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»إلهام« و»ابتهال« تشعالن حرب تكسير العظام بين الكبار فى وزارة الكهرباء

معركة تعديل الدستور تشتعل بين نواب البرلمان على مواقع التواصل االجتماعى
الزمالك يرفض عودة 

طيوره المهاجرة

مدحت شلبى مرعوب من المحاكمة 
فى قضية اإلساءة للخطيب

طوارئ بنقابة المحامين بسبب محاكمة »عاشور« فى قضية التعليم المفتوح

هشام توفيق وزير قطاع األعمال مهدد بالسجن بسبب »التالعب بالبورصة«

إهدار 677 مليون جنيه  على اإلعالنات والدعاية واالستقبال

الموازنة العامة تحملت 130 مليون جنيه بسبب قرارات وزارية خاطئة

تجاوزات بـ4584 مليون جنيه بـ»الصناديق والحسابات الخاصة«

   خريطة 
»المال السايب«

 فى مصر

وزارة التعليم تفشل فى تنفيذ خطة 
السيسى لـ»الدايت« داخل المدارس

قصة 16800 مصرى
يعيشون فى إسرائيل

باألرقام: 
الخماسى األعلى 
فى مالعب العالم

»ملف خاص«

انسحاب 13 شركة وعارضًا 
من معرض الكتاب فى 

دورته الـ»50«

وزيرة الثقافة.. آخر من تعلم

القصة الكاملة لبيع 
»الكوارع« و»الممبار« 

و»العكاوى« فى ماسبيرو

بالوقائع: روسيا 
تهدد المصالح 
األمريكية فى مصر

محكمة الجنح تحدد 
مصير داليا البحيرى 

فى قضية التهرب 
الضريبى

ندات
لمست

با
431 مليون جنيه سرقة واختالسات داخل الحكومة فى عام واحد
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طوارئ بنقابة المحامين بسبب محاكمة 
رغم رفع أسعارها»عاشور« فى قضية التعليم المفتوح

بسبب »تكبره« وفشله فى تنفيذ مشروعات الصرف

»حديد عز« تخسر 615 مليون جنيه خالل 3 أشهر

محافظ الجيزة يضع سيناريو »خلع« رئيس »المياه« بصفقة مع رئيس الشركة القابضة
حالة من االستياء الشديد أظهرها اللواء 
أحمد راشــد محافظ الجيزة بسبب  فشل 
مــنــصــور بـــدوى رئــيــس شــركــة مــيــاه الجيزة 
فــى حــل مــشــاكــل الــمــواطــنــيــن، وتــأخــر ردود 
الفعل واالستجابة لنداءات الطوارئ والخط 
الساخن، ما أدى إلى تعدد شكاوى المواطنين 
ــخــدمــة  ــوء األداء وال ــن ســ بــالــمــحــافــظــة مـ
واالنــقــطــاع المتكرر للمياه داخــل كــل مراكز 

وإحياء المحافظة.
ومما زاد من حالة الجفاء بين المحافظ 
ــة الــمــيــاه  أن األخـــيـــر تعمد  ورئـــيـــس شــرك
التخلف عن حضور اجتماع المكتب التنفيذى 
للمحافظة واالجتماعات الــدوريــة والطارئة 

فى الوقت الــذى رفعت فيه شركات 
الــحــديــد اســعــارهــا للمستهلكين فى 
مصر بدرجة أثقلت كاهل الكثير من 
المصريين، أظهرت نتائج أعمال شركة 
حديد عّز، التى تعد أكبر منتج لحديد 
التسليح فى الشرق األوســط وشمال 
أفريقيا تفاقم خسائر الــشــركــة فى 
الربع الثالث من هذا العام رغم ارتفاع 
المبيعات، وســط توقعات باستمرار 

الخسائر فى 2019.
وقالت الشركة إنها تكبدت خسارة 
بعد الضرائب وحــقــوق األقلية بلغت 
615.3 مليون جنيه )34.3 مليون 
دوالر( فــى ثــاثــة أشــهــر حــتــى نهاية 
سبتمبر، لتتضاعف عما كانت عليه 

قبل عام.

وأكـــد خــبــراء فــى هــذا المجال »أن 
تفاقم الخسائر يعود إلى ارتفاع أسعار 
الكهرباء والطاقة وعــدم فرض رسوم 
إغراق على كل واردات حديد التسليح 

التى تأتى إلى مصر«.
ــام  ــع ــث فـــرضـــت الــحــكــومــة  ال حــي
ــراق على واردات  الماضى رســـوم إغـ
حــديــد التسليح الــقــادمــة مــن الصين 

وتركيا وأوكرانيا لخمس سنوات.
ــب مــصــنــعــو الــبــلــيــت وزارة  ــطــال وي
ــراق على  ــ الــتــجــارة بــفــرض رســـوم إغ
واردات الــبــلــيــت بــعــد فـــرض رســـوم 
أمريكية على واردات الصلب أدت إلى 
فائض عالمى كبير من البليت بعد أن 
رفعت الحكومة أسعار المواد البترولية 

والمياه والكهرباء مؤخرا.

تواصل نقابة المحامين، إعداد كشف للراغبين فى المشاركة 
بهيئة الدفاع عن النقيب سامح عاشور، بقضية التعليم المفتوح، 
والتى تنظر محكمة جنح مستأنف المقطم، المنعقدة بمجمع 
ــى جلساتها يــوم 15 يناير  محاكم جنوب القاهرة بزينهم، أول

الحالى.
هذ اإلجراء من جانب النقابة يأتى عقب إبداء أعداد كبيرة من 

المحامين رغبتهم فى الدفاع عن النقيب العام وتضامنهم له.
وأكــدت النقابة أن هــذا إطــار تنظيمى لهيئة الــدفــاع، وسيتم 

تقديم الكشوف لهيئة المحكمة بأولى جلسات القضية.

  إسالم خالد 

إجراء انتخابات 
اتحاد الغرف 

السياحية 15 يناير

إعادة فتح التراخيص لفروع 
البنوك الدولية فى مصر

يدرس مجلس إدارة البنك المركزى 
المصرى حالياً إعادة فتح التراخيص 
لــفــروع البنوك الدولية خــال الفترة 

المقبلة للعمل فى السوق المصرية.
الــجــديــر بــالــذكــر أن هــنــاك طلبات 
مقدمة من بنوك دولية تسعى للعمل 
فى السوق المصرية، معتبًرا أن فتح 
الــبــاب أمـــام تــراخــيــص فـــروع البنوك 
الدولية يعتبر خطوة ستخلق قاعدة 
أكــبــر مــن المتعاملين الــدولــيــيــن مع 
القطاع المصرفى المصرى، خاصة 
ــة من  ــي ــدول ــبــنــوك ال لــمــا تــتــســم بــه ال
عاقات كبيرة مع كبريات الشركات 

والمؤسسات والمستثمرين الدوليين.
ــدر مـــســـئـــول بــالــبــنــك  ــصـ وقــــــال مـ
الــمــركــزى إن  تلك الــخــطــوة ستسهم 
فى زيادة الثقة فى االقتصاد المصرى 
والــقــطــاع المصرفى وتشكل انفتاح 
أكبر على السوق الدولية، كما ستسهم 
ــادة تنافسية القطاع مع دخول  فى زي

خبرات أجنبية ودولية كبيرة.

تــجــرى يـــوم 15 يــنــايــر الحالى  
انتخابات االتحاد المصرى للغرف 
السياحية، كانت رانــيــا المشاط 
ــدرت  ــاحــة قـــد أصــ ــســي وزيـــــرة ال
ــوزارى رقــم 617 لسنة  ــ الــقــرار ال
2018 بشأن الــدعــوة النتخابات 
ــرف  ــغ ــل ــرى ل ــصــ ــمــ ــ االتـــــحـــــاد ال

السياحية فى 15 يناير 2019.
 تنص المادة من القرار المذكور 
ــعــاشــرة  ــم االنـــتـــخـــابـــات ال ــت أن ت
صباحا يوم 15 يناير 2019 بأحد 
فــنــادق الــقــاهــرة وفــى حــالــة عدم 
اكــتــمــال الــنــصــاب الــقــانــونــى فى 
الموعد المحدد تعقد الجمعية 
العمومية لهذه االنتخابات بعدها 

بساعة وتكون صحيحة بأى عدد.

النائبة غادة عجمى تتحول لناشطة »نسوية« وتنشئ جمعية حقوقية 
بعد تهميش دورها البرلمانى 

بعد أن كانت النائبة غــادة عجمى وكيل لجنة 
العاقات الخارجية بمجلس النواب  فى الدورات 
السابقة، أحــد أشــد المعارضين بل المهاجمين 
لجمعيات حــقــوق اإلنــســان، دارت األيـــام لتعلن 
النائبة البرلمانية، خوضها غمار العمل العام من 
خال منظمة حقوقية للدفاع عن المرأة وتشكيل 
قــوة ضغط مجتمعية لتوجيه السياسات العامة 

فيما يخص القضايا النسوية.
ورغم أنها تدافع عن حقوق المرأة إال أنها فى 
شهر مايو الماضى، كشفت أنها بصدد تقديم 
مشروع قانون لتحديد النسل فى األسرة الواحدة 
ــإلــزام الــوالــديــن بــإنــجــاب 3 أطــفــال فقط كحد  ب
أقصى وإال يحرموا من مزايا الدعم مثل السلع 
التموينية وغيرها، ولم يكن هذا ما يتعلق بالمرأة 
فقط إذ أعلنت عن تقديم مشروع قانون لحظر 

ارتداء النقاب فى األماكن العامة بحجة استخدام 
هــذا الـــزى فــى الكثير مــن العمليات اإلرهــابــيــة 
وتهديده لألمن القومى، ومن التناقض أن من تريد 
إنشاء منظمة لحقوق الــمــرأة هى التى تريد أن 
ُتقيد حرية النساء فى النسل وتفرض عليهم زى 

قد يختلف عن قناعاتهم الدينية!
وال يخفى على أحد أنه منذ بداية دور االنعقاد 
الحالى لمجلس الــنــواب، تم استبعاد اســم غادة 
عجمى من ترشيحات هيئة مكتب لجنة العاقات 
الخارجية بالبرلمان ليحل محلها النائب حسام 
العمدة، كذلك اسُتبعدت من انتخابات المكتب 
السياسى الئــتــاف األغلبية البرلمانية »دعــم 
مــصــر«، كما استبعدت مــن تولى أى منصب فى 
الــحــزب المسيطر داخـــل الــبــرلــمــان بأكبر عدد 
ــذى ُيطلق  ــ نـــواب وهـــو حـــزب مستقبل وطـــن وال

عليه اســم »الــحــزب الوطنى الجديد«، ما جعلها 
تضيق بالوضع وأنــهــا قــد ال يــكــون لها مستقبل 
فى انتخابات مجلس النواب لعام 2020، فرات 
أن ُتسارع وفق مقربين منها فى تأسيس جمعية 
حقوقية بتمويل من سيدة أعمال إماراتية تدعى 
»ثريا« تعرفت عليها بعدما أصبحت نائبة برلمانية 
فى إحــدى زيـــارات هــذه السيدة لمصر وتحولت 
المعرفة العابرة إلى صداقة ومن ثم إلى »بيزنس« 
سيتم من خاله تقديم خدمات عقد مؤتمرات 
تنظمها سيدة األعمال للترويج ألعمالها فى مصر 
من خــال بوابة العمل المجتمعى فى مقابل أن 
ُتقدم تبرعات سخية للنائبة البرلمانية لتحجز لها 
مقعد فى مسرح النشطاء الحقوقيين علًما بأنه 
ليس لها تاريخ سياسى أو حقوقى قبل أن ُتصبح 
نائبة عن المصريين فى الخارج وتحديًدا فى دبى.

الجمعية تمولها سيدة أعمال إماراتية و»البيزنس« هو كلمة السر فى تمويل نشاط حقوق المرأة

خال الفترة األخيرة، وتحديداً عقب تعرضه 
لهجوم شديد من المحافظ إن حــدوث كسر 
فى مــاســورة مياه الشرب فى منطقة ميدان 
الرماية  بالهرم مؤخرا، وكانت بسبب خطأ 
لحفار بجوار المتحف الكبير وخــرج رئيس 
الــشــركــة يــهــاجــم الــمــحــافــظ، وتــعــمــد تأخير 
إصــــاح الــكــســر إلحـــــراج الــمــحــافــظ أمـــام 
ــوزراء والــرأى  القيادات الحكومية بمجلس ال
العام، باإلضافة إلى تأخر الشركة فى تنفيذ 
مشروعات الــصــرف الصحى المخطط لها 
فــى خطة المحافظة للعام المالى 2018-
ــو مــا فــوجــئ بــه الــمــحــافــظ فى  2019، وهـ
زياراته وجوالته التفقدية بالبدرشين وأوسيم 

وأطفيح.
وقــالــت مــصــادر مطلعة إن رئــيــس شركة 

مــيــاه الــجــيــزة يتعامل بتعال مــع كــل قــيــادات 
الــمــحــافــظــة بــمــن فــيــهــم الــمــحــافــظ نفسه، 
مبررًا ذلك فى أحد تصريحاته لمسئول فى 
المحافظة أن منصبه تابع للدكتور مصطفى 
ــر اإلســكــان، وأن  مدبولى رئيس الـــوزراء ووزي
رئيسه المباشر المهندس مــمــدوح رســان 
رئيس الشركة القابضة، وأن »رأســه برأس 
المحافظ« وال سلطان عليه إال من »مدبولى« 
و»رســان« ولذلك تعمد عدم حضور كثير من 
االجتماعات وإرســال أحد نوابه أو مساعديه 
بالشركة، وهو ما اعتبره المحافظ استهانة به 

وبالمكتب التنفيذى للمحافظة. 
مــن جانب آخــر أشـــارت الــمــصــادر إلــى أن 
المحافظ قرر أن يسلك طريقين للتخلص من 
رئيس شركة مياه الجيزة، أولهما عقد اجتماع 

مع المهندس ممدوح رســان، واالتــفــاق على 
صفقة تقضى بتخلى المحافظة عــن بعض 
الــمــشــروعــات الــتــى دخــلــت فيها عــن طريق 
الــمــنــاقــصــات ومنحها مــن الــبــاطــن للشركة 
القابضة للمياه والشرب والصرف الصحى، 
فــى مقابل تزكية رســـان لطلبه مــن رئيس 
الوزراء ووزير اإلسكان إقالة منصور بدوى من 
شركة مياه الجيزة، والطريقة األخرى أن يقرر 
المحافظ التنازل عن جزء من نسبة تحصيل 
فاتورة المياه التى تصب فى خزينة الشركة 
القابضة ووزارة اإلســكــان، فى مقابل كسب 
ود وخطب رئيس الشركة القابضة والموافقة 
على التخلص من رئيس شركة مياه الجيزة، 
حيث إن الوضع لن يستقيم  بين المحافظ 

وبدوى إال بابتعاد أحدهما عن المحافظة. 

الحكم فى استئناف ميريهان 
حسين وضابطى قسم الهرم 
فى قضية »الكمين«

الكاتب الصحفى
محمد طرابيه

رئيس تحرير »صوت الماليين«
و أسرة التحرير

يتقدمون بخالص التهانى القلبية
للزميل الكاتب الصحفى الكبير

حسام عبد الحكم
بمناسبة زفاف نجله

األستاذ/ محمد حسام
على األستاذة/ شيماء سعيد

ويتمنون لهما دوام الفرح والسعادة
وبالرفاء والبنين

محكمة الجنح تحدد 
مصير داليا البحيرى فى 
قضية التهرب الضريبى

ــهــرب  ــت ــظــر مــحــكــمــة جـــنـــح ال ــن ت
الضريبى، برئاسة المستشار كمال 

ــود، اســتــئــنــاف الــفــنــانــة دالــيــا  مــســع
الــبــحــيــرى، على حكم حبسها عامين 

بتهمة التهرب الضريبى فــى جلسة 12 
يناير الحالى.

كانت  داليا البحيرى قد ذهبت إلى محكمة 
جــنــح  الــتــهــرب الــضــريــبــى الــمــنــعــقــدة بمحكمة 
الــقــاهــرة الــجــديــده لحضور الجلسة الماضية 
للقضية، وقدمت مستندات تفيد بدفعها 879 

ألف جنيه للتصالح.

األربعاء القادم.. بدء محاكمة مدحت شلبى بتهمة اإلساءة لـ»الخطيب«
تنظر محكمة جنح القاهرة الجديدة، أولى جلسات محاكمة 
اإلعامى مدحت شلبى، بجلسة األربعاء 9 يناير الحالى، فى 
بــاغ محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الــنــادى األهلى، 
الذى اتهم فيه »شلبى« بإذاعة أخبار كاذبة مضللة من شأنها 
إثارة الفتنة بين جماهير الرياضة المصرية والتلفظ بعبارات 
اعتبرها الخطيب تمثل جرائم سب وقذف فى حقه وتسيئ 
لشخص رئيس الــنــادى األهلى فى حلقة برنامج »مساء 

بيراميدز« 25 سبتمبر الماضى.
ــرارًا باإلجماع فى  ــان مجلس إدارة األهــلــى اتخذ قـ  وك
جلسة أول أكتوبر الماضى بماحقة وتعقب المتجاوزين 

فى حق النادى ومجلس إدارته.
حــجــزت محكمة جــنــح مستأنف الــهــرم، 
االســتــئــنــاف الــمــقــدم مــن كــل مــن الفنانة 
ميريهان حسين، وعاملتها »رفيقة«، من 
طرف، وضابطى بقسم شرطة الهرم من 
طرف آخر على حكم حبسهم فى القضية 
ــرم«،  ــه ــا بـــ»كــمــيــن ال الــمــعــروفــة إعــامــًي
والمتهمين فيها بتبادل الضرب والسب 

للحكم فى جلسة  13 يناير الجارى.
كانت محكمة جنح الهرم، قضت بحبس 

الفنانة ميريهان حسين عامين ونصف  
العام وكفالة 30 ألف جنيه؛ وحبس عاملتها 6 
أشهر وكفالة مالية قدرها 10 آالف جنيه، كما 
قضت بحبس ضابطى الواقعة 3 أشهر وغرامة 
20 ألف جنيه وكفالة مالية 10 آالف جنيه لكل 

منهما.
 كانت النيابة العامة أحالت الفنانة ميريهان 
حسين إلــى محكمة الجنح بتهمة الــقــيــادة تحت 
تأثير مسكر، والتعدى على موظف عام أثناء تأدية 
وظيفته، وإحالة عاملتها »رفيقة. ب« بتهمة المشاركة 
فى االعتداء على موظف عــام، كما أحالت ضابطى 
قسم الهرم بتهمة التعدى على الفنانة مريهان حسين 

وسبها وقذفها. ميريهانداليا

الخطيبشلبى

راشد

غادة

عز

عاشور

زفاف 
سعيد



03على المكشوف

لماذا ال تلتزم الحكومة بتعليمات ومطالبات الرئيس 
السيسى الخاصة بضرورة ترشيد اإلنفاق الحكومى؟ 

الموازنة العامة للدولة تحملت خالل العام الماضى 
مبلغ 130 مليون جنيه لـ»تنفيذ األحكام«

العـدد 246
األربعاء  2019/1/2

يؤكد الرئيس عبد الفتاح السيسى فى الكثير من تصريحاته ولقاءاته على أهمية الحفاظ 
على المال العام، وهو ما أكد عليه منذ أيام في مداخلته خالل افتتاح للمرحلة الثانية من 

مشروع إسكان »بشائر الخير« على أنه يجب على كل مسئول بالدولة مراقبة كل جنيه 
بدائرة مسئوليته، مؤكدًا: »حقوق الدولة ال نتهاون فيها وسيتم تحصيلها فورا«.

واستجابة من جانبنا لهذه المبادرة التى أطلقها الرئيس، نقدم فى السطور القادمة ما 

يمكن أن نسميه جزءًا من خريطة المال السايب فى مصر. 
وهنا نؤكد على أن ما سنكشفه ليس مجرد كلمات تتردد على المقاهى والكافيهات أو 
إشاعات تلوكها األلسن عبر مواقع التواصل االجتماعى، وإنما حقائق دامغة وأرقام 

دقيقة كشفتها تقارير رسمية صادرة عن الجهاز المركزى للمحاسبات واللجان النوعية فى 
مجلس النواب ممثلة فى لجنة الخطة والموازنة.

ومع تقديرنا التام لتصريحات الرئيس السيسى إال أننا نتمنى أال تتوقف عند حد 
التصريحات واألمنيات، ولكننا نطالب بأن يكون هناك برنامج عمل عاجل لتنفيذها على 

أرض الواقع ليس لمجرد أنها صادرة عن شخص الرئيس وإنما لكون الهدف منها هو 
الحفاظ على المال العام واستعادة المليارات المهدرة واستغاللها فى مشروعات وخدمات 

لصالح المواطنين الذين أرهقتهم السياسات الحكومية خالل الفترة الماضية.

1031
مليون جنيه ضاعت 
بسبب التعويضات 

والغرامات

وزارة المالية وحدها 
تسببت فى إهدار 
686 مليون جنيه 

خالل 12 شهرًا 

محمد طرابيه يكتب:

خريطة )المال السايب( فى مصر

نتمنى أن يكون هناك برنامج 
عمل جاد لوقف حلقات 

مسلسل إهدار المليارات

431 مليون جنيه سرقة واختالس فى عام واحد

تجاوزات بـ4584 مليون جنيه داخل الصناديق والحسابات الخاصة 
التزال الصناديق والحسابات الخاصة فى مصر تمثل لغز 
كبيراً، فرغم أن الحكومة نجحت فى استصدار قانون من 
مجلس النواب بالسماح لها بالحصول على جزء من أموال 
هذه الصناديق، إال أنه أحد ال يعرف حتى اآلن على وجه 
الدقة عــدد هــذه الحسابات والصناديق الخاصة، وحجم 

المبالغ الموجودة فيها وأوجه إنفاق هذه األموال الطائلة؟! 
ــار، أوضــح تقرير جهاز المحاسبات عن  فــى هــذا اإلطـ
»الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطبيعة 
الخاصة« أن المخالفات التى تم الكشف عنها فى هذه 
األماكن بلغت جملة اآلثــار المالية المترتبة عليها 4584 
مليون جنيه منها 3597 مليون جنيه تتعلق بوحدات الجهاز 
اإلدارى و278 مليون جنيه تتعلق بالهيئات العامة الخدمية 

و783 مليون جنيه تتعلق بوحدات اإلدارة المحلية.

ــيــة عـــن إنـــشـــاء الــصــنــاديــق  ــقــاريــر الــرقــاب ــت وكــشــفــت ال
والحسابات الخاصة دون استصدار قرار جمهورى إلنشائها 
وعدم إصدار اللوائح المالية التى تنظم أعمالها فضالً عن 
عدم اعتماد بعضها من وزارة المالية وعــدم إجــراء رقابة 
مالية قبل الصرف وعــدم قيد بعض اإليـــرادات المحصلة 

بالدفاتر.
كما تم الكشف عن عدم تحصيل جانب من إيرادات بعض 
الصناديق والحسابات الخاصة أو تحصيل بعضها بأقل مما 
يجب أو تجنيبه، فضالً عن إضافة بعض اإليـــرادات التى 
تخص الموازنة لها بالخطأ ووجــود مديونيات مستحقة 
لبعض الصناديق الخاصة من طرف بعض العاملين وبعض 

الشركات والمستثمرين لم يتم تحصيلها.
وتبين أيضاً قصور أنظمة الرقابة الداخلية على أموال 

هذه الصناديق أنشئت دون 
استصدار قرار جمهورى ولم يتم 
اعتماد بعضها من وزارة المالية 

بعض الحسابات والــصــنــاديــق لــعــدم وجـــود آلــيــة لتحديد 
حقوقها وعــدم وجــود نظام محاسبى وقــواعــد وضوابط 
للصرف، فضالً عن صرف بعض المبالغ لبعض الجهات 
دون التحقق من قيام هذه الجهات بصرفها فى األغراض 

المحددة أو تسويتها منذ فترة طويلة.
كل هذه الحقائق الخطيرة والمثيرة التى كشفتها التقارير 

الرقابية تدفعنا لطرح عدد من التساؤالت من بينها:
ــعــدد هــذه  ــكــون هــنــاك حــصــر دقــيــق وشــامــل ب مــتــى ي
الصناديق والحسابات الخاصة؟ ولــمــاذا ال يتم تشكيل 
لجنة متخصصة على أعلى مستوى تضم فى عضويتها 
ممثلين من كل األجهزة الرقابية المعنية بالحفاظ على 
المال العام إلــى جانب ممثلين لمجلس الــنــواب لكشف 
الحقائق الخاصة بــأرصــدة هــذه الصناديق الخاصة؟ 

وحجم المليارات التى أهــدرت داخلها خــالل السنوات 
الماضية، وتقديم خطة عمل ورؤيــة مستقبلية لكيفية 
استفادة مصر عامة والمواطن خاصة من حصيلة هذه 

الصناديق؟
ونسأل أيضاً: متى يتم إجراء تحقيقات موسعة حول ما 
كشفته تقارير جهاز المحاسبات خاصة ما يتعلق بإنشاء 
الــصــنــاديــق والــحــســابــات الــخــاصــة دون اســتــصــدار قــرار 
جمهورى إلنشائها وعدم إصدار اللوائح المالية التى تنظم 
أعمالها؟ وكيف يستمر عمل هذه الصناديق فى ظل عدم 
إجراء رقابة مالية قبل الصرف وعدم قيد بعض اإليرادات 
المحصلة بــالــدفــاتــر؟ ومــتــى يــتــم تحصيل المديونيات 
المستحقة لبعض الصناديق مــن طــرف بعض العاملين 

والشركات والمستثمرين؟

إهدار 677 مليون جنيه على اإلعالنات 
والدعاية واالستقبال فى عام واحد

يتضمن منشور قــواعــد إعـــداد الحساب الختامى 
للموازنة العامة للدولة الــذى تصدره وزارة المالية 
سنوياً بنداً يقضى بإلزام الجهات الداخلة فى الموازنة 
العامة للدولة بأن تتضمن كشوف حساباتها الختامية 
ــوزارة المالية كشفاً بقيمة المبالغ التى  المقدمة لـ
تحملتها أثناء تنفيذ الموازنة والتى تتعلق بمصروفات 
تنفيذ األحــكــام والــتــعــويــضــات والــغــرامــات والمبالغ 

المتنازل عنها وحوادث السرقة واالختالس والتالعب.
وقد تضمنت مجلدات الحسابات الختامية الصادرة 
عــن وزارة المالية عــن السنة المالية األخــيــرة بياناً 
بالمبالغ التى احتسبت على جانب الجهات الداخلة 
فى الموازنة العامة للدولة والتى قدرت بـ1031 مليون 

جنيه.
حيث كشف تقرير الجهاز حول المالحظات المتعلقة 
بحوادث التالعب واالختالس وما فى حكمها وبعض 
مظاهر الرقابة الداخلية أن جملة اآلثار المترتبة على 
ذلك بلغت 431 مليون جنيه تمثلت فى 367 مليون جنيه 
تتعلق بوحدات الجهاز اإلدارى للدولة و53 مليون جنيه 
تتعلق بالهيئات العامة الخدمية و11.3 مليون جنيه 

تتعلق بوحدات اإلدارة المحلية. 
 كما تحملت الجهات الداخلة فى الموازنة العامة 
للدولة خالل العام الماضى مبلغ 130 مليون جنيه تمثل 
مصروفات تنفيذ األحــكــام بنسبة 12.6% من جملة 
المبالغ. كما تحملت مبلغ 36 مليون جنيه تمثل قيمة 
حـــوادث الخسائر والسرقة واإلخــتــالســات باستثناء 
وحــدات الجهاز اإلدارى للدولة تبلغ نسبتها %3.5.. 
فى حين بلغت قيمة التعويضات والغرامات 865 مليون 

جنيه بنسبة 83,9% من جملة المبالغ. 
 فى هذا السياق كشف تقرير رسمى أصدرته لجنة 
الخطة والــمــوازنــة بمجلس الــنــواب برئاسة الدكتور 
حسين عيسى أن اللجنة قامت بفحص البيانات المشار 
إليها فى تقرير جهاز المحاسبات وتبين لها أنه فيما 
يتعلق بوحدات الجهاز اإلدارى للدولة فقد تركز نحو 
76.5% مــن المبالغ المدفوعة فــى قطاع الخدمات 
العامة بقيمة تبلغ نحو 686 مليون جنيه بلغ منها نحو 
ــوان عــام وزارة المالية  609 ماليين جنيه تحملها دي
ونحو 76.6% تحملتها المصالح التابعة للوزارة بمبالغ 
جملتها 658 مليون جنيه تبلغ نسبتها نحو 96% من 

جملة المبالغ التى تحملتها الوحدات التابعة للقطاع.
 كما تركز 57% من جملة مصروفات تنفيذ األحكام 
القضائية فى المصالح التابعة لــوزارة المالية بمبالغ 
ــان مــن نصيب مصلحة  جملتها نــحــو 75 مــلــيــونــا كـ
الضرائب العامة نحو 39 مليون جنيه ونصيب مصلحة 

الجمارك نحو 35 مليون جنيه.
أما فيما يتعلق بالهيئات العامة الخدمية فقد تركز 
نحو 27% من جملة حــوادث السرقة واالختالس التى 
جرت فى الهيئات العامة الخدمية فى المركز القومى 

لبحوث المياه بمبالغ جملتها 1.3 مليون جنيه، 
بينما تركز نحو 87% مــن جملة التعويضات التى 

تحملتها الهيئات العامة الخدمية فى كل من صندوق 
األراضــى الزراعية والهيئة العامة لإلصالح الزراعى 
بمبالغ جملتها 84 مليون جنيه كان نصيب الصندوق 

منها نحو 56 مليون جنيه ونصيب الهيئة 28 مليون 
جنيه.

 وفيما يتعلق بوحدات اإلدارة المحلية 
ــحــو 30% مـــن جملة  ــد تـــركـــز ن ــق ف
ــالس التى  ــوادث الــســرقــة واالخــت حـ
جــرت فى وحــدات اإلدارة المحلية 
فى محافظتى اإلدارة المحلية فى 
مــحــافــظــتــى الــبــحــيــرة وبــورســعــيــد 
بمبالغ جملتها 9.4 مليون جنيه  
منها 5.5 مليون للبحيرة مقابل 
3.9 مليون جنيه لبورسعيد، بينما 
تركز 70% من جملة التعويضات 
ــدات اإلدارة  الــتــى تحملتها وحــ
المحلية فــى محافظة أسيوط 

بـ1.2 مليون جنيه.
وفى هذا السياق أؤيــد ما جاء 
فى تقرير لجنة الخطة والموازنة 
حـــول هـــذه القضية الخطيرة 

التى تتعلق بالمال العام، حيث 
أكدت على أن تحمل الجهات 
الداخلة فى الموازنة العامة 
ــاء مــصــروفــات  ــب لــلــدولــة ألع
تنفيذ األحــكــام والتعويضات 
والــغــرامــات يقتضى ضــرورة 
البحث الــجــدى فــى األســبــاب 
التى أدت إلــى تحمل الخزانة 
العامة لتلك األعباء، ومن بينها 
ــقــرارات اإلداريـــة  مــدى تأثير ال
ــذه الــجــهــات  ــتــى اتــخــذتــهــا هـ ال
ــاء من  ــبـ ــادة هـــذه األعـ ــ فـــى زيـ
ــان هناك  عــدمــه وعــمــا إذا كـ
التزام بتطبيق قواعد الرقابة 
الــداخــلــيــة واإلدارة الــرشــيــدة 

ونظم محاسبة المسئولين.
وهــنــا نــســأل: مــتــى يحاسب 
ــون  ــيـ ــالـ ــحـ ــون الـ ــ ــول ــ ــئ ــســ ــ ــم ــ ال

والــســابــقــون على جرائمهم 
ــال الـــعـــام  ــ ــم ــ ــق ال ــــى حــ ف
ــتــى تتحمل نتائجها  وال
الــمــوازنــة العامة للدولة 

بسبب قراراتهم الخاطئة 
وسياساتهم الفاشلة؟

فى اجتماعاته المتكررة مع الحكومتين السابقة 
برئاسة المهندس شريف اسماعيل والحالية 
برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، 
يؤكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، 
دائما على ضــرورة اإللتزام بضغط 

اإلنفاق وترشيد النفقات.
ــكــرار هـــذه المطالبات  ورغـــم ت
مــن جانب الرئيس السيسى، إال 
أن هناك الكثير من الوقائع التى 
تكشف عــدم التزام الحكومة بها 

على أرض الواقع.
وهذا الكالم ليس انشائياً كما 
قد يتخيل البعض، وانما حقائق 
ــة مــدعــمــة بــالــمــســتــنــدات  ــغـ دامـ

الرسمية كشفتها تقارير رسمية.
حيث كشف التقرير الــصــادر 
عن الجهاز المركزى للمحاسبات 
حــول »نــفــقــات النشر واإلعـــالن 
والدعاية واالستقبال« أن التنفيذ 
الفعلى لــهــذه البنود خــالل عام 
واحد أسفر من واقع الحسابات 
الختامية للحكومة عــن مبالغ 
قيمتها 677 مليون جنيه فى 
عــام واحــد فقط مقابل مبلغ 
233 مليون جنيه فــى العام 
ــادة بلغت 442  ــزي الــســابــق ب
مــلــيــون جنيه بنسبة زيـــادة 

قدرها نحو %190.
ــام  ــ هـــذه الــحــقــائــق واألرق
الــرســمــيــة تــدفــعــنــا لــطــرح 
ــســاؤالت  ــت ــد مـــن ال ــدي ــع ال

منها:
لماذا ال تلتزم الحكومة 
بــتــعــلــيــمــات ومــطــالــبــات 
ــس الــســيــســى  ــ ــي ــ ــرئ ــ ال
ــرورة  ــضــ ــ الـــخـــاصـــة ب
ــاق  ــفـ تـــرشـــيـــد اإلنـ
الــــحــــكــــومــــى؟ 
ــذا  ولـــــمـــــاذا هـ
ــارق الكبير  ــف ال
فى قيمة المبالغ 
التى أنفقت على 

هذه البنود خالل العامين الماضى وقبل الماضى 
والتى تجاوزت الـــ442 مليون جنيه؟ وأيــن أنفقت 
هذه المبالغ اذا كانت كل أخبار الحكومة تنشر فى 
الصحف ووســائــل اإلعــالم بشكل مجانى وبــدون 
مقابل؟ وما أشكال الدعاية الحكومية التى أنفقت 
عليها كل هذه الماليين من المال العام؟ ولماذا لم 
نجد أى نائب فى مجلس النواب الــذى يعد أكبر 
جهة رقابية فــى مصر يــقــوم بتقديم استجواب 
أو حتى طلب إحــاطــة حــول السفه فــى اإلنــفــاق 
الحكومى؟ ولماذا تطالب الحكومة الشعب بترشيد 
اإلنفاق وال تلتزم هى بهذا األمــر على اإلطــالق؟ 
وإلى متى يستمر إهــدار كل هذه المبالغ الطائلة 
التى تتحملها الموزنة العامة سنويا على مثل هذه 
البنود التى يمكن االستغناء عنها أو التقليل منها 

على أقل تقدير؟!!
وفى هذا السياق نتساءل: ومــاذا بعد أن كشف 
جهاز المحاسبات كل هــذه الوقائع التى تكشف 
اإلهـــدار السافر للمال الــعــام؟ وهــل يتم االكتفاء 
بـ»ركن« هذه التقارير داخــل أدراج لجان مجلس 
النواب وغيره من الجهات العليا والرسمية؟ ومتى 
نجد محاسبة حقيقية وجــادة لكل من يتورط فى 
جرائم اإلهدار العمدى للمال العام؟ ومتى يتحقق 
الحلم الذى طال انتظارنا له بإحالة أمثال هؤالء 
المسئولين لمحاكمات عاجلة وعــادلــة ليكونوا 
عبرة لغيرهم من المسئولين فى كافة قطاع الدولة 
ويفكروا ألــف مــرة قبل أن يقدموا على ارتكاب 

جريمة اإلضرار العمدى للمال العام؟!!
ونظراً ألن حلقات مسلسل إهدار أموال الدولة 
لن تتوقف، فإننى أقترح على الرئيس السيسى أن 
يقوم بعقد اجتماع خاص مع الحكومة وبحضور 
قـــيـــادات ومــمــثــلــى الــجــهــات الــرقــابــيــة واألمــنــيــة 
والقضائية المعنية بالحفاظ على الــمــال العام 
ومــواجــهــة كــل مسئول تسبب فــى إهـــدار أمــوال 
الدولة وسماع ردوده عليها وفى حال عدم االقتناع 
بالرد يتم إحالة هذا المسئول للمحاكمة أو على 

األقل إقالته من منصبه على الفور.
وفــى تصورى الخاص أنــه فى حــال تنفيذ هذا 
ــة وقــائــع هــذه االجتماعات حتى  االقــتــراح وإذاعـ
لو مسجلة سيكون له مــردود شعبى إيجابى لدى 
الــرأى العام ألنه ستكون هناك قناعة بأن هناك 
إجـــراءات جــادة لمواجهة الفساد والحفاظ على 

المال العام.
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بدء االختبارات فى 27 وزارة الختيار 50 ألف موظف سينتقلون للعاصمة اإلدارية الجديدة باملرحلة األوىل
مفاجأة التنظيم واإلدارة: 70% من موظفى الحكومة متخلفين تكنولوجيـًا وال يصلحون لالنتقال للعاصمة اإلدارية الجديدة

حرب تكسير العظام بين القيادات الكبرى فى وزارة الكهرباء

تواصل »صوت الماليين« رصد كواليس مسلسل الخناقات 
وحرب األسافين بين القيادات الكبرى فى وزارة الكهرباء الذى 
يعتبر عرضا مستمرا على سمع وبصر المراقبين لألحداث 

فى ديوان عام الوزارة والشركة القابضة لتوزيع الكهرباء.
الحلقة الجديدة فــى مسلسل الــصــراعــات دخلت مرحلة 
الحرب بقوة مع اقتراب العد التنازلى إلعالن الدكتور محمد 
شاكر وزير الكهرباء والطاقة عن تعيين 6 رؤساء جدد لشركات 
التوزيع، وبالفعل استقر الوزير بعد مشاورات مع كبار القيادات 
على خمسة أسماء سيتم اإلعــالن عنهم قريبا ليتبقى اسم 
واحــد كــان سببا الستمرار الحرب بين نائب الوزير ورئيس 
الشركة القابضة، حيث قام كل منهما بترشيح سيدة لمنصب 
شــركــة كــهــربــاء جــنــوب الــقــاهــرة، األول يصر على أن تكون 
المهندسة »ابتهال« وهو اسم الشهرة لها داخل الوزارة والثانى 
يصر على أن تكون المهندسة »إلهام« وتحتل منصبا مهما فى 

شركة جنوب ويريد تصعيدها. 
ــوزارة وصلت إلى  ــال الخالفات بين القيادتين الــبــارزيــن ب
مسامع الوزير، على الرغم من أنه يعلم بها منذ فترة طويلة 
لكنه يتظاهر بأنه ال يعرفها، ولكن هذه المرة أراد أن يحقق 
فى الواقعة رسميا أمام جميع قيادات الوزارة من الصف األول 
والثانى، ألسباب اختلف كثيرون فى تفسيرها، حيث ذهب 
بعضهم إلى أن الوزير أراد أن يكشف فضائح القيادتين ما 
يضعف من قوتهما ويمنع أى محاوالت لسيطرة أحدهما على 
مقاليد األمور أو الظهور بشكل يقلل من أهمية الوزير، فضال 
عن أنه يكون اآلمــر الناهى وصاحب القرار األول واألخير، 
خاصة بعد االنفصال الشكلى اإلدارى للشركات القابضة عن 
ديوان عام الوزارة، والبعض اآلخر فسرها على أن الوزير يريد 
أن يثبت للجميع أنه يعرف كل ما يدور فى الكواليس ويعرف 

كل صغيرة وكبيرة فى الوزارة.
وكشفت المصادر المطلعة داخل ديوان عام الوزارة أن نائب 
الوزير يتمسك بمرشحته »ابتهال« الرتباطه معها فى العمل 
منذ أن كان مديرا إلحدى إدارات الكهرباء بمحافظة الجيزة 
بدرجة مدير عــام وكانت مهندسة معه تؤيده وتساعده فى 
إعــداد الملف السنوى وخطة تحقيق االستهداف والتحصيل 
الــذى كان يتم عرضها على الوزير قبل نهاية كل عــام، وبناء 
عليها يــتــم وضـــع الــتــرقــيــات والــمــشــاركــة فــى االجــتــمــاعــات 
والسفريات والبعثات للخارج ومــا تجلبه مــن منافع مادية 
ومعنوية، فضال عن أنه كان له دور كبير فى توليها منصب 

قيادى فى كهرباء الوجه البحرى.

ــوقــت الـــذى دفـــع فــيــه رئيس  فــى ال
الشركة القابضة المهندسة »إلهام« 
ألنه يرى أنها األكفأ وأنها تدرجت 
ــة متعددة عبر  فى مناصب إداري
السلم الوظيفى واكتسبت من 
ــهــا خـــبـــرات كــبــيــرة فى  خــالل
العمل اإلدارى، فــى الوقت 
الـــذى أورد  رئــيــس الشركة 
القابضة فى تقريره للوزير 
ــهــال«  ــت أن الــمــهــنــدســة »اب
ــر  ــوزيـ ــب الـ ــائـ مــرشــحــة نـ
ــى مــنــصــبــهــا  ــ ــلـــت فـ ــشـ فـ
الــذى أسند إليها بالوجه 
ــبــحــرى ولـــم تــنــجــح فى  ال
تحقيق الخطة المستهدفة 
فضال عن فشلها، بحسب 
مــا ورد فــى الــتــقــريــر، أن 
الــشــكــاوى الــكــثــيــرة الــتــى 
تلقتها الــشــركــة القابضة 
من انقطاع التيار الكهربائى 
والفساد فى القطاع المالى 
والتحصيل بالوجه البحرى 

تــجــاوز الــحــدود، كما أورد أن 
فــشــل الــمــســئــولــة الــكــبــيــرة فى 

تنفيذ خــطــة مــواجــهــة الطقس 
السيئ الــذى تعرضت لــه شبكات 

ــحــرى الــعــامــيــن  ــب ــاء الـــوجـــه ال ــهــرب ك
ــرة انــقــطــاع الــتــيــار  ــثـ الــمــاضــيــيــن وكـ

ــاب الــتــى دفعته  الكهربائى أحــد األســب
ألن يرفض ترشيح »ابتهال« وترجيح كفة 

»إلهام«. 
جدير بالذكر أن »صوت الماليين« كانت نشرت 

فى العدد قبل الماضى الحلقة األولــى من مسلسل 
صراعات قيادات وزارة الكهرباء تقربا للوزير، وإرضاء 

لرغبات كل منهم، وزرع رجالته بالمفهوم الذى يشمل الذكور 
واإلناث فى مناصب كبرى لمساندته، واشتدت الحرب الباردة 
مــع اقــتــراب اإلعـــالن عــن تعيين الــرؤســاء الــجــدد للشركات 

الفرعية المنبثقة عن الشركة القابضة بمحافظات مصر.

كشف تقرير وضعته اللجنة الفنية المشرفة على 
اختبارات الموظفين بالجهاز اإلدارى للدولة، والمكلفة 
من الجهاز المركزى للتنظيم واإلدارة بالتنسيق مع 
ــالح اإلدارى، أن 70% من  وزارة التخطيط واإلصــ
موظفى الــجــهــاز اإلدارى لــلــدولــة ال يصلحون على 
االطـــالق لالنتقال إلــى العمل فــى دواويـــن وزاراتــهــم 
ــة الجديدة، ألسباب كثيرة أهمها،  بالعاصمة اإلداري
ضعف إجــادتــهــم للكمبيوتر والتطبيقات الذكية، 
وبعدهم عن كثير من أساسيات التكنولوجيا الحديثة، 
ــذى يــتــعــارض تــمــاًمــا مــع فــكــرة إنشاء  ــر الـ وهــو األمـ
وتأسيس العاصمة اإلدارية التى يطلق عليها العاصمة 
الذكية، ألن كل شيء يدار فيها بوسائل التكنولوجيا 

الحديثة.
وقالت مصادر مطلعة إن الدكتور صالح الشيخ رئيس 
الجهاز قد حصل على موافقة الدكتورة هالة السعيد 
لبدء إجـــراء اخــتــبــارات شاملة للموظفين المرشحين 

ــم وجــهــاتــهــم الــحــكــومــيــة للعمل  ــهـ لــالنــتــقــال مــع وزاراتـ
بالعاصمة اإلدارية الجديدة، وبالفعل بدأت االختبارات 
فى 27 وزارة الختيار نحو 50 ألــف موظف سينتقلون 
للعاصمة اإلداريــة الجديدة فى المرحلة األولــى والتى 
تم تحديدها فى نهاية 2019، على أن تشمل المرحلة 
الثانية 50 ألفاً آخرين ليكون إجمالى ما تحتاجه دواوين 
ــوزارات 100 ألــف موظف قــادريــن على التعامل مع  ــ ال

تكنولوجيا العاصمة اإلدارية الجديدة.
وأضافت المصادر أن االختبارات التى أجريت على 
الموظفين شملت أسئلة شفوية وعملية، األولى منها 
شملت أسئلة فى اللغات، وتقييم مدى إجادة الموظف 
للغة الثانية غير العربية، وكيفية التعامل مع جهاز 
الكمبيوتر والتابلت، والتطبيقات الذكية، باإلضافة 
إلى األسئلة العامة والدبلوماسية وكيفية التصرف فى 

المواقف المختلفة.
على جانب آخر قالت المصادر إن الجهاز المركزى 
للتنظيم واإلدارة سيتسلم المبنى الــخــاص بــه فى 
ــراءات توزيع  شهر يوليو 2019، وتنتهى أعمال وإجـ
القطاعات واألقسام فى ديسمبر ليبدأ العمل رسميا 

به فى 2020.

 نسرين إمام

»لوبى« يخطط لإلطاحة بوزير اآلثار لتصعيد رجل »الزمبيل«

حــالــة مــن االكــتــئــاب الــشــديــد يــمــر بــهــا الــدكــتــور 
خالد العنانى وزيــر اآلثــار، بعد أن تعرض لمواقف 
محرجة متكررة وصلت مسامعها للقيادة السياسية 
لدرجة أنــه تم توجيه اللوم الشديد لــه، وذلــك بعد 
ــوزارة أكثر من مرة عن اكتشاف أثرى  أن أعلنت ال
جديد فى منطقة ما ثم يتم التراجع، بعد اكتشاف 
أنه أمر وهمى، وذلك من خالل تقارير وهمية  كان 
يقدمها للوزير كل من مصطفى وزيرى األمين العام 
للمجلس األعلى لآلثار  والشهير داخل ديــوان عام 
الـــوزارة برجل »الزمبيل« نسبة لما قدمه من دور 
المرشد السياحى فى برنامج  الطرائف »رامز عنخ 
آمون« وكانت عبارة »الزمبيل« لزمة يستخدمها  فى 
كــل حلقة مــن حلقات البرنامج، وعلى الــرغــم من 
أن  العنانى هو من أتى بمصطفى وزير أمينا عاما 
للمجلس االعلى لآلثار »ندبا« إال ان وزيــرى لمعت 
فى عينيه وزاد طموحه لتولى منصب الوزير عقب 

إشادة الرئيس به فى افتتاح متحف سوهاج القومى 
فــى أغسطس الــمــاضــى، وانــبــهــار رئــيــس الـــوزراء 
ــوافــى  لمصطفى  والــقــيــادة السياسية بــالــشــرح ال

وزيرى.
وتالقت طموحات وزيرى مع  مشاكل إلهام صالح 
مدير عــام قطاع المتاحف بــالــوزارة  مــع الــوزيــر، 
ــر فــى إقالتها مــن منصبها  ــوزي وعلمها برغبة ال
ونقلها لوظيفة إدارية بديوان عام الوزارة بعيداً عن 
قطاع المتاحف، األمر الذى جعل وزير يتقرب من 
مديرعام المتاحف، من خالل إحــدى الصحفيات 
المرتبطة بعالقة جيدة باالثنين، والتى كانت أداة 

لتسليط األضواء عليهما بعيدا عن الوزير.
زادت المشاكل بين الوزيرى والعنانى فى الفترة 
األخــيــرة عقب تعرض الــوزيــر لــإحــراج فــى أكثر 
من كشف أثــرى بناء على تقارير من األمين العام 
ــالن عنها بعد أن يقوم  ثــم تــم الــتــراجــع عــن اإلعـ

الوزير بالتصريح للصحف عن وجود كشف أثرى 
وعلى سبيل المثال التصريحات التى »دبس« فيها 
ــار حــول وجــود كشف أثرى  األمين العام وزيــر اآلث
عبارة عن معبد  أثرى فى قرية بيشة عامر بمركز 
منيا القمح بمحافظة الشرقية، ثم يتراجع الوزير 
بعد أن يكتشف أن الكشف وهمى وال يوجد أى 
صحة لوجود معبد أثــرى هناك، ما عرض الوزير 
ــإحــراج، فــى الــوقــت الـــذى اســتــأثــر فيه األمين  ل
العام باإلعالن عن االكتشافات األثرية  الحقيقية 
الــمــدويــة، ويــقــوم بالتصريح للصحف مــن خالل 
مساعدة »الصحفية  المقربة« منهما والتى كانت 
تــقــوم بــتــوزيــع تصريحاته على زمــالئــهــا محرري 
ــار، فــى ظــل غياب تــام لــوجــود الــوزيــر، كذلك  اآلثـ
الكشف الوهمى عن العثور على مقبرة بمنطقة 
األهرامات بجوار الهرم األكبر، وفى النهاية كانت 
أكذوبة، ووهــم من اجتهادات األمين العام فقط، 

ووقع فى الفخ للمرة الثانية الوزير.
ولم يتوقف األمر عند ذلك بل استطاع »وزيــرى« 
ــرة فــى اإلعــــالن عن  تــدبــيــس الـــوزيـــر أكــثــر مــن مـ
كشوفات أثرية على أنها كشوفات حديثة ألول مرة 
رغــم أنها تــم اكتشافها مــن قبل، مما كــان يعرض 

الوزير لإحراج أمام الرأى العام.
المثير أن »وزيرى« استطاع أن يسيطر على إدارة 
اإلعــالم والعالقات العامة  نفسها بــالــوزارة حيث 
شهدت الفترة األخيرة خــروج بيانات الــوزارة دون 
علم الوزير أو اإلشارة إليه فى البيان ما يؤكد على 
أن اللوبى نجح فى إحكام سيطرته والتخطيط بقوة 
لإطاحة بالوزير فى أقرب فرصة، السيما أن ثمة 
عــالقــات متوطدة أصبحت معبرا عــن الــحــال بين 
األمين الــعــام  ومجلس الـــوزراء أمــال فى أن يشهد 
ــوزارى المقبل االستعانة باألمين العام  التشكيل ال

وتصعيده بدال من العنانى فى منصبه.

صحفية ومديرة المتاحف وراء إحراج »العنانى« أمام القيادة السياسية و»تدبيسه« فى اكتشافات وهمية

تجاهل المسئولين تعلميات الشركة الموردة تسبب 
فى »عطب« عدادات ثمنها 15 مليون جنيه 

لغز »إلهام وابتهال« يثير األزمة  بين نائب الوزير 
ورئيس الشركة القابضة.. وشاكر يترقب 

األسئلة تشمل  اللغات 
وكيفية التعامل مع 

جهاز الكمبيوتر والتابلت 
والتطبيقات الذكية

.. واإلهمال يتسبب فى »تكهين« 35 ألف 
عداد كهربائى ذكى فى مخازن غير صالحة

أكدت مصادر مطلعة داخل إحدى شركات 
ــرى، عن  ــكــب ــاء، بــالــقــاهــرة ال ــكــهــرب تــوزيــع ال
تحقيقات تجريها لجنة من الشئون القانونية 
ــوزارة بالتنسيق مــع لجنة مــن الشئون  ــالـ بـ
القانونية بتلك الشركة، للوصول إلى حقيقة 
أسباب »عطب« 35 ألف عداد ذكى، ثمنها 15 
مليون جنيه، تم استالمها من الشركة الموردة 
مطلع عــام 2018 سليمة وصــالــحــة للعمل، 
وأجريت عليها كل اختبارات الصالحية وثبتت 

صالحيتها.
وأضافت المصادر أن التحقيقات األولية 
للجنة أثبتت أن اإلهــمــال سبب رئيسى فى 
ــعــدادات وصــدأ تــراكــم على أســالك  تعطل ال
التوصيل نتيجة للرطوبة، وركــن الــعــدادات 
ألكثر من 10 أشهر فى مخازن كهنة العدادات 
ــدون مـــراعـــاة االلــتــزام  ــ ــة الــقــديــمــة ن ــادي ــع ال
بتعليمات الشركة الموردة بتخرزين العدادات 
الــذكــيــة فــى أمــاكــن تــشــتــرط فيها السالمة 
والحفاظ عليها.. إلى أن تسليمها للمستهلكين 

والمتعاقدين.
ــارت الــمــصــادر إلــى أن أحــد مسئولى  وأشـ

الــمــخــازن اختلف مــع مــديــر قــطــاع المخازن 
بالشركة وقـــدم بــالغــا ضــده تضمن اتهامه 
ــدادات الــقــديــمــة وبيعها  ــعـ بــالــتــالعــب فــى الـ
للعقارات المخالفة وأراضى وضع اليد مقابل 
ــذى قامت على  مبالغ مالية كبيرة، األمــر ال
ــره لجنة مــن الشئون القانونية والتفتيش  أث
بالشركة، ورصــدت تهالك »طلبية« عــددادت 
ذكــيــة تــم تــوريــدهــا فــى يناير 2018 للشركة 
بسبب اإلهـــمـــال، وحــتــى تخلى مسئوليتها 
قامت بكتابة مذكرة لشئون القانونية بالوزارة، 
وهيئة التفتيش المالى واالدارى رفقتها لجنة 
فنية مــن الشركة الــمــوردة وقمت بمداهمة 
لتكتشف عطب ما يقرب من 35 ألــف عداد 
ذكــى قيمتها تتراوح من 10و15 مليون جنيه  
بسبب اإلهمال وتركها فى مخازن غير مهيأة 
ــعـــدادات الــذكــيــة، وتــم  وصــالــحــة لتخرين الـ
التحفظ عليها وإحالة األمر للوزير ولرئيس 
الشركة  القابضة التــخــاذ الــقــرار المناسب 
بــإحــالــة الــواقــعــة للرقابة اإلداريــــة والنيابة 
ــة وتــوجــيــه تهمة اإلهــمــال المتعمد  ــ اإلداريـ

لرئيس الشركة ومسئولى المخازن.  

شاكر

عنانى
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تأجيل رفع الدعم عن أسعار البنزين وتذاكر مترو األنفاق والقطارات
صـــدرت تعليمات عليا مــن إحـــدى الجهات 
السيادية بمنع وسائل اإلعالم سواء التليفزيونية 
الخاصة والحكومية والصحف الورقية والمواقع 
اإللكترونية بالتعرض لالحتجاجات الشعبية التى 
مألت كل محافظات دولة السودان ضد رئيسها 
عمر البشير، جـــاءت هــذه الــتــحــذيــرات األمنية 
ــراب صرف  لــوســائــل اإلعـــالم فــى مصر مــع اقــت
الشريحة الخامسة بواقع 2 مليار دوالر من قرض 
صندوق النقد الدولى البالغ إجمالى قيمته 12 
مليار دوالر، لتكون مصر بذلك قد حصلت على 

10 مليارات دوالر.
وجاءت التحذيرات بسبب تخوفات لدى أجهزة 
األمن فى مصر، من انتقال عدوى االحتجاجات 
من السودان إلى مصر كما حدث فى عام 2011 
وقت الثورة التونسية ما أدى الندالع احتجاجات 
ثــورة 25 يناير فى مصر، خاصة أن الظروف أو 
حجج االحتجاجات متشابهة إذ كلها تتركز حول 
غالء المعيشة وزيادة نسب البطالة، ففى السودان 
زادت سعر رغيف الخبز 3 مــرات خالل شهرين 
ما أدى الندالع مظاهرات ومات خاللها قرابة 35 

شخصا ما ُيعيد لألذهان ما حدث فى عام 2011 
فــى مــصــر، خــاصــة أن تــونــس اآلن أيــًضــا تشهد 
احتجاجات بعد أن قــام مــصــور صحفى بحرق 
نفسه بسبب زيادة البطالة والتضخم، لتكون مصر 
محاطة بــدول متوترة أمنية خاصة أن األوضــاع 
فى ليبيا التــزال سيئة على المستويين السياسى 

واألمنى.
وكشفت مصادرنا المطلعة أن هناك اتجاهاً 
لتأجيل تنفيذ قرار  زيادة أسعار الوقود إلى شهر 
مارس لبنزين 95 بينما بنزين 80 و92 والسوالر 
سيكون فى سبتمبر، بعد أن كان مقرر لهم شهر 
يناير 2019، كما أن هناك اتجاهاً لتأجيل رفع 
الــدعــم الكلى عــن أســعــار تــذاكــر مــتــرو األنــفــاق 
ــا  مــن نقل  والــقــطــارات بين المحافظات، خــوًف
عدوى االحتجاجات فى ليبيا والسودان وتونس، 
وكذلك وسط قلق بسبب ما تشهد فرنسا وإيطاليا 
وألمانيا وبريطانيا وإســرائــيــل مــن احتجاجات 
»السترات الصفراء« التى تأتى احتجاجاً على 
ظــروف اقتصادية مشابهة لما يحدث فى الدول 

العربية مع الفارق بين كل هذه الدول.

تعليمات عليا بمنع الكالم عن »ثورة 
السودان« فى اإلعالم المصرى

وزير قطاع األعمال 
يتورط فى »التالعب 
بالبورصة«

وزارة التعليم تفشل فى تنفيذ خطة السيسى لـ»الدايت« داخل المدارس

لماذا يخاف وزيرا التعليم من  أبناء صاحبة الجاللة تحت قبة البرلمان؟!!

فوجئ المحررون البرلمانيون، خالل 
االجــتــمــاع الصباحى فــى لجنة الشئون 
األفــريــقــيــة بمجلس الــنــواب، بطلب من 
النائب طــارق رضــوان رئيس اللجنة، بعد 
أن صعد الدكتور خالد عبدالغفار لمنصة 
الــقــاعــة، وبــعــد همسات فــى أذن رئيس 
اللجنة، طلب »هاشم« من الصحفيين رفع 
أيديهم ليعلم عــددهــم، وبعد ثــوانــى قال 
لهم: »ستكتبون كلمة الوزير وتنصرفون 
ــمــاع مــغــلــق«، دون أن يوضح  ألن االجــت
األسباب، وهو ما دفع الصحفيين فور بدء 
وزير التعليم العالى للحديث باالنسحاب 
ــم يكتبوا أى شــىء رًدا  مــن االجــتــمــاع ول
على ما اعتبروه إهانة من الوزيرة ورئيس 
اللجنة، وأثناء خروجهم من القاعة أصيب 

الــوزيــر ورئــيــس اللجنة بصدمة مــا أدى 
ــقــاء كلمته  لــتــوقــف »عــبــدالــغــفــار« عــن إل

مــتــوجــًهــا بــنــظــره للصحفيين الــذيــن 
ــى اصــطــفــاف دون أى  خـــروجـــوا ف
كلمة، وهــو ما أدى لعدم نشر أى 
خبر، وذلــك بعد يوم واحــد فقط 
مــن تــصــريــحــات شــغــلــت مــواقــع 
التواصل االجتماعى باالستهزاء 

بسبب قوله إن مصر 
أفـــــضـــــل دول 
ــم فــى  ــ ــال ــ ــع ــ ال
الــــــبــــــحــــــث 
ــى  ــ ــم ــ ــل ــ ــع ــ ال
متغلبة على 
إســـرائـــيـــل 

والــواليــات المتحدة وهما األكثر إنتاًجا 
للبحوث فى العالم.

ولألسف خضع من قبل الدكتور 
جمال شيحة رئيس لجنة التعليم 
السابق، لرغبة وزيــر التربية 
والتعليم والتعليم الفنى الدكتور 
ــى قاعة  طـــارق شــوقــي، وأخــل
االجتماع مــرة مــن الصحفيين 
البرلمانيين فى دور االنعقاد 
الثالث، إال أن الوزير لم 
يعجبه خــضــوع رئيس 
الــلــجــنــة مـــرة وعندما 
زاد االحــتــكــاك دفــع 
بكل قوته وعالقاته 
داخــــــــل مـــؤســـســـة 

الرئاسة واستبعد »شيحة« من رئاسة 
اللجنة واســتــبــدالــه، بالدكتور سامى 
هاشم والـــذى استجاب لــه حتى اآلن 
ــى إخــــالء اجــتــمــاعــات لجنة  مــرتــيــن ف
التعليم مــن الصحفيين بعدما نشروا 
تصريحات لــه تلقى موظفين الرقابة 
بالوزارة رشاوى عبارة قطعة بسبوسة أو 
سندوتش وكذلك تصريحاته عن سعيه 
إللغاء التعليم بالمجان وكلها تصريحات 
يعود الــوزيــر لنفيها، كما أن المحررين 
البرلمانيين قاموا بنشر هجوم النواب 
على الوزير إلعالنه عدة مرات عن تسليم 
طالب المدارس التابلت التعليمى ولم يف 
بــوعــوده، وغيرها من التصريحات التى 

تراجع عنها ونفاها بعد أن أعلنها.

وزير التربية والتعليم طارق شوقى قال فى 
تصريحات صحفية إنه سيتم دراســة كيفية 
تنفيذ تكليف رئيس الجمهورية عبد الفتاح 
السيسى بجعل مادة التربية الرياضية مادة 
أساسية بالمدارس بعد توجيهات السيسى 
ــضــرورة مــحــاربــة السمنة التى  للحكومة ب
أصابت المصريين وتزيد من أعباء الموازنة 
العامة للدولة وتخفض من قدرة المواطنين 
على تنفيذ األجندة التنموية للرئيس، وذلك 
بعد أن كشفت حملة 100 مليون صحة التى 
تقودها وزارة الصحة بتمويل من منحة من 
البنك الدولى وبتعليمات رئاسية، عن انتشار 
السمنة فى 75٪ من المصريين وهو مؤشر 

خطر وفًقا لوصف السيسى.
قــال مــديــر مــركــز الــحــق فــى التعليم عبد 
الحفيظ طايل إنه يمكن تطبيق هذه الفكرة 
فــى الــريــف حيث الكثافات القليلة نسبيا 
بالنسبة للمدن باإلضافة إلى وجــود مراكز 
الشباب داخل القرى والتى يمكن االستعانة 
بها لممارسة األنشطة فى حالة عدم وجود 
مكان بالمدرسة، أما فى المدن حيث الكثافة 
العالية وعدم وجود أماكن كافية للطالب ال 
يمكن تطبيق فكرة جعل التربية الرياضية 
مــادة أساسية، وأضــاف طايل أن المدارس 
تعانى من نقص كبير فى المدرسين خاصة 
ــشــطــة والـــتـــى مــنــهــا الــتــربــيــة  مـــدرســـى األن
الرياضية، وتابع: »كان من األولى قبل إصدار 
الــقــرار توفير مدرسين للتربية الرياضية 
وبناء مدارس جديدة بأحواش كبيرة تناسب 

إقامة التمارين الرياضية«، واستكمل: »لو 3 
فصول فقط نزلوا حوش المدرسة فى حصة 
ــعــاب كــل فصل 100 طــالــب يعنى 300  األل

الكثافة الطالبية العالية تقف 
عائقا أمام أى تطوير فى العملية 

التعليمية ومنها قرار جعل 
التربية الرياضية مادة أساسية

طالب فى حوش صغير يلعبوا ازاى؟«.
وأكــد أن الكثافة الطالبية العالية تقف 
عائقا أمام أى تطوير فى العملية التعليمية 

ومنها قرار جعال لتربية الرياضية 
مـــادة أســاســيــة، فالرياضة مهمة 
لبناء الطفل عقليا وجسديا ولكن 
ال يمكن تنفيذها حاليا، وأوضح أن 
هذا القرار مفيد للمدارس الخاصة 

والــدولــيــة بشكل كبير والــتــى تولى 
اهتماما كبيرا بالنشاط الرياضى 

داخلها لوجود مكان مناسب لممارسة 
الرياضة مع قلة عدد الطالب بها.

جــديــر بالذكر أن الرئيس السيسى 
وعد فى خطابه أمام مجلس النواب أثناء 
حلف اليمين الدستورية لفترة رئاسية 
ثانية منذ أشهر بتنفيذ تعهده بإعادة بناء 
اإلنــســان المصرى الســتــعــادة الحضارة 
القديمة وتحويل مصر إلى مصر جديدة 
ــا اقــتــصــاديــة  بــكــل مــا تحمله مــن مــزاي

وسياسية. 
وقـــال عميد تــربــيــة الــفــيــوم سابقا 
محمد السكران، إن هــذا القرا توجه 
ــد من  جيد ال يمكن إنــكــاره ولــكــن الب
وجــود اإلمكانيات المادية والمعنوية 
الالزمة لتنفيذ هذه الرؤية، فالمدارس 
تعانى من نقص كبير فى اإلمكانيات، 
واألهـــالـــى غــيــر مستعدة لمثل هــذا 
القرار، فأولياء األمــور مهتمين فقط 
بالمواد األساسية أمــا األنشطة فال 
يهتمون بها، فالبد أوال قبل اصــدار 
أى قــرار أن نكون مستعدين لــه، أى 
البد من توفير االمكانيات بالمدارس 
ثم تهيئة الرأى العام لتقبل هذا القرار.

ــوار صــحــفــى لــجــريــدة الــبــورصــة  فــى حــ
االقـــتـــصـــاديـــة - الـــمـــحـــجـــوب مــوقــعــهــا 
اإللــكــتــرونــى - مــع وزيـــر قــطــاع األعــمــال 
ــوزراء أن  العام حول إلــزام قــرار مجلس ال
يتم طرح أسهم الشركات التى يتضمنها 
ــا لمتوسط  ــًق ــطــروحــات وف بــرنــامــج ال
ســعــر الــســهــم فــى الــشــهــر الـــذى سبق 
التعاقد مع بنك االستثمار، واآلن قد 
تم التعاقد مع المجموعة المالية أى 
أف جــى هيرمس أول أكــتــوبــر، وقد 
تأجل الطرح، لُيجيب الوزير عن خطة 
وزارته لتغيير التعاقد، إال أنه أكد على 
عــدم تغيير التعاقد، مضيًفا: »ونحن 
ملتزمون بــقــرار رئيس الـــوزراء وملتزمون 
بمتوسط الحد السعرى فى الشهر السابق للتعاقد 
أكثر أو أقل من 10٪ والحد األقصى له هو 18.70 
ولن يتم الطرح إال بعد وصــول سعر السهم لهذا 

المستوى«.
ويمثل السعر الذى حدده وزير قطاع األعمال 
العام زيادة بنحو 20٪ على سعر التداول الحالى 
للسهم البالغ 15.6جنيه، وهو ما يضع الوزير 

تحت طائلة القانون 
بــــســــبــــب تـــوجـــيـــه 
الــمــســتــثــمــريــن فى 
البورصة لالستثمار 
فـــى هــــذه الــشــركــة 
ــى تــعــد مخالفة  وهـ
قانون كالتى واجهها 
ــال الــــرئــــيــــس  ــ ــجـ ــ نـ
األســـــــبـــــــق مـــحـــمـــد 
حسنى مبارك، جمال 
ــالعــب  ــت ــال وعــــــــالء، ب
فــى الــبــورصــة، إال أنه 
تــم تعديل العقوبة بعد 

محاكمتهما.
ــر  ــذكـ ــالـ الــــجــــديــــر بـ
ــى 13 نــوفــمــبــر  ــ ــه ف ــ أنـ
الماضي، خالل الجلسة 

العامة وافق مجلس النواب على تعديل قانون سوق 
رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992، 
وتــحــديــًدا نــص المادتين 63 و64 واللتان تحددان 
عقوبات التالعب بالبورصة والتى تصل إلى السجن 
لمدة تتراوح من سنتين إلى 5 سنوات وغرامة ال تزيد 
على 20 مليون جنيه أو مثلى ما حققه المخالف من 

نفع مؤثم أو توقاه من خسائر أُيهما أكبر.
الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة 
المالية، قال إن ما يحدث فى سوق رأس المال أنه قد 
ُيجرى بعض المتعاملين معامالت قد يجنوا من ورائها 
أرباح تقدر بمئات الماليين أو المليارات وأن تحديد 
العقوبة بـ20 مليون جنيه غير رادعة، وأن الهدف من 
هــذه الــمــادة هو ردع المخالفات حتى تكون العقوبة 
المالية مرتبطة بالربح الــذى حققه أو ما توقاه من 
خسائر، قائال »رقم الـــ20 مليون جنيه لم يعد رادعا، 
نحن نستهدف الحفاظ على استقرار السوق بالكامل«.

بينما الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، 
ــرى أن االتــجــاه الــحــديــث فيما يتعلق بالجرائم  ي
االقــتــصــاديــة يتمثل فــى تغليظ العقوبات 
المالية واالبتعاد عن العقوبات السالبة 

للحريات.

هشام توفيق 
مـُعرض لدفع 

20 مليون 
جنيه غرامة 

والحبس من 2 
إلى 5 سنوات

 خالد عبدالرحمن

توفيقشوقى

عبدالغفار
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 إيمان بدر

إسرائيل فى الماضى استخدمت النساء والمال لتجنيد الجواسيس واليوم تتجسس علينا عبر مواقع التواصل االجتماعى

الموساد وضع قائمة بأسماء السياسيين واألحزاب والتنظيمات 
المطلوب مراقبتها فى مصر والدول العربية

فى الماضى كــان جهاز المخابرات اإلسرائيلية »الموساد« 
يستخدم النساء والعالقات الجنسية وأحياناً األمــوال الطائلة 
لتجنيد الجواسيس من الشباب والــرجــال المصريين والعرب، 
ولكن ألننا اآلن فى زمن التكنولوجيا واإلنترنت، حيث العمليات 
اإلرهابية ترتكب والخاليا المسلحة تتكون عن طريق الشبكة 
ــس« اإلسرائيلية،  العنكبوتية، خــرجــت علينا صحيفة »هــاآرت
لتكشف عــن مطالبة الجيش اإلســرائــيــلــى لشركات اإلنترنت 
اإلسرائيلية بتزويده بمنظومة إلكترونية ضخمة، تمكنه من رصد 
ومتابعة كل ما يتم تداوله ونشره على مواقع التواصل االجتماعى، 
وكذلك مراقبة الحسابات الشخصية من أجــل الحصول على 

معلومات عن أصحابها، خاصةً الحسابات السرية والمغلقة.
وفى هذا السياق نشرت مؤخراً ورقة بحثية بعنوان: »مخاطر 
المنظومة اإللكترونية اإلسرائيلية للتجسس على مواقع التواصل 
االجــتــمــاعــى«، أعدتها الباحثة بسمة مسعد الخبيرة بمركز 
األهــرام للدراسات السياسية واالستراتيجية، أوضحت خاللها 
أن تلك المنظومة ال تهدف لمراقبة المجتمع اإلسرائيلى ونظيره 
الفلسطينى فقط، وإنما تسعى الختراق المجتمعات العربية كافة، 
ومن ثم حــددت القيادة اإلسرائيلية بعض الكلمات الدالة التى 
بمجرد ورودها على أى من مواقع التواصل االجتماعى سيعطيها 
األولــويــة لمراقبتها والتجسس عليها، ومــن بين هــذه الكلمات 
»إرهاب ومقاومة وقومية ودين وتنظيمات واقتصاد«، ناهيك عن 

أسماء السياسيين واألحزاب السياسية.
وأشــارت الدراسة إلى أن القيادة اإلسرائيلية أدركــت خطورة 
مواقع التواصل االجتماعى لما يتم طرحه عليها من معلومات 
ــدور بعقل األشــخــاص خــاصــةً الــشــبــاب، الذين  تكشف عما يـ
يمثلون أغلبية مستخدمى هذه المواقع، حيث يعبر من خاللها 
ــار ومخططات  ــك هـــؤالء الــشــبــاب عــمــا يـــدور بعقولهم مــن أف
يسعون لترجمتها على أرض الواقع، وبشكل عام تعكس مواقع 
التواصل االجتماعى األوضــاع االقتصادية واالجتماعية للدولة 

وكذلك اآلراء السياسية 
ــة  ــردي ــف والـــتـــحـــركـــات ال

ألبنائها.
وعــــــن األهــــــــــداف الـــتـــى 
تسعى إســرائــيــل لتحقيقها 

من وراء التجسس على المجتمعات 
العربية، قالت الباحثة السياسية إن 

الهدف األهــم هو التطويق األمنى لهذه 
ــا يسمى  ــى ظــل ظــهــور م الــمــجــتــمــعــات، ف

بالذئاب المنفردة، التى تخطط لعملياتها 
اإلرهابية عبر شبكة اإلنترنت، ومن ثم نجحت 

إسرائيل فى توجيه ضربات استباقية لهؤالء وتم 
القبض على 400 إرهابى من الذئاب المنفردة قبل 

تنفيذ أى عمليات.
وتطرقت الورقة البحثية إلى هدف آخر أطلقت عليه 

تعزيز الدبلوماسية الرقمية، حيث تستطيع الجهات المراقبة 
أن تتبع ظهور وتطور الظواهر السياسية والتغيرات النفسية 
واالجتماعية واالقتصادية التى تطرأ على المجتمعات، لكى 
تتمكن من التنبؤ بــأى تغيير، على غــرار الــثــورات العربية التى 
غيرت شكل الــدول والمجتمعات منذ 2011 وحتى اآلن، وعلى 
ــدور الرئيسى الــذى لعبته شبكة اإلنترنت فى إشعال  خلفية ال

وتوجيه هذه األحداث.
وحول تلك الفكرة كشفت تحقيقات أجرتها منظمة الخصوصية 
الدولية حول البرامج اإللكترونية المعنية بمراقبة مواقع التواصل 
االجتماعى والتجسس اإللكترونى، كشفت عن وجود 27 شركة 
إسرائيلية متخصصة فى إنشاء برامج التجسس، فضالً عن 
الــوحــدات التابعة ألجهزة االستخبارات اإلسرائيلية، وأبرزها 
الــوحــدة 8200 المنوط بها رصــد ومراقبة تفاعالت الشباب 
العربى على مواقع التواصل االجتماعى، السيما عقب ثورات 
مايسمى بالربيع العربى، ولهذه الوحدات مهام أخرى تتمثل فى 
عمليات الرصد والتشويش والتصنت على مكالمات الهواتف 

والرسائل والبث اإلذاعى.

 على مسئولية »هاآرتس«:
27 شركة إسرائيلية متخصصة 

فى إنشاء برامج التجسس

الوحدة 8200 التابعة للمخابرات 
الصهيونية مهمتها رصد ومراقبة تفاعالت 

الشباب العربى عقب ثورات 2011

يهود مصر احتفلوا برأس السنة العبرية فى معبد شارع عدلى وحاولوا إحياء مولد أبوحصيرة اليوم ويحتفلون بعيد األشجار حاليـًا

قصة 16800 مصرى يعيشون فى إسرائيل
ألن المناخ فى مصر أصبح أكثر مياًل إلى طبيعة الدولة 
المدنية الــتــى تحترم الــحــقــوق والــحــريــات الدينية وفى 
مقدمتها حرية االعتقاد وحرية التعبد، سمحت السلطات 
المصرية ألبناء الطائفة اليهودية فى مصر أن يحتفلوا قبل 
أسابيع بعيد رأس السنة العبرية، حيث أقاموا شعائرهم 
ــل المعبد الــيــهــودى بــشــارع عــدلــى بــوســط الــقــاهــرة،  داخـ
بالتزامن مع احتفاالت المسلمين بــرأس السنة الهجرية 
كما احتفل األقباط فى ذات اليوم بــرأس السنة القبطية، 
وحالياً تحل علينا أعياد ميالد السيد المسيح التى تتزامن 
مع مناسبات يهودية أبرزها عيد األشجار خالل شهر يناير، 
وهناك أيضاً مولد الحاخام يعقوب أبو حصيرة الذى اعتاد 
يهود العالم أن يتوافدوا إلى ضريحه بمحافظة البحيرة، 
إلحياء ذكرى مولده يوم الثانى من يناير، حتى صدر حكم 
ــة باإلسكندرية بمنع االحــتــفــال بــه قبل  ــ المحكمة اإلداري
سنوات، ولكن هذا العام ظهرت محاوالت إلعادة إحيائه على 
خلفية مناخ الحريات الدينية الذى سمح لهم باالحتفال فى 

معبد شارع عدلى برأس السنة 
العبرية قبل أسابيع.

وإذا كــــــان هــــنــــاك أحـــد 
ــارض فـــكـــرة الــحــريــة  ــ ــع ــ ال ي
العقائدية والتعبدية، خاصةً 
ألتـــبـــاع الـــديـــانـــات الــســمــاويــة 
الثالثة، فمن األهمية أن ننبه 
ــحــرر،  ــت ــذا ال ــ ــورة ه ــطـ ــى خـ ــ إل
ألن صهاينة الــيــهــود هــم أول 
مـــن اســتــغــلــوا الـــديـــن لخدمة 
أطماعهم وأغراضهم السياسية 
االستعمارية، ليقيموا دولتهم 

العنصرية.
ــى الــســيــاق ذاتـــه لــم يخلو  وف
ــهــود فـــى مــصــر من  ــي تـــاريـــخ ال
مـــؤامـــرات ومـــحـــاوالت لضرب 
عروبة مصر القومية، لصالح 
ــة  ــي ــل ــي ــة اإلســرائ ــ ــدول ــ ــام ال ــيـ قـ
الصهيونية، ولــكــن اإلنــصــاف 
يقتضى أن نذكر نماذج أخرى 

لشخصيات يــهــوديــة وطــنــيــة، حــاربــت فــكــرة قــيــام الكيان 
الصهيونى فى مهدها.

وبالعودة إلى تاريخ هؤالء نجد أن الطائفة اليهودية أقامت 
فى مصر منذ أواخر عهد الهيكل األول، أى منذ القرن األول 
الميالدى، حسبما كشفت مخطوطات »الجينزا« أو أرشيف 
المواليد والوفيات الخاص باليهود، والتى تم العثور عليها 
قبل نحو 130 عاما فى معبد بن عزرا بالقاهرة، وأوضحت 
تلك المخطوطات أن تعداد سكان مصر فى أواخــر القرن 
التاسع عشر كان 10 ماليين نسمة، بينما كان عدد اليهود 
ــاع  المصريين 25 ألــف شــخــص، إال أن اســتــقــرار األوضـ
االقتصادية واالجتماعية لتلك الطائفة جعلتها تنمو بمعدل 

نمو يعادل ستة أضعاف النمو السكانى العام فى مصر.
أما فى بداية القرن العشرين فقد أدى هذا االزدهار إلى 
هجرة بعض يهود المغرب وأوروبا بل وفلسطين إلى مصر، 
حيث تكونت طبقة من اليهود األكثر ثراًءا وثقافة من اليهود 
المصريين القدامى، ومن هؤالء المهاجرين وأبنائهم ظهر 
كبار التجار أمثال صيدناوى وشيكوريل وشمال وعدس، كما 
حصل بعضهم على ألقاب حكومية رسمية، وأبرزهم قطاوى 
باشا الذى كان ممثاًل للطائفة اليهودية ضمن اللجنة التى 
كتبت دستور 1923، وألن هؤالء جاءوا بثقافة غربية متحررة 
فقد عمل بعضهم أيضاً فى مجال السينما والصحافة، 
فأصبح لدينا الــمــخــرج تــوجــو مــزراحــى والــكــاتــب يعقوب 
صنوع والموسيقار داود حسنى والفنانة ليلى مــراد )التى 
اشهرت اسالمها( وغيرهم كثيرون، حيث وصل عدد اليهود 

المصريين قبيل ثورة 23 يوليو 1952 إلى 65 ألف شخص، 
بنسبة بلغت نحو 5 بالمائة من تعداد السكان فى مصر.

وعلى ذكــر ثــورة يوليو يعتقد البعض أنها كانت السبب 
األول فى نــزوح اليهود من مصر، إال أن التاريخ يؤكد أن 
أجواء العداء بدأت منذ الثالثينيات، وبالتحديد مع تأسيس 
جماعة اإلخــوان المسلمين وتنامى نشاطها، حيث أسست 
ــالل البريطانية هـــذه الــجــمــاعــة لغرس  مــخــابــرات االحــت

نجوى سالم 
سافرت 

إلى الجبهة 
لدعم الجنود 

المصريين

الفنانة نجمة إبراهيم تبرعت 
بإيرادات فرقتها المسرحية 
لصالح تسليح الجيش 
المصرى فى الحروب التى 
خاضتها ضد العدو الصهيونى

االنــقــســام الطائفى والفاشية الدينية فــى مصر، بهدف 
ضرب الوحدة الوطنية والقومية العربية، وبدعم من الوكالة 
اليهودية وبتواطؤ حسن البنا مؤسس الجماعة، نفذ التنظيم 
السرى لإلخوان عمليات إرهابية مسلحة ضد يهود مصر، 
بهدف إجبارهم على الهجرة إلسرائيل، والمساهمة فى 
بناء اقتصاد الدولة الوليدة، التى حصلت على وعد »بلفور« 
بإقامتها من نفس حكومة االحتالل اإلنجليزى، ثم صدر 

قرار األمم المتحدة بتقسيم فلسطين عام 1947، لتتصاعد 
موجات الهجرة، وهى الدعوات التى تصدى لها بعض اليهود 
المصريين الوطنيين أمثال الصحفى يوسف درويــش )جد 
الفنانة بسمة( الــذى كتب معترًضا على قيام دولــة الكيان 
الصهيونى، ومطالًبا اليهود بالبقاء فى أوطانهم، بدالً من 
الذهاب إلــى أرض مغتصبة لبناء دولــة طائفية عنصرية، 
وعــلــى نفس الـــدرب ســـارت الفنانة نجمة إبــراهــيــم التى 

أسرار حياة اليهود المصريين من عهد الهيكل األول إلى زمن ماجدة هارون شحاتة

الزوج السابق لرئيسة الطائفة فى مصر كان مسلمًا ولها منه بنت مسلمة وزوجها الحالى مسيحى

تبرعت بإيرادات فرقتها المسرحية، لصالح تسليح الجيش 
المصرى فى الحروب التى خاضها ضد العدو الصهيونى، 
وكذلك الفنانة نجوى سالم التى سافرت إلى الجبهة لدعم 

الجنود المصريين.
وقــد كــرم الزعيم الراحل جمال عبد الناصر ومــن بعده 
الرئيس أنور السادات هاتين الفنانتين تحديداً، وحصلت 
كل منهما على وسام العلوم والفنون ووسام االستحقاق، وهو 
ما يفند مزاعم البعض بأن يهود مصر تعرضوا الضطهاد 
طائفى من قبل نظام عبد الناصر، وتم تهجيرهم قسرياً من 
مصر، وبرغم غرابة هذه األكاذيب ولكن األغرب منها هو أن 
تروج لها كاتبة معروفة بأنها ليبرالية وتقدمية مثل فاطمة 
نــاعــوت، حيث نشرت مــؤخــراً مقال ادعــت فيه تهجيرهم 
قسرياً، لتسير بذلك على درب القيادى اإلخــوانــى عصام 
العريان، وتكرر نفس المزاعم التى روجها »العريان« من 
قبل- إبان حكم المعزول محمد مرسى لينفى عن جماعته 
تهمة التواطؤ مع الصهيونية العالمية، وهى نفس أكاذيب 
اليمين المتطرف فى إسرائيل 
ذاتـــهـــا، بينما يــعــتــرف اليهود 
المعتدلين بأن الوكالة اليهودية 
هى التى أجبرتهم على الهجرة 
مــن أوطــانــهــم، ســواء مــن مصر 
أو غيرها، ليقوموا ببناء ودعم 

دولة الكيان الصهيونى.
أما حالة الغضب الشعبى من 
المصريين مسلمين ومسيحيين 
تــجــاه الــصــهــايــنــة، فــقــد نشأت 
ــابـــهـــم أرض  ــتـــصـ بـــســـبـــب اغـ
فلسطين، ورفضهم االعتراف 
ــب الـــعـــربـــى  ــعـ ــشـ ــوق الـ ــقـ ــحـ بـ
الفلسطينى، خــاصــةً فــى ظل 
مــشــاركــة الجيش اإلسرائيلى 
فى حرب العدوان الثالثى على 
مصر عــام 1956، كما تــورط 
بــعــض يــهــود مــصــر فــى قضايا 
تــجــســس، يــعــود تــاريــخ بعضها 
ــى مــا قبل ثـــورة 1952، مثل  إل
الممثلة كاميليا أو ليليان كوهين، التى تم تجنيدها للتجسس 
على الملك فـــاروق، كما واجــه آخــرون تهم التجسس على 
مصر لصالح إســرائــيــل فــى عهد الــرئــيــس عبد الناصر، 
وأبــرزهــم الممثلة راقــيــة إبــراهــيــم، التى تــورطــت فــى قتل 
العالمة المصرية سميرة موسى، وهناك أيًضا الراقصة 
كيتى، إحــدى صديقات رفعت الجمال أو العميل المصرى 
رأفت الهجان، التى كتب فى مذكراته عن عالقتها بالوكالة 

اليهودية.
وبشكل عام بلغ عدد اليهود المصريين الذين هاجروا 
إلى إسرائيل بعد تأسيس الدولة 15 ألف شخص، بينما 
غــادر إلى هناك قبل التأسيس 4 آالف يهودى مصرى، 
كما هاجر آخــرون إلى أوروبــا وأمريكا حتى تراجع عدد 
اليهود فى مصر عام 1966 إلى 2000 شخص، أما بعد 
حرب أكتوبر 1973 فقد وجد أنه لم يتبق فى مصر سوى 
عائلة واحدة هى عائلة »شحاتة«، وعميدتها هى رئيسة 
الطائفة اليهودية ماجدة هــارون شحاتة، ومعها بعض 
أقاربها المسنين، والغريب أن زوجها الراحل كان مسلماً 
ولها منه بنت مسلمة، وزوجها الحالى مسيحى، فيما ال 
يتجاوز تعداد أبناء الطائفة جميعاً بضع عشرات من كبار 

السن.
وقد كشفت دراسة أعدها سيرجو ديل بيرغوال وأصدرها 

معهد يتسحاق بن تسفى أنه 
فى نهاية عام 2013 بلغ عدد اليهود المولودين فى مصر 

المقيمين فى إسرائيل 16،800 نسمة.

مفاجأة: يهود 
فلسطين وأوروبا 
هاجروا إلى مصر 

واستقروا ونجحوا فيها 
ثم رحلوا عنها بسبب 

تواطؤ جماعة اإلخوان 
مع الوكالة اليهودية

قائمة الصهاينة 
الجواسيس تضم راقية 

إبراهيم وكاميليا والراقصة 
كيتى وأبرز اليهود 

الوطنيين نجمة إبراهيم 
ونجوى سالم ويوسف 

درويش جد الفنانة بسمة

أسرار عمليات 
التشويش والتصنت 

على مكالمات الهواتف 
والرسائل والبث اإلذاعى

نجمةنجوى
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مسئولو البلدين يتفاوضان حاليـًا على إقامة مشروع المنطقة الصناعية 
الروسية فى منطقة قناة السويس باستثمارات تقدر بـ7 مليارات دوالر

كشفها تقرير مثير صدر فى واشنطن

بالوقائع: روسيا تهدد المصالح األمريكية فى مصر
رغم أن المراقبين الخارجيين يرون أحيانـًا أن صـُناع القرار فى 

واشنطن  ينظرون إلى العالقات القوية بين الواليات المتحدة األمريكية 
ومصر باعتبارها من مسلمات األمور. ومن ناحية أخرى، يبدو أن هذا 

التصور منطقيًا، حيث استثمرت واشنطن فى العالقات مع القاهرة 
الكثير من األموال والسياسة. فبالنسبة لهم مصر هى ثانى أكبر متلقى 
للمساعدات األمريكية بعد إسرائيل، حيث تلقت القاهرة قرابة الـ80 

مليار دوالر على مدار الـ40 عاما الماضية.
إال أن تهديد المصالح األمريكية فى مصر، أصبح وشيكا أكثر من أى 

وقت مضى، ولربما على المدى البعيد قد تخسر الواليات المتحدة كل 
استثماراتها طويلة اآلجل فى مصر، وذلك نتيجة التقارب المصرى 

الروسى المتنامى منذ أربعة أعوام، والذى يبدو أنه وصل إلى ذروته.. 
وال تشير الدالئل إلى إنه تطور عابر أو مراوغة أخرى من المصريين 

لتحسين موقفهم التفاوضى مع الواليات المتحدة بل يبدو األمر أبعد 
من هذا وذاك.

هذه الحقائق والوقائع كشفت عنها دراسة مهمة صدرت مؤخرًا عن 
منتدى فكرة التابع لمعهد واشنطن للدراسات  والذى يعد أحد أهم 

المراكز البحثية والسياسية فى الواليات المتحدة، بعنوان: »كيف 
تتحدى روسيا استثمارات الواليات المتحدة فى مصر«.

الدراسة أكدت أن العالقات المصرية - الروسية  
تــنــامــت بــشــدة بشكل أعـــاد إلـــى األذهــــان ذكــريــات 
التحالف القديم بين القاهرة وموسكو، إبان الحقبة 
السوفيتية، حيث كانت مصر تدور فى فلك سياسات 
االتحاد السوفيتى، قبل أن يأتى الرئيس المصرى 
الــســادات، ليعيد توجيه بوصلة السياسة المصرية 
الــخــارجــيــة، ويجعلها أكــثــر تناغما وانــســجــامــا مع 
ســيــاســات الـــواليـــات الــمــتــحــدة األمــريــكــيــة والــعــالــم 
الــغــربــى، يــبــدو أن الــتــطــورات األخــيــرة الملفتة فى 
العالقات المصرية الروسية، جعلت القاهرة أكثر 

انسجاما مع موسكو.
واســتــنــادا إلــى ذلــك، تحرص روســيــا على توسيع 
عالقاتها فــى الــشــرق األوســـط عندما تستشعر أن 
هناك فرصة لتحقيق ذلك. فبالرغم من أن الروس، 

أنــقــذوا للتو رأس حليفهم 
التاريخى األسد فى سوريا، 
ورسخوا وجودهم السياسى 
ــصــادى  ــت والــعــســكــرى واالق
هــنــاك، لــكــن مــن المتوقع 
أال تـــظـــل هـــــذه الــعــالقــة 
محصورة فــى الــشــام، ربما 
تؤمن لموسكو دور مــا فى 
ــط، أو ورقــة  الــشــرق األوســ
ــاك فى  ضــغــط هــنــا أو هــن
صراعها الدائم مع الغرب، 
ــادة أمـــجـــاد  ــ ــع ــ ــت لـــكـــن الســ
االتحاد السوفيتى السابقة 
فــى الــشــرق األوســــط، كما 
يــطــمــح بــوتــيــن، ولــتــهــديــد 
المصالح الغربية فى هذه 

المنطقة، فهذه قصة أخرى لن تتحقق إال عبر البوابة 
المصرية. 

وكشفت الدراسة أن تطورات العالقة المصرية- 
ــرة ال تشير إلـــى أن هـــذه العالقة  الــروســيــة األخــي
الحميمة، ستكون وقتية أو قصيرة األمــد، بل على 
العكس، فكل الــدالئــل تشير إلــى أن العالقات بين 
القاهرة وموسكو ماضية فى اتجاه استراتيجى، وهو 
ما قد يقوض الشراكة التى دامــت على مدى عقود 

بين القاهرة وواشنطن.
وصلت العالقات بين مصر وروسيا لمرحلة غير 
مسبوقة، منذ سبعينيات القرن الماضى، بعد طرد 
الرئيس السادات، الخبراء العسكريين الــروس، من 
مصر، قبيل حرب أكتوبر 73، ودالئل هذا النمو كثيرة 
ومتعددة ولعل أبرزها التعاون العسكرى واالقتصادى 
والسياسى عسكريا، حيث وقــع الرئيس الروسى 
فالديمير بوتين، ونظيره المصرى، الرئيس عبد 
الفتاح السيسى، اتفاقية للشراكة اإلستراتيجية 
الشاملة بين البلدين فى المنتجع الرئاسى الروسى 
فــى مدينة ســوتــشــى، المطلة على البحر األســود 
فــى أكتوبر الماضى، وقــد قــال السيسى، عــن تلك 
االتــفــاقــيــة »أنــهــا ستفتح فصال جــديــدا فــى تاريخ 
ــام  الــتــعــاون بــيــن الــقــاهــرة ومــوســكــو«.. ولـــم تــمــر أي

قليلة على توقيع االتفاقية 
ــاورات  ــمــن إال وانــطــلــقــت ال
المشتركة بــيــن الجيشين 
ــى فى  ــروســ ــ الــمــصــرى وال
مصر، والمعروفة بـ»حماة 
الصداقة«، والتى كان قد تم 
االتفاق عليها بين البلدين 
خــالل السنوات الماضية، 
بالتزامن مع وقف مناورات 
»النجم الساطع« بين مصر 
والـــواليـــات الــمــتــحــدة، بعد 

اضطرابات الربيع العربى.
ــرى كــل مــن الرئيسين   يـ
ــن و الـــســـيـــســـى أن  ــيـ ــوتـ بـ
التعاون  فى مجال الطاقة 
الــنــوويــة يمكن أن يساهم 
فى خلق مزيد من التعاون 

بين البلدين.. وفى هذا الصدد، وقع الرئيسان فى 
الــقــاهــرة، العقود النهائية إلنــشــاء محطة الضبعة 
الــنــوويــة، شــمــال غــرب مصر فــى ديسمبر 2017، 
والتى قال عنها بوتين: بأنها تساهم فى خلق مزيد 
من التعاون مع مصر واصفا األخيرة بأنها الشريك 
القديم والــمــوثــوق بــه فــى منطقة الــشــرق األوســط 
ــا تــوم  وشــمــال أفــريــقــيــا، حــيــث ســتــقــوم شــركــة روسـ
الروسية ببناء المحطة النووية لتحقق بذلك الحلم 
النووى المصرى، وذلك عبر تمويل روسى للمشروع 
بقرض تقدر قيمته بـ25 مليار دوالر، فى أكبر اتفاقية 

لتصدير مواد غير خام فى تاريخ روسيا.
لم يقتصر التعاون بين مصر وروسيا على التعاون 
العسكرى فقط، بل شمل التعاون االقتصادى أيضا، 
فما زالت المفاوضات جارية بين القاهرة وموسكو 
ــى،  على ضــم مصر لــالتــحــاد االقــتــصــادى األوراســ
ــذى يضم؛ روســيــا، وكــازاخــســتــان، وقرغيزستان،  ال
وأرمينيا، وبيالروسيا.. وقد تؤدى تلك المفاوضات 
إلى انضمام مصر لالتحاد وهو ما سيجعلها أول دولة 
عربية عضو فى االتحاد.. إن انضمام مصر لالتحاد 
األوراسى، سيتيح حرية انتقال أكبر للسلع والخدمات 

بين مصر ونــظــرائــهــا فــى االتـــحـــاد.. كما يتفاوض 
مسئولو البلدين حاليا على إقامة مشروع المنطقة 
الصناعية الروسية فــى منطقة قناة السويس فى 

مصر باستثمارات تقدر بـ7 مليارات دوالر.
سياسيا، تبنت كل من مصر وروسيا وجهات نظر 
متطابقة فــى مــا يخص الــصــراع الــدائــر فــى سوريا 
وليبيا، ففى سوريا، يتجلى التفاهم المصرى الروسى 
فى الملف السورى، ضد المواقف األمريكية الغربية 
بــل والخليجية أيــضــا، فالقاهرة انسجمت تماما 
لحد التماهى مع الموقف الروسى فى سوريا، حيث 
ساعدت موسكو، القاهرة فى الظهور على الساحة 
الــســوريــة كــالعــب رئيسى، وقــامــت بحث األطـــراف 
المتحاربة على المشاركة فى مفاوضات القاهرة 
فى يوليو الماضى، بين الميليشيات المتمردة ونظام 
األسد فى الغوطة الشرقية )شرق دمشق(، واألحياء 

الشمالية فى مدينة حمص.
وقــد شكل موقف مصر من نظام األســد تهديدا 
حقيقيا للعالقات بينها وبين حلفائها الخليجيين 
الذين يطمحون فى تقويض النظام السورى بسبب 
ــران، تماشيا مــع سياسة الــواليــات  ــ عــالقــاتــه مــع إي

ــد كــذلــك، لكن  ــة لــتــقــويــض األســ ــرامــي الــمــتــحــدة ال
مصر ضربت بمصالحها اإلستراتيجية مع الــدول 
الخليجية والواليات المتحدة عرض الحائط، وقامت 
بالتصويت لصالح قرار روسى - تعارضه السعودية - 
فى مجلس األمن، فى 2016، كما أصدرت الخارجية 
المصرية، بيانا عقب العملية العسكرية األخيرة 
التى قامت بها الــواليــات المتحدة وحلفائها، ضد 
نــظــام األســـد، ذكـــرت فيه أن تلك العمليات تهدد 
سالمة الشعب السورى، وتجاهل البيان اإلشارة إلى 
أن العملية العسكرية األمريكية جــاءت فى أعقاب 
استخدام نظام األســد  لألسلحة  الكيميائية ضد 

المدنيين السوريين.
وفيما يخص الملف الليبى، تتبنى موسكو نفس 
ــرورة دعـــم الجيش  وجــهــة نــظــر الــقــاهــرة حـــول ضــ
الوطنى الليبى بقيادة المشير خليفة حفتر، حيث 
دعمت روســيــا حفتر وقــدمــت قطع غيار عسكرية 
ومشورة فنية له خارج دائرة حظر التسليح المفروض 
على ليبيا، كما اتفقت معه على صفقات تسليح تم 
معظمها على نحو غير مباشر، عــن طــريــق مصر 
أساًسا، وبأسلحة قادمة من بيالروسيا أو دول أخرى 

العالقات بين القاهرة وموسكو ماضية فى اتجاه استراتيجى
قريبة من موسكو.

لكن ربــمــا األمـــر األكــثــر أهمية هــو أن واشنطن، 
أرجـــأت تسليم بعض األسلحة إلــى مصر، وعلقت 
بعض المساعدات العسكرية، فى خضم المعارك 
بين الجيش المصرى وتنظيم »داعش« اإلرهابى فى 
سيناء، قبل أن تستأنفها واشنطن مؤخرا، وبالرغم 
أن الواليات المتحدة سبق وأكدت أن تلك اإلجراءات 

كانت ترمى إلى الضغط على الحكومة المصرية. 
الجديدة لضمان التزامها بمعايير حقوق اإلنسان 
أثناء حملتها األمنية ضد معارضيها وأكبرهم جماعة 
اإلخــوان المسلمين، لكن هذا أعطى إشــارة عكسية 

تماما للقاهرة.
وكشفت الدراسة أن هذه التطورات فى العالقات 
المصرية الروسية ساهمت لحد بعيد فى التأثير 
على العالقة مع واشنطن، 
ــجــب فــهــمــهــا على  ــث ي حــي
أرض الــواقــع على أنها ردة 
ــاشــرة لــســيــاســات  ــب فــعــل م
الواليات المتحدة السابقة 
ــتـــى وجـــدتـــهـــا الــقــاهــرة  الـ
ــتــحــمــل إدارة  ــددة. وت ــ ــه ــ م
الــرئــيــس أوبـــامـــا السابقة 
الجزء الكبير من مسئولية 
تــأثــر الــعــالقــات المصرية 
األمــريــكــيــة، حيث ساهمت 
ــز مـــنـــاخ انـــعـــدام  ــعــزي ــى ت فـ
الثقة بين مصر والــواليــات 
المتحدة، فالقاهرة لم ولن 
تنسى الــمــوقــف األمــريــكــى 
ــاريــخــى  ــت ضـــد حــلــيــفــهــا ال
مبارك، بدعوته للتنحى، مع اندالع ثورة يناير 2011، 
كما أن حديث واشنطن الــدائــم عــن الديمقراطية 
ــســان مــع المصريين، وربــطــهــا لبعض  وحــقــوق اإلن
المساعدات بمدى التقدم الذى تحرزه القاهرة فى 
هذه الملفات، جعل اإلدارة المصرية تنظر بشك إلى 

صداقة واشنطن.
لكن ربــمــا األمـــر األكــثــر أهمية هــو أن واشنطن، 
أرجـــأت تسليم بعض األسلحة إلــى مصر، وعلقت 
بعض المساعدات العسكرية، فى خضم المعارك 
بين الجيش المصرى وتنظيم »داعش« اإلرهابى فى 
سيناء، قبل أن تستأنفها واشنطن مؤخرا.. وبالرغم 
أن الواليات المتحدة سبق وأكدت أن تلك اإلجراءات 
كانت ترمى إلــى الضغط على الحكومة المصرية 
الجديدة لضمان التزامها بمعايير حقوق اإلنسان 
أثناء حملتها األمنية ضد معارضيها وأكبرهم جماعة 
اإلخــوان المسلمين، لكن هذا أعطى إشــارة عكسية 

تماما للقاهرة.
ومن المؤكد أن سياسة الضغوط األمريكية تجاه 
الــقــاهــرة فيما يخص ملف حــقــوق اإلنــســان أثبتت 
عــدم جــدواهــا، فاألخيرة تنظر بحساسية مفرطة 
تجاه أى إشــارة ضغط، حتى ولــو كــان الحديث عن 
الديمقراطية وحقوق اإلنسان، وبالرغم من أن أى 
إجـــراءات للضغط قد تؤلم 
المصريين اقتصاديا، لكن 
ســرعــان مــا يستدعى هذا 
لديهم »الكبرياء الوطنى«، 
ــظــام على  ــن حــيــث يــعــمــل ال
ــاء ارث الــحــقــبــة  ــدعـ ــتـ اسـ
االســتــعــمــاريــة ومـــحـــاوالت 
ــقــوى الــكــبــرى فى  تــدخــل ال
مصر ويعمل على دغدغة 
مشاعر المصريين الوطنية 
ــارة الــرأى العام وتعبئته  وإث
ــمــرار لــلــتــصــدى ألى  ــاســت ب
مـــحـــاوالت لــلــضــغــط، نجح 
هــذا مــرة فى 1952 وينجح 

حتى اآلن فى مصر.
ــقــاهــرة  ــد تــرجــمــت ال ــ وق
ــة  ــاســي ــول فــــى ســي ــحــ ــ ــت ــ ال
الــواليــات المتحدة على أنــه رســالــة مفادها أنــه ال 
يمكن االعتماد على واشنطن كحليف موثوق فيه، 
وفى تلك اللحظة، قفزت روسيا مباشرة إلى الساحة 
الــمــصــريــة، وعــرضــت تــأمــيــن احــتــيــاجــات الجيش 
المصرى، وتم بالفعل التوصل لصفقة أسلحة روسية 
لمصر فى 2014 قيمتها تزيد على 3 مليارات دوالر 

بتمويل خليجى )سعودى - إماراتى(.
وعلى الرغم من أن الضغوط األمريكية على القاهرة 
بدأت قبل عدة سنوات، إال أن تداعياتها على العالقات 
األمريكية المصرية ستستمر حتى عام 2019. وإذا 
كانت الواليات المتحدة تأمل فى إعــادة توجيه مسار 
هذه العالقة، فال يمكنها االعتماد على استثماراتها 
القديمة لتحقيق ذلــك. وعوضا عن ذلــك، فــإذا كانت 
واشنطن تأمل فى ردع روسيا، فعليها أن تستفيد من 
دروس الماضى القريب وأن تعمل على هندسة عالقات 
أكثر استقرارا مع أكبر دولة فى الشرق األوسط، بحيث 
يتم اعتماد مقاربة لتحفيز مصر على التغيير اإليجابى 
وليس الضغط، ألنه إذا كانت نتيجة الضغط التقارب 
مع روسيا، فإنه يجب اعتماد مقاربة مختلفة يمكن أن 

تحفز المصريين للتغيير.

المفاوضات جارية بين القاهرة 
وموسكو لضم مصر لالتحاد 

االقتصادى األوراسى  الذى يضم 
روسيا وكازاخستان وقرغيزستان 

وأرمينيا وبيالروسيا

تمويل روسى لمشروع  
الضبعة النووى بقرض تقدر 

قيمته بـ25 مليار دوالر

إدارة أوباما السابقة تتحمل 
الجزء الكبير من مسئولية تأثر 

العالقات المصرية األمريكية

السيسى وبوتين 
يتبنيان وجهات 

نظر متطابقة 
فيما يخص 

الصراع الدائر 
فى سوريا وليبيا

سياسة الضغوط 
األمريكية تجاه 

القاهرة فيما 
يخص ملف حقوق 

اإلنسان أثبتت 
عدم جدواها

القاهرة لم ولن تنسى 
الموقف األمريكى 

ضد حليفها التاريخى 
مبارك بدعوته 

للتنحى مع اندالع 
ثورة يناير 2011

مصر ترجمت التحول 
فى سياسة الواليات 

المتحدة على أنه رسالة 
مفادها أنه ال يمكن 

االعتماد على واشنطن 
كحليف موثوق فيه

ترامب سحر محمود

السيسى مع بوتين
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انهيار صناعة الورق يهدد باختفاء الكتب المدرسية والصحافة الورقية

خسائر ومخالفات بالماليين فى الشركة العامة لصناعة الورق »راكتا«

خريطة المخالفات والتجاوزات فى الشركة المصرية لخدمات النقل والتجارة »إيجيترانس«
ما قيمة اتفاقيات التبادل التجارى إذا كانت شركات النقل الحكومية غير مؤهلة لتحقيق األهداف؟

تمر صناعة الـــورق فــى مصر بــأزمــة تهدد مستقبل 
الصحافة الورقية، بل وربما تصل إلــى اختفاء الكتاب 
ــاء بتحميل الــمــنــاهــج عــلــى مــواقــع  ــف ــت الــمــدرســى واالك
اإلنترنت، وال ترجع هذه األزمة إلى جنون الدوالر وارتفاع 
تكلفة استيراد الــورق ومستلزمات إنتاجه فقط، ولكنها 
تعود بشكل مباشر إلى سرطان الخسائر وأشباح الفساد 
ــدار الــمــال الــعــام، التى تحاصر وتــطــارد الشركات  وإهـ
ــورق، ومن أبرزها  الحكومية العاملة فى مجال إنتاج ال
الشركة العامة لصناعة الورق »راكتا«، التى صدر بشأنها 

تقرير حديث للجهاز المركزى للمحاسبات.
فى البداية استهل التقرير مالحظاته باإلشارة إلى أن 
الشركة التابعة للقابضة للصناعات الكيماوية، كإحدى 
شــركــات قــطــاع األعــمــال الــعــام، لديها طــاقــات معطلة 
تتزايد بشكل سريع، حيث بلغت قيمة تلك الطاقات غير 
المستغلة نحو 20.1 مليون جنيه، تشمل وحدات التحكم 
فى ماكينات الــورق والكارتون، المتوقفة منذ أكثر من 
ثــالث أعـــوام، ولما كانت تلك المالحظة قد وردت فى 
تقارير الجهاز المركزى السابقة، دون أن تلتفت إدارة 
الشركة إلى ضرورة التعامل معها، كرر التقرير الحديث 
توصياته بشأن التحقق من أسباب توقف الماكينات، 
مع دراســة االضمحالل الذى تعرضت له هذه األصول، 
وفًقا لما ينص عليه معيار المحاسبة المصرى الخاص 

باضمحالل قيمة األصول.
ومن األصــول والماكينات إلى الخامات،  حيث كشف 
التقرير عن عــدم جــرد مخزون خامات الدشت، البالغ 
قيمته نحو 7.5 مليون جنيه جرًدا فعلياً، حيث تم األخذ 
من رصيده الدفترى بما قيمته 4.8 مليون جنيه، قيمة 
خامات دشت واردة من هيئة المطابع األميرية، ولعدم 
اتفاق الشركة مع الهيئة على تقدير القيمة وتحديد سعر 
الكميات الموردة، تم تقييم هذه الخامات دفترًيا، فيما 
طالب مراقب الحسابات الــذى أعــد التقرير بضرورة 
إجراء الجرد الفعلى، وكذا االتفاق مع المطابع األميرية 

لتحديد قيمة الدشت المورد.
فــى سياق متصل تضمن مــخــزون الخامات والــوقــود 
وقــطــع الــغــيــار أصــنــاف راكـــدة وبطيئة الــحــركــة قــدرت 
قيمتها بنحو 2.1 مليون جنيه، لم تقم الشركة بدراسة 
ــك بــالــمــخــالــفــة لمعيار  ــ ــخــفــاض فــى قــيــمــتــهــا، وذل االن

المحاسبة المصرى الخاص بقيمة المخزون.
وانتقل التقرير مــن مــخــزون الــخــامــات إلــى مخزون 
اإلنــتــاج الــتــام، مشيًرا إلــى أن اإلنــتــاج الــتــام مــن الــورق 
والكرتون بلغت قيمته نحو 16 مليون جنيه، تم جرده بعدد 
البكر دون الــوزن، بالمخالفة ألسس الجرد ولتوصيات 

الجمعية العمومية للشركة ذاتها.
ومثلما ال تهتم إدارة الشركة بتنفيذ توصيات جمعيتها 
العامة، ال تعنى أيًضا بمتابعة مصير أموالها ومستحقاتها 

موافاة الجهاز الرقابى بالشهادات البنكية المؤيدة لصحة 
ــدة الشركة لــدى بنك قطر الوطنى وكــذلــك بنك  أرصـ

بركليز المحجوز عليهم.
وتــطــرق مــراقــب الحسابات الــذى أعــد التقرير إلى 
ــدة الشركة  ــ الـــديـــون الــمــشــكــوك فــى تحصيلها وأرصـ
المتوقفة، حيث بلغت قيمة تلك األرصـــدة نحو 7.5 
مليون جنيه، يقابلها اضمحالل قــدرت قيمته بنحو 5 
ماليين جنيه، وأوصى التقرير بالعمل على تحصيل هذه 
المديونيات ودراســة االضمحالل المكون لمقابلة هذه 

لدى العمالء، حيث أكد التقرير أن إدارة راكتا قد أرسلت 
مصادقات لبعض العمالء أصحاب األرصــدة المدينة، 
ولم ترسلها للبعض اآلخر، كما لم تخطر الجهة الرقابية 
بأى ردود للعمالء، بل ولم تجرى أى مطابقات ألصحاب 
األرصدة المدينة والدائنة وشهادات التأمين لدى الغير 
ومصلحة الجمارك، وشدد التقرير على ضرورة إرسال 
المصادقات لجميع العمالء وتلقى ردودهـــم، وإجــراء 
المطابقات الالزمة مع موافاة الجهاز المركزى بما تسفر 

عنه، للتحقق من صحة هذه األرصدة.

أما عن رصيد الودائع البنكية فقد بلغ نحو 21 مليون 
جنيه، منها 20.7 مليون جنيه مرهونة لحساب السحب 
على المكشوف، بخالف الفوائد الدائنة المستحقة عن 
هذه الودائع منذ عام 2010، والبالغ قيمتها نحو 38.5 
مليون جنيه، كما رصد التقرير مخالفة أخرى تتمثل فى 
استخدام مبلغ من الزيادة فى رأس المال تبلغ قيمته 12 
مليون جنيه، فى غير الغرض الــذى خصصت له هذه 

الزيادة، مطالبا بتحديد المسئولية وراء هذه المخالفة.
وفى ملف األرصدة البنكية أيًضا، انتقد التقرير عدم 

بدأ الرئيس عبد الفتاح السيسى عهده بإنشاء 
شبكة الطرق القومية التى تعد أبــرز إنجازات 
ــى، وكــان من المفترض أن يتم  فترة حكمه األول
جنى ثمارها خالل الفترة الحالية، ورغم األموال 
الطائلة الــتــى أنفقت عليها مــن قــوت الشعب 
الــمــصــرى، ولــكــن خــرج علينا خــبــراء االقتصاد 
ليؤكدوا أن العائد من وراء هذه الطرق سيكون 
أضــعــاف مــا أنفق عليها، ألن الــطــرق الممهدة 
تــســاوى جــذب اســتــثــمــارات بــالــمــلــيــارات، وعلى 
نفس المنوال طاف السيسى قارات العالم ليوقع 
اتفاقيات التبادل التجارى مع جميع دول األرض 
تقريًبا، وحتى اآلن لم نشعر بنتائج تفعيل هذه 
االتــفــاقــيــات، وهــو مــا يعنى أن قطاعات النقل 
والتجارة لدينا تعانى من مشاكل مزمنة، تحتاج 
إلى أن يتم التعامل معها قبل تفعيل أى اتفاقية، 
ألن الــقــاعــدة الــتــى تــقــول اخــتــر الــصــديــق قبل 
الطريق، يمكن ترجمتها اقتصادًيا لتصبح اختر 

شركة النقل قبل الطريق.
وحــول إحــدى كبريات الشركات العاملة فى 
مجال النقل والتجارة صدر مؤخًرا تقرير الجهاز 
المركزى للمحاسبات، ليرصد باألرقام العديد 
من وقائع األخطاء والمخالفات داخــل الشركة 
المصرية للنقل والتجارة »إيجيترانس«، حيث 
أوضح التقرير أن الشركة تمتلك أصول ثابتة بلغ 
إجمالها ما يتجاوز 372 مليون جنيه، وبالرغم 
من هذه اإلمكانات الضخمة وبالرغم من جهود 
الــدولــة لتشجيع االستثمار والــتــجــارة، حققت 
الشركة صافى ربــح هزيل ال يتجاوز 29 مليون 

جنيه فقط.
وكشف المركزى للمحاسبات فى سياق تقريره 
أن حساب األصـــول الثابتة مـــازال يتضمن فى 
ملف العدد والمعدات، يتضمن قيمة شبكة إنذار 
مبكر تم تركيبها بالمبنى اإلدارى لفرع الشركة 

األرصـــدة، خاصةً مع حصول الشركة على أحكام ضد 
بعض العمالء لم تتمكن من تنفيذها، إلى جانب دخول 

بعض العمالء فى طور التصفية.
وإذا كانت »راكتا« ال تتابع تحصيل مستحقاتها لدى 
الغير، فمن الطبيعى أال تعمل على ســداد مستحقات 
ــهــا، حــيــث رصــد  ــدي الــغــيــر ل
ــدم تـــكـــويـــن  ــ ــ ــر عـ ــ ــري ــ ــق ــ ــت ــ ال
مخصص لمقابلة االلــتــزام 
ــبــى، حــيــث لـــم تـــراع  الــضــري
الــشــركــة مطالبات مصلحة 
الضرائب شعبة كسب العمل 
بنحو 27 مليون جنيه، قيمة 
فـــــروق ضــريــبــة مــرتــبــات، 
كــمــا أشـــار إلـــى عـــدم كفاية 
مخصص الضرائب العقارية 
الــمــســتــحــقــة عــلــى الــشــركــة 
منذ عــام 2014، باإلضافة 
إلــى عــدم كفاية المخصص 
ــروق  ــ ــة ف ــل ــاب ــمــق ــون ل ــكـ ــمـ الـ
المطابقات مــع الــمــورديــن، 
مــوصــًيــا بـــضـــرورة تــدعــيــم 
ــمــخــصــصــات وفـــًقـــا لما  ال
يقضى به معيار المحاسبة 
ــول والــمــخــصــصــات  ــ ــمــصــرى الـــخـــاص بــقــيــمــة األصـ ال

وااللتزامات المحتملة.
ــمــان، كــشــف الــتــقــريــر عن  ــت وفــيــمــا يتعلق بملف االئ
اســتــمــرار الشركة فــى مخالفة أحــكــام قــانــون التجارة 
ــراءات الــرقــابــة والــضــبــط الــداخــلــيــة، فى  ــ وقــصــور إجـ
التعامل مع العمالء البالغ رصيدهم 31.6 مليون جنيه، 
بالمخالفة ألحكام الئحة االئتمان المعتمدة من مجلس 
إدارة الشركة، واستمر منحها ائتمان لبعض العمالء دون 
وجود ضمانات بالرغم من ارتداد شيكات هؤالء العمالء، 
حيث بلغت قيمة الشيكات المرتدة خالل العام نحو 7.6 

مليون جنيه.
وفـــى ضـــوء مــا ســبــق لــيــس مستغربا أن تــصــل قيمة 
السحب على المكشوف إلى 33.6 مليون جنيه، تحملت 
عنها الشركة فــوائــد مدينة قــدرت قيمتها بنحو 2.5 
مليون جنيه، فيما بلغت كمية المبيعات خــالل الفترة 
محل الفحص نحو 27 ألف طن، بنسبة انخفاض بلغت 
25 بالمئة مقارنةً بالفترة المثاليلة من العام السابق، 
وفى المقابل ارتفاع قيمة الطاقة غير المستغلة بنسبة 
15 بالمئة عــن الــعــام الــمــالــى الــســابــق، وشـــدد الجهاز 
المركزى فى سياق تقريره على ضــرورة استغالل كافة 
اإلمــكــانــيــات المتاحة للشركة، بــهــدف زيـــادة إنتاجها 
ومبيعاتها واستيعاب تكاليفها الثابتة والعمل على تحقيق 
أربــاح، وهو أمر بات بعيد المنال بالنسبة لشركة بلغت 
قيمة صافى خسائرها نحو 82.8 مليون جنيه، فيما 
ظهر رأس مالها بالسالب بنحو 108 مليون جنيه، بما 

يعنى وجود خلل فى الهيكل التمويلى للشركة.

بمنطقة مرغم باإلسكندرية، علما بأن هذا المقر 
هو عبارة عن مبنى مؤجر، بعقد محدد المدة، 
ومن ثم أوصى التقرير بضرورة إجراء التصويب 
ــالزم وإضــافــة هــذه القيمة إلــى ملف األصــول  ال
المملوكة للغير، كما يتعين حساب قيمة إهالك 

الشبكة حال انتهاء مدة عقد اإليجار.
وتطرق التقرير إلى مخالفة أخــرى تتمثل فى 
ــاث والمكاتب، حيث تضمنت  حساب قيمة اآلث
بالخطأ قيمة بــاقــى أجــهــزة شبكة االتــصــاالت 
بنظام »سيسكو«، وكــشــف مــراقــب الحسابات 
الذى أعد التقرير عن تعلية هذه القيمة من قبل 
على حساب أصول الحاسب اآللى، مشدًدا على 

ضرورة إجراء التصويب الالزم.
أمــا عــن حساب المشروعات تحت التنفيذ، 
فبدالً من أن يزخر بمشروعات تتعلق بتنشيط 
التبادل التجارى وتطوير خدمات النقل، ظهر 
حامالً خطأ بالماليين، حيث تضمن الحساب 
مبلغ 25 مليون جنيه قيمة شــراء مقر للشركة 
بمنطقة التجمع الخامس، وهذا المقر عبارة عن 
وحدة إداريــة تبلغ مساحتها 484 متر مربع، بما 
يخصها من أرض على المشاع، وذلك بالمخالفة 
لمعيار المحاسبة الــمــصــرى الــخــاص بقيمة 

األصول الثابتة وإهالكها.
وبما أننا نعيش عصر جنون الــدوالر وقفزات 
أســعــار الــعــمــالت األجــنــبــيــة فــى مــقــابــل انهيار 
الجنيه، رصد التقرير خطأ آخر يتعلق بحساب 
أرصـــدة الــعــمــالء، حيث تضمنت فـــروق تقييم 
أرصــدة ذات طبيعة غير نقدية، تخص دفعات 
مقدمة، بالمخالفة للمعيار المحاسبى المصرى 
ــتــغــيــرات فــى أســعــار صــرف  الــخــاص بــآثــار ال
العمالت األجنبية، وأشــار الجهاز الرقابى فى 
تقريره إلى أهمية استبعادها من القوائم المالية 

الحالية.

        قيمة صافى الخسائر 82.8 مليون جنيه

          إجماىل أصولها يبلغ 372 مليون جنيه وحققت صافى ربح ال يتجاوز 29 مليونًا فقط

27
مليون جنيه قيمة 

فروق ضريبة المرتبات 
وعدم كفاية  مخصص 

الضرائب العقارية

قيمة الفوائد 
الدائنة المستحقة 

على الودائع 
المرهونة منذ 

عام 2010 بلغت 
38.5 مليون جنيه

تراجع المبيعات بنسبة 25% وارتفاع قيمة الطاقات غير المستغلة بنسبة 15% عن العام الماضى

قيمة السحب على المكشوف 33.6 مليون جنيه وودائع بـ20 مليون جنيه مرهونة لحسابه
خفايا استمرار منح ائتمان للعمالء رغم ارتداد شيكاتهم وعدم الكشف عن رصيد بنك قطر الوطنى المحجوز عليه

مخالفة فى تركيب شبكة اإلنذار المبكر داخل فرع الشركة باإلسكندرية وخطأ جديد فى تقدير قيمة أجهزة شبكة االتصاالت »سيسكو«

رصيد عمالء االئتمان 
31.6 مليون جنيه 
بالمخالفة ألحكام 

الئحة االئتمان 
المعتمدة من مجلس 

إدارة الشركة

25
مليون جنيه قيمة شراء 
مقر بالتجمع الخامس 

بالمخالفة لمعيار األصول 
الثابتة وإهالكها

بسبب جنون الدوالر.. 
أرصدة العمالء تتضمن 

فروق تقييم تخص 
دفعات مقدمة دون 

حساب آثار التغيرات 
فى سعر الصرف

 إيمان بدر
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انسحاب 13 شركة وعارضًا  من معرض الكتاب فى دورته الـ»50« وزيرة الثقافة.. 
آخر من تعلم

مخالفات جامعة األزهر تثير أزمة تحت القبة
نشبت خناقة كالمية بين الدكتور أســامــة العبد رئيس اللجنة 
الدينية بمجلس النواب، والنائب أحمد همام، بعد أن انتقد »همام« 
خالل اجتماع اللجنة دور جامعة األزهر والتسيب بها وعدم تصحيح 
المناهج التى تحمل أفكارًا متطرفة إلى جانب إهمال الطالب ما 
أدى لتدنى مستوى الجامعة العريقة، وهو ما رفضه »العبد« واشتعل 
غضبه إلى أن قرر إلغاء مناقشة موضوعات االجتماع وتغيير جدول 

األعمال بسبب ما حدث من زميله النائب.
أسامة العبد كان يــرأس جامعة األزهــر كما أنها هى من رشحته 
لعضوية مجلس النواب ورئاسة اللجنة الدينية بسبب منصبه الذى 
تخلى عنه وفًقا لمقتضيات دستورية وقانونية تمنع كل من يتولى 
منصًبا حكومًيا من االستمرار فى عضوية البرلمان، إال أنه اليزال 

يدين بالوالء للجامعة التى صنعت مكانته البرلمانية.
وكانت اللجنة تناقش دهس طالب من جامعة األزهر بعد خروجه 
من أسوار الجامعة، وسط اتهام من عدد من النواب أبرزهم األستاذ 
بجامعة األزهر عمر حمروش أمين سر لجنة الشئون الدينية وأحمد 
همام، للجامعة بأنها تقاعست عن توفير سبل الحماية للطالب، 
منتقدين عــدم محاسبة المسئولين بعد تأخرهم فى إمــداد قوات 
األمن بلقطات الفيديو الخاصة بكاميرات الجامعة لمعرفة بيانات 

السيارة التى دهست الطالب وهرب بها سائقها.

أسامة العبد يشكل جبهة دفاع عن الجامعة بعد دهس سيارة لطالب

العلف والتدفئة وارتفاع نسب النفوق فى الشتاء حجج جاهزة لمواجهة المواطنين

استمرار فتح باب التقدم لإلشراف على »حج الجمعيات 2019« حتى 10 يناير
تواصل وزارة التضامن االجتماعى،  فتح باب 
التقدم لــإشــراف على الحج لموسم حج عام 
)1440 هـ - 2019 م( على الموقع اإللكترونى 
للمؤسسة القومية لتسير الحج، بهدف االختيار 
ــرامــج تدريبية  الــمــبــكــر للمشرفين وتــنــفــيــذ ب
وتأهيلية لهم قبل السفر بفترة كافية، على أن 
تتلقى المؤسسة أوراق المتقدمين حتى 10 يناير 

.2019
وذكر موقع المؤسسة القومية لتيسير الحج 
والعمرة شروط التقديم على موقعها الرسمى، 
على أن ُتشكل البعثة اإلشــرافــيــة مــن أعضاء 
الجمعيات األهــلــيــة وفــقــاً لــلــشــروط المحددة 
بقواعد اختيار المشرفين والعاملين بمديريات 
التضامن االجــتــمــاعــى واإلدارات والــوحــدات 
االجتماعية التابعة لها بحكم مسئوليتهم عن حج 
الجمعيات األهلية، ويحق ألحد قيادات المديرية 
)مدير المديرية أو وكيل المديرية( الترشح فى 
البعثة فى حال انطباق الشروط عليه على أن 

يخضع لكافة االختبارات التحريرية والشفوية.
ويتم تخصيص مشرف لكل )45( حاجا، 
وتتولى المؤسسة فــى ضــوء مــا تسفر عنه 

النتيجة النهائية الختيار المشرفين تسمية 
أحد المشرفين الفائزين ليكون مشرفاً عاماً 
يتولى التنسيق بين المؤسسة وبعثة المديرية 
ســواء فــى تــدريــب المشرفين والحجاج أو 
التعامل مــع المؤسسة وبعثة الــحــج وفقاً 
للمهام المكلف بها بخالف مهامه اإلشرافية 

األخرى كمشرف مجموعة.
كما تشكل البعثة اإلشــرافــيــة بالمحافظة 
بنسبة 50% على األقل ممن سبق لهم اإلشراف 
على الحجاج شريطة أال يكون المشرف تكرر 
مشاركته فــى البعثة اإلشــرافــيــة ثــالثــة مــرات 

متتالية )2016، 2017، 2018( والباقى ممن 
لم يسبق لهم اإلشـــراف على أعمال الحجاج، 
ويشترط أن يتمتع المرشح باللياقة الصحية 
والبدنية الــالزمــة ألداء المهمة بكفاءة عالية 
ــزامــه بــتــقــديــم شــهــادة طــبــيــة مــن أحــد  ــت مــع ال
المستشفيات الحكومية أو الجامعية، إلى 
جــانــب تمتعه بحسن الــســلــوك والسمعة، وأن 
يكون حاصال على مؤهل متوسط على األقــل 
ويفضل المؤهل األعلى مع تقديم ما يفيد ذلك 
وأن يتمتع بالثقافة الدينية الصحيحة الالزمة 

لتلك المهمة.

باألسماء: 4 شركات كبرى تخطط لرفع أسعار الدواجن

ــحــذر يعيشها المتعاملون  حــالــة مــن الــتــرقــب وال
بأسواق السلع الغذائية عقب زيادة أسعار الحاصالت 
الــزراعــيــة مثل الــفــول والفاصوليا والقمح والعدس 
واللوبيا، إذ تبعها زيــادة أسعار علف الدواجن الذى 
ُيعد عنصًرا رئيسًيا فى مشروعات تسمين الدجاج فى 
كافة المحافظات وذلك من خالل 4 شركات من كبرى 
الشركات الــمــوردة للعلف لمحافظات الجمهورية، 
ما ُينذر بزيادة فى أسعار الــدواجــن التى انخفضت 
خــالل الشهر الــجــارى، وســط توقعات بأسعار سعر 
الكيلو جرام تسليم المزارع وكذلك سعرها للمستهلك 
النهائى بعد إضافة مكسب السمسار أو تاجر الجملة، 

وتاجر التجزئة.
وتمتد الــمــخــاوف لتضرر اســتــثــمــارات بمليارات 
الجنيهات وكذلك ماليين من فــرص العمل فى هذا 
القطاع بعد أن أكد المهندس عبد المنعم خليل مدير 
ــوزارة التموين  اإلدارة العامة للمنتجات الحيوانية ب
والــتــجــارة الداخلية، على أن صناعة الــدواجــن من 
الصناعات الضرورية التى تصل حجم استثمارتها 
نحو 60 مليار جنيه، وتصل حجم العمالة بها نحو 3.5 

مليون عامل. 
فقد ارتفعت أسعار األعــالف خالل شهر ديسمبر 
الجارى 100جنيه فى الطن، ما يجعل الزيادتين الذين 
شهدها الشهر الجارى فقط حوالى 200 جنيه إلى 
250 جنيه ليبلغ متوسط سعر الطن 6900 جنيًها، ما 
ُيهدد بتراجع المبيعات وتوقف بعض مزارع الدواجن 
عن إنتاج دجاج تسمين جديد نتيجة لخسائرها بسبب 

انخفاض درجات الحرارة وزيادة تكلفة اإلنتاج.
حذر رائف تمراز وكيل لجنة الزراعة والرى واألمن 
الغذائى والــثــروة الحيوانية، من زيــادة أسعار علف 
الدواجن فى ظل الموسم الشتوى ألن ذلك قد يؤدى 
لــزيــادة األســعــار بــدون مبرر منطقى لــزيــادة أسعار 
العلف مرتين خــالل شهر ديمسبر الــجــارى بواقع 
100جنيه لكل مرة فى المتوسط ما يزيد من تكلفة 
إنــتــاج الــدواجــن التى ســتــزداد مــع زيـــادة مستلزمات 
اإلنتاج وزيادة حاالت النفوق بسبب انخفاض درجات 
الــحــرارة فى موسم الشتاء إذ قد تصل نسبة نفوق 

الدجاج إلى 40% من إجمالى حجم اإلنتاج فى كافة 
المحافظات، ما ُيقلل من حجم الُمعروض فى األسواق 

وبالتالى زيادة األسعار.
ــزراعــة على أن ثقافة أغلب  وأكـــد وكــيــل لجنة ال
المصريين خاصة فى المناطق الريفية والصعيد ال 
تقبل الدواجن المجمدة وهو ما يقف عائًقا ومشجًعا 
على جشع البعض لزيادة األسعار، إذ تتحح شركات 
األعــالف أن الــزيــادات طبيعية بينما ال يــرى التجار 

والمربون سببا منطقيا لذلك.
وزادت شـــركـــات األعـــــالف األكـــبـــر فـــى الــســوق 

)هيرمان لألعالف، والمجد لألعالف، والنور والبركة 
لألعالف(، أسعارها خالل شهر ديسمبر ما بين 200 

إلى 300 جنيه على مرحلتين.
وعبر تمراز، عن تخوفه من إعــادة إرتفاع أسعار 
الدواجن تسليم المزارعة والتى عادة ما يقل بواقع 10 
جنيهات إلى 12 جنيًها عن سعر المستهلك النهائى، 
إذ وصلت لـــ27 جنيًها فى شهر رمضان بينما حالًيا 
22 جنيًها فقط لتباع للمستهلك بما يتراوح بين 32 و 
35 جنيها للكيلو، وارتفعت األسعار لما كانت عليه فى 
رمضان فإن ذلك سيزيد من معدالت التضخم ويدفع 

لتقليل المبيعات وارتــفــاع أسعار الوجبات الجاهزة 
وتكلفة الحياة بشكل عام.

ولفت إلى أن زيادة أسعار العلف ستؤدى إلى زيادة 
أسعار الكتاكيت التى بدونها لن تكون هناك تربية 
للدواجن، بخالف تكلفة التدفئة فى الموسم الشتوى 
الذى تستحوذ على 20% من تكلفة اإلنتاج بينما أسعار 
العلف تستحوذ على 75 فى حين أن أسعار األدويــة 
البيطرية الالزمة ترتفع بشكل مستمر كما أن الرقابة 
عليها شبه منعدمة ما يجعل كثيًر منها بدون فائدة بل 

قد يؤدى لنتائج عكسية وهو ما ُيحمل المربين أعباًء.

زيادة أسعار 
العلف ستؤدى 

إلى زيادة أسعار 
الكتاكيت التى 

بدونها لن تكون 
هناك تربية 

للدواجن

افتتاح عيادات الكشف المبكر 
عن أورام الثدى بـ3 محافظات

ــدت الــدكــتــورة سهير عبد الحميد، رئيس هيئة التأمين  أك
الصحى، أن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى »100 مليون 
صحة« للكشف عن فيروس سى واألمــراض غير المعدية مثل 

السكر والضغط والسمنة تستهدف فحص 50 مليون مواطن.
وكشفت أن التأمين يقوم 
حالًيا بدعم كافة المبادرات 
الرئاسية وتنفيذها خاصة 
بــيــن طـــالب الـــمـــدارس كما 
ــادرة الطالب  ــب حــدث مــع م
للكشف عن التقزم واألنيميا 
والسمنة والــتــى استهدفت 
41 ألـــف طــالــب بالمرحلة 
االبتدائية، وتابعت: »شاركنا 
ــكــشــف عن  ــى مـــبـــادرة ال فـ
فــيــروس ســى بــيــن الــطــالب 
فــى الــمــراحــل الثانوية وتم 
ــف طــالــب  ــ فــحــص 500 أل
ــة وســـيـــتـــم فــحــص  ــبـ ــالـ وطـ
ــف  ــن 500 أل ــا يـــقـــرب مـ مـ

آخرين«.
وتضيف د. سهير عبدالحميد: »نــقــوم حاليا بالتعاون مع 
صندوق تحيا مصر بعمل مبادرة مليون نظارة لتالميذ المرحلة 
االبتدائية من ضعاف النظر، بينما دشنا مبادرة الكشف المبكر 
عن سرطان الثدى لمنتفعات هيئة التأمين الصحى، مؤكدة أن 
عيادات الكشف ستبدأ عملها 15 يناير المقبل فى 3 محافظات، 
مضيفة أنه سيتم تخصيص عيادات ومنافذ بالصيدليات التابعة 

للهيئة لكبار السن والمعاشات من منتصف يناير المقبل أيًضا«.

العبد

سهير

 خالد عبدالرحمن

 إسالم خالد

فضيحة بكل المقاييس تهدد معرض الكتاب المقبل الذى يمر بأهم مرحلة من مراحل دوراته 
التاريخية، ألن الدورة الجديدة التى ستنعقد فى 23 يناير 2019 تمثل اليوبيل الذهبى بمرور 

50عامًا على انعقاد المعرض سنويا.
وتتمثل الفضيحة التى تهدد المعرض بالفشل، عقب انسحاب نحو 13 شركة وعارض من 

المعرض بصورة مفاجئة، وإعالنهم االعتراض على نقل المعرض إلى منطقة التجمع الخامس، 
وهو ما سيقلل من فرص وصول الجمهور إلى المكان لبعده كثيرًا عن مكان أرض المعارض 

بمدينة نصر الذى ظل مسرحا للمعرض طوال السنوات الماضية، وكان موقع المعرض القديم  
يمتاز بسهولة الوصول إليه عبر أكثر من طريق ووسيلة سواء بسيارات النقل العام أو مترو 

األنفاق، والمخصص به محطة باسم »معرض الكتاب« أما الموقع الجديد فتخوف المنسحبون 
من عدم إقبال الجماهير إليه مما يحقق لهم خسائر، سواء بضياع الوقت أو قيمة اإليجارات 

التى يسددونها لوزارة الثقافة مقابل عرض منتجاتهم.
وفى ذات السياق أكدت مصادر بالوزارة أن الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة حتى اآلن 

ال تعلم بأن 13 شركة وعارض انسحبوا من االشتراك فى المعرض هذا العام، وذلك بسبب 
تكتم المتحدث الرسمى للوزارة على األمر، على أمل تدخله القناع المنسحبين للتراجع عن 
موقفهم، وتقديم بعض التنازالت لهم، والتوسط لدى كبار المثقفين فى ذلك القناع أصحاب 

الشركات والعارضين خاصة أنهم من األسماء المعروفة والدائمة االشتراك فى المعرض.
وما زاد من تعقيد الموقف، بحسب المصادر، أن عددا كبيرا من المثقفين ومن المحاضرين 

الذين تم االتفاق معهم فى وقت مسبق بال مشاركة فى ندوات المعرض، أرسلوا خطابات 
يؤكدون فيها اعتذارهم عن عدم المشاركة بسبب ظروف خارج إرادتهم ن لكن فى الحقيقة 

تتمحور أسباب االعتذار حول عدم تقدير وزيراة الثقافة لهم، خاصة فى تجاهل الوزارة لكثير 
منهم فى المشاركة فى بعض المحافل والندوات التى كانوا يتقاضون فى حضورها بدالت نقدية، 

فى الوقت الذى يعتبر مشاركتهم فى معرض الكتاب بدون مقابل مادى، باستثناء شهادة تكريم 
من الوزارة يحصلون عليها عقب انتهاء المعرض. 

 نسرين إمام

ُ
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الثالثاء المقبل.. محاكمة نجل المرسى 
أبو العباس المتهم بقتل زوجته وطفلتيه

تواصل محكمة جنايات القاهرة عقد جلسات محاكمة نجل الفنان 
المرسى أبو العباس المتهم بقتل زوجته وطفلتيه فى جلسة 8 يناير.

وكشفت التحقيقات أن بالغا ورد لقسم بوالق الدكرور من صالح 
نجل الفنان المرسى أبو العباس، زوج المجنى عليها ووالد الفتاتين 
يفيد بعثوره على جثثهم عقب عودته للمنزل بعد مشاهدته لمباراة 
مصر وروسيا، وذلك بعد اتصاله بزوجته عدة مرات دون ردا منها، 
وكذلك فقده لبعض المتعلقات من الشقة، ومبلغ مالى 340 ألف جنيه 

قيمة شقة ورثها عن والده وباعها قبل الحادث بـ10 أيام.
وأضافت التحقيقات، أن الضحايا هم زوجة نجل المرسى وتدعى 
»هبة« وابنتيها الكبرى جنة الله، 14 سنة وطالبة بالمرحلة اإلعدادية، 
والصغرى »حبيبة«، 11 سنة، فى المرحلة االبتدائية، فارقا الحياة 

نتيجة تعرضهم للخنق على يد والدهم.
وبمواجهة المتهم أقر فى التحقيقات بارتكابه الجريمة، معلال بأنه 
تعرض لضائقة مالية طاحنة خسر خاللها أمواله، وخشى على بناته 

من ضيق العيش.

األحد المقبل.. محاكمة وليد شرابى 
التهامه بالكسب غير المشروع

حــددت محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار محمد 
رضا شوكت، جلسة 6 يناير الحالى لمحاكمة وليد شرابى رئيس 
المحكمة الــســابــق الــمــحــال للصالحية التــهــامــه بالكسب غير 

المشروع.
تعقد المحاكمة برئاسة المستشار محمد أبو األسرار وعضوية 
المستشارين مدنى ديــاب ومحمد فــؤاد أبو حسن وجائر السعيد 

الجزار.
كان المستشار عادل السعيد رئيس جهاز الكسب غير الشروع 
قــد قــرر إحــالــة وليد محمد رشــاد شــرابــى رئيس محكمة سابق 
ومستشار وزير المالية األسبق إلى محكمة الجنايات لقيامه خالل 
الفترة من أول أغسطس 1994 حتى 31 ديسمبر 2013 باستغالل 
وظيفته والمناصب التى توالها والحصول لنفسه ولزوجته وأوالده 
على كسب غير مشروع مقداره 688 ألفا و827 جنيها وهى الزيادة 
الطارئة فى ثروته والتى ال تتناسب مع مواردهم المشروعة وعجز 

عن إثبات مصدر مشروع له.

الحكم فى إعادة محاكمة »بديع« 
وآخرين بـ»أحداث مسجد االستقامة«

القضاء اإلدارى ينظر دعوى 
وقف قرار رسوم العمرة

إعادة محاكمة أحمد دومة 
فى »أحداث مجلس الوزراء«

ــزة،  ــجــي حـــجـــزت مــحــكــمــة جـــنـــايـــات ال
المنعقدة بمعهد أمــنــاء الــشــرطــة بطرة، 
برئاسة المستشار معتز خفاجى، إعــادة 
محاكمة محمد بديع مرشد اإلخـــوان و7 
آخرين فى أحداث مسجد االستقامة، لـ10 

يناير الحالى للنطق بالحكم. 
كــانــت محكمة الــنــقــض قــبــلــت الطعن 
المقدم من المرشد العام لجماعة اإلخوان 
اإلرهابية، محمد بديع ومحمد البلتاجى 
وصفوت حجازى والحسينى عنتر وعصام 

رجب ومحمد جمعة وباسم عــودة، ونقض 
ــواز الطعن  ــدم جــ الــحــكــم واإلعــــــادة، وعــ
المقدم مــن عصام العريان فــى القضية 
ــداث مسجد  ـــ»أحـ ــا بـ الــمــعــروفــة إعــالمــًي

االستقامة«. 
ووجــهــت النيابة للمتهمين تهم القتل 
العمد، والشروع فى القتل، واالنضمام إلى 
جماعة الغرض منها تكدير األمن والسلم 
ــرار الــعــمــدى بالممتلكات  ــ ــام، واإلضـ ــع ال

العامة والخاصة، ومقاومة السلطات.

ــددت دائــــرة االســتــثــمــار بمحكمة الــقــضــاء  حــ
اإلدارى بمجلس الدولة، جلسة 12 يناير الحالى، 
لنظر الــدعــوى المرفوعة مــن المحامى الهيثم 
هاشم سعد، رقم 26987 لسنة 72، لوقف تنفيذ 
قرار وزارة السياحة بفرض رسم على من سبق لهم 

أداء العمرة.
وكان تقرير هيئة مفوضى الدولة أكد أن تكرار 
ــوزارة فى فرض  العمرة ال يعد سببا لنشوء حق ال
هذه المبالغ، وأن الوزارة ال تقدم خدمات لراغبى 
العمرة وال تحمل جهد تبذله اإلدارة من جانبها، 
فال تصلح أن تكون وعاء لرسم يحق لإلدارة جباية 

هذه الرسوم.
وأوضح سعد أن التقرير أوصى بإلغاء قرار وزير 
السياحة وذلك بسبب عدم جواز إنشاء ضرائب أو 
تعديلها أو إلغائها إال بالقانون، وذلك وفًقا لمواد 
الــدســتــور ومــا استقر عليه العمل فــى المحكمة 

الدستورية العليا والقضاء اإلدارى.
وأشـــار سعد إلــى أن التقرير اعتبر أن المبلغ 
المحدد من قبل الـــوزارة ال يعد من بين الرسوم 
التى حددها القانون المنظم لشركات السياحة، 
وأنه ال تفرض ضريبة إال بقانون مستوف أوضاع 

وشروط فرضها وجبايتها.

تواصل الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات 
جــنــوب الــقــاهــرة، برئاسة المستشار محمد 
شيرين فهمى، اليوم الخميس، إعادة محاكمة 
أحمد دومة، بقضية »أحداث مجلس الوزراء«، 

فى جلسة األربعاء القادم 9 يناير. 
كانت محكمة النقض قد ألغت فى أكتوبر 
ــمــاضــى، الــحــكــم الـــصـــادر بمعاقبة دومــة  ال
بالسجن المؤبد فى القضية وقــررت بإعادة 

محاكمته من جديد.
تعود أحداث القضية لشهر ديسمبر 2011، 

عندما انــدلــعــت اشــتــبــاكــات بين متظاهرين 
فى محيط مجلس الـــوزراء ومجلسى الشعب 
والــشــورى، وأســنــدت النيابة لـــ»دومــة« وباقى 
المتهمين تهم التجمهر وحيازة أسلحة بيضاء 
ومولوتوف، والتعدى على أفــراد من القوات 
المسلحة والشرطة وحــرق المجمع العلمى، 
واالعــتــداء على مبانى حكومية أخــرى، منها 
مــقــر مــجــالــس الـــــوزراء والــشــعــب والــشــورى 
والــشــروع فــى اقتحام مقر وزارة الداخلية، 

تمهيًدا إلحراقه. شرابى

3 متهمين بـ»رشوة البترول« 
أمام محكمة الجنايات

 محكمة الجنايات تواصل محاكمة
213 متهمـًا بـ»تنظيم بيت المقدس«

إلغاء بيع الوقود المدعم للسفارات

القضاء اإلدارى يحسم الصراع بين 
»المركزى للمحاسبات« والنيابة اإلدارية

السبت القادم.. أولى جلسات محاكمة محافظ 
المنوفية السابق التهامه بكسب 58 مليون جنيه

حدد المستشار محمد رضا شوكت، رئيس 
محكمة استئناف الــقــاهــرة - عضو مجلس 
القضاء األعلى، جلسة السبت القادم 5 يناير 
لمحاكمة محافظ المنوفية السابق وآخرين 
المتهمين فيها بالكسب غير المشروع بقيمة 

58 مليون جنيه.
وتسلمت محكمة استئناف القاهرة، ملف 
القضية، حيث تــم تحديد جلسة أمــام دائــرة 
جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد 
أبو األسرار وعضوية المستشارين مدنى دياب 
ومحمد فؤاد أبو حسن، وجائر السعيد الجزار.

كــان المستشار عــادل السعيد رئيس جهاز 
الــكــســب غــيــر الــمــشــروع بــإحــالــة هــشــام عبد 
الباسط محافظ المنوفية األســبــق وآخرين 
لمحكمة الجنايات التهامه بالحصول لنفسه 
على كسب قــدره 58 مليون جنيه باستغالل 

النفوذ. 
وكشفت التحقيقات التى أجراها المستشار 
الــدكــتــور محمد أيـــوب رئــيــس هيئة الفحص 

والــتــحــقــيــق، بــجــهــاز الــكــســب غــيــر الــمــشــروع 
أن المتهم قــام بالحصول لنفسه على كسب 
قــدره 58 مليوًنا و795 ألفا و942 جنيًها، من 
خالل استيالئه لنفسه بغير حق على مبلغ 27 
مليوًنا و485 ألف جنيه من أموال المحافظة، 
ــأن اتــفــق مــع المتهمين اآلخــريــن على طرح  ب
4 عمليات تطوير ورفــع كفاءة عدد من مبانى 
المحافظة، وأمــر بإسناد تنفيذها إلى شركة 

أحــد المتهمين بــاألمــر المباشر، بالمخالفة 
لقانون المناقصات والمزايدات.

 وحــدد المحافظ قيمة األعــمــال بمبلغ 92 
مليون جنيه على غير الحقيقة، فى حين أن 
قيمتها الفعلية ال تتعدى مبلغ 12 مليون جنيه، 
بجانب قيامه بغسل األمــوال باستثمارها فى 
شراء العديد من األصول العقارية والسيارات 

باسمه وأفراد أسرته.

إيقاف ترخيص »أوبر وكريم« 
أمام مجلس الدولة

تواصل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، 
برئاسة المستشار عبد التواب إبراهيم، محاكمة 3 متهمين منهم 2 
يعمالن بشركة تابعة لهيئة البترول بتهمة االستيالء بالتالعب على 
13 مليون و300 ألف جنيه دون سند قانونى،  فى جلسة 12 يناير 

للمرافعة.
وتشمل تفاصيل القضية تورط »محمد. ع« و»تامر. أ«، الموظفين 
بالشركة التابعة لهيئة البترول فى إسناد أعمال مقاوالت لشركة 
ــاح السنوية لهذه العملية  ــل. م«، مــن الباطن وتقسيم األربـ »وائـ

بالتساوى، بين الثالثة، وفى سبيل ذلك حصلوا على 13 مليونا.

تواصل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة 
بطرة، السبت الــقــادم، محاكمة 213 متهًما من عناصر تنظيم 
»بيت المقدس«، الرتكابهم 54 جريمة، تضمنت اغتياالت لضباط 
ــر الداخلية السابق الــلــواء محمد  شــرطــة، ومحاولة اغتيال وزي
إبراهيم، وتفجيرات طالت منشآت أمنية عديدة، الستكمال سماع 

الشهود.
وأسندت النيابة العامة للمتهمين ارتكاب جرائم تأسيس وتولى 
القيادة واالنضمام إلى جماعة إرهابية، تهدف إلى تعطيل أحكام 
الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، 
ــرار بالوحدة  واالعــتــداء على حقوق وحــريــات المواطنين واإلضـ
الوطنية والسالم االجتماعى، والتخابر مع منظمة أجنبية المتمثلة 
فى حركة حماس »الجناح العسكرى لتنظيم جماعة اإلخــوان«، 
وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق اإلصرار والترصد 

والشروع فيه، وإحراز األسلحة اآللية والذخائر والمتفجرات.

قــررت الــدائــرة األولـــى بمحكمة القضاء اإلدارى بمجلس الــدولــة، 
برئاسة المستشار عمر ضاحى، نائب رئيس مجلس الــدولــة، تأجيل 
الدعوى المقامة من عبد الرحمن عــوف، المحامى، إللغاء قــرار بيع 
الوقود المدعم لجميع السفارات والبعثات الدبلوماسية فى جلسة 

السبت المقبل.
 وطالبت الــدعــوى بإلغاء قــرار تــزويــد جميع الــســفــارات والبعثات 
الدبلوماسية وقنصلياتها وأصــحــاب الــمــدارس والجامعات الخاصة 
الدولية والشركات األجنبية والبنوك الخاصة بالوقود المدعم وتزويدها 

بالسعر الحر.
تواصل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة 
المستشار عبد التواب إبراهيم، محاكمة 3 متهمين منهم 2 يعمالن 
بشركة تابعة لهيئة البترول بتهمة االستيالء بالتالعب على 13 مليون 

و300 ألف جنيه دون سند قانونى،  فى جلسة 12 يناير للمرافعة.
وتشمل تفاصيل القضية تــورط »محمد. ع« و»تامر. أ«، الموظفين 
بالشركة التابعة لهيئة البترول فى إسناد أعمال مقاوالت لشركة »وائل. 
م«، من الباطن وتقسيم األربــاح السنوية لهذه العملية بالتساوى، بين 

الثالثة، وفى سبيل ذلك حصلوا على 13 مليونا.

تستأنف الــدائــرة األولــى بمحكمة القضاء اإلدارى، برئاسة 
المستشار عمر ضاحى ، نائب رئيس مجلس الــدولــة، نظر 
الدعوى المقامة من الجهاز المركزى للمحاسبات، إللغاء قرار 
رئيس هيئة النيابة اإلداريــة، فيما تضمنه من غل يد الجهاز أو 
أى جهة أخرى عن رقابة القرارات التى تصدرها الهيئة، سواء 
بالحفظ أو الــجــزاء، وقصر الطعن على تلك الــقــرارات أمام 
المحكمة التأديبية على ذوى الشأن دون غيرهم فى جلسة 

السبت القادم.
 وأوضحت الدعوى التى حملت رقم 34055 لسنة 70 قضائيا، 
أّن »قــرار رئيس هيئة النيابة اإلداريـــة، يخالف ما نص عليه 
قانون الجهاز المركزى للمحاسبات، والذى نص على اختصاص 
الــجــهــاز بفحص ومــراجــعــة الـــقـــرارات الــصــادرة مــن الجهات 
الخاضعة لرقابته، بشأن المخالفات المالية التى تقع بها، للتأكد 
من v أن اإلجـــراءات المناسبة اتخذت بالنسبة للمخالفات، 
ــددت، وتمت محاسبة المسئولين عن  وأّن المسئولية عنها ُح

ارتكابها«.
 وأوضــحــت الــدعــوى، أّن ذات النص يلزم الجهات المشار 
إليها، بموافاة الجهاز المركزى للمحاسبات بالقرارات المتعلقة 
بالمخالفات، خالل شهر من تاريخ صدورها، مصحوبة بأوراق 

الموضوع كافة.

تستكمل  - غًدا - الدائرة األولى مفوضين بمحكمة القضاء اإلدارى 
بمجلس الدولة، نظر اإلشكال المقام من سمير صبرى المحامى، 

للمطالبة بإيقاف تنفيذ الحكم الصادر بوقف ترخيص أوبر وكريم.
وقــال صبرى، فى االستشكال الــذى حمل رقــم 32431 لسنة 72 
قضائية، إن محكمة القضاء اإلدارى أصدرت حكًما بوقف التراخيص 
ــة وسمحت من خاللها لشركتى أوبر  التى أصدرتها الجهات اإلداري
وكريم، بنقل الركاب فى مصر وإلزامها كذلك بوقف نشاط الشركتين.

وقالت المحكمة، إن شركتى أوبر وكريم، خالفتا شروط الترخيص 
وكذلك قانون المرور وقامتا بنقل ركــاب بالمخالفة للقوانين، وكان 
42 سائقا من سائقى التاكسى األبيض، أقاموا دعــوى أمــام محكمة 
ــوزراء، بوقف ترخيص  القضاء اإلدارى طالبوا فيها بإلزام مجلس ال

مزاولة شركات أوبر وكريم فى مصر.

إلزام الحكومة بوضع 
تسعيرة على السلع

السبت القادم.. نظر طعن النيابة على 
براءة زكريا عزمى بالكسب غير المشروع

تنظر محكمة النقض فــى جلسة السبت 5 
يناير الحالى، الطعن المقدم من النيابة العامة 
ــوان  ــراءة زكــريــا عــزمــى، رئــيــس دي على حكم بـ
رئيس الجمهورية األسبق، فى اتهامة بقضية 

الكسب غير المشروع.
وكــانــت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة 
بالتجمع الخامس، قضت ببراءة زكريا عزمى، 
رئيس ديوان رئاسة الجمهورية األسبق، وجمال 
عبدالمنعم حــالوة، شقيق زوجته فى اتهامهما 

بالكسب غير المشروع.
كانت محكمة النقض قضت بإلغاء الحكم 
الصادر بمعاقبة »عزمى« بالسجن 7 سنوات 
وتغريمه 36 مليون جنيه، وإلــزامــه بــرد نفس 
المبلغ، فى قضية الكسب غير المشروع، فى 
ــدرت بــــ42 مليوًنا و598 ألــًفــا و514  مبالغ قُـ
جنيًها، تنوعت بين الهدايا العينية والمالية من 
بعض المؤسسات الصحفية القومية والتحف 
األثرية التى ُعثر عليها داخل منزل المتهم، كما 
قضت المحكمة بحبس »حالوة«، شقيق زوجته، 

بالحبس سنة مع الشغل.

تبدأ محكمة القضاء اإلدارى بمجلس 
ــى جلسات الدعوى  الــدولــة،غــًدا، نظر أول
التى تطالب بإلزام الحكومة بوضع تسعيرة 
ــة بــالــســوق  ــمــتــداول جــبــريــة عــلــى الــســلــع ال
الــمــصــرى، وذلـــك لحماية المواطنين من 

جشع التجار.
ــدعــوى الــتــى أقــامــهــا أشــرف   وأكـــدت ال
فرحات المحامى، أن غالء األسعار أصبح 
شيئا يالزم المواطنين المصريين، فأصبح 
من الهموم اليومية التى يعيشها المواطن، 
ــجــار  ــت ــة وعـــطـــف ال ــمـ وقـــوعـــه تــحــت رحـ
وأصحاب رؤوس األمــوال المتحكمين فى 
السوق، وتضاعفت أسعار السلع األساسية 
من أرز وسكر وعــدس وفــول وزيــت وحليب 

األطفال والصناعات الغذائية.
ــأن األســعــار الــتــى ترتفع ال   وأضــافــت ب
تنخفض حتى لو تالشت أسباب الغالء، بل 
ويتفاوت سعرها من تاجر آلخر فى مناطق 
متعددة، حتى وصل األمر إلى أنها تكون فى 

الصباح بسعر وتزداد فى المساء. عزمى

عبدالباسط

دومة

  عماد شوقى 
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لزيادة مدة رئاسة الجمهورية 

نواب 25-30 يعلنون رفضهم مبكرًا للتعديل ويؤكدون »معركة أقوى من تيران وصنافير«

معركة تعديل الدستور تشتعل بين نواب 
البرلمان على مواقع التواصل االجتماعى

رغــم أن الحديث عن تعديل الدستور 
ــط تــولــى رئيس  ــواب ــن أجـــل تغيير ض م
الــجــمــهــوريــة لــمــهــام منصبه، لــتــكــون 6 
سنوات بــدًل من 4 فقط وكذلك السماح 
للرئيس للترشح أكثر من مرتين بعكس ما 
هو منصوص عليه حالًيا، يزداد يوًما بعد 
يوم فبعد أن كان مقصورًا على مطالبات 
متفرقة لخبراء الدستور والقانون وبعض 
الشخصيات العامة غير الرسمية، إل أنه 
بدأ يدخل أروقة القضاء لكنه حتى اآلن 
ل يزال الحديث عنه ممنوًعا للمسئولين 
الحكوميين وكذلك نــواب الشعب تحت 

قبة البرلمان أو خارج مقر مجلس النواب.
ففى يــوم 13 أكتوبر الــمــاضــى، نشرت 
ــل لجنة  ــي الــنــائــبــة غــــادة عــجــمــى، وك
الــعــاقــات الــخــارجــيــة بمجلس الــنــواب 
السابقة، سؤاًل على صفحتها الشخصية  
على موقع التواصل الجتماعى »فيس 
بـــوك«، بعنوان: »هــل تــوافــق على زيــادة 
مدة الرئاسة الحالية إلى 6 سنوات بدًل 
من 4؟«، لتجيب عن نفسها بكلمة »نعم«، 
ليكون مصير هــذا المنشور »البوست« 
الحذف بعد ساعات قليلة، عقب اتصال 
هاتفى أجــرى مع النائبة البرلمانية من 
إحــدى الشخصيات النافذة فى الدولة، 
ليبلغها بأنها خرجت عن السياق وأصبحت 
ل تلتزم بالتعليمات ألن توجه الدولة 
ــت الــحــالــى وفــًقــا  ــوق ــى ال ل يتيح لــهــا ف
لمنصبها طــرح هــذا األمــر للتداول العام 
بين المواطنين ألسباب أمنية ونفسية 
لدى المصريين، فكان العقاب لهذه النائبة 
أنها منعت من الظهور اإلعامى فى أغلب 
الصحف والمواقع اإللكترونية وكذلك 
القنوات الفضائية واألرضية فى رسالة 

عقابية صريحة.
ــذا مــا كشف عــن توجه لــدى جهات  وه
أمنية عليا تحدثت مــع أعــضــاء مجلس 
النواب، من التوجهات الحزبية المختلفة 
ومن المستقلين بعدم الحديث عن تعديل 
الدستور على مواقع التواصل الجتماعى 
أو طرح األمــر تحت قبة البرلمان، إل أن 
النائب هيثم الحريرى عضو تكتل 25 

- 30 الــُمــعــارض، أعلن عــن تدشين 
الــتــكــتــل لــحــمــلــة مــواجــهــة 

تعديل الدستور من 
أجـــــل زيـــــادة 

فترة تولى رئيس الجمهورية، لمنصبه، 
واصًفا حملة الئتاف بأنها ستكون أشد 
قوة من معركة جزيرتى تيران وصنافير، 
اللتين أعطتهما مصر للمملكة العربية 
السعودية ضمن اتفاقية ترسيم الحدود 
بين الدولتين، ويستخدم التكتل اسمين 
أو هاشتاجين على مواقع التواصل هما: 
»كده كتير فعا«، »ل لتعديل الدستور«، 
ــى الحملة الــتــى بـــدأت بالتزامن مع  وه
نظر محكمة األمور المستعجلة الدعوى 

التى أقامها عدد من 

جهات عليا تقرر منع 
الحديث عن تعديل 

الدستور فى الوقت الحالى

عبدالعال: هناك مواد فى 
الدستور تحتاج إلعادة 
نظر ألنها غير منطقية

المواطنين يطالبون بإلزام رئيس مجلس 
النواب بدعوة المجلس لانعقاد لتعديل 

نص المادة 140 من الدستور.
النائب ضياء الدين داود، عضو التكتل 
أكد فى تصريحات له أن الفقرة األخيرة 
من المادة 226 من الدستور تمنع إجراء 
تعديات على مدة الرئاسة أو تغييرات 
تتعلق بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية 
أو بمبادئ الحرية »مــالــم يكن متعلًقا 
بمزيد من الضمانات«، ويــرى ضياء داود 
أن »األحــاديــث التى تــدور فى الكواليس 
توّضح أن المراد بالتعديل أمر واحد هو 
مدة رئاسة الجمهورية، لكن سيضاف لها 
ــادة  تعديات أخــرى مثل اســتــحــداث إع
مجلس الــشــورى«، كما أنــه يفض تعديل 
ــرى أن الدستور  الــدســتــور تــمــاًمــا، كما ي
الــذى صدر فى 2014 لم ُيختبر ومازالت 
مواده لم تطبق بعد، مضيًفا إلى »الدستور 
يحتاج تطبيق والبرلمان لــم يستكمل 
عدًدا من التشريعات التى ألزمه الدستور 
بالنتهاء منها. هذا الدستور مدفوع فيه 
دم الشعب الــمــصــرى الـــذى أنــهــى حقبة 
جماعة ظامية عمرها 80 عــاًمــا ولم 

يتحمل بقاءها فى الحكم عام واحد«.
الــجــديــر بــالــذكــر أن قــضــيــة تعديل 
الدستور بــدأ الحديث عنها تحت قبة 
مجلس النواب فى فبراير 2017 حينما 
أعلن النائب إسماعيل نصرالدين  بأنه 
يسعى إلــى حشد الــنــواب للتوقيع على 
مقترح قــام بــإعــداده لتعديل الدستور، 
يتضمن تمديد الفترة الرئاسية وإلغاء 
حاجز الفترتين، متوقعًا حصوله على 

تأييد واسع من نواب البرلمان.
وقــال نصر الدين إنــه يسعى من خال 
تعديل الدستور إلى رفع القيد على عدد 
فترات الرئاسة، وجعل الفترة الرئاسية 
الواحدة ست سنوات بدل من أربع، إضافة 
إلى منح صاحيات كاملة لرئيس الدولة 
فى تعيين وإقالة رئيس وأعضاء الحكومة.

وأثــارت هذه التصريحات حينها جدلً 
ــًا بين المصريين، خــصــوصــًا أنها  ــع واس
تطابقت مــع تصريحات تالية لرئيس 
مجلس النواب على عبدالعال بـ»أن هناك 
مواد فى الدستور تحتاج إلعادة نظر ألنها 
غير منطقية.. الــدســتــور الـــذى يتم 
وضعه فى حالة عدم استقرار، 
يحتاج إلى إعــادة نظر 
بـــعـــد اســـتـــقـــرار 

الدولة«.

هيئة المفوضين بـ»الدستورية« تواصل نظر دعوى 
بطالن مواد الجنايات والجنح المضرة بالحكومة

السبت القادم.. المحكمة الدستورية 
تنظر دعوى بطالن قانون اإليجارات

5 يناير.. الحكم فى دعوى عدم دستورية قانونى »البلطجة واألسلحة«

تنظر هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية 
العليا، يــوم 13 يناير الحالى،  الــدعــوى التى  
تطالب بعدم دستورية نص الــمــادة 88 مكرر 
ــمــواد الــجــنــايــات والجنح  »ج«، والــمــعــروفــة ب
المضرة بالحكومة مــن جهة الــداخــل الــوارد 
ــة فــيــمــا تــضــمــنــه مـــن اســتــثــنــاء  ــالـ ــر اإلحـ ــأم ب
تطبيق أحكام المادة 17 من قانون العقوبات 
والمعروفة بمادة »الرأفة«، لمخالفتها أحكام 

مواد 94 و95 و184 و186 من دستور 2014.
 كما تضمنت الطلبات الطعن بعدم دستورية 
نصوص المواد 86 و86 مكرر و86 مكرر »أ« 
من قانون العقوبات لمخالفتها لنص المواد 94 

و95 و96 من الدستور.
كــانــت المحكمة الــدســتــوريــة العليا تلقت 
ــم 48 لسنة 40 دســتــوريــة والتى  الــدعــوى رق
طالبت بعدم دســتــوريــة نــص الــمــواد 86 و86 
مكرر و86 مكرر »أ« 88 مكرر »ج«، من قانون 
العقوبات والمعروفة بمواد الجنايات والجنح 

المضرة بالحكومة من جهة الداخل.
وتــنــص الــمــادة 88 مــكــرراً »ج« مــن قــانــون 
العقوبات على أنــه، »ال يجوز تطبيق أحكام 
ــادة )17( مــن هـــذا الــقــانــون عــنــد الحكم  ــم ال
بــاإلدانــة فــى جريمة مــن الجرائم المنصوص 
عليها فى هذا القسم عدا األحــوال التى يقرر 
فيها القانون عقوبة اإلعدام أو السجن المؤبد، 
فيجوز الــنــزول بعقوبة اإلعـــدام إلــى السجن 
المؤبد، والــنــزول بعقوبة السجن المؤبد إلى 
السجن المشدد التى ال تقل عن عشر سنوات«.

وتنص المادة 17 من قانون العقوبات على 
ــه، »يــجــوز فــى مـــــواد الجنايات اذا اقتضت  أن
أحـوال الجريمة المقامة من أجلها الـدعوى 
ــة القضاة تبديل العقوبة على  العمومية رأف
من: عقوبة اإلعــدام بعقوبة السجن المؤبد أو 
المشدد.عقوبة السجن المؤبد بعقوبة السجن 
المشدد أو السجن، عقوبة السجن المشدد 

بعقوبة السجن أو الحبس الــذى ال تجوز أن 
تنقص عن ستة شهور.عقوبة السجن بعقوبة 
الــحــبــس الــتــى ال يــجــوز أن تنقص عــن ثالثة 

شهور«.
وتنص مــادة 86 مــن قــانــون العقوبات أنــه، 
»يــقــصــد بـــاإلرهـــاب فــى تطبيق أحــكــام هــذا 
القانون كل استخدام للقوة أو العنف أو التهديد 
أو الترويع، يلجأ إليه الجانى تنفيذاً لمشروع 
إجــرامــى فـــردى أو جماعى، يــهــدف اإلخــالل 
بالنظام الــعــام أو تعريض ســالمــة المجتمع 
وأمنه للخطـر، إذا كـان من شــأن ذلــك إيــذاء 
األشخاص أو إلقاء الرعب بينهم أو تعريض 
حياتهم أو حرياتهم أو أمنهم للخطر، أو إلحاق 
الضرر بالبيئة، أو باالتصاالت أو المواصالت 
أو بــاألمــوال أو بالمبانى أو بــاألمــالك العامة 
أو الخاصة أو احتاللها أو االستيالء عليها أو 
منع أو عرقلة ممارسة السلطات العامة أو دور 
العبادة أو معاهد العلم ألعمالها، أو تعطيل 

تطبيق الدستور أو القوانين أو اللوائح«.
وتنص مــادة 86 مكرراً من قانون العقوبات 
بــأنــه: »ويــعــاقــب بالسجن مــدة ال تــزيــد على 
ــى إحـــدى  ــ خــمــس ســـنـــوات كـــل مـــن أنــضــم إل
الــجــمــعــيــات أو الــهــيــئــات أو الــمــنــظــمــات أو 
الجماعات، أو العصابات المنصوص عليها 
فى الفقرة السابقة - الجماعات اإلرهابية- أو 

شارك فيها بأية صورة، مع علمه بأغراضها«.
»ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها بالفقرة 
السابقة كــل مــن روج بــالــقــول أو الكتابة أو 
بأية طريقة أخــرى لــأغــراض الــمــذكــورة فى 
الفقرة األولــى، وكذلك كل من حاز بالذات أو 
بالواسطة أو أحرز محررات أو مطبوعات أو 
تسجيالت، أياً كان نوعها، تتضمن ترويجاً أو 
تحبيذاً لشيء مما تقدم، إذا كانت معدة للتوزيع 
أو إلطالع الغير عليها، وكل من حاز أو أحرز 
أيــة وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو 
العالنية، استعملت أو أعــدت لالستعمال ولو 
بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعــة شىء 

مما ذكر«.

تستكمل المحكمة الدستورية العليا برئاسة 
المستشار الدكتور حنفى الجبالى، نظر دعوى 
عــدم دستورية نــص الــمــادة 29 مــن القانون 49 
لسنة 1977 الخاص بإيجار األماكن والمادة 18 
من القانون 136 لسنة 1977 قانون رقــم 136 
لسنة 1981 الخاص باألحكام الخاصة بتأجير، 

وبيع األماكن فى جلسة  السبت 5 يناير الحالى.
وطالبت الــدعــوى التى حملت رقــم 65 لسنة 
35 دســتــوريــة بــعــدم دســتــوريــة الـــمـــادة 29 من 
القانون 49 لسنة 1977 فيما لــم تتضمنه من 
نص ينظم االمتداد القانونى للمستأجر إذا كان 
من األشخاص االعتبارية العامة، ومنها الجهات 
الحكومية أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو 

إحدى وحدات اإلدارة المحلية.
كما قــررت المحكمة الدستورية العليا، حجز 
الدعوى الدستورية التى تطالب بعدم دستورية 
المادة األولــى من القانون رقم 136 لسنة 1981 
فــى شــأن بعض األحــكــام الخاصة بتأجير وبيع 

األماكن لجلسة 5 يناير المقبل للحكم.
كان ورثــة المرحوم محمود عبد العزيز حسن 

وآخــريــن أقــامــوا دعــواهــم التى حملت رقــم 122 
لسنة 26 دستورية والتى تطالب بعدم دستورية 
المادة األولــى من القانون رقم 136 لسنة 1981 
فــى شــأن بعض األحــكــام الخاصة بتأجير وبيع 
األماكن وتنظيم العالقة بين المؤجر والمستأجر.

وتــنــص الــمــادة االولـــى مــن الــقــانــون رقــم 136 
لسنة1981 على أنه »فيما عدا اإلسكان الفاخر، 
ــزيــد األجــــرة الــســنــويــة لــأمــاكــن  ال يــجــوز أن ت
المرخص فى إقامتها ألغــراض السكنى اعتبارا 
من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون على 7% من 
قيمة األرض والمبانى وعلى أال تقل المساحة 
المؤجرة لهذه األغراض عن ثلثى مساحة مبانى 

العقار«.
»وال تسرى على هــذه األمــاكــن أحــكــام المادة 
)13( عــدا الفقـرة األخيـرة منها والــمــادة )14( 
والفقرة األولــى من المادة )15( والفقرة الثانية 
من المادة )68( من القانون رقم 49 لسنة 1977 
فى شأن تأجير وبيع األماكن وتنظيما لعالقة بين 
المؤجر والمستأجر ويصدر بتحديد مواصفات 

اإلسكان الفاخر من الوزير المختص باإلسكان«.

ُتصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة 
المستشار حنفى جــبــالــى، الحكم فــى دعــوى 
ــة الـــمـــادة 26 بــقــانــون  ــوري ــعــدم دســت تــطــالــب ب
األسلحة والذخائر والمادة 375 مكرر من قانون 

العقوبات فى جلسة السبت القادم.
ــون األســلــحــة  ــانـ ــن قـ وتـــنـــص الـــمـــادة 26 مـ
والــذخــائــر الــصــادر بالقانون رقــم 394 لسنة 
1954 والــمــعــدل بــالــمــرســوم 6 لسنة 2012 
المطعون عليها على »استثناًء من أحكام المادة 
)17( مــن قــانــون الــعــقــوبــات ال يــجــوز الــنــزول 

بالعقوبة بالنسبة لــجــرائــم حــيــازة األسلحة 
والذخائر«.

كما تنص الــمــادة )375 مكرر أ( مــن قانون 
العقوبات المطعون عليها »يضاعف كــل من 
الحدين األدنى واألقصى للعقوبة المقررة ألية 
جنحة أخــرى تقع بناء على ارتــكــاب الجريمة 
المنصوص عليها فى مــادة )البلطجة(، ويرفع 
ــحــد األقــصــى لــعــقــوبــتــى الــســجــن والــســجــن  ال
المشدد إلــى المشدد أو السجن إذا ارتكبت 
جــنــايــة الــجــرح أو الــضــرب أو إعــطــاء الــمــواد 
الــضــارة المفضى إلــى مــوت المنصوص عليها 
فى المادة 236 من قانون العقوبات بناًء على 
ارتكاب الجريمة المنصوص عليها فى المادة 

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

وتكون العقوبة اإلعــدام إذا تقدمت الجريمة 
المنصوص عليها فــى الــمــادة 375 مــكــرراً أو 
اقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل 
العمد المنصوص عليها فى الفقرة األولــى من 
المادة 234 من قانون العقوبات. ويقضى فى 
ــوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة  جميع األحـ
مــقــيــدة للحرية تــحــت مــراقــبــة الــشــرطــة مــدة 
مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها بحيث ال تقل 
عن سنة وال تجاوز خمس سنين(، واختصمت 
الدعوى رقم 140 لسنة 36 دستورية، المقامة 

من سمير فاروق، رئيس الجمهورية وآخرين.

 خالد عبدالرحمن

 عادل عبدالله

 إسام خالد

عبدالعال
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حكم قضائى يكشف الحروب )........( داخل التليفزيون المصرى
أصدرته الدائرة 13 ترقيات بمحكمة القضاء اإلدارى بمجلس الدولة 

نائلة فاروق تتفقد اللحوم المعلقة فى كافيتريا الدور السابع 
على هامش حفل تكريم محسن نوح لخروجه على المعاش

تسلمت اإلعالمية د. هويدا فتحى الصيغة 
التنفيذية من الحكم الصادر فى الدعوى رقم 
81088 لسنة 70 ق الـــذى أصــدرتــه الــدائــرة 
13 ترقيات بمحكمة القضاء اإلدارى بمجلس 
الــدولــة برئاسة المستشار خالد أحمد سالم 
إسماعيل نائب رئيس مجلس الــدولــة ورئيس 
المحكمة، والذى قضى بإلغاء القرار الذى كانت 
قد أصدرته اإلعالمية الراحلة صفاء حجازى 
رئيس اتحاد اإلذاعة والتليفزيون سابًقا بإلغاء 
التجديد لإلعالمية د. هويدا فتحى فى منصب 
مدير عام تقييم أداء الشاشة لقطاع التليفزيون، 
وقـــررت الــدائــرة  قــبــول الــدعــوى المقامة من 
د. هــويــدا فتحى ضد كــال مــن رئــيــس الهيئة 
الوطنية لــإلعــالم ورئــيــس قــطــاع التليفزيون 
السابق )بصفتيهما( شكالً وإلغاء القرار مع 
ما يترتب عليه من آثار وإلــزام الجهة اإلداريــة 

بالمصروفات. 
وكشف الحكم أن وجود خصومة سابقة بين 
د. هــويــدا فتحى وبــيــن مــجــدى الشــيــن رئيس 
قطاع التليفزيون السابق كان السبب فى تقديم 
الشين مــذكــرة للجنة الــقــيــادات فــى ماسبيرو 
زعــم فيها أن هــويــدا مقصرة فــى أداء عملها 

سر الخالف بين الشين وقابيل

القصة الكاملة لبيع الكوارع 
والممبار والعكاوى فى ماسبيرو

الشللية والمصالح ونقص الخبرات 
وراء فشل تطوير القناة األولى 

حالة من االستياء الشديد تسود اإلعالميين فى ماسبيرو 
بعد قـــرار تحويل جــزء كبير مــن كافيتريا الـــدور السابع 
بالمبنى إلى سوق لبيع اللحوم الحمراء البلدية والكوارع 

والممبار والكبده والكالوى!!
والسبب فى تلك الحالة هو مــدى االنهيار الــذى وصل 
إليه ماسبيرو والذى كان يعتبر فى عصر من العصور رمز 
لإلعالم وهيبة الدولة المصرية فى مكانة التقل أبــًدا عن 
رئاسة الوزراء، بل وصل ماسبيرو فى أحايين كثيرة إلى أنه 
كان يعتبر جهة سيادية ووزارة من الوزرات السيادية األربعة 

الداخلية والخارجية والعدل واإلعالم.
وهنا نسأل: لماذا وصل الحال بماسبيرو إلى هذه الدرجة 
من االنحدار على يد قياداته؟ ولماذا وصل إلى هذا الحجم 
من التقزيم؟ فبعد أن عــاش ماسبيرو عصورا ذهبية فى 
عهدى الدكتور عبدالقادر حاتم وصفوت الشريف، نجد 
حسين زين رئيس الهيئة الوطنية لإلعالم حاليا لم يترك 
حتى اآلن بصمة واحـــدة فــى أى مــوقــع شغله تــدل على 
أحقيته بهذا المنصب الرفيع؟ وبعد تماضر توفيق وهمت 
مصطفى وسامية صادق تأتى نائلة فــاروق الشهيرة بلقب 
»سيدة االجتماعات األولـــى« والتى حــدث أثناء تواجدها 
بكافيتريا السابع لحضور حفل تكريم اإلعالمى محسن نوح 
لخروجه على المعاش لبلوغه السن القانونية قامت بتفقد 
اللحوم البلدية المعلقة فى الكافيتريا؟! فهل رأيتم إلى أى 
حال وصل هذا المبنى العريق الذى نسخه الزعيم جمال 
عبدالناصر من التليفزيون الفرنسى واستعان بأكبر شركة 
فرنسية عالمية فى ذلك الوقت إلنشائه وأقامه على ضفاف 
نهر النيل الخالد تماما كالتليفزيون الفرنسى الــذى أقيم 
مبناه على ضفاف نهر السين ويشبه ماسبيرو إلى حد بعيد 

تصميم التليفزيون الفرنسى؟!! 
إننى أشعر باألسى لهذا الحال بالمبنى العريق الذى كان 
منارة للعلم والثقافة واإلعالم الهادف والذى نجح فى جذب 
المشاهد المصرى على مدار سنوات طويلة إلى أن ابتاله 
الله تعالى بهذا الجيل المتقزم عديم الرؤية والقدرة على 

المنافسة والتطوير.
وبمناسبة الكالم عن التطوير فهناك لجنة عظمى تسمى 
لجنة التطوير استعان فيها حسين زين رئيس الهيئة الوطنية 
لإلعالم بكل أصدقائه ومدير مكتبه وغيرهم وعكف هؤالء 
على إطــالق قناة مصر األولــى فى فبراير الماضى والتى 
انتهت كــل برامجها نهايات مــأســاويــة فقد وصــل خيرى 
رمضان ببرنامج مصر النهاردة الــذى تم االستعانة بكل 
العاملين فيه من خارج ماسبيرو إلى النيابات والتحقيقات 
ثم إقصائه مع زميلته فى البرنامج رشا نبيل، ومها أحمد 
انتهى بها الحال بعد الفشل الذريع لبرنامج البروموهات 
األول »الــســت هــانــم« إلــى الرحيل عــن قناة مصر األولــى 
وبرنامج »الطباخ« غير موجود على قائمة اهتمامات المرأة 
المصرية بسبب إصرار مقدمه الشيف أحمد المغازى على 
الحديث فى السياسة بين الحين واآلخر والمجامالت فى 
اختيار بعض الضيوف وكثرة األحاديث المملة عن عبقريته 
فى فنون الطبخ، وكريم حسن شحاتة يغرد فى الصحراء 

العريضة بعد منتصف الليل واليشعر به أحد.
والــغــريــب أن أعــضــاء هــذه اللجنة الــخــاصــة بالتطوير 
يتباهون أن كــل الجهات السيادية وفــى مقدمتها الجهة 
األولــى يقوم المسئولون عنها بتهنئتهم على نجاح التطوير 
ــتــى اليــديــر الــشــعــب مؤشر  ــاة مــصــر األولــــى ال ــى قــن وعــل
التليفزيون عنها، ولعل أكبر دليل على كــذب مزاعم هذه 
اللجنة استمرار الرئيس عبدالفتاح السيسى فى انتقاد 
الفشل اإلعــالمــى وعـــدم وصــولــه للمواطن المصرى فى 

الشارع.

أسابيع قليلة تفصلنا عن مرور عام كامل على ما يسمى 
ــى ولقد  بتطوير قنوات ماسبيرو وهــى قناة مصر األول
تعمدت عدم تقييم التجربة على مدار األشهر الماضية 
تــاركــا للتجربة حقها مــن الــوقــت حتى يــكــون التقييم 

موضوعًيا.
أوالً: لست أدرى حتى اآلن األســس التى تم بموجبها 
اختيار القائمين على تجربة التطوير فليس منهم شخص 
واحــد اضطلع بمهمة تطوير قنوات تليفزيونية من قبل 
ونجح فى تجربته واألكثر غرابة أن تجارب هــؤالء فى 
الــقــنــوات الفضائية الخاصة كــانــت تــجــارب متواضعة 
جدا ولم تحقق أى نجاح رغم توافر اإلمكانيات المادية 

والفنية.
ثانًيا: لم يكن هناك أى اعتبار للمضمون البرامجى 
فى فكر القائمين على التطوير بل اعتمد األمر بالدرجة 
األولى على الشكل والديكورات والبث بطريقة الديجيتال 
ــجــودة أمـــا الــمــضــمــون فــلــم يــكــن عــلــى مستوى  عــالــى ال

التجرب.
ثالًثا: لألسف اقتصر دور ماسبيرو المكان والمتمثل 
فى شخص رئيس التليفزيون السابق مجدى الشين على 
ترشيح بعض العاملين للعمل فى برامج التطوير والشىء 
المؤسف أكثر أن الشين اختارهم من المقربين 
منه أوبــــاألدق مــن »شــلــتــه«، أمــا األفــكــار 
والمضمون فقد تم تجنيب الشين ومعه 
كل طاقات ماسبيرو إليمان عميق من 
الجهات القائمة على التطوير بانعدام 
ــة التقنية لدى  ــرؤي الــقــدرة الفنية وال
الشــيــن الـــذى اكتفى بـــدور »عسكرى 
الــدرك« الــذى يكتفى بمتابعة شاشته 
من بعيد جــًدا دون الــقــدرة على نطق 

حرف واحد لتقييم أوتعديل التجربة.
رابًعا: تم االكتفاء بخمس برامج فقط 
الغير وهى بالطبع لم تكن كافية أبدا 
لملء شاشة قناة بحجم القناة األولى 
دون تدعيمها ببعض البرامج الناجحة 
فى القناة األولــى بعد إدخالها ضمن 

منظومة التطوير.
خـــامـــًســـا: كـــــوادر الـــبـــرامـــج لـــم يتم 
اختيارها بعناية وخبرة فى أى مجال 
من المجاالت فمعظمهم - ودون داعى 
لذكر األسماء - قد خرجوا من تجاربهم 
بالقنوات الفضائية بفشل ذريـــع ولم 

يــــتــــركــــوا عـــالمـــة 

فتح ملفات جهة إعالمية كبرى
جهة رقابية مهمة قامت خالل األيام الماضية بفتح ملفات 
رئيس مجلس إدارة جهة إعالمية كبيرة، حيث قــام وفد 
منها وفى سرية تامة بالذهاب عبر السلم الخلفى لمكتب 
رئيس الجهة – أثناء عدم وجوده – وقاموا بالدخول للمكتب 
وتصوير أوراق مهمة للغاية وتكشف »بالوى« خطيرة جًدا.. 
من جانبه قام رئيس الجهة »المسنود« بإقالة رئيس قطاع 
األمن بالجهة وهو برتبة لواء بحجة أنه سمح لهم بالدخول.. 
األسابيع القادمة تشهد تفجير مفاجآت مثيرة فى هذه 
الجهة التى كشفنا »بالويها« بالمستندات مــرات ومــرات 

خالل األشهر الماضية.

مجدى الشين رئيس التليفزيون السابق يتواجد بصورة 
يومية فى مكتب وليد حسن الذى كلفه الشين عندما كان 
رئيس للتليفزيون بتسيير أعمال إدارة التنويهات وهو 

المكتب الوحيد الذى يتردد عليه الشين.
والــســؤال الــذى يطرح نفسه: ما سر العالقة الوطيدة 
بينهما؟ ولماذا التواجد شبه اليومى بمكتب وليد حسن؟ 

أسئلة كثيرة يرددها العاملين بالقناة األولى.
الغريب أن ذلك يتم فى الوقت الذى يرفض فيه الشين 
مجرد زيـــارة مكتب خالد قابيل القائم بتسيير أعمال 
القناة األولــى والــذى استعان فى برامج التطوير بكل من 

استبعدهم الشين من قبل.

وال تــتــواجــد فــى مكتبها لــفــتــرات كثيرة على 
مــدار األسبوع ولم توافق على وجــود سكرتيرة 
وال تتعاون مع الزمالء، وكشف الحكم أن هذه 
اإلدعاءات كانت السبب فى صدور قرار بنقلها 
من وظيفة مدير عام تقييم أداء الشاشة إلى 

درجة كبير.
وكشف الحكم أنه تبين للمحكمة أن ما ورد 
فى مذكرة رئيس القطاع من أسباب قام عليها 
القرار المطعون فيه يناقض الثابت من أوراق 

الدعوى حيث تبين من بيان الحالة الوظيفية 
للمدعية أنه لم يوقع عليها أية جزاءات تأديبية 
ــالوات تشجيعية فــى أعــوام  وحصلت على عـ
1997 و2003 و2010 و2013، وحصلت على 
درجة الماجستير فى إدارة األعمال عام 2009 
ودرجة الدكتوراة المهنية فى إدارة األعمال عام 
2014 وحضرت العديد من الدورات التدريبية، 
وأشــار الحكم إلى أن ملف الدعوى لم يتضمن 
وجود شكاوى من زمالئها تنسب إليها التقصير 

أو اإلهمال وعدم التعاون فى العمل.
من ناحية أخــرى، أوضــح الحكم عدم صحة 
ما زعمته رئيس اإلدارة المركزية لمكتب رئيس 
قطاع التليفزيون »رانـــده ســالم« فى المذكرة 
ــى رئــيــس اإلدارة المركزية  المقدمة منها إل
ــالء حــافــظ«  للشئون الــقــانــونــيــة بــالــقــطــاع »عـ
ــة  ــدوره بإحالتها للنيابة اإلداريـ ــذى قــام بـ والـ
)الــقــضــيــة 176 لسنة 2016(، حــيــث زعمت 
مقدمة المذكرة أنها لم تتمكن من التواصل مع 
د. هويدا بصفتها مدير عام تقييم أداء الشاشة 
وهــو مــا تسبب فــى عــدم سير العمل بطريقة 
منتظمة بسبب إغالق المكتب، حيث أكد الحكم 
أن الثابت من أوراق الدعوى أن مدير عام تقييم 
أداء الشاشة كانت متواجدة بشكل منتظم داخل 
مكتب نائب رئيس القطاع كما أنها كانت تحضر 
للمبنى لتسجيل حلقات برنامجا »أوراق على 
الهواء« وهو ما كان يسهل عملية التواصل معها.

ودللت المحكمة على عــدم صحة إدعــاءات 
»رانــده« و»حافظ« بأن د. هويدا قدمت طلبين 
لتجديد مكتبها المغلق فى 12 فبراير 2012 
و12 يونيو 2012 ولــم يتم الــرد عليها ولــم تتم 
االستجابة لشكواها من سوء حالة األرضيات 
والحوائط كما لم يتم االستجابة لطلبها بتوفير 
15 موظًفا للعمل معها فى اإلدارة وهو ما كان 
يدفعها لممارسة مهام عملها من داخل مكتب 

نائب رئيس القطاع.

وبعد كل ماسبق وبدال من إقالة هذه القيادات الفاشلة، 
نجد أن ماسبيرو تحول إلى سوق كبير لبيع اللحوم والكوارع 
والكبده والممبار وليحمل العاملون شنط اللحوم المليئة 

بالزفارة من سوق ماسبيرو إلى منازلهم لطبخها وأكلها!!
ولذلك نسأل: إلــى متى ستظل الجهات السيادية 

ــفــرض رجــالــهــا  الــمــتــصــارعــة فــيــمــا بــيــنــهــا ل
تتصارع على رجل الدولة المريض المسمى 

بماسبيرو؟
ياسادة: أقيلوا كل من ثبت فشله وعدم 
جــدارتــه بمكانه ولــم يقدم شــىء يستحق 
عليه منصبه وراتــبــه الــمــقــدر بعشرات 
اآلالف من الجنيهات شهرًيامن دم الشعب 
المصرى دافع الضرائب وأفسحوا المجال 
لــكــل مــن يمتلك رؤيـــة وآلـــيـــات النتشال 
ماسبيرو مما هــو فيه بــدال مــن إهانته 
أكــثــر مــن ذلــك بتحويله - كما هــو مقرر 
طبقا لــمــصــادرنــا - إلـــى ســـوق للخضار 
والــفــاكــهــة لينافس ســوق الــعــبــور بعد أن 
أصبح ينافس »المدبح« حاليا فى أسعار 
الكوارع والممبار، ولتنتهى هذه المأساة 
التى يتهكم فيها اإلعالميين على قيادات 
ماسبيرو بتسميتها بالمعلم عكوة والمعلمة 
حسنية تجار الخضار فــى فيلم الفتوة 

وغيرها!!

واحدة ناجحة يتم االستشهاد بها عند اختيارهم لتجربة 
بحجم تطوير القناة األولى.

سادًسا: تم التركيز على مجموعة من تنويهات البرامج 
وتكثيف إذاعتها بشكل أثــار استياء المشاهدين وأتى 

بعكس الهدف المرجو تماًما.
ــا: مــضــمــون الــبــرامــج كـــان أبــعــد مــا يــكــون عن  ــًع ســاب
اهتمامات المشاهد وتجسد ذلــك بوضوح فى برنامج 
»الــســت هــانــم« الــتــى اعــتــمــدت على تقديم أنــمــاط من 
اهتمامات النساء أبعد ماتكون عن اهتمامات المرأة 

المصرية.
ثامًنا: لم يضف البرنامج الدينى »طريق الحياة« شىء 
يذكر لتعديل الخطاب الدينى بل اعتمد على مناقشة 
ــر بسطحية غــريــبــة مــعــتــمــًدا عــلــى شــكــل ومــالبــس  األمـ
مقدم البرنامج دون جسارة فى طرح الموضوع واقتحام 
المناطق الشائكة فيه، واألغــرب أنه عندما تقرر تعديل 
مسار البرامج تم اختيار سعد الدين الهاللى لتقديمه 
وهو الذى أثارت تصريحاته وأرائه موجات غضب عارمة 

لدى المواطن المصرى.
تاسًعا: حدث والحرج عن البرنامج الرئيسى للتطوير 
ــاره مــن مشكالت انتهت  وهــو »مــصــر الــنــهــاردة« ومــا أثـ
بمقدمه خيرى رمضان إلى ساحات النيابة والقضاء ثم 
استبعاده تماًما هو وزميلته رشا نبيل من تقديم البرنامج 
وإسناده إلى مجموعة »صباح الخير يا مصر« التى يعتمد 
اختيار أعضائها على الثقة أكثر منه بكثير من االعتماد 
على الخبرة والكفاءة والدليل على مانقوله أن البرنامج 
وبعد تغيير رمضان ورشــا أصبح أســوأ بكثير مما كان 
عليه من وضــع ســىء ولــم يترك أى أثــر لــدى المشاهد 
العادى وليست له جماهيرية على اإلطــالق فى الشارع 
المصرى، وتــحــول إلــى »مكمل« لنشرة أخــبــار التاسعة 

مساًءا.
واآلن.. وبعد تغيير رئيس التليفزيون وتكليف نائلة فاروق 
بالمهمة وبعد مرور أكثر من شهرين على توليها المنصب 
تكتفى بعقد االجتماعات بشكل شبه يومى ويمتد تواجدها 
مع العديد من القيادات إلــى الساعات األولــى من صباح 
اليوم التالى دون أى طائل أوجــدوى اللهم إال مايتردد فى 
الكواليس عن برنامج يتم اإلعداد له عن إنجازات الرئيس 
عبدالفتاح السيسى وهــو مــا نجزم مــن خــالل معلومات 
مصادرنا أنه سيخرج بصورة روتينية أبعد ما يكون عن غزو 
عقل المواطن العادى بما أنجزه الرجل على أرض الواقع 
ــرارًا  والـــذى يعجز اإلعـــالم المصرى كما ذكــر الرئيس م

وتكرارًا عن توصيله لرجل الشارع العادى. 
الــبــرنــامــج الــثــانــى الـــذى تعكف عــلــى إنــجــازه سيدة 
االجتماعات األولــى بماسبيرو نائلة فــاروق هو برنامج 
مسابقات فــورمــات عالمية وهــو لــألســف أيــضــا وكما 
تكشف مصادرنا سيخرج فى صــورة مشوهة من تلك 

الفورمات.
وكما نرى اليــزال تطوير ماسبيرو يخرج من 
نفق مظلم إلــى نفق أكثر ظــالًمــا النعدام 
الرؤية لدى القائمين عليه وعلى تطويره من 
كل مايهم المواطن المصرى البسيط وعدم 

اإللمام بوسائل طرحه إعالمًيا.

لماذا وصل الحال بماسبيرو إلى هذه 
الدرجة من االنحدار على يد قياداته ؟!

هويدا
الشين

نائلة

 محمد طرابيه



باألرقام: الخماسى األغلى فى المالعب العالمية

احتل النجم الدولى المصرى محمد صالح المركز الرابع فى 
قائمة أكثر العبى العالم قيمة تسويقية، وذلك وفًقا لموقع 

»ترانسفير ماركت« العالمى المتخصص فى القيم التسويقية 
لالعبى كرة القدم، حيث احتفظ هداف فريق ليفربول اإلنجليزى 

بقيمته التسويقية فى آخر تحديث أجراه الموقع العالمى.حيث 
بلغت 150 مليون يورو »1،3 مليار جنيه مصرى تقريبًا«. 

وضمت القائمة الفرنسى كيليان مبابى نجم باريس سان جيرمان 
الفرنسى  بـ»200 مليون يورو«، ثم البرازيلى نيمار نجم 

باريس سان جيرمان الفرنسى بـ»180« مليون يورو، وبعدهما 
األرجنتينى ليونيل ميسى العب برشلونة اإلسبانى بـ»160 

مليون يورو« ثم النجم األسطورى المصرى محمد صالح  نجم 
ليفربول اإلنجليزى بـ»150« مليون يورو، وحل النجم اإلنجليزى 

هارى كين العب توتنهام اإلنجليزى فى المركز الخامس 
بـ»150« مليون يورو. 

تألق »مبابى« فى كأس العالم ومع باريس سان جيرمان ساهم  فى ارتفاع قيمته السوقية ألكثر من 200  مليون يورو ¿ نيمار يحتل المركز الثانى بـ»180« مليون يورو  ¿ ميسى 
يعود للقائمة تقدر ب 160 مليون يورو ¿ محمد صالح  فى المركز الرابع بـ»150« مليون يورو ¿ هارى كين فى المركز الخامس بعد حصوله على لقب الهداف فى مونديال روسيا

 مبابى: المراهق األغلى  وقاهر الكبار

 ميسى: اإلنجازات 
تتحدث عن نفسها

 صالح: الملك الفرعونى

 هارى كين: األميرالذهبى

تخطى العديد من أبرز العبى العالم وعلى رأسهم رونالدو 
وميسى قيمته السوقية وصلت إلى 150 مليون يورو

ريال مدريد يـُجهز 140 مليون يورو من أجل التعاقد ورغم قلة 
المبلغ  إالَّ أنه سيكون العرض األكبر فى تاريخ النادى الملكى

 نيمار: األغلى فى التاريخ
باريس سان جيرمان يسعى للحصول على 300 مليون يورو حال طلبه الرحيل توقعات بانتقاله لصفوف ريال مدريد بشرط أن يصبح األغلى أجرًا فى العالم  
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كيليان مبابى لوتين )مواليد 20 ديسمبر 1998( 
هو العب كرة قدم فرنسى يلعب فى مركز الهجوم مع 
نادى باريس سان جيرمان الفرنسى ومنتخب فرنسا 
لكرة الــقــدم، وفــى ســن التاسعة عشرة تــم تصنيفه 

كأفضل العب شاب فى العالم.
انتقل مبابى إلى باريس سان جيرمان على سبيل 
اإلعــارة من موناكو مع إلزامية الشراء فى الموسم 
التالى بمبلغ 180 مليون ليصبح أغلى مراهق بالعالم، 

وثانى أغلى العب فى العالم.
فى سن الثامنة عشر فقط  حقق كل هذه اإلنجازت 
حيث فــاز مع ناديه بالثالثية المحلية من الــدورى 
والكأس وكأس الرابطة وترشح لجائزة أفضل العب 
فى أوروبا عن أدائه الرائع فى موسم 2016–2017 
بالدورى الفرنسى ودورى أبطال أوروبا، وحصل على 
المركز الثامن ، كما حصل على جائزة الفتى الذهبى 
فى نفس الموسم، كما ترشح لجائزة الكرة الذهبية 

2017 وحصل على المركز السابع. 

لعب مبابى أول مباراة دولية له مع منتخب فرنسا 
فى مــارس 2017، وسجل هدًفا أمــام بيرو ليصبح 
أصغر العب فرنسى يسجل هدًفا فى كأس العالم 
ــزة أفضل  ـــ19 كــمــا حــصــل عــلــى جــائ ــ وهـــو بــســن ال

العــب شــاب عــن أدائـــه خالل 
البطولة. 

وذكــرت تقارير عن 
إمــكــانــيــة انتقاله 
لــصــفــوف ريـــال 
ــكــن  ــد ول ــ ــدري ــ م
بـــــــشـــــــرط أن 
ــح األغــلــى  يــصــب

ــى الــعــالــم   أجــــــًرا فـ
ــى على  ــاب ــحــصــل مــب وي

353 ألــف يــورو أسبوعًيا 
ــه اإلجــمــالــيــة  ــروت وُتـــقـــدر ث

بمبلغ 82 مليون دوالر.

ليونيل ميسى العب كرة قدم أرجنتينى يلعب حالًيا مع نادى برشلونة 
اإلسبانى و المنتخب األرجنتينى، يعتبر أحد أفضل العبى كرة القدم فى 
جيله، بل وحتى ُيصّنف أنــه من بين األفضل تاريخًيا حيث رُشــح عدة 
مرات لجائزة الكرة الذهبية وأفضل العب كرة قدم فى العالم وهو بسن 
20 و21 وفاز بهما بسن 22. وهو صاحب سجل أكثر األهداف فى عام  

واحد حيث سجل 91 هدًفا فى عام 2012.
بــدأ ميسى بلعب كــرة القدم فى سن مبكرة وسرعان ما تم اكتشاف 

قدراته على يد برشلونة، وغادر روساريو القائمة على فريق شباب نيولز 
أولد بويز فى عام 2000 وانتقل مع عائلته إلى أوروبا، كما عرض برشلونة له 

العالج لنقص هرمونات النمو. 
وكــان ميسى هــداف كــأس العالم للشباب تحت 20 

سنة 2005 برصيد ستة أهداف، من بينهم اثنان فى 
المباراة النهائية، بعد ذلــك بوقت قصير، أصبح 

العًبا مهًما وأساسًيا فى المنتخب األرجنتينى، 
فى عــام 2006، أصبح أصغر أرجنتينى يلعب 
فــى بطولة كــأس العالم لكرة الــقــدم وحصل 
على الميدالية الفضية فى بطولة كوبا أمريكا 
فى العام التالى، فى عام 2008، فى بكين، 
فــاز بــأول ألقابه الدولية، وهــى الميدالية 
الذهبية األولمبية، مع المنتخب األرجنتينى 
األولمبى، أهم إنجازتة مع المنتخب األول 
منتخب األرجنتين قيادتة للمباراة النهائية 
فى بطولة كأس العالم عام 2014 التى 
ــل لــكــن المنتخب  ــرازي ــب أُقــيــمــت فــى ال
األرجــنــتــيــنــى اكــتــفــى بــالــمــركــز الثانى 

والميدالية الفضية بعد الخسارة أمام المنتخب األلمانى 
بنتيجة 0–1.

سجل ليونيل ميسى خالل عام 2018 فقط 50 هدًفا 
خــالل 52 مــبــاراة لمنتخب األرجنتين وبرشلونة، 

وفــى هــذا الــعــام أيــًضــا سجل صــاحــب الـــ31 
عاًما هدفين أو أكثر فى كل مباراة 7 مرات، 
وسجل مــرة واحــدة فى 3 مناسبات فقط، 
باختصار ال يسجل ميسى مرة واحدة فى 

المباريات إال نادرًا.
ــدورى  تــصــدر ميسى جـــدول تــرتــيــب الـ

اإلسبانى الموسم الماضى برصيد 34 هدفا 
وقــدم 12 تمريرة حاسمة، وقد خلق 82 فرصة لزمالئه فى الفريق 

و269 تمريرة أيضا، مع معدل مراوغات 5.6 لكل 90 دقيقة طوال الموسم، 
وفى مارس الماضى سجل الهدف رقم 600 فى مسيرته، من خالل ركلة حرة 

نفذها بشكل مبدع فى شباك أتلتيكو مدريد.
ميسى هو األكثر تسجياًل فى مستوى الدوريات األوروبية الكبرى خالل 
الموسم الماضى بـ34 هدفا، لذلك حصد جائزة الحذاء الذهبى للمرة 
الخامسة فى مسيرته واألكثر تسجياًل فى كل البطوالت 45 هدفا، بفارق 
هدف وحيد عن محمد صالح نجم ليفربول وكريستيانو رونالدو نجم 

ريال مدريد.

»شعورك إيه وانت بتلعب جمب توتى 
وبعدين تيجى تلعب مــعــانــا«.. الجملة 
ــا ســعــد ســمــيــر العــب  ــه ــال ــقــة ق ــســاب ال
األهــلــى ومنتخب مصر كدعابة لزميله 
محمد صــالح عندما كــان األخير محترًفا 
فــى صفوف رومـــا، ولــم يكن سمير أو ماليين 
المصريين، يتوقعون أنــه بعد عامين مــن دعابته 
سيصبح »صــالح« ضمن األفضل واألغلى فى العالم 

ويفتخر أى العب بمشاركته فى الملعب.
يعتبر محمد صــالح الــالعــب الــعــربــى واألفــريــقــى 
الوحيد الذى تواجد ضمن قائمة أغلى 10 العبين فى 
العالم، التى غــاب عنها النجم البرتغالى 
ــجــم فــريــق  ــيــانــو رونــــالــــدو ن كــريــســت
يوفنتوس اإليــطــالــى، الـــذى جــاء فى 
المركز الــســادس عشر. حيث بلغت 

قيمته 100 مليون يورو. 
ــارق كبير  ــف ــوق »الـــفـــيـــرارى« ب ــف وت
على السنغالى ســاديــو مــانــى زميله 
فى صفوف ليفربول، والجابونى بيير 
إيميريك أوباميانج مهاجم أرسنال اإلنجليزى، 
أقرب مالحقيه فى قائمة أكثر الالعبين األفارقة قيمة 
تسويقية، حيث بلغت قيمتهما 75 مليون يورو فى 

المركزين 30 و31 عالمًيا.
ــيــد 15 يونيو  مــحــمــد صـــالح مــوال
1992، يلعب فى مركز الجناح األيمن 
مع  ليفربول اإلنجليزى ومنتخب 
مــصــر ولــقــبــه الــبــعــض بالملك 

الفرعونى.
ــد مــن  ــ ــديـ ــ ــعـ ــ ــد الـ ــصــ حــ
ــرزهــا جــائــزة  الــجــوائــز أب

أفضل العب فى انجلترا 2018 وجائزة أفضل هدف 
فى الموسم 2018، وجائزة االتحاد األفريقى ألفضل 
العــب فى أفريقيا لعام 2017 وجــائــزة أفضل العب 
أفــريــقــى بــواســطــة الــــ»بـــى. بـــى. ســـى« لــعــامــى 2017 
و2018، وجائزة بوشكاش وأفضل العب فى الــدورى 

اإلنجليزى لعام 2018.
وبعد تجارب احترافية شهدت نجاحات عديدة 
ــا  فــى صــفــوف بـــازل الــســويــســرى وفيورنتينا وروم
اإليــطــالــيــان وتشيسلى اإلنــجــلــيــزى، انــضــم صالح 
عام 2017 لنادى ليفربول بصفقة بلغت 42 مليون 
يورو باإلضافة إلى 8 ماليين يورو كحوافز ليصبح 
حينها أغلى العب عربى وأفريقى عبر التاريخ وثانى 
أغلى العب فى تاريخ النادى، وحقق معهم موسًما 
قوًيا للغاية حيث اختير 3 مرات كالعب الشهر فى 
الدورى اإلنجليزى ونجح فى تسجيل 43 هدًفا خالل 
موسم واحــد ليصبح أحد أكبر هدافى الفريق من 

حيث عدد األهداف فى موسم واحد.
نجح مع المنتخب المصرى فى التأهل للمباراة 
النهائية  لكأس األمم األفريقية 2017 وتم اختياره 
ضمن التشكيلة المثالية لكأس األمــم األفريقية 
2017 وشارك أيًضا بشكل فعال فى تأهل المنتخب 
المصرى لكأس العالم 2018 بعد غياب منذ كأس 

العالم 1990
وجــاء ترتيب القيمة السوقية لمحمد صــالح فى 
المركز الرابع عالمًيا، حسب التقرير الــدورى لموقع 
»CIES Football Observatory«، وتخطى 
العديد من أبرز العبى العالم، وعلى رأسهم نجم الكرة 
العالمية فــى الــســنــوات العشر األخــيــرة، كريستيانو 
رونــالــدو، ووصلت القيمة السوقية له إلــى مبلغ 150 

مليون يورو.

ــارى إدوارد كين هــو العــب كــرة قدم  هـ
إنجليزى يلعب فى مركز الهجوم مع نادى 
توتنهام اإلنجليزى والمنتخب اإلنجليزى، 
ولقبه البعض باألمير نظًرا لتشابه اسمه 

مع األمير هارى.
كين تم اختياره كأفضل العــب شاب 
فى انجلترا وأنهى موسمى 2015–2016  
و2016–2017 بجازة الحذاء الذهبى، 
وساعد توتنهام فى التأهل لدورى أبطال 
ــا فى كلتا المناسبتين، سجل أكثر  أوروب
مــن 100 هــدف لتوتنهام، وهــو اآلن فى 
المركز التاسع فى قائمة أفضل هدافى 

الفريق عبر التاريخ. 
ــا فــى أول مشاركة  ســجــل هــدًف
ــارس  ــه فـــى 27 مـ ــة لـ ــيـ دولـ

ــى الــفــريــق الــمــشــارك فى  2015 وتـــم ضــمــه ف
بطولة أمــم أوروبـــا 2016، وصنفته الجارديان 
بأنه خامس أفضل العــب كــرة قــدم فــى العالم 
لــعــام 2017 و فــى كــأس الــعــالــم 2018 تصدر 
قائمة هدافى البطولة؛ حيث أحــرز 6 أهــداف 
مع منتخبه انجلترا والذى ساعدهم للوصول إلى 

نصف النهائى.
موقع »ديفنسا سنترال« اإلسبانى يقول أن 
ريال مدريد ُيجهز مبلًغا قدره 140 مليون يورو 
من أجل التعاقد مع هارى كين ورغم قلة المبلغ، 
إاَلّ أنه سيكون العرض األكبر فى تاريخ النادى 
الملكى والــذى سيتخطى قيمة صفقتى كل من 
البرتغالى كريستيانو رونالدو والويلزى جاريث 
بيل واللذان تخطت قيمة صفقتيهما ما يقرب 

من 100 مليون يورو.

نيمار دا سيلفا ، يلعب فــى مركز الجناح 
ــوف نــــادى بـــاريـــس ســان  والــهــجــوم فـــى صــف

جيرمان الفرنسى ومنتخب البرازيل.
انضم إلى باريس سان جيرمان فى الثالث 
ــا مــن نــادى  ــادًم مــن أغسطس عــام 2017  ق
برشلونة اإلسبانى بعد 
أن قام 

النادى الباريسى بدفع قيمة الشرط الجزائى 
فى عقده مع البارسا والبالغ 222 مليون يورو، 
ليصبح بالتالى أغلى العب فى تاريخ كرة القدم 

على اإلطالق. 
انضّم إلى نادى برشلونة اإلسبانى فى صيف 
2013 قادًما من سانتوس البرازيلى الذى فاز 
معه بجائزة أفضل العب فى أمريكا الجنوبية 
مرتين، ومع البارسا فاز بالثالثية التاريخية 
ــأس الملك  ــدورى اإلسبانى و ك التى تشمل الـ
ــا موسم 2014–2015،  و دورى أبــطــال أوروبـ
وفـــاز بعدها بالثنائية المحلية فــى الموسم 
الموالى وخالل مشواره مع الفريق الكتالونى 

حاز على المركز الثالث فى سباق كرة الفيفا 
الذهبية عام 2015، لينتقل بعدها إلى باريس 
ســـان جــيــرمــان وخـــالل مــوســمــه األّول حقق 
ثالثية محلية تمّثلت فى كأس الرابطة والدورى 
والكأس كما اختير كأفضل العب فى الدورى 

الفرنسى.
بحسب تقارير صحفية فــإن ســان جيرمان 
سيسعى للحصول على 300 مليون يورو بحال 
طلب نيمار الرحيل بخالف الراتب المرتفع 
لالعب الــذى يتقاضى 30 مليون يــورو سنوًيا 
خالية من الضرائب وبالتالى لن يكون التعاقد 

مع نيمار بالسهولة التى يتوقعها البعض.

األكثر تسجياًل فى 
مستوى الدوريات 
األوروبية الكبرى 

خالل الموسم 
 الماضى

بـ34 هدًفا

 إعداد: عادل عبدالله



الكوافير يجمع نجمى 
القطبين

»دالية« تكشف حب ظهير 
الزمالك لوالدته 

 فتوح ينضم لنجوم
BMWالـ

انتشرت صــورة خــال الساعات الماضية 
ــتــواصــل االجــتــمــاعــى لنجمى  ــع ال عــلــى مــواق
الــزمــالــك واألهـــلـــى مصطفى فتحى وسعد 

سمير، خال وجودهما فى »صالون حاقة«.
وداعبت جماهير األهلى والزمالك الاعبان 
مــن خــال التعليقات، خــاصــة أن مصطفى 
فتحى كان له هدًفا شهيًرا فى مرمى األهلى 
بعد مراوغة سعد سمير فى نهائى كأس مصر 
عام 2017، الذى انتهى بفوز الزمالك بثاثة 
أهداف مقابل هدف، ونجح فى اقتناص لقب 

البطولة.

يحرص عبدالله جمعة صانع ألعاب الفريق 
األول لكرة القدم بنادى الزمالك، على ارتــداء 
»دالية« تحمل صورته مع والدته، كنوع من أنواع 
التفائل، وينتمى عبدالله جمعة وشقيقه صالح 

جمعة العب األهلى إلى محافظة سيناء.
ــارة   ويــحــرص العــب الــنــادى األبــيــض على زي
عائلته هناك بين الحين واآلخــر عندما يحصل 
على إجازة من التدريبات، وتألق عبدالله جمعة 
مع الزمالك هــذا الموسم بشكل الفــت للنظر، 
رغــم عــدم مشاركته فى مركزه األصلى كصانع 
ألعاب، حيث يعتمد عليه السويسرى كريستيان 

جروس فى مركز الظهير األيسر.

قام أحمد فتوح الظهير األيسر لفريق الكرة 
األول بنادى الزمالك بشراء سيارة جديدة ماركة 

BMW خال األيام الماضية.
وكــان الاعب يمنى النفس بشراء سيارة من 

هذه الفئة، وهو ما تحقق بالفعل.
ويغيب فتوح عن المشاركة مع الزمالك هذا 
الــمــوســم، حيث اعتمد السويسرى كريستيان 
جروس المدير الفنى للقلعة البيضاء على بهاء 
مجدى فى الجبهة اليسرى بداية الموسم، قبل 
أن يتولى عبدالله جمعة صانع ألــعــاب الفريق 
األبيض مهمة قيادة هذه الجبهة فى ظل تألقه 

فى هذه المهمة.
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تمرد »المظاليم« يضاعف الضغوط على إدارة األهلى 

:» محسن صالح فى حوار لـ»

أجيرى مختلف عن كوبر.. والحكم على السارتى يحتاج بعض الوقت
التاريخ يدعم الدراويش قبل معركة 

مجموعات »دورى األبطال«
ال يختلف أحد على أن قرعة دور الـــ16 )المجموعات( لبطولة 
دورى أبطال أفريقيا لم تخدم فريق النادى اإلسماعيلى، وذلك 
بعدما أوقعته ضمن المجموعة الثالثة والــتــى تضم إلــى جــواره 
فــرق مازيمبى الكونغولى واألفريقى التونسى والــنــادى الرياضى 
القسنطينى الجزائرى، وهى المجموعة األصعب على اإلطاق فى 

دور المجموعات.
ورغم صعوبة مجموعة الدراويش بدورى أبطال أفريقيا،  إال أن 
الفريق األصفر يمتلك رقًما مميًزا يتفاءل به عندما يقع مع مازيمبى 

بمجموعة واحدة.
وسبق أن خاض فريق اإلسماعيلى مواجهة قوية ضد مازيمبى 
بمسماه القديم »إنجلبير«، فى نهائى كأس أفريقيا لألندية البطلة 
موسم 1969، وحسم الــدراويــش اللقب األفريقى األول لألندية 

العربية والمصرية.
وبالنسبة لفريق األفريقى فقد تواجه اإلسماعيلى مع الفرق 
التونسية 16 مرة فاز فى 10 وتعادل 2 وخسر ٤ األمر الذى يعكس 

تفوق الدراويش. 
ــه اإلســمــاعــيــلــى فــريــق الـــنـــادى الــريــاضــى  ــم يــســبــق أن واجــ ولـ
القسنطينى الجزائرى، ولكنه لعب ضد األفريقى التونسى فى 5 

مواجهات سابقة، ولم يذق الدراويش فى أى منها طعم الهزيمة.
ــدة مــن الــعــوامــل التى  وستكون تلك الخلفيات التاريخية واحـ
سيعتمد عليها الــجــهــاز الفنى لإلسماعيلى بــقــيــادة البلجيكى 
سيدومير يانوفيسكى من أجل االستعداد بشكل قوى لبدء مشوار 
الفريق فى دور المجموعات بالبطولة األولى لألندية على مستوى 

القارة السمراء.
ويحاول البلجيكى يانوفيسكى تحفيز العبى فريقه ورفع روحهم 
المعنوية من خال تذكيرهم باألفضلية التاريخية التى يتمتعون 
بها أمــام أهــم فريقين فى المجموعة، مطالًبا إياهم بتأكيد تلك 
األفضلية فــى النسخة الحالية مــن البطولة والــتــى تشهد عــودة 

الدراويش للمشاركة القارية بعد سنوات طويلة من الغياب.
وتجدر اإلشــارة إلى أن فريق اإلسماعيلى سيفتتح مشواره فى 
دور المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا بمواجهة مازيمبى 

الكونغولى بمعقل األخير أحد أيام 11 أو 12 أو 13 يناير الجارى.

¿ ما رأيك فى مسابقة الدورى فى الموسم 
الحالى؟

ــوى جــًدا  ــدورى الــمــوســم الــحــالــى قـ ــ - الـ
وأصــبــح هــنــاك فــرق أخـــرى تنافس األهلى 
والزمالك أمثال بيراميدز وكذلك اإلسماعيلى 
الذى سيكون له بصمة قوية فى ظل مشاركته 
فى بطولة دورى أبطال أفريقيا والتى تكسب 

العبيه خبرات كبيرة.
ــى الــفــتــرة  ــى فـ ــلـ ــى أداء األهـ ــا رأيـــــك فـ ¿ ومــ

األخيرة؟
- ال شك أن النادى األهلى كان يمر بفترة 
سيئة جــًدا والتى أدت بــدورهــا إلــى خسارة 
لقب دورى أبطال أفريقيا عقب الهزيمة من 
الترجى التونسى بأربعة أهـــداف دون رد، 
وكذلك وداع البطولة العربية بعد التعادل مع 

فريق الوصل اإلماراتى.
¿ وهـــل تـــرى أن األهــلــى اســتــعــاد تــوازنــه بعد 

سلسلة النتائج اإليجابية األخيرة؟
- األهــلــى انتفض قلياً ولكن حتى اآلن 
ــم يــصــل إلـــى مــســتــواه الــمــعــروف والــفــريــق  ل
والاعبين لديهم المزيد من أجــل تحقيقه 

واألهــم عدم االلتفات إلى الماضى من أجل 
المنافسة على البطوالت المقبلة ســواء فى 

الدورى أو الكأس أو دورى أبطال أفريقيا.
ــى الــمــدرب  ــارتـ ¿ ومــــا رأيــــك فـــى مـــارتـــن السـ

الجديد لألهلى؟
المدرب دائًما يتم تقييمه من خال أدائه 
مع الفريق وتقديم كشف حساب فى نهاية 
كل موسم عن مــاذا قــدم؟ ســواء من بطوالت 
أو تصعيد العبين أو تغيير خطة وتطوير أداء 
وغيرها من هذه األمــور، لذلك ال يمكننى أن 

أطلق حكًما على السارتى إال بعد فترة من 
عمله مع الفريق األحمر.

 ¿ وماذا ينقص األهلى من وجهة نظرك؟
- األهلى يحتاج لتدعيم الفريق باعبين 
سوبر وهو ما حدث فى ضم بعض الاعبين، 
ــكــون هــنــاك تــدعــيــمــات أخــرى  ويــجــب أن ي
خصوًصا وأن الموسم ال يزال طوياً ويجب 
ــقــاب إذا أراد  المنافسة بــقــوة لحصد األل

المنافسة.
¿ ولماذا تعرضت النتقاد حاد من جماهير 

األهلى؟
- انتقدت بعض الاعبين بشكل شخصى 
مــن خـــال صفحتى عــلــى مــوقــع الــتــواصــل 
االجــتــمــاعــى »تــويــتــر«، ولــكــن الجماهير لم 
ــى بــشــكــل كبير  ــن ــدت ــق ــت يــعــجــبــهــا ذلــــك وان

وهاجمتنى.
¿ هل يحزنك ذلك؟

- ال أشغل بالى بالحديث فــى مثل هذه 
األمــــور، أنـــا أقـــول مــا أريـــد عــلــى صفحتى 

الشخصية ولى مطلق الحرية فى ذلك.
¿ ومـــا رأيــــك فـــى أداء أجـــيـــرى مـــع منتخب 

مصر؟
- أجــيــرى طــور أداء المنتخب المصرى 

بشكل كبير وتــجــلــى ذلـــك فــى الــعــديــد من 
المباريات التى خاضها مع الفراعنة وكان 
هناك أداء هجومى من الاعبين وتطوير فى 

خطط اللعب بشكل ملحوظ.
ــيــــن كــوبــر  ــنــــاك اخــــتــــاف بـــيـــنـــه وبــ ¿ هــــل هــ

المدرب السابق؟
ــد من  ــدي ــع ــان هــنــاك ال ــ - بــكــل تــأكــيــد ك
االختافات والتى ظهرت فى المباريات التى 

خاضها الفراعنة تحت القيادة المكسيكية.
¿ هــل هــنــاك العبين يستحقون االنضمام 

للمنتخب من وجهة نظرك؟
- الــجــهــاز الفنى يختار الاعبين وفًقا 
الحتياجاته الفنية وال أحــد يستطيع تقييم 
األمر إال من خال أداء الاعبين والتدريبات 
ــور األخـــرى التى يحددها  وغيرها مــن األمـ

الجهاز الفنى والجهاز المعاون له.
ــا رأيــــك فــى أداء حــســيــن الــشــحــات مع  ¿ ومـ

العين اإلماراتى؟
- العب جيد جًدا ولكن يهتم بأمور أخرى 
غير كرة القدم من خال االحتفال باألهداف 
وللمرة الثانية شاهدته يقوم ببعض اإلشارات 
ــل هذه  الــخــارجــة عــن الـــروح الــريــاضــيــة، وك

األمور تنتقص منه وتقلل من احترافيته.

سيناريو رحيل كوليبالى مأزق جديد يواجه لجنة التعاقدات

تحديات بالجملة تنتظر 
رمضان صبحى فى تجربته 

الجديدة مع األهلى
ــادى  ــنـ ــل إدارة الـ ــ ــواص ــ ت
األهلى تحركاتها فى سبيل 
تعزيز صــفــوف فــريــق الكرة 
األول بالنادى، حيث نجحت 
مؤخًرا فى استعادة خدمات 
رمضان صبحى العب الفريق 
السابق والــذى كــان محترًفا 
فى صفوف فريق هيدرسفيلد 

اإلنجليزى.
وانضم رمضان إلــى صفوف 
ــلـــى بـــدايـــة مـــن يــنــايــر  األهـ
ــارة  الــجــارى على سبيل اإلع
لمدة 6 أشهر قابلة للتجديد 
لموسم إضافى، ورغم اآلمال 
الكبيرة التى تعقدها جماهير 
الــنــادى األهــلــى على صفقة 
رمضان صبحى، إال أن الطريق 
أمام الالعب البالغ 24 عاًما لن 
يكون مفروًشا بالورود، حيث 
سيواجه الالعب الشاب عدة 
عقبات فى سبيل إثبات ذاته 

مع الفريق األحمر.
ــى  ــت ــات ال ــديـ ــحـ ــتـ أول الـ
سيواجهها رمــضــان صبحى 
تتمثل فــى افتقاده لفورمة 
ــدم  الـــمـــبـــاريـــات، بــســبــب ع
مـــشـــاركـــتـــه بـــانـــتـــظـــام فــى 
مــبــاريــات هيدرسفيلد منذ 

بداية الموسم الحالى.
ــر رمـــضـــان مع  ــه ــظ ولــــم ي
ــى 4  ــوى فـ ــ هــيــدرســفــيــلــد س
مــبــاريــات فقط منذ بداية 
الموسم، حيث اعتمد عليه 
المدرب فى المباريات األربعة 
كبديل وبلغ مجموع الدقائق 
ــارك فيها 75 دقيقة  التى ش

فقط.
وسيواجه رمــضــان صبحى 
ــة مـــن بعض  ــرس مــنــافــســة ش
العبى األهلى الذين يلعبون 
فى نفس مــركــزه، مثل مؤمن 
زكريا وأحمد حمودى وإسالم 

محارب ومحمد شريف.
ــان  ــض وســتــكــون أســـهـــم رم
ــدى الــجــهــاز الفنى لألهلى  ل
متساوية مع باقى منافسيه 
فــى نفس الــمــركــز، خصوًصا 
وأن العــــب هــيــدرســفــيــلــد 
اإلنجليزى سيبدأ مشواره مع 
الفريق األحــمــر فــى مستهل 
ــدرب الــجــديــد  ــ ــم ــ ــة ال ــ واليـ

للفريق مارتن السارتى.
القيمة الــمــالــيــة لصفقة 
ــان صــبــحــى إلــى  ــض إعــــارة رم
األهــلــى قــد تمثل عقبة فى 
وجــه الــالعــب بعض الشىء، 
خصوًصا وأنها ستضعه تحت 
ضغط سواء من إدارة النادى أو 

جماهيره.
وتأمل الجماهير الحمراء 
فى أن يقدم رمضان مستويات 
مميزة تبرر القيمة الكبيرة 
التى تكبدتها خزينة األهلى 
فى سبيل استعارته لمدة 6 
أشهر فقط والتى بلغت نحو 
ــوازى  ــف يــورو أى مــا ي 800 أل
ــن 16 مــلــيــون جنيه  أكــثــر م

مصرى.

 حوار – محمد الصايغ

 كتبت – سارة عبد الباقى

ال يختلف أحد على أن إدارة النادى األهلى 
تــبــذل جــهــوًدا مكثقة منذ مــا يــزيــد على شهر 
لتعزيز صفوف فريق الكرة األول بالنادى بعدد 
من الاعبين الجدد لترميم الثغرات التى يعانى 

منها الفريق على مستوى بعض مراكزه.
وخــال األيــام األخيرة تحركت إدارة النادى 
األهــلــى بشكل مكثف لحسم صفقة حمدى 
فتحى العب خط وسط نادى إنبى، إال أن تلك 
التحركات لم تكلل بالنجاح حتى اللحظة فى 
ظــل خــافــات تسود المفاوضات بين إدارتــى 

الناديين.
وتتمسك إدارة إنــبــى بالحصول على مبلغ 
مالى يقارب الـــ30 مليون جنيه للموافقة على 
التفريط فى جهود العب االرتكاز الشاب، إال 
أن العرض المالى للنادى األهلى توقف عند 
حاجز الـ15 مليون جنيه، إلى جانب عرض منح 
النادى البترولى 3 من العبى األهلى على سبيل 

اإلعارة، وهو ما يرفضه مسئولو إنبى.
ولم تكن المطالب المالية الكبيرة لنادى إنبى 
هى العقبة الوحيدة حتى اللحظة فى طريق 
انتقال حمدى فتحى إلــى صفوف الشياطين 
الحمر، بعدما كــادت إدارة األهلى تفقد ورقة 

الصفقات التبادلية بسبب موقف 
مــعــظــم العــبــى الــفــريــق األحــمــر 
المرشحين للرحيل عــن النادى 
خال الميركاتو الشتوى المنتظر.
وتلقت إدارة الــكــرة بالنادى 

األهــلــى رفــًضــا قــاطــًعــا من 
مجموعة العبين لفكرة 
إدخــالــهــم فــى صفقات 
تــبــادلــيــة ســــواء على 
ســبــيــل اإلعـــــــارة أو 
ــيـــع الـــنـــهـــائـــى،  ــبـ الـ
حيث طالب هؤالء 
الاعبين بضرورة 
ــاء عــاقــتــهــم  ــ ــه ــ إن

بالقلعة الحمراء بشكل نهائى ومنح كل منهم 
الحرية فى اختيار وجهته القادمة.

وتضم قائمة الاعبين المطالبين بالحصول 
على االستغناء النهائى من األهلى حال استقرت 
إدارة األخــيــر عــلــى رحيلهم كــل مــن الثنائى 
الــمــوضــوع على الئحة االنــتــظــار عمرو جمال 
وعمرو بركات، واللذان يرفضان بشكل قاطع 
فكرة إعارتهما مجدًدا إلى أى 
ناد آخر ســواء داخــل مصر 
أو خارجها بعدما خاض 
كل منهما تجربة إعــارة 
ــة فـــى الــمــوســم  خــارجــي
الـــمـــاضـــى مـــع فــريــقــى 
»بــيــديــفــســت« الــجــنــوب 
ــبـــاب«  أفـــريـــقـــى و»الـــشـ

السعودى على الترتيب.
كــذلــك تتضمن قائمة 
طــالــبــى الـــطـــاق الــنــهــائــى 
مـــن األهـــلـــى الــظــهــيــريــن صــبــرى 
ــل وبـــاســـم عــلــى والـــلـــذان يــتــصــدران  رحــي

قائمة األسماء المرشحة للرحيل عن صفوف 
الشياطين الحمر، فيما تضم قائمة رافضى 
اإلعــارة أو الصفقات التبادلية العــب الوسط 
ميدو جابر والــذى تزايدت فى الفترة األخيرة 

فرص رحيله عن الفريق األحمر.
وال شك أن تنامى أعــداد الرافضين لفكرة 
اإلعارة داخل معسكر الراحلين المحتملين عن 
األهلى إنما يزيد الضغوط على إدارة النادى 
ومسئولى لجنة التعاقدات، خصوًصا وأن ورقة 
ــارات أو الصفقات التبادلية تبقى أحد  اإلعــ
األسلحة التى تعول عليها إدارة النادى إلنهاء 
بعض الصفقات خصوًصا مع األندية المحلية، 
خصوًصا الصفقات التى يكون المقابل المالى 

فيها ضخًما.
ــواجــه اإلدارة  عــلــى جــانــب آخـــر ت

الحمراء أزمة أخرى بطلها المدافع 
المالى ساليف كوليبالى والــذى 
أصبح رحيله خــال الميركاتو 
الشتوى أمًرا مؤكًدا، وفى حال 
ــلـــى على  أقـــدمـــت إدارة األهـ
فسخ تعاقدها مع الاعب من 
طــرف واحـــد خــال انتقاالت 
يــنــايــر، فـــإن القلعة الــحــمــراء 
ســتــكــون مــلــزمــة بــســداد كامل 
مستحقات الاعب حتى نهاية 
عقده والــذى يمتد حتى أواخر 

الموسم الجارى.
وتحاول إدارة األهلى اإلفات 
مــن هــذا السيناريو مــن خال 
إيجاد عرض احترافى لاعب، 
لــيــنــتــقــل كــولــيــبــالــى بموجبه 
ــر حــتــى ولــو  ــاد آخـ ــى أى نـ إلـ

ــى على  ــم يحصل األهــل ل
أى مقابل نظير رحيله 
خصوًصا وأن النادى لم 

يتكبد أى مبالغ 

فى سبيل ضمه كونه انتقل لألهلى فى صفقة 
انتقال حر.

ــواجــه لجنة الــتــعــاقــدات بــالــنــادى األهلى  وت
اختبارًا صعًبا يتمثل فى إيجاد وجهة جديدة 
للمدافع المالى، والذى لن يكون مرغوبًا به فى 
أى مــن األنــديــة المحلية خصوًصا مــع ارتفاع 
قيمة راتبه وهو ما يجعل معظم األندية المحلية 

تحجم عن فكرة التعاقد معه.
 وبالتالى ال يبقى أمــام لجنة التعاقدات 

ســـوى مــحــاولــة تــســويــق الــاعــب ألحــد 
األنــديــة الخارجية ســواء فــى القارة 
السمراء أو منطقة الخليج، أمًا فى 
وصول عرض مقنع له يعفى األهلى 
على األقل من سداد مستحقات 
ــتـــرة  ــفـ ــن الـ ــ ــب عـ ــ ــاعـ ــ الـ

المتبقية فى عقده.

 ضياء خضر

ال شك أن محسن صالح، يعد أحد العالمات البارزة فى تاريخ الرياضة المصرية، خصوصًا فى 
ظل قيادته العديد من الفرق سواء داخل مصر أو خارجها، إضافة إلى توليه تدريب منتخب 

مصر من قبل.
ودائمًا ينصت البعض من أجل االستماع إلى آرائه الصائبة فى التحليل الفنى ألداء بعض 

الفرق، وهو ما يجعله يتفوق على غيره من أبناء جيله والذى تفوق عليهم بشكل كبير.
التقت »صوت الماليين«، مع محسن صالح من أجل الحديث معه فى العديد من األمور 

الخاصة بمسابقة الدورى وأداء بعض الفرق المحلية، وهو ما نسلط عليه الضوء فى الحوار 
صالحالتالى..

أجيرى

كوليبالى

بركات

جمال

صبحى



تريزيجيه يهرب من برد 
القاهرة إلى أسوان

وردة يقضى الكريسماس 
فى مدينة الضباب

كوكا يعوض توقف 
التدريبات بـ»الجيم«

بــادر محمود حسن تريزيجيه نجم منتخب مصر 
والمحترف فــى صــفــوف فــريــق قــاســم بــاشــا التركى 
باصطحاب زوجته فى »أجازة عسل« بمدينتى األقصر 

وأسوان.
وفضل تريزيجيه الهروب من األجــواء الباردة فى 
القاهرة إلــى أقصى جنوب مصر حيث يتميز الجو 
ــالــدفء، وكـــان العــب المنتخب الوطنى قد  هــنــاك ب
احتفل قبل أيام بزفافه فى أحد فنادق منطقة التجمع 
الــخــامــس بــحــضــور عـــدد كبير مــن نــجــوم الــســاحــرة 
المستديرة.. واستغل تريزيجيه فترة األجـــازة التى 
حصل عليها فريق قاسم باشا التركى بسبب أعياد 
رأس السنة إلتمام زفافه، بعدما كان قد عقد قرانه 

قبل أكثر من شهر.

فضل عمرو وردة العب منتخب مصر والمحترف 
فــى صــفــوف فــريــق بـــاوك الــيــونــانــى قــضــاء أجــازة 
الكريسماس فى أوروبــا، رغم األجــواء الباردة التى 

تسيطر على كافة دول القارة العجوز.
ــازة  ــى أجـ واصــطــحــب وردة والـــديـــه وإخـــوتـــه ف
بالعاصمة البريطانية لندن حرص خاللها الالعب 
على زيارة أبرز معالم مدينة الضباب برفقة أفراد 

أسرته.
وخالل تواجده بالعاصمة البريطانية التقى وردة 
مصادفة مع النجم السينمائى أحمد عز، وكذلك 
مع المطربة الشابة إيمى سالم حيث حرص على 

التقاط الصور التذكارية معهما.

رغــم تــواجــده فى أجــازة مع أسرته فى مصر 
إال أن أحمد حسن كوكا نجم المنتخب الوطنى 
والــمــحــتــرف فــى صــفــوف فــريــق أولــمــبــيــاكــوس 

اليونانى لم ينقطع عن أجواء التدريبات.
وبالتزامن مع حصول فريقه على أجازة أعياد 
رأس السنة اصطحب كوكا زوجته وابنه لقضاء 
األجازة فى مصر مع باقى األسرة، إال إنه يواظب 
بشكل يومى على التدريب فى الجيم للحفاظ 
على لياقته الــبــدنــيــة، وجـــاء حــرص كــوكــا على 
التدريب فى الجيم خوًفا من اكتساب أى وزن 

زائد خالل فترة األجازة.

إعداد: محمد الصايغ - سارة عبدالباقى أخبار النجومأخبار النجومأخبار النجوم
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الزمالك يرفض عودة طيوره المهاجرة فى يناير
ــودة الالعبين  ــك فــكــرة عــ ــزمــال رفـــض مــســئــولــو ال
المعارين ألندية خارجية خالل فترة االنتقاالت الشتوية 
المقبلة، ويأتى ذلــك بعد قــرار باسم مرسى مهاجم 
الفريق األبيض بالعودة إلى الزمالك بعد فسخ عقد 
إعارته مؤخًرا مع نادى الريسا اليونانى، وعودته إلى 
مصر بعد تعذر مواصلة مسيرته االحترافية بسبب 

التجنيد.
وفــى نفس الــوقــت يرفض مسئولو الــنــادى األبيض  
فكرة عـــودة  محمود عــبــدالــرازق »شيكاباال« المعار 
إلى نادى أبولون سميرنى اليونانى، بعد تفكيره بإنهاء 
إعارته، والعودة إلى الدورى المصرى من جديد بسبب 

تراجع ترتيب فريقه فى جدول مسابقة الدورى.
ولم يتوقف األمــر عند هذا الحد بل رفض مسئولو 
النادى أيًضا فكرة عودة المعارين بالدورى المصرى، 
أمثال اإليفوارى رزاق سيسيه وأحمد داوودا المعارين 
لالتحاد السكندرى، ومصطفى محمد وأحمد كابوريا 
وإسالم جمال المعارين لطالئع الجيش، وعماد فتحى 
ومحمد أشرف »روقــا« المعارين إلنبى، فى ظل رغبة 
اإلدارة والجهاز الفنى فى استمرار المعارين لنهاية 
الموسم مع أنديتهم قبل الحكم عليهم لتحديد قائمة 
الــعــائــديــن فــى مطلع الــمــوســم الــجــديــد، حيث سيتم 
تقييمهم قبل فترة االنتقاالت الصيفية فى ظل وجود 
لجنة تــرصــد إحصائياتهم لتحديد مــن سيعود إلى 

الفريق من عدمه فى نهاية الموسم الحالى.
وكانت الفترة الماضية شهدت اقتراح بعض مسئولى 
الــنــادى لفكرة عــودة مصطفى محمد مهاجم الفريق 
للنادى العسكرى، لحل أزمة النقص العددى فى خط 

هجوم الفريق فى يناير.

ومن ناحية أخرى بدأت إدارة الكرة بنادى الزمالك 
باالتفاق مع مجلس اإلدارة على إعــادة هيكلة قطاع 
الكرة فى الفترة الحالية عن طريق وضع أنظمة جديدة 
فى التعامل بشأن كل ما يخص قطاع الكرة بالنادى 
سواء الفريق األول أو فرق الناشئين بالنادى، يأتى ذلك 
كخطوة نحو تطوير إدارة الكرة بالنادى، حيث بدأ أمير 
مرتضى المشرف العام على الكرة بالنادى فى وضع 
ــدأت بوضع الئحة جديدة  خــطــوات إلعـــادة الهيكلة ب
ــور التنظيمية الخاصة بظهور  للفريق، وبــعــض األمـ

الالعبين فى اإلعالم أو األمور التعاقدية.
وفــى ســيــاق آخــر يستعيد فــريــق الــزمــالــك خدمات 
إبراهيم حسن صانع ألعاب الفريق األبيض فى مباراة 
االتحاد السكندرى المقبلة المقرر لها يوم 5 يناير فى 

الجولة التاسعة عشر لمسابقة الدورى العام.
وتغيب الــالعــب عــن مــبــاراة بتروجت األخــيــرة فى 
الجولة الثامنة عشر لمسابقة الدورى بسبب اإلصابة 
بكدمة فى القدم، تعرض لها فى مباراة القطن التشادى 

فى إياب دور الـ32  من بطولة الكونفدرالية األفريقية.
ويخضع الــالعــب لبرنامج تأهيلى خــالل الفترة 
الحالية لتجهيزه من أجل المشاركة فى التدريبات 

الجماعية.
وعلى صعيد آخــر قــام أحــد وكــالء الالعبين 
ــــش مـــدافـــع فــريــق مصر  بــعــرض مــحــمــد دب
المقاصة على مسئولى نادى الزمالك للتعاقد 

معه خالل فترة االنتقاالت الشتوية.
وســبــق ولــعــب دبـــش فــى صــفــوف فريق 
بــتــروجــت خـــالل الــمــوســم الــمــاضــى قبل 
انضمامه لفريق المقاصة، وتلقى النادى 
ترشيحات عن طريق أحد الوكالء لتحديد 

إمكانية ضمه من عدمه فى يناير.
وشهدت الفترة الماضية دخــول الزمالك 
فى مفاوضات مع بعض المدافعين لتدعم 
الخط الخلفى، أبرزهم محمود مرعى مدافع 
دجلة، وياسر إبراهيم مدافع سموحة لكن لم 
تتناسب المطالب المادية لناديه مع مسئولى 

القلعة البيضاء.
 ومن ناحية أخرى رفض مجلس إدارة نادى 
الزمالك فكرة رحيل أيمن حفنى صانع ألعاب 
الفريق خالل فترة االنتقاالت الشتوية المقبلة 
فى ظل عدم مشاركة الالعب بصورة أساسية 
مع الفريق األبيض فى المباريات المحلية 

واألفريقية.
وكان الالعب يفكر فى الرحيل على سبيل 
اإلعــارة فى يناير، إال أن مجلس إدارة النادى 

يرفض فكرة رحيل الحاوى عن القلعة البيضاء.
ــات الــســويــســرى  ــن حــفــنــى مـــن حــســاب ــم وخــــرج أي
كريستيان جــروس المدير الفنى للنادى األبيض فى 
مباريات الفريق الموسم الحالى، ســواء المحلية أو 

األفريقية.

أمم أفريقيا وتوقفات الدورى »صداع« 
يحاصر مجلس الجبالية  

إقالة آل الشيخ تقطع طريق 
انتقال كينو إلى السعودية

ال تــزال هناك حيرة شديدة داخــل لجنة المسابقات 
باالتحاد المصرى لكرة القدم برئاسة عامر حسين، بشأن 
موعد انتهاء مسابقة الدورى الممتاز فى الموسم الحالى، 

والذى يحاصره العديد من األزمات والخالفات.
ــحــاد الــكــرة،  وطــلــب هــانــى أبـــوريـــدة رئــيــس ات

ــام  عقد اجتماع مــع عــامــر حسين خــالل األي
المقبلة، مــن أجــل وضــع بعض التصورات 

الخاصة بإنهاء مسابقة الــدورى الممتاز 
فى الموسم الجارى.

ــات التى  ــ ــاك الــعــديــد مــن األزمـ وهــن
تحاصر مسابقة الـــدورى الممتاز فى 
الموسم الحالى، والتى نتحدث عنها 

فى التقرير التالى:
المؤجالت

هناك العديد مــن المؤجالت 
ــدورى الممتاز  ــ ــى مــســابــقــة الـ ف
ــة؛ بسبب  ــ ــدي ــ ــن األن ــعــديــد مـ ــل ل
ــم بـــالـــمـــشـــاركـــة فــى  ــهـ ــاطـ ــبـ ارتـ
البطوالت المختلفة سواء البطولة 

العربية أو دورى أبطال أفريقيا أو 
الكونفدرالية األفريقية.

ــانــت لجنة الــمــســابــقــات، قــد قامت  وك
بتأجيل العديد من المباريات للنادى األهلى 

والتى تصل إلــى ما يقرب من 7 مباريات، حيث لم يتم 
تحديد الــمــبــاريــات حتى اآلن، وهــو مــا يــهــدد بتأجيل 

المسابقة إلى وقت أكثر من شهر مايو.
ولم يختلف األمر بالنسبة لنادى الزمالك أيًضا، والذى 
يرتبط بالمشاركة فى بطولة الكونفدرالية األفريقية، 
ـــ32 فى بطولة  وكذلك اإلسماعيلى الــذى تخطى دور ال

دورى أبطال أفريقيا.

التوقفات الدولية 
هناك توقفات دولية للمنتخبات المصرية خالل شهرى 
مارس ومايو، يخوض خاللهما الفراعنة مباريات دولية 
ودية، ويعسكر من قبلها المنتخبات ما يقرب من 7 أيام، 

األمر الذى يساهم فى تأجيل المسابقة أيًضا.
ويحاول عامر حسين، خوض بعض المباريات لبعض 
الفرق خالل التوقف الدولى، إال أن هناك بعض 
األنــديــة سيصعب خــوض مبارياتها أمثال 
األهــلــى والــزمــالــك، نــظــًرا لــوقــوع اختيار 

معظم العبيها فى المنتخب.
ــان المكسيكى خافيير أجــيــرى،  وكـ
المدير الفنى للمنتخب المصرى، قد 
طلب خــوض معسكر للمنتخب خالل 
شهر يناير المقبل، إال أن عامر حسين، 
رفض األمر، خصوًصا فى ظل ضغط 

المباريات.
كأس األمم األفريقية

يترقب مجلس إدارة اتحاد كرة 
الــقــدم المصرى، قــرار االتحاد 
ــاف«، الــخــاص  ــ ــك ــ األفــريــقــى »ال
ــــأس األمـــم  بــاســتــضــافــة بــطــولــة ك
األفــريــقــيــة 2019 والــمــقــرر انــطــالق 

منافساتها منتصف يونيو المقبل.
ويحدد الكاف يوم 9 من شهر يناير الجارى، 
البلد المستضيف لبطولة كــأس األمـــم بالنسخة 
المقبلة، حيث هناك منافسة شرسة بين جنوب أفريقيا 

ومصر على استضافة البطولة.
ويبحث عامر حسين، إلى وضع تصور خاص بضغط 
ــدورى، حــال وقــوع االختيار على  توقيتات مباريات الـ
مصر الستضافة البطولة، خصوًصا وأن استضافة 
النهائيات القارية سيتزامن مع توقف تام لمنافسات 

بطولة الدورى.

أصبح فى حكم المؤكد استمرار المهاجم البرازيلى 
كينو مع فريق بيراميدز حتى نهاية الموسم، وذلك 
فى أعقاب إعفاء تركى آل الشيخ )مالك النادى( من 

رئاسة هيئة الرياضة السعودية.
وكان آل الشيخ قد وعد مسئولى نادى اتحاد جدة 
بمنحهم كينو على سبيل اإلعارة خالل فترة االنتقاالت 
الشتوية الــحــالــيــة، وذلـــك وقتما كــان يــتــرأس هيئة 
الرياضة فى المملكة وذلك فى إطار صور الدعم التى 
كــان ينوى تقديمها لفريق االتحاد الــذى يعانى هذا 

الموسم فى بطولة الدورى السعودى.
لكن جــاء قـــرار إعــفــاء آل الشيخ مــن رئاسة 

هيئة الــريــاضــة فــى المملكة لُيسقط عنه 
كافة الوعود التى كــان سبق ومنحها 
إلدارة االتــحــاد، حيث أصبح ملف 
ــم عــمــيــد األنـــديـــة الــســعــوديــة  ــ دع
فــى مسئولية عبدالعزيز بــن تركى 

الفيصل الرئيس الجديد لهيئة الرياضة 
فى السعودية.

وكـــان حــســام حــســن الــمــديــر الفنى 
لفريق  بيراميدز قد تطرق  بشكل 

علنى للحديث عن حقيقة رحيل 
الالعب البرازيلى كينو، حيث 

قــال العميد فــى تصريحات 
ــة: »الـــالعـــب  ــي ــون ــفــزي ــي ــل ت
موجود ولم نتطرق لفكرة 

رحــيــلــه مـــن األســــاس 
سواء من ناحية الجهاز 
الـــفـــنـــى أو مــجــلــس 

اإلدارة، كينو العــب مــهــم، وهــو سعيد بــوجــوده فى 
مصر فالتعامل مع الالعبين فى بيراميدز يتم بشكل 

احترافى«. 
وتطرق حسام حسن على هامش تصريحاته عن 
كينو إلــى الــمــبــاراة الهامة الــتــى ستجمع فريقه مع 
األهلى يوم الجمعة المقبل، قائاًل: »جميع المباريات 
هامة ولكن ما بالك أنــت تلعب مع أكبر ناديين فى 
مصر األهــلــى والــزمــالــك، طبيعى يــكــون االستعداد 
قــوًيــا ولــكــن كــل الــمــبــاريــات بــثــالث نــقــاط، نتمنى أن 
ٌنوفق فى األداء وطريقة اللعب والتشكيل، بيراميدز 
وجوده فى المنافسة بعد إنشائه بأسابيع قليلة شىء 
مــشــرف للغاية، مجلس اإلدارة والمستشار تركى 
آل شيخ يــحــاول ســد الخانات والنواقص، 
وستظل المنافسة موجودة بين األهلى 

والزمالك وبيراميدز هذا العام«. 
وعـــن طــمــوحــاتــه خـــالل الــفــتــرة 
المقبلة قال حسام حسن: »أتمنى 
تــحــقــيــق الـــبـــطـــوالت وأتـــشـــرف 
ــدز،  ــيـ ــرامـ ــيـ ــودى فــــى بـ ــ ــوجـ ــ بـ
يستحقون كل النجاح بعد هذا 
التعب، كل شىء وارد ونتمنى 
ــمــرار فــى المنافسة،  االســت
ولــكــن وجـــــودى مـــع الــنــادى 
المصرى من قبل بالنسبة 
ــان بــطــولــة، وجــوده  لــى ك
ــع الــذهــبــى  ــمــرب فـــى ال
وتــكــويــن فــريــق رغــم 
ــات هـــذا  ــوبـ ــعـ ــصـ الـ
ــة  ــولـ ــطـ وحــــــــــده بـ

وإنجاز«.

 اإلدارة تتمسك ببقاء حفنى.. ومحاوالت لتدعيم خط الدفاع

 كتب – محمد الصايغ

 كتبت – سارة عبد الباقى

شيكاباال

مرسى

إعادة هيكلة قطاع الكرة.. 
وحسم موقف المعارين

 كتب – ضياء خضر

حفنى

آل الشيخ

أبوريدة

 محمد الراعى

عام األزمات 
واالنكسارات

ســـاعـــات ونــــــودع عــــام 2018 
ونستقبل عاًما جــديــًدا، وشهدت 
ــة الــمــصــريــة أحـــداًثـــا  ــاضـ ــريـ الـ
ــصــارات عــديــدة  ــت مــثــيــرة مــنــهــا ان
ولــكــن لــأســف مليئة بالمساوئ 

واالنكسارات.
ــراجــع الــكــرة  شــهــدت 2018  ت
المصرية على مستوى المنتخبات 
ــم عــــــودة مــصــر  ــ واألنـــــديـــــة، رغـ
للمونديال بعد غــيــاب 28 عاًما 
ولكن جــاءت العودة بمشهد سيئ 
أمــام العالم حيث خسرنا بصورة 
سيئة فى مونديال روسيا ولأسف 
استغل مجلس اتــحــاد الــكــرة هذا 
الحدث لتحقيق مصالح شخصية 
وبيزنس مع الشركة الراعية على 

حساب الكرة المصرية.
ــى رغــم  ــل وتـــراجـــع الـــنـــادى األه
ــام، ولكنه  ــع ــدورى هـــذا ال ــ ــوزه ب فـ
خرج من البطولة األفريقية وأيضا 
الزمالك، وتراجعت معظم األندية 
العريقة فى الــدورى هذا الموسم 
ــلـــى واإلســمــاعــيــلــى  خـــاصـــة األهـ
بينما ظهر نجم جديد وهو فريق 
بــيــرامــيــدز كمنافس قــوى للكبار 
فى ظل الدعم واإلمكانيات، بينما 
يحتل الزمالك القمة المحلية مع 
بداية 2019 وفاز هذا العام بكأس 
رغم أن الزمالك تعرض لمؤامرة 
ــه برئاسة  قوية وتــقــدم ضــد إدارتـ
المستشار مرتضى منصور العديد 
من البالغات الكيدية من )عباس 
ــهــجــاص والـــجـــنـــرال الــحــرامــى  ال
والدكتور أفيونة( وكــان يساندهم 
الوزير )المتزملك( السابق خالد 
عبدالعزيز، وانضم إليهم عصابة 
)حمادة وتوتو( رمــوز الفساد فى 
ــم فــرض  الــلــجــنــة األولــيــمــبــيــة، وتـ
ــا عــلــى الـــنـــادى والحجز  الــوصــاي
على أمــوالــه، واستنزاف أكتر من 
250 مليون جنيه من خرينة النادى 
ــتــى ارتكبها  لــتــســديــد الـــديـــون ال
عباس الهجاص طــوال 9 سنوات 
)ضـــرائـــب وتــأمــيــنــات وقــضــايــا 
العبين فــى الفيفا وهــدم النادى 
النهرى مرتين(، ووصلت المؤامرة 
إلى ذروتها بقرار نقل مباريات كل 
فــرق الزمالك خــارج مالعبه فى 
سابقة لم تحدث فى التاريخ وال 
الجغرافيا، وتم تصعيد المؤامرة 
إلــى المحافل الــدولــيــة بتحريض 
الكاف واألوليمبية الدولية، وكان 
ناقص األمم المتحدة والكونجرس 
األمــريــكــى، ولــكــن انتصر عليهم 
مرتضى منصور، وسقطت رموز 
وقيادات المؤامرة، بسقوط خالد 
ــر الــمــخــلــوع(  ــوزيـ عــبــدالــعــزيــز )الـ
ومحافظ الجيزة، وتم حل مجلس 
اللجنة األوليمبية برئاسة حطب 
بحكم قضائى تاريخى، وإن كان 
ــوزيــر الــحــالــى يخالف القانون  ال

ويرفض تنفيذ أحكام القضاء.
مــا حـــدث لــلــزمــالــك فــى 2018 
ــك يـــنـــافـــس عـــلـــى كــل  ــ ــم ذلـ ــ ــ ورغ
البطوالت وضــم أقــوى الصفقات 
مما يــؤكــد أن مرتضى شخصية 
ــه شخصية  ــ ــام بـــجـــدارة وأنـ ــعـ الـ
فوالزية تجيد المعارك ال ينكسر 

أمام مؤامرات الفاسدين.
وأكــدت 2018 أن مرتضى رجل 
ــازات والـــبـــطـــوالت )كـــأس  ــجــ ــ اإلن
كــرة الــقــدم - ودورى اليد وكــأس 
ــر وغــيــرهــا من  ــســوب أفــريــقــيــا وال
الــبــطــوالت فــى مختلف األلــعــاب( 
ــاءات  ــ ــشـ ــ بـــخـــالف مـــســـيـــرة اإلنـ
ــوم افــتــتــاحــات  ــل يـ الــعــالــمــيــة، وكـ
ــك أكبر  ــزمــال جــديــدة وأصــبــح ال
صــرح رياضى فى الوطن العربى 

وأفريقيا والشرق األوسط.
ــى الــنــهــايــة يــبــقــى الــســؤال:  وفـ
ــضــى من  ــرت ــا يــفــعــلــه م ألـــيـــس مـ
ــازات خــدمــة  ــ ــجـ ــ إنــــجــــازات وإعـ

للزمالك وللرياضة وللدولة؟
ولماذا تتعنت الجهات السيادية 
فــى إصـــدار قــنــاة الــزمــالــك؟ وما 
سبب تأخير الموافقات األمنية 
للقناة حتى اآلن؟ هــل هــو حالل 
لـــأهـــلـــى، وحــــــــرام لــجــمــاهــيــر 

الزمالك؟
نتمنى أن يكون 2019 عام العدل 
والمساواة بين كل األندية لخدمة 
الــريــاضــةالــمــصــريــة، ويــتــم إدارة 
الــريــاضــة بطريقة علمية كفانا 
عشوائية حتى تتكرر اإلنــجــازات 

الدولية.

رأى
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أبى عام 2018 أن يرحل بهدوء، أو من دون أن يرسم على مالمح وجوهنا بعضًا من تجاعيد 
الحزن وكأنه مكتوب علينا.. أصر قبل أن يولي وجهه على أن يترك طعناته الغائرة فى نفوسنا 

الموجوعة.. أراد لنا أن نحمل همومًا ثقيلة ونحن نستقبل العام الجديد، الذى كنا نتطلع إليه 
جميعًا شعبًا ودولة، بأنه عام سنقترب فيه من تحقيق طموحات وأحالم نستحقها، وتليق بنا 

وبالدولة المصرية، لكن كلما حاولنا االقتراب من محو العتمة، تخرج علينا من الجحور فئة 
ضالة موبوءة، ترتكب جرائمها اإلرهابية، ألنها تريد أن تقتل الحلم فى النفوس، وتريد أنه تبدد 

مساحات الضوء من أمام العيون.. فاإلرهاب يا سادة، إن كنتم ال تعلمون، لكنكم تعلمون، هو 
الخطر الحقيقى على مستقبل اإلنسانية ورقى األمم ورخاء الشعوب، ويقينًا تعلمون أن مصر 
مستهدفة، والجريمة اإلرهابية التى حدثت فى المريوطية قبل أيام من نهاية العام، لم تكن 

بعيدة بأى حال عن مخططات إرباك الدولة ومحاوالت إغراقها فى مشكالت أمنية، بحيث ال تقوى 

على النهوض، فالجريمة لها أهداف عدة، أمنية واقتصادية واجتماعية، فالغاية منها، تقويض 
فرص البناء والنهوض االقتصادى، إلبعاد الضوء عن كل ما تحقق فعليًا من نجاحات سياسية 
على المستوى االستراتيجى واألمن القومى، إلى جانب السعى الدؤوب لتشويه شكل الدولة 

أمام العالم، عبر تصدير صورة مغايرة للواقع والحقيقة، مفادها أن البلد غير آمن وغير قادر على 
تأمين ضيوفه وبالتالى فهو بلد غير مستقر، الغريب أن يأتى هذا كله فى الوقت الذى قطعت 

فيه الدولة أشواًطا مهمة فى مجاالت التنمية، على المستويات كافة، فضال عن أن المجهودات 
المبذولة من أجل عودة السياحة لسابق عهدها، هى مجهودات ملموسة، معلومة ومرئية من 

الكافة، ومن ال يراها يعيش فى ظلمة ذاتية، بمعنى أنه ال يريد أن يرى المعلوم بالضرورة، هذه 
المجهودات تقوم بها الدولة ممثلة فى الرئيس عبد الفتاح السيسى، الذى يقيم المؤتمرات 
بالمناطق السياحية، ويجوب العالم من أجل التسويق للدولة المصرية اقتصاديًا وسياحيًا.

سيد سعيد يكتب:

التوزيع مؤسسة األهرام

 مــن الطبيعى جـــًدا أن تحمل إلينا الجريمة 
اإلرهــابــيــة، التى استهدفت األتوبيس السياحى 
بطريق المريوطية بمنطقة أهرامات الجيزة، هًما 
جديًدا يضاف إلى همومنا المتراكمة من مواجهة 
اإلرهــاب، واستشهاد خيرة أبناء هذا البلد الذين 
تستهدفهم أيادى الغدر والخسة فى سيناء وعلى 

ــحــدود الــغــربــيــة، وكــذا  ال
ــاء فــى المساجد  األبـــريـ
والكنائس والكمائن، لكن 
المثير أن الجريمة تأتى 
فى ظل التطور الهائل فى 
المنظومة األمنية، وعلى 
خلفية الضربات الموجعة 
الـــقـــاتـــلـــة لــلــتــنــظــيــمــات 
اإلرهــابــيــة، التى اتخذت 
مــن جــبــال سيناء أوكـــارا 
وجـــحـــورا لـــهـــا، كــمــا أن 
استهداف السياح يعتبر 
تــطــورًا نــوعــًيــا للجرائم 
اإلرهــابــيــة، فــهــذا الــنــوع 
ــم يحدث  مــن الــجــرائــم ل
مــنــذ تسعينيات الــقــرن 
الـــمـــاضـــى، حـــيـــث كـــان 
استهداف السياح ضمن 
مــوجــة قــادتــهــا الجماعة 

اإلسالمية آنذاك.
حــادثــة المريوطية فتحت الــبــاب واســًعــا أمــام 
التكهنات واالستنتاجات، بشأن كيفية حدوثها، 
وتوقيت حدوثها، والفئة اإلرهابية التى تقف وراء 
ارتكابها، وبالرغم من أن أجهزة األمــن أمسكت 
فعلًيا بــالــخــيــوط الــتــى مــن شــأنــهــا، فــك األلــغــاز 
العالقة بالجريمة والمعلومات الخاصة بكواليس 
التخطيط لــهــا، وبــالــرغــم مــن اهــتــمــام الحكومة 
البالغ بما جــرى، إال أن السجال حولها ال زال 
مشتعال بين المهمومين بالشأن العام من ناحية، 
وجــمــاعــات التنظير الــقــائــم على التشكيك من 
ناحية أخرى، والفئة الثانية ليس لهم وسيلة تصل 
ــة األمــن بالتقصير  بأطروحاتهم لغاية ســوى إدان
واإلمــســاك بقصص وحكايات تخرج من األفــواه 
بــصــورة عــشــوائــيــة، والــتــعــامــل معها باعتبارها 
معلومات مــؤكــدة لتعضيد وجهة نظرهم، بــدون 
االلتفات إلــى ما تقوم به الجهات المختصة من 
تحريات وتحقيقات ورصد وخالفه، فهذا الجدل 
وجــد براحه على شاشات الفضائيات المعادية 
ــرر مــرة أخــرى الفضائيات  للدولة المصرية، أك
المعادية للدولة المصرية، ألنها تــروج الدعــاءات 
غير منطقية، إلــى جانب ابتكار الشائعات التى 
ــاءة لــلــدولــة والتقليل مــن حجم  مــن شأنها اإلســ
اإلنــجــازات، واألخطر من هذا كله، هو التشكيك 
فى القائمين على الدولة لترسيخ صورة معينة فى 

أذهان متابعيهم.
ولــلــوقــوف عــلــى نــاصــيــة الحقيقة، يصبح من 

ــدعــاء الــمــعــلــومــات المرتبطة  الـــضـــرورى، اســت
بالمنطقة التى جــرى فيها هــذا الفعل الحقير، 
لمعرفة أهميتها وأيــًضــا معرفة الــجــرائــم التى 
حدثت بها، حتى يتسنى لنا استخالص النتائج 
المنطقية، فالمنطقة التى وقعت بها الجريمة، 
ــشــاط مــجــمــوعــة »حــســم«  واحــــدة مــن مــنــاطــق ن
اإلرهابية، وهى المجموعة المحسوبة على أحد 
أجنحة اإلخوان، كما أن طريقة التنفيذ التى تؤكد 
استخدامهم عبوة ناسفة بدائية الصنع، تشير 
بوضوح إليهم، فضال عن أن طبيعة الهدف فى 
هــذه العملية، ال يتعارض بحال من األحـــوال مع 
ــداف المعلنة للجماعة، باعتبارها معادية  األهـ

الستقرار الدولة المصرية.
المنطقة التى وقعت بها الجريمة تعد الطريق 
األساسى للمناطق األثرية »سقارة وميت رهينة« 
بمحافظة الجيزة، وهــذه المناطق شهدت خالل 
السنوات الماضية عدًدا 
مــن الــجــرائــم اإلرهــابــيــة، 
جميعها تبنت مسئولية 
ارتـــكـــابـــهـــا مــجــمــوعــات 
ــة  ــ ــي ــ ــوان »حـــــســـــم« اإلخــ
األولـــى كانت ضــد أفــراد 
الشرطة المكلفين بتأمين 
ــة فى  ــ ــري ــ الــمــنــطــقــة األث
الطريق المؤدى إلى هرم 
زوســر بسقارة، والثانية 
عندما هــاجــم مسلحون 
ــلــشــرطــة ضمن  كــمــيــن ل
الــقــوات المكلفة بتأمين 
الطريق السياحى، وهى 
الـــجـــريـــمـــة اإلرهـــابـــيـــة 
ــا  ــًيـ ــالمـ الـــمـــعـــروفـــة إعـ
بـــ»الــهــجــوم عــلــى كمين 
الـــمـــنـــوات«، فــيــمــا كانت 
الــجــريــمــة الــثــالــثــة التى 
ــارة شــرطــة، بــعــد هــجــوم قـــام به  اســتــهــدفــت ســي
إرهــابــيــون، ثم الذوا بالفرار مستخدمين دراجــة 
نــاريــة، أمــا الجريمة األخــيــرة فـــراح ضحيتها 3 
سائحين فيتناميين ومــرشــد سياحى مصرى، 
وتحمل أساليب »حسم« اإلخوانية التى خرجت 
من رحم اللجان النوعية التى تشكلت من صفوف 

الجماعة المارقة عن الصف الوطنى.
القراءة الدقيقة لملف نشاطات اللجان النوعية 
التى تشكلت من رحم جماعة اإلخوان فى أعقاب 

زوال هيمنتهم على الدولة المصرية، فتشير، 
ــم وراء تلك  ــه بـــل تـــؤكـــد، أن

الــجــريــمــة، حــيــث كانت 
ــا  ــهـ الــمــنــطــقــة ذاتـ

ــدة عــلــى  ــ ــاهـ ــ شـ
ــحــول إحـــدى  ت
الخاليا التى 
كــانــت تابعة 

لإلخوان، التى انبثقت منها حركتا »حسم« و»لواء 
الثورة«.

ــى اســتــهــداف األتــوبــيــس السياحى،  بــالــعــودة إل
نجد أن الجريمة تندرج ضمن قائمة العمليات 
العشوائية وهــو نــوع مــن الــجــرائــم يصعب على 
ــن، السيطرة عليها  أجــهــزة األمـــن، أى أجــهــزة أم

أو منع حــدوثــهــا، خاصة 
ــوع الجريمة هذه  أن وقـ
المرة ال يحمل أى شبهة 
ــور أمــــنــــى، لــعــدة  ــصــ ــ ق
أسباب، نرى أن اإلشــارة 
إلـــيـــهـــا أمـــــر ضــــــرورى، 
منها أن المنطقة التى 
شهدت وقائع الجريمة، 
ــراءات أمنية  تخضع إلجـ
قوية تفوق مناطق أخرى 
كثيرة، باعتبارها منطقة 
ــة ومـــقـــصـــًدا  ــيـ ــاحـ ــيـ سـ
ــا، وتتمثل  ــًم ــا مــه ــوًي حــي
تـــلـــك اإلجـــــــــــراءات فــى 
األكمنة الثابتة التى تقوم 
ــة  ــمــراقــب بــالــتــفــتــيــش وال
ــة  ــن ــم والــمــتــابــعــة، واألك
ــمــرافــقــة  ــة ال ــحــرك ــمــت ال
للحافالت السياحية على 

الطريق، الذى يضم على جانبيه مجموعة كبيرة 
من البازارات السياحية، فضال عن أمور أخرى، 
تتمثل فى أن الجريمة لم يتم تنفيذها باألساليب 
التقليدية التى تلجأ لها المجموعات اإلرهابية مثل 
الهجوم المباشر باألسلحة اآللية كما حدث فى 

الجرائم السابقة.
ومن المعروف أن المجموعات المحسوبة على 
إحـــدى األجــنــحــة المتصارعة داخـــل الجماعة، 
ــورة« وهــى  ــثـ والــمــتــمــثــلــة فــى »حــســم« و»لـــــواء الـ
مــجــمــوعــات تصنفها الــدولــة الــمــصــريــة ومعها 
عدة دول من بينها الواليات المتحدة األمريكية 
كمنظمات إرهــابــيــة، وهـــذه المجموعات كانت 
فى وقت سابق تمثل ما يعرف باللجان النوعية، 
وحملت السالح فى وجه مؤسسات الدولة، وكانت 
تركز عملياتها اإلرهابية فى 
المقام األول ضد الجيش 
والشرطة والقضاة، 
وكــانــوا يبتعدون، 
ألســــــــبــــــــاب 
ــة  ــيـ ــاسـ ــيـ سـ
بــرجــمــاتــيــة، 
عن استهداف 
الــســيــاح بــشــكــل خــاص، 
واألجـــــانـــــب بــشــكــل 
ــم فــى  ــ ــه ــ عـــــــام، ول
ــآرب كثيرة  هــذا م
ــى مــقــدمــتــهــا  ــ ف

الخشية من فقدان الدعم األوروبــى الذى تحرص 
عليه الجماعة دائما، لكن بعد تورطهم فى العديد 
من الجرائم الداعمة لتوجهات داعــش والقاعدة 
فى الكثير من البلدان، إلى جانب أمور أخرى لعل 
أبــرزهــا العمالة ألجهزة االستخبارات األجنبية 

وحكومات إقليمية.
واالستثناء الوحيد من هذه القاعدة، إذا اعتبرنا 
ــك قــاعــدة، تمثل فــى اســتــهــداف ســفــارة دولــة  ذل
ميانمار بمنطقة الزمالك، وجرى استخدام عبوة 
ناسفة بدائية الصنع، وذلك فى األول من أكتوبر 
2017، مبررة ذلك الفعل بأنه انتقاًما من حملة 

جيش ميانمار على مسلمى الروهينجا.
علينا الــتــأكــيــد فــى هـــذا الــســيــاق، أن الــدولــة 
منذ اللحظة األولـــى لــوقــوع الجريمة اإلرهــابــيــة 
ممثلة فــى الــجــهــات األمــنــيــة الــمــســئــولــة، كشفت 
عــن التفاصيل المرتبطة باستهداف األوتوبيس 
ــدت  الــســيــاحــى، حــيــث أك
أن الجريمة تــم تنفيذها 
بعبوة بدائية الصنع فى 
منطقة المريوطية، كما 
أفـــــــادت أن مــجــهــولــيــن 
وضــعــوا العبوة فــى مكان 
ــر بـــالـــقـــرب  ــاهــ ــر ظــ ــيـ غـ
ــرى،  ــدائـ ــق الـ ــطــري مـــن ال
مستغلين انخفاض حركة 
ــارة بــتــلــك المنطقة  ــمـ الـ
ــحــادث  وأن مــخــطــطــى ال
اإلرهــابــى رصــدوا توقيت 
مـــــرور الـــحـــافـــلـــة، حيث 
انتظروا قدومها بالقرب 
من مطلع الطريق الدائرى 
وتحديدا »دائرى المنيب«، 
ــومــات  ــل ــمــع ــى ال ــذه هــ ــ هـ
ــيــة، لكن مــن المهم،  األول
بل مهم جًدا، إلقاء الضوء 
على جانب يعبر بجالء عن الحضور الرسمى منذ 
بــدايــة الــحــدث، حيث كــانــت السرعة فــى إصــدار 
ــًرا مريًحا للرأى العام،  التصريحات الرسمية أم
وبــذلــك قطعت األجــهــزة الرسمية الــطــريــق أمــام 
مروجى الشائعات، وحتى ال تترك الفرصة لوسائل 
اإلعــالم للتأليف والغوص فى أمور يعود مردودها 
بشكل سيئ، لعل أبــرز ما تــردد من دون وعــى، هو 
تكرار الحديث عن منطقة األهرامات، واستضافة 
عديمى الفهم إللــقــاء الــضــوء على الــحــادث بــدون 
إدراك بالمردود العكسى الناجم عن تكرار ذلك.. 
وأخــيــًرا ال نملك إال الــقــول بــأن هــذه الجريمة ال 
تختلف عن الجرائم التى تحدث على اتساع الكرة 
األرضية، فهناك جرائم حدثت فى أمريكا وفرنسا 
وبريطانيا وغيرهم من الدول الكبرى، فاإلرهاب ال 
وطن له وال دين له.. وعلى الرغم من أن هذه هى 
الحقيقة، إال أنها لم تمنع الحزن الذى تسرب، لكنه 

لم يقض على بواعث األمل فى النفوس.

تداعيات الجريمة اإلرهابية بالمريوطية

الجريمة تندرج ضمن قائمة العمليات العشوائية التى يصعب على أجهزة األمن السيطرة عليها أو منع حدوثها

المنطقة التى 
وقعت بها 

الجريمة واحدة 
من مناطق 

نشاط مجموعة 
»حسم« 
اإلرهابية

استهداف السياح 
يعتبر تطورًا نوعيًا 

للجرائم اإلرهابية 
فهذا النوع من 

الجرائم لم يحدث 
منذ تسعينيات 

القرن الماضى الهدف من هذه 
العملية ال 

يتعارض بحال 
من األحوال 

مع األهداف 
المعلنة للجماعة 

اإلرهابية

تقويض فرص البناء 
والنهوض االقتصادى 
إلبعاد الضوء عن كل 
ما تحقق من نجاحات 

على المستوى 
االستراتيجى وأبعاد 

األمن القومى 
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