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تعيين 4 مستشاريين بـ100 ألف جنيه شهرياً

المحسوبية والمجامالت تسيطر على شركة كبرى تابعة لقطاع األعمال 

مسئولة كبيرة »تقرأ الكف« بـ4 آالف جنيه شهريـًا فى إحدى وزارات المجموعة االقتصادية
صـــدق أو ال تــصــدق، مسئولة كــبــيــرة جـــًدا، 
بإحدى وزارات المجموعة االقتصادية، تحرص 
يوميا على استضافة إحــدى الموظفات بــإدارة 
الــمــوارد البشرية بــالــوزارة، لتقرأ لها الفنجان 
و»تشوف بختها«، وتقرأ لها الكف، وتتعرف على 
حظها من خالل أنامل اصباعها وتعرج خطوط 
الكف، فى صباح كل يوم تحضر فيه المسئولة 
وبناء على ما تراه الموظف العرافة، تسير خطة 

المسئولة »الكبير قوى«.
وقال مصدر مسئول ومطلع فى ذات الوقت، 
انــه لــم يعد يتحمل المسئولة الكبيرة، بسبب 
تصرفاتها التى يغلب عليها السذاجة والرعونة 
الــتــى ال تتناسب على اإلطـــالق مــع حساسية 
منصب المسئولة، خاصة فى موقعها بإحدى 

وزارات المجموعة االقتصادية.
وأشار المصدر إلى أن األمر لم يتوقف على 

ممارسة المسئولة هذه الخزعبالت، ولكن تعدى 
كل الــحــدود، بصرف مكافآت وحوافز شهرية 
للموظفة العرافة، تصل الى 4 آالف جنيه، فوق 
مرتبها الــشــهــرى، وحــوافــزهــا الــعــاديــة، مقابل 

قراءة البخت والكف للمسئولة الكبيرة.
وأوضــح المصدر أن المسئولة الكبيرة رغم 
كل هذه التصرفات الساذجة والدجلية، والثقة 
العمياء فــى الــتــفــاؤل والــتــشــاؤم، والــحــظ، إال 
أن المسئولة تتباهى بحصولها على درجــة 
الدكتوراه فى العلوم االقتصادية، وحصولها على 

شهادات خبرة ودراسات علمية من الخارج.
المثير أن الموظفة العرافة، تحكم سيطرتها 
على تحركات وسفريات المسئولة، فهى التى 
تــحــدد لها مــواعــيــد السفر الــتــى تتناسب مع 
الطالع واإلعــالن أى مشروعات بالوزارة ال يتم 
وال يظهر للنور إال بعد مشاورة الموظفة العرافة 

التى تفتى فى كل شــيء، وتزعم أنها تعلم من 
الغيب مــا ال يعلمه كثر مــن المشايخ والناس 

المحيطين.
أيضا المثير - بحسب المصدر - المسئولة 
ــا صــارمــا،  ــان ــرم الــكــبــيــرة أصــــدرت قــــرارا وف
بتخصيص سيارة للموظفة العرافة، لتوصيلها 
للعمل والعودة للمنزل وتحركاتها أينما تريد دون 

حسيب وال رقيب.
ــار الــمــصــدر لتأكيد صــحــة، معلوماته،  وأشـ
أن السيارة التى خصصتها المسئولة الكبيرة 
للموظفة، رصاصية اللون، ماركت »شيفرولية 

أفيو«.
وأوضـــح أن الموظفة الــعــرافــة، دأبـــت على 
االشتراك فى مصيف الوزارة، بمبلغ رمزى، بعد 
حصولها على امتياز خصم وإعفاء لالطفال من 

أسرتها فى المصيف بفرمان من المسئولة. 

»كيد النسا« بين 3 موظفات يتنافسن على منصب 
سكرتيرة مدير اإلنتاج طمعـًا فى مكاسب متنوعة

عجائب فى ديوان شركة بترول

حكاية مسئول رفيع المستوى أسند مقاوالت الخطة 
الخمسية الفنية فى وزارة خدمية لشقيقه

وزير اآلثار يهرب من خسائر السياحة ويتفرغ 
الفتتاح محطات مياه الشرب والصرف

حالة من االنتقادات الالذعة تعرض لها 
الدكتور خالد العنانى وزير السياحة واآلثار، 
خــالل االسابيع الماضية، بسبب تصدره 
للمشهد على صفحات الجرائد وشاشات 
الفضائيات، ومواقع التواصل االجتماعى، 
أثناء قيامه بافتتاح العديد من المشروعات 
البعيدة تماما عن تخصصه وعمله كوزير 

للسياحة واآلثار.
ردد رواد الــســوشــيــال مــيــديــا اتــهــامــات 
أعضاء مجلس الــنــواب وانتقاداتهم لوزير 
السياحة واآلثار، باهمال الترويج السياحى 
آلثار مصر واالكتشافات، وعدم وضع خطة 
قومية للدعاية والتسويق باللغات المختلفة 
فى العالم، ولم يكتف رواد السوشيال بذلك، 
ــدوا لهيب نــار االنــتــقــادات،  ــزي بــل راحـــوا ي
ــن عــلــى صــفــحــاتــهــم، بـــأن الــوزيــر  ــردي ــغ م
فشل فى جــذب السياح، وتحجج بفيروس 
كــورونــا، فى الوقت الــذى مــازالــت معدالت 
السياحة فى كثير من الــدول المنافسة فى 
معدالت أكبر بكثير مما هو الحال للسياحة 

المصرية.
قالت مصادر إن الوزير عندما فشل فى 
وضع خطة لحمالت قوية للترويج والتسويق 
الــســيــاحــى، وبـــدال مــن أن يسعى لتعويض 
ــرى فـــى الــســيــاحــة  ــل أخــ ــدائ ــب الــخــســائــر ب
الداخلية، راح يفتتح محطات مياه للشرب 
والصرف الصحى فى بعض المحافظات، 

فى الصعيد وشرم الشيخ.

وتــنــدر الــمــتــابــعــون، وكثير مــن العاملين 
ببعض قطاعات وزارة السياحة واآلثـــار، 
مؤكدين أن الوزير ترك السياحة تغرق فى 
بحر الخسائر، وهــرب إلى القيام بجوالت 
تفقدية للمحليات، والمشاركة فى افتتاح 
محطات للمياه والشرب والصرف الصحى 

والمستشفيات.
ومــن بينها جولته فــى ســوهــاج الفتتاح 
محطة مياه وشرب وصرف صحى، ومثلها 

فى شرم الشيخ.
وفى 27 فبراير أصــدرت وزارة السياحة 
واآلثــار بيانا أكدت فيه قيام وزير السياحة 

واآلثــــار، ووزيـــر الــطــيــران الــمــدنــى بجولة 
تفقدية بجنوب الصعيد، الفتتاح مستشفى 
شفا األورمــان لسرطان األطفال بالصعيد، 

فى محافظة األقصر. 
وقال البيان الذى اصدرته وزارة السياحة 
واآلثــار »أنه خالل افتتاح مستشفى، أعرب 
وزيـــر السياحة واآلثـــار عــن حــرصــه خالل 
زيـــارتـــه لمحافظة األقــصــر عــلــى حضور 
افتتاح المستشفى هذا الصرح الذى سيرفع 
عــن األطــفــال وأســرهــم عـــبء التنقل من 
الصعيد إلــى الــقــاهــرة، كما ستساهم فى 
تقديم الخدمات الطبية المجانية لعشرات 

اآلالف من المرضى بالصعيد.
وكــان أعضاء مجلس الــنــواب، قبل شهر 
وجهوا العديد من االنتقادات الالذعة لوزير 
السياحة واآلثــــار، حــول فشل الــوزيــر فى 
إيجاد حل جيد وجديد لتسويق السياحة، 
متهمين الوزير بأن األسلوب المتبع للتسويق 
السياحى الحالى ال يواكب تطورات العصر.

كما اتهموه أن قطاع السياحة أصبح قطاعا 
طــاردا للعمالة وليس جاذبا وكــان يجب على 
الوزير باإلسراع فى إنشاء صندوق األزمات 
لطمأنة العاملين فى هذا القطاع، باالضافة 
الى اتهامات اخرى بفشل الــوزارة فى حماية 
اآلثار بمحافظة المنيا، وتعرضها لسلبيات، 
منها إلقاء المخلفات، وإزالـــة المنقوشات، 
ــار أحــد أهم  ــاآلث اعــتــبــروه مخاطر تــحــدق ب

موارد الدخل لخزينة الدولة.

باألمر المباشر وبالمخالفة لتوجيهات الرقابة

احتدم التنافس الــذى وصــل إلــى درجــة الصراع والكيد بين ثالث 
موظفات، بإدارة شئون العاملين بديوان إحدى شركات البترول الشهيرة 

والتابعة لوزارة البترول إداريا وماليا.
سبب الصراع، وبحسب ما كشفته مصادرنا داخل الشركة، أن الـ3 
موظفات، الالتى تم تعيينهن بالواسطة والمحسوبية، والمجامالت، فى 
2005 بقرار مدير عام الشئون اإلداريــة، الذى تولى بعد الثورة منصبا 
مهما فى الحكومة، يتصارعن على شغل وظيفة سكرتيرة، مدير اإلنتاج 
الذى خال بانتقال السكرتيرة السابقة إلى فرع الشركة بالعين السخنة. 

وقالت المصادر، إن السبب قد يكون مقنعا للثالثة، حيث إن الفارق 
المادى فى المرتب واالمتيازات األخــرى، بين وظيفتهن الحالية فى 
شئون العاملين، وبين منصب سكرتيرة مدير االنتاج، خرافى، ومفاجأة 
ــادة على الــراتــب  ــى 8 آالف جنيه، زيـ ــه يصل إل بكل المقاييس، ألن
األساسى، وذلك من الناحية المادية، إما من الناحية المعنوية واألدبية 
الممزوجة بالجوانب المادية، فسكرتيرة مدير قطاع االنتاج، تتواصل 
مع جميع قيادات الشركة، ولها امتياز السفر للخارج لتوقيع صفقات، 
تشتهر بها الشركة، فضال عن امتيازات المصايف المجانية، والهدايا 

المشروعة وغير المشروعة.
الطريف أن موظفى الشركة، يتعمدون إطــالق لقب منصب على 

وظيفة »سكرتيرة« لما له من تمكين وسيطرة لمن تجلس عليه.
مدير قطاع اإلنتاج عرف بحقيقة الصراع، مما زاده غــرورا وطلب 
من مدير شئون العاملين ملفات الثالثة لفحصها، وتعمد تسريب الخبر 
اليهن، ليرى ردود األفعال، وذلك بحسب المصدر، الذى اكد ان مدير 
قطاع االنتاج تزوج أكثر من 4 مرات من الشركة والشركات األخرى التى 

تدخل فى صفقات مع شركته وغيرها.
ــه على الــرغــم مــن أن اثنتين مــن الموظفات  ــح الــمــصــدر أن وأوضـ
المتصارعات، متزوجتين من موظفين بالشركة، إال أن الصراع على 
منصب سكرتيرة وصلت مسامعهما، ويسعى كل منهما إلى تلبية رغبة 

زوجته طمعا فى المكاسب المذكورة.
واختتمت المصادر كشفها لألسرار، بأن مدير قطاع االنتاج باالتفاق 
مع مدير شئون العاملين، نظما رحلة اليوم الواحد مؤخرا إلى إحدى 
المدن الساحلية، وكان من بين الرحلة الموظفات الثالث، وهو ما يثير 
ريبة حول موضوع ترشيح الثالثة وإشعال نار الغيرة بينهن، والتنافس 

على كرسى موظفة السكرتيرة.

اعتادت »صوت الماليين« على ان تكشف الحقائق، عندما يسود البعض 
من وسائل االعالم التغطية والتكتيم على بعض انواع الفساد الذى يلبس 
أحيانا أثوابا تستره لبعض الوقت ولكن ال يكاد على ذلك حتى تفضحه 
التجارب وســوء الخدمات التى ال يستطيع أن يخفيها عن أعين الناس 

والمجتمع.
مصادرنا داخل الــوزارة، كشفت العديد من المخالفات الجسيمة التى 
يتعمد المسئول ارتكابها يوما بعد يــوم دون حسيب وال رقيب، مستغال 

العديد من ثغرات لوائح وقوانين الــوزارة 
الداخلية التى تسلل من خاللها، السناد أكثر 
من عملية توريد وتركيب وصيانة سيرفرات، 
وخدمات اتصاالت وانترنت وغيرها، تحت 
ستار الصيانة، ورســو المقاولة عليه دون 

غيره.
المثير أن شقيق المسئول الكبير بالوزارة، 
لم يكتف بالحصول على هــذه االمتيازات 
لكنه راح يحصل على وهبة أخرى من هبات 
شقيقه، وهــى طباعة الــنــشــرات الــدوريــة 
ــرات وغــيــرهــا مــن المطبوعات  ــوســت ــب وال
الورقية، ألنه يملك مطابع خاصة به، وعلى 
مــدار ثالث سنوات ونفس المقاول يحصل 
على هذه االمتيازات دون غيره من الشركات 
التى تتقدم عند االعــالن عن المناقصات 
ــرســو عــلــى األخ الشقيق  ــى بــالــطــبــع ت ــت ال
للمسئول بكل طرق التالعب والتحايل على 

قواعد وضوابط المناقصات.
وأكـــدت الــمــصــادر أن المناقصات التى 

تطرح فى هذه المجاالت، يتم إرساؤها على األخ الشقيق، قبل االعالن عن 
طرح المناقصة بثالثة أيام على األكثر.

واضافت المصادر أنه لألسف الشديد، كل الخدمات والسيرفرات التى 
قامت الشركة المذكورة بتركيبها، شهدت مشاكل كثيرة وسببت حالة من 
االرتباك فى العمل، خاصة فى ظل التحول الرقمى، واإللكترونى الذى 

فرضته الوزارة على كل القطاعات واألقسام.
يحدث كل هذا فى الوقت الذى تنحدر فيه مرتبات العاملين بهذه الوزارة 
إلى أسفل سافلين، ولم يتمكنوا من الحصول على أية حوافز أو مكافآت 

بسبب العديد من الظروف العصيبة على رأسها جائحة كورونا.

فى صورة أقل ما توصف به، أنها تحولت إلى عزبة 
تدار وسط حالة من غياب العمل بالقانون، وااللتزام 
بتعليمات قــيــادات الــدولــة بترشيد اإلنــفــاق، ضربت 
شخصية قيادية بشركة كبرة تابعة لقطاع األعمال 
العام، بهده القوانين عرض الحائط، وتلقى بالتعليمات 
خلف ظهرها غير مكترسة بها، لتثبت لجميع العاملين 
والقيادات بالشركة أنها المرأة الحديدية، أو أن الرجل 
األخــضــر قــد يظهر فــى صـــورة امـــرأة، ولــذلــك صدر 
قــراراهــا بتعيين 4 من أقاربها ومعارفها مستشارين 
بالشركة، وهــم الذين كانوا يعملون معها، فى شركة 

سابقة قبل أن تنتقل للعمل فى منصبها الحالى.
وقــالــت مــصــادرنــا بــالــشــركــة، أن اثــنــيــن منهما تم 
تعيينهما براتب 30 ألــف جنيه لكل منهما، واالثنين 
اآلخرين تم تعيينهما براتب 20 ألف جنيه لكل منهما، 

بإجمالى 100 ألف جنيه شهريا.
يــأتــى ذلــك فــى الــوقــت الـــذى يــوجــد فيه عــدد كبير 
من العاملين بالشركة، من ذوى الــدرجــات الوظيفية 
المختلفة حتى درجة مدير، تتراوح رواتبهم الشهرية 

من 2000 جنيه إلى 4 آالف جنيه.
األمــر الــذى أدى إلــى حالة مــن الغضب والسخط 
واالرتباك، وسط العاملين وبعض القيادات بالشركة 

الذين يرفضون سياسة إدارة المرأة الحديدية.
المثير أن المرأة الحديدية لم تكترس بما يقال، بل 

ظهرت بجرأة شديدة وأعلنت فى إحــدى المناسبات 
أنها تعاقدت مع 4 مستشاريين وصفتهم بأنهم ذوو 
خبرة فــى المجال الــذى تعمل فيه الــشــركــة، وكفاءة 
تمكنهم، من تحصيل أضعاف ما يأخذوه من مرتبات 
وإنعاش خزينة الشركة، فى ظل أزمة حقيقية تعيشها، 

بسبب جائحة فيروس كووونا.
ــررت المسئولة، لبعض القيادات هــذه الخطوة،  وب
ــأن الــــ«4« المحظوظين، سيكونون فــأل خير على  ب
الشركة، وانهم سيقومون بعملية تنشيط سياحى، مثلما 
كان عليه الحال قبل، أزمة كورونا، وراحــت تنشر بين 
أرجــاء العاملين والقيادات بالشركة أنهم سيقومون 
بالترويج والتسويق لها على أكمل وجه مما سيدر عليها 

التعاقدات، إنعاش حركتها ورحالتها، مرة أخرى.
المثير أيضا أنه فى ظل هذه الخطة الجريئة التى 
وصفها البعض بأنها نوع يدخل فى إطار المجامالت 
والمحسوبية، تعيش السركة فى أزمــة مالية حــادة، 
وال تستطيع أن توفر مرتبات العاملين بها، مما دفع 
الحكومة ممثلة فى وزارة القوى العاملة، وصندوق 
ــطــوارئ التابع لــهــا، بــصــرف أكــثــر مــن ســت دفعات  ال
للعمالة المنتظمة بقطاع السياحة، كرواتب شهرية 

لهم.
فــى اإلطـــار هــدد عــدد مــن العاملين المعارضين 

ــالغ عـــن واقـــعـــة تــعــيــيــن 4  ــاالبـ ــالــشــركــة بـ لــــــإدارة ب
مستشاريين، بمالبغ مالية اعتبروها طائلة وال تتناسب 
مع ايرادات الشركة الحالية، أو الظروف الصعبة التى 

تمر بها فى ظل أزمة فيروس كورونا.
جدير بالذكر أن الرئيس التنفيذى األسبق للشركة 
كان قد اعترف أن الشركة تفقد إيرادات شهرية تصل 
ــة فيروس  إلــى 50 مليون جنيه بسبب تداعيات أزم
كورونا المستجد، نظراً لتوقف النشاط المتمثل فى 
نقل سياحى وحجوزات وطيران وحركة سياحية على 
الفنادق والمطاعم العائمة المملوكة لها، مشيرا الى 
إن 98 % مــن إيـــراد الشركة شهد حالة توقف جــراء 
هذه األزمة منذ منتصف مارس 2020، مشيراً إلى أنه 
رغم ذلك فالشركة ملتزمة شهرًيا بسداد مستحقات 

العاملين لديها دون النظر إلى سير العمل من عدمه.
وأضـــاف أن حجم رواتـــب العاملين لــدى الشركة 
البالغ عددهم 2600 عامل ما يقرب من 18 مليون 
جنيه شهرًيا، متابعاً أن ما يحدث اآلن هو فقط إنفاق 
وصرف من المخزون حتى نتخطى تلك األزمــة، الفتا 
إلــى أن مــا تقرر صرفه مــن صندق الــطــوارئ التابع 
لوزارة القوى العاملة هو الراتب األساسى للعاملين عن 
شهر أبريل، أى ما يمثل %20 مما يتقضاه الموظف 

بالشركة من إجمالى الراتب بالكامل.

منح ماليين الجنيهات 
لـ»أخوه« تحت 

ستار تركيب وصيانة 
سيرفرات الوزارة 

وخدماتها وطباعة 
نشراتها 

العنانى

هشام توفيق

 وزير  قطاع األعمال
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األجهزة األمنية فى إسبانيا والنمسا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا رصدت القيام بعمليات تحويل وغسل أموال مشبوهة

اشتراكات أعضاء 
الجماعة تتراوح ما بين 

7و8% من إجمالى 
راتب العضو الشهرى محمد طرابيه يكتب:

فى رأيى الخاص أن هناك الكثير من اإليجابيات التى تتحقق عند الكشف عن مصادر التمويل 
السرية أو ممتلكات وثروات جماعة اإلخوان اإلرهابية وتنظيمها الدولى، خاصة أن هذه 

التمويالت ال تزال مستمرة بل وفى تزايد رغم قرارات التحفظ على أموال مجموعة كبيرة من 
قيادات الجماعة داخل مصر.

من أهم هذه اإليجابيات كشف فساد قيادات الجماعة وتعريتهم أمام الرأى العام فى مصر 
وفى الخارج أيضًا وكذلك أمام أعضاء الجماعة المنتشرين فى الكثير من المحافظات والدول.

كما أن هذه المعلومات ربما يكون بعضها إضافة مهمة تساعد بعض الجهات السيادية 
واألمنية المصرية للتعرف على جوانب جديدة أو سرية تقوم بها قيادات هذه الجماعة 

اإلرهابية، وهو األمر الذى يفيد تلك الجهات فى عمليات جمع المعلومات أو وضع الخطط 
الالزمة للمواجهة والتصدى لمخططاتهم المسمومة ضد مصر وشعبها.

باألرقام: وقائع الفساد المالى داخل جماعة اإلخوان اإلرهابية
كما أن نشر مثل هذه المعلومات، ربما يساعد فى حال قيام 
بعض الجهات أو وسائل اإلعــالم بالتركيز عليها فى اإلعالم 
المحلى أو الخارجى، فى إرســال رسائل تحذير لــدول العالم 
خاصة التى تحتضن قيادات وأعضاء هذه الجماعات اإلرهابية 
والمتطرفة وتعريفهم بالخطر الذى يشكلونه عليها فى الحاضر 
والمستقبل، وإظهارهم فى صورة المنقلبون الذين ال يبحثون 

سوى عن مصلحتهم وصالح جماعتهم.
وفــى رأيــى الخاص أيًضا أن الكشف عن مصادر التمويل 
وثروات قيادات الجماعة يعد خطوة ناجحة فى إطار التصدى 
للحمالت المشبوهة والمخططات الشيطانية التى يقومون بها 
وتروج لها مجموعة كبيرة جداً من القنوات والصحف والمواقع 
اإللكترونية وصفحات مواقع التواصل االجتماعى ضد مصر 

ومصالحها داخليا وخارجًيا.
كما أن الكشف عن تمويل الجماعة، يساهم فى إظهار الوجه 

الحقيقى لمصر ودورها فى محاربة اإلرهاب واإلرهابيين.
فى هذا السياق نشير إلى أنه رغم كثرة ما كتب عن ثروات 
جماعة اإلخوان اإلرهابية وثرواتها داخل مصر وخارجها، إال 
أن هناك الكثير من المفاجآت واألسرار التى يتم الكشف عنها 

يوًما بعد يوم.
ولــــذلــــك أحـــــــرص بــشــكــل 
مستمر على قـــراءة األبــحــاث 
ــى يــصــدرهــا  ــت ــات ال ــدراســ ــ وال
الباحثون والــمــراكــز البحثية 

المتخصصة فى هذا الشأن.
ــوم،  ــي ــدم لــكــم ال ــ ولـــذلـــك أق
ــا لــبــعــض الــوقــائــع  ــراًض ــع اســت
ــفــســاد الــمــالــى  ــال الــخــاصــة ب
ــة  ــي ــاب داخــــل الــجــمــاعــة اإلره
والتى انبثقت عنها العديد من 
الــجــمــاعــات الــمــتــطــرفــة التى 
ارتكبت جرائم يندى لها جبين 
اإلنسانية على مــدار سنوات 

طويلة.
فــى الــبــدايــة نشير إلـــى ما 
كتبه الدكتور عبد الرحيم على 
ــات الشرق  رئيس مركز دراسـ
ــط بـــبـــاريـــس:  إن دوال  ــ األوسـ
ــة شــهــدت الــكــثــيــر من  ــيـ أوروبـ
اإلجـــراءات  ضـــد التنظيمات 
المشبوهة والمتطرفة وعلى 
ــوان  ــ ــ ــة اإلخـ ــاعـ ــمـ رأســــهــــا جـ
ــالل األســابــيــع  ــة، وخـ ــي اإلرهــاب

الماضية كشفت األجــهــزة األمنية بــهــذه الـــدول تحايل هذه 
التنظيمات على القوانين والتشريعات وقامت بعمليات تحويل 
وغسل أموال مشبوهة.. متسائال: هل تستيقظ أوروبا - متمثلة 
فى االتحاد األوروبــى -  لحماية شعوبها من اإلرهــاب.. أم أن 

المصالح السياسية واالقتصادية ستتغلب؟
وقال الدكتور عبد الرحيم على، فى تدوينة له على صفحته 
الرسمية بموقع التواصل االجتماعى »فيس بوك« : »إسبانيا 
تحتجز إخوانيا مداًنا بجرائم عنف فى مصر.. والنمسا تتعقب 
عمليات غسل أموالهم.. وبريطانيا وفرنسا وألمانيا يراجعون 
أنشطة الجماعة المشبوهة.. هل تستيقظ أوروبـــا لحماية 
شعوبها من اإلرهــاب أم أن المصالح السياسية واإلقتصادية 

ستتغلب؟
ــة مهمة للغاية صــدرت  فــى هـــذا الــســيــاق، كشفت دراســ
مؤخراً عن مركز اإلنذار المبكر بعنوان » قيادة منغلقة وأموال 
منهوبة.. وقائع الفساد اإلدارى والمالى داخل جماعة اإلخوان 

المسلمين« والتى أعدها الباحث أحمد سلطان.
الدراسة كشفت أن الفساد الذى تدعى »اإلخــوان« رفضه، 
واصــل فيها حتى النخاع، ومتجذر فــى ممارسات عــدد من 
قادتها البارزين، الذين يسيئون استخدام مناصبهم التنظيمية 

فــى تحقيق مصالح ذاتــيــة أو 
خــاصــة بـــأفـــراد أو مجموعة 

معينة داخل الجماعة.
وكشفت عن مصادر التمويل 
الــمــعــروفــة لــلــجــمــاعــة، والــتــى 
تــدر عليها تموياًل شهرًيا قد 
يصل إلــى مئات الماليين من 
الجنيهات، وتــعــد اشــتــراكــات 
أعــضــاء الجماعة )تــتــراوح ما 
بين 7و8% مــن إجمالى راتــب 
العضو الشهري(، وتبرعاتهم 
الــمــصــدر األســاســى للتمويل 
ــمــارات مــالــيــة،  ــث بــجــانــب اســت
ــات تـــحـــويـــل أمــــــوال،  ــكـ ــبـ وشـ
وجمعيات خيرية منتشرة فى 

فى عدة دول.
ــوان  وتــتــلــقــى قـــيـــادات اإلخــ
الــتــنــفــيــذيــة، مــرتــبــات شهرية 
كبيرة )حوالى 50 ألًفا للمرشد 
و35 ألًفا لعضو مكتب اإلرشاد( 
نظير العمل التنظيمى الموكل 
لــهــا، فــى حــيــن تستغل بعض 

القيادات األمــوال الموضوعة تحت تصرفها لتحقيق مصالح 
خاصة.

وكشفت الدراسة أنه فى إطار سعيه إلحكام السيطرة على 
الجماعة عقب الــخــالف بين جبهتيها، رفــض محمود عزت 
» المقبوض عليه منذ عــدة أشهر ويحاكم حالياً أمــام جهات 
القضاء المصرى » إعادة تشكيل لجنة اإلعاشات )مسئولة عن 
رعاية أسر اإلخــوان( واكتفى بإصدار قرار صرف مساعدات 
محدودة، لتلك األســر من حصيلة االشتراكات الشهرية التى 
تجمعها المكاتب اإلداريـــة بكل محافظة، وبواقع 500 جنيه 
مصرى أى حوالى 31 دوالرًا فقط كل شهر، ليقطع التمويل عن 
معارضيه فى الجماعة ويعيد توجيه األموال المخصصة لهذا 

الغرض فى دعم المكاتب اإلدارية الداعمة لجبهته.
بينما أعــاد موت نائبه جمعة أمين عبد العزيز، فتح ملف 
الذمة المالية له، بعد أن اُتهم فى يونيو 2013 باالستيالء على 
أموال مدرسة المدينة المنورة باإلسكندرية، والتى بلغت قيمتها 
السوقية نحو 50 مليون جنيه مصرى، إضافةً الستيالئه على 
أموال »دار الدعوة« للطباعة والنشر، وشقة فاخرة وشاليهات 
على البحر وجميعها مملوكة للجماعة، ورفض المرشد محمد 
بديع ونــوابــه توجيه تهمة االخــتــالس لـ»أمين« الملقب داخل 
اإلخــوان بحارس األصــول العشرين، فى إشــارة لقواعد الفكر 

الرئيسية التى أقرها المؤسس حسن البنا.
ــدة مــن أكبر  ــار، تــم كشف الــنــقــاب عــن واحـ فــى هــذا اإلطــ
وقائع الفساد المالى منذ تأسيسها، فتالعب رابطة اإلخوان 
المصريين بالخارج برئاسة إبراهيم منير)جبهة القيادات 
التاريخية( بأموال اإلخوان، ووضعها تحت تصرف »أهل الثقة« 

أدى لسرقة 2 مليار جنيه )حوالى 134 مليون دوالر(، بواسطة 
رجل أعمال يمنى محسوب على اإلخوان، وكانت تلك األموال 
مرصودة لدعم المنابر اإلعالمية والمكاتب اإلدارية لإلخوان 
ببعض دول الخليج، وأدت تلك السرقة إلى حالة من الغضب 
الداخلى، إضافةً لتأثيراتها السلبية على تمويل قنواتها، وهو 

ما أجهض مشروعات إعالمية لها.
وتجدر اإلشــارة إلى أن قيادات الجماعة، وبرغم امتالكهم 
لتمويالت بمليارات الجنيهات، أصـــروا على اتــبــاع سياسة 
تجفيف المنابع مــع الــقــواعــد اإلخــوانــيــة الــمــعــارضــة لهم، 
وقطع الــدعــم المالى عنهم، وعــمــدوا إلــى استثمار األمــوال 
فى مشروعات مع جهات عــدة، منهم رجــل األعــمــال اليمنى 
المذكور، لتدر ربًحا يمكنهم توظيفه فى مصالحهم الذاتية أو 

تمويل أعمال اإلخوان وفًقا لرؤاهم وأهوائهم الشخصية.

القيادات التنفيذية 
تحصل على مرتبات 

شهرية كبيرة منها 50 
ألًفا للمرشد و35 ألًفا 
لعضو مكتب اإلرشاد

 وقائع االستيالء على
50 مليون جنيه من 

أموال مدرسة المدينة 
المنورة باإلسكندرية

 بعض القيادات 
تستغل األموال 
الموضوعة تحت 
تصرفها لتحقيق 
مصالح خاصة

الجماعة تحصل 
على 10% من 
صافى أرباح 
المشروعات

ويدلل على ذلك، التسريب الصوتى المنشور ألمير بسام، 
عضو مجلس شــورى اإلخــوان المقيم بتركيا، الــذى قــال فيه 
إن إبراهيم منير، ومحمود حسين، ومحمود اإلبيارى )قيادى 
بالتنظيم الدولى لإلخوان مقيم بلندن( استولوا على أموال 
الجماعة، واشتروا بها سيارات فخمة تبلغ قيمة الواحدة منها 
100 ألف يورو، وشقق وعمارات سكنية فارهة، فى حين يتذلل 
طــالب اإلخـــوان بتركيا للحصول على إعانة شهرية ضئيلة 
قدرها 200 ليرة تركية أى حوالى 23 يورو فقط، مضيًفا أنه 
مع حجم الفساد الموجود، ال يقوم أحد بمحاسبة القيادات 

المسئولين عنه.
من ناحية أخــرى، كشفت دراســة أعدها أيضاً الباحث 
أحمد سلطان بعنوان » غليان داخلي.. تأثير ظاهرة الفساد 
التنظيمى على شــبــاب جماعة اإلخـــوان المسلمين » أن 

قيادة جماعة اإلخــوان وعلى رأسها محمود عــزت، أوقفت 
الدعم المالى الذى كان ُيقدم للمكاتب اإلداريــة اإلخوانية 
بالمحافظات، كما رفضت إعـــادة تشكيل لجنة اإلعاشة 
المكلفة برعاية أسر أعضاء اإلخوان، رغم أنها بقيت تجمع 
االشتراكات الشهرية من أعضائها فى الــداخــل والخارج 
)يــدفــع الــعــضــو مــابــيــن 7و8% مــن إجــمــالــى راتــبــه لصالح 

الجماعة(، وتوزعها على المكاتب اإلدارية الموالية لها.
واتخذت هــذه الخطوة منحنى تدريجًيا، بــدأ بتخفيض 
الحصة الشهرية الــمــقــررة لحوالى 40% فــقــط، وتأخير 
صرفها عــن طريق المندوبين المحددين حتى منتصف 
الــشــهــر الــتــالــى، وهـــو مـــا أثـــر بــالــســلــب عــلــى األعــضــاء 
المستحقين لإلعانة الشهرية، فى حين تم االنفاق ببذخ 
على المكاتب اإلدارية الموالية لجبهة عزت وإعطائها حصة 

تفوق ما هو مقرر لها شهرًيا، إضافة لمكافأة أعضائها 
بطرق عديدة منها السفر والرحالت واالستضافة فى أفخم 

الفنادق.
وكشفت الدراسة أن االنتحار يعد تعبيًرا مأسوًيا عن مبدأ 
الكفر بالعيش فى ظالل اإلخــوان، باعتباره أحد أهم العوامل 
التى أدت بالشباب لهذا المنحدر، وربما كشفت تدوينة الشاب 
المصرى عمر مجدى حــول انتحار 3 مــن شباب الجماعة 
بسبب سوء أوضاعهم المادية والنفسية عن قمة جبل الجليد 
ــى ظــاهــرة الــفــســاد المالى  ــارت إل فحسب، خــاصــةً أنــهــا أشـ
واإلدارى داخل الحركة التى كانت تنفق فى نفس التوقيت 50 

ألف دوالر إلقامة مخيم لمدة 3 أيام تحت إشراف القيادات.
من ناحية أخرى، كشفت دراسة مهمة أعدها عمرو النقيب 
بعنوان »فضائح االختالسات المالية داخل اإلخــوان«، والتى 
كشفت أن حــركــة األمـــوال واألصـــول المالية داخـــل جماعة 
اإلخوان، تندرج وفق الملكية الظاهرة والملكية الباطنة، تحت 

عدة مستويات داخل التنظيم.
ووفقاً للخبراء فى الحركات اإلرهابية، أولها: الكيانات 
ــؤول ملكيتها  والــمــؤســســات والــمــشــاريــع االقــتــصــاديــة إلــى تـ
للجماعة بنسبة %100، ويديرها ممثلون عن التنظيم، بـ»أوراق 
ضــد«، ســواء كــانــوا إخــوانــا أو 
غيرهم، تهربا من المصادرة 
والمالحقات األمنية من قبل 

أجهزة الدولة المصرية.
ــذه الــمــســتــويــات  ــانـــى هــ وثـ
المالية، هى األموال المختلطة 
ــيــن الــجــمــاعــة وبــيــن رجـــال  ب
األعمال، سواء كانوا إخوانا أو 
غير ذلك، ويدخل فيها ممثلون 
عن أمــوال الجماعة بــــ»أوراق 
ضــــد« أيـــضـــا، فـــى مــشــاريــع 

وشركات اقتصادية.
ــوال التى  وثالثها، هــى األمـ
تخص قيادات التنظيم بشكل 
ــاص، لــكــن يــكــون للجماعة  خـ
نصيب فيها من قيمة األربــاح 
التى تــتــرواح بين نسبة الـــ7% 
و%10، ومــن ثم يكون للتنظيم 
جزء فى هذه األموال فى حالة 
ــادة  ــربــحــى، أو إعـ ــراكــم ال ــت ال

تدوير هذ األموال.
ــدراســة أن أهم  وكشفت ال
ــه  ــفــات وأوجــ أبـــــواب الــمــخــال
االختالسات المالية للتنظيم اإلخــوانــى تتمثل فى تحركات 
ــوان المصريين فــى الــخــارج، مــن خــالل النشاط  مكتب اإلخـ
اإلعــالمــى المتمثل فــى سبوبة عقد المؤتمرات والــنــداوت 
السياسية، وحمالت طرق األبــواب للكيانات الرسمية وغير 
ــيــة، بهدف الترويج لقضايا  الرسمية، فى العواصم األوروب

اإلخوان مع النظام المصرى.
يضاف إلــى ذلــك لقاءات التواصل مع دوائــر صنع القرار 
ــرب لــلــدفــاع عــن قــضــايــا الــجــمــاعــة،  ــغ ــى ال والــســيــاســيــيــن ف
والتعاقدات مع شركات العالقات العامة، لتحسين صورة 
الجماعة فى الخارج مقابل تشويه الدولة المصرية، والتعاقد 
ــشــارات الــقــانــونــيــة بــهــدف رفـــع الــدعــوى  مــع شــركــات االســت

القضائية صد النظام السياسى المصري.
كــمــا يعتبر مــلــف إنــشــاء الــقــنــوات الفضائية والــلــجــان 
اإللكترونية والــمــواقــع اإلخــبــاريــة الــتــى تستهدف الــدولــة 
المصرية، من الملفات التى شهدت مخالفات مالية كبيرة، 
والتنسيق والتعاقد مــع الــمــراكــز والمنظمات الحقوقية 
الدولية بهدف إصـــدار التقارير والبيانات الملفقة ضد 
الدولة المصرية، وملف إقامة المكاتب اإلعالمية الخاصة 
برابطة اإلخـــوان المصريين فــى الــخــارج للترويج لملف 

اإلخوان فى مصر.
ومــن ضمن الملفات التى 
ــدت اخــتــالســات مالية  شــه
ــوان مخصصات  داخـــل اإلخــ
ــوان الــمــصــريــيــن  ــ ــ دعـــم اإلخ
ــى تــركــيــا وقطر  الــهــاربــيــن ف
ــودان، والمخصصات  ــسـ والـ
الــمــالــيــة الــتــى يــتــم إرســالــهــا 
ــوان فى  ــ ــر ســجــنــاء اإلخـ ألسـ

مصر.
ــادر تــمــويــل  وتــتــركــز مـــصـ
مكتب اإلخــــوان فــى تركيا، 
ــى األمــــــوال الـــقـــادمـــة من  فـ
تركيا وقطر، بحكم دعمهما 
وتــوظــيــفــهــمــا لــهــذ العناصر 
فــى إطـــار مواجهتما للدولة 
الــمــصــريــة ودول المنطقة 
العربية، إضافة إلى األموال 
القادمة من مكاتب الرابطة 
الدولية لإلخوان المصريين 
ــمــا دول  ــارج الســي ــخــ ــ ــى ال فـ

أوروبا، على سبيل المنح.
يضاف إلى ذلك األمــوال واالعــانــات القادمة من الدول 
ــى، على سبيل المنح السيما  ــ الغربية واالتــحــاد األوروبـ
الــكــيــانــات الــتــى تعتبر اإلخــــوان جــمــاعــة ضــغــط سياسى 

معارضة للنظام المصري.
وكذلك المراكز والجمعيات اإلسالمية فى الغرب المعنية 
ــوال بشكل عــام، والهيئات اإلسالمية العاملة  بجمع األمـ
تحت بند اإلغاثة، وتمثل محركاً مهماً فى حركة األمــوال 
وجمع التبرعات فى مختلف دول العالم، واألمــوال القادمة 
ــدول الراعية والداعمة لــإلخــوان، مثل قطر وتركيا  من ال
وايــران وبريطانيا، واألمــوال القادمة من بعض المؤسسات 
والكيانات الدعمة لإلخوان فى الخارج ولها عالقة بالجهزة 
االستخباراتية ودوائر صنع القرار الدولية، التى تستهدف 
تستخدم اإلخوان كأداة لتحقيق مصالح فى منطقة الشرق 

األوسط والمنطقة العربية.
وفى النهاية أقول: هذه بعض الوقائع واألرقــام الخاصة 
بوقائع الفساد المالى لجماعة اإلخــوان اإلرهابية، والتى 
تكشف بوضوح عن االقنعة الزائفة لقيادات التنظيم فى 
مصر والخارج، والذين يتخذون من الدين ستارًا الرتكاب 
ــوال  جــرائــم خطيرة ومشينة مقابل الــحــصــول على األمـ
والــثــروات واالستمرار فى تنفيذ المخططات السيطانية 
مع أعداء مصر لتدمير مصر، وهو األمر الذى كشفنا عنه 
عــشــرات الــمــرات وتــحــدث فيه أيــًضــا الرئيس عبدالفتاح 
السيسى فى الكثير من الندوات والمؤتمرات والمنتديات، 
وحذر فيها من هذه المخططات ووجه دعوات لالصطفاف 

الوطنى للحفاظ على مصر فى الحاضر والمستقبل.

طالب اإلخوان بتركيا يتذللون للحصول على إعانة شهرية ضئيلة قدرها 200 ليرة تركية أى حوالى 23 يورو فقط

تعاقدات مع 
شركات عالقات 
عامة لتحسين 
صورة الجماعة 

فى الخارج مقابل 
تشويه الدولة 

المصرية
إبراهيم منير ومحمود حسين ومحمود اإلبيارى استولوا على أموال الجماعة واشتروا بها سيارات فخمة وشقق وعمارات سكنية فارهة

رغم امتالك القيادات لتمويالت بمليارات الجنيهات أصروا على اتباع سياسة تجفيف المنابع مع القواعد اإلخوانية المعارضة لهم
محمود عزت أوقف الدعم المالى الذى كان يـُقدم للمكاتب اإلدارية بالمحافظات ورفض إعادة تشكيل لجنة اإلعاشة المكلفة برعاية أسر أعضاء اإلخوان

رابطة اإلخوان المصريين بالخارج استولت على 2 مليار جنيه كانت مخصصة لدعم المنابر اإلعالمية والمكاتب اإلدارية ببعض دول الخليج

اإلنفاق ببذخ على 
المكاتب اإلدارية 

الموالية لجبهة عزت 
ومكافأة أعضائها بطرق 

عديدة منها السفر 
والرحالت واالستضافة 

فى أفخم الفنادق

ممثلون عن التنظيم 
يديرون مشروعات 

عمالقة بـ»أوراق 
ضد« تهربـًا من 

المصادرة والمالحقات 
األمنية من قبل أجهزة 

الدولة المصرية

تفاصيل »سبابيب« عقد 
المؤتمرات والندوات 

السياسية وحمالت طرق 
األبواب فى العواصم 

األوروبية بهدف الترويج 
لقضايا اإلخوان مع 

النظام المصرى

منيرحسينعزت
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.. 300 ألف مسيحى ومسيحية فى انتظار قانون األحوال الشخصية الموحد لألقباط

أزمة ظاهرة »المستريحين« تصل البرلمان

استمرار مسلسل النصب على المواطنين.. 
والحكومة »آخر طناش«!!!

إعفاء المجندين من تكلفة 
المواصالت العامة

تــقــدم النائب هــشــام حسين، أمــيــن ســر لجنة االقــتــراحــات والشكاوى 
بمجلس النواب، بسؤال لرئيس مجلس الوزراء المهندس مصطفى مدبولي، 

بشأن دور الحكومة فى مواجهة ظاهرة »المستريحين« التى 
تتزايد بشكل مخيف خالل اآلونــة األخيرة بكافة محافظات 
الجمهورية وتمثل حالة من النصب الممنهج على المواطنين 

بحجة تشغيل أموالهم مقابل أرباح شهرية كبيرة.
أكد حسين أن المحافظات تشهد خالل اآلونة األخيرة 
حالة من النصب الممنهج على المواطنين بحجة تشغيل 
أموالهم مقابل أربــاح شهرية كبيرة، فى ظاهرة عرفت بـ 
»المستريحين«، وتعمل وزارة الداخلية على مواجهتها 
بتطبيق صحيح القانون على مــن يتم اإلبـــالغ عنه، إال 
أن انتشار هــذه الظاهرة بمختلف المحافظات يؤكد 
خطورتها والــحــاجــة األكــبــر لمواجهتها على مستوى 
الثقافة والوعى، وليس تطبيق القانون بحسب وعقوباته 

التى قد تكون بحاجة إلعادة نظر.
ولــفــت أمــيــن ســر لجنة االقــتــراحــات والــشــكــاوى إلى 

الظاهرة وإن كانت ليست حديثه بالمجتمع المصرى، إال أنها 
كانت محدودة بمحافظات بعينها، ولكن األمر تطور خالل اآلونة األخيرة، 
وأصبحت منتشرة بمختلف المحافظات حيث مؤخرا تابع الجميع مستريح 
المنيا الذى قام بجمع ما يتجاوز المليار جنيه من األهالي، وأخر بالشرقية 
أوهم ضحاياه باستثمار أموالهم فى مجال العقارات ونجح فى االستيالء 
على مليار و200 مليون جنيه، وثالث بمحافظة الغربية باستيالئه على 600 
مليون جنيه من ضحاياه الذين وصل عدد البالغات منهم ضده لـ242 بالغا 
لهذه الحالة فقط، وغيرها من الحاالت التى تنشرها وسائل اإلعالم بشكل 

شبه يومى، بمختلف المحافظات.

تقدم المهندس حــازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، ومساعد رئيس 
حزب الوفد، باقتراح برغبة إلى المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس 
المجلس، موجه إلى رئيس الوزراء ووزير النقل بشأن إعفاء المجندين أثناء 
تأدية الخدمة اإللزامية أو فى اإلحتياط من دفع تكلفة وسائل المواصالت 
العامة التابعة للقطاع العام أو قطاع األعمال العام أثناء تنقلهم من وإلى 

وحداتهم العسكرية وأثناء قيامهم بأداء مهامهم العسكرية.
وقال الجندى، فى مقترحه، إنه ال يخفى على أحد 
تضحيات رجـــال الــقــوات المسلحة والشرطة 
البواسل فى أعقاب ثــورة الثالثين من يونيو 
المجيدة الــتــى دعمها الجيش المصرى 
ــس عــبــدالــفــتــاح  ــي ــرئ ــادة ال ــي ــق الــعــظــيــم ب
الــســيــســى ومـــســـاعـــدة جــهــاز الــشــرطــة 
ورجالها البواسل، وما تبعها من أعمال 
إرهــابــيــة وتخريبية قــامــت بــهــا جماعة 
اإلخــوان المحظورة والتى لم تفرق فيها 
بين اســتــهــداف منشآت عــامــة أو خاصة 
أو تفجيرات طالت أبــنــاء الــوطــن ســواء من 

المدنيين أو من العسكريين.
وأشــار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن اقتراحه جاء 

بناء على عدة اعتبارات منها:
تخفيف األعباء المادية عن كاهل أبنائنا المجندين نظراً لقلة وضعف 

مدخالتهم المالية أثناء فترة التجنيد.
كثرة التنقالت التى يقومون بها من وإلــى وحداتهم العسكرية ومراكز 

تأدية الخدمة مما ُيثقل كاهلهم بشكل كبير.
تسهيل مهام أبنائنا المجندين من خالل منحهم ميزة التنقل المجانى ما 

بين مختلف المواصالت العامة.
االعتراف بالعرفان والتقدير لما يقوم به أبناؤنا المجندون الذين يقدمون 

كل ما هو نفيس وغاِلِ فى سبيل استقرار الوطن وأمن وسالمة المواطنين.

 طــالــب الــنــائــب أحــمــد عــبــد الــســالم قــورة 
عضو مجلس النواب عن دائــرة مركز ومدينة 
دار الــســالم بمحافظة ســوهــاج، الحكومة، 
ــال قــانــون األحــــوال الشخصية  بــســرعــة إرســ
الموحد لألقباط إلــى مجلس الــنــواب والــذى 
يمثل نقلة نوعية فى تاريخ األســر المسيحية 
بعد توافق معظم الكنائس عليه »األرثوذكسية 
والكاثوليكية واإلنجيلية والــبــروتــســتــانــت«، 
لمناقشتة، وإقرارة حيث ينتظرة أكثر من 150 

ألف أســرة، أى نحو 300 ألف مواطن مصرى 
مسيحى حياتهم توقفت على مــدى سنوات 
طويلة بسبب انــتــظــاره وبعضهم لجأ للزواج 

المدنى بينما آخرون استسلموا للواقع المرير.
جـــاء ذلـــك مــن خـــالل طــلــب إحــاطــة عاجل 
موجة إلــى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس 
مجلس الــوزراء، والمستشار عمر مــروان وزير 

العدل.
وقـــال »قــــورة« إن هـــذا الــقــانــون مــن شأنة 

ــرارة والــمــوافــقــة علية ســـوف يقضى  ــ عــنــد إق
نهائياً على مشاكل األقباط الخاصة بحياتهم 
الشخصية إلــى األبـــد، وعلى تــجــارة شهادات 
تغيير الملة، كما أنــة مــن المتوقع أن يشمل 
ــزواج  ــ ــدة مــثــل الــطــالق وال حــال لمسائل عــدي
والنفقات،والمعامالت بين األباء واألبناء، وألول 
مرة سيضع هذا القانون حال لمشاكل الميراث 
لــدى األقــبــاط على نحو يحترم عقائدهم وال 

يدفعهم للجوء إلى التحاكم لعقائد غيرهم.

وأكد »قورة« أن هذا القانون هو تفعيل لنص 
الــمــادة الثالثة مــن الــدســتــور الــتــى تمنح غير 
المسلمين الحق فى االحتكام لشرائعهم الدينية 
لتنظيم أحــوالــهــم الشخصية، ويــتــفــق كذلك 
مــع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى 
للحكومة فــى سبتمبر 2014، بــالــتــعــاون مع 
الكنائس بــإعــداد قــانــون لــألحــوال الشخصية 
ــان والزال مطلبا مــلــحــا للطوائف  والــــذى كـ

المسيحية.

كما نوة »قورة« إلى أن مواد القانون جاءت 
لتطلق منظومة جديدة لألحوال الشخصية 
عملت على حل األزمــة بعقلية انفتاحية 
ورؤية إصالحية ملتزمة بتعاليم الكتاب 

ــروف العصر  ــراعــى ظـ الــمــقــدس، وت
ومــتــغــيــراتــه، وتـــّوجـــت المنظومة 

بــتــوافــق الــطــوائــف المسيحية 
على مــواد القانون الموحد 

بصيغته النهائية.

حضانة األب فى المرتبة الرابعة بعد أن كان فى المرتبة 16

أحالته الحكومة لمجلس النواب

مفاجآت وألغام فى مشروع قانون 
األحوال الشخصية الجديد

و الالفت هو تحول حضانة االب فى المرتبة الرابعة وبهذا 
تغير ترتيب األب فى حضانه الطفل لرقم 4 بــدال من رقم 
16 ووفــقــا للقانون يثبت حــق حضانة الصغير لــألم ولــألب 
وللمحارم من النساء مقدما فيه من يدلى باألم على من يدلى 

باألب ومعتبرا فيه األقرب من الجهتين وفقا للترتيب التالى:
األم – أم األم – أم األب – األب – األخــــوات بتقديم 
الشقيقة ثم األخــت ألم ثم األخــت ألب – الخاالت بالترتيب 
المتقدم فى األخــوات – بنات االخــت بالترتيب المتقدم فى 
األخوات – بنات األخ – العمات –خاالت األم – خاالت األب-
عمات األم – عمات األب – العصبيات من الرجال بحسب 

ترتيب االستحقاق فى اإلرث – الجد ألم –االخ ألم.
و ينص باب العقوبات على أن يعاقب بالحبس مدة ال تقل 
عن سنة وغرامة ال تقل عن خمسين ألف جنيه وال تزيد على 
مئاتى ألف جنيه كل من زوج أو شارك فى زواج طفل لم يبلغ 
الثامنة عشرة من عمره وقــت الـــزواج فضال عن العقوبات 
المنصوص عليها فى الفقرة السابقة يحكم على المأذون أو 

الموثق بالعزل وال تسقط هذه الجريمة بمضى المدة.
يعاقب بالحبس وبغرامة ال تقل عن عشرة آالف جنيه وال 
تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل 
من امتنع عن تسليم بيان الدخل الحقيقى خالل خمسة عشر 
يوما من تاريخ استالمه قرار او تصريح المحكمة أو إعالنه 

بذلك قانونا.
¿¿ يعاقب بالحبس مدة ال تزيد على سنة وبغرامة ال تقل 
عن عشرين ألف جنيه وال تزيد على خمسين ألف جنيه أو 
بإحدى هاتين العقوبتين كل زوج خالف نص الفقرة »أ« من 
المادة »58« من هذا القانون ويعاقب بذات العقوبة المأذون 
المختص حــال عــدم الــتــزامــه بما أوجــبــه الــنــص عليه من 

اخطارهن بالزواج الجديد.
¿¿ يعاقب بغرامة ال تقل عــن ألــف جنيه وال تــزيــد على 
خمسة آالف جنيه كل حاضن حال دون تمكين صاحب الحق 
فى الرؤية أو االستضافة من استعمال حقه دون عذر تقبله 

المحكمة.
ويعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة 
كل مستضيف تعمد مخالفة القواعد والضوابط المقررة فى 

حكم االستضافة وتحكم المحكمة فضال عن ذلك بسقوط 
الحق فى االستضافة لمدة ال تجاوز شهرين وفى حالة العود 

تضاعف الغرامة المنصوص عليها فى هذه الفقرة.
ويعاقب بالحبس مــع الشغل مــدة ال تقل عــن ستة أشهر 
كل مستضيف امتنع عمدا عن تسليم الصغير أو الصغيرة 
للحاضن بعد انتهاء مدة االستضافة بقصد حرمان الحاضن 

إذا عدل أحد الطرفين عن 
الخطبة أو مات فللخاطب أو 

ورثته استرداد المهر فى حالة 
أدائه قبل إبرام عقد الزواج 

الحبس سنة مع الشغل لكل 
مستضيف امتنع عمدا عن تسليم 
الصغير أو الصغيرة للحاضن بعد 

انتهاء مدة االستضافة

من الحضانة وتحكم المحكمة فضال عن ذلك بالزام المحكوم 
عليه بتسليم الصغير أو الصغيرة للحاضن وبسقوط الحق فى 

االستضافة طول فترة الحضانة.
 ويعاقب بالحبس وبغرامة ال تقل عن عشرة آالف جنيه 
وال تزيد على خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين 
كل وصى أو قيم أو وكيل امتنع بغير عذر تقبله المحكمة عن 

تسليم أموال القاصر أو المحجور عليه أو الغائب أو أوراقه 
لمن حل محله فى الوصاية أو القوامة أو الوكالة.

ولمواجهة خطف االطفال والسفر بهم للخارج نص 
القانون على عدم جواز تغيير اسم المحضون أو سفره 
خارج البالد بمفرده أو رفق الحاضن إال بموافقة موثقة 
من غير الحاضن من الوالدين فإذا تعذر ذلك رفع األمر 

إلى رئيس محكمة األسرة
وأجاز القانون للحاضن أو للصغير المطالبة بكافة الحقوق 
الناشئة لــه عــن تطبيق أحــكــام هــذا القانون كما استحدث 
التشريع بأن تكون نيابة شئون األسرة هى المختصة بإصدار 
قــرارا فيما يثور من منازعات بشأن سيارة مسكن الزوجية 
والحضانة حتى تفصل محكمة األسرة المختصة دون غيرها 

فى موضوع النزاع.
وحدد القانون انتهاء الحق فى الحضانه ببلوغ الصغير سن 
15 سنة وبعدها يخيرهما القاضى بعد هذا السن فى البقاء 
فى يد الحضان وذلك دون أجر حضانه »اذا كان الحاضن من 

النساء« حتى يبلغا سن الرشد أو حتى زواج الصغيرة
ونظم مشروع القانون االستضافة بعدد ساعات ال تقل عن 
8 ساعات وال تزيد عن 12 ساعة كل أسبوع على أن تكون 
فيما بين الساعة 8 صباحا والعاشرة مساء وفى هذه الحالة 
ال يجوز الجمع بين الرؤية واالستضافة خالل نفس األسبوع 

المتضمن االستضافة.
ويجوز أن تشمل االستضافة مبيت الصغير بحد أقصى 
يومين كــل شهر وفــى هــذه الحالة ال تسمح بــالــرؤيــة خالل 
األسبوع المتضمن المبيت ويجوز أن تشمل االستضافة تواجد 

مبيت الصغير لمدة ال تتجاوز 7 أيام متصلة كل سنة.
حدد القانون أن ال تقضى المحكمة بقبول طلب االستضافة 
إال إذا زاد ســن الصغير على خمس ســنــوات وكــانــت حالتة 
الصحية تسمح باالستضافة ويسقط حق الرؤية واالستضافة 
إذا كان طالبها هو نفسه المتلزم بنفقة الصغير وامتنع عن 

ادائها بدون عذر مقبول.
ووفقا للقانون الينفذ حكم الرؤية واالستضافة من السلطة 
العامة قهرا فإن امتنع »الحاضن« عن تنفيذ الحكم بغير عذر 
إنذره القاضى وأن تكرر جاز للقاضى بحكم واجب النفاذ نقل 
الحضانه مؤقتا إلى من يلية من أصحاب الحق فيها لمدة ال 

تتجاوز شهرين.
ووفقا للقانون يجوز طلب الحكم بالرؤية إلكترونيا ويجوز 
لمن صدر له حكم بالرؤية المباشرة طلب استبدالها الرؤية 
اإللكترونية ويــصــدر قــرار مــن وزيــر الــعــدل بتحديد مراكز 

اإللكترونية ووسائلها وتنظيمها.

وصل مشروع قانون األحوال الشخصية الجديد لمجلس النواب 
ومن المقرر أن تدرسه اللجنة الدستورية والتشريعية خالل 
األيام القادمة حيث يحيله رئيس البرلمان المستشار حنفى 

جبالى للجنة ثم تدرسه وتعد تقرير حوله تمهيدا لعرضه على 
الجلسة العامة. 

ووضع القانون فصل خاص بالخطبة هى وعد بزواج رجل 
بأمرأة وال يترتب عليها ما يترتب على عقد الزواج من آثار.

وإذا عدل أحد الطرفين عن الخطبة أو مات فللخاطب أو ورثته 
أنه يسترد المهر فى حالة أدائه قبل إبرام عقد الزواج أو قيمته 

وال تعد الشبكة من المهر إال إذا اتفق على غير ذلك أو جرى 
العرف باعتبارها منه.

واذا عدل أحد الطرفين عن الخطبة بغير سبب فال حق له فى 
استرداد شيئ مما أهداه لالخر وإن كان العدول بسبب الطرف 

االخر فله أن يسترد ما أهداه أو قيمته يوم استرداده ويستثنى 
من ذلك ما جرت العادة على استهالكه.

الحبس سنة وغرامة 200 ألف جنيه لكل من زوج أو شارك فى زواج طفل لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره

انتهاء الحق فى الحضانة ببلوغ الصغير سن 15 سنة وبعدها يخيرهما القاضى فى البقاء فى يد الحاضن وذلك دون أجر حضانة

ال تعد الشبكة من المهر إال إذا اتفق على غير ذلك أو جرى العرف باعتبارها منه

مطالبات برلمانية بإعادة الـ36 ألف معلم لعملهم لسد العجز فى المعلمين
طالب عدد من أعضاء مجلس النواب من 
الدكتور طــارق شوقى وزيــر التربية والتعليم 
والتعليم الفنى باتخاذ قرار بعودة الـــ36 ألف 
معلم الذين سبق لهم العمل بــالــوزراة خاصة 
أن هناك عجزاً كبيراً فى المعلمين بمختلف 

المدارس على مستوى الجمهورية.

وطالب النواب فى طلبات إحاطة تقدموا 
بها للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس 
مجلس الــنــواب لتوجيهه إلــى وزيــرى التربية 
والتعليم والتعليم الفنى والمالية التخاذ جميع 
اإلجــراءات الخاصة بعودة هؤالء لعملهم على 
أن يتولى الدكتور محمد معيط وزير المالية 

تدبير جميع الــمــوارد المالية لــوزارة التربية 
والتعليم والتعليم الفنى لضمان عــودة الـــ36 
ألــف معلم للعمل مــؤكــًدا أن هــؤالء المعلمين 
كانت حياتهم االجتماعية قد استقرت بعد 
تعيينهم كمعلمين بالتربية والتعليم لدرجة أن 

غالبيتهم تزوجوا ولديهم أوالد.

روشتة برلمانية للقضاء على الزيادة السكانية
قــال النائب عبد الوهاب خليل، عن الزيادة 
السكانية من الملفات التى تحظى باهتمام كبير، 
وهــنــاك العديد مــن الجهود فــى هــذا الصدد، 
خــاصــة أنــهــا تــؤثــر بشكل مباشر على نصيب 
الفرد من الناتج القومى، وتنعكس على نتائج 
المشروعات القومية التى تتم على أرض الواقع، 
وهناك عدد من المقترحات التى من الممكن أن 
تكون نــواة حقيقية للتعامل مع القضية، بداية 
من إصــدار تشريعات ال تتعارض مع الدستور، 
ولعل منها رفع سن الزواج، ومنح األسر الملتزمة 

حوافز تشجيعية.
وتــابــع خليل: »مــن ضمن المقترحات أيًضا 
وضــع استراتيجية إعالمية متكاملة، لتوعية 
المواطنين وتغيير ثقافة البعض بشأن الزيادة 
الــســكــانــيــة، والـــربـــط بــيــن الــقــضــيــة السكانية 

ــرى المتصلة بها مثل األمــيــة،  والقضايا األخـ
وزيادة اإلنتاج والبحث عن موارد جديدة، وتقديم 
حوافز للقرى والمدن التى تحقق انضباطا فى 
وقع الزيادة السكانية عبر خدمات ومشروعات 

تقام فيها، واالستفادة من تطبيق القوانين.
واستكمل خليل: »مــن ضمن المقترحات 
أيــضــا، عــودة القطاع الــخــاص للمساهمة فى 
ــرورة أن يكون  حــل المشكلة السكانية، وضــ
هــنــاك تضافر للجهود جميعها، إلــى جانب 
االهتمام بالخصائص السكانية وتبنى برامج 
فعالة للتنمية البشرية فى محو األمية والتعليم 
ــك مــن خــالل التركيز على فئة  والصحة، وذل
الشباب، تفعيل فكرة التوزيع السكانى العادل«، 
مؤكدا أن الزيادة السكانية غول ينهش التنمية 

التى تتم على أرض الواقع.

  أحمد صالح

الجندى
حسين
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تقلب أسعار اإليجارات على المدى القصير يشكل خطرًا على المستثمرين الذين يتطلعون لشراء العقارات بغرض تحقيق عوائد

باألرقام: الموت اإلكلينيكى يحاصر سوق العقارات بسبب جائحة كورونا
يُعد سوق العقارات من القطاعات الرائدة لالقتصاد 

المصرى، وتزيد أهميته مع زيادة التعداد السكانى وسعى 
الدولة لتوفير وحدات سكنية الئقة لمحدودى الدخل. ولكن 

على الرغم من اتسام القطاع بعدم المرونة فى العرض 
مقارنة بالقطاعات األخرى؛ إال أن الجائحة تمكنت من التأثير 

عليه وسط عدم اليقين، وبسبب تطبيق سياسات اإلغالق 
الجزئية وسياسات التباعد االجتماعى ولكن بحجم أقل من 

القطاعات األخرى. 

هذه الحقائق رصدتها دراسة مهمة صدرت مؤخرًا بعنوان 
»تداعيات مستقبلية: أثر جائحة كورونا على سوق العقارات 

المصرى«.
الدراسة أكدت أن سوق العقارات يعتبر من القطاعات 

الرائدة لالقتصاد المصرى، حيث يشكل حوالى 10.32% 
من الناتج المحلى اإلجمالى بتكلفة عوامل اإلنتاج وفًقا 

لألنشطة االقتصادية )باألسعار الثابتة(، وفًقا لبيانات 
النشرة اإلحصائية الشهرية للبنك المركزى، فى العام المالى 

2020/2019 بإجمالى حوالى 400 مليار و329 مليون 
جنيه بزيادة بنسبة %3.8 على أساس سنوى من 385 مليار 

و691.4 مليون جنيه. 
وزادت أهمية القطاع بحجم ضخم بداية من العام المالى 

2015/2014، حيث شكل حوالى %9.3 من الناتج 
المحلى اإلجمالى مقارنة بحوالى %2.7 فى العام المالى 

2014/2013. إضافة إلى ذلك، استحوذت األنشطة 
العقارية على حوالى %16.17 من إجمالى االستثمارات 

المنفذة فى الفترة من يوليو إلى مارس 2020/2019 
بإجمالى 127 مليارًا و513 مليون جنيه، وهى ما تعد 

صاحبة أكبر حصة من االستثمارات المنفذة فى هذه الفترة، 
بارتفاع عن النسبة البالغة %12.6 فى الفترة نفسها من 
العام المالى 2019/2018 بإجمالى 89 مليار و151 

مليون جنيه.

وتحت عنوان »تداعيات الجائحة على القطاع« كشفت 
الــدراســة أنــه وفًقا لتقرير »ســوق العقارات المصرى« من 
»فيتش سولوشنز« للربع الثالث فى سبتمبر 2020، يقيس 
مؤشر العقارات المقدم من فيتش سولوشنز حجم المخاطر 
مقارنة بحجم المميزات فى القطاع، أخًذا فى االعتبار تلك 
المميزات والمخاطر المتعلقة بالقطاع فقط، وتلك المتعلقة 
باالقتصاد ككل التى تؤثر على بيئة القطاع بشكل مباشر 
وغير مباشر، وهو ما يدل فى النهاية على جاذبية القطاع 
فى الدول. ويشمل المؤشر 44 دولة عالمًيا، وله مقياس من 
0 إلى 100، حيث إن 0 هى األقل جاذبية و100 هى األعلى 

جاذبية.
وتنقسم المميزات إلــى؛ أواًل: مميزات للقطاع، تشمل 
حجم القطاع )وهو ما يدل على الفرص المتاحة(، والنمو 
المحتمل له، وتوافر التمويل والــذى يكون فى األغلب من 
البنوك التجارية، واستقرار التمويل على مــدى السنوات 
الخمس المقبلة، كما تشير الزيادة فى القروض إلى وجود 
بيئة إقراض مواتية.. ثانًيا: مميزات للدولة، وتشمل حجم 
نصيب الفرد من الناتج المحلى اإلجمالى، فكلما ارتفع 
نصيب الــفــرد مــن الناتج المحلى اإلجــمــالــى توسع حجم 
الطبقة الوسطى والتى تعد سوًقا رئيسية لقطاع العقارات، 
وحجم انفتاح الــدولــة على االستثمار، والصعوبات التى 
تواجهها الشركات للوصول إلى التمويل سواء فى األسواق 
المحلية أو الدولية، وحجم السكان فى الحضر حيث تساهم 

الزيادة السكانية فى الحضر فى تطوير القطاع.
أمــا بالنسبة إلــى المخاطر التى يواجهها المستثمرون 
فى القطاع، فتشمل الوقت المستغرق لتسجيل الممتلكات، 
والوقت المستغرق للحصول على التراخيص والتصاريح 
المطلوبة )وهــو ما يقيم جــودة أنظمة البناء فى الدولة(، 
ونسبة الــقــروض المتعثرة من إجمالى الــقــروض حيث إن 
البنوك قد تلجأ إلى تقييد سياسات اإلقــراض مع ارتفاع 
هذه النسبة، وتقلب أسعار اإليجارات على المدى القصير 
والتى قد تشكل خطًرا على المستثمرين الذين يتطلعون 
لشراء العقارات بغرض تحقيق عــوائــد.. ثانًيا: المخاطر 
فى الدولة، وتشمل المخاطر طويلة األجل مثل الخصائص 
الهيكلية للنمو االقتصادى وسوق العمل واستقرار األسعار 
وسعر الصرف وحجم الدين الخارجى للدولة، والمخاطر 
قصيرة األجــل مثل النمو االقتصادى الحقيقى ومعدالت 

التضخم والبطالة وغيرها. 
وكشفت الــدراســة أن القيمة اإلجمالية للمؤشر بلغت 
37.6 نقطة. وبــخــصــوص المميزات بشكل عـــام، فإنها 

ال تــزال مرتفعة نسبًيا، حيث بلغت قيمتها 47.4 نقطة. 
وقــد بلغت قيمة مميزات القطاع 66.9 نقطة. وترجع 
تلك القيمة المرتفعة إلى تطبيق مصر سياسات اإلغالق 
الجزئية فقط ولمدة قصيرة مقارنة بــالــدول األخــرى مع 

تطبيق سياسات احترازية وتجنب تطبيق سياسات اإلغالق 
الكلية، وهو ما ساهم فى الحد من تداعيات الجائحة على 
النمو االقتصادى فى 2020 وأيًضا فى توقعات النمو للعام 
الحالي. هذا باإلضافة إلى التطويرات التى تقوم بها الدولة، 

حيث تقوم بتطوير 23 مدينة جديدة قائمة والتشييد فى 
20 مدينة جديدة، مثل العاصمة اإلدارية الجديدة، ومدينة 
العلمين الجديدة، والمنصورة الجديدة، والتى توفر الفرص 

لعمل مشاريع عقارية ضخمة.

ولكن، كان للجائحة تأثيرها على المبيعات وعلى قدرة 
الشركات على تسليم الوحدات فى الوقت المقدر بسبب 
عــدم قـــدرة العمال على السفر ألمــاكــن عملهم فــى وقت 
اإلغـــالق. كما تأثر الطلب على العقارات التجارية وهى 
-وفًقا لعقار فييد- العقارات بغرض االستثمار التجارى، 
وتشمل المكاتب التجارية والمحالت والمبانى الصناعية 
ومبانى البيع بالتجزئة. ووفًقا لخبر »رويترز« بعنوان »تأثر 
أربــاح الشركات العقارية المصرية بأزمة فيروس كورونا« 
فى 14 سبتمبر 2020، فقد أعلنت أكبر 5 شركات عقارية 
مدرجة بالبورصة عن تراجع أرباحها المجمعة بحوالى %31 

فى الربع الثانى من 2020. 
أما بالنسبة إلى المميزات المتعلقة بالدولة، فقد بلغت 
قيمتها 27.9 نقطة. وترجع تلك القيمة المنخفضة )مقارنة 
بمميزات الــقــطــاع( لالفتقار إلــى الــوضــوح بشأن فعالية 
اإلجــراءات التحفيزية التى تقدمها الدولة، على الرغم من 

التعداد السكانى المرتفع واالستثمار األجنبى المستمر.
ومن ناحية أخرى، بلغت قيمة المخاطر 23 نقطة وهو ما 
يعنى وجود مخاطر عالية. وبلغت قيمة مخاطر القطاع 33 
نقطة، ويرجع ذلك للروتين والعمليات البيروقراطية الطويلة 
المطلوبة للتخطيط لألصول العقارية وتطويرها والتى من 

شأنها أن تحد من وجود أصول عالية الجودة فى القطاع. 
ــالــدولــة، فــقــد بلغت  وبــخــصــوص الــمــخــاطــر المتعلقة ب
قيمتها 13 نقطة. وتــرجــع هــذه القيمة المنخفضة إلى 
زيـــادة المخاطر طويلة وقصيرة األجـــل، حيث تأثر سوق 
العقارات بشكل عام بفقدان حجم ضخم من العاملين محلًيا 
والعاملين بالخارج وظائفهم، مع تدهور األوضاع االقتصادية 
بالدول المستضيفة للعمالة المصرية وخصوًصا المملكة 
العربية السعودية واإلمارات العربية المتحدة، مما أثر على 
قــدرة هذه األســر الشرائية وبالتالى على طلبهم للعقارات 
السكنية فى 2020، هذا باإلضافة إلى تدهور وضع قطاع 
ــر أيــًضــا على التدفقات النقدية وعلى  السياحة مما أث
هذه األسر وتأثر حركة التجارة التى تعد أحد المحددات 

الرئيسية لوضع سوق العقارات التجارية.
وتــوقــعــت الــدراســة أن يتحسن الطلب على الــعــقــارات 
السكنية وغير السكنية فى السنوات القادمة وخصوًصا فى 
العقارات المرتبطة بالسياحة مع تحسن التوقعات للقطاع 
السياحى، وخصوًصا فى القاهرة، والجيزة، واإلسكندرية 
)على أن يكون الطلب على العقارات التجارية خصوًصا 
المخازن والــعــقــارات الصناعية فى اإلسكندرية مرتبًطا 

بحجم الصادرات السلعية.

تراجع األرباح المجمعة ألكبر 5 شركات عقارية مدرجة بالبورصة بحوالى %31 

نسبة القروض 
المتعثرة قد تدفع 
البنوك إلى تقييد 

سياسات اإلقراض 

جائحة كورونا أثرت على 
المبيعات والشركات 
عجزت عن تسليم 

الوحدات فى الوقت المقدر

هيئة المجتمعات العمرانية ترفع شعار: »الكبار 
هايصين.. وصغار الموظفين اليصين !!!«

القوى العاملة تصرف 250 مليون جنيه قيمة الدفعة السادسة للعمالة المنتظمة بالسياحة والغزل والنسيج
ــوزارة الــقــوى العاملة، أن مجلس ادارة  كشفت مــصــادر بـ
صندوق اعانات الطوارئ للعمال التابع لوزارة القوى العاملة، 
وافق على صرف الدفعة السادسة لمرتبات العمالة المتضررة 
ــراءات االحــتــرازيــة لفيروس كــورونــا غــدا الخميس  مــن االجــ
الموافق 11 مارس 2021، الجارى ألكثر من 220 ألف عامال 
بالسياحة والــغــزل والنسيج المتعثرة منشآتهم فــى ســداد 
مرتباتهم.. حيث تبلغ المرتبات الــتــى يصرفها الصندوق 

حوالى250 مليون جنيه فى الدفعة السادسة.
وفــى هــذا اإلطــار أكــد محمد سعفان، وزيــر القوى العاملة 
ورئيس مجلس إدارة صندوق اعانة الــطــوارئ للعمالة، أن 
صندوق إعانات الطوارئ التابع للوزارة منشأ بغرض مساندة 

المنشآت التى تتوقف عن صرف أجور عمالها، بسبب ظروف 
اقتصادية ألمت بها حتى تخطى األزمــات واستمرار اإلنتاج، 
وبالتالى زيـــادة االستثمارات وتحقيق التنمية االقتصادية، 
وتعويض العمال فى المنشآت المتعثرة وغير الــقــادرة على 
صرف أجورهم ومساعدتهم على مواجهة متطلبات المعيشة 

لحين تحسن األحوال المالية للمنشأة.
جدير بالذكر أن وزارة الــقــوى العاملة، كانت قــد صرفت 
مرتبات العمالة المنتظمة للعاملين بالمننشآت السياحية، 
على 5 مراحل سابقة، بعد أن وافق محمد سعفان وزير القوى 
العاملة، ورئيس مجلس إدارة الصندوق على صرف 297 مليونا 
و375 ألف و378 جنيها قيمة الدفعتين الرابعة والخامسة على 
)دفعة واحـــدة(، من إعــانــات الــطــورائ لـ 127 ألفاً و601 من 
العاملين بـ 2289 منشأة سياحية، وذلك بنسبة %100 من األجر 
األساسى للعاملين، وهو الحد الذى قام صاحب العمل بالتأمين 

عليهم به والمثبت فى التأمينات بحد أدنى 600 جنيه، تنفيذا 
لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بصرف مرتبات العمالة 

المنتظمة بقطاع السياحة المتضررة من )كوفيد19-(.
كما سبق أن وافــق سعفان على صــرف أن إجمالى الدفعة 
األولــى التى تم صرفها من الصندوق لقطاع السياحة وبلغت 
200 مليون و761 ألف جنيه لنحو 192 ألفا و558 من العاملين 
بـ 2764 منشأة سياحية، بينما بلغت قيمة الدفعتين الثانية 
والثالثة التى تم صرفها من الصندوق لقطاع السياحة نحو 
371 مليونا و874 ألفا و382 جنيها لنحو 175 ألفا و54 من 
ـــ2655 منشأة سياحية، ليصبح إجمالى ما صرفه  العاملين ب
صندوق اعانة الطوارئ للعمالة،لقطاع السياحة على 5 دفعات 
نتيجة تأثيرات جائحة فيروس كورونا مبلغ 878 مليوًنا و121 
ألًفا و760 جنيًها، وذلك قبل صرف الدفعة السادسة التى من 

المقرر ان تصرف غدا الخميس.

المهلة تنتهى 31 مارس الحالى

350 ألف مخالفة بناء لم يتقدم أصحابها بطلبات تصالح حتى اآلن
تنتهى المهلة التى حددها مجلس الــوزراء 
برئاسة د. مصطفى مدبولى، لتلقى الطلبات 
التصالح فــى مخالفات الــبــنــاء 31 مــارس 

الحالى.
وأكــد مصدر بــوزارة التنمية المحلية أن 
عدد الطلبات المستهدفة للتصالح خالل 
المدة المتبقية قرابة 350 ألــف مخالفة 
فى انتظار تقديم طلبات التصالح بشأنها 
فى مختلف المحافظات، وعلى المواطنين 
الراغبين فى تقنين الوضع سرعة تقديم 
طلبات التصالح قبل غلق الــبــاب حتى ال 
يقعوا تحت طائلة القانون من قطع مرافق 

وغرامة وصوال إلى اإلزالة للمخالفة.
ــود متابعة مستمرة  ــار إلـــى وجـ وأشــ
ــة مــن المحافظات لسير العمل  ودوريـ
ــيــوم مع  ــدار ال فــى هـــذا الــمــلــف عــلــى مـ
تشجيع المواطنين على تقنين الوضع 
وإنــهــاء مــلــف الــتــصــالــح والــقــضــاء على 
المخالفات نهائيا، مع تقديم كل التسهيالت 
والتيسيرات للمواطنين أثناء تقديم طلبات 
التصالح وفقا لقانون التصالح فى بعض 
مخالفات البناء رقم 17 لسنة 2019 والمعدل 

بالقانون رقم 1 لسنة 2020.

ولفت إلــى أن آخــر مهلة لتقديم الطلبات الشهر 
الحالى وعلى المواطنين استغالل الفوائد التى أقرها 
قانون التصالح، من تقنين الوضع والحصول على 
رخصة وإدخال المرافق والتعامل الرسمى على العقار 
وإنهاء أى إجــراءات أو أحكام صــادرة بشأن مخالفة 

البناء.
وأوضح أن التصالح فرصة أخيرة لكل المخالفين 
ممن ينطبق عليهم شــروط قــانــون التصالح لتقنين 
الوضع وإنهاء األزمة، مع وجود تيسيرات فى السداد 
ســواء بالقسط أو الدفع الــفــورى مع الحصول على 
خصم، مؤكدا أن الدولة لن تساوى بين من تصالح 
وعمل على تقنين وضعه وبين من تخلف عن التقدم 
للتقنين، الفتا إلى أنه من باب التيسير على المواطن 
يتم تلقى طلب التصالح بصورة البطاقة الشخصية 
على أن يستكمل صاحب الــشــأن باقى اإلجـــراءات 

المطلوبة الحقا.
وأكد أن المحليات دورها قاصر على تلقى طلبات 
التصالح واستكمال األوراق المطلوبة أمــا الفحص 
والمعاينة وإبداء الموقف النهائى من البناء المخالف 
سواء بقبول طلب التصالح أم الرفض يكون مسئولية 
اللجنة الفنية من استشاريين ومختصين، حيث تعاين 
المخالفة على الطبيعة وترصد كل المخالفات وتحدد 
قيمة متر التصالح وفق كل مخالفة مع مراعاة األسعار 
المقررة بكل حى أو منطقة، مشيرا إلى أن اللجنة تبلغ 
صاحب الشأن بأن طلب التصالح تم قبوله أو رفضه 

وبناء عليه يقدم تظلم فى حالة الرفض.

حــالــة مــن السخط تــســود كــافــة العاملين بــالــدرجــات 
الوظيفية األقــل من مدير عــام ودرجــة أولــى، والبعيدين 

تماما عن مراكز السلطة بالهيئة.
قالت مصادر بالهيئة إن أمــوال الهيئة تصرف وتوزع 
فى صور عديدة لفئات معينة ومحدودة، دون غيرها من 

باقى العاملين بالهيئة.
وأضافت المصادر أن قيادات الهيئة تعمدوا تشكيل 
عشرات اللجان، واللجان الفرعية المنبثقة عن اللجان 
الرئيسية، حيث جعلوا لكل ادارة لجنة، تقيم وتدير 
وتخطط ألعمالها، وتتشكل هذه اللجان من المقربين، 
حيث يتم منحهم امتيازات ومكافآت وبدالت، يتفوقوا 
بها على أقرانهم فى المرتب والمقابل المادى، مما 
أدى الى شعور عشرات الموظفين بالهيئة باالحباط 

الشديد.
وقــد حصلت »صــوت الماليين« على شكوى من 
العاملين بالهيئة لعرضها على رئيس الوزراء الدكتور 
مصطفى مدبولى، والدكتور عاصم الــجــزار وزير 
االســكــان، التابعة له هيئة المجتمعات العمرانية، 

وجاء نص الشكوى على النحو التالى:
ــوزراء ووزير  »لماذا ال يتم العرض على رئاسة ال
المالية من قبل الوزير ونوابه ومعاونوه ولجنة شئون 

العاملين لفك ربط األساسى والمكافآت التى تصرف 
بقيم مقطوعة وتوجيه ما يصرف من لجان بالماليين 

الى تحسين المرتبات، ما كان سوف يتم زيادته على 
اساسى ومرتبات ومنح فى 2015م يتم منح هذه الزيادة 

فى 2021م وهكذا باقى السنوات تباعا وقفنا بجانب 
بالدنا لتنهض جه دور البلد للوقوف بجانبنا اآلن من قبل رئيس 
الجمهورية ورئيس الــوزراء ووزيــر المالية ووزيــر االسكان وقيادات 

الهيئة اعطونا ربع ما تتقاضونه عيشو وعيشونا جنبكم:
1 - تطبيق الــالئــحــة المتوقفة )بـــدون ســبــب( حيث إنــنــا هيئة 

اقتصادية تتبع قطاع األعمال العام. 
2 - تطبيق العالج األسرى أسوة بالهيئات المحترمة.

3 - زيادة نسبة أرباح الميزانية )ليه 22 شهرا بس مع اننا ايراداتنا 
عالية وعالية جدا كمان وبالذات أخر 5 سنين( موازنة الهيئة ياسادة 

بقت 107 مليارات جنيه.
4 - وحدة سكنية أو قطعة أرض لكل موظف )ومن غير فوائد(.

5 - إلــغــاء المقابل الــنــقــدى للجان )وتقسيم ميزانيته على كل 
الموظفين(. 

6 - لماذ اليتم العرض على رئاسة الـــوزراء ووزيــر المالية من قبل 
الوزير ونوابه ومعاونوه ولجنة شئون العاملين على فك ربط االساسى 
وفك ربط المكافآت المالية التى تصرف بقيم مقطوعة القيمة التى 
ــي30/6/2015 م يتم زيادتها فى 30/6/2021 م  ــ كانت ســوف تزيد ف
وهكذا تباعا 2016 يتم صــرف الــزيــادة 2021 م وحتى الــخــروج على 

المعاش لمن يكتب له العمر للخروج على المعاش وهاكذا تباعا. 
7 - تثبيت عمال التنمية والزراعة عمال اليومية والتمتع )بكامل 

حقوقهم(.
نظن نحن العاملون بهيئة المجتمعات العمرانية، بأنها مطالب عادلة 

وفى وقتها ويستحقها موظفو الهيئة، وأجهزتها لما يقدمونه من مجهود 
خصوصا أننا هيئتنا إيراداتها أصبحت من أعلى الهيئات األعلى فى 

اإليــراد لذلك من غير المعقول أننا بنشوف الطبخة قدامنا وما 
نقدرش نأكل وال نتذوق منها شىء «.

  إيمان عاطف  

  إسالم خالد

الجزار

  كريم سعيد

  نسرين إمام
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 إيمان بدر 

لو أن الدولة اهتمت باستعادة أموالها المهدرة لما احتاجت إلى فرض ضرائب الجباية ورفع الفواتير للحصول على أموال من قوت الشعب المطحون 

  مليون جنيه فرق استبعاد بالخطأ 
فى قيمة السعات المباعة على 
smye، imewe كل من كابلى

مليون جنيه أرصدة اعتمادات 
مستندية تخص المرحلة منذ 

عام 2013

باألرقام والتفاصيل خريطة المليارات المهددة بالضياع 
بالجنيه والدوالر فى الشركة المصرية لالتصاالت

تتوالى تقارير الجهات الرقابية وأبرزها 
الجهاز المركزى للمحاسبات، لتكشف عن 
مخالفات بالماليين وأحياًنا بالمليارات، فى 
غالبية إن لم يكن جميع الشركات والكيانات 
المملوكة للدولة، والتى يمثل إهدار أموالها 
ضياًعا ألمــوال الشعب، ولــو أن الحكومات 
تهتم بتحصيل هذه األموال وتدقيق الرقابة 
على مهدرات مثل هذه الشركات الستطاعت 
أن توفر وتدبر موارد تكفى كل أوجه اإلنفاق، 
وتغنيها عــن فـــرض الـــرســـوم والــضــرائــب 
والــجــبــايــة وزيــــادة الــفــواتــيــر عــلــى الشعب 
المطحون، وبالرغم من تصاعد األصــوات 
التى تطالب بخصخصة الشركات الخاسرة، 
ولكن بعض الهيئات الحكومية حتى بعد أن 
تحولت إلى شركات مساهمة مازالت تواصل 

الـــخـــســـائـــر، وحــتــى 
ــاحــا  لـــو حــقــقــت أرب
ــك األربـــــاح  ــل فــــإن ت
ــن الــمــمــكــن  ــ ــان م ــ كـ
أن تـــتـــضـــاعـــف لــو 
لـــم تــغــض إدارات 
ــات الــطــرف  ــشــرك ال
عن المخالفات التى 
ــدار  ــ ــى إه ــ ــؤدى إل ــ تـ
ــيـــاع  ــا وضـ ــ ــه ــ ــوال ــ أم

حقوقها.
ــذه  ــن هـ ــيـ ــن بـ ــ ــ وم
ــات تــأتــى  ــ ــرك ــشــ ــ ال
الــشــركــة المصرية 
ــاالت الــتــى  ــصـ ــالتـ لـ
تحولت من هيئة إلى 

شــركــة، ومــازالــت تقارير الجهاز المركزى 
ــا المتعاقبة  ــهـ لــلــمــحــاســبــات تــواجــه إدارتـ

بالعديد من المخالفات والتجاوزات.
وبما أننا فى عصر نــزع ملكية األراضــى 
المملوكة للدولة، والتى تم االستيالء عليها 
بـــدون وجــه حــق، استهل التقرير الــصــادر 
مــؤخــًرا مالحظاته بالكشف عــن سجالت 
وحسابات األصـــول الثابتة، والـــذى تضمن 
نحو 1.3 مليار جنيه، قيمة بعض األراضى 
ــى  ــى أراضــ ــ ــلــشــركــة وه ــوكــة ل ــمــمــل ــر ال غــي
تخصيص ) بثمن وبــدون ثمن( ونــزع ملكية، 
ــار التقرير إلى  ــى أشـ وبــشــأن تلك األراضــ
ــاوى مــن مجلس  ــت ــف ــدور الــعــديــد مــن ال صــ
الــدولــة، مفادها عــدم ملكية الشركة لتلك 
األراضى وآخرها الصادر من مجلس الدولة 
بتاريخ العاشر من أغسطس عام 2015، بأن 
ــى التى استلمتها هيئة االتــصــاالت  األراضـ
السلكية والالسلكية- قبل تحويلها إلى شركة 
مساهمة- هى أراض مملوكة للدولة، وأن 
استغالل الشركة لهذه األرض كان عن طريق 
تخصيصها لمنفعتها بإيجار إسمى لمدة 30 
سنة قابلة للتجديد انتهت فى مارس 1993، 
ولــكــن الــشــركــة إســتــمــرت فــى شغل األرض 
بعد التاريخ المذكور، ومن هنا ال تدخل تلك 

األراضى ضمن األصول الثابتة الشركة.
واســتــنــد الــجــهــاز الــمــركــزى للمحاسبات 
فــى تلك المالحظة على ورود العديد من 
ــن بــعــض الــجــهــات اإلداريــــة  الــمــطــالــبــات م
بالدولة عن قيمة حق انتفاع أو إيجار اسمى 
لبعض األراضى، وقد تم رفع دعاوى قضائية 

بشأنها من قبل المصرية لالتصاالت.
ــاوى الــقــضــائــيــة كشف  ــر الـــدعـ وعــلــى ذكـ
التقرير عن صدور حكم من محكمة النقض 
بتاريخ 19 مارس 2014، مفاده أن عقارات 
الشركة المصرية لالتصاالت مملوكة للدولة 
ومعفاة من الضريبة العقارية، وبناء عليه 
خاطبت إدارة الشركة مأموريات الضرائب 
لــعــدم مطالبتها بــســداد ضــرائــب عقارية 

عن المباني، ومــا فى حكمها ألنها مملوكة 
للدولة، وهو بمثابة اعتراف من ) المصرية 
لالتصاالت( بعدم االلتزام بالفتاوى الصادرة 

فى هذا الشأن.
ــل مــراقــب الــحــســابــات الـــذى أعــد  وواصــ
التقرير التنقيب داخل ملف األصول الثابتة، 
متطرقا إلى األصول الثابتة المهلكة دفترًيا 
ــى التشغيل والــبــالــغ  ــت تــســتــخــدم ف ــ والزالـ
قيمتها 21.2 مليار جنيه، وفقاً لإليضاحات 
المتممة للقوائم المالية، حيث تبين عدم 
وجــــود بــعــض األصـــــول الــمــســتــغــنــى عنها 
وخرجت من الخدمة، بعضها مهلك دفتريا، 
وكــذا أجهزة السنتراالت فضالً عن أجهزة 
CDMA بلغت قيمتها 663 مليون جنيه، 

وشــدد التقرير الرقابى على ضــرورة حصر 
كافة األجهزة المستغنى عنها واألصول التى 
خرجت من الخدمة، وتعديل قيمة األصول 
ــت تستخدم  الثابتة المهلكة دفتريا والزالـ
الـــــواردة بــااليــضــاحــات المتممة للقوائم 
الــمــالــيــة، بــاإلضــافــة إلــى ســرعــة التصرف 
فيها بما يعود بالنفع على الشركة، وتناولت 
التوصيات أيضاً ضرورة إجراء دراسة للعمر 
اإلنــتــاجــى لــأصــول الثابتة، وفــقــاً للمعيار 

المحاسبى الخاص باألصول الثابتة.
أمــا عــن رصيد حساب األصـــول األخــرى 
ــدم صـــحـــتـــه، حـــيـــث رصـــد  ــ ــن عـ ــي ــب فـــقـــد ت
الــمــركــزى للمحاسبات فــى ســيــاق تقريره 
بعض االستبعادات التى تمت على حساب 

األصول األخرى تمت بقيم تقديرية بداًل من 
القيم الدفترية دون موافاة الجهة الرقابية 
باألسانيد والتفصيالت التى توضح مبررات 
وصحة ذلك، بالرغم من الوعود المتكررة من 
قبل الشركة بأنه ستتم موافاة الجهاز بها ولم 
تقم الشركة باتخاذ الــالزم فى هذا الشأن، 
مما ترتب عليه وجود فروق بدون تسوية أو 
تبرير من جانب إدارة الشركة، وأورد التقرير 
بعض منها، مشيرا إلــى نحو 51.5 مليون 
جنيه فرق استبعاد بالخطأ فى قيمة السعات 
المباعة لشركة ) ريليانس(، على كــال من 
كابلى smye، imewe، حيث تم استبعادها 
بنحو 21.9 مليون جنيه، فى حين أن تكلفتها 
المدرجة بسجالت وحسابات األصــول نحو 

73.4 مليون جنيه.
كما رصــد التقرير استبعاد تكلفة بعض 
الــدوائــر المباعة بنظام iru، على كوابل 
الشركة المختلفة خــالل الفترة مــن يناير 
2015 وحتى سبتمبر 2019 بعضها بأقل من 
تكلفتها الدفترية بنحو 141.6 مليون جنيه، 
والبعض اآلخر بأكثر من تكلفتها الدفترية 
بنحو 123.7 مليون جنيه، منها 65 مليون 
جنيه خالل سبتمبر 2018، مما يؤثر على 
صحة الرصيد، وأوصــى التقرير بضرورة 
ــراء الــتــصــويــت الــــالزم  إلظــهــار رصيد  إجــ
الحساب بالقيمة الصحيحة ومــراعــاة أثر 

ذلك على الحسابات المختلفة.
وتطرق التقرير إلى مالحظة أخرى تتعلق 
بعدم تضمين حسابات وسجالت األصول 
الثابتة نحو 261.6 مليون جنيه - تخص 
قــطــاع الــمــشــروعــات- بالمخالفة للفقرة 
رقـــم 55 مــن مــعــيــار المحاسبة المصرى 
ــالك  ــ ــاص اهـ ــ ــخـ ــ الـ
األصل عندما يكون 
متاحا لالستخدام، 
ــذى أظهر  ــ ــر ال ــ األم
ــول  ــ ــاب األصــ ــســ حــ
ــتــة والــتــكــويــن  ــاب ــث ال
االســــــتــــــثــــــمــــــارى 
بــغــيــر حــقــيــقــتــهــا، 
باإلضافة إلــى عدم 
ــيـــل حـــســـاب  تـــحـــمـ
الـــــمـــــصـــــروفـــــات 
بقيمة اهـــالك تلك 
األصـــــول، ويــرتــبــط 
بذلك قيام الشركة 
بــإضــافــة نــحــو 228 
مليون جنيه لحساب 
وســجــالت األصـــول الثابتة خــالل النصف 
األول من عــام 2020، بالرغم من دخولها 
الــخــدمــة خـــالل األعــــوام مــن 2017 حتى 
2019، األمر الذى ترتب عليه عدم تحميل 
تــلــك الــســنــوات بــمــا يخصها مــن إهـــالك، 
وتحميله بالكامل بالخطأ على مصروفات 
النصف األول من العام الــجــاري، وأوصــى 
التقرير بضرورة حصر كافة تلك المبالغ 
وإجــراء التصويت الــالزم، فى ضوء معايير 
المحاسبة المصرية، ومراعاة أثر ذلك على 

الحسابات ذات الصلة.
ومن األصول الثابتة والمهلكة إلى حساب 
االعتمادات المستندية، الذى تضمن مبلغ 
140 مليون جنيه يمثل أرصــدة اعتمادات 
مستندية تخص المرحلة منذ عام 2013، 
بــاإلضــافــة إلـــى نــحــو 24.4 مــلــيــون جنيه 
تمثل قيمة قطع غيار ومصروفات تخليص 
جمركى وردت خــالل الفترة وتــم صرفها 
ــمــشــروعــات دون إتــخــاذ  مــبــاشــرة عــلــى ال
اإلجــــراءات المخزنية السليمة مــن حيث 
اإلضــافــة والــصــرف، وهــو مــا تــرتــب عليه، 
بحسب التقرير، انعدام الرقابة على تلك 
االعتمادات وعدم التحقق من صحة كمياتها 

ومدى مطابقتها للمواصفات.

مفاجأة: الشركة استولت على أراض مملوكة للدولة بقيمة 1.3 مليار جنيه

تفاصيل بيع بعض الدوائر بأقل من تكلفتها بـ 141.6 مليون جنيه والبعض اآلخر بأكثر من تكلفتها بـ123.7 مليون 

مخالفات تتجاوز قيمتها 21 مليار جنيه فى ملف األصول المهلكة دفتريـًا تشمل سنتراالت وأجهزة بـ663 مليونـًا

51.5 140

بالمخالفة للقانونتمت إضافتها بالخطأ منذ الربع األول من 2019

تشمل ماليين الدوالرات فى ليبيا وسوريا

حقيقة ضياع 79 مليون 
جنيه فى حساب المخزون

مخالفة بـ 3464 مليون جنيه فى أرصدة العمالء

مديونيات مستحقة للشركة تتجاوز قيمتها 244 مليون جنيه

فــتــح تــقــريــر جــهــاز الــمــحــاســبــات ملف 
المخزون كاشفا عن قيام إدارة )المصرية 
لالتصاالت( بإضافة نحو 79.2 مليون 
ــمــخــزون خـــالل الــربــع  جــنــيــه بــحــســاب ال
ــع مـــن عـــام 2019، يــمــثــل بــواقــى  ــرابـ الـ
مشروعات سبق وأن تم تعليتها على تكلفة 
الــمــشــروعــات بالخطأ، خــالل السنوات 
ــراعــاة الــدقــة الــالزمــة،  الــســابــقــة دون م
ــذا الــحــســاب مــبــلــغ 35  حــيــث تــضــمــن هـ
مليون جنيه قيمة قطع غيار وردت ضمن 
مشمول االعتمادات المفتوحة منذ عام 
2013، ولم يتم تخفيضها من االعتمادات 
المستندية وانما تم تخفيضها من حساب 
الــمــشــروعــات بالخطأ، فــضــالً عــن عدم 
الوقوف على صحة المشروعات التى تم 

تخفيضها بذلك المبلغ المذكور.
وأشـــار التقرير إلــى تــكــرار مالحظاته 
حول هذا الشأن، بل وتكرار رد الشركة 
دون تقدم ملموس حيث أفــادت الشركة 

ــدة  ــه جــــارى فــحــص أرصــ ــ فـــى ردهــــا أن
االعــتــمــادات المستندية ومــا يتعلق بها 
ــوفــيــر كــافــة  ــوم، أو ضـــرائـــب وت ــ مـــن رسـ
المستندات الالزمة لتسويتها، وبالنسبة 
لبواقى المشروعات التى تــم إضافتها 
إلــى حساب المخزون، أفــاد رد الشركة 
إنه جارى الفحص مع الجهات المختصة 
وعمل الـــالزم فــى ضــوء نتائج الفحص، 
خالل الربع األول من 2020، ورد مراقب 
الحسابات الــذى أعد التقرير على ذلك 
بأنه لــم يتم اتــخــاذ أى إجـــراء أو موافاة 
الجهاز بما تم حتى تاريخ صدور التقرير، 
مشددا على سرعة تفعيل دورة مستندية 
محكمة للربط بين االعتمادات المستندية 
والمشروعات تحت التنفيذ والمخزون، 
يتم بمقتضاها تسوية األرصدة مع حصر 
ــواقــى الــمــشــروعــات لتحقيق الــرقــابــة  ب
ــة لــجــمــيــع حــســابــات  ــالزمـ ــة الـ ــي ــداخــل ال

ومشروعات الشركة.

ــن رصـــيـــد حــســاب  ــر عـ ــقــري ــت كــشــف ال
الــعــمــالء فقد تضمن نحو 3464 مليون 
جنيه، يمثل أرصــدة عمالء، ولكن لم تقم 
الشركة بموافاة الجهة الرقابية بالعديد 
مـــن الـــبـــيـــانـــات بـــشـــأن هـــــؤالء الــعــمــالء 
وأرصدتهم، وكل ما تم من مطابقات بين 
الشركة وعــمــالء المقاصة الــدولــيــة وما 
ترتب عليها من نتائج وتسويات بالرغم 

من طلبها أكثر من مــرة شفاهة وتحريرا 
بالخطابات التى توضح تفصيالت هذه 
البيانات، األمر الذى شكل قيدا على نطاق 

المراجعة.
وفى ظل عدم قــدرة الجهة الرقابية أن 
تحصل على األدلـــة الكافية والمالئمة 
ــشــأن هـــذا الــرصــيــد  ــنــتــاج ب إلبـــــداء اســت
ــقــات ونــتــائــجــهــا، ومـــا يرتبط  ــمــطــاب وال

ــرادات بلغت نحو  ــ بالرصيد نفسه مــن إي
7332 تــمــثــل 63 بــالــمــائــة مــن إيــــرادات 
الــشــركــة خــالل الــفــتــرة، وبالتالى لــم يتم 
تحديد المسئولية عــن مخالفة الشركة 
لنص قانون الجهاز المركزى للمحاسبات 
فى مادته التى تنص على أن عدم موافاة 
الجهاز بالحسابات ونتائج األعمال يعتبر 

فى حكم المخالفات المالية.

على خلفية مــا سبق مــن الطبيعى أال 
ــة عــلــى تحصيل  ــشــرك تــحــرص إدارة ال
مستحقاتها ومــديــونــيــاتــهــا، وفـــى هــذا 
السياق لم يتم حساب اضمحالل لبعض 
المديونيات المستحقة للشركة على بعض 
العمالء، ترجع إلى عام 2016، بلغ إجمالى 
ما أمكن حصره منها 244.1 مليون جنيه.

وكــشــف الــتــقــريــر عــن تــفــاصــيــل هــذه 
المديونيات موضحاً أنها تتضمن 170 
 ،SDR مليون جنيه، بما يعادل 7.7 مليون
قيمة مــديــونــيــة مستحقة عــلــى جهات 
فــى ليبيا، بــاإلضــافــة إلـــى 4.6 مليون 
دوالر قيمة مــديــونــيــة عــلــى جــهــات فى 
سوريا، ولم يتم تحصيلها حتى 30 يونيو 

2020، نــظــرا لــلــظــروف الــتــى تــمــر بها 
كــل مــن ليبيا وســوريــا، وأوصـــى التقرير 
بــضــرورة حصر كافة الــحــاالت المماثلة 
واتخاذ اإلجراءات الالزمة بشأن تحصيل 
مستحقات الشركة والحفاظ على أموالها 
وحقوقها، مع موافاة الجهة الرقابية بما 

تم فى هذا الشأن.

مخالفات 
بـ261 

مليون جنيه 
فى قطاع 

المشروعات

خفايا إضافة 
228 مليون جنيه 

بالخطأ خالل 
النصف األول من 

عام 2020

طلعت



07 العـدد 281

 سحر محمود 

األربعاء  2021/3/10كشف المستور

الحقائق المخفية عن المشروعات القومية

مشروعات القرن الواحد والعشرين

ننشر انتقادات المعارضين 
وردود المؤيدين

إذا كان القرنان التاسع عشر والعشرون 
قــد شهدا تنفيذ ستة مشروعات عمالقة 
ــى خـــالل الــســنــوات  ــإن مــصــر ف ورائـــــدة، فـ
القليلة الممتدة من عام 2014 وحتى اليوم 
قــد أطلقت مــئــات الــمــشــروعــات الضخمة 
التى تستهدف االستعداد للمستقبل البعيد، 
ولــكــنــنــا نــســتــعــرض هــنــا ثــالثــة مــشــروعــات 
تستحق أن ُيطلق عليها مسمى »المشروعات 
العمالقة«، تلك التى بفضلها تتغير كل أوجه 
الحياة االقتصادية واالجتماعية بل والعقلية 

أيضاً )التغير الثقافى(.
المشروعات الثالثة التى نلقى الضوء 
عليها هنا بعضها تــم تنفيذه بالفعل مثل 
ــرى أوشكت  قــنــاة السويس الــجــديــدة، وأخـ
على االكتمال على غرار العاصمة الجديدة، 
وثالثة تم تدشينها هذا العام كمشروع بناء 
خط القطار السريع متعدد المراحل الذى 
يستهدف وصــل جنوب مصر بشمالها فى 
قلب الــصــحــراء بــعــيــداً عــن الــخــط القديم 
الــذى ربط جنوب البالد بشمالها بمحاذاة 
النيل. وسوف نبدأ بالمعلومات المتاحة عن 
المشروعات الثالثة، لنناقش بعدها أهم 

االعتراضات التى أثيرت ضدها.
1 - مشروع قناة السويس الجديدة

شمل المشروع إنشاء قناة مــوازيــة بطول 
72 كيلو متًرا، منها 35 كيلومتًرا حفراً جافاً 
و37 كيلومتًرا توسعة وتعميق للقناة األصلية 
)القديمة( والبالغ طولها 190 كيلو متًرا، 
وتضمن مشروع القناة الجديدة مشروعات 

فرعية عددها 42 مشروعاً، منها:
ــرق )الـــقـــاهـــرة- الــســويــس(  - تــطــويــر طـ

و)اإلسماعيلية - بورسعيد(.
- إنشاء نفق اإلسماعيلية الذى يمر بمحور 
السويس للربط بين ضفتى القناة )شــرق 

وغرب(.
- إنشاء نفق جنوب بورسعيد أسفل قناة 
ــال بين  ــط واالتـــصـ ــرب الــســويــس لــســهــولــة ال
القطاعين الــشــرقــى والــغــربــى إلقليم قناة 

السويس.

- تطوير ميناء نويبع كمنطقة حرة.
- تطوير مطار شرم الشيخ.

- إنـــشـــاء وصــــالت مــيــاه جـــديـــدة على 
ــرعــة اإلســمــاعــيــلــيــة حــتــى مــوقــع محطة  ت
تنقية شــرق الــقــنــاة لــدعــم مناطق التنمية 
الــجــديــدة. وكــذلــك إقــامــة مطارين، وثالثة 
مــوانــئ لخدمة السفن، ومحطات لخدمة 
السفن العمالقة من تموين وشحن وإصالح 

وتفريغ البضائع، وإعــادة التصدير، وإقامة 
وادى السيليكون للصناعات التكنولوجية 
المتقدمة، ومنتجعات سياحية على طول 
القناة، إلــى جانب منطقة ترانزيت للسفن 
ومــخــرج للسفن الــجــديــدة، مــا ســيــؤدى إلى 
تأسيس مجتمعات سكنية وزراعية وصناعية 
جــديــدة ستوفر مــا يزيد عــن مليون فرصة 
عمل للشباب المصري. وكــان من المقرر 
أن تدوم فترة تنفيذ المشروع ثالث سنوات 
لكن الرئيس عبد الفتاح السيسى طلب من 
المسئولين عن تنفيذ المشروع تقصير هذه 

الفترة إلى عام واحد فقط.
2 - مشروع العاصمة الجديدة

يستهدف المشروع إنشاء عاصمة جديدة 
تكون بمثابة مركز سياسى وثقافى واقتصادى 
رائد لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا 
من خــالل بيئة اقتصادية مــزدهــرة تدعمها 
األنــشــطــة االقــتــصــاديــة المتنوعة، وتحقيق 
التنمية المستدامة لضمان الحفاظ على 
األصــول التاريخية والطبيعية المميزة التى 
تمتلكها القاهرة، وتسهيل المعيشة فيها من 

خالل بنية تحتية متطورة.
3 - مشروع القطار السريع

يــســتــهــدف الـــمـــشـــروع تــنــفــيــذ منظومة 
متكاملة للقطار الكهربائى السريع فى مصر 
بإجمالى أطوال حوالى 1000 كيلو متر على 
مستوى الجمهورية، وبتكلفة إجمالية قدرها 
360 مليار جنيه مع البدء الــفــورى لتنفيذ 
الخط الــذى سيربط مدينة العين السخنة 
بمدينة العلمين الجديدةمروراً بالعاصمة 

اإلدارية الجديدة.

على وقع المشروعات الثالثة التى أطلقتها مصر فى السنوات الخمس 
الماضية، ونعنى بها مشروع قناة السويس الجديدة، والعاصمة 

اإلدارية، والقطار السريع الذى سيربط العين السخنة بالعلمين، مرورًا 
بعدد من المدن الحالية وتلك المزمع إنشاؤها بموازاة خط القطار، 

على وقع هذه المشروعات، وما صاحبها من جدل وما واجهته من 
محاوالت التشويه والتشكيك والمستمرة حتى اليوم، يبرهن تاريخ 

المشروعات الكبرى أو العمالقة أو القومية فى مصر منذ القرن التاسع 
عشر على أن مثل هذه المشروعات التى تنقل البالد خطوات واسعة 

نحو التقدم والتنمية االقتصادية- االجتماعيًة الشاملة، عادة ما 
تتعرض للهجوم والنقد الموضوعى وغير الموضوعى فى لحظة طرحها 
وأثناء مراحل تنفيذها، ولكنها تتحول إلى أيقونات قومية بعد أن تصبح 

تاريخًا، وبعد أن تدرك األجيال الالحقة األثر الذى تركته مثل هذه 
المشروعات على األوضاع االقتصادية واالجتماعية خاصة والحضارية 

عامة. وقد يتساءل البعض عما كانت ستؤول إليه هذه األوضاع كلها 

لو كانت االنتقادات التى طالت هذه المشروعات عند طرحها وأثناء 
تنفيذها قد نجحت فى وقف هذه المشروعات أو إلغائها، أو تأخير 

عملية بنائها؟ ويتفرع عن ذلك سؤال آخر مهم حول الدوافع التى تقود 
البعض لالعتراض على مثل هذه المشروعات والكيفية التى يعمل بها 

لحشد الرأى العام من حوله.
هذه الحقائق رصدتها دراسة مهمة للغاية صدرت مؤخرًا بعنوان 

»المشروعات العمالقة فى مصر: انتقادات فى الحاضر واحتفاء عندما 
تصبح تاريخًا«، والتى أعدها د. سعيد عكاشة.

الدراسة حاولت إثبات أن الحجج التى ُأثيرت ضد المشروعات الكبرى 
فى تاريخ مصر منذ القرن التاسع عشر وحتى اليوم لم تتغير رغم 

تغير الظروف واألوضاع التى تم فيها إنشاء هذه المشروعات زمنيًا، 
وأن من يعارضون المشروعات الكبرى فى مصر حاليًا لم يستفيدوا من 

دروس التاريخ التى تبرهن أن مشروعات مثل قناة السويس وسكك 
حديد مصر والترام التى عرفتها مصر فى القرن التاسع عشر، وبناء 

ضاحية مصر الجديدة وإنشاء كورنيش اإلسكندرية وتشييد السد 
العالى فى القرن العشرين، والتى باتت أيقونات قومية وعالمات فارقة 

فى تاريخ التطور الحضارى لمصر بعد سنوات طويلة من إنشائها، 
كل هذه المشروعات كانت قد تعرضت للهجوم واالنتقاد ومحاولة 

العرقلة منذ لحظة طرحها٫  وبالتالى، فإن ما تتعرض له المشروعات 
الكبرى الحالية )قناة السويس الجديدة، العاصمة اإلدارية، القطار 
السريع(من هجوم وتشويه ليس باألمر الجديد، وهو يعبر عن نمط 

من التفكير السلبى المزمن، له أسبابه النفسية بقدر ما يشتبك 
أحيانًا مع نمط من المكايدة السياسية المعبرة عن عجز عن 

التفريق بين معارضة نظام الحكم من منظور سياسى، وبين الحرص 
على المصلحة القومية من منظور استراتيجي.

مشروعات قديمة وبدون 
دراسات جدوى وتفتقر 

للشفافية فى التنفيذ

ــنــاء مــراحــل تنفيذها،  منذ لحظة اإلعـــالن عنها وأث
ــمــذكــورة الــعــديــد من  واجــهــت الــمــشــروعــات الــثــالثــة ال

االعتراضات التى تعلقت باالدعاءات التالية:
1 - أنه لم ُتجر دراسات جدوى على اإلطالق.

2 - أن المشروعات قديمة ولــم تنفذ من قبل لعدم 
جــدواهــا وفــقــاً لــدراســات الــجــدوى التى أُجــريــت عليها 

بالفعل.
3 - أن هذه المشروعات ليست أولوية فى ظل الظروف 
المعيشية التى يعانى منها المصريون، وكان من األفضل 
تأجيلها وتوجيه ميزانياتها لتحسين التعليم والخدمات 

الصحية واالستثمار فى المشروعات اإلنتاجية.
ــقــار إلــى  4 - غــيــاب الــمــعــلــومــات التفصيلية واالفــت

الشفافية فى التنفيذ.
5 - أن هــذه المشروعات ســتــؤدى إلــى زيـــادة الديون 
الخارجية مما ُيــعــرِّض اقتصاد الــبــالد لمخاطر جمة 

مستقبالً.
6 - أن الدولة تحتكر قطاع اإلنشاءات وٌتقصى القطاع 

الخاص من المشاركة فى هذه المشروعات.

المعارضون:

ال تمثل أولوية فى ظل الظروف المعيشية 
التى يعانى منها المصريون

كان من األفضل تأجيلها وتوجيه ميزانياتها 
لتحسين التعليم والخدمات الصحية واالستثمار

ستؤدى إلى زيادة الديون الخارجية ما يـُعرِّض 
اقتصاد البالد لمخاطر كبيرة مستقباًل

التالعب بحجة األولويات شكل على الدوام نوعاً من التحريض المتعمد ضد الدولة المؤيدون: 

شركة من القطاع الخاص عملت فى مشروع قناة السويس الجديدة 
و400 شركة مقاوالت تعمل فى مشروع إنشاء العاصمة الجديدة  84

االستثمار فى البنية األساسية هو الشرط األهم لجذب االستثمارات سواء األجنبية أو من القطاع الخاص الوطنى

المعارضون يتجاهلون االرتفاع الكبير فى مخصصات الصحة والتعليم فى السنوات األخيرة 
إذا مــا تــم تحليل هــذه االدعـــــاءات، سنجد أن 
مصدرها الرئيسى هــو الحس »الشعبوى« الــذى 
بات ُيغلِّف كل المناقشات فى المجال العام ليس 
فى مصر وحدها بل فى العالم أجمع، خاصة مع 
انتشار اإلنترنت ووســائــل التواصل االجتماعى، 
التى تتناول أعقد الموضوعات وأخطرها بنوع من 
التبسيط الشديد، كما ال تخلو من نشر المعلومات 
الكاذبة، أو المبتورة، التى يسهل من خاللها تشويه 
أى قضية أو أى مــشــروع وتفسيرهما على نحو 

تآمرى.
 ويكفى أن نشير إلى ما حذرت منه المستشارة 
األلمانية أنجيال ميركيل وهى تتحدث إلى الرأى 
الــعــام فــى بــالدهــا على خلفية الــصــعــوبــات التى 
تواجهها أوروبــا إلقناع المواطنين بالتعامل بشكل 
علمى وبثقة فى الدولة عند تناول جائحة كورونا، 
حيث قالت: »إن ما يجرى -تقصد التشكيك فى 
المعلومات الرسمية عن كورونا وسبل مواجهتها- 

ُيعد هجوما على أسلوب حياتنا العام«.
 وأضافت أنه و«منذ عصر التنوير، سارت أوروبا 
فى طريق تشكيل نظرة للعالم، على أساس حقائق. 
وإذا تفككت النظرة للعالم فجأة أو صــارت غير 
واقعية، سيكون حينئٍذ من الصعب للغاية التوفيق 

بين ذلك، وبين أسلوب حياتنا بشكل عام.
ومــن سمات الثقافة الشعبوية المنتشرة بقوة 
حالًيا، أنها تنطلق من مزاعم غير واقعية تطالب 
بنشر كافة المعلومات عــن أيــة مشروعات تقوم 
الحكومات بتنفيذها تحت حجة حق الشعب فى 
محاسبة حكامه!، وهــى حجة تتناقض مع مطلب 
الدولة الديمقراطية التى يدعى الشعبويون ظاهرياً 
أنهم يسعون إلى تحقيقها، فالدولة الديمقراطية 
هى الدولة التى يحكمها ممثلون لألمة يتم انتخابهم 
لكى يتولوا هــم والمؤسسات التى ينتمون إليها 
)الرئاسة، البرلمان، الحكومة( تحقيق مصالحها، 
وهى عكس الديمقراطية المباشرة التى ال يمكن 
تطبيقها فى األغلبية الساحقة من المجتمعات 
الحديثة، والتى تقوم على إجــراء استفتاء شعبى 
على كافة القرارات التى تتخذها الحكومة. وحتى 
النموذج األبــرز للديمقراطية المباشرة والموجود 
ــدة أهمها  ــن مــشــكــالت عــدي بــســويــســرا يــعــانــى م
أن نسبة كبيرة مــن المواطنين ربــمــا ال تشارك 
فــى العملية السياسية والتشريعية، ألن هناك 
قضايا معقدة من الناحية الفنية والعلمية قد تفوق 

إدراكهم، وبالتالى يصعب عليهم اإلدالء برأى فيها.
وسواء فى النظم التمثيلية أو نظم الديمقراطية 
المباشرة، وأيضاً بسبب المنافسات والصراعات 
بين الــدول على المصالح االقتصادية واألمنية، 
ال يمكن الــســمــاح بنشر كــافــة الــمــعــلــومــات التى 
تمتلكها الــدولــة أو اإلفــصــاح عــن التوجهات التى 
تستهدفها مــن وراء تنفيذ بعض الــمــشــروعــات، 
والمكان الطبيعى لــتــداول هــذه المعلومات يكون 
داخــل مؤسسات الدولة، مثل الحكومة والبرلمان 

ولجانه المتخصصة.
ــذا الــجــانــب  ــدم االســتــفــاضــة فــى هـ ــل عـ ــن أجـ ومـ
ــمــكــن إبــــــداء عــــدة مـــالحـــظـــات على  ــرى، ي ــظـ ــنـ الـ
االعتراضات الستة السابقة، وذلك على النحو التالى:

1 - تتناقض هـــذه االعــتــراضــات مــع بعضها 
البعض، فمثالً تتحدث المواقع التابعة لجماعة 
ــوان عــن أن مــشــروع قناة السويس الجديدة  اإلخـ
كان سيتم تنفيذه فى عهد حكم الجماعة فى حالة 
اســتــمــراره!، كما تشير كتابات لبعض المنتمين 
لتيارات اليسار المتطرف إلى أن المشروع يعود- 
ــى حقبة  ــدواه- إل ــى جــانــب الـــدراســـات حــول جــ إل

السبعينيات من القرن الماضى، فإذا ما تم التسليم 
ــاءات جـــدالً، فــإن كــال التيارين  بصحة هــذه االدعــ
يكون قد وقع فى تناقض مع نفسه حينما يزعم أن 
هذه المشروعات أو بعضها لم تجر عليه دراسات 
جــدوى من أى نــوع!، أو أن دراســات الجدوى التى 

أجريت أظهرت أنها مشروعات خاسرة!
ــذه االعــــتــــراضــــات حــجــة  ــ 2 - تــســتــخــدم هـ
ــت معظم  ه، حــيــث ادعـ »األولـــويـــات« بشكل ُمـــشـــوَّ
األصوات الرافضة للمشروعات الثالثة أنها ليست 
أولــويــة، وكــان من األجــدى إنفاق ميزانياتها على 
تحسين التعليم والخدمات الصحية أو إنفاقها فى 
مشروعات إنتاجية. ولكن هــذه األصــوات نفسها 
تجاهلت أمــريــن: األول، أن االستثمار فى البنية 
األساسية هو الشرط األهــم لجذب االستثمارات 
سواء األجنبية أو من القطاع الخاص الوطنى فى 
كل أوجه األنشطة االقتصادية واالجتماعية، وبدون 
المشروعات الثالثة العمالقة فى القرن العشرين 
ال يمكن تحقيق هــذا الــهــدف.. والــثــانــى، أن هذه 
األصوات تجاهلت االرتفاع الكبير فى مخصصات 
الصحة والتعليم فى السنوات األخيرة حتى بلغت 

نسبة اإلنفاق من الناتج المحلى على القطاعين 
%3، و%6 على التوالى عام 2020، فضالً عن إطالق 
مشروع »100مــلــيــون صحة« والــذى رســم خريطة 
شبه دقيقة لألوضاع الصحية ألغلب المواطنين 

كما قدم العالج المجانى للحاالت األكثر احتياجاً.
إن التالعب بحجة األولويات شكل على الــدوام 
نوعاً من التحريض المتعمد ضد الدولة، ومحاولة 
إثــارة الشارع ضدها استغالالً لعدم فهم البسطاء 
ألهمية االســتــثــمــار فــى البنية األســاســيــة بهدف 
الحد من البطالة وجــذب االستثمارات والتنمية 
االجتماعية واالقتصادية الشاملة، وهــى الحجة 
نفسها التى أُطِلقت ضد مشروع الصرف الصحى 
للقاهرة عــام 1896، والــتــى تسببت فــى تأخير 
تنفيذ هــذا المشروع المهم عشرين عــامــاً كاملة 
) تم تنفيذه عــام 1913(، تحت ذريعة أن تخفيف 
الضرائب على المزارعين أهــم، رغم أن األوضــاع 
الصحية السيئة ووباء الكوليرا المتجدد بشكل شبه 

دورى كان يستلزم إعطاء هذا المشروع األولوية.
3 - رداً على االدعاء الخاص بأن الدولة احتكرت 
ــمــشــروعــات الــثــالث الــعــمــالقــة، تشير  تنفيذ ال
البيانات المنشورة إلــى أن 84 شركة من القطاع 
الخاص عملت فى مشروع قناة السويس الجديدة، 
ونحو400 شركة مقاوالت تعمل فى مشروع إنشاء 

العاصمة الجديدة منذ عام 2017 وحتى اآلن.
4 - فيما يتعلق بحجة أن تنفيذ هذه المشروعات 
قد زاد من ديون مصر الخارجية، وأنه سبق للبالد 
ــقــرن الــتــاســع عشر  أن فــقــدت استقاللها فــى ال
لهذا السبب، فــمــردود عليها بــأن الــديــون ُتحسب 
خطورتها من عدمه بعنصرين: األول، آجال الدين 
أو موعد استحقاقه. والــثــانــى، نسبة الــديــن إلى 
الناتج المحلى، وحسب بيانات عــام 2020، فإن 
العنصرين فى صالح مصر، حيث أن الديون طويلة 
األجــل تــشــكــل%89.8 والــبــاقــى هــى ديــون قصيرة 
األجل )وهى التى يمكن أن تفرض مشكلة إذا كانت 

نسبتها مرتفعة(.
 أيضاً ال تزال نسبة الدين إلى الناتج المحلى ال 
تتعدى حاجز الـ%36، وهى نسبة آمنة تماماً حسب 

آراء االقتصاديين.
ــدث فى   وغــنــى عــن الــقــول إن إســقــاط مــا حـ
الــمــاضــى عــلــى الــحــاضــر دون مـــراعـــاة اخــتــالف 
معطيات كل مرحلة تاريخية عن األخرى هو خطأ 

منهجى صارخ، إن لم يكن سيئ النية تماماً.
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باألرقام 
والوقائع

تناقض غريب

مفاجآت فى أخطر استطالع أمريكى عن مصر والمصريين

50% من المصريين يشجعون أمريكا 
لكن األغلبية ضد التطبيع مع إسرائيل

بالرغم من الحرب االقتصادية بين واشنطن وبكين

55% من المصريين يفضلون 
المساواة بين أمريكا والصين

مفاجأة: 35% من المصريين 
يريدون عودة العالقات مع تركيا

نصف المصريين اعتبروا جائحة كورونا مؤامرة

أكدوا أنها أزمة صنعها عمدًا أعداؤنا فى الخارج
نظراً ألن جائحة فيروس كورونا هى موضوع الساعة، لم يخلو منها 
ــرأى، حيث انقسم الــرأى العام المصرى بشكل حاد حول  استطالع ال
مسألة تفشى وبــاء كوفيد-19، وقــد أظهر االستطالع األخير، شأنه 
شأن االستطالعات السابقة، أن الكثير من المصريين يلومون الجهات 
الخارجية على انتشار الوباء، بحيث وافقت نسبة 43 فى المائة على أن 
»فيروس كورونا هو شيء بدأه عمًدا أعداؤنا فى الخارج، وهنا أيًضا لم 
تبرز هوة كبيرة فى المواقف بين أجيال أو طوائف الشعب المصرى تجاه 

هذه المسألة.

75 % يعارضون »حماس« و»اإلخوان المسلمين

أسرار النظرة السلبية لحزب اهلل 
اللبنانى وجماعة الحوثيين فى اليمن

االقتصاد لم يعد يتحمل إشعال الشارعيصطفون إلى جانب حكومتهم فى مواجهة إيران ووكالئها

يشجعون االحتجاجات فى الخارج ويرفضونها فى الداخل

أسرار التقارب بين األجيال بشأن القضايا السياسية واالجتماعية

مــن الــالفــت للنظر أيــًضــا أن مسألة 
الفساد الداخلى واالحتجاجات شكلت 
ــةً مــحــلــيــة حــســاســة ظــهــرت فى  قــضــي
نتائج االســتــطــالع، وفــى حين لــم يسأل 
المصريون المستطلَعون مباشرًة عن 
االحتجاجات فــى مصر، أفــاد نصفهم 
)52 فى المائة( بأنهم ينظرون بإيجابية 

إلــى »احتجاجات الــشــوارع المناهضة 
للفساد فى لبنان والــعــراق ودول عربية 
أخـــرى«، بينما اعتبرها حــوالــى الثلث 

سلبية.
 أمــا داخــل مصر نفسها، فقد سجل 
االقتصاد تحسًنا غير متوقع فى العامين 

الحاضر والماضى.

ــى أن التضخم  وأشــــار الــبــاحــثــان إلـ
المتزايد واألداء االقتصادى المتدهور 
ــذى شــهــدتــه مــصــر فــى فــتــرة مــا بعد  الـ
االحتجاجات الحاشدة لعام 2011 زادا 
قــنــاعــة المصريين بـــأن الــتــحــرك ضد 
الحكومة يضر بــاقــتــصــادهــم، ومــن ثم 

تالشت االحتجاجات.

من المفاجئ فى نتائج هذا االستطالع 
ــوة كبيرة  أن الــنــتــائــج لــم تــكــشــف عــن هـ
فــى الــمــواقــف بين األجــيــال أو الطوائف 
الـــمـــصـــريـــة، خـــصـــوًصـــا فـــى مـــا يتعلق 
ل فــرقــا كبيرا بين  ــم يسجَّ بــإســرائــيــل، ول
إجــابــات البالغين دون الثالثين أو فوق 
الثالثين من العمر، وال بين المسيحيين 
ــة.. أمــا  ــل والــمــســلــمــيــن، عــلــى هـــذه األســئ
بالنسبة التــفــاقــات إبــراهــام المبرمة مع 
إســرائــيــل، فقد اعتبر 67 فــى المائة من 
المصريين دون سن الثالثين أن االتفاقات 

ــان هذا  »سلبية نــوًعــا مــا« على األقـــل، وك
أيــًضــا رأى 68 فــى المائة ممن هــم فوق 
سن الثالثين، وفى حين أن المواقف تجاه 
ــزداد استحساًنا بين  الــدولــة اليهودية تـ
الشباب فى دول الخليج، ُيظهر االستطالع 
الراهن أن نسبة ضئيلة ال تتخطى 10 فى 
الــمــائــة مــن الــشــبــاب المصريين يــؤيــدون 

تطبيع العالقات مع الدولة العبرية.
وفــى نتيجة أخــرى غير متوقعة، أعرب 
البالغون المصريون ما دون وما فوق سن 
الثالثين عن وجهات نظر متفاوتة بعض 

الــشــيء حــول القضايا االجتماعية التى 
يمكن اعتبارها أكثر جاذبيةً للشباب.

ــعــض مـــن هــذه  وتـــنـــاول االســـتـــطـــالع ب
القضايا على سبيل المثال، تعليًقا على 
»القواعد الجديدة التى تسمح باألفالم 
والــحــفــالت الموسيقية وقــيــادة الــمــرأة 
فى المملكة العربية السعودية«، سجلت 
المجموعة األصــغــر ســًنــا مــعــدل موافقة 
)بنسبة 71 فى المائة( أعلى بتسع نقاط 
فقط من المعدل الذى سجلته المجموعة 

األكبر سًنا.

بــالــرغــم مــن تــوتــر الــعــالقــات بــيــن أمريكا 
والصين، خــاًصــة فيما يتعلق بملف فيروس 
كـــورونـــا وأيـــًضـــا الــمــلــف االقـــتـــصـــادى، يــرى 
ــون إن عــلــيــنــا تــحــقــيــق تـــــوازن فى  ــمــصــري ال

العالقات بين القاهرة وبين كال من واشنطن 
وبكين، حيث يولى المصريون الــيــوم أهمية 
أكبر لعالقاتهم مع بكين، حيث بلغت النسبة 

المؤيدة لذلك 55%.

كشف استطالع الرأى حول عالقات مصر مع الدول اإلقليمية ذات 
الخلفيات المتأسلمة أن %35 فقط من المصريين يرون أن العالقات 
الجيدة مع أنقرة مهمة نوًعا ما لبلدهم، أما العالقات مع إيران فحظيت 
بدرجة أقل بعد من االستحسان، بحيث وصفها %9 فقط من المصريين 

بالمهمة نوًعا ما.
ــاء العروبة مــازالــت تنبض فــى عــروق المصريين، أو لعل  ولعل دم
األسباب االقتصادية التى تدفعهم إلى العمل فى قطر، جعلت الشعب 

المصرى يؤيد التقارب مع قطر ولكن ليس مع إيران ووكالئها.
لذلك رجح الباحثان » محمد وديفيد« أن يلقى اإلعــالن عن اتفاق 
المصالحة مع قطر شعبيةً لدى المصريين، فحتى قبل اإلعالن عن هذا 
االتفاق، أعرب ثالثة أرباع المصريين عن تأييدهم للعبارة القائلة: »إن 
السبيل إلى حل خالفاتنا مع قطر هى بتنازل الطرفين من أجل التوصل 
إلى اتفاق«، فى داللة على استمرار التوجه الملحوظ فى استطالعات 

الرأى السابقة.

من المعروف أن حركة حماس الفلسطينية، هى جزء من التنظيم 
الــدولــى لــإخــوان، كما ال يخفى على أحــد عالقة حماس واإلخـــوان 
بالنظام اإليرانى الشيعى، ومن ثم يؤيد الشعب المصرى موقف حكومته 
من حركة »حماس« الفلسطينية، حيث أعرب 73% من المصريين عن 
موقف سلبى من »حماس«، فى نسبة مشابهة لنسبة االعتراض البالغة 
71 فى المائة قبل عــام، ومــن المرجح أن يعكس هــذا الموقف رغبة 

الشعب المصرى العارمة فى تجنب التورط فى الصراعات الخارجية.
على النحو نفسه، أظهر االستطالع األخير تراجًعا بسيًطا فى نسبة 
الدعم لجماعة »اإلخوان المسلمين« التى حظرتها الحكومة المصرية 
نفسها باعتبارها »منظمة إرهابية«، حيث تنظر نسبة 23% فقط من 
المستطلَعين بإيجابية إلى »اإلخــوان المسلمين«، مع تراجع قدره سبع 

نقاط عن استطالع العام الماضى.

بالرغم من أن بعض األصــوات الخافتة تدعو لعودة العالقات مع 
إيران، ولكن ال يزال غالبية المصريون يصطفون إلى جانب حكومتهم 
فى التصدى إليران ووكالئها فى المنطقة، فعند سؤالهم عن انقضاء 
حظر األسلحة الــذى تفرضه األمــم المتحدة على إيــران هذا الشهر، 
اعتبرته الغالبية الكبرى )74 فى المائة( أمًرا سلبًيا، فيما وجدته أقلية 

)10 فى المائة( إيجابًيا.
بــاإلضــافــة إلــى ذلــك، حظى وكــالء إيـــران فــى المنطقة بـــآراء أقل 
استحساًنا، والــالفــت هو أن 96 فى المائة من المصريين ينظرون 
نظرة سلبية إلى »حزب الله«، بينما أعربت نسبة مماثلة عن رأى سلبى 

بحليف إيران فى اليمن، أى الحوثيين.

حـــول اتــجــاهــات وآراء المصريين ومــواقــفــهــم تجاه 
القضايا العربية واالقليمية والدولية، أعد الباحثان محمد 
عبد العزيز و ديفيد بولوك الباحثان بمعهد واشنطن 
لسياسات الشرق األدنــى، استطالع رأى كشفت نتائجه 
عن العديد من المفاجآت المتعلقة بقياس الــرأى العام 

المصرى.
حيث أظهر هــذا االستطالع أن المصريين مــا زالــوا 
يعارضون إلى حدٍّ كبير تلطيف العالقات مع إسرائيل، 
ولكنهم فى الوقت نفسه، يولى نصفهم تقريًبا األهمية 
لعالقات بالدهم مع كل من الصين والواليات المتحدة، 
بينما تشعر أقليات ضئيلة بالمثل تجاه العالقات مع تركيا 

أو إيران.
ــكــى الــداخــلــى، كشف  وفــيــمــا يتعلق بــالــشــأن األمــري
االستطالع إن الغالبية العظمى من المصريين )71 فى 
المائة( لم تكن ترغب فى أن تتم إعــادة انتخاب دونالد 
ترامب، وال يزال الرأى العام المصرى ينظر بتقدير عاٍل 
نسبًيا إلــى العالقات مع الــواليــات المتحدة، باعتبارها 

عالقات إستراتيجية.
وعلى غرار االستطالع الذى أجرى فى العام الماضى، 
قال أكثر من النصف بقليل )52 فى المائة( إن العالقات 

الجيدة مع واشنطن مهمة لمصر.
ــان عــلــى أن أمريكا  ــن وبــالــرغــم مــن إنـــه ال يختلف اث
ــان لعملة واحــــدة، وأن واشــنــطــن هى  ــل وجــه ــي وإســرائ
الداعم األول والدائم لتل أبيب، ولكن األمر يبدو مختلًفا 
ــرأى العام المصرى، حيث مــازالــت نسبة ضئيلة  لــدى ال
من المصريين تقبل فكرة تطبيع العالقات مع الدولة 
الصهيونية، فيما ارتأت الغالبية العظمى من العينة محل 

البحث أن على القاهرة قطع العالقات مع تل أبيب.

ومــع أن مصر كــانــت أول دولـــة عربية تقيم عالقات 
دبلوماسية طبيعية مع إسرائيل، إال أن نتائج االستطالع 
الحالى كشفت عن استياء واســع النطاق من اتفاقيات 
ــرة بــيــن إســرائــيــل وكـــل مـــن اإلمـــــارات  ــيـ الـــســـالم األخـ
والبحرين - أو من احتمال ازديــاد التعامل المصرى مع 
اإلسرائيليين. ولم ينظر باستحسان إلى هذه االتفاقيات 
سوى ربع المصريين الذين شملهم االستطالع، فى حين 

رفضتها األغلبية )67 فى المائة(.
وفى اإلطــار نفسه، كان التأييد الشعبى لفكرة إجراء 
المزيد من »التطبيع« المصرى مع إسرائيل ضئيالً جًدا، 
إذ وافــقــت نسبة %8 فقط على العبارة القائلة: »يجب 
السماح لألشخاص الراغبين فى إقامة عالقات تجارية 
أو رياضية مع اإلسرائيليين بالقيام بــذلــك«، وكما كان 
عليه الحال فى استطالع يونيو 2020، فإن نصف الشعب 

المصرى »يعارض بشدة« هذا األمر.
وفــى سياق الحديث عن الــصــراع العربى اإلسرائيلى 
بوجه عــام، وحين سئل المصريون عن أولــى أولوياتهم 
بالنسبة للسياسة األمريكية فى الشرق األوسط، قال أكثر 
من ثلثهم )%36( إن الضغط إليجاد حل للنزاع الفلسطينى 
اإلسرائيلى، يجب أن يكون فى طليعة األولــويــات، لكن 
حــوالــى %26 منهم اخــتــاروا »إيــجــاد تسوية دبلوماسية 
للحروب فى اليمن وليبيا«، فى حين جاء خيار »العمل على 
احتواء نفوذ إيران وأنشطتها« فى المرتبة الثالثة بنسبة 

.)18%(
والمفاجئ هــو أن نسبة %14 فقط مــن المشاركين 
فى االستطالع اختاروا »تقديم المزيد من المساعدات 
االقتصادية واالستثمارات للدول العربية« بالرغم من 

ارتفاع معدل الفقر فى مصر.

من المعروف أن اإلدارة األمريكية الحالية تختلف تمامًا عن 
السابقة، ألن إدارة جو بايدن باختصار تميل إلى العمل المؤسسى 

وليس الفردى، بمعنى أن الرئيس ال يحكم »بمزاجه«، وإنما يعتمد 
على مراكز المعلومات واستطالعات الرأى واألبحاث التى يطلقون 

عليها »think tanks« ومن خالل مراكز البحوث المتخصصة فى 
الشأن المصرى والعربى والشرق أوسطى توضع سياسات واشنطن 
تجاه مصر، ومن ثم يتعين علينا أن نتفهم طبيعة هذه المراكز وأن 
نقرأ ونحلل التقارير والبينات واستطالعات الرأى التى تصدر عنها، 

ألننا باختصار لن نستطيع أن نتعامل معهم ونخاطبهم إال إذا عرفنا 
كيف ينظرون إلينا وكيف يروننا.

وعلى سبيل المثال من المعروف أن أى رئيس يأتى على سدة 
الحكم فى البيت األبيض يضع على رأس قائمة أولوياته ما 

يتعلق بأمن إسرائيل، واستقرارها فى المنطقة على خلفية حجم 
العالقات بينها وبين جيرانها العرب، ومدى قدرة الدولة العبرية 

على تطبيع العالقات مع الكيان الصهيونى.
وبما أن العام المنقضى 2020، يمكن وصفه عام التطبيع 

العربى مع تل أبيب، حيث وقعت على ذلك دول بحجم اإلمارات 
والبحرين والمغرب والسودان، وبما أن مصر كانت من أوائل 

الدول العربية التى وقعت اتفاقية سالم مع إسرائيل، ودفعت 
وقتها ثمن هذه االتفاقية من دماء رئيسها الشهيد أنور السادات، 

وعلى حساب عالقاتها بباقى الدول العربية، ومن ثم يأتى ملف 
العالقات مع إسرائيل وانعكاسات ذلك على العالقات المصرية 

األمريكية على رأس قائمة اهتمامات مركز البحوث األمريكية، 
ولكن األمر لم يعد قاصرًا على امريكا وإسرائيل فقط بل تغيرت 

خريطة العالقات واألقطاب اإلقليمية والتنظيمات الدولية، فهناك 
العالقات مع إيران وتركيا وقطر والسلطة الفلسطينية وحركة 

حماس، وصواًل إلى الموقف من جماعة اإلخوان وتوابعها، وهى 
الجماعة التى بدأ الرئيس عبدالفتاح السيسى عهده أو باألدق 

أعلن إبان حملته االنتخابية األولى أنه لن 
يكون لها وضع قانونى فى مصر، واآلن تتردد 
أنباء قوية عن اتجاه إدارة »بايدن«، للضغط 

على القاهرة من أجل إعادة االعتراف بجماعة 
اإلخوان كفصيل سياسى معارض، وهو ما يختلف 

حوله المحللون المصريون، ما بين من يرى أن إدارة جو 
بايدن ليس امتدادًا ألوباما ولم يأتى إلعادة الروح إلى 

جماعة اإلخوان وبين من يرى أن الناخب الذى منح الرجل 
صوته ينتظر منه سداد فاتورة تتعلق بعدة أمور من بينها 

ملف حقوق اإلنسان فى مصر وفى القلب منه حقوق اإلخوان 
واإلرهابيين والمتأسلمين.

ثلث املصريني مازال متعلًقا بالقضية الفلسطينية وربعهم مع التسوية فى ليبيا

  إيمان  بدر
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سيتم إعادة تدويراإلخوان والمطلوب منهم من أجهزة مخابرات الدول التى ترعاهم 

فى 2020 لم تحدث عملية إرهابية واحدة داخل محافظات مصر إال شمال سيناء لطبيعتها الخاصة

ذكرت فى كتابى »الحصاد األسود« باألدلة 25 يناير مؤامرة ومازالت تبعاتها مستمرة 

اإلعالم الوطنى وطرح قضايا المجتمع وإشباع عقله بالحقائق هو الحل للقضاء على اإلعالم المعادى

:» اللواء عبد الحميد خيرت وكيل جهاز أمن الدولة األسبق فى حوار جرىء لـ»

المطبخ السياسى لدول المقاطعة 
مع قطر يحمل خبايا لم تظهر بعد

¿ كيف تــرى وضــع اإلخـــوان بعد المصالحة مع 
قطر؟

¿ ¿ اتحفظ على كلمة المصالحة مبدئًيا، ألن هذا 
المصطلح تداوله اإلعالم المصرى، ولم يطرح فى مؤتمر 
العال، أواإلعـــالم الخليجى، لكن من الواضح أن توقيت 
انعقاد المؤتمر والشكل الــذى تم به، يشير إ أن المطبخ 
السياسى لدول المقاطعة مع قطر يحمل خبايا لم تظهر 
بعد، وإعــادة العالقات الدبلوماسية والطيران بين دول 
المقاطعة وقطر ليست مؤشًرا على المصالحة، فعالقتنا 
بتركيا متوترة فى السنوات العشرة الماضية بصورة ال 
تقل عن قطر، ومع ذلك هناك عالقاتاإقتصادية متبادلة 

ومشاريع لتركيا فى مصر.
أمــا فيما يخص اإلخـــوان فى قطر بعد مؤتمر«العال« 
فيعتقد البعض أن قطر ستقوم بتسليمهم للسلطات 
المصرية، وهــذا كــالم هزلى ألن اإلخــوان فى قطر اآلن 
جزء من النسيج المجتمعى القطرى، وهو نفس وضعهم 
فى مصر، كل ما سيتم هو إعــادة تدويرهم بما يتفق مع 
طبيعة المرحلة، وما هو مطلوب منهم من أجهزة مخابرات 

الدول التى ترعاهم.
¿ كيف تــرى استراتيجية التعامل مع اإلعــام 
المعادى الذى يضع السم فى العسل لدى المواطن 

المصرى؟
ــالم الــوطــنــى والــمــعــارضــة الوطنية هــو طوق  ¿ ¿ اإلعـ
النجاه، وتعامل الدولة بشفافية مع مشاكل المجتمع وطرح 
قضاياه بإشباع عقله بالحقائق الصادقة مما تجعله غير 
ــذاع أو ينشر على شــاشــات وبــرامــج اإلعــالم  مهتم بما ي
الــمــضــاد وحــتــى ال نعطى للمواطن مساحة لمشاهدة 

اإلعالم المعادى الذى يضع السم فى العسل كما ذكرت.
¿ اإلعــام المعادى يــردد بوجود صــراع أجهزة 
داخل البلد بخبرتك الكبيرة كيف ترد على هذا 

الكام؟
¿ ¿ هــذا الــكــالم تـــردده قــنــوات اإلخـــوان التى تبث من 
تركيا، وهذا أمر طبيعى من إعالم يخدم تنظيما إرهابيا 
وينفذ أجندة مخابراتية لدول معادية لمصر، دائماً وعلى 
مستوى كل العصور، التنسيق بين أجهزة الدولة األمنية 
على أعلى مستوى فى كل المجاالت، واكبر مثال واضح 
للعيان أن خــالل عــام ٢٠٢٠ لــم تحدث عملية إرهابية 
واحدة داخل محافظات مصر المحروسة، باستثناء سيناء 
والــتــى لها طبيعة خاصة فــى المواجهة، وتــم السيطرة 
األمنية على معظم مــراكــزهــا، كــل هــذا بفضل التنسيق 

المستمر والمتبادل بين أجهزه الدولة المصرية.
¿ كيف ترى عدم حدوث أى عمليات إرهابية فى 

٢٠٢٠ باستثناء شمال سيناء لوضعها الخاص؟
¿ ¿ أداء وزارة الداخلية فى الثالث سنوات األخيرة على 
مستوى عال من االحترافية فى مواجهة اإلرهــاب، فقد 
شاهدنا ألول مرة ضربات أمنية استباقية لمعاقل وكوادر 
اإلرهــاب، كان من أهمها على سبيل المثال، القبض على 
اإلرهابى محمود عــزت، القائم بأعمال مرشد اإلخــوان، 
وكــم المعلومات واألوراق التنظيمية التى أصبحت فى 
حــوذة جهاز األمــن الوطنى، والتى ساعدت عند التعامل 
معها، فى الوصول للحالة األمنية المستقرة التى نشهدها 

على الساحة حالياً.
¿ للتاريخ.. تعتقد مــاذا سيكتب عــن جهاز مباحث أمن 

الدولة السابق؟
¿ ¿ أعتقد أن المواطن العادى فهم اآلن حجم األعباء 
التى كان يحملها هذا الجهاز لحماية الوطن، وكــذب كل 
ما كان يثار من حمالت لتشويه صورته أمام الشعب، انه 

جهاز أمنى مصنف عالمياً، وكان أداؤه على قدر 
تصنيفة. 

ــاذا سيكتب  ــ ــًا تعتقد م ¿ وأيـــضـ
التاريخ عن ٢٥ يناير ٢٠١١ ثورة أم 

مؤامرة؟ 
¿ ¿ التاريخ سيسجل الحقيقة، 

عندما نعيد صياغة السؤال 
ونسأل من يكتب التاريخ؟ 
وهـــل نــحــن لــديــنــا توثيق 
ــداث يــنــايــر ٢٠١١  ــ ألحـ
ومــا تالها من أحــداث 
ــة  ــابـ ــمــة؟ اإلجـ جــســي
ســتــحــدد هــل كانت 
ــورة أم مــؤامــرة،  ــ ث
وإذا كــنــت تــريــد 
رأيـــى فقد سبق 
وأن طرحته فى 
كتابى« الحصاد 
ــود« )عــام  األسـ
مـــــــــن حـــكـــم 
اإلخـــــــــــوان( 
وذكـــــــــــــــرت 
وقـــــــتـــــــهـــــــا 

بــالــمــســتــنــدات 

واألدلـــة والــوثــائــق بأنها مــؤامــرة، ومــازالــت تبعتها 
مستمرة.

¿ البعض يعتقد أن الرئيس األمريكى جون 
بــايــدن سيضغط على الحكومة المصرية 
لإلفراج عن بعض األسماء المقبوض عليهم 

فى إطار حقوق اإلنسان.. ما رأيك؟ 
ــا فــى فــتــرة واليــتــه  ــام ¿ ¿ الــرئــيــس األســبــق أوب

ــة، كـــان فـــى زيـــارة  ــي ــان ــث ال
إلحــــــــــــــدى دول 
ــرق  ــشـ مـــنـــطـــقـــة الـ
األوســـط و طلب فى 
مؤتمر صحفى عالمى 
عند الــحــديــث عــن مصر 
اإلفــــراج عــن قــيــادى حــركــة ٦ 
إبريل أحمد ماهر وأحــد مستشاريه 

طلب اإلفراج عن المتهمين أحمد دومة وأحمد 
عادل، ولم تستجب مصر لمثل هذه الطلبات 
التى تعتبر تدخل فى شئون البالد الداخلية، 
وهــذا أمر مرفوض ألن الجهة الوحيدة التى 
تملك هذا الحق هى الجهة القضائية، وأعتقد 
ما سردته من وقائع عاصرناها جميعاً يجيب 
على سؤالك فى حاله ما إذا قام بايدن بمثل هذا 

الطلب.
¿ هــل سيأتى الــيــوم الــذى يتم فيه المصالحة مع 

تركيا وتسليم المطلوبين فى إطار صفقة؟
¿ ¿ ال يوجد فى السياسة عــدو دائــم وال صديق 
دائم و لكن توجد مصلحة طالما ال تتعارض مع األمن 
القومى للبالد، من هنا فأن عودة العالقات مع تركيا 
أمر وارد طالما تم االتفاق على نقاط الخالف، أما 
فيما يخص تسليم مطلوبين، فقد سبق وأن قامت 
تركيا بتسليم اإلرهــابــى محمد عبد الحفيظ، 
المحكوم عليه باالعدام غيابيا فى قضية مقتل 

الشهيد هشام بركات النائب العام السابق، وقت إن كانت 
العالقات المصرية التركية فى شدة التوتر.

¿ ما تقييمك لانتخابات الرئاسية األمريكية؟
¿ ¿ تولى جو بايدن رئاسة أمريكا بعد أحداث مؤسفة، 

سقطت فيها معانى وقيم الديمقراطية والحرية، 
وأصبح اللعب على المكشوف. 

ما يشغلنا اآلن هو الموقف السياسى األمريكى 
فى عهد بايدن على منطقة الشرق األوســط، فى 
ضوء ما تناولته حملته االنتخابية من تصريحات 

تعبر عن سياسة قادمة مزعجة لدول المنطقة.
¿ كيف تــرى اختيار الرئيس األمريكى جو بايدن 

لمعاونيه و هل هناك دالالت معينة نستشف 
منها سياسته من خالل اختياره لمعاونيه؟.

ــار بــايــدن  ــي ¿ ¿ مـــن الـــواضـــح أن اخــت
لمعاونيه ومستشاريه يشير إلى إننا أمام 
والية ثالثة للرئيس السابق باراك اوباما، 
ــان بــايــدن يشغل فــى حكومته  ــذى ك والـ
مــنــصــب نـــائـــب رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة، 
ومــا علينا إال أن نسترجع السياسة 
األمــريــكــيــة فــى عــهــد أوبـــامـــا لــنــتــعــرف على 

سياسة بــايــدن الــقــادمــة فــى الــشــرق األوســط 
ومنطقتنا العربية.

¿ هل تعتبر تركة الرئيس السابق ترامب 
تسهل المهمة على الرئيس بايدن؟

 ¿ ¿ قــام تــرامــب قبل رحيله باتخاذ مجموعة 
ــقــرارات التى مــن شأنها عرقلة المسار  مــن ال
السياسى لبايدن فى منطقة الشرق األوســط 
لعدد من الملفات السياسية الهامة منها الملف 
ــى، ملف التطبيع مــع إســرائــيــل، ملف  ــران اإلي

المصالحة الخليجية مع دولــة قطر، ملف 
التواجد العسكرى األمريكى فى المنطقة 

ــقــوات األمــريــكــيــة مــن سوريا  وانــســحــاب ال
والــعــراق وأفغانستان، ملف تركيا، الملف الحقوقى، 
ملف قوى اإلسالم السياسى »جماعة اإلخــوان« ملف 

التنظيمات اإلرهابية والحرب بالوكالة.
ــادة النظر فى  فــى المقابل قــام بــايــدن بوقف وأعـ

جميع قـــرارات تــرامــب التى اتخذها فترة واليــتــه فيما 
يخص منطقة الشرق األوسط، والتى كانت تتعارض مع ما 
سبق وأن اتخذه اوباما من سياسات فى الملفات السابق 

اإلشارة اليها.
¿ هل سيعاد تدوير حلفاء أمريكا فى عهد أوباما 

ليستخدمهم بايدن ثانية فى عهده؟
¿ ¿ من المعروف أن دول الخليج وإسرائيل هم أهم 
الحلفاء ألمريكا فى منطقة الشرق األوســط، وأن تهديد 
بايدن للسعودية بالملف الحقوقى هو خسارة لدولة حليفه 
هامة ألمريكا بل خسارة لدول مجلس التعاون الخليجى 
كله، ومن هنا كان تركيز وسعى ترامب على رأب الصدع 
والمصالحة الخليجية مع قطر بعد خسارته االنتخابات 
وقبل رحيلة بأيام قليلة، لضمان وحــدة مجلس التعاون 
الخليجى فى المرحلة القادمة، ومصر باعتبارها قوة 
عسكرية ومحورية فى المنطقة، لتكون عائق فى سياسة 
بايدن حال اتخاذه قرارات تخدم الملف اإليرانى، وهو ما 
شاهدناه فى مؤتمر العال األخير بالسعودية، والذى جاء 
فى ضــوء المتغيرات التى حدثت بعد تولى بايدن حكم 

أمريكا والتى تشكل تهديد صريح لدول المنطقة.
¿ هل ستتغير العاقات اإليرانية األمريكية فى 

عهد بايدن؟
¿ ¿ تصريحات بايدن فيما يخص الشأن اإليــرانــى و 
الوعد فى حملته االنتخابية بــأعــادة النظر فى اإلتفاق 
ــذى ابرمته إيـــران مــع أمريكا فــى عهد اوباما  الــنــووى ال
وأنسحب منه ترامب لخطورته على المنطقة وإسرائيل 

حيث يسمح إليران بامتالك أسلحة نووية.
هذه التصريحات تثير حفيظة الحليف األول ألمريكا 
فى المنطقة وهى إسرائيل، وتتعارض مع سياستها وأمنها 
القومى، وهى فى ضوء هذا لن توافق على امتالك إيران 
أسلحة نووية، وتضع يدها فى يد دول الخليج فى موقفها 
من قيام أمريكا بتغيير موازين القوة فى المنطقة لصالح 
إيــران، بما يهدد األمــن القومى الخليجى، وأيضاً يهدد 
األمــن القومى المصرى، من هنا رأت بعض دول الخليج 
فى ضوء تلك المتغيرات فى السياسة األمريكية بالمنطقة 
وبما يهدد مصالحها، أهمية التطبيع مع إسرائيل فى هذه 
المرحلة وبتلك السرعة، لتأثير إسرائيل واللوبى اليهودى 

على القرارات والسياسة األمريكية.
¿ ماذا عن توقعاتك فيما يخص سياسة تركيا فى 
عهد الرئيس االمريكى الجديد وما تأثير ذلك على 
ــوان للظهور مرة  الملف الليبي؟ وهل سيعود االخ

أخرى؟
¿ ¿ لن توافق حكومة بايدن عن سياسة تركيا فى شمال 
سوريا، والتى سمح بها ترامب فترة واليته، وانعكاساتها 
على وضع األكراد فى المنطقة والتى كانت تلقى االهتمام 
ــقــوى فــى عــهــد اوبـــامـــا، وهـــو مــا يجعلنا نــتــوقــع عــودة  ال
القوات األمريكية مرة أخرى فى شمال سوريا، باالضافة 
لتهديدات أردوغــان لدول المتوسط، لكن ليس معنى هذا 
ــان فى ليبيا فهما متفقان  أن بايدن ضد سياسة اردوغـ
فــى دعــم حكومة فــايــز الــســراج اإلخــوانــيــة والــتــى تعتمد 
على الميلشيات العسكرية للتنظيمات اإلرهابية، وهو ما 
يتعارض مع سياسة مصر ويهدد أمنها القومى، فالموقف 
األمريكى من تركيا فى سوريا، يختلف عن الموقف منها 

فى ليبيا حيث المصالح.
أما فيما يخص اإلخــوان فأعتقد أن إخــوان ٢٠١١ غير 
جماعة اإلخوان اآلن من حيث القوة والتأثير، فقد فقدت 
ــشــارع والــحــشــد والــمــصــدقــيــة، ليس على  قــدرتــهــا فــى ال
مستوى مصر فقط، بل ايضاً على مستوى معظم الدول 
العربية، عدا القليل منها كما فى ليبيا وتونس، لكن 
هذا ال يعنى أن الجماعة إنتهت، بل موجودة بال 
تأثير يدفع حكومة بايدن أن تعتمد عليها، كما 
كان الحال فى الربيع العربى، لكن سيتم تدوير 
عمل الجماعة بما يتناسب مع وضعها اآلن.

¿ أخيرًا فى ضوء رؤيتك السياسية 
ــة إدارة  ــي ــف ــي ــى عــــن ك ــنـ ــدثـ حـ

ملف«حقوق اإلنسان«؟
¿ ¿ الملف الحقوقى هو الورقة التى 
سيبدأ بها بــايــدن سياسته فــى المنطقة 
للضغط على بعض الدول التى تمثل مركز 
ثــقــل بــالــمــنــطــقــة وعــلــى األخــــص مصر 

والسعودية. 
فــى النهاية لــن يكون األمــر بالشىء 
السهل على بايدن، فحلفاء أمريكا فى 
عهد اوباما ليس هم حلفائها اآلن، ففى 
عهد اوباما ٢٠١١ كــان حلفاء أمريكا قطر 
وتنظيم اإلخــوان وداعــش، حتى إسرائيل لم 
تكن على وفاق مع سياسة أمريكا فى المنطقة 
ــران، وهو عكس  بسبب االتفاق النووى مع إي
حلفاء اليوم الذى من مصلحة بايدن أن يعيد 
النظر فى سياسته معهم، فالتهديد والوعيد 
سيقصر من فترة واليته، فما كان يسمح به فى 

٢٠١١ لن يقبل به فى ٢٠٢١.

قال اللواء عبد الحميد خيرت وكيل جهاز مباحث أمن الدولة السابق 
أن الملف الحقوقى هو الورقة التى سيبدأ بها الرئيس األمريكى جو 
بايدن سياسته فى المنطقة للضغط على بعض الدول التى تمثل 

مركز ثقل بالمنطقة وعلى األخص مصر والسعودية. 
ولكن فى النهاية لن يكون األمر بالشىء السهل على بايدن، فحلفاء 

أمريكا فى عهد أوباما ليس هم حلفاؤها اآلن، ففى عهد اوباما ٢٠١١ 
كان حلفاء أمريكا قطر وتنظيم اإلخوان وداعش، حتى إسرائيل لم 

تكن على وفاق مع سياسة أمريكا فى المنطقة بسبب االتفاق النووى 
مع إيران، وهو عكس حلفاء اليوم الذى من مصلحة بايدن أن يعيد 

النظر فى سياسته معهم، فالتهديد والوعيد سيقصر من فترة واليته، 
فما كان يسمح به فى ٢٠١١ لن يقبل به فى ٢٠٢١.

فيما تحفظ »خيرت« على كلمة المصالحة مع  قطر  التى تداولها 
اإلعالم المصرى، مؤكدًا أنها لم يتم طرحها فى مؤتمر العال بالسعودية 

أو اإلعالم الخليجى، لكن من الواضح أن توقيت انعقاد المؤتمر 
والشكل الذى تم به، يشير إلى أن المطبخ السياسى لدول المقاطعة 

مع قطر يحمل خبايا لم تظهر بعد، وإعادة العالقات الدبلوماسية 

والطيران بين دول المقاطعة وقطر ليست مؤشر على المصالحة، 
فعالقتنا بتركيا متوترة فى السنوات العشرة الماضية بصورة ال تقل 

عن قطر، ومع ذلك هناك عالقات اقتصادية متبادلة ومشاريع لتركيا 
فى مصر.

وأكد »خيرت« فى حواره لـ« صوت الماليين« أن اإلعالم المعادى 
يخدم تنظيمًا إرهابيًا وينفذ أجندة مخابراتية لدول معادية لمصر، 
طبيعى أنه يدعى أن فى مشاكل بين أجهزة الدولة ولكن الحقيقة أن 

التنسيق بين أجهزة الدولة على أعلى مستوى فى كل المجاالت، واكبر 
مثال واضح للعيان أن خالل عام ٢٠٢٠ لم تحدث عملية إرهابية 

واحدة داخل محافظات مصر، باستثناء شمال سيناء والتى لها 
طبيعة خاصة فى المواجهة، وتمت السيطرة األمنية على معظم 

مراكزها، كل هذا بفضل التنسيق المستمر بين أجهزه الدولة 
المصرية... وإلى نص الحوار.

لن توافق حكومة 
بايدن على سياسة 
تركيا فى المنطقة

 أجرى الحوار- أحمد أبو صالح

فى السياسة ال يوجد عدو دائم أو صديق دائم ولكن توجد مصلحة بما ال تتعارض مع األمن القومى للبالد
عودة العالقات مع تركيا أمر وارد طالما تم االتفاق على نقاط الخالف وتسليم المطلوبين

اإلعالم المعادى يخدم 
تنظيمـًا إرهابيـًا وينفذ 
أجندة مخابراتية لدول 

معادية لمصر

أداء الداخلية فى السنوات األخيرة على 
مستوى عاٍل من االحترافية فى مواجهة 
اإلرهاب والضربات االستباقية والقبض 

على محمود عزت خير دليل 

أحمد أبو صالح يحاور اللواء 
عبد الحميد خيرت

بايدن

تميم
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خفايا مفاوضات جماعة نصرة اإلسالم والمسلمين« الموالية لتنظيم القاعدة فى بالد المغرب اإلسالمى واالستخبارات الفرنسية

األربعاء  2021/3/10

خفايا العالقات السرية بين 
قطر وتركيا وفرنسا وأمريكا 

مع التنظيمات اإلرهابية

أبرز االتصاالت السرية 

أدى تعدد التنظيمات اإلرهابية وتنوعها إلــى تصاعد 
نشاطها بشكل كبير، مما جعلها تمثل التهديد األكبر لألمن 
واالستقرار فى المنطقة والعالم، وهو ما دفع بعض القوى 
ــادة تلك  الدولية واإلقليمية الــى فتح قــنــوات سرية مــع ق
التنظيمات، لكن دون علم عناصرها، حيث إنهم المستفيد 
األكبر من وراء تلك القنوات.. ويمكن تحديد أبرز اشكال 

تلك القنوات فى النقاط التالية:
ــقــاعــديــة - الــفــرنــســيــة« فــى الــســاحــل  ــاالت »ال ــصـ االتـ
اإلفريقى: كشفت عملية التفاوض التى جرت بين »جماعة 
نصرة اإلسالم والمسلمين«، الموالية لتنظيم القاعدة فى 
بــالد المغرب اإلســالمــى واالســتــخــبــارات الفرنسية، عن 
وجــود قنوات اتصال سرية بين الطرفين، وهــو ما يفسر 
حرص الجانب الفرنسى على التفاوض بشكل مباشر مع 
قــادة الجماعة، ودون أى وساطة حكومية، أو قبلية، وهو 
ما أدى إلى اإلفــراج عن رهينة فرنسية، وإيطاليين اثنين 
ــراج عــن 200 مــن عناصر  فــى أكتوبر 2020، مقابل اإلفـ
التنظيم المحتجزين لدى السلطات المالية، إضافة الى 
حصوله على 25 مليون يورو، وهو ما أغضب زعماء القبائل 
المحليين الذين كانوا يحرصون على لعب دور الوسيط فى 
مثل تلك المفاوضات، نظراً لحصولهم مقابل على نسبة من 

أموال الفدية.
ــار أن األشــهــر الخمسة  الجدير بالذكر فــى هــذا اإلطـ
التى أعقبت مقتل عبد الملك دروكــدال زعيم التنظيم فى 
يونيو 2020، وقبل تولى القائد الجديد يوسف العنابى، 
قد شهدت تصاعدا ملحوظا فى االتصاالت بين التنظيم 
وباريس، حيث كان يقود التنظيم فى تلك الفترة »أياد أغا 
غالى« المعروف بميوله الى فتح قنوات اتصال غير معلنة 
مع القوى المختلفة، وعلى رأسها فرنسا، كونه دبلوماسيا 
سابقا يدرك أهمية مثل تلك القنوات وما يمكن أن تحققه 
من مكاسب، وهو ما تحقق بالفعل فى تلك الفترة، حيث 
تراجعت الهجمات الفرنسية ضد مواقع التنظيم فى تلك 
الفترة، مقابل تقليص الهجمات ضد الــقــوات الفرنسية 
العاملة فى إطار عملية برخان، وإمدادها بمعلومات مهمة 
ــش« أو مــا يعرف بوالية  عــن مــواقــع عناصر تنظيم »داعـ
الصحراء الكبرى، وهــو ما دفــع تنظيم »داعــش« إلــى شن 
هجوم إعالمى شرس على قادة تنظيم القاعدة واتهامهم 

بالعمالة لمصلحة فرنسا.
التفاهمات »القاعدية - األمريكية« فى اليمن: كشف 
مقتل زعيم تنظيم القاعدة فى اليمن قاسم الريمى فى 
فبراير 2020، من خالل استهداف طائرة أمريكية بدون 
طيار، عن وجود اختراق أمريكى كبير للتنظيم، عبر قنوات 

اتصال مع عدد من قيادات التنظيم، فى مقدمتهم »خالد 
باطرفى« الزعيم الحالى للتنظيم، والمتهم من قبل بعض 
األجنحة داخــل التنظيم بالمسئولية عــن مقتل الريمى، 
حيث إن عملية االغتيال تمت مباشرة عقب انتهاء لقاء بين 
الطرفين، وذلك من خالله قيامه بوضع شريحة إلكترونية 
ساعدت الطائرة األمريكية فى استهداف »الريمى«، وهو 
ما دفع »باطرفى« الى المسارعة باتهام قيادات أخرى داخل 
التنظيم بالتواطؤ مع الــواليــات المتحدة األمريكية لقتل 
الزعيم السابق، فى محاولة منه لنفى التهمة عن نفسه، 
وهو ما أدى الى حالة من االنقسام الحاد داخل التنظيم، 
ــع عليه مجموعة من  ــهــا مــن خــالل بــيــان وق وصــلــت ذروت
قيادات التنظيم المناوئة لـه فى أبريل 2020 يطالبون فيه 
زعيم تنظيم القاعدة األم أيمن الظواهرى بالتدخل لرفع 
الظلم عنهم من االتهامات الموجه إليهم بالعمالة لمصلحة 

الواليات المتحدة األمريكية.
ومما يؤيد القول بوجود قنوات اتصال بين واشنطن 
وزعيم التنظيم الحالى للتنظيم »خالد باطرفى« أنه قد تم 
إعــالن القبض عليه فى 5 فبراير 2021، بناء على تقرير 
لألمم المتحدة، أكد فيه أن زعيم تنظيم القاعدة فى اليمن 
معتقل منذ »أشهر«، فى حين أن كل قادة القاعدة فى اليمن 
تم قتلهم ولــم يلق القبض على أحــد منهم، وهــو ما جعل 
البعض يصف عملية القبض عليه إنما جــاءت فى إطار 
صفقة بينه وبين الواليات المتحدة األمريكية، يحصل فيها 
باطرفى على حياته، مقابل تقديم معلومات ثمينة للغاية، 

يمكن أن تؤدى الى تفتت التنظيم أو على األقل انقسامه إلى 
مجموعات متنافسة.

القنوات »الداعشية –التركية«: رغــم مــحــاوالت تركيا 
طــوال السنوات الماضية نفى عالقتها بتنظيم »داعــش«، 
إال أنها فشلت فى ذلــك، فى ظل وجــود العديد من األدلة 
والتقارير واالستخباراتية التى تؤكد هذه العالقة، خاصة 
فى الفترة بين عامى 2014 الى مطلع 2016، والتى مثلت 
فيها تركيا المعبر الرئيسى للمقاتلين األجانب من جميع 
أنــحــاء العالم لاللتحاق بصفوف التنظيم، إضــافــة إلى 
الــتــعــاون بين الطرفين فــى مجال تهريب النفط واآلثــار 
والسالح، حتى صارت تركيا تمثل الظهير اآلمن لـ»داعش«، 
خاصة بعد أن وفرت المستشفيات الحدودية لعالج مقاتلى 
التنظيم، حتى إن »داعـــش« صــار له مبعوثه الخاص الى 
أنقرة، وهو ما كشفت عنه اعترافات »أبو منصور المغربى« 
فى فبراير 2019، الذى كان يوصف بـ»سفير داعــش« فى 
تركيا، والذى كشف عن عمق العالقة بين قيادات التنظيم 

واالستخبارات التركية.
ولم يقتصر األمر على ذلك فحسب، بل ساهمت القنوات 
السرية بين الطرفين فــى جعل تركيا بمنزلة الحافظة 
المالية للتنظيم، التى يحتفظ فيها بأمواله الطائلة التى 
جناها طوال السنوات الماضية من سوريا والعراق، وهو ما 
أفاد به تقرير لوزارة الخزانة األميركية نشر فى 7 فبراير 
2021 بأن لدى تنظيم »داعش« اإلرهابى احتياطيات نقدية 
فى تركيا تقدر بنحو 100 مليون دوالر، وذلــك من خالل 

شبكات مالية للتنظيم يستطيع الــوصــول إليها بكل 
سهولة فى تركيا بفضل النظام التركى المالى، الذى 
يغض الطرف عن كثير من عمليات تهريب األمــوال 

التى تتم على أراضــيــه، وهــو مــا أكــدتــه فــى وقت 
سابق العديد من التقارير الغربية التى رصدت 

تحويل أمــوال من تركيا إلى عناصر »داعش« 
فــى ســوريــا بطرق مختلفة، وبالفعل جرى 
فــرض عقوبات على مؤسسات مالية فى 

تركيا لتعاملها مع التنظيم.
التواصل القطرى مــع حركة الشباب 
الـــصـــومـــالـــيـــة: حـــرصـــت قـــطـــر، خــالل 
الــســنــوات الــمــاضــيــة، عــلــى فــتــح قــنــوات 
ــصــال مــع حــركــة شــبــاب المجاهدين  ات

الصومالية، وذلك من خالل عمالئها داخل 
حكومة محمد عبد الله فرماجوا، المعروف 

برضوخه المستمر للضغوط التى يمارسها عليه 
ــل الــحــكــومــة، والــتــى تــهــدف إلى  ــال قطر داخـ رجـ
إضعاف الجيش فى مواجهة الحركة االرهابية، 
وهــو مــا دفــع البعض الــى اتــهــام الحكومة بعدم 
رغبتها فى القضاء على الحركة، وذلــك فى إطار 
سعى الحكومة القطرية الى استخدامها فى تعزيز 
نفوذها داخـــل الــبــالد مــن ناحية، والضغط على 
مصالح الـــدول المناوئة لها داخــل الــصــومــال من 

ناحية أخرى.
حــيــث استغلت قــطــر الــمــعــاونــات والــمــنــح التى 
تقدمها للحكومة الصومالية، فى اختراق األجهزة 
األمنية والسيادية داخل الصومال، وذلك من خالل 
زرع عمالئها والموالين لها فى عــدد من المناصب 

الحساسة، وهــو مــا كشف عنه قــرار مجلس الـــوزراء 
الــصــومــالــى، فــى 23 أغسطس 2019، بتعيين »فهد 
ياسين« المعروف برجل قطر فــى الــصــومــال، مديراً 
لجهاز المخابرات خلفاً لحسين عثمان، وهو ما جعله 
يتحول من مجرد مراسل لقناة الجزيرة إلى واحد من 
أن أهم القيادات السياسية فى البالد، وهو ما أثار 
مخاوف القادة العسكريين من يؤدى ذلك الى سيطرة 
الدوحة على األجهزة السيادية فى البالد، وهــو ما 
كشف عنه تصريح مدير جهاز المخابرات الصومالى 
السابق حسين عثمان، فــى 23 أغسطس 2019، 
فى تعليقه على قرار تعيين فهد ياسين، بقوله »يوم 
أسود فى تاريخ جهاز األمن الصومالى، ألن تترأسه 

شخصية عميلة لقطر«.

على الرغم من إعالن التنظيمات اإلرهابية بشكل متكرر 
رفضها إقامة أى عالقات، أو فتح قنوات اتصال مع الدول 

واألنظمة السياسية، التى تزعم أنها عدوها األول وتسعى 
للقضاء عليها، إال أن التطورات المتعلقة بظاهرة اإلرهاب، 

خالل السنوات الماضية، كشفت عن وجود العديد من 
قنوات االتصال السرية بين قادة تلك التنظيمات وعدد من 
الدول والحكومات التى تزعم أنها تحارب اإلرهاب، وهو ما 
سمح لهذه التنظيمات باالستمرار فى ممارسة أنشطتها 

اإلرهابية والتوسع واالنتشار فى مناطق جديدة، من خالل 
ما توفره لها تلك القنوات من دعم وتمويل.

 وهو ما يطرح تساؤاًل مهمًا حول أبرز مالمح القنوات 
السرية للتنظيمات اإلرهابية ومخاطرها على جهود 

مكافحة اإلرهاب، السيما أن الفترة الماضية قد شهدت 
لجوء بعض الدول إلى نسج عالقات غير مرئية مع بعض 

تلك التنظيمات، سواء من أجل حماية مصالحها السياسية 
واالقتصادية، أو من أجل مساعدتها على مد نفوذها 

لمناطق بعيدة عنها جغرافيًا، خاصة فى المناطق التى 
تنشط بها هذه التنظيمات.

هذه الحقائق والتساؤالت رصدتها دراسة مهمة للغاية 
أصدرها مركز األهرام للدراسات السياسية واإلستراتيجية 

بعنوان » مخاطر البوابات الخلفية للتنظيمات اإلرهابية » 
والتى أعدها الباحث على بكر.

الدراسة تكشف أن التنظيمات اإلرهابية صارت حريصة 
على فتح قنوات سرية مع العديد من الدول والحكومات، 
بسبب ما تقدمه لها هذه القنوات من دعم مالى ومكاسب 

مادية وسياسية، مما يشجعها على االستمرار فى أنشطتها 
اإلرهابية، وهو ما يعنى أن كل الجهود التى تبذل لمكافحة 
اإلرهاب، خالل السنوات الماضية، لن تؤتى ثمارها، طالما 

بقيت تلك القنوات باقية ومستمرة.

قطر تقوم بتحريض لبعض 
المجموعات اإلرهابية فى الصومال 

ضد مصالح دولة اإلمارات
يمكن القول إن هناك مجموعة من الدوافع 
تقف وراء سعى التنظيمات اإلرهابية لفتح 
قنوات اتصال سرية مع بعض الــدول، يأتى 
ــى الــحــصــول على  ــى مقدمتها رغــبــتــهــا ف ف
األموال الطائلة جراء عمليات خطف الرهائن 
الغربيين، حيث تحرص الــدول التى ينتمى 
اليها هــؤالء الرهائن على التفاوض بشكل 
سرى مع التنظيمات، سواء بشكل مباشر، أو 
عبر وسطاء محليين لإلفراج عنهم لتجنب 
االنــتــقــادات الــدولــيــة، وهــو مــا يفسر توسع 

تـــلـــك الــتــنــظــيــمــات 
فــى خطف الرهائن 
خــــــــالل األعــــــــــوام 

الماضية.
ــد  ــي ــف ــســت كــــمــــا ت
التنظيمات اإلرهابية 
ــن وراء تـــلـــك  ــ ــ مـ
القنوات السرية فى 
ــب الـــضـــربـــات  ــجــن ت
الــعــســكــريــة، ووقــف 
اســتــهــداف قــادتــهــا 
وعناصرها من قبل 
ــدول، مقابل  بعض ال
وقــــف هــجــمــاتــهــا 
اإلرهابية، على 
غــرار االتفاق 
الـــــــذى أبــــرم 

منذ عــدة سنوات بين تنظيم القاعدة 
فى بالد المغرب اإلسالمى والحكومة 
الموريتانية، وهو ما كشفت عنه إحدى 
الوثائق التى عثر عليها األمريكيون 
فى منزل زعيم القاعدة السابق 
بــن الدن، والــتــى تقول إن قــادة 
التنظيم ناقشوا عــام 2010 
خطة ســالم مــع موريتانيا، 
مــقــابــل تــعــهــدهــا بــإطــالق 
ســـراح سجناء القاعدة، 
ودفـــع مــا يــزيــد على 20 
مــلــيــون يــــورو للتنظيم 
ــدم خــطــف  ــ ــ ــل ع ــابـ ــقـ مـ

السائحين.
ــل، تسعى  ــاب ــمــق فـــى ال
الــــدول، الــتــى تفتح قــنــوات 
ــة مـــع الــتــنــظــيــمــات  ــريـ اتـــصـــال سـ
ــة، الـــى تحقيق مجموعة  ــي اإلرهــاب
من المكاسب، يأتى فى مقدمتها، 
ــاطــق  ــن ــم ــى ال ــ ــا ف ــ ــودهـ ــ تـــعـــزيـــز وجـ
الــتــى تنشط بها التنظيمات، وحماية 
ــة مــن الهجمات  مــصــالــحــهــا االقــتــصــادي
اإلرهابية المتوقعة من ناحية، واستخدام 
تلك التنظيمات فــى الضغط على الــدول 
ــرى، على  ــ الــمــنــافــســة لــهــا مـــن نــاحــيــة أخـ
غـــرار تحريض قطر لبعض المجموعات 
اإلرهــابــيــة فــى الصومال ضــد مصالح دولــة 
اإلمـــارات العربية المتحدة، وهــو ما كشفت 
عنه المكالمة الهاتفية المسربة فى يوليو 
2019 بين السفير القطرى فــى الصومال 
ورجل األعمال خليفة كايد المهندى، ويؤكد 
فيه األخير للسفير أن »أصــدقــاء قطر« من 
اإلرهابيين يقفون وراء التفجير الذى حدث 
فــى مدينة بوصاصو »لتعزيز مصالح قطر 
مــن خــالل طــرد منافسيها«، فــى إشـــارة الى 

المصالح اإلماراتية فى تلك المنطقة.

التنظيمات اإلرهابية 
تسعى لفتح قنوات اتصال 

سرية مع بعض الدول 
لرغبتها فى الحصول على 

األموال الطائلة جراء 
عمليات خطف الرهائن 

تفاصيل االتصاالت بين 
أمريكا وزعيم تنظيم القاعدة 

فى اليمن »خالد باطرفى« 

تنظيم »داعش« اإلرهابى 
احتياطيات نقدية فى تركيا 
تقدر بنحو 100 مليون دوالر

تركيا أصبحت المعبر الرئيسى للمقاتلين األجانب 
من جميع أنحاء العالم لاللتحاق بصفوف داعش 

تعاون كبير بين قيادات تركيا و داعش 
فى مجال تهريب النفط واآلثار والسالح

العـدد 281

  حنان الشربينى



11 األربعاء  2021/3/10 العـدد 281أجندة المحاكم

تفاصيل اتهام أحمد بسام زكى بسوء استخدام 
وسائل التواصل وتهديد وابتزاز الفتيات

ــف الــقــاهــرة  ــأن ــعــقــد مــحــكــمــة مــســت ت
االقتصادية اليوم االثنين، ثالث جلسات 
اســتــئــنــاف أحــمــد بــســام زكـــى عــلــى حكم 
حبسه 3 ســنــوات، بتهمة ســوء استخدام 
وســائــل الــتــواصــل االجــتــمــاعــى، وتهديد 
ــيــات، لــجــلــســة 15 مـــارس  ــفــت وابـــتـــزاز ال

الحالى.
ــرة  ــاهـ ــقـ ــة الـ ــم ــحــك وكــــانــــت قـــضـــت م
االقتصادية بمعاقبة أحمد بسام زكــى، 
المتهم بهتك عرض 3 فتيات وتهديدهن 
وإســاءة استخدام أدوات االتصال ومواقع 
التواصل االجتماعى، بالحبس 3 سنوات 
مــع الــشــغــل، وإحـــالـــة الـــدعـــوى المدنية 

للمحكمة المختصة.
ــى الــقــضــيــة  ــشــفــت الــتــحــقــيــقــات فـ وك
رقــم 2030 لسنة 2020 جنح مالية، أن 

المتهم فــى غضون الفترة مــا بين عامى 
2016 وحتى 2020 بدائرة قسم المقطم 
محافظة القاهرة، تحرش جنسًيا بالمجنى 
ــى، »س. ف« بــأن تعرض لها  عليها األولـ
بإتيان أمور وإيحاءات وتلمیحات جنسية 
وإباحية، وأرســل إليها عبر إحدى وسائل 
االتــصــاالت الالسلكية مستخدًما تطبيق 
التواصل االجتماعى »واتس آب«، عبارات 
ــورًا ذات طبيعة جــنــســيــة، تضمنت  ــ وصـ
تصريًحا وتلميًحا باألمور المشار إليها، 
وقد أتى تلك األفعال بقصد الحصول على 
منفعة جنسية، وتعمد مضايقة المجنى 
عليها بل أساء استعمال أجهزة االتصاالت 

بأن أتى األفعال المبينة سلفا.
 وكشف أمــر اإلحــالــة فى القضية رقم 
7864 لسنة 2020 جــنــايــات المقطم، 

ــى، طــالــب،  ــ ــســام زك أن الــمــتــهــم أحــمــد ب
21 ســنــة، فــى غــضــون الفترة بين عامى 
2016 حتى 2020 بــدائــرة قسم المقطم 
محافظة الــقــاهــرة هتك عــرض المجنى 
عليها »ملك.ع«، التى لم تبلغ ثمانية عشرة 
سنة، وكان ذلك بغير قوة أو تهديد داخل 

سيارته.
 وأضاف أمر اإلحالة قيام المتهم بهتك 
عرض المجنى عليها »آالء«، التى لم تبلغ 
18 عــاًمــا، وكــان ذلــك بغير قــوة أو تهديد 
متخًذا من سطح العقار )سكنها( مكاًنا 
لتقبيلها ومالمسة كل أعضاء جسدها، 
مضيًفا قيام المتهم بهتك عرض الطفلة 
ــان ذلــك بغير قــوة أو تهديد  ــة.أ«، وك »جــن
داخل مسكنه، بأن المس عورتها وممكنا 

إياها من ممارسة الجنس معه.

محاكمة إبراهيم سليمان 
وآخرين بقضية أرض الجولف 

 بدء محاكمة تامر أمين
فى اتهامه بإهانة أهل الصعيد

سفير سابق يستولى على 130 ألف 
دوالر من عمله بدولة أفريقية

الحكم على سناء سيف 
بتهمة نشر أخبار كاذبة

مطالبات لـ»فيس بوك« بحذف 
الصفحات الممولة من اإلخوان

حددت محكمة الجنايات، جلسة 17 مارس الحالى، لمحاكمة 
وزيــر اإلســكــان األسبق محمد إبراهيم سليمان، و4 مسئولين 
سابقين بهيئة المجتمعات العمرانية، التهامهم بالتربح واإلضرار 
بالمال العام، من خالل وظيفتهم واستغالل النفوذ، حيث تعود 
وقائع القضية إلى عام 2003، واستمرت حتى عام 2020، حيث 
وافق »سليمان« على إقامة بوابات وأسوار منطقة غرب الجولف 
بالقاهرة الجديدة لجعلها منطقة مغلقة على سكانها بالمخالفة 

لإلجراءات واللوائح والقوانين المنظمة.
وبلغت قيمة المبالغ التى أسفرت عنها تحقيقات القضية 
قرابة 15 مليون جنيه تتعلق بإنشاء أسوار وبوابات لمنطقة غرب 

الجولف التى يوجد للوزير األسبق وأسرته أمالك بها.
ويــذكــر أن محكمة جــنــايــات الــقــاهــرة، المنعقدة بالتجمع 
الــخــامــس، بــرئــاســة المستشار شعبان الــشــامــى، تنظر أيضا 
محاكمة وزير اإلسكان األسبق محمد إبراهيم سليمان، ورجل 
األعــمــال سمير زكــى عبدالقوى، بالقضية المعروفة إعالميا 

بـ»الحزام األخضر«.
ــر األســبــق محمد إبــراهــيــم ســلــيــمــان، ورجــل  ــوزي ــواجــه ال وي
األعمال، رئيس مجلس إدارة شركة السادس من أكتوبر الزراعية 
لالستصالح والتعمير، وثــالث من مسئولى هيئة المجتمعات 
العمرانية الجديدة، اتهامات بالتربح واإلضــرار بالمال العام، 
وذلــك عــن طريق بيع مساحات كبيرة مــن األراضـــى بمنطقة 

»الحزام األخضر« بأقل من سعرها.

حــددت محكمة جنح مدينة نصر، جلسة 20 مــارس الحالى، 
لمحاكمة اإلعــالمــى تــامــر أمــيــن بتهمة ســب وقـــذف الشعب 
ــه؛ فــى الجنحة الــمــبــاشــرة الــتــى تــقــدم بها  ــت الــمــصــرى وإهــان
المستشار أشرف ناجى ضده بعد الحلقة التى اتهمت بأن بها 

تجاوز ضد الشعب المصرى.
وكان اإلعالمى تامر أمين، اعتذر عن إهانته ألهالى الصعيد 
فى برنامجه، وقال فى فيديو: »أقدم اعتذار واضح وصريح ال 
لبس فيه لكل أهالينا فى الصعيد وفى كل مكان بمصر، اللى 
زعالنين منى، أنا ال هكابر وال هآوح، أنا من الناس اللى بتعتذر 
لما تحس إن الناس زعالنة منها، حتى لو كانت نيتى يعلم بيها 

ربنا نيتى خير وكان الهدف هو المصلحة العامة«.
ــا أكتر حاجة تضايقنى فــى الدنيا  وأضـــاف تامر أمــيــن: »أن
إن واحــد صعيدى بــس أو واحـــدة صعيدية بــس يزعلوا منى، 
وأنا من أكتر المؤمنين بالصعيد واحترام الصعيد وعزة نفس 
الصعيد وكرامة الصعيد وأصل الصعيد، صعيد مصر هما أصل 
مصر اللى طلعولنا الناس المفكرين واألدبــاء والناس الشريفة 

المحترمة«.
وتابع تامر أمين: »والله ما قصدتش اإلهانة أبــدأ، ودى آخر 
حاجة تيجى على دماغى، وآخر حاجة فى الدنيا إن يبقى حد 
صعيدى زعالن منى، فأنا بقول لكل صعيدى وصعيدية جزمتكم 
على راســى من فــوق، وأنــا ابنكم وأنــا ابن ريف مصر، ونسايبى 
أســاســاً من الصعيد مــرات أخويا من الصعيد وبتشرف بيها 

وبالنسب دا«.

حــددت محكمة استئناف القاهرة، برئاسة المستشار عبده 
أحمد عطية األودن، جلسة 25 مارس الحالى لنظر أولى جلسات 
محاكمة »سفير سابق« التهامه بارتكاب جرائم االستيالء على 
130 ألف دوالر أمريكى من جهة عمله والتزوير فى محررات 

رسمية.
 كانت نيابة األمــوال العامة العليا أحالت المتهم »أ. م. ن« 
– 47 عاما - وزيــر مفوض بـــوزارة الخارجية، ورئيس البعثة 
الدبلوماسية السابق إلحــدى الــدول اإلفريقية، قبل أن يلتحق 
بــديــوان عــام وزارة الخارجية، ويحمل لقب سفير، للمحاكمة 
الجنائية، التهامه باالستيالء على مبالغ مالية بعملة أجنبية بما 
يعادل أكثر من 2 مليون جنيه مصرى، وتقديم محررات مزورة 
للجهات الرسمية، بقيامه بالتالعب فى فواتير أحــد الفنادق 
الشهيرة، والتحصل على بدالت سكن وخالفه على غير الحقيقة 

وبالمخالفة للقانون.

تستكمل محكمة جنايات جنوب القاهرة الدائرة 10 المنعقدة 
بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار مدبولى كساب، محاكمة 
سناء سيف فى اتهامها بإذاعة ونشر أخبار كاذبة بالقضية رقم 

12499 لسنة 2020، فى جلسة 17 مارس للحكم.
وتضمن أمــر إحالة المتهمة إلــى محكمة الجنايات أنها فى 
غضون الفترة من 22 أبريل حتى 20 يونيو 2020 بدائرة قسم 
المعادى أذاعت عمًدا أخبار وبيانات كاذبة من شأنها إثارة الفزع 
بين الناس، وادعــت فيها كذبًا بتفشى جائحة فيروس كورونا 

داخل السجون المصرية، وغياب التدابير الوقائية منها.
وأضــاف أمر اإلحالة أنها سبت بطريق النشر موظًفا عاًما 
بأن أسندت على صفحتها على موقع فيس بوك ألفاًظا نابية 
كان من شأنها خدش اعتباره وشرفه واستخدمت حسابًا خاًصا 
على شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب جريمة معاقب 
عليها قانونا، بأن استخدمت حساب) Sanaa seit( على موقع 
فيس بوك بهدف ارتكاب الجريمتين محل االتهامين السابقين، 
كما أنها أهانت بالقول أحد رجال الضبط أثناء تأدية وظيفته، 
وقــامــت بالتعدى عليه بالقول لفًظا وبالتهديد وعــيــًدا حال 

تواجدها بمنطقة سجون طرة إبان توليه أعمال تأمين السجن.

حجزت محكمة القضاء اإلدارى برئاسة المستشار فتحى 
إبراهيم توفيق نائب رئيس مجلس الدولة، دعوى تطالب بإصدار 
أمر ملزم لـ»فيس بوك« بحذف جميع الفيديوهات والصفحات 
والمنشورات الممولة من جماعة اإلخــوان اإلرهابية وتنظيمها 

الدولى، للحكم بجلسة 28 مارس الحالى.
ــرارات الــصــادرة بحذف  ــق وطالبت الــدعــوى بإلغاء جميع ال
الصفحات والمنشورات الداعمة للدولة المصرية ومؤسساتها 
والداعمة لالصطفاف الوطنى والحفاظ على وحدة البالد فى 

مواجهة اإلرهاب.

الحكم فى إعادة محاكمة مجدى راسخ 
بقضية سوديك بعد تصالحه مع الدولة

سكان الزمالك يطالبون بوقف أعمال حفر المترو

نزع ملكية األراضى المملوكة لإلخوان
تواصل محكمة القضاء اإلدارى بمجلس 
ــنــزع ملكية  ــوى تــطــالــب ب ــة، نــظــر دعــ ــدولـ الـ
ــى والـــمـــزارع المملوكة  ــ ــعــقــارات واألراضـ ال
لــقــيــادات اإلخــــوان، والــتــى سمحت حكومة 
هــشــام قنديل رئــيــس الــــوزراء األســبــق، لهم 
بشرائها فى سيناء، تحت مسمى االستصالح 

الزراعى لجلسة 13 مارس الحالى.

ــى حــمــلــت رقــم  ــت ــوى ال ــدعـ واخــتــصــمــت الـ
43911 لسنة 71 قضائية، كــل مــن، رئيس 
مجلس الـــوزراء، ورئيس لجنة حصر أمــوال 

اإلخوان.
وذكرت أن لجنة حصر أموال اإلخوان عثرت 
على مستندات ووثــائــق تؤكد ملكية اإلخــوان 
ــزارع كبيرة، وأن قــيــادات اإلخــوان  ألراض ومـ

استخدموا تلك المزارع واألراضى فى العمليات 
اإلرهابية ضد مؤسسات الدولة.

ــد الــمــحــامــيــن طـــالـــب بـــإلـــزام  ــان أحــ ــ وكـ
ــرارات بفصل جميع  ــ السلطات بــإصــدار ق
الموظفين المنتمين لجماعة اإلخـــوان من 
المناصب والــوظــائــف الــتــى يشغلونها فى 

الجهاز اإلدارى للدولة.

الحكم فى طعن الحكومة على حكم تنظيم الرؤية
حجزت المحكمة اإلداريــة العليا بمجلس الدولة، الطعن المقام 
من قضايا الدولة، وكياًل عن الحكومة، على حكم إلغاء قرار وزير 

العدل بشأن تنظيم مدة الرؤية، للحكم بجلسة 13 مارس الجارى.
 وكانت محكمة القضاء اإلدارى، قضت بقبول المتدخلين بجانب 
المدعى فى دعــوى رؤيــة الطفل وفــى الموضوع بإلغاء قــرار وزير 
العدل 1087 لسنة 2000، المطعون فيه فيما تضمنه من تنظيم مدة 
رؤية المحضون »الطفل«، فيما تضمنه من إغفال سلطة القاضى 
فى تحديد مكان لتلك الرؤية، ومعايير األماكن األربعة المنصوص 
عليها فى المادة الرابعة من القانون، وقضت بعدم قبول الطلب 
ــزام الجهة اإلداريـــة المدعين  الثانى النتفاء الــقــرار اإلدارى وإلـ

المصروفات.
 وطالبت الدعوى التى حملت رقم 45378 لسنة 71 ق، بإلغاء 
ــر الــعــدل األســبــق والـــذى قصر حــق الــرؤيــة للطرف غير  قــرار وزي
الحاضن على مجرد الــرؤيــة فى مراكز الشباب لمدة ال تتجاوز 
الثالث ساعات وبدون عقاب رادع فى حال امتناع الطرف الحاضن 
عن التنفيذ بما فى ذلك من إجحاف وقطع صلة أرحام بأسر اآلباء 

بعد االنفصال.

تنظر الدائرة األولى بمحكمة القضاء اإلدارى 
فى مجلس الــدولــة، برئاسة المستشار بخيت 
إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، الدعوى 
المقامة من مها محمد كامل وإيمان رمضان، 
ونيفين حسين وميرفت جالل، من سكان منطقة 
الــزمــالــك، والــتــى تطالب بــوقــف تنفيذ أعمال 
الحفر المقامة حاليا بالزمالك الخاصة بإنشاء 

مترو الخط الثالث، لجلسة 13 مارس الحالى.
ــم 58108 لــســنــة 71  حــمــلــت الـــدعـــوى رقـ
ــام  ــه سبق وأق ــر فيها أن قضائية، والــتــى ذك
المدعون دعوى قضائية إللغاء قرار تحديد 
مسار المرحلة الثالثة للخط الثالث لمترو 
أنفاق القاهرة أسفل المنطقة كثيفة السكان 

بشارع إسماعيل محمد بالزمالك.

ــدائــرة 20 محكمة جنايات جــنــوب الــقــاهــرة، جلسة إعــادة  حــجــزت ال
إجــراءات محاكمة رجل األعمال مجدى راســخ والــد هايدى راســخ زوجة 
عــالء مبارك نجل الرئيس األسبق، على الحكم الصادر ضــده بالسجن 
المشدد 5 سنوات فى القضية المعروفة بقضية »أرض ســوديــك«، بعد 
تصالحه مع لجنة استرداد األمــوال المهربة وقيامه متضامنا مع آخرين 
بسداد مبلغ مليار و315 مليون جنيه للدولة، وذلــك لجلسة 29 مارس 

الحالى للحكم.
وقدمت نيابة األمــوال العامة العليا قــرار تنفيذ التصالح الــذى وافقت 
عليه لجنة اســتــرداد األمـــوال المهربة إلــى المحكمة، كما قدمت صورة 
من عقد التسوية الذى بلغت قيمته مليار و315 مليونا و701 ألف جنيه، 
لحصوله بصفته رئيس مجلس إدارة سوديك من محمد ابراهيم وزير 
اإلســكــان األســبــق على قطعة أرض مساحتها 2550 فــدانــا، بالمخالفة 
للقانون، كما لم يتم االلتزام بسداد األقساط المستحقة عليها وتقاعست 
الــوزارة عن استرداد األرض،  وطالبت النيابة العامة أعمال أثر التصالح 
ــذى يتضمن بــأال وجــه إلقامة الدعوى الجنائية قبل  تطبيقا للقانون وال

المتهم لسداد مستحقات الدولة كاملة.
 وكانت محكمة الجنايات قضت فى وقت سابق بمعاقبة محمد مجدى 

حسين راسخ غيابيا بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات وتغريمه، وفى 2018 
تقدم بطلب لتصالح امام لجنة استرداد األموال المهربة.

وعقدت شركة سوديك منفردة بتسوية مع جهاز الكسب غير المشروع 
حيث التزمت بسداد مبلغ 800 مليون جنيه يدفع منها 250 مليون نقدا، 
كمقدم سداد، على أن يتم توريد المبلغ المتبقى على 4 أقساط على مدار 
عامين بإجمالى 550 مليون جنيه، يستحق القسط األول فى 1 مارس 
2019 بإجمالى 169.5 مليون جنيه، والقسط الثانى فى سبتمبر 2019 
بإجمالى 169.5 مليون جنيه، والقسط الثالث فى ديسمبر 2019 بإجمالى 
105.5 مليون جنيه والقسط الرابع فى ديسمبر 2020 بإجمالى 105.5 

مليون جنيه.
يذكر أن اللجنة القومية السترداد األمــوال واألصــول والموجودات فى 
الخارج أعلنت منذ أيام عن توقيعها عقد تصالح مع محمد إبراهيم سليمان 
وزيــر االسكان األسبق، ورجــل األعمال مجدى راســخ فيما ُنسب إليهما 

ببعض القضايا مقابل سداد مليار و315 مليون جنيه.
ووّقعت اللجنة القومية السترداد األمــوال واألصــول والموجودات فى 
الخارج برئاسة المستشار حمادة الصاوى النائب العام عقد تسوية وتصالح 
بناء على الطلبين المقدمين من المتهمين محمد إبراهيم سليمان، ومجدى 

راسخ للتصالح عن االتهامات المنسوبة إليهما فى بعض من القضايا.
م من المتهمين لصالح الدولة مبلغ قدره مليار و315  وبلغ إجمالى ما ُقدِّ

مليونا و701 ألف جنيه.

  كريم سعيد
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انطالق معارض أهال رمضان 4 أبريل 
بتخفيضات 15 لـ%35

األوكازيون الشتوى مستمر  حتى 28 مارس
ــن والــتــجــارة  ــمــوي ــت أصـــــدرت وزارة ال
الداخلية قراًدا وزارًيا رقم 37 لسنة 2021 
ــى لموسم 2021  بمد فترة التصفية األول
األوكــازيــون الشتوى لينتهى يوم 28 مارس 

الحالى.
ــدت الـــــوزارة عــلــى الــجــهــات الــراغــبــة  ــ وأك
بالمشاركة فى االوكازيون، ضرورة الحصول 

على موافقة مديريات التموين الــواقــع فى 
ــوزارة  دائرتها محالهم التجارية، ووجهت ال
كافة الجهات الرقابية بالوزارة والمديريات 
بضرورة تكثيف الحمالت للتأكد من تطبيق 
أوكازيون حقيقى مع وضع سعر البيع بالشهر 
السابق لالوكازيون والسعر بعد التخفيض 

على كل قطعة.

 هيئة السلع التموينية  تطلب زيوتا نباتية
فى مناقصة للتوريد بين 16 مارس و5 أبريل

أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية، أنها 
تطلب زيوتا نباتية فى مناقصة شــراء عالمية 

للتوريد بين 16 مارس والخامس من أبريل.
وقالت الهيئة إنها تريد ما ال يقل عن 30 
ألف طن من زيت الصويا وعشرة آالف طن 

من زيت دوار الشمس.
ــن تقديم  ــمــوردي ــدت أنـــه ينبغى عــلــى ال ــ وأك
عروض األسعار على أساس السداد بخطابات 
اعــتــمــاد تضمن الــدفــع فــى غــضــون 180 يوما 

وعند االطالع، وإنها ستفاضل بين السعرين.

إعفاء الوحدات السكنية والتجارية 
واألراضى من غرامات التأخير

تطبيق كارت الفالح فى معظم محافظات الجمهورية 15 مارس

انطالق فعاليات معرض ومؤتمر القاهرة 
الدولى لالستثمار وأسواق المال 

أكــد الدكتور على المصيلحى، وزيــر التموين 
والــتــجــارة الــداخــلــيــة، أن مــعــرض أهــال رمضان 
ســوف يبدأ فى الفترة من 4 إبريل إلــى 12 من 
ــود 164 شركة  الشهر نفسه، مشيرا إلــى وجـ
غذائية سوف تعرض منتجاتها بالمعرض الدائم 

بمدينة نصر فى نفس المدة.
ــر الــتــمــويــن، إلــى أنه  وأشـــار وزيـ

ســيــتــم مـــشـــاركـــة 21 سلسلة 
تجارية بــــ1252 فرعا، منها 

كليا بالفروع أو جزئيا عبر 
ــى كل  ــن فـ ــ تــخــصــيــص رك
سلسلة مخصصة لعرض 

السلع الرمضانية.
وأكد الوزير، وجود 15 
سلعة غذائية تتنوع بين 
األرز والــســكــر والــدقــيــق 

والزيت والسمن والمكرونة 
والصلصة والــعــدس والفول 

ــن والــبــلــح والــشــاى  ــدي وقــمــر ال
ــن  ــدواجــ ــ ــدة وال ــمــجــم ــلـــحـــوم ال والـ

المجمدة والياميش بتخفيضات تتفاوت بين 
%15 وحتى 35%.

ــار الـــوزيـــر، إلـــى مــشــاركــة 1300 مجمع  وأشــ
استهالكى تابع للوزارة بنفس التخفيضات إضافة 
إلــى منافذ جمعيتى لمن لديه الرغبة فى ذلك 

إضافة إلى المنافذ المتنقلة.

وكشف المصيلحى، عن وجــود شنط رمضان 
أيضا هــذا الــعــام بها الــــ15 سلعة المعلن عنها 
ســتــشــارك فيها الــشــركــة القابضة للصناعات 
الغذائية بسعر يتفاوت ما بين الـــ75 جنيها إلى 
150 جنيها إضافة إلى الكوبونات، أما بالنسبة 
للسالسل التجارية فإن الشنط الرمضانية 
ســيــتــفــاوت ســعــرهــا مــا بــيــن الــــ60 

جنيها إلى 200 جنيه.
ــاف الــمــصــيــلــحــى،  ــ ــ وأضـ
ــود تنسيق كــامــل بين  وجــ
الـــــــــوزارة الــمــحــافــظــيــن 
ــة  ــاريـ ــجـ ــتـ ــرف الـ ــ ــ ــغ ــ ــ وال
بــالــمــحــافــظــات إلنــشــاء 
ــدد كـــبـــيـــر مــــن تــلــك  ــ ــ ع
المعارض بالمحافظات 
لــتــوفــيــر كـــل احــتــيــاجــات 
الــمــواطــنــيــن مـــن الــســلــع 
ــه بــتــخــفــيــضــات  ــي ــرمــضــان ال
كبيرة، مشيرا إلــى أن التنسيق 
بين الجهات الـــ3 سيشمل التجهيز 
واختيار األماكن أيضا فى المناطق األكثر 

تكدسا بالمواطنين لتقريب السلع إليه.
وأشــــــار الــمــصــيــلــحــى، إلــــى أنــــه أكــــد على 
ــرورة االلـــتـــزام  ــ ــمــعــرض ضـ الــمــشــاركــيــن فـــى ال
ــاإلجــراءات االحــتــرازيــة للحفاظ على الصحة  ب

العامة للمواطنين.

وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فى اجتماعه برئاسة 
الدكتور عاصم الجزار، وزير اإلسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على 
استمرار العمل بالتيسيرات السابق منحها من المجلس بجلسته رقم )146( 
بتاريخ 3/11/2020، لسداد المستحقات المالية المتأخرة على الوحدات 
السكنية واإلدارية والمهنية، والمحال التجارية، وقطع األراضى بمختلف أنواعها 
ومساحاتها )سكنى – تجارى – خدمى – استثمارى – صناعي...(، والفيالت 
والوحدات الشاطئية الُمقامة بمعرفة الهيئة، وذلك حتى 15/3/2021 باإلعفاء 

من سداد غرامات التأخير حال سداد كامل المستحقات المتأخرة.
ــر اإلســكــان، أنــه يتم العمل بالتيسيرات، فى الــحــاالت التالية:  وأوضــح وزي
الحاالت السارى تخصيصها، والحاالت التى صدر لها قــرارات باإللغاء لعدم 
سداد المستحقات المالية وما زالت فى حوزة العميل ولم يتم تخصيصها للغير، 

والمبالغ التى يتم سدادها فى الفترة من 14/12/2020 وحتى 15/3/2021.
وأشار الوزير، إلى أنه يتم تطبيق التيسيرات بشرط التنازل عن جميع الدعاوى 
المرفوعة على الهيئة أو األجــهــزة، وال تسرى هــذه التيسيرات على األراضــى 
الُمخصصة بنظام الشراكة، واألراضــى التى تم إلغاؤها وسحبها وأصبحت فى 

حوزة الجهاز.

قال السيد القصير، وزيــر الزراعة واستصالح األراضــى :« كــارت الفالح شهد 
نهضة كبيرة، فلم يكن سوى فى محافظتين فقط، وخــالل الفترة األخيرة طبقنا 
الكارت فى 15 محافظة، وفى 15 مارس سيطبق  فى معظم محافظات الجمهورية«.

واستكمل الــوزيــر:« بالتعاون مع البنك المركزى لم يعد الكارت بديل للحيازة 
الورقية فقط، فبعدما كان بديل للحيازة الورقية، أصبح يستخدم فى المدفوعات 
ويتماشى مع التحول الرقمى الذى يشهده قطاع الزراعة، وأصبح كارت مدفوعات، 
وهو الكارت الوحيد فى مصر  مدفوعات وحصر للبيانات فى نفس الوقت، ومن 
حصل على الكارت بالشكل القديم سيتم استبداله بالكارت بالنظام الجديد دون أن 
يتحمل الفالح أى تكاليف إضافية، وأصبحت الجمعية الزراعة المتواجدة فى القرية 

بنك مصغر، لتعظيم االستفادة لقطاع الزراعة«.

تنطلق فعاليات معرض ومؤتمر القاهرة 
الــدولــى لالستثمار وأســـواق الــمــال الــذى 
يستمر على مــدى يومين بــأحــد الفنادق 

بالقاهرة يومى 16 و17 مارس 2021.
المؤتمر يناقش عــدة موضوعات مهمة 
منها سبل دعم وجذب االستثمار المباشر 
وغــيــر الــمــبــاشــر وتــشــجــيــعــه والــتــعــريــف 
بالتسهيالت المقدمة من الدولة لتشجيع 
االستثمار والمستثمرين ودور السندات 
اإلســالمــيــة فــى دعــم أدوات الــديــن العام 
بمصر والــطــروحــات الحكومية والفرص 
والتحديات التى يوفرها السوق المصرية 

وآليات جذب االستثمار فى مصر.
كــمــا سيناقش الــمــؤتــمــر  دور القطاع 
المصرفى فــى التصدى لجائحة كورونا 
ومساندته لالقتصاد المصرى خالل تلك 

الفترة العصيبة التى مر بها العالم.
ــدد كــبــيــر من  الــمــؤتــمــر يـــشـــارك بـــه عــ
الشركات والخبراء من عدد كبير من الدول 

العربية واألفريقية واألجنبية.
والــجــديــر بالذكر أن جلسات المؤتمر 
سيحضرها عدد من أعضاء هيئة الرقابة 

بدء التسجيل إلكترونيـًا لحجز 238 وحدة سكنية بمشروع امتداد الرحاب بمدينة القاهرة الجديدة
صـــرح الــدكــتــور عــاصــم الـــجـــزار، وزيـــر 
اإلسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، 
ــى، بــدء  ــحــال ــارس ال ــوم 15 مــ بــأنــه ســيــتــم يـ
التسجيل عــلــى الــمــوقــع اإللــكــتــرونــى لبنك 
www.hdb-reser- )التعمير واإلسكان، 
vation.com(، لحجز 238 وحدة سكنية، 
بمساحات من 92 م2 : 131 م2، بمشروع 
امتداد الرحاب، المرحلة التاسعة، مجموعة 
)125(، بمدينة القاهرة الجديدة، تطرحها 
وزارة اإلسكان، ممثلة فى هيئة المجتمعات 
العمرانية الجديدة، وذلــك فى إطــار جهود 
الوزارة لتوفير وحدات سكنية لجميع شرائح 
المواطنين، وتلبية رغبتهم فى تملك السكن 

الخاص بهم.
وأوضــح الدكتور عاصم الجزار، أن مقدم 
الحجز يبلغ 100 ألف جنيه، مع وجود نظم 
تقسيط مــيــســرة، ويــتــم التخصيص بنظام 
 ،»online« أسبقية الحجز اإللــكــتــرونــى

مــشــيــًرا إلـــى أن شـــروط الــطــرح، وأســلــوب 
الحجز، والــمــواقــع والــنــمــاذج والمساحات، 
وأسعار الوحدات، وأسلوب السداد، ستكون 
www. متاحة على الــمــوقــع اإللــكــتــرونــى
hdb-reservation.com، ويمكن 
للمستفيد من الوحدة سداد باقى الثمن )70 
%( من خالل مبادرة التمويل العقارى للبنك 

المركزى المصرى وفقاً لشروطها.
ــزار: يــبــدأ  ــجــ ــ ــال الـــدكـــتـــور عـــاصـــم ال ــ وقـ
ــى لحجز  ــ ــو الــخــطــوة األولـ )الــتــقــديــم(، وهـ
الــوحــدات، على الموقع اإللكترونى، من يوم 
2020/3/15، حيث يتم الدخول على الموقع 
www.hdb-reserva- )اإللــيــكــتــرونــى 
tion.com(، لبنك التعمير واإلسكان، بدون 
كلمة مــرور، واستعراض كراسة الشروط أو 
طباعتها لمعرفة جميع التفاصيل )المساحات 
– األسعار – أرقــام الــعــمــارات(، مع إمكانية 
استعراض خطوات الحجز بالتفصيل )فيديو 
– مكتوبة(، وفــى حــالــة عــدم وجـــود حساب 
حالى للمتقدم على الموقع، يقوم المتقدم 
بــإنــشــاء حــســاب جــديــد )تسجيل مستخدم 

جديد( عن طريق تسجيل البيانات األساسية 
)اســـم العميل – الــعــنــوان – الــرقــم القومى 
للمواطن – االيميل – التليفون – اسم الزوجة 
ورقمها القومى(، ويتم تحميل صور بطاقات 
الرقم القومى )الزوج – الزوجة(، وجه وظهر 
فــى ورقـــة واحـــدة، وفــى حــالــة الحجز باسم 
القاصر يتم إدراج الــرقــم القومى الخاص 
به مع تحميل صــورة شهادة الميالد، ويجب 
تسجيل البريد اإلليكترونى )اإليميل( خاصة 
للعمالء المقيمين خارج البالد لضمان وصول 
كلمة المرور، ويتم إرسال رسالة بكلمة المرور 
عن طريق كل من )SMS(، واإليميل، ويجرى 
استخدامها فــى الــدخــول على الموقع بعد 
ذلــك )دخـــول مستخدم حــالــى(، وعــن طريق 
الضغط على مفتاح )أرغــب فى التقدم( ثم 
)اســتــخــراج رقــم االســتــمــارة( ستظهر شاشة 
لمراجعة البيانات األساسية، وتعديلها حسب 
الحاجة، وفى نهاية مراجعة البيانات يظهر 
رقــم االســتــمــارة على الــشــاشــة، وهــو الرقم 
الذى سيتم استخدامه كرقم حساب لتحويل 
جميع المبالغ المالية، ويقوم العميل بتحويل 

ــدره 100 ألــف جنيه  مبلغ مــقــدم الحجز وقـ
باإلضافة إلــى مبلغ 1500 جنيه مصروفات 
تسجيل، دفعة واحــدة وغير مجزأ، على أن 
يتحمل العميل العموالت، ومصاريف التحويل 
من حسابه البنكى إلــى رقــم الحساب )رقم 
االستمارة الــذى تم الحصول عليه بالخطوة 
السابقة(، ببنك التعمير واإلســكــان – فرع 
الدقى، بأحد طرق السداد التالية: التحويل 
من حساب العميل فى جميع البنوك داخل 
مصر عــن طريق )ACH(، أو سويفت كود 
)HDBKEGCAXXX(، أو التحويل من أى 
فروع بنك التعمير واإلسكان فى حالة وجود 
حساب للعميل بالبنك، وسيتم إرســال رسالة 
)SMS(، تفيد وصــول مبلغ الحجز، وذلــك 
خالل 72 ساعة )3 أيام عمل( من قيام العميل 
بتحويل المبلغ لبنك التعمير واإلســكــان، 
وفــى حالة عــدم وصــول الرسالة خــالل تلك 
الفترة، يجب التواصل مع مركز اتصاالت بنك 
التعمير واإلسكان على رقم 19995، أو عبر 
www.hdb-reserva-  البريد اإللكترونى

.tion.com@hdb-egy.com

   إسالم خالد

  إيمان عاطف

أعلن مجلس الدولة عن قبول طلبات التعيين فى وظيفة 
»مــنــدوب مساعد« من خريجى كليات الحقوق والشريعة 
والقانون، والشرطة دفعة 2020، وقد بدأ التسجيل للطلبات 

اعتبارًا من 25 فبراير حتى 20 مارس 2021.
وفيما يلى جميع البيانات المطلوبة للتقدم لهذه الوظيفة:

أوالً: الشروط العامة للتعيين فى وظيفة مندوب مساعد 
بمجلس الدولة.

يشترط فى َمن يتقدم للتعيين فى هذه الوظيفة، باإلضافة 
إلى الشروط العامة المنصوص عليها قانوناً ما يلى:

- أن يكون حاصالً على درجــة الليسانس فى الحقوق من 
إحدى كليات الحقوق أو الشريعة والقانون أو كلية الشرطة من 
إحدى الجامعات المصرية أو األجنبية )بشرط معادلة الشهادة 

من المجلس األعلى للجامعات(.
- أال يقل تقديره التراكمى عن جيد.

- أال يزيد عمر المتقدم على ثالثين عاًما فى تاريخ آخر 
موعد لتسجيل الملفات.

- توافر األهلية والصالحية والكفاءة المتطلبة لشغل تلك 
الوظيفة القضائية طبقا لما تقدره اللجنة المختصة بمجلس 

الدولة.
- أن يجتاز المقابلة واالختبارات التى يحددها المجلس.

- أن تثبت لياقته الطبية وفــقــاً للتحاليل والــفــحــوص من 
الجهات المختصة التى يحددها مجلس الدولة.

ثانًيا: - الشروط الواجب توافرها لتسجيل الملف اإللكترونى 
للمتقدم لشغل وظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة:

- تسجيل المتقدم الطلب مع ســداد مصروفات التسجيل 
إلكترونيا عن طريق )فيزا كارت - ماستر كارت - ميزة كارت - 

منافذ السداد - البريد المصرى - البنوك( )ال تسترد(.
- تسجيل كافة البيانات المطلوبة فى الملف اإللكترونى.

- أن يكون رقم المحمول شخصيا وغير قابل للتكرار.
- أن يكون البريد اإللكترونى شخصيا وغير قابل للتكرار.

- رفع المرفقات التالية مع ملف التسجيل اإللكترونى:
- صورة شهادة التخرج المؤقتة مبين بها مجموع الدرجات.

- صورة شهادة بتقديرات سنوات الدراسة مبين بها مجموع 
درجات كل سنة على حدة.

- صورة صحيفة الحالة الجنائية للمتقدم ووالده )لم يمض 
عليها شهران(.. فى حالة سفر الوالد أو وفاته يقدم ما يثبت 

ذلك.
- صورة إقرار من المتقدم بموقفه من التجنيد أو صورة من 

شهادة اإلعفاء منه.
- صـــورة ضوئية لبطاقة الــرقــم القومى للمتقدم ووالـــده 

)سارية(.
- صورة حديثة للمتقدم.

- صورة شهادة الميالد للمتقدم أو مستخرج رسمى منها.
- صــورة شهادة حسن سير وسلوك من الكلية التى تخرج 

فيها المتقدم.
شروط رفع الملفات:

)PDF – JPG- PNG( أن يتم رفع الملفات بصيغة -

- يجب أن تكون الصورة حية وملونة وليست صورة ضوئية 
أبيض/ أسود.

- يجب التأكد من عدم اهتزاز الصورة.
- يجب التأكد من أن الصورة كاملة ولم تطمس أى بيانات 

بها.
- التحقق من رفع كل وجة فى الحقل المخصص له.

تـنـبـيـــه
- يتم تسجيل الملف اإللكترونى خــالل الفترة من 25 /2 

/2021 حتى نهاية يوم عمل 20 /3/ 2021.
- على السادة المتقدمين طباعة الملف وتوقيعه وسيتم 
إخطارهم بموعد تقديم الملف والمرفقات عن طريق رسالة 
نصية والبريد اإللكترونى وتسليمه بمقر األمــانــة العامة 
بالمقر الرئيسى )الديوان العام( الكائن فى 2 شارع عصام 

الدالى - الدقى - الجيزة.
- سيتم إخــطــار الــســادة المتقدمين بموعد المقابلة 
الشخصية عن طريق رسالة نصية والبريد اإللكترونى بمقر 
األمانة العمة بالمقر الرئيسى )الديوان العام( الكائن فى 2 

شارع عصام الدالى - الدقى- الجيزة.
- تقديم الطلب ال يكسب لمقدمه أى حق أو مركز قانوني.

- الــمــســتــنــدات الــتــى ســتــرفــق بطلب الــتــقــدم ال يجوز 
استردادها.

- تــحــوز الــرســائــل اإللكترونية وكـــذا الــرســائــل النصية 
الحجية فى اإلثــبــات، وتكون دليالً على علم المتقدم بما 

تحتويه تلك الرسائل من بيانات ومعلومات.
لن يلتفت إلى الطلبات غير المستوفاة للشروط.

انتهاء فترة تركيب الملصق 
اإللكترونى 30 مارس

أعلنت وزارة الداخلية أن فترة تركيب الملصق اإللكترونى لكافة 
ــك انــفــاذاً لثوابت  المركبات  ســوف تنتهى فــى 30 مــارس 2021، وذل
االستراتيجية األمــنــيــة، والــتــى يــأتــى ضمن أولــويــاتــهــا التيسير على 
المواطنين، ورفع كفاءة الخدمات األمنية المقدمة لهم ، وحرصاً من 
ــوزارة على تطبيق اإلجـــراءات اإلحــتــرازيــة منعاً الزدحـــام أو تكدس  الـ
المواطنين داخــل المقار الشرطية، واستجابه لمناشدات المواطنين 

للوزارة بمد مهلة تركيب الملصق اإللكترونى.
وأهابت الداخلية بالمواطنين مالكى المركبات بكافة أنواعها بسرعة 
التوجه إلى إدارات المرور المختصة على مستوى الجمهورية لتركيب 

الملصق اإللكترونى.
وفى ذات اإلطار، تواصل الوزارة تقديم الخدمة اإللكترونية التى تمكن 
مالكى المركبات بكافة أنواعها ذات التراخيص السارية من القيام بطلب 
تركيب ملصق إلكترونى وســداد الرسوم المطلوبة إلكترونياً من خالل 
موقع بوابة مرور مصر، على أن يتم تسليم الرخصة القديمة والحصول 
على الرخصة الجديدة المدون بها )ذات ملصق إلكترونى( وكذا استالم 
الملصق اإللكترونى وتركيبه على المركبة بمعرفة المختصين بوحدة 

المرور عن طريق شباك واحد فقط.
ويتم استخدام الخدمة على النحو التالى :-

ـ  تسجيل البيانات الخاصة بالمواطن عن طريق الموقع الرسمى 
لوزارة الداخلية www.moi.gov.eg أو الدخول مباشرة على بوابة 

.traffic.moi.gov.eg مرور مصر
ـ اختيار خدمات المركبات.

ـ اختيار خدمة سداد رسوم إصدار ملصق إلكترونى.
ـ سداد رسوم الخدمة المطلوبة.

ويستمر العمل بوحدات المرور على مستوى الجمهورية حتى الساعة 
ــراءات تثبيت الملصق اإللكترونى فقط..  الثامنة مساًء تيسيراً إلجـ

باإلضافة للفترة الصباحية، وحتى إنتهاء المدة المحددة.

المالية لمناقشة تقنين تراخيص الفوركس 
بمصر من دول الكويت والسعودية ودبى 
واألردن، كما سيكون هناك جلسة ضمن 

جــلــســات الــمــؤتــمــر لــلــتــعــريــف بــالــبــورصــة 
والترويج لها بحضور ورعاية حكومية كبيرة 

سيتم اإلعالن عنها خالل األيام القادمة.

المصيلحى
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أحمد فهمى فى بلجيكا إلجراء 
فحوصات على المرىء

األزمات مستمرة بين 
أحمد عز وزينة بسبب 

»المصروفات المدرسية«

مفاجآت مثيرة فى »االختيار 2« 
لكريم عبدالعزيز وأحمد مكى

 بدء تصوير الجزء الثانى من »لؤلؤ« بعد شهر رمضان

آخر كالم.. »العنكبوت« بدور أنغام تحيى حفاًل فى افتتاح مهرجان الموسيقى الكالسيكية 
العرض فى موسم عيد الفطر

ــذى يقوم  قـــرر فــريــق عــمــل فيلم »الــعــنــكــبــوت« الـ
ببطولته النجم أحمد السقا طرحه فى دور السينما 

فى موسم عيد الفطر المقبل 2021.
وكـــان فيلم »العنكبوت« قــد استمر تصويره 
أشهر طويلة باإلضافة إلى التوقف عدة مرات 

بسبب جائحة فيروس »كورونا«.
وتــدور أحــداث الفيلم حول مطاردات 
رجال األمن للمافيا والعصابات، ويقوم 
السقا بــدور شخص مشهور يكتب 
عــنــه فـــى الــصــحــف والــمــجــات 
ــم  ــى نـــفـــســـه اسـ ــلـ ــق عـ ــلـ ــطـ ويـ
»العكنبوت«، وطــوال أحــداث 
الفيلم يــرتــدى ماسك وبدلة 
ــوداء فــى كــل عملية يقوم  ســ
ــارة  ــ ــن اإلثـ ــار مـ ــ ــى إطـ بـــهـــا، فـ

والتشويق.
فيلم »العنكبوت«، مــن بطولة 
أحــمــد السقا، ومــنــى زكـــى، وظافر 
العابدين، ومحمد لطفى، وأحمد فؤاد 
سليم، وزكى فطين عبد الوهاب، ويسرا 
الــلــوزى، وريــم مصطفى، والعمل من تأليف 

محمد ناير، وإخراج أحمد نادر جال.

حكايات منة شلبى مع الجن!!!!

كشفت محكمة أســـرة مدينة نــصــر، الــســتــار على نهاية 
الصراع بين الفنان أحمد عز وزينة، وقضت بقبول الدعوى 
المقامة من محامى األخــيــرة ضد الفنان المصرى، والتى 
تطالب فيها بــزيــادة نفقة تــوأمــهــا عــز الــديــن وزيـــن الدين 

الشهرية من 30 ألًفا إلى 60 ألف جنيه.
وكانت محكمة أول درجــة فى العام الماضى ألزمت عز 
بدفع نفقة شهرية 30 ألف جنيه للتوأم بعد ثبوت نسبهما له، 
وأقامت زينة دعواها لزيادة المبلغ، نظراً لنفقات المدرسة 

الغالية.
وتنظر محكمة األســـرة االستئناف المقدم مــن عــز على 
المصروفات المدرسية الــمــقــررة عليه لصالح نجليه من 

الفنانة زينة يوم 13 مارس الحالى.
وكان معتز الدكر، محامى زينة قدم فى الجلسة السابقة 
حافظة مستندات تحتوى على تحريات تفيد بامتاك عز 
فيلا جديدة، إضافة إلــى شرائه سيارة بــورش، وطلب من 
المحكمة زيادة نفقة طفلى موكلته، إال أن محامى عز استأنف 

على الحكم وطلب تخفيضها.
وقضت محكمة استئناف عالى األســرة بتأييد حكم أول 
درجة، إضافة إلى أن ذات المحكمة قضت برفض استئناف 
زينة التى تطالبه بزيادة نفقة توأمها لـ100 ألف جنيه، وفى 
العام التالى طالبت بزيادة النفقة، وقبلت المحكمة دعواها، 

وتمت زيادتها لـ30 ألف جنيه.

كشف المخرج بيتر ميمى تفاصيل جديدة 
عن مسلسله الجديد »االختيار 2«، بطولة كريم 
ــذى مــن المقرر  عبدالعزيز وأحــمــد مــكــى، والـ

عرضه خال شهر رمضان المقبل.
بيتر ميمى قــال، إن المسلسل يتناول ملفات 
مختلفة دارت فى الفترة من سنة 2013 حتى 
2020، مثل استشهاد المقدم محمد مبروك 

وشهداء الواحات.
ــداث موثقة  وأكـــد أن المسلسل يجمع أحــ
بالفيديوهات، ألنه عمل يقدم الحقيقة فقط، 
ويضم ملفات هو نفسه لم يكن قد سمع بها، من 
بينها محاوالت الغتيال بعض رجال الدولة، إلى 
جانب تعريف الجمهور ببطوالت رجال الداخلية.

وأضــاف أن األحــداث التى تتم مناقشتها فى 
مسلسل »االختيار« ال تمس مصر وحدها، بل 
المنطقة العربية بأكملها، والتى شهدت الكثير 

من األحداث خال العشر سنوات األخيرة.

قررت الفنانة، مى عمر، أن توقف وتحسم الجدل حول الجزء الثانى من 
مسلسل »لؤلؤ«، كاشفة موعد بدء تسجيله.

ــزوال على رغبة المشاهدين،  وقــالــت، مى عمر، فى تصريحات لها: »ن
سنبدأ تصوير الموسم الثانى من لؤلؤ بعد رمضان إن شاء الله، حيث ستكون 
هناك أحدث شيقة يسر بها الجمهور الذى تابع المسلسل بشكل مكثف«، 
معربة عن سعادتها بتعليقات وإشادة الجمهور بالمسلسل«، وفق )سبوتنيك 

بالعربى(.
وكانت شركة سينرجى المنتجة لمسلسل »لؤلؤ« أعلنت عن بدئها فى 
التحضير للجزء الثانى من العمل، حيث إن الشركة المنتجة، أن »صناع 
العمل تعمدوا ترك نهاية الجزء األول مفتوحة، بسبب وجود جزء ثاني من 

العمل، ستكون أحداثه أكثر تشويقا«.
وحقق مسلسل »لؤلؤ«، نجاحا جماهيريا عريضا طوال فترة عرضه بمصر 
والخليج، حيث تصدر مؤشرات البحث على غوغل بعد انتهاء عرض كل 
حلقة، وذلك بسبب تفاعل الجمهور مع لؤلؤ ورحلة صعودها من القاع للقمة، 

وكذلك الشخصيات المحيطة بها.
ويذكر أن مسلسل »لؤلؤ« انتهى عرضه على قناة ON، وهو من قصة 
مى عمر، سيناريو وحــوار محمد مــهــران، إخــراج محمد عبد السام، 
إشــراف على الكتابة واإلخــراج محمد سامى، إنتاج سينرجى، ويشارك 
فى بطولته مى عمر، أحمد زاهر، نرمين الفقى، محمد الشرنوبى، نجاء 
بدر، إدوارد، هيدى كرم، هدير عبد الناصر، سلوى عثمان، حمدى هيكل 

وملك أحمد زاهر.

طرحت الفنانة منة شلبى البوستر 
الرسمى األول لها من فيلمها الجديد 

»النمس واإلنس«.
وظهرت منة شلبى بإطالة مرعبة، 
تسيطر عليها أجــــواء عــالــم الجن 
واتــشــحــت بــالــلــون األســــود، رغـــم أن 
الفيلم مصنف ضمن فئة الكوميديا، 

ومن بطولة الفنان محمد هنيدى.
وتــصــدرت منة قائمة األكــثــر بحثا 
عــبــر مــواقــع الــتــواصــل االجــتــمــاعــى، 
خــاصــة أن صـــورة البوستر الخاص 
بها مختلفة تماما عــن صورتها فى 
البوستر الجماعى الــذى تم الكشف 
عــنــه ســابــقــا، حــيــث ظــهــرت بفستان 
ــواء  ــن، وأجــ ــ ــون شــعــر داكـ ــ ــود، ول ــ أسـ
غامضة، وهيمنت نفس األجــواء على 
بوسترات الفنانين صابرين وبيومى 
فـــؤاد وســلــيــمــان عــيــد، وعــمــرو عبد 
الجليل، بينما ظهر بطل الفيلم محمد 
هنيدى بصورة مختلفة قليا، حيث 
بدا مذهوال بينما كائن غامض يختفى 

خلفه.
وســـبـــق أن شـــوقـــت مـــنـــة شــلــبــى 
ــذى  جــمــهــورهــا لــمــشــاهــدة الــفــيــلــم ال
يجمعها للمرة األولــى بالنجم محمد 
هــنــيــدى والــمــخــرج شــريــف عــرفــة، 
ووعــــدت جــمــهــورهــا بــمــشــاهــدة فيلم 

وصفته »بالعظمة«.

ــشــرت مــنــة عــبــر حسابها  ون
عــلــى تــطــبــيــق تـــبـــادل الــصــور 
ــر  ــوســت ــب ــرام(، ال ــجــ ــ ــت ــســ ــ )ان
الرسمى للفيلم، وعلقت قائلة: 
ــس والنمس، أول تعامل  »اإلن
مع أستاذ شريف عرفة، حاجة 
عظمة كــدة، إن شــاء الله خير 

يا رب«.
ويجسد محمد هنيدى خال 
ــم دور مــوظــف  ــل ــفــي أحــــــداث ال

ــعــرض لكثير  ــت حــكــومــى فــقــيــر ي
ــده  مــن المصائب بسبب مهنة وال
ويــجــســده شــريــف دســـوقـــى، والــتــى 
تكشفها أحـــداث المشاهد األولــى 
من الفيلم، ومع مــرور األحــداث نجد 
هنيدى يقع فى غرام منة شلبى التى 
تشاركه فى بطولة العمل، حتى يتزوج 

منها.
والفيلم من بطولة صابرين وعمرو 

عبد الجليل وبيومى فــؤاد وعارفة 
عبد الرسول ومحمود حافظ ودنيا 

ماهر وشريف دسوقى وسيناريو 
وحــوار شريف عرفة وكريم 
حـــســـن بـــشـــيـــر، وقـــصـــة 
وإخــــــراج شــريــف عــرفــة، 
ومن إنتاج اتحاد الفنانين 
للسينما والفيديو، وايــه 

اتش ميديا.

عــاد مــرة أخــرى الفنان أحمد فهمى 
إلــى دولــة بلجيكا، وذلــك لمتابعة حالته 
الصحية وعمل بعض الفحوصات على 
الــمــريء للتأكد من نجاح العملية التى 

أجراها فى مارس الماضي.
وكان فهمى قد خضع لعملية جراحية 
ثانية بمنطقة الــمــريء فى شهر مارس 
من العام الماضى فى بلجيكا، بعد نجاح 
ــى التى أجــراهــا فى مصر  العملية األول
قبلها بثاثه أشهر بنسبة 50 فى المئة 

فقط.
ويشرف على الجراحة نفس الطبيب 
الفرنسى، الذى أجرى له العملية داخل 

أحد مستشفيات القاهرة.
يــذكــر أن آخـــر أعــمــال أحــمــد فهمى 
مسلسل »رجالة البيت« الذى عرض فى 
رمضان الماضى، وشــارك فى بطولته 
أكرم حسنى وويزو وبيومى فؤاد وإخراج 

أحمد الجندى.

 أسباب صحية وراء إقامة عال غانم
فى أمريكا ورفض العودة لمصر

كشفت الفنانة لوسى عن اختفاء صديقتها المقربة 
عا غانم عن الوسط الفنى، منذ عام كامل، قائلة: »لم 
نتحدث منذ فترة، هى صديقة مقربة لى وجمعتنا أعمال 
فنية من قبل، وفنانة ذكية وتجيد اختيار أدوارهــا بعناية 

شديدة على مدار 22 عاًما من العمل الفنى«.
ــوات بحفل عــشــاء فى  وقــالــت: »اجتمعنا مــنــذ ســن
أمريكا، وتحدثنا عن طبيعة األعمال فى الوقت الحالى 
بمصر، وعن شركات اإلنتاج والمخرجين بشأن إغفالهم 
لمشوارها الفنى، إال أنها أكــدت أنها تحب مصر فهى 
لها مكانة خاصة بقلبها، وتحب التردد عليها من وقت 

إلى آخر«.
وبشأن حالتها الصحية فى الفترة األخيرة قالت لوسى: 

»عا بخير، ولكن عندما تعرضت لحادث سير 
منذ سنوات مع عائلتها فى مصر، أثــر عليها 
بشكل ملحوظ فى استكمال مشوارها الفنى، 
واعتذرت بعدها عن عّدة أعمال«، متمنية عودتها 

فى أقرب وقت لمصر والعمل معها مجدًدا.
يذكر أن آخر ظهور للفنانة عا غانم على مواقع 
التواصل كــان منذ عــام كامل، بتاريخ 26 فبراير 

2020، من بعدها انقطعت كل األخبار عنها، ولم يرد 
أى خبر عنها ســواء باإليجاب أو السلب، وتوقفت 
الــحــيــاة عبر صفحاتها الرسمية بجميع مواقع 

التواصل االجتماعى التى تنشط عليها.
وكــان آخــر عمل لعا غانم عــام 2019 من خال 

فيلم »خــط الــمــوت« مــع المخرج محمد عـــادل، ولم 
تشارك بعدها فى أى أعمال سينمائية أو درامية، أو 

مهرجانات فنية.

غادة عبدالرازق تستعد للموسم 
الرمضانى بـ »لحم غزال«

تخوض الفنانة غادة عبد الرازق، الموسم 
الرمضانى المقبل بمسلسل تحت عنوان 

»لحم غزال«.
يشارك فيه كل من الفنان شريف سالمة 
ومى سليم ومحمد شاهين ووفاء عامر وأشرف 
عبد الغفور وعمرو عبد الجليل وجيهان 
ــاب الجمل، وهــو من تأليف اياد  خليل ورح

ابراهيم، واخراج محمد أسامة.
ــادة، لجلسة  ــرى، خضعت غ من ناحية أخ
تصوير جــديــد، شــوقــت جمهورها لصورة 

واحدة فقط.
وبــدت غــادة فى الصورة بنحافة شديدة، 
ــض الـــلـــون، مع  ــي حــيــث ارتــــدت فــســتــاًنــا أب
تسريحة شعر بسيطة جعلتها تبدو أكثر 

رقة.
وحازت الصورة التى نشرتها عبر حسابها 
الشخصى بموقع تبادل الصور والفيديوهات 
الشهير »انــســتــجــرام«، إعــجــاب الكثير من 

ومتابعيها،  محبيها 
ــث جـــــــاءت  ــ ــيـ ــ حـ

تـــعـــلـــيـــقـــاتـــهـــم 
كالتالى: »قمر، 
ــال عــدى  ــم ــج ال
ــكـــالم، كـــل ما  الـ
ــر تــحــلــى،  ــب ــك ت

عود البطل«.

أعلنت الفنانة أنــغــام، عن إحيائها لحفل موسيقى فى افتتاح 
مــهــرجــان الموسيقى الكاسيكية فــى مــركــز الــمــنــارة بالتجمع 
الخامس، يــوم الجمعة 26 مـــارس، حيث نشرت صــورة لها عبر 

حسابها الشخصى بموقع تويتر، لتعلن عن حفلها القادم.
وكــانــت قــد أعــربــت الفنانة أنــغــام عــن سعادتها البالغة، األحــد 
الماضى، لتلقيها مكالمة هاتفية من النجمة نبيلة عبيد لاطمئنان 
عليها، وقــد حرصت أنغام على توجيه رسالة لها عبر حسابها 

الشخصى على موقع التواصل االجتماعى »تويتر«.
وقالت أنغام عبر تويتر: »صحيت من النوم بعد يوم تصوير شاق 
فى البرد على مكالمة من أجمل ست فى الدنيا نبيلة عبيد بتسأل 
عنى وعــن أمــى وأوالدى، مكالمة دافية وجميلة زى قلبها وخلت 
يومى أحلى كتير ربنا يحفظك ويخليكى لينا يا بلبلة نجمة مصر 

األولى«.
من ناحية أخــرى، انتهت النجمة أنغام، من تسجيل أغنية 
جديدة من كلمات عمرو يحيى وألــحــان مصطفى العسال 
وتوزيع عمرو الخضرى، ومــن المقرر طرحها خــال األيــام 

المقبلة، يأتى ذلك بعدما طرحت النجمة أنغام منذ فترة ألبوما 
باللهجة الخليجية تضمن 15 أغنية تنوعت ما بين الكاسيكى 

والطرب العصرى بأسلوب شبابى مفعم بالحب والرومانسية، وهى: 
»مزح«، »تسلم يدينه«، »ال تستغرب«، »ال يقين«، »أنانى«، »آخر لقا«، 
»غــريــب«، »ظــل وهجير«، »هنا وهــنــاك«، »أدور«، »ثــاث حــروف«، 

»ألف آسف«، »اسمك حبيبى«، و»طاولة«.

  سحر محمود



االكتئاب يسيطر على 
عبد اهلل جمعة 

ليفربول يوافق على حضوره معسكر مارس.. وينتظر موقف كلوب األخير اإلدارة البترولية تتحرك لحسم مصير كريم فؤاد

تعليق مصير صالح من المشاركة فى األوليمبياد المربع الذهبى.. طموح إنبى الرسمى مع طوالن 
يسعى فريق الكرة األول بنادى إنبى 
لمواصلة تحقيق النتائج المميزة فى 
بطولة الــدورى المصرى الممتاز هذا 
الــمــوســم، وذلـــك تحت قــيــادة مدربه 
المخضرم حلمى طــوالن، حيث ظهر 
إنبى بشكل مغاير تماما عن الموسم 
الماضى، حيث جــاءت نتائج الفريق 
البترولى فى بداية الموسم الماضى 
ــر الـــذى أدى إلى  سيئة للغاية، األمـ
فقدانه الكثير من النقاط، وترتب على 
ذلك إنهائه المسابقة المحلية محتالً 
الــمــركــز الــعــاشــر فــى جـــدول ترتيب 
الــدورى المصرى الممتاز برصيد 47 

نقطة.
وخــــالل الــمــوســم الــمــاضــى خــاض 
إنبى 34 لقاء، فاز فى 12 لقاء منهم، 
ــر، وخسر  ــى 11 لــقــاء آخــ وتـــعـــادل ف
11 لـــقـــاء أيـــضـــاً، لــيــفــشــل الــفــريــق 
ــى الــظــهــور بــشــكــل جيد  الــبــتــرولــى ف
خــالل منافسات المسابقة المحلية 
للموسم الماضى، إال بعد عدة أسابيع 
من انطالق المسابقة بسبب التغيير 
الفنى الذى أجرته إدارة النادى وقتها 

بالتعاقد مع حلمى طوالن.
ــدأ إنبى الموسم الحالى بشكل  وب
قوى، حتى أصبحت طموحات الفريق 
البترولى تستهدف التواجد بالمربع 
الذهبى خالل المسابقة المحلية لهذا 
الموسم، حيث نجح الفريق البترولى 
ــؤخــراً فــى احــتــالل الــمــركــز الــرابــع  م
ــدورى العام برصيد  بجدول ترتيب ال
23 نقطة، جمعهم من 14 لقاء، حيث 
ــادل فــى 5  ــع فـــاز فــى 6 مــبــاريــات، وت

مباريات، وخسر 3 مباريات فقط.

على المستوى الهجومى سجل فريق 
إنبى 18 هدفاً خالل األربعة عشر لقاء 
ــذى خــاضــه، ويعتبر الــالعــب جــون  الـ
إيبوكا هو هداف الفريق البترولى فى 
الــدورى حتى اآلن حيث أحرز الالعب 
5 أهــداف، فيما استقبلت شباك إنبى 

15 هدًفا.
 وكان حلمى طوالن تعرض لإلصابة 
بــعــدوى فــيــروس كــورونــا خــالل الفترة 
الماضية، األمر الذى ترتب عليه غيابه 
عن قيادة إنبى خالل مواجهتى اإلنتاج 

ــادى ليفربول على األنــبــاء التى  علق ن
ترددت خالل الساعات القليلة الماضية 
عــن رفــض يــورجــن كلوب المدير الفنى 
للفريق، مشاركة المحترف المصرى 
محمد صالح رفقة المنتخب األوليمبى 
فى أوليمبياد طوكيو، والتى من المقرر 
إقامتها فى شهر يوليو المقبل، 
بعد تأجيل المسابقة لمدة 
ــام كــامــل بــســبــب فــيــروس  عـ
كورونا المستجد »كوفيد 19« 
الــذى يهدد استكمال المسابقات 

حول العالم.
وأكد مصدر داخل االتحاد المصرى 
لكرة الــقــدم، على أن محمد صالح 
سيتواجد بشكل طبيعى مع منتخب 
مصر األول بشهر مــارس المقبل، 
فى ظل خروج مصر من المنطقة 
الحمراء الـــدول المنتشرة فيها 
ــروس كـــورونـــا خـــالل الفترة  ــي ف

الحالية.
وعـــــن مـــشـــاركـــة »صـــــالح« 
ورفض يورجن كلوب المدير 
الفنى للفريق مشاركته فى 
بطولة أوليمبياد طوكيو 
المقبلة علق قائال: »حتى 
هــذه اللحظة الــنــادى لم 
يــنــاقــش مــلــف مــشــاركــة 
ــى  مـــحـــمـــد صـــــــالح ف
بطولة أوليمبياد طوكيو 
2021، ولم يتلق النادى 
خطاب من اتحاد الكرة 
ــل مــشــاركــة  ــن أجــ مـ
الـــالعـــب فى 

البطولة«.

وأثــار رامــى عباس وكيل أعمال المحترف 
المصرى محمد صــالح العــب الفريق األول 
لكرة الــقــدم بــالــنــادى، بعد خــروج المحترف 
ــقــاء تشيلسى فــى الــجــولــة  الــمــصــرى مــن ل
الــتــاســعــة والــعــشــريــن مــن مسابقة الـــدورى 
اإلنجليزى البريميرليج، والتى أقيمت أحداثها 

على أرضية ملعب الريدز.
ونــشــر »عــبــاس« عــبــر حــســابــه الشخصى 
بموقع التواصل االجتماعى تويتر: »نقطة، 
دون أى تعليق عليها عــقــب خـــروج محمد 
صالح من اللقاء وإشــراك جوتا بدال منه فى 
ــدورى اإلنجليزى  لقاء تشيلسى فى بطولة ال

البريميرليج«.
وأشــارت تقارير صحفية، إلى أن »صالح« 
اتــخــذ قــــرارًا بــالــرحــيــل عــن نـــادى ليفربول 
اإلنجليزى بشكل رسمى خالل الفترة المقبلة، 
ــه الــرغــبــة خـــالل الــفــتــرة الــحــالــيــة فى  ــدي ول
التواجد رفقة ريال مدريد أو برشلونة خالل 

فترة االنتقاالت الصيفية المقبلة.
ويــرغــب الــجــهــاز الــفــنــى لمنتخب مصر 
األولمبى فى حسم مصير محمد صالح حتى 
يتمكن مــن وضــع برنامجه التدريبى خالل 
الفترة المقبلة، وهو ما يتوقف على مشاركة 

صالح مع المنتخب من عدمها. 
كما سيتحدد بــنــاء على مــوقــف الفرعون 
المصرى أيضا اختيار باقى األسماء لقائمة 
الفراعنة فى األوليمبياد حيث يحق للمنتخب 
اخــتــيــار 3 العبين كــبــار للمشاركة معه فى 

األوليمبياد.
وســبــق وكــشــف شــوقــى غـــريـــب، الــمــديــر 
الــفــنــى لمنتخب مــصــر األولــيــمــبــى، عــن أن 
محمد صـــالح نــجــم لــيــفــربــول هــو االخــتــيــار 
األول بالنسبه له فى قائمة الالعبين الثالثة 
المختارين للمشاركة مع المنتخب األوليمبى 
فــى أوليمبياد طوكيو المقرر لها يوليو من 

العام الجارى 2021.

العودة حلم طريد 
الزمالك 

أحداد يحتفل بعيد ميالد 
نجله بحضور نجم األهلى

دخــل عبدالله جمعة العــب الفريق األول لكرة 
القدم بنادى الزمالك، فى حالة نفسية سيئة خالل 
األيــام الماضية، بسبب ركلة الجزاء التى أهدرها 
خالل لقاء الفريق األبيض أمام وادى دجلة بالجولة 

الرابعة من بطولة الدورى العام.
وحـــاول بعض المقربين مــن زمــالئــه الالعبين 
ــخــروج مــن هــذه الــحــالــة ولكن  مساعدته على ال
دون جــدوى، حيث مكث الالعب فى منزله لعدة 
أيــام، وقــام بإغالق حساباته على مواقع التواصل 
االجتماعى بسبب االنتقادات الحادة التى تعرض 

لها من جانب جماهير نادى الزمالك.
ــاءت االنــتــقــادات مــن الجماهير بسبب أن  وجـ
عبدالله جمعة غير متواجد على قائمة الالعبين 

المكلفين بتنفيذ ركالت الترجيح خالل المباريات.

تحدث الكونغولى كابونجو كاسونجو مهاجم الفريق 
األول لكرة القدم بنادى الزمالك، مع بعض المقربين 
لــه خــالل الفترة الماضية، مــؤكــًدا لهم أنــه يخطط 

للعودة إلى صفوف الفريق األبيض من جديد.
ويلعب كاسونجو حالًيا فى أحد األندية التركية التى 
تشارك فى دورى الدرجة الثانية حتى نهاية الموسم 
الجارى، ويسعى كاسونجو للعب فى الــدورى التركى 
الممتاز خــالل الموسم المقبل، تمهيداً لعودته إلى 

صفوف الزمالك.
ــه كــان ال يستحق الرحيل من  ويـــرى كاسونجو أن
الزمالك خالل الفترة الماضية، وأكد للمقربين منه 
أن أمير مرتضى المشرف العام على فريق الكرة األول 
بالنادى األبيض، كان المتسبب فى رحيله خاصة أنه 

كان ال يرغب فى تواجده منذ فترة طويلة.

حرص المغربى حميد أحــداد العب الفريق األول 
لكرة الــقــدم بــنــادى الــزمــالــك، على إقــامــة حفل عيد 

ميالد لنجله الصغير خالل األيام القليلة الماضية.
واكتفى حميد بحضور أسرته وكذلك دعــوة بعض 
أصدقائه المقربين لحفل العيد ميالد، الذى جاء على 
رأسهم مواطنه بدر بانون مدافع األهلى، الذى حضر 
ــان حميد أحـــداد عــاد إلــى صفوف  رفقة أســرتــه، وك
الزمالك مطلع الموسم الجارى، بعد انتهاء إعارته مع 
الرجاء المغربى الذى لعب له الموسم الماضى معارا 
من الزمالك، ولم يشارك حميد أحــداد مع الزمالك 
بشكل أساسى، حيث يعتمد البرتغالى جايمى باتشكيو 
المدير الفنى للزمالك على بعض الالعبين اآلخرين 
فــى مركز الجناح على رأســهــم المغربى أشــرف بن 

شرقى وأحمد سيد »زيزو«.
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شرط غريب يهدد 
حلم صالح محسن 
ال يمر صــاح محسن مهاجم 
األهــلــى الــشــاب بأفضل حاالته 
عــلــى الــمــســتــوى الــنــفــســى، فى 
ظــل حــالــة الــضــيــق المسيطرة 
على الاعب فى الفترة األخيرة 
بسبب مشاركته فى المباريات 

على فترات متباعدة.
ــل الــعــد التنازلى  ــواص ومـــع ت
ــار الــقــائــمــة الــنــهــائــيــة  ــي ــت الخ
لمنتخب مصر األوليمبى التى 
ستشارك فى أوليمبياد طوكيو 
ــارى،  ــج ــام ال ــع الــمــقــرر صــيــف ال
ــدى صاح  ــدة القلق ل تـــزداد ح
محسن خشية أن يجد نفسه 
خـــارج حــســابــات شــوقــى غريب 
المدير الفنى لمنتخب الفراعنة 

األوليمبى.
ويــضــع شــوقــى غــريــب شــرًطــا 
علنًيا وأســاســًيــا لضم أى العب 
لصفوف المنتخب األوليمبى 
مــنــذ تــولــيــه قــيــادتــه، ويتمثل 
هذا الشرط فى ضرورة مشاركة 
الــاعــب بانتظام فــى مباريات 
ــدم الــبــقــاء لفترات  فريقه وعـ
طــويــلــة أســيــًرا لــدكــة الــبــدالء 
ــه فى هــذه الحالة  خصوًصا وأن
سيكون بعيد تماًما عن مستواه 
الفنى والبدنى ولن يمثل إضافة 

للمنتخب.
ويحلم صاح محسن بالتواجد 
ضمن قائمة الفراعنة النهائية 
ــان  ــاب ــي ــى ال ــ الــتــى ســتــســافــر إل
ــعــاب  ــى دورة األل لــلــمــشــاركــة ف
األوليمبية الــمــقــررة فــى شهر 
يونيو المقبل، خصوًصا وأنــه 
ــد نـــجـــوم الــمــنــتــخــب  ــ ــان أح ــ ك
الــذيــن تــوجــوا بــلــقــب بطولة 
أمــم أفريقيا للشباب تحت 23 
سنة التى استضافتها مصر فى 
نوفمبر 2019، ومن خالها حجز 
الفراعنة مقعدهم فى أوليمبياد 

طوكيو.
ويــتــخــوف صـــاح محسن من 
ــع تــرتــيــبــه ضــمــن قائمة  ــراج ت
مهاجمى فريق النادى األهلى، 
وهــو ما يعنى بالتبعية تضاءل 
فرص تواجده مع المنتخب فى 
األوليمبياد نظًرا ألن مشاركاته 
مع الشياطين الحمر ال تتعدى 
دقــائــق مــعــدودة وعـــادة مــا تأتى 

على فترات متباعدة.
ويضع الجنوب أفريقى بيتسو 
موسيمانى صـــاح محسن فى 
المركز الرابع بقائمة مهاجمى 
األهلى خلف كل من الكونغولى 
ــر بــوالــيــا ومــحــمــد شريف  ــت وال

ومروان محسن.
وبعد انضمام بواليا لصفوف 
األهلى فى الميركاتو الشتوى 
ــاح محسن  ــمــاضــى ســعــى صـ ال
للخروج من القلعة الحمراء على 
ــارة واالنــتــقــال إلى  ــ سبيل اإلع
أحد األندية المحلية، على أمل 
الحصول على فرصة المشاركة 
فى المباريات وإحياء حظوظه 
فــى التواجد مــع المنتخب فى 
أولــمــبــيــاد طــوكــيــو، لــكــن رغبة 
صاح محسن فى الرحيل معارًا 
فــى يناير الــمــاضــى اصطدمت 
ــدرب مــوســيــمــانــى  ــمـ بــرفــض الـ
ولجنة تخطيط الكرة بالنادى 
حيث تمسك الطرفان باستمرار 

الاعب.
ويــــــدرك صــــاح مــحــســن أن 
استمرار حاله على ما هو عليه 
داخــل الــنــادى األهــلــى، سيقوده 
فــى نهاية المطاف لاستبعاد 
ــن حــســابــات الــمــدرب شوقى  م
غريب، فى مقابل ارتفاع أسهم 
الثنائى مصطفى محمد مهاجم 
الــزمــالــك المعار لفريق جلطة 
سراى التركى وأحمد ياسر ريان 
مهاجم األهلى الذى خرج معارًا 
فــى يــنــايــر الــمــاضــى إلـــى فريق 
سيراميكا كيلوباترا والذى حصل 
من خاله على فرصة المشاركة 
بشكل منتظم فى المباريات بعد 
غيابه منذ بداية الموسم عن 

الظهور مع األهلى.

كبار الفريق يدعمون وساطة الشناوى إلنهاء أزمة كهربا

العقود الجديدة سالح األهلى لتأمين نجوم الصف األول 
رغم انشغال فريق النادى األهلى بالمنافسة 
ــا إال أن إدارة  على عــدة جبهات محلًيا وقــارًي
القلعة الحمراء لم توقف تحركاتها للتخطيط 
لمستقبل الفريق سواء على المستويين القريب 

والبعيد.
وشهد األيــام األخيرة توصل مسئولى األهلى 
ــفــاق مــع أكــثــر مــن العـــب بــالــفــريــق لتجديد  الت
ــنــادى، وجــاء فــى مقدمة هــؤالء  عقودهم مــع ال
الالعبين الثنائى على معلول الظهير األيسر 

للفريق وعمرو السولية العب خط الوسط.
ــاء الــــواردة مــن داخـــل الــنــادى  ــب وبحسب األن
األهلى من المنتظر أن يعلن األهلى خالل األيام 
القليلة المقبلة عن تمديد عقد معلول والسولية 

حتى صيف عام 2024 على أقل تقدير.
وجـــاء تــحــرك إدارة األهــلــى لتجديد عقدى 
السولية ومعلول تنفيًذا لرغبة الجهاز الفنى 
للفريق األحمر بقيادة الجنوب أفريقى بيتسو 
موسيمانى والذى أبلغ اإلدارة الحمراء بضرورة 
الحفاظ على الثنائى معلول والسولية ألطول 
ــدى مــمــكــن كــونــهــمــا مــن الــعــنــاصــر المميزة  مـ

وأصحاب الخبرات الكبيرة فى صفوف الفريق.
ــام المقبلة  كذلك من المنتظر أن تشهد األي
اإلعالن عن تمديد عقد المهاجم الشاب صالح 
محسن، والذى أوصى موسيمانى باإلبقاء عليه 
مع الفريق وهى التوصية التى القت قبواًل من 

لجنة تخطيط الكرة.
وخالل الفترة األخيرة أعلنت إدارة األهلى عن 
تجديد تعاقد أكثر من العب، حيث أعلن النادى 
عــن توقيع ثنائى الــوســط حمدى فتحى وأليو 
ديانج على عقود جديدة تمتد لـ 5 سنوات، كما 

مدد النادى تعاقده مع المهاجم محمد شريف.
وفى سياق آخر بدأ محمد الشناوى حارس 
مرمى النادى األهلى فى القيام بجهود وساطة 
إلنهاء أزمة الالعب محمود كهربا، والــذى تم 
معاقبته مؤخًرا باالستبعاد من المباريات لمدة 
شهر بجانب تغريمه 200 ألــف جنيه بسبب 

عدم التزامه.
ويسعى الشناوى بصفته قائد الفريق األحمر 
إقناع الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير 
الفنى للفريق بتقليص مدة إيقاف كهربا، أو على 
األقــل السماح بعودته للتدرب مع الفريق بداًل 
من إلزامه بالتدرب منفرًدا طوال مدة اإليقاف 

البالغة شهر.
وجــاءت وساطة الشناوى إلنهاء أزمــة زميله 
محمود كهربا بعد مشاورات تمت بين الحارس 
الــدولــى وبين عــدد من زمالئه الكبار بالفريق 
وفــى مقدمتهم صانع األلعاب المخضرم وليد 

سليمان وثنائى الدفاع سعد سمير ورامى ربيعة 
باعتبارهم أقدم العبى الفريق الحاليين، حيث 
ــد هـــؤالء الــالعــبــون فــكــرة محاولة الوساطة  أي
على أمل نجاحها فى إقناع المدرب موسيمانى 
بتخفيف مدة إيقاف كهربا أو على األقل إعادته 

للتدريبات الجماعية وسط باقى زمالئه.
وفى شأن آخر استقرت إدارة تخطيط الكرة 
بــالــنــادى األهــلــى على تأجيل حسم ملف ضم 
حارس جديد لصفوف فريق الكرة األول لنهاية 
الموسم الجارى، وهو ما تم التوافق بشأنه مع 

الجهاز الفنى للفريق بقيادة بيتسو موسيمانى.

وشهدت الفترة الماضية وجود مقترح بضم 
حــارس جديد لصفوف الفريق األحمر بداية 
مــن الــمــوســم الــجــديــد، وتـــم طـــرح اســـم عمر 
رضــوان حارس مرمى أســوان والــذى كان أحد 
ناشئى األهلى قبل رحيله إلــى الجونة ومنه 
إلــى أســـوان، حيث نجح الــحــارس الشاب فى 
تقديم مستويات مميزة مع الفريق الجنوبى 
لفتت األنظار إليه بشدة فى الفترة األخيرة، 
كما تــردد اســم الهانى سليمان حــارس مرمى 
سموحة ضمن قائمة حــراس المرمى الذين 

يحظون باهتمام مسئولى األهلى.

ويــضــم مــركــز حــراســة الــمــرمــى بــالــنــادى 
األهلى حالًيا كل من الحارس األساسى محمد 
الشناوى، وبديله األول على لطفى، بجانب 
ــشــاب مصطفى شــوبــيــر والـــذى  الـــحـــارس ال
يأتى فى المركز الثالث بقائمة حراس مرمى 

الفريق األحمر.
وتشهد كواليس لجنة تخطيط الكرة باألهلى 
حالة من شبه اإلجــمــاع على ضــرورة ضم 
حارس جديد للفريق، فى ظل عدم قناعة 
معظم أعضاء اللجنة بقدرة الحارس 
على لطفى على لعب دور الــحــارس 
األساسى للفريق حال غياب الحارس 
ــى مــحــمــد الـــشـــنـــاوى ألى  ــاسـ األسـ
ظــروف اضطرارية مثل اإلصابة 

أو اإليقاف.
ــطــفــى فى  وشــــــارك عــلــى ل
مباراتين منذ بداية الموسم 
ــى، حــيــث تـــم الــدفــع  ــحــال ال
بـــه فـــى لـــقـــاء إيـــــاب دور 
ــة دورى  ــبــطــول الـــــــ32 ل
أبــطــال أفريقيا أمــام 
ســـونـــيـــديـــب بــطــل 
النيجر وفاز األهلى 
ــاء  ــق ــل ــذا ال ــ ــى هـ ــ ف
بــربــاعــيــة نظيفة، 
وجـــــــــــاءت مـــشـــاركـــة 
لطفى الثانية أمام المقاولون العرب فى الجولة 
ــدورى، وفــى هــذا اللقاء استقبلت  ــل التاسعة ل
ظهر على لطفى بمستوى مهتز واستقبل مرماه 

هدفين.
وجاء قرار إرجاء البت فى مسألة ضم حارس 
جديد بهدف توفير حالة من االستقرار للفريق 
فى الفترة الحالية، وتفادى تشتيت تركيز الجهاز 
الفنى بجانب عــدم تصدير أى ضــغــوط على 
الحارس على لطفى تحسًبا لحدوث أى ظروف 
طارئة قد تضطر الجهاز الفنى لالعتماد عليه 
فى المرحلة المقبلة، وهو ما يستدعى إحاطة 

الحارس بشكل دائم بحالة من الثقة.

 كتب – محمد الصايغ   كتبت – سارة عبد الباقى 

 كتب – ضياء خضر 

تأجيل حسم ملف الحارس الجديد لنهاية الموسم

الحربى واالتحاد السكندرى 
ببطولة الــــدورى الــعــام، 
بسبب خــضــوعــه للعزل 
ــى، ولــكــن عــاد  ــزل ــن ــم ال
ــدرب الــمــخــضــرم  ــ ــم ــ ال
ــقــه خــالل  لــقــيــادة فــري
ــاراة طــالئــع الجيش  مــب
ضمن منافسات الجولة 
الخامسة عشر من عمر 

المسابقة المحلية.
وفى إطار متصل يدرس 

ــى عــدة  ــب ــادى إن ــ مــســئــولــو ن
طرق من أجل توفير المبلغ المالى 
الــمــطــلــوب لحسم صفقة العــب 
الفريق البترولى كريم فؤاد المعار 
ــجــوم، حــيــث يضع  ــن ــادى ال ــ مــن ن
مسئولو األخير شرطاً فى عقد 
اإلعارة يقضى ببيع الالعب نهائياً 
إلنبى حال رغم النادى البترولى 
فى ذلك عقب انتهاء فترة اإلعارة 

مقابل دفع 15 مليون جنيه.
ويــعــتــبــر كــريــم فــــؤاد صــاحــب 

الـ21 عاما من العناصر األساسية 
إلنــبــى، حيث يــشــارك فــى مركزى 
الظهير األيــمــن والظهير األيسر، 

وخــاض مع إنبى 37 مباراة حتى 
اآلن، نجح خاللهم فى صناعة 
5 أهداف ولم يسجل أى هدف.

ــى مـــســـئـــولـــو إنــبــى  ــعـ ــسـ ويـ
لــحــســم الــصــفــقــة خــاصــة أن 
األهــلــى يتابع مــوقــف الالعب 
مــع الفريق البترولى، فــى ظل 
الرغبة الكبيرة للنادى األحمر 
بالتعاقد مع الالعب الشاب 
خـــــالل فـــتـــرة االنـــتـــقـــاالت 

الصيفية المقبلة.

معلول

السولية

موسيمانى

طوالن

فؤاد

صاح

الشناوى كهربا



رغم التغييرات الفنية.. مسلسل سقوط دجلة »عرض مستمر« رضوان يخرج من حسابات جهاز 
الفراعنة لمعسكر مارس 

لم تشفع التغييرات التى شهدها الجهاز الفنى لفريق وادى دجلة فى 
تحسن نتائج األفريق، حيث ما يزال الفريق يقدم مستوى فنى فقير 
للموسم الثانى على التوالى، قد يؤدى فى نهاية المطاف إلى هبوط 

الفريق إلى دورى الدرجة الثانية. 
وفلت فريق وادى دجلة من شبح الهبوط خــال الموسم الماضى 
٢٠٢٠/٢٠١٩ بعدما نجح الفريق فى تحسين نتائجه إلى حد ما خال 
الجوالت األخيرة، لينهى الفريق الدجاوى بطولة الدورى العام محتاً 
المركز الخامس عشر، وهو أول مراكز الناجيين من الهبوط للدرجة 
الثانية، حيث جمع دجلة وقتها ٣٥ نقطة من ٣٤ لقاء خاضه، فاز فى ٨ 

مباريات منهم وتعادل فى ١١ لقاء بينما خسر ١٥ لقاء. 
ويعتبر التشيلى ماريو ساالس المدير الفنى الحالى لوادى دجلة هو 
ثالث المدربين الذين تولوا تدريب الفريق خال الموسمين الماضى 
والحالى، فبدأ دجلة موسمه فى الموسم الماضى مع اليونانى تاكيس 

جونياس، ثم تسلم المهمة الفنية مواطنه نيكوديموس بابافاسيليو. 
وادى دجلة فى الموسم الماضى تحت قيادة جونياس قدم كرة 
هجومية، وهو ما أنعكس على أرقام الفريق فى الموسم الماضى 
مــن حيث االســتــحــواذ، حيث جــاء دجــلــة مــن ضمن أكــثــر الفرق 
استحواذا على الكرة بــالــدورى المصرى بمتوسط استحواذ بلغ 
%٥٩، وسبق األهلى صاحب اللقب الــذى جــاءت نسبة استحواذه 

خال الموسم المنقضى %٥٤، وكذلك بيراميدز صاحب نفس نسبة 
الفريق األحمر، وعلى الرغم من ذلك لم ينعكس هذا االستحواذ 

على صعيد النتائج. 
وبدأ وادى دجلة موسمه الحالى تحت قيادة بابافاسيليو، حيث قاد 
األخير الفريق الدجاوى فى ١٠ مباريات خال بطولة الدورى العام، 
فاز فى مباراة واحدة منهم وتعادل ٤ مباريات، بينما خسر ٥ مباريات 
أخــرى، ثم تمت إقالته بعد ذلــك من جانب إدارة وادى دجلة بسبب 

النتائج السلبية، وتم تعيين ساالس بدالً منه. 
وتولى ساالس مهمة وادى دجلة بداية من مباراة غزل المحلة، ضمن 
منافسات الجولة الثانية عشرة لبطولة الــدورى العام، وقاد المدرب 
التشيلى الفريق الدجاوى حتى اآلن فى ٥ مباريات خال مسابقة 
الــدورى، خسر منهم ٣ لقاءات بينما تعادل فى مباراتين أمــام الكبار 
الزمالك واإلسماعيلى، بخاف مباراة واحدة خاضها فى بطولة كأس 
مصر كانت أمام البنك األهلى ونجح الفريق الدجاوى فى الفوز بها 

بنتيجة ٣/١. 
حتى اآلن لم تظهر بصمة ساالس مع وادى دجلة، حيث تشير النتائج 
إلــى استمرار الفريق فى تقديم نتائجة السلبية والمتراجعة، فهل 
سينجح وادى دجلة فى اإلفــات من شبح الهبوط على غرار الموسم 

الماضى، أم الحظ لن يقف معه هذه المرة.

يـــدرس الــجــهــاز الــفــنــى لمنتخب مصر 
األول، التراجع عن استدعاء عمر رضوان 
حــارس مرمى فريق أســوان فى المعسكر 
المقبل لخوض مباراتى كينيا وجزر القمر 
فى تصفيات أمم افريقيا ٢٠٢٢، على أن 

يتم األكتفاء بـ٣ حراس فقط.
ــى جــديــا  ــفــن ــفــكــر الــجــهــاز ال وي

فــى اســتــدعــاء ٣ حـــراس هم 
محمد الــشــنــاوى حــارس 

مرمى الــنــادى األهلى، 
وحــارس من الزمالك 
ســواء محمود جنش 
أو محمد أبــو جبل، 
ــام  ــسـ ــد بـ ــ ــم ــحــ ــ وم
حــــــــــارس مـــرمـــى 

طائع الجيش.
ــن يــكــون شريف  ول

إكـــــــرامـــــــى، حـــــارس 
مــــرمــــى بـــيـــرامـــيـــدز، 

ضمن قائمة المنتخب فى 
مباراتّى كينيا وجزر القمر فى 

تصفيات أمــم أفريقيا، خاصة أنــه من 
الصعب أن يجلس إكرامى على دكة البدالء 
حــال استدعائه، لــذا فضل الجهاز الفنى 

استدعاء نفس األسماء.
وكان الجهاز الفنى لمنتخب مصر األول 
يفكر فى ضم رباعى حراس مرمى لقائمة 
الفريق المشاركة فى معسكر مارس المقبل 

فى الفترة من ٢٢ إلى ٣٠.

يعتبر محمد الــشــنــاوى حـــارس مرمى 
النادى األهلى، هو الحارس األول للفراعنة 
ورقــم ١ فــى حسابات حسام الــبــدرى لذا 
سيكون الشناوى هو الحارس األساسى فى 
مباريات المنتخب المقبلة، فى ظل حفاظه 
على مستواه وتقديمه مستويات رائعة منذ 

فترة كبيرة.
ويــعــقــد حــســام الـــبـــدرى الــمــديــر الفنى 
لمنتخب مــصــر األول، مــؤتــمــرا 
ــارس  ــ ــوم ٢٠ م ــ ــا يـ صــحــفــي
ــحــديــث عن  ــل ــارى ل ــجــ ــ ال
مباراتّى الفراعنة أمام 
كينيا وجزر القمر فى 
التصفيات المؤهلة 
ألمم أفريقيا ٢٠٢٢ 

بالكاميرون.
ويتطرق الــبــدرى 
ــث عـــن  ــ ــديـ ــ ــحـ ــ ــلـ ــ لـ
اخــتــيــاراتــه الفنية 
للمباراتين وبرنامج 
ــه  ــ ــدافـ ــ اإلعــــــــــداد وأهـ
مــن مــواجــهــة كينيا وجــزر 
القمر، كما سيتحدث عن خطة 

المنتخب للمرحلة المقبل.
ويعلن الجهاز الفنى لمنتخب مصر األول 
أسماء القائمة المحلية للفراعنة يــوم ١7 
مــارس الــجــارى اســتــعــداًدا لمواجهة كينيا 
وجزرالقمر يومى ٢٥ و٢٩ مــارس الجارى 
فى الجولة الخامسة والسادسة للتصفيات 
ــم األفــريــقــيــة ٢٠٢٢  الــمــؤهــلــة لــكــأس األمـ

بالكاميرون.

»فيتامين« أحدث 
إعالنات الثعلب 

الشيخ يـُقصى الكلب 
خارج عش الزوجية

 بكرى يعوض الغياب
عن التدريبات فى الجيم 

حملة إعانية جديدة ظهر من خال حــازم إمام 
نجم نادى الزمالك السابق، وذلك امتداًدا لكثير من 
الحمات الدعائية السابقة التى قام الثعلب بلعب 

دور البطولة فيها على مدار السنوات الماضية.
ومــؤخــًرا نشر حــازم إمــام مقطع فيديو من خال 
خاصية القصص المصورة عبر حسابه الرسمى على 
»انستجرام« ظهر فيه وهــو يتعاطى أقــراص فــوارة 
لفيتامين سى، والتى أنتجتها إحدى شركات الدواء 
الجديدة العاملة فى السوق المحلية، وتحدث الثعلب 
فى الفيديو عن فوائد أقــراص الفيتامين المشار 
إليها.. الحملة الدعائية للفيتامين الجديد لم تقتصر 
بطولتها على حــازم إمــام، حيث انضم إليها كذلك 
محمد الشناوى حــارس مرمى األهــلــى والـــذى روج 

للعقار الجديد من خال حسابه على »انستجرام«.

امتثل أحمد الشيخ جناح فريق بيراميدز لرغبة 
زوجته بإخراج الكلب الخاص به خارج منزل الزوجية، 
حيث جهز العب األهلى السابق مكاًنا بديًا للكلب 
الخاص به أعلى سطح العقار الذى يسكن به الاعب.

وتمسكت زوجــة أحمد الشيخ بــإخــراج الكلب من 
عش الزوجية بسبب خشيتها على ابنتهما الرضيعة 
من الكلب، خوًفا من حدوث انتقال أى مرض للطفلة 

الرضيعة عن طريق الكلب.
ومؤخًرا نشر الشيخ مقطع فيديو قصيرا من خال 
خاصية القصص المصورة لحسابه على »انستجرام«، 
حيث ظهر فى الفيديو وهو ياعب الكلب أعلى سطح 
منزله، وأظهر الفيديو وجود منزل خشبى تم تجهيزه 

للكلب أعلى السطح.

يحرص عبد الله بكرى مدافع فريق بيراميدز 
على التواجد بصفة يومية فى أحد صاالت األلعاب 
الرياضية الخاصة، ألداء مجموعات مطولة من 

التدريبات البدنية.
وتــأتــى مواظبة عبد الله بكرى على الحضور 
ــهــدف تــعــويــض غــيــابــه عـــن الــتــدريــبــات  لــلــجــيــم ب
الجماعية لفريق بيراميدز من فترة، بعد استبعاده 
بقرار من إدارة النادى بسبب رفضه تجديد عقده 

مع النادى.
وينتهى تعاقد عبد الله بكرى مع نادى بيراميدز 
بنهاية الموسم الجارى، وبالتالى يحق لاعب حالًيا 

التوقيع ألى ناد دون الرجوع لمسئولى بيراميدز.
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كــتــب كــريــم الــعــراقــى الظهير 
ــن لـــفـــريـــق الـــمـــصـــرى  ــ ــمـ ــ األيـ
ــدى كــلــمــة الــنــهــايــة  ــي ــع ــورس ــب ال
لألزمة األخيرة التى دارت بينه 
وبين مجلس إدارة النادى، والتى 
استمرت لفترة ليست بالقصيرة 
غاب خاللها الالعب عن المباريات 

والتدريبات الجماعية لفريقه.
ودخــل كريم العراقى فى أزمة 
ــع إدارة الــمــصــرى بــعــد رفضه  م
ــة لــرغــبــة مسئولى  ــاب ــج ــت االس
النادى بتمديد عقده مع النادى، 
ــذى ينتهى فى نهاية الموسم  وال

المقبل.
واشترط العراقى للموافقة على 
تجديد عقده وضعه ضمن العبى 
الفئة األولــى ومساواته بالثنائى 
محمد عنتر وأحمد رفعت زميليه 
فــى الــفــريــق، والــلــذيــن يحصالن 
على أعلى راتب بين العبى الفريق 
البورسعيدى، كما طلب العراقى 
ــرط جــزائــى فــى تعاقده  ــع ش وض
ــى المقابل رفضت  الــجــديــد، وف
إدارة المصرى فى البداية شرطى 
الــالعــب لتبادر بعدها بتوجيه 
على ماهر المدير الفنى للفريق 
البورسعيدى باستبعاد الالعب 
مــن الــمــشــاركــة فــى الــمــبــاريــات 
والتدريبات الجماعية، وإلزامه 
بالتدرب منفرًدا بعيًدا عن باقى 
العب الفريق، وذلــك فى محاولة 
للضغط على الالعب إلجباره على 

التراجع عن مطالبه المشار إليها.
لــكــن األيــــام األخـــيـــرة شهدت 
ــورات تــمــثــلــت فى  ــطـ ــتـ ــض الـ ــع ب
توصل مسئولى المصرى التفاق 
مــع الــالعــب، يتم مــن خالله رفع 
قيمة عقده ومساواته بالالعبين 
ــى الــــرواتــــب فى  ــلـ أصـــحـــاب أعـ
الــفــريــق الــبــورســعــيــدى، على أن 
يوقع الــالعــب على عقد جديد 
ــنــادى يمتد لــعــدة مــواســم،  مــع ال
لكن دون أن يتضمن هــذا العقد 
أى شــرط جــزائــى، مع وجــود بند 
يعطى الــالعــب أحقية الرحيل 
عــن صفوف الفريق حــال تلقيه 
عرض احترافى من أحد األندية 

األوروبية الكبيرة.
االتــفــاق الــذى توصل له كريم 
الــعــراقــى مــع مسئولى المصرى 
ــب من  ــالعـ ــاوف الـ ــخـ ــه مـ ــززتـ عـ
استمرار استبعاده من المباريات 
ــا يعنى  ــو مـ ــ ــات، وه ــبـ ــدريـ ــتـ والـ
بالتبعية القضاء على فرصته 
فــى الــتــواجــد مــع منتخب مصر 
ــاب  ــع ــى فـــى دورة األل ــب ــم ــي األول
األوليمبية المقرر إقامتها بشهر 
يــونــيــو الــمــقــبــل فـــى الــعــاصــمــة 

اليابانية طوكيو.
وينتظر كريم العراقى بفارغ 
الصبر المشاركة مــع المنتخب 
فى أوليمبياد طوكيو، على أمل 
تلقيه عــرض احترافى جيد من 
أحد األندية األوروبية، خصوًصا 
أن منافسات األوليمبياد عادة ما 
تحظى برقابة األندية األوروبية 
الكبرى بحُثا عن مواهب صاعدة 
فى صفوف المنتخبات المشاركة.

ــرى العراقى أنــه ضــرب أكثر  وي
من عصفور بحجر واحد باتفاقه 
األخــيــر مــع مسئولى المصرى، 
حيث ضمن الــالعــب رفــع قيمة 
ــق  ــري عـــقـــده بـــجـــانـــب فـــتـــح ط
عودته للمشاركة فى المباريات 
وبالتالى التمسك بفرصته فى 
التواجد ضمن حسابات شوقى 
غريب المدير الفنى للمنتخب 

األوليمبى.
ــرى مسئولو  ــى الــمــقــابــل يـ وفـ
المصرى أنهم قطعوا أى طريق 
أمــــام الـــالعـــب لــالنــتــقــال بغير 
رغبتهم إلى فريق النادى األهلى، 
والـــذى ارتــبــط اسمه باالهتمام 
ــرة،  ــي ــى الــفــتــرة األخ بــالــالعــب ف
ــب  ــالع ــد ال ــاق ــع خــصــوًصــا أن ت
الجديد مع النادى البورسعيدى 
لن يتضمن شرط جزائى، وبالتالى 
يتعين على أى ناد يرغب فى ضم 
الظهير األيمن الشاب التفاوض 
مع إدارة المصرى والحصول على 

موافقتها لضم الالعب.

الراتب عقبة فى طريق عودة كارتيرون

الشرط الجزائى يؤجل إقالة باتشيكو من تدريب الزمالك 
جاء تراجع نتائج الفريق األول لكرة القدم 
بنادى الزمالك خال المباريات الماضية، 
سواء فى بطولة الدورى العام أو بطولة دورى 
أبــطــال إفــريــقــيــا، ليضطر مسئولو الــنــادى 
األبــيــض إلـــى فــتــح مــلــف مصير البرتغالى 
جايمى باتشيكو المدير الفنى للزمالك، 
حيث يفكر بعض مسئولى القلعة البيضاء فى 
اإلطاحة بالمدير الفنى فى حالة استمرار 
ــراجــع نــتــائــج الــزمــالــك خـــال الــمــبــاريــات  ت

المقبلة.
وتكمن األزمة فى وجود شرطاً جزائياً فى 
عقد باتشيكو مع الزمالك بقيمة ٤٠٠ ألف 
يورو فى حالة فسخ النادى األبيض لتعاقده 
مع المدرب البرتغالى فى أى وقت، وهو ما 
ــادة مسئولى نـــادى الزمالك  تسبب فــى إعـ
لتفكيرهم فــى األمـــر فيما يــخــص موقف 

المدير الفنى.
وطالب البعض داخل نادى الزمالك بعودة 
الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى 
ــيــض، والــمــديــر الفنى  الــســابــق للفريق األب
الحالى لفريق التعاون الــســعــودى، فــى ظل 
ــادى األبــيــض بــقــدرات  ــن اقــتــنــاع مسئولى ال
المدرب الفرنسى على النجاح مع الزمالك 
واستكمال مسيرته التى بدأها من قبل والتى 
شهدت تتويجه ببطولتى السوبر اإلفريقى 
ــك الــصــعــود إلــى  ــذل والــســوبــر الــمــحــلــى، وك
الدور نصف النهائى من بطولة دورى أبطال 

إفريقيا خال النسخة الماضية.
وسيطرت الصدمة على مسئولى الزمالك 
بعد علمهم بقيمة الراتب الذى يحصل عليه 
كارتيرون مع التعاون خال الفترة الحالية، 
ــمــدرب الــفــرنــســى إلــى  ــب ال حــيــث يــصــل راتـ
أكثر من ٣٠٠ ألف دوالر شهرًيا، وهو المبلغ 
الــذى لن يستطيع النادى األبيض الوفاء به 
خاصة أنه كان يحصل من قبل مع الزمالك 
على ٩٥ ألــف دوالر شهرًيا، بينما يحصل 

باتشيكو حالًيا من الزمالك على ١٠٥ آالف 
دوالر، شامل راتبه وراتــب ثنائى معاون معه 
وهما المدرب العام البرتغالى أليكس كوستا 
ــدرب األحــمــال البرتغالى أيــًضــا جوزيه  ومـ

بيدرو.
وظهر اقتراح داخل اللجنة الثاثية المكلفة 
ــإدارة شئون نــادى الزمالك، بإجراء تعديل  ب
على الجهاز المعاون لباتشيكو فى الفترة 

الحالية، بعودة سامى الشيشينى المدرب 
العام السابق للزمالك الــذى كــان يعمل مع 
كارتيرون، للعمل مع المدرب البرتغالى حالياً 
بــدالً من مدحت عبدالهادى المدرب العام 
الحالى، ويعد هذا هو السيناريو هو األقرب 
للتنفيذ فــى الزمالك خاصة أنــه لــن يكلف 

النادى الكثير من الناحية المالية.
ومــن ناحية أخــرى تلقى الدولى التونسى 

فرجانى ساسى العــب الفريق األول لكرة 
الــقــدم بــنــادى الــزمــالــك، اتــصــاالت مــن قبل 
مسئولى ناديى العين والوصل اإلماراتيين، 
ــشــأن ضــمــه خـــال فــتــرة  لــلــتــفــاوض مــعــه ب
االنتقاالت الصيفية المقبلة، فى ظل انتهاء 
تعاقده مع القلعة البيضاء بنهاية الموسم 
الجارى، حيث يسعى كا الناديين للحصول 
ــه يــحــق له  ــاعــب خــاصــة أنـ عــلــى تــوقــيــع ال

التوقيع ألى نــاد حالياً دون الــرجــوع إلدارة 
نادى الزمالك. 

ورصد الناديان مبالغ مالية كبيرة من أجل 
إتمام التعاقد مع فرجانى ساسى، خاصة 
أنه يعتبر العب حر ولن يكلف خزينة أى من 
الناديين أى مبالغ سوى راتبه السنوى فقط، 
يأتى ذلك بخاف العرض الذى تلقاه ساسى 

من نادى بيراميدز فى الفترة الماضية.
ــى نــفــس اإلطـــــار تــســتــمــر مــحــاوالت  ــ وف
مسئولى نادى الزمالك لحسم ملف تجديد 
عقد فرجانى ساسى، خاصة أن هذا الملف 
يمثل أهمية كبيرة لدى الجماهير البيضاء، 
وعلمت جريدة »صوت المايين« أن مسئولى 
نادى الزمالك اتخذوا قرارا فيما بينهم يفيد 
بــضــرورة إنــهــاء ملف تجديد عقد الاعب 
التونسى خــال أقـــرب وقــت ممكن، وجــاء 
هذا القرار بشكل نهائى من جانب مسئولى 
القلعة البيضاء الحاليين، رغبة منهم فى 
تسليم النادى بعد انتهاء فترتهم المؤقتة، 
دون وجــود أى أزمـــات خاصة على صعيد 
فريق الكرة األول، ويكونوا وقتها قد أنجزوا 
عددا من الملفات الهامة، ونجحوا فى إكمال 
مهمتهم بالشكل المطلوب، وأداء رسالتهم 

على أكمل وجه.
وجاء من ضمن اتفاقات مسئولى الزمالك 
فيما بينهم، أنهم سيحاولون خــال الفترة 
الحالية تدبير أجـــزاء مــن المبالغ المالية 
التى ستدخل خزينة الــنــادى األبــيــض حتى 
جمع المبلغ المطلوب من أجل التجديد مع 
ساسى، ثم وضعه فى الحساب الشخصى 

لاعب وحسم ملف التجديد بشكل نهائى.
ويتولى ملف تجديد عقد فرجانى ساسى 
أربــعــة مسئولين، على رأســهــم المستشار 
عماد عبدالعزيز رئيس الــزمــالــك، وثنائى 
إدارة الكرة بالنادى األبيض، أشــرف قاسم 
ــعــام، وعبدالحليم على مدير  الــمــشــرف ال
الكرة، والمستشار المالى للقلعة البيضاء 

طارق حشيش.

 كتبت – سارة عبد الباقى 

 كتب – محمد الصايغ  

األوليمبياد سر 
تصالح العراقى 
مع إدارة المصرى

 كتب - ضياء خضر

ثنائى إماراتى يطارد فرجانى ساسى

باتشيكو

رضوان
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ال توجد حكومة فى أرجاء المعمورة، تسعى ليال نهارا البتكار وسائل جديدة ترهق بها 
مواطنيها، سوى حكومتنا، فقبل أن نفيق من إحدى مصائبها، وإن شئنا الدقة »إحدى بالويها«، 

تالحقنا بمصيبة أخرى أشد مرارة من سابقتها، وكأن وظيفتها دهس المواطنين بال هوادة 
تحت عجالت توحشها، ال لخدمتهم والتيسير عليهم، شأن كل حكومات العالم.

 فهى دأبت على إعداد تشريعات، بدون أى نقاش مجتمعى مع المعنيين بأمرها، دون أى 
دراسة حول إمكانية تطبيقها، أو مالءمتها للواقع من حيث التوقيت والحاجة إليها، األمر 

الذى يثير الكثير من اللغط، ويحض على الغضب. 
قبل أيام قليلة داهمتنا حكومة الدكتور مصطفى مدبولى باإلعالن عن تطبيق قانون الشهر 

العقارى، وهو القانون الذى أثار جداًل واسعـًا فى كافة األوساط الشعبية بتنوع شرائحهم 

ومستوياتهم المجتمعية، فضاًل عن حالة الرفض التام له، كونه يتصل بفرض أعباء مالية 
غير منطقية، فضاًل عن تحصيل رسوم غير مبررة ومقترحة لنقابة المحامين والمكاتب 
االستشارية، وأمور أخرى تمس الغالبية العظمى من المواطنين، حال البدء فى تنفيذ 

إجراءات التسجيل القسرى للعقارات وأماكن السكن.
ورغم أن القانون تم إرجاء تنفيذه ألكثر من عامين، لحين دراسته وتنقيته، وإجراء 

التعديالت عليه، إال أن مجرد تأجيل العمل به وليس اإللغاء التام، يعد سيًفا مسلًطا 
على الرقاب، مؤجاًل لبعض الوقت، األمر الذى يتبعه فقدان ثقة المجتمع فى أى 

تشريع تتقدم به الحكومة إلى مجلس النواب، ويفتح فى ذات الوقت الباب واسعـًا 
أمام توجيه االنتقادات للنواب.

سيد سعيد يكتب:

التوزيع مؤسسة األهرام

قوانين حكومة مدبولى تدهس المواطن وتحرض على األعمال المـُجـَرمة

ــن مــع  ــزامــ ــ ــت ــ ــال ــ  ب
الـــجـــدل الـــــذى صــاحــب 
قانون الشهر العقارى، أفادت 
وسائل إعــام أن الحكومة قدمت 
إلـــى مجلس الـــنـــواب، مــشــروع قــانــون 
ــار لغًطا واســًعــا،  لــأحــوال الشخصية أثـ
فالكشف عن بعض مواده كافية التساع مساحة 
الــجــدل حــولــه، تفاعل معها بقدر هائل قطاعات 
وشرائح مختلفة من المجتمع المصرى، حيث خرجت 
بعض الـــرؤى، تعبر عن رفضه، كما فتح الباب أمام 

السخرية من العقوبات المقررة فى نصوصه.
 الــغــريــب أن مــشــروع الــقــانــون الـــذى يـــدور بشأنه 
الجدل، تم عرضه على مجلس النواب السابق، وشهد 
خافات كبيرة كانت سببا فى عدم إصداره وكان لشيخ 
األزهر الدكتور أحمد الطيب وجهة نظر فيه، مفادها 
رفض ما يتضمنه من مواد تخالف الشريعة اإلسامية، 
وانتهى األمر بعدم إقــراره، وفى ذات السياق ال يمكن 
الجزم بــأن الحكومة ستعرض مشروع القانون على 
مجلس النواب الحالى بصيغته السابقة، كما ال يمكن 
الجزم أيًضا، بأنها أجرت تعديات عليه، لكن يمكننا 
التأكيد على أن اإلصرار على تقديمه، يفتح باب الشك 
فى النوايا، باعتبار أن أساليب التحايل تتجاوز قضية 
الجباية وابتكار أساليب »تقليب« المواطنين، خاصة أن 
الحكمة تقتضى عدم اإلصرار على تقديمه مرة أخرى 
بعد أن رفضه األزهــر، فقناعة الــرأى العام لن تحيد 
عن مباركتها لما يصدر عن المؤسسة الدينية األهم 
واألكبر فى العالم االسامى، فعندما يتحدث األزهر 

فى أمر يتعلق بالشريعة، على الجميع أن ينصت.
ــرة الــمــصــريــة ويتعلق   وألن الــقــانــون يــخــص األســ
بالعاقات المجتمعية، لم يكن غريباً أن تشهد مواقع 
التواصل اإلجتماعى، جــدالً مــمــزوج بالسخرية منه 
والتهكم على الحكومة، التى ال تكل وال تمل من البحث 
بصورة متواصلة عن طرق جديدة، إلرهــاق المواطن 

بفرض أعباء مالية على كاهله.
 إذا كــان كــل مــا سبق يــنــدرج ضمن الــغــرائــب، فإن 
جوهر ما تصبو إليه يتجاوز قدرة العقل على تصوره 
أو فهمه، فكيف لقانون يمس حياة الناس التى نظمها 
الدين، والقانون المستمد من التشريع السماوى، ال 
تتم مناقشته على نطاق واســع، عبر حــوار مجتمعى، 

تدعو فيه الحكومة أطياف المجتمع الستعراض جميع 
اإلشكاليات التى تتعلق باألسرة. 

مشروع القانون يتناول قضية تعدد الزوجات على 
ذمة الزوج، وبحسب ما تم تداوله فى العديد من وسائل 
اإلعــام، فهو يلزم الــزوج فى مادته 58، بــأن يقر فى 
وثيقة الــزواج بحالته االجتماعية، فــاذا كان متزوًجا، 
عليه أن يبين فى اإلقــرار اســم الــزوجــة، أو الزوجات 
الــاتــى فــى عصمته، وكـــذا مــحــال إقــامــتــهــن، ويلتزم 
الموثق« المأذون« بإخطارهن بالزواج الجديد بكتاب 
مسجل، مقرون بعلم الوصول، كما أنه حدد عقوبات 
حاسمة للزوج المخالف، تقضى بحبسه مدة ال تزيد 
على سنة وغرامة ال تقل عن 20 ألف جنيه وال تزيد 
على 50 ألــًفــا، أو بإحدى هاتين العقوبتين، ويعاقب 
بذات العقوبة المأذون المختص حال عدم التزامه بما 

أوجبه النص القانونى. 
الصيغة المعلن عنها حتى اللحظة، فتحت باب 
التكهن على مواقع التواصل االجتماعى، بوجود تدخل 
من المجلس القومى للمرأة فى مشروع القانون، أثناء 
إعداده بصورته التى تم الكشف عنها، مقابل غياب تام 
أو تغييب، يبدو متعمًدا من الحكومة، لمشيخة األزهر، 
هذه التكهنات وإن كانت األقــرب للتصديق، رغم عدم 
وجــود شــواهــد أو قــرائــن تــعــززهــا، غير أنها فرضت 
نفسها على ساحة الجدل، ألن ما ورد فى مواد القانون 
يتنافى مع القيم الراسخة للمجتمع، ويخالف الشريعة 
اإلسامية، باعتبارها المصدر الرئيسى للتشريع، وفق 

المادة الثانية من الدستور الحالى.
 مشروع القانون بحالته التى تم الترويج له، يتضمن 
تشجيًعا مباشًرا الرتــكــاب الفواحش، ويحرض على 
السير فى الطرق التى اتفق المجتمع والــدولــة على 
محاربتها، وبعبارة أشد وضوًحا وأكثر دقة، المشروع 
يحمل تحريًضا بغير قصد على الــرذائــل الُمحرمة 
والمجرمة، كونه يدفع إلى الزواج العرفى كباب خلفى 

للتحايل فى أحسن األحوال أو الزنا فى أسوأ األمور. 
يكمن جــوهــر المشكلة بالنسبة لــمــشــروع قــانــون 
األحــوال الشخصية، ليس ألنه أصبح ساحة للتراشق 
والجدل بين المجتمع والحكومة على مواقع التواصل 
االجتماعى، إنما لكونه يمس األسرة بصورة مباشرة، 
وما يتبع ذلك من أحكام بالسجن، أو فرض غرامات 
مالية أو كاهما، وهــو مــا ساهم فــى اتــســاع مساحة 

الغضب، لما يتضمنه من جور على الرجال وإذاللهم 
بصورة بغيضة فى مواجهة زوجاتهم. 

األعباء المالية المفروضة دفعت لسخرية الكثيرين 
من فــرض الجباية التى لن تذهب للزوجة بحال من 
األحــوال، وفق مشروع القانون، لكنها تذهب للحكومة 
كغرامات، وهى رغبة أساسية لم تفصح عنها الحكومة، 
ولم يقترب منها اإلعام الذى يمتدح صنيعها بمناسبة 

ومن دون مناسبة.
 وألن الموضوع فى غاية األهمية والحساسية، الزال 
يثير الكثير من الخاف حوله، جراء تأثيراته المتوقعة 
على العاقات االجتماعية، كونه يمس العاقة بين 
الــزوج وزوجــتــه، مما سيشعل الفتن داخــل العديد من 
البيوت واألســر حتى الهادئة منها، ناهيك عن فكرة 
وثيقة التأمين فى الــزواج الحديث، وهى فكرة ستحد 
من اإلقبال على الزواج، ألن القانون فرض أعباء تفوق 
قدرة الشباب الباحثين عن االستقرار على الوفاء بها، 
حيث سيكون الــشــاب مكباً بالتزامات ضخمة مثل 
السكن والمهر والمفروشات واألجهزة الكهربائية، وما 
شابه ذلك من أمور مرتبطة بإعداد مسكن الزوجية، 
وستضاف إليها الوثيقة اللغز، وهـــذا سيبدل سنة 
الحياة، فبدالً من أن يكون الزواج سكًنا ومودة ورحمة، 
تحول بقدرة قادر إلى عاقة مادية، مصحوبة بعقوبات 

وتربص وابتزاز. 
أشياء أخرى يثيرها هذا الموضوع، منها ما تداوله 
المعنيون بالشأن القانونى من التناقض الواضح فى 
متن الــقــانــون الــواحــد، والتناقض مــع قوانين أخــرى 
سارية، من حيث عدم تناسق العقوبات وعدم ماءمتها 
للجرم أو الخطأ الــذى يقع.. فعلى سبيل المثال، ال 
يوجد تناسق بين عقوبة الزنا على فــراش الزوجية، 
وهى عقوبة مقررة فعاً بالقانون، والعقوبة المقترحة 
إلخفاء الـــزواج الثانى فــاألولــى يتعامل معها القانون 

وكأنها أقل جرًما من الزواج. 
كل ما سبق من ماحظات تجعل المرء يطالب بإعادة 
النظر فى التشريعات التى تقدمها الحكومة للبرلمان، 
ألنها مــحــاوالت لتحصيل الــرســوم، بغض النظر عن 

تداعياتها الكارثية ومخالفتها للشريعة. 
ما بين قانون الشهر العقارى ومشروع قانون األحوال 
الشخصية، سقط بعض اإلعاميين فى هوة سحيقة 
من العجز والفشل، عبر محاوالتهم تبرير وتجميل 

ــا يـــصـــدر عــن  ــ ــل م ــ ك
الــحــكــومــة، ظــًنــا منهم أن 

لديهم براعة فى اإلقناع والقدرة 
على تحويل الخبيث إلى طيب، والغث 

ــا تصغى  إلــى ثمين، لكنهم لم يجدوا آذاًن
لهم ففشلوا فى ترويج ما تصبو إليه الحكومة، 

ــن تــبــريــراتــهــم غير  فــانــعــكــس الــغــضــب الــشــعــبــى م
المنطقية على الحكومة ذاتــهــا، والــغــريــب أن بعض 
الذين يرتدون الزى األزهرى من المحسوبين على فئة 
دعاة الفضائيات، سقطوا معهم فى نفس الهوة، ألنهم 
يزايدون على الحكومة ذاتها فى وصات نفاق بغيض، 
فى محاولة للقفز على رأى األزهــر، المرجعية األهم 
ألمــور الفقه والشريعة، لكنه النفاق الــذى يقود إلى 

السقوط المدوى. 
ــرف.. تــوجــد لجنة لــإصــاح  ــع وأخـــيـــًرا، لــمــن ال ي
التشريعى ســبــق وأن تــم تشكيلها بــقــرار صـــدر من 
رئيس الـــوزراء، ويحمل رقم 187 لسنة 1914، والتى 
تمت إعــادة تشكيلها عــدة مــرات، لعل آخرها بتاريخ 
19 أكــتــوبــر 2020، تلك اللجنة لــم نسمع عــن أنها 
ساهمت منذ تشكيلها، فى إخراج مشروعات القوانين 
ــوزراء وقــبــل أن  ــ األخــيــرة قبل أن يعتمدها مجلس ال
تصل إلى ساحة البرلمان، فهل تم عرض مشروعات 
القوانين عليها قبل إقــرارهــا؟ لوحدث هــذا، أى أنهم 
أدلــوا بدلوهم فى تلك التشريعات، ففى هذه الحالة 
تصبح اللجنة المشكلة من خبراء فى القانون، مطالبة 
بالخروج أمام الرأى العام، إليضاح وجهة نظرهم، أما 
إذا كــان األمــر عكس ذلــك، بما يعنى أنهم ال يعرفون 
شيئًا عن تلك القوانين، فهذا يدعو لتوجيه تساؤالت 
مشروعة، حول جدوى هذه اللجان، وفتح نقاش حول 
مرامى الحكومة من قوانين عنوانها الراسخ« تحصيل 

الرسوم من أى شىء. 
اللجنة التى أتحدث عنها منوط بها أمور شتى، منها 
ــة مشروعات القوانين، الــازم  إعـــداد وبحث ودراسـ
إصدارها أو تعديلها تنفيذا ألحكام الدستور، أيًضا 
بحث ودراسة ومراجعة مشروعات القوانين التى تعدها 
الحكومة أو تطلب إعدادها الوزارات المختلفة، وكذلك 
تطويرها والتنسيق بينها وبين التشريعات المختلفة 
التى صــدرت، لضمان عدم تعددها أو عدم تناقضها 

والعمل على ضبطها ومسايرتها لحاجات المجتمع.

   دعاة الفضائيات يقفزون
على رأى مشيخة األزهر ويزايدون على 

بعضهم فى وصالت نفاق بغيض

تكهنات بتدخل المجلس القومى للمرأة فى 
إعداد قانون األحوال الشخصية الجديد 
واستبعاد عمدى لعلماء الفقه والشريعة

  األعباء المالية
  المفروضة »غرامات« 
لن تذهب للزوجة

تأجيل قانون الشهر العقارى 
وليس اإللغاء يـُعد سيًفا 

مسلًطا على الرقاب

المجتمع يفقد الثقة فى 
تشريعات الحكومة ويفتح 

الباب التهامها بالجباية

إعالميون يسقطون فى 
مستنقع العجز والفشل 
أثناء محاوالتهم تجميل 

وجه الحكومة
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