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رئيس مجلس اإلدارة
سيد سعيد
رئيس التحرير

محمد طرابيه

فيلالت الكبار تتحدى القانون فى منطقة 
»لسان الوزراء« داخل إمبراطورية مارينا

الرئاسة ومجلس الوزراء يفتحان ملف األزمات المالية للعاملين فى 5 وزارات

الثعابين والزواحف تهدد بمهاجة 31 ألف قرية وعزبة فى المحافظات خالل الصيف الحالى

أسرار  وحكايات  البرلمان المصرى فى 200 سنة

أبرزهم عادل إمام و»شفيق« و»عنان«

فضيحة بجالجل.. 

اإلعالم الصهيونى 
يحتفى بعماد أديب

بعد إشادته بإسرائيل

خضراوات وفاكهة »مسممة« 
تصيب المصريين 

بالفشل الكلوى وتشوه األجنة
 ونقص المناعة

الحكومة »ُتغرى«بسبب رشها بالبودرة السامة المخصصة لقتل الحشرات
 600 ألف موظف للخروج 
على  المعاشالمبكر  فى 
يناير المقبل

أخطر اعترافات د. هالة زايد وزيرة الصحة والسكان:

«.. و الخدمة  الصحية بتاعتنا مش جيدة!!! »إحنا ناس إلطة جداً جداً
محمد صالح.. 

فرعون مصرى 
يحلق فى

سماء العالمية
 »ملف خاص«

ضغوط أسرية على »متعب« 
إلقناعه باالعتزال

  والعمل بالفضائيات

المرشحون لخالفة »كوبر« 
يشعلون الخالفات فى اتحاد الكرة

باسم يوسف 
يرد على إحدى 

معجباته: »دى قلة 
أدب ووقاحة«

كبار النجوم 
يستعدون لموسم  

عيد األضحى

التفاصيل الكاملة 
لعمليات حجز  وتخصيص 

الوحدات السكنية 
بالعاصمة اإلدارية 

حفل غنائى 
لمحمد رمضان 
بعد نجاح كليب 

أغنيته »نمبر وان«

»العادلى« يعود للمحكمة 
و»عز« يستعد للتصالح 
و»الشريف« أمام الكسب

 غير المشروع
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أسبوعية - شاملة - مستقلة تصدر بترخيص 
من املجلس األعلى للصحافة عن دار 
»عيون« للصحافة والطباعة والنشر 

والتوزيع »ش.م.م«
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  خالد عبدالرحمن 

أخطر اعترافات د. هالة زايد وزيرة الصحة والسكان:

عمرى ما سعيت لكرسى أو منصب 

عيب نحط شروط قاسية لمدارس التمريض الـ370
إحنا من أقل دول العالم فى عدد األطباء والتمريض 

»إحنا ناس إلطة جدًا جدًا«.. والخدمة  الصحية بتاعتنا مش جيدة!!!

إسدال الستار على قضية صفوت الشريف ونجله  فى »الكسب غير المشروع« 12 أغسطس
تصدر محكمة جنايات القاهرة،  يوم 12 أغسطس 
الحالى، برئاسة المستشار عبد الــتــواب إبراهيم، 
حكمها فى قضية إعــادة محاكمة صفوت الشريف 
رئــيــس مجلس الــشــورى األســبــق ونجله إيــهــاب، فى 
قــضــيــة اتــهــامــهــمــا بتحقيق كــســب غــيــر الــمــشــروع 
ــروة طائلة بطرق غير  واستغالل النفوذ فــى جنى ث

مشروعة.
وتأتى إعادة محاكمة صفوت الشريف ونجله إيهاب، 
فى ضوء الحكم الصادر من محكمة النقض فى شهر 
ديسمبر 2016، بنقض »إلغاء« الحكم الصادر ضدهما 
بالسجن لمدة 5 سنوات واألمر بإعادة محاكمتهما من 

جديد.
وسبق لمحكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار 
محمد خلف الله، أن عاقبت فى شهر مايو 2016، 
ــهــاب بالسجن لــمــدة 5  صــفــوت الــشــريــف ونــجــلــه إي
ــرف بالسجن  ســنــوات، وعــاقــبــت نجله الــهــارب أشـ

»غيابيا« لمدة 10 سنوات، وتغريمهم مبلغا وقدره 209 
ماليين و 78 ألف جنيه، وإلزامهم برد مبلغ مساو لهذا 
المبلغ فــى مواجهة زوجــة صفوت الشريف ونجلته 

بقدر ما استفادتا من كسب غير مشروع.
وكان جهاز الكسب غير المشروع قد أحال صفوت 
الشريف ونجليه إيهاب وأشرف إلى محكمة الجنايات، 
التهامهم بتحقيق كسب غير مشروع قدره 300 مليون 
جنيه، حيث طالبهم الجهاز برد مبلغ 600 مليون جنيه 
تمثل قيمة الكسب غير المشروع المتهمين بتحقيقه 
وغرامة مساوية له، مع سرعة ضبط أشرف صفوت 
الشريف وحبسه احتياطيا على ذمــة القضية وفقا 

لألمر الصادر بهذا الشأن للشرطة الجنائية الدولية.
وكــشــفــت الــتــحــقــيــقــات أن صــفــوت الــشــريــف قــام 
بتحقيق كسب غير مشروع مقداره 300 مليون جنيه، 
وكــان سبيله فــى تحقيق ذلــك الكسب هــو استغالله 
لمواقعه الوظيفية التى توالها منذ كان رئيسا للهيئة 

العامة لالستعالمات، مرورا برئاسته التحاد اإلذاعة 
والتليفزيون وكوزير لإلعالم ورئيس لمجلس الشورى.

وأظهرت التحقيقات أن من صور استغالل صفوت 
الشريف للوظيفة ملكيته للعديد من العقارات سواء 
أراضــى فضاء أو زراعــيــة أو فيالت أو شقق سكنية 
فى أماكن متعددة بأنحاء الجمهورية، وكانت معظمها 
مملوكة للدولة ولجهات عامة، وحصل عليها بأثمان 

بخسة.
كــمــا تــبــيــن حــصــولــه عــلــى مــســاحــة أرض مميزة 
بالبحيرات المرة المسماة بلسان الوزراء، وأقام عليها 
مــبــان فــاخــرة محاطة بالحدائق وســاعــده فــى ذلك 
محافظ اإلسماعيلية األســبــق عبد المنعم عمارة، 
وقيامه بإثبات تلك المساحة باسم زوجته، كما حصل 
على هدايا بلغت قيمتها 3 ماليين ونصف المليون 
جنيه من رؤســاء مجالس إدارات الصحف القومية 

لقاء بقائهم فى مناصبهم.

وأسفرت التحقيقات عن استغالل صفوت الشريف 
ــأن منح أبــنــاءه وشركاتهم  ــالم ب لموقعه كــوزيــر اإلعـ
ــاج الفنى واإلعــالنــات،  ــت الــتــى تعمل فــى مــجــال اإلن
مميزات فى التعاقد ومنحهم ساعات مميزة حتى 
يستأثروا باإلعالنات، فحققوا من جراء ذلك ماليين 
الجنيهات، حيث خلصت التحقيقات إلى هذه النتيجة 
بعد التحرى والفحص من جانب الجهات الرقابية 
وندب اللجان الفنية من خبراء وزارة العدل والجهاز 
المركزى للمحاسبات واتــحــاد اإلذاعـــة والتليفزيون 

وعميد المعهد العالى للسينما.
وطــلــب جــهــاز الكسب غير الــمــشــروع مــن محكمة 
الجنايات المختصة إدخال زوجته إقبال عطيه حلبى 
وكريمته إيمان لــرد ما عــاد عليهما من أمــوال جراء 
ارتكاب المتهم للجريمة وإلزامهم جميعا بــرد مبلغ 
600 مليون جنيه شاملة مبلغ الكسب وغرامة مساوية 

لذلك المبلغ.

شهد أحــد االجــتــمــاعــات األخــيــرة لمجلس الــنــواب 
ــواب ضد  ــن حــالــة مــن الــهــجــوم الــشــديــد مــن جــانــب ال
ــد بسبب  وزيـــرة الصحة والسكان الــدكــتــورة هالة زاي
قراراها المثير للجدل بإذاعة قسم األطباء والسالم 
الوطنى كل يوم فى المستشفيات والوحدات الصحية 
ــادة روح االنتماء،  بالمحافظات، لتحسين جــودة وزيـ

وكذلك بسبب تــردى مستوى 
الــخــدمــات الطبية المقدمة 

للمواطنين.
ــى ردهــــا عــلــى الــنــواب  ــ وف
أدلــت وزيــرة الصحة بالعديد 
مــن االعـــتـــرافـــات الخطيرة 
الــتــى نرصدها فــى السطور 

القادمة.
حيث قالت د. هالة زايــد: 
»كونى من وزارة الصحة كان 
ــى فــكــان يجب أال  ــد أال آت الب
يأتى أحد من الوزارة ليتحدث 

هنا«.
وأضــافــت: »األرض بتقول 
ــمــرضــة  ــم إن الـــدكـــتـــور وال

مبيشفوش أبوهم، وأنا لصيقة العمل بالقطاع الصحى 
والحمدلله شرفت بذلك، والقطاع مفتقد لالهتمام 
ــجــاز لكننا  وكــنــا فــاكــريــن إن امــتــالك أجــهــزة إنــه اإلن

افتقدنا للعنصر البشرى. 
ــرة الصحة:  ــالم لــهــا، قــالــت وزيـ وحـــول انــتــقــاد اإلعـ
»الــنــاس تمسك أى حاجة بسيطة وتتناسى حاجات 
كويسة، وده مــش فــى مصر بــس لكن فــى كــل العالم، 
وبيتعمل عليا كوميكس كتير فــى السوشيال ميديا، 
وأنــا الحمدلله معنديش فيس بــوك ومــش حاسة إنى 
فاتنى كتير، والـــ»واتــس آب« ُفــرض على ودخلونى فى 

مجموعات كده«.
وحول إذاعة السالم الوطنى أوضحت الدكتورة هالة 
زايد، قائلة: »إذاعة قسم الطبيب والسالم الجمهورى، 
ــرار وزارى لكن سنة حسنة، كنت اعمل  وهــو ليس ق
فى مؤسسة 57357 ومكتبى داخل المستشفى، وكان 
ــان لــه أثر  ــر فــى األطــبــاء والطاقم وك ذلــك يحدث وأث

طيب فــأردت أن أنقل الــعــدوى الحسنة، لنقل الــروح 
اإليجابية«. وتحدثت مستنكرة عما وصلت إليه وزارة 
الصحة، قائلة: »أنا مورثتش وزارة الصحة وال أحد فينا 
ورثها، لو أنــا عندى مستشفى خاصة هجيب أحسن 

حد ولو فى أخر الدنيا، لكننا نتحدث عن مصر اآلن 
وسنختار للمريض بتاعنا أحسن حاجة.

وتابعت: أنا وال ليا صورة وال لقاء تليفزيونى وال فيس 
بوك وال مداخلة تليفونية، قبل حلف القسم أمام رئيس 

الجمهورية، ألنى أعمل على األرض.
واستكملت حديثها الموجه لنواب الشعب: »لو إنتوا 
راضيين على تقديم الخدمة محدش يلومنى، أنا واحدة 
ال سعيت لكرسى وال سعيت ألى منصب، أنا تشرفت 

بثقة وحلفت يمين، وعمرى ما خلفت يمين وهزيته«.
ــم الــتــمــريــض فى  ــقـ وحـــــول تـــدهـــور أوضــــــاع أطـ
المستشفيات الــحــكــومــيــة، شــرحــت أن »التمريض 
واألطباء اشتغلت عليهم من يوم ما جيت، وتانى يوم 
حــلــف اليمين أول يـــوم عيد 
الفطر، ألن نــمــرة واحـــد فى 
القطاع هــو التمريض، إحنا 
من أقــل دول العالم فى عدد 
األطباء والتمريض والخدمة 
بتاعتنا مــش جــيــدة وهــنــاك 
ســوء تــوزيــع لهم كــمــان، يبقى 

عندنا مشكلة والزم نواجهها.
وأضــافــت زايـــد: إحــنــا بلد 
عـــنـــدنـــا نـــقـــص شـــديـــد فــى 
التمريض يبقى عيب نحط 
ــدارس  ــمـ ــروط قـــاســـيـــة لـ ــ شــ
الــتــمــريــض الـــــــ370، وفــكــرة 
زيادة قيود االلتحاق لوضعها 
ــل،  ــ 270 درجــــــة عـــلـــى األقـ
ــى للقبول غــيــر 8 مــحــافــظــات اللى  ومــفــيــش حــد أدنـ
فيها فائض، أنــا بطلع بنات فى سن الـــزواج وتكلفها 
وأرسلها آلخر الصعيد طب ما أنا أجيب من الصعيد، 
ــدا، وعــنــدنــا ممرضات  ــطــة« جـــدا جـ ــا نـــاس »إل وإحــن
مبيعرفوش يكتبوا اسمهم مــع انهم كــانــوا مــن أوائــل 
المرحلة اإلعدادية بسبب ان مفيش مناهج عدلة وال 

طرق تدريس صحيحة وال حاجة.
تــخــيــلــوا إن الـــمـــدرس فــى مــدرســة تــمــريــض بيدى 
ـــ10 جنيهات، متسائلة: »فـــإزاى أنــا أثق  المحاضرة ب
فى واحد بياخد المبلغ ده أصاًل؟«، لذلك قررت زيادة 
ــى 500 مــدرســة وزيـــادة رواتــب  ــدارس التمريض إل مـ
المحاضرين وإعـــادة النظر فــى تقييمهم وتعليمهم 
المهارات الحديثة، البنات اللى بتتعلم عندها تكنولوجيا 
وفــيــس بـــوك فـــالزم نعمل لــهــم مــنــاهــج تــتــنــاســب مع 
قدراتهم، والفتة إلى أن معظم الناس متعرفش ان فى 

ممرضات متخرجات من الجامعة.

أنا واحدة واقعية و»مبتكسفش«بيتعمل عليا »كوميكس كتري« فى السوشيال ميديا

لو أنا عندى 
مستشفى 

خاصة هجيب 
أحسن حد ولو 

فى آخر الدنيا

رغم قرارات المجلس األعلى لإلعالم ووزارة الصحة و»حماية المستهلك«بعد صدور القرار الجمهورى رقم 339 لسنة 2018

» جبالى« يترأس أولى جلسات المحكمة 
الدستورية العليا.. السبت القادم

استمرار إذاعة اإلعالنات 
»المضللة« على الفضائيات

جهات عليا تطلب ملفات 
قيادات التليفزيون

ــة بقطاع  عاصم الحنك مدير الشئون المالية واإلداريـ
التليفزيون، قام بتسليم البيانات الخاصة برؤساء القنوات 
واإلدارات المركزية ومــدراء العموم إلــى إحــدى الجهات 
العليا فى الدولة.. هذا اإلجراء يعد مؤشًرا قوًيا على قرب 

إجراء التغييرات المرتقبة داخل  التليفزيون المصرى.

ــدر الــرئــيــس عــبــد الــفــتــاح الــســيــســى، رئيس  مــنــذ أيــــام، أصــ
الجمهورية، الــقــرار رقــم 339 لسنة 2018  بتعيين المستشار 
الدكتور حنفى على جبالى، رئيساً للمحكمة الدستورية العليا، 

اعتباراً من اليوم  1 أغسطس 2018.
الجدير بالذكر أن المستشار عبد الوهاب عبد الــرازق، رئيس 
المحكمة الدستورية العليا، قد ترأس  أخر جلسة له فى المحكمة، 
السبت 7 يوليو، وذلك قبل بلوغه سن التقاعد المحدد بـ70 سنة 
فــى 1 أغــســطــس الــحــالــى، عــلــى أن يتولى 
المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئاسة 
المحكمة ونظر أول جلسة له فى 4 

أغسطس.
الجدير بالذكر أن المستشار 
الــدكــتــور حنفى الجبالى  رئيس 
المحكمة الــدســتــوريــة الجديد 
ــه 1949  ــي ــول ،  ولــــد فـــى 14 ي
وحــصــل عــلــى ليسانس الحقوق 
من كلية الحقوق بجامعة القاهرة 
سنة 1975، ثــم حصل على دبلوم 
الــدراســات العليا فــى الــقــانــون العام 
مــن كلية الــحــقــوق بجامعة عــيــن شمس 
سنة 1976 بترتيب »األول« وحصل على دبلوم 
الدراسات العليا فى القانون الجنائى من كلية الحقوق بجامعة 

عين شمس سنة 1977.
وعين معاونا بالنيابة العامة فى مارس 1976 ثم عين مساعدا 
بالنيابة العامة فى يونيو 1977، ثم عين مندوبا بمجلس الدولة 
فى نوفمبر 1978، ثم عمل فى إدارة الفتوى لرئاسة الجمهورية 
والمحافظات بمجلس الدولة 1978/12،وعين مستشارا مساعد 
مــن الفئة )ب( بمجلس الــدولــة فــى 1982/3/9، ليعين بعدها 
مستشارا مساعدا بهيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا 

فى 1983/10/30.
واصبح نائبا لرئيس المحكمة الدستورية العليا فى مارس 2001 
وتم انتخابه أميناً عاماً التحاد المحاكم والمجالس الدستورية 
العربية أكتوبر 2011 وتم ندبه لعضوية اللجنة القضائية لإلصالح 

الزراعى بمدينة طنطا فى أكتوبر 1982.

منذ 20 يوًما، قــرر المجلس األعلى لتنظيم اإلعــالم  برئاسة 
الكاتب الكبير مكرم محمد أحمد بناًء على كتاب إدارة تسجيل 
ــإلدارة المركزية للشئون الصيدلية  ــة البشرية التابعة لـ األدويـ

بـــوزارة الصحة وعــلــى  خطاب الــلــواء راضــى 
ــاز حــمــايــة  ــهـ ــس جـ ــيـ ــطــى رئـ ــمــع ــدال عــب

المستهلك الوقف الفورى لبث اإلعالن 
ــورس لــى مـــورال(  الــخــاص بمنتج )كـ
الــذى يبث على قناتى »كايرو دراما 
وبانوراما فيلم«، ومنتج )أبليكس( 

الذى يبث على قناة »اليوم زمان«.
ــرار أن الــشــركــات  ــقـ ــح الـ ــ وأوضـ
المعلنة والقنوات الفضائية القائمة 

باإلعالن، قامت بإمداد المستهلكين 
بمعلومات من شأنها خلق انطباع غير 

حقيقى ومضلل كما ورد بكتاب المعهد 
الــقــومــى للتغذية بالمخالفة لــقــانــون حماية 

المستهلك باإلضافة إلى صدور أحكام ضد الشركة القائمة على 
ترويج المنتج المنوه عنه لقيامه بتضليل المستهلكين.

المفاجأة أن هذا القرار لم يتم تنفيذه حتى اآلن  وما تزال تلك 
اإلعالنات تــذاع على العديد من القنوات  التى تبث عبر  النايل 

سات ؟! 

كبار النجوم يستعدون لموسم عيد األضحى

باسم يوسف يرد على إحدى معجباته: 
»دى قلة أدب ووقاحة«

حفل غنائى لمحمد رمضان بعد 
نجاح كليب أغنيته »نمبر وان«

نشر اإلعالمى باسم يوسف من خالل حسابه الخاص على 
»انستجرام«، صورة ألبنائه يهنئ من خاللها ابنه األصغر آدم 

بذكرى يوم ميالده األول.
ورغم مئات التعليقات التى حرصت على تهنئته، 
وعبرت عن االشتياق لعودته إلى الساحة اإلعالمية، 
إال أنه فوجئ بتعليق من إحدى المتابعات، يسخر 
من شكل أبنائه، إذ كتبت صاحبة التعليق: »والله 
انت قمر يا دكتور مش عارفة جايب االشكال دى 

منين.. أنا بمزح متزعلش أرجوك«.
باسم يوسف لم يقف صامًتا أمام هذا التعليق، 

ورد قائاًل: »ده مش هزار، دى قلة أدب ووقاحة.. مش 
حاجة لطيفة إن الواحد يهزر فى الحاجات دى«.

أعــلــن النجم محمد رمــضــان اعــتــزامــه تنظيم حفل 
غنائى الفترة المقبلة بعد نجاح كليب أغنيته »نمبر وان«.

ونشر رمضان فيديوهات لجمهوره وهم يؤدون األغنية 
عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات الشهير 
»انستجرام« وعلق قائاًل »بعد الفيديوهات الكتير دى 
أنا بفكر أعمل حفلة يا شباب بس يا ترى أعمل أول 

حفلة فين؟«. 
يــذكــر أن مــحــمــد رمـــضـــان شــــارك فـــى الــســبــاق 
الرمضانى األخير بمسلسل »نسر الصعيد«، وتعاون 
معه فى بطولته وفاء عامر، ودرة، وسيد رجب، ودينا، 
ومحمد حاتم، وعائشة بن أحمد، وهاجر عفيفى، من 

تأليف محمد عبد المعطى وإخراج ياسر سامى.

حالة مــن االســتــعــدادات القصوى يعيشها نجوم 
وصّناع األفالم التى تقّرر عرضها خالل موسم عيد 
األضــحــى المقبل، لتشهد دور الــعــرض فــى مصر 
وبــعــض الـــدول العربية منافسة قــويــة أبــطــال تلك 

األفالم لتحقيق أكبر نسبة إيرادات.
يدخل النجم تامر حسنى السباق بفيلمه الجديد 
»البدلة«، الــذى تأّجل من موسم عيد الفطر، حيث 
رأت الشركة المنتجة أن الفيلم ضخم، وأن موسم 
عيد الفطر لن يتمكن من استيعابه بسبب انشغال 
الناس بمتابعة مباريات كأس العالم، ولهذا أّجلته إلى 
موسم عيد األضحى، ويجسد تامر حسنى شخصية 
ضابط يحقق فى قضية معينة، ويواجه العديد من 

الصعوبات فى إطار كوميدى.
الفيلم من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج ماندو 
الــعــدل، ويــشــارك فى بطولته أكــرم حسنى، وأمينة 
خليل، وماجد المصرى، ودالل عبدالعزيز، ومحمود 

البزاوى، وحسن حسنى، ومى كساب.
أما مّنة شلبى وآســر ياسين فيشعالن المنافسة 
ــمــاس«، الـــذى يشاركهما  ــراب ال مــن خــالل فيلم »تـ
بطولته ماجد الــكــدوانــى وخــالــد الــصــاوى وشيرين 
رضا والفنان الكبير عزت العاليلى، وتــدور أحداثه 
حول شاب يعيش حياة رتيبة، يعمل مندوب مبيعات 

فى شركة لألدوية، ثم يتمكن بلباقته ومظهره الالئق 
ــة التى يرّوج  من إقناع أشهر األطباء بأهمية األدوي
لها، إلى أن ُترتكب جريمة قتل غامضة، وُتّوجه إليه 
أصابع االتهام... ويعد هذا الفيلم عودة لمّنة شلبى 

إلى السينما بعد فترة غياب طويلة عنها.
ــوق الــجــمــعــة« ال يــضــم نجوم  ــم أن فيلم »سـ ورغـ
شباك، نجد صّناعه يراهنون على البطولة الجماعية 
الــتــى يتقاسمها عــمــرو عبدالجليل وصــبــرى فــواز 
ودالل عبدالعزيز وريهام عبدالغفور ونسرين أمين 
وسهر الصايغ ومحمد عز ومحمود حــجــازى.. وتم 

االستقرار على عرضه فى موسم عيد األضحى بعد 
أن تأّجل ألكثر من ستة أشهر.

كما انتهى الفنان يوسف الشريف من تصوير كل 
مشاهد فيلمه الجديد »بنى آدم«، والذى سيعود من 
خالله إلــى شاشة السينما بعد سنوات طويلة من 
الغياب، وتشاركه بطولته دينا الشربينى وهنا الزاهد، 
وكان من المفترض أن ُيطرح أيضاً خالل موسم عيد 

الفطر، وتم تأجيله بسبب بطولة كأس العالم.
ــصــراع  ــذا ال ــنــجــوم الــذيــن يــخــوضــون هـ ــرز ال ــ أب
السينمائى، أحمد السقا ومنى زكى اللذان يتقاسمان 
بطولة فيلم »3 شهور«، ويعودان به للعمل معاً بعد 

غياب سنوات.
وقد انتهى نجوم الفيلم من تصويره وأصبح جاهزاً 
للعرض، ويراهن القائمون عليه على تحقيق إيرادات 
ضخمة، لتشّوق الجمهور لمشاهدة السقا ومنى زكى 
معاً من جديد، بعد أكثر من فيلم سابق حققا فيها 

نجاحاً ضخماً.
 الــفــيــلــم مــن تــألــيــف مــحــمــد ســامــى وإخـــراجـــه، 
ويشارك فى بطولته خالد الصاوى وروجينا وانتصار، 
وتدور أحداثه فى إطار أكشن رومانسى، حيث يتزوج 
مواطن مصرى، ويجّسد دوره أحمد السقا، من امرأة 

أمريكية وينجبان طفالً، وتتصاعد وتيرة األحداث.

الحمدهلل معنديش 
فيس بوك.. والـ»واتس 

آب« اتُفرض عليا 
ودخلونى فى مجموعات 

بدون علمى 

هالة

جبالى

باسم

إعالن 
أبليكس

رمضان

الشريف

تامرمنة

يوسف
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السياسات الخاطئة واستخدام 
المبيدات واألسمدة الناتجة من 

مخلفات الصرف والفساد وغياب الرقابة 
أهم أسباب تدمير المحاصيل الزراعية  محمد طربيه يكتب:

بحكم عملى كمحرر متخصص فى الشأن البرلمانى منذ عام 2000 وحتى اآلن، حضرت 
عددًا من االجتماعات التى عقدتها اللجان النوعية بمجلس النواب والتى ناقشت الكثير من 

القضايا الساخنة، إال أنه لألسف رغم سخونة المناقشات وما يطرحه ويكشفه النواب فى 
بعض األحيان يظل حبيسا ألدراج مكاتب تلك اللجان وال يتم مناقشته فى الجلسة العامة 

للمجلس حتى يعرف الشعب الكثير من الحقائق المفزعة فيما يدور حوله من مشكالت 
وقضايا بالغة األهمية للرأى العام.

من بين هذه المناقشات المهمة، القضية التى ناقشتها لجنة الزراعة والرى فى مجلس 
النواب حول المبيدات الزراعية »المضروبة« والتقاوى المغشوشة التى كانت وما تزال 

نتائجها كارثية على كافة المستويات االقتصادية والصحية واالجتماعية بالنسبة 
لقطاعات عديدة من المزارعين الذين يتجاوز عددهم فى مصر وفقا للتقديرات الرسمية 

أكثر من 8،5 مليون مواطن.

وخـــال هـــذا االجــتــمــاع الـــذى عــقــد فــى شــهــر مــارس 
ــدهــور محصول  الــمــاضــى، حـــذر أعــضــاء اللجنة مــن ت
البطاطس، باإلضافة إلى تداول بطاطس بها مواد سامة 
بسبب غــزو األســـواق بأطنان كثيرة من الــبــودرة السامة 
المخصصة للحفظ وقتل الحشرات.. وكشف النواب عن 
عدم وجود أى نوع من الرقابة  من جانب وزارات الصحة 
والزراعة والتموين ما يؤدى إلى اإلصابة بأمراض كثيرة 

منها الفشل الكلوى وتشوه األجنة ونقص المناعة.
وفجر النواب مفاجأة من العيار الثقيل حيث كشفوا عن 
استيراد »عروة« تقاوى البطاطس المستوردة من االتحاد 
األوروبى والذى نتج عنه إصابة محصول البطاطس بفطر 
ــى هذا المحصول  »العفن البنى« ورفــض اإلتحاد األوروب

برغم أنه مصدر التقاوى الفاسدة.
ورغم كل هذه التحذيرات البرلمانية من خطورة كارثة 
التقاوى المغشوشة واستخدام المبيدات المسببة للكثير 
مــن األمــــراض المزمنة، إال أن حلقات هــذا المسلسل 

الـــمـــفـــزع ال تـــــزال مــســتــمــرة 
حــتــى اآلن، ولــعــل أكــبــر دليل 
عــلــى ذلـــك قــيــام الــدكــتــور عز 
الدين أبو ستيت وزير الزراعة 
واستصاح األراضى، بإصدار 
قرار  منذ أيام بإيقاف موظف 
بالحجر الــزراعــى عــن العمل 
ــة،  وإحالته إلى النيابة اإلداري
للتحقيق فى وقائع تاعبه فى 
شـــهـــادات الــحــصــاد الخاصة 
بشحنة بطاطس مصدرة إلى 
دولـــة رومــانــيــا، تابعة إلحــدى 
ــشــركــات الــعــامــلــة فــى هــذا  ال
المجال. وقــال وزيــر الزراعة 
إن الموظف حــرر 68 شهادة 
ــادة  ــ ــزي ــ ــة، ل ــ ــي ــ ــم ــاد وهــ ــصــ حــ
اإلنتاجية المقررة للمساحات 
ــوالً  ــالــشــركــة وصــ ــخــاصــة ب ال
ــادة الكميات المسموح  إلــى زي
بتصديرها بالنظر إلى إنتاجية 
المساحات المنزرعة فعلياً، 

األمر الذى ترتب عليه قيام الشركة باستقطاب بطاطس 
مجهولة المصدر وتصديرها بخاف إنتاج المساحات 
المعتمدة للشركة للتصدير، مــا أدى الــى رفــض هذه 
الشحنة بالخارج وعودتها إلى مصر مرة أخرى ما أضر 

بالسمعة التصديرية لمصر، واالقتصاد القومى للباد.
ــر الــزراعــة على أنــه لــن يتم التهاون مــع أى  وشــدد وزي
مخالفات من هــذا القبيل، واصــفــاً ذلــك باألمن القومى 
للباد، واالضرار به تهمة ال يمكن السكوت عنها، الفتاً إلى 
أنه سيتم اتخاذ كل اإلجراءات القانونية حيال المقصرين، 

حفاظاً على سمعة مصر.
ــذى نؤكد فيه على  وهنا نؤكد على  أنــه فــى الــوقــت ال
تقديرنا لما قاله وزير الزراعة الحالى حول خطورة هذا 
األمــر على األمــن القومى، فإننا نطالبه بــأن يتم تطبيق 
هــذه التصريحات على أرض الــواقــع وأال تظل مجرد 

شــعــارات مثلها فــى ذلــك مثل 
آالف التصريحات التى يطلقها 
كبار المسئولين فى الحكومة 
إال أنها ال تجد طريقها للتنفيذ 

على أرض الواقع.
فـــى هــــذا الـــســـيـــاق نشير 
ــة الــمــهــمــة التى  ــدراسـ ــى الـ إلـ
ــات محمد  أعدتها الباحثة آي
بعنوان »المنتجات الزراعية 
المصرية.. بين الحظر وإعادة 
التصدير«، والتى أوضحت أن 
الصادرات الزراعية المصرية 
تعد واحــدة من أكبر قطاعات 
الــتــصــديــر فـــى مــصــر، حيث 
ُيمثل حوالى 10% من إجمالى 
ــادرات، وُيــغــطــى دخــل  ــ ــصـ ــ الـ
ــزراعــة مــا ال يقل عــن %11  ال
من الناتج القومى اإلجمالي، 
ــزراعــى ما  ويعمل بالقطاع ال
ال يقل عن 8.5 مليون عامل 
بنسبة 25.6% مــن إجمالى 

قوة العمل. وُتسهم الــصــادرات الزراعية المصرية بنحو 
20% من إجمالى الصادرات السلعية، كما أن الصادرات 
الزراعية المصرية للدول العربية تبلغ نحو 48%، بينما 
ُتشكّل هذه الصادرات للدول األوروبية نحو 45%، وفى كل 
عام ُتصدر مصر ما يقُرب من 1.8 مليون طن من الفاكهة، 

و1.4 مليون طن من الخضار.
وتــأتــى الــحــاصــات الــزراعــيــة فــى المركز الثانى بعد 
صـــادرات المنتجات الكيماوية واألســمــدة وفقاً لتقارير 
المجلس التصديرى للحاصات الزراعية، وبلغت قيمة 
الحاصات الزراعية 256 مليون دوالر خال فبراير 2018 
ـــ230 مليون دوالر خــال نفس الشهر من العام  مقارنة ب

السابق أى بزيادة قدرها %12.
وأشـــارت الــدراســة إلــى أن مصر سجلت زيــادة بنسبة 
13.9% فــى صــادراتــهــا مــن المنتجات الــزراعــيــة خال 
األشهر التسعة األولــى من عام 2017، فقد بلغ إجمالى 
الــصــادرات 4.1 مليون طن بما قيمته 2.2 مليار دوالر 
فى الموسم 2016/2017 مقارنة بـ 3.6 مليون طن بما 
قيمته 2.1 مليار دوالر فى الموسم 2015/2016. فيما 
زادت قيمة الــصــادرات غير البترولية فى الفترة نفسها 
بنسبة 12% وذلك حسب التقرير الصادر عن الهيئة العامة 
للرقابة على الصادرات والواردات الصادر فى يناير 2018 

والذى ُيغطى إجمالى 2017.
كما أن الـــصـــادرات الــزراعــيــة هــى أحــد أهــم جوانب 
التجارة الخارجية التى تسعى الــدول لزيادتها فى ظل 
ظهور العديد من التكتات االقتصادية، وتبرز أهميتها 
فى تغطية الـــواردات وتمويل خطط التنمية االقتصادية 
عــن طــريــق توفير النقد األجــنــبــى، وكــمــا تــوقــع الجميع 
تحسن تنافسية الـــصـــادرات الــمــصــريــة، فمنذ تحرير 
العملة فى نوفمبر 2016، أبلغ المصدرين الزراعيين عن 
ارتفاع حاد فى الطلب على المنتجات المصرية خاصة 
الزراعية منها وبــدأت تشق طريقها إلــى أســواق أجنبية 
جديدة وبــدأ السعى لزيادة الطاقة التصديرية لتغطية 

المحاصيل الزراعية المصرية، من هنا كانت بداية سلسلة 
من الحظر من عدة دول أجنبية وأخرى عربية.

كل هذه الوقائع تؤكد أن السياسات الزراعية الخاطئة 
واســتــخــدام المبيدات واألســمــدة الناتجة مــن مخلفات 
ــو مـــا ُيـــعـــرف بــاســم  الـــصـــرف الــصــحــى والــصــنــاعــى وهـ
)الحمأة(، باإلضافة إلى وجود الفساد فى القطاع الزراعى 
وغــيــاب الــرقــابــة جميعها عــوامــل أصــابــت المحاصيل 
الزراعية المصرية بالتدهور الكبير والتى كان ال ُينافس 
مــصــر فيها أحـــد مــمــا تسبب فــى تــوقــف تــصــديــر هــذه 

المنتجات.
ــام الرسمية الــصــادرة  مــن ناحية أخـــرى، كشفت األرقـ
عــن  المجلس التصديرى للحاصات الزراعية أن أهم 
األســواق المستوردة للمنتجات الزراعية المصرية خال 
الثاث مواسم األخيرة تتصدرها السعودية كأكبر سوق 
أمــام الــصــادرات الزراعية المصرية تليها روســيــا،. وقد 
ــدأت سلسلة الحظر والــتــى كانت محل مــخــاوف بشأن  ب
مخلفات المبيدات فى الوقت 
الذى كان هناك شهية متزايدة 
لــلــصــادرات المصرية نتيجة 
لتعويم العملة.. فقد أعلن عدد 
من الدول األوروبية والواليات 
المتحدة األمريكية وروســيــا 
التوقف عن استيراد منتجات 
غــذائــيــة ومــحــاصــيــل زراعــيــة 
مــن مــصــر وذلـــك لمخالفتها 
للمعايير الــدولــيــة الــزراعــيــة. 
ــحــدة  ــمــت فـــفـــى الـــــواليـــــات ال
األمــريــكــيــة تـــعـــرض الــمــنــتــج 
الــزراعــى المصرى لحالة من 
القلق بسبب إصابات بالتهاب 
كبدى وبعد الفحص تم الربط 
بينها وبين محصول الفراولة 
المصرى والــذى تم استيراده 

من مصر.
ونجد روسيا وهى ثانى أهم 
األســــواق لــمــصــدرى الفاكهة 
ــة  ــمــصــري والــــخــــضــــراوات ال
بعد المملكة العربية السعودية قد منعت فى منتصف 
عــام 2017 استيراد بعض المحاصيل الــزراعــيــة ومنها 
البطاطس إلصابتها بالعفن البنى ثــم وقــف استيراد 
الخضراوات والفاكهة من مصر والذى يرجع لعدم كفاية 
عمل نظام الصحة النباتية المصرى.. وعلى الرغم من أن 
إجراء الحظر من روسيا قد جاءت بعد ساعات من رفض 
مفتشى الحجر الزراعى المصرى شحنة قمح روسى بلغ 
حجمها 60 ألف طن بسبب فطر اإلرجــوت، إال أن روسيا 
أعلنت أن قرار الحظر ليس انتقامياً ولكن أثبت الفحص 
عدم سامة المنتجات المصرية وأن هذا اإلجراء يهدف 

إلى تطبيق قواعد سامة منتجات الصحة النباتية.
َتِبع ذلــك قــرارات حظر من بعض الــدول العربية على 
رأسها المملكة العربية السعودية والتى ُتعد أكبر األسواق 
للمصدرين الزراعيين المصريين. وبدأت بحظر استيراد 
ــه من  ــواعـ الــفــلــفــل بــجــمــيــع أنـ
ــدءاً من فبراير 2017  مصر ب
والفراولة بدءاً من يوليو 2017 
ــبــت فحص  ــك بــعــد أن أث ــ وذل
وتحليل العينات وجود شحنات 
بها نسبة من المبيدات أكبر 
من النسبة المسموحة دولياً. 
ــر 2018 حــظــرت  ــاي ــن ــى ي ــ وف
السعودية اســتــيــراد الجوافة 
بــعــد تــلــف آخـــر شــحــنــة منها 
بــســبــب اســـتـــخـــدام مخلفات 
عالية من المبيدات. وفى مايو 
أدخــل السودان حظراً شاماً 
ــاً عــلــى جــمــيــع واردات  مــؤقــت
الخضار والفاكهة واألسماك 
من مصر بعد تقارير الواليات 
المتحدة عن حــاالت الفراولة 
مــن مــصــر. كما اتــخــذت دوالً 
أخـــرى منها الكويت واألردن 
واإلمــــارات العربية المتحدة 
ــان إجـــــراءات مشابهة  ــاب ــي وال

لحظر المنتجات الزراعية المصرية .
وبعد أن استعرضنا كل هذه الحقائق المفزعة نطرح 

عدداً من التساؤالت منها:
لماذا ال يطلب الرئيس عبدالفتاح السيسى من كافة 
الجهات الرسمية المعنية بهذه القضية ذات التأثيرات 
الــكــبــيــرة والــخــطــيــرة عــلــى الــعــديــد مــن الــقــطــاعــات فى 
مصر  إعــداد تقرير واف وشامل يتضمن الواقع الحالى  
للمحاصيل الزراعية فى مصر خاصة الموجهة للتصدير 
وبحث كافة  المعوقات التى تؤثر سلبياً على صــادرات 
مصر الزراعية التى تعد أحــد المصادر المهمة للدخل 
القومى؟ ولماذا ال يقوم الرئيس بعقد  اجتماع موسع مع 
قيادات كل الجهات المعنية بهذه القضية لبحث المشاكل 
ــات ووضــع حلول عاجلة وحاسمة لها؟ ولماذا قام  واألزم
أعضاء لجنة الــزراعــة بمجلس النواب بفتح هــذا الملف 
الشائك ثم تم إغاقه بدون أن يتم تصعيده للجلسة العامة 
للمجلس لمناقشته بــصــورة أكبر قبل أن يتم فــض دور 

اإلنعقاد الثالث للبرلمان يوم األربعاء الماضى؟
ونسأل أيضاً: ما الذى يمنع قيام الرئيس بإصدار قراراً 
بتخصيص 20 % من  مساحة مشروع المليون ونصف المليون 
فــدان بحيث يتم زراعــتــهــا بمحاصيل مخصصة للتصدير 
ويــكــون ذلــك تحت رعــايــة الجهات العليا فــى الــدولــة وفى 
مقدمتها مؤسسة الرئاسة وهيئة الرقابة اإلدارية؟ ولماذا ال 
يتم إنتاج أصناف تقاوى عالية الجودة وكثيرة اإلنتاج بحيث 
»نضرب عصفورين بحجر واحد« ونحقق فائدة مزدوجة بدالً 
من االعتماد على أصناف التقاوى المستوردة من الخارج 
والتى غالبا ما تكون »مضروبة« وقليلة اإلنتاج؟ وإذا كنا نهتم 
بهذه الصورة الكبيرة بموضوع تصدير الحاصات للخارج 
حرصا على سمعة مصر وخوفاً من صــدور قــرارات بحظر 
دخــول تلك المحاصيل للعديد من الــدول خوفاً من إصابة 
مواطنيها  بالعديد من األمراض فلماذا ال يكون هناك اهتمام 
مماثل بصحة المواطن المصرى الــذى سقط من حسابات 

الحكومة وأجندات كبار المسئولين؟!

االتحاد األوروبى 
يرفض استيراد 

بطاطس مصرية 
بحجة إصابتها 

بـ»العفن البنى« 
رغم أنه مصدر 

التقاوى

الدخل 
الزراعى يمثل 
ما ال يقل عن 

11% من 
الناتج القومى 

اإلجمالى

الحاصالت 
الزراعية تأتى فى 
المركز الثانى بعد 
صادرات المنتجات 

الكيماوية 
واألسمدة 

رغم كل التحذيرات 
البرلمانية من 
خطورة كارثة 

التقاوى المغشوشة  
إال أن  حلقات هذا 
المسلسل المفزع 

ال تزال مستمرة 

ذلك الطلب ودخل مصدرون جدد أماً فى تحقيق العديد 
ــاح.. فقد أدى تحرير العملة إلى انخفاض قيمة  من األرب
الجنيه المصرى وهو ما أدى بــدوره إلى انخفاض أسعار 
الــخــضــراوات والــفــاكــهــة المصرية بالنسبة للمشترين 
األجانب، وبالتالى فإن جزءا كبيرا من الزيادة فى حجم 
الصادرات الزراعية المصرية يرجع إلى حقيقة أنه بعد 
تعويم الجنيه تمكّن الُمصّدرون من تقديم منتجات ذات 
أسعار أكثر تنافسية مع دخــول العديد من الشركات فى 

أسواق خارجية جديدة.

وتحت عنوان »قرارات حظر متتالية«، كشفت الدراسة  
أنــه رغــم وجــود فرصة كبيرة لنمو الــصــادرات الزراعية 
المصرية بعد انــخــفــاض قيمة الجنيه الــمــصــرى أمــام 
العمات الرئيسية بإعطاء المنتج المصرى ميزة تنافسية 
بانخفاض األسعار، إال أن وضع الصادرات تضرر كثيراً 
ما يرجع إلى قــرارات الحظر المتتالية التى تعرضت لها 
المنتجات الزراعية المصرية ما كان ُيشبه العدوى، حيث 
ما تقوم بحظره دول كبرى تقوم به دوالً أخرى، ولكن هل 
توقف األمــر عند مجرد كونه تتبعاً لخطى دوالً كبرى؟ 

لم يكن األمر كذلك فحسب فبعد انخفاض قيمة الجنيه 
المصرى وزيادة عدد المصدرين نتيجة زيادة الطلب على 
المنتجات المصرية، لم تكافئ زيادة المحاصيل الموجهة 
للتصدير عــدد المصدرين الــجــدد مــا جعل العديد من 
المصدرين يلجأون إلــى المنتجات الــزراعــيــة الموجهة 
للسوق المحلية والتى تفتقد المواصفات العالمية لسامة 
الغذاء والواجب توافرها فى حالة التصدير، لذلك رفضت 
عــدة دول مستوردة للشحنات المصرية لعدم مطابقتها 
للمواصفات وتم حظر عدد من األسواق المهمة لعدد من 

كارثة مفزعة.. خضراوات وفاكهة »مسممة« تصيب 
المصريين بالفشل الكلوى وتشوه األجنة ونقص المناعة

 تساؤالت نتمنى اإلجابة عنها:
لماذا ال يطلب الرئيس السيسى من كل الجهات الرسمية المعنية  إعداد تقرير واف وشامل عن األزمة وكيفية المواجهة؟

لماذا قام أعضاء لجنة الزراعة بمجلس النواب بفتح هذا الملف الشائك ثم تم إغالقه بدون أن يتم تصعيده للجلسة العامة؟

لماذا ال يكون هناك اهتمام مماثل بصحة المواطن المصرى الذى سقط من حسابات الحكومة وأجندات كبار المسئولين؟!

ما الذى يمنع تخصيص 20% من  مساحة مشروع المليون ونصف المليون فدان  لزراعتها بمحاصيل مخصصة للتصدير؟
لماذا ال يتم إنتاج أصناف تقاوى عالية الجودة وكثيرة اإلنتاج لتحقيق فائدة مزدوجة بداًل من االعتماد على أصناف التقاوى المستوردة؟

تداول بطاطس بها مواد سامة بسبب غزو األسواق بأطنان كثيرة 
من البودرة السامة المخصصة للحفظ وقتل الحشرات

وزير الزراعة:  لن يتم التهاون مع أى 
مخالفات تضر باألمن القومى للبالد

الدول األوروبية والواليات المتحدة األمريكية وروسيا 
تعلن التوقف عن استيراد منتجات غذائية ومحاصيل 

زراعية من مصر وذلك لمخالفتها للمعايير الدولية 

الصادرات الزراعية تسهم بنحو %20 
من إجمالى الصادرات السلعية
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مؤسسة الرئاسة ومجلس الوزراء يفتحان ملف األزمات املالية للعاملني فى )5( وزارات

صغار العاملني فى )الرى( ال يشعر بهم أحد والكبار يحصلون على مكافآتهم بالدوالر

اإلعالم اإلسرائيلى يحتفل بـ»أديب الكبري« بعد تأكيداته بأن إسرائيل »فلة شمعة منورة« واقتصادها قوى ودخل املواطن )38( ألف دوالر

ميزانية الدولة بتروح فين يا حكومة؟!
شكاوى عديدة تلقتها مؤسسة الرئاسة عن األزمات 
ــوزارات، بــعــد أن  ــ ــ الــمــالــيــة الــتــى تــاحــق عـــدد مــن ال
ــل عــدد كبير مــن الموظفين شــكــاوى للجهات  أرسـ
الرقابية ومؤسسة الــرئــاســة تفيد تــأخــر حصولهم 
على مستحقاتهم المتأخرة، وعــدم حصولهم على 
رواتبهم لمدد متفاوتة تقترب من 4 أشهر، وبعضهم 
أرســل شكاوى للجهات الرقابية ومؤسسة الرئاسة 
من عــدم الحصول على مستحقاتهم نظير أعمالهم 
فــى بعض الــــوزارات، بعد حالة الصبر طــوال فترة 
تقترب من الـ4 سنوات. الشكاوى تتضمن استغاثات 
من أفراد وشركات تتعامل مع الــوزارات ولم يحصلوا 
على مستحقاتهم ولــم تــصــدر لهم المستخلصات 
التى يستحقونها، ومن ثم تحركت الجهات الرقابية 

والرئاسة من أجل إعطاء كل ذى حق حقه.
فى البداية اعتصم عــدد كبير من الموظفين فى 
هيئة تنشيط الــســيــاحــة ضــد عـــدم حصولهم على 
ــرة السياحة الدكتورة رانيا  رواتبهم أمــام مكتب وزي
المشاط، لكن الوزيرة لم تعرهم أى اهتمام واضطرت 
للهروب ووصــف الموظفين بأنهم تصرفوا تصرفا 
غير حــضــارى، ونقلت مكتبها مــن المقر الرئيسى 
بالعباسية إلى مقر هيئة التنمية السياحية، وهو ما 
جعل الموظفين الــذيــن لــم يتقاضوا مرتباتهم منذ 
4 أشهور للجوء إلــى إرســال شكاوى لرئاسة الــوزراء 

والجهات الرقابية والرئاسة مصحوبة بالكثير من 
مخالفات تتضمن عدم حصولهم على مكافآت وبدالت 
وحوافز وسؤالهم الذين يوجهونه لمسئولى الشئون 
المالية بالوزارة، إذا كانت الوزارة ال تعطيهم رواتبهم 
ومستحقاتهم فأين ميزانية الـــوزارة؟! وما هى أوجه 

الصرف؟
الوزارة الثانية )اآلثار(، لم يحصل عدد من مسئولى 
الشركات التى تتعامل مع الــوزارة على مستحقاتهم 

المتأخرة خاصة مشروع متحف شرم الشيخ وحينما 
ــوزارة، يكون الــرد هو:  يوجهون سؤالهم لمسئولى الـ
ال توجد ميزانية؟! والــســؤال: أيــن الميزانية؟! هل 
الميزانية قليلة أم أن ذلك يؤكد فشل وزارة المالية فى 
توفير المبالغ الموجودة فى الموازنة العامة للدولة، أم 

أن الموازنة العامة للدولة مجرد أرقام والسام؟!
ميزانية الدولة راحت فين؟! هذا هو السؤال الذى 
يسأله موظفو مركز البحوث الزراعية التابعين لوزارة 

الزراعة الذين لم يتم تثبيتهم رغم مرور سنوات عديدة 
على عملهم، ولم يتقاضوا مرتباتهم الزهيدة والنتيجة 
عــلــى الـــســـؤال: الــمــيــزانــيــة ال تــســمــح، مــمــا يجعلهم 

يسألون: الميزانية راحت فين؟!
ــرى أيضا بها عــدد مــن الموظفين الذين  وزارة ال
لم يحصلوا على مستحقاتهم المتأخرة فى مصلحة 
الــرى، وتذهب كل الميزانية لكبار الموظفين، وكبار 
ــوزارة،  القيادات الذين يتولون ملفات مهمة داخــل ال
ومنهم موظفى ملف حــوض النيل الذين يتصارعون 
للحصول على بــدالت السفر بــالــدوالر لــدول حوض 
النيل ويــتــم تغييرهم سنويا، فــى المقابل ال يأخذ 
الموظفون الصغار حقوقهم الزهيدة، وحينما يسألون: 

أين مستحقاتنا؟ يكون الرد: مافيش ميزانية؟!
أما فى وزارة الثقافة، فيتعرض صغار الموظفين 
لاغتيال المعنوى، فمنهم من لم يحصل على راتبه 
منذ 3 شهور، ومنهم لم يحصل على بــدالت، أو حتى 
المقابل المادى للترقيات الجديدة، والسبب الميزانية 

ضعيفة.
البعض أكــد أن وزارة المالية ترسل مبالغ مالية 
على دفعات غير مستمرة، وبالتالى يتم التأخير فى 
الــصــرف، مما اضطرهم إلرســـال شــكــاوى للرئاسة 
ــدأ األمــر  ومجلس الــــوزراء والــجــهــات الــرقــابــيــة، وبـ
ــدأت وزارة المالية تــســرع فــى الصرف  يتكشف وبـ
وإرسال األموال المستحقة للوزارات لحل األزمة بعد 

الشكاوى لمؤسسة الرئاسة.

موظفو هيئة تنشيط السياحة لم 
يحصلوا على رواتبهم منذ 4 أشهر

اآلثار ترفض منح الشركات 
مستحقاتهم المتأخرة

سفير سابق يعمل بالمحاماة حاليـًا يتحالف 
مع اإلخوان للحصول على توكيالت

)1530( عضوًا إخوانيـًا متهمين باإلرهاب مرتينبعد خروج قيادات أخرى من محافظة األقصر

اتهام أبوتريكة وقيادات اإلخوان فى قضية أمن دولة )2018/620( 
والطعن المقبول خاص بقضية )2014/653(

)عرفات( ال يجرؤ على استبعاده بعد اتصاالت الرئيس السيسى به مباشرة

ــوة  ــع عـــن ســـر ق ــجــمــي ــحــدث ال ــت ي
اللواء عادل ترك رئيس هيئة الطرق 
والكبارى وعــدم استطاعة المهندس 
هشام عرفات وزير النقل إزاحته من 
منصبه بالرغم من وجوده فى منصبه 

منذ 3 أعوام وأكثر.
البعض أكــد أن الــوزيــر منع عــادل 
تــرك مــن الحديث لوسائل اإلعــام، 
لــكــنــه ال يــســتــطــيــع اســـتـــبـــعـــاده من 
ــدث معه  ــرار مــا حـ منصبه عــلــى غــ
مــن قبل فــى فترة تولى الــلــواء سعد 
الجيوشى وزارة النقل الذى استبعده 
ــرة أخــرى  ــاد مـ مــن منصبه لــكــنــه عـ
فــى منتصف عــام 2014 بــقــرار  من 
ــك الحين  مجلس الــــوزراء، ومــنــذ ذل
ويتم التجديد لــلــواء عــادل تــرك فى 
منصبه سنويا وال يستطيع الــوزيــر 

ــراب مــنــه، حيث يحفظ الــلــواء  ــت االق
عــادل تــرك جميع المحاور الجديدة 
التى تنفذها هيئة الطرق والكبارى 
عــن ظهر قــلــب، ويتابع كــل تفاصيل 
المهام الجديدة والمشروعات التى 
يــشــرف عليها الــرئــيــس عبدالفتاح 
ــادة ما  ــــذى عــ الــســيــســى شخصيا ال
يقوم باالتصال مباشرة باللواء عادل 
تــرك لاطاع على آخــر ما تقوم به 
الهيئة من مشروعات ومنها »الطريق 
الدائرى اإلقليمى« والذى يعتبر إحدى 
المشروعات العماقة التى تتوالها 
الهيئة وتنفذها وتحقق نسبة عالية 
مــن اإلنــجــاز فيه، إضــافــة إلــى إتمام 
عــدداً من المشروعات فى الكبارى 
ــطــرق فــى المحافظات وخاصة  وال

الدلتا والصعيد.

ــة قــضــيــة  ــع ــادر مــطــل ــصــ ــ كــشــفــت م
)2018/620( حصر أمــن دولـــة عليا 
متهم فيها )1530( عنصرا إخوانيا 
مــن كــبــار قــيــادات الجماعة اإلرهابية 
ومــنــهــم مــحــمــد مــرســى ومــحــمــد بديع 
ــرت الــشــاطــر ومــحــمــد البلتاجى  وخــي
وعصام العريان وآخرين، ومعهم العب 
الكرة السابق محمد أبوتريكة، والتى 
ــم إدراجـــهـــم عــلــى قــوائــم  ــرهــا ت عــلــى أث
اإلرهاب ويطبق عليهم جميع بنود قانون 
اإلرهاب من المنع من السفر والمنع من 

التصرف فى أموالهم.

ــوا  ــازال وهــــؤالء الــمــتــهــمــون جميعا م
متهمون فــى قضية حــصــر أمـــن دولــة 
عليا وتم إدراجهم على قوائم اإلرهــاب 
والتى تحمل رقــم )2014/653( وقام 
المتهمون فى هذه القضية بالطعن على 
قــرار محكمة الجنايات بإدراجهم على 
قوائم اإلرهاب، وحكمت محكمة النقض 
بــرئــاســة الــمــســتــشــار أحــمــد محمدين 
بقبول الطعن فى القضية )2014/653( 
وإعــادة الدعوى لدائرة أخرى بمحكمة 
الــجــنــايــات ومــحــاكــمــة )1531( متهم 

إخوانى ومنهم محمد أبوتريكة.

:» النائب مجدى ملك لـ»

»متحدث حملة حمدين صباحى« 
يؤسس حزبـًا جديدًا اسمه )الناس(

 االنشقاق الثانى
فى حزب )خالد على(

ابن عم مسئول سياسى رفيع المستوى 
يثير أزمة داخل وزارة الكهرباء

فضيحة.. عماد الدين أديب يمدح إسرائيل

ــام اإلسرائيلية  احتفلت وســائــل اإلعـ
بما ذكـــره اإلعــامــى عــمــاد الــديــن أديــب 
عــن رأيــه فــى إســرائــيــل، ونــشــرت وسائل 
اإلعــام العبرية رأى عماد الدين أديب 
على نطاق واســع، والــذى أكد خاله على 
عـــدد مــن الــنــقــاط الــتــى تميز إســرائــيــل 
وتجعلها فى مصاف الدول المتقدمة وذكر 
كافة اإليجابيات ولــم يذكر شيئا سلبيا 
واحـــداً، وظــل يمدح فــى إسرائيل وقــال: 
»إن متوسط دخــل الــفــرد فــى إسرائيل 
وصل إلى 38 ألف دوالر، وهى أقوى دولة 
اقتصادية فى جنوب غرب آسيا والشرق 
األوسط، وتحتل المرتبة الـ)16( بين دول 

العالم فــى مــؤشــر التنافسية فــى األداء 
االقتصادى كما أنها الدولة الخامسة فى 
تصنيف العمالة المدربة والماهرة عالميا، 
ــة صــاحــبــة أكــبــر تكنولوجيا  ــدول وهـــى ال
تصنيع بــرمــجــيــات مــدنــيــة وتصميمات 
ــادى دول مــتــقــدمــة مثل  ــ ــى ن عــســكــريــة ف
الصين والهند، مما جعل مجموعة من 
المثقفين اإلسرائيليين يؤكدون عبر موقع 
»إسرائيل تتكلم بالعربية« عن ترحيبهم بما 
ذكره عماد الدين أديب ونعتبرها حقائق 
ونــقــول لــه: إن أيــديــنــا مــمــدودة لتحقيق 
اإلنــجــازات سوًيا، وهــذا من وجهة نظرنا 

بمثابة »حق الجار على الجار«.

هناك فساد فى قطاع 
األسمدة والمزارعين 

يشترونها من السوق السوداء

جهة أمنية رصدت محاوالت السفير معصوم مرزوق 
المتحدث باسم حملة حمدين صباحى سابًقا بتأسيس 
حــزب جديد يسمى »حــزب الــنــاس«.. ويقوم بتجميع 
توكيات بعناصر من جماعة اإلخوان اإلرهابية إلنهاء 
إجــراءات تأسيسه بعد أن انشق عما يسمى بـ»التيار 
المدنى.. ويحاول التواصل مع عناصر إخوانية بالخارج 

للحصول على دعم لحزبه الجديد«.
كان السفير معصوم مــرزوق قد أعلن أكثر من مرة 
عن دعوته للتيار المدنى بإجراء مصالحة مع اإلخوان 
لكن عددا من قيادات التيار المدنى رفضوا ذلك رفضا 

قاطعا.
يعمل معصوم مــرزوق حالًيا »محامًيا« ويرفع نفس 

شعارات اإلخوان المعادية للدولة.

حــزب »العيش والحرية« )تحت التأسيس( يمر بحالة 
انشقاق ثانية قد تنال منه قبل خروجه للنور بعد االنشقاق 
األول والتى على أثرها خــرج )خالد على( المحامى من 

الحزب.
االنشقاق الثانى حــدث بين قــيــادات الحزب بمحافظة 
األقصر وتقدموا باستقاالتهم ومنهم )موسى أبوقرين( 
وكيل مؤسسى الحزب وأبوبكر فاضل عبدالرحمن موسى 
وطارق محمود محمد ومها بدرى حفنى محمود وذلك عقب 
تصاعد خافاتهم مع إحدى السيدات التى تشغل منصب 
وكيلى مؤسسى الحزب وهى )إلهام عيداروس( واتهامهم 
لها بأنها تنفرد باتخاذ القرارات عقب استقالة المحامى 

خالد على!
ويقوم )عمرو عبدالرحمن( أمين عام السياسات بالحزب 
ــاع األعـــضـــاء المنشقين عــن الـــعـــدول عن  ــن ــمــحــاوالت إلق ب
استقاالتهم، وزار مقر الحزب باألقصر، لكنه فشل فى المهمة.

جدل داخــل وزارة الكهرباء حول أحد األشخاص وتحديدا 
يـــدور الــجــدل والقيل والــقــال داخـــل الشركة المصرية لنقل 
الكهرباء، فبعد تصعيد هــذا الشخص داخــل الشركة وتوليه 
منصب رئيس قطاع دارت التساؤالت: هل هو فعا من عائلة 

مسئول كبير ورفيع المستوى؟
الجدير بالذكر أن عــددا كبيرا من الموظفين يتخوفون من 
االقــتــراب منه خوفا منه وخوفا من بطشهم، نتيجة عاقاته 
القوية برئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء ورئيس الشركة 

القابضة للكهرباء؟!

النائب مجدى ملك عضو مجلس النواب استند إلــى المادة 
)134( مــن الدستور لكى يتقدم بطلب إحــالــة لــوزيــر الــزراعــة 
الدكتور عزالدين أبوستيت بخصوص استمرار شكوى المزارعين 
على مستوى الجمهورية بشكل عام ومحافظات الصعيد بشكل 
خاص من عدم توافر حصص األسمدة المخصصة لهم بسبب 
عــدم الــتــزام مصانع األســمــدة بــشــروط التعاقد المبرم بينهم 
وبين الحكومة والملزم لهم بتوفير احتياجات المزارعين من 
األسمدة المحلية، وتقاعس المسئولين بوزارة الزراعة عن اتخاذ 

اإلجراءات القانونية ضدهم.
مجدى ملك قــال: هناك فساد مــن المسئولين عــن قطاع 
ــى التحقيق  ــذا يــســتــوجــب إحــالــتــهــم جميعا إلـ األســـمـــدة وهــ
للتقصير فى أداء واجباتهم الوظيفية للحفاظ على حق الدولة 

والمزارعين.
ــفــاع التكاليف نتيجة قيام  وأضـــاف مــجــدى مــلــك: إن ارت

المزارعين بشراء األسمدة من السوق السوداء.

مين يقدر على »رئيس هيئة الطرق 
والكبارى« فى وزارة النقل؟!

  يوسف بالل
 

عرفات

أبوتريكة

على

صباحى

عماد

رانيا

مدبولى
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استولوا على الشاطئ والبحرية إلقامة القصور والفيلالت

تجاوزات الكبار
فى »لسان الوزراء« 
داخل مملكة مارينا

ــوزراء عبارة عن مجموعة الفيلالت  فى البداية لسان ال
الفارهة الواقعة فى منطقة داخل شواطئ البحر، على شكل 
لسان داخــل مياه البحر يحيط بها من الجنوب البحيرة 
الصناعية الممتدة من مارينا 2 حتى مارينا 5، ويحيط 
بها من الشمال شاطئ البحر، ويكون من حق مالك الفيلال 

بـ)لسان الوزراء( شاطئ البحر وشاطئ البحيرة.
وكانت المفاجأة وهى التى انتشرت خالل هذا الصيف 
أن قام جميع مالكى فيلالت لسان الوزراء بمخالفة القانون 
وظهرت هذه المخالفات للجميع مما اضطرت إدارة مارينا 
إلى إنشاء بوابة دخول جديدة للسان الــوزراء ووضع أفراد 
أمــن بــأعــداد غفيرة يتناوبون الخدمة طــوال الـــ24 ساعة 
والسماح ألفــراد األمــن بتفتيش السيارات التى تدخل إلى 

لسان الوزراء والمطالبة بـ»كارنيه مارينا«.
وألن أفــراد األمن المشرفين على البوابة الجديدة التى 

تم إنشاؤها خصيصا لمالكى 
فيلالت لسان الـــوزراء يعرفون 
بــاالســم جميع مالكى فيلالت 
وعــائــالتــهــم فلديهم الــمــقــدرة 
لمعرفة األشخاص غير المالكة 
لفيلالت لسان الـــوزراء وتمنع 

دخولهم إال فى أضيق الحدود.
اضطر مالكى فيلالت لسان 
ــوزراء إلـــى تغيير الفيلالت  ــ الـ
بالمخالفة لــلــقــانــون، فجميع 
الــفــيــلــالت مــخــالــفــة لــلــقــانــون، 
نرى عددا من الفيلالت غيرت 
معالمها، واختلفت عــن جميع 
الفيلالت فــى مارينا 1 و2 و3 
و4 و5، األمر الذى جعل هناك 
حــالــة مــن الــغــضــب بــيــن مــالك 
مــاريــنــا الــعــاديــيــن، وتــســاءلــوا: 
كيف يتم السماح لمالكى لسان 
الـــوزراء بتغيير شكل الفيلالت 
دون غـــيـــرهـــم.. كــيــف يسمح 
لهم االســتــيــالء على الشاطئ 

والبحيرة معا، وعمل كتل خرسانية على البحيرة التى تواجه 
الفيلالت؟! كيف يسمح ألحد مالكى لسان الوزراء بأن يحول 
الدور األول بالكامل إلى قاعة احتفاالت واستقباالت، ويعلو 
بالدور الثانى ليرى البحيرة والبحر من أعلى نقطة؟ ومن 
سمح لهم بمخالفة القانون ووضع أفراد أمن مسلحين خارج 

الفيلالت؟
والسؤال األهم: من الذى يمنع مالكى مارينا العاديين من 
ــوزراء«؟ وما دور اتحاد مالك  الذهاب والدخول لـ»لسان ال

مارينا فى التواطؤ مع كبار مالكى فيلالت لسان الوزراء؟
على ما يبدو فإن مالكى فيلالت لسان الــوزراء من النوع 
الثقيل ويسيطرون على لسان الـــوزراء دون غيرهم ألنهم 
من كبار الشخصيات فى مصر والعالم العربى ومــن أهم 
الشخصيات الكبرى التى تمتلك الفيلالت فى لسان الوزراء 

هو:
-1 الفنان عادل إمام: والذى يحرص دائما على االستمتاع 
بجو مارينا الهادئ ومن الصعب الوصول إليه ومصافحته، 
وتم منع أفراد األمن من االحتفاء به ومضايقته، بالرغم من 

أن أوالده »محمد إمام الممثل الشاب« و»رامى إمام المخرج« 
يتصافحان مــع الــشــبــاب ويــزورهــمــا أصدقائهما، ولهما 

عالقات طيبة مع أفراد األمن والحراسات.
ــام الواقعة على أقصى الطرف  وتعتبر فيلال عــادل إم

الشمالى من لسان الوزراء، فى أجمل موقع فى مارينا حيث 
يطل على البحيرة ويستخدم الشاطئين ويغلقهما له فقط وال 
يسمح ألحد باستخدامها، ويحتوى جراج فيلال عادل إمام 
على عــدد من السيارات الفارهة، وموتوسيكالت شبابية 

تستخدم فى السباقات، وبيتش باجى، والنش خاص بالفنان 
عادل إمام مع تركيب إضاءة ملفتة للنظر تتمثل فى كشافات 

قوية جدا فى الفيلال والجنينة التابعة لها.
-2 الفريق أحمد شفيق: قائد القوات الجوية األسبق 

ووزيــر الطيران األسبق ثم رئيس الــوزراء ثم مرشح رئاسى 
ورئيس حزب الحركة الوطنية، وتعتبر الفيلالت الخاصة 
به من معالم لسان الــوزراء وحصل عليها حينما كان وزيرا 
للطيران ووقت توليه رئاسة اتحاد مالك مارينا قبل 2011، 
ولديه عددا من المخالفات الخاصة بالبناء على الشاطئ 
المواجه للفيلال، وأيضا قام بتغيير معالم الفيلال وتغيير 
أسوارها بالمخالفة للقانون، وهى الفيلال التى يراها الجميع 
مختلفة عــن جميع مالكى مــاريــنــا، لكن ال أحــد يستطيع 

التحدث عن مخالفاته.
وقــد عبر عــدداً من مالكى مارينا عن غضبهم من عدم 
التعامل األمثل مع مخالفات فيلال شفيق وأكدوا  أن الفيلال 

مكتوبة باسم »بناته«.
-3 الفريق سامى عنان: رئيس األركـــان األسبق ولديه 
فيلال فارهة محاطة بأطقم حراسة مشددة، ويقيم فيها 
نجله »سمير« ولديه عــدداً من 
ــارات وعــــدداً من  ــســي أفــخــم ال
الــالنــشــات، ويستغل الشاطئ 
ــفـــرده دون  ــمـ ــه بـ ــ الـــمـــواجـــه ل

مشاركة من أحد.
ــة  ــل ــعــائ ــن ال ــ ــال شـــيـــخ م ــل ــي ف
الــمــالــكــة فـــى الــكــويــت: وهــى 
األكثر خضرة واألوسع مساحة 
واألكثر تغييرا فى شكلها دوًنا 
ــر  ــث ــاقــى الــفــيــلــالت واألك عــن ب
ــحــراســات خــاصــة،  اســتــعــانــة ب
ــحــال فـــإن الشيخ  وبطبيعة ال
ــد ال  ــمـ ــى صـــبـــاح األحـ ــت ــوي ــك ال
يتواجد فى أوقات كثيرة، بل إن 
تواجده قلياًل جــًدا خالل شهر 
أغــســطــس مــن كــل عـــام ولــمــدة 

أيام محدودة.
فيلال كريازى: عائلة كريازى 
ــل  مــعــروف عنها أنــهــم مــن أوائ
ــســان  ــى ل ــ ــن اشــــتــــروا ف ــ ــذي ــ ال
ــًرا قـــام أوالده  الـــــوزراء ومـــؤخـ
وأحــفــاده بتغيير معالم الفيلال ومخالفة الشكل الــدائــم 
للفيلالت، ولديهم عدًدا كبيًرا جًدا من السيارات الشبابية 
وموتوسيكالت وبتش باجى وجى تى سكى، والنش.. ودائما 
تكون الفيلال متواجد بها أفراد من العائلة بداية من يونيو 
ويوليو حتى شهر أغسطس وسبتمبر وأكتوبر، ولديهم عدًدا 
كبيًرا جــًدا من أفــراد الحراسة والشغاالت من دول جنوب 

شرق أسيا.
ــوزراء السابقين والذين حصلوا على  وهناك عدد من ال
فيلالتهم منذ عهد محمد إبراهيم سليمان وزيــر اإلسكان 

األسبق، واضطروا لبيعها بعد أحداث 25 يناير 2011.
ومن أشهر مالكى مارينا والذين يسيطرون على اتحاد 
المالك كل من السفير جمال بيومى - أمين عــام اتحاد 
المستثمرين العرب - واللواء حسن حميدة - محافظ المنيا 
األســبــق - ورجــائــى عطية - المحامى الشهير - وعمرو 
رجــائــى عطية - نجل المحامى الشهير رجــائــى عطية - 
ومحرم هالل رجل األعمال الشهير وزوج شقيقة الرئيس 

أنور السادات.

)مارينا( كاملة العدد.. الزحام يخيم على شواطئها، والهدوء يسود 
فيلالتها وشاليهاتها.. جميع كافيهات مارينا ممتلئة وال يوجد بها 

مكان لقدم.
وخالل األسبوعين الماضيين كان )لسان الوزراء( حديث مالك مارينا 

وذلك لما له من شهرة واسعة بين رواد مارينا.. ودائمـًا ما يكون محور 
حديث لكل رواد مارينا، حديث بالنميمة وبالهمس.

إذن ما كواليس النميمة فى مارينا حول )لسان الوزراء(؟!
بالل الدوى

مــنــعــت إدارة مــاريــنــا بــالــســاحــل 
الشمالى رواد مارينا ســواء المالك 
أو المستأجرين مــن محاولة تقليد 
»رقصة الكيكى« منعا باتا فى الطرق 
الرئيسية أو الفرعية أو على البحيرة 
ــام البحر، بعد الــحــادث البشع  أو أم
الذى أصاب أحد المواطنين من جراء 
محاولته تقليد رقــصــة الكيكى فى 
الطريق مما نتج عنه وفاته فى الحال 
بعد اصطدامه بعمود الكهرباء فى 

الطريق أثناء أدائه الرقصة.
ــذا قــامــت إدارة مــاريــنــا بتعليق  ولـ
ــرق، واســتــخــدمــت  ــطـ الفـــتـــات فـــى الـ

المساجد الــمــوجــودة فــى القرية من 
ــتــوعــيــة بمخاطر  ــالن وال ــ أجـــل اإلعـ
الرقصة المميتة والتأكيد على تغريم 
كــل مــن يتم ضبطه متلبًسا برقصة 
ـــ)5( آالف جنيه، مع تقديم  الكيكى ب
ــم ضبطه  ــت ــن ي ــد مـ ــورى ضـ ــ ــالغ فـ ــ ب
متلبًسا وتحويله للنيابة بتهمة مخالفة 

القانون.
واستقبل مالكى مارينا القرار بكل 
تــرحــاب على عكس المتوقع بعد أن 
شاهدوا حادث الوفاة وأصبح المالك 
هم الذين يبلغون األمن الداخلى بأى 

حالة تقوم برقصة الكيكى.

أخطر كلمات قالها الدكتور حسام بدراوى - أمين عام الحزب 
الوطنى السابق - كانت بمثابة طلقات نارية فى وجه الحكومة 
بأكملها، فقد عبر عن غضبه من خطورة طريق وادى النطرون 
الــجــديــد الـــذى يستخدمه مــرتــادى الــســاحــل الشمالى بطول 
130كم، وهو الطريق الوحيد الذى تم افتتاحه منذ عامين، يقول 
عنه حسام بدراوى: »أتعجب من خطورة الطريق الساحلى الذى 
يرتاده )10( ماليين سنوًيا من دافعى الضرائب، فهو ال يوجد به 

قواعد وال نظام وال تخطيط وال إضاءة وال إشارات.
ــدراوى: إن الــحــوادث تتكرر والوفيات فى  وأضــاف حسام بـ
ــاد سنوًيا، والغريب أن الــدولــة ال تقوم بواجبها مــع أنها  ازديـ

تستطيع وبدون تكلفة!
ــدراوى قــائــاًل: إن المواطنين ال يطالبون  ــ وكــشــف حــســام ب

بحقهم!!
ــدراوى بــمــثــابــة تحريض  ــ واعــتــبــر الــبــعــض كــلــمــات حــســام بـ
للمواطنين على الغضب، فى الوقت الذى اعتبره البعض يقول 

رأيه بجرأة شديدة، والبعض اآلخر اعتبرها نصيحة للحكومة!

قال )المواطنون ال يطالبون بحقهم(بعد وفاة حالة أثناء رقصها على »البحيرة«

حسام بدراوى: طريق الساحل ال يوجد به إضاءة أو إشارات والحوادث تتكرر!

مخالفات فى البناء وتغيير شكل الفيلالت وإنشاء بوابات أمنية للتفتيش وأفراد أمن وحراسات خاصة لمدة 24 ساعة
فيلال كريازى يقيم فيها أوالده وأحفاده وبها مخالفات فى البناء وبيتش باجى وجى تى سكى والنش

السفير جمال بيومى ورجائى عطية يحاوالن الضغط على اتحاد المالك واإلدارة لمنع المخالفات

اتحاد المالك يصمت.. 
وإدارة مارينا غير قادرة على 

التحقيق فى المخالفات

عادل إمام.. يغلق الشاطئ والبحيرة 
وجراج الفيلال به سيارات فارهة 

وموتوسيكالت شبابية وبيتش باجى

فيلال الفريق شفيق.. مخالفة وأسوارها مختلفة عن 
فيلالت القرية.. وبناته يقيمون فيها خالل فصل الصيف

فيلال الفريق 
عنان.. أطقم 

حراسة خاصة.. 
ونجله سمير 

يستخدم 
الالنشات الفخمة!

فيلال شيخ من العائلة 
المالكة الكويتية..

األكثر خضرة واألوسع 
مساحة وحراسة وال 

يتواجد سوى أيام قليلة 
فى شهر أغسطس

غرامة )5( آالف جنيه وتحويل للنيابة 
لـ»راقصى الكيكى« فى مارينا

بدراوى
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تبدأ 12 أغسطس الحالى 

التفاصيل الكاملة لعمليات حجز وتخصيص  الوحدات السكنية بالعاصمة اإلدارية 

األوكازيون الصيفى ينطلق االثنين المقبل 11 أغسطس.. بدء امتحانات الدور الثانى للثانوية العامة
تبدأ يوم 11 أغسطس الحالى  امتحانات الدور الثانى للثانوية 
العامة، والتى تنتهى 20 من نفس الشهر وتستمر االمتحانات لمدة 

9 أيام فقط.
وبحسب جدول االمتحانات يبدأ امتحانات الدور الثانى فى أول 
يوم لها السبت 11 أغسطس المقبل  بمادتى اللغة العربية والتربية 
الدينية وينتهى يوم 20 بمواد الجيولوجيا والعلوم البيئية والفلسفة 

والمنطق واالستاتيكا لطالب شعبة العلمى رياضيات.
وقالت مصادر مسئولة بــوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، 
إنه  على الطالب الراسب فى المادة ذات الفرعين مثل الرياضيات 
البحتة يتم دخول الفرعين معا وليس فرعا واحدا مثل الرياضيات 
البحتة والتطبيقة واالقتصاد واالحصاء، موضحة أن الطالب الذى 
قــام بتأجيل فــرع واحــد هو من يسمح له بدخول امتحان الــدور 
الثانى فى الفرع المؤجل فقط خالف ذلك الطالب الراسب يدخل 

فى المادة بفروعها.

بدء إضافة المواليد الجديدة 
للبطاقات التموينية 

أعــلــنــت وزارة الــتــمــويــن، بـــدء األوكـــازيـــون 
الصيفى اعتبارا مــن  االثنين الــقــادم ولمدة 
شهر، على أن يتم عــرض المنتجات والسلع 
ــازيـــون  الـــالزمـــة بــأســعــار مــخــفــضــة بـــاألوكـ

للتخفيف من معاناة المواطنين.
وقـــال د. على المصيلحى وزيـــر التموين 
والتجارة الداخلية إن المشاركة فى األوكازيون 
ليست إلزامية على التجار، وكل تاجر يرغب 
فى المشاركة فى األوكــازيــون عليه الحصول 
ــات التموين  ــري مــســبــًقــا عــلــى مــوافــقــة مــدي
والتجارة الداخلية الواقع فى دائرتها محالهم 

التجارية.
وأكد الوزير أن هناك رقابة صارمة للتأكد 
من جودة المنتجات المعروضة باألوكازيون، 
فضال عن مواجهة العروض الوهمية وتحرير 
محاضر ضد المنافذ المروجة لــه، على أن 
تشمل فترة األوكازيون مرحلة عيد األضحى 

المبارك.
ــدد عــلــى ضــــرورة أن تــلــتــزم الــجــهــات  وشــ
المشاركة باإلعالن عن ثمن السلع المعروضة 
ــهــا الــســعــر قــبــل وبــعــد  ــوضــحــا ب لــلــبــيــع، وم

التخفيض خالل فترة األوكازيون.

قـــال أحــمــد كــمــال  الــمــتــحــدث بــاســم وزارة 
التموين، إنه سيتم بدء قبول طلبات المواليد 
الــجــدد اعــتــبــارا مــن الــيــوم وحــتــى 31 أكتوبر 
2018، على أن يبدأ الــصــرف فــى نوفمبر أو 
ديسمبر  2018.. وأضاف كمال أنه سيتم توزيع 
منشور وزارى على مديريات التموين بمتسوى 
الجمهورية لتحديد ضوابط ومعايير إضافة 

المواليد.
كــان رئيس الـــوزراء وزيــر اإلسكان مصطفى 
مدبولى قد أعلن  أنــه سيتم السماح بإضافة 

الــمــوالــيــد غــيــر المسجلين بــبــرنــامــج الــدعــم 
الحكومى اعــتــبــاراً مــن مطلع يوليو الــجــارى 
ولمدة 3 أشهر على أن تتم الزيادة اعتباراً من 

1 أكتوبر 2018.
وحذفت وزارة التموين والتجارة الداخلية 
ــل 5 مــاليــيــن  ــواطـــن مـــن أصــ ــيــون مـ 1.2 مــل
موجودين بالخطأ على قاعدة بيانات البطاقات 
التموينية، بعد مراجعة سجالت شهادات الوفاة 
بوزارة الداخلية والصحة، حيث كان أغلبهم من 

المتوفين.

قال هانى يونس، المتحدث الرسمى باسم وزارة 
ــه تــم طــرح كــراســة الــشــروط الخاصة  اإلســكــان، إن
ــاخــرة التشطيب«،  بحجز الـــوحـــدات السكنية »ف
وعددها ألفان و48 وحدة سكنية بالعاصمة اإلدارية 
الــجــديــدة، عــن طريق الموقع اإللكترونى الخاص 

بالوزارة.
وأكد يونس، أن يوم 12 من شهر أغسطس الحالى، 
سيبدأ تخصيص بالوحدات المعلن عنها، فى تمام 
الساعة الـ10 صباًحا، وتخصيصها سيكون بأسبقية 
االختيار على الموقع اإللكترونى، بعد االنتهاء من 
مرحلة فــرز األوراق المقدمة، والتأكد من انطباق 
الــشــروط عــلــى المسجلين، ودفـــع مــقــدم الحجز 

الخاص بهذة الوحدات السكنية.
ــداداً كثيرة زارت الموقع  وأوضــح يونس: »أن أعـ
اإللكترونى الــيــوم، وأحــب أن اطمئن الجميع، أن 
هذه الفترة خاصة بتسجيل البيانات فقط ال غير، 
وسيمتد حتى نهاية الشهر الــجــارى، وأن جميع 
الشروط عن هذه الوحدات متاحة بموقع الــوزارة، 
لمعرفة ما إذا كانت الــشــروط تنطبق عليهم أواًل، 
ولمن تنطبق عليهم الــشــروط، سيقوم بدفع مبلغ 
مــقــدم الحجز، وهــو 100 ألــف جنيه مــصــرى، يتم 

تحويلهم بنكًيا على فروع بنك التعمير واإلسكان«.
من جانبه قال المهندس خالد عباس نائب وزير 
اإلسكان للمشروعات القومية إن هيئة المجتمعات 
العمرانية الــجــديــدة طــرحــت 2048 وحـــدة سكنية 
ــة الجديدة،  بتشطيبات فــاخــرة، بالعاصمة اإلداريـ
كمرحلة أولى، بالحى السكنى »كابيتال ريزيدانس« 

)1056 وحدة بالمجاورة D1، و992 وحدة بالمجاورة 
D8(، بــنــمــوذج مــعــمــارى متميز، حــيــث بـــدأ الــيــوم 
األربعاء الماضى تسجيل البيانات )الخطوة األولى(، 
www.hdb-reserva- )بالموقع اإللكترونى 

tion.com(، لحجز الوحدات.
وتتضمن شروط الحجز، أن يكون المتقدم للحجز 
شخًصا طبيعًيا مواطًنا مصرى الجنسية، وأن تكون 
له أهلية التصرف أو التعاقد، ويجوز التقدم للحجز 
لشخص بصفته ولًيا طبيعًيا على قاصر أو وصًيا 
عليه بقرار وصاية، ويمكن الحجز للمتقدم شخصًيا 
بموجب الرقم القومى، وكذا الحجز للقاصر بموجب 
الرقم القومى من واقع شهادة الميالد، ويشترط أال 
يكون قد سبق للمتقدم أو ألحد أفراد أسرته )الزوج، 
والــزوجــة، واألوالد القصر(، الحصول على وحدة 
أو قطعة أرض ضمن مشروع اإلسكان االجتماعى، 
وفى حالة مخالفة ذلك يحق للهيئة إلغاء الحجز / 
التخصيص دون حاجة إلى إنذار أو استصدار حكم 
قضائى، ويقر المتقدم للحجز بأنه قد أطلع على 
جميع الشروط والمواصفات والبيانات والمعلومات، 
ووافــق عليها، وأن تقدمه للحجز بعد ســداد مقدم 

الحجز بمثابة موافقة نهائية على هذه الشروط.
وأضـــاف: يتم ســـداد مبلغ جــديــة الحجز وقــدره 
ــى مبلغ 500 جنيه  ــف جنيه، بــاإلضــافــة إل 100 أل
مـــصـــروفـــات تــســجــيــل، عــلــى أن يــتــحــمــل العميل 
العموالت، ومصاريف التحويل من حسابه البنكى 
عند التقدم للحجز بإحدى وسائل الدفع التالية: 
سويفت كود )HDBKEGCAXXX( بنك التعمير 
واإلســكــان – فــرع الــدقــى، أو الــــACH، عــن طريق 
جميع البنوك أو هيئة البريد، أو تحويل داخلى ببنك 

التعمير واإلسكان، على أن يتضمن التحويل البيانات 
التالية: )اسم المتقدم للحجز رباعى – رقم بطاقة 
الرقم القومى 14 رقًما »ســاريــة«(، ويتم استكمال 
ــة +  ســداد 10% باإلضافة إلــى )1% مصاريف إداري
0.5 % لصالح مجلس األمــنــاء(، مــن إجمالى ثمن 
الــوحــدة، خــالل شهر من تاريخ الحجز، وفــى حالة 
السداد لباقى قيمة الوحدة خالل شهرين من تاريخ 
حجز الــوحــدة المطلوبة يتم خصم 7% من القيمة 
اإلجمالية للوحدة، شريطة االلتزام باستكمال قيمة 
جدية الحجز إلى 10 باإلضافة إلى )1% مصاريف 
إدارية + 0.5 % لصالح مجلس األمناء(، من إجمالى 

ثمن الوحدة، خالل شهر من تاريخ الحجز.
وأشــار المهندس خالد عباس إلى أنه يتم سداد 
10% من إجمالى ثمن الــوحــدة، خــالل 6 أشهر من 

تاريخ الحجز، وسداد 10% من إجمالى ثمن الوحدة 
عند االستالم، ويتم سداد باقى ثمن الوحدة وقدره 
70% عــلــى أقــســاط ربـــع ســنــويــة مــتــســاويــة لــمــدة 3 
ســنــوات أو 5 ســنــوات أو 7 ســنــوات، طبقاً للقيمة 
ــجــداول األقــســاط المرفقة بكراسة  الموضحة ب
الشروط، ويستحق القسط األول بعد 3 أشهر من 
تاريخ استالم الــوحــدة، على أن يتم تقديم شيكات 
آجلة بها قبل االستالم، وفقاً لما هو محدد بجداول 

األقساط المرفقة بكراسة الشروط.
ولفت إلى أنه فى حالة رغبة العميل فى التعامل 
بنظام التمويل العقارى، فيتم السداد على أقساط 
ـــ3 ســنــوات، يستحق  ربــع سنوية متساوية بنظام ال
الــقــســط األول منها بــعــد 3 أشــهــر مــن المواعيد 
المحددة لالستالم، ولحين الحصول على موافقة 
جهه التمويل ولمن تنطبق عليهم الشروط والضوابط 
والــضــمــانــات وفــقــاً لقانون التمويل الــعــقــارى 148 
لسنة 2001 وتعديالته والئحته التنفيذية وقــرارات 
البنك المركزى الصادرة فى هذا الشأن، والسياسة 
االئتمانية المعمول بها لدى البنوك المشاركة فى 
تمويل مشترى الــوحــدات، وتتم دراســة الراغب فى 
التمويل ومنحه التمويل طبقاً لما تسفر عنه نتيجة 
دراسة المنح، وفى حالة التأخير عن سداد أى دفعة 
/ قسط، عن ميعاد االستحقاق، يتم احتساب غرامة 
تأخير تعادل فائدة البنك المركزى السارية وقت 
السداد باإلضافة إلى 2% + 0.5% مصاريف تحصيل 
من قيمة القسط وذلك من تاريخ االستحقاق، وحتى 

تاريخ السداد.
وأوضح أنه بالنسبة ألسلوب السداد للجراج، فيتم 
حجز مكان للسيارة بالجراج بذات العمارة الكائنة 

بها الــوحــدة، طبقاً لألولويات واألعـــداد المتوافرة 
عند التعاقد، ويتم سداد 60 ألف جنيه بالكامل عند 
التعاقد، وذلــك قيمة حجز مكان للسيارة بالجراج 

ببدروم العمارة.
وبالنسبة لخطوات حجز الــوحــدات بالعاصمة 
اإلدارية الجديدة، فتتمثل فى التالي: الخطوة األولى 
)تسجيل البيانات(، وبــدأت اليوم األربعاء الماضى 
وتستمر حتى الثالثاء نهاية الشهر الجارى، حيث يتم 
www.hdb-( الدخول على الموقع اإللكترونى
reservation.com(، ببنك التعمير واإلسكان، 
بــدون كلمة مــرور، واستعراض كراسة الــشــروط أو 
طباعتها لمعرفة جميع التفاصيل )المساحات – 
األسعار – أرقام العمارات(، مع إمكانية استعراض 
خــطــوات الحجز بالتفصيل )فــيــديــو – مكتوبة(، 
ويــقــوم المتقدم بإنشاء حــســاب جــديــد عــن طريق 
التسجيل بالموقع بالرقم القومى ورقــم الموبايل، 
ويتم إرســال رسالة )SMS(، بكلمة مــرور تستخدم 
فى الدخول على الموقع، وعن طريق الضغط على 
مفتاح )استخراج رقم االستمارة( يجرى إتاحة شاشة 
لتسجيل البيانات األساسية )اسم العميل – العنوان 
– الرقم القومى للمواطن – البريد اإللكترونى – 
اسم الزوجة ورقمها القومى(، ثم يتم تحميل صورة 
بطاقة الرقم القومى )الــزوج / الزوجة( وجه وظهر 
فى ورقة واحدة، وبالنسبة للقاصر يتم تحميل شهادة 
ميالد الرقم القومى له، وبطاقة الرقم القومى لوليه 
أو الوصى عليه )وجــه وظهر(، وفــى نهاية تسجيل 
البيانات يظهر رقــم االستمارة على الشاشة، وهو 
الرقم الذى سيتم استخدامه كرقم حساب لتحويل 

مبلغ جدية الحجز إليه.

الخميس.. سفر أول أفواج 
حج الجمعيات األهلية 

اتحاد الكرة: آخر موعد لألندية لسداد اشتراك 
كأس مصر نهاية األسبوع الحالى

مدرسة الكرة بالزمالك تنطلق األحد 
المقبل بعد تصفيات المواهب

قــرر حسين عبد اللطيف نجم الــزمــالــك األسبق 
ــنــادى، أن تــبــدأ فــرق  ــال ومــديــر مــدرســة كـــرة الــقــدم ب
المدرسة فى التدريبات بداية من يوم األحد المقبل، 

بعد التصفيات المقامة حاليا للمواهب.
ــم  االســتــقــرار على اخــتــيــار قــرابــة 30  يــذكــر أنـــه  ت

أو 40 العبا من الوافدين لالختبارات للتواجد فى 
التصفية النهائية، ومن المقرر أن يختار عبد اللطيف 
والمعاونين الفنيين من بين المشاركين فى التصفيات 
النهائية أبرز المواهب لضمهم إلى فرق مدرسة الكرة 

بقلعة ميت عقبة.

حدد مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هانى 
أبو ريدة، الخميس، كآخر موعد لسداد األندية 
رسوم االشتراك فى بطولة كأس مصر للموسم 

الجديد 2019/2018.
وحدد مسئولو اتحاد الكرة، مبلغ 5 آالف جنيه، 

قيمة االشتراك فى بطولة كأس مصر.
يذكر أن الزمالك هو حامل لقب كأس مصر، 
بعدما فــاز على سموحة بنتيجة 4/5 بركالت 
الترجيح، حيث انتهى الوقت األصلى بالتعادل 

اإليجابى 1 – 1.
تغييرات واسعة فى قيادات شركات 

قطاع األعمال خالل أيام

ــرة التضامن االجــتــمــاعــى، أن أولــى  أكـــدت غـــادة والـــى وزيـ
رحــالت حجاج الجمعيات األهلية  ستغادر القاهرة  متجهة 
للمدينة المنورة  غــداً، على أن تتوالى الرحالت من مطارات 
ــرج الــعــرب والــغــردقــة واألقــصــر وأســـوان وشــددت  القاهرة وب
على توفير عناية خاصة لكبار السن والتنسيق مع الــوزارات 
المختلفة والسلطات السعودية للعمل على راحــة الحجاج 

لخدمة زوار بيت الله.

كشفت مصادر مطلعة أن الشركة القابضة للصناعات الكيماوية  
وهى إحــدى شركات وزارة قطاع األعمال، سوف تبدأ فى تغيير 
قيادات عدد من رؤساء الشركات التابعة اعتبارًا من 12 أغسطس 
الحالى، وذلك بناء على عدة معايير منها السن والنتائج، والتقارير 

الرقابية وتنفيذ الخطط ومؤشرات الموازنات.
ومن الشركات المرشحة لتغيير بعض القيادات »نيازا - الدلتا 
لألسمدة - شركة باتا - شركة مطابع محرم - شركة راكتا للورق 
- شركة سيجوار - شركة النصر للمالحات - شركة المكس 

للمالحات«.

حجازى
مصيلحى

أبوريدة

يونس
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التضخم وصل إلى 14% رغم انهيار قيمة الجنيه أمام الدوالر

قالوا إن حكومة مصطفى مدبولى جاءت لكى يشعر المواطن بالنتائج اإليجابية والمواطن رفع شعار: »كفاية ماتصلحوهاش أكتر من كده« !!!

معدل التضخم ارتفع بشكل لم يشهده االقتصاد المصرى من قبل بسبب تحرير سعر الصرف

 كان البد من بدء برنامج اإلصالح بعد 
أن وصل العجز إلى 12.3% عام 2016

بعد الحصول على قرض صندوق النقد وتنفيذ تعليماته

االحتياطى النقدى تجاوز الـ44 مليار دوالر و تحسـّن وضع 
ميزان المدفوعات ليـُحقق فائضًا يبلغ 13.7 مليار دوالر

وجــدت الحكومة المصرية أنــه يجب اللجوء 
إلى االقتراض من صندوق النقد الدولى لتطبيق 
ــادة  بــرنــامــج للتكيف الــهــيــكــلــى واإلصـــــاح وإعــ
االستقرار االقتصادى، حيث بلغت قيمة القرض 
12 مليار دوالر وتــم توقيعه فى نوفمبر 2016. 
ويتضّمن البرنامج القائم على الحصول على 
القرض أن يتم تنفيذه خال مدة 3 سنوات، ويتم 
صرف شرائح القرض على أســاس سنوى وفترة 

سداد تبلغ 10 سنوات.
ــار تــضــّمــَن بــرنــامــج اإلصـــاح  وفـــى هـــذا اإلطــ
ــه الــحــكــومــة المصرية  ــرت ــصــادى الـــذى أق ــت االق
ــدوق الــنــقــد الــدولــى  لــلــحــصــول عــلــى قـــرض صــن
عــدة ســيــاســات مــن بينها الــحــفــاظ على تطبيق 
نظام سعر الصرف المرن – تحرير سعر صرف 
الــدوالر- بشكل يساعد على تحسن وضع مصر 
ــدعــم الــصــادرات  فــى التنافسية الــخــارجــيــة وي
والسياحة ويجذب االستثمارات األجنبية، كما 
يساعد على توفير احتياطات أجنبية، باإلضافة 

إلى تقوية السياسة النقدية الحتواء التضخم.
ــادة اإليــــرادات  ــ كــمــا عــمــدت الــحــكــومــة إلـــى زي
ــال تطبيق ضــريــبــة القيمة  الــحــكــومــيــة مــن خـ
ــرادات  ــ ــع اإليـ ــى رفـ ــهــدف إلـ الــمــضــافــة والــتــى  ت
العامة، ولحماية الفئات األقل دخاً فإنها تتضّمن 
إعفاءات لمعظم السلع الغذائية األساسية، ورفع 

كفاءة اإلدارة الضريبية.
 والتزمت الحكومة من خــال نفس البرنامج 
بتطبيق إصاحات دعم الطاقة، حيث تم تخفيض 

الدعم بشكل متكرر ومتتالى، انعكس على زيادة 
أســعــار البنزين والــوقــود والــمــحــروقــات، مــا أدى 
لموجات غاء متتالية قفزت خالها أسعار جميع 

السلع والخدمات.
وعلى جانب آخر سعت الدولة إلى تشجيع النمو 
من خال إصاحات هيكلية مثل ترشيد إصدار 
التصاريح الصناعية وتسهيل الحصول على تمويل 
للمشروعات الصغيرة والمتوسطة مما ُيساعد 
ــادة خلق فــرص العمل لتخفيض معدالت  على زي

البطالة.
وإذا كانت الحكومة قد التزمت بهذه االجراءات 
الصعبة، يبقى الــســؤال إلــى أى مــدى حققت من 
خالها أهدافها وأتت نتائجها، بعد أن بدأ العام 

المالى الثالث واألخير للقرض، وبالفعل نجد أن 
االحتياطى األجنبى ارتفع ليِصل إلــى 36 مليار 
دوالر فى نهاية نوفمبر 2017، وتخطى المعدالت 
القياسية حالًيا ليتجاوز الـ 44 مليار دوالر، حيث 
كــان أحــد أهــداف تحرير سعر الصرف القضاء 
على السوق السوداء وتشجيع التعامل من خال 
البنوك، خاًصة فى تحويات العاملين من الخارج 
والــتــى ارتفعت بـــ 1.4 مليار دوالر بعد مــرور 6 

أشهر على التعويم. 
كــمــا ارتــفــعــت تــدفــقــات االســتــثــمــار األجــنــبــى 
ــى ُتــســاعــد فــى زيـــادة  ــت الــمــبــاشــر إلـــى مــصــر وال
فرص العمل واإلنــتــاج، حيث تحّسن وضع ميزان 
المدفوعات خــال الــعــام المالى 2017/2016 

لُيحقق فائضاً كلياً يقُرب من 13.7 مليار دوالر.
وألن المواطن العادى مازال حتى اآلن اليشعر 
ــان هـــدف الحكومة  ــات، وإذا كـ ــي ــجــاب بــهــذه اإلي
الجديدة بالفعل أن تجعله يرى تحسن فى حياته، 
قدمت الخبيرة االقتصادية آيات بعض الخطوات 
لتحقيق ذلــك، فى مقدمتها التركيز على كيفية 
التخفيف من األعباء الحالية التى خلّفها تطبيق 
ــاح االقــتــصــادى وتــعــويــم الجنيه  بــرنــامــج اإلصــ
المصرى، وتخفيف األعباء القادمة الُمتمّثلة فى 
دفع أقساط وفوائد هذا الدين، وذلك عن طريق 
البحث عن مصادر للتمويل وتحصيل حجم مرتفع 
من اإليـــرادات بغير الضغط على المواطن برفع 

حجم الضرائب.
وتناولت »محمد« بعض األمثلة مثل التركيز على 
القطاع السياحى حيث تحسين جــودة الخدمات 
السياحية، وعــقــد اتــفــاقــيــات سياحية تتضّمن 
عـــروض وحــوافــز للسائحين وشــرائــح السياحة 
المختلفة، باإلضافة إلــى دعــم القطاع الخاص 
واالســتــثــمــار المحلى مــن خـــال تــقــديــم حــوافــز 
مختلفة للمستثمرين، مــوضــًحــة أن االستثمار 
المحلى ُيعد أحد ِدعامات النشاط االقتصادى، 
ــادة التشغيل  ــزي ــاج هــو الــحــل األمــثــل ل ــت ألن اإلن
واستيعاب قوى عاملة أكبر لخفض معدل البطالة.

وشــددت الباحثة على ضــرورة هيكلة القطاع 
الــصــنــاعــى لــرفــع تنافسية االقــتــصــاد المصرى 
وتحسين جــودة المنتجات المصرية مما ُيساعد 

على ارتفاع الصادرات المصرية.

 الحكومة غفلت عن أعباء القرض التى تحملها المواطن من 
زيادة األسعار إلى تدنى الخدمات وارتفاع الدين الخارجى

 تحت عنوان »اإلصـــاح االقتصادى 
بــيــن وعــــود صـــنـــدوق الــنــقــد والـــقـــرار 
المصرى«، ُنشرت مؤخًرا دراسة أعدتها 
الباحثة آيــات محمد، بمركز شخصية 

مصر  للدراسات االستراتيجية. 
ــارت خــالــهــا إلـــى الــعــوامــل التى  أشــ
ــجــوء لــقــرض  ــل ــى ال ــ دفــعــت الـــدولـــة إل
صندوق النقد، وماذا اضطرها لتطبيق 
بــرنــامــج اإلصــــاح االقــتــصــادى، وفــى 
مقدمتها ارتفاع عجز الموازنة، حيث 
ــاء الــتــى تتحملها  استمر تــزايــد األعــب
الـــدولـــة نتيجة الـــظـــروف السياسية 
ــرادات  ــ مــا تــرتــب عليه عــدم قـــدرة اإلي
الــمــحــّصــلــة عــلــى مــواكــبــة الـــزيـــادة فى 
اإلنــفــاق، ومــن ثم ارتفع عجز الموازنة 
العامة ليصل إلــى 13.7% مــن الناتج 
المحلى اإلجمالى خــال العام المالى 
2013/2012، وفى العام التالى ارتفعت 
ــمــعــّدل %30.4  ــامــة ب ــع اإليـــــــرادات ال
فانخفضت قيمة الــعــجــز ليصل إلــى 
12.8% من الناتج المحلى اإلجمالى، ثم 
واصل العجز ارتفاعه فى السنة المالية 
2015/2014 و2016/2015 ليبلغ 

11.5% و 12.3% على التوالى. 
ــى تراجع  ــك إل ــدراســة ذل وأرجــعــت ال
اإليـــرادات غير الضريبية كــاإليــرادات 
السياحية وإيـــــرادات قــنــاة السويس، 

وزيادة النفقات بزيادة بنود اإلنفاق على 
الدعم خال هذه السنوات.

وعلى الرغم من االنخفاض التدريجى 
لــلــجــنــيــه الـــمـــصـــرى أمـــــام الــــــدوالر، 
إال أن مــعــدل التضخم وفــقــاً ألســعــار 
المستهلكين بلغ ما يقُرب من 9.8% فى 
يونيو 2013 مقابل 7.3% يونيو 2012، 
ــم انــخــفــض ليبلغ 8.2%  فــى يونيو  ث
ــل مــعــدل التضخم  2014، ولــكــن واصـ

ارتــفــاعــه عــامــى 2015 و2016 ليبلغ 
11.4% و14.0% على التوالى.

وعــلــى خلفية هــذه الــمــؤشــرات يرى 
المؤيدون لخطوة اإلصــاح االقتصادى 
أنها كانت ضرورية والبد منها، كمحاولة 
للتعامل مع مشكلة تفاقم عجز الموازنة 
ــاع مــعــدالت  ــفـ ــن نــاحــيــة وارتـ الــعــامــة م
التضخم رغــم انهيار قيمة الجنيه من 

ناحية أخرى.

على الرغم من الوعود التى ساقتها 
ــمــؤشــرات  الــحــكــومــة حـــول تــحــســن ال
ــى خــلــفــيــة تطبيق  ــل االقـــتـــصـــاديـــة ع
البرنامج، الذى بدأ بقرار تحرير سعر 
ــدوالر وتــعــويــم الــجــنــيــه فى  ــ صـــرف الـ
نوفمبر 2016، ولكن يرى المعارضون 
لتلك الــســيــاســات أنــهــا فشلت فشًا 
ذريعاً ولم تحقق أى من أهدافها، بدليل 
أن معدل التضخم ارتــفــع ارتــفــاعــاً لم 

يشهده االقــتــصــاد المصرى مــن قبل، 
وذلـــك نتيجة تــحــريــر ســعــر الــصــرف 
ــى خلفية  ــار الـــوقـــود عــل ــعـ ــع أسـ ــ ورفـ
خفض الــدعــم، باإلضافة إلــى تطبيق 
ضريبة القيمة المضافة، كما ارتفع 
مــعــدل التضخم ليصل إلـــى %31.6 
بنهاية شهر سبتمبر 2017 مقارنة 
بــــ14.09% سبتمبر 2016، حتى وإن 
شــهــد انــخــفــاضــاً طفيفاً فــى نوفمبر 

2017 ليصل إلــى 25.98%، إال أنه 
ال زال عند مستويات مرتفعة جــداً، 
ويتحمل هذا االرتفاع المواطن العادى، 
فــيــتــراجــع مــســتــوى المعيشة خــاصــةً 
 مــع انخفاض الــدعــم على العديد من

السلع.
ــارت الباحثة آيـــات محمد فى  وأشــ
سياق ورقتها البحثية إلى أنه إذا كانت 
الــحــكــومــة قــد رأت أن الــحــل األمــثــل 
لاختاالت االقتصادية هو الحصول 
عــلــى قـــرض صــنــدوق الــنــقــد الــدولــى، 
فإنها قد غفلت عن أعباء هذا القرض 
ــداد قــيــمــة هــذا  والــتــى تــتــمــّثــل فــى ســ
القرض وفوائده، وهذه األعباء تتحّملها 
ــأن ارتــفــاع  األجــيــال الــقــادمــة،  علًما ب
معدالت الفائدة بعد قــرار التعويم قد 
ــى ارتــفــاع تكلفة الــديــن والــذى  أدى إل
ــداده خــفــض مخصصات  يتضّمن ســ
ــاقــى  االنـــفـــاق لــلــتــعــلــيــم والــصــحــة وب
الخدمات فى الموازنة العامة، حيث 
ارتفع حجم الدين الخارجى ليصل إلى 
79 مليار دوالر بنهاية السنة المالية 
2017/2016 بزيادة 23.2 مليار دوالر 
عــن السنة السابقة  بنسبة %33.6 
ــى، كما  مــن الــنــاتــج المحلى اإلجــمــال
ارتفع متوسط نصيب الفرد من الدين 

الخارجى ليبلغ 812.3 دوالر.

المعارضون:المؤيدون: 

مصر فى سنة ثالثة إصالح

كشف حساب برنامج اإلصالح االقتصادى من مبارك إلى السيسى
منذ أن بدأت الدولة تطبيق برنامج اإلصالح االقتصادى، فى نوفمبر 2016، والمواطن 

المصرى يتحمل ما يفوق طاقة البشر، وينتظر تحقيق الوعود المتعلقة بالنتائج اإليجابية 
للبرنامج، والتى قيل له أنها سوف تظهر خالل فترة الوالية الثانية للرئيس عبدالفتاح 

السيسى، التى بدأت بأدائه اليمين الدستورية منذ أسابيع قليلة، حيث أطلق بعض 
الخبراء عليها مرحلة »جنى الثمار«. 

وحينما تم تكليف الدكتور مصطفى مدبولى برئاسة الحكومة الجديدة، قالوا أن مهمة 
تلك الحكومة ال تقتصر على استكمال برنامج اإلصالح االقتصادى فقط، ولكن دورها 
األساسى أن تجعل المواطن يشعر بالنتائج اإليجابية لهذا اإلصالح، ولكن مع موجات 

الغالء التى صاحبت شهر يوليو المنصرم، استقبل المواطن المصرى العام المالى الجديد 
رافعًا شعار»كفاية متصلحوهاش أكتر من كده«، على طريقة عبدالسالم النابلسى فى 

فيلم »شارع الحب«.
 ومن ثم تبرز عالمات استفهام حول كشف حساب هذا البرنامج، الذى طبقته مصر من 

أجل الحصول على قرض صندوق النقد الدولى، وكشف حساب القرض نفسه وماذا فعلت 
الدولة به، أو باألدق ماذا فعل هو بالبالد والعباد، وكيف كانت البالد قبله وهل تغيرت بعد 
الحصول عليه باإليجاب أم بالسلب، وكلها تساؤالت تجدر اإلجابة عليها ونحن نبدأ العام 
المالى الثالث بعد قرارات تعويم الجنيه وتحرير سعر الصرف فى إطار ما يسمى ببرنامج 

اإلصالح االقتصادى.

ومن الجدير بالذكر أيضًا أن البرنامج الذى طبقته مصر عام 2016 لم يكن هو البرنامج 
األول، ولكنها قد وّقعت اتفاقًا عام 1992/1991 مع كل من صندوق النقد والبنك 

الدوليين لتطبيق البرنامج األول، فى عهد الرئيس األسبق حسنى مبارك، و تضمّن هذا 
البرنامج عدة سياسات اقتصادية ومالية وتجارية، فكان تحرير سعر الصرف والفائدة 

وخصخصة شركات القطاع العام وإعطاء مساحة كبيرة للقطاع الخاص لدخول النشاط 
االقتصادى، ولكن وقتها ركزت الحكومة على بعض الجوانب المالية والنقدية وغفِلت عن 

الجوانب اإلنتاجية مما أدى إلى عدم تحقيق البرنامج ألهدافه.
واآلن فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى تطرّقت مصر إلى تجربة أخرى وبرنامج 

آخر لإلصالح االقتصادى كأحد خطوات الحصول على قرض صندوق النقد الدولى، 
ن األولى الذى شهدته بعض المؤشرات االقتصادية إال أن هناك تكلفة  ورغم  التحسُّ

لهذا التحسن تبعها تراجع فى مؤشرات أخرى فضاًل عن األعباء التى يتحمّلها المواطن 
المصرى.

ومن جانبنا نستعرض بعض أوجه التحسن والتراجع من خالل السطور التالية.

قبل اللجوء لقرض صندوق النقد

استنزاف االحتياطى النقدى وضعف االستثمار وارتفاع معدالت البطالة
فى محاولة للوقوف على أبرز المتغيرات التى طرأت 
على الــواقــع المصرى على خلفية هــذا البرنامج، بعد 
مــرور فترة كافية على بــدأ تطبيقه، تناولت الدراسة  
بعض أوجـــه الــنــشــاط االقــتــصــادى وكــيــف تــأثــر نتيجة 
األحداث السياسية التى مرت بها مصر، قبل وبعد بدأ 

تطبيق البرنامج والحصول على القرض.
حيث كــان مــعــدل النمو االقــتــصــادى يبلغ مــا يقُرب 
ــعــام الــمــالــى 2013/2012 مقارنة  مــن 2.1% فــى ال
بمعدل نمو 2.2% خــال الــعــام الــســابــق، ويــرجــع ذلك 

إلى تراجع مساهمة بعض 
ــل قــطــاع  ــطــاعــات مــث ــق ال
ــقــطــاعــات  ــاحــة وال ــســي ال
االستخراجية، هذا النمو 
ــصــادى الُمنخِفض  ــت االق
ال ُيــَواكــب النمو السكانى 
مــمــا يــجــعــل الــكــثــيــر من 
الــمــواطــنــيــن تــحــت الحد 
األدنى من الفقر فى مصر 
والــــذى يــبــلــغ 569 دوالر 
ــواحــد  ــكــى لــلــفــرد ال أمــري
سنوياً، ونتيجة لذلك بلغ 

ُمعّدل الفقر اإلجمالى ما يقُرب من 26.3% فى السنة 
المالية 2013/2012.

واستمر تأثر أداء النشاط االقتصادى سلباً باألحداث 
ــروف عـــدم االســتــقــرار،  السياسية واالجــتــمــاعــيــة وظــ
واستقر معدل النمو عند 2.1% خــال الــعــام المالى 
2014/2013، وذلك نتيجة تراجع الصادرات وإيرادات 
ن أداء  قناة السويس، ثم شهد عام 2015/2014 تحُسّ
النشاط االقــتــصــادى فبلغ مــعــّدل النمو 3.1%  حيث 
ارتفعت مساهمات بعض القطاعات االقتصادية مثل 

قطاع التشييد والبناء والعقارات واالتصاالت باإلضافة 
إلى ارتفاع مساهمة قطاع السياحة، ولكن سرعان ما 
تراجع معدل النمو مرة أخــرى ليصل إلى 2.3% خال 
العام المالى 2016/2015 نتيجة تراجع مساهمة قطاع 

الصناعات التحويلية وتراجع إيرادات السياحة.
ــة، من  ــدول ــرادات ال ــ وفــى ضــوء هــذا الــتــراجــع فــى إي
المنطقى أن ينهار سعر صرف الجنيه المصرى مقابل 
الـــدوالر األمريكى، حيث أدى ذلــك إلــى ضعف القدرة 
التنافسية لاقتصاد المصرى فتم استنزاف االحتياطى 
األجــنــبــى ونــقــص العملة 
ــة، بـــاإلضـــافـــة  ــيـ ــبـ ــنـ األجـ
ــى الــتــأثــيــر ســلــبــاً على  إلـ
االستثمار وتــراجــع الثقة 

فى االقتصاد المصرى.
وفى السياق ذاته ارتفع 
عــجــز الـــمـــوازنـــة الــعــامــة 
ــرادات  ــ نتيجة تــراجــع اإلي
الــعــامــة والــتــى انخفضت 
بسبب تــراجــع التصدير 
وارتفاع فاتورة الــواردات، 
ــى ارتـــفـــاع  ــ بـــاإلضـــافـــة إل
حجم اإلنفاق على الدعم وأجور العاملين وتلبية مطالب 
المواطنين، فازداد عجز الموازنة وارتفع على إثره الدين 
العام ليصل إلى ما يقُرب من 100% من الناتج المحلى 
اإلجــمــالــى..  ونتيجة النخفاض معدل النمو، انعكس 
ذلك على ارتفاع المستوى العام لألسعار مع بقاء األجور 
والمرتبات الحقيقية عند مستواها، فى حين تفاقمت 
ظروف سوق العمل بسبب تباطؤ النشاط االقتصادى، 
ما أدى إلى ارتفاع معدل البطالة إلى 13.3% فى يونيو 

2013 مقابل 12.6% فى العام السابق.

 إيمان بدر

السيسى مبارك
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خبير تنمية محلية يكشف:

الثعابين والزواحف تهدد بمهاجة 31 ألف قرية وعزبة فى المحافظات خالل الصيف الجارى

كشف الدكتور حمدى عرفة أستاذ اإلدارة المحلية وخبير 
استشارى البلديات الدولية عن استيائه من ســوء إدارة 
األغلبية العظمى من قــيــادات اإلدارة المحلية بداية من 
المحافظين مــرورا بالسكرتير العموم وصوال إلى مديرى 
ــرى والطب البيطرى ومــديــرى المستشفيات  الــزراعــة وال
والــوحــدات الصحية المنتشرين فى المحافظات البالغ 
عددها 27 محافظة فيما يتعلق بملف الزواحف والثعابين 
المنتشرة فى القرى والعزب والكفور والنجوع البالغ عددها 
4726 قرية يتبعها 26 ألفا و757 كفرا ونجعا وعزبة التى 

تمثل  % 43 مــن مــســاحــة مــصــر وسكانها 
فالبد من الرقابة عليهم واإلطاحة إداريا 

من المقصرين منهم.
وأضــاف عرفة  أنــه  ال يوجد أى مركز 
لــلــســمــوم فــى نــطــاق الـــوحـــدات المحلية 
القروية البالغ عددها 1411 وحدة محلية 
قروية تابعة لـ27 محافظة حيث تعد تلك 
القرى مسئولة إداريــا وتنفيذيا عن 4726 
قــريــة يتبعها 26 ألــًفــا و757 كفر ونجع 
وعــزبــة فضال على أن جميع الــوحــدات 
الصحية فى القرى ال يوجد بها أمصال 
للسموم أو سيارات إسعاف أو حتى أقسام 
للسموم وكـــل مــا يــوجــد فــى الجمهوريه 
فقط 20 مركًزا للسموم موجودين فقط 
فــى عــواصــم الــمــحــافــظــات حــيــث تحتاج 

المستشفيات والوحدات الصحية فى القرى إلى استحداث 
أقــســام جــديــدة للسموم فــى المستشفيات والــوحــدات 
ــة واألجــهــزة الطبية حيث تصل  ــ الصحية شاملة األدوي
التكلفة إلنشاء كل وحدة 400 ألف جنيه، الفًتا إلى أن  أن 
الدكتورة هالة زايــد وزيــرة الصحة تحاول جاهدة لتطوير 
العميلة الصحية وفًقا ألحدث وسائل الذكاء االصطناعى 
وتكنولوجيا المعلومات حيث تعد من أفضل وزراء الصحة 
فى تاريخ مصر ولكن ال تستطيع أن تقوم بذلك بمفردها 
ألن معضالت الصحة البد أن تقوم بحلها األغلبية العظمى 
من الــوزارات الحكومية وعددها 34 وزارة فضال على أنه 
طبقا للقانون فان المسئولية تقع على المحافظين طبقا 

5 ماليين نسمة يتعـّرضون 
كل عام للدغات الثعابين

مطلوب 1411 وحدة للسموم 
بتكلفة 564.4 مليون جنيه

لقانون اإلدارة المحلية رقم 43 لعام 1979م حيث وصلت 
الــمــهــازل مــن قبل بعض المحافظين إلــى عــدم المتابعة 
الشاملة فى القرى والعزب والنجوع والكفور بسب عدم 
وجود موازنات كافيه وعدم تفكير بعض المسئولين منهًم 
خارج الصندوق فى شتى الملفات ومنها مهاجمة الثعابين 

والزواحف للمواطنين فى القرى.
ــة السموم  واقــتــرح  خبير التنمية المحلية  إلنــهــاء أزم
ومداهمة الثعابين للمواطنين فى القرى والعزب والكفور 
والنجوع  فإنه مطلوب إنشاء 1411 وحــدة للسموم تتبع 
الــوحــدات الصحية فــى الــقــرى فضال على إنــشــاء مراكز 
األقــســام للسموم فى 184 مركزا و92 حى و214 مدينة 
ويمكن لمدة محددة أن يقوم القطاع الخاص ومنظمات 
المجتمع المدنى بالمشاركة فى إنشائها 
نظرا لعدم قــدرة الموازنة العامة للدولة 
على تكلفتها فضال على أنه يجب مبدئيا 
تخصيص المحافظين جـــزء مــن أمـــوال 
الــمــحــافــظــة الـــمـــوجـــودة فـــى الــصــنــاديــق 
الــخــاصــة فــى كــل محافظة بــالــتــعــاون مع 
مخصصات وزارة الصحة لحل هذا الملف 

الملح.
وطــالــب المحافظون بــضــرورة التفكير 
ــة الــقــطــاع  ــنـــدوق، ومــخــاطــب خــــارج الـــصـ
ــقــطــاع الـــخـــاص ومــنــظــمــات المجتمع  ال
الــمــدنــى والــمــشــاركــة المجتمعية بصفة 
عــامــة  إلشــراكــهــم فــى مكافحة الظاهرة 
ــرورة  عمل مــؤتــمــرات كــبــرى  لرجال  وضــ
األعـــمـــال لمشاركتهم فــى حــل منظومة 
الصحة فــى مصر، وكــذلــك البــد مــن االستعانة بأساتذة 
السموم االكلنيكية فى كليات الطب فى المحافظات حيث 
إن توفير البيض المسموم غير فعال تجاه قتل الثعابين فإنه 
البد من وجود فريق متخصص باصطياد الثعابين يكونوا 
موجودين فــى جميع الــوحــدات الصحية ســواء مــن بعض 
األطباء البيطريين أو صياديى الزواحف مع العلم أنه يوجد 
16 نوعا من الثعابين فى المحافظات البعض منه صحراوى 
وآخــر منتشر حول نهر النيل والترع والمصارف مع العلم 
أن مدة إسعاف المريض بعد لدغ الثعبان تتراوح ما بين 
30 دقيقة إلى ساعتين وبعدها بتوفى المريض إن لم يتم 

إسعافه وتوفير األمصال الالزمة لعالجه.

فى مفاجأة كبيرة فجر عادل عبد الكريم رزق، مدير إدارة 
األزمــات والــكــوارث بمجلس مركز ومدينة قويسنا، عن أن 
األسباب الرئيسية لظاهرة انتشار ومهاجمة الثعابين لقرية 
شبرا بخوم التابعة لمركز قويسنا بمحافظة المنوفية، تتمثل 
فــى حــدوث خلخلة فــى سطح التربة الطينية بعد أعمال 
الحفر التى أجرتها إحــدى شركات البترول المتخصصة 
فى توصيل الغاز الطبيعى للقرية، فى إطار خطة الحكومة 
لتوصيل الغاز الطبيعى للقرى المحيطة،  وتزامن ذلك مع 
ارتفاع درجــات الــحــرارة ما أدى إلــى خــروج مجموعات من 
الثعابين من جحورها بحثا عن مالذ آمن وبيئة آمنة أخرى 

لها.
وقال مدير إدارة األزمــات والكوارث لـ»صوت الماليين«، 

إن بــعــض الــمــصــانــع بالمدينة 
الــصــنــاعــيــة بقويسنا والقريبة 
ــة ال تــــزيــــد عـــلـــى 7  ــافـ ــسـ ــمـ بـ
كيلومترات عن القرية، تصرف 
مخلفاتها الصناعية التى تحتوى 
على مــواد كيماوية ذات رائحة 
نفاذة، بمصرف مسجد وصيف 
المار بقرية شبرا بخوم، مما أدى 
إلى خروج الثعابين، إلى جوانب 
وحـــواف الــمــصــرف ثــم مهاجمة 

األهالى.
وأشـــــــار إلـــــى أن شــخــصــيــن 
توفيا، فيما أصيب 10 آخــرون، 
تم نقلهم إلــى مستشفى قويسنا 
ــعــام، لتلقى العالج  الــمــركــزى ال
والمصل وتماثلوا للشفاء وغادروا 
المستشفى، موضحا أن األجهزة 
التنفيذية بمحافظة المنوفية 
ومجلس مدينة قويسنا بالتنسيق 

مع مديريتى الصحة والزراعة والطب البيطرى بالمنوفية، 
اتــخــذت اإلجــــراءات الوقائية الــالزمــة حفاظا على حياة 

وسالمة األهالى.
وأكد أن السكرتير العام للمحافظة ورئيس مجلس مركز 
قويسنا أصدرا تعليماتهما بتمركز سيارتى إسعاف مجهزتين 
بأحدث األجهزة الطبية واألمصال الالزمة بالوحدة الصحية 
بالقرية، موجهين رجــال مكافحة الــحــشــرات والــزواحــف 
الضارة بمديرية الزراعة بالمحافظة لتركيب مصايد لصيد 
الثعابين، وحقن كميات كبيرة من البيض بمبيد نيو ميل 
السام لقتل الثعابين فى المناطق التى تشهد انتشارا لها، 
فضال عن رفع 5 آالف طن مخلفات هدم وقمامة تمركزت 

بها الثعابين منذ الخميس الماضى.

مفاجأة.. تورط الحكومة 
فى هجوم الثعابين على 

قرى المنوفية 

شركة غاز 
ومصانع 
المنطقة 

الصناعية 
يثيران غضب 
الثعابين ضد 

األهالى 

«: وزير القوى العاملة  استجابة لـ»
يفتح ملف سمسرة خدمة الحجاج

سعفان يقرر تشكيل لجنة لتقصى حقيقة مخالفات بعض 
الموظفين.. ويطلب اإلطالع على  ملفاتهم بالوزارة 

الحكومة تـُغرى  600 ألف موظف للخروج على  المعاش المبكر فى يناير المقبل
كــشــفــت مــصــادر مــســئــولــة بالجهاز 
المركزى للتنظيم واإلدارة، ان الحكومة 
متمثلة فى وزارة التخطيط والمتابعة 
واإلصــــــالح اإلدارى، حــصــلــت على 
الــضــوء األخــضــر مــن مجلس الـــوزارء 
ــوى مــن قــطــاع الــخــدمــة المدنية  ــت وف
بـ»التنظيم واإلدارة« بإجبار نحو 600  
ألــف موظف بالجهاز اإلدارى للدولة  
يبلغون ســن  الــــ»50«عـــاًمـــا فــى يناير 
الــمــقــبــل، وذلـــك بــاســتــخــدام عـــدد من 
الــطــرق للتحايل على الــقــانــون، ومنها 
تخفيض رواتــب كل من يصل الــى سن 
الخمسين بــدعــوى، األجـــر المكمل، 
ــذى ثبت أن مرتب الموظفى يــزداد  ال
على الــورق وفى ملفه الشخصى بجهة 
عمله، لكن فى الحقيقة وعلى  أرض 
ــإن الــمــرتــب ينخفض مقابل  ــواقــع ف ال
الــضــرائــب الــمــتــعــددة الــتــى فرضتها 
الحكومة مؤخرا، والتى تلتهم أى زيادة 
يحصل عليها الموظف نظير الترقيات 

ــة المستحقة،  ــدوريـ ــالوات الـ ــعـ أو الـ
ــزداد قيمة هــذه الــضــرائــب عن  ــ بــل وت
الزيادات المقررة بنسبة 30% وبالتالى 
فإن مرتب الموظف ينخفض تدريجيا 
مما يجعل كثيرين يفكرون فى المعاش 
المبكر »إجباريا« السيما فى ظل بعض 
الــمــزايــا الــتــى ضمنها قــانــون الخدمة 
ــا  إضــافــة  ــه ــن ــيــة الـــجـــديـــد، وم الــمــدن
ــوات لــمــدة الــخــدمــة  للموظف  5 ســن
وتتحملها الموازنة العامة للدولة، مواد 
القانون الجديد للخدمة المدنية التى 
وضعت جموع الموظفين  تحت سلطة 
رئيسهم فى العمل وممارسة الضغوط 

عليهم تارة أخرى.
وأضافت المصادر أن الحكومة لجات 
ــور التى  لــهــذه الحيلة لتخفيض األجــ
أصبحت تمثل عبئا كبيرا على الموازنة 
الــعــامــة لــلــدولــة للعام الــمــالــى الــجــارى  
ــه فكر  ــى أنـ ــا إلـ 2018-2019   الفــت

ومقترح لسد العجز فى هذه الموازنة.

ــمــصــادر إلـــى أن تــأكــد  وأشـــــارت ال
ــى سن  الموظفين الــذيــن سيصلون إل
الــــ50 فــى يــنــايــر، مــن عــدم حصولهم 
على ترقياتهم المستحقة، وتأخر إدراج 
حــركــة الــرســوب الوظيفى ستحرمهم 
ــتــى  ــات والـــــدرجـــــات ال ــيـ ــرقـ ــتـ ــن الـ ــ م
يستحقونها، فى الوقت الــذى سيكون 
التقييم المباشر لزيادة األجور المتغيرة 
ــرى، فى  مــن عـــالوات وأى زيـــادات أخـ
مهب الــريــح، فى الوقت الــذى وضعت 
ــراء آخـــر أمـــام موظفى  ــ الــحــكــومــة إغ
ــخــروج  الــحــكــومــة لتحمسهم عــلــى ال
المبكر وهو التقاعد لن يكون إجباريا 
وإنما يخضع لرغبة الموظف فى إنهاء 
ــع إعــطــائــه كافة  خــدمــتــه اخــتــيــاريــا م
حقوقه المالية واإلداريـــة وكأنه قضى 
مدة الخدمة المطلوبة فى العمل، إلى 
جانب حصوله على مزايا إضافية من 
خــالل تحمل الدولة إضافة 5 سنوات 

لمدة الخدمة.
فى استجابة سريعة لما نشرته »صوت الماليين« 
فى العدد قبل الماضى، عن فضيحة تورط موظفين 
كبار وقيادات بــوزارة القوى العاملة الختيار أسماء 
ــبــارات ومقابال  بعينها مــن بــيــن المتقدمين الخــت
شخصية لخدمة الحجاج للعام الحالى، والتالعب 
والــحــصــول على عــمــوالت وسمسرة مــن الراغبين 

تتراوح بين 15 إلى 30 ألف جنيه.
ــر الــقــوى  ــ ــوت الــمــاليــيــن» أن وزي وعــلــمــت »صــ

العاملة محمد سعفان كلف الشئون القانونية 
بالوزارة بالتحقيق وفتح ملفات كل القيادات 
المسئولة عــن خدمة الحجاج، ودراســة 
ــة لــكــل موظف  ــي ــذات ــرة ال ــســي مــلــف وال
وتــقــاريــر الــكــفــايــة اإلنــتــاجــيــة واألداء 
الوظيفى والسلوكى واالطـــالع عليها 

بنفسه، وهــل ثبت تــورط 
أحـــد مــنــهــم فـــى أى 
مخالفات مالية أو 
ــة من قبل من  إداري

عدمه.
وأشـــــــــــــــارت 

المصادر إلى 
أن ســعــفــان 
شكل أيضا 

لجنة لتقصى حقيقة هــذه العموالت والسمسرة 
برئاسته شخصيا، الفتة إلى أن تخوف الوزير من 
الرقابة اإلداريـــة دفعه إلــى أخــذ كل االحتياطات 
للرد على أى استفسارات بشأن هذه الوقائع وقت 

اللزوم.
وكــانــت »صــوت الماليين« قــد نشرت فــى العدد 
رقـــم 234 خــبــرا بــعــنــوان »فضيحة وزارة الــقــوى 
ــح مــالــى،  ــرب الــعــامــلــة.. خــدمــة الــحــجــاج ســبــوبــة وت
ــف جــنــيــه..  ــ ــن 15إلـــــى 30 أل الــفــيــزيــتــا مـ
ــة الســتــلــقــاط )الـــزبـــايـــن(«  ــاضــورجــي ون
تضمن تــورط موظفين وقيادات كبيرة 
ــى الــتــالعــب فى  ــوزارة مــتــورطــة ف ــالـ بـ
أسماء العاملين المقبولين فى »خدمة 
ــراء  ــحــجــاج« بــعــد نــجــاحــهــم فــى إجـ ال
المقابالت الشخصية، وذلك بالتنسيق  
مـــع بــعــض الــعــامــلــيــن بــشــركــات 
الـــســـيـــاحـــة الــمــتــخــصــصــة 
ــالت الحج  فــى تنظيم رحـ
ــيـــاط إلــى  ــرة بـــدمـ ــمـ ــعـ والـ
تجارة رابحة وذلــك مقابل 
الحصول على مبالغ ماليه 
ــراوح مــن 15 إلــى 30  ــت ت

ألف جنيه من العمال.

خطة لتقليل األجور من 105 مليارات جنيه إلى 90 مليار جنيه لمواجهة عجز الموازنة للعام 2019-2018 

هالة

سعفان

 نسرين إمام 

د. حمدى 
عرفة
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انفراد بالمستندات..

 فتوى تهدد شركات السياحة بخسائر تصل  3 مليارات  جنيه سنويـًا  

صدمة كبيرة سيتعرض لها أصحاب 1470 شركة سياحية فى مصر  بسبب صدور 
فتوى من مجلس الدولة، مفادها أن من حق المرشدين السياحيين، التعاقد مع 

الوفود السياحية والعمل لحسابهم الخاص بعيدًا عن أن يكونوا من العاملين 
بالشركات السياحية المرخصة، كما كان معموال به بقرارات مباشرة ورسمية من 

وزارة السياحة، والتى ظلت على مدار العقود الماضية تحرم تعاقد المرشدين 
السياحيين مع الوفود السياحية أيا كانت أهدافها وبرامجها  ومقاصدها السياحية.
وحصلت »صوت الماليين« على العديد من المستندات التى تجسد حالة الصراع 

الشرس بين المرشدين السياحيين، وشركات السياحة فى البالد، مؤكدة أن 
الفتوى األخيرة والتى مازالت  محبوسة بين أدراج مكتب  الدكتورة رانيا المشاط 

وزيرة السياحة سترى النور فى القانون الجديد، خاصة بعد أن أعلنت، بحسب 
مصادر لـ»صوت الماليين« أنها تقف على مسافة واحدة من الحياد بين المرشدين 

السياحيين وبين شركات السياحة بما يحقق المصلحة العامة.
وأشارت المصادر إلى أن المشاط وعدت أن قانون السياحة الجديد سيتضمن 

نص الفتوى الصادرة من مجلس الدولة، وهو ما يعنى أن شركات السياحة التى 
كانت تمارس سلطاتها بقوة على أكثر من 18 ألف مرشد سياحى، ستفقد هذه 

السيطرة، بل أن اتجاه المرشدين السياحيين للعمل الحر فى التعاقد مع الوفود 
السياحية المتوقع أن تصل إلى 3 ماليين نهاية 2018 ستتسب فى خسائر 

 تصل نحو 3 مليارات جنيه سنويًا لهذه الشركات، من خالل فقدانها
للوفود السياحية.

 نسرين إمام

يأتى ذلك فى الوقت الذى أكدت فى المصادر  أن المرشدين 
السياحيين تربطهم عــاقــات جيدة ووثيقة ببعضهم  تحت 
مظلة نقابتهم، وسيسعون بقوة لانتقام من شركات السياحة، 
ــزام بــقــرار وزيـــر السياحة السابق يحيى  ــت الــتــى رفــضــت االل
راشد  الصادر برقم )465( لسنة )2017( والمنشور بالجريدة 
الرسمية، بتحديد يومية المرشد السياحى فى جميع الشركات 
بـ700 جنيه يوميا عن العمل يوًما كامًا، و400 جنيه عن العمل 
نصف يوم، على أن يكون العمل بالنسبة للمرشد السياحى 8 
ساعات، ويعتبر العمل أربع ساعات متصلة فى اليوم الواحد 

بمثابة نصف يوم.
ولفتت المصادر أن إلى شركات السياحة سعت خال الفترة 
الماضية »مقايضة« قيادات وزارة  السياحة لتجاهل تنفيذ هذا 
القرار الوزارى، خاصة أن  القرارالذى أصدره وزير سابق، فى 
مقابل تخصيص نسب ثابتة  لهم من حصص الوفود السياحة 
سنويا، إال أن الرفض  من جانب الوزارة كان هو الرد الحاسم 

على مهاترات أصحاب شركات السياحة.
وأوضحت المصادر أن  حوالى 18 ألًفا هم إجمالى عدد 
المرشدين السياحيين أعلنوا العصيان والتمرد على الشركات 
السياحية، واتــخــاذ فتوى مجلس الــدولــة، سياجا واقيا ضد 
أصحاب هــذه الشركات، وتنفيذ انتقامهم منهم لتعويض ما 
فاتهم قبل هــذه الفتوى، بسبب استغال أصحاب الشركات 
لهم، وبخسهم حقوقهم بتحديد يومية كل منهم على حد أقصى 
بـ150 جنيًها، لدرجة أن أحد قيادات اتحاد شركات السياحة  
قال بالحرف الواحد فى أحد المؤتمرات ردا على اعتراض 
المرشدين السياحيين، على مــمــارســات الــشــركــات ضدهم 
وتخفيض يومية اإلرشاد السياحة فى بعض الشركات  إلى 100 
جنيه »اللى مش عاجبه يخبط رأسه فى الحيط، ويقعد فى بيته 
ما يشتغلش.....« فى الوقت  الذى ارتفع فيه سعر تأجير النش 
موتور  جولة معبد فيللة من 40 جنيها فى الساعة الى 170 
جنيًها عقب موجة ارتفاع أسعار الوقود والسوالر األخيرة فى 

شهر يونيو الماضى، ما يدعو للسخرية. 
 على النقيض عبر أصحاب شركات السياحة عن غاية القلق 
الذى يعيشون فيه منذ صدور الفتوى، خاصة فى ظل تجاهل 
ــوزارى برفع قيمة يومية المرشيدين  الكثيرين منهم للقرار ال
السياحيين الى 700 جنيه كحد أدنى، الن هذه الفتوى سيجعل 
جميع الــمــرشــديــن سيعملون لحسابهم الــخــاص مستغلين 
إجاداتهم للغات المختلفة، وبالتالى سيقومون بالتعاقد من 
الباطن مع الوفود السياحية واألفــراد السياحيين، بعيًدا عن 
الشركات والروتين المتبع والرسوم وتحميلهم قيم الضرائب 
المفروضة حديثا، مؤكدين خال اجتماع غرفة اتحاد السياحة 
األخــيــر أن الــفــتــوى ستخرب بيوتهم وستتسبب فــى إغــاق 
شركاتهم فى الشهور القليل المقبلة، السيما وأن المرشد 
ــم واحـــد فــى الــمــعــادلــة السياحية  السياحى هــو العنصر رق
والــتــرويــج السياحى، ويستطيع أن يجتذب الــســيــاح لنفسه 
ولعمله الخاص بعيدا عن الشركات، فضا عن عزوف أغلبية 
المرشدين السياحيين عن العمل فى الشركات ما سيؤدى إلى 
أزمــة أخــرى ستتعرض لها الشركات متمثلة فى نقص عددى 
فى المرشدين  السياحيين لديها، فى ذات الوقت الذى سيقوم 

المرشدون اآلخرون بخطف الوفود السياحية.
كما كشف مصادر بوزارة السياحة أن  إجمالى عدد الوفود 
ــراد من المتوقع أن يصل مع بداية الموسم  السياحية واألفـ
الشتوى للسياحة فى سبتمبر المقبل إلى نحو 3 مايين سائح، 
سيستحوذ على األقل المرشدون السياحيون بعد الفتوى على 
2.5 مليون منهم مما سيعرض 90% مــن أصــحــاب شركات 

السياحة على األقل للخسائر المباشرة.
مــن جانبه قــال الخبير السياحى خالد عباس العمدة - 
المتحدث الرسمى للمرشدين السياحين المستقلين، لـ»صوت 

ــه فــى ظــل التغيرات الــتــى شهدها الــوطــن فى  الــمــايــيــن«: إن
السنوات األخيرة وتحديدا عقب ثوةر 25 يناير أصبحت  مهنة 
اإلرشاد السياحى هى المهنة الوحيدة التى ال حماية لها وهذا 
باختصار ألن مصدر حمايتها هو نقابة ال تسمن وال تغنى من 
جوع، وتجاهلها أن مهنة المرشد السياحى هى مهنة سامية بكل 
المقاييس ألن المرشد السياحى هو رسول الحضارة إلى الناس 
فهو الذى يقودهم خال رحاتهم بكل حكمة وحنكة فهو مثال 
للقائد الشجاع، وهو أيًضا الــذى يعلمهم كيف قامت حضارة 
وادى النيل الخصيب فهو معلم قدير وهــو الــذى ينقل لهم 
رؤية باده من خال مناقشاته معهم عن عاداتهم وتقاليدهم 
ورؤيتهم لألمور وحسن ضيافتهم ومن خاله يستطيع الضيوف 
الحكم على مدى أصالة ورقى هذا البلد فهو سفير مصر أمام 
العالم أجمع على عكس سفير السياسة الذى هو سفير أمام 
دولة واحدة بعينها الفتا إلى أن سعى المرشدين السياحيين، 
إلى أن يصلوا لمرحلة االطمئنان على حياتهم وحياة أسرهم 

ومستقبلهم.
وأضـــاف أن  المرشدين السياحيين تعرضوا لكل  أنــواع 
االستبداد سواء من الشركات السياحية أو غيرها من الجهات 
األخــرى، مؤكدا أن الباد شهدت تغيير الدستور فى 2014 
فلماذا ال يتغير القانون رقم 121 لسنة 1983 وتعاد صياغته 
بما يخدم المرشد السياحى ويؤمن مستقبله، مؤكًدا أن مشكلة 
المرشدين السياحيين ال تقل فى فاجعتهم عما يدور فى غيرها 
وإن كانت الـــوزارة قد قست على الشركات فــإن هــؤالء  دأبــوا 
على استنزاف و»مــص« دمــاء المرشدين السياحيين، ويكفى 

أن  النقابة العامة ال تنسق مع وزارة السياحة،  قررت رسمًيا  
رفع يومية المرشد السياحى من 130 جنيًها إلى 700 جنيه  
ولكن أغلب الشركات قد ضربت بهذا القرار عرض الحائط 
وحــددت يومية المرشد بـــ150 جنيًها واللى مش عاجبه يقعد 
فى البيت، فى الوقت الــذى ال يخفى فيه على وزيــر السياحة 
أن الــمــرشــد الــســيــاحــى هــو الــاعــب األســاســى فــى العملية 
ــذى يتحمل الــعــبء األكــبــر فيها وهــو سفير  السياحية وهــو ال
مصر وواجهتها أمام العالم الخارجى ولكن سيدى الوزير فى 
السنوات األخيرة العجاف فتح الباب أمام إفساد هذه الصورة  
بتحويل المرشدين السياحيين  من سفراء لبادهم الى مندوبى 
مبيعات والسمسرة من وراء السياح لتعويض ما يفقدونه وتدنى 
أحوالهم الميعشية ودخولهم بسبب استبداد أصحاب الشركات 

السياحية.
ــمــرشــدون  ــقــدم بــهــا ال ــى ت ــت ــعــمــدة الــمــطــالــب ال ــد ال ورصــ
الــســيــاحــيــون خـــال فــعــالــيــات  االنــتــخــابــات األخــيــرة لنقابة 
المرشدين السياحيين ومنها محاسبتهم مجلس النقابة السابق 
على كل ما أهدروا من أموال المرشدين السياحيين  فى السر 
والعلن، ومنع عمل األجانب منعا باتا داخل صفوف الرمشدين 
السياحيين المصريين، وهــو  مطلب قانونى وحــق مشروع  
بموجب المادة األولى من قانون وزارة السياحة الخاص بمنح 
ترخيص مزاولة مهنة اإلرشــاد السياحى، كما ال يحق لهم أن 
يقضوا على البطالة فى بادهم ليزيدوها فى مصر، يجب 
رفع أجر المرشد السياحى باستمرار بما يتناسب مع ظروف 
المعيشة والحياة التى نعيشها اليوم وليس كما كان الترجمان 

عــام 1958، وإلـــزام النقابة بإيجاد فــرص عمل للمرشدين 
السياحيين الجدد والقدامى وتدريبهم وتأهيلهم كمرشدين 
وليس كتجار أو كمندوبى مبيعات، ومطالبة النقابة بمحاسبة 
كافة المرشدين السياحيين المخالفين لقواعد المهنة ومبادئها 
والمتسببين فيما حــاق بها من فساد، ووقــف كل من تسول 
له نفسه العبث أو غض بصره عن القوانين ومــبــادئ مهنة 
اإلرشاد السياحى ويحنث بالقسم الذى أداه، وتغيير التعريف 
الــخــاص بالمرشد السياحى إلــى أنــه سفير مصر الــذى 
ينقل ثقافتها وحضارتها إلى العالم فى الداخل والخارج، 
وضــرورة أن تقوم القوانين الخاصة بالمرشد السياحى 
على مبدأ المساواة والعدالة بين المرشدين فى األمور 
المادية والمعنوية مع باقى ممثلى النقابات األخــرى فى 
الدولة، ورفع قيمة اشتراك المرشد السياحى إلى 1000 

جنيه مصرى شهريا لتأمين معاشه فى سن التقاعد، وإقامة 
المستشفيات ودور الرعاية الصحية بكل المحافظات التى بها 
مقار للنقابة على نفقة الدولة وبإشراف النقابة إداريــا وليس 
العكس، وُيحظر على الشركات السياحية أن تستنزف طاقة 

المرشد السياحى دون نظير له فى العمل وعدم اإليفاء 
بحقوقه المالية، وأن تــقــوم وزارة الخارجية بضم 
المرشدين السياحيين الذين قضوا أكثر من ثاث 
سنوات إلى الئحة السفراء فهم سفراء مصر بإقرار 
الجميع واستصدار جــوازات سفر دبلوماسية لهم 
حتى نهاية عملهم بالمعاش أو الوفاة، وعلى النقابة 
مــد يــد الــعــون للمرشدين السياحيين فــى تنفيذ 
مطالبهم ومن أبسطها الرعاية الصحية الكاملة 
لهم، وينبغى على الدولة ممثلة فى وزارة السياحة 
أن تــهــتــم بــرفــع الــمــســتــوى الــمــعــيــشــى للمرشد 
السياحى حتى ال يتحول إلــى تاجر أو مندوب 
مبيعات على حساب مهنته وشرفها واليمين الذى 
أداه، والغاء جميع تصاريح الترجمه التى تمنح 
للتورليدرات االجــانــب وبــدون أى استثناءات، 
والعمل بأمر التشغيل، وضم النقابة للضبطية  
القضائية لمتابعة المخالفين من المرشدين 
لهذه القرارات ومراجعة أمر التشغيل الخاص 
بكل مرشد فــى جميع الــمــواقــع األثــريــة فى 
مصر، ومن حق أى مرشد التبليغ عن تواجد 
أى أجنبى يقوم بالشرح فى المعابد إلقامة 
ــع الــغــرامــة  ــدف مــحــضــر ضـــده وإلـــزامـــه ب
ــك الــشــأن، وإلـــزام جميع  الــمــقــررة فــى ذل
الشركات السياحية بهذه الــقــرارات ومن 
يخالف يعاقب بالوقف او الشطب، ورفع 
ــاالت الــمــرضــيــة  ــحـ ــات الـ ــانـ ســقــف إعـ
للمرشدين لحد يصل إلــى 150 ألف 
جنيه، وإلزام جميع المرشدين بتطبيق 
هذه القرارات ومن يخالف ذلك يعاقب 

باإليقاف أو الشطب من قبل النقابة.

مصادر: 18 ألف مرشد سياحى يعلنون العصيان.. ويخططون لالنتقام من  1470  شركة حرمتهم من مستحقاتهم 
أصحاب الشركات: الفتوى خراب بيوت.. ووزيرة السياحة: سنضع نص الفتوى فى تعديالت مشروع القانون الجديد 

حقيقة استيالء النقيب األسبق للمرشدين السياحيين على أرض الحزام األخصر فى 6 أكتوبر
النقابة تهدد بالتصعيد  ضد أصحاب الشركات  فى حال االمتناع عن تطبيق األجر المقرر للمرشد السياحى

700 جنيه أجر اليوم الواحد
شهدت انتخابات المرشدين السياحيين فى جولتها 
ــارى، قــيــام بــعــض أنــصــار  ــجـ ــوم 24 يــولــيــو الـ األولــــى يـ
المرشحين  بنشر مستندات وأوراق تشير إلــى تورط 
النقيب األســبــق »م. غ« على أرض النقابة لصالحه، 
واالستياء على مزايا للمرشدين وأيضا أرض الحزام 
األخضر فى 6 أكتوبر واستغال األراضى  لمدة 11 عاًما  

أثناء وجوده كنقيب للمرشدين السياحيين.
وطالب مروجوا المستندات باستبعاد النقيب األسبق 
من الترشح مجددا ألى عمل انتخابى أو تطوعى فى 
النقابة، والعمل عــلــى  تجديد دمـــاء النقابة باختيار 
نقيب آخــر إلعطائه الفرصة للتقدم بــأحــوال النقابة 

والمرشدين السياحيين. وهنا نؤكد  أننا  فى »صوت 
المايين« نرحب بنشر أى رد أو تعقيب من ذوى الشأن 

فى هذه القضية.
يذكر أن  جولة اإلعــادة فى االنتخابات التى أجريت 
هذا األسبوع تنافس فيها 6  مرشحين على مقعد النقيب 
و36 مرشًحا على 8 مقاعد فى العضوية، وتم التصويت 
فى 17 مقارًا انتخابًيا، فى مقر النقابة العامة الرئيسية 
بالقاهرة فى شــارع رمسيس، ومقر نقابة التطبيقيين 
بالعباسية، والنقابة الفرعية بالجيزة والقنابة الفرعية 
باألقصر، والنقابة الفرعية باإلسكندرية، والغردقة 

وأسوان وشرم الشيخ بجنوب سيناء.

أصدرت فيه نقابة المرشدين السياحيين بيانا أكدت 
فيه أن النقابة  تواصلت مــع وزارة السياحة وغرفة 
الــشــركــات لتطبيق األجـــر المقرر للمرشد السياحى 
المقدر بـــ700 جنيه أجر اليوم الواحد، بجانب ضرورة 
انتظار مــا تكشف عنه األيـــام المقبلة بشأن االلــتــزام 
باألجر، علما بأن التطبيق الفعلى للقرار لم يحدث، ولم 

تلتزم به الشركات السياحية حتى اآلن.
ــذرت فــى حـــال عــدم  ــح الــبــيــان أن الــنــقــابــة حـ وأوضــ
التزام الشركات بالقانون سيكون هناك قــرارا حاسما  
مــن المرشدين السياحيين  تجاه أصــحــاب الشركات 

واالجتماع مرة أخرى للمطالبة بتطبيق القانون، مشددا 
على  عــدم السماح بعمل المرشد األجنبى فى مصر، 
ــار للتشديد على  بالتنسيق مــع شرطة السياحة واآلثـ
ضبط المرشد األجنبى، وعمل تفتيش صــارم لضبط 
المخالفين لانتهاء مــن اآلفـــة الــتــى تضر بالسياحة 
المصرية، موضًحا أنــه طبًقا للقانون، فإنه فــى حال 
ضبط مرشد أجنبى سيجرى التحفظ عليه وعرضه 
على النيابة العامة للتحقيق معه، بموافقة مجلس النواب 
على قرار فرض عقوبة على المتحرش بالسائحين بدأت 
مــن 3 آالف جينه وحتى 10 آالف جينه، ألن مــن آمن 

العقاب »أســاء األدب«، و أن وجود عقاب رادع سيصنع 
احتراًما ويمنع الخطأ.

وطالب البيان نواب البرلمان بضرورة الموافقة على 
الــقــرار، ألن الموافقة منهم تؤكد تطبيقه فعليا على 
أرض الواقع كون مجلس النواب »جهة تشريعية«، مؤكدا 
أن تطبيقه يحافظ على سير حركة القطاع السياحى 
بهدوء ويمنع المضايقات واآلثـــار السلبية التى يكتب 
عنها السائح مرة أخرى، موضًحا أن القانون سيحافظ 
على السائح ويساعد على زيادة العمالة والدخل القومى 

وحفظ األمن.

حق المرشدين السياحيين 
فى التعاقد مع الوفود 

السياحية دون االلتزام 
بالعمل فى الشركات

مطالبات بمنع 
عمل األجانب فى 

قطاع السياحة

المرشدون: تعرضنا 
لكل أنواع االستبداد 
من الشركات وغيرها 

من الجهات

رانيا
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مخالفات بالماليين فى شركة مطاحن ومخابز شمال القاهرة

304
ماليين جنيه قيمة 

مخزون األقماح 
المخزنة فى الصوامع 

المعدنية 

فضيحة.. خلط األقماح المحلية بالمستوردة التزال تحت تحفظ النيابة العامة

رصيد األصول الثابتة 132 مليون جنيه تم إثباتها طبًقا لألرصدة الدفترية دون إجراء جرد فعلى لها

وفى هذا اإلطار صدر حديًثا تقرير الجهاز المركزى 
للمحاسبات حول تقييم األداء المالى واإلدارى لشركة 
ــذى نتناول  بعض  مطاحن ومخابز شمال الــقــاهــرة، ال

مالحظاته فى سياق السطور التالية.
فى البداية استهل التقرير 
ــه بــالــتــعــلــيــق على  مــالحــظــات
رصيد حساب األصول الثابتة 
ــذى ظــهــر بــنــحــو 132.2  ــ الـ
مليون جنيه، حيث تم إثباتها 
طبًقا لألرصدة الدفترية دون 
إجــراء جــرد فعلى لها، األمر 
الذى لم يمكن الجهة الرقابية 
مــن التحقق مــن صــحــة تلك 
ــدة، فيما قامت إدارة  األرصــ
ــشــركــة بــحــســاب اإلهـــالك  ال
ــا بــنــحــو 14 مــلــيــون  ــرًي ــقــدي ت
جنيه، دون األخذ فى االعتبار 
ــتــى تــم إضافتها  األصــــول ال
بنحو 7.4 مليون جنيه، وكذا 
األصـــول التى تــم استبعادها 
والتى انتهى عمرها اإلنتاجى، 
كما تضمن الرصيد مبلغ 5 
مــاليــيــن جنيه تــحــت حساب 

إهالك صومعة العاشر من رمضان.
وفيما يتعلق بمشكالت التالعب فى الصوامع و الشون،  
تبين وجــود موافقة من رئيس مجلس الــوزراء على نقل 
ملكية تلك الصوامع إلى الهيئة العامة للسلع التموينية، 
مقابل حق انتفاع تتفق عليه الهيئة مع الشركة القابضة 

للصوامع والتخزين.
وفـــى ســيــاق متصل كشف 
ــزى لــلــمــحــاســبــات فى  ــمــرك ال
ــوح  ــدم وضــ ــ ــن عـ ــره عــ ــريـ ــقـ تـ
ــار  ــ ــمــوقــف الــقــانــونــى واآلث ال
المالية الناتجة عن المساحة 
ــن أرض  ــ الـــمـــســـتـــقـــطـــعـــة مـ
شــونــة الــعــاشــر مــن رمــضــان، 
والــمــســجــلــة بــاســم الــشــركــة 
والمقدر مساحتها بنحو 21 
ألـــف مــتــر مـــربـــع، والـــتـــى تم 
استقطاعها من الشركة عام 
2015، إلنشاء صوامع بمدينة 
العاشر من رمضان، وكان ذلك 
فــى إطــار المنحة اإلماراتية 
الممنوحة للدولة، علًما بأن 
القطاع الــخــاص مساهم فى 
ــال شـــركـــة مــطــاحــن  ــ رأس م
ومخابز شمال القاهرة، التى 
لم تتخذ حتى اآلن اإلجراءات 

الالزمة حيال هذا األمر، رغم تكرار مالحظات الجهاز 
الواردة فى تقاريره السابقة حول ضرورة إيضاح الموقف 
القانونى لهذه الصفقة وما آلت إليه أموال المنحة، وما 
هو مصير تلك المساحة المستقطعة من أرض الشركة 

فى ظل استمرار ملكيتها لها.
ومن أرض العاشر من رمضان إلى أرض مدينة السالم، 
التى تم تخصيصها للشركة من محافظة القاهرة، ولم يتم 
االنتهاء من تسجيلها، على الرغم من سداد كامل تكلفة 

األرض والتجهيزات الخاصة بمجمع مطاحن مدينة 
السالم منذ مارس 2017، واألدهى أن قيمة تلك التكلفة 
تبلغ 25.7 مليون جنيه، منها ما يزيد عن 18.4 مليون 
جنيه، قيمة غــرامــات تأخير وفــوائــد تمثل نسبة 250 
بالمئة من أصل قيمة األرض واإلنــشــاءات، البالغة نحو 
7.3 مليون جنيه فقط، فى ظل استمرار  النزاع القضائى 
القائم بين الشركة ومحافظة القاهرة، والمرفوع بشأنه 
دعــاوى استئناف أمــام مجلس الــدولــة، لوقف المطالبة 
بغرامات التأخير، وشــدد التقرير على ضــرورة سرعة 
إنهاء إجــراءات التسجيل وتحديد العالقات التعاقدية، 

وإجراء التسويات الالزمة فى ضوء ما سبق.
وتطرق التقرير إلــى ملف المخزون السلعى، الذى 

بلغت قيمته نحو 60.4 مليون جنيه، تــم إثباته 
باألرصدة الدفترية، فيما تضمن مخزون قطع 

الغيار والمهمات أصناًفا راكدة تجاوزت 
قيمتها 3 ماليين جنيه، طبقاً لحصر 

الشركة، بالرغم من قرار رئيس مجلس اإلدارة والعضو 
المنتدب بتشكيل لجنة تكون مهمتها فــرز و تصنيف 
الــخــردة والكهنة، ووضعها فــى لــوطــات تمهيًدا التخاذ 
إجراءات تسعيرها وبيعها، وأوصى التقرير بدراسة أوجه 
االستفادة من هــذا المخزون الــراكــد، التزاًما بمعايير 

المحاسبة المصرية الخاصة بااللتزامات المحتملة.
أمـــا عــن مــخــزون الــخــامــات الرئيسية مــن األقــمــاح 
المملوكة للهيئة العامة للسلع التموينية، والمخزنة فى 

الصوامع المعدنية والشون المختلفة، والبالغ قيمتها 
نحو 76180 طن، تقدر قيمتها وفًقا ألسعار المحاسبة 
مع هيئة السلع بنحو 304.7 مليون جنيه،  ولكن أشار 
التقرير الــرقــابــى إلــى عــدم إمكانية التحقق مــن هذه 
القيمة، لعدم إجراء تصفية صفرية لتلك الصوامع، ومن 
ثم طالب مراقب الحسابات الــذى أعد التقرير بإجراء 
التصفية للوقوف على صحة األرصدة الدفترية لألقماح 
المملوكة للهيئة، مع ضرورة إجراء التسويات الالزمة فى 
ضوء ما تسفر عنه التصفية، مشدًدا على أهمية وضع 

برنامج زمنى لذلك وإخطار الجهاز المركزى به.
وفى ملف األرصدة المدينة والمتوقفة والمديونيات 
المتأخرة على الــعــمــالء، رصــد التقرير مبلغ 
21.5 مليون جنيه، قيمة رصيد شركة 
ــأخــرت فــى ســداد  ــى ت ــت »كـــويـــن«، وال
قيمة مــا تــم سحبه مــن منتجات 
خــالل العام المالى الجارى، 

حيث بلغت مسحوبات كوين من الدقيق حوالى 4654 طن 
دقيق، مما يؤدى إلى ضعف معدل دوران المال المستثمر 

وعطلة األموال بسبب تأخر السداد.
وعلى ما يبدو ال تنشغل إدارة الشركة كثيًرا بتحصيل 
ــهــا ومــســتــحــقــاتــهــا، وال  أمــوال
ــا،  ــًض ــهــا أي ــزامــات ــت بـــســـداد ال
ــدة  ــث بــلــغــت قــيــمــة أرصــ حــي
ــة نحو  ــن ــمــدي الــحــســابــات ال
7.9 مــلــيــون جــنــيــه، شاملة 
ــجــار مخبز الــســالم، رغــم  إي
فسخ التعاقد مع المستأجر 
بسبب تراكم المديونية، التى 
ــررت بــشــأنــهــا مــالحــظــات  ــك ت
الجهاز الرقابى فى العديد من 
تقاريره السابقة، وحتى حينما 
صــدر قــرار من مجلس إدارة 
الشركة بإعفاء المستأجر من 
المديونية مقابل التشطيبات 
ــام بها  والــتــجــهــيــزات الــتــى قـ
فــى الموقع، لــم تقم الشركة 
بــإجــراء الــتــســويــات الــالزمــة 
لتلك األرصـــدة، كما لــم تجر 
تقييم لتلك التشطيبات بشكل 
يمكن االعتماد عليه، و هو ما طالبها به التقرير الرقابى، 
كما شــدد على ضـــرورة مــراعــاة مبلغ التأمين النهائى 
عند التسوية، لما لذلك من آثــار على القوائم المالية، 
واألخــطــر  أن الجهة الرقابية طالبت الشركة بمراعاة 
الدقة فى الــرد على مالحظاتها حتى ال تعد من قبيل 

التسويف.
ــت الــتــهــمــة الــتــى  ــان وإذا ك
دائًما ما توجه إلى القائمين 
عــلــى وزارة الــتــمــويــن تتعلق 
بالخلط بين األقماح المحلية 
والمستوردة، فقد وصل األمر 
فــى شــركــة مطاحن ومخابز 
شــمــال الــقــاهــرة إلــى النيابة 
الــعــامــة، حــيــث أظــهــرت آخــر 
مــطــابــقــة تــمــت بــيــن الــشــركــة 
ــة الـــعـــامـــة لــلــســلــع  ــئـ ــيـ ــهـ والـ
التموينية عــن تحفظ هيئة 
السلع، حول ضــرورة مطابقة 
الكميات الـــواردة للشركة من 
الــعــامــة للصوامع، وتــحــديــًدا 
مــن صــوامــع العبور التى هى 
اآلن تــحــت تــحــفــظ الــنــيــابــة، 
ويرجع ذلك إلى تداخل كميات 
ــاح الــمــحــلــيــة مع  ــ ــم ــ ــن األق مـ
المستوردة، ولــم يتم حصول 
الشركة على هذه المطابقة حتى تاريخ صدور التقرير، 
رغم تكرار مالحظات الجهاز المركزى للمحاسبات حول 

ضرورة إجراء هذه المطابقات.
واألخطر أن تلك الحالة لم تكن الوحيدة حيث طالب 
التقرير بضرورة حصر كافة الحاالت المماثلة، وحصر 
الغرامات المتراكمة وتكوين مخصص بها لحين استكمال 
ــنــزاع مــع هيئة السلع  ــراءات القانونية وحــســم ال ــ اإلجـ

التموينية.

من المعروف أن وزير التموين األسبق خالد حنفى تمت اإلطاحة 
به بسبب مجرد شائعات ترددت عن وجود تالعب فى منظومة 

القمح، تتعلق بالصوامع والشون وخلط القمح المحلى 
بالمستورد، ورغم تبرئة الرجل قضائيا ولكن ال يختلف 
اثنان على أن سوس الفساد ما زال ينخر داخل ملف تخزين 

القمح، ويحاصر الوزارة بشكل عام، بدليل سقوط بعض كبار معاونى الوزير 
الحالى وقيادات الوزارة فى قبضة الرقابة اإلدارية مؤخًرا، وبعدها بأيام 

كان الرئيس عبد الفتاح السيسى شخصًيا يعقد اجتماعا مع رئيس الوزراء 
الجديد الدكتور مصطفى مدبولى بحضور وزير التموين المعاد تكليفه 

على مصيلحى وبحضور رئيس هيئة الرقابة اإلدارية نفسه، لمناقشة 
ملف تخزين القمح، وأهمية الحفاظ على الصوامع والشون من قوارض 

الفئران وطاعون اإلهدار واإلهمال.

السيسى كلف رئيس 
الوزراء بمتابعة ملف 

تخزين القمح.. وسوس 
الفساد مازال ينخر فى 

الصوامع والشون

خفايا موافقة 
رئيس الوزراء 

على نقل ملكية 
الصوامع للهيئة 

العامة للسلع 
التموينية مقابل 

حق انتفاع

تكلفة إنشاء مجمع 
مطاحن مدينة 

السالم 25 مليون 
 جنيه متضمنة 

18 مليون جنيه 
قيمة غرامات 
تأخير وفوائد

حقيقة ضياع قطعة 
أرض مساحتها 21 

ألف متر مربع مملوكة 
للشركة بسبب المنحة 
اإلماراتية إلنشاء 

صوامع العاشر 
من رمضان

مليون جنيه 
قيمة المخزون 

السلعى يتضمن 
أصناف راكدة لم 

يتم التصرف فيها 
بالمخالفة لقرارات 

مجلس اإلدارة

 إيمان بدر 

 حقيقة ضياع 1.6 مليار جنيه فى منظومة الخبز الجديدة

رصيد حساب الموردين مدين بـ55.8 مليون جنيه ودائن بـ756 ألف فقط

1716 مليون جنيه قيمة 
أقماح لم يتم إثباتها

فروق ضريبية بـ58 مليونًا و26 مليون 
جنيه قيمة مخصصات غير كافية 

لسداد االلتزامات

ــا يـــتـــعـــلـــق  ــ ــم ــ ــي ــ ف
بالمخصصات التى 
أدرجــتــهــا إدارة شركة 
مطاحن و مخابز شمال 
الــقــاهــرة ضمن قوائمها 
ــح التقرير  الــمــالــيــة، أوضــ
أن قيمة تلك المخصصات 
بلغت 25.9 مليون جنيه، مشيًرا 
إلى عدم كفاية هذا الرقم للوفاء 
بالتزامات الــشــركــة، وفــى مقدمتها 
الضرائب، حيث بلغت قيمة الضرائب 
المتنازع عليها نحو 18.9 مليون جنيه، 
مكون لمقابلتها مخصص بـ 4.7 مليون جنيه 

فقط.
و فى السياق ذاتــه رصد التقرير مبلغ 58 

مليون جنيه، قيمة فــرق ضريبة المبيعات، 
الــتــى يطلق عليها حــالــًيــا ضــريــبــة القيمة 
المضافة، كضريبة على تكلفة الطحن، خالل 
الفترة من يوليو 2013، حتى يوليو 2017، 
حيث تم تحميل هذا المبلغ بنحو 28 مليون 
جنيه، على الرغم من أنه واجب تحميله بنحو 
86 مليون جنيه، بخالف الغرامات المستحقة 

عن التأخر فى السداد.
وشدد الجهاز الرقابى على ضــرورة اتخاذ 
ــة لــلــوصــول مــع مصلحة  ــالزم اإلجـــــراءات ال
ــى حــقــيــقــة مـــوقـــف الــشــركــة  ــ الـــضـــرائـــب إل
الضريبى، بما لها من حقوق ومــا عليها من 
ــتــزامــات، مــع مــراعــاة تدعيم المخصص  ال
بالمبالغ الالزمة للوفاء بتلك االلتزامات، فى 

ضوء ما تسفر عنه اإلجراءات المطلوبة.

حقيقة اختفاء مستندات إدارة الحسابات وضبط 
مخالفات تموينية فى 3 مطاحن تابعة للشركة

 نظراً ألن منظومة الخبز الجديدة تعد أبرز إنجازات الحكومة السابقة، 
ــان مــن األهــمــيــة أن  الــتــى تــحــرص الحكومة الحالية على استكمالها، ك
يرصد التقرير بعض مخالفات تلك المنظومة داخل الشركة، حيث الحظ 
عدم قيامها بإثبات قيمة كميات األقماح التى تم طحنها منذ بدء تطبيق 
المنظومة، و التى بلغت نحو 429 ألف طن، و تصل قيمتها إلى 1716.6 
مليون جنيه، على أساس 4000 جنيه للطن، كما لم يتم إثبات مبيعات الدقيق 
المنتج من طحن تلك الكميات، البالغ حوالى 346.4 ألــف طــن، وقيمته 

تتجاوز 1.6 مليار جنيه، على أساس سعر الطن 4700 جنيه.

فيما يتعلق بملف رصيد حساب الموردين الذى 
كشف التقرير عن أنه ظهر مديًنا بنحو 55.8 مليون 
جنيه، بينما ظهر الحساب ذاته دائًنا بنحو 756 ألف 
جنيه فقط، مشدًدا على ضــرورة إجــراء التصويب 
الالزم و العمل على سرعة ورود المستندات إلدارة 

الحسابات حتى تظهر األرصدة على حقيقتها.

وعلى جانب آخر أوصــى التقرير 
بالعمل على تالفى تكرار المخالفات 

التموينية، التى تــم ضبطها مــن قبل فى 
مطاحن الفاروق عمر وعامر والمطرية، حتى 

ال تتكبد الشركة المزيد من الغرامات واألعباء 
المالية.

حنفى
مصيلحى
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إعادة محاكمة حبيب العادلى 
فى قضية أموال الداخلية 

استئناف محاكمة مرسى وقيادات اإلخوان فى قضية التخابر 9 أغسطس

محمد بديع و6 قيادات إخوانية أمام »جنايات الجيزة« فى »أحداث مسجد االستقامة«
تستأنف محكمة جــنــايــات الــجــيــزة برئاسة 
المستشار معتز خفاجى، نظر إعادة محاكمة 7 
متهمين من قيادات جماعة اإلخــوان اإلرهابية 
من بينهم محمد بديع المرشد العام للجماعة، 
فـــى  جلسة 5 أغــســطــس الــحــالــى، فــى قضية 
اتهامهم بارتكاب وقائع العنف وقتل المواطنين 
والتحريض عليها واإلرهـــاب والتخريب، التى 
جــرت فى محيط مسجد االستقامة بمحافظة 

الجيزة فى أعقاب ثورة 30 يونيو.
ــادة محاكمة المتهمين فــى ضــوء  وتــأتــى إعــ
الحكم الصادر من محكمة النقض بإلغاء األحكام 

الجنائية بالسجن المؤبد الصادرة فى القضية 
بحق المتهمين فى المحاكمة األولى لهم.
والــمــتــهــمــون الــذيــن قــضــى بــإلــغــاء 
سجنهم المؤبد وإعـــادة محاكمتهم 
هــم كــل مــن: محمد بديع المرشد 
العام لجماعة اإلخـــوان، وقيادات 
الجماعة محمد البلتاجى وصفوت 
ــودة، وأعــضــاء  ــاســم عــ حــجــازى وب
الجماعة الحسينى عنتر محروس 

وشــهــرتــه )يـــســـرى عــنــتــر( 
ومحمد جمعه حسين 

حسن وعصام رشوان.
ــزة بــرئــاســة  ــجــي ــات ال ــاي وكـــانـــت مــحــكــمــة جــن
المستشار محمد نــاجــى شــحــاتــة قــد سبق 
وأصدرت فى شهر أغسطس 2014 حكمها 
بمعاقبة 8 من قــيــادات جماعة اإلخــوان 
بالسجن المؤبد، ومعاقبة 6 متهمين 
هاربين بــاإلعــدام غيابيا هــم كــل من: 
ــمــاجــد عــضــو مجلس  عــاصــم عــبــد ال
ــورى تنظيم الــجــمــاعــة اإلســامــيــة،  شــ
وعزت حسن يوسف جودة، وأنور 
ــى شــلــتــوت، وعــبــد  عــل

ــرازق محمود عبد الـــرازق، وعــزب مصطفى  الـ
مرسى ياقوت، ومحمد على طلحة رضوان.

وكانت النيابة العامة قد أسندت إلى المتهمين 
أنهم تسببوا فى مقتل 10 أشخاص وإصابة 20 

آخرين جراء ارتكابهم للجرائم المنسوبة إليهم.
ــام إلـــى أن المتهمين من  ــه ــرار االت ــار قـ وأشــ
األول إلــى الثامن، وفقا لترتيبهم الـــوارد بأمر 
ــروا تجمهرا مؤلفا مــن أكــثــر من  اإلحــالــة – دبـ
شخص، الغرض منه ارتكاب جرائم القتل العمد، 
والتخريب، واإلتاف العمد للممتلكات، والتأثير 

على رجال السلطة العامة فى أدائهم ألعمالهم.

تواصل محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار 
ــادة محاكمة 22 متهًما  محمد شيرين فهمى، إعـ
ــوان اإلرهابية،  مــن قــيــادات وعناصر جماعة اإلخـ
يتقدمهم الرئيس األسبق محمد مرسى والمرشد 
العام للجماعة اإلرهابية محمد بديع،  فى جلسة 9 
أغسطس الحالى، وذلك فى قضية اتهامهم بارتكاب 
جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج 
الباد، وإفشاء أســرار األمن القومى، والتنسيق مع 
تنظيمات عنف مسلح داخل مصر وخارجها بقصد 

اإلعداد لعمليات إرهابية داخل األراضى المصرية.
وكانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار 
شعبان الشامى قد سبق وأصــدرت حكما فى شهر 
يــونــيــو 2015، بمعاقبة خــيــرت الــشــاطــر ومحمد 

البلتاجى وأحمد عبد العاطى »محبوسين« باإلعدام 
شــنــقــا.. ومــعــاقــبــة 13 متهًما آخــريــن هــاربــيــن من 
قيادات وعناصر جماعة اإلخــوان اإلرهابية، بذات 
العقوبة، وهــم كل من محمود عــزت نائب المرشد 
الــعــام لجماعة اإلخــــوان، وصـــاح عبد المقصود 
ــر اإلعـــام األســبــق، وعــمــار فايد البنا، وأحمد  وزي
رجــب سليمان، والحسن خيرت الشاطر، وسندس 
عاصم شلبى، وأبو بكر كمال مشالى، وأحمد محمد 
الحكيم، ورضــا فهمى محمد خليل، ومحمد أسامة 
العقيد، وحسين القزاز، وعماد الدين عطوه شاهين، 

وإبراهيم فاروق الزيات.
ــى  وتضمن حكم الــجــنــايــات فــى المحاكمة األول
معاقبة الرئيس األسبق محمد مرسى و16 آخرين 
»محبوسين« بالسجن المؤبد لمدة 25 عاما وهم 
كل من: محمد بديع ومحمد سعد الكتاتنى وعصام 

الــعــريــان وســعــد الحسينى وحـــازم فـــاروق وعصام 
الــحــداد ومــحــى حــامــد وأيــمــن على سيد وصفوت 
حجازى وخالد سعد حسنين وجهاد عصام الحداد 
وعيد إسماعيل دحـــروج وإبــراهــيــم خليل الـــدراوى 
وكــمــال السيد محمد وســامــى أمين حسين وخليل 
أسامة العقيد.. ومعاقبة محمد رفاعه الطهطاوى 

وأسعد الشيخة بالسجن لمدة 7 سنوات لكل منهما.
وكانت النيابة العامة قد أسندت إلــى المتهمين 
ــارج الــبــاد،  تهم التخابر مــع منظمات أجنبية خـ
بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخــل الباد، وإفشاء 
أسرار الدفاع عن الباد لدولة أجنبية ومن يعملون 
لمصلحتها، وتمويل اإلرهــاب، والتدريب العسكرى 
لتحقيق أغراض التنظيم الدولى لإلخوان، وارتكاب 
أفعال تؤدى إلى المساس باستقال الباد ووحدتها 

وسامة أراضيها.

تواصل الدائرة 14، بمحكمة جنايات الجيزة، المنعقدة 
بمعهد أمــنــاء الــشــرطــة بــطــرة بــرئــاســة المستشار معتز 
خفاجى، جلسات إعادة محاكة حبيب العادلى وزير الداخلية 
األسبق و10 موظفين بالوزارة التهامهم باالستياء، وتسهيل 
االستياء على المال العام بالداخلية، يوم االثنين القادم  

لتلبية طلبات الدفاع واستكمال القضية.
 وكان قاضى التحقيق المنتدب من وزارة العدل قد قرر 
فى وقت سابق، إحالة حبيب العادلى والمتهم الثانى فى 
أمر اإلحالة لمحكمة الجنايات بتهمة االستياء واإلضرار 
بأموال وزارة الداخلية بمبلغ 2 مليار و388 مليوناً و590 
ألفاً و599 جنيهاً، كما احالت المحكمة 11 موظفاً آخرين 

بالوزارة بتهمة تسهيل االستياء على المال العام.
 جدير بالذكر، أن محكمة جنايات الــقــاهــرة، برئاسة 
المستشار حسن فــريــد، قــد قضت فــى جلسة 15 أبريل 
2017، بالسجن المشدد 7 سنوات لحبيب العادلى واثنين 

آخرين فى قضية االستياء وتسهيل االستياء على المال 
العام بالداخلية، واإلضـــرار العمدى بالمال العام، قضت 
بالسجن المشدد 5 سنوات لـ6 متهمين، والمشدد 3 سنوات 
لمتهمين اثنين، وانقضاء الدعوى لمتهمين لوفاتهما، كما 
قضت المحكمة  بإلزام  حبيب إبراهيم العادلى، ونبيبل 
سليمان »المتهم الثانى«، وسمير عبد القادر »الثالث« برد 
مبلغ 195 مليونا و936 ألــف جنيه وتغريمهم، مبلغ 195 

مليونا و936 ألف جنيه.
ــزمــت المحكمة الــمــحــكــوم عليهم األول »حبيب    وأل
الــعــادلــى« والــثــالــث والــخــامــس والــســابــع والــثــامــن والتاسع 
والعاشر والحادى عشر والثانى والثالث عشر، برد مبلغ 
529 مليون جنيه، وتغريمهم 529 مليون جنيه، وعزل جميع 

المتهمين من وظائفهم.
  وتغريم المحكوم عليهم الثانى والثالث والخامس 
والتاسع والعاشر والحادى عشر والثانى عشر والثالث 
عشر، برد وتغريم مبلغ 62 مليون جنيه، وتغريمهم 62 

مليون جنيه.

دفاع أحمد عز يقدم أوراق التصالح 
فى »استرداد األموال« 12 أغسطس

الحكم فى دعوى إلغاء زيادة 
بدل عدوى لألطباء

إعادة محاكمة 6 متهمين بقضية 
»خلية جامعة األزهر«

محاكمة ضابط وأمين شرطة بقسم المقطم بتهمة قتل »عفروتو«  

استئناف محاكمة متهمين اثنين بـ»خلية مدينة نصر الثانية« 

السبت المقبل.. النطق بالحكم فى إعادة 
محاكمة 7 متهمين بـ»خلية طنطا« اإلرهابية

تستأنف محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد 
أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، 
جلسات إعـــادة محاكمة 7 متهمين بـ»خلية طنطا 
اإلرهابية«، التهامهم مع آخرين حكم عليهم بتشكيل 
خلية إرهابية بمدينة طنطا الستهداف قوات الجيش 
والــشــرطــة بالغربية  يــوم السبت المقبل  للنطق 

بالحكم.
كانت الدائرة 23 إرهــاب، بمحكمة جنايات شمال 
الــقــاهــرة، بــرئــاســة المستشار حسين قــنــديــل، قد 

قضت بأحكام ما بين اإلعدام والسجن المشدد ضد 
المتهمين فى 4 سبتمبر 2016.

كشفت تحقيقات نيابة أمــن الــدولــة العليا، أن 
المتهمين أنــشــأوا وأســســوا الخلية عــلــى خــاف 
أحكام القانون، بهدف الــدعــوة إلــى تعطيل أحكام 
الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات 
العامة من ممارسة أعمالها، واالعتداء على الحرية 
الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة 

واإلضرار بالوحدة الوطنية والسام االجتماعى.

ــل مــحــكــمــة جــنــايــات  ــواصـ تـ
الــقــاهــرة، برئاسة المستشار 
جعفر نجم الــديــن، وعضوية 
المستشارين أحمد الغندور، 
وهشام السيد، محاكمة معاون 
مباحث قسم المقطم، وأمين 
شــرطــة بتهمة قتل »عفروتو« 
فــــى جـــلـــســـة 11 أغــســطــس  

الحالى.
وكــشــفــت الــتــحــقــيــقــات، عن 
أنه فى 5 يناير الماضى ألقى 
ضــابــط وأمــيــن شــرطــة بقسم 
المقطم، القبض على محمد 

تستأنف محكمة جــنــايــات الــقــاهــرة، 
المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، 
بــرئــاســة المستشار حــســن فــريــد، يــوم 
الــثــاثــاء الـــقـــادم، عــقــد جــلــســات إعـــادة 
إجــــــــراءات مــحــاكــمــة مــتــهــمــيــن اثــنــيــن 
ــن، حــكــم عليهم  فــى اتــهــامــهــم مــع آخــري
باالنضمام لجماعة أسست على خاف 
ــروع فــى قــتــل مجندين  ــشـ ــون والـ ــان ــق ال
والمعروفة إعاميا بـ»خلية مدينة نصر 

الثانية«، لسماع الشهود.
 وأســنــدت النيابة الــعــامــة للمتهمين 
مــجــمــوعــة مـــن الــتــهــم مــنــهــا االنــضــمــام 
لــجــمــاعــة أســســت عــلــى خـــاف أحــكــام 
ــون، والـــشـــروع فــى قــتــل مجندين  ــقــان ال
شرطة، وحــيــازة أسلحة نــاريــة، وتعطيل 
مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، 

وتعريض حياة المواطنين للخطر.

ــو« فى  ــروت عــبــد الــحــكــيــم »عــف
غير األحــوال التى تصرح فيها 
ــيــن والـــلـــوائـــح للقبض  ــقــوان ال
عــلــى ذوى الشبهة بـــأن قاما 
باستيقافه وضبطه دون سند 
إجرائى مشروع وعذباه بدنيا 
ــا وصفًعا  وتــعــديــا عليه ضــربً
بـــاأليـــدى حــتــى لــفــظ أنــفــاســه 

األخيرة.
وأرجع تقرير الطب الشرعى 
وفـــاة الــمــجــنــى عليه إلـــى أنــه 
ــوى  ــن انـــســـكـــاب دمـ ــى مـ ــان ــع ي
ــى الــوضــع مقابل الضلع  رأسـ

الــســابــع األيــســر عــلــى الخط 
اإلبطى األمامى وكسر بالضلع 
السابعة األيسر وكدمة بالحافة 
السفلية فــى الــفــص السفلى 
للرئة اليسرى وتهتكات شديدة 
بالطحال ونزيف دموى إصابى 

بتجويف البطن.
وأحالت النيابة العامة، فى 
15 يناير الماضى، المتهمين 
لمحكمة الــجــنــايــات بتهمتى 
ــوت،  ــ ضـــــرب أفـــضـــى إلـــــى م
واالحـــتـــجـــاز دون وجــــه حق 

للمجنى عليه.

رفع الحجز عن أموال نادى الزمالك 
أمام محكمة األمور المستعجلة 

 تصدر المحكمة اإلداريــة العليا بمجلس الدولة، فى جلستها 
التى ستعقد غــداً الخميس، حكمها فى الطعن المقام من هيئة 
قضايا الدولة رقم 20293 لسنة 62 قضائية علّيا،ويطالب بإلغاء 
الحكم الــصــادر مــن محكمة القضاء اإلدارى بــزيــادة قيمة بدل 

العدوى لألطباء.
 كانت الدائرة الثامنة موضوع، بالمحكمة اإلدارية العليا، قررت 
برئاسة المستشار حسن عبد الحميد البرعى فى جلسة 8 يونيو 

2017 الماضى التنحى عن نظر الطعن الستشعار الحرج.
 وأوصت هيئة المفوضين، بإلغاء حكم محكمة القضاء اإلدارى، 
القاضى بإلزام وزارة الصحة بزيادة بدل العدوى، ليصبح ألف 

جنيه.
 وقضت محكمة القضاء اإلدارى بمجلس الدولة، فى 28 نوفمبر 
2015، برئاسة المستشار سعيد النادى، بقبول الدعوى المقامة 
من الدكتور محمد خيرى عبد الــدايــم، نقيب األطــبــاء السابق، 
وتطالب بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبى باالمتناع عن زيادة بدل 
العدوى الذى يحصل عليه األطباء على مستوى الجمهورية ليصبح 
1000 جنيه، اعتبارًا من تاريخ إقامة الدعوى مع ما يترتب على 

ذلك من أثار وفروق مالية.

تستأنف محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار جعفر نجم 
الدين، جلسات، فى جلستها التى ستعقد 12 أغسطس الحالى، إعادة 
محاكمة 6 متهمين بإصدار تكليفات لعدد من كوادر التنظيم اإلرهابى 
المسئولين عن التحرك داخل القطاع الطابى بجامعة األزهــر، فى 

القضية المعروفة بـ«خلية جامعة األزهر«، للمرافعة.
كانت المحكمة بعضوية المستشارين هشام السيد وأحمد الغندور، 
أصدرت حكما غيابيا على المتهمين »رامى. س«، و»عبد الباسط. ع«، 
و»عزمى. م«، و»على. م«، و»محمود. أ«، و»عبد الرحمن. أ« بالسجن 

المؤبد قبل اتخاذ إجراءات إعادة محاكمتهم.
وبدأت القضية بورود معلومات إلى قطاع األمن الوطنى باستمرار 
قيادات التنظيم اإلخوانى فى إصدار تكليفات لعدد من كوادر التنظيم 
المسئولين عن التحرك بالقطاع الطابى فى جامعة األزهــر، والتى 
تعمل لتنفيذ الخطط األساسية للتنظيم داخــل الكليات والمعاهد 
وتعتمد على عدة محاور منها تفعيل استمرار الحراك الثورى بالحرم 

الجامعى وخارجه.
وأشارت التحريات إلى أن الخلية كانت تهدف الستقطاب الطاب 
الجدد غير المرصودين أمنًيا لصفوف التنظيم اإلخوانى من خال 
توفير الدعم المالى وتحمل نفقات اإلقامة والدراسة والتواصل فيما 
بينهم من خال شبكات التواصل االجتماعى والمكالمات الهاتفية 
لتحديد مواعيد الفعاليات وخطة التحرك داخــل الحرم الجامعى؛ 
وكشفت التحريات أن الخلية كــانــت تــهــدف لــوضــع مناهج تربوية 

والسلبيات المتعلقة بانتظام عمل األسر اإلخوانية.

تعقد محكمة مستأنف القاهرة لألمور المستعجلة، يوم الخميس  
9 أغسطس،  جلسة االستئناف على حكم رفع الحجز عن أرصدة 

نادى الزمالك المالية فى »بنك مصر« لتقديم المستندات. 
 واختصم االستئناف، الذى حمل رقم 257 لسنة 2018، كاً من 

رئيس بنك مصر، ورئيس النادى مرتضى منصور.
كــانــت محكمة الــقــاهــرة لــألمــور المستعجلة، 

برئاسة المستشار وائل أبو شــادى، وسكرتارية 
أحمد سالم، المنعقدة بمحكمة عابدين، 

قضت بــرفــع الحجز على أمــوال 
نادى الزمالك.

ــى دعــــــواه،  ــ وذكــــــر مـــنـــصـــور ف
ــاوزت  ــجـ ــة تـ ــامـ ــعـ أن الـــنـــيـــابـــة الـ
ــرارًا  ــ ــدرت ق ــ اخــتــصــاصــاتــهــا وأصـ
بتشكيل لجنة إلدارة نادى الزمالك 

بناء على شكوى كيدية مــن ممدوح 
عباس رئيس النادى السابق، مؤكًدا أن 

الائحة االسترشادية وقانون الرياضة 
ال يوجد بهما نص يجيز للمحامى العام 

للنيابات أو النائب العام تشكيل لجنة إلدارة 
أحد األندية الرياضية طالما لم تنته التحقيقات 

بعد.
وأشــار إلى أن الجنة شكلت من الجهاز المركزى للمحاسبات 
وأعــدت تقريًرا فى 4 أغسطس 2015، وانتهت إلــى أن ممدوح 
عباس رئيس النادى السابق ومجلسه أهــدروا وسهلوا االستياء 
على مبلغ 984 مليون جنيه؛ مما يمثل إهـــدارًا للخزينة العامة 

للنادى؛ على حد وصفه.

قــررت محكمة القاهرة الجديدة، حجز قضية أحمد عز واللجنة 
القومية السترداد األموال للحكم يوم 12 أغسطس الحالى.

وجــاء قــرار المحكمة بحجزها للحكم بناء على طلب دفــاع رجل 
األعمال أحمد عز، بتعجيل الدعوى رقم 9271 لسنة 2011، بناء على 

التصالح الذى تم فى الدعوى مع اللجنة القومية السترداد األموال.
قــدم دفــاع عز للمحكمة شهادة بالتصالح، وقــد صادقت النيابة 
العامة على وجود تصالح فى الدعوى، وطلب دفاع أحمد عز الحكم 
بانقضاء الدعوى بالتصالح وفًقا ألحكام القانون 28 لسنة 2015، 

وانضمت النيابة العامة لطلب االنقضاء.
جدير بالذكر أن الدعوى المنظورة، كان قد تم وقفها تعليًقا على 
القضية الخاصة برخص الحديد، والتى صدر فيها حكم باالنقضاء 
بالتصالح 8 مارس الماضى، والقضية الخاصة بالدخيلة، والتى صدر 

فيها الحكم باالنقضاء بالتصالح، 22 مارس الماضى أيًضا.

عز

العادلى

مرسى

بديع

عفروتو

الحاج/ وحيد سيد منصور 
يتقدم بخالص التعازى القلبية إلى 

الحاج/ محمد إبراهيم محمد على أبوقنين
الحاج/ أحمد عامر أبوحجى

فى وفاة المغفور له بإذن اهلل تعالى 
الحاج إبراهيم محمد على أحمد أبوقنين

تغمده اهلل بواسع رحمته وغفرانه
وأسكنه فسيح جناته

وألهم العائلة الكريمة بقرية
دمنو بأوالد عزاز سوهاج

الصبر والسلوان

عزاء واجب

 إسالم خالد 

 خالد عبدالرحمن 
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الوالى محمد على ينشئ مجلس »األغوات واألفندية« برئاسة ابنه إبراهيم باشا لمناقشة ما يراه فى السياسة الداخلية عدا المالية

بعد فض دور االنعقاد الثالث لمجلس النواب

ويؤكد المؤلف فى البداية أن بعض المؤرخين يعتبرون هذه 
اإلرهــاصــات مقدمات حقيقية للحياة البرلمانية بمنطق ذلك 
العصر  والتى استمرت 50 عاماً وصــوال إلــى  برلمان الخديو 
إسماعيل فى عام 1866 الذى كان برلماناً حقيقيا له حق الرقابة 

لسياسات الخديو.
ويــؤرخ   الكتاب   من خالل 13 فصالً  وصورا أرشيفية تنشر 
ألول مرة.. لتطور الحياة البرلمانية المصرية فى قوتها وضعفها 
من خالل الوثائق والمستندات التى اطلع  عليها المؤلف طوال 
ــان شاهداً  40 سنة عاشها تحت القبة كمحرر برلمانى.. وك

ومعاصراً ألحداث جسام غيرت وجه مصر والعالم كله.
ويشير  المؤلف إلى أن مصر شهدت منذ صدور أول دستور 
مصرى فــى عــام  1923 وحتى 1952 حياة سياسية وحزبية 
مضطربة.. وشهدت هذه الفترة  10 هيئات برلمانية ولم يكمل 
مجلس النواب مدته الدستورية إال فى هيئة برلمانية واحدة وهى 
الهيئة التاسعة.. وقد أسرف الملكان فؤاد وفاروق فى استخدام 

حقهما فى حل مجلسى النواب والشيوخ..
ويقول إنه - لألسف الشديد -  أن مجلس النواب خالل هذه 
الحقبة من حياتنا لبرلمانية لم يستخدم حقه الدستورى فى 

سحب الثقة من مجلس الوزراء أو الوزراء ولو لمرة واحدة. 
ويتعرض الكتاب لتشكيل أول مجلس لألمة  بعد ثورة 23 يوليو 
1952 بعد إلغاء األحــزاب السياسية بعد أن  فشلت فى تطهير 
نفسها من الداخل كما تم إسقاط دستور 1923، وحل جماعة 
اإلخوان المسلمين..  وبدأت مصر الدخول فى مرحلة اإلعالنات 
الدستورية ونــص دستور 1956 على تكوين النظام السياسى 
الواحد وهو االتحاد القومى لتحقيق أهداف الثورة.. وكان هذا 
الدستور أول دستور مصرى يتم عن طريق االستفتاء الشعبى 

ومبدأ سيادة األمة ولم يأخذ بمبدأ إزدواج المجلسين.
وكــان الرئيس جمال عبد الناصر يدير هــذا البرلمان من 
الكواليس، ويسرف فى إصــدار القرارات بقوانين دون مشاركة 
مجلس األمــة وتقول اإلحصائيات إنها بلغت حوالى 80% من 
التشريعات التى أصدرها المجلس.. وكانت تفتقد هذه المجالس 
إلى االستقاللية بسبب التحكم فى طريقة الترشيح.. ويالحظ 
أن متوسط أجل البرلمانات فى عهد الرئيس جمال عبد الناصر 
كانت عامين ونصف العام، وأن متوسط عمر الــوزارات كان 18 

شهراً.

إلغاء النظام الشمولى
وينتقل الكتاب للحديث عن مجلس الشعب فى ظل التعددية 
الحزبية وصــدور الدستور الدائم فى عام  1971.. التى أكدت 
نصوصه على سيادة القانون واستقالل القضاء وشهدت الفترة 
ــســادات الحكم وحــتــى وفــاتــه ثالث  منذ تــولــى الرئيس أنـــور ال
هيئات برلمانية.. وبدأنا االتجاه نحو التعددية الحزبية فى عام 
1976 وإلغاء النظام الشمولى.. وكانت هذه الفترة من أخصب 
الــفــتــرات السياسية حيث قــرر الــســادات إطــالق حرية تكوين  
األحـــزاب للمواطنين بعد توقف دام 23 سنة منذ عــام  1953 
ووصــف السادات فى خطابه أمــام مجلس الشعب  فى نوفمبر  
1976- الــذى تم تشكيله فى ظل التعددية -  ان هــذا القرار 
سيظل تاريخياً مرتبطاً بهذا المجلس وبيوم افتتاح دورته األولى.. 

وأصبح فى مصر ثالثة أحزاب هى:
حزب مصر العربى االشتراكى ويرأسه ممدوح سالم، وحزب 
ــراد، وحــزب  األحـــرار االشتراكيين ويــرأســه مصطفى كــامــل مـ

التجمع التقدمى ويرأسه خالد محيى الدين.          
                              

عـــودة »البـــاشـــا«
وبدأت هذه األحزاب تمارس دورها تحت قبة مجلس الشعب.. 
ودخلت مصر مرحلة سياسية جديدة مع التعددية بعد غياب 
األحزاب عن الساحة.. ويذكر أن المعارضة بدأت تمارس دورها 
فى محاسبة الحكومة والوزراء تحت القبة بكل قوة وشراسة فى 

بعض األحيان.
واستطاع المهندس سيد  مرعى رئيس مجلس الشعب  بفضل 

حنكته السياسية وخبرته البرلمانية الكبيرة أن يكون حكما 
محايدا بين األغلبية والمعارضة تحت القبة على حد تعبيره.

وفــى نهاية عــام 1977 بــدأ حــزب الوفد يعيد ترتيب أوراقــه 
مرة أخرى لالنضام لألحزاب الثالثة.. وبدأ فؤاد سراج الدين 
ــدعــوة لتأسيس  ــورة ال ــث سكرتير حـــزب الــوفــد الــقــديــم قــبــل ال
حزب الوفد الجديد والنزول إلى الساحة السياسية وااللتحام 
بالجماهير ليستمد منها شرعيته استعدادا لعودة الحزب..  كما 
وقــع 23 عضوا بمجلس الشعب على طلب اإلخــطــار بتأسيس 
حزب الوفد الجديد إلى مكتب أمين اللجنة المركزية فى 5 يناير 
1978.. الستيفاء شــرط توافر 20 عضوا من أعضاء مجلس 
الشعب كما نص قانون األحـــزاب فى ذلــك الوقت وعــاد حزب 
الوفد الجديد إلى نشاطه السياسى.. كما قرر السادات  الدفع 
بتأسيس حــزب العمل ليكون حزبا معارضا مستأنساً برئاسة 
ابراهيم شكرى بــال أنــيــاب ولكن جــاءت الــريــاح بما ال تشتهى 

السفن!
ولكن يقول المؤلف انه من الغريب والعجيب أن حزب الوفد 
الجديد لم يستمر على الساحة السياسية ســوى بضعة أشهر 
قليلة.. حتى أصـــدر رئيسه فـــؤاد ســـراج الــديــن فــى 22 يونيو 
1978 بيانا أعلن فيه حل الحزب احتجاجا على بعض القرارات 
والقوانين التى تحد من الحريات السياسية لألحزاب.. ويبدو 
أن هذه األحداث التى شهدتها الساحة السياسية.. أدت إلى أن 
يقرر السادات أن يتولى بنفسه رئاسة حزب مصر.. ولكن بعد أن 
يختار له إسماً جديداً هو »الحزب الوطنى الديمقراطى« امتدادا 
للحزب الوطنى القديم الــذى أسسه مصطفى كامل..  وهرول 
أعضاء مجلس الشعب لالنضمام إلى حزب الرئيس حتى قبل أن 

تعلن مبادئ الحزب!
ــذى اصبح حزب   ويتتبع الكتاب مسيرة الــحــزب الوطنى ال
األغلبية تحت القبة وأدت الــصــراعــات الــداخــلــيــة لــألحــزاب 

األخــرى )الوفد واألحــرار والعمل( إلى استئثار الحزب الوطنى 
المنحل بالساحة السياسية.. وضم أكثر المستقلين إليه بعد 
نجاحهم فى االنتخابات ليضمن األغلبية المريحة تحت القبة 
باستخدام أسلوب الترهيب والترغيب! وكانت االنتخابات  فى 
زمن مبارك تفرز فى كل فصل تشريعى  أصحاب المال الذين 
كانوا يشترون األصــوات ويستخدمون  الطرق المشروعة وغير 
المشروعة للوصول إلــى مقاعد البرلمان.. واستطاع بعضهم 
التخفى وراء الحصانة البرلمانية وأفرزت هذه البرلمانات نواب 
القروض والمخدرات ونواب النقوط والمحمول ونواب الفضائح 
الجنسية المعروفة بنواب سميحة والنائب المزور واالستيالء 

على األراضى!
وقد  تمت أكبر عملية تزوير النتخابات 2010 وأسفرت عن 
احتالل الحزب الوطنى المنحل مقاعد األغلبية وقــاد عملية 
التزوير أمين التنظيم األسبق أحمد عز وكان أحد أسباب قيام 

ثورة 25 يناير المجيدة 2011 التى كانت تنادى بالحرية والكرامة 
والعيش للشعب الغلبان.

برلمان األزمات
و بعد سقوط نظام مبارك.. ونجاح الثورة  وانقضاض جماعة 
اإلخــوان المسلمين وبعض االئتالفات وأصحاب المصالح على 
الــثــورة.. بــدأت االستعدادات النتخابات برلمانية بعد الثورة و 
أسفرت انتخابات مجلس الشعب 2011 – 2012  عن فوز حزب 
الحرية والعدالة الذراع السياسى لجماعة اإلخوان بــ 222 مقعًدا 

وحزب النور 112 مقعًدا فى البرلمان
ويقول محمد المصرى  إن حزب الحرية والعدالة من اليوم 
األول لعقد البرلمان فــى 23 يناير 2012 حـــاول »التكويش« 
وأسرف النواب من كل االتجاهات فى استخدام أدوات الرقابة 
البرلمانية كاألسئلة وطلبات األحــاطــة والبيانات العاجلة.. 
والتقدم بعشرات االستجوابات كل يوم.. وكانت ال ترقى إلى حد 

األتهامات للحكومة!
وحدث فى برلمان »سنة  اإلخوان« عشرات األزمات بين نواب 
اإلخوان وحكومة د. كمال الجنزورى واعتبروا أن هذه الحكومة 
تصدر لهم األزمات وأن المواطنين لم يجدوا أمامهم سوى مجلس 
الشعب ليلقوا بالمسئولية كاملة عليه، رغم أنهم ليسوا سلطة 
تنفيذية.. وأنها تصدر لهم أزمات السوالر والبنزين والبوتاجاز 
ورغيف العيش واالنفالت األمنى والفوضى ومذابح بورسعيد 
والعنف واالحــتــجــاجــات والــتــظــاهــرات اليومية والبلطجة فى 
الشوارع واالشتباكات الطائفية ورفضوا بيان الحكومة وطالبوا 

بإقالتها  وقاموا بتعليق الجلسات.
وفــى  14 يونيو 2012 صــدر حكم المحكمة الدستورية بأن 
انتخابات مجلس الشعب التى أجريت بناء على نصوص ثبت عدم 
دستوريتها.. وقالت المحكمة إن تكوين المجلس بكامله يكون 
باطالً منذ انتخابه بما يترتب عليه زوال وجوده بقوة القانون وأن 
ذلك ال يؤدى إلى إسقاط ما أقره المجلس من قوانين وقرارات 
وتبقى صحيحة ونافذة وذلك ما لم يتم إلغاؤها أو تعديلها من 
الجهة المختصة دستورًيا.. وكان هذا الحكم أكبر صفعة لبرلمان 
اإلخــوان الــذى تم حله بحكم المحكمة الدستورية العليا وتولى 
مجلس الشورى سلطة التشريع حتى تم حله هو اآلخــر لنفس 

األسباب السابقةوذلك قبل الغائه تماما فى دستور 2014
صالحيات برلمان 2016.

ويتعرض الكتاب لكواليس صدور دستور 2014.. فبعد  قيام 
ــروج الشعب ليعلن رفــضــه لحكم  ثـــورة 30 يونية 2013.. وخـ
اإلخــوان المسلمين وعــزل الرئيس السابق محمد مرسى.. تم 
تعطيل دستور 2012 الذى أعدته الجمعية التأسيسية بعد والدة 
متعسرة.. وعندما تولى الرئيس المؤقت المستشار عدلى منصور 
سلطة الحكم فى البالد أصــدر إعالناً دستورياً بتعطيل العمل 
بدستور 2012 والبدء فى تعديل هذا  الدستور المعطل وأصدر 
قراراً جمهورياً فى 20 يوليه 2013 بتشكيل لجنة الخبراء العشرة  
التى نصت عليها المادة 28 من اإلعــالن الدستورى  والمنوطة 
بإجراء التعديالت الدستورية على دستور 2012 والتى أعدت 
مسودة لتعديالت الدستور قدمتها للجنة الخمسين التى عملت 

على مدار ثالثة أشهر إلعداد الدستور الجديد. 
ويقول محمد المصرى إن  مجلس النواب الجديد بدأ أعماله 
فى 10 يناير 2016 بعد انتخاب د. على عبد العال رئيسا له  
وسط صالحيات جديدة وواسعة  للبرلمان  اقرها دستور 2014 
وأصبح البرلمان  مشاركا فاعال فى نظام الحكم وليس مجرد 
صــورة باهتة مــن صــور الديمقراطية فقد نــص الدستور بكل 
صراحة على الرقابة الفعلية على السلطة التنفيذية وضرورة أن 
يحصل برنامج  الحكومة الذى تقدمه إلى مجلس النواب على ثقة 
األغلبية  ويشترط موافقة مجلس النواب على إعفاء الحكومة 
وفى نفس الوقت يوافق البرلمان باألغلبية المطلقة  على إجراء 
أى تعديل وزارى بعد تشاور الرئيس مع البرلمان  ومــع رئيس 

الوزراء.
إن كتاب »البرلمان المصرى: 200 سنة تحت القبة« الذى أعده 
الكاتب  محمد المصرى  يعتبر من الكتب الموسوعية الذى يؤرخ 
للبرلمان المصرى فى كل العصور  ويكشف فى 300 صفحة عن  
العديد من المواقف والكواليس والمعارك  التى تدور فى أروقة 

المجلس سجلها المؤلف بكل حياد وموضوعية..

أسرار وحكايات البرلمان 
المصرى فى 200 سنة

بعد عشرة أشهر من ممارسة دوره التشريعى  
والرقابى والسياسى والمالى.. فض مجلس 

النواب جلساته قبل أيام، وعاد األعضاء - فى 
إجازة برلمانية - إلى دوائرهم ليتعرفوا عن قرب 

على  مشاكل المواطنين  لنقلها إلى الحكومة 
فى الجلسات التى ستعقد  فى أكتوبر القادم.. 

وفى نفس الوقت صدر كتاب جديد يؤرخ 
للحياة البرلمانية المصرية بعنوان »البرلمان 

المصرى: 200 سنة تحت القبة« من »دار 
بورصة الكتب«، للكاتب الصحفى الكبير 

وشيخ المحررين البرلمانيين محمد المصرى 
يستعرض فيه التاريخ العريق للبرلمان وبدايات 

انطالق العمل البرلمانى فى مصر كواحدة من 
أوائل دول العالم التى عرفت النظم البرلمانية 

منذ قرنين من الزمان.. منذ أن  أنشأ الوالى 
محمد على »مجلس األغوات واألفندية« 
برئاسة ابنه إبراهيم باشا فى عام 1824 

لمناقشة مايراه الوالى فى السياسة الداخلية 
عدا المالية.

عبدالناصر كان يدير 
برلمان الثورة من 
الكواليس ويسرف 
فى إصدار القرارات 

بقوانين دون مشاركة 
مجلس األمة

الملكان فؤاد وفاروق  أسرفا  
فى استخدام حقهما فى حل 

مجلسى النواب والشيوخ

أعضاء مجلس الشعب فى السبعينيات 
»يهرولون« لالنضمام إلى الحزب الوطنى 

قبل أن يعلن السادات مبادئ الحزب!

  محمد طرابيه 

أما االستجواب الذى هز القبة بحق كما يقول الكاتب 
المخضرم.. فكان استجواب المستشار عادل عيد النائب 
السكندرى - واحــد ضحايا مذبحة القضاء فى نهاية 
الستينيات والتى عزل فيها 169 قاضياً - للشيخ متولى 
الــشــعــرأوى حــول الفساد فــى المجلس األعــلــى للشئون 
اإلسالمية والذى كان يرأسه توفيق عويضة أحد مراكز 

القوى فى ذلك الوقت.
ــارس 1978 شــهــدت الــقــاعــة وقــائــع  فــفــى يـــوم 20 مـ
االستجواب الذى جاء فيه الشيخ الشعرأوى وكان وزيرا 
لألوقاف ليؤكد هذا الفساد فى المجلس األعلى.. ويقول 
إنه ألول مرة يرى وزيرا ال ينكر هذه االتهامات.. ويضع 
الكرة فى ملعب مجلس الشعب ولم يتنصل من االتهامات 

التى قالها المستشار عادل عيد.
وقال الشعرأوى: إن الجهاز المركزى للمحاسبات هو 
الذى يجب أن يذكر ويكرم ألن توفيق عويضة أوهم الناس 
أنــه من مراكز القوى وهــو ليس منهم. وقــال: أيــن كانت 
البطوالت التى تظهر اليوم؟ أين كانت حين كان التعدى 
على األمــوال واالختصاصات وكانت تراق دماء األبرياء 
ويعتقل الشرفاء ويعتدى على الــعــرض دون أن نسمع 

همسة تنكر منكرا يحدث أمام الناس جميعا.
ــذى كان  ووضــع الشيخ الــشــعــراوى مجلس الشعب ال

يرأسه المهندس سيد مرعى أمام مسئوليته عندما قال:
»ومن العجيب أننى أُستجوب أمام هذه المجلس وكنت 

أحب أن يوجد تقليد أن أستجوب أنا المجلس«..
ويذكر أن النواب من المعارضة والمستقلين واألغلبية 
كانوا يهتفون فى القاعة الله أكبر.. الله أكبر.. على هذه 
الحقائق التى كــان يعلنها الــشــعــراوى.. وقــد تطور هذا 

االستجواب عندما اعترض عضو حــزب الوفد الشيخ 
عــاشــور محمد نصر على كــالم الشيخ الــشــعــرأوى بأن 

الرئيس  السادات ال يسأل عما يفعل؟
وقال له الشيخ عاشور: اتق الله يارجل مفيش حد فوق 

المساءلة. 
ورد عليه الشيخ الــشــعــرأوى اجلس أنــا أعــرف بالله 
منك..إن الرجل الذى شجع هذه الشجاعات المختلفة 
يجب أن نقدر كل قراراته وكل آرائه تقديرا فى مستوى ما 
وضعه الله فى أيدى البشر. وتطور األمر فى اليوم التالى 
عندما  احتج الشيخ عاشور على أعمال المجلس ووصف 
المجلس بــأنــه  »مــســرح مجلس الــشــعــب«  وقــرر رئيس 
الجلسة إخــراجــه مــن القاعة وفــى أثــنــاء خــروجــه هتف 
بصوت عال يسقط أنور السادات ما أدى إلى تحويله إلى 
اللجنة التشريعية وتقرر إسقاط عضويته من المجلس 

فى الجلسة الصباحية التى عقدت فى 27 مارس 1978.
وغيرها من االستجوابات التى قدمها العشرات من 
النواب الشرفاء الذين كانوا  ال يبغون من ورائها  سوى 
صالح الناس والوطن  وكان  شاهدا عليها وعايشها بكل 

تفاصيلها على حد تعبيره.  

من أهم  الحقائق التى يرويها المؤلف قوله بأن مبنى البرلمان الذى 
تم إنشاؤه فى عام 1924 فى عهد الملك فــؤاد قد شهد تحت قبته 
وفاة رئيسين للوزراء، باإلضافة إلى  ثالثة نواب آخرين.. كما شهد  
استشهاد جندى المطافئ فؤاد منصور.. وهو يؤدى واجبه فى إطفاء 
الحريق الــذى شب فى مبنى مجلس الشورى ومبنى الــرى الــذى كان 
يضم بعض لجان مجلس الشعب بعد أن شب فيهما الحريق فى عصر 

الثالثاء 19 أغسطس 2008.. ومازال الفاعل مجهوال حتى اآلن.
وكانت أولى حاالت الوفاة قد حدثت فى قاعة مجلس الشيوخ فى 
عــام 1935 )قاعة مجلس الــشــورى قبل إلغائه( عندما فاضت روح 

النائب حسين غراب عضو مجلس الشيوخ.
أما ثانى حاالت الوفاة فكانت بعد ذلك بخمس سنوات.. عندما كان 
يلقى حسن صبرى باشا رئيس الوزراء خطبة العرش فى قاعة مجلس 
النواب نيابة عن الملك فاروق الذى كان يحضر جلسة االفتتاح.. ومعه 
كبار رجال المملكة.. وكانت الملكة نازلى ملكة مصر تحضر مراسم 
االفتتاح، ويجلس بجوارها زوجــة صاحب الدولة رئيس الــوزراء فى 
الشرفة العليا بالقاعة والمخصصة لكبار الزوار والتى مازالت موجودة 

حتى اآلن.
ومنذ بداية وقائع الجلسة االفتتاحية كانت تبدو على مالمح حسن 
صبرى باشا آثــار التعب واإلرهــاق والشحوب الشديد.. وبعد دقائق 

معدودة من بداية الخطبة سقط حسن صبرى باشا  على األرض أمام 
الجميع والتف حوله الوزراء وحاول د.على إبراهيم باشا.. ومعه بعض 
األطباء الذين كانوا يحضرون الجلسة إسعافه وإجــراء عملية تنفس 
صناعى لــه.. ولكن بــاءت محاوالتهم بالفشل..وصعدت روحــه إلى 
بارئها، وأجهش النواب بالبكاء داخل القاعة..وأغرورقت عينا الملك 

فاروق بالدموع.. وقرأ الفاتحة على روحه وانصرف من القاعة.
وتــم دفنه بعد االنتهاء مــن إجـــراءات جــنــازة مهيبة  أقيمت لــه.. 
حضرها أحمد حسنين باشا رئيس الديوان الملكى  مندوبا عن الملك 
ــاروق.. ولفوا نعشه بالعلم المصرى وعليه سيف الفقيد ووشــاح  فـ
محمد على الذى حصل عليه فى نفس الجلسة وهو أعلى وسام فى 

المملكة.
وبعد عامين  من وفاة رئيس وزراء مصر  فاضت روح النائب فخرى 
بك عبد النور فى نفس القاعة بعد أن ألقى كلمة انتقد الحكومة فى 
توسعها فى زراعة القمح.. وبعد أن انتهى من كلمته شعر بتعب شديد 
وضيق فى التنفس ومال فى مقعده مغشياً عليه.. ورفع عبد السالم 
جمعة باشا الجلسة.. وحاولوا إسعافه.. ثم عقدت الجلسة الثانية 
بعد 45 دقيقة ليعلن رئيس المجلس وفاة النائب المحترم فخرى بك 
عبد النور الذى مات فى ميدان الجهاد، وفى ساحة مجلس األمة ميتة 

المجد والشرف على حد قول رئيس مجلس النواب جمعة باشا.

الجلسة التى بكى فيها الملك فاروق!الشعراوى يستجوب مجلس الشعب!

محمد 
المصرى

زغلولالسادات
عبدالعال

عبدالناصر



رئيس مجلس اإلدارة
سيد سعيد

رئيس التحرير
محمد طرابيه
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بمناسبة ترشحه لجائزة الحذاء الذهبى والتى ستعلن جوائزها يوم 24 سبتمبر القادم

محمد صالح.. فرعون مصرى يحلق فى سماء العالمية
منذ أيام  واصل النجم المصرى العالمى محمد صالح جناح ليفربول اإلنجليزى إدخال البهجة على قلوب 

المصريين والعرب، وذلك بعدإعالن االتحاد الدولى لكرة القدم »فيفا«، قائمة الالعبين المرشحين 
لجائزة أفضل العب بالعالم، والتى سيتم تسليم جوائزها يوم 24 سبتمبر القادم.

وجاء ضمن القائمة النجم المصرى، بعد الموسم االستثنائى الذى قدمه مع فريقه والمنتخب الوطنى.  
الجدير بالذكر أن هذا اإلنجاز يعد الثامن فى قائمة إنجازات صالح هذا العام، حيث سبق أن نجح فى 

حصد جائزة أفضل العب إفريقى لعام 2017، وكان أقرب المنافسين له على الجائزة السنغالى ساديو مانى 
زميله بالفريق.

كما توج محمد صالح مع فريقه ليفربول، هداًفا للدورى اإلنجليزى فى نسخته الماضية بـ32 هدًفا، 
وكان أقرب المنافسين له هارى كين مهاجم توتنهام، ولكن نجح صالح فى حسم الصراع بفارق عدد كبير من 

األهداف.
وتمكن صالح أيضًا من حصد جائزة أفضل العب فى الدورى اإلنجليزى للنسخة الماضية، بالرغم من تألق 

العديد من النجوم مثل كيفين دى بروين، العب مانشستر سيتى، وهارى كين، المنافس األقرب لصالح 
على هداف الدورى، ولكن لسوء حظهم أنهم تألقوا فى موسم استثنائى لصالح.

وال يفوتنا بالطبع قيادة النجم المصرى للمنتخب الوطنى للتأهل لبطولة كأس العالم روسيا 2018، 
بعد غياب 28 عامًا، وتمكن صالح من المشاركة فى 7 أهداف من أصل 8 خالل مشوار المنتخب 

فى التصفيات المؤهلة للمونديال، حيث سجل 5 أهداف وصنع اثنين آخرين، كما كان صاحب هدفى 
التأهل أمام الكونغو.

كما تمكن صالح خالل مشاركته مع المنتخب الوطنى فى كأس العالم، من تسجيل هدفين، األول فى شباك 
روسيا، والثانى فى شباك المنتخب السعودى، ليصبح صالح أول مصرى يسجل هدفين فى المونديال، 

وأول العب يسجل هدًفا مصنوعًا ليس من كرة ثابتةـ.
وتجدر اإلشارة أيضًا إلى نجاح الفرعون المصرى فى قيادة الريدز للتأهل للدور النهائى فى بطولة 

دورى أبطال أوروبا فى نسختها الماضية.
وتمكن صالح ايضًا من تسجيل 44 هدًفا فى الموسم األول له مع ليفربول، ليصبح أكثر العب فى 

تاريخ الريدز يسجل أهداًفا خالل موسم واحد بـ44 هدًفا.
وبمناسبة ترشح محمد صالح لجائزة الحذاء الذهبى، نقدم فى السطور القادمة عرضًا لمسيرة 

النجم المصرى العالمى من واقع دراسة مهمة للغاية أصدرتها هيئة االستعالمات المصرية.

حكاية طموح
وجائزة أفضل العب بالدورى اإلنجليزى

يعد محمد صالح أول العب مصرى فى التاريخ، وثانى العب 
عربى يفوز بالجائزة، التى تعرف أيضا بجائزة العب العام، بعد 
الجزائرى رياض محرز، الذى فاز بها 2016، بعدما قاد فريق 
ليستر سيتى إلحراز لقب الدورى اإلنجليزى، للمرة األولى 
فى تاريخه، ويتصدر صــالح قائمة هدافى الــدورى 

اإلنجليزى الممتاز لهذا العام، برصيد 31 هدفا.
وقد هنأ فريق ليفربول وعلى رأسهم مدرب 
الفريق يورجن كلوب، صــالح، حيث قــال: »إنه 

سعيد ألنه واتته الفرصة، كى يكون مدربا له، 
فيما أطلق عليه إيفان سوركوش رئيس وفد 

ــحــاد األوروبــــى لــدى مصر  مفوضية االت
لقب »الملك المصرى« مؤكدا أنه فخر 
للكثيرين حول العالم، وقــال آالن 
شـــيـــرار، الــنــاقــد الــريــاضــى 

ــابـــق  والـــــالعـــــب الـــسـ
فــــــى الـــمـــنـــتـــخـــب 
ــيـــزى إن  ــلـ اإلنـــجـ
كــل كــرة يلمسها 

تدخل فى الشبكة.
وعقب إعــالن اســم صــالح كأفضل العــب بــالــدورى اإلنجليزى 
تصدر هاشتاج »األسطورة محمد صالح« موقع التواصل االجتماعى 
»تويتر« وانهالت التهانى من المغردين المصريين والعرب ومن 
كافة أنحاء العالم، للتعبير عن سعادتهم ومشاركتهم فرحته 
ــدولــى، حيث قال  باللقب الــريــاضــى ال
أحــد المستخدمين »لــم أتخيل فى 
يوم من األيام أن أشاهد العبا عربيا 
ينافس على لقب الــهــداف ويحقق 
جائزة األفضل فى إنجلترا، محمد 
صــالح رمــز االفتخار العربى، يا 
جمالك يا فرعون يا جمالك«، فيما 
داعب أحد المغردين محمد صالح، 
ــوزه بــالــلــقــب الــريــاضــى،  ــ عــقــب فـ
مضيفا »عندهم كريستيانو، عندنا 
صالحيانو، سجل يــا تــاريــخ أفضل 
العب فى الدورى اإلنجليزى 2018، 

فخر العرب ابن بلدى.

يبعث األمل فى نفوس الشباب العربى

بريطانية تحكى كيف أثر صالح فى حياة طفليها
مشوار احتراف »الملك المصرى«

فـــى خـــطـــوة جـــديـــدة نــحــو مــزيــد 
مــن التقدم والعالمية تــوج الفرعون 
ــب  ــالح العـ ــ الـــمـــصـــرى مـــحـــمـــد صــ
المنتخب المصرى وفــريــق ليفربول 
ــطــة الكتاب  اإلنــجــلــيــزى بــجــائــزة راب
الــريــاضــيــيــن لــلــمــحــتــرفــيــن كــأفــضــل 
العب فى الــدورى اإلنجليزى الممتاز 
لعام 2018، ليصبح بذلك أول العب 
مــصــرى يــتــوج بــهــذه الــجــائــزة الكبرى 
ــن أفــضــل  ــ بـــعـــدمـــا حـــقـــق واحـــــــدة م
اإلنــجــازات على مستوى البريميرليج 
اإلنجليزى بتسجيله 43 هدفا فى كل 

المسابقات ومن قبلها قيادة فريقه 
لــيــفــربــول صــاحــب الــمــركــز الثالث 
فى الــدورى إلى الــدور قبل النهائى 
لدورى أبطال أوروبا ألول مرة منذ 

عشر سنوات.
يـــذكـــر أن صــــالح حــــاز على 
نسبة تصويت 57٪ من إجمالى 
ــاوزا كـــال من  ــجـ ــتـ األصـــــــوات مـ
كريستيانو رونـــالـــدو نــجــم ريــال 
مدريد أفضل العــب فى العالم، 
وجيرارد بيكيه وجيمس رودريجيز 

جناح بايرن ميونخ األلمانى.

لعل بــدايــة مسيرة صــالح الكروية 
الصعبة، وقدرته على الصعود ألعلى 
مستويات كرة القدم فى أوروبا والعالم، 
جعلته موضعا لإلعجاب الجارف من 
قبل جموع الشباب فى مصر والعالم 
العربى، وبات يمثل لهم نموذجا وأيقونة 
للنجاح، وقدوة بفضل مجهوده وإصراره 
على وضع اسمه ضمن أفضل الالعبين 
فى العالم، وتواصل تحقيقه المزيد من 
اإلنجازات التى تضاف لسجله الكروى، 
ــه المميز والــرائــع خالل  وبفضل أدائـ
فــتــرة قــصــيــرة، رشـــح كــثــيــرون صــالح 
للحصول على جائزة أفضل العب فى 
العالم، وإنهاء احتكار ميسى ورونالدو 
ــزة عــلــى مـــدى الــســنــوات  ــجــائ لــتــلــك ال

العشر الماضية، خاصة أن صالح 
سبق أن لعب دورا خارقا مع منتخب 
مصر للوصول نهائيات كأس العالم 
ــا بــعــد غــيــاب دام  2018 فــى روســي
28 عاما، وكــأن أول العــب أفريقى 
يسجل أكثر من 9 أهداف فى نسخة 
ـــا،  ــطــال أوروبـ ــدة مــن دورى أب واحــ
كــمــا أحـــرز 10 أهــــداف فــى دورى 
أبطال أوروبـــا هــذا الموسم ليعادل 
الرقم المسجل باسم العب ليفربول 
الــســابــق ستيفين جــيــرارد، ليصبح 
أكثر العب فى تاريخ ليفربول يسجل 
فــى مــوســم واحـــد مــن هــذه البطولة 
بالتساوى مع زميله البرازيلى روبرتو 

فيرمينيو.

حكت أم بريطانية ولدت وترعرعت فى شرق 
العاصمة البريطانية لندن ألبوين مهاجرين من 
اليمن وبورما عن االهتمام الكبير الذى يحظى 
به صــالح »الملك المصرى«، باعتباره نموذجا 
يحتذى بــه ومـــدى تــأثــيــره على طفليها - هناء 
التى تبلغ من العمر ثمانى سنوات، ومحمد ست 
ســنــوات - وشــعــورهــمــا بــســعــادة غــامــرة وهما 
يشاهدان صالح يسجد بعد إحــراز األهــداف، 
ويظهر بلحيته المميزة بكل كبرياء ويقدم كرة 
قــدم ممتعة هــى األفــضــل بـــدون أدنـــى شك 
خالل الموسم الجارى، وقولها إنها تشعر 
بأن ابنتها هناء تشعر بالرهبة كلما رأت 
صالح يرفع يديه إلى السماء ويدعو 
الله بعد كل هــدف يسجله، وتقول 
ــًضــا«،  ــى، إنــنــا نفعل ذلـــك أي ــ »أم
ويخفق قلبها عندما ترى طفلها 
ــام الــمــرآة ويضع  وهــو يقف أم
شعر طفل صغير على ذقنه 

ويقول إن لديه لحية مثل صالح.
وترى األم أن كل ما تعرفه هو أن التأثير اإليجابى 
الــذى تركه صــالح على العالقات بين األديـــان خالل 
ــع الـــذى قــضــاه فــى ليفربول  ــرائ الــوقــت القصير وال
يتخطى تأثير أى حملة تتذكرها فى هذا الصدد، وأنه 
استطاع أن يغير االنطباع عن المسلمين، فألول مرة 
منذ وقت طويل، ال يصور المسلمون على أنهم أشرار، 
ويخبرها أصدقاؤها من عشاق ليفربول بــأن مكانة 
صالح وشخصيته تتحديان وجهات النظر ضيقة األفق 
وأن صالح بأخالقياته يبعث برسالة قوية إلى أطفالها 
وإلى كثيرين مثلهم فى جميع أنحاء العالم، بأنه مثال 
يجب أن يحتذوا به فيما يتعلق بالمثابرة والعمل الجاد.

وفــى إحــدى اللقاءات قــال المدير الفنى لنادى 
ــيــفــربــول يـــورجـــن كــلــوب إن صــــالح والــالعــبــيــن  ل
المسلمين اآلخرين فى الفريق ساديو مانى وإيمرى 
كانوا يتوضأون قبل كل مباراة، وأكد كلوب على أن 
باقى الالعبين ينتظرونهم ويحترمون الوقت الالزم 

لقيامهم بذلك.

صــالح أيــقــونــة الــكــرة الــمــصــريــة، مــن مواليد 
عام 1992، بقرية نجريج التابعة لمدينة بسيون 
بمحافظة الغربية، بدأ حياته الكروية فى نادى 

الــمــقــاولــون الــعــرب، 
وأصــــــــبــــــــح العــــبــــا 
أســاســيــا فــى صفوف 
ــام 2010،  الــفــريــق عـ
ــى  ولـــــم يـــنـــضـــم وحــت
بــدايــة رحلة احترافه 
الخارجية إلى صفوف 
أى مــن قطبى الــكــرة 
المصرية، األهــلــى أو 
الزمالك، حيث انتقل 
مــن نــاديــه المقاولون 
ــق  ــري ــرب إلـــــى ف ــ ــع ــ ال
بـــــــازل الـــســـويـــســـرى 
عــام 2013، وفــى عام 
2014 انتقل إلى فريق 

تشيلسى اإلنجليزى، قبل أن يعيره األخير إلى 
نــادى فيرونتينا اإليــطــالــى، ومنه إلــى رومــا فى 
2015، والــذى قرر ضم صالح نهائيا مقابل 15 

مليون استرلينى.
وفى الدورى اإليطالى ساعد صالح نادى روما 

ــدورى  ــال فــى تحقيق نــتــائــج جــيــدة ب
اإليطالى والحصول على المركز الثانى 

فى الموسم الماضى، مسجال 15 هدفا 
فى 31 مــبــاراة فى بطولة الـــدورى، ثم انتقل 

بعدها إلى ليفربول اإلنجليزى، وأحرز 6 أهداف 
ــاراة، منذ أن انــضــم إلــيــه مطلع  ــب خــالل 11 م

الموسم الحالى.
يذكر أن بداية صالح الكروية لم تكن سهلة 
على اإلطالق حيث كان يضطر للسفر من بلدته 
إلى القاهرة فى رحلة تستغرق أربــع ساعات، 

ليتدرب مع نادى المقاولون العرب ثم يقطع نفس 
الرحلة فى العودة.

ومــن الالفت أن الشهرة الكبيرة التى حصل 
عليها صالح لم تمنعه من االحتفاظ بالعالقات 

الطيبة والمليئة بالتواضع مع أهالى قريته 
التى دائما ما يتبرع لها إلنشاء مالعب 

أو منشآت رياضية، والمساعدة فى 
مشروعات التنمية لبلدته وتقديم يد 

العون بسخاء إلى جهات التكافل 
االجــتــمــاعــى، كــمــا تــبــرع صــالح 
كــذلــك لــصــنــدوق »تــحــيــا مصر« 
لدعم االقتصاد المصرى وأيضا 
لجمعية قدامى الالعبين فى مصر.

انسوا ميسى ورونالدو.. صالح األفضل
صحف العالم:

احتفت الصحف العربية والعالمية بنجاح صالح وحصوله على جائزة أفضل العب مطلقة عليه أسماء عدة 
مثل »القيصر« و»الملك المصرى«، وفيما تفاوتت عناوين الصحف فى الصياغة لم تختلف فى المضمون 
الذى ركز على مدح نجم ليفربول اإلنجليزى، فقد كتبت صحيفة »موندو ديبورتيفو« اإلسبانية تحت عنوان: 
صالح يتفوق على كريستيانو كأفضل هداف هذا الموسم.. بثنائيته أمام روما سجل المهاجم المصرى 
43 هدفا حتى اآلن، »محمد صالح، مهاجم ليفربول، كان البطل الرئيسى فى انتصار »الريدز« فى مباراة 
الذهاب من نصف نهائى دورى أبطال أوروبا ضد روما بعد تسجيله هدفين وساهم فى صناعة هدفين، 
فى أداء رائع يؤكد من خالله موسمه الممتاز، سجل صالح بالفعل 43 هدفا هذا الموسم، متخطيا رقم 
كريستيانو رونالدو العب ريال مدريد )42(، يقود المصرى السباق نحو الحذاء الذهبى برصيد 31 هدفا 

فى البريميرليج ولديه بالفعل 10 أهداف فى دورى األبطال«.
كتبت صحيفة »ماركا« اإلسبانية المتخصصة تقريرا بعنوان »صالح نجم تفتقده الليجا« أكدت فيه أن 
صالح يحظى بشعبية هائلة، وسيكون عالمة تسويقية مميزة، وتابعت أن صالح يتطلع لتحقيق إنجاز مع 

المنتخب المصرى فى مونديال روسيا وهو ما سيزيد من نجوميته التى تسطع اآلن بين نجوم العالم.
كما أشادت الصحف األلمانية بتألق النجم المصرى محمد صالح مما 

دفع مجموعة من المنابر اإلعالمية الرياضية للثناء عليه والمديح 
فى موهبته وخلقه العالى وتمكنه من رفعه حصيلة أهدافه فى 

مسابقة دورى أبطال أوروبــا إلى عشرة أهــداف، وكتب موقع 
»شــبــورت 1« يــقــول: »بفضل اســتــعــراض النجم المصرى 
محمد صالح، وضع فريق ليفربول قدما فى نهائى دورى 
األبــطــال، ولديه )ليفربول( كل وسائل النجاح للوصول 
للمباراة النهائية ألول مرة منذ عام 2007«، وتابع نفس 
الموقع »أن صالح ساهم بشكل حاسم فى احتفال مدربه 
ـــ150 على رأس  األلمانى يــورجــن كلوب فــى مباراته الـ

اإلدارة الفنية لفريق ليفربول«.
من ناحيتها، أشــادت مجلة »شبورت بيلد« األلمانية 

بــمــهــارات محمد صـــالح، قائلة »إنـــه تمكن مــن اخــتــراق 
الحصن الدفاعى لفريق روما بمجهود شبه فــردى«، مشيرة 

إلى الصعوبات التى واجهها دفــاع رومــا إليقاف تحركاته، أما 
صحيفة »دى تسايت«، فقد ذهبت إلــى أبعد من ذلــك، معتبرة 

محمد صالح  أفضل العب فى العالم فى الوقت الحالى، وكتبت 
تقول: »انسوا ميسى وانسوا رونالدو، صالح هو األفضل«.

وتابعت الصحيفة األلمانية بالقول »ال أحد يخترق منطقة 
الجزاء فى أوروبا بهذه السهولة، مثلما يفعل صالح«.

أما صحيفة »تاجس تسايتونج«، فقد شبهت صالح بأنه يلعب 
مثل المارد، متسائلة عن سبب المفاضلة بين ميسى ورونالدو عند 
الحديث عن أفضل العب فى العالم، بينما »الجواب األقــرب إلى 
الحل هو محمد صالح«، حسب الصحيفة األلمانية التى أضافت أن 
مباراة نصف نهائى دورى أبطال أوروبا بين ليفربول وروما كشفت عن 

سر لم يعد، منذ مدة طويلة، خفيا مفادة أن أفضل العب فى العالم فى 
الوقت الحالى ال يلعب بالضرورة تحت شمس برشلونة أو مدريد، ولكن 

فى ليفربول وفى شخص محمد صالح.
كما احتفت الصحف العربية قاطبة فى قلب صفحاتها األولى بنجم المنتخب 

المصرى لكرة القدم، والعب نادى ليفربول اإلنجليزى محمد صالح، فبينما قالت 
صحيفة »األنباء« الكويتية أن الفرعون المصرى بات يهيمن على عرش البريميرليج، نقلت الصحيفة عن المدير 
الفنى لنادى ليفربول يورجن كلوب قوله، إنه فخور بتدريب العب مصرى من طراز دولــى، مشيرة إلى أن حصول 
صالح على الجائزة التى منحت له، من خالل تصويت الالعبين فى إنجلترا، يعد شرفا كبيرا، وأن على صالح أن 
يكون فخورا بنفسه، أما صحيفة »الجريدة« فقد أكدت أن الفرعون المصرى يسجل اسمه بحروف من ذهب، وأنه 
قادر على مقارعة نجوم كرة القدم حول العالم، خاصة أن تطلعات »الفرعون المصرى«، أصبحت بال حدود، وأمامه 
الوقت الكافى إلضافة المزيد من اإلنجازات فى سجله الذهبى، الفته إلى أن فوز صالح بالجائزة لم يكن سهال على 

اإلطالق، خاصة فى ظل منافسته مع ثالثى مانشيستر سيتى، بطل الدورى اإلنجليزى.
أما صحيفة »القبس« فقالت فى قلب صفحتها األولــى تحت عنوان »صــالح.. فخر العرب« مفردة له صفحة 
كاملة فى أحد أعدادها، إن محمد صالح أو »ميسى الدورى اإلنجليزى« كما أطلقت عليه، أبدع فى وضع الكرة فى 

الشباك، مشيرة إلى أن هناك شيئا من النقاء فيما يفعله أكثر من أى منافس آخر، بما فى ذلك كيفن دى بروين.
بينما أكدت الكاتبة الفلسطينية لينا أبوبكر فى »القدس العربى« اللندنية إن محمد صالح، سيصبح دون أدنى 
شك، أسطورة فى تاريخ مالعب الساحرة المستديرة، بصلواته ومهاراته، معا، ألن أحدهما يكمل اآلخر، وال يكتمل 

بدونه«.
وعن تتويج النجم المصرى، قال المعلق الكروى الجزائرى حفيظ دراجى فى »القدس العربى« إنه يمثل تأكيدا 
على تغيير الصورة النمطية التى ترسخت مؤخرا فى أوروبا عن المساجد والمسلمين، على األقل فى الوسط 
الكروى وجماهير الكرة خاصة، كما أغدق سلمان الدوسرى فى »الشرق األوسط« اللندنية بالمديح على الالعب 

واصفا إياه بأنه »قادم من كوكب آخر« وأنه أصبح »رمز القوة الناعمة فى مصر«.

رونالدو

ميسى



أحداد ينقل عش الزوجية 
من المغرب إلى مصر

ساسى يجاور النقاز 
فى أكتوبر 

ميدو جابر يترحم على 
والده بـ»صدقة جارية« 

حضرت زوجة المغربى حميد أحداد مهاجم 
نادى الزمالك إلى القاهرة تمهيداً لالستقرار 
والعيش معه، عقب انتهاء الالعب من اجراءات 

استخراج التأشيرة لزوجته.
وكـــان الــالعــب المغربى أقـــام حفل زفافه 
ــمــاضــى قــبــل حـــضـــوره إلــى  خـــالل الــشــهــر ال
ــام قليلة والــتــوقــيــع مــع الــنــادى  ــأي الــقــاهــرة ب

األبيض.
ــن الــمــقــرر أن يــقــود أحـــداد خــط هجوم  وم
الزمالك فى الموسم الجديد بجانب الكونغولى 
كاسونجو كابونجو وعمر السعيد العب وادى 

دجلة السابق.

استقر التونسى فرجانى ساسى العــب وسط 
نادى الزمالك الجديد على اإلقامة بجانب مواطنه 
وزميله فى الفريق األبيض حمدى النقاز الذى 

يقطن بمنطقة الشيخ زايد بمدينة ٦ أكتوبر.
ومن المقرر أن يستأجر النادى األبيض شقة 
لالعب التونسى للعيش بها طــوال فترة تواجده 
مع الفريق، وأبلغهم الالعب بأنه يريدها بمدينة 
أكتوبر ليكون بجانب النقاز الذى يقيم فى مصر 

مع عائلته.
وكان العب منتخب تونس وقع للقلعة البيضاء 
منذ عدة أيام لمدة ثالثة مواسم قادمًا من نادى 

النصر السعودى.

استقر ميدو جابر العــب الــنــادى األهــلــى على 
التبرع إلنشاء جناح بأحد المستشفيات الحكومية، 
وذلــك كصدقة جارية على روح والــده الــذى وافته 

المنية قبل أيام.
ويفكر ميدو فى عمل أكثر من صدقة جارية فى 
الفترة المقبلة على روح والــده، وبالتحديد فيما 
يتعلق بكفالة األيتام كنوع من العرفان لوالده الذى 

كان يرتبط به بشدة.
وكــان ميدو جابر قد تلقى نبأ وفــاة والــده أثناء 
تواجده مع بعثة األهلى مؤخًرا فى بوتسوانا، وهو 
ما جعل الجهاز الفنى للفريق األحمر يسمح لالعب 
بالعودة للقاهرة قبل مــبــاراة تاونشيب، لحضور 

جنازة والده وتقبل واجب العزاء فيه.

أخبار النجومأخبار النجومأخبار النجومأخبار النجومأخبار النجوم

ضغوط أسرية على 
متعب إلقناعه 

بالفضائيات
يــتــعــرض عــمــاد متعب 
نجم هجوم منتخب مصر 
والــنــادى األهــلــى السابق 
لضغوط مكثفة من زوجته 
يارا نعوم، إلقناعه بإعالن 
اعتزاله كرة القدم بشكل 
ــالل الــصــيــف  ــ نـــهـــائـــى خـ

الجارى.
ــاء تــجــربــة  ــه ــت ومــنــذ ان
اإلعارة التى خاضها متعب 
ــى من  ــان ــث فـــى الــنــصــف ال
الــمــوســم الــمــاضــى، أصبح 
ــداف الــســابــق للنادى  ــه ال
األهلى حــًرا بــدون أى ناد، 
بعدما انتهى تعاقده مع 
القلعة الحمراء فى وقت 
ــا تجديده  ــه تــرفــض إدارت

لموسم آخر.
وتـــطـــالـــب يـــــارا متعب 
ــار بشكل  ــت ــس ــإســـدال ال بـ
ــلـــى مـــشـــواره  ــائـــى عـ ــهـ نـ
ــدم، وقبول  كالعب كــرة ق
ــاه  ــق ــل الــــعــــرض الــــــذى ت
مؤخًرا من إحدى القنوات 
الــتــلــيــفــزيــونــيــة للعمل 
كــمــقــدم بــرامــج ريــاضــيــة، 
حيث تــرى يــارا أن زوجها 
سيتمكن مــن صــنــع اســم 
قوى لنفسه على الساحة 

اإلعالمية.
وكــانــت تقارير إعالمية 
قــد أفـــادت أن إدارة قناة 
ــدى البلد« الفضائية  »ص
ــت عــلــى متعب  ــرض قـــد ع
تــقــديــم بــرنــامــج ريــاضــى 
يومى عبر شاشتها، وذلك 
بعد انتهاء العالقة بين 
ــى  ــالم ــن اإلع ــي ــاة وب ــن ــق ال
أحمد شوبير والــذى وقع 
مؤخًرا عقًدا مع قناة »أون 

سبورت«.
ــى اآلن لـــم ينجح  ــت وح
نــادر شوقى وكيل أعمال 
متعب فــى إحــضــار عرض 
خارجى لمهاجم الفراعنة 
ــدت  ــى وقـــت أب الــســابــق، ف
ــة المحلية  ــدي بــعــض األن
اهتماًما بالحصول على 
ــردد  ــث تـ ــي ــاتـــه، ح خـــدمـ
عن دخــول إدارة سموحة 
فــى مــفــاوضــات جــديــة مع 
ــب لضمه لصفوف  ــالع ال
الفريق السكندرى خالل 
الــمــوســم الــجــديــد، فيما 
قالت تقارير سابقة عن 
ترحيب إدارة نادى الجونة 
العائد حديًثا إلى الدورى 
ــم مــهــاجــم  ــض ــاز ب ــت ــم ــم ال

األهلى السابق.

 انتظروا إنبى فى المربع الذهبى.. ووجدت البديل المناسب لـ»قفشة«  
إعادة الحياة للمدرجات.. أزمة 

كروية بدرجة »لوغاريتم«

رغم انطالق شرارة منافسات الموسم الكروى الجديد 
إال أن قضية الحضور الجماهيرى للمباريات بقيت على 
حالها ولم تــراوح مكانها، حيث تأخر بشكل الفت تحديد 
ما إذا كانت مباريات الموسم الجديد لبطولتى الــدورى 

والكأس ستقام بحضور الجماهير أم بدونه.
ورغم أن اتحاد الكرة كان قد أعلن قبل فترة عن اتفاقه 
مع األجهزة األمنية على فتح مدرجات مباريات الــدورى 
أمــام الجماهير بأعداد معينة، إال أن مسئولو الجبالية 
عــادوا وأعلنوا خالل األيــام الماضية أن الموافقات التى 
حصلوا عليها من األمن كانت مجرد كالم شفوى وليست 

مكاتبات رسمية.
وكانت الفترة الماضية شهدت حديًثا متكررًا عن آليات 
جديدة لحضور الجماهير لمباريات البطوالت المحلية، 
بحيث يتم السماح لجماهير الفريق صاحب األرض فقط 
بحضور الــمــبــاراة على أال يــتــجــاوز عــدد الجماهير فى 
المباراة الواحدة نسبة 10% من السعة الرسمية للملعب، 
إلــى جانب حصر الدخول للمباراة على الجماهير التى 
تحمل بطاقة تعريف بالمشجع يتم استصدارها بمعرفة 

النادى واتحاد الكرة.
و يــبــدو أن مــبــاريــات النسخة الــجــديــدة مــن البطولة 
لــن تختلف عــن سابقاتها فيما يخص مسألة الحضور 
الجماهيرى، والذى ظل قاصًرا فى السنوات األخيرة على 

أعـــداد بسيطة تحضر بموجب دعـــوات تقدمها إدارات 
األندية ألشخاص مقربين منها.

ــام الحضور  ــمــدرجــات أمـ ويــضــعــف مــن فـــرص فــتــح ال
الجماهيرى عدم تحرك مسئولى اتحاد الكرة حتى اآلن 
لتنفيذ بطاقة المشجع التى تم االتفاق عليها مع رابطة 
األندية المحترفة، والتى تم االستقرار عليها باعتبارها 
الوسيلة الوحيدة لحضور المباريات، كونها تضمن أن كل 
مشجع سيكون له بيانات معروفة لــدى ناديه والجهات 

المختصة.
ــكــرة عــلــى مسامع  ــحــاد ال ــوقــت الـــذى ألــقــى ات وفـــى ال
الجماهير نبأ عــدم حصوله على موافقات رسمية لفتح 
ــدورى أمـــام المشجعين، فوجئت  ــ مــدرجــات مــبــاريــات ال
جماهير الــكــرة المصرية بالسماح بحضور المشجعين 
لمباراة السوبر اإلمــاراتــى التى ستقام فى مصر يوم 25 

أغسطس الجارى.
ومــؤخــًرا تم اإلعــالن رسمًيا عن سماح األمــن بحضور 
22 ألف مشجع لمباراة العين والوحدة اإلماراتيين والتى 
ستقام على استاد اإلنتاج الحربى بالسالم، وفى الوقت 
ذاته تتمسك الجهات األمنية بتحفظها الدائم على حضور 
الجماهير فــى المباريات المحلية، وتسمح بــه بأعداد 
ــإجــراءات أشــد فــى مباريات الــفــرق المصرية  بسيطة وب
المشاركة فى البطوالت األفريقية، لتبقى مسألة الحضور 
الجماهيرى للمباريات بمثابة »لوغاريتم« عجزت أمامه 

جميع الحلول.

ال يختلف أحد على أن خالد متولى تأخر 
فــى الــحــصــول على فــرصــة العمل كمدير 
فنى بالدورى الممتاز، إال أنه أثبت جدارته 
بشغل منصب الــرجــل األول فــى أى جهاز 
فنى بعدما تمكن مــن تغيير مــســار فريق 
إنبى لألفضل بعد توليه قيادته فى النصف 

الثانى من الموسم الكروى الماضى.
مواضيع كثيرة تحدث فيها خالد متولى 
مع »صــوت الماليين« خــالل الــحــوار الذى 
أجريناه معه، ونكشف تفاصيله فى السطور 

التالية..
بــدايــة.. مــا هــى تطلعاتك مــع فــريــق إنبى 

فى الموسم الجديد؟
بكل تأكيد لدينا هــدًفــا معيًنا سنعمل 
على تحقيقه فــى الموسم الجديد، ورغــم 
تحفظى على إعالنه إال أنه يمكننى القول 
أن العودة للظهور على الساحة األفريقية 
ضمن حساباتنا فى الموسم المقبل، وهو ما 
يستلزم بالطبع إنهاء الفريق بطولة الدورى 

ضمن المربع الذهبى.
ــن فـــتـــرة اإلعــــــداد  ــو مـــــدى رضــــــاك عــ ــا هــ مــ

الخاصة بفريقك؟ 
فى الحقيقة الفريق خــاض فترة إعــداد 
جيدة حرصنا خاللها كجهاز فنى أن تكون 
على أسس سليمة، وجــرى تقسيمها إلى 3 
مراحل ما بين معسكر فى القاهرة وآخر فى 
األسكندرية وحالًيا نخوض مباريات ودية 
متدرجة، وأتمنى أن نحصد ثمار اجتهادنا 

خالل فترة اإلعداد.
هل تــرى أن تواجدك مع إنبى كمدير فنى 
مـــن بـــدايـــة الـــمـــوســـم يــضــاعــف الــمــســئــولــيــة 

الملقاة عليك؟
أنا بطبيعتى متحمل للمسئولية أًيــا كان 

14
األربعاء  2018/8/1 العـدد 236

إكرامى يطلب وساطة الجهاز للمشاركة أساسيـًا

استقر مجلس إدارة النادى األهلى برئاسة 
محمود الخطيب على منح الفرنسى باتريس 
كارتيرون حرية اختيار الالعبين الذين سيتم 

إكمال قائمة الفريق األفريقية بهم.
وجــاء هــذا التوجه مــن إدارة األهــلــى بعد 
نــجــاح كــارتــيــرون فــى الــفــوز بـــأول مباراتين 
رسميتين له مع الفريق، وتمكنه من تصحيح 
وضع الفريق فى بطولة دورى أبطال أفريقيا.

وتحت قيادة كارتيرون تمكن فريق النادى 
األهلى من الفوز ذهابًا وإيابًا على تاونشيب 
رولرز البوتسوانى فى إطار الجولتين الثالثة 
ــى بـــدور الــــ1٦  ــ ــعــة للمجموعة األول ــراب وال

)المجموعات( لبطولة دورى أبطال أفريقيا.
وبفضل االنتصارين على تاونشيب عزز 
األهلى موقعه فى وصافة المجموعة برصيد 
7 نقاط، وبات الفريق على مقربة من حسم 

تأهله رسمًيا إلى الدور ربع النهائى للبطولة 
التى لم يحصد لقبها من عام 2013.

وبــعــد نــجــاح كــارتــيــرون فــى تقديم أوراق 
ــإدارة الــحــمــراء، استقر الــرأى  ــ اعــتــمــاده ل
داخل لجنة الكرة وبالتبعية لدى مجلس إدارة 
الــنــادى على ضـــرورة منح الحرية للمدرب 
الفرنسى الختيار العنصرين اللذين يراهما 
األنسب إلكمال قائمة الفريق األفريقية بهما، 
فــى ضــوء االحتياجات الفنية التى تنقص 
ــرون، وذلــك  ــي ــارت الــفــريــق مــن وجــهــة نــظــر ك
حتى يكون هو المسئول األول واألخير أمام 
إدارة النادى عن مشوار الفريق فى البطولة 

القارية.
وكانت إدارة األهلى قد استقرت بالتشاور 
مع الجهاز الفنى على حسم مسألة ملحق 
القائمة األفريقية فى أعقاب انتهاء الفريق 
من خوض لقاء الجولة األولى لبطولة الدورى 
الممتاز أمــام اإلسماعيلى، والمقرر إقامته 

الخميس المقبل.
ويتصارع أكثر من العــب على المركزين 
الشاغرين فى قائمة األهلى األفريقية، وفى 
مقدمتهم صانع األلعاب ناصر ماهر العائد 
لصفوف األهلى بعد فترة إعارة قضاها فى 
ــب الــوســط محمد  صــفــوف ســمــوحــة، والعـ

شريف والمدافع الجديد أحمد عالء.
 وفــى إطــار آخــر يــمــارس شريف إكرامى 
ــراد  حـــارس األهــلــى ضــغــوًطــا على بعض أف
الجهاز الفنى للتدخل لدى الفرنسى باتريس 
ــدرب الــفــريــق إلقــنــاعــه بمنح  كــارتــيــرون مــ
الحارس المخضرم فرصة المشاركة أساسًيا 
مع الفريق فى مباريات بطولة الدورى، والتى 
سيبدأ الفريق مشواره بها أواخــر األسبوع 

الجارى.
ويخشى إكرامى من أن يجد نفسه أسيًرا 
لدكة بــدالء الفريق لفترات طويلة، مثلما 
حدث معه منذ أواخــر العام الماضى وقتما 

أبعده المدرب السابق للفريق حسام البدرى 
ــى، ومــنــح الــفــرصــة  ــاسـ عــن التشكيل األسـ
لمحمد الشناوى والــذى أصبح هو الخيار 
األول للجهاز الفنى فى مركز حراسة المرمى 

منذ ذلك التوقيت.
ويتطلع إكرامى للحصول على فرصة فى 
المباريات الرسمية من بوابة بطولة الدورى، 
والتى يعتبرها المقياس الحقيقى للحكم على 
مستواه بداًل من االكتفاء بتكوين وجهة نظر 

عنه من خالل التدريبات أو اللقاءات الودية.
وال شــك أن مــحــاوالت إكــرامــى الستعادة 
مركز الحراسة األساسى فى النادى األهلى 
لــن تــكــون مضمونة الــنــجــاح، خــصــوًصــا أن 
الــحــارس محمد الــشــنــاوى يقدم مستويات 
مــمــيــزة مــنــذ انــطــالق مــنــافــســات الــمــوســم 
الجديد، حيث نجح فى الحفاظ على نظافة 
شباكه فى أول مباراتين رسميتين خاضهما 

الفريق تحت قيادة مدربه الجديد كارتيرون.

إدارة األهلى تلقى كرة »ملحق القائمة األفريقية« فى ملعب كارتيرون

 ضياء خضر

 حوار – محمد الصايغ 

 كتبت – سارة عبد الباقى 

 :» خالد متولى فى حوار»

ــذا األمــر  منصبى فــى الــجــهــاز الــفــنــى، وهـ
ــا عــاًمــا مع  اعــتــدت عليه منذ عملى مــدربً
إنبى تحت قيادة المدرب الراحل طه بصرى 
والــذى كان دائًما ما يحرص على إشراكى 

فى قراراته.
بعد رحيل نجم إنبى األبرز محمد مجدى 
قفشة.. هل ستغير طريقة لعب الفريق فى 

الموسم الجديد؟ 
دعــنــا نتفق أن أســلــوب لعب أى فريق 
دائًما ما يكون محكوم بــاألدوات المتاحة 
لــلــمــدرب، وبــال شــك قفشة كــان عنصًرا 
مميًزا فى فريقى بفضل ما يمتلكه من 
موهبة ورؤية جيدة داخل الملعب، لكن فى 
النهاية كرة القدم لعبة جماعية وال تتوقف 

على العب معين.
هل وجدت بديل يعوض رحيل قفشة؟

بالفعل لــدى من يسد الفراغ الــذى خلفه 
رحــيــل قــفــشــة، وكــمــا قــلــت الــجــمــاعــيــة هى 
المنظومة التى يمكن أن يتغلب بها الفريق 

على أى نقص فى صفوفه.
ــى الــــــــــدورى ســتــكــون  ــ ــة مــــشــــواركــــم فـ ــ ــدايـ ــ بـ
أمــــام فــريــق بــيــرامــيــدز.. هــل تــعــتــبــره منافس 

مجهول؟
فريق بيراميدز فى نظرى هو مجموعة 
نجوم لديهم خبرات كبيرة ومواهب جيدة، 
وفى كل األحــوال نحن نستعد لتلك المباراة 
بثقة كبيرة فــى قــدراتــنــا ألنــنــا فــريــق جيد 
ــا ما  ولدينا العبين مميزين أيــًضــا، ودائــًم

نحترم أى خصم نواجهه أًيا كان اسمه.
مـــا هـــى تــوقــعــاتــك لــتــجــربــة بــيــرامــيــدز فى 

الموسم الجديد؟
حقيقة ال أحب الدخول فى لعبة التوقعات 
لكن فى األخير هو فريق منافس له كامل 

االحترام.
من وجهة نظرك من األفضل فى الرباعى 
ــب الــمــنــتــخــب  ــدريــ ــتــ ــح لــ ــرشــ ــمــ ــى الــ ــبــ ــنــ األجــ

الوطنى؟
حقيقة ال يمكننى اختيار اسم معين ألننى 
لست على دراية كاملة بالسيرة الذاتية لكل 
مــدرب منهم، لكن مــن وجهة نظرى اتحاد 
الكرة يسير فى الطريق الصحيح باتجاهه 
للتعاقد مع مدير فنى أجنبى وهــو الخيار 

األنسب للفراعنة فى المرحلة الحالية.
ــبــــى يـــضـــم العــبــيــن  هــــل تـــــرى أن فــــريــــق إنــ
يــســتــحــقــون تــمــثــيــل الــمــنــتــخــب فـــى الــفــتــرة 

المقبلة؟
بكل تأكيد ولــدى ثقة كبيرة بأن المرحلة 
المقبلة ستشهد تواجد بعض العبى إنبى 
مع الفراعنة، والملعب هو الفيصل فى ذلك.

إكرامى

متولى



 مضوى مدمن
»مانجا« 

عماد السيد يحصل 
على قميص الشناوى 

مهاجم الزمالك يحدد 
موعد زفافه 

بادر بعض أفراد الجهاز اإلدارى لفريق الكرة األول 
بالنادى اإلسماعيلى بإهداء مدرب الفريق الجزائرى 
خير الدين مضوى كميات من المانجو، وهى الهدية 

التى نالت إعجاب المدير الفنى للدراويش.
الغريب أن مضوى طلب من إداريى الفريق تجهيز 
كمية أخــرى من المانجو له لالحتفاظ بها فى مقر 
إقامته بمدينة اإلسماعيلية، خصوًصا وأنها فاكهة 

موسمية ال تكون متوافرة طول العام.
وأبــــدى الـــمـــدرب الــجــزائــرى إعــجــابــه بــاألنــواع 
المختلفة من المانجو التى تذوقها، والمعروف أن 
مدينة اإلسماعيلية والمناطق الريفية المحيطة بها 
تشتهر بكثرة المساحات المزروعة بنبات المانجو 

من مختلف سالالته.

استقر عماد السيد حارس مرمى نادى الزمالك 
ــداء القميص رقــم ١ مــع الفريق األبيض  على ارتـ

خالل مباريات الموسم الجديد.
ــان القميص رقــم ١ يرتديه أحمد الشناوى  وك
حـــارس القلعة البيضاء الــســابــق منذ انضمامه 
للزمالك قبل ٤ ســنــوات، قبل أن يــقــرر مسئولى 
األبــيــض بيعه لــنــادى بيراميدز مقابل ٣ ماليين 

دوالر.
ويحمى عرين الــفــارس األبيض خــالل الموسم 
الجديد، عماد السيد العائد إلــى أحــضــان ميت 
عقبة من جديد بجانب محمود عبدالرحيم جنش 

والحارس الشاب عمر صالح.

استقر مصطفى محمد مهاجم نادى الزمالك على 
دخوله عش الزوجية عقب انتهاء الموسم الحالى.

ــام حــفــل عــائــلــى خـــالل الشهر  ــ ــالعــب أق ــان ال ــ وك
المنقضى بمناسبة خطوبته، واستقر أن يعقد قرانه 

عقب انتهاء مباريات الموسم الجديد.
وكان الزمالك استعاد مهاجمه الشاب عقب انتهاء 
إعارته مع نــادى طنطا، الــذى قــدم معه موسم مميز 

ونجح فى تسجيل العديد من األهداف.
وكان الجهاز الفنى لنادى الزمالك قد قام بقيد 
مصطفى محمد ضمن الالعبين تحت السن، 
ومن المنتظر أن يكون لالعب دور مع الفريق فى 
الموسم الجديد تحت قيادة المدرب السويسرى 

كريستيان جروس.

أخبار النجومأخبار النجومأخبار النجوم

3 خالفات تنذر 
بمعركة بين عامر 

وماهر فى سموحة 
اشـــتـــعـــلـــت األمــــــــور خـــال 
الساعات القليلة الماضية بين 
الــجــهــاز الفنى للفريق األول 
لــكــرة الــقــدم بــنــادى سموحة 
بقيادة على ماهر، وبين مجلس 
إدارة الفريق بين محمد فرج 

عامر.
وتـــبـــدو أن الـــعـــاقـــة بين 
الطرفين قد تصل إلــى طريق 
ــا فـــى ظل  ــوًص ــص ــدود، خ ــسـ مـ
األزمــات التى تاحقهما يوًما 

بعد اآلخر.
ــرض »صـــــــوت  ــ ــعـ ــ ــتـ ــ ــسـ ــ وتـ
ــراع  ــص ــاب ال ــن«، أســب ــي ــاي ــم ال
ــن فى  ــي ــرف ــط ــن ال ــي الـــدائـــر ب

الساعات القليلة الماضية.
رحيل الاعبين

يعتبر رحيل الاعبين، من 
ــاب الــتــى ساهمت  ــب أكــثــر األس
ــراع بــيــن مــاهــر  ــ ــود ص ــ فـــى وج
وعامر خال الساعات القليلة 

الماضية.
ــان فــرج عــامــر، قــد أعلن  وكـ
استغنائه عــن ثنائى الفريق 
المهدى سليمان ورجــب بكار 
إلى فريق بيراميدز خال فترة 

االنتقاالت الصيفية الجارية.
وكان على ماهر، قد اعترض 
بقوة على فكرة رحيل الثنائى، 
بـــداعـــى أنــهــمــا مـــن الـــقـــوام 
األســاســى للفريق مــن الصعب 

االستغناء عنهما.
قناة بيراميدز

ــرج عــامــر، على  اعــتــرض فـ
تعاقد على ماهر للظهور على 
قناة بيراميدز الفضائية التى 
ــى الــنــور مــع بداية  ستظهر إل

الموسم الجديد.
وكــان البرومو الخاص بقناة 
بيراميدز، قد أظهر وجود على 
ماهر على رأس محللى القناة 
التليفزيونية التى تصدر خال 

الساعات المقبلة.
ــرج عــامــر، أن ظهور  ويـــرى ف
ــوات  ــن ــق ــى ال ــل ــى مـــاهـــر ع ــل ع
التليفزيونية يساهم بقوة 
ــع الفريق  ــى قــلــة تــركــيــزه م ف

السكندرى.
الئحة الفريق

يــجــهــز عــلــى مــاهــر، الئحة 
ــفــريــق الــمــالــيــة الــجــديــدة  ال
الــتــى يــنــوى العمل بها خال 
الموسم المقبل خال الساعات 

المقبلة.
ويضع على ماهر فى الوقت 
ــم بــنــود الــائــحــة  الــحــالــى أهـ
ــث الئــحــة  ــي ــة مـــن ح ــي ــال ــم ال
الـــجـــزاءات والئــحــة التحفيز 
ــى تــضــمــن  ــ ــت ــ لـــاعـــبـــيـــن، وال
امــتــيــازات مالية لاعبين مع 
الــمــكــاســب وتحقيق الــمــراكــز 

المتقدمة.
ــس إدارة  ــل ــج ــرض م ــ ــت ــ واع
الــفــريــق، أن يضع على ماهر، 
الــائــحــة الــخــاصــة بالفريق، 
مطالًبا بالعمل على الائحة 

القديمة.

إعداد: محمد الصايغ - سارة عبدالباقى 

أجيرى العجوز.. وخاليلوزيتش المخضرم.. وكيكى الطموح.. وبينتو عاشق التحديات..

باألرقام.. المرشحون لخالفة »كوبر«يصيبون مجلس الجبالية بـ»الحيرة« 
تسيطر حالة مــن الــتــردد الشديد والحيرة 
على مجلس إدارة االتحاد المصرى لكرة القدم 
برئاسة هانى أبوريدة، من أجل اختيار خليفة 
األرجنتينى هيكتور كوبر، المدير الفنى السابق 

للفراعنة.
ــان مجلس الــجــبــاليــة، قــد رفـــض فــكــرة،  وكـ

تجديد عقد كوبر لوالية 
جـــديـــدة، خــصــوًصــا بعد 
ــذى ظــهــر عليه  ــ األداء ال
الــفــراعــنــة فــى مــونــديــال 

روسيا 20١8.
ــخـــب  ــتـ ــنـ ــر مـ ــ ــ ــسـ ــ ــ وخـ
ــات  ــالث مــواجــه ــ مــصــر ث
ــم فـــــى الـــــــدور  ــ ــه ــاضــ خــ
ــام  األول لــلــمــونــديــال، أم
أوروجـــــــــــــواى وروســــيــــا 

والسعودية.
وانــحــصــرت اختيارات 
االتــحــاد، على ٤ مدربين 
ــاوض  ــفـ ــتـ ــم الـ ــتـ ــط يـ ــقـ فـ
ــم: المكسيكى  مــعــهــم، هـ

خافيير أجيرى، والصربى وحيد خاليلوزيتش، 
والــكــولــومــبــى لــويــس بينتو، واألســبــانــى كيكى 

سانشيز فلوريس.
وتستعرض »صوت الماليين«، ملف المدربين 
األجــانــب المرشحين لقيادة الفراعنة خالل 

الفترة المقبلة.
أجيرى

ــى محطاته التدريبية، كمدير فنى  بــدأ أول
فى فريق أتالنتى الذى منحه الثقة فى تدريب 

الفريق للظهور فى منصب الرجل األول.
وتولى بعد ذلك القيادة الفنية لفريق باتشوكا 
المكسيكى عــام ١998، وبعدها تولى القيادة 
الفنية للمنتخب المكسيكى عام 200١، والذى 

كان بمثابة نقطة تحول فى مساره التدريبى.
وصعد بالمنتخب المكسيكى إلى بطولة كأس 
العالم 2002، إال أنه لم ينجح فى تخطى دور 

الـ١6 بالبطولة.
رحــل عــن منتخب بـــالده فــى كــأس العالم، 
ليتولى قيادة فريق أوساسونا األسبانى، ليستمر 

معه لمدة اقتربت من ٤ مواسم.
قــاد الفريق إلــى نهائى بطولة كــأس الملك، 
ــى، واحتل فريق  كما لعب كأس االتحاد األوروب
أوساسونا فى واليته المركز الــرابــع بالدورى 

األسبانى فى موسم »2006-2005«.
واستطاع مــع فريق أوســاســونــا، أن يحصل 
على لقب أفضل مــدرب بأسبانيا عــام 2006، 
األمـــر الـــذى جعله محط اهــتــمــام الــعــديــد من 

األندية األوروبية.
ووقــع بعدها عقود توليه المسئولية الفنية 
ــفــريــق إلــى  ــاد ال ــ لــفــريــق أتــلــتــيــكــو مـــدريـــد، وق
المركز السابع فى موسمه األول معه بالدورى 

األسبانى.
أمــا فــى الموسم الــثــانــى، استطاع أن يقود 
الفريق للمربع الذهبى، وإنهاء الليجا فى المركز 
ــع مــوســم »2007 -  ــراب ال

.»2008
كيكى

ــى  ــ ــان ــ ــب ــلـــك األســ ــتـ يـــمـ
فلوريس سيرة ذاتية جيدة 
ــدد مــن  ــ ــاض عـ ــ حـــيـــث خـ
الــتــجــارب التدريبية كان 
أكثرها فى أسبانيا، حيث 
ــه مـــع فــريــق  ــت ــداي ــت ب ــان ك
الشباب بنادى ريال مدريد 

عام ١997.
ــس  ــوري ــل ــى ف ــولـ كـــمـــا تـ
تـــدريـــب عـــدد مـــن أنــديــة 
ــة مثل  ــي ــان الــلــيــجــا األســب
خـــيـــتـــافـــى وفـــالـــنـــســـيـــا 
وأتليتيكو مدريد وإسبانيول، كما كانت له تجربة 

مع نادى بنفيكا البرتغالى.
وتولى قيادة فريق واتفورد اإلنجليزى، كذلك 
سجل المدرب األسبانى حضوره فى المنطقة 
ــاراتـــى، حيث  ــدورى اإلمـ ــ العربية مــن بــوابــة ال

أشرف هناك على فريقى العين وأهلى دبى.

وخـــالل مسيرته كــمــدرب حقق فــلــوريــس ٣ 
ألقاب حيث توج بلقب الدورى األوروبى »يوروبا 
ليج« مع فريق أتليتيكو مدريد وأحرز مع الفريق 
ذاته لقب السوبر األوروبى، كما أحرز لقب كأس 

البرتغال مع فريق بنفيكا.
بينتو

بــدأ مسيرته التدريبية فى سن صغيرة مع 
ــة مثل  ــي ــب ــوم ــول أنـــديـــة ك
ــا،  ــت الـــمـــلـــيـــويـــرات، وســان
وماجدالينا، وديبيورتيفو 
كــالــى، حــيــث كــانــت مدته 
ــة فـــى األربــعــة  ــي ــب ــتــدري ال
ــة، لــم تــتــجــاوز عاًما  ــدي أن

واحًدا.
ــرر الـــخـــروج  ــ ــعــدمــا ق ب
ــدورى الكولومبى،  ــ مــن ال
دخــل عــالــم الــتــدريــب فى 
ــدورى البيروفى، حيث  الـ
تولى قيادة فريق أليانزا 
ليما، والذى نجح معه فى 
ــان  تحقيق ٤ ألـــقـــاب، وك

بمثابة نقطة تحول فى مشواره التدريبى.
ــم اخــتــيــار بينتو مـــدربًـــا لمنتخب بـــالده،  ت
وتــعــرض خــالل تلك الفترة النــتــقــادات الذعــة 
بسبب النتائج السيئة التى تعرض لها الفريق 
فى تصفيات مونديال 20١0، وفى بطولة كوبا 
أمــريــكــا ليرحل عــن تــدريــب كولومبيا، ويعود 
لتدريب كوكتا ديبورتيفو من جديد لمدة موسم، 
ــوادور لتولى تدريب  ثم يسافر بعدها إلــى اإلكـ

الناسيونال لمدة عام.
وفى تحد آخر، تم تعيينه مديًرا فنًيا لمنتخب 
كوستاريكا فى واليــة ثانية عــام 20١١، إال أنه 
نجح فى قيادته للوصول إلــى مونديال 20١٤ 

بالبرازيل للمرة الرابعة فى تاريخه.
واستطاع الوصول بالمنتخب الكوستاريكى 
إلــى دور الثمانية، واعتبر الكثيرون منتخب 

كوستاريكا الحصان األسود للبطولة.
خاليلوزيتش

بــدأ حياته التدريبية عــام ١997، حيث 

تولى تدريب نادى الرجاء المغربى، الذى كان 
بمثابة نقطة تحول فى مسيرته التدريبية 
بعد ذلك، حيث استطاع مع الفريق المغربى، 
تحقيق لقب مسابقة الــدورى، وكذلك دورى 

أبطال أفريقيا لكرة القدم.
تعاقد الــمــدرب البورسنى بعد ذلــك، مع 
نادى ليل الفرنسى، وتصدر ترتيب الدرجة 

الثانية بفارق ١6 نقطة عن أقرب منافسيه.
واستطاع فى موسمه الثانى مع فريق ليل 
ــدورى الممتاز، تحقيق  بعد صــعــوده إلــى الـ
المركز الرابع، وتأهل لبطولة كأس االتحاد 

األوروبى، إال أنه رحل عن الفريق.
ــالل مــوســمــه األول مــن تولى  وحــقــق خـ
مهمة تدريب باريس ســان جيرمان إنجاًزا 
لم يحققه من قبل وهو الفوز ببطولة كأس 
فــرنــســا، وكــذلــك الــحــلــول ثــانــًيــا فــى دورى 
الدرجة األولى خلف أولمبيك ليون، ما أهله 
للعب فــى دورى أبطال 

أوروبا.
ــن فـــريـــق  ــ ورحــــــــل عـ
بـــاريـــس ســـان جــيــرمــان 
عام 2005، بعدما حقق 
ــع فــى  ــابـ ــز الـــسـ ــركـ ــمـ الـ
ــه مع  الــمــوســم الــثــانــى ل

فريق األمراء.
ــخــب كـــوت  ــت قـــــاد مــن
ــوار عــــام 2008،  ــ ــف ــ دي
واستطاع مــع المنتخب 
اإليـــفـــوارى الــتــأهــل إلى 
ــأس األمــــم  ــ ــ ــة ك ــولـ ــطـ بـ
األفـــريـــقـــيـــة، وكـــذلـــك 
بطولة كــأس العالم الــتــى كــانــت تحتضنها 

جنوب أفريقيا.
وتولى بعد ذلك، القيادة الفنية للمنتخب 
الــجــزائــرى بعقد امتد لمدة ثــالث مواسم 
مع المنتخب، ليقود ثــورة التصحيح هناك، 
حيث خاض العديد من التجارب القوية معه، 
حيث وصل إلى الدور الثانى من بطولة كأس 

العالم 20١٤.

ميدو والعشرى وطوالن.. مدربون »تحت الطلب«
بعد انطالق الموسم الجديد..

موسم جديد بدأته للتو مسابقة 
الدورى الممتاز فى الموسم الحالى، 
والتى ستنتهى نسختها الجديدة فى 
شهر أغسطس مــن الــعــام المقبل، 
وفًقا لما حددته لجنة المسابقات 

باتحاد كرة القدم.
ووســــــــط حــــالــــة االســــتــــقــــرار 
المسيطرة على أغلب أندية الدورى 
تشير الدالئل إلى أن األسابيع األولى 

من المسابقة لن تشهد متغيرات 
فيما يخص األجهزة الفنية 

للفريق أو المدربين، 
فــى وقــت تبرز بعض 
األســــــمــــــاء خـــــارج 
المشهد التدريبى 

هذا الموسم.
ــتـــظـــر هـــذه  ــنـ وتـ
األســمــاء أول إشــارة 

ــى ساحتهم  لــلــعــودة إل
المفضلة على كرسى 
المدير الفنى وخارج 
خـــطـــوط الــمــلــعــب، 
وتستعرض »صوت 
ــرز  ــ ــيـــن« أب ــمـــاليـ الـ
المدربين المحليين 

الـــذيـــن ال يــرتــبــطــون 
ــت  ــوق بــــأى نــــاد فـــى ال

الحالى، من خالل السطور 
التالية..

أحمد حسام ميدو
اكتفى أحمد حسام ميدو، بفكرة 
التحليل فــى الــقــنــوات الفضائية، 
حيث تناسى عمله األساسى كمدير 
فنى، خصوًصا فى ظل عــدم تلقيه 

أى عروض.
وخاض ميدو العديد من التجارب 
ــادى  ــا ن ــرزه ــرة أب فــى الــفــتــرة األخــي
الزمالك واإلسماعيلى ووادى دجلة، 
إال أن الموسم الحالى لم يتوَلّ قيادة 

أى فريق.

وتحدث ميدو فى وسائل اإلعالم 
ــل، عـــن اقــتــرابــه مـــن تــولــى  ــب مـــن ق
القيادة الفنية لفريق ســعــودى، إال 
أن األمر لم يتطرق للطابع الرسمى 

حتى اآلن.
طارق العشرى

ــارق الــعــشــرى، المدير  يعيش طـ
الــفــنــى الــســابــق لــفــريــق الــمــقــاولــون 
الــعــرب، أســـوأ مرحلة فــى مــشــواره 

التدريبى خالل الفترة الحالية.
ــــشــــرى مــن  ــع ــ وكـــــــان ال
ــن  ــيـ ــدربـ ــمـ أفــــضــــل الـ
ــدورى المصرى،  ــال ب
ــان مــدربًــا  عندما ك
إلنــبــى، حيث خرج 
ــولــى  ــت ــي ــا ل ــدهـ ــعـ بـ
قــيــادة فريق ليبى، 
وعـــاد لــيــقــود فريق 

المقاولون العرب.
ووقـــع عــلــى عقود 
ــاد  ــحـ ــه االتـ ــبـ ــدريـ تـ
الـــســـكـــنـــدرى مــن 
قــــــبــــــل، إال أن 
ــوع لــم  ــ ــوضــ ــ ــ ــم ــ ــ ال
ــل، حــيــث  ــ ــم ــ ــت ــ ــك ــ ي
ــخ الـــعـــقـــود  ــسـ تــــم فـ

بالتراضى.
حلمى طوالن

سيكون من الصعب على حلمى 
طوالن، المدير الفنى السابق لفريق 
طالئع الجيش، قيادة أى فريق فى 

الفترة الحالية.
وتولى طوالن القيادة الفنية لفريق 
طالئع الجيش فى الموسم الماضى، 
وحقق العديد من النتائج الطيبة، إال 

أنه لم يستكمل مشواره.
وقــاد محمد حلمى فريق طالئع 
الجيش بدالً منه، حيث اعتذر حلمى 
طوالن عن االستمرار مع الفريق بعد 

تراجع نتائج الفريق.
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انتهى أمير مرتضى منصور المشرف العام 
على الكرة  بنادى الزمالك من إعداد الالئحة 
الجديدة للفريق األبيض للموسم الجديد 
والذى  يشهد المشاركة فى الدورى الممتاز 
وكـــأس مــصــر والــبــطــولــة الــعــربــيــة وبطولة 

الكونفيدرالية األفريقية.
وضــع أمير مرتضى منصور الئحة مالية 
جديدة للفريق األبيض وقــام بعرضها على 
مجلس إدارة النادى من أجل اعتمادها قبل 
أن يوقع عليها العبو الفريق األبيض لبدء 

العمل بها فى الموسم الجديد.
وتــحــدد الالئحة المالية مكافآت الفوز 
بــالــمــبــاريــات وبـــدل االنــتــقــاالت والــغــرامــات 
الــمــالــيــة الــتــى تــوقــع عــلــى الــالعــبــيــن خــالل 
ــذار والغيابات  الموسم بسبب اإليقاف واإلن

وجميع األمور التى تخص تصرفات الالعبين 
وتحقيق البطوالت فى الموسم.

وتمنح الالئحة المالية الجديدة الحرية 
للمدير الفنى كريستيان جروس فى تحديد 
غرامة اإلنــذار أو الطرد الــذى يحصل عليه 
الالعب فى المباراة بناء على مذكرة مكتوبة 
مــن الــمــديــر الــفــنــى مــن أجـــل عـــدم معاقبة 
الــالعــب فــى حالة الحصول على إنـــذار أو 
طرد يكون فيه ظلم لالعب أو أن اإلنــذار أو 
الطرد منع هدًفا فى مرمى الفريق أوكانت 
المخالفة ضــروريــة وفــًقــا لتقدير المدير 

الفنى.
وتتضمن الالئحة وجود مكافآت تصاعدية 
للفريق فى الفترة الحالية لتحفيز الالعبين 
فى المباريات من أجل الفوز للمنافسة على 

كافة األلقاب فى الفترة المقبلة.
ــرى تحمل مجلس إدارة   ومـــن نــاحــيــة أخـ
نادى الزمالك مبلغ 700 ألف يورو فى صفقة 

التونسى فرجانى ساسى الذى انضم للقلعة 
البيضاء مؤخًرا، بعدما تحمل ترك آل شيخ 
رئيس هيئة الرياضة السعودية قيمة انتقال 
فرجانى ساسى مــن النصر السعودى إلى 
الزمالك والتى تكلفت ما يقرب من ٤ ماليين 

يورو.
ويتحمل آل شيخ مــا يقرب مــن 80% من 
قيمة تعاقد الالعب مع الزمالك والمستمر 
لمدة ثــالث ســنــوات فــى حين يتحمل نــادى 

الزمالك مبلغ 700 ألف يورو فى التعاقد.
ــات الــفــريــق  ــب ــدري ويــنــتــظــم ســاســى فـــى ت
األبيض اليوم استعداًدا لمواجهة بتروجت 
ــدورى الممتاز المقرر لها يوم  فى افتتاح ال

الثالثاء المقبل فى السويس.
 وعلى صعيد آخر رفض مسئولو الزمالك 
وفـــى مــقــدمــتــهــم مــرتــضــى مــنــصــور رئــيــس 
الــنــادى الــدخــول فــى أزمــة اإلسماعيلى مع 
نــجــوم المستبقل بــشــأن نسبة األخــيــر من  

انتقال إبراهيم حسن من فريق الدروايش 
إلــى القلعة البيضاء خــالل فترة االنتقاالت 

الصيفية الحالية..
ــم حــســن فى  ــراهــي ــك إب ــزمــال وســيــقــيــد ال
القائمة الثانية وفًقا للوائح اتحاد الكرة خالل 
الساعات المقبلة مع العبى القائمة الثانية 
والــتــعــاقــدات الــجــديــدة الــتــى تمت مــؤخــًرا، 
ــادى نجوم المستقبل تقدم بشكوى  ــان ن وك
نادى اإلسماعيلى بسبب عدم الحصول على 
ـــ50% من عائد بيع الالعب وطالب  نسبة ال
بتعطيل الصفقة وهو ما رفضه نادى الزمالك 
الــذى أكد أن انتقال الالعب من الدروايش 
إلــى القلعة البيضاء سليم والــالعــب خــارج 
األزمة تماًما واألزمة بين اإلسماعيلى ونجوم 
المستقبل، وشدد مسئولو نادى الزمالك على 
أنهم خــارج األزمــة تماًما وأن أزمــة الناديين 
فى الجبالية الدائرة حالًيا ليس لها عالقة 

بإبراهيم حسن.

إدارة الزمالك تـُطلق يد جروس بـ»الالئحة الجديدة«

 كتب – محمد الصايغ

 كتبت – سارة عبد الباقى 
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استحوذ انطالق المؤتمر الوطنى السادس للشباب من جامعة القاهرة على مساحة 
واسعة من اهتمام المعنيين بالشأن العام، لما خرج عنه من رسائل مهمة تحمل دالالت 

أكثر أهمية، ارتبط بعضها بتشريح إشكاليات الواقع بقدر هائل من الشفافية، والبعض 
اآلخر بالرؤى المطروحة للخروج من األزمات المتراكمة التى أثرت بالسلب على المناحى 

الحياتية فى بر مصر، من االقتصاد إلى السياسة ومن التعليم إلى القضايا المجتمعية 
التى تنذر بمخاطر ال حصر لها، تكمن أهمية الرسائل فى أنها بددت مساحة الضبابية 

السائدة، ووضعت الحدود الفاصلة بين المعلومة والشائعة فى ظل إعالم متبلد غير 
قادر على التواصل مع المجتمع، فضال عن غياب الرسالة اإلعالمية التوعوية وتنامى 

الشائعات المغرضة. 

فى البداية وقبل إلقاء الضوء على المؤتمر ومدى أهميته فى هذا التوقيت الذى كثر 
فيه الجدل، والرسائل التى خرجت وأصبحت مادة وضعت على موائد التشريح العاقل 
والموضوعى، أرى من الضرورى، التوقف أمام مشهد جدير بالتوقف أمامه، لما يحمله 

مضمونه من رسائل ودالالت غاية فى األهمية، أتحدث هنا عن..... إعالن الرئيس 
عبد الفتاح السيسى، عن ترقية القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع واإلنتاج 

الحربى الفريق محمد زكى إلى رتبة فريق أول من داخل جامعة القاهرة ومن قلب مؤتمر 
الشباب الخاص باستراتيجية بناء اإلنسان علميا وثقافيا، وفى اعتقادى المتواضع أن أول 

المفاهيم التى ترسخ لها تلك االستراتيجية هى االنتماء والوطنية، فضال عن الحفاظ على 
الهوية وبناء مجتمع قادر على تطويع المستحيل ومواجهة التحديات، وما أكثرها.

سيد سعيد يكتب:

الجلسات النقاشية تهدف تعريف المواطنين بما يحدث فى الواقع 
بدون رتوش عبر مواجهة المسئولين المعنيين بالملفات المختلفة 

استراتيجية بناء اإلنسان تحتاج إلى العديد من المؤتمرات والجلسات النقاشية بين المتخصصين وذوى المعرفة 
فى الشئون الدينية والحياتية إلعادة بناء منظومة القيم التى غابت عن المصريين فى العقود السابقة

التوزيع مؤسسة األهرام

يبدو األمــر فى ظاهره عاديا، بل وعــادى جــدا، لكن 
الغوص فى المعانى يذهب بنا ألبعد من المشهد ذاته، 
ويمتد إلى مناح أخــرى، لعل أبرزها الحرص والتأكيد 
على متانة العالقة الخاصة التى تربط شعب مصر 
بجيشه، وهى عالقة رسخت لمكانة القوات المسلحة 
فى وجــدان الشعب منذ التاريخ الفرعونى، لــذا جاء 
إعــالن الرئيس ليؤكد على احــتــرام الــدولــة وتقديرها 
لقيمة العلم والعلماء، كما جاء قيام شباب مصر بوضع 
الرتبة الجديدة على كتفى القائد العام للقوات المسلحة 
ليؤكد على الــروابــط الوجدانية بين الشعب والقوات 
المسلحة باعتبار أن الجيش بكل أفراده من الجندى إلى 
الضابط الى القائد، من أبناء الشعب ومن مختلف فئاته 
المجتمعية، الفقير والغنى، العالم والموظف، المزارع 

والصانع.
 احتل المشهد مساحة واسعة من اهتمامات رواد 
مواقع التواصل االجتماعى والسوشيال ميديا، لكن 
بعيدا عن التساؤالت التى طرحت هنا وهناك، وبعيدا 
عن انتقاد المشهد من البعض أو استحسانه من هذا 
أو ذاك، علينا التوقف أمام مضمون الرسالة ودالالتها، 
قرار الترقية أعلنه الرئيس من قلب المؤسسة العلمية 
والتعليمية األهــم فى مصر »جامعة القاهرة« ووسط 
ممثلى قطاعات المجتمع وشرائحه وفئاته المتنوعة 
وفى مقدمتهم الشباب والعلماء وكبار المسئولين، ما 
يفيد التأكيد على حزمة من المفاهيم، كادت تتالشى 
ــواج عــاتــيــة مــن الــشــائــعــات ومــســاعــى نشر  ــ وســـط أم
الكراهية التى ترعاها حكومات وأجهزة استخبارات 
وجماعات انتهازية مــارقــة، فجاء المشهد معبرا عن 
ترسيخ الحقائق الثابتة التى ال تنال منها األكــاذيــب 
وال تؤثر عليها الشائعات المغرضة، وهــى أن أبناء 
الشعب هم الذين يعلقون رتبة القائد العام لجيشهم، 
وأن الجيش المصرى الــذى يمثله وزيــر الــدفــاع، هو 
جيش الشعب والــدولــة المصرية، فضال عن أن هذا 
الفعل ليس بــدعــة، ابتدعها المصريون وخــرجــوا بها 
لفتح  مساحة من الجدل حولها، لكنه تقليد عالمى، 
حدث كثيرا وسيحدث على اتساع الخريطة الجغرافية 
للعالم، من أوروبــا إلى أمريكا ومن آسيا إلى استراليا، 
فالقرار الخاص بالترقية يا ســادة، يصدر من رئيس 
الدولة أو الملك وفق سلطته الدستورية ويتم اإلعالن 
عن القرار، أما تنفيذه فمن الممكن أن تقوم به الزوجة 
أو األم أو االبن أو االبنة أو أى من ذوى صاحب الرتبة، 
تنفيذ الــقــرار، أى تعليق الرتبة الجديدة على كتفى 
المسئول سواء فى جو عادى أو مشهد احتفالى، خاصة 
إذا علمنا أن جميع الرتب يصدر بها قرارات جمهورية، 
ويقوم أصحابها بتعليقها فى منازلهم، لكن هذا المشهد 
الــرائــع لــه دالالت ال يعى فهمها إال مــن يعرف معنى 
جيش الشعب، ومعنى شرطة الشعب ومعنى اللحمة 
بين المواطن ومؤسساته، أما الرسالة المراد توصيلها 
ألصحاب األجــنــدات الخارجية، فهى أن العالقة بين 
الشعب والجيش مساحة غير قابلة لالختراق أو العبث.  
وإذا انتقلنا للمؤتمر وتفاصيل ما جرى فى أروقته، 
ــوارات  ــه بــالــنــظــر لــلــمــنــاقــشــات والـــحـ ــول أنـ ــق يــمــكــن ال
الــتــى دارت، نجد أنــهــا كــالــعــادة اتسمت بالصراحة 
والــمــوضــوعــيــة، على طريقة علينا أن نــعــرف مكمن 
أمراضنا والبوح بها، بهدف ابتكار طرق العالج وتجرع 
مراراته، وهى مكاشفة ضرورية تعتمد باألساس على 
تشريح الــواقــع وإن كــان مـــًرا، وإن كانت المعاناة من 
األوضاع االجتماعية المتدنية أكثر مرارة، لكن التشبث 
بنوافذ األمل، جعل االهتمام بما دار فى المؤتمر أمرا 
مهما للغاية، خاصة أن جلسات الــحــوار تحولت إلى 
جلسات للعصف الذهنى وتحفز على المشاركة فى 
البناء، بعيدا عــن »طنطنة« بعض اإلعالميين، وهى 
»طنطنة« سطحية، تنفر من متابعتها وتزيد الفجوة بين 
المواطنين والمسئولين وتحرض ضمنا على اطالق 

الشائعات، بما يحول انتقاد السياسات الــى كراهية 
للنظام جـــراء مــحــدوديــة فهم بعض اإلعــالمــيــيــن من 
صناع الضجيج والصوت العالى بال روية، فضال عن أن 
الجلسات النقاشية، وهذا هو المهم فى تقديرى، تهدف 
تعريف المواطنين بما يحدث فى الواقع بــدون رتوش 
ســواء كان تجميل أو تشويه، عبر مواجهة المسئولين 
المعنيين بالملفات المختلفة بما تم انجازه والمستهدف 
فــى فــتــرات زمنية مــحــددة، وهــذه واحـــدة مــن أهــم من 
رسائل المؤتمر، لتحقيق التواصل ووضــع المشكالت 

على طاولة النقاش والمشاركة المجتمعية الفعلية.  
وإذا كانت هذه رسالة مهمة فإن هناك رسائل أخرى، 
لها دالالت ال يمكن القفز عليها بحال من األحوال، منها 
اختيار جامعة القاهرة لعقد المؤتمر السادس للشباب، 
فاختيار مقر انعقاد المؤتمر لم يكن عشوائيا، بل جاء 
ألنها أعــرق الجامعات المصرية وأقــدمــهــا، لكى تتم 
مناقشة مستقبل التعليم فى هذا البلد بين جدرانها، 
جانب آخر يحفز على إدراك معنى اختيار المكان وماذا 
يشير لــه، فقد شهدت المنطقة المحيطة بالجامعة، 
»ميدان النهضة« أحداث عنف مسلح وإعالن عن بداية 
اإلرهـــاب فى مواجهة الــدولــة المصرية عبر تجمعات 
خــارجــة لــم تــراع حرمة الجامعة، والقــدســيــة التعليم 
فيها، وهى رسالة ضد اإلرهاب والتطرف والعنف، ولها 

مغزاها السياسى واألمنى فى توقيت شديد األهمية.
المؤتمر ناقش استراتيجية تطوير التعليم تأكيدا 
لالهتمام باستراتيجية بناء اإلنسان، حيث تشهد األيام 

المقبلة البدء فى إطالق تلك االستراتيجية وتطبيقها 
على أرض الواقع مع إعطاء الفرصة كاملة للمناقشة 
العلمية بين جميع فئات المجتمع، ليكون مهيأ لها، 
ويقوم بدوره إلنجاحها، ألنه بدون وعى وإدراك مجتمعى 

يصعب أن تحقق تلك اإلستراتيجية أهدافها.
المؤتمر أكــد على جوانب مهمة مفادها أن طريقة 
مواجهة المشكالت المتراكمة اختلفت عن ذى قبل، 
وبات الطريق الوحيد واألمثل لإلصالح الجذرى لكافة 

الملفات الشائكة هو مواجهتها بجرأة.
 إن هذه المؤتمرات أصبحت مهمة جًدا، للتوعية بما 
يــدور على مستوى األوضــاع االقتصادية واالجتماعية 
وإلقاء المشكالت على طاولة البحث المجتمعى، لكن 
هناك ضــرورة لتطويرها وتنوع المدعوين إليها، أى 
االبتعاد عن تكرار نفس الوجوه، لكى يشعر الجميع بأنه 
مشارك حقيقى، وعدم اقتصار األمر على فئة بعينها 
من الشباب وفئة المثقفين والصحفيين، كما أن طرح 
األفكار وابتكارات الحلول، هدفه ترسيخ فرص النجاح 
وفتح نوافذ األمــل أمــام الشعب بأكمله، فالمناقشات 
اإليجابية التى تستند للعلم وتقديم المعلومات لقضايا 
تتعلق بمستقبل هذه األمة وفى مقدمتها ملفات التعليم 
والصحة واألوضــاع التنموية، كلها تشير إلى أن الدولة 
جادة فى البناء وتسعى بكل الوسائل الستكماله مهما 

كانت التكلفة.
أمــا الحديث عــن استراتيجية بــنــاء اإلنــســان فهذا 
يحتاج إلى العديد من المؤتمرات والجلسات النقاشية 

بين المتخصصين وذوى المعرفة فى الشئون الدينية 
والحياتية، إلعــادة بناء منظومة القيم واألخــالق التى 
غــابــت عــن المصريين فــى الــعــقــود السابقة ألسباب 
معلومة، فالنهوض العلمى واالجتماعى واالقتصادى 
والثقافى ال يكتمل إال بعودة األخــالق مرة أخــرى، فهى 
التى ستقضى على الفهلوة والفساد وأساليب »شيلنى 

وأشيلك«.
برغم عدم الرضا الشعبى على السياسات العشوائية 
والــقــرارات االقتصادية القاسية التى دهست تحت 
ــدرة الــغــالــبــيــة عــلــى تــلــبــيــة االحــتــيــاجــات  ــ ــا ق ــه ــدام أق
ــقــدرة عــلــى النهوض  ــة، إال أن الــثــقــة فــى ال الــضــروري
بالتكاتف والتالحم بين الشعب ومؤسساته الوطنية 
الضامنة لالستقرار، تبعث األمــل فــى النفوس مهما 
كانت المصاعب، ولنا فى الــواقــع مشاهد ومشاهد، 
فهذا الشعب واجــه أعتى الحروب المادية والمعنوية 
التى حاولت كسر إرادتــه واختطاف هويته، إال أنه ثار 
فى 30 يونيو الستعادة وطنه وهويته واستعادها فعال، 
وكان سنده جيشه وشرطته ونخبته الوطنية التى أكدت 
بجالء قيم ومعانى التالحم التاريخى بين الشعب وقواته 
المسلحة الدرع الواقية لمصر فى مواجهة المؤامرات 
الغربية واإلقليمية »تركيا- قطر« واالعتداءات اإلرهابية 
الهادفة تعوق مسيرة بناء الدولة الحديثة القوية وتحقيق 

التقدم فى كل المجاالت من أجل مستقبل أفضل.
الحديث عن االطمئنان والثقة فى القدرة على تجاوز 
األزمــات تبلورت بوضوح فى كلمة الرئيس عبد الفتاح 

السيسى، أثناء المؤتمر عندما طالب الشعب بضرورة 
تحمل إجــراءات اإلصــالح االقتصادى، قائاًل: »لو أنتم 
رفضتوه مش هيكمل وهتخرب.. هنعمل إيه!  أنتم من 
سيتحمل النجاح والفشل بجانب الدولة، وبذلك وضع 
الجميع أمــام مسئولياته بقدر هائل مــن الشفافية، 
فعندما تحدث عن اإلصــالح االقتصادى، قال : تكلفة 
اإلصــالح دخلونا فى أمــة، أمــة ذات عــوز، أمــة الفقر، 
دخلونا فيها، ولما أجى أخرج بيكوا منها يقول هاشتاج 
ارحــل يــا سيسى، أزعــل وال مزعلش.. فــى دى أزعــل« 
وأضاف الرئيس،: »اللى اتعمل فى مصر واللى هيتعمل 
أنــا والله العظيم، ســواء رضيتوا بيه، وال مارضيتوش 
بيه هقابل بيه ربنا، وأرجــوا إنه يقبله منى، مشيرا إلى 
أن السنوات الماضية شهدت حالة استهداف حقيقية 
لمصر، والنتيجة أصبحت صعبة جــًدا علينا، مشدًدا 
على أن التعليم رحلة طويلة وقاسية ومليئة بالمعاناة 
على الطالب وأسرته والجامعة«، متسائاًل: »هل نحن 
مستعدين لدفع فاتورة إصالح ما حدث أم ال.. عاوزين 
تعليم حقيقى وال والدكــم يبقى معاهم شــهــادات.. إذا 

كنتم تريدون تغيير بلدكم فهناك ثمن«.
وتحدث الرئيس عن التحديات التى واجهها اإلنسان، 
مؤكًدا أن بناء اإلنسان يعتبر تحدى اإلنسانية بأكملها، 
ولــم يهتم به بعد المولى سبحانه وتعالى إال األنبياء 
والرسل، ألن صياغة وبناء اإلنسان بقيم  راقية جدا، 
هى رسالة الــرســاالت، مــشــدًدا على ضــرورة التحرك 
بقوة وفعالية إلعادة صياغة الشخصية المصرية، لكى 
تتطور بما يليق بمتطلبات العصر واإلنسانية: قائال: 
»إن هناك أمة ما بنت فهمها على أن الحرب هى األصل 
واالستثناء هو السالم، مضيًفا: معقول هو فى فهم دينى 
كـــده«... مضيًفا: »عــاوز أقولكم لما أمــة تكون فكرها 
مبنى على أن الحرب استثناء، أمة مبنية فهمها على 
األقل فى فترة 100 سنة األخيرة، أن السالم استثناء، 
معقول هو فى فهم دينى كده«، مضيفا »انتو خايفين من 
إصالح الخطاب اللى هيضيع الدين، هو اللى انتوا فيه 
ده فى أكتر من كده، اإللحاد ده هو الناس اللى اتهزت 
واتلخبطت نتيجة الحالة اللى إحنا فيها، انتو عاوزين 

أكتر من كده«.
ومــن بين األمــور التى تمثل قنبلة ستنفجر فى وجه 
المجتمع إذا تــم تالشيها أو تجاهلها، هــى األزمـــة 
االجــتــمــاعــيــة الــشــائــكــة الــتــى تتعلق بــأوضــاع األســـرة 
المصرية وقضايا الطالق واالنفصال ومستقبل ماليين 
ــال، لــم تكن هــذه المشكلة بعيدة عــن النقاش  األطــف
العلمى والموضوعى،  ووضعها الرئيس أمام المجتمع  
والبرلمان والشباب حين قــال: فى 9 ماليين طفل من 
انفصال أب وأم بشكل مباشر، وبقية االحصائيات 
تكشف 15 مليون طفل بشكل غير مباشر، انفصال 
خفى، لم يعملوا وثيقة انفصال، ولما قلت أعمل تشريع 
لتوثيق الطالق، هوجمت، أنا مش زعــالن، ميحقليش 
كرئيس أنى أحمى المجتمع؟ عايزين نحول األطفال دول 
إليه، هل دا مجتمع هيكون فيه استواء وال إحنا رايحين 
لعدمية؟ أنــا بقول دا لكل إنــســان ماشى فــى الشارع 
للشعب المصرى كله وللنواب مؤكداً على ضــرورة بناء 
هوية مصرية تستطيع أن تتفاعل وتتعامل مع الواقع 
وتطوره، موضًحا، اإلشكاليات الموجودة فى كل األديان 
مش قــادرة تصدق إن اللى نزل الدين وخلق هو ربنا.. 

وإن اللى عمل التطور اإلنسانى والعلوم اإلنسانية.. ربنا
ــســان بــيــصــطــدم.. ومــش  ــع: »عــلــشــان كـــده اإلن ــاب وت
قــادر يقول أنا هخلى فهمى للنصوص أحيانا يتوافق 
مع الواقع الجديد اللى إحنا فيه.. إحنا عملنا عزل 
ألنفسنا وبقى الراجل المتدين شكل والمواطن العادى 
شكل تانى، فى حين أن المفروض ال فرق بينهما أبدا، 
بالعكس كل ما هيكون فهمه الدينى مناسب هيكون 
سلوكياته ومــمــارســاتــه مــع نفسه ومجتمعه مناسبة 

وجيدة«.

بين الرئيس والشعب فى مؤتمر الشباب 
رسائل المكاشفة

برغم عدم الرضا عن القرارات االقتصادية القاسية التى دهست قدرة الغالبية على تلبية االحتياجات الضرورية إال أن الثقة فى القدرة على النهوض تبعث األمل فى النفوس

قيام شباب مصر بوضع 
الرتبة الجديدة على كتفى 

القائد العام للقوات المسلحة 
يؤكد الروابط الوجدانية بين 

الشعب والقوات المسلحة
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