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بيزنس المتاجرة بالتدين 
من كهنة الفراعنة
 إلى الدعاة الجدد 

تفاصيل حفل 
المطربة العالمية 

جنيفر لوبيز فى 
العلمين الجديدة

فتح باب التسويات لجميع الموظفين والعمال والمؤذنين ومقيمى الشعائر بوزارة األوقاف

مفاجأة: زيادة عدد طالب كليات الطب يهدد 
مصر بالخروج من تصنيف الجودة العلمية

فى 21 أغسطسحتى 22 أغسطس أكاديمية الشرطة تواصل قبول دفعة جديدة من الضباط
المتخصصين الحاصلين على بعض المؤهالت الجامعية

انتهاء مهلة سداد أقساط الوحدات
 السكنية بدون غرامات

انفراد بالمستندات

»الضرائب« عاجزة عن تحصيل 57 مليار جنيه من »كبار الممولين«
متأخرات القضاء والنيابة بلغت 60 مليارًا و785 مليون جنيه

تفاصيل تدخل الرئاسة للصلح بين 
وزير القوى العاملة و»السويدى«

تقارير رقابية تكشف حصول عدد من نواب الشعب
وكبار المسئولين على أراض بـ»تراب الفلوس«

أزمة فى الكهرباء بسبب  
»التابلت«.. ورؤساء 
الشركات يرفضون 

استالم 25 ألف جهاز

أسرار العالقة بين 
رؤساء مصر وجماعة 

اإلخوان اإلرهابية

قائمة ثروات مليارديرات مصرباألسماء واألرقام

»ملف شامل«

غرفة شركات السياحة »نصبت« على الحكومة والحجاج وراسبى القرعة بالوقائع.. 

الزمالك يحصن نجومه 
ضد »رياالت الخليج« 

بعقود جديدة

البدرى وجالل 
يتصدران بورصة 

المنافسة على
 قيادة المنتخب

صفقات الصيف تهدد 
النجوم القدامى
 فى األهلى

حكومة مدبولى 
عاجزة عن 
تحصيل 
مستحقات قيمتها
 315 مليار جنيه

رصيد الديون المستحقة للحكومة زاد فى عام واحد 71 مليار جنيه

رئيس الوزراء  .. »زهقان وطهقان« من وزيرى التعليم  
والصحة بسبب تصريحاتهم المستفزة للرأى العام
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21 أغسطس..  انتهاء مهلة سداد أقساط الوحدات السكنية بدون غرامات
تنتهى المدة التى حددتها  هيئة المجتمعات 
العمرانية لمنح تيسيرات لسداد غرامات التأخير، 
ــة والمهنية، والمحال  للوحدات السكنية واإلداري
التجارية، وقطع األراضى السكنية الصغيرة، وكذا 
الفيالت والوحدات الشاطئية المقامة أو المباعة 

بمعرفة الهيئة، يوم 21 أغسطس الحالى.
مــن جانبه أعلن المهندس طــارق السباعى، 
نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة 
للشئون التجارية والعقارية، أن شــروط اإلعفاء 
من كامل غرامات التأخير، فى حالة سداد كامل 
الــمــتــأخــرات المالية المستحقة، واإلعــفــاء من 
غــرامــات التأخير بنسبة 70%، فــى حالة ســداد 
نسبة 75% من المتأخرات، واإلعفاء من غرامات 

أحدهم حصل على قطع أراض بمدينة الشيخ زايد قيمتها 12 مليار جنيه 

تقارير رقابية تكشف حصول عدد من نواب الشعب 
وكبار المسئولين على أراض بـ»تراب الفلوس«

14.2 مليون أسرة تسكن فى »شقق تمليك« 
و4.2 مليون أسرة لديها ديب فريزر

كشفت نتائج بحث الدخل واإلنفاق ومعدالت الفقر لعام 2017-
2018، فيما يتعلق بخصائص الظروف السكنية لألسرة، أن %93 
من األسر البالغ إجماليها طبقا آلخر تعداد سكانى 23.4 مليون 
ــرة، على مستوى الجمهورية يستفيدون مــن شبكات المياه  أسـ
العامة، وأن 58% من االسر بما يعادل 13مليونا و572 ألف أسرة 
تستفيد من شبكات الصرف الصحى، وأن نسبة األسر فى الحضر 
المستفيدة من شبكة المياه العامة بلغت 97.2% مقابل 89.8% فى 
الريف.، و91.6% من إجمالى أسر الحضر متصلون بشبكة الصرف 

الصحى، مقابل 31.2 % فى الريف.
وأظهرت النتائج أن 74.5% من سكان مصر يعيشون فى محل 
سكنى »شقة« و17.3% يعيشون فى منزل كامل الهيكل، و3.5% من 
األسر يعيشون فى غرفة أو أكثر فى وحدة سكنية، و2.3% يعيشون 
فى بيت ريفى، و1.6% يعيشون فى غرفة مستقلة، و0.8% فى أكثر 

من شقة و0.1% يسكنون فيالت.
وأشار البحث إلى أن 61.6% أى ما يعادل نحو 14.2 مليون أسرة 
لديهم مساكن تمليك »شقق ومنازل، وفيلل« و11.5% بما يعادل 
2 مليون و691 ألفا يسكنون إيجار قانون قديم، و6.6% بما يعادل 
مليونا و544 ألفا و400  أســرة يسكنون فى إيجار جديد و%9.4  
بما يعادل 2 مليون و99 ألفا و600 اسرة تسكن فى شقق تمليك، 
و10.4% يسكنون فى مساكن »هبة« و0.5% يسكنون فى وحدات 
سكنية ميزة عينية، موضحة أن 23.7% من أسر الحضر يقيمون 
فى مسكن ايجار قديم مقابل 1.2% من أسر الريف، و11.6% من 
أسر الحضر يقيمون فى مسكن إيجار قانون جديد مقابل %2.3 
من أسر الريف، و81.6% من أسر الريف لديهم مسكن ملك مقابل 
38% من أسر الحضر، بينما 18.7% من أسر الحضر لديهم مسكن 

تمليك مقابل 1.4% من أسر الريف.
وأضافت نتائج البحث أن 66.1% بما يعادل 15 مليونا و467 ألفا 
و400 أســرة من جميع المحافظات يتخلصون من القمامة بطرق 

آمنة، بتسليمها لجامعى القمامة او شركات النظافة او ضعها 
فى صناديق القمامة المخصصة، بينما 34% من األسر بما 

يعادل 7 ماليين و956 ألفا يلقون بالقمامة فى الشوارع.
وأكدت نتائج البحث، فيما يخص حيازة األجهزة المنزلية، 
أن 96.5% بما يعادل 22 مليون و581 ألف أسرة يتملكون 
ثالجة، و18% من األســر بما يعادل 4 ماليين و200 ألف 
أسرة لديها ديب فريزر و95.7% لديهم تليفزيون، و%49.1 

لديهم غسالة مالبس كهربائية عادية، و28.6% بما يعادل 
ــرة لــديــهــا غــســاالت مالبس  6 مــاليــيــن و692 ألــفــا 400 أسـ

أوتوماتيك، و12.2% يمتلكون اجــهــزة تكييف، الفتة إلــى أن 
97.9% من األسر فى الحضر يمتلكون ثالجة مقابل 95.4% فى 
الريف، و97.1% من أسر الحضر يمتلكون تليفزيون ملون مقابل 
94.6% فى الريف، و48.2% من أسر الحضر يمتلكون غسالة 

مالبس أوتوماتيك مقابل 11.9% فى الريف.
وأضافت النتائج أن 9.8 % من األسر المصرية يمتلكون 
»موتوسيكل- فيسبا« و7.6% بما يعادل مليونا و 778 ألفا 
و400 أســرة تمتلك سيارة ركــوب خاصة »مالكى« و%6.1 
من األسر يمتلكون دراجة عادية، وو76.1% يمتلكون هاتف 
محمول عادى، و49.1% تليفون محمول سمارت، و%28.1 
لديهم وصــالت إنترنت وإنترنت وراوتـــر و18%مـــن األسر 
المصرية البالغ اجماليها طبقا آلخر تعداد سكانى 23.4 
مليون أســرة، و2.5% لديهم بوتاجاز، و5.9% بما يعادل 
مليونا و380 ألفا و600 أسرة لديها ميكروييف أو شواية، 
و57.3% لديهم سخان كهربائى أو غــاز و19.3% لديهم 
مكنسة كهربائية و94.2% لديهم مروحة هــواء و شفاط 
هوائى، و1.2% لديهم تليفزيون أبيض وأســود و%94.9 
بما يعادل 22 مليونا و206 آالف و600 أســرة  لديهم 
وصــالت دش، و23.3% لديهم كمبيوتر محمول »الب 
تــوب« و4.2% لديهم آيباد أو تابلت، و13.2% لديهم 
فلتر مياه شرب، و91.7% لديهم خالط، و2.2% لديهم 

ماكينة خياطة.

وزارة األوقاف تواصل فتح باب التسويات لجميع الموظفين والعمال والمؤذنين ومقيمى الشعائر
تـــواصـــل وزارة األوقــــــاف، فــتــح بــاب 
الــتــســويــات لجميع الموظفين والعمال 
والمؤذنين ومقيمى الشعائر الحاصلين 
على مؤهالت أعلى أثناء الخدمة حتى 8 

أغسطس الحالى، بالشروط التالية..
ــل الــمــؤهــل الــدراســى  1- تــقــديــم أصـ

ــى الــحــاصــل عليه الــمــوظــف أثــنــاء  األعــل
الخدمة.

2- طلب مقدم لجهة العمل مستوفى 
البيانات لتوضيح الهدف منه.

3- صورة لبطاقة الرقم القومى سارية 
العمل.

4- بيان حالة وظيفية موضحا به أنه 
مازال قائما بالعمل.

5- صورة من محضر لجنة شئون 
العاملين بالتعيين.

6- إفــادة من المديرية بأن 
المتقدم على درجة مالية بها.

التنظيم واإلدارة يبدأ التدريب 
الصيفى لطالب الجامعات

مع اقتراب انتخابات مجلس النواب لعام 
2020، وتــزايــد رائــحــة بعض نـــواب الشعب 
الذين حصلوا على قطع أراض وشقق فاخرة 
وإسكان اجتماعى لتحقيق منافع شخصية 
لهم وليس لتقديم خدمات عامة للمواطنين، 
بعد أن كشفت تقارير لهيئة الرقابة اإلدارية 
عن تحقيق العشرات من النواب لمكاسب 
»ضــخــمــة« بعد دخــولــهــم الــبــرلــمــان، بسبب 
التوسط وشراء وبيع وتوصيل المرافق ألراضى 

تابعة للدولة وكذلك تحسين وضع بعض األراضى 
الخاصة بتوصيل المرافق لها بتسهيالت كبيرة.

ــواب  ــن ــتــقــاريــر تــنــاقــل بــعــض ال ــد أثــبــتــت ال وقـ
معلومات تفيد بحصول قــيــادى بــإحــدى لجان 
البرلمان على قطعة أرض فى نطاق مدينة الشيخ 
زايد بمحافظة الجيزة، تبلغ قيمتها التقريبية 12 
مليار جنيه، بينما حصل العديد من النواب على 
قطع أراض بمدينة 6 أكتوبر بمئات الماليين من 
الجنيهات كذلك فى عدد من محافظات الصعيد 

ومرسى مطروح واإلسكندرية والبحيرة، بخالف 
قيام نــواب بالتوسط لتوصيل مرافق مثل المياه 
والــطــرق وهــى خدمات تحت اختصاص وزارتــى 
اإلسكان والمرافق العامة والرى، ألراضى سكنية 
وزراعــيــة وصحراوية رغــم وجــود مخالفات على 
هذه األراضى بما ُيعد تعدًيا قانونًيا جعل الجهات 
الرقابية تتقصى الحقيقة حوله للتأكد من صحة 
اإلدعـــاءات واألوراق التى حصلت عليها لفتحها 

فى الوقت المناسب.

أعلن الجهاز المركزى للتنظيم 
واإلدارة برئاسة الدكتور صالح 
الشيخ عن بدء التدريب الصيفى 
لــطــالب الــجــامــعــات الحكومية 
والــخــاصــة والــجــامــعــات الدولية 
داخــل الجهاز فــى 17 أغسطس 
الحالى ولمدة شهر، ومن المقرر 
أن يطلق الجهاز تطبيق إلكترونى 
خالل األسبوع الجارى يتلقى من 
خالله طلبات الطالب الراغبين 
ــول عـــلـــى الـــفـــرص  ــصـ ــحـ ــى الـ ــ ف

التدريبية.
ــر الــجــهــاز أنـــه يــوفــر 100  وذكـ
فرصة تدريبية للطالب بكليات 
ــوم السياسية  ــل ــع ــصــاد وال االقــت
واإلعالم والحاسبات والمعلومات 
ــحــقــوق والــتــجــارة والــخــدمــة  وال
االجتماعية والكليات النظرية، 
لــلــتــدريــب عــلــى أعــمــال الــجــهــاز، 
وسيتم منح الطالب عقب نهاية 
ــادة مـــن الــجــهــاز  ــهـ الـــتـــدريـــب شـ

الــمــركــزى للتنظيم واإلدارة 
باجتياز التدريب.

ويــنــبــغــى عــلــى الــطــالــب 
ــالل  ــب خــ ــ ــل ــطــ ــ مـــــــلء ال
تقديمه ويشمل البيانات 
ــة األســاســيــة  ــفــي ــعــري ــت ال

وتحميل صـــورة شخصية 
وصورة بطاقة الرقم القومى 

ــة، وســيــتــم  ــيـ ــذاتـ والـــســـيـــرة الـ
القبول بأسبقية الحجز.

ــب يــأتــى  ــدري ــت ــذكــر أن ال ي
فــــى إطـــــــار تــفــعــيــل قــــرار 
وزيـــرة التخطيط والمتابعة 
واإلصـــــــالح اإلدارى رقــم 
97 لعام 2017 بشأن نظام 
تدريب الشباب فى الجهاز 
اإلدارى لــلــدولــة لتدريبهم 
ــط الــعــمــلــيــة التعليمية  ــ ورب

بالحياة العملية.
ــد قــام  ــان الــجــهــاز قـ ــ وكـ
بتخريج أول دفعة تدريب 
ــالب  لـــلـــشـــبـــاب مـــــن طــ
الجامعات المصرية العام 

الماضى.

 إسالم خالد

 نسرين إمام

 كريم سعيد

التأخير بنسبة 45%، فى حالة سداد نسبة %50 
من المتأخرات، واإلعــفــاء من غرامات التأخير 
بنسبة 20%، فــى حــالــة ســـداد نسبة 25% من 
المتأخرات، موضحاً أن هذه التيسيرات تسرى 

فقط فــى حالة ســريــان التخصيص، وفــى حالة 
اإللــغــاء لعدم ســداد المستحقات المالية فقط، 
ــت فــى حــوزة العميل، ويتم ســداد جميع  ومــا زال
المتأخرات محملة باألعباء حتى تاريخ السداد، 

وذلك استجابة من الهيئة للطلبات الُمقدمة من 
المواطنين الُمخصص لهم.

وقــال المهندس طــارق السباعى: تسرى تلك 
التيسيرات لمن صدر لهم قرارات باإللغاء وتعذر 
السحب فعلياً ألن المبنى تمت إقامته بالكامل 
ويتعذر سحبه ألنــه مأهول بالسكان، وبالنسبة 
للوحدات السكنية يكون المقيم بها هو المخصص 
ــود تخصيص لــوحــدة  ــدم وجــ ــع عـ ــه الـــوحـــدة م ل
أخرى له بذات المدينة، مشيراً إلى أنه بالنسبة 
للوحدات السكنية واإلداريـــة والمهنية والمحال 
ــى السكنية الصغيرة والفيالت  وقــطــع األراضــ
المباعة بمعرفة الهيئة والملغى تخصيصها 
ــصــادر لها  لــعــدم ســـداد المستحقات فــقــط، وال
قرار من لجنة بحث التظلمات بمنح مهلة لسداد 
المستحقات المالية محملة باألعباء من تاريخ 
االستحقاق حتى تــاريــخ الــســداد، يتم إعفاؤها 

من سداد غرامات التأخير شريطة سداد جميع 
المستحقات دفعة واحدة.

وأوضــح نائب رئيس الهيئة للشئون التجارية 
والعقارية، أنه يتم تطبيق التيسيرات بالشروط 
التالية: أن تكون أعمال البناء بموجب ترخيص 
صادر من جهاز المدينة سارية وقت التنفيذ، مع 
التنازل عن جميع الدعاوى المرفوعة على الهيئة 
أو جهاز المدينة، وقيام جهاز المدينة بالتحقق 
من توافر الشروط الواردة بالقرار وفقاً لما ورد 
بكل حالة، مؤكداً أنه ال تسرى هذه التيسيرات 
على المبالغ الــســابــق ســدادهــا قبل اإلعـــالن، 
ويستثنى من ذلك الحاالت المستحق عليها قيمة 
الــغــرامــات فقط وقــامــت بــســداد إجمالى قيمة 
أصــل األقساط المستحقة، كما ال تسرى هذه 
التيسيرات على األراضــى أو الوحدات التى تم 

سحبها وإعادة تخصيصها للغير.

للمشاركة فى المواجهة المرتقبة بين ليفربول 
وتشيلسى فى بطولة السوبر األوروبى

محمد صالح فى تركيا

إعالن األسماء النهائية 
لتعويضات النوبة 20 أغسطس

انتهاء تقديم القوائم المالية 
لشركات البورصة 25 أغسطس

أعلن المستشار عمر مروان، رئيس اللجنة الوطنية لصرف التعويضات 
للمتضررين من أهالى النوبة، انتهاء فترة قبول الرغبات فى 31 يوليو 
الماضى، على أن يتم النظر فى التظلمات والبت فيها وإعالن األسماء 

النهائية يوم 20 أغسطس الحالى.
وأعلن مروان أنه تمت االستجابة لرغبة بعض أهالى النوبة فى مد 
فترة تقديم رغبات الحصول على التعويضات المقررة لهم الستكمال 
األوراق المطلوبة، وحرصا من اللجنة الوطنية »لصرف التعويضات 
للمتضررين من أهالى النوبة« على مساعدتهم فى تقديم رغباتهم، 

والحصول على مستحقاتهم.
وبخصوص تقديم إعالم الوراثة، أعلن الوزير، أنه يتم االكتفاء – 
مؤقتاً – عند تقديم األوراق بإقرار من صاحب الشأن فقط يتعهد 
فيه بتقديم أصــل إعــالم الــوراثــة قبل إعــالن األســمــاء النهائية 

للمستحقين فى 20 أغسطس الحالى.

أصــدر الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة 
للرقابة المالية، قــراراً رقم 94 لسنة 2019، بشأن مد 
مدة تقديم القوائم المالية للشركات المقيد أوراقها 
المالية بــالــبــورصــة المصرية والــشــركــات والجهات 

الخاضعة لرقابة الهيئة.
 وتنص الــمــادة األولــى على مــدة تقديم القوائم 
الــمــالــيــة لــلــشــركــات المقيد أوراقـــهـــا المالية 
بالبورصة المصرية والشركات والجهات 
الخاضعة لرقابة الهيئة عــن الفترة 
المالية المنتهية فــى 30 يونيو لعام 

2019 إلى 25 أغسطس الحالى.

مليون و800 ألف أسرة 
لديها سيارة مالكى 

مليون و400 ألف 
لديهم ميكرويف 

22.6 مليون 
يستخدمون 
وصالت الدش

ــا، والــذى يلعب له النجم  يواجه فريق ليفربول الفائز بــدورى أبطال أوروب
المصرى العالمى محمد صالح، فريق تشيلسى بطل الدورى األوروبى، فى 
مباراة مهمة تجمع الفريقين فى بطولة السوبر األوروبــى، والمقرر لها 
يوم االثنين القادم، على ملعب »فــوادافــون أرينا« بمدينة بشكتاش 
التركى.. وجدير بالذكر أن فريق ليفربول حصد بطولة دورى أبطال 
أوروبا على حساب فريق توتنهام بهدفين نظيفين، فى المباراة التى 
جمعت بينهما مساء أمس السبت، على ملعب ميتروبوليتانو، معقل 

أتلتيكو مدريد اإلسبانى، فى المباراة النهائية للبطولة.
ــدورى األوروبــى على  كما نجح تشيلسى فى الحصول على لقب ال
حساب األرسنال، بنتيجة 4 أهــداف مقابل هــدف، فى اللقاء الذى 
جمع بينهما األربعاء الماضى، على الملعب »األوليمبى« فى باكو 

عاصمة أذربيجان.

شوقى

الشيخ

صالح
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مصلحة الجمارك تفشل 
فى تحصيل متأخرات 

 قيمتها 17 مليارًا
و113 مليون جنيه محمد طرابيه يكتب:

كثيرا ما يؤكد الرئيس عبدالفتاح السيسى فى أحاديثه وحواراته على ضرورة الحفاظ على المال 
العام الستغالله فى المشروعات القومية وتقديم المزيد من الخدمات للمواطنين، خاصة أن ظروفنا 

االقتصادية صعبة للغاية والدليل ما قاله الرئيس أكثر من مرة: »احنا فقرا أوى« و »لو أقدر اتباع 
كنت اتبعت« وكلمات أخرى مثل »ما معاييش« و»مفيش«.

ولكن من يصدق أن هناك مستحقات للحكومة المصرية تقدر بمئات المليارات من الجنيهات، ومع 
ذلك فإن الحكومة ما تزال عاجزة عن تحصيل هذه المتأخرات رغم أنها تواصل سياسة االقتراض 

من الخارج لدرجة أن الدين الخارجى وحده وصل حاليا ألكثر من 106 مليار دوالر بعد أن كان 43 
مليار دوالر فقط فى 2014، كما أن الحكومة تواصل فرض اإلتاوات ورفعت أسعار كافة الخدمات 

المقدمة للمواطنين لدرجة حولت حياتهم إلى جحيم ال يطاق.

تساؤالت نتمنى اإلجابة عنها:
متى يتم تحصيل كل هذه المليارات لصالح الموازنة العامة للدولة؟!!

لماذا ال يصدر قرار رسمى بتشكيل لجنة خاصة لتحصيل هذه المستحقات؟!!
إذا كان األمر يتطلب إدخال تعديالت تشريعية على بعض القوانين فلماذا ال يتم إقرارها فى الدورة الجديدة لمجلس النواب؟!!

مستحقات الهيئات العامة الخدمية وصلت إلى 12 مليارًا و572 مليون جنيه 
متأخرات وحدات اإلدارة المحلية تبلغ 5 مليارات و452 مليون جنيه 

بالمستندات: حكومة مصطفى 
مدبولى عاجزة عن تحصيل 
مستحقات قيمتها 315 مليار جنيه

ولذلك نستعرض فى السطور القادمة التفاصيل الكاملة 
لهذه القضية الخطيرة مــن واقــع المستندات الرسمية 
- لدينا صــورة منها - لنكشف األرقـــام الحقيقية لهذه 

المتأخرات وأسباب عدم تحصيلها حتى اآلن.
كشفت تقارير رسمية ورقــابــيــة حــول )مــوقــف أرصــدة 
الديون المستحقة للحكومة »المتأخرات«( عن الكثير من 
المفاجآت واألرقام التى تكشف عن إهدار مئات المليارات 

مــن الجنيهات نتيجة فشل أو 
عجز الحكومة عــن تحصيلها 

من الجهات المختلفة.
ــبــدايــة نشير إلـــى أن  فــى ال
ــى تــتــزايــد  ــت ــظــاهــرة ال هـــذه ال
عــامــاً بعد عــام وهــو مــا يمثل 
عبئاً ثقيالً على حساب ختامى 
الموازنة العامة للدولة سنوياً 
ويحد مــن قــدرة الحكومة من 
ــمــشــروعــات  ــى ال اإلنـــفـــاق عــل
العامة ويسهم بدرجة كبيرة فى 
نقص اإليــرادات العامة للدولة 
وقــدرتــهــا على مجابهة تزايد 
الــمــصــروفــات ســنــويــاً وهـــو ما 
يسهم بــدوره فى زيــادة كال من 
العجز النقدى والعجز الكلى 
وما يترتب على ذلك من زيادة 
الفجوة ما بين االستخدامات 

والموارد.
الــغــريــب أن هـــذه الــظــاهــرة 
ــزال تحدث رغــم أن لجنة  ما ت
ــة بمجلس  ــوازنـ ــمـ الــخــطــة والـ
الــنــواب قــدمــت عــدة توصيات 
ومطالبات للحكومة على مدار 
الــســنــوات الــمــاضــيــة، بتشكيل 
ــة تــضــم فـــى عــضــويــتــهــا  ــجــن ل
متخصصين من وزارة المالية 
والجهاز المركزى للمحاسبات 
ــن الـــجـــهـــات  ــ ــ وعــــنــــاصــــر م
المستحقة لــهــذه المتأخرات 
تتولى فحص أرصـــدة الديون 
المستحقة للحكومة وتحديد 
األرصــــدة الممكن تحصيلها 
والغير ممكن تحصيلها وغيرها 

من االختصاصات.
وكشفت التقارير الرسمية 
أن رصيد الــديــون المستحقة 
للحكومة فى 30 يونيو 2018 
بلغت 315 مليار و707 مليون 
جنيه مقابل نحو 244 مليار 
و482 مليون جنيه فى 30 يونيو 

2017 بزيادة قدرها 71 مليار و255 مليون جنيه بنسبة 
.%29

وقــد تركز معظم الــديــون المستحقة للحكومة فى 30 
يونيو 2018 فى المتأخرات المستحقة لوحدات الجهاز 
اإلدارى للدولة والتى بلغت نحو 297 مليار و682 مليون 
جنيه تمثل نسبة 94%، يليها الــمــتــأخــرات المستحقة 
للهيئات العامة الخدمية والتى بلغت نحو 12 مليار و572 
مليون جنيه تمثل نحو 4% من إجمالى المتأخرات، يليها 
المتأخرات المستحقة لوحدات اإلدارة المحلية والتى بلغت 
نحو  5 مليار و452 مليون جنيه تمثل نسبة 1% من إجمالى 

المتأخرات.
وفيما يتعلق بالمتأخرات المستحقة لـــوزارة المالية 
فمن أهمها صندوق إعادة الهيكلة التى تبلغ مديونياتها 5 
مليارات و203 مليون جنيه، والهيئة القومية لسكك حديد 
مصر بقيمة مليار و436 مليون جنيه، والشركة القابضة 
للكهرباء برصيد مليار و259 مليون جنيه، وجهاز تصفية 
الحراسات بمليار و347 مليون جنيه، والمجلس األعلى 

لــآثــار ب 257 مليون 
جــنــيــه، وبــعــض الــشــركــات 
ــشــركــة الــقــابــضــة  ــل الــتــابــعــة ل
للقطن والغزل والنسيج، وجهاز تنمية 
المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر بـــ152 مليون 

جنيه، وشركة الريان لتوظيف األموال ب 200 مليون جنيه.
نــأتــى إلـــى مصلحة الــضــرائــب الــمــصــريــة »الــضــرائــب 
الــعــامــة«، حيث نجد أن رصــيــد الــمــتــأخــرات المستحقة 
للمصلحة فى 30 يونيو 2018 بلغ 129 ملياراً و28 مليون 
جنيه بعد أن كان قد بلغ فى 30 يونيو 2017 نحو 110 مليار 
و888 مليون جنيه ونحو 99 مليار و839 مليون جنيه فى 30 

يونيو 2016.
وهنا نشير إلى أن رصيد متأخرات مصلحة الضرائب 
العامة مثلت نحو 43% من رصيد متأخرات الجهاز اإلدارى 

والبالغ نحو 297 مليار و682 مليون جنيه.
وقد توزعت المتأخرات المستحقة على مستوى الضريبة 

على النحو التالى: 
ــوال  ــ ايـــــــرادات رؤوس األمـ
المنقولة )257 مليون جنيه(، 
ــوال )36  ــ ــات األمـ ــاح شــرك ــ أرب
مــلــيــار و510 مــلــيــون جــنــيــه(، 
ــشــاط الــتــجــارى  ــن ايــــــرادات ال
والصناعى )40 مليار و794 
مليون جنيه(، ايـــرادات المهن 
غــيــر الــتــجــاريــة )مــلــيــار و570 
مليون جنيه(، الضريبة العامة 
ــى الــــدخــــل )900 ألـــف  ــلـ عـ
جنيه(،المرتبات وما فى حكمها 
)7 مليار و242 مليون جنيه(، 
الدمغة )6 مليار و611 مليون 
جنيه(، غرامات التأخير )31 
مــلــيــار و748 مــلــيــون جــنــيــه(، 
متأخرات آخرى )4 مليار و294 

مليون جنيه(. 
وفى هذا السياق نشير إلى 
أن التقارير الرسمية كشفت 
وجـــود مبلغ 10 مــلــيــار و829 
مليون جنيه زيـــادة فــى رصيد 
متأخرات كبار الممولين حيث بلغ هــذا الرصيد فى 30 
يونيو 2018 نحو 46 مليار و747 مليون جنيه بعد أن كان 57 

مليار و547 مليون جنيه فى 30 يونيو 2017.
كما تبين وجود زيادة فى رصيد متأخرات القطاع العام 
والهيئات بنحو 7 مليار و995 مليون جنيه، عالوة على عدم 
قيام المؤسسات الصحفية وشركات قطاع األعمال العام 
بسداد الضريبة المستحقة مما يــؤدى إلى حساب مقابل 

تأخير سنوى. 
أما مصلحة الضرائب المصرية )القيمة المضافة( فقد 
بلغ رصيد المتأخرات المستحقة للمصلحة نحو 25 مليار 

و154 مليون جنيه بعد أن كان قد بلغ فى 30 يونيو 2017 
نحو 19 مليار و553 مليون جنيه.

وفــى تبريرها للعجز عــن تحصيل هــذه المستحقات، 
كشفت مصادرنا المطلعة أن من بين األسباب تعثر شركات 
قــطــاع األعــمــال الــعــام فــى ســـداد مستحقات المصلحة، 
وصــعــوبــة تحصيل مديونية ضريبة االســتــهــالك بسبب 
ترك المدينين للبالد وتغير عناوين آخرين، وتقديم بعض 
المسجلين إقرارات غير صحيحة، وارتداد كثير من شيكات 
المسجلين تأثراً بحالة الكساد االقتصادى، وتراكم الفوائد 

والتعويضات التى زادت نتيجة تراكم المديونية األصلية.
من ناحية آخــرى، وفى إطــار الحديث عن المتأخرات 
المستحقة لوزارة المالية، نشير إلى أن رصيد متأخرات 
مصلحة الضرائب العقارية بلغ فى 2018 نحو 3 مليارات 
و676 مليون جنيه بعد أن كان قد وصل فى 2017 إلى 
مليار و257 مليون جنيه ونحو 690 مليون جنيه فى 30 

يونيو 2016.
أما فى مصلحة الجمارك فقد بلغ رصيد المتأخرات 

المستحقة لها فى 30 يونيو 
2018 نــحــو17 مــلــيــارا و113 
مليون جنيه بعد أن كــان قد 
بلغ فى 2017 نحو 15 مليارا 
و225 مليون جنيه، مقابل 14 
مليارا 723 مليون جنيه فى 

.2016
ــاق بـــررت  ــســي وفـــى هـــذا ال
قـــيـــادات مصلحة الــجــمــارك 
ــى تــحــصــيــل تــلــك  ــ الـــعـــجـــز ف
ــرات بـــوجـــود عــدة  ــأخـ ــتـ ــمـ الـ
ــاب منها زيــــادة الــديــون  أســب
المستحقة على ذمة القضايا 
ســـواء قــضــايــا مــتــنــازع عليها 
ــم الـــبـــت فــيــهــا،  ــا تـ أو قــضــاي
وعدم وجود عناوين صحيحة 
ألصحاب الشأن، وعدم وجود 
أمـــالك يمكن الحجز عليها 
لبعض المدينين فــضــالً عن 
عــدم تعاون بعض البنوك مع 
مــكــاتــبــات المصلحة، عــالوة 

على تعذر تحصيل بعض البنود التى مضى عليها أكثر من 
خمسة عشر عاماً.

على الجانب اآلخر، كشفت التقارير الرسمية والرقابية 
أن رصيد المتأخرات المستحقة للقضاء والنيابة بلغ نحو 
60 مليارا و785 مليون جنيه فى 30 يونيو 2018 بعد أن 
كان قد بلغ فى 2017 نحو 45 مليارا و373 مليون جنيه 
و37 مليارا و938 مليون جنيه فى 2016، و29 مليارا 

و489 مليون جنيه فى 2015.
وهنا نشير إلــى أنــه تم تبرير العجز فى تحصيل هذه 
المستحقات بعدة أســبــاب منها التعديالت التى جــاءت 

بالقانون رقــم 7 لسنة 1995 بتعديل بعض أحكام قانون 
الرسوم القضائية والتى أعطت الحق لمن صدر لصالحه 
الحكم بتنفيذه بموجب صورة تنفيذية تسلم له دون إلزامه 
مسبقاً بسداد الرسوم الجمركية، عالوة على صدور العديد 
من األحكام فى القضايا ضد أشخاص أجانب ال يوجد لهم 

محل إقامة ثابت أو معروف فى مصر. 
وفى هذا الصدد نشير إلى أن لجنة الخطة والموازنة 
بمجلس الـــنـــواب بــرئــاســة د. 
حسين عيسى طلبت من وزارة 
المالية إعداد دراسة وافية عن 
طبيعة المتأخرات المستحقة 
ــيــابــة  ــن ــن الـــقـــضـــاء وال ــكــل مـ ل
ومسببات تزايدها عــامــاً بعد 

عام. 
وفيما يتعلق بمصلحة الشهر 
العقارى والتوثيق، فقد شهد 
رصيد المتأخرات المستحقة 
لها انخفاضاً ملحوظاً فى 30 
يــونــيــو 2018 حــيــث بــلــغ 176 
مليون جنيه بعد أن كان قد بلغ 
فى 30 يونيو 2017 نحو 720 
مليون جنيه و714 مليون جنيه 

فى 2016.
ــشــفــت مــخــاطــبــات  ــد ك ــ وقـ
خـــاصـــة أرســـلـــتـــهـــا قـــيـــادات 
ــارك للجنة  ــمـ ــجـ مــصــلــحــة الـ
الــخــطــة والـــمـــوازنـــة بمجلس 
ــاب عـــدم  ــ ــب ــن أســ الــــنــــواب عــ
تــحــصــيــل هـــذه المستحقات 
ومـــنـــهـــا، وجـــــود الـــعـــديـــد من 
ــة مــن  ــوعـ ــرفـ ــمـ الـــــدعـــــاوى الـ
الملتزمين ما زالــت محل نظر 
بــالــمــحــاكــم وأن الــمــلــتــزمــيــن 
ــام الــتــى  ــ ــك ــون األحــ ــف ــأن ــســت ي
ــر صــالــحــهــم،  تـــصـــدر فـــى غــي
ــراءات التى تتخذ  وطــول اإلجــ
فــى تحصيل الــمــطــالــبــة، كما 
أن المصلحة تــقــوم بتحصيل 
ــذه الـــــديـــــون عــــن طــريــق  ــ ــ ه
االستعانة بالجهات األخــرى 
»المحضرين« وبالتالى ال يوجد 
االهــتــمــام الــكــافــى فــى إعــالن 

الملتزمين.
ــرات  ــأخـ ــتـ ــد مـ ــ ــي أمــــــا رصــ
»الجهات األخــرى« فقد وصل 
ــى 7 مــلــيــارات و391 مليون  إل
جنيه فى 2018 بعد أن كان 5 
مليار و254 مليون جنيه فى 

2017 مقابل 4 مليارات و331 مليون جنيه فى 2016.  
ومن بين هذه الجهات األخــرى مصلحة الــرى التى بلغ 
رصيد المتأخرات المستحقة لها 896 مليون جنيه، وكذلك 
الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى برصيد 
نحو 736 مليون جنيه، وديوان عام وزارة الخارجية برصيد 
249 مليون جنيه، ووزارة اإلسكان والمرافق برصيد 501 
مليون جنيه،  وبعد أن استعرضنا كل هذه الحقائق واألرقام 
الرسمية المدعمة بالمستندات نطرح عدداً من التساؤالت 

منها:
متى يتم تحصيل كل هــذه المليارات لصالح الموازنة 
ــمــاذا ال يــصــدر قـــرار رســمــى بتشكيل  الــعــامــة لــلــدولــة؟ ول
لجنة خاصة لتحصيل هــذه المستحقات وبحث الموقف 
الحالى كل منها ووضع الحلول ألية عقبات أو مشاكل تمنع 
تحصيلها؟ وإذا كان األمر يتطلب إدخال تعديالت تشريعية 
على بعض القوانين المطبقة حاليا فلماذا ال يتم إعدادها 
وإقــرارهــا فى مجلس النواب مع بداية دورتــه الجديد فى 

أكتوبر القادم؟!!

المتأخرات المستحقة 
لوزارة المالية:

صندوق إعادة الهيكلة »5 مليارات 
و203 مليون جنيه«

الهيئة القومية لسكك حديد مصر 
»مليار و436 مليون جنيه«

الشركة القابضة للكهرباء 
»مليار و259 مليون جنيه«

جهاز تصفية الحراسات 
»مليار و347 مليون جنيه«

المجلس األعلى لألثار 
»257 مليون جنيه«

شركة الريان لتوظيف األموال 
»200 مليون جنيه«

جهاز تنمية المشروعات الصغيرة 
والمتناهية الصغر »152 مليون جنيه« 

رصيد 
الديون 

المستحقة 
للحكومة 

زادت فى عام 
واحد 71 

مليار جنيه

رصيد 
متأخرات كبار 

الممولين 
للضرائب 

وصل إلى 57 
مليارًا و747 

مليونًا

رصيد مستحقات 
مصلحة الضرائب 

 المصرية
)القيمة 

المضافة( بلغ 
25 مليارًا و154 

مليون جنيه

مفاجأة: القانون 
رقم 7 لسنة 1995 

بتعديل بعض 
أحكام قانون الرسوم 

القضائية أحد 
أسباب عدم تحصيل 
المتأخرات القضائية 

مصلحة الضرائب 
العامة عاجزة 

عن تحصيل 
متأخرات قيمتها 

129 مليارًا 
و28 مليون 

جنيه 

المتأخرات 
المستحقة 

لوحدات الجهاز 
اإلدارى للدولة 

297 مليارًا 
و682 مليون 

جنيه 

المالالوزيرمعيط

مدبولى
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العـدد 257

أرباح وديعة الـ»مليار و700 مليون جنيه« كشفت المستور

بالقانون.. غرفة شركات السياحة »نصبت« 
على الحكومة والحجاج وراسبى القرعة

مصادر بالتعليم العالى: زيادة عدد طالب كليات الطب 
يهدد مصر بالخروج من تصنيف الجودة العلمية

كارثة كبيرة أقدمت عليها كليات الطب بالجامعات المصرية، 
ــرا التعليم  ــارى، بسبب الــضــغــوط الــتــى مــارســهــا وزيـ بشكل اجــب
العالى والصحة على عمداء كليات الطب ورؤساء الجامعات لكى 
يرضخوا، لقرارهم بالنزول بالحد األدنــى للقبول بكليات الطب، 
للعام الدراسى القادم 2019-2020، وبذلك ارتفع معدل الحد 
األقصى لكل كلية طب بالجامعات المصرية 1000طالبا بدال من 
600 طالب سنويا بالمخالفة لقرارات،والالئحة المنصوص عليها 
فى »المجلس الدولى العتماد التعليم الطبى WFME« والذى 
حدد الحد األقصى المسموح لكل كلية طب بالحاق 600 طالبا 
على اقصى تقدير، ولذلك لتحقيق مثل الجودة العلمية والتقنية، 
والتدريب المتقن للطالب، اثناء دراستهم، وبما يحقق معايير 

الجودة الطبية العالمية لدى الطالب المصريين.
واكــد أحــد رؤســاء الجامعات فى تصريحات خاصة لـ»صوت 
الماليين« أن انصياع رؤســاء الجامعات لــقــرارات وزيــر التعليم 
العالى، وتوصياته وتوجيهاته واجباره على انتزاع الموافقة قسرا 
من المجلس األعلى للجامعات وتنسيق الثانوية العامة سيضع 
الجامعات المصرية فــى مــأزق كبير، وخروجها مــن التصنيف 
الدولى للجودة العلمية، ويصل االمر الى نزول وانخفاض تصنيف 
كليات الطب بالجامعات المصرية لدى، محذرا من تعرض كليات 
الطب ألى قرار سلبى من »المجلس الدولى العتماد التعليم الطبى 
ــذى يعد االعتماد األول بمنطقة الــشــرق االوســط  WFME« ال
وافريقيا والمنطقة العربية، وفــى يــده قــرار االعــتــراف العالمى 
بخريجى كليات الطب المعتمدة من الجامعات المصرية، مشير 
إلى أن وزيــرة الصحة كان لها دور كبير فى اقناع مجلس الــوزراء 
ووزير التعليم العالى بالنزول بالحد األدنى للقبول فى كليات الطب 
فى تنسيق الثانوية العامة لتعويض العجز الكبير والنقص الظاهر 
من االطباء، فى جميع المستشفيات الحكومية، والتى هى بأشد 
الحاجة الــى تطعيمها بخريجين جــدد، وكــان االقــتــراح بالنزول 
بالحد االدنــى للقبول بكليات الطب، وفتح الباب امام كل جامعة 
لقبول نحو 1200طــالــب بدال من 600 طالب فى العام الدراسى 

المقبل.
الخطورة تكمن فى حال تلقى مجلس االعتماد العالمى لكليات 
الطب شكاوى رسمية بهذا الشأن مما سيؤثر على تصنيف كليات 
الطب، وسمعتها دوليا، وسمعة االطباء المصريين، فضال عن تأثر 
ذلك سلبا على المنح والــدورات المقدمة من المجلس للجامعات 

المصرية وكليات الطب.

148 ألف مرشح للحج سددوا 10 آالف جنيه رسوم جدية حجز تم إيداعها فى البنوك ملدة شهر 

كشف مسئول بغرفة شــركــات السياحة، ان 
الغرفة بالتنسيق مع كبرى شركات السياحة، 
نجحت فــى تحصيل نحو مليار و700 مليون 
جنيه هذا العام، تحت بند رسوم جدية الحجز 
للحج السياحى، والــتــى تــم تحصيلها مــن 148 
ألــف مرشح تقدموا للدخول فــى قرعة الحج 
السياحى للعام الجارى، مشيرا إلى أن المبلغ 
تم تحصيله قبل موعده الرسمى والمعتاد عليه 
كــل عــام بشهرين، وقــد حـــددت الغرفة مــدة 3 
اسابيع كمهلة إليــداع الرسوم، وذلك لالستفادة 
من أرباح إيداع المبلغ بأحد البنوك المخصصة 
لذلك، فبدال من تحصيل أربــاح 15 يوما تسبق 
إجراء القرعة، تم فتح باب التحصيل قبل إجراء 
القرعة بشهرين، وعلى إثر ذلك ارتفعت حصيلة 
األربـــاح فــى خزينة الــغــرفــة، حيث بلغت قيمة 
الــرســوم طبقا لالئحة ضــوابــط الحج 20 ألف 
جنيه للمستوى السياحى )5 نجوم(، و15ألــف 
جنيه لمستوى )4 نــجــوم(، و10 آالف جنيه 
للمستويين )االقــتــصــادى، الــبــرى(، ولــن يسمح 
للشركة بــالــســداد بــأيــة طريقة أخـــرى بخالف 

السداد النقدى.
ــرص الــغــرفــة عــلــى التبكير  وأضــــاف أن حـ

واإلســـراع بفتح بــاب ســداد الــرســوم تــزامــن مع 
الــرســوم المقررة للعمرة التى تــم فتح أبوابها 
هذا العام بعد شهر رمضان، ما أدى الى حدوث 
أخطاء فى الحسابات وخلط فى المستحقات 
ــداع نظرا لتزامن  لمندوبى الشركات، عند اإلي
إيداع الرسوم المقررة لرحالت العمرة مع إيداع 

مبالغ جــديــة الحجز للحج، وهــو نفس األمــر 
تسبب كثيرا فى المواسم الماضية، دون أن يكون 
هناك دورا ملموسا ورقابيا لوزارة السياحة على 

هذه الخطوات والتصرفات.ش
ــه كان  واضـــاف الــمــصــدر المسئول أيــضــا أن
على الغرفة ان تخطر الحكومة ممثلة فى وزارة 

السياحة بتحصيل الرسوم قبل المواعيد التى 
حددتها اللجنة العليا للحج، ومــدة ايداعها فى 
البنوك، والحصول على موافقة رسمية بذلك، 
وهو مالم يحدث لرغبة الغرفة فى االستحواذ 
على كامل االربــاح من اجمالى المبلغ، والتى تم 
تقديرها هذا العام بنحو 25 مليون جينه، وكان 
ــاح لخزينة  ــ مــن المفترض ان يتم ســـداد االرب
الــدولــة، والحصول على نسبة 15% تدخل فى 
خزينة الغرفة واستخدامها فيما نصت عليه 
لــوائــح مجلس ادارة غرفة شــركــات السياحة.
ــراءت  مــوضــحــا ان الــغــرفــة تــعــمــدت تــأخــيــر إجـ
اســتــرداد الــرســوم لمن لــم يحالفهم الحظ فى 
القرعة هــذا الــعــام، لدرجة ان عــدا كبير منهم 
لم يسترد مستحقاته والرسوم التى تراوحت ما 
بين 10 الى 25 الف جنيه،لكل حاج حسب نوعية 

والدرجات الثالث لمستوى الحج السياحى.
ولفت المسئول إلى ان قرار الغرفة بزيادة مدة 
ــادة قيمة االربــاح  ــداع الــرســوم، كــان بهدف زي اي
إلجمالى المبلغ المودع،  مشيرا الى أن الغرفة 
تقوم بتوزيع االرباح على صيانة منشآت الغرفة، 
وصرف الحوافز للعاملين وبدالت السفر والمنح 

لالعضاء.
واوضح ان مرشح للحج خرج من القرعة ولم 
يحالفه الحظ، من حقه الحصول على رسوم 
جدية الحجز بعد 48 ساعة من اجــراء القرعة 

العلنية للحج السياحى، ومع اى تأخير او مماطلة 
فــى تحصيل الـــرســـوم يــحــق للمتضر الــلــجــوء 
للقضاء ورفــع دعــوى قضائية يحصل بموجبه 
ــداع المبلغ  بتعويض عن الفترة التى استمر اي

فى البنك.
 يذكر أن غرفة شركات السياحة اعلنت قبل 
بداية مسوم الحج هــذا العام عن ميكنة سداد 
مبالغ جدية الحجز للمتقدمين للحج ألول مرة، 
بالحج السياحى، وذلــك فى إطــار حرص غرفة 
شركات السياحة على التطوير لرعاية مصالح 
الــشــركــات بــاســتــخــدام الــوســائــل التكنولوجية 
الحديثة، واعلنت اللجنة وقتها أن هذا اإلجراء 
يأتى للتسهيل والتيسير على الشركات السياحية 

المنفذة لبرامج الحج وتوفيرا للوقت والجهد. 
وفور اإليداع يتم إلكترونيا رفع صورة قسيمة 
اإليــداع على موقع الغرفة دون حاجة إلى توجه 
مندوب الشركة للغرفة أو وزارة السياحة، وطبقا 
للنظام الجديد يتم ظهور اإليداع إلكترونيا أيضا 
بموقع وزارة السياحة وايضا موقع بوابة الحج 
المصرى بـــوزارة الداخلية، حيث تم تذليل كل 
العقبات امام شركات السياحة حيث تم السماح 
لكل شركة بتسجيل أسماء المتقدمين لها على 
بــوابــة الحج المصرى وفقا للمبلغ الــمــودع من 
الشركة وطبقا للمستوى الــذى حددته الشركة 

قبل التسجيل.

ازمة كبيرة لم تجد طريقها للحل منذ فبراير 
ــوان عـــام وزارة الكهرباء  ــ الــمــاضــى، اصــبــح دي
شاهدا عليها، واالزمة يقف وراءها أكثر من 45 
الــف قــارئ لــعــدادات الكهرباء من اجمالى 170 
الف عامل بشركات الكهرباء التسعة، والسبب 
الرئيسى تخوف قارئو الــعــدادات من استخدام 
التابلت الذى اعتبروه سيفا مسلطا فوق رقابهم، 
ولن يستطيعوا التهرب من المرور على العدادات 
فــى الــوحــدات السكنية والــمــنــشــآت الرتباطه 
بخاصة الـ»gbs « التى ستكشف كل من يتهربون 

من اداء وظيفته امام رؤسائهم فى العمل.
ــة تمثلت حتى االن فــى رفــض شركات  االزمـ
تــوزيــع الكهرباء اســتــالم اجــهــزة التابلت البالغ 
عــددهــا اكثر مــن 25 الــف جــهــاز، أنفقت عليها 
الشركة القابضة أكثر من 12مليونا و500 ألف 

جنيه قيمة وثمن هذه االجهزة.
المثير ان رؤســـاء شــركــات تــوزيــع الكهرباء 
التسعة أعلنوا أن موظفيهم يحتاجون اكثر من 
7 اشهر للتدريب على استخدام هذه األجهزة، 
وربطها بالشبكة الــعــامــة، وطلبوا مــن الشركة 
القابضة تمويل الـــدورات التدريبية التى سيتم 
عقدها للموظفين،  فــى الــوقــت الـــذى رفضت 
فيه الشركة القابضة صرف اى مبالغ للتدريب، 
والقت بمسئولية التدريب على شركات التوزيع، 
ــى رفــض استالم  ــاء الــشــركــات ال مما دعــا رؤسـ
اجهزة التابلت قبل عقد دورات تدريبية للعاملين 
خوفا من تلف هذه االجهزة اذا ما تم تخزينها او 

فسادها اثناء التدريب.
وكشف مصدر مسئول باحدى هذه الشركات 
ــاء الشركات  ان السبب الرئيسى لرفض رؤسـ
استالم التابلت وبدء العمل به كما كان مقررا فى 
مارس الماضى، هو محاولة ضغط من مسئولى 
شركات التوزيع على رئيس الشركة القابضة، 
بصرف الدعم المستحق والمتأخر لهم، والذى 
تسبب فى عدم صرف حوافز ومكافآت العاملين 
بشركات التوزيع، وكان وراء محاوالت االضراب 
وتعطيل العمل خالل الفترة الماضية، ومن بين 
هــؤالء العمال قارئو الــعــدادات الــذى سيكونون 
مجبرين عــلــى الــعــمــل والـــمـــرور عــلــى الــمــنــازل 
والمنشآت حيث إن كــل قـــارئ للعداد مطالب 
ــال صـــورة الــقــراءة  ــقــراءة 4 االف عـــداد وارســ ب
اليـــف عــبــر شبكة االنــتــرنــت المغلقة للشركة 
القابضة، وهو مالم يعتاد عليه موظفو الكهرباء 
المتخصصين فى قرءات العدادات، الذين كانوا 

يسجلون القراءات بشكل عشوائى ووهمى، دون 
المرور على الوحدات السكنية والمنشآت.

واضــاف المصدر ان عدم حصول الموظفين 
على مستحقاتهم المالية، والحوافز والمنح التى 
كــانــوا يصرفونها فــى الــســابــق ، وتــاخــر صرف 
الــعــالوات الخاصة والتشجيعية، والــغــاء نظام 
البنط، وهــو نظام كــان معموال بــه فــى شركات 
التوزيع، حيث تضاف درجــات اجــادة للموظف، 
بموجبها يحصل على مكافأة او حافز شهرى قد 
يصل لبعض الموظفين الى 3امثال اساسى راتبه 
الشهرى، كل هذه االسباب كانت دافعا لموظفى 

الكهرباء للهروب من ادائهم الوظيفى المطلوب.
ــارت الــمــصــادر أن كــال الطرفين ســواء  واشــ
رئيس الشركة القابضة للكهرباء ورؤساء شركات 

التوزيع. 
عندما تعقدت االمـــور ووصــلــت الــى طريق 
مسدود بينهما، وتخزين وتشوين اجهزة التابلت 
فى المخزن الرئيسى للشركة القابضة بمدينة 
نصر، وهــو ما سيؤدى الــى تلفها، واهـــدار اكثر 
من 12مليونا و500الــف جنيه، احتكما الطرفان 
الى الدكتور محمد شاكر وزيــر الكهرباء، الذى 
وقع فى مسالة صعبة ومأزق كبير ايضا، للديون 
المستحقة لــدى شــركــات تــوزيــع الكهرباء لدى 
الــجــهــات االخــــرى، وعـــدم تمكنه مــن الضغط 
على الجهات المدينة، مما تسبب فــى تاخير 
تحصيل هذه المسحقات واثر بالسلب على اداء 
موظفى هــذه الشركات، والتى لجات الــى حيل 
كثيرة لتدبير بعض حوافز ومكافآت الموظفين، 
منها تحصيل الــغــرامــات بطريقة جــدولــة قيمة 
االستهالك المتاخر فى سداده ، والتشديد على 
الموظفين بتحصيل هذه المتأخرات والغرامات 

عليها.
واكـــدت المصادر أن الــوزيــر فشل فــى انهاء 
الــنــزاع بين رئيس الشركة القابضة من ناحية 
وبين رؤســاء شركات التوزيع من ناحية اخــرى، 
واصــبــح الــمــواطــن هــو الضحية، الن الــقــراءات 
ــعــدادت الــكــهــربــاء تكلف  الوهمية والــخــاطــئــة ل
الــمــواطــنــيــن الســيــمــا الــبــســطــاء مــنــهــم ماليين 
الجنيهات على مستوى الجمهورية، ومــازالــت 
المشكلة قائمة حتى مثول الصحيفة للطبع، 
ــوان عــام وزير  ولــم تجد طريقها للحل داخــل دي

الكهرباء.
 وكانت الشركة القابضة للكهرباء قد اعلنت 
ــمــاضــى أنـــه ســيــتــم اســتــخــدام  ــر ال ــراي مــنــذ فــب
»الــتــابــلــت« فــى تطبيق الــنــظــام الــجــديــد لــقــراءة 
العدادات، الحتساب كمية االستهالك الحقيقية 
لكل مشترك، مما يسهل دقة احتساب القراءات 

الدولة أنفقت 12.5 مليون 
جنيه قيمة ألجهزة تابلت 

»مخزنة« بالمخازن دون 
االستفادة منها 

وعدم التالعب بها من جانب الكشاف، وتسجيل 
ــراءة خاطئة، وذلــك بعد تطبيق التجربة  أى قـ
بنجاح فــى محافظة بورسعيد التابعة لشركة 
تــوزيــع كــهــربــاء الــقــنــاة، وانـــه تــم تــوزيــع 12 ألف 
ــارس  ــت« عــلــى الــكــشــافــيــن خـــالل شــهــر م ــل ــاب »ت
الماضى لبدء تطبيق نظام القراءة الجديد على 
33 مليون مشترك ضمن نطاق عمل 9 شركات 
لــتــوزيــع الــكــهــربــاء بــالــمــحــافــظــات هــى »جــنــوب 
القاهرة لتوزيع الكهرباء، وشمال القاهرة لتوزيع 
الكهرباء، وشمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، وجنوب 
الدلتا لتوزيع الكهرباء، ومصر الوسطى لتوزيع 
الكهرباء، ومصر العليا لتوزيع الكهرباء، والقناة 
لتوزيع الكهرباء، واإلسكندرية لتوزيع الكهرباء، 

والبحيرة لتوزيع الكهرباء«.
وانه كان من المقرر، بحسب تصريحات رئيس 
الشركة القابضة، قيام شركات التوزيع بتنظيم 
الــدورات الالزمة للكشافين للتدريب على قراءة 
العدادات باستخدام »التابلت«، قبل بدء العمل 
به رسمياً خالل الثلث األول من العام الحالى، 
وهو لم يحصل، اال فى نسبة بسيطة فى مناطق 

ببورسعيد تابعة لشركة توزيع كهربا القناة، والتى 
تم فيها استخدام التابلت الذكى.

وأشار المصدر إلى أن نظام »التابلت« كان من 
المفترض أنــه سيتم تنفيذه على شبكة إنترنت 
تضم كل المشتركين فى جميع الشركات، وال 
ُيمكن هذا النظام الكشاف من قــراءة استهالك 
ــوده أمـــام الــعــداد  الــمــشــتــرك إال فــى حــالــة وجــ
وتصوير الــقــراءة لتالفى أى أخــطــاء، مؤكدا أن 
النظام الجديد يهدف إلــى إصــدار فواتير ذات 
قــراءات صحيحة بنسبة 100%، ما يوفر الوقت 
ــة الــمــوظــفــيــن بسبب تعديالت  والــجــهــد وراحــ
الفواتير والمعاينات واإلسراع فى تغيير العدادات 
المعطلة، وتصحيح وتقنين أوضــاع المخالفين 
بسرقة الــتــيــار الــكــهــربــائــى، كما أنــه يــحــدد أى 
ــادرة مــن أى كــشــاف حتى  ــراءات وهمية« صـ ــ »ق

بالنسبة للمدد للسابقة.
ــح المصدر أن النظام الجديد الــذى  وأوضـ
سيستخدم لقراءة العدادات مزود بشريحة، يتم 
من خاللها تحديد موقع كل مشترك على حدة، 
بحيث ال يستطيع الكشاف تسجيل أى قراءة إال 
فى موقع المشترك نفسه بالمنطقة المحددة 
سلفاً مــن قبل الشركة والــتــى تــم تسجيلها عن 
طريق قــراءة المشتركين من نفس الموقع أكثر 
مــن 3 مـــرات لضمان دقــة تحديد الموقع لكل 
مشترك على حدة، وبذلك يتم القضاء على أى 
قراءات وهمية أو عشوائية أو غير صحيحة من 

جانب الكشاف.
واشــار المصدر الــى أنــه من مميزات النظام 
ــه فــى حــال تعديل بيانات  الجديد بالتابلت أن
الــمــشــتــرك يــقــوم الــكــشــاف بتسجيل التعديل 
المطلوب ويجبر على تصوير التعديل بما ال 
يسمح بتعديل أى بيانات للمشترك بالخطأ، 
عكس ما كان يتم فى السابق من جانب الكشاف 
بأن يقوم بإجراء التعديل على ورقة يدويا كما أن 
من مميزات النظام الجديد أيضاً كشف جميع 
أنواع السرقات للتيار الكهربائى وتصويرها وهو 
يتميز بسهولة حمله عن الجهاز الحالى الذى 
ــعــدادات، كما أنــه ال  يستخدمه كشاف قــراءة ال

يؤدى ألى » نسبة أخطاء« فى القراءة.
وكانت الشهور الماضية شهدت العديد من 
التظاهرات والتوقف عن العمل لكثير من موظفى 
شــركــات تــوزيــع الــكــهــربــاء نــظــرا لتأخر صرف 
العالوت، وتراجع نسب الحوافز والمنح والبدالت 
بشكل الفت للنظر عن السنوات السابقة، والتى 
وصفها العاملون بشركات التوزيع بــان التعيين 
فى الكهرباء كان امل وطموح شريحة من شباب 

المجتمع، أما االن فتغير االمر.

 »GPS«شركات التوزيع ترفض استالم الجهاز الذكى وقارئو العدادات يتهربون خوفا من الـ

التصنيف الدوىل يمنع زيادة العدد 
فى الكليات ألكثر من 800 طالب 

أزمة فى الكهرباء بسبب استخدام 
»التابلت«.. والوزير فى »حيص بيص«

 إيمان عاطف 

 نسرين إمام 

شاكر
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مع اقتراب تطبيق قوانين الجنسية الجديدة

وزيرة الهجرة تخاطب »مدبولى« 
لتوجيه اإلعالم العام والخاص 

لتجنب استخدام لفظ »الجئين«

تفاصيل تدخل الرئاسة 
للصلح بين وزير القوى 

العاملة و»السويدى«

ــل وزارة الــقــوى العاملة  كشفت مــصــادر داخـ
عــن تــزايــد احــتــمــاالت اإلطــاحــة بــالــوزيــر محمد 
سعفان فــى أول تعديل وزارى يجريه الرئيس 
عــبــدالــفــتــاح الــســيــســى، عــلــى حــكــومــة المهندس 
مصطفى مــدبــولــى، بعد أن فشل »ســعــفــان« فى 
خــفــض مــعــدالت الــبــطــالــة »الــفــعــلــيــة« واالكــتــفــاء 
بــإصــدار تقارير غير ُمحدثة عــن خفضها فقط 
1.5% سنوًيا متجنًبا الزيادة فى معدالت السكان 

سواء من المصريين أو الالجئين.
وقالت المصادر التى رفضت ذكر اسمها لقربها 
مــن الــوزيــر الحالى، إن التقارير التى تصدرها 
الوزارة عن البطالة غير دقيقة وثبت تضاربها مع 
تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة واإلحصاء 
وبعض التقارير التى تجريها جامعات وبحوث 

استطالع رأى تابعة ألجهزة أمنية فى الدولة.
وفشل الــوزيــر فــى البطالة ُيــضــاف إلــى فشله 
ــراج مصر مــن مالحظات وزارة  السابق فــى إخـ
العمل الدولية فى مؤتمرها السنوى فى شهر يونيو 
الماضى فى جنيف بسويسرا، إذ اكتفى بإلقاء 
وعود بتصحيح األوضاع وتعديل قانون التنظيمات 

النقابية التى يعتبر متشدًدا فى فرض القيود على 
النشطاء العماليين الراغبين فى تأسيس نقابات 

لهم.
وبـــررت الــمــصــادر قيام الــوزيــر سعفان بإلقاء 
المسئولية على البرلمان لسببين لوجود خالفات 
مــع الــنــواب خاصة وكيلتى لجنة الــقــوى العاملة 
مايسة عطوة وســـوالف درويـــش، بــاإلضــافــة إلى 
تــوجــيــه رئــيــس الــلــجــنــة وزمــيــلــه الــســابــق جبالى 
المراغى رئيس اتحاد عمال مصر، انتقادات حدة 
فى عدة مناقشات برلمانية فى وجوده وفى غيابه، 
أمــا السبب اآلخــر فهو أن مالحظات المنظمة 
الدولية لــم تتحدث عــن مشاكل فــى القانون أى 
برأت ساحة مجلس النواب، بل تحدثت عن عدم 
قيام وزارة القوى العاملة باعتماد أوراق النقابات 
الــتــى أودعـــت فيها ولــم تتحدث عــن الضوابط 
لكنها تعرضت إلجـــراءات إداريــة تقع فى صميم 
ــراف  ــوزارة وتــحــت مسئولية وإشـ ــ اخــتــصــاص الـ
مباشرين من الــوزيــر، لكن المنظمة لم ُتثبت أو 
ُتلمح أن محمد سعفان ما هو إال مجرد واجهة 
لمسئولين كبار  يقومون بوقف إصدار الموافقات 

على تقنين أوضاع العمال ونقاباتهم.
ــم تــكــن هـــذه الــجــريــمــة الــوحــيــدة الــتــى فعلها  ل
محمد سعفان، إذ قام بــ»تدبيس« رئيس األغلبية 
البرلمانية السابق محمد السويدى عضو مجلس 
النواب، ورئيس اتحاد الصناعات المصرية، فى 
ملف القائمة السوداء أو قائمة المالحظات للدول 
المخالفة لمعايير منظمة العمل الدولية، عندما 
قال لمسئولى المنظمة على هامش مشاركته فى 
المؤتمر السنوى األخير للمنظمة أن »السويدى« 
هو من ضغط على الحكومة لالنتصار لوجهة نظر 
أصحاب األعمال الــذى يمثلهم ويعتبر مندوبهم 
تحت قبة الــبــرلــمــان، وهــو مــا هــدد عــرض رجل 
األعمال الشهير ألن لدية هو وعائلته استثمارات 
بمليارات الـــدوالرات فى دوالً أوروبية ويمكن أن 
يتسبب ذلك فى توقيع عقوبات على شركاته بسبب 
مخالفته لمعايير العمل الدولة، ما جعل األخير 
يشتكى الوزير لمسئولين فى رئاسة الجمهورية 
واألجهزة األمنية وعلى رأسهم الرئيس السيسى، 
ــر فــى أحــد األجــهــزة  ــوزي وهــو مــا اســتــدعــى لــه ال

وتوجيه لوم شديد اللهجة له.

طالبت السفيرة نبيلة مــكــرم، وزيــرة 
الهجرة وشئون المصريين فى الخارج، 
ــور مــصــطــفــى مـــدبـــولـــى رئــيــس  ــتـ ــدكـ الـ
مجلس الــوزراء بضرورة عدم استخدام 
ــيــن خــاصــة مـــع الــســوريــيــن  ــفــظ الجــئ ل
والفلسطينيين والسودانيين والليبيين 
والعراقيين الموجودين فى مصر كإجراء 
احــتــرازى بالتزامن مع تطبيق القوانين 
ــواء باالستثمار  المنظمة للجنسية سـ
المباشر من خالل شراء عقار ودفع رسم 
مــقــداره 10 آالف دوالر، أو مــن خالل 
ــداع وديعة بنكية بــالــدوالر األمريكى،  إي
قيمتها 7 ماليين جنيه لمدة 5 سنوات 
ــا لــقــانــون تنظيم  فــى أحــد الــبــنــوك وفــًق
دخـــول وإقــامــة األجــانــب داخـــل مصر، 

والقانون الخاص بالجنسية المصرية.
بحسب مكالمة هاتفية للوزيرة نبيلة 
مكرم مــع رئيس الحكومة فــإن الهدف 
مــن طلبها هــو تهيئة المصريين لقبول 
تجنيس غــيــرهــم خــاصــة أن الحصول 

عــلــى الــجــنــســيــة الــمــصــريــة كــان 
لسنوات طويلة أحــد أصعب األمــور 
ــاد لــأمــن القومى  ــع لــمــا فــيــه مــن أب
وتهجير للفلسطينيين وتوطينهم فى 
محافظات مصر خاصة بالقرب من 
قطاع غــزة الفلسطينى مع الخطط 
اإلسرائيلية لنقلهم ليسكنوا مصر 

نهائًيا.
نفس المطلب كانت وزارة الداخلية فى 
عهد الوزير الحالى محمود توفيق، قد 
طالبت بها الرئاسة والدوائر المتحكمة 
فى وسائل اإلعــالم الحكومية والخاصة 
ــة، وقد  ــدول المملوكة إلحـــدى جــهــات ال
القى طلب »الداخلية« ترحيًبا من الرئيس 
السيسى نفسه وبالفعل صدرت تعليمات 
بتجنب الــحــديــث عــن غــيــر المصريين 
بأنهم الجئون أو مهاجرون غير شرعيين 
حــتــى ال يــعــاد لــأذهــان االعـــتـــداء على 
مجموعات مــن السودانيين فــى ميدان 
مصطفى محمود بالمهندسين، الــذى 
وقع عام 2006، بعد أن حاولت الشرطة 
تفريقهم بالقوة مــا نتج عنه قتل 8 من 

الالجئين بينهم 5 أطفال.

كشفت مصادر مقربة من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس 
الوزراء، أنه فاض به الكيل من تصرفات الدكتور طارق شوقى 
وزيــر التربية والتعليم والتعليم الفنى، والدكتورة هالة زايد 
وزيرة الصحة، مؤكدا أن كثرة خروجهم لإلعالم وتصريحاتهم 
المثيرة للرأى  العام أصبحت مستفزة، وهو األمر الذى  دائما 
يجبر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الــوزراء 
على إصــدار بيانات صحفية وإعالمية يــرد فيها وينفى ما 

يترتب على تصريحاتهما من ترويج للشائعات واالدعاءات.
وأضــافــت المصادر أن رئيس الـــوزراء أعــرب عــن ضيقه 
من استمرار هذه التصرفات وإصــرار الوزيرين على اإلدالء 
بتصريحات مستفزة للحكومة وللرأى العام، الفتة إلــى أن 
التصريح األخير من الدكتور طارق شوقى وزير التعليم إلى 
هــدد الحكومة ومجلس الـــوزراء بتجميد مــشــروع  برنامج 
ــمــرار فــى تطبيق  تــطــويــر مــنــظــومــة الــتــعــلــيــم، وعـــدم االســت
المنظومة الجديدة التى وضعها فــى التعليم، ورهــن ذلك 
بزيادة الدعم المخصص وميزانية الــوزارة فى موازنة العام 
المالى الجديد 2019-2020 وهو األمر الذى أثار حالة من 

الجدل الكبير والــواســع على مواقع التواصل االجتماعى، 
والسوشيال ميديا.

ولم تكن هذه الواقعة فقط التى أثارت غيظ رئيس الوزراء، 
فقد سبقتها و تلتها وقائع كثيرة مهيجة ومثيرة للرأى العام، 
ضد الحكومة والــدولــة، وتعطى الفرصة العــداء البالد فى 
الداخل والخارج واالعالم القطرى والتركى  المعادى للدولة 
المصرية، يتاجرون بها ويروجون على اثرها الشائعات، مما 
دفع رئيس الــوزراء لعرض األمر على المقربين منه وطرحه 
على بعض الجهات الــســيــاديــة، المشاركة فــى تقييم أداء 

الوزراء.

وفى ذات السياق أكد المصدر المقرب من رئيس الوزراء 
أن نفس الــمــوقــف مــن وزيـــر التعليم يتخذه مــدبــولــى من 
الدكتورة هالة زايــد وزيــرة الصحة، التى أكد أكثر من مرة 
عدم اقتناعه بأدائها، ووصفها بكثرة الحركة والتصريحات، 
دون تحقيق أى إنــجــاز على أرض الــواقــع، مشيرا إلــى أن 
تصريحها األخير ضد الصيادلة كانت بمثابة القشة التى 
ــوزارى القادم، خاصة أن رئيس  ستطيح بها فى التعديل ال
الوزراء تلقى العديد من الشكاوى من نقابة الصيادلة، ضد 
الــوزيــرة وكانت آخــرهــا، تصريحاتها بــأن الصيدلى أشبه 
بالبقال، والتاجر، منه موجود كثير، وأن االستغناء عنه ليس 

ــوزارة والمواطن والدولة  أمــرا معضال أو صعبا، بينما الـ
فى أشد الحاجة الماسة للممرضة، التى تستحق أن تكون 
مكانتها أفضل من الصيدلى، وأضــاف المسئول أن رئيس 
الــوزراء فى إحدى الجلسات الخاصة جمعته به وبمندوبين 
من الجهات السيادية والرقابية، نطق حرفيا أمامهم »زهقان 
طقهان من االثنين«، األمــر الــذى ينذر باقتراب خروجهما 
مع آخرين فى التشكيل الــوزارى الجديد الذى أكد الرئيس 
عبد الفتاح السيسى فى مؤتمر الشباب األخير بالعاصمة 
اإلداريــة الجديدة  أن تقرير تقييم الــوزراء سيكون منتصف 

عام  2020  المقبل.

قال لمقربين إليه: »تصريحاتهم مستفزة ومثيرة للرأى العام«

 رئيس الوزراء »زهقان طهقان
من وزيرى التعليم والصحة«!!

استثمارات مصرية فى أوروبا مهددة بسبب الوزير

أزمة داخل وزارة الصحة بعد تصريحات الوزيرة املسيئة للصيادلة واملمرضات

عقبات تهدد بوقف مشروع »السيسى« للتأمين الصحى
مــوجــات غضب متصاعدة تصاحب وزيــرة 
الصحة هالة زايـــد، منذ جلوسها على مقعد 
ــدون مؤهالت علمية  ــوزارة بشكل مفاجئ وب الـ
ومهنية كما هــو حــال مــن سبقوها، لكن هذا 
مــا فسره البعض مــن صلة قــرابــة قوية بأحد 
ــاة األمــنــيــة  ــحــي الــشــخــصــيــات الـــنـــافـــذة فـــى ال
والسياسية، وهو ما لم تنفيه أو تؤكده للمقربين 
منها وتركت الباب فيه مفتوًحا، لكن تصريحاتها 
هــى األهــم فبعد أن أثـــارت الكثير مــن الجدل 
المعبر عن تركيبتها الشخصية، بتحويل صوت 
سارينة اإلســعــاف بــدل مــن النغمة المتعارف 
عليها إلــى صــوت الرئيس عبدالفتاح السيسى 
وهو يقول »تحيا مصر« 3 مرات كما هى عادته، 
مــؤكــدة وقــتــهــا أن ذلـــك سيساعد فــى إفــســاح 
الناس الطرق لسيارات اإلسعاف وتراجعت بعد 

انتقادات حادة لها. 
تبع ذلك تصريحاتها بأنها ترغب فى إذاعة 
كل مستشفى النشيد الوطنى ليسمعه المرضى 
والمترديين على المستشفى، وهو ما تراجعت 
عنه أيًضا بعد ذلك.. ربما تأثرت الوزيرة بفيلم 
»ابـــن حــمــيــدو«، ونــزلــت كلماتها مـــرات عديدة 
لكنها فــى كــل مــرة لــم تكن تعتذر أو توضح بل 
تــدافــع باستماته وبــقــوة كتكوت عــن مواقفها 
وتصريحاتها لكنها فعلياً ليس لها إنجاز على 
أرض الواقع سوى تسيير األعمال الذى يستطيع 
ــوزارة القيام بــه وأبـــرز مثال  ــ أى موظف فــى ال
على ذلــك عــدم قدرتها على تجهيز محافظة 
واحدة صغيرة الحجم وقليلة عدد السكان مثل 
بورسعيد لتطبيق منظومة التأمين الصحى 
الشامل منذ يناير الماضى وحتى بداية يوليو 

المنتهى.

وبمناسبة الحديث عن التأمين الصحى، فإن 
الوزيرة قالت تصريحات مثيرة للجدل تحت قبة 
مجلس النواب فى شهر رمضان الماضى، لكنها 
تراجعت عنها وقتها بعد انتقادات برلمانية، 
وهى أنها »مش مقتنعة بقانون التأمين الجديد«، 
ومحتاجة 33 مليار جنيه لتنفيذ مبادرات فخامة 
السيد الرئيس«، وعندما طالبها النواب بتوضيح 
مصارف المبلغ المطلوب فى مــوازنــة الــوزارة 
التى تصبح إجــمــاالً 100 مليار جنيه، بأنها 6 
مبادرات رئاسية وتطبيق التأمين الصحى فى 
ــنــواب فى  محافظة فــقــط، ورفــضــت إعــطــاء ال
لجنة الخطة والموازنة أى تفاصيل باألرقام، 
ووجهت اتهامات مبطنة لهم أنهم سيخالفون 
توجيهات رئيس الجمهورية إذا ألغوا أى بند 

مــن بنود خطتها، وهــو مــا اعتبروه تــجــاوًزا 
وقتها، ولم ينته مسلسل الوزيرة فى ذلك 
فبعد نــشــر األخــبــار فــى الــصــحــف عبر 
المحررين البرلمانيين الحاضرين لهذا 
االجــتــمــاع اتصلت برئاسة الجمهورية 
واتهمت كل الصحفيين بالتدليس ونشر 
حــديــث مــغــلــوط عــلــى لــســانــهــا، فتدخل 
الدكتور على عبدالعال رئيس المجلس، 

وتحدث مع الدكتور صالح عيسى رئيس 
لجنة الخطة بالبرلمان، والــذى أكد له أنه 

قــال فــى بــدايــة الحديث إن كــل مسئول تقع 
عليه المسئولية الكاملة عما يصدر عنه من 
تصريحات وذلــك حينما كانت الــوزيــرة تجلس 

بجواره على منصة اللجنة.

ــرة تصريحات مثيرة  ــوزي ــًرا أطلقت ال وأخــي
للجدل حول عدم تعاقدها فى منشآت التأمين 
الصحى، مع ممرضات تلبسن نقاباً أو حجاب 
واســع، كما وهو ما اعتبرته الممرضات إهانة 
لمالبسهن وتدخاًل فى حرية االعتقاد الخاصة 
ــرة إذ وجــهــت انتقادات  ــوزي ــم تكتف ال بــهــن، ول
للصيادلة فى المنشآت الحكومية عندما قالت 
إن الممرضة بــــ100 صيدلى عــنــدى، وهــو ما 
اعتبره الصيادلة تقلياًل من شأنهم بسبب ما 
حصدوه من سنوات علمية طويلة ومجهود كبير 

فى دراستهم وأبحاثهم العلمية.
ما جعل رواد مواقع التواصل االجتماعى 
تتناقل هاشتاجات بعنوان »إقالة وزيرة الصحة 
واقيلوا هالة زايـــد«، بسبب قيامها بإحداث 
تفرقة بين الــفــئــات المسئولة عنها وعــدم 
ــة خاصة أدويــة منع  قيامها بتوفير األدوي
الحمل الـــذى أصـــدر مــركــز معلومات 
مجلس الـــوزراء نشرة تكذيب بأنها 
ــم أن شــركــة »ســيــد«  ــرة رغـ ــواف ــت م
لأدوية أوقفت إنتاج هذه الحبوب 
منذ سنوات لتعثرها مالًيا بينم 
تــتــحــكــم فـــى الـــســـوق 3 شــركــات 
خاصة ولديها مشاكل فى توفير 
الكميات الالزمة للسوق المحلى 
وسط تكتم حكومى عن المشكلة 
بـــالـــتـــزامـــن مـــع حـــمـــالت تــوعــيــة 
ــرة الصحة  ــ إعــالمــيــة تــقــودهــا وزي
والمجلس القومى للمرأة لتخفيض 
الزيادات الكبيرة فى عدد السكان، وفًقا 
للصيادلة فى محافظتى القاهرة والجيزة 

األكبر تركًزا بالسكان فى مصر.

صيادلة يؤكدون: نقص 
حبوب منع الحمل رغم 

نفى مجلس الوزراء

 خالد عبدالرحمن 

 إسالم خالد

مدبولى

شوقىهالة

السويدى سعفان

نبيلة
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318 ألف مقعد بقطارات السكة الحديد استعدادًا لعيد األضحى

قررت هيئة السكة الحديد تشغيل 6 قطارات 
ــة، بحيث تقوم  ــوب ــن ــى ال مــمــيــزة لــخــدمــة أهــال
ثاث رحــات ذهابا من اإلسكندرية والقاهرة 
ــى القاهرة  ــوان إل ــوان ومثلهم مــن أسـ ــى أسـ إل
واإلسكندرية، على أن تكون رحات الذهاب إلى 

النوبة يوم 8 أغسطس الحالى.
وشملت قطارات أهالى النوبة قطار رقم 1 
يقوم برحلة واحدة يوم 8 أغسطس من القاهرة 
ــوان 04.15 الــيــوم التالى  15.00 ويــصــل أسـ
ويعود يوم 15 أغسطس حيث يتحرك من أسوان 

22.00 ويصل القاهرة  11.20، وقطار رقم 2 
يقوم برحلة يوم 8 أغسطس من القاهرة 16.45 
ويصل أســوان 06.35 ويعود يوم 15 أغسطس 
حيث يتحرك فى رحلة العودة 12.45 ويصل 

القاهرة 02.00.

باإلضافة إلى قطار رقم 3 يقوم برحلة واحدة 
يوم 8 أغسطس من اإلسكندرية 12.45 ويصل 
أســوان 05.15 ويعود يــوم 15 أغسطس حيث 
يتحرك فى رحلة العودة الساعة 11.45 ويصل 

اإلسكندرية 04.20.

أعلن مكتب التنسيق بوزارة التعليم العالى 
والبحث العلمى، بدء أداء اختبارات القدرات 
للجامعات التكنولوجية للشهادات المعادلة 
العربية واألجنبية، يوم األحد 18 أغسطس 
الحالى، عــن طريق موقع حجز اختبارات 
القدرات، ويتم أداء االختبار مركزيا بالمعهد 

الفنى الصناعى بالمطرية.
كــان مكتب التنسيق، قــرر عقد اختبارات 
ــقــدرات للطاب المصريين الحاصلين  ال
على الشهادات المعادلة )العربية واألجنبية( 

ــذا الـــعـــام 2019  ــه ــطـــاب الـــوافـــديـــن ل والـ
الراغبين فى االلتحاق بالكليات التى يشترط 
ــدرات  ــق ــارات ال ــب الــقــبــول بــهــا اجــتــيــاز اخــت
المؤهلة لهذه الكليات، وهى كليات الفنون 
التطبيقية والجميلة واإلعام والتربية الفنية 

والموسيقية والرياضية.
ويتم فتح الموقع والتسجيل لحجز هذه 
االختبارات اعتبارا من يوم غد األربعاء ويتم 
إجراء هذه االختبارات طبقا للمواعيد التى 

يصدرها مكتب التنسيق للطاب.

6 قطارات من اإلسكندرية والقاهرة ألهالى النوبة

بدء اختبارات قدرات الجامعات التكنولوجية لشهادات المعادلة 18 أغسطس

17 أغسطس بداية امتحانات 
الدور الثانى للثانوية العامة

امتحانات الدور الثانى للشهادة الثانوية 
األزهرية تنطلق 17 أغسطس

أعلن قطاع المعاهد األزهــريــة، انطاق امتحانات الــدور الثانى للشهادة الثانوية 
ــى، يوم السبت 17 أغسطس وتنتهى يوم 26 أغسطس، حيث  بقسميها العلمى واألدب
يؤدى طاب الشهادة الثانوية القسم العلمى أول أيام االمتحان بمادتى الفقه 
والجبر والهندسة الفراغية، أما القسم األدبى فيؤدى طابه االمتحان 

بمادتى الفقه والتوحيد.
ويختتم طاب القسم األدبى امتحاناتهم يوم األحد 25 أغسطس 
ــى، بينما يختتم طاب القسم العلمى  بمادة اللغة األجنبية األول

االمتحان يوم االثنين 26 أغسطس بمادة الكيمياء.
يذكر أن نتيجة الثانوية األزهــريــة لعام 2019 بلغت نسبة 
النجاح 49.98% كنسبة عامة، ونسبة النجاح للقسم األدبى 
41.78% أما القسم العلمى 67.78%، وشارك فى امتحانات 
الشهادة الثانوية 154954 ألــف طالب بقسميها العلمى 
ــى، مــن بينهم 103067 طالًبا فــى القسم األدبـــى،  ــ واألدب
و51887 طالًبا فى القسم العلمى، باإلضافة إلى 155 طالًبا 

بمعهد العلوم اإلسامية.

قـــال خــالــد عــبــد الــحــكــم مــديــر اإلدارة العامة 
لامتحانات ونائب رئيس امتحان الثانوية العامة، 
إن الـــدور الثانى للثانوية العامة سيبدأ يــوم 17 

أغسطس.

األربعاء  ٨/٧/2019

التقديم مستمر حتى 22 أغسطس

أكاديمية الشرطة تواصل قبول دفعة جديدة من الضباط 
المتخصصين الحاصلين على بعض المؤهالت الجامعية

تــواصــل أكاديمية الــشــرطــة، قــبــول دفــعــة جــديــدة مــن الضباط 
المتخصصين الحاصلين على بعض المؤهات الجامعية، حتى 22 

أغسطس الحالى. 
وأعلن اللواء الدكتور أحمد إبراهيم، مساعد وزير الداخلية رئيس 

األكاديمية عن التخصصات المطلوبة، وهى:
خــريــجــو كــلــيــة الــطــب الــبــشــرى مــن الــحــاصــلــيــن عــلــى درجــتــى 

الماجستير أو الدكتوراه فى تخصصات:
قسطرة القلب والصدر واألورام والعظام والنفسية والعصبية 
واألنــف واألذن والــرمــد والجهاز الهضمى والمناظير والجراحة 

العامة من الذكور واإلناث.
جراحات المخ واألعصاب والقلب والصدر والعظام والمسالك 

واألورام واألطــفــال والتجميل وقلب األطــفــال وجــراحــات القلب 
واألوعية الدموية.

باطنة قلب وكلى وتخدير ومسالك وعاج طبيعى وقلب وعناية 
ــاث  ــى قــبــول دفــعــة مــن اإلن مــركــزة مــن الــذكــور فــقــط، بــاإلضــافــة إل
فقط من حملة الماجستير والدكتوراه فى تخصصات فى الباطنة 
وباطنة الــغــدد والجلدية واألطــفــال والــنــســاء والمعامل واألشعة 
والسمعيات وأمراض الدم والقلب واألوعية الدموية ورعاية مركزة 
أطفال وأسنان وتحاليل، باإلضافة إلى حملة درجة الماجستير فى 
الجراحة العامة واألشعة للذكور فقط وبكالوريوس العظام لإلناث 
والذكور وبكالوريوس للذكور واإلناث فى تخصصات العاج الطبيعى 

وطب األسنان والتمريض والطب البيطرى.
ثانيا بكالوريوس الهندسة نظام 5 سنوات:

يتم قبول دفعة من تخصصات الحاسبات واتصاالت وإلكترونيات 
وميكانيكا قوى وكهرباء قوى وميكانيكا سيارات وميكانيكا إنتاج 

وكهرباء وعمارة وبحرية ومدنى، باإلضافة إلى قبول دفعة من طلبة 
الحاسبات ونظم المعلومات نظام 4 سنوات من الحاصلين على 

البكالوريوس من الذكور واإلناث فى الحاسبات ونظم المعلومات. 
ــاث والفنون  خريجو كلية االقتصاد والعلوم السياسية من اإلن
ــاث والتربية  ــ التطبيقية تخصص طــبــاعــة فــوتــوغــرافــيــا مــن اإلن
الموسيقية معهد الكونسر فتوار، تربية موسيقية من الذكور والتربية 
الرياضية تخصص تــدريــب ألــعــاب رياضية مــن الــذكــور وعــام من 
اإلناث واإلعام من الذكور واإلناث وخريجى كلية العلوم تخصص 
كيمياء حيوية عــامــة مــن الــذكــور واإلنـــاث والطبيعة مــن الــذكــور 
وخريجو اآلداب قسم االجتماع وعلم النفس من اإلنــاث والخدمة 
االجتماعية من اإلناث واأللسن تخصص ألمانى ترجمة فورية من 
الذكور واإلناث وألسن لغات وترجمة تخصصات إنجليزى وفرنسى 
وروسى وإيطالى وعبرى وصينى وتركى وإسبانى من الذكور واإلناث 

وخريجو كلية الحقوق من الذكور فقط.

صرف رواتب موظفى الدولة 
قبل عيد األضحى المبارك

بدء اختبارات العاملين بالمحليات 
المتقدمين للتدريب بمركز سقارة

1202 رحلة يومية لمترو 
األنفاق خالل العيد

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

أغسطس 2019.
وأكد مسئول بــوزارة المالية أن صرف رواتــب العاملين بالدولة، 
يتم فى الفترة من 24 إلى 28 من كل شهر، موضًحا أنه فى حالة 
أن وافق أحد تلك األيــام إجــازة رسمية أو أسبوعية يتم عن طريق 
التحويل لحسابات الرواتب لموظفى الدولة بعد الساعة 12 مساء 
يوم العمل السابق، الفًتا إلى أنه بمناسبة مواسم األعياد يتم تقديم 

أيام الصرف.
وانتهت الحكومة، قبل أيــام، من صرف رواتــب العاملين بالدولة 
لشهر يوليو 2019، بالعاوات والزيادات المقررة مع بداية العام 

المالى 2019 - 2020.
ــدأت وزارة المالية، صــرف مرتبات العاملين بالدولة خال  وب
الشهر الجارى، يوم األحد الماضى 14 يوليو ولمدة 5 أيام انتهت يوم 
الخميس، لنحو 6 مايين مواطن بالجهاز اإلدارى للدولة، يتقاضون 
رواتبهم عن طريق كــروت البنوك والتحويات المصرفية، وفقا 

لمصادر حكومية تحدثت لـ»اليوم السابع«.
ــب  ــدت الــمــصــادر، أن الــزيــادات الــتــى تــم تنفيذها مــع روات وأكـ
العاملين بالدولة للشهر الجارى تضمنت رفع الحد األدنى لألجور 

من 1200 جنيه إلى 2000 جنيه، وصرف العاوات الجديدة.
وقــررت وزارة المالية، زيــادة عــدد أيــام صــرف مرتبات وأجــور 
العاملين بالجهاز اإلدارى للدولة، لتبدأ من يــوم 24 إلــى 28 من 
كل شهر، وذلــك للتيسير على العاملين بالدولة وترشيد اإلنفاق 
الحكومى، وذلــك أيًضا تيسيًرا من وزارة المالية على الوحدات 
الحسابية للجهاز اإلدارى بالدولة ووحدات الحكم المحلى والهيئات 
العامة الخدمية واالقتصادية، وحفاًظا على التدفقات النقدية 
للدولة فقد تقرر زيــادة عدد أيــام صرف رواتــب العاملين وما فى 
ـــ24 وحتى الـــ28  حكمها ومــا يتقاضاه العاملين بداية من اليوم ال
من كل شهر، على أن يتم صرف متأخرات رواتب العاملين وما فى 
حكمها ومــا يتقاضاه العاملين بخاف الــرواتــب بداية من الثامن 

وحتى اليوم العاشر من كل شهر.

كشفت وزارة التنمية المحلية، أنه تحدد موعد االختبارات 
القبلية التى تسبق تنفيذ الخطة التدريبية لمركز تدريب 
التنمية المحلية بسقارة للعام التدريبى الحالى،حيث تبدأ 
االختبارات يوم السبت 17 أغسطس الحالى وحتى الخميس 

29 أغسطس.
وقــالــت الـــــوزارة، إن عـــدد الــمــتــدربــيــن المستهدف بــدء 
االختبارات القبلية لهم 2160 متدرب من العاملين فى اإلدارة 

المحلية على مستوى الجمهورية.
وكانت الــوزارة قد أعلنت عن تنظيم مركز تدريب التنمية 
المحلية بسقارة ورشــة عمل تبدأ السبت المقبل، وتستمر 
لمدة أسبوع، لبحث إجــراءات تنفيذ الخطة التدريبية للعام 
المالى 2020/2019 بالتنسيق بين الــوزارة وممثلى أعضاء 
منظومة التدريب بالمحافظات والمدربين أصحاب الحقائب 
التدريبية الجديدة التى سيتم تقديمها فى مركز سقارة ألول 

مرة تلبية الحتياجات المحافظات وقطاعات الوزارة.
ــوزارة أن ورشــة العمل تهدف إلــى وضــع آليات  وأكــدت الـ
وإجـــراءات تنفيذ خطة تدريب مركز سقارة للعام المالى 
الحالى ومراجعة وإقرار الدورات المدرجة بها بشكل نهائى، 
وتطوير منظومة التنسيق والــتــواصــل والــتــعــاون بين مركز 
سقارة والمحافظات فيما يخص التدريب وتنفيذ الخطة 
التدريبية الــجــديــدة، كما تهدف الــورشــة إلــى تطوير بيئة 
العمل التدريبية بمركز تدريب سقارة لزيادة معدالت رضا 
المتدربين وتحقيق أهــداف الــوزارة لتنمية قــدرات العاملين 
بالمحافظات ورفع مهاراتهم العملية بما ينعكس على تقديم 

خدمات أفضل للمواطنين.

رفعت الشركة المصرية إلدارة وتشغيل مترو األنفاق، 
حالة الطوارئ داخل المرفق، استعدادا الحتفاالت عيد 
األضحى المبارك، وتقديم خدمة متميزة للركاب خال 

العيد.
وقـــال مــصــدر مسئول بــالــمــتــرو، إن جـــداول تشغيل 
القطارات بالخطوط الثاثة، تتضمن )1202( رحلة 
يومية، مقسمة بعدد رحات بالخط األول ما بين حلوان 
- المرج الجديدة إلــى )414(، وعــدد رحــات الخط 

الثانى ما بين محطتى شبرا الخيمة والمنيب إلى 
)468( رحلة، وعدد رحات الخط الثالث ما بين 

محطتى العتبة ونادى الشمس بمصر الجديدة 
إلى )320( رحلة.

وأوضح أنه سيتم تشغيل قطارات مكيفة 
ــام  خـــال فــصــل الــصــيــف وبــالــتــحــديــد أي
العيد، تتضمن 38 قطارا مكيفا بشكل 

يومى، تسهيا على جمهور الركاب.
وذكر أن الخط األول »حلوان- المرج« 

يسير به 20 قطارًا مكيف الــهــواء، بينما 
هــنــاك أيــضــا 4 قــطــارات بالخط الثانى 
»شــبــرا الخيمة - الــمــنــيــب«، أمــا الخط 
الــثــالــث »العتبة - عــدلــى مــنــصــور« فمن 

نصيبه 14 »األسطول كاما مكيف«.
وشـــدد عــلــى تشكيل غــرفــة عمليات 
مركزية لمراقبة التشغيل خــال العيد، 
مزودة بأحدث كاميرات المراقبة، والتى 
تغطى جميع محطات مترو األنفاق وحركة 

ــاك فـــرق مــتــواجــدة على  ــطــارات، وهــن ــق ال
مدار ساعات التشغيل لمتابعة ومراقبة حركة 
القطارات وحركة جمهور الركاب مما يجعل 

مرفق مترو األنفاق أكثر أماًنا عند استقاله.

ــان، رئــيــس مجلس  ــرف رســ أكـــد الــمــهــنــدس أشـ
إدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر، أنه تقرر 
ــاراً مــن يـــوم 6 حــتــى 20 أغــســطــس المقبل،  ــب اعــت
الدفع بعدد 317947 مقعدا من خــال القطارات 
المجدولة والتى تعمل بصفة يومية وكذلك القطارات 
اإلضافية والعربات العاوة وذلــك بمناسبة عطلة 
عيد األضحى المبارك واستيعاب اإلقبال الكبير من 

قبل جمهور الركاب.
وأوضح رسان، أنه تقرر اعتبارا من يوم 6 حتى 
20 أغسطس تشغيل 6 قــطــارات إضافية مكيف 
بين القاهرة - أسوان والعكس بتركيب عربات أولى 
وثانية مكيفة إسبانى لكل قطار، مشيًرا إلى تشغيل 
2 قطار مخصوص مكيف بين األسكندرية - أسوان 
والعكس بتركيب عربات أولى وثانية مكيفة إسبانى 

لكل قطار يوم 2019/8/7 حتى يوم 2019/8/15.
وأضاف رسان أنه تقرر تشغيل عدد 4 قطارات 
ــوان والــعــكــس مــن يــوم  ــاهــرة/ أســ ــق مــمــيــزة بــيــن ال
2019/8/6 حتى يوم 2019/8/20، مؤكًدا أن هناك 
اهتماما خاصا بأهالى النوبة حيث تقرر تخصيص 
عدد 6 قطارات مميزة إضافية يتم تشغيلها اعتباراً 
مــن يــوم 2019/8/8حـــتـــى يــوم 2019/8/17 فى 
رحلة الذهاب، حيث يتم تشغيل عدد 4 قطارات بين 
القاهرة - أسوان والعكس قطارين بين اإلسكندرية 

ــطــارات  ــكــس وهـــى ق ــع - الــقــاهــرة - أســـــوان وال
مخصصة ألهــالــى النوبة فقط وال يصرف عليها 

تذاكر من المحطات المتوسطة للجمهور.
كــمــا سيتم أيــضــاً تشغيل قــطــاريــن مخصصين 
لنادى الجعافرة الرياضى بين األسكندرية - أسوان 
والعكس يقوم القطار األول مــن اإلسكندرية يوم 
2019/8/8 فى رحلة الذهاب ويقوم القطار الثانى 
مــن أســـوان يــوم 2019/8/17 فــى رحــلــة الــعــودة، 

وكــذلــك تشغيل قــطــاريــن بــيــن الــقــاهــرة - أســـوان 
والعكس وهما مخصصين لاتحاد النوعى حيث 
يقوم األول من القاهرة يــوم 2019/8/8 فى رحلة 
الذهاب ويقوم الثانى من أســوان يوم 2019/8/19 
ــك تشغيل قــطــاريــن بين  ــذل فــى رحــلــة الـــعـــودة، وك
األسكندرية - أســـوان والعكس وهما مخصصين 
ألهالى أبو الريش يقوم القطار األول من اإلسكندرية 
يوم 2019/8/9 فى رحلة الذهاب ويقوم الثانى من 

أسوان يوم 2019/8/17 فى رحلة العودة.
وأوضح رسان أنه سيتم زيادة العربات الموجودة 
بالقطارات المميزة والــمــطــورة خــال فترة العيد 
حتى يمكن مواجهة الــزيــادة واإلقــبــال الكبير على 
السفر بالسكة الحديد، كما سيتم اضافة عربات 
عــاوة أولــى وثانية مكيفة على الــقــطــارات أرقــام 
983/982 )القاهرة - أســوان والعكس( قطارات 
1903/88/913 )القاهرة - اإلسكندرية - أسوان 
والعكس( – 871/872 )القاهرة - أسيوط والعكس( 
- قطارى 891/890 )القاهرة - سوهاج والعكس( 
- قــطــارى 991/990 مكيف )الــقــاهــرة - سوهاج 
والعكس( - قطارى 971/970 )القاهرة - سوهاج 
والــعــكــس( مــع مــراعــاة أال يتعدى الــقــطــار أطــوال 

األرصفة حفاظاً على سامة الراكب.
وشدد رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسكك 
حديد مصر، على ضــرورة تواجد جميع قيادات 
الهيئة والمسئولين طوال فترة تشغيل عيد األضحى 
المبارك لمتابعة حركة مسير القطارات ومواجهة 
أى معوقات تواجه الراكب وكذلك تكثيف تواجد 
الــجــهــات الــرقــابــيــة بالهيئة بجميع مكاتب حجز 
الــتــذاكــر واالنــتــشــار على األرصــفــة بالتنسيق مع 
شرطة السكة الحديد واألمن اإلدارى والتأكيد على 
توافر عناصر السامة واألمان داخل.. القطارات، 
من حيث التأكد من وجود طفايات الحريق وتاريخ 
صاحيتها بهدف تحقيق أعلى معدالت السامة 

واألمان لجمهور الركاب.

 إسالم خالد 

 كريم  سعيد 

معيط

شعراوى



07 العـدد 257
األربعاء  2019/8/7 عالم البيزنس

قائمة ثروات مليارديرات مصر باألسماء 
واألرقام:

تتعدد الجهات التى تكشف عن حجم ثروات األثرياء فى مصر والعالم العربى والقارة 
األفريقية والعالم، ولعل أشهرها التقارير التى تنشرها مجلة »فوربس« األمريكية، حول 

ثروات أغنى رجال المال واالقتصاد على المستويات المحلية واإلقليمية والدولية.
ولكن الالفت للنظر مؤخرًا كان تقرير صدر عن مؤسسة »ويلث إيكس«، أكد على تراجع 

ثروات بعض األثرياء المصريين، على خلفية قرارات اإلصالح االقتصادى وإجراءات تحرير 
سعر الصرف وتعويم الجنيه المصرى.

وقال التقرير أن هناك 256 ألف شخص حول العالم تتخطى ثرواتهم الـ30 مليون دوالر، 
منهم 2490 ثريًا أفريقيًا، فيما بلغ عدد األفارقة الذين تخطت ثرواتهم النصف مليار 

دوالر 80 شخصا من بينهم 20 مواطنًا مصريًا، الفتًا إلى أن هناك 170 مليونير مصرى 
تراجعت ثرواتهم بعد قرار التعويم الصادر فى نوفمبر 2016 لتصبح دون الخمسة مليون 

دوالر.
وعن العائالت المتحكمة فى السوق المصرى تحدث التقرير عن عائلة ساويرس التى 

تستحوذ وحدها على ثروة تقدر بـ 13.5 مليار دوالر، وهناك أيضـًا عائلة منصور التى 
تمتلك ثروات تقدر قيمتها بـ 6 مليار دوالر، باإلضافة إلى عائالت السويدى وباسليى 

وغبور التى تتصدر كل منها قائمة المستثمرين األثرياء فى بعض المجاالت مثل سوق 
الكهرباء والدواء وغيرها.

خريطة بيزنس الحيتان تضم 20 رجل أعمال مصرى و80 ثريا أفريقيا تتجاوز ثرواتهم 500 مليون دوالر

خفايا تراجع ثروة ناصف ساويرس وثبات نجيب وسميح

نجيب يتفوق على والده بـ 2.8 مليار دوالر واألب أنسى يمتلك 2.6 مليار

ثروات »آل ساويرس« تتجاوز الـ13.5 مليار دوالر

ثروة عائلة منصور 6 مليارات دوالر 
وتضم وزيرًا سابقًا وعضو لجنة سياسات

إلى جانب عائلة ساويرس، أبرزت قائمة مجلة 
»فــوربــس« تواجد 5 مصريين فى الترتيب العام 
للعشرين رجل أعمال الذين يدخلون قائمة أثرياء 
أفريقيا، حيث ضمت القائمة أيًضا رجل األعمال 
محمد منصور فى الترتيب الثامن مكرر أفريقًيا 
بقيمة 3.2 مليار دوالر وشقيقيه ياسين منصور 
فى المرتبة 17 بواقع 1.5 مليار دوالر، ويوسف 
منصور بالمرتبة الثامنة عشر بقيمة 1.2 مليار 
دوالر، لتتضح سيطرة عائلتين على صدارة قائمة 

أثرياء مصر.
ــر بــالــذكــر أن مــحــمــد مــنــصــور وزيــر  ــجــدي وال
ــق وعــضــو لجنة سياسات  ــمــواصــات األســب ال
الحزب الحاكم فى عهد الرئيس األسبق حسنى 
مبارك، والبالغ من العمر 66 عاًما، يحتل المركز 
الثانى على مستوى أغنياء مصر، بعد ناصف 
ســاويــرس، كما يقبع فــى الترتيب التاسع على 
العالم العربى والـــ553 على العالم، وتقدر ثروته 
بنحو 3.2 مليار دوالر، حيث يدير هــو وأخيه 

شــركــة لبيع الــســيــارات تعد األكــبــر فــى العالم، 
وتحقق  مبيعات قوية فى جميع أنحاء أفريقيا، 
كما يمتلك أكبر سلسلة سوبر ماركت فى مصر، 
سوبر ماركت »مترو«،  ويستثمر أمواله أيًضا فى 

السجائر اإللكترونية.
ومن نفس العائلة جــاء  فى المرتبة الخامسة 
محلًيا يوسف منصور- 69عاًما، ليحتل المستوى 
الـ23 عربًيا، ووصلت ثروته إلى 2.3 مليار دوالر، 
ويملك أصــول، فى مجال التطوير العقارى، وهو 
المسئول عن بناء سلسلة سوبر ماركت »مترو« 
ولكنه اآلن يخصص وقته لمؤسسة األســرة التى 
تستهدف محو األمية وتطوير التعليم، كما تعمل 

أسرته فى مجال بيع السيارات.
أما عن رجل األعمال ياسين منصور- شقيق 
محمد منصور-والذى يبلغ من العمر  52 عاًما، 
ـــ  30 على  فيأتى فى المركز السابع محلًيا، وال
ـــ997 على مستوى  مستوى العالم العربى، و الـ

العالم، وبلغت ثروته 1.8 مليار دوالر.

كالمعتاد يتصدر القائمة رجل األعمال المصرى ناصف 
ســاويــرس، أغنى أغنياء مصر بــواقــع 6.3 مليار دوالر 
بانخفاض قــدره 200 مليون دوالر عن العام المنقضى، 
محتًا المرتبة الرابعة فى التصنيف على مستوى قارة 
أفريقيا خلف الثاثى أليكو دانجوتى صاحب الصدارة 
بثروة قدرها 10.3 مليار دوالر، ومايك أدينوجا بقيمة 9.2 
مليار دوالر، والجنوب أفريقى نيكى أوبنهايمر بواقع 1.3 

مليار دوالر.
ومــن الــافــت للنظر أن ناصف – 53 عــاًمــا هــو االبــن 
األصغر للعائلة، ولكنه استطاع أن يقفز على أخيه األكبر 
نجيب ساويرس ليحتل المرتبة األولــى وأن يصنف على 

مستوى العالم العربى الرابع.
ويــديــر ناصف ســاويــرس شركة أوراســكــوم لإلنشاء 
والصناعة المصرية، التى أسسها والــده »أنسى« الذى 
ولد فى سوهاج لعائلة قبطية، وقد بدأت انطاقة العائلة 
فى الخمسينات من خال شركة مقاوالت اسمها »أنسى 
ولمعى« كان نشاطها يتمثل فى تمهيد الطرق وحفر ترع 

الرى.
أمــا عــن الشقيق األكــبــر واألشــهــر نجيب ســاويــرس، 
والبالغ من العمر 60 عــاًمــا،  فبلغت ثروته 2.8 مليار 
دوالر، ويمتلك حصة فى شركة أوراسكوم تليكوم بنيت، 
وأنشأ شركة تليكوم أكبر شركة اتــصــاالت الممزوجة 

بشركة فيمبلكوم الروسية.
 وهــنــاك أيــًضــا عمدة الجونة سميح ســاويــرس، االبــن 
األوســـط لرجل األعــمــال أنسى ســاويــرس، والـــذى بلغت 
إجمالى ثروته 1.3 ملياردوالر، وهو رئيس شركة أوراسكوم 
القابضة للفنادق والتنمية، ويعمل فى مجال قطاع السياحة 

أيًضا، حيث يمتلك منتجع الجونة الشهير.
ومــن األبناء الثاثة إلــى األب أنسى الــذى بلغت ثروته  
2.6 مليار، وتعتبر عائلته أغنى عائلة فى مصر، وبنى 
ثــروتــه مــن العمل مــن مجال الــعــقــارات والــفــنــادق، ولــدى 
العائلة شركة لاتصاالت مستقلة، باإلضافة إلى أسهم فى 

شركة فيمبلكوم الروسية.

مؤسس شركة النساجون الشرقيون 
وإجمالى ثروته 205 ماليين دوالر

محمد فريد خميس درس فى أمريكا 
وشريك فى الجامعة البريطانية

وفًقا ألحدث التقارير التى ترصد 
أغنى أغنياء مصر والــعــرب، حصل 
محمد خميس على المركز الثانى 
عشر محلًيا، والمرتبة الـــ 84 على 
مستوى العالم العربى، وهو يعمل فى 
قطاع السجاد، وتبلغ إجمالى ثروته 
205.15  مليون دوالر، وهو مؤسس 
»النساجون الشرقيون«، واحــدة من 
أكبر الشركات المصنعة للسجاد فى 

العالم العربى.
ومـــن الــجــديــر بــالــذكــر أن الــرجــل 
الحاصل على بكالوريوس التجارة، 
ــى مــاجــســتــيــر  ــلـ ــل أيــــًضــــا عـ ــصـ حـ
ــنـــســـوجـــات مــن  ــنـــاعـــة الـــمـ ــى صـ ــ ف
إحـــدى الــجــامــعــات األمــريــكــيــة، وهو 
ــه فــى الجامعة  اآلن يستثمر أمــوال
الــبــريــطــانــيــة بــالــقــاهــرة إلـــى جانب 

صناعة السجاد والبتروكيماويات.

اكتسبت عائلة السويدى شهرة كبيرة 
مــن عملها فــى مجال تــجــارة األدوات 
ــات، وتضخمت  ــاب ــك الــكــهــربــائــيــة وال
هذه الشهرة من ارتباط أثرياء العائلة 
بنجمات الفن، وصواًل إلى جرائم القتل 
واالنتحار التى نقلت إسم العائلة من 
صفحات االقتصاد إلى عالم الفن ثم 
ــحــوادث، حيث تــزوج  إلــى صفحات ال
رجل األعمال الراحل أيمن السويدى 
من الفنانة حنان تــرك، قبل أن تطلق 
منه وتعلن اعتزالها، وبعد حنان تزوج 
أيــمــن مــن المطربة التونسية ذكــرى 
لتنتهى قصة الحب بجريمة قتل أيمن 
لزوجته وصديقه وزوجــة صديقه ثم 
انتحاره فى واقعة لم تنكشف أســرار 
ــرور ما  ــم مــ غــمــوضــهــا حــتــى اآلن رغـ

يقرب من 15 عاًما على حدوثها.
وإذا كــانــت عائلة »الــســويــدى« قد 
ربطت البيزنس بالفن فى عهد مبارك، 
فهى اآلن تجمع بين المال والسياسة، 
حيث يحتل النائبان محمد السويدى 
وطلعت السويدى مقعدين تحت قبة 
البرلمان، أحدهما عن ائتاف األغلبية 

ــذى تــرأســه النائب  ــم مــصــر«، الـ »دعـ
محمد السويدى فى دور انعقاد سابق 
ــذى يضم  لمجلس الــنــواب الحالى، ال

أيًضا النائب الوفدى طلعت السويدى.
 وعلى الرغم من كــون النائبين من 
رمــوز االقتصاد، ولكنهما ليسا أغنى 
أغنياء العائلة، التى تضم رجل األعمال 
ــًا الــمــرتــبــة  أحــمــد الـــســـويـــدى مــحــت
الــــ  75 عــربــًيــا، حيث بلغت إجمالى 
ثروته 240.85 مليون دوالر، ويعمل 
فــى قــطــاع الــكــهــربــاء، كمدير لشركة 
السويدى، وهناك أيًضا شقيقه صادق 
السويدى، الذى يمتلك 240.85 مليون 
دوالر، ومصنف فى المركز  75 عربًيا 
أيــًضــا، ويعمل فى قطاع الكهرباء مع 
شقيقه، وهو رئيس فى شركة إلكتريك 

السويدى.
أما عن المهندس محمد السويدى، 
زعــيــم األغــلــبــيــة الــســابــق فــى برلمان 
مصر الحالى، فيأتى فى المرتبة الـ 89 
على مستوى العالم العربى، ويعمل فى 
مجال السيارات، وتصل إجمالى الثروة 

لـ178.19  مليون  دوالر.

أحمد السويدى وشقيقه صادق يمتلك 
كل منهما ثروة تقدر بـ240 مليون دوالر

عائلة السويدى من الكابالت إلى قبة البرلمان مرورًا بذكرى وحنان ترك

ــس« بــعــض  ــ ــوربـ ــ ــة »فـ ــنـــاولـــت تـــقـــاريـــر مــجــل تـ
المستثمرين، قالت إن أسماءهم ليست معروفة 
لدى الرأى العام األفريقى، إال أنهم ناجحون جًدا 
ووصفتهم بأنهم أثرياء جدا، وحددت المجلة بعض 
رجال األعمال المصريين، قالت إن أعمالهم تحقق 
أرباحا سنوية بـــ50 مليون دوالر أو أكثر، مشيرة 
ــو هشيمة، الــبــالــغ من  ــى أن أبــرزهــم أحــمــد أب إل
العمر 42 عاما، والذى شارك فى تأسيس حديد 
المصريين الذى ينتج أكثر من 2.3 مليون طن من 
الحديد سنوًيا فى مصانعه الثاثة، كما أنه أسس 
شركة أسمنت المصريين، وكذلك شركة إعام 

المصريين.
ويوصف »أبوهشيمة« بأنه رجــل كل العصور، 
حيث ذاع صيته فى أواخــر عهد مبارك باعتباره 
المنافس القادم لحوت الحديد وقتها أمين تنظيم 
الحزب الوطنى أحمد عز، ونال أبوهشيمة شهرة 
واسعة من خال زواجه بالنجمة المطربة الحسناء 
هيفاء وهبى، ثم سرعان ما وجدناه قيادى بمجلس 

ــوان،  األعــمــال الــمــصــرى الــقــطــرى فــى زمــن اإلخـ
وقيل أنه صديق لرجل األعمال اإلخوانى حسن 
مالك، بل وشريك لشخصيات قطرية بارزة تنتمى 
لألسرة الحاكمة فى الــدوحــة، وحالًيا يمول أبو 
هشيمة مشروعات تطوير القرى األكثر فقًرا التى 
يرعاها الرئيس عبدالفتاح السيسى، كما قيل أنه 
بعد طاقه لهيفاء وهبى، دخل فى مشروع ارتباط 

بالنجمة مى عز الدين، إال أن األمر لم يكتمل.
ــن واإلعـــــــام امــتــلــك  ــف ــال ــه ب ــت وعــــن عــاق
أبوهشيمة شركة إعــام المصريين، واشترى 
شبكة قنوات »On E« من رجل األعمال نجيب 
ــاع الــقــنــوات لوزيرة  ــه ب ســاويــرس، ثــم تــردد أن
االستثمار السابقة والزوجة الحالية لمحافظ 
البنك المركزى داليا خورشيد، أو أنه مازال 
شريكًا بنسبة أقل، كما يتردد أنه يمتلك عدة 
ــه حصص  ــدي صــحــف ومـــواقـــع إلــكــتــرونــيــة ول
شراكة فى العديد من وسائل اإلعام المعروفة 

بوالئها للدولة ودفاعها عن النظام.

أبوهشيمة حوت الحديد الجديد ورجل كل العصور
يحقق أرباحا سنوية تزيد على الـ50 مليون دوالر

ثروت باسيلى مؤسس 
صناعة الدواء ووكيل 

المجلس الملى
حقيقة بيع شركة آمون 

بـ800 مليون دوالر
من األسماء األخرى التى تتحدث عنها التقارير، ثروت باسيلى، 
مؤسس شركة آمون للصناعات الدوائية، واحدة من أكبر الشركات 
الخاصة فى هذا المجال، والتى استحوذت عليها شركة »فاليانت« 
فى عام 2015 مقابل 800 مليون دوالر،وفـــى نفس المجال يعمل 
أشقائه جورج وحبيب باسيلى، ولكن الدكتور ثروت اكتسب شهرته 
من كونه عضو سابق بلجنة سياسات الحزب الوطنى، وكان عضو 
معين فى مجلس الشورى، وأيًضا كان وكيًا للمجلس الملى للكنيسة 

اإلرثوذكسية إبان عهد البابا شنودة.

إمبراطور سوق 
السيارات

ثروة رؤوف غبور 
تتجاوز الـ233 

مليون دوالر
معروف أن عائلة غبور، تعد من كبريات العائات 
المسيطرة على مــجــال ســوق الــســيــارات فــى مصر، 
وعميد العائلة رؤوف غبور، المصنف الـ79 على مستوى 
العالم العربى، تبلغ إجمالى ثــروتــه 233.06 مليون 
دوالر، وهو يعمل فى قطاع السيارات، ورئيس مجلس 

اإلدارة غبور أوتو.

من صداقة حسن مالك 
إلى تمويل مشروعات 

السيسى ومن هيفاء 
وهبى إلى مى عز الدين

ثروة النائب محمد 
السويدى زعيم 

األغلبية السابق 
تصل  لـ178.19 

مليون  دوالر

 إيمان بدر 
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حين اختلف فاروق مع 
حكومة النحاس خرج 
اإلخوان فى مظاهرات 
يهتفون هتافا مدويًا 

»اهلل مع الملك« 

استقبلوا إسماعيل صدقى 
فى الجامعة وخطيبهم 
الطالب مصطفى مؤمن 

قدمه للطلبة باآلية 
القرآنية: »واذكر فى الكتاب 

إسماعيل إنه كان صادق 
الوعد وكان رسوال نبيا« 

»عبدالناصر« تعاون 
مع الجماعة أثناء 

قيام الثورة من 
خالل عبدالمنعم 

عبدالرؤوف 
اليوزباشى اإلخوانى

انقلب اإلخوان على الملك فاروق وشنوا عليه 
حمالتهم وعندما قتل حسن البنا لم يكن 

أمامهم إال أن يتهموا الملك بقتل مرشدهم

وجود المستشار حسن الهضيبى كمرشد 
كان بمثابة عالمة فارقة وافتراق إلى غير 

رجعة بين ناصر والجماعة 

»جمال« بعد الثورة قام 
بزيارة قبر حسن البنا فى 

وجود قيادات الجماعة

فى فترة حكم الملك فؤاد داعب االخــوان مشاعره 
بحلم الخالفة، فتركيا نفضت يدها عن الخالفة، 
فكان أن قفز حسن البنا على الفور لكى يصنع حلما 
زائفا لفؤاد بأن يكون هو خليفة للمسلمين، وحينما 
أرســل حسن البنا خطابا للملك خاطبه بقوله: »إلى 
ســدة صاحب الجاللة الملكية حامى حمى الدين،  
ونصير اإلســالم والمسلمين، مليك مصر المفدى« 
وألن فــاروق هو خليفة والــده فــؤاد األول لذلك كان 
يجب على اإلخــوان أن يغازلوه فى ذات الوقت الذين 
ــؤاد، فكتبوا فــى مجلة اإلخـــوان  ــده فـ ينعون فيه والـ
عنوانا عريضا بعد وفاة فؤاد هو »مات الملك عاش 
الملك« ثم استمروا فى غزلهم لذلك الصبى فاروق 
الـــذى أصــبــح ملكا، وكــانــت بــدايــة الــغــزل هــى نعيهم 
الباكى ألبيه حيث جاء فى النعى: »مصر تفتقد اليوم 
بدرها فى الليلة الظلماء، وال تجد النور الذى اعتادت 
أن تجد الهدى على سناه فمن للفالح والعامل، من 
للفقير يروى غلته ويشفى علته، ومن للدين الحنيف 
يرد عنه البدع، ومن لإلسالم يعز شوكته ويعلى كلمته، 
ومن للشرق العربى يؤسس وحدته ويرفع رايته« وبهذه 
المثابة كــان فــؤاد فى رأى اإلخــوان نصير الفالحين 

والعمال حامى حمى الدين رافع راية اإلسالم!
ثــم دخــلــوا فــى عــالقــة مباشرة مــع الملك فـــاروق، 
واستقبلوه وهــو عائد لوطنه وهــم يــرتــدون مالبس 
الكشافة، ثم تجمع اإلخوان عند بوابات قصر عابدين 

قبل انتهاء العهد الملكى نشأت تحالفات بين اإلخــوان 
والضباط األحــرار، وبالذات مع جمال عبدالناصر. وقد 
ــوان فــى خطبة لــه فى  حكى عبدالناصر قصته مــع اإلخـ
نوفمبر من عام 1964 حيث قال: »أنا قبل الثورة كنت على 
صلة بكل الحركات السياسية الموجودة فى البلد، يعنى 
كنت أعــرف الشيخ حسن البنا، ولكن ماكنتش عضو فى 
اإلخـــوان المسلمين.. كنت أعــرف نــاس فى الوفد وكنت 
أعرف ناس من الشيوعيين، وأنا أشتغل فى السياسة أيام 
ما كنت فى ثالثة ثانوى، وفى الثانوى اتحبست مرتين أول 
مــا اشتركت فــى مصر الفتاة وده يمكن اللى دخلنى فى 
السياسة، وبعدين حصلت خالفات فى السياسة، وبعدين 
حصلت خــالفــات وسبت مصر الــفــتــاة، ورحــت انضميت 
للوفد، وبعدين دخلت الجيش.. وبعدين ابتدينا نتصل فى 
الجيش بكل الحركات السياسية ولكن ماكناش أبــدا فى 
يوم من اإلخــوان المسلمين كأعضاء أبــدا، ولكن اإلخــوان 

المسلمين حاولوا يستغلونا.
كانت هذه هى شهادة عبدالناصر حول عالقته باإلخوان 
وحــســن الــبــنــا، وهـــى عــالقــة صــداقــة مــع الــمــرشــد األول 
وتعاون أثناء قيام الثورة من خالل عبدالمنعم عبدالرؤوف 
ــى، إال أن وجـــود المستشار حسن  ــوانـ الــيــوزبــاشــى اإلخـ
الهضيبى كمرشد بعد ذلك كان بمثابة عالمة فارقة وافتراق 
إلــى غير رجعة، فقد نظر الهضيبى إلــى تنظيم الضباط 
األحرار كتنظيم تابع لإلخوان ينبغى أن يأتمر بأمره ويحقق 
رغباته، ورغــم أن عبدالناصر بعد الثورة قــام بزيارة قبر 
حسن البنا فى وجــود قيادات الجماعة، كما أن الجماعة 
ــزاب، إال أن حسن الهضيبى  نجحت مــن قـــرار حــل األحــ
لم يركن إلى هذه المواقف وأراد أن يستأثر بالثورة كلها 
وبالحكم، وصمم على أن يقوم اإلخوان بتشكيل الوزارة وهو 
األمــر الــذى رفضه عبدالناصر، وترتب على ذلك أن خرج 
الشيخ أحمد حسن الباقورى من الجماعة فى خالف شهير، 
وقــد أورد الــبــاقــورى بعد ذلــك شهادته عــن هــذا الخالف 

عندما تحدث للتاريخ فى إحدى القنوات الفضائية وعاب 
على الهضيبى آنذاك ضيق أفقه السياسى ودوره الكبير فى 

إضرام نار الخالف بين اإلخوان والضباط األحرار.

وتفصيالت رغبة اإلخــوان فى االستئثار بالحكم وحدهم 
دون غيرهم، كما أورد فريد عبدالخالق القطب اإلخوانى 
الكبير وصديق حسن البنا شهادته أيضا عن نفس األمر 

هاتفين للملك: »نهبك بيعتنا ووالءنــا على كتاب الله 
وسنة رسوله« وحين اختلف فاروق مع حكومة النحاس 
ــوان فــى مــظــاهــرات يهتفون هتافا صك  خــرج اإلخــ
أسماع الجميع هو »الله مع الملك« وتباهى اإلخوان 
كثيرا بأن »جاللة الــفــاروق« خرج إلى شرفة القصر 

ست مرات ليحيى مظاهرتهم.
وتــقــول جــريــدة »الــبــالغ« عــن تلك المظاهرة: »إن 
جاللة الملك كان بالغ السعادة بشعار الله مع الملك، 
وكان يردد نعم الله معنا« وكأن اإلخــوان أخذوا عهدا 
على الله أن يكون مع الملك ال لشىء إال ألنهم أرادوا 
ذلــك! وعندما وقفت القوى الوطنية فى مصر ضد 
حكومة إسماعيل صدقى إذا باإلخوان يتخذون خطا 
وطنيا مخالفا إلجماع الحركة الوطنية، فقاموا بتأييد 
صدقى وتأييد مشروعه »صدقى بيفن« لدرجة أنهم 
استقبلوه فى الجامعة وخطيبهم الطالب مصطفى 
مــؤمــن يقدمه للطلبة بــاآليــة الــقــرآنــيــة: »واذكـــر فى 
الكتاب إسماعيل إنه كان صــادق الوعد وكــان رسوال 
نبيا« ثــم انقلبوا عليه بعد ذلــك وشــنــوا عليه حملة 
شعواء ألنهم لم يحصلوا منه على أى مغنم، وفى خالل 
عام 1948 انقلب اإلخــوان على الملك فــاروق وشنوا 
عليه حمالتهم، وعندما قتل حسن البنا لم يكن أمامهم 
إال أن يتهموا الملك بقتل مرشدهم، ومن أجل تلك 
الفرية زيفوا التاريخ وأطلقوا األكاذيب التى يناقض 

بعضها بعضا!

ثم كانت محاولة اغتيال اإلخـــوان لجمال عبدالناصر 
فكانت هى النهاية المأساوية للعالقة بينهما، ففى أكتوبر 
من عــام 1954 وقــع حــادث المنشية الشهير، فــذات يوم 
أضمر هنداوى دوير المحامى اإلخوانى الذى كان ينتمى 
إلــى منطقة إمبابة فــى نفسه أمـــرا، واســتــعــان بالقناص 
اإلخوانى محمود عبداللطيف، وجهزه بالسالح، وخطط 
معه الغتيال عبدالناصر، وحينما علم الهضيبى من رئيس 
النظام الخاص يوسف طلعت بخبر هذا األمر الذى يزعم 
أفــراد النظام الخاص تنفيذه ركن إلى السلبية وقال وفقا 
لشهادة ومــذكــرات الــقــرضــاوى: »ال شــأن لى بهذا األمــر« 
وحين وصل الخبر إلى عبدالعزيز كامل رئيس شعبة إمبابة 
وكانت تربطه صالت بعبد الناصر قام بتحذيره، ويبدو أن 

عبدالناصر رتب أموره ليفسد لإلخوان خطتهم.
وفــى مساء يــوم 26 أكتوبر من عــام 1954 وفــى ميدان 
المنشية باإلسكندرية انطلقت رصاصة اإلخوانى محمود 
عبداللطيف فى اتجاه عبدالناصر وكانت رصاصة طائشة 
ضلت سبيلها ولكنها كــانــت هــى رصــاصــة الرحمة التى 
قضت على عالقة عبدالناصر باإلخوان قضاء مبرما، ومن 
الغريب أن بعد هذه المحاولة بسنوات طويلة وتحديدا عام 
1977 أقــام اإلخــوان دعــوى أمــام محكمة القضاء اإلدارى 
بطلب إلــغــاء قــرار حــل الجماعة، هــى الــدعــوى رقــم 123 
لسنة 32ق، وإذا بــاإلخــوان يكتبون فى صحيفة الدعوى: 
»إن اإلخوان هم الذين ساعدوا جمال عبدالناصر واتفقوا 
معه على تحويل الحكم من ديمقراطى إلى ديكتاتورى، وأن 
عبدالناصر لم يكن فى إمكانه أن يفعل ذلك فى مواجهة 
األحزاب بغير االستعانة بالقوة الجماهيرية لإلخوان« وضع 

خطا تحت العبارة الفائتة!
وجاء هادم اللذات ومفرق الجماعات، الموت الذى البد 
وأن يصيب كل حى، ومات عبدالناصر عام 1970، وذهبت 
دولة الرئيس عبدالناصر كما تذهب كل الدول، وأصبحت 

فى ذمة التاريخ.

أسرار العالقة بين رؤساء مصر 
وجماعة اإلخوان اإلرهابية 

حسن البنا صنع للملك فؤاد حلما زائفا بأن يكون خليفة للمسلمين
مجلة اإلخوان  كتبت عنوانا بعد وفاة فؤاد هو »مات الملك عاش الملك«
اإلخوان  تجمعوا عند بوابات قصر عابدين هاتفين للملك فاروق : »نهبك بيعتنا ووالءنا على كتاب اهلل وسنة رسوله« 

محاولة اغتيال اإلخوان لجمال عبدالناصر فى 
1954 كانت النهاية المأساوية للعالقة بينهما

عبدالناصر: »كنت أعرف الشيخ حسن البنا ولكن ماكنتش عضو فى اإلخوان  ولكنهم حاولوا يستغلونا«
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حينما وصل اإلخــوان لحكم 
البالد كان اليقين عندى أنهم 
سيغادرون سريعا، فلم يكونوا 
ــات من  ــ فــى أى وقــت مــن األوق
رجــال الــدولــة، وليست لديهم 
ــدرة واحــــدة فــقــط هى  ــ إال ق
قــدرة إدارة التنظيم، والدولة 
غير التنظيم ولكنهم كانوا 
قــومــا يجهلون، وحينما وقع 
ــق  ــري ــف اخـــتـــيـــارهـــم عــلــى ال
عبدالفتاح السيسى لكى يكون 
وزيــرا للدفاع امتدحوه وقالوا 
عنه إنه أفضل أهل األمة  كلها، 
وظلوا يمتدحونه ويسبغون 
عليه كل صفات الفضل، وألنهم 
أساتذة فى الفجور والخصومة 
واللدد فيها، لذلك حينما وقف 
السيسى مع الشعب فى ثورته 
عليهم ناصبوه العداء، ووجهوا 
له كل االتهامات، وشنوا عليه 
حملة تشويه تاريخية ال مثيل 
لها، ولم يقفوا عند هذا الحد 
بل حاولوا اغتياله أكثر من مرة 
وأخــزاهــم الله، واآلن يريدون 
تحطيم مصر كلها، ألم أقل لكم 

إنهم إخوان الشياطين؟!

حينما اختاروه وزيرا للدفاع قالوا عنه إنه 
أفضل أهل األمة وعندما انحاز للشعب ضدهم 

شنوا عليه حمالت تشويه تاريخية

»إخوان الشيطان« حاولوا 
اغتيال السيسى أكثر من مرة 

واآلن يريدون تحطيم مصر كلها

السادات اعتقل قيادات من الجماعة فى اعتقاالت 
سبتمبر فقام التنظيم السرى باغتياله

ذهبوا فى مجلس الشعب عام 1987 
مع كبيرهم  مأمون الهضيبى للبرلمان 

ليبايعوا مبارك على والية ثانية

صفقة عام 2005 أسفرت عن صدور بيان من 
الجماعة تدعو فيه الجماهير إلى عدم مقاطعة 

انتخابات الرئاسة حتى يكون المسلم إيجابيا

بعد وفــاة الرئيس جمال عبدالناصر خرجت إلــى الدنيا 
دولــة الرئيس أنــور الــســادات، وكما تعود الرؤساء فى بالدنا 
حين يبدأون فإنهم يبحثون عن الجماهير، ويبحثون عن راية 
لهم يرفعونها تختلف عن راية من سبقهم، وألن السادات كان 
يبحث عن جمهور يقف معه ويؤيده ويقدم مشروعه للشعب، 
لذلك لم يكن أمامه إال جماعة اإلخوان التى كتبت على مقرها 
االفتراضى »تحت الطلب« فقد كــان اإلخـــوان فى السجون 
وقت أن تولى السادات حكم البالد، وبعد مفاوضات مع حسن 
ــوان وفقا  ــراج عــن اإلخـ الهضيبى وعمر التلمسانى تــم اإلفـ
لجدول زمنى، وكــان الهضيبى أول من تم اإلفــراج عنه وتاله 
التلمسانى، وبدأت العالقة الحميمية بينهما تأخذ مكانها فى 
التاريخ، كما أخذت تؤثر فى الجغرافيا، فقد أطلق السادات 
على دولته دولة العلم واإليمان ليعطى انطباعا سلبيا بأن دولة 
عبدالناصر كانت دولــة الجهل والكفران، وفى دولــة اإليمان 
التى يتوالها »الرئيس المؤمن« انطلقت جحافل اإلخــوان 
ــى الــجــمــاعــات والــجــوامــع  المؤمنين ضحية عبدالناصر إل
والجمعيات، وما كان السادات ليستطيع مواجهة الناصريين 
بغير االستعانة بالقوة الجماهيرية لــإخــوان - وضــع تحت 
العبارة السابقة خطاً - فجذبت الجماعة المؤمنة عددا كبيرا 
من الشباب الذى كان يبحث عن شخصيته وهويته، وتحدثوا 
من فوق المنابر فكفروا عبدالناصر ودولته ألنه وألنها اختلف 
واختلفت مع اإلخوان وحبستهم وأعدمت بعضهم أثناء الصراع 
السياسى بينهما، وذهبوا إلى الجمعية الشرعية فأصبحت 
مثواهم حتى حين، ومــن خــالل مساجدها تحركوا فــى كل 
ربوع مصر، كل ذلك كان قد تم باالتفاق والسماح من الرئيس 
المؤمن أنور السادات، فهو يرغب فى هدم دولة عبدالناصر 
ليبنى دولته هو على أســاس مختلف، وظل الــود متصال بين 

ذهبت دولة السادات وجــاءت الدولة الفرعونية المباركية، 
ــى عــهــده األول يــســمــع كـــالم المستشارين  ــرجــل ف ــان ال ــ وك
الــحــاذقــيــن، فأطلق ســـراح المعتقلين واستقبلهم فــى قصر 
الرئاسة، ثم مد يديه لــإخــوان كى يكونوا معه، يساعدونه 
ويشدون من أزره، والرئيس الجديد يرغب فى اكتساب شعبية 
كبيرة بعد أن ظهر للناس أثناه فترة وجــوده كنائب للرئيس 
أنــه على »قــد حاله« محدود الــقــدرات ضعيف التأثير، فظن 
اإلخوان أنه غنيمة فوقفوا معه وساعدوه فى مواجهة تنظيمات 
الجهاد والجماعة اإلســالمــيــة - التابعة فــى حقيقة األمــر 
لتنظيمهم الخاص - ثم كان على مبارك أثناء ذلك وبعده أن 
يستعين بالقوة الجماهيرية لإخوان »وظلت العالقة بينهما 
فى السنوات  العشر األوائــل كالسمن على العسل، حتى أن 
ــوان ذهــبــوا فــى مجلس الشعب عــام 1987 مــع كبيرهم  اإلخـ
البرلمان مأمون الهضيبى ليبايعوا مبارك على واليــة ثانية، 
وهو األمر الذى أغضب الشيخ اإلخــوان عبدالستار فتح الله 
وجعله يستقيل من مكتب اإلرشــاد، وكانت اللقاءات اإلخوانية 
مع النظام المباركى مستمرة ولــذيــذة مثل طعامة القشطة 
على العسل، فى هــذه الفترة كــان الدكتور رفعت المحجوب 
هو بوابة االتفاقات اإلخوانية المباركية، وكــان هو من اتفق 
مع مأمون الهضيبى على أن يبايع اإلخــوان مبارك، وفى هذه 
الفترة أيضا كانت اللقاءات المتعددة بين زكريا عزمى وقيادات 
اإلخوان فى قصر عابدين والتى كان يتم االتفاق فيها على ما 
يبهج خاطر مبارك ورجاله، وكانت مكافآت الدولة المباركية 
لإخوان ليس لها حصر فقد سمحوا لهم »بسياسة الضوء 
األخضر« الدخول للبرلمان، والكتابة فى الصحف، واعتالء 
المنابر، ودخول النقابات المهنية ألول مرة فى تاريخ الجماعة، 
وتركوا لهم حرية التحالف مع الوفد تــارة، ومع حزبى العمل 
واألحرار تارة أخرى، وحدث وال حرج عن زيارة سوزان مبارك 
لشركات خيرت الشاطر وحسن مالك وقيامهما بالتصوير 
معها، لتنشر الصحف صورها أثناء الــزيــارة بما يؤكد على 
حميمية العالقات، والذى لم يكتبه أحد بعد هو أن مبارك كان 
على صلة وثيقة بالمرشد الرابع حامد أبوالنصر، مرشد هذه 
الفترة، بل إن اختياره مرشدا كان مرضيا عنه من نظام مبارك 
وقياداته األمنية، ولم تتهاو العالقة بين اإلخــوان ومبارك إال 

عبدالرحمن السندى صاحب التنظيم الــخــاص للجماعة، 
ومن خالل سيطرة مصطفى مشهور التى ظهرت للكافة قام 
مبارك عــام 1992 بشد أذن اإلخـــوان شــدا خفيفا حينما تم 

بعد أن هرم المرشد أبوالنصر وأصبح عاجزا عن إدارة شئون 
الجماعة، وتركه الحبل على الغارب لنائبه مصطفى مشهور 
يدير الجماعة كما يشاء، ويضع فيها أفكاره التى تلقها من 

المشهرة، فحين طلب منهم السادات أن ينشئوا حزبا اشترط 
عليهم أن يختاروا اسما آخر غير اسم »اإلخــوان المسلمين« 
وأال يدخل فى الحزب كل أفراد النظام الخاص وعلى رأسهم 

ــوان والــســادات حيث عملوا معه تحت سياسة الضوء  اإلخـ
األخــضــر، هــو يسمح لهم بالعمل، وهــم يــصــدرون مجلتهم 
ــدعــوة« وكــفــى الــلــه المؤمنين شــر األحـــزاب والجمعيات  »ال

مصطفى مشهور وأحمد حسنين وغيرهما، ولكن اإلخــوان 
رفضوا الشروط، بل إن قرارهم أيضا كان مبنيا على سند من 
أن تغيير اسم اإلخوان هو الموت ذاته، وقال وقتها مصطفى 

مشهور »ما كنا لنغير ما وضعه حسن البنا«.
ــارة الــســادات إلســرائــيــل ومــا تلى ذلــك مــن توابع  وبعد زيـ
أهمها اتفاقية السالم تعكر الماء بين الــســادات واإلخــوان، 
فاإلخوان تعاملوا مع السادات على أنهم أصحاب فضل عليه، 
فهم الذين مهدوا له الطريق وآزروه ووقفوا معه فى مواجهة 
رجال عبدالناصر، فظنوا أنهم بذلك أمناء سر الحكم، وهذه 
الزيارة كانت صدمة والسادات صاحب سياسة الصدمات ما 
كــان له أن يستأذن من أحــد فى أمــر أضمره فى نفسه حتى 
ولو كانوا أولى قربى، كما أنه كعبدالناصر لم يكن يعرف ما 
يسمى بالحوار والنقاش واألخذ والرد، ومن تاريخ هذه الزيارة 
أخذت العالقة الرومانسية الحميمية تتحول إلى عداء وترويع، 
فهم يناصبونه العداء وهو يروعهم فى خطبه، وأخذ التالسن 
العلنى بين الطرفين يزداد حتى قال البعض تهكما »وإن خفتم 
شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا 
إصالحا يوفق الله بينهما« ولكن جمرة الخالفات اشتعلت 
وتــمــادت فكانت الخاتمة يــوم أن أصــدر الــســادات قــرارات 
اعتقاالت سبتمبر والتى أخذ فيها من كل قبيلة رجاال، وكان 

من قبيلة اإلخوان العدد األكبر من المعتقلين.
ــارت الحركة اإلسالمية المسلحة »الجهاد«  وذات يــوم ث
التابعة للتنظيم السرى لإخوان فاغتالت السادات بين جنوده، 
وحين كان الجالسون فى المنصة يظنون أن اللحظات التى 
تمر بهم سرمدية ال نهاية لها كانت أفواه اإلخوان - وغيرهم 
- فى السجون تكبر لله.. الله أكبر.. ألن من حبسهم أخذه 

الموت الذى يأخذ كل حى.

حبس خيرت الشاطر وحسن مالك عدة أشهر على ذمة قضية 
»سلسبيل« التى كشفت مصائب كانت الجماعة تخفيها، وفى 
نهاية عهد حامد أبوالنصر أرسل مبارك لإخوان إنذارا شديد 
اللهجة حينما قامت النيابة العامة باستدعاء المرشد حامد 
أبوالنصر لسؤاله عن بعض المنشورات التى كان بعض شباب 
اإلخــوان يوزعونها، وانتهى األمــر على ســالم إال أن اإلخــوان 
لم يستوعبوا الرسالة فتم القبض على مجموعة كبيرة منهم 
عامى 1995، 1996، وإحالتهم للمحاكمة العسكرية، وأخذت 
العالقة بين الطرفين منحنى شديد الوعورة إال أن اإلخــوان 
ظلوا يحاولون التقرب من مبارك بشتى الطرق، ولكن الرجل 
صنع لهم أذنا من طين وأخرى من عجين، والمدهش أنه كان 

يستعملهم فى الوقت الذين يريده وبالطريقة التى يريدها.
وألن اإلخـــوان إذا شبعوا اطمئنوا، وإذا جاعوا أنــوا فقد 
عاشوا مع مبارك فى فترة المرشد مصطفى مشهور بين 
الجوع والشبع، االطمئنان واألنين، يكتب المرشد مصطفى 
مشهور مقالة فــى جــريــدة الشعب عــام 2000 يحيى فيها 
»موقف مبارك الوطنى« من ضرب محطة الكهرباء بلبنان، 
فيرسل لــه مــبــارك زكــريــا عزمى مبعوثا ليطلب منه دخــول 
اإلخوان االنتخابات البرلمانية، وأنه سيسمح لهم بنجاح عدد 
معقول فيها، على أن ينسوا قضية النقابات المهنية التى كان 
متهما فيها المرشد الحالى محمد بديع، ويأتى ملك الموت 
ومــفــرق الجماعات - إال جماعة اإلخـــوان - فيقبض روح 
المرشد مصطفى مشهور، ويأتى المرشد مأمون الهضيبى 
الــذى لم يلبث فى اإلرشــاديــة كثيرا ويأتى من بعده المرشد 
مهدى عاكف الذى تم االتفاق معه على صفقة عام 2005 وهى 
الصفقة التى أسفرت عن صدور بيان من الجماعة تدعو فيه 
الجماهير إلــى عــدم مقاطعة انتخابات الرئاسة حتى يكون 
المسلم إيجابيا، وكان أن دخل اإلخوان بعد ذلك إلى عضوية 
البرلمان فرادى وجماعات، وهو األمر الذى يحتاج إلى تحليل 

مستقل.
وفى أواخــر عهد مبارك ظل مرشدهم بديع على سياسة 
الغزل العفيف لمبارك حتى قبيل الثورة، فكلنا يذكر يوم أن 
قال المرشد »مبارك أبو المصريين ونحن من أبنائه ونتمنى 
أن نجلس معه« ولكن ذهبت دولة مبارك كما تذهب كل الدول.

نحن  اآلن فى زمن العجائب، ومن العجائب هذا الزمن تلك الجماعة اإلخوانية التى جعلت من 
الدين مصيدة للدنيا، وجعلت من األخالق الحميدة مضيعة للوقت، وارتكبت الموبقات باسم 
الدين تحت عنوان عريض هو »الضرورات تبيح المحذورات« وتحالفت مع رؤساء ثم حاولت 

قتلهم وتحالفت مع رؤساء وقتلتهم ورفعت رؤساء إلى أعلى سماء ثم شتمتهم واتهمتهم، 
وكانت تفعل كل ذلك وهى تذرف الدموع.

هم ألد الناس فى الخصام، يفجرون فيه ويتهمون الناس كلهم بالفجور فى الخصومة، ومن 
فجورهم ذلك التزوير اإلجرامى للتاريخ، فعندما نقموا على مصطفى أتاتورك قالوا كذبا إن أمه 

يهودية، وعندما زادت خصومتهم مع جمال عبدالناصر قالوا كذبا وزورا إن أمه يهودية، وعندما 
فجروا فى خصومتهم مع السادات قالوا إنه بما أن والدة زوجته جيهان مسيحية إنجليزية لذلك 
فإن جيهان بالتبعية أصبحت مسيحية، ثم السادات بدوره سار وراء زوجته وأصبح مسيحيا قام 

بابا الكاثوليك بتعميده فى الفاتيكان، ونفس األمر قالوه عن مبارك وزوجته سوزان، وكرروا 
نفس التعميد الوهمية فى الفاتيكان بال أى تغيير، ولكن األهم من ذلك الفجور هو أنهم فى 

بداية عهد كل رئيس كانوا ينافقونه ويمتدحونه، ثم عندما ييأسون منه يأخذون فى تشويهه 
تاريخيًا وسياسيا ويحشدون من أجل ذلك أكبر كم من األكاذيب، يفعلون ذلك وكأنهم يتقربون 

هلل بهذا الفجور.
هذه الحقائق كشفتها دراسة مهمة للغاية أعدها الكاتب والمفكر ثروت الخرباوى بعنوان: »لقاء 
وفراق: قصة اإلخوان مع الرؤساء«، والتى كشف فيها  قصة اإلخوان مع الرؤساء، من أول فؤاد 

األول إلى فاروق ثم محمد نجيب وجمال عبدالناصر إلى محمد حسنى مبارك إلى الرئيس عدلى 
منصور وصوال إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى، والذى كشف أنه يمكن تلخيص عالقة اإلخوان 

بالرئاسة فى كلمة أو كلمتين هما: »العالقة تبدأ ناعمة رومانسية وتنتهى مأساوية«  مشيرًا 
إلى أن هذه عالقة بهذه المثابة لها خصوصية، وتاريخها طويل يبدأ من قبل الجمهورية، من أيام 

الملكية، ومن عهد الملك فؤاد األول، وحتى فترة حكم الرئيس عبدالفتاح السيسى.

خفايا مفاوضات السادات مع الهضيبى والتلمسانى 
لإلفراج عن اإلخوان وفقا لجدول زمنى

السادات أطلق على دولته دولة العلم واإليمان ليعطى انطباعا سلبيا بأن دولة عبدالناصر كانت دولة الجهل والكفران

اإلخوان ظنوا أن »مبارك« غنيمة فوقفوا معه وساعدوه 
فى مواجهة تنظيمات الجهاد والجماعة اإلسالمية

العالقة بين »حسنى« والجماعة ظلت فى السنوات  العشر األوائل كالسمن على العسل

 سحر محمود
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خفايا تفشى الجرائم األخالقية فى املجتمعات املتشددة وظهور اإللحاد فى مواجهة التطرف

بسبب قصور المؤسسات الدينية والكبت العائلى والضغط المجتمعى

أسرار انحسار التدين بين الشباب والفتيات المسلمين واألقباط
 صنفت الــدراســة الشباب محل الفحص وفقاً لمدى تدينهم من 
عدمه، باختالف خلفياتهم الدينية، صنفتهم إلى 3 فئات، أما الفئة 

ــى فتضم نمط الــشــبــاب المستقر ديــنــيــاً، الـــذى استقى  األولـ
معلوماته الدينية من مؤسسة رسمية أو شبه رسمية بشكل 

مــتــوازن، ووصــفــت الــدراســة هــذه الفئة على أنها ال تجد 
مشكلة فى اتباع الشعائر الدينية بشكل منتظم، ولكن 
تكمن ظاهرة انحسار التدين لديها فى إدراكها للسلبيات 
المتعلقة بدور المؤسسات الدينية، والمتمثلة فى أن هذه 
المؤسسات تتدخل فى الشأن العام بشكل مبالغ فيه، 
أو تقوم بتلوين خطابها بشكل مفاجئ من حين إلى 
آخر، ألغراض دنيوية بحتة كتحقيق مكاسب سياسية 

سلطوية أو ممارسة نوع من الوصاية على المجتمع.
أما الفئة الثانية فهى فئة الرحيل إلى النقيض، 

وينتمى إليها شباب نشأوا فى بيئة محافظة 
ــاألوامــر  ــنــاءهــا ب أو مــتــشــددة، تــلــزم أب

ــح  ــى بــشــكــل صــري ــ ــواه ــ ــن ــ وال
وحــاســم، وتمليها على 

األطــــــفــــــال بــشــكــل 
ــد  ــ وصــــــائــــــى، وق

ظـــــهـــــرت هــــذه 

األنماط من األســر والــمــدارس فى إطــار موجة التدين السابق 
ذكرها، إال أن الضغط المجتمعى والعائلى وتهديد الشاب أو 
الفتاة بالنبذ والطرد من األســرة حــال عــدم االلــتــزام بمظاهر 
التدين كارتداء الحجاب أو النقاب أو حضور القداس بانتظام 
فى الكنيسة، ثم يحدث تغيير مفاجئ أو تطور تدريجى يدفع هذه 
الفئة إلى االنتقال من خانة التدين وااللتزام إلى خانة التحرر 
والتخلى عن األوامــر والنواهى، وأرجعت الدراسة أسباب هذا 
التحول إلى عوامل اجتماعية أو اقتصادية كموت رب األسرة أو 
السفر إلى مكان آخر أو ربما االنتقال من دراسة منغلقة إلى بيئة 
دراسية منفتحة، كما يمكن أن يرجع التحول إلى المجال العام مثل 
اندالع الثورة أو الجدل الذى نشأ بين التيارين اإلسالمى والمدنى 
أو أحداث العنف التى راح ضحيتها األبرياء، وأيضاً تلون الخطاب 
الدعوى لمختلف األطراف سواء المؤسسات الدينية الرسمية أو 

خطاب التيارات الدينية بمختلف تفرعاتها العقائدية.
وفيما يتعلق بغياب الربط بين التدين الظاهرى الشكلى 
وبين السلوك األخالقى أكدت الدراسة أن عدم التزام الدعاة 

ورجــال الدين بــاألخــالق والقيم التى يطالبون غيرهم 
باتباعها، فيما يعرف بمسألة الكيل بمكيالين تأتى 
من أبــرز عوامل التحول إلى النقيض التى يتعرض 

لها الشباب.

عشنا منذ أسابيع قليلة أجواء االحتفال بذكرى ثورة 23 يوليو 1952 
المجيدة، ووقتها تــبــارت وســائــل اإلعـــالم على إعـــادة عــرض خطاب 
الزعيم الخالد جمال عبدالناصر، الــذى تحدث فيه عن حــوار جمعه 
بالمرشد اإلخــوانــى حسن الهضيبى حيث طلب األخير من الرئيس 
أن يلزم الفتيات بارتداء الحجاب، وهو ما رفضه »عبدالناصر« رغم 
كونه رجل معروف باإللتزام الدينى والخلقى، ولكنه يرفض المتاجرة 
بالدين أو تحويله إلى مظهر شكلى، وهو ما راهن عليه اإلخــوان فيما 
بعد لتغيير شكل المجتمع، وفرض صورة معينة عليه تميز بين المسلم 
وغير المسلم، وظهرت عبارات من نوعية »دى أخت ملتزمة منتقبة أو 

محجبة«، وبالتالى من غيرها فهى ليست أخت وليست ملتزمة.
ولــم يقتصر األمــر على انتشار الحجاب والنقاب، ولكن فى عهد 
الرئيس األسبق حسنى مبارك، تركت الدولة للجماعات المتطرفة 
فرصة للسيطرة على المجتمع، واعتقد النظام أنه بذلك يبعدهم عن 
السياسة والسلطة، فظهرت أنماط من الحياة لم يألفها المصريون، من 
ارتداء مالبس وافدة من الصحراء الوهابية، إلى تحريم تناول أطعمة 
معينة وصلت لتحريم الفسيخ فى شم النسيم بل وتحريم االحتفال 
بشم النسيم وعيد األم وغيرها من المناسبات االجتماعية والقومية، 
وتعززت الطائفية واالنقسام حتى فى اختيار أسماء األبناء والبنات، 

فاختفت األسماء التى كانت تجمع بين المسلمين والمسيحيين.
ولم يكن هذا االنغالق الطائفى قاصًرا على المسلمين بل إزداد تعلق 
األقباط بالكنيسة، بل وانعزالهم داخلها ووصــل األمــر إلى االعتصام 
ــأن المواطن المسيحى يلجأ لكنيسته  والتظاهر داخــل األديـــرة، وك
ليستقوى بها على دولته، وهو ما رفضه مفكر مستنير مثل جمال أسعد 
قال وقتها إن الكنيسة واألزهر  مؤسسات روحية دينية، دورها يقتصر 
على الصالة وإقامة الشعائر الدينية فقط، وعلى المواطن مسيحى كان 
أو مسلم أن يخاطب دولته بالطرق القانونية والمدنية عبر المؤسسات 
الوطنية، ألننا فى دولة من المفترض أن تكون دولة مواطنة ومؤسسات 

تحكم بالقانون وليس بالكهنوت.
وعلى جانب آخر عبر الدكتور عبدالحليم قنديل الصحفى الناصرى 
عن خطورة تلك الظاهرة موضًحا أن جماعة اإلخـــوان وغيرها من 
الجمعيات الطائفية التى تتاجر بالدين، تخاطب البؤس واليأس، وتلعب 
على هذين الوترين من خالل األنشطة الخيرية والدعوية، ولكنها ال 
تهتم بالدين كأخالق وسلوك وممارسات حياتية، بدليل إنتشار الجرائم 
المخلة بالشرف واألعمال المنافية لــآداب، رغم االلتزام الظاهرى 
والشكلى لغالبية الناس، كما كشفت األرقــام واإلحصائيات آنــذاك أن 
مصر تحتل المركز الثانى من حيث جرائم التحرش الجنسى، رغم هذا 
التدين المظهرى، وتسبقها فى المركز األول أفغانستان، وهى الدولة 

التى تحكمها جماعات دينية متأسلمة شديدة التطرف.
وحينما وصل الرئيس عبدالفتاح السيسى إلى سدة الحكم، كان أول 
رئيس يقتحم ملف تجديد الخطاب الدينى، وأكثر من تحدث عن هذه 

الفكرة، بل وكــان أول مسئول مصرى ذكر مصطلح اإللحاد، موضًحا 
أن العودة إلى صحيح الدين واإليمان بحرية االعتقاد وإتاحة حرية 
التعبد لمن يعبد الله أو حتى ال يعبد، لن يكون السبيل للقضاء على 
العنف واإلرهــاب فقط، ولكن من خالل التجديد والتصويب وتحقيق 

مناخ الحريات سنقضى على اإللحاد أيًضا وسيعود الشباب إلى رحاب 
التدين السمح واإليــمــان الحق، وهــو ما أرجعه المفكرون إلــى أنــه ال 
يوجد فى مصر إلحاد عقائدى، ولكن اإللحاد ظهر كرد فعل عكسى 
النتشار التشدد الخانق، وتدخل األفكار القمعية المتزمتة وكبتها 

لحريات الناس حتى الشخصية بشكل ال يطاق، ووفــًقــا لنظرية 
األوانــى المستطرقة كلما زاد التزمت الطائفى زاد التسرب من 
واحــة اإليــمــان، ألن التطرف يقدم صــورة سلبية لــأديــان، وهو 
ما ال يقتصر على اإلســالم فقط، ولكن بالعودة للتاريخ نجد 
أن المذهب البروتيستانتى المتحرر الذى احتج على تعاليم 
الكنيسة األوروبية، ظهر فى العصور الوسطى حينما أحكمت 
السلطة الكهنوتية قبضتها وسيطرت على الدولة والمجتمع، 
ــا يــخــرج الــفــكــر اإلصــالحــى الــتــقــدمــى مــن قلب  وعــــاًدة م
األصولية المتشددة، مثلما يبزخ الفجر من أحلك لحظات 

الليل ظالًما.
لتبرز هنا عــالمــات استفهام مــن نوعية، هــل انحسرت 
ظاهرة التدين الشكلى فقط، ليعود الناس إلى جوهر الدين 
وصحيحه، أم أن الشباب يتسربون من التدين إلى غياهب 

المجهول، وهو ما نناقشه فى سياق السطور التالية.

من مجتمع متدين بطبعه إلى شعب غاوى مظاهر وشباب »مكبر دماغه«

هل تنحسر ظاهرة التدين الشكلى ليعود الناس إلى جوهر الدين وصحيحه ؟!!

تجديد الخطاب الدينى هو الحل الستعادة  إيمان بدر 
المتسربين من واحة اإليمان
قد ينشأ الشاب فى بيئة مستقرة تستقى معلوماتها 
من المؤسسة الدينية بشكل متوازن غير ضاغط، ثم 
يطرأ عليه طــارئ يجعله يقرر البحث بشكل مستقل 
عن تفاصيل الدين بعيداً عن المعرفة التقليدية التى 
تعود عليها، كما أن شاباً آخــر أو شابة قد ينشأ فى 
بيئة متزمتة تحاصره بترسانة من األوامــر والنواهى 
ثــم يقرر هــو أن يرحل ليبحث عــن اليقين بعيداً عن 
االلــتــزام الظاهرى والتهديد بالطرد متى تخليت عن 

ــمــظــاهــر، ومـــن بين  تــلــك ال
هؤالء تتكون الفئة الثالثة التى 
وصفتها الــدراســة بأنها فئة 
حــائــرة، تعتبر نفسها مازالت 

فى طريق البحث عن الخالق.
ــارت الباحثة إلــى أن  وأشــ
تلك الفئة الحائرة ال ترى فى 
دعاة الدين إال نموذج مضلل 
أو عــامــل عــثــرة فــى طريق 
بحثهم عــن الــخــالــق، وربما 
يصل بهم األمر إلى التوقف 
ــيــم  ــتــســل ــن الـــبـــحـــث وال ــ ع
بعدم وجــود الخالق الــذى 
يــتــصــورونــه، وبــالــرغــم من 
أن الــمــجــتــمــع ال يــرحــب 
ــه من  بــوجــود هــــؤالء، ألنـ
شــأن رحلتهم فى البحث 
عن اليقين ســواء وصلت 
إلجـــابـــة أو لـــم تــصــل، 
لكن مــن شأنها تهديد 

السالم والــهــدوء الــذى يتمتع به المجتمع مكتفيا 
بمسلماته التقليدية، وعلى الرغم من أن أصحاب 
هذه األفكار يشعرون بالخطر من جانب المجتمع 
ألنهم مهددون دوماً بالعنف اللفظى أو الفعلى أو 
النبذ المجتمعى، ومــع ذلــك وصفتهم الــدراســة 
بأنهم أقل اشتباكا مع رجال الدين، خاصةً هؤالء 
الــذيــن استسلموا لــجــاذبــيــة فــكــرة عـــدم وجــود 
الخالق، كما أنهم أقل سخًطا على دعاة األديان، 
على عكس من ال يزال يبحث فى هذه المسألة، 
ومن ثم يجد فى الخطاب الدينى ككل عبئا عليه 

بدالً من أن يكون معينا له.

عقولهم حائرة  
والخطاب 
التقليدى 

أصبح عبئا 
عليهم بداًل 

من أن يكون 
معينـًا لهم

الثورات والعنف والكيل 
بمكيالين وراء تحول 
الشباب إلى 
النقيض

بيزنس المتاجرة بالتدين من كهنة الفراعنة إلى الدعاة الجدد
تحت عنوان »الشباب وظاهرة التدين فى مصر.. 
االنحسار وأســبــابــه«، صــدرت مــؤخــراً دراســـة عن 
مركز األهرام للدراسات السياسية واالستراتيجية، 
أعدتها الباحثة رابحة سيف عالم، أوضحت خاللها 
أن مقولة الشعب المصرى متدين بطبعه تتميز 
بالرواج فى المجتمع المصرى، حيث يستحضرها 
ــمــرار لــلــتــدلــيــل عــلــى قـــوة عــالقــة  ــاســت ــبــعــض ب ال
المصريين بالدين، ورغبتهم الدائمة فى التقرب 
إلــى الله منذ الــقــدم، بدليل الــرســوم والنصوص 
الفرعونية القديمة على جدران معابد اآللهة، وكيف 
كان للكهنة ورجال الدين دور بارز فى السيطرة على 

مقاليد األمور فى الدولة والمجتمع.
وأشــارت الباحثة فى سياق ورقتها البحثية إلى 
أن ثمة ظواهر اجتماعية عديدة برزت منذ مطلع 
سبعينيات الــقــرن الــمــاضــى، تعد مــؤشــراً لتزايد 
ــزام  ــت عــالقــة المصريين بــالــديــن وطــقــوســه، واالل
ــأوامــره، وإن كــان هــذا االلــتــزام ظاهرياً بحسب  ب
ــى رصــــدت عـــدة مــوجــات  ــت ــة، ال ــدراســ ــ وصـــف ال
ارتبطت بهذه الفكرة، خاصةً تلك التى اجتاحت 
المجتمع فى نهاية التسعينيات من ظاهرة الدعاة 
ــداء الحجاب والنقاب بين  الــجــدد إلــى تــزايــد ارتـ
السيدات والفتيات، فضالً عن ظهور ممارسات 

تشمل شرائط الكاسيت والسيديهات ومالبس المحجبات ولوازم المنتقبات

اجتماعية جــديــدة نسبياً مثل تجمع النساء فى 
دروس دينية، ورواج التجارة المرتبطة بذلك مثل 
بيع شرائط كاسيت وسيديهات الدعاة، وصوالً إلى 
مــوالت ومحالت مالبس ومستلزمات المحجبات 

والمنقبات ومراكز التجميل الخاصة بهن.
وانتقلت »رابحة« إلى المجتمع المسيحى الذى 
شهد هــو اآلخــر ظــواهــر تدين فــى موجة مشابهة 
تمثلت فــى إقــبــال األســـر والــشــبــاب على أنشطة 
الكنائس، واصفة ذلك بأنه كان انعكاس نابع من 
تزايد تدين المسلمين، بحكم االرتباط بين مختلف 

مكونات المجتمع المصرى.
وأكـــدت »عـــالم« على أن الـــدراســـات منذ ذلك 
الوقت تسهب فى تحليل أسباب هذه الموجة من 
التدين، الفتة إال أنه من األهمية أن نعمل اآلن على 
دراسة أسباب انحسارها الذى بات ملحوظاً، لبيان 
أوجه ومحددات هذا االنحسار، والعوامل المؤثرة 

فيه.
وعــن كيفية تحليل الــظــاهــرة، أجـــرت الباحثة 
مقابالت مع عينة تتكون من 27 شاب وفتاة، بين 
عمر 20 إلى 40 سنة، للتعرف على توجهاتهم إزاء 
الدين والتطورات التى طرأت على تلك التوجهات، 
مشددة على تحفظ البعض على تصنيف نفسه على 

أساس االنتماء الدينى، علماً بأن العينة تضم 21 
مسلماً و6 مسيحيين، وصفتهم الدراسة بعبارة من 

خلفية مسلمة سابقاً أو من خلفية مسيحية سابقاً.
ورغــم تأكيد الــدراســة على عــدم إمكانية 
ــؤالء الــشــبــاب على أسس  تصنيف هـ
عمرية، بمعنى أن شابا فى أوائل 
العشرينيات يمكن أن يتفق فى 
توجهه إزاء الــديــن مــع آخر 
ــن،  ــي ــع عــلــى مـــشـــارف األرب
ــن الــــواضــــح أن  ــ ــن م ــكـ ولـ
ظــاهــرة رفـــض التصنيف 
على أســاس دينى طائفى، 
واالكتفاء بعبارة من خلفية 
إسالمية أو مسيحية سابقة، 
تظهر فى مستويات اجتماعية 
وثقافية معينة، حيث ال يجيد 
الــفــقــراء وغير المتعلمين وأبناء 
الطبقات الشعبية والريفية استخدام 
مثل هذه المصطلحات، وهو ما يعيدنا 
إلى نظرية عبدالحليم قنديل بأن اللعب 
على وتــر التدين يخاطب الــبــؤس واليأس 

لدى الطبقات الفقيرة والجاهلة.

 سر ظهور عبارة »من خلفية إسالمية
أو مسيحية سابًقا« فى تصريحات 

»والد الذوات«
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محاكمة 9 متهمين فى »رشوة وزارة 
التموين« أمام »جنايات القاهرة«

استئناف جلسات محاكمة 44 متهمـًا 
فى قضية »خلية سيناء«

محاكمة 6 متهمين باالتجار فى 
البشر باألزبكية 19 أغسطس

وقف تطبيق نظام التابلت على أولى ثانوى
تــواصــل دائـــرة التعليم بمحكمة القضاء 
اإلدارى، نظر الدعوى المقامة من عمرو عبد 
السالم المحامى، بصفته وليا طبيعيا لنجلته 
سما، الطالبة بالصف األول الثانوى، إللغاء 
نظام التابلت على طــالب المرحلة الثانوية 
الحالية والــعــودة إلــى النظام القديم وقصر 
نظام التعليم بالتابلت على مرحلة التعليم 

األساسى، فى جلسة 17 أغسطس الحالى.
ــواه إن أولــيــاء  وقـــال عبد الــســالم، فــى دعـ
ــور وافــقــوا على هــذا النظام خاصة بعد  األم
الحملة الدعائية التى أطلقتها وزارة التعليم، 
لشرح مــزايــا هــذا النظام ومواكبتنا للتقدم 

والتطور العالمى فى مجال التعليم.

ــســـالم، أن أول تجربة  ــاف عــبــد الـ ــ وأضـ
المتحان اللغة العربية للصف األول الثانوى 
ــطــالب فــى تحميل االمــتــحــان على  فــشــل ال
ــؤد أى طـــالـــب فـــى مصر  ــ ــم ي ــ ــهــم ول أجــهــزت
االمتحان وخرج المطعون ضده الثانى واعتذر 
للشعب المصرى عن هذا الخطأ، ووعد بعدم 
تــكــراره فى امتحان الــمــادة التالية فى اليوم 
الثانى، ولكن للمرة الثانية فشل الطالب فى 
تحميل االمتحان ولم يؤد أى طالب فى مصر 
امتحان المادة الثانية )مــادة األحياء للصف 

األول الثانوى(.
واستكمل: »هــذا ليس فقط فشل الطالب 
فى تحميل االمتحان بل هو فشل لهذا النظام 
التعليمى الــجــديــد، وخـــرج علينا المطعون 
ضده - وزير التربية والتعليم - ليعلن سقوط 
السيستم )السيرفر الخاص بامتحانات طالب 

الصف األول الثانوى( بسبب اختراقه من عدد 
كبير من المستخدمين وأن السيرفر لم يتحمل 
هــذا الــعــدد، وهــو فى الحقيقة ليس سقوطا 
للسيستم بــل سقوط لهذا النظام التعليمى 
الجديد الذى طبق على أبنائنا الطالب دون 
أن يتم دراســتــه جيدا وتحويل طــالب مصر 

لنماذج تجريبية والتعليم إلى حقل تجارب«.
وأردف: »أن قــــرار الــمــطــعــون ضدهما 
بتطبيق النظام التعليمى الجديد صدر دون 
دراســة ودون تخطيط بل صدر عبثًيا، هدفه 
تقليد الــدول األخــرى دون مــراعــاة للظروف 
االجتماعية واالقــتــصــاديــة التى تختلف فى 
مصر عنها فــى الـــدول الــتــى تستخدم هذا 
النظام التعليمى اإللكترونى، وهذا هو الفارق 
بين التخطيط والعشوائية، فما حــدث كان 

قرار عشوائى اتخذ دون تخطيط«.

27 أغسطس.. نظر دعوى عالء عبدالفتاح لتمكينه 
من حمل »الب توب وموبايل« خالل المراقبة

إعادة محاكمة 15 متهما بأحداث 
شغب السفارة األمريكية

الحكم فى اتهام 3 أعضاء بـ»ألتراس أهالوى« بالتجمهر
ــات الــجــيــزة،  ــاي ــددت مــحــكــمــة جــن حــ
المنعقدة بمجمع محاكم طــرة، برئاسة 
ــشــافــى  ــشــار أســـامـــة عــبــد ال ــســت ــم ال
ــدى، جــلــســة 18 أغــســطــس  ــ ــي ــرشــ ــ ال
الــحــالــى  للحكم فــى إعـــادة محاكمة 3 

متهمين »حــدث« من أعضاء مجموعة 
»ألتراس أهــالوى«، التهامهم بالتجمهر 

واستعراض القوة.
وأســنــدت النيابة الــعــامــة، للمتهمين 
فــى القضية رقــم 15567 لسنة 2014 

وسط قصر النيل، اتهامات بالتجمهر، 
واســتــعــمــال الــقــوة والــعــنــف والــســرقــة 
ــراه، وإتـــــالف مــمــتــلــكــات عــامــة  ــ ــاإلك ــ ب
وخــاصــة، وحــيــازة األسلحة والذخيرة 

بدون ترخيص.

محكمة الجنايات تواصل محاكمة 
16 متهمـًا فى قضية جبهة النصرة

تنظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة 
بمجمع محاكم طرة، محاكمة 16 متهما فى 
القضية المعروفة إعالميا بـ»جبهة النصرة« 

فى جلسة 19 أغسطس الحالى.
كشفت التحقيقات، التى باشرتها نيابة 
أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد 
ضياء المحامى العام األول للنيابة، أن المتهم 
األول قائد الخلية أنشأ وتولى قيادة جماعة 

إرهابية الــغــرض منها الــدعــوة إلــى تعطيل 
أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات 
الـــدولـــة والــســلــطــات الــعــامــة مــن ممارسة 
أعمالها واالعــتــداء على الحرية الشخصية 
للمواطنين والحقوق والحريات العامة التى 
كفلها الدستور والقوانين واإلضرار بالوحدة 

الوطنية والسالم االجتماعى.
وأظهرت التحقيقات ذاتها أن هذه الجماعة 

ــاعــدة داخــل  ــق اإلرهــابــيــة تــابــعــة لتنظيم ال
الــبــالد وتــدعــو إلــى تكفير الــحــاكــم ووجــوب 
الــخــروج عليه بــالــقــوة وقــتــال رجـــال الــقــوات 
المسلحة والشرطة واالعتداء على منشآتهما 
والمنشآت العامة، واستباحة دماء المسيحيين 
واســتــحــالل أمــوالــهــم والممتلكات الخاصة 
ــالل بالنظام العام  للمواطنين بــغــرض اإلخـ

وتعريض سالمة المجتمع وأمنه للخطر.

حددت محكمة القضاء اإلدارى، برئاسة المستشار يسرى الشيخ، 
نائب رئيس مجلس الدولة، جلسة 27 أغسطس الحالى، لنظر الدعوى 
المقامة من الناشط عــالء عبد الفتاح، والتى تطالب بــإلــزام وزارة 
الداخلية بتمكينه من اصطحاب كمبيوتر محمول )الب توب( وتليفون 
محمول أثناء تنفيذه مدة المراقبة الشرطية بقسم شرطة الدقى من 

السادسة مساء حتى السادسة صباح اليوم التالى.
واختصمت الدعوى التى حملت رقم 52466 رقم لسنة 73 قضائية، 
كال من رئيس الجمهورية وزير الداخلية، ومدير أمن الجيزة، ومحافظ 

الجيزة، ومأمور قسم الدقى بصفتهم.
وذكرت الدعوى أن المراقبة التى تفرضها وزارة الداخلية على عبد 
الفتاح تحرمه من بعض حقوقه وفى مقدمتها اندماجه مع المجتمع، 
وتواصله مع أسرته ورعايتها، وحرمانه من البحث عن عمل أو إنجاز 
ما يجده من أعمال، كما تقف حائالً دون متابعته للتطورات العلمية 

والمهنية بمجال عمله بعلوم الكمبيوتر والبرمجيات.
وأكــدت الدعوى أن إجبار عبد الفتاح على تنفيذ المراقبة بالقسم 
رغم أن له موطن ومحل إقامة معلوم وأخطر به الداخلية، ثم حرمانه 
من اصطحاب تليفون محمول وجهاز الب توب، هى ممارسات منهجية 
تستهدف التنكيل ومالحقته وحصاره، وتحويل المراقبة إلى سجن 
كامل من السادسة مساء حتى السادسة صباح اليوم التالى على نحو 

يخالف الدستور والقانون وفلسفة تلك العقوبة.

تواصل محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، 
برئاسة المستشار أسامة الرشيدى، إعادة محاكمة 15 متهما فى 
القضية المعروفة إعالمًيا بـ»أحداث السفارة األمريكية الثانية«، فى 

جلسة 19 أغسطس الحالى.
كانت محكمة الجنايات قد قضت فى 2 فبراير 2017، بمعاقبة 
متهمين اثنين بــاإلعــدام شنقاً، ومتهم »حــدث« بالسجن لمدة 10 
سنوات، وعاقبت 14 متهماً حضورياً بالسجن المؤبد، كما عاقبت 6 
متهمين آخرين غيابيا بالسجن المؤبد، وقبلت محكمة النقض طعن 

المتهمين الذين يعاد محاكمتهم.
وكانت النيابة أسندت إلــى المتهمين عــدًدا من االتهامات، من 
بينها: التجمهر وتعريض السلم العام للخطر، وارتــكــاب جرائم 
القتل العمد للمجنى عليه عمرو عيد عبد النبى، وإصابة الكثيرين، 
واإلتـــالف العمدى وتخريب مبان مخصصة للنفع العام وتعطيل 
القوانين، عالوة على حيازتهم األسلحة واستعراض القوة وإرهاب 

المواطنين.

تستكمل محكمة جــنــايــات الــقــاهــرة المنعقدة بمنطقة طــرة،  
برئاسة على الــهــوارى وعضوية المستشارين أشــرف العشماوى 
وخالد فخرى الشلقامى، جلسات محاكمة عالء الدين فهمى رئيس 
مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية السابق و8 
آخرين فى القضية المعروفة إعالميا بـ»رشوة وزارة التموين«، فى 

جلسة 24 أغسطس الحالى.
كــان المستشار خالد ضياء المحامى العام األول لنيابة أمن 
الــدولــة العليا قــد أحـــال رئــيــس مجلس إدارة الشركة القابضة 
للصناعات الغذائية السابق وآخرين التهامه بطلب وتقاضى عطايا 
تمثلت فى مبالغ مالية وفوائد لنفسه ولغيره على سبيل الرشوة 
مقابل أدائه عمل من أعمال وظيفته وقيام باقى المتهمين بتقديم 

العطايا والفوائد على سبيل الرشوة والتوسط فى تقديمها.
أسفرت تحريات هيئة الرقابة اإلداريــة عن طلب وأخــذ رئيس 
مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية مبالغ مالية 
على سبيل الــرشــوة مــن نــائــب مــديــر مبيعات شــركــة جــريــن الند 
جــروب وصاحب شركة الفرح للتجارة والتوزيع بوساطة سكرتير 
مكتب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة وطلبه مبالغ مالية على 
سبيل الرشوة من صاحب شركة دلة مصر بوساطة مستشار وزارة 
التموين والتجارة الداخلية لشئون االتصال السياسى والمستشار 
اإلعالمى لوزارة التموين والتجارة الداخلية مقابل تسهيل إجراءات 
إسناد عمليات توريد السلع الغذائية لتلك الشركات وموافقة على 

صرف مستحقاتها المالية الناشئة عن التوريد.

تعقد محكمة جنايات الــقــاهــرة، برئاسة المستشار محمد 
السعيد الشربينى، ثانى جلسات محاكمة 44 متهًما فى القضية 

المعروفة إعالمًيا بـ»خلية سيناء« يوم  17 أغسطس الحالى.
وتضمن قــرار اإلحــالــة أن المتهمين - فى غضون الفترة من 
2015 وحتى 9 فبراير 2018 بمحافظات )القاهرة والجيزة، 
والدقهلية، والقليوبية، وكفر الشيخ، والفيوم وشمال سيناء(، وفى 
خــارج مصر - ارتكبوا جرائم اإلرهــاب والدعوة لتكفير الحاكم 
ووجوب الخروج عليه، وتغيير نظام الحكم بالقوة وتعطيل الدستور 
والقوانين، واالعــتــداء على أفــراد الــقــوات المسلحة والشرطة 
ومنشآتها، واستباحة دماء المسحيين ودور عبادتهم، واستحالل 
أموالهم وممتلكاتهم، واستهداف المنشآت العامة والمهمة بهدف 

اإلخالل بالنظام العام، وتعريض سالمة المجتمع وأمنه للخطر.

تــواصــل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، 
محاكمة 6 متهمين باالتجار بالبشر فى األزبكية،  فى جلسة 19 

أغسطس.
وكشف قرار اإلحالة الصادر من نيابة شمال القاهرة الكلية برئاسة 
المستشار حاتم فاضل المحامى العام األول فى القضية رقم 17921 
/ 178 لسنة 2018 جنايات األزبكية أن المتهمين هم حمادة رشاد، 
جزار، ومصطفى عبد الرحمن، عامل بمسجد، ومحمد أحمد، عامل، 
ومحمد عبد البديع، نجار، ومحمود خالد، عامل، وسعيد محمد، 

عاطل.
وأسندت النيابة إلى المتهمين اتهامات أنهم فى غضون عام 2018 
بدائرة قسم األزبكية قام المتهمون جميًعا باالنضمام إلى جماعة 
إجرامية منظمة ألغــراض اإلتجار فى البشر تستهدف ارتكاب نقل 
وزراعة األعضاء البشرية والتى أسسها وأدارهــا المتهم األول وآخر 
مجهول متعاملين فى أشخاص طبيعيين بمختلف الصور، بأن ارتكبوا 
سلوك االستقبال للمجنى عليهم أحمد محمد ومحمد صالح الدين 
ورضا كرم وعلى وحيد، وكان ذلك باستغالل حاجتهم المالية بغرض 
استئصال عضو الكلى لديهم لزراعتها ألشخاص مجهولين بالمخالفة 
للقواعد واألصــول الطبية وهو ما ترتب عليه إصابة المجنى عليه 

أحمد محمد وقد ارتبطت تلك الجريمة بجرائم زراعة األعضاء.

استئناف محاكمة المتهمين فى قضية 
»فساد القمح« 24 أغسطس

تواصل محكمة جنايات الجيزة، عقد جلسات محاكمة 
11 متهًما فى القضية المعروفة إعالميا بـ»فساد القمح 

الكبرى« يوم 24 أغسطس للمستندات وسماع الشهود.
 وأحــال النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، 
11 مسئوال عن صوامع األقماح و2 آخرين إلى محكمة 

الجنايات، التهامهم باالستيالء على 104 ماليين جنيه.
 وتضمن أمــر اإلحالة انفراد المتهم األول )هــارب( 
بتسهيل االستيالء على أكثر من 530 مليون جنيه من 
أموال الدولة لصالح عدة أفراد على رأسهم عبد الغفار 
محمد السالمونى - نائب رئيس غرفة صناعة الحبوب 

)هارب( ومحمد كامل محمد أبو حشيش - مالك شونة 
أبناء الجيزة.

 وكشفت التحقيقات، أن المتهمين من األول حتى 
الــحــادى عــشــر، كونهم »موظفين عموميين« أعضاء 
ــوزارى  ــ ــتـــالم بــمــوجــب الـــقـــرار ال ــرز واالسـ ــف لجنتى ال
المشترك رقم 64 لسنة 2016 وأمناء عهد صومعة إرم 
وشونة أبناء الجيزة »سهلوا االستيالء بغير حق على 
أموال الشركة العامة للصوامع والتخزين« وهى إحدى 
الجهات العامة التابعة للشركة القابضة للصناعات 

الغذائية.

 كريم سعيد 

 إسالم خالد 

الحكم فى دعوى إثبات طالق 
سميحة أيوب بعقد عرفى

تصدر محكمة استئناف أسرة القاهرة، برئاسة المستشار محمد 
الفقى، اليوم،  الحكم فى دعوى رقم 28 لسنة 2018 طالق الفنانة 

سميحة أيوب من زوجها المخرج أحمد النحاس.
وكانت المحكمة قد أحالت الدعوى للتحقيق لتقديم الطرفين 
الشهود على واقعة الطالق من عدمه والتى تنفيها الفنانة سميحة 

أيوب ولكن محاميها حضر بالمحكمة.
وكانت الفنانة سميحة أيوب تزوجت من رجل أعمال بموجب عقد 
زواج عرفى مبرم بينهما بتاريخ 2000/1/1 ودامت تلك الزيجة 28 
يوما، ولظروف صحية للزوج استلزم توقيعه على إقــرار بالموافقة 
على إجراء عملية جراحية بالمستشفى قام قبلها بإيقاع يمين الطالق 
على الفنانة وبعد خروجه من المستشفى وشفائه فوجئت بإقامة 
دعوى ضدها إثبات زواج، وعلى الفور قامت الفنانة بإقامة دعوى 

إثبات طالق.
ــزواج ورفــض دعــوى  وكــانــت قضت محكمة أول درجــة بإثبات الـ
إثبات الطالق، وقدمت بعدها استئنافا على الحكم الصادر وقضت 
المحكمة بقبول االستئناف شكال وإحالة االستئناف للتحقيق لتقديم 

الطرفين الشهود على واقعة الطالق أو عدمه.

الحكم فى اتهام 24 متهمـًا فى »التخابر مع حماس«
تصدر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة 
بمنطقة طـــرة، بــرئــاســة المستشار محمد 
شــيــريــن فــهــمــى، فــى جلسة 28 أغسطس 
ــى إعــــادة مــحــاكــمــة 24  ــى، الــحــكــم ف ــحــال ال
مــن قــيــادات جماعة اإلخـــوان فــى القضية 

المعروفة إعالمياً بـ»التخابر مع حماس«.
وكانت محكمة النقض قد قضت فى وقت 
سابق بإلغاء أحكام اإلعـــدام والمؤبد بحق 
الرئيس المعزول محمد مرسى )متوفى( 

و18 آخــريــن والسجن 7 ســنــوات للمتهمين 
محمد رفاعة الطهطاوى وأسعد الشيخة، 
فى قضية التخابر مع حماس وقررت إعادة 

المحاكمة.
وكشفت تحقيقات نيابة أمــن الــدولــة فى 
القضية، أن التنظيم الدولى لإلخوان قام 
بتنفيذ أعمال عنف إرهابية داخــل مصر، 
بغية إشــاعــة الفوضى الــعــارمــة بــهــا، وأعــد 
مخططا إرهابيا كان من ضمن بنوده تحالف 

قــيــادات جماعة اإلخـــوان بمصر مــع بعض 
المنظمات األجنبية، وهى حركة المقاومة 
ــة »حـــمـــاس« الـــــذراع الــعــســكــرى  ــي اإلســالم
للتنظيم الدولى لــإلخــوان، وميليشيا حزب 
الله اللبنانى وثيق الصلة بالحرس الثورى 
ــى، وتنظيمات أخــرى داخــل وخــارج  ــران اإلي
البالد، تعتنق األفكار التكفيرية المتطرفة، 
وتــقــوم بتهريب الــســالح مــن جهة الــحــدود 

الغربية.

سميحة
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نافذة على 
ماسبيرو

فضيحة بجالجل
إحدى عامالت النظافة فى قطاع مهم قدمت شكوى لرئيسة 
القطاع كشفت فيها عن قيام أحد المقربين من مسئول كبير 
بالمبنى بمحاولة ابتزازها جنسيا أكثر من مرة.. رئيسة القطاع 
استغلت الــشــكــوى لتصفية الــحــســابــات مــع المسئول الكبير 
وصديقه المتحرش وأبلغت بعض الجهات العليا بتفاصيل 

الفضيحة!!

حكاوى وبالوى المدير الديكتاتور

قصة إهدار 33 مليون جنيه

برامج  لـ»السبابيب« فقط

عاصى  الحالنى يضع اللمسات 
النهائية أللبومه الجديد  

محمد هنيدى يعرض مسرحية »3 أيام فى الساحل« لمدة يومين

يحيى النجم اللبنانى عاصى الحالنى، حفال غنائيا فى 
العاصمة اللبنانية بيروت، بحفل »عيد السيدة«، وذلــك يوم 
14 أغسطس الحالى، بصحبة فرقته الموسيقية، حيث من 
المقرر أن يغنى عاصى مجموعة من أغانيه التى يتفاعل معها 
معجبيه ومحبيه، باإلضافة إلــى حضور الجاليات العربية 

هناك.
وفى سياق آخر، حصدت أغنية »إضحكى« لعاصى الحالنى 
2 مليون مشاهدة منذ طرحها على موقع الفيديوهات الشهير 
»يوتيوب«، حيث طرحها يــوم 3 يونيو الماضى، »إضحكى« 
من كلمات عامر الوند، وألحان على حسون، وتوزيع سليمان 
دميان، ويضع حالًيا عاصى الحالنى اللمسات النهائية أللبومه 
الجديد، المقرر طرحه على السوشيال ميديا واليوتيوب 
خالل الفترة المقبلة، إذ يتعاون عاصى مع العديد من الشعراء 

والملحنين، بجانب طرح أكثر من أغنية باللهجة المصرية.
يشار إلى أن عاصى الحالنى يستعد للموسم الجديد من 
برنامج اكتشاف المواهب »the voic«، المقرر انطالقها 

الفترة المقبلة.

يعود الفنان محمد هنيدى، لعرض مسرحيته »3 أيام فى الساحل«، 
غــداً، على مــدار يومين على مسرح كايرو شو بمدينة 6 أكتوبر، بعد 
إجازة قصيرة لمشاركة العرض فى فعاليات موسم جدة، خالل الفترة 

من 3 إلى 6 يوليو.
ويشارك هنيدى بطولة المسرحية كل من بيومى فؤاد، وأحمد 
فتحى، ومحمد ثــروت، ومها أبــو عــوف، ومحمد محمود، وندى 
موسى، وسامية الطرابلسى، من إخراج مجدى الهوارى، وتأليف 

حاتم حسين.

فى واقعة جديدة تماما على ماسبيرو قام أحد المكلفين بتسيير 
أعمال إدارة عامة فى التليفزيون المصرى.. الحظ مجرد تسيير 
أعمال وليس تكليف أوتعيين...قام بمجموعة من السلوكيات التى 
اليسمح له مطلقا مسماه الوظيفى بها.. أول هــذه السلوكيات 
هو الديكتاتورية المفرطة فى التعامل مع مرؤوسيه من المعدين 
والمخرجين فهو يطيح بمن يختلف معه من برامجه ويسند أعمال 
إلى من يوافقونه الهوى وخاصة من الجنس اللطيف الذى يضعف 
أمامه تماما ولسان حاله يقول لكل من يخاطبه هو كده أنا بعمل 
اللى أنا عاوزه وكأنها عزبة اشتراها له أبوه.. يرتبط بتلك األعمال 
قيامه بالتقسيم فى السبوبة مع من يسند إليهم السبوبة.. ناهيك 
عن سفره إلى إحدى المدن الساحلية فى أجازة استجمام صيفية 
على حساب إحدى مرؤوسيه التى قدمت له تلك السفرية أيضا فى 

الماضى عند زواجه.
هذا المكلف بتسيير األعمال مشهور بنهمه الشديد للطعام وحبه 
للعزومات على حساب موظفيه.. واشتهر فى الفترة األخيره بسعيه 
الدؤوب لإلطاحة برئيس القناة التى يتبعها على أمل الفوز بمنصبه 
وقد قام رئيس القطاع بالتنبيه على رئيس القناة للحذر من أالعيب 
ذلك الذى يقوم بتسيير األعمال مدير إدارة مكلف( فى التليفزيون 
المصرى يقوم باستغالل منصبه عن طريق أحد المعدين العاملين 
بــاإلدارة التى يترأسها.. حيث يقوم المعد بمساعدة المدير فى 
شــراء وبيع أسهم الشركات فــى البورصة وهــو مــا حقق للمدير 
أرباحا كبيرة خالل الفترة الماضية جعلته يحلم باالنتقال من أحد 

المناطق العشوائية بالجيزة إلى مصر الجديدة!

كشفت تقارير رقابية رسمية - لدينا صورة منها - حول 
الهيئة الوطنية لإلعالم »ماسبيرو«، أن حساب »التكوين 
االستثمارى« بقطاع الهندسة اإلذاعــيــة تضمن نحو 33 
مليونا و465 ألــف جنيه مبانى - تليفزيون إقليمى تمثل 
أعمال تحت التنفيذ بمشروع إنشاء مجمع االستديوهات 
بسموحة البالغ قيمته التعاقدية بعد إضــافــة األعــمــال 
اإلضافية نحو 55 مليون جنيه، وقــد تبين توقف العمل 

بالموقف وتالحظ وجود من المخالفات به.  

ــدى الـــقـــنـــوات الــرئــيــســيــة  ــ ــى إحـ بــرنــامــج شــهــيــر فـ
بالتليفزيون الــمــصــرى، تحول إلــى »ســبــوبــة« لمقدمه 

وبعض المقربين إليه. 
آخــر هــذه السبابيب، الحصول على مكافآت مالية 
مجزية نظير استضافة  رئيس إحدى الهيئات الكبرى 
والذى ستتم إحالته للمعاش قريباً، حيث تم االتفاق من 
خالل المستشار اإلعالمى للهيئة على »تلميع الزبون« 
وتخصيص حلقة للحديث عن انجازاته وإرسالها لكافة 
الجهات المعنية بهدف إصــدار قــرار بمد خدمته فى 

هذا المنصب لمدة عام.  

تفاصيل حفل المطربة 
العالمية جنيفر لوبيز 
فى العلمين الجديدة

تصل القاهرة غدًا

تصل إلى القاهرة غــداً الخميس النجمة العالمية جينيفر لوبيز إلحياء 
حفلها المرتقب بعد غــد الجمعة فــى مدينة العلمين الجديدة بالساحل 

الشمالى.
جينيفر قالت فى حوار أجراه معها منظم الحفل رجل األعمال اللبنانى رابح 

مقبل قالت »أنا متحمسة للغاية للحفل ألننى لم أذهب من قبل إلى مصر«.
وأضــافــت »هــى ليست مجرد حفلة؛ ألنها تناسب عيد مــيــالدى، ويمكن 
للجمهور توقع حفال ضخما وأنا متحمسة لها للغاية لمشاركته ألول مرة مع 

المعجبين فى مصر«.
جينيفر قالت كذلك: »ابنى متحمس جًدا للذهاب إلى مصر، وال يتوقف 
عن القول أريد الذهاب، فوعدته بالقدوم إن لم يكن هناك دراسة، علينا فقط 
االنتظار لمعرفة ميعاد بداية المدارس، وأنا أيضا متحمسة لهذه الزيارة ألنها 
ستكون تجربة جديدة لى وللمعجبين، فأنا لم أرهم من قبل، وهذه أول مرة 
نتقابل«، وعن الزيارة التى تستمر لمدة يومين، قالت: »ال يمكننى االستمتاع 
بالبلد عندما أذهب هناك للعمل، يمكننى فقط االستمتاع عندما أذهب فى 
اإلجـــازة، وهــذا ال يحدث فى كثير من األحــيــان، وأتمنى رؤيــة األهـــرام، يود 

الجميع رؤيتها، أليس كذلك«.
جينيفر، اختتمت حوارها بالقول: »أعتقد أن هذه ستكون أفضل حفلة 
بالجولة«، وبناًء على طلب مقبل، أكملت بالمصرية »أنا مستنياكم فى حفلتى 

فى مصر.
الجدير بالذكر أن جينيفر لين لوبيز ، ولــدت جنيفر لوبيز فى 24 تموز، 
ــداهــا هما  1969 فــى ضاحية كــاســل هيل فــى برونكس فــى نــيــويــورك، وال
جوادالوبى رودريغيز، وتعمل معلمة روضــة، وديفيد لوبيز، وهو اختصاصى 
كمبيوتر، ولد أبواها فى بورتوريكو، لدى جنيفر شقيقة كبرى وهى ليزلى، 
وشقيقة صغرى وهــى ليندا، وتعمل كصحافية. أمضت جنيفر مسيرتها 

األكاديمية بأكملها فى المدارس الكاثوليكية.
وتلقب أحيانا فقط ب)جــى. لو( هى ممثلة، مغنية، منتجة تلفزيونية 
وتسجيلية وراقصة وأيضا مصممة أزيــاء أمريكية مشهورة.. وهى من 
أصــول التينية  وتعد األكثر ثــراء فى هوليوود. كما تعّد أيضا من أهم 
الشخصيات األميريكية الالتينية فوفقا لمجلة »بيبول إن إسبانيول« 
فقد صنفت بين أكثر 100 شخصية أمريكية من أصول التينية نفوذا فى 
البالد، كانت زوجة للمغنى الالتينى مارك أنتونى سنة 2004  لكن حصل 
الطالق بينهما سنة 2014.. باعت جينفير لوبيز فى مهنتها الموسيقية 

أكثر من 55 مليون ألبوم حول العالم.

تعمل ممثلة ومغنية ومنتجة تليفزيونية وتسجيلية 
وراقصة وأيضا مصممة أزياء أمريكية مشهورة

صنفت بين أكثر 100 شخصية أمريكية من 
أصول التينية نفوذا فى الواليات المتحدة 

كانت زوجة للمغنى الالتينى مارك أنتونى سنة 
2004  لكن حصل الطالق بينهما سنة 2014 

مدحت صالح يحيى 
حفال غنائيا فى 

مكتبة اإلسكندرية 

وائل كافورى يشارك 
فى مهرجان صيدا 

يستضيف الــمــهــرجــان 
الــصــيــفــى بــاإلســكــنــدريــة 

ــت صــالــح  ــدحــ ــ ــم م ــجـ ــنـ الـ
حـــيـــث يــحــيــى حـــفـــال يـــوم 
الـــســـبـــت الــــمــــوافــــق 17 
ــالـــى عــلــى  ــحـ أغـــســـطـــس الـ

مــســرح الــمــكــشــوف بمكتبة 
اإلسكندرية.

ــقــدم  ــرر أن ي ــقـ ــمـ ومـــــن الـ
لجمهوره عدًدا من المفاجآت 
عبر توليفة غنائية من أشهر 
أغــانــيــه، بــيــن الــقــديــمــة جــًدا 
والجديد منها، مثل: »حبيبى 
ــد«  ــلـــب واحــ ــق« و»قـ ــاشـ ــا عـ يـ
و»تــعــرفــى تسكتى« و»كــوكــب 

تانى«.

يستعد المطرب اللبنانى وائل 
كافورى إلحياء حفال غنائيا كبير 
فــى لبنان ضمن فعاليات مهرجان 
صيدا، ومــن المقرر إقامة الحفل يوم 

الجمعه 23 أغسطس الحالى.
وشارك كافورى جمهوره عبر صفحته 
الشخصية على مــوقــع تــبــادل الصور 
ــجــرام« بــصــورة  ــســت والــفــيــديــوهــات »أن

البوستر الدعائى للحفل. 
يذكر أن النجم اللبنانى أحيا مؤخرا 
حفال ضمن فعاليات مــهــرجــان جرش 
بـــاألردن، فضال عن مشاركاته فى عدة 
حفالت عربية كبرى، حيث أحيا حفال 
ضــمــن فــعــالــيــات مــهــرجــانــات طــرابــلــس 
الدولية، فضالً عن إحيائه حفال ضخما 
آخــر يــوم 14 يوليو الماضى على مسرح 
القاعة المغطاة بمدينة الملك عبد الله 
ــدة« بالمملكة  الــريــاضــيــة فــى مــديــنــة »جــ

العربية السعودية.

جولة غنائية لراغب عالمة 
فى  تونس واليونان

نانسى عجرم تحيى حفل 
عيد األضحى فى دبى

البحث عن بديل لـ»الفيشاوى«..  عرض »الملك لير« 
بأحد »موالت« التجمع الخامس ثانى أيام العيد

أعلن صناع مسرحية »الملك لير« استكمال 
عرضه على مسرح »كايرو شو« بأحد الموالت 
الكبرى فى التجمع الخامس ثانى أيــام عيد 
األضحى ويستمر العرض حتى الجمعة 16 من 
نفس الشهر، حيث تم إجراء تعديل على موعد 
العرض الذى تم إعالنه فى وقت سابق والذى 

كان مقرر له من قبل يوم 8 أغسطس الحالى.
ــيــر« مــؤخــرا من  ــرة »الــمــلــك ل وعــــادت أســ

السعودية بعد عرض المسرحية على مسرح 
جدة 3 أيام أمام جمهور المملكة للمرة األولى 
والقـــت إقــبــاالً جماهيرياً كــبــيــراً خــالل أيــام 
العرض، واستغل أبطال المسرحية تواجدهم 
ــآداء مناسك العمرة فى أيام  هناك وقــامــوا ب

البروفات وقبل أيام العرض.
ــة شكسبير  ــع مــســرحــيــة »الــمــلــك لــيــر« رائ
الخالدة إخــراج تامر كرم وترجمة د. فاطمة 

مــوســى، ويــشــارك الــنــجــم يحيى الفخرانى 
البطولة رانيا فريد شوقى وهبة مجدى وأحمد 
فؤاد سليم وريهام عبد الغفور وأحمد عزمى 
وأيمن الشيوى ونضال الشافعى وناصر سيف 

وحمادة شوشة.
وكشفت مصادر مطلعة أنــه جــارى البحث 
حالياً عن ممثل آخر للقيام بالدور الذى كان 

يقوم به الفنان الراحل فاروق الفيشاوى.

يستعد الفنان اللبنانى راغــب عالمة إلحياء حفل 
غنائى، 14 أغسطس الحالى  فى اليونان، يقدم فيه 
أشهر أغنياته للجالية العربية هناك، وذلــك بعد أن 
انتهى عالمة من حفلة ضمن حفالت وليالى مهرجان 
قــرطــاج الــدولــى فــى دورتـــه الــــ55 حيث يغنى النجم 
اللبنانى يــوم 3 أغسطس الحالى على مسرح قرطاج 

األثرى الكبير.
ـــ 55  وقــد افتتح مهرجان قــرطــاج الــدولــى دورتـــه ال
يــوم 11 يوليو الماضى بعرض باليه »بحيرة البجع« 
لتشيكوفيكسى ويختتم المهرجان فعالياته بحفل كبير 

للمطرب صابر الرباعى يوم 20 أغسطس.
والمهرجان يقدم هذا العام عروضا موسيقية متنوعة 
من أربــع قــارات هــى: آسيا وإفريقيا وأوروبـــا وأمريكا 
الالتينية وعروضا للشباب وعروضا للفرجة وألن تونس 
عاصمة ثقافية إسالمية سيقدم المهرجان عروضا 
صوفية كما يشارك فيه كم كبير من نجوم الغناء مثل 
كارول سماحة وعاصى الحالنى وغالية بن على وفرق 

من كل الدول العربية ومن أربع قارات مختلفة.

أعلنت النجمة اللبنانية نانسى عجرم 
عن استعدادها لحفل غنائى يوم الخميس 

الــمــوافــق 15 أغــســطــس بــمــركــز دبــى 
التجارى العالمى ضمن حفالت عيد 
ــى، ومــن  ــ ــارك فــى دب ــمــب األضــحــى ال
الــمــقــرر أن تــغــنــى نــانــســى أغانيها 

الشهيرة التى يتفاعل معها الجمهور.
ــرم حفال  ــجـ وأحـــيـــت نــانــســى عـ
غنائيا كبيرا ضمن فعاليات مهرجان 
جـــرش للثقافة والــفــنــون بالمسرح 
الــجــنــوبــى بــالــمــديــنــة األثـــريـــة التى 
يحمل المهرجان اسمها، يوم السبت 
الــمــاضــى بحضور جماهيرى كبير 
وقــدمــت عـــددا كــبــيــرا مــن أغانيها 
القديمة والجديدة، والتى تراقص 

الجمهور األردنى عليها.
كما أحيت نانسى مــؤخــراً حفالً 
غنائياً ســاهــراً فى قبرص أشعلت 
فيه األجواء بأغانيها الشهيرة التى 
يتفاعل معها الجمهور حيث غنت 

ــا نوّلع  ــدن »مــعــقــول الــغــرام« و«ب
ــى أغنية  ــجــو«، إضــافــة إل ال

ــى دفــعــت  ــت »يـــا بـــنـــات« ال
ــاداة كــل  ــنـ ــمـ ــســى بـ ــان ــن ب

ــحــاضــرات  ــات ال ــن ــب ال
مــن أصــغــرهــن حتى 
عمر الــــ15 تقريبا 
لـــلـــصـــعـــود عــلــى 

المسرح.

ماجد المهندس 
وأصالة فى لندن

»والد رزق 2« فى دور السينما
قــرر القائمون على فيلم »والد رزق2« عــودة أسود 
األرض، بطولة النجوم أحمد عز وعمرو يوسف، طرحه 
فى جميع دور العرض السينمائى الخميس المقبل، 
من إخــراج طــارق العريان، حيث يحتفل صناع الفيلم 
ــخــاص يـــوم 7 أغــســطــس فــى إحـــدى دور  بــالــعــرض ال

العرض والذى لم يستقر عليها صناع العمل حتى األن.
فيلم »والد رزق 2« عودة أسود األرض« يشارك  فى 
بطولته أحمد عــز وعــمــرو يوسف وأحــمــد الفيشاوى 
وأحمد داوود وكريم قاسم وخالد الــصــاوى ونسرين 
أمــيــن، وعـــدد كبير مــن الــنــجــوم كضيوف شــرف على 
رأسهم غادة عادل وخالد الصاوى وإيــاد نصار وباسم 
ــراج طــارق  ســمــرة ومــن تأليف صــالح الجهينى، وإخــ
العريان وإنتاج سينرجى فيلمز وطارق العريان وموسى 

عيسى وشركة الطاهر ميديا برودكشن.

يــحــيــى الــمــطــرب ماجد 
الــمــهــنــدس حــفــال غنائيا 
ــى لـــنـــدن وذلــــــك يـــوم  ــ ف
ــاء 13 أغسطس  ــالث ــث ال
الــحــالــى، بحضور 
ــر مــن  ــي ــب ــدد ك ــ عـ
محبى الموسيقى 
ــاء.. ومــن  ــنـ ــغـ والـ
المقرر أن تشارك 
مــاجــد المهندس 

بــالــحــفــل الــمــطــربــة 
السورية أصالة.

 إسالم خالد 



»أنا دافع مبلغ وقدره اشتراك فى النادى ده ومبروحهوش، بس كنت الزم 
أعمل كدة عشان ده شىء ضرورى للوجاهة االجتماعية، وعلى فكرة 

مش أنا لوحدى، ده ناس كتيرة بتعمل زيى«.. ما سبق جملة قالها أحد 
األشخاص لصديقه عند مرورهم أمام أحد أشهر األندية المصرية، فى 

سياق حديثهم عن ارتفاع أسعار االشتراك بعض األندية لدرجة أن هناك 
بعضها قد تخطت قيمة عضويته مبلغ المليون جنيه!

األمر بدا ملفتا للنظر ومزعجا لكثير ممن كان يحلم بأن تضمه جنبات 
وأروقة نادى تتيح له أن يمارس وأسرته األنشطة االجتماعية والرياضية 

والتى أصبح االقتراب منها محرما فى العاصمة المزدحمة.
ما سبق جعل الدكتور زياد عقل يصف مشهد األندية الرياضية 

واالجتماعية فى المجتمع المصرى بالمعقد  فيما يتعلق باإلجراءات 
القانونية، والتفاعالت المجتمعية وذلك فى دراسة أجراها تحت عنوان: 

»األندية والجماهير والطبقة االجتماعية.. تحوالت المجتمع المصرى«.

عضويات األندية الرياضية واالجتماعية 
تكشف خفايا الفوارق الطبقية فى مصر

اكتساب المكانة 
كشفت الــدراســة أن األندية فى مصر ال تمثل 
فقط كيانات رياضية، ولكن لها مغزى اجتماعى 
يجعل المواطنين يقبلون على عضويتها. وهناك 
عالقة بين األلعاب الرياضية والطبقة االجتماعية 
ــاً ريــاضــيــة  ــاب ــع فــى مــصــر، بمعنى أن هــنــاك أل
يمارسها األغنياء فقط، وألعاب أخرى يمارسها 
الــفــقــراء بشكل يــقــتــرب للغالبية العظمى من 

ممارسيها.
على سبيل الــمــثــال، ألــعــاب مثل االســكــواش، 
والتنس، والسباحة، من يمارسونها ينتمون فى 
الــعــادة للطبقة العليا أو المتوسطة العليا، وما 
يدلل على ذلك هى االنتماءات الطبقية لألبطال 
األولمبيين الذين يحققون ألقاباً فى هذه األلعاب.

على الجانب اآلخـــر، هناك عــدد مــن األلعاب 
التى تحظى بشعبية بين الطبقات األفــقــر، من 
خــالل مراكز الشباب، وعلى رأسهم كــرة القدم 
وكرة اليد. لعل أحد أساليب تحليل هذه الظاهرة 
هــى عــالقــة البنية األســاســيــة باللعبة.فألعاب 
رياضية مثل السباحة أو االسكواش تحتاج لبنية 
أساسية ذات تكلفة عالية، وبالتالى تمتلك هذه 
البنية األنــديــة الــتــى تتقاضى مبالغ كبيرة من 

العضو.
وبنفس المنطق، هناك ألعاب رياضية ال تحتاج 

لبنية أساسية عالية التكاليف، خاصة كرة القدم.
ــقــدم كلعبة  ولــكــن الــجــديــر بــالــذكــر أن كـــرة ال
رياضية تجاوزت خــالل العشر سنوات األخيرة 
حدود الطبقة فى المجتمع المصرى، بمعنى أنها 
صــارت نشاطاً ُيــمــارس من كل فئات المجتمع.
ولكن هذا ال يمنع أن هناك اختالفاً طبقياً فى 
ــرة الــقــدم بين طبقات المجتمع  مــرافــق لعبة ك

المصرى االجتماعية.
األولوية لمن؟

هناك جدلية أكثر أهمية فى سياق األندية فى 
مصر كما تؤكد الدراسة، خاصة الرياضية منها، 
وهــى جدلية أعضاء الجمعية العمومية للنادى 
من ناحية، وجمهور النادى الذى يذهب لتشجيع 
األنشطة الرياضية للنادى مــن ناحية أخــرى، 
ــادى  فــاألنــديــة الشعبية مثل الــنــادى األهــلــى، ون
الزمالك، والنادى اإلسماعيلى، والنادى المصرى 
)وهذا على سبيل المثال وليس الحصر(، تمتلك 
أعــــداداً مهولة مــن الجماهير الــتــى تشجعها، 
وتذهب لمشاهدة فرقها الرياضية فى فعاليات 

فى االستادات أو الصاالت المغطاة.
ــك عــلــى وجــه  ــزمــال الـــنـــادى األهــلــى ونــــادى ال
التحديد يمتلكون جماهير بالماليين فى مصر، 

وفى العالم العربى ككل.
ولكن الجدير بالذكر أن عــدداً قليالً جــدا من 
هــذه الجماهير يــكــونــون مــن أعــضــاء الجمعية 
العمومية للنادى، فهم جماهير ينتمون لكيان 
يشجعونه، ولكنهم ال يتمتعون بخدمات النادى 

التى يقدمها لألعضاء.
ومــن تلك النقطة، يظهر نــوع من الخالف فى 
ــذى ينتمى للنادى،  المصالح بين الجمهور، ال
وأعــضــاء الجمعية العمومية الــذيــن يدفعون 
ــراكــات ســنــويــة مــن أجـــل الــحــصــول على  اشــت

عضوية النادى.
فجمهور النادى يريد الفوز فى المباريات 

الرياضية التى يخوضها الــنــادى، ولكن 
أعضاء الجمعية العمومية يريدون من 

مجالس إدارات األندية مجموعة من 
الخدمات والمميزات التى تساوى 
قيمة مبلغ العضوية واالشتراك 

السنوى، بما يتضمنه من رسوم.
فى ذات الوقت، تمتلك الدولة 

أغلب األندية فى مصر، حتى أندية 
الشركات التى ظهرت فى المجال 
الـــريـــاضـــى فـــى الـــســـنـــوات الــعــشــر 

األخيرة، مثل إنبى، وبتروجت، ومصر 
للمقاصة، فهى فــى النهاية شركات 

تملكها الدولة.
لذا، تخضع هذه األندية للرقابة المالية 
من قبل أجهزة الدولة، وبالتالى يجب أن 
تكون المبالغ التى تنفقها األندية متعلقة 
بمطالب األعــضــاء، وهــو مــا يتعارض 
مــرة أخــرى مع مطالب الجماهير من 
العــبــيــن أو مــصــروفــات عــلــى البنية 

األساسية للمدرجات أو الصاالت.
ــد، نــشــأ  ــهـ ــشـ ــمـ ـــك الـ ـــ فــــى ظــــل ذل

سياق أوجــد خطاً فــاصــالً بين أعــضــاء األندية 
وجماهيرها، وهــو سياق له خلفيات اجتماعية 

وطبقية، ويتجلى فى الكثير من األحيان فى صورة 
صراعات بين مجالس إدارات األندية التى باتت 
تضع مصالح أعــضــاء جمعياتها العمومية قبل 

رغبات جماهيرها.
تختلف فى هذه النقطة األندية الجماهيرية، 
خــاصــة تلك الــتــى لها فــرق تحظى بشعبية فى 
الدورى الممتاز لكرة القدم، أو فى عدد 
من ألعاب الصاالت، وبين األندية التى 
تحظى ببعد المكانة االجتماعية 
والطبقية فى األســاس األول، حتى 

وإن كان لها فرق تمارس الرياضة.
ــة، مثل  ــدي ــارق كبير بين أن هــنــاك فـ
النادى األهلى، ونادى الزمالك، والنادى 
اإلســمــاعــيــلــى، والـــنـــادى الــمــصــرى، ونـــادى 
غزل المحلة، ونــادى الترسانة، وهى أندية 
تحظى بــدعــم جــمــاهــيــرى غفير، 
وأندية، مثل الجزيرة، والصيد، 
وهـــلـــيـــوبـــولـــيـــس، والـــمـــعـــادى، 
والــزهــور، وهى األندية المرتبطة 
أكثر برعاية أعضاء جمعيتها العمومية 
وليس جماهيرها، كونها ال تمتلك 
ــا ال  ــم ــوى الــقــلــيــل، ورب مــنــهــم سـ

تمتلك أية جماهير على اإلطالق.
هناك جدلية فى هــذا المشهد تتعلق بالفارق 
بين األعضاء ذوى القدرات المادية التى تستطيع 
ــوم العضوية  ــات الــســنــويــة، ورســ ــراك دفـــع االشــت
المطلوبة لتقديم خدمات بالنادى، والجمهور الذى 
ال يملك قيمة العضوية، ولكنه يساند النادى كى 
تزيد انتصاراته وشعبيته، وهناك فــارق طبقى 
واضــح بين الفئتين، وهــو الفارق الــذى قد يكون 
فــريــداً فــى سياق المجتمع المصرى ومنظومة 

األندية به. 
الضمانات المكتسبة

هناك تحول جوهرى يحدث فى المشهد العام 
لألندية فــى تلك اللحظة لــه عــدد مــن األبــعــاد، 
البعد األول هو ارتفاع أسعار اشتراكات األندية 
الرياضية أو االجتماعية، وهو ما جعل عضوية 
هذه األندية فى متناول طبقة معينة دون غيرها، 
وباتت عضوية األندية أحد العوامل التى تصنع 

المكانة الطبقية.
على سبيل المثال، تمنح أغلب البنوك الخاصة 
فى مصر بطاقات ائتمان مقابل ال شــىء  سوى 
العضوية، خــاصــة لــألنــديــة الــتــى تنتمى لطبقة 
ــة  ــدي ــو مــا يــعــنــى أن األن »أنـــديـــة الــصــفــوة«، وهـ

وعضوياتها تحولت لنوع من الضمان المالى فى 
المجتمع خالل السنوات العشر األخيرة.

البعد الثانى هو زيادة نفوذ الجمعية العمومية 
بالمقارنة بنفوذ الجمهور.

كــان الجمهور فــى السابق قـــادراً على إجبار 
مجالس إدارات األندية على اتخاذ قــرارات، مثل 
رحيل مــدرب أو العــب، اليوم انقلبت المعادلة، 
وأضــحــت مجالس إدارة األنــديــة تخشى نتائج 
االنــتــخــابــات أكــثــر مــن الــجــمــهــور، وهـــذا بالطبع 
ينطبق على األندية التى تمتلك جماهير كما ذكرنا 

من قبل. 
سر التحول!

بدأ االستثمار الرياضى فى نشأة سياق جديد 
ــمــاً مــا كــان لدى  لــم يكن مــوجــوداً مــن قــبــل. دائ
جماهير الكرة فى مصر معادلة تفرق بين سطوة 

المال، واالنتماء للنادى فيما يتعلق بالالعبين.
تلك المعادلة ظهرت تحديداً بعد كأس العالم 
1990 الــذى شاركت فيه مصر، وبــدأ اتحاد كرة 
الــقــدم فــى تطبيق قــواعــد االحــتــراف، مــن خالل 

عقود، وقواعد، ولوائح.
وبــالــتــالــى، حــدث تغيران رئيسيان، األول هو 
طغيان المصالح المادية على انتماء الالعبين 
للنادى، وهو ما يحدث فى الكثير من ثقافات كرة 

القدم فى مختلف أنحاء العالم.
والثانى هو التغير الطبقى فى فئة الرياضيين 
بعد أن باتوا يمارسون اللعبة مقابل عقود سنوية، 
ومرتبات، ومكافآت منصوص عليها فى عقود 
قانونية، وهو العامل الــذى جعل كرة القدم أداة 
للتحول الطبقى، نظراً للفارق الرهيب بين ما كان 
يتقاضاه الالعبين قبل تطبيق االحــتــراف وبعد 

تطبيقه.
انتقل عدد من الالعبين ألندية منافسة، وكانت 
هذه االنتقاالت بمنزلة صدمة للجماهير عكست 

توتراً مع مجالس إدارة األندية.

ومن أبرز هذه األسماء رضا عبد العال، وحسام 
حسن، وإبراهيم حسن، وهم العبون انتقلوا من 
النادى األهلى إلى نادى الزمالك أو العكس. لذا، 

حظى انتقالهم بتفاعل جماهيرى كبير.
االستثمار الرياضى جاء فى الفترة األخيرة كى 
يصنع حالة جديدة تتشابه كثيراً مع الحالة التى 
صنعتها سياسة االحتراف فى مجال كرة القدم، 
وبالتالى انعكست على األنــديــة ومــا تنفقه من 

أموال على قطاع كرة القدم.
دخــل االستثمار الرياضى، ســواء المصرى أو 
األجنبى، إلى سوق العبين كرة القدم، وأدى هذا 
الــدخــول الرتــفــاع ملحوظ فــى أســعــار الالعبين، 
وبالتالى المزيد من النفقات من قبل األندية التى 
تمارس كرة القدم فى الــدورى الممتاز، والمزيد 

من التحول الطبقى لمن يمارسون اللعبة.
قــبــل دخـــول االســتــثــمــار الــريــاضــى فــى مجال 
األندية فى مصر، كانت عقود الالعبين السنوية 
تــتــراوح بين 7 و10 ماليين جنيه سنوياً، ولكن 
بعد دخــول االستثمار الــريــاضــى، ارتفعت هذه 
المعدالت بشكل مبالغ فيه، حيث انتقل العب من 
نادى إنبى إلى النادى األهلى بعقد تبلغ قيمته 42 
مليون جنيه، بالطبع يحصل عليها النادى، وليس 
الالعب، وهو ما خلق فى سياق األندية المصرية، 
التى تــمــارس كــرة الــقــدم بشكل احــتــرافــى، بعداً 
استثمارياً يتعلق بالتجارة فى ســوق الالعبين، 
حيث بات الهدف هو جنى المزيد من األرباح من 
بيع الالعبين، وليس تحقيق البطوالت أو حتى 

المنافسة عليها.
هــذا البعد ومــمــارســتــه فعليا مــن قبل أندية 
عديدة أدى إلى المزيد من الخالف بين الجمهور 

ومجالس اإلدارات.
ثقافة جديدة 

األمر اآلخر )بعيداً عن كرة القدم(، هو تحول 
القيمة االجتماعية لعضوية األنــديــة فــى سياق 

المجتمع المصرى.
فــى ستينيات وسبعينيات الــقــرن العشرين، 
لــم تكن عضوية األنــديــة أحــد مطالب الطبقة 
المتوسطة، حيث كــان هناك مزيد من السماح 
باستخدام المساحة العامة، ومزيد من الدعم من 
قبل الدولة لمراكز الشباب التى لم يكن لها نفقات 

عضوية.
مــع ظهور أنــديــة الــشــركــات وأنــديــة مؤسسات 
الدولة، باتت ثقافة عضوية األندية أكثر انتشاراً، 
وتعددت استخداماتها الرياضية واالجتماعية، 
حيث إن هذه األندية سمحت بدخول أعداد أكبر 

من الطبقة الوسطى ضمن أعضاؤها.
فى فترة الثمانينيات زاد اإلقبال على عضوية 
األنــديــة، وبــاتــت عضوية األنــديــة أحــد محددات 
القيمة الطبقية والمكانة االجتماعية كما ذكرنا 
من قبل، وبالطبع كان ذلك مرتبطاً بتحول أساسى 
فــى الطبقة الــوســطــى فــى المجتمع المصرى 
بعد تطبيق سياسات االنفتاح، ومــا كــان لها من 
تأثير فى المجتمع طبقياً، حيث تحولت مكونات 
الطبقة الوسطى بشكل كبير خالل السبعينيات 
ل االنفتاح على العالم الغربى،  والثمانينيات، ومثَّ
والسفر للعمل فى الخليج عوامل غيرت كثيرا من 

الثقافة المجتمعية على مستويات متعددة.
ومثلما تغيرت القيمة االجتماعية لألندية، 
تــغــيــرت أيـــضـــاً الــمــكــانــة الــنــخــبــويــة المتعلقة 
بالمسئولية عنها، فبات اليوم أعضاء مجالس 
ــا شخصيات عامة  ــاؤهـ إدارات األنــديــة ورؤسـ
تحظى بمكانة فى المجتمع، وبظهور مستمر فى 
اإلعالم، وبتغطية صحفية مكثفة لالنتخابات التى 

يخوضونها.
المعادلة تغيرت 

االنتخابات األخيرة التى جرت بعد تعديل قانون 
الرياضة شهدت كماً غير مسبوق من اإلنفاق على 
الدعاية واإلعـــالن من قبل المرشحين، خاصة 
فى أندية األهلى، والزمالك، والجزيرة، والصيد، 
وهى األندية ذات الجماهيرية الكبرى، أو المكانة 
االجتماعية األعلى، وتضم بين أعضائها العديد 

من النخب المهنية والمجتمعية.
وهذا الحجم من اإلنفاق يعنى شيئان، أوالً: إن 
الترشح لمجالس إدارة األندية فى مصر لم يعد 
عمالً تطوعياً فــى المطلق مثلما كــان متعارف 
عليه، ولكنه بات باباً لتحقيق المزيد من الشهرة 

وتسهيل الكثير من المصالح.
ــوال تتحكم فى الكثير من  ثانيا: أصبحت األم
حظوظ المرشحين فى انتخابات األندية، وبالتالى 
دخــل بعد رأس المال كأحد األبعاد التى ُتشكل 

حظوظ المرشحين لمجالس اإلدارات.

لماذا استغنت إدارات األندية 
عن جماهيرها وأسباب صراع 

البعض على مناصبها؟

  إعداد: عادل عبدالله

بالتفاصيل.. أسرار 
الطبقية بين األندية 
والفرق بين رياضة 

األغنياء والفقراء

لماذا تخطت 
عضويات بعض 
األندية حاجز 
المليون جنيه؟



رحلة حج هدية مدافع 
الزمالك لوالده 

طارق حامد يستجم 
فى »مراسى« 

جنش يحتفل بعيد ميالد 
»تمارا« الرابع 

أوفى محمد عبدالغنى مدافع الفريق األول لكرة 
القدم بنادى الزمالك، بوعده مع والــده فى وقت 
سابق، بتوجه األخير إلى األراضى السعودية، ألداء 

فريضة الحج هذا العام.
وتكفل الالعب بكافة مصاريف سفر والــده إلى 
السعودية ألداء فريضة الحج، قبل أن يصطحبه 
إلى مطار القاهرة الدولى، لتوديعه قبل السفر إلى 

هناك.
ويعتبر عبدالغنى واحــد من أهــم الالعبين فى 
ــم عـــدم مــشــاركــتــه بشكل  ــك، رغـ ــال ــزم صــفــوف ال
أساسى، إال أنه فى كل مرة يشارك بها مع األبيض 
يظهر بشكل مميز، األمــر الــذى ينال عليه إشــادة 

الجماهير والنقاد الرياضيين.

تواجد طارق حامد العب الفريق األول لكرة القدم 
بنادى الزمالك، ومنتخب مصر الوطنى، فى منتجع 
مــراســى ســيــدى عبد الرحمن بالساحل الشمالى، 
ــام الماضية استغالال لفترة اإلجــازة التى  خــالل األي
حصل عليها، وتحدث الالعب مع المقربين منه وأكد 
لهم حاجته لالبتعاد عن الضغوطات، والسفر إلى 
مكان هادئ إلراحة األعصاب، خاصة أنه لم يحصل 
على فترة راحة منذ وقت طويل، بسبب مشاركته فى 
بطولة كأس األمم األفريقية بعد االنتهاء من مباريات 

الدورى.
وقام أصدقاء الالعب المخضرم باصطحابه إلى 
الساحل الشمالى، لقضاء فترة نقاهة قبل العودة 

للمنافسات المحلية والقارية من جديد.

احــتــفــل مــحــمــود عــبــدالــرحــيــم »جــنــش« 
حــارس مرمى الفريق األول لكرة القدم 
بنادى الزمالك، بعيد ميالد ابنته تمارا، 

التى أكملت عامها الرابع قبل أيام.
ــى حــفــل صغير  ــدول ــحــارس ال ــام ال ــ وأق
البنته فــى أحــد األمــاكــن العامة احتفاال 
بعيد مــيــالدهــا، بــحــضــور جميع أفـــراد 

أسرته.
وكــان »جنش« تعرض لإلصابة مؤخراً 
أثناء تــواجــده فى معسكر منتخب مصر 
األخــيــر، بقطع فــى وتــر أكيلس، وهــو ما 

استلزم خضوعه لعملية جراحية.

أخبار النجومأخبار النجومأخبار النجومأخبار النجومأخبار النجوم
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3 تحديات تنتظر النحاس مع 
المقاولون فى الموسم الجديد

ــقــدم بــنــادى  يستعد الــفــريــق األول لــكــرة ال
المقاولون العرب النطالق منافسات الموسم 
الجديد بــآمــال وتطلعات جــديــدة تحت قيادة 
مدربه المخضرم عماد النحاس، الــذى حقق 
ــاب الجبل خالل  نتائج مميزة للغاية مــع ذئـ

الموسم المنقضى.
ــادى الــمــقــاولــون قــرر  ــان مجلس إدارة نـ وكـ

تجديد عقد عماد النحاس لمدة موسم، 
بعدما أثبت الفريق األول تألقه 

تحت قيادته، ليبدأ نجم األهلى 
السابق موسمه الجديد مع 
ــاب بــآمــال وتطلعات  ــذئ ال

مختلفة.
الــــمــــقــــاولــــون خـــالل 
الموسم المنقضى أنهى 
بــطــولــة الـــــدورى محتاًل 
ــامـــس فــى  الـــمـــركـــز الـــخـ

جـــدول ترتيب المسابقة، 
بــعــدمــا خـــاض 34 مـــبـــاراة، 

حيث فاز فى 13 مباراة وتعادل 
فــى 9 مباريات وخسر 12 مــبــاراة، 

ليجمع منهم 48 نقطة، بفارق 4 نقاط فقط 
عن النادى المصرى صاحب المركز الرابع.

ونــجــح العــبــو الــمــقــاولــون فــى تسجيل 45 
هدفاً خالل منافسات الــدورى بينما استقبلت 
شباكهم 38 هــدفــا، وُتـــوج أحمد على مهاجم 
الــفــريــق الــســابــق الـــذى انتقل لصفوف نــادى 
ــدورى  ــاً لبطولة الـ بــيــرامــيــدز مـــؤخـــراً، هــداف

المصرى الممتاز.

التحدى األول بالنسبة لعماد النحاس فى 
الموسم الجديد، هو استكمال المسيرة المميزة 
ومواصلة األداء الجيد للحصول على مركز 
متقدم، فكثيراً ما رأينا فرق حققت نجاحاً فى 
موسم واحد فقط، ثم فقدت رونقها فيما بعد، 
لذلك سيكون عنصر االستمرارية هو األهم 

بالنسبة للمقاولون تحت قيادة النحاس.
ــة عــمــاد  ــى، يــكــمــن فـــى رغــب ــان ــث ــتــحــدى ال ال
النحاس بــدخــول المقاولون للمربع الذهبى 
بالموسم المقبل، خــاصــة أن الفريق 
ــان يفصله 4 نــقــاط فــقــط عن  كـ
ــاوى فـــى الـــنـــقـــاط مع  ــسـ ــتـ الـ
الــمــصــرى صــاحــب المركز 
الــرابــع والمتأهل لبطولة 
الكونفدرالية األفريقية 
ــادة مـــدربـــه  ــ ــيـ ــ تـــحـــت قـ

المخضرم إيهاب جالل.
ويــأمــل عــمــاد النحاس 
فــى الــتــأهــل بفريقه إلــى 
أى منافسة أفريقية، سواء 
دورى أبـــطـــال أفــريــقــيــا أو 
الكونفدرالية، خاصة أن بعض 
الــتــجــارب السابقة تبعث التفاؤل 
فــى قلبه، السيما وأن إيــهــاب جــالل صعد 
بالمصرى إلى الكونفدرالية ومن قبله العميد 
حسام حسن، وكــذلــك الفرنسى سيباستيان 
ديسابر المدير الفنى السابق لإلسماعيلى، 
الــذى نجح فى قيادة الــدراويــش للصعود إلى 
دورى أبـــطـــال  أفــريــقــيــا، لــذلــك ســيــكــون هو 
التحدى الثالث بالنسبة للنحاس، لتكرار ما 

فعله هؤالء.

وردة »منبوذ« 
فى بالد اإلغريق 
يبدو أن المشاكل واألزمات 
أصـــبـــحـــت ســـمـــة مـــازمـــة 
لمسيرة عمرو وردة العب 
منتخب مــصــر المحترف 
فى الدورى اليونانى، والذى 
كثيًرا ما أثار الجدل بسبب 

تصرفاته غير المنضبطة.
ومع قرب انطاق الموسم 
الــكــروى فــى الــيــونــان أصبح 
اســتــمــرار وردة فــى صفوف 
نــادى بــاوك مشكوًكا فيه، 
بـــعـــدمـــا واصــــــل الـــاعـــب 
خروجه عن النص من خال 
التأخر فى االلتحاق بفترة 
ــداد الخاصة بالفريق  اإلع
واستمراره فى قضاء أجازته 
ــزام  ــتـ الـــخـــاصـــة دون االلـ
بموعد نهايتها الــذى سبق 

وأخطره به النادى.
ــاوك فى  وتــســعــى إدارة بـ
ــت الــحــالــى للبحث  ــوقـ الـ
ــاد لينضم إلــيــه وردة  عــن ن
ــان، لــكــن تلك  ــون ــي ــل ال داخـ
المساعى اصطدمت برفض 
أكــثــر فــريــق الحصول على 
خــدمــات العـــب الفراعنة 
بسبب تجاوزاته المتكررة، 
وتدنى مستواه االنضباطى 
وافتعاله الكثير من األزمات.

ــاوك فى  وتــرغــب إدارة بـ
التخلص من خدمات وردة 
بأى طريقة ولو على سبيل 
اإلعارة للتفادى دفع الراتب 
الـــخـــاص بــالــاعــب، حــال 
استمر على ذمة النادى فى 

الموسم الجديد.
وتـــبـــدو مــهــمــة تــســويــق 
وردة صــعــبــة إلـــى حـــد ما 
حتى خــارج بــاد اإلغريق، 
ــرات  ــت ــف خـــصـــوًصـــا وأن ال
ــدم فيها  ــق ــرة لـــم ي ــيـ األخـ
ــوى مــمــيــزا  ــت ــس ــب م ــاعـ الـ
ــاد لاستفادة  يشجع أى ن

بخدماته.
وبسبب خروجه عن النص 
فى الموسم الماضى أعارت 
ــاوك وردة إلى  ــادى ب إدارة ن
صفوف فريق أتروميتوس 
ــف الــثــانــى من  ــص ــن ــى ال فـ
الموسم الماضى، لكنه عاد 
مــن بــدايــة الشهر الماضى 
إلى صفوف باوك بعد نهاية 

عقد إعارته.
وكـــان عــمــرو وردة بطًا 
ألزمة كبيرة شهدها معسكر 
الــمــنــتــخــب الــوطــنــى على 
هامش بطولة أمم أفريقيا 
ــرة، بــعــدمــا تحرش  ــيـ األخـ
ــاء  ــات األزيـ ــارض بــإحــدى ع
مــن خــال مــوقــع التواصل 
االجتماعى »انستجرام« 
وظهور مقطع فيديو فاضح 
ــان قــد أرســلــه لفتاة  لــه كـ

مكسيكية.
وأمــام هذه التجاوزات تم 
استبعاد وردة مــن معسكر 
الــمــنــتــخــب، لــكــن ضــغــوط 
زمائه فى صفوف الفراعنة 
قــادتــه لــلــعــودة مــن جديد 
ليظهر لدقائق معدودة فى 
ـــ 16 الـــذى ودع  لــقــاء دور ال
خاله المنتخب منافسات 
الــبــطــولــة عــلــى يــد نظيره 

الجنوب أفريقى.

الحذر سالح »الشياطين الحمر« إلنهاء مغامرة »اطلع برة«

صفقات الصيف تهدد النجوم القدامى فى األهلى 
تتواصل تحضيرات فريق النادى 
األهلى الفتتاح مشواره فى النسخة 
الــجــديــدة مــن بــطــولــة دورى أبــطــال 
أفريقيا، والتى سيبدأ الفريق رحلته 
ــرة«  ــع ب فيها بــمــواجــهــة فــريــق »اطــل
الجنوب سودانى بعد أيام فى ذهاب 

دور الـ64 للبطولة.
ووضـــــع األوروجــــويــــانــــى مــارتــن 
ــى »الـــحـــذر« عــنــوانــا للخطة  الســارت
التى سيخوض بها الــلــقــاء، فــى ظل 
عدم توافر أى معلومات عن الفريق 
الجنوب سودانى، والذى يعد منافسا 
مجهوال تماًما بالنسبة للنادى األهلى.

ــذهــاب بمثابة  ــاراة ال وســتــكــون مــب
استكشاف عملى من األهلى لفريق 
اطلع برة، لذلك يسعى جهاز األهلى 
لعبور المباراة االستكشافية بشكل 
آمن دون أى مفاجآت غير سارة، قبل 
حسم التأهل فى لقاء العودة أواخر 

الشهر الجارى.
على جانب آخر ومع انطالق فترة 
االنتقاالت الصيفية الحالية ضمت 
إدارة األهلى بشكل رسمى أكثر من 
العـــب مــمــيــز لــصــفــوف الــفــريــق فى 
أكثر من مركز، لكن تلك التدعيمات 
سيكون بالطبع لها ضريبة سيدفعها 
منافسو الــوجــوه الجديدة فى نفس 

مراكزهم.
وبالنظر إلــى حــداثــة ســن الــوجــوه 
الجديدة التى ضمها األهلى، قد ال 
تبدو المنافسة بينهم وبين نظرائهم 
فى مراكزهم داخــل الفريق األحمر 
متكافئة، خــصــوًصــا مــع تــقــدم سن 

بعض العبى الفريق األحمر.
وال شك أن انضمام العب الوسط 
المالى أليو ديانج لصفوف األهلى 
يعد إضافة قوية للفريق األحمر، لما 

يتميز بــه الــالعــب السابق 
لفريق مولودية الجزائر من 

قدرات دفاعية مميزة.
والـــمـــؤكـــد أن الــمــوســم 
المقبل سيشهد منافسة 
شــرســة لــلــغــايــة فــى خانة 
االرتكاز، والتى تضم حالًيا 

كــل مــن الــمــخــضــرم حسام 
عــاشــور والــمــتــألــق عمرو 
السولية والشاب الواعد 
حمدى فتحى إلى جانب 

الوافد الجديد ديانج.
وعلى األرجــح سيدفع 
حسام عــاشــور ثمن هذه 
المنافسة، خصوًصا وأنه 
فى الفترة األخيرة أصبح 
خــارج التشكيل األساسى 
لألهلى، فــى ظــل تفضيل 
الــمــدرب مــارتــن السارتى 
ــمــاد عــلــى الثنائى  االعــت
حــمــدى فــتــحــى وعــمــرو 

السولية.
ولن تكون المنافسة 
الــســاخــنــة مقتصرة 
عــلــى مــركــز الــوســط 
ــقــط،  ــع ف ــ ــداف ــ ــم ــ ال
ــمــا ســيــكــون له  وإن
نسخة مشابهة 
ــز  ــ ــركـ ــ فـــــــــى مـ
قــلــب الـــدفـــاع، 
والــذى أضاف 
النادى األهلى 
عنصًرا مميًزا 

فــيــه بــاســتــقــدام 
ــادى  ــنـ مــحــمــود مــتــولــى مـــدافـــع الـ

اإلسماعيلى السابق.
وال شك أن قدوم متولى إلى األهلى 
سيزيد من صعوبة المهمة الملقاة 
على رامى ربيعة وزميله سعد سمير 

ــا فى  ــواجــدهــم ــى ت لــلــحــفــاظ عــل
التشكيل األســاســى لألهلى فى 

الفترة المقبلة.
ــوارد أن يعتمد المدرب  ومن ال
مارتن السارتى على محمود متولى 
ــى جـــوار أيــمــن أشـــرف فــى مركز  إل
ــاع، عــلــى أن يــكــون كل  ــدفـ قــلــب الـ
مــن رامــى ربيعة وسعد سمير 
ــر إبـــراهـــيـــم ضــمــن  ــاســ ــ وي
الخيارات التالية للمدرب 

فى هذا المركز.
ــاب  ــ ــعـ ــ ــع األلـ ــ ــانـ ــ صـ
المميز محمد مجدى 
قفشة كـــان هــو بطل 
أحدث صفقة أبرمها 
ــى،  ــ ــل ــ الـــــنـــــادى األه
ــم  ــضــ ــ والــــــــــــــذى ان
لصفوف الشياطين 
الحمر بعقد مدته 
5 سنوات قادًما من 

فريق بيراميدز.
ومــع قــدوم قفشة 
إلى األهلى ستشتعل 
المنافسة فى مركز 
ــاب،  ــ ــع ــ صـــانـــع األل
ــذى يضم كذلك  وال
ــى الــمــمــيــز  ــائ ــن ــث ال
ولــــيــــد ســلــيــمــان 
والــــنــــيــــجــــيــــرى 

جونيور أجاى.
وســيــكــون وليد 
ــان هــو  ــ ــم ــ ــي ــ ــل ســ
أول الــمــهــدديــن 
بــعــد الــتــعــاقــد مع 
قــفــشــة، خــصــوًصــا 
ــاوى هــو  ــ ــحـ ــ وأن الـ
مـــــن يـــســـيـــطـــر عــلــى 
ــعــاب  ــع األل مــركــز صــان
ــى فـــى تشكيل  ــاسـ األسـ

األهلى بالفترة األخيرة.
ورغــم عدم وقــوف عامل السن فى 
صالح وليد سليمان مقارنة بالوافد 
الــجــديــد محمد مــجــدى قفشة، إال 
أن ضعف الــخــبــرة الــقــاريــة لألخير 
قــد تــؤخــر بعض الــشــىء اســتــحــواذه 
على مركز صانع األلعاب األساسى 
خصوًصا فى المباريات األفريقية 

للفريق األحمر.
وفـــى ســيــاق آخـــر يــبــدو أن تــوابــع 
اخــتــيــار الــقــائــمــة األفــريــقــيــة لفريق 
األهلى ستظل تتوالى خــالل الفترة 
الــمــقــبــلــة،  خــصــوًصــا وأن القائمة 
الــمــشــار إلــيــهــا كــانــت مــؤشــًرا قــوًيــا 
لمصير العديد من الالعبين، والذين 
ــل أغــلــبــهــم عـــن القلعة  ــح رحــي أصــب
الحمراء مؤكد خالل فترة االنتقاالت 

الصيفية الحالية.
ويــرغــب معظم الــالعــبــون الــــ 11 
الــذيــن تــم اســتــبــعــادهــم مــن قائمة 
ــوا  ــزالـ األهـــلـــى األفـــريـــقـــيـــة ومــــا يـ
متواجدين على ذمة الفريق إلى اآلن 
فى حسم مصيرهم سريًعا، وإن كان 
لبعضهم مطالب تنذر بدخولهم فى 
صدام مع اإلدارة الحمراء فى الفترة 

المقبلة.
وبدافع الغضب من إقصائهم خارج 
القائمة األفريقية للفريق األحمر، 
يتمسك بعض المستبعدين بالحصول 
عــلــى اســتــغــنــاء نــهــائــى مـــن القلعة 
الحمراء، لتحديد وجهتهم المقبلة 

بأنفسهم.
فيما يرفض العبون آخــرون فكرة 
الخروج فى إعارات، متمسكين بورقة 
الرحيل النهائى عن صفوف األهلى، 
خصوًصا مع تالشى فرص حصولهم 
ــق خــالل  ــفــري عــلــى فــرصــتــهــم مـــع ال
الموسم الجديد حتى على مستوى 

المشاركات المحلية.

 كتب – ضياء خضر 

 حوار – محمد الصايغ
 

ــع يــاســيــن، الــمــديــر الفنى  ــي تــحــدث رب
ــاب، عـــن أهــمــيــة  ــشــب ــل لــمــنــتــخــب مــصــر ل
توجيهات رئيس الجمهورية عبد الفتاح 
السيسى، بتواجد مدرب وطنى على رأس 
الــقــيــادة الفنية للفراعنة خـــالل الفترة 

المقبلة.
ويرى ياسين، أن منتخب مصر يستحق 
مكانة أفضل من ذلك ما بين المنتخبات 
ــد أن يــكــون التتويج  األفــريــقــيــة، حيث الب
ببطولة كــأس األمــم األفريقية هو هدفه 

الرئيسى.
ــوت الــمــاليــيــن« مــع ربيع  والــتــقــت »صــ
ياسين، لتحاوره فــى العديد مــن النقاط 
الــخــاصــة بالمنتخب الــوطــنــى المصرى 

وكذلك منتخب الشباب الذى يقوده فنًيا.
فى البداية.. ما تعليقك على ترشيحك 

لتولى قيادة المنتخب األول؟
الحمد الله هذا شرف كبير ألى مدرب 
ــا جــاهــز لهذه  ــ ــــالده وأن قــيــادة منتخب ب
المهمة فــى حالة طلب منى ذلــك ألنــه ال 
يستطيع أحد أن يرفض نداء بالده فى أى 
منصب سواء فى كرة القدم أو أى منصب 

آخر.
هل تحدث أحد معك من المسئولين فى 

هذا الشأن؟
لم يتحدث أى أحــد معى نهائًيا ولكنى 

سمعت عــن ترشحى مــن وســائــل اإلعــالم 
ومواقع التواصل االجتماعى »فيس بوك 
وتويتر« ولكن المستوى الرسمى ال يوجد 

أى مفاوضات نهائًيا.
هل تطلع لقيادة منتخب مصر األول أم 

تخشى من الهجوم الجماهيرى؟
ــد يــكــون الــجــمــاهــيــر ضــمــن الــعــوامــل  ق
األساسية بالنسبة لى التى تحفزنى على 
بــذل أقصى مــا عندى مــن أجــل الوصول 
بالمنتخب المصرى إلى أبعد ما يكون حال 
إسناد المهمة إلــّى بشكل رسمى من قبل 

الجهات المسئولة.
ما رأيــك فى توجيه الرئيس عبد الفتاح 

السيسى بتواجد مدرب وطنى؟
أرى أن هذا القرار صائب ويساهم فى 
مضاعفة مسئولية أى مــدرب قــادم ألنه 
سيكون مطالب بإثبات أن االعتماد على 
المدرب الوطنى أفضل بكثير من التعاقد 

مع مدرب من الخارج.
لماذا ترى المدرب الوطنى هو األفضل؟

ــة كاملة  ألن الــمــدرب الوطنى على دراي
بطبيعة الالعب المصرى وسياسة الدورى 
الــمــصــرى وســيــكــون هــدفــه األســاســى هو 
ــه سيكون واجــب  عمل شــئ للمنتخب ألن

وطنى قبل أن يكون عمل مهنى.
ما رأيك فى خروج منتخب مصر من دور 

الـ16 لبطولة كأس األمم األفريقية؟
أعتقد أن هــذا األمـــر أحـــزن الكثيرين 

ــواء مسئولين أو جماهير  فــى الــبــالد سـ
أو غيرهم من جميع فئات المجتمع ألن 
منتخب الفراعنة يستحق مكانة أكبر من 
ذلــك بكثير ألن هدفه األســاســى البــد أن 
يكون هو التفكير فى الوصول إلى النهائى 

ومن ثم حصد البطولة.
ــيـــرى يــتــحــمــل مــســئــولــيــة  ــرى أن أجـ هـــل تــ

الخروج من أمم أفريقيا؟
بطبيعة الحال الجميع يتحمل المسئولية 
ســواء جهاز فنى أو العبين ألن لعبة كرة 
القدم جماعية وبالتالى فإن الجميع يتحمل 
مرارة الخروج ولكن البد أن يكون التفكير 
فى الوقت الحالى هو كيفية إعادة الصورة 

الذهنية بشكل أفضل عن منتخب مصر.
هل ترى أن محمد صالح أفضل العب فى 

تاريخ مصر؟
محمد صـــالح ال يعتبر أفــضــل العــب 
فــى تــاريــخ مصر وهــذا ال يقلل مــن شأنه 
ــه العــب كبير واســتــطــاع أن يحقق ما  ألن
عجز عنه الكثيريين سواء على المستوى 
األوروبى بحصوله على دورى أبطال أوروبا 

أو غيرها من األمور األخرى.
ومن هو أفضل العب فى تاريخ مصر؟

من الصعب منح هــذا اللقب إلــى العب 
بعينه ألن كــل جيل لــه نجمه لــذلــك فإن 
هناك مجموعة كاملة تستحق أن تكون 
األفضل فى تاريخ مصر وسيكون محمد 

صالح من بينهم بالتأكيد.

 كتبت – سارة عبد الباقى

:»       ربيع ياسين فى حوار لـ»

صالح ليس األفضل فى تاريخ مصر.. والرئيس 
يضاعف مسئولية مدرب الفراعنة القادم

النحاس

قفشة
متولى

أليو ديانج



نجم الجونة يستعد للموسم 
الجديد فى الساحل الشمالى 

عزومة عشاء تجمع كهربا 
وكوكا فى البرتغال 

مارسيلو يحتفل بقدوم 
مولودته األولى 

حرص أحمد ياسر ريان مهاجم نادى الجونة على 
أخذ قسط من الراحة بعد نهاية منافسات الموسم 
الكروى، وذلك قبل بدء تحضيرات فريقه للموسم 

الجديد.
الــمــهــاجــم الــشــاب ســافــر لــقــضــاء بــعــض الــوقــت 
للراحة واالستجمام بمنتجع »هايسندا« بالساحل 
الشمالى، والذى يكتظ عادة بالكثير من المشاهير 

ونجوم الفن والغناء.
وكانت إدارة النادى األهلى قد جددت إعارة ريان 
مــؤخــًرا إلــى صفوف الجونة لمدة موسم إضافى، 
بعدما قضى النصف الثانى من الموسم الماضى 
مــعــارًا فى صفوف الفريق الساحلى الــذى أصبح 

واحًدا من أهم أوراقه الرابحة.

استعاد أحمد حسن كوكا ومحمود كهربا نجما 
منتخب مصر الكثير مــن ذكرياتهما المشتركة، 

خالل الجلسة التى جمعتهما مؤخًرا فى البرتغال.
وأقام كهربا عزومة عشاء لكوكا فى أحد األماكن 
الراقية مدينة جيماريش البرتغالية، والتى يتواجد 
فيها كهربا بعد انضمامه لفريق أفيس ديسبورتيفو 

البرتغالى.
وتــجــدر اإلشـــارة إلــى أن كوكا عــاد مــؤخــًرا إلى 
البرتغال بحكم أنه مقيد على ذمة نادى براجا وذلك 
بعد نهاية إعارته إلى صفوف فريق أولمبياكوس 
اليونانى، علًما أن كوكا سبق ومثل نــادى ريو آفى 

البرتغالى ألكثر من موسم.

رُزق حسين السيد الظهير األيسر للنادى األهلى 
بمولودته األولــى مــؤخــًرا، والتى أطلق عليها اسم 

»حياة«.
ــى الــشــهــيــر بـــ»مــارســيــلــو«  ــل وتــلــقــى العـــب األه
مباركات بالجملة من زمالئه فى صفوف الفريق 
األحــمــر، والــذيــن حــرصــوا عــلــى تــوجــيــه رســائــل 
التهنئة له من خــالل موقع التواصل االجتماعى 

»انستجرام«.
وتجدر اإلشارة إلى أن حسين السيد لم يتم قيده 
فى القائمة األفريقية الخاصة بفريق النادى األهلى 
للموسم الجديد، وذلك فى أعقاب عودته للفريق 
بعد انتهاء فترة اإلعــارة التى قضاها فى صفوف 

فريق االتفاق السعودى على مدار موسم ونصف.
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باألرقام.. نجوم بيراميدز الجدد 
على مؤشر اإلحصاءات الكروية 

يستعد الفريق األول لكرة القدم بنادى بيراميدز 
ــادة مـــدربـــه الــفــرنــســى ســيــبــســتــيــان ديــســابــر  ــي ــق ب
لمنافسات الموسم الكروى الجديد، ومن المنتظر 
أن يــشــارك بــيــرامــيــدز فــى بــطــولــة الكونفدرالية 
األفريقية عقب إنهائه الموسم المحلى المنقضى 

فى المركز الثالث خلف الزمالك صاحب الوصافة.
 وفى إطــار سياسة مجلس إدارة نــادى بيراميدز 
التى تكمن فــى تدعيم صفوف الفريق استعدادا 
للموسم المقبل، تعاقد النادى مع 9 صفقات قوية 
خالل الميركاتو الصيفى أمالً فى حصد البطوالت 
المحلية واألفريقية، وتعاقد بيراميدز مع كالً من: 
»إبراهيم حسن، جون أنطوى، دودو الجباس، عبده 
ــومــاال، طـــارق طــه، أحــمــد عــلــى، محمود حــمــادة،  ل

محمد عطوة، إسالم عيسى«.
إبراهيم حسن

حصل بيراميدز على توقيع إبراهيم حسن قادماً 
من الزمالك، بعد مسيرة ليست بالسيئة رفقة القلعة 
البيضاء، على مستوى بطولة الـــدورى والــكــأس، 
خـــاض إبــراهــيــم حــســن 27 مــبــاراة مــع الــزمــالــك، 
ــداف، وصــنــع 7 آخــريــن، وفى  سجل خاللها 3 أهــ
الكونفدرالية أحــرز 4 أهــداف وهــو هــداف الفريق 
بالمسابقة األفريقية التى انتهت بتتويج الفريق 
األبيض عقب التغلب على نهضة بركان المغربى فى 

النهائى بركالت الترجيح.
جون أنطوي

قدم موسماً رائعاً مع مصر المقاصة، إذ خاض 
الــالعــب الــغــانــى29 مــبــاراة سجل 12 هــدفــاً وصنع 

هدفين.
دودو الجباس

جــاء إلــى بيراميدز فى صفقة انتقال حر بعدما 
فسخ تعاقده مــع وادى دجــلــة، إذ يتميز الجباس 

بكونه يلعب فى ثالثة مراكز بالخط األمامى كصانع 
ألعاب وكجناح هجومى ويمكنه اللعب كرأس حربة 
مما يعطى ارتياحية لمدرب بيراميدز ديسابر، فى 

توظيف الالعب داخل المستطيل األخضر.
عبده لوماال

جناح أوغندا المخضرم انتقل إلى بيراميدز، لما 
يمتلكه من إمكانيات ظهرت جلياً خالل منافسات 

كأس األمم األفريقية 2019، التى أقيمت فى مصر.
طارق طه 

تعاقد معه بــيــرامــيــدز قــادمــاً مــن اإلسماعيلى 
ــاراة بمختلف  ــ ــب ــ ــش 37 م ــ ــدراويـ ــ ــع الـ وخـــــاض مـ

المسابقات، سجل هدفاً وصنع 9 آخرين.
أحمد على

ــام أحمد على مع المقاولون خــالل الموسم  أرق
المنقضى تبدو رائعة، السيما وأنه خاض مع الذئاب 
28 مــبــاراة، سجل خاللهم 18 هدفاً وصنع هدفا 
واحــدا، وسدد 74 تسديدة على مرمى المنافسين، 

وقام بـ10 مراوغات ناجحة.
محمود حمادة

جاء إلى بيراميدز قادماً من اإلنتاج الحربى الذى 
خاض معه 40 مباراة سجل خاللهم هدفاً وصنع 5 

أهداف أخرى.
محمد عطوة

مدافع الــرائــد السعودى الــذى فسخ تعاقده مع 
ناديه انتقل إلى بيراميدز لتدعيم الخط الخلفى، 
عطوة كــان أكثر العبى الــرائــد استخالصا للكرة 
بواقع 44 استخالصا، األمر الذى يعكس إمكانياته 

الدفاعية الرائعة.
إسالم عيسى

ــذى يجيد اللعب  نجم المصرى البورسعيدى ال
فــى مــركــز الــجــنــاح الــهــجــومــى، خـــاض مــع الفريق 
البورسعيدى 29 مــبــاراة، سجل خاللهم 7 أهــداف 

وصنع 5 أهداف أخرى.

»شيفو« يعجل برحيل بهاء مجدى عن الفريق األبيض 

البدرى وجالل يتصدران 
بورصة المنافسة على 

قيادة المنتخب 
احــتــدم الــصــراع فــى الساعات 
القليلة الماضية ما بين حسام 
الــبــدرى المدير الفنى السابق 
للنادى األهــلــى، وإيــهــاب جالل 
المدير الفنى لفريق المصرى 
الــبــورســعــيــدى، بــشــأن تــدريــب 
المنتخب المصرى خالل الفترة 
الــمــقــبــلــة، خــلــًفــا للمكسيكى 
خافيير أجيرى، الــذى رحل عن 

قيادة الفراعنة.
ويحظى الــبــدرى بتأييد من 
جــانــب ثـــروت ســويــلــم المدير 
ــرة القدم  التنفيذى التــحــاد ك
ــرف  ــد أش ــؤي ــرى، فــيــمــا ي ــص ــم ال
صبحى وزير الشباب والرياضة، 
االســتــعــانــة بــإيــهــاب جـــالل فى 
ــدرب الــمــنــتــخــب فى  ــ مــنــصــب م

الساعات القليلة المقبلة.
ومن المنتظر، أن يعقد ثروت 
سويلم جلسة مع أشرف صبحى 
خالل الساعات القليلة المقبلة، 
ــن أجـــل حــســم األمـــر وإعـــالن  م
المدير الفنى القادم للمنتخب، 
ــاط  ــبـ ــا فـــى ظـــل ارتـ خـــصـــوًصـ
الفراعنة بالعديد من المباريات 

فى الساعات المقبلة.
ــى  ــق ــري ــاد األف ــ ــح ــ وكـــــان االت
ــاف«، قــد أعلن  ــ لــكــرة الــقــدم »ك
عــن مواعيد مــبــاريــات منتخب 
مصر فــى التصفيات المؤهلة 
لــكــأس األمـــم األفريقية 2021 
التى ستقام فى الكاميرون والتى 
تبدأ فى نوفمبر المقبل، حيث 
ســيــواجــه المنتخب الــوطــنــى 
نظيره الكينى فــى 11 نوفمبر 
ــى  الــمــقــبــل، فــى الــجــولــة األولـ
للتصفيات، فيما سيلتقى مع 
ــن نفس  جـــزر الــقــمــر يـــوم 19 م

الشهر، فى الجولة الثانية.
أمــا الجولة الثالثة فستكون 
فى 31 أغسطس 2020، وستكون 
ــام منتخب تــوجــو، وستقام  أمـ
ــوم 8  ــ ــة الـــرابـــعـــة فـــى ي ــول ــج ال
سبتمبر 2020 بين توجو ومصر، 
وستكون الجولة الخامسة من 5 
إلى 13 أكتوبر بين كينيا ومصر، 
وتختتم بالجولة السادسة من 9 
إلى 17 نوفمبر 2020 بين مصر 

وجزر القمر.
وعلى الجانب اآلخـــر، هناك 
صــراع على باقى أعضاء الجهاز 
الفنى للمنتخب المصرى، والذى 
يأتى فى مقدمتهم منصب مدير 
المنتخب، حيث هناك منافسة 
شرسة ما بين حسام غالى مدير 
الكرة بالجونة، و«الصقر« أحمد 
حسن المشرف على الــكــرة فى 

نادى بيراميدز سابقا.
ودخل الثنائى ضمن حسابات 
اتحاد الكرة من أجل تولى منصب 
فى الجهاز الفنى الجديد المزمع 
اإلعــالن عنه خالل أيــام، إال أنه 
حتى اآلن لم يتم االستقرار عن 

أى منهما سيتم االستعانة به.
ــس إدارة  ــل ــج ــأ م ــج ــل وقــــد ي
ــرة الــقــدم الــمــصــرى،  اتــحــاد كـ
إلــى االستعانة ببعض الخبراء 
ــل تــحــديــد  ــ الــفــنــيــيــن، مـــن أج
أولــويــات اختيار الجهاز الفنى 
للمنتخب المصرى وفًقا لبعض 
المعايير التى يتم على أساسها 

االختيار.
وكــان مجلس إدارة اتحاد كرة 
القدم المصرى السابق، قد تقدم 
باستقالته عقب إقالة الجهاز 
الفنى السابق للفراعنة بقيادة 
المكسيكى خافيير أجيرى، عقب 
خــروجــه مــن دور الــــ16 لبطولة 
ــم األفــريــقــيــة، عقب  كــأس األمـ
الهزيمة أمـــام جــنــوب أفريقيا 
بهدف دون رد، بالمباراة التى 

احتضنها استاد القاهرة.

الزمالك يحصن نجومه ضد »رياالت الخليج« بعقود جديدة
استقر مجلس إدارة نــادى الزمالك على 
تعديل عقود الثالثى طارق حامد وعبدالله 
جمعة ومحمود عــالء العبى الفريق األول 
لكرة القدم بالنادى األبيض، خالل الفترة 
الحالية بعد االستقرار على رفض العروض 
ــرة  ــالل اآلونــــة األخــي ــتــى قــدمــت لــهــم خـ ال

لالحتراف الخارجى فى الموسم المقبل.
ومن المقرر أن تشهد األيام المقبلة عقد 
جلسات بين إدارة نــادى الزمالك والثالثى 
ــادة  المذكور مــن أجــل تعديل عقودهم وزي
قيمته المالية بأفضل صورة ممكنة السيما 
بعد األداء الذى قدموه مع الفريق األبيض 

خالل الموسم المنقضى.
علمت »صوت الماليين« أن إدارة الزمالك 
قــررت منح الثالثى طــارق حامد ومحمود 
عــالء والتونسى فرجانى ســاســى، ميزات 
إضافية فى عقودهم مع النادى بعيداً عن ما 
يسرى مع باقى الالعبين، وذلك لتحصينهم 
من العروض الخليجية التى وصلت لهم من 
الوكالء واألندية الساعية للظفر بخدماتهم، 
حيث تقرر وضع مكافآت مالية خاصة لهذا 
الثالثى فى عقودهم مع القلعة البيضاء، 
يحصلون عليها فى حال تتويج الزمالك بأى 

بطولة سواء كانت محلية أو قارية.
ــادة القيمة  كما قــرر مسئولو الزمالك زي
المالية فــى عقد النجم األســمــر محمود 
عبدالرازق »شيكاباال« قائد الفريق األول 
لكرة القدم، بعد أن تقرر مؤخراً عودته من 
جديد لصفوف القلعة البيضاء بداية من 
الموسم المقبل، حيث اتفق مسئولو الزمالك 
على وضع الالعب ضمن الفئة األولــى فى 
عقود الالعبين مع الــنــادى، ليحصل على 
مبلغ ثــمــانــيــة مــاليــيــن جنيه فــى الموسم 

الواحد.
وفــى سياق آخــر طالب محمد إبراهيم 
صانع ألــعــاب الزمالك السابق، والمنتقل 
حديثاً لصفوف فريق المقاصة من إدارة 

القلعة البيضاء سداد مستحقاته المتأخرة 
لدى النادى فى الفترة الحالية بعد رحيله 

عن الفريق.
أما عن الميركاتو الصيفى، كشف مصدر 
ــادى الزمالك عــن مفاجأة  مسئول داخــل ن
بــخــصــوص عــمــر السعيد مــهــاجــم الفريق 
األول لكرة الــقــدم بالنادى األبــيــض، حيث 
أكد أن الفترة المقبلة ربما تشهد رحيله عن 
القلعة البيضاء رغم قيده فى قائمة الفريق 
األفريقية، ولكن أمر رحيله متعلق بالتعاقد 
مع مهاجم محلى جديد، وهو عمرومرعى 
مهاجم بيراميدز الذى لم تصل مفاوضات 
الزمالك معه حتى اآلن لمرحلة الحسم، 
كما أكد المصدر خالل تصريحات خاصة 
لـ »صوت الماليين« أن الالعب إمام عاشور 
الــذى تم التعاقد معه مــؤخــراً من صفوف 
غــزل المحلة سيقيد فــى قائمة الزمالك 
على حساب أحد الالعبين المتواجدين فى 

هيما يطلب مستحقاته 
 المتأخرة بعد

رحيله للمقاصة

قائمة الفريق اآلن، وإن كان محمد عنتر هو 
األقرب للرحيل ليحل عاشور بدالً منه.

ــادى  ومـــن نــفــس اإلطــــار قـــرر مــســئــولــو ن
الزمالك تسويق بهاء مجدى الظهير األيسر 
خالل الفترة الحالية، بعد أن تقرر رحيله 
خــالل فترة االنتقاالت الصيفية الجارية، 
خاصة بعد أن تمكن الــزمــالــك مــن إيجاد 
الــبــديــل وتــعــاقــد مــع محمد عبدالشافى 
»شــيــفــو« الظهير األيــســر الــســابــق لفريق 
أهلى جدة السعودى، ليقود الجبهة اليسرى 
للزمالك فى الموسم الجديد مع عبدالله 
جمعة، ولم يقم مسئولو الزمالك بقيد بهاء 
مجدى فى القائمة األفريقية التى تستعد 
لبدء منافسات بطولة دورى أبطال أفريقيا، 
الــمــقــرر انــطــالقــهــا خـــالل شــهــر أغسطس 

الجارى.
وتلقى بــهــاء مــجــدى عــروضــاً فــى الفترة 
ــرة مــن بعض أنــديــة الــــدورى، ولكن  األخــي
الـــالعـــب لـــم يــحــســم مــصــيــره بــعــد، وفــى 
نفس الوقت عــرض مسئولو الزمالك على 
نظائرهم فــى اإلســمــاعــيــلــى، التعاقد مع 
الالعب واستعادة خدماته مرة أخرى بداية 

من الموسم الجديد.
وفــى ســيــاق متصل تلقى محمد أحمد 
»كماتشو« الظهير األيمن لفريق الزمالك 
مواليد 1997، عرضاً من النادى المصرى 
البورسعيدى لالنتقال إلــى صفوفه خالل 
فترة االنتقاالت الصيفية الحالية، فى ظل 
صعوبة اســتــمــراره مــع الزمالك بعد إلغاء 

بطولة مواليد 97.
ــه فى  ــ ــارت ــ وكـــــان »كـــمـــاتـــشـــو« تــمــت إع
الموسم قبل الماضى إلى صفوف االتحاد 
الــســكــنــدرى، قــبــل أن يــعــود لــلــزمــالــك فى 
بداية الموسم األخير، وشــارك الالعب مع 
الزمالك فى مباراة واحدة فقط تحت قيادة 
السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى 
السابق لفريق الكرة األول بالنادى األبيض، 
خاصة أن األخــيــر كــان يعتمد وقــت واليته 
على التونسى حمدى النقاز بصفة أساسية.

شوبير عينه على الرئاسة.. والشامى وعالم فى الصورة

انتخابات »ساخنة جدا« على أبواب اتحاد الكرة
اشتعلت انتخابات اتحاد كرة القدم 
المصرى مبكًرا بين المرشحين الذين 
يفكرون فــى خــوض غمار انتخابات 
الجبالية خــالل الــســاعــات المقبلة 
بعد االستقرار على موعد فتح باب 

الترشح الجديد.
ــاد  ــحـ وتــــقــــدم مـــجـــلـــس إدارة اتـ
ــدم الــســابــق بــرئــاســة هانى  ــق ــرة ال كـ
أبـــوريـــدة، بــاســتــقــالــتــه عــقــب خــروج 
المنتخب الــوطــنــى مــن بطولة كأس 
ــى يـــد جــنــوب  ــة عــل ــي ــق ــري ــم األف ــ األمـ
أفريقيا، عقب الهزيمة بهدف دون 
رد، بالمباراة التى احتضنها استاد 

القاهرة الدولى.
ويعقد أعضاء الجمعية العمومية 
التــحــاد كــرة الــقــدم، اجتماًعا خالل 
الساعات القليلة المقبلة، مــن أجل 
مناقشة بعض التعديالت الخاصة 
بــالــمــرشــحــيــن لمنصب الــرئــيــس أو 
األعــضــاء فــى انــتــخــابــات اتــحــاد كرة 
القدم المقبلة، والتى لم يتحدد أى 

موعد رسمى إلجرائها حتى 
اآلن.

ــروت سويلم  ــ وتــولــى ث
مـــقـــالـــيـــد األمــــــــور فــى 
الجبالية، بعد االستقالة 
الــتــى تــقــدم بها مجلس 
إدارة اتحاد كرة القدم 

الــمــصــرى بــرئــاســة 

هــانــى أبـــوريـــدة، عقب وداع منتخب 
مصر بطولة كــأس األمـــم األفريقية 

.2019
وكانت هناك نية لــدى ثــروت سويلم، 
ــل اتــحــاد  ــور داخـ ــ مــن أجـــل تسيير األم
ــدة الــمــجــلــس  ــ ــى انــتــهــاء م الـــكـــرة، حــت
المستقيل والتى تقترب من عام كامل، 
إال أن األمــر قوبل بالرفض، وعليه تم 

التجهيز للدعوة إلى جمعية عمومية.
ــدرس أحــمــد شوبير، نــائــب رئيس  ويـ
اتحاد كــرة القدم السابق، التفكير فى 
الترشح على منصب الرئيس، خصوًصا 
وأنــه يتعرض لضغوط كبيرة من جانب 
بعض أندية مطروح والدقهلية، إال أنه لم 

يحسم الموقف بشكل 
يأتى ذلك فى الوقت الــذى ينوى فيه 
جمال عــالم، رئيس اتحاد كــرة القدم، 
فكرة الترشح على منصب الرئيس فى 
الفترة المقبلة، حيث يستطلع آراء بعض 
أعضاء الجمعية العمومية قبل ترشحه 

لهذا المنصب.
ــب محمود  وهـــنـــاك تــفــكــيــر مـــن جــان
الشامى، عضو مجلس إدارة اتحاد كرة 
الــقــدم الــســابــق، للترشح على 
منصب الرئيس أيــًضــا، إال 
أنه يخشى الطعن عليه من 
جانب بعض المرشحين، 
لـــــوجـــــود عــــــــوار فــى 
ــب  ــســب تــــرشــــحــــه ب
ــى ــانـ ــمـ ــثـ ــد الـ ــ ــن ــ  ب

سنوات.

 كتب – ضياء خضر
 كتب – محمد الصايغ 

 كتبت – سارة عبد الباقى

إبراهيم

عالم

شوبير
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التكنولوجيا حظيت بنصيب من االهتمام عندما ناقش المؤتمر فى جلساته التحول الرقمى
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بدون مقدمات.. ليس بمقدور أحد مهما بلغت درجة مجافاته للحقيقة، إنكار النتائج اإليجابية 
لمؤتمرات الشباب التى ترعاها رئاسة الجمهورية، فهذه المؤتمرات اكتسبت قدرا هائال 

من اهتمام األوساط الشعبية والدوائر اإلعالمية المحلية والعالمية، ألنها ترسخ لمفهوم 
المشاركة المجتمعية اإليجابية، عبر بناء جيل جديد قادر على تحمل المسئولية الوطنية 

واعتالء المواقع القيادية، فضال عن أن الرأى العام يتعرف، خالل فعالياتها، بصورة مباشرة من 
الرئيس عبدالفتاح السيسى على كل ما جرى ويجرى من بناء ونهضة على المستويات كافة، 

إال أن المؤتمر الوطنى السابع للشباب الذى عقد بالعاصمة اإلدارية، يمثل أهمية استثنائية، 
سواء من حيث الموضوعات التى طرحت للنقاش أو المبادرات المعنية بتوفير الحماية 

االجتماعية للفئات الفقيرة، ومنها التى حملت شعار: »حياة كريمة«، باعتبار أن قضية 
الحماية االجتماعية، تشغل بال غالبية المصريين فى الوقت الراهن.

أما الجانب األكثر أهمية، وال يمكن اغفاله بحال من األحوال، باعتباره السبب الرئيسى فى 
نجاح هذا المؤتمر والمؤتمرات السابقة، فهو المتعلق بالرئيس نفسه، حيث اتسمت كلماته 

ومداخالته بالعفوية الشديدة والتلقائية التى تعبر، بجالء، عن شفافية بال قيود، ومصارحة بال 
حدود، وإن كانت تلك السمات ليست جديدة أو طارئة، وبالرغم من أنها معهودة عنه ومعلومة 

للكافة منذ توليه المسئولية، إال أن تلك المرة كانت مشحونة ببساطة الفتة لألنظار، لما أحاط 
بها من دعابات عابرة أثناء مشاركته وتفاعله مع الشباب فى كل جلسات وأنشطة المؤتمر.

سيد سعيد يكتب:

التوزيع مؤسسة األهرام

االقتصادى، وبالتالى ستتوفر لهم حياة كريمة..
إن المصارحة هى إشــراك المواطن بصورة مباشرة فى 
كــل قضايا البلد، وممارسة حقيقية للمشاركة فــى كــل ما 
يتعلق بمستقبل المواطن، فالرئيس يعلم تماما أن الرضا بما 
يحدث كان العامل الرئيسى فى نجاح اإلصالح االقتصادى، 
وأن اإلصــالح اإلدارى، أحــد أهــم الخطوات التى تحد من 
تنامى غول الفساد، وهو ما يؤكد بجالء أن االرادة السياسية 
ــوافــرت، عــقــدت الــعــزم، بــل اتــخــذت الــقــرار على مواجهة  ت
هــذا الــغــول الــذى دهــس تحت أقــدامــه األخــضــر واليابس، 
وأوصل البالد إلى ما وصلت إليه من فقر وتدهور فى األداء 
الحكومى، وفــشــل فــى الصحة والتعليم، وتنامى الفهلوة 

والمحسوبية.
نعم كانت القرارات االقتصادية مؤلمة ومؤثرة على فئات 
كثيرة، لكن على الجانب اآلخر، توجد منظومة نجاح تتسارع 
وتيرتها على كافة األصــعــدة.. نعم هناك تربص مــن قوى 
معادية للنيل من الدولة المصرية، لكن يوجد حراس قادرون 
على حماية األمن القومى، نعم هناك فساد مستشرى، لكن 
توجد أجهزة رقابية، ال تنام، نعم هناك معاناة من األوضاع 
االجتماعية، لكن خريطة التنمية تبدد المخاوف نعم هناك 
وهناك وهناك، إال أنه على الجانب اآلخــر توجد إنجازات 

على األرض ال ينكرها إال من فقد بصره وضل عقله.
الحديث عن الشفافية والمصارحة كان باعثا على الغوص 
فى العديد من القضايا، فالنقاش كــان هادفا ومعبرا عن 
كل ما تحويه النفوس، حيث شعر الكثيرون وفق مناقشات 
أجريتها مع بسطاء ونخبة، أنهم كانوا متفاعلين وكأنهم 
مــشــاركــون فــى فعاليات هــذا الــمــؤتــمــر، وربــمــا كــان نجاح 

المؤتمرات السابقة محفزا لرغبات الكثيرين بالمشاركة.
بينما نلمس جميعا الخطوات المتسارعة بصورة مذهلة 
من القيادة السياسية نحو تحقيق التنمية والنهوض بالبالد 
على المستويات كافة، وفى الوقت الذى يتطلع فيه الشعب 
بكل فئاته وشرائحه االجتماعية، لجنى ثمار اإلنــجــازات 
التى تحققت بالفعل على األرض، نجد على الجانب اآلخر 
فئة ال يمكن االستهانة بدورها أو التقليل منه فى دواويــن 
الجهاز الحكومى، هذه الفئة ال تدخر جهدا فى نشر اإلحباط 
وفقدان الثقة، وال أبالغ إذا قلت إن تلك الفئة تهدم بواعث 
األمــل فى النفوس، عبر ابتكار أساليب، من شأنها عرقلة 
التنمية، األمــر الــذى يحتاج إلــى تدخل سريع من األجهزة 

الرقابية، كى يتم تنقية الجهاز الحكومى من تلك الفئة، حيث 
نلمس جميعا عدم قدرة بعض الــوزراء فى الجهاز الحكومى 
على مواكبة الجهود التى يبذلها الرئيس من أجــل التنمية 
االقتصادية، ومتابعته المستمرة لعمليات البناء والتعمير، 
وبــراعــتــه فــى أن يفتح قــنــوات اتــصــال مــع حكومات العالم 
لتشجيعهم على االستثمار فى مصر، عبر رحالت ال تتوقف 
من ألمانيا إلى روسيا ومن الصين إلى رومانيا ومن فرنسا 
إلى بريطانيا، هذه الفئة إن شئنا الدقة ربما تكون أحد أكبر 

العوائق فى تحقيق أحالم الشعب. 
أنا هنا أتحدث عن وقائع تخص بعض الــوزارات المرتبط 
نشاطها بالتعامل المباشر مع المستثمرين، ومنها وزارة 
الصناعة تحديًدا، وهــى الـــوزارة المعنية وفــق استراتيجية 
الدولة بإحداث نهضة صناعية، قادرة على التأثير باإليجاب 
فى مسيرة التنمية االقتصادية، بتشجيع الصناعات الحيوية 
القادرة على المنافسة، لكن من المثير والمدهش، أن تجد 
ــوزارة، يتحكمون  ــ بعض المسئولين مــن الــقــيــادات داخــل ال

مصطفى مدبولى يبذل جهودًا 
ملموسة لتنفيذ المشروعات 

االستثمارية وتهيئة المناخ المالئم 
للتوسع فى االستثمارات الجادة

5 ماليين مواطن يعملون 
بالمشروعات التى تنفذها 

الدولة فى أنحاء الجمهورية 

فــى سير األمـــور بطريقة تتنافى مع 
الرغبة الحقيقية فى التشجيع على 
التصنيع، ألسباب غير معلومة، هؤالء 
يتجاهلون مهامهم األساسية، وهذا 

التجاهل يحمل ضمنا وصــراحــة إحدى 
ــام أى محاولة  طـــرق وضـــع الــعــراقــيــل أمـ

للنهوض واالرتقاء، وال أعلم على وجه الدقة 
عما إذا كان هذا عمدا أم بدون عمد أم نوعا من 

االستهانة، أم شىء آخر.
ــتــفــاعــل الــشــعــبــى مع  عــلــى أى حــــال، إن حــالــة ال
استراتيجية القيادة السياسية وطموحاته لبناء دولة 
عصرية قـــادرة على أن تتبوأ مكانتها المستحقة بين 
الــدول المؤثرة على كافة المناحى، جعلتنى أتناول تلك 
القضية، قضية البناء من ناحية وقضية السير عكس 
االتجاه التى تحدث فى وزارة الصناعة من ناحية أخرى، 
هذا األمــر يمثل قضية شائكة لما تنتجه تداعياتها من 
مخاطر على االقــتــصــاد، فــالــوزيــر ال يلتفت لمشكالت 
المستثمرين، ال يقابلهم، ال يتعرف على المشكالت التى 
يواجهونها، ال يراه أحد، وكأنه فى عزلة تامة، والغريب أن 
أى موظف أمن يقوم بمقابلة المترددين على الوزارة سواء 
بالمدخل الرئيسى أو على السلم المؤدى لمكتب معالى 
الوزير، كما أن مسئولى مكتبه يضعون سياجا حوله، ال 
يعرضون عليه المشكالت التى ترد إلى الوزارة، ويبدو أنه 
ال يعلم عن تلك المشكالت شيئا، وهنا أتساءل: هل اكتفى 
مسئولو الصناعة بالجلوس خلف المكاتب الوثيرة وأجهزة 
التكييف، مــن دون إدراك ألهمية الوظيفة المكلفين 
بأدائها؟ أم ماذا؟ هل فوض الوزير أحد مرؤوسيه بالنظر 

فى مهام الوزارة وتقاعس هذا المرؤوس.
عالمات االستفهام تتدافع، وال أملك االجابة عنها، وفى 
ظنى أن الوزير ومكتبه ليس لديهم قدرة على اإلجابة، خاصة 
إن الــمــبــررات، إن كانت هناك مــبــررات، ال ترقى لمستوى 

تصديقها.
الغريب أن كل هذا يحدث فى الوقت الذى يبذل فيه رئيس 
ــوزراء المهندس مصطفى مدبولى جهوًدا مضنية لتنفيذ  ال
المشروعات االستثمارية وتهيئة المناخ المالئم للتوسع 
فــى االستثمارات الــجــادة فــى إطــار خطة الــدولــة للنهوض 

االقتصادى فى كل المناحى.

مبادرة حياة كريمة تستهدف الطبقات البسيطة والقرى األكثر فقرًا خاصة فى محافظات الصعيد
 العفوية الشديدة كانت محفزة على متابعة التفاصيل 
الدقيقة للجلسات، وكيفية إتاحة الفرصة للشباب واالستماع 
لــرؤاهــم وأفــكــارهــم، حيث شــارك نحو 1500 شــاب يمثلون 
ــزاب  ــاب األحــ ــات، شــب ــع ــجــام مــخــتــلــف الــفــئــات، طـــالب ال

السياسية، شباب البرنامج 
ــمــبــدعــيــن  الـــرئـــاســـى، وال
وأصــحــاب االبــتــكــارات فى 
ــمــجــاالت الــمــتــنــوعــة من  ال

العلوم إلى الفنون. 
ــذا  ســــأتــــوقــــف فـــــى هــ
المقام أمــام حالة التناغم 
ــادرات المتعلقة  ــمــب بــيــن ال
بــالــحــمــايــة االجــتــمــاعــيــة، 
ــمــشــروعــات التنموية،  وال
فــكــالهــمــا ال يــنــفــصــل عن 
ــر، فــاألولــى ال تتحقق  اآلخـ
إال بالثانية، أى أن المعركة 
ــرض، ال  ــمـ ضـــد الــفــقــر والـ
ــتــصــار فــيــهــا إال  يــمــكــن االن
ــاء وتــوســيــع قــاعــدة  ــن ــب ــال ب
االستثمار لتحقيق التنمية 
بصورتها الــحــضــاريــة، لذا 
ــيــس عن  ــرئ ــث ال فـــإن حــدي
الــمــشــروعــات التنموية لم 
ــا من  ــا إنــشــائــًي ــًث يــكــن حــدي
قبيل األفــكــار المستهدف 
تـــنـــفـــيـــذهـــا، أو الـــجـــارى 
دراستها، لكنها مشروعات 

حقيقية على أرض الواقع، منها ما تم إنجازها وهى كثيرة 
وجرى افتتاحها، ومنها ما هو قيد التنفيذ، والبعض اآلخر 
يتم التحضير للبدء فيها، وغيرها من المشروعات التى يتم 
التخطيط لها، وجميعها ستعود بالنفع على المواطنين وعلى 

األجيال القادمة.
تلك الــمــشــروعــات يعمل بها نحو 5 ماليين مــن فئات 
المجتمع المختلفة، يقومون بتنفيذها على اتساع الخريطة 
الجغرافية للدولة من الصعيد إلى الدلتا ومن البحر األحمر 

إلى الحدود الغربية.
التكنولوجيا أيضا حظيت بنصيب من االهتمام حيث ناقش 
المؤتمر فى جلساته التحول الرقمى، ومن الجلسات التى 
لفتت االنتباه، وحظيت بالرضا الشعبى، هى الخاصة بمبادرة 

حياة كريمة، التى تستهدف 
الطبقات الفقيرة والقرى 
األكــثــر فــقــرا، خــاصــة فى 

محافظات الصعيد.
الــمــبــادرة تعكس حرص 
ــة واهــتــمــام الرئيس  ــدول ال
بالمواطن البسيط وهدفها 
االرتــقــاء بالنواحى البيئية 
ــســطــاء  ــب ــل ــة ل ــ ــي ــحــ ــــصــ وال
ــاء الــشــعــب، وقــد  ــنـ ــن أبـ مـ
يـــتـــفـــق الـــكـــثـــيـــرون عــلــى 
أن الــتــوجــيــهــات الــصــارمــة 
للحكومة، تــهــدف لسرعة 
ــــى يــشــعــر  ــت اإلنــــــجــــــاز حــ
المواطن بمردود اإلصالح 
ــادى، خــاصــة أن  ــصـ ــتـ االقـ
ــارك  ــع ــة تـــخـــوض م ــ ــدول ــ ال
على جبهات متعددة، تبلور 
فهم أبعادها عبر الحديث 
ــة  ــي ــدول ــات ال ــعـــالقـ عـــن الـ
ــة،  ــمــي ــي والـــســـيـــاســـة اإلقــل
ــــف مــصــر الــثــابــتــة  ــواق ــ وم
مــن قضايا األمـــن القومى 

المصرى واالقليمى كما تضمن أجندة الجلسات القضايا 
األكثر أهمية فى تقديرى، وهى التى بلغت فيها المصارحة 
حدا يفوق الوصف، عندما جرت المناقشات حول إجراءات 
اإلصالح وموازنة الدولة لهذا العام وقضية اإلصالح اإلدارى 
والتحول الرقمى والمشروعات القومية الكبرى، وانعكاس 
ذلك كله على الوضع االقتصادى وحياة المواطن، أى المردود 
اإليجابى لصالح الفئات الفقيرة التى تأثرت بفعل اإلصالح 

القيادة السياسية 
تسابق الزمن 

للتوسع فى 
مشروعات 

التنمية ووزارة 
الصناعة خارج 

الخدمة 

الفوضى 
فى بعض 
الوزارات 

تحتاج 
لتدخل سريع 

من الجهات 
الرقابية
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