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المال السايب داخل مكتبة اإلسكندرية

مصطفى الفقى يعترف بصحة ما نشرته »صوت الماليين« 
حول إقامته فى فندق سيسل على نفقة الدولة

وزارة الهجرة عدد موظفيها 115 
وميزانيتها 600 مليون جنيه

مفاجأة: إسرائيل تشترى خط الغاز المصرى
فى سيناء برعاية أمريكية بـ103مليارات دوالر

300 شركة تستورد 200 ألف طن 
» تقاوى مضروبة« تدمر المحاصيل وصحة المصريين

قرار لوزير األوقاف 
يحرم خزينة الدولة من  

5 مليارات جنيه سنويا

قمة 
التقشف!!

وزارة التعليم العالى »نايمة فى العسل«
مسلسل الشهادات العليا المضروبة .. العرض مستمر

رئيس   الحكومة   يطالب   جهات   رقابية   وأمنية 
بإعداد   تقارير   سرية   عن   أداء   المحافظين

كارتيرون   يرسم  
 خطة   إسقاط  

 الترجى   فى   رادس

خطة  الكنيسى   و   »   شلته «    لتعديل   قانون نقابة 
اإلعالميين للتمكن   من   الترشح   فى   االنتخابات   القادمة

 » مو   صالح   « .. رمز  للقوة  
 الناعمة   المصرية

جومانا   مراد  
 تستعد   الستقبال  

 مولودها   األول

خطة
 وزارة الكهرباء 
للحصول على 

30 مليار جنيه 
من »جيوب « 
الغالبة
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حكاية كريم عبدالعزيز مع »نادى الخيانة الزوجية«

جومانا مراد تستعد الستقبال مولودها األول

يواصل النجم  كريم عبد العزيز تصوير أحــداث 
فيلمة الجديد الذى يحمل اسم »نادى الرجال السرى«، 
والتى تشاركة البطولة فية كل من غادة عادل والفنانة 
ــتــى تجسد شخصية  الــســوريــة نــســريــن طــافــش، وال
الــزوجــة الثانية للفنان كريم عبد العزيز، »أدهـــم«، 
التى يتزوجها خالل أحداث العمل على زوجته األولى 

الممثلة المصرية  غادة عادل .
ــول شخصية طبيب  وتــــدور أحــــداث الــعــمــل حـ
األسنان الــذى يقع فى العديد من الخالفات بينه 
وبين زوجــتــه فــى إطــار كوميدى ليلجأ بالتظاهر 

بالوفاة ويدخل المشرحة ليتم تشريح جثته، ويقرر 
بعدها كريم أن ينشئ نادًيا سرًيا للرجال يقررون 
فيه كيف يخونون زوجــاتــهــم.. ويعد فيلم »نــادى 
ــى  ــســرى«، التجربة السينمائية األول الــرجــال ال
لنسرين طــافــش فــى مــصــر، بعد مشاركتها فى 
تجربة تليفزيونية وحيدة، خالل مسلسل »ألف ليلة 
وليلة«، والفيلم بطولة كريم عبد العزيز، وغادة 
عادل، وماجد الكدوانى، وبيومى فؤاد، وعدد من 
ضيوف الشرف، وهو من تأليف أيمن وتار، وإخراج 

خالد الحلفاوى، ومقرر عرضه فى عام 2019.

تستعد الفنانة السورية جومانا مراد، الستقبال 
مــولــودهــا األول.. وكشفت جــومــانــا عــن جنس 

ــر، وأعــلــنــت أنها  مــولــودهــا، وهــو مــولــود ذكـ
ســتــزوجــه البــنــة الفنانة الــســوريــة كندة 
عــلــوش، مــن زوجــهــا الــفــنــان المصرى 

عمرو يوسف.
ــورة  ــا مـــــــراد، نـــشـــرت صــ ــانـ ــومـ جـ
عــبــر صــفــحــتــهــا الــشــخــصــيــة بــمــوقــع 
»إنــســتــجــرام«، وعلقت عليها  قائلة: 

»الحمد لله الذى بفضله ونعمته تتم 
الــصــالــحــات.. اللهم اجعله مسلما 
ــًرا عابًدا صالًحا واجعله تقًيا  ذاك

ذكًيا وسليًما معاًفا«.
ويــعــد هـــذا هــو الــمــولــود األول 
لــجــومــانــا مــن زوجــهــا المحامى 
ــع بــســيــســو، الـــذى  ــي ــى رب ــ ــ األردن

تزوجته فى عام 2013.
 الفنانة السورية تزوجت ثالث مــرات، األولى 
كانت من المخرج نجدت أنــزور، ثم انفصال بعد 
زواج دام ثالث سنوات، بعد ذلك ارتبطت برجل 
أعمال سورى وانتهت العالقة بالطالق أيًضا 
من دون أوالد، وزوجها الثالث هو المحامى 

ربيع بسيسو.
يذكر أن آخــر األعــمــال التى شاركت فيها 
ــة الــحــب«،  ــدرسـ ــان مــســلــســل »مـ ــ ــا ك ــان جــوم
وشاركها فيه عدد كبير من النجوم من مختلف 
الـــدول العربية منهم صــفــاء سلطان، 
وأمير كرارة، وخالد الصاوى، وبولنت 
إينال، كما شــارك فيه للمرة األولى 
النجم التركى مراد يلدريم، والعمل 
من تأليف هانى سرحان، وإخراج 

صفوان نعمو.

مقابل   إرساء   مناقصات

تقرير التموين كشف المستور

فضيحة ..  إعالمية   زوجة   مسئول   كبير  
 بالكهرباء   تتقاضى    100   ألف   جنيه   مكافأة  

 شهرية   من   شركة   مقاوالت   كبرى

أسرار وكواليس إقالة 
رئيس نظافة الجيزة

خالد عزمى يتسلم مهام عمله سفيرًا لمصر فى تل أبيب قريبـًا
قـــدم خــالــد مــحــمــود عــزمــى، أوراق 
ــة  ــخــارجــي ــى وزارة ال ــ اعـــتـــمـــاده إلـ
اإلســرائــيــلــيــة، ســفــيــًرا لمصر فــى تل 
أبيب  تمهيًدا لتقديمها إلــى الرئيس 
اإلســرائــيــلــى رؤوفــيــن ريفلينى، خلًفا 
للسفير حازم خيرت الذى »أُحيل إلى 
الــتــقــاعــد، وغـــادر تــل أبــيــب قبل عدة 

أشهر«.
ــى الــســفــيــر  ــزمـ ــون عـ ــكـ ــوف يـ ــ  وســ
المصرى السابع لــدى إسرائيل منذ 

التوقيع على معاهدة السالم.
وكانت وزارة الخارجية اإلسرائيلية 
قد أعلنت الثالثاء الماضى، مصادقة 
لــجــنــة الــتــعــيــيــنــات فــيــهــا عــلــى تعيين 
أمــيــرة أورون، سفيرة إلســرائــيــل فى 
 مصر خلًفا للسفير الــحــالــى دافيد 

جوفرين.
ومنذ التوقيع على معاهدة السالم 
المصرية - اإلســرائــيــلــيــة، تــم تعيين 

11 سفيًرا إسرائيلًيا فى مصر، ولكن 
ــدة تــتــولــى هــذا  أورون هـــى أول ســي

المنصب.
وقالت وزارة الخارجية اإلسرائيلية 
على موقع إلكترونى تابع لها، إن أورون 
هى ثانى امرأة إسرائيلية تعمل سفيرة 
لبلد عربى بعد عينات شالين، التى 

كانت سفيرة لدى األردن.
وأضـــافـــت: »تــعــتــبــر أمـــيـــرة أورون 
دبلوماسية لها تجربة طويلة، وبدأت 
العمل فــى وزارة الخارجية منذ 27 
عــاًمــا، وعملت سابًقافى السفارات 
اإلسرائيلية فى تركيا ومصر، وكذلك 
مديرة قسم اإلعــالم العربى ومديرة 

قسم مصر فى الوزارة«.
وتابعت وزارة الخارجية اإلسرائيلية 
إن أورون درســــــت »الـــــدراســـــات 
اإلسالمية والشرق أوسطية وتتحدث 

العربية«.

تطبيق إلكترونى لحل مشاكل 
»الزبالة« بالمحافظات

فضيحة   كشفت   عنها   مصادر   حكومية   لـــ »صــوت   الماليين   «  داخــل   إحــدى  
 شركات   المقاوالت   الكبرى   التابعة   للقطاع   العام  ،   أكــدت   أن   الشئون   المالية  
 واإلدارية   للشركة   خصصت   مبلًغا   مالًيا   على   سبيل   بند   المكافأة   للمتعاونين   من  
 خارج   الشركة  ،   يقدر   بـ100  ألف   جنيه   شهرًيا   إلعالمية   معروفة  ،   مقابل   قيامها  
 بالتوسط   بين   الشركة   وإحدى   شركات   الكهرباء   إلرساء   المناقصات   وعمليات  
 الحفر   والصيانة   وكــل   الخدمات   لشركة   المقاوالت   وهــو   ما   يحقق   مكاسب  

 وأرباًحا   مالية   تتجاوز   المليار   جنيه   سنوًيا .  
وأضافت   المصادر   أن   اإلعالمية   هى   زوجة   مسئول   كبير   فى   شركة   الكهرباء  
 وتقوم   بدورها   عن   طريق   زوجها   بكشف   مستور   مظاريف   المناقصات  ،   حيث   يتم   
 تسريب   المبالغ   المالية   المقدمة   من   الشركات   المنافسة   وبالتالى   تفوز   شركة  
 المقاوالت   المعنية   بترسية   المناقصات   عليها  ،   فضالً   عن   تسهيل   إجــراءات  
 حصول   شركة   المقاوالت   على   المقابل   المادى   لما   تقم   به   من   أعمال   فى   وقت  
 قياسى   وسريع  ،   السيما   أن   السنوات   األخــيــرة   تعانى   الشركات   الخاصة   أو  
 شركات   قطاع   األعمال   العام   أو   العام   من   ظاهرة   تأخر   تسوية   مستحقاتها   من  

 المؤسسات   الحكومية   التى   تتعامل   معها .    
وأضافت   المصادر   فى   مفاجأة   أخرى   أن   اإلعالمية   المعروفة   تتمتع   بكافة  
 المزايا   التى   يحصل   عليها   موظفو   الشركة  ،   من   االشتراك   المخفض   للعضوية  
 العاملة   بالنادى   الشهير   التابع   لشركة المقاوالت   والتى   وصلت   قيمتها   طبقا  
 ألحدث   سعر   85   ألف   جنيه  ،   كما   تحصل   على   مزايا   عالجها   وكل   أفراد   أسرتها  
 بالمركز   الطبى   الشهير   لهذه   الشركة   مجانا  ،   وكذلك   االشتراك   فى   المصايف  
 ورحــالت   أداء   فريضة   الحج   ومناسك   العمرة   بأسعار   مخفضة   وبالتقسيط ،   

 وذلك   بموجب   قرار   رسمى   من   مجلس   إدارة   الشركة. 

أخــيــًرا استجاب الــلــواء محمود شــعــراوى وزيــر التنمية المحلية لعشرات 
الشكاوى التى تقدم بها موظفو هيئة نظافة الجيزة، ضد يحى فايد رئيس 

الهيئة وقرر إقالته نهاية األسبوع الماضى.
ولجأ موظفو الهيئة إلى الوزير بعد أن فقدوا األمل فى اللواء أحمد راشد، 

محافظ الجيزة الذين بح صوتهم عنده دون تحريك أى ساكن لشكاويهم.
»صوت الماليين« تنفرد بكشف األسرار الحقيقية التى كانت وراء اإلطاحة 
برئيس هيئة النظافة يحيى فايد، أحد رجاالت الحزب الوطنى المنحل، وأحد 
المتربعين على كرسى  رئاسة الهيئة منذ سنوات طويلة، وأهم هذه األسرار 
تقرير جاء بالمصادفة وأعدته لجنة تفتيش من وزارة التموين على  وقود 
سيارات هيئة النظافة، وهــو تفتيش دورى روتينى تقوم به لجان من وزارة 
التموين على الــوزارات والجهات الحكومية، فتم اكتشاف أن عينة السوالر 
الذى يتم تموين به سيارات الهيئة فى كل أحياء المحافظة  مغشوشة بالماء، 
فكثفت اللجنة من تفتيشها وتنقلت إلى أكثر من حى لسحب عينات السوالر 
منها فاكتشفت أن السوالر مغشوش بنسبة التقل عن 40 % مياه، وهو ما يؤثر 
بالطبع على موتور السيارات ويهلك المحركات، فى الوقت الــذى يتحصل 
فيه المستفيد من هذا الغش على ماليين الجنيهات حيث إن سيارات الهيئة 
تستهلك كمية كبيرة تبلغ أكثر من 3 أطنان سوالر سنوًيا، وبالتالى فإن الغش 
يحقق لمرتكبى الجريمة ماليين الجنيهات، وفــى الجهة 
األخــرى يحقق خسائر بالماليين على الدولة ألنه 
ــة الــمــحــركــات بــاألعــطــال  يتسبب فــى إصــاب

الخطيرة وهالكها.
وقالت المصادر إن اللجان منذ ثالثة 
أشــهــر وهــى تــقــوم بعمليات التحقيق 
للوصول إلى كل المتورطين فى هذا 
ــراف على  ــتـ ــى أن تــم االعـ ــغــش إلـ ال
رئيس الهيئة بأنه تم تبليغه بمذكرات 
مــن قبل سائقى الــســيــارات بتعرض 
الــســيــارات لألعطال المستمرة وأن 
الــمــواتــيــر يــحــدث لــهــا »تــقــطــيــع« عند 
عملية السحب، ولكنه لم يحرك ساكًنا، 
ألنه بحسب المصادر كان على علم بعملية 
الغش التى تتم من الشركة المتعهدة بتموين 

السيارات بالوقود من محطات التموين.
المثير أن المخالفات لم تقف فقط على غش سوالر 
أسطول سيارات  الهيئة بالماء، ولكن تجاوز ذلك بالتالعب بضرب فواتير 
توريد قطع الغيار لمعدات الهيئة الثقيلة والعادية، وتحصيل الفارق وعدم 

دخوله خيزنة الدولة وإهدار مئات اآلالف من الجنيهات.
وأضافت المصادر أن وزراة التموين أرسلت خطابًا بنتائج تحقيقات لجان 
التفتيش على وقــود السيارات  بتورط رئيس الهيئة وآخرين معه، فى غش 
الوقود، مما جعل الوزير يشكل لجنة من التفتيش والمتابعة بالوزارة بالتنسيق 
مع تفتيش المحافظة، وقاموا بعمليات مراجعة وجرد لقطع غيار المعدات 
والسيارات وأوامــر الصيانة وثبت وجود مخالفات وتالعب كبير وجسيم فى 
الفواتير وقطع الغيار التى تم شراؤها دون المواصفات المطلوبة، لالستفادة 
مــن الــفــارق المالى بين القطع السليمة واألصلية والقطع المغشوشة أو 

المقلدة. 
وبمجرد أن عرض التقرير النهائى على الوزير قرر إقالته مباشرة، خاصة 
أن فى نفس توقيت تكليفه لجان التفتيش، فقد كلف  لجنة أخرى لتقييم أداء 
منظومة النظافة  بالمحافظة، وكانت النتيجة مخزية وأسوأ مما يتوقعه رئيس 
الهيئة نفسه، حيث ثبت تورطه بإهمال جمع القمامة من المنبع، وترك أكوام 
القمامة تتراكم باألطنان فى الشوارع، كما ترك األكوام مرتًعا للنباشين، دون 

ردعهم ألنهم يلقون بالقمامة فى الشوارع بعد مرور سيارات النظافة.
يذكرأن من أهم الشكاوى التى تقدم بها الموظفون ضد يحيى فايد رئيس 
الهيئة الُمقال، اعتباره من الفلول وانتمائه للحزب الوطنى المنحل، وإحالته من 
قبل للنيابة فى مخالفات مالية وإدارية ومحاكمته تأديبًيا 3 مرات،  كان آخرها 
صدور حكم ضده فى 19 أبريل 2017، وعلى أثرها تم اقتطاع 15 يوًما من 

راتبه جزاء له، وذلك بناء على قرار المحكمة التأديبية لمستوى اإلدارة العليا.
ــرارًا الخميس الماضى بتعيين  وكــان اللواء محمود شعراوى قد أصــدر ق

شفيق جالل  رئيسا لهئية النظافة بالجيزة خلفا ليحيى فايد.

ــة الــمــحــلــيــة  ــمــي ــن ــت ــهــى وزارة ال ــن ت
اســتــعــداداتــهــا النهائية لــإعــالن عن 
مسابقة أجــمــل حــى لتحفيز مختلف 
ــاء عــلــى الــتــنــافــس لتقديم أفضل  األحــي
خدمة لقاطنيها والحفاظ على المظهر 
الحضارى لألحياء، مع منح حوافز مالية 

لألحياء الفائزة.
ــم إطـــالق حمالت  وفـــى هـــذا الــســيــاق ت
توعية ومــبــادرات مجتمعية لحث الجمهور 
ــى نــحــو االهــتــمــام  ــجــاب ــوك اإلي عــلــى الــســل
بالنظافة والــحــفــاظ على البيئة، وضمان 
المشاركة المجتمعية فى دعم هذه المنظومة 

الحيوية.
وفى هذا الصدد، أكدت د. ياسمين وزيرة 
البيئة أنه فيما يخص وحدات التدخل السريع 
التى تم تشكيلها فى عــدد من المحافظات، 
فإنه يتم اآلن اختيار عدد من المراقبين، الذين 
سيتم تدريبهم لمتابعة أعمال النظافة فى كل 
محافظة، من خــالل »تطبيق إلكترونى« على 
الهواتف المحمولة، يتم التواصل من خالله مع 
المواطنين بشأن هــذه المنظومة، كما يجرى 
حالًيا التخلص من عدد من المقالب العشوائية 

فى محافظات مختلفة.

اإلعالن عن  مسابقة أجمل حى قريبـًا

مكتب األمين العام، إن الجامعة العربية تواجه أزمة 
مالية طاحنة لكنها لن تغلق أبوابها، وكشف عن أن 
نسبة ســداد الحصص تبلغ 47% فقط، بما يعنى أقل 
من نصف الميزانية المقررة سنوًيا وهــى 60 مليون 
دوالر، بينما ميزانية االتحاد األفريقى تبلغ 300 مليون 
دوالر »أى 5 أمــثــال ميزانية الــجــامــعــة« وتــلــتــزم دول 

 االتحاد األفريقى بالدفع تجنًبا ألى تبعات أو إجراءات
ضدها.

وكشف حسام زكى فى تصريحات له أن بعض الدول 
ترهن التزامها وســداد حصتها بمطالب خاصة بها، 
خاصة الحصول على مناصب بجهاز األمانة العامة أو 

لها رؤية معينة تجاه اإلصالح وإعادة الهيكلة.

نسبة سداد الحصص تبلغ 47% فقط

األزمات المالية تحاصر 
جامعة الدول العربية

رشاوى جنسية مقابل القيد فى جداول المشتغلين بنقابة المحامين فى الشرقية
تــزايــدت الشكاوى داخــل إحــدى النقابات 
الفرعية بمحافظة الشرقية بسبب تجاوزات 
محامى كبير والذى وصفه كثير من المحامين 
بـ»المراهق« وطالبوا بضرورة محاسبته لكن 
العقبة الوحيدة أمامهم، عــدم ثبوت التهم 

والتجاوزات عليه.
كثير من المحامين تقدموا بشكاوى لنقيب 
محامى الشرقية يتهمون فيها العضو بارتكاب 
مخالفات وطلب رشـــاوى  مالية من البعض 
ــاوى جنسية مــن مــحــامــيــات مــن أجــل  ــ ورشـ
قيدهن فــى جـــدول المشتغلين، فــضــاًل عن 
صدور قــرارات فردية دون الرجوع للمجلس 

المنتخب.
المثير أن محامى الشرقية اكتشفوا أن 
األمر لم يقتصر على هذا العضو فقط وانما 
اكتشفوا أن مخالفاته تتم بعلم مــن بعض 
أعــضــاء المجلس المتواطئين معه لتحقيق 
ــه يمتلك أحد  مصالح شخصية، أهمها أن
ــه، ويقوم   المصانع والمسجل بــاســم زوجــت
بإهداء أعضاء المجلس ما يلزمهم من هدايا 

فــى المناسبات المختلفة، ولــذلــك وصفهم 
الشاكون والمتضررون بأن  »عينهم مكسورة«.

ــل نــقــابــة المحامين   وكــشــف مــصــدر داخــ
بالشرقية أن األسبوع الماضى شهد واقعة 
مثيرة بعد أن طلب نفس العضو رشوة جنسية 
من محامية من غير المشتغالت ترغب فى 
تجديد القيد بــجــدول المشتغلين  فعرض 
ــراءات  عليها طلبه مقابل تسهيل إنــهــاء إجـ
قيدها بجدول المشتغلين وحاولت المحامية 
أن تستدرجه حتى يتم قيدها لكن محاولتها 
لم تفلح معه إال بعد أن تحقق رغبته وتقبل 

بمساومته.
ــة  لــديــهــا  ــمــحــامــي ــد الــمــصــدر أن ال ــ وأكـ
تسجيالت تليفونية  بها بعض العبارات التى 
تحتوى على تلميحات بــالــرشــوة الجنسية، 
وأنــهــا تخشى مــن الفضيحة وإثـــارة البلبلة 
حــول اسمها وسمعتها خــاصــة أنــهــا تنتمى 
لعائلة  كبيرة  بالشرقية، وال تريد اإلفصاح 
عن الواقعة خشية أن  تحرمها العائلة من 

ممارسة المهنة إذا افتضح أمرها.

فايد

عزمى

كريم

جومانا

ياسمين
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 فجرنا القضية فى
4 يوليو الماضى 

والفقى هددنا بتقديم 
بالغ للنائب العام 

- آلو:
- أيوه

- أستاذ محمد طرابيه؟!
- أيوه يا أفندم.

- مين حضرتك؟
- أنا اللى إنت كاتب عنه ومبهدله وبتهاجمه بدون 

سبب، نتقابل عند النائب العام وبكرة وال بعده هايجيلك 
استدعاء من مكتب النائب العام.

- فرصة نشوفك يا أفندم.
كان هذا هو نص الحوار التليفونى الذى دار بين العبد هلل 

كاتب هذه السطور مع الدكتور مصطفى الفقى مدير 

مكتبة اإلسكندرية، والذى أنهى المكالمة سريعـًا نظرًا 
ألنه كان يتكلم من دولة اليونان ويعلم أن أسعار المكالمات 

مرتفعة!!
 هذا الحوار جاء فى أعقاب انفرادى فى نفس هذا المكان 

يوم 4 يوليو 2018 بتفجير قضية إقامة مصطفى الفقى 
فى فندق سيسيل التاريخى العريق باإلسكندرية على نفقة 
مكتبة اإلسكندرية وهى الواقعة التى قلت فى مقالى الذى 
نشر بعنوان »هنا يقيم مصطفى الفقى على نفقة الدولة« 
إنها تشبه إلى حد كبير الواقعة التى أقيل بسببها د. خالد 

حنفى من منصبه كوزير للتموين فى أعقاب الكشف عن 
إقامته فى فندق سميراميس على نفقة الدولة. 

« حول إقامته على نفقة الدولة فى فندق سيسل مصطفى الفقى يعترف بصحة ما نشرته »

المال السايب داخل مكتبة اإلسكندرية

وفى هذا المقال كشفت أن الدكتور مصطفى الفقى 
مدير مكتبة اإلسكندرية يقيم منذ تسلم مهام منصبه 
فى أول يونيو 2017 فى فندق شتايجنبرجر سيسيل 
باإلسكندرية، وقد جاء ذلك بناء على طلبه الشخصى، 
حيث تم اختيار الغرفة التاريخية التى كان يقيم فيها 
عميد األدب العربى الدكتور طه حسين، وهى موجودة 
فــى الـــدور الــثــالــث وتــطــل على البحر مــن النافذتين، 
وكشفت أن هذا الفندق أقيم فى عام 1929 وكــان أول 
مــاكــه الــثــرى األلــمــانــى »ألــبــرت متزجر« الـــذى أسماه 
»ســيــســيــل« تيمنا بــاســم ابـــن لـــه، وصــمــمــه المعمارى 

ــبـــى  ــيـ ــى »جـــوسـ ــ ــالـ ــ ــطـ ــ اإليـ
ــا« على  ــ ــوري ــ ألـــيـــســـانـــدرو ل
ــذى  الــطــراز الــفــلــورنــســى ال
ــتــكــون  يــمــيــز الـــمـــديـــنـــة، وي
الــفــنــدق مــن خمسة طوابق 
وبه 85 حجرة وثاثة أجنحة 
و2 مطعم و2 بــار و4 غرف 

اجتماعات. 
وهـــنـــا أشـــيـــر إلــــى أنــنــى 
ــوى – كــمــا قــال  ــت ــم أكـــن أن ل
الــرئــيــس الــســابــق حسنى 
مــبــارك فــى أحـــد خطاباته 
ــل الــتــنــحــى –  ــب األخـــيـــرة ق
ــرى لــهــذا  ــ ــرة أخـ ــ الـــعـــودة م
الــمــوضــوع، ليس خــوًفــا من 
تــهــديــدات مصطفى الفقى 
فى اتصاله بى ألنه أول من 
يعلم أن مثل هذه التهديدات 
ال تجدى معى نفًعا وال تهز 
شعرة فى رأسى ألننى واثق 

تمام الثقة فى كل كلمة كتبتها فى هذا الشأن والدليل أنه 
لم يقم بتقديم باغ للنائب العام رغم مرور أكثر من أربعة 
أشهر على نشر تفاصيل القضية التى أثارت الجدل فى 
كل مواقع التواصل االجتماعى والصحف خال األسابيع 
الماضية والتى لم يقم أى منها بــاإلشــارة إلــى أن هذا 

السبق الصحفى ينسب لنا.
وقد قررت العودة للكتابة فى هذه القضية نظًرا لوجود 
الكثير من المعلومات والجوانب المثيرة المتعلقة بهذا 
الشأن والتى كانت مثار حديث الكثيرين طــوال الفترة 

الماضية.
حيث تـــداول الكثير مــن رواد »الــســوشــيــال ميديا« 
منشورات تزعم أن مكتبة اإلسكندرية تتحمل مبلغ 200 
ألف جنيه شهرًيا مقابل إقامة الفقى فى فندق سيسيل 
باإلسكندرية وهــو بالطبع رقــم مبالغ فيه، وقــد نشرت 
فى مقالى السابق األسعار الحقيقية لإلقامة بالفتدق 

التاريخى.
لكن الشىء الذى توقفت أمامه خال الفترة الماضية 
هــو إقـــرار مصطفى الفقى بأنه يقيم بالفعل فــى هذا 
الفندق على نفقة مكتبة اإلسكندرية وهــو األمــر الذى 
يــؤكــد مصداقيتنا ومهنيتنا الــتــى يعرفها عنا الــقــراء 

األفاضل منذ سنوات طويلة وحتى اآلن.
حيث قــال الفقى فى حــواره مع الزميل طارق 
ــوم« عـــدد 3  ــيـ ــن فـــى جـــريـــدة »الــمــصــرى الـ ــي أم
أغسطس 2018 – الحظ أن الحوار كان بعد ما 

نشرناه بشهر كامل – عند ســؤالــه: مــاذا عــن أزمــة 
إقامتك فى أحــد الفنادق الكبرى باإلسكندرية، تصل 
الليلة فى الغرفة لنحو 3500 جنيه ؟: »أرجو من الذى 
يقول هذا، أن يأتى ويرى الغرفة التى أجلس فيها فى 
فندق »سيسيل« القديم، وهى غرفة 3 مترات فى 3 
مترات، وأدفع من جيبى الحر كل ليلة أقوم بها، بمبلغ 

أقــل من هــذا بكثير، والمكتبة ال تتحمل 
عبء أى شىء.

الغريب أن هذا االعتراف يتناقض 
مــع مــا قــالــه الفقى فــى تصريحاته 

لجريدة التحرير بتاريخ 15 أكتوبر 
2018  أنــه »يقيم بفندق سيسيل نظير 

مبلغ 15 ألف جنيه شهرًيا يدفعهم من حسابه 
الشخصى«، نافًيا دفع المكتبة تكاليف إقامته 
بالفندق.. وشــدد مدير مكتبة اإلسكندرية، 

على أن كل ما يتردد عن إقامته بفندق 
ــى نفقة  ســوفــيــتــيــل ســيــســيــل عــل

الدولة، مجرد »أكاذيب«.
الــغــريــب أنـــه فــى التصريحات 
المشار إليها قــال الفقى مــرة إن 

الغرفة مساحتها  متر فــى متر وفــى مــرة أخـــرى قال 
مساحتها ثاثة مترات فى ثاثة مترات، إال أن الفقى 
نسى ما كتبه هو بنفسه فى مقاله بمجلة »7 أيام« بعنوان 
»حجرة طه حسين« والمنشور بتاريخ 11 يناير 2018: 
»قررت االتجاه نحو أعرق فنادق العاصمة وهو »سيسيل« 
الــذى تــديــره حالًيا شــركــةٌ ألمانيةٌ، ويقع فــى »محطة 
الرمل« ُمطاً على البحر، وبالفعل ذهبُت إلى الفندق 
والتقيُت مديره الذى قال لى: »إننا سوف نعطيك واحدًة 
من أعــِزّ الحجرات لدينا، وهى الُمسماة باسم )عميد 
األدب العربى(؛ ألن الدكتور )طه حسين( كان ُمتعوًدا على 
اإلقامة فيها كلما جاء إلى اإلسكندرية«، ورحبُت بذلك 
ترحيًبا شديًدا، وأضــاف مدير الفندق: »الحجرة على 
ناصية وترى البحر من جانبين، وقد كان د. طه حسين 

رفتين مستمتًعا بهوائه وجماله«. يتأمل البحر من الُشّ
ولعل أبلغ رد مــا زعمه الفقى أنــه يقيم على نفقته 

الشخصية، هو كام الفقى نفسه فى تصريحاته للزميلة 
شهيرة الــنــجــار فــى جــريــدة »الــفــجــر« عــدد 26 أكتوبر 
2018، حيث قالت شهيرة حرفًيا: سألت الدكتور الفقى 
وأنا فى مكتبه أمام جمع غفير: أين تقيم؟ فقال: فندق 
سيسل، وأنــا أفضله ألنه قريب من المكتبة، وكذلك به 
عبق التاريخ، والناس عملوا فى الفندق واجب، أعطونى 
الحجرة التى كــان ينزل فيها طه حسين عميد األدب 
العربى، وقــررت الــنــزول فى سيسيل قبل عــام ونصف 
الــعــام، والمكتبة تدفع شهرًيا 15 ألــف جنيه للفندق. 
ــاف الفقى: إن إدارة فــنــدق سيسيل نــشــرت عبر  وأضـ
صفحتها عــرض األسعار بين المكتبة وبينهم، والرقم 
الذى يتم احتسابه إلقامتى، 
وهو 15 ألف جنيه، ثم 
أكد أن راتبه أربعون 
ألــف جنيه، متساويا 

فى ذلك مع 12 شخًصا من المساعدين بالمكتبة، مثل 
هدى الميقاتى، نائب مدير المكتبة، وخالد عزب، رئيس 
قطاع المشروعات، وطارق يس رئيس القطاع الهندسى، 

ومحمد الشيحى رئيس قطاع الشئون المالية، وآخرين.
وفى هذا السياق نشير إلى ما كررته شهيرة النجار فى 
عدد جريدة »الفجر« الصادر هذا األسبوع حرفيا وفى 
الصفحة العاشرة »العدد 691 بتاريخ 1 نوفمبر 2011«: 
»المكتبة تعطينى بــدل إقامة مالًيا وأنــا منها للفندق، 
يبقى من جيبى الخاص، وبعدين أنا أكبر من كده  ونقفل 

الموضوع كاماً«.
وهنا نشير أيضا إلى البيان الرسمى الــذى أصدرته 
مكتبة اإلسكندرية يــوم 18 أكتوبر 2018 وقــالــت فيه 
حرفًيا: »إن الدكتور مصطفى الفقى مدير المكتبة حينما 
يتواجد فــى اإلسكندرية فإنه يقيم فــى غرفة بفندق 
»سيسيل« يحصل فيها على 

سعر خاص مقداره 500 جنيه فى اليوم، وذلك من الجزء 
المقرر له كبدل سكن«.

وبعد أن استعرضنا الوقائع السابقة نوجه عددا من 
الــتــســاؤالت للدكتور مصطفى الفقى - الــذى نكن له 
كل تقدير واحترام - وكذلك للعديد من الجهات العليا 
والرقابية ونتمنى أن تكون هناك إجابات شافية ووافية 

عليها:
كيف تعترف أن المكتبة هى التى تقوم بدفع مبلغ الـ15 
ألف جنيه قيمة إقامتك الشهرية فى فنددق سيسيل وفى 
نفس الوقت تزعم أنك تدفع 
مــقــابــل إقــامــتــك مــن جيبك 
الخاص؟ وما قيمة البدالت 
األخــرى التى تحصل عليها 
ـــ12 شخًصا الذين  أنــت والـ
كشفت أنـــت بنفسك أنهم 
يــتــقــاضــون الــمــبــلــغ الــمــقــرر 
للحد األقصى لألجور؟ وما 
طبيعة المهام التى يقومون 
بها للحصول على كــل هذه 
المبالغ من المال العام حيث 
إن الــمــوازنــة العامة للدولة 
تخصص للمكتبة أكــثــر من 
300 مــلــيــون جنيه ســنــوًيــا؟ 
وكيف يتم التصرف فى مبلغ 
الــــ100 مليون جنيه والتى 
ذكرت أنت بنفسك أنه قيمة 
الفوائد التى تحصل عليها 
المكتبة سنوًيا مقابل وديعة 
الـ140 مليون دوالر المودعة 
باسم المكتبة منذ عهد الرئيس السابق حسنى مبارك؟ 
وما قيمة التبرعات والهبات التى تحصل عليها المكتبة 
سنويا من جهات وشخصيات مصرية وعربية ودولية؟ 
وكيف يتم إنــفــاق هــذه التبرعات التى تقدر بعشرات 
المايين ســنــوًيــا؟ وهــل هناك رقــابــة فعلية مــن جانب 
الجهات السيادية والرقابية على هذه األموال الطائلة.. 
وما حقيقة المبالغ الكبيرة التى يتم دفعها لعدد ليس 

بالقليل من األشخاص تحت ستار »المستشارين«؟
ولماذا ال يتم تشكيل لجنة لتقصى الحقائق حول كل 
ما يتعلق بالشئون المالية للمكتبة لكشف الحقائق للرأى 

العام أسوة بما تم مؤخًرا مع مستشفى 57357؟
وبــمــاذا سترد قــيــادات المكتبة على المفاجأة التى 
كشفتها الزميلة شهيرة النجار هذا األسبوع فى جريدة 
الفجر، والخاصة بقيام مكتبة اإلسكندرية بمجاملة 
ــراج مــديــر مكتبة اإلســكــنــدريــة  الــدكــتــور إســمــاعــيــل سـ
السابق، حيث تم توقيع عقد إيجار شقة رقم 6 بالطابق 
األول علوى، فى العقار رقم 13 شارع عبد الحميد بدوى 
باألزاريطة، ومكونة من ست غرف وريسبشن وحمامين 
ومطبح، بغرض تأجيرها لمقر إدارى من قبل مكتبة 
اإلسكندرية للدكتور إسماعيل سراج الدين، كمكتب له، 

تحت اسم »المدير المؤسس«.
ــام ســـراج الــديــن قبل خــروجــه مــن المكتبة  ــد ق وق
بشهرين تقريبا أبرم فى أبريل عام 2017 عقدا إليجار 
تلك الشقة مــن الــســيــدة »م. إ. ف. و. ت«، 
المقيمة بلوران، لمدة ثاث سنوات، تبدأ من 
أبريل 2017 وتنتهى فى 31 مــارس 2020، 
غير قابلة للتجديد، إال بموجب عقد واتفاق 
ــجــار الــشــهــرى 13 ألف  جــديــد، وقيمة اإلي
جنيه، يتم دفع كل ستة أشهر منها دفعة واحدة 
مقدما ويتم احتساب زيادة فى القيمة اإليجارية 

كل ستة أشهر بنسبة 10%؟ 
ــى جانب تكفل مكتبة اإلسكندرية  وإل
بدفع اإليجار الشهرى، تقوم أيضا بتحمل 
قيمة فــواتــيــر الــكــهــربــاء والــمــيــاه والــغــاز 
ــال الــحــراســة بــالــعــقــار والــنــظــافــة،  وأعــم
حتى يكون مقًرا للدكتور إسماعيل سراج 
الــديــن بعد خــروجــه مــن المكتبة تحت بند 
المدير المؤسس إلــى جانب تكبد المكتبة تجهيز 
الشقة وتحويلها إلــى مكتب بإجمالى 480 ألف 
جنيه، وبتعليمات مــبــاشــرة مــن ســـراج الــديــن، 
وقت وجوده رئيًسا للمكتبة، والمفاجأة 
التى تــم الكشف عنها أن الرئيس 
الــمــؤســس للمكتبة وأول رئيس 
لها هو الدكتور محسن زهران 

وليس إسماعيل سراج الدين.

باألسماء: 
13 شخصـًا 

يتقاضون 
راتبـًا شهريـًا 

40 ألف جنيه 
بخالف الحوافز 

والبدالت 

بيان رسمى للمكتبة: 
الفقى يقيم فى فندق 
سيسل ويحصل على 

سعر خاص مقداره 
500 جنيه فى اليوم 

وذلك من الجزء 
المقرر له كبدل سكن

مدير المكتبة قال لـ»المصرى اليوم«: أدفع ثمن إقامتى من جيبى الحر كل ليلة ثم اعترف لـ»الفجر«: »المكتبة تدفع شهريـًا 15 ألف جنيه للفندق«

تساؤالت فى انتظار اإلجابة عنها:
ما قيمة البدالت التى تحصل عليها قيادات المكتبة؟ وما طبيعة المهام التى يقومون بها للحصول على كل هذه المبالغ من المال العام؟

كيف يتم التصرف فى مبلغ الـ100 مليون جنيه قيمة الفوائد التى تحصل عليها المكتبة سنويًامقابل وديعة الـ140 مليون دوالر المودعة باسم المكتبة منذ عهد مبارك؟ 

ما حقيقة المبالغ الكبيرة التى يتم دفعها لعدد ليس بالقليل من األشخاص تحت ستار »المستشارين«؟

لماذا ال يتم تشكيل لجنة لتقصى الحقائق حول كل ما يتعلق بالشئون المالية للمكتبة لكشف الحقائق للرأى العام أسوة بما تم مؤخرًا مع مستشفى 57357؟

ما قيمة التبرعات والهبات التى تحصل عليها المكتبة سنويـًا من جهات وشخصيات مصرية وعربية ودولية؟ وكيف يتم إنفاقها؟

هل هناك رقابة فعلية من جانب الجهات السيادية والرقابية على هذه األموال الطائلة؟

محمد طرابيه يكتب:

جريدة 
الفجر
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جداول زمنية لمقابالت الرئيس السيسى مع المحافظين

رئيس الحكومة يطالب جهات رقابية وأمنية 
بإعداد تقارير سرية عن أداء المحافظين

»مدبولى« يكلف مديرة مكتبه بالتواصل مع الوزراء إلنهاء 
جميع الموافقات الخاصة بالمشروعات االستثمارية

ــى  رئــيــس  ــولـ ــدبـ ــف د. مــصــطــفــى مـ ــل ك
ــدة  الــــوزراء  مــديــرة مكتبه المهندسة ران
الــشــامــى بــالــتــواصــل مــع جميع الــــوزارات 
المعنية باالستثمار بهدف سرعة تجهيز 
جميع الموافقات الخاصة  بالمشروعات 
االستثمارية المختلفة من جانب الوزارات، 
وخاصة المشروعات االنتاجية، للتأكيد 
على حــرص الــدولــة على تقديم مختلف 
التيسيرات للمستثمرين، سعيا لزيادة حجم 
استثماراتهم فــى مــصــر، وبــمــا يمكن من 
تحقيق معدالت نمو مرتفعة خالل الفترة 

القادمة.
ــس الــحــكــومــة  ــي وتــنــفــيــذا لــتــعــلــيــمــات رئ
قامت رانــدة بمخاطبة الـــوزارات المعنية  
التى لديها مــشــروعــات استثمارية سيتم 
ــتـــرة بــســرعــة  ــفـ ــذه الـ ــ ــالل هـ ــ طـــرحـــهـــا خـ
ــوزراء خــالل  ــ ــ ــى مــجــلــس ال ــا إلـ ــه إرســال

األيـــام الــقــادمــة، لالنتهاء مــن الموافقات 
الخاصة بها فى أسرع وقت، واعتماد تلك 

الــمــشــروعــات كــفــرص استثمارية 
واعـــــدة يــمــكــن تــنــفــيــذهــا من 
ــب الــمــســتــثــمــريــن ســـواء  جــان
عــلــى الــصــعــيــد الــمــحــلــى أو 

الخارجى.
كما تضمنت المخاطبات 
مطالبة الـــوزارات وكافة 
الــــجــــهــــات الــمــعــنــيــة  
بـــاالهـــتـــمـــام بــســرعــة 
تنفيذ قــرارات لجان 
ــات  ــازعــ ــ ــن ــ فـــــض م
االستثمار، ومتابعة 

ــذه  ــ ــذ هـ ــ ــي ــ ــف ــ ــن ــ ت
الـــقـــرارات فى 

وزارته.

فى سرية تامة.. طلب د. مصطفى مدبولى رئيس الوزراء من بعض 
الجهات الرقابية واألمنية  إعداد تقارير خاصة تقدم إليه شخصًيا 
حــول أداء المحافظين فيما يتعلق باستمرار تواصلهم مع 
المواطنين واالستماع إلى مطالبهم ومشكالتهم والعمل 
على حلها، كما طلب مدبولى أن تتضمن التقارير 
ــزام المحافظين بتحديد  ــت الكشف عــن مــدى ال

مواعيد دورية لمقابلة المواطنين لالستماع إليهم.
ــوزراء كــان قد أكد  الجدير بالذكر أن رئيس الـ
فى اجتماعه األول مع مجلس المحافظين يوم 
15 سبتمبر 2018  أن المحافظ الذى يغلق على 
نفسه بــاب مكتبه »لــن يكتب لــه الــنــجــاح«، كما 
شــدد رئيس الـــوزراء على ضـــرورة استمرار 
الـــتـــواصـــل مـــع أعـــضـــاء مــجــلــس الـــنـــواب، 
وااللـــتـــقـــاء بــهــم لــبــحــث ودراســـــة مطالب 
دوائرهم والعمل على حلها، قائالً: افتحوا 
قنوات تواصل دائمة مع المواطنين ونواب 

البرلمان.

فى سرية تامة.. يتم حاليـًا 
عقد جلسات وإجراء 

اتصاالت بين مؤسسة 
الرئاسة ومجلس الوزراء   

لوضع جداول زمنية 
محددة  لكل محافظ على 

حدة لمقابلة الرئيس 
عبدالفتاح السيسى، 
والتى تستهدف قيام 

كل محافظ بعرض 
التحديات التى تواجهه 

ورؤيته وجهوده لتطوير 
الخدمات المقدمة 

للمواطنين.

وزارة التعليم العالى »ودن من طين وأخرى من عجين«

مسلسل الشهادات العليا 
المضروبة.. العرض المستمر 

تحديث بيانات 471 ألف منشأة اقتصادية بالمحافظات
يقوم الجهاز المركزى للتعبئة العامة واإلحــصــاء، حالًيا  بتنفيذ حملة 
إعالمية مصاحبة لتنفيذ التعداد االقتصادى الخامس 2018، وذلك لتوعية 
أصــحــاب المنشآت بأهمية هــذا الــتــعــداد، وضــمــان مشاركتهم على النحو 
الفاعل، حيث بدأ العمل الميدانى للتعداد االقتصادى خالل الربع األخير من 

عام 2018، حتى منتصف مايو لعام 2019.
ومن المقرر أن يشمل التعداد االقتصادى الخامس نحو 471 ألف منشأة 
فى جميع محافظات الجمهورية، ويعُد أحد أهم األعمال اإلحصائية التى 
يجريها الجهاز، كوسيلة رئيسية لجمع البيانات عن كآفة المنشآت االقتصادية 

بأنواعها ومستوياتها المختلفة، والتى تنتظر بياناته كل قطاعات الدولة.

كشفت مصادر بـــإدارة الشئون القانونية بجامعة عين شمس، أنها تجرى 
تحقيًقا موسًعا مع موظفى الشئون اإلداريــة والموارد البشرية بكلية الحقوق، 
بعد أن تلقت اإلدارة بالًغا وإخطارًا فى نفس التوقيت من السفارة الكويتية يفيد 
عثورهم على شهادة بكالوريوس تجارة مــزورة مختومة بخاتم شعار جمهورية 
مصر العربية وخاتم حقيقى لجامعة عين شمس، وممهورة بتوقيعين أحدهما 
لعميد كلية الحقوق، وآخر للدكتور عزت عبد الوهاب رئيس جامعة عين شمس، 
وذلك لطالبة كويتية، تم التشكيك فى حصولها على شهادة البكالوريوس، وذلك 

عــنــد تقدمها لــاللــتــحــاق للعمل فــى أحـــد البنوك 
المصرفية بدولة الكويت.

وأضافت المصادر أن رئيس الجامعة كلف فريًقا 
على أعلى مستوى للتحقيق فى الواقعة واالنتهاء 
من التحقيقات بأسرع وقت، واإلعالن عنها خاصة 
إن هذه الواقعة تأتى ضمن سلسلة وقائع لشهادات 
تخرج مزورة من كليات بجامعة القاهرة فى الفترة 
ــة الكويت الشقيقة.. الفتة  األخــيــرة وكشفتها دول
إلــى أن هناك فــســاًدا وأمـــًرا واقــًعــا بخصوص مثل 
هــذه الــوقــائــع، حيث يتم استخراج الــشــهــادات من 
الجامعات مقابل حصول موظفين بالجامعات على 
مبالغ مالية كبيرة تصل إلى 20 ألف دوالر مقابل 

استخراج الشهادة الواحدة.
فى الوقت الذى واصلت فيه وزارة التعليم العالى 
بمصر  نومها والتعمد على عدم الــرد رسمًيا على 
الجانب الكويتى على اكتشاف شــهــادات التخرج 

لطالب كويتيين  من الجامعات المصرية.
وكــانــت الفترة األخــيــرة شهدت صــدور عشرات 
ــادات الــجــامــعــيــة الـــمـــزورة الــتــى زعــمــت أن  ــشــه ال

جامعات مصرية منحتها لدارسين كويتيين وعرب مقابل مبالغ مالية.
وكانت صفحات السوشيال ميديا قد تناولت قيام موظف بإحدى الجامعات 
وعلى مــدى 7 سنوات بالمشاركة فى تزوير الشهادات وقــام باعتمادها من 
جامعات إقليمية، وأن هناك أسماء لشخصيات فى مناصب كبيرة بالكويت 
ومحامون وموظفون كبار حصلوا على هذه الشهادات، مما أثار حالة من البلبلة 

فى الرأى العام الكويتى وانتقل بدوره إلى مصر.

آخر الفضائح منح 
كويتية شهادة 

بكالوريوس تجارة 
من عين شمس.. 

ورئيس الجامعة 
يحقق فى الواقعة

تنظرها األحد القادم
البلطجة والزنا وضرائب المحامين.. قضايا ساخنة على 

جدول أعمال هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية

كان بطرس نعيم بولس أقام دعواه رقم 37 لسنة 39 دستورية 
والتى طالب فيها بعدم دستورية نص المادة 276 من قانون 
العقوبات، والتى تنص على أن »األدلــة التى تقبل وتكون حجة 
على المتهم بالزنا هــى القبض عليه حين تلبسه بالفعل أو 
اعترافه أو وجود مكاتيب أو أوراق أخرى مكتوبة منه أو موجودة 

فى منزل مسلم فى المحل المخصص للحريم«.
وفــى هــذا السياق تنظر هيئة المفوضين فــى نفس اليوم، 
الدعوى التى تطالب بعدم دستورية المادتين 375 مكرر و375 
مكرر »أ« من المرسوم بقانون رقم 10 لسنة 2011 بتعديل بعض 
أحكام قانون العقوبات، رقم 58 لسنة 1937 والمعروفة بمواد 

»البلطجة«.
وتنص المادة 375 مكرر من المرسوم بقانون رقم 10 لسنة 
2011 على »عــدم اإلخـــالل بأية عقوبة أشــد واردة فــى نص 
آخر عوقب بالحبس مدة ال تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو 
بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد 
بأيهما أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجــة أو أحد 
أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أى 
أذى مادى أو معنوى به أو اإلضــرار بممتلكاته أو سلب ماله أو 
الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادتــه لغرض السطوة 
عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على االمتناع عنه أو 
لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو 
منع تنفيذ األحكام أو األوامــر أو اإلجــراءات القضائية واجبة 
التنفيذ، أو تكدير األمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن 
ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو 
تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سالمته 
للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو 
المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.. وتكون العقوبة 

نقيب المحامين يقيم دعوى 
بعدم دستورية فرض ضريبة 

مضافة على األعضاء

الحبس مدة ال تقل عن سنتين وال تجاوز الخمس سنوات إذا وقع 
الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوانى يثير الذعر، 
أو بحمل أية أسلحة أو عصى أو آالت أو أدوات أو مواد حارقة 
أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، 
أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ ثمانى عشرة سنة 
ميالدية كاملة.. ويقضى فى جميع األحوال بوضع المحكوم عليه 

تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها«.
كما تنص المادة 375 مكرراً )أ( بأن »يضاعف كال من الحدين 
األدنى واألقصى للعقوبة المقررة ألية جنحة أخرى تقع بناء على 
ارتكاب الجريمة المنصوص عليها فى المادة السابقة، ويرفع 
الحد األقصى لعقوبتى السجن والسجن المشدد إلى المشدد 
أو السجن إذا ارتكبت جناية الجرح أو الضرب أو إعطاء المواد 
الضارة المفضى إلى موت المنصوص عليها فى المادة 236 من 
قانون العقوبات بناًء على ارتكاب الجريمة المنصوص عليها 
فى المادة السابقة، فإذا كانت مسبوقة بإصرار أو ترصد تكون 
العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.. وتكون العقوبة اإلعدام إذا 
تقدمت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 375 مكررا أو 
اقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص 
عليها فى الفقرة األولــى من المادة 234 من قانون العقوبات. 
ويقضى فى جميع األحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة 
ــدة مــســاويــة لــمــدة العقوبة  للحرية تحت مــراقــبــة الــشــرطــة م

المحكوم بها بحيث ال تقل عن سنة وال تجاوز خمس سنين«.
وكانت المحكمة الدستورية العليا، فى 3يونيو الماضى، قضت 
برفض الدعوى رقم 13 لسنة 37 دستورية، المقامة من أحد 
المحامين، وتطالب بعدم دستورية المادة 375 مكرر المعروفة 
بمادة »البلطجة والترويع« الصادرة بالمرسوم بقانون رقم 10 

لسنة 2011.

تنظر هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، ثالث دعاوى مهمة 
للغاية يوم األحد القادم.. حيث تنظر  دعوى سامح عاشور نقيب المحامين 

والتى طالب فيها بعدم دستورية قانون الضريبة المضافة لفرضة ضريبة على 
المحاميين. 

وكان سامح عاشور نقيب المحامين أقام دعواه التى حملت رقم 121 لسنة 
39 دستورية والتى طالب فيها ببطالن المواد أرقام 19 و41 و67 و68 من 

قانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016 والبند 12 من 
الجدول المرافق تحت عنوان سلع وخدمات »الخدمات المهنية واالستشارية، 

وأن القيمة المفروضة على هذة الفئة هى 10%، كما طالب ببطالن المواد 16 
و18 و19 من الالئحة التنفيذية لقانون الضريبة المضافة.

كما تنظر هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، الدعوى التى تطالب 
بعدم دستورية، نص المادة 276 من قانون العقوبات فيما تضمنته من لفظ 

»منزل مسلم« لمخالفتها للدستور وأحكام المحكمة الدستورية العليا وما 
أرسته تلك األحكام من الثوابت الدستورية الراسخة.

السيسى

عاشور

مدبولى

 عادل شوقى
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خطة وزارة الكهرباء للحصول على 30 مليار جنيه من »جيوب« المصريين

بذور الهالك تتسبب فى دمار خضراوات 
وزارة الهجرة عدد موظفيها 115 مصر والبطاطس والطماطم أول الضحايا

وميزانيتها 600 مليون جنيه

خــال األســابــيــع القليلة الماضية لــم يكن 
هناك شــىء يشغل بــال للمصريين أكثر من 
أسباب ارتفاع أسعار الفاكهة وبعدها ارتفاع 
أســعــار البطاطس والطماطم بشكل ُمبالغ 
فيه، وتناولت التقارير اإلخــبــاريــة معلومات 
ــوان اإلرهــابــيــة بينما  ــورط جماعة اإلخـ عــن ت

تقارير أخــرى ألقت باللوم على كبار 
المحتكرين وأصحاب ثاجات حفظ 
وتخزين البطاطس لكن لــم ُيفكر 
أحــد فــى القصة مــن البداية وهى 

األرض الزراعية.
إذا أردت معرفة أمــر ما عليك 

أن تــفــحــص جــــذورك وإذا كنا 
نتحدث عن المنتجات الزراعية 
فعلينا أن نــعــود لــلــبــذور التى 
تنتج النبات وبالتالى الثمرات، 
وذلـــــك بــعــد أن تـــم تــدمــيــر 
مساحات شاسعة من أراضى 
محافظات الدلتا وحتى اآلن 
لــم تخرج احصائية رسمية 
من وزارة الزراعة أو مراكز 
ــدث عــن  ــحـ ــتـ الـــبـــحـــوث تـ
ــى  ــر وتــحــصــر األراضـ األمـ
الــمــتــضــررة وتــنــاقــش هذه 
ــة عــلــى نــطــاق واســع  ــ األزم

إلنقاذ ما يمكن انقاذه.
الــذرة والبطاطس والفلفل 
والخيار والطماطم والبطاطا، 

أبرز الخاسرين من البذور الفاسدة التى 
ــخــارج ودخــلــت عن  تــم اســتــيــرادهــا مــن ال
طريق المنافذ الجمركية بموافقة مسئولين 

مختصين فى الدولة.

مديريات وزارة الــزراعــة فى المحافظات 
تلقت العديد مــن الــشــكــاوى مــن المزارعين 
إلثــبــات الخسائر طالبين الدعمين الفنى 
ــًدا لم  والـــمـــادى لــتــجــاوز األزمــــة، إال أن أحــ

يعيرهم اهتماًما.
ــقــومــى للبحوث  ــمــركــز ال ــة ال ــ ــل أروقـ داخــ
الزراعية، التابع لــوزارة الزراعة، رصد فريق 
من العلماء الزراعيين بشكل منفرد البذور 
الفاسدة، وتبين لهم أنها مصابة بنوع من 
الفطريات يــؤدى إلى ضعف اإلنتاج، رغم 
أن تكلفة اســتــيــرادهــا 1.5 مليار 
دوالر سنوًيا إلنتاج الخضراوات 
فقط، وذلك عبر وكاء شركات 
إنتاج البذور العالمية العاملة 
فى مصر والتى يبلغ عددها 

أكثر من 300 شركة.
وما بين تعمد مسئولين فى 
الــحــجــر الـــزراعـــى مقصرين 
أو متكاملين عن أداء عملهم 
فى المعامل الفنية المختصة 
للكشف على الــبــذور،  يدخل 
مصر أكثر مــن 200 ألــف طن 
سنوًيا، تتنوع ما بين أنها فاسدة 
أو غــيــر مسجلة ضــمــن الــبــذور 

الجيدة. 
لــيــس جـــديـــًدا عــلــى مــصــر أن 
تدخل البذور الفاسدة والمبيدات 
الحشرية غير الصالحة لألسواق 
وتستخدم فــى الـــزراعـــة، ويأتى 
ــذى تبيع فيه  ذلـــك فــى الــوقــت الـ
شــركــات الــبــذور منتجاتها بأسعار 
ُمبالغ فيها، وال يلجأ الفاح لشراء 

ــبــذور الــفــاســدة إال بعد أن ُيــصــدم بسبب  ال
ارتفاع أسعار البذور الجيدة فيتجه إلى السوق 
الــســوداء لــشــراء بــذور مغشوشة أو مبيدات 
حشرية منتهية الصاحية سواء علم أو جهل 
بذلك أمــًا فى توفيره لمئات الجنيهات فى 

الموسم الواحد. 
ــان عــدد مــن الـــدول العربية )السعودية  وك
– الكويت – اإلمـــارات – األردن – السودان 
– ليبيا( واألوروبية والواليات المتحدة وكندا 
كذلك قد منعوا استيراد منتجات زراعية من 
مصر أبرزها الفراولة والجوافة والبطاطس 
والليمون ما أدى لتعرض االقتصاد الزراعى 
الــمــصــرى لخسائر كثيرة بسبب مــا أثبتته 
ــدول المانعة لاستيراد عن وجود  أبحاث ال
متبقيات مــبــيــدات حــشــريــة فــى المنتجات 
ــواب  ــن ــصــدى مــجــلــس ال ــم ت ــ الـــزراعـــيـــة، ورغ
والحكومة لترويج هذه المعلومات بحجة عدم 
دقتها وســط عــدم محاسبة للمسئولين فى 
وزارة الــزراعــة، استمرت فى الجانب اآلخر 
الدول التى أوقفت االستيراد على موقفها إلى 

أن يثبت العكس.  
الــدكــتــور ربــيــع حــســن، أحــد الباحثين فى 
المركز القومى للبحوث الــزراعــيــة، قــال إن 
البذور الفاسدة خطر على األراضى الزراعية، 
كما تصيب المستهلك بسرطان الكبد، محماً 
المسئولية إلى إدارة البذور والحجر الزراعى 
فى وزارة الزراعة، بدخول مثل تلك المنتجات 
إلى الباد، وأن هذه اإلدارة لها دور رقابى فى 
متابعة الشركات التى تستورد تلك البذور من 
الخارج، مطالبا بتدّخل وزارة الزراعة، وفتح 
تحقيق فى األزمــة ومحاسبة المتسبب فيها 

حتى يتم تعويض الفاحين.

فــى مــفــارقــة مــن مــفــارقــات حكومة الــدكــتــور مصطفى 
مدبولى التى تطالب المواطنين بالتقشف والترشيد فى 
استخدام المرافق. كشفت مصادر حكومية أن وزارة 
الهجرة  وشئون المصريين بالخارج التى تتولى حقيبتها 
الوزارية نبيلة مكرم ال يتجاوز عدد العاملين بها سوى 
115 قيادة وموظف عــادى وهو عدد ضئيل إذا ما تمت 
مقارنتها بأى وزارة أخــرى.. وعلى الرغم من ذلك فإن 
رصيد هذه الوزارة من الموازنة العامة للدولة خال العام 
المالى الجارى 2018-2019 حوالى 600 مليون جنيه.. 
وهــو رقــم اعتبره الكثيرون مــن خــبــراء االقتصاد كبيرا 
مبالغا فيه.. خاصة أن الــوزارة فيما سبق كانت واحدا 
من قطاعات وزارة القوى العاملة.. حيث كان يطلق على 
الــوزارة »وزارة القوى العاملة والهجرة وشئون العمال 

المصريين بالخارج«.
يأتى ذلك فى الوقت الــذى تتراوح ميزانية وزارة 
التنمية المحلية ما بين 600 إلى 800 مليون جنيه 
ــادة هــذا الرقم لطبيعة عمل وأداء  وكــان البــد من زي
المحليات الذى يحتاج إلى طاقة مالية وبشرية كبيرة.

المثير أن وزارة الهجرة حتى 
اآلن لــم تــنــج فــى أداء دورهـــا 
للحد من اقبال المصريين على 
الــهــجــرة غــيــر الــشــرعــيــة. ولــن 
يتأتى ذلــك إال من خــال وضع 
ــزن وتــوفــيــر فــرص  بــرنــامــج مــت

العمل المناسبة للمواطنين.
على جانب آخر نادت كثير من 
االصــوات بضرورة عــودة  قطاع 
الــهــجــرة  لـــوزارة الــقــوى العاملة 
كاحد قطاعاتها الحيوية.. حتى 
يتم توفير الميزانية المخصصة 
لها كــوزارة متفردة ومنفصلة عن 
وزارة القوى العاملة.. فضا عن 
ــاص  لــهــا..  ــود مبنى خـ عـــدم وجـ
حيث كان مجلس الوزراء قد اختار 
الــدور األرضــى بالجهاز المركزى 
للتعبئة  العامة واإلحــصــاء ليكون 

مقرا لوزارة الهجرة وشئون المصريين للخارج.
يذكر أن وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج 
أعلنت عن  موقعها اإللكترونى الجديد على شبكة اإلنترنت 
www.emigration.gov.eg وذلك فى إطار جهودها 
المبذولة للتواصل مع المصريين فى الخارج والتعرف على 
أرائــهــم واستقبال اقتراحاتهم وشكاويهم والـــرد عليها أو 

احالتها للجهات المعنية فى مصر للرد عليها.
وأكدت السفيرة نبيلة مكرم فى بيان لها، أن الموقع يتضمن 
تعريف بالوزارة وأهدافها ونص قانون الهجرة رقم 111 لسنة 
ــحــادات والجاليات  1983، كما يتضمن استبيان حــول االت
ــك اســتــطــاع رأى  ــذل ــخــارج، وك ــال والــجــمــعــيــات الــمــصــريــة ب

المصريين بالخارج حول بعض القضايا، كما يتضمن الموقع 
قسما خاصا باألخبار.

وأشارت الوزيرة إلى أن الموقع يشمل، أيًضا متابعة ألنشطة 
الوزيرة والوزارة بما فى ذلك جوالت الوزيرة الخارجية للتواصل 
مع المصريين فى الخارج، كما يتضمن الموقع دليل لزيارة مصر 

وتاريخها.
وقالت الوزيرة إنه سيتم تطوير الموقع بشكل دائم ليتناسب مع 
كافة المستجدات ليصل ألحسن المقاييس الدولية بما يصب 

فى النهاية لخدمة المصريين بالخارج ودعم الوطن األم مصر.
يذكر أنــه تم إنشاء هــذا الموقع بالتعاون الوثيق بين وزارة 
ــخــارج ووزارة االتــصــاالت  ــال الــهــجــرة وشــئــون الــمــصــريــيــن ب

وتكنولوجيا المعلومات.

اختيار الطريق األسهل وهو زيادة الفواتير

الفساد تحت األرض

شاكر: »الناس مبسوطة من فواتير الكهرباء«!!

غالء أسعار المنتجات الزراعية يضرب األسواق واستياء المواطنين واتهامات لإلخوان والمحتكرين 

قمة التقشف!!!

الذرة والبطاطس والفلفل والخيار والطماطم والبطاطا أبرز الخاسرين من البذور الفاسدة التى تم استيرادها من الخارج

البذور المستوردة مصابة بأنواع من الفطريات تؤدى إلى ضعف اإلنتاج رغم أن تكلفة استيرادها 1.5 مليار دوالر سنويـًا إلنتاج الخضراوات فقط

التقاوى »المضروبة« دخلت عن طريق المنافذ الجمركية بموافقة مسئولين مختصين فى الدولة

عدد وكالء شركات إنتاج البذور العالمية العاملة فى مصر يتجاوز الـ300 شركة

ــهــربــاء  ــك ــت وزارة ال ــعـ رفـ
أســعــار فــواتــيــر الكهرباء 
لاستهاك المنزلى 
ــى ٤  ــ 5 مـــــــرات فـ
ــوات، وفــــق 7  ــ ــن ســ
شـــرائـــح لــمــراعــاة 
ــدخــل  ــدودى ال ــحــ ــ م
والمناطق الجغرافية ومعدالت 
ــان آخــر موعد زادت فيه  االســتــهــاك، وك
أسعار الفواتير رسمًيا من خال تعديل قيمة الشرائح الـ7، فى شهر يونيو 
الماضى، تنفيًذا لتعليمات صندوق النقد الدولى ضمن خطة تحرير الدعم 
نهائيا عن أسعار الكهرباء فى العام المالى 2019-2020، وهى الخطة التى 
بموجبها وافــق الصندوق على إقــراض مصر  12 مليار دوالر على مدى 3 
سنوات، وهو المبلغ الذى حصلت عليه الحكومة كامًا مؤخًرا كآخر دفعة 

بهدف إصاح االقتصاد.
الدعم المخصص لفواتير الكهرباء المنزلية يتجاوز ٤6 مليار جنيه، 
فى حين أن الموازنة الجارية تم تخصيص 16 مليار جنيه للدعم، يأتى 
ذلك محدًثا ورطة كبيرة لمجلس الــوزراء الذى ال يستطيع تحرير سعر 
الكهرباء نهائًيا فى الوقت الراهن، ولدى وزارة الكهرباء أحد سيناريوهين 
لتعويض الفارق من خال الدعم التبادلى، ومستحقات استهاك مرافق 

الدولة للكهرباء.
وزيــر الكهرباء، الدكتور محمد شاكر، وعــد مــؤخــًرا أعضاء مجلس 
الــنــواب خــال اجتماع بلجنة الطاقة والبيئة، بتحسن األوضـــاع كثيرا 
فى قطاع الكهرباء خــال الفترة المقبلة، مستشهًدا بتوجه الرئيس 
عبد الفتاح السيسى باعتبار أن الكهرباء قضية تعد مسلة أمن قومى، 
ولهذا ستتشدد الـــوزارة فى االلــتــزام بتطبيق القانون على الجميع من 
دون استثناءات، انطاًقا من أن مهمتها تتمثل فى خدمة المستهلكين، 

وتحصيل حقوق الدولة با تجاوزات.
»الناس مبسوطة من فواتير الكهرباء«، هذا ما أكده وزير الكهرباء، لكن 
النائب بكر أبوغريب، عضو مجلس النواب عن محافظة الجيزة، اختلف مع 

النائب بكر أبوغريب: 
الفواتير أصبحت ملتهبة وال 

يوجد بيت ال يشكو منها

الدكتور محمد شاكر ألن فواتير الكهرباء أصبحت ملتهبة وال يوجد بيت ال 
يشكو منها كما أنه تقدم بعدد من الشكاوى لمجلس الوزراء والوزارة بسبب 
الفواتير الجزافية التى ال تتناسب مع شرائح االستخدام وال مع المناطق 
السكنية وفقا للمكان الجغرافى، قائاً: »بقى عــادى نشوف فواتير ُمبالغ 
فيها«، لكن الوزير يرى أن وزارته تتعامل مع شكاوى المواطنين بشكل جدى 
وقد بلغت ٤.9 مليون مكالمة خال 28 شهًرا، إال أن وزير الكهرباء يرى أن 
المؤشرات التى تتلقاها الوزارة حول خدماتها، من خال وسائل قياس الرأى 
المختلفة التى تعتمد عليها الحكومة، أثبتت رضاء غالبية المستخدمين عن 
الخدمات المقدمة، ســواء من مستخدمى الفواتير الشهرية أو الخدمات 

مسبوقة الدفع من خال الكارت الذكى.
ويعتقد البعض من خبراء الكهرباء أن الوزارة تتحجج بعدم سداد مواطنين 
لفواتير لإلنفاق على مشروعات االستثمارية، وكانت قد أنفقت خال الفترة 
من يونيو 201٤، وحتى نهاية عام 2018، قرابة 515 مليار جنيه، وذلك بعيًدا 
عن تكلفة المحطة النووية بمنطقة الضبعة، التى ستتكلف 33.5 مليارجنيه 
بهدف إنتاج الكهرباء، كما تعمل الوزارة على توفير وإدارة مبلغ وقدره 59.5 
مليارا جنيه لإلنفاق على مشروعات تدعيم شبكة نقل الكهرباء، ومبلغ آخر 

قدره 22 مليارا لمشروعات شبكات توزيع الكهرباء.
وتجمع وزارة الكهرباء رســوم إصــدار تراخيص من شركات القطاع 
الخاص وهى استثمارات أجنبية مباشرة تكلفتها الُمقدرة فى الطاقة 
المتجددة بلغت نحو 2 مليار دوالر، وتنفق الحكومة  22.5 مليار جنيه، 
على تنفيذ مشروعات لرفع كفاءة شبكات توزيع الكهرباء على الجهدين 
المتوسط والمنخفض، على أن يتم االنتهاء منها بنهاية عام 2019، طبقا 

لتوجهات الرئيس عبدالفتاح السيسى..

  خالد عبدالرحمن 

خبراء يطالبون 
بضرورة إعادة 

دمج الهجرة 
والقوى العالمة 
ترشيدا للنفقات
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المليارات الضائعة فى »المصرية العامة للبترول«   
« تكشف باألرقام «

وأشار إلى أن مخزون المواد والمهمالت نحو 
440.299 مليون جنيه فى 2017/6/30 منها 
320.788 مليون جنيه تمثل قيمة المخزون 
الــمــمــلــوك للهيئة بــالــشــركــات الــمــشــتــركــة نحو 
104.318 مــلــيــون جنيه تمثل قيمة مــخــزون 
مشروعات الغاز المملوكة للهيئة ونحو 15.193 

مليون جنيه قيمة مخزون خاص للهيئة.
وشــمــلــت مــالحــظــات الــتــقــريــر أن الــحــســاب 
التكوينى االســتــثــمــارى تضمن مــبــالــغ يقابلها 
أعمااًل منفذة فعليا ومعلنة لحساب دائنى شراء 
أصول بنحو 51.367 مليون جنيه نتيجة إثبات 
المدرج بالموازنة االستثمارية بغض النظر عن 
المنفذ الفعلى بالمخالفة للنظام المحاسبى 
الموحد، كما تضمنت أيًضا ملحوظة استمرار 
تزايد أرصــدة العمالء والحسابات المدينة من 
عــام آلخــر حيث بلغ اإلجمالى 399.728 مليار 
جنيه فــــى2017/6/30  بينما كانت 251.103 
مليار جنيه فى 2016/6/30 وتتمثل أهــم هذه 
المديونيات فى 102 مليار جنيه لقطاع الكهرباء 
منها 36.436 مليار فــروق أسعار منتجات لم 
يتم المصادقة عليها من قبل وزارة المالية ومن 
شركات الكهرباء ونولون وسوالر غير معترف بها 
من هذه الشركات باإلضافة لمبلغ 65.783 مليار 
جنيه يمثل غير المحصل عن معامالت من قبل 

2012/11/30 وحتى 2017/6/30.
وهناك ملحوظة تتعلق بمديونية شركة مصر 
للطيران للهيئة بمبلغ وقــدره 6 مليارات و 659 
مليون جنيه منها 1مــلــيــار و352 مليون جينه 
أرصــدة معترض عليها ونحو 5 مليارات و246 
مليون جنيه مرحلة من سنوات سابقة، فيما بلغت 
مديوينة هيئة السكك الحديد 2مليار جنيه و365 
مليون جنيه منها 2 مليار جنيه و47 مليونا مرحلة 

من سنوات سابقة. 
ومــن الــمــديــونــيــات أيــضــا المستحقة للهيئة 
10.869 مليار جنيه مديونيات شركات قطاع 
األعــمــال والــقــطــاع الــعــام عــن مسحوباتهم من 
الــغــاز الطبيعى منها نحو 9.801 مليار جنيه 
مديونيات لعمالء متعثرين عن السداد ونحو 258 
مليون جنيه مديوينة ناتجة عن الزيادة السعرية 
بأثر رجعى خــالل الفترة من 2012/1/1 حتى 
2012/12/31 والــمــعــتــرض عليها مــن جانب 

العمالء.
وكــذلــك مــن الــمــديــونــيــات المستحقة للهيئة 
1.576 مليار جنيه تمثل فروق أسعار بين السعر 
الصادر به قرارات وزارية والسعر الوارد بالعقد 
المبرم مــع شــركــة »أبــيــك« وعــمــالء آخــريــن عن 
الفترة مــن أبــريــل 2009 حتى 30 /2013/12 
والظاهرة ضمن مديونية شركتى سيتى جاس 
ووادى النيل والمرفوع بشأنها قضايا بمعرفة 

»إيجاس« إللزام العمالء بالقرارات الوزارية.
أما مستحقات الهيئة لدى وزارة المالية فأكد 
تقرير المحاسبات أن هــنــاك نحو 173.407 
مليار جنيه مديونية وزارة المالية منها نحو 
27.850 مليار جنيه قيمة الدعم غير المستوى 
أو المحصلى تمثل فــى 18.495 مليار جنيه 
المتبقى من عام 2015/2014 بخالف 9.355 
مليار جنيه باقى التسوية التى أقرتها لجنة فض 

التشابكات عن دعم السنوات السابقة.
ــفــاع مصروفات  ومــن الــمــالحــظــات أيــضــا ارت
الخدمات المشتراة إلى 34.628 مليار جنيه فى 
حين بلغ الذى تم تقديره  بالموازنة العامة نحو 
25.815 مليار جنيه بنسبة زيــادة 34.1 % عن 

العام الماضى.
وأرجـــع التقرير هــذا العجز إلــى قيام الهيئة 
بتحديد مقابل الخدمات التى تسددها لشركات 
ــأســس االقــتــصــاديــة  ــاة ل ــراعـ ــقــطــاع دون مـ ال

والتشغيلية.

كشف تقرير للجهاز المركزى للمحاسبات، 
عن مخالفات إدارية ومالية جسيمة وقعت 

على مسرح الهيئة المصرية العامة للبترول، 
باإلضافة إلى تدوين اللجنة المشرفة من 

قبل الجهاز لرصد جدول أعمال الهيئة خالل 
العام المالى 2016-2017 للعديد من 

المالحظات والتوصية بتنفيذها بإزالة هذه 
المخالفات، ومراجعة قرارات الهيئة للشركات 

البترولية التابعة لها خالل هذا العام المالى 
فضال عن مراجعة حسابات شركات البترول 

بما يكفل حفظ حقوق الدولة فى مستحقاتها 
لدى هذه الشركات.

وحصلت »صوت الماليين« على نسخة  من 
تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات بشأن كل 
ما يتعلق بالمالحظات والمخالفات، واألرقام 

الحسابية الخاصة بالهيئة العامة المصرية 
للبترول والشركات التابعة لها، وكان من أهم 

ما رصده التقرير  تداخل بين اختصاصات 
الهيئة العامة للبترول والشركة القابضة 
للغازات الطبيعية »إيجاس« فيما يخص 
نشاط الغاز الطبيعى حيث تدفع الهيئة 
أعباء وتكاليف سنوية لشركة »إيجاس« 

نظير اإلدارة واإلشراف على كامل الشبكة 
بلغت نحو 3 مليارات جنيه خالل عام 

2017/2016 خاصة أنه من المتعين أن 
نشاط الغاز وعوائده يعود لشركة إيجاس 

وفقا لقرار إنشائها رقم 1009 لسنة 
2001، كما دون التقرير ملحوظة عن عدم 
تفعيل الهيئة ألعمال اللجنة المشكلة بقرار 
وزير البترول رقم  290 لسنة 2013 بشأن 
التشابكات بين الهيئة وبين شركة »إيجاس«.

ــح الــتــقــريــر أن نــتــائــج التنفيذ الفعلى  وأوضــ
للموازنة الجارية للهيئة للسنة المالية 2016-
2017  أسفرت عن صافى تكاليف ومصروفات 
بلغت نحو 512مــلــيــارا و 370.4 مليون جنيه 
مقابل تحقيق إيـــرادات بلغت نحو 513 مليارا 
و 127.6 مليون جنيه بفارق يبلغ نحو 820.2 
مليون جنيه، يمثل صافى  ربح العام الذى حققته 

الهيئة خالل العام الجارى.
وأضــافــت التقارير أنــه قد تالحظ أن الربط 
األصــلــى لصافى التكاليف والــمــصــروفــات  بلغ 
نحو 276 مليارا و777.3 مليون جنيه، أدخلت 
عليه تعديالت خالل السنة المالية بالزيادة بلغت 
نحو 225 مليارا و529.7 مليون جنيه وهو ذات 
المصروف الفعلى، كما تالحظ تضمين التكاليف 
والمصروفات نحو 235 مليارا و529.7 مليون 
جنيه، وهو ما يمثل تجاوز االعتمادات المطلوب 
إقرارها من مجلس النواب وفى هذا اإلطار فإن 
المبلغ يمثل نحو 82% من جملة مبالغ التجاوز فى 
اعتمادات الهيئات العامة االقتصادية المطلوب 
إقــرارهــا من مجلس الــنــواب البالغ قدرها نحو 
385 مليارا و825.2 مليون جنيه، كما أنه يمثل 
أيضا 50% من جملة صافى تكاليف ومصروفات 

الهيئة الفعلية خالل العام المالى 2017-2016.
ــى أن قيمة  ــمــحــاســب وأوضــــــح الــتــقــريــر ال
المصروفات الفعلية للدعاية واإلعــالن والنشر 
للهيئة العامة المصرية للبترول بلغت 18.5 
مليون جنيه مقابل ربط بلغ نحو 9.4 مليون جنيه 
بانخفاض بلغ نحو 9 ماليين جنيه وأن قيمة 
المصروفات على أعمال الصيانة الفعلية بلغت 
قيمتها نحو 84.7 مليون جنيه مقابل نحو 5.1 
مليون جنيه بزيادة بلغت نحو 79.6مليون جنيه 

بنسبة بلغت %1560.
ــرادات التى حققتها  ــ وأشـــار التقرير إلــى اإلي
الهيئة ودخلت فعلًيا إلى خزينة الهيئة، مؤكًدا أن 
الربط األصلى لــإيــرادات بلغ نحو 292 مليارا 

و277.9 مليون جنيه وقد أدخلت عليه تعديالت 
بالزيادة خالل السنة المالية بنحو 220 مليارا 
و849.7 مليون جنيه ليصبح الــربــط المعدل 
نحو 513 مليارا و127.6 مليون جنيه وهو ذات 

المحقق الفعلى.
ورصد التقرير أهم النتائج المترتبة على ذلك 
مؤكًدا أنه تبين زيــادة المحقق الفعلى لإيردات 
مقارنة بالمحقق الفعلى لها فى السنة المالية 

الماضية 2015-2016 والـــذى بلغ حينها نحو 
285 مليارا و796.7 مليون جنيه بنحو 227 

مليارا و330.9 مليون جنيه بنسبة %79.5.
ــاح الهيئة  ــى أن صــافــى أربـ ولــفــت التقرير إل
خــالل الــعــام المالى 2016-2017 شهد نقصا 
بلغ مقداره 13مليارا و212 مليون جنيه بنسبة 
1790% حيث بلغ الربط األصلى لصافى األرباح 
للهيئة 15مــلــيــارا و500.2 مليون جنيه مقابل 

محقق فعلى بلغ 820.1 مليون جنيه، ومقارنة 
بالمحقق الفعلى لصافى ربــح العام للهيئة عن 
السنة المالية المنتهية 2015-2016 والــذى 
بلغ نحو 10مليارات و824.2 مليون جنيه يتبين 
ــح العام  انــخــفــاض المحقق الفعلى لصافى رب
للسنة المالية 2016-2017 بنحو 10مليارات 
و4.1 مليون جنيه بنسبة انخفاض بلغت نحو 

.%1219.8
وأكد التقرير أن انخفاض المحقق الفعلى لربح 
الــعــام مقارنة بالربط األصــلــى اآلتـــى، أدى إلى 
انخفاض فائض الحكومة الذى آل إلى الخزانة 
ــى نحو 738.1 مليون جنيه مقارنة  الــعــامــة إل
بالربط األصلى الذى بلغ نحو 13 مليارا و950.1 
مليون جنيه بنقص بلغ نحو 13 مليارا و212 

مليون جنيه بنسبة %1790.
ــرز نتائج تنفيذ موازنة  وأعــلــن التقرير أن أب
االستخدامات االستثمارية للسنة االستثمارية 
للسنة المالية 2016-2017 أن استثمارات 
الهيئة بلغت نسبته نحو 38.4% مــن إجمالى 
قمية االستخدامات االستثمارية الفعلية للهيئات 
العامة االقتصادية لهذا الــعــام المالى محققة 
نسبة انخفاض بلغت 28.3%، حيث  بلغت قيمة 
االستثمارات الفعلية 57مليارا و645.7 مليون 
جنيه، بانخفاض بلغ 8 مليارات 696.9 مليون 
جنيه عن قيمة االستخدامات االستثمارية للهيئة 
للسنة المالية 2015-2016 والبالغة نحو 30 

مليارا و694.1 مليون جنيه.
وأضــاف التقرير إلى أن قيمة التمويل الذاتى 
للتحويالت الرأسمالية الفعلية للهيئة تراجًعا 
كبيًرا وضآلة فى القيمة حيث بلغ التمويل الذاتى 
5 مليارات و157.4 مليون جنيه، بنسبة %1.5 
من األهمية النسبية بينما بلغت قيمة اإليرادات 
التحويلية الرأسمالية  149مليارا و647.7 مليون 
جنيه، بأهمية نسبتها 40.7%، والقروض طويلة 
األجــل بلغت 212مــلــيــارا و427.6 مليون جنيه 

بنسبة %57.8.
 وبــشــأن الــمــوازنــة الــرأســمــالــيــة للهيئة فقد 
تالحظ نقًصا فى المخزون السلعى بلغ مليارا 
و766.3 مــلــيــون جــنــيــه، كــمــا بــلــغــت اإليــــردات 

التحويلية نحو 21 مليارا و986.5 مليون جنيه.
وفــى نفس الوقت حرصت الهيئة عند وضع 
جــداول الموازنة والتحويالت الرأسمالية عدم 
إظهار الربط األصلى واقتصرت فقط على ذكر 

المحقق الفعلى.
وبشأن المركز المالى للهيئة فقد أكد التقرير 
ــرادات المستحقة  تراجع وانخفاض رصيد اإليـ
للتحصيل والحسابات المدينة على الشركات  
التى شهدت انخفاضا ورصيد اإلقــراض الذى 
شهد ثباتا، حيث بلغ رصيد العمالء زيادة بنسبة 
66%، حيث بلغ فــى 30/ 6/ 2017 نحو 201 
مليار و325.8 مليونا، مقابل 121مليارا و357.3 
مليونا فى 2016/6/30، ورصيد اإلقــراض بلغ 
26.8 مليارا فى 2017 مقابل  26.8  فى 2016 
بثبات، بينما شهد اإليرادات مستحقة التحصيل 
تراجعا ملحوظا حيث بلغ 386.1مليونا مقابل 
530.8 مليونا فى 2016 بنسبة انخفاض %7.2، 
والحسابات المدينة على الشركات القابضة، 
بلغت 23 مليارا و 648 مليونا فى 2017/6/30 
مقابل 25مــلــيــارا و453.3  فــى 2016 بنسبة 

انخفاض بلغت %7.
ورصد التقرير زيــادة أرصــدة الموردين للهيئة 
ــرون المستحقة  وأوراق الــدفــع والــدائــنــون اآلخـ
للغير طرف الهيئة إلى نحو 251مليارا و692.6 
مليون جنيه فى 30 /6 /2017 مقابل 191مليارا 
و200.7مليون جنيه  فى 2016/6/30، بنسبة 
ارتفاع بلغت 31.6 %.كما تبين وجــود التزامات 
ضريبية مؤجلة بلغت نحو 252.6 مليون جنيه 
لمى قابلها رصيد فــى 30 / 6 /2016، حيث 
ــل مــن جــهــات أخــرى   بلغت قـــروض طويلة األجـ
نــحــو 434.7 مــلــيــون جــنــيــه، مــقــابــل 592.3 
مليون فى 2016/6/30، ووقــروض من البنوك 
ــون جنيه فى  ــي ــل ــيــارا و131.4م األخـــرى 149مــل
2017/6/30 مــقــابــل 2مــلــيــار 772.1 مليون 
جنيه فــى 2016/6/30 بـــزيـــادة بــلــغ 528 %، 
وقـــروض خارجية 62 مليارا و59.3مــلــيــون فى 
2017/6/30 مقابل 37 مليارا و675.2 مليون 
جنيه فى 2016/30 بزيادة بلغت نسبتها %64.6.

بينما بلغت االلــتــزامــات الضريبية  252.6 
مليون جنيه فى 2017/6/30.

وأجمل التقرير المالحظات التالية عن نتائج 
فحص حساب الهيئة ورد وزارة المالية عليها، 
ومنها انخفاض صافى الربح المحقق فعليا بنحو 
14.60 مليار جنيه، بنسبة 94.7% عن المعتمد 
بالموازنة حيث بلغ صافى ربــح الــعــام المحقق 
فعليا طبقا للحساب الختامى نحو 820.199 
مليون جنيه بينما بلغ صافى ربح العام المعتمد 

بالموازنة نحو 15.5 مليار جنيه.
وأضـــاف أن المحقق الفعلى مــن إيـــرادات 
الــنــشــاط الــتــجــارى بختامى الــســنــة المالية  
نحو 382.237 مليار جنيه بــزيــادة قدرها 
132.863 مــلــيــار جنيه وقـــد تضمنت تلك 
ــرادات مبلغ 100.703 مليار جنيه إثبات  اإلي
حصة الهيئة فى الشركات المشتركة من الخام 
ــازات الطبيعية والمسالة   ــغ والمتكثفات وال
ــود وقطع  ــه مقابل فــى صـــورة خــامــات ووقـ ول
غيار بمبلغ قيمته »52.056« مليار جنيه.. 
وردت اللجنة المشكلة من الجهاز المركزى 
للمحاسبات بأنه يتعين على الهيئة العامة 
ــخــاذ كــافــة اإلجــــــراءات الــالزمــة  لــلــبــتــرول ات
للوصول بالمقدر مــن صافى الــربــح للتحقق 
الفعلى فى السنوات المالية القادمة مع األخذ 

فى االعتبار الظروف المستقبلية.
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36.43

17.8

مليار جنيه تراجعـًا 
فى صافى األرباح 

مليار جنيه تناقصا فى المخزون 
السلعى بسبب عدم دقة  تقديرات 

بنود  موازنة خزينة الهيئة

 مليار خسائر فروق أسعار منتجات 
دون التصديق عليها من وزارة 

المالية وشركات الكهرباء

مليار فوائد بسبب عدم سداد 
ديون الهيئة فى الوقت المحدد 

»المحاسبات«: إهدار 7.17 مليار جنيه من أموال الخزانة العامة  بسبب تجاهل مراعاة األسس االقتصادية والتشغيلية 

 نسرين إمام

مليون جنيه خسائر الهيئة فى بيع األوراق المالية

تقاعس الهيئة عن تحصيل 10.6 مليار 
جنيه مديونيات مصر للطيران  والسكك 

الحديدية و»سيتى جاس«

مهزلة: الهيئة تحصل على 55.2% من إجمالى 
دعم الهيئات االقتصادية فى مصر

ــى أن قيمة  أشـــار التقرير الــرقــابــى إل
ــات الــتــى حصلت عليها  ــانـ الــمــنــح واإلعـ
الهيئة المصرية الــعــامــة للبترول على 
ــات  55.2% مــن إجــمــالــى  قيمة اإلعــان
الــتــى رصــدتــهــا الــخــزانــة الــعــامــة للدولة 
الهيئات االقــتــصــاديــة فــى الــعــام المالى 
2016-2017.. الفتا إلى أن الهيئة العامة 
للبترول حصلت على 115مليارا و468.4 
ــات  مــلــيــون جنيه فــى صـــورة مــنــح وإعــان
مقابل 51 مليارا و44.5 مليون جنيه فى 
العام المالى 2015-2016 بزيادة بلغت 
64 ملياراو 423.9 مليون جنيه بنسبة 

.%126.2
وعــاب التقرير على الهيئة المصرية 

للبترول عــدم مــراعــاة الــدقــة عند وضع 
ــات الهيئة للسنة  تــقــديــرات بنود ومــوازن
المالية 2016-2017، مؤكدا أن الهيئة 
ــط أصــلــى لبعض  حــرصــت على وضــع رب
البنود لم يقابله فى نفس الوقت محقق 
ــى، ففى  ــ فعلى وقـــد تمثل ذلـــك فــى اآلت
الموازنة الجارية كان الربط األصلى 315 
مليارا لــرســوم عبور سوميد، وتجاهلت 
الهيئة وضـــع المحقق الــفــعــلــى، وتكلفة 
مالبس العاملين 0.4% كربط أصلى لكنها 
أيــضــا تاجاهلت إظــهــار الــربــط المحقق 
الــفــعــلــى، كــمــا وضــعــت قــيــمــة الخسائر 
ــهــا بـــــ0.1 % دون  الــرأســمــالــيــة، وحــددت

اإلشارة أو ذكر الربط الفعلى.

 23 مليار جنيه خسائر
فروق العملة

كــشــف الــتــقــريــر  الـــصـــادر عــن جهاز 
المحاسبات  عــن  جــود خسائر فــروق 
العملة بلغت قيمتها 23 مــلــيــار جنيه 
تمثل قيمتها نــحــو 86.2% مــن جملة 
ــتــى تحملتها  ــروق الــعــمــلــة ال ــ خــســائــر ف
الهيئات العامة االقتصادية خالل السنة 
المالية 2017/2016 والبالغ قيمتها نحو 
33مليارا و707.4 مليون جنيه، فضال 
عن تحقيق خسائر بيع أوراق مالية بنحو 
39.7 مليون جنيه لم يقابلها ربط أصلى، 
وقيام الهيئة بتسديد فوائد للديون بلغت 
قيمتها نحو 17مــلــيــارا و737.8 مليون 
جنيه مقابل ربــط أصلى بلغ 4 مليارات 
و339.9 مليون جنيه بزيادة بلغت نحو 

13مــلــيــارا و397.9 مليار جنيه بنسبة 
بلغت %308.7.

ــد  ــوائ ــف ــى أن ال ــ ــر إل ــري ــق ــت وأشــــــار ال
المستحقة على الهيئة تم توزيعها على 
النحو التالى، 9 مليارات و812.6 مليون 
جنيه فوائد محلية بنسبة 55.3% ونحو 
7مــلــيــارات و925.2 مليون جنيه تمثل 
قيمة فــوائــد خــارجــيــة بنسبة %44.7. 
وعــلــى نــحــو آخـــر فــقــد تــوزعــت الــفــوائــد 
المحلية الــمــســددة على النحو التالى، 
9 مــلــيــارات و789.8 مــلــيــون جنيه و7 
مليارات و925.2 مليون جنيه لجهات 
أخــرى بنسبة 0.3% باإلضافة إلــى 22 

مليار جنيه للخزانة العامة..

)2-1(



07 األربعاء  2018/11/٧فى الممنوع
العـدد 242

إسرائيل تشترى أنبوب الغاز المصرى فى سيناء برعاية أمريكية بـ1.3 مليار دوالرمفاجأة:
إسرائيل أقنعت »البترول« أن صفقة البيع ستجعل مصر فى مقدمة دول العالم فى تسييل الغاز الطبيعى

فى خطوة مفاجأة وبدون مقدمات معلنة عن اقتراب 
عقد صفق مصرية إسرائيلية برعاية أمريكية، فوجئ 
سوق النفط والغاز الطبيعى فى الشرق األوسط بقرار 
فى ظاهره أنه عالقات بين شركات عاملة فى مجال 
الغاز لكنه ال يخفى على أحد أن العالقات السياسية 
والدبلوماسية واالقتصادية مع اسرائيل لها طابع 
رسمى حتى وإن باتت العناصر الالعبة فيها من 

القطاع الخاص أو األوساط الشعبية.
فى إطار التصريحات المتكررة باقتراب إسرائيل 
من بدء تنفيذ اتفاقها بتصدير الغاز إلى مصر بداية 
العام المقبل، أعلن تحالف شركتى »نوبل إنرجى« 
األمريكية، وديليك اإلسرائيلية« عن شراء %39 
من أسهم شركة »غاز شرق البحر المتوسط«، 
واالســتــحــواذ مــع رجــال أعــمــال آخــريــن على 
الشركة بالكامل، ويأتى هذا االعالن بالتزامن 
مع لقاء رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى 
ورئيس الــوزراء اإلسرائيلى بنيامين نتنياهو فى 

نيويورك مؤخرا.
وتقدر هذه الصفقة بـ 1.3 مليار دوالر. وجاء 
فى بيان الشركة أن الصفقة تمت بالشراكة مع شركة 
»نوبل إنرجى« األمريكية وشركة »إيست غاز« المصرية.

وبــمــوجــب هـــذا الــعــقــد الــمــوقــع، تــكــون إســرائــيــل قد 
استطاعت تنفيذ اتفاقها بتصدير الغاز إلى مصر من خالل 
التعاقد على كميات ضخمة من الغاز، ستقوم ديليك ونوبل 
بتصدير 64 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعى، على مدى 
10 سنوات، إلــى مصر بقيمة 15 مليار دوالر، من خالل 

شركة دولفينس المصرية القابضة المحدودة.
ووصف مدير شركة ديليك، يوسى أبو أن الصفقة أهم 
المحطات التى شهدها سوق الغاز الطبيعى اإلسرائيلى 
منذ اكتشافه، وأن الصفقة ستخرج إلى حيز التنفيذ 
بعد التأكد من سالمة األنــبــوب وإنــهــاء اإلجـــراءات 
البيروقراطية مع الحكومة المصرية والحكومة 

اإلسرائيلية.
ومــن خــالل هــذا االتــفــاق، سيتم التصدير 
إلى مصر عبر شركة »دولفينوس« المملوكة 
لمستثمرين مصريين مــن خـــالل حقل 
ــان« الــــذى يــقــع تــحــت سيطرة  ــاث ــفــي ــي »ل
االحتالل اإلسرائيلى هو المصدر الرئيس 

فى منطقة شــرق البحر المتوسط، وهــذه الشركة متفقة 
مع شركة »غاز الشرق البترولية« المصرية المملوكة حالياً 
للدولة لتقوم  بتوجيه الغاز المستورد إلى مصنع اإلسالة 
الموجود فى ميناء دمياط والمملوك لتحالف بين شركتى 
»يونيون فينوسا« اإلسبانية و»إينى اإليطالية«، فضالً عن 

توجيه كميات أخرى ألماكن أخرى داخل مصر. 
ــات، أن  ــاوضـ ــفـ ــمـ ــى الـ ــل ــا لـــمـــصـــادر مــطــلــعــة ع ــق وطــب
شركتى »نوبل وديليك« حصلتا على نسبة األسهم %39 
بواسطة شركة جــديــدة مكونة بينهما وبين شركة »غــاز 
الشرق«المملوكة للحكومة المصرية )تختلف عن شركة 
غــاز شــرق البحر المتوسط محل الصفقة ومالكة شبكة 
األنابيب( وذلــك بعدما حصل هــذا التحالف على حوالى 
ثلث األسهم المملوكة لرجل األعمال التركى األلبانى على 
إفسين، صديق مؤسس الشركة المصرى حسين سالم، 

حيث بــات إفسين يملك نسبة ال تزيد على 15% من 
األســهــم، وأعــطــت  مصر إلفسين ضمانات بإسقاط 
جميع االتهامات والتحقيقات التى بدأت غيابيا حول 
ــوال حسين ســالــم وأســرة  ثــروتــه ودوره فــى غسل أمـ
الرئيس السابق حسنى مبارك، ليعطى »غاز الشرق« 

موافقته على مشروع بيع األسهم.
وأضــافــت الــمــصــادر، أن جميع الــشــركــاء اتفقوا 
على منح التحالف الــمــكــون مــن »نــوبــل وديليك« 
حــق اإلدارة غير المشروطة، بموافقة مصرية 
مــبــدئــيــة، بــهــدف تنفيذ االتــفــاقــيــة فــى فبراير 
الماضى للحصول على الــغــاز مــن إسرائيل، 
وتضمنت الصفقة شرطاً وصف بالسرى، وهو 
تنازل التحالف المدير لشركة »غــاز شرق 
البحر المتوسط« عن دعاوى التحكيم التى 
رفعتها الشركة فى الفترة من 2011 إلى 

2013 ضــد مصر فــى مــراكــز تحكيم 
إقليمية ودولــيــة، بسبب الخسائر 

التى تكبدتها على خلفية وقف 

عالء عرفة يقتنص 
لقب رجل إسرائيل فى 
مصر من حسين سالم

تصدير الغاز المصرى إلسرائيل، والتى كانت تبلغ قيمتها 
أكثر من 8 مليارات دوالر، وهى القيمة التى كانت مصر 

تتفاوض سابقاً لخفضها إلى نحو مليارى دوالر فقط. 
ومن العقبات التى كانت تواجه تنفيذ االتفاق بتصدير 
الغاز من إسرائيل إلى مصر الغرامة الضخمة التى وقعت 
على مصر بسبب توقفها عن ضخ الغاز إلى إسرائيل، إال 
أن »ديليك« أكدت أن الصفقة تتضمن أيضا إنهاء إجراءات 

تحكيم دولى لهذه القضية. 
وذكـــرت الــمــصــادر أن أجـــواء الــتــقــارب السياسى بين 
السيسى ونتنياهو كــان له أكبر األثــر فى إتمام الصفقة 
بسرعة ونــجــاح، حيث لم تستغرق المفاوضات أكثر من 
شهرين، بما فى ذلك المفاوضات مع إفسين التى انخرط 
فى جزء منها رجل األعمال المصرى حسين سالم وعدد 
من مساعديه الذين لم يعودوا يعملون فى مجال الطاقة، 
بعد تــنــازل سالم عــن كــل حصصه فــى شــركــات الــغــاز إلى 
الحكومة المصرية التى أوكلت جهاز المخابرات العامة 

الذى يرأسه اللواء عباس كامل إلدارتها.
ويمكن الــقــول إن الصفقة األخــيــرة فتحت الــبــاب أمــام 
تعاون ثالثى بين اسرائيل ومصر واألردن فى هذا الملف 
وتذليل كافة العقبات التى كانت تقف فى طريق تنفيذ 

واحدة من أضخم اتفاقات الغاز فى المنطقة العربية.
أصـــــــبـــــــح هــــنــــاك وطبقا للصفقة، 

طــريــقــان لنقل غاز 
مـــن اســـرائـــيـــل إلــى 
مصر، األول مباشر 
عــبــر خــط األنــابــيــب، 
والثانى عبر األردن، وهو 
األســرع من وجهة نظر مصر 
وإســرائــيــل، وهــو مــا ركــزت عليه 

الصفقة. 
وأعلنت »نــوبــل إنــرجــى« عــن الوصول 
إلــى حل لتصدير غــاز حقلى لوثيان وتمار 
ــى مصر،  اإلسرائيليين عبر خــط أنــابــيــب إل
وتملك شركة غاز شرق المتوسط خط أنابيب 
تحت البحر يمتد بين عسقالن فى »إسرائيل« 

والعريش )شمال شرق( فى مصر. 
وحــرص الــطــرفــان المصرى واإلســرائــيــلــى على 
إيجاد طــرق أخــرى بديلة، خاصة أن هناك تجربة 
سابقة بتخريب األنبوب الناقل للغاز المصرى إلى 
إســرائــيــل عبر تفجيره أكثر مــن 20 مــرة عــن طريق 
مسلحين فى سيناء )شمال شرق( عندما كانت تصدر 

مصر الغاز إلى االحتالل.
ونفذت الشركات المشاركة فى االتفاقية اتفاقات 
تسمح بنقل الغاز من اسرائيل إلى القاهرة عبر ميناء 
العقبة فى األردن. مع ايجاد خيار مسار إضافى لنقل 
الغاز الطبيعى إلى مصر عن طريق الدخول فى اتفاق مع 

مالك ومشغل خط أنابيب العقبة-العريش.

هجوم على وزير األوقاف بسبب فشله فى إدارة »أموال الوقف«

قرار تجميد المشروعات االستثمارية يحرم 
خزينة الدولة من  5 مليارات جنيه سنويـًا

اســتــجــابــة لــمــا نــشــرتــه »صــــوت الــمــاليــيــن« 
فــى عــدد ســابــق حــول الــفــســاد المستشرى فى 
مستشفى الدعاة التابع لوزارة األوقــاف، كشفت 
مصادر بــالــوزارة انتهاء  لجنة التفتيش المالى 
واإلدارى المكلفة من الوزير من وضــع التقرير 
المبدئى فحص مخالفات وتجاوزات المسئولين 
عن مسشتفى الــدعــاة  التابع لــلــوزارة، بموجب 
البالغات والشكاوى التى تم تقديمها من بعض 
ــاف، واتهموا فيها بعض  العاملين بـــوزارة األوقـ
المسئولين عن المستشفى بالوقوع فى مخالفات 
ــاوزات مــالــيــة وإداريـــــة تــوجــب الــمــســاءلــة  ــجـ وتـ
والمحاسبة القانونية، وكان أهم ما ورد فى هذه 
الشكاوى أن هناك تالعًبا وتــجــاوزات فى بنود 
األجور المنصرفة للعاملين بالمكافآت الشاملة 
ــى، وتــقــديــم كــشــوف وهمية  ــافـ وكــشــوف اإلضـ
للمتعاقدين بنظام المكافآت الشاملة والخدمات 
الــمــعــاونــة، يــتــم  عليها صــرف مــقــدرات مالية 
شهرًيا ألسماء وهمية ال وجود لها وال عمل لها 

بالمستشفى.
وأشارت المصادر إلى أن التقرير أثبت وجود 
ظاهرة الوساطة والمحسوبية فى التعاقد من 
عمال خــدمــات، نظافة وصيانة وغيرها، على 
الــرغــم مــن عــدم قيام هــذه العمالة بالواجبات 
المنوطة منها، السيما وأن بعضهم ال يحضر 
ســوى عند تسلم المكافآت، أو عند الــزيــارات 

الرسمية ألى مسئول من داخل أو خارج الوزارة.
كما أكدت أن مسئولة بالوزارة تمتلك مزرعة 
بطريق مصر اإلسكندرية الــصــحــراوى، قامت 
ــر الــمــبــاشــر بــتــوريــد الــخــضــار والــفــواكــه  ــاألم ب
للمستشفى، دون إجــراء مناقصات، وذلــك عن 
طريق موظفة كبيرة بالمستشفى هى التى تقوم 
بإنجاز هــذه المهمة مقابل تثبيت أقدامها فى 
العمل، فضاًل عن تصنيفها ضمن قائمة الفئة 
األولى المميزة فى الحوافز والمكافآت وبدالت 

العدوى.
المثير أن المصادر أكــدت أن التقرير رصد 
تالعب فــى تــوريــد المناديل الــورقــيــة الصحية 
للمستشفى، حيث أثبتت لجنة السالمة والصحة 

المهنية التى استعانت بــه لجان التفتيش، أن 
الــمــنــاديــل الصحية الــمــوردة للمستشفى غير 
مطابقة لمواصفات وغير صالحة لالستهالك 
اآلدمــى مصنوعة من بقايا القمامة والنفايات، 
وتتسبب فى نقل األمراض المعدية بين العاملين 
بالمستشفى، مشيرة إلى أن المستشفى تعاقدت 
مــع شــركــة مــن مصانع بئر السلم الــتــى تصنع 
مناديل الــورق، وتضع عليه اسم ماركات عالمية 

بالتضليل.
وأكـــدت أن التقرير النهائى سيتم تقديمه 
لــلــوزيــر خـــالل نــوفــمــبــر الـــجـــارى للبت فــى كل 

المخالفات التى تم رصدها.
ــارت المصادر إلــى أن أهــم المخالفات  وأشـ
التى تم رصدها لتقرير لجان التفتيش المبدئى 
وجــود مبالغ مالية مهدرة تصل إلــى 12 مليون 
جنيه  سنويا، من جراء العقود المزيفة واختالق 
صفة المتعاقد عــن طبيعة العمل مــن مساعد 
تمريض لوظائف أخرى حسب الوسطة ودرجتها، 
وصحة البالغات المقدمة ضد السيدة »م. ش« 

حيث  قامت بتشغيل أبناء المحاسيب والوسطة، 
كما تورط كل من »محمد. ب« و»ر. س« لقيامهم  
بنقل أكثر من 70 موظفا من المعينين باإلدارات 
المختلفة فى المستشفى إلــى قطاعات إداريــة  
ــوزارة ومــديــريــاتــهــا إلفــســاح الــطــريــق أمــام  ــالـ بـ
األسماء الوهمية واألقارب والمعارف وأصحاب 
المحسوبية، تمهيًدا لتشغيل أبــنــاء الحبايب 
والــوســطــة، حيث تــم بالفعل تشغيل 90 عامال 
وموظفا وممرضا حديثا  بــرواتــب تــتــراوح من 

2000 إلى 2500 جنيه شهريا.
وكانت »صوت الماليين« قد نشرت فى عدد 
سابق العام الماضى عن وقوع وارتكاب العديد 
مــن المخالفات المالية واإلداريــــة بمستشفى 
الدعاة التابعة لــوزارة األوقـــاف.. وطالبت وزير 
األوقاف فى التحقق من هذه البالغات المقدمة، 
وبناء عليه تم تكليف قيادات كبرى من الــوزارة 
بالتعاون مع إدارات التفتيش بتشكيل لجنة كبرى 
للتحقيق فى االتهامات والبالغات المقدمة ضد 

العاملين بمستشفى الدعاة.

حالة من االستياء الشديد  تعبر عن الحال المتردى الــذى وصلت 
إليه هيئة األوقــاف المصرية.. والتى تتولى االشــراف على مال الوقف 
وممتلكات الوقف. بتكليف من وزير االوقــاف وتفويضه لرئيس الهيئة 

بإدارة مال الوقف.
سبب االستياء يرجع إلــى اتخاذ الدكتور محمد مختار جمعة منذ 
توليه منصبه وزيرا لألوقاف فى 2014 قرارا بتجميد كل المشروعات 
االستثمارية التابعة لهيئة االوقــاف.. والتى تفرعت فى أكثر من مجال 
وقطاع سواء اإلسكان او التشييد والبناء أو استثمار المبانى القديمة 

واألثرية الوقف وتأجيرها للجهات الحكومية مقابل مبالغ مالية.
وقالت مصادر مطلعة بــالــوزارة. إن الوزير اتخذ هــذا القرار خوفا 
ــذى شــرب منه سابقوه ممن تولوا  مــن أن يشرب مــن نفس الــكــأس ال
هذا المنصب  بسبب مشاكل األوقــاف وهيئة األوقــاف ووقــوع كثير من 

التجاوزات فى محيطها.  وقضايا الفساد وظهورها أو بمعنى أدق 
تسربها  للرأى العام والتى كانت أكبر األسباب وراء اإلطاحة 
بكل الــوزراء الذين سبقوا مختار جمعة ســواء قبل الثورة أو 
بعدها.. ولذلك د. جمعة أراد ان يتجنب الــدخــول من باب 

اعتبره شًرا.
وأضــافــت الــمــصــادر أن الــوزيــر عقد سلسلة اجتماعات 
مطولة مع المسئولين عن هيئة األوقاف حرص خاللها على 
توضيح أسباب تجميد المشروعات االستثمارية للهيئة، مبررا 
ذلــك برغبته فى عمل حصر شامل ودقيق وقــاعــدة بيانات 

عن أوضاع هذه الممتلكات. وأحدث أسعار لها.. 
وكيفية استغاللها بما ال يسبب مشاكل له 
شخصيا.. ولــذلــك عندما خــالــف الــقــرار 
رئيس الهيئة السابق الدكتور أحمد عبد 
الــحــافــظ.. فــى مــحــاولــة إلنــعــاش خزينة 
ــة.. عن طريق استئناف  ــوزارة والــدول الـ
مشروعات إسكان األوقاف والتى كانت 

تدر أكثر من 5 مليارات جنيه سنويا للخزانة العامة للدولة.. وتنعش 
أيضا العاملين بالهيئة بصفة خاصة من حوافز ومكافآت.. وكانت جرأة 
عبدالحافظ سببا فى التضحية به حيث قــرر الوزير إقالته  بدعوى 
وقوعه فى مخالفات مالية وإداريـــة ودخوله فى عالقات سمسرة مع 
عدد من الشركات.. وتمت اإلطاحة به فى أبريل الماضى.. وتصعيد 
المهندس سيد محروس،  والــذى كان أول قرار له فور تكليفه بالقيام 
بتسيير أعمال رئيس مجلس إدارة هيئة األوقاف المصرية إلغاء جميع 
التفويضات التى كان قد منحها رئيس الهيئة المقال الدكتور أحمد عبد 
الحافظ لعدد من شركات السمسرة التى يزيد عددها عن 10 شركات 
لتنفيذ العديد من المشروعات للهيئة وهو ما قد يعرض الجميع بما 
فيهم الوزير لإلحراج أمــام القيادة السياسية خاصة فى ظل اليقظة 

المشهود بها لهيئة الرقابة اإلدارية وتكون سببا فى اإلطاحة بالوزير.
ــاف حاليا المهندس سيد  ــ المثير أن الــقــائــم بــأعــمــال هيئة األوق
مــحــروس.. جــاء لينفذ التعليمات ولذلك كــان أول قــرار له تجميد كل 
مشروعات مال الوقف مؤقتا لحين بحث األمر وإعادة النظر فى فكرة 
االستثمارات. وأضافت المصادر أن موظفى الوزارة والجهات التابعة 
لها خاصة الهيئة. يشنون هجوما كاسحا ضد الوزير لتعطيله كل 

محاوالت القاء حجر فى مياه الهيئة لتحريكها.
يذكر أن  حصيلة ممتلكات الــوقــف بكل أنــواعــه تعادل  
50 مليار جنيه، غير أن جــزءا كبيرا من تلك الممتلكات 
يخضع لحوزة المعتدين بالمخالفة للقانون، وجــزءا آخر 
يشهد حاالت من النزاع القضائى بين هيئة األوقاف وبعض 
مؤسسات الدولة األخــرى منها هيئة اإلصــالح الزراعى.. 
ويعد من أبرز المشكالت التى تواجه هيئة األوقاف، خضوع 
ــراد عــن طريق  ــى أفـ قــطــاع عــريــض مــن تلك الممتلكات إل
اإليجار بأسعار رمزية ضيئلة، خاصة أن أغلب تلك 
الممتلكات ســواء كانت سكانية أو زراعية 
ذات موقع جغرافى متميز، فضال عن 
العديد من وقائع االستيالء ســواء من 
قبل بعض العاملين بالهيئة أو من خارج 
الهيئة، خــاصــة أن الهيئة ال تملك 

حصرا شامال لكل تلك الممتلكات.

  نسرين إمام 

  خالد عبدالرحمن 

توريد مناديل ورقية غير 
صالحة لالستهالك اآلدمى 

وتسبب أمراضـًا خطيرة 
مقابل عموالت وسمسرة

باألرقام: تالعب فى أموال مستشفى الدعاة
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المتهمون فى قضية التمويل األجنبى يعودون للظهور أمام محكمة الجنايات

دعوى تطالب بتعويض من أمير قطر
الــدائــرة التاسعة تعويضات بمحكمة جنوب 
ــيــوم، نظر دعـــوى قضائية  الــقــاهــرة، تــواصــل ال
أقامها 4 من أسر شهداء الشرطة وأسرة مواطن، 
ضــد تميم بــن حمد، أمير قطر، يطالبوه فيها 
بتعويض قــدره 150 مليون دوالر أمريكى، على 
سبيل التعويض المادى واألدبى عن األضرار التى 
أصابتهم، جــراء دعم قطر وتمويلها الجماعات 
اإلرهابية للقيام بعمليات قتل واستهداف لرجال 

الشرطة والجيش داخل مصر.

ــتــى أقــامــهــا  وأوضـــحـــت صحيفة الـــدعـــوى ال
محامى، الُمدعين هم: يحيى كامل جاويش والد 
الشهيد المالزم أول مصطفى جاويش، وعيسى 
عودة سالم من محافظة شمال سيناء، ومحمود 
محمد فتحى من القاهرة، وشكرى السيد خلف 
مــن محافظة شــمــال ســيــنــاء، والــســيــدة ميرفت 

محمد سكر من محافظة اإلسماعيلية. 
واستند محامى المجنى عليهم، فــى دعــواه 
إلــى حكم قضائى بالسجن المؤبد صــدر ضد 
المعزول محمد مرسى، فى قضية التخابر مع 
قطر، فضاًل عن القائمة التى أصدرتها مصر 
والــســعــوديــة والــبــحــريــن واإلمـــــارات الــتــى تضم 

شخصيات وكــيــانــات إرهــابــيــة تــرعــاهــا قطر، 
وأكــدت الدعوى أن رفض قطر تسليم عناصر 
جماعة اإلخــوان اإلرهابية لديها إلى مصر، هو 

دليل إدانة لها.
وأشــارت الــدعــوى، إلــى أن الحكومة القطرية 
تتحمل مسئولية مدنية تــوجــب التعويض عن 
أفــعــالــهــا غــيــر الــمــشــروعــة بــتــمــويــل العمليات 
اإلرهابية المستهدفة ألجهزة مصر األمنية، ما 

نتج عنه مقتل أبــنــاء طالبى التعويض، 
ــرة أن دفــــع الــتــعــويــضــات  ــب ــت مــع
هــى الــخــيــار الــمــتــاح لتحميلها 

المسئولية عن دعمها لإلرهاب.

تستأنف محكمة جــنــايــات جــنــوب القاهرة 
المنعقدة بمجمع محاكم القاهرة الجديدة، عقد 
جلسات إعــادة محاكمة 16 متهًما فى القضية 
المعروفة إعالمًيا بـ»التمويل األجــنــبــى«، فى 

جلسة 11 نوفمبر لحضور المتهمين. 
وتضم قائمة المتهمين فى القضية كل من، 
أحمد شوقى، وأحمد هيكل، وأحمد عبدالعزيز 
ــاب آدم،  ــ ــا أرب ــري عــبــدالــعــال عــلــى، وأحــمــد زك
وعصام محمد على برعى، وروبــرت فريدريك 
بيكر، ومحمد أشرف عمر كامل، وروضة سعيد 
أحــمــد عــلــى، وحــفــصــة مــاهــر حــــالوة، وأمــجــد 
محمد أحمد مرسى، والشريف أحمد صبحى، 
ومحمد أحمد عبدالعزيز، وباسم فتحى محمد 
على، ومجدى محرم حسن، ويحيى زكريا غانم، 
وإســـالم محمد أحــمــد، وكريستين مارجريت 

بادى.
يشار إلــى أن محكمة النقض قضت بإلغاء 
األحكام الصادرة بحق 16 متهًما، والتى تراوحت 
ما بين الحبس ما بين سنة وسنتين مع الشغل 
والغرامة المالية، وإعــادة محاكمتهم من جديد 
فى قضية التمويل األجنبى غير المشروع لـ5 

منظمات أجنبية كانت تعمل بمصر.
وتضمن منطوق الحكم القضاء بعدم جواز 
الطعن المقدم من أحــد األشــخــاص المدعين 
مدنيا قبل جميع المتهمين فى القضية وسقوط 
الحق فــى الطعن مــن المحكوم عليهم روبــرت 
فريدريك بيكر، وشريف أحمد صبحى، ويحيى 

زكريا غانم، وإسالم محمد أحمد فؤاد.
كما تضمن منطوق الحكم القضاء بنقض 

الحكم المطعون فيه وإعادة محاكمة الطاعنين 
»المتهمين« الـــ16، بما فيهم من قضى بسقوط 

الطعن المقدم منهم، ودون المحكوم عليهم.
وكــانــت محكمة جــنــايــات الــقــاهــرة برئاسة 
المستشار مكرم عواد سبق أصــدرت فى يونيو 
2013 أحكاما باإلدانة تراوحت ما بين السجن 
5 ســنــوات غيابيا بحق 27 متهما، ومعاقبة 
5 متهمين بالحبس لــمــدة عامين مــع الشغل 
وغرامة ألف جنيه لكل منهم، ومعاقبة 11 متهما 
بالحبس لمدة سنة واحــدة مع إيقاف التنفيذ 

وغــرامــة مالية قــدرهــا ألــف جنيه لكل منهم، 
والقضاء بحل فروع منظمات المعهد الجمهورى 
والمعهد الديمقراطى ومنظمة فريدوم هاوس 
والمركز الدولى األمريكى للصحفيين ومؤسسة 
ــالق مــقــارهــم بمصر  كـــونـــراد األلــمــانــيــة، وإغــ
ومــصــادرة األمــوال المضبوطة واألمتعة وكافة 
األوراق وجميع األدوات ومــا تــم ضبطه بتلك 

المقار.
وكانت التحقيقات القضائية التى باشرها 
المستشاران سامح أبوزيد وأشــرف العشماوى 

قاضيا التحقيق المنتدبان من وزير العدل – قد 
كشفت النقاب عن أن المتهمين فى القضية 
برمتها منهم 19 أمريكيا و16 مصريا والباقى 
يتوزعون على الجنسيات األلمانية والصربية 
والنرويجية والفلسطينية واألردنية، حيث أسند 
إليهم اتــهــامــات تتعلق بتأسيس وإدارة فــروع 
لمنظمات دولية بــدون ترخيص من الحكومة 
الــمــصــريــة، وتــســلــم وقــبــول تــمــويــل أجــنــبــى من 
ــخــارج بــغــرض إدارة فـــروع هــذه المنظمات  ال

الدولية بما يخل بسيادة الدولة المصرية.
وأظــهــرت التحقيقات مسئولية المتهمين 
عن تأسيس وإدارة 5 منظمات أجنبية، منها 4 
منظمات أمريكية وواحــدة ألمانية، حيث تبين 
مــن التحقيقات حصول تلك المنظمات على 
أموال من الخارج بالمخالفة للقانون على النحو 
الــتــالــى: المعهد الجمهورى 22 مليون دوالر 
أمريكى، والمعهد الديمقراطى 18 مليون دوالر 
أمــريــكــى، ومنظمة فــريــدوم هـــاوس 4 ماليين 
ــف دوالر أمــريــكــى، والــمــركــز الــدولــى  و400 أل
األمريكى للصحفيين 3 ماليين دوالر، ومؤسسة 

»كونراد األلمانية« مليون و600 ألف يورو.
وأوضحت التحقيقات أن المتهمين من األول 
إلى الرابع عشر فى قرار االتهام قاموا بتأسيس 
ــه فــى مصر وتلقى  ــ المعهد الجمهورى وإدارت
األموال من جهات أجنبية بشأنه، وأن المتهمين 
مــن رقــم 15 وحتى 29 مسئولين عــن تأسيس 
وإدارة فروع المعهد الديمقراطى األمريكى فى 
مصر وتلقى األمــوال بشأنه، وأن المتهمين من 
30 إلــى 36 مسئولين عن تأسيس وإدارة فرع 
منظمة »فريدوم هــاوس« فى مصر الكائن فى 
جــاردن سيتى - شــارع عائشة التيمورية أمام 

قسم شرطة قصر النيل.

لجنة الطب الشرعى تكشف مفاجآت جديدة 
فى قضية قاتل طفليه بالمنصورة

نظر طعن توفيق عكاشة على 
حكم غلق قناة الفراعين

الحكم على المتهمين باالستيالء على 
60 مليون جنيه من أموال الدعم

النطق بالحكم على 66 متهمـًا 
محاكمة محافظ المنوفية وآخرين فى قضية الرشوةبتنظيم »والية داعش الصعيد«

دعوى إللغاء ضوابط العمرة لمخالفتها للدستور

ــزة، بــرئــاســة  ــجــي محكمة جــنــايــات ال
المستشار بــالل عبدالباقى، تواصل 
فــى جلستها التى ستعقد يــوم السبت 
المقبل، محاكمة هشام عبد الباسط 
ــق، واثــنــيــن  ــســاب مــحــافــظ الــمــنــوفــيــة ال
آخرين، التهامهم بطلب والتوسط فى 
جريمة رشوة ُمقدرة بـ27 مليونا و450 
ألف جنيه، مقابل إسناد أعمال عدد من 
المشروعات التى تجريها المحافظة 
لشركة مملوكة ألحد المتهمين، وتسهيل 
ــة صـــرف  ــرعــ ــالم األعــــمــــال وســ ــ ــت اســ

مستحقاتها المالية.
 وُيحاكم فى القضية أيضا إلى جانب 
المحافظ متهمين آخر ين هما »عاصم 
أحمد فتحى«، مقدم الرشوة، و»أحمد 
سعيد مــبــارك« الوسيط، والــذيــن أدليا 

باعترافات تفصيلية.
 عقدت الجلسة برئاسة المستشار 
ــاقــى وعــضــويــة  ــب بـــالل مــحــمــد عــبــد ال
الــمــســتــشــاريــن أحــمــد صــــادق قــرنــى، 
ــم لــمــلــوم، وأمـــانـــة ســر أسعد  ــراهــي وإب

النوبى ومحمد هاشم.

تستأنف محكمة القضاء اإلدارى بمجلس الدولة، يوم 
السبت القادم، نظر الدعوى التى تطالب بإلغاء قرار وزارة 
السياحة، بشأن ضوابط العمرة الجديدة، التى تنص على 
فرض رسوم إضافية على من سبق لهم أداء العمرة خالل 

3 سنوات.
 وحملت الدعوى رقم 26987 لسنة 72، واختصمت وزير 

السياحة بصفته.
وقالت الدعوى، إن القرار جاء مخالفا للدستور وهذا ما 
نصت عليه المادة 38 من الدستور، حيث ال يجوز فرض 
رســوم على المواطن دون صــدور تشريع بذلك ما يجعل 

القرار مشبوًها بعيوب جسيمة تجعله منعدم اأُلثر قانوًنا.
وأضافت الدعوى، أن القرار مخالف لمبدأ المساواة 
بين المواطنين، حيث يميز بين من لديه قدرة مالية ألداء 
مناسك الــعــمــرة، ويــحــرم منها مــن ال يملك ســـداد مبلغ 

الرسوم، وهو ما يخالف نص المادة 53 من الدستور.

»جنايات القاهرة« تواصل نظر قضية 
رشوة رئيس حى الموسكى

تواصل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع 
الخامس، برئاسة المستشار برئاسة المستشار أبو بكر 
عوض الله، محاكمة رئيس حى الموسكى، التهامه بتلقى 
رشوة، قدرها 100 ألف جنيه مقابل تغيير نشاط محل 
تجارى، فى جلسة 12 نوفمبر، حيث سيتم سماع شهود 

اإلثبات.
كــانــت تحقيقات نيابة أمــن الــدولــة العليا برئاسة 
المستشار خــالــد ضــيــاء المحامى الــعــام األول، فى 
القضية رقــم 3067 جنايات الموسكى، والمتهم فيها 
رئيس حى الموسكى بتهمة طلب وتلقى رشوة مالية 100 

ألــف جنيه، كشفت أن المتهم بصفته موظفا عموميا 
طلب وأخذ لنفسه عطية على سبيل الرشوة ألداء عمل 
من أعمال وظيفته، ولالخالل بواجباتها، بأن طلب من 
محمد عبدالحى محمد لنفسه مبلغ مائة ألف جنيه، 
أخذ منها مبلغ خمسون ألفا على سبيل الرشوة مقابل 
إنهاء إجــراءات استصدار ترخيص لتغيير نشاط محل 
ملك محمد عبد الحى وآخر، لإلعالن عنه بالمخالفة 
لقرار رئاسة الوزراء والصادر بجلسة رقم 95 المنعقدة 
بتاريخ 2017/11/1، بعدم التصريح بإعالنات جديدة 

على النحو المبين بالتحقيقات.

تستكمل محكمة جنايات الــجــيــزة، المنعقدة بمعهد 
أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار معتز خفاجى، 
محاكمة 66 متهًما، منهم 44 محبوسين، لتشكيلهم خلية 
إرهابية واالنضمام لها، تتبع تنظيم »داعش«، فى القضية 
المعروفة إعالمًيا بـ»تنظيم الصعيد«، غــداً الخميس، 

للنطق بالحكم.
ــادق، قــد أحــال  كــان النائب الــعــام المستشار نبيل صـ
المتهمين بينهم سيدتين إلــى محكمة الجنايات بتهمة 

تمويل العمليات اإلرهابية للتنظيم.
ــى قــيــادة  ــول وأســـنـــدت الــنــيــابــة للمتهمين تــأســيــس وت
واالنضمام إلى جماعة أسست على خالف أحكام القانون 
الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، 
ومنع مؤسسات الــدولــة والسلطات العامة من ممارسة 
أعمالها، واالعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، 

واإلضرار بالوحدة الوطنية والسالم االجتماعى.

تستأنف الــدائــرة الثالثة بمحكمة جنايات المنصورة، برئاسة 
المستشار نسيم بيومى رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين 
هيثم الضو ويحيى صادق وأمانة سر أحمد الحنفى، نظر قضية 
محمود نظيم السيد المتهم بقتل طفليه »ريان ومحمد« إلى جلسة 

يوم 17 نوفمبر الحالى.
كانت المحكمة قد قررت انتداب لجنة ثالثية من الطب الشرعى 
وخبير خطوط لفحص الخطاب المقدم من النيابة العامة والخاص 
باعتراف المتهم لبيان إذا كان هو محرر الخطاب من عدمه وحالة 
محرر الخطاب وهل كان مقيد الحرية أم ال، باإلضافة لندب لجنة 
تضم الطب الشرعى، واألدلة الجنائية، ومتخصص فنى من اإلذاعة 
والتليفزيون لبحث القرص المدمج الذى حمل اعترافات المتهم 
لفحصه، وبيان إذا كان هو صوت المتهم من عدمه وهل المتحدث 

مقيد الحرية من عدمه.
وكذلك استخراج التليفون المحمول الخاص بالمتهم من حرز 
النيابة واستخراج شريحته وبيانها وبيان مالكها وسجل المكالمات 
الخاصة بها فى الفترة من 21 أغسطس إلــى 24 أغسطس من 

شركة المحمول.

أبوتريكة أمام محكمة جنح 
التهرب الضريبى 19 نوفمبر

محكمة جنح التهرب الضريبى، تواصل محاكمة الالعب 
السابق محمد أبوتريكة فى اتهامه بقضية تهرب ضريبى 
بمبلغ 710 ألف جنيه قيمة اإلعالنات لشركة مياه غازية 

وإحدى شركات االتصاالت فى جلسة 19 نوفمبر الحالى. 
وكان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق وافق على 
قرار نيابة التهرب الضريبى بإحالة أبوتريكة إلى المحاكمة 
التهامه بالتهرب الضريبى خالل الفترة من عام 2008 إلى 

.2009

يــوم السبت المقبل.. تــواصــل الــدائــرة األولـــى فحص 
بالمحكمة اإلداريـــــة العليا بمجلس الـــدولـــة، برئاسة 
المستشار عمر ضاحى نائب رئيس مجلس الدولة، نظر 
الطعن المقام من اإلعالمى توفيق عكاشة على الحكم 

الصادر من محكمة القضاء اإلدارى بغلق قناة الفراعين.

تسدل الدائرة 17 بمحكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمجمع 
محاكم جنوب القاهرة بالسيدة زينب، اليوم، برئاسة المستشار 
جمال عبد الــاله، الستار على محاكمة مسئولين بشركة سمارت 
للكروت الذكية، بتهمتى الكسب غير المشروع، واالستيالء على 60 
مليون جنيه من أموال الدعم، حيث تصدر حكمها فى القضية فى 

جلسة اليوم األربعاء.
وتضم قائمة المتهمين »أحمد. م. م«، 45 سنة مدير عام مشرف 
على قطاعات تكنولوجيا المعلومات والمبيعات والتسويق وتنمية 
األعــمــال والــمــوارد البشرية بالشركة، و»هــانــى. م. أ«، 38 سنة، 
مدير عام عمليات التشغيل والتخطيط والشئون المالية واإلدارية 

بالشركة.
وكانت هيئة الفحص والتحقيق بجهاز الكسب غير المشروع، 
أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات بتهمة تحقيق كسب غير 
مشروع قيمته 60 مليون جنيه الناتج عن ارتكاب جرائم االستيالء 
على المال العام واإلضــرار العمدى بأموال الدعم المخصصة من 
الدولة لمحدودى الدخل والمتعلقة بالسلع الغذائية والخبر المدعم 

وجرائم غسل األموال. تميم

أبوتريكة

عكاشة

عبدالباسط

 عماد شوقى

 إسالم خالد
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هل يمكن أن تكون الحياة لونها »بمبى« فى عام 2020؟!
الفقر والجوع والبطالة، مخاطر تهدّد حياة المجتمع 

المصرى الذى يعانى نسبة كبيرة منه عجزًا فى توفير قوته 
اليومى، رغم محاوالت الحكومة الحد من هذه األوضاع 

ومن تداعياتها، عبر سلك سياسة التقشف وتعويم 
الجنيه المصرى، وإرساء برامج لمساعدة الفقراء، إال أّن 
مثل هذه اإلجراءات لم تحدّ من انتشار الظاهرة وتحّقق 

خطوات ملموسة، بل يبدو أن ظاهرة الفقر التى يطلق 
عليها الرئيس عبدالفتاح السيسى مصطلح العوز قد 

تفاقمت فى ظل هذه اإلجراءات، والتى أدت إلى ارتفاعات 
جنونية وسريعة وكبيرة فى أسعار جميع السلع 

والخدمات ما أدى إلى تراجع مستوى دخل الفرد، وتآكل 
الطبقة المتوسطة.

وعلى الرغم من أن الحكومة بدأت خالل العام المالى 
الجارى فى تطبيق خطة متوسطة المدى تنتهى فى 
العام المالى 2022/2021، وتستهدف الوصول 
بمعدل النمو االقتصادى إلى 8%، عالوة على زيادة 

نمو القطاعات االقتصادية المختلفة، لتحقيق تنمية 
اقتصادية تعود على المواطن، ولكن يحذر الخبراء من أن 

معدل النمو بالفعل كان قد تجاوز الـ8% فى أواخر عهد 
الرئيس األسبق حسنى مبارك، ولكن بسبب غياب العدالة 

فى توزيع الثروات تركزت الدخول فى يد نسبة ضئيلة 
من المجتمع، بينما ارتفعت معدالت الفقر واتسعت 

دائرته بين غالبية الشعب المصرى، وحينما سؤل الوريث 
جمال مبارك إبان أحد مؤتمرات تلميعه تمهيدًا لتوريثه 
السلطة قال إن الثروات ستنزل على المواطن الفقير من 
قمة الهرم إلى قاعه، بمعنى أنه »على الشعب أن ينتظر 

حتى يشبع الناس اللى فوق لتنزل  على من هم تحت 
ما تبقى من اللى فوق«، ووقتها علق الكاتب الصحفى 

عبدالحليم قنديل على ذلك بأن المجتمع المصرى انقسم 
إلى أغنى طبقة وأفقر شعب.

وبما أن مؤشرات النمو قد عادت إلى االرتفاع فى مقابل 
انخفاض معدالت دخل الفرد الذى ال يشعر بهذا النمو، 

وألنه مكتوب على هذا الشعب أن ينتظر حتى ينصب 
عليه النمو على طريقة الصب فى المصلحة، خرجت 

علينا وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد لتعد 
المواطن بأن متوسط دخله سيصل إلى 6 آالف دوالر 
سنويًا بحلول عام 2020، وهو نفس العام الذى كان 

الرئيس عبدالفتاح السيسى قد تحدث عنه مؤخرًا خالل 
الندوة التثقيفية للقوات المسلحة التى أقيمت فى إطار 

إحتفاالت أكتوبر، ووقتها قال السيسى نصًا أن مصر 
ستصبح »دولة جديدة خالص« فى 2020، وإن غدًا 

لناظره قريب.

بعدما »عشمتنا« هالة السعيد بـ6 آالف دوالر لكل مواطن

السيسى وعدنا بدولة »تانية خالص« وغادة والى قالت لن يكون لدينا فقراء    جمال مبارك أكد أن عوائد النمو »ستصب علينا من فوق لتحت«  والحكومة الحالية مازالت تواصل »الصب فى المصلحة«

محاوالت الحكومة لمواجهة ظاهرة 
»العوز« جاءت بنتائج عكسية

وصفة سحرية لتحقيق 
التنمية االقتصادية

نسبة الفقراء تتراجع من %27 
إلى 22% بحلول عام األحالم

تحدث التنمية االقتصادية إذا استمر المجتمع فى الحفاظ على 
تحسين مستويات المعيشة، وذلــك ألن التنمية االقتصادية فى 
معناها الواسع تعنى استمرار الزيادة فى الرفاهية االقتصادية 

واالجتماعية للسكان.
ومن ناحية أخرى يرى بعض الخبراء أن عدم العدالة فى توزيع 
ــى لعملية  الدخل عــادة ما يكون الصفة الغالبة للمراحل األول
التنمية االقتصادية، حيث يكون التكوين الرأسمالى أمرا حيويا، 
ثم يمكن بعد ذلك إحداث قدر من العدالة فى توزيع الدخل فى 
المراحل الالحقة، وهو ما يفسر فكرة أن األموال ستصب من 

أعلى قمة الهرم االجتماعى تدريجًيا حتى تصل إلى قاعدته.
وحول مدى إمكانية تحقيق هذه التنمية أكدت الدراسة أن 
البنية التحتية القوية وشبكة الطرق الجديدة التى تشهدها 
مصر، تعد عامالً قوًيا على طريق تحقيق معدالت جيدة، 
قد تتعدى ما تستهدفه الحكومة، بشروط وجــود عزيمة 
قوية لدى المسئولين، وكذا لدى األفراد وضرورة رغبتهم 

القوية للعمل واإلنتاج.
ــرورة  ــدد الــخــبــيــر االقـــتـــصـــادى الـــدولـــى عــلــى ضـ وشــ
االهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتذليل 
كافة المعوقات التى تواجهها، ألن هــذه المشروعات 
تــوفــر فــرص العمل و تــزيــد الــنــاتــج المحلى وبالتالى 
يـــؤدى االهــتــمــام  بــهــا إلــى انــخــفــاض مــعــدالت الفقر، 
وتوقعت الدراسة إنخفاض فعلى فى نسبة المواطنين 
المصريين الواقعين تحت خــط الفقر، حيث بلغت 
النسبة فى عام 2015، وفًقا لألرقام الرسمية %27، 
وهو رقم تعرض النتقادات كثيرة، حيث يؤكد الواقع 
الفعلى للمجتمع المصرى أن نسبة الواقعين تحت 
خــط الــفــقــر تــفــوق هـــذه النسبة بكثير، فــى حين 
تهدف الحكومة إلى أن تتراجع نسبة الفقراء فى 
مصر إلى 22% أيًضا بحلول العام الموعود، عام 
2020، وبالعودة إلى تصريح غــادة والــى بأنه لن 
يكون هناك فقراء أصاًل بحلول هذا العام، تندر 
بعض رواد مواقع التواصل االجتماعى متوقعين 
أن الحكومة سوف تقتل جميع الفقراء، وبذلك 

تكون قد تخلصت من الفقر بنسبة %100.

حقيقة تعديل مواد الترشح لرئاسة 
الجمهورية فى 2020 قبل االنتخابات

سر فشل محاوالت زيادة 
الصادرات وجذب االستثمارات

اعــتــرف الــرئــيــس السيسى نفسه أن 
الشعب المصرى تحمل إجـــراءات بالغة 
الــقــســوة، بـــدًءا مــن تحرير سعر صرف 
ــات الــغــاء  ــوج ــوًل إلـــى م ــ الـــــدولر، وص
الرهيبة من أجل توفير العملة الصعبة 
إلقامة المشروعات العماقة، وتفاءل 
الجميع باكتشافات حقول الغاز الطبيعى 
ــاة الــبــحــر الــمــتــوســط، وكــذلــك  ــي فــى م
مشروعات الستزراع السمكى واستصاح 
ــرات اآللف من  ــش األراضــــى وزراعــــة ع
األفدنة بحسب أرقام وخطط الحكومة.  

ولكن جاءت الحقائق على أرض الواقع 
مخيبة لــأمــال، حيث نمت الــصــادرات 
المصرية غير البترولية، بنحو 9% فقط 
خال العام  الماضى، رغم تعويم الجنيه 
وتوفر مصادر الطاقة من الكهرباء والغاز 
الطبيعى، وكذلك توفر الــدولر وتكدس 
أموال المودعين فى البنوك على خلفية 
ــادة الــفــائــدة عــلــى األوعــيــة  ــ ــرارات زي ــ ق

اإلدخارية.
وفى ضوء ذلك يرى المحللون أن ارتفاع 
الـــصـــادرات بنحو 9% فــقــط، يعد نموا 
ــال الــتــى كانت  ــاآلم مــتــواضــعــًا مــقــارنــة ب
ــاع الـــصـــادرات غير  ــط مــعــقــودة عــلــى ق
البترولية فى قيادة نمو القتصاد وجلب 
العملة الصعبة، خاًصة فى ظل تراجع 
ــرادات قناة السويس وتــدنــى عوائد  ــ إي

السياحة.
ــن ســـر عــــدم شــعــور  ــم ــك ومــــن هــنــا ي
المواطن بتحسن فى أحواله المعيشية، 
ــم تحسن ترتيب مصر فــى العديد  رغ
مــن الــمــؤشــرات القــتــصــاديــة والمالية 
العالمية، وارتفاع التصنيف الئتمانى 
لمصر، وكلها مــؤشــرات تنظر إلــى حجم 
الــثــروات والــمــدخــات، بغض النظر عن 
مدى العدالة فى توزيعها ومدى قدرتها 
على تحقيق تقدم ورفاهية حقيقية فى 

حياة الناس.

بالرغم من عدم تحسن األوضاع المعيشية للمواطن

رغم اآلمال المعقودة على اكتشافات حقول الغاز وتوفر الدوالر

طرح الدكتور عادل عامر فى سياق ورقته البحثية بعض 
الحلول واألطروحات لمواجهة المعدلت المرتفعة للفقر، 
فى مقدمتها تحقيق الوصول بالنمو القتصادى إلى %8 
سنويا، وتتضح صعوبة ذلك إذا ما علمنا أن هذا الرقم هو 
ما يعادل 3 أضعاف معدلت النمو السكانى البالغة%2.6، 
ومن ثم طالب الخبير القتصادى الدولة باتخاذ إجراءات 
حكومية صارمة للسيطرة على الزيادة السكانية لتصبح 
1.5%، مع تحقيق نمو بالناتج المحلى يصل إلى 5% على 

األقل.
ــاح اإلدارى  ومــن جانبها كانت وزيــرة التخطيط واإلص
الدكتورة هالة السعيد قد أكدت أنه بحلول عام األحام 
ــذى هــو 2020، ستصل مــعــدلت النمو إلــى 6%، وهــو ما  ال
يعنى أنها ستواصل الصعود لتصل إلى حلم الـ 8% بحلول 
عام 2022، أو باألدق عام انتخابات الرئاسة القادمة التى 
لن يتمكن السيسى من الترشح لخوضها إل إذا تم تعديل 
الدستور الحالى قبل 2022، وربما يكون التعديل أيًضا 
بحلول العام المنقذ 2020، علًما بأن تحسن األرقام الدالة 
على معدلت النمو ل ولن ينعكس على أى تحسن فى حياة 
المواطن على أرض الواقع، طالما بقيت معدلت الزيادة 
السكانية من ناحية وغابت العدالة فى توزيع الثروات من 

ناحية أخرى.

دائًما من تتحدث األرقــام والمؤشرات عن تحسن األوضــاع االقتصادية 
لمصر، ودائــًمــا ما نتساءل لماذا ال يشعر المواطن بهذا التحسن، وتكمن 
اإلجابة عن هذا السؤال فى أن النمو االقتصادى ُيعرف بأنه مجرد الزيادة 
الكلية فى ثــروة المجتمع بغض النظر عن إجمالى عــدد السكان،  بينما 
التنمية االقتصادية ليست فقط مجرد زيــادة تحدث فى دخل المجتمع، 
ولكن البد وأن يصاحب هذه الزيادة تحول جوهرى فى مستوى رفاهية 

الفقراء، ما ينعكس على ارتفاع مستويات التعليم والصحة وغيرها.
وفــى السياق ذاتــه عــادة ما ينطوى النمو االقتصادى على استخدام 
اآلالت التى تعمل بصورة أكثر كفاءة وأقــل تكلفة من البشر، وهــو ما 
يؤدى الى أحداث نمو اقتصادى يؤدى الى رفع متوسط نصيب الفرد من 
الدخل )من الناحية االحصائية(، إال أن المستوى الحقيقى للمعيشة 

لمعظم السكان قد ينخفض، ألن التنمية االقتصادية لم تحدث.
أما المفاجأة التى يفجرها خبراء االقتصاد، فتتمثل فى أنه حتى إذا 
ارتفع متوسط دخل الفرد فى مصر من الناحية اإلحصائية، فالواقع 
يثبت أن قياس التنمية االقتصادية باستخدام متوسط نصيب الفرد من 
الدخل يخفى فروقا هائلة فيما يتعلق بتوزيع هذا الدخل، بمعنى أنه 
ربما تعكس زيادة متوسط نصيب الفرد من الدخل الزيادة التى تحدث 
فى أرباح عدد قليل فقط من السكان وليس كل السكان، ومن ثم يحذر 
الخبراء من أن النمو االقتصادى فى مصر دائًما ما يصاحبه تركز فى 

الثروة، فى مقابل إرتفاع معدالت الفقر واتساع دائرته.
وبما أن لدينا بنك مركزى مصرى يديره المصرفى العبقرى 
طــارق عامر، الــذى دائًما ما يعايرنا بأن االحتياطى النقدى فى 
عهده تجاوز المعدالت القياسية، وأصبح 44.44 مليار دوالر، 
وعلى الرغم من ذلك يزداد الشعب فقًرا وينسحق الفقراء سحًقا؛ 
ألن الــدولــة تــرى أن تركز الــثــروة فــى يــد فئة قليلة هــو السبيل 
الوحيد لتكوين المدخرات الالزمة لالستثمار ومــن ثم النمو 

االقتصادى.
وفى محاولة لفك االشتباك بين النمو والتنمية صدرت مؤخرا 
دراســة بعنوان »كيفية تحسين دخــل المواطن« أعدها الخبير 
االقــتــصــادى الدكتور عــادل عامر مستشار التحكيم الــدولــى، 
أوضــح خاللها أن ارتــفــاع عــدد السكان ساهم بشكل كبير فى 
انتشار ظاهرتى الفقر والبطالة فى صفوف المصريين، حيث 
ارتفع عــدد السكان من 72.8 مليون نسمة عــام 2006، إلى 
76.1 مليون نسمة عام 2009، ثم 104 مليون نسمة عام 2017 

ومن المتّوقع أن يصل إلى 140 مليون نسمة بحلول عام 2030.
 وأشــارت الدراسة إلى أنه بالرغم من محاوالت الحكومة 
التى عملت جاهدة على خفض معّدل البطالة إلى 12% خالل 
السنة المالية 2017-2018، عن طريق جذب االستثمارات 
وإنــشــاء المشروعات، ولكنها فشلت ولــم تحقق أى نتائج 
ملموسة فى التصدى لظاهرة الفقر أو العوز، التى يعانى 
منها غالبية المصريين مع تآكل دخولهم جراء هبوط قيمة 
العملة المحلية وارتفاع األسعار، منذ قرار تحرير سعر 
صــرف الــدوالر المعروف بتعويم الجنيه، كما لم تنجح 
محاوالت زيــادة اإلنفاق الحكومى على برامج الحماية 
االجتماعية فى انتشالهم من براثن الفقر، رغم تأكيد 
وزيرة التضامن االجتماعى غادة والى على أنه بحلول 
عــام 2020 لن يكون هناك فقراء فى مصر، وهــو ما 
يعيدنا لتصريحات السيسى ووزيرته هالة السعيد بأن 

الحياة سيصبح لونها بمبى فى 2020.

 إيمان بدر

السيسى

عامر

هالة
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القصة الكاملة للصفقة المشبوهة بين مدينة اإلنتاج اإلعالمى والشركة العربية الفندقية
استمرارا لمسلسل إهدار المال العام بمدينة 
االنتاج االعالمى نكشف فى السطور القادمة 
العديد من المعلومات والوقائع حول عقد حق 

االنتفاع النشاء فندق 5 نجوم وتشغيله.
القصة بــدأت بالتعاقد الــذى تم بين مدينة 
االنتاج عــام1999 مع الشركة العربية الفندقية 
والتى تمتلك شركة المقاولون العرب أكثر من 
60% من أسهمها وكان المهندس إبراهيم محلب 
هو العضو المنتدب لها فى ذلك الوقت، وذلك 
إلنشاء وتشغيل فندق خمس نجوم بعدد غرف 
260 غــرفــة بكل مشتمالت مستوى الخمس 
نــجــوم بــاإلضــافــة إلـــى مجمع سينمات ومــول 
تجارى لمدة 25 عاما تنتهى عــام 2023 على 

مساحة 120 الف متر مربع.
 وفى عام 2001 تم ابرام ملحق للعقد بزيادة 
مساحة األرض الى 185 الف متر مربع مقابل 
زيادة عدد الغرف الى 400 مفتاح لمدة 45 عاما 
ولكن لم يتم زيادة قيمة حق االنتفاع بما يساوى 
الزيادة فى المساحة وكذلك فى مدة االنتفاع 
ألنها زادت من خمسة مليون الــى ستة مليون 

فقط.
ثم قامت الشركة العربية الفندقية بإبرام عقد 
تشغيل الفندق إلدارة فنادق موفنبيك العالمية 
ــا فــإن صيانة  ــي والــمــتــعــارف عليه محليا ودول
وتجديد وتحديث الفندق يقع على عاتق شركة 
اإلدارة وهى موفنبيك.. إال أن الشركة العربية 
الفندقية تقاعست عمداً عن الوفاء بالتزاماتها 
فلم تقم باستكمال عدد الغرف ولم تقم بإنشاء 
المول التجارى وكذلك مجمع السينمات ولم 
يتصدى أحد لهذا الملف الشائك طوال تاريخ 
مجلس االدارة حتى عام 2014، إال عندما بدأ 

عضو مجلس اإلدارة السابق طــارق فتح الله 
فضح تلك العقود فكان الــجــزاء اقــصــاءه من 

مجلس اإلدارة فى انتخابات عام 2016.
وعلى الرغم من أن تقارير الجهاز المركزى 
للمحاسبات تضمنت دائــمــا هــذه المخالفات 
ــتــى يــجــب فيها تطبيق شــروط  الجسيمة وال
التعاقد فى فسخ التعاقد مع الشركة العربية 
الفندقية واسترداد الفندق او على األقل فسخ 
ملحق التعاقد المشبوه هذا والتعامل فقط مع 

العقد االصلى الــذى ينتهى بعد  4 سنوات اال 
أن مجلس إدارة مدينة اإلنتاج اإلعالمى الحالى 
برئاسة اسامة هيكل يصر على اإلستمرار فى 
تسويف حقوق المالك بشكل يستدعى تدخل 
النائب العام واستدعاء كل االطــراف المسئولة 
عــن الملف وفــتــح تحقيق شــامــل فيه التخاذ 

القرارات القانونية.
ولقد حاولنا االتصال بطارق فتح الله اال أنه 
ــال انــه لن  رفــض االدالء لنا بأية معلومات وق

يتكلم اال أمام النائب العام فى حالة استدعائه 
وهذا يعنى ويؤكد أن هناك معلومات ومستندات 
فى غاية األهمية والحساسية لديه لن يبوح بها 

اال أمام جهات التحقيق.
وفــى هــذا الــســيــاق نكشف مــفــاجــأة جديدة 
ــمــرار أســامــة هــيــكــل فى  تــكــشــف بــطــالن اســت
مــنــصــب الــعــضــو الــمــنــتــدب لــمــديــنــة اإلنــتــاج 
اإلعــالمــى، حيث تنص الــمــادة 79 من القانون 
رقم 159 لســـــــنة 1981 وهو ما يعرف بقانون 

شركات المساهمة وشركات التوصية باألسهم 
والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات 

الشخص الواحد.
على أن: »لمجلس اإلدارة أن يوزع العمل بين 
جميع أعضـائه وفقاً لطبيعة أعمال الشركة كما 

يكون للمجلس ما يأتى:
أ - أن يــفــوض أحـــد أعــضــائــه أو لجنة من 
بين أعضائه فى القيام بعمل معين أو أكثر أو 
اإلشراف على وجه من وجوه نشاط الشركة أو 
فى ممارسة بعض السلطات أو االختصاصات 

المنوطة بالمجلس.
ب- أن يندب عضواً أو أكثر ألعمال اإلدارة 
الفعلية، ويــحــدد المجلـس اختصاص العضو 
المنتدب. ويشترط فى العضو المنتدب أن يكون 

متفرغاً لإلدارة.
ولذلك نسأل: اذا كــان القانون ينص بشكل 
ــح وصــريــح عــلــى تــفــرغ الــعــضــو المنتدب  واضـ
فلماذا يستمر هيكل فى منصب العضو المنتدب 
لمدينة اإلنتاج اإلعالمى؟ وعضو لجنة حماية 
حــقــوق المشتركين بالجهاز القومى لتنظيم 

االتصاالت؟! 
وهــل يقوم هيكل بــرد ما تقاضاه طــوال هذه 
الــفــتــرة والـــذى يــقــدر بــحــوالــى 2 مليون جنيه 
حتى اآلن وتطبيق القانون عليه إال إذا رأت 
الجهات المعنية أنه فوق القانون وفوق الحساب 
والمساءلة؟ وهــل هــذا التعارض فى المصالح 
سيستمر إلى ما ال نهاية رغم أن القانون يمنع 

ذلك؟ 
ــضــاً: مــا حقيقة الــتــعــاقــد بــاألمــر  ونــســأل أي
المباشر مع عبد المحسن الحكير الستغالل 
ــل كانت  وتــشــغــيــل الــمــنــطــقــة الــتــرفــيــهــيــة؟ وهـ
ــمــاذا لــم يتم  إجــــراءات التعاقد قــانــونــيــة؟؟ ول
مزايدة عالمية لتحصل مدينة االنتاج اإلعالمى 

على أفضل العروض الماليه والفنية؟

خطة الكنيسى و»شلته« لتعديل القانون للتمكن من الترشح فى االنتخابات القادمة

اللعبة الخفية داخل نقابة اإلعالميين
لجنة الثقافة واإلعــالم واآلثــار بمجلس 
الــنــواب، عقدت منذ أيــام اجتماعاً مغلقاً 
لهيئة المكتب برئاسة النائب أسامة هيكل، 
لــوضــع خطة اللجنة خــالل دور االنعقاد 

الرابع.
 ومـــن بــيــن مــشــروعــات الــقــوانــيــن التى 
وضعتها اللجنة على أجندة أعمالها خالل 
االسابيع القليلة القادمة مشروع القانون 
المقدم من النائب أسامة شرشر و60 نائباً، 
أكثر من ُعشر عدد أعضاء المجلس، بشأن 
تعديل بعض أحكام القانون رقم 93 لسنة 

2016 بإنشاء نقابة اإلعالميين.
الــمــذكــرة اإليضاحية لمشروع القانون 
كشفت أن المادة الثانية من القانون نصت 
فــى فقرتها األخــيــرة على حــرمــان أعضاء 
اللجنة التأسيسية من دخول أول انتخابات 
للنقابة، وهو ما يعد قيدا غير قانوني وغير 
دستورى، رغم أن الدستور لم يحرم أحًدا 
من حقه االنتخابى، إال وفق ما يفقده الثقة 
ــبــار ويــحــول دون تــصــديــه للترشح  واالعــت

للعمل العام.
من جانبه أكد النائب أسامة شرشر أن 
التعريف الوارد فى الفقرة الثالثة من المادة 
األولـــى، سيؤدى إلــى إشكالية قانونية فى 
التطبيق حيث سيستبعد عددا كبيرا ممن 
يمارسون النشاط اإلعالمي فى قطاعات 
مــؤثــرة، موضًحا أن القانون أغفل النص 

على جدول المنتسبين.
وحـــول تــعــديــالت الــمــادة الــثــامــنــة، أكــد 
شرشر والــنــواب أن جــداول النقابة سقط 
منها جدول األعضاء المنتسبين، ما يتسبب 
فــى مشكلة فيما يتعلق بضم أعــضــاء من 
المقيدين فى نقابات أخــرى وال بديل عن 
أن يكونوا منتسبين لنقابة اإلعالميين، مثل 
المخرجين والمصورين المقيدين فى نقابة 

المهن التمثيلية ونقابة السينمائيين.
ــذا الــســيــاق نــشــيــر إلـــى أن هــذا  ــى هـ  ف
المشروع بقانون مؤجل من دور االنعقاد 
السابق لمجلس النواب ويقف خلفه عدد 
مــن أعــضــاء اللجنة التأسيسية الحاليين 
لنقابة اإلعالميين وفى مقدمتهم اإلعالمى 
حمدى الكنيسى و»شلته« والهدف كما هو 
واضح الحصول على نص قانونى يمنحهم 
حــق الــتــرشــح فــى أول انــتــخــابــات لمجلس 

النقابة؟
 وهــنــا نــســأل: اذا كـــان الــنــص الــخــاص 
بــحــرمــان أعــضــاء اللجنة التأسيسية من 
دخـــول أول انتخابات للنقابة، يعد قيداً 
غير قانونى وغير دستورى كما أكد اسامة 
شرشر والــنــواب من مقدمى اإلقتراحات 
فلماذا أقرته نفس اللجنة برئاسة أسامة 
هيكل فــى دور اإلنــعــقــاد الــثــانــى لمجلس 

الــنــواب؟ وهــل كانت اللجنة حين وضعته 
ال تـــدرى أنـــه غــيــر دســتــورى أو قــانــونــى؟ 
وهــنــا نــؤكــد أن اللجنة إذا كــانــت ال تــدرى 
فتلك مصيبة أمــا إذا كانت قياداتها تعلم 
بذلك وأقــرت هذا األمــر رغم علمها بعدم 
ــتــه فــالــمــصــيــبــة هــنــا تــعــد أخــطــر  دســتــوري

وأفظع. 
ونــســأل أيــضــاً: كيف أقــر البرلمان فى 
جلسته العامة هذا القانون الــذى يتضمن 
نــصــوصــاً غــيــر دســتــوريــة رغـــم أن رئيس 
المجلس هو الدكتور على عبدالعال أستاذ 
القانون الدستورى وأحــد المشاركين فى 

صياغة الدستور المصرى؟
وإذا كان حمدى الكنيسى وأعضاء اللجنة 
التأسيسية كــانــوا يعلمون بــأن هــذا األمــر 
غير دستورى فلماذا أقسموا على احترام 
الدستور والقانون اللذين نصا على هذا 
األمــر ولــمــاذا لــم يعترضوا قبل أن يــؤدوا 

اليمين الدستورية أمام مجلس النواب؟
ــذى فعلته اللجنة  ــ ــا نــســأل: مــا ال وهــن
التأسيسة التى كان من المقرر لها قانونا 
ــراءات تأسيس النقابة  أن تنتهى مــن إجــ
وإجراء اإلنتخابات خالل 6 أشهر فقط من 
تشكيلها فى مارس 2017 أى أنه قد مضى 
على تأسيسها أكــثــر مــن 19 شــهــراً؟ وما 
هى العقبات التى منعتها من أداء مهمتها 
المنوطة بها خالل مدة الستة أشهر؟ وهل 
يــكــون إقــرارالــتــعــديــل التشريعى المقترح 
داخــل مجلس الــنــواب فــى دورتـــه الحالية 
بمثابة طــوق الــنــجــاة للكنيسى وعـــدد من 
أعوانه للترشح من جديد وبــذل محاوالت 
وضغوط من أجل البقاء فى منصبه كنقيب 
لإلعالميين و معه »الشلة« ألربــع سنوات 
ــتــى ال يعلم  ــات ال ــخــاب ــت عــقــب إجــــراء االن

موعدها أحد حتى اآلن؟!

أمن ماسبيرو يراجع ملفات »المتأخونين«

انتهاء تجديد إيناس عبداهلل فى 
»النيل للدراما« 24 نوفمبر

مجاملة »محاسيب« القيادات 
فى ميزانيات البرامج

ياسر رزق ينافس على رئاسة 
الهيئة الوطنية لإلعالم

بسيونى مشرفًا على 
»إبداع« بدون مقابل

 إبعاد »نهلة« واإلبقاء على 
»قابيل« وركن »أبوجميل«

الشناوى يطيح بمدير 
عام النشرات

ــال رئــيــس قــطــاع  ــأعــم ــة فـــــاروق الــقــائــمــة ب ــل ــائ ن
ــقــاء على خــالــد قابيل فى  ــررت اإلب التليفزيون قـ
رئاسة القناة األولــى و»ركــن« سعيد أبوجميل رئيس 
القناة الفضائية وتحويله لمستشار، كما تقوم نائلة 
بــمــحــاوالت مستميتة إلبــعــاد نهلة عبدالعزيز من 

منصب رئيس القناة الثانية.

عمرو الشناوى يطيح بميرفت عصام مدير عام 
النشرات بأخبار التليفزيون وينقلها إلى درجة كبير 
بــإدارة البرامج نظًرا للشكاوى الكثيرة التى جاءت 
من العاملين فى اإلدارة ضدها كما أنها ال تحضر 
لإلدارة وتديرها بالواتس وقد اصدر الشناوى قرار 

ألحمد البلك لتسيير إدارة النشرات.

ــرورى رئيس قطاع األمــن فى ماسبيرو،  اللواء خالد دك
يقوم حاليا بدراسة ملفات جميع القيادات والعاملين الذين 
يشتبه فى انتمائهم لجماعة اإلخوان اإلرهابية، الدكرورى 
أكد أنه سيتم اتخاذ اإلجـــراءات الالزمة ضد من يمثلون 
خطراً على المبنى أو ما يبث عبر القنوات واإلذاعـــات 
أمــا الذين ال يقومون بالخلط ما بين انتمائهم للجماعة 
وبين عملهم فى المبنى فلن يتم اإلضرار بهم مع استمرار 

مراقبتهم.

يــوم 24 نوفمبر الحالى.. ســوف تنتهى مــدة التجديد 
إليناس عبدالله رئيس قناة النيل للدراما.. فهل سيتم 
التجديد لها مــرة أخــرى أســوة بما تم مع نادية مبروك 
رئيسة قطاع اإلذاعة التى تم التجديد لها للمرة الثالثة أم 
سيتم تعيين شخصية أخرى لقيادة القناة خالل المرحلة 

القادمة.

 كشفت مصادر مطلعة أنه تمت كتابة أسماء عدد من 
المقربين من شخصيات قيادية فى ماسبيرو على تترات 
بــرامــج التطوير فــى القناة األولـــى دون أن تكون لديهم 
خبرات أو أدوار فعلية وتــم وضعهم فى ميزانيات بعض 
البرامج مقابل حصولهم على مبالغ مالية كبيرة وصلت 
لعدد منهم الــى 30 ألــف جنيه شهرياً؟ وهــل صحيح أن 
الشخصيات القيادية المشار إليها حصلت على نصف 
هــذه المبالغ من هــؤالء االشــخــاص عقب حصولهم على 
مستحقاتهم الشهرية من تلك البرامج التى بدأ بثها فى 17 

فبراير 2018؟!!

رغـــم إعـــالن عـــدد مــن الــمــقــربــيــن لحسين زيـــن رئيس 
الهيئة الوطنية لإلعالم تلقيه اتصاالت من بعض الجهات 
العليا تفيد بقائه فى منصبه خالل الفترة القادمة وعدم 
استبعاده، إال أن اســم الكاتب الصحفى ياسر رزق عاد 
للظهور بقوة ضمن الترشيحات لتولى رئاسة الهيئة الوطنية 
لإلعالم فى التغييرات المرتقبة.. وكشفت مصادر مطلعة 
أنه مما يدعم ترشيح رزق أنه سبق له العمل رئيسا لتحرير 
مجلة اإلذاعة والتليفزيون خالل عهد مبارك وحقق نجاحا 
كبيراً فىها، كما أنــه يشغل حالياً منصب رئيس مجلس 
إدارة مؤسسة أخبار اليوم المسئولة األولى عن تطوير القناة 
األولى بالتليفزيون المصرى منذ 17 فبراير الماضى وحتى 

اآلن.
الجدير بالذكر أن ياسر رزق خريج بكالوريوس إعالم 
جامعة القاهرة دفعة 1986 ويحظى بثقة كبيرة من جانب 
شخصيات رفيعة المستوى فى مقدمتهم الرئيس عبدالفتاح 

السيسى.

نائلة فــاروق المكلفة بتسيير أعمال رئيس قطاع التليفزيون وافقت 
على طلب عــالء بسيونى نائب رئيس القطاع بالعودة لإلشراف على 
مسابقة إبداع التى تنظمها وزارة الشباب بالتعاون مع الهيئة الوطنية 
لإلعالم بعد أن تم إبعاده عنها بقرار من مجدى الشين رئيس القطاع 
السابق.. موافقة نائلة جاءت مشروطة بعدم حصول بسيونى على أى 
مقابل مادى نظير اإلشــراف على المسابقة التى تم رصد قرابة الـ20 

مليون جنيه لها هذا العام.

 محمد طرابيه

هيكل

الكنيسى

رزق

إيناس

الشناوى نهلة

بسيونى

محلب
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بالمستندات: مخالفات وخسائر بماليين الدوالرات والجنيهات فى شركة النايل سات

واستهل المركزى للمحاسبات مالحظاته 
بالتعليق فى تقريره الصادر مؤخراً على عدم 
قانونية التصرف بالبيع فى قطعة أرض بالغ 
مساحتها نحو 62430 مترا مربعا، قام اتحاد 
اإلذاعة والتليفزيون ببيعها لشركة النايل سات، 
وأرجــع التقرير تحفظاته التى مازالت قائمة 
إلــى فتاوى قانونية صــادرة من إدارة الفتوى 
برئاسة الجمهورية ورئــاســة مجلس الـــوزراء 
وكذلك وزارات التخطيط والتنمية المحلية 
واالستثمار بشأن عدم قانونية هذا التصرف، 
وذلـــك بموجب الــقــرار الجمهورى رقــم 240 
لسنة 1995، لشركة النايل ســات، حيث لم 
يتضمن القرار منح االتحاد حق التصرف فى 
هذه األرض بالبيع، وأوضح التقرير أنه لم يتم 
اتخاذ أى إجراء فى هذا الشأن، الذى يتطلب 
تصحيح الــوضــع القانونى لـــأرض، بإصدار 
قــرار بتحويل األرض من الدومين العام إلى 
الدومين الخاص، اتساقا مع القرار الــذى تم 
اســتــصــداره مــن رئــيــس الجمهورية، وأرســلــه 
رئيس مجلس الدولة بخطاب رسمى إلى رئيس 
مجلس أمناء اتحاد اإلذاعــة والتليفزيون منذ 
مايو 2010، وحتى تاريخ صدور التقرير لم يتم 
اتخاذ اإلجراءات الالزمة لتصحيح األمر حتى 

يصبح التصرف قانونياً.
ــاق مــتــصــل رصـــد الــتــقــريــر عــدم  وفـــى ســي
تضمين حساب األصــول بنحو 550 ألف يورو 
متمثلة فى القيمة التقديرية األولية للتكاليف 
ــة القمر الصناعى 201،  الــالزمــة لفك وإزالـ
والــتــى تستهلك على مـــدار العمر اإلنتاجى 
االفــتــراضــى المتبقى لــه،وذلــك طبقاً لمعيار 
المحاسبة الــمــصــرى و حتى ال يتم تحميل 
قــائــمــة الــدخــل عــنــد نــهــايــة الــعــمــر التشغيلى 
للقمر، بكامل قيمة التكلفة حيث قامت الشركة 
بتحميل قائمة الدخل فى العام المنتهى 2017، 

بنفس قيمة القمر 102.
وعــن هــذا الخطأ أشــار مراقب الحسابات 
الــذى أعد التقرير إلى أنه رغم خــروج القمر 
102 مــن الــخــدمــة فــى مـــارس 2017، وقيام 
النايل ســات بــســداد المعونة الفنية للشركة 
المصنعة، إال أنــه ال يوجد حتى اآلن تقارير 
فنية تفيد وضع القمر فى مدار بعيد، حسب 

المواصفات الدولية وغلق أجهزته المالحية، 
وذلــك لضمان خــروج آمــن للقمر من النافذة 
التشغيلية، وشدد التقرير على ضــرورة اتخاذ 

الالزم لتصويب هذا األمر.
وتــطــرق الجهاز المركزى إلــى نقطة بالغة 
األهمية تتعلق بتضاؤل قيمة العوائد المحققة 
من ka band خــالل الفترة محل الفحص، 
حيث بلغت نحو 223 ألف دوالر فقط، بنسبة 

انخفاض بلغت نحو 40 فى المائة، حيثتم إنهاء 
التعاقدات مع العديد من العمالء المنتفعين 
بتلك الخدمة، وهو ما ترتب عليه استمرار عدم 
مناسبة عوائد تشغيل قنوات ka مع التكلفة 
االستثمارية للتشغيل، وكشف التقرير عن أن 
إجمالى عائد التشغيل بلغ نحو 2.935 دوالر 
فقط خالل الفترة منذ إطالقه فى أغسطس 
2010، حتى 30 يونيو 2018، بما يغطى فقط 

الشركة مهددة بفقدان المزيد من العمالء والترددات وتوقف النشاط بسبب انتهاء العمر االفتراضى للقمر 102 منذ عام 2015

حقيقة ضياع 7.8 مليون دوالر بسبب سياسة اإلحالل والتجديد التى تنتهجها الشركة لكل أنظمتها دون استبعاد تكلفة األنظمة القديمة

8.5 بالمائة مــن التكلفة االســتــثــمــاريــة عن 
تشغيل القنوات، حيث تبلغ تلك التكلفة نحو 
34.6 مليون دوالر، وذلك على الرغم من مرور 
نحو 40 بالمائة مــن العمر اإلنــتــاجــى للقمر 
المقدر بنحو 18 سنة، الفتاً إلى أهمية إتخاذ 
مزيد من الخطوات واإلجــراءات األكثر فاعلية 
نحو تسويق تلك القنوات بالشكل الــذى يعود 
بالنفع على الشركة، مع ضرورة موافاة الجهاز 

الــرقــابــى بتفاصيل الــعــرض الــمــالــى النهائى 
للشركة التى تــم اختيارها، للبدء فــى توريد 

وتركيب األجهزة وتشغيل الخدمة.
وعلى جانب آخر تأخرت الشركة فى إطالق 
القمر الجديد 301، خــاصــةً فــى ظــل انتهاء 
العمر االفتراضى للقمر 102 منذ عام 2015، 
والــذى تم وضعه فى الــمــدار المائل ليظل 3 
سنوات أخرى، وتم إرساله إلى مقبرة األقمار 

فــى يوليو 2018، علماً بــأن هــذا القمر كان 
يمثل االحتياطى للقمر 201، وهو ما يعرض 
الشركة لفقدان المزيد من العمالء والترددات 
حال تعرض القمر الحالى لأعطال، وأوصى 
ــخــاذ الــخــطــوات  الــتــقــريــر بــضــرورة ســرعــة ات
الالزمة لتصنيع وتشغيل القمر 301، لما لذلك 

من أثر على استمرار نشاط الشركة نفسها.
وأضــاف التقرير أن تلك المخالفات يتصل 
بها ما يتعلق باستمرار مالحظات الجهاز بشأن 
عدم موافاته بما يفيد موافقة الجهاز القومى 
لتنظيم االتصاالت على الترددين اإلضافيين 
ku، والغير مدرجين بخطابات جهاز تنظيم 
االتـــصـــاالت رغـــم ســابــق تشغيلهم مــنــذ عــام 

.2010
وفيما يتعلق باإلمكانات غير المستغلة لدى 
ــود حــيــزات غير مستغلة  الــشــركــة، تبين وجـ
سواء على القمر 201 وكذلك القمر يوتلسات، 
وبالرغم من ذلــك تعاقدت شركة نايل سات 
مــع يوتلسات على إيــجــار 5 قــنــوات فضائية، 
بتكلفة قدرها 2.2 مليون دوالر سنوًيا، بدأت 
العمل بالفعل، حيث تم إطالق أول قناتين فى 
أكتوبر 2015، وثانى قناتين فى أكتوبر2016، 
والخامسة فى أكتوبر 2017، ومــن ثم كشف 
التقرير الــرقــابــى عــن تــزايــد الــحــيــزات غير 
ــر، مــشــدًدا على  المستغلة مــن عـــام إلـــى آخـ

ضرورة استغاللها االستغالل األمثل.
وعلى ما يبدو ال يهتم القائمون على إدارة 
النايل ســات، باالستجابة لهذه المالحظات 
وتحقيق االستغالل األمثل إلمكانات الشركة، 
بما يحقق مصلحتها ويدر عليها األرباح، حيث 
تناول التقرير مالحظة أخرى تتمثل فى عدم 
قيام اإلدارة بإحالل أنظمة مختلفة ضمن بند 
أجهزة ومعدات خالل الفترة من عام 2015، 
وحــتــى يونيو 2018، ليبلغ مــا أمــكــن حصره 
من تلك األمــوال 7.8 مليون دوالر، وذلــك فى 
إطار سياسة اإلحالل والتجديد التى تنتهجها 
الــشــركــة لكل أنظمتها دون استبعاد تكلفة 
األنــظــمــة الــقــديــمــة، وهـــو مــا وصــفــتــه الجهة 
الرقابية الصادر عنها التقرير بأنه يعد تباطؤا 
فى تحديد مصير تلك األجهزة واتخاذ الالزم 

بخصوصها.

ضياع 352.9 ألف دوالر فى قناة 
المحور المملوكة لحسن راتب

10 ماليين دوالر مديونية شركة osn وإجمالى مديونيات 
الوزارات والهيئات الحكومية 5.9 مليون دوالر

فيما يتعلق بملف االستثمارات المتاحة للبيع واالستثمار فى 
شركات شقيقة، أكــد التقرير الــصــادر عن جهاز المحاسبات أن 
قيمتها تبلغ 305.88 ألف دوالر متضمنة شركة المحور للقنوات 
الفضائية المملوكة لرجل األعمال حسن راتــب، والتى انخفضت 
استثماراتها بمقدار 352.9 ألــف دوالر، وذلــك نتيجة الخسائر 
المتالحقة التى حققتها الشركات المساهم فيها، بنسبة انخفاض 

بلغت 54 بالمئة، من تكلفة االقتناء دون توضيح لموقف األسهم.
وانتقد التقرير عــدم حــرص إدارة الشركة المصرية لأقمار 
الصناعية نايل ســات، على الكشف عن أسباب هــذا االنخفاض، 
وكذلك عدم موافاة الجهاز الرقابى بتوضيح لموقف تلك األسهم، 
وأســاس احتساب التخفيض فى القيمة، وإمكانية التصرف فيها، 
ناهيك عــن عــدم وضــوح الــرؤيــة مــن حيث استمرارها أو إمكانية 
تحقيق أرباح من ورائها، علماً بأن عدم موافاة الجهاز بذلك يتعارض 

مع إمكانية الحكم على مصير تلك االستثمارات.

يخطئ من يتصور أن المخالفات تنخر فى جسد مدينة اإلنتاج اإلعالمى فقط، 
ولكن ما ال يعرفه الكثيرون أن األمر فى الشركة المصرية لألقمار الصناعية 

»نايل سات« أكثر سوءا ويزداد تفاقما بمرور الوقت، بحسب ما تكشف تقارير 
الجهاز المركزى للمحاسبات المتتالية والتى دائمًا ما ترصد التجاوزات داخل 

شركة النايل سات كشركة مساهمة مصرية بعد فحص قوائم الدخل والدخل 
الشامل والتغيير فى حقوق الملكية والتدفقات النقدية المتعلقة بالشركة، 

باإلضافة إلى السياسات المحاسبية الهامة واإليضاحات المتممة األخرى.

من وراء وضع القمر المنتهى صالحيته فى المدار المائل 
لمدة 3 سنوات قبل إرساله إلى مقبرة األقمار؟

خفايا عدم تصنيع 
وإطالق القمر 

االحتياطى 301 
حتى اآلن رغم تعرض 

201 لألعطال

إهدار 2.2 مليون دوالر 
سنويـًا على إيجار 5 
قنوات فضائية من شركة 
يوتلسات رغم وجود 
حيزات غير مستغلة

41.57 مليون دوالر رصيد مديونيات اإليجار
خفايا إنهاء التعاقد خالل الستة أشهر 

األولى مع العديد من العمالء
بلغت قيمة رصيد حساب العمالء مدينو اإليجار نحو 41.57 مليون 
دوالر، قبل حساب االنخفاض، تمثل قيمة مديونيات مستحقة، و الحظ 
مراقب الحسابات الذى أعد التقرير إنهاء التعاقد خالل الستة أشهر 

األولى مع العديد من العمالء.
كما تضمن حساب العمالء الدائن مبالغ مدفوعة من العمالء بنحو 
101.4 ألف دوالر، عبارة عن مبالغ مسددة لصالح الشركة من بعض 

العمالء، لم يتم تحديدهم من قبل الشركة.
أما عن رصيد مديونية الهيئة الوطنية لإلعالم فقد بلغ 1.8 مليون 
دوالر، ورصد التقرير عدم قيام الهيئة بسداد أى مبالغ للشركة منذ 
يناير 2017، وذلك بخالف المبلغ المستقطع من نصيب الهيئة ذاتها 
فى أرباح النايل سات، حيث أوصى التقرير بضرورة متابعة التحصيل 
أواًل بأول بداًل من االنتظار لخصم المبلغ من رصيد الهيئة، فى ظل 
إنخفاض أرباح الشركة بشكل عام، وإعتراض بنك االستثمار القومى 

على هذا اإلجراء.

بما أن الــشــركــة ليست حريصة على تحصيل 
أموالها وحقوقها لدى عمالئها، فمن الطبيعى أن 
تتراكم لصالحها المديونيات وأن تعجز عن سداد 
حقوقها، حيث بلغت المديونية المستحقة على 

شركة osn على سبيل المثال 
10.49 مليون دوالر.

ــاً أن  ــضـ ــن الــطــبــيــعــى أيـ ــ وم
تتباطأ شركات القطاع الخاص 
والشركات األجنبية فى سداد 
ما عليها للنايل سات، إذا كانت 
ــوزارات المصرية والهيئات  ــ ال
الحكومية الوطنية تتقاعص 

عن ســداد مديونيات للشركة بلغ إجمالى ما أمكن 
حصره منها نحو 5.9 مليون دوالر.

أمــا عــن أرصـــدة العمالء المتوقفة منذ سنوات 
سابقة فبلغ إجمالى ما أمكن حصره منها نحو 10.9 

مليون دوالر، ناهيك عن عدم تنفيذ أحكام قضائية 
لصالح الشركة يعود بعضها إلى عام 2012، بلغت 
قيمة ما أمكن حصره منها نحو 5.9 مليون دوالر، 
وتالحظ بشأنها أن فشل الشركة فى تنفيذ األحكام 
ــادًة ما  الـــصـــادرة لصالحها عــ
يرجع إلــى وجــود العميل خارج 

مصر.
ــرة األولــــــى  ــ ــمـ ــ ــا الـ ــهـ ــلـ ــعـ ولـ
ــم يـــوص فيها التقرير  الــتــى ل
الرقابى بالعمل على تحصيل 
المديونيات ولــكــن شــدد على 
ــاذ الــضــمــانــات  ــخـ ضــــــرورة اتـ
الــالزمــة مستقبالً لعدم إهـــدار المزيد مــن أمــوال 
الشركة، وهو ما يعنى أن تحصيل األمــوال المشار 
إليها بات مستحيالً فى ظل عدم جــدوى الحصول 

على أحكام قضائية.

 إيمان بدر

راتب
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اليوم.. آخر موعد لتحديث 
أخطاء بيانات بطاقات التموين

الخميس.. انتهاء تقديم خريجى الحقوق 
بقسم الضباط المتخصصين بكلية الشرطة

بدء معرض القاهرة 
الدولى الخامس لالبتكار

معهد الفلك: الجمعة 9 نوفمبر غرة 
ربيع أول و20 نوفمبر المولد النبوى

األحد المقبل.. توزيع جوائز مصطفى وعلى أمين
أكد الكاتب الصحفى محمد الهوارى، رئيس مجلس أمناء جوائز مصطفى 
وعلى أمين الصحفية، ومدير تحرير أخبار اليوم، أنه سيتم تنظيم حفل توزيع 
جوائز المسابقة  األحد المقبل القادم بأحد فنادق القاهرة، بحضور رئيس 

مجلس الوزراء وعدد من الوزراء والصحفيين واإلعالميين.
الجدير بالذكر أن المؤسسة قد أعلنت فوز الكاتب الكبير ابراهيم سعدة 
رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير »أخبار اليوم« األسبق، بجائزة شخصية 
العام الصحفية، كما فــاز بجائزة المقال الصحفى الكاتب الكبير عباس 

الطرابيلى رئيس تحرير جريدة »الوفد« األسبق.

أكد الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن 
اليوم األربعاء هو  آخر موعد لتحديث أخطاء بيانات بطاقات التموين، 
وأنه ابتداء من غد الخميس سيتم إيقاف البطاقات الخاطئة، قائال:« 

لن أسمح بوجود بطاقة فيها أخطاء فى البيانات«.
 وطالب الوزير المواطنين بتحديث بياناتهم على الموقع الرسمى 
لــوزارة التموين حتى يوم 8 نوفمبر المقبل، مؤكدا أنه لن يكون متاحا 
بعد هــذا التاريخ تعديل البيانات، ويحق لــلــوزارة اتخاذ اإلجـــراءات 
الالزمة ضد المواطن صاحب البيانات الخاطئة، ومن بينها حذفه، 
ومن لديه صعوبة فى تصحيح بياناته عبر االنترنت عليه التوجه لمكتب 

التموين إلتمام اإلجراءات.
مــن جانبه قــال أحمد كــمــال، المتحدث باسم وزارة التموين، إن 
البطاقات التى لم يلتزم أصحابها بتحديث بياناتها قبل 8 نوفمبر 
الحالى، ستتوقف عن الصرف، ويضطر صاحبها إلى إصــدار بطاقة 
جديدة وفق القواعد والشروط المنظمة، من خالل مكاتب ومديريات 

التموين.
وناشد المتحدث باسم وزارة التموين، المواطنين بسرعة الدخول 
إلى موقع دعم مصر لتصحيح بيانات البطاقة التموينية خاصة الرقم 
القومى، كاشفا عن تسجيل ثالثة ماليين مولود جديد منذ فتح باب 

تسجيل المواليد.

تنتهى أكاديمية الشرطة، غدا، من قبول أوراق خريجى  كليات 
الحقوق الراغبين فى اإللتحاق بقسم الضباط المتخصصين بكلية 

الشرطة.
 الجدير بالذكر أن التقديم يتم من خالل مكتب تنسيق القبول 
بكلية الــشــرطــة، لخريجى كليات الــحــقــوق ذكـــور فقط للعامين 

الدراسيين 2017/2016 و2018/2017 بحد أدنى تقدير مقبول.
كان اللواء محمود توفيق وزير الداخلية قد وافق على قبول دفعة 
جديدة بقسم الضباط المتخصصين بكلية الشرطة من خريجى 

كلية الحقوق وفقا لالحتياجات الفعلية لقطاعات الوزارة.
وقال اللواء دكتور أحمد إبراهيم مساعد وزير الداخلية رئيس 
أكاديمية الشرطة أن ذلك يأتى فى إطار الضوابط الواردة بالقانون 
رقــم 91 لسنة 1975 بشأن إنشاء أكاديمية الشرطة وتعديالته 
والــقــرار الـــوزارى رقــم 864 لسنة 1976 بشأن الالئحة الداخلية 

لألكاديمية وتعديالته.

ينطلق غًدا الخميس معرض القاهرة الدولى الخامس لالبتكار 
2018،  الذى تنظمه أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، على 
مــدار يومين بقاعة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بأرض 

المعارض فى مدينة نصر.
وتنظم األكاديمية هذا المعرض سنويا وذلــك منذ عام 2014 
وذلك فى إطار سعيها لنشر ثقافة االبتكار التى تسهم فى تيسير 
المفهوم العلمى لالبتكار واالختراع بين فئات المجتمع، فضال 
عن توثيق الصلة وبناء جسور قوية من التعاون بالمحيط العربى 
والدولى فى مجاالت المعارف العلمية والتقنيات الحديثة، وُشرف 
المعرض بالرعاية الكريمة للرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس 

الجمهورية لعام 2017.

ــقــومــى لــلــبــحــوث الفلكية  ــيــس الــمــعــهــد ال ــودة رئ ــ ــم ع ــور حــات ــت ــدك صـــرح ال
والجيوفيزيقية، بأن غرة شهر ربيع األول ستوافق حسابيا يوم الجمعة المقبل، 
وعليه فإن المولد النبوى الشريف سيكون يوم الثالثاء العشرين من شهر نوفمبر.

وقال إن الحسابات الفلكية التى أجراها علماء المعهد كشفت عن أن شهر 
صفر الحالى سيكمل عدته 30 يوما، ولــن تثبت رؤيــة هــالل شهر ربيع األول 
فى يوم الرؤية الشرعية، حيث سيولد الهالل مباشرة بعد حدوث االقتران فى 
تمام الساعة السادسـة ودقيقتين مساء بتوقيت المحلى لمدينة القاهرة فى يوم 
األربعـاء )29 من صفـــــر عام 1440 هـجرية الموافق 7 نوفمبر المقبل( يوم 

الرؤية.
وأضاف عودة، أن الهالل الجديد لن يكون قد ولد بعد، عند غروب شمس ذلك 
اليوم )يوم الرؤية( فى مدينة القاهرة وكذلك فى جميع العواصم والمدن العربية 
واإلسالمية، وبذلك يكون اليوم التالى وهو يوم الخميس 8 نوفمبر هو المتمم 

لشهر صفر، وتكون غرة شهر ربيع األول فلكيا يوم الجمعة 9 نوفمبر الحالى.

لجنة اإلصالح التشريعى تعقد »ورش 
عمل« إلعداد قانون المرافعات الموحد

تفاصيل خطة الحكومة لرفع صادرات مصر من تكنولوجيا المعلومات إلى 3 مليارات دوالر
يــؤكــد الكثير مــن الــخــبــراء أن قــطــاع النظم 
وتكنولوجيا المعلومات فــى مصر يعد قطاعا 
واعدا سوف يمثل مجاالً خصباً لزيادة الصادرات 
واالستثمارات، وسيعمل كقاطرة اضافية لنمو 

االقتصاد المصرى.
ــاق قــــدم  وزيــــر االتـــصـــاالت  ــســي فـــى هـــذا ال
وتكنولوجيا المعلومات تقريراً  لمجلس الوزراء 
ــول مـــبـــادرة »مــصــر تــصــنــع اإللــكــتــرونــيــات«،  حـ
والتى تهدُف إلــى تحويل مصر لمركز ومصنع 
إقليمى وعــالــمــى للسوق األفــريــقــيــة والعربية 
واألوروبـــيـــة، لتصميم وتصنيع اإللــكــتــرونــيــات 
الــمــتــطــورة قبل نهاية 2030، واالســتــفــادة من 
صــنــاعــة اإللــكــتــرونــيــات كــأحــد أكــبــر الــدعــائــم 
لنمو االقتصاد المصرى وكمساهم رئيسى فى 
مضاعفة الصادرات المصرية، وتقليل الواردات 
مــن األجــهــزة اإللكترونية والكهربائية للسوق 
المحلية، بما يوفر مئات اآلالف من فرص العمل.

وأوضــح التقرير أن المبادرة يتم تنفيذها من 
ــرامــج، تتمثُل فــى تحفيز تصنيع  خــالل عــدة ب
منتجات إلكترونية واعــدة تتميز بتعاظم الطلب 
المحلى واإلقليمى عليها، وهى: الهواتف الذكية، 
والــحــاســبــات اللوحية، لمبات الليد الموفرة، 
العدادات الذكية، الخاليا الشمسية، التليفونات 
ــة،  ــذكــي ــاشـــات الــســطــحــيــة، األنــظــمــة ال والـــشـ
باإلضافة الى تعزيز البحث والتطوير واإلبــداع 
وتقوية التحالف بين الــشــركــات والــتــعــاون بين 
الصناعة والجهات البحثية، فضالً عن تشجيع 

الـــصـــادرات وتعظيم االســتــفــادة مــن اتفاقيات 
التجارة الحرة، وتنمية قدرات الموارد البشرية 
عن طريق برامج تدريبية متخصصة للقيادات 
والمهندسين والفنيين لتلبية احتياجات الصناعة 
مــن العمالة الــمــاهــرة والمتخصصة، وأضــاف 
أن المبادرة سيتم تنفيذها على ثــالث مراحل: 
المرحلة االولى 2021/2018، والمرحلة الثانية 

2025/2021، والمرحلة الثالثة 2030/2025.
وأوضــح وزير االتصاالت أن هذه البرامج يتم 

تنفيذها من خالل هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا 
ــراف ومــتــابــعــة وزارة  ــ ــومــات، تــحــت إشـ ــمــعــل ال
االتــصــاالت وتكنولوجيا المعلومات، عن طريق 
فريق من الكوادر القيادية ذات الخبرة الكبيرة 
فى اإلدارة وتكنولوجيا صناعة اإللكترونيات، 
بمتابعة واســتــشــارة لجنة مكونة مــن نخبة من 
خبراء صناعة اإللكترونيات فى مصر، باإلضافة 
إلى تعاون ودعــم الشركاء االستراتيجيين لهذا 
المشروع القومى من الوزارات والهيئات المعنية 

وجامعات ومراكز البحوث ومراكز التدريب.
وأكد الوزير أن صناعة اإللكترونيات تعُد من 
أكثر الصناعات نمواً على مستوى العالم حيث 
يزيد حجم صناعتها فى العالم عن 3 تريليونات 
دوالر، كــمــا تــدخــل الــنــظــم اللكترونية كمكون 
رئيسى فى جميع الصناعات والمجاالت، الفتاً 
إلى أن موازنة المرحلة األولى للمبادرة 2018-
2021 تبلغ 1.5 مليارجنيه، وتستهدف أن يصل 
حجم صناعة االلكترونيات إلى 5 مليارات دوالر 
سنوياً، وأن يصل حجم التصدير إلى 3 مليارات 
ــدالً مــن 1.3 مليار دوالر حالياً  دوالر سنوياً ب

بقيمة مضافة محلية ال تقل عن %45. 
كما تهدف المرحلة األولى إلى إضافة 25 ألف 

فرصة عمل جديدة فى هذا القطاع.
ــول الــفــرص الــراهــنــة فــى مــجــال صناعة  وحـ
اإللكترونيات، أكد الوزير دعم القيادة السياسية 
لتعزيز الصناعة المحلية، ومــا تمتلكه مصر 
مــن خطوط اإلنــتــاج، ومــن الصناعات المغذية 
مثل صناعات البالستيك، والمعادن باإلضافة 
إلمــكــانــات تصنيع الــلــوحــات اإللــكــتــرونــيــة، إلى 
ــدى العاملة الفنية الــمــدربــة، وكــذا  جــانــب األيـ
ــن اتــفــاقــيــات  ــى الــكــثــيــر مـ اشـــتـــراك مــصــر فـ
ــة فــى أفريقيا  لــلــتــجــارة الــحــرة تغطى 71 دولـ
وأوروبــا والعالم العربى، باإلضافة إلى موقعها 
ــذى يعطى لها ميزة كبيرة لتصبح  المحورى ال
مــركــزاً إقليمياً لتصنيع وتــصــديــر المنتجات 
اإللــكــتــرونــيــة الــمــصــريــة، وتــنــفــيــذ مــشــروعــات 
عمالقة بمصر مثل العاصمة اإلداريــة الجديدة، 
والمنطقة االقتصادية لقناة السويس، والمناطق 

التكنولوجية المتخصصة.  

تبدأ لجنة اإلصــالح التشريعيى بالتنسيق مع 
وزارة العدل، يوم األحد القادم، ورش عمل خبراء 
القانون فى مصر، لدراسة المقترحات المقدمة 
ــة لــتــعــديــل قــانــون  ــالــدول مــن الــجــهــات المعنية ب
المرافعات المدنية والتجارية واإلدارية بما يتوافق 

مع الدستور الجديد.
وكــشــفــت مــصــادر رفــيــعــة الــمــســتــوى، أن لجنة 
اإلصــالح التشريعيى تلقت عــدداً من المقترحات 
المقدمة من أســاتــذة القانون فى مصر وجهات 
إنفاذ القانون بشأن تعديل مواد قانون المرافعات 
المدنية والتجارية الحالى وســن تشريع موحد 
يضم فيه تنظيم اجراءات المرافعات أمام محاكم 

القضاء اإلدارى بمجلس الدولة ألول مرة.
ــمــصــادر، أن الــدكــتــور مصطفى  وأوضــحــت ال
مدبولى رئيس مجلس الوزراء بصفته رئيس اللجنة 
العليا لإلصالح التشريعى طلب بعقد ورش عمل 
إلعــداد مشروع قانون المرافعات الموحد، وبناء 
عليه بدأت وزارة العدل برئاسة المستشار حسام 

عبد الرحيم فــى التجهيز الــقــاعــات التى سيتم 
استخدامها فى عقد ورش العمل، بينما تم شكلت 
لجنة اإلصـــالح التشريعيى أمــانــة عامة لمؤتمر 
قــانــون الــمــرافــعــات المدنية والــتــجــاريــة برئاسة 
المستشار محمد عــيــد مــحــجــوب نــائــب رئيس 
محكمة النقض مساعد أول وزيــر العدل بتلقى 
المقترحات من الجهات المعنية تمهيدا لطرحها 

للنقاش العام خالل ورش العمل.
وأشــارت المصادر إلى أن جلسات وورش عمل 
اللجنة ستنعقد على مـــدار 6 أســابــيــع اعتبارا 
ــالل قيام  ــادم، مــن خـ ــقـ ــوم 11 نــوفــمــبــر الـ مــن يـ
ثالثة مجموعات عمل بصياغة المقترحات فى 
ــواد قانونية األولـــى مــن أســاتــذة القانون  شكل م
والمحامين، والثانية من القضاة وأعضاء هيئات 
قضائية وأعضاء قضاء العسكرى، والثالثة من 
جــهــات انــفــاذ الــقــانــون ممثلة فــى أعــضــاء هيئة 
الرقابة اإلداريــة وأعضاء األمن القومى وممثلين 

عن وزارتى الدفاع والداخلية.

 إسالم خالد

الجمعة.. أول حفل لتامر 
حسنى بعد تماثله للشفاء

انطالق المؤتمر الدولى لآلثاريين العرب الـ21

بعد تماثله للشفاء يحيى النجم تامر حسنى 
حفال غنائيا ضخما بالجامعة األمريكية 
بالقاهرة الجديدة، ويشاركه فى إحياء الحفل 
الفنان محمود العسيلى، ومن المقرر أن يقام 
الحفل يــوم الجمعة المقبل، وقيمة تذكرة 

الدخول 350 جنيها.
وهــذا الحفل سيكون األول لتامر حسنى 
بــعــد تماثله لــلــشــفــاء، حــيــث تــعــرض مــؤخــرا 
ألزمة صحية، وهى إصابته بالتهاب حاد فى 
أحباله الصوتية، وجاءت إصابة تامر حسنى، 
عقب تسجيله حلقة جــديــدة مــع اإلعالمية 

ــاد يــونــس وغــنــائــه لــفــتــرة طــويــلــة أثــنــاء  إســع
التصوير، وهو ما تسبب فى تعرضه لإلجهاد 
الشديد فى أحباله الصوتية، وعقب الحلقة 
لــم يتمكن مــن الحديث مــع أحـــد، مما جعل 
فريق عمله يذهبون به إلى أحد مستشفيات 
أكتوبر لالطمئنان عليه، وبالفعل أجرى عدة 
فحوصات طبية، وبعد ذلك تم عودته لمنزله 
مــن جــديــد، ولــكــن مــع شــعــوره بالتعب جرت 
عــودتــه للمستشفى مــرة أخـــرى، وتــم حجزه 
هــنــاك، ثــم أصــر طبيبه الــخــاص على سفره 

فورا.

يقيم االتــحــاد الــعــام لآلثاريين الــعــرب، المؤتمر 
الــدولــى الــحــادى والعشرين لآلثاريين الــعــرب، فى 
الفترة من 10 إلى 11 نوفمبر الحالى، تحت عنوان 
ــار الــوطــن الــعــربــى«، بمقر االتحاد  »دراســـات فــى آث
بمدينة الشيخ زايـــد، وذلـــك بــالــتــعــاون مــع منظمة 
األيسيسكو، وتــحــت رعــايــة جامعة الـــدول العربية 

واتحاد الجامعات العربية.
ومــن المقرر أن يناقش المؤتمر المحاور اآلتية: 
مــحــاور الــنــدوة كــاآلتــى: عــصــور مــا قــبــل الــتــاريــخ، 
الــمــخــربــشــات والـــرســـوم الــصــخــريــة،  آثـــار وديــانــة 
ولــغــات قديمة، تــاريــخ وحــضــارة قديمة وإسالمية، 
العمارة والفنون القديمة واإلسالمية، فقه العمران 

ــات  ــاب ــكــت ــن، الــنــقــوش وال ــفـ ــخ الـ ــاريـ ــى، تـ ــ ــالم اإلســ
والمسكوكات القديمة واإلسالمية، التصوير والرسوم 
الجدارية، التواصل الحضارى »التأثيرات المتبادلة«، 
صيانة وترميم اآلثار، الحرف والصناعات التراثية، 
ــار الغارقة،  علم المتاحف والحفائ،  الحفائر واآلث
ــة،  ــري ــرى وإدارة الــمــواقــع األث ــ مــنــاهــج الــبــحــث األث
السياحة والتنمية المستدامة وإعادة تأهيل المواقع 
األثرية، التطبيقات التكنولوجية فى مجال الدراسات 
اآلثارية والترميم، حقوق الملكية الفكرية فى مجال 
التراث، توظيف التراث كمورد اقتصادى واسهماته 
فــى التنمية المستدامة، اإلشــكــالــيــات والمخاطر 

المحدقة بالتراث، المخطوطات وفنون الكتاب.
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استثمار »صالح« كقوة ناعمة 
مصرية داخليا وخارجيا
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»مو صالح«.. رمز للقوة الناعمة المصرية
تعترب القوة الناعمة وسيلة وسالحا مؤثرا يحقق األهداف عن طريق الجاذبية واإلقناع بدال من 

اإلرغام واإلقناع بالحجج أو دفع األموال، ليصل إىل نتيجة أن موارد القوة الناعمة ألى 
بلد هى ثقافته، إذا كانت تتمتع بالقدر األدنى من الجاذبية، وقيمها السياسية عندما 

يطبقها بإخالص داخليًا وخارجيًا، فالقوة الناعمة يظهر تأثريها اإليجابى بأكثر من 
شكل وصورة، قد تكون سوقًا تجارية، أو مطعمًا، أو فيلمًا سينمائيًا، أو على هيئة العب 
مصرى متألق فى الدورى اإلنجليزى مثل »مو« صالح، فالشىء املهم هنا يكمن فى كيفية 

استخدامها فى اقتالع جذور التطرف، الذى بكل تأكيد ال يكون عرب املواجهات األمنية بقدر 
ما يكون من خالل استخدام أدوات القوة الناعمة، مثل الرياضة والثقافة والفن لتكون سالحًا 

فاعاًل فى مواجهة التنظيمات املتطرفة.
بالتاىل تكمن املعادلة الصعبة فى كيفية التأثري فى اآلخرين بطريقة الئقة وبشكل غري مباشر، 

لذلك لم تعد الرياضة فقط مجرد لعبة، لم تعد كرة القدم تمتع مئات املاليني حول العالم 
وينتهى تأثريها بمجرد انتهاء املباراة، لقد أصبحت عاماًل جيوسياسيًا مهمًا وعنصرًا أساسيًا من 

عناصر قوة الدول ونفوذها، فى هذا السياق فإنه ال حديث فى العالم إال عن املوهبة الكروية 
املصرية »محمد صالح«، حيث تحول إىل رمز وأيقونة عربية، تؤكد على القدرة واإلرادة 

فى النجاح والتفوق واإلبداع لدى الشباب املصرى والعربى إذا توافر املناخ والظروف املناسبة 

فى كافة املجاالت، وليس فى كرة القدم فقط، وهناك مئات األمثلة على النجاح الذى حققه 
الشباب بالخارج فى الطب والعلوم والفنون.

هذه الحقائق كشفتها دراسة مهمة للغاية  بعنوان: »مو صالح«.. رمز للقوة الناعمة املصرية 
والتى أعدتها الباحثة نداء كسرب.

الدراسة أكدت أن »القوة الناعمة« ظلت واحدة من أهم مصادر القوة التى تعتمد عليها مصر 
سواء تمثلت هذه القوة فى األزهر الشريف كمصدر إشعاع عاملى أو تفوق علمى أو فنى أو 

رياضى، فى هذا السياق انتقل »محمد صالح« من مجرد العب كرة قدم رائع يمتع الجماهري 
بقدميه، إىل نموذج يرسل رسائل إيجابية غري مباشرة لكل متابعيه، قامت وزارة الخارجية 

املصرية بوصف »مو صالح«، بـ»رمز القوة الناعمة فى مصر«.. وبالتاىل انضم إىل كوكب 
الشرق أم كلثوم واألديب الراحل نجيب محفوظ والفنان العاملى عمر الشريف والعالم أحمد 

زويل باعتبارهم أباطرة القوة الناعمة املصرية.. ال أحد يشك فى أن ما يفعله محمد صالح من 
تأثري وجاذبية على مستوى املاليني من متابعى كرة القدم فى العالم، دون أن يتحدث بكلمة 

واحدة، بالتاىل فهو أقوى من ماليني املحاضرات والندوات.

فى »نجريج« كان الميالد وفى أوروبا كان الميعاد

قدوة للشباب واألطفال 

إنجازات على كل شكل ولون

العنصرية اإلنجليزية

المساهمة فى تصحيح صورة اإلسالم 

توصيات ومقترحات
تدريس تجربة »مو صالح« فى المناهج الدراسية ليصبح قدوة للطلبة وصغار السن، 

خاصة أنه أصبح »أيقونة ملهمة للنجاح«.
وضع منظومة متناغمة تساعد على النجاح فى مختلف المجاالت والقطاعات، وليس 
المجال الرياضى وحــده، حيث إن وضــع منظومة ملزمة للجميع، وتنفيذ التشريعات 
واللوائح بصورة احترافية ومنضبطة، من شأنه أن يفتح طريقاً للكثيرين، ويشعر المجتمع 
بأن هناك ضوابط وقواعد ال يمكن الخروج عليها، وال مجال لالستثناءات، هذه الحالة 

تساهم فى رفع درجة التحفيز واإلصرار والسلوك اإليجابى.
التشجيع الموضوعى للموهوبين من المسئولين والمجتمع بغض النظر عن دينهم أو أى 

انتماءات أخرى.

استطاع »مو صالح« جعل جماهير ليفربول يحبون اإلسالم 
ويغنون لــه، حيث نجح فى تحقيق شــىء »غير وارد« وذلك 
يرجع إلى إنجازاته التى استطاع من خاللها أن يذهب إلى ما 
هو أبعد من المستطيل األخضر، ففى الوقت الذى تعرضت 
المملكة المتحدة لثالث هجمات مميتة من قبل جماعات 
تدعى اإلســالم فى عام 2017 وأن اإلســالم لديه ما اسمته 

بالصحافة السيئة.
جــاء »مــو صــالح« ليجعل مشجعى الفريق يغنون ترانيم 
لتمجيد الــديــن اإلســالمــى بــأصــوات تهز الــمــدرجــات كلما 
سجل هدًفا لفريقه، جاءت كلمات األغنية »لو سجل المزيد، 
لكنت المسلم الجديد، لو جلس بالمسجد، لكان بالمسجد 
جلوسى«، وقد اعتاد منذ بداية الموسم، باالحتفال بأهدافه 
عن طريق السجود، هو ما غدا أطفال لیفربول يفعلونه تأثًرا 
به، لدرجة أن هناك فيديو تم تداوله على مواقع التواصل 
االجتماعى لطفل يسجد عقب تحقيقه هــدف فى إحدى 

ــه تمكن مــن توحيد  الــمــبــاريــات تقليًدا لمحمد صـــالح، إن
جماهير الــشــرق األوســـط خلفه، وبالتالى فــإن كثيرا من 
المراقبين ال يستبعدون تحول بعض المشجعين، فى نهاية 
المطاف، إلى الدين اإلسالمى، هذا على غرار ما كان يحدث 
فى الماضى من خالل مضايقة أى من المشاهدين العرب 
أثناء حضورهم ألى مــبــاراة، ولكن اختلف الوضع اآلن فى 
مدرجات ليفربول بفضل »مو صالح«، حيث يظنون أن جميع 

المسلمين مثل محمد صالح.
فــى هــذا السياق أصبح »مــو صــالح« سفيرا فــوق العادة 
لإلسالم فى مصر وإفريقيا والمنطقة العربية والعالم أجمع، 
ولــو تم إرســال ألــف مفتى وعالم فى اإلســالم لن يؤثر على 
الغرب مثل تأثير »مو صالح« الذى استطاع أن يصحح صورة 
اإلسالم ويحبب الناس فى الدين من خالل أخالقه وسلوكه 
وتواضعه دون أن يفتى أو يتحدث بكلمة واحدة، وكل ما يفعله 

هو االجتهاد واإلخالص فى عمله.

محمد صالح العب كرة قدم مصرى من مواليد قرية 
نجريج التابعة لمدينة بسيون عــام 1992، نشأ محمد 
صالح فى ظل ظروف مادية صعبة اضطرته للتخلى عن 
حلمه فى الدراسة الجامعية، بيد أنه لم يستسلم ونجح 
فى تحقيق نجاح تــرددت أصــداؤه فى العالم أجمع، بدأ 
حياته الكروية فى نــادى المقاولون العرب، حــاول نادى 
الزمالك التعاقد معه، بيد أنهم اعتبروا تكلفة الصفقة 
كبيرة جــًدا قياًسا على عمر صــالح، لذا غضوا الطرف 

عنها، ولكن حمل عام 2012 مفاجأة كبيرة لصالح.
 فقد قرر نادى بازل السويسرى التعاقد معه، وبعدها 
ــى فــريــق بــازل  ــى أوروبـــا لالنضمام إل انتقل مباشرة إل
السويسرى.. وبعدها تنقل صالح بين عدة أندية إيطالية 

»فيرونتينا ورومــا« وإنجليزية »تشيلسى«، قبل أن ينتقل 
إلــى فريق ليفربول اإلنجليزى، حيث تألق فى صفوفه 
ــدورى  خــالل موسمه األول، متصدرًا الئحة هــدافــى ال

اإلنجليزى.
وعلى صعيد المنتخب الوطنى المصرى، تدرج محمد 
صــالح فى فئاته السنية المختلفة، وشــارك فى عديد 
المنافسات التى خاضها المنتخب. فأحرز معه المركز 
الثالث فى بطولة أفريقيا للشباب عام 2011. كما حقق 

المركز الثانى مع المنتخب األول فى منافسات بطولة 
أمم أفريقيا عام 2017. بيد أن اإلنجاز األكبر 

تمثل فى قيادته المنتخب للتأهل إلى 
كأس العالم روسيا  2018.

لم يعد »محمد صالح« مجرد العب كرة قدم يساهم فى فوز 
ــذى يــرتــدى قميصه بالمالعب  منتخبه القومى أو فريقه ال
األوروبية، لكنه أصبح »حلماً« للعديد من األطفال والشباب 
فــى مختلف الــمــجــاالت، ليس حلم لعب كــرة الــقــدم، ولكن 
حلم الــنــجــاح والــتــفــوق والــنــجــومــيــة، بالتالى مــن الممكن 
استثمار »حالة صــالح« ليصبح أيقونة ملهمة للمتميزين 
فى تخصصات وقطاعات مختلفة، مؤكدين أن النجاح 
أصبح صناعة مثل بقية الصناعات التى تحتاج إلى إدارة 
جيدة وتحفيز ونظام وبيئة عمل، وبالتالى يكون هناك 
الكثير من النماذج الناجحة فى الداخل والخارج، وفتح 
المجال أمام العديدين لتكرار »تجربة صالح«، سواء 

فى المجال الرياضى أو غيره من المجاالت.
إن النماذج الناجحة لدى الشعوب التى استطاعت 

أن تحقق نجاحات كبيرة وتخرج إلــى العالمية، ال بد من 
استثمارها لتكون الــقــدوة آلالف الشباب فى الــداخــل ممن 

لديهم الــقــدرات والــمــؤهــالت ليحققوا نفس الــنــجــاح، لكنهم 
ينتظرون الفرصة المناسبة، حيث إن خلق الفرص لظهور المواهب 

واكتشاف الــقــدرات مهمة كبيرة يجب أن يتشارك فيها بداية من الفرد 
نفسه الذى يطمح لتحقيق ذاته مروراً بالهيئات والمؤسسات المختلفة التى 
يجب أن تحرص على فتح المجال أمام الوجوه الجديدة والشابة فى مختلف 
المجاالت، بالتالى فإن الرغبة فى النجاح موجودة لدى كل إنسان، وعند كل 
المصريين خاصة الشباب منهم، لكنهم يحتاجون للقدوة والنماذج الحقيقية 
والمبادرات الجادة والنشطة والفرص الجيدة ليستطيعوا إثبات أنفسهم، 
حيث يجب أن يبذل الشباب قصارى جهدهم ليثبتوا نجاحهم وكفاءاتهم وأن 

يقوموا باستغالل أنصاف الفرص التى تتوافر أمامهم.

حصل على جائزة أفضل العب أفريقى صاعد 
لعام 2012.

حصل على جائزة العب الموسم فى نادى روما لموسم 
.2016/2015

أصبح أول العب مصرى يفوز بجائزة أفضال العب فى 
الشهر خالل منافسات الدورى اإلنجليزى.

اختير ضمن التشكيلة المثالية لبطولة األمم األفريقية 

عام 2017.
حصل على جــائــزة BBC ألفــضــل العــب أفريقى عام 

.2017
حصل على الحذاء الذهبى وهــداف الــدورى االنجليزى 

.2018
ثالث أحسن العب فى العالم 2018

صاحب أجمل هدف فى العالم 2018 

ساهم »مو صالح« فى تغيير سلوك الجمهور اإلنجليزى الذى عرف عنه التصرفات 
العنصرية تجاه األقليات، ذلك حسب تقرير تم فى صحيفة واشنطن بوست، حيث 
سلط التقرير الضوء على الــدور الكبير الــذى لعبه تألق محمد صالح فى تراجع 
الــحــوادث العنصرية ضد الجالية المسلمة، وقــد ركــز التقرير على النشيد الذى 
ألفه الجمهور لصالح مؤخرا، والذى يقول: »إذا سجلت المزيد، سأصبح أنا مسلما 

كذلك«، األمر الذى تم اعتباره غير مألوف فى المالعب اإلنجليزية.
بالتالى فقد استطاع »مــو« التأثير فى الجمهور اإلنجليزى وتغيير بعض أفكاره 
وأحكامه، تراجعت حدة اإلهانات العنصرية صد الجالية المسلمة فى بريطانيا، 
إذ أن اإلنجليز هم أكثر جماهير كرة القدم فى العالم عنصرية، فهم يتعاملون مع 
العبيهم طوال الوقت حسب دياناتهم وجنسياتهم وألوانهم، فأصبح بذلك هو أول 

العب كرة مسلم يحظى بمثل هذا الحب وهذا التقدير واالعتزاز.

على الصعيد الداخلى:
أصبحت القوة الناعمة حالياً من أهــم أدوات الدولة المصرية فى تنفيذ 
سياساتها الداخلية والخارجية إن تم استعمالها وتنميتها بشكل صحيح وسليم، 
وهى السبيل األمثل للتعايش السلمى واآلمــن بين الــدول عن طريق السماح 
للمواطنين الموهوبين بالتفاعل الجدى مع العالم، حيث إن كل ما تحتاجه 
مصر هو إدارة قوتها الناعمة بشكل مهنى فعلى سبيل المثال حاول صندوق 
مكافحة وعالج اإلدمان والتعاطى استخدام قبول الشباب لشخص »محمد 
صالح« وحب الجمهور له فى إنتاج مادة إعالنية للتنديد بخطورة اإلدمان 
معلناً شعار »أنت أقوى من المخدرات«، والتى تركت مــردوداً طيباً، حيث 
أكــدت غــادة والــى وزيــرة التضامن ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة 
وعالج اإلدمان أن حاالت طلب العالج زادت بنسبة 400% منذ ظهور إعالن 

محمد صالح.
على الصعيد الخارجى:

تحول »محمد صالح« إلى قيمة تساوى فى تأثيرها حكومة بأكملها 
»بمعنى أكثر دقــة« يساوى كل وزارة وهيئة وجهة لها عالقة بقوة 
مصر الناعمة، فهو لم يعد شخصا، بل مؤسسة ضخمة، تمثل 
قوة مصر الناعمة فى الخارج، فأصبح اسم مصر منذ أن لعب 
صالح فى بازل السويسرى، ثم تشيلسى اإلنجليزى، وفيرونتينا 
وروما اإليطاليين، وأخيرا ليفربول اإلنجليزى بات مرادفا لتفوق 
صــالح ونجاحه، وقيام مشجعو األندية التى لعب بها صالح 

برفع علم مصر حبا له.
فالسؤال األكثر أهمية هنا.. »هل استفادت مصر من »محمد 
صــالح« كقوة ناعمة للتسويق والترويج وتحسين السمعة فى 
الخارج«؟ هل وضعت الحكومة مثال خطة حقيقية لالستفادة 

من نجومية صالح وشعبيته وجماهيريته فى العالم؟
أصبح »محمد صالح« فى حد ذاته، يساوى أكثر من وزارة وجهة 
للتسويق والترويج السياحى السياسى واالجتماعى، وأيضا االقتصادى 
لمصر، لكن لم يتم استغالل »محمد صالح« مثلما فعلت البرازيل حتى تصبح 
مصر أو حتى »قريته نجريج« قبلة للسياحة الغربية أو على األقل اإلنجليزية، حيث 
تمتلك مصر مواهب عديدة لكنها تفتقر إلى آلية التعامل معها وتنميتها، فضالً عن 
العشوائية فى انتقاء العناصر الموهوبة واإلهمال، ما يجعل هذه المواهب تتسرب للخارج، 
حيث البيئة المناسبة التى ترعاها والتقدير المادى، والعنصر األساسى فى الحكم على 
الموهبة فى الخارج هو الشفافية والنزاهة بخالف ما يحدث داخل الدولة المصرية من 

اإلهمال المادى والمعنوى، وسوء التخطيط.
ــر إلــى  ــان فــقــي ــكـ ــهــا مـــن مـ ــل ــو الـــبـــرازيـــل بــتــحــوي ــبـ ــال: قــــام العـ ــثـ ــمـ ــل الـ ــي عــلــى ســب
ــة،  ــ ــي ــ ــرق األوروب ــفـ ــى الـ ــم وســـحـــرهـــم فـ ــهـ ــداعـ قــبــلــة لــلــســيــاحــة بــســبــب تـــواجـــدهـــم وإبـ
ــزارات  ــ ــت قـــراهـــم وأحـــيـــاؤهـــم الــفــقــيــرة فـــى مـــدن الـــبـــرازيـــل الــمــخــتــلــفــة إلـــى م ــحــول  وت

وقبلة للسياحة.

 سحر محمود



كاسونجو يحقق أمنية 
شقيقته

دعوة فنية لكهربا 
وباسم

نجوم الزمالك يطلبون هدايا 
خاصة ألصدقائهم 

أرســل الكونغولى كابونجو كاسونجو مهاجم 
نــادى الزمالك تأشيرة دخــول مصر إلى شقيقته 
التى كانت تلح عليه خالل الفترة السابقة لزيارة 

أرض الفراعنة.
ولبى كاسونجو رغبة شقيقته التى تمنى النفس 
بزيارة األهرامات خالل الفترة التى ستتواجد بها 

فى مصر.
ويعتمد فريق الــزمــالــك بقيادة مــديــره الفنى 
السويسرى كريستيان جـــروس على كاسونجو 
بشكل أســاســى فــى مــبــاريــات الــفــريــق األبــيــض، 
ونجح الالعب حتى اآلن فى إحراز 6 أهداف فى 

الدورى.

قــام ثنائى الــوســط الفنى الشهير »أوس أوس« 
وحــمــدى المرغنى بــدعــوة العبى الزمالك محمود 
كهربا وباسم مرسى خالل األيــام السابقة لحضور 
إحــدى العروض الخاصة بعمل فنى جديد قاما به 

مؤخراً.
ويرتبط الرباعى بعالقة صداقة قوية، ولم يتردد 
كهربا وباسم فى تلبية الدعوة لمساندة أصدقائهما 

وتقديم التهنئة لهما على عملهما الجديد.
ويتواجد باسم مرسى مهاجم الزمالك المعار إلى 
نادى الريسا اليونانى فى مصر حاليا، بسبب مشكلة 
التجنيد التى تفاجأ بها عند حضوره إلى القاهرة 

لقضاء فترة إجازة خالل فترة توقف الدورى هناك.

طلب العبو الزمالك من مسئولى النادى األبيض 
تــوفــيــر عـــدد مــن الــقــمــصــان الــجــديــدة مــن شركة 
بوما والمخصصة للبيع للجماهير لهم، من أجل 
منحهم ألصدقائهم وأقاربهم بعد أن قاموا بطلب 
قميص الفارس الجديد من الالعبين خالل األيام 

الماضية.
وكــان الزمالك تعاقد مع شركة بوما الرياضية 
لتصنيع مالبس الفريق األول، وأعلن النادى عن 
الطقم األساسى والبديل خالل األيام الماضية، كما 
ظهر الفريق بزيه الجديد األساسى خالل مواجهتى 
وداى دجلة وحــرس الحدود فى الـــدورى، على أن 
يرتدى الــزى البديل ألول مــرة فى مــبــاراة الجونة 

المحدد له يوم 27 من شهر نوفمبر الجارى.

أخبار النجومأخبار النجومأخبار النجومأخبار النجومأخبار النجوم

اختيارات »العميد« 
تنذر بأزمة داخل 

بيراميدز
يبدو أن تولى حسام حسن مهام 
القيادة الفنية لفريق بيراميدز 
لم يكن خبًرا سعيًدا للبعض داخل 
ــدأت تــلــوح فى  الــفــريــق، حــيــث بـ
ــدام محتمل بين  ــق بــوادر ص األف

المدرب وعدد من العبى الفريق.
وفى أول اختبار رسمى خاضه 
ــق بــيــرامــيــدز تــحــت قــيــادة  ــري ف
ــود نية  حــســام حــســن، وضـــح وجـ
ــراء بعض  ــ ــى إج لـــدى العميد ف
التغييرات على الهيكل األساسى 
للفريق مقارنة بما كــان يعتمد 
عليه المدرب السابق األرجنتينى 

ريكاردو الفولبى.
ــان أول ضــحــايــا تغييرات  ــ وك
حسام حسن هو عمر جابر والذى 
أقصى الثنائى عبد الله بكرى 
وعمر جابر من التشكيل األساسى 
ودفع بداًل منهما بالثنائى أحمد 
ــب بــكــار، فيما  أيمن منصور ورج
غابت بعض األســمــاء عن قائمة 
مباراة الفريق األخيرة بالدورى 
مثل الفلسطينى دانـــى شاهين 
وحــمــادة طلبة وأحــمــد توفيق 

ومهند الشين.
ويسيطر التحفز عــلــى هــذه 
المجموعة من الالعبين انتظارًا 
التضاح مصيرهم من المشاركة 
فــى مــبــاريــات الــفــريــق المقبلة، 
حيث يتخوف أغلبهم من فقدان 
ــى تشكيل الــفــريــق،  أمــاكــنــهــم ف
خصوًصا مع اقتراب موعد فترة 
االنــتــقــاالت الشتوية والــتــى قد 
تشهد اإلطــاحــة ببعضهم خارج 

صفوف النادى.
ويــزيــد مــن الــضــغــوط الملقاة 
على هؤالء الالعبين تيقنهم من 
أن رحيلهم عــن صــفــوف الــنــادى 
سيكون بمثابة ضربة لتطلعاتهم 
المالية على األقل، خصوًصا وأن 
ــر لــن يستطيع  ــاد محلى آخ أى ن
منحهم نــفــس القيمة المالية 
التى يحصلون عليها داخل فريق 
بيراميدز الــذى يتملك ميزانية 

ضخمة. 
وكــان فريق بيراميدز قد نجح 
فــى الــفــوز على االتــحــاد بثالثة 
ــداف دون رد، وذلــــك ضمن  ــ أهـ
منافسات بطولة الدورى المصرى، 
فى أول لقاء رسمى للفريق  تحت 
ــه الــجــديــد حسام  ــدرب ــادة م ــي ق
ــذى رحــل عــن المصرى  حسن، ال
البورسعيدى، عقب الخروج من 
الكونفيدرالية اإلفريقية بعد 
الخسارة من فيتا كلوب بأربعة 

أهداف دون رد.
وخــالل هــذا اللقاء وضــح تطور 
بيراميدز من الناحية الهجومية، 
ــالل  ــغ ــت ــث االس ــي ــن ح خـــاصـــة مـ
األمــثــل للكرات الثابتة، والتى 
شهدت إحراز أحمد أيمن منصور 

هدف بيراميدز األول فى اللقاء.
وعلى الجانب الدفاعى نجح 
العبى بيراميدز فى االستحواذ 
على الــكــرة معظم اللقاء، األمــر 
الذى يعكس تطور الفريق دفاعيا 

تحت قيادة حسام حسن.
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كارتيرون يرسم 
خطة إسقاط 

الترجى فى رادس

الشامى يترقب.. وهرماس ينتظر.. والهلباوى فى الصورة

الفواتير االنتخابية »صداع« فى رأس شوبير 
بدأ اإلعالمى أحمد شوبير، عضو مجلس إدارة 
االتحاد المصرى لكرة القدم، التفكير فى كيفية 
سداد الفواتير االنتخابية خالل الفترة المقبلة، 
بعدما نجح فى انتخابات الجبالية، وحظى بتأييد 

كبير من أعضاء الجمعية العمومية.
وأعــلــنــت اللجنة االنتخابية، عــن فــوز أحمد 
شوبير بعضوية مجلس إدارة االتحاد عن المقعد 
ــا، فيما  الــشــاغــر بعد حصوله على 146 صــوًت
حصل عاصم مرشد على 60 صوًتا، وعلى مقعد 
ــازت دينا الرفاعى بحصولها على  السيدات ف
117 صــوًتــا، بينما حصلت شيماء منصور على 

90 صوًتا.
أجريت االنتخابات بمشاركة 208 صوًتا، من 
بينها صوتان باطالن لمقعد الرجال وصوت باطل 

لمقعد المرأة.
ــوت الــمــاليــيــن«، كــيــف يفكر  وتــســتــعــرض »صـ
شوبير، من أجل سداد فواتيره االنتخابية خالل 

الفترة المقبلة.
الشامى يترقب

يخطط شوبير من أجــل إعــادة رابطة األندية 
المحترفة فــى الــفــتــرة المقبلة، على أن يكون 
محمود الشامى، رئيًسا لها، خصوًصا أن األخير 

كان يرافقه فى جميع جوالته االنتخابية.
وبدأ شوبير، التنسيق مع أكثر من عضو فيما 
يخص عــودة الشامى إلــى هــذا المنصب، حتى 
تكون األمور مستقرة قبل انعقاد أولى اجتماعات 
المجلس فــى جــضــور المجلس بــالــكــامــل، بعد 
نجاح شوبير على منصب العضوية رجــال ودينا 

الرفاعى على مقعد المرأة.
وحصل اإلعــالمــى، على تأييد بعض أعضاء 
مجلس إدارة اتحاد كــرة الــقــدم، وفــى مقدمتهم 

سيف زاهر وحازم إمام وخالد لطيف، األمر الذى 
يضمن تواجد الشامى فى هذا المنصب، دون أى 

منافس.
ــرر مــؤخــرا حــل رابــطــة  ــان اتــحــاد الــكــرة قـ كـ
المحترفين الــتــى كــانــت تضم محمود الشامى 
رئــيــســا، وأحــمــد عــثــمــان نــائــًبــا، وفـــى العضوية 
إسماعيل سليم نائب رئيس الزمالك السابق، 
وماجد نجاتى رئيس إنبى السابق، واللواء عثمان 
ــواء ثــروت  ــل دســوقــى رئــيــس نـــادى الــداخــلــيــة، وال

سويلم المدير التنفيذى التحاد الــكــرة، واللواء 
صفى الــديــن بسيونى، عضو مجلس الجبالية 

السابق.
هرماس ينتظر

اخــتــارت الجمعية العمومية التــحــاد الــكــرة 
ــادى النصر،  الثالثى عمرو عبد الحق رئيس ن
وهرماس رضــوان رئيس نــادى بنى عبيد، وعلى 
سليم رئيس نــادى بنى سويف، لعضوية اللجنة 
ــحــة ومــنــاقــشــة نــظــام  ــالئ الــُمــشــكــلــة لــتــعــديــل ال

المسابقات الجديد.
 جاء اختيار عبد الحق كممثل ألندية القاهرة، 
ــوان ممثال ألنــديــة بــحــرى، وعلى  وهــرمــاس رضـ
سليم عن أندية الصعيد، إال أن تواجد هرماس 
فى الصورة، جاء من خالل شوبير، الذى طالب 

بتواجده فى هذه اللجنة.
وتجتمع هــذه اللجنة مع مجلس إدارة اتحاد 
الكرة خالل الفترة المقبلة، لمناقشة التعديالت 
المقترحة على الالئحة ونظام المسابقات، فى 
تــواجــد عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات 

بالجبالية.
الهلباوى فى الصورة

تــحــدث أحــمــد شوبير، مــع مــاجــدة الهلباوى، 
المرشحة السابقة على عضوية الجبالية، على 
إمكانية تواجدها فى اللجنة القانونية بالجبالية 
خالل الفترة المقبلة، خصوًصا فى ظل العالقة 

الوطيدة التى تربط الطرفين.
وطلبت الهلباوى مهلة للتفكير وحسم أمرها، 
فى ظل انشغالها بالعديد من القضايا، وعدم 
تفرغها بالشكل الكامل، إضافة إلى أنها ال تزال 
تعيش فى اإلسكندرية، ولن تستطيع التواجد من 

حين آلخر.
ــقــوة فى  ــبــاوى تــســانــد شــوبــيــر ب ــهــل وكــانــت ال
االنتخابات الماضية، خصوًصا مع أندية وجه 

بحرى، الذى ساهم معظمهم فى نجاحه.

تكليفات مضاعفة لظهيرى »الطوارئ«

 
ال صوت يعلو داخل جدران النادى األهلى 
على صــوت المهمة المصيرية التى تنتظر 
فريق الكرة األول بالنادى يوم الجمعة المقبل 
فــى ملعب رادس، عــنــدمــا يلتقى الترجى 
ــاب نــهــائــى دورى أبــطــال  ــ ــى إي الــتــونــســى ف

أفريقيا لكرة القدم.
ــادى األهـــلـــى قـــد نجح  ــنـ ــق الـ ــري وكــــان ف
ــذهــاب الــتــى أقيمت  فــى حــســم مــواجــهــة ال
ــرم ضيفه  يــوم الجمعة لصالحه، بعدما أك

التونسى بثالثة أهداف مقابل هدف وحيد.
ــادى األهــلــى  ــنـ ــا مــلــعــب الـ وأصـــبـــح طــرف
بمثابة الصداع فى رأس الفرنسى باتريس 
كارتيرون، والــذى افتقد فى اآلونــة األخيرة 
وبشكل متتابع جهود الثنائى على معلول 
ــمـــد فــتــحــى ظــهــيــرى الــفــريــق بسبب  وأحـ

اإلصابة.
وخالل المباريات األخيرة للنادى األهلى 
اعتمد كارتيرون على أيمن أشرف فى مركز 
الظهير األيسر لتعويض غياب معلول، فيما 
تعرض فتحى إلصــابــة بتمزق فــى العضلة 

األمامية بعد دقائق قليلة من انطالق مباراة 
الذهاب أمــام الترجى، وهــى اإلصابة التى 
غـــادر على إثــرهــا الملعب ليحل بـــداًل منه 

محمد هانى.
وفى إطار التحضير لمباراة إياب النهائى 
ــرون عــلــى الــمــيــل أكــثــر نحو  ــي ــارت اســتــقــر ك
األسلوب المتحفظ، من خالل فرض حالة 
من االنضباط الدفاعى على فريقه، وخالل 
تدريبات األهلى فى األيام الماضية، وضحت 
نــيــة الــمــدرب الــفــرنــســى لــفــرض تكليفات 
دفــاعــيــة مضاعفة عــلــى الــظــهــيــريــن أيمن 
أشــرف ومحمد هانى، وذلــك لزيادة تأمين 
الخط الخلفى للفريق، وتوفير معاونة قوية 
لقلبى الدفاع سعد سمير وساليف كوليبالى.

ــيــرون فــى تــفــادى  ــدرب كــارت ــم ويــرغــب ال
اهتزاز شباك فريقه وهو ما سيعطى دفعة 
قوية للفريق التونسى، الــذى يحتاج للفوز 
بــفــارق هدفين لقلب الطاولة على الفريق 

األحمر وخطف اللقب األفريقى من أنيابه.
ــى األرجـــــح ســيــعــتــمــد األهـــلـــى على  ــل وع
المرتدات السريعة مستغاًل سرعة المهاجم 
وليد أزارو، مــن أجــل تعقيد مهمة الفريق 

ــز شــبــاكــه إلنــهــاء آمــالــه فى  الــتــونــســى وهـ
الحصول على لقب األميرة السمراء.

فى تلك األثناء تشهد كواليس فريق النادى 
األهلى أزمة »مكتومة« بسبب الثنائى ناصر 
ماهر ومؤمن زكريا، والمغضوب عليهما فى 
الفترة األخيرة من المدرب كارتيرون، حيث 
يتوقع أن تتفجر األزمــة الخاصة بالالعبين 
عقب انتهاء األهلى من خوض إيــاب نهائى 

أفريقيا.
ومنذ أواخـــر سبتمبر الماضى تفجرت 
أزمة كان بطلها ناصر ماهر عندما تم تداول 
مقطع فيديو يظهر فيه الالعب وهو يشارك 
بــمــبــاراة للكرة الخماسية بأحد المالعب 
بمنطقة السالم، وهو ما تسبب فى صدور 
قـــرار مــن الــجــهــاز الفنى لألهلى بمعاقبة 

الالعب مالًيا.
ولــم يكتف الجهاز الفنى لألهلى بتغريم 
الالعب مبلغ 50 ألف جنيه بل استبعده من 
الــمــبــاريــات األربــعــة األخــيــرة الــتــى خاضها 
الفريق بدورى أبطال أفريقيا، بداية من لقاء 
اإليــاب لــدور الثمانية أمــام حوريا الغينى، 
ــرورًا بلقاءى ذهــاب وإيــاب نصف النهائى  م

ــاب  ــاق ســطــيــف الـــجـــزائـــرى، وذهـ ــ ــام وف ــ أم
النهائى أمام الترجى.

ــالعــب من  ــرون ال ــي ــارت كــذلــك استبعد ك
قائمة الفريق التى واجهت النجمة اللبنانى 
يوم 27 سبتمبر الماضى وكذلك من قائمة 
ــتــى الــتــقــت االتــحــاد  الــشــيــاطــيــن الــحــمــر ال
السكندرى يوم 7 أكتوبر الماضى فى الجولة 
العاشرة للدورى، فيما كانت مباراة الترسانة 
بدور الـ32 بكأس مصر الوحيدة على مدار 
الشهر الماضى التى شهدت تواجد ماهر 
فى قائمة األهلى، حيث تواجد الالعب على 
دكــة بــدالء الفريق لكنه كارتيرون لم يدفع 
به خــالل اللقاء، فى حين تكرر مــرة أخرى 
استبعاده فى لقاء الوصل اإلمــاراتــى الذى 

أقيم قبل أيام فى إطار البطولة العربية.
ــا فــقــد تم  ــري أمـــا فيما يــخــص مــؤمــن زك
استبعاده ثالث مرات من لقاءات الشياطين 
الحمر فــى الفترة األخــيــرة، رغــم عــدم أى 

إصابة تحول دون مشاركته.
وتشير الدالئل إلى أن األزمة المثارة حول 
تجديد عقد مؤمن منذ فترة لها دور كبير 
فى حالة التجاهل التى يلقاها الالعب من 

الجهاز الفنى بتعليمات من إدارة النادى، 
وزاد من إصــرار إدارة األهلى على »تأديب« 
الالعب التأكيدات التى خرجت من نادى 
الزمالك مؤخًرا حول عدم وجود نية لضمه، 
وتضاءل فرص انتقاله إلى فريق بيراميدز، 
وهو ما جعل إدارة النادى تصر أكثر من أى 
وقت مضى على تصفية حسابها مع الالعب 
بعدما ماطل فى مسألة تجديد عقده لفترة 
طويلة.. لكن يبقى رد فعل مؤمن أقرب إلى 
التعقل خصوًصا أن الالعب ال يريد أخذ 
أى موقف يقوده للصدام مع الجهاز الفنى، 
وهو ما قد تستغله إدارة النادى للخصم من 
مستحقاته، فى وقت يطالب هو بالحصول 
على مبلغ 5 ماليين جنيه مستحقات سابقة 

له لدى النادى.
ــه أصبح ناصر ماهر  وفــى السياق ذات
بمثابة قنبلة موقوتة داخل الفريق، حيث 
مــن المتوقع ان يطلب الــالعــب الرحيل 
ــا فــى يــنــايــر الــمــقــبــل إذا استمر  رســمــًي
تجاهله، خــصــوًصــا أن المشاركة كانت 
الدافع األول له للعودة لألهلى بعد فترة 

إعارة قضاها فى صفوف سموحة.

نهائى أفريقيا 
يؤجل انفجار أزمة 
»ضحايا التأديب«

 ضياء خضر

 محمد الصايغ

وزن »آل الشيخ« يثير الجدل حول 
حقيقة إصابته بـ»السرطان«

لفترة قاربت الشهرين مكث تركى آل الشيخ رئيس الهيئة 
العامة للرياضة السعودية ومالك نادى بيراميدز فى الواليات 
المتحدة األمريكية، حيث خضع لرحلة عــالج مطولة قبل أن 

يعود مؤخًرا إلى المملكة.
وطــوال الفترة التى قضاها آل الشيخ فى الواليات المتحدة 
لم يتم الكشف عن حقيقة المرض الذى يعانى منه، أو طبيعة 
العالج الــذى تلقاه فى أمريكا، أو حتى فى المرات التى جرى 
خــاللــهــا إدخــالــه المستشفى فــى الــســعــوديــة خـــالل األشــهــر 

الماضية.
لكن خالل األيــام األخيرة بدأت بعض المعلومات تتوارد فى 
األوســاط السعودية حول إصابة آل الشيخ بمرض السرطان، 
وهو ما أكــده أحد الحسابات على موقع التواصل اإلجتماعى 
»تويتر« يحمل اسم »العهد الجديد«، وهو الحساب الذى يختص 
بنشر أخبار وتسريبات عن العائلة المالكة فى السعودية، وفى 
أحيان كثيرة ما تثبت صحة تسريباته التى يعتمد فى الحصول 

عليها على مقربين من دوائر الحكم فى المملكة.
وزاد مــن الــشــكــوك حـــول إصــابــة آل الــشــيــخ فــعــاًل بمرض 
السرطان الصور التى تم تداولها له خــالل حضوره فعاليات 
عرض المصارعة الحرة wwe الذى أقيم يوم الجمعة الماضى 
فى العاصمة السعودية الرياض، حيث بدا رئيس هيئة الرياضة 
ــه خــالل حديث جمعه مع  السعودية وقــد فقد الكثير مــن وزن

المصارع األمريكى الشهير هولك هوجن.
وكــان عرض المصارعة الحرة هو أول مناسبة علنية يظهر 
فيها آل الشيخ منذ عودته للملكة قبل نحو أسبوعين، بعد رحلة 
الــعــالج الطويلة التى خضع لها فــى أحــد مستشفيات مدينة 

نيويورك.
وفى المقابل يتم تداول رواية أخرى فى األوســاط السعودية 
تفيد بأن السر وراء االنخفاض الملحوظ فى وزن آل الشيخ، 
سببه خضوعه لعملية تكميم معدة خــالل تــواجــده بالواليات 
المتحدة، وهى العملية التى خضع لها بسبب معاناته فى الفترة 

الماضية من توابع مرضية بسبب السمنة المفرطة.
لكن المالحظ فــى ظــهــور آل الشيخ األخــيــر خــالل عرض 
المصارعة الحرة فى الرياض، أن العصا التى ظل يستند عليها 
فى الشهور األخيرة لم تفارق يده رغم االنخفاض الملحوظ فى 

وزنه، والذى يفترض أن يجعل حركته أكثر سهولة.

  سارة عبد الباقى

آل الشيخ

الشامى

شوبير

كارتيرون



زميل الكالشيو ضيف 
حجازى فى لندن

نجم األهلى مدمن 
»نظارات« 

إكرامى ينتظر التوقف 
ألداء العمرة

حــرص أحمد حجازى العــب منتخب مصر 
المحترف فى صفوف فريق وست بروميتش 
اإلنجليزى على توجيه الــدعــوة إلــى العراقى 
على عدنان العــب فريق أودينيزى اإليطالى 

لزيارته فى العاصمة البريطانية لندن.
وبالفعل استجاب عــدنــان لــدعــوة حجازى 
وزاره برفقة وكيل أعماله، وقضيا عدة ساعات 
سوًيا فى العاصمة اإلنجليزية، استرجعا خالل 
ذكريات فترة الصداقة التى جمعتهما وقتما 
ــدورى اإليطالى  كــان حــجــازى محترًفا فــى الـ

»الكالشيو« ضمن صفوف فريق فيورنتينا.

يــحــرص صــالح محسن نجم هــجــوم فريق 
الــنــادى األهــلــى على متابعة أحــدث صيحات 
الموضة فى عالم النظارات الشمسية، والتى 
يــهــوى الــالعــب الــدولــى اقتناء الجديد منها 

دائًما، حتى أصبح لديه تشكيلة كبيرة منها.
ــلـــى الـــشـــاب أحـــدث  ويــتــابــع مــهــاجــم األهـ
ــمــواقــع  ــالل ال ــنـــظـــارات مـــن خــ مـــوديـــالت الـ
اإللكترونية المتخصصة فــى عالم الموضة 
واإلكسسوار، وعــادة ما يذهب من وقت آلخر 
بعض المتاجر الشهيرة فى القاهرة والتى تبيع 
منتجات أهــم الشركات العالمية فــى مجال 

النظارات الشمسية.

استقر شريف إكــرامــى حــارس مرمى النادى 
األهلى على القيام برحلة سريعة إلى األراضى 
المقدسة، ألداء مناسك العمرة، وذلك بالتزامن 
مــع فترة توقف المسابقات المحلية المقررة 
الشهر منتصف الــجــارى بسبب لقاء المنتخب 

الوطنى ونظيره التونسى بتصفيات أفريقيا.
ــل إكـــرامـــى أن تــســاعــده الــعــمــرة فى  ــأم وي
الــخــروج مــن الــحــالــة النفسية الــتــى الزمــتــه 
مــؤخــًرا بسبب مــرض ابنته واهــتــزاز مستواه 
بعد ظهوره المخيب فى لقاء الوصل اإلماراتى 
بالبطولة العربية، والـــذى استقبلت شباكه 

خالله هدفين.
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الزمالك يقترب من ضم مرعى فى يناير
 محمد الراعى

مؤامرة  
 الفاسدين

مــن   ينقذ   الرياضة   المصرية  
 من   عصابة   الحرامية  ؟   لألسف  
 أن   الرياضة   تدار   حسب   األهواء  
 الشخصية   وسبوبة   المصالح، 

 واليوجد   رقيب   وال   حسيب  !!
ــتـــرض   أن   وزيـــــر   ــفـ ــمـ مــــن   الـ
 الرياضة   الدكتور   أشرف   صبحى  
ــول   عـــن   مــحــاســبــة   ــســئ ــم  هـــو   ال
 المسئولين   عــن   الــريــاضــة   فــى  
 األندية   واالتحادات   من   الناحية  
 المالية،   وفقا   لقانون   الرياضة  
 ،  وهناك   مخالفات   مالية   ارتكبها  
 هـــشـــام   حــطــب   رئـــيـــس   الــلــجــنــة  
ــذى   أنــشــأ   شــركــة    األولــيــمــبــيــة   الـ
 مالبس   مع   ياسر   إدريــس   رئيس  
 اتــحــاد   السباحة   وعضو   اللجنة  
ــتــوريــد   الــمــالبــس    األولــيــمــبــيــة   ل
 إجـــبـــارًيـــا   لــمــعــظــم   االتـــحـــادات  
 الرياضية ..  ناهيك   عن   الجرائم  
ــتــى   ارتــكــبــهــا   حطب    األخــــرى   ال
 وانتحاله   صفة   مهندس   وتهربه  

 من   خدمة   الوطن . 
ــرك   ــت ــر   ي ــ ــوزي ــ لـــألســـف   أن   ال
ــا   ــحــه ــن ــى   م ــ ــت ــ  صـــالحـــيـــاتـــه   ال
ــتـــرك   الــلــجــنــة   ــانـــون،   ويـ  لـــه   الـــقـ
ــة   تـــديـــر   الـــريـــاضـــة   ــي ــب ــم ــي  األول
 المصرية   ،  رغــم   أن   هــذه   اللجنة  
 باطلة   ،  وغير   شرعية   ولــم   توفق  
 أوضاعها   القانونية   ،  ولــم    تعدل  
 الئحتها   وفقا    لقانون   الرياضة  
 الجديد،   يعني   باختصار   لجنة  
ــات   ــة   تــســتــخــدم   صــالحــي ــاطــل  ب
ــى   إدارة   الـــريـــاضـــة   ــر   فـ ــ ــوزي ــ  ال

 المصرية . 
عفوا    نحن   نعيش   في   فوضى  
 وعشوائية   وفساد   علنى   ،  وانتهاك  

 رسمى   للقانون . 
ــادى   وزيـــــر   الـــريـــاضـــة   ــمـ ــتـ ويـ
 فــى   إهــــدار   حــقــوقــه   الــقــانــونــيــة  
ــم   ينفذ   قـــرار   لجنة   التشريع    ول
ــدت   حــق   ــ  بــالــبــرلــمــان   والـــتـــى   أك
 الوزير   فى   اعتماد   كل   القرارات  
 اإلدارة   والـــمـــالـــيـــة   الــخــاصــة  
 باألندية   واالتحادات   بينما   حدد  
 الــقــانــون   اخــتــصــاصــات   اللجنة  
ــى    » الــمــحــاســبــة    األولــيــمــبــيــة   وهـ
 الفنية «    لــالتــحــادات   ،  ولـــم   ينفذ  
 الوزير   القانون   وال    ينفذ   قرارات  

 البرلمان . 
ولم   تقتصر   الفوضى   الرياضية  
 عند   انتهاك   القانون   فقط   ولكن  
 هناك   تسترا   على   إهــدار   المال  
 الــعــام   وال   نعرف   سببا  لتجاهل  
 قضية   حــســن   مصطفى   رئــيــس  
 االتحاد   الدولى   لليد   عندما   أهدر  
 المال   العام   وتبديد   مبلغ   مليون  
 دوالر   خصصها   االتحاد   الدولى  
 إلى   مصر   لتنظيم   مونديال   اليد  
 ،  وكــــان   وقــتــهــا   حــســن   مصطفى  
ــم    رئــيــس   االتـــحـــاد   الــمــصــرى   ول
 يضع   حسن   مصطفى   هذا   الملبغ  
ــحــاد   الــمــصــرى،    فــى   خزينة   االت
ــات   فـــى   ــق ــي ــحــق ــت  ومـــــازالـــــت   ال
 النيابة   منذ   ســنــوات، وال   نعرف  
ــحــمــى   حــســن   مــصــطــفــى    مـــن   ي
 الــذى   يتعمد   اإلســـاءة   للحكومة  
ــام   أكبر   عــدد   من    المصرية،   وأق
 بــطــوالت   الــعــالــم   لليد   فــى   قطر  
 التى   تكن   العداء   إلى   مصر  ؟   ومن  
 يــحــمــى   فــســاد   حــطــب   والــلــجــنــة  
ــيــة  ؟   الـــذيـــن   تــحــالــفــوا   ــمــب ــي  األول
ــخــارج   ــال ــواء   ب ــق ــالســت  جــمــيــعــا   ل
 واللجنة   األوليمبية    الدولية   ضد  

 الرياضة   المصرية . 
ــوى   الــفــســاد   مــع   وتــحــالــفــت   قـ
 ممدوح   عباس   لتدمير   الزمالك  
 وتجميد   أموال   النادى   فى   البنوك  
ــم   أن   المستشار   مرتضى    ،  ورغـ
 منصور   يــواجــه   العصابة   وحــده  
 بكل   جسارة   ،  وحصل   على   حكم  
 نهائى   بإلغاء   الحجز   على   أموال  
 الزمالك   ولكن   عباس   وعصابة  
 الشاى   بالياسمين   فتحوا   ملف  
 قضية   الحجز   على   النادى   رغم  
 صدور   حكم   نهائى   فى   القضية،  
ــرة   ــؤامـ ــمـ ــت   الـ ــحـ  لـــألســـف   وضـ
 الكبرى   ضد   الزمالك   والمؤسف  
 أن   الجميع   يــشــارك   فيها   حتى  
 من   يطلقون   على   أنفسهم   أبناء  
 النادى   أمثال   حازم   إمام    » حزومة  
ــس   وهشام   نصر   وناصف     «   وإدري
ــكــن   الــمــفــاجــأة   أن    وغــيــرهــم   ول
ــك   وجــمــاهــيــر  ه   ــال ــزم  أعــضــاء   ال
 تحالفوا   مــع   مرتضى   لمواجهة  

 مؤامرة   الفاسدين . 

رأى

دورى األبطال فى مقدمتها

3 أسباب تزيد تمسك اإلسماعيلى بـ»باهر المحمدى«
ال يختلف أحد على أن باهر المحمدى الظهير األيمن 
لفريق الكرة األول بالنادى اإلسماعيلى يقدم مستويات 
مميزة مع الدراويش فى الفترة األخيرة، وهو ما جعله 
محط اهتمام من أندية محلية وأخرى خارج مصر فى 

الفترة األخيرة.
وخالل الفترة الماضية ترددت أنباء قوية عن وجود 
اهتمام من النادى األهلى للحصول على خدمات باهر 
المحمدى، والـــذى يــرى فيه مسئولو القلعة الحمراء 
خيارًا مناسًبا لتنفيذ مطلب الفرنسى باتريس كارتيرون 
مــدرب الفريق بضم عنصر مميز فــى مركز الظهير 

األيمن.
وخــالل األيــام الماضية أعلن إبراهيم عثمان رئيس 
النادى اإلسماعيلى عن رفض إدارتــه عرًضا تلقته من 
نادى اتحاد جدة للحصول على خدمات المحمدى، إال 
أن إدارة النادى السعودى خرجت على لسان المتحدث 

الرسمى للنادى لتنفى تقدمها بعرض لالعب الدولى.
وبغض النظر عن حقيقة عرض اتحاد جدة المقدم 
لباهر المحمدى، لكن هناك عدد من األسباب القوية 
التى تجعل إدارة النادى اإلسماعيلى تتمسك باستمرار 
الالعب، وترفض التفريط فى خدماته على األقل حتى 
نهاية الموسم الــجــارى، وتستعرض »صــوت الماليين« 

أبرز تلك األسباب فى السطور التالية...
المغامرة األفريقية.

يستعد فريق اإلسماعيلى لبدء مشواره فى النسخة 
الجديدة من بطولة دورى أبطال أفريقيا، والتى تبدأ 

منافساتها الشهر الجارى.
ونـــظـــًرا ألهــمــيــة تــلــك الــمــشــاركــة بــالــنــســبــة لفريق 
ــن الــغــيــاب  ــوات م اإلســمــاعــيــلــى كــونــهــا تــأتــى بــعــد ســن
للفريق األصفر عن الساحة القارية، من المستبعد أن 

اإلدارة البيضاء تتمسك بتطبيق مبدأ »تكافؤ الفرص«

اقترب مسئولو نادى الزمالك من التعاقد مع 
عمرو مرعى مهاجم النجم الساحلى لصفوف 
القلعة البيضاء خالل فترة االنتقاالت الشتوية 
لتدعيم خط الهجوم بعد ترحيب الجهاز الفنى 
للفريق بــفــكــرة الــتــعــاقــد مــع الــالعــب فــى فترة 

االنتقاالت المقبلة.
وأشاد السويسرى جروس المدير الفنى للفريق  
بــقــدرات عمرو مرعى الهجومية بعد مشاهدة 
مقاطع فيديو لالعب تضمنت بعض أهدافه مع 
فريق النجم الساحلى التونسى، وأكــد لمعاونيه 
أنه سيكون إضافة قوية للهجوم األبيض ويتمنى 

ضمه فى أسرع وقت.
وكــان الزمالك أجــرى اتصاالت بعمرو مرعى 
ــل أعــمــالــه تــمــهــيــدا لــضــمــه خـــالل الــفــتــرة  ــي ووك
المقبلة ولكن يتوقف األمر على المقابل المادى 
لالعب وناديه ويتم حاليا التفاوض بين مسئولى 
القلعة البيضاء وبــيــن النجم الساحلى ووكيل 
أعمال الالعب لالتفاق على التفاصيل الخاصة 

بالصفقة. 

وعلى صعيد آخر طالب مسئولو نادى الزمالك 
تحقيق مبدأ التكافؤ بين فرق الــدورى المصرى 
الممتاز فى ظل المنافسة القوية على المسابقة 
فى الفترة الحالية وطلب النادى ضــرورة خوض 
فريق األهلى لمبارياته المؤجلة فى الــدورى فى 
ظل تأجيل الكثير من المباريات للفريق المنافس 
فى المسابقة المحلية فى الفترة الماضية، وكان 
مجلس إدارة النادى األبيض أعلن من قبل عدم 
خوض مباريات فى الدورى إال بعد خوض األهلى 

لمؤجالته قبل أن  يتم تأجيل ثــالث مباريات 
للفريق األبيض فى المسابقة.

وفـــى ســيــاق آخـــر تلقى محمد حــســن العــب 
وسط الفريق األول لكرة القدم بنادى الزمالك 
عروضا محلية من بعض أندية الدورى فى الفترة 
الماضبة بسبب عدم مشاركته بصورة أساسية 

فى المباريات الماضية.
ويــعــتــمــد الــفــريــق األبــيــض بــصــورة أســاســيــة 
على الثنائى طــارق حامد وفرجانى ساسى فى 
الــوســط، بينما يتواجد محمد حسن ومحمود 
دونجا ومحمود عبد العزيز على مقاعد البدالء 

فى المباريات.
ولــم يحسم محمد حسن موقفه من العروض 
التى تلقاها فــى ظــل رغبته فــى الحصول على 
ــيــض فــى الــمــبــاريــات  فــرصــتــه مــع الــفــريــق  األب

المقبلة.
وكان السويسرى جروس المدير الفنى للفريق 
األبيض وعد الالعب بالحصول على فرصة فى 
المباريات المقبلة خاصة أنه ظهر بصورة جيدة 
فى التدريبات إال أن الالعب يتواجد على مقاعد 

البدالء.

باألرقام.. مسيرة الهدف األول لـ»رادار« ميت عقبة الشتوى
يعتبر الالعب عمرو مرعى مهاجم النجم الساحلى، حاًل 
مثالًيا ألزمــة الزمالك فى تدعيم خط الهجوم، خصوًصا 
أنه فى حالة ضم مهاجم أجنبى سيكون الزمالك مضطًرا 
لالستغناء عن واحــد من الرباعى المحترف فى صفوف 
الفريق حالًيا، األمر الذى يضع مرعى فى صدارة اهتمامات 

الزمالك فى الميركاتو الشتوى.
  وفــى السطور التالية تستعرض »صــوت الماليين«، 
مشوار مرعى مع الساحرة المستديرة منذ بدايته وحتى 

وصوله للعب فى الدورى التونسى.
 مسيرته مع وادى دجلة

انتقل عمرو مرعى، إلى وادى دجلة، ولعب فى صفوفه 

لمدة عامين وشـــارك فــى 50 مــبــاراة على مــدار ثالثة 
مــواســم مــن 2012 إلــى 2015، وكــانــت بــدايــة شهرته 
كمهاجم ناجح، وأصبح لديه اكثر من فريق يريده وعليه 

مفاوضات.
 وشــارك فى 40 مباراة منهم الــدورى المصرى على 
مدار ثالثة مواسم أحرز فيهم ثالثة أهداف، و3 مباريات 

كأس مصر.
 ويشيد وادى دجلة بمستوى عمرو مرعى، الجيد طوال 
المدة التى خاضها مع الفريق ومــا حققه من أهــداف 

ونجاحه أثناء المباريات.
 مسيرته مع الداخلية

ــى فــريــق الــداخــلــيــة فى  انتقل مهاجم وادى دجــلــة إل
أغسطس 2015، وشــارك فى 28 مباراة، وأحــرز تسعة 

أهداف وصنع أربعة أهداف.
 ومنهم 27 مــبــاراة فى الـــدورى المصرى، وحقق تسعة 
أهــداف ومباراة واحــدة فى كأس مصر ولم يحرز فيها أى 

أهداف فيها.
 وكــان على مستوى جيد مع الفريق فى المباريات التى 
خاضها قبل ذهابه من الفريق، ثم تصارعت األندية لضم 

المهاجم إلى صفوفها ليختار االنتقال إلى نادى إنبى.
 مسيرته مع إنبى

تعاقد مرعى مع نادى إنبى فى يوليو 2016، وشارك فى 
نــادى إنبى فى موسم 2017/2016 فى 33 مباراة وأحرز 

10أهداف.
 وتنقسم الـــ33 مباراة منهم 30 ضمن الــدورى المصرى 
صنع فيهم ستة أهداف وشارك فى ثالث مباريات فى كأس 

مصر صنع فيهم هدفين.
 تألق مرعى مع فريق إنبى بشكل الفت للنظر ما جعله 
يحترف فى صفوف النجم الساحلى، بمقابل يزيد على 475 

ألف دوالر.
 مسيرته مع النجم الساحلى

وفــى يوليو 2017، تعاقد النجم الساحلى مع المهاجم 
المصرى وشــارك فى 37 مباراة على مدار موسمين، نجح 

فى إحراز 8 أهداف حتى اآلن.
 بصفة عامة شارك عمرو مرعى، فى 97 مباراة ضمن 

الدورى المصرى سجل خاللهم 24 هدًفا.
 وتشير األرقــام إلى أن مستوى مرعى تطور بشكل كبير 
من دجلة إلى الداخلية وصــوالً إلى إنبى بحيث أصبح من 

أهم العناصر فى بطولة الدورى.

 كتبت – سارة عبد الباقى

يوسف يطلب دعم المقاصة 
بمهاجم أفريقى فى الشتاء 

عقد طلعت يوسف، المدير الفنى لفريق مصر المقاصة، جلسة 
مع مجلس إدارة النادى برئاسة محمد عبد السالم، خالل األيام 

الماضية، تحدث خاللها الطرفين، عن احتياجات الفريق.
وطلب طلعت يوسف، بضرورة التعاقد مع مهاجم أفريقى قوى، 
يستطيع زيادة الفاعلية الهجومية للفريق الفيومى، فى المباريات 
المتبقية من مسابقة الــدورى، إضافة إلى أنه يساند الفريق فى 

المواسم المقبلة.
وتــحــدث الــمــديــر الفنى لفريق مصر 

ــأن هـــنـــاك الــعــديــد  ــ ــاصــة، ب ــق ــم ال
ــة الذين  ــارق مــن الالعبين األف

ــى الــفــتــرة  ــوا عــلــيــه فـ ــرضـ عـ
ــالء  األخـــيـــرة عــن طــريــق وك
الالعبين، إال أنه لم يحسم 
األمـــر بشكل رســمــى حتى 

اآلن.
ــرر يــوســف، احتياجه  وبـ
إلــى مهاجم أفريقى، بعدما 

وضح نية الغانى جون أنطوى، 
مــهــاجــم الــفــريــق، فـــى البحث 

عــن عــرض للرحيل خــالل الفترة 
المقبلة، فى ظل رغبته فى خوض تجربة 

جديدة مع فريق آخر.
وكان نادى الزمالك، ضمن األندية التى دخلت فى مفاوضات من 
قبل مع جون أنطوى، من أجل ضمه للفريق خالل فترة االنتقاالت 

الصيفية المقبلة.
وتجدر اإلشــارة إلى أن فريق مصر المقاصة كان قد نجح فى 
الفوز على فريق بتروجيت بهدف نظيف، فى اللقاء الذى جمعهما 
يوم الخميس الماضى، فى إطار منافسات الجولة الـــ12 لبطولة 

الدورى الممتاز.
ويحتل فــريــق المقاصة حــالــًيــا الــمــركــز الــخــامــس فــى جــدول 
ترتيب بطولة الــدورى برصيد 17 نقطة، حصدهم على مدار 11 
جولة بواقع 5 انتصارات وتعادلين و4 هزائم، ويستعد الفريق 
الفيومى لمواجهة االتحاد السكندرى يوم الخميس المقبل بإستاد 

المقاولون العرب، فى إطار منافسات الجولة الـ13 للدورى.

 كتب – محمد الصايغ

تقدم إدارة النادى على التفريط فى باهر المحمدى، 
خصوًصا أنه أحد العناصر المميزة فى القوام األساسى 

للفريق.
ويزيد من تمسك إدارة النادى بالالعب تنامى خبراته 
القارية، فى ظل مشاركاته األخيرة مع المنتخب الوطنى، 
حــيــث أصــبــح هــو الــخــيــار األول للمكسيكى خافيير  
أجيرى مدرب الفراعنة بالنسبة لمركز الظهير األيمن 

للمنتخب.
انتفاضة الدورى

ومن بين األسباب التى تقف حائاًل أمام فكرة رحيل 
باهر المحمدى عن صفوف اإلسماعيلى خــالل فترة 
االنــتــقــاالت الشتوية المقبلة، رغبة إدارة الــنــادى فى 
تصحيح مسار الفريق على مستوى بطولة الدورى، بعد 
مسلسل إهــدار النقاط الذى وقع فيه الدراويش بداية 

الموسم.
وتحت قيادة مدربه الجديد البرازيلى جورفان فييرا 
بــدأ فريق اإلسماعيلى يتحسس مساره نحو الطريق 
الصحيح على المستوى المحلى، حيث نجح فى الوصول 

إلــى دور الثمانية لبطولة كــأس مــصــر، كما استطاع 
الفريق أن يحقق انتصارًا ثميًنا بهدفين نظيفين على 
كتيبة بيراميدز المدججة بالنجوم، فــى أول اختبار 

خاضه الفريق األصفر تحت قيادة مدربه فييرا.
وتتخوف إدارة النادى من فكرة تعرض الفريق لهزة فى 
حال سمحت برحيل المحمدى، والذى يعد أحد أعمدة 
الفريق األســاســيــة، فــى وقــت يتطلع الفريق لتحسين 
مركزه فى مسابقة الـــدورى، حيث يتبقى أمــام الفريق 
رحلة شاقة إذا ما أراد اقتحام المربع الذهبى للبطولة 
ليضمن على األقــل الظهور على الساحة القارية فى 

العام المقبل.
غضب الجماهير

أيًضا تبقى فكرة التفريط فى خدمات باهر المحمدى 
مرفوضة بالنسبة إلدارة اإلسماعيلى بسبب خشية 
األخيرة من الدخول فى مواجهة مع جماهير النادى، 
والتى لم تكن راضية من األساس عن التدعيمات التى 

تمت فى صفوف الفريق قبل انطالق الموسم الجارى.
ويرى قطاع واسع من جماهير اإلسماعيلى أن إدارة 
الــنــادى فشلت فى تعزيز صفوف الفريق بعناصر من 
العيار الثقيل، وهــو مــا كــان أحــد أســبــاب المستويات 
والنتائج السيئة التى قدمها الفريق فى مستهل هذا 

الموسم.
والمؤكد أن الجماهير سيكون لها ردة فعل غاضبة إذا 
ما أقدمت إدارة المهندس إبراهيم عثمان على فتح باب 
الرحيل أمام باهر المحمدى حتى وإن كان ذلك بمقابل 
مالى ضخم، خصوًصا أن الجماهير تتطلع لرؤية فريقها 
يحقق نجاحات على المستويين المحلى والخارجى، 
حيث سيكون الفريق مشارًكا فى الفترة المقبلة على 
أربــع جبهات هى بطولتى الــدورى والكأس المحليتين، 
والبطولة العربية لألندية، إلــى جانب المشاركة فى 

النسخة المقبلة من بطولة دورى أبطال أفريقيا.

 ضياء خضر

جروس

مرعى

باهر

طلعت
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تنتابنى حيرة ال أستطيع إخفاءها عندما أتابع بعض 
األحداث المهمة وردود األفعال على تلك األحداث، خاصة 

التى تتعلق بالتطلعات والطموحات التى ننشدها لهذا البلد 
وإبراز قدرته على مسايرة التطور المذهل، الحادث فى أرجاء 

الكرة األرضية.
قبل أيام توقفت طوياًل أمام جدل يبدو فى ظاهره وجهات 
نظر متباينة، يحفز على النقاش الموضوعى، أما جوهره 

فمشحون بالخبث والتحريض غير المباشر ضد أى إيجابيات 
ملموسة أو مرتقبة، ولو على المدى البعيد.

الجدل الذى أقصده فى هذا السياق، يخص مؤتمر الشباب 

العالمى الذى عقدت فعالياته فى مدينة شرم الشيخ، 
فقد لفت نظرى، ولعله لفت أنظار كثيرين غيرى، ما تناوله 

البعض على مواقع التواصل االجتماعى وهم يهاجمون 
المؤتمر بضراوة، وبدا لى من الوهلة األولى، أن هؤالء 

يعزفون على أوتار متنافرة، ال يخرج منها سوى نشاز يطرب 
له أصحاب األهواء المريضة وحدهم، فالقضايا المطروحة 

ال يوجد بينها رابط، مثل هل نحن فى حاجة لمثل هذه 
المؤتمرات الضخمة؟ ولماذا ال تقوم الدولة بتوجيه ما 

تم إنفاقة لبناء مستشفيات أو مدارس أو زيادة المرتبات 
لمواجهة الغالء؟

سيد سعيد يكتب:

التوزيع مؤسسة األهرام

عــلــى أى حـــال انطلقت فــعــالــيــات المنتدى، 
ــة بــالــدولــة  ــق ــاءت الــمــشــاهــد مــبــهــرة والئ وجــ
المصرية، منذ لحظة استقبال المشاركين 
وبدء مراسم االفتتاح الذى كان الفتاً لألنظار 
سواء بالنسبة للحضور ويتجاوز عددهم نحو 
5 آالف شاب جاءوا من كل قارات العالم، أو 
بالنسبة للمتابعين أمام وسائل اإلعــام التى 
تنقل مشاهد الــحــوارات وورش العمل، فهذا 
التجمع الشبابى ولــقــاءاتــه وحــواراتــه مع 
قادة ورؤساء ومفكرين وساسة 
وخبراء فى كافة المجاالت، 
لم يكن أمــراً عبثيا يمكن 
ــه  ــاتـ ــيـ ــداعـ تـــجـــاهـــل تـ
ــدة الـــمـــرجـــوة  ــ ــائ ــ ــف ــ وال
مـــنـــه، فـــالـــعـــبـــث هــنــا 
ــام  هــو أن نــتــوقــف أم
التشكيك والتقليل 
مــن أهــمــيــة الــحــدث 
ــى الــمــســتــويــات  عــل
ــاول  ــحــ ــ ــة، ون ــ ــافـ ــ كـ
ربــطــهــا بـــاألوضـــاع 
االقتصادية، بدون 
إدراك أن صياغة 
مستقبل الـــدول، ال 
تــكــون على األهـــواء 
الــشــخــصــيــة، ولـــن 
ــات  ــ ــب ــقـــق رغــ ــتـــحـ تـ
الـــبـــنـــاء الــمــنــشــود 
اذا تـــوقـــفـــنـــا أمــــام 
الـــنـــظـــرات الــضــيــقــة 
ــواء كــانــت  ــ ــبــعــض، سـ ــل ل
ــنــظــرات تعبر عن  تــلــك ال
أيديولوجية ظامية، أو تأتى 
تعبيرا عــن أوضـــاع شخصية 
يمر بها الــكــثــيــرون، فالحديث 
ــذا...  ــ كـــان مـــن األفـــضـــل كـــذا وكـ
إلـــخ، بالتأكيد لــن يتوقف، حيث 
إنــنــا شــاهــدنــا وسمعنا الكثيرين 
يــتــحــدثــون قــبــل ذلـــك عــن جــدوى 
أن نشترى حــامــات الــطــائــرات 
ــدى حــاجــتــنــا  ــ ــ ــرال« وم ــتـ ــسـ ــيـ »مـ
للتسليح وأوضاعنا االقتصادية 
سيئة وغير ذلك من األمــور التى 
تختلط فيها األوراق بــدون رؤية 
وإدراك لمفاهيم األمــن القومى، 
فبعد هوس االفتاء والهجوم الذى 
صــاحــب الــحــديــث عــن حــامــات 
الطائرات والغواصات، تبين مدى 
وعــى القيادة السياسية، وتبين 
أهمية امتاكنا لمثل هذه األدوات 
المتطورة فى حماية أمــن الدولة 
ــم يتوقف  الــمــصــريــة، فــالــجــدل ل
ولـــن يــتــوقــف، والــتــشــكــيــك سيظل 
قائما مــادامــت هناك قــوى مأجورة 
ومــدعــومــة مــن أنظمة حكم إقليمية 

وأجهزة استخبارات عالمية.  
فى البداية يجب التأكيد على أن 

الهجوم صار موضة »فيسبوكية«، يبدو أنها لن 
تتوقف مع وجود رغبة محمومة لدى البعض فى 
البحث عن عيوب ولو لم تكن موجودة باألساس، 
أما الهدف فهو استنهاض طاقات هدم النفوس، 
خاصة أنــه فى كل مــرة يتم فيها تنظيم مؤتمر 
ــواء الــمــؤتــمــرات الــتــى أقيمت فى  للشباب، سـ
عدد من المحافظات أو المنتدى العالمى الذى 
شهدت فعالياته مدينة شرم الشيخ األيام القليلة 
الماضية، تــخــرج نفس الجوقة بـــآالت العزف 
لتشويه الــحــدث واتــهــام الــدولــة بالسفه وعــدم 
ــك يتكرر  ــا للمسئولية، والــغــريــب أن ذل ــه إدراك
بالرغم من أن القائمين على هــذه المؤتمرات 
يؤكدون على أن الدولة ال تتكلف مليما واحــدا، 
وأن مــن يــقــومــون بــاالنــفــاق عليها هــم شركات 
استثمارية كبيرة تقوم بالرعاية والتبرع وتقوم 
بتنظيمه رئــاســة الجمهورية ويــرعــاه الرئيس 
عبدالفتاح السيسى شخصيا، وهــذا ويؤكد أن 
الــدولــة ال تنفق أيــة أمـــوال مــن ميزانيتها، لكن 
هذا اإلصــرار ليس له ترجمة منطقية سوى أنه 
محاولة للتشكيك فى أى نشاط أو جهود تبذلها 
الــدولــة لاستفادة مــن أفــكــار الشباب وعرقلة 

السعى نحو فتح آفاق جديدة أمامهم.
ــى يــثــيــرهــا الــبــعــض عن  ــت ــا الــتــســاؤالت ال أمـ
مدى االستفادة من عقد مثل هذه المؤتمرات، 
فــالــردود عليها ال بــد وأن تــكــون بعيدة تماما 
عــن نــطــاق الــجــدل الـــدائـــر مــن ذوى الــنــفــوس 
المريضة والمشككين فــى كــل شـــىء، وكأنهم 
وحــدهــم المهمومين بشئون البلد ومــا دونهم 
خــائــن وســفــيــه وال يعنيه شـــأن الـــدولـــة، لكنها 
تدور فى إطار التطلعات المرجوة التى ترعاها 
مؤسسات الدولة المصرية ورئيس الجمهورية 
بصفة شخصية، كما يتفاعل معها كل الحالمين 
بمستقبل أفضل، أوالً.. علينا االعتراف وبجرأة 

أن الــســيــاحــة الــمــصــريــة لــم تتعاف 
ــراف أيــضــاً بأن  بــعــد، وعلينا االعــت
القيادة السياسية تبذل جهودا ليست 
خافية على أحد القناع دول العالم 
بــأن المقاصد السياحية والمدن 
المصرية آمــنــة.. وعلينا معرفة 
ــدان تنفق  ــل ــب أن الــعــديــد مـــن ال

مــلــيــارات الـــــدوالرات ســنــويــا فى 
حــمــات دعائية للترويج سياحيا 
لمقاصدها، وعلينا أيضا االعتراف 
بأن هناك لوبًيا تشكلت أذرعــه فى 

وســائــل اإلعـــام الغربية واإلقليمية 
للعمل ضــد مصالحنا االقتصادية 
واالستراتيجية وعلى رأسها األمنية. 
ــو أقـــر كــل مــنــا بــهــذه الحقائق،  ل
ــجــذرى  قــطــًعــا ســنــلــمــس الــتــغــيــيــر ال
ــجــاح هــذه  الــــذى ســـوف يــنــتــج عـــن ن

المؤتمرات كمكاسب آنية وليست مرتقبة 
على الــمــدى البعيد، مــن هــذه المكاسب أن 

الشباب المشارك فى المنتدى سيكون كل منهم 
ــاده، فهل هناك دعاية لمصر  سفيرا لنا فى ب
ومقاصدها السياحية بصفة عامة، ومدينة شرم 
الشيخ بصفة خاصة أفضل من هــذا المنتدى، 
الذى يشارك فيه 5 آالف شاب قدموا من 160 

ــا وآســيــا وأمريكا  ــ دولـــة، 70% منهم مــن أوروب
واستراليا والنسبة األخرى من أفريقيا والبلدان 

العربية. 
الــقــراءة الدقيقة والمتأنية لحجم المشاركة 
تقول إن تلك النسبة غير المتوقعة هى انعكاس 
حقيقى لحجم االهــتــمــام والــتــرقــب الكبير من 
الشباب العالمى لحضور المنتدى واالنخراط 
فى فعالياته وعرض وجهة نظرهم حول القضايا 
ــة لــنــا أكــثــر من  الــمــطــروحــة.. هــل هــنــاك دعــاي
تشجيع الشباب المؤثرين فى دولهم، أو المرتقب 
أن يــكــون لهم تــأثــيــر، للتحدث فــى الفعاليات 
والتحاور مع رؤســاء الــدول والقادة المشاركين 
فــى هــذا الــحــدث؟ خاصة بعد أن حصلوا على 
الــفــرصــة كاملة للنقاش والـــحـــوار، إلــى جانب 
إشراكهم فى تقديم نموذج محاكاة القمة العربية 
األفريقية على هامش الفعاليات بحضور ممثلين 
لشباب 67 دولــة عربية وأفريقية إليجاد حلول 

للتحديات المشتركة التى تواجههم، 
وتعزيز سبل التعاون بين الشباب 
ــذا بـــدوره  ــقــى، وهـ ــري الــعــربــى واألف
يتيح للمشارك فرصة تمثيل دولته، 
وتسليط الــضــوء على إمكانياتها، 
لتفعيل التعاون بينها وبين أشقائها 
الــعــرب واألفـــارقـــة، والــتــعــُرّف على 
ــدول العربية  ــ شــبــاب مــن جميع ال
واألفريقية، الذين يتبادلون الرؤى 
واألفكار من أجل صناعة مستقبل 
ــارة  ــقـ ــى والـ ــرب ــع ــوطــن ال ــل أفــضــل ل

االفريقية.
فــى ظــنــى مــن يغفل أهــمــيــة تلك 
الــحــقــائــق، فــهــو غــافــل تــمــامــا عن 
الحراك الذى يجرى فى مصر على 
كــافــة األصـــعـــدة، كــى تــتــبــوأ بــادنــا 
مكانتها الــائــقــة عــلــى الخريطة 
ــة، كبلد صــانــع للسام  ــي ــدول ال
اإلنسانى ومؤثر فى المنظومة 

الــدولــيــة، ولنا فــى فــى األفــكــار والعناوين 
التى ناقشها المنتدى ألــف دليل ودليل، 
منها على سبيل المثال، أجندة المناقشات 
تضمنت 3 محاور رئيسية، »محور السام« 
لمناقشة قضايا بناء الــدول وإعــادة تأهيل 
المجتمعات إلزالــة آثــار الحروب والنزاعات، 
وتشجيع قـــادة العالم لتحقيق الــســام، وحث 
المجتمع الدولى على مواجهة اإلرهاب والتطرف 
الفكرى والــشــراكــات االستراتيجية، وجميعها 
قضايا وموضوعات تهم مختلف الفئات الشبابية 

حول العالم.
تكمن أهمية الحدث، الــذى أرى أنــه يستحق 
ــادة بــه، فــى ترسيخ المفاهيم الحضارية  اإلشـ
واإلنسانية، ففعالياته تقوم على بنيان رئيسى 
يتمثل فى إظهار البعد الحضارى والثقافى 
واإلنــســانــى والتاريخى والجغرافى للدولة 
المصرية، وتأثيرها على الحضارة االنسانية 
فى العالم من عمقها االفريقى والعربى الى 
التعاون مع اليونان وأوروبا، فضاً عن التأكيد 
على تكامل الحضارات لخدمة االنسانية، وهذه 
هى المحاور أو األركان الرئيسية للمنتدى الذى 

يشارك فيه المبدعون فى كافة المجاالت. 
منتدى شباب العالم أصبح حدثا مؤثرا، لذا 
يجب االهتمام بدراسة المغزى من انعقاده وما 
يترتب على أنشطته المتنوعة لتحفيز الطاقات 
ــع الــنــمــاذج  ــعــاقــات م ــداع وإقـــامـــة ال ــ عــلــى اإلبـ
الشبابية القادرة على التأثير فى مجتمعاتهم، أما 
على مستوى الشباب المحلى، فيجب تحفيزهم 
على المشاركة واالنطاق بإبداعاتهم، خاصة إذا 
علمنا أن مصر وأقاليمها غنية وثرية بالطاقات 
اإلبداعية، وأن هذه الطاقات تحتاج لتفجيرها 
وتهيئة المناخ أمامه، وهذا لن يحدث إال بالعمل 
على تكرار مثل هذا الحدث الذى اكتسب مكانة 
عالمية بالنسبة لحجم مشاركة الشباب، ونوعية 
المشاركين، فضا عن تبادل الخبرات ومعرفة 
ــن، فضا عــن، وهـــذا هو  الــتــجــارب مــن اآلخــري
ــم، إشــراكــهــم فــى قــضــايــا المجتمع كــى ال  األهــ
يــتــأثــروا بــاألفــكــار المتطرفة والــظــامــيــة، وقد 
راعـــى المنتدى فــى دورتـــه الثانية 
ــان من  ــ تــلــك الــجــزئــيــة الــمــهــمــة، وك
ضمن فعالياته عروض تمثل ساحة 
خصبة اللتقاء مختلف الحضارات 
والثقافات من خال مختلف ألوان 
الفنون، كالغناء والتمثيل والندوات 
التحفيزية وغير ذلك من اإلسهامات 
الثقافية باعتبارها أحد أهم أدوات 
القوة الناعمة التى تواجه التطرف 
ــاب، والــتــعــرف على ثقافات  ــ واإلره
الشعوب المختلفة من خال التنوع، 
ــن األشـــيـــاء الــافــتــة فى  ــا مـ ــًضـ أيـ
محاور المنتدى، وهو محور اإلبداع، 
مناقشة قضية فــى غــايــة األهمية 
وهى فرص العمل فى عصر الذكاء 
االصطناعى، والمواطنة الرقمية 
الــحــقــوق والــمــســئــولــيــات فــى عالم 
اإلنــتــرنــت، والمسافات المفتوحة، 
ــمــاعــى:  ومـــواقـــع الـــتـــواصـــل االجــت
اختراق للخصوصية، والرياضة اإللكترونية: كيف 
تستخدم التكنولوجيا فى الرياضة وفى المجاالت 

الحياتية.
على األصـــوات التى ال تهدأ فى كل حدث، 
فهم المستهدف مــن المنتدى والــمــؤتــمــرات 
الشبابية، والــرؤى المطروحة إلشــراك قطاع 
الشباب فى العمل العام وتهيئة األجــواء أمامه 
لإلبداع والتأثير، وتدريبه على تجارب اآلخرين 
واالستفادة منها، كما عليهم الصمت بعد أن 
تبين للكافة أن نفوسهم ال ترى شيئا ايجابيا 
بالمرة، فاحتكار المعرفة يا سادة دليل ال يقبل 
الشك فى خواء وفراغ من ال يرون اإليجابيات.. 
يا سادة اإليجابيات وإن كان مردودها سيتأخر 
قليا، فهذا ال ينفى وجود بوادرها ومؤشراتها، 
كما أن مثل هــذه الــمــؤتــمــرات لمن ال يعى، 
ــمــدى الــقــريــب والبعيد،  لــهــا جـــدوى عــلــى ال
لعل أبرزها التواصل مع شباب العالم الذى 
ــاده ويــؤثــر فــى صياغة قــراراتــهــا..  سيقود ب
ــذا لــلــتــذكــرة إن كــنــتــم ال تــعــلــمــون، لكنكم  هـ
تعلمون وتنكرون أيها المارقون.. هنا أقصد 

المشككين ومن يقف وراءهم.

الرسائل اإليجابية لمنتدى شباب العالم
الهجوم صار موضة »فيسبوكية« لن تتوقف مع وجود رغبة محمومة فى البحث عن عيوب ولو لم تكن موجودة باألساس الستنهاض طاقات هدم النفوس

5 آالف شاب من كل 
قارات العالم يروجون 
لمصر فى 160 دولة

صياغة مستقبل 
الدول ال تكون 
على األهواء 

الشخصية

اإليجابيات وإن كان 
مردودها سيتأخر 

فهذا ال ينفى وجود 
بوادرها

علينا االعتراف بأن هناك 
لوبيـًا تشكلت أذرعه فى 

وسائل اإلعالم الغربية 
واإلقليمية للعمل ضد 

مصالحنا االقتصادية 
واالستراتيجية وعلى 

رأسها األمنية

الرئيس
السيسى
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