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 إصابة وزيرة البيئة بـ»كورونا«.. وعالجت نفسها سرا

قريبًا.. قرار وزارى بحظر الطائرات الورقية رسميا

.. ودراسة إحصائية: 500 مليون جنيه مكاسب بيع الطائرات الورقية خالل 3 أشهر

مجلس الدولة يواصل قبول طلبات التعيين فى 
وظيفة مندوب مساعد لدفعتى 2018 و2019

أعلن مجلس الدولة برئاسة المستشار محمد حسام، 
عــن اســتــمــرار قــبــول طلبات التعيين فــى وظيفة مندوب 
مساعد، من خريجى كليات الحقوق والشريعة والقانون، 
والشرطة دفعتى 2018 و2019 ٤- حتى نهاية يــوم عمل 
االثنين 27 يوليو 2020، وحدد المجلس بعض الشروط التى 
يجب أن تتوافر فــى المتقدمين باإلضافة إلــى الشروط 

العامة المنصوص عليها ومنها:
 1- أال يقل تقديره التراكمى عن جيد.

2- أال يزيد عمر المتقدم على 30 سنة فى تاريخ آخر 
موعد لسحب الملفات.

3- توافر األهلية والصالحية والكفاءة المتطلبة لشغل تلك 
الوظيفة القضائية طبقا لما تقدره اللجنة المختصة بمجلس 

الدولة.
٤- أن يجتاز المقابلة واالختبارات التى يحددها المجلس.

٥- أن تثبت لياقته الطبية وفقا للتحاليل والفحوص من الجهات 
المختصة التى يحددها مجلس الدولة.

تسحب الملفات من األمانة العامة بمجلس الدولة 2 شارع عصام 
الدالى الدقى، الجيزة، بعد تقديم المستندات التالية:

1- صـــورة ضوئية مــن بطاقة الــرقــم القومى مــع االطـــالع على 
األصل.

2- صورة ضوئية من المؤهل الدراسى.
3- إيصال سداد مبلغ ٥00 جنيه إلكترونيا ) فيزا_ كارت ميزة(، 

بالخزينة العمومية بالديوان العام.
٤- يتم تقديم الملفات بمقر األمانة العامة خالل الفترة من السبت 

8 أغسطس 2020 حتى نهاية عمل يوم الثالثاء 2٥ أغسطس 2020.
٥- يراعى عند سحب الملفات وتقديمها المواعيد المقررة لكل 
جامعة والمنشورة على وحدة التوثيق االلكترونى لمجلس الدولة على 

الفيس بوك. 
6- تقديم الملفات مستوفاة أصول المستندات واألوراق المطلوبة.

7 - لن يلتفت إلى الطلبات السابقة على تقديم هذا اإلعــالن أو 
التى ترد بعد اإلعالن أو غير المستوفاة للشروط.

كشف دراسة بحثية إحصائية متخصصة أعدها 
الدكتور حمدى عرفة أستاذ وخبير الحكم المحلى، 
بشأن اإلدارات الحكومية المسئولة عن متابعة 
ملف الــطــائــرات الــورقــيــة الــتــى أصبحت ظاهرة 
تستخدم للهو من قبل األطفال فى العالم العربى 
فى ظل كورونا وتصنع ذاتيا من قبل األفــراد فى 

المناطق الشعبية واألحياء الفقيرة عربيا.
وأكــدت الدراسة أن ظاهرة الطائرات الورقية 
انتشرت فى األحياء الفقيرة لزيادة دخل األفراد 
من جانب ولهو الصغار من جانب آخر ولكنها أدت 
إلى زيادة حاالت الوفاه مؤخرا مما ينذر ذلك إلى 
تنظيم بيع وشــراء واستخدام هذه اللعبة من قبل 
الحكومات وأصبح دور منظمات المجتمع المدنى 
مهما فى دعم األطفال حيث ترتفع أسعار األلعاب 

األخــرى ويبرز أيضا دور الحكومات فى تطوير 
مراكز ونوادى الشباب لتتسع الجميع من األطفال 

والشباب فى بعض الدول العربية.
وأكـــدت الــدراســة أن حــوالــى ٥ ماليين طفل 
ــمــحــافــظــات اســتــخــدمــوا  ــى جــمــيــع ال ــاب فـ ــ وشـ
الــطــائــرات الورقية خــالل الفترة مــن 1٥ مــارس 
حتى نهاية يونيو الجارى، مشيرة إلى أن متوسط 
ــاحــا تقترب  حصيلة بــيــع الــطــائــرات حققت أرب
مــن نصف مليار جنيه خــالل هــذه الــفــتــرة ومن 
المتوقع ان تصل الى 2 مليار جنيه قبل بدء موسم 

الدراسة.
وأضــافــت الــدراســة أنها أصبحت ظاهرة غير 
مسبوقة ومنتشرة بدأت أثناء ساعات الحظر فى 
ظل كورونا وتــزايــدات حتى اآلن وحصدت أرواح 

31 حــالــة وفـــاة فــى مصر فــى 3 شــهــور وأصــابــت 
الــعــشــرات فــى كــافــة المحافظات حيث تتصدر 
ــوفــاه »18 طــفــال« حتى اآلن  ــاالت ال القلوبية حـ
حيث يصنعها األفراد بدون أى ضوابط لألمان أو 
ضوابط هندسية ويتم تطيرها فى أماكن مزدحمة 
عامة غير آمنة وخــطــرة فــى الغالب األعــم على 
استخدام األلــعــاب وســط السيارات والمصارف 

والناس.
ــة اإلحــصــائــيــة أن كــل شــاب  ــدراسـ وتــابــعــت الـ
يستغرق أكثر من 3 ساعات يوميا لقضاء اللهو 
واللعب بالطائرة الورقية، مشيرة الى أن سعر لعبه 
الموت يبدأ من ٥0 جنيها إلى 300 جنيه فى بعض 

الموالت والمحالت الكبرى.
وحملت الــدراســة مسئولية انتشار الطائرات 

الــورقــيــة وتصنيعها، لــلــوحــدات المحلية التابعة 
لــوزارة التنمية المحلية والمحافظات، مؤكدة أن 
تقصير الــرقــابــة على أمــاكــن التصنيع كــان أحد 
ــرارات حظر  ــ ــتــشــارهــا، فــضــال عــن قـ أســبــاب ان
التجوال وإلغاء الدراسة، وتقليل يام العمل وإعداد 
العاملين بالمصالح الحكومية مما أتــاح الفرص 

ألوقات كبيرة من الفراغ أمام المواطنين.
ــة أن مــحــافــظــات البحيرة  ــدراسـ وأضـــافـــت الـ
والــجــيــزة والقليوبية واإلسماعيلية والدقهلية 
واالسماعيلية وبنى سويف من أكثر المحافظات 
التى تتصدر قائمة استخدام الطائرات الورقية 
وأن أغلب االستخدامات فى المناطق العشوائيه 
فوق اسطح المنازل، ومتوسط أعمار مستخدميها 

13 عاما.

ــارت الــدراســة إلــى أنــه مــن أســبــاب حــاالت  وأشـ
الوفاة التى حدث بسب اللهو بالطائرات الورقية 
ــكــات الــتــيــار  تــشــابــكــهــا مـــع أعـــمـــدة اإلنـــــارة وشــب
ــاف، مما  ــ الكهربائى الهوائى فــى األقاليم واألري
تتسب فى الصعق الكهربائى، باإلضافة إلــى أن 
بعض األطفال يلهون بها بجوار الترع فى الريف ما 

يؤدى الى إنزالقهم وغرقهم.
وأكدت الدراسة أن القانون رقم 10٥ لعام 2012 
يمنع بيع السلع واأللعاب التى تمثل خطورة على 

حياة المواطنين.
وأوصت الدراسة بضرورة إنشاء الغرفة التجارية 
ــشــروط العلمية  ــال لــوضــع ال لشعبة لــعــب األطــف
والتكنولوجية والتطبيقية لتصنيعها بما ال يتسبب 

فى أى أضرار أو أخطار على حياة األطفال.

ــرارا وزاريـــا سيصدر  كشفت مصادر حكومية أن ق
خالل أيام قليلة، بحظر اللعب بالطائرات الورقية التى 
انتشرت خالل الفترة الماضية، وتحديدا منذ ظهور 
جائحة كورونا وفــرض حظر التجوال، وإلغاء الفصل 

الدراسى الثانى.
وأشــارت مصادر مسئولة بالحكومة إلى أن الدكتور 
مصطفى مدبولى رئيس مجلس الــــوزراء، سيصدر 
قــرارا بحظر اللعب بالطائرات الورقية، خاصة أنه 
طلب إعــداد تقرير من من وزراء المحليات والبيئة 
والكهرباء للرد على طلب اإلحاطة الذى تقدم به النائب 
البرلمانى خالد أبــو طالب عضو مجلس النواب عن 
دائــرة المرج، لرئيس مجلس النواب، بحقيقة ومدى 
تأثير هــذه الــطــائــرات »اللعبة« على األمــن القومى، 
وما تضمنه طلب اإلحاطة بأن بعض الشباب وضعوا 
كاميرات مراقبة بهذه الــطــائــرات، مما قد تستغلها 

أفــراد أو جهات معادية للوطن فى اعمال ضد االمن 
القومى للبالد، وكذلك تسبب الطائرات فى أعطال 
كهربائية وحـــوادث صعق لبعض المستخدمين لها 
فى األقاليم والمحافظات التى تعتمد على شبكات 
الكهرباء الهوائية، حيث يحدث ذلــك عندما تصدم 
هذه الطائرات بأسالك الكهرباء مما قد يتسبب فى 
عطل وانقطاع التيار الكهربائى أو حدوث ماس وصعق 

للشباب أو الطفل المستخدم لها.
ــوزراء  وأوضــحــت المصادر الحكومية أن مجلس ال
يدرس حاليا فرض غرامات مالية تتراوح من ٥00 الى 
1000 جنيه على كل من يخالف قرار حظر استخدام 
هــذه اللعبة التى اصبحت فى حكم األلعاب الخطرة 
مثل األلــعــاب الــنــاريــة، الــتــى تنتشر فــى المناسبات 
ــى أن الــقــرار قــد يتضمن تغليظ  واالعــيــاد، الفــتــة إل
العقوبة بالحبس من شهر إلى 6 أشهر لكل من يخالف.

وأضافت المصادر أن رئيس مجلس الوزراء سيكلف 
وزير التنمية المحلية، بتنفيذ القرارات عند صدورها، 
والتى ستكون من اختصاص رؤســاء االحياء ورؤســاء 

الــــــــــمــــــــــدن 
ــدات  ــوحـ والـ
الـــمـــحـــلـــيـــة 

بتشكيل فرق مراقبة للحد من 
هـــذه الــظــاهــرة الــتــى تعتبر خطرا 

على األرواح قبل أن تكون خطرا على 
األمن القومى باعتبار النظر إلى طلب االحاطة 
المقدم من عضو مجلس النواب، والــذى طرح 

بالمجلس فى احدى جلساته االخيرة.
وكانت ظاهرة لعبة الطائرات الورقية قد أثارت 
حالة من الجدل فى البالد وبين المواطنين بعد 
انتشارها المذهل فى كثير من االحياء والمدن 

والقرى بجميع محافظات الجمهورية، كما أثارت 
جدال استدعى أن تتناولها دار االفتاء على الصفحة 
الرسمية لها، مــن حيث حكمها فــى الــشــرع وجــواز 
اللعب بها من حرمته مما يؤكد أنها أصبحت فرضا 
واقــعــا وظــاهــرة مــوجــودة بالفعل وزاد انتشارها فى 

أرجاء البالد. 

االثنين القادم.. بدء صرف 
مرتبات العاملين بالدولة

اتحاد الكرة يبدأ إجراء 
»مسحات« الحكام

ــررت وزارة الــمــالــيــة تقديم  ــ ق
مواعيد صــرف مرتبات العاملين 
بالدولة عن أشهر يوليو وأغسطس 
وسبتمبر 2020 وذلـــك بمناسبة 
بــدء العمل بموازنة الــعــام المالى 
الــجــديــد 2020 - 2021، وقــرب 

حلول عيد األضحى المبارك.
ــد الــدكــتــور محمد معيط،  وأكـ
ــر الــمــالــيــة، أنـــه سيتم أنـــه تم  وزيـ
ــرف مــحــددة  ــع مــواعــيــد صــ وضــ
لمرتبات أشهر يوليو وأغسطس 
وسبتمبر 2020 لكل وزارة أو هيئة 
والــجــهــات الــتــابــعــة لــهــا، بــمــراعــاة 
عــدد العاملين بها والــمــديــريــات 
التابعة لها بالمحافظات، مع تبكير 
مــواعــيــد الــصــرف لــكــل الــجــهــات 
وفـــــى مـــقـــدمـــتـــهـــا: مــســتــحــقــات 
العاملين التابعين لوزارتى الصحة 
والداخلية؛ تقديًرا لجهودهم فى 
مواجهة فيروس كورونا المستجد، 
حــيــث تــقــرر بـــدء صـــرف مرتبات 
شهر يوليو للعاملين فى 3٥ وزارة 
وهيئة يوم 20 يوليو، ثم بدء صرف 
مرتبات 21 وزارة وهيئة يــوم 21 
ــدء صــرف مرتبات 9  يوليو، ثــم ب

وزارات وهيئات يوم 22 يوليو. 
ــرر بـــدء  ــقـ ــه تـ ــ ــى أنـ ــ ــار إلـ ــ أشــ
صــرف مرتبات شهر أغسطس 
للعاملين فــى 3٥ وزارة وهيئة 
يوم 23 أغسطس، ثم بدء صرف 
مــرتــبــات 21 وزارة وهــيــئــة يــوم 
ــدء صــرف  2٤ أغــســطــس، ثــم بـ
مرتبات 9 وزارات وهيئات يوم 
ــقــرر بــدء  2٥ أغــســطــس، كــمــا ت
صـــرف مــرتــبــات شــهــر سبتمبر 
للعاملين فــى 3٥ وزارة وهيئة 
يــوم 22 سبتمبر، ثم بــدء صرف 
مرتبات 21 وزارة وهيئة يوم 23 
سبتمبر، ثم بدء صرف مرتبات 9 
وزارات وهيئات يوم 2٤ سبتمبر.

حــددت لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة، اليوم، 
موعدا مبدئيا إلجــراء المسحات للحكام للكشف عن 
اصابتهم بفيروس كورونا من عدمه، استعدادا للدخول 
ــدورى بـــ1٥ يوما بعد  فى معسكر مغلق قبل انطالق ال
ــوم 7 أغسطس  ــدورى ي ــ قـــرار الجبالية باستئناف ال
المقبل، على أن تكون البداية بالمباريات المؤجلة 

وتحديدا الزمالك مع المصرى واألهلى مع انبى.
وقررت لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة، برئاسة 

وجيه أحمد وعــزب حجاج، تجهيز 120 حكما استعدادا 
الستئناف مباريات الـــدورى فى شهر أغسطس المقبل، 
وأرســلــت اللجنة خطابات رسمية إلــى جميع المناطق 
والـــفـــروع عــلــى مــســتــوى الــجــمــهــوريــة، إلخــطــار الحكام 
بالخضوع الختبار وزن، استعدادا لعودة مسابقة الدورى 

العام.
وأوضح مسئولو لجنة الحكام أنه من الطبيعى أن تكون فترة 
توقف الدورى شهدت زيادة فى وزن الحكام بسبب غلق األندية 
ومراكز الشباب، وبالتالى لم يكن الحكام يتدربون بشكل جيد 

هذه الفترة، لذا تم إخطارهم بموعد اختبار الوزن مبكرا.

  نسرين إمام

  إيمان عاطف

استطاعت »صوت الماليين« فى الوصول 
الى معلومة مؤكدة بنسبة 100% عن تعرض 
الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بفيروس 
كــورونــا، منتصف الشهر الماضى ولكنها 
نجحت فى التكتم الشديد والحفاظ على 

سر االصابة بين كل محيطيها.
وكــشــفــت مــصــادر مــقــربــة مــن الــدكــتــورة 
ياسمين فؤاد، أن الوزيرة تعرضت لإلصابة 
بفيروس كورونا عقب لقائها أسامة هيكل 
ــن عــن اصــابــتــه  ــذى اعــل ــ ــالم، ال ــ ــر اإلعـ ــ وزي
بفيروس كورونا فى اليوم التالى لالجتماع 

بوزيرة البيئة.
وكانت الدكتورة ياسمين فــؤاد قد التقت 
هيكل يــوم 17 يونيو الماضى، لبحث سبل 
التعاون بين الوزارتين فى كيفية نشر الوعى 

ــار البيئية المترتبة على أزمــة  البيئى واآلثـ
فيروس كــورونــا المستجد، وكيفية توصيل 
الرسائل البيئية لألطفال عبر وسائل اإلعالم 
المختلفة، وتم االتفاق خالل االجتماع، على 
كيفية توصيل رسائل بيئية متعلقة بحماية 
المحميات الطبيعية وطريقة تعريف المجتمع 
بها، ورفع عملية الوعى البيئى بشكل عام فى 
مختلف األماكن، وفى نهاية اللقاء تم االتفاق 
على السماح للقنوات األجنبية بالتصوير 
داخــل بعض األمــاكــن الخاصة بالمحميات 
ــراءات االحترازية المتبعة  الطبيعية، واإلجـ
داخــلــهــا وطـــرق الــحــمــايــة، مــع دراســـة كيفة 

المشاركة بها فى أحداث عالمية.
وفــى اليوم التالى الموافق الخميس 18 
يونيو أعلنت وسائل االعــالم رسميا إصابة 
هيكل بفيروس كورونا بسبب مخالطته ألحد 
المصابين بالفيروس، وبمجرد اعالن وزير 
االعالم عن اصابته بالفيروس أجرت وزيرة 

البيئة فحوصات وأشعة مقطعية ومسوحات 
فى معامل خاصة، يــوم الجمعة 19 يونيو، 
والــتــى أثبتت إصابتها بــالــفــيــروس، ولكن 
الوزيرة تكتمت على اإلصابة وجعلتها »سرا« 
وقامت بعزل نفسها فى المنزل لمدة 20 
يوما تقريبا، فى متابعة دقيقة مع كونسولت 
طبى متخصص وتناولت الــعــالج واألدويـــة 
المطلوبة، ثم اجــرت فحوصات ومسحتين 
شاملتين باالضافة إلى اشعة مقطعية على 
الرئتين والــصــدر فتم التأكد مــن شفائها 

تماما منذ عدة ايام قليلة.
جدير بالذكر أن الدكتور أشرف صبحى 
ــان قــد التقى  وزيـــر الــشــبــاب والــريــاضــة، ك
فى نفس اليوم مع اسامة هيكل، ولما علم 
ــيــوم التالى  صبحى بــاصــابــة هيكل فــى ال
بالفيروس، على الفور قــام بإجراء مسحة 
طبية للتأكد واالطمئنان على نفسه لكن 

عينة المسحة خرجت سلبية.

انفراد..
اإلصابة جاءت فى اليوم التاىل بعد لقائها وزير اإلعالم لوضع خطة نشر الوعى البيئى 

تكليف المحليات 
بتنفيذ القرار 
وغرامة 1000 
جنيه للمخالفين 

الجناينى
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المعارضة »الممولة« أو »المصطنعة« تخلق أجيااًل جديدة من األفاقين والمنافقين وخونة األوطان 

نطالب بضرورة االصطفاف 
الوطنى خلف القيادة 
السياسية لمواجهة 

األزمات الحالية

المعارضة الحقيقية يجب أن تكون قائمة 
على رؤية وطنية بعيدًا عن »الشو اإلعالمى« 

أو الحصول على تمويل خارجى مشبوه 

اإلعالم يجب أن يعبر بدقة عن الواقع الذى 
يعيشه الناس بعيدًا عن تزييف الحقائق 

والنفاق الرخيص واألساليب المبتذلة

الكشف عن الفساد يعكس دالالت 
واضحة لحرص الرئيس والحكومة على 
ترسيخ مبادئ العدالة وسيادة القانون 

محاربة الفساد فريضة وطنية 
فى أى وقت ألنها من العوامل 

الرئيسية فى بناء األمم واألوطان 

القضاء على الفساد 
ال يقل خطورة عن 

مكافحة اإلرهاب

اإلعالم المصرى يحتاج لنقلة كبيرة تمكنه من الوقوف بقوة أمام اإلعالم 
اإلخوانى المشبوه الذى تموله قطر وتركيا وإيران ومنظمات دولية كبرى 

اقتراحات لتشجيع المواطنين على التقدم بالمعلومات 
والمستندات الصحيحة التى تكشف مافيا الفساد

محمد طرابيه يكتب

على مدى 25 عامًا هى فترة عملى بمهنة صاحبة الجاللة التى أتشرف 
باإلنتماء اليها، لم يتم ضبطى يومًا متلبسًا بنفاق أى رئيس للجمهورية منذ 
حسنى مبارك مرورًا بفترة المجلس العسكرى ثم عام حكم اإلخوان األسود 
والذى تولى فيه محمد مرسى الرئاسة ثم المستشار عدلى منصور وأخيرًا 

الرئيس عبدالفتاح السيسى.
وأحمد اهلل أن كل كتاباتى طوال هذه السنوات لم تكن تهدف إال للحفاظ على 

الصالح والمال العام ودعم الوطن والتعبير عن آرائى ووجهات نظرى بدون 
التطاول على أحد أو انتهاك الحرمات والخوض فى األعراض.

كيف نعارض الرئيس وندعم الدولة؟!

وال يخفى على من تابع معظم أو بعض كتاباتى 
ــى هـــذا الــمــكــان أو حــتــى عــلــى صفحتى  ــواء ف ســ
الشخصية على الفيس بوك يــدرك أننى كثيراً ما 
اعترضت وانتقدت بشدة قرارات اتخذها الرئيس 
السيسى وسياسات انتهجتها الحكومات المتعاقبة 
ــخــذت لنفسى مــنــهــجــاً منذ  ــده، ألنــنــى ات فــى عــه
بداية عملى الصحفى وحتى اآلن وهــو أن انتقد 
السلبيات وأكشف قضايا الفساد ومافيا الفاسدين 
بالمستندات الرسمية والمعلومات الصحيحة، 
وكذلك اإلشادة بكل جهود أو أفكار تساهم فى بناء 

وتطور بلدنا الحبيبة مصر.
ولذلك حينما أقول إن هناك جهوداً كبيرة تبذل 
من أجل إعــادة بناء مصر ومحاوالت لجعلها دولة 
متقدمة الستعادة مكانتها على المستويين اإلقليمى 
والدولى، فإننى أقر بالواقع الحالى، وأتحدى أى 
شخص يحركه خياله المريض أنــنــى أقـــول ذلك 
تملقاً لشخص الــرئــيــس أو أى جــهــة فــى البلد، 
ألننى مــع احــتــرامــى وتــقــديــرى الكامل للجميع ال 
أريد من أحد أى شيء، ولم أتلق وعوداً بأى شيء، 
وال أكــون مبالغاً إذا قلت أننى لست من محاسيب 
بعض الجهات العليا التى تغضب من كتاباتى التى 
تنتقد قــرارات يتم إصدارها من جانب الرئيس أو 
الحكومة، وهنا أتحدى أى شخص أو جهة يثبت 
أننى تربحت أو تكسبت بأى صورة من الصور مما 

كتبته من مقاالت وتحقيقات فى أى وقت. 
وفى هذا اإلطــار أطرح تساؤالً قد يشغل أذهان 

الكثيرين وهو:
ــمــكــن أن أكـــون  هـــل ي
ــيــس أو  ــرئ ــل ــاً ل ــارضـ ــعـ مـ
ــى نــفــس  ــ الـــحـــكـــومـــة وفـ

الوقت داعماً للدولة؟.
ــن هـــذا  ولـــإجـــابـــة عــ

التساؤل أقول:
ــعــم يــمــكــن أن تــكــون  ن
معارضاً لبعض قــرارات 
ــات  ــاسـ ــيـ ــــس وسـ ــي ــ ــرئ ــ ال
ــى نــفــس  ــ الـــحـــكـــومـــة وفـ
الــوقــت يمكنك أن تكون 

داعما وبقوة للدولة.
وهـــنـــا نــشــيــر إلــــى أن 
أى شـــخـــص مـــعـــارض 
ــا  ــنـ والــــــمــــــقــــــصــــــود هـ
المعارضة القائمة على 
ــة بــعــيــداً  ــي ــة وطــن ــيـ أرضـ
عــن »ســبــابــيــب« التمويل 

األجنى وتنفيذ األجندات المشبوهة وأيضاً بعيداً 
عــن المعارضة »المصطنعة« التى يتم تصنيعها 
بمعرفة ورعاية بعض الجهات، ألن المعارضة بهذا 
الشكل ال تبنى أوطاناُ بل تخلق أجياالً جديدة من 
األفاقين والمنافقين وخونة األوطان وأمثال هؤالء 
يشكلون خــطــراً داهــمــاً على الــوطــن فــى الحاضر 

والمستقبل. 
وبمناسبة الظروف العصيبة التى تحاصر مصر 
على كافة المستويات واألصــعــدة، أعتقد أنــه ال 
يوجد مصرى مخلص لبلده إال ويــرى أن واجبه 
ــاً للرئيس  الــوطــنــى يــفــرض عليه أن يــكــون داعــم
ولمؤسسات الدولة وفى مقدمتها القوات المسلحة 
وجهاز الشرطة وغيرهما، حيث إن الدولة تواجه 
حــروبــاً وأزمـــات ضارية وغير مسبوقة منها أزمة 
سد النهضة اإلثيوبى المستمرة حتى اآلن وكذلك 
الحروب المشتعلة فى الــدول المجاورة والقريبة 
لمصر ومنها ليبيا واليمن واألزمات المتالحقة فى 
الــســودان، إلــى جانب األزمـــات االقتصادية والتى 

زادت من حدتها أزمة فيروس كورونا التى التهمت 
ـــ100 مليار جنيه من موازنة الدولة حتى  قرابة ال

اآلن. 
ــإن مطالبتى بـــضـــرورة االصــطــفــاف  ــك فـ ــذل ول
الوطنى خلف القيادة السياسية والجهات السيادية، 
ليست تملقاً ألحد أو نفاقاً ألية جهة عليا ألن هذا 

هو دورنا جميعا للحفاظ على الوطن.
وهنا نسأل:

هــل يــتــعــارض تــأيــيــدى لــلــرئــيــس ودعـــم الــدولــة 
فى األوقـــات التى يتعرض فيها الوطن لألخطار 
مــع انــتــقــادى للسلبيات وكــشــف قــضــايــا الفساد 
بالمستندات الرسمية؟ وهــل الكشف عن قضايا 
ــى الــشــارع  الــفــســاد يقلل مــن شعبية الــرئــيــس ف

المصرى أو يسيىء للحكومة أمام الرأى العام؟
ورداً على هذه التساؤالت أقول إن كشف الفساد 
ال يتعارض مع دعم الدولة والرئيس بل العكس هو 
الصحيح تماماً ألن الكشف عن الفساد ســواء من 
خــالل األجــهــزة الرقابية أو األمنية أو مــن خالل 
الصحف ووسائل اإلعــالم يعكس دالالت واضحة 
لحرص الرئيس والحكومة على محاربة الفساد 
والترسيخ لمبادئ العدالة وسيادة القانون وأن عهد 
الطرمخة على مافيا الفاسدين انتهت فى مصر 

بشكل كبير.
وفى رأيى أن محاربة الفساد فريضة وطنية فى 
أى وقــت، وأنــهــا أحــد العوامل الرئيسية فــى بناء 

األمم واألوطان.
كــمــا أن الــقــضــاء عــلــى الــفــســاد ال يــقــل خــطــورة 
ــاب، حيث إن مواجهة الفساد  عن مكافحة اإلرهـ
تــؤدى للحفاظ على مليارات الجنيهات من المال 
العام سنوياً، وهــذه األمـــوال يمكن أن تساهم فى 
بناء عشرات اآلالف من المشروعات، عالوة على 
استخدامها فى دعم صفقات السالح التى تساعدنا 
ــاب والــمــســاعــدة فــى حماية  ــ فــى مــكــافــحــة اإلرهـ

أتمنى اختفاء 
ظاهرة »قوائم 

الممنوعين من 
الظهور على 

الشاشات« ومنع 
المقاالت المعارضة 

فى الصحف

عن تزييف الحقائق والنفاق الرخيص واألساليب 
المبتذلة.

ــم لــتــطــويــر األداء  ــــى أن الــنــقــطــة األهــ وفـــى رأي
اإلعالمى هى السماح بظهور وجهات نظر مختلفة 
فى معظم إن لم تكن كل القضايا التى ال تتعارض أو 

تؤثر على األمن القومى لمصر. 
وأتــمــنــى أن يــكــون هــنــالــك إلـــى جــانــب الــبــرامــج 
ــاإلشــادة بــإنــجــازات الحكومة برامج  الــتــى تــقــوم ب
أخرى تنتقد السلبيات وتكشف الستار عن جوانب 
اإلهــمــال والتقصير فــى كــل المحافظات بهدف 
البحث عن اإلصالح وليس تعرية الحكومة وتحقيق 

مكاسب سياسية.
ــم  ــاً أن تــخــتــفــى ظـــاهـــرة« قــوائ ــضـ وأتــمــنــى أيـ
الممنوعين مــن الظهور على الــشــاشــات« أو منع 
المقاالت المعارضة فى الصحف، وفــى رأيــى أنه 
لن تكون هناك أية خطوة لتطوير األداء اإلعالمى 
بدون منحه المزيد من الحريات والتعبير عن كافة 
وجهات النظر بحرية تامة طالما كان النقد بعيداً 
عن انتهاك الحرمات الخاصة واألعراض واإلضرار 

باألمن القومى وخدش الحياء العام.
 وفــى تــصــورى الــخــاص أن هــذا األمــر لــو تحقق 
فسيكون بمثابة نقلة نوعية لإعالم المصرى تمكنه 
من الوقوف بقوة أمــام اإلعــالم اإلخوانى المشبوه 
ــران ومنظمات دولية  الــذى تموله قطر وتركيا وإي
كبرى بهدف اإلضــرار باألمن واالقتصاد المصرى 

ومنع استكمال برنامج اإلصالح االقتصادى.
ــالم الــمــصــرى لــن يستعيد دوره  يـــاســـادة.. اإلعـ
الريادى والمؤثر داخليا وإقليميا إال إذا كان معبراً 
عــن الــواقــع وأن يصبح صــوتــاً للمحكومين وليس 
للحاكم والحكومة فقط، والبد أن تتخلى القنوات 
والبرامج عن رفع شعار« كله تمام يا أفندم«، ألن 
الواقع الــذى يعيشه الناس يؤكد أن هناك أخطاء 
ومخالفات وجوانب تقصير كبيرة للغاية، وهذا ال 

ــاألدوار التى تقوم بها بعض  يمنعنا من اإلشـــادة بـ
األجهزة الرقابية وفى مقدمتها الرقابة اإلدارية. 

وبمناسبة الحديث عن األجهزة الرقابية، أتمنى 
ــدة تــتــواكــب مع  ــل جــدي أن يــتــم الــبــحــث عــن وســائ
عصر التقدم التكنولوجى المذهل الذى يتطور كل 
يوم، لتشجيع المواطنين على التقدم بالمعلومات 
والمستندات الصحيحة التى تكشف مافيا كبار 
الفاسدين مهما كانت مناصبهم وثقل عائالتهم، 
إلى األجهزة الرقابية المعنية لمساعدتها فى القيام 
بدورها على الوجه األكمل، وهنا نطالب فى حالة 
تفعيل هــذا االقــتــراح بتوفير أوجــه الحماية لمن 
يقومون بــاإلبــالغ عن وقائع فساد صحيحة ومنع 
الفاسدين من البطش والتنكيل بهم وبعائالتهم لما 
يتمتعون به من سطوة ونفوذ، مع التأكيد أيضاً على 
ضرورة محاسبة من يقومون بتقديم بالغات كيدية 
ضــد بعض المسئولين أو رجــال األعــمــال الكبار 
ــزاز والتشهير  ــت بهدف تصفيات الحسابات واالب

لتحقيق أهداف مشبوهة. 
وبــاإلضــافــة لما سبق أشير إلــى أنــه إلــى جانب 
مطالبتنا لكل المصريين الشرفاء بالوقوف خلف 
القيادة السياسية فى هذه الظروف العصيبة، فإننى 
نطالب الرئيس وكافة األجهزة الرسمية بضرورة 
الحفاظ على ما يسمى ب« األمن االجتماعى« ألنه 

جزء ال يتجزأ من األمن القومى لمصر.
هــذا األمــن االجتماعى يتحقق بتقديم المزيد 
ــشــاء الكثير مــن المشروعات  مــن الــخــدمــات وإن
لتخفيض نسب البطالة 
فــى مصر وتحقيق حلم 
الماليين فى أن يعيشوا 
ــة تــلــيــق بهم،  ــي حــيــاة آدم
حــتــى نــغــلــق الــبــاب أمــام 
ــتــى تقوم  الــمــحــاوالت ال
ــعــض الــجــمــاعــات  ــا ب ــه ب
المتطرفة و« المتأسلمة«، 
ــى تــســتــغــل مــعــانــاة  ــتـ والـ
الماليين من المصريين 
ــوم  ــقـ الـــمـــطـــحـــونـــيـــن وتـ
تحت ستار المساعدات 
ــة والــمــرتــبــات  ــي ــســان اإلن
الــشــهــريــة وتــوفــيــر بعض 
األدويــة ودفع مصروفات 
المدارس لغير القادرين، 
ــار مــغــلــوطــة  ــ ــك ــ بـــبـــث أف
ــق أنـــــواع من  بــهــدف خــل
الفتنة بين أبناء الشعب 
لضرب استقرار مصر ومنع تقدمها فى الحاضر 

والمستقبل.
وفى النهاية أقول:

يجب على الكثيرين أال يــكــونــوا« ملكيين أكثر 
ــداً أن أى مجتمع  ــن الــمــلــك« وأن يـــدركـــوا جــي م
ديمقراطى وناضج سياسياً البــد أن تتواجد فيه 
معارضة حقيقية وليست« مصطنعة«، تستهدف 
تحقيق الصالح العام بعيداً عن تصفية الحسابات 

والمزايدات السياسية الرخيصة.
ويجب أن تعلموا أن المعارضة الحقيقية ليست 
خيانة للوطن كما يتوهم البعض بــل هــى إحــدى 
الطرق األساسية لإصالح السياسى واالقتصادى.

وأتــمــنــى أن تتوقف حــمــالت التخوين وتوجيه 
ــمــوالت وتنفيذ  ــهــامــات بـــ»األخــونــة« وتــلــقــى ت االت
ــاً مخالفاً  ــ أجــنــدات لــكــل مــن يــقــول أو يكتب رأي
لقرارات أو سياسات للرئيس أو الحكومة، فكلنا 
مصريون تحركنا أهداف وطنية مشتركة حتى وإن 

اختلفت اآلراء وتعددت وجهات النظر.

حدودنا وأمننا القومى.
ــســاؤالً هــو: هل  وبــاإلضــافــة لما ســبــق، نــطــرح ت
دعمى للرئيس والدولة يمنعنى من معارضة بعض 

السياسات والقرارات التى يتم إصدارها؟
اإلجابة بالطبع ال، ولكن يجب أن تكون المعارضة 
قائمة على رؤية وطنية ومعلومات صحيحة وليست 
مــعــارضــة مــن أجـــل كــســب« الــشــو اإلعـــالمـــى« أو 
الحصول على تمويل خــارجــى مشبوه يستهدف 
تنفيذ أجندات خارجية ضد مصر ومصالحها فى 

الداخل والخارج؟
وبــهــذه المناسبة أتمنى أن تــكــون هــنــاك رؤيــة 
ــإعــالم الــمــصــرى الــمــرئــى  ــدة ل ــاســات جــدي وســي
والمسموع والمقروء واإلليكترونى، هذه الرؤية تكون 
قائمة على الجمع بين جمال الشكل وقوة المضمون 
والتعبير بدقة عن الواقع الذى يعيشه الناس بعيداً 

النقطة األهم لتطوير األداء اإلعالمى 
هى السماح بظهور وجهات نظر 

مختلفة فى البرامج والصحف

لن تكون هناك أية خطوة 
لتطوير األداء اإلعالمى بدون 

منحه المزيد من الحريات 

الواقع الذى 
يعيشه الناس 

يؤكد أن 
هناك أخطاء 

ومخالفات 
وجوانب تقصير 

كبيرة للغاية 

هيكل جبر زين الشوربجى
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  أحمد صالح

زادت من معاناة أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة

جمعيات رجال األعمال ترفض 
تنفيذ قرار الرئيس السيسى

النيابة اإلدارية: مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار 
قانون اإلجراءات الضريبية الموحد مخالف للدستور

قرار لوزير التجارة والصناعة يؤدى 
لزيادة الممارسات االحتكارية

تفاصيل عمليات« تحايل« شركات 
المحمول على المواطنين

تقوم بإشراك المواطنين فى خدمات بدون علمهم

تلقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور 
حسين عيسى رأى هيئة النيابة اإلدارية فى مشروع القانون المقدم 
من الحكومة بإصدار قانون اإلجــراءات الضريبية الموحد، وذلك 

فى إطار مواصلتها لمناقشة مشروع القانون.
حيث اعترضت هيئة النيابة اإلدارية على مشروع القانون وخاصة 
المادة ٢٤ من مشروع القانون ألنه مثل قيدا على اختصاص النيابة 
ــة بأن جعل التحقيق مع موظفى المصلحة ممن لهم صفة  اإلداري
الضبطية القضائية بناء على طلب كتابى من وزيــر المالية مما 
أعتبرته هيئة النيابة اإلداريــة مخالفا للدستورية والنص المادة 

الدستورية التى بحدد اختصاصتها.
وأكـــدت الهيئة أن هــذا النص يعد موصوما بعدم الدستورية 
فضال على أن هذا النص أخل بمبدأ المساواة ووضع تمييزا لهؤالء 
الموظفين عن غيرهم من الموظفين الخاضعين لقانون الخدمة 
المدنية الصادر بالقانون رقــم ٨١ لسنة ٢٠١٦، بل وغيرهم من 
أصحاب المراكز القانونية المتساوية ممن لهم صفة الضبطية 
الــقــضــائــيــة كمفتشى الــتــمــويــن ومفتشى الــصــحــة وغــيــرهــم من 
الحاصلين على صفة الضبطية القضائية فى الجهات والــوزارات 

المختلفة.
كما جاء فى مالحظات النيابة اإلدارية أن نص المادة ٢٤ أن طلب 
إقامة الدعوى الجنائية بنص المادة ٢٤ يتضمن إهدارا للمال العام.

تقدم النائب محمد فــؤاد، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس 
ــر الــتــجــارة والــصــنــاعــة، بــشــأن قـــرار وزيـــر التجارة  الــــوزراء، ووزيـ
والصناعة رقم ٤٤ لسنة ٢٠١9 وتأثيره على األنشطة االستيرادية 

فى مصر.
وأوضح فؤاد، أن قرار وزير التجارة والصناعة رقم ٤٤ لسنة ٢٠١9 
بإضافة مسلسالت جديدة إلى بيان السلع الــواردة فى القرار رقم 
٤3 لسنة ٢٠١٦ بشأن تعديل القواعد المنظمة التسجيل المصانع 
المؤهلة لتصدير منتجاتها إلــى جمهورية مصر العربية، متابعا: 
»تقدمت بطلب إحــاطــة فــى يناير ٢٠١7، وأوضــحــت خالله األثــر 

السلبى لهذا القرار على حركة الصادرات والواردات فى مصر«.
وأضاف فؤاد، أن القرار ألزم المستوردين ألى من السلع الواردة 
فيه بــأن يتقدموا بتسجيل المصانع والــشــركــات مالكة العالمة 
التجارية للمنتجات التى يقومون باستيرادها فى سجل خاص معد 
لذلك بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وهو ما نتج 
عنه العديد من المشكالت العملية فى التطبيق قد بيناها خالل 

طلب اإلحاطة المقدم.
واستكمل فــؤاد، ونظرا ألن القرار رقــم ٤٤ لسنة ٢٠١9 والــذى 
أضــاف سلع أخــرى إلــى قــرار رقــم ٤3 لسنة ٢٠١9 يزيد من األثر 
السلبى لهذا القرار وهو إحجام العديد من المستوردين عن استيراد 
السلع التى شملها الــقــرار نظرا لصعوبة التسجيل وطــول مدته 
ورسومه الباهظة مما سيجعل استيراد هذه السلع متركز فى يد كبار 

المستوردين وهو ما قد ينشأ عنه بعض الممارسات االحتكارية.

تلقى د. مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وعمرو طلعت 
وزير االتصاالت طلب إحاطة عاجل من النائب نبيل بولس عضو 
مجلس النواب بشأن »استغالل شركات المحمول للمواطنين 
واجبارهم على اإلشــتــراك بخدمات لم يطلبوها » حيث تقوم 
شركات المحمول باستغالل جهل بعض المواطنين بطرق تشغيل 

وإلغاء الخدمات من خالل األكواد المعقدة وتقوم بإحاطتهم
وقــال نبيل علماً بأنهم مشتركون بخدمة ما ويتم بناء عليه 
خصم نسب من ارصدتهم وذلك دون الرجوع إليهم أو موافقتهم 

على ذلك.
وأشار نبيل إلى أن الشركات دأبت مؤخراً على زيادة وتعظيم 
دخلها مــن خــالل التحايل على المواطنين وتقديم خدماتها 
جبراً دون الرجوع للعمالء، مما يتعرض به المواطن ألقصى 
درجــات االستغالل دون شفقة أو اعتبار للحالة االقتصادية 
له فى الظروف الحالية التى تمر بها الدولة، وذلك فى غياب 
تام للجهاز القومى لتنظيم االتصاالت حيث يرد على شكاوى 
المواطنين وال يتم استرجاع ما تم خصمه من مبالغ مقابل 

خدمات لم يطلبها المواطن.

أكد النائب طارق متولى، نائب السويس 
وعضو لجنة الصناعة، أنــه رغــم تنفيذ 
قرار الرئيس عبدالفتاح السيسى بإلزام 
ــمــدة ستة  ــبــنــوك بــتــأجــيــل الـــقـــروض ل ال
أشهر، وقام رئيس البنك المركزى بضخ 
المليارات لهذا السبب رفقا بالشعب وتم 
تنفيذ القرار فى البنوك، إال أنه تعرض 
الكثير من األهــالــى لمشكالت القروض 
ــال األعـــمـــال ومـــبـــادرات  وجــمــعــيــات رجــ
التسليف التابعة لرجال األعــمــال حيث 
تــخــدم الــمــشــاريــع الــصــغــيــرة ومتناهية 
الصغر يعتمد عليها الحرفيون والسائقون 

وأصحاب الحرف الصغرى.
وأوضــح أن قــروض رجــال األعمال من 
البنوك تم إعفاؤهم من ســداد الدفعات 
الملزمين بها لــمــدة ستة أشــهــر فكيف 
يجبر أصحاب المشاريع الصغيرة على 

التسديد أو الفائدة، أيضا جمعيات رجال 
األعمال تأخذ القروض من البنك بفائدة 
تصل قيمتها إلى ١٠٪ وتعطيها ألصحاب 
المشاريع الصغيرة بقيمة ٢٠٪ وهذا بند 

من بنود القرض الخاص بهم، وبالتالى 
تحقق تلك الجمعيات مبالغ طائلة من 
وراء ذلك، ألن الفائدة والدفعات جمدت 
بالفعل لمدة ستة أشهر فى البنوك، لكنهم 
وبكل جشع جعلوها تستمر بدون انقطاع 

على أصحاب المشاريع الصغيرة.
وأضـــاف أنــه بالرغم مــن إعـــادة الفتح 
مرة أخرى ومحاولة التعايش مع كورونا، 
إال أن حركة األسواق ما زالت ليست كما 
كانت قبل األزمـــة، ومــع استمرار األزمــة 
والــغــمــوض الـــذى يكتنفها واحــتــمــاالت 
ــزمــن تــطــول أو  اســتــغــراقــهــا فــتــرة مــن ال
تقصر وفقا لتطوراتها، فإن الحاجة باتت 
ملحة لتدخل الجهات العليا والمختصة 
إللزام جمعيات رجال األعمال ومبادرات 
التسليف التابعة لرجال األعمال بتنفيذ 
ــإرجــاء تسديد  ــرار الــبــنــك الــمــركــزى ب قـ
الــقــروض لنفس الــمــدة رفــقــا بأصحاب 
ــمــشــروعــات الــصــغــيــرة والــمــتــوســطــة  ال

والمشروعات متناهية الصغر.

كوارث صحية فى انتظار المصريين بسبب 
الوصفات الطبية المنتشرة عبر اإلنترنت

أسرار الخالفات بين وزارتى المالية 
والصحة بسبب زيادة بدل المهن الطبية

أثــار زيــادة بدل السهر ألعضاء المهن الطبية، خالفا 
بين وزارتى الصحة والمالية، اثناء مناقشة مشروع قانون 
بدل المهن الطبية بلجنة الشئون الصحية بمجلس النواب 
وذلك بسبب مطالبة ممثلو وزارة الصحة بتمويل الزيادة 
من الخزانة العامة للدولة، وهــو ما رفضه ممثل وزارة 
المالية متمسكا بنص مشروع الحكومة، بأن تمول الزيادة 

من الموارد الذاتية المتاحة بموارد الجهات المعنية.
من جانبه قال الدكتور أحمد السبكي، مساعد وزير الصحة 
ورئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية:«هذه الزيادة البد أن 

تتحملها الــدولــة، ألنها ليست شيئا مضافا لحافز الطبيب، 
ولكنها مقابل السهر، ويجب تمويلها الزيادة من الموازنة العامة 
للدولة، ألنها أمــور حتمية وليست رفاهية، وفكرة االعتماد 
على الموارد الذاتية غير مجدية، خصوصا أنه تم سحب هيئة 
الرعاية الصحية تم سحب 75 مليون جنيه من الهيئة، لسد 

عجز فى مرتبات«.
فى المقابل، تمسك ممثل وزارة المالية بالتمويل من الموارد 
الــذاتــيــة حتى ال يتم تحميل الــمــوازنــة الــعــامــة لــلــدولــة أعباء 

ماليةإضافية.

توجهت فايقة فهيم إبراهيم، عضو مجلس 
النواب، بطلب إحاطة إلى الدكتور مصطى 
ــوزراء، والدكتورة هالة  مدبولى رئيس ال
زايــد وزيـــرة الصحة والــســكــان، بشأن 
ظــاهــرة الوصفات الطبية المنتشرة 
عبر مواقع التواصل االجتماعى على 

صحة المواطنين.
ــت »فـــهـــيـــم«، خــــالل طلب  ــافـ وأضـ
إحاطتها اليوم، شهدت اآلونة األخيرة 

انتشار ظاهرة الوصفات الطبية عبر اإلنترنت 
ومواقع التواصل االجتماعى حيث يتم الترويج 
ــة الــطــبــيــة والمستحضرات  ــ للكثير مــن األدويـ

العشبية وبيعها إلكترونيا.
وأكدت »فهيم«، أن األمر تجاوز ذلك إلى تبادل 
الخبرات عبر مجموعات فيسبوكية، ال نعرف ما 
هية األشخاص التى ورائها وال مؤهالتهم العلمية، 
ويغلب عليها طابع العشوائية وعدم الدقة ال فى 
ــة مّما قد يؤدى  التشخيص وال فى وصــف األدوي

لكوارث ال تحمد عقباها على صحة المواطنين.
وشــــددت نــائــبــة الــبــرلــمــان، عــلــى أن ال يجب 
االستناد إلى المعلومات الطبية المقدمة من أى 
موقع، فالمعلومات الطبية قابلة للتغيير بسرعة، 
وقد تكون المعلومة انتهت صالحيتها أو خاطئة، 
لــذا يجب االبــتــعــاد عــن تطبيق أى وصــفــة طبية 
منتشرة عبر المواقع اإللكترونية بغرض تشخيص 
ــراف  ــن دون إشـ ــة حــالــة مــرضــيــة م أو عـــالج أيـ

الطبيب.

طلب إحاطة يكشف وجود »خلط« فى تنفيذ القرارات الخاصة بالعقارات المخالفة
تلقى رئيس مجلس الـــوزراء، ووزيـــرى التنمية 
المحلية، واإلســـكـــان، طــلــب احــاطــة عــاجــل من 
ــارات  ــق ــع ــشــأن أزمــــة ال ــب مــحــمــد فــــؤاد ب ــائ ــن ال
المخالفة، موضحا أن هناك بعض الممارسات 
التى تتم بالمخالفة ألحكام القانون رقم ١ لسنة 
٢٠٢٠، والكتاب الــدورى لــوزارة التنمية المحلية، 
بشأن التيسير على المواطنين فى تلقى طلبات 

التصالح فى مخالفات البناء.
وأشــار فــؤاد، إلــى أنــه يتابع قـــرارات الحكومة 
مؤخرا بشأن مواجهة البناء المخالف والضرب 
بيد من حديد لوقف فوضى البناء المخالف وما 
ترتب عليه من تدمير للبنية التحتية والتعدى على 
حقوق الدولة وسيادتها وردع المخالفين ومواجهة 
االلــتــفــاف على الــقــانــون وهــو األمـــر الـــذى يــؤرق 

الدولة منذ سنوات انتهى عهدها.
وأضاف فؤاد، ولما كنا ممن يثمن تلك الجهود 
والتحركات إال أننا الحظنا أن األمــر قد تجاوزه 
أن يراعى رؤية أخرى للحكومة وهى الرؤية األكثر 
إيجابية وتحقيق نتائج مثمرة وهى تقنين أوضاع 
تلك الــعــقــارات التى باتت واقــع يصعب تجاهله 
وتتمثل تلك الــرؤيــة واضــحــة فــى صـــدور قانون 

التصالح فى البناء المخالف رقم ١ لسنة ٢٠٢٠.
واستطرد فؤاد، أن القرارات األخيرة قد خلطت 
بين مواجهة مافيا العقارات المخالفة وبين تفعيل 
ــاع، متابعا: »نــرى خــروج  حقيقى لتقنين األوضــ
بعض هــذه الــقــرارات عن الفلسفة التى جــاء بها 
قــانــون رقــم ١ لسنة ٢٠٢٠ بــشــأن التصالح فى 
مخالفات البناء والالئحة التنفيذية، وكذلك أيضاً 
وجــود خطأ فى تطبيق بعض القرارات الصادرة 

أدى إلى ظهور أزمة واضحة تلك األيام«.
واستكمل فــؤاد، القرارات الصادرة عن رئاسة 
مجلس الــوزراء بشأن العقارات المخالفة وتنفيذ 

قرارات اإلزالة الصادرة فى حقها، وقرار تحويل 
أى مخالفة بناء للنيابة العسكرية واإلزالة الفورية 
ألى مخالفة وهى قرارات تتسم بالشدة ويتعارض 
بعضها مع فلسفة قانون التصالح فى مخالفات 
ــوارد عليه بالقانون الــذى يدل  البناء والتعديل ال

على رغبة الحكومة والمشرع فى التيسير وليس 
التشدد لتشجيع المخالفين على تقنين أوضاعهم.

ولفت فؤاد، إلى أنه وفى ذات الوقت الذى يسعى 
فيه المخالفون إلى تقديم طلبات التصالح خوفاً 
من حمالت اإلزاالت المفاجئة يصطدمون بكم 

ــراءات التعقيدية والبيروقراطية  هائل من اإلجـ
ــة المختصة،  ــ ــل الــجــهــات اإلداريـ والــفــســاد داخـ
وهو ماتسبب فى حرمان العديد من المخالفين 
مــن الــقــدرة على تقديم طلبات التصالح، مما 
جعل نسبة المتقدمين داخــل األحــيــاء والجهات 

ــداً نتيجة ذلــك  ــة المختصة ضعيفة جـ ــ اإلداريـ
التعنت والمستندات التعسفية المطلوبة منهم 
رغم صدور الكتاب الدورى لوزير التنمية المحلية 
بالتسهيل، كما أن قــرار تحويل المخالفين إلى 
النيابة العسكرية قــرار يتسم بالصرامة والشدة 
فــى حــق الــمــواطــنــيــن كــمــا نــتــج عــنــه الــعــديــد من 
المشكالت العملية أثــنــاء التطبيق نتيجة عدم 

اإللمام بالقوانين المدنية.
وأكــد فــؤاد، أن هناك ممارسات خاطئة وفهم 
خاطئ لقرار رئيس مجلس الــوزراء بشأن تحويل 
مخالفات البناء إلــى النيابة العسكرية، حيث 
ينص القرار على المخالفات التى تتم أثناء فترة 
حظر البناء خالل الستة أشهر المقررة، إال أنه 
فى الواقع العملى نجد أن كافة مخالفات البناء 
يتم تحويلها إلى النيابة العسكرية حتى ولو كانت 
قبل فترة الحظر المقررة فــى خلط واضــح فى 
تطبيق القرارات ومخالفة صريحة ألسس وفلسفة 
االستثناءات التى قصدها المشرع أثناء تشريع 
ــطــوارئ وتــعــديــالتــه والــتــى أســس قــرار  قــانــون ال

السيد رئيس مجلس الوزراء عليه.
وأضـــاف فـــؤاد، أنــه تــقــدم بطلبى إحــاطــة فى 
شهر مايو ويونيو الماضيين دون أن يكون هناك 
رد واضح وحاسم تجاه ما يحدث، وأن األمر فى 
وضعه الحالى يحتاج إلى إعادة تقييم لوضع آلية 
تنفيذ أكثر اتساقا مع الواقع وتحقق أكبر فائدة 
للدولة والمواطن، متابعا: فعلى الحكومة أيضا أن 
تتحمل جزء من المسئولية نتيجة قصور أجهزتها 
التنفيذية فى إنفاذ القانون وأن تحفز المواطن فى 
التقنين ترغيبا وليس ترهيبا، خاصة أن تجربة 
الترغيب أتــت ثمارها فى تجربة وزارة المالية 
وتحصيل الضرائب المستحقة بــصــدور قانون 

التصالح الضريبى وغرامات التأخير.
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بعد فضيحة أعلى برج مخالف فى العالم

»غربلة« رؤساء األحياء والمدن والمراكز 
عقب انتهاء إجازة عيد األضحى

الحكومة تدرس شروطا جديدة لمنح 
شركات السياحة تراخيص الحج والعمرة

غرفة السياحة: بعض شركات السياحة 
أعلنت إفالسها بسبب إلغاء موسم الحج

كــشــفــت مــصــادر حــكــومــيــة مطلعة أن وزارة 
السياحة اســتــقــرت على وضــع شـــروط جديدة 
للسماح لشركات السياحة العمل فــى مواسم 
العمرة والحج ابتداء من القادم، ستكون شروطا 

مفاجئة ألصحاب الشركات.
وأوضــحــت المصادر أن أبــرز هــذه الــشــروط، 
أن شركات السياحة لن تستطيع أن تحصل على 
حصصها من التأشيرات الخاصة بالعمرة طوال 
الــعــام، أو تأشيرات الحج، إال بعد أن تكون قد 
سددت مليون جنيه، كخطاب ضمان من الشركات 
لوزارة السياحة الممثلة للحكومة، لعدة اعتبارات 
نظرت اليها الحكومة منها ضمان التزام شركات 
السياحة بالشروط الالزمة والمنصوص عليها من 
قبل وزارة السياحة، فيما يخص مواسم العمرة 
والحج، سواء تجاه الحجاج والمعتمرين أو الدولة، 

فضال عن أنه كنوع من التأمين لصالح الشركة.
وأشــارت المصادر إلى أن الــقــرارات الجديدة 
المنتظر اإلعــالن عنها، قريبا، تنص على إلزام 
شــركــات السياحة القديمة، بــســداد المبلغ فى 
غضون شهر من إصــدار الــقــرار، وخــال 10 أيام 
من االنتهاء من حصول الشركات الجديدة على 

تراخيص العمل.
جــديــر بــالــذكــر أن مــســألــة خــطــاب الــضــمــان 
قد يتم العمل بها منذ عــدة أعــوام سابقة، لكن 
بشكل مختلف وبعيدا عــن الحكومة المصرية 

وممثلتها وزارة السياحة، حيث كانت قد فرضتها 
وزارة الــحــج السعودية على شــركــات السياحة 
الــمــصــريــة،الــى أن تــم إلــغــاؤهــا فــى عــام 2014 
وكانت وزارة الحج السعودى وقتذاك قد قررت 
إلغاء شرط تقديم خطاب ضمان لصالح الوكيل 
السعودى، حيث جــاءت هذه الخطوة جــاءت بعد 
أن أعدت السعودية منصة إلكترونية للتعامل من 
خاللها مع شركات السياحة فى مختلف الدول، 
ورحبت بها الشركات الصغيرة فى مصر والتى 
لم تكن تستطيع تقديم خطاب ضمان قيمته 200 
ألف ريال ما يعادل مليون جنيه، وهو ما كان يحرم 
الشركات الصغيرة من تنفيذ برامج الحج والعمرة 
ويضطرها إلى بيع حصتها من التأشيرات إلى 
الــشــركــات الــكــبــيــرة، ولــذلــك جــاء إلــغــاء خطاب 

الضمان فى صالح الشركات الصغيرة. 
يــذكــر أن عـــدد شــركــات الــســيــاحــة فــى مصر 
يــتــجــاوز حــالــيــا 2300 شــركــة ســيــاحــة جميعها 
تعتمد على موسم الحج والعمرة، والــذى منيت 
بخسائر هذه العام وصلت إلى 3 مليارات جنيه 
ــروف جــائــحــة فــيــروس كـــورونـــا التى  بــســبــب ظــ
اجتاحت كل دول العالم، بما فيها المملكة العربية 
السعودية، وعلى اثــر ذلــك قــررت الــغــاء موسم 
الحج للعام الحالى، واالقتصادر ألداء مناسك 
على المواطنين السعوديين والوافدين المقيمين 

بالمملكة فقط.

أكد مصدر مسئول بغرفة شركات السياحة، أن 
شركات السياحة تعرضت لخسائر فادحة بسبب 

إلغاء موسم الحج هذا العام.
ـــ»صــوت  ــاف فـــى تــصــريــحــات خــاصــة ل ــ وأضـ
الماليين« أن بعض الشركات أعلنت إفالسها، 
وإن كان ذلك لم يتم بشكل رسمى، ولم تستطع 
حتى اآلن بــســداد كامل مستحقات ومقدمات 

حجوزات للمواطنين.
ــح أن الخسائر المبدئية الــتــى لحقت  وأوضـ
بشركات السياحة من جراء توقف موسم العمرة 
وإلــغــاء الــحــج بالنسبة للمواطنين مــن خــارج 
المملكة بعد قرار اقتصار السعودية موسم الحج 
على حجاج الــداخــل مــن جميع الجنسيات إلى 

أكثر من 2.5 مليار جنيه.
ولفت إلى أن الغاء موسم الحج انعكس بالسلب 
على شركات السياحة وضاعف من أعبائها حيث 

تسبب فــى تفاقم خسائرها والــتــى كانت تعول 
على تنظيم الحج ولو بأعداد قليلة فى تعويض 
خسائر موسم العمرة الماضى بعدما اتخذت 
السلطات السعودية قــرارا فى مــارس الماضى 
بإيقاف رحــالت العمرة بسبب انتشار فيروس 
ــرار وزارة  ــدور قـ كـــورونـــا، مــؤكــدا أنـــه عــقــب صـ
الحج السعودية باإللغاء فمازالت بعض شركات 
ــوال الــخــاصــة  ــ ــم تــســتــرد حــتــى األمـ الــســيــاحــة ل
بالرحالت الملغاة من الجانب السعودى، وأن 
بعض الــشــركــات اضــطــرت لــســداد جــانــب منها 
للمواطنين مــن حسابها الــخــاص حتى تتجنب 
حدوث مشاكل مع المواطنين، الفتا إلى أن أهم 
أسباب خسائر شركات السياحة وتفاقمها عدم 
وجود موارد لديها منذ ما يقرب من 4 شهور منذ 
توقف النشاط السياحى وتعليق رحالت الطيران 

بسبب جائحة كورونا.

أكدت مصادر بوزارة التنمية المحلية، أن اكتشاف 
فضيحة أعلى برجين مخالفين فى مصر، خالل 
األيام الماضية، فجرت أزمة كبيرة بين وزير التنمية 
المحلية وعدد من المحافظين من جهة وبين جهة 
رقابية رفيعة أصــرت على فتح ملف الفساد فى 

المحليات خاصة ملف األحياء.
ــمــصــادر إلـــى أن الــجــهــة الــرقــابــيــة  ــارت ال ــ وأشـ
اكتشفت أن حركة المحليات األخيرة التى أجراها 
المحافظون بترشيحات منهم وتحت سمع وبصر 
وموافقة نهائية من اللواء محمود شعراوى وزير 
التنمية المحلية، لم تكن ســوى لعبة أشبه بلعبة 
الكراسى الموسيقية، ولــم تكن ببث دمــاء جديدة 
فى الحركة، إلحــداث نهضة وتنمية حقيقية فى 
إدارة الــواحــدات المحلية بــدايــة مــن أعــلــى وحة 
محلية ممتمثلة فى سكرتيرى العموم وسكرتيرى 
العموم المساعدين ومرورا برؤساء المدن واألحياء 
ــمــراكــز وانــتــهــاء بــرؤســاء الـــوحـــدات المحلية  وال

القروية.
وأوضــحــت الــمــصــادر أن هــنــاك مــا يــقــرب من 
150 ألــف عــقــار فــى 27 محافظة تــم تشييدهم 
وتشطيبهم بــتــواطــؤ مــن مسئولى المحليات فى 
هذه المحافظات، الفتة إلى أن اكتشاف البرجين 
المخالفين بمدينة سوهاج ومساحته اكثر من 400 
متر واآلخر بحى عين شمس وعدد أدواره 18 دورا 

الــذى يعتبر أعلى بــرج مخالف وبـــدون تراخيص 
سليمة فى العالم، فتحت ملف أمام الجهة الرقابية 

ملف الفساد فى البناء المخالف من جديد.
وأضــافــت المصادر أن الجهة الرقابية تــدرس 
حاليا حصر أسماء المسئولين والقيادات المتورطة 
حالية وسابقة فى تشييد 150 ألف عقار مخالف 
بالمحافظات طبقا لإلحصاءات التى تم رصدها 
على مدار العامين الماضيين وبتكليفات رسمية من 

رئيس مجلس الوزراء. 
ــواردة تؤكد تورط  واكــدت المصادر أن التقارير ال
عدد كبير من رؤساء االحياء والمراكز  والمدن ممن 
شملتهم حركة المحليات األخيرة والتى تضمنت 161 
قيادة محلية تم نقلهم من اماكنهم إلى اماكن أخرى 
بمحافظات أخــرى، وهــو االمــر الــذى ترتأيه الجهة 
الرقابية غير مجد، حيث إن مــن ثبت فــســاده فى 
مكان سينقل هذا الفساد إلى المكان الجديد الذى 
انتقل إليه ولذلك البد من غربلة المتورطين، وإعادة 
إجــراء حركة محليات جديدة بعد انتهاء إجــازة عيد 
االضحى، وقبل انتهاء موعد قرار تجميد تراخيص 

البناء الذى اتخذه مجلس الوزراء مؤخرا.
وكـــان الـــلـــواء مــحــمــود شـــعـــراوى وزيـــر التنمية 
المحلية، قد أجرى حركة محليات كبيرة لقيادات 
اإلدارة المحلية فــى اوائـــل شهر يونيو الماضى، 
تضمنت 161 قيادة تضم 13 سكرتيرا عاما و7 
»سكرتير عام مساعد« و141 رئيس مركز ومدينة 
وحى ) 8٩ رئيس مركز ومدينة و47 رئيس حى و5 

ندب بدواوين عام المحافظات.

الدراسة 4 أيام فى األسبوع خالل العام الدراسى الجديد 2020 - 2021

مصادر بالتعليم: المدارس الخاصة واللغات المستفيد األكبر من »كورونا«

ــوان عـــام وزارة التعليم أن  ــدي كشفت مــصــادر ب
الدكتور طــارق شوقى وزيــر التعليم والتعليم الفنى، 
انتهى إلى االستقرار على أن تكون الدراسة فى العام 
الــدراســى الجديد 4 أيــام اسبوعيا تبدأ من األحد 
وتنتهى األربعاء، على أن يحصل التالميذ على ثالثة 

أيام إجازة هى الخميس والجمعة والسبت. 
وأضــافــت الــمــصــادر أن الــوزيــر عقد اجتماعات 
قبل أيــام من بدء امتحانات الثانوية العامة، تطرق 
فيها إلــى أن اســتــعــراض عــن مالمح خطة التعليم 
فى العام الــدراســى الجديد 2020 - 2021 حيث 
سيكون أهم هذه المالمح تقليل عدد أيام الدراسة 
واالعتماد على نظام »Edmodo« أو التعليم عن 
بــعــد وبــاســتــخــدام وســائــل التكنولوجيا والمنصة 
ــلــوزارة والــتــوســع فيها، حيث ارتــأى  التكنولوجية ل
المجتمعون والــخــبــراء أن تجربة إرســـال األبحاث 
البديلة المتحانات التيرم الثانى بسبب ظــروف 
جائحة كورونا، حققت نجاحا كبيرا لتكون الخطوة 
ــوزارة فــى الــثــورة على الــنــظــام التعليمى  ــل ــى ل األولـ
التقليدى، واالنتفاض من تحت عباءته لمسايرة كل 

نظم التعليم فى العالم المتقدم.
وأوضحت المصادر أن الطالب سيتم توزيعهم فى 
المدارس بنظام المجموعات والفصول الدراسية 
والحضور للمدرسة بالتناوب، خالل األيام المقررة، 
ــدروس التحصيل  ــام األخــرى يتم متابعة ال وفــى األي
مــن خــالل المنصة الرسمية اإللكترونية لــلــوزارة، 
ولذلك من المتوقع أن يبدأ العام الدراسى مبكرا عن 

األعوام األخرى.
جدير بالذكر أن الدكتور طارق شوقى وزير التربية 
والتعليم والتعليم الفنى أعلن صراحة الشهر الماضى 
ــوزارة تبحث تطوير منظومة التعليم ونظام  ــ أن ال
الحضور واالنصراف فى المدارس، واحتمالية بدء 
العام الدراسى الجديد 2020 - 2021، نهاية شهر 

سبتمبر أو بداية أكتوبر المقبل.
ــدراســى  ــام ال ــع وأكـــد شــوقــى أنـــه سيتم بــحــث ال
الجديد عقب االنتهاء من منظومة امتحانات الثانوية 
العامة، موضحا أن الدولة تفكر لألمام؛ حيث يجرى 
بحث مستقبل 22 مليون طالب فى العام الدراسى 
الجديد بعد شهرين وليس فقط 600 ألــف طالب 
إجمالى طالب الثانوية العامة، وأن فكرة تقليل أيام 
الدراسة بالمدارس وتقسيم الفصول إلى مجموعات 

مطروحة بقوة.

ــوزارة  كشفت مــصــادر بقطاع التعليم الــخــاص ب
التربية والتعليم، أن مــدارس اللغات والــمــدارس 
الخاصة حققت أكبر استفادة من أزمــة فيروس 
كــورونــا خــالل التيرم الثانى مــن الــعــام الــدراســى 
ــدراســة وعــدم  201٩-2020، منذ أن توقفت ال
حضور الطالب فى 15 مارس الماضى بقرار من 
مجلس الوزراء فى ظل اتباع االجراءات االحترازية 
التى اتخذتها الدولة والعالم بتوصيات من منظمة 

الصحة العالمية لمواجهة انتشار فيروس كورونا.
وأضــافــت الــمــصــادر فــى تصريحات خاصة لـ» 
صــوت الماليين« أن أوجـــه االســتــفــادة على غير 
المتوقع تمثلت فى أن %70 من المدارس رفضت 

صــرف أى رواتــب للمعلمين والمشرفين واقتصر 
الصرف فقط لعمال النظافة والفراشة وإجبارهم 
على عــدم الحضور لعدم وجــود طالب.الفتة إلى 
أن معظم هذه المدارس ليس بها ملفات تأمينية 
بـــوزارة التضامن للمعلمين بها، فضال عن كثيرا 
من المعلمين رفضوا المطالبة بمستحقاتهم بشكل 
قانونى للحفاظ على العالقة مع اصحاب المدارس 
الخاصة واللغات، وتخوفهم من التنكيل بهم فى 

العام الدراسى الجديد.
ــت الــمــصــادر أن %30 مـــن اصــحــاب  ــحـ واوضـ
المدارس الخاصة واللغات صرفوا نصف مرتبات 
أشهر مارس وأبريل ومايو ويونيو، بينما أصحاب 

الــمــدارس الذين التزموا بصرف المرتبات طبقا 
للعقود الموقعة مع جميع العاملين بها لم يتجاوز 

%10 فقط من اجمالى المدارس الخاصة واللغات.
ــى أن أكــثــر مــن %٩0 من  ــارت الــمــصــادر إل وأشــ
ــمــدارس الــخــاصــة والــلــغــات كــانــوا قد  أصــحــاب ال
حصلوا على قيمة اقساط التيرم الثانى من أولياء 
ــور، فضال عــن قيمة التنقالت بأتوبيسات  األمــ

وباصات المدارس.
وأشــارت المصادر إلى أن وزارة التعليم ال تملك 
أن تجبر أصحاب المدارس الخاصة على رد أى 
مبالغ ألولياء األمور من قيمة أقساط التيرم الثانى 

ولم يتم اتخاذ اى خطوة فى هذا السبيل. 

ولفتت المصادر إلى أن رقابة وزارة التعليم على 
المدارس الخاصة واللغات والمدارس الدولية تكاد 
تكون منعدمة، وال تستطيع أن تتخذ أى إجــراءات 
ضــدهــا، السيما فــى الــشــئــون الــمــالــيــة، وتحديد 

مصروفات العام الدراسى.
ــمــصــادر أن مــجــلــس إدارة جمعية  ــدت ال ــ وأكـ
أصــحــاب الــمــدارس الخاصة برئاسة المستشار 
بدوى عالم أعلن رفض الجمعية وجميع المدارس 
التابعة لها، رد أى مصرفات أو جزء منها ألولياء 
األمـــور، بدعوى الضغوط الكبيرة التى تتحملها 
ــب معلمين وســداد  ــمــدارس الــخــاصــة، مــن رواتـ ال

مستحقات الدولة من ضرائب وتأمينات وغيرها.

انفراد..

مفاجأة..

مفاجأة..

 من المدارس رفضت صرف مرتبات مارس 
وأبريل ومايو ويونيو للمعلمين و30% صرفت 
نصف المرتبات و10% فقط التزمت بالعقود 

اجتماع مهم لإلعالن عن النظام الجديد بعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة 

.. مصائب قوم عند قوم فوائد

حصر أسماء المسئولين 
والقيادات المتورطة 

حالية وسابقة فى 
تشييد 150 ألف عقار 

مخالف بالمحافظات

خطاب ضمان لوزارة السياحة قيمته مليون جنيه ومهلة السداد بعد 
القرار شهر للشركات القديمة و10 أيام من تأسيس الشركات الجديدة 

  نسرين إمام

  إيمان عاطف

شوقى



06 العـدد 273 متابعات

أصــدرت الهيئة الوطنية لالنتخابات القرار رقم 
ــراءات الترشح لمجلس  34 لسنة 2020 حــول اجــ
الشيوخ، وحددت المادة الثالثة من القرار، الشروط 
الــواجــب تــوافــرهــا فيمن يترشح لعضوية مجلس 

الشيوخ والمتضمنة 6 شروط هى:
1 - أن يكون مصرى الجنسية متمتعاً بحقوقه 

المدنية والسياسية.
2 - أن يــكــون اســمــه مـــدرجـــاً بــقــاعــدة بــيــانــات 
الناخبين بأى من محافظات الجمهورية، وأال يكون 

قد طرأ عليه سبب يستوجب حذف أو رفع قيده.
3 - أال يقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس 

وثالثين سنة ميالدية.
4 - أن يكون حاصالً على مؤهل جامعى أو ما 

يعادله على األقل.
5 - أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أُعفى 

من أدائها قانونا.
6 - أال تــكــون قــد أسقطت عضويته بــقــرار من 
ــواب بسبب  ــنـ ــوخ أو مـــن مــجــلــس الـ ــشــي مــجــلــس ال
فقد الثقة واالعتبار أو بسبب اإلخــالل بواجبات 
العضوية، ما لم يكن قد زال األثر المانع من الترشح 

قانوناً وذلك فى الحالتين اآلتيتين: -
 - انقضاء الفصل التشريعى الــذى صدر خالله 

قرار إسقاط عضويته.
- صــدور قــرار من مجلس الشيوخ أو من مجلس 
ــر المانع من  ــوال، بإلغاء األث الــنــواب، بحسب األحـ
الــتــرشــح المترتب على إســقــاط العضوية بسبب 

اإلخالل بواجباتها.
 وحددت الهيئة الوطنية لالنتخابات فى قرارها، 

13 مستند يتم تقديهم للهيئة الوطنية وهم:
1 - بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح وبصفة 

خاصة خبراته العلمية والعملية على النموذج المعد 
لذلك.

2 - صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح.
3 - إقــرار يفيد صفة طالب الترشح )مستقل – 
حزبى( وإذا ما كان طالب الترشح منتميا إلى حزب 
يرفق شهادة صادرة من الحزب المنتمى إليه موقعه 

من رئيسه وممهور بخاتم الحزب.
4 - إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأوالده القصر.

5 - شهادة المؤهل الجامعى أو ما يعادله على 
األقل.

6 - شهادة تأدية الخدمة العسكرية اإللزامية أو 
ما يفيد اإلعفاء من أدائها طبقاً للقانون.

7 - إيصال إيداع مبلغ 10 آالف جنيه تودع بخزانة 
المحكمة االبتدائية المختصة بصفة تأمين.

8 - شهادة ميالد مميكنة لطالب الترشح وصورة 
من بطاقة الرقم القومى.

9 - شهادة رسمية صــادرة من محكمة ابتدائية 
بعد تاريخ دعــوة الناخبين تفيد أن طالب لترشح 

مقيد بقاعدة البيانات.
10 - شهادة رسمية تفيد االستقالة إذا كان طالب 
الترشح من رجــال القوات المسلحة أو الشرطة أو 
أعضاء المخابرات العامة أو الرقابة اإلداريـــة أو 
الجهات والهيئات القضائية أو الوزراء أو نوابهم أو 
المحافظين أو نوابهم أو رؤساء أو أعضاء الهيئات 

المستقلة أو األجهزة الرقابية.
11 - مــا يفيد فــتــح حــســاب مستقل للدعاية 
االنتخابية بالعملة المحلية فى أحــد فــروع البنك 
األهــلــى الــمــصــرى أو بنك مصر أو بــأحــد مكاتب 
البريد، إليــداع ما يتلقاه من التبرعات النقدية وما 
ــه، يقيد فيه القيمة النقدية  يخصصه مــن أمــوال
للتبرعات العينية، وذلك وفقا للشروط واإلجراءات 
المبينة بقرار الهيئة الوطنية لالنتخابات الصادر فى 

هذا الشأن.
12 - التقرير الطبى المتضمن نتيجة الكشف 
ــراض  الــطــبــى والــفــحــوصــات لــبــيــان خــلــوه مــن األمـ
الذهنية والنفسية بالقدر الذى يكفى ألداء واجبات 
ــه لــيــس مــن مــتــعــاطــى الــمــخــدرات  ــ الــعــضــويــة، وأن

والمسكرات.
13 - إقــرار بعدم صدور أحكام أو قــرارات ضده 
على النحو الــوارد بالنموذج المرفق، وتعتبر جميع 
األوراق والمستندات التى تقدم أوراقــا رسمية فى 

تطبيق أحكام قانون العقوبات.

قائمة الشروط والمستندات المطلوبة للترشح

7 إجراءات للوقاية من كورونا
تــم فتح بــاب تلقى طلبات الــتــرشــح النتخابات 
ــك اعــتــبــارا مــن يـــوم السبت  مجلس الــشــيــوخ، وذلـ
الماضى 11 يوليو وحتى يوم 18 يوليو على أن تتم 
عمليات االقتراع تحت إجــراءات احترازية مشددة 

للحد من انتشار فيروس كورونا.
وحـــددت الهيئة الوطنية لالنتخابات 7 قواعد 
صارمة للوقاية من فيروس كــورونــا أثناء العملية 

االنتخابية وهى:
- تعقيُم كافة المقراِت االنتخابيِة قبل البدْء فى 

التصويت.
- التقيد بمسافاٍت آمنة أماَم مراكْز االقتراع.

- تكليف موظف مختص من قبل الهيئة الوطنية 
لالنتخابات يتولى تنظيم ومراقبة تلك المسافات 

اآلمنة وتنظيمها باستمرار.

ــداء الــكــمــامــات الــواقــيــة على كافة  ــ - فــرض ارت
أطراف العملية االنتخابية.

ــزام كافة المرشحين بالدعاية على وسائل  - إل
التواصل االجتماعى واستخدام مكبرات الصوت فى 
الحدود المقررة قانوناً وتعليق الفتات فى األماكن 

التى تحددها السلطات المحلية فى المحافظات.
- تقليل عدد الناخبين بكل لجنة فرعية وهو ما 

سيترتب عليه زيادة عدد مقار االقتراع.
- تكليف موظف مختص من قبل الهيئة بكل لجنة 
فرعية للتعرف على شخصية الناخب فــى حالة 
قيام اللبس فى شخصيته بسبب ارتدائه الكمامة، 
وكذلك فى لجان السيدات تكليف موظفة من قبل 
الهيئة للقيام بهذا العمل حتى ُتْجرى االنتخابات فى 

الموعد المقرر لها.

37 منظمة محلية و3 مجالس متخصصة لمراقبة االنتخاباتالجمع بين القائمة والفردى

الجلسة األولى قبل الخميس األول من أكتوبر
قال الدكتور صالح فوزى أستاذ القانون الدستورى، إن رئيس الجمهورية طبقا للدستور يدعو 
المجلس لالنعقاد قبل الخميس األول من أكتوبر، وإذا لم يدعو، فإن المجلس ينعقد فى هذا 

الموعد من تلقاء نفسه.
وتابع فوزى: »المادة 115 من الدستور التى تتحدث عن انعقاد مجلس النواب تنطبق على 
مجلس الشيوخ، حيث نص الدستور فى تعديالته فى المادة )254( على أن تسرى األحكام 

الواردة فى المادة 115 على مجلس الشيوخ«.
وتنص المادة »115« على أن يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب لالنعقاد للدور 
العادى السنوى قبل يوم الخميس األول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع 

المجلس بحكم الدستور فى اليوم المذكور«.
ويستمر دور االنعقاد الــعــادى لمدة تسعة أشهر على األقــل، 
ويفض رئيس الجمهورية دور االنعقاد بعد موافقة المجلس، 
وال يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد الموازنة العامة 

للدولة«.
وأضــاف »فـــوزى« أنــه طبقا لهذه المادة 
فـــإن رئــيــس الــجــمــهــوريــة، يــدعــو مجلس 
الشيوخ لالنعقاد للدور العادى السنوى 
قبل يوم الخميس األول من شهر أكتوبر، 
فــإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس 
بحكم الدستور 
ــى الـــيـــوم  ــ فـ

المذكور.

أصــدرت الهيئة الوطنية لالنتخابات، القرار 
ــم 50 لــســنــة 2020 بــشــأن قــبــول الطلبات  رقـ
المقدمة من بعض منظمات المجتمع المدنى 
المحلية واألجــنــبــيــة والــدولــيــة لتجديد القيد 
بقاعدة بيانات متابعة انتخابات أعضاء مجلس 

الشيوخ.

وتضمن قرار الهيئة الوطنية لالنتخابات قبول 
37 منظمة محلية و3 مجالس متخصصة هى 
المجلس القومى للمرأة والمجلس القومى لحقوق 
اإلنسان والمجلس القومى لشئون اإلعاقة، بينما 

تم قبول 4 منظمات أجنبية.
يذكر أن المستشار الشين إبراهيم رئيس الهيئة 

الوطنية لالنتخابات نائب رئيس محكمة النقض، 
ــاب طــلــبــات الــتــرشــح لخوض  ــن عــن فــتــح بـ أعــل
انتخابات مجلس الشيوخ، اعتبارًا من السبت 11 
يوليو الجارى، حتى السبت 18 يوليو من التاسعة 
صباًحا وحتى الخامسة مــســاًء، ماعدا األخير 

حتى الثالثة مساء، بمقر المحاكم االبتدائية.

طبقا للقانون يشكل مجلس الــشــيــوخ من 
)300 عضو(، وينتخب ثلثا أعضائه باالقتراع 
العام السرى المباشر، ويعين رئيس الجمهورية 
الــثــلــث الــبــاقــى، بــواقــع 100 عــضــو بالقائمة 
المغلقة، و100 عضواً بالنظام الفردى، على أن 
يخصص للمرأة ما ال يقل عن %10 من إجمالى 

عدد المقاعد.
وفى ضوء النظام االنتخابى الذى جمع بين 
القائمة والــفــردى، قسم القانون، فى المادة 
الثالثة جمهورية مصر العربية إلى )27( دائرة 
ــفــردى، و)4(  تخصص لالنتخاب بالنظام ال
دوائر تخصص لالنتخاب بنظام القوائم، على 
أن ُيخصص لدائرتين منهما )15( مقعداً لكل 
منها، ويخصص للدائرتين األخــريــيــن )35( 
مقعداً لكل منها، وُيحدد نطاق ومكونات كل 
منها على النحو المبين بهذا القانون، وُينتخب 
عن كل دائرة منها عدد األعضاء الذى يتناسب 
ــدد الــســكــان والــنــاخــبــيــن بــهــا، بــمــا يــراعــى  وعـ

التمثيل العادل للسكان والمحافظات.
وبشأن القائمة االنتخابية، نصت المادة )4(، 
على أنه يجب أن تتضمن كل قائمة انتخابية 
عددا من المترشحين يساوى العدد المطلوب 
انتخابه فى الــدائــرة وعــددا من االحتياطيين 
مــســاويــا لــهــن ويتعين أن تتضمن كــل قائمة 
مخصص لــهــا عـــدد 15 مــقــعــدا ثــالثــة نساء 
على األقــل، كما يتعين أن تتضمن كل قائمة 
مخصص لها عدد 35 مقعدا سبع نساء على 

األقل.
ــصــت عــلــى أنـــه ال تــقــبــل الــقــائــمــة غير  ون
المستوفية أى من الشروط واألحكام المشار 
إلــيــهــا، ويــجــوز أن تتضمن القائمة الــواحــدة 
مترشحى أكثر من حزب، كما يجوز أن تشكل 
القائمة من مترشحين مستقلين غير منتمين 
ألحزاب أو أن تجمع بينهم، وفى جميع األحوال 
يتعين إظــهــار اســم الــحــزب أو كــون المترشح 
ــواحــدة فــى أوراق  مستقال ضمن القائمة ال

الترشح.
واشــتــرط القانون وجــوب استمرار الصفة 
االنتخابية الستمرار العضوية، فنصت المادة 
ــمــرار العضوية  )5( عــلــى أن يــشــتــرط الســت
بمجلس الــشــيــوخ أن يــظــل الــعــضــو محتفظا 

بالصفة التى تم انتخابه على أساسها، فإن 
فــقــد هـــذه الــصــفــة أو غــيــر انــتــمــائــه الحزبى 
المنتخب على أساسه أو أصبح مستقال، أو 
صــار المستقل حزبيا، تسقط عنه العضوية 
بقرار من مجلس الشيوخ بأغلبية ثلثى أعضاء 

المجلس.
ــمــادة )6( على أن مــدة عضوية  ونــصــت ال
مجلس الشيوخ خمس سنوات ميالدية، تبدأ 
ــه، ويــجــرى انتخاب  مــن تــاريــخ أول اجــتــمــاع ل
المجلس الجديد خالل الستين يوما السابقة 

على انتهاء مدته.
وتناول الفصل الثانى )اختصاصات مجلس 
الشيوخ(، فنصت المادة )7( على أن يختص 
مجلس الشيوخ بــدراســة واقــتــراح ما يراه 
كفيال بتوسيد دعائم الديمقراطية، ودعم 
السالم االجتماعى والمقومات األساسية 
ــوق  ــحــق ــيــا وال ــعــل ــمــه ال ــي لــلــمــجــتــمــع وق
والحريات والواجبات العامة، وتعميق 

النظام الديمقراطى وتوسيع مجاالته.
وتــنــص الــمــادة )8( على أن يؤخذ 
رأى مجلس الــشــيــوخ فيما يــأتــى: 1 
االقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو 
أكثر من مواد الدستور.2 – مشروع 
الخطة العامة للتنمية االجتماعية 
ــة. 3 – مــعــاهــدات  ــصــادي ــت واالق
ــف وجميعى  ــحــال ــت الــصــلــح وال
المعاهدات التى تتعلق بحقوق 
ــادة. 4 – مــشــروعــات  ــيـ ــسـ الـ
القوانين ومشروعات القوانين 
المكملة للدستور التى تحال 
إلــيــه مــن رئــيــس الجمهورية 
أو مجلس الـــنـــواب. 5 – ما 
يحيله رئيس الجمهورية إلى 
المجلس من موضوعات تتصل 
بــالــســيــاســة الــعــامــة لــلــدولــة أو 

بسياستها فــى الشئون العربية 
أو الخارجية.  ويجب على مجلس 

الشيوخ أن يبلغ رئيس الجمهورية 
ومجلس الــنــواب بــرأيــه فــى األمــور 
على النحو الـــذى تنظمه الالئحة 

الداخلية للمجلس.

دليلك الشامل النتخابات مجلس الشيوخ
يوم السبت الماضى، قامت الهيئة الوطنية لالنتخابات، بفتح 

باب الترشح النتخابات مجلس الشيوخ والمقرر إجراؤها 
يومى ١١ و١٢ أغسطس المقبل داخل البالد وتعلن 

النتيجة يوم ١٩ أغسطس وتجرى جولة اإلعادة يومى ٨ و٩ 
سبتمبر. 

وتزامنًا مع هذا الحدث المهم الذى يحظى باهتمام الكثير من 
المصريين سواء كناخبين أو مرشحين، ننشر هذا الملف الذى 

يتناول التفاصيل الكاملة إلجراء انتخابات مجلس الشيوخ.

63 مليون ناخبـ يحق 
لهم التصويت

3 أيام لتقديم الطعون.. 
وبدء الدعاية 26 يوليو

أعــلــنــت الــهــيــئــة الــوطــنــيــة لــالنــتــخــابــات بــرئــاســة 
المستشار الشــيــن إبــراهــيــم، غلق قــاعــدة بيانات 
الناخبين الذين يحق لهم التصويت فى انتخابات 
مجلس الشيوخ، بحيث ال يجوز إضافة أى ناخب، 
إال فــى حالتى تنفيذ حكم قضائى وحــذف أسماء 
المتوفين، وذلــك قبل يوم االقتراع بحد أقصى 15 

يوما.
وطبقا آلخــر تحديث لقاعدة بيانات الناخبين، 
أعلنته الهيئة فى أكتوبر الماضى، وصــل عــدد من 
يحق لهم مباشرة الحقوق السياسية مــن الترشح 
والتصويت نحو 62 مليوناً بينهم %50.47 من الذكور، 
و%49.53 من اإلنــاث، وزادت القاعدة بنحو مليون 

ناخب على هذا العدد المسجل.

حددت الهيئة الوطنية لالنتخابات 3 أيام إلعالن 
كشوف المرشحين فــى انتخابات مجلس الشيوخ 
وتحديد رموزهم االنتخابية، ونشره فى صحيفتى 
األخــبــار والجمهورية، والطعن عليها أمــام محكمة 
ــام 19 و20 و21 يوليو  الــقــضــاء اإلدارى، وهــى أيـ

الجارى.
فيما تفصل محكمة القضاء اإلدارى فى الطعون 
المقدمة إليها على المرشحين فى الفترة من 22 
إلى 24 يوليو الجارى، على أن تعلن الهيئة الوطنية 
لالنتخابات الكشوف النهائية للمرشحين 26 يوليو 

الجارى، لتبدأ معها رسميا الدعاية االنتخابية.
وحــددت الهيئة تاريخ 28 يوليو آخر موعد لتنازل 
المرشحين، فيما تنشر التنازالت بصحيفتى األخبار 

والجمهورية 29 يوليو.

األربعاء  2020/7/15

 حنان الشربينى



نشر فيروسات لضرب أنظمة الطاقة 
النووية والطيران والبترول والكهرباء

 تبدأ من القوانين والتشريعات إلى إطالق أول أكاديمية علمية

خطة الدولة لحماية األمن 
السيبرانى والوقاية من التهديدات

أوردت الباحثة بعض األساليب لمواجهة المخاطر المحدقة باألمن 
السيبرانى، والتى تعتمد على عدة محاور رئيسية فى مقدمتها التشريعات 
واالتفاقيات على خلفية نصوص الدستور المصرى، باإلضافة إلى إنشاء 
الهيئات والمراكز المتخصصة فى األمن السيبرانى وفى مقدمتها المجلس 
األعلى لألمن السيبرانى، فضالً عن التوسع فى تطوير األنشطة العلمية 

واألكاديمية بهدف إطالق أول أكاديمية لألمن السيبرانى.

مع التوسع فى استخدام وانتشار وسائل التواصل االجتماعى وتعدد 
استخدامات اإلنترنت من خالل الموبايل فى العديد من المجاالت وأبرزها 
التعليم والسياحة والتجارة والبنوك وصوالً إلى األنشطة الترفيهية، تتزايد 
ــرز هذه  التهديدات والتحديات التى تــواجــه األمــن السيبرانى، ولعل أب
التحديات وأكثرها شيوعاً جرائم سرقة البيانات الخاصة بهدف انتحال 
شخصية ما، أو االستيالء على الممتلكات واألمــوال أو استغالل األسماء 
فــى تعامالت مشبوهة أو وهمية، كما ظهرت أنــمــاط أشــد خــطــورة من 
الهجمات السيبرانية التى تستهدف إعاقة الخدمات الحيوية للدولة عن 
طريق اختراق البنية التحتية لشبكات االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات، 
وكذلك نشر برمجيات تحتوى على فيروسات لتخريب أو تعطيل نظم 
التحكم فى المرافق الهامة مثل منشآت الطاقة النووية والبترول والكهرباء 
والطيران والنقل بأنواعه.. وفى سياق متصل تحول اإلرهــاب من مجرد 
عمليات عشوائية ترتكز على العنصر البشرى إلى عالم الفضاء السيبرانى 
الذى ال يمكن التحكم فيه، حيث تتخذ الجماعات المتطرفة وسائل مختلفة 
لتنفيذ عمليات اإلرهاب االلكترونى مثل تعطيل االتصاالت والتشويش عليها 
والتنصت على المكالمات وبث معلومات مضللة، وتقليد أصــوات القادة 
العسكريين إلصدار أوامر خطيرة، فضاًل عن استهداف شبكات الحاسب 

اآللى بالتخريب ومسح الذاكرة عن طريق نشر الفيروسات.
وعلى ذكــر الفيروسات وبما أن العالم يعيش حالياً فــى زمــن جائحة 
فيروس كورونا المستجد، صدرت مؤخراً دراسة حديثة بعنوان »أزمة كورونا 
ومهددات األمــن السيبرانى المصرى«، أعدتها مــروة أحمد سالم باحثة 
الدكتوراه المتخصصة فى مجال اإلنــذار المبكر وتوقع األزمــات، بمركز 

األهرام للدراسات السياسية واالستراتيجية.
وأشارت »سالم« فى سياق الدراسة إلى أنه مع انتشار وباء كورونا أصبح 
هناك وجهان للدور الذى يلعبه التحول الرقمى فى هذه األزمة، الدور األول 

إيجابى واآلخر سلبى.
أما الــدور اإليجابى الذى يلعبه التحول الرقمى فى التعاطى مع الوباء 
الكورونى فيتلخص فى التوسع فى العمل والتعلم عن بعد، باستخدام 
تقنيات الحاسب اآللــى، وذلك لتالفى النزول إلى الشارع واالختالط فى 
العمل والمدارس والجامعات ووسائل المواصالت، بعدما ثبت أن الفيروس 

القاتل ينتقل عن طريق االختالط والتزاحم والتقارب.
ووصفت الورقة البحثية هذا الدور للتحول الرقمى بأنه مستوى إيجابى 

من مستويات التعامل مع األزمة.

 

تعد قضية أمن المعلومات وحماية شبكات 
اإلنــتــرنــت والــتــواصــل االجتماعى جــزء شديد 
األهمية والخطورة من األمن القومى المصرى، 
ومن أجل ذلك نص الدستور الحالى فى المادة 
31 منه على أن أمــن فضاء المعلومات جزء 
أساسى من منظومة االقتصاد واألمــن القومى 
للبالد، ومــن ثم تلتزم الــدولــة باتخاذ التدابير 
الالزمة للحفاظ عليه على النحو الذى ينظمه 

القانون.
ومع التطور التكنولوجى والتقنى والمعلوماتى 
تتعدد التهديدات التى تواجهها منظومة األمن 
ــمــعــروف بــاألمــن  اإللــكــتــرونــى المعلوماتى وال
السيبرانى، وتصبح األمور أكثر تعقيًدا فى ظل 
ــاب المسلح التى تغزو  تصاعد مــوجــات اإلرهـ
العالم ومــازالــت تهاجم مصر، حيث تستخدم 
الجماعات المتطرفة الفضاء اإللكترونى لتنفيذ 
جرائمها والتخطيط لها والربط بين أعضائها، 
أو الختراق البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات 
الخاصة بالجهات الحكومية، وكلها أمور تتعرض 
لهجمات اليكترونية تستهدف الدولة المصرية 
وتــحــاول ضــرب مؤسساتها وإعــاقــة الخدمات 

الحيوية التى تقدمها.
وإذا كـــان عــصــر الـــحـــروب الــعــســكــريــة قد 
انتهى وبـــدأت الــحــرب اإللــكــتــرونــيــة أو حرب 
ــاالت الــتــى  ــصــ ــ تــكــنــولــوجــيــا الــمــعــلــومــات واالت
تستخدم فيها فيروسات الكمبيوتر واإلنترنت 
المعقدة كأسلحة مدمرة فيما يسمى بالحروب 
السيبرانية، فإن الخطورة تتزايد كلما تمكنت 
ــيــة الــعــابــرة لــلــقــارات من  التنظيمات اإلرهــاب
نــقــل أنــمــاط هـــذه الــفــيــروســات واستنساخها 
الستخدامها فــى تنفيذ الهجمات المسلحة 
ــهــا، أو لتهديد وتعطيل البنى األساسية  ذات
والتحتية لالتصاالت وتكنولوجيا المعلومات 
لــدى الــدولــة المستهدفة، حيث ظهر ذلــك فى 
نــوعــيــة مــن الــجــرائــم والــهــجــمــات السيبرانية 
التى تعتمد على تقنيات متقدمة مثل الذكاء 

محاوالت الختراق البنية 
التحتية لتكنولوجيا 
المعلومات الخاصة 
بالجهات الحكومية

هجمات إلكترونية تستهدف 
الدولة المصرية وتحاول 
ضرب مؤسساتها وإعاقة 

الخدمات الحيوية 

استخدام برمجيات فك الشفرات 
واختراق أنظمة أمن الشبكات 

والحاسبات لتسخيرها فى 
العمليات والتعامالت المشبوهة 

االصــطــنــاعــى والــحــوســبــة السحابية وأجــهــزة 
التنصت على االتصاالت السلكية والالسلكية 
ــراق  ــشــفــرات واخــت ــك ال ــك بــرمــجــيــات ف ــذل وك
أنظمة أمــن الشبكات والحاسبات لتسخيرها 
فــى الــعــمــلــيــات والــتــعــامــالت الــمــشــبــوهــة دون 
علم أصحابها فيما يسمى بالشبكات اآللية، 
بــاإلضــافــة إلـــى بــرمــجــيــات تشفير العمليات 

المشبوهة نفسها.
وبــالــرغــم مــن شــراســة الــحــرب االلكترونيه 
أو الــســيــبــرانــيــة الــتــى تعتمد عــلــى فــيــروســات 
الكمبيوتر، ولكن العالم يعيش حالياً أجواء حرب 
من نوع آخر وأكثر غرابة، هى حرب الفيروسات 
البيولوجية التى تخترق أجساد البشر وتضرب 
جهاز المناعة فتفتك بــاآلالف وربما الماليين 
حـــول الــعــالــم، وبــمــا أن الــعــالــم يــواجــه جائحة 
فيروس كورونا الوبائى المستجد الــذى حصد 
األرواح وضــرب االقتصاد ويهدد أعتى الــدول 
باالنهيار، يصبح مــن األهمية بمكان أن نفتح 
ملف العالقة بين الحرب اإللكترونية السيبرانية 
وبين حرب الفيروسات ونشر األوبئة الفتاكة، أو 
بــاألدق إلى أى مدى تأثر األمــن السيبرانى فى 
مصر بأزمة انتشار فيروس كورونا، وهل هذه 
التأثيرات المتبادلة ذات انعكاسات إيجابية 
أم سلبية، وكيف يمكن تالفى سلبياتها، حيث 
ظــهــرت فــى هــذا اإلطـــار الــعــديــد مــن عالمات 
ــرب الــفــضــاء  ــتــى ربــطــت بــيــن حـ االســتــفــهــام ال
اإللكترونى وحــرب الهواء الناقل للفيروسات، 
وهل تختلف فيروسات أجهزة الحاسب اآللى عن 
فيروسات أجهزة المناعة البشرية، وكيف يمكن 
االستفادة من التقنيات والتطبيقات األلكترونية 
والرقمية فــى التصدى لفيروس كــورونــا الــذى 
يعتمد فى انتشاره على التقارب والتخالط بين 
الناس، وبالتالى يصبح التعامل والتواصل عبر 
اإلنترنت هو الحل األمثل للوقاية منه والحد 
من انتشاره، ولكن هل يتوقف األمــر عند هذا 
الـــدور االيــجــابــى لعملية الرقمنة والحوسبة 
اإللكترونية، أم أن الجماعات اإلرهابية واألجهزة 
االستخباراتية التى خلفها تستطيع استغالل هذا 
الوباء لتحقيق المزيد من أهدافها العدائية ضد 

مصر وغيرها من الدول المستهدفة.

الخطورة تتزايد كلما تمكنت 
التنظيمات اإلرهابية العابرة 
للقارات من نقل أنماط هذه 

الفيروسات واستنساخها 
الستخدامها فى تنفيذ 

الهجمات المسلحة

خفايا تقليد أصوات 
القادة العسكريين 

إلصدار أوامر خطيرة

 لوال ضخ هذه االستثمارات لما استطاعت البنية التحتية للشبكات تحمل تبعات فيروس كورونا

وزير االتصاالت: سرعة اإلنترنت بعد أن كانت 5.7 ميجا بايت فى الثانية أصبحت تتجاوز 30 ميجا بايت

خريطة الخدمات الحكومية اإللكترونية المرتبطة بأزمة كورونا
على مستوى الخدمات الحكومية رصدت الدراسة 
جــهــود وزارة االتـــصـــاالت وتكنولوجيا المعلومات 
مــن واقــع تصريحات وزيــرهــا الــذى أكــد على وجــود 
70 قاعدة بيانات متكاملة ومترابطة تماماً يتم من 
خاللها تقديم مختلف الخدمات الرقمية للمواطنين 
وتوصيل الدعم إلى مستحقيه لتفادى التزاحم 

واالختالط.
وفــى هــذا الــســيــاق نجحت وزارة القوى 
العاملة فى تلقى طلبات نحو ستة ماليين 
عامل غير منتظم لصرف المنحة المقررة 
لهم للتخفيف من تداعيات أزمة كورونا، 
حيث تــم الــتــأكــد مــن أحقيتهم بالفعل 
بفضل الــبــنــيــة الــتــكــنــولــوجــيــة الــقــويــة، 

وسرعة معالجة البيانات.
أما على المدى البعيد أكدت الباحثة فى سياق الدراسة 
على أن عملية الرقمنة فى مصر ال تقتصر على رقمنة 
الخدمات الحكومية من خالل التطبيقات االلكترونية، 
وإنما هناك محورين آخرين األول يتعلق بتوفير األجهزة 
الحديثة ذات الكفاءة المرتفعة والثانى وصفته الباحثة 
بأنه األطــول من حيث وقــت التنفيذ واألعــلــى من حيث 
ــى جميع  التكلفة، وهــو مــد كــوابــل األلــيــاف الضوئية إل
المبانى الحكومية، والبالغ عددها 33 ألــف مبنى على 

مستوى الجمهورية.
وكشفت الورقة البحثية عن خطة وزارة االتصاالت التى 
تعتزم رقمنة 170 خدمة على مستوى الجمهورية خالل 
36 شهًرا، إلى جانب تعميم تجربة محافظة بورسعيد فى 

التأمين الصحى على مستوى جميع المحافظات، 
وكــذلــك خــدمــات بــطــاقــات الــتــمــويــن والــتــعــامــالت 
البنكية، وهناك أيضاً تجربة كارت الفالح المطبقة 

فى عشر محافظات.
ــة عــلــى تأمين  ــدول ــدرة أجــهــزة ال وعـــن مـــدى قـ
هــذه الشبكات تناولت الــدراســة تصريح للدكتور 
عمرو طلعت وزيــر االتــصــاالت أشــار خالله أنــه ال 
ــدول المتقدمة  يمكن ألى دولــة فى العالم حتى ال
أن تزعم أن شبكتها مؤمنة بنسبة 100 بالمئة، 
واستخلصت الــدراســة من ذلــك أن تصريح الوزير 

يعد مؤشرا على تزايد التهديدات لألمن السيبرانى 
 فى ظل تفشى أزمة كورونا، والتوسع فى رقمنة جميع

الخدمات والتعامالت.

أوردت الــدراســة بعض األرقـــام فــى سياق 
ــاالت وتكنولوجيا  ــر االتـــصـ ــ تــصــريــحــات وزي
المعلومات الدكتور عمرو طلعت الذى أكد أنه 
بالرغم من أن األزمــة احتاجت العالم بشكل 
مفاجئ، ولــكــن مــشــروعــات التحول الرقمى 
التى بدأتها الدولة منذ سنوات ساعدت فى 
مواجهتها، موضحاً أن سرعة االنترنت بعد 
أن كانت 5.7 ميجا بايت فى الثانية أصبحت 
ــوال ضـــخ هــذه  ــ ــتــجــاوز 30 مــيــجــا بـــايـــت، ول ت
االستثمارات فى هذا المجال لما استطاعت 
البنية التحتية تحمل تبعات كورونا من دراسة 
وعمل فى المنازل وكذلك استخدام االنترنت 
فى الترفيه بشكل مكثف فى ظل المكوث فى 
البيوت لفترات طويلة، بسبب حظر التجول 
ودعوات البقاء فى المنزل، التى جعلت ساعات 
ــذروة فــى اســتــخــدام اإلنــتــرنــت الــتــى كانت  ــ ال
من السابعة إلــى العاشرة مساء قبل األزمــة، 

أصبحت تبدأ من الخامسة مساًء إلى الثامنة 
صباح اليوم التالى.

ــه أشــار مركز المعلومات  وفــى السياق ذات

نسبة الزيادة فى استخدام 
اإلنترنت المنزلى %87 

والزيادة فى استخدام 
الموبايل إنترنت %18

ودعــم اتــخــاذ الــقــرار التابع لمجلس الـــوزراء 
إلــى أن نسبة الــزيــادة فى استخدام االنترنت 
المنزلى وصلت إلــى 87 بالمئة، بينما بلغت 
نسبة الزيادة فى استخدام الموبايل انترنت 
18 بالمئة، كما ارتفع الضغط على استخدام 
االنــتــرنــت ليصل إلــى 15 ساعة يــومــيــاً، وإذا 
كانت األزمــة قد تفاقمت فى االسبوع الثانى 
مــن شهر أبــريــل الماضى فــإن مــعــدل تصفح 
االنترنت خالل هذا األسبوع زاد بنسبة 131 
بالمئة مقارنة باالسبوع الثانى من شهر مارس 
الــذى سبقه، وفــى ظل توقف حركة الطيران 
وتأخر استعادة العالقين فى الــخــارج قفزت 
معدالت استخدام المكالمات الدولية بنسبة 

15 بالمئة.
ــفــعــت مـــعـــدالت اســتــخــدام بعض  كــمــا ارت
التطبيقات التى تعتمد على طلب الوجبات 
ــخــدمــات عــن طــريــق الــتــوصــيــل للمنازل،  وال

ــروج واالخـــــتـــــالط وركـــــوب  ــ ــخـ ــ ــتـــالفـــى الـ لـ
المواصالت، ولهذا السبب ُسمح  للمطاعم 
بــأن تمارس نشاطها فقط فى إطــار خدمات 
التيك أواى  والديلفيرى، وتزايد اإلقبال على 
تحميل واستخدام« األبليكيشنز«، الخاصة 

بطلب السلع والــوجــبــات والمنتجات 
بــمــا فــيــهــا خــدمــات الــتــجــمــيــل فى 
المنازل، كما تزايد اإلقــبــال على 
تحميل الــمــنــصــات اإللــكــتــرونــيــة 
والمواقع والصفحات التى تعرض 
الــمــواد الدرامية والترفيهية من 
أفـــالم ومــســرحــيــات ومسلسالت 
وبرامج، رافعة شعار« خليك فى 
البيت وإحنا حنسليك«، وحتى 
المطربين لجأوا إلقامة الحفالت 

أون اليــن على منصات التواصل 
االجتماعى وقنوات اليوتيوب.

تحذيرات من الثغرات المتعددة التى تم اكتشافها فى التطبيقات

محاوالت التوسع فى عمليات القرصنة
عــلــى جـــانـــب آخــــر مــثــلــمــا كشفت 
الدراسة عن إيجابيات التحول الرقمى 
فى التعاطى مع الوباء الكورونى، تطرقت 
أيضاً إلــى سلبيات هــذا التحول، والتى 
تتلخص فى أنه كلما زادت استخدامات 
ــمــى ألى دولــــة وتــوســعــت  ــرق ــحــول ال ــت ال
فــى تقديم الــخــدمــات رقميا كلما زادت 

المخاطر التى تحيط باألمن السيبرانى.

ومــن هنا صـــدرت مــؤخــراً تقارير عن 
ــن الــســيــبــرانــى تــحــذر من  ــ شــركــات األم
الثغرات المتعددة التى تم اكتشافها فى 
التطبيقات، والــتــى تتيح للهاكرز سرقة 
كلمات الــمــرور الخاصة بنظام ويندوز، 
كما أن استخدام التكنولوجيا فى التعلم 
ــادة بصعوبة  والــعــمــل عــن بعد يقترن عـ
توفير بيئة آمــنــة لمنظومة االتــصــاالت 

واالنـــتـــرنـــت مـــع تـــزايـــد االعــتــمــاد على 
خدمات الفيديو كونفرانس.

وحــذرت الــدراســة من ظهور صفحات 
ــزورة تحمل شــعــار وزارة الداخلية أو  مـ
ــار كــاذبــة،  مجلس الـــــوزراء وتــنــشــر أخــب
ــد عــمــلــيــات القرصنة  ــزاي نــاهــيــك عــن ت
اإللكترونية وإرسال روابط تحمل ملفات 

ضارة عبر اإليميالت.

تستخدم فيها فيروسات الكمبيوتر واإلنترنت المعقدة

  إيمان بدر

طلعت
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تفاصيل خطة الجماعات المتطرفة 
الستخدام »الفضاء اإللكترونى« ضد مصر



  خالد عبدالرحمن

  هانى صيام

اإلخوان حاولوا فى الداخل والخارج نشر اليأس والشكوك فى قدرة مصر على النهوض من جديد

من عام العزلة... 
إلى قلب السياسة 

العالمية

السيسى هو الرئيس الوحيد فى العالم الذى دعا 
وشارك فى 28 قمة إقليمية وعالمية فى عام واحد 

نشاط مخطط، ورؤيـــة شاملة لسياسة خارجية متوازنة 
وضعت مصر فى مكانتها وأعــادت لها تأثيرها الذى شهدناه 
خــال أسبوعين، عندما أعلنت مصر عــن مــبــادرة سياسية 
شاملة لحل األزمة الليبية، ثم تصريحات للرئيس عبد الفتاح 
السيسى، معززة بقطاعات من جيش مصرى حديث متطور 
مسلح ومــدرب، بما أدى إلى تغيير كافة المعادالت اإلقليمية 
والدولية تجاه العديد من القضايا، وتحرك العالم على وقع 

الحركة المصرية.
)مصر دولــة مــعــزولــة... تــم تعليق عضويتها فــى االتحاد 
االفــريــقــى... ونظامها الجديد يجاهد لنيل اعــتــراف دول 
العالم... وفقدت حلفاءها الذين صدقوا األكاذيب وأوقفوا 

توريد االسلحة والمعدات والمساعدات(. 
هذه هى الصورة التى تحالف الجماعة اإلرهابية وحلفاؤها 
فى الــخــارج المال والجهد والــســاح واألرواح لترويجها عن 
مصر فى العالم، الذى لم يكن يدرك الكثير من دوله أن مصر 
ــودي: »أن تكون أو ال  كانت فــى عــام 2013 أمــام اختيار وجـ

تكون«، أمام خيار »الدولة« أو »الا دولة«.
لم يمر الكثير من الوقت حتى تغيرت هــذه الــصــورة، ألن 
الواقع قد تغير وبــدأت الحقيقة تتبدى تدريجيا، فقد كشف 
الصدى العالمى الــذى حظى به الخطاب التاريخى للرئيس 
عبد الفتاح السيسى فى الجمعية العامة لألمم المتحدة عام 
2014 استعادة مصر لمكانتها الدولية واالقليمية، والحترامها 
الطبيعى بين األمــم، ولدورها فى قلب التفاعات االقليمية 

والدولية.

شهور أخــرى.. أصبحت مصر عضواً غير دائم فى مجلس 
االمــن الدولى، ثم انتخب رئيسها رئيساً لاتحاد االفريقى. 
ثم شهور وسنوات، أصبحت مصر الرقم األهم فى السياسات 
الدولية واإلقليمية، ولعل األحــداث والوقائع األخيرة تؤكد ما 
حققته مصر فى هذا المجال. فالرئيس عبد الفتاح السيسى 

هو الرئيس الوحيد فى العالم الذى دعى وشارك فى 28 قمة 
اقليمية وعالمية فى عام واحد )يونيه 2019 – يونيه 2020( 

فى 4 قارات منها 6 قمم عن بعد بسبب جائحة كورونا.
شيدت مصر عاقات استراتيجية عميقة وشاملة مع مراكز 
القوى العالمية األربعة: الواليات المتحدة وروسيا والصين 

وأوروبـــا، واستعادت مكانتها فى أمتها وقارتها 
ومنطقتها، وأصبح رئيس مصر ضيفاً فى كل قمم 
العالم الكبرى: مجموعة السبع ومجموعة العشرين 

وغيرهما.
هذا التحول كان نتاج دبلوماسية رئاسية نشطة 
وواعــيــة لمكانة مصر ودورهـــا التاريخى، فقد قام 
الرئيس عبد الفتاح السيسى بعدد )115( زيــارة 
خارجية على مدى 6 سنوات زار فيها )46( دولة منها 
السعودية )12 زيارة( واثيوبيا )7( زيارات والسودان 
)6( زيـــارات والصين )6( وروســيــا )5( وأولــويــات 
المتحدة )8( منها 6 زيــارات لألمم المتحدة و)5( 

أللمانيا.
وجغرافياً زار الرئيس الــدول العربية )38( زيــارة 

وأفريقيا )29( وأوروبا )29( وآسيا )18( زيارة.
كما عقد الرئيس على أرض مصر )911( اجتماعاً مع 

قادة ومسئولين من مختلف دول العالم زاروا مصر.
ــة شــامــلــة لسياسة خارجية  ــ نــشــاط مــخــطــط، ورؤي
متوازنة وضعت مصر فى مكانتها وأعــادت لها تأثيرها 
الذى شهدناه خال أسبوعين، عندما أعلنت مصر عن 
مبادرة سياسية شاملة لحل األزمة الليبية، ثم تصريحات 
للرئيس عبد الفتاح السيسى، معززة بقطاعات من جيش 
مصرى حديث متطور مسلح ومدرب، بما أدى إلى تغيير 
كافة المعادالت اإلقليمية والدولية تجاه العديد من 

القضايا، وتحرك العالم على وقع الحركة المصرية.

حقائق الواقع... تكشف أكاذيب الجماعة اإلرهابية
قبل 7 سنوات وعقب نجاح ثورة شعبها فى 30 يونيو 2013، 

بدت مصر شبه دولة، تعانى االضطراب األمنى والفتنة 
الداخلية، الطائفية والسياسية، تقف على شفا االنهيار 
االقتصادى أو ربما فى قلبه، معزولة عن محيطها العربى 

ومحاصرة فى قارتها اإلفريقية وأواصر عالقاتها مقطوعة مع 
دول العالم.

وكان سعى أعداء ثورة الشعب المصرى العظيمة فى 30 يونيو 
2013 من داخل وخارج مصر حثيثًا لبث اليأس واإلحباط فى 
نفوس هذا الشعب الذى أثخنته جراح حقبة موروثة طويلة ثم 

3 سنوات من االضطرابات وعدم االستقرار األمنى واالقتصادى 
والسياسى، اختتمت باستيالء جماعة ارهابية على الحكم، لم 

توفر جهدًا بعد اإلطاحة بها فى محاوالت هز ثقة الشعب فى 
ذاته الحضارية، ودولته الضاربة فى عمق األرض والتاريخ، 

وقدرته المتوارثة على اإلنجاز وعبور المستحيل.
وتوالت الدعايات واإلشاعات والحمالت طوال هذه السنوات 

السبع، محاولة أن ترسم وتروج صورة لمصر غير التى هى عليها 
بالفعل، مضفية عليها كل السواد الذى تتمناه لها ولشعبها 
الجماعة اإلرهابية التى أطاح بها الشعب بثورته وحلفاؤها 

الخارجيين. إال أن مصر الحقيقية تبقى هى تلك التى تبدو عليها 
اليوم بعد 7 سنوات فى كل المجاالت والمحاور، فإلى أين وصلت 

اآلن وكيف تغيرت فى كافة المجاالت؟
هذه بعض الحقائق التى كشفتها دراسة مهمة أصدرتها مؤخرًا 

الهيئة العامة لالستعالمات بعنوان« حقائق الواقع... تهزم 
أباطيل الشر« والتى نستعرضها فى سياق هذا الملف.

كل مجموعة تتوىل أدوارا محددة تستهدف تنظيم التظاهرات وإثارة الشغب وقطع الطرق 

 سيد سعيد
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باألسماء: أردوغان يمنح قيادات اإلخوان 
»هويات مزورة« لتسهيل تحركهم عبر العالم

يسعى الرئيس التركى رجب طيب أردوغــان 
إلى مواصلة العبث باستخدام ورقة اإلخوان، كما 
يفعل النظام القطرى الذى يمول األطماع التركية 

اإلخوانية فى المنطقة.
فيما يحاول أردوغــان إقناع الــرأى العام التركى 
والمعارضين لعبثه بأنه يسعى إلــى فــرض أنقرة 
كاعب دولى مؤثر فى منطقة المتوسط، عبر تمويه 
الدعم السخى الذى يقدمه لإلخوان فى ليبيا، بمبرر 
خلق نفوذ تركى وسيطرة على مقدرات ليبيا، بواسطة 
اإلخوان المسلمين الذين يستخدمهم كأداة لمخططه.. 
ويمتد دعم أردوغان ليشمل اإلخوان فى سوريا ومصر 

وليبيا واليمن.
إال أن ازدواجية أردوغان أصبحت مكشوفة أمام الرأى 
العام التركى، فهو ال يسعى لتحقيق نفوذ لتركيا العلمانية، 
بل يخطط لبعث تركيا عثمانية مسنودة بمشاريع اإلخوان 
الذين تساقطوا مثل أوراق الخريف، وانهارت مشاريعهم 

التى ركزت على الوصول إلى الحكم بأى ثمن!
فى هــذا السياق كشفت دراســة أعدها مركز المزماة 
للدراسات بعنوان ) تركيا واإلخوان العرب.. تجنيس وتبادل 
ــان فى  منافع وأطــمــاع مشتركة( أن من أبــرز أدوات أردوغـ
المنطقة إخــوان مصر، إذ كان التلميذ الوفى لنهج اإلخــوان 
منذ سنوات شبابه، وظل خال السنوات الماضية يراهن على 
نشر الفوضى فى الشارع المصرى، منذ عزل اإلخوانى محمد 
مرسى، إثر ثورة شعبية عصفت باإلخوان، ورفضت هيمنتهم 

على الحكم فى مصر منذ 3 يوليو 2013.
السؤال الذى يفرض نفسه بعد تجارب وأحداث ومؤشرات 
إعامية وسياسية متراكمة، كيف يوظف أردوغـــان إخــوان 
مصر الهاربين فى تركيا لتحقيق مشروعه وخططه المتماهية 
مع مشروع الجماعة التوسعى فى الشرق األوســط ومنطقة 
المتوسط؟ وما العاقة التى تربط خايا ومجموعات اإلخوان 

العرب بأردوغان؟
وكشفت الدراسة أن عام مياد أردوغــان 1954م يوافق عام 
صدور القرار المصرى الثانى بحّل حركة اإلخــوان المسلمين، 
بعد تعرض الراحل جمال عبد الناصر لمحاولة اغتيال اُتهم 

اإلخــوان بتنفيذها.. مما يذكر بالتاريخ األســود لجماعة ترى أن 
مستقبلها وتمكينها من الحكم والسيطرة، ال يتحققان إال بالغدر 

والخيانة واالغتيال.
فى العام 1976م تم انتخاب أردوغــان رئيساً للمنظمة الشبابية 
لحزب السامة الوطنى بمنطقة بايوغلو التابعة لمدينة إسطنبول، 
والتى تعتبر فرعاً بمسمى مختلف لإلخوان المسلمين فى تركيا.. 
وفى ذلك العام تأكد تطور العاقة الدالة على إخوانية أردوغــان 
الفكرية واأليــديــولــوجــيــة، ومنذ ذلــك الــعــام، وحتى مــا قبل سنة 
واحدة من وصول أردوغان للسلطة، لم يقطع عاقته باإلخوان، بل 
دشنها بتوسيع قاعدة تلك العاقة باتخاذهم عصا غليظة لضرب 
الدول التى تتعارض مصالحها مع مصالح جماعته، التى تسيطر 

على الحكم حتى اآلن، رغــم االنشقاقات التى تظهر تآكل حزب 
المجموعة التى كان أردوغــان أحد أفرادها، لكنه بتسلطه خسر 
جميع من كانوا حوله، وال يــزال يخدع بعض أطياف المعارضة 
التركية، أو يواصل بث وترويج االعتقاد بأنه سوف يكسب المزيد 
من الوقت بحروب خارجية فى سوريا وليبيا، بمبرر تحقيق نفوذ 
تركى فى منطقة المتوسط، رغم أنه يهدف إلى تحقيق مشروع 
اإلخوان التوسعى فى الشرق األوسط، بعيداً عن طموحات الشارع 

التركى العلمانى ومصالح أطيافه المختلفة.
وكشفت الــدراســة أن مصر كانت وال تــزال مستهدفة بالعبث 
التركى واللعب على حبل اإلخـــوان. وكشفت تسجيات صوتية 
سّربها حسن أردوغان رئيس مكتب أردوغان مع القيادى اإلخوانى 

أســامــة ســيــد قــطــب، عــن دعـــم أنــقــرة لمخطط إســقــاط الــدولــة 
المصرية وإعادة اإلخوان المسلمين للمشهد السياسى فى مصر.. 
وذلك عقب إعان مجلس الوزراء المصرى المؤقت فى 25 ديسمبر 

2013م اعتبار جماعة اإلخوان »جماعة إرهابية«.
وقد تجلى دعم أنقرة لإلخوان كذلك بتنفيذ مقررات اجتماع 
موسع عقد لقيادات اإلخوان أطلق عليه »وثيقة األزمة«.. وتضمنت 
ــراج الجماعة مــن أزمتها وإعادتها  الوثيقة آلــيــات ووســائــل إخـ
للمشهد السياسى فى مصر.. وشملت عــدة بنود، منها تكثيف 
العمليات اإلرهــابــيــة، واســتــهــداف مؤسسات الــدولــة المصرية، 
وضــرب االقتصاد وزعزعة االستقرار، واستهداف كل من شارك 
فى ثورة 30 يونيو، سواء من العسكريين أو القضاة أو الشخصيات 
االجتماعية واإلعامية، وعلى مــدار 7 سنوات مضت اتضح بأن 
اليد اإلخوانية لتركيا كانت حاضرة بكثافة فى كافة العمليات 

اإلرهابية التى استهدفت مصر.
لقد فتح أردوغان باده الستضافة قيادات اإلخوان، حتى غدت 
أنقرة مجرد غرفة عمليات لنشر فكر اإلخوان المنسجم مع مشروع 

أنقرة التوسعى فى منطقة المتوسط.
إن إيــواء أنقرة لإلخوان الهاربين من مصر ومنحهم الجنسية 
التركية، مجرد قطرة تركية فى بحر من الدعم المادى واللوجستى 
والعسكرى المقدم للجماعة.. ومــا تــم كشفه حتى اآلن فضح 
عشرات القيادات اإلخوانية، التى منحتهم أنقرة هويات لتسهيل 

تحركهم عبر العالم.
ومن القيادات اإلخوانية التى تم منحها جوازات وهويات مزورة 
من قبل تركيا، مدحت حداد، رئيس الجماعة بتركيا، وتحول اسمه 
بعد تغيير هويته إلى »عبد الله تــرك«. وكذلك يحيى حامد عبد 
السميع وزيــر االستثمار فى حكومة محمد مرسى، وحصل على 

الجنسية التركية عام 2015.
وبحسب معلومات كشف عنها اإلعام المصرى فى وقت سابق، 
فقد أصبح اسم القيادى اإلخوانى أسامة محمد حسن بعد تغيير 
هويتهـ  »أســامــة جــاد أغــلــو«! أمــا محمد عبد العظيم البشاوى 
فيحمل هوية بإسم »مراد غول«، وأسماء أخرى وقيادات عملت فى 
مناصب تم منحها هويات وأسماء تركية للتمويه من أجل تسهيل 

الحركة والتخفى.
ــوان المسلمين منظمة  والــمــعــروف أن أردوغـــان ال يعتبر اإلخـ
إرهابية.. وطبقاً ألحد تصريحاته فإنهم فى نظرة منظمة فكرية، 
ويواصل حتى اآلن تجنيس أعضاء الجماعة داخــل تركيا، مقابل 

التوظيف المتبادل والمنافع المشتركة بين الطرفين.

يحيى حامد وزير االستثمار فى حكومة محمد مرسى وحصل على الجنسية التركية 
القيادى اإلخوانى أسامة محمد حسن أصبح اسمه بعد تغيير هويته ـ »أسامة جاد أغلو« 

تعطيل حركة 
المواصالت العامة 
والقيام بعمليات 

تخريبية ضد منشآت 
الدولة أبرز األهداف

أردوغان يواصل تجنيس أعضاء الجماعة مقابل التوظيف المتبادل والمنافع المشتركة بين الطرفين
خفايا دعم أنقرة لمخطط إسقاط الدولة المصرية وإعادة اإلخوان المسلمين للمشهد السياسى فى مصر

مدحت حداد رئيس الجماعة برتكيا تحول اسمه بعد تغيري هويته إىل »عبد اهلل ترك«

)Telegram( خفايا خطة »الجوكر« اإلخوانية لتشكيل مجموعات سرية مغلقة على تطبيق
كلما فشل تحرك إخوانى، سارعت بقايا قادة التنظيم 
ــى نسج مخطط جــديــد، لكنه ينتهى مثل  ــى إل اإلرهــاب
ــوان، ويــؤكــد  ــ المخططات الــســابــقــة بفضح نــوايــا اإلخـ
استحالة التعامل مع بقايا التنظيم فى المستقبل من 

منظور يختلف عن التعامل مع أى جماعة إرهابية.
أمــا التحرك اإلخــوانــى الجديد فــى مصر فإنه ال 
يختلف عن التحركات القديمة، باستثناء أنه هذه المرة 
يثير السخرية، وُيظهر عجز اإلخــوان وأنهم يعيشون 

فى عالم افتراضى بعيداً عن واقع مصر.
فــى هــذا اإلطـــار كشفت دراســـة بعنوان )مخطط 
»جــوكــر« جماعة اإلخـــوان اإلرهــابــيــة( أن مــا كشفت 
عنه أجهزة األمن المصرية مؤخراً يشير إلى محاولة 
اإلخــوان استدعاء الطبيعة اإلرهابية للتنظيم، مع 
مزجها بدراما سينمائية كارتونية، عبر استدعاء ما 
يعرف بشخصية »الجوكر«! فى داللة على أن زمام 
قيادة األجنحة اإلرهابية انفلت من أيدى الحرس 
القديم، وأصبح خيال المراهقين وعشاق أفام 
الشخصيات المريضة يتحكم بعملية التخطيط 
للتحركات اإلخوانية فى الداخل، فى مراهنة من 
قبل العناصر الهاربة فى تركيا على أن وسائل 
التواصل االجتماعى قد تحقق بعض خياالتهم 

اإلرهابية المريضة.
بيان وزارة الداخلية، أشار إلى قيام اإلخوان 

»باستحداث كيانات إلكترونية تحت مسمى )الحركة الشعبية 
– الجوكر(، تقوم على إنشاء صفحات إلكترونية مفتوحة على 
مواقع التواصل االجتماعى بهدف استقطاب وفــرز العناصر 
المتأثرة بتلك الــدعــوات، ثم ضمهم لمجموعات سرية مغلقة 
على تطبيق )Telegram( تتولى كــل منها أدواراً محددة 
تستهدف تنظيم الــتــظــاهــرات وإثـــارة الشغب وقــطــع الطرق 

وتعطيل حركة المواصات العامة والقيام بعمليات تخريبية 
ضد منشآت الدولة.

الــداخــلــيــة الــمــصــريــة أعــلــنــت كــذلــك فــى ســيــاق إحباطها 
ــى عــن ضبط طــائــرة دون طــيــار، وأجــهــزة  للمخطط اإلخــوان
كمبيوتر، وكاميرات تصوير، وهواتف محمولة مزودة بتطبيقات 
مؤمنة للتواصل مع القنوات الفضائية والمواقع اإللكترونية 

اإلخوانية.
من أبــرز المؤشرات التى يمكن استنتاجها، أن تركيا التى 
ــوان الهاربين  تستضيف أعــــداداً ال بــأس بها مــن أفـــراد اإلخـ
مــن مصر، قــررت التعامل معهم كمرتزقة، يجرى تحريكهم 
بالتوازى مع انهيار األطماع التركية للتدخل فى ليبيا، وتبدو 
هذه التحركات الفاشلة بمثابة رد تركى مفضوح على الرفض 
المصرى واإلقليمى والــدولــى التفاقية تركيا مــع ميليشيات 
طرابلس، بشأن الترسيم المزعوم للحدود البحرية بين ليبيا 
وتركيا، فى مسعى تركى لنهب غاز المتوسط، رغم أن الخريطة 
ال تثبت جغرافياً أن المسافة تبرر وجود حدود بحرية بين ليبيا 
وتركيا، كما أن عودة اإلعام القطرى إلى التطاول بكثافة على 
مصر، يكشف مدى جاهزية أذرع الدوحة اإلعامية لخدمة 

اإلخوان وتركيا، على حساب مصر.
فى المحصلة النهائية ال يبدو أن التحرك الفاشل لإلخوان 
منفصل عن رد الفعل التركى تجاه الرفض المصرى للدور 

التركى فى المشهد الليبى. 
خاصة أن مصر كانت حاضرة دبلوماسيا بقوة، واستطاعت 
اإلســهــام بقدر كبير فــى لفت أنــظــار األوروبــيــيــن إلــى خطورة 
التدخل التركى فــى ليبيا.. وكشفت الــدراســة أنــه عقب كل 
ــى، يتضح مــجــدداً، أن إشكالية اإلخـــوان فى  مخطط إخــوان
مصر وغيرها، تكمن فى أنهم نبتة معزولة عن المجتمع وعن 
األولويات التى تخص أفــراد األســرة المصرية والعربية.. فما 

يهم اإلخوان ال يتعدى تمكين جماعتهم وتثبيت هيمنتها.

أسرار إمبراطورية اإلخوان فى ألمانيا
أعــد المركز األوروبـــى لــدراســات مكافحة اإلرهــاب واالستخبارات، 
دراسة تحت عنوان »مخاطر إقامة مجتمعات موازية فى ألمانيا، مشروع 
اإلخوان المسلمين«، حيث ركزت الدراسة على مخاطر جماعة اإلخوان 
ــا فــى تقديم الــدعــم اللوجستى إلــى التنظيمات  فــى ألمانيا ودورهـ

المتطرفة ونشر الكراهية وبناء مجتمعات موازية.
وقالت الدراسة، إن جماعة اإلخــوان تسعى نحو توسيع الدعوة 
لتطبيق األفكار المتطرفة وتحقيق أهدافها بشكل منظم وخفى، 
حيث سلطت االســتــخــبــارات األلــمــانــيــة الــضــوء على مخاطر 
الجماعة فى أوروبا، وتمت مراقبة جماعة اإلخوان المسلمين 

فى ألمانيا باعتبارها مصدرَ خطر على الديمقراطية.
وتطرقت الدراسة، إلى أن الجماعة لم تتردد فى اإلعان 
ــى،  ــ عــن استراتيجيتها فــى »أســلــمــة الــمــجــتــمــع« األوروبـ
ومساعيها لهدم المجتمعات األوروبية من الداخل، لذا 
هى تعتبر وجــود أعضائها فى الغرب بحد ذاتــه يعتبر 

جهاد فى نظر الجماعة. 
ــذرت االســتــخــبــارات األلــمــانــيــة، مــن خطورة  وحـ
جــمــاعــة اإلخــــوان المسلمين، ويــكــمــن ذلـــك فى 
أعــضــائــهــا والمتعاطفين معها مــمــن حصلوا 
عــلــى تعليم جــيــد ويــشــغــلــون مــنــاصــب كبيرة 
ـــا،  ــّيً ــى ألــمــانــيــا ودولـ ولــهــم صـــات جــيــدة ف
وتــتــزايــد خطورتهم ربــمــا حتى أكــثــر من 
بقية التنظيمات المتطرفة، كونها تعيش 
وســط شرائح المجتمع، وتتسلل إلى 
مــؤســســات ألــمــانــيــة، باستخدامها 
واجهات عمل منها شركات تجارية 

ومنظمات ومجالس إسامية. 
ــذا الــســيــاق كشفت  ــى هـ ف
دراســــة أعــدتــهــا الباحثة 
أمــــيــــرة الـــشـــريـــف أن 
ــة عــمــل  ــ ــوع ــ ــم ــجــ ــ م

ZMD ومجموعة DİTİB التركية تعتبر واحــدة من أبــرز المجموعات التى 
تنشط تحتها اإلخوان، واستفاد اإلخوان فى السنوات األخيرة من موجة اللجوء 

الكبيرة التى وصلت إلى ألمانيا منذ عام 2015، لكسب المزيد من التعاطف.
ولفتت الدراسة، إلى تصريح بوركهارد فرايير، رئيس جهاز االستخبارات فى 
والية شمال الراين فيستفاليا، لوسائل اإلعام األلمانية، بأن الجمعية اإلسامية 

فى ألمانيا وشبكة المنظمات الناشطة تنشد، رغم 
االدعاءات الرافضة هدف إقامة دولة إسامية حتى 

فى ألمانيا.
 وحذر فرايير من أنه على المدى المتوسط قد 
يصدر من تأثير اإلخوان المسلمين خطر أكبر على 
الديمقراطية األلمانية مقارنة مع الوسط السلفى 
الراديكالى الذى يدعم أتباعه تنظيمات إرهابية مثل 

القاعدة أو داعش. 
ورغم نفى منظمة التجمع اإلسامى فى ألمانيا 
عاقتها باإلخوان، إال أن الصحفى أكسل شبيلكر، 
المتخصص فى شئون اإلرهاب، أشار إلى أن صفحة 
رئيس المنظمة، خالد سويد، على موقع التواصل 
ينشر عليها صـــورًا لشعار األصــابــع األربــعــة الــذى 

يستخدمه اإلخوان.
ــدراســة أن االســتــخــبــارات الداخلية  وكشفت ال
األلمانية، كشفت منذ عام 2014، الكثير عن عمل 
امبراطورية اإلخــوان فى ألمانيا، ورغم أن التقارير 
فــى الــبــدء كانت ســريــة، المعارضة السياسية فى 

البرلمان طلبت، الكشف عن هذه المعلومات التى تتضمنها تقارير االستخبارات 
فى سبيل أن يطلع المواطن األلمانى على حقائق التهديدات األمنية إلى ألمانيا.

وكتبت صحيفة فرانكفورت األلمانية مقااًل فى 15 يوليو 2019، تناوله أيضا 
موقع دوتش فيللة األلمانى يقول: إن اإلخوان يحاولون إظهار أنفسهم على أنهم 
)منفتحون على الديانات األخرى(، وهذا أحد األسباب التى ُيساء فيها فهم هذا 

التنظيم على أنه مسالم ومنفتح ما يمكِّنهم من كسب تأثير كبير فى المجتمع. 
وتطرقت الــدراســة، إلــى أن هناك عــدة منظمات متطرفة ترعاها جماعة 
اإلخوان اإلرهابية، منها المجلس األعلى للمسلمين فى ألمانيا والذى يعد مظلة 
أخرى كبيرة يمثل عدًدا من المساجد والجمعيات اإلسامية، والمركز تأسس 
عــام 1993 عــن طريق التجمع اإلســامــى فــى ألمانيا، وهــى واحـــدة مــن أقــدم 
المنظمات المسلمة فى ألمانيا، وتأسست عــام 1958، وتصنفها المخابرات 

الداخلية على أنها من أهم المنظمات التابعة لإلخوان، وأن أعضاءها يسعون 
»لتأسيس نظام إسامى فى المدى المتوسط«.

 وبحسب المخابرات، فإن التجمع اإلسامى فى ألمانيا يضم 1300 عضو، 
وهو ناشط فى أنحاء ألمانيا، ونسق نشاطات مع أكثر من 50 مسجًدا. ويرأس 
المجلس األعلى للمسلمين فى ألمانيا، أيمن مزيك، وهو يواجه اتهامات بأنه 

مقرَّب من اإلخوان.
وذكرت الدراسة أن هناك أيضا منظمة ميلى غوروش، والتى تعتبر واحدة من 
أكبر المنظمات اإلسامية فى ألمانيا، أسسها التركى نجم الدين أربكان فى 
ستينيات القرن الماضى وهى مجموعة متطرفة جًدا بحسب تقرير االستخبارات 
األلمانية التى تثار حولها العديد من إشارات االستفهام وتخضع لمراقبة أجهزة 
الــدولــة األلمانية ومتهمة بالترويج ألدبــيــات تدعم التطرف والتحريض على 

الكراهية والتمييز.
وفى سياق متصل، تشير الدراسة، إلى أن جماعة 
اإلخـــوان القادمين من سوريا تمركزت فى مدينة 
آخن فى مقاطعة نوردويستفالن شمال غرب ألمانيا 
عند الــحــدود الهولندية البلجيكية، أبــرز مقراتهم 
فى مدينة آخن هو مسجد بال، الذى يعتبر صرح 

ضخم فى المدينة.
 بينما اتخذت قيادات الجماعة من أصول مصرية 
مدينة ميونخ جنوب ألمانيا، وبحسب االستخبارات 
األلــمــانــيــة الــداخــلــيــة، فــإن التجمع اإلســامــى فى 
ألمانيا، مقره كولن، تحول إلــى المكتب الرئيسى 

ألنشطة اإلخوان المسلمين فى الباد.
وخلصت الــدراســة، بــأن أوروبــا تعتبر الحاضنة 
ــاذ اآلمــــن لــجــمــاعــة اإلخــــــوان المسلمين  ــمـ والـ
المحظورة، والتى نجحت بتأسيس شبكة عاقات 
من جنسيات مختلفة، تداخلت فيها المصاهرات 
السياسية بالعاقات الشخصية، وجمعتها الخطط 
ــا عبر  ــ ــداف، وامــتــدت نشاطاتها فــى أوروب ــ واألهـ
مــؤســســات ومــراكــز كــثــيــرة وحــصــلــت عــلــى الــدعــم 
من الــدول الداعمة للجماعة من التنظيم الدولى لإلخوان، وأن االستخبارات 
األلمانية ما زالت حتى اآلن تواجه تحدًيا، فى الحصول على وثائق وشواهد، من 
أجل وضع الجماعة على قوائم اإلرهاب، رغم تحذيراتها بأن الجماعة أخطر من 

تنظيم القاعدة وتنظيم داعش.

االستخبارات 
األلمانية تراقب 

الجماعة باعتبارها 
مصدرًا خطرًا 

على الديمقراطية
»اإلرهابية« تتسلل إلى 

مؤسسات باستخدامها 
واجهات عمل منها 

شركات تجارية ومنظمات 
ومجالس إسالمية

باألرقام

عالقات استراتيجية عميقة وشاملة مع مراكز القوى العالمية 
األربعة »الواليات المتحدة وروسيا والصين وأوروبا« 

السيسى زار الدول العربية )38( مرة وأفريقيا 
)29( وأوروبا )29( وآسيا )18( زيارة

الرئيس قام ب )115( زيارة خارجية على مدى 6 سنوات زار فيها )46( دولة 

االقتصاد والمجتمع: من االنهيار إلى االنبهار

وحدة مصر قدس أقداسها

الجماعة اإلرهابية وحلفاؤها قاموا باستهداف الكنائس 
لسنوات ومحاوالت يائسة الستهداف العقول

الجماعات تستخدم تشويه الفكر والدين لتجنيد العناصر اإلرهابية
اإلرهــاب كان أداة وســاح الجماعة االرهابية التى حاولت، بعد أن 
أسقطها الشعب بإرادته وسلميته، االستياء على مصر بالساح الذى 
هو األقــرب لتفكير مثل هــذه الجماعات التى تستخدم تشويه الفكر 
والدين لتجنيد العناصر اإلرهابية.. ساح خسيس استخدموه وراهنوا 
عليه، وحــاولــوا وأعــوانــهــم فــى الــداخــل والــخــارج وصــم مصر بوصمة 
اإلرهـــاب وتحويلها إلــى مستنقع لــإلرهــاب وعــدم االستقرار فى نظر 

العالم. استخدموا لهذا الهدف كل الوسائل 
لنشر االرهاب والرعب فى كل ربوع مصر، فى 
المدن والــصــحــارى، ضد الجيش والشرطة، 
ضــد الكنائس والمساجد والــمــتــاحــف، ضد 
المواطنين األبـــريـــاء، ضــد الــمــرافــق العامة 

ومنشآت وأعمدة الكهرباء.
أنفقوا المليارات وجندوا اآلالف، وطبقاً 
لدراسات مراكز للبحث مستقلة، فقد نفذوا 
)232( عــمــلــيــة إرهـــابـــيـــة فـــى مــصــر خــال 
الشهور الستة األخــيــرة من عــام 2013 قتلوا 
خالها 195 من الجيش والشرطة و802 من 
المواطنين المدنيين، وفى عام 2014 نفذوا 
182 عملية ارهابية خلفت 157 شهيداً من 

الجيش والشرطة و41 مدنياً.
وفى عام 2015 نفذوا 310 عمليات إرهابية أدت إلى استشهاد 178 
من الجيش والشرطة و318 مدنياً، ونفذوا 243 عملية ارهابية فى 
2016 خلفت 273 شهيداً من الجيش والشرطة و79 مدنياً، ونفذوا 
169 عملية ارهابية عام 2017 خلفت 185 شهيداً من الجيش والشرطة 
و144 مدنياً. ويأتى عام 2018 لتنخفض العمليات اإلرهابية إلى 45 

عملية إرهابية صاحبها انخفاض أعداد الضحايا بنسبة 90%.
وجــاء عام 2019 ليشهد انحسار اإلرهــاب فى بقاع جغرافية نائية 

محدودة فى شرق شمال سيناء وبعض المتسللين من الحدود الغربية 
الذين سرعان ما يتم القضاء عليهم.

وهكذا بفضل إرادة الشعب ووحدته ورفضه لإلرهاب فكراً وجماعة 
وتنظيماً وجرائم، تمكن الجيش والشرطة من توفير »األمن الكامل« 
فى كل ربوع مصر لشعبها وضيوفها وسياحها وكل من على أرضها، 
وأصبحت مصر وفــق المؤشرات الدولية تحتل فى عــام 2019 
المركز الثامن عالمياً فى األمن واألمان، وذلك مقارنة بالمركز 

الـ)16( عالمياً فى عام 2018، من بين 192 دولة فى العالم.
استقرار سياسى

ــاب وتحقيق االســتــقــرار  ــ ــتــوازى مــع مــواجــهــة االره ــال ب
األمنى، تم الشروع بعد ثورة 30 يونيو فى بناء مؤسسات 

مــعــبــرة عــن إرادة جــمــوع الــشــعــب، فــتــم وضـــع دســتــور 
مصرى من جانب نخبة تمثل بصدق مكونات الشعب، 
وحــظــى الــدســتــور بتأييد شعبى واســـع، وأجــريــت 
انتخابات رئاسية حــرة مرتين بحضور اإلعــام 

الدولى، وتم انتخاب برلمان جديد سيكمل دورته 
البرلمانية ويستعد النــتــخــابــات جــديــدة وتم 
استحداث مجلس الشيوخ وتثبيت حد أدنى 

لتمثيل الــمــرأة فــى البرلمان بنسبة 25% 
فــى تــعــديــات دســتــوريــة. وتــرســخــت فى 

مصر دولــة المؤسسات، التى أرادوهــا 
ــكــون خــاضــعــة لــمــكــتــب إرشـــاد  أن ت

ومجالس شورى لعصابات تكفيرية 
وتنظيمات وجماعات ال تؤمن 

ــاس بــفــكــرة الــوطــن  مــن األســ
ــك بالمؤسسية  ــال فــمــا ب

الحديثة.

وحــدة شعب مصر الواحد بعنصرية من المسلمين واألقباط هى من 
أقدس ما يعتز به شعبها على مر العصور.. وفى كل هذه العصور اعتقد 
األعداء واألشرار دائماً أن النيل من مصر يبدأ بإصابتها فى القلب منها: 

فى وحدة شعبها.
ــوان اإلرهــابــيــة، نــشــرت الفتنة الطائفية  وهــكــذا فعلت جماعة االخــ
وأحرقت وحلفاؤها فى أيام عشرات الكنائس، ومارسوا العنف واإلرهاب 
بحق المسيحيين والمسلمين أيضاً ممن يخالفونهم الــرأى أو الفكر أو 
يتمسكون بانتمائهم الوطنى.. وبدت مصر فى نهاية 2013 مثخنة بجراح 
تؤلم وحدتها وقلبها، ومثل هذه الجراح هى األصعب فى التداوى، وواصلت 
الجماعة اإلرهــابــيــة وحلفاؤها رغــم هــذا استهداف الكنائس لسنوات 

ومحاوالت يائسة الستهداف العقول.
ورغم صعوبة المهمة، إال أن دور الدولة والقيادة، قدم النموذج للشعب: 
فقد تم ترميم وإعادة بناء جميع الكنائس التى تم حرقها وهدمها.. وافتتح 
الرئيس عبد الفتاح السيسى وسط بهجة المايين أكبر كنيسة فى الشرق 
األوســط وأكبر مسجد فى العاصمة اإلداريــة الجديدة.. وعــادت المحبة 
بين الجميع وانهزم اإلرهاب ومحاوالت الفتنة، وأصبح المصريون آمنون 
فى مساجدهم وكنائسهم وفى بيوتهم ونفوسهم، أكثر رضا واطمئناناً فى 
هذا الشأن من أى وقت مضى فى مصر منذ نحو نصف قرن. واستمرت 
المعالجة الرشيدة لكل ما يتعلق بهذا الملف من خال توفيق أوضاع آالف 
المقرات الكنسية وإصدار قانون بناء وترميم الكنائس ليضفى الطمأنينة 
على رعاياها ولتصبح صفحات مصر فى كل التقارير الدولية هى صفحات 

إشادة بما حققته فى مجال المواطنة والمساواة.

كان أصعب ملفات وتحديات السنوات السبع هو ملف االقتصاد، 
وهو أخطر الملفات لتأثيره المباشر على حياة المواطنين، فا فرص 
عمل وال خدمات اجتماعية وال مرافق، وال جيش قوياً بدون اقتصاد 

قوى وناجح.
حاولوا فى الداخل والخارج نشر اليأس والشكوك فى قدرة مصر 
على النهوض من جديد، وقاموا بتأليب الدول والحكومات والمنظمات 
االقتصادية لامتناع عن مساعدة اقتصاد مصر »الميئوس منه« 

حسب مزاعمهم ودعاياتهم السوداء.
كانت »القيامة« من ذلك الواقع تحتاج إلى معجزة بعد ما تراجعت 
كل جوانب الحياة االقتصادية. ولكن كان إلرادة الشعب رأى آخر، فقد 
بدأت عودة الثقة فى النفس وفى قدرة الشعب والدولة على االنجاز 
بمشروع قناة السويس الجديدة، الــذى كان رمــزاً للقدرة على عبور 

الصعاب، وابتداع الحلول والمنجزات.
وبعد سنوات قليلة، تبدلت الصورة: فبعد نسب نمو متدنية كانت 
فى حقيقتها نمواً سالباً )انكماشاً(، حققت مصر معدالت متزايدة من 
النمو وصل لما يقرب من %6 قبل تأثيرات جائحة كورونا الحالية، وتم 
إعادة تكوين االحتياطى النقدى وانخفضت نسبة البطالة من 13.4% 
إلى %7.5 عام 2019، وهوت معدالت التضخم مما يزيد عن %30 إلى 
نحو %5 فى عام 2020، لقد قدمت مصر للعالم نموذجاً مبهراً فى 

اإلصاح االقتصادى والقدرة على االنجاز.
ففى مجال التنمية العمرانية، تمت إعادة إنشاء البنية األساسية 
فى مجاالت الطرق ومياه الشرب والصرف الصحى وغيرها، وتحولت 
الباد إلى ورشة بناء كبرى من العلمين غرباً إلى أسوان جنوباً، وسيناء 
والجالة شرقاً، فى سلسلة من مدن الجيل الرابع التى تأتى على 
رأسها العاصمة الجديدة، مع تطوير مستمر للبنية التحتية فى كافة 
مدن وقــرى مصر، لعل أكثرها إثــارة لتقدير العالم هو توفير خدمة 
الصرف الصحى لنحو %40 من قرى مصر مقابل %11 فقط فى عام 

.2014

وفى مجال االسكان استطاع المشروع القومى لإلسكان أن يوفر 
مئات اآلالف من الوحدات السكنية لكل المستويات االجتماعية من 
الشعب، واقتحمت الدولة بجدية غير مسبوقة مشكلة العشوائيات 

وتغيرت حياة المايين من أبناء الشعب فى سنوات قليلة.
وفى مجال الكهرباء رصدت الدولة 614 مليار جنيه على مدى )6( 
سنوات حولت مصر من دولــة تعانى مشكلة فى الكهرباء إلــى دولة 
مصدره للكهرباء والطاقة، بعدما تضاعفت قدراتها فى هذا المجال 

بإضافة 28 ألف ميجاوات كهرباء.
وفــى مجال الطرق، شرايين التنمية، أطلق الرئيس عبد الفتاح 
السيسى فى يونيه 2014 المشروع القومى للطرق بتنفيذ 39 طريقاً 
بإجمالى 4400 كم يتم تنفيذ مراحلها بمعدالت إنجاز قفزت بترتيب 
مصر فى جودة الطرق عالمياً )90( مركزاً فى 6 أعــوام من المرتبة 

113 لتصل إلى المرتبة 28 على مستوى العالم.
وأنقذت الطرق الحديثة حياة اآلالف من المصريين حيث تراجعت 

أعداد الوفيات فى حوادث الطرق بنسبة 50%.
ــرز مــجــاالت فـــرص العمل  ــ ــتــاجــيــة، أب ــى مــجــال التنمية اإلن وفـ
المستدامة، كانت الزراعة فى المقدمة بمشروع استصاح وزراعة 
1.5 مليون فدان، ثم مشروعات الزراعات المحمية الستصاح أمثل 
للمياه وكذلك مشروعات االستزراع السمكى التى ساهمت فى سد 
الفجوة الغذائية فى هذا المجال.. فضاً عن مئات المشرعات إلعادة 

استخدام مياه الصرف الزراعى وتحلية مياه البحر.
وفى الصناعة تم إنشاء المناطق الصناعية المتخصصة، ومنها 
منطقة الروبيكى لصناعات الجلود، ومدينة األثـــاث فــى دمياط، 
وتطوير مشروعات الغزل والنسيج ومشروعات صناعة السيارات 

وغيرها.
وفى مجال البترول والغاز، ودعت مصر سنوات الجمود والديون 
لــشــركــات الــطــاقــة العالمية إلــى انــطــاقــة كبيرة فــى االستكشاف 
والصناعات التى أثمرت عن اكتشافات تاريخية حولت مصر من دولة 

مستوردة للغاز الطبيعى إلى دولة مصدرة للغاز ومحور عالمى 
لتجارة الغاز.

فى الوقت نفسه بدأت المنطقة االقتصادية لقناة السويس 
بشائر استثماراتها وانتاجها لتوفير فرص العمل ألبناء الشعب 

وإضافة المزيد من القوة لاقتصاد المصرى.
أمــا التنمية االجتماعية فهى الملف األكــثــر إنسانية فى 
التطور االقتصادى الناجح فى مصر بهدف تطوير وتحسين 
حياة المواطنين والخدمات األساسية المقدمة لهم، وكذلك 
مساعدة الفئات محدودة الدخل على تحمل تبعات اإلصاح 

االقتصادى.
فــى هــذا اإلطـــار كانت مشروعات االســكــان االجتماعى 
محدود التكاليف وتطوير العشوائيات وتطوير منظومة 
الخبز ورفع الحد األدنــى لألجور وابتكار منظومة جديدة 
للدعم النقدى شملت مشروعات تكافل وكــرامــة وحياة 

كريمة وغيرها.
أمــا أهــم مجالين فــى التنمية االجتماعية، فأولهما 
ملف الصحة حيث أطلقت مبادرة »100 مليون صحة« 
بمراحلها وأهدافها المتواصلة وقامت بأكبر مسح طبى 
ــراد الشعب، ثم مــبــادرة القضاء  شامل فى العالم ألف
على قوائم االنتظار للعمليات الجراحية وصــوالً إلى 
مشروع التأمين الطبى الشامل الذى بدأ بالفعل أولى 

خطواته.
الــمــجــال الــثــانــى هــو ملف التعليم بكل مراحله 
ومستوياته، والذى يشهد أجرأ وأعمق تطوير وتغيير 
ــه وتأهيل المبانى  ــ فــى أنظمته ومناهجه وأدوات
والمعلمين منذ بدء التعليم الحديث فى مصر فى 
القرن 19، فى ثــورة حقيقية ستنقل مصر إلى 

قلب عصر العلوم والتكنولوجيا الحديثة.

قيادات الجماعة اإلرهابية قاموا بتأليب 
الدول والحكومات والمنظمات االقتصادية 

لالمتناع عن مساعدة اقتصاد مصر 

مصر تحتل المركز 
الثامن عالميًا فى 
األمن واألمان من 

 بين 192 دولة
فى العالم

من اإلرهاب لواحة لألمن والسالم



بعد أن نجح الشعب المصرى من خالل ثورة 30 يونيو 
فى استئصال خاليا اإلخـــوان السرطانية من الجسد 
المصرى، أكــد بعض المحللون أن هــذه الخاليا قــادرة 
على التحور وتغيير شكلها وإعادة الظهور بشكل جديد، 
رأى البعض أن هذا الشكل هو التيار السلفى، فيما يرى 
آخرون أن التيار السلفى كان موجود بالفعل وتحالف مع 

اإلخــوان إبــان إنتخابات الرئاسة فى 2012، 
ولكنه قفز من المركب وأرســل أحــد ممثليه 
ليجلس خــالل إلقاء الفريق أول عبدالفتاح 
ــوان فــى 3 يوليو،  السيسى لبيان عــزل اإلخـ
وبذلك باع السلف حلفائهم اإلخــوان، مقابل 
البقاء فى المشهد واالحتفاظ بمكان لهم على 
خريطة دولــة 30 يونيو الجديدة، التى أعلن 
السيسى صراًحة منذ أن كان مرشًحا رئاسًيا 

إنه ال مكان لإلخوان فى نظامه.
وفى هذا السياق يؤكد الخبراء فى شئون 
الجماعات المتأسلمة أن التيار السلفى أشد 
خــطــورة مــن اإلخــــوان، وأنـــه اخــتــرق جماعة 
اإلخـــــوان نفسها وســيــطــر عليها فظهرت 
شــخــصــيــات قــيــاديــة إخـــوانـــيـــة مــتــأســلــفــة، 
تميل للفكر السلفى الــوهــابــى المتشدد، 
وفى مقدمتهم خيرت الشاطر النائب األول 
لمرشد الجماعة ورجلها القوى، ومن ثم لم 
يكن غريباً أن ينضم بعض أعــضــاء جماعة 
اإلخــوان وحــزب الحرية والعدالة إلــى التيار 
السلفى، الــذى كان قد أعلن عن نفسه بقوة 

فى أعقاب ثورة 25 يناير 2011، علماً بأنه كان موجوداً 
قبلها بسنوات ولكن كان وجوده قاصرا على محافظات 
معينة فى مقدمتها اإلسكندرية والمنيا، وكان نشاطه فى 

البداية قاصًرا على الدور الدينى الدعوى.
وألن هــؤالء يجيدون استغالل األزمـــات فقد أجــادوا 
مخاطبة حالة البؤس واليأس التى تفشت فى المجتمع 

المصرى فى أواخر عهد الرئيس األسبق حسنى مبارك، 
ــفــاع مــعــدالت انــتــشــار الفقر والــجــهــل والــمــرض  مــع ارت
والفساد، فبدأت الجماعات السلفية تتحول إلى الدور 
ــمــدارس  الــخــدمــى والــخــيــرى لتنشأ المستشفيات وال
ــدروس الخصوصية وأيضاً  وريــاض األطفال ومراكز ال
الجمعيات الخيرية التى توزع المعونات النقدية والعينية 
على األرامل واأليتام، وكلما طالت طوابير الواقفين أمام 
كراتين السلع التموينية وأكياس اللحوم وشنط رمضان 
والمدارس، سرعان ما تتحول إلى طوابير أخرى واقفة 
أمــام صناديق االنتخابات البرلمانية والرئاسية فى 

أعقاب سقوط نظام مبارك.
وإذا كان وعى الشعب المصرى قد أسقط 
جماعة اإلخــوان اإلرهابية فى ثورة 30 يونيو 
ولكن طبيعته التى تميل للتدين والعبادة منذ 
عهد الفراعنة، أفقدته القدرة على أن يلفظ 
هذه التيارات نهائياً وأدى ارتفاع نسبة األمية 
خــاصــة الثقافية إلــى عــدم جـــرأة المجتمع 
والدولة على اتخاذ خطوات جــادة فى اتجاه 
فصل الدين عن السياسة، بل وبدأ السلفيين 
ــوالء لنظام 30 يونيو ويــتــبــرأون  يــظــهــرون الـ
من اإلخــوان أحياناً ويقدموا أنفسهم كبديل 

لإلخوان أكثر تشددا فى أحيان أخرى.
وانعكست هــذه الــمــواءمــات على مشاركة 
السلفيين فى كتابة الدستور الحالى، دستور 
عمرو موسى 2014، ثم إقرار موافقتهم على 
تعديالته لتمديد فترة الرئاسة للرئيس عبد 
الفتاح السيسى، وبالرغم من أن الدستور ذاته 
ينص على حظر األحزاب الدينية وحلها وعدم 
السماح لها بخوض االنتخابات، ولكن بقى 
حزب النور الذراع السياسية لجمعية الدعوة 
السلفية، وله فى البرلمان الحالى حوالى عشرة نواب، 
كما ظلت قــيــادات هــذا التيار وأبــرزهــم ياسر برهامى 
ينشرون الفتاوى التكفيرية، وال تملك الدولة ممثلة فى 
وزارة األوقـــاف إال منعه من الصعود لمنبر المسجد، 
ــع انــتــشــارا على منصات اإلنترنت  ليجد منبره األوسـ

ومواقع التواصل االجتماعى.

التيار السلفى أشد خطورة من اإلخوان واستطاع أن يخرتق الجماعة نفسها عن طريق خريت الشاطر
  ايمان بدر

عادوا إلى المشهد 
عن طريق المتاجرة 

بأزمة فيروس 
كورونا ويستعدون 
لخوض االنتخابات 
البرلمانية القادمة

على طريقة معتز مطر وثورة البلكونة

تفاصيل محاوالت استعراض عضالت 
حزب النور قبيل انتهاء الدورة البرلمانية

ــاســة  ــســي اســـــتـــــمـــــرارًا ل
الــمــتــاجــرة بـــاألزمـــات وخلط 
الــديــن بالعلم بــل واستعراض 
العضالت إلعالن تحدى الدولة، 
ــروس كـــورونـــا  ــيـ ــع انـــتـــشـــار فـ ــ وم
المستجد، وتحول األمــر إلــى وبــاء، 
دفــع المؤسسات الدينية للدولة إلى 
منع صالة الجمعة فى المساجد وإغالق 
ــوة بالمملكة  المساجد لفترة مؤقتة أسـ
العربية الــســعــوديــة الــتــى أغلقت الحرمين 
الشريفين، وإذا بــأحــد شــيــوخ السلفية يدعو 
الناس إلى النزول والصالة فى المساجد ضاربًا 
عــرض الحائط بالقرار الحكومة، وعلى ما يبدو 
تعرض هــذا الشيخ إلــى ضغوط معينة دفعته إلى 

التراجع عن فتواه.
ولم يتوقف األمر عند حالة هذا الشيخ بل دعا سلفيو 
اإلسكندرية جموع المواطنين إلى النزول إلى الشوارع بعد 
منتصف الليل والدعاء على الفيروس بصوت مرتفع، وهم 
بالطبع ال يريدون أن يسمعوا صوتهم لله، ألنــه سبحانه 
وتعالى سميع قريب مجيب للدعوات، ولكن الهدف هو 
استعراض العضالت أمام الحكومة التى دللت هذا التيار 

وتركته يقيم حــزب سياسى على أســاس طائفى، ولــم يتم 
حله رغم نص الدستور الحالى على ذلك صراحةً، ومازال 
لهذا الحزب أكثر من 10 نواب فى مجلس النواب الحالى، 
ومــع اقــتــراب انتهاء الـــدورة البرلمانية وعــقــد انتخابات 
برلمانية جديدة، باإلضافة إلى إنتخابات مجلس الشيوخ 
الذى سيكون بدياًل لمجلس الشورى، من الطبيعى أن يدعو 
التيار السلفى أنــصــاره والمؤمنين بــأفــكــاره، إلــى المزيد 
من الفاعليات المتوقعة خالل الفترة المقبلة، على غرار 
ما فعلوه مع بدأ ظهور فيروس كورونا فى مصر، وقبل أن 
تفرض الدولة حظر التجول، أو باألدق قبل أن يتم إجبارها 
على إتخاذ قــرار الحظر الــذى عانى منه الجميع، ولم يكن 
هذا القرار ببعيد عن دعوة من قيادات السلفية ألنصارهم 
أن ينزلوا إلى الشوارع ويتحدوا الدولة، ويقوموا بطقوس 
أشبه بطقوس الشيعة فى إيران حين نزلوا للشوارع ومعهم 
أجهزة الموبايالت لالتصال بسيدنا اإلمام الحسين – رضى 
الله عنه، وقالوا ال مانع من أن ننشر فيروس كورونا ألنه 
يعجل بظهور المهدى المنتظر، وكانت النتيجة تفاقم األزمة 
واالرتفاع الجنونى فى أعــداد المصابين والوفيات وسرعة 
انتشار الفيروس فى إيران، دون ظهور هذا المهدى المنتظر.
وبــالــرغــم مــن أن السلفيين والشيعة يكفرون بعضهم 
البعض ولكن طقوسهم تبدو متشابهة فى أحيان كثيرة، 

علماً بأنه لــوال الدعوة غير المسئولة التى تبناها التيار 
السلفى فى اإلسكندرية فى أواخــر شهر مارس الماضى، 
ــرار فــرض حظر  لما اضــطــرت الحكومة إلــى إصـــدار قـ
التجول، ليدفع الشعب بأكمله، بل ويدفع اقتصاد الوطن 
فــاتــورة تصرف هــذه القلة غير المسئولة، والتى تستغل 
الدين لخدمة أغراضها التى تصل إلى التآمر على الدولة 
ذاتها ونشر وبــاء قــادر على اإلطاحة ليس فقط بالنظام 

الحاكم ولكن بالشعب بأكمله.
ولما ال إذا كانت دعوتهم المواطنين إلى النزول للشوارع 
والخروج إلى الشرفات والبلكونات للصراخ فى وقت واحد، 
ما هو إال تقليد أعمى لدعوات اإلعالمى اإلرهــابــى معتز 
مطر الخبيثة مــن تركيا، حين دعــا إلــى أن يقوم الشعب 
بفعاليات ثورية مزعومة للتعبير عن موقف سياسى معارض 
للدولة، وحين خرج بعض البسطاء للدعاء على الوباء من 
بلكونات المنازل، تاجرت صفحات ومواقع وقنوات اإلخوان 
بهذه الصور والفيديوهات ليصوروا األمــر على أنــه ثورة 

غضب ضد النظام ودعاء عليه.
ليبقى السؤال هو إلى أى مدى مازال هؤالء المتأسلمين 
قادرين على تحريك الشارع وكيف ينظر إليهم رجل الشارع، 
وهــل مــازالــت جــمــوع المصريين تنظر إلــى المتأسلفين 

باعتبارهم ناس متدينين وطيبين.

قنوات اإلخوان تتاجر 
بفاعليات السلفيين 
كلما دعوا أنصارهم 

إلى النزول للشارع

51% عرفوهم من القنوات الفضائية و47% من »السوشيال ميديا« 
ونسبة ضئيلة تعاملت معهم بشكل مباشر

بسبب النشاط المجتمعى والخدمى

متهمون بالتشدد والمقامرة

كيف استطاع السلفيين اختراق المجتمع؟!!

جماعات سياسية تستغل الدين 
لخدمة أغراضها السلطوية

حول أسباب الصورة اإليجابية للتيارات السلفية لدى نسبة ليست بالقليلة 
من المصريين، أشــارت الــدراســة إلــى أن 46 بالمئة من عينة البحث أكــدوا 
على أن تلك الصورة تكونت لديهم بسبب النشاط المجتمعى الــذى تمارسه 
غالبية الجمعيات المتأسلمة، ذات الصبغة الخيرية، فيما ذهب 40 بالمئة من 
المبحوثين إلى أن االنطباع اإليجابى يرجع إلى أن السلفيين يتمسكون بالخلفية 

الدينية فى توجهاتهم السياسية.
وفى سياق متصل قال آخرون أن التراث العلمى للمرجعيات السلفية يتسم 
بالقوة والتوثيق، أما النسبة األقل والتى جاءت فى المرتبة األخيرة فتبنت وجهة 

نظر تتلخص فى أن السلفيين لديهم تدين حقيقى، ومصداقية فى الخطاب.

لم تكن كل االنطباعات عن الجماعات السلفية انطباعات إيجابية، ولكن 
كانت هناك العديد من الصور السلبية التى قدمتها هذه الصفحات عن التيار 
السلفى، وفى مقدمة الصفات السلبية التى أشــار إليها بعض المبحوثين أن 
السلفيين جماعات سياسية تستخدم الدين لخدمة أغراض سلطوية، ناهيك عن 

وصفهم بالتشدد والمقامرة، بهدف الوصول إلى أهداف معينة.
فيما رأى آخرون على عكس ما يشاع عن أهمية دروهم الخدمى، أنه ليس لهم 
نشاط مجتمعى، فى العديد من المناطق، بينما يقتصر تواجدهم ونشاطهم على 

دوائر معينة، ويتضح ذلك من خريطة التصويت االنتخابى لصالح مرشحيهم.
وبشكل عام تبنى أصحاب االنطباع السلبى عن السلفيين فكرة افتقادهم 
للمصداقية فى طرح القضايا حتى الدينية، وعدم مواكبة التراث العلمى لديهم 
لظروف ومتغيرات العصر، ناهيك عن ضعف توجههم السياسى الذى يصفه 

غالبية خبراء السياسة المتخصصين بأنه توجه محدود وغير فعال.

دائما ما يؤكد قيادات التيار السلفى فى تصريحاتهم اإلعالمية 
على أن الناس سمعوا عن السلفيين ولم يسمعوا منهم، تلك الحقيقة 
أثبتتها دراســـة بحثية صــدرت تحت عــنــوان »اتــجــاهــات الجمهور 
المصرى نحو السلفيين«، أعدها الباحثين دكتور شريف درويش 

اللبان والدكتور محمد عبد السالم أبو المعاطى،
وفى سياق الدراسة أوضــح الباحثان أن تلك التيارات أصبحت 

العباً أساسيا على الخريطة السياسية المصرية، وفيما 
يتعلق بمصادر معلومات الناس عن السلفيين رصدت 
الدراسة عينات بحثية كشفت عن ترتيب وسائل اإلعالم 
الحديثة من حيث قدرتها على تعريف الجمهور بالتيار 
السلفى وأفــكــاره، ووفقاً لهذا البحث جــاءت القنوات 
التلفزيونية الفضائية على رأس قائمة هذه المصادر، 
حيث أكد 51.5 بالمئة من المبحوثين على أنهم تعرفوا 
على التيارات السلفية من خالل البرامج الفضائية، 
وفى المركز الثانى جاءت مواقع التواصل االجتماعى 
بنسبة 47.5 بالمئة، وتلتها الصحف الورقية بنسبة 
26 بالمئة، أما 14 بالمئة من عينة البحث فأكدوا أنه 
ال يــوجــد مــصــدر مــحــدد تعرفوا مــن خــاللــه على تلك 
التيارات، وأخيراً وبنسبة ضئيلة جاء لقاء الناس مع 
شخصيات مــن السلفيين أنفسهم والسماع منهم أو 
السماع من الجيران عنهم بشكل مباشر، وهو ما يؤكد 
على فكرة أن الناس الذين سمعوا عن السلفيين أكثر 

من الذين سمعوا منهم وتعاملوا معهم.
وانتقلت الورقة البحثية من التعرف على السلفيين إلى متابعة 
أخبارهم وصفحاتهم، حيث بلغت نسبة متابعة الصفحات التى 
تتحدث عن السلفيين 49 بالمئة، والغريب أن الصفحات الخاصة 
بالسلفيين أنفسهم لم تــأت فى المركز األول، بل احتلت المرتبة 
الثانية بنسبة 42 بالمئة، أمــا عــن الجمهور الـــذى يتابع أخبار 

السلفيين من خالل الصفحات العامة فلم تتجاوز نسبته 15 بالمئة 
فقط من األشخاص المبحوثين.

وتطرق الباحثان إلى أسماء بعض الصفحات على وجه التحديد، 
ــن« هــى األكــثــر متابعة ضمن  حيث جــاءت صفحة »إســـالم أون الي
صفحات الفيس بوك، بنسبة 49.6 بالمئة، أما المفاجأة فتكمن فى 
أن تلك الصفحة اسالمية ولكنها ليست تابعة للتيار السلفى نفسه، 
وبالرغم من أن حزب النور الذراع السياسى للدعوة 
السلفية يقدم نفسه بوصفه الكيان السلفى األكثر 
تواجد بين الناس، ولكن صفحته على موقع فيس 
بوك جاءت فى المركز الثانى بنسبة 41.9 بالمئة، 
حيث وصفتها الدراسة بأنها إحدى أهم الصفحات 

التى تخدم تيار اإلسالم السياسى السلفى.
وفى المرتبة الثالثة تأتى صفحة »أنــا سلفى« 
بنسبة 17.8 بالمئة وتلتها فى المرتبة األخيرة 
صفحة »صوت السلفى« بنسبة حوالى 13 بالمئة، 
علماً بأن تلك الصفحة هى صفحة دينية دعوية 

ليس لها أى توجه سياسى.
وعــلــى خلفية ذلـــك تــبــرز عــالمــات استفهام 
حــول مــدى إيجابية الــصــورة الــتــى تكونت لدى 
الجمهور وحقيقة انــطــبــاعــات الــنــاس عــن هذه 
التيارات، وكيف تمكنت وسائل اإلعالم والتواصل 
االجتماعى من تقديم صورة واقعية عن الحركات 
السلفية، وأجــاب المبحوثين وعددهم 129 عن 
هذه التساؤالت موضحين أن الصورة التى تكونت لديهم بدت 
إيجابية بنسبة 70 بالمئة، ولكن تبدو هذه النسبة غير حيادية 
فى ضوء تشديد الدراسة ذاتها على أن غالبية من أجابوا على 
هذا السؤال من المنتمين لتيارات دينية أو ليس لهم انتماءات 

سياسية من األساس.

الناس 
سمعوا عن 

السلفيين 
ولم يسمعوا 

منهم
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قبول دفعة جديدة بالكليات والمعاهد العسكرية
تــبــدأ الكليات والمعاهد العسكرية قــبــول دفعة 
جــديــدة بالكليات والمعاهد العسكرية وخريجى 
الجامعات الحكومية والجامعات الخاصة من حملة 

المؤهالت العليا.
ــدء سحب الملفات مــن المكتب  ــن الــمــقــرر ب  وم
الرئيسى بالكلية الحربية بمصر الجديدة )فقط( 
اعــتــبــاراً مــن يــوم السبت 18/ 7/ 2020، ونــظــراً 
للظروف الراهنة التى تمر بها البالد وحرصاً على 
سالمة المتقدمين لاللتحاق بالكليات العسكرية 
والمعهد الفنى للقوات المسلحة ومنعأ لالنتشار 
فيروس كورونا تم تسجيل البيانات اإلبتدائية على 
الصفحة الرئيسية لموقع مكتب تنسيق القبول 
بالكليات العسكرية والمعهد الفنى للقوات المسلحة 
على اإلنترنت )tansiq.mod.gov.eg( اعتباراً 
مــن يــوم السبت الــمــاضــى 11/ 7/ 2020 وسيتم 
تحديد ميعاد الحضور لسحب الملفات إلكترونيا 
وذلك لتقليل كثافة الحضور فى اليوم الواحد، كما 
سيتم إجــراء اختبار السمات الشخصية والقدرات 
الذهنية فى نفس يــوم سحب الملف وذلــك بغرض 

تقليل عدد مرات تردد الطالب لصالح االختبارات.
كان الفريق أول/ محمد زكى القائد العام للقوات 
المسلحة وزير الدفاع واإلنتاج الحربى على اإلعالن 
عن قبول دفعة جديدة لاللتحاق بالكليات والمعاهد 
العسكرية من حملة الثانوية العامة والثانوية األزهرية 
والــشــهــادات المعادلة وحملة الــشــهــادات الثانوية 
الصناعية ومــا يعادلها، ومــن خريجى الجامعات 
الحكومية والجامعات الخاصة لصالح الكلية الحربية 
للعمل )ضباط محاربين( ولصالح الكلية البحرية 
)ضباط بحريين(، جــاء ذلــك خــالل إعــالن اللواء/ 
أشرف سالم زاهر مدير الكلية الحربية مدير مكتب 
تنسيق القبول بالكليات والمعاهد العسكرية والذى 

أشار فيه إلى الشروط الخاصة للقبول كاآلتى:

الكلية الــحــربــيــة: تقبل الحاصلين على شهادة 
الثانوية العامة واألزهــريــة والــشــهــادات المعادلة 
بقسميها العلمى واألدبـــى، وأال يزيد السن فى 1/ 
11/ 2020 على 21 سنة، وأن تكون النسبة المئوية 

للمجموع %70 فأكثر.
الكلية الــبــحــريــة: تقبل الحاصلين على شهادة 
الثانوية العامة القسم العلمى شعبتى ) الرياضيات 
– العلوم ( وكذلك الحاصلين على الشهادة الثانوية 
األزهرية والشهادات المعادلة من القسم العلمى وأال 
يزيد السن فى 1/ 11/ 2020 على 21 سنة، وأن 
تكون النسبة المئوية للمجموع %70 فأكثر، وأن يجيد 

الطالب ) السباحة (.
الكلية الجوية: تقبل الحاصلين على شهادة الثانوية 
ــة والــشــهــادات المعادلة بقسميها  العامة واألزهــري

العلمى واألدبــى، وأال يزيد السن فى 1/ 11/ 2020 
على 21 سنة، وأن تكون النسبة المئوية للمجموع 

%65 فأكثر.
الكلية الفنية العسكرية: تقبل الحاصلين على 
شــهــادة الــثــانــويــة الــعــامــة الــقــســم الــعــلــمــى )شعبة 
الرياضيات( فقط وكذلك الحاصلين على شهادة 
الثانوية األزهرية )علمى( والشهادات المعادلة من 
القسم العلمى، وأال يزيد السن فى 1/ 11/ 2020 
على 21 سنة وأن تكون النسبة المئوية للمجموع 92% 

فأكثر.
كلية الدفاع الجوى: تقبل الحاصلين على شهادة 
الثانوية العامة القسم العلمى )شعبة الرياضيات( 
فقط وكذلك الحاصلين على شهادة الثانوية األزهرية 
والــشــهــادات الــمــعــادلــة مــن القسم العلمى بشرط 

أن يــكــون الطالب قــد تحصل فــى مــادتــى الفيزياء 
والرياضيات على %70 فأكثر، وأال يزيد السن فى 1/ 
11/ 2020 على 21 سنة، وأن تكون النسبة المئوية 

للمجموع %85 فأكثر.
كلية الطب للقوات المسلحة: تقبل الحاصلين على 
شهادة الثانوية العامة القسم العلمى )شعبة العلوم 
فقط( وكذلك تقبل الحاصلين على شهادة الثانوية 
األزهرية والشهادات المعادلة من القسم العلمى، وأال 
يزيد السن فى 1/ 11/ 2020 عن 21 سنة، وأن تكون 

النسبة المئوية للمجموع %97 فأكثر.
المعهد الفنى للقوات المسلحة: فيقبل الحاصلين 
على شهادة الثانوية العامة القسم العلمى شعبة 
)الرياضيات – العلوم( والحاصلين على الثانوية 
ــة القسم العلمى ويقبل الحاصلين على  األزهــري
شهادات الثانوية الصناعية نظام )ثالث – خمس( 
سنوات من المدارس التابعة لوزارة التربية والتعليم 
أو التعليم المزدوج التابع لوزارة اإلنتاج الحربى فقط 
أو معهد الدنبسكو بشرط أن تكون التخصصات 
)الميكانيكا– الكهرباء( فقط، ويقبل الحاصلين على 
شهادة الكلية التكنولوجية المتوسطة التابعة للمجمع 
التكنولوجى المتكامل بالسالم فقط، وطبقا للشروط 
والتخصصات والُشعب التى ُتقبل بالمعهد، كما يقبل 
الطلبة الحاصلين على شهادات أعلى من الشهادات 
المذكورة فى المجالين )الهندسى والتكنولوجى(، 
بــشــرط أال يــزيــد الــســن فــى 1/ 11/ 2020 على 
21 سنة بالنسبة للحاصلين على الثانوية العامة 
ــة والصناعية بنظام ثــالث ســنــوات، وأال  واألزهــري
يزيد السن فى 1/ 11/ 2020 على 22 سنة بالنسبة 
للحاصلين على الثانوية الصناعية نظام الخمس 
سنوات والطلبة الحاصلين على الكلية التكنولوجية 
المتوسطة مــن المجمع التكنولوجى المتكامل 
بالسالم فقط، وأال يزيد السن على 23 سنة للطلبة 
المقيدين فى الدراسات األعلى، وأن تكون النسبة 
المئوية لمجموع الحاصلين على الثانوية العامة 60% 

فأكثر، والثانوية الصناعية %75 فأكثر.

الــشــروط الخاصة والتخصصات المطلوبة من 
حملة المؤهالت العليا كاآلتى:

الكلية الحربية: تقبل التخصصات اآلتية: تربية 
رياضية/ تجارة/ حقوق/ زراعــة، لغات )إنجليزى/ 
عــبــرى/ روســـى/ فرنسى/ صينى(، عــلــوم )جميع 
التخصصات(، حاسبات وتكنولوجيا المعلومات، 
ألسن )جميع التخصصات(، لغات وترجمة )جميع 
التخصصات(، اقتصاد وعــلــوم سياسية، اإلعــالم 
والصحافة، اآلداب )إعالم – علم نفس(، بشرط أن 
يكون الطالب حاصل على تقدير جيد فأعلى، وأال 
يزيد السن فى 1/ 11/ 2020 عن 24 سنة، وأن 
يكون الطالب حاصالً على المؤهل الجامعى فى 
عام 2020 أو عام 2019 فقط، وتكون مدة الدراسة 

بالكلية الحربية )2( عام ميالدى.
الكلية الــبــحــريــة: تقبل تخصصات الهندسة ) 
هندسة الحاسبات/ هندسة كهرباء قوى/ هندسة 
ميكانيكا قوى/ هندسة االتصاالت واإللكترونيات/ 
هندسة ميكاترونيك/ هندسة بحرية« بناء سفن«/ 
تخصصات الهندسة التطبيقية« تقنية النانو«، وال 
يتم قبول خريجى األكاديميات والمعاهد الخاصة 
باستثناء تخصص »هندسة بحرية وبناء سفن« فقط 
من األكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل 
البحرى وذلــك بعد اعتبماد الشهادة من المجلس 
األعلى للجامعات بشرط أن يكون الطالب حاصل 
على تقدير مقبول فأعلى، وأال يزيد السن فى 1/ 

11/ 2020 على 25 سنة.
تخصصات الــعــلــوم )عــلــوم فــلــك/ عــلــوم أرصــاد 
جوية/ علوم فضاء/ علوم فيزياء/ علوم رياضيات/ 
ــحــار(،  ــوم ب ــوم كــيــمــيــاء/ عــل ــات/ عــل ــوم حــاســب عــل
تخصصات التربية )فيزياء/ كيمياء/ رياضيات(، 
ــات وتــكــنــولــوجــيــا  ــحــاســب ــى كــلــيــة ال ــ بـــاإلضـــافـــة إل
المعلومات، بشرط أن يكون الطالب حاصل على 
تقدير جيد فأعلى، وأال يزيد السن في 1/ 11/ 
2020 على 24 سنة، وتكون مــدة الــدراســة بالكلية 

البحرية )2( عام ميالدى.

»القومى ألسر الشهداء« يواصل فتح باب التقدم 
لدورات األعمال اليدوية ومحو األمية

مصر للطيران تعلن عن 
تخفيض 20% بالتذاكر 

»الثقافة« تستأنف نشاطها تدريجيًا 
بالمسارح المفتوحة

ــدأت وزارة الــثــقــافــة تنفيذ خطط  ــ ب
اســتــئــنــاف الــعــمــل تــدريــجــيــا فــى جميع 
المواقع الثقافية والفنية اعتبارا من هذا 

األسبوع.
من جانبها أكدت د. ايناس عبدالدايم 
وزيرة الثقافة أن عودة الفعاليات الثقافية 
الفنية يعد مــردودا إيجابيا لقدرة الوطن 
على مواجهة التحديات، وشــددت على 
ضــرورة تطبيق بــاإلجــراءات االحترازية 
التى أقرتها الدولة والمتمثلة فى االلتزام 
بــشــغــل نــســبــة  % 25 فــقــط مـــن الــطــاقــة 

االستيعابية لكافة المنشآت الثقافية 
واتـــخـــاذ الــتــدابــيــر الــوقــائــيــة الصحية 
ــى جانب  ومــراعــاة مــســافــات التباعد إل
طرح دليل ارشــادى توعوى للحفاظ على 
الــســالمــة الــعــامــة للجمهور، مــؤكــدة أنه 
جــار تشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ هذه 

اإلجراءات فى جميع المواقع.
وأوضحت أن القرار  يشمل المتاحف 
ومــعــارض الفنون التشكيلية – عــروض 
ــة –  ــدول الــســيــرك الــقــومــى – مــســارح ال
ــدوات  ــ ــن ــ عــــــروض دار األوبـــــــــرا – ال

واألمسيات الثقافية والفكرية – استكمال 
بعض األنــشــطــة الــتــى كــانــت قــد توقفت 
بسبب جائحة كورونا – منح التراخيص 
الخاصة بالمصنفات الفنية وتابعت أن 
األنشطة ستبدأ بالمسارح المفتوحة التى 

تم إنشاؤها خالل فترة الصيف.
وتــابــعــت أنـــه سيتم اســتــمــرار تقديم 
الخدمات الثقافية االلكترونية أون الين 
من خالل قناة وزارة الثقافة باليوتيوب 
والموقع الرسمى لها على شبكة االنترنت 

وتطوير وإثراء محتواهما.

وزارة التعليم تواصل استقبال طلبات المعلمين 
الراغبين فى العمل بمدارس المتفوقين

انتهاء فترة حجز وحدات اإلعالن الـ13 باإلسكان االجتماعى
ــر  صـــرح الــدكــتــور عــاصــم الـــجـــزار، وزي
اإلسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، 
بأن فترة سحب كراسات الشروط، وسداد 
مقدمات الحجز، وتسجيل الطلبات على 
الــمــوقــع اإللــكــتــرونــى لــصــنــدوق اإلســكــان 
االجتماعى ودعم التمويل العقارى، لحجز 
الــوحــدات السكنية المطروحة باإلعالن 
الـ13 بمشروع اإلسكان االجتماعى، وذلك 
لمدة أسبوعين، سوف تنتهى فى 18 يوليو 

.2020
ــد، الــرئــيــس  ــحــمــي ــدال ــى عــب ــت مـ ــالـ وقـ
التنفيذى لصندوق اإلســكــان االجتماعى 
ــام حتى اآلن  ودعـــم التمويل الــعــقــاري: ق
9815 مواطناً بسداد مقدم جدية الحجز، 
و6031 مواطناً سجلوا بياناتهم إلكترونياً 
على موقع الصندوق، بينما قــام 25149 
مواطناً بشراء كراسات الشروط، موضحة 
أن قــرار مــد فترة الحجز جــاء استجابة 
لــرغــبــة الــمــواطــنــيــن فــى الــلــحــاق بموعد 
السداد والحجز، نظراً لتأخر البعض فى 
استيفاء المستندات المطلوبة للتقدم على 
ــراءات  ــ ــظــروف واإلجـ اإلعــــالن فــى ظــل ال
االحــتــرازيــة الــتــى تتخذها الــدولــة خالل 

الفترة الراهنة لمواجهة فيروس كورونا.
وأوضــحــت الرئيس التنفيذى لصندوق 
ــاعــى ودعــــم الــتــمــويــل  ــم اإلســـكـــان االجــت
الــعــقــارى، أنــه سبق طــرح وحـــدات سكنية 
ــة -  ــالـ ــرف وصـ ــزة لــلــتــســلــيــم )3 غــ ــاهـ جـ

ــاإلعــالن  ــى 90 م2( ب بــمــســاحــة تــصــل إلـ
الـــ13 بمشروع اإلسكان االجتماعى، بـ10 
محافظات )الفيوم – بنى سويف – المنيا 
– أســيــوط – ســوهــاج – قــنــا – األقــصــر 
ــوان – البحر األحــمــر – مــطــروح(،  – أسـ
بالمناطق التالية )طامية – هوارة المقطع 
– دمشقين – شدموه( بمحافظة الفيوم، 
ومنطقتى )الفشن – الواسطى( بمحافظة 
بنى سويف، ومناطق )سمالوط – مطاى 
– بنى مـــزار – مــركــز المنيا( بمحافظة 

المنيا، ومناطق )البدارى – مركز أسيوط 
ــروط – منفلوط – منقباد – أبنوب  – دي
– أبوتيج – ساحل سليم – صدفا – الفتح 
– الغنايم – مدينة أســيــوط الــجــديــدة(، 
بمحافظة أســيــوط، ومناطق )المراغة – 
المنشأة – جهينة – سوهاج – حى الكوثر 
– مدينة ســوهــاج الــجــديــدة(، بمحافظة 
سوهاج، ومناطق )أبوتشت – نجع حمادى 
– الوقف – قــوص – نقادة – مدينة قنا 
الجديدة(، بمحافظة قنا، ومناطق )اسنا 

)الــديــر شــرق( – اسنا )الشغب( 
– ارمنت )أبوقليعى( – ارمنت 
)الريانية( – الطود – المدامود 
– القرنة )القديمة( – القرنة 
)الــضــبــعــيــة( – مــديــنــة طيبة 
الجديدة(، بمحافظة األقصر، 
ومنطقة كوم امبو، بمحافظة 
أسوان، ومناطق )رأس غارب 
– القصير – مرسى علم(، 
بمحافظة الــبــحــر األحــمــر، 
ومناطق )الــحــمــام – سيدى 
عــبــدالــرحــمــن – العلمين – 

سيوه(، بمحافظة مطروح.
ــيــس التنفيذى  ــرئ ــدت ال ــ وأكـ

لصندوق اإلسكان االجتماعى ودعم 
التمويل الــعــقــارى، أن سعر الــوحــدة 
ال يشمل الــدعــم الــنــقــدى المباشر 
الــذى يتراوح بين 5 آالف – 40 ألف 
جنيه مصرى حسب مستوى الدخل 

لــصــاحــب الــطــلــب ويــخــصــم مــن سعر 
الوحدة، وكذا الدعم غير المباشر الذى 
تبلغ قيمته التقديرية 213 ألــف جنيه 
مــصــرى تتمثل فيما يلى )دعـــم المرافق 
بمبلغ 62 ألف جنيه – دعم مقابل االنتفاع 
بـــاألرض الُمقام عليها الــوحــدة السكنية 
بمبلغ 38 ألف جنيه – دعم لتكلفة التمويل 
العقارى يصل فى المتوسط لمبلغ 113 

ألف جنيه مصرى خالل 20 عاماً(.

يواصل المجلس القومى ألسر الشهداء، فتح باب التقدم 
لــدورات محو األمية واألعــمــال اليدوية )خياطة، تطريز، 

مشغوالت جلدية( حتى 21 يوليو 2020.
من جانبه أعلن اللواء أشرف الخطيب، أمين عام المجلس 
ــدورات تأتى فى إطار  القومى ألســر الشهداء، أن هــذه الـ
توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية 
وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء 

بتقديم أوجه الرعاية والدعم ألسر الشهداء والمصابين.
وأشــار الخطيب إلى أنه على أسر الشهداء والمصابين 
ــدورات تسجيل بياناتهم عن  ــال الراغبين فــى االلــتــحــاق ب
ــام: 01111905723-  ــ ــ طــريــق الــكــول ســنــتــر عــبــر األرق

.01111906324

قــال الطيار رشــدى زكــريــا، رئيس الشركة القابضة لمصر 
للطيران، إنــه يتم تــوزيــع أدوات وقائية على الــركــاب، كما أن 
الركاب ملتزمون بارتداء الكمامة طوال الرحلة، مؤكًدا أن أسعار 
التذاكر كما هى وسيكون هناك تخفيض %20 من بداية 15 

يوليو.
واتــخــذت سلطات مطار القاهرة الــدولــى جميع اإلجـــراءات 
االحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس كــورونــا، حيث تم 
ــراءات االحــتــرازيــة والوقائية وفًقا  االلــتــزام بتطبيق كــل اإلجــ
لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سالمة 
المسافرين والوافدين، من خالل تخفيف التكدس، خاصة فى 
أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش األولى لدخول 

الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.
 كما تــم مــراعــاة المسافات االجتماعية المنصوص عليها 
داخــل صــاالت السفر والــوصــول، وارتـــداء الكمامات داخــل كل 
الصاالت وذلــك ضمن خطة الدولة لمكافحة انتشار فيروس 
كورونا المستجد، باإلضافة إلى متابعة الكاميرات الحرارية 
بصاالت المطار المختلفة لرصد الركاب التى تزيد درجــات 
حرارتهم عن المعدل الطبيعى، وخضوع جميع الركاب واالطقم 
 الطائر والعاملين للكشف الطبى من قبل فرق الحجر الصحى 

بمطار القاهرة.

ــوزارة التربية والتعليم  تــواصــل األكاديمية المهنية للمعلمين بـ
والتعليم الفتى فتح باب التقديم حتى 20 يوليو 2020 على موقع 
األكاديمية المهنية للمعلمين وبالنسبة لوظائف اإلدارة المدرسية 
)مدير – وكيل مدرسة( للعمل بنظام المأمورية بمدارس المتفوقين 

فى العلوم والتكنولوجيا.
واوضحت األكاديمية أنــه يجب أن يكون المتقدم من المعينين 
بــوزارة التربية والتعليم، بمدارس التعليم العام فقط وليس التعليم 
الفنى أو التعليم األزهرى، وأن يكون مادة التدريس فى تخصصات 
)اللغة االنجليزية، الرياضيات، العلوم( فقط وليس أى تخصصات 

أخرى.
 وبالنسبة لــوظــائــف المعلمين، فيجب أن يــكــون المتقدم من 
المعينين بـــوزارة التربية والتعليم )بــمــدارس التعليم الــعــام فقط 
وليس التعليم الفنى أو األزهــري(، وفقا للتخصصات المطلوبة من 
المرحلتين االعدادية والقانوية فقط، وأال يتجاوز عمر المتقدم 55 

عاما.
ــوال  ــورة حــيــة مــن صحيفة األحــ ــه يــتــم إرســــال صــ  وأكــــدت أنـ
اإللكترونية الحديثة للمتقدم، على أن تكون معتمدة، وأال يكون مر 
عليها 3 أشهر، وذلك عبر البريد اإللكترونى ويتم تسميتها بالرقم 

القومى.

  إسالم خالد
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تم اتهامها بنشر فيديوهات تحرض على الفسق

الحكم على حنين حسام 
ومودة األدهم و3 آخرين

إعادة محاكمة يوسف بطرس غالى 
فى »اللوحات المعدنية« 

إسقاط الجنسية عن معتز مطر 
والعناصر اإلخوانية الهاربة لتركيا

إعادة محاكمة محسن السكرى 
بتهمة غسيل األموال

محكمة جنح الدقى تنظر استئناف مجدى عبد الغنى 
على حكم حبسه المتناعه عن تسليم ميراث أقاربه

نظر فصل الطائفة 
اإلنجيلية عن األسقفية

نظر دعوى حل المجلس 
القومى للطفولة واألمومة

محاكمة سعاد الخولى فى قضية الكسب غير المشروع

تواصل الدائرة األولى حقوق وحريات بمحكمة 
للقضاء االدارى بمجلس الدولة، نظر الدعوى 
القضائية الــتــى تطالب بــإلــغــاء وحــل وتصفية 
ــة لعدم  ــومـ الــمــجــلــس الــقــومــى للطفولة واألمـ

دستوريته، فى جلسة 25 يوليو الحالى.
ــوى رقـــم 28931 لــســنــة 74  ــدعـ  حــمــلــت الـ
قضائية، مطالبة بإلغاء وحل وتصفية المجلس 

القومى للطفولة واألمومة لعدم دستوريته. 

 وقالت الدعوى إن سلوك المجلس عنصرى 
وينحاز لجانب األم من دون األب، وغير محايد 
فى حماية الطفل من العنف واإليـــذاء، مطالبا 
بوقف أى قـــرارات وزاريـــة أو اى اجتماعات أو 
تــوصــيــات أو أعــمــال أو لــجــان أو اى صناديق 
خاصة تخص المجلس القومى للطفولة واألمومة 
أو تخص مكاتبه المنبثقة عنه سواء من رئيسه أو 

من أحد أعضائه أو ممثليه.

تــواصــل محكمة جــنــايــات الــقــاهــرة، 
المنعقدة بالتجمع الــخــامــس، برئاسة 
المستشار محمد محمود أحمد، محاكمة 
سعاد الخولى نائب محافظ اإلسكندرية 

األسبق، التهامها بتحقيق كسب 
غــيــر مـــشـــروع بــمــبــلــغ 900 

ألف جنيه، فى جلسة 25 
يوليو الحالى.

تـــعـــقـــد جـــلـــســـات 
المحاكمة برئاسة 
الـــــمـــــســـــتـــــشـــــار 
ــد مـــحـــمـــود  ــمـ ــحـ مـ
ــة  ــمــــد، وعــضــوي أحــ
المستشارين إبراهيم 

سيد خلف الله وحاتم 
محمد جمال الخولى، 

وأمانة سر شريف محمد 
ووائل عبد المقصود.

وكان جهاز الكسب غير المشروع 
برئاسة المستشار عــادل السعيد، أحال 
سعاد الخولى نائب محافظ اإلسكندرية 
األسبق، إلى المحاكمة الجنائية، لتحقيق 

كسب غير مشروع بقيمة 900 ألف جنيه.
وكــشــفــت الــتــحــقــيــقــات، أن المتهمة 
حصلت لنفسها وألبنائها علی كسب غير 
مشروع بمبلغ 900 ألف جنيه، عبارة عن 
مصروفات غير معلومة المصدر 
ــادة  ــ ــود زي ــ ــن وجـ ــة عـ ــاشــئ ن
طائلة فى ثروتها بما ال 
ــع مــصــدر  يــتــنــاســب مـ

دخلها.
ــر أن ســعــاد  ــذكـ يـ
الخولى اتهمت فى 
ــرشــوة  4 قــضــايــا ال
الــتــى صـــدر ضدها 
حكم بالسجن لمدة 
12 سنة، والــعــزل من 
الوظيفة، وقضية غسل 
ــوال بقيمة 500 ألــف  أمــ
جنيه، والمقرر نظرها غدا 
الــثــاثــاء، أمـــام محكمة الجنايات 
المنعقدة بطرة برئاسة المستشار على 
الــهــوارى، بعد أن أجلت هيئة المحكمة 

الجلسة لاطاع.

الدائرة 23 بمحكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم 
التجمع الخامس تواصل إعــادة محاكمة وزيــر المالية األسبق يوسف 
بطرس غالى فى القضية المعروفة إعاميا ب»اللوحات المعدنية« فى 

جلسة 25 يوليو الحالى.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار حمادة محمد شكرى، وعضوية 
المستشارين ناصر صادق بربرى وأسامة محمد على وأمانة سر ياسر 

عبد العاطى وعبد المسيح فل. 
قضت محكمة الجنايات فى وقــت سابق، بمعاقبة يوسف بطرس 
غيابيا بالسجن 10 سنوات، فيما حكمت على أحمد نظيف بالحبس 
لمدة عام واحد مع إيقاف التنفيذ، والسجن لمدة 5 سنوات بحق وزير 
الداخلية األسبق حبيب العادلى، وبالحبس لمدة عام مع وقف التنفيذ 
»غيابًيا« للمتهم األلمانى هيلمنت جنج بولس الممثل القانونى لشركة 
»أوتش« األلمانية. ونسبت النيابة العامة للمتهمين تربيح شركة أوتش 
األلمانية بعد أن تقدمت الشركة للوزيرين يوسف بطرس غالى وزير 
المالية األســبــق، وحبيب العادلى بمذكرة تطلب فيها إســنــاد توريد 
اللوحات المعدنية الخاصة بأرقام المركبات باألمر المباشر للشركة 
مقابل مبلغ 22 مليون يورو أى ما يــوازى 176 مليون جنيه مصرى فى 

ذلك الوقت.
 وأضافت التحقيقات، أن رئيس الــوزراء األسبق أحمد نظيف وافق 
بالمخالفة للقانون ودون وجه حق على تلك الصفقة على الرغم من عدم 
توافر أية حالة من حــاالت الضرورة التى نص عليها القانون للتعاقد 
مع تلك الشركة باألمر المباشر ودون الحصول على أفضل عروض 
األسعار من شركات مختلفة وصوال إلى أفضل سعر بالمخالفة لقانون 

المناقصات والمزايدات.

تنظر الدائرة األولى بمحكمة القضاء اإلدارى بمجلس الدولة، الدعوى 
المقامة من سمير صبرى المحامى، رقم 5339 لسنة 74ق، إلسقاط 
الجنسية المصرية عن العناصر اإلخوانية الهاربة لتركيا وتجنست 
بالجنسية التركية، وهــم كــل مــن: معتز مطر ومحمد ناصر وحسام 
الشوربجى وحمزة زوبــع ومدحت الحداد وأيمن نــور، ومحمود عزت، 
ومحمد عبد العظيم البشاوى، وأيمن أحمد عبد الغنى واسمه فى 
الباسبور التركي/ أيمن اهمت، وعبد العزيز محمد عبد العزيز واسمه 
فى الباسبور التركي/ حمزة كوركمان، ويحيى حامد - وزير االستثمار 

السابق فى حكومة اإلخوان، إداريا فى جلسة 20 يونيو الحالى.
 وقال صبرى فى دعواه، تخشى قيادات اإلخوان والجماعة اإلسامية 
فى الــخــارج، من الماحقات خاصة أن الغالبية العظمى منهم صادر 
ضدهم أحكام قضائية، وهــو ما يدفعهم إلــى محاولة الحصول على 
جنسيات دول أخـــرى تضمن لهم حــريــة الــتــحــرك فــى الــخــارج وعــدم 

الماحقات األمنية. 
 وتعد الجنسية التركية، هى أقرب الخطوات التى يلجأ لها قيادات 
بــاإلخــوان والجماعة اإلسامية خاصة خــال الفترة األخــيــرة، بعد أن 
تعرض عــدد من حلفاء اإلخــوان للتوقيف واالحتجاز من قبل سلطات 
دول أوروبية لصدور أحكام قضائية عليهم، وبعضهمكان حاصا على 

جنسيات دول أخرى.
 وبــات التجنيس أداة قــادة جماعة اإلخـــوان اإلرهابية وعناصرها، 
ال سيما الموالين لجبهة العواجيز التى يقودها القائم بأعمااللمرشد 
محمود عــزت، حيلة وللهرب من الماحقات األمنية كونهم مطالبين 
بعدد من القضايا اإلرهابية فى مصر وحصًنا منالترحيل، باإلضافة 
إلى إتخاذه ذريعة لزياردة وفود الجماعة اإلرهابية إلى مبنى الكونجرس 

األمريكى للتحريض ضد مصر.

تواصل محكمة جنح الدقى نظر االستئناف المقدم من جانب مجدى 
عبد الغنى عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق على الحكم الصادر 
بحبسه سنة وتغريمه 100 ألف جنيه؛ المتناعه عن تسليم ميراث أقاربه 

فى جلسة 22 يوليو لإلطاع.
 كان مجدى عبد الغنى اتهم باالمتناع عن تسليم حصة ميراث أقاربه، 
وكان عدد من أقارب مجدى عبد الغنى من مستحقى الميراث آقاموا 
دعــوى اختصوه فيها هو وآخرين، واتهموه باالمتناع عن تسليم حصة 

الميراث الخاصة بهم فى محطة بنزين بالوراق.
وصدر حكم من محكمة جنح الدقى بحبس عضو مجلس اتحاد الكرة 
السابق سنة وتغريمه 100 ألف جنيه، فعارض على الحكم، وتم تأييده 

فى المعارضة.
مــن جانبه كشف مجدى عبد الغنى، أن الحكم صــدر غيابيا وتم 
الطعن فيه وسيعاد الحكم فيه من جديد، وأن الهدف من إظهار هذا 
الموضوع فى الوقت الحالى هو الضغط على المحكمة من أجل إصدار 
حكم ضــده، مؤكًدا أنه لديه المستندات التى سُتثبت عدم إدانته فى 
هذه القضية، وأن جده توفى عام 1964 وترك إرث كبير، وأن أعمامه 

يحاولون االستياء على نصيبه فى الميراث.

تعقد المحكمة االقتصادية بالقاهرة، ثانى جلسات إعــادة محاكمة 
محسن السكرى، بتهمة غسيل األموال، فى جلسة 19 يوليو الحالى.

وكشف قــرار اإلحالة فى القضية رقم 42276 لسنة 2011 جنايات 
مدينة نصر أول، أن المتهم محسن منير على حمدى السكرى، صاحب 
شركة للتسويق العقارى، ارتكب جريمة غسيل أموال قيمتها مليون و995 
ألف دوالر، بأن أودع مبلغ 300 ألف دوالر بحسابه لدى أحد البنوك 
بمدينة شــرم الشيخ، كما حــاز مبلغ مليون و545 ألــف دوالر بمسكنه 
بمدينة الشيخ زايـــد، وحفظ لــدى آخــريــن، أشــرف منير على حمدى 
السكرى، ومحمد محمد سمير، مبلغ 150 ألــف دوالر، وكــان القصد 
من ذلك إخفاء حقيقة هذه األموال وتمويه مصدرها وطبيعتها وإضفاء 

صفة المشروعية عليها على النحو المبين بالتحقيقات.

محكمة القضاء اإلدارى بمجلس الــدولــة، تنظر الدعوى المقامة 
ــوزى شحاتة ويــســوع صليب، والــتــى طالبا فيها بفصل طائفة  مــن ف
األنجليكان عن الطائفة األسقفية واعتبارها طائفة مستقلة ذات 
سيادة، إداريــا فى جلسة 18 يوليو الحالى، واختصمت الدعوى التى 
حملت 20522 لسنة 74ق، المطران منير حنا أنيس مطران الكنيسة 
األسقفية، وتعرف األنجليكية بأنها تقليد داخــل المسيحية، يضم 
كنيسة إنجلترا والكنائس التى ترتبط بها تاريخًيا، أو تحمل معتقدات 
ذات صلة وثيقة بها، مثل كنيسة كندا األنجليكانية والكنيسة األسقفية 
البروستانتية فى أمريكا وكنيسة اسكتلندا األسقفية، ويعود تاريخها 
 ecclesia Anglicana إلــى القرون الوسطى، وتكتب بالاتينية

وتعنى: الكنيسة اإلنجليزية.
 وتعتبر الكنيسة األنجليكانية نفسها جــزءا من الكنيسة الواحدة 
الجامعة المقدسة الرسولية، كما أن البعض منهم يعتبرون كينستهم 
كاثوليكية، كما يعتبر البعض أن األنجليكان خلقوا طائفة تقع عند 

منتصف الطريق بين الكاثوليكية والبروتستانت.

تعقد المحكمة االقــتــصــاديــة بالقاهرة، 
ثالث جلسات محاكمة حنين حسام ومــودة 
األدهـــم و3 آخــريــن، التهامها بالتعدى على 
القيم والمبادئ األسرية، فى جلسة 27 يوليو 

للحكم.
وتواجه المتهمتان 9 اتهامات قامت على 
إثــرهــا النيابة العامة بإحالتهما بصحبة 3 
آخرين للجنايات، وهما: »االعتداء على قيم 
ومبادئ األسرة المصرية والمجتمع، اشتركا 
مع آخرين فى استدراج الفتيات واستغالها 
عبر البث المباشر، ارتكاب جريمة االتجار 
بــالــبــشــر، تلقيا تــحــويــات بنكية مــن إدارة 

التطبيق مــقــابــل مــا حــقــقــاه مــن مــشــاهــدة، 
نشر فيديوهات تحرض على الفسق لزيادة 
نسبة المتابعين لها، التحريض على الفسق، 
ــس أب« لتلقى  ــ ــان بــمــجــمــوعــة »واتـ عــضــوت
تكليفات استغال الفتيات، تشجيع الفتيات 
الــمــراهــقــات على بــث فيديوهات مشابهة، 
الهروب من العدالة ومحاولة التخفى وتشفير 

هواتفهما وحساباتهما«.
وكــانــت النيابة العامة قــد أمـــرت بإحالة 
المتهمتين »حنين حسام« و»مودة األدهم« و3 
ة مع استمرار  آخرين إلى المحاكمة الجنائَيّ
حبِسهم، بعد أن أُعيَد حبُس المتهمِة »حنين 
حسام« عقَب مواجهتها بدليٍل جديٍد أسفَر 
عنه فحُص أجهزتها اإللكترونية المضبوطة؛ 
وذلك التهام الفتاتين بالتعدى على المبادئ 

ــِة فــى المجتمع المصرى،  ــرَيّـ والــقــيــم األُسـ
وإنشائهما وإدارتهما حسابات خاصة عبر 

الشبكة المعلوماتية الرتكاب تلك الجريمة.
واشــتــراك الباقين معهم فــى الجريمتين 
الــمــشــار إلــيــهــمــا، وحـــيـــازة أحــدهــم بــرامــج 
ــدون تــصــريــح مــن »جــهــاز تنظيم  مصممة بـ
االتصاالت«، أو مسوغ من الواقع أو القانون؛ 
بغرض استخدامها فى تسهيل ارتكاب تلك 
الجرائم، وإعانته إحدى الفتاتين على الفرار 
من وجــه القضاء مع علمه بذلك، وإخفائه 
أدلة للجريمة، ونشره أمورًا من شأنها التأثير 

فى الرأى العام لمصلحة طرف فى الدعوى.
وتستكمل »النيابة العامة« تحقيقاتها فيما 
ْكرِ من جرائم االتجار  هو منسوٌب لَسالِفى الِذّ

فى البشر.

 بدء محاكمة 42 من أهالى شبرا البهو 
بالدقهلية لمنعهم دفن د. سونيا

محاكمة 215 متهما بقضية »كتائب حلوان«
تستكمل الدائرة األولى إرهــاب، المنعقدة فى طره، برئاسة 
المستشار محمد شيرين فهمى، جلسات محاكمة 215 متهما، 
بتشكيل مجموعات مسلحة لتنفيذ عمليات عدائية ضد أفراد 
وضباط الشرطة ومنشآتها وتخريب األماك والمنشآت العامة 
خاصة أبراج ومحاوالت الكهرباء فى القضية المعروفة إعاميا 
بـ«كتائب حلوان«، فى جلسة 19 يوليو، الستكمال المرافعة، 

وحضور دفاع المتهمين 71 و90 وآخرين.
وجــاء فى أمــر اإلحالة أن المتهمين فى غضون الفترة من 
14 أغسطس 2013 وحتى 2 فبراير 2015 بدائرة محافظتى 
الــقــاهــرة والــجــيــزة، تــولــوا قــيــادة جماعة أسست على خاف 
أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور 
والــقــوانــيــن، ومــنــع مــؤســســات الــدولــة والسلطات الــعــامــة من 
ممارسة أعمالها، واالعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، 
والــحــريــات والحقوق العامة التى كفلها الدستور والقانون، 

واإلضرار بالوحدة الوطنية والسلم االجتماعى.

تعقد محكمة جنايات أمن الدولة العليا 
بالمنصورة، أولــى جلسات محاكمة 42 
متهًما من أهالى قرية شبرا البهو، التابعة 
لمركز أجــا بمحافظة الدقهلية، يــوم 24 
ــجــارى، فــى القضية رقــم 1962  يوليو ال
لسنة 2020 والــمــقــيــدة بــرقــم 76 لسنة 
2020 كلى أمــن دولــة طـــوارئ، التهامهم 
بالتجمهر ومنع دفن جثمان الدكتورة سونيا 
عبد العظيم عــارف، والتى وافتها المنية 

جراء إصابتها بفيروس كورونا المستجد.
ــان الــمــســتــشــار عـــاء الــســعــدنــى،  ــ وك
المحامى العام لنيابات جنوب المنصورة 
الكلية، قــرر إحــالــة المتهمين لمحكمة 
جنايات أمن الدولة طــوارئ المنصورة، 
ومن بينهم 17 متهما هاربا، وقد وجهت 
النيابة العامة المتهمين تهمة التجمهر 
وتعريض السلم العام للخطر، بغرض منع 
دفــن جثمان سونيا عبدالعظيم عــارف 

ــكــاب جــرائــم االعــتــداء  عــوض الــلــه، وارت
على األشــخــاص والممتلكات الخاصة، 
والــتــأثــيــر عــلــى رجـــال السلطة العامة 
فى أداء أعمالهم بالقوة والعنف، حال 
حمل بعضهم حجارة مما تستخدم فى 
االعتداء على األشخاص، وأمرهم رجال 
السلطة بالتفرق فرفضوا، فضًا عن 
استخدام مكبرات الصوت بالمساجد 

للحث على التجمهر.

  عماد شوقى

غالى

حنين

عبدالغنى

مطر

الخولى

السكرى
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ــى أكــتــوبــر  ــة الــقــضــيــة فـ ــدايـ كـــانـــت بـ
الــمــاضــى، حــيــث نــشــر محمد رمــضــان 
عبر حسابه على تطبيق »االنستجرام« 
مقطعا مصورا يوضح أنــه يقود إحدى 
الطائرات أثناء إقالعها، بعد قيامه من 
مقعد الركاب الخاص به، وأعلن توجهه 
لغرفة القيادة الخاصة بالطائرة، وأنه 
سيقوم بقيادتها ليكون بعدها ما قرر، 
حيث يظهر الطيار أشــرف أبــو اليسر، 
وقد أفرغ له المقعد الخاص بجانبه بعد 
إصـــداره أوامــر للطيار المساعد بترك 
ــه لــيــقــوم »رمــضــان«  ــخــاص ب المقعد ال
ــرة ويــعــلــن عــبــر المكبر  ــطــائ بــقــيــادة ال

الصوتى الداخلى 
لــلــطــائــرة أنـــه من 

يقود.
ــت هــيــئــة  ــ ــع ــ ووق
الطيران المدنى، 
عـــــقـــــوبـــــة عـــلـــى 
ــرف  ــار أشــ ــيـ ــطـ الـ
أبــو اليسر بسحب 
ــدى  ــ ــه م ــ ــت ــصــ رخــ
ــاة النــتــهــاكــه  ــحــي ال
مــعــايــيــر الــســالمــة 
ــاء الــطــيــران،  ــنـ أثـ
ــى  ــة إلـ ــ ــاف ــاإلضــ ــ ب
ــة  ــصـ ــب رخـ ــحــ ســ
ــمــدة  مـــســـاعـــدة ل

عام.
ــر  ــظـ ــنـ ــا تـ ــ ــ ــم ــ ــ ك
مـــحـــكـــمـــة جــنــح 
مــســتــأنــف الــدقــى 

فى جلسة اليوم االستئناف المقدم من 
جانب دفاع الفنان أحمد الفيشاوى على 
حكم حبسه سنة التهامه باالمتناع عن 

سداد نفقة ابنته »لينا«.
ــانــت محكمة جــنــح الــدقــى، قبلت  وك
معارضة الفنان أحمد الفيشاوى، على 
ــده بــالــحــبــس سنة  الــحــكــم الـــصـــادر ضـ
لالمتناع عن سداد نفقة ابنته لينا؛ شكاًل 
وفــى الــمــوضــوع برفضه وتأييد حبسه 

سنة.
ــان شعبان سعيد الــمــحــامــى، قال  وكـ
ــع على  إن الــفــنــان أحــمــد الــفــيــشــاوى وق
أوراق تفيد موافقته على سفر ابنته لينا 

للخارج، وهــو من اختار المدرسة التى 
تدرس بها بلندن، وأنه أعطى« الحناوى 
»حق الوالية التعليمية بلندن، وأقــر فى 
دعوى بثبوت حضانتها لـ«لينا«، ثم تخلى 

عنها وامتنع عن سداد نفقات الصغيرة.
ــاء لــحــظــى« محامية  ــن فيما قــالــت »ث
الــفــيــشــاوى، أن إقــامــة لينا مــع والدتها 
فــى إنجلترا غير قــانــونــيــة، وأن أحمد 
الــفــيــشــاوى مـــحـــروم مـــن ابــنــتــه مــنــذ 5 
سنوات، وال يستطيع رؤيتها، فضاًل عن 

معاناته نتيجة تحريض لينا عليه.
فى هذا السياق ، حددت محكمة جنح 
العجوزة، 18 يوليو، موعداً لمحاكمة كل 
من مالك قناة ام بى سى والفنان رامز 

جالل. 
ــب الــمــحــامــى بــالــنــقــض  وقـــــام مــكــت
صـــالح بخيت بطلب تــحــريــك الــدعــوى 
الجنائية ضدهما عن جريمة اإلعتداء 

محكمة األسرة تسدل الستار على قضية إثبات زواج 
هيفاء وهبى من مدير أعمالها السابق محمد وزيرى

محاكمة سما المصرى فى قضيتى سب ريهام 
سعيد و»التحريض على الفسق والفجور«

عــلــى الملكية الــفــكــريــة لــبــرنــامــج رامــز 
ــرة قسم  ــدائـ ــى، حــيــث أنـــه بـ ــرمــضــان ال
العجوزة قام رامــز وآخــر باالعتداء على 
الحق األدبــى والمالى الخاصين بحقوق 
كاتبة فكرة البرنامج هيام كمال والتى 
تــعــد شــريــكــاً فــى تــألــيــف بــرنــامــج رامــز 
الرمضانى باعتبارها صاحبة الفكرة 

المكتوبة للبرنامج.
من ناحية أخرى تنظر محكمة األسرة 
ــة، دعـــوى  ــدري ــاإلســكــن ــر ب بــســيــدى جــاب
الــفــنــانــة سمية الــخــشــاب ضــد طليقها 
الــفــنــان أحــمــد سعد فــى قضية النفقة 

والعدة، فى جلسة 18 يوليو الحالى.
كــانــت سمية الخشاب أقــامــت دعــوى 
قضائية حملت رقم 1939 لسنة 2019 
ضد طليقها الفنان أحمد سعد بمحكمة 
ــة، تــطــالــب فيها  ــدري ــاإلســكــن ــرة ب ــ األسـ
بالنفقة ومشتقاتها المالية خــالل فترة 

زواجهما.
وقدمت الفنانة أوراق وتقارير طبية 
تثبت فيها تضررها ماديا ونفسيا وقيام 
طليقها بضربها وتعنيفها وإجــرائــهــا 

عملية جراحية نتيجة ضربه لها بعنف.

أما الفنانة سما المصرى فسوف تمثل 
أمـــام المحكمة االقــتــصــاديــة بالقاهرة 
لمحاكمتها فــى قضية اتهامها بقضية 
جديدة بالتحريض على الفسق والفجور، 

وذلك فى جلسة 20 يوليو الحالى.
 وكشفت أوراق اإلحــالــة مــن النيابة 
العامة، للمحكمة االقتصادية، أنــه فى 
2 يوليو 2020 أمر رئيس نيابة الشئون 
المالية والتجارية، بإحالة المتهمة سامية 
أحمد عطية عبد الرحمن، والشهيرة 
بـ«سما المصرى«، للمحكمة االقتصادية.

وكشف أمــر اإلحــالــة أن المتهمة فى 

غضون الفترة من ديسمبر 2019 حتى 
ــرة قسم األزبــكــيــة،  ــدائ أبــريــل 2020، ب
بــمــحــافــظــة الـــقـــاهـــرة، نــشــرت بقصد 
العرض صــورًا خادشة للحياء العام بأن 
بــثــت عــبــر حساباتها الشخصية على 
مواقع التواصل االجتماعى »فيس بوك- 
انستجرام- يوتيوب« مقاطع مصورة لها 
تبرز فيها مفاتنها مصحوبة بعبارات 
وتلميحات وإيحاءات جنسية، على نحو 
يخدش الحياء العام وعلى النحو المبين 

بالتحقيقات.
ــر اإلحــــالــــة أن »ســمــا  ــ وأوضـــــــح أمـ
المصرى« فعلت عالنية فعاًل فاضًحا 
ــاء  ــحــي ــال مـــخـــاًل ب
الــعــام، بــأن أغــرت 
بمفاتنها وبعبارات 
ــات  ــ ــحـ ــ ــيـ ــ ــمـ ــ ــلـ ــ وتـ
وإيـــــــــــحـــــــــــاءات 
جــنــســيــة مــصــورة 
لـــهـــا بـــثـــتـــهـــا مــن 
ــالل حساباتها  خـ
الــشــخــصــيــة على 
مـــواقـــع الــتــواصــل 
االجتماعى، »فيس 
بوك- انستجرام- 
ــوب«، عــلــى  ــ ــي ــ ــوت ــ ي
النحو المبين فى 
تحقيقات القضية، 
ونــــــشــــــرت عــــدد 
ــن الــفــيــديــوهــات  م
الــخــادشــة للحياء 

العام.
كما تحاكم سما المصرى حاليا فى 
قضية آخرى أمام محكمة جنح القاهرة 
االقتصادية، برئاسة المستشار مــروة 
هشام بــركــات، والتى ســوف تعقد ثانى 
جلسات محاكمة سما فــى قضية سب 
وقذف اإلعالمية ريهام سعيد، فى جلسة 

22 يوليو الجارى لالطالع. 
وكشفت تحقيقات النيابة العامة قيام 
المتهمة سامية أحمد عطية، الشهيرة 
ــمــصــري« فــى الــقــضــيــة رقــم  بـــ«ســمــا ال
535 لسنة 2020،0 فــى غــضــون شهر 
أغسطس 2019 بــدائــرة قسم األزبكية 
بمحافظة القاهرة، بقذف المجنى عليها 

ــهــام عــمــرو حــســن ســعــيــد، وشهرتها  ري
»ريهام سعيد«، بأن وجهت لها العبارات 
واأللفاظ الخادشة للشرف والطاعنة فى 
الــعــرض، بــأن ظهرت فــى مقطع مصور 
وجهت فيه إليها عبارات مبتذلة ونشرت 
هــذا المقطع عبر إرســالــه ألصدقائها 
عبر تطبيق »الــواتــســاب« واعــتــدت على 
المبادئ والقيم األســريــة فى المجتمع 
الــمــصــرى، وذلـــك بـــأن ظــهــرت بمقطع 
مصور مخالف وأرسلته ألصدقائها عبر 
تطبيق »الــواتــســاب« ونــشــرت معلومات 
وأخبار عن طريق الشبكة المعلوماتية 
ــمــجــنــى عليها  ــة ال تــنــتــهــك خــصــوصــي
ــك  »ريــهــام ســعــيــد« بـــدون رضــاهــا، وذل
بأن ارتكبت األفعال كما وردت باالتهام 
األول وإرسالها ألصدقائها عبر تطبيق 

»الواتساب«.
وفـــى إطـــار حــلــقــات مسلسل قضايا 
النجوم أمــام المحاكم، تصدر محكمة 
ــرة، الحكم فــى قضية إثــبــات زواج  األسـ
النجمة هيفاء وهبى، من مدير أعمالها 
ــوم 28 يوليو  ــرى، ي ــ الــســابــق محمد وزي

الجارى.
 مــن جــانــبــه كــشــف المستشار ياسر 
قنطوش وكيل هيفاء وهبى، أن المحكمة 
قــررت التأجيل لجلسة 28 يوليو بعدما 
أثبت فبركة العقود المقدمة من محمد 

وزيرى إلثبات زواجه منها.
ــرى استعان  وأضــاف قنطوش، أن وزي
بعدد من الشهود اليوم فى الجلسة، إال 
أن هناك شاهد وحيد رفــض أن يشهد 
»زور« ووثقت المحكمة شهادته، وبالتلى 

رفض القاضى النطق بالحكم.
ــت عبر  ــال ــى فــقــد ق أمـــا هــيــفــاء وهــب
حسابها الشخصى بموقع التغريدات 
القصيرة »تــويــتــر«: »الجلسة األخــيــرة 
ــوم 7 يــولــيــو بمحكمة األســـــرة، اللى  يـ
اخينا لجألها ليغصبنى أنــه مجوزنى، 
والــلــى المفروض كــان يقدم فيها أصل 
ــزواج والــشــهــود، محاميه فشل  ــ عقد ال
فــى تقديم األوراق الــلــى أّجـــل بسببها 
الجلسة الماضية، ولما سأله القاضى 
عن الشهود حاول التأجيل، لحين جلبهم 
ولكن القاضى رفض، وانحجزت القضية 

للحكم الحمدالله«.

يمثل عدد من نجوم ونجمات الفن والغناء أمام المحاكم خالل األيام 
القادمة. البداية ستكون اليوم، حيث حجزت محكمة جنح الدقى، الجنحة 

المقامة من جانب الطيار أشرف أبو اليسر، المعروف إعالميًا بـ«الطيار 
الموقوف« والتى يتهم فيها الفنان محمد رمضان بنشر فيديوهات على 

موقع »اإلنترنت« تمس وتسئ إلى سمعته وشرفه للحكم.
وكان المحامى مجدى حلمى، تقدم بدعوى ضد الفنان محمد رمضان، 

لنشره فيديوهات مستغاًل شبكة اإلنترنت بطريقة تؤدى إلى توجيه 
الجمهور والرأى العام إلى المساس واإلساءة بسمعة وشرف ومكانة 
الطيار أشرف أبو اليسر، وأنه ادعى عليه بمطالبته بمبلغ 9 ماليين 

ونصف، واالستهزاء به أثناء تصويره أحد أعماله داخل مستشفى.

منة فضالى تتحول لـ»راقصة«
 استأنفت الفنانة منة فضالى، تصوير عدد من مشاهدها 
فى فيلم »زنزانة 7« بعد توقف أكثر من عام بسبب ارتباطات 
أبطاله بأعمال أخرى وانتشار فيروس كورونا ومن المقرر 
طرح العمل فى موسم عيد األضحى القادم، ويشارك فى 
بطولة العمل عدد كبير من األبطال منهم أحمد زاهر ونضال 

الشافعى ومايا نصرى ومن إخراج إبرام نشأت.
ومــن الــمــقــرر أن تجسد منة فــضــالــى، خــالل األحـــداث 
شخصية راقــصــة ألول مــرة فــى مــشــوارهــا الفنى وتراهن 
عليه بقوة ويحمل عدد من المفاجئات بينما يجسد نضال 
الشافعى أحد أبطال العمل شخصية منصور الــذى يدخل 
السجن على هامش إحــدى القضايا ويجسد أحمد زاهر 
شخصية حــربــى، وهــو شــاب عـــادى يتعرض ألزمـــة يدخل 
على إثرها السجن ومع مرور األحــداث، يلتقى المسجونان 
منصور وحربى داخــل »زنزانة 7«، خاصة أنهما مجرمان، 
ويشهد الفيلم أحداث صراع بينهما على مدار النصف ساعة 

األولى.
ويشارك فى بطولة فيلم »زنزانة 7«، أحمد زاهر ونضال 
الشافعى وعبير صبرى ومايا نصرى ومنة فضالى وايهاب 
فهمى ومدحت تيخة وأحمد التهامى وايمى اسالم مصطفى 
هريدى وأشرف عبد العزيز وأيمن كشك، ومن تأليف حسام 
ــدور أحــداثــه فى إطــار من  ــرام نشأت، وت موسى، إخــراج إب

األكشن واإلثارة.
والجدير بالذكر أن منة فضالى شاركت كضيفة شرف فى 
مسلسل »لما كنا صغيرين« الذى تم عرضه فى شهر رمضان 
الماضى، وهو بطولة ريهام حجاج وخالد النبوى ومحمود 
حميدة ونسرين أمين وهانى عــادل ونبيل عيسى ومحمود 
حــجــازى وكــريــم قاسم وأشـــرف زكــى وهــال السعيد وعماد 

رشاد وعبير منير وتأليف أيمن سالمة وإخراج محمد على.
كما ظهرت منة أيضاً فى رمضان بمسلسل »حب عمرى« 
تأليف فداء الشندويلى وإخــراج عبد العزيز حشاد وبطولة 
هيثم شاكر وسهر الصايغ ومنة فضالى وميدو عادل محمد 
ــرارة وأمــانــى كمال وديــانــا هاشم وحنان  سليمان وأحمد ك
سليمان وعــدد آخر من الفنانين، وتــدور أحــداث العمل فى 
إطــار رومــانــســى اجتماعى تتخلله العديد مــن الحكايات 

اإلنسانية.

أحمد السقا.. مؤلف أغانٍ

أحمد عز يبدأ عامه الخمسين

عرض مسلسل نيللى كريم 
الجديد على »منصة إلكترونية«

الفنان أحمد السقا قرر استغالل حبه للغناء بكل تفاصيله، واحترف 
تأليف األغانى، وبالفعل يتم العمل على تنفيذ أول أغنية من كلماته 
حالياً، وكان الفنان المصرى محمد نور صاحب نصيب أول أغنية من 
كلمات السقا، حيث نشر عضو فريق واما مقطع فيديو خالل تسجيله 
أغنية »مالك يا تــرى«، معلقاً عليه: »أغنيه مالك يا ترى قريباً، كلمات 
الفنان أحمد السقا ولحنى وتوزيع محمد عالم، وهندسة صوت ومكساج 

الفنان ياسر أنوار«.

يحتفل الفنان أحمد عز بعيد ميالده الخمسين يوم 23 يوليو الحالى.
أحمد عز ولد فى اإلسكندرية وتمكن من لفت األنظار إليه فى عام 
2004 بعدما لعب دور البطولة فى مسلسل ملك روحى مع الفنانة يسرا.

شــارك ببطولة العديد مــن األفـــالم السينمائية ومنها: »مــذكــرات 
مراهقة، حب البنات، سنة أولــى نصب، مالكى إسكندرية، الرهينة، 
بدل فاقد، والد رزق، الخلية، الممر، المصلحة«، ولديه أعمال دراما 

تليفزيونية منها: »ملك روحى، األدهم، اإلكسالنس«.

كشفت النجمة نيللى كريم، عن مشاركتها فى مسلسل »نمرة 
اتنين««، المقرر عرضه على إحدى المنصات االلكترونية، حيث 
كتبت على صفحتها الشخصية عبر »فيس بوك« معلقة: »بكره 
فكرة الندم، دلوقتى بحاول ما أغلط عشان ما أنــدم، مسلسل 

)نمرة اتنين( قريبا«.
ومن المقرر أن يتم عرض مسلسل »نمرة اتنين« على إحدى 
المنصات اإللكترونية، خــالل الفترة المقبلة، وهــو حلقات 
متصلة، يضم قصًصا مختلفة عن العالقات ومفهوم الرومانسية 
فى المجتمع الحديث، وتم تصويره فى 6 مدن عربية مختلفة، 
ــى،  ــروت، ودب ــي ــدة، والــقــاهــرة، والــجــونــة، وب ــاض، وجـ ــري هــى ال
ويشارك فى بطولته كل من شيرين رضا، ونيللى كريم، وأمينة 

خليل، وصبا مبارك، وعادل كرم، وعمرو يوسف، منى زكى.
وفــى نفس السياق فقد شــاركــت نيللى كــريــم، مــؤخــرا، فى 
الموسم الرمضانى الماضى بمسلسل بـ »100 وش«، والقى 
العمل نجاحاً كبيراً، وشــارك فى بطولته كل من آسر ياسين، 
ــــش، شــريــف دســوقــى، حنان  رشـــدى الــشــامــى، مصطفى دروي
يــوســإ، زينب غــريــب، دنيا مــاهــر، اســالم إبــراهــيــم، وآخـــرون، 

تأليف أحمد والى وعمرو الدالى، وإخراج كاملة أبو ذكرى.

الحكم على محمد رمضان بتهمة سب وقذف الطيار »أبو اليسر«

  سحر محمود

نظر استئناف 
أحمد 

الفيشاوى 
على حبسه 
سنة بسبب 
نفقة ابنته 

»لينا«

مالك قناة 
ام بى سى 

ورامز جالل 
أمام محكمة 
الجنح بتهمة 

سرقة فكرة 
البرنامج

رمضان

سماالفيشاوى

هيفاء ووزيرى

السقا

عز

منة

نيللى

رامز



مصطفى فتحى فى انتظار 
مولوده األول

3 أهداف على رادار بيراميدز بعد عودة الدورى 
ــق األول لــكــرة  ــفــري يــســتــعــد ال
ــادى بــيــرامــيــدز لــعــودة  ــن ــقــدم ب ال
النشاط الرياضى فى مصر مرة 
ــك مـــن خـــال عـــودة  ــ ــرى وذل أخــ
بــطــولــة الـــــدورى الــمــمــتــاز هــذا 

الموسم.
تأتى عودة مسابقة الدورى بعد 
فــتــرة كبيرة مــن الــتــوقــف بسبب 
انتشار فيروس كورونا المستجد 

خال الفترة األخيرة.
ــل  ــ ــن أوائ ــان بــيــرامــيــدز مـ ــ وكـ
الفريق التى عادت إلى التدريبات 
ــرى رفــقــة  ــ ــرة أخـ ــ الــجــمــاعــيــة م
ــى، وذلــــك فـــى ظـــل رغــبــة  ــلـ األهـ
الفريق فى االستعداد بشكل جيد 
لعودة المسابقة المحلية وكذلك 
المسابقات اإلفريقية التى سوف 
تعود خال شهر سبتمبر حسبما 
ــاد اإلفــريــقــى لــكــرة  ــحـ أكـــد االتـ

القدم.
وكان بيراميدز تأهل إلى نصف 
نهائى الكونفيدرالية اإلفريقية 
ــذا فــالــفــريــق  ــ ــذا الـــمـــوســـم، ل ــ ه
يــســتــهــدف تــحــقــيــق الــنــجــاحــات 

محليا وإفريقيا.
على المستوى المحلى، يأمل 
بيراميدز فى مواصلة انتصاراته 
فــى الــــدورى مــن أجـــل الــوصــول 
ــى الــمــركــز الــثــانــى بالمسابقة  إل
الــمــحــلــيــة، حــيــث يحتل الفريق 
المركز الثالث حاليا فى جدول 
الترتيب برصيد 32 نقطة بفارق 
نــقــطــة وحـــيـــدة عـــن الــمــقــاولــون 

العرب صاحب الوصافة.
وتحت قيادة مدربه الكرواتى 
أنتى تشاتشيتش حقق بيراميدز 
الفوز فى آخر مباراتين خاضهما 

ــب على  ــل ــغ بـــــالـــــدورى، حــيــث ت
ــون وإنـــبـــى ويـــأمـــل فى  ــاول ــق ــم ال
ــتــصــارات مــن أجل  مــواصــلــة االن
الوصول للمركز الثانى للمشاركة 
فى دورى أبطال إفريقيا الموسم 

المقبل.
ــذى يسعى  ــ الــهــدف الــثــانــى ال
بيراميدز  لتحقيقه والذى يخص 
مــشــاركــتــه فـــى الــكــونــفــيــدرالــيــة 
اإلفريقية يتمثل فى رغبة الفريق 
ــول إلـــى نــهــائــى تلك  ــوصـ فـــى الـ

المسابقة.
ويستعد بــيــرامــيــدز لمواجهة 
حــوريــا الغينى فــى نصف نهائى 
الــكــونــفــيــدرالــيــة هـــذا الــمــوســم، 

لذلك يأمل الفريق فــى تحقيق 
الفوز من أجل التأهل إلى نهائى 
المسابقة ومن ثم حصد البطولة 
والسير على ُخطى الزمالك الذى 

توج باللقب الموسم الماضى.
ــهــدف الــثــالــث يــخــص إدارة  ال
النادى التى تريد أن تحكم على 
المدرب الكرواتى أنتى شاشيتش 
ــن خــــال أداء  بــشــكــل كـــامـــل مـ

الفريق فى المباريات المقبلة.
ويعد أداء الفريق على المستوى 
الــمــحــلــى واإلفـــريـــقـــى مقياسا 
ــاء الـــمـــدرب  ــق ــب ســيــشــيــر إمــــا ب
الكرواتى مع الفريق أو رحيله، 
خــاصــة فــى ظــل الــتــقــاريــر التى 

ــتــشــرت مـــؤخـــرا والـــتـــى كــانــت  ان
تشير إلــى رغــبــة بــيــرامــيــدز فى 
التعاقد مــع إيــهــاب جــال الــذى 
يتولى المهمة الفنية لفريق مصر 

المقاصة بالوقت الحالى.
ــى  ــكــروات ــدرب ال ــمـ ويــســعــى الـ
لقيادة الفريق لتحقيق النتائج 
الــمــمــيــزة فــى الــــدورى مــن أجــل 
ــى وصـــافـــة جـــدول  ــ الـــوصـــول إل
ــى  ــيــب أو مـــطـــاردة األهــل ــرت ــت ال
على الــصــدارة، وعلى المستوى 
اإلفريقى ال بديل للكرواتى عن 
تحقيق الفوز على حوريا والتأهل 
إلى نهائى مسابقة الكونفيدرالية 

ثم حصدها.

طارق مصطفى يراقب المحترفين.. ومتابعة الدورى مهمة أيوب 

البدرى يستقر على إقامة معسكر 
مغلق للفراعنة فى نوفمبر

ــى للمنتخب  ــن ــف ــر الـــجـــهـــاز ال ــق اســت
ــدرى، على  ــب الــمــصــرى بــقــيــادة حــســام ال
إقــامــة معسكر مغلق فــى شهر نوفمبر 
المقبل، فى إطــار استعدادات الفراعنة 
للتصفيات المؤهلة إلــى بطولة كأس 
األمــم األفريقية 2021 المقرر إقامتها 

بالكاميرون خال الفترة المقبلة.
وكلف حسام البدرى، طارق مصطفى 
المدرب العام للمنتخب المصرى، بإعداد 
تقرير كامل عــن الاعبين المحترفين 
فــى الفترة المقبلة، خصوًصا فــى ظل 

استئناف العديد من الدورى األوروبية.
ــع  محمد  ــدرى، م ــب واجــتــمــع حــســام ال

بركات مدير المتتخب، لبحث قرار 
ــحــاد األفــريــقــى لــكــرة الــقــدم،  االت
كــاف، بتأجيل بطولة كــأس أمم 
ــع  ــرون ووضـ ــي ــام ــك ــال ــا ب ــقــي أفــري
الـــتـــصـــورات الـــخـــاصـــة بشكل 
ــدادات الــمــنــتــخــب خــال  ــعـ ــتـ اسـ
الــمــرحــلــة الــمــقــبــلــة فـــور إعـــان 

قرارات االتحاد األفريقى.
ونـــــاقـــــش الــــبــــدرى 
مـــع مــديــر المنتخب 
كـــل الــســيــنــاريــوهــات 
ــى  ــت ــة ال ــروحـ ــطـ ــمـ الـ
تحافظ على خطة 
ــق  ــريـ ــفـ إعـــــــــداد الـ
القومى السيما وأن 
الــكــاف لــم يتطرق 

خـــال مــؤتــمــره الــصــحــفــى الـــذى عقده 
رئيسه أحمد أحمد إلى تحديد أجندات 
المنتخبات الدولية خال شهور سبتمبر 
وأكتوبر ونوفمبر  بتسكينها بمباريات 
وديـــة أو رســيــمــة لــلــبــدء فــى التحضير 

الفعلى لهذه المرحلة.
وأكــــد حــســام الـــبـــدرى، أنـــه ســوف 
يجتمع مرة أخرى مع اللجنة الخماسية 
التحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى، 
لبحث كل هذه القرارات والتأكيد على 
ــط الــمــبــاريــات للمسابقات  ــرورة رب ضـ
المحلية بــاألجــنــدة الــدولــيــة للمنتخب 
فـــور وضــوحــهــا بــمــا يضمن الحصول 
على االستحقاقات الكافية من فترات 
مناسبة والخاصة بمباريات المنتخب 
ــد الــتــصــفــيــات  ــي ســـــواء عــلــى صــع
المؤهلة لــكــأس الــعــالــم أو كأس 
األمــم األفريقية وأيضا االتفاق  
عــلــى خــطــوط عــرضــيــة لمنح 
المنتخب توقيات مناسبة  فى 
التجمعات الخاصة بمعسكرات 

المنتخب.
وقـــــال الــــبــــدرى، إنــه 
سيجتمع مــع جــهــازه 
الـــمـــعـــاون مـــن أجــل 
ــاقـــشـــة جــمــيــع  ــنـ مـ
األمور والمعوقات 
ــى ســـتـــواجـــه  ــ ــت ــ ال
المنتخب وكيفية 
ــامــل معها  ــع ــت ال

بالشكل األمثل.

عيد ميالد مميز ينتظر 
حارس الزمالك

زيزو يدخل عالم نجوم 
اإلعالنات 

يترقب مصطفى فتحى العب الفريق األول لكرة 
القدم بنادى الزمالك، قــدوم مــولــوده األول خال 

األشهر القليلة المقبلة.
ويعانى مصطفى فتحى حالياً من اإلصابة بعدوى 
فيروس كورونا المستجد، وهو ما أعلن عنه الزمالك 
مؤخراً، األمر الذى أدى إلى مطالبة طبيب الزمالك 
بخضوع زوجــة الاعب إلجــراءات المسحة الطبية 
الخاصة بالكشف عــن الــفــيــروس، وذلــك مــن أجل 

التأكد من سامتها.
وكان مصطفى فتحى دخل عش الزوجية فى شهر 

أغسطس من العام الماضى.
ويعتبر مصطفى فتحى هو واحد من نجوم نادى 

الزمالك طوال السنوات الماضية.

قــررت زوجــة محمد صبحى حــارس مرمى الفريق 
األول لكرة القدم بنادى الزمالك، االحتفال بعيد مياد 

زوجها الذى يوافق منتصف شهر يوليو الجارى.
وتحضر زوجــة صبحى لطريقة تفاجئ بها زوجها 
ــه سيكون األول  لاحتفال بعيد مــيــاده، خــاصــة أن
بينهما بعد أن دخل الحارس الشاب إلى عش الزوجية 

منذ أشهر قليلة.
ــان الزمالك تعاقد مــع صبحى مطلع الموسم  وك

الجارى قادماً من صفوف بتروجت.
ويعد محمد صبحى الحارس األساسى للمنتخب 
الوطنى األولمبى، حيث قاده لحصد لقب بطولة أمم 
أفريقيا تحت 23 سنة التى أقيمت فى مصر بشهر 

نوفمبر الماضى.

يشارك أحمد سيد »زيـــزو« العــب الفريق 
األول لكرة القدم بنادى الزمالك خال الوقت 
الحالى فى الحملة اإلعانية الخاصة بإصدار 

تطبيق جديد عبر أجهزة األندرويد واأليفون.
وتم إطاق اسم »حاضر« على التطبيق دون 
اإلعـــان مــن خــال الشركة المنتجة لــه عن 
أى تفاصيل، على أن يتم الكشف عنها وقت 

اإلعان الرسمى عن انطاقه.
الجدير بالذكر أن زيــزو يعتبر مــن نجوم 
الزمالك سواء فى الموسم الماضى أو الحالى 
وذلــك على الرغم من انضمامه إلى صفوف 

الفريق األبيض منذ وقت قريب.

أخبار النجومأخبار النجومأخبار النجومأخبار النجومأخبار النجوم
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تركيا تهدد تحركات 
القلعة الحمراء 

لضم موليكا 
ــى فى  ــلـ ــادى األهـ ــ ــن ــ ــل ال ــ دخ
مــفــاوضــات جـــديـــدة مـــن أجــل 
التعاقد مــع الــاعــب جاكسون 
موليكا مهاجم فريق مازيمبى 
الكونغولى  لضمه خــال فترة 

االنتقاالت الصيفية.
ويــنــتــظــر مــســئــولــو القلعة 
الحمراء أن يوافق نادى مازيمبى 
الكونغولى على انتقال الاعب 
خاصة الذى رفض عرضا فرنسيا 
خــال األيـــام الماضية، بعدما 
طــلــب نــــادى النـــس الــفــرنــســى 
التعاقد معه على سبيل اإلعارة 
ــو ما  ــف يـــورو وه بقيمة 100 أل
اعتبره الاعب عرضا ضعيفا من 

الناحية المادية. 
ومن المقرر أن يتولى  محمود 
الخطيب رئيس النادى األهلى، 
أمر صفقة موليكا بالتواصل مع 
رئيس نادى مازيمبى الكونغولى 
من أجل إتمام الصفقة واالتفاق 
على كافة التفاصيل حتى يكون 
موليكا ثــانــى صفقات الــنــادى 
األهلى بعد التعاقد مع طاهر 
محمد طاهر الــقــادم مــن نــادى 

المقاولون.
ويخشى مسئولو األهلى من 
عدم القدرة على إتمام الصفقة 
خاصة فى ظل تــردد أخبار عن 
رغبة عدد من األندية التركية 
فى ضم موليكا، لذلك استعدت 
إدارة التعاقدات بتقديم عدد 
مــن أســمــاء الاعبين األفــارقــة 
ــال فشل  ــ ــل ح ــدائـ ــوا بـ ــون ــك ــي ل

المفاوضات مع مازيمبى. 
ويبلغ جــاســكــون موليكا 20 
عاما وتصل قيمته التسويقية 
ــورو، ولــعــب 30  ــف يـ ــى 200 أل إل
مــبــاراة بـــدورى أبــطــال إفريقيا 
على مدار موسمين مع مازيمى، 
حيث يجيد اللعب فــى مراكز 
ــن  ــم ــم والـــجـــنـــاح األي ــاج ــه ــم ال

واأليسر.
ويبلغ إجمالى أهــداف موليكا 
ــع مــازيــمــبــى 14 هــدفــا خــال  م
موسمين، فضا عن صناعة 4 

أهداف. 
ــى أن  ــد عــل ــ وال يــخــتــلــف أح
الكونغولى جاكسون موليكا يعد 
خيار مميز لدعم هجوم النادى 
األهــلــى فــى الــمــوســم الجديد 

للعديد من األسباب.
ويتميز موليكا بصغر سنة إذ 
ما يزال فى العشرين من عمره، 
ــو مــا يجعله العــبــا بدرجة  وه
جوهرة ألى ناد يضمه لصفوفه، 
خصوًصا أنــه يقدم مستويات 
ــرز األوراق  ــ ــزة ويـــعـــد أبـ ــي ــم م
الـــرابـــحـــة فـــى صــفــوف فــريــق 

مازيمبى الكونغولى.
وبجانب ذلــك يمتلك موليكا 
ــى مــســتــوى  ــل ــزة ع ــي ــم خــبــرة م
المشاركات القارية فى أفريقيا، 
ــا يجعله هـــدف مثالى  ــو م وهـ
ــذى يسعى  ــى، الـ ــل لــلــنــادى األه
لزيادة ثقل خط هجومه بعنصر 
ــادرا على قيادة  مميز يــكــون قـ
الفريق لحصد لقب دورى أبطال 
ــن خــزائــن  إفــريــقــيــا الــغــائــب ع

القلعة الحمراء منذ عام 2013.
يذكر أن النادى األهلى أعلن 
مؤخًرا عن إتمام أولى صفقاته 
ــدادا لــلــمــوســم الجديد  ــع ــت اس
بالتعاقد مع طاهر محمد طاهر 
العب المقاولون العرب لمدة 5 

سنوات مقابل 25 مليون جنيه.

دعم المـُحبين لشراء الالعب شرارة الخالف..

صفقة رمضان صبحى تنذر بانقسام فى إدارة األهلى 
ــل كــوالــيــس مــجــلــس إدارة  ــوت يــعــلــو داخــ ال صـ
األهلى وإدارة الكرة بالقلعة الحمراء على صوت 
المناقشات الــخــاصــة بمصير الــاعــب رمضان 
صبحى، والذى ُيفترض أن تنتهى عاقته بالفريق 

األحمر فى نهاية الموسم الجارى.
وانــضــم رمــضــان صبحى إلــى صــفــوف الــنــادى 
ــن فــريــق  ــام 2019 قـــادًمـــا مـ ــ ــى مــطــلــع ع ــلـ األهـ
هيدرسفيلد اإلنجليزى، وذلك بموجب عقد إعارة 
مدته 6 أشهر وفى الصيف الماضى مددت إدارة 
األهــلــى عقد اســتــعــارة الــاعــب لموسم إضــافــى، 
ومع قرب الموسم الحالى من نهايته بــدأت إدارة 
األهلى تحركاتها الجادة بهدف اإلبقاء على رمضان 

صبحى بشكل دائم ضمن صفوف الفريق األحمر.
ويـــأتـــى ســعــى األهـــلـــى لــضــم رمـــضـــان صبحى 
بشكل نهائى من فريق هيدرسفيلد، تنفيًذا لرغبة 
السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للشياطين 
ــذى وضــع الجناح الــشــاب على رأس  الحمر، والـ
أهدافه فى الموسم الجديد، وهو ما أبلغ به إدارة 

النادى بشكل رسمى منذ فترة طويلة.
ويعد رمضان صبحى أحــد األعمدة األساسية 
لفريق النادى األهلى، بعدما ظهر بمستوى مميز 
منذ بداية الموسم الحالى، قبل أن تعطله اإلصابة 

التى تعرض لها فى شهر ديسمبر الماضى.
ــرة فتحت إدارة الــنــادى  ــال الــفــتــرة األخــي وخـ
ــادى  ــى خــطــوط اتــصــال مــع نظيرتها فــى ن األهــل
هيدرسفيلد اإلنجليزى مــن أجــل الحصول على 
خدمات رمضان صبحى بشكل نهائى خال فترة 

االنتقاالت الصيفية المقبلة.
وترفض إدارة النادى األهلى فكرة التقدم بعرض 
جديد لتمديد استعارة رمضان صبحى خصوًصا 
بعدما تكبد النادى نحو 2 مليون و400 ألف جنيه 
إسترلينى فى سبيل استعارة الاعب لمدة موسم 
ونصف الموسم بخاف الراتب الذى حصل عليه 
رمضان خال تلك الفترة ، وترغب فى تحويل عقد 
اإلعـــارة الحالى إلــى انتقال نهائى، وهــو الخطوة 
التى تستلزم موافقة نادى هيدرسفيلد الذى يرتبط 

»رمضونا« معه بعقد يمتد حتى صيف عام 2022.
مــحــاوالت األهلى لشراء عقد رمضان صبحى 

مع هيدرسفيلد اصطدمت بمطالب مالية ضخمة 
إلدارة  األخــيــر، حيث كشفت تقارير صحفية أن 
النادى اإلنجليزى طلب نحو 7 جنيهات إسترلينى 

لبيع الاعب الشاب بشكل نهائى للنادى األهلى.
مطالب نادى هيدرسفيلد كانت مفاجأة بالنسبة 
إلدارة الــنــادى األهــلــى، الــتــى تــوقــعــت انخفاض 
سعر الاعب فى إطــار التبعات التى ألقتها أزمة 
فيروس كورونا على سوق انتقاالت الاعبين، لكن 
إدارة النادى اإلنجليزى على ما يبدو تتوقع ارتفاع 
سعر رمضان بحلول الصيف المقبل بالتزامن مع 
مشاركة الاعب فى أوليمبياد طوكيو، لذلك ترغب 
ــح مــجــزى مــن وراء رحــيــل الاعب  فــى تحقيق رب
خصوًصا إذا تخلت عنه خــال فترة صيف العام 
الحالى وقبل مشاركته المنتظرة مع الفراعنة فى 

أوليمبياد طوكيو.
وفــى المقابل عرضت اإلدارة الحمراء مبلغ 2 
ونصف مليون إسترلينى فقط لضم الاعب، ولن 

يكون بمقدور اإلدارة الحمراء زيادة هذا المقابل إال 
بقيمة قليلة قد ال تتوازى مع ما يتطلع إليه مسئولو 

هيدرسفيلد.
األزمة التى تواجهها مساعى األهلى لاحتفاظ 
بخدمات رمضان صبحى دفعت بعض األصــوات 
داخــل مجلس إدارة النادى األهلى القتراح تدخل 
بــعــض رجـــال األعــمــال فــى تــمــويــل صفقة شــراء 
الاعب، على غرار وقائع سابقة مول فيها محبين 

للنادى ضم العبين أو التعاقد مع مدربين.
اقتراح تدخل بعض محبى النادى األهلى لدعم 
صفقة شــراء رمضان صبحى القــى معارضة من 
بعض األصـــوات داخــل المجلس األحــمــر، والذين 
طالبوا باالعتماد على مــوارد النادى فقط لحسم 
صفقة الاعب، أو صرف النظر عنها بشكل نهائى 
ــادى هيدرسفيلد اإلنــجــلــيــزى فى  حــال استمر نـ
التمسك بمطالبه التى تفوق قدرات األهلى المالية.

الجبهة الــرافــضــة لفكرة الــحــصــول على دعم 

ــى مــن رجــال  مــن بــعــض محبى األهــل
األعـــمـــال، تــبــرر مــوقــفــهــا بالتخوف 
ــة تــركــى آل  مــن تــكــرار سيناريو أزمـ
الشيخ الرئيس الشرفى السابق للقلعة 
الــحــمــراء، والـــذى دخــل فــى مناوشات 

عديدة مع مجلس إدارة األهلى الحالى 
برئاسة محمود الخطيب بسبب ملف التبرعات 
ــرارًا فــى آليات  التى قدمها للنادى، وتشكيكه مـ

صرف المبالغ التى قدمها للنادى فى صورة دعم.
ــرى معارضوا فكرة االستعانة بدعم رجــال  وي
األعــمــال األهــاويــة لــشــراء رمــضــان صبحى، أن 
صورة مجلس القلعة الحمراء تعرضت لهزة كبيرة 
بسبب الــمــنــاوشــات مــع آل الشيخ، وبالتالى ال 
يحتاج األمر لتكرار نفس المغامرة بقبول تبرعات 

أو دعم مالى من أى محبين أو رجال أعمال.
كذلك يدعم هذا المعسكر وجهة نظره بوجود 
أكثر من بديل فى صفوف األهلى يمكنه تعويض 
الرحيل المحتمل لاعب رمضان صبحى حال 
فشلت محاوالت اإلدارة الحمراء لشرائه بشكل 

نهائى من هيدرسفيلد.
ــل مجلس األهلى  ــرى أكــثــر مــن عضو داخـ ويـ
وكذلك داخل إدارة الكرة بأن مركز الجناح األيسر 
لألهلى لــن يــواجــه أى أزمــة حــال رحيل رمضان 
صبحى، خصوًصا بعد التعاقد رسمًيا مع طاهر 
محمد طاهر العب المقاولون العرب بعقد مدته 5 
مواسم، حيث يجيد الوافد الجديد اللعب فى أكثر 
من مركز هجومى سواء رأس حربة أو جناح أيسر 
وهــو ما يجعله أحــد البدائل المقترحة لتعويض 
الرحيل المحتمل لاعب رمضان صبحى، فضًا 
عن وجود الاعب محمود كهربا والذى يلعب كذلك 

فى مركز الجناح األيسر.
وحتى اللحظة لــم تتضح هوية المعسكر 

الذى ستكون لوجهة نظره الغلبة سواء 
بالموافقة على اللجوء لدعم محبى 
ــشــراء رمــضــان صبحى،  الـــنـــادى ل
أو صــرف النظر عن هــذه الفكرة 
واالعتماد على موارد النادى فقط 
وفــى هــذه الحالة سيكون األقــرب 
هــو رحــيــل رمــضــونــا عــن األهــلــى 

بنهاية الموسم.

تكرار سيناريو آل الشيخ مصدر قلق داخل مجلس الخطيب

 كتب – محمد الصايغ

 حوار – سارة عبد الباقى 

 كتب – ضياء خضر 

 كتب - أنس سمير

رمضان

الخطيب وعبد الحفيظ

البدرى



شوقى غريب يطلب 
10 وديات قبل 

أوليمبياد طوكيو

إنبى يبحث عن بديل 
محمد شريف و3 
بدائل فى الصورة

قبل عودة الدورى.. 3 أزمات 
تواجه المصرى

ــات الفريق  ــ تــطــارد األزم
األول لكرة القدم بالنادى 
الــمــصــرى الــبــورســعــيــدى 
ــارق  ــادة مــــدربــــُه طــ ــيـ ــقـ بـ
العشرى، والـــذى جــاء خلفا 
ــذى رحـــل لتدريب  إليــهــاب جـــال الـ

فريق مصر المقاصة.
ويستعد المصرى حاليا 
لـــعـــودة بــطــولــة الـــــدورى 
ــاز مــرة  ــمــمــت الــمــصــرى ال
أخـــرى وذلـــك خـــال شهر 
أغــســطــس المقبل حسبما 

أعلن اتحاد الكرة.
تأتى عــودة بطولة الـــدورى المصرى 
الممتاز بعد فــتــرة كبيرة مــن التوقف 
بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد 
والــذى تسبب فى توقف معظم األنشطة 

الرياضية فى مصر بشكل تام.
ولــن تكون مهمة طــارق العشرى سهلة 
ــــدورى وذلـــك بسبب  عقب عـــودة بطولة ال
األزمات التى تطارد فريقه والتى قد تصعب 

من تحقيقه للنتائج المميزة.
األزمــة األولــى تكمن فى أزمة ملف القيد، 
حيث قرر االتحاد الدولى لكرة القدم »فيفا« 
إيقاف القيد للنادى المصرى لمدة موسم 
ونصف، بسبب أزمة الاعب اإليفوارى شيخ 

موكورو.
منع المصرى من القيد يجعل النادى عاجز 
عــن تدعيم الــفــريــق األول بصفقات قوية 
تساهم فى تحقيق النجاحات الفترة المقبلة، 
األمر الذى يجبر طارق العشرى على الدفع 

بالقوام الذى يمتلكه حاليا.
ــفــى لــفــريــق  ــم حـــاجـــة الـــخـــط الــخــل ــ ورغـ

الــمــصــرى للتدعيم، لــن يستطع طــارق 
الــعــشــرى ســـوى الــدفــع بالقائمة التى 
يمتلكها بسبب أزمــة القيد مما يصعب 

من مهمته.
األزمة المالية تمثل العائق الثانى أمام 
المصرى، فالنادى يعانى من أزمة مالية 
ناتجة عن توقف النشاط الرياضى فى 

مصر بسبب انتشار فيروس كورونا.
وتلك األزمــة المالية دفعت النادى 
لفتح حساب بنكى من أجل استقبال 
التبرعات من جانب الجماهير، األمر 
الذى يعكس األزمة التى تطارد النادى 
ــى قــد تعيق مسيرة  ــت الــمــصــرى، وال
ــدورى  ــ ــق األول فـــى بــطــولــة ال ــفــري ال

المصرى الممتاز هذا الموسم.
األزمــة الثالثة خاصة بالمستوى الفنى 

الـــذى قــدمــه المصرى منذ بــدايــة الموسم 
الجارى، فالفريق يحتل حاليا المركز العاشر 
فــى الـــدورى برصيد 20 نقطة، خــاض 16 
لقاء، فاز فى 5 وتعادل 5 وخسر 6 مباريات، 
ولن تكون مهمة العشرى سهلة فى ظل رغبته 
فــى الــتــواجــد بمركز أفــضــل خــال الفترة 

المقبلة رغم الظروف التى تطارد الفريق.
ويعد العامل البدنى عائق يهدد فريق 
المصرى مع العشرى، السيما وأن الفريق 
كــان منقطعا عن التدريبات خــال الفترة 
الماضية بسبب توقف النشاط الرياضى، 
وفى ظل األزمة المالية، لن يستطع النادى 
المصرى أن ُيعد معسكرا قويا بالفريق 
األول إلعـــداده بالشكل األمثل الستكمال 
بطولة الـــدورى لذلك قد ال ينجح الفريق 
فــى تحقيق الــنــتــائــج الــمــمــيــزة عــنــد عــودة  

المسابقة المحلية.

جدد شوقى غريب، المدير الفنى 
لــلــمــنــتــخــب األولــيــمــبــى، طــلــبــه إلــى 
اللجنة الخماسية باالتحاد المصرى 
لكرة القدم، من أجــل اعتماد برنامج 
الــمــنــتــخــب األولــمــبــى خـــال الــفــتــرة 

المقبلة، قبل أوليمبياد طوكيو.
وتـــقـــدم شــوقــى غـــريـــب، بــبــرنــامــج 
ــداد للجنة الــخــمــاســيــة بــاالتــحــاد  ــ إع
المصرى لكرة القدم يتضمن خوض 
ــة ســواء داخــل مصر  10 مباريات ودي
أو خارجها، من أجل االستعداد بشكل 

جيد لألوليمبياد.
رضــخ شــوقــى غــريــب، الــمــديــر الفنى 

للمنتخب األوليمبى، للعديد من الطلبات 
الخاصة باالتحاد المصرى لكرة القدم فى 
الفترة األخيرة، سواء فيما يتعلق بالاعبين 
أو المعسكرات أو غيرها من األمور األخرى.

وطلب شوقى غريب إقامة معسكر خارجى 
للمنتخب، بعد فتح الطيران فــى المرحلة 
المقبلة، إال أن األمر قوبل بالرفض من قبل 
مجلس الجباية، وهو ما رضخ له المدير 

الفنى للفراعنة الصغار.
وطلب الجهاز الفنى للمنتخب األولمبى، 
من اتحاد كرة القدم، مخاطبة العديد من 
المنتخبات األفريقية والعربية، من أجل 
تحديد موعد بعض المباريات الــوديــة، 

خصوًصا فى فترة األجندة الدولية.
ويحاول شوقى غريب، االستفادة من 
شهر سبتمبر المقبل، من أجــل إقامة 
معسكر للمنتخب األوليمبى، خصوًصا 
فـــى ظـــل عــــدم وجـــــود أى تــجــمــعــات 

للمنتخب األول فى الفترة األخيرة.

ــوالن، المدير الفنى للفريق األول  بــدأ حلمى طـ
لكرة القدم بنادى إنبى، رحلة البحث عن العب بديل 
للنجم محمد شريف، العب الفريق األول لكرة القدم 
بالنادى األهلى والمعار إلى الفريق البترولى لنهاية 

الموسم.
ووضع حلمى طوالن 3 بدائل فى الصورة من أجل 
ضم أحدهم خال المرحلة المقبلة، من بينهم محمد 
عنتر العب الفريق األول لكرة القدم بنادى الزمالك، 

والعب من ناشئ اإلسماعيلى وآخر من المقاصة.
وطلب طوالن، من إدارة الفريق البترولى، الدخول 
ــة الــثــاثــة، على أن يتم  فــى مــفــاوضــات مــع األنــدي
المفاضلة بعد ذلك بين الاعبين، وإن كان األقرب 

هو محمد عنتر من الزمالك.
وأصـــر الــســويــســرى رينيه فــايــلــر، الــمــديــر الفنى 
للفريق األول لكرة القدم بالنادى األهلى، على عودة 
الاعب مع بداية الموسم الجديد، خصوًصا فى ظل 

تألقه الافت للنظر، وللعديد من االعتبارات األخرى.
قد يكون محمد شريف بديل رمضان صبحى العب 
الفريق األول لكرة القدم بالنادى األهلى، والذى تنتهى 
إعارته بنهاية الموسم الجارى، ووجــود صعوبة بالغة 

فى مسألة الحصول على خدماته بشكل نهائى.
طــلــبــت إدارة فــريــق هــيــدرســفــيــلــد اإلنــجــلــيــزى، 
الحصول على مبلغ مالى كبير من أجل االستغناء 
عن الاعب بشكل نهائى ألى فريق يرغب فى ضمه 

سواء فى الدورى المصرى أو الدوريات األخرى.
وحــدد فريق هيدرسفيلد اإلنجليزى مبلغ 9 
مايين جنيه استرلينى من أجــل االستغناء عن 
الــاعــب بشكل نــهــائــى، إال أن األهــلــى يــرى أن 
هذا المقابل المادى مبالغ فيه من جانب اإلدارة 

اإلنجليزية.
وعرض األهلى الحصول على خدمات رمضان 
صبحى بشكل نهائى مقابل 3.5 مليون دوالر، 
إال أن العرض قوبل بالرفض من جانب فريق 

هيدرسفيلد اإلنجليزى.

ميدو من القاهرة إلى 
الجونة رايح جاى

ثنائى األهلى يقضى اإلجازة 
فى حمام السباحة 

عاشور يستعيد حسابه 
المسروق 

يــحــرص أحــمــد حــســام مــيــدو نــجــم ومــــدرب نــادى 
الزمالك على السفر بشكل أسبوعى إلى مدينة الجونة 
المطلة على شاطئ البحر األحمر، وذلك لاستجمام 

وقضاء بعض الوقت برفقة زوجته وأبنائه.
وبــدأ ميدو مؤخًرا تجربة جديدة فى مشواره من 
خــال العمل كإعامى، حيث يتولى تقديم برنامج 
»أوضة اللبس« والذى يطل من خاله فى 3 حلقات كل 

أسبوع عبر شاشة قناة النهار.
ويستغل ميدو األيـــام التى ال يكون فيها مرتبًطا 
بالظهور فــى حلقات برنامجه الجديد للسفر من 
القاهرة إلــى المدينة الساحلية، والتى يتملك فيها 

فيلا ويخت خاص به.

استغل الثنائى أيمن أشرف ومحمد مجدى قفشة 
العبا فريق الكرة األول بالنادى األهلى فترة الراحة 
القصيرة التى حصل عليها الفريق قبل أيام، لقضاء 

يوم إجازة سريع على ضفاف حمام السباحة.
وتوجه أيمن أشــرف وقفشة إلــى أحــد الفنادق 
الموجودة بالقاهرة برفقة مجموعة من أصدقائهم 
المشتركين، وقضوا جميًعا فترة طويلة داخل حمام 
السباحة وتــحــت أشــعــة الــشــمــس، وحـــرص أيمن 

أشرف على استغال بعض الوقت فى القراءة.
ووثــق أيمن أشــرف يــوم اإلجـــازة السريع الــذى 
قضاه برفقة أصدقائه من خــال مجموعة صور 
نشرها عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل 

االجتماعى »انستجرام«.

أعــلــن إمـــام عــاشــور العــب نـــادى الــزمــالــك نجاحه 
فــى استعادة حسابه الرسمى على موقع التواصل 
االجتماعى »انــســتــجــرام« بعد استياء هــاكــر عليه 
لــفــتــرة، ونــشــر محمد حسن العــب الــزمــالــك فيديو 
ظهر فيه برفقة إمــام عــاشــور أعلن خاله األخيرة 
عودة الحساب إلدارته من جديد، وتجدر اإلشارة إلى 
أن اتحاد الكرة عاقب فى وقــت سابق الاعب إمام 
عاشور بإيقافه لـ10 مباريات، وذلك بقرار من لجنة 
االستئناف التابعة للجباية، والــتــى خففت عقوبة 
سابقة أصدرتها لجنة االنضباط على الاعب بإيقافه 
لنهاية الموسم الحالى، وذلك على خلفية اعتدائه على 
وليد سليمان العــب األهلى خــال اشتباكات مباراة 

كأس السوبر بالعاصمة اإلماراتية أبوظبى.
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فشل محاوالت عواد للرجوع إلى الخليج

وديات برج العرب تقلق جهاز الزمالك بسبب كورونا 
لــم تنجح مــحــاوالت حـــارس مــرمــى الفريق 
األول لكرة القدم بنادى الزمالك محمد عواد، 
لتسويق نفسه خــال الفترة الماضية بعد أن 
قــام بالبحث عــن عــرض مميز وبقيمة مادية 
كبيرة تساوى ما قام بدفعه النادى األبيض وقت 
التعاقد معه من اإلسماعيلى، وكذلك ما حصل 
عليه الحارس، ولكن المحاوالت باءت بالفشل، 
ــادى الزمالك إلــى تخفيض  ويسعى مسئولو ن
عقد محمد عواد خال الموسم المقبل حيث 
تصل قيمة عقده مع الــنــادى األبيض إلــى 18 
مليون جنيه فــى الموسم الــواحــد، حيث يرى 
مسئولو الزمالك صعوبة فى توفير هذا المبلغ 
فــى الــمــوســم المقبل لرغبتهم فــى تخفيض 
العقود الكبيرة فــى الفريق بما يتناسب مع 

الظروف المالية للنادى.
وحــاول عواد إيجاد عرض مميز فى الخليج 
لكن لم ينجح، بسبب األزمة المالية التى مرت 
بها العديد مــن األنــديــة على مستوى الوطن 
العربى نتيجة فترة التوقف التى تسبب فيها 
انتشار فيروس كورونا المستجد، األمــر الذى 
أدى إلى تقليص المبالغ والعقود التى كان يتم 

دفعها من قبل.
ــراف  ــق أن خـــاض عــــواد تــجــربــة احــت وســب
خليجية فــى الموسم الماضى وتــحــديــدا فى 
صفوف فريق الــوحــدة الــســعــودى، حيث لعب 
لألخير لمدة موسم واحــد على سبيل اإلعــارة 
قبل انتقاله من اإلسماعيلى إلى الزمالك قبل 

بداية الموسم الحالى.
ومن ناحية أخــرى، تنتاب الفرنسى باتريس 
كــارتــيــرون الــمــديــر الفنى للزمالك حــالــة من 
القلق بشأن المباريات الودية التى من المنتظر 
خوضها خــال معسكر بــرج الــعــرب الحالى 
لتجهيز الاعبين بالشكل األمثل، وجاء تخوف 
كــارتــيــرون بسبب عــدم إجـــراء بعض األنــديــة 
خاصة أندية دورى الدرجة الثانية لفحوصات 
الكشف عن فيروس كورونا حتى اآلن وهو األمر 
الذى يجعله متردداً فى خوض أى وديات خال 

فترة المعسكر.

ــان المدير الفنى قــرر مــن قبل االنتظام  وك
فى معسكر مغلق من أجل تجهيز الاعبين من 
كافة النواحى البدنية والفنية والوصول بهم إلى 
الفورمة المثالية بسبب فترة التوقف الطويلة، 
حيث قسم كارتيرون برنامج إعداد الفريق على 
مرحلتين، وتشمل المرحلة األولـــى التدريب 
على فترتين صباحية ومسائية والتركيز على 
الجانب البدنى فــى الفترة األولـــى مــن خال 
الــتــدريــب بــصــاالت الجيم، على أن يــركــز فى 
الفترة المسائية على الجانب الفنى من خال 

تحفيظ الاعبين بعض الجوانب التكتيكية.
ــودة الــثــاثــى األجنبى  ورفـــض كــارتــيــرون عـ
المعار المغربى حميد أحداد واإليفوارى رزاق 

سيسيه إلــى جانب النيجيرى معروف يوسف 
فــى الموسم المقبل بعد انتهاء إعــارتــهــم مع 
أنديتهم الحالية، وعودتهم من جديد إلى قائمة 
نادى الزمالك، حيث أكد كارتيرون إلدارة الكرة 
بالزمالك عدم حاجته للثاثى األجنبى بسبب 
الزحمة فى قائمة الفريق من األجانب، كذلك 
التعاقدات الــجــديــدة وعلى رأســهــا االنجولى 
آرى بابل والتونسى حمزة المثلوثى ورغبته فى 
اإلبقاء على أشرف بن شرقى وفرجانى ساسى 

وإغاق الباب بشكل نهائى أمام رحيله.
وفــى سياق مختلف أبلغ نبيل عماد دونجا 
العب الفريق األول لكرة القدم بنادى بيراميدز 
ــى االنــضــمــام إلــى  ــه بــرغــبــتــه ف ــادي مــســئــولــى ن

صفوف الزمالك خــال الموسم المقبل، بعد 
مفاوضات اإلدارة البيضاء معه خــال الفترة 
الماضية والحصول على توقيعه وإنهاء كافة 
الــتــفــاصــيــل مــعــه حــيــث يتبقى فــقــط موافقة 
مسئولى بيراميدز، وتحدث دونجا مع مسئولى 
ناديه من أجل تخفيض مطالبهم المالية بعدما 
اشترطوا الحصول على مبلغ 60 مليون جنيه 
وهــو ما قوبل بالرفض من جانب إدارة نادى 
الزمالك، مما دفع دونجا للحديث مع مسئولى 
بيراميدز من أجل الضغط عليهم ومطالبتهم 
بتخفيض المطالب المالية لهم لتنازله عن باقى 
مستحقاته مقابل الموافقة على رحيله وارتدائه 

قميص الزمالك خال الموسم المقبل.

ويضع دونجا األولــويــة لديه باالنضمام إلى 
الزمالك عن أى فريق آخر، بعد العروض التى 
تلقاها خــال الفترة الماضية من عــدة أندية 

عربية وأوروبية.
ــرى، قــام مجلس إدارة نــادى  مــن ناحية أخـ
الزمالك بتفويض أحمد جــال إبراهيم نائب 
رئــيــس الــنــادى األبــيــض إلنــهــاء ملف التجديد 
لحازم إمــام الظهير األيمن للفريق بعد قرار 
اإلبقاء عليه وتجديد تعاقده الذى ينتهى بنهاية 

الموسم الجارى.
وكلف مجلس اإلدارة أحمد جــال بتوقيع 
ــان بعدها بشكل  الــعــقــود مــع الــاعــب واإلعــ
رسمى عــن اســتــمــراره مــع الــزمــالــك بناء على 
رغبة مرتضى منصور رئيس النادى الذى رفض 
نهائياً فكرة التفريط فى حــازم إمــام ويتمسك 
بالتجديد له تقديرا لمشواره مع الزمالك بعد 
المستويات المميزة التى قدمها وتبقى مواسم 

قليلة قبل اعتزاله بشكل رسمى.
ــام بــالــتــوقــيــع عــلــى بياض  ــ ــازم إم ورحــــب حــ
للزمالك دون مناقشة األمــور المالية، فى ظل 
ــر بختام مــشــواره فــى نــادى  تمسكه هــو اآلخـ

الزمالك.
على جانب آخر أكد عبدالمنعم شطة رئيس 
اللجنة الفنية السابق باالتحاد اإلفريقى لكرة 
الــقــدم، أن هناك خافات داخــل الكاف فيما 
يتعلق بحضور الجماهير لمباريات نصف نهائى 

ونهائى بطولة دورى أبطال إفريقيا.
وأكــد شطة فى تصريحات خاصة لجريدة 
»صــوت المايين« أن اإلمـــارات مرشحة بقوة 
الستضافة بــاقــى مــشــوار البطولة اإلفريقية 
وسط المنافسة بينها وبين الكاميرون التى تم 

ترشيحها من قبل.
وأشــار شطة إلــى أن هناك بعض األصــوات 
ــل الــكــاف تطالب بحضور عــدد محدود  داخـ
من الجماهير فى نصف نهائى ونهائى بطولة 
إفريقيا، وأصـــوات أخــرى ترفض ذلــك بسبب 
تجنب إصابة أى مشجع بعدوى فيروس كورونا 
المستجد، خاصة أن األوضـــاع مــازالــت غير 
مستقرة بعد، مــشــدداً على أن األمـــور لــم يتم 

حسمها بشكل نهائى حتى اآلن.

 كتبت – سارة عبد الباقى 
 محمد الراعى

ــن تــكــون حلقة  ــقــرن ل أزمـــة نـــادى ال
الصراع األخيرة بين األهلى والزمالك، 
ولــن تهدأ الخافات بين الناديين فى 
ظــل حــالــة الــفــوضــى والعشوائية التى 

تدير الكرة المصرية.
ال يــمــر شــهــر وال ســنــة إال وهــنــاك 
صـــراع بين األهــلــى والــزمــالــك لخطف 
ــدة فــى صفقة ورفــع  ــمــزاي العـــب أو ال
ــار العــبــى األنــديــة األخــــرى، ولــن  أســع
يتوقف االعــتــراض على ســوء التحكيم 
ومجامات الحكام لألندية الكبرى، ولن 
يتوقف االعــتــراض بين الناديين حول 
أغلب قــرارات اتحاد الكرة التى تخص 
تنظيم البطوالت سواء الدورى أو الكاس 
أو السوبر المحلى أو تأجيل مباريات 
الفريقين قبل البطوالت األفريقية، لن 
يتوقع الــصــراع بين الناديين الكبيرين 
بــعــد حــســم صـــراع لــقــب نـــادى الــقــرن، 
ــوقــف الـــصـــراعـــات  ــت ــن ت ــصــار لـ ــاخــت ب
وستشتعل الفتنة بين الجماهير فى 
ظل تواجد السوشيال ميديا وفــى ظل 
المجامات الــصــارخــة الــتــى تـــدار بها 
الــكــرة الــمــصــريــة، وال نــعــرف لــمــاذا ال 
يطبق اتــحــاد الــكــرة لــوائــح االحــتــراف 
الحقيقية وعلى كل األندية المصرية، 
لألسف تطبق الــلــوائــح حسب األهــواء 
الشخصية وحسب قوة األندية، ال تلوموا 
الجماهير وال تــصــرخــوا مــن اشتعال 
الفتنة ألن وزيــر الرياضة أو الحكومة 
تقدر تحسم الصراعات الوهمية وتطبق 

القوانين بحسم وصرامة على الجميع.
وألول مرة يمتد الفساد الى االتحاد 
األفريقى لكرة القدم فى عهد مصطفى 
مــراد فهمى السكرتير السابق للكاف 
الــذى قام بتفصيل اللوائح على األهلى 
ليصبح هو نادى القرن رغم أن الزمالك 
ــطــوالت أفــريــقــيــة أكتر  هــو مــن حــقــق ب
9 بــطــوالت مقابل 7 بــطــوالت لألهلى، 
مع نهاية األلفية، وتم عمل نظام نقاط 
تفصيل لمصلحة األهــلــى وتــم إعــان 
األهــلــى بطل الــقــرن عــام 2000، ومن 
حــق الزمالك أن يستأنف على اللقب 
بــعــد 20 ســنــة، ومـــن حــق الــزمــالــك أن 
يلجأ للمحكمة الدولية ليطالب بحقه 
المسلوب، وال أعــرف سببا لما يــردده 
البعض بأن مطالبة الزمالك بحقه قد 
تتسبب فى فتنة جماهيرية بين عشاق 

الناديين!!
هذا الكام خاطئ ومضلل ويؤكد أن 
المصالح الشخصية واألهـــواء هى من 

تدير الرياضة المصرية.
يـــا ســــادة أن الـــزمـــالـــك لـــم يــحــرك 
ــحــقــه!  ــرات لــلــمــطــالــبــة ب ــاهــ ــظــ ــ ــم ــ ال
الــزمــالــك لــم يخطئ أو يــســب األهــلــى 
للبحث عــن حــقــه، كــل مــا فعله رئيس 
الــزمــالــك المستشار مرتضى منصور 
ــداد ملف قانونى بالمستندات  هــو إعـ
ــدد الــبــطــوالت وجــمــع التسجيات  وعـ
واألدلــة التى تدين مصطفى فهمى بعد 
اعترافه فى مؤتمر انتخابى بأنه أهدى 
لقب القرن لاهلى وقام بتفصيل نظام 
الــنــقــاط ليخطف اللقب مــن الزمالك 

ليهديه لناديه األهلى الذى يعشقه! 
ــم يثير  عــفــوا الــزمــالــك لــم يتمرد ول
ــجــوء للقضاء  ــل ــكــن قـــرر ال الــشــغــب ول
الــدولــى للتظلم مــن قـــرار الــكــاف، أين 
جريمة الزمالك؟ أين الفتنة الجماهيرية 

التى تحذرون منها؟
ــا تــفــعــلــه الــحــكــومــة  ــادة أن مـ ــاســ ــ ي
بمحاولة إجــبــار إدارة الــزمــالــك على 
الــصــمــت وســحــب مــلــف قضية الــقــرن 
ويغلف الــمــوضــوع نهائيا هــو مــا يثير 
الفتنة الجماهيرية، ألن تدخل الحكومة 
وضغوطها على مرتضى سيشغل غضب 
الجماهير الزمالكاوية وسيشعل الفتنة 

بين الشعب.
أرجــو أال تتدخل الحكومة فــى هذا 
الصراع حتى ال ينفجر الغضب وتشتعل 
الفتنة الجماهيرية، البــد مــن مراعاة 
مــشــاعــر الــجــمــاهــيــر الــبــيــضــاء وعـــدم 
االستهانة بها، ومن الصعب أن تفرض 
الحكومة رغبتها على مرتضى منصور، 
ــن تــســتــطــيــع الــحــكــومــة أن تــفــرض  ــ ول
الصمت على الجماهير البيضاء حتى 
لو تم منع احتفاالت إدارة الزمالك بنادى 
الــقــرن مــن كــل القنوات الفضائية، بل 
إزداد غضب الجمهور بعد عدم إذاعة 
ــادى الــزمــالــك  ــفــاالت فــى قــنــاة نـ االحــت
نفسه مما جعل الجماهير تؤكد أن إدارة 

األهلى أقوى من الحكومة.
يا سادة ال تلعبوا بالنار، وال تخدعوا 
أنفسكم، ألن الجمهور واع ولــن يقبل 
ــوا الــزمــالــك  ــرك الــصــمــت عــلــى حــقــه، ات
يستأنف أمــام المحكمة الدولية، وأيا 
ــان الــحــكــم سيتقبله الــجــمــهــور دون  كـ
المساس بالحكومة المصرية، ألن اتحاد 
الكرة أو الــوزارة المصرية ليسوا طرفا 
فــى القضية، وهـــذا مــا يجعل جمهور 
الناديين يتقبلون حكم المحكمة الدولية 
مهما كــان لكن الحكومة تضع نفسها 
فى ورطة وفى أزمة بدون لزمة ستجعل 

جمهور الزمالك يشعر بالظلم التكرر.
أتمنى أال تدخل الحكومة نفسها فى 
الــصــراع وتطبق الــلــوائــح على الجميع 
دون مجاملة نــاد على حساب اخــر ألن 
هــذا مــن يشعل الفتنة الحقيقية بين 
الشعب الواحد، لن تنصلح أحوال الكرة 
المصرية ولن تخمد الفتنة الجماهيرية 
إال بالعدل والــمــســاواة بين كل األندية 
وتطبيق اللوائح والقوانين على الجميع.. 
ــب مــصــر، أفــيــقــوا  ــا بــمــصــر وشــع ــق رف

يرحمكم الله.

رأى

قضية القرن تفضح 
عيوب الكرة املصرية 

كارتيرون يرفض عودة 3 معارين.. ودونجا يتمسك بارتداء القميص األبيض

 كتب – محمد الصايغ

غريب
العشرى
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 تسارعت تطورات األزمة الليبية بصورة جلية، تنبئ بحرب 
إقليمية واسعة، حال استمرار سلوك الرئيس التركى »رجب طيب 

أردوغان«الرامى لتهديد أمن واستقرار منطقة المتوسط وشمال 
أفريقية، بإصراره على تحقيق أطماعه التوسعية، ففى األيام القليلة 

الماضية تحولت مياه البحر األبيض إلى مسرح صاخب بالمناورات 
العسكرية، فور إعالن أنقرة عن االستعداد لتنفيذ مناورات ضخمة، 

عقب تدمير دفاعاتها الجوية بقاعدة »الوطية« على األراضى الليبية.

 نفذت مصر المناورة »حسم 2020«، التى أبرزت المهارات القتالية 
جوا وبحرا وبرا، وأظهرت العمليات قدرة الجيش على ردع كل من 

يحاول المساس باألمن القومى المصرى سواء على مستوى الجيوش 
النظامية أو القوات المسلحة غير النظامية، كما أعلنت كل من« 

فرنسا، إيطاليا، اليونان، قبرص« عن البدء بمناورات فى شرق 
المتوسط، كرد فعل سريع ضد حماقات استعراض القوة وتحدى 

المجتمع الدولى. 

سيد سعيد يكتب 

التوزيع مؤسسة األهرام

»حسم 2020« تبرز المهارات القتالية والقدرة على ردع 
كل من يحاول المساس باألمن القومى المصرى سواء على 

مستوى الجيوش النظامية أو القوات غير النظامية

المواقف الدولية تناغمت مع إعالن القاهرة الذى 
حظى بتأييد واسع لحل األزمة الليبية سياسيا 

وتفكيك الميليشيات المسلحة ونزع أسلحتها

شركة استخباراتية 
يديرها »إخوانى« 

يعمل لصالح 
مخابرات تركيا 
تتولى تدريب 

الميليشيات 
والمرتزقة فى 

طرابلس 

انهيار أوهام »أردوغان« فى ليبيا 
ال يستطيع أحد، مهما بلغت مجافاته للحقيقة، إنكار 
أن المناورات التى جرت بالفعل« حسم 2020« أو التى 
تستعد لها بــلــدان نــافــذة فــى االتــحــاد األوربـــى، أربكت 
حسابات أنقرة ونزلت بمثابة صفعة مدوية على وجه 
»أردوغــان« الذى دأب منذ توليه سلطة الحكم فى بالده 
على استخدام البلطجة واتباعها وسيلة الحتالل ليبيا 
والسطو على ثروات الشعوب، فضال عن تطويق المنطقة 
العربية بالقواعد العسكرية من قطر إلى الصومال ومن 
ليبيا إلى سورية والعراق، إلى جانب تدريب الميليشيات 
والمرتزقة لنشر الفوضى مستغال اتفاقيات مشبوهة، 
عقدها بليل مــع حكومة انتهت شرعيتها بعد عامين 
فقط بعد توليها السلطة، بموجب اتفاق الصخيرات، 
الذى نص على التوافق بتشكيل حكومة لمدة عام واحد 
يترأسها فايز الــســراج، وإذا لم يتم االنتهاء من إعــداد 
الوثيقة الدستورية، يجدد له سنة أخــرى، وهــذه السنة 
األخــرى انتهت منذ عام 2017، وفق االتفاق الــذى جاء 
ــواالة الــســراج له وألتباعه من  ــان م بها.. استغل أردوغـ
الجماعات اإلرهــابــيــة، وعقد اتفاقاً لترسيم الحدود 
البحرية بين تركيا وليبيا رغــم عــدم وجــود أى حــدود 
بينهما، لكن الهدف الرئيسى هو إيجاد مكان له على 
خريطة شرق المتوسط الغنية بالثروات بعد اكتشاف 
حقول الــغــاز، ناهيك عن أحــالم السيطرة على شمال 

ــال الميليشيات المسلحة من  افــريــقــيــة، وإرســ
ســوريــة لتمكينه مــن الــســيــطــرة الــتــامــة، على 
صناعة القرار الليبى ومساندة السراج على 
االستمرار فى القتال ضد الجيش الوطنى 
والعمل على نشر الفوضى لإلبقاء على ليبيا 
دولة فاشلة، وتهديد استقرار مصر التى تقف 

ضد أجندته التوسعية.. حماقات الرئيس 
التركى الــراعــى الرسمى لإلرهاب 

الدولى، كانت دافعا لغضب بعض 
ــدول الــكــبــرى، حيث أكـــدت كل  الـ
مــن فــرنــســا وألــمــانــيــا وإيطاليا 
فى بيان مشترك، على ضــرورة 
ــنــار فــى ليبيا،  ــالق ال وقـــف إطـ

والــبــدء الــفــورى فــى التسوية 
الــســيــاســيــة، واالعـــــالن عن 
الــتــصــدى ألســالــيــب أنــقــرة 
فى خرق القرارات الدولية 
بــحــظــر ارســــــــال الـــســـالح 
والميليشيات إلى طرابلس. 

المواقف الدولية المسايرة مع 
وتيرة تسارع األحــداث، تناغمت 
مع إعــالن القاهرة، الــذى حظى 

بتأييد دولـــى واســـع لحل األزمــة 
الليبية سياسيا وتفكيك الميليشيات 
ــزع أسلحتها، إال أن  المسلحة ونـ
عدم استجابة أردوغان وميليشياته 
لإلعالن ولمخرجات مؤتمر برلين، 
جعل الرئيس عبد الفتاح السيسى 

يطلق فــى خطاب ألــقــاه بالمنطقة 
العسكرية الغربية، تحذيرا شديدا 
مــن االقــتــراب نحو قــاعــدة الجفرة 
ومدينة سرت الساحلية، واعتبرهما 
خطا أحــمــر، يتعلق بــاألمــن القومى 
المصرى، مشيرا إلى أن تجاوز هذا 
الخط الذى أصبح تداوله جزءا من 
ــات اإلعــالمــيــة والسياسية،  ــي األدب
سيقابل بقوة عسكرية، بما يرمى 
إلــــى انـــهـــيـــار مـــشـــروع أردوغــــــان 

حـــال عـــدم االنــصــيــاع للتحذير 

الحاسم.. فور التحذير أعلنت كل من المملكة العربية 
السعودية ودولــة اإلمــارات العربية، عن دعمهما الكامل 
للموقف المصرى الحاد والــرادع للبلطجة التركية، ثم 
توالت ردود الفعل اإليجابية من المجتمع الدولى لوأد 
المواجهات العسكرية المحتملة، حال إصــرار أردوغــان 

اإلقدام على توسيع دوائر الفوضى. 
توافق المواقف الدولية فى إدانــة سلوك »أردوغــان« 
يمثل هزيمة سياسية لمشروعه، ابــتــداء مــن السطو 
ــدم لــه فى  على النفط الليبى، والــبــحــث عــن مــوطــئ ق
ــذى تتضاءل  شــرق المتوسط، إلنــقــاذ اقتصاد تركيا ال
ــوارد الــطــاقــة،  ــ ــدرة م ــن ــصــورة واضــحــة ل فـــرص نــمــوه ب
وبحسب التقارير المنشورة بــالــدوريــات االقتصادية، 
تــســتــورد أنــقــرة 95% مــن احتياجتها مــن الــطــاقــة بما 
قيمته 50 مليار دوالر ســنــويــاً، وليس انتهاء بأوهام 
توسيع دوائــر نفوذه فى الشمال األفريقى، لذا لم 
يعد بمقدوره االستمرارفى الهروب إلى األمام 
بتأجيج االقــتــتــال وجــلــب الــمــرتــزقــة، خاصة 
بعد تحذيرات الدولة المصرية وقدرتها على 
مواجهة التمدد العثمانى فى المنطقة.. ليبيا 
بالنسبة ألردوغان تمثل فرصة مثالية، تدغدغ 
ــدور فــى فلك  ــه الــتــوإعــيــة الــتــى تـ أوهــام
ــالم الــخــالفــة ألســبــاب عــدة منها،  أحـ
المصالح الدولية المعقدة، لــذا لم 
يــدخــر جــهــدا أو وقــتــا فــى توسيع 
دائـــرة االقــتــتــال الــداخــلــى إال أن 
الهدف األسمى له ولشركائه 
من قادة التنظيمات اإلرهابية 
والمرتزقة، صناعة فراغ أمنى 
واستراتيجى وتهديد استقرار 
المنطقة العربية، عبر تحويل 
ــى ســـاحـــة مــواجــهــة  ــ لــيــبــيــا إل
مــبــاشــرة مــع مــصــر كــقــوة إقليمية 
مــنــاهــضــة ألجــنــدتــه التوسعية 
مـــن دون إدراك لــمــخــاطــر 

التداعيات.
 من الجوانب المهمة التى 
ال يمكن إغفالها أو القفز عليها 
ــة الليبية، أن الــعــواصــم  فــى األزمــ
الكبرى فى العالم لن تقبل باحتالل 
ليبيا والتواجد بها عسكرياً، واعتبارها 
ــطــالق رئــيــســيــة لمشروعه  كنقطة ان
ــة، فال  ــقــي ــال أفــري الــتــوســعــى فـــى شــم
العواصم العربية الــحــدوديــة »القاهرة 
ــى مــقــاعــد  والـــجـــزائـــر« ســيــجــلــســان فـ

المتفرجين، وال األوروبــيــون سيغضون الطرف، فرنسا 
ليست بعيدة عن المشهد بكل ما يحويه من تعقيدات 
المصالح الدولية، فهى طرف فاعل فى الترتيبات األمنية 
لحماية مصالحها االقتصادية، ويدفع لتنامى طغيان 
حــضــورهــا، تــواجــدهــا مــن خــالل قــواعــدهــا العسكرية 
بدولتى النيجر وتــشــاد على الــحــدود الجنوبية للدولة 
الليبية، أما إيطاليا فترى أن ليبيا منطقة نفوذ تاريخى 
لها، فضال عن ضخامة استثماراتها فى مجال الطاقة، 
باعتبار أن شركة« اينى« اإليطالية تسيطر على أغلب 
ــزان«، إلــى جانب  ــ حقول اإلنــتــاج فــى إقليمى »بــرقــة وف
العالقات التجارية بينهما، حيث تستورد إيطاليا 48% من 
النفط الليبى و40% من 
الــغــاز الطبيعى التنافس 
بين إيطاليا وفرنسا، يدور 
فـــى مــحــوريــن أســاســيــيــن 
»اقتصادى وأمنى«، األول 
ــحــقــول الــنــفــط،  يــتــعــلــق ب
خــاصــة مــع تعاظم الــدور 
الــفــرنــســى فــى ليبيا من 
ــال«  ــ ــوت ــ ــة »ت ــركـ ــالل شـ ــ خـ
الفرنسية التى نجحت فى 
تعزيز وجودها على خلفية 
ــــراء مــجــمــوعــة أســهــم  شـ
قــــدرت بنسبة %16.33 
من شركة« ماراثون أويل« 
ــة مــقــابــل 450  ــكــي األمــري

مليون دوالرأميركى.
ــى فــيــتــعــلــق  ــانـ ــثـ ــا الـ ــ أمـ
باألمن، حيث تعد إيطاليا 
من أكثر البلدان األوروبية 
تــضــررًا مــن الــهــجــرة غير 
الشرعية القادمةاليها عبر 
البحر المتوسط »، وتبلغ 
ـــ 700  أعــدادهــم قــرابــة ال
ألف مهاجر منذ عام 2013 وحتى العام الجارى«،منهم 
7000 وصلوا إليها من السواحل الليبية »وفق التقديرات 
المعلنة«، لذا فإن عدم استقرار األوضاع األمنية فى ليبيا 
يقفز لصدارة االهتمام، فى المقابل تضع فرنسا ملف 
مواجهة خطر اإلرهــاب على رأس أولوياتها، بما يعنى 
أن سياستها تسير فى االتجاه المضاد لمغامرات أنقرة، 
وهذا بدوره سيذيد من تحركات فرنسا وإيطاليا لحشد 

المجتمع الدولى ضد البلطجة التركية.
المثير لالستغراب أن الرئيس التركى لــم يلتفت 
إلى القرارات الدولية بمنع دخول السالح والمرتزقة 

األجــانــب ليبيا والــبــدء فى التسوية السياسية، ملقيا 
خلف ظــهــره بكل الــتــحــذيــرات الــرافــضــة لمقامراته، 
واستمر فى السير بخطى متسارعة صوب استراتيجية 
نشر الفوضى، ولم يعد بمقدوره التنبؤ بمآالت حماقاته 
بتوسيع دائــرة الحروب باستخدام القوة فى المناطق 
الحدودية مع سورية والــعــراق، إلى التحرش باليونان 
وقبرص فى البحر المتوسط، مروراً بمحاوالته احتالل 
ليبيا، للسطو على ثــرواتــهــا النفطية، لكن التحذير 
المصرى الصارم بعدم االقــتــراب من الجفرة وسرت 
باعتبارهما خطا أحمر، جعل العواصم الكبرى، تدرك 
مخاطر ما يقوم به أردوغان وجدية ما تعلنه مصر بأن 
تجاوز الخط األحمر يمنحها شرعية التدخل العسكرى، 
عقب ذلك تواصلت واشنطن مع »مشهالتى« ميليشيات 
أردوغان فى طرابلس« فائز السراج«، بعدم التقدم نحو 
مدينتى الجفرة وسرت، بما يعنى فشل أنقرة فى تضليل 
البيت األبيض، ويعنى انكشاف حقيقة إيحاءاته لترامب 
بأن تدخله فى ليبيا يهدف الحد من تنامى نفوذ روسيا 

فى المنطقة.
أمــام المتغيرات المتسارعة فى المشهد الليبى، لم 
يجد الرئيس التركى سوى اللجوء الى« المكابرة« المغلفة 
بهجوم إعالمى، طال الدولة المصرية من ناحية، واتهام 
فرنسا وألمانيا وإيطاليا واليونان، بتحريض المجتمع 
الــدولــى ضــد بــالده مــن ناحية أخـــرى، لــذا استمر فى 

تأجيج االقتتال وجلب المذيد من المرتزقة.
 عملت تركيا على اتباع التقية السياسية فى التعامل 
مع األزمة التى صنعتها داخل ليبيا، ففى الوقت الذى 
تخرج فيه التصريحات الرسمى على ألسنة مسئولين 
كبار، يشيرون خاللها بصورة علنية عن قبول المساعى 
الــدولــيــة للحل الــســيــاســى، تــقــوم بتحريض مندوبها 
فــى ليبيا »فــائــز الــســراج« بعدم االنــصــيــاع للقرارات 
األممية، وتدخالت العواصم الكبرى،حيث دأب على 
القول بأن قواته ستتوجه إلى مدينتى الجفرة وسرت« 
الهالل النفطى«، وهما غاية »أردوغــان«، وللتأكيد على 
استمراره فى ذات النهج، كشفت تقارير إعالمية أن 
ــادات« التركية، عقدت اتفاقاً مــع حكومة  شــركــة« سـ
الــوفــاق على تــدريــب مقاتلين مــن المرتزقة لصالح 
السراج، وبالبحث عن »سادات« هى شركة استخباراتية 
متخصصة فــى الــتــدريــب على العمليات اإلرهــابــيــة، 
تأسست عام 2016، ويديرها قيادى إخوانى يدعى« 
فــوزى بو كتف« وثيق الصلة باالستخبارات التركية، 
وهى ذات الشركة التى ال قامت بتدريب ما يطلق عليه 
الجيش الوطنى الــحــر، التابع لــإلخــوان فــى ســوريــا، 
التعاقد مع الشركة االستخباراتية أذاح النقاب عن دور 
تنظيم »اإلخــوان« وجماعة بوكو حرام فى ليبيا، وأكد 

على أن الميليشيات تعمل لخدمة أوهام أردوغان.
فــى إطــار إدمـــان تركيا لخطاب الــمــراوغــة والــهــروب 
من إدانــة المجتمع الدولى، جاء رد فعلها على التحذير 
األمريكى المتوافق مع اعــالن القاهرة، والمتعلق بنزع 
ســالح الميليشيات وتفكيها، مــثــيــراً للسخرية، حيث 
أعلن وزيــر خارجيتها« مولود جاويش أوغلو«، أن األمر 
يتعلق بروسيا وقــوات المشير خليفة حفتر، نافيا تبعية 
الميليشيات والمرتزقة لتركيا.. فى النهاية.... يجب 
ــاألزمــة،  عـــدم إغــفــال نــقــاط مهمة متصلة جــوهــريــا ب
مفادها أن المتغيرات المتسارعة على مدار الساعة فى 
المشهد الليبى، تؤكد أن »أردوغـــان« ال يــدرك الحقائق 
على األرض، وال يــدرك تداعيات إصـــراره على السير 
نحو ما يصبو إليه، ســواء األوهــام الرامية إلــى احتالل 
ليبيا، أو السطو على ثــروات شرق المتوسط، لذا فإن 
كل تصرفاته ستجعل الباب مفتوحا لكل الخيارات أمام 
الدولة المصرية الفاعلة فى المشهد اإلقليمى والمؤثرة 

فى عالقاتها الدولية لحماية أمنها القومى.

الرئيس عبد الفتاح السيسى يحذر: االقتراب من قاعدة الجفرة وسرت الساحلية خط أحمر
 عواصم أوروبية تعلن التصدى 

ألساليب أنقرة فى خرق القرارات 
الدولية بحظر إرسال السالح 

والميليشيات إلى طرابلس

أردوغان

حفتر
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