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أسرار التغييرات القادمة فى قيادات مجلس الدولة

أسرة مبارك »مرعوبة« بسبب »التالعب فى البورصة«

مجلس حقوق اإلنسان يتواصل مع وزارة الداخلية والنيابة العامة الستئناف برنامج زيارة السجون وأقسام الشرطة

حــالــة مــن القلق والــتــوتــر تصيب عائلة الرئيس 
السابق حسنى مــبــارك، بسبب قــرب قيام محكمة 
جنايات القاهرة، بنظر أمر منع 9 متهمين بقضية 
التاعب بالبورصة من بينهم جمال وعــاء مبارك 
نجلى الرئيس األسبق، خال دور اإلنعقاد القضائى 

الجديد الذى يبدأ فى شهر أكتوبر القادم.
كــان النائب الــعــام األســبــق المستشار عبد المجيد 
ــال المتهمين إلـــى محكمة جنايات  مــحــمــود، قــد أحـ
القاهرة، التهامهم بالحصول على مليارين و51 مليونا 
و28 ألفا و648 جنيها بالمخالفة للقانون، وأسندت 
الــنــيــابــة ألحـــد المتهمين االشـــتـــراك بــطــريــق االتــفــاق 
والمساعدة مع موظفين عموميين فى جريمة التربح 

والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية 
مقدارها 493 مليونا و628 ألفا و646 جنيها، بأن اتفقوا 
فيما بينهم على بيع البنك الوطنى لتحقيق مكاسب 
مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح 
مشتركة، وتمكينه من االستحواذ على حصة من أسهم 

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

إحدى الشركات بدولة قبرص.

ينظم المجلس القومى لحقوق اإلنسان مؤتمرا إقليميا 
حول التشريعات واآلليات الازمة لمناهضة التعذيب فى 
الــدول العربية يومى 8 – 9 أكتوبر 2019 بالشراكة مع 
المنظمة العربية لحقوق اإلنسان وبالتعاون مع المنظمة 
الــمــصــريــة لــحــقــوق اإلنـــســـان ومــؤســســة كيميت بطرس 
غالى للسام والمعرفة لمناقشة االحتياجات التشريعية 

والمؤسساتية للتصدى لظاهرة التعذيب.

ــك سيكون مــن خــال الفجوات  وأعــلــن لمجلس أن ذل
والتحديات التى تواجه جهود مناهضة التعذيب ومواءمة 
التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية لحقوق اإلنسان 
وتبنى أفــضــل الــمــمــارســات وفاعلية الــتــدابــيــر اإلداريـــة 
والمؤسساتية لمناهضة التعذيب والمساءلة والمحاسبة 
عن جرائم التعذيب »نماذج وفرص » والمؤسسات واآلليات 

المختصة بالوقاية من التعذيب.

وأعلن المجلس عن استئناف برنامج زيــارات السجون 
ومراكز االحتجاز، مشيرا إلى أنه تواصل مع وزارة الداخلية 
والنيابة العامة الستئناف برنامج زيــارة السجون وأقسام 
ــاع  الــشــرطــة بجميع الــمــحــافــظــات، لــلــوقــوف على األوضـ
الصحية والمعيشية للسجناء، والتأكد مــن مــدى توافر 
الشروط التى ينص عليها القانون واللوائح المنظمة لرعاية 

المسجونين.

يبدأ العام القضائى بمجلس الدولة فى أول 
أكتوبر القادم، عام جديد، ومن المقرر أن تطرأ 
عدة تغيرات جديدة بأعضاء المجلس الخاص 
ــة، والـــذى يتكون  ــ الــذى يعد أعلى سلطة إداري
من أقــدم 7 أعضاء، وتتم عقد جمعية عمومية 
لإلعان عن التشكيل الجديد للمجلس الخاص؟

ويخرج من المجلس الخاص 4 أعضاء يكتمل 
عطائهم ويحالوا للتقاعد، على أن يحل 4 أعضاء 
جـــدد مــن أقـــدم األعــضــاء مــحــل المتقاعدين 
هذا العام، أبرزهم المستشار بخيت اسماعيل 
ــذى  ــة، وال ــدول الــنــائــب األول لرئيس مجلس ال
كــان يــرأس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى 

والتشريع، والمستشار مــمــدوح صديق رئيس 
هيئة المفوضين، والمستشار ربيع الشبراوى 

رئيس التفتيش الفنى.
الجدير بالذكر أنه بعد بلوغ المستشار أحمد 
أبو العزم رئيس مجلس الدولة السن القانونية 
لــإلحــالــة لــلــمــعــاش الــســابــق فــى 14 سبتمبر 
الحالى، أصــدر الرئيس عبدالفتاح السيسى 
القرار رقم 464 لسنة 2019، بتعيين المستشار 
محمد حــســام الــديــن رئيًسا لمجلس الــدولــة، 
وكـــان المستشار محمد حــســام الــديــن يــرأس 
هيئة مفوضى الدولة منذ يوليو الماضى عقب 
خــروج المستشار الدكتور ممدوح صديق على 
المعاش.. وتولى حسام الدين خــال مشواره 
القضائى رئــاســة فتوى الداخلية والخارجية 
والــعــدل، ثم رئاسة الــدائــرة الثانية بالمحكمة 

اإلدارية العليا، وأسند إليه رئاسة لجنة اإلنجاز 
خال هذه إلى الفترة إلى أن تولى رئاسة هيئة 
مــفــوضــى الـــدولـــة، وهـــو مــن مــوالــيــد محافظة 
كفر الشيخ عــام 1952، ويقيم اآلن بمحافظة 

اإلسكندرية.
مـن ناحية آخرى، من المقرر أن يضم التشكيل 
الجديد للمجلس الــخــاص كــل مــن المستشار 
يسرى الشيخ الرئيس الحالى لمحكمة القضاء 
اإلدارى، والمستشار حسن كمال شال الرئيس 
الــحــالــى لقسم الــتــشــريــع، والــمــســتــشــار يحيى 
خضرى نوبى الرئيس الحالى للمحاكم اإلدارية 
والتأديبية، والمستشار أســامــة محمود عبد 
العزيز محرم، والمستشار أنور أحمد إبراهيم، 
ــواب نـــواب رئيس  ــت والمستشار احــمــد عبد ال

مجلس الدولة فى التشكيل الجديد. 

  أحمد صالح

 كريم سعيد

زهير جرانة وأسرته يحلمون 
بإلغاء قرار المنع من السفر

مفاجأة: سعاد الخولى كانت تتقاضى شهريا 90 ألف 
جنيه من مجلس الوزراء ومحافظة اإلسكندرية

10 أكتوبر.. آخر موعد لحجز 2000 
قطعة أرض بـ12 مدينة جديدة

استمرار إعادة فتح باب 
التظلمات للمستبعدين من 

البطاقات التموينية

تعيش أسرة زهير جرانة وزير السياحة األسبق وأسرته 
المكونة مــن زوجــتــه وأوالده األربــعــة حــالــة مــن القلق 
الشديد بسبب قرب موعد الجلسة التى سوف تعقدها 
محكمة جنايات القاهرة، الدائرة )3(، والتى ستنعقد 
بمجمع محاكم جنوب القاهرة، بالسيدة زينب،يوم 4 
أكتوبر الــقــادم، لنظر تظلم جــرانــة وأســرتــه على قــرار 

منعهما من السفر والتصرف فى األموال.
كان المحامى أشرف واصل، عضو هيئة الدفاع عن وزير 
السياحة األسبق زهير جرانة، قد تقدم بتظلم رقم 23 لسنة 
2018 الوايلى، على قرار النائب العام بمنع كل من محمد 
زهير جرانة، وجيان شوكة، وحبيبة محمد زهير، وأميرة 
محمد زهير، وأدهم محمد زهير، وزهير محمد زهير، من 

التصرف فى أموالهم والمنع من السفر.

كشفت تحريات األجهزة الرقابية وتقارير خبراء الكسب غير 
المشروع، التى تضمنتها تحقيقات جهاز الكسب مع سعاد الخولى 
نائب محافظ اإلسكندرية السابق )التى أحيلت مؤخرا للمحاكمة 
أن إجمالى ما تقاضته المتهمة خــال فترة توليها منصب نائب 
محافظ اإلسكندرية )فبراير 2015 – أغسطس 2017( 2 مليون 
و180 ألف جنيه من محافظة اإلسكندرية، و507 آالف من رئاسة 
ــوزراء أى أن اإلجمالى يصل إلــى 2 مليون و687 ألف  مجلس الـ
جنيه(، ولو قسمنا هذا المبلغ على فترة الـــ30 شهرا التى شغلت 
فيها المنصب لوجدنا أنها كانت تحصل شهريا على 89 ألفا و566 

جنيها. 
وهنا نسأل: اذا كانت نائب المحافظ تحصل على قرابة 
الـ90 ألف جنيه شهريا منذ 4 سنوات وحتى عامين مضيا 
فكم يتقاضى المحافظ نفسه والوزير ورئيس الوزراء »من 

تحت الترابيزة«.
الــكــارثــة األكــبــر أنــنــا نجد مسئولين كــبــار فــى الــدولــة 
يزعمون أن هناك التزاما بالحد األقصى لألجور داخل 
الحكومة عامة والوزارات المهمة خاصة والذى يقدر بـ42 

ألف جنيه شهرياً؟!!!

ينتهى يوم 10 أكتوبر المقبل، الموعد الــذى حددته وزارة 
اإلسكان لحجز 1268 قطعة أرض متميزة، بـ9 مدن جديدة، 
و814 قطعة أرض أكثر تميزاً، بـ8 مدن جديدة، وذلك من خال 
 ،)www.hdb-reservation.com( الموقع اإللــكــتــرونــى

والتقى أعلنت عنها وزارة اإلسكان.
وأعلنت الوزارة، إن قطع األراضى المتميزة، موزعة كالتالى، 50 
قطعة أرض بمدينة أكتوبر الجديدة، و100 قطعة أرض بمدينة بدر، 
و528 قطعة أرض بمدينة العاشر من رمضان، و150 قطعة أرض 
بمدينة السادات، و100 قطعة أرض بمدينة بنى سويف الجديدة، 
و100 قطعة أرض بمدينة ســوهــاج الــجــديــدة، و40 قطعة أرض 
بمدينة برج العرب الجديدة، و100 قطعة أرض بمدينة ناصر غرب 

أسيوط، و100 قطعة أرض بمدينة غرب قنا.
وأشارت إلى أن قطع األراضى األكثر تميزاً، موزعة كالتالى: 300 
قطعة أرض بمدينة القاهرة الجديدة، و68 قطعة أرض بمدينة 
6 أكتوبر، و115 قطعة أرض بمدينة دمياط الجديدة، و14 قطعة 
أرض بمدينة العبور الجديدة، و104 قطع بمدينة المنيا الجديدة، 
و23 قطعة أرض بمدينة بدر، و170 قطعة أرض بمدينة العاشر من 

رمضان، و20 قطعة أرض بمدينة أسوان الجديدة.

تــواصــل وزارة التموين 
والتجارة الداخلية، إعادة 
ــمــات  ــتــظــل ــاب ال ــ فـــتـــح بـ
ــن  ــ ــعـــديـــن ِم ــبـ ــتـ ــلـــمـــسـ لـ
بــطــاقــات التموبن حتى 
ــايـــة شـــهـــر أكــتــوبــر  ــهـ نـ
المقبل وذلــك من خال 
ــع اإللــيــكــتــرونــى  ــوق ــم ال
https://www.«
 ،tamwin.com.eg
وذلـــــك لــلــمــســتــبــعــديــن 
ــات وفــقــا  ــطــاق ــب مـــن ال
ــحــــددات الـــعـــدالـــة  ــمــ ــ ل

االجتماعية وسيتم فحص 
التظلمات ومن يثبت التأكد 

مــن استحقاقه للدعم سيتم 
ــه ضمن منظومة  إعـــادة إدراجـ

السلع التموينية.
كانت وزارة التموين والتجارة 
الــداخــلــيــة اســتــمــرت عــلــى مــدار 
ــال الــتــظــلــمــات  ــقــب ــن اســت شــهــري
ِمـــــــن أصـــــحـــــاب الـــبـــطـــاقـــات 
المحذوفين من منظومة الدعم 
وفــقــا لــمــؤشــرات لجنة الــعــدالــة 
االجتماعية وتم إغــاق باب تلقى 
التظلمات نهاية الشهر الماضى 
حتى تمت إعــادة فتح التظلمات 

حتى نهاية أكتوبر المقبل.

هيئة المفوضين بالقضاء اإلدارى تحدد مصير 
عضوية خالد يوسف فى مجلس النواب

تتحدث عن أهوال »الهولوكوست«

خالل الفترة من 
4 إلى 11 أكتوبر

السفارة اإلسرائيلية بالقاهرة تشيد بعرض مسرحى لجامعة عين شمس

كيف تشترك فى رحلة قطار الشباب لألقصر وأسوان؟

أشادت الصفحة الرسمية للسفارة اإلسرائيلية 
بالقاهرة بمسرحية »سوبيبور« التى تم إنتاجها 
على مسرح جامعة عين شمس مؤخراً ووصفتها 
بأنها نقطة جــديــدة فــى مــدى تعمق العاقات 

والثقافات
وأشــارت إلى أن »مجموعة من طلبة الجامعة 
تــحــدثــوا عــن أهــــوال الـــحـــروب، ومـــدى بشاعة 
»الهولوكوست« بطريقة المسة للقلوب، وفى نفس 

الوقت ُمشجعة على العمل من أجل إحياء السام 
بين األديان والشعوب ونبذ التمييز بكل أشكاله«، 
كما أشاد ليؤور بن دور مدير إدارة مصر والمغرب 
فى وزارة الخارجية اإلسرائيلية بالمسرحية التى 

قال إنها تتحدث عن أهوال الهولوكوست.
هــذا العرض المسرحى قدمته كلية التجارة 
بجامعة عين شمس فى إطــار مهرجان المسرح 
الــقــومــى فــى مصر مــؤخــراً وأثـــار جـــدالً واسعا 

فى األوســـاط الفنية والثقافية جــراء تعرضه لـ 
»الهولوكوست«.

المسرحية تتضمن  قصة التمرد الذى وقع فى 
معسكر »سوبيبور« الذى شيده النازيون، والذى 
استطاع أن يهرب منه 200 يهودى بقيادة الضابط 
الــروســى بيتشيرسكى والــذيــن كانوا شهودا فى 
المحاكمات الدولية التى حاسبت المسئولين عن 

الهولوكوست بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية؟

تــواصــل وزارة الشباب والــريــاضــة، فتح باب 
االشتراك برحلة قطار الشباب لألقصر وأسوان، 

والمقررة خال الفترة من 4 إلى 11 أكتوبر.
ويستمر الحجز والتسجيل من خال الموقع 
http://( اإللكترونى لوزارة الشباب والرياضة

.)/mobgis.youth.gov.eg/youth
وأوضحت الوزارة وجود عدة شروط لاشتراك 
برحلة قطار الشباب لألقصر وأســوان، نعرضها 

فيما يلى:
ــن مـــن 18 حـــتـــى35 ســنــة وال يسمح  ــسـ الـ

باصطحاب أطفال نهائياً أو أسر.
يتم استبعاد من سبق لهم االشتراك فى الرحلة 
بالموسمين الماضيين )شتاء2018/2017 وشتاء 

.)2019/2018
ــة الـــذهـــاب بــالــقــطــار مــن مــحــطــة مصر  رحــل
بالقاهرة الساعة )8( مساء يوم الجمعة الموافق 
2019/10/4 والتحرك للعودة مساء يوم الخميس 

الموافق 2019/10/10.

تدعم وزارة الشباب والرياضة تكاليف اإلقامة 
ــقــاالت ورســـوم زيـــارة األمــاكــن  ــت واإلعــاشــة واالن

السياحية المدرجة بالبرنامج.
الــمــزارات السياحية بــأســوان )السد العالى، 
متحف النيل، متحف النوبة، الحديقة النباتية، 

القرية النوبية، معبد فيلة(.
المزارات السياحية باألقصر )وادى الملوك، 
جزيرة الموز، معبد حتشبسوت،  متحف األقصر، 

معابد هابو، معبد الكرنك، معبد األقصر(.
يتم الحجز األولى عن طريق الموقع اإللكترونى 

للوزارة وال يعتبر الحجز نهائياً إال بعد السداد.
قيمة االشــتــراك )600( جنيه للفرد الواحد 
تسدد بمديريات الشباب والرياضة بالمحافظات 
وذلك بأسبقية الحضور للمديرية وليس بأسبقية 

التسجيل على الموقع.
ال يجوز تبديل المشترك بآخر وال يتم رد قيمة 

االشتراك فى حالة التغيب عن الرحلة.
اللياقة الطبية مسئولية شخصية للمشارك فى 

الرحلة.
ــوزارة إجـــراء أى تعديل أو تبديل أو  ــل يحق ل
حذف بالبرنامج أو أماكن اإلقامة طبقاً للظروف 
ــراف  الــطــارئــة وتــوجــيــهــات مسئولى هيئة اإلشـ

بالوزارة.
يحق لهيئة اإلشراف بالقطار إجراء أى تعديل 
أو تبديل باألماكن المخصصة ألى من المشاركين 
بالقطار )رقم العربة ورقم المقعد( طبقاً للظروف 

الطارئة ومتطلبات التنفيذ.
أى مخالفة لشروط االشتراك أو تعليمات هيئة 
اإلشــراف أو عدم صحة البيانات تعنى الترحيل 

الفورى من الرحلة وعدم رد قيمة االشتراك.

تنظر هيئة المفوضين بمحكمة القضاء 
اإلدارى فى مصر، الدعوى المقامة من سمير 
صبرى المحامى، التى طالب فيها بإسقاط 
عضوية المخرج خالد يوسف من مجلس النواب 

فى جلسة 3 أكتوبر المقبل.
وأكــد صبرى فى دعــواه، أنــه لم تخل مسيرة 
خالد يوسف مــن األزمـــات، حتى بعد أن ترك 
مجال العمل الفنى واتجه للسياسة والحقته عدة 

فضائح، حيث طالبت الدعوى بوجوب إسقاط 
عضويته فى مجلس النواب، الفتقاده أهم شرط 

الستمرار العضوية، وهو شرط حسن السمعة.
ــاط  ــب وجـــــوب إســق ــوى ســب ــدعــ ــ وبــــــررت ال
عــضــويــة الــنــائــب »عــقــب اعـــتـــراف الممثلتين 
ــاروق وشــيــمــاء الــحــاج بــتــواجــدهــمــا فى  ــ مــنــى ف
شقة النائب البرلمانى، التى قــام فيها النائب 
بتصوير المقطع الجنسى معهما، وقولهما فى 
التحقيقات )أنتم ماسكينا إحنا بــس، علشان 
خالد يوسف معروف، وهو مش بيدى دور لفنانة 
إال لما يقيم معها عاقة جنسية، ويصورها، 

هو عنده مرض تصوير نفسه(، وبعدما أشارت 
ــام الممثلتين للمخرج  ــه الــتــحــقــيــقــات إلـــى ات
السينمائى بطلب القيام بأفعال شــاذة إرضــاء 
لرغباته، مــا يضع األخــيــر تحت طائلة قانون 
)مكافحة الــدعــارة والتحريض على الفسق(، 
والذى تقضى نصوصه بالحبس مدة ال تقل عن 
سنتين، وغرامة ال تقل عن 5 آالف جنيه، لكل 
من حرض شخصا ذكرا كان أو أنثى على ارتكاب 
ــه، ســـواء عن  الــفــجــور أو اســتــدراجــه أو أغــوائ
الطريق المباشر، أو عبر أى وسيلة من وسائل 

االتصال المباشرة أو اإللكترونية«.

  سحر محمود 

  إسالم خالد 

يوسف

مبارك

جرانة

سعاد

مصيلحى



03على المكشوف

والتعليم نموذجين صارخين على هذه الظاهرة، إذ يشير التقرير 
إلى أن وزارة الطيران المدنى يوجد بها ما يقرب من 40 ألف 
موظف، 30% منهم من أبناء العاملين، كما يوجد أيضا 600 
طيار من بين 900 طيار معينين من أقــارب العاملين بالشركة، 
أما وزارة التربية والتعليم والتى تعد من أكبر الوزارات فى الدولة 
المصرية من حيث عــدد العاملين بها، فوصل بها األمــر إلى 
تشابك المشكالت اإلداريــة والوظيفية مع المشكالت العائلية، 

فاإلدارة الواحدة يوجد بها أكثر من شقيقين، أو زوج وزوجة.
فى هذا السياق أكدت دراسة خاصة حول الشخصية القومية 
المصرية أجراها المركز القومى للبحوث االجتماعية والجنائية 
على عينة من 900 مفردة - ممثلة لكل محافظات الجمهورية 
ــه  بــســؤال المبحوثين عن  - أن
درجــة ثقتهم فى اآلخــريــن أكد 
61.1% أن األقارب هم الموثوق 
بــهــم يليهم األصـــدقـــاء بنسبة 

27.1% ويليهم أهل القرية.
ــرى قـــام  ــ ــة أخــ ــ ــ ــى دراسـ ــ وفـ
بــإعــدادهــا مركز دعــم التنمية 
على عينة من 1200 مبحوث، 
تم سؤالهم عما إذا كانوا يثقون 
فى اآلخرين أم ال، أجــاب %70 
منهم أنــه ال يمكن الــوثــوق فى 
ــن وحينما طــلــب منهم  اآلخــري
ترتيب اآلخــريــن جــاء الترتيب 
ــراد األســـــرة -  ــ ــ ــى: )أف ــال ــت ــال ك
ــعــمــل  األقـــــــــارب - زمــــــالء ال
- األصــدقــاء - أبــنــاء الديانة 

نفسها(.
وهــى النتيجة نفسها التى 
توصل إليها مسح أجــراه مركز 
معلومات ودعــم اتــخــاذ القرار 
على عينة مــن 3000 مــفــردة، 
أكد 82% على ضــرورة الحرص 
فى التعامل مع اآلخرين. ولما 
طلب منهم تعريف اآلخرين، أجاب 55% منهم أن اآلخرين هم من 

خارج دائرة األسرة واألقارب.
وفى النهاية وبعد أن استعرضنا كل هذه الوقائع نطرح عدداً 

من التساؤالت  ونتمنى أن تكون هناك إجابات عنها:
ــى مــصــر؟ وهــل  ــوظــائــف ف ــث ال ــوري مــتــى تختفى ظــاهــرة ت
القوانين الجديدة ومنها قانون الخدمة المدنية قــادرة على 
تحجيمها والقضاء عليها؟ وإذا 
كان قانون الخدمة المدنية قد 
نص صراحة على أن التعيينات 
ال تتم إال عن طريق مسابقات  
فهل هناك ضوابط أو ضمانات 
ــات  ــق ــمــســاب إلجـــــــراء هـــــذه ال
ــة وحـــيـــاد تــام  بــشــفــافــيــة كــامــل
والــقــضــاء تــمــامــا عــلــى ظــاهــرة 
الواسطة والمحسوبيات؟ ومتى 
يختفى مسمى »أبناء العاملين« 
ــن الــقــطــاعــات  ــى الــكــثــيــر مـ فـ

والمجاالت البارزة فى الدولة؟ 
ــاً: هـــل هــنــاك  ونـــســـأل أيـــضـ
ــات جــــادة تــكــشــف على  ــ دراســ
وجه الدقة حجم هذه الظاهرة 
فــى مصر منذ ســنــوات وحتى 
اآلن؟ ومتى تكون لدينا تقارير 
دقيقة حول الكوارث التى تنجم 
ــذه الــظــاهــرة  ــمــرار هـ عــن اســت
حاليا ومستقبالً وفى مقدمتها 
استمرار غياب العدالة وتكافؤ 
الــفــرص؟ ولــمــاذا ال يتم إعــادة 
اختبار أبناء العاملين فى الكثير 
من المواقع التى وصلوا إليها بالتحايل والتزوير واستغالل 
النفوذ، وتقييمهم مــرة أخــرى للتأكد من صالحيتهم وجــدوى 
استمرارهم فى هذه المناصب؟ ومتى يجد النوابغ واصحاب 
المواهب الحقيقية فرصتهم الكاملة  للتفوق واإلبداع بعيداً عن 
تدخالت أصحاب السطوة والمال والنفوذ؟ وهل هناك عقوبات 
قانونية لمن يقومون بالتحايل على القوانين واللوائح ويستغلون 

ذلك لتعيين أبنائهم وأقاربهم؟

العـدد 260
األربعاء  2019/9/25

المصريون ال يرون 
فى محاباة العائلة أى 

مشكلة أو يعتبرونه 
سلوكا غير عادل محمد طرابيه يكتب:

ارتبط مفهوم »التوريث« فى مصر بالسنوات األخيرة من عهد الرئيس األسبق 
حسنى مبارك، حيث ترددت أنباء وشائعات حول رغبة مبارك فى توريث 

السلطة لنجله األصغر جمال، وكانت هناك مؤشرات دفعت الكثيرين لترديد 
هذا الكالم منها  اختيار جمال أمينا للجنة السياسات بالحزب الوطنى وقيامه 

بدور كبير فى تشكيل الحكومات واختيار الوزراء وأصحاب المناصب العليا. 
وأكد مقربون من السلطة فى ذلك الوقت أن توريث الحكم لجمال لم يكن رغبة 

مبارك األب بل كان حلم سعت إليه وخططت له سوزان مبارك على أمل اختيار 
نجلها ليكون رئيسًا  للجمهورية خلفًا لوالده.

%61.1
 من المصريين 

يرون أن األقارب 
هم الموثوق بهم 
يليهم األصدقاء 
بنسبة %27.1 

ويليهم أهل 
القرية

مفاجأة: حسنى مبارك  يعد الوحيد 
- وفقًا لرأى الكثيرين - الذى فشل 

فى توريث منصبه البنه

المفاجأة أن األيــام أثبتت أن حسنى مبارك  يعد الوحيد - 
وفقاً لرأى الكثيرين - الذى فشل فى توريث منصبه البنه.

وعــقــب قــيــام ثـــورة 25 يناير 2011 الــتــى أطــاحــت بمبارك 
ونظامه، اختفت إلى حد ما أية أحاديث عن التوريث فى المجال 
السياسى، إال أن وصلت جماعة اإلخوان اإلرهابية إلى السلطة 
عقب إعالن فوز محمد مرسى بالرئاسة فى 2012، فعاد الكالم 
عن التوريث يتردد مرة أخــرى. ولكن بشكل مختلف، حيث لم 
يكن األمــر متعلقاً بتوريث الحكم ألحد أبناء مرسى، بل اتخذ 
توجهاً جديداً فى التوريث عن طريق االعتماد على ما يسمى 
بـ»األهل والعشيرة« ومحاوالت تطبيق الخطة الشيطانية التى 
وضعها خيرت الشاطر نائب مرشد الجماعة والــتــى عرفت 

بـ»خطة التمكين« وهى الخطة 
ــورة 30 يونيو  الــتــى أحبطت ثـ

تنفيذها.
فــى هــذا السياق نشير إلى 
أنه يحسب للرئيس عبدالقتاح 
السيسى عدم اقحام أى شخص 
ــى العمل  ــه ف مــن أفــــراد أســرت
السياسى مــن قريب أو بعيد، 
وهـــو األمـــر الـــذى مــنــع الــكــالم 
حتى ولو تحت شعار الشائعات 

حول موضوع التوريث.
ويخطئ من يتصور أن قضية 
التوريث فى مصر تقتصر على 
منصب الرئيس فقط، حيث إن 
هذه الظاهرة الممتدة فى مصر 
مــنــذ ســـنـــوات طــويــلــة ال تـــزال 
مــوجــودة حتى اآلن فــى الكثير 

من المجاالت والقطاعات.
وقد استرعت هذه الظاهرة 
ــررت الــبــحــث عن  ــ انــتــبــاهــى وق
ــات رســمــيــة  تتعلق بهذه  دراســ
الظاهرة، ووجــدت ضالتى فى 
دراســـة مهمة للغاية أصدرها 

مركز األهـــرام للدراسات السياسية واإلستراتيجية بعنوان: 
»توريث الوظيفة العامة واختالل ميزان العدالة« والتى أعدتها 
الباحثة إنجى محمد عبدالحميد المدرس المساعد بالمركز 

القومى للبحوث االجتماعية والجنائية.
الــدراســة أكــدت أن أول ما يتبادر إلــى الذهن عند الحديث 
عــن هــذه القضية هــو معايير التوظف والترقى فــى الوظيفة 

العامة فى مصر، والتى - وعلى 
الرغم من عدم توافر بيانات أو 
معلومات دقيقة حــول حجمها 
- تــمــثــل عــقــبــة رئــيــســيــة أمـــام 
إدخـــال أيــة إصــالحــات حقيقة 
على الجهاز اإلدارى للدولة.. 
فــالــمــتــابــع لــتــصــريــحــات بعض 
ــوزراء والــقــيــادات العليا فى  ــ ال
مــؤســســات الـــدولـــة، يمكن أن 
يدرك أن المشكلة أعمق بكثير 
مـــن مــجــرد تـــوريـــث المنصب 
الــعــام، وإنــمــا ترتبط باألساس 
بــإعــادة إنــتــاج عــالقــات النفوذ 
ــل فــئــة بعينها  والــســلــطــة داخــ
وحرمان اآلخرين من أية فرصة 
لصعود السلم االجتماعى وهو 
ما يثير تساؤال مشروعا حول 
مــدى رفــض المصريين لفكرة 
التوريث فى المطلق باعتبارها 
إحدى الممارسات غير العادلة.

وإذا حاولنا اإلجابة عن هذا 
السؤال من خالل الواقع الفعلى 
لوجدنا أن المصريين يرفضون 

التوريث إذا لم يكن األمر متعلقاً بهم  أو بأقاربهم أصدقائهم، 
أما اذا كان األمر بعيدا عنهم فإنهم يرفضونه شكالً ومضموناً، 

أى أن هذا األمــر تحكمه العواطف والمصالح الخاصة وال 
عالقة لها فى أغلب األحيان بالمصلحة الشخصية.

وتحت عنوان: »واقــع ظاهرة التوريث فى مصر وتفسيرها« 
كشفت الــدراســة أن األمــر تجاوز فكرة المحسوبية المتعارف 
عليها Nepotism، وأصبح حقا وممارسة ال تتم سرا ولم تعد 

محل مساءلة.. ويعلق البعض ساخرا على هذه الظاهرة التى 
لم تترك مجاال واحدا فى مصر إال وأثرت فيه، بأن مبارك هو 
الشخص الوحيد فى مصر الذى لم ينجح فى توريث ابنه، بينما 
فعلها المصريون فى كل مجال حتى المجاالت التى تتطلب 
موهبة فطرية، فابن الضابط ضابط وابن القاضى قاضى وابن 
الممثل ممثل، حتى اإلنشاد الدينى والفن التشكيلى والشعر كلها 

مجاالت لم تسلم هى األخرى من هذه الظاهرة.
وكــشــفــت أن جــوهــر القضية أن الــمــصــريــيــن ال يـــرون فى 
محاباة العائلة أى مشكلة أو يعتبرونه سلوكا غير عادل، يحرم 
اآلخرين من حقوقهم ويجسد حلقة مفرغة من غياب العدالة 
االجتماعية، فعلى الــرغــم مــن أن أحــد األســبــاب األساسية 
لقيام ثــورة يناير كان مكافحة التوريث، إال أن الواقع يؤكد أن 
المصريين يرفضون التوريث فقط لمن هم على رأس السلطة 
أمــا ما دون ذلــك فهو حق مكتسب، فعلى سبيل المثال رفعت 

قضية فى مجلس الدولة عام 2012 ضد محمد مرسى بصفته 
ــذاك للمطالبة بوضع تشريعات قانونية  رئيسا للجمهورية آن
وضــوابــط وقيود على توريث الوظيفة العامة، ومحاباة أبناء 

العاملين.
وفى العام نفسه قام وزير العدل فى حكومة الدكتور هشام 
قنديل بتخصيص كــوتــة بنسبة 30% لتعيين أبــنــاء العاملين 
ــوزارة، وحينما تعرض لهجوم من الصحف رد قائال: »إن  ــال ب
أبناء العاملين سوف يعولون آباءهم فى المستقبل، وهــذا هو 
رد الجميل لمن أفنوا أكثر من ثالثين عاما فى خدمة الوطن«، 
هذا الــرد شديد الداللة على ما تحمله الصورة الذهنية عند 
المصريين - من أكبر مسئول إلى أصغر عامل - لحقيقة شبكة 

العالقات والتفاعالت التى تحكم المنظومة االجتماعية.
ــرى حينما تــحــدث رئــيــس نـــادى القضاة  ومــن األمــثــلــة األخـ
فى اجتماع الجمعية العمومية لنادى القضاة سنة 2014 عن 

استمرار تعيين أبناء أعضاء السلك القضائى فى النيابة العامة، 
وهى الظاهرة التى تمثل أحد أبرز األمثلة الصارخة على مدى 
التأثير السلبى لظاهرة العائلية على الوظيفة العامة، وقال 
حينها رئيس الــنــادى بشكل واضــح »إن الــزحــف المقدس لن 
يتوقف« فى إشــارة إلى استمرار هذه الممارسة التى أدت إلى 
استبعاد كثيرين ممن ليس لهم صلة قرابة بأحد أعضاء السلك 

القضائى من التعيين، بصرف النظر عن معيار الكفاءة.
وأشارت الدراسة إلى أنه على مستوى الجهاز اإلدارى للدولة، 
جرى العرف على توظيف أبناء العاملين فى نفس الــوزارة أو 
الهيئة الحكومية وذلك وفقا لقرار إدارى داخلى وليس بموجب 
قانون، مشيرة إلــى تقارير  خاصة كشفت  أنــه فى حين ترفع 
أغلب الوزارات والهيئات الحكومية الفتة »باب التعيينات مغلق« 
هناك باب آخر مفتوح على مصراعيه ألبناء العاملين وأقاربهم.. 
فعلى سبيل المثال - تمثل وزارتـــا الطيران المدنى والتربية 

المصريون 
يرفضون 

التوريث فقط 
لمن هم على 

رأس السلطة أما 
ما دون ذلك فهو 

حق مكتسب

وزارة الطيران 
المدنى يوجد 

بها ما يقرب 
من 40 ألف 

موظف %30 
منهم من أبناء 

العاملين

أغلب الوزارات 
والهيئات الحكومية 

ترفع الفتة »باب 
التعيينات مغلق« 

إال أن باب أبناء 
العاملين وأقاربهم 

مفتوح دائما

يوجد 600 
طيار من بين 

900 طيار 
معينين من 

أقارب العاملين 
بشركة مصر 

للطيران

يحسب للرئيس عبدالفتاح السيسى عدم إقحام أى شخص من أفراد أسرته فى العمل السياسى من قريب أو بعيد 

جماعة اإلخوان اإلرهابية حاولوا االستعانة بـ»األهل والعشيرة« وتطبيق خطة »التمكين« الشيطانية التى وضعها خيرت الشاطر 

التوريث
فى مصر

تساؤالت مثيرة ننتظر اإلجابة عليها:
هل القوانين الجديدة ومنها قانون الخدمة المدنية قادرة على تحجيمها والقضاء عليها؟ 

لماذا ال يتم إعادة اختبار أبناء العاملين فى الكثير من المواقع التى وصلوا إليها بالتحايل والتزوير واستغالل النفوذ؟

إذا كان قانون الخدمة المدنية قد نص صراحة على  أن التعيينات ال تتم إال عن طريق مسابقات فهل هناك ضوابط 
إلجرائها بشفافية؟ متى يختفى مسمى »أبناء العاملين« فى الكثير من القطاعات والمجاالت البارزة فى الدولة؟ 

يشير ياسر ثابت فى كتابه »زمن 
ــة« الــــذى يــتــحــدث فــيــه عن  ــل ــائ ــع ال
شبكات عالقات اإلخــوان المسلمين 
بين النسب والمصاهرة والسلطة 
والــمــال. إلــى أن كل شــيء فى مصر 

يبدأ بالعائلة وينتهى بالنفوذ.
ويــقــول فــى مقدمة الــكــتــاب: »فى 
ــطــب،  ــال، وال ــ ــم ــم الـــمـــال واألعــ عــال
ــاة، وســلــك  ــامـ ــحـ ــمـ واإلعــــــــالم، والـ
ــقــضــاء، والــســيــاســة.. يــمــكــن أن  ال
تتقصى أثــر العائلة فى وجــود نجم 

أســمــاء بعينها، وتــقــلــدهــا مناصب 
ــع مهمة ونيلها مــســاحــة من  ــواق وم
ــة الــنــفــوذ  ــحـ الـــشـــهـــرة، بــســبــب رائـ

العائلى.
ويستدل على ذلــك بنعى تــداولــه 
النشطاء على صفحات التواصل 
االجتماعى، كانت صحيفة »األهرام« 
نــشــرتــه للمستشار بهيئة قضايا 
الــدولــة يكشف عــن أن المغفور له 
لــديــه 5 أبــنــاء بينهم 4 مستشارين 

والخامس وكيل بالنيابة العامة.

الشبكات العائلية تحكم عالم المال واألعمال 
والطب واإلعالم والمحاماة والقضاء والسياسة

مافيا العائالت تحكم ماسبيرو
ــة شــرف الــديــن وزيـــرة اإلعـــالم السابقة ابنتيها  دري

مذيعتين هما مى ودينا  
المذيعة رغــدة أبــو ليلة ابنة المذيع مسعد أبــو ليلة 

قارئ النشرة اإلخبارية.
المذيعة شيرين الشايب زوجة المذيع كريم كوجاك 
وشقيقة شريف أحمد سمير المخرج بالقناة األولــى  
وهما نجال  المذيعة سهير شلبى زوجــة التليفزيونى 

الراحل أحمد سمير.
ســـارة وسلمى الهاللى وهــمــا تـــوأم )بنتا( المذيعة 
نجاة العسيلى، وقد عينا بقرار واحد فى القناة الثانية 

بالتليفزيون المصرى. 
عائلة بسيونى وتضم اإلعالمى الكبير أمين بسيونى 
رئيس اإلذاعة السابق ونجليه تامر بقطاع األخبار وعالء 

بسيونى  نائب رئيس التليفزيون حالياً.
اإلذاعى الكبير حمدى الكنيسى لديه ابنتين مذيعتين 

مها ولبنى. 
نديم محمد إسماعيل ابن المذيعة الشهيرة ماجدة 

أبو هيف.
يارا شوشة ابنة فاروق شوشة رئيس اإلذاعة السابق.

علياء حامد ابنة المذيعة فاطمة الكسباني.

رانيا حماد ابنة اإلعالمية نادية حليم.
المخرج عبد الرحمن عبيس له ثالثة أبناء يعملون 

مخرجين هم أحمد وأيمن وصبرى.
عائلة فــراج من العائالت الشهيرة فى التليفزيون 

المصرى وتضم المذيعتين ميرفت ونادية فراج.
ريم كامل عبد المجيد بالهندسة اإلذاعية ووالدها 
كــان مسئوالً كبيراً فــى اتــحــاد اإلذاعـــة والتليفزيون، 
ووالدتها هى سهير توفيق المذيعة المعروفة فى إذاعة 

صوت العرب.
المذيع شادى شلش هو ابن اإلذاعية أمينة صبري.

المذيعة خلود مرعى ابنة محمد مرعى الــذى شغل 
منصب رئيس صوت العرب ووالدتها هى اإلذاعية سعاد 

خليل.
المذيعة عبير سيد بالبرنامج العام ابنة اإلذاعية 

المعروفة تراجى عباس بإذاعة صوت العرب. 
ــعــائــالت عــائــلــة اإلتـــربـــى الــتــى تضم  مــن أشــهــر ال
الشقيقات سهير وسامية وعزة ومنال اإلتربى إضافة 
إلــى على أبــو سعدة وهــو نجل سهير اإلتــربــى رئيس 

التليفزيون  السابقة »رحمها الله«. 
عائلة األدور ومنها محمود مصطفى األدور 

وأبنائه مصطفى وإيمان وعزة األدور.
عائلة بطيشة ومنها اإلذاعى عمر بطيشة وابنه 

حاتم بطيشة.
مريم بــدر تيسير بالقناة الفضائية ابنة نانو 

حمدى نائب رئيس القناة الثالثة السابقة. 
ــالــمــنــوعــات ابــنــة  ــم الــمــنــســى ب ــ ري

المذيعة المعروفة راوية راشد.
المذيعة دينا كفافى وهى 

ابنة المذيعة منيرة كفافى.
نشوى عبد السالم مذيعة برامج األطفال هى ابنة 

عبد السالم النادى رئيس التلفزيون المصرى السابق. 
فريدة الزمر شقيقة اإلعالمى الراحل فايز الزمر 
وابنتها هند رشاد بالقناة الثانية ونجل شقيقها المذيع 

محمد الزمر.
ــطــالوى الــمــذيــعــة بــقــنــاة الــنــيــل اليـــف ابنة  ســهــر ال

المذيعة نيفين الجندى.
ــذى تخطى  المستشار محمد سالمة مهنى، وال
الثمانين من عمره  عينته درية شرف الدين للعمل 
كمستشار قــانــونــى لــهــا بــجــانــب كــونــه مستشاراً 
ــة. ومستشاراً التــحــاد اإلذاعــة  لقطاع اإلذاعــ
ــات.. كما تم  والتليفزيون وشــركــة النايل سـ
تعيين نــجــلــه  أحــمــد مــحــمــد ســالمــة مهنى 
مدير عام المعلومات والتراث اإلذاعى للقيام 
بمهام وظيفة نائب رئيس الشبكة الثقافية من 
الدرجة العالية بقطاع اإلذاعة.. كما تم  
تعيين حفيد المستشار مهنا وهو 
كريم أحمد محمد سالمة مهنا 

فى شركة  النايل سات.

مرسىمبارك

السيسى
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ــذى ردت فــيــه لجنة  ــ ــك فــى الــوقــت ال ــأتــى ذلـ ي
المركزى للمحاسبات، على الهيئة مؤكدة أنها تطلب 
ــراءات الالزمة لسداد أقساط  ضــرورة اتخاذ اإلجـ
وفوائد قروض بنك االستثمار القومى حفاظا على 

حقوق البنك.
واشــار التقرير »المحاسبى« إلى ان كافة مبالغ 
الدعم الخاصة بالمعارض الخارجية المقدمة للهيئة 
من هيئة التنمية الصادرات والبالغة نحو 88.924 
مليون جنيه حتى 30 -6 – 2018 ضمن حسبا 

أرصدة دائنة أخرى.
وجـــاء رد الهيئة على هــذه المالحظة كالتالى 
ــم تــســويــة كــافــة الــمــعــارض  »أفــــادت الهيئة بــأنــه ت
المقامة بالخارج حتى 31 ديسمبر 2017 إلى حساب 
ــرادات طبقا لتعليمات الجهاز وجــار مطابقة  ــ اإلي

التسويات مع صندوق دعم الصادرات.
فى الوقت الذى عقب فيه التقرير السنوى للجهاز 
الــمــركــزى للمحاسبات على رد الهيئة المصرية 
للمعارض والــمــؤتــمــرات، مــؤكــدا أن اللجنة طلبت 
ضرورة إجراء الهيئة للتسويات الالزمة لهذه المبالغ 

وإضافتها لإليرادات »المنح واإلعانات«.
وأضــاف التقرير أن المالحظات، والمخالفات 
التى وقعت فى الهيئة خالل عام 2018، إن حساب 
مشروعات تحت التنفيذ تضمن نحو 64.049 مليون 
جنيه قيمة تكاليف تحملتها الهيئة عن مشروع إنشاء

مدينة القاهرة للمعارض »كــايــرو إكسبوسيتى« 
والمتوقف تنفيذه منذ عــام 2011 ود تبين عدم 
إمكانية استكمال تنفيذ المشروع فى ضــوء قرار 
ــوزراء فــى 30 -4 -2011 ببناء صــاالت  ــ رئــيــس ال
عــرض جديدة على نفس مساحات الصاالت التى 
سبق هدمها وكــذا فى ضــوء بروتكول التعاون بين 
ــذى بموجبه يتم إسناد  الهيئة ووزارة اإلســكــان وال

عميلة التطوير لمستثمر.
وجاء رد الهيئة على هذه المالحظة فى التقرير 
السنوى، بأنها أفادت بأنها قامت بتوقيع بروتوكول 
تعاون مع وزارة اإلسكان والــذى بموجبه يتم إسناد 
عملية التطوير لمستثمر ولم يتم االنتهاء منه حتى 
ترايخه وقــد تــم تشكيل لجنة لحصر قيمة كافة 
البنود التى ال يمكن االستفادة منها وسيتم العرض 
على مجلس اإلدارة فور االنتهاء من أعمال اللجنة.، 
وعقب اعضاء اللجنة المحاسبية، مؤكدين ان اللجنة 
طلبت اتخاذ الهيئة لإلجرءات الالزمة لبحث مدى 
االستفادة من البنود التى تم تنفيذها من المشروع 
ولم يتم االستفادة منها إضافة الى سرعة االنتهاء 

من عمليات تطوير الصاالت.
ــاف التقرير السنوى فــى مالحظاته على  وأضـ
مخالفات وتــجــاوزت الهيئة الــمــصــرى للمعارض 
والمؤتمرات، أن حساب مشروعات تحت التنفيذ 
تضمن نحو 6.481 مليون جنيه قيمة دفعة مقدمة 
منصرفة عــام 2009 لتصميمات الفندق الــذى تم 
إلغاء فكرة إنشاؤه بمركز المؤتمرات لوجود معوقات 

فى استخراج موافقات البناء.
وكان رد الهيئة، أنها أفادت بأن هذا المبلغ عبارة 
عــن قيمة رســومــات وتصميمات الــفــنــدق وجــارى 
االنتهاء من إضافة الرسومات إلى المخازن تمهيدا 

التخاذ اإلجراء المناسب بشأنها.
ــان تــعــقــيــب لــجــنــة الــمــحــاســبــات، عــلــى هــذه  ــ وك
الــمــلــحــوظــة بــأنــهــا طلبت ضــــرورة الـــتـــزام الهيئة 
بإعداد دراســات الجدوى الجادة واالقتصادية ألى 
مشروعات تتولى تنفيذها كما طلبت من السلطات 
األعلى للهيئة تطبيق محاسبة المسئولية بالنسبة 
ألى مشروعات تفقتر للدراسات الكافية إضافة 
إلى إجراء التسويات الالزمة الستبعاد قيمة الدفعة 

المقدمة من حساب المشروعات تحت التنفيذ.
وتابع التقريرالسنوى رصــد المخالفات للهيئة 
المصرية للمعارض والمؤتمرات، حيث كشف ان 
حساب االلتزامات طويلة األجل فى 30 -6 -2018 
تــضــمــن نــحــو 50 مــلــيــون جــنــيــه قــيــمــة مساهمات 

تجاهل استكمال تنفيذ مشروع 
»كايرو اكسبوستى«.. وإلغاء 
إنشاء فندق بسبب معوقات 

استخراج موافقات البناء 

تجرى فى 11 أكتوبر وينافس فيها 11 مرشحـًا على منصب النقيب
الصراعات تشعل انتخابات نقابة األطباءاألسباب الحقيقية لزيادة أسعار برامج العمرة بنسبة %20

طــالــبــت الــلــجــنــة الــعــلــيــا النــتــخــابــات نقابة 
األطباء، المقرر لها 11 اكتوبر المقبل، جميع 
المرشحين بضرورة االلــتــزام بميثاق الشرف 
االنتخابى، كما دعت جميع مديرى المنشآت 
الطبية الحكومية والــخــاصــة تسهيل مهمة 
المرشحين فى لقاء األطباء، وعرض برامجهم 

االنتخابية بدون أى تمييز بين المرشحين.
وعــرضــت اللجنة ميثاق الــشــرف النتخابى 
وهــو: »إعـــالء المنافسة الشريفة التى تقوم 
ــرام المتبادل بين زمـــالء المهنة،  على االحــت
مؤكدة أنه يجوز لكل مرشح ان يعلن عن نفسه 
وعـــن بــرنــامــجــه االنــتــخــابــى لــأطــبــاء بجميع 
وسائل االعــالم والمنشآت الطبية الحكومية 

والخاصة.
ــضــرورة  ــبــت الــلــجــنــة الــمــرشــحــيــن، ب وطــال
عــدم اقحام المعتقدات الدينية أو المواقف 
السياسية فى العملية االنتخابية، ألن النقابة 
هــى بيت كــل األطــبــاء، هــذا إلــى جــانــب عدم 
تعرض أى مرشح أو مؤيديه لوسائل دعاية من 

شأنها تشويه منافسيه.
ــتـــزام  ــى ضـــــرورة االلـ وأكـــــدت الــلــجــنــة عــل
ــقــد بــرنــامــج الــمــرشــح  بــالــمــوضــوعــيــة فـــى ن
الــمــنــافــس، أو تــاريــخــه المهنى أو النقابى، 
وضــرورة استخدام مستلزمات للدعاية يسهل 
إزالتها بعد انتهاء االنتخابات، وأخيرا احترام 
نتيجة االنتخابات ألنها تعبر عن رأى جموع 

األطباء.
كانت اللجنة العليا المشرفة على االنتخابات 
قد أعلنت الكشوف النهائية للمرشحين، فى 
انتخابات التجديد النصفى للنقابة، وأعلنت 
الــلــجــنــة، أنــهــا قــامــت بعمل حــصــر لأسماء 
الــنــهــائــيــة للمرشحين فــى االنــتــخــابــات على 
مقاعد النقابة العامة والفرعيات، بعد حذف 
المتقدمين بطلبات للتنازل عــن الــتــرشــح.. 
الجدير بالذكر أنــه يتنافس 16 مرشحاً على 
منصب التقيب الــعــام لأطباء، بعد تــنــازل 5 
مرشحين، من إجمالى 21 طبيبا ترشحوا فور 

فتح باب الترشح.

زيادة ديون الهيئة إلى 
704.3 مليون جنيه فى 

2018 مقابل 703.3 فى 
2017 بسبب اإلهمال 

الحكومة لتطوير االنظمة الفنية بالقاعات بمركز 
الــقــاهــرة اتــلــدولــى للمؤتمرات وتــمــت إضــافــة تها 
لحساب الهيئة بالبنك الــمــركــزى ولــم يتم صرف 
ــواف  أى مــبــالــغ مــنــه حــتــى 30 -6 -2018 ولـــم ي
الجهاز بموقف تلك المساهمات وشــروط الصرف 
والتسوية، وكان رد الهيئة على هذه الملحوظة، أنها 
أفــادت بــأن هــذا المبلغ تم إدراجـــه بموزانة الهيئة 
لعام المالى 2017 -2018 بتاريخ 24 -6 -2018 
ونظرا لضيق الوقت لم تتمكن الهيئة من االستفادة 
منه وعليه، تم موافقة وزارة المالية إعــادة إدراجه 
مــرة أخـــرى بــمــوزانــة الهيئة للعام الحالى المالى 
2018-2019 لالستفادة منه فى تنفيذ المشاريع 

االستثمارية.

وورد فى التقرير رد لجنة المحاسبات على هذه 
المالحظة، مؤكدا أن الهيئة طلبت من وزارة المالية 
ضـــرورة بحث مــدى تــوافــر الــجــديــة فــى الطلبات 
المقدمة مــن الهيئات لحصول على مساهمات 
وباألخص المجاالت االستثمارية ومنها مدى اتفاقها 
فى األغــراض المخصصة لها وتحديد المسئولية 
فى حالة مخالفة ذلك حفاظا على حقوق الخزانة 

العامة.
ورصدت لجنة المحاسبات فى التقرير السنوى، 
نتائج تنفيذ الموازنة اإليجارية للسنة المالية 2017 
-2018 من واقع الحساب الختامى للهيئة المصرية 
لتنظيم المعارض والمؤتمرات، وجــاءت كالتالى: 
فيما يتعلق بصافى التكاليف والمصروفات، حيث تم 

تقدير الربط األصلى للتكاليف والمصروفات بنحو 
239.1 مليون جنيه أدخلت عليه تعديالت بالزيادة 
بنحو 93.9 مليون جنيه ليصبح الربط المعدل نحو 
333.1 مليون جنيه، وقد أسفر التنفيذ الفعلى عن 
مصروف فعلى لصافى التكاليف والمصروفات بلغ 
نحو 333.1 مليون جنيه بنسبة 100% م الربط 
الــمــعــدل مقابل نحو 263.2 مليون جنيه للسنة 
المالية 2016-2017 بزيادة بلغت نحو 69.9 مليون 
جنيه بنسبة 26.5%، وتوزعت قيمة صافى التكاليف 

والمصروفات على النحو التالى: 
خامات ومـــوارد ووقــود وقطع غيار بلغت 15.5 
مليون جنيه وبنسبة 4.6%، واألجــور 78.2 مليون 
جنيه وبنسبة 23.4%، ومصروفات بلغت 219.8 
مليون جنيه ونسبة مئوية 66%، ومشتريات بغرض 
البيع ن للم يتم رصد مقابل لها، بينما بلغت االعباء 
والخسائر نحو 19.6 مليون جنيه، بنسبة %5.8، 

وباجمالى 33.1 مليون جنيه وبنسبة %100.
ورصد التقرير أن رصيد الموردين وأوراق الدفع 
بلغ نحو 704.5 مليون جنيه فى 30-6-2018 مقابل 
703.3 مليون جنيه فى 30-6-2017 بزيادة بلغت 

نحو 37.1 مليون جنيه بنسبة %5.
ــوى لــلــجــهــاز الــمــركــزى  ــســن ــم الــتــقــريــر ال ــت واخــت
للمحاسبات، بستة توصيات انتهت إليها اللجنة 
الــمــحــاســبــيــة، لــفــحــص حــســاب الــهــيــئــة المصرية 
للمعارض والمؤتمرات، وكان من بين هذه التوصيات، 
تحديد المسئولية فيمات يتعلق بحدوث تجاوز عن 
االعــتــمــاداتــا المخصصة للتكاليف والمصروفات 
بالهيئة دون اتخاذ اإلجـــراءات التشريعية الالزمة، 
ــالزمــة نحو تنشيط سياحة  وتــخــاذ اإلجـــــراءات ال
الــمــؤتــمــرات فــى مصر وجـــذب عقد االجتماعات 
والمجالس الــدولــيــة والمحلية فــى مصر، واتخاذ 
االجراءت الالزمة نحو الترويج للمنتجات المصرية 
م خالل المعارض والمؤتمرات التى تقيمها الهيئة 
وذلــك بالتنسيق مع الصندوق للترويج لالستغالل 
األمثل ألراضــى الهيئة، والتنسيق مع الهيئة العامة 
لتنشيط الــســيــاحــة فــى مــجــال إقــامــة الــمــعــارض 
والمهرجانات السياحية وغيرها وبما يــؤدى إلى 
تنشيط حصيلة إيــــردات الــهــيــئــة، وكــذلــك اتــخــاذ 
ــراءات الــالزمــة نحو سرعة ســداد مستحقات  اإلجــ

بتلك االستثمار القومى من أقساط وفوائد.
يذكر أن البداية الحقيقية إلنشاء، الهيئة المصرية 
لتنظيم المعراض والمؤتمرات، أنه كان الهدف هو 
ان تكون هيئة تختص بالمعارض مع صــدور قرار 
رئيس الجمهورية بالقانون رقــم 323 لسنة 1956 
ــواق الدولية، ومع  بتنظيم وإقــامــة المعارض واألسـ
صـــدور الــقــرار الجمهورية رقــم 134 لسنة 2008 
تم دمــج الهيئة العامة لشئون المعارض واألســواق 
الدولية مع الهيئة العامة لمراكز المؤتمرات المنشأة 
بالقرار الجمهورى رقــم 524 لسنة 1988، ثم تاله 
صـــدور الــقــرار الجمهورى رقــم 345 لسنة 2009 
بتنظيم الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات 
والـــذى اســتــبــدل مسمى الهيئة المصرية العامة 
للمعارض والمؤتمرات بمسمى الهيئة العامة لشئون 
المعارض واألسواق الدولية ووفقا لهذا القرار تتولى 
الهيئة اإلشــراف على إقامة المعارض والمؤتمرات 
واالشتراك فيها كما تختص بإقامة المعارض بقصد 

الدعاية والترويج للمنتجات المصرية.

توقف الهيئة عن سداد مستحقات بنك االستثمار القومى رفع الفوائد إىل 442 مليون جنيه فى 12 شهرا 

عدم صرف 50 مليون جنيه املخصصة لتطوير قاعة القاهرة الكربى للمؤتمرات وتجاهل موافاة »املحاسبات« بمصروفات املبلغ 

»المحاسبات« يكشف مخالفات جسيمة داخل 
»هيئة المعارض والمؤتمرات الدولية«

كشف تقرير حديث صادر عن الجهاز المركزى 
للمحاسبات أن الهيئة المصرية للمعارض والمؤتمرات 

الدولية، وقعت فى العديد من المخالفات المالية 
واإلدارية، والتجاوزات التى تعد نوعا من أنواع 

اإلهدار المتعمد، أو باإلهمال، للمال العام، وذلك 
من واقع المالحظات التى دونتها، لجنة فحص حساب 

الهيئة،بشأن المخالفات التى شكلها الجهاز المركزى 
للمحاسبات، فى التقرير السنوى للجهاز عن عام 

.2018
وأكد التقرير أن أهم المالحظات التى تم تدوينها فى 

التقرير السنوى للمركزى للمحاسبات، عن الهيئة توقف 
الهيئة عم سداد مستحقان بنك االستثمار القومى عن 

األقساط والفوائد منذ عدة سنوات وقد بلغت الفوائد 
نحو 441.7 مليون جنيه »طبقا لمصادقة البنك فى 

.2018- 6- 30
وجاء رد الهيئة على تقرير المحاسبات، بانها أفادت بأنه 

تم العرض على وزير التجارة والصناعة السباق والذى 
أشر على قيام الهيئة بالتفاوض مع البنك لسداد أصل 

القرض وشطب المديونية على الفوائد، وجدولة الدين 
ليكون قرضا جديدا بفوائد جديدة وهذا ال يتناسب مع 
ظروف الهيئة الحالية، كما أفادت الهيئة أنه جار إعادة 

العرض على وزير التجارة والصناعة الحالى لمخاطبة 
وزيرى المالية والتخطيط والمتابعة واإلصالح اإلدارى، 

إلنهاء أزمة القرض بقيام الهيئة بسداد أصل القرض 
وإعفائها من الفوائد.

كشفت المصادر المطلعة أن أســعــار بــرامــج العمرة 
للموسم الجديد 1442هـ والمقرر انطالقه بالتزامن مع 
عمرة المولد النبوى، خالل شهر نوفمبر القادم، ستشهد 
ارتفاعا يتراوح ما بين 10 و 20%، بما يقارب 3 آالف 
جنيه وذلك نتيجة لتغيرات فى إجــراءات التأشيرات فى 
المملكة العربية السعودية، باإلضافة إلــى ارتــفــاع فى 

أسعار الفنادق والتنقالت.
يأتى هذا االرتفاع بسبب العديد من الــقــرارات التى 
أصدرتها المملكة العربية السعودية والتى ستؤدى إلى 
تحميل المعتمر الكثير من الرسوم الجديدة نستعرضها 

فى السطور القادمة.
- أصــدرت المملكة العربية السعودية مجموعة من 
الضوابط الجديدة لتنظيم رحالت العمرة، حيث قامت 
وزارة الحج السعودى بإلغاء رســوم تكرار العمرة والتى 
كانت تبلغ 2000 ريال يدفعها المعتمر فى حال تكرارها 

خالل خمس سنوات.
- أصــدرت المملكة قــرار بفرض رســوم أخــرى تقدر 

بـ300 ريال يتم دفعها من كل معتمر.
- فرضت المملكة رسوما أخــرى كتأمين طبى لكل 

معتمر لم تحدد بعد وسيصدر بها مرسوم ملكى، ويتم 
دفعها مقابل تلقى خدمات طبية خالل تواجد المعتمر 

فى األراضى السعودية.
- كذلك فرضت السعودية رسوم مقابل خدمات النقل 
داخل األراضى المقدسة للمجموعات التى ال تقل عن 35 
فردا بواقع 100 ريال للمعتمر، وفى حالة المجموعات 

األقل تتحمل الشركة المنظمة باقى المقاعد الفارغة.
- تضمنت الـــقـــرارات الــســعــوديــة الــجــديــدة رســومــا 

إضافية للمنصات اإللكترونية تقدر من 5 إلى %7.5.
- تقدر إجمالى رســوم العمرة للمتقدمين كافة نحو 
500 ريال )133 دوالرا( كتكلفة نهائية، والتى تشمل رسوم 
الخدمات اإللكترونية وقيمة الباقة األساسية وضريبة 

القيمة المضافة ورسوم متنوعة.
- يتوقع الخبراء أن تشهد أسعار الفنادق فى المملكة 

زيادة أخرى تضاف إلى أسعار العمرة.
- ستشهد بــرامــج العمرة داخــل مصر ارتفاعا آخر 
نتيجة تكلفة إنشاء بوابة العمرة المصرية التى ستدفعها 
شركات السياحة ما سيؤدى إلى انعكاسها على أسعار 

البرامج.

  نسرين إمام 

بداية من المولد 
النبوى الشريف
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حصل على 3ماليني دوالر من أردوغان 
والجماعة اتهمته باالختالس وسرقة أموالها

خفايا عالقة مسئول اإلخوان بأوروبا 
مع قيادات نظام الخومينى فى طهران

إبراهيم منير..الرجل الثانى فى الجماعة

محمود حسين.. مسئول الشركات 
المشبوهة من تركيا إلى أمريكا وقطر

سهلوا هروبه إلى تركيا ليقيم فى شقة فندقية 7 نجوم

خفايا عالقة النائب العام اإلخوانى 
طلعت عبداهلل بمسئولين قطريين

ــدت جــمــاعــة  ــ ــع حــيــنــمــا صــ
اإلخــــــوان  إلـــى ســـدة الــحــكــم، 
انكشف للرأى العام انتماء بعض 
عــنــاصــر مــن داخـــل مؤسسات 
ــذا الــتــنــظــيــم  ــ ــى ه ــ ســـيـــاديـــة إل
كــانــوا يخفون إنضمامهم إليه 
لالحتفاظ بوظائفهم، ومــن ثم 
لم يكن وليد شرابى هو القاضى 
الوحيد المنتمى لخاليا اإلخوان 
ــاك أيــًضــا  ــكــن هــن ــائــمــة، ول ــن ال
النائب الــعــام اإلخــوانــى طلعت 
عــبــدالــلــه، الـــذى عينه محمد 

ــدون سند قانونى فى  مرسى ب
ــالن الــديــكــتــاتــورى،  إطـــار اإلعــ
ومؤخًرا كشف المستشار عماد 
ــو هــاشــم الــعــائــد مــن تركيا  أبـ
بعد أن انشق عن الجماعة أن 
»عــبــدالــلــه« كــان على عالقات 
ســريــة مــع مسئولين قطريين، 
سهلوا هروبه إلــى تركيا عقب 
ثــورة 30 يونيو، وهــو اآلن يقيم 
ــة 7 نــجــوم  ــي ــدق ــن فـــى شــقــة ف
تملكها الجماعة اإلرهابية فى 

اسطنبول.

القاضى الذى تآمر على 
المستشار أحمد الزند وقبض 

الثمن شقتين وسيارتين

وليد شرابى

من المعروف أن حركة »قضاة من أجل مصر« أسسها القضاة 
المنتمين لجماعة اإلخوان كخاليا نائمة، بهدف التآمر على الدولة 
المصرية، وتقويض أركانها وضــرب قضاءها الشامخ واإلســـاءة 
للمستشار أحمد الزند تحديًدا، وقد قام وليد شرابى رئيس الحركة 
بهذا الدور بشكل جعل الجماعة تمنحه شقتان فاخرتان بالقاهرة، 
باإلضافة إلــى سيارتين أكثر فخامة، وبسبب هــذه الــثــروة أحيل 
»شرابى« إلى محكمة الجنايات فى مصر وحوكم بتهمة الكسب غير 

المشروع بعد عزله من وظيفته.
وألنــه معتاد على هــذا األســلــوب مــن التربح، حينما هــرب إلى 
تركيا، واصل نشاطه اإلجرامى حيث قام بتـأسيس شركة وهمية مع 
اإلخوانى العراقى، مازن السمرائى، لشراء خيام وبطاطين ومولدات 
كهرباء لالجئين سوريين بتركيا من خالل الحصول على تبرعات 
نقدية وعينية من عناصر الجماعة اإلرهابية بكافة البلدان إال أن 
استمرار معاناة الالجئين السوريين أدت الكتشاف واقعة النصب من 

وراء تلك الشركة المزعومة.
وفى السياق ذاته استطاع »شرابى« أن ينصب على رجل أعمال 
مصرى واستولى منه على 5 ماليين دوالر، ليعيش فى تركيا حالًيا 
حياة الملوك واألثرياء ويمتلك فيال فخمة ويتحرك بسيارات فارهة.

 »الرجل الخفى« المتهم األول فى قضية غسل 
أموال التنظيم الدولى عن طريق تجارة السالح

ــوان اآلن  هــو الــرجــل الثانى داخــل جماعة اإلخـ
باحتالله منصب أمين عــام الجماعة، هــرب إلى 
خــارج مصر منذ ثــورة 30 يونيو 2013، و هو من 
يتولى إدارة وتنظيم أمــوال اإلخـــوان بشكل كامل 
ولعل هذا كان هو أبرز األسباب التى أدت لحدوث 

انقسامات كبيرة داخل الجماعة وتحالفاتها.
ومن المعروف عن »حسين« عالقاته القوية مع 
مسئولى النظام التركى لتسهيل استثماراته وتدشين 

شركات له فى اسطنبول، كما أنه يتولى جمع 
أموال التبرعات من فروع اإلخوان فى 

بعض الدول العربية وفى مقدمتها 
قــطــر، ويــوزعــهــا على الخاليا 

اإلرهــابــيــة التابعة للجماعة 
فـــى مــصــر، والـــتـــى تــعــرف 
بالجناح العسكرى لإلخوان 
وأبـــرزهـــا حــركــة »حــســم« 
المتورطة فى العديد من 
األعمال اإلرهابية داخل 
مصر، وبوصفه  المسئول 

عــن الــنــشــاط االقــتــصــادى 
للجماعة فهو الـــذى يرسل 

أمـــوال التنظيم إلــى قــيــادات 
ــصــدر  ــى مــصــر وي ــجــمــاعــة فـ ال

ــر والتعليمات بعمل شركات  األوامـ
للجماعة هــدفــهــا الــتــحــريــض ومــمــارســة 

أنشطة عدائية، حيث يعتمد على حلفاء الجماعة 
السريين فــى تدشين هــذه الشركات بأسمائهم، 
بحيث يزعم أنها غير تابعة للجماعة ولكن هى فى 

الحقيقة من أموال اإلخوان.
ــاب عــلــى مجموعته فى  ــ ويــعــتــمــد راعـــى اإلرهـ
اسطنبول فى جمع األمــوال والتمويالت التى تأتى 
مــن دول ممولة لــإلرهــاب مثل قطر وإســرائــيــل، 
ويعاونه فى ذلك كل من أيمن نور ومدحت الحداد 
رئيس المكتب اإلدارى لجماعة اإلخــوان فى تركيا 
ويديرون األنشطة االقتصادية للجماعة فى الخارج 
والــداخــل ويــحــددون أمــوال الصرف، كما أن كافة 

الشركات التابعة للجماعة تدار بتخطيط ومتابعة 
من أمين عام الجماعة وهو من يختار الشخصيات 

التى تديرها ويرسل لهم األموال الالزمة.
وللرجل أيًضا تاريخ قديم من التخابر لصالح 
الخارج، حيث كان قد سافر إلى الواليات المتحدة 
ــوراه فى  ــت ــدك ــة ال األمــريــكــيــة للحصول عــلــى درجـ
ــوقــت خطاب  ــى نــفــس ال ــان مــعــه ف ــ الــهــنــدســة، وك
توصية إلى مسئول اإلخــوان فى الواليات المتحدة 
األمريكية وقتها »عبد المتعال الجابرى«؛ 
ليشارك فى كافة األعمال التنظيمية 
للجماعة فى الواليات المتحدة، 
ــام فــقــط مـــن ســفــره  وبــعــد عــ
ــات الــمــتــحــدة أصبح  ــوالي ــل ل
ــطــة  ـــ »راب ـــ ــا ل ـ ــاّمً ــا عـ ــًن ــي أم
ــاب الـــمـــســـلـــم  ــ ــ ــب ــ ــشــ ــ ــ ال
الــعــربــى«، الــتــى تتجسس 
مــن خــاللــهــا الــمــخــابــرات 
ــى مصر  األمـــريـــكـــيـــة عــل
ــة،  ــ ــي ــ ــالم والــــــــــدول اإلســ
ــه فلسطينى األصـــل  ــ وألن
ــل بــيــن  ــوصــ ــ ــزة ال ــمـ ــان هـ ــ كـ
الجماعة وبين حركة حماس 
الفلسطينية صنيعة االحــتــالل 

الصهيونى.
وعن البيزنس الحرام لحسين تسربت 
معلومات تفيد بأنه استولى على مبالغ مالية من 
الرئيس التركى أردوغــان، دون علم مجلس شورى 
الجماعة، والــتــى قدرتها بنحو 3 ماليين دوالر، 
بصفته أمينا عاما لإلخوان، وليس بشكل شخصى، 
وأكــدت المصادر ذاتها بحصوله على عقار مكون 
مــن 4 طــوابــق فــى مدينة اسطنبول التركية، تبلغ 
قيمته 2مليون دوالر، قــام بتجهيزه بشكل فاخر 
وأنفق عليه 750 ألف دوالر، بل ويقال أنه يستغله 
فــى بيزنس الرقيق األبــيــض أو أعــمــال الــدعــارة، 
المباحة قــانــوًنــا فــى تــركــيــا، والــتــى يعتمد عليها 

االقتصاد التركى.

عاد اسم إبراهيم منير إلى وسائل اإلعــالم فى 
ــة األخــيــرة حينما رد على اتــهــامــات شباب  األزمـ
اإلخــوان للجماعة بأنها تخلت عنهم بعد هروبهم، 
ــوان لــم تجبر أحــد على االنضمام  ليؤكد أن اإلخـ
إليها »ومضربناش  حد على إيـــده«، وهــو المنهج 
اإلبليسى الذى زاد من حالة االحتقان واالستفزاز 

لدى الشباب.
ولكن ربما ال يعلم الكثيرون أن اسم إبراهيم منير 

كان قد تــردد فى وسائل اإلعــالم فى أواخر 
عــام 2010، وقتما تــم القبض على 

عبدالمنعم أبو الفتوح وغيره من 
ــادات الجماعة فــى قضية  قــي

عرفت بغسيل أموال التنظيم 
الـــدولـــى، والــحــصــول على 
تــمــويــل خـــارجـــى بــهــدف 
غـــســـل أمـــــــــوال تـــجـــارة 
الـــســـالح لــصــالــح أجــهــزة 
استخبارات عالمية، إال 
أن هذه القضية تم إغالق 

ملفاتها عقب إندالع الثورة 
فــى يــنــايــر 2011، وتــصــدر 

اإلخـــوان المشهد، حيث كان 
»منير« هو المتهم األول فى هذه 

القضية.
ومـــن الــمــعــروف أن الـــرجـــل الملقب 

بالرجل الخفى يشغل منصب نائب المرشد العام 
لجماعة اإلخـــوان واألمــيــن العام للتنظيم الدولى 
ــوان المسلمين  للجماعة، والمتحدث باسم اإلخـ
بأوروبا، حيث  يعيش فى لندن منذ أن حكم عليه 
باألشغال الشاقة لـ 10 سنوات فى قضية إحياء 
تنظيم اإلخــوان المسلمين عام 1965م وكان عمره 

وقتها 28 سنة.
وخالل فترة إقامته الطويلة فى لندن كان له تاريخ 
حافل مــن العمالة لــلــدول المعادية والتنسيق بين 
ــدول، حيث كان نائًبا  الجماعة وبين أنظمة هذه ال
ليوسف ندا وقتما كان األخير منسق للجماعة فى 

الــخــارج، ولعب »منير« مع »نــدا« دور همزة الوصل 
ــإلخــوان وبــيــن نــظــام ثــورة  ــى ل ــدول بــيــن التنظيم ال
الخومينى اإليــرانــى، وبالتحديد منذ عــام 1979، 
الذى اندلعت فيه الثورة، حيث نظم يوسف ندا وفداً 
يضم أعضاء من التنظيم الدولى للجماعة اإلرهابية، 
والــتــقــى الخومينى فــى بــاريــس، وضــم هــذا الوفد 
وقتها كالً من: راشــد الغنوشى، رئيس حزب حركة 
النهضة فى تونس، وحسن الترابى من الــســودان، 
وإبــراهــيــم منير مــن مــصــر، ووقــتــهــا كشفت 
الــتــقــاريــر أن  الخومينى كــان يسعى 
إلقـــامـــة عـــالقـــات مـــع اإلخـــــوان، 
واستمرت هذه العالقات بقيادة 
إبراهيم منير بعد أن اعتزل 
يوسف نــدا السياسة، على 
خلفية اتــهــامــه فــى قضية 
االستيالء على أموال بنك 
التقوى، وفــى عــام 2017، 
نــظــم »الــمــجــمــع العالمى 
لــلــتــقــريــب بــيــن الــمــذاهــب 
ــراً فى  ــم ــؤت اإلســـالمـــيـــة« م
العاصمة البريطانية لندن، 
ــرار«،  استضافته مؤسسة »أبـ
شارك فيه إبراهيم منير، القائم 
بــأعــمــال مــرشــد اإلخــــوان ومسئول 

التنظيم الدولى.
وفــى خــتــام فعاليات الــمــؤتــمــر، عقد منير مع 
ــى على  ــرانـ مــحــســن آراكـــــى، مــمــثــل الــمــرشــد اإليـ
خامنئى، اجتماعاً مغلقاً لبحث سبل إقامة تحالف 
بينهما، لمناقشة تعزيز التعاون بينهما خصوصاً فى 
مصر، وتــرددت أنباء عن أن هذا التعاون يدور فى 
فلك تجارة السالح وتمويل اإلرهاب المتأسلم، حيث 
تحرص طهران على تجنيد جواسيس وإرهابيين 
للعمل فى مصر يتم ضبطهم من آن آلخر، ناهيك 
عن مشاركة الحرس الثورى اإليرانى مع اإلخــوان 
ــاب فــى ليبيا بهدف  ــ ــب وتــســلــيــح اإلرهـ ــدري فــى ت

التحرش بحدود مصر الغربية.
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 إيمان بدر 

نصب على رجل أعمال مصرى 
واستوىل منه على 5 ماليني دوالر

املخابرات القطرية تمول برامج »مكملني« و»الشرق« وتحدد املوضوعات والضيوف

حمزة زوبع.. يشكو من الفقر والطبقية 
ويحصل على اآلالف من عزام التميمى

عقب تفجير أزمة شباب اإلخوان 
مع العواجيز، خرج علينا اإلعالمى 
ــارب حــمــزة زوبـــع،  ــهـ اإلخـــوانـــى الـ
ليشكو مــن الفقر، ويعلن أنــه أحد 
ضحايا الطبقية اإلخــوانــيــة وأنــه 
يعيش فى ظروف مالية ضيقة، وال 
ينتمى لمجموعة الحيتان الذين 

يعيشون حياة الملوك واألمراء.
تــلــك األكـــاذيـــب فضحتها ذات 
الــقــنــوات الــتــى يعمل فيها »زوبـــع« 
وأمـــثـــالـــه، والـــتـــى تــســتــمــر وتــمــول 
بإمكانات ضخمة بـــدون أن يكون 
لديها معلنين ورعــاة، حيث تسربت 
معلومات من داخــل قناة »مكملين« 

التى يعمل بها زوبع، بأن المخابرات 
القطرية هى التى تمول هذه القناة، 
بينما تمول المخابرات التركية قناة 

الشرق المملوكة أليمن نور.
ــقـــدم بـــرنـــامـــج »مــع  أمــــا عـــن مـ
ــع«، فــهــو عــلــى عــالقــة وطــيــدة  ــ زوبـ
بالقطرى عــزام التميمى ويمنحه 
ــن الــــــدوالرات  ــر اآلالف مـ ــيـ األخـ
كتمويل ليخرج ويشوه صورة الدولة 
المصرية فى برنامجه، كما يقوم 
إعالميين قطريين ومسئولين بقناة 
ــرة بــتــحــديــد الــمــوضــوعــات  ــجــزي ال
التى تتناولها الحلقات بل واختيار 

الضيوف أيًضا.

فساد باملليارات ووقائع نصب واختالس وتاريخ من الخيانة

خريطة البيزنس الحرام لقيادات
اإلخوان الهاربين من مصر

لطالما طالب قيادات ونواب جماعة اإلخوان اإلرهابية بالكشف عن ميزانية القوات 
المسلحة المصرية، حتى وقتما دانت لهم مقاليد السلطة فى مصر وقفزوا على البرلمان 

فى غفلة من الزمن، وحاليًا اليجد الهاربين إلى تركيا وقنواتهم مادة أكثر خصوبة من 
الحديث عن ميزانية الجيش ومشروعاته التنموية.

ولكن وألن من أراد بمصر سوء قسمه اهلل وجعل كيده فى نحره وارتدت سهام دعوته 
إلى قلبه، خرجت على الجماعة شهادات من قلبها وعلى لسان أعضائها خاصًة الشباب، 

ليتحدثوا عن فساد بالمليارات وجرائم نصب وتورط فى أعمال منافية لآلداب، ناهيك 

عن التخابر والعمالة والحصول على تمويالت من جهات استخباراتيه معادية لمصر، 
علمًا بأن الحديث عن تلك الوقائع ليس بالجديد، ولم يكن الداعية الهارب وجدى غنيم 

هو أول من رد بوقاحة على شباب اإلخوان متهمًا إياهم بأن »قلوبهم سودة وبيحسدوا 
القيادات« على رغد العيش والرفاهية التى يتمتعون بها فى تركيا، ولكن قبل تلك 
الواقعة كان أحد شباب الجماعة قد قام بفضح تورط عدد من قيادات اإلخوان فى 

سرقة واختالس أموال التنظيم بالخارج، وطلب التحقيق فى التسجيل الصوتى الذى 
تحدث فيه القيادى اإلخوانى أمير بسام عن وقائع فساد محددة.

والمثير أن الشاب اإلخوانى لم يكتف بنشر التسجيل الصوتى للقيادى أمير بسام بل هدد 
بنشر الكثير من التسريبات، قائال فى تدوينة له عبر حسابه الشخصى على »تويتر«: 
»حصلت على تسجيل آخر لمستشار محمد مرسى يتحدث عمن أسماهم المرتزقة 

والفسدة الذين يتصدرون المشهد داخل اإلخوان فهل أنشره؟«
وعلى جانب آخر تداولت معلومات، حول إصدار جبهة العواجيز اإلخوانية، التى يقودها 

محمود عزت القائم بأعمال المرشد، أوامر بشن هجوم على شباب الجماعة، بعد اإلدالء 
بشهاداتهم الكاشفة عن فساد قادة اإلرهابية، للتشويش على فضائحهم فى تركيا.
وصدرت األوامر إلى عناصر الجماعة المقيمين خارج تركيا والهاربين إلى الواليات 

المتحدة األمريكية، وبريطانيا، بالعمل على تكذيب المعلومات التى ينشرها الشباب 
حول حياة الرفاهية التى يعيشها القيادات بالسرقة والنهب مقابل التضحية بالشباب 

يتضورون جوعًا ويعيشون حياة الذل والهوان فى تركيا.وبعيدًا عن حرب تصفية 
الحسابات بين شباب الجماعة وعواجيزها، نفتح فى سياق السطور التالية ملف أموال 

واستثمارات الجماعة اإلرهابية.

باألسماء واألرقام نكشف أسرار حياتهم وحجم ثرواتهم واستثماراتهم ومصادر تمويلهم
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  كريم سعيد 

للمرة الثالثة فى 2019

البنك المركزى 
يتجه لخفض أسعار 

الفوائد البنكية

شروط
التقديم

طريقة التقديم
أن يكون عمر المتقدم 18سنة

-أن يكون حاصل على مؤهل متوسط )ثانوية 
عامة أو ثانوية صناعية أو زراعية أو تجارية( و إذا 
كان عامال فى مهنة ما أكثر من سنتين مع قضائه 
سنتين سابقتين كفترة تــدريــب، مما يعنى أربــع 
سنوات من الخبرة فى مجال من المجاالت وذلك 

بدال من مؤهل متوسط
أن يكون لدية إعفاء أو تأجيل أو تأدية الخدمة 

العسكرية فى بلدة )إذا كان مطلوب تأديتها(
يجب على المتقدم لطلب الهجرة العشوائية 
ألمريكا، ملئ استمارة طلب الهجرة التعددية عن 
https:// طريق الموقع الخاص بالهجرة وهــو
www.dvlottery.state.gov/، وذلك خالل 
فترة التسجيل ببرنامج الهجرة العشوائية ألمريكا 
فى الفترة من إلى هذا ولن يقبل أى طلبات مقدمة 
باليد حيث ال يتم قبول أى طلبات لراغبى الهجرة 
العشوائية ألمريكا إال عن طريق الموقع المخصص 
للتسجيل فقط، وسيتم استبعاد طلب الشخص 
إذا تبين أنــه أرســل أكثر مــن طلب واحــد باسمه 

للتسجيل فى برنامج الهجرة العشوائية ألمريكا 
يمكن للمولودين فى مصر مثال التقديم بالهجرة 
العشوائية ألمريكا حتى لــو كــانــوا مــن جنسيات 

أخرى.
ال يشترط أن يتحدث المتقدم اللغة اإلنجليزية

يمكن للمتزوجين أن يقدم كال من الزوج والزوج 
طلبين منفردين لزيادة فرصهم فى االختيار

التقديم يكون مرة واحدة فقط عن طريق الموقع 
اإللكترونى الحكومى المخصص لذلك وبدون أى 

مقابل أو رسومات
يتم االختيار عن طريق الكمبيوتر بشكل عشوائى

ــق رقــم  يــتــم مــعــرفــة الــنــتــيــجــة فــقــط عـــن طــري
التسجيل الذى حصل عليه المتقدم عند التقديم 
أول مرة ويتم إدخال الرقم عن طريق هذا الرابط 

/https://www.dvlottery.state.gov
ليس كل الذين يتم اختيارهم للقرعة يحصلون 

على تأشيرة الهجرة
فى حال اختيار المتقدم سيكون عليه مأل طلب 
آخر إلجــراء المقابلة مع مسئولى السفارة وهذه 
المرحلة تتحدد معاييرها فى حصول المتقدم على 
شهادة التعليم الثانوى، ولديه الخبرة العملية فى 

مهنة ما.

كما ذكرنا سابقاً يتم التقديم على برنامج الهجرة العشوائية 
من خالل موقع الهجرة الموضح أعاله والتقديم هيكون عبارة 
عن استمارة تملئها وغير مطلوب منك رقم جواز سفر وكل 

المطلوب التالى :-
االسم بالكامل )اسم العائلة/اللقب - اسم الشخص - اسم 

األب( أدخل االسم كماهو موضح فى جواز السفر
تاريخ الميالد: يوم/ شهر/ سنة

الجنس: ذكر/ أنثى
مدينة الميالد

بلد الميالد: ينبغى أن يذكر اسم البلد الذى ولدت فية 
البلد المؤهل لالشتراك فى برنامج الهجرة التعددية: بلد 
األهلية مختلف عن المكان الذى تعيش به إذا كان المتقدم 
يدعى انتمائه إلى بلد آخر غير البلد الذى ولد فيه، يجب أن 

توضح هذه المعلومة على طلب الهجرة..
صورة المتقدم:

ــصــورة الرقمية  شــكــل مــلــف الـــصـــورة: يــجــب أن تــكــون ال
)JPEG( المرسلة محفوظة على هيئة

حجم ملف الصورة: الحد األقصى لحجم ملف الصورة هو 
.)240 )KB240 كيلوبايت

دقة الصورة : طول الصورة 600 بيكسل و عرضها 600 
بيكسل. يجب أن تكون الصورة مربعة المقاييس )االرتفاع 

مساوى للعرض(
عمق لون الصورة: 24 بيت )bit color-24(. )ملحوظة: 
يجب أن تــكــون الــصــور مــلــونــة.. لــن تقبل الــصــور األبيض 

واألسود، والصور أحادية اللون أو ذات التدرج الرمادى.
العنوان البريدى: العنوان/ البلدة/ المدينة/ الرقم البريدى

محل اإلقامة الحالى
رقم التليفون: )اختيارى(

 :)e-mail address( ــكــتــرونــى عــنــوان الــبــريــد اإلل
توفير عنوان البريد اإللكترونى الــذى لديك حق الوصول 
المباشرلة.. لن تتلقى خطابا رسميا باختيارك على هذا 
الــعــنــوان، ومــع ذلــك إذا تــم اخــتــيــارك، ســوف تتلقى متابعة 
االتصاالت من وزارة الخارجية عن طريق البريد اإللكترونى 

تعلمك بتفاصيل مقابله تأشيرة الهجرة.
ما هو أعلى مؤهل دراســى حصلت عليه حتى يومنا هذا؟ 
يجب عليك أن تختار أحــد االختيارات التالية والتى تمثل 
أعلى مؤهل دراسى تم تحقيقه: )1( مستوى التعليم االبتدائى 
فقط )2( مستوى التعليم الــثــانــوى، بـــدون أى شــهــادة )3( 
شهادة التعليم الثانوى )4( مدرسة مهنية )5( بعض الدروس 
الجامعية )6( شهادة جامعية )7( بعض دورات الدراسات 
العليا )8( شــهــادة الماجستير )9( بعض دورات دراســات 

الدكتوراه )10( شهادة الدكتوراه
ــل، أو  ــزب، مــتــزوج، مطلق، أرمـ الــحــالــة االجتماعية: أعـ

ً منفصل قانونيا
عـــدد األوالد: يــجــب أن تتضمن الــطــلــبــات اســـم وتــاريــخ 
ومكان ميالد الــزوجــة وجميع األطــفــال الشرعيين، وكذلك 
جميع األطفال المتبنين قانونيا وأوالد الزوج أوالزوجة غير 

المتزوجين والــذيــن تقل أعمارهم عــن 21 سنة فــى تاريخ 
الطلب(، وهــذا بالرغم من كونك لم تعد متزوج )ة( قانونيا 
من أم/أب الطفل، وحتى إذا كانت الزوجة أو الزوج أو الطفل 
ال يقيمون حاليا معك و/ أو لن يقوموا بالهجرة معك.. مع 
العلم أن األطفال المتزوجين واألطفال الذين يبلغ سنهم 21 
سنة وما فوق ليسوا مؤهلين للحصول على تأشيرة الهجرة 
المتنوعة، إال أن قانون الــواليــات المتحدة يمكن أن يحمى 
األطفال من عدم الحصول على التأشيرة فى حالة تخطيهم 
السن القانونية )21 عاما( وذلك فى ظروف معينة، إذا قمت 
بتقديم الطلب اإللكترونى للحصول على تأشيرة الهجرة 
المتنوعة قبل أن يبلغ طفلك الغير متزوج 21 عاما، وبلغ 
الطفل 21 عاما قبل إصــدار التأشيرة، تحت قانون حماية 
الطفل وذلــك فى ظــروف معينة يمكن التعامل معه كما لو 
كــان عمره أقــل مــن 21 سنة مــن أجــل الــتــأشــيــرة.. إن عدم 
إدراج جميع األطفال الذين يحق لهم الحصول على التأشيرة 
سيؤدى إلى استبعاد المتقدم الرئيسى بالطلب ورفض جميع 
التأشيرات فى هذه الحالة )باستثناء األطفال الذين يحملون 
الجنسية األمريكية أو يتمتعون باإلقامة الدائمة القانونية 
فى الواليات المتحدة األمريكية( خالل المقابلة المخصصة 
لمنح التأشيرة.. انظر السؤال رقم 11 من األسئلة المطروحة 

بشكل متكرر.
بيانات الزوج/ الزوجة: عدم إدراج بيانات الزوج/الزوجة 
سوف يؤدى إلى استبعاد طلب المتقدم الرئيسى ورفض طلب 
التأشيرة يوم المقابلة، يجب عليك إدراج بيانات زوجك حتى 
لــو كنت تخطط للطالق قبل التقدم بطلب للحصول على 

تأشيرة دخول
ــم/ تــاريــخ الــمــيــالد/ الجنس/ بلد  بيانات األوالد: االسـ
الميالد/مدينة الميالد/ البلدة/ صورة.. يجب إدراج بيانات 

األوالد الموضحة فى رقم 14
بعد االنتهاء من إدخال البيانات الخاصه بك سوف تظهر 
لك صفحة تأكيد على البيانات ولو فى أى خطأ فى البيانات 

ممكن تعدل االستمارة
وبــعــد ذلــك ســوف تظهر لــك صفحة تكتب فيها الرقم 

المطلوب كتابتة مثل هذه الصوره
بعد ذلك سوف تظهر صفحة هامة جدا بعد ذلك سيتم 
نقلك إلى الصفحة التى تخبرك بأن التسجيل قد تم بنجاح 
Confirma-  وسوف تظهر فى هذة الصفحة رقم التأكيدى

tion number
يــجــب أن تنتبه إلـــى أن أهـــم شـــىء هــو عـــدم إغــالق 
الصفحة ألنه آخر صفحة والرقم التأكيدى »الكونفرميشن 
نمبر«، البد أن تكتبه فى ورقــه خارجيه وتحتفظ به فى 
مكان آمــن أو طباعة الــورقــة واالحتفاظ بها أو تصوير 
شاشة الكمبيوتر وحفظها فى مكان آمن على الكمبيوتر 
إلى أن تظهر التيجة فى شهر مايو وتدخل بالرقم لتعرف 
هــل أنـــت مــن الناجحين أم ال، بــعــد ذلـــك يمكنك غلق 
الصفحه بعد التأكد من أن الرقم التأكيدى محفوظ فى 

مكان أمين وتنتظر لشهر مايو القادم إن شاء الله.

تعقد لجنة السياسات بالبنك المركزى المصرى برئاسة 
طارق عامر  اجتماعاً غداً الخميس لبحث أسعار  الفائدة 
البنكية، ويتوقع الكثير مــن الخبراء تــراجــع الفائدة من 

1-1.5% مع استمرار تباطؤ وتيرة التضخم.
وأوضـــح الــخــبــراء، أن مــعــدل التضخم وصــل إلــى أقل 
مستوى ُمسجل فى 6 أعــوام، إذ وصل معدل التضخم إلى 
0.7% شهرًيا و6.7% سنوًيا فى شهر أغسطس فى مصر، 
ويقل عن توقعاتها البالغة 1.5% شهرًيا، غير أن معدل 
التضخم فى المدن سجل ارتفاًعا طفيًفا، حيث بلغ %0.7 
شهرًيا و7.5% سنوًيا، وجاء أيًضا أقل من توقعاتها البالغة 

1.6% شهرًيا و8.5% سنوًيا.
وأكــد الخبراء أن قــرار تحرير سعر الصرف تمكن من 
القضاء على الــســوق الــمــوازيــة لسعر الــصــرف، موضًحا 
أن الودائع تخطت الـ 4 تريليون جنيه فى الوقت الحالى 
وأسعار الفائدة ارتفعت، مشيًرا  إلى أنه من المتوقع خالل 
الفترة المقبلة استمرار تخفيض أسعار الفائدة وهو يعتبر 

توجه عالمى.
الجدير بالذكر أن البنك قام بخفض سعر الفائدة فى 

فبراير وأغسطس الماضيين. 
فى هذا السياق كشف تقرير شركة شعاع لتداول األوراق 
المالية، أن قــراءات التضخم السائدة كانت أقل من أعلى 
سيناريوهات المركزى تفاؤاًل لهذه الفترة، بحسب ما جاء 
فــى أحـــدث تقرير ربــع ســنــوى للجنة السياسة النقدية، 
الــذى افترض أنه باحتمال قــدره 30%، سيسجل التضخم 
أقل قلياًل من 10% فى أغسطس وهو أقل احتماالته لهذا 

الشهر وفًقا لتقرير المركزى.
وكشف التقرير، أن احتمالية إجـــراء خفض قــدره من 
50 إلى 100 نقطة أساس سيكون مطروًحا بقوة، خاصةً 
إذا ظل الموقف العالمى موائماً، وإذا اتخذ اإلحتياطى 
الفيدرالى األمريكى إجراء مماثاًل فى اجتماعه المقرر فى 

18-17 من الشهر الجارى.

كيف تقدم 
على الهجرة 
العشوائية 

ألمريكا؟

ينتظر الكثير حول العالم سنويًا، إعالن الواليات 
المتحدة االمريكية عن بدء التقدم إلى برنامج الهجرة 
العشوائية ألى أمريكا وتفتح الحكومة األمريكية باب 

الهجرة إليها سنويًا، من خالل برنامج الهجرة العشوائية 
إلى أمريكا وتتولى وزارة الخارجية األمريكية كل عام 

بناء على تكليف لها من الكونجرس األمريكى إدارة 
برنامج منح تأشيرات بناء على التعددية والمعروف 

أيضًا ببرنامج الهجرة العشوائية، وهو البرنامج الذى يدار 
بموجب الشروط الواردة فى الجزء رقم 203 )ج( من 

قانون الهجرة والجنسية األمريكى.
أوجد القانون فئة جديدة من المهاجرين تعرف باسم 
»فئة الحاصلين على تأشيرة للهجرة بناء على مفهوم 

التعددية » )أو مهاجرين »دى فى« DV(. ويتيح هذا 
القانون صدور 55 ألف تأشيرة كل عام لإلقامة الدائمة 

فى الواليات المتحدة األمريكية تمنح لألشخاص 
المنتمين لبلدان يكون عدد المهاجرين منها إلى الواليات 
المتحدة منخفض.. وهو برنامج يعتمد بشكل كبير على 

الحظ، حيث يتم االختيار بين المتقدمين للهجرة إلى 
أمريكا عشوائيًا من خالل الكمبيوتر، واختيار 55 ألف 

شخص، يسمح لهم بالهجرة إلى أمريكا، قبل الحصول 
على الجرين كارد ثم الجنسية االمريكية.. ليس كل 

الذين يتم اختيارهم للقرعة يحصلون على تأشيرة 
الهجرة، فى حال اختيار المتقدم سيكون عليه مأل طلب 

آخر إلجراء المقابلة مع مسئولى السفارة وهذه المرحلة 
تتحدد معاييرها فى حصول المتقدم على شهادة التعليم 

الثانوى، ولديه الخبرة العملية فى مهنة ما نصيب مصر 
من الهجرة العشوائية ألمريكا هو حوالى 3500 شخص 

)النسبة غير ثابتة وتتغير كل سنة(.

  سحر محمود

بدون عنوان
ال أنكر استيائى من أشياء كثيرة تحدث من 
حولى، خاصة بعد أن اختلطت األوراق لدى 
البعض منا، ولم تعد هناك حدود فاصلة بين 
األشياء، لكننى ال أستطيع فى تلك الظروف 
الملتبسة، االنكفاء على ذاتى، لذا فإن واجبى، 
يحفزنى على أن أقــول كلمتى، أو رسالتى، 
وسأنصرف إلى حال سبيلى، دون التعاطى أو 

االشتباك مع العشوائية التى تجتاح حياتنا.
ــذا الــقــســم أتحمل  والــلــه والــلــه والـــلـــه، هـ
مسئوليته أمام ضميرى وأمــام الله، وأنا هنا 
ال أبالغ إطالقا إذا قلت، أن غالبية الشعب 
الــمــصــرى بتنوع شرائحهم المجتمعية، ال 
يعرفون شيئاً عن حرب الفيديوهات المشتعلة 
ــة من  ــ عــلــى الــيــوتــيــوب، ولــيــســت لــديــهــم دراي

بعيد أو قريب بتريندات الـ»هاشتاكات« على 
تويتر، كما أنهم ال يتابعون إعــالم التحريض 
من الخارج، أو إعــالم العار فى الداخل، وال 
ــردح المتبادل على الفضائيات،  يعنيهم الـ
أو فــرش الماليات على الفيسبوك، واألهــم 
أنهم ليسوا فــى حاجة للحصول على صك 
الوطنية من هذا الفريق أو ذاك، هم يريدون 
تحسين أحوالهم المعيشية، التى وصلت إلى 
ــى مستوياتها، بفعل االرتــفــاع العشوائى  أدن
ــخــدمــات األســاســيــة  ــى فــواتــيــر ال الــجــائــر ف
»الكهرباء - الغاز - المياه«، فضال عن فوضى 
أسعار السلع والمواصالت والـــدواء، وجميع 
االحتياجات الضرورية، كما أنهم، فى ذات 
الوقت، يرفضون العبث بكل أشكاله، ألنهم 

يدركون المخاطر وتداعياتها على األوضــاع 
الــعــامــة، هــم يــرفــضــون تــشــويــه المؤسسات 
ــة والضامنة  الــتــى يــقــوم عليها بنيان الــدول
الستقرارها، ويقفون خلفها، إلى جانب أنهم 
يخشون تبعات الفوضى، وفــى نفس الوقت 
ــراءات سريعة  ــ يتطلعون إلـــى الــبــدء فــى إجـ
جًدا، أكرر مرة أخرى، إجــراءات سريعة جدا 
جــدا، تخفف عن كاهلهم تبعات السياسات 
ــة الــتــى دهــســتــهــم تــحــت عــجــالت  ــخــاطــئ ال
ــن الـــدولـــة أن تكون  الــفــقــر، هــم يـــريـــدون م
راعيا وليست تاجرا، ومن هذه الرؤية التى 
لمستها من أحــاديــث البعض على المقاهى 
وفى التجمعات، أرى أن يكون ملف الحماية 
االجتماعية، أولوية عاجلة يفوق فى أهميته 

أى أولــويــات أخـــرى، لــوأد الــجــرائــم الناتجة 
عن اتساع مساحة الفقر، وهى كثيرة بداية 
مــن السرقة بــاالكــراه، وليس انتهاء بتفشى 
وقائع الطالق فى األســر، جــراء عدم القدرة 
على الوفاء بااللتزامات.. جوانب أخرى من 
األولــويــات العاجلة التى ال تحتمل التأجيل 
ألى سبب، فــى مقدمتها إعــالن الــحــرب بال 
هــوادة ضد الفساد، ومحاكمة مرتكبيه أيا 
كــانــت مواقعهم فــى دوائــرالــســلــطــة، ومهما 
كانت أسماؤهم، فضال عن إزاحة كل الوجوه 
القبيحة من المشهد اإلعالمى، وهذه أولوية 
قــصــوى ألن بــعــض اإلعــالمــيــيــن هــم السبب 
الرئيسى والمباشر فى انصراف الرأى العام 
عنهم وعـــن الــتــفــاعــل اإليــجــابــى مــع قضايا 

الدولة ومعاركها ضد التيارات الفاشية، وعدم 
التفاعل مــع كــل مــا يطرحونه مــن هرتالت، 
هـــؤالء ساهموا فــى توجيه البوصلة صوب 
اإلعالم المحرض، تاركين شرائح من الشباب 
تتخبط وتتوه فى دوامات الشائعات، ما يقود 

بالتبعية إلى فقدان االنتماء للوطن.
ببساطة شديدة جــدا.. الدولة بال إعــالم، 
ــالم إرشــــــادى أو  ــ ــرب، وال إعـ ــ ــالم حـ ــ ال إعـ
تربوى، من اآلخر عندنا رداحين وشراشيح، 
يثيرون بجهلهم وفــرط غبائهم غضب فئات 
المجتمع من النظام.. وهنا أتساءل، وأظن أن 
التساؤل مشروع: كيف يكون اإلعالمى أهطل 
 ومعتوه وبال وعى، وننتظر منه نشر الوعى..

 مجرد تساؤل.

 محمد عبد اللطيف
يكتب:

أنا ال أخشى على بلدى أو مؤسساتها الصلبة الضامنة 
لحمايتها من أى عبث، فقناعاتى التى أؤمن بها، وال أحيد 

عنها، مهما كان موقفى من سياسات النظام، أن الدولة 
لن يسقطها المتربصون بها أو المارقون عنها، ولن يحمى 

أركانها المطبالتية، بال وعى، فهؤالء، جميعا، يشهرون 
سيوف احتكار الوطنية والتخوين لبعضهم البعض فى 

الفضاء االفتراضى، دون النظر إلى الواقع بكل مفرداته، 
سواء المحبطة أو الباعثة لألمل.
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 إيمان بدر 

مرت سريعًا شهور وسنوات الفصل التشريعى األول لمجلس النواب الحالى، الذى يترأسه الدكتور على 
عبدالعال، حيث كان الرئيس عبدالفتاح السيسى قد أصدر مؤخرًا قرار جمهورى رقم 452 لسنة 2019، 
بدعوة المجلس لالنعقاد لدور االنعقاد العادى الخامس واألخير من الفصل التشريعى األول، وذلك فى تمام 

الساعة العاشرة من صباح الثالثاء األول من شهر أكتوبر 2019، وبالنظر إلى خريطة المجلس التشريعية، نجد 
أن كشف حساب دوراته األربعة المنقضية يضم العديد من مشروعات القوانين والتعديالت على قوانين قائمة، 
لم يتم مناقشتها وإقرارها خالل الفترة الماضية من الفصل التشريعى الحالى، بعض هذه القوانين مرشحة بقوة 

ألن تناقش وتعلن خالل الدورة التشريعية الخامسة واألخيرة، فيما يمكن أن تؤجل قوانين أخرى إلى فصل 
تشريعى الحق، أو إلى مجلس جديد، خاصًة وأنه ربما يصبح لدينا خالل فترة وجيزة مجلس شيوخ، يلعب هو 

اآلخر دورًا فى رسم الخريطة التشريعية والقانونية.
وعلى ذكر مجلس الشيوخ، من المتوقع أن يشهد دور االنعقاد األخير لمجلس النواب إقرار حزمة من 

التشريعات فى مختلف القطاعات، بعضها مكمل للدستور مثل مشروع قانون مجلس الشيوخ نفسه، وبعضها 
اآلخر يأتى فى إطار خدمى، وفى مقدمتها مشروع قانون اإلدارة المحلية، وهو القانون الذى كان مقررًا مناقشته 

خالل دور االنعقاد الرابع للبرلمان، ولكن تم ترحليه للدور األخير.
فيما تضم األجندة التشريعية للدور الجديد قوانين مرحلة منذ سنوات طويلة مثل قانون اإليجارات، وهناك 

أيضًا مشروعات قوانين جديدة تطرح ألول مرة على الساحة التشريعية والنيابية، أبرزها قانون تنظيم البعثات 
والمنح واإلجازات، حيث يستعد مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، إلرسال مشروع هذا  القانون  

للبرلمان، فور عودته لالنعقاد فى األول من أكتوبر المقبل.

قائمة القوانين والتشريعات الجديدة فى دور 
االنعقاد الخامس واألخير لمجلس النواب

أبرزها قوانين 
اإليجارات واإلجازات 
واألحوال الشخصية 

واالنتخابات والمحليات

الخريطة التشريعية 
تضم قوانين مكملة 

للدستور ومشروعات 
اقتصادية وأخرى 
مؤجلة منذ سنوات

أشعل أزمة بين الحكومة والبرلمان بسبب حكم »الدستورية العليا«

قانون إيجار األماكن غير السكنية 
تعديل قوانين االنتخابات يثير قلق ماليين المستأجرين

ومباشرة الحقوق السياسية 
قبل عودة مجلس الشيوخ

قانون اإلجراءات الجنائية يضمن 
حقوق المتهم حتى تثبت إدانته

أبرزها قوانين استقاللية سوق المال والتمويل االستهالكى والجمارك

تشريعات اقتصادية تحسم مخاوف أصحاب الشركات
 بسبب ازدحام األجندة التشريعية للمجلس خالل 
الــدورات األربعة المنقضية، تم تأجيل إقرار حزمة 
مــن التشريعات االقــتــصــاديــة، على الــرغــم مــن أن 
بعضها تمت مناقشته بالفعل، ولكن أثيرت حوله 
حالة من الجدل، جعلت اللجنة االقتصادية تفضل 

تأجيل عرضه على اللجنة العامة.
وفــى مقدمة هــذه الــمــشــروعــات، يــأتــى مشروع 
قانون إلعــادة تنظيم الهيئة العامة للرقابة المالية، 

والمعرف بقانون استقاللية الهيئة.
وكــانــت اللجنة االقتصادية بمجلس الــنــواب قد 
أجلت إدراج مــشــروع الــقــانــون على جــدول أعمال 
جلسات دور االنعقاد الــرابــع الــذى انتهى مؤخًرا؛ 
بسبب عــدد من الــمــواد التى تحفظت عليها بعض 
الشركات المقيدة وبنوك االستثمار التى حضرت 
جلسة االستماع التى عقدتها اللجنة إبــان مناقشة 

القانون.
وأرجعت اللجنة االقتصادية بالبرلمان، تخوف تلك 
الشركات إلى التوسع فى سلطات رئيس الهيئة، مما 
يجعل قدرتها على التقاضى أضعف، وتفادًيا لهذا 
الجدل أكــدت اللجنة حرصها على تحقيق التوازن 
قدر اإلمكان فيما يخص منح الصالحيات الكافية 
للهيئة لضبط السوق مع مراعاة تخوفات الشركات 

داخل القانون.
وعــلــى الصعيد االقــتــصــادى أيــًضــا منحت لجنة 
الشئون االقتصادية بمجلس النواب هيئة الرقابة 
المالية استراحة لمراجعة وإعادة النظر فى جوهر 
مشروع قانون »تنظيم نشاط التمويل االستهالكى« 
الــمــرســل مــن الــحــكــومــة، عقب الــمــالحــظــات التى 

سجلتها على التشريع المرتقب خالل اجتماعاتها 
السابقة بدور االنعقاد المنصرم، والتى تهدف إلى 

تحقيق الغرض من القانون وفلسفته.
وجــاء مــن بين هــذه المالحظات إغــفــال مشروع 
ــمــواطــن فــى تــقــديــم شــكــوى ضد  ــون حــق ال ــان ــق ال
الشركات التى تمارس التمويل االستهالكى حال 
مخالفتها، باإلضافة إلى أن المشروع يثير مخاوف 
من خــروج أعــداد كبيرة من الشركات الصغيرة من 
تحت مظلة القانون، بسبب عدة قيود يفرضها، من 
بينها 25 مليون جنيه تم تحديدها كحجم إقراض 
للمؤسسات المالية التى تبيع بالتقسيط، وأنــواع 

الشركات المندرجة تحت مظلته.
ــة إلـــى لــجــنــة الخطة  ــصــادي ــت ومـــن الــلــجــنــة االق
والــمــوازنــة بالبرلمان، والتى قــررت عقد جلسات 
حـــوار مجتمعى مــع كــل الــجــهــات المعنية بتطبيق 
مــشــروع قــانــون الــجــمــارك الــجــديــد، الــمــرســل من 
الحكومة وتمت إحالته إلــى اللجنة قبل فض دور 
االنعقاد الــرابــع بــأيــام، حيث توافقت اللجنة على 
ــوار مجتمعى مــع هيئة الموانئ  عقد جلسات حـ
والرقابة على الصادرات والواردات وشركات الشحن 
والتفريغ وجمعيات المصدرين وغيرها من الجهات 
المعنية بالقانون، على مدار شهر كامل، لالستماع 
آلرائهم بشأنه، كما ستخصص اللجنة شهًرا إضافًيا 

لمناقشة التشريع نــظــًرا ألهميته البالغة 
ولكونه يمس الدولة والمواطن على حد 

ــواء، مما يستدعى دراســتــه  سـ
بــشــكــل واف لــيــتــحــقــق 

التوازن المطلوب.

قانون المرور للحد من نزيف 
األسفلت وتقنين التوك توك

ألن حــريــة التنقل والسفر قــد تنتهى 
بــحــوادث كارثية ونزيف على األسفلت، 
ــمــرور الجديد،  يــأتــى مــشــروع قــانــون ال
المقدم من الحكومة، ضمن مشروعات 
الــقــوانــيــن الــمــؤجــلــة، رغـــم انــتــهــاء لجنة 
الدفاع واألمــن القومى من مناقشته فى 
ــام األخيرة من دور االنعقاد الرابع،  األي
بعد مناقشات اســتــمــرت أكــثــر مــن دور 

انعقاد باللجنة.
ــون،  ــان ــق ــنــظــم مـــشـــروع ال وي
ــتــعــامــل مـــع جميع  آلـــيـــات ال
أنــواع المركبات والسيارات 
والتوك توك، ورصد 
ــا  ــهـ ــاتـ ــفـ ــالـ مـــخـ
والـــعـــقـــوبـــات 
المقررة عليها 
حال المخالفة.

قانون األحوال الشخصية.. 
عمره أكثر من مائة عام ومازال 

ينتظر رد األزهر الشريف
نصت التعديالت الدستورية التى أجريت مؤخًرا، على أن يتم إنشاء 
غرفة تشريعية ثانية إلى جانب مجلس النواب وهى مجلس الشيوخ، 
الــذى كان يعرف من قبل باسم مجلس الشورى، وتم إلغاءه فى دستور 
ــذى انتخب على أساسه  2014، المعروف بدستور عمرو موسى، وال
السيسى رئيًسا لمصر، وحينما اقتربت مدة الرئاسة الثانية على االنتهاء 
تم اقتراح إجراء تعديالت دستورية يستفتى عليها الشعب، وبالفعل وافق 
عليها الشعب معتبًرا أن الهدف منها كان فقط، إتاحة الفرصة للرئيس 
ليترشح لفترتين تاليتين، إال أن تلك التعديالت تضمنت أيًضا إنشاء 

مجلس الشيوخ.
ومن ثم يعد هذا القانون من أحد أهم القوانين التى سيعمل البرلمان 
على إنجازها خالل الفترة المقبلة نفاذًا للتعديالت الدستورية،  حيث 
خصص بابا كامال مستحدث فى الدستور تحت اسم »مجلس الشيوخ«، 

نظًرا ألهميته.
ويتوقع الخبراء أال يكون هناك جدال كبيرا عند وضع القانون خاًصة 
فى ظل هذا التوضيح بالدستور، ولكن يتبقى النص على عدد من األمور 
لم ترد فى الدستور كالنص على طريقة النظام االنتخابى، أو تحديد 

اختصاصات المجلس بشكل أوضح.
وبالرغم من تقدم ائتالف دعم مصر، بمشروع قانون مجلس الشيوخ، 
فى آخر أيام دور االنعقاد الرابع، وسط توقعات بسرعة مناقشته وإقراره 
قبل انتهاء دور االنعقاد الرابع إال أن الدكتور على عبد العال لم يعلن عن 
إحالته للجنة التشريعية والبدء فى مناقشته، ومن ثم يصبح من أقوى 
القوانين المرشحة للتأجيل إلى دور أكتوبر، حيث ينظم مشروع قانون 
مجلس الشيوخ، انتخابات ذلــك المجلس المستحدث فى التعديالت 
الدستورية األخيرة، وينص على تشكيل مجلس الشيوخ بـــ240 عضًوا 
بنظامى انتخابات القائمة بنسبة 80 عضوا، والفردى بنسبة 80 عضوا، 

باإلضافة إلى 80 عضوا يتم تعيينهم من جانب الرئيس.
ولعل من أسباب عدم إصــدار قانون مجلس الشيوخ حتى اآلن، إنه 
مرتبط بحزمة تشريعات انتخابية تتعلق بمباشرة الحقوق السياسية، من 

بينها أيًضا قانون مجلس النواب ذاته وقانون االنتخابات.
ومن القوانين ذات الصلة باالنتخابات أيًضا يأتى مشروع قانون اإلدارة 
المحلية، الذى يهتم به المواطنين فى المحافظات، حيث ينظم مشروع 
القانون، تشكيل المجالس المحلية وآلية انتخاباتها إلى جانب آلية عمل 
المجالس والوحدات المحلية بالمحافظات،  وكانت لجنة اإلدارة المحلية 
قد انتهت من مناقشته خالل الــدور التشريعى الثانى، بعد مناقشات 
استمرت دورتين متتاليتين، ومن المنتظر أن يكون ضمن األولويات خالل 

الدور المقبل.

من أكثر القوانين التى تمس حياة الناس جميًعا من نساء ورجــال 
وأطفال، ومن ثم يعد القانون األكثر إثــارة للجدل حال مناقشته، بل 
ويعتبر قانون محفوف بالمخاطر، ألن مواده تتماس مع الشرائع الدينية 
والقيم األخالقية واألعــراف المجتمعية، وعادة ما يتولد عن فتح باب 
الحديث عنه ثمة صراع بين الجهات المتخصصة، وبالرغم من مرور 
أكثر من مئة عام على إصــداره من قبل البرلمان، إال أنه حتى اآلن لم 

يوضع على طاولة الدكتور على عبد العال.
ويضم مشروع القانون 224 مادة تبدأ من أولى مراحل الزواج، وهى 
الخطبة وشروطها، مــرورًا بالزواج والطالق والخلع والرؤية والنفقة 

وإجراءات صرف نفقة الطالق بمعرفة بنك ناصر االجتماعى.
كما تتضمن أبرز التعديالت زيادة مدة الرؤية لخمس ساعات، وإنشاء 
دائرة لنظر الدعاوى المستعجلة، وإعادة تنظيم حق الوالية التعليمى بما 

يحقق الرعاية المشتركة للطرفين دون ضرر على مصلحة الطفل.
ــدأت اللجنة التشريعية  ومــن الجدير بالذكر أن هــذا القانون ب
مناقشته بالفعل، ولكنها لم تنته من مناقشته حتى اآلن، حيث قامت 
تشريعية النواب بإرسال التعديالت المقترحة إلى عدد من الجهات 
المعنية الستطالع رأيــهــا فــى مــشــروع القانون ومــن بينها األزهــر 
الشريف، وهــو ما لم يــرد عليها حتى اآلن، وبالتالى قــرر المجلس 
تأجيل مناقشات القانون لحين ورود رأى تلك الجهات حول القانون، 

قبل بدء مناقشته بالجلسة العامة.

ال يمكن القول بــأن فكرة هــذا المشروع 
مؤجلة منذ بداية الفصل التشريعى الحالى، 
ــحــديــث عــنــه مـــع انــتــخــاب  أو حــتــى بـــدأ ال
البرلمان الحالى كــكــل، ولــكــن منذ أواخــر 
عهد الرئيس األسبق حسنى مبارك، الحت 
على الساحة اإلعــالمــيــة آراء تتحدث عن 
عقارات فارهة بأرقى األحياء تؤجر الشقة 
فيها بأقل من 10 جنيهات، وحدث من وقتها 
نوع من الحوار المجتمعى بين المستأجرين 

والمالك.
وعــلــى جــانــب آخــــر، لـــن يــكــون الــجــدل 
المنتظر هــذه الــمــرة بين ممثلى المالك 
والمدافعين عن حقوق المستأجرين فقط، 

ولكن يتوقع الخبراء البرلمانيون إعادة تجدد 
األزمة بين الحكومة نفسها وبين البرلمان، 
حيث كانت الحكومة قد تقدمت للمجلس 
النيابى بمشروع قانون يدور فى نفس اإلطار 
ــجــار الــقــديــم لغير السكن،   هــو قــانــون اإلي
تنفيًذا لحكم المحكمة الدستورية، الذى 
قضى بالسماح بفسخ التعاقد بين المالك 
والشخصيات االعتبارية المستأجرة لغير 

السكن.
وقرر المجلس وقتها تأجيل إقرار مشروع 
القانون بعد البدء فى مناقشته، بسبب حالة 
الجدل الواسع التى شابت مناقشات القانون 
نظًرا لتمسك رئيس المجلس وأعضاء لجنة 

اإلسكان بإجراء تعديل على مشروع القانون 
المقدم من الحكومة، بإضافة الشخصيات 
الطبيعية للقانون باإلضافة للشخصيات 
االعتبارية، وهو ما اعترضت عليه الحكومة 
متمسكة باقتصار تطبيق مشروع القانون 
على الشخصيات االعــتــبــاريــة فقط وفًقا 
لما جــاء بنص حكم المحكمة الدستورية، 
وبالرغم من أنه ال يمس الوحدات السكنية، 
ويخص األماكن الغير سكنية، يخشى ماليين 
من مستأجرى الشقق أن يكون إقراره خطوة 
أولى فى طريق تعديل القانون القائم، ورفع 
اإليــجــارات عليهم، أو تحويلهم إلــى عقود 

محددة المدة.

يضم مواد تبدأ بالخطوبة وتمتد إىل الزواج 
والطالق والخلع والنفقة والرؤية

مشروع قانون اإلجراءات الجنائية، أيًضا من مشروعات القوانين 
الــهــامــة، الـــذى تــم تأجيل مناقشته وإقــــراره، رغــم انتهاء اللجنة 
التشريعية من مناقشته، وإجراء عدد من جلسات الحوار المجتمعى 

بشأنه من قبل.
وفــى هــذا السياق أكـــدت اللجنة التشريعية بمجلس الــنــواب، 
ــراءات الجنائية، على أن  حرصها مــن خــالل مــشــروع قــانــون اإلجــ
تكون هناك ضمانات غير مسبوقة لحرية المواطن تطبيقا للقاعدة 
الدستورية أن المتهم برىء حتى تثبت إدانته، وهذه الضمانات تبدأ 
- ألول مــرة - منذ بــدء االســتــدالالت بحيث تكون هناك ضمانات 
للمتهم ودفاعه فى مرحلة جمع االستدالالت وضمانات فى مرحلة 
التحقيق، وأن يكون الحبس االحتياطى فى أضيق الحدود 
التى تقتضيها مصلحة التحقيق مع التوسع فى بدائل 
الحبس االحتياطى، وكــذا يتضمن المشروع 
ألول مــرة تنظيم لمسألة منع السفر 
ــه استحقاق دســتــورى  باعتبار أن
فــى الــمــادة 62 مــن الدستور 
الــتــى تتضمن أن حرية 
التنقل حرية كفلها 

الدستور.

يبدأ الثالثاء القادم



عجائب و»تقلبات« البرلمان بعد ثورة 25 يناير
بعد قيام ثورة 25 يناير وبالتحديد فى نوفمبر 2011 أجريت 
انــتــخــابــات مجلس الــشــعــب عــلــى ثـــاث مــراحــل وفـــق اإلعـــان 
الدستورى الصادر فى 25 ديسمبر سنة 2011، وعقد المجلس 
أولى جلساته فى 23 يناير 2012، حيث تكون المجلس الجديد 
من 508 أعضاء منهم 332 بنظام القوائم، و166 بنظام الفردى 
و10 أعــضــاء بالتعيين، إال أنــه لــم يستمر طويا حيث قضت 
المحكمة الدستورية العليا فى 4 يونيو 2012 بحل المجلس 

بالكامل.
وبعد إقــرار الدستور الجديد فى 2014، أصبحت السلطة 

التشريعية فــى مصر تقتصر على نــظــام المجلس الــواحــد، 
وهــو مجلس الــنــواب، بــدال من المجلسين حيث تم حل مجلس 
الــشــورى ثم أقــرت اللجنة العليا لانتخابات إجــراء انتخابات 
مجلس النواب وفق مرحلتين وتم فتح باب الترشيح لانتخابات 
البرلمانية فى سبتبمر 2015، وأجريت االنتخابات على مرحلتين 
وطبقا ألعمال الدستور يتألف مجلس النواب من 568 عضوا، 
باإلضافة إلى عدد من األعضاء يعينهم رئيس الجمهورية ال تزيد 
على 5%، وتقسم الجمهورية لعدد 4 دوائر بنظام القائمة المغلقة 
المطلقة و205 دوائــر انتخابية بالنظام الفردى، وبهذا يصبح 

عدد مقاعد المجلس المخصصة للنظام الفردى 448 مقعدا 
و120 مقعدا للقوائم باإلضافة إلى 27 مقعدا على األكثر يعينهم 
رئيس الجمهورية، كما تم وضع ضوابط تعيين نسبة الـ5%، وكفل 
الدستور 2014 - ألول مرة فى تاريخ الحياة النيابية - حق فئات 
ست من مكونات المجتمع، حيث نصت المادتان 243 و244 
على أن تعمل الدولة على تمثيل العمال والفاحين والشباب، 
والمسيحيين واألشخاص ذوى اإلعاقة والمصريين المقيمين فى 
الخارج، تمثيا مائما فى أول مجلس للنواب ينتخب بعد إقرار 

الدستور.
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دستور 1930 نكسة 
للحياة الديمقراطية حكاية »نظام المنابر« 

فى عهد السادات

فى عام 1971 تغير اسم مجلس 
األمة إلى مجلس الشعب

إجراء أول انتخابات 
تشريعية بنظام القوائم 
الحزبية فى عهد مبارك

فى عــام 1930 صــدر دستور 1930، 
ــذى استمر العمل بــه لمدة خمس  ال
ســنــوات كانت بمثابة نكسة للحياة 
الديمقراطية، إلى أن عادت البالد مرة 
أخرى إلى دستور عام 1923، واتصفت 
الفترة من 1923 - 1952 بقدر كبير من 
عدم االستقرار السياسى والحكومى، 
حيث تعاقبت عليها 20 وزارة، وظل 
الحال على هذا المنوال حتى تم حل 
البرلمان فى يناير عام 1952 وإعالن 
مصر بدون برلمان حتى قيام ثورة 23 
يوليو عام 1952 وإعالن مجلس قيادة 
الثورة فى العاشر من ديسمبر 1952 

سقوط دستور 1923.

تم إجــراء أول انتخابات برلمانية 
ــور الــســادات فى  فــى عصر الرئيس أن
27 أكــتــوبــر 1971.. وبــعــدهــا تغير 
ــة« إلـــى »مجلس  ــ اســـم »مــجــلــس األم
ــذى تكون مــن 350 عضوا  الشعب« ال
ــى 10 أعــضــاء معينين،  بــاإلضــافــة إل
ــالل الفترة من  واستمر المجلس خ
نوفمبر 1971 - أكتوبر 1976، وهو أول 
مجلس يستكمل مدته الدستورية 

وهى خمس سنوات كاملة.
ــام 1976 شــهــدت  ــ ــع قـــــدوم ع ــ وم
مصر تــحــوال سياسيا بــإعــالن نظام 
جديد عــرف بنظام المنابر، الــذى 
تــكــون مــن 3 جــهــات رئيسية الوسط 
ويمثله تيار »مصر العربى االشتراكى« 
ــزب »األحــــرار  والــيــمــيــن ويــمــثــلــه حـ
االشتراكيين« واليسار بزعامة تيار 
»التجمع الوطنى الوحدوى التقدمى« 
ــى االتــحــاد  ــدة ه ــ داخـــل بــوتــقــة واح
االشتراكى وخاضت تلك المنابر ومعها 
المستقلون انتخابات مجلس الشعب 
نوفمبر فــاز بها تــيــار مصر العربى 
ــذى تحول اسمه بعد  االشــتــراكــى، ال
ذلك لحزب مصر العربى االشتراكى، 
وفى أبريل 1979، حيث لم يستكمل 
المجلس مدته الدستورية ثم إجراء 
اســتــفــتــاء شــعــبــى فــى أبــريــل 1979 
أنشئ بمقتضاه مجلس الشورى الذى 
تحددت اختصاصاته بدراسة واقتراح 
ما يــراه كفيال بالحفاظ على مبادئ 
ثورتى 23 يونيو 1952 و15 مايو 1971 
ودعم الوحدة الوطنية والسلم واألمن 
االجــتــمــاعــى وحــمــايــة تحالف قوى 
الشعب وتعميق النظام االشتراكى 

الديمقراطى وتوسيع مجاالته.
وفــى خطوة الحقة صــدر القانون 
رقـــم 21 لسنة 1979 حــيــث قسمت 
الدوائر إلى 176 دائــرة باإلضافة إلى 
تخصيص 30 مقعدا للمرأة، أعقبها 
ــراء انتخابات برلمانية فــاز بها  إجـ
»الحزب الوطنى الديمقراطى« الذى 
أســســه وتــرأســه حــيــنــذاك الرئيس 
الــســادات وأكمل هــذا المجلس مدته 

الدستورية.

مع تولى الرئيس السابق محمد 
حسنى مــبــارك مهام الــرئــاســة عام 
ــت أول انــتــخــابــات  ــريـ 1981، أجـ
تــشــريــعــيــة فــى 23 يــونــيــو 1984، 
ــقــوائــم الــحــزبــيــة إال  وفـــق نــظــام ال
أنــه تم حلها فى فبراير 1987 بعد 
إعــالن المحكمة الدستورية بعدم 
دستورية نظام القوائم الحزبية، 
ــن ثــم أجــريــت انتخابات أبريل  وم
1987 طبقا لنظام القائمة النسبية 
ــفـــردى ولـــم يـــدم هــذا  ــام الـ ــظ ــن وال
المجلس أيضا طويال حيث تم حله 
فــى 13 أكــتــوبــر 1990 بسبب عدم 
دستورية قانون االنتخاب الذى لم 
يعط للمستقلين حقوقا مساوية 
لمرشحى الــقــوائــم الــحــزبــيــة، ثم 
شهدت الفترة من 1990 - 2010 عقد 
5 دورات برلمانية على الوجه التالى 
)1990-1995( ثم )2000-1995(، 
ثــم )2000-2005(، ثــم )2005-
2010(، والتى لم تدم طويال نتيجة 
قيام ثورة 25 يناير، حيث صدر فى 
13 فبراير 2011 إعالن دستورى تم 
بموجبه تعطيل العمل بالدستور، 

وحل مجلسى الشعب والشورى.

الديوان كان يجتمع يوميا مع بقاء 3 من أعضائه فى حالة اجتماع دائم
قائمة األعضاء تضم 3 من العلماء و3 من األعيان و3 من األهالى »عمد ومشايخ البلد«

يعد البداية الحقيقية ألول مجلس نيابى رغم أنه لم يضم فى تشكيلته األولى مصريا واحدا

»القانون النظامى« اعتبر انتكاسة للحياة النيابية 
بسبب عدم األخذ بمبدأ الفصل بين السلطات

إجراء أول انتخابات برلمانية 
حقيقية عام 1924

»مجلس شورى النواب« الذى أنشأه الخديو إسماعيل

  أحمد صالح

إعالن نابليون بونابرت إنشاء »الديوان« البداية األولى لتسيير العملية السياسية

حكاية 4 مجالس لـ»األمة« دستور 1923 وإنجازات غير مسبوقة
بعد ثورة 23 يوليو 1952

بعد انتهاء الحرب العالمية األولـــى، قــام سعد زغلول بتقديم 
طلب للمندوب السامى للسفر لحضور مؤتمر الصلح بفرساى 
فى فرنسا، ثم توالت األحداث حتى قيام ثورة 1919، ومن بعدها 
صــدور تصريح فبراير 1922 وإعــان استقال مصر، انتهت فى 
آخر األمر بصدور أول دستور للباد عرف بدستور 1923، الذى 
وضعته لجنة مشكلة من 30 عضوا برئاسة حسين باشا رشدى، 
وقد كفل الدستور العديد من الحقوق والحريات وأجريت بموجبه 
انتخابات برلمانية حقيقية عام 1924، وقد أخذ الدستور بالنظام 
النيابى البرلمانى القائم على أساس الفصل بين السلطات وتنظيم 
العاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وفق مبدأ الرقابة 
والتوازن، وتم العمل بنظام المجلسين »مجلس الشيوخ« و»مجلس 
الــنــواب« حيث نــص الــدســتــور على أن جميع أعــضــاء المجلس 
منتخبون لمدة عضوية خمس سنوات، وبالنسبة لمجلس الشيوخ 

فكان ثاثة أخماس أعضائه منتخبين، وكان الخمسان معينين.

مرت الحياة النيابية عقب ثورة 23 يوليو بمراحل متعددة، 
كــان أولها عــدم وجــود مجلس تشريعى حتى عــام 1956 وهو 
العام الــذى صــدر فيه دستور جديد للباد عمل وفــق نظام 
المجلس النيابى الواحد عرف بـ»مجلس األمة« الذى بلغ عدد 
أعضائه 342 عضوا، واستمر حتى عام 1958، إلى أن تم حله 
نظرا لقيام الوحدة بين سوريا ومصر وإعــان دستور مؤقت 
وبلغ فيه أعضاء المجلس 600 عضوا »400 من مصر و200 
مــن ســوريــا«، واستمر العمل بهذا المجلس لمدة 3 سنوات 
تقريبا، حتى أعلن االنفصال بين الجمهوريتين 1961، وظلت 
مصر بدون برلمان حتى بداية عام 1964، حيث تشكل مجلس 
األمــة الثالث من 350 عضوا، بواقع 50% للعمال والفاحين 
وقسمت الجمهورية إلى 175 دائــرة )350 عضوا( باإلضافة 
إلى 10 أعضاء معينين، ثم تشكل مجلس األمة الرابع فى 20 
يناير 1969 واستمر حتى 14 مايو 1971 وهو العام الذى شهد 
إجراء أول انتخابات برلمانية فى عصر الرئيس أنور السادات 

فى 27 أكتوبر 1971.

االحتالل اإلنجليزى منع »توفيق« 
من إضافة أى شىء للحياة النيابية

خــال حقبة الــخــديــو توفيق لــم يضف شيئا 
للحياة النيابية فــى مصر، خاصة أن سلطات 
االحتال لم ترغب فى إقامة حياة نيابية سليمة 
وقــويــة فــى مصر، حيث أصـــدرت قــوة االحتال 
القانون النظامى فى مايو عام 1883 الذى اعتبر 
انتكاسة للحياة النيابية بالنظر إلى عدم األخذ 
بمبدأ الفصل بين السلطات، ثم نشطت الحركة 
الوطنية وتبلور دورها خال هذه الفترة لمواجهة 
االحتال اإلنجليزى من خال الجمعيات السرية 
والصحف التى ازداد عددها إلى حد كبير، حيث 
صدر مرسوم بقانون بحل مجلس شورى النواب، 
وقامت سلطة االحتال بتشكيل المجالس التالية:

مجلس شورى القوانين: الذى كان مؤلفا من 30 
عضوا، يتم تعيين 14 منهم عن طريق الحكومة، 
واآلخرون منتخبون بواسطة مجالس المديريات، 
ومــدة العضوية فيه 6 سنوات، وعلى الرغم من 
شكلية هذا المجلس إال أن تنامى الحركة الوطنية 
قد جعله أحيانا يتعامل من منطلق كونه مجلسا 
نيابيا ذو سلطات حقيقية، حيث رفض على سبيل 
المثال مناقشة مشروع الميزانية العمومية عن 
عــام 1883 ألنها قدمت إلــى المجلس فى وقت 
متأخر، كما انتقد المجلس ميزانية عام 1894 
بسبب ثقل الضرائب المفروضة على األهالى، 

كــمــا رفـــض المجلس مــشــروع مــد امــتــيــاز قناة 
السويس ولم يرضخ للضغوط التى مورست عليه 

فى هذا الصدد.
الجمعية الــعــمــومــيــة: وكــانــت مــؤلــفــة مــن 82 
عضوا، منهم 46 عضوا منتخبا، والباقى معينون 

وتجتمع الجمعية العمومية مرة كل عامين.
ومــع تصاعد العمل الوطنى، لجأت سلطات 
االحتال إلصــدار قانون نظامى عــرف بدستور 
1913، فضا عن إنشاء الجمعية التشريعية من 
83 عضوا، منهم 17 معيًنا و66 منتخًبا، ونص 
على أنه ال يجوز إصــدار أى قانون إال بعد أخذ 
رأى الجمعية التشريعية، فى أمــور الدين العام، 
المشاريع الخاصة بالمديريات، تقدير ضرائب 
ــان، وعــلــى الــرغــم مــن حــمــاس المصريين  األطــي
لوجود مجلس نيابى ولــوجــود دستور إال أنــه لم 
يحضر انــتــخــابــات الجمعية التشريعية ســوى 
15% تقريبا من مجمل عدد الناخبين المقيدين 
بالجداول وعددهم 2 مليون ناخب، لذا لم يقدر 
لــهــذه الجمعية أن تعيش طــويــا حيث اندلعت 
ــى عـــام 1914 وإعـــان  ــ ــحــرب العالمية األول ال
الحماية البريطانية على مصر ومــن ثم خمدت 
الحياة النيابية إلــى حين انتهاء الحرب األولــى 

عام 1918.

قصة »المجلس العالى« الذى أسسه محمد على

انتكاسة فى العمل السياسى خالل عهد الخديو عباس

بدأت المرحلة األولى لتطور الحياة النيابية 
بعد إعـــان نابليون بــونــابــرت نيته فــى إنشاء 
ديوان من كبار العلماء واألعيان لتسيير العملية 
السياسية فى مصر، وقد حرص نابليون على 
تقييد عــمــل هـــذا الـــديـــوان بتعيين مراقبين 
للديوان الــذى كان يجتمع يوميا مع بقاء 3 من 
أعضائه فــى حالة اجتماع دائـــم، وتــم اعتبار 
ــوان، تبعها  ــديـ ــواة لــهــذا الـ ــن انــتــخــاب هـــؤالء ك
إجراءات مشاورات الختيار رئيسا له وسكرتير، 
وتمثلت الوظائف الموكلة على عاتق الديوان 
فى تعيين بعض الجنود إلدارة البوليس، مراقبة 

األسواق، االهتمام بأمور الصحة العامة.

تبع تلك المرحلة قيام نابليون بتعميم التجربة 
فــى مختلف األقــالــيــم الــمــصــريــة، حــيــث أصبح 
ــن القطر  أعــضــاء الــدواويــن ممثلين لكافة دواويـ
المصرى وكــان يتم اختيار 3 من العلماء و3 من 

األعيان و3 من األهالى »عمد ومشايخ البلد«.
وقــد مثلت هــذه المرحلة الــبــدايــة الحقيقية 
للعملية السياسية فى مصر، وإرهاصة لبدء العمل 
السياسى والوطنى ونــواة أولــى للعمل البرلمانى 
بمفهومه الحديث، وإن لوحظ حــرص بونابرت 
على تجريدها من أيــة سلطة فعلية على الرغم 
أنها مكنت المصريين ألول مرة من التشاور فى 
أمور الباد، وربما يرجع ذلك إلى سياسة نابليون 

والتى كانت تحاول اجتذاب المصريين من جانب 
والتأكيد على أن الفرنسيين أتوا لتحرير مصر 
من األتـــراك والمماليك من جانب آخــر، وقد 
ــراء أول انتخابات  شــهــدت تلك المرحلة إجـ
الختيار قاضى قضاة مصر من بين أعضاء 

الديوان العام عبر آليات االقتراع السرى 
المباشر وكــان الشيخ »أحمد العرايشى« 
أول من فاز بهذا المنصب حاصدا 16 
صــوتــا مقابل 5 أصـــوات فقط ألقــرب 
منافسيه الشيخ »مصطفى الــجــداوى« 
ــم تعيين أعــضــاء الـــدواويـــن من  كــمــا ت

المصريين ألول مرة.

المرحلة الثانية بــدأت بمظهر يمثل أرقــى صور 
الديمقراطية عبر اخــتــيــار الشعب لحاكمه ألول 
مرة فى تاريخ مصر الحديث، بتنصيب محمد على 
حاكما للباد بعد عزل الوالى العثمانى »خورشيد 
باشا« حيث تعد هذه هى المرة األولى التى يشارك 
فيها الشعب ممثا فــى قــيــاداتــه الدينية الختيار 
حاكمه الــذى كان طموحا ومتطلعا إلى حكم مصر 
مــنــفــردا، إال أنـــه مــا لــبــث أن أحــكــم قبضته وبــدأ 
فى تصفية خصومه، وقضى على بقايا األتــراك، 
وصــار هو الصانع األوحــد ولعل ذلــك كــان مــرده - 
بجانب طموحاته الشخصية - أن مشروعه التنموى 
والنهضوى كان يواجه بمعارضات جمة من قبل هذه 
الطوائف، ويشهد التاريخ لمحمد على قيامه بثورة 
إداريـــة شاملة وإقــامــة مؤسسات حكم حديثة، بما 
فيها إقــامــة مجلس شبه نيابى حــديــث، ممثا فى 
»المجلس العالى« عــام 1824، الــذى يعد البداية 
ــم يــضــم فى  الحقيقية ألول مجلس نــيــابــى وإن ل
تشكيلته األولى مصريا واحدا، حيث تم تشكيله من 
األتراك والشراكسة، وفى عام 1829 تم التوجه نحو 
توسيع عضويته بضم 24 من شيوخ وعلماء األزهر، 
ثم تحول مسماه فيما بعد إلــى »مجلس المشورة« 

ــاء المصالح، 2  ــن، ورؤسـ ــدواوي وتــألــف مــن نظار ال
من العلماء يختارهما شيخ األزهـــر، 2 من التجار 
يختارهما كبير تجار العاصمة، 2 من ذوى المعرفة 
ــان عــن كــل مــديــريــة من  بــالــحــســابــات، 2 مــن األعــي

مديريات القطر المصرى ينتخبهما األهالى.
ــدرت الــائــحــة األســاســيــة  فــى عـــام 1825 صـ
ــددت اخــتــصــاصــاتــه فى  ــ ــعــالــى وحـ للمجلس ال
مناقشة مــا يـــراه أو يقترحه محمد على باشا 
فيما يتعلق بسياسته الــداخــلــيــة، وقــد تضمنت 
الائحة األساسية كذلك مواعيد انعقاد المجلس 
وأسلوب العمل فيه، إال أن هذا المجلس لم يكن 
مجلسا بالمعنى المتعارف عليه حيث كان محدود 
السلطات ومجلسا استشاريا للبت فى المسائل 
ــاإلدارة والتعليم واألشــغــال  ــ الــداخــلــيــة فــقــط، كـ

العمومية والنظر فى شكاوى المواطنين.
ــام 1829 تــكــون »مــجــلــس الــمــشــورة«  ــى عـ وفـ
الــذى تألف من 156 عضوا، بواقع 23 من كبار 
الموظفين والــعــلــمــاء، 24 عــضــوا مــن مــأمــورى 
ــان القطر  ــن كــبــار أعــي ــم، 99 عــضــوا م ــي ــال األق
المصرى يتم اختيارهم عــن طــريــق االنتخاب، 
واختص مجلس المشورة بتقديم الرأى فى مسائل 

التعليم واإلدارة واألشغال العمومية.
وفــى عــام 1837 أصــدر محمد على القانون 
األســاســى للدولة الـــذى ألــغــى مجلس المشورة 
وأحل مكانه مجلسين هما: المجلس الخصوصى 
لسن الــقــوانــيــن والمجلس العمومى لبحث ما 
تحيله إليه الحكومة من أمور فيما عرف بقانون 
»الــســيــاســتــنــامــة« حــــددت اخــتــصــاصــاتــهــمــا فى 
مناقشة مــا تحيله إليهما الحكومة مــن أمــور، 
وســن القوانين والتشريعات بعد عرضها على 
الباشا الذى كان يقرر التنفيذ من عدمه، تا ذلك 
إنشاء الــوزارات تحت مسمى الدواوين وعددها 
7 دواوين هى الديوان الخديو )الداخلية(، ديوان 
كلفة اإليـــرادات، ديــوان البحر، ديــوان المدارس، 
ديوان األمور اإلفرنجية والتجارة المصرية، ديوان 
الفوريقات )الصناعة(، ولم يطرأ تعديل يذكر فى 
هــذا النظام حتى عــام 1878 الــذى شهد تحويل 
الــدواويــن إلــى نــظــارات، فضا عن تغيير بعض 
المسميات، حيث تحول ديــوان المدارس لنظارة 
ــوان األمـــور األفــرنــجــيــة لنظارة  ــ الــمــعــارف، ودي

الخارجية، كما تم إضافة نظارتين جديدتين 
هما األشغال والحقانية.

فى عهد الخديو إسماعيل الــذى ينسب إليه الفضل فى 
تشييد وبنيان الحياة النيابية فــى مــصــر، حــدثــت الطفرة 
بإنشائه »مجلس شــورى النواب« فى عام 1866، والــذى يعد 
أول برلمان يمتلك اختصاصات نيابية، وليس مجرد استشارى 
تغلب عليه الصفة اإلدارية، وتضمنت الائحة األساسية لهذا 
المجلس 18 مــادة اشتملت على نظام االنتخابات، وشروط 
ــرات انــعــقــاد الــمــجــلــس، وحـــددت  ــت اخــتــيــار الــمــرشــحــيــن، وف
اختصاصاته فــى التباحث فــى الشئون الداخلية وتقديم 
التوصيات للخديو، وتكون هــذا المجلس من 75 عضوا تم 
انتخابهم من جانب األعيان فى مدن القاهرة، واإلسكندرية 
ودمياط وعمد الباد ومشايخهم فى باقى المديريات الذين 
أصبحوا بدورهم منتخبين ألول مــرة، بينما اختص الخديو 

تعيين رئيس المجلس.
وبطبيعة الحال لم تخل تلك التجربة الثرية من بعض العوار 
ومنها أن للخديو الحق فى حل المجلس وقتما يريد، كما كانت 
جلساته سرية، وكــان ينعقد خــال دورتــه التى كانت تستمر 
لثاث سنوات لمدة شهرين فقط، كما لم يترك لألعضاء 
حرية التباحث سوى فى األمور المحلية أما المسائل المالية 
والــديــون وغيرها من الموضوعات ذات الصلة والتى كانت 
تشغل الرأى العام فى ذلك الحين فلم يكن يسمح لهم بتداولها، 
وقد انعقد مجلس شورى النواب فى تسعة أدوار انعقاد على 
مدى ثاث هيئات نيابية »نوفمبر 1866 - يوليو عام 1879«.. 
ومــع مــرور الوقت اتسعت صاحيات المجلس، وبــدأت فى 

الظهور نــواة االتجاهات المعارضة وأفكار التنوير على يد 
مجموعة من كبار المفكرين، إضافة إلى ظهور الصحف مما 
عــزز المطالبة الشعبية بإنشاء مجلس نيابى له صاحيات 

تشريعية ورقابية أوسع.
ومما يدلل على ثــراء تلك التجربة البرلمانية فى تاريخ 

الحياة البرلمانية فى مصر:
- أن كل نائب بمجلس شورى النواب كان يعتبر وكيا عن 
عموم الباد، وليس ممثا عن أبناء دائرته فقط وذلك وفق 

المادة السادسة المؤسسة للمجلس.
ــواب صحيحا إال  ــن ــورى ال - ال يــكــون اجــتــمــاع مجلس شـ

بحضور ثلثى أعضائه.
- ينتخب المجلس من بين أعضائه 3 أشخاص ويتم عرض 
هــذه األســمــاء على الــخــديــو الخــتــيــار رئــيــس مجلس شــورى 

النواب.
- فرض عقوبة منع حضور الجلسات لألعضاء المخالفين 

للوائح المجلس بواقع 3 جلسات.
ــورى الــنــواب  ــدوث خـــاف بــيــن مجلس شـ - فــى حــالــة حـ
ومجلس الــوزراء، يحق للخديو إما استعفاء مجلس النظار أو 
حل مجلس النواب، وفى الحالة الثانية إذا اجتمع المجلس 
الثانى وتبنى رأس مجلس النواب المنحل فإن القرار الذى 

يتخذه يكن واجب التنفيذ فورا.
- تــراوحــت الــجــزاءات التى توقع على أعضاء مجلس 
شــورى الــنــواب مــا بين إخــطــار العضو باللوم أو تقبيحه 

لمخالفة النظام.
- عدم جواز الجمع بين الصفة النيابية وأية وظيفة ملكية 
أو جهادية وإذا انتخب ذو وظيفة فعليه التخلى عن وظيفته 

لنيل شرف االنضمام إلى عضوية مجلس شورى النواب.
- يتقاضى عضو مجلس شورى النواب بدل انتقال لحضور 

الجلسات بواقع 100 جنيه.
فى عــام 1870 تمت الــدعــوة النتخاب مجلس جديد، إال 
أن الوضع لم يتغير حيث لم يناقش المجلس الجديد سوى 
الشئون الداخلية فقط وفــى عــام 1872 لم ينعقد المجلس 
أصــا إلــى أن توقفت الحياة النيابية لمدة عامين نتيجة 
تزايد الديون ومحاصرة الخديو إسماعيل بالمشاكل المالية 

وضغوط الدول األوروبية عليه.
وفى عام 1876 عادت الحياة النيابية من جديد بعد سنتين 
من دون وجود تمثيل أو حياة برلمانية، ثم فى 28 أغسطس 
1878 أنشأ الخديو إسماعيل »مجلس النظار« أو »مجلس 
الــــوزراء«، وكــان الــغــرض مــن المجلس الجديد العمل على 
تحسين نظم اإلدارة والحكم وفــق أحــدث القواعد والنظم 
المعمول بها فى الدول األوروبية، ويناط به التباحث فى كافة 
األمــور، وأخــذ قراراته باألغلبية بعد تصديق الخديو عليها 
لتكون واجبة النفاذ، كما سمح بتوسيع سلطات هذا المجلس 
أمــام مجلس الــنــواب. على أن عصر إسماعيل انتهى بعزله 
ــدأت فــى عهده مرحلة سياسية  ــذى ب وتعيين ابنه توفيق ال

جديدة تعرضت مصر خالها لاحتال اإلنجليزى.

مما ال شك فيه أن الديمقراطية ال يمكن أن تتحقق دون ممارسة سياسية قوية، ودون وجود حياة نيابية 
سليمة نمت وتطورت عبر السنين وعبر األحزاب والقوى السياسية الفاعلة ذات الوجود الحقيقى بين 
المواطنين. وفى هذا العدد الخاص من مجلة »أفريقيا قارتنا« والمخصص الحتفاالت مصر بالذكرى 

150 لبدء الحياة النيابية، ستقدم رصدا لتطور الحياة النيابية فى مصر عبر مراحلها المختلفة.
فمن الالفت أن معظم الدراسات التى تؤرخ لبدء الحياة النيابية فى مصر تشير إلى الحملة الفرنسية على 

مصر »1789-1801« وبروز المقاومة الشعبية فى مصر أثناء فترة االحتالل الفرنسى حيث تكونت 
قيادة شعبية من المشايخ لمقاومة االحتالل والعمل على طرده من البالد بما يشبه القوى السياسية 

ذات المطالب المحدودة والمتمثلة فى الجالء والتحرر من االستعمار.. باعتبارها بداية مخاض 
الممارسة السياسية فى مصر، وأن سقف مطالب الزعامات السياسية بعد خروج المستعمر الفرنسى 

اتسعت لتثور على الحكام المعينين من قبل الدولة العثمانية، نتيجة انتشار المظالم التى ضربت البالد، 
فضال عن السعى والضغط على الباب العالى لتعيين والى لمصر يرتضيه زعماء المشايخ باعتبارهم 

طبقة تعبر بصدق عن المصريين، وهو ما نجحت فيه طبقة المشايخ واألعيان عام 1805 عبر تعيين 
محمد على باشا واليا على مصر، وفق شروط وضعوها كان من أهمها »احترام القانون، الحكم بالشورى، 

تمثيل اإلرادة الشعبية« والتى مثلت بذرة التمثيل السياسى للشعب المصرى.
وبذلك بدأت إرهاصات الحياة النيابية والبرلمانية فى مصر بدءا بقدوم الحملة الفرنسية لمصر، ومن 

بعدها نمت خالل العديد من المراحل.
هذه الحقائق كشفتها دراسة مهمة للغاية أصدرتها الهيئة العامة لالستعالمات  بعنوان: »تطور الحياة 

النيابية فى مصر« والتى كشفت الكثير من الحكايات واألسرار حول تاريخ البرلمان المصرى نستعرضها 
فى هذا الملف.

البرلمان المصرى.. حكايات 
وأسرار فى 220 سنة

فى حقبة حكم الخديو عباس التى استمرت 
خمس سنوات حدثت ردة وانتكاسة لنواة العمل 
السياسى حيث تم إلغاء المجالس شبه النيابية

أهمها تقليل عدد أعضاء »النواب« وعودة مجلس الشيوخ

النص الكامل المواد المتعلقة بالبرلمان فى التعديالت الدستورية الجديدة
أعلنت الهيئة الوطنية لانتخابات، يــوم 23 أبــريــل 2019، نتيجة 
االستفتاء على التعديات الدستورية، بموافقة 23416741 مواطًنا بنسبة 

88.83% من إجمالى عدد الحضور.
كان مجلس النواب وافق يوم 16 أبريل على مواد التعديات الدستورية، 

بأغلبية أصوات النواب.
ومن بين مواد التعديات الدستورية التى تمت الموافقة عليها وتتعلق 

بالبرلمان 
مادة 102/ الفقرة األولى )مستبدلة( 

ــدد ال يــقــل عن  ُيــشــكــل مــجــلــس الـــنـــواب مــن عـ
أربعمائة وخمسين عضوا، ُينتخبون باالقتراع 

العام السرى المباشر، على أن ُيخصص للمرأة 
ما ال يقل عن ربع إجمالى عدد المقاعد.
مادة 102/ الفقرة الثالثة )مستبدلة(: 

وُيبين القانون شروط الترشح األخرى، 
ــر  ــدوائـ ــاب، وتــقــســيــم الـ ــخـ ــتـ ــام االنـ ــظـ ونـ
ــراعــى التمثيل الــعــادل  االنــتــخــابــيــة بــمــا ُي
ــجــوز األخــذ  لــلــســكــان، والــمــحــافــظــات، وي
بالنظام االنتخابى الــفــردى أو القائمة أو 

الجمع بأية نسبة بينهما.
مادة 160/ الفقرة األولى )مستبدلة(:

إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس 
الــجــمــهــوريــة لــســلــطــاتــه، حــل محله نــائــب رئيس 

ــوزراء عند عدم وجود  الجمهورية أو رئيس مجلس ال
نائب لرئيس الجمهورية أو تعذر حلوله محله.

مادة 160/ الفقرة األخيرة )مستبدلة(:
وال يجوز لمن حــل محل رئيس الجمهورية، أو لرئيس الجمهورية 
المؤقت، أن يطلب تعديل الدستور، وال أن يحل مجلس النواب أو مجلس 

الشيوخ، وال أن ُيقيل الحكومة.

كما ال يجوز لرئيس الجمهورية المؤقت أن يترشح لهذا المنصب.
مادة 243 )مستبدلة(:

تعمل الدولة على تمثيل العمال والفاحين تمثياً مائماً فى مجلس 
النواب، وذلك على النحو الذى ُيحدده القانون.

مادة 244 )مستبدلة(:
تعمل الدولة على تمثيل الشباب والمسيحيين واألشخاص ذوى اإلعاقة 
والمصريين المقيمين فى الخارج تمثياً مائماً فى مجلس 

النواب، وذلك على النحو الذى يحدده القانون.
مادة )248( )مضاف(:

ــراح ما  يختص مجلس الشيوخ بــدراســة واقــت
يراه كفياً بتوسيد دعائم الديمقراطية، ودعم 
الــســام االجتماعى، والمقومات األساسية 
للمجتمع وقيمه العليا، والحقوق والحريات 
ــنــظــام  ــق ال ــعــمــي ــة، وت ــامـ ــعـ ــات الـ ــ ــب ــواجــ ــ وال

الديمقراطى وتوسيع مجاالته.
مادة )249( )مضافة(:

يؤخذ رأى مجلس الشيوخ فيما يأتى:
- االقــتــراحــات الخاصة بتعديل مــادة أو 

أكثر من مواد الدستور.
- مشروع الخطة العامة للتنمية االجتماعية 

واالقتصادية.
- معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات 

التى تتعلق بحقوق السيادة.
- مــشــروعــات القوانين ومــشــروعــات القوانين المكملة 

للدستور التى تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب.
- مــا يحيله رئيس الجمهورية إلــى المجلس مــن موضوعات تتصل 
بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها فى الشئون العربية أو الخارجية. 

ويبلغ المجلس رأيه فى هذه األمور إلى رئيس الجمهورية ومجلس النواب.

مادة )250( )مضافة(:
ُيشكل مجلس الشيوخ من عدد من األعضاء ُيحدده القانون على أال يقل 

عن )180( عضواً.
وتكون مدة عضوية مجلس الشيوخ خمس سنوات، تبدأ من تاريخ أول 
اجتماع له، ويجرى انتخاب المجلس الجديد خال الستين يوما السابقة 

على انتهاء مدته.
وينتخب ثلثا أعضائه باالقتراع العام السرى المباشر، ويعين رئيس 
الجمهورية الثلث الباقى. ويجرى انتخاب وتعيين أعضاء مجلس الشيوخ 

على النحو الذى ينظمه القانون.
مادة )251( )مضافة(: 

يشترط فيمن يترشح لعضوية مجلس الشيوخ أو من يعين فيه أن يكون 
مصرياً، متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية، حاصاً على مؤهل جامعى 
أو ما يعادله على األقــل، وأال يقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس 

وثاثين سنة ميادية.
ويبين القانون شــروط الترشح األخـــرى، ونــظــام االنــتــخــاب، وتقسيم 
الدوائر االنتخابية بما ُيراعى التمثيل العادل للسكان والمحافظات، ويجوز 

األخذ بالنظام االنتخابى الفردى أو القائمة أو الجمع بأى نسبة بينهما.
مادة )252( )مضافة(:

ال يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشيوخ ومجلس النواب.
مادة )253( )مضافة(:

رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء وغيرهم من أعضاء الحكومة غير 
مسئولين أمام مجلس الشيوخ.

مادة )254( )مضافة(:
تسرى فى شأن مجلس الشيوخ األحكام الــواردة بالدستور فى المواد 
 ،115 ،114 ،113 ،112 ،111 ،110 ،109 ،108 ،107 ،105 ،104 ،103
116، 117، 118، 119، 120، )121/ فقرة 1، 2(، 132، 133، 136، 137، 
وذلك فيما ال يتعارض مع األحكام الواردة فى هذا الباب، وعلى أن يباشر 

االختصاصات المقررة فى المواد المذكورة مجلس الشيوخ ورئيسه.

نابليون

السادات

عبدالناصر

مبارك

عبدالعال



10 العـدد 260 متابعات

3 وزارات تشارك فى تنظيم مؤتمر »مصر تستطيع باالستثمار والتنمية« 16 أكتوبر

األربعاء  2019/9/25

بمشاركة 85 دولة

اإلفتاء تطلق 3 مبادرات خالل مؤتمر األمانة العامة أكتوبر المقبل

انطالق فعاليات المنتدى الروسى الدولى فى القاهرة بمشاركة 100 شركة
تنطلق فعاليات المعرض والمنتدى الروسى 
الدولى »األسبوع الصناعى الكبير BIW« الذى 
يقام ألول مرة فى مصر خالل الفترة من 10-8 

اكتوبر المقبل فى مركز مصر للمعارض الدولية.
ــال أنــتــون اتــراشــكــيــن الــنــائــب األول لمدير  وقـ
شركة فورميكا الروسية المنظمة للمعرض، أن 
BIW  يعد أحد المعارض المتخصصة فى مجال 
الصناعات الهندسية والذى يقام على غرار نظيره 

.INNPROM الروسى وهو معرض
وأضاف أن المعرض متخصص فى الصناعات 
الهندسية »الماكينات والمعدات والتصنيع الرقمى 
ومعدات الطاقة ووسائل النقل والتحويل الرقمى 

وتشكيل المعادن والمعدات الزراعية«.
وأوضح أن المعرض والمنتدى سيتم عقده على 

مساحة 10آالف متر مربع، بمشاركة 100 شركة 
دولــيــة مــن عــدد مــن الـــدول منها »روســيــا ومصر 
وألمانيا وإيطاليا واليابان وتركيا وكوريا الجنوبية 

والهند«.
وأشار إلى أنه من المستهدف أن يزور المعرض 
ــر ومشترى مــن منطقة الشرق  نحو 20 ألــف زائ
IN- ــى أن مــعــرض ــط وأفــريــقــيــا، الفــتــا إل  األوسـ
NPROM يقام حاليا على نحو 50 ألــف متر 
مربع ويـــزوره نحو 50 ألــف زائــر وأكثر من 600 

عارض من الشركات الدولية الكبيرة.
وأوضــح أن الشركة الروسية المنفذة لمشروع 
المحطة النووية فى مصر سيكون لها جلسه تلتقى 
فيها مــع المقاولين مــن الباطن ســواء فــى مصر 
أو الــدول األخــرى وسيتم اإلعــالن عن المعايير 
واالشتراطات التى تحتاجها الشركة منها، وأشار 
إلى أن المعرض أيضا سيشهد جلسة عن الرقمنة 

وكذلك عن الروبوتات الصناعية.

ُيعقد مؤتمر األمانة العامة لدور وهيئات اإلفتاء 
فى العالم، فى نسخته الخامسة برعاية الرئيس 
عبد الفتاح السيسى، وتحت مظلة دار اإلفتاء 
المصرية، وذلك فى الفترة من 15 إلى 16 أكتوبر 

.2019

وأوضح الدكتور إبراهيم نجم، األمين العام لدور 
وهيئات اإلفتاء فى العالم، أن المؤتمر العالمى 
لألمانة العامة يشهد فى نسخته الرابعة توقيع 
عــددا مــن مــذكــرات التفاهم بين األمــانــة العامة 
لدور وهيئات اإلفتاء والمؤسسات المعنية بالفتوى 
فى العالم، كما سيتم اإلعالن خالل المؤتمر عن 

جائزة اإلمام القرافى للتميز اإلفتائى.
ــى أن 85 دولــــة، تــشــارك فى  وأشــــار نــجــم إلـ

فعاليات المؤتمر، منهم أكثر من 40 دولة أعضاء 
أمانة اإلفتاء العالمية، ويتنوع ضيوف المؤتمر على 
أساسين؛ األول: جغرافى، والثانى: التخصص، 
وذلـــك بــمــشــاركــة: »مفتيين رسميين – أعضاء 
مجلس األمانة العامة لــدور وهيئات اإلفتاء فى 
ــول –  العالم – أســاتــذة الشريعة والفقه واألصـ
إعالميين - سياسيين ومفكرين«، يمتلكون رؤية 

لمعالجة إشكاليات الشأن الدينى.

 إسالم خالد

 سحر محمود

 كريم سعيد

بتكليف من الرئيس السيسى

تحت شعار »هنا نصلى معًا«:

إقامة مشروع معرض تراث مصر 
فى مركز المنارة بالتجمع الخامس

الملتقى الخامس للسياحة الدينية 
بسانت كاترين ينطلق 10 أكتوبر 96 شركة مصرية  تشارك 

بمعرض »أنوجا« فى ألمانيا

بدء النسخة السادسة للمعرض الصينى - المصرى
تنطلق فعاليات النسخة السادسة 
للمعرض الصينى - المصرى، للتجارة 
 CHINA TRADE« ــار ــم ــث واالســت
ــســادســة يــوم  FAIR« فــى نسخته ال

السبت القادم. 
المعرض الــذى يستمر لمدة ثالثة 
أيــام يأتى فى ضوء التقارب المصرى 
ــق تــوجــيــهــات الــرئــيــس  ــ الــصــيــنــى، وف
عبدالفتاح السيسى، ونظيره الصينى 
»شـــى جــيــن بــيــنــج«، ويــضــم نــحــو 300 
عارضا صينيا، ممثلين ألكبر الماركات 

الصينية والعالمية.
ــتـــتـــاح ســفــيــر الــصــيــن  يــحــضــر االفـ
بالقاهرة، والملحق التجارى الصينى، 

ــن رؤســـــاء مــجــالــس  ــد مـ ــ ــحــضــور وف ب
األعــمــال المصرية األجنبية بمصر، 
ورؤســاء وممثلين عن الغرف التجارية 
ــة والـــمـــجـــالـــس  ــيـ ــبـ ــنـ ــرف األجـ ــ ــغـ ــ والـ
التصديرية واتحاد الصناعات وعدد 

من رجال األعمال والمستثمرين.
ويضم المعرض قطاعات »المالبس 
- الغزل والنسيج - األدوات الصحية - 
األجهزه الكهربائية - األدوات المنزلية 
- مستلزمات البناء - اإللكترونيات 
- مستلزمات اإلضاءة - العدد واآلالت 
- خطوط اإلنتاج - الطاقة المتجددة 
- الــمــولــدات الكهربائية والصناعات 

العذائية والمعدنية«.

انتهاء الحيازة الورقية للمزارعين أول أكتوبر 
أعـــلـــنـــت وزارة الـــــزراعـــــة 
واستصالح األراضــى عن إيقاف 
التعامل مع الحيازة الورقية بدءا 

من أكتوبر المقبل.
ــن  ــدي ــز ال ــتـــور عـ أصـــــدر الـــدكـ
ــزراعــة قــرارًا  أبوستيت، وزيــر ال
يحمل رقـــم 926 لسنة 2019، 
ينص على 5 بنود، أهمها موعد 
إيقاف التعامل بالحيازة الورقية 
فـــى شــهــر ســبــتــمــبــر الـــجـــارى، 
وتطبيقه رســمــًيــا ألول مـــرة فى 
أكــتــوبــر بمحافظتى بورسعيد و 
الغربية كمرحلة أولى يتبعها باقى 

المحافظات.
ــا يـــقـــرب مــن  ــ ــاز م ــجــ ــ وتـــــم إن
87.4% من استيفاء بيانات كارت 
الــفــالح على مستوى محافظات 

الجمهورية.
وأوضــــــح وزيـــــر الــــزراعــــة أن 

ــفــالح ســـوف يـــؤدى إلــى  كـــارت ال
وصــول الدعم لمستحقيه ويوفر 
الــمــعــلــومــات الصحيحة التــخــاذ 
الـــقـــرار الــمــنــاســب، وأن الــعــدد 
الــكــلــى لــالســتــمــارات المسجلة 
للحائزين فــى منظومة الحيازة 
ــارت الـــفـــالح«  ــ ــ ــة »ك ــي ــرون ــت ــك اإلل
بلغ 4 ماليين و167 ألفا و266 
استمارة مسجلة، وعــدد الكروت 
ــلــغ 3  الــمــطــبــوعــة والــمــعــتــمــدة ب
ماليين و451 الفا و458 بطاقة 
بعد تنقية البيانات، موضحا أنه 
ــى 5  مــن المستهدف وصولها إل
ماليين و718 ألــفــا و401 فالح 
عدد الحائزين الذين تم حصرهم 
مــن خــالل المنظومة حتى اآلن، 
مــؤكــدا بــدء المرحلة الثانية فى 
محافظات »الشرقية، والبحيرة، 

وسوهاج وأسيوط«.

بدء حجز مرحلة جديدة لشقق 
)جنة( لإلسكان الفاخر

انطالق مبادرة المستثمرات العرب فى القاهرة
أعلنت الــدكــتــورة هــدى يسى، رئيس 
ــحــاد الــمــســتــثــمــرات الــعــرب، إطــالق  ات
مــبــادرة االتــحــاد »مــصــر الــطــريــق إلــى 
أفريقيا ومثلث النجاح«، خــالل مؤتمر 
االستثمار العربى األفريقى والتعاون 

الدولى.. مصر الطريق إلى أفريقيا.
وأشــارت، إلى أن المؤتمر يعقد خالل 
الفترة مــن 29 سبتمبر إلــى 2 أكتوبر 
الــمــقــبــل  فــى جــامــعــة الــــدول العربية 

بالقاهرة.
وأعلنت د. هــدى يسى، أن المؤتمر 
يعد اهتماما خاصا من القطاع الخاص 
والمجتمع المدنى بالتعاون مع القارة 

األفريقية فى ظل رئاسة مصر برئاسة 
الرئيس عبدالفتاح السيسى، لالتحاد 
األفــريــقــى لعام 2019 وتوقيع االتفاق 
»التاريخى« للتجارة الحرة فى القارة 
ــى الــتــى  ــق ــري ــاد األف خـــالل قــمــة االتـــحـ

عقدت مؤخرا فى نيامى.
ــدعــوة لسيدات  وأضــافــت: »أوجـــه ال
ــة  ــيـ ــدول األوروبـ ــالـ ــال بـ ــمـ ــال األعـ ــ ورجـ
واألجنبية والعربية أيضا بالتوجه إلقامة 
المشروعات والصناعات االستثمارية 
ــق  ــســوي ــم تـــصـــديـــر وت ــت ــي ــى مـــصـــر ل ــ ف
منتجاتهم للسوق األفريقى واالستفادة 
من اإلعفاءات الجمركية والمزايا التى 

أعلن عنها فخامة الرئيس عبد الفتاح 
السيسى خــالل اتــفــاق الــتــجــارة الحرة 
للقارة فــى نيامى وتحقيق اإلستفادة 
ــن الــــــدول الــخــارجــيــة  ــي ــركــة ب ــمــشــت ال

واألفريقية.
وأضافت يسى، أن المؤتمر سيشهد 
توقيع عدة اتفاقيات للتعاون المصرى 

والعربى األفريقى 
ــن الـــمـــشـــروعـــات  ــ ــرح قـــائـــمـــة م ــ وطــ
االستثمارية مشتركة فى قطاع التعليم 
ــدريــب وذلـــك كنموذج  ــت والــســيــاحــة وال
ــرأة الــمــســتــثــمــرة وســيــدة  ــمـ لــتــجــمــع الـ

األعمال فى المشروعات التنموية.

قالت الدكتورة نيفين جامع رئيس جهاز تنمية المشروعات 
الصغيرة والمتوسطة، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى حريص 
على أن  يبعث رسالة مباشرة للمواطن تؤكد حرصه على توفير 
فرص عمل للشباب من خالل توفير مشروعات صغيرة ومتناهية 

الصغر«.
وتــابــعــت :« مــن أجـــل تــوفــيــر فـــرص عــمــل مناسبة لخريجى 
الجامعات ومــدارس الثانوية الصناعية والمرأة، علينا أن نخرج 
خـــارج إطـــار فــرص العمل التقليدية فــى الــوظــائــف المعتادة، 
واحتياجاتنا األكبر متمثلة فى مشاريع انتاجية ُتحدث التنمية 

الصناعية وتزيد معدل اإلنتاجية«.
وأكملت نيفين جامع:« من أهم تكليفات الرئيس السيسى إقامة 
مشروع معرض تراث مصر فى 2 أكتوبر المقبل فى مركز المنارة 
بالتجمع الخامس وتحت رعايته، ويعتبر أكبر معرض لـ الحرف 
التراثية والــيــدويــة على مستوى مصر وُيمثل فيه كــل أصحاب 

الحرف اليدوية من جميع محافظات الجمهورية«.

ــاف بــالــتــعــاون مــع محافظة جــنــوب سيناء   ــ تنظم وزارة األوق
»الملتقى الخامس للسياحة الدينية« تحت شعار »هنا نصلى معاً« 
خالل الفترة من 10 إلى 12 أكتوبر القادم بمدينة سانت كاترين 
بمحافظة جنوب سيناء بحضور وزراء األوقــاف الدكتور محمد 
مختار جمعة، اآلثــار الدكتور خالد العنانى، الهجرة والمصريين 
فى الخارج الدكتورة نبيلة مكرم، الدكتور شوقى عالم مفتى الديار 

المصرية، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء. 
الملتقى يهدف للدعوة إلى السالم العالمى، ومحاربة اإلرهاب 

والتطرف الذى ال دين له وال وطن له.

كشف المجلس التصديرى للصناعات الغذائية عن 
مشاركة 96 شركة مصرية من كبرى الشركات العاملة 
فى مجال الصناعات الغذائية والحاصالت الزراعية 
فى فعاليات معرض أنوجا -ألمانيا والمقرر انعقاده 

خالل الفترة من 5 – 9 أكتوبر 2019.
ــه يتم ترتيب تلك المشاركة  ــح المجلس أن وأوضـ
بالتعاون مع هيئة تنمية الــصــادرات وجهاز التمثيل 
التجارى ومكتب التمثيل التجارى فى برلين، الفتا إلى 
أن الشركات المشاركة بالمعرض تضم »84 شركة 
من قطاع الصناعات الغذائية، و12 شركة من قطاع 

الحاصالت الزراعية«.
وأكد المجلس، أن معرض »أنوجا« يقام كل عامين 
ويعد أحد أهم منافذ الدخول إلى السوق األوروبى فى 
قطاع الصناعات الغذائية، منوها بأن قيمة صادرات 
مصر من الصناعات الغذائية إلى االتحاد األوروبــى 
فى 2018 بلغت حوالى 361 مليون دوالر تمثل نسبة 
13% من إجمالى الصادرات الغذائية لنفس العام، كما 
حققت الصادرات الغذائية المصرية إلى أوروبا نسبة 
نمو قدرها 9% فى عام 2018 بالمقارنة بصادرات عام 

.2017

بدأت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، طرح مرحلة جديدة 
لشقق مشروع »جنة« لإلسكان الفاخر بـ 5 مدن جديدة.

وتبدأ إجــراءات التسجيل وسداد مقدمات الحجز عبر الموقع 
اإللكترونى. وتطرح الوزارة الوحدات كاملة التشطيب فى 5 مدن 

جديدة.
والشقق المطروحة بمدن: الشيخ زايــد، 6 أكتوبر، القاهرة 

الجديدة، المنصورة الجديدة، ودمياط الجديدة.
ووصل سعر المتر فى مدينة الشيخ زايد بآخر طرح لمشروع 
جنة 11250 جنيًها، و9700 جنيه للمتر فى القاهرة الجديدة، 
وســجــل المتر 8520 جنيًها فــى 6 أكــتــوبــر، و8860 جنيًها فى 

المنصورة الجديدة.  

تنطلق النسخة الخامسة من سلسلة مؤتمرات 
»مــصــر تستطيع« تــحــت عــنــوان »مــصــر تستطيع 
باالستثمار والتنمية«، والتى تنظمها وزارة الدولة 
للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بالتعاون مع 
ــى االستثمار والــتــعــاون الــدولــى والتخطيط  وزارتـ
واإلصــالح اإلدارى، فى الفترة من 16 و 17 أكتوبر 

المقبل، وذلك فى العاصمة اإلدارية الجديدة.
ومــن المقرر أن يناقش مؤتمر »مصر تستطيع 
باالستثمار والــتــنــمــيــة«، دعــم الــتــواجــد المصرى 
على خريطة االستثمار العالمية بجانب الترويج 
لخريطة مصر االستثمارية فى القطاعات الواعدة 
بمختلف الـــمـــجـــاالت، كــمــا يــســتــعــرض الــمــؤتــمــر 
التجارب الناجحة للمستثمرين وآلية تطبيقها فى 
مصر، وربط كبار المستثمرين المصريين بالخارج 
ــوزارات المعنية لتشجيعهم على االستثمار  ــالـ بـ
بالوطن وتحقيق للمنفعة المشتركة، وجـــزءا من 
ــك ينصب لــدعــم مــشــروعــات البنية األساسية  ذل
ــى مــن شأنها  ــت ــط الـــقـــارى، وال ــرب ومــشــروعــات ال
أن تخلق وتهيئ بيئة جــاذبــة لالستثمار المحلى 
واألجــنــبــى عــن طــريــق المستثمرين المصريين 

ــى 50  ــى الــمــؤتــمــر حــوال ــخــارج. وســيــشــارك ف ــال ب
مستثمًرا مصرًيا بالخارج فى عدد من المجاالت 
الحيوية، باإلضافة إلى عدد من الوزارات المعنية، 
بما يتناسب مع محاور هذه النسخة من مؤتمرات 
»مصر تستطيع«، والتى سيتم إلقاء الضوء خاللها 

على سياسات وتوجهات الحكومة المصرية لتعزيز 
التنمية االقتصادية واالجتماعية، وأهم اإلصالحات 
والقوانين التى تم إصدارها مؤخًرا لتعزيز التنمية 
االقتصادية، باإلضافة إلــى عــرض موسع لفرص 
االســتــثــمــار فــى بعض الــقــطــاعــات والــمــشــروعــات 

القومية بهدف تحفيز االستثمار بها.
ويأتى ذلــك باإلضافة الستعراض تجارب رواد 
األعمال الناجحة، وقصص نجاح سيدات األعمال 
الــمــصــريــات بــالــخــارج، فــضــالً عــن تــجــارب نجاح 
المصريين فى دول مختلفة، خاصة بأفريقيا فى 
ضوء رئاسة مصر لالتحاد األفريقى، وكذلك فى 
ضوء تنفيذ استراتيجية بناء اإلنسان المصرى، ما 
يعكس قــدرة مصر على خلق بيئة مواتية وجاذبة 
لالستثمارات من شتى دول العالم، بجانب توجه 
الــدولــة الــواضــح نحو اتخاذ ما يلزم من إجــراءات 
لتفعيل التعاون االقتصادى على عدة محاور منها 
التجارية واالستثمارية، خاصة فى تنفيذ مشروعات 

البنية األساسية الكبرى.
وتعقد مؤتمرات مصر تستطيع فى إطــار توجه 
الــدولــة لالستفادة من عقولنا المهاجرة بالخارج 
ودمج خبراتهم وتجاربهم ضمن استراتيجية مصر 
للتنمية المستدامة 2030، التى تستثمر عبقرية 
الــمــكــان واإلنـــســـان لتحقق التنمية المستدامة 
ولنرتقى بــجــودة حــيــاة المصريين، حيث نظمت 
ــع نسخ مــن هــذه المؤتمرات تم  وزارة الهجرة أرب
العمل خاللهم على مناقشة عــدد مــن المحاور 
المختلفة الــتــى تسهم بشكل فــعــال فــى عمليات 

التنمية المرجوة.

هالةسحرنبيلة

نجم

السيسى

مختار

أبوستيت



11 العـدد 260
األربعاء  2019/9/2٥ أجندة المحاكم

 2 أكتوبر.. الحكم على هشام عشماوى
و207 متهمين بتنظيم بيت المقدس اإلرهابى

صدر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بطرة، برئاسة 
المستشار حسن فريد، حكمها فى محاكمة هشام عشماوى 
و207 متهًما من عناصر تنظيم »بيت المقدس«، الرتكابهم 54 
جريمة، تضمنت اغتياالت لضباط شرطة، ومحاولة اغتيال 
وزير الداخلية السابق اللواء محمد إبراهيم، وتفجيرات طالت 

منشآت أمنية عديدة، فى جلسة 2 أكتوبر.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين ارتكاب جرائم تأسيس 
وتولى القيادة واالنضمام إلــى جماعة إرهابية، تهدف إلى 
تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من 
ممارسة أعمالها، واالعتداء على حقوق وحريات المواطنين 
واإلضرار بالوحدة الوطنية والسالم االجتماعي، والتخابر مع 
منظمة أجنبية المتمثلة فى حركة حماس »الجناح العسكرى 
لتنظيم جماعة اإلخـــوان«، وتخريب منشآت الدولة، والقتل 
ــرار والترصد والــشــروع فيه، وإحــراز  العمد مــع سبق اإلصـ

األسلحة اآللية والذخائر والمتفجرات.

تستأنف المحكمة المختصة، المنعقدة بمجمع المحاكم 
بطرة، محاكمة 43 متهًما محبوسين واثنين هاربين فى حادث 
الــواحــات الــذى راح ضحيته 16 من قــوات األمــن وإصــابــة 13 
آخرين، فى الدعوى المقيدة برقم 975 لسنة 2018 حصر أمن 
دولــة عليا، المقيدة بعد قــرار إحالتها الى القضاء العسكرى 
تحت رقم 160 لسنة 2018 جنايات غرب العسكرية فى جلسة 

29 سبتمبر للنطق بالحكم.
والجدير بالذكر أن من بين المتهمين مجموعة من تنظيم 
ــش يــتــرأســهــم اإلرهـــابـــى عــبــد الــرحــيــم محمد عــبــد الله  داعـ
ــراك فــى ارتــكــاب  المسمارى )ليبى الجنسية( بتهمة االشــت

الجريمة اإلرهابية.
 وقع الحادث يوم الجمعة الموافق 20 أكتوبر 2017 بمنطقة 
صحراوية فى الكيلو 135 طريق الواحات البحرية بعمق كبير 

داخل الصحراء وصل ب35 كم.

تستكمل محكمة جنايات بورسعيد، المنعقدة بمجمع محاكم 
طرة، برئاسة المستشار سامى عبد الرحيم، إعادة محاكمة محمد 
بديع و46 آخرين من قيادات جماعة اإلخــوان، فى أحداث العنف 
التى وقعت فى محافظة بورسعيد فى أغسطس 2013، والمعروفة 
باسم »أحداث قسم شرطة العرب«، فى جلسة 26 سبتمبر لمرافعة 

النيابة.
وكــانــت محكمة جنايات بورسعيد برئاسة المستشار محمد 
سعيد الشربينى، قد سبق وأصـــدرت فى شهر أغسطس 2015 
حكما بمعاقبة محمد بديع والقياديين اإلخوانيين محمد البلتاجى 
وصفوت حــجــازى، و16 آخــريــن، بالسجن المؤبد لمدة 25 عاًما 
حضورًيا، ومعاقبة 76 متهًما آخرين هاربين بذات عقوبة السجن 
المؤبد غيابيا لكل منهم، ومعاقبة 28 آخرين حضورًيا بالسجن 
المشدد لمدة 10 ســنــوات، والقضاء بــبــراءة 68 متهًما، مما هو 

منسوب إليهم من اتهامات.

تــواصــل محكمة جــنــايــات الــقــاهــرة، المنعقدة بالتجمع 
ــر اإلســكــان األســبــق محمد إبراهيم  الخامس، محاكمة وزي
سليمان، ورجــل األعــمــال سمير زكــى عبدالقوى، بالقضية 
المعروفة إعالميا بـ»الحزام األخضر«، فى جلسة 26 سبتمبر 

للتصالح.
وصــدر الــقــرار برئاسة المستشار حمادة محمد شكرى، 
وعضوية المستشارين ناصر بربرى وأســامــة محمد على، 

وأمانة سر ياسر عبد العاطى وعبد المسح فل.

تواصل دائرة المفوضين بمحكمة القضاء اإلداري، نظر الدعوى 
المطالبة بإلزام السلطات بإصدار قرار بفصل جميع الموظفين 
المنتمين لجماعة اإلخوان من المناصب والوظائف التى يشغلونها 

فى الجهاز اإلدارى للدولة، فى جلسة 3 اكتوبر المقبل.
وذكــرت الدعوى فى أعقاب ثورة يناير 2011، ووصــول جماعة 
ــوزراء، وبعض القيادات  ــ ــوان لسدة الحكم أصــدر رئيس ال اإلخـ
اإلخوانية آنذاك قرارات عديدة الهدف منها تمكين أعضاء وكوادر 
جماعة اإلخوان من السيطرة على مفاصل الدولة المصرية، عن 
طريق تولى هــؤالء المناصب القيادية للدولة بمختلف الــوزارات 

والمؤسسات.
ــدعــوى، أن أغــلــب هــذه الــوظــائــف تــم التعيين بها  وأضــافــت ال
بالمخالفة للقانون، وأن وجــود أعضاء وكــوادر تلك الجماعة فى 
مناصبهم حتى اآلن دون صــدور قــرار بفصلهم يعرض المصالح 
العليا للبالد للخطر باعتبارهم منتمين لجماعة إرهابية، وفًقا 
ــوزراء  لحكم محكمة األمــور المستعجلة، وقــرار رئيس مجلس ال

المنفذ له.

ــى موضوع بالمحكمة اإلداريـــة العليا، من  قــررت الــدائــرة األول
أجل الحكم فى 48 طعنا مقدما من هيئة قضايا الدولة نيابة عن 
وزيــر التجارة والصناعة وعــدد من شركات الحديد والصلب من 
المتضرين من الحكم الصادر بوقف قــرار وزارة التجارة بفرض 
رسوم وقائية بنسبة 15% على واردات البليت »خام الحديد« فى 

جلسة 5 أكتوبر المقبل. 
وقالت الطعون، إن القرار الصادر من وزارة التجارة والصناعة 
بفرض رسوم على خامات البيلت، صدر لحماية االقتصاد القومى 
ــرار  وصــنــاعــة الــحــديــد فــى مــصــر مــن غـــزو عــنــاصــر تــريــد األضـ
ــقــرار مــن وزارة الــتــجــارة لحماية  بــاالقــتــصــاد الــقــومــى، وجـــاء ال

صناعتها الوطنية فى صناعة الحديد.
وأكدت الطعون، ان كبرى شركات الحديد والصلب فى مصر 
ترى أن قرار فرض رسوم على واردات البيلت فيه حماية لكبرى 
الشركات المنتجه للحديد فى مصر، موضحا أن مصالح كبرى 
الشركات تأثرت بسبب العشوائية من بعض العناصر التى تريد 
األضــرار باالقتصاد القومى للبالد، مشيرا إلى أن فور صدور 
حكم القضاء اإلدارى بإلغاء قــرار وزيــر التجارة بفرض رسوم 
البيلت، قد تعرضت شركاتهم بأضرار جسيمة فور صدور الحكم 

وهبطت أسهمها.

 كريم سعيد 

  إسالم خالد 

محكمة الجنايات تحدد مصير 9 متهمين بـ»أحداث مجلس الوزراء«

»اإلدارية العليا« تسدل الستار على »حل حزب البناء والتنمية«

محاكمة متهم بتهريب عمالت أثرية للخارج

محاكمة 27 متهمًا فى أكبر قضية لالتجار بالعمالت األجنبية
تــواصــل محكمة الــقــاهــرة االقــتــصــاديــة، 
بــرئــاســة المستشار أدهـــم فهيم، محاكمة 
27 متهما، بينهم 25 متهما محبوسا فى 
أكبر قضية باالتجار فى العمالت األجنبية 
بالماليين واليورو والدوالر والريال السعودى 
والدرهم االماراتى والريال القطرى واليوان 
الصينى والــديــنــار الليبي، فــى جلسة 10 

أكتوبر المقبل، لمناقشة الشهود.
ــة قامت بعمل  وكانت هيئة الرقابة اإلداريـ
التحريات حول المتهمين وتقنين اإلجــراءات 
والــقــيــام بتسجيالت الــمــحــادثــات التليفونية 

فيما بينهم وأكدتها تحقيقات النيابة العامة 
وتم إحالة أوراق القضية إلى محكمة القاهرة 

االقتصادية وتحديد جلسة لنظر القضية.
وتبين مــن ملف أوراق القضية مــن أنها 
تحمل 27 متهما تم إحالة 25 منهم محبوسا 
على ذمة القضية وتم تحريز المضبوطات 
والــمــبــالــغ الــتــى تــم ضبطها وتــبــيــن أن 10 
ماليين و 40 ألفا و17 ألف يورو و396 ألف 
دوالر و140 ألف ريال سعودى و6 آالف درهم 
إمــاراتــى و2000 ريــال قطرى ومبالغ أخرى 
ــوان الصينى  ــي مــن الجنيه االسترلينى وال

ــرت الــنــيــابــة العامة  ــار الــلــيــبــي، وأمــ ــن والــدي
بسرعة ضبط المتهمين وحبسهم على ذمة 

القضية.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة من خالل 
أوراق القضية عن قيام المتهمين بالتعامل 
ــى عــلــى خــــالف الــشــروط  ــب بــالــنــقــد األجــن
ــك بالتعامل  واألوضـــاع المقررة قانونا وذل
فى خــارج نطاق السوق المصرفى وقيامهم 
بــالــتــعــامــل فــى الــنــقــد األجــنــبــى بـــإجـــراءات 
عمليات بيع وشراء بالعمالت األجنبية داخل 

جمهورية مصر العربية بالمخالفة.

ــاب  ــرة 5 إرهـ ــدائـ حــجــزت الـ
ــزة  ــجــي بــمــحــكــمــة جـــنـــايـــات ال
المنعقدة بأكاديمية الشرطة، 
جلسة 5 أكتوبر المقبل، للحكم 
ــى قضية  ــى 9 مــتــهــمــيــن فـ عــل
أحداث العنف وإضرام النيران 
والشغب التى وقعت فى محيط 
مبانى مجلس الوزراء ومجلسى 
ــورى والمجمع  ــشـ الــشــعــب والـ
العلمى المصرى والتى عرفت 
ــداث مجلس  ــ ـــ »أحـ ــاً ب إعــالمــي

الوزراء ».
صــــــدر الـــــقـــــرار بـــرئـــاســـة 

المستشار محمد ناجى شحاته 
وعضوية المستشارين محمد 
محمد النجدي، و أحمد عبد 
ــم وســـكـــرتـــاريـــة أحــمــد  ــحــك ال

صبحى.
ــهــام إحالة  تضمن قـــرار االت
269 متهما إلى محكمة جنايات 
القاهرة و24 حدثا إلى محكمة 
الطفل وذلك التهامهم بالضلوع 
فى تلك األحداث التى أسفرت 
ــداد مــن القتلى  ــ عــن وقـــوع أع
والــجــرحــى فــى أحـــداث العنف 

بمحيط مجلس الوزراء.

تصدر دائرة األحزاب السياسية بالمحكمة 
اإلداريـــة العليا، الحكم فى طلب لجنة شئون 
ــزب الــبــنــاء  األحــــــزاب الــســيــاســيــة، بــحــل حــ
والتنمية، وتصفية أمواله، فى جلسة 5 أكتوبر 

المقبل.
وأوصـــت هيئة مفوضى الــدولــة بالمحكمة 
اإلدارية العليا فى جلسة سابقة، بقبول الطعن 
ــاداً على  ــن وحـــل حـــزب الــبــنــاء والــتــنــمــيــة اســت
تمويله للجماعات اإلرهابية، وانتماء عدد من 

الجماعات اإلرهابية له.
يذكر أن لجنة شئون األحــزاب السياسية، 
برئاسة المستشار عــادل الشوربجى، سبق 

ــت مــذكــرة عاجلة إلــى الــنــائــب الــعــام،  وأرســل
بطلب إجــراء التحقيق وإعــداد التقرير الالزم 
فــى شـــأن مخالفة حـــزب )الــبــنــاء والتنمية( 
للقواعد الــمــقــررة بنص الــمــادة الــرابــعــة من 

قانون األحزاب السياسية.
وأضافت اللجنة فى مذكرتها قيام الحزب 
بانتخاب اإلرهابى الهارب خارج البالد طارق 
الزمر القيادى بتنظيم الجماعة اإلسالمية 
رئيسا له، ال سيما وأن »الزمر« مــدرج ضمن 
قوائم األفــراد والكيانات اإلرهابية المرتبطة 
بدولة قطر، فضاًل عن أنه ُحكم عليه غيابيا 
فى قضايا التجمهر المسلح لجماعة اإلخوان 
اإلرهابية، وورد تقرير النائب العام إلى اللجنة 
متضمنا أن الــحــزب خــالــف بالفعل شــروط 

التأسيس المقررة قانوًنا.

تستأنف محكمة جنايات القاهرة، 
المنعقدة بالعباسية، جلسات محاكمة 
مــتــهــم بــتــهــريــب عــمــالت أثـــريـــة تــعــود 
للعصر العثمانى لــخــارج الــبــالد، فى 

جلسة 5 أكتوبر المقبل. 
ووجــهــت النيابة للمتهم »عــلــى. ل« 
ــارب بــالــشــروع فــى تــهــريــب عمالت  هـ
أثرية تخضع لقانون اآلثــار تتكون من 
12عملة معدنية، منها ما يرجع للعصر 
العثمانى، وعهد السلطان حسين كامل، 

والملك فؤاد األول لخارج البالد.

وكــشــفــت التحقيقات، أنـــه بفحص 
ــــس«  ــك ــ ــيــصــة شــحــن بـــاســـم »ارام ــول ب
ــم الــعــثــور على  ــدرة لـــدبـــى تـ ــمـــصـ والـ
ــن الــعــمــالت الــمــعــدنــيــة  مــجــمــوعــة مـ
وجميعها يــرجــع لعصر أســـرة محمد 
عــلــى، وتــبــيــن وجـــود 2 عملة معدنية 
دائــريــة ترجعان إلــى العصر العثمانى 
إحداهما لعهد الخديوى إسماعيل جاء 
على وجهها العصر العثمانى والوجه 
اآلخر عبارة درب فى مصر سنة 1919 

من حكم السلطان العثمانى. 

النطق بالحكم على 43 متهما 
بـ»حادث الواحات«

محاكمة بديع و46 آخرين 
بـ»أحداث قسم شرطة العرب«

إبراهيم سليمان أمام »جنايات 
القاهرة« فى قضية »الحزام األخضر«

فصل موظفى اإلخوان 
من الجهاز اإلدارى للدولة

»بوسى« أمام محكمة الجنح 
بتهمة التهرب من سداد 

1.827 مليون جنيه للضرائب
تواصل محكمة جنح التهرب الضريبى، المنعقدة بالتجمع 
الخامس، برئاسة المستشار عبد الرحيم الخطارى، وحضور 
المستشار ماجد يحيى، وسكرتارية وســام حنفى، محاكمة 
الفنانة ياسمين محمد شعبان، الشهيرة »ببوسى« بتهمة التهرب 
من سداد مليون و827٫210 ألف جنيه للضرائب، فى جلسة 30 

سبتمبر الحالى للتصالح.
كانت المحكمة قد قضت فى 7 مايو 2018 بحبس المطربة 
بــوســى، سنتين وكــفــالــة 50 ألــف جنيه، وتغريمها مــا يعادل 

الضريبة المستحقة.
وأســنــدت النيابة للفنانة ياسمين محمد شعبان، الشهيرة 
»ببوسى«، تهمة التهرب وإخفاء إدارة عملها مع شركات إنتاج 
فنى، باإلضافة لعدد من الحفالت الغنائية، بإجمالى مبلغ 

مليون و 827٫210 ألف جنيه.

الفصل فى طعون وقف حكم إلغاء 
فرض رسوم واردات »البليت«

تستكمل محكمة النقض، نظر طعن 11 ضابطا وأمين شرطة 
من قسم شرطة حدائق القبة، على حكم الحبس مدة عام مع وقف 

التنفيذ فى جلسة، 7 أكتوبر المقبل.
وتقدم المحامى عصام البطاوى، بمذكرة المحكمة يوضح فيها 
أسباب بطالن الحكم والعوار الذى ظهر فيه وعدم وجود أى نية 

لدى المتهمين بالقتل وقدم حافظة مستندات بذلك.
كانت محكمة جنايات القاهرة، قضت بمعاقبة 11 ضابطاً وأمين 
شرطة من قسم شرطة حدائق القبة بالحبس مدة بالقتل عام مع 
وقف التنفيذ، وبراءة 3 آخرين، فى قضية اتهامهم بقتل 22 شخصاً 
وإصابة 44 آخرين من المتظاهرين أمام قسم الشرطة إبان أحداث 

ثورة يناير العام الماضى.
وكانت النيابة العامة وجهت للمتهمين، أنهم بيتوا النية وعقدوا 
العزم على قتل بعض المتظاهرين خالل األحداث وذلك بدافع بث 

الرعب والخوف فى قلوب المتظاهرين وتفرقتهم.

تعقد محكمة جــنــايــات شــمــال الــقــاهــرة بالعباسية، برئاسة 
المستشار مصطفى الكومى، ثانى جلسات محاكمة المتهمين 

باالستيالء على مبنى األمن الوطنى فى 5 أكتوبر المقبل.
كــان النائب العام السابق المستشار نبيل أحمد صــادق، أمر 
بإحالة المتهمين فى القضية المعروفة باسم )االستيالء على مبنى 
األمــن الوطنى، ومطافى المرسى وسجل مدنى الساحل، وإدارة 
تموين الساحل »، المتهم فيها مسجل خطر نصب و4 مسئولين 
بالشهر العقارى، حيث وجهت للمتهم األول تهمة االستيالء على 
4000 متر مقام عليهم مبنى األمن الوطنى، وإدارة تموين الساحل 
وسجل مدنى الساحل ومطافى المرسى بقيمة تقدر بـ170 مليون 
جنيه، بمعاونة باقى المتهمين الــ4، الذين سهلوا للمتهم األول 

االستيالء على قطعة األرض.

نظر طعون 11 ضابطا وأمين شرطة 
فى اتهامهم بقتل 22 شخصًا

المتهمون باالستيالء على مبنى األمن 
الوطنى أمام محكمة الجنايات

الحكم على 32 متهمـًا بخلية 
»ميكروباص حلوان«

قـــررت محكمة جــنــايــات الــقــاهــرة، 
الــمــنــعــقــدة بــمــجــمــع الــمــحــاكــم بــطــرة 
حجز محاكمة 32 متهما فى القضية 
المعروفة إعالميا بخلية »ميكروباص 
حــلــوان«، والــتــى أســفــرت عــن اغتيال 
ضابط و7 أمناء شرطة فى حلوان، فى 

جلسة 28 سبتمبر الجارى للحكم.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار 
حسين قنديل، وعضوية المستشارين 
عفيفى عــبــد الــلــه الــمــنــوفــى وخــالــد 
نــصــار وســكــرتــاريــة ايــمــن القاضى 

ومحمد السعيد.
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عمرو دياب يـُحيى حفال 
فى األردن.. 4 أكتوبر

يحيى الهضبة عمرو ديــاب حفال غنائيا، فى األردن يــوم 4 أكتوبر 
المقبل، وذلك داخل إحدى القرى السياحية بمدينة العقبة.

وتصدر الهضبة مؤخرا، ترتيب رقم واحد على تطبيق »آيتونز« فى 
مصر، بأغنية »بحبه«، وهى إحدى أغنيات ألبومه الجديد »أنا غير«.

وتعد األغنية هى األولى فى ألبوم عمرو دياب الجديد والذى يحمل 
اسم »أنا غير«، من كلمات أيمن بهجت قمر ولحن محمد يحى وتوزيع 

أسامة الهندى.

إلهام شاهين تعانى من »اضطراب 
عاطفى« وتستعد لـ»حظر تجول«

سر ذهاب إيمان البحر درويش للمحكمة 
الدستورية يوم 5 أكتوبر القادم

طرح فيلم »دفع رباعى« 
بدور العرض السينمائى

تامر حسنى يطرح »الفلوس« 
األسبوع القادم »اإلسكندرية السينمائى« يحتفل 

بمئوية إحسان عبد القدوس

تكريم محمود قابيل فى المهرجان

تعود النجمة إلهام شاهين للسينما بعد غياب ثالث سنوات من خالل 
فيلم »حظر تجول«. 

إلهام قالت فى تصريحات لها: إن الفيلم يمثل عــودة إلــى السينما 
بعد غياب ألكثر من ثالث سنوات، ففى عام 2016 قدمت فيلم »يوم 
للستات«، وال أنكر أننى خالل السنوات الماضية تلقيت عروضاً كثيرة، 
ولكن بعضها توقف ألســبــاب غير معروفة، والبعض اآلخــر منها لم 
يعجبنى؛ وقررت االعتذار عنها، حتى تلقيت عرضاً للمشاركة فى بطولة 

هذا الفيلم، وأشعر بحماس شديد له.
وكشفت أن الفيلم عمل درامــى اجتماعى، أحداثه تدور خالل فترة 
حظر التجول التى شهدتها مصر منذ فترة، ونكشف مدى تسبب هذه 

الفترة فى اقتراب األم من ابنتها، واكتشاف كل منهما لآلخر من جديد.
من ناحية آخرى أعلنت الهام أنها ال تعرف سبب توقف التحضيرات 

لمسلسلها الجديد »اضطراب عاطفى«؟
وقالت: هذا المشروع كنت متحمسة بشكل كبير له، وأعتقد أنه توقف 

لمشاكل إنتاجية وتوزيعية.

حــددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعى، 
جلسة 5 أكتوبر المقبل، لنظر الدعوى المطالبة بعدم دستورية الفقرة 
الثانية من المادة )30( من القانون رقم 35 لسنة 1978 فى شأن انشاء 

نقابات واتحاد نقابة المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية.
وكان ايمان البحر محمد سيد درويش وشهرته ايمان البحر درويش أقام 
دعــواه التى حملت رقم 119 لسنة 37 ضد أعضاء مجلس ادارة النقابة 
العامة للمهن الموسيقية وآخرين والتى طالب فيها بعدم دستورية الفقرة 
الثانية من المادة )30( من القانون رقم 35 لسنة 1978 فى شأن انشاء 

نقابات واتحاد نقابة المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية.

حفل لتامر عاشور فى نادى الرواد
يستعد الفنان تامر عــاشــور إلحــيــاء حفل غنائى، يــوم 4 أكتوبر 

المقبل، بنادى الرواد فى مدينة العاشر من رمضان.
ــشــر عـــاشـــور بــوســتــر دعـــائـــى لــلــحــفــل، عــبــر حــســابــه بموقع  ون
»إنتسجرام«، وعلق: »يوم 4/ 10 إن شاء الله هكون معاكم فى نادى 

الرواد، العاشر من رمضان«.

أعلن المخرج إيهاب عبد اللطيف عن موعد عرض احــدث افالمه 
السينمائية بعنوان »دفــع رباعي« والمقرر له يــوم، األربــعــاء 2 أكتوبر 

المقبل، بجميع دور العرض فى مصر والوطن العربى.
يعد فيلم »دفع رباعى« شبابى اليت أكشن، من بطولة: أحمد بدير، 
محسن منصور، سناء يوسف، أحمد عزمى، تاتيانا، أحمد العمدة، 
إيناس النجار، ميسرة، ندى بهجت، منة جــالل، والمطربين: سمسم 
شهاب، محمود الحسينى، حنان عطية، هند، وحسن عبد الفتاح، أحالم 
الجريتلى، عالء زينهم، صبرى عبد المنعم، وقصة جمال ربيع، سيناريو 

وحوار خالد سليمان ومحمد عواد. 

ــى، طــرح  ــرر الــمــطــرب تـــامـــر حــســن ــ ق
أحــدث أفالمه السينمائية »الفلوس«، 2 
أكتوبر المقبل، وذلك بعدما تأجل عرضه 

بالسينمات منذ موسم عيد األضحى.
وكان فيلم »الفلوس«، من المقرر طرحه 
بموسم عيد األضــحــى، إال أن الــظــروف 
كانت غير مناسبة لطرحه، لعدم االنتهاء 
من أعمال الجرافيك والمونتاج الخاصة 

به.
»الفلوس«.. بطولة تامر حسنى، وزينة، 
وخالد الــصــاوى، ومحمد ســالم، ونانسى 
صالح، واللبنانى كميل سالمة، وعدد من 
الفنانين يظهرون كضيوف شــرف منهم 
أحمد السقا ومــى عز الدين وعلى ربيع 

وويزو.
مــن ناحية أخـــرى يحيى تــامــر حسنى، 
حفل تخرج كلية اآلداب جامعة اإلسكندرية 
2019، يــوم 29 سبتمبر الــحــالــى بأحد 
الفنادق الكبرى، وجاء اختيار تامر حسنى 
بناًء على رغبة الطالب بعد النجاح الكبير 

الذى حققه مؤخًرا.

يحتفل مهرجان اإلســكــنــدريــة السينمائى لــدول 
البحر المتوسط فى دورته الخامسة والثالثين، والتى 
تقام فى الفترة من 8 الى 13 أكتوبر المقبل، برئاسة 
الناقد األمير أباظة، بمئوية األديــب الكبير إحسان 

عبد القدوس، بحضور نجله المهندس أحمد 
ــقــدوس، كما يــصــدر المهرجان  عبد ال

بهذه المناسبة كتابا يتناول مسيرته 
ــيـــة، واألعـــمـــال الــتــى قدمها  األدبـ

السينما.
ويــعــد إحــســان عبد الــقــدوس 
ــم األدبــــــاء الــمــصــريــيــن  ــ ــن أه مـ
الذين أثروا الحركة السينمائية، 
حيث قدمت له السينما عشرات 

األعمال من روايات أدبية تجاوزت 
الست مائة عمل.

ــراحــل فــى األول من  ــــب ال ولـــد األدي
يناير 1919 ورحــل فى 12 يناير 1990، و 

يمثل أدب إحسان عبد القدوس نقلة نوعية متميزة 
فى الرواية العربية، إذ نجح فى الخروج من المحلية 
إلى العالمية وترجمت معظم رواياته إلى لغات أجنبية 

متعددة.

ووصــلــت عـــدد روايـــاتـــه الــتــى تــحــولــت إلـــى أفــالم 
ومسلسالت قرابة ال 70 فيلم ومسلسل سينمائى 
وتلفزيونى، منها ما عرض ومنها ما لم يعرض ليصبح 
أكثر كاتب وروائـــى له أفــالم ومسلسالت فى تاريخ 

السينما والتليفزيون المصرى.
ــرى يــكــرم المهرجان  مــن نــاحــيــة آخـ
الفنان محمود قابيل ، ومــن المقرر 
أن يــصــدر عــن الــمــهــرجــان كتاب 
عــن مــشــواره مــن تأليف الكاتبة 
الصحفية انتصار درديــرى، على 
أن يعرض له فيلم »يوم الكرامة« 

للمخرج على عبد الخالق.
قّدم قابيل أكثر من 75 فيلما 
ــب، عجايب  مــنــهــا »لــحــظــات حـ
الزمن، عجايب يا زمن، العصفور، 
ــاضــى  ــق ــر، ال ــطـ ــمـ الـــحـــب تـــحـــت الـ
والجالد، المالعين، لحم رخيص، عيش 
الـــغـــراب، دانــتــيــال، كــوكــب الــشــرق، كـــالم الليل، 
جنون الحياة، حين ميسرة، الفاجومى، هز وسط 
البلد«، كما قدم للدراما التليفزيونية أكثر من مائة 

مسلسل وسهرة.

هيفاء وهبى تدخل عالم »األكشن« بفيلم جديد
بــدأت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبى 
تــحــضــيــرات لفيلمها الــجــديــد »عقد 
ــى عــالــم  ــ ــو يــنــتــمــى إل ــا«، وهــ ــواجـ ــخـ الـ

»األكشن«.
والفيلم من إنتاج مدير أعمال الفنانة 
ــرى، وقصة كريم  اللبنانية، محمد وزي

فاروق، وإخراج محمد حماقى.

ومــن المقرر تصوير مشاهد الفيلم 
فى القاهرة وعدد من المدن األوروبية.

وكانت هيفاء وهبى قد دخلت عالم 
السينما فى فيلم »دكــان شحاتة«، ثم 
قدمت فيلم »حالوة روح«، الذى تسبب 
ــارة جــدل واســـع قبل قـــرار إيقاف  ــإث ب

عرضه.

»ما تعالش عن الحاجب« ينافس على جائزة أفضل فيلم قصير 

ليلى علوى تسافر للسويد للمشاركة فى لجنة 
تحكيم مهرجان مالمو للسينما العربية

تغادر الفنانة ليلى علوى القاهرة خالل األيــام القادمة 
للمشاركة إلى السويد للمشاركة فى لجنة تحكيم مهرجان 
مالمو للسينما العربية فــى الـــدورة التاسعة للمهرجان، 
والمقامة بين 4 - 8 أكتوبر المقبل، ومن المقرر أن يعرض 
المهرجان خالل دورته التاسعة 47 فيلًما بواقع 25 فيلًما 

طوياًل و22 فيلًما قصيًرا.
وأوضح مؤسس ورئيس المهرجان، المخرج محمد 
قــبــالوى، أن المهرجان مستمر فــى مسابقاته 
ــة  ــي ــروائ الـــثـــالث الــرئــيــســيــة )األفـــــالم ال
الــطــويــلــة، الــوثــائــقــيــة الــطــويــلــة، األفـــالم 
الــقــصــيــرة(، بــاإلضــافــة لــبــرنــامــج ليالى 

عربية الذى يحتفى بأكبر اإلنتاجات السنوية.
كما ينظم المهرجان هــذا العام عــددا من العروض 
الخاصة، باإلضافة لعروض موجهة للعائالت وطلبة 

المدارس.
وتضم لجان تحكيم المهرجان عددا من أهم السينمائيين 
العرب، فتتكون لجنة األفــالم الروائية الطويلة إلى جانب 
ليلى علوى والمخرج التونسى رضا الباهى والناقد العراقى 
قيس قاسم، بينما تتشكل لجنة األفالم الوثائقية من النقاد 
والمبرمج التونسى طارق بن شعبان والمخرجة الفلسطينية 
اللبنانية مى مصرى والمخرج المغربى عبد اإلله الجوهرى، 
أما لجنة األفالم القصيرة فتتشكل من الناقدين وليد سيف 
من مصر ونبيل حاجى من الجزائر باإلضافة للمغربية 

مالك دحمونى مدير مهرجان الرباط لسينما المؤلف.
هذا ويفتتح المهرجان بعرض الفيلم التونسى »فى عينيا« 

للمخرج نجيب بلقاضى، ويختتم أنشطته ليلة 8 أكتوبر 
باستضافة العرض العالمى األول للفيلم المصرى »يوم 
وليلة« من إخراج أيمن مكرم وبطولة نخبة من النجوم منهم 

خالد النبوى وأحمد الفيشاوى ودرة وحنان مطاوع.
من ناحية آخــرى ينافس فيلم »ماتعالش عن الحاجب« 
على جائزة أفضل بالمستبقة الرسمية لألفالم القصيرة فى 
مهرجان مالمو التاسع للسينما العربية والذى يبدأ فعالياته 

من 4 إلى 8 أكتوبر المقبل.
»ما تعالش عن الحاجب« تأليف هيثم دبــور وإخــراج 
تامر عشرى، وبطولة أسماء أبو اليزيد ومريم الخشت 
وعلى الطيب، ويــدور حول فتاتين منتقبات يتقابلن فى 
أحد الموالت، ونال الفيلم استحسانا نقديا عند عرضه 
األول، باإلضافة إلى اهتمام جماهيرى عن عرضه فى 

سينما زاوية.

أنغام تحيى 
حفال غنائيًا 
فى التجمع 

الخامس

تحيى النجمة أنغام حفال غنائيا 
كبيرا فــى التجمع الخامس يــوم 27 
سبتمبر من الشهر الجارى بمصاحبة 
أوركسترا المايسترو هانى فرحات، 
ــور جــمــاهــيــرى  ــض ــن الــمــنــتــظــر ح ومـ
كبير بعد عودتها إلحــيــاء حفالتها 

بالقاهرة.
ومن المقرر أن تقدم لجمهورها عددا 
من أغانيها القديمة وأغانى ألبومها 
األخــيــر »حــالــة خــاصــة جـــدا« ومنها 
»سيدى وصــالــك، طــول ما انــت بعيد، 
عرفهابيا، عمرى معاك، اتجاه واحد، 
جنبك مكانى، حته ناقصه، أكتب لك 
تعهد، النهاية، هتقول لربنا ايه وال 
دبلت مطمنه، ياريتك فاهمنى، بقول 

نسياك.
.يذكر أن آخر أغانى أنغام أغنية »11 
ــل فــى الملعب« لدعم المنتخب  راج
ــأس األمـــم األفريقية  الوطنى فــى ك

المقامة فى مصر.



حكايات مثيرة حول 
أسطول سيارات

محمد صالح الفاخرة
GT المبورجينى أفينتادوربنتلى كونتينينتال

Q7 أودى

  إعداد: عادل عبدالله

ما عالقة النجم المصرى العالمى محمد صالح المحترف فى صفوف نادى 
ليفربول اإلنجليزى بالسيارات؟ وما أنواع السيارات التى اشتراها طوال 

السنوات الماضية؟ وما مواصفاتها وأسعارها؟ هذه التساؤالت أجابت 
عليها صحيفة »ذا صن« البريطانية والتى كشفت أن النجم المصرى 

محمد صالح، ال يخفى  حبه للسيارات، إذ امتلك على مدار السنوات عدة 
سيارات استعرضتها صحيفة »ذا صن« البريطانية.

وأوضحت الصحيفة البريطانية أن الالعب الفائز بدورى أبطال أوروبا مع 
فريقه يعشق السيارات الفاخرة ذات المحرك القوى والصوت العالى، 

مستعرضة أسطول سياراته من الماركات العالمية وعلى رأسها بنتلى 
وميرسيدس والمبورجينى.

هــى اإلضــافــة األخــيــرة ألسطول 
ــارات مــحــمــد صـــاح وتعتبر  ــيـ سـ
إحدى السيارات المفضلة لاعبى 
كرة القدم إذ تحتل المركز الثانى 
ــراًء بين  بين الــســيــارات األكــثــر شـ
العبى الــدورى اإلنجليزى الممتاز 
ويبلغ سعرها قرابة 160 ألف جنيه 
استرلينى أى قــرابــة 3.2 مليون 

جنيه مصرى.
ــداخــل  وتــتــمــتــع الــســيــارة مـــن ال

بفخامة عــالــيــة متضمنة مقاعد 
مريحة مكسية بالجلد الطبيعى، 
أما من ناحية األداء، فتبلغ سرعتها 
القصوى قرابة 340 كيلومتر فى 
الساعة، ومصنوعة فى بريطانيا 

. V12 بمحرك
وتعرف الجماهير اإلنجليزية عن 
امتاك »صاح« لتلك السيارة بعد 
ظهوره بها ومطاردة طفل مؤخًرا له 

أثناء قيادته له.

تحتل المركز الثانى بين السيارات األكثر 
شراًء بين العبى الدورى اإلنجليزى الممتاز 

ــة  ــفـ ــيـ ــحـ ــصـ أشــــــــــــــارت الـ
الــبــريــطــانــيــة إلـــى أن معظم 
الاعبين يفضلون الــذهــاب 
إلى التدريب بسيارات واسعة 
مـــن الـــداخـــل، لـــذا عــــادة ما 
يختارون سيارات كبيرة نوعية 
SUV ولكن »صــاح« أعجبه 
 AMG شــكــل مــيــرســيــدس
ــى  ــتـ GLE COUPE والـ

 liter-3.0 تتمتع بمحرك
twin-turbo V6 بــقــوة 
367 حصان، إذ تعتبر الخيار 
األفضل له للذهاب إلى ملعب 
التدريبات بميلوود والوصول 
ــوقــت الــمــنــاســب، فيما  فــى ال
يبلغ ســعــرهــا 65 ألـــف جنيه 
اســتــرلــيــنــى، أى قــرابــة 1.3 

مليون جنيه مصرى.

ال يمكن أن يتم نسيان إحــدى أولى 
ســيــارات محمد صـــاح، وهــى تويوتا 
كــامــرى، تبلغ تكلفتها قــرابــة 29 ألف 
جــنــيــه اســتــرلــيــنــى، أى حـــوالـــى 581 
ألــف جنيه مــصــرى، وال يمكن مقارنة 

الــكــامــرى بــســيــارات »صـــاح« األخــرى 
على مستوى األداء، فبسرعة قصوى 
تقارب الـ 180 كيلومتر فى الساعة، ال 
يمكنها منافسة باقى مجموعة سيارات 

النجم المصرى.

3.0-liter twin- تتمتع بمحرك
turbo V6 بقوة 367 حصان

سرعتها القصوى تقارب الـ 180 كيلومترًا فى الساعة

تصل سرعتها إلى 350 
كيلومترًا فى الساعة

تعتبر من الخيارات الجيدة عند 
البحث عن األداء والصالبة والثبات

تشير تقارير أيًضا إلــى امتاك »الملك المصرى« لسيارة من 
نوعية المبورجينى أفينتادور، كمنافسه على الحذاء الذهبى بيير-

إمريك أوباميانغ.
وتستطيع السيارة الرياضية الــوصــول لسرعة قصوى تقترب 
من 350 كيلومتر فى الساعة، وهى السيارة األســرع فى أسطول 
سيارات الاعب المصرى، كما بإمكانها القفز من سرعة 0 إلى 
قرابة 100 خــال 2.9 ثانية فقط، فيما يبلغ سعرها 271 ألف 

جنيه استرلينى.

يبدأ سعرها من 54 ألف جنيه استرلينى، أى قرابة مليون جنيه 
مصرى، فيما تعتبر من الخيارات الجيدة عند البحث عن األداء 

والصابة والثبات.
وامتلك عدد من كبار العبى برشلونة السيارة ذاتها أثناء تعاقد 
النادى مع الشركة األلمانية كراعية، فيما حصل »صاح« على 
واحدة بعد عودته إلى الدورى اإلنجليزى لانضمام إلى ليفربول 

قادًما من روما.

يبلغ سعرها قرابة

160 ألف جنيه استرلينى أى قرابة 3.2 مليون جنيه مصرى

بإمكانها القفز من 
سرعة 0 إلى قرابة 100 خالل 2.9 ثانية فقط

حصل »صالح« على واحدة
بعد عودته إلى الدورى اإلنجليزى لالنضمام إلى ليفربول قادمًا من روما 

 سعرها 65 ألف 

جنيه استرلينى أى قرابة 1.3 مليون جنيه مصر

 سعرها 

حوالى 581 ألف جنيه مصرى

AMG GLE COUPE مرسيدس

تويوتا كامرى

SLS AMG ROADSTER مرسيدس بينز

يبلغ ســعــرهــا 176 ألـــف جنيه 
استرلينى، أى قرابة 3.5 مليون 
ــدى  ــرى، وهـــــى إحــ ــصــ ــ جــنــيــه م
ــارات  ــى الــمــوديــات مــن ســي أغــل
ميرسيدس فــى تــاريــخــهــا، ولكن 
ــم يــزعــج »صــــاح«، حسب  هـــذا ل
الصحيفة البريطانية، إذ يبلغ 
راتبه األسبوعى 200 ألــف جنيه 

استرلينى.
ــارة بــمــحــرك  ــ ــي ــســ ــ وتـــتـــمـــتـــع ال
liter V8-6.3 بقوة 571 حصانا 
ــول إلـــى ســرعــة  ــوصـ ويــمــكــنــهــا الـ
قصوى تقترب من 320 كيلومتر 
فى الساعة، واالنتقال من سرعة 

0 إلى سرعة 100 فى 3.8 ثوان.

تعد إحدى أغلى الموديالت من 
سيارات مرسيدس فى تاريخها

 سعرها 
3.5 مليون جنيه مصرى



نجوم الزمالك ينعون 
ضحية السوبر 

باسم يبدأ مشواره مع 
اإلنتاج بتيشرت جديد

عضو جديد ينضم 
ألسرة ستانلى 

نعى العبو الفريق األول لكرة القدم بنادى 
الزمالك، وفــاة الطفل أدهــم الكيكى المشجع 
الزملكاوى أثناء ذهابه إلى ملعب برج العرب 
باإلسكندرية، لحضور مباراة األهلى الماضية.

وتواصل العبو الزمالك مع أســرة الطفل 
لتقديم واجــب الــعــزاء، معربين عــن حزنهم 

الشديد جراء ما حدث.
وكانت أحد السيارات التى تقل بعض من 
مشجعى للزمالك إلــى ســتــاد بــرج الــعــرب، 
انقلب على الطريق اإلسكندرية الصحراوى، 
ونتج عن الحادث وفاة الطفل ودخــول والده 

العناية المركزة.

قــرر باسم مرسى مهاجم الزمالك السابق 
ــتـــاج الــحــربــى الــحــالــى، الــحــصــول على  واإلنـ

القميص رقم 10 مع فريقه الجديد.
وكان مرسى يرتدى مع الزمالك رقم 17 قبل 

أن يقرر ارتداء رقم 10 مع الفريق العسكرى.
ــى صــفــوف اإلنــتــاج  وانــضــم بــاســم مــرســى إل
الحربى فى صفقة انتقال حر، بعد عدم قيده 
فى قائمة الزمالك للموسم الجديد، ويسعى 
مهاجم الزمالك السابق لطى صفحة الموسم 
المخيب الذى قضاه مؤخًرا، بعد فشل تجربة 
إعــارتــه لفريق الريــســا اليونانى ومــن بعدها 

تجربة اإلعارة غير الموفقة مع سموحة.

رزق النيجيرى ستانلى أوهاويتشى مهاجم 
الزمالك السابق، والقادسية السعودى الحالى 

بطفلة جديدة خالل األيام القليلة الماضية.
وأطــلــق ستانلى على ابنته اســم »أولــيــفــيــا«، 
لتصبح ثانى ابنائه بعد »جــايــســون«، واحتفااًل 
بالضيف الــجــديــد نشر ستانلى صـــورة تجمع 

نجليه.
وكــان ستانلى أعير مــن صفوف وادى دجلة 
إلى الزمالك لمدة عــام، وقــدم مستوى جيد مع 
الفريق األبيض، قبل أن يقرر دجلة بيعه إلى نادى 
القادسية السعودى، لينتقل الالعب النيجيرى 

إلى األخير بعقد مدته أربع سنوات.
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ــام  ــســ مـــــــا رأيـــــــــــك فـــــــى تــــــولــــــى حــ
البدرى القيادة الفنية للمنتخب 

المصرى؟
ال مـــجـــال لــــلــــرأى فــــى هـــذا 
التوقيت ألن اتــحــاد الــكــرة أعلن 
عن تولى الجهاز الفنى الجديد 
للمنتخب المصرى والــذى يقوده 
حسام البدرى ويجب مساندته 
والوقوف إلى جــواره ألن تدعيم 
المنتخب واجــب وطنى بصرف 
النظر عن األسماء التى تتولى 

منتخب مصر.
ــل  ــــن أجـ ــمــــك مـ ــن تـــــــردد اســ ــكـ لـ
ــام  ــعــ ــــى مـــنـــصـــب الــــــمــــــدرب الــ ــولـ ــ تـ

للمنتخب؟
ــك وأرفــــض فكرة  لــم أفــكــر فــى ذلـ

تولى الرجل الثانى فى المرحلة المقبلة 
ألنها مرحلة وعدت وتفكيرى فى الوقت 
الحالى هو تولى منصب مدير فنى ألى 
فريق ســواء داخــل مصر أو خــارج مصر 
ولكنى لن أعمل فى منصب الرجل الثانى 

للمنتخب.
هل توجد أى حالة استثنائية للعمل فى 

منصب الرجل الثانى؟
الحالة االستثنائية الوحيدة للعمل فى 
منصب الــرجــل الــثــانــى هــو الــتــواجــد مع 
المعلم حسن شحاتة فى أى منصب ألنه 
من أكثر المدربيين التى أسعى لالستفادة 
منهم فى الفترة المقبلة وطــول مسيرتى 

التدريبية.
وما أسباب رحيلك عن إف سى مصر؟

إف سى مصر ال يخدم طموحاتى وأنا 
أبحث عن المنافسة بقوة مع أى فريق يتم 
إسناد المهمة لى وهــذا حق مشروع لى 
وفضلت الرحيل حتى ال يحدث خالفات 

فى وجهة النظر فى الفترة المقبلة بيننا.
ومــــــا رأيـــــــك فــــى الــمــكــســيــكــى خــافــيــيــر 

أجيرى؟
خافيير أجيرى المدير الفنى السابق 
لمنتخب مصر لــم يــقــدم أى جــديــد ولم 
ــى الــفــتــرة الــتــى تــولــى المهمة  يحقق ف
فيها أى داللــة للنجاح لم تكن له أهداف 
واضحة سوى أن البطولة كانت تقام فقط 
على أرض مصر ولم تكن هناك أى عالمة 

لتحقيق أى نجاح.
هل ترى أن كوبر أفضل من أجيرى؟

بكل تأكيد واألرقــام تشير إلى ذلك ألن 
كوبر وصــل بالمنتخب إلــى كــأس العالم 
وكــان وصيف بطولة أمم أفريقيا 2017 
بالجابون وبصراحة استطاع عالج الكرة 

المصرية بشكل سريع.
مــا رأيــــك فــى الــتــعــاقــدات الــجــديــدة مع 

الزمالك؟
شيكاباال ومحمد عبدالشافى إضافة 

كبيرة للفريق بداية من الموسم الجديد 
ــان كــبــيــران ويعيان  خــاصــة أنــهــمــا العــب
جــيــداً قيمة تيشيرت القلعة البيضاء 
وأرفـــض نغمة أن عودتهما تكريم لهما 
ألنهما من الناحية الفنية مفيدان بالفعل 
وعــبــدالــشــافــى أفــضــل ظهير أيــســر فى 
السنوات األخيرة وشيكاباال العب لديه 
قدرات كبيرة وأى مدير فنى يتمنى وجوده 

ولكنه يحتاج الفرصة كاملة.
وما تعليقك على رحيل محمد إبراهيم؟

أعرف محمد إبراهيم جيداً وأنا قريب 
منه بشكل كبير فهو العب كبير ويمتلك 
ــدرات داخــل الملعب ال تجدها فى أى  ق
العـــب وبــالــتــأكــيــد رحــيــلــه عــن الــزمــالــك 
ــر يحتاج  ــن اآلخــ ــو م خــســارة كــبــيــرة وهـ
ــى معاملة خــاصــة إداريــــاً وفــنــيــاً حتى  إل
ــارك لنادى  يعود لمستواه الحقيقى وأبـ
مصر للمقاصة ضمه ألنه إضافة كبيرة 

وسيفرق معهم كثيراً الموسم الحالى.

النحس »شبح« يطارد 
الننى فى تركيا 

ــم يــكــن أكــثــر المتشائمين  ل
يتوقع البداية المحبطة لمشوار 
محمد الننى العــب خط وسط 
منتخب مصر مع فريق بشكتاش 
التركى، والذى انتقل إلى صفوفه 
مؤخًرا على سبيل اإلعارة قادًما 

من أرسنال اإلنجليزى.
وفــى أول مشاركة رسميه له 
مع بشكتاش تلقى الننى بطاقة 
حــمــراء طــرد على إثــرهــا قبل 
نهاية لــقــاء فريقه أمـــام غــازى 
عنتاب، والـــذى انتهى بخسارة 
فريق النجم المصرى بنتيجة 

.2-3
صــدمــات الــبــدايــة المحبطة 
بــالــنــســبــة لــمــحــمــد الــنــنــى لم 
ــذا الــحــد، بل  تقتصر عــنــد هـ
تــواصــلــت بــإحــالــتــه إلـــى لجنة 
التأديب التابعة لالتحاد التركى 
لكرة القدم بسبب واقعة طرده 
أمــام غــازى عنتاب، ليتم فيما 
بعد معاقبة العــب خــط وسط 
ــاف لــمــدة 3  ــق ــاإلي الــفــراعــنــة ب
مباريات، ليتأكد بذلك غيابه 
عن مباريات فريقه أمام كل من   
باشاك شهير وطــرابــزون سبور 

وأالنياسبور.
ورغــم اإليقاف المحلى إال أن 
مدرب بشكتاش واصل االعتماد 
على الننى، حيث دفع به أساسًيا 
أمـــام براتيسالفا السلوفاكى، 
ــى لــدور  فــى إطـــار الجولة األولـ
المجموعات ببطولة الــدورى 

األوروبى »يوروبا ليج«.
لكن الحظ لم يحالف الننى 
ــذا الــلــقــاء، الــذى  ورفــاقــه فــى ه
انتهى بخسارتهم أمــام الفريق 
ــى بــنــتــيــجــة 2-4،  ــاك ــوف ــل ــس ال
ليتذيل بشكتاش على إثر تلك 
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فى اليوروبا ليج.
وال شــك أن ابتعاد الننى عن 
بشكتاش ألكثر مــن مــبــاراة فى 
الــدورى التركى، سيضطر حتًما 
بفرصه فى استعادة فى التشكيل 
األساسى لفريق الجديد والذى 
ــوى لــنــحــو 166  لــم يــهــنــأ بــه سـ
دقيقة فقط، هى جملة المدة 
التى شــارك فيها فى لقاء غازى 
ــرده، إلى  عنتاب قبل أن يتم ط
جانب مشاركته على مــدار وقت 

لقاء براتيسالفا.
وحتى تنتهى أزمة إيقافه فى 
الدورى التركى سيكون على نجم 
ــادة ترتيب  وســط الفراعنة إعـ
ــع وضبط  ــري أوراقـــــه بــشــكــل س
بوصلته من جديد نحو الطريق 

الصحيح.
ــدرك الــنــنــى أنـــه يخوض  ــ وي
ــذا الموسم  مهمة انــتــحــاريــة ه
هدفه األول فيها تلميع اسمه، 
وخــلــق فــرصــة لنفسه فــى أحد 
الـــدوريـــات األوروبـــيـــة الكبرى، 
بعدما ابتعد عن المشاركة مع 
أرسنال اإلنجليزى فى الموسم 
األخــيــر، قبل أن يفتح الــنــادى 
الــلــنــدنــى بـــاب الــرحــيــل أمــامــه 
ــة مـــدرب  ــاجـ ــب عــــدم حـ ــب ــس ب

المدفعجية لجهوده.
وفــى حــال لم يوفق الننى فى 
تجربته الجديدة مع بشكتاش، 
سيكون الالعب عرضه للدخول 
فــى نفق مظلم نهايته الــعــودة 
من جديد إلى الدورى المصرى، 
ــرص انتقاله  خــصــوًصــا وأن فـ
ــارزة ستتضاءل أكثر  ألنــديــة بـ
إذا لم ينجح فى تطوير مستواه 

خالل الموسم الحالى.

االنطالقة القوية ترفع الضغوط عن الخطيب ولجنة التخطيط

الطفرة الفنية تثبت أقدام فايلر مع األهلى 

وبفضل االنتصار على الزمالك والعرض القوى أمام 
الغريم التقليدى تجاوز فايلر وجهازه المعاون مخاوف 
ــات، واســتــطــاع أن يحقق انــطــالقــة مــمــيــزة مع  ــداي ــب ال
الفريق األحمر بعدما قاده للفوز خارج الديار على »كانو 
سبورت« بطل غينيا االستوائية بثنائية نظيفة، فى ذهاب 
دور الـــ32 بــدورى أبطال أفريقيا، ومن بعدها إسقاط 

الغريم األزلى وخطف لقب السوبر من بين أنيابه.
وال شك أن إدارة القلعة الحمراء وبــاألخــص رئيس 
ــادى محمود الخطيب ومــن خلفه لجنة تخطيط  ــن ال
الكرة برئاسة الدكتور طه إسماعيل هم أكثر السعداء 
بانطالقة فايلر المميزة، خصوًصا وأن اختيار المدرب 
السويسرى كان بمثابة رهان لهم رغم االنتقادات التى 
القوها بسبب تواضع السيرة الذاتية للمدرب الجديد، 
لكن األخير استطاع أن يرد على حمالت التشكيك بشكل 
مبكر بفضل ما أحدثه من طفرة واضحة فى أداء الفريق 
األحمر، وعالجه لكثير من السلبيات التى طغت على 
أسلوب لعب الفريق تحت قيادة المدرب السابق مارتن 

السارتى.
على جانب آخــر ال يختلف أحــد على أن النيجيرى 
جونيور أجاى كان هو الرهان األكبر للسويسرى رينيه 
فايلر المدير الفنى لفريق النادى األهلى، فى لقاء كأس 
السوبر أمــام الــزمــالــك، وفــى النهاية استطاع مــدرب 

الشياطين الحمر أن يكسب هذا الرهان.
وفاجأ أجاى الجميع بالمستوى المميز الذى ظهر به 
فى لقاء الجمعة الماضى، والذى كلله بإحراز هدفين من 
ضمن ثالثية األهلى فى شباك الزمالك، ليقود الفريق 
األحمر للتتويج بلقب كأس السوبر للمرة الـ 11 فى تاريخ 

»الشياطين الحمر«.
ورغم وجود الثنائى الهجومى مروان محسن وصالح 
محسن فى قائمة األهلى لمباراة السوبر، إال أن المدرب 

رينيه فايلر فاجأ الجميع بدفعه بالنيجيرى أجــاى فى 
مركز المهاجم الصريح رغــم اعتياده اللعب فى مركز 

صانع األلعاب أو المهاجم المتأخر.
وكان أجاى على قدر الثقة التى منحه إياها المدرب 
فايلر، وتمكن الالعب النيجيرى من افتتاح التسجيل 
للفريق األحمر بعد نحو ثلث ساعة من بداية اللقاء من 

تسديدة قوية.
ــس بالسرعة  ــقــاء األمــ ــالل ل ــاى خـ وتــمــيــز أداء أجــ
والتحرك الجيد بين دفاعات الزمالك، وهــو ما مكنه 

رغــم الفوز الكبير الــذى حققه بيراميدز على إنبى فى الجولة 
األولـــى مــن الــــدورى، تــحــوم الــشــكــوك حــول اســتــمــرار الفرنسى 
سيبستيان ديسابر المدير الفنى لبيراميدز فى منصبه، بعدما حقق 
فريقه العديد من النتائج السلبية قبل انطالق الــدورى سواء على 

المستوى المحلى أو األفريقى.
أصبح ديسابر قريباً من الرحيل عن بيراميدز، وذلك بعد غضب 
إدارة النادى من أداء الفريق ومستواه الفنى تحت قيادة المدرب 
الفرنسى الذى فشل فى حصد كأس مصر وبات قريباً من توديع 

بطولة الكونفدرالية األفريقية.
ــات الــتــى ُتعجل برحيل ديــســابــر من  وهــنــاك الــعــديــد مــن األزمــ
بيراميدز، فى ظل رغبة إدارة النادى بالمنافسة على جميع األلقاب 

المحلية واألفريقية.
»نهائى الكأس«

تلقى فريق بيراميدز بقيادة ديسابر هزيمة قاسية من الزمالك 
فى نهائى كأس مصر بثالثية نظيفة، ليفشل الفريق فى حصد أول 
ألقابه منذ تأسيس النادى، بيراميدز ظهر بشكل ضعيف للغاية 
وفشل فى تهديد مرمى الزمالك وســط أداء دفاعى ضعيف من 
جانب أبناء ديسابر األمر الذى سهل مهمة الزمالك وجعل الفريق 
األبيض يتوج بالكأس عقب الفوز بثالثية نظيفة، 
ــدور الستة  ورغــم فــوز بيراميدز على األهــلــى ب
عشر مــن الــكــأس إال أن ديــســابــر لــم يستطع 
اإلطــاحــة بالفارس األبــيــض وفشل فــى حصد 

أول األلقاب مع بيراميدز.
»الكونفدرالية« 

حقق فريق بيراميدز تعادالً مخيباً بنتيجة 
1/1 مع شباب بلوزداد الجزائرى فى ذهاب 
دور الــــ32 األول مــن بطولة الكونفدرالية 
األفريقية، رغم إقامة اللقاء على ملعبه فى 
مصر، وأصبح بيراميدز بذلك قريباً من 
توديع الكونفدرالية مبكراً، فى ظل احتياجه 
للفوز على شباب بلوزداد فى الجزائر بهدف 
ــذى يصعب المهمة على  دون رد، األمــر ال
أبناء ديسابر، تعادل بيراميدز المخيب مع 
شباب بــلــوزداد جعل إدارة الــنــادى تنقلب 
على المدرب الفرنسى وتعطى له فرصة 
أخيرة، ومن المنتظر أن يرحل عن الفريق 
فــى حــال فشله فــى عــبــور عقبة شباب 
بلوزداد، والتأهل إلى دور الـــ32 مكرر 

من البطولة األفريقية.
»تراجع النجوم«

ــة تـــكـــمـــن فــى  ــثـ ــالـ ــثـ األزمــــــــة الـ
تــراجــع الــمــســتــوى الــفــنــى للنجوم 
واألســمــاء الالمعة فى بيراميدز 
وعلى رأســهــم عبد الله السعيد 
ــطــوى وكــذلــك  والــغــانــى جـــون أن
ــى إيـــريـــك تـــــراورى  ــن ــي ــورك ــب ال
األمــر الــذى جعل ديسابر يعقد 
جلسة معهم لتعنيفهم، بسبب 
مستواهم الفنى الضعيف خالل 
الفترة األخيرة، تراجع الثالثى 
الــذى يعتبر القوة الضاربة فى 
ــدز تــســبــب فـــى ســقــوط  ــرامــي ــي ب
الفريق محلياً وأفــريــقــيــاً، وهــذا 
يعكس فشل ديسابر فى الحفاظ 
على مستوى نــجــوم الــفــريــق أو 
التطوير مــن أدائــهــم ومــن ثم 

يعجل برحيله عن الفريق.

3 أزمات تهدد مستقبل 
ديسابر مع بيراميدز 

من إحراز الهدف الثالث للشياطين الحمر بعد تلقيه 
الكرة داخــل منطقة جــزاء الفريق األبيض قبل أن 

يسددها لتسكن شباك الزمالك.
وبعد ظهوره المميز فى لقاء الجمعة الماضى 
أمـــام الــزمــالــك واســتــحــواذه بــاقــتــدار على لقب 
»عريس السوبر«، أصبح أجــاى بــدون شك أحد 
األوراق الرابحة لفريق النادى األهلى والمدرب 

فايلر فى الخط األمامى للفريق.
ومن غير المستبعد أن يواصل فايلر االعتماد 
على أجاى فى مركز المهاجم الصريح فى الفترة 

المقبلة، وهــو ما سيزيد من حــدة المنافسة بين 
العبى الخط األمــامــى الــذى يضم كــاًل من مــروان 

محسن وصـــالح محسن إلــى جــانــب المغربى وليد 
أزارو.

والمؤكد أن ثالثى هجوم النادى األهلى باتت تنتظرهم 
مهمة صعبة فــى الفترة المقبلة، مــن أجــل البقاء فى 
حسابات الــمــدرب فايلر ومــزاحــمــة أجــاى على مركز 

المهاجم األساسى للفريق.
ومنذ فترة ليست بالقليلة تراجع مستوى المغربى 
وليد أزارو، وهو نفس الحال بالنسبة لمروان محسن 
الذى ابتعد فترة لإلصابة، فيما يزال المهاجم الشاب 
صالح محسن يتحسس طريقه نحو التألق مع الفريق 

األحمر.
ويتعين على الــثــالثــى مـــروان محسن وولــيــد أزارو 
ــذل جــهــد مــضــاعــف فــى تــدريــبــات   ــالح مــحــســن بـ وصــ
فريقهم خــالل الــفــتــرة المقبلة، لــتــفــادى الــخــروج من 
حسابات الــمــدرب فايلر بالنسبة للتشكيل األساسى، 
فى وقت يرتبط الفريق بمباريات متالحقة سواء على 
مستوى بطولة الــدورى أو بطولة دورى أبطال أفريقيا، 
وهو ما قد يجعل المدرب السويسرى يميل نحو تثبيت 
التشكيل للحفاظ على حالة التجانس المميزة التى ظهر 

بها الفريق األحمر مؤخرا أمام الزمالك.

 كتب – ضياء خضر 

 حوار – محمد الصايغ

 كتبت – سارة عبد الباقى

 أسامة نبيه فى حوار
:» لـ »

»الرجل الثانى« 
مرحلة انتهت فى 

حياتى.. والطموح 
سبب رحيلى عن 
»إف سى مصر«

»عريس السوبر« يشعل 
صراع الهجوم األحمر

رغم قصر المدة الزمنية التى 
قضاها السويسرى رينيه 

فايلر على رأس الجهاز الفنى 
لألهلى، إال أن المدرب الجديد 
للشياطين الحمر استطاع أن 

يترك بصمته سريعـًا على أداء 
الفريق األحمر.

وانتزع فايلر وجهازه المعاون 
إشادة الجميع بفضل المستوى 

المميز الذى قدمه الفريق 
األحمر تحت قيادته فى لقاء 

الجمعة الماضى أمام الزمالك، 
والذى اختتمه »الشياطين 

الحمر« بالفوز بنتيجة 2-3 
وحصد لقب كأس السوبر 
للمرة الـ11 فى تاريخهم.

يرى أسامة نبيه، المدير الفنى السابق لفريق إف سى 
مصر، أنه البد من دعم حسام البدرى المدير الفنى الجديد 
للمنتخب المصرى، خصوصًا وأن األمر أصبح واجب وطنى.

وأضاف نبيه فى حواره لـ»صوت الماليين«، أن منتخب 
مصر يستطيع التأهل إلى أمم أفريقيا فى النسخة 

المقبلة، وكذلك التأهل إلى بطولة كأس العالم فى نسخة 
.2022

التقينا مع نبيه فى الساعات القليلة الماضية، من أجل 
محاورته فى العديد من النقاط الخاصة بمنظومة كرة 

القدم المصرية، وكذلك منتخب مصر.

أجاى

فايلر

ديسابر



تسالى »أمريكانى« 
لصالح فى البيت 

فسحة سريعة لكهربا 
فى فرنسا

نجم األهلى يهنئ عمورى 
بعيد ميالده 

يعتاد محمد صــاح نجم منتخب مصر وفريق 
ليفربول اإلنجليزى على قضاء معظم أوقــات فراغه 

داخل المنزل.
ويتابع صاح بشكل شبه دائــم مباريات دورى كرة 
السلة األمريكى »NBA«، إلى جانب أحــدث األفام 
السينمائية األمريكية، والتى يتم طرحها من حين إلى 

آخر عبر منصات المشاهدة مدفوعة األجر.
ونشر صاح مؤخًرا على حسابه على انستجرام 
مقاطع فيديو قصيرة من داخل منزله فى إنجلترا، 
ــدار مــن سلسلة أفــام  وهـــو يــشــاهــد أحـــدث إصــ
»باتمان« الشهيرة، إلى جانب إحدى مباريات دورى 

السلة األمريكى. 

استغل محمود كهربا العب فريق الزمالك 
الــســابــق وديــســبــورتــيــفــو أفــيــس البرتغالى 
ــة من  الــحــالــى فــرصــة حــصــولــه عــلــى راحــ
التدريبات، لقضاء أجازة سريعة فى فرنسا.

وفى ظل عدم ارتباط أفيس بمباريات قبل 
يوم 30 سبتمبر الجارى منح الجهاز الفنى 

للفريق كهربا وزمائه راحة لعدة أيام.
ــى أن كهربا خــاض 3  ــارة إل وتــجــدر اإلشــ
ــاريــات رســمــيــة بقميص أفــيــس اكتفى  مــب
خالهم بإحراز هدف وحيد، علًما أن فريقه 
ــدورى البرتغالى برصيد 3  يتذيل ترتيب ال

نقاط حصدهم على مدار 6 جوالت.

بادر حسين الشحات نجم النادى األهلى بتقديم 
التهنئة إلى عمر عبد الرحمن »عمورى« نجم فريق 

الجزيرة اإلماراتى بمناسبة عيد مياده.
وعبر حسابه الرسمى على موقع التواصل 
االجتماعى »انستجرام« نشر الشحات صــورة 
تجمعه مع عمورى، وعلق عليها قائًا »عيد مياد 
سعيد يا أحسن العب وأحرف العب فى آسيا.. 

حبيبى الحريف«.
ــارة إلـــى أن الــشــحــات وعــمــورى  وتــجــدر اإلشــ
تزاما لفترة ليست بالقصيرة فى صفوف فريق 
العين اإلمــاراتــى، قبل أن ينتقل األول لألهلى 
ويغادر الثانى إلى الهال السعودى ومنه مؤخًرا 

إلى الجزيرة اإلماراتى.
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4 مدربين يغازلون المربع الذهبى فى الدورى
  

باهتمام وشغب كبير تابعت جماهير الكرة 
المصرية انطاقة منافسات بطولة الدورى 
المصرى الممتاز بالموسم الجديد، وبعيداً 
عن صــراع القطبين األهلى والزمالك على 
القمة، تبحث بعض األنــديــة عــن الحصول 
على مركز بالمربع الذهبى أماً فى التأهل 
للمسابقات اإلفريقية، ومن المنتظر أن تشهد 
منافسات الموسم الكروى الجديد صراعا 
خاصا بين 4 مدربين يستهدفون الحصول 

على مركز بالمربع الذهبى بالدورى.
ميدو

أحمد حسام »ميدو« المدير الفنى لفريق 
ــادة الفريق  ــي مــصــر الــمــقــاصــة يــســتــهــدف ق
ــومــى لــحــصــد مـــركـــز مـــؤهـــل لــبــطــولــة  ــي ــف ال
الــكــونــفــدرالــيــة اإلفــريــقــيــة أو دورى أبــطــال 
إفريقيا، وجــود ميدو كمدير فنى للمقاصة 
ــادى، فكل  ــن ــع طــمــوحــات مجلس إدارة ال رف
الــتــصــريــحــات الــخــاصــة بــمــســؤولــى الــنــادى 
الفيومى تشير إلى رغبتهم فى الظهور بشكل 
جيد بالموسم الكروى الجديد والتأهل إلى 

مسابقة إفريقية، وفشل ميدو فى الوصول 
إلــى نصف نهائى كــأس مصر عقب الهزيمة 
أمــام الــزمــالــك بهدف دون رد بــأول اختبار 
رسمى له مع المقاصة، لذلك يسعى للتعويض 
فــى بطولة الــــدورى، خــاصــة مــع الصفقات 
القوية التى دعم بها النادى الفيومى فريقه 
وعلى رأسها محمد إبراهيم وكذلك الهداف 

صاح أمين.
إيهاب جالل

إيـــهـــاب جــــال الـــمـــديـــر الــفــنــى لــفــريــق 
الــمــصــرى يبحث عــن الــظــهــور بشكل جيد 
فــى الــمــوســم الــجــديــد، خــاصــة أن الفريق 
البورسعيدى دائــمــاً ما يستهدف المشاركة 
اإلفريقية، الموسم الماضى إيــهــاب جال 
أنهى المسابقة مع المصرى بالمركز الرابع 
بــعــدمــا وصـــل إلـــى الــنــقــطــة 52 لينجح فى 
الــوصــول بالفريق البورسعيدى إلــى بطولة 
الكونفدرالية اإلفريقية، ويسعى إيهاب جال 
وبقوة لمواصلة السيطرة على مركز بالمربع 

الذهبى بالموسم الجديد.
عماد النحاس

قدم عماد النحاس المدير الفنى للمقاولون 

العرب مباريات قوية فى الموسم الماضى، 
ــاب الجبل  ــهــاء مــوســمــه مــع ذئـ ونــجــح فــى إن
بالمركز الــخــامــس بعدما جمع 48 نقطة، 
وكـــان يفصله عــن المربع الذهبى 4 نقاط 
فقط، المشرف العام على فريق المقاولون 
محمد عادل أكد فى تصريحات صحفية أن 
فريقه يستهدف الحصول على مركز بالمربع 
الذهبى للتأهل إلــى المشاركات اإلفريقية 
ــدرب جيد  خــاصــة أن الــمــقــاولــون يمتلك مـ

والعبين على أعلى مستوى.
حسام حسن

حسام حسن المدير الفنى لفريق سموحة 
ــذى تــولــى مهمة الــفــريــق السكندرى فى  والـ
وقت صعب من الموسم الماضى، يستهدف 
الحصول على مركز بالمربع الذهبى، سموحة 
لم ينجح فى تقديم أداء جيد إذ أنهى الموسم 
الماضى فــى المركز الثانى عشر برصيد 
38 نقطة، وكان يصارع للبقاء بالدورى، أول 
تحدى لحسام حسن فــى الموسم الجديد، 
رغبته فى استعادة هيبة الفريق السكندرى، 
لذلك سيكون هدفه األول هو حصد مركز 

بالمربع الذهبى.

استقر الجهاز الفنى للمنتخب المصرى األول بقيادة حسام البدرى، 
على مجموعة المحترفين الــذى سيتم استدعائهم لمعسكر شهر 
أكتوبر المقبل، خصوًصا فى ظل رغبته فى مشاهدة جميع الاعبين 
الذى سيقع عليهم االختيار، ومن ثم تحديد مسألة االعتماد عليهم 
فى المباريات المقبلة من عدمه، حيث ينوى عقد جلسة معهم خال 

الساعات المقبلة، من أجل الحديث معهم عن المرحلة المقبلة.
ــدرى، مــن مسئولى اللجنة الخماسية باتحاد  ــب وطــلــب حــســام ال
الكرة برئاسة عمرو الجناينى، سرعة توفير وديتين للفراعنة، خال 
األجندة الدولية، المحدد لها خال الفترة من 7 وحتى 15 أكتوبر 
المقبل، وذلك حتى يتمكن من الوقوف على مستوى جميع الاعبين، 
واالستقرار من خال المعسكر على القوام األساسى للمنتخب خال 

الفترة المقبلة.
ومن المنتظر أن يحسم حسام البدرى تشكيل الجهاز الفنى المعاون 
له فى تدريب منتخب مصر خال ساعات، حيث إن أعضاء اللجنة 
المؤقتة باتحاد الكرة تشاوروا مع البدرى حول 
بعض األســمــاء، وهــنــاك استقرار شبه نهائى 
حــول تعيين محمد بركات فى منصب مدير 
المنتخب، على أن يضم باقى الجهاز طارق 
مصطفى كمدرب عام وسيد معوض ومحمد 
شوقى مدربين وأيمن طاهر مدرباً لحراس 
المرمى، ومن المنتظر أن يجتمع البدرى مع 
مساعديه خال ساعات، للتشاور حول قائمة 
معسكر أكتوبر المقبل، وتحديد المحترفين 
وذلك إلباغ اتحاد الكرة بمخاطبة أنديتهم 
الستدعائهم فى موعد األجندة الدولية. 
وتعهد عمرو الجناينى، خال تواصله مع 
ــدرى، على تلبية كــل مطالبه،  ــب حــســام ال
للعمل على بناء جيل قوى للمنتخب يتمكن 
من العودة لتحقيق اإلنجازات والتربع على 
عرش القارة األفريقية من جديد، مؤكداً 
ثقة الجميع داخل اللجنة الخماسية فى 

قدراته كمدير فنى.
ــبــدرى  ــدى حــســام ال ــ ــن جــانــبــه، أب م
سعادته بتولى منصب المدير الفنى 
ــاً: »أشــكــر الــلــه على  ــائ للفراعنة ق
ــذا الــتــكــلــيــف ألن خــدمــة  مــنــحــى هــ
منتخب مصر شرف كبير، ومنذ هذه 
اللحظة أعاهد الله وأعاهد الشعب حكومة 
وشعباً أننى لــن أبخل بــأى جهد فــى سبيل 
إســعــاد هــذا الشعب العظيم الـــذى يستحق 
منا جمعياً كل الجهد واإلخــاص والعرق فى 

سبيل رفع رايته فى كل المحافل«.
وشـــدد الــمــديــر الفنى على تكاتف الجميع 
بداية من اتحاد الكرة ووزارة الرياضة، من أجل 
عبور هذه المرحلة، وجعل منتخب مصر مصدراً 
إلسعاد هذا الشعب العظيم، مؤكداً أن معيار العدل 
سيكون هو الطريق فى جميع قراراته والكل سواسية 
وسيحصل على نفس القدر لنيل شــرف تمثيل هذا 
البلد، مطالباً اإلعام والجميع بمساندة الجهاز الفنى 

فى المرحلة المقبلة..

جلسة منتظرة مع المحترفين 

البدرى يضع الرتوش النهائية 
لمعسكره األول مع الفراعنة

 كتب – ضياء خضر 

 كتبت – سارة عبد الباقى

 كتب – محمد الصايغ

 محمد الراعى

ــدرى  ــب يــســتــحــق حــســام ال
ــادة الــفــنــيــة للمنتخب  ــي ــق ال
الــوطــنــى لــكــرة الــقــدم وهــذا 
ال يقلل مــن مدربينا الكبار 
ــام  ــسـ ــة وحـ ــاتـ ــحـ ــن شـ ــسـ حـ
الــبــدرى أو مدربينا الشبان 
أحمد حسام ميدو وإيهاب 
ــاف  ــتـ جـــــــال، ورغـــــــم اخـ
ــدى  ــ ــر ل ــظــ ــ ــن ــ ــات ال ــ ــ ــه ــ ــ وج
الجماهير المصرية حول 
اخــتــيــار أى مــن الــمــدربــيــن 
ــوال الــفــتــرة  ــ الــخــمــســة، وطـ
الماضية قام اإلعــام بطرح 
أســـمـــاء الــمــرشــحــيــن ونـــال 
جميعهم انــتــقــادات كبيرة، 
مما يعنى الجمهور ال يعجبه 

العجب.
وال  ننكر أن حسام البدرى 
المدير الفنى الجديد يعانى 
ــات جماهيرية، وال  مــن أزمـ
يلقى تــعــاطــف الــزمــلــكــاويــة 
ــة، نعم جمهور  وال األهــاوي
األهــلــى غــاضــب مــن حسام 
ــه تــولــى رئــاســة  الـــبـــدرى ألنـ
ــاك  ــن نـــــادى بـــيـــرامـــيـــدز وه
ــيـــرى غــيــر  ــاهـ ــمـ غـــضـــب جـ
ــرر  مــن جــمــهــور األهــلــى  ــب م
ضد تركى آل شيخ المالك 
ــادى بــيــرامــيــدز،  ــن الــســابــق ل
ــاك فــجــوة  ــ ــن وال تـــــــزال هــ
كــبــيــرة بــيــن جــمــهــور األهــلــى 
وبين البدرى رغــم إنجازاته 
وبطوالته مع األهلى، وعلى 
الجانب األخر يعانى البدرى 
أزمــات تاريخية مع جمهور 
ــان العــبــا،  ــك مــنــذ كـ ــزمــال ال
ولكن البــد أن يعلم الجميع 
ــح مـــدرب  ــبـــدرى أصــب أن الـ
المنتخب الــوطــنــى، مــدرب 
كــل المصريين، وال أشكك 
أبــدا فى نزاهة الــبــدرى فى 
ــارات الــاعــبــيــن، ولــن  ــي اخــت
يجامل الاعبين األهاوية 
عــلــى حــســاب الــزمــلــكــاويــة 
ــدة مــنــهــا  ــ ــديـ ــ ــاب عـ ــ ــبـ ــ ألسـ
أنــه يــريــد الــنــجــاح فسيقوم 
باختيار األفضل، وأنه يعشق 
النظام وااللــتــزام وال يعرف 
الـــمـــجـــامـــات وال يــرضــى 
ــنــص، وهــذا  ــخــروج عــن ال ال
النظام الصارمة كان يطبقه 
فـــى األهـــلـــى عــلــى الجميع  
وكــــــان ال يــخــشــى غــضــبــة 

النجوم الكبار.
رغــم الغضب الجماهيرى 
ــة  ــ ــ ــاوي ــ ــ ــض األه ــ ــع ــ ــن ب ــ ــ م
والزملكاوية ضد البدرى إال 
أننى أثق فى حيادية ونجاح 
الــبــدرى فــى مهمته وإعـــادة 
المنتخب الوطنى للمنافسة 
على قمة الــكــرة األفريقية 
ــك أطــالــب  ــذل ــيــة، ول ــعــرب وال
بــدعــم الجماهير بمختلف 
ألوانها وطوائفها  للمدرب 
ــبـــدرى  ــام الـ ــسـ الـــوطـــنـــى حـ
ألنــه مــدرب كل المصريين، 
ــد مــن دعــمــه بــكــل قــوة  ــ والب
ألن نجاحه من نجاح الكرة 
ــنــهــايــة  الــمــصــريــة وفــــى ال

سيسعد كل المصريين.
ــبــقــى الـــســـؤال التــحــاد  وي
الـــــكـــــرة بــــرئــــاســــة عــمــر 
الــجــنــايــنــى: لــمــاذا التأخير 
والتردد فى اختيار المنتخب 

طوال أكثر من 3 أسابيع؟ 
ال يـــوجـــد مـــبـــرر لــتــأخــيــر  
ــمــدرب خــاصــة أن  اخــتــيــار ال
الخمسة المرشحين مصريين 
ومعروفين، المهم نتمنى أن 
يتخذ اتــحــاد الــكــرة قــراراتــه 
سريعا ألن الوقت ال يحتمل 
فــى ظــل ارتــبــاط المنتخبات 
بالتصفيات  المؤهلة لكأس 
ــعــالــم واألمــــم األفــريــقــيــة،  ال
وننتظر قرارات عاجلة إلنقاذ 
الــكــرة المصرية، ونــأمــل من 
اتـــحـــاد الـــكـــرة والــجــمــاهــيــر 
واإلعام أن تدعم البدرى فى 

مهمته الوطنية.

رأى

البدرى عدو األهالوية 
والزملكاوية

حازم إمام يستقر على الرحيل فى يناير

مفاجأة.. طارق يحيى على أبواب العودة لجهاز الزمالك
يبدو أن الفترة المقبلة ستشهد بعض التغييرات 
على مستوى الجهاز المعاون للفريق األول لكرة 
القدم بنادى الزمالك حال حدوث أى هزة جديدة أو 
خسارة نقاط فى المباريات المحلية المقبلة، وذلك 
بضم بعض العناصر الجديدة إلى الجهاز المعاون 
بسبب تحفظ إدارة الزمالك على بعض القرارات 
الفنية للصربى ميلوتين سريدوجيفيتش »ميتشو« 
المدير الفنى، وتغيير طريقة اللعب فى كل مباراة 
واالعــتــمــاد على بعض الاعبين البعيدين تماماً 
عــن مستواهم، ويـــدرس مسئولو الــنــادى األبيض 
ضم طــارق يحيى لمنصب المدرب العام بــداًل من 
أيمن عبدالعزيز فى الفترة المقبلة واالستفادة من 
الخبرات التى يتمتع بها األول والــذى تواجد على 
رأس المسئولية الفنية مع بداية الموسم الجارى 
لــمــدة أســبــوع وقـــاد الــفــريــق أمـــام فــريــق ديــكــاداهــا 
الــصــومــالــى فــى ذهـــاب الـــدور التمهيدى لبطولة 
دورى أبطال إفريقيا، قبل أن يتولى »ميتشو« بعدها 
المسئولية الفنية للزمالك، فى الوقت الذى طلب 
ــداًل من  فيه »ميتشو« ضــم مــدرب أحــمــال جديد ب
اليونانى أنطونيو مــدرب أحمال الفريق األبيض 
لثقته بشكل أكبر فى مــدرب األحمال الــذى طلبه 
وقدرته على تطوير الجانب البدنى داخــل الفريق 

والوصول به إلى الشكل المطلوب.
وفــى ســيــاق آخــر وجــه أمــيــر مرتضى المشرف 
العام على فريق الكرة األول بنادى الزمالك، رسالة 
لكل الاعبين باالستبعاد النهائى بسبب تسريب 
تشكيل الزمالك فى بعض المواجهات الماضية، 
وهــو ما أثــار غضبه بصورة كبيرة وفتح المشرف 
ملف التحقيق فى تلك الواقعة لرؤيته أن تسريب 
التشكيل يؤثر بشكل سلبى على الفريق فى المقام 
األول ويفتح الباب للمنافسين لقراءة المباراة جيداً 
قبل خوضها، وهدد المدرب برحيل أى العب حال 
ثبوت تورطه فى تلك األزمــة والتسبب فى تسريب 

تشكيل الفريق.
وعلى الجانب اآلخـــر، قــرر حــازم إمــام الظهير 
األيمن لفريق الزمالك، الرحيل عن النادى األبيض 
خــال فترة االنتقاالت الصيفية المقبلة، فى ظل 

أمير مرتضى يهدد الجواسيس 
باالستبعاد النهائى

ــذى يلقاه مــن الجهاز الفنى للزمالك  التجاهل ال
بقيادة »ميتشو« خال الفترة األخيرة، وعدم ضمه 
لقائمة المباريات ســواء فــى بطولة دورى أبطال 
إفريقيا أو المباريات المحلية، وينتهى عقد حازم 
إمام مع الزمالك بنهاية الموسم الحالى ويحق له 
التوقيع ألى فريق فى شهر يناير المقبل والرحيل 
مــجــانــاً عــن القلعة البيضاء بعد انــتــهــاء تعاقده، 
ويعتمد الجهاز الفنى للزمالك بصورة أساسية على 
التونسى حمدى النقاز فى مركز الظهير األيمن فى 
ظل خــروج حــازم إمــام من حسابات الجهاز الفنى 

للفريق األبيض بشكل نهائى.
وعلى صعيد آخر قرر مجلس إدارة نادى الزمالك 
برئاسة مرتضى منصور تجميد مستحقات الاعبين 
بعد الخسارة من األهلى فى مباراة السوبر المحلى 
التى أقيمت بينهما مساء يوم الجمعة الماضى على 
ملعب برج العرب باإلسكندرية، ويأتى قــرار اإلدارة 
بتجميد المستحقات من أجــل تطبيق مبدأ الثواب 
والعقاب بعدما سبق وصــرف النادى مكافآت الفوز 
لاعبين بكأس مصر قبل السفر إلى السنغال لخوض 
مباراة جينيرسيون فوت فى ذهاب دور الـ 32 لبطولة 
دورى أبطال إفريقيا التى خسرها الزمالك بهدفين 

مقابل هدف.
ومــن ناحية أخــرى وجــه مرتضى منصور رئيس 
النادى األبيض تحذيراً لمسئولى االتحاد اإلفريقى 
لكرة القدم »كاف« بخصوص إقامة مباراة السوبر 
اإلفريقى أمــام الترجى التونسى فى قطر، وكان 
رئــيــس الــزمــالــك أعــلــن عــن إقــامــة مــبــاراة السوبر 
اإلفــريــقــى يــوم 23 أكــتــوبــر، قبل أن ينفى االتحاد 
اإلفريقى األمــر فى تغريدة عبر حسابه الرسمى 
على موقع التواصل االجتماعى »تويتر«، ويترقب 
مسئولو الزمالك اإلعان الرسمى عن موعد مباراة 
السوبر اإلفريقى والملعب المستضيف للقاء خال 

الفترة المقبلة لتحديد موقف النادى.
وفى سياق متصل قدم رئيس الزمالك مرتضى 
منصور التهنئة لحسام الــبــدرى بعد توليه مهمة 
تدريب منتخب مصر الوطنى، وأبدى سعادته على 
تولى أيمن طاهر مــدرب حــراس المرمى الزمالك 
تــدريــب حــراس منتخب مصر، مــؤكــداً أن النادى 

األبيض ال يمكنه التأخر عن تلبية نداء المنتخب.

البدرى

أمير

حازم

جالل

ميدو حسام النحاس
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المتابع لما يدور بمنطقة الخليج العربى من تطورات، ال يبذل جهدًا فى معرفة تفاصيل 
المشهد المرتبك على كافة المستويات، سواء ظاهره الصاخب إعالميا وسياسيا، أو ما يدور فى 

الكواليس من تجاذبات، تتحكم فى مساراتها لغة المصالح الدولية، فاألحداث على األرض، 
راحت تتدافع بصورة متسارعة، عقب استهداف منصات الستخراج البترول بالسعودية.

لم يعد خافيًا على أحد أن ما جرى فى األيام القليلة الماضية، كانت له تداعياته »المزعجة« 
على المستويين اإلقليمى والدولى، باعتبار أن األحداث تجاوزت، عمليًا، مسألة تهديد المالحة 

فى مياه الخليج العربى، فهى امتدت إلى تهديد عمق األراضى السعودية، فضاًل عن أن استهداف 
منصات اإلنتاج، كان له تأثير سلبى على المملكة من الناحيتين األمنية واالقتصادية، فعلى 
المستوى األمنى واالستراتيجى، أصبحت الرياض فى مرمى التهديد المباشر من جهات تبدو 

غير محددة، حتى اآلن، وإن كانت األنباء المتواترة  عبر وسائل اإلعالم العربية والغربية، تشير 
بأصابع االتهام صوب إيران، سواء بصورة مباشرة، بحسب تصريحات مسئولين كبار بالسعودية 
واإلدارة األمريكية، أو بصورة غير مباشرة، فى إشارة ألذرعها التى تطوق شبه الجزيرة العربية 
مثل »جماعة الحوثى« باليمن، »الحشد الشعبى« فى العراق، أما على المستوى االقتصادى، 
فحدث وال حرج، حيث انخفض إنتاج شركة أرامكو بنسبة تصل إلى النصف تقريبًا، إلى جانب 
كلفة إعادة التشغيل التى تستغرق عدة أسابيع، ما أدى بالتبعية إلى خسائر هائلة لالقتصاد 
السعودى، كما صاحب الخسائر، ارتفاع أسعار النفط فى األسواق العالمية، األمر الذى أربك 

حسابات العديد من البلدان، وزاد من مخاوف تكرارها، ما جعل معظم حكوماتها يطلبون 
المشاركة فى التحقيقات الجارية، لتحديد الجهة التى ارتكبت الفعل.

سيد سعيد يكتب:

التوزيع مؤسسة األهرام

قــبــل أن تــنــتــهــى الـــريـــاض والـــواليـــات 
المتحدة األمــريــكــيــة، والـــدول المشاركة 
معهما من التحقيق الفنى لمعرفة مصدر 
إطالق الصواريخ، لكى يتم توجيه اإلدانة 
بصورة مباشرة لمصدر إطالق الصواريخ، 
كان من الطبيعى أن تتنوع االتهامات ذات 
اليمين وذات اليسار بصورة غير دقيقة، ما 
جعل قاطنى البيت األبيض، يستغل الحدث 
فأظهر قبح السياسة األمريكية وانتهازيتها 
تــجــاه حلفائها، فهو تــحــدث بــوقــاحــة، ال 
ــة فــى الــعــالــم عن  تليق بــرئــيــس أكــبــر دولـ
ضــرورة قيام بلدان الخليج العربى، بدفع 
ــاوة مــقــابــل حمايتهم مــن إيــــران، قــال  ــ إت
ذلــك علنا، بــصــورة ال تبتعد عــن أساليب 
بلطجية الحوارى مستغال األجواء الملتهبة 
بالمنطقة، ليضرب عدة عصافير بحجر 
واحد، منها فرض عقوبات اقتصادية ضد 
طهران ليس العتدائها على بلدان الخليج 
العربى، ودعمها لجماعة الحوثى باليمن أو 
ميليشيات الحشد الشعبى التى انخرطت 
بصورة مريبة فى صفوف الجيش العراقى، 
أو لتقليم أظافرها وأيديها المتناثرة فى 
المنطقة، إنما إلجبارها على التفاوض 
حــول وقــف برنامجها النووى وانصياعها 

لإلرادة األمريكية.
لم تتوقف وتيرة األحــداث المتصاعدة 
فى منطقة الخليج، عند حــدود الحروب 
الكالمية بين الرياض وطهران من ناحية، 

وواشنطن وطهران 
مــن ناحية أخــرى، 
فقد امتدت األمور 
الــى إجـــراءات على 
األرض، زادت من 
التكهنات الرامية 
النــــــــــــدالع حــــرب 
عــــســــكــــريــــة فـــى 
أعقاب نشر قوات 
أمريكية بالمنطقة. 
عــــلــــى الــــرغــــم 
ــاك  ــن مــــن ذلـــــك ه
ــات  ــ ــ ــح ــ ــ ــري ــ ــصــ ــ ــ ت
ــيــس  ــرئ ــل أخـــــــرى ل
األمريكى، مفادها 
أن تــواجــد القوات 
األمريكية للحماية 
ــن الـــتـــهـــديـــدات  ــ م
اإليرانية، بما يعنى 
ــدم وجــــــود نــيــة  ــ عـ
ــلـــحـــرب، خــاصــة  لـ

أن الكونجرس يــرفــض أى حـــروب خــارج 
ــدوره يؤكد أن  األراضــى األمريكية، وهــا ب
كافة التهديدات التى صــدرت عــن إدارة 
ــران،  تــرامــب بتوجيه ضــربــات ساحقة إلي
وقابلها تهديدات أكثر سخونة وعنترية من 
الماللى ضد أمريكا وإسرائيل، جميعها 
ــوى تــصــريــحــات لــالســتــهــالك  لــيــســت ســ

اإلعالمى. 
مع تزايد وتيرة التهديدات المتبادلة، 
بــــات صــــوت الـــحـــرب هـــو األعـــلـــى فى 
الفضاء اإلعالمى كما أن تحليالت خبراء 
ــات الــســيــاســيــة واالســتــراتــيــجــيــة  ــدراسـ الـ
واالقـــتـــصـــاديـــة، راحــــت تــصــب فـــى ذات 
الخانة، ما جعل البعض يرون أن المنطقة 
أصبحت مهيأة، بالفعل، لــحــرب واسعة 
النطاق، مــن دون النظر، أنها لــو حدثت 
ستكون حربا متعددة الخنادق والجبهات، 
بــحــســب تــعــدد أطـــــراف الــمــصــالــح ومــا 
أكثرهم، أيضا، من 
دون النظر إلى 

جوانب أكثر أهمية حال القراءة المتأنية 
وحـــال الــنــظــر إلـــى ســيــنــاريــوهــاتــهــا التى 
ستجعل منطقة الشرق األوســط مسرحاً 

لحرب كونية.
نعم.. المشهد بصورته اإلعالمية، يجعل 
جدية الــحــرب تتقدم على كــل مــا سواها 
من سيناريوهات، ويشير إلى أن المنطقة 
أصبحت قــاب قوسين أو أدنـــى مــن دوى 
المعارك المرتقبة، وأن تلك اللحظة باتت 
وشيكة، بل فى انتظار إشــارة البدء، التى 
ــكــا أو  ســيــحــددهــا أحـــد الــطــرفــيــن »أمــري

إيران«، كما أن هناك شواهد أخرى.
القراءة المتأنية لألحداث، رغم تسارع 
وتيرتها، تجعلنى أجنح إلى زاويــة مغايرة 
تماماً للتصريحات والتهديدات المتبادلة، 
كما أنــنــى، حسب قناعاتى، ال أميل إلى 
تصديق الخطابين األمــريــكــى واإليــرانــى 
على حــد ســـواء، فكالهما، يعرف حــدود 
اآلخر ويغازل اآلخر، لضمان أكبر قدر من 

المكاسب. 
يا ســادة: إن انــدالع الحرب فى منطقة 
الخليج العربى، ال تعنى اشتباكاً مباشراً 
بين أمريكا وإيـــران وحدهما وكــفــى، بل 
ستتدخل أطــراف أخــرى، لن تقف مكتوفة 
ــام جــمــوح واشــنــطــن للهيمنة  األيــــدى أمــ
على العالم، فضال عــن أن طــهــران سبق 
وأن هــددت وتهدد حاليا بإغالق مضيق 
هرمز الممر المالحى 
ــجــى، كل  ــي ــرات االســت
هـــذه اإلشــكــالــيــات، 
ــراف  ــ ــجــعــل أطـ ســت

دولية لها مصالح استراتيجية، مثل روسيا 
والصين وتركيا وبلدان أوروبية مؤثرة فى 
مسارات السياسة الدولية، تتدخل لحماية 
ــدول لــن تجلس فوق  مصالحها، فــهــذه الـ
مقاعد المتفرجين، لكنها ستكون طرفا 
فــعــاال فــى األحــــداث لحماية مصالحها 
وفــرض إرادتــهــا، ما يجعل منطقة الشرق 
األوسط مشتعلة، ولنا فى سوريا خير دليل 
على صحة ما نــراه، عندما تعددت القوى 
الدولية المتصارعة من أجــل مصالحها، 
وعندما جــرت تحالفات األضـــداد »تركيا 
ــل الــمــصــالــح، وعــنــدمــا  وإيــــــران« مـــن أجـ
تراجعت العنترية األمريكية واالنتهازية 
التركية أمام إرادة الدب الروسى، فى كل 
هــذه الــحــاالت كانت ســوريــا هــى الخاسر 

الوحيد أمام لعبة المصالح الدولية. 
جانب آخــر يجب وضعه فــى االعتبار، 
يذهب وفق تصوراتى للمشهد، أن ساحة 
المواجهات المحتملة، ربما تكون العراق، 

هذا إن حدثت الحرب ضد إيران.
فلو توقفنا أمام العراق المتشرذم، اآلن، 
على كافة المستويات، سياسياً وطائفياً 
ومذهبياً وعشائرياً، سيكون الوضع أكثر 
تعقيداً، ففى أى خندق سيكون، هل سيكون 
مع السعودية وأمريكا، أم مع إيران، أم أنه 
سينقسم بينهم.. أسئلة أخــرى ال يمكن 
إغفالها: هل سيكون العراق مسرحاً لتلك 
الحرب، باعتبارها دولــة مواجهة، أم أنه 
سيدخلها باإلنابة عن هذا الطرف أو ذاك؟

 تقديرى، أن ما يحدث بمنطقة الخليج 
العربى، اآلن، استعراض قــوة، ليس إال، 

والغرض منه تحقيق مكاسب استراتيجية 
واقــتــصــاديــة طــويــلــة الــمــدى، فــضــالً عن 
ــدول المنطقة بزعم  االبــتــزاز األمريكى ل
حمايتهم مــن تهديد الـ»بعبع« اإليــرانــى، 
فالواليات المتحدة األمريكية، بمؤسساتها 
ــعــســكــريــة، ومــراكــزهــا  الــمــعــلــومــاتــيــة وال
الــبــحــثــيــة، تعلم قــبــل غــيــرهــا أن الــحــرب 
ــورة بــاهــظــة، ال تستطيع  ستكون لها فــات
أمريكا وال إيران، تحمل كلفتها االقتصادية 
واألمــنــيــة، فضالً عــن مخاطر تداعياتها 
التى ستكون أكثر تأثيراً على العالم، وليس 

على دول المواجهة وحدها. 
إيران تهدد دائما وعلى رؤوس األشهاد، 
بــأنــهــا تمتلك تــرســانــة أســلــحــة مــتــطــورة، 
وتصريحات قادتها 
تــتــضــمــن الــتــلــويــح 
بأنهم قــادرون على 
قلب المنطقة رأسا 
على عقب، أنا هنا، 
ال أستطيع أن أؤكد 
صحة، وال حقيقة 
امــــتــــالك الـــقـــوة، 
التى تدعوهم لهذا 
ــى وتــلــك  ــاهـ ــبـ ــتـ الـ
العنترية، كما أننى 
ــك نــفــيــهــا،  ــلـ ال أمـ
لكننى أستطيع أن 
أتفهمها فــى إطــار 
الحروب النفسية، 
كما أننى أستطيع 
ــى  ــ ــ ــراءت ــ ــ وفـــــــــق ق
للمشهد، التأكيد 
على أن أى مواجهة 
عسكرية مع إيران، 
تعنى بــالــضــرورة تــهــديــداً مــبــاشــراً ألمــن 
المنطقة بأكملها، وهــذا فى ظنى، ما ال 
تقبل به دول الخليج الطرف األصيل فى 
الــصــراع العربى الــفــارســى، لكن فــى ظل 
تعقيدات المشهد السريالى، يبرز على 
السطح تساؤل مهم: ما الذى تريده أمريكا 
مــن تصعيد خــطــاب الــحــرب مــع طــهــران؟ 
فمهما تــعــددت الــصــيــغ سيظل مضمون 
ــارة  ــدا، ال يــخــرج عــن  اإلشـ ــجــواب واحــ ال
نحو تحجيم النفوذ اإليرانى فى المنطقة، 
وإنهاء مشروعها النووى، أما الحقيقة التى 
ال يستطيع أى طرف إنكارها، فهى االبتزاز 
األمريكى لدول الخليج العربى، وهو ما ال 
يخجل الرئيس األمريكى »دونالد ترامب 
» من ترديده عبر تغريداته على »تويتر« 
ــالم الغربية  وتــصــريــحــاتــه لــوســائــل اإلعــ
بمناسبة وبدون مناسبة، فضال عن تسويق 
اإلدارة األمــريــكــيــة لحلفائها فــى الغرب 
وفــى المنطقة العربية، بــأن إيـــران دولــة 
مارقة وبات تهديدها للعالم يتصاعد، وأن 
الواليات المتحدة هى الوحيدة دون غيرها 
التى تستطيع التصدى لهذا الخطر القادم 

من بالد فارس.
دوافــع خفية أخــرى ال تبوح بها أمريكا 
إال من خالل مناقشات فى دوائــر صناعة 
الــقــرار، منها أن انــدالع حــرب فى الخليج 
سيساهم فى رواج تجارة السالح، وتنامى 
االقتصاد المتعثر للدولة األكبر فى العالم.

لذا فإن الحقيقة التى يجب على الجميع 
الــنــظــر إلــيــهــا فــى سلسلة األزمــــات التى 
تصنعها واشنطن فى المنطقة من العراق 
إلى سورية ومن الخليج إلى إيــران، تصب 
ــدف رئــيــســى، هــو فـــرض الهيمنة  فــى هـ
ــقــومــى لــلــدولــة  ــن ال ــ وتــوســيــع دوائــــر األم
العربية، وأمــام هــذه االستراتيجية يمكن 
ابتكار األزمات من وقت آلخر، وها يقودنا 
للتسليم بأمور يجب التأكيد عليها، منها، لو 
لم توجد إيران على الخريطة الجغرافية، 
مــا تــأخــرت إدارة البيت األبــيــض، لحظة 
واحدة فى صناعتها على الساحة، كفزاعة 
أو »بعبع« مثلما فعلت قبل ذلك مع العراق، 

ومثلما تفعل اآلن مع كوريا وفنزويال.
ربما يقول قائل بعد استهداف منصات 
استخراج البترول: إن بلدان الخليج ستكون 
المستفيد جراء ارتفاع أسعار النفط، لكن 
فات أصحاب هذا القول إن المكاسب التى 
ستجنيها بلدان الخليج العربى من صعود 
أســعــار النفط، ستكون جـــزءاً ضئيال من 
كلفة الحرب التى ستحصل عليها أمريكا 
بصورة أو بــأخــرى، ما يعنى أن واشنطن 
المستفيد الوحيد من ارتفاع األسعار إن 

حدث هذا. 
الخالصة: الواليات المتحدة لن تخوض 
حــربــاً ضــد إيـــران، وأمــيــل صــوب التأكيد 
على أنــهــا ال تستطيع أن تخوضها، ألن 
تداعياتها ستكون وبــااًل على سوق النفط 
العالمى بأكمله، كما أن الواليات المتحدة 
بمؤسساتها االستخباراتية، لديها درايــة 
كاملة بتعقيدات المصالح الدولية، وتنامى 
احتمالية دخول قوى عظمى كطرف أصيل 
ــا والصين  فــى كــل مــا يــحــدث مــثــل روســي
وفرنسا وبعض الــدول المؤثرة فى أوروبــا 
ــرب بمنطقة  ــتــى تــحــذر مــن نــشــوب حـ ال

الخليج العربى.

ما يحدث بمنطقة 
الخليج العربى 
استعراض قوة 

لتحقيق مكاسب 
استراتيجية 

واقتصادية طويلة 
المدى

األطراف 
الدولية لن 

تقف مكتوفة 
األيدى أمام 

جموح واشنطن 
للهيمنة على 

المنطقة

االبتزاز األمريكى 
وأوهام الحرب 

فى منطقة 
الخليج العربى

اإلجراءات على األرض زادت من تكهنات 
اندالع حرب عسكرية فى أعقاب نشر 

قوات أمريكية بالمنطقة

الواليات المتحدة بمؤسساتها 
االستخباراتية لديها دراية كاملة 
بتعقيدات المصالح الدولية وتنامى 
احتمالية دخول روسيا والصين وفرنسا

كلفة الحرب ستحصل عليها أمريكا 
بصورة أو بأخرى ما يعنى أن واشنطن 
المستفيد الوحيد من ارتفاع األسعار 
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