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قصة إهدار 70 مليون جنيه فى مسابقة إبداع بوزارة الشباب والرياضة
فضيحة بجالجل للحكومة المصرية أمام 187 دولة فى جنيف

سرطان الثدى يهدد 34% من سيدات مصر

كان 2019 
الفراعنة يحلمون بتاج العرش

 األفريقى للمرة الثامنة

أبوتريكة وميسى يطاردان
 صالح فى كأس األمم

باألرقام: القيمة السوقية  واألسرار
 الشخصية لنجوم الفراعنة

تحليل شامل للمجموعات
 والمنتخبات المشاركة

 فى البطولة
ملحق شامل 4 صفحات داخل العدد

بمناسبة مرور 
عام على توليها 
زمام المسئولية

مافيا إهدار 
المليارات

 داخل هيئة
 السلع التموينية

المصانع المتعثرة مازالت مغلقة
فشل تدفق 10 مليارات دوالر رغم إصدار قوانين االستثمار الجديدة

القضاء على المدرس الغلبان لصالح مافيا »السناتر« وحيتان الدروس

الحصاد المر لحكومة
ارتفاع قيمة الخسائر المرحلة  مصطفى مدبولى 

إلى 12310 ماليين جنيه 
مجامالت خاصة فى عمليات »الطحن« 

لشركات يساهم فيها رجال أعمال

قبل أيام من انطالق
مبادرة الرئيس السيسى

راغب عالمة يحيى
 7 حفالت غنائية

فى أمريكا

»أبوشقة« كلمة السر وراء عدم 
إسقاط عضوية سحر الهوارى
من البرلمان بعد حبسها
 بجريمة مخلة بالشرف

إبراهيم سليمان يعود لساحات المحاكم بسبب »فساد الحزام األخضر«

أخبار تقرأونها 
2019أول يوليو

التنظيم واإلدارة : ترقية 
أكثر من مليون موظف

بدء تطبيق قانون زيادة 
المعاشات واألجور

نقابة المهندسين: بدء تطبيق 
زيادة المعاشات إلى 800 جنيه

قانونا مجلسى النواب والشيوخ أحدث عقبة أمام إجراء انتخابات المحليات 
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مهلة 6 شهور لشركات 
»المياه« لتوفيق أوضاعها

قانون المحاماة الجديد يثير 
أزمة تحت قبة البرلمان

 انتهاء تركيب العدادات الكودية 
للعقارات المخالفة نهاية يونيو الحالى

راغب عالمة يحيى 7 حفالت 
رئيس جامعة القاهرة أمام القضاء غنائية فى أمريكا

بسبب »قرارات حفل حماقى«

سر زيارة »عكاشة« للمحكمة 
اإلدارية العليا يوم السبت القادم

مواعيد صرف مرتبات العاملين بالحكومة »والنفقة« عن شهرى يونيو ويوليو

وزارة المالية: إقفال حسابات العام المالى 2019/2018 يوم 27 يونيو الحالى

استكمال باب الحجز لوحدات اإلسكان االجتماعى بـ»األوقاف« حتى 30 يونيو

إبراهيم سليمان يعود لساحات المحاكم بسبب »فساد الحزام األخضر«
ــر اإلســكــان األســبــق محمد إبراهيم  يــعــود  وزيـ
سليمان ورجـــل األعــمــال سمير زكــى عبد القوى  
للظهور مــجــدداً  أمــام محكمة جنايات القاهرة، 
المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار 
حمادة شكرى ، لسماع الحكم عليهما فى القضية  
المعروفة إعالمًيا بـ»الحزام األخضر« على خلفية 
اتهامهما بالتربح واإلضرار العمدى بالمال العام بما 
قيمته 28 مليون جنيه، جراء بيع مساحات كبيرة من 
األراضــى بمنطقة الحزام األخضر بأقل من سعر 
بيعها الحقيقى فــى الــســوق، فــى جلسة 2٦ يونيو 

إلعادة المرافعة.
كانت المحكمة، أمرت بمخاطبة اللجنة القومية 
الستيراد األمــوال عن سبب عدم الفصل فى طلب 
التصالح بين إبراهيم سليمان والــدولــة واإلفـــادة 
بأسباب التأخير فى طلب التصالح رغم قيام المتهم 
إبراهيم سليمان، بسداد مبلغ 4 ماليين دوالر على 
ذمــة القضية، وعلى الرغم من أن هناك متهمين 
آخرين يتعطل الفصل فى سيرهم بسبب التصالح، 
حيث إن المحكمة انتقدت أســبــاب التأخير دون 
ــوال العامة العليا، أمــرت  مــبــرر.. كانت نيابة األمـ
بإحالة المتهمين فى القضية إلى المحاكمة الجنائية 
أمــام محكمة الجنايات بعد أن كشفت التحقيقات 
عن تواطؤ المتهمين من المسئولين السابقين بهيئة 
المجتمعات العمرانية، مع المتهم سمير زكى عبد 

ــقــوى، بموافقتهم عــلــى تخفيض ســعــر األرض  ال
المخصصة للشركة التى يترأسها، بالمخالفة 

للقواعد والعقد المبرم بين الطرفين، بما 
مقداره 28 مليون جنيه، وفقا لما تضمنته 
أقـــوال الشهود وتقارير اللجان الفنية 
والجهاز المركزى للمحاسبات وتحريات 

مباحث األموال العامة.
وكشفت التحقيقات، عــن وجــود 
الــعــديــد مــن الــمــخــالــفــات األخـــرى 
ــقــة بــتــخــصــيــص األرض  ــعــل ــمــت ال
والــتــعــامــالت الــتــى جـــرت بشأنها 
مــن هيئة المجتمعات العمرانية 

والمتهم سمير زكــى والــشــركــة التى 
يرأس مجلس إدارتها.

ــاف المصرية عــن استكمال  ــ أعلنت هيئة األوق
باب الحجز لوحدات اإلسكان االجتماعى بمدينتى 
العاشر من رمضان والسادات للمواطنين من جميع 
محافظات جمهورية مصر العربية، وذلــك بالتعاون 
مع شركة األولى للتمويل العقارى حتى 2019/٦/30.

 وقال المهندس سيد محروس رئيس هيئة األوقاف 
المصرية، إن الهيئة عقدت برتوكول تعاون مشترك 
مع شركة التعمير للتمويل العقارى »األولى« وصندوق 
اإلسكان االجتماعى ودعــم نشاط التمويل العقارى 
وذلــك لتمويل حاجزى الــوحــدات السكنية بمدينتى 
ــك الســتــفــادة  الـــســـادات والــعــاشــر مــن رمــضــان وذلـ

المواطنين بالدعم النقدى ومبادرة البنك المركزى.
 وأضاف محروس أن أسعار الوحدات فى متناول 
محدودى ومنخفضى الدخل والمساحات تتراوح من 
52 م إلــى 81 م، كما أن المشاريع تتضمن منطقة 

خدمات مثل المول التجارى والمركز الطبى والنادى 
االجتماعى والحضانة باإلضافة إلى إنه يوجد دعم 
نقدى يتم منحه من صندوق اإلســكــان االجتماعى 
يصل إلى 25000 جم وتسهيالت فى السداد بنظام 

مبادرة البنك المركزى تصل إلى 20 سنة.
ويشترط فى المتقدمين للحجز أن ال يقل سن 
المتقدم عــن 21 سنة، وال يزيد على 50 سنة،  
وأن ال يكون المتقدم مالكا لوحدة سكنية، كما 
يحظر شراء الوحدة نقدا ويلتزم بالسداد بنظام 
التمويل العقارى ويقوم المتقدم بشراء كراسة 
الشروط والمتوفرة بمقر هيئة األوقاف المصرية 
ــارع الــتــحــريــر- الــدقــى بمبلغ 250  فــى 109 شـ
جنيها ثم يقوم بسداد جدية الحجز من 10 آالف 
 جنيه إلى 20 ألف جنيه طبًقا للنموذج الموضح 

بكراسة الشروط.

ألزمت الهيئة القومية لسالمة الغذاء الشركات المنتجة 
والمعبأة لمياه الشرب بالتسجيل لــدى الهيئة، على أن 
تمنح فترة ستة أشهر لتوفيق أوضاعها بدءا من أول يوليو 
المقبل، وذلك فى إطار تشديد الرقابة على المياه المعبأة 
التى يتم تداولها بــاألســواق، ولضمان وصــول منتج آمن 

خال من الملوثات للمستهلك.
وأوضحت الهيئة أنه يجوز للشركات المنتجة والمعبأة 
لمياه الــشــرب، تـــداول المياه المعبأة والــســابــق منحها 
ترخيص المنتج من معهد التغذية بوزارة الصحة والسكان 

خالل فترة توفيق األوضاع.
وشدد على ضرورة التزام الشركات المنتجة والمعبأة 
للمياه خالل فترة توفيق األوضاع، بتغيير رقم الترخيص 
الخاص »بمنتج المياه المعبأة« واستبداله برقم ترخيص 
ــداول المنتج للمنشأة )المصنع( والــصــادر من الهيئة  ت
القومية لسالمة الغذاء، ورقم ترخيص بئر المياه )الرقم 

الكودى للبئر( الصادر من وزارة الصحة  والسكان.
ــه لــن يسمح بــتــداول مــيــاه معبأة بعد فترة  ــدت أن وأكـ
السماح من مصانع غير مسجلة بالهيئة القومية لسالمة 
الــغــذاء، على أن يكون البئر الجوفى )مــصــدر المياه( 

مرخص من قبل وزارة الصحة والسكان.
ونوهت إلى أنه سيتم عمل منشور مشترك مع وزارة 
الصحة والسكان بأسماء الشركات المنتجة والمعبأة 
والمصرح لها بتداول منتجاتها باألسواق وسينشر على 

موقع الرسمى للهيئة.

تواصل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب 
برئاسة المستشار بهاء أبوشقة، مناقشة تقرير اللجنة الفرعية 
المنبثقة عــن اللجنة الرئيسية فيما يتعلق بمشروع قانون 

المحاماة، فى اجتماعها المقرر يوم األحد القادم.
 كــان اجتماع اللجنة السابق المخصص لمناقشة نفس 
الموضوع قد شهد اعتراض عــددا من أعضاء اللجنة، على 
إصــرار أعضاء اللجنة الفرعية على مناقشة التقرير بدون 

عرضه على األعضاء باللجنة.
 وأشار النواب المعترضين إلى ضرورة عقد جلسات استماع 
حول القانون قبل إعداد التقرير النهائى وعرضه فى الجلسة 

العامة للبرلمان.
 وقــال المستشار بهاء أبــو شقة رئيس اللجنة، أن هناك 
قواعد عامة بشأن عدم جواز مناقشة أى موضوع دون االطالع 
عليه، وال يجوز إبداء اآلراء حول التقرير بدون عرضه وتوزيعه 

على أعضاء اللجنة.

أكــدت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن آخر 
مــوعــد لــســداد مقايسات الــعــدادات الــكــوديــة نهاية 
يونيو الحالى، وذلك للعقارات المخالفة والعشوائية، 
موضحة أنــه لن يتم العمل بهذا النظام مــرة أخرى 
انتظارا للعمل وفق الالئحة التنفيذية لقانون البناء 

الموحد.
وقال الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة 
الكهرباء والــطــاقــة المتجددة، أن شــركــات توزيع 
الــكــهــربــاء، انتهت مــن عمل مقايسات الــعــدادات 
الكودية فــى نهاية مايو الماضى، للطلبات التى 
تم تقديمها بالفعل قبل يونيو 2018، على أن يتم 
السداد وتركيب العدادات حتى نهاية الشهر الحالى، 
مضيفا أن إجــمــالــى عــدد الــذيــن تــقــدمــوا بطلبات 
لتركيب عــدادات كودية تجاوز حتى اآلن 2.7 مليون 

مواطن، وتم سداد قيمة 1.8 مليون مقايسة عداد.

يــقــوم الــفــنــان راغـــب عــالمــة، حاليا 
بزيارة إلى الواليات المتحدة األمريكية، 
إلحــيــاء عــدة حفالت غنائية حتى  29 

يونيو الجارى، ويغنى فيها بـ7 واليات.
ــد بــــدأ حــفــالتــه   كــــان راغـــــب قـ
ــوم الــجــمــعــة الــمــاضــى بــواليــة   يـ
ــوم  ــوســطــن ي ــم ب ــرويـــت، ثـ ــتـ ديـ
السبت، وواشنطن يوم األحد.

وسوف يواصل الحفالت بعد 
غــداً فى بهاماس، وفــى  سان 
جوزيه يوم السبت القادم – 
ثم الس فيجاس، 28 يونيو 

- وواشنطن، 29 يونيو.

يستعد اإلعالمى توفيق عكاشة للذهاب إلى  الدائرة األولى 
بالمحكمة اإلداريــة العليا، برئاسة المستشار سعيد القصير 
نائب رئيس مجلس الــدولــة، يــوم السبت الــقــادم، حيث يتم 
نظر الطعن المقام منه على الحكم الصادر من محكمة 

القضاء اإلدارى، بغلق قناة الفراعين.
وطالب عكاشة فى طعنه بإلغاء حكم القضاء اإلدارى، 
ووقف قرار غلق قناة الفراعين، وأكد عكاشة فى دعواه 
أن قناة الفراعين حيادية هادفة، تقدم إعالماً يخدم 
المجتمع ويثقف الشعب من خالل البرامج المقدمة 
بالقناة، لذا يطالب بإعادة بثها من جديد لتقدم 

رسالتها فى تنوير المجتمع وتثقيفه.

أعلنت وزارة المالية أنــه تيسيًرا على 
ــة؛ فــقــد تــقــرر إضــافــة  ــدول ــال العاملين ب
مواعيد جديدة لصرف المرتبات واألجور 
بما فيها المحولة للبنوك، و»النفقة« عن 
شهرى يونيو، ويوليو ومــتــأخــرات مايو 

ويوليو 2019.
ــال عـــمـــاد عـــــــواد، رئـــيـــس قــطــاع  ــ قـ

الحسابات والمديريات المالية، أنه تم صرف 
مــتــأخــرات مايو 2019، يــوم 9 يونيو الحالى، 
ــى 28  ــوم 23 إل ومــرتــبــات يونيو اعــتــبــارًا مــن ي
يونيه، ومرتبات يوليو من يوم 24 إلى 30 يوليو، 
ومتأخرات يوليو يومى 7ــ٦ أغسطس مع مراعاة 
خصم مــا قــد ُيــصــرف للعاملين دون حــق، من 

استحقاقاتهم خالل الشهر التالى. 

وأعــطــى عماد عـــواد، توجيهاته للمسئولين 
الماليين بالجهاز اإلدارى لــلــدولــة، ووحـــدات 
اإلدارة المحلية، والهيئات العامة، واألجهزة 
المستقلة، والمديرين الماليين بالمحافظات، 
والمراقبين الماليين بالوزارات والهيئات العامة، 
ومديرى ووكالء الحسابات بضرورة االلتزام بما 

جاء فى الكتاب الدورى وتنفيذه بكل دقة. 

أصــدرت وزارة المالية، كتاب دورى 
رقم 45 لسنة 2019 بشأن تعليمات إقفال 
ــعــام الــمــالــى 2019/2018،  حــســابــات ال
بحيث يتم مــراعــاة تنفيذ تلك التعليمات 
من قبل الجهاز اإلدارى للدولة ووحــدات 
الحكم المحلى والهيئات العامة الخدمية 

واالقتصادية.
وذكــرت وزارة المالية، أن أهــم تعليمات 
الكتاب الدورى الذى أصدره عماد عبد الله 
عــواد رئيس قطاع الحسابات والمديريات 
المالية تتمثل فى أنــه اعتبارا من 23 مايو 

الــحــالــى وحــتــى نهاية الــعــام الــمــالــى الحالى 
2019/2018 يحظر على الــجــهــات العامة 
الداخلة فى الموازنة العامة للدولة الصرف أو 
التعاقد على مشاريع جديدة بغرض استنفاد 
أرصــدتــهــا بموجب الــقــانــون رقــم 182 لسنة 
2018 الخاص بتنظيم التعاقدات التى تبرمها 
الجهات العامة، كما يحظر على تلك الجهات 
ادخال أية استمارات صرف بالخصم على أى 
من أبواب الموازنة العامة بدفتر حصر طلبات 
الصرف الــواردة بنهاية عمل يوم الماضى 13 
يونيه، إال بموافقة وزير المالية أو من يفوضه 

ويستثنى من ذلك صرف مستحقات مرتبات 
وأجور العاملين المستحقة شهرًيا، واستمارات 
صــــرف مــســتــحــقــات مــصــلــحــة الــضــرائــب 
المصرية وصناديق التأمينات والمعاشات 
واالستقطاعات واألحــكــام القضائية واجبة 
الــنــفــاذ ومــســتــحــقــات الــعــامــلــيــن فــى حالتى 
اإلحالة للمعاش أو الوفاة وأقساط صندوق 
التأمين الحكومى لضمانات أربــاب العهد، 
مع االلتزام بإقفال الدفاتر والحسابات فى 
موعد ال يتجاوز نهاية عمل يوم الخميس 27 

يونيو 2019.

تفاصيل دورات دار اإلفتاء لتأهيل المقبلين على الزواج

أعلنت دار اإلفتاء المصرية فتح باب القبول للدفعة 
التاسعة فى برنامج إعداد وتأهيل المقبلين على الزواج، 
الــذى يستمر فى الفترة من 17 يونيو الحالى إلــى 24 
يوليو المقبل.. وقــال الدكتور إبراهيم نجم، مستشار 
مفتى الجمهورية، إن قيام دار اإلفتاء المصرية بتنظيم 
ــدورات التأهيلية للمقبلين على الــزواج  ــ الــبــرامــج وال
يأتى فى إطار الجهود التى تقوم بها الدار تحت قيادة 
الدكتور شوقى عــالم، مفتى الجمهورية، انطالًقا من 
دورها المجتمعى الرائد للحفاظ على الترابط األسرى 
ومواجهة ظــاهــرة التفكك األســـرى والــحــد مــن ارتفاع 
نسب الطالق والتوعية بمخاطر الطالق على األسرة 

والمجتمع.
وأوضح مستشار مفتى الجمهورية أن برنامج تأهيل 
المقبلين على الــزواج يسعى لتدعيم وتزويد الشباب 

ــارات الــالزمــة لتكوين  ــه ــم ــخــبــرات وال بــالــمــعــارف وال
ــة نــاجــحــة، ويــهــدف إلـــى تــدريــب  حــيــاة زوجــيــة وأســري

وتأهيل وإرشــاد المقبلين على الــزواج على مهارات 
الحياة الزوجية وكيفية التعامل مع المشكالت 

والضغوط الحياتية التى يواجهها الزوجان 
للحفاظ على الترابط والتماسك األسرى.

وحـــول مــدة البرنامج أوضـــح مستشار 
ــامــج تأهيل  ــرن مــفــتــى الــجــمــهــوريــة أن ب
ــزواج يــســتــغــرق ستة  ــ ــ الــمــقــبــلــيــن عــلــى ال

أســابــيــع، عــلــى مـــدار يــومــيــن فــى األســبــوع 
»االثــنــيــن، واألربـــعـــاء«، لــمــدة ساعتين فى 

ــوم، مــن الخامسة مــســاًء، بما  ــي ال
يـــعـــادل 24 ســاعــة تــدريــبــيــة 
لتدعيم الشباب بالمعارف 
والمهارات الالزمة لتكوين 
ــة  ــريـ ــاة زوجـــيـــة وأسـ ــيـ حـ
نــاجــحــة والــحــفــاظ على 

الترابط األسرى.

وأشار إلى أنه يتوقع من المتدرب فى نهاية البرنامج 
أن يكون قادرًا على:

ــات الــشــرعــيــة  ــبـ ــواجـ -إدراك الــحــقــوق والـ
المشتركة بين الزوجين.

- فــهــم طبيعة كــل طـــرف مــن الناحية 
النفسية واالجتماعية والثقافية.

- اإللمام بالمهارات والخبرات الالزمة 
للحياة الزوجية.

- التعامل مع المشكالت المسببة لفشل 
الزواج.

ويستغرق البرنامج ٦ أسابيع، على 
ــوع  ــدار يــومــيــن فـــى األســب ــ م
ــن، واألربــــعــــاء«،  ــيـ ــنـ »االثـ
لمدة ساعتين فى اليوم، 
مـــن الــخــامــســة مــســاًء، 
ــعــادل 24 ساعة  بــمــا ي
ــة، وقــيــمــة  ــ ــي ــ ــب ــ ــدري ــ ت
االشتراك: 80 جنيها.

تواصل محكمة القضاء اإلدارى، نظر 
الدعوى المقامة من المحامى محمد 
حامد سالم، والمطالبة بوقف تنفيذ 
وإلغاء قــرارات رئيس جامعة القاهرة، 
التى أعلنها خــالل حفل الفنان محمد 
ــذى أقامته الجامعة فــى 1٦  حماقى ال

إبريل الماضى  فى جلسة 23 يونيو.
ــوى إلــــى أن تلك  ــدعــ ــ وأشـــــــارت ال
ــرارات تــضــمــنــت إعـــفـــاء كل  ــ ــق ــ ال
طــالب الــمــدن الجامعية من 
ــالل شــهــر  ــ الـــمـــصـــاريـــف خـ

رمــضــان، ومنح 5% لكل طالب فى 
البكالوريوس والليسانس لم تسعفه 

درجات الرأفة فى التخرج.
كما تضمنت الــقــرارات إعــفــاء كل 
طالب لم يسدد المصاريف الجامعية 
حتى يومها من سدادها، باإلضافة إلى 
منح طالب الجامعة إجازة من 25 وحتى 

29 إبريل.
وقالت الدعوى إن القرارات الصادرة 
ــاهــرة مخالفة  ــق ــيــس جــامــعــة ال مــن رئ

للقانون، ألنه غير ُمختص بإصدارها.

 إسالم خالد

 عادل عبدالله

عالم

معيط

سليمان

عكاشة

حماقى
عالمة
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 عدم إثبات مبيعات القمح بنحو 39 مليارًا و804 ماليني جنيه )املقابل لكمية حواىل
 10 ماليني و377 ألف طن( عن الفرتة من أول أغسطس 2017 حتى 30 يونيو 2018

أتمنى أن يكون هناك اهتمام 
واسع النطاق من كافة 

الجهات الرسمية والرقابية 
المعنية للتحقيق فى هذه 

الوقائع الصارخة 
محمد طرابيه يكتب:

ما من يوم يمر دون أن تكرر قيادات الحكومة عامة ووزارة التموين بصفة خاصة التصريحات 
التى تطلقها حول ترشيد اإلنفاق الحكومى وخطط الحفاظ على المال العام، والكشف 

عن المزيد من اإلجراءات لتقليل الدعم الحكومى بحجة أن موارد الدولة الحالية ال تسمح 
باستمراره بصورته الحالية.

وفى الوقت الذى يحاول فيه هؤالء المسئولون الكبار إقناع الشعب المطحون بجدوى 
خططهم العبقرية للحفاظ على المال العام فى محاولة مستميتة منهم للظهور  فى صورة 

حامى حمى مال الشعب أمام القيادة السياسية للبقاء فى مناصبهم ألطول فترة ممكنة، 
نجد أن هناك تقارير رقابية وبرلمانية رسمية ترصد بالوقائع والمستندات عن مافيا إهدار 
المليارات  داخل الهيئة العامة للسلع التموينية  والتى ال يكف المسئولون فيها عن تذكير 

المواطنين الغالبة بشكل شبه يومى بالدعم  الذى يحصلون عليه فى بطاقات التموين 
وكوبونات الخبز وكأنهم يقدمونها للغالبة من ممتلكاتهم الخاصة التى ورثوها عن عائالتهم.

وهنا أؤكد مرة أخرى أن ما سنكشف عنه فى سطور هذا 
المقال  يستند إلى تقارير رقابية صادرة عن الجهاز المركزى 
للمحاسبات وأيضا عن مجلس النواب الذى يعد أعلى جهة 
رقابية فى مصر، وليست صادرة عن مراكز أبحاث مشبوهة 
أو نقالً عن قنوات تابعة لجماعة اإلخــوان اإلرهابية  التى 

تمولها جهات ودول معادية لمصر. 
ولذلك أتمنى أن يكون هناك اهتمام واسع النطاق من كافة 
الجهات الرسمية والرقابية المعنية للتحقيق فى هذه الوقائع 
الصارخة التى تكشف بوضوح تام عن مافيا إهدار المليارات 

من المال العام.
وفــى هــذا السياق، حصلنا على تقرير رسمى صــادر عن 
لجنة الخطة والــمــوازنــة بمجلس الــنــواب برئاسة الدكتور 
حسين عيسى كشف عن مفاجآت ومخالفات مثيرة داخل 
الهيئة العامة للسلع التموينية، حيث  كشفت اللجنة أنه 

أثناء عرض المختصين بالهيئة 
للبيانات المتعلقة بالحساب 
الختامى للهيئة تبين اختالف 
ــام الــتــى وردت فى  ــ بعض األرق
هذه البيانات عما هو وارد فى 
مــجــلــدات الــحــســاب الختامى 
الــمــقــدم لمجلس الـــنـــواب من 
وزارة المالية،  حيث  أظهرت 
البيانات المقدمة مــن الهيئة 
ــفــائــض بلغ  تــحــقــيــق الــهــيــئــة ل
قيمته 375 مليون جنيه  فى 
الوقت الــذى تضمنت الكشوف 
الــمــقــدمــة مـــن وزارة الــمــالــيــة  
تحقيق الهيئة  لخسائر العام 
بنحو 5511 مليون جنيه على 

النحو المشار إليه.
وبمناقشة المختصين فى 
ــر تــبــيــن أن الــفــائــض  ــذا األمــ هـ
المحقق  يرجع إلــى التسويات 
التعديلية التى أجرتها الهيئة 
على حساب اإليرادات بناء على 

ــوارد للهيئة فى 5 يناير 2018، والذى  طلب وزارة المالية ال
يتضمن قيام الهيئة بــإجــراء بعض التعديالت بعد إرســال 
حسابها الختامى إلــى وزارة المالية تضمنت زيــادة اإلعانة 
المقدمة من وزارة المالية البالغ قــدره مبلغ 80500 مليون 
جنيه لتصبح نحو 86900  مليون جنيه أى بفرق نحو 6400 
مليون جنيه مما أدى إلى تحقيق مبلغ الفائض المشار إليه  ) 

6400 مليون جنيه – 5511 مليون جنيه  خسائر العام (.
ولذلك رأت لجنة الخطة والموازنة  أن قيام الهيئة بإجراء 
التسويات التعديلية المشار إليها بعد المواعيد المقررة 
بالمنشور العام رقم 6 لسنة 2018 الصادر عن وزارة المالية 
بإعداد الحساب الختامى يعد مخالفاً لما قضى به من أنه 
على الهيئات العامة االقتصادية إعداد الحسابات الختامية 
ومراكزها المالية وتقديمها إلى كل من وزارة  المالية والجهاز 
الــمــركــزى للمحاسبات فــى مــوعــد أقــصــاه 31 يوليو 2018 
لتمكينها مــن المراجعة خــالل األجــل المحدد لهما قانوناً 
وعرض حساباتها الختامية فى صورتها المعدلة العتمادها 
مــن مجالس اإلدارات وبحضور ممثلى جهاز المحاسبات 
ويــراعــى أن يتم مــوافــاة وزارة المالية بها فــى موعد غايته 
15 سبتمبر 2019 وأنــه ال مجال إلجــراء تسويات من جانب 

الهيئات بعد هذا التاريخ.
وكشف التقرير البرلمانى أنــه فى ضــوء ما قضت به من 
أنه يعتبر من المخالفات المالية تقديم الجهة للموازنة أو 
الحسابات الختامية أو الميزانية العمومية الخاصة بها غير 

مستوفاة. 
وطالبت اللجنة بضرورة عقد 
اجــتــمــاع مــشــتــرك  بــيــن كــل من 
وزارة المالية ووزارة التموين 
والهيئة العامة للسلع التموينية 
ــدارس هذه التسويات  لبحث وت
فى ضوء ما تقضى به  القوانين 
والقواعد المالية والمحاسبية 
وفى ضوء رأى الجهاز المركزى 
للمحاسبات فى هذا الخصوص 

وإفادة مجلس النواب بما يتم.
ــه ترتب  وكــشــفــت الــلــجــنــة أنـ
عــلــى تحقيق الــهــيــئــة لخسائر 
ــمــشــار  الـــعـــام عــلــى الــنــحــو ال
إلــيــه أن زادت قيمة الخسائر 
المرحلة للهيئة إلى نحو 12310 
ماليين جنيه تمثل قيمتها نحو 
9.4  فــى الــمــائــة مــن إجمالى 
الخسائر المرحلة لدى الهيئات 
االقتصادية فى العام 2017 \ 
2018 والبالغة نحو 130681 

مليون جنيه.
مــن ناحية أخـــرى، كشفت مستندات رسمية  أن الربط 
األصلى لالستخدامات االستثمارية بلغ نحو 241 مليون جنيه 
أدخــل عليه تعديالت بالزيادة بمليون جنيه ومــن ثم أصبح 
الربط المعدل 242 مليون جنيه، وقد أسفر التنفيذ الفعلى 
عن  مصروف فعلى بلغ 2 مليون و600 ألف جنيه بنقص عن 
الربط المعدل بلغ نحو 240 مليون جنيه بنسبة 99 فى المائة.

هــذا األمــر دفــع لجنة الخطة والــمــوازنــة بمجلس النواب 
للتأكيد على أن إدراج اعتمادات لالستثمارات بنحو 241 
مليون جنيه لــم يتم استغاللها إال بنسبة واحــد فــى المائة 
فقط أمر ال يتفق مع اعتبارات االستغالل األمثل لالعتمادات 
المخصصة لالستثمارات باعتبارها أحد الركائز األساسية 

لالقتصاد القومى.
كــمــا رصــــدت الــتــقــاريــر الــرقــابــيــة أن  قــيــمــة الــمــكــافــآت 
المصروفة للعاملين بالهيئة بلغت  نحو 10 ماليين و100 ألف 
جنيه تمثل نحو 55% من قيمة األجور البالغ قيمته 18 مليوناً 
و200 ألــف جنيه، وفــى المقابل انخفضت قيمة المصروف 
الفعلى من مصروفات الصيانة إلى نحو 200 ألف جنيه فقط 
مقابل ربط أصلة بلغ 700 ألف جنيه، كما تم الكشف عن عدم 

وجود ربط أصلى لمصروفات األبحاث والتجارب.
وفيما يتعلق بالقروض التى حصلت عليها الهيئة، كشفت 
تقارير رقابية  أنها حصلت على قــروض طويلة األجــل من 
جهات ومنظمات أجنبية  بلغت 2 مليار و188 مليوناً و800 
ألــف جنيه، بينما حصلت على 2 مــلــيــارو255 مليون جنيه 
قــروض طويلة األجــل من مصادر أخــرى »لم يتم الكشف عن 

هويتها«.
ويضاف لذلك  حصول الهيئة على إعــانــات من الخزانة 
العامة للدولة  بلغت قيمتها 80 ملياراً و500 مليون جنيه  بما 
يعادل 31% من قيمة اإلعــانــات والمنح التى حصلت عليها 
الهيئات العامة االقتصادية فى تلك السنة البالغة نحو 255 

ملياراً و254 مليون جنيه. 
كما كشف تقرير جــهــاز المحاسبات عــن ظــهــور حساب 
المبيعات بقائمة الدخل بنحو 7 مليارات و139 مليون جنيه 
فى 30 يونيو 2018 مقابل نحو 22 ملياراً و344 مليون جنيه  
فى 30 يونيو 2017، ويرجع سبب انخفاض المبيعات لعدم 
اثبات مبيعات القمح بنحو 39 ملياراً و804 ماليين جنيه 
)المقابل لكمية حــوالــى 10 ماليين و377 ألــف طــن ( عن 

الفترة من أول أغسطس 2017حتى 30 يونيو 2018 واالكتفاء 
بإثبات مبيعات النخالة بالرغم من التوجيه الــوزارى رقم 24 
لسنة 2017  والصادر فى 31 يوليو 2017 يقضى بأن يتم بيع 
القمح بسعر 4 آالف جنيه للطن وإنشاء نظام إلكترونى يتم 
المحاسبة مالياً مع المطاحن من خالله، وقد تبين عدم قيام 
الهيئة بفصل مبيعات الدقيق والنخالة كالً على حده للوقوف 

على صحة حساب المبيعات وأسباب االنحراف.
المفاجأة أن الهيئة العامة للسلع التموينية حاولت تبرير 

عدم إثبات قيمة مبيعات القمح المشار إليها حيث قالت 
فى ردهــا على لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب إن 
السبب يرجع إلى المذكرة المعروضة على د. على مصيلحى 
وزير التموين بشأن إجراء المطابقات مع المطاحن بمقابلة 
مبيعات النخالة الخشنة مع تكلفة الطحن المستحقة، إال 
أن لجنة الخطة والموازنة لم تقتنع بــرد الهيئة وطالبتها 
بااللتزام بالدقة عند إعــداد الحساب الختامى لموازنتها 
بالشكل الــذى يعبر عن حقيقة نشاطها خــالل سنة مالية 

إيراداً ومصروفاً وذلك باتباع األصول والقواعد المحاسبية 
فى تسجيل العمليات المالية فى ضوء أحكام القرار رقم 
204 لسنة 2001 وقوائمه المالية الــصــادرة والــقــرارات 
المعدلة له ومعاييرالمحاسبة المصرية الــصــادرة بقرار 
رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات رقم 609 لسنة 2016 

كإطار مكمل لنظام المحاسبة الموحد.
من ناحية أخــرى كشفت التقارير الرقابية عن تضمين 
مصروفات الهيئة مبلغ 5 مليارات و764 مليون جنيه عبارة 

عن تكلفة الطحن المستحقة للمطاحن خالل العام المالى 
2017\ 2018، وقد تبين محاسبة بعض شركات المطاحن 
بواقع 500 مليون جنيه للطن بالخطأ باعتبار أنها تمثل 
قطاع عام فى حين أن تلك المطاحن ال تمثل شركات قطاع 
عام »مثل شركة مطاحن شرق الدلتا« وبالتالى يجب أن تتم 
المحاسبة بسعر 480 جنيها للطن فى ضوء القرار الوزارى 

رقم 24 لسنة 2017.
وفــى إطــار الحديث عــن »الــمــال السايب« داخــل الهيئة 
العامة للسلع التموينية تم الكشف عن عدم موافاة جهاز 
المحاسبات بتقرير من شركة البطاقات الذكية برصيد 
الدقيق لــدى المخابز فــى 30 يونيو 2018 للوقوف على 
مخزون بضاعة األمانة لدى المخابز والمطاحن مع مراعاة 
التوجيه المحاسبى على حــســاب الــمــخــزون لــدى الغير 

»دقيق«.
كما تــم الكشف عــن عــدم قــيــام الهيئة بــمــوافــاة الجهاز 
ببيانات معتمدة من شركات البطاقة الذكية بالدعم السلعى 
المنصرف للمواطنين من بداية تطبيق المنظومة فى 30 
يونيو 2017، فى ضوء مراجعة وزارة التنمية اإلداريــة وذلك 
للوقوف على صحة ما تم إثباته بالدفاتر خالل تلك السنوات 
من الدعم فى ظل اعتماد الهيئة على التقدير عند عدم توافر 

البيانات رغم تعدد طلب جهاز المحاسبات ذلك.
من جانبها طالبت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب 
من الهيئة االلتزام بأحكام القانون 144 لسنة 1988 بشأن 
إصدار قانون الجهاز المركزى للمحاسبات المعدل بالقانون 
157 لسنة 1998 عند مباشرته الختصاصاته على أعمال 
الهيئة وبــاألخــص فيما يتعلق بموافاته بالحسابات أو ما 
يطلبه من أوراق أو بيانات أو قرارات أو محاضر أو جلسات 
أو وثائق أو غيرها... الخ، حيث إن عدم موافاة الجهاز على 

النحو المشار إليه يعتبر فى حكم المخالفة المالية.
وفــى النهاية أقــول إننا نتمنى أن تكون هناك تحقيقات 
عاجلة من كافة الجهات الرسيمة للتحقيق فى وقائع إهدار 
المليارات التى كشفنا عنها فى السطور السابقة، كما نعلن 
ترحيبنا التام بنشر أى رد أو تعقيب من ذوى الشأن فى 
هذه القضية ألن هدفنا األول واألخير الحفاظ على المال 

والصالح العام.

مافيا إهدار المليارات داخل 
هيئة السلع التموينية

البيانات المقدمة من الهيئة للبرلمان 
كشفت تحقيق فائض قيمته 375 
مليون جنيه  أما الكشوف المقدمة 
من وزارة المالية  فكشفت تحقيق 

خسائر 5511 مليون جنيه 

ارتفاع قيمة الخسائر 
المرحلة للهيئة إلى 

12310 ماليين جنيه 

إدراج اعتمادات لالستثمارات 
بنحو 241 مليون جنيه لم 

يتم استغاللها إال بنسبة واحد 
فى المائة فقط 

الهيئة حصلت على قروض 
طويلة األجل من جهات 

ومنظمات أجنبية  بلغت 2 
مليار و188 مليون و800 

ألف جنيه 

الهيئة حصلت على 
إعانات من الخزانة 

العامة للدولة  بلغت 
قيمتها 80 مليار جنيه  

قيمة المكافآت المصروفة 
للعاملين بالهيئة 10 ماليين 

مقابل انخفاض المصروف 
 الفعلى للصيانة

إلى 200 ألف جنيه فقط 

2 مليارو255 مليون 
جنيه قروض طويلة 

األجل من مصادر لم يتم 
الكشف عن هويتها

مجامالت خاصة 
فى عمليات 

»الطحن« 
لشركات يساهم 

فيها رجال أعمال 
وليست تابعة 
للقطاع العام 

جهاز المحاسبات 
يكشف عدم  

موافاته  بتقرير 
من شركة 

البطاقات الذكية 
برصيد الدقيق 

لدى المخابز 



يبقى قرابة عــام على انتهاء الفصل 
التشريعى األول لمجلس الــنــواب 

برئاسة الدكتور على عبدالعال، 
ولم تفصل اللجنة التشريعية 
ــة بــرئــاســة  ــ ــوري ــ ــت ــدســ ــ وال
الــمــســتــشــار بــهــاء الــديــن 
ــة  أبـــوشـــقـــة فــــى عــضــوي
ــة الــبــرلــمــانــيــة  ــبـ ــائـ ــنـ الـ
الـــمـــحـــبـــوســـة عـــلـــى ذمـــة 
ــالــشــرف  ــة ب قــضــيــة مــخــل
تسقط الحق فى ممارسات 
الحقوق السياسة مــا يلزم 
فصلها مــن مجلس الــنــواب 
ــفــذ الــحــق  ــن ــا ت ــهـ خـــاصـــة أنـ
القضائى منذ حوالى عامين.

ــدور فــى كــوالــيــس مجلس  ويـ
الــنــواب أن المستشار أبوشقة 
ــف الــنــائــبــة  ــى مــل ــول ــت ــن ي ــو مـ هـ

البرلمانية بنفسه ألن قضيتها 
مسئوليتة مكتبه القضائى الــذى 

يديره هو ونجله محمد.
ــع الحصانة  ــم رفـ ــك رغـ ــأتــى ذلـ ي
البرلمانية عن سحر الهوارى التهامها 
ــدون رصــيــد هى  ــإصــدار شــيــكــات بـ ب
وشقيقها حـــازم، مــا جعلها فــى مهب 
ــمــان فى  ــرل ــب انـــتـــقـــادات لــمــخــالــفــة ال
قضيتها لــضــوابــط نــصــوص الــدســتــور 
وقــانــون ممارسات الحقوق السياسية 
بضرورة إسقاط عضويتها من المجلس 
وعدم السماح لها مستقبال بممارسة أى 
نشاط سياسى إلخاللها بأهم الشروط 

الدستورية وهى األمانة والشرف.
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العـدد 254

 نسرين إمام

  خالد عبدالرحمن

املسابقات تقام على مسارح الوزارة ومسارح مراكز الشباب وال تحتاج إىل  تكاليف باهظة

تفاصيل إهدار 70 مليون جنيه داخل وزارة الشباب 

ــاء وجــنــبــات وزارة  حــالــة مــن الغليان تــســود أرجـ
الشباب والــريــاضــة، هــذه األيـــام وعلى الــرغــم من 
اقتراب العد التنازلى النطالق بطولة كأس األمم 
األفريقية إال أن ذلــك لم يشغل العاملون بمكاتب 
مبنى الــوزارة المكون من 17 طابقا عن التحقيقات 
التى تجريها لجان التفتيش والمتابعة التى شكلها 
ــد كــل المخالفات  الــوزيــر مــؤخــرا لــمــراقــبــة ورصـ
بالوزارة، السيما بعد ورود شكاوى كثيرة للوزير من 
وجود مخالفات مالية وإدارية فى كثير من قطاعات 

الوزارة.
وكشفت مــصــادر بــالــوزارة لـــ»صــوت الماليين« عن 
قيام لجان المتابعة والــمــراقــبــة، برصد مصروفات 

من خــالل فواتير قيمتها 70 مليون جنيه فى الفترة 
من أغسطس 2018 حتى مايو 2019، وكان من بينها 
فواتير تخص اإلدارة المركزية للبرامج التطوعية 
والثقافية، والمسئولة عن تنظيم مسابقات مهرجان 
ــداع لمراكز الشباب  إبـــداع  الجامعات ومسابقات إب
بالمحافظات، حيث رصـــدت الــلــجــان فــواتــيــر شــراء 
فساتين وبدل ومالبس عروض مسرحية وفنية وغنائية 
خالل المسابقة ومستلزمات وديكورات بأكثر من 70 
مليون جنيه، وهى مبالغ مالية »مبالغ فيها« على الرغم 
من مشاركة أكثر من  6500 شاب فى مهرجان إبداع 
الجامعات وحوالى 22 ألف  شاب  فى مسابقات إبداع 
مراكز الشباب، خاصة أنها مسابقات رمزية وتقام على 
مسارح  الوزارة ومسارح مراكز الشباب وال تحتاج إلى 

تكاليف باهظة.
وفجرت المصادر مفاجأة أن عدد الفساتين التى 
اشترتها الــوزارة لمسابقات إبداع الجامعات تجاوزت 

4 آالف فستان أعلى سعر للفستان منها يصل إلى 27 
ألف جنيه، وأدنى سعر 9 آالف جنيه.

ــلــجــان لــم تتوصل  ــى أن ال ــمــصــارد إلـ وأشـــــارت ال
حتى اآلن إلى المخارج الحقيقة التى تم إنفاق فيها 
هــذا المبلغ الــضــخــم، ســوى فــواتــيــر عــامــة مــن عينة 
»مصروفات مستلزمات إبــداع« مما يؤكد وجود شبهة 
إهدار للمال العام، أو التبذير واإلسراف والمجامالت.

على الجانب اآلخــر تسود حالة سخط عــام بسبب 
ــوزارة صــرف مكافآت ومنح رمضان وعيد  تجاهل الـ
الفطر، خاصة فى القطاعات الخدمية التى تعتبر أقل 
القطاعات فى ميزانية فى الوزارة من حيث المرتبات 
وبـــدالت السهر والــجــهــود غير الــعــاديــة، فضال عن 
قطاع المركبات والسيارات التى لم يصرف المكافآت 
المستحقة للسائقين على بــاصــات النقل الجماعى 
لموظفين، وسائقى المركبات الخاصة لقيادات الوزارة 

ورؤساء القطاعات والمديرين العموم.

عدد الفساتني التى اشرتتها الوزارة 
ملسابقات إبداع الجامعات تجاوزت 4 آالف 

 فستان أعلى سعر للفستان يصل إىل
27 ألف جنيه  وأقل سعر 9 آالف جنيه 

تعرضت النائبة جواهر الشربينى عضو 
مجلس الــنــواب عــن محافظة الدقهلية، 
العتداء لفظى من أحد قيادات الجمعيات 
الـــزراعـــيـــة بــالــمــحــافــظــة وصـــل إلـــى حد 
سبها وهــى فــى زيـــارة رسمية ضمن وفد 
برلمانى أثــنــاء تفقدها لمحطة الصرف 
الزراعى فى منطقة قالبشو وزيان، ما أثار 
غضب زمالئها وتم تصعيد األمر للدكتور 
ــعــال، الـــذى اتــصــل بالجهات  على عبد ال
األمنية للتعامل مع الحادث وتأمين الوفد 

البرلمانى والنائبة العجوز.
ترجع تفاصيل واقعة االعتداء اللفظى 
ــارة  ــى زي على البرلمانية المخضرمة إل
لجنة الــزراعــيــة بالبرلمان يــوم الخميس 
13 يونيو التى تشغل عضويتها لمحطة 
ــزراعــى بقالبشو بالدقهلية،  الــصــرف ال
ــاء حديثها مــع زمــالئــهــا سبها أحــد  ــن وأث
قــيــادات الجمعيات التعاونية الزراعية 
ويــدعــى »ســيــد« ثــالث مــرات قــائــال: »دى 
مره.. يا...  يا ....«، وقام بتوجيه إصبعه 
األوســــط فــى حــركــة بــذيــئــة لــهــا، وهـــو ما 
تبين بسبب رئــاســة كــل منهما لجمعية 
زراعية بينها منافسة مهنية حامية، لكنه 

انعكس لالعتداء على نائبة برلمانية ضمن 
ــود حــراســة تتبع  ــم وجـ وفــد رســمــى، ورغـ
وزارة الداخلية فى الجولة إال أن النواب 
هــم مــن فــصــلــوا بــيــن الــمــعــتــدى والنائبة 
وبعد نصف ساعة ذهب الوفد إلى شركة 

الدلتا للسكر فتبعهما الــرجــل المعتدى 
ونجله وحدثت مشادات مع النواب الذكور 
الذين هددوا باالعتداء على الرجل وابنه 
ــوات األمــن  إذا لــم يــرحــال بينما كــانــت قـ
تساعد الواقعة، وعندما أبلغ النواب إدارة 
الــبــرلــمــان اتــصــل ضــبــاط األمـــن الوطنى 
بمديرية أمن الدقهلية وتم توبيخ الضابط 
المسئول عــن التأمين لفشله فــى ذلــك، 
وحــاول النائب عبد الفتاح ســراج، صديق 
الشخص المعتدى على زميلته، عقد جلسة 
صلح فى فيال النائب إلهامى عجينة فى 
بلقاس لكن النائبة جــواهــر رفــضــت أن 
يأتى »سيد« ويعتذر لها داخل الفيال لكنها 
رفضت ليصبح مطالب أمنيا القبض عليه 

هو ونجله.
ويــوم الجمعة 14 يونيو الــجــارى، جاءت 
ــرت الــمــعــتــدى عــلــى الــنــائــبــة لمطعم  أســ
ــصــورة لــتــقــدم  ــمــن الــمــحــمــدى بــمــديــنــة ال
االعــتــذار بعد أن أصبح قريبهم مطلوب 
أمنياً، ومن ثم اتفقوا على الصلح بعد وجبة 
حمام مشوى وكباب وكفتة، وانتقلوا جميعا 
لفندق رمــادا لالتفاق على طريقة الصلح 

وكف يد قوات األمن عن المعتدى ونجله.

»يا...«.. شتيمة هزت 
عرش مجلس النواب

األمن الوطنى تدخل للقبض على قيادى بالتعاونيات 
الزراعية بعد اعتدائه على النائبة جواهر الشربينى 

»عبدالعال« 
يتدخل التخاذ 

الالزم لحماية وفد 
برملانى فى املنصورة

انتقادات برلمانية لوزير قطاع األعمال 
إلهماله 155 شركة وتركيزه على 

خصخصة 36 شركة فى البورصة

رئيس زراعة البرلمان يمتنع عن دخول االتحاد التعاونى 
بعد اتهامه لقيادى بالفساد وتستر نائب برلمانى عليه

 »الشروق« تجبر صحفية على االستقالة بعد مكالمة من 
شخصية نافذة بالدولة بسبب »خبير استراتيجى« وهمى

يبدو أن إبراهيم المعلم مالك صحيفة الشروق  
أصبح فى حيرة كبيرة هو وعماد الدين حسين رئيس 
التحرير، بعد أن وضعتهم الصحفية )هـ( فى موقف 
حرج أمام شخصية أمنية فى أحد األجهزة السيادية 
ــورط هــذه الصحفية فــى الــتــرويــج لخبير  بسبب تـ

استراتيجى مجهول الهوية.
وسبب المشكلة أن تعليمات عليا صــدرت ألغلب 
وسائل اإلعــالم واسعة االنتشار بعدم السماح بنشر 
مــواد صحفية أو استضافة خبراء استراتيجيين إال 

بترشيحات من إحــدى الجهات السيادية ليستطيع 
الضيف أو المتحدث أن يطلق عليه لقب »خبير 
استراتيجى« كما أنه يجب أن يكون بخلفية عسكرية 
تابعة للقوات المسلحة فقط، وهو ما لم يتوافر فى 
حــالــة الخبير االستراتيجى صــاحــب أزمـــة جريدة 
الـــشـــروق، مــا أغــضــب قــيــادة أمــنــيــة قــامــت بــدورهــا 
باالتصال بقيادات الجريدة وطلبت حذف  األخبار من 

الموقع اإللكترونى ومعاقبة الصحفية بالرفد.
ــا تدمير  وكــانــت الــجــريــدة أمـــام حــل مــن اثنين إم

مستقبل الصحفية بإبالغ النقابة بالواقعة التى 
نشرت فيها الصحفية األخبار فى أوقــات معينة 
ــوجــو للموقع بـــدون علم  بــاســتــخــدام بــيــانــات ول
رؤسائها لتمرير األخبار، ما ُيعد سوء استغالل 
الصالحيات بما يضر بالمؤسسة، ما سيجعل 
النقابة تضطر لفصلها، وإما تقديم استقالتها 
ــالغ النقابة وبالتالى تحتفظ  مقابل عــدم إب
بحقوقها المالية فى صرف بدل التكنولوجيا 

البالغ 2100 جنيه.

فجر رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب اللواء 
هشام الشعينى، مفاجأة بتسجيل الجهاز المركزى 
للمحاسبات واقعة تعدى أحــد قــيــادات االتحاد 
التعاونى الزراعى المركزى، إذ تعدى هذا القيادى 
على أرض مالصقة لفيال »الشعينى« فى محافظة 
قنا، ووصل األمر إلى صراع بين الطرفين حتى 
أن رئيس اللجنة البرلمانية الــذى يشغل منصبا 
قياديا باالتحاد يعزف عن دخــول المقر بدعوى 
عــدم رغبته فى االجتماع مع شخص خــارج عن 

القانون.
االتــحــاد التعاونى برئاسة ممدوح حــمــادة، لم 

يتخذ قرار رغم صدور تقرير من الجهاز المركزى 
للمحاسبات وتــقــريــر آخـــر مــن هيئة اإلصـــالح 
ــزراعــى، مــا يضع عــالمــات استفهام حــول من  ال
يحمى الفساد فى المنظومة الزراعية بحسب 
مــا أكــد الشعينى فــى تصريح خــاص لـــ»صــوت 

الماليين«.
ونفى الشعينى وجــود أى مشكلة شخصية مع 
القيادى باالتحاد الــزراعــى مــؤكــًدا أنــه لن يكون 
سعيًدا بترأسه للجنة البرلمانية المسئولة عن 
الزراعة ويصمت عن فساد يراه يوميا بجوار بيته.

وقد خالف القيادى باالتحاد الزراعى التعاونى 

االشتراطات القانونية وتعدى على قطعة أرض 
ــائــب، وتــبــيــن أن الــقــيــادى  ــن مــالصــقــة لــمــنــزل ال
المخالف على صلة قرابة بقيادى بهيئة اإلصالح 

الزراعى بقنا.
وتــبــقــى اإلشــكــالــيــة أن رئــيــس لجنة الــزراعــة 
بالبرلمان يرى أن صمته على المخالفات يمنحها 
قانونية وبهذا يدعم القيادى باالتحاد التعاونى، 
لذلك أبلغ الدكتور حسن الفولى مدير الهيئة 
العامة لإلصالح الزراعى، عن المخالفات وأرسل 
لجنة للتحقيق وبالفعل ذهبت لجنة من القاهرة 
ورصـــدت المخالفات وبلغت االتــحــاد التعاونى 

المركزى بذلك إال أنه لم يفصل العصر المخالف 
بمجلس اإلدارة بحجة أن التصويت يكون فى 

صالحه بسبب تضامن كل مجلس اإلدارة.
جدير بالذكر أن رئيس االتحاد التعاونى  يؤكد 
إخــطــار العضو المتهم  بالمخالفات خطابات 
ــالح الـــزراعـــى بقنا تــؤكــد أن  رســمــيــة مــن اإلصــ
إجــراءاتــه سليمة.. إال أن رئيس لجنة الزراعة 
بالبرلمان يصر على النائب فتحى قنديل عضو 
مجلس الــنــواب عــن نجع حــمــادى، وهــو صديق 
مقرب من العضو المخالف، يحميه هو وقريبه 

فى هيئة اإلصالح الزراعى.

انتقد المهندس يــاســر عمر وكــيــل لجنة الخطة 
ــواب، أداء هشام  ــنـ والـــمـــوازنـــة بمجلس الـ
توفيق وزير قطاع األعمال العام فى ملف 
طــرح الشركات العامة للتداول العام فى 
البورصة من خالل خصخصة نسب تصل 
مستقبال ألكثر من 51٪، من رأسمالها، 
ــه؟..  قــائــال: »مــش عــارف هــو بيعمل إي
شغال فى 36 شركة وسايب 155 شركة 

بيحتضروا«.
ــخــطــة من  ــجــب وكـــيـــل لــجــنــة ال ــع وت
مــحــاولــتــه تنشيط الــبــورصــة عــلــى الــرغــم 
إن عمل إنــقــاذ الشركات التابعة لــه وإعــادة 
هيكلتها وليس بيع ما يربح منها واالحتفاظ 
بالخاسر فقط كما أن عليه تدبير مــوارد 

مالية بتسليف الشركات لبعضها البعض.
وأكد عمر، إن البورصة لن تنتعش طالما 
أن سعر الــفــائــدة على اإليـــداع فــى البنوك 
مرتفع، ألن من الطبيعى أن يذهب المستثمر 

للفائدة المرتفعة قليلة المخاطر.
واقــتــرح أن يتم تحسين أوضــاع الشركات 
العائدة من الخصخصة والشركات التى تمتلك 
أصــوال لبيع بعض األصــول غير المستغلة أو 
تأجيرها لتمويل مشروعات التوسعات وإعادة 
الهيكلة كما أنــه يمكنها الــدخــول فى شركات 
مــع القطاع الــخــاص بنسب فــى أصولها غير 
المستغلة بــدال مــن اللجوء لطرح األســهــم فى 

البورصة.
جدير بالذكر أن وزارة قطاع األعمال فشلت 
عدة مرات فى طرح أسهم شركات فى االكتتاب 
العام بالورثة بسبب عدم جاهزية الشركات وعدم 
إقــبــال المستثمرين على الــشــراء مــا أثــر على 
تداوالت الشركة الشرقية للدخان لعزوف 

المستثمرين المصرين عن الشراء.

 قانونا مجلسا النواب والشيوخ  أحدث 
عقبة فى طريق املجالس املحلية 

انتخابات المحليات لن ترى 
النور فى عهد »عبدالعال«

كشفت مــصــادر برلمانية أن توجهات القيادة السياسية 
ألعضاء مجلس النواب تشير إلى أن مناقشة قانون اإلدارة 
المحلية لن تصل إلى قاعة الجلسة العامة للبرلمان لمناقشته 
من حيث المبدأ ثم التصويت النهائى عليه خالل دور االنعقاد 
ــه من  الحالى الـــذى لــم يبق منه ســوى عــدة أســابــيــع، كما أن
المرجح تجاهل الثانى خالل دور االنعقاد الخامس واألخير 
الــذى سيبدأ فــى شهر أكتوبر الــقــادم وينتهى منتصف عام 

.2020
وتركز القيادة السياسية على القوانين المكملة للدستور 
خاصة ما لها عالقة وثيقة بالتعديالت الدستورية األخيرة 
مثل تعديل قانون مجلس النواب ليتناسب مع زيادة كوتة المرأة 
وخفض عــدد الــنــواب، كما تركز على إصــدار قانون مجلس 
الشيوخ إلجراء تشكيل هذا المجلس خالل العام القادم  ليكون 
الجناح االستشارى لنواب الشعب تحت قبة البرلمان، وهو 
ما سيؤدى لصعوبة إصــدار عدة قوانين سياسية مع بعضها 
البعض إذ قد يتزامن شكلى البرلمان بغرفتيه فى التوقيت 
ذاتــه وبالتالى لن تحتمل األوضــاع السياسية إجراء 
انتخابات المجالس المحلية فى المحافظات 
والمدن والقرى والنجوع حيث ستكون األكبر 
مــن نوعها ألنها مجمدة مــن 12 عــامــاً، كما 
ــزال هناك تخوفات أمنية من تسرب  أنــه الت
ــيــة أو مــدعــومــة منها فى  شــخــصــيــات إخــوان
االنتخابات المحلية ما يهدد ما تقوم به الدولة 
مـــن جــهــود لــمــنــع تــصــعــيــدهــم ألى منصب 
سياسى أو خدمى تجنًبا لتنفيذ مخططات 

لهدم الدولة.

»أبوشقة« كلمة السر وراء عدم إسقاط 
عضوية سحر الهوارى من البرلمان بعد 

حبسها بجريمة مخلة بالشرف

صبحى

عبدالعال

أبوشقةتوفيق

المعلم
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االستثمارات تتراجع والمصانع 
المتعثرة مازالت مغلقة

هالة زايد عالجت األصحاء وتركت المرضى يصرخون 
وأعلنت الحرب على »التـُخان والمكرشين«

حــصــدت حــكــومــة »مــدبــولــى« الــكــثــيــر من 
السخرية والغضب بسبب قـــرارات الدكتورة 
هالة زايد وزيــرة الصحة، التى بدأت عهدها 
ــرار إذاعـــة الــســام الوطنى  بــاإلعــان عــن ق
يومًيا فى المستشفيات، وتم التحفيل عليها 
مــن قبل صفحات الــتــواصــل االجتماعى، 
ثــم أعلنت الــوزيــرة باكية بحضور الرئيس 
السيسى فى أحد المؤتمرات، أنها ستقضى 
على قوائم االنتظار تماًما، وهو ما لم 
ــازال المرضى يصرخون  يتحقق ومـ
أمــام مستشفيات ومعاهد األورام 
ومــراكــز غسيل الــكــلــى، ومــازالــت 
هــذه الــكــيــانــات العماقة تعانى 
مـــن اإلهــــمــــال، الـــــذى لـــم يعد 
يقتل الــمــرضــى فــقــط بــل امتد 
ــا، صعًقا  ــًض ــاء أي ليقتل األطــب
بالكهرباء أو بسبب الــعــدوى 
وغــيــاب النظافة وتــدنــى حالة 
المستشفيات وسكن األطباء 

والممرضين.
ــجــاح حملة  ــرغــم مـــن ن ــال وب
ــى فـــيـــروس ســى،  ــل الـــقـــضـــاء ع
وغيره من فيروسات التهاب الكبد 
الوبائية، ولكن هذا النجاح ال ينسب 
للوزيرة وال للحكومة بأكملها، وإنما 
يعود لمجهودات أطباء فى مقدمتهم 
الــدكــتــور جــمــال شيحة والــدكــتــور 
وحيد دوس، وكاهما بــدأ العمل 
منذ عهد الــدكــتــور عـــادل الــعــدوى 
وزيـــر الصحة فــى حكومة شريف 
ــى، وجـــاء الدكتور  ــ إسماعيل األول
أحــمــد عــمــاد الــديــن وزيـــر الصحة 
الــســابــق ليقيل الــدكــتــور »دوس«، 
ألنه نجح فى مهامه وحصد شعبية 
كبيرة، تماًما مثلما أصدرت الدكتورة 
ــرة الحالية قـــرار إقالة  ــوزي هــالــة ال
الدكتور جمال شعبان عميد معهد 
القلب بسبب نجاحه فــى النهوض 
بالمعهد وتــطــويــره، ووفــًقــا لنظرية 
ــد، قـــررت الــوزيــرة أن  البطل األوحــ
تهدر المليارات على حملة الكشف 
عــــن فــــيــــروس ســــى واألمــــــــراض 
ــل فحص  غــيــر الـــســـاريـــة، مـــن أجــ

األصحاء، وتركت المرضى يصرخون وأحوال 
المستشفيات من سيئ ألســوأ، لتثبت أن دور 
الحكومة هو مجرد سكرتارية لتنفيذ أفكار 
وأطروحات رئيس الدولة، بدون أى نقاش أو 

تعديات أو حتى ترتيب لألولويات.
ــرة لــم تحظى  ــوزي وبسبب قـــرارات نفس ال
حكومة »مدبولى« بغضب األطباء الناجحون  
وقيادات القطاع الصحى فقط، ولكنها حظيت 
بسخط المرضى ومعهم الصيادلة ومنتجى 
ــوزيــرة أصـــدرت قـــرارًا يقضى  ــدواء، ألن ال ــ ال
بتعديل سياسة تسجيل األدوية،  بفتح صندوق 
مثائل األدوية البشرية دون التقيد بـ12 مثيًا، 
وهــو ما أثــار عاصفة من الجدل بين القطاع 
ــة معتبرين أنــه  ــ الــصــيــدلــى وشـــركـــات األدويـ
سيؤدى إلى توفير أصناف دوائية كثيرة دون 
جـــدوى، إذ أن الصنف الــدوائــى سيكون له 
أكثر من منتج ولكن باسم تجارى مختلف مما 
ســيــؤدى فــى النهاية إلــى إغـــراق الصيدليات 
ــة  بــاألدويــة منتهية الصاحية وكذلك األدوي
المستوردة، واعتبرت نقابة الصيادلة أن هذا 
القرار يدمر الصناعة المحلية، ويــؤدى إلى 
رفع أسعار الــدواء بشكل جنونى، حيث حدد 
تسعير المستحضرات الجديدة وفقا ألعلى 
مثيل، بما سيؤدى إلــى زيــادة أسعار الــدواء 

بنسبة %500.
وبالرغم مــن أن الرئيس »السيسى« كلف 
ــأن تستكمل مــا بــدأتــه حكومة  الــحــكــومــة بـ
المهندس شــريــف إسماعيل الــتــى سبقتها، 
ــاء ذلـــك نــًصــا فــى خــطــاب تكليفها وفــًقــا  وجـ
ألسلوب العمل المؤسسى وتراكم الخبرات، 
ولكن وقفت الوزيرة بكل ِعناد أمــام البرلمان 
لتعلن أنها لن تطبق قانون التأمين الصحى 
الجديد، الذى أصدره البرلمان نفسه فى عهد 
الحكومة السابقة، ألنها غير مسئولة عن هذا 
القانون وغير مقتنعة به، ولما ال إذا كانت هى 
السيدة التى امتلكت شجاعة إعــان الحرب 
على السمنة وبدانة األطفال وكــروش الكبار، 
من أجل جيل أكثر رشاقة، وهو ما فتح الباب 
أمــام المزيد من التحفيل على »الفيس بوك« 
وتندر الشباب مؤكدين أن الوزيرة وراء اختفاء 
سامية علوبة مــدربــة »اآليــرويــبــك« مــن على 
شاشات اإلعام، حتى ال تسرق منها األضواء 

فى معركة القضاء على السمنة.

16 ألف طن قمامة تنتجها القاهرة يوميـًا 
ومنظومة التدوير »حبر على ورق«

ــاءت الحكومة الــجــديــدة لتدمج بين  جـ
ــمــار والـــتـــعـــاون الـــدولـــى،  ــث وزارتـــــى االســت
ــرة الــنــشــيــطــة سحر  ــ ــوزي ــ ــادة ال ــيـ ــحــت قـ ت
نصر، ويحسب للحكومة إنــه فــى عهدها 
تــم تنفيذ توجيهات الــرئــيــس عبدالفتاح 
السيسى بإنشاء أكــثــر مــن 4آالف مصنع 
ضمن 13 مجمًعا صناعًيا، منتشرة فى 
محافظات الغربية والبحيرة واإلسكندرية 
والــفــيــوم وبــنــى ســويــف والــمــنــيــا وأســيــوط 
والبحر األحــمــر وســوهــاج وقــنــا واألقــصــر 
وأســــوان، حيث تعمل هــذه المصانع فى 
عــدد من المجاالت من بينها المفروشات 
والمابس الجاهزة والصناعات الغذائية 
والباستيكية والكيماوية البسيطة ومواد 
البناء، وتستهدف تلك الخريطة التنموية 
توفير 42 ألف فرصة عمل مباشرة للشباب 

بتكلفة قدرها 4.5 مليار جنيه.
وبالرغم من افتتاح غالبية هذه المناطق 
الصناعية وتشغيل مصانعها، الــتــى من 

الــمــفــتــرض أن هــدفــهــا جـــذب الــمــزيــد من 
ــام تكشف عن  ــ االســتــثــمــارات، ولــكــن األرق
تــراجــع االســتــثــمــارات األجنبية فــى مصر 
بنسبة 12% خــال الــعــام المالى الــجــارى، 
على الرغم من اإلجراءات االقتصادية التى 
اتخذتها الحكومة لدعم مناخ االستثمار 
ــدار  ــى، ومـــن بينها إصـ ــب الــمــحــلــى واألجــن
قانون االستثمار الجديد، وإصــدار قوانين 
الــشــركــات وســوق الــمــال واإلفــــاس، حيث 
سجلت االستثمارات األجنبية المباشرة 
نحو 3.8 مليار دوالر فــى النصف األول 
من العام المالى الجارى، مقابل نحو 4.3 
مــلــيــار دوالر فــى نــفــس الــفــتــرة مــن الــعــام 
الماضى، وكانت وزارة االستثمار والتعاون 
الدولى، تتوقع تدفق 10 مليارات دوالر من 
استثمارات أجنبية إلى مصر فى نهاية العام 

المالى الحالى.
ويرجع االقتصاديون هــذا  التراجع فى 
االستثمارات إلى ارتفاع أسعار الفائدة على 

اإلقــراض، وهى الوسيلة التى يلجأ 
قطاع كبير من المستثمرين إليها 
لتمويل الــمــشــروعــات، بــاإلضــافــة 
ــب  ــطــل ــاض قـــــوة ال ــ ــف ــخــ ــ إلـــــى االن

فـــى الـــســـوق نــتــيــجــة ضــعــف الــقــوى 
الشرائية للمواطن فى ظل اإلصاحات 

االقتصادية األخيرة.
وبالرجوع إلى خريطة المناطق الصناعية 
ــدة، مــن الماحظ  ــجــدي والــمــشــروعــات ال
أنها تستهدف غالبية محافظات الصعيد، 
التى ظلت لعقود تعانى من اإلهمال وتعد 
محافظات طـــاردة للشباب، وبــالــرغــم من 
ــواقــع أن مــعــانــاة محافظات  ذلــك يــؤكــد ال
الجنوب ما زالت قائمة، ولم تتخذ الحكومة 
إجراءات للتعامل الفعلى معها، حيث تمثلت 
الــمــشــكــات فــى ارتــفــاع رســـوم األراضـــى 
وغياب تعدد آليات التمويل، خاًصة فيما 
يتعلق بالمصانع المتعثرة، التى لم تتحسن 

أحوالها على أرض الواقع.

رغم افتتاح 13 منطقة صناعية تضم 4 آالف مصنع

الحكومة تحصد املزيد من السخرية و»التحفيل« بسبب وزيرة السالم الوطنى

الحكومة تضم أول وزيرة للبيئة بدرجة سفرية

بمناسبة مرور  عام على توليها زمام المسئولية

الحصاد المر لحكومة 
مصطفى مدبولى 

  ايمان بدر

ــذى يعقد رئيس  لعلها الــمــرة األولـــى ال
الجمهورية شخصًيا اجتماع مــع وزيــرة 
البيئة بشأن تراكم القمامة، تلك التى 
وقــعــت فـــى عــهــد الــحــكــومــة الــحــالــيــة 
ووزيرتها لشئون البيئة السفيرة ياسمين 
فـــؤاد، الــتــى قــالــوا أنــهــا أول خبيرة فى 
العاقات الدولية تتولى هــذا المنصب 
لــخــبــراتــهــا فــى مــجــال تحقيق الــتــعــاون 
الدولى من أجل حماية المناخ ومواجهة 

المخاطر البيئية.
وعلى أرض الواقع كشفت التقارير 
أن محافظة القاهرة تنتج وحدها 16 
ــف طــن يوميا مــن الــقــمــامــة، عبارة  أل
عــن 40% مـــواد عــضــويــة، و40% مــواد 
ــادة تــدويــرهــا، و%20  صلبة يمكن إعــ
مواد غير قابلة إلعــادة التدوير كاألكياس 

والجوانتيات والمخلفات الخطرة.
وعــن مصير هــذه القمامة التى تحولت 
التى تال وجبال تمأل الشوارع وتحاصر 

حتى أرقــى المناطق واألحــيــاء، 
مـــن الــمــعــروف أن الــحــكــومــات 
ــع شــركــات  الــســابــقــة تــعــاقــدت م
تدوير قمامة أجنبية عام 2000 
لمدة 15 عاما، وانتهى التعاقد 
معهم منذ 4أعــوام دون أن يكون 
هناك حل بديل، لتبقى القمامة 
ــروة قومية مــهــدرة نتيجة عدم  ثـ
ــود قــنــوات واضــحــة للتعامل  وجــ
ــل ســعــر الــطــن من  مــعــهــا، إذ وصـ
زجــاجــات المياه المعدنية إلــى 5 
آالف جنيه، وسعر طن علب المياه 

الغازية إلى 22 ألف جنيه.
فيما يكشف خبراء العلوم البيئية 
عن إمكانية تدوير نحو 8 آالف طن 
من القمامة يومًيا، إال أن المنظومة 
مــازالــت فى حاجة إلــى آلية واضحة 
إلدارتــهــا، حتى تنتقل من الــدراســات 

والتقارير النظرية إلى الواقع.

وزارة التربية والتعليم نجحت فى القضاء على المدرس 
الغلبان لصالح مافيا السناتر وحيتان الدروس

أعلنت الحكومة عــن إنــجــازاتــهــا فــى مجال 
التعليم أو بــاألدق فيما يتعلق بتطبيق منظومة 
ــى بها الــوزيــر  التعليم الــجــديــدة، الــتــى أت
الــدكــتــور طـــارق شــوقــى، حــيــث قالت 
الحكومة فى تقريرها أنه تم تدريب 
ــى تــوظــيــف  ــف مــعــلــم عــل ــ 45.8 أل
التكنولوجيا فى العملية التعليمية، 
واســـتـــام 400 ألـــف جــهــاز تابلت 
بــدأ توزيعها على الطلبة بالصف 
األول الثانوى، وتدريب 164 ألف 
معلم بالصفوف األولــى على هذا 
الــنــظــام، ناهيك عــن االنــتــهــاء من 
ــدارس للمتفوقين فى  ــ تجهيز م
العديد من محافظات الجمهورية.

ولكن بعيًدا عن األرقام البراقة، 
يصرخ 650 ألــف طالب بالصف 
األول الــثــانــوى، ومعهم عائاتهم 
وذويهم، من تلك المنظومة، التى 
بــدأت بعدم كفاية أجهزة التابلت 
بل وعدم جاهزية المدارس وشبكات 
اإلنترنت، وعدم تدريب المعلمين والطاب 
على اســتــخــدام تكنولوجيا االمتحانات 
اإللكترونية، وكذلك عــدم تعديل المناهج 
لتتوائم مع هذا األسلوب الرقمى الممنهج، 
حيث ظلت المناهج بمافيها من حشو تعتمد 
على الحفظ والصم والتكرار، وغير قابلة 

الختبارات البوكليت واالختيار من متعدد.
وإذا كانت تجربة االمتحان بالتابلت قد 
فشلت فشًا ذريًعا، جعل الوزير يعترف بأن 
الطلبة الــذيــن تمكنوا مــن آداء االمتحان – 
وعددهم ال يتجاوز أصابع اليد الواحدة- قد 
خاضوا تجربة لن تؤثر فى مجموع درجاتهم 
وكأنها مجرد لعبة أو اختبار قــدرات للطالب 

ــوزيــر بصورة  وإلمــكــانــات الشبكة، وتــبــاهــى ال
الطالب الــذى جلس على رأس الغيط أو على 
شاطئ الترعة ليحل االمتحان بالتابلت، علًما 
ــأن الــعــودة للنظام الــورقــى لــم تكن مفاجأة،  ب
حيث اضطرت دولة بحجم اإلمارات إلى العودة 
لامتحان الورقى بعد أن كانت قد أعلنت فى 
العام الماضى عن تطبيق النظام اإللكترونى، 
كما لم تكن مفاجأة للوزير نفسه، فهو الذى كان 
قــد أعلن أن تطبيق المنظومة الجديدة على 
طاب الصف األول الثانوى لن يجدى، ألنه البد 
من نسف المنظومة وهدمها من أساسها ثم 
إعــادة بنائها، ووفًقا للتحليل المهنى والنفسى 
للرجل كمهندس ميكانيكا، نجد أنــه بالفعل 

الوزير بدأ عهده 
بـ»شتيمة« أمهات 

التالميذ ثم أعلن أنه 
»مفيش فايدة«

يسعى إلى فك المنظومة وتقطيعها إلى مليون 
قطعة، دون أن تملك حكومته إمكانات أو آليات 
إعادة تركيبها، فقرروا على ما يبدو أن يتركوها 

مفككة ومقطعة.
إال أن ضحايا هذه الحكومة ليسوا فقط طلبة 
الصف األول الثانوى، ولكن جميع طاب مصر 
بجميع المراحل الدراسية، بل وحتى أمهاتهم لم 
يسلموا من شتائم الوزير، الذى رد على دعوات 
األمــهــات لتخفيف المناهج شــديــدة التعقيد 
خــاًصــة عــلــى الــتــامــيــذ مــن األطــفــال وصــغــار 
السن، بأن قال »أمهات مصر اللى عايشين 24 
ساعة على الفيس يعنى مش فاضيين لتربية 

أوالدهم«.
وإذا كــانــت األم مــش فــاضــيــة لــتــربــى ابنها 
ــه، فمن الطبيعى أن تلجأ لــلــدروس  وتــذاكــر ل
الخصوصية التى أكــد الــوزيــر وشــدد على أنه 
جــاء ليقضى عليها تــمــاًمــا، وهــو مــا نجح فيه 
الدكتور »شوقى« بالفعل، حيث اختفت صورة 
المدرس التقليدى »الغلبان« الذى كان يأتى إلى 
منزل الطالب أو يأتيه مجموعة من الطاب 
فــى مــنــزلــه، بشكل متخفى وعــلــى استحياء، 
لتتوغل مافيا السناتر والــمــراكــز المفتوحة 
-عينى عينك- وداخل الموالت الضخمة، وفتح 
المدرسين ما يشبه العيادات التى تعلق الفتات 
ــشــواع وتنشر إعــانــاتــهــا جــهــارًا نــهــارًا،  فــى ال
وتغزو األحــيــاء والمواقع والصفحات، ولما ال 
إذا كان لكل منهم ملفات ضريبية قانونية، وهو 
مــا يعيدنا إلــى خطاب تكليف الحكومة الــذى 
طالبها فيه الرئيس بالتنسيق بين وزاراتــهــا، 
ليبقى السؤال أين هو التنسيق بين حكومة تضم 
وزير تعليم يحارب الدروس الخصوصية ووزير 
مالية يفتح ملفات ضريبية تمنح شرعية لحوت 

األحياء ووحش الكيمياء وسنتر األوائل.

650 ألف أسرة تدعى على الحكومة وضحايا طارق شوقى أضعاف هذا الرقم

فى مثل هذا الشهر من العام الماضى وتحديًدا فى يونيو 2018، تم 
تكليف حكومة الدكتور مصطفى مدبولى بأداء مهامها الوزارية، 

حيث أدت اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسى 
وتسلمت خطاب تكليفها، وعلى الرغم من أن »مدبولى« نفسه كان 
وزيًرا لإلسكان فى حكومة المهندس شريف إسماعيل التى سبقت 

حكومته، كما كان قائًما بأعمال رئيس الوزراء إبان غياب »إسماعيل« 
للعالج، ولكن ضمت حكومته العديد من الوزراء الجدد، كما أسندت 

مهام جديدة لبعض الوزراء القدامى، ومع مرور العام األول على 
ممارسة الحكومة لعملها، تبرز تساؤالت حول ما حققته من إنجازات 

وما تواجهه من إخفاقات، خاًصة فى المجاالت التى تمس حياة 
المواطن اليومية وأبرزها الصحة والتعليم واالقتصاد، وحول تلك 

النجاحات والعثرات كان هذا الملف 

هالة

ياسيمن

سحر

شوقى
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وكانت المنظمة قد رفعت اســم مصر من 
القائمة فى مايو 2018، بسبب إعداد قانون 
النقابات العمالية وإجــراء انتخابات عمالية 
بعد 12 عاًما من دون القيام بهذا االستحقاق.

ــدت منظمة العمل الدولية مالحظات  وأب
فى تقريرها النهائى حول قانون المنظمات 
النقابية والمشاريع المتعلقة بالشأن العمالى 
وموقف الحريات النقابية فى مصر، الصادر 

فى فبراير 2018.
وتركزت مالحظات المنظمة على الحريات 
النقابية والتمييز بين النقابات المستقلة 
واالتحاد العام لنقابات عمال مصر، فضاًل 
عــن التحفظ على مــواد بقانون التنظيمات 
الــنــقــابــيــة، وضــــرورة االلـــتـــزام باالتفاقيات 
الــدولــيــة الــتــى وقــعــت عليها مــصــر وتــوافــق 

مشاريع القوانين مع تلك االتفاقيات.
وأهـــم عــيــوب قــانــون المنظمات النقابية 
التى كانت سببا رئيسيا والتى استنتدت إليها 
قــرارات مجلس منظمة العمل الدولية لعودة 

إدراج مصر فى »القائمة السوداء«:
- يتضمن مـــواد الــقــانــون أن يــكــون الحد 
ــــالزم مــن الــعــمــال لتكوين اللجنة  ــى ال ــ األدن
النقابية مائة وخمسين عضواً وذلك باعتباره 
حــال وســطــا.. مــائــة وخمسون عــضــواً بينما 
العدد المقبول وفقاً لمعايير منظمة العمل 
الــدولــيــة ال يــتــجــاوز العشرين وهــو مخالفة 
صريحة للوائح منظمة العمل الدولية، وعنى 
مــصــادرة الحريات النقابية  وعـــودة لقانون 
مصادرة الحريات رقم 35 لسنة 1976، كما 
أن العدد الذى كان مشترطاً-من قبل- لتكوين 
اللجنة النقابية هو خمسون عضواً، فإن إقرار 
القانون الجديد وتطبيقه إنما يعنى مباشرة 
أن نسبة ال ُيستهان بها من النقابات القائمة 
حالياً لن ُيسمح لها باالستمرار.. أى أننا بدالً 
من تطوير التشريع الذى ينظم عمل النقابات 
بــمــا يكفل حــريــة تكوينها استحدثنا قــيــداً 
قانونياً يحرم أعــداداً واسعة من العمال من 
ممارسة حقهم فى تكوين نقابات بمنشآتهم، 
مما يعتبر مخالفة صريحة لمعايير العمل 

الدولية.
- تنطوى الــمــادة  الثالثة من مــواد إصــدار 
القانون على تمييز واضــح وانــعــدام مساواة 
بين كٍل من النقابات التابعة »لالتحاد العام 
لنقابات عمال مصر«، والنقابات المستقلة 
ــمــادة االعــتــراف  عــنــه.. حيث يقصر نــص ال
القانونى على نقابات »االتحاد العام لنقابات 
عمال مصر« بينما يهدر المراكز القانونية 

للنقابات المستقلة.
ورغـــم أنـــه مــن الــمــفــتــرض أن تــقــوم كافة 
المنظمات والــمــؤســســات الــقــائــمــة بتوفيق 
ــدى صـــدور قــانــون جــديــد ينظم  أوضــاعــهــا ل
هذه األوضاع - غير أن القانون يعفى االتحاد 
العام لنقابات عمال مصر ونقاباته من توفيق 
أوضاعها وفــقــاً رغــم أن القانون المفترض 
إلغاؤه والــذى اكتسب االتحاد العام ونقاباته 
شخصيتهم االعتبارية وفقاً له قانون تخاصم 
أحكامه الدستور المصرى الحالى، ومعايير 
العمل المستقر عليها والــتــى تنص عليها 
اتفاقيات العمل الــدولــيــة.. ورغــم أن جميع 
تشكيالت هــذا »االتــحــاد« مقضٌى ببطالنها 

بموجب أحكام قضائية واجبة النفاذ.
- التمييز وانــعــدام الــمــســاواة الواضحين 
فى هذه المادة ال ينجم عنهما فقط إحاطتها 
بشبهة عــدم الدستورية، بــل تترتب عليهما 
أيــضــاً نتائج بالغة الخطورة إذا مــا اقترنت 
هذه المادة بالمادة 11 من القانون فيما تنص 
عليه من أنه »يكون للعاملين بالمنشأة الحق 
فى تكوين اللجنة النقابية للمنشأة بما ال يقل 
عن 150 عــضــواً..«.. حيث الغرض الواضح 
ـــ« التعريف إلــى عبارة »لجنة  من إضافة »ال
نقابية« هو حظر تكوين أكثر من لجنة نقابية 
بالمنشأة–على األخص- إذا ما ُقرِأ فى سياق 

التصريحات التى أطلقها أعضاء لجنة القوى 
العاملة بالبرلمان »قــيــادات االتــحــاد العام 

لنقابات عمال مصر« خالل الفترة الماضية.
وفضالً عن أن حظر تكوين أكثر من نقابة 
فــى الــمــنــشــأة يمثل فــى حــد ذاتـــه مخالفة 
صريحة واقترافاً واضحاً عن اتفاقية العمل 
ــمــادة الثانية  ــإن اقــتــرانــه بنص ال ــم 87 ف رق
من مــواد اإلصـــدار قد يــؤدى عملياً إلــى منع 
تكوين أى نقابة فى المنشآت التى تتواجد 
بها نقابات تابعة لالتحاد العام لنقابات عمال 
مصر المكتسبة شخصيتها االعتبارية ابتداًء 
بما يعنى سبقها على أى نقابة مستقلة عن 

هذا االتحاد.
إن حق تكوين النقابات هو حق لكل عامل 
ينبغى أن يكفله له القانون، وال ينبغى أن يؤدى 
تنظيم الحق إلى تعطيله- ولما كان اشتراط 
عــدد معين مــن األعــضــاء يـــؤدى عملياً إلى 
حرمان مجموعات العمال التى يقل عددها 
عــن الــعــدد المشترط مــن حقها فــى تكوين 
النقابات.. فإنه يتعين التحفظ فى فرض مثل 

هذه الشروط.
ووفقاً لمنظمة العمل الدولية يفضل عدم 
ــددا معينا مــن األعــضــاء  ــراط تــوافــر عـ اشــت
إلنشاء النقابة.. وإذا كان ذلك ضرورياً من 
وجهة نظر المشــــــــــرع الوطنى فإنه ال ينبغى 

أن يزيد هذا العدد 
الـــمـــشـــتـــرط عــن 

عشرين عضواً.
-  اشـــــتـــــراط  
الــقــانــون الــجــديــد 
انــضــمــام عشرين 
ألــف عضو لتكوين 
ــة  ــام ــع الـــنـــقـــابـــة ال
ومائتى ألــف عضو 
ــن االتـــحـــاد  ــكــوي ــت ل
الــعــام )الــمــادة 12 
مــن الــقــانــون( تبدو 
شــروطــاً تعجيزية 
ــول دون  ــحــ ــ ــد ت ــ قـ
مـــمـــارســـة الــكــثــيــر 
مــن الــعــمــال حقهم 
فى تكوين نقاباتهم 
واتــحــاداتــهــم.. وإن 
مثل هــذه األعـــداد 

تبدو غير ذى بال بالنسبة لتنظيم نقابى دأب 
على ضم العاملين بالحكومة والقطاع العام 
أتوماتيكياً أو باألحرى إجبارياً – أو بطريقة 
شبه إجبارية- وخصم اشتراكاتهم من راتبهم 
دون الــعــودة إلــيــهــم، غير أنــهــا تــبــدو أعـــدادا 
مبالغا فيها إذا كنا بصدد منظمـــات نقابية 
مستقلة- ال تستند إلى الحكومة وإداراتها- 
مطالبة بــبــذل الجهد إلقــنــاع الــعــمــال بــدور 
النقابات وأهمية انضمامهم إليها،  وفضالً 
عن ذلك، يتنافى رقم عشرين ألف عضو مع 
خبرة نقابات عامة قائمة فعليا ال يبلغ عدد 
جميع العاملين فى قطاعاتها هذا الرقم مثل 
نقابة هيئة النقل العام، بل ونقابة العاملين 
فى المناجم والمحاجر التابعة لالتحاد العام 

لنقابات العمال ذاته.
- ما تتضمنه المادة 12 من مشروع القانون 
فيما تنص عليه من أن المنظمات النقابية 
»تتكون مستوياتها من اللجنة النقابية للمنشأة 
أو اللجنة النقابية المهنية عــلــى مستوى 
المدينة أو المحافظة.. النقابة العامة.. 
االتــحــاد النقابى الــعــمــالــى«.. هــو استنساخ 
للمادة 7 من القانون الحالى من المادة  رقم 
35 لسنة 1976، وهى المادة التى كانت ولم 
تزل محال لالنتقاد والرفض وموضعا ألهم 
مــالحــظــات لجنة الــخــبــراء بمنظمة العمل 

الدولية. 
-  أدى تعداد العاملين الذين تسرى عليهم 
أحكام هذا القانون والذى يعتقد أنه تزيد ال 

مبرر لــه إلــى إســقــاط حــق بعض الفئات فى 
تكوين النقابات، وعلى سبيل المثال العاملون 
الــذيــن يعملون لحساب أنفسهم والعاملين 
فى قطاع الصيد، ولما كــان األصــل فى حق 
تكوين النقابات هو اإلباحة وإتاحة ممارسة 
الحق لجميع الفئات، فقد كــان مــن األوفــق 
النص فقط على الفئات المستثناة بموجب 

الدستور)العاملين فى الهيئات النظامية(.
- تجاهلت الــمــادة أو أسقطت عمداً حق 
أصحاب المعاشات، أو المحالين للتقاعد 
فى تكوين نقاباتهم على الرغم من التجربة 
الملهمة لنقابة أصحاب المعاشات التى تعد 
واحـــدة مــن أهــم الــنــقــابــات خــالل السنوات 
الماضية حيث استطاعت تمثيل أصحاب 
المعاشات والتعبير عن مصالحهم ومطالبهم، 
وأدارت العديد من المفاوضات الجماعية 

باقتدار.
  - يفتقد نص المادة 41 شرطى التجرد 
والعمومية المفترضين فى النص القانونى 
حيث من المعروف والمفهوم أن المقصود  
بهذا النص هو استمرار أشخاص بعينهم فى 

مناصبهم النقابية بعد إحالتهم للتقاعد.
ــنــص كــذلــك  عــلــى تمييز  كــمــا يــنــطــوى ال
أعضاء مجلس إدارة المنظمة النقابية على 
غيرهم من أعضـــــاء النقابة الذين ال يكفل 
لــهــم الــقــانــون هــذا 
الحق بعد إحالتهم 

للتقاعد.
ــــرط  ــت ــشــ ــ -  ت
الـــــمـــــادة 42 مــن 
ــون فــيــمــن  ــ ــان ــ ــق ــ ال
يــــــرشــــــح نـــفـــســـه 
ــة مجلس  ــعــضــوي ل
إدارة الــمــنــظــمــة 
ــنــقــابــيــة ثــمــانــيــة  ال
شـــروط فيما يعد 
ــئــاتــاً عــلــى حق  افــت
الجمعية العمومية 
األصــيــل فــى وضع 
ــار  ــي نــظــمــهــا واخــت
ممثليها، وانتهاكاً 
ــتــخــاب  لــحــقــى االن
والــــــتــــــرشــــــيــــــح 
المفترض كفالتهما 
لجميع أعضاء النقابة »وفقاً ألدبيات منظمة 
العمل الدولية يجوز فقط استثناء العضو 
الــذى سبق الحكم عليه فى جناية أو جنحة 
مخلة بــالــشــرف واألمـــانـــة مــن حــق الترشح 
للمناصب التنفيذية فى النقابة لما تفترضه 

من الثقة فى نزاهته«.
-  أال يكون العضو )الــذى يترشح لعضوية 
مجلس اإلدارة( »عامـــــالً مؤقتاً، أو معاراً، أو 

منتدباً.
- وبحسب قــرارات مجلس منظمة العمل 
ــدر األمين العام  الدولية، برئاسة  جــاى راي
للمنظمة فإن هذه المالحظات كانت كفيلة 
فى إعــادة مصر مرة أخرى للقائمة السوداء 
فى تطبيق معايير العمل الدولية والتنظيمات 
النقابية، وخروج االنتخابات العمالية بشكل 
مشوب ومشوه، وتشوبه شبهات تنفيذ عدم 
تنفيذ معايير الحقوق والحريات النقابية، 
االنحياز ألفــراد ولجان نقابية ضد أخــرى، 
وعـــدم تطبيق مــبــادئ الشفافية والحوكمة 

وغيرها.
ــدرت عن  ــتــى صــ الــمــثــيــر أن الــتــقــاريــر ال
ــام الــمــاضــيــة مــنــذ بــدء  ــ الــمــؤتــمــر خـــالل األي
انعقاده، كشفت عن قيام  لجنة الخبراء بشأن 
 ]CEACR[ تطبيق االتفاقيات والتوصيات
بمنظمة العمل الدولية  بــإصــدار  تقريرها 
الــســنــوى فــى فــبــرايــر الــمــاضــى، قــائــلــة فيه 
»أنها الحظت مع األســف الشديد أنــه على 
الــرغــم مــن الــجــهــود الــمــبــذولــة عــلــى مــدى 

سنوات عديدة لتحقيق التوافق بين التشريع 
ــإن بــعــض أحــكــام  ــة، فـ ــي ــاق ــف الــمــصــرى واالت
قانون المنظمات النقابية العمالية، ولوائحه 
التنظيمية أدت إلــى وجــود عقبات خطيرة 
تــعــوق الممارسة الكاملة للحرية النقابية 

لجميع العمال«.
وأشـــار تقرير اللجنة إلــى الــوقــائــع التى 
نمت إلى علم اللجنة  بشأن عمليات تسجيل 
النقابات، واالنتخابات النقابية، »بما فى 
ــتــى تمكنت مــن توفيق  ــك: الــنــقــابــات ال ــ ذل
أوضاعها ولكنها استبعدت من االنتخابات، 
وبالتالى ُمنعت فعلياً من ممارسة النشاط 
ــمــبــررة بشأن  الــنــقــابــى، والــطــلــبــات غــيــر ال
المستندات المطلوبة أوعمليات التسجيل، 
والتأخر فى قبول الطلبات، وفــرض لوائح 
داخــلــيــة نــمــوذجــيــة، والــتــأخــيــر فــى تسليم 
ــشــاط نقابى  الـــشـــهـــادات مــمــا يــجــعــل أى ن
مستحيالً، ورفــض تسجيل اللجان النقابية 
العمالية فى حالة وجود نقابة عمالية أخرى، 
واستبعاد المرشحين من العملية االنتخابية، 
وكــذلــك مــمــارســة ضــغــوط عــلــى الــنــقــابــات 
المستقلة لحملها على االنضمام لصفوف 

االتحاد العام لنقابات عمال مصر«.
كما كشفت تقارير العمل الدولية  أن وزارة 
الــقــوى العاملة المصرية  قــد تــم إعطاؤها 
ــرد على  المالحظات السابقة  الحق فــى ال
التى رصدتها المنظمة، إال أنها اكتفت بنفى 
حدوث معظم هذه الوقائع- التى تستند إلى 
عشرات األدلــة-، كما اكتفت بالوعد بإدخال 
ــون المنظمات  بــعــض الــتــعــديــالت عــلــى قــان

النقابية العمالية رقم 213 لسنة 2017.
لكن  صــدر  كتاب منظمة العمل الدولية  
فى 10 مايو 2019 وتم توزيعه وإرساله إلى 
كافة الدول األعضاء بشأن القائمة التمهيدية 
للحاالت التى يمكن أن تتم مناقشتها أمام 
لجنة مؤتمر العمل الــدولــى بــشــأن تطبيق 
المعايير CAS[[ فى مؤتمر العمل الدولى 
الــحــالــى  )جــنــيــف 2019( وهـــى الــقــائــمــة 
المعروفة »بالقائمة الطويلة« حيث ضمت 
القائمة أربعين حــالــة )دولـــة( على أن يتم 
اختيار أربعة وعشرين حالة منهم لمناقشتها 

فى مؤتمر العمل الدولى.
وقــد ضمت القائمة حالة »مــصــر« بشأن 
تطبيق االتفاقية رقــم 87 )اتفاقية الحرية 

النقابية وحماية الحق فى التنظيم(.
المثير أيضا أن لجنة الخبراء  المكلفة من 
منظمة العمل الدولية قــررت فى اجتماعها 
المنعقد فــى 23 مـــارس الــمــاضــى إعــطــاء 
الفرصة للحكومات ومنها الحكومة المصرية 
ممثلة فى وزارة القوى العاملة،  التى تضمنتها 
القائمة التمهيدية- إلعـــالم اللجنة –إذا 
رغبت- بمزيد من المعلومات على أن تتعلق 
هــذه المعلومات فقط بالتطورات التى لم 
يسبق تقديمها أو فحصها، وأن يتم تسليمها 
قبل أسبوعين على األقــل من موعد انعقاد 
مؤتمر العمل الدولى بحد أقصى فى 27 مايو 
الماضى،  ورغم ذلك لم يحرك أحد ساكنا، 
لتفادى هذه المالحظات التى أرسلتها »العمل 
الدولية« للحكومة المصرية عبر مدير مكتبها 

فى القاهرة.
يأتى ذلك فى الوقت الذى ألقى فيه بعض 
أعــضــاء اتــحــاد عمال مصر المشاركين فى 
المؤتمر، التهم على وزارة القوى العاملة، 
وتسببها فى عــودة مصر »للقائمة السوداء« 
مــرة أخــرى مؤكدين أن الحكومة ممثلة فى 
ــوزارة تراخت وتباطأت فى إعــداد مشروع  ال
قانون بتعديالت قانون المنظمات النقابية 
رقــم 213 لسنة 2017، حتى بــدت موافقة 
ــوزراء عليه يــوم 22 مايو، السيما  مجلس الـ
أن  الحكومة المصرية  قد تعهدت للمنظمة 
منذ عام ونصف بإدخال هذه التعديالت على 

القانون الجديد.

وزير القوى 
العاملة أهدر 
فرصة تنفيذ 

مالحظات 
»المنظمة« 

فى مارس 
الماضى 

منع 
الصحفيين 
العماليين 
الدوليين 

من تغطية 
االنتخابات 

األخيرة   

منظمة العمل الدولية تـُسكن مصر فى »القائمة السوداء« 
بسبب فساد »القوى العاملة واتحاد العمال«

الوفد المصرى األكبر بين دول العالم بـ»59« فردا.. 
مجامالت ومحسوبيات.. والحساب من خزينة الدولة 

قانون التنظيمات النقابية سيئ 
السمعة وتأخر صدور قانون العمل 

الجديد وتكريس سلب حريات 
وحقوق النقابيين  أهم األسباب 

سعفان والجبالى يورطان مصر بسبب تجاهل 
تعديل المواد المخالفة فى قانون التنظيمات 

النقابية وتحيزه ضد النقابات المستقلة  

مخالفة كبيرة لتوجيهات الرئيس.. وتعمد إهدار المال العام
ــيـــاب الــحــس  فـــى صـــــورة تـــؤكـــد غـ
ــة لــلــرئــيــس  ــابـ ــجـ ــتـ الـــوطـــنـــى، واالسـ
عــبــد الــفــتــاح الــســيــســى فــى إطــالقــه 
الســتــراتــيــجــيــة الــتــقــشــف والــتــرشــيــد 
الحكومى، حشد محمد سعفان وزير 
القوى العاملة، ومعه جبالى المراغى 
رئيس االتحاد العام لعمال مصر  57 

فردا غيرهما من العاملين القياديين 
بالجهتين وموظفى العالقات العامة 
واإلعالم وأفراد إداريين، ليكون بمثابة 
ــد دولـــة فــى الــمــؤتــمــر، بــدون  أكــبــر وف
الحاجة التامة لهذا العدد المبالغ فيها 
سوى المجامالت ومحاولة كل طرف 
اجتذاب أكبر عدد من أنصاره ومؤيده 

خــاصــة فــى ظــل الـــصـــراع الــمــعــروف 
بين الــوزارة واتحاد العمال ، مما يعد 
إهدارا للمال العام، حيث إن المصادر 
أكــدت أن تكلفة الفرد خــالل العشرة 
أيــام سيكلف خزينة الــدولــة  من أكثر 
من 12ألــف جنيه بدون تذاكر السفر، 

وبدون بدالت االنتقاالت.

ــان وجنبات  ــ ــــرددت شــائــعــات كــثــيــرة فــى أرك ت
ــوان عــام الـــوزارة، واتحاد  النقابات العمالية ودي
عمال مصر، عن صدور قرار من مجلس الوزارء 
بإقالة محمد سعفان وزيــر القوى العاملة، بعد 
الكارثة الكبيرة التى تعرض لها وفد مصر أثناء 
مشاركته الحالية فى الــدورة 108 لمؤتمر العمل 
الــدولــى المنعقد فــى جنيف فــى الفترة مــن 10 

يونيه إلى 21 من الشهر الجارى.

وطــالــت الــشــائــعــات ســعــفــان، بسبب الغضب 
ــذى انــتــاب  مؤسسة الــرئــاســة، وبعض  الكبير ال
الجهات السيادية، والدكتور مصطفى مدبولى 
ــس مــجــلــس الـــــــوزراء، عــقــب صــــدور قـــرار  ــي رئ
منظمة العمل الدولية بــإدراج مصر فى القائمة 
السوداء لمعايير العمل الدولية، بسبب مخالفات 
ارتكبتها الحكومة ممثلة فى وزارة القوى العاملة، 
باإلضافة إلى وقوع اتحاد عمال مصر فى نفس 

ــوزراء  ــ األخـــطـــاء.. وقــالــت مــصــادر إن رئــيــس ال
سيقوم بتأجيل قرار إقالة محمد سعفان، لحين  
حركة التغيير الوزارى المتوقع اإلعالن عنها فى 
غضون شهر على األكثر أو عقب انتهاء فعاليات 
األمـــم األفــريــقــيــة، لتشمله الــحــركــة، خــاصــة إن 
عــودة سعفان ورفــاقــه مــن جنيف ستتزامن مع 
انطالق بطولة كأس األمم األفريقية، مما يتطلب 

التأجيل.

بالتفاصيل.. فضيحة بجالجل للحكومة 
المصرية أمام 187 دولة فى  جنيف

فضيحة بكل المقاييس، كانت بمثابة الصدمة للوفد الحكومى المصرى واتحاد 
عمال مصر، الذى شارك فى أعمال الدورة 108 لمؤتمر العمل الدولى بجنيف، 

والذى  تستمر فعالياته فى الفترة من 10 يونيو إلى 21 من نفس الشهر، تمثلت 
الفضيحة فى الكثير من التفاصيل التى تكشفها »صوت الماليين« فى السطور 

التالية: 
كانت بداية الفضيحة بصدمة قرار  مجلس منظمة العمل الدولية  بإعادة مصر 

بشكل رسمى مصر إلى قائمة مالحظاتها القصيرة المعروفة باسم »القائمة 
السوداء«، والتى تشمل الدول التى ال تطبق معايير العمل الدولية فيما يتعلق 

بالحريات النقابية والشفافية فى إجراءا االنتخابات النقابية وإتاحة الفرصة 
والعدالة بين جميع المرشحين النقابيين سواء على مستوى اللجان النقابية 

الفرعية أو على مستوى األفراد النقابيين المرشحين، حيث ضمت القائمة من 
البالد العربية واألفريقية  كال من مصر ومعها أثيوبيا وليبيا والجزائر والرأس 

األخضر وزيمبابوى وهى دول ثبت باليقين واألدلة القاطعة لدى منظمة  العمل 

الدولية، وجود مشكالت كبيرة تتعلق بالحريات النقابية والعمالية، فضال عن 
المخاطبات والتقارير الرسمية التى تلقتها المنظمة من المتابعين الدوليين 
»إعالم ورقابة ونشطاء ومنظمات مجتمع مدنى« بالمخالفات الجسيمة التى 

وقعت فيها الحكومة المصرية، متمثلة فى وزارة القوى العاملة، فضال عن 
اتحاد عمال مصر، وكان أبرزها مخالفة مواثيق ومعايير منظمة العمل الدولية 
التى وضعتها وألزمت كل الدول األعضاء بتنفيذها وتطبيقها، وبرزت بشدة فى 

االنتخابات العمالية األخيرة التى أجريت  فى مايو 2018 عقب تعطل وتجمد 
لمدة 12 سنة، وتم اإلعالن عن القائمة خالل فعاليات الدورة 108 لمؤتمر 

العمل الدولى الذى تنظمه منظمة العمل الدولية سنويا فى جنيف، والذى بدأ 
فى 10 يونيو الحالى حتى 21 من الشهر ذاته، بمشاركة نحو 8000 مندوب 

ومستشار من 187 دولة عضوة فى المنظمة.

  ايمان عاطف

هل تطيح القائمة السوداء بـ»سعفان« من القوى العاملة؟

سعفان



رئيس مجلس اإلدارة
سيد سعيد

رئيس التحرير
محمد طرابيه

 محمد الراعى
يكتب:

فتاوى أجيرى الظالم واتحاد الكرة الفاشل
أصبح لدينا فى مصر 100 مليون ناقد رياضى، كلهم يرفضون وينتقدون 
أحـــوال الــكــرة الــمــصــريــة، ويــنــتــقــدون تــصــرفــات وقــــرارات مــدربــى األنــديــة 

والمنتخبات وينتقدون رؤساء األندية واالتحادات، ولم يرحموا وزير الرياضة.
فجأة ثار كل المصريين وأعلنوا رفضهم سياسة اتحاد الكرة وجدول الدورى 
الملخبط وتأجيل بعض المباريات إلى الشهر القادم بعد نهاية كأس األمم 
األفريقية، ودخــل جمهور األهلى والزمالك فى صــراع خايب، حيث يطالب 
األهالوية بإنهاء الــدورى هذا األسبوع وإجبار الزمالك على لعب المؤجالت 
قبل انطالق بطولة األمــم، بينما يرفض الزملكاوية اللعب بــدون الدوليين، 
وافتكر الجميع أخيرا أن جدول الدورى غير منتظم هذا الموسم، على اعتبار 
أن جدول الدورى منذ إنشائه كان منتظًما، لألسف الكرة المصرية تعيش فى 
فوضى وعشوائية واحتراف وهمى منذ 100 سنة، ولم يتذكر مجلس األهلى 
أخطاء ومجامالت اتحاد الكرة إال بعد أن تعرض الخطيب ومجلسه إلى 
انتقادات بسبب ضياع أغلب البطوالت، البد أن نعترف أن اتحاد الكرة فاشل، 
وإدارة الكرة المصرية عشوائية وفوضوية وتجامل األندية لمصالح انتخابية، 
والبد أن نعترف أن مجلسى األهلى والزمالك ينتقدان اتحاد الكرة من أجل 
مصالحهم الشخصية، ولذلك أطالب الجميع بتقديم حلول إلنقاذ وتطوير 
الكرة المصرية وعــالج أخطائها  ألن الجميع متضرر  ويعانون من أخطاء 
اإلدارة التى سكتوا عنها سنوات طويلة ألنهم كانوا يستفيدون من هذه األخطاء 
ويحققون مصالحهم، نريد حلوال علمية وخططا مستقبلية إلنقاذ الكرة 

المصرية ألن ما يحدث عار لالتحاد ولألندية.
وانتقل الجمهور المصرى إلــى صــراع آخــر وشنوا حملة ضد المكسيكى 
أجيرى مدرب المنتخب الوطنى بسبب اختيار قائمة المنتخب المشاركة فى 
كأس األمــم األفريقية، وكالعادة وجه األهالوية انتقادات إلى أجيرى لعدم 
اختياره محمد هانى وعمرو السولية، بينما هاجم الزملكاوية أجيرى بعنف 
لعدم اختياره عبدالله جمعة وكهربا، ويشعر اإلسماعيالوية بالظلم لعدم 
اختيار محمد عــواد، بينما رفض محمد فرج عامر رئيس سموحة استبعاد 
أحمد فتوح ومحمد أبوجبل، ويبدو أن فــرج عامر بيركب الموجة وبيحب 
الهيصة من أجــل الظهور فى الــصــورة، وكــان يطلق تصريحاته المؤيدة إلى 

بيانات األهلى ضد اتحاد الكرة رغم أن سموحة ليست طرًفا.
واشتعلت موجة النقد الجماهيرى مؤخًرا ضد النجم العالمى محمد صالح، 
وهاجموه بشدة بحجة هروبه من معسكر المنتخب، وأنه سافر لقضاء أجازته 
السنوية فى الجونة وظهر فى صور شخصية وهو يصطاد سمك، وتناسى 
الجميع أن صــالح نجم محترف، خير سفير لمصر والــعــرب واإلســـالم فى 
العالم وأن االحتراف ال يعرف المجامالت وال الهروب  من المنتخب، واكتشف 

الجميع أن صالح حصل على أجازة رسمى بموافقة أجيرى.
الخالصة أن 100 مليون مصرى أصبحوا نقاًدا رياضيين، وليس أمامهم 
سوى النقد من أجل النقد والثرثرة، بدون أى أساس علمى أو كروى، وبدون أن 
يعلمون تفاصيل اختيارات العبى المنتخب أو ظروف محمد صالح ومالبسات 

أجازته.
ال أريد منع الناس من الكالم وال منعهم من النقد ولكن نريد النقد البناء 
وفًقا لألساليب العلمية، وليس وفًقا ألساليب »مصاطب السوشيال ميديا«، 
نريد النقد القائم على معلومة صحيحة، وبــدون أغــراض شخصية أو أهواء 

وألوان الفانالت.
فــى النهاية نــريــد مــن الجميع دعــم أجــيــرى ودعـــم مجموعة الالعبين 
المختارين للمنتخب ألن كلهم نجوم ويمثلون مصر، ولن يفوز المنتخب بكأس 
األمم األفريقية إال بالمساندة اإلعالمية والجماهيرية، كفانا فتاوى، ارحمونا 

يرحمكم الله.

رغم الضجة الكبيرة التى أثيرت حول تشكيل 
المنتخب القومى لكرة القدم  الذى يستعد بعد أيام 
قالئل لخوض غمار بطولة كأس األمم اإلفريقية، 

إال أن الكلمة األولى واألخيرة تظل للمدير الفنى 
للمنتخب خافيير أجيرى والذى يسعى بالتأكيد 

لتحقيق نتيجة مشرفة له يضعها فى سيرته 
الذاتية وبالتالى فقد اختار األفضل من وجهة 

نظره ومعه جهازه المعاون الذى ساعده فى 
اختيار ذلك التشكيل.

وفى هذا التقرير ترصد »صوت 
الماليين« جوانب ال تتعلق بالمستوى 

الفنى لالعبين بل من النواحى 
التسويقية وأبرز البيانات التى تتعلق 

بكل العب.
وحسب موقع ترانسفير ماركت 

المختص باالحصائيات فإن منتخب 
مصر تربع على عرش األكثر قيمة 

تسويقة لالعبين فى الوطن العربى 

بقيمة بلغت 28. 202 مليون يورو ويليه منتخب 
المغرب بقيمة 86. 187 مليون يورو وجاء منتخب 
الجزائر فى المركز الثالث عربيا بقيمة 186.57 
مليون يورو ثم المنتخب التونسى بـ54.2 مليون 

يورو وأخيرا المنتخب الموريتانى بلغت قيمة 
الالعبين السوقية 3.86 ماليين يورو، وجاء 

المصرى محمد صالح المحترف فى صفوف نادى 
ليفربول اإلنجليزى على رأس قائمة األعلى قيمة 
تسوقية قاريا وعربيا، حيث بلغت 150 مليون يورو 

وهو الرابع على مستوى العالم، بينما يالحقه 
زميله فى الفريق السنغالى ساديو مانى بقيمة 85 

مليون يورو، وجاء خاليدو كوليبالى فى المركز 
الثالث بقيمة بلغت 70 مليون يورو، وحل الغينى 

نابى كيتا العب ليفربول رابعا بقيمة بلغت 65 
مليون يورو.

 الفراعنة يحلمون بتاج العرش األفريقى للمرة الثامنة

المنتخب يتربع
 
على عرش العرب..

وصالح يغرد
 

فى المقدمة

)كان 2019(..

األسرار الشخصية لنجوم الفراعنة
صر
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تخ

 من
بى
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ة ا
يم

محمود عالءالق

عمر جابر

محمد الشناوى

باهر املحمدى

طارق حامد

محمد صالح 

محمد الننى

أحمد حجازى 2
 مليون يورو

1.5
 مليون يورو

1.2
 مليون يورو

800
 ألف يورو

600
 ألف يورو

1.5
 مليون يورو

نبيل دوجنا
على غزال

600
 ألف يورو

محمود الونش

أحمد املحمدى

3
 ماليين يورو

عبداهلل السعيد

2
 مليون يورو

محمود تريزجيه

6
 ماليين يورو

عمرو وردة

2
 مليون يورو

محمود جنش

500
 ألف يورو

أمين اشرف

1.2
 مليون يورو

أحمد منصور

 800
ألف يورو

150
 مليون يورو

10
 ماليين يورو

8
 ماليين يورو

أحمد الشناوى

احمد كوكا

مروان محسن

أحمد على

3
1 ماليين يورو

 مليون يورو
400
 ألف يورو

وليد سليمان

 إعداد: عادل عبدالله

1
 مليون يورو

600
 ألف يورو

500
 ألف يورو

ــنـــاوى، يــلــعــب فى  أحــمــد الـــشـ
نــادى بيراميدز قــادمــا مــن نــادى 
ــــك،  والــــــده هـــو نــاصــر  ــال ــ ــزم ــ ال
ــى نـــادى  ــرم الــشــنــاوى حــــارس م

المريخ البورسعيدى األسبق. 

محمد السيد محمد الشناوى 
حارس مرمى النادى األهلى، ولد 
فى مدينة الحامول بمحافظة كفر 
الشيخ، وقد انضم للنادى األهلى 

بداية من موسم 2016–2017 

 الميالد: 14 مايو 1991 
 العمر: 28 سنة 

 الطول: 1.89 م -  الوزن:  83 كجم

الميالد: 18ديسمبر 1988
 العمر: 30 سنة  الطول:  

1.91 م - الوزن: 86 كجم

محمود عبد الرحيم، المعروف 
بـجنشـ  يلعب فى مركز حارس 
ــعــب فـــى الـــــدورى  ــل ــى. ي ــرمـ ــمـ الـ
الـــمـــصـــرى الــمــمــتــاز مـــع نـــادى 

الزمالك. 

الميالد: 10 يوليو 1987 
 العمر: 31 سنة 
 الطول: 1.88م

ــا فى  ــًي عــمــر جـــابـــر، يــلــعــب حــال
صفوف نــادى بيراميذز،  هو أحد 
ناشئى نـــادى الــزمــالــك المصرى،  
وهــــو نــجــل العــــب اإلســمــاعــيــلــى 

السابق محمود جابر. 

الميالد: 30  يناير 1992
 العمر: 27 سنة - الطول: 

1.73م- الوزن: 64  كجم

أيــمــن أشـــــرف، يــلــعــب حــالــًيــا 
لــلــنــادى األهــلــى ومنتخب مصر.  
يلعب بــمــركــزى الظهير األيــســر 

وقلب الدفاع. 

الميالد: 9 أبريل 
 العمر: 28 سنة - الطول: 

1.75 م - الوزن: 73 كجم

ــادى  مــحــمــود حــمــدى، العـــب ن
طــالئــع الــجــيــش الــســابــق ويلعب 
حالًيا لنادى الزمالك فى مركز 

خط الوسط الدفاعى. 

الميالد: 1 يونيو 1995
 العمر: 23 سنة - الطول 

1.81 م - الوزن: 72 كجم

بــاهــر الــمــحــمــدى، مــن ناشئى 
نــادى اإلسماعيلى، ويلعب حالًيا 
لــنــادى اإلســمــاعــيــلــى فــى مركز 

الظهير األيمن 

ــور، مــن  ــنـــصـ ــن مـ ــمـ ــد أيـ ــمـ أحـ
ناشئى الــزمــالــك، ويلعب حالًيا 
لنادى المصرى فى مركز الظهير 

األيسر. 

الميالد: 1 نوفمبر 1996
العمر: 22 سنة 

الميالد: 13 أبريل 1994 
 العمر: 25 سنة 

ــا  ــالء يــلــعــب حــالــًي مــحــمــود عــ
لصالح نادى الزمالك. وكان ضمن 
صفوف منتخب مصر األوليمبى 
ــاب  ــ ــع ــ ــى األل ــ الـــــــذى شـــــــارك فـ

األوليمبية الصيفية 2012. 

الميالد: 28 يناير 1991
العمر:  28 سنة

الطول1.89 م-  الوزن 84 كجم

أحمد المحمدى،  يلعب حاليا 
ضمن صــفــوف نـــادى أســتــون فيال 
اإلنجليزى، على الصعيد الدولى، 
ــفــوز بلقب  نــجــح الــمــحــمــدى فــى ال

كأس أمم إفريقيا مرتين.

الميالد: 9 سبتمبر 1987
 العمر: 31 سنة

الطول:1.82 م - الوزن: 75 كجم

ــى الــســيــد  ــل ــد ع ــســي أحـــمـــد ال
ــادى وســت  حــجــازى، يلعب فــى نـ
بــرومــيــتــش ألــبــيــون كقلب دفـــاع. 
والعــب منتخب مصر األوليمبى 

واألول. 

الميالد: 25 يناير 1991
 العمر: 28 سنة 
 الوزن: 83كجم

ــزال، بـــدأ مــشــواره فى  عــلــى غــ
عالم كــرة القدم مع نــادى السكة 
ــا لــنــادى  ــًي ــد، ويــلــعــب حــال ــحــدي ال
جــويــزهــو زيتشينج الصينى فى 

مركز خط الوسط الدفاعى. 

الميالد: 1 فبراير 1992 
 العمر: 27 سنة - الطول: 

1.9 م- الوزن: 82 كجم

عمرو مدحت وردة ، العب خط 
وســط مهاجم بــنــادى أتروميتوس 
اليونانى وهو ابن العب كرة السلة 
المصرى السابق مدحت وردة العب 

القرن فى إفريقيا فى كرة السلة. 

ــالح، الــجــنــاح األيــمــن  محمد صـ
لليفربول اإلنجليزى، اختير كأفضل 
ــى افــريــقــيــا مــرتــيــن وحــاز  العـــب ف
مــؤخــرا على بطولة دورى أبطال 

أوروبا.

الميالد: 17 سبتمبر 1993 
العمر:  25 سنة - الطول: 

1.82 م - الوزن: 70 كجم

 الميالد: 15 يونيو 1992
  العمر 27 سنة 
 الطول 1.75 م

 طــــــــــــارق حـــــــامـــــــد، يـــلـــعـــب 
مــركــز وســط الــمــيــدان الدفاعى 
يلعب فى صفوف نــادى الزمالك 

حالياً. 

الميالد: 24 أكتوبر 1988 
 العمر:  30 سنة - الطول:  

1.69 م - الوزن:  74كجم

أحمد على كامل، يلعب حالًيا 
لنادى المقاولون العرب. ويلعب 

على فى مركز الهجوم. 

الميالد21 مايو 1986
 العمر 33 سنة
 الطول 1.81 م

مــروان محسن، مهاجم النادى 
األهــلــى الــمــصــرى، وتــعــاقــد معه 
النادى األهلى فى صفقة وصلت 
قيمتها إلــى عشرة ماليين جنيه 

مصرى. 

الميالد26 فبراير 1989 
 العمر 30 سنة 
 الطول1.87 م

أحمد حسن المعروف بكوكا، 
ــادى  ــ ــع ن ــ ــب حـــالـــيـــا م ــع ــل ــو ي ــ وهـ
سبورتينج براغا وسبق له اللعب 
لصالح نادى ريو أفى فى البرتغال 

كما سبق له اللعب مع األهلى.

الميالد: 5 مارس 1993 
 طوله 191 سم
 الوزن 80 كجم

ــيــد ســلــيــمــان ســعــيــد عبيد،  ول
ــط وســـط  ــز خــ ــركـ ــى مـ ــ ــب ف ــع ــل ي
وتحديًدا فى مركز الجناح األيمن، 

ويلعب حالًيا للنادى األهلى. 

عــبــد الــلــه مــحــمــود الــســعــيــد،  
يلعب فى نــادى بيراميدز، اختير 
كأفضل العــب محلى فــى موسم 
2016–2017، وسجل العديد من 

األهداف الحاسمة لألهلى.

الميالد: 1 ديسمبر 1984
 العمر 34 سنة 
الطول: 1.76م

الميالد: 13 يوليو 1985 
 العمر:  33 سنة 

الطول1.75 م - الوزن 75 كجم

نبيل عماد  يشغل مركز الوسط 
الــمــدافــع بفريق بيراميدز ويلعب 
بقدمه اليمنى، ولعب مع بيراميدز 
هــذا الموسم 10 مــبــاريــات، أحــرز 

خاللها هدفين.

الميالد: 6 أبريل 
 العمر: 23 سنة

محمد الننى، العب وسط مدافع 
فى آرسنال اإلنجليزى بعد االنتقال 
ــازل الــســويــســرى، كما  ــادى بـ مــن نـ
شارك مع منتخب مصر األوليمبى 

فى أوليمبياد لندن 2012.

العمر 26 سنة 
الوزن 77 كجم

محمود تريزيجيه، العــب خط 
وسط لنادى قاسم باشا التركى. 
لقبه هــو مشتق مــن اســـم العــب 
كرة القدم الفرنسى السابق دافيد 

تريزيجيه.

الميالد: 1 أكتوبر 1994 
العمر: 24 سنة  الطول: 

1.79 م- الوزن: 78 كجم
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منتخب مصر المرشح األبرز للبطولة وأوغندا عقدة فى طريق الفراعنة
بدأ العد التنازلى لمنافسات بطولة كأس األمــم األفريقية 
التى تستضيفها مصر فى الفترة من 21 يونيو وحتى 19 من 
شهر يوليو المقبل، حيث تقام البطولة على أرض الكنانة خالل 

الفترة المقبلة.
وتــضــم المجموعة األولـــى منتخبات مصر وزيمبابوى 
والكونغو وأوغندا، وقد تكون هى المجوعة األسهل نسبًيا 
بالنسبة ألحفاد الفراعنة، باعتباره المرشح األبرز للتويج 

بالبطولة فى النسخة المقبلة.
وبالنظر إلــى المنتخب المصرى، يقوده المكسيكى 
خافيير أجيرى، حيث يعتمد فى طريقة لعبه على 4 - 
2 - 3 - 1، ويتم خاللها االعتماد على سرعة الجناحين 

فى منتخب مصر.
ويمتلك منتخب مصر خط هجومى قوى، يقوده النجم 
العالمى محمد صــالح، جناح فريق ليفربول اإلنجليزى، 
الـــذى يمثل الــقــوة الــضــاربــة للفراعنة خــالل منافسات 
البطولة المنتظرة، كما أن هناك محمود حسن تريزيجيه، 
العــب فريق قاسم باشا التركى، والــذى يضيف الكثير 
والكثير إلــى خــط هجوم الفراعنة إلــى جانب محمد 
صــالح، وأمامهم مــروان محسن، ليكون مثلث هجومى 

قوى.
أما فى خط الوسط، فيبرز دور الثنائى محمد الننى العب 
فريق أرسنال اإلنجليزى، وطارق حامد العب فريق الزمالك، 
حيث أصبحا ثنائى قــوى فى وســط ملعب منتخب مصر منذ 

فترة ليست بالقليلة.
وعلى الجانب الدفاعى، هناك العديد من الالعبين الذين 
يمثلون إضافة قوية للمنتخب المصرى أمثال الثنائى باهر 
المحمدى وأحمد حجازى، واللذان يشكالن صالبة دفاعية 

ألحفاد الفراعنة بشكل كبير.
أما منتخب زيمبابوى فيقوده صنداى تشيدزامبوا، ويطمح 
أن يكون له بصمة قوية مع صفوف منتخب بــالده فى الفترة 

المقبلة.
قائمة زيمبابوى ضمت العبين خاضوا بطولة كأس كوفاسا 

والتى حققوا فيها الميدالية البرونزية منذ أيام.
ويتواجد 14 العبا فى قائمة المنتخب من الدورى الجنوب 

إفريقى، مقابل 4 محترفين فى الــقــارة العجوز على رأسهم 

نولدج موسونا الذى سجل هدفين بقميص أندرلخت البلجيكى.
ويعد خاما بيليات جناح كايزر تشيفس الجنوب إفريقى من 
أبــرز الالعبين، ومعه نياشا موشيكوى مهاجم داليان ييفانج 

الصينى.
يــأمــل فــلــوريــن إبينجى، الــمــديــر الفنى لمنتخب الكونغو 
الديمقراطية، أن يكون ضمن الفرق التى تصارع على تخطى 

الدور األول من المجموعة التى يتواجده فيها.
وشهدت القائمة استبعاد كابونجو كاسونجو مهاجم الزمالك 
المعار للوحدة الــســعــودى، والـــذى غــاب عــن معسكر الفريق 

بإسبانيا بسبب مشاكل فى التأشيرة.
وشهدت القائمة توجيه الدعوة لالعب آرثر ماسواكو ظهير 

أيسر وست هام يونايتد اإلنجليزى.
فيما غاب المهاجم ديومارسى مبوكانى العب رويال أنتروب 

البلجيكى صاحب الـ41 مباراة دولية و18 هدفا.
ويغيب جونيور كابانجا العب أستانا األذربيجانى، وبينيك 
أفوبى الذى سجل 8 أهداف مع فريقه ستوك سيتى فى دورى 
القسم الثانى اإلنجليزى، ونيسكنز كيبانو العب وسط فوالم 

اإلنجليزى، وجيل كاكوتا العب رايو فايكانو.
وتــبــدأ الكونغو الديمقراطية مبارياتها فــى أمــم إفريقيا 
بمواجهة أوغندا على استاد القاهرة الدولى يــوم 22 يوليو، 
ثم تصطدم بـ مصر يوم 26 يوليو على استاد القاهرة أيضا، 
وأخــيــرا تواجه زيمبابوى على استاد الــدفــاع الجوى يــوم 30 

يونيو.
الكونغو الديمقراطية تملك لقبين سابقين فى أمم إفريقيا 
تحت اسم زائير عامى 1968 و1974، واألخيرة كانت من أرض 

مصر.
وفيما يخص المنتخب األوغندى، فإنه يقوده مدرب فرنسى 
سيبستيان ديسابر، الذى له العديد من النجاحات فى الفترة 

األخيرة مع الفرق التى تولى قيادتها.
وكــان فريق اإلسماعيلى، ضمن أبــرز الــفــرق الــتــى قادها 
ديسابر، واستطاع أن يحقق معها العديد من األرقام القياسية، 

حيث كان الفريق أثناء فترة واليته ضمن فرق المقدمة.
ومــن المعروف، أن ديسابر يعتمد فى خططه على الكرة 
الهجومية، وكذلك االعتماد على ظهيرى الجنب فى إرســال 
الــكــرات العرضية للمهاجمين، خصوًصا أنهم مــن أصحاب 

القامات الطويلة.
وكذلك يمتلك منتخب أوغــنــدا، العبين على مستوى عال 
فيما يخص الجانب الدفاعى، وهو ما قد ُيصعب المهمة على 

مهاجمى الفريق المنافس.
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الشناوى يتصدر.. وحارس األهلى ثانيـًا.. وصدمة لجنش

صراع ثالثى على حراسة 
مرمى الفراعنة

أجيرى يبحث عن استعادة أمجاد »الخواجات« مع الفراعنة
يطمح المكسيكى خافيير أجيرى، المدير الفنى للمنتخب 
المصرى، فى حفر اسمه بين سجالت العظماء الذين سبق لهم 

قيادة أحفاد الفراعنة من قبل وحققوا معه إنجازات ال تنسى.
ويــأمــل أجــيــرى أن يحقق أول بطولة أفريقية للمنتخب 
المصرى بعد غياب ليس بالطويل، حيث كــان المعلم حسن 
شحاتة، هو آخر مدرب يقود المنتخب المصرى للتويج ببطولة 

كأس األمم األفريقية عام 2010.
يتفوق المنتخب المحلى على األجانب فى تتويج الفراعنة 
ببطولة أمــم أفريقيا، فخالل الــمــرات السبع التى فــاز فيها 
ــان الــمــدرب المحلى لــه عنصر الغلبة  الــفــراعــنــة باللقب ك

واستطاع قيادة منتخبنا الوطنى لمنصات التتويج.
أول لقب حققه الفراعنة بالفوز بأمم أفريقيا عام 1957 
كان تحت قيادة محلية خالصة لمدير المنتخب وقتها حسين 

حــجــازى ومـــراد فهمى مــدربــاً، وفــى عــام 1959 قــاد المدير 
الفنى المجرى بال تيتكوس المنتخب لحصد أمم أفريقيا التى 
أقيمت فى مصر، حيث استعان الفراعنة بمدرب مجر نظراً 
للطفرة التى كانت تشهدها الكرة المجرية وقتها، وبالفعل 
حقق إنجازاً وحصد اللقب األفريقى الثانى فى تاريخ الكرة 

المصرية.
وعــاد المنتخب للمدرسة البريطانية وتولى مايكل سميث 
تدريب منتخب مصر فى الفترة من 1985-1988 والتتويج 
ببطولة أفريقيا التى أقيمت فى مصر عام 1986 بجهاز معاون 

ضم شحتة اإلسكندرانى.
وبعد ذلــك عــاد المنتخب الوطنى لفرض سيطرته على 
إنجازات المنتخب وقاد الجنرال محمود الجوهرى الفراعنة 
للفوز بأمم أفريقيا 1998 ببوركينا فاسو ليحصد اللقب الرابع 

للفراعنة.
وجاء الدور على المعلم حسن شحاتة، الذى قاد الفراعنة 
لتحقيق ثالثية تاريخية بالفوز بثالث بطوالت أمم أفريقيا 

متتالية أعوام 2006 و2008 و2010.
وفى 2019، يأمل المكسيكى خافيير أجيرى، المدير الفنى 
للمنتخب، فى تكرار إنجاز المجرى بال تيتكوس، واإلنجليزى 
مايكل سميث، حتى يعيد ذكــريــات تــألــق األجــانــب فــى قيادة 
الفراعنة لحصد األلــقــاب األفريقية بعد أن كــان األرجنتينى 
هيتكور كوبر قاب قوسين أو أدنى من تحقيق ذلك األمر خالل 

ــرة بــعــام 2017  النسخة األخــي
لوال السقوط بالمباراة النهائية 

والــخــســارة مــن الكاميرون 
بهدفين مقابل هدف.

أبوريدة يبعد أعضاء الجبالية عن معسكر المنتخب 
أيــام قليلة تفصلنا عن انطالق بطولة كأس األمــم األفريقية التى 
تقام فى مصر خالل النسخة المقبلة، بعد تفوق الملف المصرى على 

الجنوب أفريقى، وفًقا لتصويت االتحاد األفريقى لكرة القدم.
وتواصل اللجنة المنظمة لبطولة كأس األمم األفريقية بقيادة محمد 
فضل، استعدادها على قدم وساق من أجل االنتهاء من الحفل الخاص 

بتنظيم بطولة كأس األمم األفريقية.
وهناك اجتماعات متواصلة بين أعضاء مجلس الجبالية واللجنة 

المنظمة، من أجل إنهاء العديد من الملفات الخاصة بانطالق 
البطولة، من أجل خروجها فى أبهى صورها. 

ــم األفــريــقــيــة فى  وتستضيف مصر بطولة كــأس األمـ
النسخة المقبلة، خالل الفترة من 21 يونيو وحتى 19 من 
شهر يوليو المقبل. الننى ينضم لللمنتخب انضم محمد 

الننى، المحترف فى صفوف فريق أرسنال اإلنجليزى، 
إلــى معسكر المنتخب اســتــعــداًدا لبطولة كأس 

األمم األفريقية.
وأبــلــغ هــانــى أبــوريــدة، رئــيــس اتــحــاد الــكــرة، 
أعضاء مجلس الجبالية بعدم التواجد بشكل 
مستمر فى معسكر المنتخب المصرى المقام 

فى برج العرب باإلسكندرية.
ووافق اتحاد الكرة، برئاسة هانى أبوريدة، 
على طلب الــمــديــر الفنى للمنتخب، بشأن 
فرض حالة من االستقرار واالنضباط على 

ــرج الــعــرب، وتوفير حــراســة خــاصــة على  معسكر المنتخب فــى ب
المنتخب بشكل عام، والمحترفين.

وطالب أبوريدة من أعضاء الجبالية، أن يكون الظهور فى حاالت 
الضرورة فقط، وعدم التواجد يوًما بعد اآلخر كما كان يحدث من 

قبل.
ــرى، الــمــديــر الفنى للمنتخب  ــان المكسيكى خافيير أجــي وكـ
المصرى، قد طلب من أبوريدة فرض حالة من االنضباط على 

معسكر الفراعنة، استعداًدا لبطولة كأس األمم األفريقية 2019.
ويرفض أجيرى ما حدث خالل المعسكرات التى سبقت 
ــرة بروسيا  مــشــاركــة الــفــراعــنــة فــى كــأس الــعــالــم األخــي
2018، وترتب عليها وقتها وقوع أزمة بين محمد صالح 
ومسئولى الجبالية، وطلب على أثــرهــا رامــى عباس، 
مدير أعمال »صالح«، توفير الحماية والحراسة الكافية 

لالعب خالل فترة وجوده مع المنتخب.
ــى رفـــضـــه سهر  ــرى، عــل ــ ــي وشـــــدد أجــ

الالعبين خالل معسكر المنتخب بسبب 
كثرة طلبات التقاط الصور التذكارية مع 

أصدقاء المسئولين والمرافقين، أو حتى 
الجماهير ونـــزالء الفندق، لرغبته فــى خلق 

حالة من التركيز العام على جميع الالعبين، 
خــاصــة أن المنتخب مطالب بالتتويج 

بكأس األمم األفريقية.

حراسة خاصة لصالح فى معسكر المنتخب
أصبح محمد صــالح، جناح ليفربول اإلنجليزى، ناقوس خطر يهدد 
استعدادات المنتخب المصرى، بسبب رغبة الجماهير فى االلتفاف حوله 

من أجل التقاط الصور التذكارية له.
وحصل صالح على إجازة قصيرة قبل االنضمام إلى معسكر المنتخب 
المصرى، وسافر إلى إحدى المناطق التى تتمتع بخصوصية كبيرة فى 

الجونة، من أجل االستجمام قبل الدخول فى غمار منافسات البطولة.
ويدرس مجلس الجبالية توفير بودى جاردات لالعب فى فندق اإلقامة 
لمنع تسلل أى مشجع إلــى غرفته، وكذلك مرافقته أثناء التدريبات، 
وغيرها من األمور األخرى التى تحافظ على سير معسكر المنتخب بدون 

أى تخبطات.
وطلب المكسيكى خافيير أجيرى، المدير الفنى للمنتخب المصرى، 
من مجلس إدارة اتحاد كرة القدم المصرى، توفير حراسة خاصة إلى 
محمد صــالح، جناح ليفربول اإلنجليزى، من بداية انضمامه لمعسكر 
الفراعنة وحتى االنتهاء من منافسات بطولة كأس األمم األفريقية 2019، 
والتى تستضيفها مصر فى الفترة من 21 يونيو وحتى 19 من شهر يوليو 

المقبل.
ويرغب الخواجة المكسيكى، فى فرض سياج من السرية على معسكر 
المنتخب المصرى، منًعا لحدوث أى عقبات تربك استعدادات الفراعنة 
للبطولة المنتظرة، السيما أن أحفاد الفراعنة ضمن المرشحين بقوة من 

أجل الحصول على البطولة فى النسخة التى تقام فى مصر.

وجــاء طلب الــخــواجــة المكسيكى توفير حراسة 
ــة التى نشبت  خاصة لــالعــب، خصوًصا بعد األزمـ
مؤخًرا، عندما كان صالح متواجًدا فى قريته من أجل 
قضاء إجازة العيد، وحالة الزحام الشديدة التى كانت 
أمام منزله فى الفترة األخيرة، وأجبرته على استدعاء 

بعض قوات الشرطة له.
وحاولت الجماهير مشاهدة صالح، واتخاذ صورة 
تذكارية معه، احتفاالً بــه، بعد حصوله على بطولة 
دورى أبطال أوروبــا، عقب تخطيه عقبة فريق توتنهام 

اإلنجليزى بهدفين دون رد، بالمباراة التى جمعتهما فى 
النهائى.

وأوقعت قرعة بطولة كأس األمــم األفريقية، المنتخب 
ــى الــتــى تــضــم إلـــى جـــواره  ــ الــمــصــرى فــى المجموعة األول

منتخبات زيمبابوى والكونغو وأوغندا، حيث تخوض غمار 
منافساتها على استاد القاهرة الدولى.

ويعقد الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى، جلسة 
خـــالل ســاعــات، مــن أجـــل التنسيق بشأن 
التشكيل الذى يتم االعتماد عليه فى بطولة 
كأس األمم األفريقية، خصوًصا فى ظل تألق 

أكثر من العب فى مركزه.

بــدأ العد التنازلى الستعدادات المنتخب 
المصرى لبطولة كأس األمم األفريقية التى 
تقام فى مصر بالنسخة المقبلة، وتقام على 6 
مالعب هم القاهرة والسالم والدفاع الجوى 

واإلسكندرية واإلسماعيلية والسويس.
وأوقعت قرعة بطولة كأس األمم األفريقية، 
المنتخب المصرى فى المجموعة التى تضم 
إلــى جـــواره منتخبات زيــمــبــابــوى وأوغــنــدا 
والكونغو، حيث تخوض منافساتها على 

استاد القاهرة الدولى.
ويبقى مركز حراسة المرمى، صداًعا 
ــفــنــى للمنتخب  ــى رأس الــجــهــاز ال فـ
الــمــصــرى بــقــيــادة المكسيكى خافيير 
أجيرى، السيما فى ظل تألق الحراس 

الذى وقع عليهم االختيار.
واختار المكسيكى خافيير أجيرى، 
ــى قــائــمــة الــفــراعــنــة  ــة حـــراس ف ــع أرب
وهم: محمد الشناوى حارس األهلى، 
ومحمود عبد الرحيم جنش حــارس 
الــزمــالــك، وأحــمــد الــشــنــاوى حــارس 
بيراميدز، ومحمد أبــو جبل، حارس 
سموحة، إال أن األخير تم استبعاده 
مؤخًرا من القائمة النهائية التى وقع 

عليها االختيار وضمت 23 العًبا.
واســتــقــر خافيير أجــيــرى بشكل 
مـــبـــدئـــى، عــلــى تــرتــيــب حـــراس 
ــم أفــريــقــيــا وفــًقــا  مــصــر فــى أمـ
للتدريبات األخيرة، حيث يكون 
أحــمــد الــشــنــاوى هــو الــحــارس 
األســاســى، ومحمد الشناوى 
هو الحارس الثانى، أما جنش 
ــذى  ــر ال ــ ــا، األم ــًث ــال يــأتــى ث
يشكل صــدمــة لــحــارس 
الزمالك، بعد ترشيحات 
الــبــعــض لـــه بـــأن يــكــون 

الحارس األول.

وقد يطرأ أى تغييرات على ترتيب الجهاز 
الفنى للمنتخب المصرى، حال تراجع مستوى 

أحد الحراس أو تعرض أحدهم إلصابة.
وقدم أحمد الشناوى موسًما استثنائًيا مع 
فريق بيراميدز فى الموسم الحالى، حيث نجح 
فى قيادة فريقه إلى الفوز على قطبى الكرة 
المصرية األهــلــى والــزمــالــك بنفس النتيجة 
بهدف دون رد، حيث كان يمثل حماية كبيرة 

لفريقه فى حراسة المرمى.
ولــم يختلف األمــر كثيًرا بالنسبة لمحمد 
الــشــنــاوى، الـــذى نجح هــو اآلخـــر فــى تقديم 
مستوى طيب مع فريق، وإن كــان الزمــه سوء 
حظ فى بعض المباريات مع أصحاب الرداء 
األحمر، والتى يتمثل أبرزها أمام فريق صن 
دوانز الجنوب أفريقى، بعدما سكنت شباكه 5 

أهداف فى مباراة الذهاب.
أمــا جنش، فإنه استطاع التتويج مع فريق 
الزمالك ببطولة الكونفيدرالية األفريقية، 
ألول مرة فى تاريخ النادى، وهو ما يعد إنجاًزا 

للحارس وفريقه أيًضا.
ــارك محمود عبد الــرحــيــم جــنــش، فى  وشـ
التدريبات الجماعية للمنتخب المصرى بعد 
فترة من انضمامه للمعسكر، بعد غيابه خالل 
الفترة األخــيــرة، عقب اإلصــابــة التى تعرض 

لها.
وجاءت مشاركة جنش فى المران الجماعى، 
بعد موافقة الجهاز الطبى بقيادة محمد أبو 
العال، على مشاركته فى التدريبات الجماعية. 
وكان جنش، قد نجح فى قيادة فريق الزمالك 
للتتويج ببطولة الكونفيدرالية األفريقية، حيث 

قدم دورًا بارًزا فى البطولة من بدايته.
ويبذل الحراس الذى وقغ عليهم االختيار، 
مجهوًدا كبيًرا فى التدريبات الجماعية، أمالً 
فــى حجز مكان أســاســى فــى التشكيلة التى 
يخوض بها أحفاد الفراعنة غمار منافسات 

بطولة كأس األمم األفريقية.

المجموعة األولى 
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التكامل بين المراكز يدعم السنغال 
وميزة هجومية فى الجزائر

معركة خبرات بين الكاميرون وغانا.. ولعنة 
الدور األول تطارد بنين وغينيا بيساو

ــأس األمــم  ــام قليلة تفصلنا عــن انــطــاق كـ ــ أي
اإلفريقية 2019 والمقرر إقامتها فى مصر بالفترة 

بين 21 يونيو إلى 19 يوليو.
ــا مــن المنتخب  وتــضــم الــمــجــمــوعــة الــثــالــثــة ك

السنغالى، والجزائرى، وكينيا وتنزانيا.
المنتخب السنغالى بقيادة مدربه أليو سيسيه 
يبحث عن التتويج باللقب من األراضــى المصرية، 
ــى المستوى الفنى نجد  ــورق وبالنظر إل وعــلــى الـ
أن المنتخب السنغالى هو األقــوى فى المجموعة 
نظرا لما يمتلكه من عناصر مميزة لديها سرعات 
وقادرة على صنع الفارق وعلى رأسهم ساديو مانى 

المحترف بصفوف ليفربول اإلنجليزى.
ودائما ما يلجأ سيسيه الستغال انشغال مدافعى 
المنافس بمراقبة ساديو مانى، ليقوم بفتح مساحات 
ــذى يتميز  ــ ــام مــوســى ســو الــمــهــاجــم الــثــانــى وال أمـ

بسرعاته وقدرته على التهديف.
خط وســط المنتخب السنغالى قوته تكمن فى 
وجود بابى أليون ندياى، الذى صنع 7 أهداف دولية 
وسجل هدفين، كما أنه يعد أكثر العبى المنتخب 
السنغالى استخاصا للكرة ما يوضح مدى تأثيره 

الدفاعى فى أداء أسود التيرانجا.
يمتلك المنتخب السنغالى فى خط دفاعه العبا 
مخضرما وهــو كــالــيــدو كوليبالى مــدافــع نابولى 
اإليطالى الــذى يتميز بطول قامته وكذلك قدرته 
على الــدفــاع بشكل ممتاز، وفضا عــن إمكانياته 
الدفاعية، كوليبالى يعد حا هجوميا رائعا للمنتخب 
السنغالى فى الكرات الثابتة حيث يستغل سيسيه 
طول قامة الاعب ورأسياته المتميزة لهز شباك 
المنافسين، لذلك المنتخب السنغالى يمتلك أكثر 
من العب مميز قادر على صنع الفارق فى أكثر من 
مركز، مما يعكس االنسجام بينهما وقــوة األســود 

لتحقيق اللقب.
المنتخب الجزائرى بقيادة مدربه الوطنى جمال 
بلماضى يلعب بخطة 4-2-3-1، ولــكــن الفريق 

يمتلك العبين رائعين على المستوى الهجومى.
دائــمــا مــا يعتمد بلماضى على الــثــاثــى ريــاض 

محرز المحترف بصفوف مانشستر سيتى، وياسين 
براهيمى العــب بــورتــو، وبــغــداد بونجاح المحترف 

بصفوف السد القطرى، وذلك فى الخط األمامى.
ــى اللعب كصانع ألــعــاب، ويقوم  مــحــرز يميل إل
ــرات الــســحــريــة  ــري ــم ــت ــر الـــكـــرة وإرســـــال ال ــدوي ــت ب
ــذى دائــمــا مــا يتقدم ويــهــز شباك  إلــى بــونــجــاح الـ

المنافسين، بسرعاته وقدرته التهديفية المتميزة.
يــاســيــن بــراهــيــمــى يمتلك مــيــزة مختلفة، وهــى 
التسديد من خارج منطقة الجزاء وكذلك قدرته على 
المراوغات الناجحة لذلك يعتبر المنتخب الجزائرى 
من أخطر المنتخبات المتواجدة فى أمم إفريقيا 

2019 خاصة على المستوى الهجومى.
فى الدفاع يعتمد بلماضى على الاعب عيسى 
ماندى الذى يمتلك إمكانيات متميزة دفاعيا ويتميز 

بقدرته على قطع الكرات بساسة.
منتخب كينيا، يفتقد الخبرات الازمة للبطوالت 
اإلفريقية ولكنه يمتلك مهاجما قويا يدعى ميكاييل 
أولونجا، لديه 8 أهــداف دولــيــة، وقــادر على صنع 
الفارق فى ظل السرعات التى يتميز بها، وقدرته 

على استغال أنصاف الفرص.
منتخب تنزانيا يتميز بــقــدرتــه على استغال 
الــهــجــمــات الــمــرتــدة وغــلــق جميع الــخــطــوط على 
المنافسين، عن طريق االعتماد على دفاع المنطقة 
ومــن ثــم اللعب على الــكــرات الطولية، الستغال 
سرعات مهاجمه توماس أوليموانجو، الــذى سجل 
11 هدفا دوليا مما يعكس الخبرات الكبيرة التى 

يتمتع بها.
وبالنظر إلــى فــرق المجموعة نجد أن المنتخب 
السنغالى هو الفريق األكثر تكاما بين األربعة من 
حيث انسجام خطوطه وتوافر العبين متميزين فى 
كل مركز، وبالطبع المنتخب الجزائرى من أقوى 
الفرق على المستوى الهجومى، وبالنسبة لتنزانيا 
وكينيا، فيأمان فى الدفاع بشكل جيد واستغال 
الهجمات المرتدة خال المباريات التى ستقام بأمم 

أفريقيا أما فى تخطى دور المجموعات.

ستكون المجموعة السادسة فى بطولة أمم 
أفريقيا مسرًحا لمنافسة شرسة، كونها تضم 
اثنين مــن أكــبــر الــقــوى الــكــرويــة على مستوى 
القارة السمراء وهما منتخبا الكاميرون وغانا، 
وإلــى جــوارهــمــا يتواجد منتخبا بنين وغينيا 

بيساو.
ــا يــبــدو منتخبا الــكــامــيــرون وغــانــا  ــظــرًي ون
األوفــر حًظا للظفر ببطاقتى التأهل عن هذه 
المجموعة، بحكم ما يتملكه كل فريق منهما 
من خبرات كبيرة والعبين مميزين على مستوى 

كافة الخطوط.
ويخوض منتخب الكاميرون غمار النسخة 
القادمة من البطولة متسلًحا بتاريخه الطويل 
وخبراته المتراكمة فى البطوالت األفريقية، 
لكنها با شك ستواجه مهمة صعبة فى سبيل 

الحفاظ على لقب البطولة الذى تحمله.
وسبق لمنتخب الكاميرون التتويج بلقب كأس 
ــوام  1984 و 1988  أمــم أفريقيا 5 مــرات أعـ
و2000 و2002 وأخيًرا فى 2017 على حساب 
منتخب مصر، كما حلت األسود الكاميرونية فى 

وصافة البطولة مرتين عامى 1986 و2008.
أمــا المنتخب الغانى فهو ال يقل كثيًرا عن 
نظيره الكاميرونى إذ يعد من أكثر المشاركين 

فى بطوالت أمم أفريقيا، برصيد 21 مشاركة.
ــفــوز بلقب أمــم  وســبــق للمنتخب الــغــانــى ال

أفريقيا 4 مــرات، كما حل فى مركز الوصافة 
5 مرات.

أما منتخب بنين فرغم عدم تكافؤ حظوظه 
مع كبيرى المجموعة الكاميرون وغانا، إال أنه 
يضع نصب عينيه التأهل إلى الدور الثانى من 
البطولة ولو حتى من بوابة أفضل 4 منتخبات 

ستحل فى المركز الثالث بدور المجموعات.
ولــم يسبق لمنتخب بنين الظهور كثيًرا فى 
بطوالت أمم أفريقيا، إذ يقتصر تاريخه فيها 
ــوام 2004  على 3 مــشــاركــات سابقة فقط أعـ
و2008 و2010، وفى هذه المشاركات الثاثة 
ودع المنتخب البنينى النهائيات القارية من 
ــدور األول، وهـــى الــقــاعــدة الــتــى سيحاول  ــ ال
كسرها هذه المرة مستفيًدا من رفع عدد الفرق 

المشاركة فى البطولة.
وفى المقابل سيحاول منتخب غينيا بيساو 
االستفادة من الطفرة الكروية التى يعيشها، 
بعدما نجح فى بلوغ نهائيات أمم أفريقيا للمرة 
الثانية على التوالى بعد ظهوره األول فى نسخة 

عام 2017 بالجابون.
وسيكون منتخب غينيا بيساو طامًعا هذه 
الــمــرة فــى تسجيل تــاريــخ جديد لــه مــن خال 
تخطى عقبة الدور األول للبطولة، والذى توقف 
عنده مشواره فى النسخة الماضية للنهائيات 

القارية.

ربما يرى كثيرون أن المجموعة الثانية ببطولة أمم أفريقيا 
تعد إحدى المجموعات السهلة، كونها تضم فرقا متفاوتة فى 
المستوى، لكن فى كرة القدم تظل كل االحتماالت والمفاجآت 

مطروحة.
ويــبــرز على رأس تلك المجموعة المنتخب النيجيرى 
صاحب الــتــاريــخ الــكــروى الكبير، ويــجــاوره فــى المجموعة 

منتخبات أقل منه مثل غينيا، ومدغشقر وبوروندى.
وال شــك أن المنتخب النيجيرى يعد أقـــوى المرشحين 
لتخطى دور المجموعات كمتصدر، إذ يعتمد مدربه على 

خطة 4-4-2 التى أثبتت نجاحها فى التصفيات.
المدرب الفرنسى جيرنوت روهر المدير الفنى للمنتخب 
النيجيرى من أصحاب المدارس الهجومية، المعتمدة على 
الهجوم الكاسح والسيطرة على مجريات اللقاء باالستحواذ 

التام على الكرة.
خــال مــواجــهــة مصر ونيجيريا الــوديــة، والــتــى فــاز بها 
المنتخب النيجيرى بــهــدف دون رد، ظهر أبــنــاء الــمــدرب 

جيرنوت روهــر بقوة هجومية كاسحة، إذ يعتمد دائما على 
رباعى فى خط األمـــام، يدفع بفيكتور موسيس المحترف 
بحرس الــحــدود كــرأس حــربــة، ومــن خلفه نوانكو وإيغالو، 

وسوكيس وأليكس أيوبى.
خــط وســط المنتخب النيجيرى يعد مــصــدر قــوة كبيرة 
ــذى يدفع  للنسور وقــد يساهم فــى تفوق أبــنــاء جيرنوت، ال
بالثنائى جويل أوبــى وأحمد موسى كصانع ألعاب متأخر، 

ويستغل سرعاته.
أحمد موسى العــب النصر السعودى يعتبر مصدر قوة 
المنتخب النيجيرى خاصة على المستوى الهجومى حيث 
يعتمد عليه جيرنوت كاعب يتحرك فى كل أرجاء الملعب، ما 
يسهل عليه الكثير األمر الذى يظهر جليا فى اإلحصائيات، إذ 

سجل موسى 7 أهداف آخر 20 لقاء مع النسور.
منتخب غينيا يلقب دائما باألسود المفترسة نظرا لقوتهم 
البدنية والتى قد تميزهم عن باقى فرق المجموعة، خاصة 

مع االلتحامات التى أصبحت عنصرا أساسيا فى كرة القدم.
مــيــزة أخـــرى تميز المنتخب الغينى فــنــيــا، وتــكــمــن فى 
الهجمات المرتدة، وذلــك اعتمادا على سرعات المهاجم 

المخضرم سايدوبا سوماه.
منتخب بــورونــدى يعتبر أضعف فــرق المجموعة، ويلعب 

دائما بالطرق الدفاعية، ولكنه يستخدم الكرة اإلفريقية 
التى تعتمد على الكرات الطولية، دون النظر إلى التمريرات 
القصيرة، وبالرغم مــن ذلــك فــإن الفريق سجل 5 أهــداف 
من 10 بتصفيات أمم إفريقيا عن طريق الهجمات المرتدة، 

والخمسة اآلخرين جاءوا عن طريق الركات الثابتة.
منتخب مدغشقر ليس لديه خبرات إفريقية السيما وأنه 
يشارك فى كــأس األمــم ألول مــرة فى تاريخه ولكنه يمتلك 

عناصر قادرة على صنع الفارق.
مدربهم المخضرم فرانك راجاوناريسامبا يعتمد على 
ــو مــيــرادجــى،  ــاري ــول، وم األطــــراف، المتمثلة فــى يــواهــن بـ
والذين يتقنون فن العرضيات التى دائما ما تصيب دفاعات 

المنافسين بالخطورة.
وبالنسبة للخط األمامى فــإن الفريق يعتمد على باولين 
فوافى الذى يرتكز كصانع ألعاب، ويعتبر مصدر قوة الفريق 
هجوميا، وفى األمام المهاجم المخضرم فومبوال الذى سجل 
4 أهــداف دولية مع الفريق..  بالنظر إلــى فــرق المجموعة 
الثانية نجد أن المنتخب النيجيرى من أقــوى المرشحين 
لتخطى دور المجموعات كمتصدر، وكذلك منتخب غينيا 
وذكــاء المنتخب البوروندى ولعبه على التفاصيل الصغيرة، 

التى نجحت فى أن تؤهله إلى منافسات أمم إفريقيا 2019.

مجموعة »الموت«.. وناميبيا »الفريسة الوحيدة«

تونس تتحدى النحس ومالى تتسلح بتاريخها

أسفرت قرعة بطولة كأس األمــم األفريقية، على أن يكون 
المجموعة الــرابــعــة تضم منتخبات المغرب وكـــوت ديــفــوار 
وجنوب أفريقيا وناميبيا، حيث أطلق عليها مجموعة  »الموت«، 

خصوًصا فى ظل قوتها.
وبالنظر إلى منتخب المغرب، يعتبر من أقــوى المنتخبات 
المشاركة فى البطولة، ســواء على مستوى الاعبين أو على 

مستوى القيادة الفنية الذى يقوده المغربى هيرفى رينارد.
ويبحث منتخب المغرب عن تحيقيق البطولة فى النسخة 
الحالية، باعتباره ضمن المرشحين بقوة لحصد اللقب فى 
النسخة الحالية التى تحتضنها مصر فى الفترة من 21 يونيو 

وحتى 19 من شهر يوليو المقبل.
ويــســعــى منتخب الــمــغــرب حــصــد لقبه الــثــانــى فــى تــاريــخ 
مشاركاته بمسابقة كأس االمم االفريقية، بعدما سبق وأن توج 

باللقب فى مناسبة وحيدة عام 1976.
وصل منتخب المغرب إلى نهائى بطولة كأس األمم األفريقية 
فى مناسبتين األولى عام 1976 عندما توج باللقب والثانية فى 

نسخة 2004 عندما خسر أمام تونس.
أما فيما يخص منتخب كوت ديفوار، يملك عدًدا من النجوم 

المحترفين فى الدوريات األوروبية، والذين يبحثون عن ترك 
بصمة لهم فى كان 2019 تضاف إلى سجاتهم الكروية.

تبلغ القيمة التسويقية لاعبى منتخب األفيال 319.8 مليون 
يــورو ويتصدر نيكوالس بيبى مهاجم ليل القائمة بـــ65 مليون 
ــورو، ويأتى بعده ويلفريد زاهــا جناح كريستال بــاالس بـ35  ي
مليون يــورو، ثم فرانك كيسى العب وسط ميان بـــ33 مليون 

يورو.
يعد بايلى من أشهر مدافعى القارة السمراء، حيث يلعب 
فى نــادى مانشستر يونايتد اإلنجليزى، ويعد من ركائز دفاع 

المنتخب اإليفوارى.
بايلى كــان من نجوم منتخب كــوت ديفوار الــذى تــوج بكأس 
األمم األفريقية 2015، حيث شارك فى جميع مباريات منتخب 

باده، ويطمح فى تكرار اإلنجاز على أرض الفراعنة.
وفيما يخص الــخــط الهجومى، يعد مــن أقـــوى الخطوط 
الهجومية المشاركة فى بطولة كأس األمم األفريقية، حيث تم 

تصنيفه ثالًثا.
أما منتخب جنوب أفريقيا، يقود ستيوارت باكستر هو ابن 
بيل باكستر العب اسكتلندى لولفرهامبتون وأستون فيا ونشأ 

فى إنجلترا، ليتم وصفه أحيانا برجل إنجليزى أو أسكتلندى 
لُيدلى بهذا التصريح الذى يكشف فيه هويته.

وأصبح  باكستر ثانى مدير فنى أجنبى يقود المنتخب مرتين 
بعد البرازيلى كارلوس ألبرتو بيريرا، عقب عودته ليحقق الفوز 
فى 6 مباريات فقط من أصل 16 فى الوالية الثانية منذ بداية 

مرحلة التصفيات.
ويــأتــى منتخب نامبيا الفريسة الــوحــيــدة فــى المجموعة 
الحالى، باعتباره األضعف سواء على المستوى الفنى أو اللياقة 
البدنية، حــال مقارنته بقوة المنتخبات المتواجدة معه فى 

البطولة.
يسجل منتخب ناميبيا حضوره الثالث فى تاريخ أمم أفريقيا 
2019 على أرض مصر، بعد مشاركتين سابقتين فى 1998 
ببوركينا فاسو و2008 فى غانا، وودع فى كاهما من الدور 

األول من دون تحقيق أى فوٍز.
وبــدون أى خبرة قاريٍة أو العبين محترفين على المستوى 
األوروبى يخوض المنتخب الناميبى غمار الكان، وتبدو مهمته 
صعبةً حتى فى زحزحة أٍي من المنتخبات الثاثة للمركز 

الرابع، والوصول لمركز ثالث قد يؤهله للدور الثانى.

ستكون المجموعة الخامسة ببطولة أمم أفريقيا مسرًحا 
لمواجهات قوية، بحكم أنها تضم أكثر من فريق مميز تتقارب 

مستويات بعضهم بشكل كبير.
ويتواجد على رأس المجموعة الخامسة المنتخب التونسى 

ويضم إلى جواره كًا من منتخبات مالى وموريتانيا وأنجوال.
وستشهد النسخة المنتظرة من بطولة أمم أفريقيا الظهور 
رقم 19 لمنتخب تونس فى النهائيات القارية، ويأمل »نسور 
قرطاج« فى أن تكون نسخة 2019 بوابتهم لكسر عقدتهم مع 

الدور ربع النهائى للبطولة.
وفشل المنتخب التونسى فى تجاوز الدور ربع النهائى منذ 
نسخة 2004، حيث ودع المسابقة القارية من الــدور األول 

مرتين و4 مرات من الدور ربع النهائى.
ووصل منتخب تونس إلى المباراة النهائية فى بطولة كأس 
األمم األفريقية ثاث مرات على مدار تاريخه نجح فى الفوز 

بمباراة واحدة فقط عام 2004.
وحل منتخب تونس فى مركز الوصافة »مرتين« األولى عام 
1965 حينما خسر فى النهائى أمام غانا بنتيجة 2 – 3، قبل 

أن يخسر أمام جنوب افريقيا بهدفين دون مقابل فى نسخة 
1996، قبل أن يفوز على المغرب فى نسخة 2004.

ويفتتح منتخب تــونــس مــشــواره فــى بــطــولــة كـــأس االمــم 
االفريقية بمواجهة أنجوال يوم 24 يونيو الجارى، قبل أن يواجه 

مالى وموريتانيا على الترتيب.
أما المنتخب المالى فيستعد لتسجيل ظهوره العاشر فى 
النهائيات الــقــاريــة، وخــال مشاركاته التسعة الماضية لم 
يتمكن المنتخب المالى من التتويج باللقب وكان أكبر انجاز 
حققه هــو وصــولــه للمباراة النهائية وحصوله على المركز 
الثانى بعدما خسر أمام الكونغو فى المباراة النهائية للنسخة 

التى أقيمت بالكاميرون عام 1972.
كما حصد منتخب النسور المركز الثالث فى بطولة األمم 
األفريقية مرتين من قبل، والمركز الرابع ثاث مرات، وغاب 
عن المشاركة فى البطولة لسنوات طويلة وصلت إلى 22 عاًما، 
حيث إنه لم يصل لنهائيات أمم أفريقيا من بعد نسخة 1972 

وحتى عاد للمشاركة فى نسخة 1994.
ستشهد أمم أفريقيا 2019 عــودة منتخب أنجوال للظهور 

ــوات، ويتسلح  على الــســاحــة الــقــاريــة بعد غــيــاب دام 6 ســن
المنتخب األنجولى بخبرة مشاركته فى 7 نسخ سابقة من 
بطولة أمــم أفريقيا، وكــان أفضل إنجازاته وصوله إلــى ربع 
النهائى فى كأس األمم األفريقية لكرة القدم 2008 فى غانا 
وكذلك وصوله إلى ربع النهائى فى كأس األمم األفريقية لكرة 
القدم 2010 فى أنجوال وهى المرة الوحيدة التى استضافت 

فيها البطولة.
وقــد يــكــون منتخب أنــجــوال أحــد المنافسين المحتملين 
لمنتخب مصر فى النسخة المنتظرة لبطولة أمــم أفريقيا، 
ـــ16 كأحد أفضل  وإذا تأهل المنتخب األنجولى إلــى دور ال
المنتخبات أصحاب المركز الثالث فى المجموعات سيكون 
ــى والتى تضم  فى انتظار مواجهة متصدر المجموعة األول

مصر وأوغندا والكونغو الديمقراطية وزيمبابوى.
أمــا رابــع منتخبات المجموعة الخامسة وهــو المنتخب 
الــمــوريــتــانــى فيسعى لتسطير صفحة جــديــدة فــى تاريخه 
ــى فى النهائيات القارية  الــكــروى، وهــو يتحسس خطاه األول

والتى سيسجل ظهوره األول فيها من بوابة »كان 2019«.

المجموعة الثانية 

المجموعة الرابعة

المجموعة الخامسة

المجموعة الثالثة

المجموعة السادسة

 سارة عبدالباقى
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أبوتريكة وميسى يطاردان 
صالح فى كأس األمم

ال يختلف أحد على أن محمد صالح نجم منتخب 
ــة احــتــرافــه  مــصــر حــقــق نــجــاحــات كــبــيــرة فــى رحــل
األوروبــيــة، خاصة خــالل الموسمين األخــيــريــن مع 
فريق ليفربول اإلنجليزي؛ إال أن ذلك لم يمنع صالح 
من التمسك بــأى فرصة ممكنة للتألق مع منتخب 

الفراعنة.
ويحلم صــالح - الــذى تــوج مسيرته مع الليفر فى 
الموسمين الماضين بإنجازات مثيرة وأرقام قياسية 
عديدة - بأن يقود الفراعنة إلى لقب فى البطوالت 

الكبيرة.
والحقيقة أن صالح لم يتأخر أبــدا فى تلبية نداء 
الواجب الوطنى والمشاركة مع منتخب الفراعنة فى 

أى مباراة أو بطولة كبيرة، بل كان حريصا على بذل 
كل ما بوسعه مع الفريق، مثلما يلعب بروح قتالية مع 

األندية التى نشط فى صفوفها.
واآلن، يحلم صالح -الملقب »بالفيرارى«- بأن يتوج 
مسيرته مبكرا مع الفراعنة بلقب قــارى من خالل 

كأس األمم األفريقية المقررة فى مصر هذا الشهر.
ويــرفــض صــالح االكتفاء بما حققه على مستوى 
األندية، ويدرك مدى أهمية تحقيق لقب مع منتخب 
بالده، مستدعيا فى هذا األزمة التى يعيشها النجم 
األرجنتينى ليونيل ميسى بعدم تتويجه مع منتخب 
ــأى لقب كبير حتى اآلن، رغــم تتويجه مع  بـــالده ب

برشلونة بالعديد من األلقاب.
وفى المقابل، يتطلع محمد صالح الرتــداء عباءة 
ــذى نــال لقبى  النجم المعتزل محمد أبــو تريكة، ال
»أمير القلوب« و«الماجيكو« بعدما سحر الجماهير 

وأدخـــل الــســعــادة على الــقــلــوب بمشاركته الفعالة 
فى فوز الفريق بلقبى كأس األمــم األفريقية 2006 

و2008.
ويخوض صــالح البطولة األفريقية للمرة الثانية 
فقط مع الفراعنة، بعدما عاد الفريق للنهائيات عبر 
النسخة الماضية عام 2017 بالجابون بعد غياب عن 

ثالث نسخ متتالية فى 2012 و2013 و2015.
وأسهم صــالح بقدر كبير فى بلوغ الفريق نهائى 
نسخة 2017 ووصوله لنهائيات كأس العالم 2018 
بروسيا، لكنه ما زال بحاجة إلى لقب كبير مع الفريق، 
وهــو مــا يستطيع تحقيقه فــى كــأس أفريقيا 2019 

بمصر.
وإذا فاز صالح بهذا اللقب، سيكون بهذا تفوق على 
ميسى فى هذه الجزئية، حيث جمع بين النجاح على 

مستوى األندية والتتويج باأللقاب مع المنتخب.

كتيبة السنغال تتصدر التخوف يحاصر المغاربة والجزائريين
بورصة النجوم التحكيم األفريقى 

فى قفص االتهام

رئيس غانا يصعب مهمة 
أسامواه فى كأس األمم

شقيقان فى مهمة وطنية باإلسماعيلية
ستكون مباريات المنتخب الغانى 
فــى بــطــولــة أمـــم أفــريــقــيــا مسرًحا 
لحدث مميز قــد تشهده النسخة 
المنتظرة من النهائيات القارية، 
وهو مشاركة شقيقين مع منتخب 

بالدهما فى مباراة واحدة.
وسيشارك المنتخب الغانى 
فــى نهائيات أمــم أفريقيا من 
بـــوابـــة الــمــجــمــوعــة الــســادســة 
والتى تضم إلــى جــواره منتخبات 
الــكــامــيــرون وبنين وغينيا بيساو، 
وستقام مواجهات هــذه المجموعة على 

ملعب إستاد اإلسماعيلية.
وتضم القائمة النهائية لمنتخب »النجوم 
السوداء« التى أعلنها المدرب كويسى أبياه 
الشقيقين جوردان آيو وأندريه آيو، واللذين 
يلعبان فــى خطى الهجوم والــوســط على 

الترتيب.
ــوردان فى  ويكبر أنــدريــه آيــو شقيقه جـ
العمر بنحو عامين، إذ يبلغ األول حالًيا 29 

عاًما بينما يبلغ الثانى 27 عاًما.
أندريه آيو الذى يلعب فى مركز الجناح 
األيــســر وانتهت مــؤخــًرا فترة إعــارتــه من 
نــادى سوانزى سيتى اإلنجليزى إلى نادى 

فنربخشة التركى.
ويــمــتــلــك أنـــدريـــه فـــى ســجــلــه الــكــثــيــر 
ــى،  ــ مــن الــتــجــارب على المستوى األوروب
ــوان العديد من األندية  حيث دافــع عن أل
الفرنسية مثل مارسيليا ولـــوريـــان، كما 
لعب فى إنجلترا لصالح ناديى وست هام 

وسوانزى.
أما عن سجله الدولى فقد شارك أندريه 
ــو فــى 80 مــبــاراة مــع المنتخب الغانى  آي
تمكن خاللهم من هز شباك المنافسين 

14 مرة، إلى جانب صناعته لـ 7 أهداف، 
كما سبق وتــوج بجائزة هــداف بطولة أمم 
أفــريــقــيــا فــى نسختها الــتــى أقــيــمــت عــام 
2015، كما توج بكأس أمم أفريقيا للشباب 
تحت 20 سنة مع منتخب بالده عام 2009.

وبالنسبة لشقيقه األصغر جــوردان آيو 
فهو مقيد على ذمة نادى كريستال باالس 
اإلنجليزى، لكنه قضى النصف الثانى من 
الــمــوســم الــمــاضــى مــعــارًا لصفوف فريق 

سوانزى سيتى.
وخاض جــوردان أكثر من تجربة احترافية 
ــة مــارســيــلــيــا وســوشــو  ــدي ــع أن ــى فــرنــســا م ف
ــان، كــمــا لــعــب فــى إنــجــلــتــرا لــكــل من  ــوريـ ولـ
كريستال بـــاالس وأســتــون فيال وســوانــزى، 
وبالنسبة لسجله الدولى فقد شارك جوردان 
آيــو فــى 52 مــبــاراة مــع منتخب غــانــا، تمكن 
خاللهم مــن إحـــراز 13 هــدف وصــنــاعــة 5 
ــزال سجل الالعب  آخــريــن، وحتى اآلن ال ي

ــازات فــرديــة  ــجـ خــلــًيــا مــن أى ألــقــاب أو إنـ
بقميص منتخب »النجوم السوداء«.

وســـيـــحـــاول كـــال الــشــقــيــقــيــن جــــوردان 
وأنــدريــه آيــو تقديم أفضل ما لديهما فى 
مــشــوار منتخب بالدهما بــأمــم أفريقيا، 
والتى تأمل النجوم الغانية فى العودة من 
خاللها لمنصات التتويج القارية بعد غياب 
طويل وبالتحديد منذ تتويجهم بلقب األمم 

األفريقية عام 1982.

مايسترو الزمالك ينتظر 
إشارة جيريس

شهدت األيــام السابقة لبطولة كأس األمــم األفريقية لكرة القدم 
واقعة فريدة من نوعها، بعدما اعترض أحد أندية الــدورى الممتاز 
المصرى بخطاب رسمى على اختيار حكم فى البطولة، فى وقت 
تشهد مواقع التواصل االجتماعى هجوما كبيرا على هذا الحكم، كما 

انتقدت اختيار الجامبى بكارى جاساما حكم »فضيحة« رادس.
وتــقــدم نـــادى »نــجــوم المستقبل« بشكوى رسمية إلــى االتــحــاد 
األفريقى لكرة القدم )كاف( ونظيره المصرى معترضا على اختيار 
الحكم الدولى المصرى إبراهيم نورالدين ضمن حكام البطولة 
القارية، مدعما الشكوى بمقاطع فيديو ألبــرز أخطاء الحكم 

الذى تعرض لإليقاف مرتين هذا الموسم بسبب أخطائه.
كما تعرض نــور الدين لهجوم آخــر عبر مواقع التواصل 
االجتماعى التى انتقد روادها اختياره البطولة القارية رغم 

أدائه السيئ وأخطائه المتكررة فى الدورى المصرى، خاصة 
أنــه لم يكن ضمن المرشحين للبطولة وجــاء بديال لزميله 
بالقائمة الدولى محمود البنا الذى يدير أقوى المباريات فى 

الدورى المصرى ويحظى بإشادة الجميع.
كما شن رواد مواقع التواصل االجتماعى هجوما ضاريا على 
الجامبى بكارى جاساما حكم إيــاب دورى أبطال أفريقيا بين 
الترجى التونسى والــوداد البيضاوى المغربى الذى توقع الجميع 
إيقافه أســوة بحكم مباراة الذهاب المصرى جهاد جريشة )تم إيقافه ستة 

أشهر لسوء أدائه(، لكنه لم يوقف وتم اختياره ضمن حكام الكان أيضا.
كما اخــتــار الــكــاف حكم تقنية الفيديو الـــذى شـــارك جريشة األخــطــاء 
التحكيمية فى ذهــاب نهائى أفريقيا اإلثيوبى بامالك تيسيما ضمن حكام 

البطولة رغم أنه كان يستحق اإليقاف مثل جريشة.
ويعانى التحكيم األفريقى أزمة كبيرة منذ فضيحة ملعب رادس التى أدت 
التخاذ الكاف قرارا تاريخيا بإعادة مباراة الترجى والوداد على ملعب محايد، 
حيث أشارت تقارير صحفية إلى استقدام طاقم تحكيم أوروبى إلدارة المباراة، 

مما يعد صفعة قوية للتحكيم بالقارة السمراء.
أحداث لقاء إياب نهائى دورى أبطال أفريقيا دفعت وزير الرياضة المغربى 
رشيد الطالبى العلمى للتحذير من تكرار أخطاء التحكيم خــالل مشاركة 

منتخب بالده فى كأس أمم أفريقيا.
المخاوف من المستوى التحكيمى لم تكن قاصرة على المغاربة فقط بل 
امتدت إلى جيرانهم الجزائريين، حيث أعرب خير الدين زطشى رئيس االتحاد 
الجزائرى لكرة القدم عن أمله فى أن يكون التحكيم األفريقى خالل بطولة أمم 
أفريقيا مماثال لمستوى التحكيم خالل نهائيات كأس العالم وكأس أمم أوروبا، 
متمنيا أن تكون األخطاء قليلة وبعيدة عن مشاهد إياب نهائى دورى األبطال 

بين الترجى التونسى والوداد المغربى. 

مع قــرب انطالق منافسات بطولة أمــم أفريقيا تتزايد 
الضغوط على كل المنتخبات التى تستعد للمشاركة فى 
البطولة وكذلك على نجوم تلك المنتخبات، لكن يبقى 
للمهاجم الغانى أسامواه جيان وضع خاص بعد انضمامه 

بطريقة درامية لصفوف منتخب بالده فى كأس األمم.
وسيخوض المخضرم أســامــواه جيان وهــو واقــع تحت 

ضغوط مضاعفة، بعدما جاء انضمامه بتوجيهات غير مباشرة  من 
رئيس بالده، وهو ما سيجعل الالعب فى رهان صعب إلثبات أحقيته 

بالتواجد مع منتخب النجوم السوداء فى النهائيات القارية.
وكــان أســامــواه جيان قد استجاب طلب من رئيس غانا وقرر 
التراجع عن االعتزال والعودة إلى منتخب بالده، وذلك بعدما كان 

قد أعلن اعتزال اللعب دوليا قبلها بأيام.
قرار جيان باعتزال اللعب الدولى جاء بسبب عدم رضاه عن 
حرمانه من شارة قيادة المنتخب، رغم أنه لم يلعب مع غانا منذ 

سبتمبر 2017 بسبب اإلصابة.
لكن الالعب عاد وأعرب فيه عن بالغ تأثره بعد أن طلب منه 
الرئيس نانا أكوفو - أدو أن يشارك فى البطولة التى ستقام فى 

مصر فى الفترة من 21 يونيو الجارى إلى 19 يوليو المقبل.
وعقب جيان البالغ 33 عاما على تلك الخطوة مؤكًدا أنه 
وافق على الطلب الرئاسى »بروح طيبة«، وقال »سأكون متاحا 
أمــام المدرب كويسى أبياه، ومــا زلــت ملتزما بخدمة بالدى 

وشعب غانا«.
وأكــد يوجين أرهــيــن المتحدث باسم الحكومة بيان تدخل 

الرئيس، وقال »من أجل المصلحة الوطنية حثه الرئيس على التراجع 
عن قــرار االعتزال من أجل منتخب غانا، وأن يكون متاحا ضمن 

تشكيلة المدرب كويسى أبياه«.
وسجل جيان 51 هدفا فى 106 مباريات دولية، وهو رقم 

قياسى فى غانا، وهز الشباك فى ست بطوالت متتالية 
لكأس أمم أفريقيا وثالث بطوالت لكأس العالم بين 

2006 و2014.
وجيان أكثر العب أفريقى سجل أهدافا فى كأس 

العالم برصيد ستة أهداف.

يترقب عشاق الساحرة المستديرة منافسات بطولة أمم أفريقيا التى تقام فى 
مصر خالل الفترة من 21 يونيو الجارى وحتى 19 يوليو المقبل، والتى يتنافس 

فيها 24 منتخًبا فى سابقة هى األولى بتاريخ البطولة.
ومــن المنتظر أن تشهد البطولة ظهور كوكبة من النجوم األفــارقــة أصحاب 
األسماء الالمعة سواء على مستوى القارة السمراء، أو فى المالعب األوروبية 

والتى تعج بالكثير من نجوم الكرة األفارقة.
وبحسب موقع »ترانسفير ماركت« المتخصص فى القيم السوقية لالعبى كرة 
القدم، يبلغ إجمالى القيم السوقية لالعبى المنتخبات 24 المشاركة فى المسابقة 

القارية 2.3 مليار يورو، مما يجعلها األغلى فى تاريخ البطولة.
ويتربع منتخب السنغال - الذى يبحث عن لقبه األول فى المسابقة - 
على صدارة قائمة المنتخبات األكثر قيمة فى البطولة، حيث تبلغ 
قيمته السوقية 351.27 مليون يورو، ويرجع الفضل فى ذلك إلى 
امتالك »أسود التيرنجا« عددا من النجوم المحترفين فى أوروبا، 

مثل ساديو مانى جناح ليفربول وخاليدو كوليبالى مدافع نابولى.
ويــأتــى منتخب كــوت ديــفــوار - الفائز باللقب عــامــى 1992 
و2015 - فى المركز الثانى بالقائمة، حيث تبلغ قيمة العبيه 

السوقية 327.32 مليون يورو.
فى حين يحل منتخب مصر - صاحب الرقم القياسى 
فــى عــدد مــرات الــفــوز بالبطولة بسبعة ألــقــاب - فى 
المركز الثالث بقيمة 202.28 مليون يورو، متفوقا على 
المنتخب المغربى الفائز باللقب عام 1976، صاحب 
المركز الرابع فى القائمة بقيمة بلغت 187.86 

مليون يورو.
ويــرجــع ارتـــفـــاع الــقــيــمــة الــســوقــيــة لمنتخب 
الفراعنة لتواجد نجمه محمد صــالح هــداف 
ليفربول ضمن قائمة الــفــريــق المشاركة فى 
البطولة، إذ يحتل »الملك الــمــصــرى« المركز 
الرابع فى قائمة أعلى الالعبين قيمة فى العالم، 

بـ150 مليون يورو.
ويتصدر صــالح، الفائز بجائزة أفضل العــب أفريقى فى 
العامين الماضين، قائمة أكثر العبى البطولة من حيث القيمة 
السوقية، حيث يتفوق بفارق كبير على أقرب مالحقيه ساديو 
مانى، الــذى وصلت قيمته السوقية إلى 85 مليون يــورو، فى 
حين جاء خاليدو كوليبالى فى المركز الثالث بسبعين مليون 
يورو، وحل الغينى نابى كيتا العب ليفربول رابعا بـ65 مليون 

يورو.
وتــتــفــوق قيمة صـــالح الــســوقــيــة عــلــى قــيــم الــعــديــد من 
المنتخبات الكبرى التى سبق لها الفوز بالبطولة 
مــثــل منتخب الــكــونــغــو الــديــمــقــراطــيــة، بطل 
المسابقة عامى 1968 و1974، الــذى تبلغ 
قيمته 92.85 مليون يــورو، ومنتخب جنوب 

أفريقيا، الفائز باللقب عام 1996.

يترقب فرجانى ساسى نجم خط وســط منتخب تونس ونــادى 
الزمالك إشارة الفرنسى آالن جيريس المدير الفنى لمنتخب نسور 

قرطاج للمشاركة فى أول مباريات الفريق ببطولة أمم أفريقيا.
ويتواجد المنتخب التونسى على رأس المجموعة الخامسة 
والتى تضم إلى جــواره منتخبات مالى وموريتانيا وأنجوال، ومن 
المقرر أن يقص نسور قــرطــاج مشوارهم فــى النهائيات القارية 
بــمــواجــهــة أنــجــوال يـــوم 24 يــونــيــوالــجــارى عــلــى ملعب اســتــاد 

السويس.
وكان المدرب آالن جيريس قد منح فرجانى ساسى فرصة 
الظهور خــالل المباراة الــوديــة التى خاضها نسور قرطاج 
مؤخًرا أمام منتخب كرواتيا، حيث دفع المدرب الفرنسى 
بالعب الزمالك بــديــاًل لعدة دقــائــق فــى شــوط المباراة 

الثانى، ليسجل الالعب بذلك أول ظهور له منذ إصابته.
وغاب مايسترو خط وسط الزمالك فرجانى ساسى 

عن المالعب خالل الفترة الماضية بعد تعرضه 
إلصــابــة قوية فــى الــســاق، اضطر على إثرها 

للخضوع لعملية جراحية أعقبها برنامج 
تأهيلى مكثف للحاق بمشوار منتخب 

بالده فى أمم أفريقيا.
ومؤخًرا خرج سهيل الشملى طبيب 

المنتخب التونسى متحدُثا عــن آخر 
تطورات حالة فرجانى ساسى، حيث أكد 

جــاهــزيــة العـــب وســـط الــزمــالــك مــن الناحية 
الطبية للمشاركة فى كأس األمم األفريقية 2019.

وفى تصريحات إعالمية قال طبيب منتخب تونس »فرجانى 
ساسى أنهى فترة التأهيل والعالج الخاصة به، وأصبح جاهزا 

للمشاركة فى المباريات من الناحية الطبية«.
وواصل »ساسى شارك بشكل طبيعى فى التدريبات مع زمالئه 
بالمنتخب، يتم تجهيزه من الناحية البدنية والفنية للمباريات، 
وقرار إشراكه فى المباريات سوف يعود للجهاز الفنى للمنتخب بكل 

تأكيد«.
وشدد »لكن من الجانب الطبى، فرجانى ساسى سليم وأصبح الئقا 

للمباريات«.
وأضــاف »ال يوجد أى مشاكل تتعلق بالعبى المنتخب التونسى، 
ال يوجد إصابات، جميع الالعبين فى حالة جيدة، يتم التحضير 
للبطولة جيدا، هناك العبين شاركوا فى عدد كبير من المباريات، 

وهناك من حصل على فترة راحة مؤخرا«.

األربعاء  2019/6/19
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انتخابات 2013 
كانت الضربة 

القاضية ألسطورة 
اإلخوان ومهدت 

إلسقاطهم

انتخابات 2017 
شهدت إقباًل 

ضعيًفا وغابت عنها 
التنافسية وحسمت 

نتائجها بالتزكية

رغم البرنامج الرئاسى ومؤتمرات الشباب وأكاديمية التدريب

أسرار عزوف الشباب عن المشاركة فى الحياة السياسية بعد 30 يونيو

تفاصيل دور الشباب قبل 25 يناير 2011 إلى ما بعد 30 يونيو 2013

يخطأ من يتصور أن الشباب الثورجية 
كانوا عقبة فى طريق وصول نظام الرئيس 
عبد الفتاح السيسى لسدة الحكم، فلوال 
ــاب لــنــظــام حسنى  ــشــب ــؤالء ال ــ إســـقـــاط ه
ــتــوريــث لــجــمــال مــبــارك،  مــبــارك، لــوقــع ال
ولوالهم لما نجحت حركة تمرد فى إسقاط 
ــوان،  حــكــم محمد مــرســى وجــمــاعــة اإلخــ
وبالتالى لوال هذه الجهود الشابة لما وصل 

السيسى للحكم.
وبــالــرغــم مــن ذلـــك ظــلــت قــطــاعــات من 
ــاب خـــاصـــةً الــمــثــقــفــيــن متوجسين  ــشــب ال
وقلقين من حجم مساحة الحريات العامة 
والسياسية إبــان حكم السيسى، وتبلورت 
هــذه المخاوف من خــال التحديات التى 
ــواجــه الــمــشــاركــات الــســيــاســيــة للشباب  ت
فــى عهد نظام 30 يونيو، تلك التحديات 

لخصتها الدراسة فى تقييد األدوات التى 
كــانــت تستخدم للمشاركة المستقلة فى 
أوســاط الشباب، وهو ما أدى إلى استبعاد 
القطاعات الشابة التى شاركت فى ثورة 
25 يناير على اختاف توجهاتهم واألطــر 
المنضمين إليها، سواء كانت أحزاب رسمية 

أو حركات شعبية أو جمعيات أهلية.
ــار الــبــاحــث أحــمــد خــيــر فــى سياق  وأشــ
ــه إلــى أن ثمة تــحــوالت فــى البنية  دراســت
التشريعية، انعكست على تجريم األطــر 
التى عملت من خالها تلك الحركات، حيث 
صــدر حكم قضائى بحل حركة 6 أبريل، 
ومن ثم اختفت باقى الحركات وتوارت عن 
الساحة باقى الكيانات الشبابية األخرى أو 
انحلت من تلقاء نفسها حتى ال تواجه نفس 

المصير.

كما تــم إقـــرار قــانــون التظاهر وقــانــون 
الجمعيات األهلية وقــانــون الــرقــابــة على 
اإلنترنت ووضع الصفحات التى يزيد عدد 
متابعوها على خمسة آالف تحت رقابة 
الدولة، ناهيك عن إمكانية إغاق وحجب 
المواقع اإللكترونية وحظر الصفحات على 

مواقع التواصل االجتماعى.
وتـــطـــرق »خـــيـــر« إلـــى تــحــد آخـــر واجـــه 
حرية العمل السياسى للشباب تمثل فى 
مــحــاوالت احــتــواء طاقاتهم خــارج المجال 
الــســيــاســى، مــن خــال إعـــان عــام 2016 
عام الشباب، وقرب نهايته بدأت مؤتمرات 
ــة كفاعلية يلتقى فيها  ــدوريـ الــشــبــاب الـ
الشباب برئيس الجمهورية، ويتم خالها 
مناقشة موضوعات مختلفة ليست من بينها 

المشاركة السياسية.

وانتقلت الــدراســة من داخــل أســوار الجامعة إلــى تحت 
قبة البرلمان، موضحة أن تركيبة النظام االنتخابى أثرت 
على معدالت مشاركة الشباب بين انتخابات برلمان 2011، 
ــى بناء على  وانتخابات برلمان 2015، حيث أجريت األول
تقسيم للمقاعد يخصص ثلثى المقاعد للقوائم والثلث 
الباقى للمقاعد الفردية، بينما أجريت الثانية على أساس 
تخصيص خمس المقاعد للقوائم وأربــع أخماس للمقاعد 
الــفــرديــة، ومــن الــمــعــروف أن الــقــوائــم تــعــزز تمثيل أفضل 
لفئات معينة، ألنها تحتاج إلى جهد جماعى مشترك بين 
المرشحين وأحزابهم أو التيارات التى ينتمون إليها، مما 
يخفف من أعباء تكاليف الدعاية والمصروفات، وبالتالى 
يعد نظام القوائم هو األنسب للشباب، ألنه يخفف عنهم 
أعباء التكلفة، كما يحقق تمثيل أفضل لألحزاب الوليدة 

والفقيرة تمويليا.
وقارنت الدراسة بين انتخابات برلمان 2011 وانتخابات 

2015، لتؤكد على أن خفض عــدد دوائــر القوائم من 46 
دائــرة إلى 4 دوائــر فقط، أدى إلى غياب ملحوظ للشباب 
ســواء كمرشحين أو كناخبين، مشيرة إلى أن تلك الدوائر 
األربــعــة تغطى نــطــاقــات يصعب عــلــى األحــــزاب الشابة 
والمرشحين الشباب تغطيتها، ومــن ثــم غــاب الناخبين 
الشباب الذين لم يجدوا مرشحا يعبر عنهم فآثروا االبتعاد 

عن صناديق االقتراع.
وكشفت الــدراســة عن أن معدالت التصويت الكلية قد 
انخفضت إلى النصف ما بين عامى 2011 و 2015، وبتحليل 
األرقام نجد أن المحافظات الحضرية التى شهدت نشاطا 
للحركات واألحــزاب الشبابية ونجح فيها مرشحو الشباب 
عــام 2011، ثم تراجعت نسب التصويت فيها بشكل كبير 
يفوق النصف، وبالتحديد محافظة مثل القاهرة تراجعت 
فيها النسبة مــن 42 بالمئة عــام 2011، إلــى أقــل مــن 20 

بالمائة فى انتخابات برلمان 2015.

وشدد الباحث فى علم االجتماع السياسى على أن تمثيل 
الشباب أو مشاركتهم السياسية ال تتأتى فقط من خال 
المحاصصة أو تخصيص مقاعد لهم أو تعيين ممثلين عنهم، 
وإنما تتحقق من خال وجود ممثلين منتخبين قادرين على 
التعبير عن طموحات الشباب بغض النظر عن أعمارهم، 
ــؤالء الممثلون للشباب لــن تــتــوافــر فــرصــة وجــودهــم  وهــ
ــعــام، ألن يسمح للشباب بتشكيل  دون تهيئة الــمــجــال ال
تجمعاتهم عبر مختلف األطر التى تعبر عنهم وتكون مدخاً 

لمشاركتهم فى الحياة السياسية.
ــورقــة البحثية  وعــلــى الــجــانــب اإليــجــابــى استخلصت ال
حقيقة أنه بالرغم من كل التحديات والتحوالت التى شهدها 
المجال السياسى، إال أنــه مـــازال هناك شباب مصريون 
منخرطون فى الساحة السياسية، وإن كانت النسبة أدنى 
كثيراً مما كانت عليه قبل 30 يونيو، ولكنها على أية حال 

أفضل مما كانت عليه قبل يناير 2011.

مؤتمرات الشباب محاولة لحتواء طاقاتهم بعيدًا عن السياسة

النظام النتخابى وراء تراجع مشاركة الشباب فى انتخابات البرلمان

إلغاء اتحاد طالب مصر واختفاء حلم استقالل الجامعات
من الممكن قياس حدود التغيير فى حجم المشاركة 
السياسية للشباب من خــال قياس نسب االنخراط 
فى االستحقاقات التصويتية، مثل انتخابات اتحاد 
الطاب وكذلك انتخابات مجلس النواب، حيث تعطى 
تلك النسب مؤشرات واضحة على مدى انخراطهم فى 

المجال العام.
وتناولت الــدراســة الفترة مــن 25 يناير 2011 إلى 
30 يونيو 2013، لترصد مدى نجاح الحركة الطابية 
فى تحقيق بعض المطالب الرئيسية التى سعت إليها 
أجيال متتالية من الطاب منذ أكثر من ثاثة عقود، 
ومنها إعادة اتحاد طاب مصر، الذى كان قد تم إلغاؤه 
منذ إقــرار الائحة الطابية لعام 1979، كما نجحت 
ــداف أخـــرى تتعلق  الــحــركــة الطابية فــى تحقيق أهـ
بضمان استقالية اتحادات الطاب، وتسمح بأن تكون 
هذه االتحادات جزءاً فاعاً فى السياسات التعليمية، 

والمشاركة فى إدارة الحياة الجامعية.
وعندما أجريت االنتخابات الطابية فى هذه األجواء 
كانت مفعمة بالحيوية وشهدت نسب تصويت مرتفعة، 
وانعكس ذلك على النتائج التى أظهرت هزيمة ساحقة 
للتيار اإلخــوانــى ألول مــرة فــى تــاريــخ االستحقاقات 
االنــتــخــابــيــة، وهــو مــا كــان بمثابة الــضــربــة القاضية 
ألسطورة تفوق اإلخــوان االنتخابى، كما كانت خطوة 
واثقة نحو إسقاط حكم جماعة اإلخوان لمصر بشكل 
عام، حيث أجريت االنتخابات الطابية مطلع 2013، 
واندلعت الثورة التى أطاحت بنظام الرئيس اإلخوانى 

محمد مرسى فى منتصف العام ذاته.
ليأتى نظام 30 يونيو حاماً تعديات جديدة على 
الــائــحــة الطابية الــتــى تــم إقــرارهــا مطلع 2013، 
وبسبب تلك التعديات لم تجر االنتخابات الطابية فى 
العامين التاليين على 2013، وحتى حينما أجريت فى 
2016، وسط احتجاجات واسعة على التعديات وعلى 
تأجيل االنتخابات، شهدت انخفاض معدالت التصويت 
بشكل واضـــح، واستمرت النسب فــى تراجعها للعام 
التالى على التوالى، بل ورفضت وزارة التعليم العالى 
اعتماد النتائج، واصفة اتحاد طاب مصر بأنه كيان 
غير منصوص عليه فى الئحة 2007، علماً بــأن تلك 

الائحة ملغاة بائحة 2013.
وتصل الدراسة بتطورات األمور إلى الئحة عام 2017 
الجديدة، التى ألغت اتحاد طاب مصر ونصت على 
العديد من المواد التى قيدت االستقالية الطابية، 
ومــن ثــم أجــريــت االنــتــخــابــات بموجب هــذه الائحة 
لتشهد إقباالً ضعيفاً ليس على مستوى التصويت فقط، 
ولكن غابت عنها التنافسية وحسمت غالبية نتائجها 

بالتزكية.

حجب المواقع وحظر الكيانات وتقييد حرية التظاهر وفرض رقابة على الجمعيات

نسبة المشاركة كانت 42% فى انتخابات 2011 وتراجعت إلى أقل من 20% فى 2015

حينما سئل المشير عبد الفتاح السيسى إبان ترشحه لرئاسة الجمهورية فى الدورة األولى عن شباب مصر، قال إنه شباب عظيم وراقى، وأنه سيبذل كل ما بوسعه 
الحتواء هــذه الطاقة الشبابية، حيث اعتاد الرئيس أن يؤكد على أن مصر شابة، وأن نسبة من هم دون سن األربعين بين مواطنيها تزيد على الستين بالمائة، 

وبالفعل كان »السيسى« هو أول رئيس مصرى يهتم بأن يرعى ويشارك بنفسه فى المؤتمرات والمنتديات الشبابية المحلية والعالمية، كما تم إطالق البرنامج 
الرئاسى إلعداد الكوادر الشابة، وصوالً إلى إنشاء أكاديمية تدريب الشباب، التى قال الرئيس عنها أنه سيتخرج من دفعاتها قيادات وأركان العمل السياسى 

فى مصر خالل السنوات القادمة على غرار ما حدث فى فرنسا.
ولكن يبقى السؤال هل هذه التجارب نجحت فى تحقيق مشاركة شبابية فعلية فى العمل السياسى، أم أن كلمة احتواء فى حد ذاتها تشير إلى 

عملية تقييد حرية ممارسة العمل السياسى خاصةً فيما يتعلق بالمعارضة للنظام الحاكم، كما ينطوى هذا االحتواء على رغبة من النظام  
للتعامل مع الطموح السياسى للشباب وفقًا ألساليب الترويض والوضع تحت السيطرة، أو ربما تحويل مسار الممارسة السياسية إلى 

أنشطة أخرى، تتصل بشكل أكبر بالعمل الخدمى والمجتمعى.
ومــن ثم تبرز عالمات استفهام حــول مــدى تراجع دور الشباب على المسرح السياسى المصرى، وإلــى أى مــدى يمكن 

اعتبار مشاركتهم فى العمل السياسى والفاعليات الرئاسية مجرد واجهة ديكورية انتقائية، ال تعبر عن تمثيل 
حقيقى منتخب لجموع الشباب المصريين، وهــل مــازال المجال العام حاليًا قــادرا على إفــراز كــوادر 

شبابية قيادية، تلك التساؤالت نطرحها ونناقش إجاباتها فى سياق السطور التالية.

 إيمان بدر

شهدت السنوات السابقة على قيام ثورة يناير 
2011، تطور أشــكــال غير تقليدية للمشاركة 
الشبابية فى العمل السياسى، حيث لعب التطور 
التكنولوجى دورا رئيساً فى توسيع انتشارها 
بين الشباب، من خال حركة التدوين الواسعة 
التى كانت مسارا جديداً للتفاعل مع المجال 
الــعــام، مــن خــال شبكة اإلنــتــرنــت التى وفــرت 
مجاال جديداً للتعبير والتواصل لم يكن متاحاً 
لألجيال األكبر سنا، ثم أعقبها تطور وسائل 
الــتــواصــل االجــتــمــاعــى الــتــى أتــاحــت الفرصة 

لتفاعل قطاعات أوسع.
وفـــى هـــذا الــســيــاق انطلقت دعـــوة إضـــراب 
المحلة الكبرى فى 6 أبريل 2008، حيث كانت 
سرعة انتشار تلك الــدعــوة مــن خــال وسائل 
التواصل االجتماعى بمثابة لحظة فارقة فى 
اعتماد اإلنــتــرنــت كــإحــدى األدوات الرئيسية 
لمشاركة الشباب فى المجال العام والحراك 

السياسى.
 وحول تلك الفكرة صدرت عن  مركز األهرام 

لــلــدراســات السياسية واالســتــراتــيــجــيــة ورقــة 
بحثية بعنوان: »الشباب والعمل السياسى بعد 
30 يونيو«، أعدها أحمد خير الباحث فى علم 
االجتماع السياسى والحركات االجتماعية، 

تناول خالها تطور حركة المشاركة 
السياسية للشباب المصرى منذ 

ــا قــبــل يــنــايــر 2011، وصـــوالً  م
إلــى ما بعد 30 يونيو 2013، 
وحتى كتابة هــذه السطور، 
واستعرض الباحث  بعض 
مراحل هذا التطور بدءاً 
مـــن إضـــــراب 6 أبــريــل 
2008، مــروراً بصفحة 
كلنا خــالــد سعيد التى 
أطلقها وائـــل غنيم فى 

ــت  ــان ــف 2010، وك صــي
ــى النـــدالع  ــ الـــشـــرارة األول

ثورة يناير.
ــة أن  ــدراســ ــ وأوضـــحـــت ال

ــت اســتــطــاعــت خــلــق مــســاحــات  ــرن ــت شــبــكــة اإلن
جديدة أوســع من مساحات التعبئة السياسية 
المباشرة، حيث أصبح الفضاء اإلعامى للمرة 
ــى فــى مــصــر ال يقتصر عــلــى مؤسسات  ــ األول
إعــامــيــة يمكن لــلــدولــة التحكم فيما تقدمه 
كما تستطيع غلقها وإيــقــاف بثها، كما يتكلف 
إنشاؤها واستمرارها مــوارد ضخمة، ومــن ثم 
أصبحت حرية التعبير متاحة لكل من يستطيع 
الجلوس أمام جهاز الكمبيوتر، 
بل وألول مــرة منذ تأميم 
مــوجــات البث اإلذاعــى 
فــى عــام 1934 أصبح 
ــن الــمــمــكــن إطـــاق  مـ
محطات إذاعــيــة على 
شــبــكــة اإلنــتــرنــت بــأقــل 
اإلمكانيات، وصار الشباب 
مهيمن على استخدام هذه 
األدوات كمنتجين ومتلقين 

للمحتوى.

وانتقلت الورقة البحثية إلى الــدور الذى لعبته 
الحركات الشبابية فى قيام ثورة 30 يونيو نفسها 
من خــال حركة »تــمــرد«، التى كانت مــبــادرة لم 
يكتب لها النجاح إال بفضل انضمام كل التجمعات 
ــة إلــى  الشبابية لــهــا فــى جــمــع الــتــوقــعــات، الفــًت
أن تــلــك التجمعات الشبابية لــم تقتصر على 
الحركات الــثــوريــة، ولكن خرجت مــن رحــم ثــورة 
25 يناير عــدة أحــزاب شبابية، منها ما تأسس 
وما هو تحت التأسيس، تلك األحزاب استطاعت 
جذب الشباب لعضويتها كما حصدت أصواتهم 
االنتخابية معتمدة على مؤسسين أكــبــر سًنا، 
عرفوا بمطالبتهم بالتغيير والديمقراطية قبل 
ــارك، ومــن بين هــؤالء  ســقــوط نــظــام حسنى مــب
ــان حمدين صباحى مــؤســس حزب  الــقــيــادات ك
الكرامة وخالد على مؤسس حزب العيش والحرية 
- تحت التأسيس - كما ظهرت أحزاب وتحالفات 
بقيادة الدكتور محمد أبــو الغار وفريد زهــران 
وعبد الغفار شكر وغيرهم، كان غالبية أعضائها 

وأنصارها من الشباب المتطلع للعمل الثورى.

من 6 أبريل 
و»كلنا خالد 
سعيد« إلى 

»تمرد« مرورًا 
بأحزاب حمدين 

وخالد على
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فتح باب الترشح بانتخابات التجديد النصفى لنقابة األطباء
خاطبت النقابة العامة لألطباء النقابات الفرعية 
بخصوص انتخابات التجديد النصفى ألعضاء 
مــجــالــس الــنــقــابــة الــعــامــة، والــنــقــابــات الفرعية، 
وترشيحات منصب النقيب للفرعيات والعامة، 
والتى يفتح باب الترشيح لها اعتبارا من 20 يونيو 

2019 لجميع المستويات النقابية.
وطالبت النقابة العامة، فى بيان، من الفرعيات 
التأكد من دقة  تسجيل األطباء فى نقابتهم الفرعية 
وذلك حتى ال يفوت عليهم الفرصة فى أداء حقهم 
وواجبهم االنتخابى فى اختيار ممثليهم بالنقابات 

الفرعية والمناطق الجغرافية التابعين لها.
وأوضحت النقابة ضوابط تسجيل األطباء فى 
نقابتهم الفرعية وفقا للمادة رقم 33 من الالئحة 

التنفيذية لها وهى كالتالى:
أ- بالنسبة لألطباء الذين يباشرون عمال حكوميا 
أو من حكمهم، يكون تسجيلهم بالنقابة الفرعية 
التى يــمــارســون المهنة فــى دائــرتــهــا.. )علما بأن 
األطباء األعضاء هيئات التدريس ومن فى حكمهم 
ممن ينطبق عليهم قانون الجامعات رقم 49 لسنة 
1972 يستمر تسجيلهم بنفس جهة عملهم بعد بلوغ 

سن الستين طبقا للوائح الجامعات(.
ب- بالنسبة لــألطــبــاء الــذيــن يــبــاشــرون عمال 
فى غير الجهات الحكومية )مؤسسة - شركة - 

مستشفى خــاص - عــيــادة خــاصــة...( أو مــن فى 
حكمهم من غير العاملين بالقطاع الحكومى، يكون 
تسجيلهم بالنقابة الفرعية التى يمارسون المهنة 

فى دائرتها.
ج- بالنسبة لألطباء الذين ال يمارسون المهنة، 
يــكــون تسجيلهم بالنقابة الفرعية الــتــى يقع فى 

دائرتها محل سكنهم.
يذكر أنه وفقا للمادة 43 من الالئحة التنفيذية 
لنقابة األطــبــاء يفتح بــاب الترشيح للمستويات 
النقابية المختلفة اعتبارا من 20 يونيو وحتى 30 
منه، ووفقا للمادة 44 يحدد ميعاد االنتخابات 
لكل المستويات النقابية يوم الجمعة الثانى من 
شهر أكتوبر كل سنتين، وتنص المادة 46 على 
أنه تقدم طلبات الترشيح على مستوى النقابة 
العامة بمقرها بالقاهرة، وعلى مستوى النقابات 
الفرعية بمقرها بالمحافظات، وتنص المادة 53 
على أنــه يتم فــرز األصــوات تحت إشــراف لجنة 
مشتركة مــن ثــالث أعــضــاء مــن مجلس النقابة 
المختص وثالثة مندوبين عن المرشحين بحيث 
ال يكون أحد من هؤالء جميعا من بين المرشحين 

فى االنتخابات فى نفس العام.
كما تنص المادة 61 على أنه ال يجوز انتخاب أى 
من النقيب أو رؤســاء النقابات الفرعية أو أعضاء 
مجالس النقابات أكثر مــن مرتين متتاليتين فى 
مستوى واحد من المستويات النقابية، كما تحتسب 
المرتين لألعضاء الذين خرجوا بطريق القرعة 

اعتبارا من سنة إجراء القرعة.
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انطالق مؤتمر الكيانات 
المصرية بالخارج 12 يوليو

انتهاء مهلة توفيق األوضاع للمصانع غير 
المرخصة بالمناطق الصناعية فى 30 يونيو

جامعة القاهرة تستعد 
إلقامة معسكر 
»قادة المستقبل«

أعلنت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، أن موعد 
إطالق المؤتمر الخاص بالكيانات المصرية بالخارج، سيكون يومى 12 
و13 يوليو المقبل بالقاهرة، استجابة لمطلب عدد كبير من المصريين 
فى الخارج من ممثلى الكيانات بعقد المنتدى تزامًنا مع اإلجازة الصيفية 

حتى يتمكنوا من المشاركة.
وقالت الهجرة إنها وجهت بإرسال رسالة تأكيد حضور لمن استكمل 
بــيــانــاتــه، مــؤكــدة أنــهــا حريصة على مــشــاركــة أكــبــر عــدد مــن كيانات 
المصريين بالخارج خــالل تلك الفعالية، والتى تهدف إلــى االستماع 
الستفساراتهم ومقترحاتهم وتعزيز التواصل المباشر بينهم وبين الجهات 
ــوزارة من نهج فى خلق  الحكومية المختلفة، فى استكمال لما بدأته ال
جسور من التواصل المباشر، وفى الــدورة الثانية لمنتدى »فى إجازتك 
بوطنك نشوفك ونسمعك«، والمخصصة للكيانات، والتى أطلقتها الوزارة 

بعنوان: »سجل كيانك«.
وذكــرت أن المؤتمر يشتمل على عدد من المحاور يأتى فى طليعتها 
قضايا االستثمار والهوية الوطنية، باإلضافة إلى آلية التنسيق المباشر 

بين الكيانات بالخارج ووزارة الهجرة.

قرر مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية الصناعية برئاسة المهندس 
مجدى غــازى مد المهلة الممنوحة لكافة المصانع المنتجة وغير 
المنتجة داخــل المناطق الصناعية المعتمدة والتى لم تحصل على 
رخصة التشغيل أو السجل الصناعى الدائم حتى 30 يونيو الجارى 
وذلك لتوفيق أوضاعها والتقدم للهيئة الستخراج الرخصة والسجل 

الدائم.
وقــال المهندس مجدى غــازى رئيس الهيئة، إن الــقــرار يأتى فى 
إطار حزمة الحوافز التى تعدها الهيئة الستقطاب القطاع الصناعى 
الموازى ليلتحق باالقتصاد الرسمى وذلك لدعم مخططات التنمية 

الصناعية وتعميق الصناعة المحلية.
كانت الهيئة قد أقــرت منح مهلة للمصانع القائمة داخــل المناطق 
الصناعية المعتمدة حتى نهاية ديسمبر الماضى لتوفيق أوضاعها من 

خالل الحصول على رخصة تشغيل أو السجل الصناعى الدائم.
وأضــاف غــازى، أن الحوافز تضمنت اإلعفاء الكامل من غرامات 
التأخير عن الفترات المهدرة من نهاية آخر مهلة ممنوحة للمشروع 
على أن يتم ســـداد التكاليف المعيارية اعــتــبــارا مــن آخــر مهلة تم 

الحصول عليها.
كاشفا أن الحوافز تنسحب على كافة المصانع المنتجة )شريطة 
إجــراء معاينة( وكذا المصانع غير المنتجة، القائمة داخل المناطق 
الصناعية المعتمدة، غير الحاصلة على ترخيص تشغيل أو سجل 

صناعى دائم.
وأشــار إلى أن الحوافز تشمل إعفاء المصانع المنتجة من تقديم 
خطاب الضمان الخاص باثبات الجدية، موضحا أن القرار من شأنه 
فتح المجال لمزيد من المنشآت بالقطاع الموازى  بتقنين أوضاعها 
من خالل التقليل من األعباء المالية على المستثمر، حتى ال تمثل 
عائقا أمــامــه لتسجيل منشآته واالنــخــراط فــى االقتصاد الرسمى 
المرئى بالنسبة للدولة، ومــن ثــم يتم وضــع السياسات الصناعية 
على بيانات دقيقة وأسس إحصائية واقعية صحيحة، كما يعود على 
المستثمر  بالتمتع بالمزايا العديدة التى تقرها الــدولــة للمصانع 
المسجلة ومن أهمها التخفيضات الجمركية على مدخالت الصناعة 
فضال عن الحوافز غير المسبوقة التى أتاحها قانون تيسير إجراءات 

استخراج تراخيص المنشآت الصناعية.
وأوضـــح رئــيــس الهيئة بــأنــه يمكن لكافة أصــحــاب المشروعات 
الصناعية والمجتمع الصناعى االطــالع على اإلجـــراءات الجديدة 
للحصول على التراخيص وكــافــة خــدمــات الهيئة مــن خــالل دليل 

استرشادى كامل ومفصل على بوابة الهيئة اإللكترونية.

قال الدكتور محمد عثمان الخشت 
رئيس جامعة القاهرة، إن النسخة 
الثالثة لمعسكر »قـــادة المستقبل« 
ستبدأ يــوم السبت الــقــادم، وتستمر 
حــتــى مــنــتــصــف أغــســطــس بــمــالعــب 
الجامعة، تحت عــنــوان »تطوير العقل 
ــمــصــرى.. فــتــح مــســارات المشاركة  ال
والبناء وريادة األعمال، وذلك فى إطار 
مــشــروع أطلقته الجامعة قبل عامين 
يستهدف بناء جيل جديد من الشباب 

يمتلك عقال علميا.
ويأتى المعسكر فى إطــار استعداد 
جامعة الــقــاهــرة إلطــالق برنامج مكثف 
لألنشطة الطالبية خالل العطلة الصيفية 
لــعــام 2019، والـــذى سيبدأ فــى األســبــوع 
األخــيــر مــن يونيو المقبل، ويتضمن فتح 
ــام الـــطـــالب فى  ــ ــة أم ــاضــي ــري ــمــالعــب ال ال
الفترة الصيفية لمزاولة األنشطة الرياضية 
ــامــة معسكرات  ــدريــب، وإق ــت المختلفة وال
شاطئية بمرسى مطروح على أفــواج الطلبة 
والطالبات، وتنظيم ورش عمل لتنمية مهارات 
الطالب فى الحرف والمشروعات الصغيرة، 

بجانب معسكر »قادة المستقبل«.
وأضاف رئيس جامعة القاهرة أن المعسكر 
يتضمن 6 أفواج ويستوعب كل فوج 100 طالب 
وطالبة بغرض تخريج 600 قائد لديهم القدرة 
والــعــمــل على تغيير طــرق تفكير زمــالئــهــم من 
الطالب من الفكر االتكالى إلــى الفكر العلمى 

والواقعى الذى يأخذ باألسباب.

اإلسكان تطرح كراسات الشروط لحجز 23 قطعة 
أرض إلقامة محطات وقود فى 18 مدينة

الخميس.. انتهاء سحب كراسات الشروط والتقديم ودفع مقدمات الحجز لوحدات اإلسكان االجتماعى

فتح باب تقديم مستندات ملكية أراضى سفنكس الجديدة 28 يونيو
قــررت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة 
فتح الباب أمام حائزى األراضى الواقعة فى مدينة 
سفنكس الــجــديــدة ممن لــم يستكملوا إجـــراءات 
التمليك من جهة الوالية السابقة؛ لتقديم جميع 
المستندات الخاصة بقطعة األرض، خالل الفترة 

من 28 يونيو حتى 4 يوليو المقبلين.
ــال نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية  وق
ــة، طــارق  ــاري ــق ــع ــدة لــلــشــئــون الــتــجــاريــة وال ــجــدي ال
السباعى، إن المستندات المطلوبة تشمل: أصل 
وصــورة إيصاالت ســداد رســوم الفحص والُمعاينة، 
والُمقدم عنها طلبات للتقنين باللجان الُمختصة، 

قبل 14 يونيو 2018.
وكان القرار الجمهورى رقم 61 بتاريخ 30 يناير 
2019 قــد أعــاد تخصيص مساحة 59.417.77 
فــدان من األراضــى المملوكة للدولة ملكية خاصة 
ناحية طريق »القاهرة اإلسكندرية الصحراوى«، 
لــصــالــح هيئة المجتمعات الــعــمــرانــيــة الــجــديــدة؛ 
إلقامة مجتمع عمرانى جديد باسم مدينة سفنكس 

الجديدة.
وقال السباعى، إن الهيئة قررت أيًضا، استجابة 
لطلبات المواطنين، فتح بــاب التقدم خــالل نفس 
المدة، لمن سبق لهم التعامل بموجب عقود بيع أو 

مستندات ملكية لتلك األراضى، والذين تخلفوا عن 
التقدم فى الفترات السابقة.

وأوضــح أن الطلبات ُتَقدم لجهاز مدينة سفنكس 
الجديدة، بمقره الكائن بمبنى جهاز مدينة الشيخ 
زايــد، على النموذج الُمعد لذلك، والــذى يتم صرفه 

مجاًنا.
وحـــذر نــائــب رئــيــس الــهــيــئــة لــلــشــئــون الــتــجــاريــة 
والعقارية من االنصياع خلف إعالن بعض األفــراد، 
والشركات عبر شبكات التواصل االجتماعى عن بيع 
أراٍض داخل حدود مدينة سفنكس الجديدة، بدعوى 

امتالكهم لتلك األراضى.

كما أهاب بجميع الشركات والجمعيات واألفراد 
والــجــهــات بــعــدم الــتــصــرف، أو الــشــروع فــى إقامة 
أى منشآت على تلك األراضــى قبل الرجوع لجهاز 

المدينة.
وأضــاف السباعى أنــه فى حالة المخالفة سيتم 
اتخاذ اإلجــراءات القانونية فــورًا، وأن أى تعامل يتم 
بالمخالفة لذلك يقع باطاًل بطالًنا مطلًقا وال ُيعتد 
به من قبل الهيئة، مع حفظ حقها فى اتخاذ جميع 
ــراءات القانونية، حــرًصــا منها على الصالح  اإلجــ
العام، ومصالح المواطنين، وحمايتهم من الوقوع فى 

معامالت غير قانونية.

أعلنت وزارة اإلسكان، أنه سوف تنتهى 
غداً الخميس 20 يونيو 2019 فترة سحب 
ــراســات الـــشـــروط، والــتــقــديــم، وســـداد  ك
مقدمات جدية الحجز، والتسجيل على 
www.shmff.« الموقع اإللكترونى
gov.eg«، لحجز الوحدات السكنية 
المطروحة باإلعالن الـــ11 باإلسكان 

االجتماعى.
وأوضـــحـــت وزارة اإلســـكـــان، أنــه 
سبق أن تم مد فترة الحجز، لتمكين 
أكبر عدد من المواطنين الراغبين 
ــداد الــمــقــدمــات،  فــى اســتــكــمــال سـ
والتسجيل على الموقع اإللكترونى، 
ــبـــال الــمــلــحــوظ من  نـــظـــراً لـــإقـ
الــمــواطــنــيــن عــلــى حــجــز الــوحــدات 
ــاإلعــالن الــــ11 بمدن  الــمــطــروحــة ب
الصعيد، نتيجة للتسهيالت الممنوحة 
فــى سعر الــوحــدة، وطريقة التمويل، 
فضالً عن أن الوحدات جاهزة للتسليم 
الفورى، وذلك يأتى فى إطار حرص الدولة 
وجــهــودهــا الــمــبــذولــة لتنمية محافظات ومــدن 
الــصــعــيــد، وضــمــن خــطــة تنمية الصعيد التى 

تنفذها مختلف الوزارات.

وأكـــدت مــى عبدالحميد، الــرئــيــس التنفيذى 
ــم التمويل  لــصــنــدوق اإلســكــان االجــتــمــاعــى ودعـ
العقارى، ضــرورة قيام الحاجزين بالتسجيل على 
الموقع اإللكترونى للصندوق إلتمام الحجز، مشيرة 
إلــى أنــه تم حتى أمــس الخميس 30 مايو 2019، 
سحب 16324 كراسة شروط، بجانب قيام 10807 

حاجزين بدفع مقدمات الحجز.
ــاإلعــالن  ــرح وحــــدات سكنية ب وقـــالـــت: تــم طـ
جاهزة للتسليم الفورى بنظام التمليك للمواطنين 

منخفضى الدخل، بالمناطق التالية )المطاهرة 
بمركز المنيا – ســوهــاج الــجــديــدة وحــى الكوثر 
بمحافظة ســوهــاج – الفشن وبــبــا بقرية سدس 
والواسطى بمحافظة بنى سويف – الضمرانية 
وهو بمركز نجع حمادى بمحافظة قنا – أسيوط 
الجديدة وديروط ومنفلوط ومنقباد ومركز أسيوط 
)إسكندرية التحرير( بمحافظة أسيوط – طيبة 
الجديدة والمدامود بمحافظة األقصر – الفيوم 
ــوارة  الــجــديــدة وطــامــيــة وشــدمــوه ودمــشــقــيــن وهـ

المقطع بمحافظة الفيوم(، وتصل مساحة الوحدة 
إلى 90 م2 للوحدة )3 غرف وصالة(، بسعر 184 
ألــف جنيه بخالف وديعة الصيانة بقيمة 5% من 
قيمة الوحدة السكنية، وهو سعر أدنى من السعر 
المقرر فى اإلعالن العاشر البالغ 225 ألف جنيه 
قابلة للزيادة فى حدود 10%، وهذا يأتى فى إطار 
خطة الدولة الرامية إلــى رفــع مستوى المعيشة، 
وتوفير حياة كريمة تليق بأهالينا فى محافظات 
الصعيد.. وأوضحت الرئيس التنفيذى لصندوق 
اإلسكان االجتماعى ودعــم التمويل العقارى، أن 
مــقــدم جــديــة الحجز يبلغ 14 ألــف جنيه، ويتم 
استكمال باقى مقدم الحجز ليبدأ من 15% من 
إجمالى ثمن الوحدة )ُتحدد طبقاً للسن والدخل( 
بعد انطباق الشروط على المتقدم، وقبل التعاقد 
على الــوحــدة بنظام التمويل الــعــقــارى، بحيث ال 
يــتــجــاوز الــحــد األقــصــى لقسط التمويل ووديــعــة 
الصيانة للوحدة السكنية 40%، من صافى الدخل 
الشهرى )بزيادة سنوية تصل إلى 7% لمدة تصل 
إلى 20 عاماً كحد أقصى(، على أال يزيد صافى 
الــدخــل الــســنــوى مــن جميع مــصــادر الــدخــل على 
68400 جنيه سنوياً لألسرة )5700 شهرياً( وعن 
50400 سنوياً لألعزب )4200 شهرياً(، وتلتزم 
الدولة بتوفير دعم ال ُيــرد للمواطن يصل إلى 40 
ألــف جنيه، يتم احتسابه وفــقــاً لدخل المواطن، 
مع العلم أن الحد األدنــى لصافى الدخل الشهرى 

للتعامل بنظام التمويل العقارى يبلغ 1300 جنيه.

تواصل  وزارة اإلســكــان، طــرح  كراسات 
شــروط ومواصفات حجز 23 قطعة أرض 
خــدمــيــة فـــى 18 مــديــنــة جـــديـــدة بنشاط 
محطات وقود، بمساحات تتراوح بين 1620 

و11500 م2.
وتــتــوافــر الــكــراســات بمقار أجــهــزة المدن 

ــى: )الــقــاهــرة الــجــديــدة –  الــمــطــروحــة بــهــا، وهـ
الشروق – طيبة الجديدة – قنا الجديدة – السادات – 15 
مايو – الصالحية الجديدة – العاشر من رمضان – الشيخ 
زايد – أسيوط الجديدة – سوهاج الجديدة – أسوان الجديدة 
– بــدر – الفيوم الجديدة – المنيا الجديدة – بــرج العرب 

الجديدة – دمياط الجديدة – أخميم الجديدة(.
وقال نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون 
التجارية والعقارية، طــارق السباعى، إن بيع قطع األراضــى 

لألفراد والشركات القائمة.
وأضاف أن سداد قيمة األرض بواقع 10% مبلغ جدية حجز، 
ثم استكمال ســداد ثمن األرض بالكامل بشيك معتمد )مقبول 
الدفع – مصرفى(، باإلضافة إلى )1% مصاريف إدارية - %0.5 

مجلس األمناء( خالل مدة شهر من تاريخ اإلخطار بالموافقة على 
التخصيص.

وتابع: وفى حالة التزاحم على قطعة أرض واحدة، يتم المفاضلة 
بين المتزاحمين طبًقا ألعلى سعر ُيقدم منهم من خالل التزايد فيما 

بينهم.
وأشار السباعى إلى أن تقديم العروض خالل الفترة من 23 حتى 
27 يونيو الحالى  بمقر جهاز المدينة المختص، الفًتا إلى أن الخرائط 
الخاصة بمواقع قطع األراضى المطروحة متاحة على الموقع الخاص 

بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

مصر للطيران تختتم موسم العمرة

.. وتعيد تشغيل رحالتها إلى أبيدجان
أعلنت شركة مصر للطيران عن إعــادة 
تشغيل رحالتها إلى مدينة أبيدجان بساحل 
العاج اعتبارا من يوم السبت المقبل، ويأتى 
القرار ضمن الخطة التى وضعتها الشركة 
تحت مظلة وزارة الطيران المدنى للتوسع 
فى القارة اإلفريقية بالصورة التى تتكامل 
مع نقاط شبكة مصر للطيران األخرى عبر 
مطار القاهرة الــجــوى والـــذى ُيعد بمثابة 

البوابة الشمالية للقارة.
وقال الطيار أحمد عــادل، رئيس مجلس 
إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، إن 
الشركة تؤكد استمرارها فى تطوير شبكة 
خطوطها السيما فى الــقــارة السمراء من 

خالل إضافة المزيد من النقاط الجديدة 
ــرددات إلـــى الــعــديــد من  ــتـ والــمــزيــد مــن الـ
النقاط بالقارة بما يسمح لنا بإضافة ميزة 

تنافسية جديدة للشركة.
وأضــاف »إن اإلعــالن عن تشغيل رحالت 
ــة مصر  ــع رعــاي ــيــدجــان يــأتــى تــزامــنــا م أب
للطيران لبطولة األمــم اإلفريقيةـ  مصر 
2019 بصفتها ناقال رسميا للبطولة يعمل 
على نقل األبطال والمشجعين إلى وجهتهم 

المنتظرة فى مصر«.
مــن جــانــبــه، أكـــد الــطــيــار حــســن أشــرف 
الخولى، رئيس مجلس إدارة شركة مصر 
لــلــطــيــران لــلــخــطــوط الــجــويــة أن الشركة 

قــررت تشغيل رحلتين أسبوعيا بالربط 
مع أكــرا أيــام الثالثاء والخميس من كل 
أسبوع اعتبارا من يوم 20 يونيو  بطراز 
البوينج B737-800 والذى يوفر شاشات 
شخصية بدرجة رجال األعمال، ومقاعد 

أكثر اتساعا بالدرجة السياحية.
يذكر أنه يمكن للعمالء البدء فى حجز 
تذاكرهم إلــى أبيدجان اعتبارا من اليوم 
egyptair. عبر وسائل الحجز المختلفة
com أو تطبيقات الــهــواتــف الــذكــيــة أو 
مكاتب مصر للطيران المنتشرة حول العالم 
أو وكالء السياحة والسفر المعتمدين لدى 

الشركة.

تختتم شركة مصر للطيران جسرها الجوى لنقل أكثر 
من 100 ألف معتمر إلى األراضــى المقدسة، يوم 20 يونيو 
المقبل، وهو الجسر المخصص لنقل معتمرى رمضان من 

مطارات مصر إلى جدة والمدينة المنورة.
وُتنظم الشركة قرابة 500 رحلة جوية خالل رمضان، 
من مطارات القاهرة وبرج العرب ومطار األقصر إلى جدة 

والمدينة المنورة.
ــراءات الــالزمــة لتيسير سفر  وأخـــذت الشركة كــل اإلجــ

ووصــول المعتمرين، بما يسهل أداء مناسك العمرة ومشقة 
الــصــيــام، كما تتخذ شركتا الــخــدمــات األرضــيــة والصيانة 

واألعمال الفنية، كل اإلجراءات المتبعة والمعمول به فى فترات 
ذروة التشغيل، حرصا على إنهاء الموسم دون أيــة عوائق أو 

مشكالت تؤثر على سير الحركة، أسوة باألعوام السابقة.

الجزار

المصرى
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التخطيط: بورسعيد أول محافظة رقمية ذكية

يبدأ مجلس الــوزراء تنفيذ مشروع الموازنة 
العامة للدولة للعام المالى 2020/2019 

اعتباراً من أول يوليو المقبل
وأكد رئيس الــوزراء أن الموازنة الجديدة 
»تاريخية«، حيث ُتراعى زيادة ُمخصصات 
برامج الحماية االجتماعية الداعمة للنمو، 
ــى بالرعاية  والتى تستهدف الفئات األول
وتــتــســم بــالــكــفــاءة وذلـــك لــزيــادة ضمان 
تحقيق العدالة وضمان استقرار األوضاع 
االقــتــصــاديــة، بما ُيساهم فــى استكمال 

برامج اإلصالح االقتصادى.
ــد الـــدكـــتـــور مــصــطــفــى مــدبــولــى أن  ــ وأكـ
الحكومة حريصة فى موازنتها المالية الجديدة 
على تخصيص زيــادة سنوية فى الُمخصصات 
الُمتاحة لصالح التعليم والصحة؛ لتتوافق مع 
االستحقاقات الدستورية، مشيراً فى السياق 
نفسه إلى تخصيص نحو 3,9 مليار جنيه لتمويل 
برامج دعــم اإلسكان االجتماعى، الفتاً أيضاً 
إلى توجيه الزيادات فى الُمخصصات المالية 
ــحــددة وواضــحــة  ــادراٍت ثنائية ُم ــبـ لتمويل ُمـ
ــمــوّي قــابــل للقياس  ــن لــهــا أثـــر اجــتــمــاعــّي وت
وخــاصــة للصحة والــتــعــلــيــم، عــلــى أن تكون 
تكلفتها ُمــحــددة، وبما يضمن تحسين كفاءة 
الخدمات العامة الُمقدمة للمواطنين، وكذا زيادة 
ُمخصصات الــتــدريــب وتــأهــيــل الــشــبــاب لسوق 

العمل.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الموازنة الجديدة 
سُتواصل تطبيق مبادئ ومعايير الحوكمة فى 
عملية اإلنــفــاق بوجه عــام، خاصة فيما يتعلق 
ببنود الدعم بأشكاله المتعددة، كما سيتم العمل 
على ترشيد اإلنفاق وتحقيق ُمستهدفات خفض 
واستدامة مؤشرات المالية العامة، ولكن بالتوازى 
سنعمل على دفــع الــنــشــاط االقــتــصــادى لخلق 
فــرص عمل حقيقية، وتحسين جــودة الخدمات 
العامة ورفــع كفاءة اإلنفاق على برامج الحماية 

االجتماعية.
ــرورة االلــتــزام  ــوزراء على ضـ ــ ــدّد رئــيــس ال وشـ
بتوقيتات تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية، 

واالنتهاء منها وفق البرامج الزمنية الُمقررة. 
وقـــال مــدبــولــى إن الحكومة ســتــواصــل أيضا 
عملية إصــالح منظومة المعاشات فى الموازنة 
المالية الجديدة، بما يضمُن استدامتها المالية 
وتحسين أحوال أصحاب المعاشات، مشيراً إلى 
أنــه ألول مــرة تبلغ االستثمارات الحكومية فى 
الموازنة 130 مليار جنيه، بزيادة نحو 30% عن 

العام الماضي.
ومن جانبه، أكد الدكتور محمد معيط، وزير 
المالية، أن الموازنة الجديدة تستهدف زيــادة 
المخصصات الــداعــمــة للنشاط االقــتــصــادى 

اإلنتاجى؛ لــزيــادة معدالت النمو وتوفير فرص 
عمل كافية من خالل مساندة قطاعات الصناعة 
والتصدير، بــاإلضــافــة إلــى تحفيز االستهالك 
واالستثمار الخاص، الفتاً إلى أن موازنة  2019-
2020 ستكون موازنة التنمية البشرية من خالل 
ــرامــج إصـــالح منظومة  الــتــركــيــز عــلــى تــمــويــل ب
التعليم وبرامج تحسين الخدمات الصحية وزيادة 
مخصصات الــتــدريــب وتــأهــيــل الــشــبــاب لسوق 

العمل.
ــر المالية إلــى أن األســس التى تم  وأشـــار وزي
االعتماد عليها فى إعــداد الموازنة قائمة على 
االلـــتـــزام بتحقيق المستهدفات الــتــى تضمن 
استقرار األوضـــاع االقتصادية والمالية والتى 
من بينها خفض الدين العام إلى 89% من الناتج 
المحلى وتحقيق فائض أولى بنحو 2% من الناتج 
المحلى وخفض العجز الكلى إلى نحو 7.2% من 

الناتج المحلى.
وتعتمد الموازنة المالية الجديدة تعلى استمرار 
ــاج، فضالً  ــتـ ــُمــدخــالت اإلنـ التسعير الــســلــيــم ل
عــن العمل على استقرار المنظومة الضريبية 

بالموازنة.
وأضــاف وزيــر المالية أن الحكومة تستهدف 
على مـــدار الــســنــوات الــثــالث المقبلة الخفض 
التدريجى لمعدل الدين العام كنسبة من الناتج 
المحلّي ليصل إلى 80% بحلول نهاية يونيو 2022، 
وكذلك تحقيق فائٍض أولــّي سنوى ُمستدام فى 

حدود 2% من الناتج حتى 2021 – 2020.
وأوضــح الدكتور معيط أن الُموازنة تستهدف 
زيادة مخصصات مساندة الصادرات والصناعة 
واستبدال النظام الحالى بنظام استهداف مبنٌيّ 
على النتائج، وزيادة مخصصات التدريب وتأهيل 

الشباب.
وأكد الوزير أن الحكومة سُتواصل الُمضى بقوة 
فى برامج إعــادة هيكلة األصــول المالية للدولة 
والتعامل مع التشابكات المالية بين جهات الدولة 
ــاع المالية  لتحقيق تحسن تدريجى فــى األوضـ
ألجــهــزة الــدولــة وتحسين الــخــدمــات المقدمة، 
والتوسع فى برامج المشاركة بين القطاع العام 
والخاص فى المجاالت االستثمارية وإدارة أصول 

الدولة.
كما استعرضت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة 
التخطيط والمتابعة واالصالح اإلدارى، المالمح 
الرئيسية الستثمارات خطة التنمية المستدامة 
لــعــام 2020/19، مــوضــحــة أن الــمــرتــكــزات 
الرئيسية لخطة التنمية على المدى المتوسط  
ــى إطـــار رؤيـــة مــصــر 2030، وبــرنــامــج  تــأتــى ف
ــمــاعــى الــشــامــل  اإلصــــالح االقــتــصــادى واالجــت
الــذى تتبناه الحكومة، وتنفيذاً لما نــص عليه 
الدستور مــن استحقاقات، مضيفة أن الخطة 
تسعى إلــى تحقيق النمو االقــتــصــادى المرتفع 
والمستقر، وكــذا النمو االحــتــوائــى عبر اتاحة 
الفرص المتكافئة للجميع، هذا إلى جانب النمو 

المتوازن من خالل االنتشار العمرانى والحفاظ 
على الموارد الطبيعية. 

وأشارت وزيرة التخطيط إلى أن خطة التنمية 
المستدامة لعام 2020/19، تستهدف الوصول 
بمعدل النمو االقتصادى إلى 6% خالل هذا العام، 
بــاإلضــافــة إلــى العمل على ضبط مــعــدل النمو 
السكانى ليكون فى حدود 2.3% عام 2020، وهو 

ما سينعكس على نمو متوسط دخل الفرد.
وأضافت الــوزيــرة أن الخطة تستهدف العمل 
على زيادة االستثمارات الكلية لتصل إلى حوالى 
1.17 تريليون جنيه، خــالل عــام 2020/19، 
وتحقيق معدل استثمار 18.6%، هذا إلى جانب 
العمل على توسيع الطاقة االستيعابية لسوق 
العمل، بحيث تشمل توفير )800 - 900 ألف 
فرصة عمل سنوياً(، وهو ما سيسهم فى تراجع 

معدل البطالة إلى نحو %9.1.
ــرة أن الــمــالمــح األســاســيــة  ــوزيـ وأضـــافـــت الـ
للخطة االستثمارية لــعــام 2020/19 تتضمن 
ايــضــاً مساهمة صافى الــصــادرات واالستثمار 
بنسبة 80% من النمو المستهدف، مشيرة إلى 
أن قــطــاعــات االتـــصـــاالت، والتشييد والــبــنــاء، 
واالستخراجات، والصناعات التحويلية، تعتبر 
من أكثر القطاعات المتسارعة المساهمة فى 
النمو االقتصادى المستهدف، حيث من المتوقع 
أن تصل نسبة مساهمتها إلى نحو 84%، موضحة 
أن االستثمارات العامة المتوقعة فى خطة التنمية 
2020/19، تصل إلى 534.4 مليار جنيه، تمثل 
نحو 46% مــن نسبة االســتــثــمــارات الكلية، كما 
ــرة أن االســتــثــمــارات الحكومية  ــوزي أوضــحــت ال
خالل عام 2019/18، حققت نمواً بنسبة بلغت 
26% لتبلغ 90 مليار جنيه، مّولت الخزانة العامة 

منها  نسبة %72.
 وعــن أهــم القطاعات التى تتضمنها الخطة 
االستثمارية لعام 2020/19، أشـــارت الــوزيــرة 
إلى أن قطاع االسكان والمرافق يأتى على رأس 
القطاعات بــزيــادة فى المخصصات الستكمال 
تنفيذ محطات المعالجة الثنائية والثالثية، بما 
يسهم فــى االستغالل االمــثــل للموارد المائية، 
إلــى جانب العمل على رفــع نسبة تغطية شبكة 
الصرف الصحى فى القرى لتصل إلى 45% منها، 
باإلضافة إلى استكمال إقامة محطات التحلية 

فى المحافظات الحدودية.
وأضــافــت وزيــرة التخطيط أن قطاع الصحة 
والــســكــان حظى بــزيــادة فــى المخصصات هذا 
العام، وذلك بهدف المساهمة فى إنشاء وتطوير 
وتــجــهــيــز الــعــديــد مــن المستشفيات، ومــراكــز 
اإلسعاف، والمنشآت الصحية األخرى فى إطار 
تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل، مشيرة 
إلى أن القطاعات األخرى مثل: النقل، والتجارة 
والصناعة، واالتصاالت وتكنولوجيا المعلومات، 
والــخــدمــات الشبابية والثقافية، حظيت أيضاً 

بزيادة فى المخصصات خالل هذا العام.

أوضــحــت وزارة التخطيط والمتابعة واإلصـــالح اإلدارى 
الجهود المبذولة وأعمال خطة مشروعات المنظومة اآللية 
الموحدة للتحول الرقمى بمحافظة بورسعيد، وذلــك فى 
إطار تكليف السيد رئيس الجمهورية بأن تكون بورسعيد 
أول محافظة رقمية ذكية بداية من أول يوليو 2019، وفى 
ضوء خطة الدولة للتحول الرقمى والسعى لتعميمه فى 
جميع الجهات الحكومية والــوزارات والهيئات التى تقدم 

خدمات حكومية.
ــد مـــن الــخــدمــات  ــدي ــع وقـــامـــت الــــــوزارة بــتــنــفــيــذ ال
والمشروعات فى المحافظة، والتى تهدف إلــى بناء 
معلوماتى قادر على التغيير والوصول إلى جهاز إدارى 
كفء فعال وتخفيف العبء عن المواطنين من خالل 
إتاحة الخدمات الحكومية اإللكترونية وبناء منظومة 

الخدمات الحكومية المتكاملة.

وأشار تقرير وزارة التخطيط إلى ما وصلت إليه خطة مشروعات 
المنظومة اآللية الموحدة للتحول الرقمى ببورسعيد، حيث تتضمن 
البوابة اإللكترونية مجموعة حزم خدمات هى األحــوال المدنية، 
المرور، الشهر العقارى، اإلسكان، التأمين الصحى الشامل، النيابة 
والتوثيق، وتهدف إلعالم المواطن والمستثمر والسائح بما تقدمه 
المحافظة بشفافية وتقديم شرح للخدمات وآلية تنفيذها والوثائق 

التى تطلبها كل خدمة.
وأوضح التقرير أنه تم االنتهاء من تطوير )3( وحدات مرور فى 
بورفؤاد وبورسعيد ومنفذ بورسعيد، كذلك تم االنتهاء من تطوير )3( 

نيابات مرور فى بورسعيد.
وفيما يتعلق بــمــشــروع اإلدارة المحلية فقد تــم االنــتــهــاء من 
ميكنة )7( مراكز تكنولوجية ببورسعيد، وإتاحة 50 خدمة بأحياء 
المحافظة، و20 خدمة بالديوان، كما تم االنتهاء من ميكنة مكتب 
شهر عــقــارى، وميكنة )9( أقــســام شــرطــة وإتــاحــة خــدمــة ميكنة 
المحاضر.. والبدء فى تدريب 1473 موظفا من العاملين داخل 

ديوان عام المحافظة والمديريات التابعة.
وتنطلق منظومة التأمين الصحى الجديدة فى بورسعيد، فى 7 
مستشفيات هى مستشفيات بورسعيد العام، بورفؤاد العام والزهور 

العام والمبرة والتضامن وأطفال النصر لــأورام ومستشفى بحر 
البقر، باإلضافة إلــى 35 وحــدة صحية بينهم 14 مركزا حضريا 
هم: »بورفؤاد أول، بورفؤاد ثان، القابوطى، الكويت، العرب، بنك 
اإلسكان، فاطمة الزهراء، مصطفى كامل، المناخ، الجوهرة، عثمان 
بن عفان، عمر بن الخطاب، رعاية العرب، ورعاية المناخ، و17 
وحدة ريفية وهم »المناصرة، الديبة، الرسوة، الحظائر، الصدق، 
بحر البقر القديمة، بحر البقر الجديدة، السالم، الكاب، أم خلف، 
الــرقــة، العاشر، حــوض بـــدران، الــرضــوان، ســـوزان، سهل الطينة، 

والجرابعة«.
وفى هذا السياق  تطبق وزارة التموين خطة الدولة فى التحول 

الرقمى على الخدمات التموينية »تجريبيا« بمحافظة بورسعيد.
ويتوقع أن تكون جميع الخدمات التموينية من استخراج بدل تالف 
وفاقد وجديد وتحويل من محافظة إلى أخرى أو فصل اجتماعى 
لــلــزواج وعــمــل بطاقة مستقلة عــن األســـرة، بعد تطبيق التحول 
الرقمى، أيسر وأسرع على المواطنين أصحاب البطاقات التموينية.

وستكون الخدمات التموينية الجديدة ضمن 32 خدمة ستطلقها 
الدولة على اإلنترنت من خالل موقع وتطبيق يتم تحميله على أجهزة 

التليفون المحمول يسمح لصاحب الخدمة بأدائها إلكترونيا.

صرف السلع للمواليد الجديدة 
على البطاقات التموينية

بدء تطبيق قانون زيادة 
المعاشات واألجور

نقابة المهندسين: بدء تطبيق 
زيادة المعاشات إلى 800 جنيه 

التنظيم واإلدارة : ترقية أكثر 
من مليون موظف

أعلن المهندس هانى ضاحى، نقيب المهندسين، أنه 
عقب موافقة الجمعية العمومية العادية للنقابة بزيادة 
المعاشات 100 جنيه، لتصبح 800 جنيه بــدال من 
700، من المقرر أن يتم بدء صرف الزيادة أول يوليو 

المقبل.
وأوضح ضاحى أن تلك الزيادات يترتب عنها فارق 
فــى إجمالى المعاشات، حــوالــى 156 مليون 
جنيه. ويأتى ذلــك بعدما أعلن المهندس 
مؤمن شفيق، أمين صندوق النقابة العامة 
للمهندسين، تحقيق المجلس الحالى 
فائض 178 مليون جنيه، فى ميزانية 
2018، بعد 5 سنوات عجز بالميزانية 

متواصلة.

أعلن الجهاز المركزى للتنظيم واإلدارة، برئاسة صالح 
الشيخ، أن عدد الموظفين المستحقين للترقية فى أول يوليو 
المقبل يبلغ أكثر من مليون موظف استوفوا المدد البينية 
المحددة لترقيتهم، وذلــك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد 

الفتاح السيسى رئيس الجمهورية. 
وأشـــاد الجهاز بدعم الرئيس للعاملين بالجهاز اإلدارى 
للدولة، وهو الدعم الــذى من شأنه تحفيزهم لرفع مستوى 
الخدمات التى يقدمونها للمواطنين، وتحقيق رضا الموظف 
العام والمواطن، وهو النهج الــذى اتخذه الرئيس منذ توليه 

قيادة البالد.
وكانت اللجنة المشكلة لدراسة األجــر المكمل قد أعدت 
مشروع قرار بترقية الموظفين المستحقين وأرفقته بمشروع 
الموازنة العامة للدولة وأرسلته للجهات المختصة لتضمينه 

فى مشروع موازنة العام المالى المقبل 2019 / 2020.

أعلن الدكتور على المصيلحى، وزير التموين 
والتجارة الداخلية، أنــه تم اإلعــالن عن إدراج 
المواليد الجديدة على البطاقات منتصف يونيو 

الحالى وذلــك للمرحلة األولــى على أن يتم تفعيل 
وصرف السلع لهم على البطاقات أول يوليو المقبل.

وأضــاف المصيلحى، أنــه سيتم إعــداد دراســة لمعرفة 
احتياجات المواطنين من السلع المدعمة على بطاقات 
التموين على أن يتم توفير السلع المخصص صرفها على 
البطاقات بكميات وبأصناف تتناسب مع احتياجات 

المواطنين على أن يجد المواطن السلع التى يريدها.

ــوزراء  ــ يــبــدأ أول يــولــيــو الــقــادم تنفيذ قـــرار مجلس ال
بالموافقة على مشروع قــرار بقانون فى شــأن تقرير حد 
أدنى للعالوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، 
ومــنــح عـــالوة خــاصــة لغير المخاطبين بــقــانــون الخدمة 

المدنية، وتقرير فئة مالية مقطوعة للعاملين بالدولة.
وينص مشروع القرار على أن يكون الحد األدنــى لقيمة 
العالوة المستحقة للموظفين المخاطبين بأحكام قانون 
الخدمة المدنية الصادرة بالقانون رقم )81( لسنة 2016، 
المستحقة فى 2019/7/1، طبقاً للمادة )37( منه، مبلغ 75 

جنيهاً شهرياً.
كما أشار مشروع القرار إلى أنه اعتباراً من 2019/7/1 
يمنح العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون 
الخدمة المدنية، عــالوة خاصة بنسبة 10% مــن األجــر 
األساسى لكل منهم فى 2019/6/30 أو فى تاريخ التعيين 
بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ بحد أدنــى 75 جنيهاً 
شهرياً، وتعد هذه العالوة جزءاً من األجر األساسى للعامل، 

وتضم إليه اعتباراً من 2019/7/1.
وأضاف مشروع القرار أنه اعتباراً من 2019/7/1 يمنح 
الموظفون المخاطبون بأحكام قانون الخدمة المدنية، 
والعاملون غير المخاطبين به، حافزاً شهرياً بفئة مالية 
مقطوعة مقدارها )150 جنيها(، على أن يستفيد من هذا 

الحافز من يعين منهم بعد هذا التاريخ.
كما نص مشروع القرار على عدم جواز الجمع بين العالوة 
المنصوص عليها فــى الــمــادة الثانية مــن هــذا القانون، 
والزيادة التى تتقرر اعتباراً من أول يوليو 2019 فى المعاش 
المستحق للعامل عن نفسه، وذلك بمراعاة إذا كانت سن 
العامل أقــل مــن السن المقررة النتهاء الخدمة استحق 
العالوة الخاصة، فإذا كانت هذه العالوة أقل من الزيادة فى 
المعاش زيد المعاش بمقدار الفرق بينهما، كما أنه إذا كان 
العامل قد بلغ السن المقررة النتهاء الخدمة استحق الزيادة 
فى المعاش، فإذا  كانت الزيادة فى المعاش أقل من العالوة 

أدى إليه الفرق بينهما من الجهة التى يعمل بها.

 سحر محمود

هالة

المصيلحى

مدبولى

غادة

الشيخضاحى

 حنان الشربينى
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قــال المهندس أيسم صــاح، مستشار وزيــر الصحة 
لشؤن تكنولوجيا المعلومات، أنه تم اختيار استشاريين 
على أعــلــى مستوى لتنفيذ الــمــبــادرة الــرئــاســيــة، وجــار 
إعــداد المواد العلمية والتوعوية التى سيتم استخدامها 
فــى الحملة مــع الــبــدء فــى انطاقها أول يوليو المقبل، 
مضيفا أن المبادرة سيتم اطاقها على 3 مراحل: األولى 
وستشمل 9 محافظات والــثــانــيــة تشمل 11 محافظة 

والثالثة تتم فى 7 محافظات.
وأشار إلى أنه جار تحديد الكميات الدوائية ونوعيتها 
وتــأمــيــن الــمــخــزون االستراتيجى لها مــع توفير القوى 
البشرية الازمة إلدارتها خال الـ6 أشهر التى ستطبق 
فيها الحملة بالجمهورية، وتــابــع: سيكون هناك وقت 
كاف لزيارة مقرات الفحص التى ستتمثل فى السيارات 
المتنقلة والوحدات الصحية المنتشرة فى جميع أنحاء 
الجمهورية والتى يصل عددها إلى 5000 وحدة، وأضاف: 
نقوم باالطاع على أفضل التجارب العالمية لعاج األورام 

لضمان تقديم أعلى مستوى من الخدمة للمرأة.
ــر الــصــحــة، عــن اســتــغــال كافة  وكــشــف مستشار وزيـ
البيانات والمعلومات الخاصة بمبادرة القيادة السياسية 
100 مليون صحة وتابع سنتقصى حقيقة اإلصــابــة من 
الــســيــدات حتى أقـــارب الــدرجــة الثالثة لضمان تقصى 
ــات ومــعــرفــة التاريخ  حقيقة الــمــرض وتسجيل اإلصــاب
المرضى لكل حالة على حــدة وتحديث السجل القومى 

لــــأورام حــتــى نستطيع رســـم اول خريطة 
مــرضــيــة لــإصــابــات المتعلقة بالسرطان 
وخــاصــة ســرطــان الــثــدى الـــذى يمثل أعلى 
ــدات حــتــى اآلن بعد  ــســي إصـــابـــات بــيــن ال

سرطان الكبد عند الرجال.
ــشــار وزيـــــر الــصــحــة  واســتــكــمــل مــســت
والسكان، أنــه جــار تحديد دورة المريض 
بداية من الفحص وحتى العاج الكامل 
مضيفا أن اإلحـــالـــة ســتــكــون ألكــثــر من 
45 مستشفى وقسم أورام بمستشفيات 
الجمهورية وال تتعدى دورة المريض فى 
مرحلة الفحص أكثر من دقائق معدودة 
وأضــاف مستعدون لفحص كافة األعــداد 

ــى وإن كــانــت غــيــر مسجلة بــقــواعــد  وحــت
البيانات المتعلقة بالوزارة.

ــدت أن المسح  ــ وكــانــت وزارة الــصــحــة، أك
الصحى للكشف عن سرطان الثدى بالمجان على 

أن يتم عمل قائمة بالسيدات المستهدفات بالحى 
والمحافظة، واتــبــاع نظام الكشف الـــدورى على أن 

يراعى فى المسح تاريخ المرض فى األســرة واألعمار 
والعوامل الوراثية كما سيتم تسليم السيدات برامج توعية 
مكتوبة للحد من اإلصابات الجديدة وتجهيز الوحدات 
الصحية األولية لتكون بها وحدات دائمة للفحص الدورى.

كشف وزيــر التعليم العالى األسبق وعضو اللجنة العليا لعاج 
األورام بوزارة الصحة د.حسين خالد، أن نسبة اإلصابة بسرطان 
الثدى فى مصر تقدر بـــ35.1% من إجمالى األورام التى تصيب 
السيدات، وبمعدل يصل إلى 23 ألف حالة أورام ثدى جديدة كل 
عام، مؤكدا أن هذه النسبة أقل من معدالت اإلصابة فى أوروبا 

والواليات المتحدة األمريكية.
وأكــد عضو اللجنة العليا لعاج األورام، على أهمية الوقاية 
من مسببات أورام الثدى لتقليل عدد حاالت اإلصابة، وذلك من 
خال االمتناع عن عــادة التدخين، وممارسة الرياضة، وعدم 
االمتناع عن الرضاعة الطبيعية، والحفاظ على الوزن، وتجنب 

االستعمال العشوائى والخاطئ لبعض األدوية الهرمونية.
وشدد على ضرورة تدريب األطباء ومقدمى الرعاية الصحية، 
فى مراكز األمــومــة والطفولة، على االكتشاف المبكر لسرطان 
الثدي، مشيرا إلى أن المسح الشامل يمثل تكلفة اقتصادية مرتفعة، 
ويجب فى المقابل تحقيق أقصى استفادة، مؤكدا ضــرورة االهتمام 
بالتوعية المجتمعية بالمرض وكيفية اكتشافه، للمساعدة فى القضاء 

عليه ورفع نسب الشفاء وتقليل التكلفة.

شدد الدكتور محمد عمارة، مدير عام مؤسسة بهية للكشف 
المبكر وعــاج سرطان الثدى، على ضــرورة الكشف المستمر 
والدورى لسرطان الثدى خاصة للسيدات الاتى تزيد أعمارهن 
على 40 عاما أو 25 عاما ممن لديهن تاريخ وراثى للمرض 

فى العائلة.
وكشف د. عمارة أن نسبة الشفاء من مرض سرطان 
ــى 98% إذا تــم اكتشاف  الــثــدى مرتفعة جـــًدا تصل إل

المرض فى مراحله األولى.
وكشف أن نسبة إصابة السيدات فى مصر بسرطان 
الثدى تصل لـــ34% وهو أكثر االورام انتشارا فى مصر 
بالنسبة للسيدات، فى حين أن أكثر األورام انتشارا 
للرجال فى مصر سرطان الرئة بنسبة 35% فى حين أن 
أخطر أنواع السرطانات واإلصابة به يؤدى للموت هو 

سرطان البنكرياس.
وتابع »أن الوعى بالكشف بالمبكر ضرورة حيث إنه 
أصبح هناك وعى لدى بعض السيدات فى المجتمع 
المصرى إلجــراء الكشف المبكر عن سرطان الثدى، 
الفًتا إلــى أن عــدد حــاالت الكشف المبكر بلغ 7030 
حالة عــام 2016، فــى حين بلغ 14641 حالة بنهاية 

2017، مشيًرا أن الفحص يتم إجراؤه بشكل سنوى.
وأوضـــح أن 3% مــن حـــاالت الفحص المبكر لسرطان 
الثدى أورام خبيثة، وتم عاج أكثر من 3 آالف حالة عاج 
كامل جراحة وكيماوي، ونسبة الشفاء ترتفع مع االكتشاف 
المبكر للمرض، مطالبا بضرورة مراعاة االعتدال فى كل شيء 
بالنسبة للغذاء واستخدام التكنولوجيا وضرورة العودة لكل ما هو 
طبيعى بجعل كمية السكريات والملح فى الطعام معتدلة بجانب 
االعتدال فى استخدام التكنولوجيا والطاقة وأجهزة المحمول، 
مع االبتعاد عن المشروبات الغازية والسجائر للوقاية من خطر 

السرطان.
وقال إن الدعم األسرى يؤدى إلى تحسن فى الحالة النفسية 
والصحية للمريضة، مشيراً إلى ضرورة تكاتف جميع الهيئات 
ــوعــى لـــدى أســـر الــمــريــضــات بــضــرورة ــراد لــزيــادة ال ــ  واألفـ

دعمهن نفسياً.

وضعت وزارة الصحة والسكان  خطة متكاملة 
إلجــراء مسح صحى للكشف عن سرطان الثدى 
لـــــ 30  مليون سيدة فى الجمهورية على 3 مراحل 
على أن تبدأ أول مرحلة أول يوليو 2019 وتنتهى 
ــعــام حــيــث ترتكز  فــى 31  ديسمبر مــن ذات ال
الخطة على 3 مــحــاور مهمة األول وهــو الشق 
التوعوى لتوضيح آليات الوقاية والكشف الذاتى 
ــة أمـــا الــمــحــور الثانى  ــ عــن الــمــرض بصفة دوري
فيتعلق بالكشف المبكر عــن الــمــرض مــن خال 
الفرق الطبية التى سيتم نشرها بالمستشفيات 
والتمركزات المختلفة بينما المحور الثالث يتعلق 
بتوفير العاج إمــا على نفقة الــدولــة أو التأمين 

الصحى.
ويحصل المرضى الــذيــن يحولون إلــى مراكز 
الــعــاج على الــبــروتــوكــوالت العاجية الموحدة 
والتى تم اعتمادها مؤخرا حيث يتلقون العاج 
بالمجان فى مراكز العاج التابعة لــوزارة الصحة 
وألمانة المراكز الطبية فالكشف المبكر يتضمن 
فحص شــامــل للسيدات إذا كــانــت غير مصابة 
سيتم صرفها مع منحها التوعية الطبية الازمة 
لضمان الــوقــايــة مــن الــمــرض بينما مــن يكتشف 
اصابتهم بالمرض سيتم فحصهم وعمل عينات 
تحليل باثولوجية مع أشعة مقطعية على الصدر 
والبطن والحوض مع عمل مسح ذرى على العظام 
مع عمل جراحات إلزالة األورام وإعطائهم العاج 

الكيماوى واإلشعاعى  ويتم الفحص على مرحلتين 
األول فحص ظاهرى ومبدئى من خال الطبيب 
المختص بوحدة الفحص ثم يعقب ذلــك تحليل  
تأكيدى من خال سحب عينة وتحليلها باثولوجيا 

لثبات وجود الورم السرطانى من عدمه.
وتقوم وزارة الصحة بالتعاون مع البرنامج 

الــقــومــى لصحة الــمــرأة فــى عــمــل قــاعــدة 
بيانات ضخمة للسيدات الذين تم فحصهم 
والمقرر عاجهم لبناء السجل القومى 
لــأورام  على أن يتم متابعتهم جيدا من 
خــال بــرنــامــج إلــكــتــرونــى قــومــى يظهر 
مراحل العاج والشفاء على أال يكون 

هناك انتظار للعاج.
وكانت وزارة الصحة أكدت أن لمسح 
الصحى للكشف عن سرطان الثدى  
يستهدف السيدات فوق الثاثين عاماً 
على أن يتم  عمل قائمة بالسيدات 
الــمــســتــهــدفــات بــالــحــى والمحافظة 
وإتباع نظام الكشف الــدورى مع على 
أن يــراعــى فــى المسح تــاريــخ المرض 
فى األسرة واألعمار والعوامل الوراثية 

كما سيتم تسليم السيدات برامج توعية 
مكتوبة للحد مــن اإلصـــابـــات الــجــديــدة 

وتجهيز الــوحــدات الصحية األولية لتكون 
بها وحدات دائمة للفحص الدورى.

سرطان الثدى يهدد 34% من سيدات مصر

45 مستشفى وقسم أورام و500 وحدة 
وسيارات متنقلة تشارك فى المبادرة

23 ألف حالة إصابة 
جديدة كل عام

نسبة الشفاء تصل إلى 
98% إذا تم اكتشاف 
المرض فى مراحله األولى

خطة متكاملة إلجراء مسح صحى 
للكشف على 30 مليون سيدة

45% من المصابات بالمرض يشعرن بالعزلة
أوضحت د. ابتسام سعد الدين، أستاذ األورام بكلية الطب، جامعة القاهرة، أن السيدات فى 
مصر يتميزن بالصراحة والتفتح فيما يتعلق بإصابتهن بالمرض، وذلك مع العائلة واألصدقاء 
والزماء، حيث يحصلن على الدعم الــازم من عاقاتهن الشخصية، ومن المجتمع الطبى 
أيًضا.. ولكن على الرغم من ذلك، فأكثر من نصف السيدات يذكر أن هذا الدعم ينتهى مع 
الوقت، واليوم، عادة ما تشعر معظم السيدات بعدم وجود من يفهم ما يعانين منه. وهذا ما 
أكدته نتائج المسح وكشف أن ثلثى المصابات المصريات بسرطان الثدى المتقدم )%67( 
يؤكدن شعورهن المتكرر بعدم وجود من يفهم ما يعانين منه، وأن أكثر من 2 من كل 5 سيدات 

مصابة بسرطان الثدى المتقدم فى مصر )45%( يشعرن بالعزلة عن غير المصابات بهذا 
المرض.

وأضــافــت سعد الــديــن: تقريًبا، كل السيدات فى مصر يشعرن بالرضا 
إلى حد ما على األقــل عن الحوار مع األطباء حول سرطان الثدى 

المتقدم، ولكن القليل منهن راضــيــات تماًما عــن ذلــك، 
وقد أشــار المسح إلى أن تواصل معظم المصابات مع 

أطبائهن يحسن نظرتهن المستقبلية.
وتكشف إحصائيات المسح أن أكثر مــن 8 مــن كل 
10 )81%( يفضلن الحصول على المزيد من الوقت 
لمناقشة احتياجاتهن أثناء زيــارة أخصائيى الرعاية 
ــار الجانبية )62%( الموضوع  الصحية، وتــعــد اآلثـ
األكثر نقاًشا بين السيدات المصابة بسرطان الثدى 
المتقدم وأخصائيى الرعاية الصحية.. كما كشف 
المسح عن فجوة مهمة أخــرى تتمثل فى أن نسبة 
قليلة جًدا من السيدات يناقشن حالتهن العاطفية 
مع أطبائهن، على الرغم من أن غالبيتهن يردن 

مناقشة هذا األمر.

قبل أيام من انطالق مبادرة الرئيس السيسى

تنطلق مبادرة الكشف المبكر عن سرطان الثدى ألكثر من 30 مليون سيدة 
مصرية أول يوليو المقبل وجميع اإلجراءات الخاصة بالكشف والعالج مجانية،  
ويتم حاليًا توفير كافة اللوجستيات المتعلقة بتنفيذ الحملة، إذ يتم اآلن وضع 

البرنامج اإللكترونى الخاص بتسجيل السيدات مع بدء المسح.
ونظرا لكون سرطان الثدى من أعلى السرطانات فى نسب اإلصابة بين 

السيدات، تقوم الدولة وبمبادرة من الرئيس عبدالفتاح السيسى الذى أصدر، 
توجيهاته لوزيرة الصحة والسكان د.هالة زايد، خالل احتفالية يوم المرأة التى 

عقدت فى 30 مارس، بالبدء فى دراسة عمل فحص شامل لكافة سيدات مصر، 
للكشف المبكر عن سرطان الثدى مضافا إلية كافة األمراض المرتبطة بصحة 

المرأة والتى تتخطى ال 5 أمراض أخرى كالسكر والضغط والسمنه.
وقد تم تعديل مسمى مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى للكشف المبكر عن 

سرطان الثدى إلى المبادرة القومية لصحة المرأة إيمانا بشمولية الصحة العامة 
للسيدات ومتابعتها، و جارى حاليا االنتهاء من صياغة بروتوكوالت عالجية 

متطورة لعالج األورام على نفقة التأمين الصحى والعالج على نفقة الدولة.
فى السطور القادمة نكشف عن الكثير من المعلومات والحقائق واألرقام حول 

هذا المرض الخطير الذى يهدد 34% من سيدات مصر.

 إسالم خالد
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 الثالثاء القادم.. النطق بالحكم
فى محاكمة محافظ المنوفية 

السابق بـ»الكسب غير المشروع«

قضية رشوة وزارة التموين أمام 
جنايات القاهرة السبت القادم

27 يونيو.. محاكمة المتهمين فى 
قضية »فساد القمح الكبرى«

 محكمة الجنايات تواصل نظر معارضة
6 متهمين فى قضية  »إهانة القضاء«

دعوى تطالب بإلزام السلطات بتنفيذ أحكام إعدام متهمى اإلرهاب

جنايات اإلسكندرية تنظر قضية خاطف طائرة مصر للطيران

الحكم فى محاكمة تشكيل عصابى تخصص 
فى تهريب نواقص أدوية إلى الخارج

محاكمة »حداد« هتك عرض طفلتين بالقوة

الحكم فى اتهام 15 شخصا بانتحال صفة ضباط شرطة بالبساتين

محاكمة المتهمين باختالس 331 مليون جنيه من إدارة 6 أكتوبر التعليمية

محكمة الجنايات تواصل محاكمة المتهمين بقضية »فساد المليار دوالر«

تــواصــل محكمة جنايات الــقــاهــرة المنعقدة 
بالعباسية، محاكمة المتهمين باختالس 331 
مليون جنيه من إدارة  6 أكتوبر التعليمية يوم 

الثالثاء المقبل، 
ــام المتهمين  ــي ــة ق ــالـ وتــبــيــن مـــن قــــرار اإلحـ
ــدى. أ. ح«، مــديــر حــســابــات، مــنــدوب وزارة  »هـ

المالية، بــإدارة 6 أكتوبر التعليمية، و»عواطف. 
أ. ح«، مفتش مالى باتحاد اإلذاعــة والتليفزيون، 
و»مجدى. أ. ح«، صحفى »سالمة. م. ط«، مدير 
إدارة أكتوبر التعليمية، »وجــيــه. ر. أ«، مراجع 
حسابات ومندوب صرف بإدارة أكتوبر التعليمية، 
»أحمد. ع. ظ«، محاسب بمديرية أوقاف الجيزة، 

»عباس. س. ح«، عامل بمديرية أوقــاف الجيزة 
باختالس 331 مليونا و224  ألــف جنيه، بأن 
وقعت المتهمة األولى  على توقيع ثانى على 578 
شيك بنك، لتحقيق إدارة الكسب غير المشروع 
والمسحوبة على البنك المركزى المصرى، لتكون  

قابلة للصرف خصما من حسابات جهة عملها.

تستكمل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع 
الخامس، برئاسة المستشار أسامة جامع ، محاكمة 
المتهمين باختالس مليار دوالر، فى القضية المعروفة 
إعالميا بـ»الفساد المليار دوالر«، فى جلسة 24 يونيو 

الجارى. 
كــان النائب الــعــام المستشار نبيل أحمد صــادق، 
أمر بإحالة المتهمين فى القضية المعروفة إعالميا 
بـ»فساد الملياردوالر« إلى محكمة الجنايات التهامهم 
باختالس نحو مليار دوالر من أمــوال شركة »تــراى 

أوشن للبترول« وتهريبها الى الدوحة ودول أخرى.

حــددت محكمة جنايات القاهرة، 
برئاسة المستشار بشير عبد العال، 
جلسة 25 يونيو الحالى للحكم فى 
ــهــام 15 شخصا بتكوين تشكيل  ات
عصابى انتحل صفة ضباط شرطة 
ومسئولى الضبط القضائى بدائرة 

قسم البساتين.
والمتهمون هم: وائل طاهر، أحمد 
ربــيــع، محمد عبد العظيم، محمد 
إبــراهــيــم، محمد الــنــادى، يحيى أبو 
المفتوح، انتصار عــاصــم، تامر أبو 
ــد، إســالم أحمد،  ــد، طاهر أبــو زي زي

تصدر محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار على الهوارى، 
الحكم فى محاكمة 4 متهمين التهامهم بتكوين تشكيل عصابى يتزعمه 
ــة يحظر  ــورى الجنسية« تخصص فــى تهريب أدويـ أحــد التجار »سـ
تصديرها للخارج نظًرا لنقصها فى السوق المحلى ومقابل حصولهم 

على ماليين الدوالرات، يوم االثنين المقبل.
والمتهمون فى القضية هم مندوب مبيعات، ومدير مخزن، ورئيس 

مجلس إدارة، ومندوب إحدى الشركات.
وكشفت تحقيقات نيابة األمـــوال العامة العليا، أن هيئة الرقابة 
اإلدارية تلقت معلومات تفيد قيام المتهم »أ. ح« مندوب مبيعات بتربيح 
المتهم »ع. أ. أ« بمنفعة شراء الدواء من الشركة، باعتبار أن األخير من 
غير العمالء المكودين بالشركة، والذين يسمح لهم وحدهم بالحصول 
على ذلك الدواء من منتجاتها فضال عن عدم الترخيص له من األساس 

لمزاولة النشاط.
ــإدارة  وأســفــرت التحريات المبدئية عن حصول 5 من العاملين ب
الجمارك على رشوة مالية مقابل اإلخالل بواجباتهم الوظيفية ومعاينة 
الحاوية معاينة صورية دون اثبات محتواها وإثبات احتوائها بالكامل 
على أدوات منزلية بالمخالفة للحقيقة بهدف إرســال الــدواء إلحدى 

الدول العربية فى محاولة للتهرب الجمركى والضريبى.

أجلت محكمة جنايات الــقــاهــرة، المنعقدة بالعباسية، محاكمة 
المتهم »إبــراهــيــم. ج«، فــى اتــهــامــه بهتك عــرض طفلتين بــاإلكــراه 
بــالــزاويــة الــحــمــراء، فــى جلسة 24 يونيو الــحــالــى، وأســنــدت النيابة 
للمتهم »إبراهيم. ج«، حــداد، تهمة هتك عرض المجنى عليهما »ى. 
م«، و»د. ت« باإلكراه، بأن أشهرا فى وجههما سالحا أبيض »سكين«، 
واستدرجهما لمكان بمعرفته وأجبرهما على خلع مالبسهما وتمكن 

بتلك الوسيلة من النيل من عوراتهما واإلمناء بهما.

تستكمل محكمة جــنــايــات اإلســكــنــدريــة برئاسة 
المستشار عبد الــعــزيــز محمود ســالــم نظر قضية 
مختطف الطائرة المصرية إلى قبرص يوم األربعاء 

المقبل.
وكـــان الــمــدعــى بــالــحــق الــمــدنــى »شــركــة مصر 
للطيران« قد طالبت بتعويض مبدئى قــدره 101 
ألف جنيه، موضحا أن الشركة تعرضت لخسائر 
قدرها 88 ألفا و500 دوالر، كما طالب باالستعالم 

عن أرصدة المتهم فى البنوك.
وتــعــود أحـــداث القضية رقــم 720 لسنة 2016 
جنايات قسم شرطة العامرية ثان، إلى وقت تعرض 
طائرة من طراز »إيرباص 742« تابعة لشركة مصر 
للطيران لالختطاف أثناء رحلة محلية من مطار 
بــرج الــعــرب فــى محافظة اإلسكندرية إلــى مطار 
القاهرة، حيث أجبر الخاطف أفراد طاقم الطائرة 
ــى قــبــرص، مــهــددا بحزام  على تغيير مسارها إل
ناسف مزيف، إال أن الشرطة القبرصية نجحت فى 
تحرير كل الرهائن، وعددهم 81 راكبا، إضافة إلى 
طاقم الطائرة المكون من 5 أفــراد، وإلقاء القبض 

على الخاطف.
وكان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق 
قد أمر بإحالة المتهم سيف الدين مصطفى محمد 
إمام للمحاكمة الجنائية فى الواقعة التى اشتهرت 

ــرة مــصــر لــلــطــيــران«،  إعــالمــيــا بـــ»اخــتــطــاف طــائ
التهامه باالستيالء بالتهديد والترويع على وسيلة 
من وسائل النقل الــجــوى، وتعطيله سيرها عمدا 
وخطفه واحتجازه وحبسه لركابها وأفراد طاقمها 
تحقيقا لغرض إرهابى، فضال عن ترويجه ألفكار 
ومعتقدات جماعة اإلخـــوان اإلرهــابــيــة الداعية 

الستخدام العنف.
وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا من خالل 
اعترافات المتهم وفحص كاميرات المراقبة بمطار 
برج العرب الدولى واالطــالع على المضبوطات، قيام 
المتهم باالستيالء على طائرة شركة مصر للطيران 
- رحلة رقم 181، التى أقلعت بتاريخ 29 مارس 2016 
فــى الساعة الــســادســة والنصف صباحا مــن مطار 
برج العرب بمحافظة اإلسكندرية إلى ميناء القاهرة 
الــجــوى، وعــلــى متنها 72 شخصا بينهم طــفــل، بعد 
تهديده لقائدها بتفجيرها عبر سترة يرتديها أسفل 
مالبسه أعدها على غرار شكل األحزمة الناسفة من 

أدوات غير مجرم حيازتها على متن الطائرات.
كما اعترف المتهم بسابقة سفره لدولة السودان 
فى غضون عام 2015، وسعيه للقاء قيادات جماعة 
اإلخــوان اإلرهابية الهاربة لعرض مشاركته فى تنفيذ 
أعمال عدائية تحقيًقا ألغــراض الجماعة اإلرهابية 

داخل البالد.

تستكمل الدائرة األولى بمحكمة القضاء 
اإلدارى، برئاسة المستشار يسرى الشيخ 
نائب رئيس مجلس الــدولــة، نظر الدعوى 
المقامة من طــارق محمود المحامى، التى 
تطالب بإلزام السلطات بتنفيذ جميع أحكام 
اإلعــدام النهائية والباتة والواجبة النفاذ، 
والــصــادرة ضد المتهمين بارتكاب أعمال 

إرهابية، فى جلسة السبت المقبل.
ــواه الــتــى حملت  ــر مــحــمــود، فــى دعــ وذكـ
ــه بعد  رقــم 36234 لسنة 73 قضائية، أن
إزاحة جماعة اإلخوان اإلرهابية عن الحكم 
بــثــورة شعبية فــى 30 يونيو 2013، شنت 
الجماعة اإلرهابية وتنظيمها الدولى حربا 
إرهابية ضد الدولة المصرية، وعلى رأسها 

الجيش والشرطة والمواطنين المصريين 
والمنشآت والممتلكات العامة والخاصة، 
وتآمرت الجماعة اإلرهابية مع دول وجهات 
خارجية معادية للدولة المصرية، إلسقاط 
مؤسساتها وارتــكــاب العديد مــن الجرائم 
اإلرهابية البشعة التى أسقطت المئات من 

الشهداء واآلالف من المصابين.
ــاف محمود فــى دعـــواه، أن جرائم  وأضـ
ــة فــجــعــت اآلالف من  ــي ــاب الــجــمــاعــة اإلره
األســر المصرية، بــل والمصريين جميعا 
ــقــصــاص لشهدائهم  الـــذيـــن يــنــتــظــرون ال
مــن هـــؤالء القتلة، موضحا أن المؤسسة 
العسكرية والداخلية أحبطت العديد من 
العمليات اإلرهابية، وتم إلقاء القبض على 

ــؤالء اإلرهــابــيــيــن، وصـــدرت  الكثير مــن هـ
ضدهم أحكاما نهائية وباتة بــاإلعــدام من 
الــمــحــاكــم الــمــصــريــة، وأصــبــحــت األحــكــام 
واجــبــة الــنــفــاذ بــعــد اســتــنــفــاذ جميع طــرق 
الطعن القانونية، وبعد أن استمرت تلك 
المحاكمات لــمــدة تصل لـــ4 و5 ســنــوات، 
وأصبح وجــود هــؤالء اإلرهابيين القتلة فى 
السجون يصيب المصريين بالحسرة، لعدم 
تنفيذ أحكام اإلعـــدام ضدهم، خاصة أن 
من بين الصادر ضدهم أحكام نهائية وباتة 
وواجبة النفاذ، قيادات فاعلة فى جماعة 
اإلخــــوان اإلرهــابــيــة، والزالـــــوا حــتــى هــذه 
اللحظة يحرضون على الدولة المصرية من 

داخل السجون.

السبت المقبل.. محاكمة 44 مـُتهمـًا بـاالنضمام لـ»والية سيناء«
تستكمل محكمة جنايات أمــن الــدولــة العليا 
ــطــرة، بــرئــاســة الــمــســتــشــار محمد  الــمــنــعــقــدة ب
السعيد الشربينى، محاكمة 44 ُمتهًما بـاالنضمام 
لـــ»واليــة سيناء«، من بينهم مدافع نــادى أســوان 
المتهم حــمــادة الــســيــد، يـــوم الــســبــت المقبل، 

الستكمال فض األحراز.
وأحــالــت نيابة أمــن الــدولــة العليا المتهمين 
للمحاكمة الجنائية، باتهامات تتعلق باالنضمام 
لتنظيم »والية سيناء« وتولى قيادة خاليا عنقودية 
تابعة له والتخطيط الرتكاب جرائم إرهابية من 

بينها قتل عدد من أفراد الشرطة.
وتضمن أمــر إحالة المتهمين للجنايات أنهم 

فــى الــفــتــرة مــن 2015 وحــتــى 9 فــبــرايــر 2018 
بمحافظات القاهرة والجيزة والدقهلية والقليوبية 
وكفر الشيخ والفيوم وشمال سيناء وفــى خارج 
مصر، روجوا لتنظيم »داعش« اإلرهابى وأن اثنين 
من المتهمين المحالين روجــوا ألفكار التنظيم 
داخل حبسهم فى سجن جمصة وخطط بعضهم 

لقتل الباحث إسالم بحيرى.
وأشار أمر إحالة المتهمين إلى أن بعضهم مول 
التنظيم بأموال من أجل تنفيذ أعمالهم اإلرهابية 
وأن أحدهم زود المتهمين بطائرة صغيرة مزودة 

بآلة تصوير الستخدامها فى أعمالهم اإلرهابية.
ونــســبــت الــنــيــابــة للمتهمين اتــهــامــات تتعلق 
بــاالنــضــمــام لجماعة إرهــابــيــة تعمل على قلب 
نظام الحكم وتعطيل العمل بالدستور والقانون 

واالعتداء على الممتلكات العامة والخاصة.
حجزت محكمة جنايات القاهرة النطق بالحكم فى محاكمة هشام عبد 
الباسط محافظ المنوفية السابق، التهامه بتحقيق كسب غير مشروع 
بقيمة 58 مليون جنيه من خــالل استغالل النفوذ، فى جلسة الثالثاء  

المقبل.
وكان المستشار عادل السعيد رئيس جهاز الكسب غير المشروع قد 
أمر بإحالة هشام عبد الباسط محافظ المنوفية السابق وآخرين لمحكمة 
الجنايات التهامه بالحصول لنفسه على كسب قدره 58 مليونا و795 ألًفا 
و942 جنيها، وكانت تلك الثروة ال تتناسب مع مصادر دخله وعجز عن 

إثبات مصدرها.
ــذى أعــده المستشار الدكتور محمد أيــوب  وتضمن أمــر اإلحــالــة، ال
رئيس هيئة الفحص والتحقيق أن المتهم استولى لنفسه بغير حق على 
مبلغ 27 مليونا و485 ألــف جنيه مــن أمـــوال المحافظة بــأن اتفق مع 
المتهمين اآلخرين على طرح 4 عمليات تطوير ورفع كفاءة عدد من مبانى 
المحافظة وأمر بإسناد تنفيذها إلى شركة أحد المتهمين باألمر المباشر 
بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات وحدد قيمة األعمال مبلغ 92 
مليون جنيه على غير الحقيقة فى حين أن قيمتها الفعلية ال تتعدى مبلغ 
12 مليون جنيه بجانب قيامه بغسل األموال باستثمارها فى شراء العديد 

من األصول العقارية والسيارات باسمه وأفراد أسرته.
يذكر أن محكمة جنايات الجيزة عاقبت هشام عبد الباسط محافظ 
المنوفية السابق بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة 15 مليون جنيه 
ومصادرة األموال المضبوطة لقيامه بالحصول على رشوة بلغت 27 مليونا 

و450 ألف جنيه وبراءة المتهمين االثنين اآلخرين بالقضية.

تعقد محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار على الهوارى، 
ثانى جلسات محاكمة رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة 
للصناعات الغذائية السابق و8 آخرين فى القضية المعروفة 

إعالميا بـ»رشوة وزارة التموين«، يوم السبت المقبل لإلطالع.
كانت نيابة أمــن الــدولــة العليا، أحــالــت رئيس مجلس إدارة 
الشركة القابضة للصناعات الغذائية السابق وآخرين التهامهم 
بطلب وتقاضى عطايا تمثلت فــى مبالغ مالية وفــوائــد لنفسه 
ولغيره على سبيل الرشوة مقابل أدائــه عمل من أعمال وظيفته 
وقيام باقى المتهمين بتقديم العطايا والفوائد على سبيل الرشوة 

والتوسط فى تقديمها.
وأســفــرت تحريات هيئة الــرقــابــة اإلداريــــة، عــن طلب وأخــذ 
رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية مبالغ 
مالية على سبيل الرشوة من 3 شركات بوساطة سكرتير مكتبه 
ومستشارى وزارة التموين والتجارة الداخلية لشئون االتصال 
السياسى واإلعالم مقابل تسهيل إجراءات إسناد عمليات توريد 
السلع الغذائية لتلك الشركات وموافقته على صرف مستحقاتها 

المالية الناشئة عن التوريد.

تواصل محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار إبراهيم 
عبدالخالق، محاكمة 13 موظًفا حكومًيا ومالكًا لصوامع قمح 
فى اتهامهم بالقضية المعروفة إعالمًيا بـ»فساد القمح الكبرى« 
فى جلسة 27 يونيو الحالى لالطالع، بناء على طلب المحامى 

الحاضر مع المتهم عبد الغفار السالمونى.
كــان النائب الــعــام المستشار نبيل صـــادق، أحــال 13 موظًفا 
حكومًيا ومالكًا لصوامع القمح إلى محكمة الجنايات، التهامهم 
باالستيالء على نحو 104 ماليين جنيه دون وجه حق من أموال 

الشركة العامة للصوامع والتخزين.

تستكمل – غــداً -  محكمة جنايات القاهرة، نظر المعارضة 
المقدمة من المحامى منتصر الزيات و5 آخرين على حكم حبسهم 
3 سنوات فى قضية إهانة السلطة القضائية، واإلساءة إلى رجالها 

والتطاول عليهم، وذلك بعد رفض طلب رد هيئة المحكمة.
وأسندت هيئة التحقيق إلى المتهمين تهم إهانة وسب القضاء 
والقضاة بطريق النشر واإلدالء بأحاديث فى القنوات التليفزيونية 
والمحطات اإلذاعية ومواقع التواصل االجتماعى اإللكترونية، 
من خــالل عبارات تحمل اإلســاءة والكراهية للمحاكم والسلطة 

القضائية.

 إسالم خالد 

ــى، حــســيــن أحــمــد، على  مــحــمــد عــل
ــد ــد، مـــحـــمـــود مـــحـــمـــد، خــال ــ ــم  أحــ

محمود.
وجهت النيابة للمتهمين تهم حيازة 
أسلحة نارية دون ترخيص، والقبض 
على أحــد المواطنين دون أذن أحد 
الجهات المختصة وفى غير األحوال 
المصرح بها قانونياً، والتدخل فى 
أحـــد الــوظــائــف الحكومية »مــأمــور 
الضبط القضائى« واستخدام سلطته 
بالقبض على مواطنين دون تصريح 

بصفتهم المزيفة.

عزاء واجب
يتقدم الحاج وحيد سيد منصور

والدراوشة بإدفا ونجع النجار وروض الفرج 
والساحل بخالص العزاء لعائالت قريطم فى وفاة 

المغفور له بإذن اهلل 
فتحى عبدالاله قريطم

تغمده اهلل بواسع رحمته وغفرانه وأسكنه 
فسيح جناته
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إن احتماالت اندالع حرب بين أمريكا وإيران، باتت القضية األهم التى تشغل حيزا 
كبيرا من اهتمام المحللين والخبراء، ما جعلها قضية حاضرة ومطروحة بقوة على ساحة 

التجاذبات الدولية، والتوازنات اإلقليمية، ففى إطار تصعيد األزمة مع إيران، أرسلت 
الواليات المتحدة األمريكية حامالت طائرات وقاذفات، شعارها المعلن، هو ردع طهران، 
والرد على تهديداتها لمصالح واشنطن وبلدان الخليج، لكن ما بين التهديدات المتبادلة 

جرت أعمال تخريبية، أثارت العديد من التكهنات تدور حول توجيه االتهامات صوب 
طهران أو أجهزة استخبارات تدفع فى اتجاه إشعال المنطقة، تمثلت األعمال التخريبية، 

فى تفجيرات لناقالت نفط بميناء الفجيرة بدولة اإلمارات العربية، ثم استهداف منصات 

استخراج بترول سعودية بطائرات دون طيارين، وقبل أيام، جرى تفجير لناقالت أجنبية 
قبالة خليج عمان، ما جعل التساؤالت المهمة تدور حولها.. من الذى ارتكبها، هل 

إيران، أم أذرعها التى طوقت بها منطقة الخليج العربى، أم جماعات إرهابية موالية لها، 
أم تنظيمات إرهابية تعمل لحساب أمريكا فى المنطقة، هل داعش أم القاعدة، أم هو 

فعل استخباراتى لتأجيج الفتن، وما الدور القطرى الغامض لزعزعة استقرار المنطقة 
بأكملها، هل تورطت قطر فى ارتكاب هذه األعمال اإلرهابية، ولماذا تحفظت الدوحة 

على البيان الختامى للقمة العربية فى مكة، وهو البيان الرامى إلدانة طهران لتدخلها فى 
شئون بلدان الخليج العربية... و... و... إلخ.

سيد سعيد يكتب:

التوزيع مؤسسة األهرام

انسحابه من االتفاق النووى، إال أن هدفه األساسى 
من التصعيد هو دفع اإليرانيين إلى قبول التفاوض 
المباشر مع اإلدارة األمريكية حول اتفاقية جديدة 

بشروط جديدة.
للتأكيد عــلــى تــلــك الــحــقــائــق مــا جـــرى تــداولــه 
إعالميا على نطاق واسع فى اآلونة األخيرة، مفاده 
تراجع ترامب عن خطاب التهديد، ولغة التحريض، 
ــه رغــبــة فــى الــتــفــاوض مــع حكم الماللى،  ــدائ وإب
وحث إيران على االتصال به، كما حرص مسئولون 
بــارزون فى إدارة البيت األبيض على إبالغ طهران 
بــأن هــدف البيت األبيض هو التفاوض واالتفاق 
على بعض األمور الخاصة باتفاق األسلحة النووية.

إذًا المصالح األمريكية وأمن إسرائيل فيما يتعلق 
باالتفاق النووى، يسبقان كافة األطــروحــات التى 
ــات المتحدة ليل  ــوالي تعلن عنها ال
نهار بوسائل اإلعــالم والمؤتمرات 
واللقاءات مع قادة العالم، بما يعنى 
ــت أســاطــيــلــهــا لتحقيق  ــا حــرك ــه أن
مصالحها ومصالح الدولة العبرية 
أوال، والـــتـــأكـــيـــد عــلــى هيمنتها 
ــزاز  ــتـ الــعــســكــريــة، فــضــال عـــن ابـ
المنطقة، فــهــى تــعــلــم، أى اإلدارة 
ــدالع الــحــرب فى  األمــريــكــيــة، أن انـ
منطقة الخليج الــعــربــى، ستشمل 
المنطقة بأكملها، كما أن دول الخليج 
ــواء تــراضــى الــطــرفــان  الــعــربــيــة، سـ
األمريكى واإليرانى أو اختلفا، فهى 
طــرف أســاســى وفــاعــل فــى معادلة 
الصراع المحتدم حاليا أو مستقبال، 
فــهــى وحـــدهـــا الــتــى ســتــدفــع ثمن 
مــواجــهــة مــغــامــرات حــكــم الماللى 
ــمــنــطــقــة، عبر  ــى ال لــلــســيــطــرة عــل
تحالفها مــع حــكــام قطر المارقين 
عن الصف العربى، أو عبر أذرعها 
ــعــراق والــيــمــن، أو  المتناثرة فــى ال
ــإغــالق مضيق هرمز  تــهــديــداتــهــا ب
كممر مالحى استراتيجى، كل هذه اإلشكاليات، 
ال يمكن إغفالها عن مجمل األحداث الدائرة اآلن، 
خاصة إذا علمنا أن أى مغامرة سواء من الجانب 
األمريكى أو الجانب اإليرانى، ستدفع بالضرورة، 
إلى دخول أطــراف دولية لها مصالح استراتيجية 
فى المنطقة، مثل روسيا والصين وتركيا وبلدان 
أوروبية، وهو ما شاهدناه فى رد الفعل حول الرغبة 
األمريكية فى فــرض إتـــاوات على السفن المارة 
بزعم حمايتها، حيث اعتبرت بريطانيا أهم حلفاء 
واشنطن أن هــذه التصريحات ال يمكن قبولها، 
فالدول المؤثرة لن تقبل بانفراد أمريكا ولن تجلس 

إدارة البيت األبيض 
تغازل حكام طهران 

للتفاوض بشأن االتفاق 
النووى بشروط جديدة 

غضب فى أمريكا 
من النفاق 

القطرى فى أزمة 
الخليج وطهران 
تستغل موقف 
حكام الدوحة 

لصالحها

المواجهة فقط. 
إيــران تهدد بأنها تمتلك ترسانة أسلحة سرية 
قــادرة على تدمير األساطيل البحرية األمريكية 
بطائراتها وقاذفاتها وإغراقها فى قاع الخليج، 
كما أن تصريحات قادتها تتضمن التلويح بأن 
طهران قادرة على قلب المنطقة رأسا على عقب، 
فــى هــذا السياق ال يمكن لــى أو لغيرى، تأكيد 
صحة ما تحويه التصريحات اإليرانية، وال حقيقة 
امتالكها القوة، التى تدعو لهذا االستعراض، كما 
أننى ال أملك نفى وجــود هــذه الــقــوة، لكن يمكن 
لنا تفهمها فى إطار الحروب النفسية بين طرف 
يــلــوح بالسحق وآخـــر يــلــوح بالتدمير، كما أننى 
أستطيع وفــق قراءتى للمشهد، التأكيد على أن 
المواجهة العسكرية مع إيــران، تعنى بالضرورة 
تــهــديــداً مــبــاشــراً ألمـــن المنطقة 
بأكملها، وهذا فى ظنى، ما ال تقبل 
به دول الخليج، فهل تقف مكتوفة 
األيـــدى أمــام أى تهديد يستهدف 
أمنها واستقرارها، لكن أمام حالة 
استبعاد الحرب، يبرز على السطح 
تساؤل مهم، مفاده، ما الذى تريده 
أمريكا من تصعيد خطاب الحرب 
ــجــواب ال  مــع طــهــران؟ مضمون ال
يخرج عن تحجيم النفوذ اإليرانى 
فــى المنطقة، ومــحــاوالت ابــتــزاز 
أمريكى لدول الخليج العربية، عبر 
تسويقها بأن الواليات المتحدة هى 
الــوحــيــدة الــتــى تستطيع التصدى 
ــدوره  ــذا بـ ــ ــى، وه ــ ــران ــ لــلــخــطــر اإلي
سيساهم فى رواج تجارة السالح، 
وتنامى االقتصاد المتعثر للدولة 
األكبر فى العالم، لكن دول الخليج 
تــعــى تطلعات واشــنــطــن الخفية، 
ولن تسمح باستغاللها فى حروب 
بالوكالة لصالح أمريكا واسرائيل، 
ــمــل عـــلـــى وأد الــخــطــر  ــع فـــهـــى ت
الــفــارســى فــى ظــل استراتيجية األمـــن القومى 
العربى، عبر التنسيق مع مصر باعتبارها قوة 

إقليمية فاعلة ومؤثرة.
ــلـــدان الخليج  ــى أن بـ ــ بــعــض اآلراء ذهــبــت إل
ستكون المستفيد من انــدالع الحرب فى المنطقة 
فتداعياتها ستؤدى بالضرورة إلــى ارتــفــاع أسعار 
النفط فى السوق العالمى، لكن مثل هذه التصورات 
واآلراء، ال ترقى لمستوى القراءة الدقيقة للمشهد 
بكل تعقيداته اإلقليمية والدولية، خاصة إذا علمنا 
أن المكاسب التى ستجنيها بلدان الخليج العربى من 
صعود أسعار النفط، هذا إن حدث ستكون جزءاً من 
كلفة الحرب، ما يعنى أن واشنطن المستفيد الوحيد 
من ارتفاع األسعار جراء محاوالتها السيطرة على 

التجارة الدولية فى الخليج العربى.
الخالصة هى أن الــواليــات المتحدة لن تخوض 
حرباً ضد إيران، وال تستطيع أن تخوضها، لدرايتها 
بتعقيدات المصالح الدولية، والمواقف المضادة 

لتحركاتها من دول كبرى، مؤثرة فى القرار الدولى.

فــوق مقاعد المتفرجين، بــل ستتدخل لحماية 
مصالحها، ماسيجعل الــشــرق األوســـط منطقة 
مشتعلة حال انــدالع أى مواجهات عسكرية، ولنا 
فيما جرى فى سوريا والعراق دليل، عندما تعددت 
القوى المتصارعة من أجــل مصالحها، وعندما 
جرت تحالفات المصالح، وعندما تراجعت العنترية 
األمريكية واالنتهازية التركية أمــام إرادة الــدب 
الروسى، لكن فى النهاية كانت سورية هى الخاسر 
الوحيد أمــام لعبة صــراع المصالح التى تم فيها 
استخدام أبشع األساليب عبر دعــم التنظيمات 

اإلرهابية.   
عــلــى جــانــب آخـــر ال يمكن إغــفــالــه بــحــال من 
األحوال، باعتباره أحد أهم المرتكزات األساسية 
فــى الــحــروب الــعــســكــريــة، أى حـــرب عسكرية، 

ــود ساحة  ــرورة وجـ ويــكــمــن فــى ضــ
للمواجهات المحتملة على األرض، 
وهذا ال يخرج فى ظن الكثيرين عن 
الــعــراق باعتباره دولــة حــدوديــة مع 
إيــران، لكن لو توقفنا أمــام الحالة 
العراقية، سنجد أنــه بلد متشرذم 
على كــافــة الــمــســتــويــات، فقد كان 
االحــتــالل األمريكى للعراق بمثابة 
هـــديـــة ثــمــيــنــة قــدمــتــهــا واشــنــطــن 
لــطــهــران، خــاصــة أن الممارسات 
األمريكية فى أعقاب سقوط بغداد، 
مــزقــت النسيج الــوطــنــى الــعــراقــى 
بما يصب فى صالح إيــران، لصالح 
الشيعة، أمدتهم بالسالح والدعم 
السياسى، لــذا كانت النتائج على 
األرض كارثية، بما يعنى أن العراق 
فى اللحظة الراهنة معقد، سياسياً 
وطائفياً ومذهبياً وعشائرياً، ففى 
أى خندق سيكون الــعــراق، إمــا أنه 
سينقسم بين الــواليــات المتحدة 
األمريكية بحلفها المعلن وإيــران 
بحلفائها المحتملين وفــى القلب 

منهم دويلة قطر التى أثــارت مواقفها الريبة فى 
أعقاب تحفظها على قــرارات قمة مكة، لذا فإن 
التساؤل الجوهرى.. هل ستكون العراق مسرحاً 
للحرب الوشيكة، باعتبارها دولة مواجهة، أم أنه 
سيدخلها نيابة عن األطــراف الرئيسية ؟ أغلب 
الظن هناك عدم وجود ثقة من الجانب األمريكى 
فى الموقف العراقى، جــراء التخوف من تهديد 
المصالح األمريكية فى المنطقة برمتها، وليس 
الــعــراق فــقــط، وهـــذا وضــح جليا فــى استهداف 
الــســفــارة األمــريــكــيــة فــى بــغــداد وقنصليتها فى 

البصرة.
من هذه الزاوية، يمكن التأكيد على أن الواليات 
المتحدة األمريكية، بمؤسساتها االستخباراتية 
والعسكرية، ومراكزها البحثية، تعلم يقينا، أن 
الحرب مع إيــران ستكون لها فاتورة باهظة، ال 
تستطيع أمريكا وال إيـــران، تحمل كلفتها 
االقتصادية واألمنية، فضالً عن مخاطر 
تداعياتها التى ستكون أكثر تأثيراً 
ــيـــس عــلــى دول  ــم، ولـ ــالـ ــعـ  عــلــى الـ

قبل الغوص فى التفاصيل، علينا التوقف، ولو 
قليال، أمام بعض النقاط التى يمكن اإلمساك بها 
فى ظل تعقيدات المشهد، إيران استثمرت الموقف 
القطرى لصالحها ورأت فيه انقساما بين بلدان 
الخليج العربى، كما أنها روجــت عن وجــود رغبة 
خليجية للتقارب معها، الموقف القطرى أثــار، 
أيضا، شكوك واشنطن فى الحليف القطرى من 
األزمــة، فالبيت األبيض يرى فيه إضعافا للموقف 
األمــريــكــى، ألن قطر تــريــد اإلبــقــاء على العالقة 
االستراتيجية مع أمريكا، فى نفس الوقت الذى 
تريد فيه اإلبقاء على عالقتها مع طهران، وهى 
عالقة تتناقض مع الرغبة األمريكية والمصالح 

الخليجية.
ــطــن ذاتـــهـــا اســتــغــلــت الــتــفــجــيــرات الــتــى  واشــن

استهدفت المصالح االقتصادية 
لصالحها، حيث كشفت إدارة البيت 
األبيض عن تدابير لم تكن معلنة من 
قبل، مفادها تحصيل إتاوة لحماية 
السفن المارة فى الخليج العربى، 
باعتبارها عصب التجارة الدولية، 
وأنها ستتواجد بأساطيلها وبدعم 
مــن قــواعــدهــا العسكرية لحماية 
ــة... يــعــنــى هى  ــيـ الــمــصــالــح الـــدولـ
ستتواجد للرد على إيران وستتواجد 
لحماية التجارة الدولية وستتواجد 
لــحــمــايــة مــصــالــحــهــا وســتــتــواجــد 
ــتـــأديـــب الـــشـــيـــطـــان الـــفـــارســـى،  لـ
وستتواجد للدفاع عن بلدان الخليج 
العربية من الخطر اإليرانى، وأغلب 
الــظــن أن واشــنــطــن ستبحث عن 
أسباب أخرى كى تتواجد من أجلها.

فــى المقابل، واشنطن وبحسب 
ــر أجــهــزتــهــا الــمــعــلــومــاتــيــة،  ــاري ــق ت
تتخوف مــن انــدفــاع  طــهــران نحو 
ــة، ســـواء  ــي ــك ضـــرب أهـــــداف أمــري
بصورة مباشرة أو من خالل أذرعها 

المنتشرة فــى عــدد مــن الـــدول اإلقليمية لبنان 
وسورية والعراق واليمن، لكن ما بين التباين فى 
تقدير الموقف حــول انــدالع الحرب بينهما رغم 
تزايد احتماالتها من الناحية الشكلية، أو عدم 
نشوبها، سيظل الــتــالعــب األمــريــكــى باستقرار 
المنطقة هو العنوان األبرز، إال أن القراءة العقالنية 
تشير إلـــى اســتــبــعــاد احــتــمــاالت انــدالعــهــا، وهــو 

التصور األقرب إلى الحقيقة من وجهة نظرى. 
ــفــاع حــدة الــتــشــدد مــن إدارة ترامب  فــرغــم ارت
ــران، ورغــم كل التصريحات  فى سياستها تجاه إي
والتهديدات التصعيدية التى تصدر على مــدار 
الساعة من المسئولين األمريكيين، فإن الواليات 
المتحدة األمريكية  العتبارات استراتيجية، ال 
تريد أن تخرج إيران نهائيا من معادلة توازن القوى 
فى المنطقة، لكنها ترغب فى تحجيمها وإجبارها 

على االلتزام بقواعد اللعبة األمريكية، كما أن 
الرئيس األمريكى تــرامــب على الــرغــم من 

اتخاذه قرارات عنترية اعتبرها البعض 
مــغــامــرة غير محسوبة على غــرار 

قراءة هادئة لمشهد الصراع األمريكى 
اإليرانى فى الخليج العربى 

االحتالل األمريكى 
للعراق كان بمثابة 

هدية ثمينة 
قدمتها واشنطن 

للماللى عبر تقوية 
الموالين لهم من 

الشيعة العرب

دول الخليج العربية 
لن تقف مكتوفة 

األيدى أمام أى 
تهديد يستهدف 

أمنها واستقرارها 
ومصالحها 

االستراتيجية

أمريكا تسعى لفرض إتاوات على المالحة 
فى الخليج العربى بزعم حماية الناقالت 

البحرية من التحرش الفارسى
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