــومــات للقروض 
فقط، على طريقة سيدة القروض األولى 
الــدكــتــورة ســحــر نــصــر وزيــــرة الــتــعــاون 
الدولى واالستثمار وأنشط وزيــرات عهد 

السيسى.
أمـــا الــدكــتــور طـــارق شــوقــى فــقــرر أن 
يثبت كفائته فى عالم القروض، حيث قام 
بتشكيل برنامًجا تدريًبا بعنوان »المعلم 
ــلـــت الــلــجــنــة االســتــشــاريــة  أوالً«،  وحـــصـ
ــج عـــلـــى دعـــم  ــامـ ــرنـ ــبـ لـــصـــالـــح هـــــذا الـ
خــارجــى مــن منظمة اليونسكو التابعة 
ــى تمويل  لــأمــم الــمــتــحــدة، بــاإلضــافــة إل
مــن صــنــدوق دعــم وتمويل المشروعات 
التعليمية التابع لمجلس الــوزراء، أما عن 
المحصلة فقد تم من خاله تدريب ماال 
يزيد عن 15 ألف معلم فقط، من إجمالى 

ما يقرب من 2 مليون معلم فى مصر.
وبعدما ثبتت عدم جدوى هذا البرنامج 

لقلة عـــدد المعلمين الــحــاصــلــيــن على 
تدريباته، تبنت اللجنة مــا يسمى ببنك 
المعرفة والـــذى تقوم فكرته على عمل 
موقع إلكترونى كبير، يجمع المواد العلمية 
والتعليمية من غالبية المواقع العالمية، 
مع السعى إلدمــاج تلك المعرفة فى بنية 
التعليم المصرى من مناهج وطرق تدريس 
وتقويم وغيرها، وعلى الرغم من أن إنشاء 
هــذا البنك تكلف مــا يزيد على المليار 

جنيه، ولكن انتهى األمر إلى مجرد سعى 
بعض المعلمين لعمل حسابات شخصية 
لهم على مــوقــع الــبــنــك، دون أن يتحقق 
شــىء بشكل واقــعــى، ودون أن يتم ربط 
الموقع بالمنظومة التعليمية، واألدهى أنه 
لم يتم عمل أى إحصائيات حــول أعــداد 
المعلمين المستفيدين مــن هــذا البنك، 
ومــدى االستفادة التى تحققت منه حتى 

اآلن.
وإبان إحدى مؤتمرات الشباب انعقدت 
جــلــســة عــن تــطــويــر الــتــعــلــيــم، وتــحــدث 
خالها بعض الــخــبــراء المتخصصين 
فــى ذلــك بحضور الرئيس عبد الفتاح 
السيسى، وبعد أن عرض كل منهم أفكاره 
وانتقد الواقع التعليمى القائم، أمسك 
الرئيس بالميكروفون ليقول أن العلماء 
المتواجدين على المنصة جميعهم ُعرض 
عليهم منصب وزيــر التربية والتعليم، 
وأعتذروا جميًعا، وبعدها بفترة قصيرة 
جاء الدكتور طارق شوقى وزيًرا، لُتجمع 
اآلراء على أن المنصب عرض قبله على 
العديد من األساتذة المتخصصين فى 
مجاالت علوم التربية، ولكنهم أعتذروا 
ــة أن تــأتــى بمهندس  ــدولـ فــفــضــلــت الـ
مــيــكــانــيــكــى، لــعــلــه يــعــيــد فـــك وتــركــيــب 
ــد، ولــكــن عــلــى ما  الــمــنــظــومــة مــن جــدي
يبدو قد ينجح الرجل فى فك المسامير 
لكنه لن يستطيع إعــادة تركيبها، وهكذا 
حــال حــكــومــات ومسئولى مصر دائــًمــا 
 يجيدون الهدم دون أن يمتلكون مقومات 

إعادة البناء.

حــول منظومة تطوير التعليم الجديدة، 
وما يدور حولها من ماحظات وانتقادات 
نشرت مؤخًرا دراســة بعنوان »رؤيــة نقدية 
لمنظومة تطوير التعليم«، أعدها الدكتور 
ــمــال مــغــيــث الــخــبــيــر بــالــمــركــز الــقــومــى  ك
للبحوث التربوية، أوضــح خالها أن أهــم 
مــا يشوب هــذه المنظومة هــو عــدم وجــود 
خــطــة تــطــويــر أو مــســودة خــطــة تــطــويــر، 
تحدد الهدف من هــذا التطوير وفلسفته 
وآلياته، ومــوارده البشرية والمالية وكيفية 
تقييمه، وأضـــاف الخبير التربوى أن كل 
ما يتوافر فى هــذا الشأن هو تصريحات 
صحفية وتليفزيونية للوزير أو منشورات 
على صفحته الــخــاصــة بموقع التواصل 

االجتماعى »فيس بوك«.
وفى السياق ذاتــه انتقدت الدراسة عدم 
الكشف عــن الــجــهــات المسئولة عــن تلك 
المنظومة التعليمية، واالكــتــفــاء بشخص 
الــدكــتــور طـــارق شــوقــى، كمتحدث رئيسى 
ووحيد عنها، على الرغم من أن الوزير نفسه 
سبق وأن أكــد فــى مؤتمر الشباب األخير 
أنه قد شارك معه فى وضعها ما يزيد على 
المائتين وخمسين خبيًرا، نصفهم من مراكز 

دولية والنصف اآلخر من مصر.
وفيما يتعلق بالجدل المثار حول مقترح 
فكرة إلــغــاء تــدريــس اللغة اإلنجليزية فى 
ــقــاء عليها فى  ــمــدارس الحكومية واإلب ال
المدارس الخاصة، تحت مسمى الحفاظ 
على الهوية الوطنية، أشــار الدكتور كمال 
ــر، على  ــى مــدى التناقض فــى هــذا األمـ إل
ــة تـــبـــعـــيـــة  ــ ــي ــ ــف ــ ــل خــ
الـــــــــمـــــــــدارس 
ــخــاصــة  ال

لنفس الــــوزارة، الــتــى مــن المفترض أنها 
تــســعــى لــلــحــفــاظ عــلــى الــهــويــة الــوطــنــيــة، 
ــود دراســــات توضح  نــاهــيــك عــن عـــدم وجـ
تأثير دراســـة العلوم والــريــاضــيــات باللغة 
اإلنــجــلــيــزيــة عــلــى األطــفــال فــى المرحلة 
االبتدائية، وكان األحرى بالوزارة أن تقدم 
أفكار جديدة لتدريس اللغة العربية تدريًسا 
محبًبا لأطفال من منطلق وطنى، علًما 
بأن أصحاب هذه الفكرة لم يقدموا الحل 
حــول كيفية التعامل مــع آالف المعلمين 
ممن يقومون بتدريس اللغة اإلنجليزية فى 
المدارس الحكومية، حال إلغاء هذه المادة، 
وهو ما يكشف المزيد من أوجــه القصور 

فى تقديم المقترحات.
وانتقل »مغيث« إلى »افتكاسة« أخرى 
ــوزارة مسمى الثانوية  ــ أطلقت عليها ال
التراكمية، موضًحا أن التقويم التراكمى 
مــن المفترض أن يتم على مــدار العام 
الــدراســى كله، ويلعب فيه المعلم دورًا 
محورًيا من خــال االختبارات الشفوية 
والبحث والمقال، مشدًدا على أن هذا لم 
يتحقق فى المنظومة الحالية، حيث لم يتم 
تجهيز المعلمين وال تدريبهم عليها، كما 
لم يحدث أى تغيير فى المواد الدراسية 
ــدريــس، وال  ــت ــرق ال والــمــنــاهــج وطـ
ــم  ــوي ــق ــت ــى نـــظـــام ال ــ حـــتـــى ف
واالمــتــحــانــات، وكـــل مــا هو 
مطروح هو فقط مضاعفة 

ــه، أكــدت الــورقــة البحثية  الطالب وأســرت
أن نــجــاح وفــاعــلــيــة أى مــنــظــومــة هــادفــة 
لتطوير التعليم يتطلب استيعاب مطالب 
ووجــهــات نظر أولــيــاء األمـــور والمعلمين، 

كــمــا يتطلب مــيــزانــيــة مــنــاســبــة لــأفــكــار 
المطروحة، وهو ما لم يتحقق حالياً، ألن 
الميزانية المخصصة للتعليم فى موازنة 
العام المالى الــقــادم 89 مليار جنيه، بعد 
أن كانت فى العام السابق 81 مليار جنيه، 
وهذا ال يعنى أنها زادت بل تراجعت قيمتها 
بسبب التضخم، كما تلتهم األجــور حوالى 
86 بالمائة منها، والــبــاقــى طباعة كتب 
ومــشــتــريــات ضـــروريـــة، وهـــو مــا يعنى أن 
الميزانية قد تقلصت على خلفية ارتفاع 
ــور بسبب الــعــاوة  األســعــار وزيــــادة األجــ

السنوية.
وتطرقت الــدراســة إلــى فضيحة أجهزة 
التابلت، لتكشف  أن األزمــة ال تكمن فقط 
فى عــدم تسليمها للطاب حتى اآلن، وال 
فى تضارب تصريحات الوزير حول موعد 
تسليمها للطاب، التى أثبتت أنه ليس لديه 
معلومات حقيقية عما يجرى داخل وزارته، 
ولم يقتصر األمــر على ذلك ولكن طرحت 
الدراسة تساؤالت حول مدى قدرة الطاب 
والمعلمين والــمــوجــهــيــن عــلــى اســتــخــدام 
تلك األجــهــزة حــال وصولها إليهم، وحجم 
التدريب الذى تلقوه، وهل تم إعداد المادة 
التعليمية المناسبة، وهل لدينا بنك لأسئلة 
يتوجه إليه الطاب فى حالة االمتحانات، 
وهل المدارس نفسها مؤهلة لتشغيلها من 

حيث أحمال الكهرباء وشبكة اإلنترنت.
وعلى ذكــر الــمــدارس انتقدت الدراسة 
تجاهل تلك المنظومة لعنصر جاهزية 
الــمــدرســة، مــن حــيــث البنية األســاســيــة، 
واألدهــى أنها تجاهلت التأكد من مهارات 
التلميذ نفسه، كما لم تلتفت إلى مدى رضا 
المعلم وفاعليته، وهو أمر ليس مستغرباً 
إذا كــان القائم عليها لــم يذكر شيئاً عن 
تحديث منهجية التعليم التى مازالت تعتمد 
على التلقين والــتــكــرار والــحــفــظ، وليس 

الفهم.
وفى ضوء ما سبق ال يمكن تجاهل حقيقة 
أن تلك المنظومة ككل، ماهى إال تنفيذ 
لتعليمات البنك الــدولــى، مقابل موافقته 
على إقــراض مصر مبلغ 500 مليون دوالر، 
حسبما كشفت وثيقة أصدرها البنك نفسه، 
ــى لتطوير  ــدول ــشــروع الــبــنــك ال بــعــنــوان »م
التعليم الــمــصــرى«، وهــو مــا يثير عامات 
اســتــفــهــام حـــول دور الــقــروض الخارجية 
وحــدود تدخل الجهات المانحة فى البيئة 
التربوية المصرية، واألهم ما هى أهدافها 
الحالية والمستقبلية، ومــا هــى إمكانية 
إيجاد بدائل وطنية فى ظل ضعف الميزانية 
ووجود وزير يعتمد على القروض الخارجية 

لتمويل مشروعاته.

مرات االمتحان إلى اثنتا عشر امتحاًنا.
وألن مــضــاعــفــة مــــرات االمــتــحــان من 
أكــثــر األمـــور الــتــى اعــتــرض عليها أولــيــاء 
األمور، لما فى ذلك من ضغط نفسى على 

تجاهل مطالب أولياء األمور والمعلمين والطالب 
واكتفى بإرضاء البنك الدولى مقابل 500 مليون دوالر

شوقى: استحالة تطوير المنظومة ألنها فاشلة من األصل
إذا كانت تصريحات الوزير األخيرة 
التى انتقد خالها أولياء األمور مازالت 
مثار جدل إعامى، ربما ألنها األحدث 
على الساحة، ولكن بالعودة إلى أرشيف 
تصريحات الدكتور طارق شوقى نجد 
أن زمـــاءه المعلمين لــم يسلموا منه، 
حيث بدأ عهده بالهجوم عليهم، مشيًرا 
ــى أن المنظومة بأكملها فــاشــلــة، وال  إل
يمكن إصاح التعليم من األصل طالما بقى 
مجانًيا، وبذلك يكون الرجل قد ورط نفسه 
فى معارك الطائل من ورائــهــا، مع زمائه 
ــارة، ليستفز جميع  ــرأى العام ت تــارة ومــع ال
األطــراف ويثبت فشله فى الترويج ألفكاره 
وسياسات وزارته حتى وإن كان ورائها نوايا 

وجهود جيدة.

وفــى هــذا السياق تــرك الــوزيــر مــدارس 
الحكومة تعج بما فيها مــن أوجـــه قصور 
ــه فى  ــام ــم ــت وفـــشـــل وإهــــمــــال، ووجـــــه اه
بــدايــات عــهــده أيــًضــا بنوعيات معينة من 
الـــمـــدارس ذات الطبيعة الــخــاصــة، مثل 
مدارس المتفوقين فى العلوم والرياضيات 
والمدارس اليابانية ومدارس النيل، ثم تبين 
فشل هــذا التوجه ألن إجمالى عــدد هذه 
المدارس حوالى خمسين مدرسة فقط، من 
أصل ما يزيد عن الخمسة وخمسين ألف 
مدرسة مسجلة رسمياً لدى وزارة التربية 

والتعليم.
والغريب أن تجربة مــدارس المتفوقين، 
التى هلل لها الجميع وانحلت من خالها 
عقدة فيلم »يابانى أصلى«، قد حققت على 

أرض الواقع فشًا ذريًعا حيث بلغت نسبة 
النجاح فيها العام الماضى فقط 56 بالمئة، 
وتم إعادة التصحيح لترتفع النسبة إلى 74 
بالمئة وهى نفس نسبة النجاح فى الثانوية 
ــة، نــاهــيــك عن  ــادي ــع ــمــدارس ال ــال الــعــامــة ب
فضيحة تأجيل الدراسة بالمدارس اليابانية 
بعد أن تقدم األهالى لها بملفات أبنائهم، 
بسبب خــافــات بين الجانبين المصرى 
واليابانى، فيما تردد إعامًيا أن العائات 
الثرية التى سيلتحق أبنائها بهذه المدارس 
ــذوات«  اليابانية لن تقبل أن يقوم »والد ال
ــارع، كــمــا يفعل  ــشـ بتنظيف الــمــدرســة والـ
التاميذ فــى مـــدارس الــيــابــان، التى تصر 
على أن يتم التدريس هنا بنفس الطريقة 

التى يتم بها التعامل مع الطلبة هناك.

وجه اهتمامه لمدارس 
المتفوقين فحققت 

فشاًل ذريعـًا والمدارس 
اليابانية انتهت بفضيحة

حكاية الميكانيكى 
الذى يعمل جاهدًا 
على فك المنظومة 

دون أن يستطيع 
إعادة تركيبها

ما بين تعليم حكومى عام وأزهرى 
دينى ودولى متعدد الجنسيات

اختفاء فلسفة 
التعليم وغياب 
معنى المواطنة 

يرى المتخصصون فى علم  التربية ومشكات 
ــى كــلــيــات الــتــربــيــة،  ــــدرس ف ــذى ي ــ المجتمع ال

ــرز والــتــى لــم تتصدى لها  أن المشكلة األبـ
المنظومة المزعومة تكمن فــى غياب 

ــداف الــتــعــلــيــم، فــى ظل  ــ فلسفة وأهـ
انشغال الطاب والمعلمين وأولياء 
األمــور بالحصول على الدرجات 
الــتــى تؤهلهم لالتحاق بكليات 
القمة فى الجامعات المصرية، 
ــداف  ــ ــ ــم اخـــتـــفـــت األه ــ ــن ث ــ ومـ
الــوطــنــيــة للتعليم وغــابــت عنه 
ثقافة االنتماء والتأهيل للتفاعل 

مــع المجتمع، كما غــابــت فكرة 
الــمــواطــنــة والـــمـــســـاواة وتــكــافــؤ 
ــفــرص عــن التعليم المصرى  ال
ــدد أنــظــمــتــه  ــعـ بــســبــب تـــنـــوع وتـ
المختلفة مــن تعليم حكومى 
يطلق عليه التعليم الــعــام، إلى 
ــى تعليم  تعليم أزهـــرى ديــنــى إل
دولى متنوع ومختلف االنتماءات 

والــثــقــافــات بــاخــتــاف جنسيات 
الــدول التى ترعاه، حيث أصبح لدينا 
مدارس وجامعات أمريكية وبريطانية 

وألمانية وفرنسية وكندية.
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وزراء الشئون االجتماعية العرب يلتقون فى شرم الشيخ

منتجات مشروعات الشباب المصرى 
تشارك فى معرض »ميالنو« اإليطالى

يــشــارك  حاليا جهاز تنمية المشروعات المتوسطة 
والصغيرة ومتناهية الصغر فى معرض ميالنو بإيطاليا، 
فى مبادرة جديدة لتسويق منتجات مشروعات الشباب 
باألسواق األوربية، والذى يعد من أكبر المعارض الدولية 
المتخصصة فى مجال الحرف اليدوية والتراثية على 
ــعــام  3200  مستوى أوروبــــا، حيث يــشــارك فيه هــذا ال
مؤسسة من مائة دولــة ووصــل عدد زواره العام الماضى 

إلى 2.5 مليون زائر.
ــضــم عـــــددا من  ــاح كــبــيــر ي ــجــن ــارك الـــجـــهـــاز ب ــشــ ــ وي
المشروعات المتميزة فى الصناعات التراثية والفنية 
)كليم يدوى - تللى - مفروشات اخميم - عرائس خشبية 
ــتــراث الــمــصــرى - منتجات نحاسية - منتجات  مــن ال
زجاجية - تطريز على القماش - منتجات حــجــازة - 

تابلوهات(.
وأكــدت نيفين جامع الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية 

المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، 
حــرص الجهاز على تنفيذ مــبــادرات تهدف إلــى تسويق 
منتجات المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وذلك من 
خالل المشاركة فى كبرى المعارض المحلية والدولية أو 
إقامة معارض متخصصة بما يتيح ألصحاب المشروعات 
فرص للبيع المباشر للجمهور أو لتنفيذ تعاقدات داخلية 
وخارجية تساعدهم على تطوير مشروعاتهم واستمرارها.

وأشــارت إلى أن مشاركة جهاز تنمية المشروعات فى 
هذا المعرض الدولى الهام الــذى يقام سنويا فى مدينة 
ميالنو بإيطاليا يأتى بهدف تشجيع أصحاب المشروعات 
الصغيرة على تطوير منتجاتهم بما يتالءم مع متطلبات 
األســواق األوروبــيــة ولمساعدتهم فى معرفة احتياجات 
هــذه األســواق والحصول على فــرص للتصدير والتعاقد 
وفتح منافذ تسويق مستمرة بدال من االعتماد على السوق 

الداخلية فقط.

مصر تستضيف منتدى 
أفريقيا لتحفيز االستثمار

أعلنت وزيــرة التخطيط هالة السعيد، 
عــن اســتــضــافــة مــصــر لــمــنــتــدى أفريقيا 
2018 خالل الفترة من الجمعة إلى األحد 
القادمين  بمدينة شرم الشيخ بحضور عدد 
من رؤساء الدول والحكومات والــوزراء من 
مختلف الـــدول األفــريــقــيــة بــهــدف تحفيز 
االستثمار فى القارة األفريقية وذلــك فى 
إطار التعاون المشترك للدول األفريقية فى 

تنفيذ رؤية 2063.

سامح شكرى يكشف 
تحديات السياسة الخارجية

يستضيف  - اليوم - مجلس األعمال 
الــمــصــرى الــكــنــدى، والمجلس المصرى 
للتعاون الــدولــى وزيـــر الخارجية سامح 
ــاســة مصر  ــول ســي ــى لـــقـــاء حــ شـــكـــرى فـ

الخارجية المكاسب والتحديات.
ومن المنتظر أن يتم فتح نقاش حول كل 
الملفات مع وزير الخارجية سامح شكرى 

بمشاركة أعضاء المجلس.

 إسالم خالد

الثالثاء القادم.. السيسى يفتتح 
المعرض األفريقى للتجارة البينية

16 ديسمبر.. مؤتمر األوقاف والمعهد العالى 
للدراسات اإلسالمية لتفكيك الفكر المتطرف

األحد القادم.. بدء سحب أوراق قبول خريجى 
الجامعات لاللتحاق بالكلية الحربية

تبدأ الكلية الحربية يوم األحد القادم  قبول 
دفعة جديدة من خريجى الجامعات بالكلية 
الحربية والتى تشمل الدفعات 114 أطباء و77 
مهندسين و65 مختلط والدفعة 107 رئيسات 

تمريض دفعة يناير 2019.
ــى أن  ــر الــكــلــيــة الــحــربــيــة إلـ  وأشــــار مــدي
الــتــخــصــصـــــات تشمـل الــطــب الــبــشــرى من 
الذكور الحاصلين على درجات البكالوريوس 
والماجيستير والــدكــتــوراه، ويمكن لألطباء 
البشريين الحاصلين على درجة »الماجستير 
الترشيح للعمل كأعضاء هيئة تدريس بكلية 
الطب للقوات المسلحة شرط أن يكونوا من 
تخصصات األقسام األكاديمية »التشريح - 
الكيمياء الطبية الحيوية البيولوجيا الجزئية - 
الفارماكولوجى، واألقسام اإلكلينيكية )الطب 
الشرعى والسموم( ويفضل من أمضى فترة 
التدريب كمعيد جامعى لألقسام األكاديمية 
واإلكلينيكة، كــذلــك تخصص طــب األســنــان 
ذكـــور الحاصلين على درجـــة البكالوريوس 
ــوراه وتخصص الطب  ــت ــدك والماجستير وال
ــة  ــى درجـ ــور لــلــحــاصــلــيــن عــل ــ ــطــرى ذكـ ــي ــب ال
البكالوريوس وتخصص صيدلة ذكــور وإناث 
الحاصلين على درجة البكالوريوس ورئيسات 
ــاث مــن الــحــاصــالت عــلــى درجــة  تــمــريــض إنـ
الــبــكــالــوريــوس، ويشترط لدفعة األطــبــاء أن 
ــكــون الــمــتــقــدم قــد أمــضــى فــتــرة االمــتــيــاز  ي
وأن يكون حاصالً على تقدير جيـد فأعلـى 
لألطباء البشريين واألسنان، ومقبول فأعلى 
بالنسبة للطب البيطرى والصيدلة والتمريض 
إناث، وأن يكون المتقدم حاصالً على المؤهل 

عــام 2018 والــســنــوات السابقة لــه بشرط 
التقيد بالسن على أن ال يزيد سن المتقدم 
فى األول من يناير 2019 بالنسبة لألطباء 
البشريين وطب األسنان الحاصلين على درجة 
البكالوريوس عن 30 سنة، والحاصلين على 
درجــة الماجستير عن 34 سنة والحاصلين 
على درجــة الدكتوراه عن 38 سنة، واألطباء 
البيطريين والصيادلة الحاصلين على درجة 
البكالوريوس عــن 28 سنة وخــريــجــات كلية 
ــاث الــحــاصــالت عــلــى درجــة  ــ الــتــمــريــض اإلن

البكالوريوس عن 26 سنة.
أما بالنسبة للدفعة 77 مهندسين فتشمل 
ــاء قـــوى - الــحــواســب -  تــخــصــصــات كــهــرب
ــصــاالت - إلــكــتــرونــيــات - ميكانيكا قوى  ات
- ميكانيكا إنــتــاج - هــنــدســة بــحــريــة )بــنــاء 
سفن( - ميكانيكا سيارات - هندسة طيران 
- هندسة مدنى - هندسة عمارة - هندسة 
طبية - الهندسة الكميائية، ويشترط أن يكون 
المتقدم من الذكور الحاصلين على المؤهل 

عام 2018.
وما قبلها على أن ال يزيد السن فى األول 
من يناير 2019 عن 26 سنة بتقدير مقبول 
فأعلى ويتم المفاضلة بين المتقدمين على 
أساس الدرجة العلمية أوالً ثم درجات النجاح 

فى باقى اختبارات القبول.
أمــا بالنسبة للتخصصات المطلوبة من 
خريجى الجامعات للدفعة 65 مختلط أن 
يــكــون المتقدم مــن الــذكــور الحاصلين على 
تقدير جيد فأعلى فــى تخصصات كيمياء 
خاصة - كيمياء مزدوجة - كيمياء حيوية - 
كيمياء تحليلية - علوم ميكروبولوجى - علوم 
حيوان - علوم بيولوجى - علوم جيولوجيا 
- علوم فيزياء - علوم حواسب وتكنولوجيا 

المعلومات

وتخصص حقوق وتجارة )محاسبة( وزراعة 
وتربية رياضية واللغات »إنجليزى، فرنسى، 
يابانى، سواحيلى« ويفضل خريجى كليات 
األلــســن، وتخصص عــالج طبيعى وتخصص 
آداب )علم نفس واجتماع( وتخصص إعالم 
وصــحــافــة ويفضل خريجى كليات اإلعــالم 
والــصــحــافــة، على أن يــكــون المتقدمين من 
الذكور الحاصلين على المؤهل عن عام 2018 
م والــســنــة السابقة لها فقط بتقدير جيد 
فأعلى على أن ال يزيد السن فــى األول من 
يناير 2019 عن 26 سنة. ويسمح لتخصص 
الكيمياء التحليلية فقط الحاصلين على 
الماجيستير عــلــى أال يــزيــد الــســن عــن 34 
سنة، وتخصص آداب علم نفس واجتماع من 
ــاث بشرط أن تكن حاصلة على المؤهل  اإلن
عام 2018 والسنة السابقة لها فقط بتقدير 
جيد فأعلى على أن ال يزيد السن فى األول 
من يناير 2019 عن 26 سنة ويفضل أن تكون 
ــاث مــن الضابطات المكلفات بالقوات  اإلنـ
الــمــســلــحــة.. كــمــا يسمح لتخصص الــعــالج 
ــاث( الــحــاصــلــيــن على  ــ ــور وإنـ ــ الطبيعى )ذك

المؤهل عام 2016 التقدم لهذه الدفعة.
مــن جانبة أوضـــح مــديــر الكلية الحربية 
أنــه بالنسبة للتخصصات المطلوبة بدرجة 
»البكالوريوس - الليسانس« سيتم قبول الطلبة 
بالدرجة العلمية المطلوبة وسيتم معاملتهم 
وتعيينهم بعد التخرج بنفس الدرجة حتى فى 
حالة حصول الطالب على درجة علمية أعلى 
»ماجستير - دكتوراه«، أما بالنسبة لتخصص 
الطب البشرى وطب األسنان فيسمح بقبول 
الطالب بــدرجــة علمية أعــلــى »ماجستير - 
دكتوراه«، وكذلك الكيمياء التحليلية فيسمح 

بقبول الطالب بدرجة الماجستير.
وبالنسبة للشروط العامة للقبول فيشترط 

فــى جميع المتقدمين أن يــكــون الطالب 
ــن  ــن وجــدي ــويـ ــن أبـ ــ مـــصـــرى الــجــنــســيــة وم
مصريين، وأال يــكــون الطالب أو أبــويــه أو 
جديه مكتسبين أو متقدمين للحصول على 
أى جنسية أخـــرى، وأال يكون المتقدم قد 
سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو فى 
جريمة مخلة بــالــشــرف، وأن يــكــون حسن 
السير والسلوك، وأال يكون قد استقال أو 
فصل تأديبًيا من أى كلية أو معهد عسكرى 
أو مدرسة عسكرية، وأن ال يكون قد أعفى 
من الخدمة العسكرية لعدم اللياقة الطبية، 
وأن يتم إرفاق بيان المعاملة التجنيدية، وأن 
يجتاز جميع االختبارات والفحوصات الطبية 
والبدنية التى يحددها مكتب تنسيق القبول 
وفقاً للمستويات المقررة، وأن يجتاز اختبار 
قفزة الثقة فى حمام السباحة من ارتفاع 
7,5 متر بدون تردد وللمرة األولى، واليجوز 
إعادة الكشف على الطالب فى نفس الدفعة 
المتقدم لها فى حالة عدم اللياقة الطبية، 
وأال يقل الطول عن 170 سم للذكور و155 
ســم لــإنــاث وأن يجتاز الــطــالــب االختبار 
الشخصى )كشف الهيئة( ويجتاز العرض 
الطبى العام والــذى يشتمل على التحاليل 
الطبية المتقدمة كذلك اجتياز االختبارات 
النفسية المقررة، ويسمح للضباط االحتياط 
ــراد الــقــوات  ــ والــضــابــطــات الــمــكــلــفــات وأفـ
المسلحة الموجودين بالخدمة بالتقدم لهذه 
الدفعة بنفس الشروط، على أن تكون مدة 
الدراسة ستة أشهر بالكلية الحربية لجميع 
التخصصات ويمنح الخريج شــهــادة اتمام 
الدراسة العسكرية علًما بأنه سيتم فتح باب 
سحب ملفات القبول من المكتب الرئيسى 
بالكلية الحربية بمصر الجديدة اعتبارًا من 

يوم األحد الموافق 2018/12/9.

يفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسى المعرض 
األفريقى األول للتجارة البينية، الــذى ينعقد فى 
القاهرة خالل الفترة من 11 - 17 ديسمبر الحالى.

يعقد المؤتمر على مدار سبعة أيام بمركز مصر 
الدولى للمعارض بالقاهرة، وذلك فى إطار التعاون 
مع وزارة التجارة والصناعة ممثلة فى هيئة تنمية 
الــصــادرات واالتــحــاد األفريقى والبنك األفريقى 

للتصدير واالستيراد.
الــهــدف األســاســى للمعرض هــو توفير منصة 
للتجارة واالستثمار وتبادل المعلومات بين األسواق 
ــدة للمشترين  ــة، كــمــا أنـــه فــرصــة جــي ــي ــق األفــري
والبائعين والمستثمرين والدول لإلتقاء ومناقشة 
وعقد الصفقات.. فضالً عن عــرض برامج دعم 
وتمويل التجارة البينية األفريقية من قبل البنك 

األفريقى للتصدير واالستيراد والبنوك األخــرى 
والــجــهــات المالية الــداعــمــة لــتــبــادل المعلومات 
وتحديد سبل التعاون المثمر، وكــذا إقامة عددا 
من المؤتمرات لمناقشة المعوقات التى تواجهها 
عمليات التجارة البينية والخروج بتوصيات فعالة 

لحل تلك المشكالت.
يشار إلــى أنــه تــم اإلعـــالن عــن استضافة مصر 
للمعرض خــالل قمة االتــحــاد األفريقى )كيجالى 
مـــارس 2018( والــتــى قــام خاللها وزيـــر التجارة 
والصناعة وقتها بالتوقيع على انضمام مصر إلى 
االتــفــاق المنشئ لمنطقة التجارة الحرة القارية 
األفريقية AfCFTA والذى يستهدف إنشاء سوق 
قارى أفريقى بدون قيود جمركية أو غير جمركية 

بين الدول األفريقية.

صــرح وزيــر األوقــاف الدكتور محمد مختار جمعة، 
بأنه فى إطــار التعاون بين وزارة األوقـــاف المصرية 
والمعهد العالى للدراسات اإلسالمية بالزمالك تقرر 
عــقــد مــؤتــمــر علمى مــشــتــرك تــحــت عــنــوان: »تطوير 
ــرق الــتــدريــس وأثـــره فــى تفكيك الفكر  المناهج وطـ

المتطرف« فى السادس عشر من ديسمبر الحالى.
ويقام على هامش المؤتمر حفل استقبال للدفعة 
الجديدة من أئمة األوقــاف وواعظاتها والعاملين بها 
المرشحين لاللتحاق بالمعهد للحصول على درجــة 
الــتــخــصــص الماجستير فــى الــتــخــصــصــات العلمية 
المختلفة بالمعهد، من خــالل خمسين منحة دراسية 

مجانية مقدمة من المعهد وخمسين أخرى مثلها مقدمة 
ــك فــى إطــار تكامل الجهود الوطنية  ــوزارة، وذل ــ مــن ال
لتفكيك الفكر المتطرف وكسر  دوائر الجمود والتحجر 
العقلى وانــغــالق الفهم ، وتفنيد أباطيل الجماعات 
المتطرفة وتعريتها علميا وفكريا وعقليا ومنطقيا، من 
خــالل إحــالل مناهج الفهم والتفكير مناهج الحفظ 
والتلقين، مع العمل الجاد على رفع المستوى العلمى 
والثقافى للمرشحين للدراسة بالمعهد فى إطار خطة 
الــوزارة لتنوع برامج التدريب والتأهيل ورفع المستوى 
الثقافى لجميع العاملين بها من خالل برامج التدريب 

النوعى التراكمى المتنوع  والمستمر.

انطالق مؤتمر »مصر 
 تستطيع بالتعليم«

17 ديسمبر بالغردقة
إطالق حملة إعالمية عن 

حقوق ذوى اإلعاقة
ــــدول  ــد األمـــيـــن الـــعـــام لــجــامــعــة ال ــ أك
العربية، أحمد أبــو الغيط، على أهمية 
المبادرة التى يتبناها المؤتمر الدولى 
ــالتــصــاالت، مشيدا  الــســنــوى الــســابــع ل
أيضا بجهود مصر فى التعامل مع ذوى 

االحتياجات الخاصة.

وكــشــف أبـــو الــغــيــط عــن إطــالق 
مجلس وزراء الشئون االجتماعية 
العرب حملة إعالمية حول حقوق 
األشخاص من ذوى اإلعاقة فى 
13 ديسمبر الجارى، وهو اليوم 
العربى لألشخاص ذوى اإلعاقة.

ــة لــلــهــجــرة وشــئــون  تـــواصـــل وزارة الـــدولـ
المصريين بالخارج، استعداداتها المكثفة  
إلطالق النسخة الرابعة من مؤتمرات مصر 
تستطيع، تحت شــعــار: »مــصــر تستطيع.. 
بالتعليم«، والمقرر إقامته فى الفترة من 
17 وحتى 18 من ديسمبر الحالى، بمدينة 
الــغــردقــة، بــالــتــعــاون مــع وزارات التربية 
والتعليم، والتعليم العالى والبحث العلمى، 
وبمشاركة أكثر مــن 11 جهة ومؤسسة 
معنية فــى الــدولــة، وذلـــك لبحث سبل 
تطوير المنظومة التعليمية المصرية، 
ــات الــخــبــراء  ــروحـ مــن خـــالل رؤى وأطـ

المصريين بالخارج.
وأكدت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة 
للهجرة وشــئــون المصريين بــالــخــارج، أن 
الــمــؤتــمــر يــأتــى تماشيا مــع إعـــالن السيد 
الــرئــيــس عبد الــفــتــاح السيسى عــام 2019 
عــام التعليم، ويشارك به عــددا من العلماء 
المصريين بالخارج والمتخصصين بمجال 
التعليم، ما يعكس توجه الــدولــة المصرية 
لالستفادة من عقولنا المهاجرة بالخارج 
ودمج خبراتهم وتجاربهم ضمن استراتيجية 
مصر لبناء اإلنــســان المصرى 2030 التى 
تستثمر عبقرية الــمــكــان واإلنــســان لتحقيق 
التنمية المستدامة، لتخلق من خالله وزارة الهجرة 
منفذا ومناخا استيعابيا للعقول المصرية المهاجرة 
فى مجال التعليم والبحث العلمى والتعليم الفنى 
لتعظيم االستفادة ودمج خبراتهم ضمن استراتيجية 
مصر لتطوير التعليم، وهو ما يجمع أجهزة الحكومة 
المصرية والجهات المعنية بذات الشأن لتعمل معا 

لبحث االرتقاء بالمنظومة التعليمية المصرية.
ــرة الهجرة أن المؤتمر يشارك به   وأضــافــت وزي
عددا من الجهات الحكومية والمؤسسات المعنية، 
منها وزارات التربية والتعليم، التعليم العالى والبحث 
العلمى، التضامن، التخطيط، الثقافة، التجارة 
والصناعة، السياحة، اإلنتاج الحربى، االستثمار، 
األزهـــر والكنيسة، وعـــدد مــن الــجــهــات المعنية 

بالتعليم كالجامعات.
وكشفت السفيرة نبيلة مكرم أن المؤتمر يتضمن 
6 ورش عمل متنوعة تتناول عــددا من المحاور 
الهامة التى بشأنها االرتقاء بالمنظومة التعليمة، 
والــوقــوف على مــا يحتاجه التعليم المصرى من 
أدوات يــكــون لها الفضل فــى عمليات التحول 
اإليجابية لهذه المنظومة الــهــامــة، وسبل جعل 

الطالب المصرى مشاركا فاعال فى التعلم.

ــرة  ــ ــادة والـــــى، وزي ــ ــت غـ ــن أعــل
الــتــضــامــن االجــتــمــاعــى ورئــيــس 
المكتب التنفيذى لمجلس وزراء 
الشئون االجتماعية العرب، أنه 
سيتم عقد أعمال االجتماعات 
الــــوزاريــــة الــخــاصــة بــالــشــئــون 
االجتماعية والصحة فى مدينة 
شرم الشيخ اليوم وغــًدا، مشيرة 
ــدوا على  ــ ــ ــى أن الـــــــوزراء أك ــ إل
جاهزية مدينة شرم الشيخ لعقد 
االجتماعات والمؤتمرات الدولية 

الهامة.

 وأضافت الوزيرة أن المكتب 
ــداد  الــتــنــفــيــذى انــتــهــى مــن اإلعــ
ألعمال الــدورة القادمة لمجلس 
وزراء الشئون االجتماعية العرب، 
خاصة فيما يتعلق بالموضوعات 
التى ستطرح على القمة العربية 
ــى بــيــروت  ــقــادمــة ف الــتــنــمــويــة ال
خالل شهر يناير 2019، والقمة 
العربية العادية فى الجمهورية 

التونسية فى شهر مارس 2019.
وأكــدت أن موضوعات القضاء 
ــتـــعـــدد األبـــعـــاد  ــلـــى الـــفـــقـــر مـ عـ

واإلرهاب والتنمية االجتماعية 
واألشــــخــــاص ذوى اإلعـــاقـــة، 
ــن الــمــوضــوعــات التى  كــانــت م
مثلت أولوية متقدمة فى أعمال 
المكتب التنفيذى، فضالً عن 
مناقشة مبادرة البنك الدولى 
حول مؤشر رأس المال البشرى 
وكيفية التعاون مع البنك بما 
يـــعـــزز جـــهـــود مــجــلــس وزراء 
الشئون االجتماعية العرب، 
ــاة الــمــواطــن  ــيـ لــتــحــســيــن حـ

العربى بكافة فئاته .

انتخاب مجلس 
إدارة جديد لمركز 

شباب الجزيرة
ــد يــــوم الــجــمــعــة  ــق ــع ت
ــز شــبــاب  ــل مـــركـ ــب ــق ــم ال
ــرة، لــجــمــعــيــة  ــ ــزي ــ ــج ــ ال
العمومية غير العادية 
ــة االنـــتـــخـــابـــات  ــ ــام ــ إلق
الخــتــيــار مــجــلــس إدارة 
جديد لمدة أربع سنوات 

قادمة.

هالة

غادة

أبوالغيط

السيسى

نبيلة
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استئاف جلسات إعادة محاكمة بطرس غالى فى إهدار المال العامإعادة محاكمة »جرانة« بقضية »تراخيص الشركات« 18 ديسمبر
تواصل الــدائــرة الثالثة بمحكمة جنايات 
جنوب القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم 
جــنــوب الــقــاهــرة بــالــســيــدة زيــنــب، برئاسة 
المستشار محمد الشوربجى، إعادة محاكمة 
وزير السياحة األسبق زهير جرانة بالقضية 
المعروفة إعالميا بـ»تراخيص الشركات«، 
فى جلسة 18 ديسمبر لسماع أقــوال رئيس 

قطاع الشركات بوزارة السياحة.
 واستمعت المحكمة بالجلسة السابقة، 
لمرافعة الــدكــتــور محمد بــهــاء أبــو شقة، 
ــذى اســتــهــل مــرافــعــتــه بــالــتــأكــيــد على  ــ والـ
أن زهــيــر جــرانــة هــو أفــضــل وزيـــر سياحة 
بــاعــتــراف الــدولــة وبقيمة مــعــدالت ارتفاع 
إيــرادات السياحة فى عهده، مشيًرا إلى أن 

الحكومة تعمل على تنظيم السوق السياحى 
على غرار ما قام به.

 وأردف قــائــال: إن موعد الــبــالغ الــذى 
بنيت عليه القضية هو 2 فبراير 2011، 
ــة، وجــاء ذلــك بناء على  وهــو تاريخ له دالل
ــارك بمنع  ــق مــب قـــرار مــن الــرئــيــس األســب

المتهم وآخرين من السفر.
ــو شقة أن النيابة  ــاف أب  وأضـ

ــة الــدعــوى  ــام انــتــهــت إلـــى إق
الجنائية تــجــاه الشركات 

المستفادة مــن الــقــرار، 
وهــو صنيع لــم نشهد 

ــى تــاريــخ  ــن قــبــل ف م
القضاء المصرى.

تستكمل – اليوم -  الدائرة التاسعة بمحكمة شمال 
القاهرة، برئاسة المستشار سيد التونى، وعضوية 
المستشارين على أحمد صقر، وأيمن عبد الــرازق، 
وسكرتارية ممدوح غريب، جلسات إعــادة إجــراءات 

محاكمة يوسف بطرس غالى وزير المالية األسبق.
  وكانت محكمة جنايات القاهرة قضت بالحبس 
المشدد غيابيا لمدة 15 سنة وعــزلــه مــن وظيفته 
وإلزامه برد مبلغ 35 مليونا و791 ألف جنيه، وبغرامة 
مساوية لقيمة هذا المبلغ التهامه باإلضرار العمدى 

بأموال الجهة التى يعمل بها.
 وأســـنـــدت الــنــيــابــة إلـــى يــوســف بــطــرس غالى 
اتهامات بأنه خالل الفترة من 2004 حتى 2011 
بدائرة قسم مدينة نصر ثان أصــدر قــرارا وزاريــا 
رقــم 165 لسنة 2005 الــذى تــم بموجبه تجميع 
نوعيات معينة من السيارات المنتقاه المتحفظ 

عليها على ذمــة مالكيها لــدى مصلحة الجمارك 
ــوزارة المالية  ــ بــداخــل ســاحــة جمركية ملحقة ب
وتصرف فى هذه السيارات دون موافقة مالكيها 
بتخصيص عدد 6 سيارات منها لموكبه الشخصى 
و96 سيارة لجهات أخرى وتبين أن تلك السيارات 
بقيمة 35 مليونا و791 ألـــف جــنــيــه، مــمــا أدى 
الستهالك هذه السيارات بغير وجه حق وانخفاض 
ثمنها بالمخالفة للقانون رقــم 66 لسنة 1963 

المعدل بشأن الجمارك والئحته التنفيذية 
ــاظ بــهــذه  ــف ــاالحــت الــتــى تــقــضــى ب

السيارات بحالتها لتسليمها 
لمالكيها بعد سداد الرسوم 
ــداع نصيب  ــ أو بيعها وإي
مالكها بخزانة مصلحة 

الجمارك.

إخضاع أمناء الشرطة للكشف 
النفسى وتحاليل المخدرات

12 ديسمبر.. محاكمة 215 إخوانيـًا فى قضية كتائب حلوان
تعقد محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار 
شعبان الــشــامــى، جلسة يــوم 12 ديسمبر الحالى 
محاكمة 215 عنصًرا من جماعة )اإلخوان( اإلرهابية،  
وذلك فى قضية اتهامهم بتشكيل مجموعات مسلحة 
باسم »كتائب حــلــوان« لتنفيذ عمليات عدائية ضد 
أفــراد وضباط الشرطة ومنشآتها وتخريب األمالك 

والمنشآت العامة، خاصة أبراج ومحاوالت الكهرباء.
وكان النائب العام الراحل المستشار هشام بركات 
قد أحال فى فبراير 2015 المتهمين إلى المحاكمة 
الجنائية مع استمرار حبس 127 متهًما احتياطًيا على 
ذمة القضية، واألمر بضبط وإحضار بقية المتهمين 

الهاربين وتقديمهم للمحاكمة محبوسين.
وكشفت التحقيقات، التى باشرتها نيابة أمن الدولة 
العليا، عن قيام قادة جماعة )اإلخوان( بوضع مخطط 
إرهــابــى مــن داخـــل محبسهم بــهــدف إســقــاط نظام 
الحكم، وتم نقل التكليفات لعناصر الجماعة خارج 
السجون، فأسسوا تنفيذا له 3 لجان نوعية بالقاهرة 
والــجــيــزة اضطلعت كــل منها بتأسيس مجموعات 
مسلحة عرفت باسم »كتائب حــلــوان« وتكونت من 

عناصر من الجماعة اإلرهابية 
وروابـــط األلــتــراس، ومــن الكيان 

الــمــســمــى بـــ«تــحــالــف دعـــم الــشــرعــيــة«، فــضــال عن 
إشراكهم لعدد من العناصر الجنائية معهم لتتولى 
تنفيذ عمليات عدائية ضد أفــراد وضباط الشرطة 
ومنشآتها وتخريب األمالك والمنشآت العامة، خاصة 

أبراج ومحوالت الكهرباء.
وأظــهــرت التحقيقات ارتــكــاب تلك المجموعات 
لواقعتى استهداف القوات األمنية بمحيط المدينة 
ــر، والــتــى نتج عنها مقتل  الجامعية لجامعة األزهــ
3 مجندين وإصــابــة 12 ضابط وفــرد شرطة وأحد 
ــــالف مركبتى شــرطــة، فــضــال عن  الــمــواطــنــيــن، وإت
واقعة التعدى على مسئولى األمن اإلدارى بالمدينة 
الجامعية، التى تخلف عنها إصابة 3 منهم وتخريب 
مبنى نقطة شــرطــة الــحــى الــعــاشــر بمدينة نصر، 
ومحاولة استهداف كــوبــرى المشاة بطريق النصر 

باستخدام مفرقعات.
كما تبين من التحقيقات أن مجموعة أخــرى من 
المتهمين ارتكبت وقــائــع تخريب 10 أبـــراج كهرباء 
ضــغــط عـــال، و6 أعــمــدة كــهــربــاء ضــغــط متوسط، 
ومحولى توزيع كهرباء، وغرفة للغاز، على نحو ترتب 
عليه أضــرارًا مالية جسيمة بلغت قيمتها 40 مليون 

جنيه تقريبا.

تنظر محكمة القضاء اإلدارى، دعــوى إجـــراء الكشف 
الطبى النفسى والعصبى وتحليل المخدرات وقياس الثبات 
االنفعالى وضبط النفس بصفة دورية لكل من أمناء الشرطة 
وأفـــراد الــشــرطــة، الــذيــن يحملون ســالحــا نــاريــا، وتثبيت 
كــامــيــرات مراقبة على مالبسهم فــى جلسة 15 ديسمبر 

الحالى.
كان محمد حامد سالم المحامى، أقام دعوى حملت رقم 
46622 لسنة 70 ق اختصم فيها رئيس الجمهورية، قال 
فيها إنه تصاعدت فى اآلونة األخيرة جرائم أمناء الشرطة 
ضد بعض المواطنين المصريين، وكان أبرزها اعتداؤهم 
على العاملين بمستشفى المطرية، وقيام أحد أمناء الشرطة 
بقتل مواطن بالدرب األحمر بسالحه الميرى إلى، أن وصل 
بنا الحال بأن قام أحد أمناء الشرطة بقتل أحد المواطنين، 
وإصابة اثنين بسالحه النارى فى مدينة الرحاب بالتجمع 

األول بسبب كوب شاى.
وأشــارت الدعوى إلى، أن هذه الممارسات تزيد الفجوة 
بين الشعب وجهاز الشرطة، الذى يمثل النظام، وأصبحت 

جرائم أمناء الشرطة جزًءا من مؤامرة تحاك 
ــال الــفــتــن، وتهييج  ــوطــن إلشــع ضــد هـــذا ال
الــشــارع وتقليب الـــرأى الــعــام ودعـــوة الناس 
ــداث فــوضــى يتدخل فيها  للتظاهرات إلحـ

الخونة والعمالء وأجهزة استخباراتية.
ــافـــت الـــدعـــوى، أنـــه مـــن أبــجــديــات  وأضـ
حمل السالح الــنــارى، أن يكون حامله متزنا 
نفسيا وعصبيا، ويتمتع بالثبات االنفعالى 

وضبط النفس، وكل هذا يسبقه عدم تعاطيه 
مــواد مــخــدرة، األمــر الــذى يتطلب إجــراء 
الكشف الطبى النفسى والعصبى وتحليل 
المخدرات وقياس الثبات االنفعالى، وضبط 

النفس بصفة دورية لكل أمناء الشرطة الذين 
يحملون ســالحــا نــاريــا على أن يتم ذلــك فى 

مستشفيات الــقــوات المسلحة ضمانا لنزاهتها، 
وتثبيت كــامــيــرات مراقبة عالية الــجــودة على 

مالبسهم لتعزيز الشفافية.

إلزام الداخلية بكتابة محاضر 
الشرطة على الكمبيوتر 

نظر طعن المتهمين فى 
»خلية وجدى غنيم«

الحكم على »بديع« و12 آخرين 
بـ»أحداث مكتب اإلرشاد« 

 إعادة محاكمة 40 متهمـًا
فى »أحداث مسجد الفتح«

الثالثاء القادم.. محاكمة 45 متهمـًا 
فى »خلية تفجير أبراج الضغط«

محاكمة طارق النهرى و3 آخرين »بأحداث 
مجلس الوزراء«.. الثالثاء القادم

تستكمل الدائرة األولى، بمحكمة القضاء اإلدارى، بمجلس الدولة، 
نظر الدعوى المقامة من على أيوب المحامى، والتى يطالب فيها بإلزام 
كتابة محاضر أقسام الشرطة والجلسات وتحقيقات النيابة العامة 

بالحاسب اآللى فى جلسة 15 ديسمبر الحالى.
وحملت الدعوى رقم 85500 لسنة 70 ق واختصمت وزير الداخلية 
ــرت الــدعــوى أن محاضر الشرطة  والــنــائــب الــعــام بصفتيهما، وذكـ
والتحقيقات يتم كتابتها على ورق عادى وهو ما يعرضها للتلف، فضال 

على العبث فى المحاضر من قبل القائمين عليها.

حـــددت محكمة النقض جلسة السبت المقبل لنظر طعون 
المتهمين فى القضية المعروفة إعالميا بـ»خلية وجدى غنيم«.

كانت محكمة جنايات الــقــاهــرة، برئاسة المستشار شعبان 
الشامى قضت بــاإلعــدام شنًقا حضورًيا وبإجماع آراء أعضاء 
المحكمة للمتهمين عبدالله هشام محمود حسين، وعبد الله عيد 
عمار فياض، كما قضت باإلعدام غيابًيا على القيادى اإلخوانى 

الهارب »وجدى غنيم«، بتهمة تأسيس وقيادة خلية إرهابية.

تصدر - اليوم - الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، 
برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى وعضوية المستشارين 
عــادل السيوى وحسن السايس، وأمــانــة ســر حمدى الشناوى، 
والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، حكمها فى إعادة محاكمة محمد 
بديع مرشد اإلخـــوان، وعــدد مــن الــقــيــادات على رأســهــم خيرت 
الشاطر، نائب المرشد، وسعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب 
السابق، ومحمد البلتاجى، وعصام العريان، و8 آخرين فى القضية 

المعروفة إعالمًيا بـ»أحداث مكتب اإلرشاد«.
كانت النيابة قد أسندت لقيادات الجماعة االشتراك بطريقى 
ــداد مجهولين بــاألســلــحــة الــنــاريــة  ــاق والــمــســاعــدة فــى إمــ ــف االت
والــذخــائــر، والــمــواد الحارقة والمفرقعات والــمــعــدات الالزمة 
لذلك، والتخطيط الرتــكــاب الجريمة، وأن الموجودين بالمقر 
قاموا بإطالق األعيرة النارية والخرطوش صوب المجنى عليهم، 

قاصدين إزهاق أرواحهم.

محكمة جنايات القاهرة المنعقدة فى معهد أمناء الشرطة، تواصل إعادة محاكمة 
40 متهًما فى قضية أحداث مسجد الفتح، التى وقعت عقب فض اعتصامى رابعة 
والنهضة، بمنطقة رمسيس وقسم األزبــكــيــة فــى 2013، فــى جلسة 16 ديسمبر 

الستكمال المرافعة.
كان النائب العام الراحل المستشار هشام بركات، أمر بإحالة المتهمين للمحاكمة 
الجنائية، وأسندت النيابة العامة لهم ارتكابهم لجرائم تدنيس جامع الفتح وتخريبه، 
وتعطيل إقامة الصالة به، والقتل العمد والشروع فيه تنفيًذا ألغــراض تخريبية، 
والتجمهر والبلطجة وتخريب المنشآت العامة والخاصة، وإحــراز األسلحة النارية 
اآللية والخرطوش والذخائر والمفرقعات، وقطع الطريق وتعطيل المواصالت العامة 
وتعريض سالمة مستقليها للخطر، وهى الجرائم التى جرت على مدى يومى 16 و17 

أغسطس عام 2013

تستأنف محكمة جنايات القاهرة، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة 
المستشار شبيب الضمرانى، جلسات محاكمة 45 متهًما فى القضية 610 لسنة 
2014 حصر أمن دولة عليا، المعروفة إعالميا بـ»خلية تفجير أبراج الضغط العالى«، 

يوم الثالثاء القادم  الستكمال مرافعة الدفاع عن المتهمين.
كانت النيابة قد وجهت للمتهمين، اتهامات باالنضمام إلى جماعة محظورة على 
خــالف أحكام القانون والدستور، وتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف رجــال األمن 
والــقــوات المسلحة والمنشآت الحيوية، وحيازة مفرقعات، وتكدير السلم العام، 

وإرهاب المواطنين.

تستكمل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار 
ناجى شحاتة، محاكمة الفنان طارق النهرى، و3 آخرين فى إعادة محاكمتهم بـ»أحداث 

مجلس الوزراء« وحرق المجمع العلمى، يوم الثالثاء المقبل الستكمال المرافعة. 
 وكانت المحكمة عاقبت طارق النهرى، غيابًيا بالسجن المؤبد على خلفية اتهامه 

بالتورط فى حرق المجمع العلمى والتجمهر، والتظاهر وحيازة أسلحة نارية.
واشتعلت النيران فى المجمع العلمى خالل ديسمبر 2011، وألقى القبض على 
النهرى فى أبريل 2012، بتهمة التورط فى القضية، وأخلت النيابة سبيل طارق 
النهرى بعدها بأيام، وأصــدرت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد 

ناجى شحاتة أحكاًما غيابًيا بالسجن المؤبد ضد النهرى وآخرين.

 عماد شوقى

»جنايات القاهرة« تحدد مصير معارضة منتصر الزيات و5 آخرين على حكم حبسهم بـ»إهانة القضاء«

تـــواصـــل هــيــئــة الــمــفــوضــيــن بالمحكمة 
الدستورية العليا،  نظر الدعوى التى تطالب 
بعدم دســتــوريــة نــص الــمــادة 20 مــن الئحة 
المأذونين الشرعيين والمادة 31 مكرر من 
القانون رقم 126 لسنة 2008، بشأن تعديل 
بعض أحكام قانون الطفل، ومــع ما يترتب 

على ذلك من آثار يوم األحد المقبل.
 وتنص الــمــادة 20 من الئحة المأذونين 

على أنــه »إذا اختلف محل إقامة الزوجين 
كــان المختص بتوثيق العقد مــأذون الجهة 
التى بها محل إقامة الزوجة، وله أن ينتقل 
لتوثيق عقد زواجــهــا فى غير دائــرتــه، ومع 
ذلك يجوز للطرفين أن يتفقا على أن يوثق 
العقد مأذون آخر، وفى هذه الحالة يشترط 
لقيام هذا المأذون بذلك أن تقدم له شهادة 
ــرة المقيمة فــى دائرتها  مــن محكمة األسـ

الزوجة بأن التحريات دلت على عدم وجود 
مانع شرعى أو قانونى، وإذا لم يكن للزوجة 
ــاز أن يــتــولــى العقد  ــة ثــابــت جـ ــام مــحــل إق
مـــأذون الجهة التى بها وقــت طلب العقد، 
ويختص بقيد الطالق والرجعة مأذون الجهة 
التى تقيم بها المطلقة أو الزوجة بحسب 
ــوال، إال إذا اتفق الطرفان على قيده  األحـ

بمعرفة مأذون آخر«.

تـــواصـــل – غــــداً - مــحــكــمــة جــنــايــات 
القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة 
بطرة، برئاسة المستشار حمادة شكرى، 
نظر  المعارضة المقدمة مــن المحامى 
ــن عــلــى حكم  منتصر الـــزيـــات و5 آخــري
حبسهم 3 ســنــوات فــى اتهامهم  بإهانة 

السلطة القضائية، واإلســاءة إلى رجالها 
والتطاول عليهم بقصد بث الكراهية.

وأسندت هيئة التحقيق إلــى المتهمين 
تهم إهانة وسب القضاء والقضاة بطريق 
الــنــشــر واإلدالء بــأحــاديــث فــى الــقــنــوات 
التليفزيونية والمحطات اإلذاعية ومواقع 

الــتــواصــل االجــتــمــاعــى اإللــكــتــرونــيــة، من 
خــالل عبارات تحمل اإلســاءة والكراهية 
للمحاكم والــســلــطــة الــقــضــائــيــة، وأخــلــوا 
بذات الطرق سالفة الذكر بمقام القضاة 
ــم بتلك  ــ ــه ــ ــم، مـــن خــــالل إدالئ ــه ــت ــب وهــي

التصريحات.

هيئة المفوضين بـ»الدستورية« تواصل نظر دعوى عدم دستورية الئحة المأذونين 

السبت القادم.. الحكم فى دعوى 
استرداد تمثال نفرتيتى من ألمانيا

تصدر الدائرة األولى بمحكمة القضاء اإلدارى بمجلس 
الدولة، برئاسة المستشار عمر ضاحى نائب رئيس مجلس 
الدولة، الحكم فى الدعوى رقــم26203 لسنة 68 قضائية 
التى يطالب فيها نبيل فزيع المحامى، باسترداد تمثال 

نفرتيتى من ألمانيا، بجلسة 8 ديسمبر الحالى.
كانت المحكمة قد ناقشت فى الجلسة السابقة تقرير 
هيئة مفوضى الدولة الذى اعتبر استرداد اآلثار المهربة 
فى الخارج من أعمال السيادة، وأن الحكومة طلبت وديا 

من ألمانيا استرداد التمثال دون موافقة برلين على ذلك.
وأكد مقدم الدعوى، أن قيام الجانب المصرى متمثال 
فى وزارتى الخارجية واآلثار بتقديم طلب إلى دولة ألمانيا 
بالمطالبة باسترداد التمثال أصدق دليل على وجود قرار 
إدارى سلبى باالمتناع عن طلب استرداد التمثال بالطرق 
القضائية الدولية، ما يجعل الطلبات فى الدعوى جديرة 

بالقبول.

بدء جلسات محاكمة رئيس 
حى الرحاب بتهمة الرشوة

تبدأ محكمة استئناف القاهرة يوم االثنين القادم  نظر أولــى جلسات 
محاكمة  رئيس حى الــرحــاب، ومحامى فى الشئون القانونية بمدينتى 

لمحكمة الجنايات بتهمة الرشوة.
وكشفت التحقيقات، أن الرقابة اإلداريــة تمكنت من إلقاء القبض على 
)ن.ع. ع( رئيس حى المستثمرين الشمالية والرحاب التابع لجهاز مدينة 
القاهرة الجديدة، )و. ا( ومحامى بالشئون القانونية بجهاز مدينة الرحاب، 
عقب حصول األول بوساطة الثانى على مبلغ 200 ألف جنيه على سبيل 
الرشوة من أحد مالك العقارات بمدينة الرحاب مقابل غض الطرف عن 
المخالفات البنائية بالعقار الذى يملكه، وعدم اتخاذ اإلجراءات القانونية 

حيالها بإزالتها.
وواجهت النيابة المتهم األول بأقوال الشهود وبالتحريات األمنية حوله 
والوقائع المتورط فيها، والتسجيالت الصوتية، وأقوال الشهود بالقضية، 
والتى أنكرها، واعتراف المتهم الثانى فى الواقعة الذى تضمن وساطته 
للمتهم األول مقابل استغالل سلطته واإلخــالل بواجبات الوظيفة وإيقاف 
وتعطيل تنفيذ قرارات اإلزالة الصادرة لمبانى أقيمت بدون ترخيص أو على 
أرض ملك الدولة بالمخالفة للقانون، وإعفائهم من سداد الغرامات المقررة 

عن تلك المخالفات، مما أضر بالمال العام.

غالىجرانة

توفيق

النهرى
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 محمد طرابيه

خفايا »الشراكة« بين حسين زين والشيف المغازى 
فى مطعم للمأكوالت البحرية بـ6 أكتوبر 

بنت حسين زين تكشف المستور

لم يكن حسين زين رئيس الهيئة الوطنية لإلعالم 
يتصور أن ظــهــور ابنته »فـــرح« الطالبة بإحدى 
المدارس الثانوية فى برنامج »الطباخ« الذى يقدمه 
الشيف أحمد المغازى يومًيا فى الواحدة ظهًرا على 
شاشة القناة األولــى ســوف يجر عليه العديد من 

المشاكل واألزمات واالتهامات... الخ .
البداية كانت بظهور »فرح« فى البرنامج يوم 21 
نوفمبر الحالى، واستقبالها بالورود كما لو كانت 
إحــدى النجمات وإذاعـــة هــذا المشهد بالصوت 
والصورة فى البرنامج، مع العلم أن هذه هى المرة 
األولــى منذ بداية البرنامج فى 17 فبراير 2018 
يستضيف فيها فتيات صغيرات السن للمشاركة فى 

عملية الطبخ خالل البرنامج.
وهنا نتساءل: ما هى عبقرية ابنة حسين زين فى 
فنون »الطبيخ« لكى تظهر فى البرنامج؟ وهل لو لم 
تكن ابنة رئيس الهيئة الوطنية لإلعالم كان سيتم 
السماح لها بالظهور على الهواء مباشرة؟ ولماذا 
اإلصرار على االتصال بالدكتورة إيمان والدة »فرح« 
خالل البرنامج لكى تقول كالًما بدا للمشاهدين 
وكأنه دعاية وتسويق لفرح للحصول على عريس، 
ومــن بين ما قالته الــوالــدة: »فــرح أحلى بنوتة فى 
الدنيا ومحبوبة جًدا فى المدرسة وبتحاول تسعد 
الناس وطباخة شاطرة جــًدا«؟! وما الجديد الذى 
أضافته فرح للمشاهدين خالل الحلقة فيما يتعلق  

بـ»التكات والحركات« الخاصة بفنون الطهى؟
وإذا كــان األمــر عاديا بالنسبة الستضافة فرح 
فلماذا لم يذكر اسمها كامال وبكل صراحة  بدالً من 

قال لها: »نفسى أخدك فى حضنى ويبقى فيه عالقة بينى وبينك«

القضاء اإلدارى يلغى قرار عدم التجديد لـ»هويدا 
فتحى« فى منصب مدير عام تقييم أداء الشاشة

اشتعال الصراعات  
فى القناة األولى بين 

»قابيل« و»ميزو«

خناقات »الحريم« 
وصلت قطاع األمن

تشهد القناة األولى صراًعا بين خالد قابيل مديرعام 
الشباب بالقناة األولــى والقائم بتسيير أعمال رئيس 
القناة من جهة وبين المعتزبالله محمد القائم بتسيير 
أعمال اإلدارة العامة للمنوعات بالقناة األولى وسبب 
الصراع يعود ألى بلوغ المخرج محمود حسن بــإدارة 
المنوعات للسن القانونية لبلوغ التقاعد الوظيفى تاركا 
خلفه برامج كان يقوم بتنفيذها على الشاشة ويحصل 

على أجرعليها.
محمود حسن رفض التخلى عن برامجه حتى بعد 
بلوغ سن المعاش مستنًدا على أن هذه البرامج ملكية 
فكرية له وال يحق ألحد القيام بها وهوما دفع مشرف 
البرامج محمد فــاروق للمطالبة بإلغاء هذه البرامج 

وإحالل برامج أخرى مكانها.
من جانبه قــام المعتزبالله محمد »وشهرته ميزو« 
ــإدارة المنوعات بالقناة  بحشد مخرجين ومعدين بـ
األولى للضغط على خالد قابيل لترك أمرتوزيع هذه 
البرامج للمعتزبالله محمد لتوزيعها على المقربين 
منه فــى الــوقــت الـــذى رشــح فيه خــالــد قابيل ألحد 
المخرجين المشهود لهم بالكفاءة لتنفيذ هذه البرامج 
طبًقا ألقدميته وعدم بلوغه السقف المالى الخاص به 
على اإلطالق من قبل وهو ما أغضب المعتزبالله الذى 
رفض قــرار قابيل وأعلن أنه لن يوقع على أى أوراق 
تخص هذه البرامج عالوة على شحنه العاملين بإدارته 
ضد قابيل لتصعيد األمر لنائلة فاروق القائم بأعمال 
رئيس التليفزيون إلحــراج قابيل الــذى قام فور علمه 
بهذه التحركات  باتخاذ قــرار بتجميد هــذه البرامج 
وعدم صرف أى مبالغ لها، مؤكًدا أن هذا قرار الهيئة  
الذى يقضى بعدم إسناد أية أعمال بعد خروج صاحبه 
السن المعاش وتجميد المستحقات وإعادتها لخزينة 

الدولة.

إحدى المخرجات المثيرات للجدل، قامت بتقديم 
شكوى رسمية لرئيس قطاع األمن فى ماسبيرو ضد 
رئيسة القناة التى تعمل بها.. الواقعة بدأت بقيام معدة 
البرنامج الذى تعمل به المخرجة بإبالغها أن رئيسة 
القناة قالت لها عقب نزولها  من مقر النيابة اإلدارية 
فى المبنى بعد االستماع ألقوالها فى الشكوى التى 
تقدمت بها المخرجة »هوه انتى ماضية على الشكوى 
اللى مقدماها المخرجة ضــدى«، فقالت لها: »نعم 
عشان أصرف مستحقاتى«، فردت رئيسة القناة قائلة: 
»هى فاكره انها هتعمل معايا حاجه عشان أبوها يلعن 
أبوها وأصحاب أبوها«.. وفور علمها بما حدث قامت 
المخرجة بعمل شكوى ومحضر فى مباحث التليفزيون  

ضد رئيسة القناة!!

بالمستندات: إدانة قيادى فى ماسبيرو بالتحرش بزميلته مهندسة الديكور.. والمحكمة التأديبية تعاقبه بـ»اللوم« 

بعد فتواه المخالفة للشرع بالمساواة بين المرأة والرجل فى الميراث

التليفزيون المصرى يكافىء »الهاللى« 
ببرنامج يومى على القناة األولى

نائلة فاروق تدخل »عش الدبابير« مع »شلة زين«

فضيحة بجالجل.. التليفزيون المصرى يكافىء 
د. سعد الدين الهاللى المقارن بعد فتواه المخالفة 
للقرآن الكريم بجواز مساواة المرأة بالرجل فى 
الميراث. حيث تقرر االستعانة بالهاللى لتقديم 
البرنامج اليومى »طــريــق الــحــيــاة« الـــذى يقدمه 
تامر مطر على شاشة القناة األولى.. وقد تم منح 
الهاللى استديو كبير فــى استديوهات المقطم 
والــذى كــان مخصًصا من قبل إلبراهيم حجازى 
أثناء تقديمه برنامج »فى دائرة الضوء«، وقام بعمل 
حلقة »بايلوت« لمناقشة قضية تجديد الخطاب 

الدينى.
الغريب أن تتم مكافأة الهاللى فى هذا التوقيت 
رغــم فشله الــذريــع فى برنامجه »مجلس الفقه« 
الذى يقدم على شاشة القناة الفضائية المصرية 
منذ ســنــوات، البرنامج الجديد يــذاع من السبت 

للثالثاء ويعاد األربعاء والخميس.

نائلة فــاروق المكلفة بتسيير أعمال رئيس قطاع 
التليفزيون، أصـــدرت تعليمات مــشــددة بعدم قيام 
العاملين سواء من قطاع التليفزيون أو من القطاعات 
األخــــرى بــالــجــمــع بــيــن مستحقاتهم مــن الــقــطــاع 
ومستحقاتهم المالية من برامج التطوير إلى أن تذاع 
على شاشة القناة األولى، وقامت بمطالبتهم باختيار 
العمل إمــا فى برامج القطاعات التى يعملون بها 
أو برامج التطوير، وأشــارت إلى أن هذه التعليمات 
سوف تطبق إعتبارًا من شهر نوفمبر الحالى.. وفى 
هــذا السياق، كشفت مصادرنا المطلعة أن هناك 
ضغوطاً تمارس من جانب »شلة« حسين زين رئيس 
الهيئة الوطنية لإلعالم والذين يتقاضون مبالغ كبيرة 
من برامج التطوير ويجمعون بينها وبين مستحقاتهم 
من وظائفهم األصلية.. فهل تصر نائلة على تنفيذ 
تعليماتها أم سترضخ فى النهاية للضغوط الكبيرة 

التى تمارس عليها فى هذا الشأن؟!.

رغم أن معى كافة المستندات الرسمية التى تثبت 
كل كلمة فى هذه القضية، إال أننى قررت عدم نشر 
اســم الشخص الــذى تمت إدانــتــه فيها ألن هدفنا 
ليس التشهير أو اإلســاءة ألحــد، واكتفيت بالنشر 
بــدون ذكــر اإلســم حتى يعرف الجميع حقيقة ما 
يحدث فى ماسبيرو من تجاوزات ومخالفات مالية 

وإدارية وممارسات غير أخالقية.
فى البداية نشير إلى أن المحكمة التأديبية العليا 
بمجلس الدولة أصدرت حكما أمس األربعاء  بتوقيع 
عقوبة اللوم ضد مدير عام بإحدى اإلدارات الفنية 
بقطاع التليفزيون بتهمة التلفط بألفاظ خادشة 
للحياء ومحاولة التحرش بإحدى المهندسات التى 

تعمل معه فى نفس اإلدارة.
، وذلك فى القضية رقم 99 لسنة 60 قضائية.

كانت النيابة اإلداريــة للسياحة واإلعالم ومقرها 
ماسبيرو قد أحالت المتهم  إلى المحكمة التأديبية 

العليا بمجلس الدولة بموجب المذكرة رقم 93 لسنة 
2017 والتى وقــع عليها كل من المستشارة أميرة 
قمر نائب رئيس الهيئة ومدير النيابة  والمستشار 
محمد إبراهيم الذى أجرى التحقيقات فى القضية.

ــة بعدما أقــر المتهم بصحة   ــرار اإلحــال جــاء قـ
التسجيل الصوتى الــذى قدمته المهندسة التى 

قامت  بتقديم شكوى  للنيابة اإلدارية. 
وكشف التسجيل الصوتى المقدم للنيابة جزًءا من 
الحوار الذى دار بين المهندسة والمدير العام حيث 
قالت له: »أنت فاكر لما قلت لى نفسى أخدك فى 
حضنى وأخلى عالقة بينى وبينك ومحدش هايعرف 
بيها« وبعدها عبارة تسأله: »حصل وال محصلش؟« 
ــاء رده: »أل حصل يمكن خاننى التعبير فى  وجـ
الكلمة« ثم جاء على لسان الشاكية: »هى ليها معنى 

تانى«؟!
وقد أقر المتهم فى التحقيقات بصحة التسجيل 

الصوتى المنسوب لــه وكــذلــك اعــتــرف أنــه تلفظ 
بهذه العبارات وهو ما دفع النيابة اإلداريــة إلحالته 

للمحكمة التأديبية .
وهنا نشير أيًضا إلى أن رئيس اإلدارة المركزية 
التى يعمل بها المدير والمهندسة  - لدينا اسمه 
ــورة مــن أقـــوالـــه فــى التحقيقات - قـــال فى  وصــ
التحقيقات: »إن سلوك هذا المدير وطريقة التعامل 
قبل زميالته تتم بمظهر التعاطف والــود والتوغل 
فى أمور ومشاكل شخصية باإلضافة إلى أنه عليه 

أقاويل تشير إلى عدم انضباطه«.
وفى النهاية فإننا نهدى هذه الوقائع إلى حسين 
ــن رئــيــس الهيئة الوطنية لــإلعــالم ليكون على  زي
دراية بما يحدث فى الغرف المغلقة من ممارسات 
ومساومات غير أخالقية داخل المبنى الذى يتولى 
رئاسته، ونتمنى أن تكون هناك إجـــراءات عاجلة 

وحاسمة للتصدى لمثل هذه السلوكيات المشينة.

قررت الدائرة 13 ترقيات بمحكمة القضاء اإلدارى بمجلس 
ــة، إلــغــاء الــقــرار الـــذى كــانــت قــد أصــدرتــه اإلعالمية  ــدول ال
الراحلة صفاء حجازى رئيس اتحاد اإلذاعـــة والتليفزيون 
سابقا بإلغاء التجديد لإلعالمية د. هويدا فتحى فى منصب 
مدير عام تقييم أداء الشاشة لقطاع التليفزيون.. وقررت 
الدائرة  قبول الدعوى المقامة من د. هويدا فتحى  شكالً 
وإلغاء القرار مع ما يترتب عليه من آثار وإلزام الجهة اإلدارية 

بالمصروفات. 

رئيس قطاع يحلم بتعيين ابنته
رغــم أن هناك قـــرارًا بمنع التعيينات 
ــاء  ــد رؤسـ ــل مــاســبــيــرو، إال أن أحـ داخــ
القطاعات البرامجية ، يحاول جاهًدا 

تعيين ابــنــتــه الــحــاصــلــة عــلــى ليسانس 
آداب قسم إعالم جامعة عين شمس فى 

المبنى.

زين

نائلة

الهاللى

التمويه بكتابة اسمها مختصًرا »فرح زين«؟!.
وبعيًدا عن كل ما سبق، نشير إلى أن هذه الواقعة 
جعلت الكثيرين داخل مبنى ماسبيرو يرددون الكثير 
من االتهامات واالنــتــقــادات ويكشفون الكثير من 
المعلومات واألســرار التى ال يعلم الكثيرون عنها 

شيئًا.
ومن أبرز ما ردده الكثيرون داخل المبنى الكشف 
عن وجود »شراكة« بين الشيف أحمد المغازى وبين 
حسين زيــن فى المطعم الــذى يديره المغازى فى 

مدينة 6 أكتوبر.

هذا المطعم اسمه »الشيف للمأكوالت البحرية« 
وعــنــوانــه »الــحــى الــتــانــى، بعد مــيــدان الحصرى، 
المحور الــمــركــزى، الــفــراج سنتر بــجــوار التوحيد 

والنور«.
فى هــذا السياق كشفت مصادرنا المطلعة أن 
العالقة بين زين والمغازى قديمة وتمتد لسنوات 
منذ أن كانا يعمالن فى مكان واحــد خــارج مصر، 
ولذلك قام زين فور توليه رئاسة قناة النيل اليف 
باالستعانة بالمغازى لتقديم برنامج للطهى يحمل 
اســم »الــشــيــف« وهــو نفس اســم المطعم المشار 
الــيــه!!.. كما استمر المغازى فى تقديم البرنامج 
بعد توليه رئــاســة قــطــاع الــقــنــوات المتخصصة. 
وعندما تولى حسين رئاسة الهيئة الوطنية لإلعالم 
قــام بنقل المغازى من قطاع المتخصصة لقطاع 
التليفزيون لتقديم برنامج »الطباخ« والذى يعد أحد 
البرامج التى تم تقديمها ضمن خطة التطوير التى 
ــدأت فــى فبراير الماضى ولــم تحقق أى مــردود  ب

سياسى أو إعالنى حتى اآلن.
وفى هذا السياق نؤكد للجميع أن هدفنا ليس 
اإلساءة ألحد فالجميع لهم منا كل تقدير واحترام، 
ولذلك نطالب حسين زين بإصدار بيان أو تصريح 
رسمى يكشف حقيقة هذه األمور الشائكة ألن عدم 
الرد سوف يؤكد للجميع أنها حقائق وليس مجرد 
كلمات تتردد داخل الغرف المغلقة فى المبنى؟ كما 
ستكشف أن زين قام بتحويل المبنى إلى »عزبة« 
خاصة له ولعائلته وشركائه وهو ما يعد استغالل 

للنفوذ الذى تجرمه كل القوانين واللوائح.
ــى النهاية نــؤكــد أن هدفنا كشف الحقائق  وف
للرأى العام  ولذلك نعلن استعدادنا التام لنشر أى 
توضيح أو تعقيب يرد إلينا من ذوى الشأن فى هذه 

القضية.



محمد صالح و4 نجوم يتصارعون للحصول 
على جائزة أفضل العب أفريقى 2018

القائمة تضم »مانى وبن عطية وكوليبالى وبارتى«

»مو صالح«.. يحلم بالفوز 
باللقب للعام الثانى على التوالى

كوليبالى.. نجم نابولى 
على »رادار« برشلونة

المهدى بن عطية.. يحلم برفع 
رصيده مع اإلنجازات

توماس بارتى.. نجم 
أتلتيكو مدريد ينتظر 

لحظة التتويج

يمكن وصفه بكل بساطة بأنه صانع السعادة عند المصريين فى الوقت الحالى، فهو من 
بين القالئل الذين اجتمعت آراء كل المصريين على احترامهم واإلعجاب بهم بسبب 

مهارته الفائقة وشعبيته العالمية وأدبه الجم وأعماله الخيرية التى ال تنتهى.
هــو محمد صــالح أو »مــو صــالح« كما تلقبه جماهير نــادى ليفربول 
اإلنجليزى، والذى فاز من أيام بجائزة الرياضى العربى المتميز لعام 2018 

فى الدورة العاشرة من جائزة محمد بن راشد آل مكتوم لإلبداع الرياضى، ومن 
المقرر أن يتم تكريمه  خالل الحفل السنوى المقرر تنظيمه يوم 9 يناير المقبل 

كما حل بالمركز الخامس فى قائمة أكثر الالعبين مساهمة فى األهداف بالعالم لعام 2018.. 
وساهم محمد صالح – حتى اآلن - فى تسجيل 50 هدًفا مع منتخب مصر ونادى ليفربول فى عام 

2018، حيث سجل 37 هدًفا وصنع 13 هدًفا آخر.
ويحلم صالح حالًيا بالفوز بجائزة هيئة اإلذاعة البريطانية كأحسن العب أفريقى للعام الثانى 

على التوالى .
ولد محمد صالح فى 15 يونيو 1992 فى قرية نجريج التابعة لمدينة بسيون فى محافظة 
الغربية، ولم يساعد الحظ صالح على االلتحاق بجامعة كبيرة، بل فضل االنضمام إلى معهد 
الالسلكى بسبب الظروف المالية الصعبة التى عاشها، باإلضافة إلى عشقه لكرة القدم، ولم يقدر 
على االلتحاق بالثانوية العامة فى مدينة بسيون، بسبب رغبته فى البقاء بالقاهرة لالنضمام إلى 

نادى المقاولون العرب.
وقاد محمد صالح نادى ليفربول للصعود إلى نهائى دورى أبطال أوروبا الذى أقيم يوم 26 مايو 
الماضى بمدينة »كييف« األوكرانية أمام ريال مدريد اإلسبانى، بجانب إنهاء مشواره فى النسخة 
الماضية بمسابقة الدورى اإلنجليزى الممتاز »البريميرليج« فى المربع الذهبى المؤهل للنسخة 

المقبلة من مسابقة دورى أبطال أوروبا.
وحصل محمد صالح على العديد من الجوائز طوال مشواره مع نادى ليفربول، أبرزها لقب 

األفضل فى ليفربول عن موسم 2017 – 2018 باختيار الالعبين وتصويت الجماهير، وجائزة 
أفضل العب فى أفريقيا من االتحاد األفريقى لكرة القدم »الكاف«، »مرة واحدة«، ومن هيئة 

اإلذاعة البريطانية »مرة واحدة«، وجائزة »العب الشهر« فى ليفربول »8 مرات«.
كما حصل محمد صالح مع ليفربول أيضا على جائزة هداف الدورى اإلنجليزى 

الممتاز »البريميرليج« برصيد 32 هدًفا، وتحقيق الرقم القياسى 
التاريخى فى الــدورى اإلنجليزى بالوصول إلى الهدف الـ 

32 فى موسم واحد بنظام 38 جولة.
وســاهــم صــالح بشدة فــى وصــول منتخب مصر 
إلــى نهائى كــأس األمــم األفريقية 2017 وحصوله 

على المركز الثانى حيث ساهم فى أربعة أهداف من أصل 
خمسة أحرزهم منتخب مصر فى البطولة.

ويعد أهم إنجازات صالح مع منتخب مصر هو قيادته له إلى كأس العالم 2018 فى روسيا بعد 
غياب دام لست نسخ متتالية عن البطولة منذ كأس العالم 1990.

وفى كأس العالم 2018 أحرز صالح أول أهداف بالده فى البطولة أمام روسيا من ضربة جزاء 
فى مباراة خسر فيها صالح ورفاقه بنتيجة 3–1. كما نجح صالح فى إحراز ثانى أهداف منتخب 
بالده فى البطولة فى مرمى السعودية فى مباراة انتهت بهزيمة مصر بنتيجة 2–1 وفاز صالح 

بجائزة أفضل العب فى هذه المباراة.
وإجمااًل خاض صالح مع المنتخب 60 مباراة دولية حتى اآلن، أحرز خاللها 39 هدًفا، محتاًلّ 

المركز الثالث فى قائمة الهدافين التاريخيين لمنتخب مصر.

ــدم يــحــمــل الجنسيتين  ــرة قـ كــالــيــدو كــولــيــبــالــى العـــب كـ
السنغالية والفرنسية يلعب فى مركز الدفاع مع نادى نابولى 

اإليطالى ومنتخب السنغال لكرة القدم.
ولد كوليبالى فى 20 يونيو 1991، لوالدين سنغاليين فى 
سينت ديه دى فوج، فرنسا.. بدأ مسيرته الكروية مع النادى 

المحلى سانت دى.
تناولت السبورت الكتالونية متابعة برشلونة لكوليبالى 
العب نابولى حيث يرغب النادى فى التعاقد معه فى الفترة 
المقبلة لكن هناك عقبتين تقفا فى سبيل الحصول عى 
توقيعه، فعقد كوليبالى مع نابولى لن ينتهى سوى 
فى 2023 كما أن النادى اإليطالى يغالى كثيًرا فى 
قيمته حيث سبق وأن رفض عرًضا من تشيلسى 
ــورو وهو  للتعاقد معه مقابل 80 مليون يـ
مايمكن أن يغلق الباب فى وجــه برشلونة  

للتعاقد معه.
تألق كوليبالى العب نابولى تألًقا كبيًرا 
فى الدورى اإليطالى خالل موسم 2016 
وذلــك على صعيد التمريرات األمامية 
التى قــام بها فــى البطولة، فقد مرر 
كوليبالى 1863 تمريرة احتل بها القمة 
يليه جورجينو بـ 1532 تمريرة بينما 
ـــ1458 تمريرة يليه  حل البيول ثالثا ب

بونوتشى بـ1357 تمريرة.

توماس بارتى )المولود 13 يونيو 1993( العب كرة قدم غانى 
يلعب حالًيا مع نادى أتلتيكو مدريد اإلسبانى فى مركز الوسط 

الدفاعى.
لعب أول مباراة له مع الفريق األول ألتلتيكو مدريد يوم 28 
نوفمبر 2015 بعد دخوله كبديل لزميله لوسيانو فييتو فى مباراة 
ضد إسبانيول فى الـــدورى انتهت بفوز أتلتيكو مدريد بهدف 

نظيف.
أعلن نادى أتلتيكو مدريد اإلسبانى فى فبراير 2017 عن تمديد 
عقد العب وسطه الغانى توماس بارتى لثالثة مواسم أخرى، ليستمر 

فى صفوف »الروخيبالنكوس« حتى موسم 2022-2021.
وكان بارتى، الذى تمكن مؤخًرا من بلوغ نصف نهائى كأس األمم 
األفريقية مع منتخب بالده، قد انضم لصفوف فريق الناشئين بنادى 

أتلتيكو عام 2011 وبدأ مسيرته مع الفريق األول فى نوفمبر 2015.
حصد  توماس بارتى جائزة العــب العام فى غانا عن الموسم 
2017-2018، بعد األداء المميز الذى قدمه مع الفريق فى الموسم 

الماضى.
وشارك بارتى فى 50 مباراة مع أتلتيكو فى الموسم الماضى وسجل 

5 أهداف، وتفوق فى الصراع على هذه الجائزة على العبين مثل جوردان 
إيوه، ريتشارد أوفورى والبيرت أدوماه.

ولعب بارتى فى عــدة مراكز مع األتلتيكو فى تشكيلة الــمــدرب دييجو 
سيميونى فى الموسم الماضى، ســواء كظهير أيمن، جناح أيمن أو العب 

وسط ميدان.

ساديو مانى.. ابن إمام المسجد 
يتطلع لـ»كسر عقدة« صالح
ساديو مانى )مواليد 10 أبريل 1992(، هو 
العب كرة قدم سنغالى يلعب فى مركز الجناح 
مع نادى ليفربول اإلنجليزى ومنتخب السنغال.

بعد أن بــدأ مسيرته مــع ميتز فــى فرنسا، 
وانتقل إلى ريد بل سالزبورج فى عام 2012.. 
بعد فوزه فى الــدورى النمساوى وكأس النمسا 
فى عام 2014 وقع مع ساوثهامبتون.. فى عام 
2015 حقق مانى رقــم قياسى جديد فى الــدورى 
اإلنجليزى الممتاز ألســرع هاتريك عندما سجل ثالث 
أهداف فى 176 ثانية خالل مباراة الفوز على أستون فيال 
6-1. انتقل إلى ليفربول فى عام 2016 مقابل 34 مليون 
جنيه إسترلينى ليصبح أغلى صفقة انتقال لالعب أفريقى 

فى التاريخ فى ذلك الوقت.
فى 14 أغسطس، شارك ألول مرة فى الدورى اإلنجليزى 
الممتاز مع الريدز، وسجل الهدف الرابع فى مباراة الفوز 

4–3 خارج ملعبه ضد أرسنال.
فــى 20 أبــريــل 2017، تــم اختيار مانى فــى فريق الموسم 
لــلــدورى اإلنجليزى لهذا العام بعد تسجيله 13 هدفا فى أول 
موسم له مع ليفربول.. وعلى الرغم من غيابه عن الجزء األخير 
من الموسم بسبب اإلصابة، حصل مانى على جائزة أفضل العب 

فى ليفربول فى 9 مايو 2017.
مسيرته الدولية

مّثل مانى السنغال فى كأس األمم األفريقية 2017 فى الجابون وسجل 
الهدف االفتتاحى فى مباراتى فوز منتخب بالده 2–0 أمام تونس وزيمبابوى 
. بعد التعادل السلبى فى مباراة ربع النهائى ضد الكاميرون، أضاع ركلة جزاء 

فى ركالت الترجيح حيث تم إقصاء السنغال. 
فى مايو 2018، تم اختياره ضمن تشكيلة منتخب السنغال المشاركة فى 
كأس العالم 2018 فى روسيا.. وسجل هدف االفتتاح فى مباراة التعادل 2–2 

ضد اليابان فى مرحلة المجموعات.
حياته الشخصية

مانى مسلم ووالــده يعمل إمام مسجد فى جنوب الستغال وعــادة ما ُيشاهد وهو 
يدعى قبل بداية المباراة.. وقد لعب كرة القدم على الرغم من أن والــده منعه من 

ممارسة الرياضة عندما كان طفالّ.

المهدى بن عطية واسمه الكامل المهدى أمين 
بن عطية المتقى )من مواليد 17 أبريل 1987 فى 
كــوركــورون بفرنسا( هو العب كرة قدم مغربى، 
يلعب حاليا مع نــادى يوفنتوس اإليطالى، كما 
يلعب مع منتخب بالده المغربى منذ عام 2008.

ــادى مرسيليا،  بــدأ بــن عطية مسيرته فــى ن
ــادى تور  ــارة مــن نـ ــ حيث قضى وقــتــه فــى اإلع
الفرنسى إلــى نــادى لــوريــان قبل االنضمام إلى 

نادى كليرمون عام 2008.
ــى نـــادى أوديــنــيــزى، حيث  بعد عامين انــضــم إل
قضى ثالثة مواسم هناك قبل أن ينتقل إلى نادى 
روما حيث ساعدهم خالل حملته الوحيدة هناك 
ــدارة الـــدورى اإليــطــالــى للدرجة  على إنــهــاء صـ
ــى، ليوقع بعدها مــع فريق بــايــرن ميونيخ  األولـ
األلمانى مقابل 26 مليون يورو، حيث فاز وخالل 
الموسمين اللذان قضاهما برفقتهم بصدارة 

الدورى األلمانى لكرة القدم.
فــى عــام 2016 انتقل فــى الــبــدايــة وعلى 
سبيل اإلعــارة إلى نــادى يوفنتوس اإليطالى، 
قبل أن يوقع مــع الــنــادى فــى وقــت الحــق عام 

.2017
مثل بن عطية منتخب بــالده المغرب على 
المستوى الدولى، حيث قدم أول مبارة دولية 
له مع الفريق عام 2008 كما مثل البالد فى 
ثــالث بــطــوالت كــأس األمــم األفريقية، ليبلغ 
مجموع مشاركاته الوطنية أكثر من 50 مباراة 

دولية.
منذ انطالقته كان بن عطية حديث صفقات 
الميركاتو حيث كــان فى أجندة عــدد من كبار 
األندية أبرزها نادى تشيلسى، مانشيستر سيتى 

ومانشيستر يونايتد باإلضافة إلى برشلونة.

ساديو مانىبن عطيةكوليبالى

بارتى

تترقب جماهير الكرة المصرية بصفة خاصة والشعب المصرى 
بصفة عامة، يوم الرابع عشر من ديسمبر الحالى، وهو الموعد 
المحدد إلعالن اسم الفائز بجائزة أفضل العب فى أفريقيا لعام 

2018 المقدمة من هيئة اإلذاعة البريطانية »بى بى سى«.
وكانت »بى بى سى«، قد أعلنت منذ أيام، قائمة المرشحين 

للحصول على الجائزة.
وشهدت قائمة المرشحين تواجد محمد صالح نجم منتخب 

مصر ونادى ليفربول اإلنجليزى، وكاليدو كوليبالى مدافع 
منتخب السنغال ونادى نابولى االيطالى، ومهدى 

بن عطية مدافع منتخب المغرب ونادى يوفنتوس اإليطالى، 
وساديو مانى العب منتخب السنغال ونادى ليفربول 

اإلنجليزى، وتوماس بارتى العب منتخب غانا وأتلتيكو مدريد 
اإلسبانى.

وتعد جائزة أفضل العب فى أفريقيا من هيئة اإلذاعة 
البريطانية »B.B.C«، كونها الجائزة الثانية من حيث 

األهمية بعد جائزة االتحاد األفريقى لكرة القدم »كاف«، 
والتى ستمنح ألفضل العب فى القارة السمراء فى يناير 

المقبل بالعاصمة السنغالية »داكار«.

صالح



مفاجأة جماعية 
لحميد أحداد

تى شيرت هدية من 
العب الزمالك لصديقه 

الجماهير تبعد كاسونجو 
عن االنستجرام

قام العبو الزمالك بتحضير مفاجأة لزميلهم 
بالفريق األبيض الالعب المغربى حميد أحداد، 
بمناسبة عيد ميالده الذى كان يحتفل به خالل 

األيام الماضية.
وجــاءت المفاجأة من زمالئه بسبب النفسية 
السيئة التى يمر بها أحــداد البتعاده تماًما عن 
المشاركة فى المباريات، وأحضر العبو الزمالك 
تورتة لزميلهم، إلى جانب شراء بعض الهدايا له، 
ومن جانبه قام الالعب بتوجيه الشكر لزمالئه 
على هذه االحتفالية الصغيرة، مشدًدا على أنه 
يعتبرهم ضمن أفراد عائلته وليس زمالئه فقط 

فى الفريق.

قـــام محمد حــســن العـــب وســـط الــزمــالــك 
ــإهــداء أحــد أصــدقــائــه قميصه مــع الــنــادى  ب

األبيض، بناء على طلب األخير.
وكـــان حسن انــضــم للقلعة البيضاء بداية 

الموسم الجارى قادًما من وادى دجلة.
ولــم يظهر الــالعــب مــع الزمالك كثيًرا فى 
مباريات هذا الموسم، إذ يعتمد السويسرى 
كريستيان جـــروس الــمــديــر الــفــنــى للفارس 
األبيض على الثنائى طــارق حامد وفرجانى 
ــة غــيــاب أحــدهــمــا يدفع  ــى حــال ســاســى، وفـ

بمحمود عبدالعزيز كبديالً.

قام الالعب كابونجو كاسونجو مهاجم نادى 
الزمالك بإغالق حسابه الشخصى على موقع 
الــتــواصــل االجــتــمــاعــى »أنــســتــجــرام« بسبب 
تعرضه النــتــقــادات حــادة مــن قبل جماهير 

القلعة البيضاء خالل اآلونة األخيرة.
واعــتــادت جماهير الزمالك على انتقاد 
الالعب بسبب الفرص التى يهدرها أمام 
المرمى األمــر الــذى يعرض الفريق لمأزق 
خاصة مع مرور الوقت فى المباريات، حتى 
تحدث االنفراجة ويسجل أحد العبى النادى 
األبــيــض هــدفــا يــفــتــح مــن خــاللــه خطوط 

الملعب.
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الطيور المهاجرة »طوق نجاة« ينتظره األهلى فى انتقاالت يناير

:» أحمد بالل فى حوار لـ»

ال شــك، أن هناك حالة من الغليان داخــل أروقــة 
النادى األهلى، نتيجة سلسلة النتائج السيئة التى 
ظهر عليها الفريق األول لكرة القدم بالنادى، خالل 
المباريات األخــيــرة، األمــر الــذى ساهم فى غضب 

الجماهير الحمراء.
ــادات الــتــى تساعد  ــق ــت ــًضــا بــعــض االن ــاك أي وهــن
على البناء من جديد، من جانب بعض أبناء النادى 
ــذى يــأتــى مــن بينهم، أحــمــد بالل  المخلصين، والـ
مهاجم الفريق السابق، الذى خاض غمار الحديث 

عن الفريق.
»صــوت الماليين« التقت مع بــالل، لتحاوره فى 
الــعــديــد مــن الــنــقــاط الــخــاصــة بــرحــيــل كــارتــيــرون، 
وأســبــاب اهــتــزاز مستوى الفريق مــن وجهة نظره، 

وغيرها من األمور المختلفة األخرى.
 ما رأيك فى مستوى األهلى فى الفترة األخيرة؟

- ال شــك أن فــريــق األهــلــى بالكامل يعانى من 
مرحلة اهــتــزاز فــى المستوى وهــو مــا ظهر خالل 
لقائى الــتــرجــى التونسى فــى نهائى دورى أبطال 
أفريقيا، وكذلك مباراة الوصل فى ذهاب دور الـ١٦ 
من البطولة العربية، وأيًضا لقاء المقاولون العرب 
فى مسابقة الــدورى الممتاز، والــذى خسره الفريق 

بهدف دون رد.
 وما أسباب اهتزاز المستوى من وجهة نظرك؟

- األهلى يشارك فى أكثر من بطولة سواء الدورى 
أو كــأس مصر أو البطولة العربية أو دورى أبطال 
أفريقيا، ومن الطبيعى أن يكون هناك بعض التراجع 

فى المستوى.
 وهــل كارتيرون يتحمل ضعف مستوى األهلى فى 

الفترة األخيرة؟
ــر من  ــب - بــكــل تــأكــيــد فــهــو يتحمل الــنــســبــة األك
مسلسل النتائج السيئة الذى حققه األهلى فى الفترة 

األخيرة، ألنه كان البد أن يكون لديه البدائل التى 
تستطيع تعويض غياب الالعبين الكبار أمثال وليد 

سليمان.
 هل ترى أن هناك العبين ظلمهم كارتيرون؟

- لــم نستطيع الحديث عــن ظلم العبين، ولكن 
من الممكن الحديث بأن هناك بعض الالعبين لم 
يحصلوا على فرصة كاملة أمثال ناصر ماهر وأحمد 

الشيخ وغيرهما.
 ولكنهما شاركا فى لقاء المقاولون الماضى ولم 

يظهرا بالشكل المطلوب؟
ــاراة،  ــب - ال تستيطع الــحــكــم عــلــى العـــب مــن م
فالثنائى افتقدا حساسية اللقاءات، وعليه البد أن 
يكون هناك فرصة لهما فى أكثر من مــبــاراة حتى 
نحكم عليهما مــن خــالل األداء داخـــل المستطيل 

األخضر.
 وما رأيك فى مستوى محمد الشناوى؟

- محمد الشناوى كــان مــن أفضل الــحــراس فى 
مصر فى الفترة األخيرة، ولكن الشناوى أصبح يعانى 
من أزمة كبيرة وهى الثقة الزائدة، وهو ما ساهم فى 

اهتزاز المستوى.
 ومــا األفــضــل مــن وجــهــة نــظــرك بالنسبة لحراسة 

المرمى فى األهلى؟
- البد من عودة شريف إكرامى »وحش أفريقيا« 
لمركز حراسة المرمى من جديد من أجل استعادة 
مستواه مجدًدا، وخلق منافسة شرسة مع الشناوى 

من أجل مصلحة الفريق فى النهاية.
 وهل تؤيد التعاقد مع مدرب محلى أم أجنبى؟

- المدرب األجنبى بكل تأكيد
 لماذا؟

- ألن المدرب األجنبى سيكون خارج الضغوطات 
من جانب الجماهير التى لن تهدأ فى الفترة المقبلة، 
خصوًصا بعد خسارة الفريق اللقب األفريقى، ووداع 
ـــ١٦، عقب التعادل أمام  البطولة العربية من دور ال

فريق الوصل اإلماراتى.

مطالب باوك تبدد فرص عودة وردة

التأهل األفريقى بوابة حسم 
مستقبل فييرا مع الدراويش

ال يختلف أحــد على أن فريق الكرة األول 
ــاز بشكل جزئى  بــالــنــادى اإلســمــاعــيــلــى اجــت
المرحلة الصعبة التى مر بها مؤخًرا، وذلك 
بفضل االنتصار الذى حققه الفريق األربعاء 
ــى فــريــق »لــو  ــاضــى خــــارج قـــواعـــده عــل ــم ال
ميساجير نجوزى« البوروندى، فى إطار جولة 
ــدور الــــ٦4 لبطولة دورى أبطال  ــذهــاب لـ ال

أفريقيا.
وبفضل هــذا االنتصار أنهى اإلسماعيلى 
مسلسل الهزائم األخيرة التى تعرض لها فى 
آخر 3 مباريات خاضها ببطولة الدورى، وهى 
الهزائم التى كلفت الفريق التراجع إلى المركز 

قبل األخير فى جدول ترتيب بطولة الدورى.
وليس أمــام فريق اإلسماعيلى متسع من 
ــام منافسه  ــودة أمـ ــع الــوقــت قــبــل مــواجــهــة ال
البوروندى، والتى من المقرر أن تقام اليوم 

األربعاء باستاد اإلسماعيلية.
وبانتصاره فى مباراة األمس بهدف نظيف 
أصبح فريق اإلسماعيلى بحاجة للتعادل بأى 
نتيجة على األقـــل، لضمان التأهل إلــى دور 

الـ32 لدورى أبطال أفريقيا.
وفــى المقابل سيكون لــزاًمــا على الفريق 
البوروندى الفوز فى لقاء اإلياب بفارق هدفين 
ــل إذا مــا أراد إقــصــاء اإلسماعيلى  على األق
ــدور المقبل من  والتأهل على حسابه إلــى ال

البطولة.
وسيلتقى الفائز من مواجهة اإلسماعيلى 
و»لوميساجير« مع الفائز من المواجهة التى 
تجمع القطن الكاميرونى وفريق بوبو ديوالسو 

البوركينابى بدور الـ32.
ورغــم أن البرازيلى جــورفــان فييرا مدرب 

اإلسماعيلى تنفس الصعداء بانتصار فريقه 
ــدى، إال أن الــمــديــر الفنى  ــورونـ أمـــس فــى بـ
ــزال متأكًدا أن مستقبله مع  لــلــدراويــش مــا ي

الفريق مهدد بدرجة كبيرة.
ويمكن القول إن مصير فييرا بات مرهوًنا 
بــشــكــل شــبــه كــامــل بــمــا ســيــحــقــقــه الــفــريــق 
ــاب، حيث سيضمن الــمــدرب  ــ فــى جــولــة اإلي
البرازيلى البقاء على 
رأس الجهاز الفنى 
ــال  لــــلــــدراويــــش حـ
ــادة  ــي ــى ق ــجــاحــه فـ ن
الفريق األصفر إلى 
ــدورى  ــ دور الــــــ32 ل

األبطال.
ــال  ــى حــ ــ ــ أمـــــــا ف
حقق »لو ميساجير« 
مــفــاجــأة وتمكن من 
إقصاء اإلسماعيلى 
فـــإن إدارة الــنــادى 
لن تتردد لحظة فى 
ــهــاء ارتــبــاطــهــا مع  إن
ــرا، عــلــى األقـــل  ــي فــي
ــورة  ــ لــتــهــدئــة أى ث
محتملة لجماهير النادى التى سيطر الغليان 
عليها طــوال الفترة األخــيــرة بسبب مسلسل 

النتائج المخيبة للفريق.
وتكسب مشاركة اإلسماعيلى فى النسخة 
الحالية من دورى أبطال أفريقيا أهمية قصوى 
ــه،  بالنسبة لجماهير الــنــادى وكــذلــك إلدارتـ
خصوًصا وأنها المشاركة األولــى للفريق فى 
هــذه البطولة منذ مــا يــزيــد عــن 8 ســنــوات، 
لذلك تتطلع الجماهير لرؤية فريقها يمضى 
إلى أبعد مدى ممكن فى البطولة السترجاع 

ذكريات أمجاد فريقهم السابقة.

الخواجة أفضل لألهلى.. والشناوى »الزم يريح«

ورقة »آل الشيخ« 
سالح الزمالك 

لضم السعيد
يبدو أن عبد الله السعيد 
صــانــع ألــعــاب فــريــق الــنــادى 
ــى الــســابــق ســيــعــود  ــلـ األهـ
ــؤرة اهتمام  ــدًدا إلـــى بـ ــج م
الساحة الكروية فى الفترة 
المقبلة، بعدما سبق وشغلها 
لفترة طويلة عقب قصة 
انتقاله الشهير إلى الزمالك 
ــم يــتــم عــلــى أرض  ــذى ل ــ وال
الواقع، قبل أن يقوم النادى 
األهلى ببيعه إلى نادى أهلى 

جدة السعودى.
ــرة  ــي ــال األيــــام األخ ــ وخ
خــرجــت تــأكــيــدات رسمية 
ــادى الــزمــالــك  ــ ــل ن ــ ــن داخ م
تفيد بــأن السعيد ما يزال 
ضمن دائــرة اهتمام اإلدارة 
الــبــيــضــاء وفـــى حساباتها 
لــتــدعــيــم صــفــوف الــفــريــق 
ــة  ــل ــرح ــم ــى ال ــ ــروى ف ــ ــكـ ــ الـ
المقبلة، وبالتحديد خال 

انتقاالت يناير المقبل.
وتشير الدالئل إلى أن إدارة 
الــزمــالــك رســمــت سيناريو 
ــات  ــدم ــى خ ــل ــول ع ــص ــح ــل ل
الــســعــيــد، حــيــث يــعــتــزم 
مسئولو القلعة البيضاء 
طــلــب وســـاطـــة تـــركـــى آل 
الشيخ رئيس هيئة الرياضة 
الــســعــوديــة لــحــســم تلك 
ــان آل الشيخ  الــصــفــقــة، وكـ
هــو كلمة الــســر فــى انتقال 
السعيد إلى أهلى جدة بعد 
أزمـــة الــاعــب الشهيرة مع 

إدارة القلعة الحمراء.
ــس هــيــئــة  ــ ــي ــ وقــــــــدم رئ
الرياضة السعودية صفقة 
عبد الله السعيد فى صورة 
ــى نـــادى أهــلــى جدة  ــم إل دع
وذلك فى إطار سياسة جلب 
الصفقات التى تتبعها هيئة 
ــة مع  ــودي ــع ــس الــريــاضــة ال
أندية دورى المحترفين فى 

بادها.
ويسعى مسئولو الزمالك 
الستغال العاقة الطيبة 
التى تربط آل الشيخ برئيس 
ناديهم وذلك لطلب وساطته 
لــحــســم صــفــقــة الــســعــيــد، 
وتــقــلــيــل الــمــقــابــل الــمــادى 

الازم إلتمامها.
ــاالت  ــم ــت ــود اح ــ ــع وجـ ــ وم
قوية لقيام هيئة الرياضة 
السعودية بدعم نادى أهلى 
جـــدة بــاعــبــيــن جـــدد فى 
انتقاالت يناير المقبل، من 
الـــوارد أن يطلب آل الشيخ 
مــن إدارة األهــلــى السعودى 
السماح بانتقال السعيد إلى 
صفوف الزمالك، والمعروف 
أن آل الشيخ يتمتع بنفوذ 
كــبــيــر عــلــى كــافــة إدارات 
األندية فى السعودية، وهو 
مــا يجعل مــن الصعب على 
إدارة أى ناد رفض أى توجيه 

صادر منه.

 سارة عبد الباقى حوار – محمد الصايغ

بال

 ضياء خضر

ال تقل حالة الترقب الــمــوجــودة داخــل 
صفوف فريق الكرة بالنادى األهلى عن 
نظيرتها الموجودة لدى جماهير النادى، 
ــطــال الصفقات  الــمــتــشــوقــة لــمــعــرفــة أب
المنتظر أن يبرمها النادى فى المرحلة 
المقبلة، من أجل تدعيم وسد العجز الذى 

تعانيه بعض مراكز الفريق.
ــع بــدايــة الــحــديــث عــن الصفقات  ومـ
ــتــى يــعــتــزم الـــنـــادى األهــلــى  ــدة ال ــجــدي ال
إبــرامــهــا فــى ميركاتو الــشــتــاء، قفز إلى 
ــاء  صـــــدارة الــمــشــهــد عــــددا مـــن األســم
الـــمـــعـــروفـــة كــــان الـــقـــاســـم الــمــشــتــرك 
فيها بينهم أن أغبلهم مــن المحترفين 

المصريين فى الدوريات الخارجية.
ويتصدر تلك األسماء على غزال العب 
خــط وســط منتخب مصر والـــذى انتهت 
مؤخًرا عالقته بنادى فانكوفر الكندى، 
وحتى اللحظة تشير الدالئل إلى أن غزال 
ــداء  ــوى الرتـ ــ هــو صــاحــب الــحــظــوظ األق
قميص األهــلــى فــى يناير المقبل، حيث 
وصلت المفاوضات بين مسئولى القلعة 
ــالعــب إلـــى مــراحــل  ــل ال ــي ــحــمــراء ووك ال

متقدمة.
ــيــن بعض  ــًرا جــمــعــت جــلــســة ب ــؤخــ ــ وم
مسئولى األهلى وغزال فى القاهرة، وذلك 
على هامش الزيارة التى قام الالعب بها 
مؤخًرا إلى مصر بصحبة زوجته وابنته، 
وتدور مفاوضات األهلى ووكيل غزال فى 
مجملها حــول القيمة المالية المقترحة 
لعقد الالعب، ويتمسك مسئولو األهلى 
ــًدا بــإتــمــام تلك الصفقة  بشكل كبير جـ
خصوًصا وأنــهــا لــن تكلف األهــلــى مبالغ 
ضخمة بالنظر إلــى أن غــزال فى الوقت 

الــحــالــى أصــبــح العـــب حــر بــعــد انــتــهــاء 
عالقته مع نادى فانكوفر الكندى.

ومــن بين األســمــاء التى جــرى طرحها 
فى بورصة التكهنات الخاصة بصفقات 
األهلى اســم عمرو وردة الجناح األيسر 
للمنتخب الوطنى والمحترف فى صفوف 

فريق باوك سالونيكا اليونانى.
وبحسب التقارير اإلعالمية المتداولة 
فإن استمرار وردة مع باوك أصبح محل 
شك، فى ظل عدم اعتماد مدرب الفريق 

عليه فى الفترة األخيرة.
ووفــًقــا لــأنــبــاء الــقــادمــة مــن الــيــونــان 
أبلغ مــدرب بــاوك إدارة الــنــادى صراحة 
بترحيبه باالستغناء عن خدمات العب 
الفراعنة خالل فترة االنتقاالت الشتوية 
المقبلة، والتى على األرجح ستشهد نهاية 

مشوار وردة مع الفريق اليونانى.
ــرة تلقى وردة  ــام األخــي ــ ــالل األي وخـ

ــاالت مـــن مــســئــولــيــن بــنــاديــيــن  اتـــصـ
أحــدهــمــا تــركــى واآلخـــر فرنسى، 

حيث أبـــدى الــنــاديــان رغبتهما 
فى الحصول على خدمات 

الالعب الدولى.
ويــعــكــف وردة حــالــًيــا 
عـــلـــى دراســـــــــة كـــافـــة 
الــخــيــارات المطروحة 
أمــامــه، بما فيها ورقــة 
النادى األهلى والتى قد 
تبدو بعيدة إلــى حد ما 

ألسباب أخرى.
ــب  ــمــطــال ــون ال ــكـ ــتـ وسـ
المالية لــنــادى بـــاوك هى 
ــة ســيــواجــهــهــا  ــب أول عــق
األهــلــى لضم عــمــرو وردة، 

حـــيـــث تـــشـــتـــرط إدارة 

الــنــادى الــيــونــانــى الــحــصــول عــلــى مبلغ 
ــورو مــن أجـــل الــتــفــريــط فى  ٦ مــاليــيــن يـ
العب الفراعنة خالل الميركاتو الشتوى 

المقبل.
ونظرًيا سيكون من الصعب على إدارة 
األهــلــى بــل مــن شبه المستحيل دخولها 
فى منافسة على العب لن تقل قيمته بأى 

حال من األحوال عن ١00 مليون جنيه.
كذلك بــرز اســم محمد عــواد حــارس 
مرمى المنتخب الوطنى والمحترف 
فــى صفوف فريق الــوحــدة السعودى 
ضمن األسماء المطروحة على مائدة 
ــحــارس أن  ــى، بــعــدمــا اعــتــرف ال األهــل
مسئولين بــاألهــلــى تــفــاوضــوا مــعــه فى 
األيـــام األخــيــرة مــن أجــل ضمه لصفوف 

الشياطين الحمر.
وبغض النظر عن مصير المفاوضات 
مــع عــواد ومــدى قبول حــارس الفراعنة 
لــالنــضــمــام لــأهــلــى مــن عــدمــه، إال أن 
تلك الــخــطــوة كشفت عــن وجـــود قناعة 
لــدى إدارة األهلى بحاجة مركز حراسة 

المرمى لوجه جديد.
ــة من  ــرة حــال ــيـ ــرة األخـ ــفــت وشـــهـــدت ال
ــتــراجــع الـــواضـــح فــى مــســتــوى محمد  ال
ــحــارس األســاســى لأهلى،  الــشــنــاوى ال
ــادحــا تسبب فى  ــذى كــلــف خــطــأ ف ــ وال
خـــروج الــفــريــق األحــمــر مــن البطولة 
ــى يـــد فــريــق الــوصــل  ــة عــل ــي ــعــرب ال

اإلماراتى.
ــى  ــكــس تـــحـــرك إدارة األهــل ــع وي
ــارس جــديــد للفريق  للتعاقد مــع حـ
عدم قناعة مسئولى النادى بمستوى 
الـــحـــراس الــثــالثــة الــمــوجــوديــن على 
ذمــة الشياطين الحمر حالًيا وهــم محمد 

الشناوى وشريف إكرامى وعلى لطفى.

مفاوضات عواد جرس 
إنذار قوى لحراس 
»المارد األحمر«

هذا الثنائى يحتاج 
فرصة حقيقية.. 

وانتظروا وحش أفريقيا

فييرا

عوادوردة



ميدو حيران بسبب 
الكريسماس

متابعة دورية ألسنان 
الغزال

السوشيال ميديا تورط 
مؤمن زكريا فى غرامة

يــفــاضــل أحــمــد حــســام مــيــدو نــجــم الــزمــالــك 
السابق بين أكثر من مكان لقضاء أجــازة رأس 
السنة »الكريسماس« فى أحدهم، برفقة زوجته 

وأوالده.
ومــا زال ميدو هو وأســرتــه حائرين ما بين 
قضاء الكريسماس ســواء فــى إحــدى المدن 
األوروبــيــة، أو فى مدينة الجونة على ساحل 
البحر األحمر، ويمتلك ميدو يخت خاص به 
عــادة ما يقضى عليه أوقــات أجــازتــه بمدينة 

الجونة.
ــواجــد مـــؤخـــًرا بالعاصمة  ــد ت وكـــان مــيــدو ق

البريطانية لندن حيث قضى فترة أجازة سريعة.

يحرص عمرو جمال مهاجم النادى األهلى 
على القيام بــزيــارات دوريـــة إلحــدى عيادات 

األسنان الشهيرة بمنطقة مدينة نصر.
ويعتبر الغزال مظهر أسنانه مكمل لمظهره 
الشخصى وهو ما يجعله زبون دائم لدى عيادة 
األسنان، من أجل ضمان الحفاظ على سالمة 

أسنانه.
ــارة إلـــى أن عــمــرو جــمــال ال  ــ ــجــدر اإلشـ وت
يــشــارك فــى أى مــبــاريــات رسمية مــع الــنــادى 
األهلى منذ بداية الموسم، وذلك بسبب وضعه 

على قائمة االنتظار الخاصة بالفريق.

تــعــرض مــؤمــن زكــريــا صــانــع ألــعــاب الــنــادى 
األهــلــى لغرامة مالية مــؤخــًرا، وذلــك بسبب 

تغيبه عن أحد التدريبات.
ورغم أن غياب مؤمن عن المران كان بإذن 
مسبق إال أن إدارة النادى قررت تغريمه بعدما 
تبين لهم من خالل صورة نشرها الالعب عبر 
حسابه على »أنستجرام« أنه سافر دون إذن 
إلــى السعودية ألداء مناسك العمرة برفقة 

زوجته.
ــرر األهــلــى تغريم الــالعــب بأنه تأخر فى  وب
طلب اإلذن للغياب عــن الــتــدريــب، ولــم يخطر 
النادى إال فى يوم المران وليس قبله بوقت كاف.
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تدعيمات محدودة للزمالك فى ميركاتو الشتاء

الحكام األجانب.. »ناقوس خطر« 
يدق أبواب الكرة المصرية

الدورى والكونفيدرالية فى صدارتهم

اختبارات من العيار الثقيل تنتظر المدرب القادم للمصرى 
الكونفيدرالية األفريقية هى ثانى المهام الصعبة التى 
سيواجهها المدرب القادم للمصرى فى مستهل مشواره 

مع الفريق.
ومــن المقرر أن يــبــدأ المصرى مــشــواره فــى البطولة 
الكونفدرالية منتصف الشهر الجارى من دور الـ32، حيث 
سيلتقى الفريق البورسعيدى مع الفائز من المواجهة التى 
ستجمع فريقى ساليتاس البوركينابى وواكريا أتلتيك الغينى 

فى دور الـ64.
وستلقى النسخة الماضية مــن الكونفدرالية بأعباء 
مضاعفة على المدرب القادم للمصرى، خصوًصا وأنها 
شهدت إنجاز غير مسبوق للفريق 
الــبــورســعــيــدى بعدما بلغ الــدور 

نصف النهائى للبطولة.
ــقـــادم  ــدرب الـ ــ ــم ــ وســـيـــكـــون ال
ــب بــتــحــقــيــق  ــالـ ــطـ لــلــمــصــرى ُمـ
ضــربــة بــدايــة قــويــة فــى البطولة 
الــكــونــفــدرالــيــة، وقــطــع خــطــوات 
ــرضــى  ــى الـــبـــطـــولـــة ت ــ ثـــابـــتـــة ف
طموحات جماهير النادى وإدارته 
والتى باتت لديهم تطلعات كبيرة 
على المستوى الــقــارى بناء على 
مــا حققه الــفــريــق فــى النسخة 

الماضية للكونفدرالية.
تشخيص النقص

كذلك سيواجه المدرب القادم 
للمصرى مهمة حساسة وعاجلة 
بمجرد جلوسه على كرسى المدير الفنى للفريق، تتمثل فى 

تحديد المراكز التى تحتاج دعم سريع داخل الفريق.
وُيتوقع أن تنشط إدارة النادى المصرى بشكل كبير خالل 
فترة االنتقاالت الشتوية المقبلة، من أجل سد العجز الذى 
تعانيه أغلب مراكز الفريق، بسبب رحيل عدد ليس بالقليل 

من نجومه قبل بداية الموسم الجارى.
ويكتسب ملف الصفقات القادمة للمصرى حساسية إلى 
حد ما حيث يبرز تخوف من أن يصبح هذا الملف شرارة 
خالف مبكر بين اإلدارة والمدرب الجديد إذا ما استأثرت 
األولى بكل كبيرة وصغيرة فيه دون الرجوع للمدرب، والذى 
سيكون مستمسكًا بدوره بحقه فى إبداء رأيه الفنى فى أى 
العب مرشح لالنضمام للفريق، وكذلك فى أى العب تتجه 

النية لالستغناء عنه خالل الميركاتو الشتوى المقبل.

أزمــة جديدة بــدأت تطرق أبوابها داخــل االتحاد 
المصرى لكرة القدم برئاسة هانى أبــوريــدة، بعد 
قرار المجلس، بالموافقة على استقدام حكام أجانب 
للدورى المصرى فى الفترة المقبلة، وفًقا ألى ناد 

يرغب فى ذلك.
وحــدد مجلس إدارة اتحاد الكرة، 25 ألف دوالر 
الستقدام حكام أجانب ألى فريق يرغب فى تعيين 
ــدورى، كما حــدد مجلس  ــ أجــانــب لمبارياته فــى ال

الجبالية 15 ألف دوالر الستقدام حكام عرب.
وكــان اتحاد الكرة قد حدد فترة 10 أيــام قبل أى 
مباراة شرًطا الستقدام حكام ألى فريق بالدورى 
المصرى يرغب فــى عــدم اختيار حكام مصريين 

إلدارة مبارياته سواء فى الدورى أو كأس مصر. 
أزمة نفسية

ال شك أن ما حــدث يساهم فى التأثير النفسى 
على الحكام المصريين، األمر الذى قد يساهم فى 
انــعــدام الثقة لديهم خــالل إدارتــهــم المباريات فى 
الفترة المقبلة، خصوًصا وأن هناك أندية ستكون 

عازفة تماًما عن االستعانة بالحكام المصريين.
ويعتبر فريقى سموحة وبيراميدز، من أبرز الفرق 
الــتــى ستلجأ الســتــقــدام حــكــام أجــانــب فــى الفترة 
المقبلة، خصوًصا فى ظل توافر اإلمكانيات المادية 
التى تدفعهم لذلك، فضالً عن رغبتهم من قبل فى 

االستعانة بالخواجات من أجل إدارة مبارياتهم.
وكانت هناك حالة من الشد والجذب بين مجلس 
إدارة الفريقين المذكورين سلًفا ولجنة الحكام 
بالدورى الممتاز، على خلفية إدارة بعض المباريات، 
ــرارات الــخــاطــئــة مــن وجهة  ــقـ واحــتــســاب بــعــض الـ

نظرهم.
 أزمة خارجية

يساهم االستعانة بحكام من الخارج 
فى الـــدورى المصرى أو كــأس مصر، 
إلــى تضاءل فــرص االستعانة بالحكام 
المصريين فــى المباريات الخارجية، 

على اعتبار عــدم إدارتــهــم مباريات فى 
دولتهم.

وكــان هناك العديد من الحكام الذين 
تــم االستعانة بهم فــى الفترة األخــيــرة 
فــى مــبــاريــات خارجية أمــثــال إبراهيم 
نور الدين ومحمود البنا وجهاد جريشة 

وغيرهما.
وستكون هناك أزمة كبيرة فى الفترة 
األخيرة، فى مسألة االستعانة بالحكام 
ــر الــذى  المصريين فــى الــخــارج، األمـ
يساهم بشكل كبير فى ضعف منظومة 

التحكيم المصرى بالخارج.
أزمة مالية

قد يتسبب األمر فى أزمة مالية لدى الحكام، 
خصوًصا وأن معظمهم لديه مستحقات متأخرة 
لدى مجلس إدارة اتحاد كرة القدم المصرى، 
ــرة لــحــيــن تحصيل  تــم تــأجــيــلــهــا أكــثــر مــن مـ

مستحقات من أندية الدورى الممتاز.
وقـــد يــســاهــم ذلـــك، فــى مطالبة الحكام 
بالحصول على مستحقاتهم المتأخرة من 
جــانــب الــجــبــاليــة، كــنــوع مــن الــضــغــط على 
مجلس الجبالية، من أجل إعادة التفكير فى 

مسألة االستعانة بالحكام من الخارج. 
ــه للمباراة على  ويحصل الحكم فــى إدارتـ
مبلغ 3000 جنيه، بينما يحصل الثنائى 
المساعد على 2200 للواحد، فى الوقت 
الذى يحصل فيه الحكم الرابع على 1500 

جنيه.

وعد صريح لكهربا باالحتراف نهاية الموسم

عصام الحضرى.. 
أسطورة على أعتاب 

»مشهد النهاية«
لم تمنعه خبرته الواسعة، 
ــم تعصمه شــهــرتــه التى  ولـ
ــده فى  ــي ــل ــخ ــت إلــــى ت ــلـ وصـ
مــتــحــف االتـــحـــاد الـــدولـــى 
»فيفا«، مؤخًرا، من أن يواصل 
مشواره الطويل مع األزمــات 
والمشكالت أينما حــل، وإلى 

أى فريق أو ناد ارتحل.
ورغـــم أن أحـــدا ال يشكك، 
فى أن عصام الحضرى، حارس 
مــرمــى الــفــريــق األول لكرة 
القدم بالنادى اإلسماعيلى، 
ــن أكــبــر األســمــاء فى  يــعــد م
العالم على مستوى حــراس 
ــاب على  ــع ــه ي ــإن ــى، ف ــرم ــم ال
الـــحـــضـــرى، األزمــــــات الــتــى 
يفتعلها مــع بعض األنــديــة 
التى انضم إليها، والتى كان 
آخرها أزمته مع اإلسماعيلى، 
ــان ما  والتى أعــادت إلى األذه
فعله الحضرى فى السنوات 

الماضية.
 األهلى

ــام 2008 استيقظت  فــى ع
الــجــمــاهــيــر الــمــصــريــة على 
ــرى عن  ــض ــح ــل ال ــي خــبــر رح
القلعة الحمراء، وانتقاله إلى 
سويسرا لالنضمام إلى فريق 
سيون، رغــم البطوالت التى 

يخوضها الفريق األحمر.
ــرى  ــض ــح ــك، أن ال ــ وال شـ
تسبب فى ورطة داخل النادى 
األهلى، خصوًصا فى ظل عدم 
تجهيز بــديــل للسد العالى 
ــرر تــصــرفــه بحلمه  ــذى بـ ــ ال
ــى خـــوض االحـــتـــراف، فى  ف
ــت الـــذى رفـــض األهــلــى  ــوق ال
العرض الذى تقدم به سيون 
ــول عـــلـــى خـــدمـــات  ــص ــح ــل ل
الحارس المخضرم بـ400 ألف 
ــورو، ليظل الحضرى هارًبا  ي
فى نظر الجماهير األهالوية.

المريخ السودانى
ــم على  ــوسـ بــعــد مـــــرور مـ
ــنــادى  ــرى ل ــض ــح ــام ال ــم ــض ان
ــخ الـــســـودانـــى، أعــلــن  ــري ــم ال
رغــبــتــه فـــى الـــرحـــيـــل عن 
الــســودان، وعــاد إلــى القاهرة 
ثم عاد إلى الفريق من جديد 
بعد قــرار النادى السودانى، 
ــادى مــرة  ــنـ ثـــم عـــاد عــلــى الـ
ــرى، وحــدثــت أزمـــة بينه  أخـ
وبين الجماهير هناك ليعود 

إلى القاهرة.
أزمة اإلسماعيلى

تعقدت األمــور كثيًرا بين 
عصام الحضرى، وإدارة فريقه 
برئاسة إبراهيم عثمان، على 
خلفية عــدم إلــتــزام الالعب 
بالتعليمات األخيرة من قبل 
الجهاز الفنى للفريق بقيادة 

جورفان فييرا.
وقـــــــــررت إدارة فـــريـــق 
الدراويش، تحويل الحضرى 
للتحقيق، حيث يــأتــى ذلك 
بعد تخلفه عن السفر ضمن 
صــفــوف بعثة الــفــريــق التى 
توجهت لبوروندى، استعداًدا 
لمواجهة ماسيجير نيجوزى 
األربــعــاء المقبل، فــى ذهــاب 
الدور التمهيدى لبطولة دورى 
أبطال أفريقيا فى نسختها 

الجديدة.

يــرفــض الجهاز الفنى لفريق الزمالك 
بقيادة جــروس ومسئولو القلعة البيضاء 
إبــرام عــددا كبيرا من الصفقات فى فترة 
االنــتــقــاالت الشتوية المقبلة فــى يناير، 
وأكــد مسئولو الــنــادى أن صفقات الفريق 
فى ســوق االنتقاالت الشتوية ستكون فى 
أضيق الحدود، مشدًدا على مدرب الفريق 
كريستيان جروس لم يطلب رحيل أى العب، 
وأضــاف  أن جروس يرفض االستغناء عن 

أى العب حتى اآلن.
ويــؤكــد مــجــلــس الـــنـــادى أن الصفقات 
ستكون فى أضيق الــحــدود لتدعيم بعض 
المراكز فى الفريق، مشدًدا على أن سياسة 
اإلدارة واضحة بعدم رحيل أى العــب فى 

الفترة المقبلة.
ــد مــســئــولــو نــادى  ــر وعـ ــاق آخـ ــى ســي وفـ
الزمالك محمود عبد المنعم كهربا صانع 
ألعاب الفريق األبيض باالحتراف فى نهاية 
الموسم الحالى، فى حالة تلقيه عروض 

رسمية وجادة لالحتراف.
وكان الزمالك أعلن  توثيق عقد محمود 
عبد المنعم كهربا باالتحاد المصرى لكرة 
الــقــدم، خـــالل الــفــتــرة األخـــيـــرة، لــمــدة 4 
مواسم إلنهاء حالة الجدل التى أثيرت حول 
عقد الالعب جدير بالذكر أن الالعب تلقى 
تأكيدات من أحمد يحيى وكيل أعماله حول 
اهتمام بعض األندية الخليجية بالحصول 
على خــدمــاتــه فــى الــفــتــرة المقبلة إال أن 

الزمالك يرفض رحيل الالعب فى يناير.
ومــن ناحية أخــرى شــرح الجهاز الفنى 
للفريق األول لكرة القدم بنادى الزمالك 
ــب الــوســط الــمــدافــع  لمحمد حــســن العـ
سر عدم قيده بالقائمة األفريقية للفريق 
والــتــى تــم إرسالها لالتحاد األفريقى فى 
ظــل مــشــاركــة الــزمــالــك فــى بــطــولــة كــأس 

الكونفدرالية األفريقية.
وبرر الجهاز الفنى سر استبعاد الالعب 

بسبب عدم قدرته على السفر مع الزمالك 
ــة بــســبــب ظـــروف  ــخــارجــي ــات ال ــاري ــمــب ــل ل
التجنيد، وهو ما دفع النادى الستبعاده من 

القائمة التى تم قيد 26 العًبا فيها.
وكان محمد حسن انضم للفريق األبيض 
فى بداية الموسم الحالى قادًما من وادى 
دجلة ولكنه ال يشارك بصورة أساسية مع 

الزمالك فى المباريات.
ــعــود مــحــمــد عبد  ــرى ي ــن نــاحــيــة أخــ ومـ
الــســالم مــدافــع الفريق األول لكرة القدم 
بــنــادى الــزمــالــك للمشاركة فــى التشكيل 
ــاراة الــمــصــرى المقبلة  ــب األســاســى فــى م
المؤجلة مــن الــجــولــة السابعة لمسابقة 
الـــدورى المصرى فــى ظــل غياب الثنائى 
محمود حمدى الــونــش لإلصابة ومحمد 

عبد الغنى لإليقاف.
وكان عبد السالم غاب عن مباراة الفريق 
األخيرة أمام االتحاد فى البطولة العربية 
لعدم قيده بالقائمة العربية، وشارك محمد 

عبد الغنى.
ــع جــروس بمحمد عبد الــســالم فى  ودف
مباراتى الداخلية والجونة بالدورى وظهر 

التجنيد سر 
عدم قيد حسن 

أفريقيـًا

الــالعــب بــصــورة جيدة رغــم قلة 
خبرته.

رفض مسئولو نادى الزمالك  
ــرة الــتــفــريــط فـــى يــوســف  ــك ف
أوباما العب الوسط المهاجم 
بعدما تلقى الــالعــب عروضا 
شفهية عن طريق وكيل أعماله 
لالحتراف بــالــدورى الفرنسى 

أو البرتغالى فى يناير المقبل، 
خاصة وأنــه من القوام األساسى 

للفريق األبيض 
ــدد  مسئولو  وفــى نفس الــوقــت جـ

نـــادى الــزمــالــك  رفضهم لفكرة رحيل 
الكونغولى كاسونجو، مهاجم الفريق 
ــدى رغــبــة فــى خـــوض تجربة  ــذى أبـ الـ
جديدة خالل فترة االنتقاالت الشتوية 
ــظــاره  لــوصــول  ــت الــمــقــبــل، فــى ظــل ان
ــروض احـــتـــراف مــن أنــديــة خــارج  عــ

مصر.
وأكد مسئولو الزمالك أن كاسونجو 
تم قيده بالقائمة األفريقية استعداًدا 
للمشاركة فى بطولة الكونفدرالية 
بــالــمــوســم الــجــديــد، مــمــا يــزيــد من 

صعوبة رحيله فى الفترة المقبلة بخالف 
قناعة المدير الفنى بوجوده ويوافقه رئيس 
القلعة البيضاء الذى يرفض رحيل المهاجم 

الكونغولى ويتمسك بوجوده.
ومـــن نــاحــيــة أخـــرى شــهــدت الــســاعــات 
القليلة الماضية تلقى محمود عبد العاطى 
دونجا العب وسط فريق الزمالك اتصاالت 
مــن قبل مسئولى نـــادى بــتــروجــت العرب 
الستطالع رأيــه بشأن االنــتــقــال لصفوف 
الـــذئـــاب فـــى يــنــايــر الــمــقــبــل عــلــى سبيل 

اإلعارة.
وال يــشــارك الــالعــب بــصــورة أساسية 
مع الفريق األبيض فى المباريات فى ظل 
اعتماد السويسرى جــروس على الثالثى 
طارق حامد وفرجانى ساسى ومحمود عبد 

العزيز فى المباريات.

 محمد الصايغ

 سارة عبد الباقى

 ضياء خضر
يــســابــق مجلس إدارة الــنــادى المصرى 
البورسعيدى الــزمــن مــن أجــل إنــهــاء كافة 
الترتيبات الخاصة بالتعاقد مع مدير فنى 
جديد لتولى قيادة الفريق الكروى األول 
للنادى، خلًفا للمدرب المقال ميمى عبد 

الرازق.
وخالل األيام  الماضية دخلت إدارة النادى 
البورسعيدى فى مفاوضات ماراثونية مع 
الــمــدرب البرازيلى سيرجيو فــاريــاس، إال 
أن خــالف الطرفين على النواحى المالية 
وبعض التفاصيل األخرى قادت المفاوضات 

إلى طريق مسدود.
وقاد فريق المصرى فى آخر مباراتين له 
نجم األهلى السابق مصطفى يونس والذى 
تم تعيينه كمدير فنى مؤقت بعد رحيل ميمى 
عبد الـــرازق، ونجح يونس فى قيادة الفريق 
البورسعيدى للتعادل مع اإلنتاج الحربى سلبًيا 

ثم الفوز على إنبى.
وبغض النظر عــن هوية الــمــدرب الجديد 
ــرار عــلــيــه لــقــيــادة فريق  ــق ــذى ســيــتــم االســت ــ ال
المصرى فى المرحلة المقبلة سواء كان مصرًيا 
أو أجــنــبــًيــا، سيقع الــمــدرب الــجــديــد تــحــت طائلة 
اختبارات من العيار الثقيلة التى سيواجهها فى مستهل 

مشواره مع الفريق.
مواصلة الصحوة

ال يختلف أحــد على أن الفريق المصرى البورسعيدى 
مر بظروف سيئة فى الفترة األخيرة على مستوى بطولة 
الدورى، ويحتل الفريق البورسعيدى حالًيا المركز العاشر 
بجدول ترتيب البطولة برصيد 16 نقطة حصدهم الفريق 
على مـــدار 12 مــبــاراة بــواقــع 3 انــتــصــارات و7 تــعــادالت 

وهزيمتين.
لكن بعدما استطاع الفريق مــؤخــًرا أن يستعيد ذاكــرة 
االنتصارات بفوزه على إنبى بنتيجة 3-1، سيكون المدرب 
الــقــادم ُمطالب بتثبيت أقـــدام الفريق على طريق الفوز 

لتحسين مركز الفريق فى جدول بطولة الدورى.
المغامرة القارية 

وستكون المشاركة فى النسخة الجديدة من البطولة 

جروس

كهربا
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 فى كثير من األحيان أجد نفسى مندهشـًا لدرجة الحيرة، خاصة عندما 
اكتشف أننا كمجتمع وأفراد مطالبون بإثبات المسلمات اليقينية المعلومة 
بالضرورة، وكثيرًا نجد أنفسنا مستدرجين، جبرًا، للبحث عن أدلة منطقية 

تتسق مع العقل وال تتنافر مع الموروثات الثقافية التى ال تخالف أحكام 
القرآن، ليس من باب اإلصرار على صواب الموروثات التى تعايش معها 

المجتمع بالرضا، أو تأكيد البديهيات لمنازلة شيوخ الفتنة، الذين يتبارون 
ليل نهار بال حياء فى إصدار الفتاوى، الشاذة، واالجتهادات الضالة. 

الدهشة داهمتنى أثناء متابعتى لردود األفعال حول مسألة المساواة بين 
الرجل والمرأة، فى إطار السعى نحو تجديد الخطاب الدينى، أنا هنا لن 

أبحث عن أدلة لدحض الفتاوى الصادمة التى صدرت من شخصيات ملء 
السمع والبصر ومحسوبة على األزهر، كما أننى من ناحية أخرى لست 

فقيهـًا فى األمور الدينية، وال أزعم أننى عالمـًا بقواعدها الفقهية، وما 
 أعرفه عن الدين هو كل ما يتقبله عقلى، شأنى فى ذلك شأن 

غالبية المسلمين.

سيد سعيد يكتب:

التوزيع مؤسسة األهرام

 أعلم بحكم قناعاتى التى شكلت عقيدتى، بأن 
األديان ال تصنع الفتنة فى المجتمعات لكنها تمجد 
قيمة العقل والعلم، لــذا فــإن كل ما استندت إليه 
فتاوى شيوخ الفتنة، هى بالنسبة لى مجرد هالوس 
فــفــى هـــذه الــمــســألــة يــجــب أن أوضـــح أن تقسيم 
الميراث لم يكن من اختراع الفقهاء أو العلماء حتى 
يجتهدوا، بــل قسمه الــلــه سبحانه وتعالى وذكــره 
ا ذلك  بشكل واضح وصريح فى القرآن الكريم ُمتِبًعّ
َن اللَِّه(، وفى آية أخرى  التقسيم بعبارة )َفرِيَضةً ِمّ
ْفُروًضا(، حتى يغلق الباب على من يحاول  )َنِصيًبا َمّ
أن يقسم على هــواه فى حقوق العباد التى حددها 
القرآن.. لكن شيوخ الفتنة فى هذا الزمن البغيض 
تفرغوا إلثارة قضايا لم تكن مطروحة على األقل فى 
المجتمع المصرى، ابتكروها وأحيوها من العدم، 
للفوز بمقعد أمــامــى بصفوف منظرى التجديد، 

فحدث االعتداء على الدين نفسه.
أنا هنا ال أنكر أن واقعا ترسخ فى األذهــان بفعل 
سلبية هــؤالء العلماء فيما يتعلق بتطوير الخطاب 
الدينى وتنقية الكتب التراثية التى صارت مرجعية 
لفاقدى العقل والرؤية من منظرى اإلرهاب وغيرهم 
ممن يستغلون سوء الطرح السلفى لترويج أطروحات 
ــور  ــذا اختلطت األم ال تتفق مــع صحيح الــديــن، ل

وأصبح االجتهاد عشوائًيا.
ــم.. لــيــس بمقدور  ــع  ن
ــاقـــل فـــى هــــذا الــبــلــد  عـ
ــر يــديــن  ــد آخــ ــل أو أى ب
ــاإلســــالم،  ــ ــوه  ب ــ ــن ــواطــ ــ م
يــســتــطــيــع الـــوقـــوف فى 
وجــه المساعى الرامية 
لتجديد الخطاب الدينى، 
ــر  ــحــري ــت أو رافـــــًضـــــا ل
العقيدة من الخزعبالت 
واألضــالــيــل الــتــى لحقت 
ــادات  ــه بــهــا، جــــراء اجــت
ظالمية بغيضة وفتاوى 
ــواء صـــدرت  عــقــيــمــة، ســ
ــة ســحــيــقــة أو  ــنـ ــى أزمـ فـ
مــن خـــالل فــتــاوى شيوخ 
الموضة فى زماننا هذا، 
ال تناسب الــتــطــور الــذى 
لحق بالمجتمعات، وهو 
التطور الذى تقره األديان 

السماوية بتحفيز العقل على اإلبداع والعلم لخدمة 
اإلنسانية لكن معظم االجتهادات والفتاوى، كانت 
صانعة لإلرهاب عبر تغذية العقول الشاردة بأفكار 
ضالة، ومن ثم تغييبها وإخضاعها الرتكاب جرائم 
اإلرهاب الدموى الذى خلف الخراب فى مجتمعاتنا 
العربية واإلسالمية تحت الفتة الدين، والدين منها 
بــراء، لكن يقينا وحسب قناعتى، هناك األســوأ من 
ــذى ينكر ما  الخزعبالت وهــو االجتهاد الــشــاذ، ال
هو معلوم من الدين بالضرورة، واإلنكار هنا ليس 
التغاضى أو اإلهــمــال، إنما القفز على النصوص 
الصريحة التى اليجوز فيها االجتهاد، وفق القاعدة 
ــدانــى، الفقيه واإلنــســان  التى يعلمها القاصى وال
العادى، »ال اجتهاد مع النص«، فالنصوص إن كانت 

صريحة ال يجوز فيها التأويل تحت أى مزاعم.
فــى مهرجان الــمــزايــدات فــى كــل شــىء، بــات من 
العادى، بل العادى جــًدا، أن يخرج علينا من يهدم 
الــديــن بالكلية، وال يجتهد فــى التجديد وتنقية 
األحــكــام التى ال تعبر عــن صحيح اإلســـالم بما ال 

يخالف القرآن الكريم. 
فــجــأة وبـــدون مــقــدمــات أو بـــروز أى أمــر يتعلق 
بقضية المواريث فى مصر، خرج بعض المحسوبين 
على األزهر، يزايدون على المغالين من دعاة الدولة 
المدنية، وكأننا فى دولة دينية، بالتشجيع على تغيير 
أحــكــام الــقــرآن الكريم فــى مسألة ذات حساسية 
شديدة، هى قضية المواريث، وهى المسألة التى 
وجدت مناًخا خصًبا فى بعض األوساط عقب إقرار 
تونس لتشريعات قانونية تساوى بين الرجل والمرأة.

العرف العام الذى تشكل بفعل الموروثات الثقافية 

المستمدة من العقيدة الدينية استقر فى مضمونه 
على التسليم اآلمـــن على كــل مــا جــاء فــى الــقــرآن 
الكريم، خاصة فيما يتعلق من معامالت بين أفراد 
المجتمع وأطـــراف األســرة الــواحــدة، لخلق التواد 
والتراحم بما تفرضه معطيات الواقع والمسئوليات 
االجتماعية، بمعنى أن الجميع استقر فى وجدانه 
حقه ونصيبه فــى الــمــيــراث، لكن أن يــأتــى بعض 
المحسوبين على فئة العلماء، ليفجر قضية هى 
باألساس إثارة للفتنة وخلق البغضاء داخل األسرة 
ــاوى خلطت بين رفــض فتاوى  ــواحــدة وســط دعـ ال
شيوخ الظالم واإلســـالم نفسه كعقيدة، لــذا فإننا 
رأينا العجب العجاب فى اآلونة األخيرة فى أعقاب 

ما حدث فى تونس.
نعم.. حدث فى تونس إقرارًا لتشريعات قانونية، 
تنسف بصورة فجة النصوص القرآنية، ألنها تبيح 
مــســاواة الــرجــل بــالــمــرأة ليس فقط فــى الحقوق 
السياسية واالجتماعية وبقية الحقوق التى تقرها 
المواثيق واالتفاقيات الدولية والمعمول بها فى كل 
بلدان العالم التى تنشد التطور والرقى اإلنسانى، 
ــم أنــهــا حــقــوق مــدنــيــة إال أن جميعها حقوق  ورغـ

ــع الــســمــاويــة  ــشــرائ أقــرتــهــا ال
قــبــل الــدســاتــيــر والــقــوانــيــن، 
إنما فى المواريث وهــذه من 
األمــور التى حددها التشريع 
الــســمــاوى وال تقبل تفسيرا 
ــا ال يهمنا  أو تـــأويـــال، هــن
كمجتمع إن كان هذا التوجه 
الــمــذمــوم دينيا كــان تحت 
دعـــاوى الــتــطــور المدنى، 
أو إنــــــه تـــمـــاشـــًيـــا مــع 
سياسات تسير فى اتجاه 
الــمــزايــدات الــتــى تشبه 

»كيد النسا«.
ــك الــكــلــمــة  ــل ــاواة.. ت ــســ ــ ــم ــ ال
الساحرة التى توهم الكثيرون 
أنها الطريق للعدل والحصول 

على الحق، ولكنها قد تكون 
سبًبا فى إهــدار الحقوق 

والظلم، ألنها ليست 
ــا تـــؤدى إلى  ــًم دائ

الــعــدل، لكنها 
ــا  ــ ــن ــ ــل ــدخــ ــ ت
أحــــيــــاًنــــا 
فــى جــدل، 
خاصة بعد 

أن ابــتــلــيــنــا 
فــــــــــى هـــــــذا 

تقسيم الميراث لم يكن من 
اختراع الفقهاء أو العلماء 

بل قسمه اهلل سبحانه 
وتعالى وذكره بشكل واضح 

وصريح فى القرآن الكريم
الــزمــان بأناس قصرت عقولهم عن فهم كثير من 
مقاصد التشريع اإلسالمى، بل تجاهلوا النصوص 
القرآنية القطعية والواضحة التى ال تحتمل التأويل، 
وهؤالء ينطبق عليهم قول النبى صلى الله عليه وآله 
وسلم: »يأتى على الناس زمان ال يبقى من اإلسالم 
إال اسمه، وال من القرآن إال رسمه«.. صدق رسول 

الله.
ــد أن الـــجـــدل داخــــل الــمــجــتــمــعــات  ــؤك ــم مـــن ال
اإلسالمية ثــار حــول قضية الــمــســاواة بين الرجل 
ــث، لــكــن فــى الــمــقــابــل صــار  ــواري ــم والـــمـــرأة فــى ال
الــحــديــث التنويرى خــافــًتــا ال يــقــوى على مجابهة 
قوى الظالم التى امتلكت الفرصة للهجوم والسعى 
الستقطاب أنصار، فدعوات المساواة بين المرأة 
والــرجــل فــى الــمــيــراث، تحتاج إلــى خطاب واضــح 
يحسم سيل الفتاوى واالجتهادات، وال توجد جهة 
مــنــوط بها الــتــصــدى لتلك القضية ســوى األزهــر 
المطالب بمحاسبة أصحاب الفتاوى الــشــاذة من 
المنتسبين إليه، فأشد ما يحزننا ويضيف مزيًدا 
من العجب على ما خرج من عجب فى هذه القضية 
أن يتصدى لها فى االتــجــاه المضاد للشرع بعض 
العلماء الذين القــوا فى اآلونــة األخيرة استحساًنا 
من الجمهور فى أطروحاتهم الفقهية، 
عــبــر تــصــديــهــم للفكر 
ــى  ــ ــابـ ــ اإلرهـ
اإلخــــوانــــى 
ــفـــى،  ــلـ والـــسـ
ــار  ــ ــبـ ــ ــتـ ــ ــاعـ ــ بـ
ــم  ــ ــهـ ــ أن آرائـ
كــانــت بالنسبة 
ــمــجــتــمــع هــى  ــل ل
ــن  ــي مــــواجــــهــــة ب
ــعــقــل والـــظـــالم،  ال
ــر  ــيـ ــكـ ــفـ ــتـ ــن الـ ــ ــيـ ــ بـ
والـــتـــكـــفـــيـــر، إال أن 
تصديهم للمشهد فيما 
يتعلق بقضية الميراث 
بــزعــم التنوير والتجديد فــى الخطاب 
الدينى، يجعلنا نقرر العودة لمراجعة 
آرائهم على إطالقها حتى يتسنى 
لنا تنقيتها وأخــذ المالئم منها، 
ــم تمثل  بعد أن أصبحت رؤاهـ
ــالل تشجيعهم  وصــمــة مــن خـ
ــى تــغــيــيــر أحـــكـــام الــقــرآن  عــل
الكريم فــى مسألة المواريث 
التى أثيرت على نطاق واسع 
بعد اعتماد الــدولــة التونسية 
لقانون تقسيم المواريث مخالفا 

ألحكام الشريعة اإلسالمية المقررة بآيات القرآن.
أتعجب كثيًرا من السير فى االتجاه المضاد لما 
هو معلوم من الدين بالضرورة، لذا أجدنى أذهب 
بتصوراتى إلى مناح كثيرة، منها الدخول الطوعى 
لهؤالء فى فى مواجهة مع ظالميين، لديهم القدرة 
على كسب الجولة، إن كانت هناك جوالت لمعارك 
فكرية متاحة، فحجة من يرون فى أنفسهم تنويريين 
ضعيفة، هشة، ال تقوى على المواجهة، ما يمكن 
الظالميين من تحقيق انتصار معلوم، كما أن هناك 
تصورات أخرى أحسبها من الشطحات، منها على 
سبيل التصور، هل هناك رغبة من هؤالء وداعميهم 
أن يتم إعــالن تكفيرهم من جماعات اإلرهــاب، ما 
يجعلهم فى صدارة المشهد الذى يضمن لهم الخلود 
فى الذاكرة مثل المفكرين الذين تعرضوا للمطاردة 

واالغتيال ألنهم أنكروا ما هو معلوم من الدين.
إن الــذيــن يفعلون ذلــك صـــاروا أصــحــاب دعــاوى 
للفتنة يمكن أن تشعل الــنــار فــى المجتمع كله، 
باعتبارها إرهاصات أو مقدمة تهيئ المناخ لما هو 
أفــدح من مجرد تغيير مــواريــث، ليس ألنــه صاحب 
فكر تجديدى تنويرى كما يحب أن يعرف ويقدم 
ولكن ألنــه مــس حقوقا مــقــررة بمقتضى الشريعة 
للرجل والــمــرأة، فأحكام الميراث التى وردت فى 
الــقــرآن رّســخــت حقوقا للورثة يعد تجاهلها إثًما 
عــظــيــًمــا، فــفــى طاحونة 
األيـــام ضاعت كثيًرا من 
ــة نتيجة  ــ ــورث ــ ــقـــوق ال حـ
سطوة التقاليد والنظم 

االجتماعية.
وأنـــــــا أطــــالــــع ردود 
ــال حـــول الــدعــاوى  ــع األف
المتعلقة بــهــذه القضية 
الـــشـــائـــكـــة، وجـــــدت من 
ــضــرورى أن نــأخــذ فى  ال
بالنا أمـــورا كثيرة ظلت 
ــة عــــن أدبـــيـــاتـــنـــا  ــبـ ــائـ غـ
ــو أن المسلمين قد  وهـ
هــجــروا فــى أعــقــاب وفــاة 
الــرســول صلى الله عليه 
ــم، نصيب اليتامى  وســل
ــاء  ــ ــن ــ ــن أث ــ ــي ــ ــاك ــســ ــ ــم ــ وال
قــســمــة اإلرث، والــتــى 
وردت فـــى اآليــــة 8 من 
ــو اْلُقْربَٰى  ســورة النساء: »َوِإذَا َحَضَر اْلِقْسَمةَ أُوُل
ْنُه َوُقوُلوا َلُهْم َقْواًل  َواْلَيَتاَمٰى َواْلَمَساِكيُن َفارُْزُقوُهم ِمّ

ْعُروًفا«.. صدق الله العظيم. َمّ
فقد كــان مــن األولـــى لمن أوكــل إليهم التصدى 
للقضايا الفقهية،إحياء هذه األحكام التى أهدرت 
وإن كانت هناك مبررات تجعل من إمكانية التغاضى 
ــاب كــثــيــرة، فى  عــن إحــيــائــهــا تــبــدو مــقــبــولــة ألســب
مقدمتها العمل بالصدقات كبديل عن نصيب هؤالء 

ألنهم ليسوا من بين الورثة.
فى السياق المزدحم بالتصورات التى يغلب عليها 
طابع الشك، ال نملك إال القول بأن الذين يتصدروا 
المشهد بالفتاوى الكارثية عليهم االبتعاد قليالً 
حتى ال يسيئوا لمؤسسة األزهر من ناحية ومؤسسة 
الرئاسة من ناحية أخرى، فحرية التفكير واالجتهاد 
ال تعنى الفوضى وال تعنى إهدار النصوص القرآنية، 
فــتــرك هــذه الــنــمــاذج على الــســاحــة بــهــذه الــصــورة 
ــروز شــخــصــيــات تتخذ من  ــب الــبــغــيــضــة، ســيــقــود ل
االجتهاد العشوائى وسيلة إلسقاط القرآن نفسه، 

وهذه كارثة.
كــنــا نــتــصــور ومــعــنــا الــكــثــيــرون أن السلفيين 
واإلخوان بل والتكفيريين متطرفون دينيا وأنهم هم 
الصورة التى البد أن تتجدد، لكن جهابذة االفتاء 
خلطوا بين تطوير االجــتــهــاد لتجديد الخطاب 
الدينى وفق معطيات الواقع والنصوص الصريحة، 
فكانت النتيجة هى التجرؤ والتبجح على آيات 
القرآن الكريم واستبدالها بقوانين الدولة المدنية 
التى تخالف التشريع السماوى المنزه والضامن 

الستقرار المجتمعات.

إال القرآن يا شيوخ الفتنة
المساواة.. كلمة ساحرة 

توهم الكثيرون بأنها 
الطريق للعدل ولكنها 

قد تكون سببـًا فى إهدار 
الحقوق بعد أن ابتلينا 

بشيوخ الضالل

 الصمت على النماذج 
البغيضة سيؤدى 
لظهور شخصيات 

تتخذ من االجتهاد 
العشوائى وسيلة 

إلسقاط القرآن نفسه 
وهذه كارثة

 فى مهرجان المزايدات 
فى كل شىء بات من 

العادى أن يخرج علينا 
من يهدم الدين وال 
يجتهد فى التجديد 

وتنقية األحكام التى ال 
تعبر عن صحيح اإلسالم

دعوات المساواة بين المرأة والرجل فى الميراث تحتاج إلى خطاب واضح يحسم سيل الفتاوى واالجتهادات واألزهر مطالب بمحاسبة أصحاب الفتاوى الشاذة من المنتسبين إليه

الطيب

الهاللى
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