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باألرقام.. فساد وسرقات فى »صناديق النذور« بمساجد األولياء والصالحين
الحكومة تتحدى تعليمات الرئيس السيسى 

وتتجاهل المجالس القومية المتخصصة

»التنظيم واإلدارة« يخالف قانون 
الخدمة المدنية ويصدر 
قرارات متضاربة

 وزير القوى العاملة 
يتخلص »من المشبوهين« 

بالديوان العام

تحذير برلمانى من تكرار مهازل كل عام

أالعيب الشركات الكبرى المشاركة
 فى األوكازيون الشتوى

النجم الساحلى يثير 
القلق داخل األهلى

خفايا تأجيل الصفقات 
الجديدة فى الزمالك

سر انتشار »العمالت
 االفتراضية« فى مصر

»الشهر العقارى« يثير أزمة جديدة 
بين الحكومة ومجلس النواب

باألرقام.. خريطة الفقر فى مصر 2020

أسرار الصراعات بين
 القيادات والشباب داخل 
جماعة اإلخوان اإلرهابية

باألسماء.. الملفات
السوداء لمشاهير 

ثورة 25 يناير

قرارات حكومية تساعد فى 
»النصب« على راغبى الحج والعمرة

فالشة  8 جيجا 
و »فيديوهات جنسية« 

تطيح بأحالم مسئول كبير 
بالمحليات مسنود من 3 وزراء

خطة »العنانى« لإلطاحة 
بـ 23 قيادة فى قطاع السياحة

كارثة.. وزارة الصحة ترفض تخصيص مبالغ 
مالية لصيانة وحدات الغسيل الكلوى

الدورى يدخل عصر الـVAR قريبًا جماعات إرهابية قامت بتوظيفها مؤخًرا كمصدر لتمويل أنشطتها 
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غادة والى تتسلم مهام منصبها 
الدولى رسميـًا فى 3 فبراير

موعد صرف معاشات 
رئيس الجامعة يجامل رؤساء تحرير ومذيعين شهر فبراير 2020

برواتب تصل ألكثر من 60 ألف جنيه شهريا

ظــاهــرة تفشت دون ضمير أو وازع دينى 
أو إنسانى، من األطباء الذين كان يطلق على 
الطبيب منهم »الحكيم« لــدرجــة وصلت لدى 
بعض أهل الريف فى األزمان الماضية أنهم هم 

الذين يشفونهم.
الظاهرة تمثلت فى حالة إشغال تامة لغرف 
العناية الــمــركــزة بالمستشفيات الحكومية، 
التى تحولت إلى سبوبة كبيرة لمديرى الرعاية 
المركزة من األطــبــاء، وكبار األطــبــاء فى هذه 

المستشفيات.
وكشفت مصادر داخــل أحــد المستشفيات 
التعليمية التابعة لجامعة كبرى، أن 15% فقط 
من أسرة غرفة العناية المركزية لحاالت العامة 
من المواطنين، بينما الـ85% الباقية مقسمة ما 
بين أسرة اإلتاوات وغرف معارف كبار األطباء 
ورئيس الجامعة، حيث إن أسرة غرف اإلتاوات 
ال يستطيع دخولها إال عن طريق ما يطلق عليهم 
سماسرة العناية الــمــركــزة، وهــم فــى الظاهر 
عــمــال نــظــافــة وخــدمــات وتــمــريــض، يقومون 

ــدورهــم بــالــتــفــاوض مــع أقـــارب الــحــالــة التى  ب
تحتاج للعناية المركزة الكاملة، وغالبا، بحسب 
المصادر تكون الفيزتا أو أجرة السمسرة 2000 
جنيه، أو أقل قليال حسب التفاوض، وإكراميات 
يومية 150 جنيها، لضمان بقاء الحالة وتناولها 
ــــالزم، حتى تتحسن حالتها، وذلــك  للعالج ال
لحساب مدير العناية المركزة بهذه المستشفى، 

واألطباء وطاقم التمريض. 
وأضافت المصادر أن هناك ما بين غرفة 
أو غرفتين بكل منها 4 أسرة محجوزة لحاالت 
مرسلة بتوصيات رئيس الجامعة، مشيرة إلى 
أن حــاالت كثيرة تحضر للمستشفى الجامعى 
فــى أمــس الــحــاجــة للرعاية الــمــركــزة وال يتم 
دخولها بحجة أن جميع الغرف مشغولة، فى 
حين أن هناك غرفة بها أربــعــة أســرة فارغة 
لكنها مــحــجــوزة لــمــن يطلق عليهم مصطلح 

مشهور بين طاقم التمريض غرف »الكبار«.
وأوضحت المصادر أن جميع المرضى الذين 
يتواصلون ويستغيثون بالخط الساخن لــوزارة 
الصحة وهيئة اإلســعــاف لتوفير أســرة عناية 
مــركــزة، يتم تسكينهم فى غــرف رعاية نصف 
مركزة، أى ليست بها األدوات الكاملة واألجهزة 

الطبية الكاملة المطلوبة طبيا فــى الرعاية 
المركزة واالنعاش، مؤكدة أن أكثر من 90% من 
الرعاية المركزة فــى المسشفيات المركزية 
والحكومية نصف مركزة وليست مركزة كاملة، 
وكــانــت المفاجأة الــكــبــرى فــى المستشفيات 

الحكومية.
جدير بالذكر أن محمود بدر، عضو مجلس 
النواب اتهم هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، 
الدكتورة، بإهدار مبلغ مليار و54 مليون جنيه، 
الفتا إلى أنه تم االنتهاء من إنشاء 48 مركزا 
أنفق عليهم من الموازنة العامة للدولة وقرض 
البنك الدولى نحو مليار و54 مليون جنيه، منذ 
عام ونصف والزالت ُمغلقة،، مؤكدا خالل كلمته 
بالمجلس، مؤخرا، أن هذه المراكز بها رعايات 
مركزة والناس تموت عشان مش القية رعاية 
مــركــزة، أماكن ُمغلقة رغــم االنتهاء منها منذ 
عام ونصف.. الوزيرة قالت إنها لفت فى نجوع 
وكفور مصر، هى لو كانت لفت كانت هتشوف 
المراكز دى.. أنــا أتهم وزيــرة الصحة بإهدار 
المال العام، وأطالب مجلس النواب بالتحقيق 
فى األمــر، وسحب الثقة منها بتهمة اإلهمال 

بصحة المواطنين«.

ــدى الــجــامــعــات  ــصــدق رئــيــس إحــ ــدق أو الت صـ
الكبرى، اعتاد منذ تعيينه رئيسا للجامعة، على 
الظهور بشراهة فــى كــل المحافل والمناسبات 
والــبــرامــج التليفزيونية، والــتــقــرب إلـــى العديد 
مــن اإلعالميين والمذيعين والصحفيين، بكافة 
انتمائاتهم السياسية، لدرجة أنه فى فترة زمنية 

قصيرة استطاع أن يخطف األضواء. 
المثير أن رئيس الجامعة نجح فى 
تحقيق أهدافه والشو اإلعالمى، الذى 
كان يطمح فى الوصول إلى 50% فقط 
مما وصل إليه حاليا إلرضاء تطلعاته 

وطموحاته والتواجد على الساحة.
ــتـــدت شــهــوة  ــجــامــعــة اشـ رئـــيـــس ال
الــظــهــور لــديــه أكــثــر مــمــا نــالــه بشكل 
ــد، فــالــتــمــس كل  ــمــزي ودى، فــــأراد ال
أبواب الصحف والمؤسسات، وعرض 
خدماته األدبية والمعنوية والمالية، 
فــى صــورة دعــم وهــدايــا، ومجامالت 
وتكريمات وغيرها، وكان من بين هذه 
التكريمات والهدايا ما هو فى صورة 
عقود عمل، واستعانة بخبرات استند 
فــى الــتــوقــيــع بــالــمــوافــقــة عليها، إلــى 
بعض بنود الالئحة الداخلية الخاصة 
بمجلس الجامعة والــتــى تنص على 
االســتــعــانــة بــخــبــرات مستشارين فى 
ــخــارج إذا  بعض التخصصات مــن ال

اقتضت الــضــرورة لــذلــك، واعتبر أن االستعانة 
بــمــعــدى ومــقــدمــى الــبــرامــج الــفــضــائــيــة وبــعــض 
الصحفيين، يدخل فى نطاق هذه البنود، واستطاع 
أن يضرب عصفورين بحجر واحد، أن يظهر أمام 
ــداث نهضة حقيقية فى  الجميع بــأنــه يعمل إلحـ
الجامعة بكافة كلياتها، واعتبر االستعانة بالخبراء 

اإلعالميين وكبار الصحفيين إحدى طرق الوصول 
ــر، مجاملة هذه  لــهــذه النهضة، والعصفور اآلخـ
الصفوة من مقدمى البرامج والمذيعين ورؤســاء 
تحرير بعض الصحف اليومية واألسبوعية، بغرض 
تلميعه وإظــهــاره أمـــام الحكومة والمجتمع بأنه 
المسئول »الفت« فى الوقت الــذى ما زال البحث 
العلمى داخـــل دائـــرة جامعته يعانى 
األمرين من هــزال وضعف الميزانية 
ــمــرصــودة لــالنــفــاق عــلــيــه، ومـــازال  ال
كثير من األساتذة والمدرسين ببعض 
الكليات يبحثن عن طرق لرفع معدالت 
الــدخــل الــشــهــرى لــهــم، بسبب ضعف 

رواتبهم.
ــيـــس  وأكــــــــــدت مـــــصـــــادر أن رئـ
ــر مـــن 7  ــث ــأك الـــجـــامـــعـــة، يــســتــعــيــن ب
ــاء تحرير و23 صحفيا ومعدى  رؤسـ
بــرامــج و5 مقدمى بــرامــج معروفين، 
لــوظــائــف ومــهــام متنوعة بالجامعة 
مــنــهــا، إعــطــاء مــحــاضــرات، وتنظيم 
مؤتمرات، ومرافقة الوفود الطالبية 
فــى رحـــالت، والــمــشــاركــة فــى تحكيم 
مسابقات، وحــضــور نـــدوات وغيرها 
ــب شــهــريــة ثــابــتــه بعقود  ــ مــقــابــل روات
رســمــيــة مــوقــع عليها مــن الطرفين 
رئيس الجامعة واإلعــالمــى، تبدأمن 
5 آالف جنيه للصحفيين العاديين، 
وتتدرج لتصل إلى 60 ألف جنيه لرؤساء التحرير 
وكباراإلعالميين و مقدمى الــبــرامــج الفضائية 
بحسب صفة ووظيفة اإلعــالمــى، وتتضمن هذه 
العقود بندا أن يتم تجديدها تلقائيا، مالم يطلب 
أحــد الطرفين فسخ التعاقد أو اإلخــالل بالبنود 

المنصوص عليها فى العقد.

تتسلم مدير مكتب األمم المتحدة لمكافحة الجريمة والمخدرات الدكتورة 
غادة والى مهام منصبها رسمًيا فى الثالث من فبراير المقبل.

مــن جانبه كشف مــديــر اإلعـــالم والــمــعــلــومــات فــى مقر األمـــم المتحدة 
بالعاصمة النمساوية فيينا مارتن نيسركى، أن خطة مؤتمرات واجتماعات 
األمم المتحدة فى فيينا للعام الجارى، مشيًرا إلى وجود العديد من الفعاليات 
فى الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومنظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية 
)يونيدو( ومكتب األمم المتحدة لمكافحة الجريمة والمخدرات وغيرها من 

مكاتب ووكاالت األمم المتحدة.
ولفت نيسركى، إلى أن مكافحة الهجرة الغير شرعية وحماية حقوق اإلنسان 
وحماية المناخ وتعزيز األمــان النووى والتنمية المستدامة من أبرز القضايا 
التى سوف تبحثها مؤتمرات األمم المتحدة فى فيينا على مدى العام الجارى. 

ــرة التضامن االجتماعى الدكتورة غــادة والــى لمنصب  ويأتى اختيار وزي
وكيل السكرتير العام لألمم المتحدة المدير التنفيذى لمكتب األمم المتحدة 
للمخدرات والجريمة ومدير مقر المنظمة الدولية فى فيينا، ليبرز الدور 
الريادى والهام لمصر على الساحة الدولية والعالمية، باإلضافة إلى الثقة فى 
قوة مصر لتقديم ما يخدم مصالح الدول األعضاء، ويحقق أهداف المكتب فى 
مواجهة تحديات الجريمة الُمنظَمة، باإلضافة إلى انتشار المخدرات وظاهرة 

اإلدمان.
ومــن المتوقع أن تضع والــى استراتيجية جديدة مماثلة لالستراتيجية 
الوطنية لمكافحة المخدرات التى كانت قد وضعتها من قبل فى مصر، وقادت 
حملة على مستوى الوطن للتوعية بالمخدرات والوقاية منها بين الشباب 
وقادت برامج مبتكرة إلعادة تأهيل وإعادة دمج األشخاص الذين يعانون من 

اضطرابات تعاطى المخدرات، وعلى مستوى المجتمع.

تبدأ وزارة التضامن فى صــرف المعاشات 
يوم السبت الموافق 1 فبراير، حيث يتم صرفها 
إلــى مجموعة من الدفعات، األولــى عن طريق 
ماكينات الصرف اآللية “A.T.M”، والثانية يتم 
صرفها من جميع منافذ الصرف التابعة للهيئة 

القومية للتأمين االجتماعى بصندوقيها.
وتشكل الوزيرة نيفين القباج، غرفة عمليات 
مركزيه تعمل وفقاً آلليات محددة ترتكز على 
سرعة األداء لمتابعة صرف المعاشات وتذليل 

جميع العقبات أمام أصحاب المعاشات.
ــه يتم تــزويــد ماكينات  ــدت »الـــوزيـــرة« أن وأكـ
الصّراف اآللــى التابعة للهيئة ومكاتب البريد 
و كذلك البنوك بــاألمــوال الــالزمــة و الكافية 

للمواطنين لصرف مستحقاتهم.
وكانت »القباج« قررت صرف جميع معاشات 
يناير 2020 بــصــورة مبكرة اعتبارا مــن اليوم 
األول بدال من اليوم العاشر من خالل البنوك 
وجميع مكاتب البريد وذلك بمناسبة االحتفال 
بأعياد الميالد المجيد؛ تيسيرا على أصحاب 
المعاشات ولقضاء مستلزمات السنة الجديدة 
مع تأكيد عدم انصراف العاملين حتى حصول 
ــصــرف على  آخـــر مــواطــن مــوجــود بــمــنــافــذ ال
مستحقاته المالية ومعاشات شهر يناير 2020 
تنفيًذا لسياسة الدولة فى التخفيف من أعباء 

أصحاب المعاشات. 

يحدث فى جامعة كبرى:

غادة

نيفين

كواليس اإلطاحة بأحالم مسئول كبير بالمحليات فى الوصول لمنصب محافظ
فالشة 8 جيجا تكشف المستور وتصدم ثالثة وزراء يساندونه

ــه، كشفت  ــن اإلطـــاحـــة بـ بــعــد أســابــيــع م
فالشة 8 جيجا، األســرار والكواليس عن 
أسباب إقالة مسئول كبير برتبة لــواء من 
المحليات، واستبعاده نهائيا مــن رئاسة 

مجالس المدن والمراكز التى كانت بمثابة 
نــواة يعده مــن خاللها ثالثة وزراء، يرتبط 

بهم بعالقات شخصية، لتصعيده فيما بعد إلى 
محافظ.

الــقــصــة كــمــا وردت عــلــى لــســان، مــصــدر بحقوق 
اإلنسان، هو من قام باإلبالغ عن المسئول، بالمستندات 
واألدلـــة، الــدامــغــة، والــتــى كانت عــبــارة عــن »فــالشــة 8 
جيجا » واحتوت الفالشة على أكثر من خمس مكالمات 
جنسية وإيحاءات وألفاظ خادشة للحياء، مع موظفة 
ــواء، وكذلك  ــل بــالــوحــدة المحلية الــتــى كــان يرأسها ال
ــس آب، وتسجيل  تضمنت الــفــالشــة، مــحــادثــات واتـ
مكالمات، مع مواطنين بالقرى والمدن التابعة للوحدة 
المحلية واالتفاق مع مواطنين والموافقة والسماح لهم 
بارتكاب مخالفات مبانى، ومنحهم تراخيص البناء تحت 
خطوط وشبكات الضغط العالى، بالمخالفة الصريحة 
للقانون وتعريض حياة الناس والمواطنين لألخطار، 
وكذلك رشاوى مقابل منح تراخيص ألصحاب مصانع 
ومنشآت مخالفة لكل مــواصــفــات البيئة، والتلوث، 
واإلنشاء والسالمة والصحة والمهنية التى تمنعها كل 
قوانين اإلدارة المحلية الحالى وقانون العمل الحالى، 
وقانون البيئة، وتم بالفعل منحهم تراخيص عمل وافتتاح 
مقابل رشاوى مالية وعينية من منتجات هذه المصانع، 

بين المسئول المتورط وعــددا من أصحاب المصانع 
ورجـــال األعــمــال، واستخدامه أفـــراد عليهم عالمات 
استفهام، منهم أمين شرطة مفصول مــن عمله 
بـــوزارة الداخلية لتورطه فــى الحصول على 

رشاوى.
وقــالــت مــصــادر مطلعة، أن المحافظ 
ــد مــســئــولــى حــقــوق اإلنــســان  ــقــى أحــ ــت ال
بالمحافظة، والــذى بــدوره سلّم المحافظ 
فــالشــة 8 جــيــجــا، تــحــتــوى عــلــى مخالفات 
جسيمة ارتكبها مسئول المحليات، مما أدى 
إلى إصــدار المحافظ قــراره الحاسم باإلطاحة 
بمسئول المحليات الذى كان يسخر اإلدارة الهندسية 

بموظفيها لتنفيذ أغراضه ومخالفاته.
المثير أن مسئول المحليات الــمــتــورط، بارتكاب 
المخالفات، لجأ إلى ثالث وزراء، كانوا يدعمونه منذ 
بداية توليه منصب وحدات محلية صغيرة بمحافظات 
الــصــعــيــد، عــلــى أمـــل الــتــدرج والـــوصـــول إلـــى منصب 
مــحــافــظ، لكن الــــوزراء الــثــالثــة، أصابتهم الصدمة 
بعدما علموا بتورطه، فى مخالفات جسيمة بالصوت 
ــوزراء صــادمــا للمسئول  ــ ــصــورة، وأيــضــا جــاء رد ال وال
المتورط، بالتخلى عنه، ألنــه خيب أملهم وجهودهم 
الكبرى التى بذلوها من أجله، وتضييعه فرصة كبيرة 

فى الوصول إلى أعلى المناصب فى اإلدارة المحلية.
ــوا تابعين  ــان يــذكــر أن مــوظــفــى الــمــحــلــيــات الــتــى ك
للمسئول المتورط تقدموا بمذكرة للمحافظ، أكــدوا 
فيها صحة مــا جــاء فــى الفالشة، خاصة فــى تهاونه 
وتعمده السماح بوجود مخالفات مبانى، فى مناطق 
خطرة أسفل خطوط الضغط العالى، وتدنى مستوى 
النظافة وتراكم القمامة بالشوارع والميادين العامة 

والطرق الفرعية بالمدن والقرى التابعة إلدارته.

»الفالشة« احتوت على 
مكالمات جنسية واالتفاق 

على رشاوى وصور 
مخالفات مبانى 

وأثبتت الفالشة هذه الوقائع بالصوت والصورة، التى 
دفعت محافظ اإلقليم التخاذ قرار اإلطاحة بالمسئول 
من منصبه، وإحالته للنيابة اإلدارية والتحقيق فيما هو 

منسوب إليه، ومازالت التحقيقات مستمرة.
وكان محافظ اإلقليم، قد تلقى العديد من الشكاوى 
ضــد المسئول، واتــهــامــات، كثيرة بعالقات مشبوهة 

عقود سنوية تجدد »تلقائيا« مقابل تلميعه فى الصحف والبرامج 

  نسرين إمام

  إسالم خالد

  إيمان عاطف

لمناقشة ورسم مالمح السياسة النقدية

مواعيد اجتماعات مجلس إدارة البنك المركزى فى 2020
تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى، 
والمسئولة عن تحديد أسعار الفائدة، 9 اجتماعات خالل 

عام 2020.
ــاءت مــواعــيــد االجــتــمــاعــات كــالــتــالــى؛ 16الخميس  وجــ
الماضى 16 يناير، و 20 فبراير، و2 أبــريــل، و14 مايو، و 
25 يونيو، و13 أغسطس، و24 سبتمبر، و12 نوفمبر، و24 

ديسمبر.

ويعد استقرار األســعــار هــو الــهــدف الرئيسى للسياسة 
النقدية الذى يتقدم على غيره من األهداف، وبناًء عليه يلتزم 
البنك المركزى المصرى، فى المدى المتوسط، بتحقيق 
معدالت منخفضة للتضخم تساهم فى بناء الثقة وبالتالى 

خلق البيئة المناسبة لتحفيز االستثمار والنمو االقتصادى.
وكان مجلس إدارة البنك المركزى المصرى، أصدر قرارًا 
بتشكيل لجنة السياسات النقدية، برئاسة طــارق عامر 

محافظ البنك المركزى، وتضم نائبى المحافظ و3 أعضاء.
وتتكون لجنة السياسات النقدية، من جمال نجم ورامى 
ــمــركــزى، وتــضــم فى  أبــوالــنــجــا، نــائــبــى مــحــافــظ الــبــنــك ال
عضويتها الدكتور محمد عمران عضو مجلس إدارة البنك 
المركزى- رئيس هيئة الرقابة المالية، والدكتور أشرف 
العرى، عضو مجلس إدارة البنك المركزى، والدكتورة نجالء 

األهوانى، عضو مجلس إدارة البنك المركزى.

االستعانة بأكثر 
من 7 رؤساء 

تحرير و23 صحفيا 
ومعدى برامج و5 

مقدمى برامج 
معروفين

عمال الرعاية المركزة بمستشفيات جامعة كبرى 
يعملون »سماسرة« لحساب كبار األطباء

 صدق أو
ال تصدق

رسم الدخول 2000 جنيه وإكرامية يومية 150 جنيها مقابل االستمرار وتعاطى العالج 



03على المكشوف

ارتفاع نسبة الفقر من 27.8% عام 2015 إلى 32.5% فى 2017 -  2018 

ريف الوجه القبلى يسكن فيه 40.3% من الفقراء بينما يعيش فيه 25.2% من السكان
نسبة الفقر المدقع ارتفعت من 2.9% عام 1999 - 2000 إلى %6.2 

نسب الفقر ارتفعت فى الريف عامة إلى 38.39% وفى المحافظات الحضرية وصلت إلى %26.73
اتساع مساحة الحرمان من الحقوق لتشمل التعليم والصحة والعمل

النساء واألطفال والشباب والمعاقين من أكثر الفئات التى تعانى من اتساع دائرة الحرمان من الحقوق
ارتفاع فى نسب اإلصابة بأمراض سوء التغذية والتقزم والسمنة تحت سن خمس سنوات

العـدد 268
األربعاء  2020/1/22

خريطة الفقر فى مصر
كــمــا نشير إلـــى مــا قــالــه الــرئــيــس أيــضــاً فــى يــوم 
25 ديسمبر 2019، أنــه حريص على خفض أسعار 
منتجات السلع الــتــى تتوالها الحكومة أو الــقــوات 
المسلحة، بما يتناسب مع محدودى الدخل، وليس 
الطبقات المتوسطة.. وقــال الرئيس فى تصريحات 
لرؤساء تحرير الصحف، عقب افتتاح مجمع لإلنتاج 
الحيوانى بالفيوم: األسعار بدأت تنخفض.. لكن لسة 
فيه طبقة كبيرة جدا من شعبنا ظروفها صعبة مهما 
كانت األسعار بتنخفض.. انــت بتقارنا بأنهى سعر؟ 
لمين؟ ليا وليك وللطبقة المتوسطة وال للناس محدودة 
الدخل.. أنا بتكلم عن محدودى الدخل.. ألن أى حد 
يلبى مطلب والده وبيته وحاله.. لكن الغلبان هيعمل 

إيه يعنى؟!!
وفــى 13 يناير الــحــالــى، وجــه الرئيس السيسى، 
خالل اجتماعه مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس 
مجلس الوزراء، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون 
الدولى، بمزيد من االهتمام لمكافحة الفقر وللمناطق 
ــادة األعمال  األكــثــر احتياجاً، والــتــوســع فــى دعــم ريـ
والصناعات المتوسطة والصغيرة لدورها فى توفير 

فرص العمل للشباب وفتح آفاق جديدة لهم.
ونــظــرا ألن الكثير مــن اإلحصائيات والــدراســات 
الصادرة عن جهات حكومية ورسمية مصرية، تؤكد أن 
هناك زيادات كبيرة فى أعداد الفقراء ومعدالت الفقر 
فى مصر، وهــو ما يعنى فشل الحكومات المتعاقبة 
فى تنفيذ تعليمات الرئيس برفع المعاناة عن كاهل 
الــفــقــراء والمعدمين« فقد قـــررت فتح هــذا الملف 
باإلحصائيات واألرقام الرسمية المصرية، وليس من 
خالل تقارير تبثها جهات أو قنوات ومواقع إلكترونية 

معادية لمصرنا الحبيبة.
وفى تصورى الخاص أن هذه األرقــام تعد أبلغ رد 
على عدد من األكاذيب التى تطلقها الحكومة سواء 
فى مؤتمراتها أو بياناتها الرسمية أو فى تصريحات 
الكثير من الوزراء الحاليين أو الذين رحلوا منذ أسابيع 
قليلة حــول نتائج مــا أســمــوه بــاإلصــالح االقتصادى 
فى مصر، والتى ال عالقة لها بما يحدث على أرض 
الواقع، ومما يؤكد ذلك تصريحات الرئيس السيسى 
نفسه التى يؤكد فيها بين الحين واآلخر على ضرورة 
شــعــور الــمــواطــن مــحــدود الــدخــل بثمار ونتائج هذا 

اإلصالح الذى تتحدث عنه الحكومة ليالً ونهاراً.
ــاول فــى الــســطــور القادمة  ــن فــى هــذا الــســيــاق، أت
تفاصيل مــا ورد بأحد األجـــزاء المهمة فــى دراســة 
خطيرة للغاية صـــدرت مــؤخــراً عــن مــركــز األهـــرام 
للدراسات السياسية واالستراتيجية بعنوان: »العدالة 
االجتماعية واإلصالح االقتصادى«، والتى أعدتها  د. 
هويدا عدلى أستاذ العلوم السياسية بالمركز القومى 
للبحوث االجتماعية والجنائية هــذا الجزء المشار 
إليها جاء تحت عنوان: »حالة العدالة االجتماعية فى 
مصر«، وكشف عن ارتــفــاع نسبة الفقر من %27.8 
عام 2015 إلى 32.5% فى عام 2017-2018.. ومن 
الجدير بالذكر أن بيانات مسح الدخل واإلنفاق عام 
2017-2018 تشير إلى االرتفاع المتتالى لمعدالت 
الفقر منذ عام 1999 حتى عام 2017-2018؛ حيث 
كانت نسبة الفقر فى عام 1999 2000- %16.7 ثم 
ارتفعت إلــى 19.6% فى عــام 2004 2005- ثم إلى 
21.6% عــام 2008-2009، وقفزت بشكل أكبر فى 
2010-2011 لتصل إلى 25.2% ثم 27.8% فى عام 

2015-، وأخيًرا 32.5 % فى 2017 2018-. 
أما بالنسبة للفقر المدقع، فقد ارتفعت النسبة من 
2.9% عــام 1999-2000 إلــى 3.6% فى عــام 2004 
2005-، ثم قفزت إلى 6.1% فى عام 2009-2008، 
وعـــاودت فى االنخفاض فى عــام 2010-2011 إلى 
4.8% ثــم 4.4% فــى عــام 2012-2013، ثــم عــادت 
لالرتفاع فى عــام 2015 إلــى 5.3 %، ووصلت وفًقا 

لمسح الدخل واإلنفاق عام 2017 2018- إلى 
.% 6.2

وفى تصورى الخاص أن هذه 
األرقــام الخاصة بـ»الفقر 

المدقع« تكشف بما 
ــدع مــجــاأل  ــ ــ ال ي

ــك أن  ــشــ ــ ــل ــ ل

هناك الماليين من المصريين سقطوا من حسابات 
الحكومة، ولم يتم تقديم أى خدمات لهم، بعكس ما 

تزعمه بيانات الحكومة وتصريحات المسئولين فيها.
وأتــمــنــى أن يــقــوم الــرئــيــس بمطالبة كــل الجهات 
المعنية فى الدولة بضرورة عمل حصر عاجل لهذه 
الفئة الكبيرة من المواطنين المطحونين لبحث كيفية 
تقديم المساعدة والعون لهم، حتى ال نتركهم فريسة 
لبعض الجماعات المتطرفة أو المنظمات المشبوهة 
التى تقوم باللعب جــيــداً فــى هــذه المناطق وتقديم 
المساعدات لهم خاصة فى المناسبات االجتماعية 

واألعياد الدينية.
ــه إذا  ــى أن ــدراســة إل ــارت ال ــرى، أشـ مــن ناحية أخـ
كانت االرتفاعات المتتالية ال تشير إلى فــروق كبيرة 
باستثناء نسبة الفقر فى عام 2017- 2018، فإن توزيع 
الفقر فــى األقاليم الجغرافية يوضح درجـــات أكبر 

من الفروق.. ويمكن التنويه إلى أن التحسن الوحيد 
ــان فيما يتعلق بــريــف الــوجــه القبلى؛  الـــذى حــدث ك
حيث وصلت نسبة الفقر إلى 51.94% فى عام 2017 
2018-، وعلى الرغم من انخفاضها بالمقارنة بعام 
2015، حيث كانت 56.7%، إال إنها تظل األعلى بين 
أقاليم مصر؛ حيث يسكن ريف الوجه القبلى %40.3 

من الفقراء، بينما يعيش فيه 25.2% من السكان.
وأشــارت إلى ارتفاع نسب الفقر فى كافة األقاليم 
الجغرافية خالل العامين األخيرين، فعلى سبيل المثال 
ارتفعت فى الريف عامة من 35.95% فى عام 2015 
إلى 38.39، وفى المحافظات الحضرية حدثت قفزة 
واضحة من 15.11% إلى 26.73%، وكذلك فى حضر 
الوجه البحرى من 9.67% إلى 14.31%، وفى ريف 
الوجه البحرى من 19.71 % إلى 27.29%؛ وذلك فى 
الفترة من عام 2015 حتى عام 2017-2018. ويتضح 

إذًا أن المناطق - الثالث األخيرة شهدت زيادات كبيرة 
فى نسب الفقر.. ويرتبط الفقر بمحددات متنوعة 
مثل؛ كبر حجم األسرة، ومحدودية التحصيل التعليمى، 
ونقص الطعام، والعمل فى القطاع غير الرسمى... 

إلخ.
ومــن الجدير بالذكر، إن مــا يزيد إحــكــام حلقات 
الفقر فى مصر خاصة بالنسبة للفئات األفقر فى 
المجتمع ما يعرف بالفجوة المركبة السابق اإلشــارة 
إليها، فضاًل عن اتساع مساحة الحرمان من الحقوق، 
لتشمل أهم الحقوق األساسية وهى؛ التعليم، والصحة، 
والعمل، مع إدراك طبيعة التفاعالت بين هذه الحقوق، 
فمثاًل؛ تدهور الحالة الصحية للطفل تؤثر بالسلب 
على قــدرتــه فــى التعليم، وفــى المستقبل تؤثر على 
العمل، وهــكــذا.. وتعد كــل مــن؛ الــنــســاء، واألطــفــال، 
والشباب، والمعاقين من أكثر الفئات التى تعانى من 

الفجوة المركبة، واتساع دائرة الحرمان من الحقوق.
وهنا أؤكــد على أهمية وصــول كــل هــذه الحقائق 
ــام للرئيس السيسى، تمهيداً لــوضــع خططا  ــ واألرق
عاجلة لكيفية التعامل معها على وجه السرعة، وعدم 

االكتفاء بما يرد فى   
بــيــانــات الــحــكــومــة أو فــى ردهـــا األســبــوعــى على 
ــردود لــأســف تــكــون مكررة  ــ الــشــائــعــات، ألن هــذه ال
وبــالــذات األلــفــاظ والصياغات مما يجعل الكثيرون 
يتصورون أنها أخبار قديمة وليست حديثة، وبالتالى ال 

يهتمون بقراءاتها. 
وعــلــى الــمــســتــوى الــصــحــى، يشير تحليل الــوضــع 
السكانى لعام 2016 إلــى أنــه على الرغم من حدوث 
ــوالدة، إال  تحسن ملحوظ فى تغطية الرعاية قبل الـ
ــفــوارق اإلقليمية ال تـــزال كبيرة نسبًيا؛ حيث  أن ال
تنخفض نسب الحصول على هــذه الرعاية من %91 

فى المحافظات الحضرية إلى 73% فى ريف الوجه 
القبلى، ونفس الوضع ينطبق على فحوصات ما بعد 
الـــوالدة، واســتــخــدام وســائــل تنظيم األســـرة؛ فمازال 
النساء فى ريف الوجه القبلى األقل استخداًما لهذه 
الوسائل، واألكثر إنجابًا، واألقل حصواًل على الرعاية 

بعد الوالدة.
أما بالنسبة لأطفال، فإن نسبة األطفال الفقراء 
فــى مصر تبلغ 29.5% وفــًقــا لتقرير الفقر متعدد 
األبعاد الذى صدر عام 2017، وهى تقترب من نسب 
الفقر النقدى لأطفال، والتى وصلت إلــى 28% فى 
عام 2015؛ وذلك وفًقا لنتائج بحث الدخل، واإلنفاق، 
واالستهالك الــصــادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة 

العامة واإلحصاء. 
وفى هذا السياق كشف تقرير »فقر األطفال متعدد 
األبــعــاد« أنــه على الــرغــم مــن أن العقدين األخيرين 
شهدا تقدًما فــى بعض الــمــؤشــرات مثل؛ الحد من 
وفيات األطــفــال، والنفاذ للتعليم األســاســى، والحد 
من فجوة النوع فى االلتحاق بالتعليم، إال أن هناك 
مؤشرات حدث فيها تدهورا بسبب ارتفاع نسبة الفقر 
فى مصر؛ فهناك ارتفاع فى نسب اإلصابة بأمراض 
ســوء التغذية، والــتــقــزم، والسمنة تحت ســن خمسة 
ســنــوات.. ويــقــاس حــرمــان األطــفــال وفــًقــا لمؤشر 
الفقر متعدد األبعاد، استناًدا على؛ التغذية، 
ــخــدمــات الــصــحــيــة، والــمــاء النقى،  وال
والصرف الصحى، والتعليم، والحماية.

وتتمثل المشكلة فــى أن حــرمــان 
األطفال من واحدة أو اثنين أو أكثر من 
هذه االحتياجات معناها انتقال الفقر 
لأجيال القادمة.. وفــى إطــار النسبة 
الكلية لأطفال الفقراء السابق اإلشارة 
إليها، فإنه يوجد حرمان من عنصرين 
أو أكثر لــدى األطــفــال تحت سن خمسة 
سنوات بنسبة 37.1%، تقل هذه النسبة 
للفئة العمرية مــن 5 إلــى 11 سنة إلى 
27.2%، وإلــى %23.8 فى الفئة العمرية 
من 12 إلى 17 سنة.. كما أن النسبة ترتفع 
لدى أطفال المناطق الريفية إلى %42.8 
ـــ%24 فــى الــحــضــر.. كــمــا يتركز  ــ مــقــارنــة ب
تقريًبا نصف األطفال الفقراء فى ريف الوجه 
القبلى.. والحقيقة أن الوضع الصحى المرتبط بنقص 
الغذاء لأطفال دون سن الخامسة مثير للقلق خاصة 
فى الوجه القبلى.. ويقاس سوء التغذية لأطفال دون 
سن الخامسة باستخدام مــؤشــرات مختلفة تشمل؛ 

التقزم، والهزال، ونقص الوزن، وفقر الدم، وغيرها.
وبــعــد أن استعرضنا كــل هــذه الحقائق المثيرة 
ــدراســات  والــخــطــيــرة، أتــمــنــى أن تــكــون مــثــل هـــذه ال
الرسمية الواقعية والجادة تحت يد الرئيس السيسى، 
وأال يكتفى بقراءة بعض التقارير التى تقدم إليه وتكون 
لأسف »مــضــروبــة« ومليئة بــأرقــام وإحصائيات ال 
عالقة لها بالواقع، وتقدم للرئيس معلومات منقوصة 

عن المعاناة التى يعيشها المصريون حالياً.
كما أرجو أن يتابع الرئيس بنفسه المبادرات التى 
أطلقها لخدمة المواطنين خاصة فى قطاع الصحة، 
وأال يكتفى بما تقدمه وسائل اإلعــالم عن نجاحها 
الباهر الذى حققته، ألن الواقع يؤكد أنها رغم صدق 
نواياها لم تحقق الهدف المطلوب منها بالشكل الذى 

يتمناه الرئيس ويحلم به المصريون .
كما أحــذر الرئيس مما يسمى بـ»تستيف األوراق« 
فى التقارير المقدمة إليه ألن تدهور أحــوال الناس 

يفوق بكثير مما يتخيله الكثيرون.
ولــعــل أبـــرز األدلـــة على ذلــك مــا تــقــوم بــه وسائل 
ــة« مــن تقديم صــورة  ــمــوازي اإلعـــالم »الحكومية وال
خاطئة عن التطورات الكبيرة التى حدثت فى مجال 
تــطــويــر الــعــشــوائــيــات ويــســتــشــهــدون عــلــى ذلـــك بما 
حدث فى منطقة األسمرات وعــدد محدود جــداً من 
العشوائيات، ويزعمون أنــه سيتم قريباً االنتهاء من 
تطوير العشوائيات على مستوى الجمهورية رغم أن 
هناك أكثر من 1000 منطقة عشوائية بالمحافظات 
لم تمسها يد التطوير المزعوم، بل أؤكد أن هناك قرى 
كبيرة يتجاوز سكانها الثمانين ألف نسمة وتعانى من 
انهيار الخدمات خاصة فى مجاالت الطرق والصرف 

الصحى ومياه الشرب.. الخ.
ولــذلــك أقــتــرح عــلــى الــرئــيــس السيسى أن يقوم 
باختيار مجموعة من المعاونين ينتمون لجهات يثق 
فيها وفى مقدمتها القوات المسلحة والرقابة اإلدارية، 
تــكــون مهمتها تــقــديــم تــقــاريــرا صحيحة لمؤسسة 

الرئاسة وتكشف الحقيقة للرئيس بال تهويل أوتهوين.
ويــكــون مــن بين مــهــام هــذه المجموعة متابعة 
تنفيذ ما تصدره الجهات الرقابية خاصة جهاز 
المحاسبات مــن تقارير يتجاوز عــددهــا المئات 

سنويا دون أن يتم االلتفات إليها 
أو التعامل مع ما تكشفه بشكل 
جــاد ومحترم لتفعيل مطالبات 

وتأكيدات الرئيس الدائمة 
ــة الــفــســاد  ــاربـ ــحـ عـــلـــى مـ
والــفــاســديــن ومحاسبتهم 
على جرائمهم فى حق المال 

والصالح العام.

تؤكد التصريحات التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى أنه يشعر بمعاناة الماليين 
من الفقراء ومحدودى الدخل فى مصر، وكثيرا ما طالب الحكومة وكلفها بضرورة بذل 

أقصى الجهد لرفع المعاناة عن هؤالء المطحونين الذين يمثلون الغالبية العظمى من 
الشعب المصرى.

وهنا نستشهد بما قاله الرئيس فى 30 سبتمبر 2019 على صفحته الرسمية بموقع التواصل 
فيسبوك2019: »فى إطار متابعتى لكل اإلجراءات الخاصة بدعم محدودى الدخل فإننى أتفهم 

موقف المواطنين الذين تأثروا سلبـًا ببعض إجراءات تنقية البطاقات التموينية وحذف بعض 
المستحقين منها.. أقول لهم اطمئنوا ألننى أتابع بنفسى هذه 

اإلجراءات، وأؤكد لكم أن الحكومة ملتزمة تمامًا باتخاذ ما يلزم 
للحفاظ على حقوق المواطنين البسطاء وفى إطار الحرص على 

تحقيق مصلحة المواطن والدولة.. #تحيا_مصر«.

محمد طرابيه يكتب:

أتفهم موقف المواطنين الذين تأثروا سلبـًا 
ببعض إجراءات تنقية البطاقات التموينية 

حريص على خفض أسعار منتجات السلع بما يتناسب مع محدودى الدخل

أطالب الحكومة بمزيد من االهتمام لمكافحة الفقر وللمناطق األكثر احتياجًا

لسة فيه طبقة كبيرة جدا من شعبنا ظروفها 
صعبة مهما كانت األسعار بتنخفض 2

السيسى:

أتمنى أال يكتفى الرئيس بقراءة بعض التقارير التى 
تقدم أرقاما وإحصائيات ال عالقة لها بالواقع 

أرجو أن يتابع الرئيس بنفسه المبادرات التى أطلقها 
لخدمة المواطنين خاصة فى قطاع الصحة 

هناك أكثر من 1000 منطقة عشوائية لم تمسها يد التطوير 3
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فى ذكراها 
التاسعة

باألسماء.. الملفات السوداء 
لمشاهير ثورة 25 يناير

فى البداية نؤكد على أن هذا الملف ال يستهدف الهجوم على ثورة 25 يناير، التى تعد 
إحدى الثورات الشعبية فى تاريخ مصر الحديث والمعاصر، ولكنها اختطفت من جانب 

بعض الجماعات الدينية وفى مقدمتهم جماعة اإلخوان اإلرهابية وبعض الحركات 
السياسية.

ولذلك نحاول الكشف عن حقيقة عدد من رموز هذه الثورة التى نص دستور مصر 
الصادر فى 2014 على احترامها وعدم التقليل منها.

ننشر هذا الملف تزامنًا مع الذكرى التاسعة للثورة، وهى المناسبة التى جددت الجدل 
حول حقيقة تلك الثورة وهل كانت مؤامرة مدفوعة األجر أم ثورة شرفاء أطاحت بنظام 

فاسد واعترف بها الدستور الذى أقسم عليه الرئيس الحالى عبدالفتاح السيسى.
وعلى ذكر الرئيس نعلم أن تصريحاته حول أحداث 2011 كثيرًا ما تظهر عدم رضاه 

عن الفوضى التى كان مخطًطا لها أن تعم البالد، والتى يعلم هو تفاصيل التخطيط لها 
وصناعتها بوصفه رجل مخابرات، ولعل تصريحات السيسى الغير راضية عن الثورة 

وراء ثورة أخرى مكتومة تفجرت داخل بعض رموز وقيادات حركة يناير 2011، وأدت 
إلى خروج بعضهم فى تظاهرات وإطالق بعضهم تصريحات غير مسئولة أودت بهم إلى 

السجون أو دفعتهم للهروب، فيما لم ينكر آخرون الجانب الغير برئ للثورة واعترفوا 
بأن بعض قياداتها تلقوا تموياًل خارجيًا، وسارعوا إلى االنشقاق عن الحركات الثورية 

التى حامت حولها الشبهات، وكان أبرز هؤالء النائب الحالى طارق الخولى الذى انشق 
عن حركة 6 أبريل وأسس جبهة أخرى وهو حاليًا عضوا بارزا بمجلس النواب، يمارس 

السياسة كمؤيد وداعم للدولة المصرية ترشح على قائمة ائتالف األغلبية »دعم 
مصر«.

وتضم قائمة الثوار شخصيات أخرى آثرت االبتعاد عن الساحة السياسية والعودة إلى 
حياتهم الخاصة وأبرز هؤالء الطبيب أحمد حرارة الذى فقد عينه األولى فى ثورة يناير 
والثانية فى أحداث محمد محمود، وبعدها تزوج طبيب األسنان ويعيش حياة هادئة.
وعلى ذكر الزواج تندر اإلعالمى توفيق عكاشة فى حلقات سابقة على القيادات الثورية 

خاصة النسائية موضحـًا أنهم كانوا عاملين الثورة عشان يتجوزوا، حيث تزوجت نوارة نجم 
وإسراء عبدالفتاح ونورهان حفظى وأحمد دومة وعالء عبدالفتاح ومنال بهى الدين حسن 

وغيرهم عقب الثورة، إال أن الزواج لم يمنع غالبيتهم من مواصلة العمل السياسى.

 إيمان بدر

فضائح البرادعى من أيام السادات 
وكيسنجر إلى الصفقة مع إخوان رابعة

عمرو حمزاوى لعب دور المحلل 
فى دستورية وبرلمان اإلخوان 

وحاليـًا يدافع عن حقوق المثليين

وائل غنيم.. »أيقونة الثورة« 
أعلن أنها حركة ساذجة وخاطئة 

تسببت فيما وصلت إليه البالد
قدم الدكتور محمد البرادعى نفسه بوصفه 
ــه الحجر الــذى  ــورة 25 يــنــايــر، وأنـ أيــقــونــة ثـ
ــدة، وهــز عــرش نظام  ــراك ألقى فــى المياه ال
مــبــارك ودق بيده على المسمار األخــيــر فى 
عــرش نــظــامــه، ولــكــن مــاال يعرفه الكثيرون 
أن البرادعى فى األصــل كــان جــزء من نظام 
السادات الذى جاء نظام مبارك كامتداد له، 
حيث عينه الرئيس السادات مساعدا لوزير 
خارجيته إسماعيل فهمى، وشارك البرادعى 
فى المفاوضات التى أدت إلى اتفاقية كامب 
ديفيد، وخالل لقاء وزير الخارجية األمريكى 
ــســادات أوصـــاه  ــال ــذاك هــنــرى كيسنجر ب ــ آن
باالهتمام بالبرادعى ألنه نموذج للدبلوماسى 

الذى تريده الواليات المتحدة األمريكية.
ــكــا كــان  ــذى تـــريـــده أمــري ــ ــه الـــرجـــل ال ــ وألن
مرشحها لــرئــاســة الــوكــالــة الــدولــيــة للطاقة 
الذرية فى مواجهة السفير المصرى محمد 
شــاكــر، ألن األخــيــر كانت لــه مــواقــف رافضة 
للمفاعل الــنــووى اإلسرائيلى ديمونة، ولعب 
البرادعى الــدور الذى كان منوط به وتسببت 
تقاريره فى االحتالل األمريكى للعراق، وبداية 
ــدول العربية الــذى مــازالــت تتداعى  انهيار ال

واحدة تلو األخرى.
وحينما قــرر البرادعى الــعــودة إلــى مصر، 
أو تقرر له العودة استعدادا النــدالع أحــداث 
يناير، كان مقرراً أن يكون هو مرشح رئاسة 
الجمهورية الذى تدعمه جماعة اإلخوان عقب 

سقوط مبارك، ولكن قامت مراكز األبحاث 
األمــريــكــيــة بــاســتــطــالعــات رأى حــصــل فيها 
البرادعى على نسب متدنية للغاية، ومــن ثم 
تــراجــع عــن ترشيح نفسه ودفــعــت الجماعة 

بخيرت الشاطر واالستبن محمد مرسى.
ثم عــاد البرادعى ليقدم نفسه فى صورة 
المعارض لنظام اإلخــوان من خــالل تأسيس 
جبهة اإلنــقــاذ التى ضّمت حمدين صباحى 
وعــمــرو مــوســى وغــيــرهــم، ولـــم تتمكن تلك 
الــجــبــهــة مــن رفـــع ســقــف مطالبها إلـــى حد 
إسقاط نظام اإلخوان، ولكنها اكتفت بمعارضة 
ــورة الشعب  كرتونية، وحتى حينما نجحت ث

المصرى فــى اإلطــاحــة بنظام اإلخـــوان، وتم 
تعيين الــبــرادعــى نــائــبــاً لرئيس الجمهورية 
المؤقت المستشار عدلى منصور، كــان هو 
همزة الوصل بين قيادات اإلخوان المعتصمين 
فــى مــيــدان رابــعــة الــعــدويــة ومــيــدان النهضة 
وبين الــخــارج، حيث استغل منصبه للضغط 
على الدولة المصرية وتأجيل فض االعتصام 
اإلرهــابــى المسلح، تمهيداً إلعـــالن حكومة 
مــوازيــة مــن مــيــدان رابــعــة تعترف بها الــدول 
المعادية لمصر ولنظام ثورة 30 يونيو، وحينما 
أصرت الجهات األمنية والمخابرات على فض 
االعتصام لخطورة اإلعالن عن تلك الحكومة 
الموازية ومايتبعه من فوضى، هــرب البوب 
تاركاً خلفه حزب الدستور الــذى أسسه يعج 

بالصراعات واالنشقاقات.
ــرادعــى يــنــفــث ســمــومــه ويبث  ــب ــازال ال ــ ومـ
األكاذيب من مقر إقامته بالنمسا عبر تدويناته 
على موقع التواصل االجتماعى »تويتر«، حيث 
أطلق مصطلحات من نوعية االختفاء القسرى 
لما أســمــاهــم الــشــبــاب المعتقلين وتبين أن 
هؤالء هربوا إلى سوريا وتركيا وتم تجنيدهم 

ضمن عناصر تنظيم داعش اإلرهابى.
أما أطرف ما قيل عن البرادعى فكان على 
لسان والدته التى قــررت فجأة أن تخرج عن 
صمتها وتعلن أن ابنها كان أحق بالرئاسة من 
السيسى، فقوبلت بعاصفة من التحفيل والتندر 

والسخرية على صفحات السوشيال ميديا.

ارتــبــط اســم الــدكــتــور عــمــرو حــمــزاوى بعمله كــأســتــاذ للعلوم 
السياسية فى معهد كارنيجى، وهــو أحــد المعاهد التى وضعت 
ــدول، ومــن  ــ ــاط األنــظــمــة الــعــربــيــة وتــقــســيــم الـ مــخــطــطــات إســق
ــان فــتــرة ثــورة  ثــم حــيــن لــمــع نجمه عــلــى الــســاحــة السياسية إبـ

يناير 2011 ومابعدها لــم ينكر عالقته بجماعة 
اإلخوان اإلرهابية رغم أفكاره الليبرالية 
الــمــتــحــررة، ولــكــنــه كـــان أحـــد الــوجــوه 
الليبرالية التى استخدمها اإلخــوان 
لتجميل وجه دولتهم وتمرير دستورهم 
وقــوانــيــنــهــم، حــيــث كـــان عــضــواً فى 
اللجنة التى وضعت دستور 2012، 
الــمــعــروف بــدســتــور اإلخــــوان والــتــى 
ترأسها المستشار حسام الغريانى، 

وكافئه اإلخــوان على أداء دور المحلل 
فــى هـــذه الــلــجــنــة، بـــأن ســانــدوه فى 
انتخابات مجلس الشعب ليصبح 
ــرة مــصــر الــجــديــدة،  ــ نــائــبــا عــن دائ

وقــرر الرجل أن يرد لهم الجميل بأن 
تقدم بقانون العزل السياسى لمنع ترشح 

عمر سليمان وأحمد شفيق فى مواجهة مرشح 
اإلخوان.

ثم سافر للخارج عقب إسقاط نظام محمد مرسى، علماً 
بأن »حمزاوى« كان يقدم نفسه باعتباره أحد المعارضين لإلخوان 
وكان قيادياً فى جبهة اإلنقاذ البرادعاوية، ولكن على ما يبدو أدرك 
فيلسوف السياسة أن اللعبة قد انتهت فطار إلى ألمانيا ليعود من 
حيث أتــى، وحالياً يكتفى الدكتور عمرو بالهجوم على مصر من 
الخارج عبر صفحات التواصل االجتماعى، فتارة يدافع عن حقوق 

المثليين وتارة أخرى يصف مصر بأنها بلد االعتقاالت.

»رجع وياريته مارجع«، تنطبق هذه العبارة على وائل غنيم أيقونة 
ثورة 25 يناير ومؤسس صفحة »كلنا خالد سعيد«، الذى كان قد 
غادر البالد إلى الواليات المتحدة األمريكية فى أعقاب ثورة 30 
يونيو التى أسقطت مرسى، بالرغم من أنه هو اآلخــر كان يزعم 
عدم رضاه عن سياسات نظام اإلخوان، والغريب أن »غنيم« ظهر 

فى فيديو تداوله نشطاء مواقع التواصل االجتماعى حليق 
الرأس والحواجب وعارى الجسد، ولم ينكر أنه 

يعانى من حالة اكتئاب شديد كادت تودى به 
إلى االنتحار حزنا على البالد.

وهو تصريح بدا متناقضا مع تأكيده 
ــه يحترم الــرئــيــس عبد الفتاح  على أن
السيسى ويــرى أنــه رجــل يحمل الخير 
بداخله، وواصل »غنيم« تناقضاته بأن 
دعـــا السيسى إلـــى االعـــتـــذار ألرمــلــة 
محمد مرسى ألنها سيدة فقدت زوجها 
ونجلها خالل أيام قليلة، وبالرغم من 
تعاطفه مع زوجة مرسى ولكنه وجه 
انــتــقــادات عنيفة لــقــيــادات جماعة 
اإلخــوان سواء الهاربين فى الخارج 
أو حتى المسجونين رغم أنه طالب 

الدولة باإلفراج عنهم.
أما المفاجأة المدوية فكانت هجوم 

مفجر الثورة ليس فقط على نشطائها، حيث 
انتقدهم انتقادات عنيفة وسمى بعضهم بــاالســم، ولكنه أيًضا 
هاجم الثورة ذاتها وقال إنها قامت على تصورات ساذجة وتحركات 
ــاع الــبــالد، الــتــى من  خاطئة، وهــى السبب فيما آلــت إلــيــه أوضـ
المفترض أنــه غير راض عنها وأصيب بسببها باالكتئاب وكان 

مقباًل على االنتحار.

صحيفة سوابق عالء عبدالفتاح من »مبارك« إلى »السيسى« مرورًا بـ»مرسى«
ارتبط إســم الناشط والــمــدون عــالء عبدالفتاح 
بالسجون منذ بداية ظهوره على المسرح السياسى، 
وبالتحديد من أواخــر عهد الرئيس األسبق حسنى 
مبارك، وفى عام 2006 أثناء إحدى وقفات استقالل 
القضاء التى كانت تنظم برعاية جماعة اإلخوان، تم 
إلقاء القبض على عالء مع 10 آخرين من المدونين 
والنشطاء، مما أدى إلى انــدالع احتجاجات داخل 
ــارج مــصــر، وتأسست مــدونــة جــديــدة عنوانها  وخـ

»الحرية لعالء«.
وفى أعقاب ثورة يناير وبالتحديد فى 30 أكتوبر، 
2011، قــررت النيابة العسكرية فــى مدينة نصر 
حبس عالء على ذمة التحقيق لمدة 15 يوماً، على 
خلفية اتهامه بالتحريض واالشــتــراك فى التعدى 
على أفراد القوات المسلحة وإتالف معدات تخص 

القوات المسلحة والتظاهر والتجمهر وتكدير األمن 
والسلم العام فى أحــداث ماسبيرو، والتى أسفرت 

عن مقتل أكثر من 25 مواطن.
ــان فــتــرة حــكــم مــحــمــد مــرســى وجــمــاعــة  ــ ــا إب أمـ
اإلخــوان فلم يكن لعالء نشاط معارض لهم، ولكنه 
خضع للحبس على خلفية إتهامه وشقيقته باقتحام 
المقر االنتخابى للمرشح السابق أحمد شفيق، 
ورغم تنازل األخير عن البالغ إال أن عالء تم حبسه 

وأضربت والدته عن الطعام، حتى تم اإلفراج عنه.
وبمجرد رحيل اإلخــوان، وفى 28 نوفمبر 2013 
ألــقــى القبض عليه مــن جــديــد بتهمة التحريض 
على التظاهر ضد الدستور الجديد أمــام مجلس 
الشورى، ثم أصدرت المحكمة حكمها بسجنه لمدة 

خمس سنوات بتهم التظاهر بدون تصريح.

أحمد ماهر.. من فيلال ممدوح حمزة إلى ماليين الشيخة موزة
ــد مــؤســســى حــركــة 6 أبــريــل،  ــ هـــو أح
وتبنت فكرة إسقاط نظام حسنى مبارك، 
وتــعــرضــت الــحــركــة لكثير مــن االتــهــامــات 
جميعها تــدور حــول التخوين والعمالة 
والتدريب فى صربيا والتمويل من منظمات 
خارجية مثل فــريــدوم هــاوس وأكاديمية 
التغيير القطرية، وفيما يتعلق بماهر 
تحديًدا اعترف المهندس ممدوح حمزة 
أحــد قــيــادات الــثــورة ذاتــهــا أن أحمد كان 
يعمل عنده كمهندس مبتدئ فى مكتبه، 
ومنحه حمزة إحدى فيلالته لتكون مقًرا 
لحركة 6أبريل ولكنه فوجئ بتكرار رحالت 
»ماهر« إلى الخارج، وظهور عالمات الثراء 

المفاجئ عليه، كما أدى تدفق الماليين 
القطرية على قيادات الحركة إلى انشقاق 
بعض أعضائها الوطنيين، أعلنوا وقتها 
عن قلقهم من التمويل الذى تتلقاه بعض 

القيادات فى جبهة ماهر.
ولـــم يخفى مــؤســس 6 أبــريــل عالقته 
ــوان اإلرهابية، حيث أعلن  بجماعة اإلخ
دعــمــه لترشح اإلخــوانــى محمد مرسى 
ووقــف خلفه فى مؤتمر فندق فيرمونت 
ــوط »مـــرســـى« وفــى  ــق ــد س ــع الــشــهــيــر، وب
ديسمبر 2013 حكم على ماهر بالسجن 
3 سنوات و50 ألــف جنيه غــرامــة، بتهمة 

التظاهر بدون ترخيص.

أحمد دومة.. حرق المجمع العلمى واعترف بخطف وقتل الضباط والجنود
حتى أصــدقــاء أحمد دومــة المقربين 
يصفونه بأنه أكثرهم تطرًفا وعنًفا فى 
ــو الـــذى لــم يخجل مــن نشر  ثــوريــتــه، وه
صوره إبان حرق المجمع العلمى فى أحداث 
محمد محمود عقب ثورة يناير، بل وكان 
الوحيد الــذى أعلن صراًحة أنها لم تكن 
ثــورة سلمية وأنــه كان يخطط مع زمالئه 
لخطف وقــتــل بعض الــضــبــاط والجنود 

وأخذهم رهائن فى ميدان التحرير.
وحوكم »دومة« فى قضية أحداث مجلس 

الــــوزراء بتهمة حــرق المجمع العلمى، 
كما واجــه العديد من التهم حيث هاجم 
ــان فــتــرة حكمه،  المجلس العسكرى إبـ
ومــارس العنف فى التظاهرات المناهضة 
ــوان فـــى مــحــيــط مــكــتــب اإلرشــــاد  ــإخـ لـ
بالمقطم، كما سخر مــن القضاء خالل 
إحــدى الجلسات وانتقد القاضى أثناء 
نــطــقــه بــالــحــكــم عــلــيــه، لــيــصــل مجموع 
األحكام الصادرة ضده إلى 31 عاًما وغرامة 

تصل إلى أكثر من 17 مليون جنيه.

إسراء عبدالفتاح.. من مايوه الغردقة إلى السجن
ــاح الــنــاشــطــة  ــفــت ــدال ــعــد إســـــراء عــب ت
الوحيدة التى حينما سؤلت عن مصدر 
الثراء الذى ظهرت معالمه عليها، قالت 
ــة بــإحــدى  ــاحــث ــا تــعــمــل صــحــفــيــة وب ــه أن
ــن ثــم تجد  ــخــاصــة، ومـ الــمــؤســســات ال
حرًجا فى أن تخلع الحجاب وتنشر على 
صفحتها الشخصية صــورهــا بالمايوه 

على شواطئ الغردقة.
ــراء إطـــالق التصريحات  وواصــلــت إسـ
الــهــجــومــيــة والــتــحــريــضــيــة ضــد الــنــظــام 

الحالى، وعلى خلفية ذلــك قــررت نيابة 
أمــن الــدولــة العليا مــؤخــًرا حبسها على 
ذمــة التحقيق معها فــى اتــهــامــات تتعلق 
باالنضمام إلــى جماعة محظورة، ونشر 
أخبار كاذبة، وتضم القضية ذاتها بعض 
النشطاء والمعارضين اآلخرين ومن بينهم 
المحامية الحقوقية ماهينور المصرى، 
والــقــيــادى بحزب الدستور خالد داوود، 
واألكاديميين حسن نافعة وحازم حسنى، 

وجميعهم من رموز ثورة يناير.
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الخطة تتضمن تشكيل مجلس إلدارة وزارة السياحة من وكالء وزارة جميعهم »أثريون« 

خطة »العنانى« لإلطاحة بـ23 قيادة من قطاع السياحة
قام بتهميشهم وينحاز لوزارة اآلثار

بالمستندات.. »باب النجار مخلع«

كشفت مصادر داخــل قطاع السياحة، أن 
الدكتور خالد العنانى وزير السياحة واآلثار 
ــة، ودمــج  ــوزاريـ منذ توليه هــذه الحقيبة الـ
ــار والسياحة فى حقيبة واحــدة  وزارتـــى اآلث
يتحيز لآلثار، ال يولى أى اهتمام بالسياحة، 
بداية من اختيار مكتبه لــلــوزارة بمقر وزارة 
اآلثار بحى الزمالك، كما أن طاقم مكتبه كله 
أيضاً من وزارة اآلثار التى كان وزيرا لها، قبل 
عملية الــدمــج، وأصــبــح مــديــرو مكتب وزارة 
السياحة كما هم فى مقرهم بمبنى السياحة 

بحى العباسية.
ــارت المصادر إلــى أن قــيــادات وزارة  وأشـ
السياحة حاليا فى حالة تهميش وصلت إلى 
درجــة التجميد، وهــذا تفسير واضــح لعدم 
استطاعتهم القيام بأى أنشطة سياحية على 
الرغم من أن الموسم السياحى من المفترض 
أن يكون فى أعلى مستوياته فى فصل الشتاء 
السيما السياحة الــقــادمــة مــن دول أوروبـــا 
الغربية والشرقية، لكنها وصلت إلــى أدنى 
مستوياتها منذ بــدايــة شهر يناير ونسبة 
االشغاالت فى الفنادق تراجعت إلى 40 % فى 

شرم الشيخ والغردقة 50 % والقاهرة 35 %.
وأرجعت المصادر تراجع نسبة كبيرة من 
الرحالت السياحية من دول أوروبا الشرقية 
والغربية، إلى أن حمالت الدعاية السياحية 
ضمن خطة ٢0١٩ - ٢0٢0 التى كانت قد 
تم اعتمادها فى عهد الوزيرة رانيا المشاط، 
تم تجميدها بشكل شبه تام، ولم يتم تنظيم 
ــذى  أى رحــــالت مــنــذ الــتــعــديــل الـــــوزارى ال
 أسند للدكتور خالد عنانى وزارة السياحة

بجانب اآلثار.
كما كشفت الــمــصــادر، أن التحيز لقطاع 
اآلثــار على حساب السياحة، وصــل إلــى أن 
يكون عدد البيانات الصحفية الصادرة فيما 
يخص قــطــاع اآلثـــار منذ اســنــاد الــوزارتــيــن 
لخالد عنان، حوالى 43 بيانا منذ اإلعالن عن 
التعديل الـــوزارى فى ٢٢ ديسمبر الماضى، 
مقابل 5 بيانات لــوزارة السياحة، وهو معدل 
ضئيل جدا وهزيل ال يتناسب على اإلطالق 
مــع أهمية قــطــاع الــســيــاحــة..الفــتــة إلــى أن 
وزارة السياحة قبل الدمج كان متوسط عدد 
البيانات الصحفية حوالى 60بيانا فى الشهر 

بمعدل بيانين كل يوم.
ــت عــلــى صــدق  ــل ــمــصــادر دل الــمــثــيــر أن ال
اتهاماتها للوزير بمحاوالت التحيز لقيادات 
قطاع اآلثــار على حساب قيادات السياحة، 

أن الوزير أصدر قرارا سريا ما زال فى أدراج 
مكتبه وسيظهر فى الوقت المناسب لإلعالن 
عــن تعيينات جــديــدة فــى قــطــاع السياحة 
ــوزارة السياحة واآلثـــار، ضمن خطة  التابع ل
اإلحالل والتجديد، وهذا نص الفقرة األولى 
من القرار »حاجة الهيئة لشغل وظيفة نائب 
رئيس هيئة تنشيط السياحة إضافة إلى 5 
رؤســاء قطاعات وإدارة مركزية و١7 مدير 
ــه يراعى  عــام« وتضمنت الفقرة الثانية »أن
أنه يحق لغير العاملين بالهيئة التقدم لتلك 

الوظائف«.
وأكــدت أن الفقرة الثانية هى سر الخطة 
حيث سيتم الدفع بقيادات اآلثار لتولى هذه 
الــوظــائــف، وسيكونوا محل اختيار اللجنة 

المشكلة للتعيين.
وأضــافــت المصادر أن الــوزيــر قــرر تغيير 

ــاء القطاعات بالسياحة، وهم  جميع رؤسـ
ــفــنــادق، وقــطــاع  قــطــاع الــشــركــات وقــطــاع ال
األمانة، وهيئة تنشيط السياحة.الفتة إلى أنه 
سيقوم بتغيير مسمى هيئة تنشيط السياحة 
إلى هيئة التنشيط السياحى واألثرى، سيكون 
مهامها تعريف السياح األجــانــب بالمناطق 
األثرية، وهو ما يعتبر تغيير جوهرى ألهداف 
وظيفة ومــهــام الهيئة األســاســى وهــو جلب 
الــمــزيــد مــن الــســيــاحــة، وانــعــاشــهــا ووضــع 
الخطط والــبــرامــج السياحية الــتــى تجذب 
الــســيــاح وتفضيلهم للمقاصد السياحية 

المصرية عن غيرها.
وفــى ذات السياق أعــربــت جميع قيادات 
السياحة عن استياءها الكبير من تهميشهم، 
واختيار الــوزيــر ألن يكون مكتبه األساسى 
ــار،  ــ ــام وزارة اآلث وهــيــئــة مكتبه بـــديـــوان عـ
واالكتفاء بزيارات قليلة ومحدودة لمقر وزارة 
السياحة بالعباسية، األمــر الــذى شعروا فى 
ظله بأن دورهم انتهى فى القطاع السياحى، 
والــتــأكــيــد على خطة تجميدهم وتحويلهم 
لمجرد موظفين، فى إدارة من إدارات الوزارة 
بعد أن كــانــت وظيفتهم اإلدارة المركزية 

لشئون مكتب وزير السياحة.
ولفتت المصادر إلــى أنــه مع تهميش دور 
أعضاء هيئة مكتب وزارة السياحة القديم، تم 
إلغاء الكثير من الحوافز والمكافآت ومكافآت 
الجهود غير العادية، التى كانت تصرف لهم 
يوم ١0 يناير الجارى، والتى لم تصرف لهم 
حتى اآلن على الرغم من تقدم اإلدارة المالية 
بقطاع السياحة بمذكرة صــرف للوزير فى 
أول يناير ٢0٢0 ولم يتم اعتمادها حتى اآلن، 
فى الوقت الذى كان ال يستغرق اعتمادها قبل 
التعديل الوزارى أكثر من ساعات زمن قليلة..

للتوصل التفاق شامل حول ملء سد النهضة 

وزراء الخارجية والموارد 
المائية لمصر والسودان وإثيوبيا 

يجتمعون فى واشنطن

يعقد وزراء الخارجية والموارد المائية لمصر والسودان 
وإثيوبيا برئاسة وزير الخزانة األمريكية ستيفن منوشن 
وبحضور رئيس البنك الدولى، اجتماع وزارى فى واشنطن 
خالل الفترة ٢٨- ٢٩ يناير ٢0٢0 للتوصل التفاق شامل 
حــول قــواعــد مــلء وتشغيل ســد النهضة، على أن يسبق 
االجتماع الــوزارى إجــراء مشاورات بين الخبراء الفنيين 
والقانونيين بــالــدول الــثــالث بمشاركة ممثلى الــواليــات 
المتحدة والبنك الــدولــى للتحضير لالجتماع الـــوزارى 

المقبل المقرر عقده فى واشنطن.
كان البيان الختامى الصادر عن اجتماع واشنطن الذى 
عقد فى ١5 يناير الجارى قد تضمن العناصر والمحددات 
الرئيسية لالتفاق النهائى حول سد النهضة، والتى تشمل 
القواعد المنظمة لملء وتشغيل السد، وكذلك اإلجراءات 
الواجب اتباعها للتعامل مع حــاالت الجفاف والجفاف 
ــرار بالمصالح المائية  الممتد، بما يــؤمــن عــدم اإلضــ
المصرية.. كما اتفق الـــوزراء على أن يتضمن االتفاق 
النهائى آلية للتنسيق بين الــدول الثالث لمتابعة تنفيذ 

االتفاق، باإلضافة إلى آلية لفض المنازعات. 

  إيمان عاطف   

  نسرين إمام   
فــى مشهد مــؤســف مــن مــشــاهــد متكررة 
اعــتــاد الــجــهــاز الــمــركــزى للتنظيم واإلدارة 
ــة األخيرة إصــدار خطابات رسمية  فى اآلون
متضاربة ففى الوقت الــذى بات فيه الجهاز 
اإلدارى للدولة يخضع لتطبيقات القوانين 
والتشريعات التى تقرها الــدولــة ممثلة فى 
مجلس الــنــواب ومــن ثــم فــال يجوز االجتهاد 
فى وجــود نصوص قانونية صريحة وكذلك 
ــاوى وأحــكــام اســتــقــرت عليها المصالح  فــت
ــة مؤسفة  ــع واألجـــهـــزة الــحــكــومــيــة فــفــى واق
ومتكررة أصبحت السمة الغالبة على كتابات 
وخطابات الجهاز المركزى للتنظيم واإلدارة 
ــدى هـــذه الــوقــائــع  للجهات الــحــكــومــيــة وإحــ
نــســوقــهــا بــالــمــســتــنــدات الــرســمــيــة حــيــث إن 
الــجــهــاز الــمــركــزى للتنظيم واإلدارة أرســل 
خطابا رسميا إلــى إدارة الفتوى والتشريع 
بمجلس الــدولــة طالبا أخــذ الــرأى القانونى 
بشأن مدى استفادة العاملين المعينين على 
الصناديق الخاصة بفصل مستقل من الحقوق 
الوظيفية مثل الترقيات والتسويات والنقل 
والــنــدب للعاملين المعينين على الصناديق 
ــاء رد إدارة  الــخــاصــة بــفــصــل مــســتــقــل وجــ
قسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة أن 
العاملين المعينين على الصناديق الخاصة 
بفصل مستقل لهم كامل الحقوق الوظيفية 
مثلهم مثل زمالئهم العاملين المعينون على 
الــمــوازنــة الــعــامــة كونهم موظفين بالجهاز 
ــجــوز معه  ــة ومـــن ثـــم فـــال ي ــدول ــل اإلدارى ل
انتقاص حقوق العمال العاملين المثبتين على 
درجات شخصية بفصل مستقل على حساب 
الصناديق والحسابات الخاصة والمدهش 
سابقة مخاطبة الجهاز لـــوزارة الصحة بأن 
العاملين على الــصــنــاديــق الــخــاصــة بفصل 
مستقل لهم كامل الحقوق الوظيفية مثلهم 

مثل زمالئهم العاملين على الموازنة العامة 
لــلــدولــة ولــأســف الــشــديــد مــعــانــاة العاملين 
المثبتين على الــصــنــاديــق الــخــاصــة بفصل 
مستقل أصبحت يومية ساهم فيها الجهاز 
المركزى للتنظيم واإلدارة بقيامة بإصدار 
خطابات للجهات اإلدارية تفيد بعدم أحقيتهم 

رئيس الجهاز يعتمد 
قرارين بنقل موظف 

حكومى بالخزانة العامة.. 
األول يوافق والثانى يرفض 

فى الترقيات والتسويات والنقل والندب رغم 
أنــهــم يخضعون لتطبيقات قــانــون الخدمة 
المدنية ورغم صدور العديد من الفتاوى التى 
تؤيد حقوقهم الوظيفية مثلهم مثل زمالئهم 
العاملين على الموازنة العامة للدولة وكأن 
إدارات الجهاز أصبحت منعزلة عن بعضها 

وتعمل فى جزر منعزلة 
وفــى واقعة طريفة أخــرى ألحــد العاملين 
ــة الــعــامــة لــلــدولــة والـــذى  بمصلحة الــخــزان
حصل على موافقة وزيــر المالية على النقل 
بدرجتة المالية على مجموعة قانون بمصلحة 
الــضــرائــب الــمــصــريــة وبــعــد صـــدور خطابا 
رسميا من الجهاز المركزى للتنظيم واإلدارة 
يفيد موافقة الجهاز على نقل المذكور تطبيقا 
لقانون الخدمة المدنية وبعد إنــهــاء جميع 
إجـــــراءات الــنــقــل جـــاء رد آخـــر مــن الجهاز 
المركزى للتنظيم واإلدارة يفيد عدم الموافقة 
على نقل العامل تطبيقا لنص المادة 35 من 
قانون الخدمة المدنية وبمراجعة نص المادة 
المذكورة اتضح أن الــمــادة المذكورة تسمح 
بالنقل وال يوجد أى مانع قانونى مما يؤكد 
أن الجهاز المركزى للتنظيم واإلدارة لأسف 

الشديد فى حاجة إلى تصحيح شامل 
كما أن الجهاز المركزى للتنظيم واإلدارة 
قد أصدر خطابا رسميا يفيد أحقية العاملين 
على الصناديق الخاصة بفصل مستقل فى 
الترقيات والــتــســويــات والــنــقــل والــنــدب إلى 

الجهات الحكومية.
وبعدها بفترة قصيرة قــام نفس المسؤل 
الــذى أصــدر الخطاب األول بإصدر خطابا 
آخر ينفى حقوق العمال البسطاء ويقضى أن 
الموضوع محل دراســة بالجهاز ومنذ عامين 
تقريبا واألمــر محلك سر وال يوجد أى بوادر 
لحل مشكلة العاملين على الصناديق الخاصة 
ــواب البرلمان  بفصل مستقل فهل يتدخل ن
أو مجلس الـــوزراء لوضع حد لمعاناة هؤالء 

العمال البسطاء.

أبلغ جهة رقابية حول 5 موظفني متورطني فى رشاوى 
وسمسرة فى خدمة الحجاج والتفتيش على املصانع 

»التنظيم واإلدارة« يخالف قانون الخدمة 
املدنية ويصدر قرارات متضاربة

وزير القوى العاملة يتخلص »من 
المشبوهين« بالديوان العام

التحقيقات التى تجريها إحدى الجهات 
ــوزارة  الــرقــابــيــة، مــع 5 موظفين كــبــار، بـ
القوى العاملة، كانوا يعملون حتى وقت 
قريب، بالديوان العام للوزارة، هى حديث 
الــصــبــاح والــمــســاء هــذه األيـــام للعاملين 

بالوزارة وقطاعاتها المختلفة 
ــوزارة، أن  ــ وكشفت مــصــادرنــا داخـــل الـ
حالة الطوارئ وصلت إلى أعلى مستوياتها 
األســبــوعــيــن الماضيين داخـــل قطاعات 
ــوزارة بسبب تــردد بعض المحققين من  ال
إحـــدى الــجــهــات الــرقــابــيــة، للتحقيق فى 
ــورط بعض  ــ مــالبــســات وكــشــف خــفــايــا ت
ــاوى من  ــرشـ الــمــوظــفــيــن فــى تــقــاضــى الـ
أصحاب المصانع، مقابل تسهيالت كثيرة 
يحصلون عليها، فى التراخيص والتفتيش 

وغيرها.
وأضافت المصادر أن ثالثة من هؤالء 
الموظفين تخصصوا فى تقاضى رشاوى 
من الراغبين فى عمالة خدمة الحجاج 
ــحــج، بــاإلضــافــة إلـــى قيامهم  بــمــوســم ال
ــا يطلق  بــأعــمــال ســمــســرة، وبــيــزنــس ومـ
عليها سبابيب، بحكم مواقعهم ومناصبهم 

بالوزارة.
المثير أن الــمــصــادر أكــدت أن الوزير 
عندما فــاحــت رائــحــة هــذه المخالفات، 
وكــثــرة الــوقــائــع الــتــى وصــلــت بها شكاوى 
ــى مكتبه ضــد هـــؤالء الموظفين، أبلغ  إل
ســرا الجهة الرقابية وطالبها بــضــرورة 

الوقوف على مواطن الشبهة والمخالفة 
فى الوزارة.

وأشـــارت المصادر أن الجهة الرقابية 
أرســلــت مندوبيها على مـــدار شهر سرا 
دون أن يشعر أحد من الموظفين، وبدأت 
تداهم مكابت المتورطين والــذيــن تحوم 
ــدأت تعقبهم  حولهم الشبهات، إلــى أن ب
منحى جديد خالل األسبوعين الماضيين، 
ومــع بــدايــة الــعــام الــجــديــد، الـــذى أعلنت 
القيادة السياسية بعدم التهاون مــع من 
ــالد، والــقــضــاء  ــبـ يــتــالعــب بــمــقــدرات الـ
على كــل أوجــه الــفــســاد، حيث بــدأت تتم 
ــة، ويــتــم اســتــدعــاء  ــي الــتــحــقــيــقــات عــالن

الموظفين المتهمين بالمخالفات إلى 
مقر الجهة الرقابية للتحقيق معهم إلى أن 
انتهت التحقيقات بإيقاف ونقل وتجميد 
بعض الموظفين المتهمين، لحين االنتهاء 

من التحقيقات بشكل نهائى ورسمى.
ــيــن« نــشــرت  ــوت الــمــالي ــر أن »صــ ــذك ي
ــوع مخالفات  ــداد ســابــقــة عــن وقـ فــى أعــ
كثيرة أثناء موسم الحج، وارتــكــاب بعض 
الموظفين فــى الحكومة ووزارة القوى 
العاملة، زعمال سمسرة وبيزنس مخالف 
للقانون، مع الراغبين فى عمالة خدمة 
الحجاج، حتى وصلت فيزتا قبول العامل، 
مــن تحت الــتــرابــيــزة إلــى ١5 ألــف جنيه، 
مــقــابــل أن يــتــوســط الــمــوظــف المسئول 
مع الشركات لتسجيل اســم من يريد فى 

كشوف خدمة الحجاج.
ــك فــى الــوقــت الـــذى يــقــوم فيه  يــأتــى ذل
وزيــر الــقــوى العاملة بتنفيذ العديد من 
الــمــبــادرات الوطنية لتوفير فــرص عمل 
للشباب والخريجين، والــقــيــام بجوالت 
ميدانية لالطمئنان على تنفيذ مديريات 
الــقــوى العاملة بالمحافظات للتكليفات 
والتوجيهات التى وضعها بشأن أوضــاع 
العمالة، وحــل مشاكلهم، بجانب توقيع 
ــات الــجــمــاعــيــة مـــع مــؤســســات  ــي ــاق ــف االت
وجــهــات القطاع الــخــاص لضمان حقوق 
ــالوات الــخــاصــة  ــ ــع ــ ــرف ال ــ الــعــمــال وصـ

والتشجيعية، وحضور ملتقيات التوظيف.

سعفان

الشيخ

إصدار43 بيانا 
صحفيًا عن 

نشاط اآلثار 
مقابل 5 بيانات 

العنانىللسياحة 
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أخطار كارثية تهدد اآلثار المصرية نكشف عنها بالوقائع 
واألماكن

فى واقع األمر ينظم قانون حماية اآلثار المعروف بقانون رقم 17 
لسنة 1983 وتعديالته المعروفة بقانون رقم 3 لسنة 2010 

عمل البعثات األثرية سواء المصرية أو األجنبية، حيث تنص 
المادة )32( أن يتولى المجلس األعلى لآلثار الكشف عن اآلثار 

الكائنة فوق سطح األرض والتنقيب عما هو موجود منها تحت 

سطح األرض وفى المياه الداخلية أو اإلقليمية المصرية.
يجوز للمجلس األعلى لآلثار بعد استيفاء كل التراخيص األمنية 

وبعد موافقة اللجنة الدائمة المختصة أن يرخص للهيئات العلمية 
األجنبية أو الوطنية بالبحث عن اآلثار أو التنقيب عنها فى مواقع 
معينة ولفترات محددة، وال يمنح هذا الترخيص إال بعد التحقق 

من توافر الكفاية العلمية والفنية والمالية والخبرة األثرية، 
ويكون للجهة المرخص لها دراسة اآلثار التى اكتشفتها ورسمها 
وتصويرها خالل مدة الترخيص، كما يكون لها حق النشر العلمى 

الكامل لمدة خمس سنوات من تاريخ أول كشف لها فى المواقع، 
حقيقة األمر أن التحديات التى تواجه عمل البعثات األثرية 

يمكننا مناقشتها فى شقين، الشق األول وهو تحديات علمية، 
والشق الثانى وهو تحديات عملية ألن الشق القانونى واإلدارى 

والمالى ينظمه قانون حماية اآلثار.

 سحر محمود

الترخيص يمنح بعد التحقق من توافر الكفاءة العلمية والفنية والمالية والخبرة األثرية تفاصيل عمليات مسح اآلثار المغمورة تحت الماء

الحرارة والرطوبة والتلوث الجوى واملياه الجوفية تهدد اآلثار الفخارية واملعدنية من قدور وأوان وتماثيل 

كيف تتم عمليات التنقيب من األلف إلى الياء؟!!

تواجه البعثات األثرية عدة تحديات ذات طابع علمى 
متعلق بآليات عمل البعثات والمسح األثرى فضال عن 

تلك المرتبطة باالكتشاف وما تلف من اآلثار.

هذه الحقائق والمعلومات المثيرة للغاية 
كشفتها دراسة مهمة أصدرها مركز األهرام 
للدراسات السياسية واالستراتيجية بعنوان 
ــة فــى مصر«  ــري »كــيــف تعمل الــبــعــثــات األث
والتى أعدها د. أحمد سعيد على الباحث 

والمفتش فى مجال اآلثار.
1- المسح األثرى وتحدياته:

ــرى التصوير  ــ مــن أســالــيــب الــمــســح األث
الجوى وتقوم فكرة التصوير الجوى على 
ــرى من  حقيقة أن اإلنــســان يستطيع أن ي
مــكــان عــال تفاصيل األشــيــاء على األرض 
كما تستخدم األقــمــار الصناعية اللتقاط 
صور للمواقع األثرية، كذلك المسح بطريقة 
قــيــاس الــمــقــاومــة الكهربائية وتــقــوم على 
ــوع مــن الــتــربــة لــه مقاومة  حقيقة أن كــل ن
خاصة لمرور التيار الكهربائى فــإذا وجد 
ــواد مــغــايــرة لــمــادة  ــار مــن مـ فــى الــمــكــان آثـ
التربة فــإن المقاومة الكهربائية فــى هذا 
المكان تكون مختلفة، كذلك المسح بطريقة 
الــقــوة المغناطيسية ويستخدم فــى ذلك 
جــهــاز يسمى الماجنيوميتر الـــذى يعطى 
قـــراءة مــوحــدة إذا كانت التربة خالية من 
ــار ولها طبيعة واحـــدة واذا وجــد فى  أى آث
التربة آثــار لها تأثير مغناطيسى كالفخار 
ــراءات غير  ــ ــ ــاز ق ــجــه والــحــديــد يــعــطــى ال
عــاديــة كذلك المسح بأجهزة الكشف عن 
المعادن وكذلك أيضا التحليل الكيميائى 
لعينات التربة وتشمل هذه الطريقة فحص 

نسبة الــفــوســفــات فــى الــتــربــة حــيــث تكون 
هــذه النسبة عالية فى التربة التى سكنها 
اإلنــســان، كــذلــك المسح بــواســطــة منظار 
يسمى نــســتــرى وهـــو جــهــاز يشبه منظار 
الغواصة متصل بحفارة ينتهى بآلة تصوير 

فوتوغرافى.
أما بالنسبة لمسح اآلثــار المغمورة تحت 
الماء فتستخدم فى ذلــك تقنيات وأجهزة 
مثل السونار - أجهزة القياس المغناطيسية 
- أجــهــزة الكشف عــن الــمــعــادن - أجهزة 

التصوير الضوئى والفيديو تحت الماء.
٢- التنقيب عن اآلثار وتحدياته:

حيث يتم دراسة التكلفة وتقدير الميزانية 
والــتــأكــد مــن مناسبة حجم الميزانية مع 
حجم العمل، كذلك اختيار الموقع وتحديد 
الــمــكــان والــبــدء فــى الحفر ومــن ثــم قــراءة 
الطبقات حيث إن تتابع السكنى البشرية 
من مكان ما يترك تراكما من طبقات الرديم 
والمخلفات يعرف باسم الطبقات األثرية 
فكلما كانت الطبقة أكثر عمقا كانت أكثر 
قدما، ولكى تتم االستفادة من المادة األثرية 
عــلــى اخــتــاف أنــواعــهــا البـــد أن يتبع فى 
دراستها ما يعرف بالمنهجية والمنهجية 
تعطى طرق دراسة العمل األثرى وما يحتويه 
مــن مـــواد أثــريــة ثابتة أو منقولة، ويعتبر 
التصنيف والتحليل الــعــمــود الــفــقــرى فى 
أساسيات النشر العلمى والبد لألثرى وما 
يحتويه مــن مـــواد أثــريــة ثابتة أو منقولة، 

ويعتبر التصنيف والتحليل العمود الفقرى 
فى أساسيات النشر العلمى والبد لألثرى أن 
يتبع التصنيف النوعى - التصنيف الزمنى - 

التصنيف الزخرفى.
النشر العلمى للعمل األثـــرى والمرحلة 
األولى يقدم فيها تقريرا أوليا بأسلوب عام 
ونــركــز فيه على الــمــعــثــورات األثــريــة التى 
يمكن االستفادة منها فى إبــداء تصور عام 
عن الموقع األثــرى وعصور استيطانه وفى 
ــة تخصصية  المرحلة الثانية تــكــون دراسـ
مفصلة وشاملة عن العمل األثرى والتى قد 

تقضى إنتاج عدة كتب.
٣- التحديات التى تواجه التاريخ 

العلمى للمكتشفات:
حيث يوجد العديد مــن وســائــل التاريخ 
مثل: التعاقب الطبقى وتقوم هــذه الفكرة 
على افتراض أن كل طبقة تعلو طبقة أخرى 
هــى بــالــضــرورة أحــدث منها تكوينا أى أن 
ما هو أسفل فهو أقــدم ومــا هو أعلى فهو 
أحـــدث، كــذلــك )الــفــلــوريــن - نايتروجين( 
وهـــذه وسيلة كيميائية تستعمل لتحديد 
ــدم الــمــعــثــورات بــشــكــل نسبى،  ــ ــن وق ــزام ت
كذلك يستخدم الكربون 14 وهو عبارة عن 
نظير مشع يتكون فى طبقات الجو العليا 
ويدخل إلى جسم النبات والحيوان واإلنسان 
ككائنات حية وتظل نسبته ثابتة فى الكائن 
الحى طالما ظل على قيد الحياة. اتضح 
أن الــكــربــون 14 يفقد نــصــف كميته فى 

الكائن الميت بعد كــل )٥٧٣٠+4٠( سنة، 
ــادة عضوية فــى موقع  فبعد العثور على م
ما تؤخذ عينة من تلك الــمــادة إلــى معامل 
الكربون 14 ويقاس ما تبقى بها من كربون، 
حلقات اإلشجار تعتمد هــذه الوسيلة على 
أن الــشــجــرة تنمى حلقة جزعها كــل عام 
ــراز الخايا مع بداية موسم  حيث يبدأ إف
النمو وينتهى بتشكيل هــذه الخايا لحلقة 
فى جزع الشجرة، كذلك التوهج الحرارى 
وتعتمد هــذه الوسيلة على إعــادة حــرق أى 
إناء فخارى فى فرن تتجاوز درجة حرارته 
٥٠٠م، ونتحكم فيه لنحصى كــم الطاقة 
المخزنة فيه والــتــى تــراكــمــت منذ حرقه 
األول، وعبر عمليات إحصائية معينة يمكن 
أن نحصى الزمن الذى انقضى منذ أن صنع 

هذا اإلناء.
٤- تلف اآلثار:

لعله أيــضــا مــن أهـــم مــعــوقــات البعثات 
االثرية تلف اآلثار والتعديات الواقعة عليها 
فعلى سبيل المثال تتعرض اآلثار الفخارية 
والمعدنية من قدور وأوان وتماثيل وغيرها 
مــن األعــمــال الــتــى صنعها اإلنــســان عبر 
ــن عــوامــل  ــخ إلـــى الــعــديــد م ــاري ــت عــصــور ال
الــتــلــف وتتمثل أســبــاب تلفها فــى عــوامــل 
فيزيوكيمائية مثل )الــحــرارة - الرطوبة - 
التلوث الجوى - مياه جوفية حاملة لألماح 
المختلفة( كذلك أيضا عوامل تلف بيولوجية 

مثل )البكتريا - الطحالب - الفطريات.

التعديات والرطوبة والمياه الجوفية والتلوث كوارث تهدد تراث مصر
بجوار التحديات العلمية، ثمة معوقات أخرى 
وتحديات رهينة البيئة والطبيعة التى توجد بها 
ــار، وكــذلــك األيـــدى العاملة المساعدة فى  اآلثـ
عمليات الحفر، وفوق ذلك ما تتعرض له اآلثار 

من تعديات.
1- تحدى البيئة البحرية وتلوث على 

البعثات العاملة فى مجال اآلثار الغارقة:
يعتبر طــغــيــان مــيــاه الــبــحــر عــلــى الــســواحــل 
هــو أحــد المسببات الرئيسية لــآثــار الغارقة 
فــى العديد مــن بقاع العالم خاصة فــى البحر 
المتوسط وترجع ظاهرة اغــراق السواحل هذه 
إلى ارتفاع مستوى سطح البحر بالنسبة لألرض 
كذلك االنخفاض الــذى يصيب الساحل نفسه 
نتيجة لعوامل بيئية مختلفة من أهمها الزالزل، 
وتؤثر مياه البحر بوجه عام على اآلثــار الغارقة 
فاألماح الذائبة فى الماء تكون لها القدرة على 
التفاعل مع بعض الخامات وأصابتها بالتآكل، 
ــفــاع نسبة الــتــلــوث فــى مــيــاه البحر  كما أن ارت
المتوسط تمثل معوقا وتحديات كبيرا للعاملين 
ــار الــغــارقــة فعلى سبيل المثال  فــى مــجــال اآلثـ
ينحصر ســاحــل اإلســكــنــدريــة ومـــا بــه مــن آثــار 
غارقة بين اثنتين من أهــم المناطق الصناعية 
ــى قــيــر ومـــن ثــم فــإن  هــمــا منطقتا الــمــكــس وأبـ

ســواحــل اإلســكــنــدريــة تــتــعــرض لــكــم هــائــل من 
المخلفات الصناعية الــتــى تصب فــى البحر 
مثل مصانع الكيماويات واألسمنت باإلضافة 
إلــى الصرف الصناعى والصحى غير المعالج 
الذى تسبب فى ارتفاع درجــات التلوث فى هذه 
المناطق إلــى معدالت خطيرة تصل إلــى درجة 
السمية، ويمثل وجود هذه الملوثات خطرا على 
األثريين والغواصين ولقد تعرض العديد من 
األثريين والغواصين العاملين فى هذا المجال 
فى اإلسكندرية إلى إصابات مختلفة فى األعين 

والجلد.
كما أن عمليات تاريخ القطع األثرية باستخدام 

الكربون المشع تتأثر بشدة بهذه الملوثات. 
٢- المياه الجوفية والرطوبة:

إن من أكبر التحديات التى تواجه البعثات 
األثــريــة هــى مشكلة المياه الجوفية ســواء فى 
أعمال التنقيب أو الترميم إال أن وزارة اآلثــار 
تقوم حاليا بحل مشكلة المياه الجوفية حيث 
أقامت العديد من المشاريخ الضخمة فى كثير 

ــة لسحب الــمــيــاه الجوفية  ــري مــن الــمــواقــع األث
نذكر منها مشروع منطقة آثار أبومينا العجائبى 
باإلسكندرية والــذى كانت تغمره المياه بمعدل 
ارتفاع ٧م حيث تم تركيب طلمبات شفط مياه 
بهدف خفضها تدريجيا حفاظا على اآلثار، كما 
تعتبر الرطوبة بمصادرها المختلفة سواء كانت 
الرطوبة النسبية المرتفعة أو األمطار والتكثيف 
وبخار الماء من عوامل وقــوى التلف التى تهدد 

اآلثار.
٣- األلغام:

لعله مــن أبـــرز الــتــحــديــات الــتــى تــواجــه عمل 
البعثات األثــريــة هى مشكلة األلــغــام حيث لقى 
عامل مصرعه وأصــيــب ٣ آخـــرون فــى انفجار 
لغم أثــنــاء عمل البعثة المصرية للتنقيب عن 
االثـــار بمنطقة تــل دفــنــة غــرب قــنــاة السويس 
فى االسماعيلية، كذلك األلــغــام الموجودة فى 
الــصــحــراء الغربية ومــا بها مــن مناطق أثرية 
فنذكر على سبيل المثال مدينة العلمين التى 
كانت إحدى البقاع التى شهدت أحداث الحرب 

العالمية الثانية كذلك تل العيز األثــرى، وكذلك 
منطقة آثــار مارينا، حيث ال يمكن عمل حفائر 
فى منطقة العلمين وكذلك أيضا منطقة تل العيز 

بمطروح بسبب وجود األلغام.
٤- العشوائيات:

إن مشكلة العشوائيات من أخطر المشكات 
فــى مصر وتتمثل خطورتها كتحد فــى مجال 
االستكشاف االثرى فعلى سبيل المثال ال الحصر 
يوجد معبد الوادى الخاص بالملك خوفو مطمورا 
تحت منازل قرية السمان وكان يرتبط مع المعبد 
الجنائزى بواسطة الطريق الصاعد، الذى وصفه 
هيرودوت بأنه عمل ال يقل عن بناء الهرم، وكان 
يوجد من تحت الطريق نفق هو أقــدم نفق من 
نــوعــه، وكـــان يصل بين الشمال والــجــنــوب دون 

االضطرار إلى االلتفاف من وراء الهرم.
٥- العمالة الماهرة المدربة:

لعله مــن أبـــرز الــتــحــديــات الــتــى تــواجــه عمل 
البعثات االثرية وجود العمالة الماهرة المدربة 
الذين البد أن يكونوا على قدر من الوعى األثرى 

بــطــرق الــحــفــائــر األثـــريـــة، إال أن وزارة اآلثـــار 
تزخر بالعديد مــن النماذج المشرفة فــى هذا 
المجال نذكر منهم على سبيل المثال ال الحصر 
)ناصف السحماوي( حيث عمل كحارس لآثار 
منذ مارس 1٩٧٦ بمنطقة تل الفراعين التابعة 
ــد شـــارك فــى جميع  لمحافظة كفر الشيخ وق
أعمال الحفائر الخاصة بالمنطقة، كذلك )على 
الغصاب( حيث عمل رئيسا للعمال بمنطقة آثار 
القرنة وقد قام بالعديد من األعمال مثل أعمال 
نقل ورفع األحجار مع البعثة السويسرية بمعبد 
مرنبتاح بالقرنة، كذلك أعمال نقل خبيئة معبد 

االقصر ونقلها إلى معبد األقصر.
٦- التعدى على اآلثار:

ــار ســـواء عن  كــذلــك يسبب التعدى على اآلثـ
طريق الحفر خلسة أو بالتجريف من أجل البناء 
أو الزراعة أحد معوقات العمل األثرى إذ يتسبب 
فى ضياع الكثير من التراث الثقافى لمصر، وقد 
كانت االنفاتات األمنية التى تعرضت لها الباد 
تربة خصبة لمثل هــذه التعديات. وقــد تناول 
ــار عقوبة التعدى على اآلثــار  قانون حماية اآلث
حيث تذكر المادة )4٢( من القانون أنه يعاقب 
بالسجن وبغرامة ال تقل عن خمسين ألف جنيه 
وال تزيد على خمسمائة ألف جنيه كل من سرق 

أثًرا أو جزًءا من أثر. 
وتكون العقوبة بالحبس مدة ال تقل عن سنة 
وال تزيد على سبع سنوات وبغرامة ال تقل عن 
خمسين ألف جنيه وال تزيد على مائة ألف جنيه 
كل من أجرى أعمال حفر بقصد الحصول على 
اآلثــار دون ترخيص. كذلك المادة )4٣( فتنص 
على أنــه يعاقب بالحبس مــدة ال تقل عــن سنة 
وال تزيد على خمس سنوات وبغرامة ال تقل عن 
عشرة آالف جنيه وال تزيد على مائة ألف جنيه 
كل من قام بالتعدى على األراضــى األثرية، لكن 
رغم وجود مثل هذه القوانين فإنه مــازال يوجد 
تعدعلى اآلثـــار فــى كثير مــن المناطق األثــريــة، 
كذلك مشكلة القمامة فنذكر على سبيل المثال 
ال الحصر عندما بدأ الكشف عن أسوار صاح 
الدين الشرقية فى الفترة من عام ٢٠٠1-1٩٩٧ 
اتصف الموقع األثــرى عند بــدء عمل الحفائر 
بوجود تال من القمامة منذ العصر المملوكى 
واستمرت هذه الظاهرة حتى تاريخ الكشف عن 

األثر الواضح المعالم.
ومــن المشكات الكبرى التى كانت موجودة 
فى الموقع األثــرى هى قيام بعض المنازل بمد 
خطوط الصرف الصحى لمنازلهم داخل جسم 

األثر وهو ما أحدث تلفيات كبيرة فى أحجاره.

مياه البحر تؤثر على اآلثار الغارقة وتصيبها بالتآكل

ارتفاع نسبة التلوث فى مياه البحر املتوسط تمثل معوقا وتحديا كبريا للعاملني فى مجال اآلثار الغارقة

العشوائيات من أخطر املشكالت فى مجال االستكشاف األثرى 
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عدد مساجد النذور فى مصر 201 مسجد على مستوى الجمهورية

30% من ماكينات الغسيل الكلوى فى مصر تعمل بربع كفاءتها

حصيلة صناديق النذور تزيد على 20 مليون جنيه سنويًا

باألرقام.. فساد وسرقات فى »صناديق النذور« بمساجد األولياء والصالحين

أكــد النائب فايز بــركــات، نائب أشــمــون وعضو 
ــنــذور شــهــدت عبر  لجنة التعليم، أن صــنــاديــق ال
السنوات الماضية العديد من المخالفات وعمليات 
الــســرقــة لــغــيــاب الــشــفــافــيــة والــمــصــداقــيــة، رغــم 
اإلجــراءات المشددة التى تفرضها وزارة األوقاف 
على صناديق النذور الموجودة بمساجد األولياء، إال 
أنَّها لم تمنع نهب أموال الله الذى يتبرع بها الناس، 
إما لفساد القائمين على حماية هذه الصناديق، أو 

تقصيرهم عن أداء واجبهم.
ــه يبلغ عــدد مساجد الــنــذور فى  ــى أن ــار إل وأشـ
مصر، وفقاً لمصادر خاصة باألوقاف، نحو 201 
مسجد عــلــى مــســتــوى الــجــمــهــوريــة، وأن حصيلة 
صناديق النذور تزيد على 20 مليون جنيه، وال أحد 
يملك فيها سلطان على األوقاف، األمر الذى يدفع 
بعض األئمة فى المساجد على سرقة الصناديق 
باتفاق مع العمال، فهناك الكثير من حاالت سرقة 
صناديق النذور من قبل رجال األوقاف هذا فضال 

ــود رقــابــة فعلية عــلــى حصيلة تلك  عــن عـــدم وجـ
الماليين.

وأوضــح أن جــزءاً كبيراً من هذه األمــوال التى يتم 
جمعها من أكثر من 200 صندوق تذهب إلى موظفى 
وزارة األوقــاف المشرفة على المساجد وجزء آخر 
كبير يتم سرقته بسبب اإلهــمــال، كما يلجأ بعض 
القائمين على المساجد إلطالة مدة المولد لصاحب 
المقام لجمع أكبر كمية من األمــوال لزيادة نصيب 
القائمين على الصندوق والمسجد وهو تالعب غير 
مشروع لجمع تبرعات أكبر بخداع المريدين وأهل 
الخير، كما يلجأ البعض إلقامة مولدين لصاحب 
المقام فى العام الواحد خصوصاً فى اإلسكندرية 
والدقهلية، حيث يحصل أصغر عامل فى المسجد 

فى المولد الواحد على نحو 30 ألف جنيه.
ــنــائــب هــل تــعــلــم الـــدولـــة شــيــئـًـا عن  وتـــســـاءل ال
الصناديق العشوائية الموجودة فى القرى والنجوع 
والــمــراكــز المختلفة بمحافظات مــصــر، وطالب 
بضرورة إخضاع تلك الصناديق إلشــراف الجهات 
المعنية وأن تشكل لجنة تتكون من أعضاء ممثلين 
عن األوقاف والداخلية والجيش والجهاز المركزى 

للمحاسبات والقضاء.

بعض األئمة فى المساجد  أحمد صالح 
يقومون بسرقة الصناديق 

باتفاق مع العمال

جزء كبير من األموال التى 
يتم جمعها من أكثر من 
200 صندوق تذهب إلى 

موظفى وزارة األوقاف

تقدم النائب محمد فؤاد، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس 
ــر السياحة، بــشــأن الــمــمــارســات المخالفة فى  الــــوزراء، ووزيـ
تنظيم تأشيرات الحج والعمرة، وما ترتب عليها من ضرر بالغ 
للمعتمرين والحجاج كما إنها تسببت فى منع للمواطنين عن 

ممارسات شعائرهم الدينية بحرية.
وأوضح فؤاد، أن هذه الممارسات تمثلت فى شبهة مماراسات 
احتكارية للتأشيرات بشكل ودى مقنن بين الشركات مما يتسبب 
فى ارتفاع 8 آالف و500 جنيه حاليا، بينما سعر التأشيرة رسميا 
500800 ريــال أى ما يعادل ثالثة آالف و400 جنيه، مع حجر 
البعض للتأشيرات لخروجها فى مواسم معينة لبيعها بسعر 

أعلى.
وتــابــع:« مــن الــمــمــارســات المخالفة أيــضــا، وجـــود حصص 
تأشيرات للشركات بالمخالفة لحكم محكمة القضاء اإلدارى فى 
الدعوى رقم 265443 لسنة 72 ق والتى نصت فى حكمها القرار 
التنظيمى الصادر من وزارة السياحة بصفتها باعتماد ضوابط 
اللجنة العليا للحج والعمرة بــوزارة السياحة للعام الخهجرى 

2019/1440 والمكمل للقرار الوزارى رقم 73 لسنة 2014 ».
وأضــاف فــؤاد، أن تحديد مواعيد محددة لموسم العمرة بما 
يمنع المواطنين فى الحق باإلعتمار كباقى دول العالم فى أى 
وقت أسوة بالدول األخرى وفقا للمدد المحددة من المملكة، من 
ضمن الممارسات المخالفة فى تنظيم تأشيرات الحج والعمرة 

أيضا.
واختتم فـــؤاد، أن هــذه الممارسات ترتب 

عليها أضــرار مادية ومعنوية للمواطنين، 
فــى الــحــق بقيامهم بشعائرهم الدينية 
الرئيسية، ونــجــد أن السياحة الدينية 

تحولت الــى تجارة يتحقق فيها مبدأ 
اإلثراء بال سبب كما يتوافر بها احتكار 

نتيجة الــمــمــارســات التدليسية 
ــات فى  ــركـ ــبــعــض الـــشـ ل

ــع وشــــــراء حصص  ــي ب
الــتــأشــيــرات والتحكم 
ــى بيعها ومــواعــيــد  ف
تــوفــيــهــا وأســعــارهــا 
بشكل يضر بأموال 
الـــمـــعـــتـــمـــريـــن 

والحجاج.

وجهت الدكتورة أمل زكريا قطب، عضو مجلس النواب، 
بيان عاجل للحكومة بسبب عــدم االلــتــزام بما نص عليه 
الدستور فى شــأن المجالس القومية المتخصصة، على 
الرغم من توجيه الرئيس السيسى بتقديم الدعم الكامل 

لهذه المجالس لما لها من دور كبير.
وأشارت النائبة، إلى أن القيادة السياسية تولى اهتماما 
كبيرا للمجالس القومية المتخصصة، لتحقيق أهدافها 

سواء للمرأة أو الطفل وذوى االحتياجات الخاصة.
وأوضحت أنه على الرغم من إقرار الدستور بإنشاء هذه 
المجالس، إال أنها ال تلقى االهتمام والــدعــم الـــالزم من 

الحكومة، مستشهدة بالمجلس القومى للطفولة واألمومة.
وشــددت أمــل زكــريــا، على ضــرورة تقديم الدعم الــالزم 
ــدوره وفــقــا لما نــص عليه  للمجلس ليتمكن مــن الــقــيــام بـ

الدستور وللمساهمة فى المشروعات 
التى يتبناها، مشيرة إلى أن المجلس 
نجح فى العديد من المشروعات وله 

تأثير حقيقى على أرض الواقع.
ــن ضعف  ــرغــم م وقـــالـــت: عــلــى ال

اإلمــكــانــيــات إال أن المجلس 
ــام بــــدور كــبــيــر فـــى حل  ــ ق
الــعــديــد مــن المشكالت 
ومن بينها تعليم الفتيات، 
ــادرة  ــب ــم ــن بــيــنــهــا ال ــ وم
القومية لتعليم البنات 
التى نتج عنها أكثر من 
ــة بــدعــم  ــف مـــدرسـ ــ أل
الــحــكــومــة المصرية 
ــى،  ــ ــاد األوروبـ واالتـــحـ
ــال عـــــن دوره  ــضــ ــ ف
ــى مــواجــهــة قضايا  ف
التنمر والهجرة غير 
ــان  ــتـ ــة وخـ ــيـ ــرعـ ــشـ الـ

اإلناث.
وأكــــــــدت الــنــائــبــة 
ــل زكـــريـــا، أن خط  أمــ
الــنــجــدة الـــذى خصصه 

المجلس الــقــومــى لألمومة 
والطفولة تلقى عــددا كبيرا 
من البالغات التى تم التعامل 

معها وحلها.

قرارات حكومية تساعد فى »النصب« 
على راغبى الحج والعمرة

»الشهر العقارى« يثير أزمة جديدة 
بين الحكومة ومجلس النواب

العديد من الجماعات اإلرهابية قامت بتوظيفها 
مؤخرًا كمصدر لتمويل أنشطتها 

سر انتشار »العمالت االفتراضية« فى مصر  فى جلسة 8 ديسمبر الماضى، منح د. على عبد 
العال، رئيس مجلس النواب، وزارة العدل مهلة، 
بشأن تقديم تشريع بفصل الشهر العقارى عن 

وزارة العدل.
وفــى نفس الجلسة شــن »عبد الــعــال« هجوما 
عنيفا على مصلحة الشهر الــعــقــارى، واتهمها 
بأنها السبب فى عدم تسجيل 95% من العقارات 
فى مصر، مطالبا الحكومة بتقديم تشريع جديد 
خالل 15 يوما يفصل الشهر العقارى عن وزارة 

العدل ويجعله هيئة مستقلة.
ومنح رئيس المجلس خــالل الجلسة العامة، 
الحكومة مهلة 15 يوما للتقدم بمشروع قانون 
ينص على فصل الشهر العقارى عن وزارة العدل 

ووضعه تحت إشــراف وزارة التخطيط والمتابعة 
واإلصالح اإلدارى.

وبعد شهر كامل من انتهاء هذه المهلة، أكدت 
النائبة منى منير، عضو مجلس النواب أن وزير 
مجلس الــنــواب لم يقدم تقريرا تفصيليا بوضع 
الــضــوابــط الــالزمــة لفصل الشهر الــعــقــارى عن 
الـــوزارة، وهــذا يعنى أن رئيس البرلمان سينفذ 
وعــده بشأن أن يقوم المجلس ممثال فــى لجنة 

الشئون الدستورية والتشريعية بإعداده.
ــاشــدت منى منير، رئــيــس مجلس الــنــواب،  ون
بتنفيذ تعليماته بتكليف اللجنة التشريعية باعداد 
هذا القانون، نظرا لعدم تنفيذ الحكومة لتكليفات 

البرلمان.

قالت النائبة فايقة فهيم، عضو مجلس النواب، 
إن هناك تحذيرات من تداعيات مخاطر »االقتصاد 
غير الرسمي« فى استمرار وتفاقم ظاهرة التطرف 
واإلرهاب، مطالبة بضرورة مناقشة مشروع القانون 
المقدم منها فى شــأن تنظيم عمل االقتصاد غير 

الرسمى وفرض رقابة الدولة عليه.
ولفتت فى بيان لها، إلى أن االقتصاد غير الرسمى 
فى مصر يمثل 40% من حجم االقتصاد المصرى، 
ولــه العديد مــن المخاطر على صعيد المؤشرات 
االقــتــصــاديــة الكلية أو الــجــزئــيــة، وأيــضــا فــى دعم 

األنشطة اإلجرامية المالية والجنائية واإلرهابية.
وأوضحت: تعمل مصادر االقتصاد غير الرسمى 
على توفير بيئة مالية لمثل تلك األنشطة، حيث 
تسهل عمليات تدفق األمــوال وتهريبها بعيًدا عن 

الرقابة الرسمية.
وأشارت إلى وجود دراسات أكدت دور االقتصاد 
غير الرسمى فــى الجريمة المالية، ويفتح بابًا 
النتشار »العمالت االفتراضية« التى تسعى العديد 
ــى توظيفها مــؤخــًرا  مــن الجماعات المتطرفة إل

كمصدر لتمويل أنشطتها اإلرهابية.

وزارة الصحة ترفض تخصيص مبالغ مالية لصيانة وحدات الغسيل الكلوى

أالعيب الشركات الكبرى المشاركة فى األوكازيون الشتوى
تحذير من تكرار مهازل كل عام

تقدم النائب جــون طلعت، عضو مجلس 
النواب، بسؤال لرئيس مجلس الوزراء ووزير 
التموين ورئيس جهاز حماية المستهلك، 
عــمــال بــحــكــم الـــمـــادة 129مــــن الــدســتــور، 
والمادة 198 من الالئحة الداخلية لمجلس 
ــعــداد الحكومى  الـــنـــواب، فــى شـــأن االســت
نحو حماية المواطنين من أعمال النصب 

باألوكازيون الشتوى.
وتضمن السؤال أنه فى ظل ما قررته وزارة 
التموين مــن انــطــالق فترة التصفية األولــى 
ــازيـــون الــشــتــوى« لــعــام 2020 اعــتــبــاراً  »األوكـ
من يــوم 27 يناير الــجــارى ولمدة شهر، على 
أن يكون لكل محل أسبوعين، نــود التعرف 
على االستعدادات القائمة من وزارة التموين 

وجهاز حماية المستهلك نحو مواجهة أعمال 
النصب التى يتعرض لهم المواطنين بمختلف 
المحافظات جراء األسعار الوهمية التى يتم 

تحريرها.
ولفت عضو مجلس النواب فى سؤاله إلى 
أن العديد مــن المحالت ال تلتزم باإلعالن 
عن ثمن السلع المعروضة للبيع فى التصفية 

مقترناً به بيان عن الثمن الفعلى الذى كانت 
تباع به هذه السلع خالل الشهر السابق على 
التصفية، وهــو مــا يتطلب أن يــكــون هناك 
ــاع، خــاصــة أن  اســتــعــداد شــامــل لــهــذه األوضــ
حماية المواطنين من األســعــار الوهمية من 
شأنه أن يساع فــى نجاح موسم األوكــازيــون 

الشتوى والعمل على تنشيط حركة التجارة.

تقدم النائب محمد عبد الله زين الدين، 
نائب إدكو ووكيل لجنة النقل، بطلب إحاطة 
موجه إلى رئيس الــوزراء الدكتور مصطفى 
مدبولى، حــول نقص أجهزة الغسيل داخل 
المستشفيات المتخصصة لعالج الكلى، 
ونقص عدد األســرة التى أصبحت ال تكفى 
الستيعاب أعــداد المرضى الذين يتزايدون 
بمرور الوقت، ما يهددهم بحدوث الكثير من 
المضاعفات، وعــدم توافر وحــدات غسيل 

كلوى لألطفال.
ــار النائب إلــى تهالك بعض أجهزة  وأشـ
الغسيل الكلوى، وقلة عددها مقارنة بأعداد 
الــمــرضــى، مــوضــًحــا أن وزارة الــصــحــة ال 
تخصص مبلغا لصيانة وحـــدات الغسيل 
الكلوى تحديدا، بل تقوم مديريات الصحة 
بتوزيع مبالغ على المستشفيات ألعمال 
الصيانة، ويشمل هــذا المبلغ صيانة كل 
الـــوحـــدات واألجـــهـــزة بالمستشفى وليس 
وحدة الغسيل الكلوى فقط، مؤكدا أن %30 
من ماكينات الغسيل الكلوى فى مصر تعمل 
ــوحــدة عجزا  بــربــع كــفــاءتــهــا، كما تعانى ال
فــى الــمــوارد البشرية، المتمثلة فــى طاقم 

التمريض.
وأضــاف أنــه طبقا لتصريحات مسئولين 
ــداد  ــإن أعــ ــ بــــــوزارة الــصــحــة والـــســـكـــان ف

عدد ماكينات الغسيل الكلوى 
فى المستشفيات الحكومية 
والجامعية والمراكز الخاصة 

يقدر بنحو 17 ألف ماكينة

 المريض يحتاج إلى 
13 جلسة شهريـًا على 

 أقل التقديرات بواقع
3 جلسات أسبوعية 

مرضى الفشل الكلوى فى تزايد مستمر، 
خصوصا فــى المحافظات، وأن معظمهم 
مــهــدد بــالــمــوت فــى أيـــة لــحــظــة، وأن عــدد 
ماكينات الغسيل الكلوى فى المستشفيات 
الحكومية والجامعية والــمــراكــز الخاصة 
يقدر بنحو 17 ألف ماكينة، فى حين كشف 
آخر إحصاء صــادر عن الجمعية المصرية 
ــة الــكـُـلــى أن عــدد مرضى  ــ ألمـــراض وزراع
»الغسيل الكلوى« فــى مصر يبلغ نحو 60 
ألف مريض يحتاج كل واحــد منهم إلى 13 
جلسة شهرًيا على أقل التقديرات بواقع 3 
جلسات أسبوعية وغالبية المرضى دون سن 

الخمسين.
وطــالــب النائب بتوفير وحـــدات مجانية 
ــشــل الـــكـــلـــوى فى  ــف لــمــعــالــجــة مـــرضـــى ال
المحافظات البعيدة عــن الــقــاهــرة شرط 
أن تكون بنفس كفاءة وتجهيزات الوحدات 
التى يتم تحويلهم إليها بــدالً من المعاناة 
الــتــى تعيشها، مــشــيــًدا بــمــبــادرة الرئيس 
عبد الفتاح السيسى بإضافة 1000 وحدة 
للغسيل الكلوى لألطفال، مؤكًدا أنها حال 
تنفيذها ستساهم فى إنهاء معاناة المرضى، 
وتحقق قفزة هائلة نحو القضاء على قوائم 
االنتظار الطويلة، التى كانت تتسبب فى 

آالف الوفيات سنويا.

الحكومة تتحدى تعليمات الرئيس السيسى 
وتتجاهل المجالس القومية المتخصصة

تخالف القانون وأحكام القضاء

بركات

فؤاد
أمل

فايقة عبدالعال
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جذور الخالفات الداخلية داخل التنظيم
كانت الخالفات بين الجيل الجديد 
والجيل القديم داخل تنظيم اإلخوان 
فى مصر تبدو طبيعية فى الماضى، 
ولــم تكن تأثيراتها تهز التنظيم أو 
تهدد وجــوده بشكل جوهرى، إال من 
ناحية مخاوف التنظيم من انتشار 
أفكار الشباب المتمردين فى أوساط 
المنتسبين للجماعة، خصوصاً أن 
الــذيــن كــانــوا يــتــركــون التنظيم، إما 
ــالم،  بصمت، أو بالظهور فــى اإلعـ
يحملون بعض األفــكــار والتحفظات 
النقدية، كما فعل بعض األكبر سناً، 
مثل ثـــروت الــخــربــاوى، ومــن الجيل 

»الخرباوى« وسامح عيد وغيرهما كشفوا أخطاء 
التنظيم وسببوا بعض القلق للجماعة

األصغر سامح عيد وأسماء أخرى. 
ــات  ــي ــؤالء أصـــــدروا بــالــفــعــل أدب ــ وهـ
وطبعوا بعض األعمال النقدية التى 
تحكى أخــطــاء التنظيم، وأصبحوا 
ضيوفاً دائمين على وسائل اإلعالم، 
وسببوا بعض القلق لجماعة اإلخوان.

لكن التمرد داخل صفوف اإلخوان 
كان يحدث حتى عام 2013 بأشكال 
غير جماعية ال تمس هيكل الجماعة 
ووحدتها التنظيمية كما يحدث فى 
الــوقــت الحالى، بــل كــان التمرد فى 
ــوات فردية  الماضى مــن خــالل أصـ
تنمو لديها قناعات خاصة بها، وفى 

خالفات حول استخدام 
أموال التنظيم الطائلة 

داخل مصر 
ــات  ــافـ ــخـ ــود أســـــــاس الـ ــ ــع ــ ي
الجديدة والمتجددة بين عناصر 
اإلخوان فى الوقت الحاضر، تعود 
إلى منطلقات الخطاب الداخلى 
للجماعة، ومنطقها الخاطئ 
تجاه توصيف الواقع والظروف 
التى أعقبت عزل محمد مرسى 
ــث اتــجــهــت  ــي ــة. ح ــاسـ ــرئـ ــن الـ مـ
ــم كبير  ــى زرع وهـ الــجــمــاعــة إلـ
ــوان، ولم  فى رؤوس أعضاء اإلخـ
تجد القيادة القديمة للتنظيم 
بدياً جــديــدًا عن ذلــك الوهم، 
وهو أن اإلخوان تعرضوا لمؤامرة 
إلخراجهم من الحكم! وتجاهلوا 
ــر خــطــابــهــم وفــكــرهــم  ــوه أن ج
يتضمن التآمر على الشعوب باسم 
مفهوم الخافة واألخــونــة، وهو 
الــمــشــروع الــفــاشــل الـــذى يجلب 

االنهيار المتكرر لإلخوان.
ــول أن الــقــاســم  ــقـ ــن الـ ــك ــم وي
ــوان  المشترك بين أجــيــال اإلخ
وبين القيادات المنقسمة حاليًا 
فـــى تــركــيــا وبــريــطــانــيــا وقــطــر 
ومصر، هو العيش داخل وهم دولة 
الخافة اإلخوانية. وفى حين ال 
تجد بعض القيادات اإلخوانية 
القديمة أية مشكلة فى استمرار 
اللطم واالكــتــفــاء بالبكاء على 
أطــال كرسى الرئاسة فى مصر، 

وممارسة »الكمون التنظيمي«. 
هناك فى المقابل تيار اليأس 
الــذى قرر االنجرار إلى ممارسة 
اإلرهاب بشكل مباشر.. ومن أبرز 
ــوان،  ــ ــاف بــيــن اإلخ ــخ نــقــاط ال
رؤية أحد األطراف إلى أن قيادات 
ــوان الــقــديــمــة ال تتحرك  ــ اإلخ
كما يجب، وأنــهــا مــتــرددة وغير 
حاسمة، وأن عليها أن تفكر مثل 
الطرف اآلخــر فى انتهاج العنف 

وعدم تأجيل هذا الخيار.
ــاف  ــخ يـــضـــاف إلــــى جــــذر ال
واالنــقــســام الجديد بين شباب 
ــادات  ــي ــق ــن جــهــة وال ــوان م ــ اإلخـ
التى تنتمى إلى الجيل القديم، 
بــروز إشكاالت طارئة، ذات صلة 
ــزوح خـــارج مصر،  ــن باللجوء وال
واألعباء النفسية فى الدول التى 
هــرب إليها عــدد كبير من شباب 
اإلخــوان )تركيا، السودان( أبرز 

مثالين.
 أما قطر فإنها كانت من نصيب 
قــيــادات وأســمــاء كــبــيــرة.. كما 
توجد خافات حــول استخدام 
ــتــنــظــيــم فـــى داخـــل  أمــــــوال ال
ــوان تمويات  ــدى اإلخـ مصر، ول
واستثمارات وأموال طائلة، وأصبح 
جانب من الخاف يدور فى السر 
والعلن أيضًا حــول توظيف تلك 

األموال واستخدامها.

التفاصيل الكاملة للصراعات بين القيادات 
والشباب داخل جماعة اإلخوان اإلرهابية

كما يقال عادًة بعد كل تحوالت مفصلية فى الواقع االجتماعى والسياسي؛ جرت مياه 
كثيرة تحت الجسر.. وما جرى حتى اآلن على صعيد البيئة التى أنتجت خطاب اإلسالم 

السياسى وأسهمت فى نمو تنظيماته ليس بالشيء القليل.
 مع مالحظة أن األجنحة السياسية لإلخوان ومكاتبهم وتنظيماتهم، تمر بمرحلة 
هزيلة تنظيميًا، مع شيوع حالة من اليأس فى أوساط الشباب المغرر بهم، الذين 

اكتشفوا أن التنظيم مجرد أداة فى أيدى الكبار من القيادات اإلخوانية المعتقة، وهم 
الذين يجنون من وراء التنظيم المكاسب المالية والوجاهة، ويتخذون من قضية 

)األسلمة( وتسييس الدين وسيلة أيديولوجية لتحقيق أهداف أشبه ما تكون بأسلوب 
عصابات المافيا.

 وفى مقابل تشظيات وتنافس األذرع السياسية لإلخوان، هناك تنافس من نوع آخر 
يحدث بين األجنحة العسكرية الراديكالية، التى تمثل الواجهة المباشرة للعنف 

واإلرهاب، وفى مقدمتها التنافس الحاصل بين تنظيم القاعدة وبقايا ما يعرف بتنظيم 
الدولة »داعش«، وغيرها من المسميات التى تندرج تحتها مجموعات إرهابية، 

تنشط فى مناطق متفرقة.

هذه بعض الحقائق والوقائع المثيرة التى كشفت عنها دراسة مهمة للغاية عن 
»مركز المزماة للبحوث والدراسات« بعنوان: »مؤشرات انهيار وتراجع خطاب اإلسالم 

السياسى وتنظيماته« والتى نستعرض التفاصيل التى كشفت عنها حول الصراعات 
التى تدور بين مختلف الجبهات التابعة داخل جماعة اإلخوان اإلرهابية.

الدراسة كشفت عن جذور الخالفات بين عناصر اإلخوان المسلمين، والتحوالت أو 
الظروف التى أنتجت بيئة الخالفات الجديدة، وتوفر أسباب الصراع داخل التنظيم 

المغلق، والعوامل المختلفة واألطماع فى وراثة أموال الجماعة واستثماراتها، وقيادة 
الفرع األكبر لإلخوان فى بلد نشأة التنظيم: مصر. إلى جانب قضايا متفرقة 

يقتضيها سياق العرض، مثل الدور القطرى والتركى فى استقطاب 
قيادات اإلخوان بعد انهيار مشروع )األخونة( فى مصر، عقب عزل 

محمد مرسى.. وموضوعات فرعية أخرى.

األجنحة السياسية لإلخوان 
ومكاتبهم وتنظيماتهم تمر 
بمرحلة هزيلة تنظيميًا

الكبار يجنون من وراء التنظيم 
المكاسب المالية والوجاهة 
ويقومون بـ»تسييس الدين« 

شيوع حالة من اليأس فى 
أوساط الشباب الذين اكتشفوا 
أن التنظيم مجرد أداة فى أيدى 
الكبار من القيادات »المعتقة«

أسرار الدور القطرى والرتكى فى استقطاب القيادات بعد انهيار مشروع »األخونة« 

النهاية ال تمس البناء 
التنظيمى للجماعة، 
وال تؤثر على جوهر 
ــرى  ــك ــف ــه ال ــوجـ ــتـ الـ
لـــــــــإخـــــــــوان فـــى 
أوســــاط األعــضــاء، 

ولم يكن يترتب على تلك 
التمردات الفردية أى انقسام 
جــمــاعــى يــضــعــف الــجــمــاعــة 
ويربك قراراتها وآلية تواصلها 
ــحــدث فى  مــع أتــبــاعــهــا كــمــا ي
اللحظة الراهنة، والممتدة منذ 

ما بعد 2013.

من الواضح أن االنقسام فى صفوف اإلخوان 
بــلــغ فــى الــوقــت الــحــالــى مــرحــلــة شــديــدة من 
التعقيد وتعدد المرجعيات، إلــى درجــة عجز 
قيادات اإلخــوان القليلة المتبقية عن التحكم 
ــل مــصــر وخــارجــهــا  بــالــقــواعــد والــخــاليــا داخـ

أيضاً.
وأصبح جزء من قواعد اإلخــوان منخرطون 
فـــى خــاليــا إرهـــابـــيـــة يـــبـــررون مخططاتها 

وأفعالها، والبقية ينكفئون فــى حالة صمت 
وترقب.

بدأ التحول وظهور تأثير وخطورة الخالفات 
الداخلية المتجاوزة للطابع النقدى الفردى، 
بعد موجة الهروب الجماعية لقيادات وشباب 
اإلخــوان من مصر إلى تركيا وقطر والسودان 
وغيرها من الــدول، بما فيها أوروبــا وأميركا، 
ــوان عقب مظاهرات  بعد انــهــيــار حكم اإلخــ

ــك انتهت  ــذل 30 يــونــيــو 2013م ضــدهــم. وب
السيطرة اإلخوانية المؤقتة على حكم مصر. 
ذلك الحدث )30 يونيو( زلزل اإلخوان وأظهر 
أنهم يتمزقون وتتناثر قواعدهم وأعمدتهم 
التنظيمية، بمجرد ما إن تصبح فرص الوصول 
إلى السلطة أو التشبث بمفاصلها مستحيلة. 
ومــن لم يهرب منهم إلــى خــارج مصر لم يكن 
حــالــه أفــضــل داخــلــهــا، حيث أصــابــت الحيرة 

واليأس واالنهيار كل قواعد اإلخوان، 
ــم كــــان يـــركـــز على  ألن مــشــروعــه
الوصول إلى الحكم كغاية، من دون 
التفكير فى تأثير حماقات األخونة 

ودورهـــا فى إشعال غضب المجتمع 
المصرى ضــد التنظيم المنطوى على 
نــفــســه، والــعــاجــز عـــن فــهــم الــوطــنــيــة 

المصرية وعوامل وحدتها وهويتها.

جزء من قواعد اإلخوان منخرطون فى خاليا إرهابية يربرون مخططاتها وأفعالها.. والبقية ينكفئون فى حالة صمت وترقب

الجماعة اإلرهابية ترى أن انتهاء الخالفة العثمانية كان بداية سيئة للمنطقة

القيادات الحالية عاجزة عن التحكم بالقواعد والخاليا فى مصر وخارجها

اإلخوان يعانون من إشكالية نفسية فى الوالء للتنظيم 

المعروف أن اإلخـــوان يعانون مــن إشكالية نفسية فى 
الوالء للتنظيم وما يسمونها بـ»األمة« على حساب األوطان. 
وأقــرب مثال يتم االستشهاد به – لوضوحه وداللته على 
غربة إخــوان مصر عن مصريتهم وغربة اإلخـــوان بشكل 
عام عن أوطانهم – حوار مع محمد مهدى عاكف، الُمرشد 
العام السابق لجماعة اإلخوان المسلمين، الذى كان ضيفا 
على برنامج »زمن اإلخوان«، واعترف أنه قال من قبل »ُطز 
فى من ال يقبل الحكم اإلسالمى فى مصر«. ومعروف أن 
من أســس أدبــيــات اإلخـــوان مبدأ الخالفة، وهــى مفهوم 
يؤسسون عليه رؤيتهم لتاريخ العالم اإلسالمى، ويعتبرون 

أن انتهاء الخالفة العثمانية كان بداية سيئة للمنطقة!
وبالعودة إلــى الخالفات القديمة السابقة فى صفوف 
اإلخوان، كما يتضح من خالل األدبيات النقدية وكتب النقد 
الذاتى والمراجعات المتعددة التى أصدرها المنشقون عن 
اإلخــوان، نجد أن تلك الخالفات كانت كلها تصب إجماالً 
حول نقد نظرة الجماعة لتموضع الفرد داخلها، وحدود 
حريته، والسقف المتاح له لتثقيف نفسه وإبــداء 
رأيه تجاه القضايا الكبرى، ومن ضمنها قضايا 
البيعة والطاعة العمياء وتقديس الرموز، 
وااللــتــزام بقراءات موجهة يمنع تجاوزها 
إلى عناوين كتب أخرى تفتح أمام العضو 

آفاقاً أوسع.
ــن قــبــل األعــضــاء  بمعنى أن الــنــقــد م

المنشقين، كان يتجه نحو التساؤل بشأن أسباب تضييق 
التنظيم على إمكانية بــنــاء الــفــرد اإلخــوانــى لشخصية 

مستقلة، بحيث ال تتناقض مع الخطوط العامة للجماعة.
ــى صـــدام مع  وكـــان الــنــاقــدون والمنشقون يتوصلون إل
مرجعيات التنظيم ومــع قــيــاداتــه مــن كــافــة المستويات. 
وثبت لديهم أن مرجعيات التنظيم وتعاليمه ال تجيز للفرد 
اإلخوانى تكوين شخصية مستقلة عن التنظيم. وأن بداية 
التفكير فى هذا االتجاه تعنى غالباً االنسالخ عن الجماعة 

ومغادرتها. ألنها تتبنى ثقافة القطيع والقائد )المرشد(.
فهناك العامة )األعضاء( مقابل النخبة القيادية )أعضاء 
مكتب اإلرشــاد وبقية المستويات القيادية(، وعلى الفرد 

مرجعيات التنظيم 
وتعاليمه ال تجيز للفرد 

اإلخوانى تكوين شخصية 
مستقلة عن التنظيم

أبرز أوجه الصراع بين »األجنحة« يتعلق 
باألموال والمكاسب ومواقع اتخاذ القرار 

واحتكار التواصل مع الممول القطرى والتركى

السمع والطاعة العمياء.
تلك التحفظات والمداخل التى أدت إلى 
انــســحــاب وتجميد البعض لعضويتهم فى 
جماعة اإلخــوان، أضيفت إلى عناصر نقدية 
جديدة بــرزت فى فترة الحقة، سوف نتطرق 
إليها بالتفصيل، وخــاصــة أنها اندمجت مع 
ــوان،  مــبــررات تــمــرد جــديــدة فــى صــفــوف اإلخـ
ــرار داخـــل  ــقـ تــتــصــل بــبــيــروقــراطــيــة اتـــخـــاذ الـ

الجماعة، والرغبة فى استمرار السرية، أو ما 
يطلقون عليه »الكمون التنظيمى«، مقابل جيل 

ــى الــتــشــدد والــتــطــرف ومواجهة  إخــوانــى يميل إل
أجهزة األمــن والجيش فى مصر بدوافع انتقامية، 

أو كما يسمونه »الــقــصــاص«. وشعر الجيل الجديد 
بعد عــزل مرسى مــن الــرئــاســة باالنكسار، كما تضاعف 
ذلــك الشعور نتيجة لعدم اتــخــاذ الجيل القيادى القديم 

ــراءات أو مــواقــف تستوعب غضب الهاربين  إلجــ
من مصر، وضعف من تبقى فى الداخل، 

بعد انتهاء فترة حكم اإلخوان القصيرة، 
التى أيقظتهم مــن حلم طــال انتظاره، 

وحين كاد أن يتحقق لهم فشلوا فى تحقيق 
انسجام مع المجتمع المصرى، الذى ال يرى أن من أولوياته 
أسلمة الحكم، بقدر ما ينظر كأى شعب إلى الحكم كأداة 

لتمثيل وحماية ورعاية مصالح كافة شرائح الشعب.

خفايا الصراع فى صفوف الجماعة بـ»تركيا« وغيرها
بسبب الصالحيات وتوزيع األموال والوظائف اإلعالمية

مع وجود أصوات داخل الجماعة تدعو للقيام بهجمات عنيفة داخل مصربعد انهيار حكم عمر البشير 

 شعور جيل الشباب بعدم 
وضوح الصورة المستقبلية 
يدفعهم لالنضمام لصفوف 

الجماعات اإلرهابية

الهاربون إلى السودان 
اضطروا للهرب إلى المجهول

تقرير أمريكى يتوقع استمرار االنقسامات 
من الذين تناولوا موضوع انقسام اإلخوان 
وخالفات الجيل الجديد مع الجيل القديم، 
الباحث األميركى إريك تراجر، الذى يرى أن 
أعضاء جماعة اإلخــوان المسلمين ال يزالون 
ضعفاء سياسيا، ألنهم فــى حالة حــرب مع 
أنفسهم بسبب االنقسامات الداخلية، وتوقع 
أن يستمر االنقسام داخل اإلخــوان مع وجود 
أصوات داخل الجماعة تدعو للقيام بهجمات 

عنيفة داخل مصر.
أحــد أوجــه الــصــراع بين أجنحة اإلخــوان 
ــاألمــوال والمكاسب ومــواقــع اتخاذ  يتعلق ب
القرار واحتكار التواصل مع الممول القطرى 

والتركى.
وعــمــلــيــاً انقسمت جــمــاعــة اإلخــــوان إلــى 
الجناح الثورى والحرس القديم، فبعد عزل 
ــل مصر  ــاب اإلخـــــوان داخــ مــرســى بـــدأ شــب
يحملون السالح، وأنشأوا ما أسموها وحدات 
حماية للدفاع عن مظاهرات الجماعة، وبدأت 
ــوحــدات الــهــجــوم، وظــهــرت بعد ذلك  تلك ال
عدد من الجماعات المسلحة التى استهدفت 
مراكز الشرطة واألفــراد العسكريين وأبــراج 

الكهرباء والطرق والبنية التحتية.
ويضيف الباحث األمريكى تراجر أن تلك 

الهجمات حظيت بدعم وتشجيع بعض كبار 
القادة فى الجماعة، أبرزهم عضو المكتب 
التنفيذى لــإخــوان محمد كــمــال )قــتــل فى 
اشتباك مسلح مــع الشرطة الحــقــاً(، ومعه 
الذين ظلوا مختبئين داخــل مصر، وشكلوا 
لــجــان عمليات هجومية لزعزعة استقرار 

مصر وإقالق المجتمع.
ــادة الــجــيــل الــقــديــم وقــف  ــاول قـ  بينما حـ
لجان العمليات النوعية وشعروا بالخوف من 

سيطرتها التامة على تنظيم اإلخوان ربما.
وعندما جرت انتخابات داخلية فى صفوف 
ــة عـــام 2014، زاد الــخــالف  ــداي ــوان ب ــ اإلخـ
بين الجناحين المختلفين فى منتصف عام 
ــبــارزون  ــوان ال 2015، وانــفــصــل شــبــاب اإلخــ
ومكاتب بعض المحافظات داخــل مصر عن 
رموز الجيل القديم. ورغم مقتل محمد كمال 
المنحاز لخيار العنف، استمر االتجاه العنيف 
من خــالل العديد من الجماعات المنشقة، 
مثل حركة حسم وتنظيم لــواء الثورة. ويلفت 
الباحث األمريكى المشار إليه إلــى موضوع 
ــعــض رمــــوز خــيــار  ــو اعـــتـــراف ب خــطــيــر وهــ
ــأن الــهــدف األســاســى لــإخــوان هو  العنف ب

إعادة الخالفة!

بعد انهيار حكم عمر البشير وانتهاء القبضة الحديدية إلخوان 
ــوان الهاربين إلــى الــســودان اضــطــروا إلى  الــســودان، ال بــد أن اإلخـ
الهرب مجدداً إلى المجهول، وهذه العناصر مرشحة لالنخراط مع 
الجماعات اإلرهابية، إذ ال يجب أن تغيب تأثيرات ظــروف إقامة 
اإلخوان الهاربين بشكل عام، سواء فى تركيا أو السودان أو بريطانيا 
وبقية دول العالم، ومــدى خطورة شعور جيل الشباب منهم بعدم 
وضوح الصورة المستقبلية. والدليل على انهيار تنظيم اإلخــوان فى 
مصر ودخوله فى مرحلة من الضياع التنظيمى والفكرى، لجوء بعض 
أعضائه إلى االنخراط مع إرهابيين، بقصد إثارة اضطرابات أمنية 
من خالل تفجيرات بدائية لم تعد تهز النظام وال الشعب المصرى. 
وهذه النقطة أصابت شباب اإلخوان باإلحباط ودفعتهم إلى محاولة 
توجيه الجماعة وقياداتها للشعور بمأزقهم المصيرى. ففى النهاية ال 
يوجد ما هو أخطر على األفراد من الشعور بالضياع وانسداد األفق 

بشكل تام.

تتواجد تجمعات اإلخـــوان العرب الهاربين، وفى 
ــوان مــصــر، فــى تــركــيــا، ومـــن أجــيــال  مقدمتهم إخــ
مختلفة. والمالحظ هنا أن الحديث عن )اإلخــوان 
الــعــرب( يكاد أن يعيد التذكير بمصطلح )األفــغــان 
ــعــرب( وهــم بقايا المجموعات الــتــى قاتلت فى  ال
أفغانستان، ثم شكلت تنظيم القاعدة، الذى تفرع عنه 
الحقاً تنظيم »داعــش«. والسؤال الذى يفرض نفسه 
هنا، ترى إلى أى طور سوف ينتقل )اإلخوان العرب(، 
خاصة بعد أن اتخذ جناح منهم فى مصر ممارسة 

اإلرهــاب كخيار، بل ويعتبرونه مقدمة الستعادة ما 
يسمونها بالخالفة!؟

بــدأت الصراعات تــدب فى صفوف اإلخـــوان فى 
تركيا وغيرها، ألسباب تتصل بعضها بالتنازع حول 
الصالحيات وتوزيع األمــوال والوظائف اإلعالمية. 
وألسباب أخرى تتصل ربما بالنفوذ واستغالله، وعدم 
االستعداد من قبل القيادات القديمة للكشف عن 

مصادر التمويل وتوزيع غنائم اللجوء!
ــد أن أنــقــرة وضعت سقفاً مــحــدداً لتحركات  والب

اإلخــوان المقيمين لديها، أو قــررت أن تصغى 
لــقــيــادات بعينها، تــركــت لها حــريــة تصنيف 
شباب اإلخوان، الذين بدورهم أوقعوا أنفسهم 
فى مزالق، وكشفوا عن توجهات عنيفة من 
خالل تدوينات وخواطر على وسائل التواصل 

االجتماعى، مما يشعر األتــراك بالفزع وعدم 
الرغبة فى إيواء من يتجاوزون السقف المحدد 

للتواجد ضمن القطيع اإلخوانى ومنابره الموجهة 
الستهداف الشارع المصرى عن بعد.

قيام السلطات التركية مــؤخــراً بتكرار 
خطوة الترحيل ضد بعض عناصر اإلخوان، 
كما أصبحت تتشدد مع القادمين الجدد من 
اإلخوان، أدى إلى التعقيدات، وأصبح شباب 
ــوان ال يــجــدون أمامهم ســوى تصعيد  اإلخـ

النقد ضــد الجيل الــقــديــم مــن الــقــيــادات 
اإلخــوانــيــة، وبخاصة أن الــقــيــادات تتحكم 
بخطوط االتصال مع الجهات الرسمية فى 

الدول التى هرب إليها اإلخوان.
 كما تحتفظ الــقــيــادات القديمة كذلك 

باألموال وبفرص العمل فى وسائل اإلعالم 
والــمــؤســســات اإلخــوانــيــة. بمعنى أن أحد 
أوجــه الــصــراع يتعلق بــاألمــوال والمكاسب 
ومــواقــع اتخاذ الــقــرار، واحتكار التواصل 
مع الممول القطرى والتركى، ووقــوع بعض 

شباب اإلخـــوان فى فخ الغربة والفقر من 
جهة، والخوف من العودة إلى مصر، نظراً 
الرتــبــاط أغلبية الــعــنــاصــر إمـــا بعمليات 
إرهابية قبل هروبهم، أو بتأييد ارتكابها 

واالنحياز إلى خيار الفوضى واليأس.

الحديث عن )اإلخوان العرب( يعيد التذكري بمصطلح )األفغان العرب( وهم بقايا 
املجموعات التى قاتلت فى أفغانستان ثم شكلت تنظيم القاعدة وداعش

السلطات الرتكية قامت مؤخرًا بتكرار خطوة الرتحيل ضد بعض عناصر اإلخوان وأصبحت تتشدد مع القادمني الجدد 

إريك تراجر: أعضاء الجماعة ال يزالون ضعفاء سياسيا ألنهم فى حالة حرب مع أنفسهم 

اإلرهاب مقدمة الستعادة »الخالفة«

ظـــــروف هـــــروب اإلخـــــوان 
ــى بــــلــــدان أخــــــــرى، فــى  ــ ــ إل
ــن الهجرة  مــوجــة حــديــثــة م
ــة  ــوج ــد م ــعـ اإلخــــوانــــيــــة بـ
الــســتــيــنــيــات، تضيف إليهم 
شــعــورًا بالمظلومية واليأس 
ــى وعـــى اإلخـــوان  وتــغــرســه ف
ــدد، الــذيــن قـــرأوا تاريخ  ــج ال
الــجــمــاعــة، ووقـــائـــع الــهــروب 
السابقة. وخاصة أن اإلخوان 
مثل غيرهم مــن الجماعات 
ــرون إلــى  ــظ ــن ــة، ال ي ــي ــن ــدي ال
سلبيات جماعتهم وأخطائها، 
ــروب  ــاب ه ــب وال يــبــحــثــون أس
قيادات الجماعة فى الماضى، 
ــا الــمــفــضــوح فى  ــه ــراط ــخ وان
عــمــلــيــات إرهــابــيــة مــبــكــرة، 
استهدفت مسئولين مصريين، 
وصــوالً إلى محاولة استهداف 
الرئيس جمال عبد الناصر 
وفشلهم فــى اغتياله، بينما 
نجحت خطة اغتيال الرئيس 

السادات.
 لكن اإلخــوان ال يفكرون فى 
الجرائم التى تلطخ تاريخهم 
ــورون أنفسهم  ــصـ ــا، بـــل يـ ــه ب
كجماعة بريئة، فيما تاريخها 

مليء بالعنف.

شعور واهم 
بالمظلومية 

واليأس

  حنان الشربينى

عيدالخرباوى

منير
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»هيئة المفوضين« تنظر فى مدى دستورية الحد األقصى لألجور 
تنظر هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، 
خــال جلسة 9 فبراير الــقــادم، الــدعــوى المطالبة بعدم 
دستورية القانون رقم 63 لسنة 2014 بشأن الحد األقصى 

ألجور العاملين بأجهزة الدولة.
وأقيمت الــدعــوى رقــم 59 لسنة 41 دســتــوريــة والتى 
تطالب بعدم دستورية القانون رقم 63 لسنة 2014 بشأن 
الحد األقصى لدخول العاملين بأجر لدى أجهزة الدولة، 
ــوزراء رقــم 1265 لسنة  ــ وســقــوط قــرار رئيس مجلس ال

.2014
وتنص المادة األولى القانون رقم 63 لسنة 2014 على 
أنــه »ال يــجــوز أن يــزيــد على خمسة وثاثين مثل الحد 
األدنــى وبما ال يجاوز اثنين وأربعين ألــف جنيه شهرًيا 
ــذى يتقاضاه مــن أمـــوال الــدولــة أو من  صافى الــدخــل ال

 إسالم خالد 

تعقد  محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار إبراهيم عبد 
الخالق، جلسة محاكمة 11 متهًما فى القضية المعروفة إعاميا 

بـ»فساد القمح الكبرى« فى  28 يناير الجارى الستكمال المرافعة.
وأحال النائب العام، 11 مسئوال عن صوامع األقماح و2 آخرين 

إلى محكمة الجنايات، التهامهم باالستياء على 104 مليون جنيه.
وتضمن أمــر اإلحــالــة انــفــراد المتهم األول )هـــارب( بتسهيل 
االستياء على أكثر من 530 مليون جنيه من أموال الدولة لصالح 
عدة أفراد على رأسهم عبد الغفار محمد السامونى - نائب رئيس 
غرفة صناعة الحبوب )هارب( ومحمد كامل محمد أبو حشيش - 

مالك شونة أبناء الجيزة.
وكشفت التحقيقات، أن المتهمين من األول حتى الحادى عشر، 
كونهم موظفين عموميين »أعضاء لجنتى الفرز واالستام بموجب 
القرار الوزارى المشترك رقم 64 لسنة 2016 وأمناء عهد صومعة 
إرم وشونة أبناء الجيزة »سهلوا االستياء بغير حق على أمــوال 
الشركة العامة للصوامع والتخزين« وهى إحــدى الجهات العامة 

التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية.

تواصل محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار على الهوارى، 
المنعقدة بالتجمع الخامس، محاكمة 4 متهمين فى القضية رقم 2969 
لسنة 2019، والمعروفة بقضية »األربعة الكبار بوزارة األوقاف«،  فى 
جلسة 3 فبراير المقبل، لاستعام عن المستندات من نيابة أمن 

الدولة العليا. 
تعقد الجلسة بعضوية المستشارين أشــرف العشماوى وخالد 
الشلقامى بسكرتارية خالد عبد المنعم ومعتز مدحت، المتهمون هم: 

»ماجد غالب، وآمنة أحمد، وجمال حسين، وزكريا عبدالحميد«. 
وكان النائب العام أحال القضية المعروفة إعاميا باسم فساد 
ــاف«، والمتعلقة باالستياء على  ــ »األربــعــة الكبار بـــوزارة األوق
أراضى الدولة بوزارة األوقــاف، والمتهم فيها رئيس مجلس إدارة 
األوقاف، والثانية رئيس اإلدارة المركزية للملكية العقارية، والثالث 
ــاف المصرية وآخــر إلى  مدير عــام الملكية العقارية بهيئة األوق
الجنايات التهامهم بتسهيل االستياء على أراضى الدولة بقيمة 

.336.66400

تستكمل الــدائــرة 2 إرهـــاب، المنعقدة بمجمع محاكم طــرة، برئاسة 
المستشار معتز خفاجى، إعــادة إجــراءات محاكمة 66 متهًما فى »فض 
اعتصام رابعة الــعــدويــة«، فى جلسة 2 فبراير لسماع مرافعة النيابة 

العامة.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار معتز خفاجى وعضوية المستشارين 

سامح سليمان ومحمد عمار وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.
يذكر أن المحكمة قد قضت فى وقت سابق باإلعدام شنقا لـ75 متهما 
من بينهم محمد البلتاجى وعصام العريان وعبد الرحمن البر، وكما 
قضت بالسجن المؤبد لمحمد بديع وباسم عودة وآخرين، وكما قضت 

بأحكام بالمشدد لباقى المتهمين.
والمتهمون فى القضية هم قيادات جماعة اإلخــوان، وفى مقدمتهم 
محمد بديع المرشد العام للجماعة، وعصام العريان، وعصام ماجد، 
وعبد الرحمن البر، وصفوت حجازى، ومحمد البلتاجى، وأسامة ياسين، 
وعــصــام سلطان، وبــاســم عـــودة، وجــدى غنيم، »أســامــة« نجل الرئيس 
المعزول محمد مرسى، باإلضافة للمصور الصحفى محمد شوكان والذى 

جاء رقمه 242 فى أمر اإلحالة.
وقالت المحكمة التى حكمت على المتهمين فى حيثيات حكمها، إن 
المحكمة انتهت إلى إدانة المتهمين بارتكابهم األفعال والجرائم الواردة 
بأمر اإلحالة، وهى من األفعال المضرة ألمن هذه الباد، والتى تعرض 
سامة المجتمع وأمنه للخطر، فكان على المحكمة لزاماً أن تقضى 
بحرمان المحكوم عليهم من إدارة أموالهم وأماكهم والتصرف فيها 

وعزلهم من وظائفهم األميرية عدا المحكوم عليهمـ  الحدث«.
وأسندت النيابة إلى المتهمين اتهامات عديدة، من بينها: تدبير تجمهر 
مسلح واالشتراك فيه بميدان رابعة العدوية »ميدان هشام بركات حاليا« 
وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس فى التنقل، والقتل العمد مع سبق 
اإلصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم، والشروع 

فى القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل.

تواصل محكمة جنايات المنصورة بمحافظة الدقهلية، برئاسة 
المستشار نسيم بيومى، محاكمة الجدة المتهمة بتعذيب حفيدتها 

الطفلة »جنة« حتى الموت يوم 2 فبراير المقبل.
وكان مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارًا من مأمور مركز شربين 
بورود باغ لمركز شرطة شربين من مستشفى شربين العام يفيد 
بوصول الطفلة »جنة.م«، عمرها 5 سنوات، ومقيمة لدى أسرتها 
بقرية بساط كريم الدين بدائرة مركز شربين، مصابة بكدمات 
متفرقة بالجسم، وبها أثار حروق بمنطقة الحوض حول األعضاء 
التناسلية الخارجية، وتورم بالطرف السفلى األيسر، وتم تحويلها 

إلى مستشفى المنصورة الدولى.
وانتقل ضباط وحدة مباحث شربين لمكان الواقعة، وبسؤال جد 
الطفلة لوالدها اتهم جدتها لوالدتها وتدعى »صفاء.ع«، ربة منزل، 
ومقيمة بذات القرية، بالتعدى عليها بالضرب، وتسخين آلة حادة، 

وكى الطفلة لتبولها ال إراديا.
ــدة مــبــاحــث الــمــركــز مــن ضــبــط المتهمة،  وتــمــكــن ضــبــاط وحـ
وبمواجهتها أنكرت ما نسب إليها، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 

14167 لسنة 2019 جنح مركز شربين.
وتم إحالة القضية إلى محكمة الجنايات، وتم إيــداع المتهمة 

لمستشفى العباسية للكشف عن قواها العقلية.

محكمة الجنايات تستكمل محاكمة المتهمين 
فى قضية »فساد القمح الكبرى«

تستأنف محكمة جنايات دمنهور المنعقدة بمحكمة إيتاى البارود 
االبتدائية، برئاسة المستشار جمال طوسون وعضوية المستشارين 
شريف عبدالوارث فارس ومحمد المر، جلسات محاكمة المتهمين 
فى واقعة اشتعال النيران وتسريب المواد البترولية فى خط أنابيب 
البترول المار بمركز إيتاى البارود التى راح ضحيتها 9ِ أشخاص 
وإصابة 11 آخرين يوم االثنين  المقبل لسماع طلبات هيئة الدفاع 

عن المتهمين.
كان النائب العام، قد أحال 10 متهمين للمحاكمة الجنائية فى 
الواقعة؛ ووجهت لهم النيابة تهم تخريب  عمًدا خًطا من خطوط 
البترول، وسرقة كميات من المواد البترولية المارة به، ما أدى لوفاة 

وإصابة أشخاص جراء جرائمهم.

محاكمة المتهمين برشوة 
»األربعة الكبار بوزارة األوقاف«

إعادة إجراءات محاكمة 66 
متهمـًا بـ»فض اعتصام رابعة«

»جنايات المنصورة« تواصل محاكمة الجدة 
المتهمة بتعذيب حفيدتها بالدقهلية

محاكمة المتهمين بحادث تخريب 
خط أنابيب البترول بإيتاى البارود

يوسف بطرس غالى أمام »الجنايات« بسبب »فساد الجمارك«

الحكم على 44 متهمـًا بتهمة االنضمام لداعش 

المحكمة االقتصادية باإلسكندرية تواصل محاكمة رئيس »فيبكو« لرد مليار جنيه
تــواصــل المحكمة االقــتــصــاديــة باإلسكندرية 
فى درجــة التقاضى االستئنافية محاكمة رئيس 
مجلس إدارة شركة الفتح لألدوية »فيبكو«  فى 
جلسة 26 يناير المقبل لسداد مبلغ مليار جنيه 
تلقاها من المواطنين لتوظيفها فى مجال تجارة 

األدوية.
وكانت المحكمة االقتصادية قى درجتها األولى 
عاقبت رئيس مجلس إدارة شركة الفتح لألدوية 
»فيبكو« بالسجن لمدة 10 سنوات، وتغريمه مبلغ 
10 مايين جنيه ورد المبالغ التى تلقاها من 
المجنى عليهم لتوظيفها والتى بلغت مائة مليون 
جنيه، ومعاقبة 4 آخــريــن مــن موظفى الشركة 
بالسجن لمدة 5 ســنــوات الشتراكهم معه، لكن 
المتهمين استأنفوا الحكم أمام المحكمة فانتقلت 
لدرجة التقاضى الثانية التى أجلت الجلسة إلى 

26 يناير.
ترجع أحــداث القضية رقــم 275 لسنة 2018 
جــنــايــات مــحــرم بـــك، عــنــدمــا تلقى مــديــر أمــن 
اإلسكندرية، إخطارا من ضباط الهيئة الرقابية، 
يفيد بــورود معلومات سرية بقيام المتهم محمد 
عبد الحميد حسن عــلــى، رئــيــس مجلس إدارة 
شركة الفتح لألدوية »فيبكو«، بتوظيف األمــوال 

المواطنين لتوظيفها قدرت بمبلغ مليار جنيه، تم 
اتخاذ اإلجراءات القانونية الازمة وألقى القبض 
على المتهمين وتحرر المحضر الــازم بالواقعة 

وأخطرت النيابة التحقيقات.
ــررت مــحــكــمــة جــنــح  ــ ــ ــر، ق ــ ــ ــب آخ ــانـ ــن جـ ــ ومـ

للغير بدون ترخيص مقابل فائدة 2% شهريا وأنه 
لم يصدر من الهيئة ترخيص بتلقى مبالغ مالية 
وفقا للقانون رقــم 146 لسنة 1998، مما يعد 

مخالفا للقانون.
وتــبــيــن أن الــشــركــة تــلــقــت مــبــالــغ مــالــيــة من 

االقتصادية باإلسكندرية، برئاسة المستشار أمير 
عدلى، رئيس المحكمة، تأجيل محاكمة رئيس 
مجلس إدارة شركة ستانلى للمقاوالت، إلى جلسة 
26 يناير المقبل لــســداد مبلغ 41 مليون جنيه 

تحّصل عليها من المواطنين بزعم توظيفها.
تــرجــع أحـــداث القضية رقــم 16 لسنة 2018 
جنح اقتصادية، عندما حصل رجل األعمال فرج 
عبدالبارى، رئيس مجلس إدارة شركة ستانلى 
للمقاوالت، على 41 مليون جنيه من المواطنين 

بزعم توظيفها.
وأمر المستشار محمد صاح جابر، المحامى 
العام األول لنيابات غــرب اإلسكندرية، بحبس 
فــرج عبدالبارى، رجــل األعــمــال، رئيس مجلس 
إدارة شركة المقاوالت ستانلى، 4 أيام على ذمة 

التحقيقات التى تجريها النيابة.
كـــان تــقــدم 17 شــخــًصــا بــبــاغــات ضــد رجــل 
األعمال لتلقيه أمواال منهم بزعم توظيفها بلغت 
جملتها 41 مليون من المتقدمين بباغات وسدد 
المتهم مبلغ 11 مليون جنية لبعض المدعين لعدم 
تقديم بــاغــات ضــده، فيما نفى رجــل األعمال 
التهم الموجه إليه وتم التصالح مع خمس مدعين 

بالنيابة.

ــقــاهــرة، برئاسة  تــواصــل محكمة جــنــايــات ال
المستشار جيانى حسن أحمد، إعــادة محاكمة 
ــر المالية األسبق فى  يوسف بطرس غالى، وزي
اتهامه بــاإلضــرار العمدى بــأمــوال الجهة التى 
يعمل بها فى القضية المعروفة إعاميا بـ»فساد 
الجمارك«، فى جلسة 5 فبراير المقبل لاطاع 

والمرافعة.
كانت محكمة الجنايات عاقبت وزيــر المالية 
األسبق غيابيا بالسجن المشدد 15 سنة، وعزله 
من وظيفته، وإلــزامــه بــرد 35 مليونا و791 ألف 

جنيه، وغرامة مساوية لقيمة هذا المبلغ.
وأســنــدت النيابة للمتهم بأنه فــى الفترة من 
ــرارا وزاريـــا حمل  2004 وحــتــى 2011 أصـــدر قـ
رقم 165 لسنة 2005 والــذى تم بموجبه تجميع 
نوعيات معينة من السيارات المنتقاه المتحفظ 
عليها على ذمة مالكيها لدى مصلحة الجمارك 

حجزت الدائرة 5 إرهاب، برئاسة المستشار 
مــحــمــد ســعــيــد الــشــربــيــنــى، الــمــنــعــقــدة بــطــره، 
محاكمة 44 متهما بينهم الاعب حمادة السيد، 
العــب فــريــق كــرة الــقــدم بــنــادى أســـوان بتهمة 
االنضمام لداعش، فى جلسة 27 يناير للنطق 

بالحكم.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد سعيد 
الشربينى، وعضوية المستشارين وجــدى عبد 
المنعم والدكتور على عمارة، وسكرتارية أحمد 

مصطفى ومحمد الجمل وجمال أحمد.
وأكـــدت التحقيقات أن المتهمين مــن األول 
حتى السابع، تولوا قيادة فى جماعة إرهابية 
ــأن أســســوا 7 خــايــا عنقودية،  داخـــل الــبــاد ب
بهدف ارتــكــاب جرائم اإلرهـــاب وتدعو لتكفير 
ــوب الــخــروج عليه، وتغيير نظام  الحاكم ووجـ
الحكم بــالــقــوة وتعطيل الــدســتــور والــقــوانــيــن، 
واالعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة

وجاء فى التحقيقات: المتهمون األول والثالث 
والثامن والتاسع ومن الثالث عشر حتى السادس 

عشر والثامن والعشرون ومن الخامس والثاثين 
ــث واألربـــعـــون  ــال ــث حــتــى الــتــاســع والــثــاثــيــن وال
واألخــيــر: ارتكبوا جــرائــم مــن تمويل اإلرهـــاب، 
بـأن وفر المتهمون األول والثامن والتاسع أمواال 
أمــدوا بها الجماعة اإلرهابية، ووفــر المتهمون 
األول والثالث واألربعون واألخير، أسلحة نارية 
وذخائر أمدوا بها الجماعة، وحاز المتهم الرابع 
ــاب أعــمــال  ــك ــر الرت ــا وذخــائ ــاري عــشــر ســاحــا ن
إرهابية، تحقيقا ألغراض الجماعة، ووفر المتهم 
السابع والثاثون »طائرة بدون طيار« مزودة بآلة 
تصوير نقلها إلــى داخــل الــبــاد وتلقها المتهم 

الخامس والثاثون وحازها بمسكنه ثم نقلها.
وتابعت التحقيقات »المتهم التاسع والثاثون 
إلى المتهم السادس والثاثين فحازها بمسكنه، 
ثم نقلها إلى المتهم الثالث فأمد بها الجماعة 
اإلرهــابــيــة، وجمع المتهمون مــن الثالث عشر 
ــعــشــرون،  ــامــن وال ــث حــتــى الـــســـادس عــشــر، وال
ــون، والــســادس والــثــاثــون،  ــثــاث والــخــامــس وال
والثامن والثاثون، معلومات أمدوا بها الجماعة 
الرتــكــاب أعــمــال إرهــابــيــة، ووفــر المتهم األول 
مــواد تستخدم فى تصنيع المفرقعات أمــد بها 
الجماعة، بينما وفر المتهم الخامس والثاثون 

ماذا أمنا للمتهم السابع والثاثين على النحو 
المبين بالتحقيقات.

وكشفت التحقيقات، أن المتهمين انضموا 
إلــى جماعة إرهــابــيــة داخـــل الــبــاد مــع علمهم 
بأغراضها وتلقوا تــدريــبــات عسكرية وأمنية 
وتقنية لديها، بأن انضموا جميعا إلى الجماعة 
ــام، وتلقى المتهمان  ــه اإلرهــابــيــة مــوضــوع االت
التاسع والعشرون، والثاثون تدريبات عسكرية 

وأمنية وتقنية، لدى معسكراتها بشمال سيناء.
وكشفت التحقيقات، أن اتفقوا على ارتكاب 
جرائم إرهابية بأن اتفق المتهمون األول والثالث 
عشر والــرابــع عشر على قتل أمين الشرطة » 
محمد سامى غـــازى« واتــفــق المتهمان الثالث 
ــراد الشرطة  والــتــاســع والــثــاثــون على قتل أفـ
ــرى بشبرا  ــدائ بتمركز أمــنــى أعــلــى الــطــريــق ال
الخيمة بمحافظة القليوبية، واتفق المتهمون 
الخامس عشر حتى السابع عشر على قتل أمين 
الشرطة السابق »إبــراهــيــم قطب أبــو حامد«، 
واإلعامى » إسام البحيرى«، وأحمد حركان، 
وسرقة أمــوال شركة الكهرباء المعهود بها إلى 
محصل بقرية كحك بحرى بمحافظة الفيوم، 

وذلك تنفيذا ألغراض الجماعة اإلرهابية.

ــوزارة المالية  فى داخــل ساحة جمركية ملحقة ب
وتصرف فى هذه السيارات دون موافقة مالكيها 
بتخصيص 6 منها لموكبه الشخصى و96 سيارة 

لجهات أخرى.
 وتــبــيــن أن قــيــمــة تــلــك الــســيــارات بــلــغــت 35 
مــلــيــونــا و791 ألـــف جــنــيــه، مــا أدى الستهاك 

هــذه السيارات بغير وجــه حق وانخفاض ثمنها 
بالمخالفة للقانون رقم 66 لسنة 1963 المعدل 
بشأن الجمارك والئحته التنفيذية التى تقضى 
باالحتفاظ بهذه الــســيــارات بحالتها لتسليمها 
لمالكيها بعد سداد الرسوم أو بيعها وإيداع نصيب 

مالكها بخزانة مصلحة الجمارك.

  عماد شوقى 

  كريم سعيد 

أمــوال الهيئات والشركات التابعة لها أو الشركات التى 
تساهم هذه الجهات فى رأسمالها أى شخص من العاملين 
بالجهاز اإلدارى للدولة ووحدات اإلدارة المحلية واألجهزة 
التى لها موازنات خاصة بها والهيئات العامة والقومية 
االقتصادية والخدمية وغيرها من األشخاص االعتبارية 
العامة والعاملين الذين تنظم شئون توظفهم قوانين أو 
كــادرات خاصة وذلــك ســواء كــان العامل شاغًا لوظيفة 
دائمة أو مؤقتة أو مستشارًا أو خبيًرا وطنًيا أو بأى صفة 
أخــرى، وســواء كان ما يتقاضاه من جهة عمله األصلى أو 
من أيــة جهة أخــرى بصفة مرتب أو أجــر أو مكافأة ألى 
سبب كان أو حافز أو أجر إضافى أو جهود غير عادية أو 
بدل أو مقابل حضور جلسات مجالس إدارة أو لجان، وال 
يسرى ذلك على المبالغ التى تصرف مقابل نفقات فعلية 
مــؤداه فى صــورة بدل سفر أو مصاريف انتقال أو إقامة 

متى كان صرفها فى حدود القواعد والنظم المعمول بها.
وال يسرى الحد أألقصى المشار إليه بالفقرة األولى 
على العاملين بهيئات التمثيل الدبلوماسى والقنصلى 

والتجارى وغيرهم ممن يمثلون جمهورية مصر العربية 
أثناء مدة عملهم فى الخارج«.

فيما تنص المادة الثانية على أنــه »على أيــة جهة من 
الجهات المنصوص عليها فى المادة األولى تقوم بصرف 
مبالغ من أمــوال الدولة أو من أمــوال الهيئات والشركات 
التابعة للدولة ألى شخص من العاملين المذكورين فى 
المادة سالفة الذكر إباغ الجهة التابع لها العامل بجميع 
المبالغ التى يتقاضاها منها فى أية صــورة وذلــك خال 
ثاثين يوًما من تاريخ صرفها وعلى مراقبى حسابات 
وزارة المالية والجهاز المركزى للمحاسبات التحقق من 
تمام إباغ الجهة التابع لها العامل بما تقدم وكل مخالفة 

لذلك يسأل العامل المختص بجهة الصرف عنها تأديبًيا.
ويحسب الحد األقصى الشهرى المنصوص عليه فى 
المادة السابقة على أســاس مجموع ما يتقاضاه العامل 
خــال العام مقسوًما على اثنى عشر شهًرا ويــؤول إلى 
الــخــزانــة الــعــامــة المبلغ الـــذى يــزيــد على ذلــك وتجرى 

المحاسبة فى نهاية ديسمبر من كل سنة«.
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خريطة الحرب العالمية
القادمة من سوريا إلى ليبيا

قبل سنوات عديدة ظلت وسائل اإلعالم تطالعنا بتقارير تحت عنوان 
أن الحرب القادمة ليست حربا على احتالل أرض وإنما هى صراعات 
لالستحواذ على منابع مائية أو آبار نفطية أو غازات طبيعية، والمفهوم 
من هذا الطرح أن الحرب العالمية الثالثة قادمة ال محالة ولكنها كان 
متوقعاً أن تكون حرب بالوكالة كما حدث بالفعل بين السعودية وإيران 
ــروات ممالك الخليج  ــران وأمريكا على ث على أرض ســوريــا، وبين إي

النفطية.
وفى هذا السياق أجمع الخبراء أن الصهيونية العالمية التى تقف 
وراء كل هذه الحروب سبق وأن راهنت على إيران الفارسية الشيعية 
من ناحية فى مواجهة الوهابية العربية السنية من ناحية أخرى إلشعال 

حــروب مذهبية طائفية خربت دوال بحجم الــعــراق وســوريــا واليمن 
ولبنان، وفى سبيل ذلك تم حلب ثروات الخليج بنص اعتراف الرئيس 
ــذى يجيد صناعة  األمريكى دونــالــد تــرامــب وهــو التاجر الشاطر ال
الفرص لتوفير المليارات لــبــالده، ولكن إيــران لم تكن وحدها هى 
المخلب الصهيونى لخلق الصراعات فى المنطقة، كانت ومازالت هناك 
تركيا الدولة الطامحة الستعادة أمجاد الخالفة العثمانية المزعومة، 
لكونها دولة صاحبة تاريخ طويل من استعمار ونهب األوطــان ولديها 
قدرات فائقة على المتاجرة بالدين وإشعال الحروب لتحقيق أطماع 
استعمارية إرهابية تحت لــواء اإلســالم ودعــوات الخالفة، خاصةً أن 
الفرصة اآلن سانحة فى ظل نظام يحكم تركيا ينتمى إلــى التنظيم 
الدولى لإلخوان اإلرهابيين ويقيم عالقات عسكرية واستراتيجية 
ــذراع اإلرهــابــيــة لحلف الناتو  وطــيــدة مــع إسرائيل وأمريكا ويعد الـ
والراعى الرسمى لتنظيم داعش اإلرهابى فى المنطقة، التى يهدف 
الصهاينة ألن تبقى حبيسة بين براثن هذا المثلث البغيض من تركيا 

وإيـــران وإســرائــيــل، لتعزيز فكرة الــدول القائمة على أســس طائفية 
مذهبية كبيئة خصبة إلشعال المزيد من الصراعات الدينية والحروب 

األهلية واستمرار توهجها.
وعلى ذكر تركيا ورعايتها لتنظيم داعش اإلرهابى فى سوريا، اعترف 
الرئيس التركى رجب طيب أردوغان بكل وقاحة أنه بعد تطهير مدينة 
الرقة السورية من عناصر داعــش وهروبهم منها ومن العراق سيتم 
إرسالهم إلى سيناء، ولنفس السبب يحتل الرئيس اإلخوانى جزءا من 
أراضى قبرص ليحولها إلى معسكر لتدريب الدواعش وإرسالهم إلى 
الدول العربية، ولكن ليس هذا هو السبب األوحد لطمع أردوغــان فى 
قبرص، حيث سال لعاب لص الثروات وسارق األوطان على غاز شرق 
المتوسط، الغنية به تلك المنطقة المطلة على السواحل الشرقية 
للبحر األبيض المتوسط، ولما ال وهو الرجل الذى سرق بترول العراق 
وباعه إلى إسرائيل وقال عنه الرئيس السورى بشار األسد انه يتحرش 

بحدود بالده ويحتل منطقة األكراد بهدف سرقة الغاز الطبيعى أيضاً.

وإذا كــان الرئيس التركى يتحرش بسوريا والــعــراق طمعاً فى 
الثروات فإن األمر يبدو أكثر خطورة حين يتعلق بمصر، التى يحكمها 
نظام ثورة 30 يونيو بقيادة المشير عبد الفتاح السيسى، وهو النظام 
الذى أسقط حكم عصابة اإلخوان الخائنة العميلة وأجهض أطماع 
أردوغان الستعادة خالفة أجداده وإعادة احتالل مصر على طريقة 
جده السفاح سليم األول، ومن ثم يصبح هدفه من التحرش بمصر 
من شرق حدودها فى سيناء إلى غربها حيث ليبيا، ليس مقصورا 
على الغاز الطبيعى وسرقته ولكن الهدف هو االنتقام من الدولة 
ــدؤوب بعد أن أوشكت  المصرية وحرمانها من جنى ثمار العمل ال
على حصاد هذه الثمار وتحقيق االكتفاء الذاتى من الغاز الطبيعى، 
بل واقتربت من أن تصبح مركزا لتسييل الغاز وتصديره وبؤرة لضخ 
مصادر الطاقة فى المنطقة عن طريق منصات تسييل الغاز ومعامل 
تكرير البترول ثــم التصدير عبر قناة السويس واالســتــخــدام فى 

المناطق الصناعية واللوجيستية المصرية.

 أسرار الصراعات العسكرية 
 على غاز شرق املتوسط وتفاصيل

الخطورة االسرتاتيجية لهذه املنطقة

تصل إىل 122 تريليون قدم مكعب و 1.7 مليار برميل من النفط

أردوغان يدق طبول الحرب طمعـًا فى 
حقول الغاز وانتقامـًا من مصر التى 
أسقطت اإلخوان وأجهضت الحلم العثمانى

 إيمان بدر

تعانى من هشاشة أمنية وانتشار فوضى 
السالح والتنظيمات اإلرهابية 

أبرزها حقل ُظهر المصرى 
وأفروديت القبرصى

الجيش التركى اعترض 
طريق سفينة الحفر 

وأردوغان اعترض على 
اتفاقية مصر ووقع اتفاقية 

باطلة مع السراج

القاهرة تحذر أنقرة من المساس بمنطقة مصر االقتصادية

هل ستصل المواجهات بين الكتلتين إلى حد االشتباكات المسلحة؟!!
حــول خريطة الــصــراعــات المتوقعة فــى المنطقة، 
أشارت الدراسة إلى احتماالت بروز كتلتين تواجه كل 
منهما األخرى، األولى تشمل إسرائيل وقبرص واليونان 
الــتــى لديها عــالقــات سياسية وعسكرية متينة مع 
كلتيهما والثانية تشمل تركيا وجمهورية شمال قبرص 
التى تحتلها وغير المعترف بها وربما لبنان، الفتة إلى 
صعوبة التكهن حالياً بما إذا كانت هــذه المواجهات 

ستصل إلى حد االشتباكات المسلحة.
وفيما يتعلق بمصر أوضحت الــدراســة أن الجانب 
التركى اعترض على اتفاقية ترسيم الحدود الموقعة 
بين مصر وقبرص واليونان عــام 2013، بزعم أنــه ال 
يحق للحكومة القبرصية التوقيع على أى اتفاقية فى 
ظل التوتر التاريخى بينها وبين أنقرة بسبب النزاع على 
جزيرة قبرص الشمالية وفى ظل انقسام شطرى الدولة 
القبرصية منذ عــام 1974، ويــأتــى ذلــك على خلفية 
اإلدعــاءات التركية بأن هذه االتفاقيات تنتهك الجرف 

القارى التركى وتتجاوز السيادة التركية.
وعلى خلفية ذلــك اعترض الجيش التركى سفينة 
الحفر سايبم 12000 القبرصية فى فبراير 2018، 
ــان باستخدام الــقــوة العسكرية،  ووقتها هــدد اردوغــ
كما اعترضت أنقرة على توقيع اتفاقية بين قبرص 
وإسرائيل وفى نفس التوقيت استقبلت مدينة اسطنبول 
فايز السراج رئيس حكومة الوفاق الليبية فى أواخر 
عام 2019 المنصرم، حيث وقع السراج مع اردوغــان 
اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين ليبيا وتركيا، األمر 
ــه ال  ــذى اعترضت عليه مصر والــيــونــان خاصة وأن ال
توجد حــدود بحرية أصــال بين ليبيا وتركيا وتتعرض 
هــذه االتفاقية لجزيرة كريت اليونانية وبعض نقاط 

الخالف البحرية األخرى.
وفــى هــذا السياق أعلنت اليونان على لسان وزير 
الدفاع اليونانى أنه إذا ما حاولت تركيا توسيع حدودها 
البحرية فإن أثينا لديها القدرة على الــرد دبلوماسيا 

وعسكرياً.
أما عن مصر فقد وجهت تحذيرا لتركيا على لسان 
المتحدث الرسمى لوزارة الخارجية أحمد أبو زيد من 
أى محاولة للمساس بسيادتها فى المنطقة االقتصادية 
الخالصة لها فى شرق المتوسط، كما قامت القوات 

البحرية المصرية بالعديد من المناورات العسكرية 
لرفع الكفاءة القتالية وحماية المياه اإلقليمية ضد 

أى أعمال عدائية خارجية.
وعــلــى خلفية ذلــك يتوقع بعض الــخــبــراء أن 

الجيش المصرى سيخوض حــربًــا مــع تركيا 
عــلــى أرض ليبيا لحماية الــمــيــاة اإلقليمية 
والـــثـــروات الطبيعية ومــن أجــل ذلــك حرص 
الرئيس السيسى على شراء حاملتى الطائرات 
ميسترال الفرنسيتان، لتقبع إحداهما فى مياة 
البحر المتوسط لحماية حقول الغاز الطبيعى 
حاملة إســم الزعيم جمال عبدالناصر، أما 

األخــرى التى تحمل اسم السادات فتستقر فى 
مياة البحر األحمر لحماية آبــار البترول وتأمين 
المدخل الجنوبى لقناة السويس خاًصة فى ظل 
سيطرة الحوثيين الموالين إليران على خليج عدن 
وجنوب البحر األحمر، وهو ما يعيدنا إلى فكرة 
ــران وإســرائــيــل،  ــ حــصــار مصر مــا بين تركيا وإي
إلجهاض الحلم المصرى الذى كان يتجه إلى مد 
أنبابيب الغاز الطبيعى والبترول من البحر األحمر 
والخليج العربى إلــى سواحل أوروبـــا ومنها إلى 

المحيط األطلنطى واألمريكتين.
وبالرغم من هــذه المخاوف حــرص الرئيس 
عبدالفتاح السيسى إبان زيارته لكاتدرائية ميالد 
المسيح بالعاصمة اإلداريـــة الــجــديــدة، لتهنئة 
اإلخــوة األقباط بعيد الميالد المجيد وحضور 
الـــقـــداس، حـــرص الــســيــســى عــلــى أن يطمئن 
المصريين بعبارات غير مباشرة لكنها تحمل 
دالالت واضحة وقوية من نوعية إنه اليوجد ما 
يدعو للقلق، ونحن نتعامل بشرف فى زمــن ال 
أحد فيه يتعامل بشرف، كما أكد على أن أحًدا 
ال يستطيع أن يجرجر البالد إلى ما النريد أن 
نصل إليه، وطالما بقى المصريين محافظين 
على وحــدة نسيجهم الوطن فال يمكن النيل 
منهم وهو تلميح واضح إلى محاوالت إشعال 

روح الــطــائــفــيــة والـــصـــراعـــات لتحقيق 
أغــراض تخريبية إستعمارية وأطماع 

اقتصادية وسياسية.

ماذا بعد سقوط  األنظمة الحاكمة 
والمؤسسات العسكرية واألمنية فى 
سوريا والعراق ولبنان وليبيا؟!!

هذه المنطقة تحتوى على 
47% من احتياطى النفط 
و41% من الغاز فى العالم

الجدير بالذكر أن منطقة شرق البحر المتوسط 
ذات األهمية االستراتيجية الكبرى فى العالم، 
ــم تشهد الــصــراعــات خـــالل الــفــتــرة الحالية  ل
فقط، ولكنها ظلت منطقة تنافس ونــفــوذ منذ 
قــرون وصـــوالً إلــى التحوالت الجيوستراتيجية 
الــتــى تشهدها المنطقة مــنــذ عـــام 2011، ومــا 
أتبع الحراك العربى من أزمــات خطيرة وصراعات 

إقليمية.
وحول تلك الفكرة صدرت مؤخراً دراسة بعنوان »األبعاد 

العسكرية واألمنية للتنافس على 
ــرق الـــمـــتـــوســـط«، أعــدهــا  ــاز شــ ــ غ
الــلــواء أركـــان حــرب مهندس وائــل ربيع 
المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية 
الــعــلــيــا وصـــــدرت ضــمــن إصـــــدارات 
ــرام لــلــدراســات السياسية  مــركــز األهــ
واالستراتيجية، وأوضحت الدراسة أن 
تلك المنطقة تمتد من تركيا حتى البلقان 
ومن شمال أفريقيا حتى بالد الشام، التى 
تضم فلسطين المحتلة وســوريــا والعراق 
ولــبــنــان، ووصــفــت الــورقــة البحثية تلك 
الــدول بأنها تتداخل فيها العوامل الدينية 
والحضارية والتاريخية مع األبعاد السياسية 

واالقتصادية والعسكرية.
ــى تلك  وأشــــار الــخــبــيــر االســتــراتــيــجــى إلـ
المنطقة اكتسبت أهمية بعد إكتشاف حقول 
الغاز الطبيعى، مؤكداً على أن هذا من شأنه 

تصعيد الصراع وتحفيز القوى اإلقليمية والدولية على التدخل.
وتطرق »ربيع« فى سياق دراسته إلى البيئة األمنية فى حوض البحر 
المتوسط وتحديداً فى الجزء الشرقى منه اتسمت بالهشاشة منذ عام 
2011، نتيجة التحديات التى أفرزها الحراك العربى من مخاطر أمنية 
داخلية وإقليمية، تركزت فى سقوط األنظمة الحاكمة والمؤسسات 
العسكرية واألمــنــيــة مــا أدى النتشار فــوضــى الــســالح والتنظيمات 
اإلرهابية الخطيرة، كتنظيم داعش وجبهة النصرة ما تفرع منها فى 
سوريا والعراق وليبيا، وقد خلف اإلرهاب فى تلك الدول اآلالف من 
القتلى والجرحى والالجئين والمهاجرين غير الشرعيين وأيضاً 
اآلالف من المفقودين، وهــو ما يغرى القوى الخارجية على 
التدخل فى هذه الدول التى تعاظمت قيمتها بعد اكتشاف 
ما لديها من ثروات يسهل االستيالء عليها على خلفية 

ما تعانيه من فوضى وهشاشة أمنية.

هذه الدول تعانى 
من صراعات دينية 

وسياسية منذ قرون 
وتتصاعد اإلغراءات 
واألطماع بعد تدفق 

حقول الطاقة

أوضح اللواء وائل ربيع أن األهمية الجيوسياسية 
واالســتــراتــيــجــيــة لــهــذه المنطقة تتجلى فــى ظل 
احتوائها على حوالى 47 بالمائة من احتياطى النفط 
و41 بالمائة من احتياطى الغاز الطبيعى فى العالم، 
باإلضافة إلى وقوعها على تقاطع القارات الثالثة 
آسيا وأفريقيا وأوروبـــا واتصالها بطرق التجارة 
العالمية عبر مضائق البوسفور وجبل طــارق وممر 
قــنــاة الــســويــس، ناهيك عــن تصاعد أهمية الغاز 
الطبيعى كأحد مصادر الطاقة وتحويل دول المنطقة 
إلى العب دولــى صاعد بقوة فى لعبة الصراع على 
استغالل ثـــروات الهيدروكربون وطــرق تصديرها 

والتزاحم على حصص األسواق الخارجية.
وأضــاف المهندس العسكرى أن هــذا التنافس 

ألقى بظالله على تصاعد حدة التوتر بين الدول 
المطلة على هــذه السواحل وهــى مصر واليونان 
وقــبــرص وإســرائــيــل وتــركــيــا ولــبــنــان، كــمــا تدخل 
العبين آخرين لتحريك هذا التنافس بهدف تحقيق 
أطماع اقتصادية وسياسية وفى مقدمتهم روسيا 
والــواليــات المتحدة األمريكية، وهــو ما أدى إلى 
ظهور خريطة تحالفات إقليمية جديدة ونشوف 
المزيد مــن الــصــراعــات على مــراكــز هــذه الثروة 
التى قد تفوق انتاجيتها مستويات اإلنتاج الخليجى 

والروسى.
ورسمت الدراسة خريطة لهذه الثروات موضحة 
أن هيئة المسح الجيولوجى األمريكية كانت قد 
ــن الــغــاز  ــود احــتــيــاطــيــات هــائــلــة م أعــلــنــت عــن وجــ

الطبيعى فى منطقة شرق المتوسط، تصل إلى 
122 تريليون قدم مكعب و 1.7 مليار برميل 
من النفط القابل لالسترداد، وتقع الحقول 

الرئيسية بالقرب مــن بعضها حيث يقع 
حقل »ظهر« المصرى على بعد 90 كم من 
حقل »أفروديت« القبرصى، وعلى بعد 7 

كم من حقل »ليفياثان« اإلسرائيلى.
وفيما يتعلق بــالــصــراعــات أشــارت 
الــدراســة إلــى خطورة تداخل الحدود 
البحرية فى هــذه المنطقة مما يهدد 
باغراقها فى صــراع جيواستراتيجى 

خاصة مــع اكتشاف كميات كبيرة من 
النفط والغاز فيها.

السيسى
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األزهر ينظم مؤتمرًا لتجديد الفكر والعلوم اإلسالمية

وزارة التعليم تواصل فتح الباب لطالب الثانوية العامة لتسجيل االستمارة اإللكترونية

يتم تقديم اإلقرارات حتى 30 أبريل 

قائمة التسهيالت الجديدة المقدمة 
من مصلحة الضرائب للممولين

تواصل مصلحة الضرائب تلقى اإلقــرارات من 
الممولين للموسم الضريبى للعام المالى المنتهى 
فى 31 - 12 - 2019، والذى بدأ تقديم اإلقرارات 
الضريبية عنه ابتداء من مطلع يناير الجارى حتى 

30 أبريل القادم.
من جانبه أكد رضا عبد القادر رئيس مصلحة 
الضرائب أنــه تقديم كافة التيسيرات للممولين 
ــال الــمــتــكــامــل الــتــابــع  ــصـ مـــن خــــال مــركــز االتـ
للمصلحة والـــذى يــقــوم بـــدور فــعــال خــال هذه 
الفترة، كاستقبال كافة االستفسارات الخاصة 
بخطوات تقديم اإلقـــرار الضريبى، وكيفية ملء 
نماذج )41( الخاصة بالخصم والتحصيل تحت 
حساب الضريبة، وطــرق الــســداد الخاصة بتلك 
النماذج وغيرها، ويقدم اإلجــابــات على كل هذه 
االستفسارات، واالستفسارات الخاصة بفئات 
الضريبة الخاصة بالتصرفات العقارية والمهن 

غير التجارية وكيفية تحصيلها واإلقرار عنها.
وأشار إلى أن مركز االتصال المتكامل يستقبل 
االستفسارات عن القانون، والائحة التنفيذية 
والتعليمات، والكتب الــدوريــة، موضًحا أن كل 

هــذه الخدمات يقدمها المركز من خــال الرقم 
info@ المختصر )16395(، والبريد اإللكترونى
eta.gov.eg، لمدة 16 ساعة يومًيا / 6 أيام فى 
األسبوع من خال فريق عمل مسئول ومدرب على 

أعلى مستوى.
وأوضــح رئيس المصلحة أن اإلقــرارات ستكون 
ــي؛ بالنسبة لــإقــرار  ــاآلت خـــال هـــذا الــمــوســم ك
الضريبى للشخص الطبيعى ســـواء كــان مــؤيــًدا 
بحسابات أو غير مؤيد بحسابات فيتم تقديمه 

جــوازًيــا على شبكة اإلنترنت، أو يتم تقديمه من 
خال اإلقرار الورقى لألكواد )101،103،105(.

وأشــار إلى أنه بالنسبة لألشخاص االعتبارية 
ســواء المؤيد بحسابات أو غير مؤيد بحسابات 
فهى ملزمة بتقديم اإلقرار الضريبى عبر الشبكة 
ــة  ــوزاري ــقــرارات ال ــل ــك طــبــًقــا ل اإللــكــتــرونــيــة، وذلـ
الصادرة بهذا الشأن وتتمثل هذه اإلقــرارات فيما 
يلي؛ إقــرار 102 الخاص باألشخاص االعتبارية 
ــذى يــمــارس أى نشاط  غير المؤيد بحسابات ال
ســواء تجارى - صناعى - مهنى، وكذلك إقــرار 
104 الخاص باألشخاص االعتبارية غير المؤيدة 
بحسابات الذى يمارس نشاًطا تجارًيا ممثًا فى 

سيارة سواء أجرة/نشاط سياحى.
ــرار 106 خــاص باألشخاص  ــح أن إقـ وأوضـ
االعتبارية المؤيد بحسابات الــذى يمارس أى 
نشاط ســواء تجاري/صناعي/ مهنى، وإقــرار 
107 خـــاص بــاألشــخــاص االعــتــبــاريــة المؤيد 
بحسابات للبنوك وشركات التأمين، وإقرار 108 
خاص باألشخاص االعتبارية المؤيد بحسابات 
ــاز، وإقـــرار  ــغ شــركــات البحث عــن الــبــتــرول وال
109 خـــاص بــاألشــخــاص االعــتــبــاريــة المؤيد 
بحسابات عن نشاط فنادق، وإقرار 110 خاص 
باألشخاص االعتبارية المؤيد بحسابات عن 

نشاط صناديق االستثمار.

تواصل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، فتح 
الباب، لطاب الثانوية العامة، لتسجيل االستمارة 

اإللكترونية.
ــه سيبدأ  وأوضــحــت وزارة التربية والتعليم، أن
ــة اعــتــبــاراً  ــورقــي ــطــاب بــكــتــابــة االســـتـــمـــارات ال ال
مــن األحـــد 2 فــبــرايــر 2020، وال يسمح للطاب 
بكتابة استمارة ورقية إال بعد تسجيل االستمارة 
اإللكترونية وطباعتها وتسليمها للمدرسة للمراجعة 

بعد التوقيع عليها بصحة البيانات.
وقالت وزارة التربية والتعليم، إنه على المديريات 
واإلدارات التعليمية تزويد مــدارس التعليم الثانوى 
العام باستمارات التقدم طبعة 2020/2019 بعد 
استامها من اإلدارة المركزية لشئون الكتب بالوزارة 

فى موعد أقصاه 30 يناير الجارى، وتحديد أماكن 
خاصة لتوزيعها واإلعـــان عنها لتيسير الحصول 

عليها لطاب المنازل.
وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أن االستمارة 
المدونة بخط الطالب البــد أن يكون موضًحا بها 
جميع المواد التى سوف يؤدى الطالب امتحانه فيها.

وكشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن 
الــوزارة سمحت للطاب بالحصول على كلمة السر 
والبريد اإللكترونى لتسجيل االستمارة اإللكترونية 

اليوم السبت.
وحددت الــوزارة رسوم امتحانات الثانوية العامة، 
موضحة أنه على الطالب المتقدم لامتحان رسًما 
قدره 100 جنيه مصرى مقابل خامات ومستلزمات 
االمتحانات، باإلضافة إلــى 2 جنيه مصرى رسًما 
إضــافــًيــا بالنسبة للطاب المقيدين المتقدمين 

لامتحان للمرة األولى أو الثانية.
ــوزارة، أنــه بالنسبة للطاب الذين  ــ وأضــافــت ال

سيدخلون االمتحانات للمرة الثالثة أو الرابعة، 
فيسدد الطالب فى هذه الحالة 100 جنيه مقابل 
الخامات ومستلزمات االمتحانات، باإلضافة إلى 
202 جنيه مصرى رسًما إضافًيا بالنسبة للطاب 
المقيدين والمتقدمين لامتحان للمرة الثالثة 

والرابعة.
ــوزارة، أنــه يجب على الــطــاب شــراء 2  ــ وأكـــدت ال
طابع دعم وتمويل المشروعات التعليمية، فئة الطابع 
الواحد جنيه واحد مصرى فقط، وفى حالة استخراج 
رقم جلوس بدل فاقد أو تالف يتم تحصيل مبلغ 50 
جنيًها مصرًيا، وذلك تنفيًذا للقرار الوزارى 356 لسنة 
2018 بشأن تسديد الرسوم والغرامات واالشتراكات 

ومقابل الخدمات اإلضافية التى تحصل من الطاب.
وتقوم الــمــدارس بتحصيل الــرســوم من الطاب 
المنتظمين، كما تقوم كل مدرسة بتوريد إجمالى 
قيمة الــرســوم بإيصال تــوريــد باسم صــنــدوق دعم 

وتمويل المشروعات التعليمية.

بحضور الرئيس السيسى

ــر الــشــريــف، مــؤتــمــره العالمى  ينظم األزهــ
بعنوان »مؤتمر األزهــر العالمى لتجديد الفكر 
والعلوم اإلسامية«، فى الفترة من 27-28 يناير 
الحالى، برعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح 
السيسى رئيس الجمهورية، وحضور نخبة من 
كبار القيادات والشخصيات السياسية والدينية 
البارزة على مستوى العالم، وقد أعرب الدكتور 
أحمد الطيب شيخ األزهر الشريف، عن شكره 
للرئيس عبدالفتاح السيسى، الستجابته ودعمه 
لمؤتمر األزهر الشريف، من أجل تحقيق رسالته 
فى بيان سماحة اإلسام ونبذ الفكر المتطرف.

 وقال األزهر الشريف، إنه تلقى إخطارًا من 
رئــاســة الجمهورية برعاية الرئيس السيسى 
وحضوره لمؤتمر األزهر العالمى لتجديد الفكر 
والعلوم االسامية، المقرر عقده فى يومى 27-
28 يناير المقبل، بعنوان »مؤتمر األزهر العالمى 

لتجديد الفكر والعلوم اإلسامية«.

 كريم سعيد 

 إيمان عاطف 

  إسالم خالد 

األوكازيون الشتوى ينطلق 
27 يناير ولمدة شهر

30 يناير آخر موعد لسداد 
مقدمات »سكن مصر«

نقابة المهندسين تبدأ عقد الجمعيات 
العمومية للشـٌعب السبعة

بدء اختبارات محفظى المكاتب 
األهلية لتحفيظ القرآن الكريم

أعلنت إدارة المكاتب باإلدارة العامة لشئون 
الــقــرآن الكريم، تحديد اخــتــبــارات محفظى 
ــقــرآن الكريم  المكاتب األهــلــيــة لتحفيظ ال
ــدور يــنــايــر الــحــالــى، عــقــب موافقة  الــجــدد لـ
رئيس قطاع المعاهد األزهرية بتحديد موعد 
االختبارات لتبدأ يوم 28 يناير وتنتهى يوم 4 
فبراير، وأوضح خلف الله بأنه تم وضع جدول 
بتحديد أيــام االختبارات للمناطق األزهرية، 
حيث تحدد يــوم 28 يناير لمناطق القاهرة 
والقليوبية والشرقية والبحيرة والبحر األحمر، 
ويوم 29 يناير لمناطق الدقهلية وكفر الشيخ، 
ويوم 30 من نفس الشهر لمناطق اإلسكندرية 

والمنوفية.
قــال الشيخ حسين خلف الله، مدير إدارة 
المكاتب باإلدارة العامة لشئون القرآن الكريم، 
أنه فى يوم 1 فبراير سوف يتم اختبار مناطق 
مناطق الغربية واإلسماعيلية وبـــور سعيد 
ودمــيــاط والــجــيــزة، ويـــوم 2 فــبــرايــر لمناطق 
الفيوم وبنى سويف والمنيا وأسيوط وشمال 

سيناء، ويــوم 3 فبراير لمناطق سوهاج وقنا 
واألقصر وأســوان والـــوادى الجديد ومطروح 
والــســويــس، فيما تــم تحديد يــوم 4 فبراير 

للتخلفات بشرط وجود عذر مقبول.
وأضاف خلف الله بأن االختبارات ستجرى 
بمقر اإلدارة العامة لشئون الــقــرآن الكريم 
بمبنى قطاع المعاهد األزهــريــة مع إحضار 
المحفظ لبطاقة الرقم القومى وتكون سارية 
وصورة شخصية على أن تبدء االمتحانات فى 

تمام الثامنة صباحا.
ويــتــم تحديد امتحان فــى الــقــرآن الكريم 
كاما، للمحفظ فى شهرى يناير ويوليو من 
كل عــام، ويكون مقُر االمتحان رئاسةَ قطاع 
ــة )اإلدارة الــعــامــة لشئون  المعاهد األزهــري
الــقــرآن الكريم(، ويمكن لمحفظى المكاتب 
األهلية االشتراك فى مسابقة األزهر الشريف 
للقرآن الكريم من خال طابه، حيث يحصل 
المحفظ على مكافآة خاصة تـــزداد بزيادة 

أعداد الطاب الفائزين من مكتبه.

فتح باب التقدم للمسابقة 
العالمية لحفظ القرآن الكريم
تفتح وزارة األوقـــاف بــاب التقدم للمسابقة العالمية للقرآن 
الكريم فى نسختها الجديدة بإجمالى جوائز تتجاوز مليون جنيه، 

خال الفترة من 8 فبراير 2020 حتى 13 فبراير.
أكــدت الـــوزارة، أن الفرع األول للمسابقة يشمل حفظ القرآن 
الكريم كاماً وتجويده وتفسيره وفهم مقاصده، لدارسى العلوم 
الشرعية أو العربية بحد أدنى درجة الليسانس من جامعة حكومية 

معتمدة للجنسين حتى سن األربعين.
أما الفرع الثانى فيشمل: حفظ القرآن الكريم كاماً وتجويده 
وفهم مقاصده العامة ألصحاب الصوت الحسن )للجنسين حتى 

سن الثاثين عاًما(.
أما الفرع الثالث فيشمل حفظ القرآن الكريم وتجويده ألصحاب 
الصوت الحسن من الدول اإلفريقية. والفرع الرابع يشمل حفظ 

القرآن الكريم كاماً وتجويده للناشئة للجنسين تحت 12 سنة(.
ويصل إجمالى جوائز المسابقة إلى مليون وخمسين ألف جنيه. 
وقد حددتها الــوزارة فى الفرع األول الفائز األول 180 ألف جنيه 
الفائز الثانى 140 ألف جنيه؛ والفرع الثانى الفائز األول 150 ألف 
جنيه والفائز الثانى 130 ألف جنيه؛ وللفرع الثالث: الفائز األول 
150 ألــف جنيه والفائز الثانى 130 ألــف جنيه؛ وللفرع الرابع: 

الفائز األول 120 ألف جنيه والثانى 110 آالف جنيه.

ينطلق األوكازيون الشتوى« لعام 2020 اعتباراً من يوم 27 يناير 
الجارى ولمدة شهر.من جانبه أعلن الدكتور على المصيلحى، 
وزيــر التموين والتجارة الداخلية أنــه على الجهات المشاركة 
فى األوكازيون ضــرورة الحصول مسبقاً على موافقة مديريات 
التموين والتجارة الداخلية الواقع فى دائرتها محالهم التجارية، 
وأن تلتزم هذه الجهات باإلعان عن ثمن السلع المعروضة للبيع 
فى التصفية مقترناً به بيان عن الثمن الفعلى الذى كانت تباع به 

هذه السلع خال الشهر السابق على التصفية.
ووجه وزير التموين بتشديد الحمات الرقابية على األسواق، 
للتأكد من طرح منتجات جيدة، ومطابقة للمواصفات القياسية 
خال فترة األوكازيون، وأن يتم التواصل مباشرة مع المواطنين 
من خال الجوالت الميدانية والتعرف على مدى حقيقة العروض 
التى تقدمها التجار، وأن تكون العروض حقيقية وليست وهمية، 
على أن يتم تحرير محاضر للمخالفين، كما وجه الوزير بضرورة 
تيسير كافة األمور المتعلقة لمشاركة المحات فى االوكازيون 

الشتوى من أجل تخفيف العبء على المواطنين.
وأعلن وزيــر التموين أنــه من المتوقع مشاركة ما يقرب من 

3000 إلى 3500 محل فى األوكازيون الشتوى هذا العام.

ــوم الخميس الــمــوافــق 30 يناير  أعلنت وزارة اإلســكــان، أن ي
الجارى، أخر موعد لسداد مقدمات حجز وحــدات مشروع سكن 
مصر األرضــى واألخير التى أعلنت عنها وزارة اإلسكان األسبوع 
الماضى، كما حددت يوم األحد الموافق 9 فبراير المقبل كموعد 

لبدء الحجز.
ــمــرافــق  ــر اإلســـكـــان وال ــ ــزار، وزي ــجـ ــور عــاصــم الـ ــت ــدك ــان ال ــ وك
والمجتمعات العمرانية، قد أعلن عن فتح بــاب الحجز لـــ6101 
وحــدة سكنية )أرضـــى – أخــيــر( بمشروعى »دار مصر«و«سكن 
مصر«، بـــ13 مدينة جديدة، تطرحها وزارة اإلســكــان، ممثلة فى 
هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك فى إطار جهود الوزارة 
لتوفير وحدات سكنية لجميع شرائح المواطنين، وتلبية رغبتهم فى 

تملك السكن الخاص بهم.
 وأوضح الدكتور عاصم الجزار، أنه يتم سداد مبلغ جدية الحجز 
وقيمته 50 ألــف جنيه، ويتم التخصيص بنظام أسبقية الحجز 
اإلليكترونى »online«، مع وجــود نظم تقسيط ميسرة، وخصم 
للسداد الفورى، مشيراً إلى أن شروط الطرح، وأسلوب وإجراءات 
الحجز، والــمــواقــع والــنــمــاذج والــمــســاحــات، وأســعــار الــوحــدات، 
www.( وأسلوب السداد، ستكون متاحة على الموقع اإللكترونى
hbd–reservation.com(، كما يمكن االطـــاع فقط على 
www.newcities.gov.( الموقع اإللكترونى الخاص بالهيئة

.)eg
 وحــول تفاصيل الــوحــدات المطروحة، قــال وزيــر اإلســكــان: يتم 
طــرح 3156 وحــدة سكنية، بمساحات مــن 106 م2 : 115 م2، 
ـــ5 مــدن جــديــدة )أكــتــوبــر الــجــديــدة –  بــمــشــروع »ســكــن مــصــر«، ب
القاهرة الجديدة – العبور – بدر – المنصورة الجديدة(، وسيتم 
بدء تسجيل بيانات راغبى الحجز على الموقع اإلليكترونى غدا 

الخميس 2020/1/2.
ــيــس هيئة  ــائــب رئ ــال، ن ــور هــ ــ  وأوضــــح الــمــهــنــدس مــحــمــد أن
المجتمعات العمرانية الجديدة، للشئون التجارية والعقارية، أنه 
سيتم طرح 231 وحدة سكنية، بمساحات من 106 م2 : 115 م2، 
بمشروع »سكن مصر«، بـ3 مدن جديدة بالصعيد، وهى )المنيا 

الجديدة – غرب قنا – ناصر »غرب أسيوط«(.

أعلنت النقابة العامة للمهندسين، برئاسة المهندس هانى 
ضــاحــى، النقيب الــعــام للمهندسين، عــن بــدء انعقاد الجمعيات 
العمومية العادية، للشعب الهندسية السبعة لتخصصات أعضائها، 
ــقــادم، وذلـــك ألعــضــاء شعبة الهندسة الكيميائية  ــوم األحـــد ال ي
والنووية، وأعضاء شعبة الهندسة المدنية، ويوم األثنين 27 يناير 
الجارى، ألعضاء شعبتى هندسة صناعة الغزل والنسيج، وهندسة 

التعدين والبترول والفلزات.
 كما سيتم عقد الجمعية العمومية الــعــاديــة، ألعــضــاء شعبة 
الهندسة الكهربائية، يوم الثاثاء 28 يناير 2020، ويــوم األربعاء 
29 يناير 2020، يتم عقد عموميتى شعبتى الهندسة الميكانيكية، 
والهندسة المعمارية، ويكون االنعقاد األول صحيحا بحضور ربع 
أعضاء الجمعية العمومية العادية لكل شعبة، وفى حال عدم اكتمال 
النصاب القانونى، يتم تأجيل االنعقاد لمدة ساعتين، ويتم االنعقاد 
بحضور 50 عضوا، طبقا للقانون رقم 66 لسنة 1974، وإال فيتم 
تأجيلها لمدة أسبوعين حتى يكتمل حضور 50 عضوا من كل شعبة.

ويتم عقد الجمعيات العمومية للشعب السبعة، بمقر النقابة 
العامة بالقاهرة، لمناقشة السياسة العامة للشعبة، واعتماد التقرير 
السنوى عن نشاط الشعبة وانجازاتها خال عام 2019، وعرض 
خطة عمل الشعبة لعام 2020، والنظر فى االقتراحات الُمقدمة من 

أعضاء الجمعية العمومية لكل شعبة.

السيسى

شوقى

ضاحى
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عشاق القراءة وهواة الثقافة والمعرفة، على موعد، مع الحدث 
الثقافى الكبير، حيث تم افتتاح معرض القاهرة الدولى للكتاب فى 

دورته الـ51، والذى سيستمر حتى 4 فبراير القادم.
يقام المعرض هذا العام وللمرة الثانية داخل مركز مصر 

للمؤتمرات والمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة.
وقد تم اختيار شعار للمعرض هذا العام هو »شعار المعرض: 

مصر إفريقيا.. ثقافة التنوع«، وتم اختيار دولة السنغال كضيفة 
للشرف. كما تم اختيار 

العالم المفكر الكبير الراحل جمال حمدان مؤلف موسوعة 
»شخصية مصر« وغيرها من روائع الكتب العلمية والثقافية 

والتاريخية كشخصية للمعرض هذا العام.

التفاصيل الكاملة 
لمعرض القاهرة الدولى 
للكتاب فى دورته الـ51

العـدد 268
األربعاء  2020/1/22

قررت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة 
فتح أبــواب معرض الكتاب مجاًنا لــذوى القدرات 
الخاصة وأبناء الشهداء من رجال القوات المسلحة 

والشرطة.
وبناء على ذلك القرار سيتم تزويد القاعات التى 
تحتضن فعاليات المعرض بتجهيزات ومسارات 

لــذوى القدرات الخاصة لتيسير جولتهم باألجنحة 
وتقديم جميع الخدمات الالزمة.

قال الناشر سعيد عبده، رئيس اتحاد الناشرين المصريين، إن عدد 
دور النشر المصرية المشاركة فى معرض القاهرة الدولى للكتاب 
بدورته الـ51 يتجاوز الـ700، جميعها أعضاء االتحاد، حيث إن جميع 
دور النشر المصرية المشاركة فى المعرض بتلك الــدورة تحت مظلة 
االتحاد، ومن شروط المشاركة أن تكون الدور عضو اتحاد الناشرين 
المصريين، وال يوجد أى دور مشاركة خــارج عضوية االتــحــاد على 

اإلطالق.

أعلن الدكتور هيثم الحاج على، رئيس الهيئة المصرية العامة 
للكتاب، عن إصدار الهيئة لكتاب كوميكس عن دكتور جمال حمدان 
موجه لألطفال، بعنوان »المهنة جغرافى«، تأليف الكاتب هيثم عبد 
ربه السيد، ورســوم أحمد جعيصة، وذلك خالل المؤتمر الصحفى 
الذى عقد صباح اليوم األحد بمركز المنارة، لإلعالن عن تفاصيل 
الدورة 51 لمعرض القاهرة الدولى للكتاب، والتى ستنطلق 22 يناير 
وتستمر حتى 4 فبراير، وذلك احتفاء باختيار دكتور جمال حمدان 

شخصية العام.

أعلنت وزارة الشباب والرياضة عن إطالقها لبرنامج »أنا متطوع«، 
ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولى للكتاب فى دورته الـ51.

ويــعــد بــرنــامــج »أنـــا مــتــطــوع« بــرنــامــج تطوعى تــم تأسيسه لخدمة 
زوار المعرض فى عــام 2018، وشهد خــالل عــام 2019 توسعا شمل 
مهاما جديدة فى إدارة المعرض، وتتعدد لجانه لتشمل لجنة التوثيق 
اإلعـــالمـــى، ولــجــنــة االســتــعــالمــات والــمــعــلــومــات، ولــجــنــة االستقبال 

والتوجيه، ولجنة الجمهور والمراسم والعالمات العامة.
وتقدم لاللتحاق بالبرنامج 7 آالف شاب وفتاة من مختلف المحافظات 

المصرية خضعوا لمقابالت شخصية وتصفيات وتدريبات مختلفة.

فتح أبواب معرض الكتاب مجانـًا لذوى 
القدرات الخاصة وأبناء الشهداء من 

رجال القوات المسلحة والشرطة

مشاركة 700 دار نشر

كتاب »كوميكس« عن جمال حمدان

كشف الــدكــتــور هيثم الــحــاج عــلــى، رئــيــس الهيئة 
المصرية العامة للكتاب، 

ــار عـــدد مـــن الــشــخــصــيــات الــعــامــة  ــي أنـــه تـــم اخــت
ــا لــتــكــون ســفــراء  ــل مــصــر وخــارجــه الــمــعــروفــة داخــ

للمعرض.
وأكــد الحاج أن قائمة السفراء لمعرض الكتاب، 
وهــى الــمــبــادرة الــتــى طرحها أحــد الــشــبــاب، تضم 
ــواس، المهندس  5 ســفــراء وهــم »الــدكــتــور زاهـــى حـ
هانى عــازر، الفنانة سميحة أيــوب، الكابتن محمود 

تريزيجيه، والفنان التشكيلى أحمد مصطفى«.
وأوضح رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب،، أن 
دور سفراء معرض القاهرة الدولى للكتاب، والتى 
قامت على على أساس قدرة كل شخصية مختارة على 
الدعاية للمعرض وفعالياته داخــل مصر وخارجها، 
حيث تم االختيار حسب شهرة كل شخصية، فجميع 
من تم اختيارهم يعقدون ويشاركون فى عدد كل من 
الفعاليات واألنشطة، ونظًرا لذلك سيقومون بعمل 

دعاية للمعرض والحديث عنه عبر منصاتهم.

الشباب والرياضة تطلق 
برنامج »أنا متطوع« 

المعرض فى أرقام

خطوط وأسعار المواصالت للمعرض 

يهدف هذا النشاط إلى تنمية الطفل المصرى 
وبنائه، من خالل المشاركة الفاعلة فى معرض 
الكتاب بمختلف الفعاليات: )الـــورش الفنية، 
والعروض التفاعلية، والفنون القولية، وركن طل 

على كتابك(.
ويــضــم الــجــنــاج ركــن الـــورش الفنية، ويهدف 
إلى بناء مهارات الطفل من خالل الورش الفنية 
بمختلف أنواعها من رسم وتلوين على الخزف، 
وتدوير للمخلفات البيئية، ورسم أقنعة أفريقية، 
وجداريات وحــروف فرعونية، وتصنيع العرائس 

المختلفة كاألراجوز وعرائس المسرح.
ــورش التفاعلية  ــ ــاح أيـــًضـــا الـ ــجــن ويــشــهــد ال
لألطفال حول ترشيد االستهالك، وورش الدمج 
باالشتراك مع المجلس القومى لألشخاص ذوى 
االعــاقــة، والـــورش التفاعلية السنغالية )ضيف 
الــشــرف(، وورشــة اصنع لعبتك بنفسك، وورش 
ــوز  مــســرح الــطــفــل الــمــتــنــوعــة، وصــنــاعــة األراجــ
وعرائسه، وورشة كيف تكتب سيناريو باالشتراك 

مع المركز القومى لثقافة الطفل، باإلضافة إلى 
ورشة الرسوم المتحركة.

وركــن الفنون القولية، يشمل الكثير من ورش 
الحكى بمختلف أنــواعــهــا )تثقيفية، توعوية، 
ترفيهية، تاريخية... وغيرها(، ومنها ما يتحدث 
ــوز الــمــصــرى، وكيفية اختيار كتاب  عــن األراجــ
للطفل، وتعديل السلوك الــعــدوانــى، واكتشاف 
الموهبة األدبية، والتربية اإليجابية، باإلضافة 
إلى الكثير من حفالت التوقيع لمجموعة من ُكتب 
األطــفــال، أبــرزهــا: »سنابل األمـــل«، و»حــنــان فى 
بحر المرجان«، و»ظل الفيل«، و»سبل السعادة«، 
وُتعقد مجموعة من اللقاءات مع كّتاب الطفل 
يومًيا، منهم: أحمد عبد المنعم، وأحمد طوسون، 
ــا حــســن، وأحــمــد فضل شــبــلــول، وفاطمة  ــي وران

المعدول.
وجــديــد بــرنــامــج األنــشــطــة الــخــاصــة بالطفل 
هذا العام، هو ركن »طل على كتابك«، وهو ركن 

للمطالعة اليومية.

تشمل 7 خطوط بإجمالى 80 أتوبيسا، ويمكن 
زيادتها إلى 100 أتوبيس فى أيام العطالت، وهى 

كالتالى:
-  الخط األول: عبد المنعم رياض - رمسيس - 

معرض الكتاب، عدد السيارات:15
-  الخط الثانى: العباسية - الحى السادس - 

معرض الكتاب، عدد السيارات:10
-  الــخــط الــثــالــث: الــنــزهــة الــجــديــدة - السبع 

عمارات - معرض الكتاب، عدد السيارات:10
-  الخط الرابع:األميرية - المطرية - معرض 

الكتاب، عدد السيارات:10

-  الخط الــخــامــس: مــيــدان الجيزة - السيدة 
عائشة - معرض الكتاب، عدد السيارات:15

-  الخط السادس:مدينة السالم - األوتوستراد 
- معرض الكتاب، عدد السيارات:10

-  الخط السابع :المظالت - حدائق القبة - 
معرض الكتاب، عدد السيارات:10

ملحوظة: تــم إضــافــة خــط جــديــد لمواصالت 
ــوان -  ــلـ ــى لــلــكــتــاب )حـ ــدولـ مــعــرض الـــقـــاهـــرة الـ

األوتوستراد - صقر قريش(
وخط من 15 مايو

بتذكرة موحدة قيمتها 6 جنيهات.

-  عدد األجنحة فى المعرض 808 أجنحة )بزيادة 
86 جناًحا(

-  عــدد الناشرين والجهات الرسمية واألجنبية 
900 دار نشر وجهة

)بزيادة 153 دار نشر وجهة(
-  عدد الناشرين المصريين )نشر 
عــام( 398 دار نشر، عدد التوكيالت 

43
-  عدد الناشرين المصريين )كتاب 
األطفال( 75 دار نشر، عدد التوكيالت 

3
-  عــدد الناشرين المصريين )كتاب إسالمى 

وتراث( 121 دار نشر، عدد التوكيالت 36
-  عدد مكتبات سور األزبكية 41 مكتبة

-  عدد الناشرين )كتاب صوتى وإلكتروني( 7
-  عدد المشاركين ذوى القدرات الخاصة 3

-  عدد الناشرين العرب 255 ناشًرأ
-  بإجمالى 900 دار نشر

-  عدد التوكيالت 99 توكياًل
-  إجمالى عدد األنشطة:925 فعالية

ــن فـــى  ــ ــيـ ــ ــاركـ ــ ــشـ ــ ــمـ ــ -  عـــــــــدد الـ
الفعاليات:3502 مشارك

-  عــدد الـــدول المشاركة 38 دولــة 
)بزيادة ثالث دول(

ــفــســارات الــجــمــهــور  ردا عــلــى اســت
ومتابعى الصقحة الرسمية لمعرض القاهرة 

الدولى للكتاب
سعر التذكرة :5 ج

المواعيد :10 ص إلى 8 م

فرصة لكل األطفال

5 سفراء 
لمعرض هذا 

العام

  سحر محمود 

حمدان



سر »الدالية« التى ال 
تفارق ظهير الزمالك 

خطيبة مصطفى محمد 
تدعمه من المدرجات 

تهنئة خاصة من جنش 
للحضرى فى عيد ميالده

يحرص عبدالله جمعة العــب الفريق األول لكرة 
القدم بنادى الزمالك، على ارتداء دالية تحمل صورة 

والدته بشكل مستمر، كنوع من أنواع التفاؤل.
ونشر الالعب صــورة الدالية أثناء ارتدائه لها مع 
كتابة بعض الكلمات عليها لوالدته، وذلك من خالل 
حسابه الــرســمــى على مــوقــع الــتــواصــل االجتماعى 

»انستجرام«.
ــيـــة مع  ــن الــمــشــاركــة األســـاسـ وغـــــاب جــمــعــة عـ
ــك بسبب  ــ ــارى، وذل ــجـ ــالل الــمــوســم الـ ــك خـ ــال ــزم ال
إصاباته المتكررة، األمر الذى منح الفرصة لمحمد 
عبدالشافى ليقود الجبهة اليسرى للزمالك بدالً من 
جمعة الــذى تألق بشدة مع الفريق األبيض فى هذا 

المركز الموسم الماضى.

حــرصــت أســـرة خطيبة مصطفى محمد مهاجم 
ــزمــالــك، على  ــادى ال ــن ــقــدم ب الــفــريــق األول لــكــرة ال
الحضور إلــى ملعب الجونة لــمــؤازرة الالعب خالل 

مواجهة الفريق الساحلى فى الدورى.
جــاء حــضــور أســـرة خطيبة مصطفى محمد إلى 
المباراة كونهم من أهل مدينة الغردقة، حيث يقنطون 
بالمدينة الساحلية وانتهزوا فرصة حضور الزمالك 
إلى هناك لخوض مباراة الجونة من أجل الذهاب إلى 

الملعب ومؤازرة الالعب.
وتألق مصطفى محمد مع الزمالك خالل الموسم 
الــحــالــى إذ نجح فــى قــيــادة الــفــريــق األبــيــض للفوز 
بعدد كبير من المباريات، عالوة على تصدره لقائمة 

الهدافين بالزمالك.

حرص محمود عبدالرحيم »جنش« حارس مرمى 
الفريق األول لكرة القدم بنادى الزمالك، على تهنئة 
المخضرم عصام الحضرى الــحــارس التاريخى 
لمنتخب مصر الوطنى، بمناسبة عيد ميالده الـ47.

ونشر جنش عبر حسابه الرسمى على موقع 
التواصل االجتماعى »انستجرام« صــورة تجمعه 
بالحضرى وكتب عليها: »كــل سنة وأنــت طيب يا 

أسطورة«.
ومن المقرر أن يعود جنش للمشاركة مع الزمالك 
فــى الــمــبــاريــات الرسمية خــالل الفترة المقبلة، 
بعد تعافيه من آثــار إصابته بقطع فى وتر أكيلس 
خالل تواجده مع المنتخب فى بطولة أمم أفريقيا 

األخيرة.
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رغم تغيير »العقل المفكر«.. األزمات تواصل مطاردة الجونة 
فشل البرتغالى بيدرو بارنى المدير الفنى 
لفريق الجونة فــى تحقيق أى فــوز منذ توليه 
المهمة الفنية للفريق الساحلى خلفاً للصربى 
نيبوشا ميلوسيفيتش، وكان مجلس إدارة نادى 
ــرر إقــالــة ميلوسيفيتش مــن تدريب  الــجــونــة ق
الفريق بسبب ســوء النتائج، ليتم تعيين رضا 
شحاتة مــدربــاً مؤقتاً قبل أن يتم التعاقد مع 
البرتغالى بيدرو بارنى ليتولى المهمة الفنية 
للفريق الساحلى بعقد يمتد حتى نهاية الموسم 

الحالى.
وجــاءت خسارة الجونة من الزمالك بهدفين 
دون رد خالل اللقاء الذى جمع بينهما بالجولة 
الثالثة عشرة مــن الـــدورى المصرى الممتاز، 
ليصبح أكثر فريق تعرضاً للهزيمة فى مسابقة 
الـــدورى بواقع سبع هزائم بالتقاسم مع وادى 

دجلة الذى تلقى نفس العدد من الهزائم.

وقاد بيدرو بارنى فريق الجونة فى مباراتين 
منذ قدومه األولــى كانت أمــام أســوان وانتهت 
بالتعادل اإليجابى 1-1 بين الفريقين بالجولة 
الثانية عشرة من الدورى المصرى الممتاز، أما 
المباراة الثانية فكانت أمــام الزمالك وانتهت 

بهزيمة الجونة بهدفين دون رد.
واستقبل الجونة تحت قــيــادة بــيــدرو بارنى 
فــى أول لــقــاءيــن تــحــت قــيــادتــه ثــالثــة أهـــداف 
فيما ســجــل الــفــريــق الــســاحــلــى هــدفــاً وحــيــداً 
فــقــط، األمـــر الـــذى يعكس مــعــانــاة الــجــونــة مع 
الــمــدرب البرتغالى على المستوى الهجومى 
والــدفــاعــى وفشل الــمــدرب فــى تطوير الفريق 
واستعادة االنتصارات بعد النتائج السلبية التى 
تحققت خــالل الــفــتــرة الماضية مــع الصربى 

ميلوسيفيتش.
ورغم الثقة التى يحظى بها بيدرو بارنى من 
جانب مجلس إدارة نادى الجونة إال أن المدرب 
البرتغالى سيكون مصيره الــرحــيــل فــى حال 

استمرار تحقيقه للنتائج السلبية خالل الفترة 
المقبلة، ويعانى فريق الجونة على المستوى 
الدفاعى إذ يمتلك ثالث أضعف خط دفاع 
فــى الـــدورى بعدما استقبلت شباكه 19 
هــدفــاً خــالل 13 لــقــاء خــاضــه بــالــدورى 
بمعدل 1.3 هدف كل مباراة وهو معدل 

يعكس معاناة الفريق دفاعياً.
وعلى المستوى الهجومى فشل الجونة 
فى استغالل قوته الهجومية الممثلة فى 
أحــمــد يــاســر ريـــان وكــذلــك الــالعــب عمرو 
عبدالفتاح »عــمــوري« وإســالم محارب، إذ 
سجل العبو الجونة 9 أهــداف فقط خالل 
13 مــبــاراة منذ بــدايــة منافسات الـــدورى 
الــعــام، ويسعى بيدرو بارنى الستعادة نغمة 
االنــتــصــارات وقــيــادة فريقه الجونة للعودة 
إلى الطريق الصحيح وجمع أكبر عدد من 
النقاط حتى ال يعانى الفريق مــن دوامــة 

الهبوط مثلما حدث الموسم الماضى.

الريسا مغامرة بدرجة 
»حياة أو موت« لالعب 

على غزال 
ــب خط  فتح على غـــزال الع
وســط منتخب مصر لخوضها 
صــفــحــة جـــديـــدة فـــى سجله 
االحــتــرافــى بعدما انضم قبل 
أيــام بشكل رسمى إلــى صفوف 

فريق الريسا اليونانى.
ــى  ــام غــــزال إل ــم ــض وجــــاء ان
ــى صفقة  ــا فـ ــسـ صـــفـــوف الريـ
ــر، وبــمــوجــب عقد  انــتــقــال حـ
مدته موسم ونصف، وسيزامل 
ــا زمــيــلــه فى  ــس ــى الري غـــزال ف
منتخب مصر عمرو وردة صانع 

ألعاب الفريق. 
ــه لــصــفــوف  ــام ــم ــض وقــبــل ان
الريسا قضى على غــزال فترة 
صعبة فى مسيرته الكروية على 
مدار األشهر األخيرة، والتى لم 

يكن فيها على ذمة أى ناد.
ــزال  ومــنــذ انــتــهــاء عــاقــة غ
بفريق فيرنيسى البرتغالى 
ــب خــط وســط  لــم يــنــضــم العـ
الفراعنة لصفوف أى نــاد آخر 
خال فترة االنتقاالت الصيفية 
الماضية، ليقضى النصف األول 
من الموسم الجارى بعيًدا عن 

الماعب.
وخال الشهور األخيرة دخل 
الاعب األسمر فى مفاوضات 
ــادى الــزمــالــك  ــ مــع مــســئــولــى ن
لــانــضــمــام لــصــفــوف األخــيــر، 
لكن هــذه المفاوضات لم تكلل 

بالنجاح فى نهاية المطاف.
ــزال بات  وال شــك أن على غـ
مطالب بتقديم أقــصــى جهد 
لــديــه خــال الــفــتــرة المقبلة 
ــا الــيــونــانــى،  ــس ــع فــريــق الري م
ليتمكن فــى البداية مــن وضع 
قدميه ضمن التشكيل األساسى 
لــلــفــريــق لــلــعــودة لــلــظــهــور فى 

الماعب من جديد.
ــد ســتــلــقــى فــتــرة  ــي ــأك ــت ــال وب
ــزال عن  ــغ الــغــيــاب الــطــويــلــة ل
الـــمـــاعـــب عــلــى جــاهــزيــتــه 
للمشاركة فى المباريات خال 
ــو مــا سيحاول  ــت قــريــب، وه وق
الاعب والجهاز الفنى لفريق 
الــجــديــد تعويضه مــن خــال 
إخــضــاعــه لبرنامج تدريبات 
مكثفة لتجهيزه للمشاركة 

بشكل سريع.
ورغم أن نادى الريسا اليونانى 
قد يكون وجهة متواضعة بعض 
الــشــيء بالنسبة لــاعــب على 
غــزال، إال أن المابسات التى 
أحاطت بالاعب قبل االنتقال 
إليه تجعله بمثابة طوق نجاة 

بالنسبة له.
والــمــؤكــد أن غــزال سيحاول 
إنعاش أسهمه فى سوق انتقاالت 
ــا تــراجــعــت  ــدم ــع ــن ب ــي ــب ــاع ال
ــدة، عــقــب فــتــرة البطالة  ــش ب
الكروية التى مر بها فى األشهر 
األخــيــرة، بجانب رغبته فى 
إحياء فرصه للعودة لمنتخب 
مصر فى الفترة المقبلة، وفرض 
اســمــه عــلــى حــســابــات الجهاز 
الفنى الحالى للفراعنة بقيادة 

حسام البدرى.
ــارة إلــى أن على  وتــجــدر اإلشـ
غـــزال – البالغ 27 عــاًمــا- بدأ 
مسيرته االحترافية مطلع عام 
2013، عندما انتقل من صفوف 
ناشئى وادى دجلة إلــى فريق 
ــذى  ناسيونال البرتغالى، وال
استمر فى صفوفه حتى بداية 
عام 2014 والذى شهد انضمامه 
إلـــى فـــرى جــويــزهــو الصينى، 
وبعد 6 أشهر انتقل إلــى فريق 
فانكوفر الــكــنــدى، وفــى مطلع 
عام 2019 انتقل إلى فيرنيسى 
البرتغالى ليرحل بعد 6 أشهر 

فقط عن صفوفه.

هداف إنبى يدخل حسابات فايلر للموسم الجديد

ال صوت يعلو داخل فريق الكرة بالنادى األهلى على 
صوت التحضير لمباراة الفريق األحمر أمــام النجم 
الساحلى والــمــقــرر يــوم األحـــد المقبل، فــى الجولة 
الخامسة )قبل األخــيــرة( لــدور المجموعات لبطولة 

دورى أبطال أفريقيا.
وبعدما طوي الجهاز الفنى لألهلى صفحة مباراة 
ـــ14  الفريق األخــيــرة أمـــام الــمــقــاولــون فــى الجولة ال
للدورى، فتح سريًعا ملف مباراة النجم الساحلى، والتى 

تعد مواجهة حياة أو موت بالنسبة للفريق األحمر.
ــادى األهــلــى الــمــركــز الــثــانــى فى  ــن ويحتل فــريــق ال
المجموعة األولــى بــدورى األبطال برصيد 7 نقاط، 
متأخًرا بفارق نقطتين خلف النجم الساحلى متصدر 
المجموعة، فيما يحتل فريق الهالل السودانى المركز 

الثالث فى المجموعة برصيد 6 نقاط.
ويرفع األهلى شعار الثأر قبل مواجهته المنتظرة مع 
النجم الساحلى، حيث يسعى الشياطين الحمر لرد 
اعتبارهم أمام الفريق التونسى الذى تغلب عليهم 
فى عقر داره بالجولة األولــى لــدور المجموعات 

بهدف نظيف.
وتكتسب المباراة أهمية مضاعفة بالنسبة 
ــذى يتعين عليه حصد  ــ لــفــريــق األهــلــى وال
نقاطها الثالث، للتمسك بحظوظه فى العبور 
إلــى الــدور المقبل من دورى األبــطــال، على 

أن يكتفى بالتعادل على أقل تقدير فى مباراة 
الجولة الختامية التى ستجمعه مع الهالل السودانى 

فى أم درمان.
على جــانــب آخــر أبــلــغ الــســويــســرى رينيه فايلر 
المدير الفنى لألهلى مسئولى إدارة الكرة برغبته فى 
استعادة خدمات محمد شريف العب وسط الفريق 
المعار لصفوف فريق إنبى، بعدما تألق الالعب بشكل 

الفت مع الفريق البترولى منذ بداية الموسم الحالى.
ويــتــصــدر شــريــف قائمة هــدافــى إنــبــى فــى بطولة 
الــدورى بالموسم الحالى، كما يزاحم نجم بيراميدز 

عبد الله السعيد على صدارة هدافى البطولة.
وفى سياق متصل وفى إطار متابعة فايلر لمعارى 
فريق النادى األهلى، استقر الخواجة السويسرى 
على تأجيل حكمه على صانع األلعاب الشاب 
نــاصــر مــاهــر الــمــعــار لفريق سموحة لنهاية 

الموسم الحالى.
ولم يقنع يشجع مستوى ناصر ماهر إلى 
اآلن المدرب فايلر التخاذ قرار بشأن إعادته 
للفريق األحمر فى نهاية الموسم الجارى، 
وهو ما دفعه إلمهال الالعب فرصة جديدة 

على مدار الدور الثانى من بطولة الدورى، قبل 

تواصل لجنة الحكام باالتحاد المصرى لكرة القدم برئاسة جمال 
الغندور، على تدريب الحكام فى الفترة الحالية، على تطبيق تقنية 
ــدور الثانى من مسابقة  الفيديو VAR المزمع تطبيقها مع بداية ال
الــدورى المصرى الممتاز، وفًقا لالتفاق المبرم مع رؤساء األندية فى 

الفترة األخيرة.
ووصــل إلــى اتــحــاد الــكــرة فــى اآلونـــة األخــيــرة، العديد مــن األجهزة 
الخاصة بتطبيق تقنية الفيديو، حيث من المنتظر وصول الدفعة الثانية 
إلى اتحاد الكرة خالل الساعات القليلة المقبلة، استعداًدا لتطبيق تقنية 

الفار فى جميع مباريات مسابقة الدورى الممتاز.
ــرة الــقــدم  واقـــتـــرح أعــضــاء مــجــلــس إدارة اتــحــاد كـ

المصرى، تطبيق تقنية الفيديو فى القسم الثانى، 
إال أنه تم تأجيل األمر إلى نهاية الموسم الجارى، 
لحين اإلطــالع على نتائج التجربة فى مسابقة 

الدورى المصرى.
واســتــعــان مجلس الــجــبــاليــة بخبير هولندى 
متواجد فى القاهرة منذ أسبوعين، يعمل على 

تدريب الحكام على تطبيق تقنية الفيديو، 
حيث طلب من المجلس منحه 20 يوًما 
من أجل إنجاز المهمة المحددة خالل 

ساعات.
ويجتمع مجلس إدارة اتــحــاد كرة 
ــدم الــمــصــرى بــرئــاســة عــمــرو  ــقـ الـ
الجناينى، مع جمال الغندور، من أجل 
تحديد أول مــبــاراة رسمية يتم فيها 
تطبيق تقنية الفيديو، خصوًصا أن 

األنظار تتوجه إليها باعتبارها التجربة 
األولى فى مصر.

وينوى جمال الغندور، عقد جلسة مع 
حسام الزناتى، رئيس لجنة المسابقات 
باالتحاد المصرى لكرة القدم، من أجل 
تعديل بعض مباريات مسابقة الــدورى 

الممتاز مع بداية الدور الثانى.
وترغب لجنة الحكام، أن يقام ثالث 
مباريات فقط فى اليوم الواحد، فى ظل 
توافر ثالث عربات مجهزة سيتم التنقل 
بها بين المالعب من أجل تطبيق تقنية 

الفيديو.
ولــم يتم حتى اآلن، تحديد مواعيد 
مباريات الــدور الثانى لمسابقة الــدورى 
الممتاز، حيث تنتظر لجنة المسابقات 
تحديد موقف األهلى والزمالك فى بطولة 

دورى أبطال أفريقيا، من أجل تحديد 
بعدها مواعيد مسابقة الــدور الثانى 

من الدورى الممتاز.

خبير هولندى يـُجهز الحكام.. وتعديالت 
جديدة فى مواعيد الدورى

الدورى يدخل عصر الـ VAR فى فبراير

حسم مصيره بشكل نهائى سواء بإعادته أو استمرار 
إعارته أو بيعه ألى ناد آخر بشكل نهائى. 

وفــى شــأن آخــر تواجه إدارة الــنــادى األهلى مأزًقا 
صعبا بسبب المغربى وليد أزارو مهاجم فريق الكرة، 
ــواء الساخنة المسيطرة على عالقة  فــى ظــل األجــ
الالعب بــاإلدارة الحمراء بعد تغريمه مؤخرا لتجاوزه 
فى حق الجهاز الفنى، وتأكد رحيله عن صفوف الفريق 

بعد ضم المهاجم السنغالى أليو بادجى.
ــام الماضية فشلت كل محاوالت إدارة  وخــالل األي
األهلى إلقناع أزارو بالرحيل عن صفوف الفريق على 
سبيل اإلعــارة مستبعدة، حيث رفــض الالعب بشكل 
قاطع االنتقال فكرة معارًا إلى صفوف فريق االتفاق 

السعودى.
ويتمسك أزارو بإنهاء عالقته مــع الــنــادى األهلى 
بشكل نهائى خالل فترة االنتقاالت الشتوية الحالية، 

ليبدأ مغامرة جديدة مع نادى آخر.
وال يخدم عامل الوقت إدارة النادى األهلى فيما 
يخص مسألة تسويق المغربى أزارو بهدف بيعه 
بشكل نهائى، مع تبقى نحو أسبوع فقط على نهاية 

فترة االنتقاالت الشتوية الحالية.
وفــى الــوقــت الحالى قــد ال يبدو أزارو هدًفا 
ــا للكثير مـــن األنـــديـــة عــلــى الــمــســتــوى  مــغــرًي
الــخــارجــى، فــى ظــل ابــتــعــاده عــن مستواه فى 
الفترة األخيرة، بجانب مشاركته على فترات 

متباعدة مع فريق النادى األهلى.
ويبدو سيناريو اإلعارة األنسب بالنسبة إلدارة 
األهلى فى الوقت الحالى للتخلص من أزارو بشكل 
مؤقت، خصوًصا أنه سيضمن إعفاء النادى من دفع 
راتــب الالعب مع الحصول على مقابل مالى حتى 
ولــو كــان بسيطا مقابل إعــارتــه ألى فريق خارجى 

لنهاية الموسم.
ومع صعوبة حصول األهلى على ما يطمح إليه من 
وراء بيع أزارو بشكل نهائى، قد تجد إدارة النادى 
نفسها مضطرة لالستغناء عن الالعب بالمجان 
فى حال التوصل لتسوية ودية معه للتنازل عن باقى 

مستحقاته عن باقى مدة عقده.
واصطدمت إدارة األهلى مؤخرا بموقف متشدد 
لالعب أزارو تجاه فكرة فسخ عقده مع النادى، 
جيث يتمسك الالعب بالحصول على مبلغ 1.8 
مليون دوالر قيمة الفترة المتبقية فى عقده، لتجد 
اإلدارة الحمراء نفسها محصورة بين اختيارين 
أحالهما مر، خصوًصا أنها لن يكون بمقدورها 
دفع ما يطلبه الالعب لفسخ تعاقده، وفى الوقت 
ــك يعنى إلزامها  ذاتـــه لــن تقبل ببقائه ألن ذل
بسداد راتبه رغم االتجاه لرفع اسمه من قائمة 

الفريق.

 كتبت – سارة عبد الباقى

 كتب – محمد الصايغ

»ورطة أزارو« 
مأزق صعب 

يواجه اإلدارة 
الحمراء

»الثأر« شعار استعدادات 
 األهلى لـ»موقعة«

النجم الساحلى 
 كتب – ضياء خضر 

بادجى
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شريف
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الونش يستغل اإلجازة 
ألداء العمرة 

غريب يبحث عن دورة ودية لتجهيز الفراعنة لألوليمبيادبطولة العالم للجامعات تربك حسابات فراعنة اإلسكواش 
بدأ شوقى غريب، المدير الفنى للمنتخب 
األولــيــمــبــى، التفكير فــى خــوض دورة وديــة 
مجمعة خالل الفترة المقبلة، من أجل تجهيز 
الالعبين للمشاركة فــى أوليمبياد طوكيو 
2020 خالل الفترة المقبلة، فى ظل صعوبة 

االتفاق على أى مباراة ودية حتى اآلن.
ويـــنـــوى غـــريـــب، عــقــد جــلــســة مـــع عــمــرو 
الــجــنــايــنــى رئــيــس االتـــحـــاد الــمــصــرى لكرة 
القدم، خالل الساعات القليلة المقبلة، من 
أجــل التنسيق بشأن بعض األمــور الخاصة 
بالمعسكرات الداخلية والخارجية للمنتخب، 
ومحاولة التربيط على أى لقاء ودى للفراعنة 
الصغار قبل المشاركة فى تنظيم أى دورة 

ودية مجمعة.
ــع بــعــض  ــ ــق م ــســي ــن ــت ــب ال ــريـ ويــــحــــاول غـ
المنتخبات األفريقية، من أجل تنظيم دورة 
ودية مجمعة، فى ظل وجود بعض الالعبين 
داخــل المنتخب األوليمبى، ال يشاركون مع 

فرقهم فى المباريات فى الفترة األخيرة.
وتظل أزمة حراس المرمى داخل المنتخب 

ــل الــجــهــاز  ــمــصــرى، تــلــقــى بــظــاللــهــا داخــ ال
الفنى للفراعنة، نــظــًرا لــعــدم مــشــاركــة أى 
حـــارس مــن الـــذى وقــع عليها االخــتــيــار فى 
البطولة األفريقية، مع فريقه، وظهورهم فى 
المباريات على استحياء، وإن كان البعض لم 

يظهر نهائًيا.
ونجح منتخب مصر فــى التتويج ببطولة 
كأس األمــم األفريقية تحت 23 عاًما والتى 
أقيمت فى مصر، عقب الفوز على منتخب 
كــوت ديــفــوار فــى الــمــبــاراة النهائية بهدفين 

مقابل هدف.
واعتمد الجهاز الفنى للمنتخب المصرى 
ــم: مــحــمــد صبحى  ــراس وهــ ــة حــ عــلــى ثــالث
ــالح حـــارس  ــالـــك، وعــمــر صــ حــــارس الـــزمـ
سموحة، وعمر رضوان حارس الجونة، إال أن 

الثالثى قلما يظهر مع فرقهم.
ويفكر الجهاز الفنى للمنتخب األوليمبى، 
ــاوى، حـــارس مرمى  ــشــن فــى ضــم محمد ال
ــى، إلـــى قــائــمــة المنتخب فى  ــادى األهــل ــن ال
النسخة المقبلة من األوليمبياد، خصوًصا 
وأن الــلــوائــح تسمح للمننتخب بضم ثالثة 

العبين كبار.

يــواجــه االتــحــاد المصرى لــإســكــواش أزمــة بسبب 
مواعيد إقامة بطولة العالم للجامعات، والتى قد تشهد 
غياب عدد من نجوم اللعبة المصريين عن المشاركة 

بها.
من جانبه قال عاصم خليفة رئيس االتحاد المصرى 
لــإســكــواش إن العــبــي المنتخب الــوطــنــى يستعدون 
للمشاركة فى بطولة شنغهاى التى تقام صيف العام 

الجارى بمشاركة عدد كبير من الدول والالعبين.
وأضاف خليفة أن الالعبين المصريين ال يفضلون 
المشاركة فى بطولة العالم للجامعات نظرا لتضارب 
توقيت إقامتها خالل فترة الصيف التى تكون دائما 

بداية االستعداد للموسم الجديد.
وتابع خليفة أن بطولة الجامعات تقام دائما خالل 
فترة الصيف كل عامين ودائما ما تأتى خالل فترة 
إعداد الالعبين ببطوالت العالمية ولذلك قد يفضل 
عدد من الالعبين االستمرار فى خطة اإلعــداد من 
أجل االستعداد للموسم الجديد الذى دائما ما يكون 
أكثر قوة ومنافسة عن األعــوام السابقة مع محاولة 
ــدول أن تتواجد فى المراكز العشرة  العديد من ال
األولــى من التصنيف العالمى للعبة والــذى يهيمن 
عليه المصريين فى فئات الرجال والسيدات على 

مدار سنوات عديدة.
وكــشــف عــاصــم خليفة رئــيــس االتـــحـــاد الــمــصــرى 

لالسكواش أن استضافة مصر لبطولة العالم 2022 
تعد الثانية التى تحتضنها القاهرة ويتم التجهيز لها 
على أعلى مستوى بالشكل الذى يليق مصر بالتعاون مع 
وزارة الشباب والرياضة ووزارة التعليم العالى والبحث 

العلمى.
وتــابــع عاصم خليفة أن عــدد الـــدول المشاركة فى 
بطولة العالم للجامعات 2022 لــم يتم حسم عــدده 
ــت تعيد ترتيب أوراقــهــا من  حتى اآلن فــالــدول مــا زال
أجل االستعداد بشكل جيد للمنافسات التى تقام على 
أرض مصر وتضم أفضل الالعبين أصحاب التصنيف 

العالمى المصريين طلبة الجامعات.
وكان  أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة وخالد 
عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى شهدا 
فعاليات المؤتمر الصحفى الــذى عقد بمقر وزارة 
التعليم الــعــالــى لــإعــالن عــن تنظيم بطولتى العالم 
للجامعات فى اإلســكــواش عــام 2022، وفــى كــرة اليد 

عام 2024.
وتــم توقيع بروتوكول تعاون بين االتــحــاد الرياضى 
المصرى للجامعات واالتــحــاد المصرى لالسكواش 
وإحدى الجامعات الخاصة لتنظيم مصر بطولة العالم 
للجامعات لالسكواش 2022، وهى البطولة التى ستقام 
على 7 مالعب داخــل الجامعة الخاصة على أن يكون 

النهائى على الملعب الزجاجى تحت سفح الهرم.

عيد ميالد مصغر لنجل 
الشناوى 

جولة سياحية للمغربى 
بن شرقى فى األهرامات 

استغل محمود حمدى الونش مدافع فريق نادى 
الزمالك اإلجــازة القصيرة التى حصل عليها مؤخرا 
مــن تــدريــبــات الــفــريــق للسفر إلــى الــســعــوديــة ألداء 

مناسك العمرة.
ــع الــتــواصــل  ــوق ــرســمــى عــلــى م ــر حــســابــه ال ــب وع
االجتماعى »انستجرام« نشر الــونــش صــورة لــه من 
أمــام الكعبة المشرفة وهــو يرتدى مالبس اإلحــرام، 
ومــن خــالل التعليقات على الــصــورة طالب عــدد من 
زمالء الونش فى فريق الزمالك الالعب بالدعاء لهم 

فى الحرم.
وتجدر اإلشارة إلى أن الونش عاد مؤخرا للمشاركة 
بشكل أساسى مع فريق الزمالك، وقــدم مستويات 

جيدة نالت استحسان جماهير النادى والمحللين

احــتــفــل أحــمــد الــشــنــاوى حـــارس مــرمــى فريق 
بيراميدز بعيد ميالد نجله آدم، وسط أجواء بسيطة 
داخل المنزل، وشهد حفل عيد ميالد نجل الشناوى 
حضور مقتصر لبعض أفراد العائلة، وفى مقدمتهم 
والــدة حــارس بيراميدز، ووثــق الشناوى االحتفال 
المبسط بعيد ميالد نجله آدم من خالل عدة صور 
ومــقــاطــع فيديو نشرها عبر حسابه على موقع 
التواصل االجتماعى »انستجرام«، وشهدت الفترة 
األخيرة غياب الشناوى عن المشاركة فى المباريات 
مع بيراميدز بسبب معاناته من إصابة فى اليد، 
ليحل زميله المهدى سليمان مكانه فى التشكيل 

األساسى للفريق.

حرص المغربى أشرف بن شرقى صانع ألعاب 
فريق نادى الزمالك على القيام بجولة سياحية 
بمنطقة أهرامات الجيزة، وذلك للمرة األولى منذ 
انتقاله لصفوف الزمالك فى الصيف الماضى، 
ــق بــن شرقى جولته فــى منطقة األهــرامــات  ووث
األثرية من خالل عدة صور نشرها عبر حسابه 
ــع الــتــواصــل االجــتــمــاعــى  ــوق ــرســمــى عــلــى م ال

»انستجرام«.
يذكر أن بن شرقى حــذر متابعيه مؤخرا من 
حساب مزيف منسوب إليه على موقع التواصل 
االجتماعى »تويتر« وطلب بن شرقى من متابعيه 

اإلبالغ عن الحساب المزيف ليتم إغالقه.
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غربلة منتظرة فى الفريق األبيض 

االستبدال يجبر الزمالك على 
تأجيل 3 صفقات للصيف 

جاءت عدم قدرة مسئولى الزمالك على التعاقد مع أكثر من 
صفقة خالل فترة االنتقاالت الشتوية الجارية، لتحول دون تدعيم 
بعض خطوط الفريق األبــيــض التى تشهد نقصا عــدديــا، مثل 
الظهير األيمن واأليسر ووسط الملعب المدافع والمهاجم، حيث 
جاء ذلك ليدفع مسئولو الزمالك إلى تأجيل عدد من الصفقات 
ليتم حسمها بعد نهاية الموسم، السيما بعد أن كــان يمنى 
مسئولو القلعة البيضاء أنفسهم بموافقة نظائرهم باتحاد 
الكرة المصرى على زيادة مقاعد االستبدال خالل شهر 
يناير الجارى كحالة استثنائية حتى يتمكنوا من قيد 
العبين جــدد بــدالً من الثنائى محمود عبدالمنعم 
»كهربا« والتونسى حمدى النقاز، وهو ما لم يحدث.

وأكد مصدر داخل نادى الزمالك فى تصريحات 
ــوت الــمــاليــيــن« أن الــنــادى  خــاصــة لــجــريــدة »صـ
األبيض أنهى االتفاق على ضم بعض الصفقات 
الجديدة مطلع الموسم المقبل، حيث يأتى على 
رأس هــؤالء الالعبين المستهدفين مــن جانب 
مسئولى الــزمــالــك أحــمــد أيــمــن منصور العب 
ــذى كــان قريباً مــن االنضمام  فريق بيراميدز ال
إلى صفوف القلعة البيضاء مطلع الموسم الجارى، 
ولــكــن إدارة نــاديــه تمسكت بــاســتــمــراره للحاجة إلى 
خدماته، ورفــض مسئولو الزمالك االستسالم حيث 
ــم االتــفــاق معه  اســتــمــرت الــمــفــاوضــات مــع الــالعــب وت
على انضمامه إلــى الــنــادى األبيض بداية من الموسم 
الــجــديــد، مــع حصولهم على موافقة إدارة بيراميدز 
بشأن حسم الصفقة، كما حسم مسئولو الزمالك مع 
منصور تفاصيل قيمة عقده مع القلعة البيضاء حيث 

سيصل راتب الالعب إلى  ثمانية ماليين جنيه فى 
الموسم الواحد.

ــع الـــزمـــالـــك مــحــمــد عــبــدالــعــاطــى  ــ ووضـ
العـــب وادى دجــلــة كــهــدف ثـــان خـــالل فترة 
ــذى تسبب  االنــتــقــاالت الصيفية المقبلة، ال
فشل الــمــفــاوضــات بين األبــيــض ودجــلــة فى 
عـــدم انــضــمــامــه إلـــى القلعة الــبــيــضــاء خــالل 

الفترة الماضية ســـواء قبل انــطــالق الموسم 
ــرة االنـــتـــقـــاالت الـــجـــاريـــة، ويـــرى  ــت أو ف

مــســئــولــو الــزمــالــك أن عبدالعاطى 
يــعــتــبــر خــلــيــفــة طــــارق حــامــد فى 
مــركــز وســـط الملعب الــمــدافــع، 
لما يمتلكه الالعب من قــدرات 
وإمكانيات عالية، ومن جانبه 
أبــدى الالعب موافقته على 
االنضمام للزمالك مطالباً 
مــســئــولــى الـــنـــادى األبــيــض 
بــحــســم الـــمـــفـــاوضـــات مع 
ــازال  ــه مـ نــاديــه خــاصــة أنـ
مرتبط مع دجلة بعقد لمدة 

ثالث سنوات مقبلة.
ــزمــالــك  ــل ــالـــث ل ــثـ ــدف الـ ــ ــه ــ ال

بــخــصــوص الــتــدعــيــمــات يتمثل 
فــى التعاقد مــع كــريــم العراقى 

الظهير األيمن لفريق المصرى 

البورسعيدى ومنتخب مصر األوليمبى، خاصة بعد أن نجح الالعب 
فى لفت األنظار إليه عقب تألقه فى بطولة كأس األمم اإلفريقية 
تحت 23 عاما التى استضافتها مصر خــالل األشــهــر الماضية 
وتوج بلقبها منتخب الفراعنة، وأكد المصدر الزملكاوى أن الفترة 
األخيرة شهدت اتصاالت بين إدارة القلعة البيضاء والالعب تم 
االتفاق خاللها على كافة بنود التعاقد، على أن يحسم مسئولو 
الزمالك الصفقة مــع نظائرهم فــى المصرى حتى يتسنى لهم 

الحصول على خدمات الالعب الشاب قبل مطلع الموسم المقبل.
ويمثل مركز الهجوم األهمية الكبرى بالنسبة لمسئولى الزمالك 
إذ يضم الفريق األبيض فى الخط األمامى الثنائى مصطفى محمد 
وعمر السعيد، حيث يرغب األول فى الرحيل لالحتراف األوروبى 
بينما فشل الثانى فى حجز مكانه بالتشكيل األساسى رغم تعاقب 
عــدد من األجهزة الفنية على تدريب الزمالك منذ التعاقد معه 
فى الموسم الماضى، ووضع مسئولو الزمالك حسام حسن العب 
سموحة ضمن أولوياتهم لحسم التعاقد معه فى الموسم الجديد 
حيث تم االتفاق مع فرج عامر رئيس النادى السكندرى على كافة 
تفاصيل الصفقة، وطلب عامر الحصول على مبلغ 30 مليون جنيه 
ولكن إدارة القلعة البيضاء رفضت هذا المبلغ، وعرضت دفع 10 
ماليين جنيه فقط، مع انتقال العبين أو ثالثة العبين من الزمالك 
إلــى سموحة، يختارهم الفريق السكندرى مقابل حسم صفقة 

هداف سموحة.
تأتى فى مقابل هذه التدعيمات غربلة بصفوف الفريق األول 
بالزمالك مــع نهاية الموسم ألســبــاب مختلفة، يأتى منها على 
سبيل المثال رغبة البعض فــى االحــتــراف الــخــارجــى أو نتيجة 
تراجع مستوى بعض الالعبين وعدم الحاجة إلى مجهودهم، وفى 
الوقت ذاته تنوى اإلدارة االعتماد على سياسة مالية جديدة بداية 
بتخفيض عقود جميع الالعبين بحيث تكون القيمة المالية األعلى 

بينهم هى 15 مليون جنيه فقط فى الموسم الواحد.
وفى نفس اإلطار ينوى محمود عبدالرازق »شيكاباال« قائد 
نادى الزمالك اإلعالن عن اعتزاله لعبة كرة القدم مع نهاية 
الموسم واالكــتــفــاء بما قدمه فــى المالعب وســط تقلص 
فرص مشاركته مع الفريق األبيض وتواجد أكثر من بديل 
فى نفس مركزه، وهو ما يؤثر على حظوظه فى المشاركة، 
حيث يمنى الالعب النفس بإنهاء الموسم بالحصول على 
بطولة الدورى العام أو دورى أبطال إفريقيا حتى يكون 

خير ختام لمسيرته الكروية.

 كتبت – سارة عبد الباقى

 كتب – محمد الصايغ

 محمد الراعى

ــض الــخــلــط بــيــن الــريــاضــة  ــ أرف
ــا تـــؤكـــده  ــ والـــســـيـــاســـة، وهــــــذا م
وتنص عليه لوائح الفيفا واللجنة 
األولــيــمــبــيــة الــدولــيــة الــتــى ترفض 
العنصرية، وترفض إدخال الرياضة 
فــى السياسة، ولــكــن مــوقــف نــادى 
الزمالك من إقامة السوبر اإلفريقى 
فى دولة قطر، ليس موقفا سياسيا، 
ولم يتخذ مجلس الزمالك برئاسة 
المستشار مرتضى منصور قــرار 
عدم اللعب أمــام الترجى التونسى 
فــى قــطــر بسبب ســيــاســى لــوجــود 
خــالفــات بــيــن قـــيـــادات الــدولــتــيــن 
ولكن موقف الزمالك جــاء بسبب 
الــتــهــديــدات الــتــى تلقاها مرتضى 
ــخـــص يـــعـــمـــل فــــى األمــــن  مــــن شـ
القطرى بقتل أبنائه )أحمد وأمير 
مرتضى( وقتل أحفاده، بل تضمنت 
رســائــل الــتــهــديــد لــمــرتــضــى بقتل 
العــبــى الــزمــالــك أيــضــا، ولـــم تكن 
هذه التهديدات مجرد رسائل على 
الموبايل فقط ولكن هناك مكالمات 
ــور وفــيــديــوهــات  تــلــيــفــريــونــيــة وصــ
ورســـائـــل مــتــبــادلــة بــيــن المسئول 
القطرى وبين أشخاص فى مصر 
ودول أخـــرى إفــريــقــيــة وآســيــويــة، 
وقــام مرتضى بتقديم الملف كامل 
للنيابة العامة، وللجهات المسئولة 
فى الدولة، ولوزير الرياضة نفسه، 
وكــنــت أتــمــنــى ان يــتــقــدم الــزمــالــك 
بملف كامل إلــى االتحاد اإلفريقى 
»كاف« حتى يمنع الخطر الذى يهدد 
ــه والعبى  رئــيــس الــزمــالــك واأســرت
الفريق، ليقوم »كاف« بنقل المباراة 
إلى دولة أخرى، خاصة أن الزمالك 
ال يمانع من إقامة السوبر فى تونس 
)ملعب الترجى( ألن كل ما يهم إدارة 
الــنــادى هــو سالمة العبيه، ويبدو 
أن االتــحــاد األفــريــقــى يتعنت مع 
الزمالك وينتظر عدم سفر الفريق 
إلى قطر يوم 20 فبراير المقبل من 
أجــل توقيع عقوبات صــارمــة ضد 
ــادى بــالــحــرمــان مــن الــبــطــوالت  ــن ال
األفريقية 3 سنوات، وغرامة مالية 
ضخمة، وتناسى »الكاف« أن اتحاد 
الــكــرة القطرى دخــل فــى خصومة 
ــزمــالــك،  ــيــس ال شــخــصــيــة ضـــد رئ
ــقــطــرى دعـــوى  ــاد ال ــحـ وأقـــــام االتـ
قضائية ضــد مــرتــضــى فــى يونيو 
الــمــاضــيــة وتـــوعـــدوه بالمالحقات 
القانونية ليتأكد للجميع أن هناك 
ــســه وأن  ــي ــزمــالــك ورئ ــال تــربــصــا ب
تهديدات المسئول األمــن القطرى 

خطر على العبى الزمالك.
للمرة المليون أؤكـــد ليس لدى 
موقف شخصى، وال أحــب إدخــال 
ــاســة ولــكــن  ــســي ــة فـــى ال ــاضـ ــريـ الـ
هناك خطر يهدد العبى الزمالك 
ــه، والبـــد أن تتخذ  ورئيسه وأســرت
الحكومة المصرية موقفا جديا 
وحــاســمــا فــى مــلــف الــســوبــر الــذى 
قدمه الزمالك ألن الموضوع خطير 
ويهدد أرواح المصريين، وال نريد 
ــمــوضــوع ونــعــتــبــره  ــال ــة ب ــان ــه االســت
مــزحــة ريــاضــيــة ألن الفيديوهات 
والمستندات والرسالة التى قدمها 
مرتضى خطيرة، والبــد أن يحقق 
األمـــن الــمــصــرى فــى هـــذا الــشــأن 
وال يستهين بــالــمــوضــوع ويتتبع 
كــل الخيوط للوقوف على سالمة 
أبــنــائــنــا، والبـــد أن تعلن الحكومة 
الــمــصــريــة موقفها وقـــرارهـــا بعد 
ــات  ــحــري ــت تــقــصــى الــحــقــائــق، وال
الــدقــيــقــة، وكــشــف الحقيقة، وإذا 
ــة الــحــقــائــق وعلمت  ــدول تقصت ال
ــن كــل  ــل ــع ــد أن ت ــالبـ ــقــة فـ ــحــقــي ال
ــل األمــــــور، وتــعــلــن  ــ الــتــفــاصــيــل وك
مسئوليتها عن سفر الزمالك إلى 
قطر ليكون العبونا فى أمن وسالم، 
وإذا تــبــيــن أن هــنــاك مخططات 
ــة رفضها  ــدولـ ــد أن تــعــلــن الـ فــالب
ســفــر الــزمــالــك وتــتــدخــل بنفسها 
لــدى »الــكــاف« لــرفــع أيــة عقوبات 
ضد الزمالك إلنقاذ لكن الموقف 
الحالى وسلبية وزير الرياضة الذى 
لــم يناقش الملف واكتفى بقوله: 
إن مجلس الــزمــالــك هــو صاحب 
القرار، وتناسى الوزير أن الزمالك 
ليس لدية جهات أمنية ومخابراتية 

تكشف الحقيقة.
ويبقى الــســؤال: إلــى متى تنظر 
ــزم الــصــمــت حتى  ــت ــل الــحــكــومــة وت
تــحــدث الــكــارثــة؟ انــقــذوا الزمالك 

وشباب مصر.

رأى

الوزير ينتظر حدوث 
الكارثة أوال

شيكاباال 
يستقر على 
االعتزال 
نهاية الموسم

 كتب - أنس سمير

»كاسونجو« محور إجماع قدامى 
القلعة البيضاء فى ميركاتو الشتاء

يحلم فريق الكرة بنادى الزمالك باستمرار نجاحاته على 
المستوى اإلفريقى والمحافظة على عدم نزيف النقاط فى 
مسابقة الدورى الممتاز األمر الذى جعل اختيارته خالل فترة 

االنتقاالت الشتوية الحالية محدودة.
ويعانى نادى الزمالك من عدم وجود بدائل فى مركز الظهير 
ــازم إمــام  األيــمــن أيــًضــا بعد رحيل حمدى النقاز وإصــابــات ح
المتكررة وهو ما يضع الفريق فى أزمة وجود بديل جاهز لسد 

هذه الثغرة. 
أكد خبراء كرة القدم أن الزمالك يحتاج أكثر لتدعيم مركز 
المهاجم ألن الفريق يلعب فى أكثر من بطولة وينافس عليها 

جميعها لذلك يحتاج لخط هجوم قوى. 
أمــا أى نقص عــددى فــى أحــد مــراكــز الملعب يمكن أن يتم 
توظيف اى العب فى هذه المراكز من المجموعة الكبيرة سواء 
فى الفريق األول أو الناشئين وتجربة ونجاح الالعب أحمد عيد 

خير دليل على ذلك. 
أكد بشير التابعى العب نادى الزمالك السابق أن كارتيرون 
عندما قاد الفريق لم يختار الالعبين بالنادى لذلك البد من 

تنفيذ طلباته بالكامل. 
وأضاف التابعى أن كارتيرون أدرى باحتياجات الفريق وبدأ فى 
استعادة توازنه وتحسنت نتائجه مؤخًرا وهو ما يدل أنه يسير 

على الطريق الصحيح. 
وقال التابعى إن كارتيرون تابع الالعب الكونغولى فى الفترة 
األخيرة وتأكد من أن الالعب سينفذ تعليماته ويخدم خططه 

بالملعب لذلك يجب أن يتعاقد النادى معه. 
أكد حسين السيد حارس مرمى نادى الزمالك السابق أن أى 
العب من الالعبين األساسيين أو من قطاع الناشئين يمكن أن 

يعوض النقص العددى فى المراكز التى تحتاج تدعيم. 
وأضاف السيد أن الفريق يحتاج لمهاجم لسد غياب بو طيب 
وليكون بديل مصطفى محمد وفى مستوى متقارب منه وهو ما 

يتوفر فى كاسونجو. 
واختتم السيد أنه البد من تعيين لجنة فنية من أجل مناقشة 
كارتيرون فى اختياراته واحتياجات الفريق أو حتى فى مجموعة 
الالعبين الذين يختارهم من قطاع الناشئين ومــا خــاب من 

استشار. 
أكد محمود أبو رجيلة أنه حزن كثيًرا عند رحيل كاسونجو 
للدورى السعودى وهو فى قمة مستواه متمنًيا أن تنفذ اإلدارة 

رغبة المدير الفنى ويتم قيد الالعب. 
ــاف نجم الزمالك السابق أن الفريق يمتلك مجموعة  وأض
مميزة من الالعبين والذين يستطع كارتيرون توظيفهم فى 

المراكز التى تحتاج تدعيم.
وأكد أبو رجيلة أن الفريق فى حاجة ماسة للتعاقد مع مهاجم 
بصفات كاسونجو والــذى يعد إضافة قوية للفريق ويجب أن 

يعود لصفوف الفريق الذى ينافس محليا وأفريقيا.

كارتيرون

شيكاباال

غريب
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لم أكن منجمًا أو قارئا للطالع، وال أزعم بأننى كنت على دراية 
بما يجرى فى كواليس األجهزة الرقابية، أو دوائر صناعة القرار 

فى دواوين الحكومة من ترتيبات، عندما تناولت فى المقالين 
السابقين بعض الجوانب التى يجب التركيز عليها، باعتبارها 

أولويات ضرورية ونحن نستقبل العام الجديد، الذى وصفناه بأنه 
عام التحديات الكبرى، الذى نتطلع خالله الى األفضل، نواجه 
فيه الفساد بقوة ونسترد فيه المليارات المنهوبة من الفهلوية 

والمتربحين والمتهربين من الضرائب، عبر إصدار تشريعات 
قوية تضمن للدولة حقوقها، وتحد من غطرسة لجان التقديرات 

العشوائية فى فواتير الخدمات أو محاضر الغرامات، وتقضى 
على أساليب التفنن فى التهرب من الضرائب عبر بعض المكاتب 

المحاسبية، بعد أن وصل حجم المنازعات بين الممولين ومصلحة 
الضرائب ألرقام مخيفة » 165ألف ملف« قيمتها نحو 137 

مليار جنيه.

سيد سعيد يكتب

التوزيع مؤسسة األهرام

ــاق تحصيل الــرســوم السيادية،  والــرشــاوى وأعـ
فــضــاً عــن أن هــنــاك أســالــيــب متنوعة إلخفاء 
الــدخــول الحقيقية فى المنشآت، وبالتالى فإن 
األخــطــاء مــزدوجــة هــنــاك  ضـــرورة إلنــهــاء تلك 
اإلشكالية ألننا نعيش فى مجتمع تبلورت ثقافته 
فى التحايل، لذا فإن التوعية مطلوبة ويجب أن 
يكون العقاب والثواب منهج  ألن حصيلة الضرائب 

حق الشعب الذى يتطلع إلى األفضل.
ــب، هى  ــضــرائ ــم تــكــن قضية الــتــهــرب مــن ال ل
وحدها التى شغلت اهتمامنا، وإن كانت هى األكثر 
من حيث الحيز  والمساحة، باعتبار أن الحصيلة 
ــة لــانــفــاق على  ــروريـ هــى حــق للمجتمع، وضـ
المشروعات القومية، كما أسلفنا، إلى جانب أن 
الموارد ستتيح للدولة االنفاق على المشروعات 
التكنولوجية والتجارة اإللكترونية التى وضعتها 
على أجندة اهتماماتها، وفق استراتيجية القيادة 
السياسية وتطلعاتها للمستقبل، لكن هناك قضية 
أخرى، ال أبالغ إن أكدت على أنها هى التى فتحت 
الباب  أمامى للحديث عن العشوائية الناتجة عن 
الفساد  فى العديد من القطاعات، وأعنى هنا، 
التقديرات العشوائية لشركات توزيع الكهرباء، 
ســـواء فــى تحصيل الــفــواتــيــر المستحقة على 
المواطنين بــدون قــراءة للعدادات، الدخالهم فى 
شرائح أعلى من استهاكهم وأكبر من قدرتهم 
على الوفاء بها، أو المغاالة والتعسف فى غرامات 
الممارسات، المحددة باألساس منهم وبمعرفتهم، 
فــى هــذا الــصــدد  كــانــت رسالتنا واضــحــة ليس 
بها أى مــوائــمــات أو مــحــاذيــر مــن أى نـــوع، كما 
اعتاد غيرنا، ألنها تعبير صادق ألنين البسطاء، 
وصــرخــات أصــحــاب األنشطة المتوقفة، جــراء 
التعسف فى استعمال سلطة لجان التقدير، التى 
تحرر غرامات بمبالغ ال يستطيع ضحاياها الوفاء 

بها ولو باعوا أصول الورش والمصانع.
ــة وجــــدت  ــ ــال ــرســ ــ ال
ــر  ــ ــــدوائ ــــى ال ــدى ف ــ صـ
الــرســمــيــة المسئولة، 
ــا وزارة  ــنـ ــى هـ ــ ــن ــ وأع
ــى   ــتـ ــاء، الـ ــ ــربـ ــ ــهـ ــ ــكـ ــ الـ
ــا خطأ  ــرهـ أزال  وزيـ
بــــعــــض مــــرؤوســــيــــه 
فـــى الـــشـــركـــات، ممن 
يــصــنــعــون التعليمات 
الــمــجــافــيــة للحقيقة 
ــدة عـــن ســيــاق  ــي ــع ــب وال
المنطق، بما يعنى أن 
هــذا النوع من الفساد 
ــإرادة وزيــر  ــ اصــطــدم ب
الكهرباء،الذى يترجم 
سياسة الــرئــيــس عبد 
الــفــتــاح السيسى، فى 
الــحــرب على الفساد، 
ــقـــاب نــشــرنــا  فــفــى أعـ
المقال، أصــدر الوزير 
الدكتور محمد شاكر، 
ــه أربـــك حــســابــات األبـــاطـــرة، إال  قــــراراً، رغــم أن
أنه أثلج صــدور الضحايا الذين ظلوا على مدار 
السنوات السابقة يستقبلون بهلع حضور اللجان 
الى مواقع أنشطتهم بصورة مستمرة  لدرايتهم 
بأن تلك الزيارات تعنى اإلضرار بهم، عبر  تحرير 
محاضر غرامات تعجيزية أو فرض اتــاوات، أما 
القرار الذى أصدره وزير الكهرباء، فهو إلغاء نظام 
الممارسات والتقديرات العشوائية حسب هوى 
اللجان، ســواء كان الهوى ناتجا عن المجامات 
أو قانون »شيلنى وأشيلك«، على أن يتم العمل 

بالعدادات المدفوعة مقدما.
فــى النهاية أجــد نفسى فــى حالة مــن الرضا 
والقناعة بأن هذه الدولة ستظل قوية فى مواجهة 
ــادرة على تــجــاوز األزمــــات، مهما  ــ أعــدائــهــا، وق
بلغ حجمها، ألنها تفكر فيما يفكر فيه غالبية 
المجتمع، فإذا كان الشارع يعرف ما يحدث على 
األرض مــن أوجـــه فــســاد متنوعة، فــإن الجهات 
الرقابية تعرف أكثر، وتــرى أكثر،  ولديها ما هو 
أكثر، وتتخذ من التدابير واإلجــراءات القانونية، 
ــا يجعلها ضــامــنــة لــاســتــقــرار، أيــضــا هناك  م
مسئولون يستحقون اإلشادة لتفاعلهم مع مصالح 
الــنــاس مثل وزيـــر الــكــهــربــاء، وبــالــرغــم مــن حالة 
الرضا، فإن الضرورة أصبحت ملحة لمحاسبة كل 

الفاسدين، ممن تربحوا.

مبالغ معينة بصورة مباشرة، أى قبل أن يحصل 
الموظف على راتبه.

علينا التأكيد على جوانب مهمة ال يمكن إغفالها 
أو القفز عليها، باعتبارها أصل القضية، بل هى 
السبب المباشر فيما وصلنا إلــيــه  مــن فقدان 
الثقة بين الحكومة،ممثلة فى مصلحة الضرائب، 
وشــركــات تحصيل الفواتير والمواطن باعتباره 
الممول والمستفيد فى نفس الوقت، سنجد أن 
الحكومة مــن جانبها تتعامل مــع الممول، على 
أنه غير صادق ويتفنن فى ابتكار آليات التهرب، 
ــام  ولديها قناعة راســخــة بأنه لــن يعطيها األرق
الحقيقية عــن حجم أربـــاح أنشطته، لــذا فإنها 
تغالى فى تقديراتها بصورة مجحفة، وفى المقابل 
يعتقد كثير من الممولين باختاف فئاتهم« رجال 
أعــمــال، مهنيين، تجار، وغيرهم » بــأن التحايل 
يمثل نوعاً من الشطارة والفهلوة، ألنهم وفق ما 
يتم ترديده،ال يعلمون مصير ما يدفعونه وإلى أين 

يذهب، ومن المستفيد.
ببساطة شديدة يمكن القول أن العاقة بين 
الطرفين مأمورى الضرائب والممولين قائمة على 
الشك، ال توجد ثقة بينهما، فا المصلحة لديها 
قناعة بالسجات التى يقدمها الممول وال األخير 
لديه الرغبة فى سداد كافة المستحقات المطلوبة 
منه، من هنا نشأت اللعبة التى اعتادها كل طرف، 
فالتقديرات الجزافية تدفع الممول إلى التهرب 
والــتــزويــر، كما أن محصل الضريبة يفترض أن 
الممول  مــراوغ ومخادع ويصر على التقديرات 
العشوائية، ومــا بين هــذا وذاك يظهر المسئول 
الفاسد الــذى يقلل من التقديرات مقابل منافع 

خاصة، مثلما فعل رئيس مصلحة الضرائب.
كــل هــذه األخــطــاء أتــاحــت الــفــرصــة للتاعب 
وابتكار األساليب للتهرب من حق الدولة، سواء 
عــن طــريــق عــدم التسجيل أو التحايل المتقن 
من قبل المتخصصين فى النشاط المحاسبى، 
ما ساهم  بصورة أو بأخرى فى انتشار الفساد 

الفساد  وصل حد التحريض على الغضب بعد أن صار 
كل شىء بمقابل وكأننا فى غابة يحكمها قانون خاص 

العبث بالموارد يثقل كاهل الدولة جراء الفهلوة وغياب اآللية القانونية 
التى تحد من لعبة القط والفأر بين ممثلى الحكومة والممولين 

لكن ألننى  أؤمــن بــأن للكاتب رسالة يجب أن 
يقولها وهو مستعد دائماً ألن يدفع ثمن قناعاته، 
ــاس، أحــامــهــم،  ــن يــتــرجــم مــن خــالــهــا مــعــانــاة ال
طموحاتهم، ينحاز لهم ويتحدث عنهم، يقدم رؤيته 
لصالح الــوطــن بــا مــواربــة.... مــن تلك الــزاويــة 

وحدها، أدليت بدلوى فى تلك القضية الشائكة.
طالبت بــضــرورة مواجهة الفساد الناتج عن 
تسهيل االستياء على أمــوال الضرائب،مستندا 
لوجود مؤشرات قوية، ال لبس فيها، بأن اإلرادة 
السياسية توافرت، بالفعل لمواجهة الفساد الذى 
استشرى وصــار ثقافة حياتية، تشكل مفاهيم 
الــمــعــامــات الــيــومــيــة، فضا عــن قناعاتى بأن 
الفساد بلغ مبلغاً محرضاً على الغضب بعد أن 
ــار الرسمى،  صــار كــل شــيء بمقابل خـــارج االطـ

وكأننا فى غابة يحكمها قانون خاص.
ــه فــى المقالين السابقين مع  تــزامــن مــا أوردتـ
الترتيبات التى كانت  تــدور على قدم وســاق فى 
أروقة جهاز الرقابة اإلدارية، لتطهير المؤسسات 
الحكومية مــن العبث، وتفجير قضية خطيرة، 
تتعلق بما نشرته، وبالمناسبة مثل تلك الترتيبات 
ال تتوقف، بمعنى أنها لم تكن وليدة قضية بعينها، 
أو تتبع مسئوال بعينه،حيث تم القبض على رئيس 
مصلحة الضرائب المصرية، وهو بكل المقاييس، 
»ضربة معلم« وصيداً ثميناً، ألنه المسئول األول 
عن تحصيل الرسوم السيادية، فى أعقاب رصده 
بالصوت والصورة، والتسجيات القانونية، أثناء 
حصوله على رشاوى مادية وعينية من محاسبين 
قانونيين، مقابل الضغط على مرؤوسيه إلعفاء 
بعض البنود وقبول التحايل فى بنود أخرى لصالح 

رجل أعمال مشهور »من كبار الممولين«.
 ولــم يكن غريباً أن تطال التحقيقات بمعرفة 
نيابة أمن الدولة العليا آخرين من كبار المسئولين 
السابقين داخــل المصلحة، من بينهم مستشار 

وزير المالية للضرائب، 
وهــــــــو مــــــا يـــدفـــعـــنـــا 
لــلــمــطــالــبــة بمحاكمة 
هـــــؤالء الــمــســئــولــيــن، 
قبل اإلفـــات بمايين 
ــل فــوات  ــة، وقــب ــدولـ الـ

األوان.
نــحــن لــم نــدخــل فى 
تفاصيل القضية، ولن 
ــرد أى تــفــاصــيــل  ــسـ نـ
عـــنـــهـــا، بـــاعـــتـــبـــار أن 
التحقيقات لم تتوقف، 
لــكــن هــنــاك تــســاؤالت 
تبرز على السطح بدون 
ــاء، كـــم حجم  ــحــي اســت
المايين أو المليارات 
ــاعــــت عــلــى  ــــى ضــ ــت ــ ال
الخزانة العامة؟ خاصة 
إذا عــلــمــنــا أن رئــيــس 
ــحــة الـــضـــرائـــب  مــصــل
الــذى تم القبض عليه 

بمعرفة ضباط الرقابة اإلداريــة كان مسئوال عن 
مركز كبار الممولين قبل توليه منصبه، وأن عملية 
اصطياده  تمت بعد التجديد له بأسابيع قليلة، 
أيضا، كم بلغت ثروته جراء سلوكه المشين؟ وكم 
بلغت ثــروات معاونيه من ذوى المواقع المهمة 
داخــل المصلحة؟ ممن يحصلون على المكافآت 
والذى منه، مقابل تنفيذ التعليمات، وكم مسئول 
وضــع تحت المجهر، وكــم مــرة تهرب فيها رجل 
ــذى دأب مثل كثيرين غيره  األعــمــال  الشهير ال
على االبتعاد من الصورة، تاركاً مكتب المحاسب 
القانونى الخاص به يتصرف بمعرفته، لدرايته 
ــراءات، لماذا  بالطرق والدهاليز، وتقديم اإلغــ
لــم يظهر رجــل األعــمــال فــى المشهد؟ عامات 
ــيــس مصلحة  ــوة رئ االســتــفــهــام فــى قــضــيــة رشــ

الضرائب ال تتوقف.
ــاطــرة المصلحة، خاصة  إن الــقــبــض عــلــى أب
رئيسها، كشف عن حجم البجاحة، التى يمارسها 
المسئول الذى تثق فيه الدولة وتوليه مركزا مهما، 
ثم يظهر وجهه القبيح، حيث يتيح  التهرب من 
دفــع المليارات ألجــل الحصول على مبالغ مهما 
كــان حجمها، هــى ضئيلة بالنسبة لمستحقات 
المجتمع، هــذا العبث أثقل كاهل الــدولــة جراء 
الفهلوة وغــيــاب اآللــيــة القانونية التى تحد من 
لعبة القط والفأر بين ممثلى الحكومة والممول، 

رجل أعمال 
شهير يورط 

مكتب محاسب 
قانونى فى 

رشوة رئيس 
مصلحة 
الضرائب

الموظفون 
البسطاء هم 

الفئة الوحيدة 
التى تدفع 

الضريبة قبل 
الحصول على 

رواتبهم 

وهى لعبة تقود تداعياتها إلى خسارة  الخزانة 
العامة لمئات المليارات مــن الجنيهات، وهــذه 
المبالغ الضخمة كفيلة بتلبية الطموحات فى 
المجاالت المتنوعة، من االستثمار إلى النهوض 
ــتــقــدم الــتــكــنــولــوجــى، وتحسين  ــصــادى وال ــت االق
األوضاع االجتماعية والحياتية، والحد من تنامى 

أعداد البطالة.
تركيزنا على تناول قضية التهرب من الرسوم 
السيادية، والــمــغــاالة فــى الفواتير، لــم يكن من 
قبيل ترف الكتابة وتوجيه االنتقادات للحكومة 
وأدائها، إنما ألنها قضية جوهرية تتعلق بصميم 
اهتمامنا وهمومنا بالشأن العام، كما أنها تتعلق 
بجوهر التقدم ألى دولة من بلدان العالم، خاصة 
لو نظرنا بقدر من الغيرة إلى بلدان أوروبا والدول 
المتقدمة، قطعا لن نجد أساليب الفهلوة المتبعة 
مــن مــوظــفــى الــحــكــومــة والــمــواطــنــيــن عــلــى حد 
سواء، ففى تلك البلدان تصل جريمة التهرب من 
الضرائب حد الخيانة، واعتبارها جريمة مخلة 
بــالــشــرف تستوجب عــقــاب مرتكبيها بالسجن 
ــدول وتحضرها  الــمــشــدد، حيث يــقــاس تــقــدم الـ
بترسيخ قاعدة الحقوق والــواجــبــات، أى ما لك 
وما عليك، وهذه القاعدة  لن تتحقق إال  بطريقة 
التعامل مع الضرائب، أسلوب تحصيلها وكيفية 
انفاقها، فاإلهمال فــى تحصيلها، ســيــؤدى إلى 
عــدم وجــود مــوارد لانفاق باعتبار أن  الرسوم 
الضريبية هى المصدر الرئيسى واألهم للموارد 
السيادية، التى تعتمد عليها الــدولــة، أى دولــة، 
إلى جانب الموارد األخرى اعتماداً كلياً، لتمويل 
مشروعاتها القومية وعلى رأسها الخدمات العامة 
من الصحة والتعليم الــى محطات مياه الشرب 
والــصــرف الصحى والبنية األساسية المتمثلة 
فى المرافق ورصف الطرق، ناهيك عن االنفاق 
على أجور موظفى الدولة  والدعم ومعاشات غير 

المؤمن عليهم »الضمان االجتماعى«.
ــزام من  إن قواعد االلــتــزام من المواطن وااللـ

ــم األخـــطـــاء، وعــدم  ــراك الــدولــة غــائــبــة بسبب ت
قـــدرة الــتــشــريــعــات الــحــالــيــة عــلــى الــصــمــود فى 
مواجهة األساليب الملتوية، وهــى وحدها التى 
تجعل فئة من المجتمع تقفز على القانون، بل 
وتدهسه، بمعاونة الفاسدين من أصحاب المواقع 
الوظيفية، فى حين أن هناك آلية ثابتة يتم تفعيلها 
ــذاتــى، ففى الــوقــت الـــذى يتهرب فيه  بالدفع ال
بعض األثرياء وأصحاب األعمال،نجد أن الفئة 
الوحيدة داخــل المجتمع التى تقوم بالتزاماتها 
تجاه الــدولــة هــى فئة الموظفين البسطاء، كل 
منهم يدفع ضريبة الدخل بالتمام والكمال، هؤالء 
يتم استقطاع الضريبة منهم عند بلوغ رواتبهم 

حاكموا هؤالء 
 الفاسدين 

وزير الكهرباء ينتصر 
لضحايا لجان  فرض 
اإلتاوات والغرامات 

العشوائية بإلغاء 
مدبولىالممارسات  شاكر

حسين
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