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10 أخبار جديدة تقرأونها فى عام

باألرقام: خريطة استثمارات رجال األعمال المصريين العابرة للحدود والقارات

تعطيل قانون فى 
مجلس النواب يهدد 
بإصابة المصريين 
بأمراض خطيرة

إهدار المليارات فى
 المصرية لالتصاالت
باألسماء : »سبابيب« ومجامالت فى 

تعيينات لجان جهاز  تنظيم االتصاالت 

وزير التموين يتحدى 
توجيهات الرئيس 
ونصوص الدستور

وزارة البيئة ترفض 
تنفيذ قرار جمهورى

رموز مصر يتعرضون لـ»التشويه« ووزارة الثقافة »نايمة فى العسل«

حفلة »بط ووز وهدايا« فى جامعة 
القاهرة بـ 3 ماليين جنيه

التفاصيل الكاملة للقانون
 الجديد لمنع زواج األطفال

باألسماء: مصريون فى قائمة
المناصب القيادية باألمم المتحدة

خريطة حفالت النجوم
 فى احتفاالت رأس السنة

ننشر باألسماء واألماكن وقائمة األسعار
أسرار رحلة »الخطيب«

العالجية فى باريس

صالح والشناوى على رأس قائمة 
المنتخب األوليمبى فى طوكيو

انقسام فى اتحاد الكرة
 بسبب »االستبدال«

قبل أيام من تولى 
غادة والى 

منصبها الدولى

أكذوبة اسمها مراكز 
بيزنس مراكز العالج النفسىالتحكيم الدولى فى مصر
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األنصارى نقله معه من سوهاج.. واستياء عام بين اإلعالميين ومراسلى الصحف 

حفلة »بط ووز وهدايا« فى جامعة القاهرة بـ3 ماليين جنيه

مستحقات 
متأخرة 

للوزارة لدى 
نادى سموحة 

قيمتها 2.2 
مليار جنيه

إحدى الضحايا كشفت ممارسات العميد بعدما رفضت غلق الباب وصرخت 

مطالبة نادى جزيرة الورد بالمنصورة بسداد 113 مليون جنيه

عميد إحدى الكليات يتحرش جنسيا بالمعيدات فى مكتبه

وزارة الزراعة تطالب أندية كبرى بسداد مستحقاتها مقابل حق االنتفاع باألراضى 

قــيــادات الهيئة الــعــامــة لــمــشــروعــات التعمير 
والتنمية بـــوزارة الــزراعــة، يبحثون حاليا، إتخاذ 
الخطوات الالزمة لتمكين الهيئة من تحصيل مبلغ 
113 مليون جنيه، تمثل قيمة متأخرات مستحقة 
للهيئة طرف نادى جزيرة الورد بالمنصورة منذ عام 
1986 وحتى اآلن، حيث إن أراضى النادى الشهير 

تقع فى واليتهآ.
)ملحوظة.. مساحة النادى 64 ألــف متر مربع 
وقيمة الشتراك فيه تجاوزت الـ150 ألف جنيه!!!(.

وبــهــذه المناسبة نــســأل أيــضــا: مــا حقيقة ما 
يــتــردد حــول قيام أحــد األعــضــاء بمجلس النواب 
بالتدخل لمنع الهيئة من الحصول على مستحقاتها 
و»تسخين« زمالئه النواب بالمجلس ضد الهيئة 
حيث أن هــذا الــنــائــب يرتبط بعالقة قــرابــة مع 

مسئول بارز بالنادى؟!
فى هذا السياق، كشفت تقارير رسمية أن وزارة 
ــى، ممثلة فــى هيئة  الــزراعــة واســتــصــالح األراضــ
اإلصالح الزراعى، أن مستحقات »اإلصــالح« لدى 
نــادى سموحة بلغت 2 مليار و256 مليون جنيه 

مقابل حق االنتفاع بأراضى مملوكة 
للهيئة، مــن إجــمــالــى أراضــــى تقع 
ضمن والية هيئة اإلصالح الزراعى 
ويــديــرهــا الـــنـــادى لــصــالــحــه تصل 
قيمتها 63 مليار جنيه، موضحة 
ــراءات القانونية  ــ انــهــا بـــدأت اإلجـ
الالزمة لتحصيل هذه المستحقات 
وفقا للقواعد المرعية بهذا الشأن.

ــح تــقــريــر رســمــى أصــدرتــه  وأوضــ
هيئة اإلصــالح الــزراعــى إنها حصلت 

على حكم من محكمة استئناف اإلسكندرية الدائرة 
15 مدنى حكم لصالح »اإلصــالح« بالحصول على 
مقابل إشغال على نادى سموحه لسنة 64 قضائية 
وتــم الطعن ضــد الهيئة ورفــض الطعن بالنقض 
بجلسة 2018/3/14 على هــذا الحكم، موضحا 
أن قيمة مقابل انتفاع منذ عام 1996 على نادى 
ســمــوحــه بمبلغ 2256197349 جنيهاً )اثــنــان 
مليار ومائتان سته وخمسون مليوناً ومائه سبعه 
وتسعون الــف وثالثمائة تسعة وأربــعــون جنيهاً 
تقريباً( مع مالحظة بــأن قيمة األرض تبلغ 63 
مليار جنيه تقريباً وتم أتخاذ اإلجــراءات الالزمة 

لتنفيذ ذلك الحكم.

فضيحة جــديــدة بــإحــدى جــامــعــات الصعيد، 
بطلها لم يكن طالبا يمر بمرحلة مراهقة متأخرة، 
أو أحــد أعــضــاء هيئة الــتــدريــس، كما اعــتــادت 
اآلذان أن تسمع فــى اآلونـــة األخــيــرة، ولكن كان 
البطل فى هــذه الواقعة التى حدثت فى جامعة 
شمال الصعيد، هو رأس العلم بها، عميد الكلية، 
الــذى عرف عنه ممارساته الال أخالقية، خالل 
الــســنــوات الماضية عندما كــان اســتــاذا ووكيال 
للكلية لشئون الــدراســات العليا، حيث تقدمت 
العديد مــن طالبات الــدراســات العليا بشكاوى 
ــده يــتــم اتــهــامــه فيها  ــعــددة، بــشــكــل ودى ضـ مــت
بتصرفات ال أخالقية، وال تمت بصلة لمقدسات 

العلم، مقابل تسهيالت يعطيها للباحثات وطالبات 
الدراسات العليا للحصول على الدبلومة، وعلى 
الرغم من تعيينه وتصعيده عميدا إلحدى الكليات 
المهمة، إال أن تصرفاته الال أخالقية والمنفلتة 
استمرت بل وازدادت، وأصبح يفتش بواقع خبراته 
سنوات طويلة عن الراغبات فى الحصول على 
درجات الدراسات العليا، والدبدلومة والماجستير 
مــن المعيدات »مــدرســات مــســاعــدات« ويتعمد 
احــضــارهــن لمكتبه، وإغـــالق المكتب ويتحرش 
بهن، ومن كانت تستجيب، فال تحدث أى مشاكل، 
وبحسب المصدر، كان يقوم بإغالق مكتبه عند 
استضافة بعض الطالبات والباحثات، لفترات 
طويلة ما أثــار شكوك الكثيرين لكن لم يستطع 
أحــد التأكد مــن وجـــود الــمــمــارســات إال مؤخرا 
وخـــالل الــشــهــر الــمــاضــى، عــنــدمــا صــرخــت فى 

وجهه »معيدة« وطالبته بفتح الباب، وإال ستستمر 
فــى الــصــراخ وهــددتــه بتحرير محضر، وسمعت 
ــوات، وعندما فشل فــى تهدئتها فتح لها  األصــ
الباب، وخرجت غاضبة فى صورة واضحة للعيان 

أمام طاقم السكرتارية بأكمله.
وأشــار المصدر إلى أن العميد لم يكتف بذلك 
بل طلب ملفات المعيدة، وأمر أحد أفراد الشئون 
القانونية بتجهيز مذكرة ضد المعيدة وإرسالها 

إليه فى ذات اليوم. 
يذكر أن نفس الجامعة شهدت واقعة وفضيحة 
شهيرة خالل نوفمبر الماضى، بقيام أحد أعضاء 
ــإحــدى الــكــلــيــات بــتــوزيــع كتب  هيئة الــتــدريــس ب
وروايات جنسية من تأليفه على الطالب، وقامت 
إدارة الجامعة بإحالته للتحقيق وإيقافه عن العمل 
لحين انتهاء التحقيقات بمعرفة الشئون القانونية.

بسبب انخفاض أسعار الفائدة العام القادم
خروج 5 مليارات دوالر 

من استثمارات األجانب 

صدق أو ال تصدق.. مستشار محافظ الفيوم »ابن شقيقته« طبيب أسنان

كشفت مصادر مطلعة، أن الدكتور 
أحمد عبد الله األنــصــارى محافظ 
ــر عــلــى نقل  ــوم الـــجـــديـــد، أصــ ــي ــف ال
مستشاره اإلعــالمــى، الــذى كــان معه 
فــى محافظة ســوهــاج قبل أن حركة 
المحافظين األخيرة، إلى ديــوان عام 
ــفــيــوم، ليحتفظ بنفس  مــحــافــظــة ال
منصبه كمستشار اعالمى ومتحدث 

رسمى باسم محافظة الفيوم.
وأضــافــت الــمــصــادر، ان السر فى 

ــرار األنـــصـــارى عــلــى اصطحاب  إصــ
الــمــســتــشــار اإلعـــالمـــى لمحافظة 
ســوهــاج ونــقــلــه مــعــه، أن المستشار 
اإلعــالمــى، ابــن شقيقته، وأنــه خريج 
ــان ويــعــمــل طبيب  ــنـ كــلــيــة طـــب األسـ
ــه عــالقــة بــاإلعــالم  أســنــان، ولــيــس ل
والــصــحــافــة، ولــفــتــت الــمــصــادر إلــى 
أن حــالــة اســتــيــاء عــامــة تنتشر بين 
مــراســلــى ومــديــرى مكاتب الصحف 
والقنوات الفضائية، بعد مــرور أكثر 

مــن أســبــوع عــلــى تعيين المحافظ 
الجيد للفيوم، والمنقول من سوهاج، 
بسبب عـــدم اســتــطــاعــة المستشار 
االعــالمــى للمحافظة، مــن التواصل 
معهم، وتــعــمــده تجاهل اإلعالميين 
والــصــحــفــيــيــن، بــاإلضــافــة إلـــى عــدم 
قدرته على صياغة أى خبر صحفى 
صادر عن المحافظة، بشكل وأسلوب 
دقــيــق متسائلين مــا عــالقــة منصب 

المستشار اإلعالمى، وطب األسنان.

جهاز المحاسبات يكشف مفاجأة مثيرة عن 
إيرادات مركز التراث بمدينة اإلنتاج اإلعالمى

الخطيب يعود من 
رحلته العالجية 
بفرنسا 23 ديسمبر

اتهام نائبة برلمانية 
باالختالس وخيانة األمانة

تلقى د. على عبدالعال رئيس 
مجلس النواب، طلباً من النيابة 
العامة رفــع الحصانة عن إحدى 
النائبات لسؤالها فى تحقيقات 
ــة الـــخـــاصـــة بــاتــهــامــهــا  ــقــضــي ال
بــاالســتــيــالء عــلــى مــبــالــغ مالية 
تتخطى 4 ماليين جنية ومحاولة 
االستيالء على عقارات وفيالت 
قدرها 15 مليون جنيه. القضية 
تحمل رقــم 2542 لسنة 2019، 
ــم الــتــكــيــيــف الــقــانــونــى  ــث تـ حــي
للواقعة حسب الــمــاده 341 من 
قانون العقوبات اختالس وتبديد 

وخيانة أمانة.

توقعت المجموعة المالية هيرميس، خــروج ما 
بين 3 إلى 5 مليارات دوالر من استثمارات األجانب 
فى أدوات الدين الحكومى، مع بلوغ خفض الفائدة 

لذروته العام المقبل.
وقالت فى تقرير لها إن اتساع عجز الحساب 
الجارى سيستمر خالل العامين المقبلين ليسجل 
10.6 مليار دوالر تعادل 2.9% من الناتج المحلى 
االجمالى، خالل العام المالى الحالى، و15.2 مليار 
دوالر خالل العام المالى 2021 تعادل 3.6% من 

الناتج المحلى.

مفاجأة مثيرة كشفها تقرير صدر مؤخراً عن جهاز 
المحاسبات.. حيث كشف أن رصيد حساب اإليرادات 
الخاص بمركز التراث التابع لمدينة اإلنتاج اإلعالمى، 
ظهر بأكثر من قيمته بنحو 3 ماليين و233 ألف جنيه، 
تمثل قيمة الجزء غير المحقق من إيرادات مركز التراث 
فى تعاقده مع الهيئة العامة لإلستعالمات.. حيث تم 
ــراد بمبلغ 4 ماليين و25 ألــف جنيه نظير  إثــبــات اإليـ
تحويل عدد 143 عــددا من جريدة مصر السينمائية، 
على الرغم من أن العقد ينص على تحويل عدد 2389 
عدد بقيمة إجمالية 17 مليون جنيه ) أى أن تكلفة العدد 
تبلغ 7116 جنيه وبالتالى يكون اإليــراد المحقق مليون 

و17 ألف جنيه وليس 4 ماليين و25 ألف جنيه (.
وطالب جهاز المحاسبات بإجراء التسويات الالزمة 

حتى تظهر اإليرادات على حقيقتها.

يواصل محمود الخطيب رئيس 
النادى األهلى المرحلة الثانية من 
العالج الطبيعى فى فرنسا التى 
وصـــل الــيــهــا األســـبـــوع الــمــاضــى، 
وتقرر عــودة محمود الخطيب من 

فرنسا يوم 23 ديسمبر الجارى.
ــعــة  ــت مـــــصـــــادر مــطــل ــ ــف ــشــ ــ وك
أن رئــيــس األهــلــى خــضــع لفحوصات 
وأشعات مؤخراً فى أحد المستشفيات 
بالعاصمة الفرنسية باريس وكشفت 
األشعة عن وجود اعوجاج فى العمود 
الــفــقــرى وبنفس النسبة تقريبا فى 
الحوض، باإلضافة إلى قصر فى إحدى 
القدمين عن األخرى، األمر الذى يترتب 
عليه اآلالم الحادة التى تنتابه فى الظهر 
والتأثير على حركة القدمين أثناء المشى. 
وطلب البروفسور الفرنسى المتخصص 
فــى الــعــظــام وآالم الــعــمــود الــفــقــرى الــذى 
يشرف على عــالج رئيس األهلى خضوعه 
لجلسات عـــالج طبيعى مــن نـــوع خــاص، 
باإلضافة إلى استخدام حذاء بمواصفات 
خاصة للتغلب على اعوجاج العمود الفقرى 
والحوض وقصر إحــدى القدمين، وسوف 
يستمر هذا األمر لفترة طويلة، وفى ضوئها 

يتم تقييم الحالة من وقت آلخر.

وزارة البيئة ترفض 
تنفيذ قرار جمهورى 

هشام جبر رئيس غرفة سياحة الغوص التابعة 
ــوزارة السياحة، كشف عــن استمرار قيام وزارة  لـ
البيئة بتحصيل رسوم من بعض الجزر رغم صدور 
قــرار جمهورى مــن الرئيس عبدالفتاح السيسى 
فى شهر أغسطس الماضى بنقل ملكيتها إلحدى 

الجهات السيادية.

صرف مرتبات موظفى 
الدولة الثالثاء القادم

أكــد مــصــدر مسئول بـــوزارة المالية، أنــه سوف 
يتم صرف مرتبات العاملين بالدولة خالل الشهر 
الــجــارى، خــالل الــفــتــرة مــن 24 إلــى 28 ديسمبر 
2019، لنحو 6 ماليين مــواطــن بالجهاز اإلدارى 
للدولة، يتقاضون رواتبهم عن طريق كروت البنوك 

والتحويالت المصرفية.

ــة الــتــدريــس  ــئ لـــم يــكــن ألعـــضـــاء هــي
ــطــالب بجامعة الــقــاهــرة حديثا فى  وال
األيــام الماضية، ســوى عن الحفلة التى 
نظمتها ادارة الجامعة بمناسبة االحتفال 
باليوم العالمى للتعليم الجامعى، حيث 
رصـــدت الــجــامــعــة مبلغا يــقــتــرب مــن 3 
ماليين جنيه لعمل عــزومــات، وتقديم 
ــاء هـــيـــئـــات الـــتـــدريـــس  ــضــ ــا ألعــ ــ ــداي ــ ه
والــمــوظــفــيــن والـــطـــالب بجميع كليات 

ــة، وفـــروعـــهـــا، بــاإلضــافــة إلــى  ــجــامــع ال
استضافة عــدد كبير مــن كــبــار قــيــادات 
وزارة التعليم العالى والمجلس األعلى 
للجامعات، وأساتذة الجامعات األخــرى، 

األهلية والخاصة والدولية. 
وكشف مصدر بالجامعة أن العزومات 
كانت عبارة عن وجبات فاخرة بط وأوز 
ولحوم متنوعة، وتوزيع هدايا كثيرة ومنح 
مــالــيــة، على الــطــالب المتميزين وذوى 

االحتياجات الخاصة.
واضــاف المصدر أن المبلغ تم صرفه 
من صندوق تنمية مــوارد الجامعة، على 
إعتبار أن االحتفال باليوم العالمى للتعليم 

الــجــامــعــى، يــدخــل ضمن األنــشــطــة التى 
رصدتها لها الجامعة ميزانية سنوية.

ــفــاالت الكبرى  يــذكــر أن قــاعــة االحــت
بالجامعة شــهــدت فــى الــفــتــرة األخــيــرة 
ــان مــن بينها  العديد مــن االحــتــفــاالت، ك
ــداع مراكز  االحــتــفــال بختام مسابقة إبـ
الشباب والــدورى الثقافى، بالتنسيق بين 
وزارة الشباب والــريــاضــة، وبين جامعة 
القاهرة، كذلك نظم معهد كونفوشيوس 
بـ جامعة القاهرة، بالتعاون مع قسم اللغة 
الصينية بكلية اآلداب، احتفالية اليوم 
الثقافى الصينى والتى اطلقوا عليها »يوم 

كونفوشيوس« بالحرم الجامعى.

فضيحة جامعية 
بالصعيد

 نسرين إمام 

 إيمان عاطف 

 كريم سعيد 

عثمان

معيطياسمين

عبدالعال

الخطيب



03على المكشوف

رزق وكمال والفقى وهيكل ومنتصر وبدر والمناوى أعضاء فى لجنة حماية حقوق مشتركى االتصاالت 
الكثير من أعضاء اللجنة ال عالقة لهم من قريب أو بعيد بمجال االتصاالت 

جملة موازنة الجهاز للسنة المالية 2019/2018 تقدر بمبلغ 6.091 مليار جنيه
ميزانية األجور المخصصة للجهاز القومى لتنظيم االتصاالت  فى العام المالى الحالى 2018 / 2019   تصل إلى 180 مليون جنيه 

التكاليف والمصروفات تقدر بـ1.330 مليار جنيه
الراتب الحالى للعضو يبلغ 5 آالف جنيه وبدل حضور الجلسة الواحدة 5 آالف جنيه

عائدات الجهاز بلغت العام الماضى 2 مليار و650 مليون جنيه

العـدد 266
األربعاء  2019/12/18

باألسماء: مجامالت فاضحة لـ»المحاسيب« فى تعيينات لجان جهاز تنظيم االتصاالت؟؟

مصيلحى يهين »الغالبة«: »أنت جاى تاخدلى الدعم وعمال تتأنعر«!!!
وزير التموين يتحدى توجيهات الرئيس ونصوص الدستور 

وسبق أن كشف الرئيس أّنه يرسل خطابا شهريا لرئاسة 
الـــوزراء منعا للمجامات والمحسوبية، قــائــا: »مافيش 
ــلــوزراء إن  مجاملة، باطلع كــل شهر جــواب مــن الــرئــاســة ل
مافيش مجامات ومحسوبية لحد، والله العظيم لم أحابى 

أحدا حتى أوالدى فى شغلهم«.
ولألسف أقــول إنــه مع كل التقدير لتصريحات الرئيس 
السيسى، إال أن الفساد بالمجامات ال يزال مستمراً حتى 

اآلن.
 ولعل أكبر دليل على ذلك القرار الذى أصــدره، الدكتور 
عــمــرو طلعت وزيـــر االتــصــاالت وتكنولوجيا المعلومات، 
ــإعــادة تشكيل لجنة  فــى الــســابــع مــن ديسمبر الــحــالــى، ب
حــمــايــة حــقــوق المستخدمين بــالــجــهــاز الــقــومــى لتنظيم 
االتصاالت، برئاسة المهندس مصطفى محمد عبد الواحد 
القائم بأعمال الرئيس التنفيذى للجهاز القومى لتنظيم 

االتصاالت.
ــن: الـــدكـــتـــور خــالــد  ــ ــم الــتــشــكــيــل الــجــديــد كـــل م وضــ
الشريف رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات سيكونس 
لــاتــصــاالت، والــدكــتــور شــريــف كــامــل عميد كلية إدارة 
األعمال بالجامعة األمريكية، ومحمد صاح الدين منتصر 
ــرام، والــدكــتــور مدحت  الكاتب والصحفى بجريدة األهــ
عبد المنعم المسيرى أستاذ الهندسة الفيزيائية جامعة 
القاهرة، والدكتور طلعت عبد القوى رئيس مجلس إدارة 
االتحاد العام للجمعيات األهلية، وياسر فتحى رزق رئيس 
مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم، وكمال كامل ريان زيان 
رئيس قسم االتصاالت بجريدة العالم اليوم، وسعاد السيد 
حسن الــديــب رئــيــس االتــحــاد النوعى لجمعيات حماية 
المستهلك، واإلعامى أسامة كمال، ود. خالد حنفى من 
ذوى اإلعاقة وعضو مجلس النواب، واللواء الدكتور راضى 
عبد المعطى على رئيس جهاز حماية المستهلك، ومحمد 
أبو شقة أستاذ قانونى، ومى عبد الحميد رئيس صندوق 
اإلسكان االجتماعى ودعم التمويل العقارى، وعبد اللطيف 
المناوى كاتب وصحفى، والدكتور مصطفى الفقى رئيس 
مكتبة اإلسكندرية، والدكتور أحمد زكى بدر وزير التنمية 
المحلية السابق، وأسامة هيكل وزير اإلعام سابقاً ورئيس 
لجنة اإلعام بمجلس النواب، والدكتور سامح فريد رئيس 
جامعة نيو جيزة، وجــال دويــدار كاتب وصحفى بجريدة 
األخــبــار، والمهندس على حسن أنيس المدير التنفيذى 
للتفاعل المجتمعى بالجهاز القومى لتنظيم االتصاالت 

)مقرر اللجنة (.
ــقــرار على أن تــكــون مــدة عمل اللجنة سنتان  ونــص ال
تــقــوم خالها بتقديم الــمــشــورة فــى شــأن حماية مصالح 
مستخدمى خدمات االتصاالت، وتضع الئحتها التنفيذية 
وأسلوب عملها فى سبيل تحقيق أهدافها، وترفع توصياتها 
إلــى مجلس إدارة الجهاز القومى لاتصاالت للنظر فيها 

واعتمادها.
وهنا أرجو أن يسمح لى الرئيس السيسى بتوجيه بعض 
التساؤالت إليه ومنها: أليست هذه مجامات وفساد صارخ 
وفاضح؟ وهل تعلم سيادتك بمثل هذه االختيارات؟ أم أن 
المقربين منك منعوا وصــول مثل هذا القرار إليك لكى ال 

تعلم بمثل هذه الوقائع والمهازل؟
وهل تعلم ياسيادة الرئيس أن الكثير ممن شملهم هذا 

القرار ال عاقة لهم من قريب أو بعيد بمجال االتصاالت؟ 
األغرب أن بعض هؤالء يتم تعيينهم فى هذه اللجنة للعام 
الخامس على التوالى وربما أكثر رغم أن هذه اللجنة تابعة 
لجهاز تنظيم االتــصــاالت  وهــى إحــدى الجهات الرسمية 
التابعة لــوزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات«.. وهذه 
اللجنة  تم إنشاؤها للعمل على حــل مشاكل المواطنين 
المتخصصة فى مجال االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات 
وتوصيل رغباتهم وأصــواتــهــم إلــى متخذى الــقــرار ووضــع 
حلول عامة لمشاكل تخص حقوق المستخدمين داخل قطاع 

االتصاالت؟
ــذة األفــاضــل فى  ونــســأل أيــضــاً: مــا هــى خــبــرات األســات
مجال االتصاالت حتى يكونوا أعضاء فى هذه اللجنة؟ وهل 
مهمة هــذه اللجنة بالفعل هى حماية حقوق المستهلكين 
والمشتركين فى مجال االتــصــاالت  أم مجاملة الحكومة 
وأصحاب وقيادات شركات االتصاالت الحكومية والخاصة؟ 
ونسأل: هل تم اختيار مجموعة من أعضاء هذه اللجنة 
لمجرد كونهم مــن )الــحــبــايــب (؟ !!! وهــل يعلم الرئيس 
باستمرار نفس هذه السياسات  والمجامات التى تستنزف 
الــمــال الــعــام؟ !! وهــل يتم الكشف عن  قائمة المرتبات 

ــبـــدالت..الـــخ الــتــى يحصل عليها هــؤالء  والــمــكــافــآت والـ
األعضاء؟

 على الجانب اآلخر أقول: يخطئ من يتصور أن عضوية 
مثل هــذه اللجان شــىء ال قيمة لــه، ويكفى أن أكشف لكم 
أن ميزانية األجـــور المخصصة للجهاز القومى لتنظيم 
االتصاالت  فى العام المالى الحالى 2018 \ 2019 بعد 
إقرار رئيس الجمهورية للموازنة الخاصة بالجهاز تصل إلى 
180 مليون جنيه، وقدرت جملة موازنة الجهاز للسنة المالية 
2019/2018 بمبلغ 6.091 مليار جنيه، وقدرت التكاليف 

والمصروفات بمبلغ 1.330 مليار جنيه.
وكشفت تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات عن حجم 
المكافآت  التى يحصل عليها أعضاء مجلس إدارة الجهاز 
القومى لتنظيم االتصاالت واللجان التابعة له  والتى كشفت 
إن الراتب الحالى للعضو يبلغ 5 آالف جنيه، كما أن بدل 

الجلسة الواحدة يصل إلى 5 آالف جنيه. 
وفى هذا السياق  نشير إلى أن هذه السياسات العشوائية 
تستنزف المال العام  وتدمر الكثير من القطاعات  وتؤكد 
أن  المحسوبيات والمجامات كانت وما تزال مبدأ مصرى 
لن ينتهى إلى أبد اآلبدين. ويكفى أن نشير إلى أن عائدات 
الجهاز بلغت العام الماضى 2 مليار و650 مليون جنيه، ومن 
المعمول به توزيع أربــاح على األعضاء  بواقع 2% أى  ما 
يوازى 53 مليون جنيه موزعة على أعضاء المجلس وأعضاء 

اللجان التابعة له وكذلك  وزير االتصاالت ورئيس الجهاز.
وفى النهاية أؤكد أننى  ال أستهدف  اإلساءة أو الهجوم 
ــن الـــزمـــاء وكــبــار  ــذة األفـــاضـــل م ــاتـ عــلــى أشــخــاص األسـ
الصحفيين ولــكــن الــهــدف هــو المطالبة بمراجعة هذه 
الــســيــاســات الــعــشــوائــيــة الــتــى تــهــدر مــئــات الــمــايــيــن من 

الجنيهات سنوياً.
وأقول إن  نفس هذا الرأى كنت سأكتبه  فى حال اختيار 
شخصيات أخــرى تكون عليها مثل هذه الماحظات، فأنا 
أنتقد قــرارات وتوجهات وال أهاجم أشخاصا لهم منى كل 

احترام وتقدير.

محمد طرابيه يكتب:

خالل كلمته يوم 17 أكتوبر الماضى فى حفل تخريج الدفعة األولى لطالب كلية طب القوات 
المسلحة فى مركز المنارة بالتجمع الخامس، قال الرئيس عبدالفتاح السيسى: »عاوز أقولكم إن 

المجاملة فساد، ولو عاوزين تكافحوا الفساد فى بالدكم متجاملوش حد«.
 ولم تكن هذه المرة األولى التى يتحدث فيها الرئيس عن الفساد بالمجامالت، حيث سبق أن قال 

فى جلسة »اسأل الرئيس« بالمؤتمر الوطنى السابع للشباب فى العاصمة اإلدارية خالل يوليو 
الماضى: » إّن الجدية والتجرد وعدم وجود المجاملة واالنتقاء تعتبر معايير نجاح أى قطاع فى 

الدولة بما فيها الرياضة، مضيفا أنـّه يجب توافر الدقة فى اختيار المواهب فى كل القطاعات، 
ووضع آليات العمل واالختيار دون مجاملة«.

 المجاملة فساد ولو 
عاوزين تكافحوا الفساد فى 
بالدكم »متجاملوش حد«

الجدية والتجرد وعدم 
وجود المجاملة واالنتقاء 
تعتبر معايير نجاح أى 
قطاع فى الدولة 

أرسل خطابا شهريا لرئاسة الوزراء 
منعا للمجامالت والمحسوبية
واهلل العظيم لم أحاب أحدا 
حتى أوالدى فى شغلهم 

السيسى:

هل مهمة هذه اللجنة بالفعل هى حماية حقوق المستهلكين 3
ما خبرات األساتذة األفاضل فى مجال االتصاالت حتى يكونوا أعضاء فى هذه اللجنة؟  

والمشتركين فى مجال االتصاالت  أم مجاملة الحكومة وأصحاب وقيادات الشركات؟
هل تم اختيار مجموعة من أعضاء هذه اللجنة لمجرد كونهم من )الحبايب(؟!!! 
هل يعلم الرئيس باستمرار نفس هذه السياسات  والمجامالت التى تستنزف المال العام؟!! 

هل يتم الكشف عن  قائمة المرتبات والمكافآت والبدالت..الخ التى يحصل عليها هؤالء األعضاء؟

تساؤالت فى انتظار اإلجابة عنها:

2

كثيراً ما أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسى، أنــه يولى 
اهتماما كبيرا بمحدودى الدخل، وأشار إلى أنه يجب النظر 

لمحدودى الدخل ألن الغنى يستطيع أن يتدبر أمره«.
وخال كلمته فى إحدى االحتفاالت بذكرى المولد النبوى 
الشريف وجه الرئيس السيسى كامه إلى الحكومة قائا: 
»اشعروا بالمواطن محدود الدخل ألن االهتمام بمحدودى 
الدخل، يعنى كرامة المواطن المصرى، وكرامة المصرى هى 

إحدى أهم دعائم استقرار الدولة«.
كما سبق أن قال الرئيس: »إن الشعب المصرى رغم كل 
ظروفه الصعبة التى يعيشها ولكنه شعب لديه كرامة وكبرياء، 

والشعب المصرى عنده تواضع وعزة با كبر«.
وكــلــنــا يــتــذكــر أن الــرئــيــس الــســيــســى فــى كلمته خــال 
إحــدى الجلسات الختامية للمؤتمر الوطنى للشباب، وجه 
التحية للشعب المصرى وطالب الحضور بالوقوف لتحية 

المصريين.
أردت االستشهاد بهذه الكلمات الــصــادرة عــن الرئيس 
السيسى، للرد على ما قاله د. على مصيلحى وزير التموين 
أثناء حفل وضع حجر أساس المنطقة اللوجستية فى قرية 
طــوخ التابعة لمركز »بركة السبع بمحافظة المنوفية« فى 
الثانى مــن شهر ديسمبر الحالى حيث تهكم الــوزيــر على 
مستحقى الدعم بقوله حرفيا: »المواطن يذهب إلى منافذ 
التموين يطلع يقول لى أنا مش عايز الزيت ده.. أنا مش عايز 
السكر ده.. عايز زيت بيور.. سيا.. مش عارف إيــه.. إنت 

جاى تاخدلى الدعم وعمال تتأنعر«.
وفى رأيى الخاص أن هذه التصريحات تكشف عن وجود 
أزمــة فــى طريقة تعامل المسئولين الكبار مــع المواطنين 
دون مراعاة حساسية مناصبهم. كما أنها تخالف توجيهات 

وتعليمات الرئيس بضرورة الحفاظ على كرامة المصريين 
وعدم اإلساءة إليهم.

وعــــاوة عــلــى ذلـــك فــإنــهــا تــعــد مخالفة صــريــحــة لــمــواد 
منصوص عليها فى الدستور المصرى الــذى أقسم الوزير 

على مصيلحى على احترامه أكثر من مرة تولى فيها الوزارة 
سواء فى عهد حسنى مبارك أو فى عهد السيسى.

حيث نصت المادة 8 من الدستور على أنه: » يقوم المجتمع 
على التضامن االجتماعى. وتلتزم الدولة بتحقيق العدالة 

تصريحات وزير التموين تكشف عن 
وجود أزمة فى طريقة تعامل الوزراء 

وكبار المسئولين مع المواطنين 

»مصيلحى« يخالف توجيهات 
وتعليمات الرئيس بضرورة 

الحفاظ على كرامة المصريين

االجتماعية وتوفير سبل التكافل االجتماعى، بما يضمن 
الحياة الكريمة لجميع المواطنين، على النحو الذى ينظمه 

القانون«.
كما تنص المادة 51 من الدستور على أن »الكرامة حق 
لكل إنسان، وال يجوز المساس بها، وتلتزم الدولة باحترامها 

وحمايتها«.
وتنص المادة 53 على أن »المواطنون لدى القانون سواء، 
وهــم متساوون فى الحقوق والحريات والواجبات العامة، 
ال تمييز بينهم بسبب الــديــن، أو العقيدة، أو الجنس، أو 
األصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو اإلعاقة، أو المستوى 
االجتماعى، أو االنتماء السياسى أو الجغرافى، أو ألى سبب 
آخر. والتمييز والحض على الكراهية جريمة، يعاقب عليها 
القانون. تلتزم الدولة باتخاذ التدابير الازمة للقضاء على 
كافة أشكال التمييز، وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة 

لهذا الغرض«.
ولكل ذلك فإننى أطالب الرئيس السيسى بالحفاظ على 
كرامة المصريين، وذلك من خال إجبار على مصيلحى على 
تقديم اعــتــذار علنى واضــح وصريح للشعب المصرى عن 
هذه اإلساءة الفادحة، ألن هذا الدعم التموينى الهزيل الذى 
تقدمه الحكومة للشعب ليس »منة« وال تعطفاً من أى شخص 
أو جهة بل هو حق لكل مواطن من محدودى الدخل بل ال 
أبالغ إذا قلت من معدومى الدخل الذى تزايدت أعدادهم فى 

عهد الحكومات المتعاقبة ومنها الحكومة الحالية.

رزقبدرهيكلالمناوىالفقى

طلعت

منتصر كمال
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ضعف قيمة الغرامة املقررة يشجع الجزارين على عدم التوجه للسلخانات

التفاصيل الكاملة للقانون 
الجديد لمنع زواج األطفال

اللجنة التشريعية تناقشه األحد القادم

أشهرهم  عبدالوهاب وأم كلثوم والعقاد وأحمد عرابى

يؤدى إلى توقف 817 مجزرا للحيوانات والدواجن

تكلفة العالج بها شهريا تتجاوز الـ50 ألف جنيه

تعطيل قانون فى مجلس النواب يهدد بإصابة المصريين بأمراض خطيرة

بيزنس مراكز العالج النفسى
تقدم النائب خالد مشهور، نائب منيا القمح 
وعضو اللجنة التشريعية، بطلب إحاطة موجه إلى 
رئيس الـــوزراء الدكتور مصطفى مدبولى ووزيــرة 
الصحة الدكتورة هالة زايــد، حــول ارتــفــاع تكلفة 
الــعــاج النفسى فــى مصر بشكل يفوق الــقــدرات 

المادية لغالبية المرضى.
وأوضح مشهور أن المريض النفسى يكون عليه 
أن يختار إما مستشفيات الصحة النفسية الخاصة 
والتى قد تصل تكلفة العاج بها شهريا إلــى 50 
ألف جنيه وأكثر، أو المستشفيات الحكومية التى 
تعانى مــن نقص اإلمكانيات وانــخــفــاض مستوى 
الخدمة المقدمة بها وإذا لم يجد مكاًنا فسوف يقع 
فريسة ألصحاب المراكز العاجية غير المرخصة، 
والتى تقدم عاجات ونصائح تزيد من سوء الحالة 

النفسية للمريض.
ــاف أن الــعــاج النفسى فــى مصر أصبح  وأضـ

عبارة عن »بيزنس« يتربح منه المعالجين النفسيين 
فى مصر على حساب المريض والذى يقف مابين 
ارتــفــاع ألســعــار الكشف عند األطــبــاء النفسيين 
وارتفاع أسعار األدويــة المعالجة لاكتئاب واألرق 
واألدوية العقلية والتى تختلف وفقا للحالة المادية 

والمستوى االجتماعى للمريض.
وأشـــار النائب أنــه وفقا لنتائج آخــر دراســة 
بحثية عن معدل انتشار االضطرابات النفسية 
بمصر، والــتــى أجــريــت ضمن المسح القومى 
للصحة النفسية لــعــام 2018، فـــإن 25% من 
المصريين يعانون من األعــراض واالضطرابات 
النفسية، أى بمعدل 1 من كل 4 أشخاص، وال 
توجد مستشفيات حكومية تكفى الستقبال هؤالء 
المرضى، مطالًبا بــزيــادة الطاقة االستيعابية 
للمستشفيات الحكومية للطب النفسى، ورفع 
اإلمكانيات وزيادة العنصر البشرى أى األطباء، 
وكذلك الرقابة على أسعار فيزيتا عيادات الطب 
النفسى والمستشفيات الــخــاصــة لتصل إلى 

معدالت تناسب فئات أكبر من الشعب.

طالب الدكتور البدرى ضيف، عضو لجنة الزراعة 
بمجلس الــنــواب، الحكومة بضرورة القيام بدورها 
فى وقف الذبح خارج السلخانات، مشيرا إلى أن ما 

يقرب من 50% من الذبائح تتم خارج السخانات.
وأرجع النائب، السبب فى زيادة نسبة الذبح خارج 
السلخانات، لضعف قيمة الــغــرامــة الــمــقــررة، بما 

يشجع الجزارين فى عدم التوجه للسلخانات.
وحذر البدرى ضيف، من استمرار هذه الظاهرة 
ــى الــصــحــة الــعــامــة  ــيــر ســلــبــى عــل ــأث ــمــا لـــه مـــن ت ل
للمواطنين، موضحا أن عــدد كبير مما يتم ذبحه 

خارج السلخانات يكون مصابا باألمراض.
وأشـــار عضو لجنة الــزراعــة بالبرلمان، إلــى أن 
مصر بها ما يقرب من 483 مجزرا للحيوانات، 334 
للفراخ، ما بين قطاع عام وخاص، إال أنها مهملة وال 
يوجد بها أى تطوير، مؤكدا أن تطوير مجزر واحد 

منها كفيل بإغاق مستشفى.

وقــال: فى الوقت الــذى تهتم فيه الحكومة بملف 
الصحة ويتم صــرف المليارات عليه سنويا، يجب 
النظر فى مسببات األمــراض ومنعها من األســاس، 
وفــى مقدمة أسباب األمــراض التغذية، التى يجب 
مراقبتها بشكل جيد، ومنع وصولها للمواطنين فى 

حالة إصابتها بأى ضرر.
وأشــار ضيف، إلــى أن لجنة الــزراعــة بالبرلمان، 
سبق ووافــقــت على تعديل الــقــانــون رقــم 53 لسنة 
ــرار زيـــــادة الـــغـــرامـــات لــلــذبــح خـــارج  ــإقـ 1966، بـ
السلخانات، حيث تم رفــع العرامة من 5 جنيهات، 
لتصبح من 10 آالف جنيه إلى 50 ألف جنيه إال أنه 

لم يتم إقراره حتى اآلن.
وأوضــح البدرى ضيف، أن رئيس لجنة الزراعة 
بالبرلمان، أعلن أنه سيتواصل مع الدكتور على عبد 
الــعــال، رئيس المجلس، للنظر فــى التعديل خال 

الجلسة العامة تمهيدا إلقراره فى أقرب وقت.

األربعاء  2019/12/18

رموز مصر يتعرضون لـ»التشويه« ووزارة الثقافة »نايمة فى العسل«
تقدم النائب فايز بركات، نائب أشمون وعضو لجنة 
التعليم، بطلب إحاطة  موجه إلى وزير اآلثار الدكتور خالد 
عنانى، ووزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، حول 
تعرض الكثير من المواقع األثرية والسياحية خال الفترة 
الماضية ألعمال تشويه متعددة شملت الكتابة عليها أو 
هدمها وتشويها وإلقاء القمامة بــه، إضافة إلــى تشويه 

التماثيل بأعمال ترميم غير محترفة.
وأوضح أنه يتم تشويه تلك المعالم من خال عدد من 
المظاهر السلبية التى يتم ارتكابها، سواء إلقاء القمامة 
فى الشارع أو تشويه الباعة الجائلين للمعالم السياحية، 
مع تجاهل اتخاذ إجـــراءات ضد المتعدين على المعالم 
الحضارية، مؤكًدا أن السبب الرئيسى ألعمال التشويه هو 
انحدار الوعى المجتمعى والثقافى والحضارى لدى بعض 

المصريين.

وأشــار إلى أنه سبق تشويه تماثيل عديدة لشخصيات 
ورمــوز تاريخية فى مصر، من بينها الموسيقار الراحل 
محمد عبدالوهاب، والمطربة أم كلثوم، واألديــب عباس 
العقاد، وتمثال أحمد عرابى، والخديو إسماعيل، وغيرهم 
مــن الــرمــوز التاريخية، لقيام بعض المسئولين بإسناد 
مهمة الترميم لــهــواة مــن العمال والحرفيين، ال عاقة 
لهم بالتنسيق الحضارى أو وزارة الثقافة، رغم أننا لدينا 

الكثير من المبدعين فى أقسام الفنون التشكيلية.
وأكــد أن صــدور قــرار قبل أربــع سنوات بحظر ترميم 
أو وضــع تماثيل بالميادين العامة إال بعد الــرجــوع إلى 
ــار، كان بمثابة الخطوة األولــى نحو  وزارتــى الثقافة واآلث
حماية التراث والحضارة المصرية من التشويه إال أنه 
لم يطبق، مضيًفا أن الظاهرة تستلزم اتخاذ رد فعل قوى 
وقانونى جــراء أى واقعة من وقائع التشويه بحيث يتم 
مساءلة المسئولين عنها، مشيًرا إلى أنه فى هذا الصدد 
المسئولية تقع فى يد نقابة التشكيليين والمجلس األعلى 
للثقافة والجهاز القومى للتنسيق الحضارى وهى مسئولية 

تتعلق بدورهم فى تجميل أو تشويه الميادين العامة.

مجلس النواب يطالب وزارة الخارجية بالرد 
على أكاذيب المنظمات الدولية  ضد مصر

أكذوبة اسمها مراكز 
التحكيم الدولى فى مصر

تتالعب بأحالم الشباب
كارثة: 60% من المبيدات 

المتداولة باألسواق  »مضروبة«

تقدمت النائبة آمال حسن طرابيه عضو مجلس النواب  عن دائرة 
منية النصر بالدقهلية بطلب إحاطة عاجل إلى  د. مصطفى مدبولى 
ــر الخارجية حــول دور  ــوزراء  وســامــح شكرى وزي ــ رئيس مجلس ال
السفارات المصرية فى الخارج فى الرد على المزاعم واألكاذيب التى 
تبثها وتروج لها  بعض المنظمات الدولية المشبوهة وفى مقدمتها 

منظمة العفو الدولية حول مصر .
النائبة  آمــال طرابيه كشفت أن المواقع والفضائيات التابعة 
ــهــذه األكــاذيــب  ــقــوم بــالــتــرويــج ل لــجــمــاعــة اإلخـــــوان اإلرهـــابـــيـــة  ت
واستخدامها فى أغراضهم الدنيئة ومخططاتهم التى تستهدف  

تدمير مصر وإثارة الفتن بين شعبها الطيب.

ــوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، طلب إحاطة من  تلقى رئيس ال
النائب طارق متولى، نائب السويس وعضو لجنة الصناعة بمجلس 
النواب حول انتشار إعانات دورات »مستشار التحكيم الدولي« فى 
اآلونــة األخيرة على مواقع التواصل االجتماعى وبالشوارع، والتى 

تنظمها كيانات وهمية تجتذب الشباب لتبيع لهم الوهم.
وأوضـــح أن المراكز الوهمية التى تنظم دورات للشباب حول 
التحكيم الدولى عبارة عن مراكز للنصب، وتقنعهم أنهم يحصلون 
على لقب »مستشار« مقابل بضعة مئات من الجنيهات، مضيًفا أن 
الكارنيه ليس له أى قيمة ويستغله البعض فى الحصول على مزايا 
وتسهيات مستغا جهل الناس، مؤكًدا أن المراكز الوهمية تتاعب 
بأحام الشباب وتبيع الوهم لهم باسم »مستشار تحكيم دولــي«، 
الفًتا إلى أن بعض الحاصلين عليها من أصحاب الحرف كالسباك 

والنقاش والكهربائى، أى ليس لهم أى عاقة بالمهنة.
ــمــراكــز تــصــطــاد ضــحــايــاهــا مــن خــال   وأشــــار إلـــى أن هـــذه ال
اإلعانات، عبر مواقع التواصل االجتماعى، واإلعانات المتلفزة، 
والصحفية، والافت لألنظار هو إقبال الشباب على تلك المراكز من 
أجل التباهى واستغال الكارنيه للحصول على مزاياه فى العديد من 
األشياء التى من بينها الحصول على تسهيات من الجهات الرسمية 
فى العديد من األمــور أو استخدامها فى األماكن العامة من أجل 
الحصول على مزايا أو تسهيات معينة، رغم أن هذا الكارنيه يعد 

جريمة وتزوير رسمى.
وأكـــد النائب أهمية تطبيق معايير قيد وتصنيف المحكمين 
التجاريين والتمسك بها وعدم النزول عنها، لضمان جدية التحكيم 
ونــزاهــتــه، واالرتـــقـــاء بالمستوى المطلوب والــتــأكــيــد على أهمية 
التخصصات فى المجاالت الفنية الصناعية والتجارية واإلنشائية 
وغيرها، أضاف أنه البد أن تواجه الدولة تلك الظاهرة وال تسمح 
بها، مشددا على ضرورة أن يكون للمحكمين الدوليين جداول ويتم 
انتدابهم فى قضايا الداخل والخارج ويقومون بالتحكيم فى القضايا 
وأن يكونوا على دراية كاملة بالتحكيم، كما شدد على دور الماحقات 
األمنية لهؤالء المجرمين، ونشر التوعية الازمة حتى ال يقع أحد 

ضحية لتلك الكيانات الوهمية.

أشاد النائب محمد عبد الله زين الدين، نائب إدكو ووكيل لجنة 
النقل، بخطوة وزارة الزراعة بإلزام جميع محال المبيدات المرخصة 
بإصدار فاتورة للمزارعين عند شراء المبيدات للمحصول الشتوى، 
إضافة إلى وضع لوحات »شارة« على واجهات المحات المرخصة، 
بها رقم ترخيص المحل وكود المحافظة، فضًا عن؛ وضع أسماء 
المحات المرخصة بمديريات الــزراعــة لتعريف المزارعين على 
شــراء المنتج السليم من مكانه، مؤكًدا أهميتها فى السيطرة على 
المبيدات المغشوشة والــحــفــاظ على ســامــة الــمــواطــن واإلنــتــاج 

الزراعى.
وأكد زين الدين أن حجم تجارة المبيدات الرسمية فى مصر طبقا 

ــزراعــة بلغ نحو 850  إلحــصــائــيــات وزارة ال
مليون جنيه سنويا، وتصل بالمبيدات غير 
المسجلة إلى 2 مليار جنيه، وبالتالى فإن 
حجم المبيدات المغشوشة بالسوق يصل 
إلى 60%، مما يتطلب جهوداً كثيرة من وزارة 

الزراعة إلحكام السيطرة على تلك السوق.
ــح أن المشكلة تكمن فى  وأوضــ

أن 90% مــن المحات التى تبيع 
المبيدات الزراعية على مستوى 
الجمهورية غير متخصصين فى 
بيعها مــن األســـاس وال يعرفون 
شيئا عن تحليل المنتجات وال 
مكوناتها، هــم فقط يشترون 
ــهــا فى  ــعــون ــي ــب ــجــات وي ــت ــن ــم ال
المحات، هنا تكمن الخطورة 
فــهــم غــيــر مــتــخــصــصــيــن وال 
ــذا المنتج  ــان هـ يــعــرفــون إن كـ
مغشوشا أم سليما والضحية 

ــك األمــــر هو  ــ الــحــقــيــقــيــة فـــى ذل
ــزارع الــغــلــبــان الــلــى  ــ ــم ــ الـــفـــاح وال

هايشترى المبيد لرش األرض.
وأشار النائب إلى ضرورة زيادة أعداد 

المراقبين على ســوق الــمــبــيــدات، نظًرا 
لقلة أعــدادهــم مــقــارنــة بانتشار محات 
المبيدات فى أنحاء الجمهورية، خاصة فى 

مناطق اإلصـــاح الــجــديــدة الــتــى تــكــون فيه 
المحال بعيدة عن األعين، وأكد ضرورة عودة 
الجمعيات الــزراعــيــة بالمحافظات لدورها 
ــذى أنشئت مــن أجله وهــو توفير  األســاســى ال
المبيدات والتقاوى ومستلزمات اإلنتاج وتسويق 
المحاصيل الــزراعــيــة، بــدالً من تــرك المزارع 
فريسة للمبيدات المغشوشة والمهربة، وإعادة 
ــزراعــى« إلــى الــقــرى والمحافظات  »المرشد ال

لتوعية المزارعين، ألن غيابه كان سبباً رئيسياً فى 
انتشار المبيدات المغشوشة.

تناقش لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس 
النواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، يوم األحد 
ــوزراء بمشروع  القادم، مناقشة قــرار رئيس مجلس ال
قانون بتعديل بعض أحكت القانون رقم 12 لسنة 1996 
بإصدار قانون الطفل، والقانون رقم 118 لسنة 1952 
بتقرير حاالت لسلب الوالية على النفس، والقانون رقم 
143 لسنة 1994 فى شأن األحوال المدنية، والمعروف 
بمنع زواج األطــفــال، وذلــك للجلسة القادمة المقرر 
لها 22 ديسمبر 2019 لمزيد من الدراسة من جانب 

أعضاء اللجنة.
وتضمنت الــمــذكــرة اإليضاحية أن الــمــادة 80 من 
الــدســتــور المصرى تنص على أن يعد طفا كــل من 
يبلغ الثامنة عشره من عمره، ولكل طفل الحق فى 
اسم وأوراق ثبوتية وتعليم إجبارى ومجانى، ورعاية 
صحية وأسرية أو بديلة وتغذية أساسية ومأوى أمن، 
وتلتزم الدولة برعاية الطفل وحمايته من جميع أشكال 
العنف واإلســاءة وسوء المعاملة واالستغال الجنسى 
والتجارى، كما ورد كتاب شيخ األزهر بموافقة مجمع 
البحوث اإٍلسامية بجلسته المنعقدة فى 31 اكتوبر 
2017 على مــشــروع التعديل المقترح لتجريم زواج 
األطفال بالنسبة لكل من زوج أو شارك فى زواج طفل 
لم يبلغ ثمانية عشر عاما وقــت الـــزواج، مــال لم يكن 
الزواج بأذن القاضى وال تسقط الجريمة بالتقادم، وقد 
اقتضى األمــر أن يتم وضــع النصوص التشريعية فى 

موضعها من قانون ومن ثم رؤى وضع المادة األولى فى 
قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 المعدل فى فصل 
رابع تحت عنوان حظر زواج األطفال للباب الثالث وفى 

الرعاية االجتماعية.
كما نصت المادة الثانية على التزام المأذون الذى 
يوثق الزواج العرفى بأن يخطر النيابة العامة بدائرته 
بصورة العقد العرفى وأطراف العقد وشهوده، ويعاقب 
المأذون فى حالة عدم األخطار بالحبس مدة ال تقل 
عن سنة والعزل، كما ألزمت المادة الرابعة مصلحة 
األحوال المدنية عدم جواز إثبات توثيق، وكذا المأذون 
بعدم التصادق على زواج الطفلة إال بناء على طلب 
النيابة العامة أو بناء على طلب ذوى الشأن من محكمة 
األســرة المختصة إذا كانت هناك جريمة اغتصاب 
وفقا للمادة 267 من قانون العقوبات وصدر فيها حكم 
بــات على الجانى، وتلك الحالة هى الحالة الوحيدة 
التى قد ينتج عنها حمل فقط أعطى المشروع ألهلية 
المجنى عليه أن يطلبوا من النيابة العامة أن تعرض 
على محكمة األسرة الموافقة على زواج المحكوم عليه 
من المجنى عليه، واألمر هنا رهن بإرادة المجنى عليها 
ولمحكمة األسرة أن تأمر المأذون بإبرام عقد الزواج 

أو ال تأمر بذلك على حساب األحوال.
وتناولت المادة الخامسة استبدال البند 2 والفقرة 
األخيرة من المادة الثانية من القانون رقم 118 لسنة 
1952 بتقرير حــاالت لسلب الوالية على النفس بند 

رقــم 2 من نص المادة الثانية بــأن من حكم عليه فى 
جناية وقعت على نفس أحــد من تشملهم الــواليــة أو 
حكم عليه لجناية وقعت من أحد هؤالء أو حكم عليه 
فى جريمة تزويج طفل ممن تشملهم واليته – كما تم 
استبدال الفقرة األخيرة من ذات المادة بأنه يترتب 
على سلب الوالية بالنسبة للصغير سلبها بالنسبة إلى 
كل من تشملهم والية الولى من الصغار اآلخرين فيما 
عدا الحاالت المشار إليها فى البند 2 إذا كان هؤالء 
الصغار من فــروع المحكوم يسلب واليته وذلــك ما لم 

تأمر المحكمة بسلبها إليهم أيضا.
وتضمن أنــه لكل مــا تقدم فقد جــاء المشروع فى 
صراحة ووضــح بتجريم زواج األطفال ســواء على كل 
من زوج أو شارك طالما كان يعلم بأن من تم زواجه أقل 
من ثمانية عشر عاما، وكــذا من كتب العقد العرفى، 
كما رتبت سحب الوالية على النحو الــوارد بالنص فى 
المادة الخامة كما وضــع على عاتق الــمــأذون ورتبت 
على مخالفة االلتزام بالحبس والعزل من المأذونية- 
وعالج المشروع حالة اغتصاب طفلة وقــد ينتج عن 
ــك االغــتــصــاب حمل أو لــم ينتج عنها وذلـــك فقد  ذل
اشتراط المشروع أن تكون الجريمة جريمة اغتصاب 
وصدر حكم نهائى على الجانى بأن يتقدم ذوى الشأن 
بطلب للنيابة العامة بــأن تطلب من محكمة األســرة 
أمر المأذون بتوثيق عقد زواج واألمر متروك للسلطة 

التقديرية لمحكمة األسرة.

 أحمد صالح 

 إسالم خالد 

عبدالوهاب وأم كلثوم

آمال
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10أخبار جديدة 
تقرأونها فى عام

ــة دولـــة حــالــًيــا مجموعة  يــواجــه الــجــهــاز اإلدارى ألي
مــن التحديات الكبيرة تنبع مــن العديد مــن التغيرات 
والتحوالت العالمية االقتصادية، والسياسية، واالتصالية 
التى نشأت مع شيوع ظاهرة العولمة، والتى تعبر فى 

جوهرها عن عملية مركبة لها أبعادها المتعددة.
ومن أهم التغيرات التى حدثت فى هذا اإلطار شيوع 
الحديث عن »تغير دور الدولة«، »فدولة القرن الجديد« 
تــؤدى وظائف كانت تؤديها فى السابق، وتنسحب من 
أخــرى كانت مرتبطة بها دائًما، و»تبتكر« ثالثة ال عهد 
ــزال هــى المسئولة عن  لها بها مــن قــبــل.. فالدولة ال ت
تصميم السياسات، وتهيئة البنية األساسية االقتصادية 
واالجــتــمــاعــيــة، وتــقــديــم الــخــدمــات األســاســيــة، ولكنها 
انسحبت من العديد من مجاالت النشاط االقتصادى 
المباشر، واستعاضت عنه بالدور اإلشرافى المتمثل فى 

مراقبة وضبط أداء السوق.
ــة مهمة للغاية   هـــذه الــحــقــائــق كشفت عنها دراســ

عن مركز الدراسات السياسية 
ــرام  ــاألهــ ــ ــيـــة ب ــيـــجـ ــتـــراتـ واإلسـ
بعنوان  »اإلصـــاح اإلدارى فى 
مصر.. قراءة أولية فى المعالم 
المؤسسية«، والــتــى أعــدهــا د. 
ممدوح إسماعيل أستاذ ورئيس 
قــســم اإلدارة الــعــامــة بجامعة 
ــرة ومـــســـتـــشـــار وزارة  ــاهـ ــقـ الـ
التخطيط والمتابعة واإلصــاح 

اإلدارى للتطوير المؤسسي .
ــدت أن تغير  ــ ــة أكـ ــدراســ ــ ال
ــة أدى إلــى االتــســاع  ــدول دور ال
الــمــؤســســى لــمــنــظــومــة الحكم 
واإلدارة، والتأكيد على أدوار 
فاعلين جــدد يشاركون الدولة 

وجهازها اإلدارى فى عملية صنع، وتنفيذ السياسات 
العامة؛ كالقطاع الخاص، والمنظمات غير الحكومية، 
ومن ثم كثر الحديث عن الحاجة إلى جهاز إدارى يعمل 
بكفاءة عالية وتكلفة أقل، كما تزايدت الرغبة فى تقوية 

النزاهة والشفافية والمساءلة اإلدارية.
وقد بدا واضًحا من خال التجربة المعاصرة لمصر 
مع الوظيفة العامة والتنظيم الحديث لجهاز الخدمة 
المدنية أن ثمة تحدًيا يواجه القائمين على اإلصــاح 
اإلدارى فى الــبــاد؛ بشأن مــدى استجابة هــذا الجهاز 
الحكومى للمتغيرات السريعة والمتاحقة فى البنى 
االجتماعية والسياسية واالقتصادية التى تعرضت لها 

مصر على مدار عقودها.
والحقيقة أن طرح شعار اإلصاح اإلدارى أو إصاح 
جهاز الخدمة المدنية أو الــثــورة اإلداريــــة.. إلــخ كلها 
مترادفات تزامنت مع عمق هذه التغيرات المشار إليها، 
وبمعنى آخر فهى شعارات ليست جديدة على مسامعنا، 

وإن كانت غالًبا
ما مثلت طموحاتنا وآمالنا فى وجــود جهاز عصرى 
ألداء الخدمات العامة يمارس وظيفته بكفاءة، ويؤدى 

واجبه باحترام لجمهور المواطنين.
وفى السطور القادمة   نكشف عن أهم المحاور معالم 
خطة اإلصاح اإلدارى للدولة حالًيا، والتى يقوم عليها 
كل من؛ وزارة التخطيط والمتابعة واإلصــاح اإلدارى، 
والجهاز المركزى للتنظيم واإلدارة بوصفهما المعنيين 

أساًسا بخطة اإلصاح اإلدارى 
للدولة، مع قيامهما بالتنسيق 
مع كافة وحدات الجهاز اإلدارى 

للدولة.
فـــى هــــذا الـــســـيـــاق كشفت 
ــة أن اســتــراتــيــجــيــة  ــ ــدراسـ ــ الـ
اإلصاح اإلدارى تمثل البوصلة 
ــود  ــجــه الـــتـــى تـــوجـــه كـــافـــة ال
واألنشطة، وبدونها تصبح أية 
فعاليات مجرد حركات تشغيلية 
ال تتوجه نحو غايات وال تتناغم 
مع غيرها، وفــى هــذا السياق، 

يمكن اإلشارة إلى ما يلي:
ــدفــات  ــه ــر مــســت ــويـ ــطـ تــــم تـ
واضـــحـــة لـــإصـــاح اإلدارى 
ــل فى  ُمــتــوســطــة وطــويــلــة األجــ

إطار رؤية مصر 2030 .
تمثلت الرؤية الحاكمة لخطة اإلصــاح اإلدارى فى 
إطــار رؤيــة مصر 2030 فى »الــوصــول إلــى جهاز إدارى 
كــفء؛ وفــعــال، يتسم بالحوكمة، ويحسن إدارة مــوارد 
الدولة، ويعلى من رضاء المواطنين ويخضع للمساءلة، 

ويسهم بقوة فى تحقيق األهداف التنموية للدولة«.
تم تصميم منهجية واضحة لإصاح اإلدارى تتضمن 
محورين رئيسين، هما؛ العنصر الــبــشــرى، والتطوير 
المؤسسي. فبالنسبة لمحور العنصر البشرى فإنه 
يتضمن عــدة ملفات مهمة تأتى فى مقدمتها؛ تحديث 
الملف الوظيفى للعاملين »الحصر« وتقييم العاملين 
لانتقال إلى العاصمة الجديدة، وفًقا لمنهجية علمية 
ثم االنتقاء، وخطة بناء وتنمية الــقــدرات، ومقترحات 
تشغيلية للتعامل مع الموظفين غير المنتقلين للعاصمة 
ــدة، وجــائــزة مــصــر للتميز الــحــكــومــى الــفــردى  ــجــدي ال
والمؤسسي.. فى حين يتضمن محور التطوير المؤسسى 
عدة ملفات مهمة منها؛ استحداث وتطوير التقسيمات 
التنظيمية استجابة لقانون الخدمة المدنية والقرارات 
المكملة، ومــشــروع رفــع كفاءة الجهاز اإلدارى للدولة، 
وترتيبات االنتقال إلى العاصمة، ومشروعات الميكنة 

والتحول الرقمى.
تتسم منهجية اإلصــاح اإلدارى بالطابع المؤسسي؛ 

حيث صــدر قـــرار رئيس 
ــم (  مجلس الــــوزراء رق
1321 ) لسنة 2017 
بتشكيل اللجنة العليا 

لــإصــاح اإلدارى برئاسته 
وعضوية وزراء؛ المالية، والتنمية 

المحلية، والتخطيط والمتابعة، واإلصــاح 
اإلدارى، واالتصاالت، وتكنولوجيا المعلومات، وكذلك 
رئيس الجهاز المركزى للتنظيم واإلدارة، ونائب وزير 
التخطيط والمتابعة واإلصــاح اإلدارى، وأربعة أعضاء 
من الشخصيات العامة والخبراء. باإلضافة إلى قرار 
الدكتورة وزيــرة التخطيط والمتابعة واإلصــاح اإلدارى 
رقم ( 1) لسنة 2019 ؛ بشأن تشكيل األمانة الفنية للجنة 
العليا لإصاح اإلدارى برئاسة نائب وزيــر التخطيط 
لإصاح اإلدارى وعضوية عدد من الــوزراء السابقين، 
وأســاتــذة الجامعات، وخبراء اإلدارة العامة، وممثلين 
عن الجهات المعنية، والتى تنعقد بصفة دورية، وينبثق 
عنها ثاث لجان فرعية هي؛ التطوير المؤسسى، وبناء 
وتنمية القدرات، واإلصاح التشريعى والمالى، وتنعقد 
أيًضا بصفة دورية. وترفع اللجان الفرعية نتائج أعمالها 
إلى األمانة الفنية، ومنها إلى اللجنة العليا فى تكاملية 

مؤسسية واضحة.
وتحت عنوان »الرشاقة التنظيمية »، كشفت الدراسة 
أنه وفًقا لوجهة نظر الكثيرين، فإن القدرة المؤسسية 
ألى وحدة حكومية تعد واضحة فى الرشاقة التنظيمية؛ 
بمعنى إن تطوير وتحسين القدرة المؤسسية للمنظمة 
واستيفاء معاييرها المختلفة ال يمكن أن يتم بالفعالية 
المطلوبة دون وجود ترشيد للهياكل التنظيمية، والتعامل 
ــى مــنــظــمــات تتسم  مــع مــقــاومــى الــتــغــيــيــر، وصــــوالً إلـ
بالديناميكية، وتتفاعل مع التغيرات المتسارعة.. وفى 

هذا السياق، يمكن التنويه إلى ما يلي:
ــاح  1 - تــقــوم وزارة التخطيط والــمــتــابــعــة واإلصـ
اإلدارى بتنفيذ مشروع رفع كفاءة الجهاز اإلدارى للدولة، 
والــذى يهدف إلى الوصول للشكل األمثل للحكومة من 
خــال؛ دراســة الوضع الراهن للتنظيم اإلدارى للدولة، 
ــة وتحليل تبعيات الجهات المختلفة فــى ضوء  ودراسـ
اختصاصاتها، وتقديم سيناريوهات للوضع المقترح 
فى ضوء الخبرات الدولية، وينتهى المشروع بالتزامن 
مع انتقال الحكومة المصرية إلــى العاصمة اإلداريــة 

الجديدة.
2 - توجد خطة تنفيذية وزمنية محددة للمشروع، 
تــبــدأ بجمع بيانات عــن )الهيكل التنظيمى واإلدارى 
القائم، وأعداد العاملين الحاليين، والتكليفات الحالية 
لكل وزارة، والــجــهــات التابعة(، ويلى ذلــك مقترحات 
الشكل األمثل للهيكل التنظيمى للحكومة المصرية على 
ــوزارات والهيئات التابعة،  ــ ــوزراء وال مستوى مجلس الـ

ثــم تحديد مــهــام كــل وزارة، وعــمــل تقدير استرشادى 
للعدد األمثل للعاملين داخل مجلس الــوزراء والــوزارات، 
ثم إعــداد خطة تنفيذية لتطبيق مخرجات المشروع. 
والتأكد من إعادة تحديد اختصاصات ومهام الــوزارات 
الحكومية بما يضمن تنفيذ أهــداف محددة دون وجود 
تضارب فى الصاحيات والمسئوليات، فضا عن دراسة 
جــدوى استمرار بعض الهيئات الحكومية مــن عدمه؛ 
ــك ترشيًدا لنفقات الــدولــة فــى ضــوء تشابه بعض  وذل

اختصاصاتها مع هيئات مماثلة.
وكشفت الــدراســة أن  االستثمار فــى البشر أفضل 
أنــواع االستثمار، حيث يعد المورد البشرى هو أساس 
اإلصاح اإلدارى، وقلبه النابض، ومهما قيل عن موارد 
أخرى مالية كانت أو تقنية... إلخ، فإن العنصر البشرى 
يظل أهم موارد المنظمة، وبدونه ال قيمة أصًا للموارد 

األخرى. وفى هذا السياق يمكن
توضيح النقاط الهامة التالية:

1- تتمثل األسس واالعتبارات التى تنطلق منها خطة 
بناء وتنمية قــدرات العاملين بالجهاز اإلدارى للدولة 
المصرية في: المنهجية العلمية لتحديد االحتياجات 

إنشاء منصة لتقديم 
خدمات املحمول

نشر نقاط الدفع 
والتحصيل اإللكرتونى 

الـــــتـــــدريـــــبـــــيـــــة، 
ــكــامــل وعـــدم  ــت وال
االنــــــفــــــراديــــــة 
ــن الـــجـــهـــات  ــيـ بـ
ــة،  ــ ــيـ ــ ــنـ ــ ــعـ ــ ــمـ ــ الـ
والمراعاة الدقيقة 

للسمات والقدرات.
2 - تتعدد أهداف خطة بناء وتنمية القدرات، ومن 

أهمها:
أ- خلق جيل جديد من القيادات الحكومية الواعية 
بمفاهيم الخدمة العامة والــقــادرة على قيادة التغيير 

المنشود بالجهاز اإلدارى للدولة بكفاءة وفعالية.
ب- تقليص الفجوة بين مــهــارات العاملين بالجهاز 
اإلدارى ومتطلبات الوظائف التى يشغلونها، ومتطلبات 

البيئة الوظيفية المستقبلة بالعاصمة اإلدارية الجديدة.
ج – تزويد العاملين من شاغلى الوظائف التخصصية 
وحديثى االلتحاق بالجهاز اإلدارى بالمهارات والمعارف 
اإلداريــة، والتخصصية، والفنية الازمة، باإلضافة إلى 
تنمية القدرات الشخصية، التى تمكنهم من أداء أعمالهم 

بشكل أفضل.
د- العمل على دعم الفئات الخاصة للمساهمة فى 
مأسسة مفاهيم الدمج والتمكين لتلك الفئات بالجهاز 

اإلداري.
3 -  بمقارنة التدريب فى السابق والتدريب حالًيا، 
ا كان متوسط  ا ومعنوّيًا، فمالّيً نجد أن األمر اختلف مالّيً
ما يخصص للموظف فى العام على التدريب »14 جنيًها« 
ا؛ توجد مخصصات مالية مناسبة  فقط، أما حالًيا، فمالّيً
»موازنة عامة، منح داخلية وخارجية.. إلخ، ومعنوّيًا؛ تم 
تحويل التدريب من معيار شكلى إلى مرجح موضوعى 
فهناك »نــجــاح/رســوب« كما أن اإلخــفــاق فى التدريب، 
أو عــدم حضوره دون عــذر هو من ممتنعات ممتاز فى 
قانون الخدمة المدنية رقم )81( لسنة 2016 والئحته 
التنفيذية الــصــادرة بــقــرار رئيس مجلس الـــوزراء رقم 
1216 لسنة 2017 . كما تم االعتناء بدورة التدريب إلى 
 )TNA(المتكاملة بدًءا من تقدير االحتياجات التدريبية
التصميم والتنفيذ، إلى المتابعة والتقييم. مع التأكيد 
على أهمية وجود مراكز تدريب فى الوحدات المخاطبة 
بالخدمة المدنية، بما يتضمنه ذلك من كفاءة المدربين، 
حسن التنظيم. وبصفة عامة، فإنه يمكن ماحظة أن 
إجمالى من تم تدريبهم فى العام المالى 2019-2018 
حوالى 22 ألف متدرب، ومستهدف االنتهاء من تدريب 
جميع المنتقلين إلى العاصمة اإلداريــة الجديدة بحلول 

شهر يونيو 2020
وتحت عنوان »الشفافية وإتاحة المعلومات»، كشفت 
الدراسة أن القائمين على وضع خطة اإلصاح اإلدارى 
لــلــدولــة أهــتــمــوا بمسألة الشفافية، حتى إن المحور 

المتعلق باإلصاح اإلدارى فى رؤية مصر 2030 اختير 
له عنوان »الشفافية وكفاءة المؤسسات الحكومية«، وكأن 

كفاءة الجهاز اإلدارى دالة فى الشفافية.
وفى هذا السياق يمكن اإلشارة إلى ما يلي:

- تعمل وزارة التخطيط والمتابعة واإلصاح اإلدارى 
على تقديم برامج لتدريب المواطنين على استخدام 
الخدمات المميكنة؛ لتيسير الحصول على الخدمات 
اإللكترونية المقدمة للمواطنين من خال؛ إعداد ندوات 
عــامــة مــن حين آلخــر لتعريف المواطنين بالخدمات 
الجديدة التى يتم إطاقها إلكترونًيا، وإعداد ورش عمل 
فى المحافظات لتوعية المواطنين بسبل الحصول على 

الخدمات المقدمة إلكترونًيا لتجنب الفساد.
- التعاون والتنسيق الكامل مــع منظومة الشكاوى 
الحكومية الموحدة بمجلس الــوزراء لتفعيل قرار رئيس 
الجمهورية رقــم ( 314 ) لسنة 2017؛ بــشــأن إنشاء 
منظومة الشكاوى الحكومية الــمــوحــدة، وقـــرار رئيس 
مجلس الوزراء رقم ( 1855 ) لسنة 2017 بشأن منظومة 
ــادة تنظيم مكاتب  الشكاوى الحكومية الــمــوحــدة، وإعـ

خدمة المواطنين.
ــار التشريعى  وحـــول »  اإلطـ
الفاعل »، كشفت الــدراســة أنه 
فى هــذا السياق يمكن توضيح 

النقاط التالية :
1 - تهتم وزارة التخطيط 
ــاح اإلدارى  والمتابعة واإلصــ
بالتنسيق مع الجهاز المركزى 
للتنظيم واإلدارة بتفعيل قانون 
الخدمة المدنية، وإصدار لوائح 
تفسيرية له، تيسيراً على كافة 

المخاطبين به.
ــدة مقترحات  2 - تــقــدم عـ
ــإنــشــاء هــيــئــة لضمان  تــتــعــلــق ب
ــقــوم  الــــجــــودة واالعــــتــــمــــاد، ت
بدراستها حالًيا الوزارة والجهاز 
لتحديد الــبــديــل الــمــنــاســب، بحيث هــل يمكن وجــود 
ــجــودة واالعــتــمــاد على غــرار  كــيــان مستقل لضمان ال
الجامعات مــثــاً، أم بإلحاق هــذا الـــدور بجائزة مصر 
للتميز الحكومى، أم بغيرها من الــبــدائــل؟، ويتم ذلك 
بتقييم دقيق للعائد والتكلفة مــن كــل بديل وفــى حال 

االنتهاء منها سترفع التوصيات إلى مجلس الوزراء.
3 - أصــدر الدكتور رئيس مجلس الـــوزراء فى شهر 
يوليو 2019 قرارًا بتشكيل مجلس أمناء الوحدة المركزية 
لمراجعة وتبسيط اإلجــــراءات لــمــبــادرة إصـــاح مناخ 
األعــمــال فــى مـــصـــر(إرادة) برئاسته وعضوية كــل من 
وزراء؛ االستثمار والتعاون الدولّي، والتخطيط والمتابعة 
واإلصــاح اإلدارى، والمالية، والتجارة والصناعة. كما 
يضم فى عضويته كل من؛ نائب محافظ البنك المركزى، 
ورئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، ورئيس اتحاد 
الغرف التجارية، ورئيس اتحاد الصناعات المصرية، 
ــوزراء، باإلضافة إلى  ورئيس هيئة مستشارى مجلس ال

مجموعة من الخبراء.
4 - تــتــبــع الـــوحـــدة الــمــركــزيــة لــمــراجــعــة وتبسيط 
اإلجــــراءات لــمــبــادرة إصـــاح مــنــاخ األعــمــال فــى مصر 
(إرادة) رئــيــس مــجــلــس الـــــــوزراء، وتــخــتــص بحصر 
ومراجعة القوانين والقرارات المعمول بها فى الوزارات 
والمحافظات والجهات المشاركة فى مبادرة إصاح مناخ 
األعمال فى مصر؛ وذلك بهدف تقديم المقترحات إلى 
اللجنة الوزارية االقتصادية، بشأن تنقيح هذه القوانين 
والقرارات واللوائح وإزالة أوجه 
التعارض والتشابك فيما بينها، 
وإلــغــاء ما يتعارض مع أهــداف 
الحكومة فى تبسيط إجــراءات 
مناخ األعمال واقتراح القوانين 
ــدة الــتــى  ــديـ والـــــقـــــرارات الـــجـ
تحقق هــذا الــغــرض، بمشاركة 
الـــجـــهـــات اإلداريــــــــة بــالــدولــة 
ومجتمع األعــمــال، وصــوالً إلى 
تــشــريــعــات أفــضــل وإجـــــراءات 
إدارية أيسر وأجود، بما يضمن 
توفير مناخ أعمال فعال وجاذب 

لاستثمارات.
5 - ترتكز المبادرة على عدد 
من المحاور يأتى فى مقدمتها 
المساهمة فى إصــاح كل من؛ 
المنظومة التشريعية واإلجرائية الُمنظمة لمناخ األعمال، 
فضاً عن بناء نظام لتقييم األثر التشريعى لدعم متخذ 
الــقــرار فى تنظيم ممارسة األنشطة االقتصادية، إلى 
جانب بناء آلية للتشاور والحوار المجتمعي مع األطراف 
المعنية خـــارج عملية صنع الــقــرار لــمــراعــاة مختلف 

وجهات النظر عند وضع التشريع أو التنظيم.
6 - فى سبيل تحقيق المبادرة ألهدافها، تم تطوير 
العديد من األدلــة الازمة ألداء عملها، من بينها؛ دليل 
إجرائى للحصر، ودليل للمراجعة، وآخــر لتقييم األثر 
التشريعى، فضاً عن دليل لإجراءات اإلدارية الجيدة، 

إلى جانب ورقة عمل إلدارة عملية التشاور.
وتحت عــنــوان: »تطوير البنية التكنولوجية«، أكدت 
الدراسة أنه يجب التنويه إلى أهمية الخطى التى تتبعها 
الحكومة المصرية فى سبيل التوجه نحو التحول الرقمى 
بخطوات دقيقة ومتكاملة تستهدف تطوير »الخدمات 
الحكومية بتفعيل المحول الرقمى القومى، ومنصة تقديم 
الخدمات الحكومية، ومنصة تقديم خدمات المحمول، 
والتوسع فى تطوير منافذ تقديم الخدمات الحكومية، 
ونشر نقاط الدفع والتحصيل اإللكترونى لتقديم خدمات 
جيدة وجديدة للمواطن بعيًدا عن التعقيدات اإلداريــة 
ــراءات الُمعِسرة؛ باعتبار أن رضــاءه يعد  وسلسلة اإلجـ

مقياس نجاح أى خطة لإصاح اإلدارى«.

إعداد ورش عمل فى املحافظات لتوعية املواطنني بسبل الحصول على الخدمات املقدمة إلكرتونيـًا لتجنب الفساد

إعادة تحديد اختصاصات ومهام الوزارات الحكومية ملنع وجود تضارب فى الصالحيات واملسئوليات
دراسة جدوى استمرار  بعض الهيئات الحكومية من عدمه  بسبب تشابه بعض اختصاصاتها مع هيئات مماثلة  وترشيدًا للنفقات 

إنشاء هيئة 
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مشروعاتنا متواضعة بالمقارنة 
بإسرائيل وتركيا وقطر

ناصف ساويرس أغنى أغنياء مصر يمتلك أكثر من نصف أسهم نادى أستون فيال اإلنجليزى
محمد الفايد استثمر فى نادى فولهام البريطانى وباعه بـ302 مليون دوالر بعد مقتل نجله دودى
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أبرزهم السويدى ونصير وعيسى فى 
مجاالت الكهرباء والمواسير واألثاث

ماجد سامى زوج المخرجة ساندرا 
نشأت اشترى نادى بلجيكى وآخر يونانى

35 مليون دوالر فقط حجم بيزنس رجال 
األعمال المصريين فى 58 مشروعا بإثيوبيا 

استثمارات خاصة فى األندية الرياضية

قصص وحكايات فى عالم االستثمارات
ــاألدق القطط  تشمل قائمة الــطــيــور المهاجرة أو بـ
السمان المهاجرة إلــى الــخــارج، الملياردير المصرى 
هــانــى ســيــداروس، وهــو رجــل أعــمــال ورئــيــس مؤسسة 
»رونــالــد ماكدونالد« الخيرية، وينتمى ألســرة مصرية 
من الطبقة المتوسطة، وسافر إلى أستراليا مع والديه 
وأخيه األصغر فى العام 1971، حيث بدأ مسيرة النجاح 
عــام 2003 برحلة شــاقــة مــن التعب والــكــفــاح، وتوسع 
فى نجاحاته حتى امتلك 15 فرًعا من سلسلة مطاعم 

»ماكدونالدز« فى كانبرا بأستراليا.
ويأتى فى القائمة أيضا ميشيل نايت، وهو رجل أعمال 
مصرى مقيم بالواليات المتحدة األمريكية، يشغل منصب 
الــرئــيــس التنفيذى داخـــل شــركــة EUMT إلــى جانب 
تأسيسه وإدارته العديد من الشركات الناجحة على مدار 
أكثر من 36 عاما من الخبرة فى اإلدارة العامة، ولديه 

خبرة عريضة فى القطاع الصناعى، إلــى جانب عمله 
مدير اإلنتاج والمسؤول عن عدد كبير من المؤسسات 

الناجحة.
أمـــا عــن محمد عــكــاشــة، فيمكن وصــفــه بــأنــه أحــد 
المصريين أصحاب النجاحات العابرة للقارات، حيث 
يمتلك ويــديــر مجموعة TREND، والــتــى تعتمد على 
الحلول اإلنشائية وتعمل على أســاس تسليم المفتاح 

للمكاتب التجارية.
ومــن الجدير بالذكر أن »عكاشة« انتهى مــن تسليم 
عدد من أكبر المشروعات فى جنوب أفريقيا منها مبانى 
سيتى بنك، وشركات جوجل ويونيليفر وأوبر وفندق حياة، 
كما قامت الشركة المملوكة له بإنشاء وتسليم فندق 

انتركونتيننتال فى مرسى علم بمصر.
أما رجل األعمال حامد الشيتى فيتولى منصب رئيس 

مجلس إدارة شركة ترافكو، وتخدم 1.3 مليون سائح فى 
السنة، وتوفر المجموعة الڤيلل والشاليهات والغرف فى 
أكثر من 146 فندقا ومنتجعا وفندقا عائما على النيل، 
وكذلك عضو بمجلس إدارة جمعية الفنادق المصرية 
والمجلس األعــلــى للسياحة، وعــضــو مجلس إشــرافــى 
ــا،  ــدة فــى أوروبـ ــرائ لمجموعة TUI AG السياحية ال
وعضو نشط فى غــرف الصناعة والتجارة األمريكية 

واأللمانية واإليطالية.
وتتعدى قيمة أسهم شركة حامد الشيتى 10 مليارات 
جنيه، كما بــاع مــؤخــراً فنادق »شتايجنبرجر«، التابعة 
لمجموعة أرامكو لمجموعة »هواتشو« الصينية مقابل 

781 مليون دوالر.
بينما يمتلك رجل األعمال عالء عرفة رئيس مجموعة 
العرفة القابضة، سالسل المجموعة اإلنجليزية »بيرد«، 

والــتــى سجلت صــافــى مبيعات قــدرهــا 136.8 مليون 
دوالر خالل العام المالى 2018 مقارنة بقيمة 145.5 
مليون دوالر، وتأثرت مبيعات الشركة وباألخص خالل 
الربع الرابع من العام بحالة عدم االستقرار فى السوق 
اإلنجليزية المصاحب لعدم وضوح الرؤية بعد التصويت 
بخروج المملكة المتحدة من االتحاد األوروبــى واعتماد 

العمالء على التسوق اإللكترونى بشكل أكبر.
كما يمتلك عالء عرفة الشركة السويسرية للمالبس 
الجاهزة، والتى تعد أولى الشركات المصدرة للمالبس 
ــا، بصافى مبيعات تقدر بمبلغ 94.4  الجاهزة ألوروبـ
مليون دوالر مقارنة بمبلغ 87.6 مليون دوالر خالل سنة 
المقارنة بزيادة قدرها 7.80%، وذلــك على الرغم من 
انخفاض المبيعات للعمالء من السوق اإلنجليزى بسبب 

حالة عدم االستقرار.

حينما دخل تركى آل الشيخ مجال االستثمارات 
الــريــاضــيــة فــى مصر واشــتــرى نـــادى بيراميدز، 
ــات ومشاكل متكررة فى  وتسبب فــى تفاقم أزمـ
المجتمع الرياضى المصرى، وقتها قيل أن األمر 
ــدة عــلــى الــشــارع  يــبــدو ســيــئ ألنــهــا ســابــقــة جــدي
الرياضى فى مصر، ولكنها تحدث بشكل متكرر 
وطبيعى فى الخارج، وبــدون أى مشكالت، بدليل 
أن العديد من رجال األعمال المصريين والعرب 
يمتلكون ويشاركون فى أندية أوروبية، بل وحينما 
قــرر »آل الشيخ« نفسه بيع »بــيــرامــيــدز« لنائبه 
اإلمــاراتــى، ذهــب واشترى نــادى إسبانى، ومــازال 

يديره حتى اآلن بشكل يبدو طبيعًيا.
أمــا على صعيد رجــال األعــمــال المصريين 
الــذيــن قـــرروا استثمار أمــوالــهــم داخـــل أندية 
أوروبا، وأغلبهم ضخوها فى الدورى االنجليزى، 
فــيــأتــى فــى مقدمتهم رجـــل األعــمــال ناصف 
ســاويــرس، الشقيق األصــغــر للمهندس نجيب 
ساويرس، والذى يحتل المركز األول فى قائمة 
أغنى أغنياء العالم العربى، حيث اشترت إحدى 
الــشــركــات المملوكة لناصف 55 بالمائة من 
أسهم نــادى أستون فيال اإلنجليزى، بعدما تم 
اإلعالن عن بيع األسهم لمواجهة األزمة المالية 
ــنــادى، عقب فشله فــى التأهل  التى مــر بها ال
للدورى اإلنجليزى الممتاز، فى الموسم الذى 
سبق بيع أكثر من نصف أسهمه لرجل األعمال 
المصرى »ســاويــرس« بالمشاركة مــع شريكه 

األمريكى ويسلى ايدنز.
وعلى ما يبدو ينجذب األثرياء المصريين إلى 
أندية الــدورى اإلنجليزى أكثر من غيرها، حيث 
كان أول رجل أعمال مصرى، استثمر أمواله فى 
نادى بريطانى، هو الملياردير محمد الفايد، الذى 
كان يقيم فى المملكة المتحدة، ويمتلك محالت 
ــارودز« الشهيرة وغــيــرهــا مــن الــمــشــروعــات،  ــ »هـ
ووصل حجم عالقاته هناك إلى األسرة الحاكمة، 

حيث ارتبط نجله الــراحــل عماد الشهير بــدودى 
بــأمــيــرة الــقــلــوب الــراحــلــة ديــانــا سبنسر، ودفعا 

حياتهما ثمًنا لهذه العالقة.
أمـــا عــن »الــفــايــد« األب، فــكــان يــنــتــوى البقاء 
واالســتــقــرار فــى عاصمة الــضــبــاب لــنــدن، حيث 
اشترى نادى فولهام اإلنجليزى عام 1997، وقتما 
كان النادى يلعب بدورى الدرجة األولى، ونجح فى 
الصعود به إلى الــدورى اإلنجليزى الممتاز، ولكن 

بعد جريمة اغتيال نجله عماد مع ديانا قرر الرجل 
تصفية استثماراته فى بريطانيا، فباع محالت 
هارودز، لشركة »قطر القابضة« المملوكة لألسرة 
القطرية الحاكمة مقابل مبلغ 3.2 مليار دوالر، 
كما باع النادى فى صفقة شهيرة بلغت قيمتها 302 

مليون دوالر.
وفـــى هـــذا الــســيــاق تــضــم قــائــمــة اســتــثــمــارات 
المصريين فى األندية األوروبية، عاصم عالم أحد 
رجال األعمال المصريين، الذى قام بشراء نادى 
هال سيتى اإلنجليزى، واستغل شراء النادى لمنح 
الفرصة لعدد من نجوم الكرة المصرية للعب فى 
الدورى اإلنجليزى، حيث لعب له أحمد المحمدى 

ومحمد ناجى جدو وأحمد فتحى.
ــى االســتــثــمــار  ــتــجــارب الــمــصــريــة ف أمـــا عــن ال
باألندية األوروبية، غير اإلنجليزية، فكان أبرزها 
تجربة رجــل األعــمــال مــاجــد ســامــى مــالــك نــادى 
وادى دجلة، وزوج المخرجة ساندرا نشأت، حيث 
اشترى نادى ليرس البلجيكى، الذى يلعب فى دورى 
الدرجة الثانية، قبل أن يستغل الفرصة ويعتمد 
على عــدد مــن الالعبين والمدربين المصريين، 
فى مقدمتهم هانى رمزى العب األهلى والمنتخب 
الوطنى السابق الذى قاد الفريق البلجيكى، قبل أن 
يقرر بيع النادى منذ سنوات، وبعد بيع نادى ليرس، 
أعلن ماجد سامى عام 2017 الماضى، شراء نادى 
إيرجوتليس الذى يلعب فى دورى الدرجة الثانية 

اليونانى، ويعد أحد أعرق األندية اليونانية.

أكد العالم الراحل الدكتور أحمد زويل أن الفرق بين مصر ودول العالم 
المتقدم أن الناجح فى مصر يتم إحباطه حتى يسقط، بينما الفاشل فى 

الخارج يتم تشجيعه ودفعه حتى ينجح، وال تنطبق هذه الفكرة على العلم 
والعلماء فقط ولكن على صعيد المال واألعمال قال المهندس نجيب 

ساويرس أحد أكثر رجال األعمال المصريين ثراء ونجاحـًا أن المناخ فى 
مصر حينما كان طاردًا لالستثمارات بسبب إجراءات التأميم فى العهد 

الناصرى، استطاعت عائلته أن تحقق المليارات وتقيم المشروعات 
العمالقة فى الخارج، وحتى بعدما عاد آل ساويرس إلى مصر، مازالت 
استثماراتهم فى الخارج تتنامى، حيث أعلن نجيب مؤخرًا عن افتتاح 

مشروعه الثامن عشر فى باكستان، وله استثمارات بالمليارت فى الجزائر 
ونيجيريا وغيرها، أما شقيقه األصغر سميح فهو ال يمتلك مدينة الجونة 

السياحية المصرية فقط، ولكنه أصبح أحد أهم رموز السياحة فى ألمانيا، 
بعدما حصلت إحدى شركاته على امتياز سلسلة مطاعم »توماس كوك« 

فى ألمانيا، كما يمتلك 33 فندًقا ما بين مصر وألمانيا وسويسرا، وفى 
سويسرا تحديدًا لديه منتجع سياحى باستثمارات قدرها 9 مليارات دوالر، 

ومن المخطط أيضا إقامة مشاريع فندقية فى الجبل األسود والمغرب.. 
كما يمتلك ناصف شركة OCI N.V وهى شركة أسمدة نيتروجينية 

هولندية يـُقدر رأسمالها بـ5.3 مليار يورو، وتعد من أهم الشركات المنتجة 
للصناعات الكيماوية عالميًا. وقد ارتفعت ثروة ناصف ساويرس، البالغ من 
العمر 58 عامـًا، لتسجل 7.9 مليار دوالر - ما يعادل 131 مليار جنيه - 

مقارنة بثروة تقدر بنحو 6.4 مليار دوالر، فى بداية شهر مارس الماضى.
وفى هذا السياق تبرز عالمات استفهام حول أسباب ضخامة استثمارات 

بعض رجال األعمال فى دول معينة وتراجعها فى دول أخرى، حيث يرتبط 
هذا التنوع بأوجه الدعم التى توفره بعض الدول لتجذب المستثمرين 

إليها، باإلضافة إلى تيسيرات تقدمها مصر للمستثمرين المصريين 
لتشجيعهم على ضخ استثماراتهم فى دول بعينها تحتاج القاهرة إلى تعزيز 
العالقات معها، ففى الوقت الذى يشيد رجال األعمال من كافة أنحاء العالم 

على الحوافز التى تقدمها دول مثل ألمانيا وسويسرا وسنغافورة لتجذب 
مستثمرى العالم للعمل بها، نجد رجال األعمال المصريين يتكاسلون عن 

ضخ أموالهم فى دول إفريقيا تحتاج إليها مصر مثل إثيوبيا والسودان، ألنهم 
يريدون من حكومتنا أن تقدم لهم الدعم والتيسيرات.

باألسماء 
واألرقام:

خريطة استثمارات رجال األعمال 
المصريين العابرة للحدود والقارات

عائلة ساويرس نقلت 
ثرواتها للخارج بسبب 

التأميم ومازالت استثماراتها 
الخارجية تتزايد رغم 
عودتهم للعمل بمصر

نجيب افتتح مشروعه الـ18 
فى باكستان وسميح يمتلك 

33 فندقا ومنتجعا من 
الجونة إلى ألمانيا وسويسرا

»ناصف« يمتلك شركة 
OCI N.V وهى شركة 

أسمدة نيتروجينية 
هولندية يـُقدر رأسمالها 

بـ5.3 مليار يورو

نــعــلــم أن االقــتــصــاد والــســيــاســة 
وجهان لعملة واحــدة، ومن ثم فإنه 
مع كل دائــرة نقاش حول أزمــة سد 
النهضة اإلثيوبى بشكل خــاص، أو 
ــدور المصرى الذى  حــول تراجع ال
ــى أفــريــقــيــا وغــيــاب  ــادًيـــا ف كـــان ريـ
مصر عــن الــقــارة الــســمــراء بشكل 
عــام، نجد الخبراء يطالبون بضخ 
المزيد من االستثمارات واألمــوال 
وإقامة المشروعات المصرية فى 
أفريقيا وخاصةً إثيوبيا، ومــن هنا 
ــان االحــتــفــاء بــمــشــروعــات شركة  ك
الــمــقــاولــون الــعــرب هــنــاك، ولذلك 
كان رئيس مجلس إدارة المقاولون 
الــعــرب المهندس إبــراهــيــم محلب 
يذهب بنفسه آنــذاك الفتتاح تلك 

المشروعات.
وفيما يتعلق بمشروع سد النهضة 
تــحــديــداً فمن المؤكد أنــه مشروع 
سياسى وليس مشروع كهرومائى، 
ومن ثم تدخلت دول بعينها لتمويله 
بهدف التحرش بمصر، كما ذهب 
حاكم قطر ورئيس تركيا لالستثمار 
فــى إثيوبيا لنفس السبب، ليبقى 
السؤال هو مــاذا فعل المستثمرون 
ورجال األعمال المصريين، وما هو 
حجم استثماراتهم 
هـــــــنـــــــاك ومـــــا 
قيمة الــتــبــادل 
الــتــجــارى بين 

البلدين.
حيث تقول 
الــــتــــقــــاريــــر 
الــــرســــمــــيــــة 

ــا أن  ــاب ــس أب ــأدي ــجــارة ب ــت لــغــرفــة ال
إجــمــالــى اســتــثــمــارات المصريين 
هناك يبلغ فقط 35 مليون دوالر، 
واجــمــالــى عــدد الــمــشــروعــات التى 
ــح حكومية  ــصــاري حــصــلــت عــلــى ت
للعمل فى إثيوبيا منذ حدثت أزمة 
مــحــاولــة اغــتــيــال الــرئــيــس األســبــق 
حسنى مــبــارك هــنــاك عـــام 1992 
ــتـــى اآلن، ال تـــزيـــد عــلــى 58  وحـ
مــشــروعــا، كــمــا أن حــجــم الــتــبــادل 
الــتــجــارى بــيــن الــبــلــديــن ال يتجاوز 
مليار دوالر فقط، منها نحو 400 
مليون دوالر قيمة صــادرات إثيوبيا 
ــواردات  لمصر، فيما تبلغ قيمة الـ
ألثيوبيا من األسواق المصرية 600 

مليون دوالر.
ــا عــن قــائــمــة رجـــال األعــمــال  أمـ
المصريين المستثمرين فى إثيوبيا 
فتضم المهندس محمد السويدى 
ــالء الــســقــطــى وعــمــرو  وأيـــضـــاً عــ
محمد نصير وأيمن عيسى، فيما 
تتنوع استثماراتهم مابين مجاالت 
المحوالت والمنتجات الكهربائية 
ــر واألثــــــاث  ــيـ ــواسـ ــمـ ــة الـ ــاعـ ــنـ وصـ
المكتبى، ولكن حجم االستثمارات 
المصرية بشكل عام يبدو متواضع 
ــورن بــاســتــثــمــارات  ــ ــداً إذا مــا ق جــ
إســرائــيــل وتركيا وقــطــر، واألدهـــى 
ــم الــمــتــحــدة ذاتــهــا  أن منظمة األمـ
رصدت إلثيوبيا مؤخراً استثمارات 
بقيمة مليار دوالر، وهــو مــا يؤكد 
على الــدور السياسى لالستثمارات 
االقتصادية خاًصة فى الــدول ذات 

أهمية وخطورة داخل المنطقة.

األمم المتحدة 
رصدت مليار 

دوالر لالستثمار 
فى إثيوبيا 

باألسماء: مصريون تفوقوا على األجانب فى عقر دارهم
دائــًمــا مــا يحتفى اإلعـــالم بنجاحات العلماء 
المصريين فى الخارج، ولكن ربما تتجاهل غالبية 
الوسائل إلقاء الضوء على نجاحات المستثمرين 
المصريين ورجال األعمال أصحاب المشروعات 
الناجحة خــارج مصر، خــاًصــة إذا لــم تكن لهم 
ــداخــل، ومــن أبـــرز من  مــشــروعــات أخـــرى فــى ال
حققوا نجاحات فى مجاالت االستثمار والتنمية 
بالواليات المتحدة اإلمريكية، يأتى اســم رجل 
األعمال أشرف دوس، المدير التنفيذى لشركة 
»فيرن بروجلوبال«، وهو رجل أعمال مصرى يدير 
واحــدة من الشركات القليلة المعتمدة بواسطة 
الحكومة األمريكية، وتعمل تلك الشركة على 

تطوير اإلسكان، وتقديم االستشارات فى العديد 
من األمور المتعلقة باإلنشاءات والمبانى والبنى 
األساسية المتعلقه بهذه الوحدات واإلنشاءات، 
ونجح »دوس« خالل سنوات أن يكون واحــدا من 
المصريين الذين يشار إليهم فى مجال المال 
واألعـــمـــال واالســتــثــمــار فــى أمــريــكــا، وأشـــادت 
عــدة صحف عالمية بنجاحه بــقــوة فــى مجال 
اإلنــشــاءات والــعــقــارات، وأصــبــح منافًسا قوًيا 

لكبريات الشركات األمريكية.
وتتضمن القائمة أيضا أحمد حسين لطفى، 
وهو مستثمر ناجح فى مجاالت اإلعالم والتطوير 
العقارى ويسعى لجذب السياحة لمصر، حيث 

يعمل مــطــور أعــمــال ومــســتــشــار فــى قطاعات 
استثمارية مختلفة، ويشغل منصب الرئيس 
 Keys Productions الــتــنــفــيــذى لــشــركــة
المتخصصة فى تطوير محتوى وتسويق الوسائط 
ــرأس مجلس إدارة  والــصــور المرئية، وكــذلــك ت
شركة البناء Harmony Interiors، وتعاقد 
»لطفى« مع عدد من العالمات التجارية الكبرى 
على تطوير وتسويق منتجها اإلعالمى، كما أعاد 
تصميم وتنفيذ أعــمــال التصميم الداخلى فى 
مكتب الثقافة المصرى فى لندن إلى التصميم 
األصلى، متفوًقا بذلك على المكاتب البريطانية 

التى قدمت عروض منافسة له.

الصحف العالمية أشادت بنجاح أشرف دوس وأصحاب الماركات الكبرى تعاقدوا مع أحمد لطفى

¿ حكاية مصرى يمتلك سلسلة مطاعم »ماكدونالدز« فى أستراليا ¿ عالء عرفة يمتلك الشركة السويسرية للمالبس الجاهزة والتى تعد أولى الشركات المصدرة للمالبس الجاهزة ألوروبا 

  إيمان بدر 

ناصف

دوس
السويدى

عرفة

الفايدسامى
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قبل أيام من تولى غادة والى 
منصبها الدولى

باألسماء: مصريون فى 
قائمة المناصب القيادية  

باألمم المتحدة
بطرس غالى العربى والمصرى الوحيد الذى تولى منصب األمين العام لألمم المتحدة

على مدار 74 عاًما، ارتبطت عالقة مصر باألمم المتحدة، 
المواكب لتاريخ تأسيسها رسمًيا فى 24 أكتوبر عام 1945، 
بالعديد من الشخصيات المصرية رفيعة المستوى، بدًءا من 
الرئيس جمال عبدالناصر، وصــوًل إلى الرئيس عبدالفتاح 
السيسي، يأتون على رأس هــذه الشخصيات، إضافة إلى 
وزراء خارجية مصر خالل العقود الماضية، ومندوبى مصر 

وممثليها فى المنظمة الدولية.
وانــقــســمــت الــشــخــصــيــات الــمــصــريــة الــمــرتــبــطــة بــاألمــم 
الــمــتــحــدة، إلـــى شخصيات كــالــُمــشــار إلــيــهــا ســابــًقــا يرجع 
ارتباطها بالمنظمة الدولية فى المقام األول إلى كونها ذات 
الختصاص فى التعبير عن سياسة مصر الخارجية فى إطار 
عالقاتها باألمم المتحدة، وشخصيات ورموز مصرية أخرى 
لعبت أدوارًا مهمة، وكــان لها الفضل فى أن تجعل لمصر 

حضورًا مميًزا فى األمم المتحدة ووكالتها المتخصصة.
يأتى فى مقدمة هذه الشخصيات الدكتور بطرس بطرس 
غالي، العربى والمصرى الوحيد الذى تولى منصب األمين 
الــعــام لــأمــم المتحدة، حيث يعتبر مــن أهــم الشخصيات 
الدبلوماسية التى استطاعت أن تصنع لنفسها اسماً ليس 
فقط على المستوى المصري، بل امتد ليصل إلى المحافل 
الدولية، فقد انُتخب أميًنا عاما للمنظمة الدولية لمدة 5 
أعوام اعتبارًا من يناير 1992، وتم انتخابه للمنصب لعالقته 
الوثيقة بالشئون الدولية بوصفه دبلوماسًيا وخبيًرا فى 
القانون والسياسة الدوليين وعالًما وكاتًبا ُنشرت مؤلفاته 

على نطاق واسع.
وعندما تولى الدكتور بطرس غالى مسئولياته أميًنا عاًما 
فى أول يناير 1992، وضع نصب اهتمامه أولوية تعزيز دور 
منظمة األمم المتحدة، وتمكينها من اغتنام الفرص المتاحة 
فى أعقاب الحرب الباردة وتحقيق غايات الميثاق وأهداف 

السلم والتنمية والديمقراطية.
واستجابت األمــم المتحدة فى عهده إلــى نــداء 40 دولة 
لمساعدتها فى تنظيم النتخابات الديمقراطية واإلشــراف 
عليها، ووضعت برامج مختلفة للتعاون فى ميادين تطوير 
المؤسسات الديمقراطية، وســيــادة الــقــانــون، والمشاركة 
العريضة ألفــراد الشعب، كما سافر غالى إلى ما يزيد على 
50 بلًدا ليمثل األمم المتحدة، وليعرض مساعيه الحميدة فى 

تعزيز قضية السالم.
وكـــان لمصر مــن خـــالل النابغين مــن أبــنــائــهــا حضور 
مميز أيضا فى الــفــروع الرئيسية والمنظمات والــوكــالت 
المتخصصة التابعة لأمم المتحدة، فمنها محكمة العدل 
الدولية، حيث انتخب الدكتور عبدالحميد بــدوى )1887 
- 1965( عضًوا بالمحكمة لمدة 19 عاما خــالل الفترة 
)1946 - 1965(، وترأس المحكمة خالل الفترة من 1955 

وحتى 1958.
 وخالل تولى عبد الحميد بدوى منصبه استطاع اإلسهام 
ــا استشاريا من بين اآلراء التى  برأيه المستقل فى 13 رأًي
أصدرتها المحكمة فــى تلك الفترة، كما انُتِخب الدكتور 
عبدالله العريان )1921 - 1981( قاضًيا بمحكمة العدل 
الــدولــيــة عــاًمــا واحـــًدا )1980 - 1981(، ومــّثــل مصر فى 

المؤتمرات واللجان القانونية لأمم المتحدة.

وشغل أيًضا الدكتور نبيل العربي، األمين العام السابق 
لجامعة الدول العربية منصب قاض بمحكمة العدل الدولية 
من 2001 إلــى 2006، وأعطى اهتماًما خاًصا خــالل هذه 
الفترة بإبداء الرأى حول الجوانب المتعلقة بالوضع القانونى 
باألراضى الفلسطينية المحتلة باعتبار الحتالل عائًقا لحق 

تقرير المصير بما يخلفه من آثار ومعاناة للشعب المحتل.
وشغل مصريون آخرون مناصب متنوعة فى األمم المتحدة، 

حازم الببالوي شغل منصب وكيل 
األمين العام لألمم المتحدة 

قائمة الشرف تضم فايزة أبوالنجا وفؤاد عبدالمنعم رياض وليلى تكال وسلوى شعراوى جمعة وعوض مختار هلودة وهبة حندوسة
ومنهم الدكتور حــازم الــبــبــالوي، الــذى شغل منصب وكيل 
ــن التنفيذى للجنة  ــي ــعــام لــأمــم الــمــتــحــدة واألم األمــيــن ال
القتصادية والجتماعية لغربى آسيا )1995 - 2001(، 
وأيًضا الدكتور مصطفى كمال طلبة خبير البيئة الدولي، 
الذى أسهم عام 1973 فى إنشاء برنامج األمم المتحدة للبيئة 
)يونيب(، واختير نائًبا للمدير التنفيذى للبرنامج حتى عام 
1975 ثم أصبح مديًرا تنفيذًيا للبرنامج بدرجة نائب لأمين 

العام لأمم المتحدة حتى عام 1992.
وسّجلت المرأة المصرية حضورًا لفًتا فى أروقــة األمم 
المتحدة، منهن السفيرة ميرفت التالوي، التى تولت منصب 
وكيل األمــيــن الــعــام واألمــيــن التنفيذى للجنة القتصادية 
والجتماعية لغربى آسيا منذ أوائــل 2001 إلى 2007 كأول 

سيدة عربية تتولى هذا المنصب.
وترأست “التالوي” لجنة وضع المرأة ولجنة القضاء على 
التمييز ضد المرأة، كما شاركت فى تبنى اقتراح اإلعالن 
العالمى الصادر عن األمم المتحدة عام 1974، والذى أعطى 
حماية خاصة للنساء واألطفال فى أوقات الحروب والنزاعات 
المسلحة، كما اختيرت نائبا لرئيس المعهد الدولى لأمم 
المتحدة للبحوث والتدريب من أجــل النهوض بالمرأة عام 

1983 إلى 1985.
كما ترأست اجتماع هيئات األمم المتحدة المعنية بمراقبة 
تطبيق اتفاقيات حقوق اإلنسان، والــذى يجمع لجان األمم 
المتحدة السبع المعنية باتفاقيات حقوق اإلنسان عام 1992، 
وترأست لجنة األمم المتحدة المعنية بوضع المرأة، واللجنة 
المعنية بتطبيق اتفاقية األمــم المتحدة للقضاء على جميع 

أشكال التمييز ضد المرأة عام 1993.
وضمن سجل شرف العمل الدولى باألمم المتحدة أيًضا 
توجد نادية يونس، الدبلوماسية المصرية التى قضت نحو 
33 عاًما فى العمل فى هيئة األمم المتحدة ومنظمة الصحة 
العالمية، حيث تبوأت أعلى المناصب فى عدة مواقع ومنها 
مساعد األمين العام لأمم المتحدة لشئون الجمعية العامة 
والمؤتمرات، والتى  توفيت إثر تفجير استهدف الفندق الذى 
تقيم به البعثة األممية فى بغداد فى 19 أغسطس 2003، 

ومعها 22 عضًوا فى فريق األمم المتحدة.
ومن الناحية اإلعالمية، كان لمصر حضور بشغل اإلعالمى 
المصرى أحمد فوزى فى منصب المتحدث باسم بان كى مون 

األمين العام السابق لأمم المتحدة.
تخصصات مختلفة فــى مــراكــز مــرمــوقــة داخـــل األمــم 
المتحدة وأجهزتها الرئيسية، عمل بها عشرات المصريين 
غير السالف ذكرهم، ومنهم السفيرة فايزة أبوالنجا، ورجل 
القانون المرموق فــؤاد عبدالمنعم ريــاض، والدكتورة ليلى 
تــكــال، والــدكــتــورة ســلــوى شــعــراوى جمعة، وخبير الــمــوارد 
البشرية اللواء دكتور عوض مختار هلودة، وأستاذة القتصاد 
هبة حندوسة، واإلعــالمــى الكبير على خليل، والصحفية 

هدايت عبدالنبي، وغيرهم كثر.
بعد كل هؤلء، سجلت جمعية المصريين العاملين باألمم 
المتحدة “أفــيــكــس” نحو 190 مصريا عملوا فــى األمــم 
المتحدة والوكالت والمنظمات المتخصصة والمؤسسات 

الدولية األخرى.

تتويجا لمساعى الدولة الحثيثة فى مجال العمل 
على تمكين المرأة المصرية فى كافة المجاالت، 

جاء اختيار وزيرة التضامن االجتماعى د.غادة 
والي، لمنصب وكيل األمين العام لألمم المتحدة 

والمدير التنفيذى لمنظمة األمم المتحدة المعنية 
بالمخدرات، والجريمة  UNODC ، ومدير مقر األمم 

  UNOV ، المتحدة فى فيينا بداية من شهر يناير
. 2020

وبهذه المناسبة ننشر هذا الملف من خالل تقرير مهم 
أعدتها الهيئة العامة لالستعالمات، والذى يكشف 

حقائق وأسرارا كثيرة قد ال يعلمها الكثيرون .

عبدالحميد بدوي انتخب عضوًا بمحكمة  العدل الدولية لمدة 19 عاما 
مصطفى كمال طلبة أسهم في إنشاء برنامج األمم المتحدة للبيئة »يونيب«

نبيل العربى عمل قاضيا بمحكمة العدل الدولية من 2001 إلى 2006
نادية يونس قضت 33 عامـًا فى العمل بهيئة األمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية

ميرفت التالوى تولت منصب 
وكيل األمين العام واألمين 
التنفيذى للجنة االقتصادية 
واالجتماعية لغربى آسيا 

سيرة ذاتيةقصة اختيار غادة والى

إجراءات االختيار

أعلنت األمم المتحدة، بقرار السكرتير العام 
“أنطونيو جوتيريش” فــي 21 نوفمبر 2019 
باختيار غادة والي وزيرة التضامن الجتماعى 
ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعالج 
اإلدمـــان والتعاطى، المدير التنفيذى لمكتب 
UN- )األمــم المتحدة للمخدرات والجريمة 
ODC( ومــديــر مــقــر المنظمة الــدولــيــة فى 
فيينا، حيث يعد ذلك أول مرة فى تاريخ القارة 
األفريقية تتولى وزيــرة مصرية هــذا المنصب 

الدولى الرفيع.
وذكر بيان لأمم المتحدة أن الدكتورة غادة 
والــي تتمتع بأكثر من ثالثين عاًما من الخبرة 
في مجال التنمية المستدامة والحد من الفقر 
والحماية الجتماعية وتمكين المرأة والشباب، 
وتشغل الدكتورة غادة والي حالًيا منصب وزيرة 
التضامن الجتماعي، وهــو منصب تولته في 
عام 2014، وقد وضعت الستراتيجية الوطنية 
لمكافحة المخدرات، وقادت حملة على مستوى 
الوطن للتوعية بالمخدرات والوقاية منها بين 
الشباب وقــادت برامج مبتكرة إلعــادة تأهيل 
ــن يــعــانــون من  ــذي ــادة دمـــج األشـــخـــاص ال ــ وإعـ

اضطرابات تعاطي المخدرات في المجتمع.

ومــن المقرر أن تتولى الــوزيــرة غادة 
والــــي مــنــصــبــيــن، األول هـــو الــمــديــر 
التنفيذي لوكالة مكافحة المخدرات 
والــجــريــمــة، وهـــذا المكتب تشارك 
فيه مصر في الجتماع السنوي في 
فيينا، ويتبع مــبــاشــرة السكرتير 
ــحــدة.. حيث  ــمــت ــأمــم ال الـــعـــام ل
كـــانـــت مـــرشـــحـــة ضـــمـــن عـــدة 
مــرشــحــيــن لـــهـــذا الــمــنــصــب 
ــد، لــكــن الــمــنــافــســة  ــديـ ــجـ الـ
الــقــويــة الــتــي كــانــت أمامها 
إيطالية الجنسية ويدعمها 
التــحــاد األوروبــــي، وهــذا 
يــعــنــي أن مــســتــوى والــي 
فــي األداء والــمــقــابــالت 
والسيرة الذاتية أفضل 
مــن نظرائها، والمنصب 

اآلخـــــــر الـــــــذي ســـتـــتـــوله 
ــراف على بقية  ستتمثل مهامه فــي اإلشـ
المكاتب والــوكــالت المتخصصة التابعة 
لأمم المتحدة في فيينا، وستتسلم مهامها 

الجديدة في يناير 2020. 

غادة والي هي ابنة الدكتور فتحي والي - 
أستاذ القانون المعروف - وحصلت على 
ماجستير فــي اآلداب واإلنــســانــيــات من 
جامعة ولية كولورادو في الوليات المتحدة 
ــام 1990م، كــمــا حصلت  ــة عــ ــي ــك األمــري
على ليسانس كلية الــلــغــات واآلداب من 
جامعة ولية كولورادو بالوليات المتحدة 
األمــريــكــيــة  عــام 1987م، وعملت هناك 
بالتدريس. ثم حصلت على دبلوم فى إدارة 
التنمية الدولية فى الجامعة األمريكية 
عام 1993، ودبلوم فى التمويل متناهى 
الصغر من جامعة كولورادو عام 1996.

وبدأت غادة والى حياتها العملية فى 
مجال التنمية منذ أكثر من 20 عاًما، 
عملت فيها عــن قـــرب مــع عـــدد من 
منظمات المجتمع المدنى والــوزارات 
وسلطات التنمية المحلية والجهات 
ــدًدا من  المانحة، شغلت خاللها عـ

المناصب، منها مساعدة الممثل المقيم ببرنامج 
األمم المتحدة اإلنمائى بالقاهرة منذ عام 2004 
حتى اآلن، كما عملت مديرة لبرنامج هيئة “كير” 
الــدولــيــة فــى مصر منذ عــام 2001 حتى عام 
2004، كما شغلت منصب كبيرة موظفين وقائدة 
فريق القروض الصغيرة ببرنامج تنمية المجتمع، 
إضافة إلى المنحة الجتماعية للتنمية، كما أنها 

عضو مجلس جمعية إنجاز غير األهلية.
وشغلت منصب الرئيس المشارك لمجموعة 
فرعية مــن الجهات المانحة تعمل فــى مجال 
تــمــويــل الــمــشــروعــات الــصــغــيــرة والــمــتــوســطــة، 
وترأست الجمعية المصرية للمنشآت الصغيرة 
والمتوسطة، وكــانــت تعمل خبيرة فــى برنامج 
األمم المتحدة اإلنمائى، وعضو سابق فى اللجنة 
القــتــصــاديــة بالمجلس الــقــومــى لــلــمــرأة، وكــان 
آخر منصب لها قبل تولى حقبة وزارة التضامن 
الجتماعى هو األمين العام للصندوق الجتماعى 

للتنمية.

وبــدأت غــادة والــي منذ تكاليفها بــالــوزارة في 
عهد المهندس إبراهيم محلب،  بهيكلة جميع 
ــوزارة من الداخل وزيــادة عدد ساعات  أجهزة ال

العمل لرؤساء القطاعات.
وعملت على متابعة أهــم الملفات الشائكة، 
كملف أطــفــال الــشــوارع والجمعيات األهلية، 
واألســـر المنتجة، ومكافحة وعـــالج اإلدمـــان، 
والجمعيات األهلية ذات الطابع الديني والتي 

تنتمى إلى جماعة اإلخوان اإلرهابية.
وعملت على محاربة أشــكــال الفقر وتقديم 
دعم للفئات المهمشة متمثلةً في عده مشروعات 
أهمها مــشــروع “تكافل وكــرامــة”، وركـــزت على 
متابعة دور األيــتــام وتفعيل الــرقــابــة عليهم، 

ومبادرات تدمجهم في المجتمع.
وخـــالل الــســنــوات الخمس الــتــى تــولــت فيها 
غــادة والــى وزارة التضامن الجتماعى، حققت 
نــجــاحــات أبــرزهــا بــرنــامــج “تــكــافــل وكــرامــة”، 
وهــو برنامج حماية اجتماعية للفئات الفقيرة 

ــدخــل، حيث يتم صــرف معاشات  ومــعــدومــة ال
ومساعدات عينية لهم، لتساعدهم على مواجهة 

األعباء القتصادية.
ومــن ضمن الــمــبــادرات التى أطلقتها وزارة 
التضامن الجتماعى تحت قيادة الدكتورة غادة 
والــى، مبادرة “أطفال بال مــأوى” إلنقاذ أطفال 
الــشــوارع، وإدماجهم فى المجتمع بعد تأهيلهم 

فى دور رعاية خاصة لهم.
وأطلقت الوزيرة أيضا برنامج “سكن كريم”، 
وهو برنامج يهدف إلى تحسين األوضاع الصحية 
والبيئية، وتطوير مــنــازل األســـر الفقيرة وفى 
مقدمتهم الذين يتلقون معاش “تكافل وكرامة”، 
وذلك بتركيب وصالت الصرف الصحى وتوصيل 
مياه الشرب، باإلضافة لتحسين البنية التحتية 
للمنازل لتخرج من دائرة اإلسكان الخطر.. ومن 
خالل صندوق مكافحة المخدرات التابع لوزارة 
التضامن الجتماعى، نجحت الوزيرة فى معالجة 

104 آلف مدمن فى 21 مركًزا عالجًيا.

جاءت اإلجــراءات المتبعة لختيار غادة والي 
للمنصب األممي كالتالي:

¿ موافقة السيد رئيس الجمهورية نظرا ألنها 
وزيرة في الحكومة الحالية.

¿ ترشيح وزارة الخارجية المصرية من خالل 

الوفد المصري في األمم المتحدة.
¿ خــوض العديد مــن المقابالت عبر 

الفيديو كونفرانس وتقييم األداء.
¿ الخــتــيــار مــن قبل السكرتير العام 

لأمم المتحدة.

- أُنشئ في عام 1997
- يعمل فيه تقريبا 500 موظف 

في مختلف أنحاء العالم.
- يقع مقره في فيينا.

- يقوم بتشغيل 20 مكتبا ميدانيا 
ــويــورك  ــي ومــكــتــبــيــن لــالتــصــال فـــي ن

وبروكسل.
- يعمل لتوعية الناس في العالم بمخاطر 
ــمــخــدرات، ولــتــعــزيــز الــعــمــل على  تــعــاطــي ال
الصعيد الدولي لمكافحة إنتاج المخدرات 

غير المشروع والتــجــار بها غير المشروع 
والجريمة المتصلة بالمخدرات.

- يعمل المكتب على تحقيق مجموعة 
مــبــادرات، تشمل البدائل في مجال زراعــة 
محاصيل المخدرات غير المشروعة، ورصد 
المحاصيل غير المشروعة وتنفيذ مشاريع 

مكافحة غسل األموال.
- يــهــدف مكتب األمـــم المتحدة المعني 
بالمخدرات والجريمة، لتحسين إجــراءات 
منع الجريمة والمساعدة على إصالح العدالة 

الجنائية بغية تعزيز سيادة القانون وتطوير 
نظم مستقرة ومستدامة للعدالة الجنائية 
ومكافحة األخــطــار المتنامية الناجمة عن 

الجريمة المنظمة عبر الوطنية والفساد.
ــي عــام  ــت الــجــمــعــيــة الــعــامــة فـ ــقـ - وافـ
2002، على برنامج موّسع ألنشطة فرع منع 
اإلرهـــاب في مكتب األمــم المتحدة المعني 
بالمخدرات والجريمة، وتركز األنشطة على 
تقديم المساعدة للدول، بناًء على طلبها، في 
تصديق وتنفيذ الصكوك القانونية العالمية 

الثنى عشر لمكافحة اإلرهاب.
- يتولى مكتب األمـــم المتحدة المعني 
بــالــمــخــدرات والــجــريــمــة، تشغيل 20 مكتبا 

ميدانيا في 150 بلدا.
-  يــقــوم مــوظــفــوه الــمــيــدانــيــون، الذين 
يــعــمــلــون بــشــكــل مــبــاشــر مـــع الــحــكــومــات 
والمنظمات غير الحكومية، بإعداد وتنفيذ 
برامج لمراقبة المخدرات ومنع الجريمة 
مة خصيصا لمالئمة احتياجات  مصمَّ

البلدان المحددة.

مكتب األمم المتحدة للمخدرات والجريمة فى سطور

  أحمد صالح

الببالوىالعربى

غالى

فايزة ميرفت

غادة
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اكتشفها لتسهيل تعّلم 12 لغة جديدة

آالف الكلمات فى لغات العالم أصلها عربى
أصعب ثالث لغات فى العالم

يضم العالم الكثير مــن اللغات وهــى عدد 
كبير جداً ال يمكن حصرها فعلياً، ولكن ما تّم 
فعلياً رصده من عدد اللغات الموجودة فى بقاع 
األرض هو سبعة آالف لغة وهــو عــدد معقول 
بسبب عدد كثرة سكان األرض، ولكن عدد قليل 
من اللغات هى األكثر انتشاراً، ويقدر عددها 
ما بين العشر إلى ثالثة عشرة لغة، وسنتحدث 
عن أكثر اللغات شهرة فى العالم حسب عدد 

األشخاص الذين يتكلمون بها:
اللغة اإلنجليزية

تحتل الــلــغــة اإلنــجــلــيــزيــة الــمــرتــبــة األولـــى 
ــحــّدث بــهــا تقريباً  ــت ــمــشــهــورة عــالــمــيــاً وي وال
ألـــف وثــمــانــمــائــة مــلــيــون شــخــص منتشرين 
فــى الــعــالــم، وتتمركز األغلبية فــى الــواليــات 
المتحدة األمريكية والمملكة المّتحدة وفى 
كــنــدا، وأســتــرالــيــا، وجــنــوب إفريقيا، والهند، 
ونيزلندا وعــدد من الــدول الــذى يصل تقريباً 
ــة، واللغة اإلنجليزية  إلــى ثالثة وخمسين دول
هــى لــغــة رســمــيــة ومــعــتــمــدة دولــيــاً فــى األمــم 
المّتحدة وكذلك فى االتحاد األوروبــى والكثير 
مــن المؤتمرات العالمية، وأحــيــانــاً هــى اللغة 
الرسمية عندما تتعدد الــلــغــات الكثيرة فى 
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ــّدول كثافة فى  ــ تعتبر الــّصــيــن مــن أكــثــر ال
الــســكــان أى أكــبــر تــعــداد سكانى فــى األرض 
ويــتــجــاوز عــدد سكان الصين المليار نسمة، 
ونــســبــة مــن يــتــحــدث باللغة الصينية أو لغة 

الماندرين هي ثمانية عشر بالمائة، وتنتشر 
هــذه اللغة فى الصين، وتــايــوان، وسانغفورة؛ 
ولهذا تتعدد اللهجات فى اللغة الصينية؛ ألّنها 
ليس لها أبجدية واضحة وإّنــمــا عند التعبير 
عنها يكون هناك رموز ورسم تخطيطى خاص 
لكل كلمة، فهى لغة معقدة نوعاً ما ال يفهمها 
إال مــن يتحدث ويكتب بها ســـواًء بالطريقة 

التقليدية أوبالطريقة البسيطة. 
اللغة اإلسبانية

 هـــى لــغــة رســمــيــة أيـــضـــاً ونــجــحــت اللغة 
اإلسبانية الــتــى هــى مشتقة فعلياً مــن اللغة 
البرتغالية ونجحت فــى االنــتــشــار مــن خالل 
ــارات والـــتـــوســـع فى  ــ ــق ــ ــالت اكــتــشــاف ال ــ رحـ

المستعمرات التى بقيت تتحدث بها حتى ما 
بعد االستعمار، فاللغة اإلسبانية تتوسع فى 
عشرين دولـــة، ويصل عــددهــم إلــى أربعمائة 
مليون نسمة أى نسبة ستة بالمئة من سكان 
العالم، وتتحّدث بها كل من إسبانيا، والبرتغال، 
وكوبا، ودول أمريكا الجنوبية، عدا البرازيل، 
ودول أمريكا الالتينية أى الوسطى وأجزاء من 

غرب الواليات المتحدة األمريكية.
اللغة الهندية أواألوردو

اللغة الهندية كاللغة الصينية يتحدث بها 
تــعــداد سكانى كبير جـــداً أى مــا نسبته أحد 
عشر ونصف بالمائة من سكان العالم، فهى لغة 
رسمية فى الهند وجــزر فيجى الهندوستانية، 

ويتحّدث بها السكان فى دولــة النيبال وأيضاً 
فى جنوب إفريقيا وأوغــنــدا، واألوردوأصــلــهــا 
من اللغة الهندية ويتحدث بها أهل جمهورية 

الباكستان.
اللغة العربية 

هــى لغة تعتز بها األمـــة اإلســالمــيــة؛ ألّنها 
لغة القرآن الكريم، وال بّد من المسلم معرفة 
اللغة العربية حتى يستطيع بها قــرآءة القرآن 
الكريم، واللغة العربية لغة قديمة جــداً وما 
زالت موجودة ويتحدث بها سكان الدول العربية 
المنتشرة فى قارتى آسيا وإفريقيا التى يبلغ 
عــددهــا ستة وعــشــريــن دولـــة عــربــيــة، ونسبة 
المتحدثين بها 6.6% من سكان العالم، وما زال 
ــاد لتعلم قراءة  اإلقبال عليها لتعلمها فى ازدي
القرآن الكريم، وهــى لغة رسمية معتمدة فى 

المرتبة السادسة لدى األمم المتحدة.
اللغة الفرنسية 

هى لغة سريعة جــداً أى يستطيع الشخص 
ــدة،  أن يتحدث مائتى كلمة فــى دقيقة واحـ
وهى لغة سهلة يستطيع أّي شخص أن يتعلمها 
ــة الــتــى  ــمــاري ــع ــحــمــالت االســت ومــــن خــــالل ال
فادتها فرنسا نجحت فى االنتشار من خالل 
مستعمراتها، وتــتــحــدث بها اثــنــتــان وثــالثــون 
دولــة كلغة رسمية أى من نسبته ثالث بالمائة 
من سكان العالم، وأشهر من يتحدث باللغة 
الفرنسية هى فرنسا الدولة األم ومن ثّم موناكو 
ولكسمبورغ وسويسرا وبعض دول فى إفريقيا، 

وبلجيكا، وكندا.

اللغة البرتغالية
انتشرت هذه اللغة من خالل قوة البرتغال 
االستعمارية فى القرنين الخامس والسادس 
عــشــر، فــامــتــدت الــبــرتــغــال إلـــى دول أمريكا 
ــبــرازيــل ومـــاكـــاو، وأنــجــوال،  الجنوبية مــثــل ال
ــال،  ــزوي ــن ــق، وف ــي ــب ــوزم وغــيــنــيــا، وتــيــمــور، وم
ــوا فــى الــهــنــد، فاللغة  ومــاكــاوفــى الــصــيــن وغـ
البرتغالية لغة رسمية ويتحدث بها ما نسبته 
3.27% مــن سكان العالم، وكلغة رسمية فى 

تسع دول فى العالم. 
اللغة الّروسية 

هى لغة منتشرة جــداً فى العالم من خالل 
االتــحــاد الّسوفييتى سابقاً ويتحدث بها ما 
نسبته 3.95% من سكان العالم، واللغة الّروسية 
تتحدث بها الـــدول التى كانت منضمة لهذا 
االتحاد الــذى انهار خــالل الحرب الــبــاردة أى 
تقريباً فى منطقة أوراسيا أى فى أوروبا وآسيا، 
ومن الــدول التى تتحدث الروسية هى روسيا، 
وأوكرانيا، وكازاخستان، وبيالروسيا، والتفيا، 
وإستونيا، وليتوانيا وغيرها من الدول األخرى. 

اللغة األلمانية 
تعتبر هــذه اللغة إحــدى اللغات المشهورة 
ــى ويتحدث بها كل  ــ بين دول االتــحــاد األوروب
مــن ألمانيا، والنمسا، وبلجيكا، وسويسرا، 
ولوكسمبورج، وتعّدد اللهجات فى هــذه اللغة 
كثيراً، وتعتبر مــن إحــدى اللغات الجرمانية 
الغربية ويتحدث بها مــا نسبته 1.39% من 

سكان العالم.

اللغة العربّية
تعتبر مــن أصــعــب اللغات حــول الــعــالــم، لــكــون اللغة 
العربية غنّية بالمفردات والمعانى، حيث تجد للكلمة 
الواحدة أكثر من معنى ومــرادف، وباإلضافة إلى ذلك، 
فــإن للغة العربّية قــواعــد كثيرة، غير مــوجــودة فــى أى 
لغة أخــرى، مثل الجمع المذكر السالم، وجمع المؤنث 
السالم، وجمع التكسير، وبالرغم من أّن عــدد حروف 
اللغة العربية صغير مقارنةً مع اللغات األخــرى، إال أّن 
الصعوبة تكمن فى أشكال هذه األحــرف، حيث يختلف 
شكل الحرف حسب موقعه فى الكلمة، كما توجد أحرف 
يمكن وصلها مع أحرف أخرى، وأحرف ال يمكن وصلها 
بأحرف أخرى، وتعتبر أحرف اللغة العربّية األصعب من 
ناحية النطق، حيث تعتمد على الحركات، كما أّن اللغة 

العربية ثنائية اللغة، حيث توجد لغة عربية فصحى، لغة 
الكتب والمعامالت الرسمية، ولغة عربية عامّية، وهى 
لغة عربية لكن بلهجات مختلفة، مثل اللهجة الفلسطينية، 
واللهجة المصرية، واللهجة السورّية، حيث يتم التعبير 
عــن الــكــالم نفسه بلهجات مختلفة، ولكن بالرغم من 
اعتبارها من أصعب اللغات حول العالم، إال أّنها تحتل 
المرتبة الرابعة من حيث االنتشار حول العالم، حيث يبلغ 

عدد متحدثيها حوالى 480 مليون نسمة.
اللغة الصينّية 

تحتل اللغة الصينية المرتبة الثانية عالمّياً من حيث 
صعوبتها، بسبب عــدم احتوائها على حــروف أبجدّية، 
فالحروف عبارة عن رســوم أورمـــوز متشابكة بطريقة 
فنية، يبلغ عددها حوالى 60000 أوأكثر، وتكتب الرموز 

من اليسار إلى اليمين، ومن أعلى إلى أسفل، وتعتمد 
اللهجات الصينّية على النغمات، حيث يتغير معنى الكلمة 
بتغير حــدة النغمة فى الصوت، وبالرغم من ذلــك يبلغ 
عدد المتحدثين بها حوالى 1.2 مليار نسمة حول العالم. 

اللغة اليابانية 
ثالث أصعب اللغات حول العالم، وهى قريبة إلى حد 
ما من اللغة الصينّية، حيث يبلغ عدد رموزها أكثر من 
40000 رمز، كما تكتب من اليسار إلى اليمين، ومن أعلى 
إلــى أسفل، وُيستخدم نظامان لكتابتها، النظام األول 
عن طريق الرموز، والنظام الثانى، إضافة أحرف لكتابة 
القواعد بأشكال مختلفة، للكلمات الدخيلة على اللغة 
اليابانية، وبلغ عدد متحدثيها حوالى 130 مليون نسمة 

حول العالم. 

تعتبر اللغة العربية واحدة من أهم اللغات 
فــى الــعــالــم عــلــى مــر الــتــاريــخ بــالــفــعــل، فقد 
تمكنت مــن االنــتــشــار خـــالل فــتــرة ازدهـــار 
الحضارة اإلسالمية إلى الكثير من البلدان 
واألقاليم والثقافات، سواء بشكل مباشر عبر 
الفتوحات والــتــجــارة، أو بشكل غير مباشر 
ــوا فــى الجامعات  عبر الــطــالب الــذيــن درسـ

اإلسالمية.
من الهند شرقاً وحتى بريطانيا العظمى 
غرباً، ومن ألمانيا شماالً وحتى أواسط القارة 
اإلفريقية جنوباً، اقتبست الثقافات عــدداً 
كبيراً من الكلمات العربية، ليتم تحوير نطقها 
وتصبح جزءاً ال يتجزأ من لغاتهم حتى يومنا 

هذا.
إذ تعتبر العربية مصدر رئيسى للمفردات 
فى لغات متنوعة مثل: األمهرية، والتغرينية، 
ــة،  ــســي ــي ــدون ــيــة، والــهــنــديــة، واإلن ــغــال ــن ــب وال
ــكـــرديـــة، والــقــيــرغــيــزيــة،  والـــكـــازاخـــيـــة، والـ
والماليزية، والباشتو، والفارسية، والبنجابية، 
ــة، والسيلهيتى،  ــي ــة، والــصــومــال ــدي ــســن وال
والسواحيلية، والتركية، والتركمانية، واألردية، 

واألويغور، واألوزبكية.
كما أن الحروف العربية أصبحت الحروف 
األساسية لكتابة بعض اللغات األخــرى، ففى 
الــقــارة اآلسيوية على سبيل المثال، هناك 
حوالى 25 لغة تتم كتابتها بحروف عربية، 

أبرزها الفارسية.
وهنا نستعرض أبرز المفردات العربية التى 
دخلت على اللغات األخرى لتصبح جزءاً منها، 
والتى ُيمكنك أن تستخدمها فى البداية لتعلم 

بعض كلمات اللغات الجديدة:
1- اإلنــجــلــيــزيــة: مــثــل الــلــغــات األوروبــيــة 
األخرى، تحتوى اللغة اإلنكليزية على العديد 
مــن الكلمات المستمدة مــن اللغة العربية، 
وغــالــبــاً مــا جـــاءت هــذه الكلمات عبر لغات 

أوروبية أخرى، خاصة اإلسبانية.
ــى وجـــود قــرابــة 10  وتشير الــتــقــديــرات إل
آالف كلمة إنكليزية مشتقة من اللغة العربية، 
فيما تشير تقديرات أخــرى أن العدد 1000 

كلمة فقط، طبقاً لطبيعة االشتقاق.
من بين أبرز الكلمات ذات األصل العربي:
– كلمة Sugar مشتقة من كلمة »سكر«.

– كــلــمــة Cotton الــمــشــتــقــة مـــن كلمة 
»قطن«.

– كلمة Algebra المشتقة مــن كلمة 
»الجبر«.

– كــلــمــة Alcohol مــشــتــقــة مـــن كلمة 
»كحول«.

– كــلــمــة Alchemy مشتقة مــن كلمة 
»كيمياء«.

– كلمة Admiral مشتقة من كلمة »أمير« 
العربية.

– كلمة Guess مشتقة من فعل »جس« فى 
اللغة العربية.

وهناك شكل آخر غير مباشر من التأثير 
ــخــدام كــلــمــات التينية  والــمــتــمــثــل فـــى اســت
معينة بمعنى غير كالسيكى، مستمدة من 
استخدامها فى الترجمات الالتينية لألعمال 
الفلسفية العربية فى القرون الوسطى )مثل 
أعمال ابن رشد(، والتى دخلت إلى المفردات 
المدرسية، وبعدها جاء استخدامها فى اللغة 

المتحدثة.
المثال على هــذا يتمثل فى المثل العربى 
»القشة التى قسمت ظهر البعير«، فقد أخذ 
نفس المعنى بالضبط وتم تحويله إلى كلمات 
 Straw that Broke the إنجليزية لتصبح

.Camel’s Back
 Information كما تــوجــد أيــضــاً كلمة
باللغة اإلنجليزية والتى تعنى نقل المعرفة 
 Form أواكتسابها، وهى المشتقة من الجذر
بمعنى يــتــشــكــل، هـــذا الــمــعــنــى هوالمقابل 
الــذى تم أخــذه من الكلمة العربية »تصور« 
بمعنى االنطباع أو التمثيل الذهنى، ليقوم 
المختصون بنقل نفس المعنى باستخدام 

الكلمات اإلنكليزية المقابلة.

 ،Intention مثال آخــر يتمثل فى كلمة
التى تعد ترجمة إنجليزية لكلمة »معنى« فى 

اللغة العربية.
2- الــفــرنــســيــة: يــتــحــدث الـــعـــرب اللغة 
الفرنسية على نطاق واسع كلغة ثانية وخاصةً 
فى المستعمرات الفرنسية السابقة ببالد 
المغرب العربى.. ولذلك، فإن قائمة الكلمات 
التى تستخدم أوتم دمجها فى اللغة الفرنسية 

جاءت من هذه المنطقة.
وقد دخلت الكلمات المستمدة من العربية 
فـــى الــفــرنــســيــة الــقــيــاســيــة مـــن مــصــدريــن 
رئــيــســيــيــن، كـــان أحـــد الــمــصــادر الرئيسية 
هواللغة اإلســبــانــيــة.. والمصدر اآلخــر كان 
مباشرة من المغربية العربية نتيجة الحتالل 
واستعمار المغرب العربى، وخاصةً الجزائر، 

فى القرنين التاسع عشر والعشرين.
وتشير التقديرات إلى وجــود حوالى 700 

كلمة فرنسية من أصول عربية.
من بين أبرز الكلمات ذات األصل العربي:

– كــلــمــة Alezan مــشــتــقــة مـــن كلمة 
»حصان«.

– كــلــمــة Mesquin مشتقة مــن كلمة 
»مسكين«.

– كلمة Algarade مشتقة مــن كلمة 
»الغارة«.

ــمــة Sorbet مــشــتــقــة مـــن كلمة  – كــل
»شربات«.

– كلمة Algorithme مشتقة من كلمة 
»خوارزمى«.

– كلمة Cabas مشتقة من كلمة »قفص«.
3- اإلسبانية: هى اللغة األوروبــيــة األكثر 
تأثراً باللغة العربية، والتى تحتوى على أكبر 
عــدد مــن الكلمات ذات األصـــل العربى فى 

القارة العجوز.
السبب وراء هــذا يعود إلــى حقبة الحكم 
اإلســالمــى فــى األنــدلــس بين عامى 711 – 
1492. وتشير التقديرات إلى أن ربع مفردات 

اللغة اإلسبانية هى من أصل عربى.

من بين أبرز الكلمات ذات األصل العربي:
– كلمة Aceite مشتقة من كلمة »زيت«.

– كلمة Jarabe مشتقة من كلمة »شراب«.
– كلمة Albuhera مشتقة مــن كلمة 

»البحيرة«.
– كــلــمــة Alzoco مــشــتــقــة مـــن كلمة 

»السوق«.
– كلمة Divan مشتقة من كلمة »ديوان«.
– كلمة Laude مشتقة من كلمة »عود«.

4- البرتغالية: بين القرنين الرابع والتاسع 
عشر، استحوذ البرتغاليون على حوالى 800 
كلمة من اللغة العربية من خالل تأثير المغرب 
بحكم المسلمين لألندلس. ونتيجة الستمرار 
التأثر مع اللغة اإلسبانية، تشير التقديرات 
إلــى وجــود حوالى 3000 كلمة برتغالية من 

أصل عربى.
ــغــال خــالل  ــرت ــب بــعــد طـــرد الـــعـــرب مـــن ال
االستفتاء، أبقى السكان األصــلــيــون بعض 
الكلمات العربية فى لغتهم. وغالباً ما يمكن 

التعرف على الكلمات ذات األصــل العربى 
بالحرف »الـ«.

من بين أبرز الكلمات ذات األصل العربي:
– كــلــمــة Aldeia مــشــتــقــة مـــن كلمة 

»الضيعة«.
– كلمة Alface مشتقة من كلمة »الخس«.

– كلمة Armazém مشتقة مــن كلمة 
»المخزن«.

– كلمة Alfândega مشتقة مــن كلمة 
»الفندق«.

5- األلمانية: تتراوح التقديرات بين وجود 
100 – 400 كلمة ألمانية من أصل عربى.

من بين أبرز الكلمات ذات األصل العربي:
– كلمة Limonade مشتقة مــن كلمة 

»ليموناضة«.
– كلمة Tasse مشتقة من كلمة »طاسة«.

– كــلــمــة Alkohol مــشــتــقــة مـــن كلمة 
»كحول«.

6- األوردو: هــى واحـــدة مــن أهــم اللغات 
الخاصة بالمسلمين بعد العربية والفارسية 
والتركية، ويتركز التعامل بها فــى منطقة 
هندوستان، وهى اللغة الرسمية فى دول مثل 
باكستان، وواحــدة من بين اللغات المعترف 

بها فى الهند.
هــنــاك أكــثــر مــن 7500 كلمة ذات أصــول 

عربية فى هذه اللغة.
من بين أبرز الكلمات ذات األصل العربي:
– كلمة »سوال« مشتقة من كلمة »سؤال«.
– كلمة »جواب« هى نفسها كلمة »جواب«.

– كلمة »لیكن« مشتقة من كلمة »لكن«.
– كلمة »محبت« مشتقة من كلمة »محبة«.

7-  الهندية: وهى اللغة األساسية ضمن 
الكثير من اللغات المعترف بها فى الهند.

تشبه اللغة األرديـــة، لكنها تكتب بحروف 
ــة بحروف  ــ سنسكريتية بينما تكتب األردي

عربية.
 8- التركية: تأثرت اللغة التركية كثيراً 
باللغة الــعــربــيــة وكــذلــك باللغة الفارسية 

المتأثرة مسبقاً بالعربية أيضاً.
ومــا ال يعرفه بعض الناس هــوأن التركية 
ــحــروف عــربــيــة قــبــل أن يتم  كــانــت تــكــتــب ب
تغييرها إلى الحروف الالتينية بعد الحرب 

العالمية األولى.
وهــنــاك أكــثــر مــن 6000 كلمة مــن أصــل 

عربى فى اللغة التركية.
من بين أبرز الكلمات ذات األصل العربي:

– كلمة Saat مشتقة من كلمة »ساعة«.
– كلمة Sahil مشتقة من كلمة »ساحل«.

– كلمة Ticarat مشتقة من كلمة »تجارة«.

– كلمة Dunyat مشتقة من كلمة »دنيا«.
9- الفارسية: هى واحــدة من أكثر لغات 
العالم تأثراً باللغة العربية، حتى أنها تكتب 

بحروف عربية بالفعل.
غالبية الكلمات الفارسية تقريباً تتواجد 

فى القاموس العربى.
من بين أبرز الكلمات ذات األصل العربي:

– كلمة »وقتي« مشتقة من كلمة »وقت«.
– كلمة »تعطيل« مشتقة من كلمة »عطلة«.
– كلمة »مالقات« مشتقة من كلمة »لقاء«.

10- األلبانية: أخذت اللغة األلبانية بعضاً 
من الكلمات العربية، مثل:

– Dekika مشتقة من »دقيقة«.
– Filan مشتقة من كلمة »فالن«.

– Hamam مشتقة من كلمة »حمام«.
11- الــبــلــغــاريــة: هــنــاك بــعــض الكلمات 

البلغارية المشتقة من العربية مثل:
– كلمة Ibrik مشتقة من كلمة »إبريق«.

– كلمة Bakalin مشتقة من كلمة »بقال«.
12- الــيــونــانــيــة: هــنــاك بــعــض الكلمات 
اليونانية التى اشتقت من اللغة العربية فى 

وقت الحق مثل:
– كــلــمــة Dounias مشتقة مــن كلمة 

»دنيا«.
– كــلــمــة khabazi مــشــتــقــة مـــن كلمة 

»خبز«.

لغة الضاد

لغات أخرى

أيام اللغات

لغات أخرى
ــغــة الــعــربــيــة  ــل ُتـــوصـــف ال
بأنها لغة الضاد، وقــد اتفق 
محموعة من اللغويين على 
ذلك اللقب اعتقادًا منهم أَنّ 
العربية تتميز بالضاد دون 
غيرها من اللغات، بينما نفت 
طائفة أخــرى من اللغويين 
هــذا اللقب بحجة أَنّ حرف 
الضاد ُيوجد فى لغات أخرى، 
ت أن الصواب هو تسمية  وأكَدّ
العربية بلغة الظاء، بينما 
رأت طائفة أخــرى أَنّ األصح 
ــو الــتــوفــيــق بــيــن الــرأيــيــن  ه
الــســابــقــيــن، واعــتــبــرت أن 
وجود حرف الضاد فى لغات 
ز  مختلفة ال يعنى عدم تمِيّ

العربية به.

كــمــا يــظــهــر تــأثــيــر اللغة 
ــدة لــغــات  ــ ــى ع ــة فـ ــي ــرب ــع ال
ــرى أقـــل انـــتـــشـــارًا مثل  ــ أخ
اللغة الــكــرديــة، والجاوية، 
والسواحيلية، والسندية، 
والليتوانية، والقبرصية، 
واإلندونيسية، ولغة الماليو، 

واألمازيغية.

20 مــارس - يوم اللغة الفرنسية 
)اليوم الدولى للفرانكوفونية(

20 أبريل - يــوم اللغة الصينية 
)تخليدا لذكرى سانغ جيه مؤسس 

األبجدية الصينية(
23 أبريل - يوم اللغة االنجليزية 
)الــذكــرى السنوية لوفاة الكاتب 

االنجليزى ويليام شيكسبير(
6 يونيه - يــوم اللغة الروسية 
)الذكرى السنوية لميالد الشاعر 

الروسى ألكساندر بوشكن(
12 أكتوبر - يوم اللغة اإلسبانية 

)يوم الثقافة اإلسبانية(
18 ديسمبر - يوم اللغة العربية 
ــال اللغة العربية ضمن  )يــوم إدخ

اللغات الرسمية لألمم المتحدة(.

من اللغات األخــرى نذكر اللغة 
اإليطالية فى إيطاليا وسويسرا، 
والــلــغــة الــفــارســيــة الــتــى تتحدث 
بــهــا كــل مــن إيــــران وأفــغــانــســتــان 
وطــاجــكــســتــان، والــلــغــة الــكــوريــة 
ــا الــجــنــوبــيــة  ــوريـ ــن كـ ــل مـ ــى كـ فـ
والّشمالية، والتركية فــى تركيا 
ــراد الـــعـــراق، واللغة  ــ وقــبــرص وأك
الــمــالويــة فــى كــل مــن أندونيسيا 
ومــالــيــزيــا وبـــرونـــاى وســنــغــافــورة 
أيضًا، واللغة اليابانية الى تتحدث 
بها اليابان، واللغة اليونانية فى 
الــيــونــان وقــبــرص، والصومالية 
ــال وإثــيــوبــيــا  ــوم ــص ــن ال ــل م ــى ك ف
وجيبوتى وكينيا، والهولندية 
ــة فى  ــيـ ــورانـ فـــى هــولــنــدا، واألكـ
أوكــرانــيــا، والرومانية فى رومانيا 
ــا، وصــربــوكــرواتــيــة فى  ــدوف ــول وم
كل من صربيا وكراوتيا والبوسنة 
ــا والــجــبــل  ــي ــدون ــق ــووم ــوف ــوس وك
األسود، ونذكر هناك لغات عديدة 
فى الهند بسب الّتعداد الّسكانى 
بها مثل اللغة المراثية والّتاميلية، 
والــمــالــيــاالمــيــة، والــبــوجــبــوريــة، 
والـــمـــايـــثـــيـــلـــيـــة، والـــســـنـــديـــة، 
والــغــواجــارتــيــة، وأّمـــا فــى الّصين 
توجد لغات أخــرى غير الّصينية 
مــثــل الــلــغــة الــكــانــتــونــيــة، وجــيــن، 
ومين نــان، واألويــغــوريــة وغيرها. 
إّن اللغة كما الحظنا بإمكانها أن 
تنتشر وتنتقل من خالل الرحالت 
واالســتــعــمــارات وال تحصر ضمن 
منطقة جغرافية معّينة، وبإمكانها 
أن تنشتر داخــل الــدولــة الواحدة 
من خالل التعداد السكانى الكبير 
مثل الصين والهند، واللغة يمكن 
أن تخلق لغة أخرى قريبة لها ولكن 
تختلف فــى اللهجات والمعانى 
ــا ساهم  ــذا م وبــعــض الــكــلــمــات وهـ
إلــى ظهور الكثير من اللغات التى 
باألحرى هى لهجة من اللغة األم، 
وأخــيــرًا ال تندثر اللغة مهّما كان 
عدد من يتحّدث بها إال بوفاتهم 
ــة الــحــضــارات  ــغ ــا ل ــن ــظ ــا الح ــم ك
القديمة اندثرت وضاعت؛ ألّنهم 
اآلن لم يعّد لهم أّي وجود فى العهد 
الحالى، وال يسعنا إال قــول تعدد 
األلسن خلق تعدد اللغات بتعّدد 

الجغرافيات.

لغات العالم.. أسرار وحكايات!!!!
بمناسبة االحتفال باليوم العالمى للغة العربية

18 ديسمبر.. هو اليوم الذى يتم فيه االحتفال باليوم 
العالمى للغة العربية.

وبهذه المناسبة أعددنا هذا الملف والذى نكشف فيه عن 
مفاجآت مثيرة حول أشهر لغات العالم وعدد كلماتها وعدد 

المتحدثين بها واأليام العالمية التى يتم االحتفال فيها بهذه 
اللغات. 

وبالطبع البد أن نشير إلى أن اللغة العربية واحدة من أكثر 
اللغات انتشارًا فى العالم حيث يتحدثها أكثر من 422 

مليون نسمة ويتوزع متحدثوها فى الوطن العربى، باإلضافة 
إلى العديد من المناطق األخرى المجاورة كاألحواز وتركيا 

وتشاد ومالى السنغال وإرتيريا.. واللغة العربية ذات أهمية 
قصوى لدى المسلمين، فهى لغة مقدسة )لغة القرآن(، وال 

تتم الصالة )وعبادات أخرى( فى اإلسالم إال باتقان بعض 
من كلماتها.. العربية هى أيضا لغة شعائرية رئيسية لدى 
عدد من الكنائس المسيحية فى الوطن العربى، كما كتبت 
بها الكثير من أهم األعمال الدينية والفكرية اليهودية فى 

العصور الوسطى.
وفى إطار دعم وتعزيز تعدد اللغات وتعدد الثقافات فى األمم 
المتحدة، اعتمدت إدارة األمم المتحدة لشؤون اإلعالم قرارا 

عشية االحتفال باليوم الدولى للغة األم الذى يُحتفل به 
فى 21 فبراير من كل عام بناء على مبادرة من اليونسكو، 

لالحتفال بكل لغة من اللغات الرسمية الست لألمم 
المتحدة. وتقرر االحتفال باللغة العربية فى 18 ديسمبر 

كونه اليوم الذى صدر فيه قرار الجمعية العامة 3190)د-

28( الصادر فى 18 ديسمبر 1973 وقررت الجمعية العامة 
بموجبه إدخال اللغة العربية ضمن اللغات الرسمية ولغات 

العمل فى األمم المتحدة.
ويتمثل الغرض من هذا اليوم هو زيادة الوعى بين موظفى 

األمم المتحدة بتاريخ كل من اللغات الرسمية الست 
وثقافتها وتطورها.. ولكل لغة من اللغات الحرية على اختيار 

األسلوب الذى تجده مناسبا فى إعداد برنامج أنشطة لليوم 
الخاص بها، بما فى ذلك دعوة شعراء وكتاب وأدباء معروفين، 

باإلضافة إلى تطوير مواد إعالمية متعلقة بالحدث.

لماذا تتميز »العربية« بعدد هائل من الكلمات والمفردات؟
االشــتــقــاق مــن الخصائص التى 
ميزت اللغة العربية وأعطتها قوة من 
حيث األلفاظ والدالالت. االشتقاق 
مــن الخصائص الــتــى مــيــزت اللغة 
العربية، فهو من عوامل نمو اللغة 
العربية وتكاثر مفردها وكلماتها، 
حيث تتولد من الكلمة الواحدة فى 
بعض األحــيــان نحوعشرة كلمات 

أخرى

واالشتقاق فى اللغة العربية أنواع 
ومن خصائص وميزات اللغة العربية 
أن معظم ألفاظها يتكون من ثالثة 
حروف أصول، ومن خصائصها أيضا 
إمكانية التصرف فى تلك األصــول 
الــثــالثــة بحيث يتولد منها عدد 
غير قليل من الكلمات التى تدور فى 

محيط واحد من المعنى.
يعتبر االشتقاق من الخاصيات 

ــيــد األلــفــاظ  جـــد هــامــة فـــى تــول
والكلمات من أجل التعبير عن معان 
ــن وســائــل  مختلفة، فهووسيلة م
النمووالتطور للغة العربية، وساهم 
بقدر كبير فى اكساب اللغة العربية 
مرونة ومناعة فى آن واحــد، وسمح 
لها بخلق ألفاظ جديدة على الدوام 
وحــافــظ على ثروتها وحماها من 

الجمود والركود.

12 مليونًا و302 ألف كلمة فى 
»العربية« مقابل 600 ألف لإلنجليزية 
و150 ألفا للفرنسية و130 ألفًا للروسية

حتى تعرف الفرق الهائل بين اللغة العربية وأكثر 
ثالثة لغات تعتبر من بين األكثر تكلما من قبل الشعوب، 
وجــاء فى اليوم العالمى للغة العربية المصادف لـ18 
ديسمبر من كل عام، هذه المقارنة بين عدد الكلمات 
بين اللغة العربية واللغة االنجليزية والفرنسية واللغة 

الروسية
1- اللغة العربية: اللغة العربية فى المرتبة األولى من 
حيث عدد الكلمات، حيث يقدر عدد الكلمات فى اللغة 

العربية دون تكرار هو302912 12 كلمة.
ــى اللغة  ــدد الــكــلــمــات ف 2- الــلــغــة االنــجــلــيــزيــة: عـ
االنجليزية على حسب أكبر المعاجم لها هو000 600 

كلمة، وهى ال تقارن بتاتا مع اللغة العربية.
3- اللغة الفرنسية: عدد الكلمات فى اللغة الفرنسية 
هو000 150 كلمة، ولك الحرية فى المقارنة بين الكم 
الهائل لعدد مــفــردات اللغة العربية مقارنة بكلمات 

اللغةالفرنسية
4- اللغة الروسية: من أفقر اللغات وعدد الكلمات 

فى اللغة الروسية هو000 130 كلمة.

عدد لغات 
العالم وأكثرها 

انتشارًا

  إسالم خالد وكريم سعيد
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.. دعوى تطالب بإحالة نقيب الحكم فى إلغاء ترشيح أعضاء مجلس »المحامين« بالقومى لحقوق اإلنسان
المحامين لمجلس التأديب

قــررت الــدائــرة الثانية بمحكمة القضاء اإلدارى 
بمجلس الدولة، تأجيل الدعوى المقامة من مصطفى 
شعبان المحامى، التى يطالب فيها بإحالة سامح 
عاشور نقيب المحامين لمجلس التأديب، لجمعه بين 
مهنة المحاماة وأخرى بالمخالفة للقانون، فى جلسة 

22 ديسمبر  الحالى.
ــت الــــــــدعــــــــوى الــــــتــــــى حـــمـــلـــت  ــ ــمـ ــ ــصـ ــ ــتـ ــ  واخـ
رقم 6409 لسنة 69 قضائية نقيب المحامين بصفته 

القانونية.
كانت هيئة مفوضى الدولة أوصــت بإحالة سامح 
عاشور نقيب المحامين لمجلس التأديب؛ لجمعه بين 

مهنة المحاماة وأخرى بالمخالفة لقانون المحاماة.

تصدر محكمة جنايات الطفل »األحداث« فى شبين الكوم،، 
حكمها فى  محاكمة المتهم محمد راجح و 3 آخرين، التهامهم 
بقتل المجنى عليه محمود البنا المعروف إعالميا بـ»شهيد 

الشهامة«  فى جلسة 22 ديسمبر الحالى.
كانت المحكمة قد استمعت فى الجلسة الماضية، إلى 
نضال مندور محامى المجنى عليه، خالل الجلسة طعن على 
عدم دستورية المادة 111 من قانون الطفل لمخالفته مبادئ 
الشريعة اإلسالمية فى الــمــادة 2 وهــو القصاص من مواد 
قانون الطفل، والمتعلقة بتحديد العقوبة واستبدالها كون 
العقوبة اإلعــدام أو األشغال الشاقة واستبدالها بعقوبة مدة 
ال تتجاوز 15 عاما، وهذا النص غير دستورى ألنه يتناقض 
مع المادة 2 من الدستور المصدر الرئيسى للقانون المصرى.

تستكمل محكمة جنايات بورسعيد، المنعقدة بمجمع 
محاكم طــرة، برئاسة المستشار سامى عبد الرحيم، 
اليوم الخميس، إعادة محاكمة محمد بديع و46 آخرين 
من قيادات جماعة اإلخـــوان، فى أحــداث العنف التى 
وقــعــت فــى محافظة بورسعيد فــى أغسطس 2013، 
والمعروفة باسم »أحـــداث قسم شرطة الــعــرب«، فى 

جلسة 26 ديسمبر.
كانت محكمة جنايات بورسعيد برئاسة المستشار 
محمد سعيد الشربينى، قد سبق وأصــدرت فى شهر 
أغسطس 2015 حكما بمعاقبة محمد بديع والقياديين 
اإلخوانيين محمد البلتاجى وصــفــوت حــجــازى، و16 
آخــريــن، بالسجن الــمــؤبــد لــمــدة 25 عــاًمــا حــضــورًيــا، 
ومعاقبة 76 متهًما آخرين هاربين بذات عقوبة السجن 
المؤبد غيابيا لكل منهم، ومعاقبة 28 آخرين حضورًيا 
بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، والقضاء ببراءة 68 

متهًما، مما هو منسوب إليهم من اتهامات.

تــصــدر محكمة الــقــضــاء اإلدارى بمجلس الــدولــة، 
حكمها فى الدعوى المقامة من سمير صبرى المحامى، 
والــتــى تطالب بوقف قــانــون يعطى للزوجة الحق فى 
تطليق نفسها من زوجها، للحكم فى جلسة 28 ديسمبر 

الحالى.
كان سمير صبرى أقام الدعوى رقم 67433 لسنة 71 
ق، أمام محكمة القضاء اإلدارى فى عام 2017، وذلك 
بعد أن خرج النائب عبدالمنعم العليمى عضو اللجنة 
التشريعية بمجلس النواب بمقترح لمشروع قانون يتيح 
للمرأة تطليق نفسها ويشترط موافقتها على الــزواج 

الثانى للرجل.

تــواصــل محكمة جــنــايــات الــقــاهــرة، المنعقدة بالتجمع 
الخامس، برئاسة المستشار حمادة محمد شكرى، وعضوية 
المستشارين ناصر بربرى وأسامة محمد على، وأمانة سر 
ياسر عبد العاطى وعبد المسح فل، محاكمة وزير اإلسكان 
األسبق محمد إبراهيم سليمان، ورجــل األعمال سمير زكى 
عبدالقوى، بالقضية المعروفة إعالميا بـ »الحزام األخضر«، 

فى جلسة 26 ديسمبر الحالى لتقديم ما يفيد التصالح.
ــر األســبــق محمد إبــراهــيــم سليمان، ورجــل  ــوزي يــواجــه ال
األعمال »سمير. ز« رئيس مجلس إدارة شركة السادس من 
أكتوبر الزراعية لالستصالح والتعمير، وثالث من مسئولى 
هيئة المجتمعات العمرانية الــجــديــدة، اتــهــامــات بالتربح 
واإلضــرار بالمال العام، وذلك عن طريق بيع مساحات كبيرة 

من األراضى بمنطقة »الحزام األخضر« بأقل من سعره.

تحسم محكمة النقض، مصير عبد المنعم أبو الفتوح رئيس 
حــزب مصر القوية وآخرين على قــرار إدراجــهــم على قوائم 
اإلرهاب، فى جلسة 21 ديسمبر الحالى، حيث تصدر حكمها 

فى القضية.

متهم فيها محمد راجح و3 آخرين بقتل محمود البنا

النطق بالحكم فى قضية 
»شهيد الشهامة«

محمد بديع و46 آخرين بـ»أحداث قسم 
شرطة العرب«  أمام  »جنايات بورسعيد«

الحكم فى دعوى تطالب بوقف قانون 
يعطى للزوجة الحق فى تطليق نفسها

محاكمة إبراهيم سليمان 
فى قضية »الحزام األخضر«

محكمة النقض تحسم مصير 
»أبوالفتوح« 21 ديسمبر

سماع مرافعة الدفاع فى قضية »فساد القمح الكبرى«

المتهمون  فى قضية »فساد المليار دوالر« أمام جنايات القاهرة

محاكمة 16 متهما بـتنظيم »جبهة النصرة«
تواصل محكمة جنايات القاهرة وأمن الدولة 
العليا طــوارئ، برئاسة المستشار محمد سعيد 
ــد،  الــشــربــيــنــى، الــمــنــعــقــدة بــطــرة، الــيــوم األحـ
مــحــاكــمــة 16 متهما فــى الــقــضــيــة الــمــعــروفــة 
إعالميا بـ»تنظيم جبهة النصرة «، فى جلسة  21 

ديسمبر.
تعقد الجلسة بعضوية المستشارين وجــدى 
عبد المنعم والدكتور على عمارة، وسكرتارية 

أحمد مصطفى ومحمد الجمل وجمال أحمد.
وكانت نيابة أمن الدولة العليا، أمرت بإحالة 
16 متهما إلـــى محكمة جــنــايــات أمـــن الــدولــة 
ــرة محكمة  ــدائـ الــعــلــيــا طـــــوارئ، الــمــخــتــصــة بـ
استئناف الــقــاهــرة، وكــذلــك إلــقــاء القبض على 

المتهمين الهاربين فى القضية وهم المتهم األول 
والمتهمين من الـ13 إلى الـ16.

وكشفت تحقيقات نيابة أمــن الــدولــة العليا 
بــإشــراف المحام العام األول المستشار خالد 
ضياء الــديــن، فــى القضية تأسيس 16 متهما 
جماعة متطرفة تعتنق األفــكــار التكفيرية فى 
غضون الفترة من 2011 حتى 2014 بالمحلة، 
ــادة جماعة  ــي ــى ق ــول ــى تــأســيــس وت ــوا ف ــاركـ وشـ
إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل العمل 
بالدستور والــقــوانــيــن ومــنــع مــؤســســات الــدولــة 
والسلطات العامة من ممارسة أعمالها واالعتداء 
على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق 

والحريات العامة التى كفلها الدستور.

تستأنف محكمة جنايات الجيزة، برئاسة 
المستشار إبــراهــيــم عبد الــخــالــق، جلسات 
محاكمة 11 متهًما فــى القضية المعروفة 
إعالميا بـ»فساد القمح الكبرى« فى جلسة 23 

ديسمبر الجارى؛ لسماع مرافعة الدفاع.
وأحال النائب العام السابق المستشار نبيل 
أحمد صادق، 11 مسئوال عن صوامع األقماح 
و2 آخرين إلــى محكمة الجنايات، التهامهم 

باالستيالء على 104 ماليين جنيه.
وتضمن أمــر اإلحــالــة انــفــراد المتهم األول 
)هارب( 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 )هــارب( 
ومحمد كامل محمد أبو حشيش - مالك شونة 

أبناء الجيزة.
وكــشــفــت الــتــحــقــيــقــات، أن المتهمين من 
األول حتى الــحــادى عــشــر، كونهم موظفين 
عموميين »أعــضــاء لجنتى الــفــرز واالســتــالم 
ــوزارى المشترك رقــم 64  ــ بموجب الــقــرار ال

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.

ــايــات  تــســتــكــمــل مــحــكــمــة جــن
الـــقـــاهـــرة الــمــنــعــقــدة بالتجمع 
الــخــامــس، مــحــاكــمــة المتهمين 
بـــاخـــتـــالس مــلــيــار دوالر، فى 
الــقــضــيــة الــمــعــروفــة إعــالمــيــا 
بـ»فساد المليار دوالر«، فى جلسة 

22 ديسمبر لسماع الشهود.
 تـــعـــقـــد الـــجـــلـــســـة بـــرئـــاســـة 
ــة جـــامـــع،  ــ ــام الـــمـــســـتـــشـــار أســ
وعــضــويــة الــمــســتــشــاريــن وجيه 
شــقــويــر ومــجــدى عــبــد المجيد 
ومدحت خاطر، وأمانة سر سعيد 

عبد الستار.
 وكــان النائب العام المستشار 
نبيل أحمد صـــادق، أمــر بإحالة 
المتهمين فى القضية المعروفة 
إعالميا بـ»فساد المليار دوالر« 
إلــى محكمة الجنايات التهامهم 
بـــاخـــتـــالس نــحــو مــلــيــار دوالر 
مــن أمـــوال شــركــة »تـــراى أوشــن 
للبترول« وتهريبها إلــى الدوحة 

ودول أخرى.

ــوال العامة  بــاشــرت نيابة األمـ
ــة الــمــســتــشــار مــحــمــد  ــاسـ ــرئـ بـ
البرلسى المحامى الــعــام األول 
تحقيقاتها فى القضية، وأشارت 
إلــى قــيــام المتهم األول محمد 
محفوظ األنــصــارى نائب رئيس 
مجلس اإلدارة والعضو المنتدب 
إلحـــدى الــشــركــات بتحويل عدة 
مبالغ من حسابات الشركة إلى 
ســويــســرا بإجمالى 9.5 مليون 

دوالر استولى عليها لنفسه.
كما أشـــارت التحقيقات إلى 
مــحــاولــة المتهم الــثــانــى تحويل 
ــحــســاب إحـــدى  ــغ ل ــال ــب لـــعـــدة م
الــشــركــات الــمــمــلــوكــة لـــه الــتــى 
أسسها خصيصا ليتخذها ستارا 
ــوال إلــى حساباته  ــ لتحويل األم
ــة عــلــيــهــا  ــي ــول ــمــســئ ــاء ال ــ ــف إلضــ
بــإجــمــالــى مبلغ 4.272.500. 
مــلــيــون دوالر فــضــال عــن قيامه 
بــتــحــويــل عـــدة مــبــالــغ لحسابه 

الشخصى.

محاكمة 34 متهما فى قضية »اقتحام قسم التبين«
تستكمل الــدائــرة 4 إرهـــاب، برئاسة المستشار محمد 
السعيد الشربينى، والمنعقدة بمجمع محاكم طــره، إعادة 
محاكمة 34 متهًما فى قضية »اقتحام قسم التبين« فى 

جلسة 22 ديسمبر الستكمال المرافعة.
 تــعــقــد الــجــلــســة بــرئــاســة الــمــســتــشــار مــحــمــد السعيد 
ــدى عــبــد المنعم  الشربينى وعــضــويــة المستشارين وجـ
والدكتور على عمارة بسكرتارية أحمد مصطفى ومحمد 

الجمل.
كانت محكمة النقض قد ألغت فى 5 يوليو 2018، أحكام 
السجن على 47 متهًما فى القضية، وقررت إعادة محاكمتهم 

أمام دائرة أخرى.
وأســنــدت النيابة للمتهمين عــدة تــهــم، منها التجمهر 
والبلطجة والــشــروع فى قتل عــدد من ضباط وأفــراد أمن 
قسم التبين، وإضرام النيران بمبنى القسم وحرق محتوياته، 
ومحاولة تهريب المسجونين، وحيازة وإحراز أسلحة نارية 

وبيضاء، واالنضمام إلى جماعة على خالف القانون.

الحكم فى استئناف الراقصة جوهرة على 
حبسها للتحريض على الفسق

حجزت محكمة جنح مستأنف الجيزة االستئناف 
المقدم من الراقصة الروسية »إيكاترينا أندريفا«، 
والــشــهــيــرة بـــ»جــوهــرة« عــلــى حــكــم حبسها سنة 
مــع الشغل، فــى اتهامها بالتحريض على الفسق 

والفجور، للحكم فى جلسة 28 ديسمبر الجارى.
ــقــت الــقــبــض على  وكـــانـــت مــبــاحــث اآلداب أل
»جــوهــرة«، على خلفية اتهامها بالتحريض على 
ــة رقـــص مخالفة  ــدل الــفــســق والــفــجــور وارتــــــداء ب

للمواصفات، وعدم حملها تصريح عمل.
وقــررت نيابة الجيزة إخــالء سبيل »جــوهــرة«، بكفالة 
5 آالف جنيه، على ذمة اتهامها بالتحريض على الفسق 
ــارة الغرائز والعمل دون ترخيص، وأحالت  والفجور، وإث

القضية لمحكمة الجنح.

تــصــدر محكمة الــقــضــاء اإلدارى بمجلس الــدولــة، 
حكمها فــى  الــدعــوى المقامة مــن مصطفى شعبان 
المحامى، والتى تطالب بإلغاء قــرار ترشيح أعضاء 
مجلس نقابة المحامين لعضوية المجلس القومى 
ــســان وعــدم  ــســان النتهاكهم لــحــقــوق اإلن لــحــقــوق اإلن
امتثالهم لتنفيذ أحكام القضاء فى جلسة 22 ديسمبر 

الحالى.
واختصمت الدعوى رقم 38764 لسنة 73 قضائية 
كال من نقيب المحامين بصفته رئيس مجلس النواب 
بصفته، رئيس المجلس القومى لحقوق اإلنسان بصفته.

وذكرت الدعوى أن بعض الصحف والمواقع اإلخبارية 
نــشــرت خبر ترشيح ثــالثــة مــن أعــضــاء مجلس نقابة 
المحامين للمجلس القومى لحقوق اإلنسان، وحيث إن 

قــرار ترشيح أعضاء مجلس نقابة المحامين ليكونوا 
ضمن أعضاء المجلس القومى لحقوق اإلنسان قرار 
ــحــراف بالسلطة  معيب مشوبا ومــوصــومــا بعيب االن
والــبــاعــث غير النبيل الفــتــقــاد أعــضــاء مجلس نقابة 
المحامين ونقيب المحامين للشروط المطلوبة لتقلد 

منصب عضوية المجلس القومى لحقوق اإلنسان.
واستندت الدعوى لعدة أسباب منها عدم صالحية 
كافة أعضاء مجلس نقابة المحامين لشغل عضوية 
المجلس القومى لحقوق اإلنــســان وفقا لنص المادة 
ــم 94 لسنة 2003 والمعدلة  األولـــى مــن الــقــانــون رق
ــه المجلس  بالقانون رقــم 197 لسنة 2017، على أن
القومى لحقوق اإلنــســان مجلس مستقل، يهدف إلى 
تعزيز وتنمية وحماية حقوق اإلنسان والحريات العامة 
ــور، وفـــى ضـــوء االتــفــاقــيــات  بمقتضى أحــكــام الــدســت
والعهود والمواثيق الدولية التى تصدق عليها مصر، 
ــوعــى بها،  كــمــا يــهــدف إلـــى تــرســيــخ قيمها، ونــشــر ال

واإلســهــام فى ضمان ممارستها، ويشار إليه فى هذا 
القانون بـ»المجلس« ويتمتع بالشخصية االعتبارية، 
واالستقالل الفنى والمالى واإلدارى فى ممارسة مهامه 
وأنشطته واخــتــصــاصــاتــه، ويــكــون مقر المجلس فى 
محافظة القاهرة أو إحدى المحافظات المجاورة لها، 
وله الحق فى إنشاء فروع ومكاتب فى جميع محافظات 

الجمهورية.
وأضافت الدعوى، أن المادة الثانية من ذات القانون 
تنص على أنه ُيشكل المجلس من رئيس ونائب للرئيس 
وخــمــســة وعــشــريــن عـــضـــًوا، يــتــم اخــتــيــارهــم مــن بين 
الشخصيات العامة المشهود لها بالخبرة واالهتمام 
بمسائل حقوق اإلنسان أو من ذوى العطاء المتميز فى 
مجال حقوق اإلنــســان، على أن يكون مــن بينهم أحد 
أساتذة القانون الدستورى بالجامعات المصرية، وذلك 
لــدورة مدتها أربــع ســنــوات، وال يجوز تعيين أى منهم 

بالمجلس ألكثر من دورتين متتاليتين.

  عماد شوقى 

  إسالم خالد 

عاشور
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حقيقة ضياع 723.9 مليون جنيه فى شركة مينا بفارق يتجاوز 534 مليون جنيه
  إيمان بدر 

مسلسل إهدار المليارات فى الشركة المصرية لالتصاالت.. العرض مستمر

رغــم نــجــاح الــشــركــة المصرية لــاتــصــاالت فى 
ــات الــمــحــمــول الــثــاثــة،  مــنــافــســة إعـــانـــات شــرك
واستعانتها بكبار النجوم فى إعــانــات »وى« من 
ــى  ــى إليسا وروب أحــمــد عــز وكــريــم عبدالعزيز إل
وغيرهم، وبالرغم من تحقيق الشركة أرباح ليست 
بالقليلة، ولكن ألنها شركة حكومية فهى على ما 
يبدو ال تستطيع أن تعمل بــدون خسائر وأخطاء 
ومخالفات وتـــجـــاوزات، حيث نجدها تصر على 
ضخ أموالها او باألدق إهدارها فى استثمارات غير 
مجدية داخل شركات بعضها مفلسة وبعضها اآلخر 

تحت التصفية وجميعها تقريًبا خاسرة.
ــذا اإلهـــــدار تــتــوالــى تــقــاريــر الــجــهــاز  ــول هـ وحــ

المركزى للمحاسبات، التى 
ترصد التجاوزات وتتكرر 
بـــشـــأنـــهـــا الـــمـــاحـــظـــات 
ــصــادرة عــن الــجــهــاز فى  ال
تقاريره السابقة والحديثة.

ومــؤخــًرا صــدر التقرير 
األحــــــــــــدث لـــلـــمـــركـــزى 
للمحاسبات، حول الشركة 
ــة لـــاتـــصـــاالت،  ــمــصــري ال
ــر  ــقــري ــت حـــيـــث اســـتـــهـــل ال
ــيــق  ــعــل ــت ــال ــه ب ــاتـ ــظـ ــاحـ مـ
عــلــى تــعــامــات المصرية 
لــاتــصــاالت مــع الشركات 
ــرى الــشــقــيــقــة ومــن  ــ ــ األخ
ــة فـــودافـــون  ــركـ بــيــنــهــا شـ
وشــركــة خــدمــات التوقيع 
ــى، وأوضـــــح  ــ ــرون ــ ــت ــ ــك ــ اإلل

ــه لــم تــتــم مـــوافـــاة الــجــهــاز الــمــركــزى  الــتــقــريــر أنـ
للمحاسبات بــالــقــوائــم الــمــالــيــة لتلك الــشــركــات 
الشقيقة، وكــذا القوائم المالية لبعض الشركات 
التابعة، مثل الشركة المصرية بفرنسا وشركة 
»مــيــرك« والعالمية للكوابل البحرية، علماً بأنه 
تم إعــداد القوائم المالية للشركة األم »المصرية 
لــاتــصــاالت«، بــاســتــخــدام الــقــوائــم المالية لتلك 
الشركات، وبالتالى لم يتمكن الجهاز الرقابى من 
التحقق من صحة تلك القوائم المالية، ومــن ثم 
أوصــى بــضــرورة مــوافــاتــه بكافة الــقــوائــم المالية 
المعتمدة للشركات الشقيقة والتابعة، المستخدمة 
فى التجميع، وكذلك تقرير الفحص المحدود عنها.

وفــى السياق ذاتــه أشــارت اإليضاحات المتممة 
للقوائم المالية المجمعة والخاصة باالستحواذ على 

إحدى الشركات التابعة وهى شركة الشرق األوسط 
وشمال إفريقيا للكوابل البحرية »مينا«، أشارت إلى 
أنه تم تحديد المحاسبة األولية لتجميع األعمال 
المرتبطة باالستحواذ بصفة مؤقتة لحين استكمال 
الدراسة الازمة لتحديد القيمة العادلة لألصول 
وااللتزامات المستحوذ عليها، والتى أظهرت صافى 
أصــول شركة مينا بنحو 723.9 مليون جنيه، فى 
حين ظهرت قيمتها فى القوائم المالية للشركة 

المذكورة فى ذات التاريخ بنحو 180 مليون جنيه 
فقط، بفارق يتجاوز 534 مليون جنيه، األمر الذى 

يلزم تصويبه.
وربط مراقب الحسابات الذى أعد التقرير بين 
تلك الصفقة وبين اتفاقية أخرى تتعلق باالستحواذ 
على حصة شــركــة »نــيــو كيميت مــيــديــا« للدعاية 
ــان مــن إجــمــالــى أســهــم الــشــركــة المصرية  واإلعــ
العالمية للكوابل البحرية »إيــســك«، مشدداً على 

ضـــرورة مــوافــاة الجهة الرقابية بما تــم فــى هذا 
الشأن.

وينتقل الــتــقــريــر إلـــى عـــدم التحقق مــن صحة 
إيرادات الكوابل والتراسل البالغة نحو 786 مليون 
جنيه، وذلك لعدم موافاة الجهاز المركزى بالبيانات 
التفصيلية التى تــم بناء عليها إعـــداد مطالبات 
الــتــراســل الخاصة بشركات المحمول وشــركــات 
اإلنترنت، وتشمل الدوائر والكابات والهوائيات 

والكهرباء وغيرها، من خال نظام »كام« لشركات 
المحمول الثاثة ومنها ما يتعلق بوجود اختافات 
وتناقضات بين الساعات التراسلية المفعلة فنياً 
بقطاعات التشغيل وصيانة الــتــراســل والجهات 
المحاسبة بقيمة نحو 16 مليون جنيه لشركات 
المحمول الثاثة، كما خا تقرير اللجنة من تحديد 
الفترة محل الفحص وكــذا اآلثـــار المترتبة على 
تلك االختافات، فضاً عن عــدم التزام شركات 
المحمول بالسعة التراسلية المطلوبة من طرفهم، 

وهو ما يؤثر على دقة »الفوركاست«.
وبما أننا نعيش فى عصر مشاكل الفواتير فى 
ظل أخطاء السيستم، رصد التقرير مخالفة أخرى 
تتمثل فى وجــود اختافات فى تاريخ المحاسبة 
بين تقارير إدارة التنسيق الهندسى ونظام الكام، 
نتيجة وجود مشاكل فنية أو لعدم استام العميل 
الدائرة ورفضه الفواتير الخاصة ببعض الدوائر، 
ويتصل بذلك طول الفترة 
الزمنية ما بين إصدار رقم 
الدائرة للطلب وبين طلب 
العميل إصدار أمر الشغل، 
ــود  ــة إلـــــى وجــ ــ ــاف ــاإلضــ ــ ب
ــر مـــازالـــت  ــ ــدوائ ــ ــعــض ال ب
تحت التشغيل، بعضها تم 
إلغاؤها والبعض اآلخر لم 
يتم إرسالها إلى الحسابات 
ــدد من  وكـــذلـــك وجــــود عــ
الدوائر مسجلة بأكثر من 

رقم فى أكثر من جهة.
وأشــــــــــــار الــــمــــركــــزى 
للمحاسبات فــى تقريره 
إلــــى أنــــه يــتــعــيــن ســرعــة 
مــوافــاتــه بكافة البيانات 
ــة إلمــكــان التحقق  ــازم ال
من سرعة إيــرادات التراسل، مع استمرار اللجنة 
فى فحص تلك اإليــرادات للتحقق من تافى أوجه 

القصور.
وتطرق التقرير إلى ملف القضايا التى مازالت 
مــتــداولــة أمـــام الــمــحــاكــم، مــوضــحــاً عــدم التحقق 
مــن مــدى كفاية مخصص القضايا البالغ نحو 5 
مايين جنيه فقط، وهل يكفى لمقابلة االلتزامات 
القضائية للشركة، علماً بــأن عــدد هــذه القضايا 
يبلغ 31 ألــف قضية، منها مــا يــزيــد على 5100 
قضية عمالية، كما لم تقدم إدارة الشركة تقارير 
عن احتماالت المكسب والخسارة ومبالغ التعويض 
المفترضة لهذه الدعاوى القضائية، ومن ثم يتعين 
إعــادة النظر فى مــدى كفاية المخصص المكون 

لمواجهة االلتزامات المحتملة.

بالمستندات:

خفايا عدم الكشف 
عن إيرادات الكوابل 
البالغة 786 مليون 

جنيه فى شركات 
المحمول واإلنترنت

قائمة االستثمارات الضائعة تشمل 60 مليون جنيه داخل شركة »تنمية التكنولوجيا«

خسائر قيمتها 5.444 مليون جنيه 
فى سنغافورة خالل 4 سنوات

بلغت استثمارات الشركة المصرية لاتصاالت بسنغافورة 
نحو 23 مليون جنيه بنسبة مساهمة 100 بالمائة، ومنذ 
بــدأ نشاط الشركة فى أبريل 2016 وحتى تاريخ صدور 
التقرير مؤخراً لم تحقق هذه الشركة أى إيرادات، بل ومنيت 
بخسائر متنوعة بلغ إجمالى خسائرها نحو 5.444 مليون 
جنيه، خــال أقــل مــن 4 ســنــوات، فيما أشـــارت المصرية 
ــواردة بتقارير  لاتصاالت فى ردهــا على تلك الماحظة ال
سابقة إلى أنه جار تشغيل االنتهاء من اإلجــراءات الازمة 
لبدأ تشغيل السعة »إى« بين مصر وسنغافورة، ولــم يجد 
كاتب التقرير إال أن يشدد على أنه يستوجب سرعة التشغيل 

الفعلى لما لذلك. أثر على نتائج أعمال الشركة األم.

مخالفات واختالفات فى التقارير الهندسية بسبب رفض العمالء استالم الفواتير

9 مليارات جنيه قيمة استثمارات فى فوادفون 
مقابل 13 مليارًا فى العام الماضى

حول تعامات المصرية لاتصاالت مع شركة فودافون، 
أفــاد التقرير أن قيمة االستثمارات فــى شــركــات شقيقة 
بلغت نحو 9 مليارات جنيه، مقابل 13 مليار جنيه فى العام 
الماضى، وأرجــع التقرير ذلــك االنخفاض البالغ قــدره 4 
مليارات جنيه إلى حصول المصرية لاتصاالت على نحو 
4.8 مليار جنيه من شركة فــودافــون، بناء على االتفاقية 
الموقعة معها فى فبراير 2019، فيما يبلغ نصيب المصرية 
لاتصاالت من األربــاح المحتجزة لدى فودافون نحو 3.9 

مليار جنيه.
ــى التقرير بالعمل على مــوافــاة الجهة الرقابية  وأوصـ
بموقف الــشــركــة المصرية لــاتــصــاالت مــن نصيبها من 

األرباح المحتجزة لدى شركة فودافون.

نصيبها من األرباح المحتجزة لدى 
فوادفون 3.8 مليار جنيه

خسائر مشروع الجزائر 454 مليون جنيه

مخالفة قواعد ومعايير الحوكمة رغم قرار 
النيابة العامة بحفظ التحقيق

أوضــح التقرير أنــه تم تشكيل لجنة 
للوقوف على أســبــاب خسائر مشروع 
الجزائر والتى بلغت 454 مليون جنيه، 
وبــالــرغــم مــن تشكيل تلك اللجنة فى 
أكتوبر 2012 وتكرار مطالبات الجهاز 
بالكشف عن نتائج عملها، لكن لم تتم 
موافاته بمستجدات ما تم من أعمالها، 
ولم ترد الشركة رغم تكرار هذا الطلب 

فى تقارير سابقة، واألدهــى أنــه صدر 
ــرار بتصفية هــذا المشروع ولــم تتم  ق
مــوافــاة الجهاز بكل مــا يتعلق بعملية 
حصر وموقف أصول تلك الشركة، وكذا 
حساب تصفيتها وكيفية التصرف فيها، 
كما لم تتم تحديد مــدة إلنهاء أعمال 
اللجنة، بالمخالفة لقوانين ومعايير 
حوكمة الشركات، وشدد الجهاز على أن 

قرار النيابة العامة بحفظ التحقيق فى 
هذا الشأن الستبعاد شبهة االستياء 
ــمــال الــعــام، ال يعفى الشركة  عــلــى ال
الــمــصــريــة مــن مسئولياتها المتمثلة 
ــى الــســعــى لــلــحــصــول عــلــى حقوقها  ف
بالتفاوض مع الحكومة الجزائرية عن 
طــريــق السلطات المختصة بالدولة 

المصرية.

56 مليون جنيه إجمالى خسائرها فى »العربية 
لتصنيع الحاسبات«

 بعض 
الدوائر 
 مسجلة

بأكثر من رقم 
فى أكثر من 

جهة 

31 ألف 
قضية 

مرفوعة ضد 
الشركة منها 

5100 قضية 
عمالية 

ــحــســاب االســـتـــثـــمـــارات  فــيــمــا يــتــعــلــق ب
المالية المتاحة للبيع، تضمن تقرير جهاز 
المحاسبات مبلغ 60 مليون جنيه، قيمة 
اســتــثــمــارات الشركة المصرية فــى شركة 
صندوق تنمية التكنولوجيا منذ عام 2003، 
بنسبة مساهمة بلغت حوالى 46 بالمائة، 
من رأس مال تلك الشركة بصندوقها األول 
ــانــى، ولـــم تحصل الــشــركــة المصرية  ــث وال
ــرادات تتناسب مــع هــذا االستثمار  على إيـ
ــرادات التى  الضخم، حيث بلغت قيمة اإليـ
حصلت عليها فقط 19 مليون جنيه، منذ 
بداية االستثمار وحتى مطلع العام الجارى، 
ــرادات صــدرت قــرارات  ونظراً لتراجع اإليـ
الجمعية العمومية غير الــعــاديــة بتصفية 
الــصــنــدوق األول للشركة، وتــمــت موافقة 
لجنة االستثمار على هذا القرار الذى تبعه 
قــرار آخــر بتصفية الصندوق الثانى، ومن 
ثم أوصــى التقرير بضرورة موافاة الجهاز 
بموقف التصفية وبكيفية وتوقيت الحصول 
على المبالغ الناتجة من بيع باقى الشركات 
المكونة للصندوقين، وموافاته بما انتهت 
إليه أعمال اللجنة المشكلة لمتابعة موقف 

التصفيات.
وعلى جانب آخر تضمن حساب االستثمار 
فى شركات متاحة للبيع نحو 11.5 مليون 
جنيه، قيمة استثمارات فى شركة »كويك 
تــل«، المستثمر فيها منذ عــام 2002، وتم 
عمل اضمحال لتلك القيمة فى السنوات 

السابقة نظراً لتدهور نتائج أعمالها واتخاذ 
الــقــرار بتصفيتها منذ عــام 2010، وانتقد 
التقرير عدم موافاة الجهة الرقابية أيضاً 
بحساب التصفية حتى صدور حكم محكمة 
ــقــاهــرة االقــتــصــاديــة  االســتــئــنــاف عــالــى ال

بإشهار إفـــاس تلك الــشــركــة، وحــتــى بعد 
صــدور الحكم لم تتم مــوافــاة الجهاز بأثر 
ذلك على القضايا المتداولة بين المصرية 
لاتصاالت وبين الشركة المشهر إفاسها، 

وعما إذا تم مد أجل التصفية من عدمه.

وتواصل المصرية لاتصاالت استثماراتها 
فى شركات لم تجنى منها أى عوائد نقدية 
ــة االســتــثــمــار فــيــهــا، فــضــاً عن  ــداي مــنــذ ب
تحميلها أعــبــاء على قــوائــم الــدخــل بسبب 
الخسائر وقيمة اضمحال لبعض قيم هذه 
االستثمارات، ومن أمثلة ذلك التى أوردها 
التقرير الشركة المصرية لخدمات التوقيع 
اإللــيــكــتــرونــى والمستثمر فيها مــنــذ عــام 
2006 بنحو 10 مايين جنيه، وقــد سبق 
اضمحال هــذه القيمة فى سنوات سابقة 
بنحو 7.5 مليون جنيه، فيما بلغت إجمالى 
خسائر الشركة الشقيقة نحو 27.5 مليون 
جنيه، بنسبة 98. 5 بالمائة من رأس المال 

المصدر.
أمــــا عـــن الـــشـــركـــة الــعــربــيــة لتصنيع 
الحاسبات وهــى إحــدى الشركات المتاحة 
للبيع، فقد استثمرت المصرية لاتصاالت 
فيها بما قيمته 7 مايين جنيه منذ عام 
2010، وقد تم حساب االضمحال بكامل 
قيمة االستثمار خــال السنوات السابقة، 
فيما بلغت إجمالى قيمة خسائرها المرحلة 
نحو 56 مليون جنيه، بنسبة تتجاوز 80 
بالمائة مــن رأس مالها المصدر، وطالب 
الجهاز المركزى للمحاسبات فى تقريره 
ــف الــمــصــريــة  ــوقـ بــــضــــرورة مـــوافـــاتـــه مـ
لاتصاالت من التخارج من »العربية لتصنيع 
الحاسبات«، وفقاً لقرار لجنة االستثمار 

الصادر فى يوليو 2017.



12أخبار وأسرار األربعاء  2019/12/18

العـدد 266

حديد عز تخسر 255 مليون جنيه

تراجع أرباح شركة أوراسكوم لالستثمار 

هيئة التعمير تواصل فتح باب سداد رسوم معاينة 
تقنين األراضى حتى نهاية ديسمبر الجارى

بمشاركة 500 عارض
افتتاح معرض ديارنا لألسر المنتجة 25 ديسمبر 

األزهر الشريف يواصل فتح باب قبول طلبات 
الراغبين فى التقدم لبعثات شهر رمضان القادم

جهاز المحاسبات شكك فى قدرتها على االستمرار

»الحديد والصلب« تحقق 2.4 مليار 
جنيه خسائر خالل عامين

بدء السدة الشتوية 24 ديسمبر المقبل وتنتهى 3 فبراير
تستعد وزارة الـــمـــوارد الــمــائــيــة الـــرى للسدة 
ــة الــتــى مـــن الــمــقــرر أن تــبــدأ فـــى 24  ــوي الــشــت
ديسمبر الحالى وتنتهى 3 فبراير، على أن تقسم 
المحافظات خــال هــذه الفترة إلــى 5 قطاعات، 
ويجرى ضح مياه الشرب فقط فى هذه الفترة دون 
مياه الزراعة التى تكون خالها الزراعات ليست 

فى حاجة إلى مياه.
وتقسم القطاعات خــال الــســدة الشتوية إلى 
غرب الدلتا ومصر الوسطى وشرق ووسط الدلتا 
ومصر العليا، حيث تبلغ مدة السدة الشتوية لكل 
إقليم 15 يوماً، والتعاون بين كل من وزارات الرى 
والداخلية والنقل والسياحة ومحافظتى أســوان 
واألقصر، لذلك يتم إعان حالة الطوارئ وتشكيل 

مجموعات عمل على مدار 24 ساعة، لاطمئنان 
على الماحة النيلية وعــدم حــدوث معوقات فى 

مجرى نهر النيل من أسوان وحتى األقصر.
وأوضــحــت وزارة الـــرى، أن الــهــدف الرئيسى 
من السدة الشتوية ليس ترشيد المياه فى هذه 
الفترات التى تمثل موسم أقل االحتياجات والتى ال 
تحتاج الزراعات فيها إلى مياه رى كبيرة فحسب، 
ولكن أيــضــاً لتنفيذ العديد مــن أعــمــال الصيانة 
والتطهيرات واألعــمــال الصناعية الــتــى يتطلب 
تنفيذها عدم وجود مياه بالمجارى المائية، حيث 
تمثل هذه األعمال ضرورة ملحة لشبكات ومرافق 
الـــرى لــارتــقــاء بمنظومة الـــرى وتحسين إدارة 

وخدمات توصيل المياه على مدار العام.

حققت شركة الحديد والصلب المصرية 
خسائر بنحو 1.5 مليار جنيه )90.3 
مليون دوالر( خال العام المالى 2018-
2019، مقابل خسائر ب899.6 مليون 
جنيه )55.4 مــلــيــون دوالر( عــن الــعــام 

المالى السابق.
ــة الــحــديــد  ــر أن شــرك ــذك ــال ــر ب ــجــدي ال
والصلب هــى شــركــة تابعة لـــوزارة قطاع 

األعمال العام.
فى هذا السياق شكك الجهاز المركزى 
فــى قــدرة الشركة على االســتــمــرار لعدة 

أسباب منها:

ــداد  ــلـــى ســ عـــــدم قــــــدرة الـــشـــركـــة عـ
التزاماتها، بسبب تراكم الديون للموردين 
الرئيسيين بقيمة تصل إلــى 5.4 مليار 
جنيه )331.3 مليون دوالر( فــى نهاية 
يونيو الــمــاضــى، وبــزيــادة 20% عــن العام 

الماضى.
توقف العديد من خطوط اإلنتاج بشكل 
متكرر بسبب تقادم اآلالت، وارتفعت نسبة 

األعطال إلى %92.
ــاج  ــ ــت ــ عـــــدم مـــطـــابـــقـــة 79% مــــن اإلن

للمواصفات.
ــة الــحــديــد  ــخــفــاض تـــوريـــدات شــرك ان
والصلب من الفحم إلى حوالى 306 أطنان 
يوميا، بينما تحتاج الشركة إلــى حوالى 
ألف طن يوميا، وتبلغ ديون شركة الحديد 

والصلب للشركة التى تشترى منها الفحم 
462 مليون جنيه )28.5 مليون دوالر(.

اقترضت الشركة نحو 106 مايين جنيه 
)6.5 مليون دوالر( من الشركة القابضة 
للصناعات المعدنية المالكة لها، لسداد 
أجــور ومنح العاملين عن شهر أغسطس 
2018، باإلضافة لـ30 مليون جنيه )1.9 

مليون دوالر( لسداد رسوم قضائية.
عدم إفصاح الشركة عن اتفاقية مبدئية 
مــع بنك مصر يلزمها بدفع 750 مليون 

جنيه )46.3 مليون دوالر(.
وطــالــب الجهاز المركزى للمحاسبات 
الــشــركــة بـــإجـــراء مــســح لـــأراضـــى التى 
بحوزتها من جهة موثوقة وإرسال تقرير له 

بهذا الشأن.

سجلت شركة »عــز الدخيلة للصلب« خسائر فى الربع الثانى 
المنتهى فى يونيو الماضى، بـــ249.7 مليون جنيه )15.3 مليون 
دوالر(، مقارنة بأرباح 703 مايين جنيه )43.1 مليون دوالر(، عن 

نفس الفترة من العام الماضى.
وكشفت تقرير خاص عن تحسن مبيعات الشركة بنسبة %2.8، 
خــال الربع الثانى 2019، مقارنة بنفس الفترة العام الماضى، 

لتصبح 11.1 مليار جنيه )680.1 مليون دوالر(.
لكن ارتفعت تكلفة المبيعات 17.4% لتصل إلى 10.8 مليار جنيه 
)662 مليون دوالر(، مقارنة بـ9.2 مليار جنيه )563.9 مليون دوالر( 

قبل عام. وهى التكلفة التى تتحملها الشركة خال عملية التصنيع.
كما ارتفعت أيضا مصروفات البيع والتوزيع 92.5% إلى 109.7 
مليون جنيه )6.7 مليون دوالر(، وهــى المصروفات التى تنفقها 

الشركات فى تسويق وبيع منتجاتها بعد إنتهاء عملية التصنيع.
وقفزت المصروفات األخـــرى، والتى تتضمن تبرعات الشركة 
وبدالت أعضاء مجلس اإلدارة، إلى 106.5 مليون جنيه )6.5 مليون 
دوالر(، مقابل 12.4 مليون جنيه )759.9 ألف دوالر( فقط قبل 
عــام، وتضمنت 28 مليون جنيه )1.7 مليون دوالر( عن مساهمة 

الشركة فى نظام التأمين الصحى الشامل.

تراجعت أرباح شركة أوراسكوم لاستثمار القابضة المملوكة 
لرجل األعمال نجيب ساويرس، خال الربع الثالث من العام 
الجارى إلى 62.6 مليون جنيه )3.9 مليون دوالر(، مقارنة بـ1.2 
مليار جنيه )75.4 مليون دوالر(، خال نفس الفترة من العام 

الماضى.
وكشفت الشركة أن إيرادات التشغيل تراجعت فى الربع الثالث 
من العام الجارى بنسبة 10.5% مقارنة بنفس الفترة من العام 

الماضى، إلى 344.3 مليون جنيه )21.3 مليون دوالر(.

أعــلــن الــدكــتــور محمد الــشــحــات المدير 
التنفيذى لمشروعات هيئة التعمير والتنمية 
الــزراعــيــة، أن الهيئة تــواصــل فتح بــاب تلقى 
رسوم المعاينة لأراضى التى تم تقنينها حتى 

نهاية ديسمبر الجارى.
وأوضح المدير التنفيذى، أنه قد تقرر فتح 
باب تلقى الرسوم حتى31 ديسمبر الجارى، 
ــن تقدموا  ــذي ــات ال ــشــرك وذلـــك لـــأفـــراد وال
بطلبات تقنين وضع اليد طبقا للقانون 144 
لسنة 2017، ولــم يــســددوا رســوم المعاينة، 
منوها إلى أن الهيئة تناشد المواطنين سرعة 
سداد الرسوم خال المدة المحددة حتى يتم 

استكمال إجراءات التقنين.

ــا 2019، اعــتــبــارا  ــارن ينطلق مــعــرض دي
من يوم 25 ديسمبر وحتى 16 يناير بقاعة 
جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة 
بمدينة نصرعلى مساحة 3 آالف متر ويضم 

المعرض هذا العام أكثر من 500 عارض.
وقــد تــم االتــفــاق على أن تكون محافظة 
الفيوم هى ضيف شــرف المعرض وسيتم 
عــمــل جــنــاح خـــاص لمنتجات الــفــيــوم من 
الحرف اليدوية وجمعيات األسر المنتجة، 
كما تقرر تخصيص جناح داخــل المعرض 
ــاص ذوى اإلعـــاقـــة من  ــخـ لمنتجات اأِلشـ
أصــحــاب الــحــرف الــيــدويــة أو الفنانين أو 

أعضاء جمعيات األسر المنتجة.

تواصل األمانة العامة لمجمع البحوث اإلسامية باألزهر الشريف 
فتح باب قبول طلبات الراغبين فى التقدم لبعثات شهر رمضان للعام 
1441هــــ/2020م، على البوابة اإللكترونية لأزهر الشريف، حتى يوم 

السبت 2019/12/21م.
ـــ/2020م لوعاظ األزهر  ويتاح التقدم لبعثات شهر رمضان 1441هــ
فقط - ذكــور - من حملة المؤهات العليا المقيدون على درجــة مالية 
بموازنة األزهــر الشريف والمستوفين لشروط التقدم، على أن يرفق 

المتقدمون بطلب التقدم اإللكترونى للمسابقة المستندات اآلتية:
ـ صورة طبق األصل من المؤهل الدراسى.

ـ صورة طبق األصل من الموقف من التجنيد.

ـ صورة طبق األصل من بطاقة الرقم القومى.
ـ صورة طبق األصل من آخر تقريرين فنيين.

ـ عدد )3( صور ألوان من جواز السفر صالح لمدة عام على األقل.
ـ عدد )2( صورة شخصية )4 × 6( + عدد )2( صورة شخصية )5 × 

.)8
 شروط التقدم للمسابقة:

أن يكون المتقدم من وعاظ األزهر )ذكور فقط( من حملة المؤهات 
العالية المقيدين على درجة مالية بموازنة األزهر.

أن يكون قد أمضى ثاث سنوات- على األقل- من تاريخ مباشرة العمل 
فى مجال الدعوة والوعظ واإلرشاد الدينى.

أال تقل تقاريره الفنية فى العامين السابقين مباشرة على عام التقدم 
عن 85 درجــة، وفى حالة عدم وجود التقريرين المطلوبين يؤخذ بآخر 

تقريرين فنيين بذات الدرجة.
4. أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها نهائًيا.

5. أن يكون صالًحا لابتعاث من الناحية الصحية، وخالًيا من العيوب 
والعاهات الجسمية الواضحة.

6. أال يكون قد سبق وأن وقعت عليه عقوبة جنائية أو تأديبية أو إدارية 
أكثر من عشرة أيام، ما لم يكن قد رُدَّ إليه اعتباره، أو تم محو الجزاء، 

وأال يكون من المحالين للمحاكمة أو إحدى جهات التحقيق.
ــر رمــضــان  ــة شــه ــاي ــه ــل ن ــب ــى الـــمـــعـــاش ق ــ ــاالً إل ــحـ 7. أال يـــكـــون مـ

1441هـ/2020م.
8. أال يكون قد سبق له االبتعاث للخارج من قبل سواء كان إيفاد عام أو 

لشهر رمضان.
9. أال يكون قد أمضى بالخارج عشر سنوات فى تعاقد على نفقة 

الجهة المتعاقد معها أو إجازة بدون مرتب.
10. أن يجتاز بنجاح االختبارات المقررة وفًقا للوائح المنظمة لذلك.

http://www.azhar.eg/ForeignMissions :رابط التقديم
2LwJO82/http://bit.ly :رابط اإلعان على بوابة األزهر

26 ديسمبر.. انتهاء فترة سحب كراسات الشروط 
ودفع المقدمات لحجز وحدات اإلسكان االجتماعى

صـــرح الــدكــتــور عــاصــم الـــجـــزار، وزيـــر اإلســكــان 
والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن فترة سحب 
كراسات الشروط، ودفع المقدمات، لحجز الوحدات 
ـــ12 بــمــشــروع  ــ ــاإلعـــان الـ ــمــطــروحــة بـ الــســكــنــيــة ال
»اإلســكــان االجــتــمــاعــى«، تنتهى يــوم الخميس 26 

ديسمبر 2019.
ــاف الـــوزيـــر، أن وزارة اإلســكــان ممثلة فى  وأضــ
صندوق اإلسكان االجتماعى ودعم التمويل العقارى، 
ــوحــدات السكنية الجاهزة  فتحت الــبــاب لحجز ال
للتسليم )3 غـــرف وصــالــة - بمساحة تــصــل إلــى 
90 م2(، بــاإلعــان الثانى عشر بمشروع اإلسكان 
االجتماعى، تحت عنوان »مبادرة تنمية وجه بحرى 
ومدن القناة«، بمحافظات )الشرقية - اإلسكندرية 
- الدقهلية - اإلسماعيلية - كفر الشيخ - المنوفية - 

البحيرة - الغربية(.
وأكدت مى عبدالحميد، الرئيس التنفيذى لصندوق 
اإلسكان االجتماعى ودعم التمويل العقارى، ضرورة 
رفع االستمارة الواردة بكراسة الشروط، والمستندات 
المطلوبة، على الموقع اإلليكترونى للصندوق، وذلك 

الستكمال التقديم.
وأضــافــت: يبلغ سعر الــوحــدة )3 غــرف وصــالــة( 
كاملة التشطيب 197 ألف جنيه، ويتم ســداد مقدم 
جدية الحجز ويبلغ 14 ألف جنيه )وهو مبلغ ُيرد فى 
حالة عدم التخصيص(، مع ســداد مبلغ 150 جنيها 
مصاريف إدارية )ال ُترد(، وذلك من خال أى مكتب 
بريد مميكن على مستوى جميع المدن والمحافظات 
ــوحــدات السكنية، ويــتــم استكمال  الــمــطــروح بها ال

باقى مقدم الحجز ليبدأ من 15% من إجمالى ثمن 
الوحدة )تحدد طبقاً للدخل والسن( بعد االستعام 
وانطباق الشروط على المتقدم وقبل التعاقد على 
الوحدة بنظام التمويل العقارى، ويتم ســداد 5% من 
قيمة الوحدة كوديعة صيانة للمشروع )ال ُترد نهائياً(، 
حيث سيقوم الصندوق باستخدام عائدها مستقباً 
بصفة دائمة للحفاظ على الطابع المعمارى للمشروع 
والثروة العقارية، وهذا وفقاً لقرار مجلس اإلدارة فى 
هذا الشأن بحيث يتم سدادها نقداً عند التعاقد أو 

تقسيطها ضمن التمويل الممنوح للعميل، وال يتجاوز 
ــة الصيانة  ــع الــحــد األقــصــى لقسط الــتــمــويــل وودي
للوحدة السكنية 40% مــن صافى الــدخــل الشهرى 
للمواطن )بزيادة سنوية تصل إلى 7% لمدة تصل إلى 
20 عاماً كحد أقصى(، بحيث يتم حسابه طبقاً لتكلفة 
الوحدة ودخل المواطن، ويتم سداد التمويل للوحدة 
على أقــســاط شهرية بحد أقصى 20 عــامــاً بنظام 
التمويل العقارى المدعوم بفائدة 7% سنوياً وال يتم 
تغييرها طوال فترة التمويل، ويقدم الصندوق دعماً 

نقدياً يصل إلــى 40 ألــف جنيه مصرى وفقاً لدخل 
مقدم الطلب.

ــى أن الــوحــدات  وأشـــــارت مــى عــبــدالــحــمــيــد، إلـ
ــرج العرب  الــمــطــروحــة، مــوزعــة كالتالى، بمدينة ب
الجديدة بمحافظة اإلسكندرية، ومناطق )القنطرة 
شــرق - فايد - القصاصين أم عــزام - التل الكبير 
الــعــهــدة - الـــريـــاح »الــقــنــطــرة غـــرب« - أبوخليفة 
»القنطرة غرب« - البياضة(، بمحافظة اإلسماعيلية، 
ومناطق )القرين - أبوكبير - أوالد صقر(، بمحافظة 

الشرقية، ومناطق )بنى عبيد - المنزلة - بلقاس - 
نبروه(، بمحافظة الدقهلية، ومناطق )مركز السادات 
- قويسنا - أشــمــون - مــنــوف - تـــا(، بمحافظة 
المنوفية، ومناطق )مطوبس - فوة - قلين - الحامول 
- الرياض(، بمحافظة كفر الشيخ، ومناطق )بسيون 
- سمنود - زفتى - كفر الزيات - المحلة(، بمحافظة 
الغربية، ومناطق )الرحمانية - مركز بــدر - وادى 

النطرون(، بمحافظة البحيرة.
وبشأن أسلوب الحجز، أوضحت الرئيس التنفيذى 
لصندوق اإلسكان االجتماعى ودعم التمويل العقارى، 
أنـــه يــتــم الــتــقــديــم عــن طــريــق الــبــوابــة اإللكترونية 
للصندوق »www.shmff.gov.eg«، حيث يقوم 
العميل باتباع الخطوات التالية: ملء وتوقيع استمارة 
حجز الوحدة السكنية واإلقــرار )المرفقين بكراسة 
الشروط( بخط واضح، وإرفاقهما ضمن المستندات، 
وإرفاق إيصال شراء كراسة الشروط وإيصال سداد 
 ،)PDF( مقدم الحجز والمصاريف اإلداريــة بصيغة
لتحميلها على الموقع، بجانب المستندات التالية، 
صـــورة مــن بطاقة الــرقــم الــقــومــى للمتقدم وزوجــه 
)سارية(، وشهادة بإثبات صافى الدخل السنوى أو 
الشهرى لأعزب أو الزوج والزوجة )إذا كانت تعمل( 
على أن تكون مختومة وموقعة ومؤرخة من جهة العمل 
فى تاريخ اإلعــان، وأى مستندات خاصة بمصادر 
الدخل اإلضافية )عمل إضافى - األماك الزراعية 
ـــى - مــعــاش استثنائى أو  أو الــعــقــارات أو األراضـ
خافه - امتاك أى سندات أو أسهم أو ودائع أو أى 
أوعية إدخارية أو حسابات التوفير أو أى أوراق مالية 
تدر دخــاً إضافياً( تفيد صافى الدخل السنوى أو 
الشهرى لأعزب أو الزوج والزوجة )إذا كانت تعمل( 

على أن تكون مختومة ومؤرخة ومعتمدة.

 إسالم خالد 

 كريم سعيد 

الجزار

غادة

عبدالعاطى
الشحات
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ننشر باألسماء واألماكن وقائمة األسعار

 خريطة حفالت النجوم
فى احتفاالت رأس السنة

ما هى خريطة حفالت النجوم فى احتفاالت 
رأس السنة؟ وما أهم األماكن التى سوف 
تستضيف كبار ومشاهير نجوم ونجمات 

الطرب المصريون والعرب فى حفالت 
الكريسماس؟ وكيف ستكون الحفالت التى 

ستقام فى مصر واإلمارات والسعودية 

واألردن والواليات المتحدة؟ وما أسعار 
حضور هذه الحفالت لألفراد والعائالت؟

اإلجابة عن كل هذه التساؤالت تجدونها فى 
هذا الملف. 

حفل عمرو دياب 
فى أبو ظبى

تامر ونانسى فى جزيرة المارية بأبوظبى»الكنج« فى التجمع الخامس

المطربة األمريكية كيتى 
برى فى منطقة األهرامات

ــان عــمــرو ديــــاب فى  ــن ــف يــعــود ال
حفلة ليلة رأس السنة 2020 فى 
ــارات  ــ ــة اإلم أبـــو ظــبــى عــاصــمــة دولـ
الــعــربــيــة الــمــتــحــدة، فــى احتفالية 
ضخمة تشمل مشاركة عــدداً كبيراً 
مــن الفنانين المصريين والــعــرب 
مــن بينهم المطربة نانسى عجرم 
وشيرين والمطرب ماجد المهندس 

وغيرهم.

تــقــوم النجمة العالمية كيتى 
بــيــرى »Katy Perry« بإحياء 
حفل غنائي بالقاهرة بمنطقة 
ــك  ــ ــزة وذلـ ــ ــي ــجــ ــ أهــــــرامــــــات ال
ــاالت رأس  ــ ــف ــ ــت بـــمـــنـــاســـبـــة احــ
السنة يــوم 31 ديسمبر بمنطقة 
أهــرامــات الــجــيــزة، ذلــك بعد أن 
احتفلت بعيد مــيــادهــا األخير 

باألهرامات.

ــه  ــاب ــي بـــعـــد غ
ــوات، عن  ــنـ ــسـ لـ
إحــيــاء حفات 
غـــنـــائـــيـــة لــيــلــة 
ــة،  ــســن رأس ال
ــج  ــن ــي ــك قــــــرر ال
مــحــمــد مــنــيــر، 
ــاً  إحــــيــــاء حــف
غـــنـــائـــيـــاً يـــوم 
ــر  31 ديــســمــب
بــأحــد الــفــنــادق 
الكبرى بالتجمع 

الخامس.

ــى الـــنـــجـــمـــان  ــيـ ــحـ يـ
تــامــر حسنى ونانسى 
عجرم حفا يــوم رأس 
السنة بجزيرة المارية 
فــى أبــوظــبــى، وسيبدأ 
الــحــفــل فـــى الــســابــعــة 
مــســاءاً ويستمر حتى 
ــى من  ــ الــســاعــات األول
صــبــاح أول أيـــام العام 
ــد، وضـــمـــن  ــ ــديـ ــ ــجـ ــ الـ
االحــتــفــاالت، سيشهد 
ــة  ــ ــه ــواجــ ــ مـــمـــشـــى ال
ــة بـــجـــزيـــرة  ــريـ ــحـ ــبـ الـ
المارية عروضاً مبهرة 
لأللعاب النارية يليها 
الحفل الغنائى المنتظر 

للنجمين الكبيرين.

أحمد شيبة فى 
مصر الجديدة

يحيى المطرب الشعبى 
أحمد شيبة حفالً غنائًيا 
ليلة رأس السنة فــى أحد 
الفنادق الكبرى بمنطقة 
شــيــرتــوان الــمــطــار بمصر 
الجديدة يوم 31 ديسمبر 
الـــجـــارى، ومـــن الــمــقــرر أن 
يقدم شيبة خــالل الحفل 
ــدًدا كــبــيــًرا مــن اآلغــانــى  عـ
منها أغنيته الشهيرة »آه لو 

لعبت يا زهر«.
طرح شيبة مؤخًرا دويتو 
جديد مع المطرب الشعبى 
حمادة مجدى بعنوان »الله 
المستعان« على طريقة 
الفيديو الكليب، هــو من 
كلمات صالح مندى، ووليد 
ــاض ومــحــمــد الــنــجــار،  ــ ري
وألــحــان منعم، ومــن توزيع 

أشرف البرنس.

وائل كافورى بالواليات المتحدة

 محمد عبده يحيى »ليلة عراب الطرب«
يحيى المطرب السعودى محمد 
ــمــوافــق 31  ــاء ال ــاث ــث ــوم ال ــده يـ عــب
ديسمبر، حفا غنائيا، تحت عنوان 
»ليلة عراب الطرب«، ضمن فعاليات 
مــوســم الــريــاض بالمملكة العربية 

السعودية، والتى ترعاه الهيئة العامة 
للترفيه.

ومن المقرر أن يقدم محمد عبده 
خــال حفله عــددا من أغانى وهما 
»ضنانى الــشــوق«، و»األمــاكــن كلها 

مشتاقة لك«، »عوافى«، »المعازيم«، 
ــة قــومــى،  ــا غــافــي ــن الـــدلـــيـــل، يـ ــ وي
ــا من  أســتــطــيــع، تــضــحــك مــعــى، أنـ
أكــون، أحلى خبر، يا غافية قومى 

تساوت، مريت.

أسعار الحفالت لألفراد والعائالت

محمد فؤاد 
يحيى حفاًل بأحد 

فنادق القاهرة
سيرين 

عبدالنور فى 
شرم الشيخ تــعــاقــد الــفــنــان مــحــمــد فــؤاد 

عــلــى إحـــيـــاء حــفــل لــيــلــة رأس 
السنة، بأحد الفنادق الكبرى 
بالقاهرة، وذلك بعد تعافيه من 
 األزمـــة الصحية الــتــى مــر بها

 منذ أيام.

أمـــا الــنــجــمــة الــلــبــنــانــيــة سيرين 
عبدالنور، فستحيى حفا غنائيا 
كبيرا، ضمن حــفــات رأس السنة 
بأحد الفنادق الشهيرة بمدينة شرم 
الشيخ، وسيشاركها على المسرح 

عازفة الكمان حنين العلم.

يحيى النجم اللبنانى وائل كافورى 
حفا غنائيا ليلة رأس السنة فى أحد 
الفنادق الكبرى بالواليات المتحدة 
األمريكية، وبالتحديد يــوم الثاثاء 
31 ديسمبر، ومن المقرر أن يقدم من 
خاله عددا كبيرا من أغانيه القديمة 
والجديدة منها »ياهوا« و»حبيبى اللى 

بحبه«.
كــان كــافــورى قــد أحيا خــال شهر 
نوفمبر الحالى 4 حفات بالواليات 
المتحدة األمريكية فى عــدة واليــات 

مختلفة منها لوس أنجلوس وميامى.

يذكر أن النجم اللبنانى شــارك فى 
ــاألردن  ــ فــعــالــيــات مــهــرجــان جـــرش ب
ــهــايــة شــهــر يــولــيــو  والـــتـــى أقــيــمــت ن
الــمــاضــى، فضا عــن مشاركاته فى 
عدة حفات عربية كبرى، حيث أحيا 
حــفــا ضــمــن فــعــالــيــات مــهــرجــانــات 
طرابلس الدولية، فضاً عن إحيائه 
حــفــا ضــخــمــا آخـــر يـــوم 14 يوليو 
الماضى على مسرح القاعة المغطاة 
بمدينة الملك عبد الــلــه الرياضية 
فى مدينة »جــدة« بالمملكة العربية 

السعودية.

ارتــفــع متوسط سعر حفات ليلة رأس السنة 
والكريسماس فــى الفنادق المصرية ليصل إلى 
7 آالف جنيه للفرد فى عدد من الفنادق الكبرى، 
بينما وصل أقل سعر إلى 2500 جنيه للفرد الواحد 
شاملة الحفات الغنائية واالستعراضية والعشاء 

ومن بين عروض العام الجديد التالى.
حيث أعلن فندق سيتى ستارز تفاصيل حفلة 
ليلة رأس السنة 2020 بحضور الفنان اللبنانى 
ــل جــســار والـــراقـــصـــة صــافــيــنــاز والــمــطــرب  ــ وائ
الــشــعــبــى مــحــمــود الــلــيــثــى، بــوســى، بــســعــر يبدأ 
مــن 5 آالف جنيه للفرد شــامــل العشاء والحفل 
الغنائى واالســتــعــراضــى، كما طــرح فندق سيتى 
ستارز برنامج سياحى للعرب والسياح اللبنانيين 
واألردنيين فى القاهرة لقضاء ليلة رأس السنة 

بمبلغ 850 دوالرًا »تذكرة + 3 ليالى«.
أما سعر حفلة ليلة رأس السنة فى فندق كونراد 
القاهرة فيبدأ من 2500 جنيه بمشاركة الفنانة 
الشعبية أمينة والراقصتين ودينا، وتتراوح أسعار 

تذاكره للعرب ما بين 95 و 250 دوالرا.

كذلك يستضيف فندق نايل رينز كارلتون الفنان 
وائل جسار والراقصة صافيناز فى حفلة ليلة رأس 
السنة 2020 فى القاهرة بسعر يبدأ من 3000 

جنيه إلى 7000 جنيه للفرد شاملة العشاء.
أما عن حفلة ليلة رأس السنة 2020 فى فندق 
انتركونتنينال سميراميس فقد اعتمد الفندق 
فــى برنامج هــذا الــعــام على عــدد مــن المطربين 
الشعبيين والراقصة دينا والراقصة سهر، وتتراوح 
أسعار تذاكر الحفل من 2500 جنيه إلــى 5500 
جنيه للفرد شاملة العشاء الشرقى، وتبدأ الحفل 
فى تمام الساعة الحادية عشر يــوم 31 ديسمبر 

.2019
ــتــراوح أســعــار حــفــات ليلة رأس السنة فى  وت
فندق كونكورد السام التذاكر من 2000 إلى 2900 

جنيه للفرد شامل العشاء.
ــايــل تــاور  وكــذلــك يستضيف فــتــدق جــرانــد ن
ــدداً مــن الفنانين فــى حــفــل غنائى  بــالــقــاهــرة عــ
واستعراضى بسعر يبدا من 3000 جنيه شاملة 

وجبة العشاء مع تخفيضات لاسر والمجموعات.

 راغب عالمة
فى عمان

نجوى كرم فى رأس الخيمة

يحيى الــمــطــرب اللبنانى راغــب 
عالمة، حفل ليلة رأس السنة، يوم 
30 ديسمبر، بأحد الفنادق الكبرى 

بالعاصمة األردنية عمان.

 تستعد الفنانة اللبنانية نجوى كرم، إلحياء حفل 
ليلة رأس السنة بإمارة رأس الخيمة اإلماراتية يوم 31 
ديسمبر، ويشاركها إحياء الحفل، المطرب العراقى 

وليد الشامى.
نجوى طرحت كليب يحمل اسم »بعشق تفاصيلك« 
قبل أسابيع، وحققت نسب مشاهدة كبيرة والقــت 
استحسان الجمهور، ومن كلمات أحمد ماضى، وألحان 

عادل العراقى.

 سحر محمود 



عضو جديد على أبواب 
عائلة محمود عالء 

:» يارا عاطف أول مساعدة حكم تتحدث لـ »

لعبت لـ 4 أندية وأسرتى سبب نجاحى
الجناينى يوافق.. وفضل يفكر.. وعلى يرفض

انقسام فى اتحاد الكرة 
بسبب االستبدال

اشتعل الصراع ما بين أعضاء االتحاد 
ــقــدم بــرئــاســة عمرو  الــمــصــرى لــكــرة ال

الجنايني، خالل الساعات القليلة 
ــظــام  ــة، بــســبــب ن ــيـ ــاضـ ــمـ الـ

االستبدال، ووجــود طلبات 
من بعض األندية بزيادة 
عدد االستبداالت من 5 

إلى 7 العبين.
ــط مــجــلــس  ــ ــغ ــضــ ــ وي
ــادى الــزمــالــك  ــ إدارة ن

بـــقـــوة، مـــن أجـــل زيـــادة 
عدد االستبدال فى الفترة 

المقبلة، إال أن مجلس إدارة 
االتـــحـــاد الــمــصــرى لكرة 
الــقــدم لــم يحسم قــراره 
النهائى بشكل رسمى 

حتى اآلن.
يأتى ذلك، فى الوقت 
الــذى لم يحسم مجلس 

ــى  إدارة الـــنـــادى األهــل
برئاسة محمود الخطيب، 

مسألة االستبدال حتى اآلن، 
خصوًصا وأن الفريق األحمر ال 

يزال يتبقى له فى قائمته استبداالت.
وأبــــدى عــمــرو الــجــنــايــنــي، موافقته 
ــادة عــدد االستبداالت  المبدئية على زي
فــى الفترة المقبلة، خصوًصا فــى ظل 

رغبة أكثر من ناد بزيادة عدد الالعبين، 
لرغبتهم فى المنافسة بقوة فى مسابقة 

الدورى الممتاز.
بينما يفكر محمد فضل، عضو مجلس 
ــمــصــرى لــكــرة  ــاد ال ــحـ إدارة االتـ
الــقــدم، فى مسألة الموافقة 
من عدمه، حيث لم يحسم 
قــراره النهائى حتى اآلن 
ــة أو  ــق ــواف ــم ــال ســـــواء ب
ــر الــذى  ــ الـــرفـــض، األم
ــى انــقــســام  ــ تــســبــب ف

داخل المجلس.
ورفـــض جــمــال محمد 
عــــلــــي، عـــضـــو مــجــلــس 
ــرة الــقــدم  ــ ــاد ك إدارة اتـــحـ
ــراء  ــمــصــري، فــكــرة إجـ ال
أى تعديالت على نظام 
المسابقة الــتــى بــدأت 
عــلــيــه، خــصــوًصــا وأن 
ذلك يساهم فى التأثير 
على البعض اآلخر الذى 
يرفض فكرة االستبدال.

واشــتــرط جــمــال محمد 
عــلــي، إرســـــال الــــــ18 نـــادى 
خــطــابــات رســمــيــة إلـــى االتــحــاد 
ــادة عدد  المصرى لكرة القدم بشأن زي
االستبداالت فى الفترة المقبلة، إال أن 
األندية التى أرسلت حتى اآلن لم تتجاوز 

الـ10 أندية.

إشـــادات واسعة نالها جمال الغندور، رئيس 
لجنة الحكام باالتحاد المصرى لكرة القدم، بعد 
منح الفرصة لعناصر التحكيم النسائى ألول مرة 

فى المسابقات المصرية.
التجربة بـــدأت بــإشــراك كابتن نـــورا سمير، 
كحكم رابع فى مباراة الجونة ونادى مصر بالدور 
الـ 32 من كأس مصر، ثم جاء كابتن يارا عاطف، 
كأول مساعدة حكم يدير مباراة للرجال بمصر 

فى لقاء بيراميدز والنجوم.
خــالل حــوارهــا مع »صــوت الماليين« كشفت 
يـــارا عــاطــف، أول مساعد حكم مــن السيدات 
يدير مباراة بكأس مصر، عالقتها بكرة القدم، 
ومــشــوارهــا مــع التحكيم، وطموحاتها الفترة 

المقبلة.
ــإدارة مباراة  مــا شــعــورك بعد إبــاغــك بـ

بيراميدز والنجوم ؟  
لجنة التحكيم الرئيسية أبلغتنا خــالل أحد 
المعسكرات، أنها تعتزم إشراكنا بمباريات كأس 
مصر، وطالبتنا بأهمية الظهور بمستوى يليق 

بالتحكيم النسائى بمصر.
كنت أشــعــر قبل إبــالغــى بــمــبــاراة بيراميدز 
والنجوم، أننى سأكون ضمن األسماء المختارة، 
وشعورى لم يختلف عن أى مباراة أخــرى كلفت 

بإدارتها.
ــاك صــعــوبــات واجــهــتــك خــال  ــن هــل ه

المباراة ؟ 
لـــم أواجـــــه أى صـــعـــوبـــات، بــالــعــكــس العــبــو 
الفريقين تعاملوا معى برقي، وتمنوا لى التوفيق، 

مثلما يفعلون مع أى حكم. 
متى بدأ مشوارك مع التحكيم ؟ 

بدأت العمل فى التحكيم منذ عام 2015، بعد 
اجتيازى االختبارات بنجاح، والحمد لله وصلت 

إلى التحكيم فى كأس مصر.

ولماذا جاء اختيارك لمهنة التحكيم ؟ 
اختيار التحكيم ليس جرأة مني، كونى أمارس 
كرة القدم منذ سن العاشرة، ولعبت ألندية الترام 
والقبارى وسوهاج واتحاد الشرطة، فبصفة عامة 

أنا لست جديدة على منظومة الكرة.
هــل واجــهــت اعــتــراضــات حينما قــررت 

العمل بالتحكيم ؟ 
ــه أى أعــتــراضــات منذ صغري،  لــم أواجـ
ــل حينما شــعــرت أســرتــى بموهبتى فى  ب
كــرة الــقــدم منذ صــغــري، ساعدتنى على 

الغندور وعبد الفتاح 
قدوتى.. وأحلم 

بالظهور فى الممتاز

االنضمام ألحد األندية.
ــررت العمل بالتحكيم، لــم تشعر  وحينما قـ
ــى نفس  ــى بـــاخـــتـــالف، كـــونـــى أعـــمـــل فـ ــرتـ أسـ

المنظومة التى بدأت فيها.
مــا رأيـــك فــى مستوى الــكــرة النسائية 

بصفة عامة فى مصر ؟
بالنسبة للتحكيم، بدأنا نظهر فى المباريات، 
والجمهور اعــتــاد علينا، ونحتاج إلــى االهتمام 
بالكرة النسائية بصفة عامة، ســواء المنتخبات 
واألنــديــة أو التحكيم، بنات مصر كلها بتحب 

الكرة، ودايما بتشجع فى المدرجات.
ــع  ــدفـ ــشــكــل كــبــيــر، والـ ــا ب ــن ــدعــم ــة ت ــ ــدول ــ ال
بالمحكمات السيدات فــى كــأس مصر، خطوة 

إيجابية جدا.
من قدوتك من الحكام المصريين ؟  

طبعا كابتن جمال الغندور، وكابتن عصام عبد 
الفتاح، أفضل قدوة لنا، كونهما شاركا فى كأس 

العالم، ووصال إلى أعلى مستوى فى التحكيم.
جــمــال الــغــنــدور وعــصــام عبد الــفــتــاح، قــدوة 
للحكام الرجال والسيدات، وعندى حاجة كبيرة، 

عشان هما اللى ساعدوني.
رســالــتــك لكابتن جــمــال الــغــنــدور بعد 

إصراره على إشراك العنصر النسائى ؟ 
بشكر كابتن جــمــال الــغــنــدور، دائــمــا هــو أب 
وسند لجميع الحكام، وبشكره بصفة خاصة على 
الثقة والدعم، بعد اختيارى كأول حكم مساعد 

من السيدات فى كأس مصر.
ــن طــمــوحــاتــك خـــال الفترة  ــاذا ع ــ  وم

المقبلة ؟ 
بــالــرغــم مــن أنـــى شــاركــت فــى دورة األلــعــاب 
األفريقية بالمغرب، كما شاركت فى نسختين 
لبطولة شمال أفريقيا، ومصنفة ضمن حكام 
النخبة بأفريقيا الالتى يعدهم االتحاد األفريقى 
للمشاركة فى كأس العالم للسيدات 2023، يظل 
حلمى هو بلدى والمشاركة فى الدورى المصري.

الدراسة سر بقاء 
»النقاز« فى مصر  

»أوناجم« ينقل عش الزوجية 
من المغرب إلى القاهرة 

ينتظر محمود عــالء مــدافــع الفريق األول 
لــكــرة الــقــدم بــنــادى الــزمــالــك، قـــدوم مــولــوده 

الثانى خالل فترة قريبة.
مــدافــع الــزمــالــك لــديــه إبــنــة وحــيــدة تدعى 

مليكة، وينتظر أن قدوم شقيقها األول.
وظهرت زوجة »إيمي« زوجة محمود عالء مع 
الالعب مؤخراً فى إحدى المناسبات، ووضح 

عليها اقترابها من وضع مولودها الثاني.
الجدير بالذكر أن محمود عالء يقود خط 
دفــاع الزمالك خــالل السنوات الماضية منذ 

التعاقد معه من صفوف وادى دجلة.

ينتظر التونسى حمدى النقاز العــب الفريق 
األول لكرة القدم بنادى الزمالك، انتهاء نجلته من 

اختبارات نصف العام من أجل السفر إلى بالده.
ــن عــن فسخ  ــان الــالعــب الــتــونــســى أعــل ــ وك
تعاقده مع الزمالك بسبب عدم حصوله على 

مستحقاته لمدة ٤ أشهر.
ويــحــاول العــبــو الــزمــالــك حــل هـــذه األزمـــة 
وتصفية األجــواء بين الالعب وإدارة الزمالك 

من أجل عودته من جديد.
ويتمسك النقاز بالحصول على راتب األشهر 
ــرى إلــى  األخــيــرة كــامــلــة قــبــل الــعــودة مـــرة أخـ

صفوف الزمالك.

حرص المغربى محمد أوناجم العب الفريق 
األول لكرة القدم بنادى الزمالك على اصطحاب 

أسرته للعيش معه بالقاهرة.
وكانت أســرة الالعب متواجدة بالمغرب قبل 
أن يــقــوم أونــاجــم بإحضارها بعد أن استقرت 

أوضاعه.
وكان أوناجم انضم إلى صفوف الزمالك مطلع 

الموسم الجاري، قادماً من نادى الوداد المغربي.
ويعتبر أونــاجــم أحــد أوراق الزمالك المهمة 
التى يعتمد عليها الفريق األبيض خالل الموسم 
الحالى فى مركز صانع اللعب مع مواطنه أشرف 

بن شرقي.
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توصية األطباء تهدد 
موسم شيكاباال 

يــبــدو أن ســوء الــحــظ يأبى 
مفارقة نجم الزمالك األسمر 
محمود عبد الــرازق شيكاباال، 
ــون أو ال  ــع شــعــار »أكـ ــذي رف والـ
أكــون« في الموسم الحالي مع 
فريق نادي الزمالك، باعتباره 
ــم الــخــتــامــي لـــه على  ــوس ــم ال

األرجح في ماعب كرة القدم.
واصــطــدمــت آمـــال شيكاباال 
في إنهاء مسيرته الكروية مع 
الزمالك بشكل مميز بالمفاجأة 
غير السارة التي تلقاها الاعب 
مؤخًرا، والمتمثلة في اكتشاف 

إصابته بحصوات على الكلى.
ــم أن شــيــكــابــاال تلقى  ــ ورغ
تطمينات من األطــبــاء الذين 
أشرفوا على حالته، بخصوص 
عـــــدم احـــتـــيـــاجـــه لــعــمــلــيــة 
ــن هــذه  جــراحــيــة للتخلص م
الحصوات، إال أن األطباء أوصوا 
الاعب في الوقت ذاته بتقليل 
مجهوده البدني لتفادي حدوث 
أي مضاعفات نتيجة فقدان 
جسمه كميات كبيرة من المياه 

خال التدريبات أو المباريات.
واستقر األطباء المعالجين 
لاعب شيكاباال على اللجوء 
إلى األدوية لتفتيت الحصوات 
الموجودة على كلية الاعب 
األســمــر، لكن مع ضــرورة عدم 
بذله مجهود شاق يقلل نسبة 
المياه الــمــوجــودة فــي جسمه 
بشكل عام وفي كليتيه بشكل 

خاص.
ــذه النصيحة  وبــنــاء على ه
ــون بــمــقــدور  ــك الــطــبــيــة لـــن ي
ــح  ــ ــ ــى األرج ــلـ ــاال عـ ــابـ ــكـ ــيـ شـ
المشاركة بكامل طاقته في 
تدريبات الزمالك، وكذلك في 
الــمــبــاريــات الرسمية للفريق 
األبـــيـــض عــلــى األقــــل لحين 
ــن تــلــك الــحــصــوات  تخلصه م
وإعان األطباء سامته بشكل 
تام وجاهزيته للعودة إلى نمط 

حياته المعتاد.
ومـــن شـــأن غــيــاب شيكاباال 
لفترة عــن الملعب أن يقضي 
على فرص الاعب في التواجد 
ضمن تشكيل الفريق األبيض، 
في وقت يطمح النجم األسمر 
لـــقـــيـــادة الـــفـــريـــق لتحقيق 
االنـــتـــصـــارات وحـــصـــد أكــثــر 
مــن لقب فــي الموسم الحالي 
ــواره في  ــ ــش ــ يــخــتــتــم بــهــم م

الماعب.
وتجدر اإلشــارة إلى أن مرض 
شيكاباال ومعاناته من أعراض 
ــى تــســبــب في  ــل ــك حـــصـــوات ال
غيابه عــن مــبــاراتــي الزمالك 
األخــيــرتــيــن أمـــام بــيــرامــيــدز 
وطائع الجيش في الجولتين 

السابعة والثامنة من الدوري.
ــارك شيكاباال البالغ 33  وش
عاًما في 5 مباريات مع فريق 
الــزمــالــك بالموسم الــجــاري، 
بواقع مباراتين بــدوري أبطال 
أفريقيا ومثلهما فــي بطولة 
ــدة في  ــي الــــدوري ومـــبـــاراة وح
كأس مصر، ولم ينجح الاعب 
األسمر في تسجيل أو صناعة 
أي هدف خال هذه المباريات، 
وشــارك شيكاباال أساسًيا في 
مباراتين من أصــل المباريات 
الخمسة، فيما تــم الــدفــع به 
ــاءات، ويلغ  ــقـ بــديــًا فــي 3 لـ
مجموع الدقائق التي شــارك 

فيها 192 دقيقة.

المحمدى المرشح األول لتدعيم الدفاع األحمر

فرمان فايلر يـُقصى ياسر إبراهيم من األهلى 
أصبحت أيــام ياسر إبــراهــيــم مــدافــع النادى 
األهلى داخــل جــدران القلعة الحمراء معدودة، 
بعدما استقر الجهاز الفنى لفريق الكرة األول 
بقيادة السويسرى رينيه فايلر على فتح باب 
الرحيل أمامه خــالل فترة االنتقاالت الشتوية 

المقرر انطالقها مطلع الشهر المقبل.
وأخــطــر الــمــدرب فايلر إدارة الــكــرة بالنادى 
األهلى برغبته فى االستغناء عن ياسر إبراهيم، 
مبررًا هذه الرغبة بعدم قناعته بمستوى الالعب 
وهو ما يفسر غيابه شبه الدائم عن المشاركة فى 

المباريات تحت قيادة المدرب السويسري.
بــدورهــا بـــدأت إدارة الــكــرة بــالــنــادى األهلى 
التحضير لتنفيذ رغبة المدرب فايلر بخصوص 

ــم، حــيــث تتجه نية  ــراهــي الــمــدافــع يــاســر إب
مسئولى القلعة الحمراء لعرض الالعب 

لــإعــارة ألحــد األنــديــة المحلية لنهاية 
الموسم الجاري.

مطلب فايلر بــشــأن يــاســر إبراهيم 
كــان لــه شــق آخــر تمثل فــى المطالبة 

بضم مدافع مميز لصفوف الفريق خالل 
فترة االنتقاالت الشتوية المنتظرة، وهو 

ما وجــه أنظار مسئولى األهلى من جديد 
صوب باهر المحمدى مدافع فريق النادى 
اإلســمــاعــيــلــى والــــذى ســبــق وكـــان محط 

اهتمام من مسئولى األهلي.
وال يــمــانــع مسئولو اإلســمــاعــيــلــى من 
حيث المبدأ فى بيع باهر المحمدى إلى 
األهلى فى الميركاتو الشتوي، لكن 
مطالب إدارة الدروايش تقف عقبة 

فى طريق إتمام هذه الصفقة.
ويــرغــب مسئولو اإلسماعيلى 
فى الحصول على مبلغ 30 مليون 

جنيه بجانب ضم أحد العبى األهلى 

بــصــورة نهائية بالمجان فــى إطــار الصفقة، أو 
استعارة اثنين من العبى الشياطين الحمر لمدة 

موسم ونصف.
وتــرفــض إدارة األهــلــى مطالب نظيرتها فى 
اإلسماعيلى بشأن صفقة باهر المحمدي، وتراها 
مبالغ فيها للغاية وتفوق السقف المالى الموضوع 

للصفقات من قبل إدارة القلعة الحمراء.
ــوم  ــق ويــــأمــــل مـــســـئـــولـــو األهــــلــــى فــــى أن ي
بــاهــر المحمدى بممارسة ضــغــوط على إدارة 
اإلسماعيلى من أجل إقناع األخيرة بتقليل المقابل 
المالى المطلوب لرحيله عن صفوف الفريق، بما 

يضمن إتمام الصفقة فى يناير المقبل.
على جانب آخــر وجهت إدارة الــنــادى األهلى 
برئاسة محمود الخطيب تعليمات إلــى اإلدارة 
القانونية بالنادى بتحضير ملف قانونى شامل عن 
الالعب محمود كهربا، والــذى تعاقد معه النادى 
مؤخًرا فى صفقة انتقال حر بعقد مدته ٤ مواسم 

ونصف.

وجـــاء مطلب إدارة األهــلــى بشأن 
كهربا بعد تأكد اإلدارة الحمراء من 
اختصامها فــى الشكوى المقدمة 
من نادى الزمالك ضد الالعب، 
ــس  ــي ــه إلـــــى أف ــالـ ــقـ ــتـ ــد انـ ــعـ بـ
البرتغالى فى فترة االنتقاالت 
الــصــيــفــيــة الــمــاضــيــة دون 
ــة إدارة الــقــلــعــة  ــقـ ــوافـ مـ

البيضاء.
ــى فى  ــرغــب إدارة األهــل وت

تجنيب كهربا خطر التعرض لعقوبة 
اإليقاف، على أن يكون أقصى جزاء 
يمكن توقيعه بحق الالعب هو تغريمه 
مالًيا حال ثبت صحة موقف الزمالك فى 

شكواه ضد الالعب.
وفى شأن آخر باتت إدارة األهلى قريبة 
مــن التعاقد مــع مهاجم جديد خــالل فترة 
االنتقاالت الشتوية المقبلة، وذلــك لتدعيم 
ــطــالق الــنــصــف الــثــانــى من  ــع ان صــفــوفــه م

الموسم.
وتجرى حالًيا مــشــاورات بين إدارة النادى 
والمدرب فايلر لحسم هوية الالعب األجنبى 
الذى سيتم االستغناء عنه إلفساح مجال لضم 
المهاجم الجديد، وتنحصر فرص رحيل أحد 
أجــانــب األهــلــى فــى الميركاتو الــشــتــوى بين 

الثنائى جيرالدو و جونيور أجايي.
وشهدت األيام األخيرة تداول اسم المهاجم 
الــنــيــجــرى بليسينج إيــلــيــكــي، العـــب لــوزيــرن 
السويسرى باعتباره المرشح األول لتدعيم 

الهجوم األحــمــر، ويمتلك الــمــدرب رينيه فايلر 
درايــة كافية بقدرات المهاجم إيليكى بليسينج، 
ــًرا فنًيا  ــان مــدي حيث سبق وأن دربـــه عندما ك
للوزيرن الموسم الماضي، وتمكن حينها المهاجم 
النيجيرى إيليكى من تسجيل 11 هدًفا وصناعة 

3 آخرين فى 23 مباراة بمختلف المسابقات.

 كتب – ضياء خضر 

 حوار - أنس سمير

 كتبت – سارة عبد الباقي

 كتب – محمد الصايغ

اإلدارة 
الحمراء 
تؤمن كهربا 
بـ»ملف 
قانونى«

كهربا

الجناينى

فضل

إبراهيمفايلر

باهر



أزمة بسبب شارة القيادة.. ورمضان ينتظر الحسم

صالح والشناوى على رأس قائمة 
المنتخب األوليمبى فى طوكيو

اســتــقــر الــجــهــاز الــفــنــى للمنتخب المصرى 
األوليمبى بقيادة شوقى غريب، على انضمام 

ــى صــفــوف  ــ ــار إل ــب ــك ــيــن ال بــعــض الــاعــب
المنتخب األوليمبي، فى أولمبياد 

طوكيو المقرر إقامتها فى العام 
المقبل.

ويــتــصــدر الثنائى محمد 
ــارس مــرمــى  ــ الـــشـــنـــاوى حـ
الـــنـــادى األهـــلـــي، ومحمد 
صــــــــاح جـــــنـــــاح فـــريـــق 
لـــيـــفـــربـــول اإلنـــجـــلـــيـــزي، 
ــحــات من  ــرشــي ــت ــمــة ال ــائ ق

أجــل االنضمام إلــى صفوف 
فراعنة األوليمبى فى البطولة 

المقبلة.
وتوج منتخب مصر ببطولة 
كأس األمم األفريقية 2019 
تحت 23 عاًما، وذلــك بعد 
ــفــوز عــلــى منتخب كــوت  ال
ديـــفـــوار بــهــدفــيــن مــقــابــل 
هـــــدف، بـــالـــمـــبـــاراة الــتــى 
ــاد  ــتـ ــلـــى اسـ ــهــمــا عـ ــت جــمــع

القاهرة الدولى فى حضور ما 
يقرب من 70 ألف مشجع.

وهـــنـــاك أزمــــة جـــديـــدة تــطــارد 
المنتخب األوليمبي، تتمثل فــى شــارة 

القيادة الخاصة بالفراعنة، خصوًصا فى ظل 
وجــود رغبة لــدى الجهاز الفنى للفراعنة فى 
منحها إلى محمد صاح، حال انضمامه بشكل 

رسمي.

يــأتــى ذلـــك، فــى الــوقــت الـــذى اســتــشــاط فيه 
رمــضــان صبحي، قــائــد المنتخب األوليمبي، 
غضًبا بعدما نمى إلى علمه وجود أنباء بسحب 
شارة القيادة منه حال انضمام محمد صاح إلى 

صفوف الفراعنة.
تعقد اللجنة الخماسية المكلفة 
ــإدارة اتــحــاد الــكــرة اجتماعاً  ــ ب
خال األيام المقبلة، من أجل 
ــة مضاعفة مكافآت  دراســ
ــاز الــفــنــى  ــهـ ــجـ ــبـــى والـ العـ
للمنتخب األولــيــمــبــى بعد 
اإلنجاز الكبير الذى حققه 
هـــذا الــمــنــتــخــب بــالــتــأهــل 
ــمــبــيــاد طــوكــيــو 2020  ألول
ــوز بــلــقــب بــطــولــة أمــم  ــفـ والـ

أفريقيا تحت 23 عاما.
ويــنــاقــش أعــضــاء الجباية، 
ــداد قــوى  تنظيم بــرنــامــج إعــ
ــخــب  ــت ــمــن قـــبـــل خــــــوض ال
لمنافسات أولمبياد طوكيو 
خال شهر يوليو من العام 
الـــمـــقـــبـــل، حـــتـــى يـــواصـــل 
الــفــراعــنــة الــظــهــور بشكل 
مميز ومحاولة تجهيز هذا 
الجيل لحصد ميدالية خال 
مــشــاركــتــه المرتقبة بالحدث 

العالمى الكبير.
ــاز الــفــنــى للمنتخب  ــجــه ورفــــض ال
األوليمبي، فكرة خوض مواجهات مع منتخبات 
قــويــة أمــثــال فرنسا أو غيرها، حتى ال يتلقى 
الفراعنة هزيمة ثقيلة، ومن ثم يتأثر الاعبين 

نفسًيا قبل المشاركة فى األولمبياد.

الدورى.. »لوغاريتم« يطارد ديسابر مع بيراميدز
لم ينجح الفريق األول لكرة القدم بنادى 
بيراميدز بقيادة مدربه الفرنسى سيبستيان 
ديسابر فى استغال اإلمكانيات فى النادى 
خاصة على المستوى المحلي، وذلــك بعد 
تعثر الــفــريــق فــى أكــثــر مــن محطة ببطولة 
الــدورى المصرى الممتاز، وتلقى بيراميدز 
هزيمة مــن الــزمــالــك بهدفين دون رد فى 
الجولة السابعة مــن منافسات المسابقة 
المحلية خال اللقاء الذى جمع بينهما على 

ستاد القاهرة الدولي.
ويحتل بيراميدز حالياً المركز الخامس 
بجدول ترتيب الدورى المصري، حيث يمتلك 
12 نقطة، من 7 مباريات خاضها، فاز فى 3 
مباريات وتعادل مثلهم وخسر لقاء وحيد أمام 
الزمالك، ورغم تدعيم فريق بيراميدز بأكثر 
من صفقة مميزة على رأسها الغانى جون 
أنطوى وإبراهيم حسن من الزمالك وكذلك 
إســام عيسى من المصري، باإلضافة إلى 
وجود أكثر من العب مميز كعبد الله السعيد 
والبوركينى إيريك تراوري، لم ينجح بيراميدز 
فى إظهار شخصية قوية خــال المباريات 
التى خاضها بــالــدورى مثلما فعل ببطولة 

الكونفدرالية اإلفريقية.
ــدورى بالتعادل مع  وتعثر بيراميدز فى ال
طائع الجيش وسموحة وأســـوان ثم خسر 
من الزمالك، ليبتعد عن المنافسة ويرفض 
مطاردة القطبين على قمة الدورى منذ بداية 
المسابقة، وتم توجيه االنتقادات إلى ديسابر 
فى ظل عدم قدرته على الظهور بشكل جيد 
فى المباريات المحلية، فالفريق خسر كأس 
مصر بالهزيمة أمــام الزمالك فى المباراة 
النهائية بثاثية نظيفة، واعــتــرف المدرب 
الفرنسى وقتها بظهور بيراميدز بشخصية 
ضعيفة خال لقاء الكأس متوعداً الزمالك 
فى الدوري، ومتعهداً بظهور فريقه بشخصية 

قــويــة عكس لــقــاء الــكــأس، وتــكــرر سيناريو 
الكأس خال لقاء الدورى بين الفريقين، إذ 
نجح الزمالك فى السيطرة على مجريات 
ــم ينجح  ــور، وفـــاز بهدفين دون رد، ول األمــ
بيراميدز فى تهديد مرمى األبيض سوى فى 
فرصتين فقط ليواصل ديسابر فشله فى 
إظهار شخصية قوية لاعبى بيراميدز خال 

المباريات المحلية.
ورغـــم تحقيق بــيــرامــيــدز لـــ 17 انتصارا 
عقب الهزيمة من الزمالك فى كأس مصر، 
لكنه فشل فــى اســتــغــال نتائجه المميزة 
بالكونفدرالية اإلفريقية خال لقاء الزمالك، 
ليواصل نزيف النقاط الذى يبعده أكثر عن 
المنافسة على الدورى هذا الموسم، ويظهر 
بيراميدز بشكل مغاير تماما فى الكونفدرالية 
مستغاً ضعف منافسيه، السيما وأنه خاض 
بـــدور المجموعات مــبــاراتــيــن األولـــى أمــام 
رينجرز النيجيرى خــارج أرضــه وفــاز بثاثة 
ــدف، والــثــانــيــة فــاز فيها  أهـــداف مقابل هـ
على نواذيبو الموريتانى بسداسية نظيفة، 
ليتصدر مجموعته برصيد ست نقاط محققاً 

العامة الكاملة فى أول جولتين.
ورغــم تحقيق الفريق لنتائج إيجابية فى 
الكونفدرالية، مـــازال مستقبل ديسابر مع 
بيراميدز غامضاً فى ظل ضعف منافسيه 
بالبطولة اإلفريقية وسقوطه فى أكثر من 

مباراة على المستوى المحلي.
ــر الــريــاضــى  ــمــدي ــى ســعــيــد ال ــد هــان ــ وأك
ــادى فــى ديسابر  ــن بــنــادى بــيــرامــيــدز ثقة ال
واستمراره رغم الهزيمة من الزمالك، إال أن 
المباريات المقبلة قد تشهد جديد بالنسبة 
للمدرب الفرنسي، السيما أن رغبة مسئولى 
ــى تكمن فى المنافسة على  بيراميدز األول
ــدورى بعد الــحــصــول على المركز  ــ لقب ال
الــثــالــث فــى الــمــوســم الــمــاضــي، وذلـــك بعد 
تدعيم مسئولى النادى بصفقات قوية خال 

الميركاتو الصيفى الماضي.

»الثعلب« بطل حملة 
إعالنية جديدة 

مدافع الزمالك 
تخصص مهرجانات 

مؤمن زكريا يبحث عن 
»واسطة« بسبب أمريكا

يستعد حــازم إمــام نجم نــادى الزمالك ومنتخب 
مصر السابق للظهور فــى حملة إعانية جديدة 
تخص إحــدى شركات االتــصــاالت الكبرى العاملة 

فى السوق المصري.
وعبر حسابه على انستجرام بدأ الثعلب الصغير 
حــازم إمــام الترويج للحملة اإلعانية المنتظرة، 
من خال نشر صور التقطها لإلعانات الخاصة 
بالحملة والمنتشرة على عدد من الطرق الرئيسية 

بالقاهرة وتحمل عنوان »تحدى الثعلب«.
وتجدر اإلشــارة إلى أن حــازم تم تكريمه مؤخًرا 
من نادى دى جرافشاب الهولندى الذى سبق ولعب 

فى صفوفه.

يفضل محمد عبد الغنى مــدافــع فريق الكرة 
األول بنادى الزمالك االستماع دائًما إلى األغانى 

الشعبية المعروفة بـ»المهرجانات«.
ويفضل عبد الغنى تشغيل أغانى المهرجانات 
دائًما خال قيادته للسيارة، ومن وقت آلخر ينشر 
مدافع الزمالك مقاطعاً من أغانى المهرجانات 
المفضلة لديه عبر حسابه الرسمى على موقع 

التواصل االجتماعى »انستجرام«.
وتجدر اإلشارة إلى أن عبد الغنى استعاد مؤخًرا 
مكانه فى التشكيل األساسى للزمالك تحت قيادة 
المدرب باتريس كارتيرون، فى ظل غياب زميله 

فى الخط الخلفى محمود الونش لإلصابة. 

ما يــزال مؤمن زكريا صانع ألعاب النادى األهلى 
ينتظر إتمام إجراءات حصوله على تأشيرة دخول إلى 
الواليات المتحدة األمريكية، لبدء رحلة عاجه من 

المرض الذى لحق مؤخًرا.
وكـــان تــركــى آل الــشــيــخ رئــيــس هيئة الترفيه 
السعودية قــد أعــلــن مــؤخــرا تحمل نفقات عاج 
مؤمن زكريا فى أمريكا، لكن سفر الاعب تعطل 

بسبب تأخر حصوله على التأشيرة.
وحـــاول مؤمن مــؤخــًرا البحث عــن أى »واســطــة« 
لتسهيل عملية حصوله على التأشيرة، لكنه اصطدم 
بصعوبة ذلك نظًرا لخضوع طلبات تأشيرات دخول 

الواليات المتحدة إلى تدقيق أمنى كبير.
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 كتب – ضياء خضر 

انقسام داخل اإلدارة البيضاء بسبب صالح جمعة

االحتراف يهدد استمرار مصطفى محمد مع الزمالك 
حــرص الفرنسى بــاتــريــس كــارتــيــرون 
المدير الفنى للفريق األول لكرة القدم 
ــك عــلــى تــوظــيــف بعض  ــال ــزم بـــنـــادى ال
الــاعــبــيــن فـــى مـــراكـــز جـــديـــدة خــال 
التدريبات الماضية فى إطار سعيه لسد 
النقص العددى فى بعض المراكز بسبب 
الغيابات التى تطارد الفريق األبيض، 
حيث قــام الــمــدرب الفرنسى بتوظيف 
ــزو« ومحمد  ــ الــثــنــائــى أحــمــد ســيــد »زيـ
عنتر فــى مركز الظهير األيــمــن، وذلــك 
بسبب النقص الذى يعانى منه الزمالك 
فــى هــذا المركز بعد انقطاع التونسى 
حمدى النقاز عن التدريبات خال الفترة 
الــمــاضــيــة، بسبب عـــدم حــصــولــه على 
مستحقاته المالية، وعــدم تواجد سوى 
حازم إمام فقط فى هذا المركز، كما تم 
توظيف إســام جابر فى مركز الظهير 
األيــســر تحسباً لغياب عبدالله جمعة 
أو محمد عــبــدالــشــافــى فــى أى وقــت، 
باإلضافة إلى توظيف أشرف بن شرقى 
فى مركز المهاجم الصريح لعدم توافر 
ســوى مصطفى محمد وعــمــر السعيد 

فقط فى خط الهجوم.
ويــتــمــســك مصطفى مــحــمــد مهاجم 
الفريق األبيض الشاب بخوض تجربة 
االحتراف خال فترة االنتقاالت الشتوية 
المقبلة، والرحيل إلى أوروبــا واستغال 
تألقه فى بطولة كــأس األمــم اإلفريقية 
ــى نجح  ــت األخــيــرة تــحــت 23 عــامــا، وال
فى التألق خالها والحصول على لقب 
هــــداف الــبــطــولــة بــرصــيــد 4 أهـــداف 
مما أدى إلــى اهتمام شركات التسويق 
األوروبية بالتعاقد معه، وتواصلت بعض 

الــشــركــات مــع الــاعــب وقــامــت بتقديم 
بعض العروض الشفهية له، ولكنه رفض 
الحديث مــع مسئولى الزمالك فــى أى 
شــيء قبل وصــول عــرض رسمي، يأتى 

ــوقــت الـــذى يــرفــض فيه  ذلـــك فــى ال
ــادى الزمالك االعــتــراف  مسئولى ن
بــالــعــروض الــشــفــهــيــة مـــن جــانــب 
شــركــات الــتــســويــق، مــؤكــديــن أن 
المخاطبات الرسمية فقط هى 

التى سيعتد بها.
وحصل العبو الزمالك على وعد 

ــاص مــن إدارة الـــنـــادى بصرف  خـ
مكافآت مالية خاصة، حال استمرار 

انتصاراتهم فى الــدورى وذلــك فى ظل 
رغبة النادى األبيض فى المنافسة على 
لقب المسابقة المحلية هــذا الموسم، 
بعد أن كــان قــاب قوسين أو أدنـــى من 
الــفــوز باللقب خــال الموسم الماضى 
مع السويسرى كريستيان جــروس، قبل 
رحيله وتــولــى خــالــد جــال المسئولية 
الفنية للزمالك فــى األسابيع األخيرة 
بالدورى وتراجع مستوى الفريق األبيض 
بشكل غير مــبــرر تحت قــيــادتــه، األمــر 
الـــذى أدى إلـــى خــســارة لــقــب الـــدورى 

لصالح األهلي.
وفــى سياق آخــر تشهد صفقة صالح 
جمعة العب األهلى انقساما داخل أروقة 
الزمالك، إذ يتخوف البعض من أزمات 
الاعب وتــكــرار نفس سيناريو محمود 
عبدالمنعم »كهربا« العب الفريق األبيض 
السابق الذى انضم مؤخراً إلى صفوف 
األهــلــي، والــدخــول فى دوامــة المشاكل 
التى ستؤثر وقتها على الفريق ككل، فى 
الوقت الذى يتبنى فيه فريق آخر فكرة 
التعاقد مع صالح جمعة مبررين موقفهم 

برغبة الــاعــب فــى الــعــودة والحصول 
على فرصته مــن جــديــد وإثــبــات نفسه 
والتأكيد على أنه كان يستحق المشاركة 
والحصول على فرصة، بعد ابتعاده عن 
الــمــشــاركــة طـــوال الــفــتــرة الماضية مع 
ــرار السويسرى رينيه  األهــلــى نتيجة ق
فايلر المدير الفني، وسيطرت حالة من 

الحيرة على مسئولى الزمالك نتيجة 

مراجعة 
شاملة لعقود 

العبى الكتيبة 
البيضاء

هذا االنقسام حول صفقة صالح جمعة.
ــد نــصــر عــزام  ــر أكـ ــى جــانــب آخـ وعــل
المستشار القانونى للزمالك فى شئون 
االتــحــاد الــدولــى لكرة القدم »فيفا« أن 
موقف النادى األبيض سليم بنسبة 
100% فــى قضية »كهربا« بعد 
رحيله عن القلعة البيضاء فى 
الصيف الماضي، وانضمامه 
ــفــو  ــي ــادى ديــشــبــورت ــ ــ ــى ن ــ إلـ
آفيش البرتغالى ثم الغريم 
التقليدى األهــلــي، مشيراً 
إلى أن حصول »كهربا« على 
مستحقاته خــال الموسم 
الماضى من الزمالك أكبر 
دلــيــل على صحة التعاقد 
ــب  ــاعـ ــن الـ ــيـ الـــــســـــارى بـ
والـــــنـــــادى والـــــــذى يــمــتــد 
لعاميين إضــافــيــيــن وعــدم 
أحقيته فى فسخ العقد بينه 
وبين القلعة البيضاء، مشدداً 
على أن العقوبة المنتظرة على 
»كهربا« ستكون باإليقاف من 4 إلى 
6 أشــهــر، وحــصــول الــزمــالــك على 
تعويض مالى باإلضافة إلى حرمان 
نــادى ديسبورتيفو أفيس البرتغالى 

من القيد لفترتين أو ثاثة فترات.
وجـــاءت قضية »كــهــربــا«، لتدفع 
ــكـــرة بـــالـــنـــادى األبــيــض  إدارة الـ
لاطاع على عقود كل الاعبين 
داخـــل الــفــريــق لتأمينهم بالشكل 
ــدم وجــود  ــد مــن عـ ــأك ــت األمــثــل وال
ــغــرات، تـــؤدى التــبــاع أى منهم  أى ث
نفس طــريــق الــاعــب بالرحيل عن 
 النادى واالنضمام إلى أى نادى آخر

بشكل مجاني.

 كتبت – سارة عبد الباقى 

 كتب – محمد الصايغ

 محمد الراعى

قــضــيــة الـــهـــارب محمود 
كهربا تــفــرض نفسها على 
الــــــرأى الـــعـــام فـــى مصر 
ــى حــتــى  ــربـ ــعـ ــن الـ ــ ــوطـ ــ والـ
فــى الــمــحــكــمــة الــريــاضــيــة 

بالـ«فيفا«. 
قضية كهربا ليست مجرد 
صــــراع العـــب بــيــن قطبى 
الــكــرة األهــلــى والــزمــالــك  
على العكس إنها من أغرب 
وأطــرف القضايا في تاريخ 
الناديين منذ نشأة الزمالك 
واألهلى منذ أكثر من 110 
ــم الـــصـــراع  ــ ــوام .. رغ ــ ــ أع
الدائم بين القطبين لخطف 
أفضل الاعبين إال أن هذه 
المرة تطور الصراع بطريقة 
خـــارج الــمــبــادئ واألخـــاق 
واألعراف والقوانين.. ألول 
مـــرة يسعى قــطــب قــمــة أن 
يخطف العبا متعاقدا مع 

النادى اآلخر.
 األهــلــى خــطــط لخطف 
ــن أنـــه  ــ ــالـــرغـــم م كـــهـــربـــا بـ
متعاقد مــع الــزمــالــك حتى 
عـــام 2022 والــعــقــد موثق 
بــاتــحــاد الــكــرة الــمــصــرى.. 
واألهـــــم أن اتـــحـــاد الــكــرة 
رفــــض إرســــــال الــبــطــاقــة 
الدولية لكهربا ألنه متعاقد 
مع الزمالك وأرسل االتحاد 
الــمــصــري للفيفا خــطــابــاً 
ــاً يـــؤكـــد أن عــقــد  ــيـ ــمـ رسـ
كهربا مع الزمالك صحيح 
ومـــوثـــق.. وال نــعــرف كيف 
سيقوم األهلى بقيد كهربا 
ــي قــائــمــتــه لـــدى االتــحــاد  ف
المصرى الذي قام من قبل 
بــقــيــد الــاعــب فــي قائمة 
ــزمــالــك هـــذا الــمــوســم..  ال
وأرســـل اسمه أيــضــاً ضمن 
القائمة األفريقية للزمالك.

ــن األهـــلـــى  ــ ــدث م ــ ــا حـ ــ م
مخالف للوائح والقوانين 
ــادئ  ــ ــب ــ ــم ــ واألعـــــــــــراف وال
واألخاق الرياضية.. بل إن 
الفيفا يوقع عقوبات على 
ــاد يضم العــبــا مقيدا  أى ن
أو يــحــرضــه عــلــى الــهــروب 
ــاد آخــر »كــوبــرى«  واتــخــاذ ن
مثلما فعل األهلى عن طريق 

أفيس البرتغالى.
ــل  الـــــزمـــــالـــــك أخـــــــذ ك
اإلجراءات القانوينة لحفظ 
حقه القانونى فى الاعب.. 
والتمسك بالعقد الموثق 
رسميا في الجباية.. رغم 
أن جماهير الزمالك ترفض 
كــهــربــا ومـــا فعله وتطالب 
ــده..  ــة ضــ ــوب ــأقــصــى عــق ب
في الوقت الــذى يؤكد فيه 
كل خبراء اللوائح الدولية 
أن كــهــربــا ســيــتــم معاقبته 
والحكم والتعويض الكبير 
للزمالك.. إال أن مــا فعله 
ــى مــن مــوقــف غريب  األهــل
وضـــم العـــب متعاقد يثير 
ــن جــمــاهــيــر  ــي حــســاســيــة ب

الكرة.
وتعيش جماهير الزمالك 
ــب وتـــطـــالـــب  ــضـ ــة غـ ــ ــال حــ
بمعاقبته كهربا باعتباره 
خــائــنــا وتــطــالــب بمعاقبة 
األهلى وهناك احتقان بدون 
داعى بين جماهير القطبين 
وفــتــنــة كــرويــة بسبب جهل 
وتجاهل اإلدارات باللوائح 
والــقــانــون مــن أجــل إرضــاء 
السوشيال ميديا.. يا سادة 
ما يحدث عيب وخطر يهدد 

كل الجماهير.

رأى

قضية كهربا إهدار 
للمبادئ واللوائح

كارتيرونمحمد
صالح

رمضانديسابر

صالح
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بدون مقدمات.. جميعا نعرف تمام المعرفة، أن القيادة السياسية 
ال تدخر جهدًا أو وقتـًا للنهوض بالبلد على كافة المستويات 

االقتصادية واالجتماعية.
ففى الوقت الذى تتزايد فيه مساحة الرضا الشعبى من أداء بعض 

الوزارات، خاصة وزارة الكهرباء التى حدثت بها طفرة نوعية، 
ونقلة إيجابية غير مسبوقة، تمثلت فى القضاء التام على مشكالت 

انقطاع الكهرباء عن المنازل والمصانع والورش والمستشفيات 
الصغيرة.

فقد كان التحدى كبيرًا جدًا، إال أن القيادة السياسية قبلت 
التحدى فى لحظة فارقة من التاريخ المصرى، ونجحت فى إثبات 

قدرة الدولة على التعافى، وتوقف انقطاع الكهرباء المتكرر، عبر 
إدخال محطات جديدة واستخدام البدائل الطبيعية المتاحة.

سيد سعيد يكتب 

التوزيع مؤسسة األهرام

هؤالء أعداء الرئيس
علمنا أن المكان والمعدات ال تفى بمبلغ الغرامة.

لم نصف الشركة بما ال يليق بها، إنما ما يحدث منها 
لم نره سابقا، ولن نراه مستقبال فى أى منظومة عمل 
فى الدنيا، منظومة عمل تسير فى نفس اتجاه السياسة 
العامة للدولة، وليس استخدام أسلوب الفتوات فى 
التعامل مــع أصــحــاب الــمــشــكــالت. وإذا كــانــت هذه 
النماذج تسير فى االتجاه المضاد لتطلعات الرئيس، 
إال أن هناك نماذج أخرى إيجابية الفتة لالنتباه، هذه 
النماذج تحفز على الوقوف أمامها كثيرا، ويستطيع 
المرء أن يقابلها بيسر فى العديد من المواقع، هذه 
النماذج تعى تماما مفهوم المسئولية وتسعى لتذليل 
الــعــقــبــات مهما كــانــت صعوبتها فــى إطـــار الــقــانــون 
وااللتزام بالمسئولية على الجانب اآلخر هناك نماذج 
ــدرك حجم الوظيفة  تعى تماما معنى المسئولية، وت
الــعــامــة، وهــذه النوعية مــن المسئولين ال يوجد في 
قاموسها كلمة مستحيل، 
أو كلمة »فوت علينا بكرة 
يا سيد« ،هذه النماذج ال 
تدخر جهدا أو وقتا فى 
إنهاء المشكالت وتذليل 
العقبات، ما جعلها محط 
ــرام المتعاملين مع  احــت

قطاع الكهرباء. 
مــن بــيــن تــلــك الــنــمــاذج 
الــتــى يلمس المواطنون 
حـــضـــورهـــم الـــطـــاغـــى، 
المهندسة صباح مشالى 
ــل  ــق رئـــــيـــــس شـــــركـــــة ن
الكهرباء، فما أن تدخل 
بقدميك مقر الــوزارة، إال 
وتسمع عــبــارات اإلشــادة 
ــرد عــلــى  ــ ــا تـ ــ ــه ــ ــا، وأن ــهـ بـ
الهاتف فى أى وقــت، وال 
تفرق بين مواطن بسيط 
أو مستثمر كــبــيــر، فهى 
تؤمن أن وظيفتها تذليل 
ــه فور  المشكالت بأقصى ســرعــة ممكنة، بمعنى أن
درايــتــهــا بتفاصيل المشكلة، تأمر مــرؤوســيــه بالحل 
الفورى، لقناعتها أن سياسة القيادة فى الدولة، تعمل 
على التشجيع وليس قهر المستثمرين، خاصة الصغار 

من أصحاب الورش والمصانع الصغيرة. 
المهندسة صباح مشالى نموذج للمسئول المحترم 
الذى يعى دوره ومهامه الوظيفية، ال تتعامل بالتسلط 
والتجبر أو استخدام أسلوب العنجهية الذى يمارسه 
مسئول إحدى شركات التوزيع، لذا فإننى أرى أن هناك 
ضــرورة لتفعيل الرقابة وأننا فى حاجة إلــى قــرارات 
أكثر جــرأة، تصب فى عنوان شامل يعبر عن سياسة 
الــدولــة وتوجهاتها فى المرحلة القادمة، فضال عن 
إعالن الحرب على الفساد، والفساد الذى أقصده هو 
التسلط، واستخدام المنصب فى قهر الناس بالمخالفة 
للدور المنوط به.. لم تكن هذه الرغبة مثالية، لكنها 
فريضة على الجميع التكاتف حولها، فهذا النوع من 
الفساد أخطر من اإلرهــاب، ألنه يقوض الدولة جراء 
القرارات العشوائية، ووجود بعض الناس فى أماكن ال 

يستحقونها.
واقع الحال يؤكد أن تلك الفئة التى تسير فى االتجاه 
المضاد لسياسة الرئيس،  مهددة الستقرار الدولة، 
ومعوقة لخطط التنمية، وفى النهاية يحدث الغضب من 
القيادة البريئة تماما من ممارسات محدثى المناصب 

ممن وصلوا لمواقعهم بالفهلوة.

البعض حينما يعرفون جزءا ضئيال من أفعال الشركة.
بالطبع، جميعنا يعرف أن شــركــات الــتــوزيــع تقوم 
بتحصيل مبالغ مالية شهرية، تحد بند »ممارسة«، 
وتحديد المبلغ الشهرى ال يتم بصورة عشوائية، إنما 
من خالل لجنة فنية تقوم بالمعاينة وتحديد المبلغ، 
بما يعنى أن الشركة ذاتــهــا هــى الــتــى تــقــوم بتحديد 
مبلغ الممارسة، وليس أيــة جهة أخـــرى، لكن رئيس 
الشركة ال يهمه أى شىء، ال يهمه مصالح الناس، وال 
يهمه االســتــثــمــار وال يهمه أنه 
مسئول ومنصبه يحتم عليه 

 يشكل لجان لتحديد 
الممارسة الشهرية ثم يشكل 
لجان لـ»تخريب«  بيوت الناس 
من صغار المستثمرين بعمل 

محاضر بالماليين 

إزالة المعوقات وليس إدخال الناس فى دوامات جراء 
قراراته العنترية، وكأنه صاحب العزبة يفعل ما يريد 

وليس موظفا عاما يخضع للمساءلة.
ما الذى فعله رئيس الشركة؟ قبل عدة أسابيع كان 
الشغل الشاغل لدى غالبية أصحاب الورش والمصانع 
الصغيرة، الواقعة تحت نطاق شركة توزيع الكهرباء 
الحديث عن رئيس الشركة الذى وصف بـ»المتعافى«، 
لكن ما الذى فعله واليزال يفعله، رغم أن كل ما يفعله 
يدينه ويــديــن شركته يــتــعــارض مــع سياسة القيادة 
السياسية لتشجيع االستثمارات الصغيرة، لكن ما 
بالنا والسيد رئيس الشركة يصر على إفالس أصحاب 

االستثمارات خاصة الصغيرة.
أصحاب الورش ارتضوا ما قررته اللجان فى تحديد 
مبلغ  الممارسة الشهرى، إلى هنا األمــر عــادى، لكن 
غير العادى أن رئيس الشركة يعطى أوامره لمرؤوسيه 
بعمل محاضر ألصحاب المصانع والورش، وتبلغ قيمة 
المحضر الواحد بـ »2 مليون جنيه« تحت بند سرقة 
تيار كهربائى وزيادة أحمال، والكارثة األخطر أنه يطلب 
بــأن تكون المحاضر لمدة سنة كاملة، والــســؤال اآلن 
كيف تكون أنت من حدد قيمة الممارسة، وأنت نفسك 
الـــذي تــقــوم بعمل المحضر، لــو افترضنا أن تقدير 
لجنة الــمــمــارســة أقــل من 
الــمــطــلــوب، عليك إجــراء 
تــعــديــل عــلــى الــمــمــارســة 
ــيـــس تــحــريــر  ــا، ولـ ــ ــه ــ ذات
محاضر يعجز أصحابها 
ــاء بــهــا ويــهــدد  ــوفـ عـــن الـ
اســتــمــرار نشاطهم، وهو 
مـــا حـــدث بــالــفــعــل، مثل 
هــذه الـــقـــرارات الجائرة 
أدت إلــى توقف عشرات 
األنـــشـــطـــة، خـــاصـــة إذا 
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أنهم أقوى من القانون وأكثر نفوذا من الوزير 
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السيسى

ــواقـــع إال  لـــم تــكــن الــطــفــرة تــتــحــقــق عــلــى أرض الـ
بوجود إدارة تعى مسئوليتها، لذا فإن اختيار الرئيس 
عبدالفتاح السيسى للدكتور محمد شاكر على قمة 
المسئولية فى هذا القطاع الحيوى، لم يكن عشوائيا، 
إنما جاء نتاج درايــة بقدرات الرجل وكفاءته العلمية 
ــة، أيًضا لقدرته على ترجمة تطلعات الرئيس  واإلداري

نحو النهوض بهذا القطاع.
 هذا على مستوى األداء الوزارى، إنما على المستوى 
الشعبى، فالرجل ال يهمل الرد على أى مكالمة هاتفية، 
وال يتوانى عن حل المشكالت التى تواجه المواطنين، 
ويمكن ألى شخص عال أو قل شأنه أن يلمس االهتمام 
ــقــوم بتكليف مــرؤوســيــه  الــمــتــواصــل بالمشكالت وي
بالتعامل الــفــورى مع المشكلة.. من الدكتور محمد 
شــاكــر إلــى المهندسين على عبدالفتاح وكــيــل أول 
الوزارة، وخالد عبد المنعم رئيس قطاع المتابعة، وهما 

من الواجهات المشرفة 
ــوزارة الــكــهــربــاء، وهــذه  ــ ل
حــقــيــقــة ال يــمــكــن ألحــد 
إغفالها أو القفز عليها 
فى معرض الحديث عن 
وزارة الكهرباء، كما أن 
لــديــهــمــا قــــدرات إداريـــة 
معلومة لــكــل مــن يــتــردد 

على ديوان عام الوزارة. 
مـــثـــل هـــــذه الـــنـــمـــاذج 
تعلم متطلبات المرحلة، 
ــامــة  ــم درايـــــــة ت ــهـ ــديـ ولـ
ــادة  ــ ــي ــ ــق ــ ــات ال ــعـ ــلـ ــطـ ــتـ بـ
الــســيــاســيــة فــيــمــا يتعلق 
بهذا القطاع الحيوى، بما 
يعنى أنــهــم يــســيــرون فى 
فلك استراتيجية الرئيس 
عــبــدالــفــتــاح الــســيــســى 
لــلــنــهــوض بــاالســتــثــمــار، 
والــكــهــربــاء جــزء رئيسى 

من مكونات االستثمار.
 لكن فى المقابل هناك بعض المسئولين فى العديد 
مــن القطاعات، وبالطبع مــن بينها قطاع الكهرباء، 
يسيرون فى االتجاه المضاد لسياسة التشجيع على 
االستثمار التى يوليها الرئيس اهتماما خاصا، والمتابع 
لتصرفات مثل هذه النماذج يكتشف أنهم ضد الرئيس، 
فالعداء للقيادة السياسية لم يكن فقط في اإلرهــاب، 
إنما فى الفساد أيضا، والمقصود هنا الفساد بمعناه 
الواسع، وليس المحصور فقط فى الرشاوى والتربح 
وبعض الــجــرائــم التى اعــتــاد المجتمع معرفتها بعد 

حصار الجهات الرقابية.
لكن هناك فساًدا أشد بشاعة من االختالس، وهو 
استغالل السلطة فى االنتقام من البشر، والتسلط 
على البسطاء، مثل هذه الفئة من المسئولين، ال يمكن 

وصفهم إال بـــ»أعــداء 
ــم  ــهـ ــس« ألنـ ــ ــيـ ــ ــرئـ ــ الـ
يــعــرقــلــون تــحــركــاتــه 
ويضعون المعوقات فى 
طــريــق المستثمرين، 

فـــــــقـــــــط ألنـــــهـــــم 
يمارسون السلطة 
ــر،  ــ ــي ــ ــم بــــــــال ضــ

هــؤالء عندما نصفهم 
بـ»أعداء الرئيس عبد 
الفتاح السيسى«، فهذه 

حقيقة، ألن العداء ليس فقط فى الهجوم على الدولة 
ــوقــوف فــى خــنــدق اإلرهــابــيــيــن، لكنه فــى بعض  أو ال
األحيان يتمثل فى صورة أشخاص يظنون فى أنفسهم 
بأنهم أقوى من القانون وأكثر نفوذا من الوزير.. هؤالء 
يــحــاولــون صناعة العراقيل ووضـــع المعوقات أمــام 
المستثمرين، ال فــرق لديهم بين مستثمر أجنبى أو 
مستثمر مصرى، الكل سواء فى محاولة إثبات السلطة 

بعيدا عن سياسة الوزارة، ودهسا لسياسة الدولة.
ما يثير الدهشة ويدفع للغثيان وجود تلك النماذج فى 
بعض المؤسسات وبعض الشركات المملوكة للدولة، 
هــؤالء يسيرون فى االتجاه المضاد لطريق اإلصــالح 
الـــذى تــرســخ لــه الــقــيــادة السياسية، كما أن المتابع 
لتصرفات تلك الفئة يكتشف منذ اللحظة األولى أنهم 
يسعوا للهدم ال البناء، ويتصورون أن المناصب للتسلط 
والــتــجــبــر ال المسئولية، وحـــل الــمــشــكــالت.. هــؤالء 
يتعمدون اإلضـــرار بمصالح الــنــاس وال توجد لديهم 
كياسة فى التعامل مع المستثمرين، حيث ال تجد سوى 
»العجرفة« وإطالق التهديدات ولو فيه خلل فإن دورهم 

التغلب على المشاكل للحفاظ على االستثمارات.
الفساد امتد إلــى عمق القطاعات الخدمية، راح 
ــه وإمكانياته  ــدرات الــبــعــض يــمــارســونــه، كــل حــســب ق
ومهاراته، لذا فإن تدخل الجهات الرقابية أمر مهم، 

وهنا سوف نتوقف أمام ممارسات 
إحــدى شركات توزيع الكهرباء، 
ــة، رئيس  ــ أو بمعنى أكــثــر دق
إحـــدى شــركــات الــتــوزيــع، هذا 

الرجل يتعامل من خالل منصبه 
على أنه صاحب العزبة، يفعل ما 

يريد وقتما يريد رئيس الشركة 
ــة األخــيــرة على  دأب فــى اآلونـ

ارتكاب بعض األفعال، ال تتسق 
مع العقل أو المنطق، وقد يصدم 
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