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الحكومة تخطط للحصول على استشارات »مجانية« 

من صندوق النقد الدولى إلصالح االقتصاد

قطع المرافق عن غير الملتزمين

»مدبولى« يكلف  المحافظين بإعطاء المواطنين مهلة 
حتى نهاية العام لطالء واجهات عماراتهم بألوان محددة

صرف مرتبات 6 ماليين موظف  بالدولة 8 أغسطس

مكتب رئيس الوزراء يتابع مع المحافظين خطة إزالة التعديات على مزلقانات السكة الحديد

باتيه جبنه وكرواسون بالحالوة والشيكوالتة؟

وليمة إفطار لـ»وزير الكهرباء« على حساب طلعت السويدى مالك أكبر مصنع  لـ»العدادات« 
»اكرام الضيف واجب«.. هذا المثل الشعبى راسخ فى العقلية 
المصرية خاصة فى المنااطق الريفية لكنها انتقلت هذه المرة 
إلى مقر مجلس النواب، فمنذ ان تولى طلعت السويدى رئاسة 
لجنة الطاقة والبيئة بالبرلمان، وهــو »صاحب واجــب« وكلما 
حضر وزيــر الكهرباء الــدكــتــور محمد شاكر أو وزيــر البترول 
المهندس طارق المال، حضرت الوالئم التى يقدمها وينفق عليها 
»السويدي« الذى يمتلك أحد أكبر المصانع فى مصر التى تنتج 
العدادات الذكية للكهرباء التى تستبدلها الحكومة بالعدادات 
القديمة ويقوم المواطنين بسداد فــرق سعر ورســوم إضافية 

بسبب العدادات الجديدة المنتجة بمصانع السويدى.
نأتى هنا للوليمة التى شهدتها القاعة الفرعونية بمقر المجمع 
الموجود فى مجلس النواب،، حين ذهب وزير الكهرباء للرد على 

طلبات اإلحاطة الخاصة بالنواب، لكن انقلب الحديث من مساءلة 
للوزير لقصائد شعر أطلقها النواب عن مدى استجابة الوزير 
لطلباتهم وأنه ُمتعاون فى الرد على الهاتف المحمول وانغمس 
الجميع فى أكل باتيه الجبنة والكرواسون الحلو المحشى حالوة 
سبريت والمغطى بالشيكوالته البيضاء، وذلك على شرف وزير 

الكهرباء.
وكان طلعت السويدى، قد اشترى عدد 10 دستة باتية حادق 
وكرواسون حلو من سلسلة محالت »العبد« الشهيرة المتخصصة  
فى هــذه المعجنات الطازجة، لتقديم الفطور ألعضاء اللجنة 
والمرافقين للوزير وموظفى المجلس وعمال البوفيه، وكانت 
المشروبات ما بين مشروبات غازية وقهوة تركية وشاى سادة، 

لتتكلف عزومة السويدى حوالى 5 أالف جنيه بعد البقشيش.

ــوزراء  ــ كشفت مــصــادر مطلعة أن مكتب رئــيــس ال
مصطفى مدبولى يتابع مع المحافظين تنفيذ تكليفات 
رئيس الحكومة بــإزالــة كل التعديات على مزلقانات 

السكك الحديدية فى أقرب وقت ممكن.
كان اللواء كامل الوزير وزير النقل  قد طالب بسرعة 

االنتهاء من إزالة التعديات على المزلقانات، للعمل على 
سرعة االنتهاء من اعمال التطوير التى تقوم بها هيئة 

السكك الحديدية حالياً.
ــة  ــوزارة إلزال ــ كما طلب وزيـــر النقل التنسيق مــع ال

التعديات على اراضى السكك الحديدية.

فى إطار خطة الدولة للحفاظ على الشكل الحضارّي والذوق 
الــعــام لجميع المبانى بكافة المحافظات، مــن خــالل طالء 
واجهات المبانى والعمارات السكنية، التى تكون واجهتها من 

الطوب األحمر، تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية.
 أصدر اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية لرؤساء 
الــوحــدات المحلية بحصر المبانى الــقــائــمــة، الــتــى لــم يتم 
تشطيبها، وإلــزام السكان بتشطيب واجهات هذه المبانى من 
أعمال المحارة والــدهــان، وتــم اختيار اللون البيج بدرجاته، 
ومنحهم مهلة محددة، وأنه فى حالة عدم االلتزام بذلك، سيتم 

قطع المرافق تدريجياً لحين االلتزام بتطبيق القرار، كما تم 
استعراض صور لبعض النماذج من أعمال الدهانات لواجهات 

المبانى بعدد من المحافظات منها الفيوم، ودمياط.
الجدير بالذكر أن د. مصطفى مدبولى رئيس الــوزراء كلف  
المحافظين بإعطاء المواطنين مهلة حتى نهاية العام؛ لطالء 
واجهات عماراتهم، بألوان محددة، ومن ال يلتزم منهم يتم قطع 

المرافق عنهم.
من جانبه أشار عاصم الجزار وزير اإلسكان إلى أن قانون 
التصالح على مخالفات البناء ينص على أنه لن يصدر قرار 
بالتصالح ألى مبنى غير مكتمل التشطيب؛ ولذا يجب على كل 
المبانى المخالفة االنتهاء من التشطيبات الخارجية بالكامل من 

الجهات األربع، فى حالة الحصول على قرار بالتصالح.

تبدأ وزارة المالية صرف مرتبات 6 ماليين موظف 
بالدولة، للشهر القادم، يوم 8 أغسطس 2019، وذلك 
قبل عيد األضحى المبارك، الذى يوافق 11 أغسطس 

.2019
ــد مــســئــول بــــوزارة الــمــالــيــة أن صـــرف رواتـــب  وأكـ
العاملين بالدولة، يتم فى الفترة من 24 إلى 28 من كل 
شهر، موضًحا أنه فى حالة أن وافق أحد تلك األيام 
إجـــازة رسمية أو أسبوعية يتم عــن طريق التحويل 
لحسابات الرواتب لموظفى الدولة بعد الساعة 12 
مساء يوم العمل السابق، الفًتا إلى أنه بمناسبة مواسم 

األعياد يتم تقديم أيام الصرف.
وانــتــهــت الــحــكــومــة، قبل أيـــام، مــن صــرف رواتــب 
العاملين بــالــدولــة لشهر يوليو 2019، بــالــعــالوات 
والــزيــادات المقررة مع بداية العام المالى 2019 - 

.2020
ــدأت وزارة المالية، صــرف مرتبات العاملين  وبـ
بالدولة خــالل الشهر الــجــارى، يــوم األحــد الماضى 
14 يوليو ولمدة 5 أيــام انتهت يوم الخميس، لنحو 6 
ماليين مواطن بالجهاز اإلدارى للدولة، يتقاضون 
ــبــنــوك والــتــحــويــالت  ــروت ال ــ ــق ك ــم عــن طــري ــه ــب روات

المصرفية، وفقا لمصادر حكومية تحدثت لـ«اليوم 
السابع«.

وأكدت المصادر، أن الزيادات التى تم تنفيذها مع 
رواتــب العاملين بالدولة للشهر الجارى تضمنت رفع 
الحد األدنى لألجور من 1200 جنيه إلى 2000 جنيه، 

وصرف العالوات الجديدة.
ــادة عــدد أيـــام صرف  ــررت وزارة المالية، زيـ وقـ
مرتبات وأجــور العاملين بالجهاز اإلدارى للدولة، 
لتبدأ من يوم 24 إلى 28 من كل شهر، وذلك للتيسير 
على العاملين بالدولة وترشيد اإلنفاق الحكومى، 

وذلك أيًضا تيسيًرا من وزارة المالية على الوحدات 
الحسابية للجهاز اإلدارى بالدولة ووحــدات الحكم 
المحلى والهيئات العامة الخدمية واالقتصادية، 
وحفاًظا على التدفقات النقدية للدولة فقد تقرر 
ــا فى  زيـــادة عــدد أيـــام صــرف رواتـــب العاملين وم
حكمها ومـــا يــتــقــاضــاه الــعــامــلــون بــدايــة مــن الــيــوم 
الـــ24 وحتى الـــ28 من كل شهر، على أن يتم صرف 
ــــب العاملين ومـــا فــى حكمها ومــا  مــتــأخــرات روات
يتقاضاه العاملون بخالف الرواتب بداية من الثامن 

وحتى اليوم العاشر من كل شهر.

التصويت على الشريحة األخيرة 
من قرض »صندوق النقد«
يصوت صندوق النقد الدولى على نتائج المراجعة 
الخامسة واألخــيــرة لبرنامج التسهيل الممدد الــذى 
تنفذه مصر، اليوم،  وبناًء عليه يتحدد مصير الشريحة 

األخيرة، والبالغ قيمتها مليارى دوالر.
وقال الصندوق، عبر موقعه اإللكترونى، إن المجلس 
التنفيذى سيصوت على المراجعة الخامسة لمصر 
ضمن برنامج تسهيل الصندوق الممدد الموقع مع 

الحكومة نوفمبر 2016، اليوم 24 يوليو.
الــجــديــر بــالــذكــر أن مــصــر  نــفــذت بــرنــامــج إصــالح 
اقتصادياً مع صندوق النقد الــدولــى، يضمن حصول 
الحكومة على 12 مليار دوالر على مدار ثالث سنوات، 

حصلت منها فعلياً على 10 مليارات دوالر.
وقالت مصادر  إنه ال يوجد تأخر فى صرف الشريحة 
األخــيــرة مــن الــقــرض، وإن مراجعة الــصــنــدوق للنتائج 
األولية للحساب الختامى للعام المالى الماضى استغرقت 
وقًتا للتأكد من تحقيق االلتزامات والمؤشرات المستهدفة 

بالموازنة ومنها دعم المواد البترولية والكهرباء.
وأوضحت المصادر أنه تم االلتزام بتنفيذ جميع بنود برنامج 
اإلصــالح االقتصادى المبرم مع صندوق النقد الدولى، وتوقعت 

استالم الشريحة األخيرة قبل نهاية الشهر الجارى.
وأنهت بعثة من صندوق النقد الدولى، مايو الماضى، المراجعة 
الخامسة لبرنامج اإلصــالح االقتصادى مع الحكومة، وتوصلت 
التفاق على مستوى الخبراء بنجاح مصر فى تنفيذ اإلصالحات 

المتفق عليها.
وقــال صندوق النقد فى بيانه الختامى، إن السياسات النقدية 
والمالية الحكيمة وسعر الصرف المرن أدت إلى تعزيز استقرار 
ــدرة مــصــر عــلــى مــواجــهــة الــصــدمــات  االقــتــصــاد الــكــلــى وتــعــزيــز قـ
الخارجية، بينما ساعدت تدابير الحماية االجتماعية على تخفيف 

العبء على السكان خاصة األرق حااًل.
تابع: »ونحث مستقباًل السلطات للتركيز على اإلصالحات الهيكلية 
حيث يجب تعميقها لتسهيل النمو الــشــامــل وخــلــق فــرص العمل 

للجميع«.

يعتزم الدكتور محمد معيط وزيــر المالية توقيع اتفاق 
جديد مع صندوق النقد الدولى بعد استالم مصر للشريحة 
ـــ12 مليار دوالر خــالل شهر يوليو  األخــيــرة مــن قــرض الـ
ــادة  الــجــارى بقيمة 2 مليار دوالر، والـــذى تسبب فــى زي
معدالت التضخم بنسب تزيد عن 33%، وتحول »معيط« 
لعدو لرجل الــشــارع الــعــادى بسبب سياسات التى قللت 
القيمة الشرائية للجنيه وأدت الرتــفــاع أسعار كل السلع 

والخدمات بنسب لم تشهدها مصر من قبل.
وبحسب مصادر داخــل وزارة المالية، أكد الوزير لبعثة 
صندوق النقد الدولى التى زارت مصر مؤخًرا أنه نجح فى 
اقناع الرئيس عبد الفتاح السيسى ورئيس الحكومة الدكتور 
مصطفى مدبولى، باستمرار التعاون مع صندوق النقد 
حتى بعد انتهاء برنامج االصالح االقتصادى الذى تحصل 
مصر بموجبه على قرض بفائدة قيمته 12 مليار دوالر، لكن 
التعاون المستقبلى الــذى يتوقع أن ُيوقع قبل انتهاء العام 
الجارى 2019، سيكون تعاون فنى تحصل مصر بموجبه 
ــادات ونصائح ومقترحات إلصــالح االقتصادى  على إرشـ
شبيهة بالتى تسببت فى إرتفاع األسعار وزيادة مكاسب كبار 
رجــال األعمال وتعثر صغار المصنعين، إال أن هذه المرة 

لن تحصل مصر على قروض او منح بل سيكون 
التعاون قائم إصــدار شــهــادات عالمية بجدية 
الدولة المصرية فى تحسين مناخ االستثمار وهو 
ربما يؤدى لتدفق االستثمارات األجنبية لمصر 
فى المستقبل إذا انتهت من هذا البرنامج وفًقا 

لرؤية صندوق النقد.
وقــالــت المصادر لـــ»صــوت الماليين«، إن وزيــر 

المالية اقــنــع الرئيس السيسى ورئــيــس الحكومة 
بالتأكيد على أن البرنامج سيصحح صـــورة مصر 

فى العالم وهــو ما سيحقق مكاسب سياسية كبيرة وقد 
ينعكس بعد ذلك على تحقيق مكاسب اقتصادية ومالية، 
معواًل على صبر المواطنين على إجــراءات التقشف التى 
تمت ممارستها مقابل الحصول على القرض والتى تسبب 
فى غالء أسعار كل السلع والخدمات بشكل مبالغ فيه دون 
تدخل من الحكومة لتوفير حماية حقيقية واالكتفاء بتقديم 
دعم مادى وأخــرى سلعى عبر وزارتــى التضامن والتموين، 
كما أكد للصندوق أن وسائل اإلعالم المحلية أصبحت تحت 
السيطرة ولن تشهد عمليات انتقاد لتوجيهات الصندوق 

للحكومة حتى وإن لم تعحب المواطنين.

 إسالم خالد

مصادر بوزارة المالية: الصندوق سيقدم مقترحات 
لـ»التقشف« بدون أن يمنح مصر قروضـًا أو منح

محمد معيط طلب من »النقد الدولى« استمرار التعاون والتأكيد على »صبر« 
المواطنين وعدم انتقاد اإلعالم المحلى بعد زيادة أسعار السلع والخدمات

»التنظيم واإلدارة« يطالب الوزارات بسرعة إرسال قائمة بأعداد 
العاملين الذين سيتم نقلهم إلى العاصمة اإلدارية الجديدة

خطة إلعادة هيكلة 
»مصر للطيران«

لجنة من مصلحة األحوال المدنية تزور واشنطن ونيويورك  
إلصدار بطاقات الرقم القومى للمواطنين المصريين

فى سرية تامة.. طلب الجهاز المركزى للتنظيم واإلدارة برئاسة 
د. صالح الشيخ من جميع الـــوزارات والهيئات الحكومية قائمة 
بأعداد العاملين الذين سيتم نقلهم إلى العاصمة اإلدارية الجديدة  

خالل العام القادم.
فى السياق نفسه، أصــدر د. مصطفى مدبولى رئيس الــوزراء 
تعليمات مــشــددة لــلــوزراء بسرعة إرســـال هــذه البيانات لجهاز 

التنظيم واإلدارة فى أسرع وقت ممكن.

كشف تقرير رسمى تلقاه مجلس الـــوزراء  حــول شركة مصر 
للطيران، عن وجــود خطة إستراتيجية إلعــادة الهيكلة،  والتى 
تستهدف تحسين أداء المجموعة من خالل تعظيم العائد على 
االستثمار لمجموعة شركات مصر للطيران، والوصول بمجموعة 
الــشــركــات الــتــابــعــة لــهــا الـــى حجمها االمــثــل فــى ظــل الــظــروف 
والتحديات التى تواجهها، وتخفيض التكاليف وحجم المعامالت 
البينية بين الشركات، وتبسيط االجراءات وتحسين اداء المحفظة 
المالية بشركات مصر للطيران، وتحقيق التكامل واالنسجام بين 
شركات المجموعة،  واالستغالل االمثل لــرأس المال البشرى 

بالمجموعة.
التقرير كشف تحقيق الشركة أرباحاً اقتربت من مليار جنيه 

خالل الفترة من يوليو – ديسمبر 2018.

أعلنت سفارة مصر بواشنطن من خالل قسمها القنصلى أنه 
تقرر إيفاد لجنة من مصلحة األحوال المدنية إلى كل من السفارة 
بواشنطن والقنصلية العامة بنيويورك التخاذ إجــراءات إصدار 
بطاقات الرقم القومى المواطنين، خالل الفترة من 26 أغسطس 

وحتى 3 سبتمبر 2019.
وأضافت السفارة أنه سوف يتم اإلعالن عن البرنامج الزمنى 
لفترات تواجد اللجنة ومواعيد عملها فى كل من البعثتين فور 

تحديدها قريباً 
كما نشرت موجزا بأحكام إصــدار البطاقات بالخارج وفًقا 

للتعليمات الواردة من مصلحة األحوال المدنية فى مصر.

خبر سار ينتظره أصحاب 
المعاشات من »اإلدارية العليا« 

يوم 3 أغسطس القادم
تتجه أنــظــار الماليين مــن أصحاب 
المعاشاات  يــوم السبت بعد الــقــادم 3 
أغسطس إلى المحكمة اإلداريــة العليا، 
الدائرة األولى فحص، برئاسة المستشار 
ــيــس مجلس  ــب رئ ــائ ســعــيــد الــقــصــيــر ن
الــدولــة، حيث تنظر الطعن المقدم من 
هيئة قضايا الدولة نائبة عن الحكومة، 
على حكم القضاء اإلدارى فى الدعوى 
ــبــدرى فرغلى وتطالب  المقامة مــن ال

بوضع حد إدنى للمعاشات.
أقام الطعن هيئة قضايا الدولة نائبة 
عن الحكومة، على حكم القضاء اإلدارى 
الــصــادر بــإحــالــة الــدعــوى المقامة من 
البدرى فرغلى وتطالب بوضع حد أدنى 
للمعاشات للدستورية العليا للفصل فيها  
 وطالب طعن الحكومة بإلغاء الحكم 
المطعون فيه، والقضاء بعدم اختصاص 
المحكمة بنظر الدعوى، لتعلق الطلبات 
فيها بعمل مــن األعـــمـــال التشريعية، 
فالمحكمة الــدســتــوريــة العليا رقابتها 
ــفــاق الــنــص الــقــانــونــى مع  عــلــى مـــدى ات
الدستورى، أما التشريع األصلى يأتى من 

السلطة التشريعية.
ــبــدرى فرغلى أقـــام الــدعــوى  وكـــان ال
منذ عــام 2015، وطالب فيها بمساواة 
ــى  ــحــد األدنــــى لــالجــور بــالــحــد األدنـ ال
للمعاشات، كما كفل الدستور المساواة 
لجميع المواطنين، وطبقاً لقرارات رئيس 

الجمهورية فى هذا الشأن
ــدرت محكمة القضاء اإلدارى  وأصـ
ــى يــولــيــو 2015 حــكــًمــا بــوقــف نظر  ف
دعوى مساواة الحد األدنــى للمعاشات 
ــهــا الـــى المحكمة  ــت بـــاألجـــور، وإحــال
الــدســتــوريــة العليا، للفصل فــى مدى 
دستورية المواد 19، 20، 21،22، 23، 
24، 51، 52، 54 مــن قــانــون التامين 
ــذى لــم يتضمنه من  ــ االجــتــمــاعــى، وال
النصوص تحديد حد أدنى من معاشات 

يضمن الحياة الكريمة لكبار السن.

معيط

مدبولى

الشيخ

شاكر

بمناسبة عيد 
األضحى المبارك



03على المكشوف

وتبارى خبراء االقتصاد فى التأكيد على أن رفع 
دعم المواد البترولية له عدة أهداف من بينها تحسين 
كفاءة المنتج المقدم إلــى المواطن، باإلضافة إلى 
ــى الــمــجــاالت والــفــئــات األكثر  توجيه هــذا الــدعــم إل

احتياجا له.
ــؤالء حـــول تــرشــيــد اإلنــفــاق  وإذا كـــان مــا يــقــولــه هـ
صحيحاً ويستهدف الصالح الــعــام لتوفير عشرات 

ــارات مـــن الجنيهات  ــي ــل ــم ال
سنويا للخزانة العامة للدولة  
)ال أحد يعترض على أهمية 
ذلـــك حــتــى لــو اختلفنا على 
الطريقة(، لكن هناك العديد 
مــن الــتــســاؤالت الــتــى تطرح 

نفسها بقوة ومنها:
لـــمـــاذا يــتــحــمــل الــمــواطــن 
ــاء وكـــــوارث  ــطـ ــان أخـ ــب ــل ــغ ال
ــرارات والـــســـيـــاســـات  ــ ــ ــق ــ ــ ال
ــمــاذا  ــده؟ ول ــ الــحــكــومــيــة وحـ
تزيد الحكومة األعــبــاء على 
ــادة  كــاهــلــه يــومــيــاً بــحــجــة زيـ
إيــــــرادات الـــدولـــة؟ ولــمــاذا 
ــم تــقــم الــجــهــات العليا فى  ل
الدولة بالتحقيق فيما كشفته 
التقارير الرسمية الــصــادرة 
عن مجلس الــنــواب والجهاز 
المركزى للمحاسبات حول 

مافيا الفساد وإهدار مئات المليارات من المال العام 
داخل الهيئة العامة للبترول ؟

وفى تصورى الخاص أنه لو تمت مواجهة ومكافحة 
نصف هــذه التجاوزات لما كانت هناك حاجة لرفع 

الدعم عن أسعار الوقود.
ولذلك سنقوم فى السطور القادمة بالكشف عن 
ــام التى رصدتها تقارير  الكثير من الحقائق واألرقـ
رسمية مصرية وليست تقارير مشبوهة صــادرة عن 
قنوات ومواقع جماعة اإلخوان اإلرهابية والتى تمولها 

منظمات ودول معادية لمصرنا الحبيبة.
ونتمنى إذا كانت هناك نــوايــا حقيقية لإلصالح 
ومواجهة الفساد والحفاظ على المال والصالح العام 
أن يتم التحقيق فى هذه الوقائع الكارثية التى تكشف 

عــن إهـــدار مئات المليارات 
مــن الجنيهات سنويا داخــل 

الهيئة العامة للبترول.
كشفت الــتــقــاريــرالــصــادرة 
ــن جـــهـــاز الــمــحــاســبــات  ــ ع
ــاوزات غير  ــجــ ــ عـــن وجــــود ت
مرخص بها عن االعتمادات 
الـــتـــى قـــــررت لــلــتــكــالــيــف و 
المصروفات تحتاج إلقرارها 
ــن مــجــلــس الـــنـــواب بلغت  مـ
قيمتها 91695 مليون جنيه 
تمثل قيمتها 93% من جملة 
ــجــاوزات غــيــر المرخص  ــت ال
ــتــى لحقت بتكاليف  بــهــا وال
ومصروفات الهيئات العامة 
االقــتــصــاديــة للسنة المالية 
2018/2017 البالغ قيمتها 
نحو 98821 مليون جنيه وقد 
تضمن مــشــروع قــانــون ربط 

ختامى موازنة الهيئة للسنة المالية 2018/2017 الذى 
تم عرضه على مجلس الــنــواب مــادة تشير إلــى هذا 

التجاوز.
مــن ناحية أخـــرى، كشفت الــتــقــاريــر الــرقــابــيــة أن 
المكافآت التى حصل عليها العاملون بالهيئة تبلغ 
قيمتها 575 مليون جنيه بنسبة 78% من جملة األجور 
النقدية البالغ قيمتها 734 مليوناً وعلى الجانب اآلخر 
مثلت الرواتب والبدالت البالغ قيمتها 33 مليون جنيه 

نحو 4.5% من جملة األجور النقدية.
الغريب فى األمــر أن التقارير رصــدت عــدم وجود 
أى ربــط أصلى أو مــصــروف فعلى لبند مصروفات 
األبحاث والتجارب على الرغم من أهميته بالنسبة 

لألنشطة التى تباشرها الهيئة.
كما تبين عدم استفادة الهيئة من الخدمات العلمية 
فــى مــجــال الــبــحــوث والــتــطــويــر الــتــى يقدمها معهد 
بحوث البترول بالشكل المأمول فى ظل اختصاص 
المعهد طبقا للقرار رقــم 541 لسنة 1974 بشأن 
إنشائه بإمداد الصناعة البترولية القومية بالدراسات 

والبحوث الفنية والتطبيقية.
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رواتب العاملين 
33 مليون جنيه 

و575 مليونًا 
للمكافآت  محمد طرابية يكتب:

فى بداية شهر يوليو الحالى، قامت الحكومة بتحريك أسعار الوقود بكافة أنواعه، وهو اإلجراء الذى 
تمت تسميته بـ»األخير فى خطة اإلصالح االقتصادى«، وبالطبع تسابقت القنوات والمواقع 

اإللكترونية والصحف التابعة لها أو الموالية لها على طول الخط إلقناع المواطنين البسطاء والذين 
حولت السياسات والقرارات الحكومية حياتهم إلى جحيم ال يطاق، بفوائد رفع الدعم عن البنزين 

ومشتقانه، وتبارى مقدمو برامج »التوك شو« فى كشف فوائد رفع الدعم عن أسعار الوقود ومنها 
– كما قالوا – تحقيق العدالة االجتماعية التى أعلنتها مصر فى عام 2019، وقالوا إن الدعم 

الحكومى الذى يتم توفيره فى هذا المجال يوجه لدعم البطاقات التموينية التى يستفيد منها 76 
مليون شخص فى كل محافظات مصر.

تساؤالت نتمنى اإلجابة عنها:
لماذا يتحمل المواطن الغلبان أخطاء وكوارث القرارات والسياسات الحكومية وحده؟

لماذا تزيد الحكومة األعباء على المواطنين يوميًا بحجة زيادة إيرادات الدولة؟ 
لماذا لم تقم الجهات العليا فى الدولة بالتحقيق فيما كشفته التقارير الرسمية حول التجاوزات المالية داخل الهيئة؟

مفاجأة: ال يوجد 
أى مصروف فعلى 

لبند مصروفات 
األبحاث والتجارب 

رغم أهميتها 
لنشاطات الهيئة

تقرير رسمى: الهيئة 
لم تحصل على عوائد 

من استثماراتها 
البالغة 538 مليون 
جنيه فى 15 شركة 

منذ سنوات 

¿  91695 تجاوزات غير مرخصة فى بنود »التكاليف والمصروفات«

خريطة المليارات 
الضائعة داخل الهيئة 
العامة للبترول

ننتقل إلى جزئية أخرى فى إطار الحديث عن ملف 
التجاوزات داخــل هيئة البترول، حيث اكشفت لجنة 
الخطة والموازنة بمجلس النواب عدم حصول الهيئة 
على عوائد من استثماراتها فى بعض الشركات منذ 
سنوات طويلة فضالً عن ضآلة العوائد المحققة فى 

عدد آخر من الشركات.
كما كشف جهاز المحاسبات أن المنصرف الفعلى 
لالستخدامات االستثمارية نحو 53 مليون جنيه 
بينما المعتمد الفعلى لهذا البند مبلغ 82 مليون جنيه 
بتجاوز نحو 51 مليار جنيه وتتمثل تلك التجاوزات فى 
قيمة األصــول التى آلت ملكيتها للهيئة من الشركات 
المشتركة والممولة عن طريق زيت االسترداد والمنفذ 
بمعرفة الــشــركــات المشتركة والــدفــعــات المقدمة 
لالستثمار وإحــالل وتجديد وحــدات معالجة ضغط 

الغاز وربط حقول الغاز.
ــأن هذا  ــادت الهيئة ب  وفــى تعقيبها على ذلــك أفـ
التجاوز يرجع أساسا لقيمة األصول التى آلت ملكيتها 
للهيئة من خــالل شركات اقتسام اإلنــتــاج المختلفة 
خــالل العام بنحو 52 مليار جنيه دون وجــود مقابل 

مدرج لها بموازنة الهيئة.
من جانبها أكــدت لجنة الخطة الموازنة أنــه كان 
ينبغى على الهيئة الحصول على الترخيص الالزم من 
وزارة التخطيط والمتابعة واإلصالح اإلدارى لتضمين 

الموازنة االستثمارية بقيمة هذة الرسوم.
وبمناسبة ما أعلنه المهندس مصطفى مدبولى، 
رئيس مجلس الــوزراء، يوم الخميس الماضى، عقب 
االجتماع السادس لمجلس المحافظين، أن الرئيس 
الــســيــســى يــحــرص دائــمــا عــلــى الــحــديــث فــى ملف 
ــغــالل األمــثــل وتــنــظــيــم الــتــصــرف فــى أصــول  االســت
ــفــادة مــنــهــا، وشــدد  ــوالً لتعظيم االســت الـــدولـــة، وصــ
مدبولى على ضــرورة حصر جميع أراضــى ومخازن 
ومستودعات الدولة غير المستغلة والمملوكة للوزارات 
والمحافظات والهيئات والجهات التابعة لها وشركات 
قطاع األعمال العام، مع وضع تصّور لالستفادة منها 
بشكل عــام، خاصة كمناطق لوجستية وإداريـــة وفقا 
للقواعد والضوابط المقررة فى هذا الشأن، تنفيذا 

لتوجيهات رئيس الجمهورية.
نشير إلى أن جهاز المحاسبات كشف فى تقاريره 
حــول الهيئة الــعــامــة للبترول أن ســجــالت األصــول 
بالهيئة تضمنت مساحة حوالى 80 فــدانــاً مستولى 

عليها من هيئة الثروة السمكية، فضال عن مساحة 
قــدرهــا 49 فــدانــاً تعرضت للنحر بمنطقة الجميل 
ومساحة قدرها حوالى 2624 متراً مربعاً أرض مهداة 

من شركة )هاوس جاز(.
 وفى هذا سياق طلبت لجنة الخطة والموازنة من 
الهيئة استمرار اتخاذ األجرات الالزمة لحسم النزاع 
القائم مع هيئة الثروة السمكية واستبعاد قيمة األرض 
التى تعرضت للنحر مع تقنين وضع األرض المعدل 

وإجراء ما يلزم من تسويات بشأنها.
وفى هذا السياق كشفت التقارير الرقابية أن تكلفة 
األصــول آلت ملكيتها للهيئة من الشركات المشتركة 
طبقا للقواعد المعمول بها باتفاقيات اقتسام اإلنتاج 
نحو 237 مليار جنيه فى 30 /2018/6، هذا ولم يتم 
تفعيل قرار الرئيس التنفيذى للهيئة رقم 410 لسنة 
2015 بشأن االنتهاء من إعداد الدراسة السنوية عن 
تلك األصول والمخزون بما يوضح الصالح منها وغير 
الصالح و المستغل و غير المستغل، »علماً بأنه صدر 
قــرار الرئيس التنفيذى للهيئة رقــم 96 لسنة 2018 
بإعادة تشكيل اللجنة السابق تشكيلها بالقرار رقم 
410 لسنة 2015« هذا فضال عن عدم وجــود سجل 
تحليلى لتلك األصـــول يتضمن كافة البيانات وقيم 
األصناف بالدوالر وبالجنيه المصرى وسعر التحويل 

وتواريخ اإلضافة.
وقد كشفت من بعض محاضر جرد األصــول بتلك 
الــشــركــات عــن وجـــود فــائــض مــشــروعــات بنحو 121 

مليون دوالر يعود معظمها لسنوات سابقة.
من جانبها طلبت لجنة الخطة والموازنة من الهيئة 
سرعة االنتهاء من إعــداد الــدراســة الخاصة بإنشاء 
سجل يبين أصول الصالحة لالستخدام واألصول غير 

المستغلة اأحكاماً للرقابة بالضبط الداخلى.
ــرى، كشفت التقارير عــدم حصول  مــن ناحية أخـ
الهيئة على عوائد من استثماراتها البالغة نحو 538 
ــك منذ سنوات  مليون جنيه فــى عــدد 15 شركة وذل
طويلة فضال عن تدنى العوائد المحققة من االستثمار 
فى عدد آخر من الشركات تراوحت نسبتها بين %53 

و%7.4.
وطالبت اللجنة بحث موقف االســتــثــمــارات التى 
لم تحقق عوائد منذ سنوات وأسباب تدنى العوائد 
لالستثمارات األخرى ودراسة جدوى استمرارية تلك 

االستثمارات. 

 وفــى إطــار حديثنا عن الــتــجــاوزات المالية داخل 
الهيئة الــعــامــة لــلــبــتــرول، وبمناسبة قــيــام الــدكــتــور 
مصطفى مــدبــولــى، رئــيــس مجلس الـــــوزراء، بعقد 
اجتماع خاص يوم الخميس الماضى لبحث ملف فض 
ــوزارات المختلفة، بحضور  التشابكات المالية بين ال
وزراء الكهرباء، والبترول، والمالية، والــذى أكد فيه 
أن الحكومة عازمة على إيجاد حل سريع للتشابكات 
المالية بين وزارات المالية 

والكهرباء والبترول.
وأكـــد مــدبــولــى أنـــه ســوف 
يعقد اجــتــمــاعــاً مــع الـــوزراء 
ــل أســبــوعــيــن  ــ ــيــيــن ك الــمــعــن
لمتابعة التقدم المحرز فى 
هذا الشأن، حتى يتم التوصل 
إلــى تسوية نهائية تغلق هذا 
الملف الــشــائــك، نشير إلى 
أن تقارير جهاز المحاسبات 
حــول هيئة الــبــتــرول كشفت 
ــدة العمالء  عــن تــزايــد أرصــ
والحسابات المدينة من عام 
آلخــر حيث بلغت نحو 462 
مليار جنيه فى 2018/6/30 
مقابل نحو 392 ميار جنيه 
فــى 2017/6/30، وتتمثل 
أهــم هــذه المديونيات فيما 

يلى:
_ 214 مليار جنيه مديونية وزارة المالية.

_ 150 مليار جنيه مديونية وزارة الكهرباء.
_ 8 مليارات جنيه مديونية شركة مصر للطيران.

_ 3 مليارات جنيه مديونية هيئة السكة الحديدية.
_ 13 مليار جنيه مديونيات شركات قطاع األعمال 

العام والقطاع العام 
_ 286 مليون جنيه تمثل الــزيــادة السعرية بأثر 
رجعى لبعض العمالء )شركتى سيتى جــاس، ووادى 

النيل(.
وقــد ترتب على التأخير فــى تحصيل مستحقات 
الهيئة تزايد رصيد القروض والتسهيالت اإلئتمانية 
لتبلغ فى 2018/6/30 نحو 475 مليار جنيه مقابل 
نحو 368 مليار جنيه الــعــام الــســابــق، هــذا بخالف 
سحب على المكشوف نحو 2 
مليار جنيه لتمويل اعتمادات، 
وقـــد تحملت الهيئة فــوائــد 
ــام  ــعـ وعـــــمـــــوالت خــــــالل الـ
بنحو 33 مليار جنيه مقابل 
نــحــو 19 مــلــيــار جنيه الــعــام 
ــاض قـــدرة  ــخــف ــق، وان ــســاب ال
ــداد أقــســاط  الهيئة عــلــى سـ
القروض فى مواعيدها حيث 
لم تسدد أقساط هــذا العام 
البالغة نحو 41 مليار جنيه، 
وعـــدم تــوافــر سيولة لسداد 
مستحقات الــمــورديــن بنحو 
2 مليار جنيه، مما اضطرها 
ــى عــقــد قــــروض صــغــيــرة  ــ إل
األجل بنحو 196 مليون جنيه 
لتمويل العجز فــى النشاط 
الجارى البالغ نحو 164 مليار 
جنيه، والعجز فــى النشاط 
االستثمارى البالغ نحو 4 مليارات جنيه، وسداد جزء 
من أقساط القروض قصيرة األجل والتى بلغت نحو 

40 مليار جنيه. 
تطلب اللجنة من الهيئة تقنين االتفاقيات الجانبية 
التى تمت مــع الشركاء األجــانــب بشأن األصــنــاف و 

المهمات على النحو المشار إليه فى المالحظة.
كما كشف تقرير جهاز المحاسبات أن األرصــدة 
المدينة تضمنت مبلغ 791 مليون جنيه رصيد مرحل 
من فترات سابقة تحت مسمى »أرصدة أخرى«، ونحو 
32 مليون جنيه الصافى من قيمة إيجار حفار وقطعة 
أرض وأتعاب وخدمات رسوم تشغيل، ونحو 16 مليون 
جنيه إيـــرادات مستحقة »فــوائــد بنكية« مرحلة من 
سنوات سابقة، ونحو 301 مليون جنيه عموالت بنكية 
تحملتها الهيئة نيابة عن شركة أوريــنــت دون وجود 
تأكيد كتابى بقبول أوريــنــت االلــتــزام بــســداد المبلغ 

المذكور.
ولــذلــك طالبت لجنة الخطة والــمــوازنــة بضرورة 
قيام الهيئة العامة للبترول بمتابعة تحصيل اإليرادات 

المستحقة لها طرف شركة أورينت.

51 مليار جنيه 
تجاوزات فى 

المنصرف 
الفعلى 

لالستخدامات 
االستثمارية 

التأخير فى تحصيل 
مستحقات الهيئة 

تسبب فى زيادة رصيد 
القروض والتسهيالت 

االئتمانية التى وصلت 
إلى 475 مليار جنيه

سجالت األصول 
بالهيئة تضمنت 
مساحة حوالى 

80 فدانًا مستولى 
عليها من هيئة 
الثروة السمكية

العجز عن سداد 
أقساط القروض 

فى مواعيدها 
منها 41 مليار 
جنيه فى العام 

الماضى فقط

قائمة المديونيات 
المستحقة للهيئة:

214 مليار جنيه مديونية 
وزارة المالية

150 مليار جنيه مديونية 
وزارة الكهرباء 

8 مليارات جنيه مديونية 
شركة مصر للطيران 

3 مليارات جنيه مديونية 
هيئة السكة الحديدية 

13 مليار جنيه مديونيات شركات 
قطاع األعمال العام والقطاع العام 

286 مليون جنيه مديونية 
)شركتى سيتى جاس ووادى النيل( 
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مفاجأة.. شركات النظافة »خلعت«.. و»تالل القمامة« تهدد بالعودة

»السعودية« تؤكد انفراد »صوت الماليين« فى ملف سمسرة تأشيرات الحج

ترحيل عشرات الحجاج من األراضى الحجازية 
بسبب التأشيرات اإللكترونية المزورة 

الغضب مستمر فى وزارة »الشقيانين« ضد القرارات العنترية

باألسماء: »سعفان« يطيح بكل منافسيه 
المرشحين لخالفته فى »القوى العاملة«

»اتحاد عمال مصر وغزل المنيا« يهددان بفضح وزير القوى العاملة باالعتصام وإحراجه أمام الرئيس
اتــفــق مجلس إدارة اتــحــاد عــمــال مصر 
الديمقراطى، والعاملون بمصنع غزل ونسيج 
المنيا على استمرار اإلضرب فى االعتصام 
ــاج، داخـــل المصنع،  ــت وتعطيل خــطــوط اإلن
اعتراضا منهم على عــدم حصول العاملين 
بــالــمــصــنــع عــلــى حــقــوقــهــم ومستحقاتهم 
المتأخرة، مــن عـــاوات وتــرقــيــات، ورهنوا 

فض االعتصام باالستجابة لمطالبهم.
وهدد الطرفان وزير القوى العاملة محمد 
ســعــفــان بتصعيد األمــــور، لــحــد اإلضـــراب 
تماما عــن العمل، وتقديم شكوى للرئيس 
عبد الفتاح السيسى، ضد الــوزارة والوزير، 
بتقصيرهما فــى حــل مشاكل العاملين مع 
مجلس إدارة المصنع، وتواطؤهما فى إدارة 

األزمة 
على الرغم من الوعود التى قطعها الوزير 
عــلــى نفسه بــحــل هـــذه المشكلة مــنــذ عــدة 

شهور لكنه فى كل مرة يتراجع ويخذل حقوق 
العاملين بالمصنع، فاقدا دوره المنوط به 

بالحفاظ على حقوق العاملين.
وتصعيدا لــذلــك، وإرهــاصــا للتعبير عن 
مواقفهم والصمود عليها، أصدر اتحاد عمال 
مصر بيانا، جاء فيه »نعلن التضامن التحاد 
عمال مصر الديمقراطى مع مطالب العمال 
الــمــشــروعــة، ونهيب بــوزيــر الــقــوى العاملة 
محمد سعفان،ومديرية القوى العاملة بالمنيا 
سرعة التحرك لتلبية متطلبات عمال مصر 
المشروعة وهــى تتمثل فــى رفــع بــدل غاء 
المعيشة من 10 جنيه إلى 200 جنيه، وضم 
العاوة االجتماعية وقدرها 200 جنيه على 
األســاســى، رفــع صــرف األربــاح السنوية من 
5 شهور إلــى 6 ونصف شهر سنويا، ورفــع 
حافز اليومية إلى 300 جنيه بدال من 225 
جنيه، واالستغناء عن ماهم فــوق 60 عاما 

لما يمثله من عبأ وال يوجد طائل من مرتبات 
كبيرة با أى استفادة وطبقا التجاه الدولة 
بــالــقــطــاع الــحــكــومــى وتــوجــيــهــات الــرئــيــس، 
وتسوية الحاصلين على مؤهات أعلى فى 
ــعــاوات الــخــاصــة بذلك  العمل ومنحهم ال
ــات فــى المصنع واإلنـــارة  وتصليح األرضــي
لتحسين العملية اإلنتاجيه وتحسين شروط 
وظــروف العمل، ومنح العطات واإلجــازات 
فــى مواعيدها وعـــدم تــغــول سلطة اإلدارة 
ــقــانــون، وتطبيق  فــى ذلـــك فيما يــخــالــف ال
الحافز اإلدارى وقدره ٧5 جنيها على جميع 

العاملين، 
ــده مناسبة،  ــراء خــامــات قــطــن جــدي وشــ
ــل الـــيـــومـــيـــة عــلــى  ــامـ ــر عـ ــ واحـــتـــســـاب أجـ
األجرياإلنتاج، وعمل عقود لعمال اليومية 
وزيــادة يومياتهم وشمولهم بمظلة التأمينات 

الصحية واالجتماعية.

حالة من الغضب، واالستياء يعيشها قيادات 
وموظفو وزارة القوى العاملة، بسبب العديد 
من الــقــرارات العنترية التى اتخذها الوزير 
فى الفترة األخيرة، والتى فسرها العديد من 
القيادات بأنها محاوالت مضنية من محمد 
سعفان وزيــر القوى العاملة، إلبعاد أى قيادة 
لمع نجمها، أوظهرت بشكل جيد أمام القيادة 
السياسية والرأى العام، السيما وإذا تم ترشيح 
هــذه الــقــيــادة وتـــردد اسمها فــى التعديات 
الوزارية السابقة أوالمفترض إجراؤها قريبا، 
ــؤشــرات الــخــاصــة بهذا  ــم ــــدت ال حسبما أك

الشأن.
ــوزارة  ــوان عــام ال وقالت مصادرنا داخــل دي
أن اإلجراء األخير الذى اتخذه الوزير بإقصاء 
محمد عيسى رئيس اإلدارة المركزية لرعاية 
القوى العاملة، والــرجــل الثانى فى الـــوزارة، 
ــد األعــمــدة الرئيسية الــتــى كــان يعتمد  وأحـ
عليها الــوزيــر فــى كــل األزمـــات واالتفاقيات 
وملتقيات التوظيف، ونقله إلى منصب مدير 
القوى العاملة بمحافظة الجيزة، اعتبره خبراء 
الوزارة وقياداته، ركنة، وإقصاء وإبعادا للرجل 
الثانى فى الــوزارة عن األضــواء وتقليل فرص 
تواجده فى أى ترشيحات مستقبلية، فى أى 

تعديات وزارية قادمة.
وجـــاء قـــرار نقل »عيسى « بمثابة صدمة 
للقيادات فى الوزارة، ومفاجئا، خاصة أنه كان 

الرجل الثانى، والذراع اليمنى للوزير، ومارفقه 
فى كل تحركاته وجوالته.

وأشــارت المصادر إلى أن الوزير، لم يكتف 
بذلك، بل قرر نقل عاء ناصف، مدير مديرية 
قوى عاملة الجيزة، وأحــد الذين لمع نجمهم 
فى الفترة األخيرة ونجاحه فى فض اعتصام 
ــخــاص بشركات  كثير مــن عــمــال الــقــطــاع ال
محافظة الجيزة والمصانع، وتردد اسمه كثيرا 
فى التعديات الــوزاريــة السابقة بجوار اسم 
محمد عيسى، فقد قرر نقله أيضا من وكيل 
الــوزارة للقوى العاملة بالجيزة إلى ، منصب 
إدارى بــحــت، وهــو مــديــر اإلدارة المركزية 
لــلــتــدريــب الــمــهــنــى، وتنمية الــقــوى البشرية 

بالوزارة.

 وفسرت المصادر ذلك بتوجس الوزير من 
أى اسم لمع أوذكــر فى ترشيحات التعديات 
ــردد مــؤخــًرا عن  ــذى ت السابقة، فــى الــوقــت ال

إجراء حركة تعديل وزارى فى 2019.
ــه لكى ال يظهر  ــى أن وأشـــارت الــمــصــادر إل
الــقــرار خاصا بمحمد عيسى رئيس اإلدارة 
المركزية لرعاية القوى العاملة، وعاء ناصف 
مدير مديرية القوى العاملة بالجيزة، فقط، 
فقد قــرر أيضا نقل إيمان عبد الغنى جابر 
مدير عام شئون المرأة  والطفل بوزارة القوى 
العاملة، مديرا لإلدارة المركزية لرعاية القوى 
العاملة، وفى نفس الوقت لسد فراغ المنصب 

الحالى الذى تركه »عيسى«.
جدير بالذكر أن محمد عيسى عا نجمه 
ســيــاســيــا، عــنــدمــا تــعــرض للخطف مــن قبل 
إرهابيين فــى عــام 2014 مــع كــل مــن رئيس 
النقابة العامة للسياحة واألمين العام لنقابة 
ــك فــى منطقة عــيــون موسى  الــســيــاحــة، وذلـ
بمحافظة جنوب سيناء أثناء توجههم لحضور 
مؤتمر عمالى بالمحافظة للحشد بالتصويت 
بـــ«نــعــم« لمسودة دســـتـــور2014، واستطاعت 
قوات الجيش الثالث تحريرهم من الخاطفين.

وتردد اسم عيسى بقوة كبيرة، وأعلنت عدد 
من برامج الفضائيات، ترشحه ضمن قائمة 
المرشحين فى التعديات الــوزاريــة األخيرة 

التى تمت فى شهر يونيه 2018.

شهدت األيام الماضية فضيحة كبيرة بكل المقاييس، 
ــى رحــات الحج للموسم الحالى،  تزامنت مــع بــدء أول
حيث قررت المملكة العربية السعودية ترحيل نحو352 
حاجا مصريا ألنهم يحملون تأشيرات غير مسجلة على 
أنظمة الجوازات الخاصة بتفويج الحجاج لدى المملكة 
العربية السعودية، وتم إعادتهم مرة أخرى لمطار القاهرة 

الدولى. 
واكتشف الحجاج أنهم 
تعرضوا لمسلسل سخيف، 
ــات الــســمــســرة  ــركـ ــن شـ مـ
والــبــيــزنــيــس الــمــصــريــة، 
فى ظل تجاهل الحكومة 
ومسئوليها للتحذيرات 
الــتــى أطــلــقــتــهــا »صـــوت 
الـــمـــايـــيـــن« مـــن خــال  
ــشــره، النــقــاذ  ــم ن بــيــان ت
المصريين من التشرد 
وتعرضهم ألزمــات لدى 
ــم لـــأراضـــى  ــهـ ــولـ وصـ

السعودية.
وانفردت »صوت المايين« فى العدد الصادر منذ 3 
أسابيع بنشر تقرير شامل تحت عنوان: »بالمستندات.. 
سماسرة »الحج والعمرة« ينصبون على الغابة بالتأشيرة 
اإللكترونية« بأحداث ووقائع جريمة منظمة دأب على 
ارتــكــابــهــا عــدد مــن الــســمــاســرة معظمهم مــن أصحاب 
الشركات السياحية المخالفة، التى قــررت السلطات 
السعودية بالتنسيق مــع وزارة السياحة منع التعامل 
معهم فى مواسم الحج والعمرة الحالى وتتبع حساباتهم 
اإللــكــتــرونــيــة لمنعهم مــن الــحــصــول عــلــى الــتــأشــيــرات 
اإللكترونية«المجانية، وتمثلت الجريمة، فــى أن يتم 
االتفاق بين السماسرة والراغبين فى أداء مناسك العمرة 
والحج، على دفع مبلغ مالى يتراوح من 40 ألف جنيه إلى 
50 ألف جنيه، مقابل تهريبهم بعد انتهاء مدة التأشيرة 
ومدتها 30 يوما منذ وقــت استخراجها، إلــى مواعيد 
ــذى يعرضهم لمخاطر كثيرة منها  الــحــج، وهــواألمــر ال
القبض عليهم من قبل السلطات وترحيليهم ومعاقبتهم 
بالحرمان من دخــول المملكة العربية السعودية، لمدة 

5سنوات.
 وأكــد التقرير المنشور أن هــؤالء السماسرة 

أصــبــحــوا ظــاهــرة الــمــوســم الــحــالــى، بعد 
قرار وزارة الحج السعودية إقرار 

الــتــأشــيــرة اإللــكــتــرونــيــة فى 
الوقت الذى بلغ 

فيه عدد الشركات المصرية المخالفة لقوانين ولوائح 
الحج والعمرة بلغ أكثر من 36 شركة، تورطوا فى حرمان 
2000 مصرى من أداء مناسك الحج أوالعمرة إال بعد 
خمس سنوات، فضا عن تغريم كل مصر ى يتم ضبطه 
بعدما تخلف عن السفر إلــى بــاده بعد انتهاء تأشيرة 

العمرة ومدتها ثاثون يوما.
وعلى هــذا الصعيد أعلنت السعودية بالتنسيق مع 
شركة مصر للطيران وقف التعامل مع تأشيرات الترفيه 
والــســيــاحــة للمملكة العربية 
السعودية طوال موسم الحج.

يأتى ذلك فى الوقت الذى 
ــب الــحــجــاج المرحلين  طــال
لدى وصولهم للقاهرة  رئيس 
ــوزراء  ــ ــيــس ال الــجــمــهــوريــة ورئ
والحكومة، بمعاقبة المسئولين 
عــن هــذه المهزلة والجريمة 
المنظمة، بعقوبات رادعة، كما 
أعلنت اللجنة الدينية بمجلس 
النواب عن متابعة وضع الحجاج 
بشكل عام ووضع هؤالء الحجاج 
على وجــه الخصوص، ومعرفة 
أسماء الشركات التى وزعت هذه التأشيرات ومحاسبة 
كل من له دور فى هذه الوقعة والعمل على عدم تكرارها 
مــع أى مــن الحجاج خاصة أن هناك اآلالف مـــازال لم 

يسافروا بعد.  
كما أعلن مطار القاهرة وشركات الطيران العاملة، 
عقب هــذه األحـــداث عــن تــوقــف سفر أى راكـــب يحمل 
التأشيرة الفعالية،  والخاصة بدخول المملكة العربية 
السعودية بغرض السياحة وحضور الحفات التابعة 

لهيئة الترفيه.
جــديــر بــالــذكــر أن هــذه الــتــأشــيــرة ظــهــرت ألول مرة 
منذ عــدة شــهــور وتــحــديــدا فــى مـــارس الــمــاضــى، حيث 
تــم استحداثها بــهــدف حــضــور الحفات والمناسبات 
الترفيهية التى تنظمها السعودية، وعــرفــت فيما بعد 
»بــتــأشــيــرات الفعالية« لتمكين الــراغــبــيــن مــن حضور 
الفعاليات التى تقام فى المملكة، على أن يتم إصــدار 
التأشيرة خال 24 ساعة من تسلم جواز طالبها مع بدء 

تطبيقها وحضور المناسبة.

ثالثة وزراء فى »البالك ليست« بسبب فشل المشروع القومى للنظافة
ــرعــب الــشــديــد يعيشها ثاثة  حــالــة مــن ال
وزراء فــى حكومة الدكتور مصطفى مدبولى 
رئــيــس الــــــوزراء، خــاصــة بــعــد أن تــنــامــى إلــى 
علمهم وجــود رغبة لــدى الرئيس عبد الفتاح 
ــام، للوقوف  السيسى لعقد اجــتــمــاع خــال أيـ
على أســبــاب تــأخــر تنفيذ الــمــشــروع القومى 
للنظافة، الذى تتبناه الدولة لارتقاء بمنظومة 
النظافة العامة بمختلف المحافظات، والــذى 
يستهدف المساهمة فى تحقيق الوجه الجمالى 
والحضارى وخلق بيئة نظيفة خالية من التلوث، 
إضافة إلى توفير فرص عمل للشباب تساعد 
فى القضاء على مشكلة البطالة«، فضا عن 
أهمية الــتــعــاون البناء بين القطاع الحكومى 
ومؤسسات المجتمع المدنى والجمعيات األهلية 
فــى تنفيذ الــمــشــروع، مــن خــال وضــع آليات 
مــدروســة تشمل جمع القمامة مــن المصدر 
ــرزهــا وإعــــادة تــدويــرهــا واســتــخــدامــهــا فى  وف

صناعات السماد العضوى والوقود.
وكشفت مصادر مطلعة، أن الـــوزراء الثاثة 
هم اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية 
والدكتور محمد معيط وزير المالية، والدكتورة 
ــن دخــلــوا  ــذي ــرة الــبــيــئــة، وال ــ ــؤاد وزي ياسمين فـ
»القائمة الــســوداء« »الــبــاك ليست« لأجهزة 
الرقابية والسيادية التى تراقب أداء الحكومة، 
وتدون التقارير المطلوبة عن كل مسئول ومدى 
نجاحه فى المهام الموكلة إليه، ودرجة نجاحه 
فى تنفيذها فى الموعد المدروس والمحدد، 
مــؤكــدة أن الـــوزراء الثاثة يتحملون مسئولية 
تأخر تنفيذ المشروع القومى للنظافة، الذى 
تم اإلعــان عنه فى 2014، والــذى صدر قانون 
ــق عليه مجلس  ــ تــمــت صياغته للشركة وواف
الــوزراء بصورة مبدئية وتم إرساله إلى مجلس 

الــدولــة لــمــراجــعــتــه وتقسيم مــصــر إلـــى 300 
منطقة وكل واحدة ال يقل عدد سكانها عن 300 
ألف مواطن وتقوم الشركة بطرح القطع التى 
قامت بتقسيمها على شركات القطاع الخاص 
ورجال األعمال وتم إنشاء 150 مصنًعا لتدوير 
القمامة لكل منطقتين مصنع تدوير قمامة، وأن 

ـــ300 ألــف مواطن  المخلفات التى سينتجها ال
فى كل منطقة يمكن أن يشغل الطاقة اإلنتاجية 
لنصف مصنع خـــاص بــتــدويــر الــقــمــامــة وأن 
جمع القمامة سيكون سكنًيا وسيتم رفع جميع 
صناديق القمامة من الشوارع ولن يكون هناك 

صندوق قمامة فى الشارع.

ــدت الــمــصــادر أن الرئيس السيسى لن  وأكـ
يتهاون فــى محاسبة المقصرين الــذيــن سيتم 
محاسبتهم عــن تــأخــر تنفيذ الــمــشــروع، ومن 
المتوقع أن تظهر التقارير الرقابية والسيادية 
الــتــى سيتم استعراضها فــى االجــتــمــاع رفيع 
المستوى، أسباب فشل المشروع إلى اآلن بعد 

مرور أكثر من أربع سنوات على االقتراح به.
وأشـــارت المصادر إلــى أن تقارير التفتيش 
التابعة لمجلس الوزراء حذرت من عودة ظاهرة 
تال القمامة مرة أخرى فى الشوارع الرئيسية 
والجانبية، السيما فى القاهرة الكبرى والجيزة 

والقليوبية.
وأضــافــت الــمــصــادر مــفــجــرة مــفــاجــأة من 
العيار الثقيل، أن جميع عقود شركات النظافة 
الــخــاصــة الــتــى كــانــت مــتــعــاقــدة مــنــذ ســنــوات 
طويلة مــع الــحــكــومــة، انتهت باستثناء عقد 
ــات الــنــظــافــة الــخــاصــة،  وحــيــد إلحـــدى شــرك
بالمنطقة الــشــمــالــيــة لــمــحــافــظــة الــقــاهــرة، 

سينتهى فــى شهر أغسطس المقبل، مشيرة 
إلى أنه بانتهاء العقود أصبحت ظاهرة انتشار 
القمامة فــى الـــشـــوارع  أقـــرب مــن يــكــون من 
التحقق، وستزحف أكوام القمامة على الشوارع 
الجانبيه، خاصة فى ظل فشل الحكومة فى 
تدبير قيمة التعاقدات مع الشركات، فانتهت 
الــعــقــود دون تــجــديــد، بــاســتــثــاء عــقــد إحــدى 
ــى شهر  ــهــاء مــنــه ف ــت ــات، الــمــقــرر االن ــشــرك ال

أغسطس المقبل.
يأتى ذلك فى الوقت الــذى أثبتت المحليات 
واألجــهــزة التنفيذية باألحياء فشا ذريعا فى 
القيام بمنظومة النظافة، ألسباب كثيرة منها 
الفساد اإلدارى والمالى، وعدم توافر األدوات 
واإلمكانات واآلالت والسيارات الكافية، كما كان 
هوالحال مع الشركات الخاصة المتعاقد معها 

الحكومة.
وأشــــارت الــمــصــادر المطلعة أن منظومة 
النظافة  فى ظل مشروع الشركة القابضة والتى 
تخرج منها شركات كفروع أخرى فى كافة أنحاء 
الجمهورية، تحتاج إلى ميزانية تأسيس التقل 
عن ٧ مليارات جنيه، لم توفرها أوتضع وزارة 
المالية فى خطتها للعام المالى 2019-2018 
وال العام المالى الــجــارى 2019 -2020، مما 
ينذر بفشل تأسيس الشركة، ويــهــدد بانتشار 
أكــوام القمامة فى ربــوع الباد. والــشــوارع كما 

كانت عليه فى عهد حكم اإلخوان المسلمين.
وأضــافــت المصادر أن قــرب خــروج الــوزراء 
الثاثة من التشكيل الوزارى المقبل، أصبح أمرا 
واقعا، لفشلهم فى تنفيذ المشروع القومى الذى 

نادى به الرئيس السيسى.
عــلــى جــانــب آخـــر كشفت تــقــاريــر التفتيش 
والمتابعة بالتنمية المحلية، فشل األجــهــزة 
التنفيذية ورؤساء وقيادات األحياء والمدن فى 
وضع سياسة تقضى على انتشار أكوام القمامة 

فى الشوارع.

انتهاء كل 
العقود مع 
الحكومة.. 
و7 مليارات 
جنيه تنقذ 
المشروع

الرئيس 
السيسى 
يتوعد 

المقصرين.. 
ويعقد اجتماعا 

خالل أيام

تقارير التفتيش التابعة ملجلس الوزراء حذرت من عودة ظاهرة تالل القمامة مرة أخرى فى الشوارع الرئيسية والجانبية 
شعراوىياسمينمعيط

سعفان
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زرع مرشدين داخل األحزاب إلحداث المشاكل وتشجيع األعضاء على تقديم استقاالت جماعية 

كالكيت تانى مرة بعد أحمد عز وشاهيناز النجار

زواج تحت القبة.. بكر أبوغريب 
يخطف قلب نوسيلة أبوالعمر

القضاء اإلدارى يحدد مصير عضوية هيثم 
الحريرى وخالد يوسف فى مجلس النواب

أجهزة أمنية تمنع زوجة سياسى بارز من الظهور اإلعالمى 
بعد وضعه تسعيرة للترشح ضمن قوائم مجلسى النواب والشيوخ 

فــوجــئ الــوســطــيــن اإلعــامــى والــســيــاســى بحملة 
ــم يكن  ــارزة، ل ــ ممنهجة ضــد شخصية ســيــاســيــة بـ
أحـــد يــجــرؤ عــلــى الــتــقــرب مــنــه بــســوء فــهــو يمسك 
بملف غــايــة فــى الحساسية فــى ظــل الــحــرب التى 
تشنها كافة أجهزة الدولة على اإلرهـــاب، إذ جاءت 
تعليمات عليا بعدم اإلكثار من ظهوره إعامًيا خاصة 
بصفته الحزبية التى قفز إليها بسرعة الصاروخ ما 
أغضب الكثيرين وشكل له جيوش من األعداء داخل 
السياسة وفى أروقــة األجهزة السيادية خاصة وأنه 
غير مرغوب فيه لدى البعض من صناع السياسات 
العامة للدولة، لكن كل ذلك يدخل فى إطار الممكن 
أو المقبول فى ظرف وتوقيت معينين، لكن ما شكل 
صدمة حقيقية هو منع الظهور اإلعــامــى لزوجته 
وهى مذيعة شهيرة بسبب أخطاء إعامية ارتكبتها 

على شاشة إحدى الفضائيات الشهيرة.

الخطأ الــذى وقعت فيه زوجــة هــذا السياسى لم 
تكن األكبر فى تاريخها اإلعامى لكن تم استخدامها 
ــه لــم يعد مــرغــوبًــا فى  ــأداة لتوصيل رســالــة لــه أن كـ
تــواجــده وال أســرتــه فــى المشهد الــعــام خاصة وأن 
زوجته كانت تحتمى فيه وُتقدم نفسها إعامًيا على 
أنها جزء من تركيبة زوجها العامة فى المجتمع، إال 
أن هذه الحسابات ضيقة جدا وغير معترف به لدى 
الكبار فى عالم السياسة واألجهزة السيادية، فكان 
االستبعاد لزوجته وتقليل ظهورها اإلعامى ما هما 
إال مجرد بابًا للتكهنات حول سبب الغضبة الشديدة 

التى تواجهه بعد أن كان مدلًا لدى الجميع.
فى هذا السياق  كشفت مصادرنا المطلعة أن هذا 
السياسى عمل مع  أحد الشخصيات األمنية رفيعة 
المستوى لجمع أسماء لترشيحها فى القائمة األكبر 
المدعومة من أجهزة الدولة فى انتخابات مجلس 

النواب القادم، إلى جانب تقديم التزكية لشخصيات 
ليتم تعيينها فى مجلس الشيوخ الذى ُينتظر أن يناقش 
البرلمان قانونه فــى دور االنــعــقــاد  الخامس الــذى 
سيبدأ فى األســبــوع األول من شهر أكتوبر القادم، 
وكانت التسعيرة المعلنة لكل راغب فى أن يكون نائب 
برلمانى فى المستقبل أو ما ُيعرف جماهيرًيا باسم 
»عــبــده مــشــتــاق«، هــى 5 مايين جنيه لتدفع تحت 
الترابيزة بعيًدا عن مصاريف الدعاية والخدمات 
التى ستحتاجها عملية االنتخابات أو مصروفات 
ما بعد التعيين فى حالة مجلس الشيوخ، لكن جهة 
رقابية أدركت هذه التصرفات غير األخاقية وقامت 
بالتدخل فى الوقت المناسب بدون ضجيج وتم وضع 
كل شخص عند حــده وتــم لفت نظر للجميع إلــى أن 
القوائم لن يتم التوافق عليها سريًعا كما هو متوقع 

لدى الوسط السياسى.

تواصل محكمة القضاء اإلدارى، برئاسة المستشار 
يسرى الشيخ نائب رئيس مجلس الدولة، نظر الدعويين 
ــزام رئيس  المقامتين مــن سمير صــبــرى المحامى، إللـ
البرلمان بدعوة لجنة القيم بالمجلس إلسقاط عضوية 
النائبين هيثم الحريرى وخالد يوسف، التهامهما بانتفاء 
شــروط استمرارهما فى عضوية المجلس وافتقادهما 

شرط حسن السمعة،  فى جلسة 28 يوليو الحالى.
وقــال صبرى فى دعــواه ضد الحريرى إن النيابة العام 
تلقت العديد من الباغات ضــده، آخرها الباغ المقدم 
للنائب العام والذى يطالب برفع الحصانة عنه والتحقيق 
معه بتهمة التحريض على الفسق والتحرش الجنسى عبر 

الهاتف.
وفى دعواه إلسقاط عضوية المخرج خالد يوسف، ذكر 
صبرى أن يوسف يواجه اعترافات العديد من الفتيات 

بتصويرهن خال ممارسة عاقة غير شرعية معهن.

ــزواج تــحــت قبة  ــ اســتــكــمــاالً لمسلسل الـ
مجلس الــنــواب، احتفل أعــضــاء المجلس  
بزواج زميلهما بكر أبوغريب نائب البدرشين 
بمحافظة الجيزة، مــن النائبة نوسيلة أبو 
العمر عن دائرة فاقوس بمحافظة الشرقية، 
فى مشهد أعاد لألذهان صورة برلمان 2005 
الذى تزوج فيه رئيس لجنة الخطة والموازنة 
بمجلس الشعب المهندس أحمد عز أمين 
التنظيم بالحزب الوطنى المنحل من النائبة 
شاهيناز الــنــجــار، الــتــى اضــطــرت العــتــزال 

العمل السياسى.
منذ زواج بكر أبوغريب الذى كان أحد رجال 
أحمد عز فى الجيزة، أثر على زوجته نوسيلة 
ســواء فى اهتمامها بمظهرها بعد أن كانت 
ال ترتدى سوى عبايات »فاحى« ســوداء فى 
المجلس لترتدى فساتين و»تاييرات« بألوان 
ــا، لكن أدائــهــا البرلمانى  زاهــيــة أكثر إشــراًق
تأثر بشدة كما أنها أصبحت كثيرة الغياب عن 
دائرتها االنتخابية بسبب شــراء زوجها شقة 

لها لإلقامة بها  فى منطقة األهرام بالجيزة.

مطاردة مصادر التمويل وترهيب أثرياء األحزاب المعارضة

جهة رقابية تكتشف جمع مبالغ من »عبده مشتاق« بقيمة 6 ماليين جنيه للفرد مقابل تزكية انتخابية أو تعيين بالبرلمان

موسم تفكيك  األحزاب المصرية
»املحافظني« يلحق بـ»مصر القوية« و»الكرامة« 

وفــد أدى ذلــك إلــى كشف استمرار عملية تفكيك 
األحزاب المعارضة، فبعد تفكيك حزبين معارضين 
ــزب »مــصــر الـــقـــويـــة« بــرئــاســة  مــعــروفــيــن هــمــا حــ
»المحبوس« عبد المنعم أبو الفتوح المناصر لجماعة 
اإلخوان اإلرهابية، وحزب الكرامة المصرى برئاسة 
محمد سامى والــذى رفــض التعديات الدستورية 
األخــيــرة فــى جلسات الــحــوار المجتمعى بمجلس 
النواب، والذى كان زعيمه حمدين صباحى المرشح 
الرئاسى السابق أمام الرئيس عبد الفتاح السيسى، 

هذين الحزبين ربما أسوأ حااًل من حزب المحافظين 
الذى تم زراعة بعض الشخصيات فيه لتفكيكه داخلًيا 

فى حال معارضة رئيسه.
بينما تم اتباع نموذج مختلف فى حزب المحافظين 
الــذى تم االعتماد على زرع مرشدين داخــل المكتب 
الــســيــاســى لــلــحــزب لعمل قــاعــدة جــمــاهــريــة داخــل 
الحزب لتستخدم فى وقت الحاجة وهو ما تم بالفعل 
وقت مناقشة التعديات الدستورية تحت قبة مجلس 
النواب، فعندما عارض التعديات الدستورية وأحدث 
أزمــة فــى المجلس، تــم تحريك الخلية النائمة فى 
الحزب لتقديم استقاالت جماعية ورفض ما قام به 
وحاولت الخلية تدمير الحزب إال أن وجود متضامنين 

مــع »قــرطــام« داخــل »المحافظين« أنقذته وجعلته 
صاحب كلمة مستقلة أمام المؤيدين للتعديات داخل 

وخارج البرلمان. 
ــذه الــخــلــيــة بــمــعــاونــة بــعــض رجــال  كــمــا قــامــت هـ
المباحث فى محافظات الجمهورية بمطاردة مصادر 
التمويل من خال ترهيب أثرياء األحزاب المعارضة 
من دعم حمات إعانية لمواجهة التعديات خوًفا 
ــداث انقسام فــى الــشــارع متناسية أن هذه  مــن إحـ
التعديات من األساس ال تصب فى صالح المواطن 
العادى بل النخبة الحاكمة فقط، وزيــادة على ما تم 
مع أكمل تم إيقاف التعاقدات الحكومية مع مجموعة 
»صحارى« المملوكة لرئيس حزب المحافظين أكمل 

قرطام، والتى تقدم خدمات بترولية وذلك بعد سحب 
3 مشاريع فى شركات تابعة للهيئة العامة للبترول 

وإباغه أن تعليمات عليا صدرت بذلك. 
بينما تم توجيه شباب حزب المحافظين لانضمام 
إلــى حــزب إرادة جيل كذلك الحال مع شباب حزب 
»شــبــاب مــصــر« الـــذى يــرأســه الــدكــتــور أحــمــد عبد 
الهادى، بعد تفكك كياناتهم وتحويلها لمقرات معدودة 
وخاوية من األعضاء، وهذا جزء من خطة تم رسمها 
منذ قرابة عامين لدمج األحزاب السياسية فى عدد 
قليل مــن الكيانات الحزبية واالئــتــافــات الموالية 
ــى جــانــب كــيــان ُمــعــارض يخضع لسيطرة  للدولة إل

األجهزة األمنية ليكون تحت الطلب عند اللزوم.

لماذا حال األحزاب فى مصر »مايل«؟.. هذا سؤال من مواطن فى الشارع وجهه لى ذات يوم، 
فلم أمتلك إجابة واضحة للرد على سؤاله الذى أخجلنى، ليتحول هذا السؤال إلى تحليل لحال 

األحزاب السياسية فى ظل التعديالت الدستورية الخيرة، ورؤيتى لتمويل األحزاب متذكرًا 
مقولة الرئيس الراحل جمال عبد الناصر »من ال يملك قوت يومه ال يملك حريته«، وألن العمل 

الحزبى قائم على تبرع أعضائه أو جهات بالدولة لهذه الكيانات السياسية التى يفترض أال 
تكون متحدًثا باسم مؤسسات الدولة، فال يمكن الجزم إال بأن هذه األحزاب تتأثر بموجات الشد 

والجذب داخل المكاتب المغلقة ألولى األمر، فإذا كانوا راغبين فى إظهار قدر من الحريات فتحوا 
لألحزاب الباب وإذا تحفظوا أو لم يرغبوا أغلقوا الباب تمامًا وهى إدارة خاطئة تتميز بها مصر 

منذ سنوات بعيدة.

 خالد عبدالرحمن

صباحى

أبوالفتوح

قرطام

يوسف

أبوغريب
نوسيلة

الحريرى

مؤتمر صحفى للمتحدث اإلعالمى الستعراض 
اإلنجازات التشريعية والرقابية للبرلمان

يعقد الدكتور صــاح حسب الله، عضو مجلس 
الــنــواب، والــمــتــحــدث اإلعــامــى بــاســم المجلس، 
مؤتمراً صحفياً بقاعة الشورى بمقر مجلس النواب 
-اليوم - بحضور وسائل اإلعام العربية واألجنبية، 

بمناسبة انتهاء دور االنعقاد الــرابــع الستعراض 
اإلنــجــازات التشريعية والرقابية لمجلس النواب 
خال أدوار االنعقاد األربعة الماضية وكذلك دور 

المجلس فى دعم الدولة المصرية.
حسب الله

بدعوة من د. جمال شيحة

وفد من لجنتى التعليم والصحة 
يزور مستشفى الكبد فى شربين

يقوم وفد من لجنتى التعليم والصحة 
بــزيــارة إلـــى مستشفى الــكــبــد بشربين 
محافظة الدقهلية - غـــداً - بــنــاء على 
دعـــوة مــن الــدكــتــور جــمــال شيحة عضو 
ــس مــجــلــس إدارة  ــي مــجــلــس الـــنـــواب ورئ

المستشفى.

تهدف الزيارة للوقوف على الجهود التى 
تقوم بها المستشفى لعاج أمراض الكبد 
فــى محافظة الدقهلية والمحافظات 
المجاورة، وكذلك التعرف على المشاكل 
التى تواجه المستشفى لوضع حلول لها 

للقيام بدورها على الوجه المطلوب.



06 العـدد 256 األربعاء  2019/7/24عالم البيزنس

 بيزنس خفى للشباب والبنات من خدمة البيوت وسواقة
»التوك توك« إىل التهريب وتجارة املخدرات والسالح

عاشت مصر خالل األسابيع القليلة الماضية أجواء االحتفاالت بذكرى 
ثورة 30 يونيو، وحاليًا نحيى إحتفاالت متشابهة تقريبًا، حيث يهب علينا 

عبق تاريخ ثورة 23 يوليو 1952، وبالرغم من أن ثورة يونيو كانت لشعب 
حماها الجيش بينما كانت يوليو حركة جيش التف حولها الشعب، ولكن 

يبقى القاسم المشترك بين الثورتين أن كال منهما قوامها الشباب المصرى، 
حيث كانت األولى بقيادة وتنفيذ شباب حركة تمرد، والثانية تزعمها 

ضابط شاب فى أوائل الثالثينات من عمره، كما سعت كلتا الثورتين إلى 
تمكين الشباب سياسيًا، سواء من خالل منظمة الشباب التنظيم الطليعى 
الذى كان يتبع االتحاد االشتراكى فى زمن التجربة الناصرية، أو مؤتمرات 

الشباب وأكاديمية تدريب الشباب والبرنامج الرئاسى وغيرها من المبادرات 
الرئاسية التى يتبناها نظام 30 يونيو الحاكم حاليًا برئاسة الرئيس عبد 

الفتاح السيسى، ولكن يبقى السؤال: هل التمكين السياسى وحده يكفى، 
أم أنه ال تمكين سياسى بدون استقالل اقتصادي، وإذا كانت ثورة يوليو 52 

قد أتاحت لجميع الشباب فرص التعليم المجانى والتعيين الحكومى، فإن 
ثورة يونيو قد عملت على توفير فرص عمل لفئة معينة من الشباب داخل 

المشروعات العمالقة والشركات التى تنفذها، كما أتاحت للعديد منهم 
إمكانية الحصول على قروض بنكية إلقامة مشروعات صغيرة ومتناهية 

الصغر، ولكن مازالت عالمات االستفهام تتكرر حول مدى قدرة هذه 
المحاوالت على تنمية قطاعات واسعة من الشباب اقتصاديا، علمًا بأن 

الشباب يمثلون األداة األهم للنهوض بالمجتمع 
وتحقيق التغيير السياسى والثقافى واالقتصادى 

أيضًا.
وعلى خلفية ذلك من األهمية أن يتم فتح ملف 

التمكين االقتصادى للشباب، وإلى أى مدى يستفيد هذا 
القطاع من الثورات والفاعليات التى كان قوامها هؤالء 

الشباب أنفسهم، بمعنى آخر هل يثور الشباب من أجل التمكين 
السياسى وشغل المناصب القيادية فى الدولة، حيث يقاس نجاح 
الثورات بقدرتها على القفز بأصحابها إلى سدة الحكم، أم أن فكرة 

عدم وصول الثوار للحكم تنعكس على ضياع األحالم والطموحات 
االقتصادية لألجيال الشابة، حيث تثبت اإلحصائيات والدراسات أنه فى 

أعقاب الثورات والتغييرات السياسية تتزايد معدالت البطالة، بل وترتفع 
نسب انخراط الشباب فى األنشطة االقتصادية الغير رسمية، والتى تسمى 

اقتصاد بير السلم أو االقتصاد السرى الخفى.
حاولنا اقتحام هذا العالم الغامض، والذى يحمل صفات السرية والخفاء، 

لنكتشف المزيد من األسرار الغامضة والخفية.

خريطة العالم الغامض القتصاد بير السلم

مفاجأة: فى أعقاب الثورات ترتفع نسبة البطالة وتنتشر األنشطة السرية والبعيدة عن الرقابة الحكومية

الحل هو تقنني أوضاعهم وتدريبهم بداًل من مطاردتهم وإغالق مشروعاتهم

 إيمان بدر

هذا هو الفرق بين االقتصاد السرى والسوق السوداء

القائمة تضم الفتيات وأشباه المتعلمين وذوى األجور المتدنية

ثلثا الشباب يعملون فى »عوالم خفية« 
ويرفضون الكشف عن طبيعة أعمالهم

هؤالء هم ضحايا دولة »سرى للغاية«
فى محاولة لتحديد أسباب هذه الظاهرة وأبعادها األكثر 
خــطــورة، أشــارت الــدراســة إلــى أنها ترجع إلــى عــدة عوامل 
خاصة تدنى مستوى األجور فى القطاع الحكومى، والتمييز 
بين الشباب والفتيات، حيث أشار تقرير للبنك الدولى أنه 
إذا كــان متوسط أجــر الشاب فى القطاع الحكومى 3.03 
جنيه يومًيا، وبالرغم من تدنى هــذا الرقم ولكنه يقل عن 
ذلك فال يتجاوز 2.8 جنيه بالنسبة للفتيات، وفى ظل تدنى 
دخول الشباب من الطبيعى أن ترتفع معدالت الفقر بينهم 
حيث وصلت إلى ما يقرب من 52% من الشباب بين سن الـ18 

والـ29، يقعون تحت خط الفقر.
ومن تدنى الدخول واألجور إلى تدنى جودة التعليم، حيث 
يحصل بعض الشباب على مؤهالت عليا ومتوسطة، ومع 
ذلك نجدهم ال يجيدون حتى القراءة والكتابة، كما ال يملكون 
أى مهارات وقدرات عملية وثقافية تؤهلهم للنجاح فى سوق 
العمل بشكل رسمى مقنن، ويلجأ هؤالء إلى األعمال الغير 

رسمية، وفى مقدمتها قيادة التوك توك، الذى أثر سلًبا على 
الحرف والصناعات األقل أجــًرا، والتى تحتاج إلى مهارات 
معينة، باإلضافة إلى إرتفاع نسبة التسرب من التعليم، إلى 
جانب إقبال األوالد والبنات على الــدراســة النظرية، التى 

يفضلونها عن العملية.
وحذرت الورقة البحثية من مخاطر تحول هؤالء العاملين 
فــى مــجــاالت اإلقــتــصــاد الغير رســمــى، إلــى االنــحــراف أو 
الجريمة، موضحةً أنه من بين مخاطر تفشى هذا البيزنس 
أنه يعد من عوامل تكدير السلم االجتماعى، حيث يعد تربة 
خصبة لألنشطة اإلجرامية والمنافية لآلداب والخارجة عن 
القانون، ألن تلك األنشطة تمارس بعيًدا عن رقابة الدولة وال 
تخضع للقوانين المنظمة للعمل، وبالتالى تكون فى معظم 
األحيان خطوة على طريق ارتكاب األخطاء، كتجارة السلع 

الغير صالحة لإلستهالك أو المسروقة والمهربة.

باألرقام: أسرار تضخم نسبة المستثمرين  
والعاملين بعيدًا عن  الحكومة

االستثمارات األجنبية تتراجع 
والنظام الضريبى مختل

بسبب الفساد والبيروقراطية وقصور القطاع المصرفى

على الرغم من تصاعد سقف طموحات 
وأحالم الشباب فى أعقاب الثورات  ونجاح 
حالة الحراك المجتمعى فى إحداث تغيرات 
ــظــمــة، ولكن  ــى إســقــاط األن تــصــل إلـ
الــواقــع يؤكد أنــه فى أعقاب 
هذا الحراك عاًدة ما ترتفع 
نسبة البطالة، وتتضخم 
نسبة العاملين فى 
مجاالت األنشطة 
االقتصادية الغير 
ــة والــغــيــر  ــي رســم
خــاضــعــة لــرقــابــة 

وإشراف الدولة.
وفــيــمــا يتعلق بمصر 
تـــــحـــــديـــــًدا، أوردت 
الدراسة بعض األرقــام 
واإلحـــصـــائـــيـــات الــتــى 
ــك، فعلى  ــ تـــوضـــح ذلـ
الــــــرغــــــم مــــــن أن 
ظـــاهـــرة االقــتــصــاد 
الــخــفــى بــــدأت فى 
أواخــر عهد الرئيس 
األســـــــبـــــــق حـــســـنـــى 
ــكــاس  ــع ــان ــارك، ك ــ ــبـ ــ مـ

لتفشى الفساد وتعقد االجــراءات الحكومية 
ــات البنك  »الــبــيــريــوقــراطــيــة«، ولــكــن دراســ
الــدولــى توضح أنــه حتى عــام 2006، كانت 
نسبة العاملين فى هذه القطاعات ال تتجاوز 
الــــ 35% مــن قـــوة الــعــمــل فــى مــصــر، بينما 
قــفــزت النسبة فــى عــام 2011 لتصل إلى 
55%، ولم تعد قاصرة على قطاع الشباب فى 
سن العمل فقط، بل تمتد هــذه النسبة من 
األطفال والمراهقين إلى الكهول وأصحاب 
المعاشات أيًضا، حيث تبين أن العاملين بها 

تبدأ أعمارهم من 15 عاًما إلى 64 عاًما.
وحتى فى العهد الحالى، وعلى الرغم 
ــن تــقــنــيــن وتــيــســيــر إجـــــــراءات إقــامــة  مـ
المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، 
ولكن النسبة قفزت عام 2016 – بحسب 

تقارير البنك اإلفريقى، لتصل إلى %61.
وأرجعت الدراسة ذلك إلى قصور البيئة 
اإلقتصادية بشقيها المالى والمصرفى، 
نــاهــيــك عــن تــفــشــى الــفــســاد وإســتــمــرار 
ــراءات، التى  ــ البيروقراطية وتعقد اإلجـ
ــواء كـــان مستثمر أو  تشعر الــمــواطــن سـ
عامل بعدم جدوى الخضوع لمظلة الدولة، 
وعدم قيمة ما يسدده لها من مستحقات 

وضرائب.

ربطت الدراسة بين تفشى البيزنس الخفى 
وبين تراجع االستثمارات األجنبية المباشرة، 
حيث يعد كال منهما سبب يؤدى لآلخر، مشيرة 
إلــى أنــه وفــًقــا للبنك المركزى المصرى فإن 
حجم التدفقات قد تراجع فى العام المالى 
ــى 6 مليار  الــمــاضــى مــن 6.6 مليار دوالر إل
دوالر فقط، ناهيك عن النظام الضريبى الذى 
مازال يعانى من خلل واضح، يجعل حد اإلعفاء 

الضريبى فقط 600 جنيه شهرًيا.
ــث بـــمـــركـــز األهــــــــرام مــن  ــاحـ ــبـ وحــــــذر الـ
ــذه اإلقــتــصــادات  ــه ــاســات الــســلــبــيــة ل ــك ــع االن
السرية التى تؤدى إلى عرقلة جهود اإلصالح 
االقتصادى، فى ظل غياب المنافسة العادلة 
بين مستثمر يدفع ضرائب وتأمينات ورسوم 
ويخضع للرقابة الحكومية وآخر يتهرب من كل 

هذه االلتزامات.
وإذا كانت الــدولــة فى الماضى تعتمد فى 
محاربتها لــإلقــتــصــاد الــســرى عــلــى مــطــاردة 
الشباب وتحرير محاضر لهم ومصادرة التوك 
تــوك او إغــالق المحل، أوصــت الــدراســة بداًل 
من ذلك بضرورة العمل على تقنين أوضاعهم، 
باإلضافة إلى توفير برامج للتدريب ومعارض 

لتسويق المنتجات، من خالل تشجيع منظمات 
المجتمع الــمــدنــى خــاًصــة المعنية بتدريب 
ومساعدة الــمــرأة المعيلة والشباب المبتدأ 
حديًثا فى مجال إنشاء المشروعات الصغيرة 
والمنزلية، وإحــيــاء تــجــارب األســـرة المنتجة 

والقرية المنتجة وغيرها.
وشـــــــددت الـــــدراســـــة عـــلـــى إعـــــــادة دور 
المنظمات الدولية التى تعمل بالشراكة مع 
القطاع الخاص، تقدم للشباب فرص للتدريب 
فــى المصانع الــكــبــرى وتــمــويــل المشروعات 
الصغيرة، إلى جانب تشجيع وتمكين الشباب 
من المشاركة فى العمل  العام والمجال العام 
بشقيه السياسى واالقتصادى، وأن يبدأ الشاب 
فى االنــخــراط داخــل ســوق العمل منذ مرحلة 
الدراسة الجامعية أو الثانوية خاًصة الفنية، 
وعلى ذكر التعليم أكدت الدراسة على أهمية 
تحسين جودة التعليم واالهتمام بالتعليم الفنى 
والحرفى وتوفير فرص للتدريب والعمل للطلبة 
والخريجين بما يتوافق مع ســوق العمل، فى 
إطـــار خطة للربط بين الــمــهــارات التعليمية 
المكتسبة وبين احتياجات سوق العمل الحالية 

والمستقبلية للبالد.

ال يختلف إثنان على أن الشباب هم االحتياطى 
ــة، وهـــم قـــوام الــنــهــوض بها  ــدول ــل االســتــراتــيــجــى ل
وتنميتها، وفى مصر دائماً ما يطالب الشباب بتغيير 
الواقع السياسى واالجتماعى واالقــتــصــادي، حتى 
يستطيع هذا الواقع أن يستوعب احتياجات الشباب 
ويلبى مطالبهم ويستجيب لطموحاتهم نحو التطوير 

والتحديث المجتمعى.
وفى هذا السياق ومع عدم قدرة الدول على تغيير 
البيئة المجتمعية للشباب، تتنامى ظواهر تعبر عن 
حالة انفصال أو اتــســاع فجوة بين الشباب وبين 
الدولة بمؤسساتها الرسمية وكياناتها القانونية، 
ومن بين تلك الظواهر تأتى قضية انتشار األنشطة 
االقــتــصــاديــة الغير رسمية والــغــيــر مقننة، والتى 
ينخرط فى مجاالت العمل بها ما يقرب من ثلثى 

الشباب على مستوى العالم.
وحول تلك الظاهرة صدرت مؤخراً دراسة بعنوان 
الشباب وأزمـــة تضخم ســوق العمل الغير رسمى 
فــى مصر، أعــدهــا مصطفى كمال باحث مساعد 
بمركز األهرام للدراسات السياسية واالستراتيجية، 
وأوضـــــح كــمــال فـــى ســيــاق دراســـتـــه أن صــعــوبــة 
الفكرة تبدأ من عــدم وضــوح تعريف محدد لكلمة 
االقتصاد الغير رسمى كمفهوم فى حد ذاتــه، حيث 
تتباين المفاهيم مابين الدولة وتعريفات التقارير 
والدراسات الصادرة عن المؤسسات الدولية، كما 
يصعب تحديد الحجم الكمى لهذا النوع من األنشطة 
االقتصادية، حيث يرفض العاملون فى هذا المجال 
الحديث عــن أعمالهم حتى ال يقعوا تحت طائلة 

القانون.
وعــلــى ذكــر طائلة الــقــانــون، يخلط البعض بين 
االقتصاد الغير رسمى وبين البيزنس األســـود أو 
المخالف للقانون، وتكشف الــورقــة البحثية عن 
الــفــارق بين كال منهما، ألن األنشطة االقتصادية 
الخارجة عن القانون مثل تجارة السالح والمخدرات 
والــتــهــريــب، تختلف بالطبع عــن مــمــارســة عمل ال 

يخالف قوانين الدولة، ولكن تتم ممارسته بعيداً عن 
الرقابة الحكومية وبدون دفع ضرائب أو تأمينات 

أو أى مستحقات رسمية، ويدخل فى إطار ذلك 
عمل الخادمات فى المنازل وعامالت النظافة 
فى بعض األماكن وكذلك سائقى التوك توك 
ومقايضات العمالت بشكل غير رسمى، أى 
أن االقتصاد األسود هو نشاط غير قانونى 
أمــا االقــتــصــاد الخفى فهو نشاط قانونى 

ولكنه ليس مقنن حكوميا أو رسمياً.
وتطرقت الدراسة إلى جانب آخر أرجعت 
إليه صعوبة قياس حجم عمالة الشباب فى 
مجاالت االقتصاد الغير رسمى، وهو عدم 
وجود تعريف محدد لسن الشباب، ناهيك 
عن عدم وجود دراسات وافية تهتم بفحص 
مــا يتعلق بأسباب ونتائج لــجــوء الشباب 
ــن الــعــمــل، حــيــث تركز  ــوع م ــن ــذا ال إلـــى هـ
غالبية الدراسات واألبحاث واالحصائيات 
المتاحة على الجانب األيديولوجي، وتغفل 
الحديث عن البعد االقتصادي، علماً بأن 
الباحث يثبت من خالل ورقته البحثية أن 

تضخم ظاهرة العمل الغير رسمى، ال 
يرجع فقط ألسباب اقتصادية، ولكن 
تتداخل فيه عــدة جــوانــب مجتمعية 
وثقافية وتــربــويــة وسياسية، تتعلق 
بالعالقة بين المواطن وبين الدولة 

ــوره بــجــدوى  أو الــمــجــتــمــع، ومـــدى شــع
انــخــراطــه فــى عــمــل رســمــى، وأهمية 
ســـداد ضــرائــب ومستحقات الــدولــة، 
فى مقابل مدى قدرة الدولة على توفير 

فرص عمل رسمية مناسبة لهؤالء تغنيهم 
عن العمل الغير رسمى، على خلفية العالقة 

الطردية بين ارتــفــاع نسبة البطالة وتدنى 
التعليم من ناحية وبين تضخم العمل الغير رسمى 

من ناحية أخرى.
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تفاصيل معاناة
500 مليون راكب سنويًا 

مع سكك حديد مصر

املواطن لم يشعر بتغيري جذرى فى املنظومة حتى اآلن

تقادم األسطول أدى إىل بطء الحركة وتكرار الكوارث وارتفاع تكلفة التشغيل

حين تم تعيين اللواء مهندس كامل الوزير على رأس وزارة النقل والمواصالت، توسم الجميع خيرًا 
وتفاءال بالرجل الذى يجيد صناعة النجاح واإلنجاز السريع، علمًا بأن إقالة الوزير السابق هشام 

عرفات جاءت على خلفية تكرار الحوادث الكارثية، التى كان آخرها خروج قطار محطة رمسيس 
عن قضبانه واصطدامه بالرصيف قبل اشتعاله وتحول رصيف الركاب إلى محرقة لألبرياء.

وبالرغم من أن معدالت الحوادث الكارثية قد تراجع بشكل ملحوظ منذ تولى الوزير حقيبة النقل، 
كما تكررت زياراته المفاجأة للمحطات وجوالته الميدانية التى يتواصل خاللها مع الركاب 

والعمال بالهيئة بشكل مباشر، بل ويصدر قرارات تعاقب المخطأ وتعالج شكاوى المواطنين فورًا، 
كما رافق رئيس الوزراء مصطفى مدبولى فى رحلته إلى ألمانيا حيث تعاقد على شراء جرارات 

جديدة وإعادة تجديد وتأهيل الجرارات األلمانية التى تعمل حاليًا، ناهيك عن نزاهة الرجل 
وكفاءته التى يشهد بها الجميع، وبالرغم من كل ذلك لم يلمس المواطن حتى اآلن نتائج خطط 

تطوير مرفق السكك الحديدية، والتى لم يبدأها كامل الوزير رجل المهام الصعبة فقط، بل بدأتها 
الحكومة منذ عهد سابقه هشام عرفات، وبالتحديد منذ عام 2018 لتمتد حتى عام 2030.

أسرار هروب الركاب من 
قطارات الموت 

إلى السيارات 
الخاصة 

والطائرات 
لألغنياء 

فقط

لدينا 820 جرارًا بمتوسط عمر يتجاوز 30 عامًا 
تسببت فى تزايد معدالت الخطر والحوادث واألعطال

روشتة الحل تبدأ بزيادة أسعار التذاكر وتمتد إلى فتح الباب أمام الشراكة األجنبية

 بما أننا فى عصر تعويم الجنيه وتحرير أسعار 
جميع السلع والخدمات، ال يمكن تجاهل حقيقة أن 
تعريفة أو أسعار تذاكر القطارات سوف تتحرر من 
الدعم الحكومى إن آجال أو عاجال، ومن ثم تبدأ 
روشــتــة تطوير المدخل المالى للهيئة مــن خالل 
ــادة تعريفة  تعظيم مــواردهــا المالية عن طريق زي
تذاكر القطارات، خاصةً المكيفة والمطورة، وهو 
بالفعل اتجاه بدأته الدولة منذ عهد هشام عرفات، 
الذى أعلن صراحةً أنه ال يمكن تقديم خدمة جيدة 

بهذه التعريفة.
وعلى جانب آخر يتكلف تطوير المنظومة بشكل 
كامل مبلغ 220 مليار جنيه، أى حوالى 13 مليار 
دوالر، وهو مبلغ يستحيل تدبيره من تذاكر الركاب، 
خاصةً وأن تدنى الخدمة يدفع الراكب القادر مادياً 
إلى االبتعاد عن قطارات السكة الحديد، التى ال 
تجد زبائن دائمين إال الطلبة والموظفين من حملة 
االشــتــراكــات المخفضة ومــحــدودى أو معدومى 

الدخل.
ومــن ثم أشــارت الــدراســة إلــى ضــرورة أن تهتم 
الهيئة باالستفادة من مواردها وممتلكاتها الفعلية 
الغير مستغلة، حيث تمتلك الهيئة 190 مليون متر 
مربع من األراضى، تسعى لتقنين أوضاعها وإزالة 
التعديات عليها تمهيداً لتأجيرها أو استثمارها، 
خــاصــةً إذا أتيحت للهيئة الــشــراكــة مــع القطاع 

الخاص.
وعلى ذكر القطاع الخاص واستثماراته، أكدت 
الــدراســة على أهمية تعديل قــانــون إنــشــاء هيئة 
السكك الحديدية نفسها بما يسمح للشركات 
ــإقــراض الهيئة أو  واألفــــراد والــبــنــوك الــدولــيــة ب

ــاب فــى أســهــمــهــا، بــشــكــل يــعــظــم الــمــوارد  ــت ــت االك
المالية ويــوســع دائـــرة الــمــالك ويعظم االستفادة 

من األصول.
وفى هذا السياق كان البنك الدولى من أوائل 
الجهات المانحة التى تدخلت لدعم هيئة السكك 
الحديدية، علماً بأن تدخل البنك الدولى بأمواله 
يساوى سرعة تحرير سعر الخدمة وإلغاء أى دعم 

تقدمه الحكومة.
وعن البنك الدولى تحديًدا قالت الدراسة أنه 
من أوائل المؤسسات الدولية التى ساندت ودعمت 
مرفق سكك حديد مصر، حيث بدأ البنك بالتعاون 
مع وزارة النقل المصرية منذ عام 2009 مشروع 
إعادة هيكلة هيئة السكك الحديدية، وبقيمة كلية 
للمشروع بلغت 305 مليون دوالر، ويهدف المشروع 
إلى تحسين فعالية وكفاءة خدمات السكة الحديد 
وضمان سالمتها من خالل 3 محاور رئيسية هى 
تحديث نظم اإلشارات وتجديد الخطوط وتحديث 

ممارسات اإلدارة والتشغيل.
ولم تكتفى الحكومة المصرية بالتعاون مع البنك 
الدولى فقط، ولكن أبرمت عدة اتفاقات مع العديد 
من الشركات األجنبية العمالقة لتطوير المرفق، 
منها االتفاق مع التحالف الروسى المجرى لتوريد 
1300 عربة قطار جديدة، والــذى تم توقيعه عام 
2018، وقبلها بعامين كانت الحكومة قد وقعت 
عام 2016 إتفاق أخر مع شركة سيمنس األلمانية 
لتحديث نظم اإلتصاالت واإلشارات والمزلقانات، 
بهدف رفع مستوى األمان والحد من الحوادث التى 
تقع بسبب أخطاء عمال التحويلة والمزلقانات 

الغير اليكترونية.

ومؤخًرا حرص الفريق كامل الوزير خالل زيارته 
أللمانيا لحضور المنتدى العربى االلمانى، على 
ــارة مصنع الــجــرارات التابع لشركة بومبارديه  زي
العالمية، حيث زار مصنع الجرارات التابع للشركة 
بمدينة كــاســل األلــمــانــيــة كما عقد اجتماعا مع 
مسئولى الشركة للتباحث حول التعاون المشترك 

فى هذا المجال الهام.
ــالل جــولــتــه بالمصنع  ــع الـــوزيـــر خـ حــيــث أطــل
على مراحل وخطوط االنتاج المختلفة الخاصة 
بــالــجــرارات الــتــى تعتبر مــن افــضــل الـــجـــرارات 
على مستوى العالم واستمع الــى شــرح من مدير 
المصنع عــن التكنولوجيا الحديثة المستخدمة 
وعن االساليب المختلفة للصيانة والتى تساهم فى 
إطالة عمر الجرارات، وعقد وزير النقل اجتماعا 
موسعا مع مسئولى شركة بومبارديه حيث ناقش 
الــجــانــبــان الــتــعــاون الــمــشــتــرك عــن طــريــق تــوريــد 
وتصنيع جــرارات جديدة وإعــادة تأهيل الجرارات 
الهنشل العاملة ضمن االســطــول الحالى لسكك 

حديد مصر.
واتفق الجانبان على أن تقدم بومبارديه خالل 
أسابيع قليلة عــرض خــاص بتوريد وتصنيع 100 
جــرار جديد وإعــادة تأهيل 90 جــرار قديم ضمن 
االســطــول الــحــالــى للسكة الــحــديــد بمصر، وقد 
شدد وزيــر النقل على ضــرورة أن يتضمن العرض 
المواصفات الفنية لسكك حديد مصر وأسعار 
تنافسية متميزة ونقل تكنولوجيا صناعة الجرارات 
إلــى مصر وتدريب الفنيين المصريين باإلضافة 
الى عقود صيانة للجرارات وجــدول زمنى مقترح 

لهذا التعاون المشترك.

بالنظر إلـــى حــجــم مــعــانــاة هـــذا المرفق 
ومستخدميه، تتضح ضخامة مشكالته من 
خــالل تعاظم أهميته فــى حياة المصريين، 
حيث استحوذت الهيئة وحدها على حصة 
تقدر بنحو 30 بالمئة مــن نقل الــركــاب فى 
مصر، وبعدد تراوح من 400 إلى 500 مليون 
راكــب سنوياً، كما مارست دورا جوهرياً فى 
شحن البضائع بين المدن المصرية، وبحمولة 

تجاوزت 10 مليون طن سنوياً.
ومنذ نشأة المرفق فى عــام 1854 وحتى 
ــه وتشغيله مــن قبل الهيئة  ــ اآلن، يتم إدارت
العامة للسكك الحديدية، والتى تتبع وزارة 

النقل والمواصالت مباشرًة.
وتــضــم الهيئة 8 شــركــات كــل منها منوط 

ــى الــشــركــة  ــا، وهـ ــه ــذات بــهــا تــقــديــم خــدمــة ب
المصرية لمشروعات السكك الحديدية، 
ــة الــمــصــريــة لــلــصــيــانــة، وخــدمــات  ــشــرك وال
السكك الحديدية، وشــركــة المركز الطبى 
ــة الــوطــنــيــة  ــشــرك ــد مــصــر، وال لــســكــك حــدي
ــوم، والــخــدمــات  ــن إلدارة خــدمــات عــربــات ال
ــة، وشـــركـــة السكك  ــاحــي ــســي الــفــنــدقــيــة وال
الــحــديــديــة لــلــخــدمــات المتكاملة، وأعــمــال 
التأمين والنظافة، وشركة تطوير مشروعات 
تكنولوجيا النقل، والشركة المصرية لتطوير 
وصيانة خطوط السكك الحديدية، والشركة 

المصرية إلدارة وتشغيل مترو األنفاق.
أمــا عــن المشكالت التى تــواجــه المرفق، 
ــان وســرعــة نقل  ــ ــتــى تتعلق بــســالمــة وأم وال

الركاب والبضائع، فترجع إلى وجود أسطول 
ــرارات يــبــلــغ عـــدد جـــراراتـــه 820  ــجــ ــ مـــن ال
بمتوسط عمر يتجاوز الثالثين عــامــاً، وقد 
تسبب هذا التقادم فى تزايد معدالت خطر 
تعرض القطارات للتعطالت المفاجأة، بجانب 
بــطء عملية النقل بين المدن والمحافظات 
المختلفة، كما أن تقادم األسطول يتسبب فى 
ارتفاع تكلفة التشغيل ويــؤدى إلى مستويات 
عالية من انبعاثات الكربون، فضالً عن ذلك 
ــإن مــســارات السكك الــحــديــديــة متقادمة  ف
للغاية وغــيــر مكهربة مما يحد مــن سرعة 
وكــفــاءة الــقــطــارات، أمــا عن نظام اإلشــارات 
المعمول به فمازالت نسبة 85% منه تعمل 
بطريقة ميكانيكية غير كهربائية، مما يزيد 

من فرص وقوع األخطاء البشرية والتصادم 
بين القطارات.

وعلى ذكر أخطاء العنصر البشرى، تعانى 
هيئة سكك حديد مصر من تضخم العمالة 
لــديــهــا حــيــث يعمل بــهــا أكــثــر مــن 57 ألــف 
شخص، يفتقر معظمهم للمهارات، خاصةً 
مع نقض برامج التدريب والتأهيل، ما أدى 
إلــى تراكم الخسائر والمديونيات وتراجع 
دور المرفق نتيجة هروب الركاب وأصحاب 
البضائع، بسبب تدنى الخدمة وارتفاع نسب 
المخاطر، ناهيك عــن قصور التشريعات 
والقوانين التى تخص ضمان حقوق المواطن 
وتعويضه، وتتيح اإلطاحة بالمخطأ والفاسد 

والمهمل.

على خلفية تعويم الجنيه و قفزات أسعار الوقود والدوالر

خسائر بالمليارات وحوادث تقتل الماليين

إيرادات الهيئة ال تتجاوز 2.5 
مليار جنيه وتكاليف التشغيل 

ارتفعت إلى 3.5 مليار

خسرت 10 مليارات جنيه فى 
العام المالى الماضى وعدد 

الحوادث 15332 حادثة

كشفت دراســة حديثة صــادرة عن مركز األهــرام 
ــدراســات الــســيــاســيــة واالســتــراتــيــجــيــة، أعــدهــا  ــل ل
الباحث االقتصادى إبراهيم الغيطانى تحت عنوان 
السكك الحديدية فى مصر.. اإلشكاليات ومداخل 
الـــتـــطـــويـــر، حــجــم الــخــســائــر 
الـــتـــى حــقــقــتــهــا هــيــئــة سكك 
حديد مصر، موضحاً أن تلك 
الخسائر ممتدة لسنوات طويلة 
ــار دعـــم وســائــل النقل  فــى إطـ
وثــبــات الــتــعــريــفــة فــى مقابل 
تصاعد نفقات التشغيل، التى 
قفزت بشكل سريع على خلفية 
إجــراءات اإلصالح االقتصادى 
وتحرير أسعار الوقود وهبوط 
الجنيه أمام ارتفاع سعر صرف 
الــــدوالر، مــا أدى إلــى ارتــفــاع 
غير مسبوق فى تكلفة توفير 
الوقود، وكذلك استيراد قطع 

الغيار.
وفــى هــذا السياق بقيت إيـــرادات نشاط المرفق 
سواء فى نقل الركاب أو البضائع فى موازنة الهيئة 
ثابتة لم تتغير، وبمبالغ تتراوح بين 2 إلى 2.5 مليار 
جنيه سنوياً، بينما قفزت تكاليف التشغيل لتصل إلى 
3.5 مليار جنيه سنوياً، ما يعنى وجود عجز تشغيلى 
تتراوح قيمته من 1 مليار إلى 

1.5 مليار جنيه سنوياً.
ولسد هــذا العجز اضطرت 
الهيئة إلى االستدانة من بنك 
االستثمار القومى وغيره من 
الجهات الحكومية، مــن أجل 
تــمــويــل الــنــفــقــات التشغيلية 
وخــطــط الــتــطــويــر حــتــى بلغت 
قيمة مــديــونــيــاتــهــا 53 مليار 

جنيه.
ــى أن  ــع ــي ــطــب ــن ال ــ وكــــــان م
تتسبب تلك المشكالت الفنية 
ــى عـــزوف الــركــاب  والمالية إل
عــن اســتــخــدام الــمــرفــق، فبعد 
أن كـــان يمثل 30 بالمئة من 
قطاع النقل فى مصر، خالل 
العقد الماضى، تقلص دوره ليمثل فقط 8 بالمئة من 
حركة نقل الركاب، بل وتراجع دوره فى نقل البضائع 
من 5 بالمئة إلى 1.5 بالمئة فقط، وجــاء ذلك فى 
مقابل صعود أهمية وسائل نقل أخرى مثل المركبات 

الخاصة والطائرات وغيرها.

واصل »الغيطانى« الكشف عن المزيد 
ــه البحثية،  مــن األرقــــام فــى ســيــاق ورقــت
موضحاً أن الهيئة منيت بخسائر فى العام 
المالى الماضى بلغت قيمتها 10 مليار 
جنيه، بارتفاع قــدره 58 بالمئة عن العام 
الـــذى سبقه، حيث كــانــت تبلغ فــى العام 
السابق 6 مليار جنيه، وبــالــرغــم مــن أن 
قيمة الخسائر كانت مرشحة ألن تواصل 
االرتفاع خالل العام المالى الجارى ولكنها 
تراجعت نسبياً لتسجل 5.4 مليار جنيه، 
ويــرجــع ذلــك إلــى قلة أعـــداد مستخدمى 

المرفق وتقليص عدد الرحالت.
ــزوف الـــركـــاب عن  ــرجــع عــ وبــالــطــبــع ي
ــى تــكــرار الــحــوادث  اســتــخــدام الــمــرفــق إل
وغياب تدابير األمان والسالمة، المتوفرة 
لدى المرفق، حيث وقعت خالل السنوات 
العشر األخــيــرة أكثر من 15332 حادثة، 
تتمثل غالبيتها فــى اصــطــدام المركبات 
ببوابة المنافذ يليه السقوط على الطوالى 

وغير الطوالى والمخازن.
وإلــى جانب تقادم المرفق وعــدم وجود 
نظام إشــارات كهربائى، أرجعت الدراسة 
هذه الحوادث إلى العنصر البشرى، حيث 
ال يلتزم السائقين بتعليمات األمان، ناهيك 

عن القيادة بسرعة مفرطة.

قيمة العجز 
السنوى 

تتراوح بين 
1 و1.5 

مليار جنيه 
سنويًا

مديونيات الهيئة 
وصلت إلى 53 

مليار جنيه 
وأهمية المرفق 

تقلصت من 
30% إلى %8

  إيمان بدر
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»القوى العاملة« تعقد 4 ملتقيات توظيف بالتعاون مع منظمة العمل الدولية

الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا تواصل تلقى رغبات طالب الثانوية حتى األربعاء القادم

فلكيـًا.. الجمعة 2 أغسطس غرة شهر ذو الحجة ووقفة عرفات السبت 10 أغسطس

قـــال الــدكــتــور أحــمــد الــجــوهــرى رئــيــس الجامعة 
المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا إن باب القبول 
مفتوح حالياً لطالب الثانوية العامة وما يعادلها من 
شهادات وذلك عبر الموقع اإللكترونى للجامعة وحتى 

٣١ يوليو ٢٠١٩.
ــدراســة بالجامعة فــى كليتين هما  ــح أن ال وأوضـ
الهندسة وإدارة األعمال حيث تشمل كلية الهندسة 
ــاالت -  ــصـ تــخــصــصــات: هــنــدســة إلــكــتــرونــيــات واتـ
هندسة وعلوم الحاسب - هندسة القوى الكهربائية 
ــيــع - هــنــدســة  ــتــصــن ــدســة الــصــنــاعــيــة وال ــن ــه - ال
الميكاترونيات - هندسة وعلوم المواد - الهندسة 
الكيميائية والبتروكيماويات - هندسة مصادر الطاقة 

ــال الــدولــيــة تخصصات  وتــشــمــل كلية إدارة األعــم
المحاسبة ونظم المعلومات - إدارة الموارد البشرية.

وتتمثل معايير القبول بالجامعة فى كلية الهندسة 
أن يكون الطالب حاصالً على حد أدنى 8٠% لطالب 
الثانوية العامة وما يعادلها من شهادات وحد أدنى 
75% لطالب مــدارس ستيم، وبحد أدنــى لكلية إدارة 
األعمال الدولية لطالب الثانوية العامة 7٠% وحد 

أدنى لطالب مدارس ستيم %65.
وأشار الدكتور الجوهرى إلى أن االلتحاق بالجامعة 
فى مرحلة البكالوريوس ال يعتمد فقط على مجموع 
الثانوية العامة ولكن يعتمد على اختبارات القبول 
التى تعقدها الجامعة لكلية الهندسة )ريــاضــة ١، 
كيمياء، فيزياء، لغة انجليزية والتفكير المنطقي( 
أما بالنسبة الختبارات القبول لكلية إدارة األعمال 

الدولية رياضة ١، لغة انجليزية وتفكير منطقى.

يــولــد هــالل شهر ذو الحجة مباشرة 
بعد حــدوث االقــتــران فــى تمام الساعة 
الــخــامــســة واثــنــتــى عــشــر دقــيــقــة فجرا 
بتوقيت القاهرة المحلى يوم الخميس ٢٩ 
من ذى القعدة ١44٠ هجريا الموافق ١ 

أغسطس المقبل وهو يوم الرؤية.
ويبقى الهالل الجديد فى سماء مكة 
المكرمة لمدة ٣٠دقيقة، وفــى القاهرة 
لمدة ٣٢ دقيقة بعد غــروب شمس ذلك 
اليوم وهــو يــوم الــرؤيــة، وفــى محافظات 

جمهورية مصر العربية يبقى الهالل 
الجديد فى سمائها لمدد تتراوح بين ٣١ 
و ٣٣ دقيقة، أمــا فى العواصم والمدن 
العربية واإلسالمية فيبقى الهالل الجديد 
بعد غروب الشمس لمدد تتراوح بين ١7 

و٣٩ دقيقة.
 ووفــقــا للحسابات تــكــون بــذلــك غرة 
شهر ذو الحجة لعام ١44٠هجريا فلكيا 
يوم الجمعة ٢ أغسطس المقبل، وتكون 
وقفة عرفات لعام ١44٠ هجريا فلكيا 
يوم السبت ١٠ أغسطس المقبل، ويكون 
عيد األضحى المبارك لعام ١44٠ هجريا 

فلكيا يوم األحد ١١ أغسطس المقبل .

تــواصــل وزارة السياحة وغرفة 
شركات السياحة تنفيذ خطة شاملة 
لتوفير كافة سبل الراحة وبأفضل 
ــة لــحــجــاج  ــدم ــق خـــدمـــة وجــــــودة م
السياحة، حيث غادرت لجان وزارة 
السياحة لمعاينة سكن الحجاج إلى 
ــى المقدسة، بكل مــن مكة  األراضـ

المكرمة والمدينة المنورة.
ــوج لــحــجــاج  ــ ويـــبـــدأ ســفــر أول ف
السياحة برحالت الطيران يوم ٢8 
يوليو الحالى، وتبلغ أعداد الفائزين 
بــقــرعــة الــحــج الــســيــاحــى ٣6 ألــف 
مــواطــن تــم تقسيمهم على برامج 
الحج السياحى األربــعــة، ١٢ ألف 
تأشيرة للحج البرى، و١٢ ألفا للحج 
االقــتــصــادى، و١٢ ألفا للمستويين 

األربع والخمس نجوم.
وبحسب بــيــان لـــوزارة السياحة، 

فيستمر عمل اللجان فى األراضــى 
السعودية لقرابة أسبوعين، حيث إن 
الدور الرقابى للوزارة مستمر خالل 
كــافــة مــراحــل تنفيذ مــوســم الحج، 
بــدًءا من وضــع الضوابط المنظمة 
لموسم الحج مــرورًا بمعاينة أماكن 
إقامة الحجاج، كما أن لجان الوزارة 
ســتــواصــل متابعة الــحــجــاج طــوال 
الموسم منذ سفرهم وحتى عودتهم 

بسالم إلى أرض الوطن.
وتـــســـتـــهـــدف وزارة الــســيــاحــة 
الــحــفــاظ على المستوى المتميز 
لــلــحــج الــســيــاحــى الــــذى الــتــزمــت 
بتنفيذه شركات السياحة على مدى 
السنوات الماضية، خاصة المتعلقة 
ــالــســكــن، حــيــث كــانــت شــروطــهــا  ب
واضحة تضمن إقامة مريحة لجميع 

الحجاج.

سفر أول فوج لحجاج السياحة 
برحالت الطيران يوم 28 يوليو الحالى

 كريم سعيد

 إسالم خالد

التقديم يبدأ اليوم وحتى 15 أغسطس

كيف تقدم أوراقك لاللتحاق 
بكلية الشرطة هذا العام؟

بدء تنسيق المدن الجامعية 
بجامعة األزهر 4 أغسطس

بدء حجز وحدات سكنية فاخرة فى العاصمة اإلدارية والشروق
ــدة  ــان، 5٣8 وحـ ــ ــك طـــرحـــت وزارة اإلســ
ــة الجديدة،  سكنية فاخرة بالعاصمة اإلداري
 ،)R( بالحى السكنى )٣D8( بــالــمــجــاورة
بمساحات تتراوح بين ١٣٠ و١7٣ م٢، و5٠4 
وحــــدات سكنية بــمــشــروع »ســكــن مــصــر«، 
لإلسكان المتوسط، بمساحات تتراوح بين 

١٠6 و١٣٣ م٢، بمدينة الشروق.
ــوزارة إلـــى أن حــجــز وحـــدات  ــ ــارت الـ وأشــ
العاصمة اإلداريــة يبدأ يوم ٢8 يوليو الحالى 
ويستمر حتى األربعاء ٣١ من الشهر نفسه، 
فيما يبدأ حجز وحــدات سكن مصر بمدينة 
الشروق، يوم االثنين ٢٩ يوليو ويستمر حتى 

الخميس ١ أغسطس.
ونوهت اإلسكان بأن التخصيص بأسبقية 
الحجز اإللكترونى )أون اليــن( على الموقع 
www.hdb-reservation. اإللكترونى

.com
وبشأن نظام الــســداد للوحدات السكنية 
ــة الــجــديــدة،  ــ المطروحة بالعاصمة اإلداري
قال المهندس طــارق السباعى، نائب رئيس 
هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون 
التجارية والعقارية: »يتم سداد جدية الحجز 
ــوحــدة، ويــتــم  ــل ــف جــنــيــه ل وقـــدرهـــا ١٠٠ ألـ
استكمال سداد نسبة ١٠% من إجمالى قيمة 
الوحدة، باإلضافة إلى )١% مصاريف إدارية 

+ ٠.5% مجلس أمــنــاء( مــن قيمة الــوحــدة، 
خالل شهر من تاريخ الحجز«.

وتابع: »كما يتم سداد ١٠% من ثمن الوحدة 
خالل 6 أشهر من تاريخ انتهاء الحجز، و١٠% 
أخــرى عند االستالم، ويتم ســداد باقى ثمن 
الــوحــدة على أقــســاط ربــع سنوية متساوية 
لمدة ٣ سنوات بــدون فــوائــد، ويجوز سداد 
باقى القيمة على أقساط ربع سنوية متساوية 

لمدة 5 أو 7 سنوات محملة بالفائدة«.
وفــيــمــا يتعلق بــنــظــام الــســداد لــلــوحــدات 
السكنية المطروحة بمشروع »سكن مصر« 
فى مدينة الشروق، قال نائب رئيس الهيئة 
للشئون التجارية والعقارية: »يتم سداد جدية 
الحجز وقدرها 7٠ ألف جنيه للوحدة، ويتم 
استكمال سداد نسبة ٢٠% من إجمالى قيمة 
الوحدة، باإلضافة إلى )١% مصاريف إدارية 
+ ٠.5% مجلس أمــنــاء( مــن قيمة الــوحــدة، 
خالل فترة ال تزيد على شهر من تاريخ انتهاء 

الحجز اإللكتروني.
واستكمل: »كما يتم ســداد ١٠% مــن ثمن 
ــخ انتهاء  ــاري الـــوحـــدة خـــالل 6 أشــهــر مــن ت
الــحــجــز اإللـــكـــتـــرونـــى، وســـــداد ١٠% عند 
االستالم، ويتم سداد باقى ثمن الوحدة على 
أقساط ربع سنوية متساوية لمدة 4 سنوات 

دون فوائد«.

فتح باب التحويل للطالب من 
األزهر لـ»التربية والتعليم«

السماح بالتصوير المجانى داخل 
المواقع والمتاحف األثرية

االنتهاء من إصدار تذاكر 
الحج 4 أغسطس

تنتهى الشركة الوطنية مصر للطيران، من 
إصدار تذاكر الحج يوم 4 أغسطس القادم.

ــدت الــمــصــادر المطلعة أن مكاتب  وأكـ
الــبــيــع المخصصة للعمل خـــالل موسم 
الــحــج مــتــواجــدة فــى أكــاديــمــيــة الشرطة 
بالعباسية لخدمة حجاج القرعة وبمقر 
وزارة الــتــضــامــن االجــتــمــاعــى بالعجوزة 

لحجاج التضامن ومكتب مبيعات شبرا 
بأبراج أغاخان إلصدار تذاكر حج األفراد 

والسياحة والهيئات الحكومية.
ــن كــافــة  ــد انـــتـــهـــت، مـ كـــانـــت الـــشـــركـــة قـ
اإلجراءات والترتيبات التى تقوم بها الشركة 
للتعامل مع كثافة تشغيل موسم الحج، لنقل 

حوالى 7٠ ألف حاج .

بدء تلقى طلبات التقديم بمشروع 
»شارع مصر« بمدينة 6 أكتوبر

وافــق اللواء محمود توفيق وزيــر الداخلية، على قبول 
دفعة جديدة من الطالب الراغبين فى االلتحاق بكُلية 

الُشرطة الحاصلين على الثانوية العامة أو األزهرية.
وأعلنت أكاديمية الشرطة عن قبول دفعة جديدة من 
الطلبة الراغبى لاللتحاق بكلية الشرطة من الحاصلين 

على الثانوية العامة لعام ٢٠١٩.
وفى السطور القادمة نقدم شرحاً مبسطاً للراغبين فى 
االلتحاق بكلية الشرطة هذا العام، حول كيفية التقديم 

الذى يبدأ اعتباراً من اليوم وحتى ١5 أغسطس:
 www.moiegypt.gov.eg ١ـ الدخول على الموقع

بدًء من ٢4 يوليو لطالب الثانوية.
٢ـ تسجيل الرقم القومى ورقم الجلوس.

ــقــدرات اخــتــار موعد  ٣ـ يظهر لــك ٣ أيـــام الختبار ال
يناسبك منهم.

4ـ يظهر لك رقم اللجنة والرقم السرى.. احتفظ بهما.
5ـ اطبع اإلفـــادة الــدالــة على تقدمك لاللتحاق بكلية 

الشرطة.
6ـ جهز 4 صور وشهادة ميالد وبطاقة الرقم القومى 

والمؤهل أو بيان دراجات الثانوية.
7ـ ادخــل من بوابة 5 ألكاديمية الشرطة واحصل على 

ملف التقديم من المنفذ المخصص.
8ـ توجه للجنتك الستالم بطاقة التردد.

٩ـ توجه فى اليوم نفسه ألداء اختبار القدرات.
١٠ـ تتوالى االختبارات الحقا كلما نجحت فى اختبار 

وصوال للهيئة.

ــر، إن  قــال الدكتور محمد المحرصاوى رئيس جامعة األزهـ
تنسيق المدن الجامعية بالقاهرة واألقاليم بحرى بطنطا وقبلى 
بأسيوط، سيبدأ يوم األحد الموافق 4 أغسطس المقبل، ويمتد 
حتى نهاية الشهر للطالب والطالبات القدامى فى سنوات النقل 

المختلفة.
وقــال المحرصاوى إن الــطــالب والطالبات متاح لهم سحب 
مظاريف التقديم من المدن الجامعية فى مختلف محافظات 
الجمهورية، مشيًرا إلى أنه فور االنتهاء من تقديم مظاريف المدن 
الجامعية سوف تبدأ مرحلة المراجعة واستخراج النتائج فى ١٢ 

سبتمبر القادم.

كشف الشيخ على خليل، رئيس قطاع المعاهد األزهرية، أن فتح 
باب التحويل من التعليم األزهرى للتربية والتعليم والعكس سيبدأ 
من ١ أغسطس القادم ولمدة شهر، حيث تم تجديد البروتوكول مع 

وزارة التربية والتعليم يوم 7 يوليو الماضى .

يبدأ تنفيذ قرار مجلس إدارة المجلس األعلى لآلثار بالموافقة 
على التصوير المجانى بالهواتف المحمولة للزائرين داخــل 
المتاحف والمناطق األثرية، فى جميع أنحاء الجمهورية، اعتباراً 

من ١ أغسطس ٢٠١٩.
من جانبه قال الدكتور مصطفى وزيــرى األمين العام للمجلس 
األعلى لآلثار، إن هذا القرار جاء فى إطــار حرص وزارة اآلثار 
على الترويج لآلثار المصرية وحضارة مصر الفريدة و العظيمة، 
و أيضا تشجيعا للحركة السياحية فى مصر، الفتا إلى أنه يراعى 
عدم استخدام »فــالش« الهواتف المحمولة أثناء التصوير داخل 

جميع المتاحف والمقابر األثرية وكذلك معبدى أبو سمبل.

صرح المهندس شريف الشربينى، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 
أكتوبر، بأنه يتم حالياً وحتى يوم الخميس الموافق ١ أغسطس 
المقبل، تلقى طلبات التقديم بمشروع »شارع مصر – 6 أكتوبر«، 
موضحاً أن على الراغبين فى التقديم التوجه للشباك الخاص 
بالتنمية بالمركز التكنولوجى لخدمة المواطنين بجهاز المدينة، 
ويتم تقديم الطلب ُمدعما بفكرة المشروع، والتصميم الُمقترح، 
وأن يكون محل إقامة المتقدم بمدينة 6 أكتوبر، وسنه بين ٢١، 

و4٠ سنة.
وأشار المهندس شريف الشربينى، إلى أنه سيتم االختيار بين 
المتقدمين طبقاً للدراسة الفنية الُمقدمة، وسيتم إجراء قرعة 
علنية، مــؤكــداً أن تنفيذ المشروع يأتى فى إطــار جهود جهاز 
المدينة لتشجيع الشباب، وتوفير فــرص العمل لهم، وسيكون 
بنظام مقابل اإلشغال بأماكن مختلفة بالمدينة، بأنشطة مختلفة 
)عربات طعام متنقلة – إكسسوارات – مشغوالت يدوية – أعمال 

فنية – وغيرها(.

توفيق

المحرصاوى

خليل

أعلن وزيــر القوى العاملة محمد سعفان، أن هناك 
عـــدة ملتقيات لتوظيف ســـوف تنعقد فــى عـــدد من 
محافظات الجمهورية لتوفير فرص عمل كريمة الئقة 
للشباب خــالل الفترة الــقــادمــة، ضمن مــبــادرة »حياة 

كريمة«.
ومـــن الــمــقــرر عــقــد 4 ملتقيات تــوظــيــف بالتعاون 
والتنسيق مع منظمة العمل الدولية من خالل مشروعى 
وظائف الئقة لشباب مصر الممول من الحكومة الكندية 

ومشرع تشغيل الشباب فى مصر.
وتبدأ هــذه الملتقيات بمحافظة البحر األحمر ٢7 
يوليو لمدة يومين، وبمحافظة القليوبية ٢٢ سبتمبر 
لمدة يومين، وبمحافظة األقصر ٢8 أكتوبر لمدة يومين، 

وبمحافظة المنوفية ٩ نوفمبر لمدة يومين.
الجدير بالذكر أن الوزارة، عقدت 8 ملتقيات توظيف 
ضمن مبادرة رئيس الجمهورية فى بداية العام الجارى، 
ــف فــرصــة عــمــل خــالل  ــد عــلــى 85 ألـ ــزي حــقــقــت مــا ي
الفترة من أول يناير حتى أبريل الماضى وكــان لذوى 
االحتياجات الخاصة مكاًنا فى هــذه الــفــرص، ولقيت 
إقبااًل يصل إلى 85% مما يؤكد أن ثقافة الشباب بدأت 
تتغير نحو العمل بالقطاع الخاص، فضالً عن ما قام به 
وزير القوى العاملة من جوالت ميدانية فى محافظات 
الصعيد والبحر األحمر تم خاللها توزيع عقود عمل على 
ذوى القدرات الخاصة، وماكينات خياطة على المرأة 

المعيلة، وشهادات أمان على العمالة غير المنتظمة.

سعفان
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خطة اإلخوان إلحياء التنظيم واستثمار أمواله

بالوقائع:
قطر الوسيط التجارى بين الجماعات 

اإلرهابية وشركات بيع األسلحة
شكلت وال تــزال قطر الجسر والسمسار 
ــتــجــارى بــيــن الــجــمــاعــات والتنظيمات  ال
اإلرهــابــيــة المنتشرة فــى العالم مــن جهة، 
ــدول  وشــركــات بيع األسلحة فــى أميركا وال
األوروبـــيـــة مــن جــهــة أخــــرى، عــبــر طريق 
المقايضة أو البيع والشراء، بهدف تحقيق 
المآالت السياسية واالقتصادية واألمنية 
القطرية فــى المنطقة والــعــالــم، ومحاولة 
إيجاد نفوذ إقليمى وتشكيل جماعات موالية 
للدوحة إقليميا وعالميا، سعيا منها إلى 
تشكيل شبكة إقليمية دولية تدعم المواقف 
ــزاب  ــن حــكــومــات وأحـ الــقــطــريــة وتــتــكــون م
سياسية ورسمية، وشركات تجارية ومالية 
معتمدة، وخــاصــة شــركــات بيع األسلحة، 
وجماعات مسلحة ضاغطة تنفذ أجندات 
الــدوحــة اإلرهــابــيــة وأهــدافــهــا الرامية إلى 
زعزعة أمن واستقرار المنطقة وإدخالها فى 
فوضى عارمة كأهم خطوة لمخطط تسلل 
تنظيم اإلخوان المسلمين إلى الدول العربية 

وبسط نفوذهم فيها مرة أخرى.
وخــال العقدين الماضيين، التصق اسم 
»قــطــر« بتمويل العنف ودعــم الجماعات 
اإلرهابية وتزويدها باألسلحة واألمـــوال، 
إذ كــانــت قطر تــقــدم الــدعــم الــمــالــى لهذه 
التنظيمات بهدف تنفيذ أجنداتها وأجندات 
التنظيم الــدولــى لــإخــوان، حتى تعرضت 
الــدوحــة إلــى أزمـــات اقتصادية ومالية فى 
اآلونة األخيرة، خاصة بعد مقاطعة الدول 
العربية لها، ما أجبرها على إيجاد تكتيك 
جديد فى عملية دعم اإلرهاب يقوم 
على أساس معادلة »تمويل اإلرهاب 
ــع  ــن طـــريـــق دف ــاب«، عـ ــ ــاإلرهـ ــ بـ
الجماعات اإلرهابية المنتشرة 
ــدول الــتــى تشهد  فــى بعض الـ
فوضى وعدم استقرار كما هو 
الحال فى ليبيا وسوريا والعراق 
وبعض الــدول األفريقية، إلى 
السيطرة على حقول النفط 
ومــوارد الدولة وثرواتها، لتهيئة 
ــروف لـــدخـــول الــشــركــات  ــ ــظ ــ ال
ــاء الــقــطــريــيــن لــنــهــب هــذه  ــم ــع وال
الموارد وبيعها فى األسواق العالمية عن 
طريق الوسيط القطرى، ثم استخدام 
ــم وتمويل  مــردوداتــهــا المالية فــى دع

هــذه الجماعات اإلرهابية ودعــم الخزينة 
القطرية أيضا.

فهذه التنظيمات اإلرهابية ال تستطيع 
ــول إلــى شــركــات األســلــحــة العالمية  ــوص ال
لعقد صفقات التسلح، مــا جعل مؤسسات 
النظام القطرى األمنية والعسكرية تلعب 
دور الوسيط التجارى، حيث تشترى األسلحة 
باألموال التى جنتها من نهب ثــروات الدول 
ــن طــريــق هـــذه التنظيمات اإلرهــابــيــة  ع
إلعادة تسليحها وتعزيز قدراتها وأنشطتها 

اإلرهابية.
وحاليا تجد قطر فى ليبيا أرضــا خصبة 
لنهب مواردها وثرواتها عن طريق جماعاتها 
اإلرهابية المنتشرة فى الــبــاد، وال سيما 
بعد تعرضها إلى أزمات مالية تتفاقم بشكل 
يومى بسبب المقاطعة العربية لها، وقد 
زادت شراهة النهب القطرى للثروات الليبية 
بعد التقدم الذى تحرزه قوات الجيش الليبى 
الوطنى بقيادة المشير خليفة حفتر، بعد 
أن بــدأت تشعر بأنه لــم يعد لها مكان فى 
ليبيا، وأن زوال هذه الجماعات اإلرهابية بات 

قريبا.
ــرت الــخــزيــنــة الــقــطــريــة كثيرا  ــأث لــقــد ت
بعد مقاطعة الــربــاعــى الــعــربــى، وتعرضت 
الدوحة ألزمات مالية كبيرة، جعلها تزيد من 
مستوى استنادها إلى نهب موارد الدول التى 
تعمها الفوضى عن طريق نشر الجماعات 
اإلرهابية فيها ودفعها للسيطرة على حقول 
ــغــاز وغــيــرهــا، إال أن مــا أثمرته  النفط وال
جهود التحالفين: الدولى لمكافحة اإلرهاب 
والعربى بقيادة السعودية إلعادة الشرعية 
فى اليمن، قد سبب انتكاسة أخــرى لقطر 
على كافة األصــعــدة وخاصة المالية، وهو 
السبب الرئيسى الستماتة قطر فى تقويض 
جهود مكافحة ومحاربة اإلرهـــاب إقليميا 
ودوليا، ألنها تعلم أن القضاء على اإلرهــاب 
يعنى لها شيئين اثنين هما: القضاء على 
النفوذ القطرى فى المنطقة، وأيضا خسارة 
قطر إلمــــدادات مالية هــامــة كــانــت ترفد 
بها خزينتها عن طريق نهب مــوارد وثــروات 
الـــدول التى تعانى مــن فوضى اإلرهـــاب، ما 
يعنى أن الخزينة القطرية أصبحت ترتبط 
بوشائج قوية مع اتساع اإلرهاب وتعزيز قوى 
وإمكانيات الجماعات اإلرهــابــيــة، وفــى كل 
هزيمة تتلقاها هــذه الجماعات اإلرهابية 
تعنى تعرض الخزينة القطرية إلى خسائر 

مالية كبيرة.

ــقــاء الــقــبــض عــلــى خلية إخــوانــيــة مــصــريــة فى  جـــاء حـــدث إل
الكويت مؤخراً، ليعيد فتح ملف التنظيم ومتابعة سلوك أعضائه 
وأنشطتهم المالية المشبوهة. كما قدمت الواقعة بعض اإلجابات 
على األسئلة المتعلقة بكيف وأين تتخفى عناصر اإلخوان الهاربة 
األشد خطورة، وخاصة التى تنتمى للفرع المصرى، الذى أسس 
خاليا إرهابية تحت اســم اللجان النوعية، وتخصصت فى زرع 
المتفجرات بدائية الصنع، وقامت باستهداف األمــن والجيش 
وبعض المقرات األمنية المصرية، منذ انهيار حكم اإلخــوان عام 

.2013
هذه الحقائق كشفها تقرير مهم للغاية صدر مؤخراً عن مركز 
المزماة  لألبحاث، التقرير كشف أنه فى واقعة القبض على خلية 
الكويت، عكست اإلجـــراءات األمنية والتحقيقات مع المقبوض 
عليهم، ما يفيد بوجود مؤشرات على أن تلك العناصر لها أهمية 
داخل التنظيم. ويبدو أنها كانت تنفذ مهمة محددة. فإلى جانب 
التخفى واالبتعاد عن أعين السلطات المصرية، هناك استثمارات 
لإلخوان تتم إدارتها وتنميتها، وتشكل رأس مال متنقل للجماعة، 
يتم تحريكه لرفد خاليا الداخل باألموال الالزمة للنشاط غير 

المشروع.
وأكد التقرير أن ما يمكن استنتاجه أيضاً من هذه الواقعة، أن 
إعالن جناح من اإلخــوان فى وقت سابق عن انتهاج خيار الكمون 
والتوقف عن النشاط، ال يعنى بالضرورة أن التنظيم سوف يهمل 
استثمار مدخراته، بدليل أن خلية اإلخوان المصريين فى الكويت 
كانت تنشط فى مجال سمسرة العقارات. ومن الواضح أن تحوالً 
ــوان تجاه استغالل بيئة العمل فى  حــدث فــى استراتيجية اإلخـ
الخليج، بالمقارنة مع عقد الثمانينيات من القرن الماضى، حيث 
كان التنظيم يركز جهوده عبر وكالء محليين على جمع التبرعات، 
باسم دعم المجاهدين وتحرير فلسطين، بينما انتقلوا فى الوقت 

ــادة رصيد  الحاضر إلــى ممارسة التجارة والسمسرة، بهدف زي
التنظيم، الستخدام األموال فى المستقبل ألغراض مشبوهة.

من الناحية األمنية ال تهتم السلطات باالمتداد االجتماعى 
لعناصر اإلخــوان، رغم أن التجنيد واالستقطاب من قبل اإلخوان 
كــان وال يـــزال ينشط بكثافة، لكن التركيز يتم على العناصر 
اإلرهابية التى صدرت بحقها األحكام القضائية، وكذلك العناصر 

التى تنشط لتمويل الجماعة واستثمار أموالها.
وتستغل مجموعات إخوانية هاربة التسهيالت المتعلقة باإلقامة 
وممارسة األنشطة التجارية فى العديد من الـــدول. باإلضافة 
إلــى الــوجــود العلنى لــإلخــوان من كافة المستويات القيادية فى 
قطر وتركيا وبعض دول أوروبــا. فى ظل استمرار الدعم القطرى 
لإلخوان، على شكل إيواء وتمويل واستيعاب للكوادر وتوفير فرص 
عمل وأماكن إقامة. إضافة إلى ميزانيات تشغيل وسائل إعالم 
اإلخــوان، وتتكون من قنوات فضائية ومواقع الكترونية وحسابات 

على مواقع التواصل االجتماعى.
وكشف التقرير أن تنظيم اإلخــوان المسلمين يعد  أحــد أبرز 

خلية اإلخوان المصريين فى الكويت كانت تنشط 
فى مجال سمسرة العقارات بهدف استخدام 

األموال فى المستقبل ألغراض مشبوهة

تنظيمات اإلســـالم السياسى، ويمثل الحلقة األولـــى التى يمر 
عبرها أعتى المتطرفين. وخالل العقود السابقة خرجت من بين 
صفوفه قيادات أسست تنظيمات إرهابية تمارس العنف باسم 
الجهاد. كما يعد تنظيم اإلخوان األكثر طمعاً وتهوراً وتخطيطاً من 
أجل الوصول إلى الحكم. وجاءت نكسة التنظيم فى مصر نتيجة 
لألطماع التى تــجــاوزت الحد المعقول، وخاصة بعد أن سيطر 
عليهم هاجس الوصول إلى الحكم واحتكار السطات التنفيذية 

والتشريعية بمفردهم.
أمــا الخلفية التى دفعت التنظيم إلــى تشكيل اللجان النوعية 
والخاليا المسلحة، فهى االنتقام لخروجهم من السلطة، بعد 
أن تم عزل محمد مرسى الــذى وصل إلى كرسى الرئاسة، وكان 
واجهة ضعيفة ويتحكم به مكتب إرشاد الجماعة. وكان اإلخوان قد 
سيطروا أيضاً على الحكومة، ثم البرلمان، وخططوا للسيطرة على 
السلطة القضائية ووسائل اإلعالم، وعملوا على تحصين قراراتهم 
وإقصاء القوى األخرى. وقرروا االستئثار بالحكم واالنفراد بكافة 
مفاصل السلطة. ثــم انــهــارت سيطرتهم تحت ضغط الرفض 

الشعبى الواسع فى 30 يونيو 2013.
ورغم انقسام تنظيم اإلخــوان فى مصر وخارجها إلى فريقين، 
نتيجة للصراع على أموال التنظيم وقيادته، إال أنهم حاولوا عقب 
القبض على خلية اإلخوان فى الكويت األسبوع الماضى إنكار صلة 
أفرادها بالتنظيم، إال أن أحد الناطقين باسم اإلخــوان فى تركيا 
ويدعى طلعت فهمى، اعترف بأن خلية الكويت المقبوض عليها 
تنتمى لإلخوان بالفعل، وطالب بعدم تسليمهم إلى مصر، بمبرر 
أنهم يقيمون فى الكويت طبقاً لشروط إقامة الوافدين، بينما 
أغفل الناطق اإلخوانى أن أعضاء الخلية يستغلون شروط اإلقامة 

للهروب من العدالة فى مصر.
ــيــة للمقبوض عليهم، كشفت  وتــأكــيــداً للطبيعة اإلرهــاب
السلطات المصرية أن بعض أفراد الخلية قاموا فى وقت سابق 
باالشتراك فى أعمال إجرامية وتفجيرات وتخريب وحرق 
ممتلكات وتمويل شراء أسلحة وجمع تبرعات لتنظيم اإلخوان 

لتمويل عملياته اإلرهابية.

بعد القبض على 
خلية الكويت

تفاصيل »األالعيب الشيطانية« فى المراجعات اإلخوانية

سواء اعترف إخوان مصر بأخطاء الجماعة أم لم يعترفوا، تبقى جماعة اإلخوان 
منذ نشأتها بؤرة لتصدير وتعميق سوء الفهم بين السياسة والدين، ما أدى إلى 

بــروز توصيف مهيمن يدمغ نشاط اإلخــوان، بالتركيز 
على قضية المتاجرة بالدين وتوظيفه سياسياً. إضافة 
إلى عدم استبعاد تاريخ اإلخــوان الــذى أنتج تراكمات 
تحسب عليهم، وتكشف عن فقر وركاكة مشروعهم، 
وعــدم قابليته للحياة والتعايش مع التيارات األخــرى، 
ضمن بيئة سياسية مستقرة، أو ضمن بيئة تعتمد آليات 
علمانية للتفاعالت السياسية والثقافية فى المجتمع. 
فتاريخ اإلخــوان بمحطاته القديمة والجديدة ال يخلو 
من صناعة واستخدام أذرع عسكرية همجية تعبر عن 
رفض االختالف والتنوع. وكانت تتبع التنظيم بشكل 
مباشر. وأيضاً هناك التفريخ الــذى أنتج مجموعات 
إرهابية تعددت مسمياتها، وكلها خرجت من معطف 
اإلخــوان، سواء بــإرادة منهم أو من دون إرادة، ال فرق، 
المهم انهم كانوا الحاضنة التنظيمية واأليديولوجية 

األولى للمنشقين.
فى هذا السياق  كشف تقرير خاص صدر مؤخراً 
ــوان المزعومة واالعــتــراف  بعنوان »  مراجعات اإلخـ
المخادع باألخطاء » أن مفهوم الطاعة العمياء لدى 
اإلخوان أسهم فى إرساء تربية تنظيمية صارمة، أدت 
فــى بعض الــمــراحــل إلــى إعـــداد العناصر اإلرهــابــيــة، 

وتصدير األفكار الحادة والقطعية الداعية إلى ضــرورة اقتران ممارسة العمل 
ــوان – مــن خــالل اعتماد رتبة  السياسى بمرجعية دينية منغلقة. فأسس اإلخـ
ووظيفة المرشد الروحى – ما يجعلهم يتشابهون مع الشيعة اإلثناعشرية. فى 
المقابل اختار نظام ما بعد الثورة فى إيران صيغة الولى الفقيه، ومنحه أيضاً لقب 

المرشد، فى تأثر واضح وتقاطع مع اإلخوان.
و كشف التقرير أنه بالعودة إلى موضوع المراجعات المزعومة، وعند الحديث 

عن المراجعات الموسمية المخادعة، التى تصدر عن 
اإلخوان، وغالباً ما تصدر تحت ضغط الفشل والتشظى 
ــقــســام. نـــرى كــمــا يـــرى مــتــابــعــون ومــحــلــلــون أنها  واالن
مراجعات زائفة وغير جــادة، وال يمكن التعويل عليها، 
كما ال يمكن اعتبارها محطات مفصلية، يترتب عليها 

تغيير فى سلوك الجماعة وجوهر خطابها ومشروعها.
كانت وسائل إعالم  قد أشارت منذ أيام إلى صدور 
بيان مراجعات واعترافات من قبل اإلخوان، وبالتحديد 
عن الفرع المصرى المنقسم داخــل مصر وخارجها. 
وكلما صــدر بيان جديد باسم إخـــوان مصر، يحتاج 
القارئ إلى التأكد من تبعيته، ألن الهاربين فى الخارج 
لم يعودوا تنظيماً واحداً، بعد أن اختلفوا بشأن توقيت 
تفعيل االنــحــيــاز الكلى والــمــبــاشــر لممارسة العنف 
والتفخيخ واإلرهـــاب. إذ يرى فريق بضرورة التأجيل 
والتريث واالنكفاء لإلعداد والتجهيز وترتيب الصفوف. 
بينما باشر الفريق الثانى بممارسة العنف واإلرهــاب 
فى الشارع المصرى، وتحديداً فى سيناء. بمعنى أن 
الفريقان متفقان من حيث المبدأ على انتهاج خيار 
العنف، لكن خالفهما يتمحور فقط حــول التوقيت 

واالستعداد.
وشــدد التقرير على أنه كلما وقع اإلخــوان فى مــأزق أو تعرضوا لمحطة فشل 
جديدة، يتجهون إلى اإلعالن عن القيام بمراجعات، وغالباً ما تأتى من القمة التى 
تقرر كل شيء. وبالتالى عندما يكون أساس فكرة نشوء التنظيم اإلخوانى قائم 
ــدول، ال تفيد المراجعات، بقدر ما تكشف عن  على الصدام مع المجتمعات وال
تهيئة اإلخوان عناصرهم استعداداً لمرحلة جديدة من الصدام والفوضى، وتعبيراً 

عن رغبتهم فى االستئثار بكل شيء، بما فى ذلك السيطرة على المجتمع وتوجيه 
حاالت التذمر والفقر والبطالة لخدمة التنظيم، فى إطار متاجرته الشاملة بكل ما 

يفتح له أبواب وفرص التمكين.
فى البيان اإلخوانى األخير الصادر يوم السبت 29 يونيو 2019م، يستهل 

سطوره األولى باالعتماد على المحفزات العاطفية المأمولة من واقعة 
وفاة محمد مرسى، فى استثمار واضح لوفاته من قبل من وضعوه 
على كرسى الرئاسة لخدمة التنظيم، رغم أنه شخصية هامشية 

داخل اإلخوان.
وبعد أن سرد اإلخوان فى بيانهم بكائياتهم المعتادة، وعقب 
اإلشارة إلى مظلوميتهم المزعومة، كرروا التحريض بمفردات 
مباشرة ضد الجيش المصرى، بالحديث عما أسموها فى 
أحد بنود البيان »استراتيجية النضال«، وبعد ذلك يأتى من 

يقول إن اإلخوان أصدروا بياناً يتضمن مراجعات!
ومـــن الــغــريــب أن تتضمن الــمــراجــعــات الــمــزعــومــة 
استراتيجية للعنف! حيث أشــار البيان صــراحــة إلى 
)أطر وأشكال النضال( الثورى والعسكرى، واختارت 
المراجعة الجديدة الشكل الــثــورى الفضفاض، من 
دون توضيح آلياته. والدليل على أن البيان ال يتضمن 
ــه وضــع على قائمة  أى تغيير فــى نهج اإلخــــوان، أن
األهـــداف القادمة للتنظيم، ما ذكــره البيان حرفياً 
بتحرير السجناء! ولإلخوان تجارب سابقة فى تهريب 
المجرمين من السجون، وبالتحديد خــالل مرحلة 
االنفالت األمنى عقب سقوط نظام مبارك. وبالتالى 
فنحن لسنا أمام مراجعات إيجابية داخل اإلخــوان، 
ــام مــراجــعــة التنظيم الستراتيجية العنف،  بــل أمـ
ومحاولة ردم الهوة التى حدثت بين الجناح اإلرهابى 
المكشوف، وبين الجناح اإلرهــابــى المستتر، أو 

المرتبك الـــذى يقترح الــمــزيــد مــن االســتــعــداد 
للعنف، لكنه ال يــرفــضــه كشكل مــن أشــكــال 
النضال من حيث المبدأ، إنما يغلفه بتسمية 

أخرى عندما يصفه بالنضال )الثورى(.
ــثـــانـــى لــبــيــان  أمــــا الـــهـــدف الـ
المراجعات الوهمية، فيركز فيه 

اإلخـــوان على غــايــة تحتل أولــويــة 
ــى ظــل االنــقــســام  قــصــوى لــديــهــم ف
الكبير والخطير فى صفوفهم، حيث 

جعلوا توحيد المعسكر اإلخــوانــى ونبذ الــخــالف هدفاً 
يصعب تحقيقه بناء على المعطيات التى ترسخت فى الوقع 

حتى اآلن، ثم يورد البيان اإلشــارة الوحيدة إلى المراجعات 
المتناقضة مع مطلع البيان ومقدمته، فيتحدث فى الخاتمة 
بنفاق وادعــاء واضــح عن قيام التنظيم »بمراجعات داخلية 
مــتــعــددة«، واعــتــرف بارتكاب أخــطــاء قــام بها »فــى مرحلة 
الثورة ومرحلة الحكم«، إلى جانب »أخطاء وقع فيها الحلفاء 
والمنافسون«، وختم باإلعالن ضمنياً عن التنازل الوحيد 
الذى تقول الجماعة اإلخوانية أنها مستعدة له، وهو دعم 

التحاق وانتشار اإلخوان فى األحزاب األخرى!
وبذلك يمكن تقييم مراجعة اإلخــوان لألخطاء بأنها 
عملية تمسك باألخطاء ذاتــهــا، وأن الجديد فــى النهج 

اإلخوانى يتمثل فى الشعور بالندم، ألنهم لم يسمحوا لبقية 
حركات وفصائل اإلسالم السياسى بمساعدتهم، والتعاون 

معهم فى سبيل االستحواذ على الحكم فى مصر، وإحاطته 
بقبضة حــديــديــة، تتكون مــن تــيــارات إرهــابــيــة مساندة 
لإلخوان! بمعنى أن القارئ للبيان ال يجد سوى شعور 
اإلخــوان المسلمين بالذنب تجاه السلفيين، ألنهم لم 
يمنحوهم فرصة ولم يسمحوا لهم بالحصول على 
نصيب مــن كعكة الحكم فــى عهد مــرســى. فأين 

المراجعات المزعومة؟

الجناحان المتصارعان 
فى اإلخوان متفقان 

من حيث المبدأ على 
انتهاج خيار العنف لكن 

الخالف بينهما حول 
التوقيت واالستعداد

خبراء: كلما وقع 
اإلخوان فى مأزق أو 

تعرضوا لمحطة فشل 
جديدة يتجهون إلى 

اإلعالن عن القيام 
بمراجعات

 سحر محمود

 كريم سعيد

 إسام خالد



10 العـدد 256
األربعاء  2019/7/24 أيام لها تاريخ

تحتفل مصر هذه األيام بالذكرى السابعة والستين 
لثورة 23 يوليو 1952، وهى الثورة التى أنهت 
االحتالل البريطانى لمصر وحققت الكثير من 

األهداف التى قامت من أجلها.. ورغم مرور كل هذه 
السنوات إال أن هناك الكثير من األسرار والكواليس 
التى ال يعرف الكثيرون عنها شيئًا خاصة ما يتعلق 

بالجوانب الشخصية واإلنسانية  لقيادات الثورة.. 
ولذلك رأينا أن نقدم فى السطور القادمة ملخصًا 

لكتاب »ياولدى هذا عمك جمال »الذى قام بتأليفه 
الرئيس الراحل محمد أنور السادات.

الجدير بالذكر أن أنور السادات له مجموعة من 
المؤلفات أبرزها »صفحات مجهولة«، »قصة الثورة 

كاملة«، »يا ولدى هذا عمك جمال«، »االتحاد 
السوفيتى يختفى وراء مسرحيات البعث«. 

بمناسبة االحتفال بالذكرى 67 لثورة 23 يوليو 1952.. ننشر ملخص كتاب

بقلم : أنور السادات

ياولدى هذا 
عمك جمال

هــذا الكتاب مــذكــرات للرئيس الــراحــل 
الــســادات يصيغه فى لهجة أبوية ذو طابع 
حــانــى الــمــشــاعــر يــبــذل فــيــه مــن ذكــريــاتــه 
أحــداثــهــا ومــشــاعــرهــا ووجــدانــيــاتــهــا. فهو 
ــى ابــنــه الـــذى لــم يحفل بمولده  يتحدث إل
الذى كان فى عز معمعة حرب 56 والقتلى 
يتساقطون فى بورسعيد من رجــال ونساء 
وأطفال.. يحدثه بادئاً من حياته البسيطة 
فــى القرية تحفها ألحــاديــث المشوقة من 
الجدة إلى أن كبر وعاصر هذه الشخصية 
اآلثـــرة »جــمــال عبد الناصر« حتى مرحلة 

الوحدة مع سوريا.. 
يحدث ابنه بكل حب 
عن هــذه الشخصية 
وهـــذا الشعب وتلك 
اآلآلم يـــحـــكـــى لــه 
حكاية شــعــب، قائد 
ثــــــورة.. حــكــايــة أب 

عاصر كل هذا.
ــوبــه  الـــكـــتـــاب أســل
ــس،  ــ ــل بـــســـيـــط وســ
يقدم صــورة مبسطة 
وجــيــدة عــن الــفــتــرة 
من سنة 52 لسنة 56 
وجانب من شخصية 
جمال عبد الناصر.. 
ــادات  ــ ــسـ ــ ُصــــــــور الـ
شخصية جمال عبد 

الناصر فى شخصية البطل الساعى نحو 
الديمقراطية ورفــضــه لقيام ديكتاتورية 
وجــاء عــزل محمد نجيب ُمــبــرراً بخروجه 
ــورة ورغــبــتــه فــى الــتــعــاون  ــث ــداف ال عــن أهــ
مع أعدائها.. وأوضــح أن الملك قد طلب 
االستعانة بالخارج لكنهم لم يعنوه وطلبوا 

الخروج اآلمن فقط. 
يقول السادات فى كتابه:

زعيم الثورة »يا ولــدى« استطاع أن يطور 
فكرة الثورة من عمل حماسى ال يرتكز على 
تنظيم أو يقوم على مبادئ ثابتة إلى عمل 
ثـــورى متكامل يــقــوم على الــوعــى بـــدالً من 
الحماس بدأ الرئيس محمد أنور السادات 
ــا ولـــدى..  مــذكــراتــه الــتــى حملت عــنــوان »ي
هذا عمك جمال« قائال: ولد عمك جمال 
عــبــد الــنــاصــر وهـــو الــمــصــرى الــعــربــى فى 
بلدة أســيــوط فــى صعيد مصر ومــن قبيلة 
»بــنــى مـــر« الــعــربــيــة وقـــد تــكــون لحمه هو 
وأجـــداده من تــراب مصر وامتألت عروقه 
ــارة.. وجــمــال عــبــد الناصر  ــحـ بــالــدمــاء الـ
عمك يا بنى الــذى سميتك على اسمه هو 
صديقى ورئيسى الذى أحبه وأحترمه منذ 
كــنــا ضابطين صغيرين فــى منقباد سنة 
1938.. وهو يمتاز باإلقدام واإليمان بمصر 

وباستقاللها وكرامتها إيماًنا صلًبا عنيًدا.
واســتــكــمــل الـــســـادات كــالمــه بــقــولــه: إن 

مـــن عــبــقــريــة عمك 
جمال أنه يبسط كل 
مشكلة تواجهه ويعود 
بها إلــى أصلها فقد 
ظـــل يستلهم وحــيــه 
من روح شعب مصر 
البسيطة المسالمة 
ــروح نفسها  ــ وهـــى ال
الــتــى تحطم القيود 
وتـــنـــســـف الـــســـدود 
إذا غـــضـــبـــت أو 
ثـــارت لــذلــك انتصر 
عمك جــمــال فــى كل 
معركة خاضها باسم 
ــب.. انــتــصــر  ــعـ ــشـ الـ
ــاء الــديــن  ــي عــلــى أدع
مــــن الـــمـــشـــعـــوذيـــن 
وقضى على االتجار 

بالسياسة وانتصر فى مارس 1954 وانتصر 
فى أكتوبر1956.. انتصر فى معركة تسليح 
مصر وانتصر فى معركة القناة وانتصر فى 

معركة وحدة مصر وسوريا.
وأضاف السادات تحت عنوان »شخصية 
عمك جمال« قوله: عمك جمال هو الذى 
أصــر فى بداية الــثــورة على أن يتنازل عن 
القيادة لمحمد نجيب رغم أن عمك جمال 
كــان منتخبا رئيسا لمجلس قــيــادة الثورة 
بإجماع أصــوات أعضاء مجلس الثورة من 
قبل أن تبدأ الثورة ومن بعد أن قامت.. وقد 
تحدث معى جمال قبل الثورة وقال لى: نحن 
جميعا فى الهيئة التأسيسية لمجلس قيادة 
الــثــورة كنا زمــالء وفــى سن واحــدة ورتبتنا 
ــذى يجمعنا فى هذا  تكاد تكون واحــدة وال
العمل هو الصداقة أوال ثم األخوة والمحبة 

وأخــشــى مــا أخــشــاه أنــنــا إذا جعلنا قيادة 
الثورة فينا أن يفتح هذا األمر ثغرة فى نفس 
واحد منا ونحن بشر والنفس البشرية مليئة 
ــا أريــد أن أفــرض احتماال  باالنفعاالت وأن
واحــدا فى األلــف فيه شك من انفعال فى 
نفس أى واحد فينا ألن المسئولية مسئولية 
مستقبل شعب وبالثقة والمحبة نستطيع أن 
نحقق المستحيل.. هكذا وضع عمك جمال 
شعار المثل العليا موضع التنفيذ من قبل أن 

تبدأ الثورة.. وهكذا كان عمك جمال ومازال 
وســيــظــل يحسب حــســاب كــل شـــيء لذلك 
انــهــزم وانــهــار أمــامــه »إيـــدن« رئيس وزراء 
بريطانيا الــذى قضى ثالثين عاما يتحكم 
فى مقادير البشر عالوة على أنه انتصر فى 

كل معركة خاضها باسم الشعب.
ــى الــحــديــث عن  ــ ــادات إل ــســ ــ وانــتــقــل ال
االنــتــصــارات التى حققتها الــثــورة ويقول: 
استطاع عمك جمال أن يطور فكرة الثورة 

مــن عــمــل حــمــاســى ال يــرتــكــز عــلــى تنظيم 
أو يقوم على مبادئ ثابتة إلــى عمل ثورى 
متكامل يقوم على الوعى بدال من الحماس 
ويرتكز على تنظيم محكم له أهداف محددة 
ــت نــظــريــة عــمــك جــمــال أن  ــان واضــحــة وك
الثورة من غير تنظيم قوى يسندها ويشد 
من أزرها لن تكون لها ثمرة ولن يكتب لهل 

البقاء شأنها شأن أى معركة حربية.
وأضـــاف الــســادات قــولــه: بعد أن اتخذ 

عــمــك جــمــال قـــرار بـــدء الــثــورة فــى سنة 
1952 لــم يضع لحظة بــل بــدأ يعمل »ليل 
نهار« فهو يحضر االجتماعات المستمرة 
للجان الضباط األحرار فى مختلف أنحاء 
الــقــاهــرة ثــم يــعــود إلـــى مــنــزلــه فــى ساعة 
ــمــا ليعد  مــتــأخــرة مــن الــلــيــل ال لــيــنــام وإن
محاضراته التى سيلقيها فى كلية أركــان 
الــحــرب فــى الصباح والــتــى مــا يكاد يفرغ 
منها حتى يكون فى انتظاره اجتماع جديد 

وضع شعار المثل العليا موضع التنفيذ من قبل أن تبدأ الثورة..

من أقواله: »المسئولية 
مسئولية مستقبل 

شعب وبالثقة والمحبة 
نستطيع أن نحقق 

المستحيل«

كان يحسب حساب كل شىء 
لذلك انهزم وانهار أمامه 

»إيدن« رئيس وزراء بريطانيا 
الذى قضى ثالثين عاما 
يتحكم فى مقادير البشر

السادات: »جمال يارب من صنعك 
الرائع وإبداعك القاهر إنه عبدك 

المؤمن بك والمتوكل عليك المسير 
بإلهامك الباعث فى شعبه وقومه 

رسالة الحق والعزة والسالم«

رفض اتفاقية األمن المتبادل التى 
تقدمها أمريكا للشعوب البريئة 

ألنها تبدأ بالبعثة العسكرية 
األمريكية وتنتهى بالسيطرة 

الكاملة على مقدرات الشعوب 

مستر داالس قال أمام الكونجرس 
إنه فى اللحظة التى يتخلص فيها 

الشعب من عبد الناصر فإن أمريكا 
ستتقدم فى الحال لتقديم معونة 

إلى الشعب المصرى 

فى مكتبه أو فى منزله وهكذا دواليك.. 
أردت يا بنى أن أذكــر لك هــذه التفاصيل 
لكى تعلم كيف بـــدأت الــثــورة وكــيــف كان 
ــى األحـــــداث  ــل عــمــك جـــمـــال يــســيــطــر ع

فيوجهها وال توجهه.
وتطرق السادات فى كتابه إلى مواصفات 
الصداقة بين األحــرار بقوله: عمك جمال 
شخصية متزنة نحترمه جميعا وتعودنا أن 
نعتمد عليها فيما كان يقابلنا من مواقف 
وأزمــات قبل قيام الثورة وكانت الصداقة 
هى العامل األســاســى الــذى اتخذه عمك 
ــارا لــه  ــ ــع ــال شــ ــمـ جـ
وهـــو يــبــنــى تشكيل 
ــاط األحــــرار  ــضــب ال
ألنها معنى ينسجم 
ــع طــبــاعــه ويحفز  م
ــات  ــاقـ ــه كــــل طـ ــيـ فـ
اإلنتاج والحماس.. 
فقد كــان يسعده أن 
يوقف اجتماع شعبة 
مــن شعب التشكيل 
أو يلغيه ألن ضابطا 
ــال رجــــــــاه أن  ــ ــي ــ زم
ــده بـــشـــرح  ــ ــاع ــســ ــ ي
ــن دروس  ــ درس م
ــان الحرب  كلية أركـ
ــون هــذا  ــك وقـــد ال ي
الضابط عضوا فى 
التشكيل وال ينتظر منه أصــال أن يكون 
عضوا وإنما يكفى أن يقصد عمك جمال 
باسم الصداقة فيكون له ما يريد وهذه هى 
صداقة األحــرار التى جمعت بين أعضاء 

الثورة.
رصـــد الـــســـادات عــالقــة عــبــد الناصر 
بأمريكا تحت عــنــوان »االســتــعــمــار يبدأ 
ببعثة عسكرية« وقــال: رفض عمك جمال 
اتفاقية األمن المتبادل التى تقدمها أمريكا 
للشعوب البريئة حينما تسعى هذه الشعوب 
إلى طلب العون ألنها ليست إال استعمارا 
مباشرا وصريحا يبدأ بالبعثة العسكرية 
األمريكية وينتهى بالسيطرة الكاملة على 
مــقــدرات الــشــعــوب لــذلــك رفــضــهــا عمك 
جمال ألنــه يرفض المساومة التى تعتمد 
عليها السياسة األمريكية مما جعل مستر 
ــام الكونجرس األمريكى  داالس يقول أم
إنه فى اللحظة التى يتخلص فيها الشعب 
الــمــصــرى مــن جــمــال عــبــد الــنــاصــر فــإن 
أمريكا ستتقدم فى الحال لتقديم معونة 
إلــى الشعب الــمــصــرى لــذلــك مصر كلها 

كانت تقف صفا واحدا خلف عمك جمال.
روى الــســادات فــى فصل بعنوان »مظالم 
ستمائة سنة« قوله: لقد حطم عمك جمال 
عــبــد الــنــاصــر مــظــالــم ستمائة ســنــة تــوالــى 
فيها على الحكم التركى من عهد السلطان 
ســلــيــم ثـــم الــفــرنــســى 
ــد نــابــلــيــون ثم  عــلــى ي
ــركــى مـــرة أخـــرى  ــت ال
على يــد الخديويين 
ثــــــــم الــــفــــرنــــســــى 
والبريطانى واستمر 
ــاء يــوم  ــك حــتــى جـ ذلـ
ــو1952  ــ ــيـ ــ ــولـ ــ 22 يـ
ــرر عــمــك جــمــال  ــ وقـ
ــى األبــد  أن يــنــهــى إلـ
ــة ســتــمــائــة عــام  ــذل م
وعــار لحق بكل هذه 
األجــيــال وأصــبــح يوم 
23 يوليو سنة 1952 
وعرفت مصر وعرف 
العالم كله أن جيش 

مصر قد تحرك.
ــتـــتـــم الــرئــيــس  اخـ
ــارب من  الــســادات مذكراته قــائــال: جمال ي
صنعك الرائع وإبداعك القاهر، إنه عبدك 
المؤمن بك والمتوكل عليك المسير بإلهامك 
الباعث فى شعبه وقومه رسالة الحق والعزة 
والسالم ولقد نصرتنا به يا رب فى مواطن 
كــثــيــرة.. نصرتنا بــه يــوم أن ضــاقــت علينا 
أرضــنــا.. ونصرتنا به يا رب يــوم أن خضنا 
مع بريطانيا معركة الجالء وجرى قدرك يا 
رب فدخل الشعب كله المعركة بقيادة جمال 
ليخرج منها ظافرا بعد أن لقن الكبار درسا 
فــى األخـــالق وتعلمت أمريكا أن هناك من 
يؤمنون بالقيم العليا وأنها ال تباع وال تشترى 
حتى بماليين الــدوالرات.. وعرف العالم كله 
أن شابا أسمر اسمه جمال ومن ورائه شعب 
أعــزل إال من اإليــمــان استطاعا أن يحطما 

قيود السيطرة التقليدية للكبار.

زعيم الثورة استطاع أن يطور فكرة الثورة 
من عمل حماسى إلى عمل ثورى متكامل 

عمك يا بنى الذى سميتك على اسمه هو صديقى ورئيسى الذى 
أحبه وأحترمه منذ كنا ضابطين صغيرين فى منقباد سنة 1938 

يمتاز باإلقدام واإليمان بمصر وباستقاللها وكرامتها إيمانـًا صلبـًا عنيدًا
من عبقرية عمك جمال أنه يبسط كل مشكلة تواجهه ويعود بها إلى أصلها 

ظل يستلهم وحيه من روح شعب مصر البسيطة المسالمة وهى الروح 
نفسها التى تحطم القيود وتنسف السدود إذا غضبت أو ثارت

انتصر على أدعياء الدين من المشعوذين وقضى على االتجار بالسياسة وانتصر فى مارس 1954 وانتصر فى أكتوبر 1956 

انتصر فى معركة تسليح مصر وانتصر فى معركة القناة وانتصر فى معركة وحدة مصر وسوريا

أصر فى بداية الثورة على أن يتنازل عن القيادة لمحمد نجيب رغم أنه كان منتخبا رئيسا لمجلس قيادة الثورة 
قال لى: نحن جميعا كنا زمالء وفى سن واحدة والذى يجمعنا فى هذا العمل هو الصداقة أوال ثم األخوة والمحبة

شخصية متزنة 
نحترمه جميعا 

وتعودنا أن نعتمد 
عليها فيما كان يقابلنا 

من مواقف وأزمات 
قبل قيام الثورة 

كانت الصداقة 
هى العامل 

األساسى الذى 
اتخذه شعارا له 

وهو يبنى تشكيل 
الضباط األحرار

تفاصيل 
برنامجه 

اليومى منذ 
أن قرر بدء 
الثورة فى 

سنة 1952 

كان يسعده أن يوقف 
اجتماع شعبة من شعب 

التشكيل أو يلغيه ألن 
ضابطا زميال رجاه أن 

يساعده بشرح درس من 
دروس كلية أركان الحرب
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أول أغسطس..  التحفظ على أموال المتهمين فى قضية »تحالف األمل« 
تواصل الدائرة 5 بمحكمة جنايات جنوب القاهرة 
المنعقدة بعابدين نظر القرار الصادر من نيابة أمن 
ــوال فــى القضية  الــدولــة العليا بالتحفظ على األمـ
المعروفة إعالمياً بـ»تحالف األمــل« المقيدة برقم 
930 لسنة 2019 حصر أمن دولــة، وذلك فى جلسة 

أول أغسطس لتعذر حضور المتهمين من محبسهم.
وكانت نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار 
خالد ضياء الدين المحامى العام األول للنيابة، قد 
أمــرت بالتحفظ على أمــوال المتهمين فى القضية 
رقــم 930 لسنة 2019 حصر نيابة أمــن الــدولــة، 

المعروفة إعالمًيا بـ»تحالف األمل«.
وأدرجــت نيابة أمن الدولة عدد من الشخصيات 
السياسية والعامة ضمن المتهمين فى القضية من 
بينهم »زياد العليمى، وحسام مؤنس، ومصطفى عبد 

المعز عبد الستار أحمد، وأسامة عبد العال محمد 
العقباوى، وعمر محمد شريف أحمد الشنيطى، 
وهشام فؤاد محمد عبد الحليم، وحسن محمد حسن 

بربرى، وأحمد تمام، وخالد أبوشادى، وأيمن نور«.
وأسندت النيابة للمتهمين فى القضية اتهامات 
باالنضمام لجماعة أسست على خــالف القانون 

والدستور والتخطيط الستهداف الدولة خالل 
احتفاالت 30 يونيو.

ــدأت تحقيقاتها مع  وكــانــت النيابة قــد ب
ــل« المتعاونين مع  أعــضــاء »تــحــالــف األمــ
جماعة اإلخوان اإلرهابية، والذى ضم عدد 
مــن الشخصيات السياسية واالقتصادية 

من بينهم زياد العليمى، وحسام مؤنس 
ومــصــطــفــى عــبــد الــمــعــز عبد 

الستار أحمد، وأسامة عبد 
ــعــال محمد الــعــقــبــاوى،  ال
ــد شــريــف  ــحــم ــر م ــمـ وعـ

أحمد الشنيطى، وهشام فــؤاد محمد عبد الحليم، 
وحسن محمد حسن بربرى.

وكــانــت وزارة الداخلية قــد أعلنت عــن إجهاض 
التحركات الــهــدامــة لجماعة اإلخـــوان اإلرهــابــيــة، 
بعدما تمكن قطاع األمن الوطنى من رصد المخطط 
العدائى الذى أعدته قيادات الجماعة الهاربة 
ــع الـــقـــيـــادات  ــالـــخـــارج بــالــتــنــســيــق مـ بـ
اإلثــاريــة الــمــوالــيــن لها ممن يدعون 
أنهم ممثلوالقوى السياسية والمدنية 
ــل« الــتــى  ــ تــحــت مــســمــى »خــطــة األمـ
تقوم على توحيد صفوفهم، وتوفير 
الدعم المالى من عوائد وأرباح بعض 
الكيانات االقــتــصــاديــة الــتــى يديرها 
قــيــادات الجماعة والعناصر 
اإلثارية، الستهداف الدولة 
ــوال  ومـــؤســـســـاتـــهـــا، وصــ
إلســقــاطــهــا تــزامــنــا مع 

احتفاالت 30 يونيو.
وكشفت معلومات األمـــن الــوطــنــى، أبــعــاد هذا 
ــشــاء مــســارات  ــذى يــرتــكــز عــلــى إن ــ الــمــخــطــط، وال
ــواردة من الخارج بطرق غير  للتدفقات النقدية ال
شرعية، بالتعاون بين جماعة اإلخــوان اإلرهابية، 
والعناصر اإلثارية الهاربة ببعض الدول المعادية، 
للعمل على تمويل التحركات المناهضة بالبالد، 
للقيام بأعمال عنف وشغب ضد مؤسسات الدولة 
ــدعــوات اإلعــالمــيــة التحريضية،  فــى توقيتات ال
خاصة من العناصر اإلثارية عبر وسائل التواصل 
االجــتــمــاعــى، والــقــنــوات الفضائية الــتــى تبث من 

الخارج.
وتم تحديد أبرز العناصر الهاربة خارج البالد، 
والقائمة على تنفيذ المخطط، وهم كل من القيادى 
اإلخوانى محمود حسين وعلى بطيخ، واإلعالميين 
اإلثاريين معتز مطر ومحمد ناصر المحكوم عليهم 

والهارب أيمن نور.

األربعاء المقبل.. الحكم فى دعوى إعادة خصومات »المترو« للجيش والشرطة

الحكم فى دعوى إلزام الحكومة بتنفيذ اتفاقيات حقوق الرؤية والحضانة
تــصــدر محكمة الــقــضــاء اإلدارى بــرئــاســة 
المستشار يسرى الشيخ، الحكم فى الدعوى 
التى تطالب بــإلــزام الــدولــة بتنفيذ االتفاقيات 
الدولية الخاصة بحقوق الطفل، والمتضمنة 
الرعاية المشتركة واستضافة الطفل لدى أهل 

الــطــرف غير الــحــاضــن، وتطبيق االستضافة 
بديال عن الرؤية، فى جلسة 31 يوليوالحالى.

وطالبت الــدعــوى الــتــى حملت رقــم 54378 
لسنة 71 ق، بإلغاء قــرار وزيــر العدل األسبق، 
الــذى قصر حق الــرؤيــة للطرف غير الحاضن 

على مجرد الرؤية فى مراكز الشباب، لمدة ال 
تتجاوز 3 ساعات، ودون عقاب رادع فى حال 
امتناع الطرف الحاضن عن التنفيذ بما فى ذلك 
من إجحاف، وقطع صلة أرحام بأسرة اآلباء بعد 

االنفصال.

ــى بمحكمة القضاء  حجزت الــدائــرة األول
اإلدارى، الدعوى المقامة من سمير صبرى 
المحامى، والتى طالب فيها بإلغاء قرار وزير 
النقل، بإلغاء الخصومات الممنوحة للجيش 
والشرطة على تذاكر المترو، للحكم بجلسة 

31 يوليو.

ــقــل  ــن ــر ال ــ ــ وقــــالــــت الـــــدعـــــوى، إن وزيـ
ورئــيــس الشركة المصرية إلدارة وتشغيل 
مترواألنفاق، أصــدرا قــرارا متسرعا بإلغاء 
الخصومات الممنوحة لبعض الفئات على 
تذاكر المترو، والتى كانت تقدر بنحوجنيهاً 

واحداً للعسكريين والشرطة.

وأضافت الــدعــوى، أن المطعون ضدهما 
تناسا أن هــذه الميزة الرمزية للعسكريين 
والــشــرطــة كــانــت جـــزءا بسيط للغاية أمــام 
تضحياتهم بــدمــائــهــم الــذكــيــة وأرواحـــهـــم 

الطاهرة.

رغم اإلفراج عن »قنديل« ورحيل »مرسى«

تواصل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع المحاكم 
بطرة، برئاسة المستشار حمادة شكرى وعضوية المستشارين 
ناصر بربرى ومحمد على، نظر المعارضة المقدمة من كال من 
عبد الحليم قنديل ومنتصر الزيات ومحمد منيب ومحمد العمدة 
وحمدى الفخرانى ومحمود السقا، على الحكم الصادر ضد هم 
بالسجن 3 سنوات عدا »السقا« تغريم مبلغ قدرة 30 ألف جنيه فى 
اتهامهم بالقضية المعروفة إعالميا بـ»إهانة القضاء«، وذلك فى 

جلسة األول من أغسطس  القادم. 
الجدير بالذكر ان الرئيس عبد الفتاح السيسى اصدر قرارا يوم 

17 مايو بالعفو عن 560 محبوسا أبرزهم عبد الحليم قندبل.
وشملت قائمة العفو الكاتب الصحفى عبدالحليم قنديل رئيس 
تحرير صحيفة »صوت األمة« والمحكوم علية غيابيا فى القضية 
المعروفه »إعالميا بإهانة القضاء« حيث دون بجوار اسمه »قائمة 

العفوبالجريدة الرسمية« حالة مرضية«.
وكانت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة 
برئاسة المستشار حمادة شكرى قضت بحبس الرئيس المعزول  
محمد مرسى )توفى فى 17 يــونــيــو2019(  وسعد الكتاتنى و18 
آخرين 3 سنوات فى قضية إهانة السلطة القضائية، واإلساءة إلى 

رجالها والتطاول عليهم بقصد بث الكراهية.

حــجــزت الــدائــرة الثانية بمحكمة الــقــضــاء اإلدارى، 
فى مجلس الــدولــة، الــدعــوى المقامة من طــارق محمود 
المحامى، والتى تطالب بإسقاط الجنسية المصرية عن 
شيماء وأســامــة محمد مرسى، نجلى الرئيس المعزول 

محمد مرسى، للحكم بجلسة 30 يوليوالحالى.
اختصمت الدعوى رقم 46519 / 46515 لسنة 71 كال 

من رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية.

تواصل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بطرة نظر 
أمر حبس حسام خلف زوج أبنة القرضاوى، فى اتهامه مع 
آخرين بتمويل اإلرهـــاب، فى القضية المقيدة برقم 316 

لسنة 2016 حصر أمن دولة، لجلسة 4 أغسطس.
ويواجه المتهمين مجموعة من التهم من بينها االنضمام 
لجماعة اإلخوان التى تدعوإلى قلب نظام الحكم االعتداء 
على مؤسسات الدولة، واستهداف المنشآت العامة بغرض 
إسقاط الدولة واإلخــالل بالنظام العام وتعريض سالمة 
المجتمع وأمنه للخطر مع علمهما بذلك، ومــد الجماعة 
بتمويل أجنبى مــن دول خــارجــيــة، والــتــمــويــل ألنشطتها 
ــداد العناصر وأفـــراد  وعملياتها اإلرهــابــيــة مــن خــالل إمـ
الخاليا اإلرهابية باألموال الالزمة لشراء األسلحة والمواد 
المستخدمة فــى تصنيع المتفجرات الستخدامها فى 

عمليات إرهابية لزعزعة استقرار الدولة.

تنظر هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، 
فى  جلسة 4 أغسطس المقبل، الدعوى المطالبة بعدم 
دستورية المادة 31 من قانون األحزاب السياسية رقم 40 

لسنة 1977.
وتنص المادة 31 من قانون االحزاب السياسية، على أنه 
»يحدد بقرار من أمين اللجنة المركزية طبقا للقواعد التى 
تضعها اللجنة ما يؤول إلى األحزاب المشكلة طبقا ألحكام 
هـذا القانون مـن أموال هـذا االتحاد خالل ستين يوما من 
تاريخ العمل به؛ ويجوز بقرار من أمين اللجنة المركزية 
الــتــنــازل عـن حــق إيــجــار األمــاكــن الــتــى يشغلها االتــحــاد 
المذكور إلى أى من األحــزاب المشار اليها أوالــى إحدى 
وحــدات الجهاز االدارى للدولة أوإحــدى الهيئات العامة 
ــى غـيرها مـن األشــخــاص االعتبارية العامة وطبقا  أوإل
للقواعد التى تضعها اللجنة المركزية؛ وتحل الجهة التى 
يصدر القرار بالتنازل اليها طبقا ألحكام الفقـرة السابقة 

بقوة القانون محل االتحاد المذكور«.

تــواصــل محكمة جنايات الــقــاهــرة محاكمة 4 مــن الــرؤســاء 
السابقين لمجلس إدارة مؤسسة األهرام الصحفية، فى جلسة 

30 يوليوالحالى.
تبلغ قيمة الوقائع التى تتضمنها القضية 268 مليونا و121 
ألف جنيه، تمثلت فى تقديم هدايا باهظة الثمن على حساب 
المؤسسة لعدد مــن المسئولين السابقين فــى عهد الرئيس 
األسبق حسنى مبارك، وهى القضية المعروفة إعالمًيا بـ»هدايا 

مؤسسة األهرام«.
كانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين »مخلى سبيلهم« إلى 
محكمة الجنايات بتهمة اإلضــرار بالمال العام. وكــان النائب 
العام المستشار نبيل صــادق قد أحــال خالل الشهر الماضى، 
مرسى عطا لله، وصالح الغمرى، وعبد المنعم سعيد، وجميعهم 
شغلوا منصب رئيس مجلس إدارة مؤسسة األهــرام الصحفية 
القومية خالل فترات متالحقة، إلى محكمة الجنايات فى ختام 

التحقيقات التى أجرتها نيابة األموال العامة العليا فى القضية.

 كريم  سعيد 

 إسالم خالد 

الحكم على جمال اللبان فى اتهامه بالكسب غير المشروع

قصة العصابة الدولية المتهمة باختراق حسابات البريد اإللكترونى لمؤسسات الدولة والشركات الحكومية والخاصة
بهدف القيام بعمليات غسيل أموال

تــســدل محكمة جــنــايــات الــقــاهــرة المنعقدة 
بمجمع محاكم طــرة، برئاسة المستشار على 
الهوارى، الستار على محاكمة جمال الدين اللبان 
المدير السابق لإلدارة العامة للتوريدات بمجلس 
الــدولــة فــى اتهامه بتحقيق كسب غير مشروع 
قــدره 173 مليوًنا و720 ألــًفــا و30 جنيًها، فى 

جلسة األحد القادم 28 يوليو. 
وكشفت تحقيقات المستشار عبد اللطيف 
الشرنوبى رئيس هيئة الفحص والتحقيق عن أن 
المتهم خالل الفترة من 8 نوفمبر 1997 وحتى 
30 ديسمبر 2016 بصفته من الخاضعين ألحكام 
قانون الكسب غير المشروع حقق لنفسه كسبا 
بزيادة طارئة فى ثروته بعد توليه الوظيفة العامة 
ال تتناسب مع مـــوارده طبًقا لما تضمنه تقرير 
لجنة الخبراء وقد عجز المتهم عن إثبات مصدر 

مشروع لها.
ــى أن هــذه المبالغ  وتوصلت التحقيقات، إل
عــبــارة عــن 15 مليوًنا و422 ألــًفــا و826 جنيًها 
مــصــروفــات غير معلومة الــمــصــدر عــبــارة عن 
أثمان العقارات والسيارات المملوكة له وقيمة 
الشهادات البنكية باسم ابنته بجانب مبلغ قدره 7 
ماليين و647 ألًفا و174 جنيًها، وهى قيمة الربح 

المحقق عن استغالله المبلغ األول.
وأوضحت التحقيقات، أن المبالغ المضبوطة 
بمسكن المتهم كانت عبارة عن 24 مليوًنا و896 
ألــًفــا و315 جنيًها و4 ماليين و64 ألــًفــا و782 
دوالرًا و2 مليون يوروو7 آالف و800 يوروومليون 
ريــال و237 ألفا و758 ريــاالً سعودًيا، وتبين أن 
المشغوالت الذهبية التى وزنت كليوو102 جرام 
مــن أعــيــرة 18 و21 و24 بقيمة 650 ألفا و30 

جنيها وتم ضبطها بمسكنه.
وأكــدت التحقيقات، اعتياد المتهم استغالل 
سلطاته واختصاصاته الوظيفية فى الحصول 
على أمــوال غير مشروعة من بعض المتعاملين 
مــع جهة عمله نظير اإلخـــالل بأعمال وظيفته 
ومخالفته الــقــوانــيــن بــإســنــاد تــوريــد بغير حق 
لشركاتهم الخاصة بثمن يزيد عن المثل وصرف 
مستحقاتهم دون تنفيذ جــانــب مــن األعــمــال، 
ــادة فــى ثــروتــه الــتــى تعمد  ــ مــا أدى لتحقيق زي
ــإقــرارات الذمة  تقديم بيانات غير صحيحة ب
المالية عنها وإغفال إثبات ممتلكاته وعناصر 
ذمته المالية بــاإلقــرارات على خــالف الحقيقة 
وامتناعه عن تقديم إقرار الذمة المالية عن العام 

2015 إخفاء لثروته الحرام.

حددت محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار 
بــدرى عبدالفتاح بــدرى عضومجلس القضاء األعلى 
جلسة 28 يوليوالحالى  أمام الدائرة 31 شمال القاهرة 
برئاسة المستشار على الــهــوارى كأولى جلسات نظر 
محاكمة العصابة الدولية المتهمة باختراق حسابات 
الــبــريــد اإللــكــتــرونــى لــمــؤســســات الــدولــة والــشــركــات 

الحكومية والخاصة والقيام بعمليات غسيل أموال.
  كان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق إحال 
العصابة الدولية المتهمه باختراق حسابات البريد 
اإللكترونى لمؤسسات الــدولــة والشركات الحكومية 
والخاصة والقيام بعمليات غسيل أمــوال إلى محكمة 

الجنايات.
جاء بالتحقيقات التى باشرتها نيابة الشئون المالية 
والتجارية برئاسة المستشار محمد فودة أن المتهمون 
مــن األول إلــى الثالث تحصلوا بغير حــق على محرر 
إلكترونى وذلك بأن قاموا باختراق الرسائل اإللكترونية 
المرسلة بين الهيئة العربية للتصنيع والشركة الهندسية 
للطيران والــخــدمــات التقنية الــمــحــددوة وتمكنوا من 
ذلك من التحصل على المحررات والفواتير المرسلة 
والمثبتة للتعاقدات القائمة فيما بينهم. كما استولوا 
على مبلغ 967 ألف دوالر أمريكى والمملوكين للشركة 

الهندسية للطيران والخدمات التقنية المحدودة وكان 
ذلك باستعمال طرق احتيالية وتمكنوا من تحويل المبلغ 

المذكور لحساب المتهمة األولى.
وقامت المتهمة األولــى بغسل أمــوال مقدارها 977 
ألــف دوالر أمريكى والمتحصلة مــن جريمة النصب 

موضوع الشكوى من السفارة النيجيرية بأن قامت عمدا 
باستبدال العملة الوطنية بها وتحويلها لحساب آخر لها 
واستثمارها فى شراء شهادات ادخار بإجمالى قيمة 8 
ماليين جنيه تحصلت على قروض باجمالى 7 ماليين 
ثم تحويل مبلغ 2 مليون جنيه للمتهم الثانى ومبلغ 4 

ماليين للمتهم الثالث من مبالغ تلك القروض وحيازة 
جزء منها بعد أن قامت بسحبه نقدا وذلك بقصد إخفاء 
المال وتمويه مصدره والحيلولة دون اكتشاف الجريمة 
وعرقلة التوصل إلى مرتكبيها مع علمها بمصدر تلك 
األموال، كما أن المتهم الثانى قام بغسل أموال مقدارها 
2 مليون جنيه والمحولة لحسابه من المتهمة األولى 
والمتحصلة من الجريمة وكــذا مبلغ 140 ألــف دوالر 
أمريكى والمتحصلين من جريمة نصب أخرى بأن قام 
عمدا باستبدال العملة الوطنية بجانب مبلغ مالى قدره 
5 أالف دوالر أمريكى وتحويله بين حساباته البنكية 
وحيازته كامل المبلغ بعد أن قــام بسحبه نقدا وذلك 
بقصد الحيلولة دون اكتشاف الجريمة وعرقلة التوصل 

إلى مرتكبيها مع علمه بمصدر تلك األموال. 
كما أن المتهم الثالث غسل أمــوال قدرها 4 ماليين 
والمحولة لحسابه من المتهمة األولى والمتحصلة من 
الجريمة محل االتــهــام بــأن قــام عمدا بسحبها نقدا 
وحــيــازة جانب منها واستثمار جانب آخــر فــى شــراء 
حصة تعادل 20% مقدارها 400 ألف جنيه فى شركة 
للصناعات الكيميائية واستثمار جانب آخر فى شراء 
وحدة سكنية بمشروع المستقبل بمدينة المنيا الجديدة 
سجلها باسم المتهمة الرابعة بقيمة 130 ألــف جنيه 
ذلك بقصد إخفاء المال وتمويه مصدره والحيلولة دون 
اكتشاف الجريمة وعرقلة التوصل إلــى مرتكبيها مع 

علمه بمصدر تلك األموال.

استمرار محاكمة المتهمين 
فى »إهانة القضاء«

.. الحكم فى دعوى إسقاط 
الجنسية عن نجلى محمد مرسى

نظر تجديد حبس زوج ابنة 
القرضاوى بتهمة تمويل اإلرهاب

4 أغسطس.. نظر دعوى عدم دستورية 
الثالثاء القادم..  محاكمة المتهمين المادة 31 من قانون األحزاب السياسية

فى قضية هدايا »األهرام«

قنديل

أسامة

عطاالله

العليمى
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حقيقة )حمل( دينا 
الشربينى من عمرو دياب

مسئول كبير يتسلم 100 ألف 
جنيه فى مظروف خاص

جهة عليا تفتح ملفات 
الفساد اإلعالمية

مسئول إعالمى يجمع متعلقاته 
الشخصية فى  )3( كراتين

مــســؤول اعــامــى بـــارز.. داخــل مكتبه مظروفا 
خاصاً أرسلته اليه شخصية نسائية اقتصادية.. 
المصادر المطلعة كشفت ان المظروف كــان به 
)رزم( فلوس بلغت قيمتها )١٠٠( الف جنيه بالتمام 

والكمال!!!!!

اكتم السر.. األيام الماضية شهدت قيام جهة عليا 
معنية بالمال العام باستدعاء اثنين من المسؤولين 
اإلعاميين واثنين من العاملين بجهة رقابية للتحقيق 

معهم فى قضية إهدار المايين من المال العام!!!!

مسئول إعامى حالى - عاد لمكتبه هذا األسبوع 
ــا ســاخــنــاً« من  ــر«، بــعــدمــا تلقى »دشـ ــه اصــف »وشـ
شخصية سياسية رفيعة المستوى بسبب فشله 
ــدار مبالغ طائلة مــن المال  فــى أداء مهمته وإهــ
العام.. المهم هذا المسئول فور عودته لمكتبه قام 
بجمع أوراقه ومتعلقاته الشخصية ووضعها فى »3 

كراتين« وتم انزالها لسيارته لياً!!!

ظهرت الفنانة دينا الشربينى، برفقة الفنان 
عمرو ديــاب، فى إحــدى المناسبات، وبــدا بطنها 
منتفخا، ما أثــار جــدال وتــســاؤالت عما إذا كانت 

حاما.
والمثير فى تلك الصورة أيضا، أن الثنائى لم 
يعلنا حقيقة العاقة بينهما حتى اآلن، إذ لم يثبت 
زواجهما رسمياً إال أن العديد من المقربين أكدوا 

زواجهما.
وكــان آخــر ظهور لعمرو ديــاب ودينا الشربينى 
معاً فــى ماربيا بإسبانيا، عندما سافر عمرو 
إلــى هــنــاك إلحــيــاء حفل زفـــاف أحــد أصدقائه 

واصطحب معه دينا مما أثار التساؤالت أيضاً.

العـدد 256

6 أفالم جديدة تشعل الصراعات بين كبار النجوم فى موسم عيد األضحى

يتنافس 6 أفـــام، على األقـــل، فــى موسم عيد 
ــارك، وفـــق مــا أعــلــنــه صــنــاع تلك  ــمــب األضــحــى ال
األعــمــال، أغلبها لكبار الــنــجــوم، وســط توقعات 

بمنافسة شرسة.
أحـــدث األفـــام المنضمة إلــى قائمة األعــمــال 
المتنافسة فى عيد األضحى هو: »الطيب والشرس 
واللعوب«، حيث قرر صناع الفيلم طرحه فى هذا 
الموسم بعد سلسلة من التأجيات، ويلعب بطولته 
أحمد فتحى وبيومى فــؤاد ومــى كساب ومحمد 

سام، إخراج رامى رزق الله.
وتدور أحداث فيلم »الطيب والشرس واللعوب« 
حول 3 ممثلين معتزلين يقررون العودة إلى التمثيل 
من جديد بشكل مفاجئ، ويخططون لتقديم فيلم 

عن الكائنات الفضائية.
كما يتنافس كذلك فيلم »الفيل األزرق 2« بطولة 
كريم عبد العزيز، هند صبرى، نيللى كريم، إياد 

نصار، إخراج مروان حامد.
وتبدأ أحداث الجزء الثانى من الفيلم بعد خمس 
ســنــوات مــن أحـــداث الــجــزء األول، حيث يتزوج 
الدكتور )يحيى( من )لبنى(، ويتم استدعاؤه لقسم 
الحاالت الخطرة )8 غرب حريم(، ويلتقى هناك 

بمن يتاعب بحياته وحــيــاة أســرتــه، ليستعين 
يحيى بحبوب الفيل األزرق فــى محاولة منه 
ــل األلـــغـــاز التى  لــلــســيــطــرة عــلــى األمــــور وحـ

تواجهه.
ويشارك فى المنافسة فيلم »خيال مآتة« 
بطولة الفنان أحمد حلمى، وإخــراج خالد 
مرعى، وتــدور األحــداث حول شخص كبير 
فى السن يعيش فى نهاية األلفية الثانية، 
ويــمــارس هوايته التى خصص لها غرفة 

ويقضى بها فــتــرات طويلة، وهــو يسترجع 
ــا فى  ــان شــابً ذكــريــات عــمــره القديمة عندما ك

فترة الستينات، عندما كان 
يحب فتاة اسمها )باكينام( 

والــتــى كانت تحب االستماع 
ألم كلثوم.

ومــن بين األفـــام المتنافسة 
ــت طــيــب«  ــ ــك »كـــل ســنــة وان ــذل ك

بطولة تامر حسنى وإخــراج سعيد 
ــمــاروق، وفيلم »الكنز 2« بطولة  ال
محمد رمضان وإخراج شريف عرفة.

فيلم »كــل سنة وانــت طيب« بطولة 
ــصــاوى،  ــة، خــالــد ال ــن تــامــر حــســنــى، زي

ــاح، محمد  عــائــشــة بــن أحــمــد، نــانــســى صـ
سام، وآخرون، تأليف محمد عبد المعطى، 

إخراج سعيد الماروق.
ومــن بين أفــام موسم عيد األضــحــى كذلك 

»والد رزق 2« للفنانين أحــمــد عــز وعمرو 
يــوســف، حيث حقق الــجــزء األول نجاحا 

كبيرا.
ويــشــارك فــى بطولته أحمد الفيشاوى 
وأحمد داوود وكريم قاسم وخالد الصاوى 
ــدد كبير مــن النجوم  ونــســريــن أمــيــن، وعـ
كضيوف شــرف على رأسهم غــادة عادل 
وخالد الصاوى وإياد نصار وباسم سمرة، 
ــراج طــارق  تأليف صــاح الجهينى، وإخـ

العريان.
ويــنــافــس بالموسم كــذلــك فيلم »الــكــنــز 2« 
بطولة محمد رمضان وهند صبرى وأحمد رزق، 

إخراج شريف عرفة، وتأليف عبد الرحيم كمال.
ويواصل الجزء الثانى ما انتهى إليه الجزء األول 
فــى حكايات حتشسبوت فــى العصر الفرعونى، 
وعــلــى الــزيــبــق خـــال الــعــصــر الــعــثــمــانــى، وبشر 
الكتاتنى رئــيــس الــقــلــم الــســيــاســى الـــذى يــواجــه 
تحديات جديدة فى العمل والحب، ويحاول أن يدل 
ابنه حسن على الطريق إلى كنز يخبره بشأنه من 

خال وصيته المسجلة

رانيا فريد شوقى بعد أداء العمرة: شعرت 
شكوك حول عودة رشوان توفيق للوقوف على خشبة المسرحأنى رأيت والدى يطوف حول الكعبة

بسبب وفاة زوجته األسبوع الماضى

استغلت الفنانة رانيا فريد شوقى تواجدها فى 
المملكة العربية السعودية لعرض مسرحية »الملك 
لير« هناك التى تشارك فى بطولتها مع الفنان يحيى 

الفخرانى.
الفنانة المصرية شاركت جمهورها بصورة لها 
مــن أمـــام الكعبة، على صفحتها الشخصية على 
موقع »الفيس بــوك«، مؤكدة أنها شعرت بأنها رأت 
والــدهــا الفنان الــراحــل فريد شوقى هناك يطوف 

حول الكعبة.

كشفت مصادر مطلعة أن هناك شكوكاً 
ــودة الــفــنــان الكبير  ــؤدى لــعــدم عـ ربــمــا تـ
رشوان توفيق للوقوف على خشبة المسرح 
ــرى مــن خـــال مــســرحــيــة »حــب  ــرة أخــ مـ
رايح جاى«، المقرر افتتاحها مطلع شهر 
سبتمبر القادم 2٠١9 وذلــك بسبب وفاة 
زوجته فى األسبوع الماضى والتى كانت 
تربطهما عاقة حب  نــادرة أمتدت على 

مدار أكثر من  6٠ عاماً.
كان المخرج  ياسر صادق قد قال إنه 

أقنع رشوان توفيق بالعرض فتحمس له، 
مشيرا إلــى أنهم سيراعون حركته على 
المسرح بسبب التقدم العمرى، مضيفا أن 
دوره دور الجد فى العمل، ويجلس طوال 
العرض بدون حركة على المسرح، وذلك 

باالتفاق مع مؤلف النص.
وكان آخر أعمال رشوان توفيق مسلسل 
»سلسال الــدم«، الذى عرض عام 2٠١4، 
وقــام ببطولته كل من عبلة كامل ورياض 

الخولى.

مى عز الدين تستعد للمشاركة 
فى الموسم الرمضانى القادم

تجرى انتخابات نقابة المهن الموسيقية يوم 3٠ 
يوليو الحالى. وقد تقدم نقيب الموسيقيين الفنان 
هانى شاكر النقيب الحالى والفنان مصطفى كامل 

بأوراقهم على مقعد نقيب الموسيقيين.
كما تقدم للمنافسة على عضوية مجلس إدارة 
النقابة 46 عضو وهم: »مصطفى حلمى إبراهيم، 
حسن فكرى عبد الله، داواد محمد سمير جميعى، 
على عبد الحليم على عبد الــســام، سيد جودة 
أحمد مبارك، عاطف إمــام فهمى، محسن سيد 
أحمد مرسى، محمود خالد محمود صقر، عاصم 
أحمد إبراهيم المنياوى، محمد فاروق الشافعى، 
محمد عبد الله أحمد محمد، وليد أحمد عبد 

الغفار عام، محمد حسن عواد، أحمد العيسوى 
ولــد أبــو مسلم، عمرو كامل محمد كامل شيحة، 
خالد عبد الله فــرج عبد الحليم، حلمى محمد 
على عبد الباقى، مصطفى محمد السيد خليل 
الــجــنــدى، زيــنــهــم محمد مصطفى، رضـــا رجــب 
حسنين، سيد الــســمــان محمد أنـــور، مصطفى 
عبد الله مصطفى داغر، عادل محمد مصطفى، 
أســرار كمال محمد بشير، محمد السعيد عمر 
الخولى، خالد عبد المنعم طه، أيمن أمين عبد 
اللطيف، عدلى ياقوت حسن نــور الدين، محمد 
صبحى على السيد، أيمن محمد سمير سالم، 
عــاء سيد أحمد ســامــة، نــاديــة مصطفى على 

بيومى، منصور محمد كمال بيومى، محمد السيد 
محمد طنطاوى، أحمد محمد محمد أبو المجد، 

وفــا حسين وفــا عــلــى، محمود عبد الفتاح 
محمد الطيب، محمد أبو اليزيد الغنيمى، 
أشـــرف عبد الحميد أحــمــد الــســعــداوى، 
شريف على حمدى، أحمد رمضان أحمد 
شعبان، خالد محمد بيومى السيد، منال 
إسماعيل الغرباوى، عبد الحكيم عبد 
الغنى محمود أحــمــد، جميل محمد 

الشرقاوى، هشام زكى بلح«.
الــجــديــر بــالــذكــر أن اإلعــــادة ســوف 

تجرى يوم الثاثاء 6 أغسطس 2٠١9.

االنتخابات تجرى يوم الثالثاء القادم

صراع ساخن بين هانى شاكر ومصطفى كامل على منصب نقيب المهن الموسيقية

ــن  مــفــاوضــات مع  ــدي تــجــرى الفنانة مــى عــز ال
الشركة المنتجة لها على التواصل مــع الكاتب 
محمد سليمان عبدالمالك لكتابة عملها الدرامى 
الجديد للمشاركة فيه فى موسم رمضان 2020، 
وهو الذى قدمت معه مسلسلها الناجح »رسايل«، 
لكن يبدو أن الشركة لها رأى آخر، حيث لم تكشف 
المفاوضات عن نتيجة مرضية لمى ما جعلها تؤجل 

قرارها النهائى لحين عودتها من إجازتها الصيفية.

رحلة عالجية طويلة لشيرين 
عبدالوهاب فى لندن

كشف مصدر مقرب من الفنانة المصرية 
شيرين عبد الوهاب إنها سافرت إلى لندن 
منذ أيــام لتلقى العالج إثر تعرضها لوعكة 
صحية مفاجئة أجبرتها على السفر بصورة 

عاجلة ولم يفصح عن طبيعة مرضها بعد.
وألغت شيرين حفلها المقرر إقامته فى يوم 
17 أغسطس القادم ضمن فعاليات مهرجان 
قرطاج. وأخطرت شيرين إدارة المهرجان 
إنها تعانى من مرض يستدعى سفرها للعالج 
لفترة طويلة قد تمتد إلــى أكثر من شهر 

وتبتعد خاللها عن ممارسة نشاطها الفنى.
واعتذرت أيضًا عن عدد من الحفالت التى 
كان من المقرر أن تقيمها فى عدة دول وقامت 
إدارة أعمالها بإعادة مقدمات التعاقد إلى 

منظمى الحفالت.
وترددت أيضا شائعات عن حمل شيرين من 
زوجها الفنان حسام حبيب والذى قد يكون 

سببا وراء إلغاء حفالتها.
إيمان البحر درويش 

يحيى حفال باإلسكندرية

على الحجار فى أوبرا دمنهور

يحيى الــمــطــرب إيــمــان البحر 
درويش حفل غنائى ضمن حفات 
موسم الصيف 2٠١9، يوم السبت 
الــقــادم ، على المسرح الرومانى 
بــاإلســكــنــدريــة، ومـــن الــمــقــرر أن 
ــحــفــل  ــدم إيــــمــــان خـــــال ال ــ ــق ــ ي
أغانى متنوعة وهــم: »ضمينى«، 
»أشيلك«، »أنــا طير فى السما«، 

»نفسى«.

يحيى الفنان على الحجار، حفا 
غنائيا على مــســرح أوبـــرا دمنهور، 
يــوم الجمعة الــقــادم  وذلــك فى إطار 
أنشطة وفعاليات مهرجان األوبــرا 

الصيفى.
ــان على الحجار أصــدر مؤخرا  وك
ألبوم »ماتخدى بالك« وضم أغنيات 
»جوه حضنى، مين فينا مش محتاج، 
ما تاخدى بالك، هو انتى معايا على 
الدنيا، ودارى جمالك، ومش ح اخش 
النار عشانك وعيشة الحنية وماليش 
فى العند وجايلك وجبلى ولسه الشتا 

ويالدانه« وحقق نجاحا كبيرا.

 إسالم خالد

شاكر

رشوانمىرانيا

شرين

الحجار

إيمان



مع اقتراب نهاية الموسم األطول

حكايات وأرقام فى 
تاريخ الدورى العام

أيام معدودات تفصلنا على نهاية أطول موسم للدورى العام المصرى والذى بدأت فعالياته فى 
أغسطس الماضى لينتهى بالمباراة المرتقبة بين قطبى الكرة المصرية األهلى والزمالك فى تمام 

الثامنة مساء يوم األحد الموافق الثامن والعشرون من الشهر الجارى.
وتشير التوقعات إلى إقتراب الشياطين الحمر من حسم اللقب وهوالفريق األكثر حصدا 

للقب وخلفه الزمالك.
وترصد »صوت الماليين« فى هذا التقرير عدة لقطات وحقائق من تاريخ الدورى 

المصرى الذى يعد واحدًا من أقوى وأقدم بطوالت كرة القدم فى أفريقيا وأقيمت أول 
نسخة منه عام 1948. 

ويتسلم الفريق الفائز بلقب كل موسم على درع البطولة، والدرع األول للبطولة بقى 
متداوال منذ صناعته موسم 49-50 وحتى صناعة آخر جديد فى موسم 2016-

2017.  وكان الدرع القديم كان على شكل طبق من الفضة الخالصة قطره 95 سم، 
ومـُحاط بإطار خشبى. وأبقى الدرع الجديد على الشكل الدائرى ونقش عليه ثالثة 

نجوم إضافة إلى أهرامات الجيزة الثالثة وشعار االتحاد المصرى لكرة القدم.

مدرس صاحب الفكرة

لماذا قطبين؟

لم تشغله وظيفته الجامعية عن 
الــســعــى لتحقيق حــلــمــه، فبعد أن 
كــان يــدرس لطلبته فــى المدرجات 
الجامعية، وجــد أن حلمه يكمن فى 
وجوده بين مدرجات الكرة المصرية، 
لذا استقال محمود بدر الدين األستاذ 
فى كلية الفنون التطبيقية بجامعه 
إبــراهــيــم باشا )عين شمس حاليا( 
ليكون العــب الكرة والحكم الدولى 
الكبير والــمــعــلــق اإلذاعــــى الشهير 
وصاحب فكرة إقامة الدورى المصرى 
الممتاز لكرة القدم والذى ناضل كثيرا 
حتى رأت فكرته النور عندما انطلق 
يوم الجمعة الموافق الثانى والعشرين 
من أكتوبر عــام 1948 الموسم األول 
ــك  لمسابقة الــــدورى الــمــصــرى وذل
بمشاركة احدى عشر ناديا هى أندية 
ــى، فـــاروق )الــزمــالــك حاليا(،  ــل االه
السكة الحديد، الترسانة من منطقة 
ــدرى،  ــن ــك ــس ــاد ال ــ ــح ــ الـــقـــاهـــرة واالت
االوليمبى، الترام، اليونان من منطقة 

اإلســكــنــدريــة واإلســمــاعــيــلــى، 
الــمــصــرى الــبــورســعــيــدى، 

بور فؤاد، من منطقة 
القناة.

ــة األهـــلـــى  ــي ــم ــس ــم تـــكـــن ت ــ ل
والزمالك بالقطبين من فــراغ، 
فشعبيتهما الــكــبــيــرة ليست 
داخـــل مصر بــل خــارجــهــا أيضا 
ــان أحدهما ليست  وحــتــى إن ك
ــدورى فإن  ــ مــتــصــدرا لــجــدول ال
مباراته مع األخر يتم تسميتها 
بالقمة ويترقبها الماليين، 
ويــمــكــن تفسير هـــذا بكونهما 
الــنــاديــان الــوحــيــدان فــى تاريخ 
ــلـــذان لم  ــرى الـ ــص ــم الـــــدورى ال
يهبطا لــدورى الدرجة الثانية، 
كما أن  األهلى حقق اللقب 40 
ــك برصيد  ــال ــزم ــرة، يــلــيــه ال ــ م
12 لــقــًبــا، واألهــلــى هــواألكــثــر 
ــارات بتاريخ  ــص ــت فــى عــدد االن
بطولة الـــدورى برصيد 1043 
انتصارًا، يليه الزمالك برصيد 

953، كذلك األهلى هواألكثر 
تــهــديــًفــا بــرصــيــد 2750 

هدًفا، يليه الزمالك 
برصيد 2603 

أهداف.

لقطة البداية

أول مدير فنى أجنبى

شهد يــوم الجمعة 22 أكتوبر 
ــدورى  ــات  الـ ــاري ــب تــاريــخ  أول م
ــت فى  ــم ــي ــتـــى أق ــرى والـ ــص ــم ال
القاهرة على ملعب نادى الزمالك 
القديم )مــكــان مسرح البالون 
حاليا( وفيها فــاز نــادى فــاروق 
)الزمالك حاليا( على المصرى 
ــرز  ــ ــدى 5 / 1 وأح ــي ــع ــورس ــب ال
للزمالك محمد امــيــن وثالثة 
أهداف لسعد رستم وهدف لعبد 
الكريم صقر بينما سجل السيد 

الضظوى هدف المصري
وبهذه النتيجة أصبح الزمالك 
أول نــاد يفوز فى تاريخ الــدورى 
وفريق المصرى أول من خسركما 
ــادى  ــات مــحــمــد امــيــن نــجــم ن بـ
الزمالك أول العب يسجل هدفا 
فى تاريخ المسابقة كما أصبح 
سعد رستم أول العب فى تاريخ 
الــدورى المصرى يسجل 3 
أهداف )هاتريك( فى 

مباراة واحدة.

شــهــدت المسابقة فــى دورهــا 
األول أول صيغة تعاقدية بين 
ــدورى ومـــديـــر  فنى  ــالـ ــق بـ ــري ف
ــاوض  أجــنــبــى، وذلـــك عــنــدمــا ف
فريق اليونان السكندرى، المدرب 
النمساوى شارل دوسيكت لتولى 
مهمة الفريق، نهاية العام ونص 
العقد على حصوله على راتــب 
شهرى يبلغ 35 جنيها باإلضافة 
إلــى حصوله على مبلغ 2 جنيه 
عن كل فوز يحققه الفريق تحت 
قــيــادتــه بـــالـــدورى، على سبيل 
التحفيز، كما يحصل على جنيه 
واحد عن كل مباراة يتعادل فيها 
الفريق. وتضمن العقد أيضا بند 
ينص على حصول المدرب 
األجــنــبــى على إيــراد 
مــبــاراة تقام مرة 

كل عام.

  إعداد: عادل عبدالله

  35 جنيه قيمة
أجر أول مدير

فنى أجنبى

لهذه األسباب استحق الزمالك 
لقب الوصيف والفوز األكبر لم 

يكن من نصيب األهلى

أكثر األندية تتويجًا
سبع فرق فقط هى من توجت باللقب على مدار 59 موسم، األهلى هواألكثر 

تتويجًا برصيد 40 لقبـًا وخلفه الزمالك بـ12 واالسماعيلى بـ3 ولقب لكل من 
الترسانة والمقاولون واألوليمبى والمحلة.

الوصيف البطل النادي

11 40 األهلي

32 12 الزمالك

6 3 اإلسماعيلي

5 1 الترسانة

1 1 غزل المحلة

0 1 األوليمبي

0 1 المقاولون العرب

هدافو البطولة
يعد حسن الشاذلى أسطورة الترسانة  هوالهداف التاريخى لمسابقة الدورى المصرى الممتاز 

برصيد 173 هدًفا يليه حسام حسن فى المركز الثانى برصيد 168 هدفًا ويعد الغانى بابا 
أركوأكثر الالعبين المـُحترفين إحرازًا لألهداف فى الدورى المصرى برصيد 61 هدًفا.

األهداف الفريق الالعب

176 الترسانة حسن الشاذلي

168 األهلى - الزمالك - المصرى - الترسانة - االتحاد حسام حسن

123 الترسانة مصطفى رياض

112 المصرى - األهلي محمود الخطيب

109 األهلي السيد الضظوي

107 األوليمبى - الزمالك - االتحاد أحمد الكأس

105 الترسانة - األهلي محمد أبوتريكة

101 األهلى - الزمالك جمال عبدالحميد

أطول موسم فى تاريخ مصر

الفائز األكبر

الهداف الصغيرالوصيف األكبر

أكبر الالعبين مشاركًة

يعد الموسم الحالى هواألطول فى تاريخ الكرة 
المصرية حيث بدأت فعالياته مطلع أغسطس من 
العام الماضى  وبسبب كثرة البطوالت إلى جانب 
طلب الــكــاف تــوقــف جميع المسابقات المحلية 
بسبب كأس أمم أفريقيا التى أقيمت بمصر وانتهت 

منذ أيام.

ولم تكن إنتصارات وبطوالت األهلى من فراغ فهوالفريق الذى 
استطاع الحفاظ على أطول فترة بدون هزيمة فى تاريخ الدورى 
المصرى لمدة 71 مباراة من 19 مايو2004 وحتى يناير 2007 
حين خسر فى القاهرة على يد اإلسماعيلى بثالثية نظيفة فى 

أحد أروع الدوريات المصرية.

والبـــد أن ال يغضب أحــد عندما نطلق على فــريــق الزمالك 
بوصيف الــكــرة المصرية فهو يستحق اللقب عــن جـــدارة بعد 
تصدره المنافسة على لقب وصيف الدورى المصرى فهوالفريق 
األكثر تحقيًقا للمركز الثانى برصيد 32 مرة، بينما احتل األهلى 

المركز الثانى 11 مرة.

لم يكن يدرى عماد محمد عبد النبى إبراهيم متعب – الشهير 
بعماد متعب – الــذى ولد العشرين من فبراير 1983 فى قرية 
بلبيس فى محافظة الشرقية، بأنه سيتم وضعه ضمن أبرز بند 
سجالت الكرة المصرية  فهوالالعب الذى حاز على لقب أصغر 

هداف للدورى المصرى بعمر 22 عاما وشهرين و9 أيام موسم 
.2005/2004

عصام الحضرى هو األكبر بكل المقاييس فهوحقق إنجازات لم 
ا فى تاريخ بطولة الدورى بعمر 44  يحققها أحد من قبل فهواألكبر سّنً
عاًما، ويعد أكثر حراس مرمى منتخب مصر مشاركة فى المباريات 
الدولية برصيد 153 مباراة. وهوأكبر العب سناً شارك فى مباراة 

فى تاريخ كأس األمم األفريقية وكذلك كأس العالم الماضية.

أكثر المدربين حصوال على الدرع
وللبعض حق فى مطالبته بعودة الساحر البرتغالى 
مانويل جــوزيــه لتولى قــيــادة الفريق األحــمــر مرة 
أخرى فهوأكثر المدربين حصوالً على لقب الدورى 
ــدرى أكثر  ــب الــمــصــرى بـــ6 مـــرات، ويــعــد حــســام ال
ــرات،  ـــ3 م الــمــدربــيــن المصريين إحــــراًزا للقب ب

واالثنين حققا البطوالت مع األهلى.

أكثر الالعبين تتويجا بالبطولة 

أول حادثة شغب

العميد حسام حسن هوأكثر الالعبين تتويًجا 
ــى و3 مع  ــلـ ــع األهـ ــع 11 مـ ــواقـ بــالــلــقــب )14( بـ
الــزمــالــك، بينما يتساوى كــال مــن حــســام عاشور 
ــيــن صــالــح ســلــيــم وثــابــت الــبــطــل كأكثر  والــراحــل
ــد برصيد ــاٍد واحـ ــراًزا للقب مــع نـ ــ  الــالعــبــيــن إحـ

11 لقًبا

لم تكن ظاهرة شغب المالعب جديدة كما يظن البعض بل 
أنها قديمة كما حدث فى مباراة الترسانة واليونان السكندرى 
,والتى تعد أول حادثة شغب فى تاريخ مسابقة الدورى المصرى 
عندما تفوه عبد الجليل حميدة حارس الترسانة وحارس النادى 
االهلى فيما بعد بألفاظ نابية تجاه ابوالعز افتدى حكم المباراة 
بعدما احتسب ركلة جــزاء ضد فريقه فى الدقيقة 55 من عمر 
اللقاء، وكان حينها اليونان متقدما بهدفين مقابل هدف، حينها 
طرد الحكم حارس الترسانة فرفض الخروج من الملعب، ونزل 
الجمهور الى الملعب، لينهى الحكم المباراة قبل نهايتها بنتيجة 

.1-3
وبعدها اتخذ اتــحــاد الــكــرة المصرى قـــرارات سريعة بشأن 
الواقعة عقب المباراة بأربعة أيام فقط، وكانت عبارة عن لفت 
نظر نادى الترسانة الى عدم تكرار ما حدث من العبيه، ووقف 
ــرازق »لــولــى« لمدة شهر وحــارس  ثالثى الترسانة على عبد الـ
المرمى عبد الجليل حميدة شهرين، ومحمود حسن الشهير بلقب 
»صرصار«، طيلة الدور االول الذى كان يتبقى منه نحو4 جوالت 

اخرى.



زيارات األصدقاء تنهال 
على »جنش« 

تامر عاشور نجم مدرجات 
نهائى »الكان«

بطولة العراق تحاصر مدرب 
الزمالك بالعروض

تــوالــت الــزيــارات على نجم الزمالك محمود 
عبدالرحيم »جنش« حارس مرمى الفريق األول 
لكرة القدم بالنادى األبيض، من قبل نجوم الكرة 
المصرية، عقب إجرائه لعملية جراحية مؤخراً، 

لعالج إصابته بقطع فى وتر أكيليس.
وحــرص العبو الــزمــالــك، على زيـــارة »جنش« 
فى منزله عقب عودته من ألمانيا، وتوالت بعدها 
الــزيــارات على حــارس الزمالك المخضرم من 
أصدقائه الالعبين فى أندية الدورى المختلفة، 
مــن أجــل تقديم لــه الــدعــم والمساندة لتخطى 
عقبة الفترة الحالية، ومنحه الطاقة اإليجابية 

الالزمة للعودة إلى المالعب سريعاً.

حرص نجم الغناء تامر عاشور على حضور مباراة 
نهائى كــأس األمــم اإلفريقية، بين منتخب الجزائر 
ومنتخب السنغال التى أقيمت على ستاد القاهرة 

الدولى، يوم الجمعة الماضى.
والتفت الجماهير المتواجدة فى مدرجات الملعب، 

على النجم المعروف لاللتقاط الصور التذكارية معه.
وبسؤاله عن المنتخب الــذى ذهــب لتشجيعه قال 
عــاشــور: »بالطبع الــجــزائــر، منتخب قــوى وخــاض 
البطولة بكل جدية، وكــان متميًزا من بدايتها وهو 

يستحق اللقب حقاً«.
وكــان منتخب الــجــزائــر حقق اللقب على حساب 

السنغال بعد الفوز بهدف نظيف.

احتفل منذ أيـــام قليلة مـــدرب الزمالك 
السابق المونتنيجرى نيبوشا يوفوفيتش، 
ــدورى الــعــراقــى، مع  بالحصول على درع الـ
فــريــق الــشــرطــة، الـــذى تــولــى تدريبه خالل 

الموسم الراهن.
وقال نيبوشا خالل تصريحات خاصة إن 
سعادته ال توصف بهذه البطولة، التى جاءت 

بعد مجهود كبير بذل فى موسم كامل.
وعن استمراره فى صفوف الشرطة قال 
نيبوشا: »لدى العديد من العروض التدريبية، 
سواء كانت من أندية عربية أو أوروبية، ولكن 

حتى اآلن أنا مستمر مع الشرطة«.

ــة شــهــدت  ــيـ ــاضـ ــمـ األيــــــــام الـ
تركيًزا شديًدا من الجهاز الفنى 
لــأهــلــى بــقــيــادة األوروجـــويـــانـــى 
مارتن السارتى، والــذى عكف هو 
ومساعدوه األجــانــب والمصريين 
عــلــى مــشــاهــدة أكــثــر مــن تسجيل 

لفريق المقاولون العرب.
ــاب  ـــ»ذئ ــوافــيــة ل وتــعــد الـــدراســـة ال
الجبل« هى السالح األول للمدرب 
الســارتــى لحصد نقاط المواجهة 
ــون، والــتــى  ــمــقــاول الــمــنــتــظــرة مــع ال
ستكون لها دور كبير فى تقريب الفريق 

من معانقة درع الدورى.
وبــعــد تــأكــد غــيــاب المهاجم أحمد 
على عن صفوف المقاولون فى لقاء 
األهلى، سيطر بعض االرتياح على 
الجهاز الفنى لأهلى، خصوًصا 
أن المهاجم المخضرم دائــًمــا ما 
يشكل مــصــدر الــخــطــورة األول 
عــلــى شــبــاك مــنــافــســى »ذئـــاب 
الــجــبــل«، كما أنــه كــان صاحب 
هدف الفوز القاتل الذى حسم به 
فريق المقاولون لقاء الــدور األول 

أمام األهلى.
وأنــهــى المهاجم الــدولــى أحمد 
عـــلـــى عـــالقـــتـــه مــــؤخــــًرا بـــنـــادى 
ــرب، حــيــث فسخ  ــعـ ــون الـ ــاول ــق ــم ال
تــعــاقــده بشكل رســمــى مــع »ذئـــاب 
الــجــبــل« عــن طــريــق ســـداد الشرط 
الجزائى، لينتقل بعدها إلى صفوف 

فريق بيراميدز.
ــم انــشــغــال الســـارتـــى بترتيب  ورغــ
أوراقــه لمباراتى المقاولون والزمالك، 
ــمــدرب األوروجــويــانــى يــدرك  إال أن ال
جــيــًدا أن مــا سيحققه الفريق تحت 
قيادته فى هاتين المباراتين سيكون 
حاسًما لمستقبله مــع الشياطين 

الحمر.
ورغم عدم صدور أى إشارات 
فى الفترة الماضية من داخل 
النادى األهلى تفيد باحتمال 
إجـــــراء تــغــيــيــر فـــى الــجــهــاز 
الفنى قبل الموسم الجديد، 
إال أن هناك اتجاًها داخل 
مــجــلــس إدارة الــقــلــعــة 
الحمراء إلنهاء التعاقد 
ــمــدرب الســارتــى  مــع ال
ــجــح فــى  ــن ــم ي ــ ــال ل ــ حـ

قيادة الفريق لحسم لقب بطولة الدورى.
وبعد الخروج الكارثى لفريق النادى 
األهــلــى مــن النسخة الماضية لبطولة 
دورى أبطال أفريقيا ومن قبلها البطولة 
العربية لأندية، فقد المدرب السارتى 
ــدى مجلس إدارة  الكثير مــن أسهمه ل
النادى، وبالتالى أصبح استمراره على 
رأس الجهاز الفنى لأهلى فى الموسم 
الجديد مرهونا بلقب النسخة الحالية 

لبطولة الدورى.
على جانب آخر تكثف لجنة التعاقدات 
بــالــنــادى األهــلــى تحركاتها فــى الوقت 
ــر مــن مــلــف، وفــى  الــحــالــى لــحــســم أكــث
مقدمتها إيجاد عرض إعــارة لأنجولى 
جــيــرالــدو الجناح األيــمــن لفريق الكرة 
والذى أصبح رحيله عن صفوف الفريق 
األحمر خالل فترة االنتقاالت الصيفية 

أمًرا مؤكًدا.
وبعد تعاقد األهلى مع العب الوسط 
المالى أليو ديانج بات لزاًما على الفريق 
األحــمــر االستغناء عــن أحــد محترفيه 
األربـــعـــة، إلفــســاح مــجــال لقيد الــوافــد 
الــجــديــد فــى قــائــمــة الــفــريــق بالموسم 

الجديد.
واستقر الــرأى داخــل لجنة التخطيط 
ــفــنــى عــلــى اإلطــاحــة  ــاز ال ــجــه وبــيــن ال
باألنجولى جيرالدو، على أن يكون رحيله 

بنظام اإلعارة وليس البيع النهائى.
ــود تــحــركــات مــن إدارة  وفـــى ظــل وجـ
األهلى لضم العب أفريقى جديد، أصبح 
بقاء صانع األلــعــاب النيجيرى جونيور 
أجايى مع األهلى فى الموسم الجديد 
مهدًدا، حيث ُينتظر أن يتم التضحية به 
هو اآلخر إذا ما نجحت إدارة التعاقدات 

فى ضم العب أجنبى جديد.
وفــى سياق آخــر جــاء انضمام العب 
الوسط المالى أليو ديانج إلــى صفوف 
ــد الــفــريــق حسام  األهــلــى لــيــقــرب قــائ
عاشور خطوة إضافية من إعالن اعتزاله 
ــقــدم بنهاية الموسم  الــنــهــائــى لــكــرة ال
الحالى، حيث ُينتظر أن يشكل ديانج 
ثنائى االرتكاز مع زميله عمرو السولية 
بداية من الموسم المقبل، إيذاًنا بانتهاء 

دور حسام عاشور مع الفريق.
ولــن يكون عــاشــور الضحية الوحيدة 
لقدوم الالعب المالى إلى األهلى، إذ من 
المحتمل أن تتم اإلطاحة بالثنائى هشام 
محمد وأكــرم توفيق بشكل نهائى خارج 
صفوف األهلى خالل الميركاتو الصيفى 

لعدم الحاجة لخدماتهما.
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رحيل النجوم عرض مستمر

الميركاتو الصيفى يهدد اإلسماعيلى
يواجه مجلس إدارة اإلسماعيلى بقيادة رئيسه 
إبراهيم عثمان سيالً من االنــتــقــادات الالذعة 
والهجوم الــقــوى مــن جماهير الــنــادى، فــى ظل 
الموسم الضعيف الذى قدمه الدراويش محلًيا 

وإفريقًيا.
ورغــم مشاركة اإلسماعيلى فى دورى أبطال 

إفريقيا إال أن الفريق ودع المسابقة من 
دور المجموعات بنتائج مخيبة، مما 

أشــعــل غــضــب الجماهير التى 
كانت ُتمنى النفس بالعودة إلى 

األمجاد اإلفريقية.
وجاء الميركاتو الصيفى 
وتدعيم األنــديــة لفرقها، 
ــوًءا فى  ــور ســ ــ لــيــزيــد األم
اإلسماعيلى، الذى أصبح 
ــل نــجــومــه  ــرحــي مـــهـــدًدا ب

لــقــطــبــى الـــكـــرة الــمــصــريــة 
ــك فــى ظل  ــزمــال ــى وال األهــل

ــن فـــى تــدعــيــم  ــي ــادي ــن رغــبــة ال
فرقها لحصد المزيد من األلقاب 

الموسم المقبل.
بدأت القصة برغبة نادى الزمالك فى التعاقد 
مع حارس المرمى محمد عواد تعويًضا لمحمود 
عبد الرحيم »جنش« الذى تعرض إلصابة قوية 
خالل معسكر منتخب مصر الوطنى بمنافسات 
أمم إفريقيا 2019 األمــر الــذى يستدعى غيابه 

لمدة ال تقل عن ستة أشهر.
وأصبحت رغبة عــواد واضــحــة فــى االنتقال 
للزمالك، ليكون بوابته لالنضمام إلــى منتخب 

مصر الفترة المقبلة.
وفى سياق متصل، حصل الزمالك على توقيع 

كريم بامبو العب األهلى السابق واإلسماعيلى 
الحالى لتدعيم الخط األمامى بالفريق، األمر 
الذى جعل مجلس الدراويش يتعرض النتقادات 

واسعة بسبب رحيل النجوم.
ويعتبر محمود متولى مــدافــع اإلسماعيلى 
مرشًحا وبقوة للرحيل عن الفريق فى ظل رغبة 
ــحــاوالت مجلس  األهــلــى الــقــويــة بــضــمــه، مــع م
الــزمــالــك لخطفه مــن القلعة الــحــمــراء ليصبح 
رحيل نجوم اإلسماعيلى عــرض مستمر 

يهدد مسيرة الفريق الفترة المقبلة.
وتجدر اإلشــارة إلــى أن فريق 
اإلسماعيلى ال يـــزال تتبقى 
لــه مــبــاراة وحــيــدة فــى عمر 
النسخة الحالية من بطولة 
الـــــدورى، حــيــث سيلتقى 
الــيــوم األربــعــاء مــع فريق 

الزمالك.
ويحتل فريق الدراويش 
المركز السابع فــى جــدول 
تـــرتـــيـــب بـــطـــولـــة الــــــدورى 
برصيد 43 نقطة، حصدهم 
ــواقــع 10  عــلــى مـــدار 33 جــولــة ب

انتصارات و13 تعادالً و10 هزائم.
ــد ودع منافسات  ــر ق ــان الــفــريــق األصــف ــ وك
النسخة الــحــالــيــة مــن بــطــولــة كـــأس مــصــر من 
الدور ربع النهائى، بعد تلقيه خسارة قاسية أمام 

االتحاد السكندرى بنتيجة 1-3.
وبعد فشل الفريق فى احتالل أحد المراكز 
ــة فـــى بطولة  ــقــي الــمــؤهــلــة لــلــبــطــوالت األفــري
ــش بالمشاركة فى  ــدراوي ــدورى، سيكتفى ال ــ ال
البطولة العربية بالموسم المقبل إلــى جانب 
 المنافسة على المستوى المحلى فى بطولتى

الدورى والكأس.

الخواجة األوروجويانى يرسم 
خطة ذبح »ذئاب الجبل«

»الننى« يصارع 
المجهول فى إنجلترا

ــد عــلــى أن  ال يختلف أحـ
ــنــنــى العـــب خط  مــحــمــد ال
ــر يمر  ــص ــط مــنــتــخــب م ــ وس
ــة صــعــبــة مــســتــوى  ــل ــرح ــم ب
مسيرته االحترافية كالعب 
ــث يسيطر  ــي ــدم، ح ــ ــرة قـ ــ ك
الغموض على مستقبله مع 

فريق أرسنال اإلنجليزى.
وربــط الكثير من التقارير 
ــى  ــن ــن الــصــحــفــيــة اســـــم ال
بالرحيل عن صفوف الفريق 
الــلــنــدنــى خـــالل الميركاتو 
ــى، فــى ظل  ــال ــح الــصــيــفــى ال
تــراجــع دوره مــع »الــجــانــرز« 
ــذ جــلــوس  ــن بــشــكــل كــبــيــر م
اإلسبانى أونــاى إيمرى على 

مقعد المدير الفنى للفريق.
ــمـــرى  ــادة إيـ ـــيــ وتـــحـــت قـ
أصبحت مشاركة »الننى« فى 
مباريات أرســنــال متباعدة، 
وانحصر ظــهــوره تقريًبا فى 
المشاركة بمباريات بطولة 

الدورى األوروبى مع فريقه.
وخــالل الموسم المنقضى 
لم يظهر »الننى« مع أرسنال 
إال فى 17 مباراة فقط بجميع 
ــغ مجموع  ــل الـــبـــطـــوالت، وب
ــارك فيها  الــدقــائــق الــتــى شـ
1013 دقيقة، اكتفى خاللهم 

بصناعة هدف وحيد.
وخـــالل الــفــتــرة الماضية 
تزايد الحديث عن احتمال 
رحــيــل »الــنــنــى« عــن الـــدورى 
اإلنجليزى بداية من الموسم 
الــجــديــد، ليخوض تجربة 

جديدة فى قارة أوروبا.
ــوردو  ــ ــادى ب ــ ــم نـ ــ ــرز اس ــ وبـ
الفرنسى باعتباره الوجهة 
ــم وســط  ــج ــن ــة ل الــمــحــتــمــل
منتخب مصر، والذى سبق له 
ــوان فريق بازل  الدفاع عن أل
السويسرى قبل انتقاله إلى 

أرسنال مطلع عام 2016.
ــر صحفية  ــاري ــق وكـــانـــت ت
إنجليزية قد أشــارت مؤخًرا 
ــال تريد  ــن إلــى أن إدارة أرس
استغالل الننى فى الصفقات 
التبادلية التى تعقدها مع 
األنـــديـــة، حــيــث تـــم عــرض 
ــب عــلــى العديد  ــالع اســـم ال
مـــن األنـــديـــة الــتــى يــرغــب 
»الــجــانــرز« فــى التعاقد مع 
العبين منهم خــالل الفترة 

األخيرة.
وعـــرض مسئولو أرســنــال 
ــادى  ــى نـ ــم فـ ــه ــرائ ــظ ــى ن ــل ع
كريستال بــاالس اإلنجليزى 
الــحــصــول عــلــى مــبــلــغ مالى 
ــى خـــدمـــات  ــ بـــاإلضـــافـــة إلـ
محمد الننى، مقابل التعاقد 
ــا، نجم  ــ ــ ــد زاه ــري ــف ــل ــع وي مـ
منتخب كـــوت ديـــفـــوار، فى 
الميركاتو الصيفى، ولكن 
هــذا الــعــرض قوبل بالرفض 
مــن إدارة كــريــســتــال بــاالس 
ــى تتمسك بالحصول  ــت وال
على أموال فقط للتفريد فى 
ــا« مؤكدة عــدم حاجتها  »زاه

لخدمات »الننى«.
ويــقــف الــراتــب األسبوعى 
ــذى يــتــقــاضــاه الــنــنــى مع  ــ ال
أرسنال والبالغ 55 ألف جنيه 
استرلينى عقبة فــى طريق 
إيجاد وجهة جديدة لالعب، 
إذ تــشــتــرط بــعــض األنــديــة 
موافقة الالعب على تخفيض 
ــول مع  ــ ــدخ ــ ــل ال ــب راتـــبـــه ق
مفاوضات مع أرسنال لضمه 
خـــالل الــمــيــركــاتــو الصيفى 

الحالى.

درع الدورى يحسم 
مستقبل السارتى 

مع األهلى 
ال صوت يعلو داخل جدران النادى األهلى 
على صوت المباراتين المتبقيتين للفريق 

األحمر فى النسخة الحالية من بطولة 
الدورى، واللتين ستحسمان مصير لقب 

البطولة الحائر بين األهلى والزمالك.
ويستعد الفريق األحمر لمواجهة 

المقاولون العرب اليوم األربعاء فى 
لقاء مؤجل من الجولة الـ33 لبطولة 

الدورى، على أن يختتم الفريق مشواره 
فى البطولة بمواجهة غريمه اللدود 

فريق الزمالك األحد المقبل فى الجولة 
األخيرة للدورى.

الصفقات األفريقية 
تطيح بأكثر من 

العب خارج القلعة 
الحمراء

 كتب – ضياء خضر 

انقسام بسبب المعلم.. وسويلم يفضل األجنبى

لجنة خبراء تحسم اختيار مدرب الفراعنة القادم

السارتى

 كتب – محمد الصايغ 

سادت حالة من االنقسام خالل األيام 
القليلة الماضية بين ثروت سويلم المدير 
ــقــدم والــقــائــم  التنفيذى التــحــاد كـــرة ال
بأعمال الرئيس، وبين أشــرف صبحى 
وزير الشباب والرياضة، بسبب تحديد 
ــد للمنتخب  ــجــدي ــر الــفــنــى ال ــمــدي ال
المصرى، الــذى يتولى القيادة الفنية 
للفراعنة فــى الفترة المقبلة، خلًفا 

للمكسيكى خافيير أجيرى.
ــقــدم مجلس الــجــبــاليــة بالكامل  وت
برئاسة هانى أبــوريــدة، باستقالته إلى 
وزيـــر الــريــاضــة، بعد وداع بطولة كأس 
األمــم األفريقية 2019، والهزيمة أمام 
جنوب أفريقيا بهدف دون رد، بالمباراة 
ــتــى جمعتهما عــلــى اســتــاد الــقــاهــرة  ال

الدولى.
ويــرغــب وزيــر الشباب والــريــاضــة فى 
ــا  تعيين الــمــعــلــم حــســن شــحــاتــة، مــدربً
للمنتخب المصرى خالل الفترة المقبلة، 
ــودة اإلنـــجـــازات مــجــدًدا،  عــلــى أمـــل عـ
خـــصـــوًصـــا وأنـــــه صـــاحـــب الــثــالثــيــة 
الشهيرة بالحصول على 3 بطوالت 
أمــم أفريقيا متتالية 2006 و2008 

و2010.
وعقد وزير الشباب والرياضة، جلسة 

مع المعلم خالل األيام القليلة الماضية، 
من أجل استطالع رأيه عن الحالة الفنية 
للمنتخب المصرى، والحديث معه عن 
أسباب إخفاق الفراعنة فى بطولة »كان«.

يأتى ذلك، فى الوقت الذى يفضل فيه 
سويلم، االستمرار فى االستعانة بالمدرب 

األجنبى، بحيث يكون بعيًدا تماًما عن 
الضغط الجماهيرى المنتظر ألى مدرب 
ــادم، بــعــد الــغــيــاب فــى الــحــصــول على  ــ ق

بطولة أمم أفريقيا منذ 2010.
وتـــم اقـــتـــراح اســـم الــفــرنــســى هيرفى 
رينارد، المدير الفنى السابق للمنتخب 
المغربى، من أجل تولى القيادة الفنية 
للفراعنة خالل الفترة المقبلة، إال أنه 
لــم يتم االســتــقــرار على تحديد هوية 

المدرب بشكل رسمى حتى اآلن.
وقــد يتم االستقرار على االستعانة 
بلجنة فنية، تضم العديد من خبراء كرة 
القدم المصرية، من أجل حسم المدرب 
القادم للمنتخب، باإلضافة إلى الجهاز 
المعاون أيــًضــا، على أن يكون ذلــك من 

خالل بعض المعايير واألسس.
ــم ترشيح الــعــديــد مــن األســمــاء من  وت
أجل التواجد فى الجهاز الفنى الجديد 
للمنتخب المصرى أمثال: حسام غالى 
وأحمد حسن وعصام الحضرى وغيرهم 

من األسماء األخرى.
ــكــرة فــى ســبــاق مع  ــحــاد ال ودخـــل ات
ــن لــتــحــديــد وتــشــكــيــل الــجــهــاز  ــزمـ الـ
الفنى للمنتخب، حيث ستكون أول 
ــوم 2 حتى  ــن يـ ــة م ــي فــتــرة تــوقــف دول
10 سبتمبر، والثانية من 7 حتى 15 
أكتوبر، والثالثة من 11 حتى 19 نوفمبر 
المقبل، ويسعى االتــحــاد لحسم ملف 
الــمــديــر الفنى الــجــديــد لمنتخب مصر 
حــتــى يــبــدأ مهمته مــع الــفــراعــنــة خــالل 
الفترة المقبلة خلفاً للجهاز المقال بقيادة 
خافيير أجيرى بعد الفشل فى البطولة 

األفريقية.

 كتبت – سارة عبد الباقى

جيرالدو

شحاتة

سويلم

عثمان

أليو ديانج



نجم السعودية يقتحم عالم 
البيزنس من المهندسين 

التشاؤم يجبر نجم األهلى 
على تغيير سيارته 

ملك الحركات يقضى إجازة 
الصيف فى المالديف 

ليس غريًبا على نجوم كــرة القدم الــدخــول فى 
مجال المال واألعمال والمشاريع التجارية، لكن ما 
يبدو غريًبا بعض الشىء هو دخول العب كرة غير 

مصرى هذا المجال من داخل القاهرة.
محمد السهالوى مهاجم المنتخب السعودى 
وفريق النصر السابق افتتح مؤخًرا مطعًما وكافيه 
خاًصا به بأحد الشوارع القريبة من ميدان لبنان 

بمنطقة المهندسين.
ــاءت تلك الــخــطــوة بعد اقــتــراب السهالوى  وجـ
من إعــالن اعتزاله فى أعقاب رحيله عن صفوف 
النصر، رغــم وجــود مــحــاوالت من نــادى الفيصلى 

لضمه لمدة موسم واحد.

بــدأ مؤمن زكــريــا نجم الــنــادى األهــلــى فــى البحث 
عن سيارة جديدة لشرائها فى الفترة المقبلة، بعدما 

أصبح لديه حالة من التشاؤم تجاه سيارته الحالية.
وكان مؤمن قد تعرض لحادث مؤخًرا خالل قيادته 
لسيارته، مــا أدى لتحطيم أحــد الجوانب األمامية 

للسيارة.
سيارة مؤمن الحالية هى من ماركة BMW الفئة 
السابعة التى تتميز بضخامة حجمها، ويفكر الالعب 
حاليا فى اقتناء سيارة صغيرة الحجم مثل المينى 
كوبر، وتجدر اإلشــارة إلى أن مؤمن يترقب قيده فى 
قائمة األهلى للموسم الجديد، بعدما قضى النصف 
الثانى من الموسم الحالى بعيدا عن المالعب بعد 

فسخ إعارته لنادى أحد السعودى.

قرر محمد بركات نجم النادى األهلى ومنتخب 
مصر السابق قضاء أجازته الصيفية خارج مصر 

وتحديًدا فى جزر المالديف.
واصطحب بركات أفــراد أسرته بالكامل فى 
اإلجـــازة الــتــى ستمتد ألكــثــر مــن أســبــوع، وجــاء 
اختيار أسرة بركات لقضاء اإلجازة فى المالديف 
بعد تصويت من أفــراد األســرة والــذيــن فضلوا 

قضاء اإلجازة الصيفية هذا العام خارج مصر.
وتجدر اإلشارة إلى أن بركات ظهر فى الفترة 
األخيرة عبر شاشة قناة MBC مصر لتحليل 

مباريات بطولة أمم أفريقيا.
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طوارئ فى المنتخب األوليمبى 
استعدادًا لـ»أمم أفريقيا«

انتهى الــجــهــاز الفنى للمنتخب 
األوليمبى بــقــيــادة شــوقــى غريب، 
ــن إعـــــــداد الـــخـــطـــة الــخــاصــة  ــ م
باستعدادات الفراعنة لمنافسات 
بطولة كأس األمــم األفريقية تحت 

ــدورة  23 ســنــة، والــمــؤهــلــة ل
ــيــة  ــمــب ــي ــاب األول ــ ــع ــ األل

بطوكيو 2020.
وعـــــقـــــد شـــوقـــى 
ــب، جــلــســة مع  ــريـ غـ
ــاز الـــمـــعـــاون  ــهـ ــجـ الـ
ــال ووائـــل  مــعــتــمــد جــم
ــاض ومحمد شوقى،  ري
ــام الــقــلــيــلــة  ــ ــ ــالل األي خــ

ــم خــاللــهــا  ــة، تـ ــاضــي ــم ال
ــة  ــطـ ــخـ اســـــتـــــعـــــراض الـ

الخاصة بالفراعنة وبرنامج 
المباريات الودية وموعد معسكر 

المنتخب، قبل عرضها على مسئولى 
اتحاد الكرة.

ومن المنتظر، أن يعقد غريب جلسة مع 
ثــروت سويلم، القائم بأعمال رئيس اتحاد 
كرة القدم، خالل الساعات القليلة المقلبة، 
من أجل التنسيق بشأن احتياجات المنتخب 
األوليمبى فى المرحلة المقبلة، والعمل على 

تنفيذها، من أجل التأهل إلى األوليمبياد.
وحــدد الجهاز الفنى للمنتخب األوليمبى 
خوض 4 مباريات وديــة حتى اآلن، على أن 

تكون منهما مباراتين داخــل مصر، إال أنه 
لم يتم االستقرار بشكل نهائى على أسماء 

المنتخبات التى يواجهها الفراعنة.
وتــمــت مخاطبة العديد مــن المنتخبات 
ــفــوار  ــوت دي ــ ــرون وك ــي ــام ــك أمــثــال بــنــيــن وال
وماالوى وغيرهم من المنتخبات األخرى، إال 
أنه لم يوجد رد رسمى من أى منتخب حتى 
اآلن، مــن أجــل مواجهة الفراعنة 

ودًيا.
وطـــلـــب الـــجـــهـــاز الــفــنــى 
ــى،  ــب ــم ــي لــلــمــنــتــخــب األول
ــوض مــعــكــســر مغلق  خــ
قبل البطولة فى الفترة 
من 2 إلــى 10 سبتمبر 
المقبل، على أن يتخلله 
وديتين، إال أن األمر لم 

يحسم بعد.
ويــعــقــد شــوقــى غــريــب، 
ــر حسين،  جــلــســة مـــع عــام
ــات  ــق ــســاب ــم رئـــيـــس لــجــنــة ال
باالتحاد المصرى لكرة الــقــدم، من 
أجل التجهيز لملف مسابقة الدورى الممتاز 
خـــالل الــفــتــرة المقبلة، والتنسيق بشأن 

التوقفات الدولية.
ويــرغــب شوقى غــريــب، فــى تحديد مدد 
زمنية له خاصة بالمعسكر المغلق، بدالً من 
الدخول فى أزمات مع أندية الدورى الممتاز 
قبل كل معسكر، على غــرار ما كــان يحدث 
فى الفترة األخيرة سواء مع المنتخب األول 

أو المنتخب األوليمبى.

تحركات بيضاء لخطف قفشة ومتولى من األهلى

 محمد الراعى

»نــعــم مــصــر تــســتــطــيــع«، رســالــة 
ــت لــلــعــالــم كــلــه بــعــد الــنــجــاح  وصــل
الــمــبــهــر فـــى تــنــظــيــم كـــأس األمـــم 
اإلفــريــقــيــة، ورغــــم أن الــجــزائــر 
فـــازت باللقب إال أن مصر فــازت 
ــى تــاريــخ  بــكــأس أحــســن تنظيم ف
القارة السمراء، نجحنا فى التنظيم 
والـــحـــضـــور الــجــمــاهــيــرى بشكل 
ــدون أن يــرصــد الكاف  مــشــرف وبـ
مشكلة واحــدة أو أزمــة واحــدة لكل 
ـــ24 المشاركين  ــ فـــرق الــبــطــولــة ال
فــى هــذا الــحــدث العمالق، وأشــاد 
رئيس الفيفا بالتنظيم المصرى 
المبهر وبالتاريخ الرائع، حيث قام 
انفانتينو -  رئيس فيفا - بجولة 
فــى األهــرامــات واآلثـــار السياحية 
المصرية، نجحنا فى التنظيم، مما 
جعل كــل المسئولين الرياضيين 
يؤهلون مصر لتنظيم كأس العالم 
ــهــا كـــل أعـــضـــاء الــكــونــجــرس  وقــال
بــاالتــحــاد اإلفــريــقــى فــى الجمعية 
ــاف »نـــعـــم مصر  ــك ــل ــة ل ــعــمــومــي ال
تستطيع« تنظيم المونديال وتنظيم 

أكبر حدث رياضى عالمى.
نعم نجحنا تنظيما وفشلنا فنيا، 
ــان منتخبنا مخيبا آلمــال  حيث ك
الــجــمــيــع، ولــكــن الــبــطــولــة نجحت 
فنيا وكــان كل مبارياتها قوية حتى 
الفرق التى شاركت ألول مــرة فى 
تاريخ البطولة كانت مميزة خاصة 
مدغشقر الحصان األسود للبطولة 
الــذى خــرج مــن دور الثمانية، وال 
نــريــد أن نشغل أنفسنا بأخطاء 
ــة ارتــكــبــهــا مـــدرب الــجــزائــر  ــردي ف
وأحد العبيه والبد أن نتغاضى عن 
الصغائر ألن مصر كبيرة بتاريخها 
ومــواقــفــهــا الــمــشــرفــة خــاصــة مع 
ــدول العربية الشقيقة، وأطالب  ال
الجماهير بــإغــالق ملف الصغار 
ألنــهــم أخـــطـــأوا فــى حــق أنفسهم 
وبالدهم ولن يستطيع أحد أن ينال 
مــن مصر العريقية وال يستطيع 
أحد أن يفسد العالقة بين الشعبين 
الشقيقين »مصر والــجــزائــر« ألن 
الـــروابـــط قــويــة وتــاريــخــيــة وتبقى 
الــعــروبــة فــى دمــائــنــا، وال يستطيع 

أحد أن يفسد عرسنا الكبير.
ــًدا عــن أحــــداث البطولة  ــي ــع وب
اإلفريقية فإن هناك أخطاء البد أن 
نستفيد منها  إلعــادة مسار الكرة 
المصرية إلى الزعامة اإلفريقية، 
البـــد مــن عـــالج األخــطــاء حــتــى ال 
تتكرر وال تحدث صدمات جديدة 
ــد أن نستفيد من  للجماهير، والب

األخطاء.
ــة اإلصـــــالح هـــى مــعــاقــبــة  ــدايـ بـ
المخطئين المتسببين فــى خــروج 
ــن الــبــطــولــة  ــكــرا مـ الــمــنــتــخــب مــب
وخروج الكرة المصرية من مسارها 
ــى، البــــد مـــن مــحــاســبــة  ــع ــي ــطــب ال
المخطئين وكلنا نعلم أن هناك 
فسادا كبيرا فى اتحاد الكرة بداية 
من سبوبة الفضائيات التى يستغلها 
أعــضــاء اتــحــاد الــكــرة لمصالحهم 
الشخصية، وهناك فساد واستغالل 
ــح انــتــخــابــيــة  ــمــصــال ــصــب ل ــن ــم ال
ومــجــامــالت للجمعية العمومية، 
وهناك كارثة فى اختيار المكسيكى 
أجــيــرى مـــدرب المنتخب الفاسد 
أيضا وكان متهما فى قضية رشوة 
ــذا يــؤكــد  ــ ــت مـــبـــاريـــات، وه ــفــوي وت
االتــهــامــات األخــيــرة ضــد المدرب 
ووكيله بأنهم كانوا يختارون العبى 
المنتخب من أجل البحث عن عقود 
لالعبين والحصول عن سمسرة، 
يعنى أجيرى باع المنتخب الوطنى 
ــان أحــد أســبــاب فشله  وأفــســده وك
ــد مـــن معاقبة  ــ فـــى الــبــطــولــة والب
الفاسدين »أجــيــرى ومــن تعاقدوا 
معه« ومن كان يحصل على نصف 
ــرى كــســمــســرة مما  ــشــه مــرتــبــه ال
يكشف أنـــه أغــلــى وأفــشــل مــدرب 
فـــى إفـــريـــقـــيـــا، يـــا ســـــادة بــدايــة 
اإلصـــالح عــالج الفاسدين، والبــد 
أيًضا من تطهير االتــحــاد الجديد 
مــن نــفــس الــعــصــابــة المتخصصة 
ــاوى االنــتــخــابــيــة، البــد  ــرشـ فــى الـ
ــر  ــات تــدي ــار شــخــصــي ــيـ ــتـ ــن اخـ ــ م
اللعبة بــأســلــوب علمى وتخطيط 
لخمس ســنــوات قــادمــة مــن إعــداد 
ــرامــج المنتخبات  المسابقات وب
بـــأســـالـــيـــب عــلــمــيــة، والبــــــد مــن 
اختيار خــبــراء لهم تــاريــخ ونظاف 
اليد وليس لهم مصالح انتخابية 
وشخصية من أجل أن يديروا لجان 
االتــحــاد بــكــفــاءة ونـــزاهـــة، ووضــع 
لوائح لمحاسبة سماسرة الالعبين 
فــى حــالــة اختيارهم العبين دون 
المستوى لألندية ما يفسد الكرة 

ويهدر المال العام.

رأى

إدارة الزمالك تغلق باب الرحيل فى وجه عمر السعيد
يواصل الفريق األول لكرة القدم بنادى 
ــد جـــالل،  ــادة مـــدربـــه خــال ــقــي الــزمــالــك ب
تحضيراته الستكمال المباريات المتبقية 
له فى منافسات بطولة الــدورى المصرى 
الممتاز، فى ظل منافسة قوية على حصد 

اللقب مع غريمه التقليدى األهلى.
ــمــواجــهــة  ــعــد ل ــق الـــزمـــالـــك يــســت ــريـ فـ
اإلسماعيلى اليوم األربعاء، ومن بعد هذا 
اللقاء ستجمعه مواجهة مصيرية مع األهلى 
يــوم األحــد المقبل، وال بديل بالنسبة 
للفريق األبــيــض ســوى الــفــوز فى 
ــن الــمــبــاراتــيــن لحسم  ــي هــات

المنافسة على لقب الدورى.
ــر خــــالــــد جـــالل  ــ ــهـ ــ وأظـ
ــى لــلــزمــالــك  ــفــن الــمــديــر ال
الــذى جاء خلفا للسويسرى 
كــريــســتــيــان جـــروس الــوجــه 
الغاضب لالعبين فى إطار 
استعدادات الفريق لمواجهة 
ــة الــمــقــبــلــة، إذ شــدد  الــجــون
عليهم ضرورة االلتزام فى ظل 

أهمية المرحلة وصعوبتها.
أكــد جــالل لالعبى الزمالك 
أن أى العــب سيتمرد سيصبح 
خارج تشكيل الفريق األساسى، 
مشددا على أهمية بــذل أقصى 
جــهــد فـــى الــتــدريــبــات لحسم 
ــدورى وإسعاد جماهير  لقب ال
القلعة البيضاء، التى تأمل فى 
استعادة البطولة الغائبة منذ 

عام 2015.
وفـــى ســيــاق مــتــصــل، قــرر 
مجلس إدارة نادى الزمالك 
اإلبــقــاء على عمر السعيد 
مــهــاجــم الــفــريــق الموسم 
المقبل، وعــدم التضحية 
ــروض التى  ــع بـــه، بــعــد ال

ٌقدمت له الفترة األخيرة.
جاء قرار مجلس الزمالك بالتمسك بعمر 
السعيد بعد األداء القوى الــذى قدمه مع 
الفريق محليا وإفريقيا، إذ ساهم بشكل 
كبير فى تتويج األبيض بلقب الكونفدرالية 

ألول مرة فى تاريخ القلعة البيضاء.
وخـــاض السعيد مــع الــزمــالــك 24 مــبــاراة 
بمختلف المسابقات، سجل 4 أهداف وصنع 
5 آخــريــن وُتـــوج مــع الــفــريــق بلقبى السوبر 

المصرى السعودى، والكونفدرالية اإلفريقية.
ــدورى خــاض  ــ ــ عــلــى مــســتــوى بــطــولــة ال
السعيد 22 مباراة، سجل 4 أهداف وصنع 
ــن، فـــى حــيــن خــوضــه مــبــاراتــيــن  ــريـ 5 آخـ

بالكأس لم يسجل أو يصنع أى هدف.
وعلى الجانب اآلخر، اشتعلت المنافسة 

بين مجلس إدارة الــزمــالــك واألهــلــى فى 
الميركاتو الصيفى، إذ يسعى األول لتدعيم 
صفوفه بكل قوة وتوجيه ضربة قوية للغريم 
التقليدى، بالتعاقد مع محمد مجدى قفشة 
نجم بيراميدز وكذلك محمود متولى مدافع 

اإلسماعيلى.
وكــــان األهـــلـــى يــســتــهــدف الــتــعــاقــد مع 
محمود متولى خــالل الميركاتو الصيفى، 
لتدعيم دفاعاته بصفقة قوية، لذلك يأمل 
مجلس الزمالك فى إنهاء الصفقة لصالحه 
مستغال العالقات القوية بينه وبين مجلس 
اإلسماعيلى لتوجيه ضربة قوية إلى مجلس 

إدارة النادى األهلى.
ــاول مجلس  ــحـ ــصــل، يـ ــى ســـيـــاق مــت ــ وف
ــزمــالــك تــدعــيــم صــفــوفــه بــالــتــعــاقــد مع  ال

قفشة الذى أظهر تألقا كبيرا مع بيراميدز 
خــالل الموسم المنقضى، فى ظل حاجة 
الفريق األبيض لتدعيم مركز خط الوسط 
المهاجم لحصد المزيد من األلقاب خالل 

الفترة المقبلة.
ومن المنتظر أن يعقد مرتضى منصور 
رئيس مجلس إدارة نــادى الزمالك جلسة 
مع مسؤولى نــادى بيراميدز خــالل الفترة 
ــاق عــلــى بعض  ــفـ ــتــم االتـ الــمــقــبــلــة، كـــى ي
الصفقات التبادلية فى إطار خطة التعاون 

بين الناديين.
ــاء ينتظر عـــدد كبير من  ــن فــى تــلــك األث
ــقــدم بــنــادى  نــجــوم الــفــريــق األول لــكــرة ال
الزمالك تعديل عقودهم فى الفترة المقبلة، 
للتراجع عــن فــكــرة الــرحــيــل عــن صفوف 

القلعة البيضاء.
ويفكر عــدد كبير مــن العــبــى الزمالك 
فى الرحيل عن النادى األبيض لالحتراف 
بسبب المقابل الــمــادى المقدم لهم وفقاً 
للعروض الجديدة، ويعد طارق حامد العب 
الوسط على رأس الالعبين الذين يفضلون 
االحتراف بعد تلقيه عرض جاد من اتحاد 
جدة السعودى، ويشترط الالعب ترضيته 

مادياً للبقاء.
وفــى نفس الــوقــت ينتظر محمود عالء 
مــدافــع الفريق ترضيته مــاديــاً فــى الفترة 
ــراف  المقبلة لــلــتــراجــع عــن فــكــرة االحــت
الخارجى فى ظل اهتمام أندية سعودية 
كالهالل والنصر وأهــلــى جــدة بالحصول 

على خدماته فى الموسم المقبل.
ــم يتوقف األمـــر عند هــذا الــحــد، بل  ول
طلب حـــازم إمـــام الظهير األيــمــن للفريق 
الرحيل أيضاً اعتراضاً على عــدم تعديل 
عقده مع النادى األبيض فى الفترة الحالية 
فى ظل تلقيه عروض محلية من عدة أندية 
بــالــدورى، حيث يحصل الالعب على مبلغ 
3 ماليين جنيهاً فى الموسم ويرغب حازم 
ــادة قيمة عقده فى الفترة الحالية  فى زي

للتراجع عن فكرة الرحيل عن الزمالك.

نعم مصر تستطيع بشرط 
محاسبة الفاسدين

 تعديل العقود كلمة السر
فى بقاء نجوم الفريق األبيض

جلسة البدرى وديسابر تحسم 
ملف »ضحايا بيراميدز«

يستعد حسام البدرى رئيس نادى بيراميدز لعقد 
جلسة مع المدير الفنى للفريق الكروى األول بالنادى 
سيباستيان ديسابر، مــن أجــل الحديث عــن الفترة 
المقبلة وكيفية عمل إحــالل وتجديد داخــل صفوف 
ــدورى الممتاز فى  الفريق قبل انــطــالق مسابقة الـ

الموسم الجديد.
وحــدد مجلس إدارة االتحاد المصرى لكرة القدم 
ــوعــًدا النــطــالق  مــن قــبــل، شــهــر سبتمبر المقبل م
مسابقة الـــدورى الممتاز، على أن تنتهى مباريات 
الدورى فى الموسم الحالى خالل شهر يوليو الجارى.

ومنح مسئولو بيراميدز، المدير الفنى للفريق بعض 
شــرائــط الفيديو الخاصة بالالعبين فــى الموسم 
الماضى مــن أجــل الحكم على مستواهم وتحديد 

الالعبين الراحلين عن الفريق.
وهناك بعض الالعبين الذين بــرز أسماؤهم من 
أجــل الرحيل، والــذى يتمثل أبــرزهــم محمد مجدى 
قفشة، الذى طلب الرحيل ألى ناد من أجل الحصول 

على فرصة المشاركة.
وهــنــاك أيــضــا بعض الــمــراكــز الــتــى تحتاج إلى 
التدعيم فى الفترة المقبلة، خصوًصا فى الثلث 
الهجومى بعد رحــيــل الــبــرازيــلــى كينو لــلــدورى 
ــى وكــذلــك انتهاء إعـــارة الــســورى عمر  اإلمــارات
خربين، وسعًيا لسد الفراغ الــذى خلفه رحيل 
الثنائى كينو وخربين ضمت إدارة بيراميدز 
المهاجم المخضرم أحــمــد على الــقــادم من 
ــعــرب، والــجــنــاح األيــســر لفريق  الــمــقــاولــون ال

المصرى إسالم عيسى.
ــذى رفـــض فيه  ــك، فــى الــوقــت الـ يــأتــى ذلـ
المدرب ديسابر فكرة رحيل عبدالله السعيد، 
خــالل فــتــرة االنــتــقــاالت الصيفية المقبلة، 

باعتباره من أهم العبى الفريق.
وكــانــت أنــبــاء تــــرددت فــى بــعــض وســائــل 
ــالم خــالل الــســاعــات القليلة الماضية  اإلعـ

مفادها، اقتراب السعيد من االنتقال إلى 
نادى الزمالك وهو ما تم رفضه من قبل 

إدارة الفريق.

 كتب – ضياء خضر

 كتب – محمد الصايغ 

 كتبت – سارة عبد الباقى

السعيد

قفشةمتولى

البدرى

ديسابر

غريب



w w w . s o u t a l m a l a i e n . c o mاألخيرة
األربعاء  2019/7/24

العـدد 256

فى بالدنا يلخص البسطاء تجارب الحياة باألمثال الشعبية 
واألقوال المأثورة، يطلقونها بشكل ساخر يبدو فى ظاهره عابرًا، 

إال أن السخرية تحوى فى طياتها دالالت تعجز المصطلحات 
الحديثة عن وصفها بدقة، سواء كانت تعبيرًا عن المرارة أو 

االرتياح، فأثناء زيارة تميم ابن حمد حاكم قطر لمقابلة الرئيس 
األمريكى فى البيت األبيض، األسبوع قبل الماضى، داهمتنى 

بعض األمثال الشعبية، التى تصف حماقاته وسفه عائلته 
الضاربة فى جذور المؤامرات عبر عقود معدودة، هى عمر الدويلة 

الصغيرة التى نشأت كورم خبيث فى جسد الخليج العربى، من 
تلك األمثال »عبد بيشترى سيده« و»القوالب نامت واألنصاص 
قامت«، و»زى الشرابات يتشعلق فى رجلين األكابر«، إلى جانب 

الكثير من األمثال المعبرة عن حالته.  

سيد سعيد يكتب:

التوزيع مؤسسة األهرام

دائما رهن اإلشارة لتنفيذ ما يطلبه السيد، تديرها 
مــؤســســات متصلة بــدوائــر صــنــاعــة الــقــرار فى 
تلك الــدول، هذه المؤسسات تتمثل فى الوكاالت 
االستخباراتية والمراكز البحثية ووسائل اإلعالم 
الــكــبــرى، واألخـــيـــرة تــتــرك الــمــجــال واســعــا أمــام 
الخبراء والكتاب المتخصصين المؤثرين ممن 
لديهم دراية بالملفات الشائكة والمعلومات، للكتابة 
فى كل ما يتعلق بالجوانب الغامضة وإبرازها على 
السطح، حتى تتحول مادة دسمة أمام الرأى العام 

وتتناقلها الميديا العالمية.
بالتزامن مع زيارة الشيخ القطرى خرجت بعض 
المعلومات بدعم قطر لــإرهــاب، نــعــم.. لــم تكن 
تلك المعلومات غائبة عن الدوائر العربية والغربية 
ــة المصرية  ــدول على حــد ســـواء، فقد كشفت ال
الدور القطرى والتركى الداعم والراعى لإرهاب 
الدولى، وجميعا نعلم أن الحكومات الغربية تعلم 
تلك الحقائق لكنها تتغاضى عنها وتكتفى بإصدار 
بيانات سياسية جوفاء، سرعان ما يخفت بريقها، 
أما السبب فى التغاضى فهو المصالح االقتصادية 
واالتاوات التى تذهب بأشكال مختلفة إلى البلدان 

الغربية.
لـــكـــن مــــــاذا حـــــدث وكــــــان كـــاشـــفـــا لــخــضــوع 
السفيه لــضــغــوط االبـــتـــزاز األمــريــكــى والــغــربــى، 
تــعــالــت األصــــوات فــى الـــدوائـــر األمــريــكــيــة، بــأن 
تتناول المباحثات أو المواجهات، صداقة تميم 
بالقرضاوى المصنف على قوائم اإلرهاب الدولى 
ــى جانب  ــرز مــســتــشــارى أمــيــر قــطــر إلـ ــ ــد أب وأحــ
قضايا مكافحة اإلرهــاب، فى السياق ذاته، طالب 
جوردن شاشتيل وهو كاتب متخصص فى الشئون 
الخارجية ترامب بمواجهة تميم بشأن »صديقه 
ــى« الـــذى يحمل الجنسية القطرية، فى  اإلرهــاب
ــقــرضــاوى، الــمــعــروف بــأنــه القائد  إشـــارة إلــى ال
الــروحــى لجماعة اإلخـــوان اإلرهابية، ألن فتاويه 
تحض على الكراهية، وأضــاف الكاتب األمريكى 
ــر اإلعالمية  ــدوائ فــى مقالة مطولة، تناقلتها ال
العربية بعد ترجمتها للعربية، حيث جاء فيها، أن 

مفتى الكراهية استغل منابره بعد هجمات 11 
سبتمبر 2011 لدعم المنظمات اإلرهابية 
استجابة لتوجيهات العائلة الحاكمة فى 
قطر، كما أنــه ضيف فى كافة الفعاليات 

الرسمية، والجليس 

الدائم بجوار تميم ووالده من قبله. 
ــدة، بل  ــل: إن هــذا لــم يــحــدث لــمــرة واحــ وواصــ
تواصل لعام تلو اآلخر، إذ يجلس القرضاوى بصفته 
ضيف شرف إلى جانب األمير فى الفعاليات رفيعة 
المستوى، كما أن مستضيفى القرضاوى فى قطر 
لــم يـــردوا بــأدنــى تأنيب على الــفــتــاوى والــدعــوات 
للعنف التى يطلقها، بل فى الواقع يواصلون اإلعالء 
من شأنه بالحديث عن مدى قربه من األمير، مما 
يدل على تأييد تميم لتصريحات وأساليب المفتى 
المتطرف الذى ظل لسنوات عدة ضيفا عبر شبكة 

الجزيرة المملوكة للدوحة.
ويؤكد الكاتب األمريكى أن »الصديق المقرب 
لألمير استخدم منصته للدعوة للعنف والترويج 
للتحريض الخطير والتعصب األعــمــى للماليين 
من مشاهدى الجزيرة الناطقة بالعربية، المملوكة 

بشكل كامل للعائلة المالكة فى قطر. 
الــدوائــر البحثية لــم تحرض ضــد حاكم قطر، 
لكنها كشفت جانب من الحقائق لكى يعرف ترامب 

الــخــروج مــن بلد معين، وكــانــت وســائــل اإلعــالم 
األمريكية والفرنسية، تناولت أن خليفة السبيعى 
أحد المتورطين فى هجمات 11 سبتمبر والقريب 
مــن العقل الــمــدبــر، يعد واحـــدا مــن اإلرهابيين 
الذين ترعاهم قطر ويتم تحويل المبالغ المالية 
له عن طريق بنك قطر الوطنى، رغم أن الحكومة 
القطرية واألسرة الحاكمة فى الدويلة البهلوانية، 
يــدركــون ويعلمون علم اليقين أن السبيعى على 
صلة بالعقل المدبر للهجمات ضد برجى التجارة 

فى نيويورك خالد شيخ محمد.
ــف  ــ ــوق ــ ــت ــ لــــــــم ي
األمـــــر عــنــد تلك 
ــد  ــق الـــــــحـــــــدود ف
طالبت البرلمانية 
الــفــرنــســيــة عضو 
مــجــلــس الــشــيــوخ، 
ــذف تــطــبــيــق  ــحــ ــ ب
إلــكــتــرونــى يطلق 
عــــلــــيــــه »يــــــــــورو 
ــتـــوى« بــاعــتــبــاره  فـ
يـــــروج لــلــكــراهــيــة 
واإلرهـــاب والعنف 
ضــد اآلخـــر، وهــذا 
التطبيق أصدرته 
جــمــاعــة مرتبطة 
بتنظيم اإلخــــوان 
ــى وبـــإدارة  ــاب اإلره
يوسف القرضاوى 
ــوع مـــن  ــ ــنـ ــ ــمـ ــ ــمـ ــ الـ
دخـــــول األراضـــــى 

الفرنسية.
وقالت النائبة غوليه فى مؤتمر صحفى داخل 
مجلس الشيوخ الفرنسى، إن تطبيق »يــورو فتوى« 
معاد للسامية واليهود، ويروج للتشدد، ويدعو لعدم 

العمل مع قوات األمن لدولة يعتبرها كافرة.
وشددت على ضرورة أن تكون هناك آليات لحظر 
التطبيق، قائلة: »فرنسا تتخذ إجـــراءات لحظر 
الخطط المعادية لمصالح الجمهورية وإغــالق 

المساجد المروجة لخطاب الكراهية.
وأضافت »أى دولــة ديمقراطية ومسئولة يجب 
أن تكافح الكراهية التى يروج لها تنظيم اإلخوان«، 
مــشــيــرة إلـــى أن فــرنــســا تعمل لمكافحة الفكر 
المتطرف كخطاب تنظيم اإلخوان وخطاب اليمين 

المتطرف وغيرهما.
كل تلك األشياء معلومة، لكن غاب عن االعالم 
الــعــربــى الــتــركــيــز عليها وإبـــرازهـــا، وغـــاب عن 
الحكومات استثمار الحالة الدولية ضد تمويل 
قطر لإرهاب، واللجوء إلى المنظمات الدولية 
لفضحها، فكل األمور تؤكد أن االبتزاز األمريكى 
ــرضــوخ  ــد ال ــؤك ــطــر، وكـــل الــشــواهــد ت لــحــكــام ق
المستكين من حاكمها، وكل هذا ليس له تفسير 
سوى إبعاد األنظار عن إدانة تلك الدولة المارقة 
وعزلها عن المجتمع الدولى، نعم أمريكا تضمن 
لنفسها بقواعدها مكانا مؤثرا فى الهيمنة على 
العالم ومــصــادر الطاقة، لكن هــل فــات الجميع 
الربط بين اإلخــوان وقطر والقرضاوى واإلرهاب 
اإللــكــتــرونــى، وتسهيل تحويل الــمــلــيــارات لقادة 
ــارة تميم  التنظيمات اإلرهابية، على أى حــال زي
ألمريكا كشفت المستخبى، وعرت العائلة الحاكمة 
ــأمــوال الشعب المقهور  الــتــى تشترى هــوانــهــا ب

والمغلوب على أمره.

وإدارة البيت األبيض أن الحقيقة ال تموت وإن ظلت 
وقتا طويال بعيدة عن العيون، فقد كشف التقرير 
البحثى للكاتب األمريكى »شاشتيل« عــن سجل 
قطر الطويل فى دعمها العلنى والسرى لمنظمات 
إرهابية من بينها منظمة أدارها القرضاوى نفسه، 
كانت تتخذ من العمل الخيرى ستارا لها، داخل 
الواليات المتحدة األمريكية، وانتهى التقرير بالغ 
األهمية إلى أن الرابط بين آل ثان والقرضاوى، 
مثال واضــح على أن قطر تلعب لصالح الفريق 

اآلخر فى الحرب العالمية على اإلرهاب. 
 األمور باتت جلية وال تحتاج لمزايدات سياسية 
من األطــراف المعنية بالحرب على اإلرهــاب، لذا 
فإن الضرورة تحتم على استثمار تلك المعلومات 
وغيرها أما الجنائية الدولية، خاصة إذا علمنا أن 
قطر، تستغل أحــد مصارفها »قطر الوطنى« فى 
تسهيل عمليات تحويل األمــوال لإرهابيين، حيث 
احتلت قضية التسهيالت المصرفية التى توفرها 
قطر لإرهابيين المدرجين على قوائم اإلرهــاب 
مساحة هائلة مــن االهــتــمــام الــدولــى، فقد دأبــت 
الحكومة القطرية على استغالل بعض الثغرات فى 
نظام العقوبات، وتم تحويل مبالغ لتمويل العمليات 
اإلرهابية بأسماء إرهابيين مطلوبين لعدة دول، 
منهم أشــخــاص كــانــوا على صلة بالعقل المدبر 

ألحداث 11 سبتمبر.
ــامــات الــدامــغــة لقطر بتمويل  ــه فــى إطـــار االت
اإلرهــاب وبالتزامن مع الــزيــارة الكاشفة لحقيقة 
النظام الحاكم فــى قطر، خرجت ناتالى غولية 
عضو مجلس الشيوخ الفرنسى، لتفضح األساليب 
ــاب ودعمه  الــتــى ينتهجها الــنــظــام لــرعــايــة اإلرهــ
بالمال المطلوب لتنفيذ الــجــرائــم، حيث وجهت 
اتــهــامــات مــبــاشــرة لبنك قــطــر الــوطــنــى، طالبت 
خــالل ســرد االتــهــامــات، بــضــرورة إجـــراء تحقيق، 
يتعلق بالتسهيالت المصرفية التى توفرها قطر 
لإرهابيين المدرجين على قوائم االرهاب الدولى، 
كما أكدت ضرورة فرض عقوبات على الدول التى 

تأوى اإلرهابيين وتمولهم. 
أكدت النائبة الفرنسية على جملة من الحقائق، 
مفادها أن هناك الكثير من التقدم بشأن مكافحة 
تبييض األمــــوال وتــمــويــل اإلرهـــــاب، لــكــن على 
المجتمع الدولى أن يفرض عقوبات على ممولى 
اإلرهــاب عبر تجميد أمــوال وحظر أشخاص من 

برلمانية فرنسية تطالب بحذف تطبيق إلكترونى »يورو فتوى« يديره يوسف القرضاوى 
أثناء اللقاء بين الرئيس األمريكى وحاكم قطر، 
لم يدخر ترامب وقتا لالستهانة بضيفه، بل قام 
بتعريته على الهواء مباشرة، حيث تــوارت قواعد 
البروتوكول والدبلوماسية، وحل بدال منهما أساليب 
البلطجية على النواصى، الصعلوك يدفع اإلتــاوة 
وهو ذليل مستكين، يدفع بسفه من خزائن بلده، 
ويتمنى الــرضــا مــن ســيــده، المهم أن يظهر فى 
الصورة »علشان يتباهى بها ويغيظ قرايبه«، على 
طريقة »أنا قعدت مع الكبير«، ففى إطار التذكير 
بعدم تأخره يوما عن دفع المعلوم وتقديم القرابين 

ــده، تــبــاهــى  ــيـ ــسـ لـ
تميم بالحديث عن 
الشراكة والصداقة 
بين البلدين مشيرا 
إلــى أن أبــرز أوجه 
التعاون بينهما، هو 
تـــعـــاون الــشــركــات 
الــــقــــطــــريــــة مــع 
الــواليــات المتحدة 
ــة فــى  ــ ــي ــ ــك ــ ــري ــ األم
ــم كـــــأس  ــ ــي ــظــ ــ ــن ــ ت
الــــعــــالــــم 2022 
فــى قــطــر و2026 
ــا سيخلق  وهــــو مـ
ــارات فى  ــمـ ــثـ ــتـ اسـ
ــن بــنــحــو  ــديـ ــلـ ــبـ الـ
185 مليار دوالر، 
ــلـــق أكـــثـــر  ــيـــخـ وسـ
مــن نــصــف مليون 
وظــيــفــة أمريكية، 
أما بالنسبة لقطر 

فيكفى أن أمريكا هى المصدر األول لواردتنا، وتابع 
مثل بهلوان فى سيرك، ينبغى أن تكونوا جميعا 
سعداء، خاصة أنت سيادة الرئيس ترامب عندما 
تسمع أن هناك عجزا تجاريا بين بلدينا ونحن من 
يدعم هذا العجز ويدعم االقتصاد األمريكى، فنحن 
نتطلع الستمرار الشراكة والتحالف والصداقة 

بيننا.
المثير أن ترامب وجه إهانة البن حمد بل صفعة 
على وجــهــه، مفادها بالبلدى كـــده، »أنـــت نسيت 
نفسك ياد«، شراكة ايه وصداقة ايه، وتحالف ايه، 
أنت مين أنت علشان تشارك وتصادق وتتحالف، 
الكالم ده يبقى بين الكبار بــس، مش بين الكبار 

والصعاليك. أنت زكيبة فلوس بس«.
لكن كيف صفع ترامب السفيه، قال له فى نفس 
الوقت وعلى ذات المأدبة التى يجلس عليها تميم 
وحــاشــيــتــه،إن قطر ســاعــدت أمــريــكــا فــى توسعة 
قاعدة العديد العسكرية، باستثمارات تصل إلى 8 
مليارات دوالر جديدة، ونحمد الله أنها من أموالكم 

وليست أموالنا«.
إذا كـــان هـــذا عــلــى الــجــانــب الــنــفــعــى وتحقيق 
ــر عــلــى الــجــانــب  ــ ــيــرا، إال أن األم الــمــكــاســب مــث
السياسى، يوضح لنا ولكل المراقبين، أن االنبطاح 
مــن حاكم قطر، للحصول على الحماية بالمال، 
والحماية هنا ليست من الناحية العسكرية، إنما من 
المالحقات القانونية والغضب الدولى المتنامى، 
جــراء اتساع دوائــر اإلرهــاب الــذى يهدد المجتمع 

الدولى.
وألن السياسة فى الــدول الكبرى ال تــدار على 
ــمــقــاهــى، فــإن  ــســات ال طــريــقــة الــمــصــاطــب وجــل
الضغوط الــتــى تــمــارس على العبيد لكى يكونوا 

كاتب أمريكى: عائلة 
آل ثان تقف ضد 
العالم فى الحرب 

على اإلرهاب

ترامب يستهين بحاكم 
الدوحة ويفضح على 
المأل عملية توسيع 

وتطوير قاعدة العديد 
بـ8 مليارات دوالر 

بأموال قطرية

أصوات 
أمريكية 

طالبت ترامب 
بفتح ملف 

عالقة تميم 
وأسرته بمفتى 

اإلرهاب

تميم يتباهى 
بدون خجل 

أن بالده 
تدعم عجز 

الميزان 
التجارى 

األمريكى

ترامب يفضح 
 معتوه قطر
على الهواء

تقارير فرنسية تكشف 
الدور الغامض لبنك 
قطر الوطنى فى تمويل 
»السبيعى« اإلرهابى 
المتورط فى هجمات 
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