فى عيد ميالده
الـ 66

تفاصيل الحياة العائلية للرئيس السيسى

باألرقام والمستندات

المليارات الضائعة داخل المشروعات
الممولة بقروض أجنبية

مسلسل الفساد فى مشروعات المياه والصرف الصحى ..العرض مستمر!!!

خفايا صراعات الحرس
وقائع  5حوادث اغتصاب
القديم والجديد داخل
متهم فيها طارق رمضان
حفيد حسن البنا
جماعة اإلخوان اإلرهابية
سنويا
قرار لألمم المتحدة يحرم جامعة القاهرة من موارد قيمتها  471مليون جنيه ً

اإلصدار الثانى  -العدد 277

األربعاء  2020/11/18السنة العاشرة

 16صفحة

فى «مصر للطيران» ..خسائر بالمليارات
ومكافآت خيالية للكبار والمحظوظين
ملف خاص

غادة عبدالرازق
فى بيروت بسبب
ألول مرة ..مواجهة ساخنة
«دم غزال»
بين األهلى والزمالك طليق المطربة
ا
ي
إفريق
ال
ط
أب
دورى
ائى
ه
ن
فى
بوسى« :لفقت
لى قضايا سالح
ومخدرات وحرمتنى
أشوف ابنى»

الثمن  ٢جنيه

WWW.Soutalmalaien@yahoo.com

العـدد 277

طاقية اإلخفا

األربعاء 2020/11/18

صراع «الضراير» فى وزارة مهمة يثير أزمة فى ملف خطة 2021
الوزير يفشل فى الصلح بين موظفتين بالديوان العام ..ولم يستطع اتخاذ قرار
إيمان عاطف
ال يعلو صــوت فى ديــوان عــام وزارة مهمة،
فوق صوت الخالفات الشديدة بين موظفتين
فى منصب مرموق بديوان عام الــوزارة ،وعلى
الرغم من ذلك فإن كال منهما تحاول أن تنتزع
صالحيات أكثر مــن األخـــرى ،والــتــقــرب إلى
الوزير ،ومرافقته فى كل سفرياته ضمن طاقم
العالقات العامة واإلعـــام ،والمستشارين،
الذين يالزمون الوزير فى كل السفريات.
ولما اشتدت حالة الخالفات والكيد بين
الموظفتين ،أطلق عليهما موظفو ديــوان عام
الــوزارة والقيادات خاصة من الرجال ،صراع
الضراير ،بسبب كثرة المذكرات والشكاوى
التى تقدمها كل منهما للوزير ضد غريمتها.
وقالت مصادر مطلعة ،أن األسباب الرئيسية
لصراع الموظفتين ،أن األولــى « ب .ع » حلت
فى منصب غريمتها الثانية « ر .ج» بعد أن قرر
الوزير نقل الثانية ،إلى وظيفة أخرى بدرجة
مستشار ،بينما كــانــت األولـــى فــى منصبها
بــديــوان عــام ال ــوزارة وهــو ما اعتبرته « ر.ج»
انحيازا من الوزير لألولى « ب.ع » وتفضيال
منه لها ،فــى الــوقــت الــذى أبــدى فيه الوزير
للثانية احترامه الشديد إلمكاناتها وقدراتها
وخبراتها الكبيرة فى أحد القطاعات التى تم
نقلها إليه ،وأنها ستحدث طفرة كانت تنقص

مصادر :التنافس على
التقرب من الوزير
والسفريات والبدالت سبب
الصراع
الــوزارة قبل أن يتولى المنصب فيها ،ولذلك
قرر ترقيتها لمنصب أعلى ،فى محاولة كان
الهدف الرئيسى منها ليس الكفاءة أو وجدود
أخطاء يريد أن يصححها ،وإنما إلنهاء الصراع
والصداع الذى أصابه ،بسبب التنافس والغيرة
التى وصلت إلى حد الكيد ،وضرب األسافين
بين الموظفتين ،إال أن هذه المحاولة باء ت
بالفشل ،ومما يؤكد ذلــك استمرار الشكاوى
أمام مكتب الوزير ،على كل شكل ونوع.
وأوض ــح ــت الــمــصــادر أن بــــدالت السفر
والــمــكــافــآت والــظــهــور اإلعــامــى مــع الــوزيــر
خــاصــة الــمــؤتــمــرات الــهــامــة خ ــارج الــقــاهــرة،

والمؤتمرات األخــرى خارج مصر والسفريات
الـــكـــبـــرى ،م ــح ــور وأســــــاس الــــصــــراع بين
الموظفتين ،حيث تحاول كل منهما التقرب
للوزير واثبات أنها األفضل فى الملف وأنها
األجدر بالحصول على ثقة الوزير.
أشــــارت الــمــصــادر إل ــى أن ح ــدة الــصــراع
وصلت إلــى اتهام إحداهما األخــرى ،للوزير،
بأن غريمتها كانت السبب الرئيسى فى حدوث
أزمــة بين الوزير وزوجــتــه ،ألنها أخبرتها عن
عزومة الـ«بى تيفور» التى انفردت بها «صوت
الــمــايــيــن» فــى الــعــدد الــســابــق وتسببت فى
أمة للوزير واضطر على إثرها التخاذ قرارا

إعالن االشتراطات التخطيطية للبناء

مدبولى

يعلن مجلس الــوزراء ،عن كافة االشتراطات التخطيطية قبل
 24نوفمبر الحالى لعودة نشاط البناء مرة أخرى بعد قرار
الحكومة مؤخرا بوقف البناء  6أشهر.
وأعلن المجلس أن التوجه القادم بالنسبة لألرياف
سيكون هناك بناء رأســى لمنع استنزاف األراضــى
الزراعية.
وكــان الدكتور مصطفى مدبولى ،رئيس مجلس
ـاعــا عــبــر تــقــنــيــة الــفــيــديــو
الـــــــوزراء ،عــقــد اجــتــمـ ً
كــونــفــرانــس ،مــع ع ــدد مــن المحافظين لمتابعة
الــمــشــروعــات الــتــى تــتــم بــكــل مــحــافــظــة وحصر
مختلف األراضــــى التابعة لــلــدولــة فــى عواصم
الــمــحــافــظــات لــبــدء تنفيذ مــشــروعــات سكنية
حضارية متكاملة الــخــدمــات ،على غ ــرار حى
تنفيذا لتكليف الرئيس عبد الفتاح
األسمرات،
ً
السيسى ،رئيس الجمهورية ،ويكون بها العديد
من العمارات السكنية ،والخدمات التى تلبى
احتياجات قاطنى هذه المناطق.
الخشت

حكومة أون الين؟!!!
يحدث فى مصر ..وزير حالى فى حكومة مصطفى مدبولى يمارس مهام عمله من داخل
المقر الرئيسى للوزارة أما مدير مكتبه فيعمل من خالل مكتب آخر  -خارج الوزارة  -تم
اتخاذه مؤخراً كمقر مؤقت للوزارة ..حتى الحكومة بقت «أون الين»!!!!.

نقابة المهندسين تفتح باب
االشتراك بمشروع العالج ألعضائها

أعــلــنــت الــنــقــابــة الــعــامــة للمهندسين،
برئاسة المهندس هانى ضاحى ،النقيب
العام للمهندسين ،عن فتح باب االشتراك
والتجديد بمشروع الرعاية الصحية
للمهندسين وأس ــره ــم لــعــام
 ،2021وذلـــــك بـــــدءا من
يــوم السبت  28نوفمبر
 ،2020وحــتــى األحــد
 28فبراير .2021
ويــــقــــدم مـــشـــروع
الـــــعـــــاج الـ ــخـ ــاص
بنقابة المهندسين،
مـــــجـــــمـــــوعـــــة مـــن
الــخــدمــات العالجية
ألعــــــضــــــاء الـــنـــقـــابـــة
وأســـــــرهـــــــم ،بـــأســـعـــار
مخفضه من خالل عددا من
المستشفيات والعيادات ومعامل
التحاليل ،فــى كــافــة التخصصات ،على
مستوى الجمهورية.

يــذكــر أن الــنــقــابــة الــعــامــة للمهندسين
كانت قد أعلنت خالل الجمعية العمومية
لعام  ،2020أن صندوق مشروع الرعاية
الــصــحــيــة حــقــق ف ــائ ــض م ــق ــداره
 1194127جــنــيــه فـــى عــام
 2019حيث بلغت إيرادته
 180.52مليون جنيه
بــزيــادة  %13عــن عام
 ،2018فــيــمــا بلغت
مصروفاته 179.32
مليون جنيه بنسبة
زي ــادة  %12عــن عام
 ،2018مــشــيــرة إلــى
أن إجــمــالــى األص ــول
غــــيــــر الــــمــــتــــداولــــة
ضاحى
للصندوق  894.24مليون
جنيه ،فيما بلغت األصــول
المتداولة  8.865مليون جنيه،
كما بلغ إجــمــالــى االلــتــزامــات المتداولة
للصندوق  131.57مليون جنيه.

بنقل موظفة البى تيفور من مكتبه إلى وظيفة
أخرى.
وكانت «صــوت الماليين» انفردت ،بحكاية
عزومة الوزير على بى تيفور فى أحد األيام
أثناء عــرض إحــدى موظفات الــديــوان العام،
«البوسطة» عليه ،فقررت أن تحضر باستمرار
هذا النوع الذى تجيد صناعته فى المنزل.
الــمــثــيــر أن إحــــدى زم ــي ــات الــســكــرتــيــرة
فــى ال ــدي ــوان يــقــال إنــهــا إحـــدى الموظفتين
المتصارعتين ،وترتبط بعالقة بزوجة الوزير،
من أيام الجامعة ،ودائما ما تتواصل معها عبر
الهاتف المحمول ،والتى استغلتها زوجة الوزير

للتعرف ردود األفعال وأخبار زوجها ،ومدى
نجاحه فى الــوزارة ،فكانت بمثابة العصفورة
التى تنقل لها ،كل أخبار الوزارة.
وف ــى إحـــدى الــمــكــالــمــات بــيــن العصفورة
ووزوجــة الوزير أخبرتها بحكاية البى تيفور،
التى تصنعه السكرتيرة الحسناء فى منزلها،
وعلى الرغم من زوجــة الــوزيــر ،التى تصغره
بأكثر من  7سنوات من طبقة ارستقراطية،
وعلى درجة كبيرة من الثقافة ،والدبلوماسية
إال أن نــار الــغــيــرة دبــت فــى ،قلب الــزوجــة،
وفاتحت زوجها الوزير فى الحكاية ،ودخلت
فى نقاش طويل معه ،وانتهى األمر بطلبها منه
نقلها إلى قطاع عمل آخر وحددت له القطاع،
ألنها بتفهم فى تخصصا الوزارة ،وتعلم الكثير
عــن هــذه الــقــطــاعــات ،ونجحت الــزوجــة فى
اقناع الوزير الزوج بنقل السكرتيرة ،وحتى ال
ينكشف األمر قرر الوزير ترقيتها ونقلها من
مكتبه إلى منصب مدير الشئون التنفيذية،
ألحـــد الــقــطــاعــات وتــكــلــيــف مــوظــفــا شــابــا
بمهمات سكرتيرة «البى تى فور» ،وهو األمر
الــذى أثــار استغراب ،موظفى الــديــوان ،ألن
السكرتيرة نفسها ،حصلت على ترقية مؤخرا،
وانتقلت للدرجة الوظيفية الثانية ،حتى زال
االستغراب بينهم عن طريق العصفورة ،التى
نسجت الحكاية ونقلت أســرار العمل لخارج
ديــوان الـــوزارة ،لتستمر همسات الموظفين
أمــر واقــع كل يــوم ،عن الــوزيــر وحكاية البى
تيفور ،وغيرة الزوجة.

جامعة القاهرة تواصل فتح باب التكافل لطالب المدن الجامعية غير القادرين
تــواصــل جامعة الــقــاهــرة فتح بــاب التكافل للطالب غير
القادرين وتوزيع االستمارات على الطالب وتسلمها منهم
حتى  19نوفمبر الحالى ،وذلــك انطالقا من حرص
الــدكــتــور محمد عــثــمــان الــخــشــت رئــيــس جامعة
القاهرة ،لدعم طالب المدن الجامعية وفتح باب
التكافل االجــتــمــاعــى لــدعــم مــصــروفــات المدن
(التغذية).
وأوض ــح الــقــرار ،أنــه بالنسبة لمدينة الطلبة
بين السرايات سيكون الحصول على استمارة
التكافل بجوار مكتب مدير المدينة ،وبالنسبة
لــمــدن الــطــالــبــات مــن إدارة الــتــكــافــل نفسها

بمدينة الطلبة أو من إدارة المدينة لكل طالبة تسهيال عليهن.
ومن المقرر أن يتم تسليم االستمارات بعد اعتمادها واستيفاء
األوراق المطلوبة ،على أن يكون التعامل مع الطالب من الساعة
 9.30صباحا وحتى  12.30ظهرا ،وأن يكون سحب االستمارة
سيكون بموجب كارنية المدينة الحالى وتقديم صــورة منه فى
األوراق المطلوبة.
كان الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة ،قرر
إعفاء طالب المدن الجامعية القدامى من مصروفات التسكين
بالمدينة عن شهر أكتوبر  ،2020وذلــك بالنسبة للطالب الذين
ســددوا مصروفات اإلقامة بالمدينة عن شهر مــارس من العام
الدراسى الماضى.

جريدة
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WWW.Soutalmalaien.com
أسبوعية  -شاملة  -مستقلة تصدر بترخيص
من املجلس األعلى للصحافة عن دار
«عيون» للصحافة والطباعة والنشر
والتوزيع «ش.م.م»
نائب رئيس التحرير:

محمد عبداللطيف
الرياضة:

محمد الراعى
املستشار القانونى:

عصام االسالمبولى
جرافيك:

أحمـ ـ ــد محمـ ـ ــود
إخراج:

أحمد الريس
جمع تصويرى:

محمود عبدالسالم
املراجعة اللغوية:

عبد الصمد البحيرى
محمود جابر
املقاالت املنشورة تعبر عن رأى أصحابها.
االعالنات واالشتراكات
يتم االتفاق عليها مع ادارة اجلريدة
اإلدارة والتحرير:
26شارع عدنان املدني -الصحفيني
نهاية أحمد عرابى  -املهندسني
فاكس وتليفون33450694-33450728 :
اإلمييلSoutalmalaien@yahoo.com:

سداد أول قسط من مصروفات المدارس الخاصة مستمر حتى  30نوفمبر
إسالم خالد
قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم
الــفــنــى ،مــد مهلة س ــداد الــقــســط األول
المستحق لــلــمــدارس الخاصة والدولية
لصالح أولــيــاء أمــور الطالب عن المبالغ
المستحقة عليهم عــن الــعــام الــدراســى
الــحــالــى  2021/2020إل ــى مــوعــد غايته
.2020/11/30
وأوضــحــت وزارة التربية والتعليم :أنــه فى
حالة عدم االلتزام بسداد القسط ،يتم إنذار
يوما من
ولــى األمــر بعد مــرور خمسة عشر ً

مواعيد تقديم إقرارات
القيمة المضافة
أوضحت مصلحة الضرائب المصرية،
مواعيد تقديم إقـــرار القيمة المضافة
نظرا لصدور قانون اإلجــراءات الضريبية
الموحد.
وذكــــــرت أن إقــــــرار ضــريــبــة الــقــيــمــة
المضافة لشهر سبتمبر  2020حتى 30
نوفمبر الــقــادم وفقا للقانون رقــم ()67
لسنة .2016
وأشـــــارت إل ــى إقــــرار ضــريــبــة القيمة
المضافة لشهر أكتوبر الجارى يتم تقديمه
حــتــى  30نوفمبر الــقــادم وفــقــا لقانون
اإلجــراءات الضريبية الموحد رقم ()206
لسنة .2020

التاريخ سالف الذكر وفى حالة عدم السداد يتم
يوما أخرى،
إنــذاره مرة أخرى بعد خمسة عشر ً
وفــى حــالــة عــدم الــســداد يتم تحويل الطالب
ظا على حقهم فى
وقيدهم بمدرسة حكومية حفا ً
التعليم مع التزام ولى األمر بسداد كافة المبالغ
مقيدا
المستحقة عليه لصالح المدرسة التى كان ً
بها.
وقــالــت الـ ــوزارة إنــه عند التخلف عــن ســداد
باقى المصروفات للعام الدراسى الحالى الفصل
ال ــدراس ــى الــثــانــى يــتــم حــجــب النتيجة وتتخذ
إجراءات تحويل الطالب وقيده بمدرسة حكومية
مع التزام ولى األمــر بسداد المبالغ المستحقة
مقيدا بها.
عليه لصالح المدرسة التى كان ً

كما أكدت الــوزارة التزام كافة المدارس بعدم
التعرض سواء (الفعلى  -القولى) تجاه الطالب
على أن يراعى تنفيذ كافة ما سبق دون اإلضرار
بالحالة النفسية والمعنوية للطالب مع مراعاة
ضرورة تمتعه بكافة الحقوق القانونية المرتبطة
بحقه فى التعليم.
وقالت وزارة التربية والتعليم إنه على جميع
العاملين المختصين بــــاإلدارات والمديريات
التعليمية والمعنيين بتنفيذ ما سبق ،وااللتزام
بــســرعــة الــمــبــادرة إل ــى تنفيذ مــا ورد بالبنود
الــســابــقــة ،وفــى حــالــة الــتــراخــى أو الــتــأخــر فى
التنفيذ يتم اتــخــاذ كــافــة إجــــراءات المسائلة
القانونية تجاههم.

نظر دعوى رئيس الزمالك على قرار اللجنة األوليمبية بعزله

مرتضى

تنظر محكمة القضاء اإلدارى بمجلس الــدولــة،
دع ــوى المستشار مرتضى منصور رئــيــس نــادى
الزمالك ،والتى يطالب فيها بوقف القرار الصادر
من اللجنة األولمبية المصرية ،والــذى ألزمت
فيه إدارة ن ــادى الــزمــالــك بــالــدعــوة لجمعية
عمومية النتخاب رئيس جديد للنادى ،بدالً
مــن مــرتــضــى مــنــصــور ،ال ــذى تــم إيــقــافــه عن
مزاولة أى نشاط رياضى لمدة  4سنوات ،فى
جلسة  22نوفمبر الحالى لالطالع والــرد على
المستندات الجديدة المقدمه لهيئة المحكمة.

واختصمت الدعوى التى حملت رقم  2015لسنة
 75قــضــائــيــة ،وزيـــر الــشــبــاب والــريــاضــة والــمــديــر
التنفيذى ل ــوزارة الشباب والرياضة وهشام حطب
رئيس اللجنة األولمبية المصرية.
وطالب ،مرتضى منصور ،بوقف القرار الصادر
من اللجنة األولمبية المصرية ،وألزمت فيه اللجنة
األولمبية المصرية ،إدارة نــادى الزمالك بالدعوة
لجمعية عمومية النتخاب رئيس جديد للنادى ،بدالً
من مرتضى منصور ،الذى تم إيقافه عن مزاولة أى
نشاط رياضى لمدة  4سنوات.

مجلس إدارة األهلى يقرر إلغاء التبرعات لصالح مستشفى سرطان األطفال 57357
قرر مجلس إدارة النادى األهلى ،إدراج بند فى جدول األعمال،
الذى سيتم طرحه على الجمعية العمومية العادية ،المقرر عقدها
يــوم  23نوفمبر الــجــارى ،يتعلق بتعديل قــرار الجمعية العمومية
الصادر بتاريخ  27مارس  2017بشأن إضافة مبلغ قدره  10جنيهات

على االشــتــراك السنوى ألعضاء الــنــادى ،يتم تخصيصه لصالح
مستشفى  57357لعالج سرطان األطفال ،وتضمن البند المعدل،
أن يتم تخصيص المبلغ المذكور ،لصالح «مؤسسة األهلى للتنمية
المجتمعية» وهى مؤسسة تم تدشينها مؤخرا.

بريشة الفنان :محمد الصباغ

على المكشوف
فى  29أغسطس  ،2020قال الرئيس عبدالفتاح السيسى،
خالل افتتاحه ،مجموعة من المشروعات القومية بنطاق
محافظة اإلسكندرية« :إننا مضطرون للتمويل الخارجى
للمشروعات التى نقوم بها حتى نستطيع تحقيق األهداف
االستراتيجية التى نسعى إليها لتحسين حياة المواطنين
وتوفير الخدمات التى يحتاجونها» ،مشيرًا إلى أن القروض
التى يتم االتفاق عليها تكون بشروط ميسرة للغاية.
وإنطالقاً من األهمية الكبيرة لقضية القروض األجنبية التى
حصلت عليها مصر سواء فى العهود السابقة او فى عهد

الرئيس السيسى ،قررنا فتح هذا الملف ،لنكشف عن عدد
من التجاوزات والمخالفات الجسيمة فى المشروعات المنفذة
بقروض أجنبية.
وسوف نكشف عن هذه التجاوزات بمستندات رسمية صادرة
عن الجهاز المركزى للمحاسبات ومجلس النواب.
ونحن إذا نفتح هذا الملف الخطير جداً نتمنى أن تقوم كافة
الجهات المعنية بدورها وتذليل كافة العقبات والمشكالت
ومحاسبة كل من تسبب فى تعطيل أو منع االستفادة من
هذه المشروعات.
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محمد طرابيه يكشف

المليارات الضائعة داخل المشروعات الممولة بقروض أجنبية

1
مدبولى

معيط
الجدير بالذكر أن البنك المركزى المصرى أعلن عن سداد
 20مليار دوالر من ديــون مصر الخارجية خالل النصف األول
من العام الجارى ،كما أوضح أنها تعتزم سداد  5ملياارت دوالر
أخرى من الديون قبل نهاية نفس العام.
وكــان البنك المركزى ،قد أوضــح أن ديــون مصر الخارجية
بلغت  112.6مليار دوالر بنهاية ديسمبر الماضى ،منها 101.3
مليار دوالر ديونا طويلة األجل.
وذكر البنك المركزى أنه من المقرر أن تسدد مصر التزامات
خارجية تبلغ نحو  13.94مليار دوالر خالل عام  ،2021ونحو
 12.613مليار دوالر خالل عام .2022
وأشار إلى أن مصر ستسدد آخر التزام خارجى فى النصف
األول من عام  2071بقيمة  4.47مليون دوالر ،وذلك فى حالة
عدم الحصول على قروض خارجية جديدة.
وأظــهــرت الــبــيــانــات أن قيمة االلــتــزامــات الــخــارجــيــة التى
ستسددها مصر ،وتشمل أصل الدين وخدمة الدين ،بداية من
عام  2020وحتى النصف األول من  2071تبلغ نحو 134.86
مليار دوالر مقسمة على  99.783مليار دوالر أصــل الدين،
و 35.081مليار دوالر خدمة الدين.
وأوضح البنك المركزى أن  90%من أرصدة الدين الخارجى
القائمة فــى نهاية ديسمبر الماضى يتم تصنيفها فــى األجــل
الطويل وتبلغ قيمتها  101.4مليار دوالر ،بينما تصل قيمة
المديونية قصيرة األجــل (استحقاق أقــل من  12شهرا) إلى
 11.3مليار دوالر بنسبة .10%
وأشــار إلى أن  34.7مليار دوالر من الدين الخارجى طويل
األجل مستحق لمؤسسات دولية و 20.9مليارا عبارة عن سندات
دولية و 10.2مليار دوالر ديــون ثنائية منها  1.8مليار دوالر
تسهيل دعــم السيولة الــذى قدمه بنك التنمية الصينى للبنك
المركزى المصرى فى ديسمبر .2019
فى هذا السياق ،أشير إلى أننى حرصت على االستشهاد بهذه
البيانات واألرقــام الرسمية للتأكيد على خطورة هذه القضية
ومــدى تأثيرها على االقتصاد القومى فى المرحلة الحالية،
باإلضافة إلى تأثيراتها فى مستقبل األجيال الحالية والقادمة
فى مصر ،خاصة فى ظل التزايد المستمر فى أرقــام الديون
الخارجية وما يصاحبه أيضا ً من زيــادات مستمرة فى معدالت
الديون الداخلية التى وصلت هى األخرى ألرقام فلكية.
وقــبــل أن نــكــشــف م ــا رص ــدت ــه تــقــاريــر الــجــهــاز الــمــركــزى
للمحاسبات فى هذا الشأن ،نطالب بأن يكون التعامل مع أكثر
من  120تقريراً سنويا ً يصدرها الجهاز سنويا ويرسلها إلى
مجلس النواب بطريقة أكثر جدية ،بدالً من التعامل مع ما تكشفه
تلك التقارير على أنها مجرد مالحظات وليست مخالفات
وتجاوزات جسيمة تكشف عن إهدار مئات المليارات من المال
العام سنوياً.
ويؤسفنى القول إن طريقة تعامل مجلس النواب مع تقارير
جهاز المحاسبات ليست على الوجه المطلوب ،حيث يتم تجاهل
مناقشة معظمها ،وتلخيصها أثناء مناقشتها فى اللجان النوعية
بالمجلس وهو ما يعطى صورة غير حقيقية عن حجم التجاوزات
والفساد المالى فى الغالبية العظمى من قطاعات ومؤسسات
الدولة.
نأتى إلى التجاوزات والمخالفات التى رصدتها تقارير الجهاز
المركزى للمحاسبات حول «مركز الدين العام الخارجى» ،والتى
كشفت عن عــدم االستفادة من القرض رقــم  ١٠٧المقدم من
البنك اإلسالمى للتنمية بخصوص المساهمة فى تمويل مشروع
محطة تأهيل محطات الضخ لمياه الــرى والصرف (مصلحة
الميكانيكا والكهرباء) والبالغ قيمته نحو  ١٠٩٫٩٥مليون دوالر
والمبرم فى  ٢٠١٤/٦/٢٤نتيجة عدم إعداد دراســات الجدوى
الالزمة قبل توقيع القرض أدى إلى إلغاء البنك للمشروعات التى
لم يتم السحب منها أو ذات األداء المنخفض مما أدى ذلك إلى
تحميل الموازنة بمبالغ جملتها نحو  10ماليين و 680ألف جنيه
تمثل تكاليف الدورات التدريبية الالزمة للعاملين بالمشروع دون
جدوى.
كما تم الكشف عن عدم االستفادة من قرض مشروع إنشاء
مزرعة رياح بخليج السويس بقدرة مركبة ( ٢٠٠-٢٥٠ميجاوات)
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عامر

عدم إعداد دراسات الجدوى تسبب فى عدم االستفادة من قرض بـ  110ماليين دوالر لتمويل مشروع محطة تأهيل محطات الضخ لمياه الرى والصرف
 10ماليين و 680ألف جنيه تكلفة إقامة الدورات التدريبية للعاملين بأحد المشروعات دون جدوى
عدم االستفادة من قرض بـ  345مليون يورو لمشروع إنشاء مزرعة رياح بخليج السويس
وجود معوقات فى التنفيذ منعت االستفادة لمدة  19عاماً من قرض بـ ( ) 12.9مليون يورو لمشروع خط ائتمان لدعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة
الروتين الحكومى وراء إهدار  50مليون يورو قيمة قرض بنك االستثمار األوروبى المخصص لتمويل مشروع تطوير المالحة الجوية
البنك المركزى:

ديون مصر الخارجية بلغت  112.6مليار دوالر بنهاية ديسمبر الماضى
من المقرر أن تسدد مصر التزامات خارجية تبلغ نحو  13.94مليار دوالر خالل العام القادم و  12.613مليار دوالر خالل عام 2022
مصر ستسدد آخر التزام خارجى فى النصف األول من عام  2071بقيمة  4.47مليون دوالر وذلك فى حالة عدم الحصول على قروض خارجية جديدة
قيمة االلتزامات الخارجية التى ستسددها مصر بداية من عام  2020وحتى النصف األول من  2071تبلغ نحو  134.86مليار دوالر
 %90من أرصدة الدين الخارجى القائمة فى نهاية ديسمبر الماضى يتم تصنيفها فى األجل الطويل
أتمنى أن يقوم الرئيس أو مجلس النواب بتشكيل لجنة لتقصى الحقائق تضم فى عضويتها كافة الجهات المعنية والرقابية حول قضايا القروض الخارجية
لمصلحة من تحمل الخزانة العامة للمليارات من الجنيهات بسبب التأخير أو عدم السحب من القروض فى المواعيد المحددة ؟!!
يجب بحث الوسائل الكفيلة والحلول الجذرية لمنع حدوث مثل هذه األزمات والمشاكل
طريقة تعامل مجلس النواب مع تقارير جهاز المحاسبات ليست على الوجه المطلوب

والبالغ  ٣٤٥مليون يــورو مقدمة من الشركاء األوروبــيــيــن فى
التنمية والمتمثل فــى (الــوكــالــة الفرنسية للتنمية واالتــحــاد
األوروب ــى وبنك االستثمار األوروب ــى وبنك التعمير األلمانى)
والمبرم فى  ٢٠١٧/٧/٨بهدف المساهمة وتنويع مصادر توليد
الكهرباء بجمهورية مصر العربية والــحــد مــن آثــار التغيرات
المناخية وقد تبين عدم السحب من القرض وعدم االستفادة
منه األمر الذى أدى إلى تحميل الموازنة بقيمة عمولة ارتباط

سنويا بلغت نحو  ٢٣٨ألف يورو بما يعادل  ٤٫٥٠٣مليون جنيه
قيمة القرض األصلية.
وكشفت التقارير الرقابية عن عــدم االستفادة من القرض
الــخــاص بــمــشــروع خــط ائــتــمــان لــدعــم الــصــنــاعــات الصغيرة
والمتوسطة (مرحلة ثانية) والموقع فى  ١٩٩٩/٦/٣٠بين مصر
وإيطاليا بقيمة إجمالية بلغت  ١٢٫٩مليون يــورو فى الغرض
المحدد له حيث إنه دخل حيز التنفيذ فى  ٢٠٠١/٣/١ورغم

المزايا والشروط المعدلة والميسرة المحددة للقرض إال أنه
تبين أن قيمة المسحوبات من القرض بلغت نحو  ٤٫٣٢٣مليون
يورو بما يعادل نسبة  ٪٣٣٫٥من القيمة اإلجمالية للقرض حتى
 ٢٠١٩/٦/٣٠لوجود معوقات فى التنفيذ.
وف ــى ه ــذا الــســيــاق ،تــم الــكــشــف عــن ع ــدم االســتــفــادة من
المبالغ المتبقية من قــرض بنك االستثمار األوروب ــى الممنوح
ل ــوزارة الطيران المدنى والمخصص لتمويل مــشــروع تطوير

هالة

المالحة الجوية والبالغ قيمته نحو  ٥٠مليون يورو والموقع فى
 ٢٠٠٣/١٢//١٧نتيجة استمرار تباطؤ معدالت السحب وذلك
لوجود مشاكل ومعوقات فى التنفيذ حيث إن قيمة ما تم سحبه
من القرض نحو  ٤٫١٩مليون يــورو حتى  ٢٠١٩/٦/٣٠بنسبة
 ٪٨من إجمالى قيمة القرض األمر الذى ترتب عليه عدم تنفيذ
المشروع وفقا للبرنامج الزمنى المحدد له.
كما تبين استمرار تباطؤ معدالت السحب من القرض المقدم
من الوكالة الفرنسية بخصوص المساهمة فى برنامج تحسين
خــدمــات مياه الــشــرب والــصــرف الصحى (المرحلة الثانية)
والبالغ نحو  ٥٧مليون يورو على الرغم من مرور ما يقرب من
خمس سنوات من إعالن نفاذ القرض فى  ٢٠١٤/٦/١مما أدى
إلى تحميل الخزانة العامة سنويا بقيمة عموالت االرتباط على
المبالغ الغير مسحوبة من القرض والبالغة نحو  ٢٫٥٠١مليون
جنيه.
وفى هذا اإلطار تم الكشف عن قيام وزارة المالية بالترخيص
بالخصم مباشرة على الباب الثالث والثامن (فوائد وأقساط)
بمبالغ جملتها نحو  ١٠٧٢مليون جنيه قيمة فوائد وأقساط
بــدال مــن الخصم على حــســابــات الــضــمــانــات الحكومية عن
القرض الذى حصل عليه بنك االستثمار القومى من اثنين من
البنوك الكبرى بمبلغ  ٢٫٥مليار جنيه لتنفيذ مشروعات تنموية
بالمحافظات.
كما تبين قيام وزارة المالية بإصدار ضمانة لبنك االستثمار
القومى استنادا إلــى الــرأى القانونى الــذى انتهى إلــى أن بنك
االستثمار القومى يعد من األشخاص االعتبارية العامة ويمكن
أن ينطبق عليه القرار الجمهورى رقم  ١١٥لسنة  ١٩٨٦والذى
يأذن لوزير المالية أن يضمن الهيئات والمؤسسات العامة إال أنه
لم يتبين مدى اتفاق ذلك مع أحكام المنشور العام رقم  ٢لسنة
 ١٩٨٥بشأن المستندات الالزم استيفائها إلصدار ضمانة من
وزارة المالية وكــذا التعليمات الداخلية الصادرة بالمحددات
واالشتراطات المطلوبة قبل إصدار الضمان.
وتعقيبا ً على ما كشفته تقارير جهاز المحاسبات ،طالبت
لجنة لخطة والموازنة بمجلس النواب بتحديد المسئولية فى
عدم االستفادة من تلك القروض وما ترتب عليه من عدم تحقيق
األه ــداف المبرمة من أجلها ،ومــا ترتب على ذلــك من تحمل
الموازنة العامة للدولة بقيمة عمولة ارتباط سنويا.
كما طالبت اللجنة من الحكومة إعداد دراسة وافية عن كافة
الظروف والمالبسات المتعلقة بالقروض ،وباألخص المشاكل
والمعوقات التى صادفت عملية تنفيذ مشروع تطوير المالحة
الجوية ،وأدت إلى تأخر عملية التنفيذ فى التواريخ المحددة
لها ،وذلــك ليتسنى للجنة اتخاذ القرار المالئم فى ضوء هذه
الدراسة.
وفــى النهاية ،أشير إلــى أننى أعلم علم اليقين أن الرئيس
السيسى كثيراً مــا طلب مــن الحكومة أن تقوم بالتقليل من
القروض األجنبية التى تحصل عليها مصر ،والبحث عن بدائل
لتمويل المشروعات.ولذلك أتمنى من الرئيس السيسى وكافة
مؤسسات الــدولــة السيادية والرقابية والقضائية فتح ملف
المليارات المهدرة فى المشروعات المنفذة بقروض أجنببية،
حيث إن هناك مشاكل وأزمــات وأخطاء حدثت تسببت فى منع
االستفادة من عشرات القروض التى حصلت عليها مصر سواء
فى عهود سابقة أو حتى فى سنوات حكم الرئيس السيسى.
وأقـــول إن هــذا الملف شــائــك وخطير ويستحق االهتمام
الكبير ،حتى نتمكن من االستفادة من هذه القروض األجنبية
التى تحصل عليها مصر فى كثير من األحيان بشروط صعبة
واشتراطات تنعكس بصورة سلبية على معيشة وحياة المواطن
المصرى ،ولــذلــك أتمنى أن يقوم الرئيس أو مجلس النواب
بتشكيل لجنة لتقصى الحقائق تضم فى عضويتها كافة الجهات
المعنية والرقابية ،حول قضايا القروض الخارجية حتى نقف
على األســبــاب الحقيقية لعدم االســتــفــادة مــن هــذه الــقــروض،
وأسباب تحمل الخزانة العامة للمليارات من الجنيهات نتيجة
التأخير أو عــدم السحب مــن هــذه الــقــروض فــى المواعيد
المحددة ،وبحث الوسائل الكفيلة والحلول الجذرية لمنع حدوث
مثل هذه األزمات والمشاكل.
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باألرقام :خسائر مصر للطيران بسبب كورونا وعشوائية المكافآت والحوافز
حالة من االستياء الشديد من
جانب بعض موظفى مصر للطيران
بسبب لجوء الشركة إلى االستدانة
من وزارة المالية ،واتهامهم قيادات
الشركة بعدم تقدير الموقف العام
والخسائر التى تحققت بسبب توقف
رحالت الطيران ،إثر أزمة كورونا،
وعدم عودتها لمعدالت اإلنتاج
الطبيعية ،بعد انتهاء الموجة
األولى من األزمة ،وفتح الخطوط
الجوية.
وقالت مصادر بالشركة أن الشركة
طلبت رسميا من الحكومة
المصرية ،قرضا قيمته  2مليار
جنيه للوفاء بعدد من االلتزامات
منها سداد مرتبات ومستحقات

العاملين بالشركة عن شهر ،نوفمبر
الجارى ،بسبب عدم قدرتها على
الوفاء بهذا االلتزام ،فى موعده
الرسمى قبل حلول شهر ديسمبر.
وأضافت المصادر أن الشركة لم يكن
بمقدروها سدادا الرواتب ،إال عن
طريق طلب القرض ،بسبب الخسائر
الضخمة التى لحقت بها ،إثر تعرض
العالم ألزمة جائحة كورونا كوفيد
 19المستجد ،والتى تسببت فى
غلق خطوط الطيران ،والمجاالت
الجوية ،وإلغاء الحجوزات بين مصر
وكل دول العالم.

الفتة إلى أنه على الرغم من عــودة فتح المجاالت
الجوية والطيران بين مصر ومعظم دول العالم إال أنه
لم تعود الرحالت كما كانت عليه قبل الجائحة ،مما
تسبب فى تقلص التحصيالت والموارد المالية.
وأوضحت المصادر أن أزمــة شركة مصر للطيران
لم تتوقف عند رواتب العاملين بالشركة ومستحقاتهم
المالية ،بل تجاوزت ذلك إلى ورطة أخرى ،تتمثل فى
التزام الشركة بسداد أقساط شهرية قيمتها حوالى
 3مليارات جنيه ،أقساط شهرية مقابل  24طائرة
جديدة اشترتها الشركة مؤخراً ،بسبب تهالك أسطول
الطائرات بالشركة ،وعــدم جــدوى أعمال الصيانة،
مــؤكــدة أن الــشــركــة كــانــت تمتلك ،أســطــول طــائــرات
عــدده  98طــيــارة ،تهالك منه نحو  33طــائــرة ،لسوء
أعمال الصيانة وعوامل أخــرى فى التصنيع ،ليتبقى
من إجمال األسطول  65طائرة هى التى كانت تعمل
بكفاءتها ،قبل أن تضطر الشركة إلى شراء  24طائرة
أخرى جديدة.
وأرجعت المصادر تفاقم أزمــة الديون على شركة
مصر للطيران ،بجانب مــرور مصر وكــل دول العالم
بــازمــة فــيــروس كــورونــا ،الــى جانب أســبــاب أخــرى ال
تقل أهمية ،وهى العشوائية التى تسببت فيها قيادات
الشركة فى صرف مكافآت كبيرة وضخمة ،وبدالت

إيمان عاطف

الشركة تستدين  5مليارات
جنيه لسداد مرتبات
العمال وسداد أقساط 24
طائرة جديدة
وغيرها من المتغيرات بنسب مختلفة ،خالل الفترة
الماضية ،مما أثر على االحتياطى بخزينة الشركة،
فضال عن استمرار صرف هذه المكافآت وإن كانت
بنسب أقل مما كانت عليه قبل أزمة كورونا.
وكــان الطيار رشــدى زكريا رئيس الشركة القابضة

عنبة

مصادر :عشوائية
صرف المكافآت
وكشوف المحظوظين
سبب الخسائر

لمصر للطيران قد اعترف أن شركة مصر للطيران
الزالــت تواجه تداعيات أزمــة جائحة فيروس كورونا
المستجد ،وهى األزمة العالمية التى عصفت بالعديد
من شركات الطيران وتسببت فى خسائر بمليارات
الدوالرات».

مسلسل الفساد فى مشروعات المياه
والصرف الصحى ..العرض مستمر!!!

وأضــاف الطيار رشــدى زكريا  -فى رسالة وجهها
للعاملين بالشركة أن مصر للطيران لم تكن بمنأى
عن هــذه األزمــة ،إال أنها استطاعت الصمود بفضل
الله وبدعم من الدولة وجهود وزارة الطيران المدنى
وجميع العاملين ،مشيرا إلى أن بوادر االنفراج بدأت

بالعودة التدريجية لحركة الطيران اعتبارا من أول
شهر يوليو الجارى.
ورغم ذلك توقع زكريا أن يكون القادم أفضل حيث
تدل المؤشرات على زيــادة عدد الوجهات والرحالت
الــدولــيــة خــال الــفــتــرة الــقــادمــة ،مطالبا العاملين
بالحفاظ على سالمتهم وسالمة أسرهم من خالل
االستمرار فى اتباع اإلجـــراءات الوقائية والتدابير
االحترازية للوقاية من فيروس كورونا.
يذكر أن شركة مصر للطيران كانت تعاقدت على
شراء  24طائرة من طراز (سى أس  )300من شركة
«بــومــبــارديــيــه» الكندية لصناعة الــطــائــرات بقيمة
إجمالية  2.2مليار دوالر.
وتضمنت الصفقة  12طــائــرة مــؤكــدة بقيمة 1.1
مليار دوالر ،وخيارات شــراء على  12أخــرى إضافية
بنفس القيمة.
وتــم الــشــراء فــى عــام  2017على هــامــش معرض
دبى للطيران بحضور وزيــر الطيران السابق شريف
فتحين ومــازالــت مصر للطيران تسدد ثمن الصفقة
على اقساط ،بفوائدها ،وكان هناك تخوفات من تأخر
ســداد األقــســاط بسبب األزمــة المالية التى تمر بها
الشركة ،مع أزمة كورونا ،مما يتسبب فى زيادة الفوائد
على األقساط وتضاعفها.

خطة الحكومة لتصنيع
السيارات ألول مرة فى مصر

العديد من المشروعات متوقفة منذ  2009بسبب عدم توافر مواقع وأراض لبعض المشروعات
عدم االستفادة من بعض مشروعات الصرف الصحى والبالغة تكلفتها نحو  1056مليون جنيه
كشفت تقارير رقابية صادرة عن جهاز المحاسبات
عن وجــود الكثير من الــتــجــاوزات المالية فى بعض
مشروعات المياه والصرف الصحى بالمحافظات .
حيث تم الكشف عن وجود العديد من المشروعات
المتوقفة منذ عدة سنوات يرجع تاريخ بعضها لعام
 2009وذل ــك لــعــدم تــوافــر مــواقــع وأراضــــى لبعض
المشروعات ،أو تعذر استالم بعض المواقع فضال
عــن وجــود معوقات تمنع التنفيذ وتعثر الشركات
المنفذة األم ــر ال ــذى أدى إلــى عــدم االســتــفــادة من
المبالغ المستثمرة البالغ ما أمكن حصره منها نحو
 ٣٠٨٧٫٦٢٣مليون جنيه ومــن أمثلة ذلــك مشروع
صــرف صحى رفــح بشمال سيناء نحو  ١٠٥ماليين
جنيه ،مشروع صرف صحى السنبالوين بالدقهلية
نحو  116مليون جنيه ،مشروع صرف صحى سيدى
غازى بالبحيرة نحو  9ماليين جنيه.
كما تبين عــدم دقــة الــدراســات التى تــم إعــدادهــا
لتنفيذ بعض المشروعات حيث تم تنفيذ العديد من
أعــمــال الشبكات وخــطــوط الــطــرد ومحطات الرفع

بتكلفة بلغ ماأمكن حصره منها  397مليون جنيه
دون البدء فى تنفيذ المحطات الرئيسية أو محطات
المعالجة لعدم وجود مواقع لتلك المحطات أو وجود
معوقات تحول دون البدء فى تنفيذ محطات المعالجة
وكذا عدم تزامن تنفيذ بعض الشبكات مع المحطات
فضالً عن احتياج بعض المحطات المنفذة إلجراء
توسعات ومن أمثلة ذلك مشروع صرف صحى قرية
الفردان باإلسماعيلية نحو  12مليونا ،مشروع صرف
صحى كفر المنازلة نحو  ٣٨مليون جنيه ،مشروع
صــرف صحى قرية الشيخ على بنى سويف نحو ٨
ماليين جنيه.
وكشفت المستندات الرسمية عن عدم االستفادة
مــن بــعــض مــشــروعــات الــصــرف الــصــحــى والبالغة
تكلفتها نحو  ١٠٥٦٫١١٣مليون جنيه والتى يرجع
العديد منها لسنة  ١٩٩١وقد تم استالمها ابتدائيا
وتسليمها لجهات التشغيل إال أنها لم يتم استالمها
نهائيا وذلــك ألنــه الزال ــت عينات السحب النهائى
الناتجة غير مطابقة للمعايير المتعارف عليها األمر

ال ــذى يــحــول دون االســتــفــادة مــن تلك المشروعات
فضال عــن المساهمة فــى تــلــوث البيئة ومــن أمثلة
ذلك مشروع الصرف الصحى بالمنطقة الصناعية
بقويسنا بالمنوفية نحو  ٣٢٣مليون جنيه ،محطتى
معالجة الصرف الصحى كيما  ،١و ٢بأسوان نحو
 ٢٣٥مليون جنيه.
وتعقيبا ً على ما كشفه جهاز الممحاسبات ،طالبت
لحنة الخطة والــمــوازنــة بمجلس الــنــواب برئاسة
الدكتور حسين عيسى بتحديد المسئولية تجاه توقف
هذه المشروعات وعــدم االستفادة منها ،فضال عن
سرعة اتخاذ اإلجراءات الالزمة نحو االستفادة منها.
وطالبت اللجنة بتحديد المسئولية فى ضوء عدم
التزام الهيئة بإعداد دراســات الجدوى الوافية لهذه
الــمــشــروعــات قبل الــبــدء فــى تنفيذها بالمخالفة
للتعليمات والضوابط الموضوعة.
كما شــددت على ضــرورة سرعة اتخاذ اإلجــراءات
الــازمــة لالستفادة مــن المشروعات المتبقية فى
األغراض المخصصة لها.

وجود معوقات تمنع التنفيذ وتعثر الشركات المنفذة أدى إلى عدم االستفادة من المبالغ المستثمرة البالغ قيمتها  3087مليون جنيه
تنفيذ العديد من أعمال الشبكات وخطوط الطرد ومحطات الرفع بتكلفة  397مليون جنيه دون البدء فى تنفيذ المحطات الرئيسية أو محطات المعالجة

نسرين إمام
كــشــفــت م ــص ــادر حــكــومــيــة مــطــلــعــة أن
الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس
الــوزراء سوف يعلن رسميا ،عن قيام مصر
بتصنيع الــســيــارات رســمــيــا ،وذل ــك اليوم
األربعاء ،فى االجتماع األسبوعى لمجلس
الوزراء ،بعد موافقة رئيس الجمهورية على
خطة التصنيع.
وق ــال ــت ال ــم ــص ــادر إن خــطــة ال ــدول ــة
الــمــصــريــة لتصنيع الــســيــارات اســتــغــرق
وضعها شهورا طويلة ،حيث تتضمن مالمح
الخطة ،قيام مصر بتصنيع السيارات ألول
مرة فى تاريخ الصناعة المصرية ،بتوكلين
من شركتين عالميتين ،وذلك بالتعاون بين
مجلس الــوزراء ووزارة التجارة والصناعة،
والهيئة العربية للتصنيع ،على أن تتم
الخطة على مراحل متعددة ،تبدأ المرحة
األولــى فى التنفيذ بداية من العام المقبل
 ،2021وتتضمن هذه المرحلة تصنيع نسبة
 % 45مــن أج ــزاء الــســيــارة ،بعد الحصول
على التوكيل الرسمى لتصنيع السيارة ،من
األلــف للياء لــأجــزاء المحددة مــن جسم
السيارة وحسب البروتوكل الذى تم توقيعه
مع الشركات األصلية المصنعة.
وأضافت المصادر أن المرحلة الثانية
ستقوم خاللها مصر ،بتصنيع  % 60من كل
أجــزاء السيارة ،بموافقة الشركة األصلية
المصنعة للسيارة ،حيث سيتم إنشاء مركز
توكيل عالمى للتصنيع بــالــقــاهــرة ،تابع
للشركة األم.

تبدأ استراتيجية
التصنيع بنسبة
 %45من أجزاء
السيارات ثم تزداد
إلى %60

الحصول على
توكيالت من
شركتين فى
المرحلة األولى

وأوضحت المصادر أن الخطة المصرية
لتصنيع السيارات ألول مــرة ،ستتخذ من
النموذج المغربى ،فى تصنيع السيارات،
خيطا رئيسيا ،فى طريق التصنيع ،السيما
وأن الــمــغــرب ،احتلت المركز األول على
مــســتــوى ال ـ ــدول األفــريــقــيــة ف ــى تصنيع
الــســيــارات ،وهــو األم ــر ال ــذى دفــع خبراء
االستثمار فى صناعة السيارات يلجأون
إلــى حــذو خطى مملكة المغرب ،فى هذه
الصناعة ،حيث حرص خبراء االستثمار،
على وضع التجربة المغربية ،فى صناعة
السيارات ،فى دراســة الجدوى عند رسم
مــامــح الــخــطــة ،الــتــى ســتــراعــى أن تكون
اســتــراتــيــجــيــة تصنيع الــســيــارات بمثابة
منظومة صناعية مصرية تحافظ على
البيئة وت ِ
ُمكّن المصانع من الحصول على
حتمل أن
ي
وعليه
ا،
محلي
المكونات
معظم
ُ َ
ً
يشهد قطاع صناعة السيارات المصرى
توسعات فى الفترة المقبلة.
جــديــر بــالــذكــر أن مــصــر دأبـ ــت خــال
السنوات الماضية على زيادة عدد مصانع
تجميع السيارات ،حيث بلغ عــدد مصان َع
مصنعا
تجميع السيارات فى مصر بلغ 12
ً
حــتــى ع ــام  ،2018وكــانــت نسبة المنتج
الــمــكــون الــمــحــلــى الــمــوجــود فــى خطوط
تلك المصانع ال تتجاوز  17%من المنتج
النهائين.
وتـــــهـــــدف مـ ــصـ ــر إل ـ ـ ــى رف ـ ـ ــع نــســبــة
الــمــكـ ِ ّـون المحلى فــى صناعة الــســيــارات
وتصديرها وبيعها على اعتبار أن ذلك
جز ٌء من استراتيجيتها فى تطوير صناعة
السيارات..

العـدد 277
األربعاء 2020/11/18

الشارع السياسى

05

فى عيد ميالده الـ 66

تفاصيل الحياة العائلية للرئيس السيسى
خفايا عالقته بوالده ووالدته وأبنائه وأحفاده وكيف يقضى الوقت داخل بيت العائلة؟

فى عيد ميالد الرئيس عبدالفتاح السيسى السادس والستون الذى يحل
خالل ساعات وتحديدًا يوم  19نوفمبر الجارى ،لسنا ممن يقولون للرئيس
ولدت مصر يوم ميالدكم ،ولن نعتبر فترة حكمه هى نهاية التاريخ على
طريقة «طشة الملوخية» التى قيلت للرئيس األسبق الراحل حسنى مبارك،
ولكن ال يمكن لمواطن مصرى أن ينكر فضل القائد والمقاتل عبد الفتاح
السيسى ،وقدرته على اتخاذ القرار الذى أنقذ مصر ،وهو أن ينحاز بالجيش
إلى الشعب ،وأن يعلى أو باألدق يواصل إعالء عقيدة قتالية لدى الجندى
المصرى منذ أيام أحمس قاهر الهكسوس وحتى يومنا هذا ،وهى أن الجيش
جيش الشعب ،ال ينحاز إال له وال يدافع إال عن إرادته وكرامته.
وفيما يتعلق بأوجه الشبه بين السيسى وباقى زعماء مصر التاريخيين ،وعلى
الرغم من أن بعض رموز الناصرية يشبهونه بالزعيم الخالد جمال عبدالناصر،
من حيث إن كالهما قائد عسكرى له رؤية سياسية واقتصادية تميل
لالستقالل الوطنى ،وكالهما تحدى اإلخوان وأحبط مؤامرات األمريكان،
مستقويـا بشعبه الذى التف حوله ،ولكن تؤكد آراء أخرى أن بينه وبين
ً

الرئيس الراحل أنور السادات أوجه شبه عديدة ،جعلت بعض الناصريين
يتهمونه بالسير على خطى السادات ،حين قدم مبادرة الستئناف مفاوضات
السالم مع إسرائيل ،حتى أن وفدًا من الكونجرس األمريكى سأله فى أحد
اللقاءات :أال تخشى من مصير السادات ،فرد مؤكدًا أنه شرف له ألى مقاتل
مصرى أن يسقط شهيدًا فداء لوطنه ،كما حدث لبطل الحرب والسالم.
ولعل العالقة األبرز فى حياة الرئيس السيسى هى عالقته بربه ،والتى تتضح
من خالل ما يكتب عنه ،ومن تحليل رحلة صعوده تبرز تساؤالت من نوعية
كيف يمكن أن يكون وزير الدفاع الذى اختاره اإلخوان وسوقوه لنا على أنه
إخوانى ،هو نفسه الذى وفقه اهلل وأرسله إلنقاذ مصر من هذا الكابوس.
ومن واقع األحداث نجد أن العالم حينما تآمر على مصر وذهبت دول
كبرى لتمول سد النهضة األثيوبى كى تحرم مصر من المياه وتقتل الشعب
المصرى عطشًا ،وتفرض على نظام السيسى حصارا مائيا ،كان لعدالة
السماء رأى آخر ،حيث فاضت مياه األمطار لتمأل بحيرة السد العالى أكثر من
مرة ،وكادت تغرق السودان ،فى سوابق لم يعرفها التاريخ من قبل ،واألغرب

أن أجهزة األمن والمخابرات فى دول بحجم بريطانيا وفرنسا وروسيا وأمريكا
لم تستطع أن تسيطر على اإلرهاب وتنظيماته التى ضربت عواصمها ،بينما
نجحت مصر السيسى بمفردها فى أن تحارب أقوى التنظيمات العابرة للقارات
وتدحرها وقتما كانوا قد منعوا عنا تصدير السالح وقطع غيار الطائرات،
وبالرغم من كل العراقيل التى ظهرت فى طريقه بد ًءا من اإلرهاب والتحريض
على الفوضى والتظاهر ً
وصول إلى وباء كورونا وتداعياته االقتصادية،
وبالرغم من كل ذلك وفقه اهلل ليس فقط لتجاوز كل هذه األزمات ولكن
استطاع أن ينجز المشروعات العمرانية والتنموية العمالقة وأن ينقذ
االقتصاد ويحارب البطالة والتضخم ،مما جعل المعارض قبل المؤيد يسأله
 :إنت بتجيب الفلوس دى كلها منين؟.

إيمان بدر

إقرار ذمته المالية يكشف ماذا فعل بثروة والده ؟!!
المعارضون سألوه :بتجيب الفلوس دى كلها منين فرد مؤكدًا أن المرتب كبير عليه

تفاصيل قصة حبه البنة
خالته السيدة انتصار

اليمكن االقــتــراب من الحياة الخاصة ألى رئيس
أو حتى ألى شخص عادى ،بدون الحديث عن ثروته
وأمــوالــه ومــاذا ورث من عائلته ،وماهو حجم دخله
وراتبه ؟ .
ومن المعروف أن الرئيس السيسى فى بداية عهده
تبرع بنصف ثروته التى ورثها عن والده ونصف مرتبه
الشهرى ،لصالح صندوق «تحيا مصر» ،ولعله أول
نصا أن راتبه الذى هو  42ألف
رئيس فى العالم يقول ً
شهريا كحد أقصى لألجور ،هو «مبلغ كبير عليه
جنيه
ً
أوى» على حد تعبيره.
وحينما ترشح لفترة رئاسة ثانية وقتها قال الدكتور
محمد أبــوشــقــة الــمــتــحــدث بــاســم حملة السيسى
االنتخابية إنــه تقدم بإقرار الذمة المالية للمرشح
الرئاسى ،والذى أثبت تبرعه بأكثر من نصف ثروته.

عمل فى ورشة والده خالل اإلجازات
حتى التحق بالكلية الحربية

ماذا قالت زوجة الرئيس عن حماتها يوم رحيلها؟

ولد فى حى الجمالية من أصل منوفى

دائمـا
حكاية الخاتم الفضى الذى يحرص على ارتدائه ً

والــــــده هـــو ســعــيــد حــســيــن خليل
الــســيــســى ،الــشــهــيــر بــالــحــاج حسن،
الـــذى ك ــان يمتلك ورشـــة لصناعات
المشغوالت واألرابــيــســك فــى منطقة
الــجــمــالــيــة وح ــى الــحــســيــن ،وه ــو من
أص ــل مــنــوفــى ينتمى لــمــركــز أشــمــون
بمحافظة المنوفية ،ولكن أبناءه ومن
بينهم الرئيس من مواليد القاهرة.
ويــــــروى أهـــالـــى مــنــطــقــة الــحــســيــن
والجمالية أن الــحــاج حسن ال ــذى كان
نائبا بمجلس الشعب فى إحــدى دوراتــه
ً
التشريعية عــن منطقة الجمالية ،كان

يحرص على أن يتعلم أبناؤه صنعته إلى
جانب دراستهم ،ومن هنا ظل عبدالفتاح
الــســيــســى يــعــمــل ف ــى ورشـ ــة وال ـ ــده مع
الــعــمــال ،خ ــال اإلجـــــازات الــدراســيــة،
حتى التحق بالكلية الحربية ،كما قيل
أن الكاتب الكبير نجيب محفوظ الذى
كــان يعيش فــى نفس المنطقة ويقضى
وقــتــه على مقهى الفيشاوى بالحسين
قــال للسيسى فــى أول لــقــاء لهما بعد
تخرجه مــن الكلية الحربية« :ستصبح
عــاشــور الــنــاجــى الـــذى سيحمى مصر
ياحضرة الضابط».

والدته الحاجة سعاد هى صاحبة الفضل األكبر فى حياته
والـــدتـــه الــحــاجــة ســعــاد الشينى
فيقول عنها الــرئــيــس نفسه منذ أن
رئاسيا ،إنها لعبت الدور
مرشحا
كان
ً
ً
نصا:
األبرز فى حياته ونجاحاته ،وقال ً
«لو شايفنى إنسان عندى أخالق يبقى
الفضل فيها لــوالــدتــى ألنــهــا علمتنى
أن أحــكــم على الــنــاس بتجرد وحين
طبقت ه ــذه الــفــكــرة عليها وحكمت
عليها بــتــجــرد تــأكــدت أنــهــا إنــســانــة
عظيمة ،وعلمتنى أال أخطأ فــى حق
أحد وألتمس العذر للجميع».
وق ـ ــد ت ــرش ــح الــســيــســى لــرئــاســة

عالقات مصاهرة تربط أسرة الرئيس بالفريق محمود حجازى واللواء خالد فودة
إخواته ينادونه بـ «أبو محمود» وابنه مصطفى متزوج من ابنة شقيقته

رُزق الــرئــيــس عبدالفتاح السيسى من
زوجته السيدة انتصار بثالثة أبناء وابنة
واحدة ،أكبرهم هم محمود الضابط بجهاز
المخابرات العامة ،والمتزوج من السيدة
نهى التهامى ،واالبــن الثانى هو مصطفى
الضابط بالرقابة اإلداري ــة ،والمتزوج من
ابنة عمته السيدة ريهام.
أمــا عــن حسن السيسى ،النجل الثالث
مهندسا بإحدى شركات
للرئيس ،فيعمل
ً
البترول ،وقد ذكر السيسى أن نجله األصغر
قــد تقدم لاللتحاق بالسلك الدبلوماسى
ب ــوزارة الخارجية مرتين ،إحــداهــا ووالــده

يتقلد منصب مدير المخابرات الحربية،
واألخــرى وهو وزيـ ًـرا للدفاع ،لكنه لم ُيقبل،
ورغم ابتعاد «حسن» عن العمل العسكرى،
عــلــى عــكــس أخـــويـــه ،ولــكــنــه م ــت ــزوج من
السيدة داليا حجازى ،نجلة الفريق محمود
حــجــازى ،رئيس أرك ــان الــقــوات المسلحة
ساب ًقا.
وللرئيس ابنة وحيدة هى «آيــة» خريجة
األكــاديــمــيــة البحرية ،ومــتــزوجــة مــن نجل
محافظ جنوب سيناء اللواء خالد فودة.
ومــن المعروف أن الرئيس السيسى كان
حتى وقــت قــريــب يعيش فــى بيت عائلته،

رآها نسخة
من والدته
ووعدها
بأن يتقدم
لخطبتها فور
تخرجه

وله شقة ضمن العقار الذى كانت تقيم فيه
والدته وأشقاءه ،كل فى شقته ،وحتى بعد أن
وزيرا للدفاع ،وانتقل لإلقامة فى مكان
أصبح ً
آخــر ،ظلت عالقته طيبة بعائلته وأشقاءه،
الــذيــن يــنــادونــه بلقب «أب ــو مــحــمــود» ،وقــال
خاصة
عن نفسه أنه أب لكل أطفال العائلة
ً
البنات والحفيدات ،الالتى يقولن عنه «ياريت
كــان عمو عبدالفتاح هــو بــابــا» ،ألنــه يعشق
مداعبة األطــفــال والــحــديــث معهم وم ــازال
يحرص على تجميع العائلة كــل يــوم جمعة
حول مائدة الغداء ويصلى الجمعة مع أبناءه
وأحفاده لو لم يكن مرتبط بمراسم رئاسية.

الجمهورية وكــانــت والــدتــه على قيد
الحياة ،وتوفيت عــام  2015وهــو فى
سدة الحكم ،وخالل العزاء قالت عنها
زوجته السيدة انتصار إنها كانت أم
حقيقية لــيــس ألبــنــائــهــا فــقــط ولكن
أيضا ،وكانت شخصية طيبة
لزوجاتهم ً
وراقية.
وحينما سئل الرئيس عن سر الخاتم
الــفــضــى الـــذى يــرتــديــه دائ ــمــاً ،توقع
المتابعون أنه هدية من والدته ،ولكنه
أكــد أنــه يعتز بــه ألنــه ورثــه مــن والــده
ظا به حتى اآلن.
رحمه الله وظل محتف ً

روى الرئيس السيسى إن الحب الوحيد
فى حياته هى زوجته السيدة انتصار أحمد
أيضا ابنة خالته ،وقــال عنها
عامر ،وهى ً
إنها تشبه والدته فى الطباع إلى حد كبير،
وكالهما نموذج للمرأة المصرية الحريصة
على بيتها وأســرتــهــا المخلصة لعائلتها
موضحا أن المرأة المصرية التى
وأهلها،
ً
تــربــى أبــنــاءهــا على حــب البيت واحــتــرام
العائلة تخلق ً
جيل من األبطال الوطنيين
ألن األسرة نواة المجتمع ،والبيت هو وحدة
بناء الوطن.
ومن المعروف أن السيسى ارتبط بابنة
طالبا بالثانوية
خالته وخطبها منذ أن كان ً
الــجــويــة ،ووعــدهــا بــأنــه سيتزوجها فــور
تــخــرجــه مــن الكلية الــحــربــيــة الــتــى تمنع

طالبها من الــزواج لحين التخرج ،أما هى
فقد تخرجت مــن قسم المحاسبة بكلية
التجارة جامعة عين شمس ،وتزوجت من
المالزم عبدالفتاح السيسى عام .1977
وحــيــنــمــا تــحــدث الــســيــســى ع ــن قـــراره
باالنحياز إلرادة الشعب المصرى الذى نزل
لعزل نظام اإلخــوان برئاسة محمد مرسى
فى ثورة  30يونيو ،2013وهل كانت زوجته
تخشى عليه من رد فعل جماعة اإلخــوان
اإلرهابية حال فشل الثورة ،قال إن أسرته
وطنية وزوجته وأوالده بيخافوا على مصر
أكتر مــن بيخافوا عليه أو على أنفسهم،
وأضاف« :كلهم شجعونى آخد القرار الذى
يتفق مع مصلحة مصر وينقذها ،حتى لو
جميعا».
كان الثمن حياتنا
ً

يحب الفول والبيض المسلوق وال يستغنى عن سلطة الخضراوات
يعشق صوت فريد األطرش وفايزة أحمد وأغنيته المفضلة «أغداً ألقاك» ألم كلثوم

ألنــه رجــل مــن منطقة الجمالية ،فهو
يعرف قيمة طبق الفول المحبش ،الذى
اشتهر به حى الحسين ،وغيره من األحياء
الشعبية ،لذلك يقول المقربون من أسرة
الــرئــيــس السيسى إن األكـــات الشعبية
مــازالــت تستهويه ،وحــيــاتــه الــخــاصــة لم
رئيسا للبالد،
كثيرا بعد أن أصبح
تتغير
ً
ً
حيث يفضل تناول الفول والبيض المسلوق
على اإلفطار ،ولكونه رجال رياضيا مازال
ـرا للصالة
يحرص على االستيقاظ فــجـ ً
وممارسة رياضة الجرى وركوب الدراجات
فــى الــصــبــاح الــبــاكــر قبل اإلف ــط ــار ..أما
عن وجبة الغداء فيتناولها فى الظهيرة،
وال غنى فيها عــن سالطة الــخــضــراوات
ب ــاإلض ــاف ــة إلـ ــى الـــدجـــاج أو األســمــاك
المشوية ،مع قليل من األرز أو المكرونة،
وفى العشاء نصف رغيف بلدى مع قطعة
جبن.
وع ــن عــاقــتــه بــالــفــن والــفــنــانــيــن ،قــال
الــرئــيــس أن قصة حبه وزواجـ ــه مثل كل
أبناء هذا الجيل فى مصر والوطن العربى،
نــشــأت واكــتــمــلــت عــلــى أغــانــى أم كلثوم
ـضــا يحب
ومحمد عــبــدالــوهــاب ،وهــو أيـ ً
صوت فريد األطرش وفايزة أحمد ،وكانت

أغــانــى ه ــؤالء العمالقة هــى رفيقته فى
غربته إبــان الفترات التى قضاها خارج
مــصــر فــى المملكة الــعــربــيــة السعودية
وفــى الــواليــات المتحدة األمريكية ،وعن
قربا إلى قلبه قال إنه يحب
أكثر األغانى ً
و«أغدا
أغنيتين ألم كلثوم هما «أقبل الليل»
ً
ألقاك».
أما عن األعمال الدرامية التى يحرص
حاليا فقد تبين
السيسى على متابعتها
ً
أنــه مهتم بــاألعــمــال التى تــؤرخ لألمجاد
الوطنية العسكرية ،حيث أش ــاد بفيلم
«الممر» وكــرم أبطاله ودعــا بنفسه إلى
تــكــرار التجربة وإنــتــاج هــذه النوعية من
األعمال على فترات متقاربة ،وفى العام
الــتــالــى كــرم نــجــوم مسلسل «االخــتــيــار»،
ومثلما أشاد بإبداع الفنان إياد نصار فى
آداء شخصية الضابط اإلسرائيلى ،أبدى
إعجابه بآداء أحمد العوضى لدور هشام
موضحا أن الــوجــه المشرق
العشماوى،
ً
للبطولة والوطنية يتضح حين يقدم بجواره
الــوجــه األس ــود لــإرهــاب والخيانة ،ومن
ثم كان السيسى نفسه أول من قــارن بين
أحمد المنسى وهشام العشماوى لتتضح
قيمة الفرق واالختيار بين الحق والباطل.
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تفاصيل صراعات الحرس القديم والجديد داخل جماعة اإلخوان اإلرهابية
تسمية إبراهيم منير مرشداً للجماعة تنطوى على محاولة لطمأنة رعاة الجماعة فى الخارج ومنع جناح التيار الشبابى من تصعيد قيادات بديلة
أحمد صالح
فى خطوة سريعة تعكس حرص جماعة
اإلخــــــوان عــلــى ت ــج ــاوز ضــربــة الــقــبــض
على أحــد أهــم قيادييها ،محمود عــزت،
وإظـــهـــار قــدرتــهــا
ع ــل ــى الــتــمــاســك
والـــــســـــيـــــطـــــرة،
أصدرت بيا ًنا منذ
أس ــاب ــي ــع ،أعــلــنــت
ف ــي ــه اخ ــت ــي ــاره ــا
إلبـــراهـــيـــم مــنــيــر
ك ــق ــائ ــم بــأعــمــال
ال ــم ــرش ــد ال ــع ــام
للجماعة.
وت ــدرك قيادات
اإلخـــــــوان تــبــعــات
هــــــذا االخـــتـــيـــار
عـــلـــى األوضــــــــاع
ال ــداخ ــل ــي ــة ،ومــا
يــثــيــره م ــن رفــض
وغضب وسط تيار
الشباب الساخط
أصــا على أداء الــحــرس الــقــديــم داخــل
ث بيان الجماعة
مصر وخارجها ،لذلك ح ّ
المكاتب اإلدارية والشعب التابعة للجماعة
احتواء هؤالء.
وكشف تقرير نشره مركز «العرب» الذى
يوجد مقره فى لندن أن تسمية إبراهيم
منير تنطوى على محاولة لطمأنة رعاة
الجماعة فى الــخــارج ،وســد أى فــراغ فى
القيادة محتمل أن يستغله جناح التيار
الشبابى لتصعيد قيادات بديلة ،وفرض
أمــر واقــع على عناصر الحرس القديم،
وســحــب الــبــســاط مــن تــحــت أقــدامــهــم،
ألن هناك مــحــاوالت سابقة لهم عكست
رغبتهم فــى إقــصــاء الــقــيــادات القديمة
وفــرض أخــرى تمثلهم وتعبر عما يسمى
امتدادا
بـ«اللجنة اإلدارية العليا» ،التى تعد
ً
وذراعا سياسية للجان النوعية المسلحة،
ً
التى قادها القيادى الراحل محمد كمال،

محاوالت شبابية مستمرة
تعكس رغبتهم فى إقصاء
القيادات القديمة وفرض
أخرى تمثلهم وتعبر عما
يسمى بـ«اللجنة
اإلدارية العليا»

ال ــذى ُقــتــل فــى مواجهة مــع ق ــوات األمــن
المصرية منذ أربعة أعوام.
وكشف التقرير أن الفريقين يختلفان
إلى حد كبير ،حيث يتبنى فريق إبراهيم
منير ومحمود حسين ،ومعهما محمود
عــزت (قــبــل القبض عــلــيــه) ،الــمــنــاورات
السياسية والمزاوجة بين العلنية والسرية،
وبــيــن الـ ــذراع السياسى والــعــمــل السرى
المسلح ،وهو نفس نهج حسن البنا القائم
على ممارسة العنف فــى الخفاء ،وعــدم
سياسيا عبر
تبنيه بشكل علنى الستثماره
ً
نشاط الجماعة الناعم.
وعــرض الــحــرس القديم بعد انكشاف
وهزيمة اللجان النوعية المسلحة ،وهى:
«حسم» و«لواء الثورة» ،على التيار الشبابى
تــفــكــيــك الــلــجــان
النوعية وذراعها
ال ــس ــي ــاس ــى فــى
الـــــخـــــارج ،وه ــى
الــلــجــنــة اإلداريــــة
العليا ،وأعلن أن
أبــــواب الجماعة
مـــفـــتـــوحـــة لــكــل
مــن أراد اللحاق
بـ ــركـ ــبـ ــهـ ــا وفــــق
نظمها ولوائحها
وأدبياتها.
ي ــت ــب ــع م ــن ــي ــر،
كــمــمــثــل لــلــحــرس
القديم بالخارج،
نــفــس نــهــج حسن
البنا عندما تخلى
عـ ـ ــن ال ــت ــن ــظ ــي ــم
الــخــاص وتــبــرأ مــن ممارساته وجرائمه،
وكما أطلق البنا عبارته الشهيرة «ليسوا
إخــوا ًنــا وليسوا مسلمين» عقب اغتيال
المستشار الخازندار بالقاهرة ،متبر ًئا من
شباب الجماعة.
وأطلق منير عبارته التى أثــارت سخط
شباب الجماعة ً
قائل «الجماعة لم تطلب
مــن أحــد االنــضــمــام لصفوفها ،ولــم تزج
بهم فى السجون ،ومن أراد أن يخرج منها
فليفعل» ،فى محاولة لالحتفاظ بمسافة

ألسباب سياسية.
وق ــد عــمــق الــحــرس الــقــديــم االنــقــســام
داخــــل الــجــمــاعــة ،وأمــعــنــوا ف ــى تأليب
جراحها ،مــن خــال التنصل مــن الجناح
المسلح ومــن قــيــادات وأعــضــاء حركتى
«حسم» و«لواء الثورة» ،والعمل على معاقبة
كــل مــن يــثــبــت ع ــدم رضــوخــه لــلــقــيــادات
بـــالـــحـــرمـــان مــن
اإلنـــفـــاق الــمــالــى
أو رفــــع الــغــطــاء
األمـــــــنـــــــى ع ــن ــه
وتــســهــيــل عملية
القبض عليه.
وت ــش ــي ــر بــعــض
الدالئل إلى إسهام
ق ــي ــادات الــحــرس
القديم فى الخارج
والـــداخـــل بــطــرق
غير مباشرة ،فى
س ــق ــوط غــالــبــيــة
قــــيــــادات الــتــيــار
الـــشـــبـــابـــى بــيــد
األجــهــزة األمنية،
وفـــــق مــعــلــومــات
أك ـ ــده ـ ــا الـ ــلـ ــواء
والخبير األمنى عبدالحميد خيرت.
عكست حــالــة السخط والــتــمــرد عقب
إعالن قرار اختيار منير حالة من فقدان
السيطرة على التنظيم ،خاصة أن شباب
التنظيم وقواعده فقدت الثقة وتنظر بريبة
لقيادات الجيل األول ،كسبب رئيسى فى
انهيار الجماعة وتمزقها ،وتخليهم عنهم
لــدرجــة اتــهــام الــحــرس الــقــديــم مباشرة
بالتعاون مع األجهزة األمنية لتسليمهم.
ويــنــطــوى اخــتــيــار إبــراهــيــم منير ،على
سابقة لــم تــحــدث مــن قــبــل ،حيث جرى
ال ــع ــرف أن يــكــون الــمــرشــد أو الــقــائــم
مقيما فى مصر ،باعتبارها دولة
بأعماله
ً
مــيــاد الــجــمــاعــة ومنشئها ،ورغـــم عــدم
الــتــوافــق عــلــيــه ،إال أن حــاجــة الجماعة
خالل المرحلة المقبلة لنيل ثقة حلفائها
اإلقليميين ضــروريــة ،بالنظر إلــى أدوار
منير المعروفة كحلقة اتصال وقناة تمويل

معاقبة كل من يثبت
عدم رضوخه للقيادات
بالحرمان من اإلنفاق
المالى أو رفع الغطاء
األمنى عنه وتسهيل
عملية القبض عليه

الحرس القديم يتبنى
المناورات السياسية
والمزاوجة بين العلنية
والسرية وبين الذراع
السياسية والعمل
السرى المسلح

تيار الشباب ساخط
على أداء الحرس القديم
داخل مصر وخارجها

مفتوحة مع كل من تركيا وقطر وإيران.
ويــعــزز تصدير اســم هــذا الــرجــل على
رأس قيادة جماعة اإلخوان من توجه جرى
ترسيخه بعد انهيار التنظيم فى الداخل
المصرى وتفكيك هيكله اإلدارى والقبض
عــلــى ق ــي ــادات ــه ،يـــرى أصــحــابــه ضـــرورة
االســتــفــادة مــن تــجــربــة الــســتــيــنــيــات من
القرن الماضى ،عندما تعرضت الجماعة
ألزمــة مشابهة فى عهد الرئيس الراحل
جــمــال عــبــدالــنــاصــر ،مــا دف ــع الــقــيــادات
إلى لملمة شملها وإعــادة ترتيب أوراقها
وتنظيم صفوفها من الخارج ،انطال ًقا من
العواصم التى لجأ قادتها إليها.
ـورا،
ـ
ـص
ـ
ت
القديم
ووضــع قــادة الــحــرس
ً
فــحــواه أهــمــيــة إثــبــات أن الــجــمــاعــة ال
تــــــزال حـــاضـــرة،
وتـــــســـــتـــــطـــــيـــــع
امــــتــــصــــاص كــل
الــضــربــات مهما
كـــــانـــــت قــــويــــة،
واإليــــــحــــــاء بـــأن
لـــديـــهـــا مـــقـــدرة
عــــلــــى الـــــعـــــودة
الـــســـريـــعـــة إلـــى
الــمــشــهــد ،وه ــذا
لــــن يــتــحــقــق مــن
خــال محاوالتها
الــيــائــســة إلثــبــات
حضورها بالحالة
المصرية فى ظل
األوض ــاع القائمة
ومواصلة األجهزة
األم ــن ــي ــة تــطــويــق
تــحــركــاتــهــا ،بينما يمكنها إثــبــاتــه عبر
استعراض تماسكها وتعظيم نشاطاتها.
تــواجــه خــطــة الــجــمــاعــة الــعــديــد من
التحديات ،فوضعها الحالى خارج مصر
ليس كما كــان فــى الستينات ،بالنظر
إلى أن هناك دوال عدة حظرت نشاطها
وصنفتها كتنظيم إرهـــابـــى ،ولـــم يعد
الترحيب بها فى العواصم الغربية كما
كان فى الماضى ،عندما نُظر إليها كأداة
الشيوعى.
لصد التمدد
ِ

دالئل تشير إلى إسهام
قيادات الحرس القديم فى
الخارج والداخل بطرق غير
مباشرة فى سقوط غالبية
قيادات التيار الشبابى بيد
األجهزة األمنية

آخرهن مواطنة سويسرية استدرجها لغرفة فندق

وقائع  5حوادث اغتصاب متهم فيها طارق
رمضان حفيد «مؤسس اإلخوان»
أثار الجدل فى أوروبا مؤخرا بعد إعالنه تأسيس مركز تدريب يعنى
بتكوين الشباب حول موضوعات بينها الدفاع عن حقوق النساء
عادت تهم جرائم االغتصاب التى تالحق «الداعية
اإلســامــي» ط ــارق رمــضــان إلــى الــواجــهــة مــؤخــراً،
مع انطالق الجولة الثانية من المواجهة بين حفيد
مؤسس جماعة اإلخوان المسلمين حسن البنا وامرأة
تتهمه باغتصابها فى سويسرا ،وذلك بعد اعترافه فى
وقت سابق بممارسة الجنس
مع اثنتين من ضحاياه األربع
بالتراض ِى.
وواجــه رمضان ( 58عاما)
الــخــاضــع لــرقــابــة قضائية
تمنعه مــن م ــغ ــادرة فــرنــســا،
بريجيت ( 54عــامــا) ،الشهر
قــبــل ال ــم ــاض ــى فـــى مكتب
قـ ــاضـ ــى تــحــقــيــق فــرنــســى
بحضور مدعى عام جنيف.
وتــتــهــم بــريــجــيــت رمــضــان
باستدراجها إلى غرفة فندق
فــى جنيف مساء  28أكتوبر
 ،2008مــؤكــدة أنها تعرضت
لــمــمــارســات جنسية عنيفة
مصحوبة بالضرب والشتائم.
واعتنقت اإلس ــام بعد أن
التقت به ببضعة أشهر خالل
جلسة توقيع كتاب وتبع ذلك تبادل مراسالت حميمية
على وسائل تواصل اجتماعية ..ويوم الحادثة كانت
على موعد مع رمضان لشرب الشاىِ.
ووفــق محاميه ،أقر رمضان بأنه التقى بريجيت،
مشيرا إلى أنه أحجم عن ممارسة الجنس بعد تبادل
المداعبات.
وبدأت قضية رمضان فى نهاية أكتوبر  2017حين
رفعت الناشطة النسوية هند الــعــيــارى وكريستيل
شكوى ضده التهامه باالغتصاب فى  2009و،2012
لتتوسع بعد ذلك قائمة المتهمات.
وفى بداية األمر أنكر رمضان هذه االتهامات ،إال
أن حفيد مؤسس اإلخوان ،وهو متزوج وله أربعة أبناء،
أقر بإقامته عالقات جنسية بالتراضى ،إحداهن من

متهم بتعريض
ضحاياه
لممارسات
جنسية عنيفة
مصحوبة بالضرب
والشتائم

ذوى االحتياجات الخاصة تدعى كريستيل ،بينما
األخرى هى الناشطة النسوية هند العيارى ،بعد أن
كشف خبير عن  399رسالة نصية تم تبادلها بين
رمضان وكريستيل تضمن بعضها خياالت جنسية
عنيفة مفصلة ،وبعد ذلك قال رمضان :إن االتصال
الجنسى كان «بالتراضى المتبادل».
وأكــدت السيدتان أن رمضان زج بهما فى عالقة
جنسية «وحشية» ،واحدة فى نوفمبر وديسمبر 2015
واألخرى فى مارس .2016
وقالت إحداهما فى شهادتها «طلبت منه أن يكون
أقــل فظاظة ،وكــان يجيب أنــت المذنبة تستحقين
هذه المعاملة» ،فيما ذكــرت الثانية أن األمــر يذهب
إلى أبعد من اغتصاب جسدى ،فقد كان االغتصاب
نفس ّيا.
وفــى كتابها بعنوان «اخــتــرت أن أكــون حــرة» الذى
صــــدر فـــى نــوفــمــبــر 2006
وصــفــت الــعــيــارى «المثقف
اإلســــامــــي» الـــــذى اعــتــدى
عليها وأعطته اســم الزبير،
وروت كيف التقته فــى أحد
فــنــادق بــاريــس بعد أن ألقى
محاضرة.
وكــتــبــت «ألس ــب ــاب متعلقة
بــالــحــيــاء لــن أقـــدم تفاصيل
حــول ممارساته التى عانيت
منها ،ويكفى القول إنه استفاد
كــثــيــرا مــن هــشــاشــتــي» ،قبل
أن تضيف «تمردت بعد ذلك
وصرخت فى وجهه طالبة منه
أن يتوقف فشتمنى وصفعنى
وضربنى».
وكــان القضاء الفرنسى قد
أطلق سراح رمضان فى  16نوفمبر  ،2018بعد دفع
غــرامــة مالية قــدرهــا  300ألــف يــورو والتخلى عن
الجواز السويسرى ،وتمنعه السلطات الفرنسية حاليا
من مغادرة باريس.

إحداهن فى شهادتها
 « :طلبت منه أن
يكون أقل فظاظة،
وكان يجيب أنت
المذنبة تستحقين
هذه المعاملة»

إحداهن «منية ربوج» كانت طرفا أساسيا فى قضية القوادة التى تعرف باسم
«كارتون» والتى كان من بين أطرافها المدير السابق لصندوق النقد الدولى
جــه القضاء الفرنسى مــؤخــراً إلــى المفك ّر
وقــد و ّ
اإلسالمى السويسرى طارق رمضان تهمة اغتصاب
جــديــدة ليصبح حفيد مــؤســس تنظيم «اإلخــــوان
المسلمين مالحقا أم ــام القضاء بتهمة االعــتــداء
جنسيا ً على امرأة خامسة.
وتعود حيثيات القضية إلى
سنة  2013و ،2014والضحية
الــمــفــتــرضــة فــيــهــا هــى منية
رب ــوج ،وكــانــت النيابة العامة
ف ــى ب ــاري ــس طــلــبــت تــوجــيــه
االتــهــام فــى ربيع  2018لكن
الــقــضــاة عـلّــقــوا اتــخــاذ قــرار
حــول قضية ربــوج التى كانت
تعمل فتاة مرافقة سابقا.
وقــادت شهادة ربــوج حينها
رمـ ــضـ ــان الــــــذى كـــــان قــيــد
االحــتــجــاز إلــى اإلقـ ــرار ألول
مرة بممارسة عالقات خارج
إط ــار الــــزواج ،وصفها بأنها
«رضائية».
وقـــال مــحــامــو الــدفــاع عن
رم ــض ــان إنـ ــه «ال يــوجــد أى
عنصر جــديــد» فــى التحقيق
منذ عامين ،وأضافوا أ ّن ما جرى «الئحة اتهام شكلية
لتنظيم المواجهة مستقبالً».
وتابعوا أن األمر «ليس أقوال طارق رمضان مقابل
أقــوال هــذه الــمــرأة ،بل هــذه الــمــرأة مقابل أكاذيبها
الخطيرة».
أمــا محامى المدعية فاعتبر أ ّن ما جــرى «مــرضٍ
بــالــتــأكــيــد» ويــمــثّ ــل «منعطفا ً كــبــيــراً» ،وأضـ ــاف أ ّن
ي درجــة أق ــوال موكلتى
«التحقيقات أظــهــرت إلــى أ ّ
جديرة بالثقة ومتّسقة».
وأردف أ ّن «قانون اإلجــراءات الجزائية ال يعترف
بالئحة االتــهــام الشكلية :فقط المؤشرات الجدية
سجلها القضاة «.
والمتطابقة التى ّ
ولعبت شــهــادة منية رب ــوج دورا مهما فــى التهم

««رمضان» قدم
أكثر من 300
فيديو وألف صورة
إلقناع القضاة بأن
عالقته بالضحايا
عالقة رضائية

أقر بإقامته عالقات
جنسية بالتراضى
إحداهن من ذوى
االحتياجات الخاصة
تدعى كريستيل

الموجهة لرمضان ،وكانت طرفا أساسيا فى قضية
الــقــوادة التى تعرف باسم «كــارتــون» والتى كــان من
بين أطرافها المدير السابق لصندوق النقد الدولى
دومينيك ستروس-كان.
وتقدمت المرأة البالغة من العمر  47عاما بدعوى
ضد المفكر اإلسالمى فى مارس  2018تتهمه فيها
باغتصابها تسع مرات فى فرنسا ولندن وبروكسل،
بين عامى  2013و.2014
وأوقف طارق رمضان ( 58عاما) منذ توجيه االتهام
له فى  2فبراير  ،2018وأق ّر فى  5يونيو عقب شهادة
قدمن شهادات.
ربوج بعالقات معها ومع أخريات ّ
وقدم المفكر اإلسالمى أكثر من  300فيديو وألف
صورة إلقناع القضاة بأنها عالقة رضائية ،ولم يكن
القضاة قد اتّهموه حينها.
جه له اتهام ثالث ثم رابع
و ُو ّ
على خلفية شبهات باعتدائه
جنسيا ً على امرأتين أخريين
عامى  2015و.2016
خ ـ ّفــفــت مــؤخــراً الــرقــابــة
و ُ
القضائية عليه ،ليصير عليه
الحضور مرتين شهريا إلى
مق ّر الشرطة ،وفتحت بحقّ ه
قضية اغتصاب مــوازيــة فى
جنيف فى .2018
وأثـــــــــار رمــــــضــــــان ،وهـــو
سويسرى مــن أصــل مصرى،
الجدل فى أوروبا مؤخرا بعد
إعالنه تأسيس مركز تدريب
يعنى بتكوين الــشــبــاب حول
موضوعات بينها الدفاع عن
حقوق النساء.
وانــتــقــدت وســائــل إع ــام سويسرية وفرنسية ما
وصفته بـ «ج ــرأة» طــارق رمضان فى افتتاح مركزا
لــلــدفــاع عــن الــنــســاء وه ــو الـــذى أديـــن بتهم تتعلق
باغتصاب نساء وإجبارهن على عالقات غير شرعية.

وسائل إعالم سويسرية
وفرنسية انتقدت
قيامه بافتتاح مركزا
للدفاع عن النساء وهو
الذى أدين بتهم تتعلق
باالغتصاب
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جامعة القاهرة فى ورطة والجهات الرقابية تبدأ التحقيقات

بالمستندات ..التفاصيل الكاملة
لقرار األمم المتحدة بسحب مركز
التميز والجودة من مصر
حرمان الجامعة من موارد قيمتها
 471مليون جنيه سنوياً

ارتكاب مخالفات مالية وإدارية وفنية وتحويل  %40فى الميزانية للمكافآت أهم األسباب
إيمان عاطف
حصلت «صـ ــوت» الــمــايــيــن عــلــى مستند عــبــارة عن
خطاب ،الوكالة األمريكية للتنمية الدولية ،يخاطب الدكتور
محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة ،ويكشف له
سحب مركز التميز والجودة من جمهورية مصر العربية،
وخروج كلية الزراعة ممثلة جامعة القاهرة من التصنيف
الدولى من مشروع التميز والــجــودة ،بسبب وجــود فساد
ومخالفات مالية وإداريــة وفنية ،رصدتها لجان المتابعة
التابعة للوكالة ،الــتــى اكتشفت هــذه المخالفات أثناء
وجودها بالكلية لمتابعة تنفيذ المشروع ،والــخــروج عن
الشروط المنصوص عليها فى بروتوكول الشراكة.
ويهدف مشروع مركز التميز الــذى تم تدشينه العام
الماضى ،بالشراكة مع أربع جامعات أمريكية ،إلى تطوير
البحث العلمى لحل مشاكل القطاع الــزراعــى ،وتطوير
العملية التعليمية والبحث العلمى فى ضــوء احتياجات
الــدولــة ورؤيــة  ،2030وكذلك العمل على دعــم و تطوير
التعليم الــزراعــى بمصر من خــال منح دراسية داخلية،
ومــنــح تــدريــب بــالــواليــات المتحدة األمــريــكــيــة للطالب
واألســاتــذة والعاملين بالقطاع الــزراعــى على مستوى
جمهورية مصر العربية ،وذلك بالشراكة مع وزارة الزراعة
واســتــصــاح األراضـ ــى ،ووزارة التعليم العالى والبحث
العلمى متمثلة فى مختلف كليات الزراعة ومراكز البحوث
والمعاهد البحثية المتخصصة فــى العلوم الــزراعــيــة،
بجانب كبرى الشركات العاملة فى المجال الزراعى ،وذلك
فضال عن إنشاء شراكات دائمة بين الجامعات المصرية
والجامعات األجنبية.

فضائح
بالجملة

الوكالة األمريكية للتنمية
الدولية ترسل خطابا لـ«الخشت»
تبلغه بخروج الجامعة
من التصنيف الدولى
وكشف مصدر مسئول ،بجامعة القاهرة أن الخطاب
يتضمن خــروج الجامعة والتى تمثل مصر ،من تصنيف
التميز والجودة ،بسبب اكتشاف لجان المتابعة األمريكية،
والتابعة للوكالة األمريكية للتنمية الدولية باألمم المتحدة،
تورط مسئولين مصريين بالمشروع ،فى ارتكاب مخالفات
مالية ،بتخصيص مبالغ مالية كبيرة من الميزانية التى
رصدتها الوكالة لتطوير البحث العلمى ،واإلنــفــاق على
مشروع التميز والجودة ،بكلية الزراعة ،فى غير طريقها
المحدد بدراسات الجدوى التى قدمتها جامعة القاهرة
للوكالة قبل عام.
وأشارت المصادر أيضا أن قرار الوكالة الدولية للتنمية،
بسحب مركز التميز من مصر ،بسبب اكتشاف اللجان
أن المخالفات المالية ،تمثلت على سبيل المثال فى
تخصيص أكثر من  40%من الميزانية فى صورة مكافآت
وبدالت ،وانفاقات مالية بعيدة تماما عن البحث العلمى،

الخشت

مصادر :الوكالة اكتشفت خداع
كلية الزراعة ..وتخصيص
مقدرات المشروع فى مكافآت
ومجامالت للمحظوظين

ورجراء الدراسات واألبحاث العملية إلنتاج مباحث علمية
يبنى عليها المشروع أهدافه فى تخريج كوادر علمية من
الخريجين قادرين على اقتحام سوق العمل ،بما يتوافق
مع مبادئ ومحاور التنمية المستدامة واستراتجية .2030
وأضــافــت المصادر أن كلية الــزراعــة ،الممثل الوحيد
لمصر ومنطقة الــشــرق األوس ــط فــى هــذا الــمــشــروع ،لم
تلتزم بخطة الــدراســة العلمية التى تــم تقديمها ضمن
دراسات الجدوى من أجل إدراج مصر فى هذا المشروع،
واختيارها من بين جامعات دول منطقة الشرق األوسط،
لتحقيق أهــداف التنمية المستدامة فى قطاع الزراعة
وأنها حــادت تماما عن الفكرة وأه ــداف الرئيسية وعن
المحاور الرئيسية العشرين التى كــان من المفترض أن
تسير عليها الخطة ،ولذلك قــررت الوكالة حرمان مصر
من الدعم والمنحة المقررة سنويا لمشروع التميز وقيمتها
 30مليون دوالر ،مما يعتبر إهدارا للمال العام ،الذى كان

سيصب فى خزينة الــدولــة لإلنفاق على تطوير البحث
العلمى وغيره فى هذا المجال وحرمان مصر ،مما يعد
فضيحة بكل المقاييس أمام جامعات دول الشرق األوسط
بما فيها إسرائيل ،التى اشتد التنافس بينها للدخول فى
هذا المشروع.
وفــى ذات السياق أك ــدت الــمــصــادر أن مــوقــف رئيس
جامعة القاهرة أصبح فى غاية الحرج ،بعدما قرر وزير
التعليم الــعــالــى التحقيق فــى األمـــر ،وطــلــب مــن رئيس
جامعة القاهرة تجهيز تقرير عن األسباب التى أدت إلى
خروج مصر من التصنيف والمشروع ،والذى أصبح مثار
اهتمام مراكز البحوث العلمية فى جامعات العالم ،لنشره
بالمجلة العلمية الدولية التى تشرف عليها جامعة كورانيل
األمريكية والتى تعد الشريك األساسى فى المشروع ضمن
أربــع جامعات أمريكية ،باإلضافة إلــى جامعة القاهرة
الوحيدة فى الشرق األوسط.

وعلمت «صــوت الماليين» أن هيئة الرقابة اإلداري ــة
تقوم بالتحقيق فى األمر السيما وأنه يتعلق بسمعة مصر
وجــامــعــة الــقــاهــرة ،فضال عــن وج ــود مخالفات مالية،
وحــرمــان مصر مــن منحة تصل رلــى نصف مليار جنيه
سنويا.
جدير بالذكر أن مركز التميز يعد األول من نوعه فى
منطقة الــشــرق األوســـط ،وأح ــد ثــاثــة مــراكــز تميز فى
العالم ،تهدف إلى إنشاء شراكات دائمة بين الجامعات
الحكومية المصرية والجامعات األمريكية البارزة من أجل
تعزيز البحوث التطبيقية عالية الجودة وبناء العالقات بين
مجتمع التعليم والقطاع الخاص وصانعى السياسات.
وكانت جامعة القاهرة ،قد دشنت فى  28مارس ،2019
أول مركز للتميز فى العلوم الزراعية بمصر بالشراكة مع
جامعة كورنيل األمريكية ،بجانب جامعات أمريكية كبرى،
كاليفورنيا ديفيز ،وبرودو ،ووالية ميتشجان ،وذلك بتمويل
من الوكالة األمريكية للتنمية الدولية (.)USAID
وك ــان الــدكــتــور محمد عثمان الخشت رئــيــس جامعة
القاهرة ،قد وقــع مذكرة التعاون مع تحالف الجامعات
األمريكية إلنشاء مركز للتميز العلمى فى مجال الزراعة
بجامعة الــقــاهــرة ،لتكون كلية الــزراعــة بالجامعة هى
الشريك الوحيد والحصرى لهذا التحالف.
وشهد حفل تدشين مركز التميز العلمى بكلية الزراعة،
الدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة السابق ،والقائم
بأعمال السفير األمريكى بالقاهرة ،ونائبة رئيس الوكالة
األمريكية للتنمية الدولية ،ونائب رئيس جامعة كورنيل
األمريكية ،ونواب رئيس جامعة القاهرة ،والدكتور عمرو
مصطفى عميد كلية الــزراعــة بجامعة القاهرة ،ووكــاء
الكلية ،وعــدد من عمداء كليات الجامعة ،وأعضاء هيئة
التدريس والطالب.

جنس ومخدرات فى جامعة حلوان ..واإلدارة تجرى تحقيقات

«نجم» يوجه بفصل نهائى لطالب وطالبة تم ضبطهما فى وضع مخل بمدرج مهجور بالخدمة االجتماعية

نسرين إمام
فضائح عديدة ،لم تستطع إدارة أمن جامعة حلوان التكتم
عليها ،بعد أن تناثرت أخبارها بين طــاب الجامعة ،حيث
شهد الشهر األول من بداية الدراسة بالجامعة العديد من
حاالت منافية لألخالق ومخلة باآلداب ،ارتكبها بعض طالب
الجامعة.
وكشفت مصادر بــإدارة األمــن ،بالجامعة عن ضبط طالب
وطــالــبــة ،بكلية الخدمة االجتماعية بالجامعة ،يمارسان
الجنس ،تحت سلم أحد المدرجات المغلقة ،حيث تصادف
مرور أحد العمال ،وسمع بعض األصوات المريبة ولما تأكد
مــن الــواقــعــة ،قــام على الــفــور بــإبــاغ أمــن الكلية ،الــذى قام
بضبط الطالب والطالبة ،فى وضع مخل ،وشبه عاريين ،وتم
تصويرهما ،وعرض األمر على مدير أمن الجامعة الذى قام
بدوره بالعرض على الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة ،فقرر
سحب البطاقات الشخصية ،وكارنيهات الطالب والطالبة،
وإحالتهما للشئون القانونية بالجامعة إلجــراء التحقيقات
معهما ومواجهتهما بالصور التى قام بالتقطها لهما بالهاتف
المحمول.
وأضافت المصادر إلى أن رئيس الجامعة قرر أيضا إبالغ
ولى أمر الطالب والطالبة ،واستدعائهما لحضور التحقيقات

فى الشئون القانونية. ،
وأكدت المصادر أن رئيس الجامعة اطلع على صور الطالب
والطالبة فى الوضع المخل ،واتخذ قرارا مسبقا ،بفصلهما
نهائيا ،مــن الكلية ،لكن خضوعهما للتحقيقات فــى إدارة
الشئون القانونية بالجامعة الستكمال اإلجــراءات القانونية،
الالزمة التخاذ قرار الفصل طبقا لقانون تنظيم الجامعات،
التى نصت مــواده على فصل الطالب الجامعى الــذى يثبت
ارتكابه مخالفات تتنافى مع األخالقيات العامة.
كما كشفت الــمــصــادر األمنية بجامعة حــلــوان عــن قيام
أفراد األمن بالجامعة من ضبط  4طالب األسبوع الماضى،
يقومون بتدخين السجائر المحشوة بالحشيش ،والبانجو،
اثنان منهما من كلية الخدمة االجتماعية واآلداب ،وآخران
من جامعة أخــرى ،دخــا تسلال مع زميليهما ،فى غفلة من
أفــراد األمــن ،وقــام بعمل حفال استعراضيا بأحد ساحات
الجامعة مع طالب آخرين ،من الجنسين ،بينما جلس الطالب
يتعاطون مخدر الحشيش وسجائر البانجو ،وتم إبالغ األمن
الذى قام على الفور بضبط الطالب األربعة متلبسين بتعاطى
المخدرات ،وقرر الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة إيقاف
طالبى الخدمة االجتماعية ،واآلداب ،وسحب الكارنيهات
منهما ،وإبــاغ أولياء أمــورهــم ،بينما تم إبــاغ الشرطة عن
الطالبين اآلخرين ،الذين ال ينتميان لجامعة حلوان.
وفى ذات السياق كشف مصدر قانونى بجامعة القاهرة ،أن

استدعاء أولياء
أمور طالب يتعاطون
المخدرات
مواد قانون تنظيم الجامعات فى حالة أى مخالفة نصت على
النحو التالى:
مادة  -124نصت على أن تعتبر مخالفة تأديبية كل إخالل
بالقوانين واللوائح والتقاليد الجامعية وعلى األخص ما يلى:
األعمال المخلة بنظام الكلية أو المنشأة الجامعية.
تعطيل الدراسة أو التحريض عليه أو االمتناع المدبر عن
حضور الــدروس والمحاضرات واألعمال الجامعية األخرى
التى تقضى اللوائح بالمواظبة عليها.
كل فعل يتنافى مع الشرف والكرامة أو مخل بحسن سير
وسلوك داخل الجامعة أو خارجها.

كل إخالل بنظام امتحان أو الهدوء الالزم له وكل غش فى
امتحان أو شروع فيه.
كل إتالف للمنشآت واألجهزة أو المواد أو الكتب الجامعية
أو تبديدها.
كل تنظيم للجمعيات داخــل الجامعة أو االشــتــراك فيها
بدون ترخيص سابق من السلطات الجامعية المختصة.
تــوزيــع الــنــشــرات أو إصـ ــدار جــرائــد حــائــط بــأيــة صــورة
بالكليات أو جمع توقيعات بدون ترخيص سابق من السلطات
الجامعية المختصة -8 .االعتصام داخل المبانى الجامعية أو
االشتراك فى مظاهرات مخالفة للنظام العام واآلداب.
ونصت المادة  -125كل طالب يرتكب غشا ً فى امتحان
أو شــروعـا ً فيه ويضبط فى حالة تلبس يخرجه العميد أو
من ينوب عنه من لجنة االمتحان ويحرم من دخول االمتحان
فى باقى المواد ويعتبر الطالب راسبا ً فى جميع مــواد هذا
االمــتــحــان ويــحــال إلــى مجلس الــتــأديــب ..أمــا فــى األح ــوال
األخرى فيبطل االمتحان بقرار من مجلس التأديب أو مجلس
الكلية ويترتب عليه بطالن الــدرجــة العلمية إذا كانت قد
منحت للطالب قبل الكشف عن الغش.
 مادة  126العقوبات التأديبية هى:التنبيه شفاهة أو كتابة.
اإلنذار.
الحرمان من بعض الخدمات الطالبية.

الــحــرمــان مــن حضور دروس أحــد الــمــقــررات لمدة ال
تجاوز شهراً.
الفصل من الكلية لمدة ال تجاوز شهراً
الحرمان من االمتحان فى مقرر أو أكثر.
وقف قيد الطالب لدرجة الماجستير أو الدكتوراه لمدة ال
تجاوز شهرين أو لمدة فصل دراسى.
إلغاء امتحان الطالب فى مقرر أو أكثر.
الفصل من الكلية لمدة ال تجاوز فصالً دراسياً.
الحرمان من االمتحان فى فصل دراســى واحــد أوأكثر.
حرمان الطالب من القيد للماجستير أو الدكتوراه مدة فصل
دراسى أو أكثر.
الفصل من الكلية لمدة تزيد على فصل دراسى.
الفصل النهائى مــن الجامعة ويبلغ ق ــرار الفصل إلى
الجامعات األخـــرى ويــتــرتــب عليه عــدم صالحية الطالب
للقيد أو التقدم إلــى االمــتــحــانــات فــى جامعات جمهورية
مصر العربية ،ويجوز األمر بإعالن القرار الصادر بالعقوبة
التأديبية داخــل الكلية ويجب إبــاغ الــقــرارات إلــى ولــى أمر
الطالب ،وتحفظ القرارات الصادرة بالعقوبات التأديبية عدا
التنبيه الشفوى فى ملف الطالب.
لمجلس الجامعة أن يعيد النظر فــى الــقــرار الصادر
بالفصل النهائى بعد مضى ثالث سنوات على األقــل من
تاريخ صدور القرار.

التراث المصرى ..مالمح الزمن الجميل
التراث الشعبى ثروة كبيرة من اآلداب والقيم
والعادات والتقاليد والمعارف الشعبية والثقافة
المادية والفنون التشكيلية والموسيقية ،وهو علم
يدرس اآلن فى الكثير من الجامعات والمعاهد
األجنبية والعربية لذا فإن االهتمام به من األمور
الملحة.
ومن أنواع التراث« :التراث اإلنسانى  -التراث
األدبى  -التراث الشعبى» ،وهو يشمل كل الفنون
والمأثورات الشعبية من شعر وغناء وموسيقى
ومعتقدات شعبية وقصص وحكايات وأمثال تجرى
على ألسنة العامة من الناس ،وعادات الزواج
والمناسبات المختلفة وما تتضمنه من طرق موروثة
فى األداء واألشكال ومن ألوان الرقص واأللعاب
والمهارات.
ّ
والتراث بمفهومه البسيط هو خالصة ما خلفته
(ورثته ) األجيال السالفة لألجيال الحالية ..التراث
هو ما خلّفه األجداد لكى يكون عبر ًة من الماضى

ذاكرة الوطن
الــتــراث الشعبى يتكون من
عــــادات الــنــاس وتقاليدهم،
ومـــا ُيــعــبــرون عــنــه م ــن آراء
وأفكار يتناقلونها جيالً بعد
جيل ،وهو استمرار للفولكلور
الشعبى كالحكايات الشعبية،
واألشــعــار والقصائد المتغنى
بها ،وقصص الجن الشعبية،
والــــقــــصــــص الـــبـــطـــولـــيـــة،
واألســاطــيــر ،ويــشــتــمــل على
الفنون والحرف ،وأنواع الرقص
واللعب ،واألغانى ،والحكايات
الشعرية لألطفال ،واألمثال
السائدة واأللغاز ،والمفاهيم
الــخــرافــيــة ،واالح ــت ــف ــاالت
واألعياد الدينية.
الــتــراث الحضارى واإلب ــداع
اإلنسانى ينتقل من جيل إلى
آخــر ،وتتنافس شعوب العالم
عــلــى تــســجــيــل تــراثــهــا على
قائمة اليونسكو ،بما يمثله
من روعة التواصل مع الجذور
واس ــت ــم ــرار أش ــك ــال التعبير
الـــمـــوروثـــة عـــن األجــــــداد،
وتجسيد للتفرد ،واحــتــرام
لــلــتــنــوع الــثــقــافــى ،وتمسك
بــحــق الــبــقــاء ،وت ــق ــارب بين
ويات.
لله َّ
الحضارات ،وتجسير ُ

حملة اليونسكو
لحماية التراث
ق ــررت اليونسكو تنفيذ
حــمــلــة بــوســائــل اإلعـــام
بــمــصــر لــلــمــحــافــظــة على
الــتــراث واآلثــــار المصرية
وكــذلــك الــحــرف الــيــدويــة
والتقليدية.
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ونهجاً يستقى منه األبناء الدروس ليَعبُروا بها من
الحاضر إلى المستقبل ..والتراث فى الحضارة بمثابة
الجذور فى الشجرة ،فكلما غاصت وتفرعت الجذور
كانت الشجرة أقوى وأثبت وأقدر على مواجهة تقلبات
الزمان ..ومن الناحية العلمية هو علم ثقافى قائم
بذاته يختص بقطاع معين من الثقافة (الثقافة
التقليدية أو الشعبية) ويلقى الضوء عليها من زوايا
تاريخية وجغرافية واجتماعية ونفسية ..التراث
الشعبى عادات الناس وتقاليدهم وما يعبرون
عنه من آراء وأفكار ومشاعر يتناقلونها جيالً عن
جيل ..ويتكون الجزء األكبر من التراث الشعبى من
الحكايات الشعبية مثل األشعار والقصائد المتغنّى
بها وقصص الجن الشعبية والقصص البطولية
واألساطير ..ويشتمل التراث الشعبى أيضًا على
الفنون والحرف وأنواع الرقص ،واللعب ،واللهو،
واألغانى أو الحكايات الشعرية لألطفال ،واألمثال
السائرة ،واأللغاز واألحاجى ،والمفاهيم الخرافية

واالحتفاالت واألعياد الدينية ..كذلك فكل الناتج
الثقافى لألمة يمكن أن نقول عنه
«تراث األمة».
ً
فى هذا الملف نقدم استعراضا لدراسة مهمة
أعدتها الهيئة العامة لالستعالمات بعنوان «التراث
المصرى ..مالمح الزمن الجميل» ،والتى تقدم
حكايات وأسرار عن التراث المصرى األصيل.
الدراسة أكدت أن الحفاظ على الحرف والمهن
المرتبطة بالتراث تحديدا ليس ترفا ولكن واجب
للحفاظ على الهواية الثقافية وهنا تظهر ضرورة
توثيق الحرف المصرية والبحث عن أسباب مشاكلها
و التقصى عن أسباب تدهور بعض الحرف واندثار
البعض اآلخر ،والبحث فى كيفية
عالج ذلك.

إيمان بدر

استخدامات مواد التراث الشعبى «عصا المحبة» فى اليونسكو

تستخدم مواد التراث الشعبى والحياة الشعبية فى إعادة بناء
الفترات التاريخية الغابرة لألمم والشعوب والتى ال يوجد لها إال
شواهد ضئيلة متفرقة وتستخدم أيضا إلبــراز الهوية الوطنية
والقومية والكشف عن مالمحها.
الــتــراث والــمــأثــورات التراثية بشكلها ومضمونها أصيلة
ومتجذرة إال أن فروعها تتطور وتتوسع مع مرور الزمن وبنسب
مختلفة وذلك بفعل التراكم الثقافى والحضارى وتبادل التأثر
والتأثير مع الثقافات والحضارات األخــرى وعناصر التغيير
والحراك فى الظروف الذاتية واالجتماعية لكل مجتمع.
ال حضارة بدون تراث ألنها ستصير حضارة طفيلية ترتوى من
تراث اآلخر دون تراثها شأن الطفيليات التى تتقوت مما تنتجه
األشجار األخرى فما إن تحبس عنها األشجار قوتها حتى تندثر
مهما بلغت طوال وعرضا ..بل يجب أن تكون الحضارة أصيلة ال
تبعية عندها ،مستقلة تملك جذورها العميقة.

التراث المصرى
حكايات وأمثال ..فنون وحــرف ..عــادات وتقاليد ..ميزت
شوارعنا ورسمت مالمحنا من قديم الزمان ..مارسها األجداد
وانتقلت عبر األجيال ..والتزال تسكن وجداننا حتى اآلن.
ولــكــن ..مــع التطور العلمى الهائل والتقدم التكنولوجى
السريع أصبح بعضه فى طى النسيان والبعض اآلخر يعانى
اإلهمال.
«م ــن ف ــات قــديــمــه تـ ــاه» ،و«الــلــى مــالــوش مــاضــى مــالــوش
حاضر»… أمثال شعبية بسيطة لكن معناها عميق.
فقديم اإلنسان هو تراثه وتاريخه ،والشخصية المصرية
هى حصيلة التقاء ثقافى فريد ،وإسهام حضارى فذ ،وتاريخ
ممتد ،تواصلت فيه مصر مع غيرها وأنتجت شخصية مصر
التراثية التى نبعت من حواريها وشوارعها وأقاليمها المختلفة،
وأفرزت تفردها وعبقريتها التى ظهرت من خالل كافة أشكال
الفنون التراثية الــتــى تــزخــر بها مــصــر ..حكايات أبــو زيد
الهاللى وعاشق المداحين والست خضرة والسقا واألراجــوز
والحكواتى وعلى األصل دور وخليك فاكر مصر جميلة.
تتميز مصر بالتراث النادر الفريد الذى ال تجد مثيله فى
العالم ،خاصة تلك المصنوعات اليدوية المختلفة التى تميز
كــل محافظة مــن محافظات مصر ،ولكن مــع مــرور الزمان
وتتطور الصناعات ،أوشكت هــذه الصناعات اليدوية على
االختفاء و االنــدثــار من حياتنا ،وكــم أحوجنا إليه اآلن وهو
الرجوع إلى هويتنا العربية األصيلة والحفاظ على تراثنا قبل
أن يندثر.
المحافظة على الــتــراث طريقنا للوصول إلــى العالمية
ظا على
وذلك من خالل الحفاظ على تراثها وهو ما يعد حفا ً
الشخصية الوطنية
بشكل عاجل وفعال لحماية التراث المعرض للتدمير أو
السرقة ،لما للتراث من دور هام فى حفظ الذاكرة البشرية،
فهو يعتبر الثروة الحقيقية اإلنسانية.

السيرة الهاللية

األربعاء 2020/11/18
مصر نجحت فى تسجيل ملف السيرة الهاللية ،عام ،٢٠٠٨
بمنظمة اليونسكو.
يضم الصعيد فى جنوب مصر تراثا ً غنائيا ً متفرداً وأصيالً،
يتمثل فى السيرة الهاللية (سيرة بنى هالل) ،وامتدت أحداثها من
نجد إلى تونس مروراً بالصعيد ،ورغم مرور قرون على وقائع هذه
السيرة ،فإن الذاكرة الشعبية ألهل الصعيد أص ّرت على إحيائها
والتغنى بها.
تختلف طرائق أداء وعــرض السيرة الهاللية ،لكن الطريقة
األكثر انتشاراً هى غناؤها ،فيما يعرف لدى أهل الصعيد بـ«فن
تقدم على لسان «الراوى» ،وهو يعزف
الواو» ،كانت السيرة قديما ً ّ
على الربابة ،تغ ّير الــرواة مع الوقت ،وكثيرون راحــوا يحفظون
السيرة عوضا ً عن ارتجالها ،ويؤدونها بصحبة عــازف للربابة
وفرقة من ضاربى الدربكة والدف والرق.
أبرز من أدى السيرة وأكسبها مكانتها هو الشاعر الراحل جابر
أبو حسين ..سجل السيرة بصوته فى نحو تسعين حلقة إذاعية،
برفقة الشاعر عبدالرحمن األبنودى.

بطوالت ومغامرات وسيرة شعبية شديدة الــثــراء ،كــان لعبد
الرحمن األبنودى الفضل فى حمايتها من الضياع ،عندما سافر
فى بالد الله يجمع فصولها من أفواه منشديها ،ويسجلها كاملة
سنوات طويلة من التعب والسفر والتدوين ،جعلت عبد الرحمن
األبنودى فى مصاف األدباء والشعراء األوائل فى تاريخ اإلنسانية،
فالسيرة الهاللية ..ثروة قومية أنقذها األبنودى من الضياع.
وتُعد الجمعية المصرية للمأثورات الشعبية ،إحدى الجمعيات
العربية القليلة المتخصصة فــى مــجــال الــتــراث غير الــمــادى
المعتمد من قبل «اليونسكو» ،ويعنى جهاز التقييم التابع للجنة
المذكورة بدراسة الملفات المقدمة من الــدول أعضاء «اتفاقية
اليونسكو» لحماية الــتــراث الثقافى غير الــمــادى لعام 2003
مــن أجــل تسجيلها على قــوائــم المنظمة للتراث غير الــمــادى،
والتى سجلت مصر فيها كل من «السيرة الهاللية» عــام 2008
و«التحطيب ،لعبة العصاة» فى االجتماعات الحالية للجنة ،وتعد
هــذه الــمــرة األول ــى التى تفوز بها إحــدى الجمعيات المصرية
بعضوية جهاز التقييم.

«فن التحطيب» أو عصاية المحبة أو غية الرجال…
نشأ فى مصر القديمة ،وتناقلته األجيال عبر آالف
السنين ،وهو من الفنون الالمادية التى كان يهددها
االنــدثــار ،لــوال أن أدركــتــه منظمة اليونسكو أخيرا
وسجلته على قائمتها للتراث العالمى ،وهــو حدث
مهم للثقافة المصرية.
يفتخر أبــنــاء الــصــعــيــد فــى جــنــوب مــصــر بلعبة
التحطيب معتبرينها «لعبة الرجال» يتوارثونها من
جيل بعد جيل ومــن عائلة إلــى أخ ــرى ،وتــعــد لعبة
«التحطيب» مصرية خالصة وتتركز فى صعيد مصر
فى محافظات سوهاج وأسوان واألقصر وقنا ،ورغم
أنها قد تبدو لعبة غريبة حيث يتقاتل فيها شخصان
وغالبا ما يتم هــذا التقاتل على
باستخدام عصاة
ً
ً
إقبال
أنغام آلة المزمار ،إال أن اللعبة ال تزال تجد
كبيرا بين «الصعايدة» الذين يعتبرونها غية الرجال.
ً
جهودا كبيرة لتسجيل
وزارة الثقافة المصرية بذلت
ً
لعبة التحطيب ضمن قائمة الــتــراث غير المادى
باليونسكو باعتبارها تراثا مصريا غير مــادى ،وهو
ما تحقق فى  30نوفمبر  ،2016خالل اجتماع اللجنة
الحكومية الدولية لليونسكو فى أديس أبابا.

وســعــت وزارة الثقافة منذ عــام  2014لتسجيل
تلك اللعبة التراثية العريقة فى اليونسكو ،بعد أن
نجحت فى تسجيل ملف السيرة الهاللية ،فى عام
 ،2008وتقدمت بملف عن تاريخ اللعبة ،وأهميتها
فــى مصر كــتــراث أصــيــل ،إال أنــه تــم سحب الملف
إلجراء مجموعة من التعديالت ،وإعادة تقديمه إلى
المنظمة ،بعد االنتهاء منها.
وبالفعل فــى اجتماع اللجنة الحكومية الدولية
لليونسكو فــى أديــس أبــابــا ،أمــس األول ،نجح وفد
وزارة الثقافة – برئاسة الدكتورة نهلة إمام األستاذ
بأكاديمية الفنون – فى تسجيل ملف التحطيب فى
منظمة اليونسكو ،و تم تسجيل اللعبة على قائمة
التراث الثقافى غير المادى.
وقــد حظى الملف المصرى بمساندة قــويــة من
الــدول العربية الجزائر ،وفلسطين ،ولبنان ،وبقية
الــدول التى لها حق التصويت ،باإلضافة إلى الدول
الــمــشــاركــة فــى االجــتــمــاع ،وهــى المملكة العربية
السعودية ،واإلم ــارات ،وعمان واألردن ..كما بذلت
وزارة الخارجية مجهودا كبيرا على المستوى الدولى
إلقناع الدول األعضاء بالتصويت لمصلحة مصر.

جذور فن التحطيب
تعود جذور فن التحطيب إلى مصر الفرعونية ،حيث
وجدت نقوشات على المعابد الفرعونية ،والعصاة التى
استخدمها قدماء المصريين كانت مصنوعة من نبات
البردى المعجون حتى ال تسبب إصابات بالغة لالعبين
وبمرور الوقت تغير نوع العصاة من الشومة الغليظة
وحتى عصاة خفيفة من الخيزران.
وكــانــوا يــؤدونــهــا كــنــوع مــن الــتــدريــب للقتال وقــت
الحروب ،وللتسلية فى فترات السلم ،وكانوا ينزعون
نصل الــحــراب ويــتــدربــون بالعصا على فنون الدفاع
والهجوم ،وبمرور العصور باتت موروثا شعبيا توارثته
األجــيــال ،ربما يختلف فى محافظات عن أخــرى ،إال
أنه يظل تقليدا أصيال يساعد على التقارب والتماسك
االجــتــمــاعــى ،و يــمــارســه ال ــن ــاس ف ــى الــمــنــاســبــات
االجتماعية واالحتفاالت الدينية ،خاصة فى الصعيد

حيث يعتبرونه وسيلة لترسيخ قيم الشجاعة والوفاء ،ال
أداة للعنف أو القمع.
وبقيت اللعبة «غِ َّية الرجال» هذه تجسيدا للمروءة
والشهامة والمنافسة التى ال تعرف الخصومة ،فرغم
اعتمادها على فكرة القتال بما يعنيه من هجوم ودفاع،
وانتصار وخسارة ،فإنها تعكس معانى إنسانية جيدة
مثل روح الجماعة ،والــدفــاع عن الكرامة ،واحترام
اآلخــر ،ووسيلة فعالة لتفريغ الطاقة بشكل سلمى،
حيث ال مــجــال للثأر فــى ممارسة التحطيب ،فهى
الحلبة الــوحــيــدة فــى الصعيد الــتــى إذا تــوفــى أحد
المتبارزين فى أثنائها ال يجوز ألهل المتوفى المطالبة
بثأره ،أو حتى ديته ،وذلــك على نقيض حــاالت القتل
األخـــرى ،كما أنــه ال يسمح لمن كــان على خصومة
باللعب كطرفين متنافسين.

صندوق الدنيا (البيانوال)

الحرف اليدوية فى مصر تخشى االندثار
الرسم على الزجاج

يمسك العامل قطعة صغيرة من الزجاج األزرق اللون يحاول تهذيبها بأدواته،
ثم يضعها على جــزء معين من الرسم الموجود على لــوح الــزجــاج أمامه فوق
الطاولة التى يعمل عليها ..يمسك قطعة أخرى من الزجاج بنية اللون ويقيسها
على أحد أشكال الرسم ثم يمسك أدواتــه ليضبط أبعادها مع الرسم ،كل هذا
وهو غارق فى عالمه المنحصر بين الرسم على لوح الزجاج وبين قطع الزجاج
الصغيرة المختلفة األلوان ليخرج تحفة فنية فى النهاية.
 3ماليين حرفى فى مصر يخافون من انــقــراض األعــمــال التى يعملوا بها
مستقبال وهذا ما حذرت منه دراسة صادرة عن الغرفة التجارية بالقاهرة من
انقراض الحرف اليدوية فى مصر وتشريد أكثر من ثالثة ماليين عامل ،و أكدت
الدراسة أن الحرف اليدوية تواجه خطر االنقراض بسبب العديد من المعوقات
مثل غياب العائد المادى الذى يكفل للعاملين فيها االستمرارية فى العمل ،كما
أن الحياة العصرية والبحث عن الموضة وعــدم االعتناء بالمقتنيات اليدوية
سبب آخر النهيار الحرف اليدوية ،وتشير اإلحــصــاءات إلى أن عدد العاملين
والمستفيدين من الصناعات الحرفية كان قبل بضعة أعوام يصل إلى أكثر من
ثالثة ماليين عامل و إن كان الخبراء يؤكدون أن هذه األعداد بدأت فى التراجع
خالل األعوام األخيرة.
من أهم الصناعات التى أصبحت مهددة صناعة الزجاج ،والسجاد اليدوى
و الحفر على النحاس ،والخشب ،والتطعيم بالصدف ،والخيامية ،والخرط
الخشبى ،والمصاغ الشعبى و صناعات تشكيل المعادن.
صناعة الفوانيس بمنطقة بــاب الخلق التى يتمركز فيها شيوخ الصناعة
وأشاوستها والمتخصصين فى إعداد الفانوس فى مصر ،منذ سنوات األوضاع
تغيرت بعد أن أصبحت الصين تصنع الفوانيس الصغيرة وتغرق بها السوق ،وكل
عام إنتاجنا يقل عن العام السابق وحتى عندما قرر أغلب أصحاب الورش التركيز
أكثر فى تصنيع الفوانيس الكبيرة التى لها سوق حتى بين العرب وجدنا الصين
تقوم بتنزيل فوانيس كبيرة تقليد لنا وإن كانت مازالت على نطاق ضيق مع أن
الفارق بين الفانوس المصنوع يدوى و المصنوع بواسطة آلة كبير ،نحن األصل
بينما هم تقليد ليس فيه فن ،هنا فى الورشة نعمل الفانوس ( الكبير بأُوالد) وهو
مربع عدل وفى أركانه األربعة فوانيس أخرى أصغر حجماً،

مبيض النحاس

كبيرا على صاحبها،
ربحا ً
حظيت مهنة مبيض النحاس بأهمية كبيرة ،وكانت تدر ً
الذى كان له يوم محدد يمر فيه على القرية ،ويتجمع األهالى محضرين معهم أوانيهم
النحاسية ،ويقوم مب ّيض النحاس باستعمال أدواتــه ،فكان يحضر كمية من الرماد
األحمر ،وماء النار ،ليضعهما داخل األوانى النحاسية ،ويضع طبقة كبيرة من الخيش
مرددا بعض األغانى
ويقوم بالوقوف داخلها ،ويحركه بقدميه بحركة دائرية منتظمة
ً
والمواويل ،إلى أن يلمع النحاس وتزول من فوقه الطبقة الخضراء.
ومع مرور الزمن توارت هذه المهنة ،وبدأت تنتشر األوانى المصنعة من األلومنيوم.

السقا

صناعة الفخار ..من التصدير لالنقراض
فى قلب القاهرة ،تحديدا قرية الفخارين فى منطقة الفسطاط بمصر القديمة،
يقع أقــدم مكان لصناعة الفخار فى مصر ،منذ دخــول عمرو بن العاص والفتح
اإلسالمى ،حتى وقتنا الحالى.
أشخاص تلطخت أيديهم ومالبسهم ببقايا الطين ،ليحافظوا على صناعة يشهد
عليها التاريخ ،يقوم كل منهم بالدور المخصص له بمهارة عالية ،حيث يحرك
أصابعه بشكل مميز حول قطعة الطمى المبللة لكى تخرج تحفة فنية تجذب أنظار
المارة إليها..
وبعد أن كان يتم التصدير إلى الدول األوروبية فى السابق أصبحت الحرفة فى
مهب الريح.
قرية الفخاريين بمصر القديمة تضم  30وحدة لصناعة الفخار ،لكنها أصبحت
مهنة نــادرة جــدا ،بالرغم من تميز مصر بهذه الصناعة عن غيرها من البلدان،
وخاصة قرية الفخارين ،وكانت مصر تورد الفخار إلى الدول األوروبية ،فصناعة
الفخار سحر يحتاج لفنان ،فأنت تحول الطين إلى أشكال فنية مبهجة
ورغم تاريخ هذه المهنة ورقيها ،إال أنها اندثرت بشكل كبير ،فهذه المهنة فى
مصر غير مربحة ،على عكس من يعمل بهذه المهنة فى الدول الخارجية ،باإلضافة
إلــى أن أغلب الناس يظنون أن صناعة الفخار تقتصر فقط على صناعة القلة
والزير وطواجن الطعام ،وال يعلمون أن هذه الصناعة أصبحت تدخل فى كل شئ
فى الديكور مثل الفازات ،ووحــدات اإلضــاءة واألباجورات ،حتى أن أغلب الفنادق
والمطاعم والمحالت الكبرى والقرى السياحية ،تطلب كل األشكال الفخارية،
فالمهنة تندثر بسب اإلهمال الشديد رغم أن هناك فى بعض متاحف العالم مثل
متحف اللوفر فى فرنسا ،يوجد جزء خاص بفخار الفسطاط،

مكوجى الرجل

هى مهنة قديمة ال يمارسها إال قليلون ،و استخدمت «مكواة الرجل»
بين المصريين لتهيئة المالبس الصوفية الثقيلة الــتــى تستعصى
على المكواة الصغيرة ،وتعتمد على تسخين المكواة ،وتمريرها على
المالبس مع اإلمساك بذراعها الطويلة المنحنية.

صناعة الكليم

صانع السالل
حرفة يدوية تعتمد على مهارة صانعها فى تشكيل المنتجات،
يصنع صاحبها الكراسى واألقفاص والسجاد وغيرها من مستلزمات
البيوت باستخدام الخوص وجريد النخيل ،ويستخدم صانع السالل
أدوات قليلة ،مثل :مخرز ،زوجى زراديــة ،سكين حادة ،مقص ،وإبرة
كبيرة ،ويفضل البعض منتجات الخوص على المنتجات البالستيكية؛
وحاليا تواجه الحرفة بعض
كونها مريحة وتــدوم لفترات أطــول،
ً
المخاطر فيما يتعلق بقلة اإلقبال على منتجاتها ،ومع ذلك فهى ما
زالت قائمة فى بعض المناطق الريفية.

الطرابيشى
عرفت مصر الطربوش منذ الخالفة العثمانية وقــدوم
محمد على بــاشــا لــواليــة مــصــر ،وك ــان قطعة أســاســيــة فى
وقارا على مرتديه،
المناسبات الرسمية ،وساعد فى إضفاء
ً
ورمــ ًزا للوجاهة االجتماعية ،بل إن البعض كــان يعيب على
الرجل خروجه من منزله دون وضــع الطربوش فــوق رأســه،
واشتهر به أفراد العائالت المصرية العريقة.
عاما ،ولم يبق له
واختفى الطربوش منذ ما يزيد على ً 60
سوى صور الذكريات ،وانتشر صانعوه فى مناطق محددة،
مثل :الحسين والصاغة وحارة اليهود ،وكان يصنع من الورق
وغالبا ما كانت تستورد خاماته من
المقوى والقماش األحمر،
ً
النمسا قبل ثورة يوليو ،1952
ويــتــوافــر فــى مــصــر نــوعــان هــمــا :الــطــربــوش األفــنــدى،
وطربوش العمة الخاص بالمشايخ وطالب األزهر.

األراجوز
أنا عندى يا والد الحالل حدوتة
أنا والدى هو اللى عاشها
وال حد قبلى نقشها فى خبر وال مخطوط
كان والدى بالطبع زيى أراجوز ولكن حزاينى
هكذا وصف فؤاد حداد «األراجوز»
ازدهر فى مصر منذ أواخر العصر المملوكى (،)1517 -1250
وكــان وسيلة للتسلية تستهدف الصغار والكبار فــى المناطق
الريفية والشعبية ،واستخدم للتعبير عن مشاكل المصريين
االجتماعية ،ومــن أشهر فنانى األراج ــوز فى العصر الحديث،
الفنان محمود شكوكو ،وكان «األراجوزاتى» يختبئ تحت منضدة
ويحرك العرائس بخيوط مشدودة تحتها ،ويتحدث على لسانها
بأصوات مختلفة ،ويبدأ فى سرد القصص والحكايات ،وأحيانا
كان يغنى السير الشعبية المليئة بالبطوالت ،وتوعية األطفال
والكبار الذين التفوا حوله.

الحكواتى

صانع القباقيب

دورا بار ًزا فى الثقافة الشعبية المصرية ،وارتبط بعصر
لعب القبقاب ً
المماليك ،فلقيت شجر الدر حتفها بضرب القباقيب ،ويقول الكبار إن
القبقاب له مزايا صحية هائلة ،وانتشرت صناعة القباقيب بكثافة فى
خمسينيات القرن العشرين ،ثم تراجعت شيئًا فشيئًا ،وصار استخدامها
قاصرا على المساجد ،وتبدو الصناعة اليدوية البسيطة فى طريقها
ً
لالندثار اآلن.

امتازت وظيفة «السقا» بأهمية كبيرة فى مصر منذ القرن
العاشر الميالدى ،و«السقا» هو العامل المسئول عن توصيل
المياه من الخزانات إلــى المنازل والمساجد ،وكــان «السقا»
يحمل ِ
«قربة» مصنوعة من جلد الماعز يمألها بالماء العذب
على ظهره ،وفى بعض األحيان كان يضع الماء فى أوعية كبيرة
وبراميل ويضعها على عربات كــارو ولجأ «السقا» إلى طريقة
ليحصل بها على أجــرتــه عــن طــريــق إعــطــاء «مــاركــات» وهى
حصوات مشغولة أو خرز لصاحب البيت ،وكل عدد حصوات
مساو لعدد الــمــرات المطالب فيها بملئ «الــزيــر» لصاحبه،
فكلما مأل الزير أعطاه «مارك» حتى ينتهى العدد فيتلقى أجرته
كاملة ..بعد إنشاء شركة المياه سنة  1865أخذت مهنة «السقا»
تتوارى لكنها لم تنته تماما.

«الكليم عبارة عن صناعة يدوية ،تصنع على النول الخشبى ،يرجع تاريخها
إلى أيام الفراعنة وهى صناعة قديمة جدا تناقلتها األجيال على مر العصور».
لألسف أن هذه الصناعة المميزة مهددة باالندثار ،ألن الخامات مرتفعة
السعر ،ونحن ال نملك أسواق محلية أو عالمية لعرض هذه المنتجات ،باإلضافة
إلى عدم االهتمام بهذه الصناعة.
الكليم يصنع من مواد طبيعية مثل القطن والصوف المصبوغ بألوان نباتية
طبيعية ،ومن أهم فوائده سحب الشحنات السلبية وإعطاء طاقة إيجابية.
وتتفاوت أسعار الكليم حسب الغرزة ،باإلضافة إلى اختالف الحجم والرسم،
فال يوجد سعر ثابت ،والتاجر هو من يحدد السعر حسب ما استهلكه فى العمل
اليدوى الذى صنعه».
ويجب أن تهتم الدولة بهذه الصناعات المهمة ،ألنه تراث مصرى يعبر عن
هويتنا لذلك يجب حمايتها من االنقراض ،كما أنها تعد من مصادر رزق الناس.

فرقة حسب اهلل

لعل فيلم «شــارع الــحــب» ،الــذى أنتج عــام  ،1959خير شاهد على ميالد
الفرقة ،عندما شاهدنا الفنان «عبدالسالم النابلسى» فى دور «حسب الله
السادس عشر» ،لتصبح «الفرقة» أحد أهرامات مصر فى أحيائها الشعبية.
انطلقت الفرقة الموسيقية النحاسية من قلب شــارع محمد على بوسط
القاهرة التاريخية ،سنة  ،1860على يد صاحبها «محمد حسب الله» ،الذى كان
أحد أفراد فرقة السوارى ،التى تعمل فى خدمة الخديوى عباس حلمى ،لتصبح
جزءاً من التراث والفلكلور الشعبى المصرى ،حتى وصل صيتها إلى كل أنحاء
العالم العربى.،
تعرضت هــذه الفرقة العريقة إلــى التهميش تحت قــيــادة آخــر جيل من
العازفين ،وربما االندثار يهددها ..اشتهرت الفرقة بالمالبس الحمراء منذ
تأسيسها ،ثم تطور األمر بعد ذلك إلى اللونين األزرق واألخضر.

الحكواتى هو من يحكى السيرة ودرجت العادة على أن يروى
الحكواتى السير الشعبية فى مكان عــام يسمى «القهوة» بما
اتصف به من حسن اإللقاء واستثارة المشاعر.
يسمى الحكواتى أيضا بـــ«الــمــحــدث» ،ومــن الحكاواتيه فى
مصر ،العناترة ،وهم محدثون اشتهروا برواية سيرة عنترة بن
شــداد وغيرها ،وت ــروى السيرة شفويا ،وهــم ينشدون الشعر،
ولكنهم يقرأون النثر بالطريقة الدارجة ،وال يستعملون الرباب.

الربابة

ابة ،آلة موسيقية مصرية قديمة ،ذات وتر واحد ،أول
الر َب َ
الرباب أو َ
المداحون،
من أوجدها القدماء المصريون ..أكثر من يستعملها الشعراء ّ
خصوصا ً فى صعيد مصر.
تصنع مــن األدوات البسيطة المتوفرة لــدى أبــنــاء الــبــاديــة ،كخشب
األشجار وجلد الماعز أو الغزال ،وأصبحت الفن التقليدى األول ألبناء
حــل ..وتُعتبر السمة األساسية التى تميز مجالس شيوخ
الصحراء ال ـ ُر ّ
الــبــاديــة ،ويرتبط بها الــبــدو ارتباطا كبيرا ،ألنها تتناسب مــع الطبيعة
الصحراوية التى يعيشون فيها.
ورد ذكر آلة الربابة فى العديد من المؤلفات القديمة لكبار العلماء،
أمثال الجاحظ فى «مجموعة الرسائل» ،وابن خلدون ،وورد شرح مفصل
لها فى كتاب الفارابى «الموسيقى الكبير» ،وهناك صورة آللة الربابة على
قطعة حرير ،وجدت فى إيران ،وتوجد اآلن فى متحف بوسطن للفنون.
عرف العرب سبعة أشكال من الربابة ،هى «المربع – المدور – القارب
– الكمثرى – النصف كرة – الطنبورى – الصندوق المكشوف».
وبعد الفتح اإلسالمى لألندلس ،انتقلت الربابة إلى أوروبــا وتغيرت
تسميتها ،ففى فرنسا تسمى «رابــا» وفى إيطاليا «ريبك» ،وفى إسبانيا
«رابيل» أو «أربــيــل» ،يعتبر فن العزف على الربابة موروثا شعبيا قديما
شارف على االندثار ،وهو من الفنون القديمة عند سكان البادية ،حيث
كانوا يستخدمونها فى احتفاالتهم ومناسباتهم االجتماعية واألعياد،
ويعزفونها فى مجالسهم ومسامراتهم ،ويكون معروفا فيما بينهم عازف
الربابة ،ليعزف لهم مقطوعاته التى يطربون لسمعها.
وعرف أيضا عن بعض أبناء البادية حب اقتنائها ،ووضعها فى مكان
بارز فى بيوتهم ،تعبيرا عن تمسكهم بها وبموروثاتهم ،ولكن اآلن بدأ هذا
الفن فى االندثار والغياب.

بــيــانــوال وأالبــنــدا وحــركــات ..اطلعى
بقى يا نصاص يا فرنكات ..أنــا عازمك
يــا حبيبى لما أالقــيــك ..على فسحة
فى جميع الطرقات ..نتنطط نتعفرت
نترقص كدهوه ..كدهوه كدهوه كدهوه».
هــكــذا قــــال عــنــهــا صــــاح جــاهــيــن..
البيانوال لها عدة مسميات منها«صندوق
الدنيا» ،وهــى كلمة مِ ــن الــتــراث الشعبى
المصرى ،تطلق على جهاز «كنتوسكوب»،
يــدويــة الــصــنــع والــتــشــغــيــل ،عــبــارة عن
صندوق خشبى فى شبه وحجم دوالب
صغير ،لونه أسود ،ومرسوم عليه رسومات
شخصيات كرتونية وزخــــارف خشبية
يوجد على جانبه األيــمــن «مانفيال»،
عصا لــتــدويــر الــصــور داخـــل الصندوق
بشكل يدوى ،وعلى الجانب األيسر يوجد
رافع لتشغيل الموسيقى ،ويتم تشتغيل
قطع موسيقية مسجلة على شريط من
الــــورق ،كــان هــنــاك شــخــصــان ،أحدهما
يحمل البيانوال ،واآلخر ُيمسك آلة الـرق،
يبدأ األول فى تدوير المانفيال ،بينما
يتراقص اآلخر على األنغام الصادرة من
البيانوال ..و يلتف حوله األطفال بعد
سماعهم المنادى« :اتفرج ياسالم» ،فيضع
لهم دكة خشبية يجلسون فى الفتحات
الدائرية للصندوق ،وتبدأ الصور تدور
داخــل الصندوق بشكل متتابع ،وتحكى
قصصا وحكايات ألبطال شعبيين
البيانوال هى أكثر فنون الشارع التى
اختفت ،ربما بسبب التطور التكنولوجى،
لكن تظل شاهدة على جمال وبساطة كل
ما مضى.

األرغول «مزمار القصب»
األرغــــول آلــة موسيقية هــوائــيــة من
التراث الشعبى المصرى ،تُصنع من قصب
السكر وتتألف من قصبتين متالصقتين،
إحداهما لها ستة ثقوب ،والثانية أطول
من األخرى.
يمكن للعازف أن يزود األرغول بوصالت
إضافية عند الــضــرورة ،ويــتــراوح طول
األرغول بين  50سم و 200سم ،علما بأن
استخدام األرغـــول األكــبــر حجما ،بدأ
بالتراجع لدى المغنيين الشعبيين.
يعزف الفنان على األرغــول بالنفخ فى
الفوهة الموجودة فى الجزء األعلى من
القصبتين ،وتُستخدم هذه اآللة لتأدية
مجموعة من األغانى الشعبية ،أشهرها
المواويل.
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أخبار تهمك

وزارة الصحة تواصل إطالق حملة القضاء
على الديدان المعوية لـ 15مليون طالب
تــواصــل الصحة والــســكــان إط ــاق الحملة القومية
للقضاء على الديدان المعوية؛ لطالب المرحلة االبتدائية
ورياض األطفال ،للمصريين وغير المصريين المقيمين
على أرض مصر بالمجان حتى  19نوفمبر الحالى.
وأوضـ ــح مستشار وزيـــر الــصــحــة والــســكــان لشئون
اإلعالم والمتحدث الرسمى للوزارة د.خالد مجاهد ،أن
الحملة تستهدف الــمــدارس فى جميع محافظات
الجمهورية ،حيث يتم إعطاء الجرعات بعقار
الــمــبــنــدازول ،لـــ  15مليون تلميذ بالمرحلة
االبتدائية ورياض األطفال بجميع المدراس
مؤكدا أن العقار
«حكومى ،وخاص ،وأزهرى»،
ً
عبارة عن قرص واحد سهل المضغ والبلع،
وآمن وفعال وليس له أى أثار جانبية.
وأضاف «مجاهد» أن اإلصابة بالطفيليات
ال ــم ــع ــوي ــة وخـ ــاصـ ــة ديـــــــدان اإلسـ ــكـ ــارس
واإلكسيورس «الدودة الدبوسية» ،تكون أكثر
انتشارًا بين األطفال من عمر  4وحتى 12
سنة ،حيث إن األطفال فى السن المدرسى
هم األكثر عرضة لإلصابة بهذه الديدان.
ومــن جانبه ،أشــار رئيس قطاع الطب
الوقائى د.ع ــاء عيد ،إلــى أن اإلصابة
بديدان اإلكسيورس «الــدودة الدبوسية»
تــأتــى نتيجة ع ــدم االهــتــمــام بالنظافة
الشخصية والممارسات غير الصحية،
وتنتقل بشكل ســهــل عــن طــريــق األي ــدى
الملوثة وغــالـ ًـبــا مــا تــحــدث منها عــدوى
ذاتية مما يــؤدى إلــى سرعة انتشارها
بــيــن تــامــيــذ ال ــم ــدارس ،كــمــا تنتقل
«اإلســـــــكـــــــارس» عــــن طـ ــريـ ــق أك ــل
ال ــخ ــض ــروات والــفــاكــهــة الــمــلــوثــة
بالبويضات.
وأوضــح «عيد» أن اإلصابة بهذه
هالة
الـــديـــدان تـ ــؤدى إلـــى حـ ــدوث آالم
بالبطن مع قــىء وإســهــال ،باإلضافة
إلى فقدان الشهية مع فقدان للوزن ومن ثم األنيميا
والضعف العام مع قلة التركيز.
وأكــد أن االهتمام بالنظافة الشخصية مع تقليم
األظافر باستمرار وغسل األيــدى قبل األكــل وبعده،
مــن أهــم طــرق الــوقــايــة مــن األمـ ــراض ،كما أن غسل
جيدا قبل تناولها والحفاظ على األطعمة
الخضروات ً
بعيدا عن التعرض للتلوث ،يقلل إصابة اإلنسان بالعديد
ً
من األمراض.
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محظورات الدعاية للمرشحين بانتخابات مجلس النواب فى جولة اإلعادة
إسالم خالد
تتواصل ،فترة الدعاية االنتخابية لمرشحى
جولة اإلعادة للمرحلة األولى من انتخابات
مجلس الــنــواب ،والــتــى تستمر حتى 18
نوفمبر ،ليبدأ الصمت الدعائى ،ويبلغ
إجمالى المرشحين فى جولة اإلعــادة
مرشحا بنظام الفردى يتنافسون
220
ً
على  110مقاعد.
وتــجــرى جولة اإلع ــادة مــن المرحلة
األولـــى أي ــام السبت واألحـــد واالثنين
الموافقين  ،21و ،22و 23نوفمبر الجارى
لــتــصــويــت الــمــصــريــيــن بــالــخــارج ،وأي ــام
االثنين والثالثاء  ،23و 24نوفمبر لتصويت
المصريين بالداخل.
ويــذكــر أن الــمــرحــلــة األولــــى النتخابات
النواب أجريت فى  14محافظة هى الجيزة،
الفيوم ،بنى سويف ،المنيا ،أسيوط ،الوادى
الــجــديــد ،ســوهــاج ،قــنــا ،األقــصــر ،أس ــوان،
الــبــحــر األح ــم ــر ،اإلســكــنــدريــة ،الــبــحــيــرة،
مـــطـــروح عــلــى مـــــدار أيـــــام  21و 22و23
أكتوبر فــى الــخــارج ويــومــى  24و 25أكتوبر
فى الداخل.
ونــرصــد أبــرز التفاصيل عــن هــذه الفترة
والمحظورات خاللها:
 تتمثل تكلفة الدعاية فــى هــذه الجولةلمرشحى الفردى بحجم إنفاق ال يتعدى 200
ألف جنيه.
 يحظر اســتــغــال الوظيفة الــعــامــة فىالدعاية للمرشحين.
 -يحظر تلقى تــبــرعــات إال بنسبة % 5

فقط وتكون نقدية أو عينية من األشخاص
الطبيعيين الــمــصــريــيــن ،أو مــن األحـــزاب
المصرية.
 حــظــر الــدعــايــة االنــتــخــابــيــة فــى غيرموعدها.
 حظر تنظيم االجتماعات العامة مراعاةللتباعد االجتماعى بسبب كورونا.
 تكون الدعاية بشكل أكبر إلكترونيا وعلىمواقع التواصل االجتماعى.
 منع الدعاية داخل المساجد. عــدم التعرض لحرمة الحياة الخاصةللمواطنين أو للمترشحين.

 حظر الــدعــايــة الــتــى مــن شأنها تهديدالــوحــدة الــوطــنــيــة أو اســتــخــدام الــشــعــارات
الدينية.
 عدم استخدام الرموز التى تدعو للتمييزبين المواطنين بسبب الجنس أو اللغة أو
العقيدة أو تحض على الكراهية.
 عـ ــدم اس ــت ــخ ــدام الــعــنــف أو الــتــهــديــدباستخدامه.
 عـــدم اســتــخــدام الــمــبــانــى والــمــنــشــآتووسائل النقل المملوكة للدولة أو لشركات
الــقــطــاع ال ــع ــام وق ــط ــاع األعـــمـــال ال ــع ــام،
والمؤسسات التى تساهم الدولة فى مالها

بــنــصــيــب ودور الــجــمــعــيــات والــمــؤســســات
األهلية.
 حظر اســتــخــدام الــمــرافــق العامة ودورالــعــبــادة والــجــامــعــات والـــمـــدارس والــمــدن
الجامعية وغــيــرهــا مــن مــؤســســات التعليم
العامة والخاصة.
 يحظر استعمال أو السماح باستعمالوسائل الدعاية االنتخابية فى غير أهدافها
(وهى الدعاية للبرنامج االنتخابى).
 كما ال يجوز للمترشح أن يتنازل لغيره عنالمكان المخصص لحملته االنتخابية.
 أتاحت الهيئة استعمال مكبرات الصوتألغ ــراض الــدعــايــة االنتخابية بــاالتــفــاق مع
السلطة المحلية.
 أكــدت على عــدم إنــفــاق األم ــوال العامةوأمـــــوال شــركــات الــقــطــاع الــعــام أو قطاع
األعــمــال الــعــام أو الجمعيات والمؤسسات
األهلية.
 حظر الكتابة بأية وسيلة على جــدرانالمبانى الحكومية أو الخاصة.
 حــظــر تــقــديــم ه ــداي ــا أو تــبــرعــات أومساعدات نقدية أو عينية أو غير ذلك من
المنافع أو الوعد بتقديمها ســواء أكــان ذلك
بصورة مباشرة أم غير مباشرة.
 منع القيام بأية دعاية انتخابية تنطوىعلى خداع الناخبين أو التدليس عليهم بنشر
أو إذاعة أخبار كاذبة عن موضوع االنتخاب أو
عن سلوك أحد المترشحين أو عن أخالقه
أو التشهير به من خالل الكلمات أو الصور
أو المعانى أو الرموز أو اإليــمــاءات أو حيل
التعبير أو أى شكل آخر بقصد التأثير على
العملية االنتخابية أو توجيه الناخبين إلى
إبداء الرأى على وجه معين أو االمتناع عنه.

انتهاء مهلة توفيق األوضاع للصحف والمواقع والقنوات
كريم سعيد
أكــد المجلس األعلى لتنظيم اإلعــام ،ضــرورة
االلــتــزام بالمهلة المحددة سلفا ً لتوفيق أوضــاع
الجهات الخاضعة له وتنتهى بتاريخ  24نوفمبر
 ،2020مشيرا إلــى أن خطوات إصــدار صحيفة
ورقية أو ترخيص موقع إلكترونى أو قناة هى:
أوال :خطوات اإلخطار إلصدار صحيفة ورقية
وموقعها الـ:Pdf
 - 1طباعة نــمــوذج اإلخــطــار الــمــتــوافــر على
الموقع الرسمى للمجلس كل حســــب نوعه:
 ن ــم ــوذج رقـــم  1إخ ــط ــار إص ـ ــدار صحيفةأش ــخ ــاص اعــتــبــاريــة عــامــة (وزارات وهــيــئــات
حكومية).
 نموذج رقم  2إخطار إصدار صحيفة شركات. نموذج رقم  3إخطار إصدار صحيفة أحزابسياسية.
 نموذج رقم  4إخطار إصدار صحيفة جمعياتونقابات واتحادات وأندية.
 ن ــم ــوذج رقـ ــم  5إخ ــط ــار إصـــــدار صحيفةأشخاص طبيعية (أفراد).

 - 2بعد استيفاء البيانات والمستندات يتم
تسليم النموذج بمقر المجلس.
 - 3بــعــد مــراجــعــة الــمــلــف مــن قــبــل الموظف
المسئول وبعد التأكد من االستيفاء يتـــــــم عرض
الطلب على لجنة إصدارات الصحف.

 - 4بعد رد اللجنة يتم الــعــرض على أعضاء
المجلس وفــى حــالــة عــدم الممانعة يتم توجيه
خطابين إلى:
األول :يرسل خطاب لدار الكتب والوثائق
القومية – إدارة الــدوريــات لمنح اإلص ــدار

الجديد رقم إيداع.
الثانى :يرسل لصاحب اإلخطار بعدم الممانعة
مع صورة خطابنا لدار الكتب والوثائق القومية.
ثانياً :خطوات ترخيص موقع إلكترونى:
 طبـاعة الــنــمــوذج الــمــتــوافــر عــلــى الموقعالرسمى للمجلس كل حســــب نوعه.
 بعد استيفاء البيانات والمستندات يتم تسليمالنموذج بمقر المجلس.
 بعد مراجعة الملف من قبل الموظف المسئولوبعد التأكد من االستيفاء.
 يتم عمل أمر توريد بمبلغ الرسوم المقررةطبقا ً لكل حالة.
 وبعد تسليم إيصال التوريد يتـــــــم عرضالطلب على لجنة تراخيص المواقع.
 بــعــد رد اللجنة يــتــم الــعــرض عــلــى أعــضــاءالمجلس ومــن ثــم يتم مخاطبة الجهة الطالبة
بالقرار.
ثالثاً :خطوات ترخيص قنوات و شركات نقل
محتوى وشركات بث وأجهزة بث:
 طبـاعة الــنــمــوذج الــمــتــوافــر عــلــى الموقعالرسمى للمجلس كل حســــب نوعه.
 -بعد استيفاء البيانات والمستندات يتم تسليم

النموذج بمقر المجلس.
 بعد مراجعة الملف من قبل الموظف المسئولوبعد التأكد من االستيفاء.
 يتم عمل أمــر توريد بمبلغ الــرســوم المقررةطبقا ً لكل حالة.
 وبعد تسليم إيصال التوريد يتـــــــم عرضالطلب على لجنة التراخيص.
 بعد رد اللجنة يتم الــعــرض على أعضاءالمجلس ومــن ثــم يتم مخاطبة الجهة الطالبة
بالقرار.
وأش ـ ــار الــمــجــلــس ف ــى بــيــانــه إلـــى أن ()17
تخصصا ً تسمح للقنوات القائمة بالحصول على
تـــرددات للقنوات الــتــى تــقــدم نوعية واح ــدة من
المحتوى ( المتخصصة ) وهى:
 -1الرياضة  -2دراما  -3أفالم  -4سياحة
وآثار  -5ثقافة وفنون ( فن تشكيلى  -رسم -
نحت  -استعراض  -وخالفه )  -6أطفال -7
علوم دين  -8أخبار  -9طبى وصحى وغذائى
 -10تجميل وموضة وأزياء وديكور  -11سفرة
وطهى  -12موسيقى  -13مسابقات -14
تسويق إعــانــى ( تليشوب )  -15تعليمى
وبحث علمى  -16وثائقى  -17اقتصادى.

مهلة التصالح فى مخالفات
البناء تنتهى آخر نوفمبر

المجتمعات العمرانية تواصل فتح باب
تقنين أوضاع أراضى «صحراء األهرام»

تنتهى فى  30نوفمبر الحالى المهلة التى قررتها الحكومة لدفع
غرامات التصالح فى مخالفات البناء ..كانت الحكومة قد تلقت
طلبات من أصحاب المبانى لمنحهم مزيدا من الوقت الستكمال
األوراق الالزمة.
وكــانــت الحكومة حــددت الموعد النهائى فــى نهاية سبتمبر،
وش ــددت حينها على أن الموعد نهائى وغير قابل للتفاوض أو
التمديد ،لكنها عادت ومددت الموعد إلى نهاية أكتوبر ،ثم مجددا
إلــى نهاية نوفمبر ،وذلــك مع تلقيها سيال من طلبات التسوية..
وخــفــضــت الــحــكــومــة الــغــرامــات فــى ع ــدة مــحــافــظــات استجابة
لمطالبات المواطنين.

أعلن المهندس محمد أنــور هــال ،نائب رئيس هيئة المجتمعات
العمرانية الجديدة للشئون التجارية والعقارية ،عن استمرار فتح باب
التقدم حتى  6ديسمبر  ،2020لمن سبق لهم التعامل بموجب عقود بيع
أو مستندات ملكية لألراضى الواقعة داخــل حــدود القرار الجمهورى
رقــم  566لسنة  2020بــإعــادة تخصيص مساحة  880.99فــدان
(منطقة صحراء األهــرام) ،ومساحة  21.83فدان ،نقالً من األراضى
المخصصة لمحافظة الجيزة ،لصالح هيئة المجتمعات العمرانية
الجديدة الستخدامها فى إقامة مجتمع عمرانى جديد.
وأوضح المهندس محمد أنور هالل ،أنه يتم تقديم الطلبات لجهاز
المعد لذلك ،والذى يتم صرفه مجاناً ،ويتم
مدينة  6أكتوبر على النموذج ُ
تقديم جميع المستندات الدالة على الملكية (أصل لالطالع  +صورة)،
ورفع مساحى من جهة معتمدة ،مؤكداً أن هيئة المجتمعات العمرانية
الــجــديــدة ،هــى الجهة الوحيدة صاحبة الــواليــة على هــذه األراض ــى،
وأن أى تعامل عليها ال يتم إال من خالل جهاز مدينة  6أكتوبر ،وذلك
بمقتضى أحكام القانون رقــم  59لسنة  1979فى شــأن المجتمعات
العمرانية الجديدة.
وحذر نائب رئيس الهيئة للشئون التجارية والعقارية ،جميع الشركات
والجمعيات واألف ــراد والجهات من القيام بــأى تصرفات أو الشروع
فى إقامة أى منشآت على تلك األراضــى قبل الرجوع لجهاز المدينة،
وفى حالة المخالفة سيتم اتخاذ اإلجراءات القانونية فوراً ،وأى تعامل
يتم بالمخالفة لذلك يقع باطالً بطالنا ً مطلقاً ،وال ُيعتد به من قبل
الهيئة ،وذلك حرصا ً من الهيئة على الصالح العام ،ومصالح المواطنين
وحمايتهم من الوقوع فى معامالت غير قانونية

استمرار فتح باب الترشيح لمجالس إدارات
15شعبة جديدة باتحاد الغرف التجارية

يواصل االتــحــاد العام للغرف التجارية فتح بــاب العضوية
والترشح لمجالس إدارات  15شعبة عامة حتى نهاية عمل
يــوم  19نوفمبر الــجــارى ،وذلــك نظرا النتهاء ال ــدورة الحالية
لمجالس إدارات تلك الشعب والــتــى تشمل الشعب العامة
للحاصالت الزراعية ولمنتجى اإلذاعة والتليفزيون والصيدليات
ولألسمدة ولمستخلصى الجمارك وللمصوغات والمجوهرات
وللسيارت وللصرافة وإللحاق العمالة ولتجارة الورق ولألوراق
المالية وللدهانات والمشغوالت ولألجهزة واألدوات المنزلية
وللفرانشايز وللنقل واللوجستيات.
كما وجــه االتحاد الدعوة ألعضاء األنشطة المذكورة إلى
االشتراك فى عضوية تلك الشعب والترشح لعضوية مجالس
إدارتــهــا على أن يتم تقديم طلبات االشــتــراك بمقر االتحاد
( 4ميدان الفلكى – باب اللوق – القاهرة  -الــدور السادس)
وســداد قيمة االشتراكات للشعبة النوعية المطلوب االلتحاق
بعضويتها علما بأن آخر موعد لتلقى طلبات العضوية والترشيح
لعضوية مجالس إدارات الشعب بنهاية يــوم عمل الخميس
19نوفمبر .2020

تلقى طلبات المستثمرين على  1657وحدة صناعية مستمر حتى  26نوفمبر
تــواصــل هيئة التنمية الصناعية تلقى
طلبات المستثمرين الــذيــن قــامــوا بسحب
كــراســات اشتراطات الــوحــدات الصناعية
التى طرحتها الهيئة بالمجمعات الصناعية
الــجــديــدة ف ــى  7مــحــافــظــات (الــغــربــيــة،
اإلسكندرية ،بنى سويف ،الغردقة ،المنيا،
سوهاج ،األقصر) ،وذلك حتى  26نوفمبر،
وذلك بعد انتهاء فترة سحب الكراسات.
وقال محمد الزالط رئيس الهيئة فى بيان
الــيــوم ،أنــه تيسيرا على المستثمرين فقد
تم اتاحة تلقى طلبات المستثمرين بمقر
الهيئة وفــى فروعها بالمحافظات المشار
إليها وكــذا أفــرع جهاز تنمية المشروعات
الصغيرة والمتوسطة بالمحافظات ،وذلك
فى اطار التعاون والتنسيق بينهما.

كانت الهيئة العامة للتنمية الصناعية
قد أعلنت أكتوبر الماضى عن طرح 1657
وحــــدة صــنــاعــيــة مــجــهــزة ب ـــ  7مجمعات
صناعية كاملة المرافق لصغار المستثمرين،
وذلــك فــى إطــار تنفيذ الــمــبــادرة الرئاسية
ل ــدع ــم ق ــط ــاع ال ــم ــش ــروع ــات الــصــغــيــرة
والمتوسطة وتشجيع االستثمار فى المجال
الصناعى ،وخطة وزارة التجارة والصناعة
إلقــامــة  13مجمعا صناعيا بمحافظات
الجمهورية.
وقد شملت أنشطة صناعية متنوعة ،وتم
إقامة الوحدات الصناعية بمساحات تتراوح
بين  48م 2و 792م ،2كما يسمح الطرح
للمستثمر بالحصول على أكثر من وحدة.
وقال الزالط إن المستثمر الصناعى لديه

الحرية فى اختيار نظام تخصيص الوحدة
الصناعية سواء بنظام اإليجار بسعر رمزى
أو بنظام التمليك بأسعار تنافسية ،وعبر
توفير آلــيــات ســداد ميسرة لثمن الوحدة
الصناعية من خالل برتوكوالت موقعة بين
الهيئة و ( )8بنوك عامة وخــاصــة ،وذلــك
تحت مظلة مبادرة البنك المركزى لتمويل
المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
الفتا إلــى أنــه لمزيد مــن التيسيرات تم
إتاحة تمويل للمستثمرين ورواد األعمال
أصحاب تلك الــوحــدات لشراء الماكينات
والــخــامــات ومستلزمات اإلنــتــاج مــن خالل
إتــاحــة آلــيــات تمويلية مــيــســرة بــالــتــعــاون
مــع جــهــاز تنمية الــمــشــروعــات المتوسطة
والصغيرة ومتناهية الصغر.
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أجندة المحاكم

الحكم على المتهمة بقضية «سيدة المحكمة» لتعديها على ضابط
وأضاف أنها خرجت ثم دخلت مرة أخرى المحكمة
مرتدية الكمامة ،وعقب صعودها إلى الطابق العلوى
قامت بخلع الكمامة ،وبعدها تالحظ له أنها تقوم
بتصوير مكاتب وكالء النيابة بهاتفها المحمول.
وأشــار إلى أنه عندما طلب منها هاتفها ،لبيان ما
قامت بتصوير طبقا للتعيمات بعدم تصوير المحكمة،
قامت بسبه وقالت له« :يال يازبالة» ،مشيرا إلى أنها
قامت بسبه وتهديده بعملها فى األمم المتحدة ،وأنه
حــاول أن يحضر أى موظفات للقبض عليها كونها
سيدة ،ولكن تعذر فألقى القبض عليها بعدما أتلفت
بدلته العسكرية.
وكانت تحقيقات «النيابة العامة» قد انتهت إلى
تعدى المتهمة على قائد حرس مجمع محاكم مصر
الجديدة بالقول حا َل تفقده الحالة األمنية بالمحكمة،
بعدما نبه عليها بضرورة ارتدائها الكمامة الطبية
اتباعا لإلجراءات االحترازية ،ووقف تصويرها بعض
ً
الموظفين بالمحكمة أثناء تأديتهم أعمالهم مما يشكل
ً
فعل ُيعاقب عليه قانو ًنا ،ثم لما تحفظ على هاتفها
المحمول لوقف التصوير ،تعدت عليه ،وأتلفت رتبته
العسكرية وجهاز السلكى بحوزته وأحدثت إصابات به،
تصويرا
فتحفظ عليها وح َّر َر مذكر ًة بالواقعة أرفق بها
ً
لها ،كان قد تداول بمواقع التواصل االجتماعى.

إسالم خالد
تــصــدر  -الــيــوم  -محكمة جنح الــنــزهــة ،برئاسة
المستشار عمرمختار ،الحكم على المستشارة نهى
اإلمام فى اتهامها ،بالتعدى على ضابط شرطة داخل
محكمة مصر الجديدة ،فى القضية المعروفة إعالميا
باسم «سيدة المحكمة».
وكــان النائب العام قد قرر إحالة وكيلة عام بهيئة
النيابة اإلداريـــة للمحاكمة الجنائية؛ لتعديها على
ضابط شرطة باإلشارة والقول أثناء تأديته وظيفته
وتعديها عليه بالقوة والعنف ،وقد حصل مع تعديها
ً
عمدا
ضربا نشأ عنه جروحا به،
فضل عن إتالفها ً
ً
أموال منقولة ال تملكها مما ترتب عليه ضررا ماليا.
وفــى الجلسة السابقة استمعت المحكمة ألقــوال
الــمــقــدم ولــيــد عــســل ،رئــيــس ح ــرس محكمة مصر
الجديدة ،فى واقعة التعدى عليه من قبل المستشارة
نهى اإلمــام والمعروفة إعالميا بـ «سيدة المحكمة»،
حيث ذكر فى أقواله بجلسة اليوم ،أنه كان واقفا أمام
الباب الرئيسى لمحكمة مصر الجديدة ،ودخلت عليه
سيدة غير مرتدية كمامة ،فطلب منها ارتداء الكمامة
طبقا للتعليمات.

«جنايات المنصورة» تستكمل محاكمة الزوج
المحرض على اغتصاب زوجته وقتلها بالدقهلية
عماد شوقى
تعقد محكمة جنايات المنصورة الدائرة الثالثة برئاسة
المستشار رئيس المحكمة أحمد فؤاد الشافى وعضوية كل
من ،المستشارين خالد السعدنى وخالد الزناتى وأمانة سر
سامح إبراهيم الوافى وأحمد عاشور ،جلسة لمحاكمة الزوج
المتهم بتحريض مساعده على التخلص من زوجته ،بتدبير
قضية شرف لها واتهامها بالخيانة ،فى جلسة  19نوفمبر
الحالى.
كانت هيئة الدفاع برئاسة عبد الستار جاد المحامى عن
المتهمين قد طلبت استدعاء الطبيب الذى فحص ،DNA
واستدعاء سائق توك توك من القرية لسؤاله ،وعرض المتهم
الثانى الــزوج على الطب الشرعى لبيان ما به من إصابات
حديثة.
يذكر أن المتهم اعــتــرف بارتكاب الجريمة لرغبته فى
الطالق من الــزوجــة دون أن يخسر األم ــوال وتدبير قضية
ش ــرف ،إال أنــه قــام المساعد بقتل الــزوجــة داخ ــل شقتها
أمــام أعين طفلتها ،وأحــال المحامى العام لنيابات جنوب
المنصورة ،القضية رقــم  7431لسنة  2020جنايات مركز
طــلــخــا ،والــمــقــيــدة بــرقــم  1414لسنة  2020كــلــى جنوب
المنصورة ،برئاسة المستشار أحمد فؤاد الشافعى ،رئيس

إعادة المرافعة فى قضية
غلق اليوتيوب داخل مصر

أعــادت الــدائــرة الثانية بمحكمة القضاء اإلدارى ،االثنين،
الدعوى المقامة من محمد حامد سالم ،المحامى ،والتى حملت
رقم  60693لسنة  66ق ،والتى يطالب فيها بحجب ووقف موقع
«يوتيوب» عن العمل داخل مصر ،للمرافعة فى جلسة  22نوفمبر
الحالى.
وقالت الدعوى« ،ال بد من حجب جميع المواقع التى تعرض
تجنبا لحدوث فتن
فيديوهات مسيئة للرسول والدين اإلسالمىً ،
طائفية وأعمال عنف بين المواطنين.
كانت دائرة االستثمار بالقضاء اإلدارى قضت فى وقت سابق،
بغلق اليوتيوب لمدة شهر ،لعرضه مقاطع الفيلم المسىء للرسول
الكريم ورفع الجهاز القومى لالتصاالت طع ًنا على هذا الحكم.
وكان سالم قد حصل على حكم قضائى عاجل فى الدعوى
بغلق موقع اليوتيوب داخل مصر لمدة شهر وتم تأييد هذا الحكم
من المحكمة اإلدارية العليا.

المحكمة ،وعضوية كل من ،المستشار خالد عبد الحميد
السعدنى ،والمستشار شعبان إبراهيم غالب ،محاكمة كل
من «أحمد .ر .ا» 33 ،سنة ،عجالتى ،وزوج المجنى عليها،
حسين .م .ع 22 ،سنة ،صاحب محل مالبس ومقيمين بقرية
ميت عنتر ،التابعة لمركز طلخا بقتل «إيمان ع ح» ،عمدا ،بأن
دخل إلى مسكنها خلسة ،وما أن ظفر بها حتى انقض عليها،
وكمم فاهها ،وأطبق بكلتا يديه حول عنقها ،حتى خارت قواها
لضعف بنيانها الجسدى ،وزاده ــا بــأن استل ربــاط ردائها
وطوق عنقها به بقوة؛ للتأكد من مفارقتها للحياة ،محدثا بها
اإلصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية ،والتى أودت
بحياتها على النحو المبين بالتحقيقات.
ووجهت للمتهم الثانى «الزوج» ،اشتراكه بطريق التحريض
واالتفاق والمساعدة مع المتهم األول ،بالشروع فى مواقعة
المجنى عليها «الزوجة» كرها عنها؛ الختالق واقعة تخدش
شرفها بغية تطليقها ،لقاء مبلغ مالى اتفق عليه بينهما،
وأعطاه مبلغا ً ماليا ً لشراء زى نسائى للمنتقبات؛ للدخول إلى
مسكنه خلسة عن أعين قاطنيه ،وساعده بأن أمده بمفتاحه.
واشــتــرك ال ــزوج بــذات الــطــرق مــع المتهم األول فــى قتل
المجنى عليها سالفة الــذكــر عــمــداً ،وكــانــت تلك الجريمة
نتيجة محتملة لجريمتهما محل الوصف السابق ذكره؛ فتمت
تلك الجريمة بناء على هذا التحريض وذلــك االتفاق وتلك
المساعدة ،على النحو المبين بالتحقيقات.

محاكمة  3متهمين بقتل فتاة المعادى
تعقد محكمة جنايات الــقــاهــرة ،المنعقدة
بالتجمع الخامس ،برئاسة المستشار وجيه
حــمــزة شــقــويــر ،ثــانــى جلسات محاكمة ثالثة
متهمين فى قضية مقتل الفتاة مريم محمد 24
سنة بحى المعادى بالقاهرة ،فى  21نوفمبر
لحضور المتهمين.
وتغيب المتهمين الثالثة عــن الحضور فى
أولى جلسات محاكمتهم ،نظراً لتعذر األمن فى
إحضارهم.
تعقد الجلسة بعضوية المستشارين مجدى
عبد المجيد عبد اللطيف وأشرف عبد الوهاب
كمال الدين عشماوى وأيمن عبد الرازق محمد،
وأمــانــة سر سعيد عبد الستار و محمود عبد
الرشيد.
وكانت النيابة وجهت الثنين من المتهمين تهم
عمدا بحى المعادى
قتل المجنى عليها «مريم» ً
يــوم  13أكتوبر ،حيث اندفع أحدهما تجاهها
قائدا سيارة بالطريق العام ،ولما اقترب منها
ً
انــتــزع اآلخــر حقيبة مــن على ظهرها حاولت
المجنى عليها التشبث بها ،فصدماها بسيارة
متوقفة بــالــطــريــق ودهــســاهــا أســفــل عجالت
الــســيــارة التى يستقالنها ،قاصدين مــن ذلك
إزه ــاق روحــهــا ليتمكنا مــن الــفــرار بالحقيبة،
فأحدثا بها إصابات أودت بحياتها ،وقد اقترنت
هــذه الجناية بجناية أخـــرى؛ أنهما فــى ذات
نقديا
سرقَا مبل ًغا
ًّ
الزمان والمكان سالفى الذكر َ
ومنقوالت من المجنى عليها ،وذلك فى الطريق
حاملي ِن سالحين
شخصي ِن
ـال كونهما
العام حـ َ
ْ
ْ
مخبئين (نــارى وأبيض) ،وذخائر مما يستخدم

الحكم فى دعوى نقل زياد العليمى من
محبسه للعالج بأحد المستشفيات

حددت محكمة القضاء اإلدارى ،برئاسة المستشار توفيق
الشحات ،جلسة  28نوفمبر الحالى للنطق بالحكم فى
الدعوى القضائية المقامة من أســرة المحامى والناشط
السياسى زياد العليمى ،المحبوس على ذمة قضية «خلية
األمل» ،والتى تطالب بإلزام وزارة الداخلية بنقله إلى أحد
المستشفيات الخاصة أو التابعة للدولة لتلقى العالج ،مع
تأثيث غرفته داخــل السجن ،والسماح له بإدخال األشعة
التى يريدها.
واختصمت دعــوى أســرة زيــاد التى حملت رقــم 27094
لسنة  74قضائية وزير الداخلية بصفته وآخرين.
وذكرت الدعوى أن العليمى يعانى من عدة أمراض حيث
إنه يعانى من مرض «الساركويدوزيس» وهو مرض مناعى
نــادر فى الصدر وهو حالة ناتجة عن اضطراب فى جهاز
المناعة تــؤدى إلــى التهابات نشطة دائمة تشمل أعضاء
كثيرة فــى الجسم مثل الرئتين والــكــبــد والــكــلــى والــغــدد
الليمفاوية وغيرها.
وأضافت الدعوى أنه يعانى من مرض السكرى وارتفاع
ش َعبى مزمن ت ــزداد حدته مــع النشاط
ضغط الــدم وربــو ُ
االلتهابى للرئتين ،كما يعانى من التهاب مزمن بأعصاب
الطرفين وأعصاب الرأس.

وقائع اتهام رئيس شركة سينا كوال بالتهرب
من دفع  383مليون جنيه للضرائب
تستكمل محكمة جنح مستانف التهرب الضريبى ،المنعقدة
بالتجمع الخامس ،برئاسة المستشار محمد بهى الدين ،جلسات
محاكمة رئيس مجلس إدارة شركة «سينا كوال» ،بتهمة التهرب
من دفع  383مليون للضرائب العامة على المبيعات فى القضية
رقــم  2لسنة  2020جنح مستانف تهرب ضريبى ،لجلسة 28
نوفمبر المقبل.
البداية كانت بقرار محكمة جنح التهرب الضريبى ،برئاسة
المستشار محمد جميل ،بحبس المتهم ثــاث سنوات وكفالة
عشرة ماليين جنيه ،وتغريمه مبلغ  5آالف جنيه ،وإلزامه بأداء
مبلغ  383634158،20جنيها (ثالثمائة وثالثة وثمانون مليون
جنيه ،وستمائة وأربعة وثالثون ألــف ،ومائة وثمانى وخمسون
جنيها وعــشــرون قــرشــا) ،مــقــدار قيمة الضريبة المستحقة
وإلزامه بأداء مبلغ الضريبة اإلضافية والمصروفات.
وأوضحت القضية رقم  2لسنة  2020جنح مستأنف التهرب
الضريبى ،إنه فى غضون الفترة ما بين شهر يناير سنة 2011
حتى شهر ديسمبر سنة  2015شركة ،قام المتهم «مصطفى .م.
ص» ،رئيس مجلس إدارة شركة «سينا كوال» ،بخصم ضريبة دون
وجه حق بالمخالفة إلحكام وحدود الخصم تلك الفترة ،بصفته
مسجال وخاضعا ً ألحكام الضريبة العامة على المبيعات ،وتهرب
من أداء ضريبة المبيعات المقررة قانونا ً فى  23ديسمبر .2019

تفاصيل اتهام ً 15
مسئول بصرف  125مليون
دوالر لشركة لبنانية دون تعاقد

فى السالح النارى ،وكــان ارتكاب جناية القتل
بقصد إتمام واقعة السرقة.
بينما اتهمت «النيابة العامة» المتهم الثالث
بــاشــتــراكــه م ــع اآلخـ ــر ْي ـ ـ ِن بــطــريــقــى االتــفــاق
والمساعدة فــى ارتــكــاب جريمة القتل ،حيث
اتفق معهما على ارتكابها وساعدهما بإمدادهما
بسيارة ملكه الستخدامها فى ارتكاب الجريمة
مع علمه بها ،فوقعت الجريمة بناء على هذا
ً
فضل عن اتهام أحد
االتفاق وتلك المساعدة،
ِّ
المخدر
المتهمين بــإحــرازه جوهر الحشيش
بقصد التعاطى.
وكانت األدلــة التى أقامتها «النيابة العامة»
على االتهامات المبينة حاصلها شهادة سبعة

شــهــود تــعــرف أحــدهــم على المتهم ال ــذى قاد
السيارة المستخدمة فى الجريمة حال عرضه
قانونيا ،وإقرارات المتهمين اللذين
ضا
عليه عر ً
ًّ
ارتكبا واقعة القتل والسرقة فى التحقيقات،
وال ــت ــى تــطــابــقــت م ــع م ــا شــهــد ب ــه الــشــهــود،
وإقــرارهــمــا بتصوير حصلت عليه «النيابة
العامة» أظهر المجنى عليها قبل وقوع الجريمة
بلحظات حاملة الحقيبة المسروقة ،وكذا أظهر
لحظة سقوطها ومــرور أحــد إط ــارات السيارة
ً
فضل عــن إق ــرار أحــد المتهمين
عليها .هــذا
بتعاطيه جوهر الحشيش المخدر ،وثبوت ذلك
فــى تقرير «مصلحة الــطــب الــشــرعــى» نتيجة
تحليل العينة المأخذوة منه.

الدائرة  5إرهاب تعقد أولى جلسات محاكمة خلية «داعش النزهة»
حــددت محكمة استئناف القاهرة،
جــلــســة  25نــوفــمــبــر الــحــالــى لنظر
أولـــــى جــلــســات مــحــاكــمــة متهمين
اثنين التهامهما بحيازة مفرقعات،
واالنضمام لتنظيم داعش فى القضية
المعروفة بخلية «داعـــش النزهة»،
أمــــام الـ ــدائـ ــرة  5إرهـــــاب بــرئــاســة
المستشار محمد السعيد الشربينى
وعضوية المستشارين وجــدى عبد
المنعم والدكتور على عمارة.
ووجـــه للمتهمين األول عــبــد الله
عبد الرؤوف أحمد عالم «محبوس»،

11

عامل ،وحسام عــزام محمد مرسى،
مـــدرب كــمــال أجــســام ،فــى القضية
رقــم  179لسنة  2020الــنــزهــة ،أنه
خالل الفترة من عام  2013وحتى 28
ديسمبر  ،2015بدائرة قسم شرطة
النزهة أســس المتهم األول جماعة
إرهــابــيــة تعتنق أفــكــار تنظيم دعش
اإلرهابى.
وجـ ــاء فــى أم ــر اإلح ــال ــة انــضــمــام
الــمــتــهــم ال ــث ــان ــى لــتــلــك الــجــمــاعــة
اإلرهابية ،ووجه للمتهمين تهم حيازة
مواد مفرقعة.

تستأنف المحكمة التأديبية لمستوى اإلدارة العليا ،برئاسة
المستشار حاتم داوود نائب رئيس مجلس الــدولــة ،جلسات
ً
مسئول من قــيــادات وزارات السياحة والمالية
محاكمة 15
والــهــجــرة فــى القضية رقــم  134لسنة  62قضائية ،بتهمة
ارتكاب وقائع فساد مالى وإدارى تمثلت فى صرف  125مليون
دوالر لشركة لبنانية دون تعاقد معها ،وتسهيل االستيالء على
 25مليون جنيه من الضرائب ،فى جلسة  25نوفمبر الجارى.
وجاء بأوراق القضية ،أنه تم إبالغ النيابة العامة للتحقيق فى
الشق الجنائى بشأن الوقائع المتعلقة بصرف قيمة األعمال
المنفذة خــارج مصر وعــدم استقطاع مستحقات الدولة من
ضريبة الدمغة منها.
وأكــدت التحقيقات ،قيام البعض بتحرير مذكرات للعرض
على رئيس الهيئة ،بشأن طلب صــرف قيمة تنفيذ أعمال
الحمالت الدعائية محل العقد المبرم عام  2009بين جهة
عملهم وشركة للدعاية واإلعــان ،إلى حساب شركة اللبنانية
بدولة لبنان.
وأكــدت النيابة اإلداري ــة ،أن الباحثة االقتصادية ،ومديرة
اإلدارة االقتصادية حررتا خطابات التحويالت البنكية الصادرة
عن جهة عملهما إلى البنك المركزى المصرى ،والمتضمنة
الموافقة على صرف قيمة تنفيذ أعمال الحمالت الدعائية.
ووافــق ،رئيس الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى
السابق ،وافق عام  ،2011على إسناد أعمال تنفيذ الحمالت
اإلعالنية الخاصة بالواليات المتحدة األمريكية لعدد 31
شركة ،وإسناد أعمال الحمالت اإلعالنية الخاصة بأمريكا
الالتينية لعدد  12شركة ،باالتفاق المباشر بقيمة إجمالية
مقدارها مبلغ  750ألف دوالر متجاو ًزا بذلك النصاب المالى
المقرر قــانــو ًنــا لرئيس الجهة فــى اإلســنــاد بــاالتــفــاق باألمر
المباشر ،وواف ــق على مــذكــرات صــرف قيمة تنفيذ أعمال
الحمالت الدعائية.

العـدد 277
األربعاء ٢٠٢٠/11/18

نجوم وفنون

أحمد حلمى يسخر من «طبيخ» منى زكى

تفاصيل إصابة نيلى كريم
بمرض خطير

مــازح الفنان أحمد حلمى زوجــتــه الفنانة منى
زكى ،ناشراً مقطع فيديو عبر حسابه الرسمى على
موقع «انستغرام» ،حيث أعرب عن استيائه من طهو
زوجته ،ال سيما الحلويات.
وأطــل حلمى فــى الفيديو حــامـاً صينية حلوى
«كــيــك» ،بلغ مــن الــقــســاوة أنــه اضــطــر إلــى تفتيته
بالشوكة والمطرقة.
وق ــال معلقا ً على الــفــيــديــو« :أمــنــيــة حياتى أن
الــكــورونــا تنتهى عــشــان مــوضــوع الكيك ده ينتهى
معاها».
ُيــذكــر أن مــنــى زك ــى تــشــارك فــى بــطــولــة فيلم
«الصندوق األسود»؛ من تأليف أحمد وهيثم الدهان
وإخـــراج محمود كــامــل ،ومــن إنــتــاج جــابــى خــورى،
وبطولة محمد ف ــراج ومصطفى خــاطــر وغيرهم
من النجوم .وبــدأ عرضه فى دور السينما يوم 28
أكتوبر الماضى ،وكان مهرجان القاهرة السينمائى
الدولى ،قد أعلن عن منح الفنانة منى زكى ،جائزة
فاتن حمامة للتميز ،فى دورته الـ  ،42وذلك تقديراً
لمسيرتها الفنية الحافلة بأعمال سينمائية بارزة.

انطالق تصوير
«نسل األغراب»

ينطلق تصوير مسلسل «نسل األغــراب» للنجمين أحمد
السقا وأمير كرارة ،يوم  21نوفمبر الجارى فى الديكورات
التى يقوم بمعاينتها مخرج العمل محمد سامى ،ومن
المقرر أن يشارك العمل فى الموسم الرمضانى المقبل
والذى ينتمى للدراما الصعيدية ،ويجمع النجمين أحمد
السقا وأمير كرارة فى الدراما ألول مرة بعد تعاونهما
سويا فى فيلمى «هروب اضطرارى» و«حرب كرموز».
ً
ويعد المسلسل ثانى أعــمــال المخرج محمد
سامى الكتابية فى الدراما كمؤلف بعدما
قدم العام الماضى مسلسل «البرنس»
للنجم محمد رمــضــان ،وش ــارك فى
بطولته كل من أحمد زاهر ،روجينا،
إدوارد ،رحــــاب الــجــمــل ،أح ــام
الجريتلى ،سلوى عثمان.

تــحــدثــت الممثلة نيللى كــريــم،
للمرة األول ــى عــن إصابتها بــورم
فـــى وج ــه ــه ــا ،وهـــــدد عــضــات
وجهها بالشلل الدائم ،وقالت أنها
خضعت للعالج بأمريكا ،وتجرأت
على إجـــراء العملية رغــم تحذير
الطبيب لها بالشلل.
وقــالــت كــريــم وهــى تضع يــدهــا على
خدها األيمن ،حيث مكان المرض «أنا
رح ــت لــدكــتــور وحــكــالــى ممكن تتشلى
واتخضيت ،وهترجعى تانى بس محتاجة

سافرت الفنانة غادة عبدالرازق ،للسفر إلى لبنان،
لبدء تصوير أولى مشاهدها فى مسلسلها الرمضانى
الجديد (دم غزال) ،حيث من المقرر تصوير العمل
بالكامل فى لبنان ،ووضع المخرج محمد أسامة خطة
زمنية النتهاء تصوير المسلسل قبل حلول شهر
رمضان المقبل.
وانضم الفنان عمرو عبدالجليل إلى أسرة المسلسل
وجــارٍ التعاقد مع عدد من الفنانين
للمشاركة ببطولة العمل.
وكانت غــادة عبدالرازق
شاركت فى موسم رمضان
الــــمــــاضــــى بــمــســلــســل
«ســـلـــطـــانـــة الـــمـــعـــز»،
تــألــيــف إيــــاد إبــراهــيــم
وإخـــــراج محمد بكير،
وحــــقــــق الــمــســلــســل
نسبة مشاهدة كبيرة
بعرضه على عــدد من
الفضائيات المصرية
والعربية.

كـــشـــف الـــنـــجـــم كـ ــريـ ــم عــبــد
الــعــزيــز ،عــن التشابه بينم اسم
فيلمه الجديد «البعض ال يذهب
لــلــمــأذون مــرتــيــن» ،وبــيــن فيلم
«البعض يذهب للمأذون مرتين»،
بطولة النجم عادل إمام.

وقـ ــال كــريــم« :ســرقــنــا االســم
شــويــة مــن فيلم األســتــاذ عــادل
إمــــام بــعــد اســتــئــذان األس ــات ــذة
طبعا ،وفعال فــى تــقــارب شديد
ً
جدا ما بين الفيلمين ألننا بنتكلم
عــن ال ــزواج والــطــاق والمشاكل

تقيم وزارة الــثــقــافــة حــفــل تأبين
الفنان الــراحــل محمود ياسين ،يوم
 23نوفمبر ليتزامن مع مرور  40يوما
على وفاة محمود ياسين.
يذكر أن الفنان محمود ياسين حقق
حلمه بــاالنــضــمــام للمسرح القومى
الــــذى قـــدم عــلــيــه وعــلــى الــمــســارح
األخ ــرى عــشــرات األعــمــال المميزة
مثل (ليلى والمجنون) و(الخديوى)
و(حــدث فى أكتوبر) و(عــودة الغائب)
و(ال ــزي ــارة انتهت) و(بــدايــة ونهاية)
و(البهلوان).
كــمــا قـ ــدم لــلــســيــنــمــا الــكــثــيــر من
األعمال من أهمها فيلمه األول كبطل
(نحن ال نزرع الشوك) مع شادية عام
 1970وتوالت األفالم بعد ذلك فكان
من بينها (الخيط الرفيع) أمام فاتن

حمامة و(أنــف وثــاث عيون)
أمــام ماجدة الصباحى و(قاع
الــمــديــنــة) أم ــام نــاديــة لطفى
و(مولد يا دنيا) أمام المطربة
عفاف راضــى و(اذكرينى) أمام
نــجــاء فتحى و(الباطنية) أمــام
نــاديــة الجندى و(الجلسة سرية)
أمـــام يــســرا و(الــحــرافــيــش) أمــام
صفية العمرى.
وف ــى الــتــلــفــزيــون ق ــدم عــشــرات
الــمــســلــســات مــنــهــا (الـــدوامـــة)
و(غدا تتفتح الزهور) و(مذكرات
زوج) و(الــلــقــاء الــثــانــى) و(أخ ــو
الــبــنــات) و(اليقين) و(العصيان)
و(س ـ ــوق الــعــصــر) و(وع ـ ــد ومــش
مــكــتــوب) و(ضـــد الــتــيــار) و(ريـــاح
الشرق) و(أبو حنيفة النعمان).

تستعد النجمة الــســوريــة أصالة
نــصــرى إلحــيــاء حــفــا غــنــائــيــا ،يــوم
الجمعة الــمــوافــق  ٢٠مــن شهر نوفمبر
الــحــالــى عــلــى الــمــســرح الــمــكــشــوف
بــمــركــز الــمــنــارة بالتجمع الــخــامــس،
ومن المتوقع حضور عــددا كبيرا من
محبيها ،وستقدم خــال الحفل باقة
متنوعة ومــتــمــيــزة مــن أغــانــيــهــا التى
قدمتها خالل مشوارها الغنائى.
وط ــرح ــت الــنــجــمــة الــســوريــة أصــالــة
نــصــرى ،كليب أغنيتها الــجــديــدة «والــلــه
واتفارقنا» على موقع «يوتيوب» ،والتى قدمتها
ضمن ألبومها الجديد «ال تستسلم» ،واألغنية
من كلمات شموخ العقال ،ألحان ياسر بو على،
وتوزيع طارق مدكور
وكانت الشركة المنتجة أللبوم النجمة السورية
أصــالــة نــصــرى «ال تــســتــلــســم» ،طــرحــت أغــانــى
األلــبــوم الجديد الــذى تؤديه باللهجة الخليجية،
عبر منصات وتطبيقات األغــانــى والموسيقى
اإللكترونية ،حيث يضم األلبوم  20أغنية جميعها
باللكنة الخليجية.

إجراءات احترازية فى الدورة  42لمهرجان القاهرة السينمائى
ومتميزة فنيا مثل (فينسيا ،وتورنتو ،وسان سيباستيان) ،وهو
ما زاد من الثقة فى قدرة صناعة المهرجانات ،على مواصلة
رسالتها فى نشر الوعى والثقافة.
وحــرص رئيس المهرجان على التوجه بالشكر ،للحكومة
المصرية لما تبذله مــن جهود فــى سبيل عــودة الحياة إلى
طبيعتها ،بشكل فــاق نظرائها من الــدول المتأثرة بفيروس
كورونا ،مؤكدا على التزام «القاهرة السينمائى» بكافة معايير
الصحة والــســامــة ،للحد مــن انتشار
الفيروس ،بالتنسيق مع الجهات المعنية
بالدولة.
وأكـ ــد الــمــديــر الــتــنــفــيــذى للمهرجان
عمر قاسم ،إن هناك نظام صــارم سيتم
تطبيقه من قبل فريق متخصص خالل
فــعــالــيــات ال ـ ــدورة  ،42لــضــمــان الــتــزام
جميع الحاضرين باإلجراءات االحترازية
والتباعد االجتماعى وارتــداء الكمامات
خاصة فى األماكن المغلقة كقاعات دار األوبرا المصرية (حيث
تقام معظم الفعاليات) ،وقياس الحرارة ،وكذلك تعقيم جميع
السينمات والقاعات عقب كل عرض ،والفحص الطبى الشامل
بشكل يومى لجميع القائمين على المهرجان والضيوف ،كما أعلن
أيضا عن إقامة مراسم االفتتاح والختام فى أماكن مفتوحة.

االجتماعية».
فيلم «البعض ال يذهب للمأذون
مرتين» بطولة النجم كريم عبد
العزيز وديــنــا الشربينى وماجد
الكدوانى ،وبيومى فــؤاد وتأليف
أيمن وتار وإخراج أحمد الجندى.

حفل تأبين النجم محمود ياسين على المسرح القومى

أصالة تحيى حفالً غنائياً
على مسرح المنارة

عــبــر الــفــنــان أحــمــد الــســقــا عن
رغبته الشديدة فى تقديم جزء ثان
مــن فيلم «تيمور وشفيقة» ،والــذى
حقق نجاحا كبيرا ،وشاركته بطولته
النجمة منى زكى.
السقا قــال« :نفسى أعمل «تيمور
وشفيقة» الجزء التانى ،نفسى جدا»،
وع ــن أســبــاب ع ــدم تحقيقه هــذا
الحلم حتى اآلن ،قال إن هناك
مــعــطــيــات مختلفة للسوق،
باإلضافة إلى أنه يجب أن
يكون الجزء الثانى أقوى
من األول.

أعلن مهرجان القاهرة السينمائى الدولى عن إقامة الدورة
الـ ،42لتقام فى الفترة من  2إلى  10ديسمبر .2020
وطبقا لمواعيد المهرجان الجديدة ،سيتم تنظيم النسخة
الثالثة لمنصة «أيام القاهرة لصناعة السينما» خالل الفترة من
 4إلى  7ديسمبر ،على أن تقام فعاليات
«ملتقى القاهرة السينمائى» ما بين  5و7
من الشهر نفسه.
ويــــقــــول م ــح ــم ــد ح ــف ــظ ــى ،رئــيــس
الـــمـــهـــرجـــان ،إن فـــريـــق «الـــقـــاهـــرة
السينمائى» سعيد ومتحمس لتقديم
برنامج فنى متميز فى الــدورة  ،42إلى
جــانــب إقــامــة «أيـــام الــقــاهــرة لصناعة
الــســيــنــمــا» لــتــقــوم بـــدورهـــا ف ــى دعــم
الصناعة التى تــواجــه تحديات وصعوبات فرضها فيروس
كورونا على أنحاء العالم ،مؤكدا أنه على مدار الفترة الماضية
لــم يفقد األم ــل فــى أن المهرجان سيقام هــذا الــعــام كامال
بصورته المعتادة ،خاصة بعد نجاح عــددا من المهرجانات
السينمائية الكبرى مــؤخــرا فــى تنظيم دورات آمنة صحيا

سنة ،وفى أمريكا الدكتور قال هتكونى
كويسة».
وأوضــحــت أنــهــا خ ــال تلقى صدمة
شلل وجهها كانت تفكر فى عملها ،بحيث
ستبقى فى البيت ولن تمثل من جديد،
مشرة إلى أن كل هذه األفكار استحوذت
على دماغها.
وقــالــت «عملت العملية ،وكــل حاجة
جت تمام وربنا لطف ،واتعلمت درس إن
احنا محدش عارف هيحصلو ريه ،والزم
تبقى راضى طول الوقت».

غادة عبدالرازق فى بيروت كريم عبد العزيز يعترف« :فيلمى الجديد مسروق من عادل إمام»
بسبب «دم غزال»

أحمد السقا :أحلم
بتقديم جزء ثان من
«تيمور وشفيقة»

سحر محمود
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طليق المطربة بوسى« :لفقت لى قضايا سالح
ومخدرات وحرمتنى أشوف ابنى»!!!
استغاث طليق المطربة بوسى ،محمد عاشور
عبد اللطيف ،ووال ــد ابنتها ،وع ــرف نفسه بأنه
صاحب شركة انتاج فنى وإدارة أعمال ،حيث ناشد الرئيس
عبد الفتاح السيسى ،ورئيس ال ــوزراء ،ووزيــر الداخلية
ووزارة العدل ،ومؤسسات حقوق اإلنسان ،وفق فيديو له
نُشر على مواقع التواصل االجتماعى.
وذكر عبد اللطيف فى فيديو له« ،أنا يا ريس فوجئت
بقسم الطالبية فــى بيتى وعاملونى كــويــس ،وأخــدونــى
فسم الهرم ،وأوهمونى احنا فى جهة سيادية ،وبلد قانون
وأرغمونى على عقود شهر عقارى وعقود عرفية باإلكراه».
وأض ــاف« ،وكــانــت بوسى مــوجــودة وبتهددنى بشخصية
عربية مرموقة ،وأنا عارف إنو الراجل ده رجل عادل وخيره
سابقه ،وأنا عايز أوضحلك الصورة ،الست دى مش عايزة
ترجعلى حقى ودمرتلى حياتى وشغلى وسمعتى وحرمتنى من
ابنى ،وكل واحد منا كان متحفظ على حقوقه بموجب أوراق
رسمية».
وأوضــح أن بوسى لفقت له تهمة مخدرات وســاح ،لتتمكن
من سرقة أوراقــه من منزله ،وممتلكاته وسياراته وأمواله؛
وأضاف «أغثنى يا ريس ،حقق فى الواقعة يا ريس أنا أقصى
طموحى أنى أخد فرصة للحياة وأشوف إبنى».

محاكمة أيمن بهجت قمر
بتهمة التهرب الضريبى

تــواصــل محكمة جنح التهرب الضريبى ،المنعقدة
بالتجمع الخامس ،برئاسة المستشار محمد جميل،
وحضور المستشار عمرو هشام وكيل النائب العام،
وسكرتارية وســام حنفى ،محاكمة المؤلف والشاعر
الغنائى أيمن بهجت محمد محمد قمر ،فــى اتهامه
بالتهرب من دفع مبلغ  513ألف جنيه للضرائب ،لجلسة
 30نوفمبر للتصالح.
وكشفت القضية رقم  62لسنة  ،2016تهرب المؤلف
والسيناريست أيمن بهجت محمد قمر الشهير بـ«أيمن
بهجت قمر» ،من دفــع  513ألــف جنيه ،من الضرائب
المستحقة على األغانى والمؤلفات الغنائية ،فى الفترة
مــن  2009حتى  ،2013وقــد أجلت نظر الــدعــوى فى
الجلسة المحددة.

تترقب جماهير الكرة األفريقية عامة والمصرية خاصة ،حدثاً يعد األول من نوعه ،حيث يلتقى
فى التاسعة من مساء يوم الجمعة الموافق  27من شهر نوفمبر الجارى ،على ستاد برج العرب
باإلسكندرية ،قطبى الكرة المصرية األهلى والزمالك ،فى الدور النهائى من البطولة ،التى اعتادا
على التنافس عليها.
وهذا الحدث لم يسبق حدوثه منذ انطالق النسخة األولى لدورى أبطال أفريقيا فى عام ،1964
حيث لم يسبق أن كان الفريقان طرفا النهائى من بلد واحد.
هذه المواجهة سوف تكون التاسعة بين الفريقين فى دورى أبطال أفريقيا ..حيث تقابال فى 8
لقاءات سابقة فاز األهلى فى خمسة منها وتعادال ثالث مرات وأحزراألهلى خاللهم  15هدفاً منهم
رباعية ألبوتريكة وتلقى  7أهداف.
فى السطور القادمة نكشف تاريخ وأرقام وحكايات من مواجهات القطبين فى دورى أبطال أفريقيا.

ألول مرة

مواجهة ساخنة بين األهلى والزمالك
فى نهائى دورى أبطال أفريقيا

إعداد :عادل عبدالله

تاريخ المواجهات ..حكايات ونجوم
 :2005التقى األهلى والزمالك ألول مرة فى
دورى األبطال فى نصف النهائى ،عندما حقق
األحمر الفوز  1-2فى مباراة الذهاب بهدفين
مــن عماد متعب ومحمد بــركــات ،فيما سجل
هــدف األبيض حــازم إمــام ،ثم انتصر األهلى
على الزمالك  0-2فى مباراة اإليــاب بهدفين
من محمد بركات.

 :2008تــواجــه قطبا الــكــرة المصرية مرة
أخــرى ،ولكن هذه المرة فى دور المجموعات
(ربــع النهائى) ،وحقق األهلى الفوز  1-2فى
الــجــولــة األولــــى بــهــدفــيــن مــن أمــــادو فالفيو
وأح ــم ــد حــســن ،فــيــمــا ســجــل جــمــال حــمــزة
هــدف األبــيــض ،وانــتــهــت مواجهتهما الثانية
فــى الجولة الخامس بالتعادل  ،2-2وسجل

الحاوى وليد سليمان

يعتبر وليد سليمان ،صانع ألعاب األهلى حاليا،
هو الالعب الوحيد من الجيل الحالى للقطبين الذى
سبق له تسجيل هدفا خالل مواجهات الفريقين فى
دورى األبطال.
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لــأهــلــى أمـ ــادو فــافــيــو ومــحــمــد أب ــو تريكة،
وسجل للزمالك جمال حمزة والغانى جونيور
أجوجو.
 :2012تكرر نفس السيناريو عندما اصطدم
األهــلــى بالزمالك فــى دور المجموعات بعد
أربعة أعوام ،حيث قاد محمد أبو تريكة فريقه
للفوز  0-1فى الجولة الثانية ،قبل أن يتعادل

الفريقان  1-1فــى الجولة الــســادســة ،حيث
افتتح محمد إبراهيم التسجيل للزمالك قبل أن
يتعادل محمد بركات.
 :2013تجددت المواجهة بين الفريقين فى
العام التالى وكانت األخيرة بينهما على الصعيد
األفريقى ،حيث أوقتعهما القرعة مرة أخرى
فى نفس المجموعة ،وانتهت المباراة األولى

فوز لألهلى و 3تعادالت

استطاع األهــلــى ،تحقيق الفوز فى  5مواجهات على نظيره ،بواقع مرتين عام
 ،2005ومرة عام  ،2008ومرة فى عام  2012وعام  ،2013فيما تعادل الفريقين فى 3
مواجهات أخرى ،دون تحقيق أى فوز للكتيبة البيضاء.

بالتعادل  1-1بعدما سجل أحمد جعفر هدف
الزمالك قبل أن يتعادل محمد أبو تريكة ،فيما
حقق األهلى فوزا كبيرا فى اللقاء الثانى على
الزمالك بنتيجة ( ،)2-4وسجل لألحمر كل من
وليد سليمان ،أحمد عبدالظاهر ،محمد أبو
تريكة وأحمد فتحى ،فيما سجل لألبيض عمر
جابر وأحمد حسن.

أبوتريكة ..الهداف التاريخى

بطوالت و 8مرات للزمالك فى النهائى

تتويج المارد
األحمر

الزمالك تأهل إلى نهائى دورى أبطال أفريقيا للمرة الثامنة فى تاريخه ،حيث سبق
وأن حصد اللقب  5مرات من قبل أعوام ،»2002 ،1996 ،1993 ،1986 ،1984« :
فيما أخفق مرتين ليصبح وصي ًفا للبطولة عامى ،»2016 ،1994« :بينما سيكون هذا
النهائى هو النهائى رقم  8الذى يتأهل له.

بطوالت و 13مرة فى النهائى للشياطين الحمر

األهلى وصل للدور النهائى  13مــرة ،حيث سبق وأن حصد بطولة دورى أبطال
أفريقيا  8مرات من قبل أعوام،2012 ،2008 ،2006 ،2005 ،2001 ،1987 ،1982« :
وصيفا أعــوام،2007 ،1983« :
 ،»2013وأخفق  4مــرات فى تحقيق اللقب وخــرج
ً
 ،»2018 ،2017بينما سيكون هذا النهائى هو رقم  13الذى يتأهل له.

تمكن محمد أبوتريكة نجم األهلى من تسجيل  13هد ًفا
فــى شباك الزمالك بــواقــع  7أه ــداف فــى بطولة ال ــدورى،
ليصبح الهداف التاريخى لمواجهات الفريقين فى بطولة
الدورى الممتاز بالتساوى مع توتو ،وكذلك فى دورى أبطال
أفريقيا حيث سجل  4أهـــداف فــى مــواجــهــات الفريقين
بالبطوالت األفريقية ،وهدفين فى بطولة كأس مصر.

األهــلــى واجــه الزمالك
خـــــال  4ن ــس ــخ ســابــقــة
لــــدورى أبــطــال أفريقيا
أعـــــوام ،2008 ،2005
 2012و ،2013انتهت
جميعها بتتويج الــمــارد
األحــمــر بطال للمسابقة
األعـــــــــرق فـــــى الــــقــــارة
السمراء.
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نهائى «أبطال أفريقيا» يبعد نجوم األهلى عن موقعة أبوقير
كتب – ضياء خضر

التحديات شعار
مغامرة محمد إبراهيم
مع سيراميكا
يستعد محمد إبراهيم نجم
نادى الزمالك السابق لخوض
مغامرة جديدة فى مسيرته مع
الساحرة المستديرة وذلك من
بوابة نادى سيراميكا كيلوباترا
الذى انتقل إليه بشكل نهائى
قادما من نادى مصر المقاصة.
ً
وأعلن نــادى مصر المقاصة
ـرا عن انتقال  5العبين
مــؤخـ ً
منه إلــى ن ــادى سيراميكا من
بينهم محمد إبراهيم ،وذلك
مقابل حصول النادى الفيومى
عــلــى مبلغ  27مــلــيــون جنيه
نظير انتقال الـ  5العبين.
ورغم أن محمد إبراهيم كان
محط اهتمام نــاديــى األهلى
وبــيــرامــيــدز فــى وقـــت سابق
خــال الموسم المنقضى ،إال
أن الالعب استقر به المطاف
فــى صــفــوف نـــادى سيراميكا
حديثا إلــى الــدورى
الصاعد
ً
الممتاز.
وبــــحــــســــب تـــصـــريـــحـــات
ب ــك ــرى ســلــيــم ن ــائ ــب رئــيــس
ن ــادى المقاصة رفــض محمد
إبراهيم فكرة االنتقال للنادى
ظا على العالقة
األهــلــى حفا ً
التى تربطه بجماهير نــادى
الزمالك كونه أحد أبناء القلعة
البيضاء ،فيما ابتعد الالعب
عــن االنــضــمــام إلــى بيراميدز
بعد تعاقد األخير مع أكثر من
العــب فــى نفس مركز محمد
إبراهيم.
وسيكون أمام محمد إبراهيم
عــدة تــحــديــات فــى مغامرته
المنتظرة مع فريق سيراميكا،
وأول هــذه التحديات يتمثل
فى مواصلة حالة التألق التى
قدمها فى النصف الثانى من
الموسم المنقضى مــع فريق
المقاصة.
ولفت محمد إبراهيم األنظار
إليه بشدة بعد عودة منافسات
الـــــــــدورى عـــقـــب ال ــت ــوق ــف
اإلجــبــارى الــذى فرضته أزمة
فــيــروس ك ــورون ــا ،وف ــى ال ــدور
الثانى من بطولة الدورى تمكن
محمد إبــراهــيــم مــن تسجيل
 4أهــــداف لــفــريــق المقاصة
وصناعة  5أهداف أخرى ،وذلك
فى مقابل صناعة هدفا وحيدا
خالل الدور األول من البطولة.
ويتطلع محمد إبراهيم للرد
بشكل عملى على تراجع نادى
بيراميدز عن التعاقد معه من
خــال تقديم أفضل ما لديه
مــع فــريــق سيراميكا ،وقــيــادة
الفريق الصاعد حدي ًثا للبقاء
فى ال ــدورى الممتاز واحتالل
مركز متقدم فى جدول ترتيب
البطولة.
كذلك يسعى محمد إبراهيم
لتأكيد أحقيته بالتواجد
ضمن حسابات الجهاز الفنى
لمنتخب مصر فــى المرحلة
الالحقة ،بعدما نادت العديد
مــن األصــــوات بــضــرورة ضمه
لصفوف الفراعنة عقب حالة
التألق التى قدمها فى صفوف
المقاصة بالنصف الثانى من
الموسم المنقضى.
ك ــذل ــك ســيــكــون بــانــتــظــار
محمد إبراهيم دور كبير مع
فريق سيراميكا ،حيث ُينتظر
أن يــكــون هـــو مــحــور األداء
الهجومى للفريق الصاعد وهو
ما يلقى مزيد من المسئولية
عليه فى مغامرته المنتظرة
مع فريقه الجديد.

رغــم ارتــبــاط فريق الــنــادى األهلى بمباراة يوم
السبت المقبل أمــام فريق أبوقير لألسمدة فى
ربع نهائى كأس مصر ،إال أنه ال صوت يعلو داخل
كــوالــيــس الــفــريــق األحــمــر على صــوت المواجهة
المصيرية المرتقبة أمام الزمالك يوم  27نوفمبر
الجارى فى نهائى بطولة دورى أبطال أفريقيا.
واستقر الجهاز الفنى للنادى األهــلــى بقيادة
الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى على إشــراك
عناصر الصف الثانى بالفريق األحمر فى مباراة
أبوقير لــأســمــدة ،وعــدم الــدفــع بعناصر القوام
األساسى والالعبين الدوليين المنتظر عودتهم
لتدريبات الفريق خــال الساعات المقبلة بعد
انتهاء فترة التوقف الدولى.
ويتخوف موسيمانى من احتمالية تعرض أى من
العبى القوام األساسى لإلصابة أو اإلجهاد حال
مشاركته بمباراة أبوقير ،لذلك استقر على خوص
مباراة ربع نهائى الكأس بالصف الثانى والعناصر
التى لم تتواجد مع منتخبات بالدها فى التوقف
الــدولــى األخــيــر ،وذل ــك للحفاظ على حساسية
المباريات لديهم وتفادى حدوث أى مفاجآت غير
ســارة لألعمدة األساسية للفريق وعناصره من
الدوليين.
مؤخرا  6من العبى األهلى
مصر
منتخب
وضم
ً
وهم الحارس محمد الشناوى ومحمد هانى وأيمن
أش ــرف وعــمــرو السولية ومحمد مــجــدى قفشة
وحمدى فتحى ،كما تواجد كل من التونسى على
معلول والمالى أليو ديانج واألنجولى جيرالدو مع
منتخبات بالدهم.
وفــى شــأن آخــر أصبح فى حكم المؤكد رحيل
الجناح األيــســر أحمد الشيخ عــن صفوف فريق
الــنــادى األهــلــى خــال فترة االنــتــقــاالت الصيفية
الحالية ،وذلك بعدما حصلت إدارة الكرة بالقلعة
الحمراء على ضــوء أخضر من الجنوب أفريقى
بيتسو موسيمانى مدرب الفريق لبيع الالعب.
وأبــلــغ موسيمانى مسئولى إدارة الــكــرة بعدم
حاجته لــخــدمــات أحــمــد الــشــيــخ ،فــى ظــل وجــود
محمود كهربا والوافد الجديد طاهر محمد طاهر

ربيعة

سمير

صفقة بانون تحاصر
سعد وربيعة

بانون
بجانب عودة محمد شريف بعد انتهاء إعارته إلى
إنبى ،وبالتالى أصبح لــدى المدرب  3بدائل فى
مركز الجناح األيسر.
وتسعى إدارة الــتــعــاقــدات بــاألهــلــى للحصول
عــلــى ع ــرض جــيــد لبيع الــاعــب أحــمــد الشيخ،
بعدما رفــض األخــيــر فــكــرة الــخــروج على سبيل
اإلعارة وتمسكه بالرحيل بشكل نهائى عن صفوف
مؤخرا
الشياطين الحمر ،وارتــبــط اســم الشيخ
ً
بــاالنــتــقــال إل ــى صــفــوف فــريــق بــيــرامــيــدز مقابل
حصول األهلى على خدمات محمد فاروق مهاجم
الفريق السماوى ،و ُينتظر أن يتم حسم هذا الملف
عقب انتهاء األهلى من خوض مباراة نهائى دورى
أبطال أفريقيا.
وفى شأن آخر جاءت صفقة المغربى بدر بانون
الــمــدافــع الجديد لفريق الــنــادى األهــلــى لتضيق
الــخــنــاق على بعض مــدافــعــى الــفــريــق الحاليين،

باألخص الثنائى رامى ربيعة وسعد سمير ،واللذين
يعدان العنصرين األقــدم فى مركز قلب الدفاع
حاليا.
بالنادى األهلى ً
ودائما ما يعانى رامى ربيعة من تكرار مسلسل
ً
اإلصابات معه ،وهو ما يحرم الفريق من جهوده
لفترات طويلة أحيا ًنا.
كــذلــك ابتعد سعد عــن الــمــاعــب منذ أواخــر
العام الماضى بعد إصابته بقطع فى وتر أكيلس،
وعلى إثر تلك اإلصابة خضع الالعب لجراحة فى
الخارج أعقبها أداؤه برنامج تأهيلى مطول للتعافى
من آثار تلك اإلصابة ،وهو ما اضطر األهلى لرفع
اسم الالعب من قائمته فى يناير الماضى ،لكنه
سيقوم بقيده فــى قائمته للموسم الجديد بعد
توقيع عقد جديد معه.
ومــن غير المستبعد أن يتحول دور الثنائى
سعد سمير ورامــى ربيعة مع األهلى فى الموسم

لقب الكأس يغازل التوأم فى واليتهم الجديدة مع «زعيم الثغر»..

االتحاد السكندرى يبدأ تحركاته الستعادة كاسونجو
كتبت – سارة عبد الباقى

يطمح فريق االتحاد السكندرى
مــع جــهــازه الــفــنــى الــجــديــد الــذى
يــقــوده ال ــت ــوأم حــســام وإبــراهــيــم
حسن ،فــى التتويج ببطولة كأس
مصر للنسخة الــحــالــيــة ،وكذلك
المنافسة عــلــى الــمــربــع الذهبى
خــال منافسات بطولة ال ــدورى
الــعــام للموسم الــجــديــد ،فــى ظل
تراجع أداء زعيم الثغر خالل الدور
الثانى من الموسم المنقضى ،بعد
أداء مــمــيــزاً خالل
أن كــان يــقــدم ً
مــنــافــســات الـــــدور األول ،األم ــر
الذى ترتب عليه إنهائه للمسابقة
المحلية محتالً الــمــركــز العاشر
بــجــدول تــرتــيــب بــطــولــة الـ ــدورى
المصرى الممتاز.
وقام مجلس إدارة نادى االتحاد
برئاسة محمد مصيلحى بتدعيم
صفوف الفريق السكندرى بعدد
مــن الــصــفــقــات الــجــديــدة ،وذلــك
باالتفاق مع حسام حسن المدير
الفنى الــذى حــدد احتياجاته من
الالعبين لتدعيم صــفــوف زعيم
الــثــغــر ،وكــذلــك قــائــمــة الراحلين
عن االتحاد ،التى جاء بها كالً من
أحمد رفعت المعار من الزمالك
والــذى انتقل مــؤخــراً إلــى صفوف
الــمــصــرى الــبــورســعــيــدى ،وإســام
جــمــال ال ــذى تــم إبــاغــه بــضــرورة
البحث عن عرض جديد ،وأسامة
العزب ،وأيمن غباشى ،ونور السيد
الــذى انتقل إلــى صفوف الجونة،
بينما تم التعاقد مع حسام عاشور
بعد رحيله عــن األهــلــى ،وتجديد

عقد إعارة اإليفوارى رزاق سيسيه
من الزمالك ،وكذلك تمديد إعارة
عــمــار حــمــدى مــن األهــلــى لمدة
موسمين ،والحصول على خدمات
كــريــم يحيى مــن الــنــادى األحــمــر
أيضاً ،بعد انتهاء إعارة الالعب مع
سموحة.
وتشهد األيـــام الــجــاريــة انعقاد
عــــــددا مــــن ال ــج ــل ــس ــات بــشــكــل
مستمر بــيــن مــحــمــد مصيلحى،
والجهاز الفنى من أجل إنهاء ملف

أخبار النجوم

الصفقات الــجــديــدة ،قبل حلول
موعد مباراة دور األربعة من بطولة
كــأس مصر ،التى سيكون طرفها
الفائز مــن لقاء األهــلــى وأبــو قير
لألسمدة.
ويــــهــــدف م ــس ــئ ــول ــو االتـ ــحـ ــاد
للحصول على خدمات السنغالى
ألــيــو بــادجــى مهاجم األهــلــى على
سبيل اإلعارة ،فى ظل رغبة األخير
فــى خــروج الــاعــب لــإعــارة لمدة
موسم من أجــل إتاحة مكان لقيد

أخبار النجوم

العب أجنبى جديد ،ووافق مسئولو
األهلى بالفعل على إعــارة الالعب
لصفوف الــنــادى السكندرى دون
الحصول على مقابل ،نظير تحمل
األخير راتــب المهاجم السنغالى
الذى يحصل على  800ألف دوالر
فى الموسم من القلعة الحمراء.
وأكد مصدر داخل نادى االتحاد
فــى تصريحات خــاصــة لـــ«صــوت
الماليين» أنــه من المستحيل أن
تتحمل خزينة النادى السكندرى
هذا الراتب مشيراً إلى أن السقف
المادى الذى تم وضعه لبادجى من
جانب االتحاد يتمثل فى حصوله
خــال مــوســم اإلعــــارة على مبلغ
 300ألـــف دوالر كــحــد أقــصــى،
وتابع المصدر تصريحاته قائالً أن
االتحاد يستهدف استعادة خدمات
الــكــونــغــولــى كــابــونــجــو كاسونجو
مهاجم زعيم الثغر السابق ،بعد
أن أصــبــح قــاب قوسين أو أدنــى
من الرحيل عن صفوف الزمالك
خــال فترة االنــتــقــاالت الجارية،
مشيراً إلــى أن االتــحــاد ال يمانع
فى ضم بادجى وكاسونجو سويا ً
خــاصــة أنــه مـــازال لــديــه مقعدين
شـــاغـــريـــن لـــأجـــانـــب ،وكــشــف
المصدر خــال تصريحاته أيضا ً
أن مــســئــولــى االتـــحـــاد م ــازال ــوا
يــســعــون للحصول عــلــى خــدمــات
سيسيه من الزمالك بشكل نهائى،
وعــــدم االك ــت ــف ــاء بــتــجــديــد عقد
اإلعــارة ،حيث يتواصل مصيلحى
مع مرتضى منصور رئيس القلعة
البيضاء بشكل مستمر مــن أجل
إنهاء هذا الملف.
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الجديد إلى مجرد «كمالة عدد»،
ـوصــا إذا ل ــم يــصــل أى
خــصـ ً
مــنــهــمــا لــلــمــســتــوى المقنع
بــالــنــســبــة لــلــجــهــاز الــفــنــى
والـــــذى يــؤهــل أى منهما
لــلــتــواجــد فـــى الــتــشــكــيــل
األساسى للفريق.
وقد يجد ربيعة وسعد سمير
نفسيهما فى دور البدالء بالموسم الجديد ،فى
ظل توقعات باالعتماد على بدر بانون بشكل
أساسى بجانب واحد من الثنائى أيمن أشرف
أو ياسر إبراهيم واللذين ظهرا بمستويات
جيدة مع األهلى فى المواسم األخيرة.
وقد تزداد فرص الحرس القديم لدفاع األهلى
فى المشاركة بشكل أساسى صعوبة فى النصف
الثانى من الموسم الجديد ،بالتزامن مع العودة
المنتظرة لالعب المصاب محمود متولى.
وتــعــرض متولى لــإصــابــة بقطع فــى الــربــاط
الصليبى بشهر أغسطس الماضى خالل مشاركته
بإحدى المباريات ،وخضع الالعب للجراحة بأحد
حاليا برنامج تأهيلى
مستشفيات القاهرة وينفذ ً
للتعافى من آثار تلك اإلصابة.
وبمجرد أن يستعيد متولى جاهزيته للمشاركة
فى المباريات بحلول فبراير المقبلُ ،ينتظر أن
ً
اشتعال
تـــزداد المنافسة بين مــدافــعــى األهــلــى
خصوصا وأن متولى هو أحد الوجوه الواعدة فى
ً
دفاع الفريق األحمر.
وعلى األرج ــح ستكون المنافسة مــركــزه بين
الرباعى بدر بانون وياسر إبراهيم وأيمن أشرف
ومحمود متولى ليختار المدرب موسيمانى اثنين
منهم للمشاركة فى مركز قلب الدفاع ،وسيكون
فــى الصف الثانى مــن هــذه المنافسة الثنائى
المخضرم سعد سمير ورامى ربيعة واللذين فى
هذه الحالة سيكون أمامهما مهمة شاقة
للحفاظ على حظوظهما بالظهور فى
مباريات الفريق وبالتبعية اإلبقاء
على فرص االستمرار فى صفوف
الــشــيــاطــيــن الــحــمــر بــعــد نــهــايــة
الموسم المقبل.

الشيخ

غريب يطلب جلسة عاجلة مع
البدرى بسبب رمضان ومصطفى
وطالب شوقى غريب من عمرو الجناينى،
كتب – محمد الصايغ
ضــرورة التدخل وعقد جلسة عاجلة خالل
الساعات القليلة المقبلة ،من أجــل إنهاء
طــلــب ش ــوق ــى غ ــري ــب ال ــم ــدي ــر الــفــنــى
األزم ــة وأن يــكــون هــنــاك أولــويــة للمنتخب
للمنتخب األولــمــبــى ،عــقــد جلسة عاجلة
األولــيــمــبــى ف ــى مــســألــة اخــتــيــار الــقــوام
مع حسام البدرى المدير الفنى للمنتخب
األساسى للفراعنة ،والذى ينافس بقوة فى
األول لكرة القدم ،خالل الساعات القليلة
األولمبياد.
المقبلة ،من أجل التنسيق بشأن اختيارات
يــأتــى ذل ــك فــى الــوقــت الـ ــذى اعــتــرض
تجنبا لحدوث
الالعبين فــى المنتخبين،
ً
فيه حــســام الــبــدرى على فــكــرة تقيده فى
خصوصا تزامن
أزمة فى المرحلة المقبلة،
ً
مستندا إلى االتفاق الذى حدث
االختيارات،
المعسكرات والمباريات الودية مع بعضهما.
ً
دائما
واع ــت ــرض شــوقــى غ ــري ــب ،عــلــى فــكــرة
فى االجتماعات السابقة ،بأن األولوية ً
تكو للمنتخب األول فى االختيارات ،فى ظل
اعتماد حسام الــبــدرى فــى كــل معسكر له
استعداداته للتصفيات المؤهلة إلى بطولة
على الالعبين الذين يمثلون القوام األساسى
كأس األمم األفريقية .2021
للمنتخب األولمبى ،والــذى يتمثل أبرزهما
وينوى شوقى غريب ،الحديث مع عمرو
الثنائى رمضان صبحى العب الفريق األول
الجناينى ،عن خطة استعدادات الفراعنة
لــكــرة الــقــدم بــنــادى بــيــرامــيــدز ،ومصطفى
الصغار من مباريات وودي ــات ومعسكرات
محمد العب الفريق األول لكرة القدم بنادى
فــى المرحلة المقبلة ،مــن أجــل تنظيمها
الزمالك.
فــى جـ ــدول مــســابــقــة الـ ــدورى
واشتكى شوقى غريب إلى عمرو الجناينى
المصرى الممتاز فى الموسم
رئــيــس االتــحــاد المصرى
وتجنبا لوجود أى
الجديد،
لــكــرة الــقــدم ،مــن تعنت
ً
أزمات.
الــــبــــدرى فـ ــى الــفــتــرة
وحــدد االتــحــاد المصرى
األخـــيـــرة م ــن إصــــراره
لــكــرة الــقــدم شهر ديسمبر
فى االعتماد على
مـــوعـــدا
ال ــم ــق ــب ــل،
الثنائى رمضان
ً
مبدئيا النطالق
صــــــبــــــحــــــى
ً
مسابقة الدورى
وم ــص ــط ــف ــى
الـــــمـــــصـــــرى
مـــحـــمـــد فــى
الــــمــــمــــتــــاز،
كـ ــل مــعــســكــر
عــلــى أن يتم
ل ــل ــم ــن ــت ــخ ــب
بـ ــعـ ــد ذلـ ــك
األولـــــمـــــبـــــى،
ال ــت ــن ــس ــي ــق
دون األخــــــذ
فــيــمــا يخص
ف ــى االعــتــبــار
تــــــحــــــديــــــد
اســتــعــدادات
الـ ــمـ ــبـ ــاريـ ــات
ال ــف ــراع ــن ــة
وإج ــراء القرعة
الـ ــصـ ــغـ ــار
غريب
وغيرها من األمور
ألولــمــبــيــاد
البدرى
األخرى.
طوكيو.
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جنش يحتفل بعيد
ميالد المدام فى المنزل

شيكاباال سر تشجيع
محمد صالح للزمالك

أسرة األخوين جمعة على
الحياد فى نهائى أفريقيا

احتفل حارس مرمى الفريق األول لكرة القدم بنادى
الزمالك ،محمود عبدالرحيم «جنش» ،بعيد ميالد زوجته
خالل األيام القليلة الماضية.
وحرص جنش على مفاجأة زوجته بإقامة حفل صغير
فى المنزل ،دعــا خالله بعض أصدقائهما المقربين،
وحظيت زوجة جنش باحتفال آخر بمناسبة عيد ميالدها
أعــده لها بعض صديقاتها على هامش جلسة جمعتهن
بأحد الكافيهات داخل فندق شهير بالقاهرة.
ويغيب جنش عن المشاركة مع الزمالك خالل الموسم
ال ــج ــارى ،بسبب اإلصــابــة الــطــويــلــة الــتــى أبــعــدتــه عن
المالعب والتى كانت عبارة عن قطع فى وتر أكيلس ،مع
تقديم محمد أبوجبل لمستوى ثابت مع الفارس األبيض
مما جعله يحتفظ بمقعده فى المشاركة األساسية مع
الزمالك خالل الموسم الجارى.

فسر مصدر داخل اتحاد الكرة المصرى ،تصريحات
نجم نادى ليفربول اإلنجليزى محمد صالح ،التى أدلى
بها خــال حفل التكريم الــذى أقامه مسئولو الجبالية
لالعب فى األيام الماضية ،والتى ألمح فيها إلى تشجيعه
أحــد فريقى األهــلــى والــزمــالــك دون تحديد أحدهما
صراحة ،وقال المصدر فى تصريحات خاصة لجريدة
«ص ــوت الــمــايــيــن» أن محمد صــاح كــان ينتمى إلى
مشجعى نــادى الزمالك خالل فترة لعبه ضمن صفوف
الــمــقــاولــون الــعــرب ،قبل خــوض تجربته االحــتــرافــيــة،
مشيراً إلى أنه كان مهووس بإمكانيات ومهارات محمود
عبدالرازق «شيكاباال» قائد القلعة البيضاء ،وهو ما يؤكد
أن كلمات صالح تفسيرها هو رغبته فى فوز الزمالك
باللقاء القارى ،بعد غياب دام نحو  18عاما عن دخول
هذا اللقب لقلعة ميت عقبة.

أعرب والد ووالدة العبا األهلى والزمالك صالح
جمعة وعبدالله جمعة ،عــن سعادتهما بتواجد
الثنائى بين صفوف قطبى الكرة المصرى األحمر
واألبــيــض ،ووصولهما إلــى الــمــبــاراة النهائية من
بطولة دورى أبطال أفريقيا.
وتمنى ال ــوال ــدان التوفيق لنجليهما فــى هذه
الــمــبــاراة ،مــؤكــدان أنهما سيسعدان بفوز أى من
الفريقين ،دون تمييز فريق عن اآلخر.
وكــانــت األيــــام الــمــاضــيــة شــهــدت قــيــام بعض
جماهير الناديين بنشر «كوميكس» خاصة بعائلة
الــاعــبــان ،حيث أك ــدت الجماهير أنــهــا العائلة
الــوحــيــدة فــى مــصــر الــتــى ســتــكــون ســعــيــدة عقب
المباراة ،دون النظر إلى اسم الفريق الفائز باللقب
األفريقى.
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مصطفى محمد يدرس تأجيل االحتراف

الظهيران مفاجأة الزمالك المنتظرة فى قمة النهائى األفريقى
كتبت – سارة عبد الباقى

يستعد الــفــريــق األول لــكــرة الــقــدم بنادى
الــزمــالــك عــلــى ق ــدم وســـاق لــمــبــاراة األهــلــى
المرتقبة بنهائى بطولة دورى أبطال إفريقيا،
التى ستجمع بينهما يوم الجمعة الموافق 27
من شهر نوفمبر الجارى على ستاد القاهرة
الدولى ،وتتمثل أهمية هذه المباراة بالنسبة
للفارس األبيض فى عدة نقاط أهمها ،أولها
استعادة اللقب الغائب عــن ميت عقبة منذ
 18عاما ،والتتويج بأكبر بطولة قارية على
حساب الغريم التقليدى األهــلــى ،ومواصلة
حصد األلــقــاب األفــريــقــيــة بعد الــفــوز بلقب
الكونفدرالية فى الموسم الماضى والسوبر
األفريقى مطلع العام الجارى.
وبدأ الجهاز الفنى للزمالك بقيادة البرتغالى
جايمى باتشيكو ،فى التخطيط لألهلى من
خالل طريقة اللعب التى سيواجه بها الفريق
األحمر ،حيث يسود اتجاه لالعتماد على ثالثة
العبين فى مركز خط الوسط المدافع لوضع
حائط صد أمــام خط هجوم األهلى وإفساد
هجماته ،ويــقــوم الــمــدرب البرتغالى حاليا ً
بــتــدريــب العــبــى الــزمــالــك على خطته خالل
التدريبات اليومية قبل حسم موقفه بشكل
نهائى مع اقتراب موعد المباراة.
ورفــض باتشيكو إحــداث تغييرات موسعة
عــلــى التشكيل األســاســى الـــذى يــخــوض به
مــبــاريــات الــزمــالــك األخ ــي ــرة خ ــال مــبــاراة
األهلى المقبلة ،وهو ما أبلغ به المدرب جهازه
المعاون ،وكذلك شكل خطة اللعب التى تعتمد
على الواقعية وعدم المجازفة ،ويقوم الجهاز
الفنى للزمالك خالل األيام الحالية بتحضير
مــفــاجــأة لــأهــلــى تتمثل فــى تجهيز محمد
عبدالشافى للمباراة ،بعد أن اجتاز االختبار
الطبى الذى أجرى فى األيام الماضية ،ليتأكد
تعافيه بشكل كامل بعد أن كان تعرض لكسر
فى عظمة الترقوة خالل لقاء األهلى الماضى
فى الدورى.
وفــى نفس اإلطـــار استقر الــجــهــاز الفنى
للزمالك على الدفع بحازم إمام الظهير األيمن
للفريق األبيض ،خالل مباراة إف سى مصر

إمام

عبدالشافى

اإلدارة البيضاء تفلت من فخ
رحيل باتشيكو المجانى
بدور الثمانية من بطولة كأس مصر ،المحدد
لها يــوم  21من شهر نوفمبر الــجــارى ،وذلك
مــن أجــل تجهيزه للقاء األهــلــى ،حيث أصبح
الالعب جاهز من الناحية الطبية للمشاركة
فى المباريات بعد شفائه من اإلصــابــة التى
كان يعانى منها ،والتى كانت عبارة عن شد فى
العضلة األمامية.
يـــدرس مصطفى محمد مــهــاجــم الفريق
األول لكرة القدم بنادى الزمالك تأجيل فكرة
خوض تجربة االحتراف األوروبى خالل الفترة
الحالية لحين خوض دورة األلعاب األولمبية
المقبلة ،المقرر لها فــى صيف عــام 2021
وذلــك أمـاً فى تلقيه عروضا أفضل لخوض
تجربة االحــتــراف بــأحــد األنــديــة األوروبــيــة

الــكــبــرى ،وســبــق وتلقى الــاعــب عــروضــا من
أندية تركية فى الفترة الماضية ،بخالف تلقيه
عرضا من نــادى بيراميدز لضمه خالل فترة
االنتقاالت الجارية.
وكشف مصطفى محمد لبعض المقربين
منه عــن تفكيره فــى االســتــمــرار مــع الزمالك
حتى نهاية الموسم الجديد ،على أن يخوض
بعدها تجربة االحتراف األوروبــى ،وذلك على
أمل تلقيه عرضا أفضل فى حالة مشاركته مع
المنتخب المصرى فى دورة األلعاب األولمبية.
ومـــن نــاحــيــة أخــــرى نــفــى مــســئــولــو ن ــادى
الزمالك وصــول أى عــروض رسمية للمغربى
محمد أوناجم العب الفريق األول لكرة القدم
بالنادى األبيض ،حيث يفضل مسئولو القلعة

ليفربول عرض نقله إلنجلترا بطائرة إسعاف ..وإسورة إلكترونية تراقب حالة الالعب

كواليس أيام محمد صالح فى عزل الكورونا
كتب – محمد الصايغ
سيطرت حالة من الحزن داخــل معسكر
المنتخب الــمــصــرى خ ــال األيـ ــام القليلة
الماضية ،بعد إعالن إصابة محمد صالح،
العــب فريق ليفربول اإلنجليزى ،بفيروس
كورونا المستجد ،حيث خضع الالعب إلى
مسحتين ،أثبتت إصابته بالفيروس التاجى.
ول ــم يشعر محمد ص ــاح ب ــأى أع ــراض
للفيروس التاجى ،إال أن نتيجة التحاليل
أثــبــتــت إصــابــة الــاعــب بــفــيــروس كــورونــا
المستجد خــال الفترة الماضية ،حيث لم
يتم التعرف على األســبــاب الــتــى أدت إلى
وصـ ــول عـ ــدوى فــيــروس ك ــورون ــا إل ــى نجم
الفراعنة وليفربول اإلنجليزى.
وتواصلت إدارة فريق ليفربول اإلنجليزى
مــع الــاعــب وعــرضــت عــلــيــه إع ــادت ــه إلــى
انجلترا بطائرة إسعاف والخضوع لفحوصات
وتحاليل طبية ،إال أن صالح فضل االستمرار
فى مصر من أجل تلقى العالج الــازم ،ومن
ثم تعافيه من اإلصابة بالفيروس التاجى.
وجـ ــاء رف ــض ص ــاح لــفــكــرة ال ــع ــودة إلــى
إنجلترا كونه سي ّ
طر لترك زوجــتــه وابنتيه
فى مصر ،ليخضع للعزل الصحى فى منزله
بانجلترا بمفرده ،وفضل صــاح استكمال
عالجه فى مصر على أن يعود إلى انجلترا
برفقة زوجــتــه وابنتيه مكة وكــيــان بمجرد
تعافيه من اإلصابة بفيروس كورونا وانتهاء
حاليا
فترة العزل الصحى الــذى يخضع له ً
بأحد فنادق القاهرة.
وب ــع ــد رفـ ــض صـ ــاح الـــعـــودة النــجــلــتــرا
الستكمال عالجه هناك أوفد نادى ليفربول
أحد أفراد طاقمه الطبى إلى مصر ليشارك
فى اإلش ــراف على عــاج محمد صــاح من
فــيــروس كــورونــا ،حيث يقيم طبيب الفريق
اإلنجليزى بشكل دائــم داخــل نفس الفندق

البيضاء اســتــمــرار أونــاجــم مــع الــزمــالــك فى
الموسم المقبل ،خاصة فى ظل وجــود اتجاه
إلعارة مصطفى فتحى خالل فترة االنتقاالت
الحالية.
وفــى إط ــار مختلف نجح مسئولو نــادى
الزمالك فى اإلفــات من الفخ الــذى وقع
فيه نظائرهم فى األهلى ،مع السويسرى
رينيه فايلر المدير الفنى السابق للفريق
األحــمــر ،بسبب وض ــع بــنــد فــى عقده
يمنحه حق فسخ التعاقد خــال العشر
أيــام األول ــى مــن شهر أكتوبر الماضى،
وهو ما استغله المدرب السويسرى ليقرر
الرحيل وفسخ التعاقد مع القلعة الحمراء،
ويتولى الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى
المسئولية الفنية لألهلى ً
بدل منه ،ويقود
األخير للوصول إلــى نهائى دورى أبطال
أفريقيا.
وكــانــت الــمــفــاجــأة فــى وضــع الزمالك
بــنــد فــى عــقــد باتشيكو يتيح لــه فسخ
التعاقد خــال الــفــتــرة مــن  1إلــى 10
نوفمبر الــجــارى دون دف ــع أى شــرط
جزائى بنفس شكل التعاقد مع فايلر،
ولكن أفلت مسئولو الزمالك مــن هذه
العقبة بعد مــرور المهلة بنجاح دون أن
يلجأ المدرب البرتغالى لفسخ التعاقد،
وذلــك بعد العروض المميزة التى قدمها
مع الفريق األبيض ،ونجاحه فى الوصول
إلــى الــمــبــاراة النهائية مــن دورى األبطال
األفريقى.
ووضــع الزمالك هــذا البند بعدما كان
النهائى الــقــارى مــحــدد إقــامــتــه مــن قبل
فــى نــهــايــة شــهــر أكــتــوبــر ،ليتسنى للنادى
األبــيــض وقتها فسخ التعاقد مــع باتشيكو
حال اإلخفاق فى حصوله على اللقب القارى،
قبل أن يتم تأجيل موعد المباراة حتى نهاية
شهر نوفمبر الجارى ،حيث نص هذا البند
على فسخ التعاقد من جانب أى طرف سواء
الزمالك أو المدرب البرتغالى خالل الفترة
المذكورة ،لكن فى النهاية لم يلجأ إليه أيا ً
منهما ،واستمر باتشيكو على رأس
المسئولية الفنية للفريق األبيض

ال ــذى يــتــواجــد بــه محمد ص ــاح ،ويــشــرف
الطبيب اإلنــجــلــيــزى عــلــى الــكــشــف الطبى
اليومى الذى يخضع له الالعب داخل غرفة
مالصقة لغرفته بالفندق تــم تخصيصها
لتكون مقر عيادة طبية مؤقتة.
وزود مسئولو الــنــادى اإلنجليزى صالح
بإسورة إلكترونية يرتديها فى يده على مدار
الـ 24ساعة ،يتم من خاللها متابعة قياسات
العالمات الحيوية لجسم الالعب من النبض
وضغط الــدم ودرجــة حــرارة الجسم ومعدل
األوكسجين فى الدم.
وتــواصــل الدكتور أشــرف صبحى وزير
الشباب والرياضة ،هاتفيا ً مع الدكتورة
هالة زايد وزيرة الصحة ،وعمرو الجناينى
رئــيــس اللجنة الخماسية لــكــرة الــقــدم،
والدكتور محمد أبو العال طبيب المنتخب
الــوطــنــى؛ لــاطــمــئــنــان عــلــى اإلجـــــراءات
المتخذة بشأن نتائج المسحات الطبية
لــاعــبــى المنتخب الــوطــنــى األول لكرة

أخبار النجوم

القدم ،فى إطار الوقاية من فيروس كورونا
المستجد ،وذلــك قبل مــبــاراتــى منتخبى
مصر وتــوجــو ،ضمن التصفيات المؤهلة
لبطولة أمم أفريقيا الكاميرون .2022
كما اطمأن الوزير على الحالة الصحية
لنجم المنتخب المصرى محمد صالح،
بــعــد ثــبــوت إيــجــابــيــة المسحة وإصــابــتــه
بــفــيــروس ك ــورون ــا ،مــشــيــراً إل ــى أن حالة
الــاعــب جــيــدة ،وتــجــرى الــمــتــابــعــة وفــق
ب ــروت ــوك ــول ال ــعـــاج ال ــط ــب ــى ،وتــحــديــد
الفحوصات الطبية المقرر أن يخضع لها
صالح ،الفترة الحالية.
وأك ــد وزي ــر الــشــبــاب والــريــاضــة ،حرصه
على االطمئنان على جميع الالعبين ،وأن
الحفاظ على صحتهم وسالمتهم فى صدارة
األولويات ،معربا ً عن تمنياته بالشفاء العاجل
للنجم الــعــالــمــى مــحــمــد صـ ــاح ،والــعــودة
للمالعب بقوة فى أقــرب وقــت بعد تطبيق
بروتوكول العالج الطبى الالزم.

أخبار النجوم

أخبار النجوم

باتشيكو

تجربة بيراميدز على رادار «ذئاب الجبل»

الصفقات الجديدة سالح المقاولون
فى مشوار الكونفيدرالية
كتب – ضياء خضر

صالح

محمد

بدأ فريق المقاولون العرب بقيادة عماد النحاس
الــمــعــســكــر اإلعــــــدادى لــلــمــوســم الــجــديــد ،ال ــذى
سيخوضه ذئاب الجبل واضعا ً أمامه أهدافا جديدة
أمــاً فــى تحقيقها ،فــى ظــل مشاركته فــى بطولة
الكونفدرالية األفريقية للنسخة المقبلة ،بعد أن نجح
فى احتالل المركز الرابع بجدول ترتيب الموسم
المحلى المنقضى ،إذ تقرر أن تكون أولى مباريات
المقاولون فى البطولة األفريقية أمــام فريق أرتا
سوالر بطل جيبوتى ،وذلك يوم  29من شهر نوفمبر
الجارى ضمن منافسات دور الـــ  64من
البطولة األفريقية ،حيث ستقام مباراة
الــذهــاب فــى جيبوتى على أن يقام
لــقــاء ال ــع ــودة فــى مــصــر ،وف ــى حــال
تخطى الــذئــاب لعقبة بطل جيبوتى
سيصطدم مــع النجم الساحلى فى
دور الـ  ،32حيث ستقام وقتها مباراة
الذهاب فى مصر ،ومباراة العودة
هناك فى تونس.
وقام مسئولو المقاولون خالل
الفترة الماضية بتدعيم صفوف
فــريــق الــكــرة األول بــعــدد من
الصفقات الــجــديــدة ،مــن أجل
مواصلة تقديم األداء المميز
خالل الموسم المقبل ،وكذلك
زي ــادة األه ــداف بعد الظهور
األفريقى الــذى سيأتى بعد
النحاس
غــيــاب طــويــل اســتــمــر نحو
 15عــامــا عــن المنافسات
القارية.

وأعــلــن مــســئــولــو ذئـ ــاب الــجــبــل عــن ضــم ثنائى
وسط طالئع الجيش أحمد داوودا وأحمد كابوريا،
والظهير األيــمــن محمد أبوالمجد «بــوشــا» العب
الفريق العسكرى أيــض ـاً ،والظهير األيــســر أحمد
عبدالعزيز «زيزو» من إنبى ،والثنائى التونسى وسيم
النغموشى العــب وســط النجم الساحلى ،وهيثم
الجوينى مهاجم الترجى التونسى والعين السعودى
السابق ،وبرر مسئولو المقاولون سبب التعاقد مع
الثنائى األخير حيث قالوا إن األداء الــرائــع الذى
قدمه مهاجم الــذئــاب سيف الــديــن الجزيرى منذ
انضمامه للفريق ،كان واحدا من أهم األسباب وراء
التعاقد من العبين من تونس ،واالتجاه نحو البحث
عــن العبين مــن الــمــدرســة التونسية ،كما اقترب
مسئولو المقاولون من تجديد عقد إعــارة شكرى
نجيب مهاجم اإلسماعيلى ،لتصبح صفوف الفريق
مكتملة قبل بدأ غمار منافسات الموسم الجديد.
وتتمثل أهداف مسئولى المقاولون والجهاز
الــفــنــى بــالــنــســبــة لــلــمــوســم الــجــديــد ،فى
مواصلة المنافسة خالل بطولة الدورى
ال ــع ــام ،والــتــقــدم ف ــى م ــراك ــز ج ــدول
الترتيب ،وتحقيق ما هو أكثر مما تم
إنــجــازه فــى الموسم الــفــائــت ،وأشــار
مسئولو الذئاب فى تصريحات سابقة
أن المشاركة فى بطولة الكونفدرالية
األفــريــقــيــة ،لــن يــكــون الــهــدف ورائــهــا
فقط الظهور المشرف ،ولكن سقف
طموحات المقاولون يصل إلــى حلم
الوصول للمباراة النهائية من البطولة
القارية والمنافسة على اللقب مثلما
فعل بيراميدز فى المشاركة األولى له،
خالل النسخة الماضية.

إعداد :محمد الصايغ  -سارة عبدالباقى

جولة شوبينج لـ«الغزال»
مع صديقه

صالح محسن يطلب كوافير
خصوصى فى معسكر األولمبى

أحمد عادل يستعد للموسم
الجديد بفسحة خارج مصر

استغل عمرو جمال مهاجم النادى األهلى المعار لفريق
مؤخرا من
طالئع الجيش فترة الراحة التى حصل عليها
ً
تدريبات الفريق العسكرى للقيام بجولة تسوق برفقة أحد
أصــدقــاءه ،ونشر الالعب الشهير بـ«الغزال» عدة صور
عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل االجتماعى
«انستجرام» ظهر فيه وهــو يحمل العديد من الحقائب
الــتــى تضم مجموعة مــن المالبس الــجــديــدة اشتراها
خــال جولة التسوق التى قــام بها داخــل أحــد الموالت
الشهيرة بالقاهرة ،وانــتــزع عمرو جمال مــؤخـ ًـرا إشــادة
الــمــدرب طــارق العشرى المدير الفنى الجديد لفريق
طالئع الجيش ،بعدما تمكن الالعب من تسجيل هدفين
خالل المباراة الودية التى جمعت الفريق العسكرى مع
فريق القومية ،وذلك فى إطار فترة إعداد فريق الطالئع
للموسم الجديد.

استقدم صالح محسن مهاجم النادى األهلى الكوافير
الــخــاص بــه داخـ ــل مــقــر المعسكر األخــيــر للمنتخب
األولمبى ،والــذى خاض على هامشه الفراعنة الصغار
مباراتين وديتين أمام متخبى كوريا الجنوبية والبرازيل.
ورف ــض صــاح محسن فــكــرة االســتــعــانــة بالكوافير
الخاص بفندق إقامة المنتخب ،وفضل استقدام الكوافير
الخاص به إلى داخل معسكر المنتخب ،وهو األمر الذى
لم يلق معارضة من الجهاز الفنى بقيادة شوقى غريب.
ونــشــر ص ــاح محسن صـــورة جمعته مــع الكوافير
الخاص به بعد انتهاء األخير من حالقة شعر نجم النادى
دائما ما يهتم بمظهر شعره بشكل الفت.
األهلى ،والذى ً
مؤخرا على استعادة
واستقر مسئولو النادى األهلى
ً
خــدمــات صــاح محسن ،بعد انتهاء فترة اإلع ــارة التى
قضاها فى صفوف سموحة.

اصطحب أحمد عادل عبد المنعم حارس مرمى فريق
نادى مصر المقاصة زوجته ونجله فى أجازة خارج مصر
تستمر عدة أيام.
وجــاء سفر الحارس السابق لألهلى للخارج فى ظل
عــدم ارتباطه بتدريبات مع فريق المقاصة فى الوقت
خصوصا وأنــه عقد الــعــزم على الرحيل عن
الــحــالــى،
ً
الفريق الفيومى وعدم استكمال تعاقده معه.
ومــؤخـ ًـرا كشف أحمد عــادل عــن وجــود عــدة عــروض
مستبعدا االستمرار فى
مطروحة أمامه من أندية محلية،
ً
صفوف المقاصة فى ظل األزمة المالية التى يعانى منها
النادى الفيومى.
ومن المنتظر أن يحسم أحمد عادل وجهته الجديدة
بمجرد عودته من األجازة التى يقضيها فى الخارج ،على
أن ينهى عالقته بنادى المقاصة بالتراضى بين الطرفين.

الماديات تفتح باب
عودة غزال إلى
«اإليجبشيان ليج»
أصــبــح عــلــى غـــزال الع ــب خط
وسط منتخب مصر والمحترف فى
صفوف فريق الريسا البرتغالى
على أعتاب مفترق طــرق جديد
فى مسيرته االحترافية ،بعدما
أوشـــكـــت تــجــربــتــه مـــع ال ــن ــادى
اليونانى على النهاية.
ـدا عن
واس ــت ــم ــر غـــــزال ب ــع ــي ـ ً
المالعب لعدة أشهر بعد انتهاء
تــعــاقــده مـــع نـــــادى فيرينسى
البرتغالى فى صيف العام الماضى،
انــضــم غـــزال إل ــى صــفــوف فريق
الريــســا مطلع الــعــام الــجــارى فى
صفقة انتقال حــر وبعقد مدته
موسم ونصف.
ومؤخرا كشف على غزال أنه قد
ً
يرحل عن صفوف فريق الريسا
خــال المرحلة الحالية ،ودون
أن يستكمل تعاقده مــع الــنــادى
والممتد حتى صيف العام المقبل.
وأرجــــــــع العـــــب خــــط وســـط
الــفــراعــنــة رحــيــلــه الــوشــيــك عن
النادى اليونانى إلى األزمة المالية
التى تعانى منها معظم األندية فى
بــاد اإلغريق فى الوقت الحالى
باستثناء األندية الكبيرة هناك
فقط.
وكــشــف غـــزال فــى تصريحات
إعالمية إلــى احتمالية عودته
إلى الساحة المحلية خالل فترة
االنــتــقــاالت الصيفية الحالية،
وذلـــك بــعــد ســنــوات قــضــاهــا فى
ً
متنقل بين عدة أندية فى
الخارج
أوروبا وكندا.
وأشار غزال إلى وجود  3عروض
مقدمة إلــيــه مــن أنــديــة محلية،
وبحسب تقارير إعالمية تسعى
أندية وادى دجلة واإلسماعيلى
والجونة للتعاقد مع الالعب البالغ
عاما خالل الميركاتو الصيفى
ً 28
الحالى.
وفــى ظــل األزمـــة المالية التى
يعانى منها نادى الريسا بحسب ما
كشفه غــزال ،بات استمرار العب
خط الوسط المصرى مع الفريق
مستبعدا.
اليونانى
ً
وقــــــد ي ــش ــج ــع غـــــــزال عــلــى
ق ــرار الــرحــيــل عــن الريــســا كونه
لــم يــشــارك أســاسـ ًـيــا حــتــى اآلن
مــع الفريق منذ بــدايــة الموسم
الــجــديــد ،حــيــث دف ــع بــه مــدرب
احتياطيا فــى مباراتين
الفريق
ً
فــقــط ،فــى حين أبــقــاه على دكة
البدالء فى لقاءين آخرين ،وبلغ
مجموع الدقائق التى شــارك بها
غــزال فى الموسم الجديد حتى
اآلن  42دقيقة فقط.
وفى مقابل ذلك حظى الالعب
بفرصة أكبر للمشاركة فى النصف
الثانى من الموسم الماضى ،حيث
شــارك فى  11مباراة تم الدفع به
أساسيا فى  9لقاءات منهم واعتمد
ً
احتياطيا فى
عليه الجهاز الفنى
ً
مباراتين فقط.
ومع توالى أنباء قرب عودة على
غــزال إلــى مصر عــاد اســم الالعب
مجددا بنادى الزمالك،
ليرتبط
ً
بعدما دخل الطرفان فى مفاوضات
لم تكلل بالنجاح فى مطلع العام
الجارى.
ووفـ ـ ًق ــا لــتــقــاريــر صحفية تم
عرض فكرة التعاقد مع غزال على
أمــيــر مــرتــضــى مــنــصــور المشرف
على فريق الكرة األول بالزمالك،
وال ــذى طلب ب ــدوره إمهاله بعض
الوقت لعرض الالعب على الجهاز
الفنى بقيادة البرتغالى جايمى
باتشيكو.
وســيــكــون االنــتــقــال للزمالك
بمثابة طــوق نــجــاة لــاعــب على
غـــــزال كــــون ال ــف ــري ــق األبــيــض
ســيــضــعــه فـــى بـــــؤرة الــمــتــابــعــة
واالهــتــمــام بالساحة المحلية،
بــاعــتــبــار الــفــريــق األبــيــض أحــد
ال ــق ــوى الــكــرويــة الــكــبــرى على
الــســاحــة المحلية ،وه ــو مــا قد
يفتح بالتبعية الباب أمــام عودة
مجددا إلى صفوف
الالعب األسمر
ً
المنتخب الــوطــنــى األول بعد
غيابه عن صفوف الفراعنة منذ
مــا يــزيــد عــن عـــام ،وبالتحديد
بعد رحيل الجهاز الفنى السابق
للمنتخب وتعيين الجهاز الحالى
بقيادة حسام البدرى.

األخيرة
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ال ينكر أحد أهمية اإلعالم ودوره فى توجيه الرأى العام ،ولم يعد
خافياً على أحد ،أن الحرب الحقيقية التى تدور رحاها فى كل
أرجاء المعمورة ،من أمريكا إلى روسيا ومن أوربا إلى الصين ،هى
حروب إعالمية فى المقام األول ،تحوى فى أحشائها كل أساليب بث
المعلومات ونشر الشائعات وتلفيق االتهامات ،وتشويه صورة العديد
من أنظمة الحكم ،ومن يمتلك اإلمساك بزمامها ،يمتلك السيطرة
على العقول .اإلعالم لم يقتصر دوره على النظرة التقليدية

المتعارف عليها فى األدبيات الكالسيكية ،وهى المحصورة فى
تشكيل وعى المتلقى أو صناعة الترفيه الهادف ،بل أصبح يوظف
ألغراض سياسية ،وأيديولوجية واقتصادية وعسكرية ،وهو األمر
الذى جعل كثيراً من بلدان العالم ،ومنها مصر ،أن تضعه فى مقدمة
مهامها ،كجزء من مسئولياتها للحفاظ على الهوية وحماية المجتمع
من العبث ،الذى يحاصر الشعوب عبر الشوشيال ميديا ،وبقية وسائل
اإلعالم الحديث.

سيد سعيد يكتب:

تجاهلوا قضايا المجتمع وتفرغوا للرد على الفضائيات المشبوهة

أعالميون ال يعبرون عن استراتيجية الدولة

واقع الحال يؤكد بما ال يدع مجاالً ألى شكوك،
أن الــدولــة المصرية لديها استراتيجية إعالمية
وطنية ،مضادة لمحاوالت تشويه العقل المصرى،
ولديها إرادة سياسية الستيعاب تنوع ال ــرؤى ،ما
نشاهده اآلن على شاشات الفضائيات المتعددة
أسمائها والمتنوعة برامجها ،ال ينسجم بالمرة
مع رؤيــة الــدولــة لصناعة إعــام مؤثر ،يجذب وال
ينفر ،بما يعنى أن اإلعالميين الذين يطلون علينا
ليل نهار من الشاشات ،ال يستوعبون استراتيجية
الــدولــة ،وه ــذا يمثل خــطــراً جسيما ً على قضية
الوعى بما تحويه من أبعاد متصلة بالهوية واألمن
القومى على المدى القريب وليس البعيد ،بما يعنى
وجــود رغبة حقيقية فى خلق مناخ يتسم بالحرية
المنضبطة ،تجلى ذلك فى وجود مؤسسات إعالمية
لديها إمكانيات مادية وتقنية هائلة ،مدعومة بأفق
سياسى منفتح ،ومحصنة بتشريعات مرنة لضمان
حريتها ،لكن ،وهــذه حقيقة ال يمكن إغفالها أو
القفز عليها ،تبدو الحاجة ملحة لوجود إعالميين
محترفين ،لديهم الــقــدرة على
صياغة خطاب إعالمى توعوى،
لمواجهة التضليل واألكــاذيــب،
ولــديــهــم ثقافة واســعــة بمفهوم
األمــــن ال ــق ــوم ــى ،وفــهــم عميق
للمسئولية الوطنية.
كما يمثل خطراً على صناعة
اإلعـــام ذاتــهــا ،ويجعلها خــارج
بـــؤرة اهــتــمــامــات الـ ــرأى الــعــام،
بــمــا يـــــؤدى ل ــان ــص ــراف عنها
بــالــتــدريــج ،وع ــدم االلــتــفــات لما
تقدمه من مــواد إعالمية ،سواء
كــانــت إيــجــابــيــة أو ســلــبــيــة ،أمــا
الــســبــب فــيــعــود إل ــى ع ــدم قــدرة
اإلعالميين على اإلبداع واالبتكار
لجذب المشاهدين ،واللجوء إلى
االستسهال والسطحية فى تناول الموضوعات ،بما
يجعل الرسالة اإلعالمية التى يقدمونها باهتة ،وال
تحمل أى مضمون يمكن التركيز عليه ،أو االلتفاف
حــولــه ،واألخــطــر مــن هــذا وذاك ،هــو االســتــغــراق
فى الــرد على أكــاذيــب إعــام الــدوحــة وإسطنبول»
الجزيرة ،الشرق ،مكملين « ،لذا فإن المتابع يظن،
منذ الوهلة األولــى ،أن الشغل الشاغل للفضائيات
المصرية على اختالف مسمياتها ،هو تتبع ما تبثه
القنوات المشبوهة ،للرد عليه وإثــبــات أنــه إعالم
كاذب.
الغريب أن غالبية ما تبثه البرامج الفضائية،
ال يتسق بحال من األحــوال مع مفهوم التوعية ،وال
يــنــدرج ضمن وظــائــف اإلع ــام الــقــادر على النفاذ
إلى العقول ،عبر طرح قضايا المجتمع بموضوعية
دون تهوين ،وفتح مساحة للنقاش حولها بجدية،
حــتــى ال نــتــرك الــفــرصــة أمـــام اإلعــــام المشبوه
للتهويل والعزف على أوتــار الفتنة ،وإلقاء الضوء
على ما تحقق من إنــجــازات مــوجــودة بالفعل على
أرض ال ــواق ــع ،وطـــرح تــأثــيــراتــهــا اإليــجــابــيــة على
التنمية وتحسين األوضاع االقتصادية والمجتمعية،
لكن بعض الفهلوية المحسوبين زوراً على فئة
اإلعالميين ،تجاهلوا الوظائف األساسية ،وانصرفوا
عن اإلشكاليات المجتمعية ،وأصبح دورهم ،فقط،
هــو رد الفعل على «هــرتــات» الجزيرة وفروعها،
لتفنيد ادعاءاتهم ومراميهم التى تصب فى صالح
أجندة اإلخوان.
إن أكــثــر م ــا يــثــيــر الــدهــشــة ه ــو الــتــركــيــز على
األط ــروح ــات الــمــنــدرجــة تــحــت ب ــاب الــمــكــايــدات،
فــالــحــقــيــقــة الــتــى ال يــجــب أن تــغــيــب ع ــن أذهـــان
متصدرى المشهد اإلعالمى ،بل على الجميع ،أن
اإلخــوان كانوا مجرد جملة اعتراضية فى التاريخ،
ولن يكون لهم وجود على الساحة المصرية ،إال من
خالتل ترديد األحــاديــث عن جرائمهم فى وسائل
اإلعالم ،فالمجتمع لفظهم ولن يسمح لهم بالتواجد
بأى صورة على المستويين السياسى والمجتمعى،
لذا فإن اإلفــراط دون إدراك بفرد مساحات زمنية
واسعة للرد على اإلعالم المشبوه ،سيقود بالتبعية
لالنصراف صوب تلك الفضائيات لمعرفة ما تبثه.
من المؤكد أن المواطن العادى ،لديه دراية كاملة
بما يحاك من مــؤامــرات متقنة للنيل من استقرار
الــدولــة الــمــصــريــة ،ل ــذا فــهــو ال يــجــد صــعــوبــة فى
اكتشاف أساليب التضليل اإلعــامــى ،التى تبثها
الفضائيات المشبوهة ،لتنفيذ أجندة أيديولوجية،
تتفق مراميها مــع استراتيجية العثمانلى «رجــب
طيب أردوغان» ،وهى نفسها أجندة التنظيم الدولى
لإلخوان ،لذا فإن توجيه الرسالة التوعوية المسئولة
باتت ضرورة تفوق ما سواها.
على الرغم من درايــة المواطن بخبايا السيرك
اإلعالمى المنصوب لحصاره من القوى المتربصة،
بعضا من المصريين ،انصرفوا عن مشاهدة
إال أن
ً
البرامج العقيمة التى يقدمها إعالميون ال يتمتعون

ال يوجد استيعاب
لالستراتيجية الشاملة
للدولة وهذا يمثل خطراً
جسيمـا على قضية
ً
الوعى بما تحويه من أبعاد
متصلة بالهوية

أديب

الديهى

مطر

ناصر

الفهلوية انصرفوا عن طرح
اإلشكاليات المجتمعية وأصبح
دورهم الرد على «هرتالت»
الجزيرة وفروعها فى إسطنبول
بــأى مــوهــبــة ،وليست لديهم قـــدرات مهنية على
اســتــثــمــار اإلمــكــانــيــات الــضــخــمــة ،الــتــى تــوفــرهــا
المؤسسات القائمة على تنفيذ استراتيجية الدولة،
جــراء الرتابة والتكرار ،واالفتاء بال وعى أو روية،
فــضـاً عــن عــدم الــدرايــة العميقة بالموضوعات
المطروحة والتركيز على الردح والردح المضاد.
التضليل اإلعــامــى ال ــذى تنهجه الفضائيات
المشبوهة ،لــم يكن نــوعـا ً مــن البراعة أو المهنية
الفريدة ،إنما هو عملية نقل جيدة الستراتيجية
التضليل األمريكية ،حيث جــرى تنفيذ تكتيكاتها
عبر فضائية «الجزيرة « ،كتطبيق عملى لحروب
الجيل الرابع ،بما يعنى أن القناة فى حد ذاتها منذ
تأسيسها ،مجرد أداة فى أيــدى صانعيها «أجهزة
االســتــخــبــارات الــغــربــيــة» ،ويعنى أيــض ـاً ،أن حكام
الدوحة وافقوا،

اإلبراشى

الحاجة ملحة لوجود إعالميين
محترفين لديهم القدرة على
صياغة خطاب توعوى لديهم
ثقافة واسعة بمفهوم األمن
القومى وفهم عميق
للمسئولية الوطنية

زوبع

المواطن العادى ال يجد صعوبة
فى اكتشاف أساليب التضليل التى
تتفق مراميها مع استراتيجية
العثمانلى «أردوغان»
على اختزال الدولة فى قناة فضائية ،تؤدى دوراً
وظيفيا ً للمضى فــى تنفيذ استراتيجية صناعة
الــفــوضــى مــن المحيط إل ــى الخليج وف ــى القلب
منها مــصــر ،وه ــذا يستدعى التركيز على تنمية
الوعى لحماية األمــن القومى عبر رسائل إعالمية
تتسم بالنضج والموضوعية ،ومناقشة المشكالت
الداخلية ،باعتبارها معلومة للغالبية ،لذا فإن أى
محاولة إلنــكــارهــا ،يفقد الثقة تماما فــى اإلعــام
الــداخــلــى ،وه ــذه كــارثــة .وألن اإلعـــام أحــد أهم
الركائز األساسية فى استراتيجيات الــدول الغنية
والفقيرة ،ال يمكن ألى أحــد أن يتجاهل تأثيراته،
أو إخــضــاعــه لــلــدراســة والــبــحــوث ألج ــل تــطــوره،

وزيــر الدفاع ،بحيث تكون مهمته استخدام الصور
والفيديوهات المفبركة ،كوسيلة للتضليل ،وتمريرها
فــى إطــار مهام وحــدة صناعة األكــاذيــب ،لكى يتم
تداولها فى وسائل اإلعالم كحقيقة ،بهدف التأثير
على العقول ،وصوالً إلى تصديق ما يتم بثه.
تم إغالق المكتب فى مارس  ،2003إثر افتضاح
حقيقة مــهــامــه ،فقد كشفت صحيفة «نــيــويــورك
تــايــمــز» ،عــن أساليبه فــى التعامل مــع الصحافة
العالمية ،حينها قامت الدنيا ولم تقعد فى الواليات
المتحدة األمريكية ،انتفض الكونجرس ،لمخاطر
المعلومات الكاذبة على الشعب األمريكى نفسه،
وأمـــــام الــهــجــمــة الــشــرســة عــلــى الــبــيــت األبــيــض
والبنتاجون ،تــراجــع وزي ــر الــدفــاع ،وأعــلــن اغــاق
المكتب ،إال أنه استمر يمارس مهامه من الناحية
العملية.
تأثير التضليل اإلعالمى على هز الثقة ،ظهر جليا ً
أثناء الغزو األمريكى للعراق ،حيث تم استخدام
الــخــداع اإلع ــام ــى ،بتطبيق أســالــيــب وتكتيكات
م ــخ ــط ــط ــات م ــك ــت ــب الــتــأثــيــر
االســتــراتــيــجــى،عــبــر فــضــائــيــة
«الــجــزيــرة» القطرية ،التى بثت
صــوراً خادعة وفيديوهات جرى
إعدادها بتقنية متقدمة ،جميعها
جــاءت مصحوبة بأخبار كاذبة،
بــهــدف زعــزعــة صــفــوف الجيش
العراقى ،بما يؤدى النهياره أمام
ســيــل الــفــيــديــوهــات المفبركة،
التى تشير إلى سقوط العاصمة
العراقية بغداد.
تناولت الصور المفبركة فرار
القادة والضباط من المعسكرات،
وس ــي ــط ــرة الــجــيــش األمــريــكــى
على الــقــصــور الــرئــاســيــة ،وعلى
خلفية مــا كانت تبثه الفضائية
المشبوهة ،جرى ما جرى ،وهو نفس األسلوب الذى
تم استخدامه عام  2011أثناء ما يطلق عليه ثورات
الربيع العربى ،حيث جرى تضخيم الحدث بصورة ال
تعكس حقيقة الواقع على األرض ،لتحريض الغالبية
على المشاركة فى الحدث الصاخب.
أيضا ً اتبعت الجزيرة وفروعها نفس األسلوب
فــى إطـــار مــحــاوالتــهــا نــشــر الــفــوضــى فــى مصر،
بفيديوهات مفبركة ،ومظاهرات افتراضية ،ليست
موجودة ،وإن وجدت فى مناطق نائية ،فهى ضئيلة،
خرجت للتعبيرعن الغضب العفوى مــن موظفين
نــفــذوا التعليمات بــصــورة خــاطــئــة ،لكنها ليست
بالشكل الــذى «طنطنت» به الجزيرة وفروعها فى
إسطنبول الشرق« ،مكملين» ،والمدهش أن اإلعالم
الداخلى تورط بسطحية غير مسئولة فى إنكار ما
حدث ،وتفرغ للرد على تلك القنوات ،فصار بعض
اإلعالميين يشبهون مذيعى تلك القنوات المشبوهة،
نفس الجهل ونفس القبح.
التضليل اإلعالمى وسيلة قديمة ظهرت بظهور
اإلعالم ذاته ،كإحدى الوسائل التى يتم استخدامها
فى الحروب النفسية لهدم الثقة فى الجانب اآلخر،
لكنه اآلن أصبح منهجا وآليات ،تقوم على تأصيلها
مراكز أبحاث وأجهزة استخبارات ،كما أنه يندرج
ضمن المخططات األساسية الستراتيجية تدمير
العقول ،ومحو الهوية واالنتماء على المدى البعيد.
يا ســادة ..أن اإلعالم صناعة ثقيلة ،تنفق عليها
حــكــومــات وأجــهــزة اســتــخــبــارات مــئــات المليارات
ـويــا ،فــهــذه الصناعة تــفــوق فى
مــن الــــدوالرات ســنـ ً
تأثيرها قــوة الــســاح ،لــذا فــإن المقولة الرائجة
التى أفرزتها عقلية «جوزيف جوبلز» وزير الدعاية
إعالما بال ضمير أعطيك شعبا بال
النازى ،اعطنى
ً
تماما المشروع األيديولوجى لفضائية
وعى ،تالءم
ً
«الــجــزيــرة» ،والــتــى س ــارت على نهج اإلخـ ــوان فى
خطابهم اإلعالمى ،وهو مشروع ينطلق من قاعدة
راسخة فى أدبياتهم السياسية ،عنوانها «اكذب ثم
اكذب حتى يصدقك اآلخرين».
التالعب بالعقول لم يكن مصطلحا عابرا يتم
ترديده فى منتدى ثقافى فكرى أو اطالقه من باب
التنظير بين سطور مقال فى صحيفة أو مجلة ،لكنه
جزء من منهج إعالمى ،رسخ له وزير الدعاية النازى
«جــوبــلــز» لــخــداع الشعوب أثــنــاء الــحــرب العالمية
الثانية ،بغرض تعبئتها وحشدها لتحقيق مخططات
دول المحور.
فى النهاية يمكن التأكيد على أن التالعب بالعقول،
ال يتم بصورة ارتجالية،عشوائية ،لكنه يتدرج بإحكام
وحرفية فى الدعاية الــســوداء ،حيث يتم االستناد
إلى معلومات دقيقة تمثل جزءا ضئيال من الحقيقة،
الستمالة المشاهد حتى يشعر بمصداقية الخبر
والصورة المنشورة والفيديو ،ثم يتدرج إلى المبالغة
بشكل احترافى ،لكى ينال الثقة من المشاهد ،لذا
يجب التصدى لهذه األساليب من خالل إعالميين
يثق المتلقى فى مصداقيتهم وأدائهم.

وتحقيق الفائدة المرجوة من اإلنفاق عليه ،وتقف
استراتيجية الــواليــات المتحدة األمريكية شاهداً
على أساليب التضليل اإلعالمى ،ففى أعقاب 11
سبتمبر  2001وتدمير برجى التجارة العالمى ،قرر
دونالد رامسفيلد وزير الدفاع األمريكى فى فبراير
 ،2002إنــشــاء مكتب للمخططات الــخــاصــة تابع
لوزارة الدفاع «بنتاجون « ،أطلق عليه مكتب «التأثير
االستراتيجى « ،وك ــان الــهــدف الرسمى المعلن،
هــو استمالة الشعوب العربية للتفاعل اإليجابى
مــع السياسة األمــريــكــيــة ،وشــن حــمــات التضليل
والــتــاعــب بالمعلومات ،عــن طــريــق الــتــواصــل مع
صحفيين فى البلدان العربية.
لخدمة أغــراض المكتب ،تم إنشاء وحــدة أطلق
عليها «مكتب الخطط الــخــاصــة»  ،يــديــره «إبــرام
شولسكى» ،ويشرف عليه «بــول وولفو فيتز» نائب

التالعب بالعقول ال يتم بصورة عشوائية لكنه يتدرج فى الدعاية السوداء باالستناد إلى معلومات دقيقة تمثل جزءا ضئيال من الحقيقة
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