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رئيس مجلس اإلدارة
سيد سعيد
رئيس التحرير

محمد طرابيه

األربعاء      2018/٩/1٩      السنة العاشرةاإلصدار الثانى - العدد  239

»سعفان« يتجاهل صرف العالوات الدورية  
لـ 40 ألف عامل بديوان ومديريات القوى العاملة

ابن عم »جمعة« يتزعم مراكز
 القوى داخل وزارة األوقاف

خفايا ثورة التطهير القادمة فى اإلعالم 
المصرى والمؤسسات الصحفية

20 مليون جنيه.. كلمة السر وراء هجوم سياسى معروف ضد جامعة أجنبية بالقاهرة

ملفات 
»حساسة«
 على أجندة 
الحكومة
 والرئاسة

تسريب  3  فيديوهات 
جنسية فاضحة صورها

سياسي شهير لنفسه مع 
فتيات »باحثات عن الشهرة«

ننشر تفاصيل تقارير وخطط الوزراء المقدمة للقيادة السياسية

وزيرة التخطيط تتحدى القانون
 من أجل عيون »الشماشرجى«

 الملفات المسكوت عنها 
داخل األزهر والكنيسة

ننشر التفاصيل:

بالمستندات: الماليين 
الضائعة داخل

 »عزبة« ماسبيرو

النتائج تعلن فى لندن يوم االثنين القادم

صراع ساخن بين
»صالح« و»رونالدو« و»مودريتش« 
على جائزة أفضل العب فى العالم

األسرار الممنوعة 
فى ملف اإلرهابيين 
األجانب داخل سيناء

إجراءات جديدة
 لتثبيت العمالة 

المؤقتة

األمين العام للمجلس القومى لحقوق اإلنسان يجامل »شلته« بسفريات على نفقة الدولة

تحذيرات األرصاد من السيول تثير القلق داخل 15 محافظة 

طرح الشركات الحكومية
فى البورصة يكشف أكاذيب 
»معيط« ووزير قطاع األعمال

باألسماء:
325 مليون متابع  
ألكثر 10 نجوم
عرب على مواقع

التواصل االجتماعى
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أسبوعية - شاملة - مستقلة تصدر بترخيص 
من املجلس األعلى للصحافة عن دار 
»عيون« للصحافة والطباعة والنشر 

والتوزيع »ش.م.م«
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ــش االجـــتـــمـــاع  ــامـ عـــلـــى هـ
ــيـــر لــمــجــلــس الــــــوزراء،  األخـ
ــر  ــق وزيـ ــي ــوف ــب هـــشـــام ت طــل
ــام من  ــعـ قـــطـــاع األعـــمـــال الـ
الــدكــتــور محمد شــاكــر وزيــر 
الكهرباء والطاقة والمهندس 
طـــارق الــمــا وزيـــر الــبــتــرول 
ــاعــات  بينهما  ــم لــعــقــد اجــت
ــام القادمة  لبحث  خــال األي
ــون 3 شركات  آلية تسوية دي
قابضة تابعة لقطاع األعمال 
لــوزارتــى الكهرباء  والبترول 
وهى شركات: القابضة للغزل 
والنسيج والقابضة الكيماوية 

والقابضة المعدنية.

سر طلب وزير قطاع األعمال 
عقد اجتماعات خاصة مع 

»المال« و»شاكر«
تصريحات متضاربة لوزيرى المالية وقطاع األعمال حول 

أسماء الشركات التى سيتم طرحها فى البورصة

اجتماعات خاصة لتحويل القصور األثرية إلى »فنادق بوتيك«
ــام الــقــادمــة عقد لــقــاءات  تشهد األيـ
خــاصــة تجمع مــا بين الــدكــتــورة رانيا 
ــرة السياحة والــدكــتــورة  الــمــشــاط، وزيـ
هالة السعيد وزيرة التخطيط ود. خالد 
العنانى وزير اآلثار  لبحث خطة تحويل 
عدد من القصور األثرية والتاريخية الى 
 Boutique« ما يسمى  فنادق بوتيك

.»Hotels
ــدت رانــيــا الــمــشــاط  ــ مــن جــانــبــهــا أك
أن  مــصــر مليئة بــالــقــصــور الــتــى تعد 
تحًفا معمارية وأثــريــة، وتحكى جــزءا 
مهما من تاريخ مصر، وأن الكثير من 
هـــذه الــقــصــور يمكن االســتــفــادة منها 
واستغالها سياحيا، وقالت إن بعض 
هــذه القصور يمكن استغالها إلقامة 

صدق أو ال تصدق، هناك تضارب فى تصريحات 
وزيــرى المالية وقطاع األعمال حول الشركات التى 

سيتم طرحها فى البورصة خال األسابيع المقبلة.
 حيث كشف د. محمد معيط وزيــر المالية أنه تم 
تحديد عــدد الشركات التى ســوف يتم طرحها فى 

البورصة  خال عام 2019 وهى خمس شركات.
 وأعــلــن معيط أنــه لــن يتم اإلفــصــاح عــن تفاصيل 
الشركات حتى يتم االنتهاء من دراسة حالة كل شركة 
وســوف يشهد اكتوبر القادم طرح حصة من شركتى 
الشرقية للدخان وأموك كمرحلة أولى من الطرح فى 

البورصة المصرية.
أمــا  هشام توفيق وزيــر قطاع األعمال العام فقد 
أكد أن الوزارة لديها 5 شركات مقيدة بالبورصة، من 

المقرر أن تشارك بها فى برنامج الطروحات، 
ــات: شــركــة مــصــر الــجــديــدة  ــشــرك ومـــن هـــذه ال
لإلسكان والتعمير والبالغ حصة الـــوزارة منها 
33% لتكون حصتها بعد الطرح %40 بينما تبلغ 
الحصة المرتقب طرحها فى الشركة الشرقية 
للدخان %4.5، وستكون البداية بطرح حصص 
من شركتى مصر الجديدة لإلسكان وشركة 

اإلسكندرية لتداول الحاويات.
والــســؤال: إلــى متى تستمر سياسة الجزر 
المنعزلة؟ وكيف يذكر كل وزيــر منهما أسماء 
شركات مختلفة عن األخــرى لم أنــه لم يتبق 
سوى أسابيع قليلة على البدء فى عملية الطرح 

بالبورصة.

صدق أوال تصدق 

تضم رانيا وهالة والعنانى

أعلن الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز 
المركزى للتنظيم واإلدارة أنــه سيتم حصر 
عدد العاملين المدنيين فى الدولة خال شهر 
أكتوبر، مع تشكيل لجنة دراســة تقليص أيام 
العمل، ترفع تقريرها إلى رئيس الوزراء خال 

3 أسابيع.
ــذا الــحــصــر ســيــتــم تحت  وأضــــاف أن  هـ
إشراف وزارة التخطيط والمتابعة واإلصاح 
اإلدارى، متوقًعا أن هذا التعداد سيستغرق 
عاًما كــامــاً، وسيسهم فى تحديد الفائض 

والعجز فى الجهاز اإلدارى للدولة.
وكشف رئيس الجهاز أنه يتم إعداد وتأهيل 
مجموعة من العاملين فى الجهاز المركزى 
للتنظيم واإلدارة، للقيام بــالــتــعــداد الــذى 
يتضمن كافة المعلومات والتفاصيل الخاصة 

بكل موظف.

تعقد محكمة جنح الشئون المالية والتجارية، 
المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، ثالث 
جلسات محاكمة الاعب السابق محمد أبوتريكة 
ــم 141 لــســنــة 2018، باتهامه   فــى الــقــضــيــة رقـ
بالتهرب الضريبى بمبلغ 710 آالف جنيه قيمة 
اإلعــانــات لشركة مــيــاه غــازيــة وإحـــدى شركات 

االتصاالت، فى جلسة 24 سبتمبر.
 وكان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، 
قد وافق على قرار نيابة التهرب الضريبى بإحالة 
أبوتريكة إلى المحاكمة التهامه بالتهرب الضريبى 

خال الفترة من عام 2008 إلى 2009.

يغادر أحمد حسام ميدو نجم الزمالك السابق 
والمحلل الرياضى الحالى القاهرة متوجها إلى 
لندن يوم 23 سبتمبر الحالى للقاء انفانتينو رئيس 
االتــحــاد الــدولــى فى ورشــة عمل قبل اإلعــان عن 

الفائزين بجوائز األفضل فى العالم. 
كان ميدو قد كتب عبر حسابه الرسمى بموقع 
ــوم 23 سأكون  الــتــواصــل االجتماعى »تــويــتــر«:« ي
موجودا إن شــاء الله فى ورشــة عمل مع انفانتينو 

رئيس االتحاد الدولى.
 the Best وأضاف: »وأتشرف بدعوتى لحضور

من قبل الفيفا بلندن فى اليوم التالي«.
يذكر أن محمد صاح نجم ليفربول مرشح للفوز 
بجائزة أفضل العب فى العابم بجانب رونالدو نجم 

يوفينتوس ومودريتش نجم ريال مدريد.

تــعــقــد د. غــــادة والــــى وزيـــــرة الــتــضــامــن 
االجتماعى رئيس مجلس إدارة الهال األحمر 
المصرى اجتماعاً خال األيام القادمة  مع د. 

مؤمنة كامل األمين العام للهال األحمر.
ــدى إمــكــانــيــة مــســاهــمــة الــهــال  لــبــحــث مـ
األحـــمـــر فـــى تــنــفــيــذ بـــرامـــج تــنــمــيــة بشرية 
واجتماعية داخـــل مــشــروع )أهــالــيــنــا( أحد 
المشروعات التى تعدها الــدولــة الستقبال 
ــى تــعــيــش فى  ــت ــر ال ــرة مـــن األســ 1000 أســ
المناطق الخطرة بحيث يتم تنفيذ أنشطة 
ــة تــرفــع من  ــمــاعــي صــحــيــة وتـــوعـــويـــة واجــت
المستوى الصحى واالجتماعى داخل منطقة 

أهالينا.

االنتهاء من حصر أعداد العاملين 
المدنيين فى الدولة خالل أكتوبر المقبل

االثنين المقبل .. محاكمة »أبو تريكة« 
بتهمة التهرب الضريبى

ميدو يسافر إلى لندن للقاء رئيس 
الفيفا وحضور حفل »صالح«

بشرى سارة لسكان 
المناطق الخطرة

Boutique Ho� »فنادق بوتيك 
tels«، حيث إن مصر ال يوجد بها 
هذا النوع من الفنادق والــذى اصبح 
موجودا فى دول كثيرة ويجذب إليه 
سائحين من ذوى اإلنــفــاق المرتفع، 
ــى الـــتـــعـــاون مـــع وزارتــــى  ــ مــشــيــرة إل
التخطيط واآلثــار فى الفترة القادمة 
لدراسة إمكانية إقامة هذه النوعية 
من الفنادق فى بعض هــذه القصور 

المتميزة.
الجدير بالذكر أنه تم تخصيص 

مبلغ حــوالــى 6.65 مليار جنيه 
كاستثمارات كلية مستهدفة 
لقطاع اآلثــار فى خطة العام 

المالى 2019/18.

اتحاد الكرة يعلن حالة الطوارئ بسبب 
زيارة رئيس الفيفا واجتماعات الكاف

يــواصــل مجلس إدارة اتــحــاد الــكــرة المصرى 
التجهيز لعمومية االتحاد األفريقى لكرة القدم 
كاف، التى تقام خال الفترة من 29 سبتمبر حتى 

1 أكتوبر.
وتشهد عمومية الكاف حضور جيانى إنفانتينو 
رئيس االتحاد الدولى لكرة القدم »فيفا«، وفاطمة 
ساموراى األمين العام للفيفا.. وكان اتحاد الكرة 
ــردى وأحــمــد مــجــاهــد عضوى  قــد اخــتــار كـــرم كـ
المجلس، واللواء ثــروت سويلم المدير التنفيذى 

للتجهيز الستضافة عمومية الكاف.

 باألسماء: 10 نجوم وفنانين عرب يحصلون على أكثر
من 325 مليون متابع على مواقع التواصل االجتماعى

ــجــوم وفــنــانــيــن عــرب  حــصــد 10 ن
على أكثر من 325 مليون متابع على 
مواقع التواصل االجتماعي، لتتصدر 
صفحاتهم أكبر الصفحات العربية 

حصداً للمتابعين.
ــام الـــتـــى كشفتها  ــ ــأرق ــ ــاً ل ــ ــق ــ ووف
تقارير إعامية«، اعتمدت فيها على 
صفحات النجوم على مواقع التواصل 
االجــتــمــاعــى، يــتــوزع عــدد المتابعين 
بين 163.8 مليون متابع على موقع 
»فيسبوك«، و67.8 مليون متابع على 
موقع »تويتر«، و93.8 مليون متابع 

على موقع »إنستجرام«.
وجــاءت على رأس القائمة الفنانة 
اللبنانية نانسى عجرم بعدد متابعين 
بلغ نحو 50.8 مليون متابع، بينهم 21 
مليونا على موقع »فيسبوك«، و13.1 
مليون متابع على »تــويــتــر«، و16.7 
مــلــيــون عــلــى صفحتها الشخصية 

بموقع »انستجرام«.
فــى المركز الثانى جـــاءت الفنانة 
إليسا بعدد متابعين يبلغ نحو 44.3 
مليون متابع، بينهم 20.7 مليون على 
صفحتها بموقع »فيسبوك«، و 13.3 
مليون متابع على »تــويــتــر«، و 10.3 

مليون متابع على »انستجرام«.
وجــاء الفنان ماهر زين فى المركز 
الثالث بعدد 37.5 مليون متابع، بينهم 
26 مــلــيــون مــتــابــع عــلــى »فــيــســبــوك«، 
و 1.7 مــلــيــون مــتــابــع عــلــى صفحته 
الرسمية بموقع »تويتر«، و9.8 مليون 

متابع على موقع »انستجرام«.
ــمــركــز الـــرابـــع حـــل النجم  ــى ال وفـ
المصرى عمرو ديــاب بعدد متابعين 
يبلغ نحو 32.7 مليون شخص، منهم 
16 مليون متابع على »فيسبوك«، و 
9.4 مليون متابع على »تويتر«، و 7.3 

مليون متابع على موقع »انستجرام«.
وخامساً جــاء الفنان تامر حسنى 
بإجمالى عــدد متابعين يبلغ 31.2 

مليون شخص، بينهم 18.2 مليون 
متابع على »فيسبوك«، و2.6 مليون 
متابع على »تــويــتــر«، و10.4 مليون 

متابع على موقع »انستجرام«.
وحلت الفنانة شيرين عبد الوهاب 
فــى الــمــركــز الــســادس بــعــدد 28.8 
مليون متابع، بينهم 15.3 مليون متابع 
على »فــيــســبــوك«، و3 مايين متابع 
على »تويتر«، و7.2 مليون متابع على 

موقع »انستجرام«.
وفى المركز السابع جاءت النجمة 
نجوى كرم بعدد متابعين يبلغ 28.3 
مليون شخص، منهم 13 مليون متابع 
على »فيسبوك«، و7.7 مليون متابع 

على »تويتر«، و7.6 مليون متابع 
على موقع »انستجرام«.

النجمة اإلمــاراتــيــة أحــام 
جـــاءت فــى الــمــركــز الثامن 
بــعــدد 24.6 مليون متابع، 
بينهم 7.2 مليون متابع على 

»فيسبوك«، و8.9 مليون متابع على 
صفحتها الرسمية بموقع »تويتر«، 
و8.5 مليون متابع على صفحتها 

موقع »انستجرام«.
ــام فـــارس  ــري ــي وجـــــاءت الــفــنــانــة م

ــدد  ــعـ ــز الــــتــــاســــع بـ ــ ــرك ــ ــم ــ ــال ــ ب
24.2 مــلــيــون مــتــابــع، منهم 
10.9 مــلــيــون مــتــابــع على 
»فيسبوك«، و1.8 مليون 
ــتـــر«،  ــويـ مـــتـــابـــع عـــلـــى »تـ
ــيــون مــتــابــع  و11.5 مــل
عــلــى صفحتها بموقع 

»انستجرام«.
وفــى الــمــركــز العاشر 
واألخــيــر جــاءت الفنانة 
ــة نـــصـــرى بــعــدد  ــالـ أصـ
23 مليون متابع، بينهم 
15.5 مــلــيــون متابع 

عــلــى »فــيــســبــوك«، 
و3 مــايــيــن متابع 
على »تويتر«، و4.5 
مــلــيــون مــتــابــع على 

صــفــحــتــهــا الــرســمــيــة 
بموقع »انستجرام«.  

نانسى عجرم بعدد متابعين بلغ نحو 
 50.8 مليون متابع تليها إليسا 
بـ 44 مليونًا  ثم ماهر زين ثالثا 

عمرو دياب 32.7 
يتابعه 32،7  مليون 
شخص منهم 
16 مليونا على 
»فيسبوك« و9.4 
مليون على 
»تويتر« 

تامر حسنى فى المركز الخامس 
بإجمالى عدد متابعين يبلغ 

31.2 مليون شخص

المال

أبوتريكة

ميدو

دياب

إليسا

نانسى

غادة

الشيخ

توفيق

معيط



03على المكشوف

الرئيس السيسى.. وفى هذا اإلطار قدم مجلس الوزراء 
تقريًرا خالل األيام القليلة الماضية أعده الدكتور طارق 
شوقى حول هذه القضية.. التقرير كشف عن الخطوات 
الرئيسية لتطوير التعليم المصرى من خالل المشروع 
القومى إلعــادة صياغة التعليم المصرى، مشيًرا إلى 
اكتمال الــخــطــوات التنفيذية لــبــدء النظام المصرى 
الجديد للتعليم بدًءا من رياض األطفال والصف األول 

االبتدائى اعتبارًا من السبت 22 سبتمبر 2018.
كما أشــار فــى هــذا الــصــدد إلــى أنــه تــم االنتهاء من 
تدريب الدفعة األولــى من المعلمين لالستعداد للعام 
ــادة فــرش  الــجــديــد، هـــذا إلـــى جــانــب االنــتــهــاء مــن إعــ
الفصول للتوافق مع استراتيجيات التعلم النشط.. 
ــه تــم إيــقــاف الــتــرخــيــص للكتب  ــد الـــوزيـــر أنـ ــ وأك
الخارجية فى النظام الجديد مع إتاحة المجال 
لــوســائــل تعليمية جــديــدة تــتــوافــق مــع فلسفة 
وأهـــداف النظام الــجــديــد، مشيًرا إلــى أنه 
يجرى مراعاة تسهيل االنتقال من النظام 
والموروثات القديمة إلى فلسفة النظام 

الجديد بما ال يخل بالصالح العام.
وأوضــح أنــه تم االنتهاء من المرحلة 
األولـــــى مـــن الــتــدريــبــات الــمــعــتــمــدة 
لتأهيل المعلمين على نظام التعليم 
الجديد، وذلك بتدريب كافة معلمات 
مرحلة ريـــاض األطــفــال بإجمالى 
ــمــة عــلــى  ــدد )32862( مــعــل ــ عـ
ــدريــس المنهج  اســتــراتــيــجــيــات ت
التكاملى متعدد التخصصات، 
ــاء مـــن تــدريــب  ــه ــت ــذا تـــم االن ــ وك
ــة مــعــلــمــى الـــصـــف األول  ــافـ كـ
اإلبــتــدائــى على استراتيجيات 
ــج  الــتــكــامــلــى  ــه ــن ــم ــس ال ــدريـ تـ
بإجمالى. )34879( معلماً.. 
هذا باإلضافة إلى االنتهاء من 
تدريب معلمى اللغة اإلنجليزية 
للصف األول اإلبتدائى على استراتيجيات تدريس المنهج 
الجديد فى اللغة اإلنجليزية بإجمالى عــدد )13515( 
معلماً.. وأوضـــح التقرير أن أســاس التطوير فــى هذه 
ــدال من  ــى فهم الــمــوضــوعــات ب المرحلة هــو االتــجــاه إل
استذكار اإلجابات النموذجية، أما »التابلت والشبكات« 
فهى مجرد أدوات لعالج مشاكل فى وضع وتنفيذ وتأمين 
وتصحيح االمتحانات مع تيسير الوصول إلى المحتوى 
الرقمى »مجانا« ولكنها ليست جوهر التطوير.. وأضاف 
الــوزيــر أنــه تم التعاقد على 708000 تابلت من شركة 
سامسونج العالمية بأعلى المواصفات وتصل الشحنات 
تباًعا خالل شهرى سبتمبر وأكتوبر وسوف يتم توزيعها 
فى وقت واحد على الجميع فى الصف األول الثانوى بعد 

اكتمال الشبكات والمحتوى الرقمى.
أما رابع الملفات التى يحرص الرئيس السيسى على 
متابعتها بشكل يومى فهو الملف الخاص بالمبادرة التى 
أطلقها الرئيس للقضاء على فــيــروس )ســـى(. وحــول 
آخر تطورات هذا الموضوع تلقى الرئيس هذا األسبوع 
تقريًرا مقدًما من الدكتورة هالة زايــد، وزيــرة الصحة 
والسكان أكدت فيه أن رؤية المبادرة تتمثل فى الوصول 
إلــى مصر خالية مــن فــيــروس ســى، وخفض الوفيات 
الناجمة عن األمـــراض غير السارية، مشيرة فى هذا 
الــصــدد إلــى أن مستهدفات الــمــبــادرة تتضمن الكشف 
المبكر عن اإلصابة بفيروس االلتهاب الكبدى )سى(، 
والتقييم والعالج من خــالل وحــدات عــالج الفيروسات 
الكبدية المنتشرة فــى جميع محافظات الجمهورية، 
فضالً عن الكشف المبكر عن مرض السكرى وارتفاع 
ــدم والــســمــنــة، وتــوجــيــه المكتشف إصابتهم  ضــغــط الـ
لتلقى التقييم والــعــالج بمختلف وحــدات ومستشفيات 

الجمهورية.
وعــرض تقرير الخطة المرحلية والبرنامج الزمنى 
للمبادرة والــتــى سيتم تنفيذها على ثــالث مــراحــل كل 
مرحلة تتضمن عـــدًدا مــن الــمــحــافــظــات، مــوضــًحــا أن 
الفئة المستهدفة هم الموطنون أكبر من 18 عاًما من 
الجنسين مــن جميع المحافظات ممن لــم يسبق لهم 
الفحص والــعــالج، مضيفة أن الخدمات المقدمة فى 
الحملة تتضمن التوعية الصحية للمواطنين، وتحليل 
فــيــروس ســـى، وتحليل الــســكــر، وقــيــاس ضــغــط الـــدم، 
وقياس الطول والوزن وتحديد مؤشر كتلة الجسم. وذلك 
من خالل نقاط المسح المختلفة المتمثلة فى وحدات 
الرعاية األساسية، ومستشفيات وزارة الصحة، وسيارات 
العيادات المتنقلة، ومنشآت أخرى مثل مراكز الشباب 

والرياضة، وقصور الثقافة، وغيرها.
وفــيــمــا يتعلق بالخطة اإلعــالمــيــة لــلــمــبــادرة، كشف 
ــوكــاالت لتدشين  ــه تــم التعاقد مــع إحـــدى ال التقرير أن
الحملة اإلعالمية والدعائية الخاصة بالحملة بداية 
مــن 21 سبتمبر 2018 على 3 مــراحــل وحــتــى نهاية 
الحملة وتشمل التغطية اإلعالمية استخدام إعالنات 
الــتــلــيــفــزيــون، إعـــالنـــات الـــراديـــو، إعـــالنـــات بالطرق 
الرئيسية، وطباعة مطويات للتوعية، ومواقع التواصل 

االجتماعى.
وأوضحت وزيــرة الصحة أنه فى إطار الحرص على 
تعظيم االستفادة من تلك المبادرة الهامة وإنجاحها، 
فقد تم االستعانة بجهات خارجية للتقييم لالستفادة 
من خبراتها مثل منظمة الصحة العالمية، وصندوق 
تحيا مصر، فضالً عن التعاون القائم بين وزارة الصحة 
والسكان مع مختلف الوزارات المعنية فى تنفيذ الحملة 

والمهام المطلوبة منها.
وكشف أنه سيتم تنظيم حفل إطالق المبادرة برعاية 
رئيس الجمهورية، حيث سيتم تنظيم افتتاح عالمى 
لتدشين وإطــالق المبادرة فى األول من أكتوبر 2018 
بحضور ممثلى المنظمات والشركاء الدوليين وجميع 
ــاالت األنــبــاء المحلية والعالمية وممثلى الصحف  وكـ

والقنوات التليفزيونية ومحطات اإلذاعة.
وفى النهاية نؤكد أننا نتمنى أن يتم تحقيق انجازات 
ملموسة على أرض الواقع فى كل هذه القضايا والملفات 
الشائكة وأال يقتصر األمر على مجرد تصريحات ووعود 

كما تعودنا طوال عشرات السنوات.
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أسرار اجتماعات مجلس 
الوزراء و»المجموعة 

االقتصادية« للرد على 
مطالب الرئيس محمد طرابيه يكتب

ما هى الملفات األهم على أجندة الرئيس عبدالفتاح السيسى فى الوقت الحالى؟ وماذا 
يدور بشأن تلك الملفات فى اجتماعات الرئيس مع المهندس مصطفى مدبولى رئيس 

الوزراء وكبار المسئولين وفى مقدمتهم الوزراء؟ وما الخطط وتفاصيل التقارير التى 
تستعد الوزارات والجهات الرسمية لتقديمها للرئيس للتعامل مع هذه الملفات ذات 

األهمية الكبرى؟ وماذا يدور فى اجتماعات مجلس الوزراء عامة والمجموعة الوزارية 
االقتصادية بصفة خاصة لمناقشة هذه الموضوعات »الحساسة«؟

اإلجابة عن هذه التساؤالت وغيرها الكثير من الحقائق واألسرار نكشفها من خالل 
السطور القادمة والتى نرصد فيها ماذا يدور داخل المطبخ السياسى فى مصر وفى دوائر 

صنع القرار؟

ملفات »حساسة« على أجندة الحكومة والرئاسة
ننشر تفاصيل تقارير وخطط الوزراء المقدمة للقيادة السياسية

تأتى قضية الدين العام بشقيه الداخلى والخارجى 
على رأس القضايا التى تحظى باهتمام القيادة السياسية 
خاصة بعدما وصل الدين الخارجى وحده إلى 92 مليار 
دوالر والداخلى أكثر من 3.5 تريليون جنيه.. ولذلك 
حظيت هــذه القضية باهتمام كبير من جانب الرئيس 
وقــام بتكليف الحكومة بتقديم تقارير عاجلة وسريعة 
بشأن كيفية تقليل معدالت هذا الدين الذى أصبح يشكل 
الــخــطــورة األكــبــر على مصر فــى الحاضر والمستقبل 
بعدما وصلت المبالغ المخصصة لخدمة الدين العام 
ألكثر من 540 مليار جنيه سنوياً.. ولذلك كانت تلك 
القضية مثار اهتمام كبير من جانب مجلس الوزراء منذ 
عهد المهندس شريف إسماعيل رئيس الــوزراء السابق 

وحتى االجتماع األخير لمجلس الـــوزراء الــذى عقد 
يوم األربعاء الماضى برئاسة د. مصطفى مدبولى 

والذى أكد فيه أن المجموعة االقتصادية بصدد 
االنــتــهــاء مــن الشكل المتكامل الستراتيجية 
التعامل مع الدين الداخلى والخارجى تمهيدا 

لعرضها على الرئيس عبدالفتاح السيسي. 
الجدير بالذكر أن الرئيس السيسى 
فــى حــديــثــه أمـــام مــؤتــمــر الــشــبــاب فى 
جامعة القاهرة والــذى عقد فى نهاية 
ــمــاضــى وجـــه حديثه  شــهــر يــولــيــو ال
إلـــى الــحــكــومــة ومــؤســســات الــدولــة 
االقتصادية بــضــرورة التوقف عن 
ــاســة الـــقـــروض  ــى ســي الـــتـــوســـع فـ
حتى ال تصل الــديــون إلــى مناطق 
المخاطر على مستقبل األجيال 

المقبلة.
وفــــى هــــذا الـــســـيـــاق كشفت 
مصادرنا المطلعة أن الحكومة 
ــوارئ خــالل  ــطـ ــة الـ أعــلــنــت حــال
الشهور الماضية لمناقشة هذه 
القضية الخطيرة، بـــدأت منذ 

ــوزراء فــى 25  ــ اجــتــمــاع مجلس ال
يوليو 2018 والـــذى عــرض فيه د. محمد معيط وزيــر 
المالية مــؤخــًرا حــول الــمــوازنــة الــعــامــة للعام المالى 
2019/2018، مشيًرا إلــى أن الحكومة تستهدف على 
مدى السنوات الثالث المقبلة الخفض التدريجى لمعدل 
ديــن أجهزة الموازنة العامة كنسبة من الناتج المحلى 
ليصل إلــى 80 %85 بحلول نهاية يونيو 2021، وكذلك 
تحقيق فائض أولــى سنوى مستدام فى حــدود %2 من 

الناتج حتى 2021/2020.
وفى 30 يونيو 2018،  ترأس الدكتور مصطفى مدبولى 
اجتماًعا للجنة الوزارية االقتصادية، لمناقشة عدد من 
الملفات االقتصادية أبــرزهــا ما يتعلق بملف تخفيض 
الدين الــعــام، وذلــك بحضور محافظ البنك المركزى، 
ووزراء الكهرباء، والتضامن االجتماعى، واالستثمار 
والــتــعــاون الــدولــى، والتخطيط والمتابعة واإلصـــالح 
اإلدارى، والنقل، والمالية، والتجارة والصناعة، وقطاع 

األعمال العام.
 وخالل االجتماع، تم طرح عدد من المقترحات تتعلق 
بتعجيل مسار خفض الدين العام، بما يراعى الحفاظ 
على تحقيق معدالت نمو اقتصادى مرتفعة، وعدم زيادة 
نسب العجز، والوفاء بكافة االلتزامات، ووجــه مدبولى 
بــضــرورة دراســـة كافة المقترحات اإلضــافــيــة التى تم 
طرحها، مشيًرا إلــى أهمية استمرار العمل والتنسيق 
للوصول إلى تصور متكامل لحلول جديدة وفعالة لتحقيق 

هذا الهدف.
أما فى االجتماع الذى عقد فى أول أغسطس 2018 
فقد أكد رئيس الــوزراء أن مسألة الدين العام تعد أحد 
الموضوعات الهامة التى تشغل أولــويــة متقدمة على 
أجندة الحكومة، حيث تستهدف صياغة رؤيــة واضحة 
ــذى تخطوه مصر خالل  لوجهة المسار االقــتــصــادى ال
السنوات األربع المقبلة، مشيراً إلى أن الحكومة ستعمل 
على تخفيض الدين العام بمعدالت كبيرة، وفق تصورات 
سيتم عرضها على رئيس الجمهورية قــائــالً: هــذا هو 
الــتــحــدى الـــذى يواجهنا فــى الــفــتــرة الــقــادمــة، ونحتاج 
إلى جهد غير مسبوق، لضمان االستقرار واالستدامة 

لالقتصاد المصرى ومؤشراته.
ــرأس الدكتور مصطفى  وفــى 10 أغسطس 2018، ت
ــوزراء اجــتــمــاع الــلــجــنــة الـــوزاريـــة  ــ ــ ــيــس ال ــى، رئ ــول مــدب
االقتصادية بحضور وزراء االستثمار والتعاون الدولى 
والتخطيط والمتابعة واإلصـــالح اإلدارى، والمالية، 
والتجارة والصناعة، وقطاع األعمال العام، نائب وزير 
المالية، وتناول االجتماع متابعة الملف الخاص بتعديل 
مسار خفض الدين العام والمقترحات الموضوعة حول 
هيكل الدين بشقيه الداخلى والخارجى واستراتيجية 
التعامل معه على المدى المتوسط بهدف خفضه بشكل 
مضطرد، وذلــك فى إطــار وضع تصور متكامل يتضمن 

حلول فعالة لتحقيق هذا الهدف.
وفــى هــذا االجــتــمــاع، عــرض وزيــر المالية عـــدًدا من 
األفــكــار والمقترحات الخاصة بتخفيض الــديــن العام 
بشكل مضطرد بعد إدخــال عــدد من المالحظات التى 
سبق إثارتها، أخذا فى االعتبار أن العام المالى الماضى 
شهد انــكــســارًا فــى مسار الصعود واالتــجــاه إلــى مسار 
االنخفاض، وهو ما يمكن البناء عليه للوصول إلى هدف 

خفض الدين.
 وكشفت مصادرنا المطلعة أن د. مصطفى مدبولى 
طلب من كل الــوزارات المعنية إعداد أفكار غير تقليدية 
وعملية يتم تضمينها تقرير موحد وشــامــل حــول هذه 
القضية يتم رفــعــه للرئيس السيسى خــالل األسابيع 

القليلة المقبلة.
أما الملف الثانى الذى يحظى باهتمام كبير من جانب 
الرئيس السيسى فهو ملف »تنمية سيناء« بشكل غير 
مسبوق، ولذلك يصر الرئيس فى معظم اجتماعاته على 
ــوزراء فى معظم  فتح هذا الملف مع رئيس الحكومة وال
لقاءاته معهم، وطلب الرئيس من الحكومة تقديم تقارير 
وخطط عاجلة به حول هذا الموضوع باعتباره أولوية 

قصوى.
ولــذلــك عقد مجلس الــــوزراء اجــتــمــاًعــا فــى التاسع 
ــذى تــمــت فــيــه الموافقة  ــ مــن أغــســطــس الــمــاضــى، وال

على مشروع قــرار رئيس الــوزراء، بتولى وزارة اإلسكان 
ــمــرافــق والمجتمعات الــعــمــرانــيــة، الــقــيــام بــإعــداد  وال
استراتيجية التنمية لشبه جزيرة سيناء، والتنسيق بين 
كافة الــــوزارات والــجــهــات المعنية ذات الصلة، وذلــك 
مــن خــالل تشكيل مجموعات عمل فنية فــى مجاالت 
التنمية االقتصادية، وتطوير البنية األساسية، والتنمية 
االجتماعية، والبناء المؤسسى وإدارة التنمية وآليات 
التنفيذ، وذلك تنفيًذا لرؤية القيادة السياسية فى وضع 
خــارطــة لالستثمارات المتكاملة وتحقيق االستثمار 
األمثل لإلمكانات االقتصادية التى تزخر بها شبه جزيرة 
سيناء وإيجاد قاعدة لجذب االستثمارات فى القطاعات 

الصناعية والزراعية والتعدينية والسياحية وغيرها.
وأكد رئيس الوزراء فى هذا الصدد أن هناك تكليفات 
واضحة من الرئيس عبد الفتاح السيسى، بوضع تنمية 
ــات، مــوضــًحــا أنــنــا سنبدأ  ــويـ ســيــنــاء عــلــى أجــنــدة األولـ
مع انتهاء العملية الشاملة »سيناء 2018«، فى إقامة 
مشروعات تنموية متكاملة، وسيتم توفير التمويل الالزم 
لهذه المشروعات، سواء من موازنة الدولة أو من خالل 

جهات التمويل المختلفة.
فى هذا اإلطار نشير إلى أن وزارة اإلسكان انتهت من 
إعــداد استراتيجية تنمية سيناء، التى تهدف إلى تعزيز 
دمج سيناء فى النسيج القومى المصرى وإدخالها فى 
مجال اهتمام المستثمرين، والعمل على زيــادة جاذبية 
سيناء لالستثمار الــوطــنــى واألجــنــبــى بــوضــع خريطة 
لالستثمارات المتكاملة، هذا باإلضافة إلى دعم البعد 
األمــنــى والسياسى للحدود الشرقية لــلــدولــة، وإعـــادة 

تــوزيــع خريطة مصر السكانية، بإيجاد قــاعــدة لجذب 
االستثمارات والسكان من خالل القطاعات الصناعية 
والــزراعــيــة والتعدينية والسياحية، والمناطق الحرة 
والمجمعات الصناعية والجامعات اإلقليمية، مع إقامة 

مجتمعات عمرانية جديدة ببنية أساسية متطورة.
من ناحية أخــرى، انتهت وزارة التخطيط من إعــداد 
تقرير مفصل فى هذا الشأن وتستعد لتقديمه لمجلس 
الــوزراء تمهيًدا لرفعه للقيادة السياسية خالل األسابيع 

القليلة القادمة.
التقرير يؤكد على أن هناك أولــويــة متقدمة لتنمية 
ــداد برنامج متكامل  شبه جــزيــرة سيناء والصعيد وإعـ
للتوجه التنموى نحوهما.. وأشار إلى أنه نظًرا لألهمية 
القصوى التى تحتلها شبه جزيرة سيناء فقد خصص 
لها استثمارات تبلغ 275 مليار جنيه حتى عام 2022، 
وتتمثل أهم المشروعات اإلنمائية بشبه جزيرة سيناء فى 
المزارع السمكية على مساحة 15590 فداناً بالمشروع 
القومى بقناة السويس، إنشاء البحيرة الطبيعية بمنطقة 
القناة، المنطقة الصناعية ببورسعيد، إنشاء 10 طرق 
بإجمالى 1339 كــم بتكلفة 26.6 مليار جنيه، إنشاء 
عدًدا من الوحدات السكنية، تنفيذ 15 مستشفى ووحدة 
صحية بتكلفة 1.2 مليار جنيه تم االنتهاء من تنفيذ 9 
مستشفيات، تنفيذ وتطوير 53 مدرسة وجامعة ومعهد 

وإدارة تعليمية بتكلفة 5.5 مليار جنيه.
ــرة التخطيط أنـــه يــتــم كــذلــك تنفيذ 5  ــ أضــافــت وزي
مــشــروعــات فــى مجال الــزراعــة واســتــصــالح األراضـــى، 
تنفيذ 54 مشروع إمداد مياه، تطوير ورفع كفاءة مطارى 

العريش وشرم الشيخ، إنشاء مرسى للصيادين برمانة، 
تطوير المنطقة الصناعية وسط سيناء لصناعات الرخام 
والزجاج، استكمال تنفيذ مشروع استصالح 400 ألف 
فدان بشمال سيناء، تنفيذ مشروعات الصرف الصحى 
ــع شبكات  المتكامل بمدينة بئر الــعــبــد، استكمال رف
الكهرباء على الطرق بمدن الطور وأبــو رديــس ونويبع 
ودهــب وطــابــا ورفـــح، وغير ذلــك مــن مــشــروعــات بشبه 

جزيرة سيناء.
أما سحر نصر، وزيــرة االستثمار والتعاون الدولى، 
فــقــد أعــلــنــت حــالــة الـــطـــوارئ بــعــد تكليفات الرئيس 
للحكومة بضرورة االهتمام بقضية تنمية سيناء، حيث 
التقت خالل األيام الماضية ببعثة البنك الدولى المكلفة 

بمتابعة البرنامج المتكامل لتنمية سيناء.
واتفق الجانبان على اإلسراع فى إنهاء إجراءات دعم 
البنك للمشروع المتكامل لتنمية شبه جزيرة سيناء 

والمنتظر أن يبلغ نحو مليار دوالر.
وأشــارت الوزيرة إلى أن مشروع تنمية سيناء تساهم 
ــوزارة  ــ فــيــه الــصــنــاديــق الــعــربــيــة، حــيــث اســتــطــاعــت ال
توفير نحو 2.5 مليار دوالر من خالل توقيع اتفاقيات 
مــع كــل مــن الــصــنــدوق الــســعــودى للتنمية والــصــنــدوق 
الكويتى للتنمية والصندوق العربى لإلنماء االقتصادى 

واالجتماعى.
وفــى إطــار الحديث عــن الملفات األكــثــر أهمية فى 
الــوقــت الحالى على أجــنــدة القيادة السياسية، يأتى 
النظام الجديد للتعليم والــذى سيتم البدء فى تطبيقه 
هذا العام كأحد أهم الموضوعات ذات األهمية لدى 

القائمة تضم قضايا الدين العام وتنمية سيناء والنظام التعليمى الجديد والمسح الطبى لفيروس سى

السيسى طالب بوقف التوسع
 فى سياسة القروض بعدما وصلت الديون الخارجية 

92 مليار دوالر والمحلية 3،4 تريليون جنيه

مدبولى يطلب من 
كل الوزارات المعنية 

إعداد أفكار غير 
تقليدية وعملية يتم 

تضمينها تقرير موحد 
وشامل يتم رفعه 
للقيادة السياسية

 سحر نصر
  تعلن حالة
 الطوارئ وتعقد 
اتفاقات دولية 
 وعربية بــ3،5 
 مليار دوالر
 لتعمير سيناء

البدء فى تنفيذ الخطة 
الكاملة لتنمية »أرض 
الفيروز« بعد االنتهاء 

من »سيناء 2018« 

شوقى: أوقفنا تصاريح 
الكتب الخارجية وتعاقدنا 
مع »سامسونج« على شراء 
708 آالف جهاز تابلت

مدبولى

السيسى

سحر
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مفاجأة 
مدوية:

»50 مليون جنيه« كلمة السر وراء هجوم نائب 
شهير ضد إحدى الجامعات األجنبية بالقاهرة

مــا يعرفه الجميع أن أى شــىء يــحــدث فــى عالم 
السياسة يكون بناء على تخطيط مسبق، ففى يوم 
ـــ15 من شهر يوليو الماضى، وقــف عضو بمجلس  ال
النواب، مهاجًما أحد رؤساء تحرير الصحف القومية 
ــه يــقــوم بــدعــم إحـــدى الجامعات  الــكــبــرى، مــؤكــًدا أن
األجنبية الموجودة فى مصر، لالستقواء بالخارج 
والضغط على الحكومة للتهرب من سداد الضرائب 
فى حين أنها تحصل على مليار جنيه سنوًيا على األقل 
من الطالب المصريين وحدهم - وفًقا لكالم النائب 
- على الرغم أنها حاصلة على ترخيص منظمة أهلية 

غير هادفة للربح.
ظــل الــمــوضــوع طــى الكتمان لــقــرابــة شهرين إلى 
أن حصلت »صــوت الماليين« على تفاصيل األزمــة، 
إذ يتولى أحــد كبار الصحفيين منصب المستشار 
اإلعالمى للجامعة ويقوم بتنظيم رحلتين للصحفيين 
واإلعالميين إحداهما فى فصل الصيف واألخــرى 
فى فصل الشتاء، للترفيه عنهم لمدة 20 يوًما وإجراء 
زيــــارات لبعض الــمــؤســســات الجامعية والبحثية، 
 pocket money »والحصول على »بــوكــت مــونــى
خــالل فترة الرحلة التى قــد يصطحب فيها بعض 

الصحفيين أسرهم.
ــة لــم تــبــدأ إال بعد أن خــاطــب وزيـــر التعليم  األزمـ
العالى الدكتور خالد عبدالغفار، الجامعة األجنبية، 
وطالبها باالنضمام تحت مظلة قانون الجامعات وهو 
ما رفضته إدارة الجامعة، وعندما وقع فى حيرة، كيف 
يتصرف؟، لجأ لمستشاره اإلعالمى الــذى أوعــز له 
إجــراء مكالمة هاتفية مع شخصية سياسية أجنبية 
رفيعة المستوى، ويطلب منها إجــراء مكالمة هاتفية 
أخرى بالرئيس عبدالفتاح السيسى تشتكى فيها من 
مضايقة وزير التعليم العالى إلدارة الجامعة مستغلة 
فى ذلك دور الشركات األجنبية، فى تنفيذ مشروعات 
قومية كــبــرى، والــتــى ساهمت فــى تحسين أوضــاع 

الشعب المصرى.
 على الجانب اآلخـــر لــم تتوقف المفاجآت عند 
هــذا الحد فى هــذه القضية الشائكة، حيث كشفت 
مصادرنا المطلعة أن هجوم النائب البرلمانى لم يكن 
ورائه الحفاظ على الصالح العام كما أكد عند تفجيره 
لتلك القضية، وتقف وراء  ذلــك مصالح وأهــداف 
ــة الــنــائــب وهــى بالمناسبة  شحصية حيث إن زوجـ
شخصية شهيرة كانت متزوجة من ثرى خليجى ترك 
لها أمــوااًل كثيرة عقب طالقها منه »منها قصر فى 
التجمع الخامس قيمته 22 مليون جنيه« وذلــك بعد 

أن تركها ليتزوج بصديقتها الفنانة الشابة.. وكشفت 
المصادر أن من ضمن ما تركه لها طليقها الخليجى 
حصة مساهمة فى هذه الجامعة األجنبية - التى كان 
أحد مؤسسيها - وتقدر بنحو 20 مليون جنيه وبسبب 
خالفات حــول هــذه األمـــوال فى رأس مــال الجامعة 
والمجمدة فى إحدى الجهات القضائية منذ أكثر من 
10 سنوات، حيث يريد النائب الحصول على أصل 
المبلغ مضافاً إليه الفوائد المتراكمة طوال السنوات 
الماضية لتصل قيمتها بالفائدة حوالى 50 مليون 
جنيه فى أقل تقدير، ولذلك قام النائب وهو الزوج 
الثانى لهذه السيدة بانتقاد الجامعة األجنبية بهدف 
الحصول على هذه الماليين بحسب مصادر مقربة 
من القضية.. وفى هذا السياق كشفت المصادر أنه ال 
صحة لتهرب تلك الجامعة من سداد الضرائب بحيث 
إنها تقوم بتسديد الضرائب بشكل منتظم. وكشفت 
المصادر أن سبب وجــود تحالف يجمع بين النائب 
البرلمانى ود. خالد عبدالغفار وزيــر التعليم العالى 
ضد رئيس هذه الجامعة ألنه من الشخصيات التى 
يتكرر اسمها فى كل تعديل وزارى لتولى حقيبة التعليم 
العالى نظًرا لما أنجزه من نجاحات فى إدارة هذه 
الجامعة منذ إنشائها وحتى األن، وهو ما يتسبب فى 

وجود مشاحنة بين الوزير ورئيس الجامعة.

تسريب »3« فيديوهات جنسية فاضحة صورها سياسى 
شهير لنفسه مع فتيات »باحثات عن الشهرة«

س: إنتى شغالة إيه؟ 
ج: الصبح نائبة فى البرلمان وبالليل عندى محل كوافير!!

تنص المادة رقم 112 من الدستور، على أن الحصانة لعضو 
البرلمان هى الحماية الضرورية حتى يتمكن من أداء عمله فى 
مراقبة ومحاسبة الحكومة دون ضغوط من األجهزة التنفيذية، 
أو تعرضه للتهديد بأى إجراء قانونى قد ُيّتخذ ضده بسبب أدائه 

لمهامه البرلمانية.
ــدون نص  إال أن هــذه الحصانة الموضوعة ال تكون كاملة ب
المادة رقم 113 من الدستور أيًضا الخاصة بالحصانة اإلجرائية، 
التى تم تشريعها للحفاظ على المصلحة العامة باعتبار عضو 
البرلمان ممّثالً للشعب، ولكنها ال تعفيه من المالحقة الجزائية 
لجرم ارتكبه، وتلزم جهة الضبط أو التنفيذ بعدم اتخاذ أّية 
إجـــراءات جنائية ضد أعضاء البرلمان فى غير حالة التلّبس 
بالجريمة، إال بعد الحصول على إذن المجلس، ويطلق عليها 
الحصانة ضد اإلجـــراءات الجنائية، كما ال يجوز التنازل عنها 
من الشخص بإرادته المنفردة، وإال تّمت مسائلته أمام المجلس 

النيابى التابع له. 
كل هذه األدلــة الدستورية تؤكد أن مصر دولة قانون لكن، ما 
هو التصرف األمثل عندما يتم تسريب 3 فيديوهات جنسية تباًعا 
كان آخرها فى مكتب سياسى شهير مع فتاتين عاريتين تماًما 
يرقصان له ويمارسون عالقة ثالثية غير سوية وخارج كل األطر 
القانونية والشرعية وهو فعل يجرمه القانون ومن قبله الدستور 

للترويج للفجور وإشاعة الفحشاء عبر تسجيالت فيديو.
والغريب أنه رغم تسريب الفيديو الثالث لهذا السياسى إال أنه 
لم يتم اتخاذ أية إجــراءات عقابية ضده أو حتى التحقيق معه، 
بينما شخصيات سياسية أخرى تقوم بأفعال أقل فى قبحها يتم 

محاسبتهم حسابًا عسيًرا.
الطريف فــى أمــر بطل الفيديوهات الجنسية أنــه مــن أكثر 
المنتقدين لـــأوضـــاع االجــتــمــاعــيــة والــثــقــافــيــة ومــنــتــقــد الذع 

لالنحرافات السلوكية وتدهور األخالق الحميدة.

العمل ليس عيًبا على أحد 
لكنه من غير المقبول أن تمتلك 
إحـــدى الــســيــدات الفضليات 
محاًل لتصفيف الشعر وتقليم 
ــع الــصــبــغــات  ــ ــر ووضـ ــ ــاف األظــ
ــو عــلــى شــعــر وأجــســاد  ــات ــت وال
ــث  ــاديـ ــنـــاقـــل أحـ ــاء، وتـ ــسـ ــنـ الـ
الزبائن، لكن من يفعل هذا أو 
مــن يــرعــى هــذه األفــعــال تحت 
مظلة »أعمال حــرة»، هى نائبة 
برلمانية تتقلد منصًبا بارًزا فى 

إحدى اللجان رفيعة المستوى.
النائبة بعد عودتها من مدينة 
عــربــيــة كــانــت تــعــمــل وتستقر 
فيها منذ أكــثــر مــن 20 عاًما 
وجدت أن »البرلمان جى عليها 
بخسارة« فاتبعت المثل الشعبى 
القائل »اإليــد البطالة نجسة« 
ــاًل لــتــجــمــيــل  ــحـ ــحــت مـ ــت ــت فــاف
ــف شــعــر الــســيــدات  ــي ــصــف وت
والفتيات فى مدينة نصر، ومع 

ــى مــتــنــاول يد  أن أســعــارهــا ف
الجميع فى هذا الحى الراقى 
فى القاهرة، إال أن تصرفها فى 
حد ذاتــه غريب على شخصية 
سياسية كان يفترض أن تتفرغ 
ــمــانــى أو تــقــوم  ــرل ــب لــلــعــمــل ال
بــأعــمــال تــجــاريــة تليق بمهابة 

المنصب الرفيع.
ــروج للمحل  والعجيب أنها ت
ــن زمــيــالتــهــا  ــي ــهــا ب ــخـــاص ب الـ
البرلمانيات الــالتــى يــتــرددن 
على مثل هذه المحالت كثيًرا 
نــظــًرا لما يلقى على عاتقهم 
ــدوات ومؤتمرات  من حضور ن
وأنهن يجب أن يكن فى أفضل 

صورة.
والـــســـؤال اآلن: هــل سنجد 
ــاء الـــســـيـــاســـة  ــ ــسـ ــ رجـــــــال ونـ
يــقــتــحــمــون مـــجـــاالت لـــم يكن 
يقتحهما البرلمانيون فى وقت 

سابق؟

مرتضى منصور يفتح ملف 
»بالوى« هشام حطب تحت القبة  وقــع أحــد أعــضــاء مجلس الــنــواب فــى موقف 

ــورة رانــيــا  ــت ــدك حـــرج لــلــغــايــة، عــنــدمــا أصـــرت ال
ــرة السياحة أن تواجهه بالدكتورة  المشاط وزي
سحر نصر وزيــرة االستثمار أثناء حضور حفل 
ــذى أقيم  افتتاح ســوق دوت كــوم األخــيــر، والـ
بمدينة العاشر من رمضان، وتصادف حضور 
الثالثة بناء على دعوة من رئيس مجلس إدارة 
مشروع »سوق دوت كوم« حيث استغلت وزيرة 
السياحة حضور النائب الــمــوقــر، وقالت 
بالحرف الــواحــد لــوزيــرة االستثمار على 
سبيل الــمــزاح:« سيادة النائب مش عاجبه 
أداء وزارة السياحة، وأننى فشلت فى إعــادة 
السياحة إلــى معدالتها الطبيعية، حتى كمان 
قالى إن حضرتك اتفقتى معاه فى الــرأى« 
ــم أتــبــعــت الــمــقــولــة بابتسامة عريضة  ث
لتظهر األمر على أنه مجرد مزاح ولكن 
الحقيقة من جراء هذه الكلمات إحراج 

النائب ووزيرة االستثمار.
ــرة االستثمار  وعلى الفور نفت وزي
هذا الكالم وأكدت أن النائب إذا كان 
قــد بـــدرت مــنــه هـــذه الــكــلــمــات فإنه 

بالطبع يقصد المزاح.
ــال شــهــود عــيــان عــلــى الــواقــعــة  وقـ
لـــ»صــوت الماليين« إن النائب قد 
احــمــر وجــهــه مــن هـــذه الــمــواجــهــة، 
ــان يقصد  ــ ــه ك ــ ــار أن ــكـ وحــــــاول إنـ
الوقيعة ولكنه كان يمزح مع وزيرة 
السياحة، مؤكدين أن النائب أراد 
ــرة السياحة  ــ أن يــتــقــرب مــن وزي

للموافقة على تجديد ترخيص بعض المطاعم 
السياحية الــتــى تــخــص مــعــارفــه بــشــارع الــهــرم 
والموقوف ترخيصها منذ عدة أشهر لمخالفتها 
القواعد المنصوص عليها فى قانون تراخيص 

البرلمانى قال لرانيا: 
»سحر نصر تخطط 

لإلطاحة بكى«

المنشآت السياحية ومنها المطاعم والمالهى 
الليلية. 

المثير أن النائب كانت لديه خلفية أن وزيرة 
االســتــثــمــار كــانــت تــرغــب فــى اإلطــاحــة بــوزيــرة 
السياحة من منصبها واستغالل عالقتها الجيدة 
ــيــس الــــوزراء  بــالــدكــتــور مصطفى مــدبــولــى رئ
لمساعدة أحــد رجـــال األعــمــال مــن أصدقائها 
فى تولى حقيبة السياحة اال أن نجاح المشاط 
فــى بعض الملفات وأهمها اتخاذها قــرار فتح 
باب العمرة أمام الشركات، بعد تأخرها لفترات 
طويلة فى عهد الوزير السابق عليها يحيى راشد، 
وإصــدار ضوابط موسمى الحج والعمرة، والتى 
ساعدت كثيرا فى إخماد ثــورة رؤســاء شركات 

السياحة.
وهــو ما ساهم فى اإلبقاء عليها فى منصبها 
وفشل مــحــاوالت سحر نصر فــى إقصائها عن 
منصبها، وكــذلــك نــجــاح الــمــشــاط فــى إصـــدار 
الالئحة الحديدية لغرف السياحة واتحادها، 
وذلـــك بعد أكــثــر مــن عامين مــن الــطــعــون على 
الالئحة القديمة، وإقــرارهــا من جانب مجلس 
ــم اإلنـــجـــازات التى  ــة، مــا يعتبر مــن أهـ ــدولـ الـ
ــود مــجــالــس منتخبة للغرف  ستساهم فــى وجـ
السياحية، للتعبير عن آرائهم فضال عن إطالق 
أكــبــر حملة للترويج السياحى فــى شهر يونيو 
الماضى والتى تزامنت مع انطالق بطولة كأس 
العالم والتى استهدفت أكثر من 2 مليار شخص 
حول العالم بأكثر من 17 لغة مختلفة، واستخدام 
« البنرات « الدعائية لمصر فــى كافة لقاءات 

.. ويرفض التصالح مع عالء مونديال كأس العالم. 
عبدالمنعم بعد إصابته بـ»الجلطة«

أكد مرتضى منصور أن قانون الرياضة 
رقم 71 لسنة 2017 فى مادته األولى منح 
الجهة اإلدارية المختصة باإلشراف المالى 
واإلدارى على األندية التى تقع فى محيطها 
الجغرافى، بما يعنى أن مديرية الشباب 
ــاضــة بــالــجــيــزة هــى صــاحــبــة الحق  ــري وال
والجهة الرسمية الوحيدة التى لها حق 
اإلشراف على كل األمور الخاصة بالنادى، 

بما فيها اجتماعات الجمعيات العمومية.

ــانـــون والئـــحـــة اللجنة  وقــــال إن »الـــقـ
األولمبية أكدا على عدم وجود أدنى عالقة 
للجنة باإلشراف أو الرقابة على الجمعيات 

العمومية الخاصة باألندية«.
ــه ســيــقــدم طــلــب إحــاطــة ضد  ــد أنـ ــ وأك
حطب للتحقيق فى بيان الجهاز المركزى 
ــذى أعلن إهـــدار مــال عام  للمحاسبات ال
فى بعثة دورة األلعاب األولمبية بـ»ريو دى 

جانيرو«.

ــادر بــمــجــلــس الـــنـــواب أن  ــصـ  قـــالـــت مـ
المستشار مرتضى منصور عضو مجلس 
النواب ورئيس نادى الزمالك، رفض بشكل 
قاطع الصلح مع النائب عالء عبد المنعم 
ــامــل عن  خــاصــة بــعــد أن تــغــيــب بــشــكــل ك
حضور جلسات مجلس الــنــواب، إلصابته 
بجلطة وعدم قدرته على التحرك وحضور 

الجلسات.
ــعــدمــا حــدثــت  وجــــاء رفــــض مــرتــضــى ب

خالفات ومشاكل ومشادات كالمية ولفظية 
بــيــن النائبين تــحــت قــبــة الــبــرلــمــان وعلى 
الــفــضــائــيــات، وتــصــاعــدت بمطالبة عالء 
عبد المنعم بإسقاط العضوية عن مرتضى 
منصور، ومطالبة عبد المنعم رئيس مجلس 
الــنــواب بتصعيد الدكتور عمرو الشوبكى 
بــدال مــن أحــمــد مرتضى منصور وتنفيذ 
أحكام القضاء بتمكين الشوبكى من مقعد 

أحمد مرتضى منافسه فى دائرة الدقى.

عضو مجلس نواب يفسد العالقة بين وزيرتى السياحة واالستثمار

مـــــشـــــروع قـــــانـــــون تـــطـــويـــر 
المعامالت المالية غير النقدية 

أمام البرلمان خالل أسابيع
أكــد المهندس أيــمــن حسين، 
وكيل محافظ البنك المركزى 
ــولــوجــيــا  ــكــن ــع وت ــ ــدف ــ ــظــم ال ــن ل
المعلومات، أن مشروع قانون 
ــمــعــامــالت الــمــالــيــة  تــطــويــر ال

غير النقدية الذى تمت إحالته إلى 
مجلس الــوزراء تمهيداً لعرضه على 
مجلس الــنــواب يمثل خــطــوة مهمة 

للتحول إلى مجتمع رقمى.
وقــــال حــســيــن إنـــه ال تــوجــد أى 
تكلفة إضافية يتحملها المواطن 
مقابل استخدام وسائل الدفع غير 
النقدية، حيث ألزم مشروع القانون 

جميع الجهات التى تقدم خدمات 
ــر مــرافــق  ــدي عــامــة لــلــجــمــهــور أو ت
عــامــة فــى الــمــجــاالت الــتــى تبينها 
الــالئــحــة التنفيذية لــلــقــانــون، بأن 
تتيح للمتعاملين معها وسائل قبول 
للدفع غير النقدى فى جميع منافذ 
تحصيل مقابل الخدمة دون تكلفة 

إضافية على الدفع بهذه الطريقة.

مشروع قانون تطوير المعامالت المالية غير النقدية أمام البرلمان خالل أسابيع

  خالد عبدالرحمن

رانيا

المشاط

مرتضى
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»ثورة« داخل الهيئات الصحفية واإلعالمية
اإلطاحة بمكرم وكرم وحسين زين.. ورشوان وعبدالمحسن والكنيسى أبرز الخلفاء

التدهور الحادث فى المؤسسات الصحفية واإلعالمية 
فى مصر، يحتاج لتدخل وحسم للموقف قبل أن تنهار هذه 
المؤسسات المكبلة بالديون والتى تعانى من سوء اإلدارة، 
وكــان األمــل ملقى على عاتق الهيئات الصحفية واإلعالمية 
الجديدة لكن بعد أن فشلت قيادات هذه الهيئات فى تحقيق 
أى شــىء لــمــدة عــام ونــصــف الــعــام بــات مــن األولـــى تدخل 
الرئيس عبدالفتاح السيسى، إلبعادهم واختيار قيادات 

جديدة. 
ــاح التغيير فى الهيئات  وعلمت »صــوت الماليين« أن ري
ستحصد كراسى كاًل من مكرم محمد أحمد رئيس المجلس 
األعــلــى لتنظيم اإلعـــالم وكــرم جبر رئيس الهيئة الوطنية 
للصحافة وحسين زين رئيس الهيئة الوطنية لإلعالم، على 
أن يتولى مناصبهم شخصيات صحفية وإعالمية تعمل فى 

المؤسسات القومية. 
ومــن أبـــرز المرشحين الــجــدد لتولى المنصب الدكتور 
ضياء رشوان نقيب الصحفيين السابق ورئيس الهيئة العامة 
لالستعالمات التابعة لرئاسة الجمهورية مباشرة، وذلك 
ليشغل المنصب رئيس المجلس األعلى لإلعالم خلًفا لمكرم 
محمد أحمد، بينما النقيب الحالى للصحفيين عبد المحسن 
سالمة، مرشح لتولى رئاسة الهيئة الوطنية للصحافة، وذلك 
بعد أن يترك منصبه كرئيس مجلس إدارة مؤسسة األهرام، 
ليخلفه فى منصبه الكاتب الصحفى عالء ثابت الذى يتولى 

حالًيا منصب رئيس تحرير جريدة األهرام.
وقــد منعت الحالة الصحية للكاتب الصحفى والمحرر 
العكسرى السابق ياسر روق رئيس تحرير جريدة أخبار اليوم، 

من رئاسة الهيئة الوطنية للصحافة.
وفى الهيئة الوطنية لإلعالم والمسئولة عن كافة القنوات 

ومحطات الراديو والمواقع اإللكترونية التابعة التحاد اإلذاعة 
والتليفزيون »ماسبيرو« سيكون من نصيب اإلعالمى حمدى 

الكنيسى نقيب اإلعالميين.
ويستعد الصحفيون لعقد جمعيتهم العمومية إلجــراء 
ــقــادم، وهو  انتخابات مجلس إدارة نقابتهم فــى مـــارس ال
ما يجعل رئاسة الجمهورية تتمهل فى إصــدار التغييرات 
الــجــديــدة للمؤسسات الصحفية واإلعــالمــيــة خــاصــة وأن 
التغييرات كان يجب أن يكون لها إطارًا قانونًيا وهو ما نجح 
مجلس النواب فى إنجازه فى شهر يوليو الماضى بإصدار 
3 تشريعات أدت لموجة احتجاجات داخلًيا وخارجًيا، لما 
فيها من تقنين الحبس االحتياطى للصحافيين واإلعالميين 
فى حــال إذا ما خرجوا عن بعض االلــتــزامــات فى مخالفة 
صريحة لمواد الدستور فى جرائم التحريض على العنف، أو 
التمييز بين المواطنين، أو الطعن فى أعراض األفراد، والتى 
تحمل مفاهيم مطاطة.. وسيكون أمــام الهيئات الصحفية 
ــإذا استطاعت  واإلعــالمــيــة الــجــديــدة، مهمة مستحيلة فـ
إنجازها ستحظى بدعم كامل من القيادة السياسية وهى 
إلغاء بعض اإلصــدارات ودمج أخرى فى المؤسسات األربعة 
ــرام« و»أخــبــار اليوم« و»دار  األكثر خسارة مالية وهــى »األهـ
التحرير« و»دار الهالل«، ومن المقرر أن تكون اإلصــدارات 
متنوعة من حيث دورية صدورها أسبوعية وشهرية، وسيكون 
مصير العاملين فيها التوزيع على اإلصــدارات اليومية التى 
قد تستوعب بعضهم وذلــك تخفيًفا لمصروفات الطباعة 
التى ارتفعت نتيجة ارتفاع أسعار الــورق واألحبار وتكاليف 
النقل والتوزيع وأعباء اإلدارة، ويتوقع أن تؤدى هذه الخطوة 
إلــى تخفيض المديونيات بسبب التراجع الكبير فى توزيع 
الصحف التابعة للمؤسسات القومية وارتفاع فاتورة المرتبات 
وانصراف القراء عن متابعة الصحف األسبوعية والشهرية 

ما أضعف فرصها فى البقاء فى الساحة الصحفية.

  خالد عبدالرحمن

»أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم«

وزير القوى العاملة يأمر القطاع الخاص بعالوات الغالء 
ويتجاهل صرف العالوات الدورية لعمال الوزارة

ــب ومثير  ــري فــى تــنــاقــض غ
ــل محمد  ــاه ــج ــة، ت ــش ــده ــل ل
سعفان وزيـــر الــقــوى العاملة، 
ــداءات أكــثــر مــن 40 ألفا  ــ كــل ن
من العاملين بديوان عام وزارة 
الــقــوى الــعــامــلــة، والقطاعات 
التابعة لها ومديريات القوى 
الـــعـــامـــلـــة بــالــمــحــافــظــات، 
ومطالبتهم بصرف الــعــاوات 
الـــــدوريـــــة واالجـــتـــمـــاعـــيـــة 
ــرة مــنــذ عـــام 2015  ــأخ ــت ــم ال
ــذه  ــة ه ــاب ــت وحـــتـــى لــحــظــة ك
الــســطــور بــالــمــخــالــفــة لكل 
األعـــراف ولكل قوانين العمل 
والــخــدمــة المدنية وقـــرارات 
رئيس الجمهورية، وهــو األمر 
الــذى أدى إلــى وجــود حالة من 
ــب جــمــوع  ــان ــاء مـــن ج ــي ــت االس
العاملين، الذين بحت أصواتهم 
من النداءات والصرخات للوزير 

فى كل مناسبة.
ــون عــن  ــ ــل ــ ــام ــ ــع ــ  وعــــبــــر ال
استنكارهم لتصرفات الوزير 
ــه ومــع  ــس ــف وتــنــاقــضــه مـــع ن

تــصــرفــاتــه وتــحــركــاتــه الــتــى 
مــأت الفضائيات بمناشداته 
المستمرة لــشــركــات القطاع 
الـــخـــاص بــتــلــبــيــة نـــداءاتـــه 
باالهتمام بالعمالة ومراعاة 
ــروف االقـــتـــصـــاديـــة  ــ ــ ــظ ــ ــ ال
ــه على  ــاح ــح والــمــعــيــشــيــة وإل
رجال األعمال بصرف عاوات 
الغاء التى دعا إليها الرئيس 

عبد الفتاح السيسى.
الــمــثــيــر أن بــعــض العاملين 
ــروا على  فى الــديــوان العام أص
تعليق الفــتــة مــكــتــوب عليها 
اآلية القرآنية »أتامرون الناس 
بالبر وتنسون أنفسكم« للتهكم 
على تجاهل الوزير لمطالبهم 

وصرف مستحقاتهم.
يذكر أن وزيــر القوى العاملة 
ــع اأكــثــر من  محمد سعفان وق
215 بــروتــوكــول واتفاقية مع 
شركات القطاع الخاص لصرف 
عاوات الغاء االستثنائية فى 
جميع المحافظات والمناطق 

الصناعية.

بأوامر »مدبولى« 

تنظيم ندوات للوزراء وكبار المسئولين 
بجميع الجامعات الحكومية 

 قرر د. خالد عبدالغفار وزير التعليم 
العالى إرســـال خطابات رسمية خال 
األيـــــام الــقــادمــة إلـــى جــمــيــع رؤســـاء 
الــجــامــعــات الــحــكــومــيــة لمطالبتهم 
ــة الـــــوزراء  ــاف ــض ــت بــوضــع جــــدول الس
وكبار المسئولين فى الدولة من خال 
مؤتمرات ونــدوات ولقاءات مباشرة يتم 
عقدها داخل الجامعات على مدار العام 

الدراسى.
وكشفت مــصــادرنــا المطلعة أن قــرار 
عبدالغفار يــأتــى تنفيًذا للتعليمات 

التى تلقاها مــن د. مصطفى مدبولى 
ــدوات للوزراء  رئيس الـــوزراء بتنظيم ن
والمسئولين فــى مختلف الجامعات 
عــلــى مــســتــوى الــجــمــهــوريــة، للتواصل 

الــدائــم مع طــاب الجامعات، 
ــات  ــدي ــح ــت وتـــوضـــيـــح ال

الــمــخــتــلــفــة، وكــذلــك 
شرح خطط كل وزارة 
وجهودها لتحسين 

الخدمات المقدمة 
للمواطنين.

يتقاضى راتبـًا شهريـًا من جهتين حكوميتين

وزيرة التخطيط تتحدى القانون من أجل عيون »الشماشرجى«!!
ــالؤه فــى وزارة التخطيط  ــ يطلق عليه زم
»شماشرجى« الدكتورة هالة السعيد وهو من 
ــم نــدبــه مــؤخــًرا، فى  كــبــار قــيــادات الــــوزارة، وت
منصب الــرجــل الثانى بأحد الجهات المهمة 
التابعة للوزارة لوضعه فى فترة التأهيل ليتولى 
منصب رئيس تلك الجهة خالل الفترة المقبلة، 
وذلــك مــن أجــل تنفيذ سياسة الــوزيــرة والتى 
ترتكز على عــدة ركائز أهمها أن يكون الجهة 
ــوزارة التخطيط، كما  تابعة شكال وموضوعا ل
حدث من قبل مع وزارة التنمية اإلدارية، التى تم 
إلغاؤها ودمجها فى وزارة التخطيط وتحويلها 

من وزارة مستقلة لها ميزانيتها المستقلة إلى 
أحد قطاعات وزارة التخطيط وتابعالها.

المثير أن »الشماشرجى« حاصل على 
درجة الدكتوراة، ويعد من أكثر الموالين 
لــلــوزيــرة ويــتــصــف بــالــطــاعــة العمياء، 
وعلى الــرغــم مــن أن منصبه بــالــوزارة 
كبير إال أن الــوزيــرة آثـــرت أن يكون 

عينها فى تلك الجهة المهمة، 
ــرجــل الــثــانــى بــجــوار  لــيــكــون ال
رئيسها الحالى الذى يعد أحد 
المقربين من الــوزيــرة والــذى 

ــوزارة  مــا يـــزال يحتفظ بمنصبه مستشارا بـ
التخطيط.

ــن« أن  ــ ــي ــ ــالي ــ ــم ــ ــمــــت »صــــــــوت ال ــ ــل وعــ
الــشــمــاشــرجــى سيتقاضى راتــبــه الشهر 
المقبل مــن الــجــهــة الــمــهــمــة، فــضــال عن 
احتفاظه بــراتــبــه مــن وزارة التخطيط، 
وفى هذه الحالة سيجمع بين راتبين من 
جهتين حكوميتين فــى آن واحــد 
بالمخالفة للقانون، فضال عن 
الحوافز والمكافآت وما يعرف 

بمسمى »فواكه المرتب«.

يثير رعب للقيادات ويتلقى الهدايا من الكبار

ابن عم »جمعة« يتزعم مراكز القوى داخل وزارة األوقاف
فــى واقــعــة تحمل فــى طياتها النقيضين السخرية 
والــحــســم، تعيش قــيــادات وموظفى ديـــوان عــام وزارة 
األوقـــاف حالة ذعــر، ورعــب مستمر ليس من شخص 
الوزير ولكن من موظف عــادى، فى الديوان العام، تم 
تعيينه فى عــام 2014 بعد مــرور عــام من تولى مختار 

جمعة وزارة األوقاف.
الموظف البسيط الــقــادم مــن مديرية أوقـــاف بنى 
سويف مسقط رأس الوزير وبالتحديد من عائلة الوزير 
وأحــد أبناء عمومته بقرية صفت راشــيــن، بمركز ببا 
التابع لمحافظة بنى سويف والـــذى تــم نقله لديوان 
عام الــوزارة على الدرجة الثالثة بقطاع الدعوة وشئون 
الــدعــاة، بـــالـــوزارة انــحــرف مــســاره عــن طبيعة عمله 
إلــى مراقبة والتجسس على موظفى الــديــوان العام، 
والقيادات بصفة خاصة، ونقل كل صغيرة وكبيرة عن 

القيادات للوزير.
الطريف والداعى للسخرية أن كل العاملين بالديوان 
العام لــلــوزارة اشتموا رائحة »قريب « وزيــر األوقــاف 
وأصبحوا يعيشون فى حالة رعب خالل تواجده معهم، 
وال يستطيعون مجرد الهمس بينهم وبين أنفسهم خوفا 
من نقل ما يبدر منهم للوزير خاصة فيما يتعلق بعدم 
رضاهم عن مستوى الحوافز والمكافآت التى يحصلون 
عليها بالمقارنة من المقربين من الــوزيــر، والمرضى 

عنهم.

وفــى ذات الوقت فــإن حسم الموظف قريب الوزير 
وتكشيرته التى تبدو عليه أمــام زمــالئــه بــل ورؤســاء 
ــام توصياته  وقــيــادات الــــوزارة جعلت منهم دمــيــة أمـ
ونصائحه وصلت إلى درجــة الــقــرارات، التى أصبحوا 

يأتمرون بها.
ــالــوزارة أن الموظف قــام مؤخرا  وكشفت مــصــادر ب
بإقامة عيد ميالد البنته فى أحــد المطاعم الشهيرة 
بمدينة نصر، وكانت المفاجأة حضور رؤساء القطاعات 
وكبار قيادات الوزارة، وقدموا هدايا مبالغ فيها تنوعت 
بين الموبايالت الثمينة وبين األلعاب اإللكترونية غالية 
الثمن بينما قدمت إحــدى موظفات »الوقف« بالوزارة 
سلسلة ذهبية يتجاوز ثمنها أكثر من 5 آالف جنيه، من 

أجل عيون ورضا »قريب الوزير وزوجته«.
وفــى هــذا اإلطــار فقد أوشــى الموظف المذكور عن 
أحــد قـــراء الــقــرآن الكريم مــن الــصــف الــثــانــى، رفض 
حضور عــزاء أحــد أقاربه للوزير وكــان سببا فى منعه 
مــن السفر فــى شهر رمــضــان الماضى إلحــيــاء ليالى 
الشهر المبارك إلى دولة البحرين عقابا له على رفضه 
حضور العزاء، على الرغم من أن القارئ أثبت أنه فى 
هذه الليلة كان مرتبطا بإحياء أحد العزاءات و« مرتبط 
بكلمة »، وهو ما اعتبره »قريب الوزير« استهانة بطلبه 

وتجاهال له فقرر االنتقام منه. 
وأضافت المصادر أن هــذه الواقعة كانت سببا فى 
قــرار الــوزيــر وتحذيراته بمنع سفر أى قــارئ أو حتى 

داعية إسالمية دون الحصول على موافقة.

األمين العام للمجلس القومى لحقوق اإلنسان يجامل »شلته« بسفريات على نفقة الدولة

السفير قطب يوافق على سفر باحث لـ»جنيف« للحصول على درجة 
الدكتوراه ويسجله »مأمورية« كاملة البدالت ونفقات معيشة 

شكا عــددا كبيرا من العاملين بالمجلس المصرى 
القومى لحقوق اإلنسان من سوء معاملة األمين العام 
للمجلس السفير مخلص قطب، وقصر كل المميزات 
لما أسموه »شلته « والموظفين المقربين منه والذين 

يتبارون لنقل أخبار وأســـرار الموظفين إليه، 
والتى أصبحت سمة واضحة بين قيادات 

المؤسسات الحكومية فى الفترات 
األخيرة على وجه الخصوص.

ــادر مــطــلــعــة  ــ ــصـ ــ ــت مـ ــ ــالـ ــ وقـ
بالمجلس أن السفير مخلص 
قــطــب يستغل تــعــرض محمد 
فايق رئيس المجلس القومى 
ــان، لــوعــكــات  ــســ ــ ــحــقــوق اإلن ل
صحية مستمرة، وغــيــابــه عن 

المجلس بحكم أنــه رجــل مسن، 
ويتعرض للنسيان كثيًرا فــى أن 

ــح الــحــاكــم بـــأمـــره، وصــاحــب  أصــب
القرار الوحيد فى احتساب متغيرات 

ــدالت لــلــمــقــربــيــن منه  ــ ــز مــالــيــة وبـ ــوافـ وحـ
وحرمان اآلخرين من أية مميزات تحصل عليه شلته، 

األمر الذى دفع غالبية الموظفين ألن يتقدموا بشكاوى 
ــذى لــم يستطع اتــخــاذ أى  متعددة لرئيس المجلس ال
قرارات فيها ألنه يعتمد فى اتخاذ القرارات على األمين 
الــعــام، وهــو نفسه المشكو فــى حقه فيصبح الخصم 
والحكم فى آن واحد، وتضيع حقوق الموظفين والعمال 

من أجل عيون شلته والمقربين.
ــجــاوازت  وعــلــمــت »صـــوت الــمــاليــيــن« أن آخـــر ت
األمين العام أنه قرر سفر أحد الباحثين بالمجلس 
من »المقربين منه ومــن شلته« إلــى جنيف إلعــداد 
ــوراة الــخــاصــة بــه والــحــصــول  ــت ــدك ــة ال رســال
عليها مــن أوروبـــا على نفقة المجلس 
والــدولــة دون أن يتكلف أيــة مبالغ 
ماليه بالرغم أن الئحة المجلس 
ال تضم أى بند يسمح ألى من 
العاملين به بالسفر للحصول 
على شــهــادات علمية خاصة 
على نفقة المجلس، أو صرف 
أى بدالت أو حوافز، على أن 
يسمح ألى عــامــل أن يسافر 
على نفقته الــخــاصــة دون أن 
يتحمل المجلس أى تكاليف.. 
وللتغلب عــلــى هـــذا الــشــرط قــام 
ــام للمجلس باصطناع  ــع ــن ال ــي األم
مأمورية وهمية على الورق فقط للباحث 
بــحــجــة حــصــولــه عــلــى دورة تــدريــبــيــة، واعــتــبــار 
األشــهــر التى سيقضيها الباحث »مــأمــوريــة عمل« 
يتقاضى على أثرها حوافز وبدالت ونفقات معيشة، 
بالمخالفة لــلــقــانــون حــيــث يعتبر حــصــول العامل 
بالمجلس على أى شهادات منفعة شخصية به وال 

يتحمل المجلس أى نفقات فى هذا الصدد.

جبر

الكنيسى

مدبولى

سفعان

جمعة

قطب

سامةمكرم
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القيام بممارسة العنف بصورة أكثر تعقيدًا سواء من خالل 
انضمامهم لخاليا إرهابية موجودة فعال أو تشكيل حركات جديدة

 خالد عبدالرحمن

التأثير على األمن القومى المصرى

مع استمرار العمليات العسكرية ضد تنظيم داعش فى العراق 
وسوريا، تتزايد مناقشة مصير اإلرهابيين األجانب الذين 

سيخرجون من هناك إلى دولهم أو إلى دولة ثالثة، حيث أصبحت 
هذه القضية تتصدر الدوائر السياسية واألكاديمية الغربية، 

ليس بهدف تشخيص أبعادها، وإنما بهدف تطوير سياسات 
محددة للتعامل معهم وتحييد تأثيرهم على األمن القومى 

للدول التى سينتقلون إليها.
وتعد شمال سيناء من المناطق الجذابة لهذه العناصر، خاصة 

فى ظل استمرار نشاط العناصر اإلرهابية المنتمية لتنظيم 
»والية سيناء« هناك )أنصار بيت المقدس سابقا( والذى أعلن 
عن والئه لتنظيم داعش منذ نوفمبر 2014 وكذلك فى ظل 

مخططات تنظيم داعش التى تهدف إلى التخلى عن فكرة 
السيطرة على األرض وتقوية أذرع إقليمية )خارج سوريا 

والعراق( موالية له شبيهة بتلك الخاصة بتنظيم القاعدة فى 
الجزيرة العربية وفى بالد الرافدين.

 هذه الحقائق كشفتها دراسة مهمة للغاية صدرت مؤخرًا 

بعنوان »تأثير موجة اإلرهابيين األجانب على األمن 
القومى المصرى« والتى أعدتها د. إيمان رجب الخبير فى 

األمن اإلقليمى - مركز األهرام للدراسات السياسية 
واالستراتيجية والتى كشفت النقاب عن الكثير من الحقائق 
والمعلومات المثيرة التى نستعرضها فى سياق هذا الملف،

األربعاء  2018/9/19فى الممنوع
العـدد 239

األسرار الممنوعة فى ملف اإلرهابيين األجانب داخل سيناء

قصة هروب 5400 عنصر 
سيناريوهات محتملة لمستقبل من سوريا وتركيا

اإلرهابيين األجانب

فى هذا السياق، يمكن تحديد مستقبل اإلرهابيين األجانب العائدين 
من مناطق الصراع فى سيناريوهين محتملين هما:

السيناريو األول، قيام اإلرهابيين األجانب بممارسة العنف بصورة أكثر 
تعقيدا،سواء من خالل انضمامهم لخاليا وحركات إرهابية موجودة فعال، 
مثل »أنــصــار بيت المقدس« أو »واليـــة سيناء« 
فــى شــمــال ســيــنــاء، أو مــن خــالل تشكيلهم 
خــاليــا جــديــدة أو حــركــات جــديــدة، على 
نحو ما قدمته خبرة نموذج عبد الرحيم 

الــمــســمــارى 

ــهــا، حــيــث تــشــيــر إحـــدى  ــي ــســابــق اإلشـــــارة إل ال
الروايات إلى أنه كان جزءا من عملية تشكيل كيان 
يهدف إلقامة ما يسمى »الــدولــة اإلسالمية فى 
مصر«، من خــالل »تنظيم أنصار اإلســالم« الذى 

أعلن عن مسئوليته عن عملية الواحات.
السيناريو الثانى، االنــدمــاج فى المجتمع طوًعا 

والــتــخــلــى عـــن مــمــارســة اإلرهــــــاب، ســــواء نتيجة 
رغبة »مؤقتة« لــدى هــذه العناصر فــى االنــدمــاج فى 
المجتمعات التى ينتقلون إليها، أو نتيجة خضوعها 

لبرامج وطنية إلعادة التأهيل والدمج فى المجتمع.
ــدول المجاورة  وتشير خبرات بعض ال

التى لديها بــرامــج وطنية إلعـــادة تأهيل 
ودمج اإلرهابيين الذين يرغبون فى التخلى 

ــاب عــن أن هــذه الــبــرامــج ال تمنع  عــن مــمــارســة اإلرهــ
هذه العناصر من ممارسة العنف فى حال وجود محفز، وهناك 

العديد من الحاالت فى السعودية مثال التى تخرجت من برنامج 
المناصحة الذى يعد برنامج إعادة التأهيل الرئيسى فيها، إال أنها 

عــادت ومارست العنف مرة أخــرى مع تفجر الصراع فى سوريا وفى 
اليمن،

وفى إطار هذين المسارين المحتملين، تظل هناك قضايا تمثل أولوية 
عند التعامل مع اإلرهابيين األجانب والتى هناك حاجة لتطوير سياسات 

محددة للتعامل معها، وتتمثل هذه القضايا فيما يلى:
- التنسيق وتبادل المعلومات، بهدف تحييد تأثير الدول التى تلعب دورا 
مهما فى تسهيل حركة اإلرهابيين األجانب، من خالل شبكات التهريب 
النشطة فــى داخلها والــتــى تسهل استخراج وثــائــق سفر مـــزورة تسهل 

بدورها حركة هذه العناصر.
ــب، وكــذلــك مع   - األطـــر القانونية للتعامل مــع اإلرهــابــيــيــن األجــان
اإلرهابيين المصريين العائدين من مناطق الصراع، حيث تؤثر المسميات 
ــراءات القانونية التى يمكن اتخاذها ضــد هــذه العناصر..  على اإلجــ
ويرتبط بذلك قضية أبناء العناصر اإلرهابية العائدة، خاصة إذا كانت من 

الناحية القانونية تحمل جنسية الدولة المعنية.
- السياسات الخاصة بإيجاد بيئة غير حاضنة لإلرهابى العائد.. وفى 
هذا السياق، عادة ما يتم الحديث عن إنشاء مراكز أو برامج إلعادة تأهيل 
هؤالء اإلرهابيين ودمجهم محليا بعد التأكد من خالل اختبارات متعددة 

من أنهم تخلوا عن ممارسة اإلرهـــاب، وعــادة ما تهتم هــذه البرامج 
باألبعاد االقتصادية واالجتماعية والدينية.

إن ما نحتاجه خالل المرحلة الحالية هو مزيد من المعلومات 
حــول عــدد اإلرهابيين األجــانــب الموجودين فى مصر فعاًل، 

وكذلك اهتمام الجهات المعنية بعقد مناقشات جادة حول 
كيفية التعامل مع اإلرهابيين العائدين وتقليص 

تأثيرهم على األمـــن القومى المصرى 
ألدنى مستوى له.

نجاح السلطات األمنية فى اعتقال اإلرهابيين األجانب قبل 
تنفيذهم أى عمل إرهابى أو بعد تنفيذه ليست سهلة

هناك صعوبة فى تحديد من هم هــؤالء اإلرهابيون 
األجانب العائدون ألن مسار عودتهم ال يكون مباشرا 

من سوريا أو العراق.
ال تعد الموجة الحالية لإلرهابيين األجانب المرتبطة 
بتنامى نفوذ تنظيم داعش فى المنطقة هى األولى التى 
تهدد األمن القومى المصرى، حيث كانت هناك موجات 
أخرى فى فترات سابقة.. وعلى سبيل المثال، خرج من 
مصر وعــددا من الــدول العربية األخــرى مقاتلون فى 
عقد الثمانينيات من القرن الماضى، وانضموا إلى ما 
كان يسمى بحركة »المجاهدين« فى أفغانستان. وفى 
التسعينيات انضم عدداً ثانياً إلى »كتيبة المجاهدين« 
فــى البوسنة، وعـــدد آخــر إلــى »الــعــرب المجاهدين« 
فى الشيشان فى منتصف التسعينيات.. وكان لخروج 
ــدول باتجاه مصر ودول أخرى  اإلرهابيين من تلك ال

تأثيره على إحياء موجة ذات طبيعة خاصة من اإلرهاب 
فى تلك الدول.

وفى سياق الحديث عن تأثر مصر بالموجة الحالية 
لخروج اإلرهابيين األجانب من مناطق الصراع 

فى سوريا والعراق وفى ليبيا، يشير استطالع 
 I EMedــدر عـــن مـــركـــز الـــــرأى الــــذى صــ

األســبــانــى فــى ديسمبر 2017 بعنوان 
»حــالــة التطرف والتطرف العنيف فى 
منطقة المتوسط« إلى أن 61% من العينة 

الــتــى تــم اســتــطــالع رأيــهــا تــوافــق على أن 
اإلرهابيين األجــانــب العائدين من مناطق 

الصراع هم التهديد الرئيسى ألمن الدول 
الــمــطــلــة عــلــى الــمــتــوســط فــى فترة 

مــا بعد هزيمة داعـــش، وترتفع 

النسبة عــن هـــذا الــمــتــوســط فــى دول جــنــوب وشــرق 
المتوسط )تعد مصر من دول جنوب المتوسط( حيث 
تصل إلى 68%. فى حين تبلغ النسبة فى دول االتحاد 
األوروبــــى %55. ويــعــد هــذا االســتــطــالع من 
أهم االستطالعات التى نفذت حول هذا 
الموضوع خــالل المرحلة الحالية، وقد 
نفذ على 6500 خبير وصانع قــرار فى 
43 دولـــة، %53 منها مــن دول االتحاد 
األوروبــى و%45 من دول جنوب وجنوب 

شرق المتوسط.
ويمكن القول إن سبب تزايد 
أهمية هذه القضية يرجع 
ــى أن نــجــاح السلطات  إلـ
ــى اعـــتـــقـــال  ــ ــة فـ ــ ــي ــ ــن ــ األم

اإلرهابيين األجانب قبل تنفيذهم أى عمل إرهابى 
أو بعد تنفيذه ليست سهلة، وذلـــك رغــم أهمية 
التدريب الذى تقدمه المراكز األمنية الموجودة فى 
كازابالنكا وفــى مصر والخاص بكيفية اكتشاف 
وتحديد اإلرهــابــى العائد profiling، حيث 

تظل هــنــاك صعوبة تواجهها السلطات 
األمنية فى الموانئ البرية والجوية فى 
تحديد من هم هؤالء اإلرهابيين األجانب 
الــعــائــدون بسبب أن مــســار عــودتــهــم ال 
يكون مباشرا من سوريا أو العراق إلى 
دولهم ولكن يتم الــمــرور بدولة ثالثة أو 
رابــعــة.. كما أنــه ال توجد صفات محددة 
أو نموذج مثالى من حيث الشكل والمظهر 

للعائد من مناطق الصراع.

حتى فترات قريبة لم تتوافر معلومات رسمية عن عدد اإلرهابيين األجانب 
الموجودين فى شمال سيناء، باستثناء بعض البيانات التى كان يتم اإلعالن 
عنها من فترة ألخرى حول القبض على أو تصفية عناصر تحمل جوازات 
سفر أجنبية انضمت إلــى »كتائب الفرقان« أو ألنصار بيت المقدس فى 
الفترة السابقة على إعالن األخير عن مبايعته لتنظيم داعش،حيث استغلت 
تلك العناصر حالة السيولة التى كانت موجودة 
فى مصر فى الفترة التالية على ثورة 2011 وعلى 
وصــول اإلخـــوان للسلطة فــى يونيو 2012. ومن 
ذلــك بــيــان المتحدث العسكرى فــى 8 أغسطس 
2015 الذى كشف عن أنه كان من بين 250 عنصرا 
إرهابيا تم تصفيتهم فى شمال سيناء ممن يحملون 
جوازات سفر تركية وفلسطينية وسورية.. وأشارت 
تقريرات حينها إلى أن تنظيم »واليــة سيناء« كان 
يعتمد على أبناء شمال سيناء أكثر من اعتماده على 

اإلرهابيين األجانب.
ويقدر عدد اإلرهابيين األجانب الذين خرجوا 
من سوريا والعراق حتى نهاية 2017 بحوالى 5400 
إرهــابــى، واتــجــهــوا للتمركز فــى منطقة الساحل 
والصحراء خاصة النيجر ومالى، وفى دول شمال 
أفريقيا خاصة فــى شمال سيناء التى تظل من 
المناطق ذات الجاذبية لهذه العناصر، فضال عن 
جاذبيتها لإلرهابيين فى ليبيا، ال سيما مع تكرار 
مــحــاوالت اخــتــراق الــحــدود المصرية الغربية مع 

ليبيا من قبل بعض هؤالء اإلرهابيين.
وتشير تقديرات مجموعة »صوفان جروب« 
ــى اهتمت  ــت The Soufan Group وال

برصد تدفقات اإلرهابيين األجــانــب إلى 
سوريا والعراق وكذلك الموجة العكسية 
ــى أن إجــمــالــى عدد  لخروجهم منها، إل
اإلرهــابــيــيــن األجــانــب فــى شــمــال سيناء 

يــتــراوح بين 500 إلــى 1000 عنصرا حتى 
نهاية 2017.

وفــيــمــا يــتــعــلــق بــالــمــعــلــومــات الــرســمــيــة 
الــمــتــداولــة عــن هـــذه الــقــضــيــة، تكشف بيانات 
المتحدث العسكرى عــن سير العملية الشاملة 
»سيناء 2018« منذ انطالقها فى 9 فبراير 2018 
عــن أن التنظيم اإلرهــابــى الرئيسى النشط فى 
شمال سيناء ال يعتمد على عناصر مصرية فقط، 
وإنما يضم فى صفوفه عناصر أجنبية، مثل البيان 
رقــم 6 الــذى أشــار إلــى القبض على »عــدد 400 
فرد من العناصر اإلجرامية والمشتبه بهم، منهم 
ــراءات القانونية  جنسيات أجنبية، واتــخــاذ اإلجــ
حيالهم«، وبيان رقم 7 الذى أشار إلى »القبض على 
عدد 153 فرداً من المطلوبين جنائًيا والمشتبه بهم 
منهم جنسيات أجنبية، واتخاذ اإلجراءات القانونية 

حيالهم«.
ورغـــم أن هــذه الــبــيــانــات ال تتضمن تحديًدا 
لجنسية هذه العناصر، فإن تحليل اإلصــدارات 
المرئية التى يصدرها تنظيم »واليــة سيناء« مثل 

فيديو »مــلــة إبــراهــيــم« الــصــادر فــى يناير 2018 
تكشف عن وجــود عناصر فلسطينية فى صفوف 
التنظيم وتتولى مناصب قيادية فيه.. كما أن بعض 
المعلومات التى كشفت عنها مؤسسات الدولة 
فــى الــربــع األخــيــر مــن 2017 تفيد بنجاح بعض 
اإلرهابيين الليبيين فى اختراق الحدود المصرية 
وتنفيذ عمليات داخــل حــدود الدولة.. وتعد حالة 
عبدالرحيم المسمارى الليبى األصــل مثااًل جيًدا 
على ذلــك، حيث نجح فى الدخول إلى مصر عبر 
الــحــدود مع ليبيا برفقة 14 عنصرا إرهابيا فى 
أغسطس 2016، وتنقلوا فى الظهير الصحراوى 
لمحافظات قنا وسوهاج وأسيوط ثم استقروا فى 
منطقة الواحات فى يناير 2017، ثم نفذوا عملية الواحات فى أكتوبر 2017.

استغلوا حالة السيولة 
التى كانت موجودة فى 
مصر فى الفترة التالية 

على ثورة 2011 
وعلى وصول اإلخوان 

للسلطة فى يونيو 
2012

من بين 250 عنصرا 
إرهابيا تم تصفيتهم 
فى شمال سيناء فى 

2015 ممن يحملون 
 جوازات سفر

 تركية وفلسطينية 
وسورية

شمال سيناء من 
المناطق ذات 

الجاذبية لهذه 
العناصر فضال 
عن جاذبيتها 

لإلرهابيين فى 
ليبيا 
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الملفات المسكوت عنها داخل األزهر والكنيسة

ماذا يحدث داخل المؤسسات الدينية فى مصر ؟!!
لم تكن واقعة قتل رئيس دير أبومقار مجرد جريمة تورط فيها اثنان من 

الرهبان، ولكنها فتحت ملف أموال الكنيسة وتبرعاتها التى تسببت فى 
نوعية من الصراعات لم تألفها المؤسسات الدينية، أو ربما اعتاد اإلعالم 

التعتيم عليها فيما مضى، ولكن حاليًا بات التعتيم مستحياًل، خاصًة 
بعدما تفجرت قضية أخرى تخص الراهب المشلوح يعقوب المقارى، على 

خلفية قيامه بجمع تبرعات وصلت إلى 33 مليون جنيه، وإعالنه االنفصال 
عن بطريرك الكنيسة البابا تواضروس.

والغريب أنه بالتزامن مع هذه األحداث عادت دعوات ضرورة فرض رقابة 
من الدولة على المؤسسات الدينية، متمثلة فى األزهر الشريف والكنيسة 
القبطية، حيث ظل الجميع يطالب المؤسستين بتجديد الخطاب الدعوى 
ونبذ التعصب، باإلضافة إلى الكشف عن األموال والميزانية، ووصل األمر 

التهام وكيل األزهر الشريف عباس شومان بأنه الرجل الحديدى داخل 
المؤسسة، وأنه يقف حجر عثرة فى طريق تجديد الخطاب، وظل فضيلة 

اإلمام األكبر يعلن أنه ال يستطيع إقالة الرجل من منصبه بحكم القانون، 
ثم كانت مفاجأة اإلطاحة به منذ أيام فى واقعة أعادت لألذهان 

ما حدث لألنبا بيشوى، أسقف دمياط الذى تم تهميشه 
منذ فترة لنفس األسباب المتعلقة بآرائه 

المتشددة دينيًا وتصادماته مع الدولة.
وفى هذا السياق اعتاد العديد من 

الباحثين الحديث عن تراجع كبير فى 
الثقة فى المؤسسات الدينية، وأنها ال 

تمتلك شرعية حقيقية على األرض، إال 
أن مسح »قيم العالم« يشير إلى صورة مغايرة، 

حيث يشير استطالع الرأى األخير إلى ثقة نحو %73 من المصريين فى 
مؤسساتهم الدينية.

وهو ما يختلف عن بلـد عـربى آخــر مثل تـونس، والتى أكد فيه 25.6 % 
فقط أنهم يثقون فى مؤسساتهم الدينية بشدة، و%19.4 يثقون بها إلى حد 

ما، و%31 ال يثقون بها بشكل كبير، و%16.2 ال يثقون بها على اإلطالق، 
طبقا لمسح قيم العالم األخير، ولعل هذه األرقام هى السبب الحقيقى وراء 

نجاح تجربة تجديد وتصويب الخطاب الدينى فى تونس وفشلها فى مصر، 
رغم تكرار مطالبة وإلحاح الرئيس عبدالفتاح السيسى بضرورة التجديد 
والتنوير، ولكن يبقى تعلق المجتمع نفسه بالمؤسسات الدينية المصرية 
ذات الصبغة األصولية المحافظة، وراء عدم قدرة هذا المجتمع على أن 

يتجدد من داخله ليفرز فكرًا دينيا وثقافيًا مستنيرًا.
وحول العالقة بين المصريين والمؤسسات الدينية 
صدرت مؤخرًا دراسة بعنوان«هل يثق المصريون 

فى مؤسساتهم الدينية«، أعدها د.جورج 
فهمى، الخبير بمركز األهرام للدراسات 

السياسية واالستراتيجية، أرجع من خاللها 
تلك الثقة فى المؤسسات الدينية إلى ثالثة 

عوامل رئيسية تؤثر فيها سلبا أو إيجابا، وهى 
الشرعية التاريخية، والعالقة بالدولة، والعالقة 

بالمجتمع،

  إيمان بدر 

أبرزها مراقبة الميزانية وطالق األقباط والزواج الثانى

يعود تاريخ الكنيسة القبطية األرثوذكسية إلى 
عام 50 بعد الميالد عندما زار القديس مرقس 
مصر، والــذى ينظر إليه باعتباره األب لكنيسة 

اإلسكندرية، التى سميت بالكرازة المرقسية.
وقــد عانت الكنيسة األولـــى مــن االضطهاد 
الدينى، فى ظل اإلمبراطورية الرومانية قبل 
أن تــتــحــول األخـــيـــرة إلـــى المسيحية، إال أن 
الكنيسة القبطية عادت واختلفت مع الكنيستين 
الرومانية والبيزنطية فى مجمع خلقدونية عام 
451 ميالدية، على خلفية نــزاع الهوتى حول 
طبيعة المسيح، وقــد لعبت الكنيسة القبطية 
دوراً كبيراً فى الحفاظ على التراث المسيحى، 

كما أنها هى من بدأت نظام الرهبنة.
فيما عرفت الكنيسة القبطية حركة إصالح 
واسعة خالل عهد البابا كيرلس الرابع )1853 
- 1862م(، والــذى لقب بكيرلس أبو اإلصالح، 
وفــى بــدايــة الــقــرن العشرين شهدت الكنيسة 
نشاطا سياسيا ملحوظا للعديد مــن الــرمــوز 
القبطية من أمثال مكرم عبيد، وفخرى عبد 
النور، إال أن ثــورة يوليو 1952 أضعفت بشكل 
كبير من مستوى النشاط السياسى لألقباط، 
ومهدت لدور أكبر للكنيسة القبطية على حساب 
النخبة العلمانية، فــاإلجــراءات التى اتخذها 
نــظــام جــمــال عبدالناصر، ســـواء االقتصادية 
ــى(، أو السياسية  ــزراعـ )قــوانــيــن اإلصـــالح الـ
)حل األحــزاب( قد أفضت إلى إضعاف كل من 

النخبتين السياسية واالقتصادية القبطية.
ومــع خفوت صــوت وسلطة النخبة القبطية 
الــمــدنــيــة، لــم يتبق ســـوى الكنيسة القبطية، 
لتكون هى ممثل لألقباط لدى الدولة والنظام 
السياسى، حيث اعتمد عبدالناصر على النفوذ 

الــديــنــى للكنيسة والــبــابــا كيرلس فــى تدعيم 
عالقته بدول أفريقيا المسيحية خاًصة إثيوبيا.

ولــكــن لــم يستمر هــذا الــحــال طــويــاًل، حيث 
شــهــدت السبعينيات تــوتــرا فــى الــعــالقــة بين 
الكنيسة والدولة انتهى بقرار الرئيس السادات 
الــذى وضــع البابا شنودة الثالث تحت اإلقامة 
الجبرية فى أحد أديرة منطقة وادى النطرون، 
قبل أن يعود حسنى مبارك ويفرج عنه بعد توليه 

الرئاسة.
ــيـــرة توسعت  ــن عــامــا األخـ ــي ــع ــالل األرب وخــ
ــحــاء الــعــالــم، حيث  الكنيسة القبطية فــى أن
أضحى لها وجــود كبير فى الواليات المتحدة، 
وكــنــدا، وأستراليا، باإلضافة إلــى العديد من 
الدول األوروبية كإنجلترا، وإيطاليا، وسويسرا، 
وألمانيا باإلضافة لكنائسها فى لبنان، واألردن، 

والكويت، واإلمارات، والعراق.

عانت من االضطهاد الدينى 
فى عهد الرومان وتصادمت 

مع السادات وأنصفها 
عبدالناصر والسيسى

وفيما يتعلق باستقاللية الكنيسة كمؤسسة 
تعمل على خدمة الدين وليس الحاكم، أكدت 
الــدراســة أن الكنيسة القبطية تتمتع بدرجة 
عالية من االستقاللية، ليس فقط عن النظام 
السياسى، ولكن عن مؤسسات الدولة نفسها، 
مشيًرة إلى أن مستويات الثقة العالية التى تتمتع 
بها المؤسسة الدينية المسيحية فى أوســاط 
ــى استقالل  األقــبــاط يــعــود جــزء كبير منها إل

الكنيسة الكامل عن سلطة الدولة المصرية.
وعلى الرغم من ذلــك، فــإن هــذا االستقالل 
خلق عدة مشكالت مع بعض مؤسسات الدولة 
الــمــصــريــة، كما هــوالــحــال مــع الــقــضــاء خالل 
ــة الــــزواج الــثــانــى، لــكــن فــى الــمــقــابــل فــإن  أزمـ
هــذه االستقاللية قد سمحت للكنيسة بتأكيد 
شرعيتها داخل المجال القبطى كفاعل مستقل 

ال يتلقى تعليماته من مؤسسات أخرى.
وضربت الــدراســة بعض األمثلة على ذلك، 
من بينها ما حدث فى يونيو 2010، حين رفض 
الــبــطــريــرك- آنــــذاك- قــداســة الــبــابــا شــنــودة 
الثالث، تطبيق حكم صادر عن المحكمة اإلدارية 
العليا، ينّص على وجــوب أن تسمح الكنيسة 
ــذيــن حصلوا  بـــالـــزواج مـــرة ثــانــيــة لــألقــبــاط ال
على حكم بالطالق من القضاء، حيث أعلنت 
الكنيسة أنها تحترم القانون، ولكن ال يمكنها 
أن تقبل األحــكــام التى تناقض تعاليم الكتاب 
المقدس، كما رفضت الكنيسة طلب السماح 
للمؤّسسات الرسمية باإلشراف على ميزانياتها 
ــوات داخــل  وأنشطتها، وقــد دعــت بعض األصـ
الدولة وخارجها إلى ضرورة أن تشرف الدولة 
على ميزانية الكنيسة باعتبارها مؤسسة عامة، 

غير أن الكنيسة رفضت هذا األمر.

الكنيسة

قضايا شائكة وضعت العمامة السوداء فى مواجهة مع الدولة

شاركت فى ثورة 30 يونيو بجلوس البابا خلف السيسى فى خطاب عزل مرسى

وإذا كانت عالقة الكنيسة بالدولة قد شهدت 
انتعاًشا فى عهد عبدالناصر، فإن األمــر تغير 
لألفضل فى عهد عبدالفتاح السيسى، الذى 
كان أول وزير دفاع يهنئ األقباط بعيدهم ويطلق 
عليهم لقب »أهلى« األقباط، إبان حكم جماعة 
اإلخــوان التى حرم قياداتها وحلفائها تهنئتهم، 
كما ال يخفى على أحد دعم األقباط لثورة 30 
يونيو من جلوس البابا تواضروس خلف السيسى 
إبـــان إلــقــاء خــطــاب عــزل محمد مــرســى فــى 3 

يوليو، إلــى دق أجــراس الكنائس وقــت اإلفطار 
فى رمضان، حين نزل المصريون ليمنحوا وزير 
الدفاع آنذاك تفويض محاربة اإلرهاب المحتمل 

فى 26 يوليو 2013.
وقــد كــان للمسيحيين النصيب األكــبــر من 
إرهــاب اإلخــوان حيث حرقت كنائسهم، بشكل 
جعل البابا تواضروس يعلن أن وطن بال كنائس 
أفضل من كنائس بال وطــن، كما تخلت اإلدارة 
األمــريــكــيــة عــن مــا كــانــت تسميه دفــاعــهــا عن 

حقوق األقــبــاط، فى مقابل انحيازها لإلخوان 
والمتأسلمين، وظــلــت الكنيسة تــدعــم نظام 
السيسى انتخابًيا وشعبًيا وتصويتيا، مقابل 
استجابته لبعض المطالب فى مقدمتها قانون 
بناء الكنائس، ناهيك عن قيام القوات المسلحة 
بــإعــادة بــنــاء الــكــنــائــس الــمــحــتــرقــة، ومــشــاركــة 
الرئيس شخصًيا بالحضور فى قداسات أعياد 
الميالد من عام إلى آخر، حيث يعد السيسى هو 

أول رئيس مصرى يفعل ذلك.

دعمت النظام بالكتلة التصويتية فى االنتخابات مقابل بناء الكنائس وحضور القداس فى األعياد

أنشأه الفاطميون لنشر مذهبهم وعبدالناصر حاول السيطرة عليه

أنشأ الفاطميون الجامع األزهر سنة 972 
ميالدية بهدف نشر المذهب الشيعى فى 
مصر، وليكون مركزا دينيا ينافس الخالفة 
العباسية، وقــد سمى األزهـــر آنـــذاك جامع 
القاهرة، ولــم يلقب بالجامع األزهــر إال بعد 
العهد الفاطمى، وقد كان األزهــر أول جامع 
ــر ليكون  ــم ُينشأ األزهـ أنــشــئ بــالــقــاهــرة، ول
معهدا لــلــدرس، بــل ليكون مسجدا رسميا 
للدولة الفاطمية، ورمــزا لسيادتها الدينية. 
وعقد أول درس فى الجامع األزهر سنة 975 
ميالدية على يد قاضى القضاة أبى الحسن 
ــن كــلــس، وزيــر  ــوزيــر اب الــقــيــروانــى، إال أن ال
المعز لدين الله وولــده العزيز، كــان أول من 
فكر فى اتخاذ الجامع األزهر معهدا للدراسة 
المنتظمة. ولــم يعرف منصب شيخ األزهــر 
إال بعد مــا يقرب مــن 700 عــام مــن إنشائه 
خــالل فترة الحكم العثمانى لمصر، حيث 
رأت الدولة العثمانية ضرورة أن يكون لألزهر 
ــة،  ــ شيخا ليتولى شــئــونــه العلمية واإلداريـ
فاستحدثت منصب شيخ األزهـــر وقصرت 
المنصب على المصريين، وكــان أول شيخا 
لــألزهــر هــو الشيخ محمد خــراشــى، والــذى 

شغل منصبه فى عام 1656.
وفــى غــمــار مــشــروع بــنــاء مصر الحديثة، 
كان لزاما على األزهــر أن يتطور هو اآلخر، 
فصدرت مجموعة من القوانين هدفت إلى 
إعــادة تنظيم الهيكل اإلدارى للجامع األزهر 
والعملية التعليمية فيه، كان أهمها ما تضمنه 
ــذى َعـــَرّف  الــقــانــون الــصــادر فــى 1930، والـ
ــر بــأنــه يشمل كليات التعليم  الجامع األزهـ
العالى وأقسام التخصص، وأن هذه الكليات 

ــالث: كلية الشريعة، وكلية أصــول الدين،  ث
وكلية اللغة العربية، كما نص القانون على 

جواز إنشاء كليات أخرى.
ــورة 1952، سعى عبد الناصر إلى  ومــع ث
ــر بهدف  إحــكــام قبضة الــدولــة عــلــى األزهــ
استخدامه لتحقيق مشروعه السياسى، وفى 
عام 1955، صدر قانون إلغاء الوقف األهلى، 
ــر  مــمــا قــضــى عــلــى اســتــقــالل عــلــمــاء األزهـ
المالى، وفى العام نفسه، أصدر عبدالناصر 
قانون إلغاء المحاكم الشرعية، وفى 1961، 
ــون103 لتنظيم األزهــــر، بهدف  ــانـ صـــدر قـ
إعطاء الدولة قــدرا أكبر من السيطرة على 

المؤسسة الدينية.
ــه لصد  ــت ــحــاول واســـتـــمـــر األزهــــــر فـــى م
محاوالت الدولة للتدخل فى شئونه حتى ثورة 
25 يناير 2011، والتى رآهــا األزهــر فرصة 

وضع خطوًطا حمراء لم 
يسمح بتخطيها ورفض 
تنظيم أموال الزكاة فى 

عهد سيد طنطاوى

مناسبة القــتــراح مجموعة مــن التعديالت 
على الــقــانــون 103 بــهــدف ضــمــان قــدر من 
االستقاللية للمؤسسة وإمامها األكبر، وكان 
ــر  أبـــرزهـــا الــنــص عــلــى اخــتــيــار شــيــخ األزهـ
ــن ضــمــن أعــضــاء هــيــئــة كبار  بــاالنــتــخــاب م
العلماء ليعتمد االختيار فقط بقرار من رئيس 
الجمهورية بدال من اختيار رئيس الجمهورية 

المباشر له كما كانت الحال قبل عام 2011.
وتطرق الدكتور جــورج فهمى إلى ميزانية 
األزهــر، ليوضح فى سياق ورقته البحثية إن 
وضعه يبدو أكثر تعقيدا من حــال الكنيسة 
القبطية، فاألزهر يسعى إلى إدارة عالقاته 
بمؤسسات الــدولــة بما يسمح لــه بــقــدر من 
االستقاللية، دون اضــطــرار إلــى أن يذهب 
إلــى صــدام مع تلك المؤسسات، والتى يظل 
األزهر فى النهاية جزء منها، ويعتمد تمويله 
بــاألســاس على نصيبه مــن الــمــوازنــة العامة 

للدولة.
ــمــى« إلـــى أن األزهـــــر وضــع  ــه وأشـــــار »ف
لنفسه خطوًطا ُحمراً رأى أن على الدولة أال 
تتعداها: أولها كل ما يتعلق بالدين اإلسالمى 
وتفسيره، وثانيها مــا يتعلق بمكانة األزهــر 
نفسه، فعلى سبيل المثال، وعلى الرغم مما 
عــرف عنه مــن هــدوئــه ورفــضــه للصدام مع 
الــدولــة، فــإن الشيخ سيد طنطاوى ومجمع 
الــبــحــوث اإلســالمــيــة اعــتــرضــا بعنف على 
مشروع قانون يهدف إلى تنظيم عملية دفع 
الزكاة طرحته الحكومة فى عام 2002، مؤكدا 
فى قراره »أن الزكاة جزء من أركان اإلسالم 
الخمسة، وما كان ركنا من أركــان اإلســالم ال 

يصح أن تتدخل القوانين بشأنه«.

 األزهر الشريف

 سعى للتحرر من هيمنة الدولة بعد 25 يناير وال تزال ميزانيته جزء من الموازنة العامة

أحمد الطيب قاوم دعوات التجديد والسيسى قال له »تعبتنى يا فضيلة اإلمام«

فى سياق متصل أوضحت الورقة البحثية 
أن فضيلة اإلمام األكبر شيخ األزهر الدكتور 
أحــمــد الــطــيــب، فــى الــفــتــرة األخــيــرة، قــاوم 
الــدعــوات الــمــتــكــررة مــن أجــل الــتــدخــل فى 
ــان الخطاب الدينى على  تعديل بعض أركـ
الرغم من الحمالت اإلعالمية التى سعت 
إلى تحميل األزهر الشريف مسئولية العنف 
الدينى، وارتفعت وتــيــرة األزمـــة مــع مبادرة 
النائب محمد أبو حامد عضو مجلس النواب 

باقتراح تعديالت على قانون األزهـــر، مما 
قد يسمح بعزل شيخ األزهــر، وهو ما رفضه 
األزهر، واضطر النائب إلى سحب مشروعه.

ــس السيسى  ــي ــرئ وحــتــى حــيــن حــــاول ال
شخصًيا المطالبة بتحريم زواج القاصرات 
أو منع الــطــالق الغيابى، لــم يستجب شيخ 
األزهــر لتلك الــدعــوات، ما دفع الرئيس ألن 
يداعبه فى أحد المؤتمرات قائال: »تعبتنى يا 

فضيلة اإلمام«.

حقيقة إجبار محمد أبوحامد على سحب مشروع القانون الذى تقدم به

أبوحامد

تواضروس
الطيب
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بالمستندات: إهدار المليارات بالجنيه والدوالر فى شركة مصر لأللومنيوم

فــى عهد الرئيس األســبــق حسنى مبارك 
طالما تساءلنا لماذا تنفق الدولة المليارات 
على استصالح الصحراء، فى الوقت الذى 
تغض فيه الطرف عن البناء على األراضــى 
ــرهــا، واآلن مـــن الطبيعى  ــوي ــب الــخــصــبــة وت
ــمــاذا ننشئ مــشــروعــات جــديــدة  أن نــســأل ل
تتكلف مئات المليارات لجذب استثمارات 
وإقامة مصانع، وال نكلف أنفسنا عناء إنقاذ 
مــشــروعــات قائمة وكــانــت حتى وقــت قريب 

ناجحة ومربحة.
ومن بين تلك الصناعات صناعة األلومنيوم، 
التى كانت مصر رائــدة فيها، ودائًما ما يؤكد 
الخبراء على كونها من الصناعات القادرة 
على إنقاذ االقتصاد المصرى، وتحقيق طفرة 
نمو حقيقية، ومع ذلك ُتركت مدينة األلومنيوم 
الصناعية بنجع حمادى تئن وتحتضر كل يوم، 
بسبب اإلهمال والتالعب وإهدار المال العام، 
الذى تم رصد بعض وقائعه من خالل تقرير 
أصدره الجهاز المركزى للمحاسبات مؤخًرا، 

حول شركة مصر لأللومنيوم.
ــى أن تكلفة  فــى الــبــدايــة أشـــار التقرير إل
األصـــول الثابتة فــى تــاريــخ الــمــركــز المالى 
بلغت نــحــو 7.13 مــلــيــار جــنــيــه، عــلــًمــا بــأن 
قيمتها الدفترية تبلغ فقط 2.6 مليار جنيه، 
وفى هذا السياق تكررت مالحظات الجهاز 
المركزى للمحاسبات بشأن استبعاد تكفلة 
نظام المعلومات المتكامل، الــذى تم توريده 
من شركة راية، والبالغ تكلفته نحو 18 مليون 
جنيه مــن حساب األصـــول الثابتة، كإهالك 
طارئ حيث لم يتم االستفادة من هذا النظام 
منذ شرائه عام 2006، فى ضوء عدم جدواه 
االقتصادية، وارتفاع تكلفة تشغيله السنوية، 
مما يعد إهدارًا ألموال الشركة بحسب وصف 
التقرير الرقابى، الــذى أوضــح فى سياقه أن 
ارتفاع تكلفة التشغيل هو أمر معلوم مسبًقا 
إلدارة »مصر لأللومنيوم«، قبل التعاقد على 
هذا النظام مع »راية«، فضاًل عن عدم تشغيل 
هذا النظام بسبب عجز شركة رايــة الموردة 
له عن نقل المعلومات من النظام القديم إلى 

الحديث.
وكشف مراقب الحسابات الذى أعد التقرير 
عــن وصــول تلك األزمـــة إلــى النيابة العامة، 
حيث تقدم أحد العاملين بشكوى تم حفظها 
بناء على قــرار النيابة، دون أن تتم موافاة 
الجهة الرقاية بفحوى هذه الشكوى وحيثيات 
ــاً، وانتقد المركزى للمحاسبات  حفظها إداري
إصرار الشركة على عدم موافاته بالمستندات 
المتعلقة بتلك الواقعة، رغم تكرار المطالبة 
بموافاته بها فــى تــقــاريــر ســابــقــة، بــل ورغــم 
تأكيد رئيس الجمعية العامة المنعقدة فى 
سبتمبر 2015 على ضرورة تقديم المستندات 
المطلوبة للجهاز الرقابى، حيث تعود الواقعة 
إلى ماقبل هذا التاريخ، ومازالت المالحظات 

قائمة بشأنها.

ــواصــل التقرير كشف المخالفات فى  وي
ــول الــثــابــتــة مــوضــًحــا أنـــه مـــازال  مــلــف األصــ
يتضمن 10.18 مليون جنيه، قيمة ماكينة 
تعريج الشريحة بالدرفلة المتوقفة عن اإلنتاج 
والمشتراة نوفمبر 1997، ولم يتم إنتاج سوى 
94.8 طن فقط، منذ ذلك التاريخ، ويستخدم 
إنــتــاجــهــا فــقــط فـــى االســـتـــخـــدام الــداخــلــى 
ــدار  ــه إهـ ــأن لــلــشــركــة، مــا وصــفــه الــتــقــريــر ب
ألموال الشركة، التى تجاهلت قرار جمعيتها 

العمومية الــصــادر منذ عــام 2015 بضرورة 
التصرف االقتصادى فى هذه الماكينة، حيث 
لم يتم بيعها وال اتخاذ أى محاوالت لتحقيق 
ــى به  ــل لــهــا، وهـــو مــا أوصـ االســتــغــالل األمــث

التقرير الرقابى حفاًظا على أموال الشركة.
وعــلــى مــا يــبــدو ال تنشغل إدارة الشركة 
بالحفاظ على أموالها وممتلكاتها، حيث تم 
نزع مساحة 418 مليون متر مربع من جراج 
الــشــركــة بمدينة نجع حــمــادى، لـــزوم إنشاء 

كوبرى مزلقان نجع حمادى الجديد، وعلى 
الرغم من قــرار الجمعية العمومية للشركة 
بتثمين هــذه األرض بالقيمة الــعــادلــة، أشــار 
المركزى للمحاسبات إلــى عــدم موافاته بما 
تم من إجــراءات فى هذا الشأن حفاًظا على 

حقوق الشركة.
أمــا عن رصيد المشروعات تحت التنفيذ 
فقد بلغ نحو 44.447 مليون جنيه، مقابل 
70.9 مليون جنيه، فى العام المالى الماضى، 

فيما كشف التقرير عن أن حساب التكوين 
االستثمارى مازال يتضمن بعض المشروعات 
لم يتم االنتهاء من تنفيذها حتى تاريخ المركز 
المالى، على الرغم من انتهاء مــدة التنفيذ 
بالتعاقد لفترات طويلة، ومن أمثلة ذلك نحو 
30 مليون جنيه رصيد مشروع تطوير وحدات 
أفــران الدرفلة، لتعمل بالغاز الطبيعى، حيث 
مازالت تعمل تحت التشغيل بحمل كامل منذ 
يناير 2016، على الــرغــم مــن وجـــود نقاط 

فنية لم يتم استكمالها من الشركة المنفذة، 
واألدهـــى أنــه كــان مخطًطا االنتهاء من هذا 
المشروع فى نوفمبر 2010، وشــدد التقرير 
الرقابى على سرعة استكمال هذا المشروع 
لالستفادة من األمــوال المستثمرة أو باألدق 
المهدرة فيه، بما يحقق مصلحة الشركة ويدر 

عليها أرباح.
وعلى ذكر االستثمارات المتوقفة والمعطلة، 
رصد التقرير أن االستثمارات طويلة األجل 
ــرى تــتــضــمــن نحو  والـــقـــروض لــشــركــات أخــ
41.35 مليون جنيه، تعد بمثابة استثمارات 
وقــروض غير ذى جــدوى بالشركة المصرية 
لبلوكات األنــود الكربونية، واعتبرها مراقب 
الحسابات غير ذى جدوى اقتصادية ألنه لم 
تتحقق منها أى عــوائــد مالية لشركة مصر 

لأللومنيوم.
ــى ســيــاق مــتــصــل بــلــغــت قــيــمــة الــقــرض  وفـ
الممنوح من مصر لأللومنيوم لشركة بلوكات 
األنــود نحو 7.5 مليون جنيه، بفائدة قدرها 
%13 لمدة 4 سنوات، تبين عدم قيام الشركة 
المقترضة بسداد قيمة األقساط المستحقة 
البالغة نحو 5.6 مليون جنيه، ناهيك عن 
توقيع اعتماد كفالة تضامنية غير مشروطة 
وغــيــر قابلة للتراجع بموجبها تــلــزم شركة 
األلــومــنــيــوم بــســداد نسبة %20 مــن مجموع 
المبالغ المستحقة على المقترض، والتى تقدر 
بنحو 63.8 مليون دوالر لصالح البنك األهلى 
المصرى بوصفه وكيل الضمان بموجب عقد 
التمويل الذى وقعته إدارة الشركة مع الشركة 

المصرية لبلوكات األنود الكربونية.
وعلى جانب آخــر ظهرت بالقوائم المالية 
لـ»مصر لأللومنيوم« قيمة القروض من البنوك 
لتبلغ نحو 53.7 مليون دوالر أمريكى، فيما 
بلغت قيمة األقــســاط المستحقة خــالل عام 

2017 نحو 2.5 مليون دوالر.
وعلى خلفية ذلــك من الطبيعى أال تحقق 
مثل هذه الشركات أى عوائد بحسب التعبير 
الذى أورده التقرير نًصا، موضًحا عن حجم 
الخسائر التى تكبدتها شركة بلوكات األنود 
والتى تبلغ نحو 11.1 مليون دوالر، بنسبة 
%38 من رأس المال المدفوع، حسبما جاء 
فى القوائم المالية لـ»مصر لأللومنيوم«، كما 
أشار التقرير إلى عدم الحاجة إلى هذا النوع 
من االستثمار الــذى يحقق خسائر متراكمة، 
مطالًبا بتحديد المسئولين وراء اتخاذ قرارات 
االستثمار ومنح قروض بدون وجود دراسات 
جدوى، ناهيك عن توقيع عقود كفاالت مالية 
وتضامنية لشركات خاسرة، األمر الذى يحمل 

مصر لأللومنيوم المزيد من األعباء.
وال تقتصر أعــبــاء الــشــركــة على أموالها 
المهددة بالضياع لدى شركات أخــرى، ولكن 
هناك أيًضا رصيد المخزون الغير مستغل 
والبالغ نحو3.6 مليار جنيه، متضمًنا خامات 
وقطع غيار ومهمات، فى حين بلغت أرصدة 
العمالء المتوقفة نحو 61.7 مليون جنيه، 
ناهيك عــن عجم قــيــام الــشــركــة بــإجــراء أى 

مطابقات على أرصدة العمالء.

تكلفة األصول الثابتة فى تاريخ املركز املاىل 7.13 مليار جنيه وقيمتها الدفرتية تبلغ فقط 2.6 مليار جنيه
مجموع املبالغ املستحقة على املقرتض 63.8 مليون دوالر وحجم الخسائر 11.1 مليون دوالر بنسبة 38% من رأس املال املدفوع

 إيمان بدر

فضيحة.. صفقة نظام المعلومات المتكامل مع شركة راية وصلت للنيابة العامة

رصيد المخزون غير المستغل 3.6 مليار جنيه وأرصدة العمالء المتوقفة 61.7 مليون جنيه

حساب المشروعات تحت التنفيذ 44.447 مليون جنيه مقابل 70.9 مليون جنيه فى العام الماضى

عجز فى أنشطة التشغيل بـ358 مليون جنيه وأنشطة التمويل أسفرت عن عجز قيمته 744 مليون جنيه

حقيقة ضياع 62 مليون جنيه فى التسوية الضريبية لعامى 2015 و2016
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الكربونية

شركة اإلسكندرية 
للزيوت المعدنية تغرق 
فى الخسائر والمخالفات

ال تزال الشركات المملوكة للشعب والصروح 
الصناعية العمالقة تلفظ أنفاسها األخيرة 
تحت تــالل مــن الفساد المتراكم واإلهــمــال 
المستوطن، وحــول واحــدة من تلك الشركات 
ــدة فى مجال صناعة الزيوت  التى كانت رائ
المعدنية، صدر مؤخراً تقرير الجهاز المركزى 
للمحاسبات ليعلق على األداء المالى واإلدارى 
لشركة اإلسكندرية للزيوت المعدنية »أموك«، 
حيث كشف التقرير عــن تــراكــم مديونيات 
الشركة لدى الهيئة العامة للبترول، لتصل إلى 
1.47 مليار جنيه، بــزيــادة قدرها نحو 370 
مليون جنيه، ولم تتم المصادقة عليها، مشدداً 
على ضــرورة إجــراء المصادقة الالزمة لتلك 
المديونية والعمل على تحصيلها لما لذلك من 

آثار على موقف السيولة النقدية للشركة.
وعــلــى جــانــب آخـــر تضمن حــســاب شركة 
اإلســكــنــدريــة لمنتجات الــشــمــوع مبلغ نحو 
50.69 مــلــيــون جــنــيــه، مــحــل خـــالف ويمثل 
ضريبة القيمة المضافة عن مبيعات الشركة 

خالل الفترة محل الفحص.
أما عن اإليضاحات المتممة للقوائم المالية 

ــوك«، فقد ورد فيها ما يفيد أنه  لشركة »أمـ
تم توقيع محضر اتفاق بين الهيئة المصرية 
الــعــامــة لــلــبــتــرول ومصلحة الــضــرائــب على 
المبيعات، لتسوية كافة المبالغ المستحقة 
على الهيئة وشركاتها، على منتج »النافتا«، 
حــتــى يــونــيــو 2014، وأوضــــــح الــمــركــزى 
للمحاسبات فــى ســيــاق تــقــريــره أنــه لــم تتم 
مــوافــاة الشركة بــأى تسوية ضريبية تخص 
عامى 2015 و2016 لنفس المنتج، علماً بأن 
قيمة تلك التسوية تقدر بنحو 62 مليون جنيه.

ولــم تكن تلك هــى الــصــور الــوحــيــدة التى 
تعكس إهــمــال الشركة فــى حقوقها وتغافل 
إدارتها عن المطالبة بأموالها وممتلكاتها أو 
الوفاء بالتزاماتها، حيث رصد التقرير مخالفة 
أخــرى تتمثل فى عدم تفعيل مذكرة التفاهم 
الــمــوقــعــة فــى ديسمبر مــن الــعــام الــمــاضــى، 
الموقعة مع شركة اإلسكندرية للبترول بشأن 
الخالف بخصوص قطعة أرض مملوكة لشركة 
اإلسكندرية للبترول والمستغلة كأرض للشعلة 
منذ عام 2004، والمختلف على قيمتها، علماً 
بأن إصرار شركة الزيوت المعدنية على عدم 

تفعيل المذكرة يهدد بتحميلها غرامات وأعباء 
مالية جديدة.

وفى ضوء ما سبق ليس مستغرباً أن يكون 
هناك خسائر فادحة وأن يصل حجم العجز 
ــى أرقــــام ضــخــمــة، حــيــث أظــهــرت قائمة  إلـ
التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل عجز 
بنحو 358 مليون جنيه، كما أسفرت أنشطة 
التمويل عن عجز بلغت قيمته نحو 744 مليون 
جنيه، أوصى التقرير الرقابى بضرورة العمل 
ــجــاد الحلول  على دراســـة أســبــاب ذلـــك، وإي
المناسبة لتالفى ضعف التدفقات النقدية، 

لكى تتمكن الشركة من الوفاء بالتزاماتها.
وهــو أمــر ال يبدو ممكناً فى ظل الظروف 
ــح طن  الــراهــنــة، حــيــث انــخــفــض مــجــمــل ربـ
المبيعات خــالل الفترة من يناير إلــى مارس 
2018 مــن 77 دوالرا للطن، ليهبط إلــى 56 
دوالر للطن، مما ترتب عليه انخفاض هامش 
صافى الربح لنحو 9 بالمائة مقارنةً بالفترة 
السابقة - مــن أكتوبر إلــى ديسمبر 2017، 
حيث كان صافى هامش الربح وقتها يصل إلى 

نسبة 13 بالمائة.

1.47
مليار جنيه قيمة مديونياتها لدى 
الهيئة العامة للبترول بزيادة 370 

مليون جنيه عن العام الماضى
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التفكك األسرى وإهمال األبناء وتركهم بمفردهم فى املنزل من أهم العوامل املولدة للسلوك العنيفتغيريات كبرية فى معدالت الجريمة بعد ثورتى 25 يناير و30 يونيو

من المؤكد أن التغيرات التى حدثت فى مصر مع التحول من قبل 
25 يناير إلى ما بعد 25 يناير و30 يونيو أدت إلى حدوث تغيير فى 
معدالت الجريمة وأنماطها وأدواتها ودوافعها، فلقد ترتب على هذه 
التغيرات ظهور أنماط جديدة من الجريمة وزيادة جرائم االغتصاب 

وهتك العرض والحريق العمد، وشيوع الجريمة ذات الطابع 
الجماعى خاصة فى جرائم القتل، وزيادة الوزن النسبى لجريمة 

القتل بين الجرائم فى الحقبة الليبرالية.
كما أن التحول فى نسق القيم وشيوع قيم الفردية والمادة والقيم 

المرتبطة بالطموح واالستهالك وغيرها من القيم المرتبطة 
بالتحول إلى الرأسمالية هى التى تفسر الميل نحو ظهور العنف 

الجماعى وشيوع الجرائم بين المتعطلين
أن هناك عالقة إيجابية بين ظاهرة العنف لدى الطالب وكل من 

تفشى البطالة والمعاناة االقتصادية واالجتماعية، وانكماش 
القدرة الرقابية داخل محيط األسرة وعدم اشتراك الطالب فى 

عمليات صنع القرار والتناقض اإلعالمى وعدم التثقيف الدينى، 
كما أشارت نتائج بعض الدراسات إلى أن التفكك األسرى وإهمال 

األبناء وتركهم بمفردهم فى المنزل من أهم العوامل المولدة للسلوك 
العنيف.

فى السطور القادمة نفتح هذا الملف الشائك من واقع الدراسة التى 
أعدها د. عادل عامر رئيس مركز المصريين للدراسات السياسية 
واالقتصادية بعنوان »ظاهرة العنف فى المجتمع المصرى« والتى 

تكشف الكثير من الحقائق واألسرار حول هذه القضية الشائكة.

16.3% من جرائم السرقة 
باإلكراه يرتكبها الطلبة

الوجه القبلى يتفوق 
على »البحرى«

سرقات السيارات تحتل المرتبة األولى فى المحافظات 
الحضرية وفى الريف يفضلون المواشى

األسباب الحقيقية النتشار الجرائم الطالبية
يؤكد الخبراء أن جرائم العنف التى يرتكبها الطالب فى 
تــزايــد مستمر عبر الــزمــن، فالمستقبل ينبئ بــزيــادة نسبة 
الطالب مرتكبى جرائم العنف ضد األمــوال، وضد اآلداب، 
وضد األشخاص وذلــك إلشباع حاجاتهم المادية والجنسية 
وميلهم إلى االنتقام والثأر، فجرائم العنف بين الطالب كجرائم 
الثأر فى صعيد مصر، لن تختفى فى المستقبل ولن تتراجع 
أمــام انتشار نظم الحداثة ومحلياتها ونظم األمــن الحديثة، 
بل علينا أن نتوقع زيادة حرص األجيال الجديدة من الطالب 
على استخدام العنف كوسيلة لحل مشكالتهم أكثر من حرص 
األجــيــال القديمة مــن الــطــالب عليه، فــالــطــالب بمزاياهم 

وعيوبهم حصيلة ظروف معينة منها:
•ظــروف التربية األسرية التى نشأوا فى ظلها وتشربوا 
قيمها وعاداتها، فلقد أشــارت عــدة دراســات إلــى أن الطفل 
الــذى يعامل بوحشية وعنف فى طفولته، قد يرتكب جرائم 

عنف فى المراحل الالحقة من حياته بهدف االنتقام.
•ظـــروف التربية المدرسية التى عــاشــوا تحت تأثيرها 
سنوات ال تقل عن اثنى عشر عاما من حياتهم، فالمدرسة 
تعتبر مدخالً يتيح الفرصة لهؤالء الذين يستطيعون اجتياز 
اختباراتها التعليمية فى الصعود إلى مكانة متقدمة، إال أن 
هناك عــوامــل قــد تجعل مــن المدرسة مكانا مــولــدا للجناح 
واالنحراف وعائقاً أمام تقدم التالميذ إلى مكانة أعلى، ومن 

هذه العوامل ما يلى:
انخفاض المكانة االجتماعية واالقتصادية ألسرة التلميذ، 
ــذكــاء لــعــدد كبير مــن الــتــالمــيــذ، نقص  انــخــفــاض مستوى ال
الدافعية وضعف األداء المدرسى، عدم االستقرار العاطفى، 
والــعــيــوب الشخصية، عــدم تــوافــق التعليم وموضوعاته مع 

احتياجات التالميذ.
قلة المشاركة فــى األنــشــطــة خـــارج المناهج الــدراســيــة، 
عدم الرغبة فى الموضوعات الدراسية، التخلف الدراسى، 
االتجاهات الوالدية غير المؤيدة للتعليم، األسر المتصدعة، 

خبراء: جرائم العنف بين الطالب كجرائم الثأر فى صعيد 
مصر لن تختفى فى المستقبل ولن تتراجع

األجيال الجديدة من الطالب تستخدم العنف كوسيلة لحل مشكالتهم

اإلحــســاس بــعــدم االنــتــمــاء داخـــل حــجــرة الــدراســة، الخطط 
المهنية واألكاديمية الغامضة، الهروب من المدرسة.

•تــأثــيــرات المجتمع الكبير الــتــى ال يمكن إنــكــار دورهــا 
فهى أوال وأخيراً تشكل اإلطار الذى يعيش فى داخله كل من 
األســرة والمدرسة فلقد شهد المجتمع المصرى خاصة فى 
أعقاب سياسة االنفتاح االقتصادى تغيرات سريعة ومتالحقة 
أثرت على بنيته وتمثلت فى أساليب السلوك وفرص الحياة 
المستجدة، ولقد كان الطالب من أكثر فئات المجتمع تأثراً 
بهذه التغيرات وجعلتهم أكثر ميال إلــى االنسالخ عن القيم 
المتوارثة ووقوعهم فى مصيدة الالمعيارية، وضعف ارتباطهم 
باألسرة والدين والمجتمع، كما تعددت مظاهر االستهالك 

غير الرشيد،
ومظاهر الغلو فى الفردية والمزيد من االستقاللية، وأنه 
كلما حقق األفراد مزيداً من المكاسب الناتجة عن استقاللهم 
كلما فقدوا مــزيــداً من المبادئ والقيم والركائز المرجعية 
للتعايش اإلنساني، فاالستقالل يــؤدى إلــى االقتناع بــأن كل 
شــيء مسموح، إنها الحرية، حرية السوق التى تحولت إلى 
شىء مهلك ومميت بل وكارثة، فلقد أدى تراجع أثر مجانية 
التعليم فى االتجار بالتعليم والتفاوت الواضح بين التعليم 
الحكومى المجانى والتعليم الخاص مدفوع األجر إلى انهيار 
مبدأ تكافؤ الفرص، كما أدت سياسة الخصخصة إلى فقدان 
األعمال الثابتة للعديد من أولياء أمور الطالب األمر الذى قد 
يشير إلى ارتباط جرائم العنف التى يرتكبها الطالب ببطالة 
أولياء أمورهم، هذا باإلضافة إلى أن إدراك بعض الطالب بأن 
مستوى التعليم الذى سيحصلون عليه قد ال يؤهلهم لتحقيق 
طموحاتهم وآمالهم وإشباع حاجاتهم وأن فرص تحقيق ذلك 

سواء بالوسائل الشرعية أو غير الشرعية تكاد تكون منعدمة.
األمـــر الـــذى جعل بعض الــطــالب على يقين بــعــدم وجــود 
ضمانات مستقبلية كافية بعد التخرج، هــذا باإلضافة إلى 
ــفــاع تكاليف الــحــيــاة، كــل ذلــك مــن شــأنــه زيـــادة مشاعر  ارت

اإلحباط والقلق لدى الطلبة ومن ثم زيادة ممارستهم ألعمال 
العنف.

 حيث إن هؤالء الطالب ال يبقون منعزلين، ولكنهم بدال من 
ذلك يعيدون تجميع أنفسهم ويخلقون ثقافة فرعية خاصة بهم 
بديال عن المجتمع الذى رفضهم وعجز عن إشباع حاجاتهم، 
فيكونون فيما بينهم جماعات على درجات متباينة من التنظيم 
تتيح لهم إظــهــار مهاراتهم وتخلق لديهم نوعا مــن الحماية 
المتبادلة، حيث تؤكد العديد من الــدراســات أن الفشل فى 
اندماج الشباب فى البناءات االجتماعية الكبرى وعجز السياق 
االجتماعى عن تقديم إشباعات حقيقية لحاجاتهم ينعكس فى 

مؤشرات عديدة من التفكك االجتماعى.
 ويميل المجتمع إلــى اعتبار مثل هــؤالء الشباب بمثابة 
مجرمين ليس بسبب سلوكهم ولكن بسبب الطريقة التى 
يتعامل بها رجال السلطة والسياسة والشرطة ووسائل اإلعالم 
معهم، فرجال الشرطة يعتبرون أن نمط حياة هؤالء الشباب 
بمثابة طريق يمهد إلى حياة الجريمة، وأن اتجاه التحدى الذى 
تتعامل به السلطات معهم يعد من العوامل األكثر تأثيرا فى 

تشجيعهم على ارتكاب السلوك اإلجرامى العنيف.
فاستخدام العنف لكبت النشاط اإلجــرامــى ال يعتبر حال 
سليما؛ ذلــك ألن العنف المكبوت لــن يضع نهاية للجريمة 
العنيفة، ويميل بعض رجــال السياسة إلــى قمع العنف من 
أجــل كسب المكانة حتى ينظر إليهم على أنهم متشددون 
وغير متسامحين مع الجريمة العنيفة، كما أن زيــادة قدرات 
مــؤســســات الــعــدالــة الجنائية يمكن أن تساعد فــى البحث 
والتحرى والعقاب على الجرائم التى ارتكبت، ولكن ذلك لن 
يــؤدى إلى القضاء على الجريمة العنيفة، فالحد من جرائم 
العنف يكمن فى مواجهة العوامل المؤدية إليها وليست اآلثار 
المترتبة عليها، حيث إن إيقاف سلوك العنف بالقوة وكفاءة 
السيطرة عليه فى الظاهر دون عالج أسبابه وجذوره يؤدى إلى 

انفجاره بشكل مفاجئ من حين آلخر.

تــنــاولــت الــعــديــد مــن الـــدراســـات االجتماعية 
واألمــنــيــة ظــاهــرة »العنف الــطــالبــى« وفيما يلى 

نتناول أبرز النتائج التى كشفتها تلك الدراسات:
إن طالب المحافظات الحضرية أكثر ميال إلى 
ارتكاب سرقات السيارات فالمتاجر فالمساكن 
ويعزفون تماما عن سرقات الماشية، فالطالب 
فــى المناطق الحضرية يعزفون عــن السرقات 
التقليدية ويميلون إلى السرقات العصرية كسرقة 
السيارات لما للسيارات من أهمية وقيمة كبرى 
باعتبارها رمــزا للمكانة والهيبة بين جماعات 
األقــران، هذا فضال عن أن زيادة عدد السيارات 

فى هذه المناطق يزيد أيضاً من فرص سرقتها.
-إن طــالب محافظات الــوجــه الــبــحــرى أكثر 
ميال إلــى ارتــكــاب ســرقــات الماشية فالمساكن 
فالسيارات وأخــيــراً المتاجر، وربما يكون زيــادة 
ميول الطالب فى هذه المحافظات إلى السرقات 
التقليدية راجع إلى أن نسبة المناطق الريفية فى 
هــذه المحافظات هى أعلى نسبة على مستوى 

الجمهورية.
ــوجــه القبلى أكثر  -إن طـــالب مــحــافــظــات ال
ميال إلــى ارتكاب سرقات المساكن، فالمتاجر، 
فالماشية، وأخــيــرا الــســيــارات، وقــد يكون ذلك 
انعكاسا لتزايد حركة العمران فى صعيد مصر 

وزيادة مظاهر التحضر والتوسع فى إقامة المدن 
الجديدة.

-إن طــالب محافظات الحدود أكثر ميال إلى 
ارتــكــاب ســرقــات المتاجر، فالمساكن ويعزفون 
تماما عن سرقات السيارات والمواشى، وربما 
ــحــدود  ــالب مــحــافــظــات ال ــادة مــيــل طـ ــ ــكــون زيـ ي
إلــى ســرقــات المتاجر راجـــع إلــى أن بعض هذه 
الــمــحــافــظــات بــهــا مــنــافــذ جــمــركــيــة تــكــثــر فيها 
المعروضات التجارية كمنفذ السلوم بمحافظة 
مــرســى مــطــروح ومنفذ نويبع بمحافظة سيناء 
ومنفذ سفاجاً بمحافظة البحر األحمر، فحينما 
يكون هناك إسراف فى عرض البضائع التجارية 
بقصد التشجيع على الــشــراء يكون ذلــك نفسه 
بمثابة عامل جذب وتشجيع الطالب على السرقة.

وقد تكون زيــادة نسبة الطالب مرتكبى جرائم 
الملكية فى المحافظات الحضرية خالل سنوات 
الدراسة انعكاساً لطبيعة الحياة فى المجتمعات 
الحضرية وما تهيئه من فرص أكبر الرتكاب مثل 
هــذه الجرائم حيث زيــادة الممتلكات المعرضة 
للسرقة فى الوقت الــذى تتعدد فيه احتياجات 
الشخص الــحــضــرى بما ال يــقــوى على مقاومة 
إلحاحها وانعدام الفرص الشرعية التى تكفل له 
تحقيق هــذه االحتياجات هــذا باإلضافة إلــى ما 

توفره الحياة فى الحضر من أساليب اللهو غير 
ــفــراغ، كما أن المجتمع  الــبــرىء لقضاء وقــت ال
الحضرى يتسم بعدم التجانس بين سكانه وضعف 

وسائل الضبط االجتماعى غير الرسمى.
ــد يــكــون انــخــفــاض نسبة الــطــالب مرتكبى  وق
جرائم الملكية فى المحافظات غير الحضرية 
راجعاً إلى أن مثل هذه المحافظات تضم مناطق 
ريفية ومناطق حضرية فى آن واحد وأن خصائص 
ــن حــيــث تــجــانــس الــســكــان  الــمــنــاطــق الــريــفــيــة م
ــقــرارهــم وقـــوة الــضــبــط االجــتــمــاعــى غير  واســت
الرسمى وقــوة الروابط االجتماعية قد تحد من 
ميل الطالب إلى ارتكاب جرائم الملكية مقارنة 

بطالب المحافظات الحضرية.
وتشير نتائج الدراسة إلى أن عامل استخدام 
األرض يــلــعــب دوراً فـــى تــحــديــد نــمــط جــرائــم 
الملكية السائد بين الطالب فى محافظات مصر 
المختلفة فالمناطق الريفية تيسر ارتكاب سرقات 
تقليدية كسرقات المواشى وأن المناطق الحضرية 
تيسر ارتكاب سرقات حضرية كسرقات السيارات 
وأن المناطق العمرانية الجديدة تيسر ارتكاب 
ــحــدود تيسر  ســرقــات الــمــســاكــن وأن مــنــاطــق ال

ارتكاب سرقات المتاجر.

زيادة نسبتهم فى ارتكاب جرائم القتل 
العمد والضرب المفضى إلى الموت 
وهتك العرض واالغتصاب والخطف 

هناك العديد من المؤشرات  التجاهات جرائم 
العنف والملكية فى مصر منها ما يلى:

كشفت تقارير األمن العام عن مدى الزيادة الملحوظة 
فــى نسبة تمثيل الــطــالب فــى ارتــكــاب جــرائــم العنف 
بالنسبة لبقية فئات المجتمع حيث ازدادت نسبتهم 
فى ارتكاب جرائم القتل العمد والضرب المفضى إلى 
الموت، والضرب المفضى إلى عاهة، وهتك العرض 
واالغتصاب والخطف والتزوير واالختالس فالزيادة 
فى السلوك اإلجرامى العنيف تفوق الزيادة فى أعداد 
الطالب، فلقد أصبح تكرار جرائم العنف مثل الطاعون 
فى انتشاره بين الطالب، وهــذا ما أكدته الدراسات 
السابقة، حيث تشير دراسة سيد عويس ونجوى حافظ 
عن الشباب الجانح فى مصر إلــى أن نسبة الطالب 
المجرمين بلغت 1.03% من إجمالى المجرمين فى 
مصر عام 1963م، كما تشير دراسة سميحة نصر عن 

التغير االجتماعى وجرائم العنف.
إلــى أن نسبة إجـــرام الــطــالب بالنسبة لبقية فئات 
المجتمع فــى فــتــرة الستينيات مــن الــقــرن العشرين 
كانت 1.9% فى جرائم القتل العمد، و 6% فى جرائم 
الخطف، و 6.5% فى جرائم هتك العرض واالغتصاب، 
و 1.5% فى جرائم التهديد وأن نسبة إجرامهم فى 
الجرائم األربعة بلغت 2%، أمــا فى فترة الثمانينيات 
من نفس القرن بلغت نسبة إجــرام الطالب 3.7% فى 
جرائم القتل العمد، 11.9% فى جرائم الخطف، %7.3 
فى جرائم هتك العرض واالغتصاب، 8% فى جرائم 
التهديد وأن نسبة إجرامهم فى الجرائم األربعة بلغت 

،%4.3
كما تشير دراســـة هالة غالب عــن اتجاهات تطور 
جرائم السرقة باإلكراه فى المجتمع المصرى إلى أن 
نسبة إجرام الطالب فى جرائم السرقة باإلكراه بلغت 

16.3% فى عام 2017.

أظهر التوزيع الجغرافى لحجم جرائم العنف والملكية فى 
محافظات مصر المختلفة، أن معدل جرائم القتل العمد 
كأحد أنماط جرائم العنف كان أكثر ارتفاعاً فى محافظات 
الــوجــه القبلى، وعلى الــرغــم مــن اتــجــاه هــذا المعدل إلى 
االنخفاض فى المحافظات األخرى عبر الزمن إال أنه يميل 
إلى االرتفاع فى محافظات الوجه القبلى وقد يكون ذلك 
مرتبطا بالخصوصية الثقافية السائدة فى صعيد مصر 
والتكوين الثقافى والمعتقدات والعادات والتقاليد واألعراف 
التى تعطى قيمة عالية للثأر. كما أن معدل سرقات المواشى 
كأحد أنماط جرائم الملكية أكثر ارتفاعاً فى محافظات 
الوجه البحرى وقد يكون ذلك راجعا الرتفاع نسبة المناطق 

الريفية فى هذه المحافظات.
-إن دراسة أثر البعد الزمنى من التغير االجتماعى على 
معدل الطالب مرتكبى جرائم العنف فى مصر يوضح أن 
اتجاه معدل المجرمين فى الشريحة الطالبية يسير بشكل 

مخالف تماما التجاه معدل المجرمين فى مصر .
أن معدل الطالب مرتكبى جرائم العنف يميل إلى االرتفاع 
عبر الزمن، فى حين أن معدل المجرمين مرتكبى جرائم 
العنف فى مصر يميل إلى االنخفاض، كما أن معدل الطالب 
مرتكبى جرائم الملكية يميل إلــى االنخفاض فى حين أن 
معدل المجرمين مرتكبى جرائم الملكية فى مصر يميل إلى 

االرتفاع.

يميل معدل الجريمة والمجرمين 
فى مصر إلى االرتفاع عبر الزمن

شيوع جرائم العنف ذات الطابع الجماعى بمعنى تزايد احتماالت 
فرص قيام أكثر من مجرم بارتكاب جريمة عنف واحدة.

نحن ندق ناقوس الخطر قبل فوات األوان

 سحر محمود

جرائم الطالب فى مصر .. أشكال وألوان
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استمرار تلقى مقدم حجز شقق المرحلة األولى بالعاصمة اإلدارية حتى 26 سبتمبر
يواصل بنك التعمير واإلسكان )فرع الدقي( حتى 
ل لنسبة 10%  26 سبتمبر الحالى، تلقى المبلغ المكِمّ
من ثمن الــوحــدة قيمة مقدم حجز شقق المرحلة 
ــى مــن مــشــروع كابيتال ريــزيــدانــس فــى الحى  األولـ
السكنى بالعاصمة اإلدارية الجديدة، باإلضافة إلى 

%1 مصاريف إدارية+ %0.5 لصالح مجلس األمناء.
من جانبه أعلن نائب وزير اإلسكان للمشروعات 
القومية، خالد عباس أن تحويل القيمة يكون دفعة 
واحدة بإجمالى قيمة المبلغ المطلوب ســداده، ولن 
يلتفت ألى حوالة ترد بمبلغ أقل، مع مراعاة أن ُيذكر 
بالتحويل البيانات األساسية التالية: رقم الحساب 
)وهــو رقــم االستمارة الخاصة بالعميل وعــدده 14 
ــا(، واالســـم الــربــاعــى لحاجز الــوحــدة، ورقمه  رقــًم

القومي.
ه نائب وزير اإلسكان للمشروعات القومية إلى  ونَوّ

أبرزها الوادى الجديد والبحر األحمر وأسوان واألقصر وقنا وجنوب سيناء

تحذيرات األرصاد الجوية من السيول تثير القلق داخل المحافظات

صــرح الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الــوزراء، 
وزير اإلسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن وزارة 
اإلسكان، ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، 
ستطرح 27 قطعة أرض بنشاط عمرانى متكامل، بمساحات 
تتراوح بين 9.95 و117 فداناً، فى 11 مدينة جديدة، وهى 
)الــشــيــخ زايـــد – 6 أكــتــوبــر – الــقــاهــرة الــجــديــدة – أســوان 
الجديدة – السادات – دمياط الجديدة – أسيوط الجديدة 
– ســوهــاج الجديدة – قنا الجديدة – أخميم الجديدة – 
ــدة(، و3 قطع أراٍض بنشاط سياحى،  ــجــدي الــمــنــصــورة ال
بمساحات تــتــراوح بين 19 و105 أفــدنــة، بمدينتى أســوان 
ودمــيــاط الجديدتين، وذلــك للبيع بالمزايدة بالمظاريف 

المغلقة )مظروف فنى ومظروف مالى(.
ــارق الــســبــاعــى، نــائــب رئــيــس هيئة  وأوضـــح المهندس طـ
المجتمعات العمرانية الجديدة، للشئون التجارية والعقارية، 
أن البيع بالمزايدة بالمظاريف المغلقة بين الشركات القائمة، 
حيث تتقدم الشركة بعرض فنى وعرض مالى وفقاً للضوابط 
الــواردة بكراسة الشروط، وُتعقد جلسة االستفسارات بمقر 
جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر فى الساعة 10 صباح يوم الثالثاء 
الموافق 2018/10/9، ويتم التقييم الفنى للعروض طبقاً 
للضوابط العامة ألسس التقييم الُموضحة بكراسة الشروط، 
ويتم تقديم العروض وفتح المظاريف الفنية بجهاز المدينة 

الــُمــقــدم بشأنه العطاء فــى الساعة 12 ظهر يــوم األربــعــاء 
الموافق 2018/10/31، مشيراً إلــى أنــه يتم ســداد تأمين 
دخــول الــمــزايــدة، والـــذى يــتــراوح بين 250 ألــف جنيه و13 
مليون جنيه، طبقاً لموقع ومساحة ونشاط كل قطعة )وفقا 
لما هو وارد بكراسة الشروط(، بشيك مصرفى باسم هيئة 
المجتمعات العمرانية الجديدة، أو بخطاب ضمان بنكى 
معتمد غير مــشــروط صــادر لصالح الهيئة بــنــاًء على طلب 

المتقدم بعرضه للمزايدة، وُيقدم ضمن المظروف الفنى.
وقــال المهندس طــارق السباعى: يتم اإلســنــاد على أعلى 
قيمة لسعر المتر المربع للعروض المقبولة فنياً، والسعر 
الُمقدم فى العرض المالى هو سعر السداد الفورى، على أن 
تكون المعاملة المالية كالتالى: )استكمال سداد %10 من قيمة 
األرض الراسى بها المزايدة باإلضافة إلــى )%1 مصاريف 
إداريــة   %0.5 مصاريف مجلس األمناء( خالل مدة أقصاها 
شهر مــن تــاريــخ صــدور أمــر اإلســنــاد، وســـداد باقى القيمة 
بالكامل خالل فترة ال تتجاوز 3 أشهر من تاريخ صدور أمر 
اإلسناد، ويجوز سداد باقى القيمة على 4 سنوات بأقساط 
ربع سنوية متساوية مضافاً إليها عائداً استثمارياً ُيعادل سعر 
الفائدة الُمعلن من البنك المركزى المصرى وقــت السداد 
+ %2 على الرصيد المدين باإلضافة إلى %0.5 مصاريف 
تحصيل، وُيحتسب هذا العائد من تاريخ صدور أمر اإلسناد، 

حتى تاريخ االستحقاق، وُيستحق )القسط األول + الفائدة( 
ــاد، ويتم تحرير  بعد 3 أشهر مــن تــاريــخ صــدور أمــر اإلســن
شيكات بنكية آجلة بقيمة األقساط والفوائد باسم جهاز 

المدينة، وتقدم ضمن مستندات التعاقد.
ــاف: تتقدم الشركات لــشــراء كــراســة الشروط  وأضـ
ابتداًء من يوم الثالثاء الموافق 2018/9/25، من مقر 
جهاز المدينة، ولن ُيسمح بحضور جلسة االستفسارات 
إال للمتقدمين للمزايدة الذين قاموا بشراء كراسة 
الشروط، أو من يفوضونهم بالحضور بموجب خطاب 
رســمــى، وبعد تقديم إيــصــال شــراء الــكــراســة، ويلتزم 
المخصص له األرض باالشتراطات الـــواردة بكراسة 
الشروط والمواصفات، وال ُيسمح بتعديل المواصفات، 
ويتم رد تأمين دخول المزايدة للمتقدمين الذين لم يقع 
عليهم االختيار فور االنتهاء من أعمال التقييم والبت 

وصدور أوامر اإلسناد لمن تمت الترسية عليهم.
ــار إلـــى أن الــخــرائــط الــخــاصــة بــمــواقــع قطع  وأشــ

األراضى المطروحة، بهذه المزايدة ستكون متاحة على 
الموقع اإلليكترونى الخاص بهيئة المجتمعات العمرانية 

الجديدة )www.newcities.gov.eg(، وتخضع هذه 
المزايدة ألحكام القانون رقــم 89 لسنة 1998 وتعديالته 

والئحته التنفيذية الُمعدلة.

من المعروف أن فصل الخريف الذى يبدأ 
فى 22 سبتمبر الجارى ويستمر لمدة ثالثة 
أشهر قادمة يعتبر من أجمل فصول السنة 
على مصر، إال أنــه أحياناً ما يتخلله حاالت 
من عدم االستقرار فى األحوال الجوية إذا ما 
توافرت بعض التوزيعات الضغطية التى تؤدى 
إلى ذلك وينتج عنها بعض الظواهر الجوية 
العنيفة وعلى رأسها تكاثر السحب الممطرة 
ــى يــصــاحــبــهــا عــــادة ســقــوط  ــت والـــرعـــديـــة ال
لألمطار الغزيرة على السواحل الشمـالية 
للبالد خـاصة محافظة )اإلسكندرية( وتصل 
لحد السيول أحيانا على محافظات صعيد 
مصر وسالسل جبال البحر األحمر وسيناء 

نظرا لطبيعتها الجغرافية.
ولهذا تواصل الهيئة العامة لألرصاد الجوية 
اتــصــاالتــهــا بشكل يــومــى بــكــل المحافظين 
والمسئولين لهذه المحافظات التخاذ التدابير 
ــدادات الـــالزمـــه مــبــكــرا لمجابهة  ــعـ ــتـ واالسـ

هــذه الظاهرة بهدف تأمين وســالمــة أرواح 
المواطنين والمنشآت وللمحافظة على شبكة 
الطرق وعلى تأمين حركة السياحة وانتظام 

حركة المرور داخل جميع المحافظات.
وأعلنت الهيئة أنها سوف تصدر تحذيراتها 
وإرسالها للمحافظات المعنية بسوء األحوال 
الجوية فيها وعلى رأسها ظاهرة السيول قبل 

حدوثها على األقل بـ 72 ساعة على األقل.
من ناحية أخرى عقدت د. غادة والى، وزيرة 
التضامن االجــتــمــاعــى عــدة اجــتــمــاعــات مع 
عدد من الجمعيات األهلية الشريكة لتنسيق 
األدوار فى مواجهة السيول والتعاون لتقديم 
اإلمكانات المتاحة لديهم الستخدامها فى 
هذا الغرض ايمانا من الوزارة بالدور اإليجابى 
الــذى تلعبه مؤسسات المجتمع المدنى فى 
مثل تلك الظروف على رأسها مؤسسة التكافل 

االجتماعى وجمعية الهالل األحمر المصرى.
وأعــلــنــت وزيـــرة التضامن االجــتــمــاعــى أن 
الوزارة قد خصصت هذا العام مبلغ 91 مليون 
و328 ألف جنيه لإلغاثة المحلية حيث يوجد 

ــدى الــــوزارة عــدد 26 مــركــز إغــاثــة فــى 24  ل
محافظة كما توجد لجان إغاثة فرعية فى 
كافة مديريات التضامن االجتماعى واإلدارات 
االجتماعية التابعة لها، إضافة إلى لجنة إغاثة 
بــالــوزارة وتقوم هذه اللجان بتدريبات دائمة 
لتكون على أهــبــة االســتــعــداد لتولى المهام 

اإلغاثية المطلوبة.
ــوزارة بـــدأت مبكرا  ــ وأضــافــت والـــى أن ال
بــتــوفــيــر كــافــة مــهــمــات االغـــاثـــة العينية 
بالمديريات على مستوى جميع المحافظات 
مــن خيام وبطاطين ومــراتــب ووســائــد وقد 
تم خالل االيــام القليلة الماضية تخصيص 
3 ماليين جنيه لــشــراء احتياجات جديدة 
ــة بــعــد عــمــل حصر  ــ ــاث ــ مـــن مــهــمــات االغ
لألرصدة الفعلية الموجودة فى المحافظات 
والــوقــوف على االحتياجات الفعلية خاصة 
ــر عــرضــة للسيول  ــث فــى الــمــحــافــظــات األك
والمخاطر وهى محافظات الــوادى الجديد 
ــوان واألقـــصـــر وقنا  ــ والــبــحــر األحــمــر وأسـ

وجنوب سيناء.

التفاصيل الكاملة لعمليات طرح 27 قطعة أرض فى 11 مدينة جديدة

خصم %7 من القيمة اإلجمالية للوحدة حال سداد 
باقى قيمتها خالل شهرين من تاريخ الحجز.

كما أشار إلى إمكانية تقسيط باقى ثمن الوحدة 
على أقساط ربع سنوية لمدة 3 أو 5 أو 7 سنوات، 
شريطة االلتزام باستكمال قيمة مقدم الحجز، خالل 
الفترة المقررة، باإلضافة إلى %10 أخرى خالل 6 

أشهر من تاريخ الحجز، و%10 ثالثة عند االستالم.
وأضــاف: وحــال رغبة العميل فى التعامل بنظام 
التمويل العقاري؛ فيتم التعامل أواًل بنظام التقسيط 
على 3 ســنــوات لحين الحصول على موافقة جهة 

التمويل.
كما لفت إلــى ســداد مقابل حجز مكان للسيارة 
بجراج العمارة، البالغ 60 ألف جنيه، بالكامل عند 
التعاقد، مؤكًدا بــدء تسليم الــوحــدات بعد عــام من 

إنهاء إجراءات التعاقد.

صرف مرتبات العاملين 
بالدولة الخميس المقبل

البنك المركزى يبحث أسعار الفائدة على 
اإليداع واإلقراض 27 سبتمبر المقبل

السبت المقبل.. افتتاح 34 مدرسة 
يابانية فى 19 محافظة

انتهاء األوكازيون الصيفى الجمعة القادم

تبدأ وزارة المالية صرف مرتبات وأجور العاملين بالجهاز 
اإلدارى للدولة، يــوم الخميس المقبل 20 سبتمبر الجارى، 
وذلك قبل بدء العام الدراسى الجديد، والذى يبدأ يوم السبت 

22 سبتمبر الجارى فى جميع الصفوف الدراسية.

تبحث لجنة السياسة النقدية برئاسة طــارق عامر، محافظ 
البنك المركزى المصرى، يوم الخميس 27 سبتمبر الحالى، أسعار 
الفائدة على اإليداع واإلقراض، بعد تثبيت السعر خالل االجتماع 

الماضى يوم الخميس 16 أغسطس 2018.

قال الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم، إن المدارس 
اليابانية التى سيتم افتتاحها يوم السبت المقبل عددها 34 
مدرسة فى 19 محافظة وتم قبول 13200 طالب، مؤكدا أن 
قلة الطالب بسبب أن الــمــدارس فى أماكن بعيدة وخــالل 6 
أشهر سيتم تبديلها فى أماكن أخرى لكى يسهل على الطالب 

االنتقال لها.

ينتهى يوم الجمعة القادم األوكازيون الصيفى الذى تقيمة وزارة التموين 
بهدف عرض المنتجات والسلع الالزمة بأسعار مخفضة، وذلك للتخفيف 
من معاناة المواطنين.. من جانبه أعلن الدكتور على المصيلحى، وزير 
التموين والتجارة الداخلية أن عدد المحال التى شاركت فى األوكازيون 
منذ بدايته فى 2018/8/6 حتى اآلن ما يقرب من 3000 محل ُمشارك، 
الفتا إلى أن المشاركة فى األوكازيون ليست إلزامية على التجار، وكل تاجر 
يرغب فى المشاركة فى األوكازيون ال بد من الحصول مسبقاً على موافقة 
مديريات التموين والتجارة الداخلية الواقع فى دائرتها محالهم التجارية، 
على أن تلتزم الجهات المشاركة باإلعالن عن ثمن السلع المعروضة للبيع، 

موضحاً بها السعر قبل وبعد التخفيض خالل فترة األوكازيون.

األحد القادم.. حفل تسليم إعالن جوائز 
هيكل التشجيعية للعمل الصحفى

يقيم مجلس أمناء مؤسسة محمد حسنين 
هيكل للصحافة الــعــربــيــة الــحــفــل الختامى 
لمسابقة المؤسسة والتى تقام للعام الثانى 

على التوالى يوم األحد القادم.
ومن المقرر أن تقام االحتفالية التى سيتم 
فى إطــارهــا تسليم جائزتي» محمد حسنين 
هيكل التشجيعيتين للعمل الصحفي» فى 23 
سبتمبر القادم تزامناً مع ذكرى ميالد الكاتب 
الكبير، بحضور نخبة من الشخصيات العامة 
ورجال اإلعالم والصحافة، وذلك بدار األوبرا 

المصرية بالقاهرة.
تــجــدر اإلشــــارة أن الــمــؤســســة أعــلــنــت فى 
ــدورة الثانية  ــل ــاب الــتــقــدم ل 14 مـــارس فتح ب
لجوائز محمد حسنين هيكل التشجيعية للعمل 
الصحفى على اختالف منصاته الراسخ منها 
والوافد الجديد، حيث تقدم المؤسسة كل عام 
جائزتين تشجيعيتين لالحتفاء بالتميز فى 
العمل الصحفى، وتبلغ قيمة كل جائزة 250 
ألف جنيه مصري. تمنح الجائزتان فى ذكرى 
ميالد األســتــاذ هيكل فــى الثالث والعشرين 
مــن سبتمبر كــل عـــام ويــحــق الــتــقــدم لجميع 

الجنسيات العربية.
ومـــن الــمــقــرر أن تشهد فــعــالــيــات الحفل 
عرًضا لفيلم تسجيلى عن مكتبة األستاذ هيكل 

ومجموعة أوراقه.

ونــشــأت مؤسسة هيكل للصحافة العربية 
عـــام 2007 بــغــرض المساهمة الــفــعــالــة فى 
ــرات الــعــامــلــيــن بالمجال  تــعــزيــز وتــنــمــيــة خــب
الصحفى على اخــتــالف مــنــابــره، وتعريفهم 
بآخر التطورات فى الصحافة العالمية، مع 
التركيز بشكل خاص على األجيال الشابة من 
الصحفيين وتشجيع ورعــايــة الــحــوار وتبادل 
الخبرات بين الصحفيين فى مصر والعالم، 
وكذلك تقديم الدعم الفنى لشتى المؤسسات 

الصحفية الناشئة.
ــهــدف مــؤســســة هيكل مــن خـــالل هــذه  وت
الجوائز أن تكافئ صحفيين شباب وشابات 
تميزوا فى مجمل أعمالهم الصحفية خالل 
ــذه الــجــوائــز  ــام 2017 عــلــى أن تــكــون هـ عـ
عــونــاً لهم على تطوير مهاراتهم وأدواتــهــم 
واستكمال ما تتطلبه تلك المهنة العريقة من 
مواكبة كل ما هو جديد فى عالم ال يتوقف 

عن التطوير والتجديد.

  نسرين إمام 

مدبولى
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محكمة النقض تسدل الستار 
على »مذبحة كرداسة«

تصدر محكمة النقض، حكمها فى طعن 135 
متهًما بقضية مذبحة كــرداســة، على األحــكــام 
الصادرة ضدهم من محكمة الجنايات فى جلسة 

24 سبتمبر المقبل.
ــات الـــقـــاهـــرة بــرئــاســة  ــاي  كــانــت مــحــكــمــة جــن
المستشار محمد شيرين فهمى، قــد أصــدرت 
حكمها فى يوليو 2017، بقضية إعــادة محاكمة 
ــا »مــذبــحــة  ــي ــمــعــروفــة إعــام 156 بــالــقــضــيــة ال
كرداسة«، بالسجن المؤبد لـــ80 متهًما، والسجن 

المشدد 15 عاما لـ34 متهما، والسجن 10 سنوات 
لطفل، وبـــراءة 21 متهما، كما قضت المحكمة 

باإلعدام شنقا لـ20 متهما بالقضية.
كــانــت النيابة الــعــامــة قــد أحــالــت 188 متهما 
لمحكمة الجنايات، الشتراكهم مع آخرين، خال 
شهر أغسطس 2013، فــى التجمهر وارتــكــاب 
ــرار، فــى قضية  جــرائــم قتل عمد مــع سبق اإلصــ
ــرداســة، وقتل  اتهامهم باقتحام مــركــز شــرطــة ك
مأمور المركز ونائبه و12 ضابطا وفــرد شرطة، 
فى أعقاب فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة، 

والمعروفة إعاميا بـ»مذبحة كرداسة«.

وقف استيراد الغاز من إسرائيل 
أمام »المفوضين«

»جنح المعادى« تحدد 
مصير الناشطة أمل فتحى

القضاء اإلدارى يواصل نظر دعوى وقف نشاط 
وإغالق مكاتب منظمات مراكز حقوق اإلنسان

26 سبتمبر الحكم فى دعوى بطالن عقد شركة »صلة« مع »األهلى«

استئناف محاكمة نائب محافظ اإلسكندرية و6 آخرين فى قضية الرشوة

األحد المقبل.. أولى جلسات محاكمة المتهمين بقتل أسقف دير األنبا أبو مقار
ــقــاهــرة، برئاسة  تــبــدأ محكمة اســتــئــنــاف ال
ــى  ــت، نــظــر أول ــا شــوك الــمــســتــشــار محمد رضـ
جلسات محاكمة المتهمين وائل سعد تواضروس 
الراهب سابقا باسم أشعياء المقارى، والراهب 
فــلــتــاؤوس الــمــقــارى لــقــيــامــهــمــا بــقــتــل األنــبــا 
إبيفانيوس أسقف ديــر األنبا أبــو مقار بــوادى 
النطرون، فى جلسة األحــد القادم وذلــك أمام 
الدائرة الثانية جنايات برئاسة المستشار جمال 

طوسون.
ــان الــنــائــب الــعــام المستشار نبيل صــادق،  ك
قــد أصـــدر بــيــان بإحالة المتهمين وائـــل سعد 
ــاســم أشــعــيــاء  ــب ســابــقــا ب ــراهـ تـــواضـــروس الـ

ــمــقــارى، والـــراهـــب فــلــتــاؤوس الــمــقــارى إلــى  ال
المحاكمة الجنائية لقتلهما األنبا إبيفانيوس 
أسقف دير األنبا أبو مقار بوادى النطرون، بعد 
أن أنهت نيابة استئناف اإلسكندرية تحقيقاتها 
فى واقعة قتل األنبا إبيفانيوس، أسقف ورئيس 

دير األنبا مقار.
تعود تفاصيل القضية عندما أعلنت الكنيسة 
القبطية رسميا، صباح يوم األحد 29 يوليو، وفاة 
األنبا إبيفانيوس، أسقف ورئيس ديــر أبومقار 
)القديس مقاريوس( بوادى النطرون داخل ديره، 
ثم وافقت الكنيسة القبطية األرثوذكسية ُممثلة 
فى قداسة البابا تواضروس الثانى، على عملية 

تشريح جثمان »األنبا أبيفانيوس« بعد مخاطبة 
الجهات المعنية فى الدولة، بناء على تعليمات 
الطب الشرعى للتأكد من وجود »ُشبهة جنائية« 

فى الوفاة.
ــى أن فــريــقــا ضــم 12  وأشـــــارت مــصــادر إلـ
وكيا للنيابة العامة، استمع ألقوال 145 راهبا 
وأسقفا بدير األنبا أبــو مقار بــوادى النطرون، 
فى واقعة مقتل األنبا إبيفانوس رئيس الدير، 
وأنه تم التحفظ على الكاميرات بالدير لفحصها 
بمعرفة لجنة فنية متخصصة لتفريغ محتوياتها، 
ومعرفة أسباب تعطل بعض الكاميرات داخل 

الدير.

ــرة الثانية بمحكمة  ــدائ حــجــزت ال
ــة،  ــدول الــقــضــاء اإلدارى بمجلس ال
ــشــار ســـامـــى عبد  ــمــســت بـــرئـــاســـة ال
الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، 
ــرام المطالبة  ــ ــوى مــؤســســة األهـ دعــ
بــبــطــان الــعــقــد الــمــبــرم بــيــن الــنــادى 
ــة  ــاضــي ــري ــة ال األهـــلـــى وشـــركـــة صــل
السعودية، لجلسة 26 سبتمبر الجارى 

للحكم.
ــرام الصحفية  كانت مؤسسة األهـ
أقــامــت دعــوى أمــام محكمة القضاء 
اإلدارى بمجلس الدولة، تطالب بإلزام 
وزيـــر الــشــبــاب والــريــاضــة، ببطان 
قـــرار مجلس إدارة الـــنـــادى األهــلــى 
بــرئــاســة الــمــهــنــدس مــحــمــود طــاهــر، 
ــراءات مـــزايـــدة رعــايــة  ــ ــ بــاعــتــمــاد إج

تواصل محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار 
أسامة جامع، وعضوية المستشارين وجيه حمزة 

شقوير ومجدى عبد المجيد وحسام فتحى.
 محاكمة سعاد الخولى نائب محافظ اإلسكندرية 
ــن، فــى قضية اتهامهم  ســابــقــا، و6 متهمين آخــري
بارتكاب جرائم طلب وتقديم وتلقى رشــاوى مالية 
ألداء مــوظــف عــمــومــى لعمل مــن أعــمــال وظيفته 
واإلخــــــال بــواجــبــاتــهــا، وتـــزويـــر مـــحـــرر رســمــى 
ــى جــلــســة 23 سبتمبر الستكمال  واســتــعــمــالــه، ف

الشهود.
 يشار إلى أن النائب العام المستشار نبيل أحمد 
صـــادق أحـــال ســعــاد الــخــولــى وبقية المتهمين فى 
القضية، إلى محكمة الجنايات أواخر شهر نوفمبر 
الماضى، وذلــك فى ختام التحقيقات التى أجرتها 
نيابة أمــن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد 

ضياء المحامى العام األول للنيابة.
 وكانت النيابة العامة قد باشرت التحقيقات فى 
القضية فــى ضــوء مــا أســفــرت عنه تحريات هيئة 
الرقابة اإلدارية وما كشفت عنه التسجيات المأذون 
بها مــن النيابة، حيث ثبت مــن خــال التحقيقات 
واعترافات المتهمين، طلب وأخذ المتهمة سعاد عبد 
الرحيم الخولى مبلغ 20 ألف جنيه ومأكوالت بقيمة 
17 ألفا و250 جنيها من مالكى مشروع واحة خطاب 
للمأكوالت البدوية مقابل إنهاء إجراءات تقنين وضع 
اليد على قطعة األرض المقام عليها مبانى المشروع 
لعدم تنفيذ قـــرارات اإلزالـــة الــصــادر لها، وكذلك 
إصـــدار رخــصــة التشغيل المؤقتة للمشروع وفق 

برنامج )مشروعك( دون توقيع غرامات عليه، وذلك 
بموجب محرر زوره المتهم أكرم الدقاق مدير إدارة 
شئون البيئة بمحافظة اإلسكندرية بتحريض من 
المتهمة سعاد الخولى، حيث أثبت فيه عدم وجود أية 

مخالفات بيئية بالمشروع.
 وتبين مــن التحقيقات أن سعاد الخولى طلبت 
من مالك شركة اإلسكندرية للمقاوالت العامة مبلغ 
500 ألــف جنيه ونفقات أداء فريضة الحج بقيمة 
205 االف جنيه، وأخذت منه مبلغ الـ 500 ألف جنيه 
مقابل إنهاء إجراءات وقف تنفيذ قرار اإلزالة ألربعة 
طوابق بالعقار ملكيته »السرايا رويال بازا« بطريق 

الجيش بمنطقة الرمل بمحافظة اإلسكندرية.

 كما تبين من تحقيقات النيابة أن سعاد الخولى 
ــذت مــن مــالــكــة إحـــدى الــفــيــات بحى  طلبت وأخــ
العجمى، قـــادة ذهبية مقابل استعمال نفوذها 
الحقيقى لدى مسئولى الحى إلنهاء أعمال الرصف 
ــارة للطريق الــمــؤدى لمسكنها..  ــ والــنــظــافــة واإلنـ
ــذت مــن مــالــك شــركــة النـــد مــارك  كــمــا طلبت وأخــ
لــاســتــثــمــارات الــعــقــاريــة والــســيــاحــيــة إقــامــة لها 
وألســرتــهــا بــفــنــدق الــمــيــراج بمنطقة ســيــدى عبد 
الــرحــمــن، مقابل استعجال المخاطبات الخاصة 
بتثمين األرض المنتفع بها من محافظة اإلسكندرية 
بمنطقة الحديقة الدولية )دوان تاون( وفحص جدوى 

المشاركة فى األرباح لتجديد التعاقد معه.

النادى، وما يترتب على ذلك من آثار 
أخــصــهــا بــطــان الــعــقــد الــمــبــرم بين 
النادى األهلى وشركة صلة الرياضية 

السعودية.
اختصمت الـــدعـــوى، الــتــى حملت 
رقم 11326 لسنة 70 قضائية، وزير 
الــشــبــاب والــريــاضــة ومــديــر مديرية 
الشباب والرياضة، بصفتيهما، ورئيس 
مجلس إدارة النادى األهلى، وشركة 

صلة الرياضية السعودية.
وذكرت الدعوى أن مؤسسة األهرام 
تظلمت أمام وزير الشباب والرياضة 
بتاريخ 28 يوليو 2015 بشأن إلزامه 
بإلغاء قرار مجلس إدارة النادى األهلى 
مــن ترسية الــمــزايــدة الــعــامــة رقــم 6 
لسنة 2015 الخاصة بحقوق رعاية 

النادى األهلى لمدة 3 سنوات تبدأ من 
موسم 2016/2015 وتنتهى مع نهاية 
موسم 2018/2017 على شركة صلة 

الرياضيه السعودية.
وأضافت الدعوى أن النادى األهلى 
أعلن فى الصحف اليومية عن طرح 
ــدة الــعــامــة الــخــاصــة بحقوق  ــمــزاي ال
رعاية النادى األهلى لمدة 3 سنوات، 
وتــقــدم لها مؤسسة األهـــرام وشركة 
صلة السعودية، مشيًرا إلى أن الطاعن 
ــعــرض الفنى  ــرض عــلــى قــبــول ال اعــت
المقدم من شركة صلة بحسب أن هذة 
الشركة ليس لها مقر أو وكيل بمصر، 
ــمــادة 61 من  مــا يــتــعــارض مــع نــص ال
الائحة التنفيذية لقانون المناقصات 

والمزايدات.

الحكم فى طعن بديع وآخرين على 
حكم إدراجهم بقوائم اإلرهاب

تستكمل الدائرة األولى مفوضين بمحكمة القضاء اإلدارى، 
نظر الدعوى المقامة من حميدو جميل البرنس المحامى 
وأسامة الششتاوى، طالبا فيها بوقف قرار استيراد الغاز من 

إسرائيل فى جلسة 20 سبتمبر المقبل.
حملت الدعوى رقم 26101 لسنه 72 ق، واختصمت كا من 

رئيس مجلس الوزراء ووزيرى البترول والمالية. 
ــرت الــدعــوى أن الــمــوافــقــة على اســتــيــراد الــغــاز من   وذكـ
إسرائيل مخالفة للدستور والقانون رقــم 196 لسنة 2017 

الذى ينظم سوق الغاز.

تعود »أمــل فتحى« عضو حركة 6 أبــريــل للمثول أمــام 
محكمة جنح الــمــعــادى، لمحاكمتها، بتهمة ســب وقــذف 
مــوظــفــى بــنــك مــصــر عــبــر صفحتها بــمــوقــع الــتــواصــل 
االجتماعى »فيس بــوك»، ونشر أخبار كاذبة، فى جلسة 

السبت المقبل 22 سبتمبر الجارى.
وكانت األجهزة األمنية قد ألقت القبض على المتهمة 
تنفيذا لقرار النيابة العامة فى المحضر رقم 7991 جنح 
قسم المعادى لسنة 2018 على خلفية الــبــاغ المقدم 
من مسئولى بنك مصر ويتهمها بالتعدى على موظفى 
البنك بالسب والقذف وبث مقطعين فيديو عبر حسابها 
الشخصى بموقع »فيس بــوك« متضمنا توجيه السباب 
واإلسقاط بصورة حادة ومتجاوزة بألفاظ نابية تجاه كافة 

مؤسسات الدولة والسب فى حق االنتماء الوطنى.

تــواصــل الــدائــرة األولـــى مفوضين بمحكمة القضاء 
اإلدارى بمجلس الدولة نظر الدعوى المقامة من سمير 
صبرى المحامى، التى تطالب بشطب ووقف نشاط وإلغاء 
تراخيص وإغاق مكاتب منظمات مراكز حقوق اإلنسان 

بجمهورية مصر العربية فى جلسة 20 سبتمبر المقبل.
 اختصمت الدعوى رقم 2174 لسنة 72 قضائية، كا 
من وزيرة التضامن االجتماعى، وجمال عيد وعماد مبارك 
ومزن حسن. وقالت الدعوى إن المراكز ومنظمات حقوق 
اإلنسان تخالف الدستور والقانون، وتضر بأمن الباد، 
وهــى مركز القاهرة للدراسات وحقوق اإلنــســان ومركز 

النديم ومركز أندلس ومؤسسة حرية الفكر.

تصدر محكمة النقض، حكمها فى الطعون المقدمة من محمد 
بديع المرشد العام لجماعة اإلخــوان اإلرهابية، و34 آخرين على 
قرار إدراجهم بقوائم الكيانات اإلرهابية، فى قضية غرفة عمليات 

رابعة، بجلسة 26 سبتمبر الحالى.
كانت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار خفاجى، قضت 
فى 8 مايو الماضى، بالسجن المؤبد لـ»بديع«، واثنين آخرين، 
والسجن المشدد لمدة 5 سنوات لـ15 آخرين، وبــراءة 21 آخرين، 
فى جلسة إعــادة محاكمة بديع و38 آخرين من قيادات وأعضاء 

الجماعة، فى القضية المعروفة إعامًيا بـ»غرفة عمليات رابعة».

مركز التحكيم الرياضى يسدل الستار 
على »بطالن انتخابات الزمالك«

يصدر مركز التسوية والتحكيم الرياضى، حكمه فى الدعوى 
المقدمة من الدكتور مصطفى عبد الخالق عضو مجلس إدارة نادى 
الزمالك السابق، والتى يطالب فيها ببطان انتخابات مجلس إدارة 

نادى الزمالك فى جلسة 23 سبتمبر.
 جاء طلب مصطفى عبد الخالق، فى دعــواه ببطان انتخابات 
مجلس إدارة ميت عقبة لعدة أسباب منها الخاص بالتوكيات 
وتــدخــل اإلدارة التنفيذية فــى بعض األمـــور -وفــقــا لما جــاء فى 

دعوته-.

عبدالغنى والمنيسى 
أمام »جنح الهرم«

حــددت محكمة جنح الهرم جلسة 23 سبتمبر الــجــارى، لنظر 
جنحة سب تقدم بها مجدى عبد الغنى عضو مجلس إدارة اتحاد 

الكرة ضد إبراهيم المنيسى.
 وكــان أشــرف عبدالعزيز المحامى بالنقض بصفته وكياً عن 
كابتن مجدى عبدالغنى أقــام جنحة سب ضد الناقد الرياضى 

إبراهيم منيسى عقب نشر األخير مقاال عن مجدى عبد الغنى.
 ودفع عبد العزيز بأن جميع ما ورد بهذا المقال غير صحيح 
ولم يتم إجراء أى تحقيق مع الكابتن مجدى عبد الغنى من قبل 
اتحاد كرة القدم كما أنه لم يتم تقديم أى باغات ضده من أى 
جهة أو تحقيقات داخلية فى اتحاد كرة القدم المصرى، مضيفا: 
أن ما أسنده محرر الخبر عن مجدى عبد الغنى هو سب وتشهير 
حيث وصــفــه ونعته بــأنــه شخص يتربح مــن عمل مــن أعمال 
وظيفته، حيث تم رفع جنحة ضد محرر الخبر طبقا لنصوص 
المواد، 188،306، 307، 308، وتحدد جلسة 2018/9/23 أمام 

محكمة جنح الهرم لنظرها.

بديع

الخطيب

سعاد

عبدالغنى

 إسالم خالد 

 عماد شوقى 

 بالل الدوى
 

استئناف جلسات محاكمة »مرسى« وقيادات الجماعة اإلرهابية فى »اقتحام السجون«
ــواصــل محكمة جــنــايــات الــقــاهــرة برئاسة  ت
الــمــســتــشــار مــحــمــد شــيــريــن فــهــمــى، جلسات 
إعـــادة محاكمة الرئيس األســبــق محمد مرسى 
وقــيــادات وعناصر جماعة اإلخـــوان اإلرهابية، 
فى قضية اقتحام السجون المصرية واقتحام 
الحدود الشرقية للباد واالعتداء على المنشآت 
األمــنــيــة والــشــرطــيــة وقــتــل ضــبــاط شــرطــة إبــان 
ثــورة يناير 2011، باالتفاق مع التنظيم الدولى 
لجماعة اإلخــوان وميليشيا حزب الله اللبنانية، 
وبمعاونة من عناصر مسلحة من قبل الحرس 
الثورى اإليرانى، فى جلسة 26 سبتمبر الجارى 

الستكمال سماع الشهود.
يــذكــر أن محكمة النقض ألــغــت فــى نوفمبر 
2016، األحكام الصادرة باإلدانة التى تراوحت 
ما بين اإلعـــدام والسجن المشدد بحق محمد 
مرسى و25 من قيادات وعناصر جماعة اإلخوان 
اإلرهابية، وأمــرت بإعادة محاكمتهم من جديد 

فى القضية.
ــقــاهــرة بــرئــاســة  وكــانــت محكمة جــنــايــات ال
ــدرت  المستشار شــعــبــان الــشــامــى، ســبــق وأصـ
ــاإلعــدام شنقا بحق  حكمها فــى يونيو 2015 ب
الــرئــيــس األســبــق محمد مــرســى ومحمد بديع 
المرشد العام لجماعة اإلخوان اإلرهابية ونائبه 

رشـــاد الــبــيــومــى، ومــحــيــى حــامــد عــضــو مكتب 
اإلرشـــاد، ومحمد سعد الكتاتنى رئيس مجلس 
الشعب المنحل، والــقــيــادى اإلخــوانــى عصام 
العريان، كما قضت بمعاقبة 20 متهما حضوريا 

بالسجن المؤبد.
وكــانــت التحقيقات كشفت النقاب عــن قيام 
المتهمين بالوقوف وراء ارتكاب جرائم قتل 32 

وكشفت التحقيقات أن المتهمين، وبمعاونة من 
عناصر من حركة حماس وميليشيا حــزب الله 
اللبنانية، ومعهم بعض الجهاديين التكفيريين من 
بدو سيناء - ارتكبوا عمدا أفعاال تؤدى للمساس 
باستقال الباد وسامة أراضيها، تزامنا مع 

اندالع تظاهرات 25 يناير 2011.
وكشفت التحقيقات النقاب عن أن المتهمين 
ــوان )الــمــرشــد العام  ــادات جماعة اإلخــ مــن قــي
للجماعة ونائبه محمود عزت وعدد من أعضاء 
مكتب إرشــاد الجماعة والقيادات بها( اشتركوا 
بطريقى االتــفــاق والمساعدة مع هيئة المكتب 
السياسى لحركة حــمــاس، وقــيــادات التنظيم 
ــى، وحـــزب الــلــه اللبنانى، على  الــدولــى اإلخــوان
ــاط الــدولــة  ــداث حــالــة مــن الــفــوضــى إلســق إحــ
الــمــصــريــة ومــؤســســاتــهــا، تنفيذا لمخططهم، 
وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثورى 
اإليرانى الرتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل 
الباد، وضرب واقتحام مبان الليمانات والسجون 
وتهريب المسجونين الموالين لــهــم، األجــانــب 
ــذا المسجونين الجنائيين،  والــمــصــريــيــن، وكـ
وساعدوهم بــأن أمــدوهــم بالدعم والمعلومات 
واألموال وبطاقات هوية مزورة الستخدامها فى 
الدخول إلى الباد، وتوفير السيارات والدراجات 
النارية، وقــد تمت بناء على هــذا االتــفــاق وتلك 

المساعدة الجرائم سالفة البيان.

من قوات تأمين والمسجونين بسجن أبو زعبل، 
و14 مــن سجناء سجن وادى الــنــطــرون، وأحــد 
سجناء سجن الــمــرج، وتهريبهم لنحو 20 ألف 
مسجون من السجون الثاثة المذكورة، فضًا 
عن اختطاف 3 من الضباط وأمين شرطة من 
المكلفين بحماية الحدود واقتيادهم عنوة إلى 

قطاع غزة.

شهادة حق

الــلــواء حسن عبدالحميد مساعد أول وزيــر الداخلية األسبق 
لقوات األمــن، شهد له الجميع بمهنيته وتفانيه فى العمل، تولى 
رئاسة مجلس إدارة نادى التجديف، وأشاد الجميع بقدرته الهائلة 

على إحداث نهضة كبرى فى النادى خال توليه رئاسته.
هو ضمن القيادات الكبرى فى وزارة الداخلية والتى قيل عنها 
دفعة )71( وهى نفس الدفعة التى تخرج منها معظم قيادات وزارة 
الداخلية والذين حملوا على عاتقهم مسئولية األمن فى مصر على 

مدار سنوات طويلة.
اللواء حسن عبدالحميد تاريخ ُمشرِف فى الشرطة المصرية، 
خدم الوطن طوال 40 عاماً، وتدرج فى المناصب وأظهر كفاءة غير 

مسبوقة فى العمل. 
يتساءل الكثيرون عن سبب حديثنا عن اللواء حسن عبدالحميد؟ 
واإلجــابــة واضحة وصريحة، فقد عــاد الحق ألصحابه، بعد أن 
ــواء حسن عبدالحميد لحملة استهدفته شخصياً  ــل تــعــرض ال
واستهدفت التشهير به لدى الــرأى العام، وثبت عدم صحة ما تم 

الترويج له.
والموضوع باختصار هــو: أننا ُكنا قد نشرنا تقريراً صحفياً 
بتاريخ )21 / 9 / 2011( عن وزارة الداخلية وقــت تولى اللواء 
منصور العيسوى منصب الوزير، وذكرنا فى التقرير بضعه أسطر 

عن اللواء حسن عبدالحميد ثبت عدم صحتهم ُجملة وتفصياً.
ونحن فى هذا الصدد ُنعلن اعتذارنا للواء حسن عبدالحميد عما 
ُنشر فى حقه، وُنعلن _ فى الوقت ذاته _ عن احترامنا وتقديرنا 
لقيمة وقامة هذا الرجل الذى انتمى لجهاز الشرطة لسنوات طويلة 

ساهم خالها فى حفظ األمن واالستقرار الذى نعمت به الباد.
ويأتى اعتذارنا نتيجة االعتراف بحق اللواء حسن عبدالحميد 
علينا، ومهنيتنا وشــرف المهنة التى ننتمى لها، ألننا ال نرضى 
اإلساءة ألحد، وال نرضى أن نتهم أحدا، وال نتكبر حينما يتضح لنا 
أن هناك إساءة وقعت منا تجاه أحد، وهذا يدل على قيامنا بواجبنا 
تجاه المجتمع، ننشر بكل حياد وحينما نقع فى سوء تقدير نعترف 

ونُرد الحق ألصحابه.

اللواء:
حسن عبدالحميد
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بالمستندات: الماليين الضائعة 
داخل »عزبة« ماسبيرو

رغم كل التصريحات التى يطلقها كبار 
المسئولين فى الدولة حول مواجهة مافيا الفساد 

التى تستنزف المليارات من المال العام سنويًا، 
ورغم الجهود التى تبذلها بعض الجهات الرسمية 
وفى مقدمتها هيئة الرقابة اإلدارية إال أن حلقات 

مسلسل استنزاف المال العام التزال مستمرة 
وبدون توقف حتى اآلن.

ولعل المخالفات المالية التى تحدث داخل 

الهيئة الوطنية لإلعالم هى أصدق مثال على 
صحة وصدق هذا الكالم.

 فى هذا الملف نتوقف أمام بعض الصور 
الصارخة والسافرة إلهدار المال العام فى 

ماسبيرو والتى كشفتها تقارير رسمية صادرة 
عن الجهاز المركزى للمحاسبات.

1

3

2
طبقاً للمادة 213 من دستور 2014، الهيئة 
الوطنية لــإعــام هيئة مستقلة تــقــوم على 
إدارة المؤسسات اإلعامية المرئية واإلذاعية 
والرقمية المملوكة للدولة وتطويرها وتنمية 
أصولها وضمان استغالها وحيادها والتزامها 

بأداء مهنى وإدارى واقتصادى رشيد.
ــداف  ــذه األهــ ويــؤســفــنــى الــقــول إن كــل هـ
المنوطة بها الهيئة الوطنية لإعام والتى نص 
عليها الدستور المصرى لم يتم تطبيقها على 
أرض الواقع.. فلم يحدث أن تم عمل أى انجاز 
فيما يتعلق بتنمية األصول وضمان استغالها، 
كما لم تضبط أى قناة أو إذاعــة تابعة للهيئة 
متلبسة بما يسمى الحياد اإلعامى، والواقع 
يؤكد أن كلها جميعا ليست إال أبــواقــاً تسبح 
بحمد النظام وشكر الحكومة لياً ونهاراً وال 

عزاء للشعب المطحون.
وفى هذا السياق أتوقف أمام ما نص عليه 
الدستور الــذى يسمى بـــ»أبــو القوانين« فيما 
يتعلق بااللتزام بأداء اقتصادى رشيد، حيث إن 
كل الشواهد تؤكد بما ال يدع مجاالً للشك أن 
ماسبيرو وقياداته أبعد ما يكونوا عما يسمى 
بترشيد اإلنفاق وهو األمرالذى سبق أن كشفت 
الكثير من وقائعه فى عشرات المقاالت فى 

نفس هذا المكان.
فى هــذا اإلطــار كشفت تقارير رقابية عن 
مخالفة المادة رقم « 2« من التاشيرات العامة 
للهيئات االقــتــصــاديــة والــتــى تنص على أنه 
)يجوز لوزير المالية أو من يفوضه بناء على 
طلب الهيئة استخدام وفورات اعتمادات بنود 
ــواع وفــروع مدرجة فى موازنتها لمواجهة  وأن
مصروفا يدخل فى نطاق بنود وأنــواع وفروع 
آخرى دون التأثير على صافى أرباح النشاط 
بالنقص أو خسائر الــعــام »عــجــز النشاط« 
بالزيادة كما يجوز لوزير المالية أو من يفوضه 
ــواع وفــــروع فــى نطاق  ــ ــنــود وأنـ ــحــداث ب اســت
التقسيم النمطى الخاص بالهيئات والوحدات 
اإلقتصادية وفى جميع الحاالت المشار إليها 
يتم استطاع رأى الجهاز المركزى للتنظيم 

واإلدارة فيما يتعلق باألجور(.
ــاق كــشــف تــقــريــر جــهــاز  ــســي ــذا ال ــى هــ ــ وف

المحاسبات أنه تم استخدام وفــورات ببعض 
البنود فى تغطية تجاوزات بنود آخرى مما أدى 
إلى تجاوز االستخدامات الجارية بنحو 974 
مليون و246 ألف جنيه بعد استخدام نحو 295 
مليون و132 ألف جنيه وفــورات ببعض البنود 
لتغطية التجاوز الفعلى البالغ نحو 1269مليوناً 

و378 ألف جنيه.
المثير فى األمر أن قيادات الهيئة الوطنية 
ــم الــرســمــى على  لــإعــام اعــتــرفــوا فــى ردهـ
جهاز المحاسبات بأن هناك مخالفات ارتكبت 
بالفعل فى هذا الشأن، ورغم هذا االعتراف 
إال أنهم حاولوا تبرير هذه التجاوزات بمبررات 
لــم يقتنع بــهــا جــهــاز الــمــحــاســبــات وال لجنة 

مفاجأة: قيادات الهيئة 
اعترفوا فى ردهم الرسمى 
على جهاز المحاسبات أن 

هناك مخالفات ارتكبت بالفعل

مجلس النواب يطالب 
قيادات ماسبيرو بااللتزام 

بكل دقة بأحكام التأشيرات 
العامة االقتصادية

اإلعــــام والــثــقــافــة بمجلس الـــنـــواب والــتــى 
يترأسها أسامة هيكل »ممثل الهيئة الوطنية 
لإعام فى مجلس مدينة اإلنتاج اإلعامى 
والـــذى يشغل منصب رئــيــس المجلس فيها 
حتى اآلن«، حيث قالت الهيئة فــى ردهــا إن 
التجاوزات فى بعض بنود الباب األول وهى 
وظائف دائمة وبدالت أخرى والمزايا التأمينية 
الناتجة عن ترقيات الرسوب الوظيفى وضعف 
االعتمادات المدرجة فى الموازنة وعدم إدراج 
بعض البنود مثل بدل مراجع، أما التجاوز فى 
بند المصروفات – وفقا لرد الهيئة الرسمى - 
فيرجع إلى زيادة أسعار المواد البترولية خال 
العام وارتفاع أسعار قطع الغيار الناتجة عن 

تحرير سعر الصرف.
ــاء  ــجــاوز فــى األعــب ــت وقــالــت الــهــيــئــة إن ال
والــخــســائــر يــرجــع لــفــوائــد بــنــك االســتــثــمــار 
القومى وتم التنبيه على القطاعات بضرورة 
الــحــصــول على مــوافــقــة وزارة المالية عند 
استخدام الــوفــورات لتغطية العجز وااللتزام 
باالعتمادات المدرجة بالموازنة وبمراعاة 
االلتزام بالتأشيرات العامة واللوائح والقوانين 
ذات الصة للعمل على تافى هذه الماحظات 

التى وردت بتقارير جهاز المحاسبات.
من جانبها رفضت لجنة اإلعــام والثقافة 
بمجلس النواب ما ورد برد الهيئة حيث طالبت 
اللجنة فى تقرير رسمى لها بأنه يتعين على 
ــزام بكل دقة  ــت الهيئة الوطنية لــإعــام االل
بــأحــكــام الــتــاشــيــرات الــعــامــة االقــتــصــادديــة 
باعتبارها القواعد األساسية لتنفيذ موازنتها 
فى ضوء ما قضت به المادة 225 من الائحة 
التنفيذية رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة 

العامة للدولة.
وفى النهاية نسأل: أين الرئيس عبدالفتاح 
السيسى مــن هـــذه الــمــافــيــا؟ ومــتــى تتدخل 
األجــهــزة المعاونة له لوقف حلقات مسلسل 
اســتــنــزاف الــمــال الــعــام؟ وهــل يتم وضــع مثل 
هــذه الوقائع فى االعتبار عند إجــراء حركة 
التغييرات القادمة فى ماسبيرو أم أن الوضع 
سوف يشهد المزيد من التدهور واالنتكاسات 

داخل هذا المبنى العريق؟!

وقائع إهدار 1269 مليون جنيه 
داخل الهيئة الوطنية لإلعالم

مــن المسئول عــن عــدم تنفيذ القانون 
ومحاسبة الفاسدين أو من يسهلون عمليات 
االستياء على المال العام مع سبق اإلصرار 
والــتــرصــد؟ ولــمــاذا يبقى أمــثــال هــؤالء فى 
مناصبهم لسنوات طويلة بــل وتصعيدهم 
لمناصب أعلى فى بعض األحيان؟ ولماذا ال 
تقوم األجهزة الرقابية بدورها فى التصدى 
لهؤالء ووقــف حلقات مسلسل نزيف المال 
العام؟ ولماذا لم تفعل تصريحات الرئيس 
عــبــدالــفــتــاح الــســيــســى بمحاسبة كــل من 
أهدر المال العام وإجباره على رده لخزينة 

الدولة؟
ــعــض الـــتـــســـاؤالت الـــتـــى دارت  هــــذه ب
ــى أثـــنـــاء قـــراءتـــى لــتــقــريــر جــهــاز  فـــى ذهــن
المحاسبات الــذى كشف عــدد من الوقائع 
المتعلقة بإهدار عشرات المايين من المال 
العام داخل قطاع القنوات المتخصصة منذ 
أن كان يتولى رئاسته حسين زين الــذى تم 
تصعيده لرئاسة الهيئة الوطنية لإعام 
ــى اآلن فـــى عــهــد أســـامـــة البهنسى  وحــت

الرئيس الحالى للقطاع. 
حيث كشف التقرير الرسمى عن صرف 
بعض مستحقات العاملين باالستناد إلى 
قرارات لجنة اإلشراف على اإلنتاج واألجور 
بقطاع النيل للقنوات المتخصصة وذلك 
لعدم إصـــدار الــلــوائــح الداخلية المنظمة 
لعمل الهيئة طبقا للقانون رقــم 92 لسنة 
2016 الصادر فى 24 ديسمبر 2016 بشأن 
تنظيم العمل المؤسسى للصحافة واإلعام 
وتفعيل الــمــادة »57« مــن القانون المشار 
اليه بشأن اختصاصات مجلس إدارة الهيئة 
الوطنية لإعام والتى حددت فى البند 14 
أن المجلس يختص بوضع اللوائح الداخلية 
المتعلقة بــشــئــون أعــضــاء الهيئة وشــئــون 
العاملين، إلــى حين وضــع القانون المنظم 
لشئونهم، والشئون المالية والفنية واإلدارية 
والمشتريات والمخازن وغيرها من اللوائح 
المتعلقة بنشأة الهيئة حيث تم صــرف ما 

يلى:
نحو 6٫9 مليون جنيه مقابل التخطيط 

واإلشــــراف والمتابعة للعاملين بالقطاع 
ــواب رئيس القطاع –  »رئــيــس القطاع – ن
رؤساء القنوات – رؤساء اإلدارات المركزية 

– مديرو العموم«.
صرف نحو 41 مليون جنيه قيمة نوبات 

العمل لباقى العاملين بالقطاع.
ــو83،62 مــلــيــون جنيه قيمة  ــجـ صـــرف نـ
حــوافــز المونتاج للعاملين بالقطاع طبقاً 
ــة وظيفية  للمقرر كحد أقــصــى لكل درجـ
بلجنة اإلشــراف على اإلنتاج واألجــور ودون 
اإللتزام باللوائح السارية باإلتحاد )سابقاً( 
إلى أن يقوم مجلس الهيئة الوطنية لإعام 

بوضع اللوائح المنظمة لعمل الهيئة.

صرف 6.9 مليون جنيه 
مقابل التخطيط واإلشراف 

والمتابعة لقيادات 
»المتخصصة«

83 مليون جنيه 
قيمة حوافز 

المونتاج للعاملين 
بالقطاع 

وفيما يتعلق بهذه الجزئية كشف تقرير 
جهاز المحاسبات أنه فى الوقت الذى كانت 
فيه لــوائــح اإلتــحــاد تنص على صــرف 15 
ألف جنيه لنائب رئيس القطاع فى ماسبيرو 
كــانــت لجنة اإلشـــراف واألجـــور فــى قطاع 
المتخصصة تــقــوم بــصــرف مبلغ 18 ألف 
جنيه لنائب رئيس القطاع أى بزيادة قدرها 
ثــاثــة آالف جنيه عــن بــاقــى نـــواب رؤســاء 
القطاعات، وفى هذا الشأن كان يتم صرف 
المستحقات لقيادات القطاع بالزيادة غير 
المقررة بواقع 2000 جنيه شهرياً لكل رئيس 
قناة و4000 جنيه لكل رئيس إدارة مركزية 
و1500 جنيه لكل مدير عام برامجى و2000 

جنيه لكل مدير عام إدارى.
ــه لــم يتم  وكــشــف تقرير المحاسبات أن
وضع اللوائح المنظمة لعمل الهيئة – حتى 
تاريخ الفحص – وذلــك بالمخالفة للمادة 
»86« مــن الــقــانــون 92 لسنة 2016 والتى 
تقضى بــأن »مجلس األعــضــاء المنتدبين« 
يستمر فــى مــمــارســة اختصاصاته لحين 
ــة  ــاع ووضـــع الهياكل اإلداريـ توفيق األوضــ
واللوائح المنظمة لعمل الهيئة وذلك خال 
مدة ال تتجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل 

بالقانون.
كل هذه الحقائق والوقائع التى كشفتها 
تقارير رسمية صادرة عن جهاز المحاسبات 
– لدينا صــورة منها – تدفعنا لطرح عدداً 

من التساؤالت منها:
 هل يتم وضع مثل هذه الوقائع الخاصة 
بإهدار المال العام فى االعتبار عند إجراء 
حركة التغييرات المرتقبة فــى ماسبيرو 
ــن مــرشــح للبقاء فى  خــاصــة أن حسين زي
منصب رئيس الهيئة فى حين ترددت أنباء 
حول ترشيح أسامة البهنسى لتولى منصب 
أمين عــام الهيئة الوطنية لإعام والــذى 
أصبح شــاغــراً منذ وفــاة أمجد بليغ فى 6 
يونيو 2018؟ وهل يتم إلزام من حصلوا على 
كــل هــذه المايين بــردهــا لخزينة الــدولــة؟ 
ومتى تتدخل الجهات العليا لوقف نزيف 

المال العام فى ماسبيرو؟!

مخالفات بالماليين تحت 
رعاية »البهنسى« و»زين«

إهدار 67 مليون جنيه على قنوات »فاشلة« خالل عام واحد 
لمصلحة من.. تأجير استديوهات داخل مدينة اإلنتاج مقابل 4،7 مليون جنيه سنويا رغم عدم جدواها االقتصادية؟!!

كشفت التقارير الرسمية أن قطاع النيل للقنوات 
ــن رئيس  المتخصصة الـــذى كــان يترأسه حسين زي
الهيئة الوطنية لإعام قبل أن يتولى رئاسته أسامة 
البهنسى شهد – ومــا يــزال العديد مــن الــتــجــاوزات 
ــمــارس أعــمــالــه مــن خــال  الــمــالــيــة، مــن بينها أنـــه ي
مجموعة من االستديوهات المملوكة للهيئة الوطنية 
لإعام ومنها ستديوهات »36، 37، 38« و»ستديو 
1، 2 بالمقطم« و»ســتــديــو« 27، 34 »مناصفة مع 
قطاع التليفزيون. وذلك باإلضافة إلى استئجار عدد 
2 ستديو »1 ب، 2 ب« من الشركة المصرية لمدينة 
اإلنتاج اإلعامى تكلفتها نحو 4 مايين و895 مليون 

جنيه »إيجار وكهرباء«. وكشف التقرير الرقابى – لدينا 
صــورة منه – أنــه لم يتبين الــجــدوى االقتصادية من 
استئجار هــذه االستديوهات فى ضــوء تدنى عوائد 
اإلعـــانـــات وانــخــفــاض نسبة مــشــاهــدة الكثير من 

القنوات التابعة للقطاع.
الطريف أنــه عند عــرض تقرير الجهاز على لجنة 
الثقافة واإلعام بمجلس النواب والتى يترأسها أسامة 
هيكل الـــذى هــو نفسه - وبشحمه ولحمه - ممثل 

الهيئة الوطنية لــإعــام فــى مجلس مدينة اإلنتاج 
ــذى يتولى رئــاســتــه منذ 2014 وحتى  اإلعــامــى والـ
اآلن، تم تجاهل الجزئية الخاصة باستئجار القطاع 
لبعض االستديوهات داخــل مدينة اإلنتاج اإلعامى 
بالسادس مــن أكتوبر وتعامل مــع األمــر كــأن لــم يكن 
ورفضت اللجنة التعليق على تلك الواقعة التى كشفها 
الجهاز واكتفت بالتعليق على المخالفات المشار 
إليها بـ»أنه يتعين على الهيئة وضع خطة لاستغال 

األمثل لاستديوهات وإعداد دراسة وافية توضح مدى 
االستفادة من القنوات التى تعانى من انخفاض مستوى 

نسبة المشاهدة«.
مــن ناحية أخــرى انتقد تقرير جهاز المحاسبات 
ــاء وتــكــالــيــف بعض  تحمل قــطــاع المتخصصة أعــب
القنوات مثل »الثقافية والتعليمية واألســرة والطفل 
والمعلومات« بلغت نحو 67 مليون جنيه خــال عام 
واحــد فقط رغــم انخفاض مستوى نسبة المشاهدة 

ودون وجود أى عوائد ملموسة من تلك القنوات.
كما أشــار جهاز المحاسبات إلــى وجــود تشابه فى 
المحتوى البرامجى لبعض البرامج المعروضة على 

قنوات القطاع.
ــســأل: إلـــى مــتــى تستمر حــلــقــات مسلسل  وهــنــا ن
استنزاف المال العام داخل ماسبيرو؟ ومتى يحاسب 
المسئولون عن إهــدار هــذه المليارات من الموازنة 
العامة للدولة التى هى فى األســاس مموكة للشعب؟ 
وهل يتم وضع هذه الوقائع فى االعتبار عند إجراء 
التغييرات القادمة داخل المبنى خال األسابيع القليلة 

القادمة؟! متى يحاسب المسئولون عن إهدار هذه المليارات من الموازنة العامة للدولة التى هى فى األساس مملوكة للشعب؟!!
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النتائج تعلن فى لندن 
يوم االثنين القادم

صراع ساخن بين
»صالح« و»رونالدو« و»مودريتش« 

على جائزة أفضل العب فى العالم

تتوجه قلوب المصريين إلى العاصمة اإلنجليزية »لندن« 
يوم 24 سبتمبر الجارى لمتابعة الحفل السنوى لتوزيع 
جوائز االتحاد الدولى لكرة القدم »فيفا»، والتى سيتم 
 »The Best« خاللها الكشف عن هوية الفائز بجائزة

ألفضل العب فى العالم لعام 2018.
ويتنافس النجم المصر العالمى محمد صالح، 
المحترف فى نادى ليفربول اإلنجليزى، مع 

كريستيانو رونالدو نجم منتخب البرتغال 
ونادى يوفنتوس اإليطالى، ولوكا 

مودريتش العب منتخب كرواتيا ونادى 
ريال مدريد اإلسبانى على الفوز 

بالجائزة.
الجدير بالذكر أن جائزة 

 »The Best«
ظهرت منذ 
عامين 

فقط، 

بعد انفصال »فيفا« عن مجلة »فرانس فوتبول« ونجح 
رونالدو فى التتويج بها خالل المرتين.

ويتم اختيار الالعبين المرشحين للفوز بجائزة أفضل 
العب فى العالم من جانب لجنة تضم 13 العبًا مميزًا 

يطلق عليهم أساطير الفيفا، وهم السعودى سامى 
الجابر، النيجيرى إيمانويل أمونيكى، الكورى شابوم كون، 

اإليطالى فابيو كابيلو، اإليفوارى ديديه دروجبا، البرازيلى 
كاكا، اإلنجليزى فرانك المبارد، األلمانى لوثار ماتيوس، 

اإليطالى أليساندرو نيستا، البرازيلى كارلوس ألبيرتو 
بيريرا، البرازيلى رونالدو، األسكتلندى أندى روكسبرج، 

والنيوزيلندى وينتون روفر.
ويتم تحديد 10 العبين فى القائمة األولية للمرشحين 

للحصول على جائزة أفضل العب فى العالم من جانب لجنة 
أساطير الفيفا، والتصويت على اختيار 3 العبين للدخول 

فى القائمة النهائية، وتمثل الجماهير نسبة »25%«، 
والصحفيون ووسائل اإلعالم »%25«، والمدربون وقائدو 
المنتخبات الوطنية %50«، من التصويت لالعبين الثالثة 
الذين يفضلونهم، من خالل منحهم 5 نقاط، أو 3 نقاط أو 

نقطة.

محمد صالح.. صاحب السعادة 
ومحقق اإلنجازات

يعد النجم المصرى العالمى محمد صالح 
أحــد أبــرز الالعبين العرب واألفــارقــة، حيث 
ــرزهــا جــائــزة  حــصــد الــعــديــد مــن الــجــوائــز أب
أفــضــل العـــب فــى إنــجــلــتــرا 2018، وجــائــزة 
االتحاد األفريقى ألفضل العــب فى أفريقيا 
ــزة أفــضــل العـــب أفريقى  لــعــام 2017، جــائ
بواسطة البى بــى ســى لعام 2017، وأفضل 
ــدورى اإلنــجــلــيــزى لــعــام 2018،  ــ العــب فــى ال
باإلضافة للعديد من الجوائز الفردية األخرى 

والعديد من األرقام القياسية.
ــى صــفــوف الــنــاشــئــيــن فى  بـــدأ مــســيــرتــه ف
نــادى المقاولون العرب حتى تم تصعيده إلى 
الفريق األول، ثم اتجه لالحتراف فى أوروبــا 
ــازل الــســويــســرى وتشيلسى  وانــضــم لــنــادى بـ
اإلنجليزى وفيورنتينا وروما اإليطاليان وناديه 
الــحــالــى ليفربول اإلنــجــلــيــزى.. حقق صالح 
ــازل الــعــديــد من  مــع نــاديــه األوروبــــى األول بـ
األلقاب، فحصل معه على لقب دورى السوبر 
الــســويــســرى مــوســم 2012–2013، وجــائــزة 
أفضل العــب فــى دورى السوبر السويسرى 
لعام 2013، ثم انضم محمد صالح إلى نادى 
تشيلسى اإلنجليزى وحصل معهم على لقب 
الـــدورى اإلنجليزى الممتاز مــوســم 2014–
2015 وكذلك كأس رابطة األندية اإلنجليزية 
المحترفة 2014–2015 ولكنه لــم يشارك 
بصفة أساسية مع الفريق ثم انتقل على سبيل 
ــارة لــنــادى فيورنتينا اإليطالى ثــم انتقل  اإلعـ
إلــى نــادى رومــا وشـــارك معه طــوال موسمى 
2015–2016 و2016–2017 فى 83 مباراة 

أحرز فيها 34 هدفاً.
وفــى 2017 انضم لنادى ليفربول بصفقة 
بلغت 42 مليون يورو باإلضافة إلى 8 ماليين 
يــيــورو كــحــوافــز، ليصبح حينها أغــلــى العب 

عربى وأفريقى عبر التاريخ وثانى أغلى العب 
فى تاريخ الــنــادى، وحقق معهم موسًما قوًيا 
للغاية حيث أختير 3 مرات كالعب الشهر فى 
الدورى اإلنجليزى ونجح فى تسجيل 43 هدفاً 
خالل موسم واحــد ليصبح أحد أكبر هدافى 
الفريق مــن حيث عــدد األهـــداف فــى موسم 

واحد.
وعلى المستوى الدولى لعب محمد صالح 
مــع منتخب مصر للشباب فــى كــأس العالم 
لــلــشــبــاب 2011، ثـــم الــمــنــتــخــب األولــيــمــبــى 
المصرى فى أوليمبياد لندن 2012 وحصل 
جائزة أفضل العــب صاعد فى إفريقيا لعام 
2012، ثم شارك مع المنتخب المصرى األول 
وكانت مباراته الدولية األولى خالل التصفيات 
المؤهلة لكأس األمــم األفريقية 2013 ضد 
سيراليون ثم شارك فى التصفيات األفريقية 
الــمــؤهــلــة لــكــأس الــعــالــم 2014 والتصفيات 
المؤهلة لكأس األمــم اإلفريقية 2015 ولم 
ينجح المنتخب المصرى فى التأهل ألى من 
الــبــطــوالت الــثــالث ولــكــن صــالح كــان هدافا 
بــإحــرازه 6 أهـــداف بالمشاركة مــع أســامــواه 
جيان ومحمد أبو تريكة.. وتم اختياره ضمن 
ــعــام فــى إفــريــقــيــا فــى 2016. عقب  فــريــق ال
ذلـــك نــجــح المنتخب الــمــصــرى فــى التأهل 
لــكــأس األمـــم اإلفريقية 2017 ونــجــحــوا فى 
تلك البطولة فى الوصول إلى نهائى البطولة 
لــكــن حــقــقــوا مــركــز الــوصــيــف بــعــد الــخــســارة 
من الكاميرون بنتيجة 1–2 فى النهائى وتم 
اختياره ضمن التشكيلة المثالية لكأس األمم 
اإلفريقية 2017. وشــارك أيضاً بشكل فعال 
فــى تــأهــل المنتخب المصرى لــكــأس العالم 
2018 بعد غياب منذ كأس العالم 1990 ونجح 

فى إحراز هدفى مصر خالل البطولة.

 لـــــــــوكـــــــــا مـــــــــودريـــــــــتـــــــــش )بــــــــالــــــــكــــــــرواتــــــــيــــــــة:
Luka Modrić(، ) مـــوالـــيـــد 9 سبتمبر 
1985(، هـــو العـــب كـــرة قـــدم كـــرواتـــى يــلــعــب فى 
مــركــز الــوســط مــع نـــادى ريـــال مــدريــد اإلسبانى 

والمنتخب الكرواتى. 
مــودريــتــش يلعب باعتباره العــب خــط وسط 
مــركــزى، ولــكــن يمكنه أيــًضــا أن يلعب باعتباره 
العـــب خـــط وســـط هــجــومــى أو دفـــاعـــى. يعتبر 
مودريتش أحــد أفضل العبى خط الوسط فى 
جيله، ومــن أعظم العبى كــرة الــقــدم الكرواتية 

عبر التاريخ.
ــع مـــع ديــنــامــو  ولـــد مــودريــتــش فـــى زادار، ووقــ
زغـــرب فــى عــام 2002 بعد أن بـــرزت موهبته مع 
فــريــق الــشــبــاب لــنــادى مسقط رأســــه.. واستمر 
ــرب قــبــل إعـــارتـــه لــمــوســمــيــن إلــى  تـــطـــوره مـــع زغــ
زريــنــيــســكــى مــوســتــار وإنـــتـــر زابــريــســيــتــش على 
الــتــوالــى. شـــارك ألول مـــرة مــع ديــنــامــو فــى عــام 
2005 وفــــاز مــعــهــم بــثــاث ألـــقـــاب مــتــتــالــيــة فى 
الـــدورى والــكــأس المحلى، وحصل على جائزة 
أفــضــل العــــب فـــى فـــى الــــــدورى الـــكـــرواتـــى لــعــام 
2007. وفى عام 2008 وانتقل إلى نادى توتنهام 
هــوتــســبــيــر اإلنـــجـــلـــيـــزى مــقــابــل رســـــوم إنــتــقــال 
قــيــاســيــة وهـــى 16.5 مــلــيــون جــنــيــه استرلينى. 
حــيــث قـــاد تــوتــنــهــام لــلــوصــول ألول مـــرة مــنــذ ما 
يــقــرب الــــ50 سنة إلــى دور ربــع نهائى مــن دورى 

أبطال أوروبا 2010–2011.
بــعــد مــوســم 2011–2012، انــضــم مــودريــتــش 
ــلـــيـــون جــنــيــه  ــال مــــدريــــد مـــقـــابـــل 30 مـ ــ ــ إلـــــى ريـ
ــد الـــاعـــبـــيـــن  ــ ــ ــيــــنــــى، حــــيــــث أصــــبــــح أحـ ــتــــرلــ اســ
ــادة الــــمــــدرب اإليــطــالــى  ــيـ األســاســيــيــن تــحــت قـ
كارلو أنشيلوتى وساعد الفريق للفوز بالعاشرة 
الــتــاريــخــيــة )ال ديــســيــمــا(، وكـــان ضــمــن تشكيلة 
ــاز بــعــدهــا بــثــاثــة ألــقــاب  الــفــريــق األســاســيــة. فـ

متتالية من دورى أبطال أوروبــا منذ عــام 2016 
حــتــى عــــام 2018، وكـــــان فـــى جــمــيــع الــســنــوات 
الــثــاث مــن ضمن تشكيلة الــفــريــق األســاســيــة، 
باإلضافة إلى حصوله على جائزة أفضل العب 
وســط فــى الــــدورى اإلســبــانــى لــعــام 2016 للمرة 
الثانية فى مسيرته، وحصل على جائزة أفضل 

العب وسط فى أوروبا فى عام 2017.
ــاراة دولـــيـــة له  ــبـ شــــارك مـــودريـــتـــش فـــى أول مـ
ضــد األرجــنــتــيــن فــى مـــارس 2006، وســجــل أول 
هــدف دولـــى لــه فــى مــبــاراة وديـــة ضــد إيطاليا.. 
بــوجــود مــودريــتــش إلــى جانب إيــفــان راكيتيتش 
وماريو ماندجوكيتش قيل بإن هذا الفريق هو 
الجيل الذهبى الثانى لــكــرواتــيــا؛ حيث شــارك 
منذ ذلــك الحين فى جميع البطوالت الكبرى 
الــتــى تــأهــلــت إلــيــهــا كــرواتــيــا، وهـــى كـــأس العالم 
2006 ويــــورو 2008 ويــــورو 2012 وكــــأس الــعــالــم 
2014 ويورو 2016 وكأس العالم 2018. وفى يورو 
2008 كان ضمن تشكيلة البطولة، ليصبح ثانى 
كرواتى يحقق هذا اإلنــجــاز.. بعد اإلقصاء من 
مرحلة المجموعات فــى أول بطولتين لكأس 
العالم، قــاد مودريتش كرواتيا إلــى نهائى كأس 
الـــعـــالـــم 2018، حــيــث احـــتـــلـــوا الـــمـــركـــز الــثــانــى 
كــوصــيــف للبطولة، وحــصــل عــلــى جــائــزة الــكــرة 
الــذهــبــيــة ألفــضــل العـــب فــى الــبــطــولــة. فــى عــام 
2015، أصــبــح أول العـــب كـــرواتـــى يــكــون ضمن 
تشكيلة فيفبرو، وكـــان أيــضــًا ضمن التشكيلة 
لــعــامــى 2016 و2017، بــاإلضــافــة لــكــونــه ضمن 
ــى لــعــامــى 2016 و2017.  ــ فــريــق االتــحــاد األوروبـ
وقد حصل على جائزة أفضل العب كرواتى ست 
مــرات، ليعادل األسطورة الكرواتية دافــور شوكر 
كأكثر العبان فازوا بالجائزة عبر التاريخ.. كما 
فــاز منذ أسابيع قليلة بلقب أحــســن العــب فى 

أوروبا لعام 2018.

رونالدو األسطورة يحلم بالفوز 
باللقب للعام الثالث على التوالى

كريستيانو رونالدو، مواليد 5 فبراير 1985، العب 
كــرة قــدم برتغالى يلعب فــى مــركــز الــجــنــاح األيسر 
والهجوم مع نادى يوفنتوس الذى يشارك فى الدورى 
اإليطالى لكرة القدم وهو حالياً قائد منتخب البرتغال 
لكرة الــقــدم، وهــو الــهــداف التاريخى لمنتخب بالده 
ــادى ريــال مــدريــد. ُيعتبر رونــالــدو حسب الكثيرين  ون
ــاءات أحـــد أفضل  ــفــت وبـــنـــاًء عــلــى الــكــثــيــر مــن االســت
الالعبين فى جيله، بل وحتى فى تاريخ لعبة كرة القدم، 
وقد اختاره االتحاد البرتغالى لكرة القدم أفضل العب 
فى تاريخ البرتغال مطلع عــام 2015، وهــو أكثر من 

سجل أهدافاً منذ بداية القرن الحادى والعشرين.
كما ُيعتبر كريستيانو رونالدو ســادس أغلى العب 
فى تاريخ كرة القدم بعد انتقاله من نــادى مانشستر 
يونايتد اإلنجليزى إلى نادى ريال مدريد اإلسبانى فى 
صفقة انتقال بقيمة 80 مليون £ )94 مليون/131.6 

مليون $(. 
بـــدأ رونـــالـــدو مسيرته كــالعــب فــى نـــادى شباب 
أندورينها، حيث لعب لموسمين، قبل أن ينتقل إلى 
نادى ناسيونال ماديرا فى عام 1997، خطا كريستيانو 
ــادى سبورتينج  رونــالــدو خطوة كبيرة بانتقاله إلــى ن
لشبونة أحد عمالقة البرتغال واشتعلت موهبة رونالدو 
فيه ما أدى إلى اهتمام مدرب نادى مانشستر يونايتد 
اإلنجليزى السير أليكس فيرجسون، والذى جلبه بمبلغ 
12.24 مليون £ )15 مليون € – 20.3 مليون $( سنة 
2003.. فى الموسم التالى، فاز رونالدو بأول ألقابه 
مع النادى وهو كأس االتحاد اإلنجليزى لكرة القدم.. 
ولعب أيًضا مع المنتخب البرتغالى أول بطولة أوروبية 
وذلــك فى بطولة كأس األمــم األوروبية 2004 وسجل 
أول أهــدافــه فى المباراة االفتتاحية ضد المنتخب 
اليونانى. وساعد منتخبه للوصول إلى الدور النهائى، 
وأختير ضمن تشكيلة نجوم كأس األمم األوروبية لهذه 

المسابقة.
أصبح رونالدو أول العب يجمع بين الجوائز األربعة 
 )PFA( لكل من جمعية العبى كرة القدم المحترفين
وجمعية كتاب كرة القدم )FWA(، وذلك سنة 2007.. 

سنة 2008، فاز رونالدو بلقب دورى أبطال أوروبا مع 
نادى مانشستر يونايتد، واختير أفضل مهاجم وكذلك 
العــب البطولة وأيــًضــا هــداف البطولة بـــ8 أهــداف، 
فضالً عن فوزه بالحذاء الذهبى، وتم ذكر اسمه فى 
تشكيلة الفريق المثالى لفيفا فيفبرو التى يتم اختيارها 
من قبل النقابة الدولية لالعبى كرة القدم المحترفين 
)FIFPro(، وفــاز أيــًضــا بجائزة أفضل الــالعــب فى 
World Soc� )العالم المقدمة من مجلة وورد سوكر 
cer(، وبجائزة أونزى الذهبية. باإلضافة إلى جائزة 

أفضل العب كرة قدم فى العالم.
توج كريستيانو بنسخة كرة الفيفا الذهبية الجديدة 
لعام 2013، كما توج رونالدو بكرة الفيفا الذهبية لعام 
2014 كأفضل العــب فــى العالم للمرة الثانية على 
الــتــوالــى، ثــم فــاز بكرته الذهبية الرابعة عــام 2016 
فى أول نسخة للجائزة بعد رجوعها لحلتها القديمة 

وانفصالها عن الفيفا وتفرد المجلة بها.
بعد انتقاله سنة 2009 إلــى نـــادى ريـــال مــدريــد، 
ــدو أفــضــل هــداف  ــال فــى الموسم الــثــانــى، أصــبــح رون
فى موسم واحــد فى تاريخ ريــال مدريد بعد تسجيله 
53 هدفا، متجاوًزا حصيلة الهداف السابق للنادى 

المجرى فيرينك بوشكاش بـ49 هدفا. 
واستطاع كريستيانو فى 24 مايو 2014 من الفوز 
بنهائى دورى أبطال أوروبــا 2014 للمرة الثانية فى 
تاريخه محقًقا رقًما قياسًيا فى البطولة وهو تسجيل 
ــد.. فــى كــأس العالم لكرة  17 هدفا فــى موسم واحـ
القدم 2014 سجل كريستيانو رونــالــدو هدفه الـــ50 
مــع منتخب البرتغال وهــو مواصلة للرقم القياسى 
الــذى حطمه بالهدف رقم 47.. حصل رونالدو على 
جــائــزة األفــضــل المقدمة مــن الفيفا ألفــضــل العب 
فى العالم للمرة الثانية على التوالى بسبب أدائــه فى 
موسم 2016–17.. وحصل رونالدو على جائزة الكرة 
الذهبية المقدمة من مجلة فرانس فوتبول الفرنسية 
للمرة الثانية على الــتــوالــى والخامسة فــى تاريخه 
ليعادل ميسى ويصبحان أكثر العبان فــازا بالجائزة 

عبر التاريخ.

لوكا مودريتش.. صانع األمجاد 
وصائد البطوالت



»المذاكرة« روتين ثابت 
لمدبولى بعد التمرين

السعيد يكشف عن حذائه 
الجديد فى »فوتو سيشن«

 الكلب ضيف أساسى 
فى رحالت ميدو للجونة 

يستغل أحمد مدبولى العب الفريق األول لكرة 
القدم بنادى الزمالك، فترة راحته فى »المذاكرة«. 

ويـــدرس مدبولى فــى كلية الحقوق، إذ يتواجد 
العب الزمالك بالفرقة الثانية. 

يحرص العــب الزمالك على الــمــذاكــرة يومًيا، 
لمدة ساعتين، عقب االنتهاء من تدريبات الفريق، 
خصوًصا وأن لديه بعض المواد التى لم ينجح بها 

فى امتحانات الفرقة األولى. 
وابــتــعــد مــدبــولــى الــفــتــرة األخــيــرة عــن تشكيل 
ــث يــعــتــمــد الـــمـــدرب  ــالـــك األســــاســــى، حــي الـــزمـ
السويسرى كريستيان جروس على الثالثى محمد 

إبراهيم وأوباما وإبراهيم حسن.

كشف النجم المصرى عبد الله السعيد العب 
الفريق األول لكرة الــقــدم بــنــادى أهلى جــدة، عن 
حذائه الجديد استعدادا لخوض المباريات المقبلة. 
وظهر السعيد فى جلسة تصوير عرض خاللها 
ــدى أشهر  ــد، والــــذى أنــتــجــتــه إحــ ــجــدي حــذائــه ال
الشركات العالمية فى مجال المالبس واألدوات 

الرياضية.
ــى أن العــب األهــلــى السابق  وتــجــدر اإلشـــارة إل
أنهى تدريباته التأهيلية استعدادا للمشاركة فى 
المباريات الفترة المقبلة،  ويأمل السعيد فى العودة 
لمستواه المعهود للعودة إلى قائمة المنتخب الوطنى 

المصرى من جديد.

يستغل أحمد حسام ميدو نجم الزمالك 
السابق، إجازاته فى السفر للمدن الساحلية، 
حيث دائًما ما يتواجد نجم توتنهام اإلنجليزى 

السابق بمدينة الجونة بشكل أسبوعى. 
ــدو عــلــى اصــطــحــاب الكلب  ويــحــرص مــي
الخاص به معه إلى أى مدينة ساحلية ينتقل 
إليها، حيث اصطحب نجم الزمالك السابق 
الكلب الــخــاص بــه بــآخــر إجـــازة لــه بمدينة 
الجونة وظهر معه فى أكثر من صورة نشرها 

ميدو عبر حسابه الرسمى على انستجرام.
وتجدر اإلشـــارة إلــى أن ميدو يمتلك يختا 

خاصا به يرسو دائًما فى مدينة الجونة.

أخبار النجومأخبار النجومأخبار النجومأخبار النجومأخبار النجوم

»الفولبى« يقطع 
طريق قفشة أمام 

الزمالك 

أبلغ األرجنتينى ريكاردو 
الفــولــبــى الــمــديــر الــفــنــى 
لفريق بــيــرامــيــدز مسئولى 
الــنــادى بشكل رسمى رفضه 
لفكرة االستغناء عن خدمات 
محمد مجدى »قفشة« صانع 
ــاب الــفــريــق خـــال فترة  ــع أل

االنتقاالت الشتوية المقبلة.
وكانت الفترة الماضية قد 
شهدت صــدور تأكيدات على 
لسان مرتضى منصور رئيس 
نادى الزمالك مفادها أنه اتفق 
مع تركى آل الشيخ مالك نادى 
بــيــرامــيــدز عــلــى ضــم قفشة 
إلى القلعة البيضاء فى يناير 

المقبل.
ــدور تأكيد  ــم عــدم صـ ورغـ
ــن بــيــرامــيــدز حــول  رســمــى م
ذلك األمر، إال أن تلك األنباء 
ــرور الـــكـــرام على  ــ لــم تــمــر م
المدرب الفولبى والــذى بادر 
بــإخــطــار آل الشيخ برفضه 
التفريط فــى قفشة بشكل 
ــب  ــًدا أن الع ــ ــؤك ــ ــع، م ــاطـ قـ
إنبى السابق أحــد األعمدة 
الرئيسية لفريقه، كما أنه 
ــة رابــحــة ال يمكن  يبقى ورق
االستغناء عنها خصوًصا وأنه 
مــن نوعية الاعبين الذين 
يصنعون الفارق وهو ما ظهر 
خــال مشاركته مــع الفريق 

منذ بداية الموسم.
وساند الفولبى فى وجهة 
نظره حسام الــبــدرى القائم 
بأعمال رئيس النادى، والذى 
كــان كلمة السر فــى انضمام 
قفشة إلــى بيراميدز، حيث 
ــدرى آل الــشــيــخ  ــ ــب ــ ــغ ال ــلـ أبـ
ــض أى مــحــاوالت  بــضــرورة رف
مــن إدارة الزمالك للحصول 
على خدمات قفشة حتى ولو 
كان ذلك على سبيل اإلعــارة 

لنصف موسم.
ــدرى لــمــالــك  ــ ــب ــ وشـــــدد ال
ــدور الثانى  النادى على أن ال
من مسابقة الـــدورى سيكون 
أكثر صعوبة، ويحتاج لتوافر 
الكثير من البدائل أمام الجهاز 
الفنى إذا ما أراد االستمرار فى 
المنافسة على صدارة الدورى 
أو حتى الحتال مركز متقدم 
ــدول تــرتــيــب بطولة  ــ ــى ج ف

الدورى.
وقــــد يــضــطــر آل الــشــيــخ 
لتقديم دعـــم مــالــى لــنــادى 
الزمالك لضم صفقة جديدة 
ــى إطـــار الــعــاقــة الجيدة  ف
التى تربطه مع رئيس القلعة 
الــبــيــضــاء مــرتــضــى منصور، 
وذلك كنوع من التعويض عن 
الرفض المنتظر لفكرة انتقال 

قفشة للزمالك.

14
األربعاء  2018/9/19 العـدد 239

صالح جمعة يضاعف أزمة »مومياوات« الفريق األحمر

الالئحة الجديدة ساحة معركة منتظرة بين الخطيب ومعارضة األهلى 
يبدو أن الفترة المقبلة ستشهد تصاعًدا فى 
حدة الصراع بين مجلس إدارة النادى األهلى 
وجبهة المعارضة لــه داخــل الــنــادى، بسبب 
الجمعية العمومية الطارئة للقلعة الحمراء 

والمقرر عقدها يوم 28 سبتمبر الجارى.
ومــن المنتظر أن يشهد اجتماع الجمعية 
العمومية الطارئ المشار إليه إقرار الالئحة 
ــى ستحل بـــداًل من  ــت ــنــادى، وال ــل الــجــديــدة ل
الالئحة االسترشادية التى فرضتها اللجنة 
األولمبية ووزارة الــشــبــاب والــريــاضــة على 
مجلس إدارة النادى السابق الذى كان يرأسه 

محمود طاهر.
ــة  ــن الـــالئـــحـ ــ ــالص مـ ــ ــخـ ــ ورغــــــــم أن الـ
االسترشادية يعد مكسًبا فى حد ذاته بالنسبة 
ــنــادى بشكل عـــام، إال  ــل ــى ول لمجلس األهــل
أن بــعــض بــنــود الــالئــحــة الــجــديــدة حفزت 
مــعــارضــى مجلس اإلدارة الــحــالــى إلحــيــاء 
حــمــالت هــجــومــهــم عــلــى مــحــمــود الخطيب 

رئيس النادى ومجلسه.
وازدادت األجــواء سخونة بعد قيام اللجنة 
المركزية التابعة للنادى والتى تكفلت بوضع 
ـــ8 سنوات،  الالئحة الجديدة بحذف بند ال
رغم أنه كان مدرًجا فيها فى المسودة األولى 
لالئحة، والتى كانت تنص على طبيعة منصب 
رئيس النادى فقط، بحيث ُيمنع أى شخص 
من الجلوس على مقعد رئيس النادى ألكثر 
من دورتين متتاليتين أو 8 سنوات متصلة على 

األكثر.
إال أن هــذا البند تمت اإلطــاحــة به بشكل 
مفاجئ هو وبند آخر كان يشترط أال يقل سن 
المترشح لرئاسة النادى عن 40 عاًما، ويرى 
معارضو الخطيب أن إلغاء بند الـــ8 سنوات 
يفتح الباب أمام البقاء األبــدى للخطيب فى 
كرسى رئــاســة الــنــادى، ويقضى على فرص 

تداول السلطة داخل القلعة الحمراء.

ــرى مــعــارضــو الخطيب أن األخــيــر لن  ويـ
يكون قادرًا على االستمرار فى منصب رئيس 
النادى لفترة طويلة بسبب ظروفه الصحية 
الــمــعــروفــة،  والــتــى خضع بسببها ألكثر من 
عملية جراحية على مــدار األشهر األخيرة، 
وتـــدعـــم مــعــارضــة الــخــطــيــب حملتها ضد 
الالئحة الجديدة بالتخويف من احتمال أن 
يتحول الخطيب إلى مجرد رئيس على الورق 
وأن تنتقل مقاليد الحكم ألشخاص آخرين 
فى مجلس اإلدارة بسبب الحالة الصحية غير 

المستقرة لرئيس القلعة الحمراء.
ومــع تواصل العد التنازلى لعقد الجمعية 
العمومية يكثف كال المعسكرين من تحركاتهم 
الستعراض قوتهم فى االجتماع المنتظر، من 
خــالل حشد األعضاء ســواء إلقــرار الالئحة 
وهــو ما يريده معسكر الخطيب أو مقاطعة 
االجتماع وإفشال اكتمال نصابه القانونى وهو 
ما يريده معارضو المجلس الحالى والالئحة 

الجديدة.
على جانب آخر كانت إدارة الكرة بالنادى 
ــة جــديــدة تمثلت  األهــلــى على موعد مــع أزم
فى عودة صالح جمعة إلى الفريق بعد فسخ 
عقد إعارته مع الفيصلى السعودى، والمؤكد 
أن إدارة الكرة بالنادى األهلى ليست سعيدة 
بعودة الالعب خصوًصا وأنها ستكون مقدمة 

لمشاكل بالجملة
وسيكتفى صالح جمعة بخوض التدريبات 
مع فريق األهلى شأنه فى ذلك شأن الالعبين 
الموضوعين على قائمة االنتظار الخاصة 
بــالــفــريــق، لحين حــلــول مــوعــد فــتــرة القيد 
الشتوية والتى سيتحدد خاللها مصير صالح  
ــواء بقيدهم فى  وبقية هـــؤالء الالعبين سـ

قائمة الفريق أو بفتح باب الرحيل أمامهم.
وأصبحت قائمة االنتظار الخاصة بفريق 
األهــلــى أو بــاألحــرى بعض المدرجين فيها 
بمثابة قنبلة موقوتة إلدارة التعاقدات بالنادى 

خصوًصا، والــتــى أصبح يتعين عليها 
إيجاد أندية بديلة لبعض عناصرها 
ــرص قــيــدهــم مع  ــ خــصــوًصــا وأن ف
الفريق فى يناير المقبل تبدو ضعيفة 
للغاية بدليل تحنيطهم كالمومياوات 

منذ بداية الموسم .
ويبقى النيجيرى جــونــيــور أجايى 
ــفــرص  الــمــصــاب حــالــًيــا صـــاحـــب ال

المضمونة لالنتقال من قائمة االنتظار 
إلـــى قــائــمــة الــفــريــق األول، فيما تبقى 

فرصة الثالثى عمروجمال وعمروبركات 
ــام،  ــح جــمــعــة مــعــدومــة بــشــكــل شــبــه ت وصــال
ويسيطر الغموض على حظوظ رامــى ربيعة 

الذى ابتعد لفترة طويلة بسبب اإلصابة.
ــال اســتــقــر الــفــرنــســى بــاتــريــس  ــــى حــ وف
كارتيرون مــدرب األهلى على قيد كل من 
أجايى وربيعة فى قائمة الفريق، فإن إدارة 

التعاقدات بالقلعة الحمراء ستواجه مهمة 
صعبة فــى سبيل تــســويــق الــثــالثــى بــركــات 
وجمال وجمعة، خصوًصا أنهم بعيدون عن 

المباريات منذ فترة طويلة جًدا.

 ضياء خضر

  سارة عبد الباقى

 ظروف بيبو
الصحية أحد أسلحة 

رافضى إلغاء بند 
الـ8 سنوات

أحالم دجلة تتحطم 
على يد »جونياس«

ــل فــريــق وادى دجــلــة بــقــيــادة مــدربــه الــيــونــانــى تاكيس  واصـ
جونياس، مسلسل االنهيار وتقديم النتائج السيئة ببطولة الدورى 

المصرى.
دجلة الذى يسعى للحصول على مركز متقدم فى ظل صعوبة 
المسابقة هذا الموسم، يحاول بشتى الطرق استعادة هيبته مرة 

أخرى بعد البداية الضعيفة.
الفريق الدجالوى يحتل المركز األخير بالمسابقة، إذ حصل 
على نقطة وحيدة من 5 مباريات لعبها، ليؤكد المدرب اليونانى 

فشله الكبير.
مستوى دفاع دجلة يثير الجدل، فالفريق دخل مرماه 9 أهداف 
ــذى يعكس فشل  ــر ال فيما أحــرز العــبــوه 3 أهـــداف فقط، األم
جونياس فى بناء قوة الفريق ســواء على المستوى الهجومى أو 

الدفاعى.
المثير فى األمر أن مجلس إدارة نادى وادى دجلة ُمصر على 
استمرار جونياس رغم النتائج السيئة التى قدمها، وجدد الثقة 

فيه بعد أكثر من خسارة تلقاها الفريق.
4 مواجهات متتالية خسر فيها دجلة، بدأت من الجولة الثانية 
عندما تلقى هزيمة من الجونة ثم بتروجت، واألهلى، وأخيًرا 

مصر المقاصة.
البداية السيئة لدجلة يتحملها المدرب اليونانى، المدعم من 

إدارة النادى بكافة اإلمكانيات، والمتوفر له جميع سبل الراحة.
وحتى اآلن لم يتضح ما إذا كان مجلس دجلة سيتمسك بقراره 
بتجديد الثقة فى المدرب اليونانى أم تتغير األمور ويعتمد النادى 
على مدرب مصرى، حال تكرر تعثر الفريق فى الجوالت القادمة.

أكد فتحى مبروك، رئيس قطاع الناشئين 
بالنادى األهــلــى، أنــه ال وجــود للمجامالت 
مطلًقا فى االختبارات التى تقام من أجل 
اختيار المواهب الجديدة وضمها لفرق 

الناشئين بمختلف فئاتها العمرية.
وأوضــح مبروك، أن اختيارات الالعبين 
الــجــدد تتم وفــًقــا لمستوى كــل منهم وما 
يقدمه فى الملعب، وأن المدربين يتابعون 
االختبارات باهتمام كبير من أجــل انتقاء 
العناصر الجيدة ومنح المدربين فرصة 
جيدة للتعرف على الالعبين الجدد، الذين 
تم قيدهم، لتصعيد المراكز التى يحتاجها 

الفريق األول.
ـــ«صــوت الماليين«  مــبــروك فتح قلبه ل
وتحدث معنا فى حوار مطول عن الكثير من 

األمور، وهو ما نفرده فى السطور التالية..
مـــا هـــى مـــراحـــل تـــطـــور قـــطـــاع الــنــاشــئــيــن 

بالنادى األهلى؟
قطاع الناشئين  مر بعدة  مراحل منها 
تشكيل األجهزة الفنية ومرحلة االختبارات 
سواء على مستوى القاهرة الكبرى أو على 
مستوى المحافظات، ونعمل حالًيا فى هذه  
الفترة على المسابقات الرسمية بالنسبة 
لبطولة الجهمورية للشباب للمواليد 99 - 

.2003 - 2001
بــعــد الــمــغــاالة فــى أســعــار 
ــل الــــنــــادى  ــ الــــاعــــبــــيــــن.. هـ
األهلى قرر االكتفاء الذاتى 

باالعتماد على الناشئين؟
هــدفــنــا إظـــهـــار العيبة 
ــح لـــلـــدرجـــة األولــــى  تــصــل
ــادى األهــلــى دائــًمــا ما  ــن وال
يخرج ناشئين، ولــو نظرنا 
لمستوى األعـــوام السابقة 
سنجد عددا كبيرا من فرق 

الــشــبــاب والــنــاشــئــيــن بيلعبوا فــى الــنــادى 
األهــلــى بــصــرف الــنــظــر عــن فــكــرة نظام 

االحتراف.
هـــل هــنــاك العـــبـــون جــــدد ســيــظــهــرون مع 

الفريق األول فى الفترة المقبلة؟
طبًعا الفترة المقبلة سوف تشهد مواهب 
ــادى  ــن فــى الـــدرجـــة األولــــى مــن نــاشــئــى ال
وهذا هو هدفنا، من أجل حصد مزيد من 

البطوالت.
واجهتك بعض االتهامات بالواسطة فى 

قطاع الناشئين ما تعليقك على هذا األمر؟
ال يوجد واسطة داخــل قطاع الناشئين 
لكن فى ناس عندها قناعة أن من لم يوفق 
فى اختبارات النادى األهلى، يتحدث عن 
ــقــدم  مفيش فيها  الــواســطــة، لكن كــرة ال

واسطة.
النادى األهلى يعانى دائًما فى مركز رأس 

الحربة وصانع األلعاب.. هل هناك بدائل؟
 بالتأكيد من خالل متابعتى للفرق، يوجد 
مهاجمين جيدين نعمل على تجهيزهم على 
أعلى مستوى للفريق األول، وسيتواجد أكثر 
من عنصر يمكن االعتماد عليه وأيًضا فى 

مختلف المراكز.
ما رأيك فى خافيير أجيرى مدرب مصر؟

ال نستطيع أن نحكم على أداء المنتخب 
ضد فريق كــان من الممكن أن نفوز عليه 

بــــ10 أهـــداف، ولــكــن يعجبنى فــى أجيرى 
والجهاز الفنى مبدأ التغيير والدفع بالعبين 
ــاهــر المحمدى  وعــنــاصــر جــديــدة مــثــل ب
ومــحــمــد مــحــمــود وعــلــى غــــزال ومــحــمــد 

حمدى.
هــل يــوجــد العــبــون مــن الــــدورى المصرى 
حــالــًيــا قــــــادرون لــلــســيــر عــلــى خــطــى محمد 

صاح؟
ــمــصــرى وتــكــيــفــه مع  إرادة الـــالعـــب ال
االحترف هى الفيصل فى استمرار الالعب 
من عدمه، االحتراف يحتاج التزاما وجهدا 

وعمال.
هــل تتوقع أن يحصل محمد صــاح على 

أفضل العب فى العالم؟
أتــمــنــى أن يحصل صـــالح عــلــى جــائــزة 
أفضل العــب ألنها إنجاز للكرة المصرية 

ودافع حقيقى لالعب المصرى.
أداء الـــتـــحـــكـــيـــم  فــــى مــــصــــر  والــمــشــكــلــة 

األخيرة مع النادى األهلى.. كيف تراها؟
ال تعليق على المشكلة ولكن الحكم على 
أداء التحكيم حالًيا ظلم للحكام وإن كان 
ــرة القدم  هــنــاك أخــطــاء فهى واردة فــى ك
فكأس العالم كــان به أخطاء فى التحكيم 

رغم تقنية الفيديو.
هل ترى ضرورة تطبيق تقنية الفيديو؟

إذا كـــان هــنــاك إمــكــانــيــة لتطبيقها من 
قبل اتحاد الكرة فال مانع 
ــا أرى أنــهــا تؤثر  ولــكــن أنـ
على أداء التحكيم بالسلب 
ألنها ستصبح هى صاحبة 
ــرار ولـــيـــس الــحــكــم  ــ ــقـ ــ الـ
والتجربة فى كــأس العالم 
نجحت ولــكــن بها أخطاء 
ــقــهــا ألن  ــي ــطــب ــب ت ــ ــع وصــ
الثقافة فــى مالعبنا غير 
الثقافة فى أوروبــا وفى كل 

أطراف اللعبة.    

انتظروا مواهب جديدة باألهلى.. وأجيرى لسه بدرى عليه
:» فتحى مبروك فى حواره لـ»

 محمد الصايغ

  حوار: جمال خليل

الخطيب

مبروك

جونياس

 فتحى مبروك
 مع محرر الجريدة



يارا تستعد العتزال 
متعب بـ«التيشرتات«

مارسيلو يؤجل شهر 
العسل لفترة التوقف 

أكرم توفيق يقتحم عالم 
»نجوم االنستجرام« 

بدأت يارا نعوم ملكة جمال مصر السابقة وزوجة 
عماد متعب مهاجم النادى األهلى السابق التحضير 
لمهرجان اعــتــزال زوجــهــا الــمــقــرر إقــامــتــه خالل 

الشهور المقبلة.
وطلبت يــارا من أحد مصممى المالبس تجهيز 
تصور لتيشرت موحد ترتديه هى وابنتيها خالل 

حضورهم المنتظر لمهرجان اعتزال متعب.
وكــان نــادر شوقى وكيل أعمال متعب قد كشف 
خالل األيام الماضية عن وجود اتصاالت مع أربعة 
أندية أوروبية لالتفاق مع إحداها ليكون الطرف 
الثانى فى مهرجان اعتزال متعب فى مواجهة فريق 

النادى األهلى.

يعتزم حسين السيد »مارسيلو« العــب األهلى 
المعار لفريق االتفاق السعودى قضاء أجازة »شهر 

عسل« قصيرة مع زوجته مطلع الشهر المقبل.
وكان مارسيلو قد احتفل بزواجه قبل أيام قليلة 
لكنه اضطر للعودة إلى السعودية بعد يومين فقط 
من الزفاف للمشاركة فى مباريات فريقه، ويترقب 
العب األهلى فترة توقف الدورى السعودى المقررة 
أوائل الشهر المقبل الصطحاب زوجته إلى إحدى 
ــدول األوروربــيــة لقضاء شهر عسل مصغر قبل  ال
العودة من جديد إلى السعودية، الستكمال تدريباته 

مع فريق االتفاق.

دشــن أكـــرم توفيق العــب خــط وســط الــنــادى 
األهلى حسابا شخصيا له على موقع التواصل 

االجتماعى انستجرام وذلك قبل أيام قليلة.
واضــطــر أكـــرم للقيام بتلك الــخــطــوة بعدما 
أخبره زمــالؤه فى الفريق األحمر بوجود أكثر 
من حساب مزيف باسمه على موقع نشر الصور 

الشهير.
وبعد تدشين حسابه الجديد طلب أكــرم من 
زمالئه فى فريق األهلى الترويج لحسابه الجديد 
من خالل الصفحات الخاصة بهم، وهو ما قام 
بــه بعض نجوم األهــلــى فعلًيا مــن أجــل تعريف 

الجماهير بحساب زميلهم الجديد.
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اإلدارة البيضاء ترفض رحيل عماد السيد

ثورة »أحداد« على وشك 
االنفجار فى الزمالك 

وافق محمود حمدى الونش مدافع الفريق األول 
لكرة القدم بنادى الزمالك على تمديد تعاقده مع 
القلعة البيضاء خالل الفترة الحالية فى ظل رغبة 
مجلس إدارة النادى األبيض فى تعديل عقده فى 
ظل تألقه مع النادى وانضمامه للمنتخب فى وقت 

سابق. 
ويسعى الــنــادى األبــيــض للحفاظ على الالعب 
ضمن صفوفه لفترة جديدة مع زيادة قيمة المقابل 
المادى الذى يحصل عليه فى ظل كونه العبا دوليا 
بخالف المستوى المتميز الذى يقدمه فى الفترة 

الحالية مع القلعة البيضاء.
ومــن المقرر أن يعقد مسئولو الــنــادى األبيض 
جلسة مع الونش خالل األيام القليلة المقبلة لحسم 
ملف تعديل عقد الالعب والحصول على توقيعه 
على عقود جديدة بعد االتفاق على كافة التفاصيل 

الخاصة باألمر.
وعــلــى صعيد آخـــر رفـــض مجلس إدارة نــادى 
الزمالك فكرة رحيل عماد السيد حــارس مرمى 
الفريق األبــيــض خــالل فترة االنــتــقــاالت الشتوية 
المقبلة، فــى ظــل األنــبــاء التى تـــرددت فــى اآلونــة 
األخــيــرة حــول تلقى الــحــارس عــروضــا مــن بعض 
ــدورى ، ويرفض مسئولو القلعة البيضاء  أندية ال
فكرة رحيل الالعب خاصة وأن النادى فى حاجة 

لخدماته خاصة وأنه بديل لمحمود جنش الحارس 
األســاســى، بالرغم من عــدم حصوله على فرصة 

المشاركة فى المباريات حتى اآلن.
وكان الزمالك تعاقد مع عماد السيد قادما من 
إنبى فى فترة االنتقاالت الصيفية الماضية مقابل 
ثالثة ماليين جنيه بعد قــرار اإلدارة ببيع أحمد 
الشناوى حــارس مرمى الفريق لــنــادى بيراميدز 

خالل الفترة الماضية.
ومــن ناحية أخــرى سيطرت حالة مــن الغضب 
على المغربى حميد أحداد مهاجم الفريق األبيض 
بسبب عدم حصوله على الفرصة فى المباريات مع 
الفريق، ومشاركته فى دقائق معدودة فى مباريات 
القلعة البيضاء فى الـــدورى ويرغب الالعب فى 
الحصول على فرصة كبيرة ليظهر مستواه للجهاز 
الفنى ولــم يخف الــالعــب امتعاضه مــن الوضع 
الحالى وهــو مــا نقله إلــى المشرف على الــكــرة، 
ملمًحا إلى أنه قد يطلب الرحيل فى يناير المقبل 

إذا استمرت األمور على ما هو واقع حاليا.
ــان الــالعــب انضم للفريق األبــيــض فــى فترة  وك
االنــتــقــاالت الصيفية الماضية قــادمــا مــن نــادى 
الدفاع الحسنى الحديدى مقابل مليون و400 ألف 

دوالر حصل عليها ناديه المغربى.
ويعتمد الــجــهــاز الــفــنــى للفريق األبــيــض على 
الكونغولى كاسونجو بــصــورة أساسية فــى قيادة 
الهجوم، فى حين لم يشارك الثنائى أحداد أو عمر 

السعيد بصورة أساسية فى المباريات الماضية.

  سارة عبد الباقى

 محمد الراعى

فساد بدون حساب
¿ تطبيق نظام حكم الفيديو 
ــمــصــرى من  أنــقــذ الــــــدورى ال
ــهــجــمــة على  اإللــــغــــاء، ألن ال
الحكام أصبحت شرسة، وكبار 
ــواق إعالمية  األنــديــة لديها أبـ
تنهال طعنات فــى الــحــكــام كل 
ليلة وكل يوم، قرار حكم الفيديو 
أنقذ الحكام المصريين أيضا 
من الطعنات واالتهامات التى 
أصــابــت التحكيم بعدم الثقة، 
ــشــرســة  ــالت ال ــمـ ــحـ وهــــــذه الـ
ــن أخـــطـــاء  ــ كـــانـــت ســـتـــزيـــد م
ــدورى، وحكم  الحكام وفشل الـ
ــو أنــقــذ اتـــحـــاد هــانــى  ــفــيــدي ال
أبـــوريـــدة أيــضــا مـــن هجمات 
ــه وجــمــاهــيــره،  األهــلــى وإعــالم
ومــن هجمات مرتضى منصور 
ــخ، خــاصــة أن  وتـــركـــى آل شــي
أخطاء التحكيم زادت وفاضت 
وطالت كل األندية وتسببت فى 
ضــرر لجميع الــفــرق، وال نتهم 
الحكام بــالــرشــوة وال نقلل من 
كفاءتهم ولكن أصبح هناك أزمة 
ثقة لــدى الحكام وبينهم وبين 
جماهير كل األندية، وكان البد 
مــن إنــقــاذهــم مــن كــارثــة قادمة 
خاصة أن أخطاء التحكيم أمر 
وارد والبد من حدوثه ولكن كل 
األندية والجماهير لن تقبل أى 

أخطاء قادمة.
وقرار اتحاد الكرة باالستعانة 
بحكام أجانب على نفقة النادى 
الــذى يطلب ليس ضد الحكام 
المصريين ولكنه فى مصلحة 
الــتــحــكــيــم ومــصــلــحــة األنــديــة 
الكبيرة، ويبقى السؤال لماذا لم 
يصدر اتحاد الكرة حكم الفيديو 
من بداية الموسم بعد نجاحها 
فى المونديال؟ لماذا لم يسمح 
اتــحــاد الــكــرة باستقدام حكام 
أجــانــب على نفقة األنــديــة من 

بداية الموسم؟
إلى متى سيبقى اتحاد الكرة 
يعيش حالة التخبط فى اتخاذ 
ــرار؟ وإلــــى مــتــى سيبقى  ــ ــق ــ ال
االتــحــاد غــارقــا فــى العشوائية 
ويتلقى قرارته من الخارج؟ ومن 

يحاسب على فاتورة الفساد؟
سيبقى اتحاد أبوريدة يتخبط 
طالما أن المصالح الشخصية 
ــه،  ــ ــرارات ــ ــحــكــم ق ــى ت ــتـ ــى الـ هــ
وسيبقى االتحاد عشوائيا ألنه 
يرفض اتباع األساليب العلمية 

ووضع الخطط المستقبلية.
¿ كنت أعتقد أن امتناع حازم 
إمام وسيف زاهر عضوى اتحاد 
ــن حـــضـــور جــلــســات  ــرة عـ ــكـ الـ
ــاد هــو  ــحــ ــ مــجــلــس إدارة االت
استقالة فعلية احتجاًجا على 
مــهــازل وفــضــائــح اتــحــاد الكرة 
خاصة بعد فضائح المنتخب 
ــورط  ــال روســيــا وتـ ــدي ــون فــى م
أعــضــاء الجبالية فــى فضائح 
مدوية فى روسيا، وكنت أعتقد 
أن حــازم وسيف يتضامنان مع 
النجم العالمى محمد صالح 
فى أزمته مع الشركة الراعية، 
وكنت أعتقد أن حــازم وسيف 
سيفضحان ســبــوبــة البيزنس 
وابــتــزاز صــالح ولــكــن فوجئت 
بتصريح حـــازم وهــو بيعلن أن 
غــيــابــه عــن اجــتــمــاعــات اتــحــاد 
الكرة بسبب أنــه« ملوش نفس 
ــمــاعــات « ولــمــا  يــحــضــر االجــت
تبقى نفسه مــفــتــوحــة سيعود 
لجلسات مجلس الجبالية، والله 
عيب، كنت فاكر أن فيه نجوم 
كــبــار هاتعلن الــتــمــرد وترفض 
فساد الجبالية لكن يا خسارة 

النجوم.
¿ اتفاق مرتضى منصور مع 
وزيــر المالية على تسوية ديون 
الضرائب وتوفير اكثر من 05 
مليون جنيه لنادى الزمالك ورد 
أموال الدولة والديون المتراكمة 
يؤكد أن األندية أو أى مؤسسات 
ــهــض وتــحــقــق  ــن ــة قـــد ت ــ ــدول ــ ال
ــاحــا طائلة إذا تــم إدارتــهــا  أرب
بــكــفــاءة وإخـــالص مثلما يفعل 
مرتضى مع المال العام، ولكن 
يبقى السؤال أين حق الدولة فى 
إهدار ممدوح عباس مليار جنيه 
من المال العام فى المخالفات 
التى كشفتها الجهات الرقابية 
وتقرير المركزى للمحاسبات؟ 
هل سيبقى فساد عباس بدون 

حساب؟

رأى

المستقبل المجهول 
يحاصر تجربة النجوم                                                                   

يمر فريق الكرة األول بنادى النجوم، بأزمة كبيرة، وذلك 
بعد رحيل مدربه اإلسبانى أنطونيو كالديرون بشكل مفاجئ، 

األمر الذى وضع مجلس اإلدارة فى ورطة.
الفريق الصاعد بدأ الموسم بقوة، السيما وأنه حقق فوزا 
مثيرا على الزمالك بهدف دون رد، أحرزه صالح أمين، وجمع 

6 نقاط من 6 مباريات.
المستوى العام للفريق تحت قيادة كالديرون كــان جيدا 
للغاية، إذ أحرز العبوه 5 أهــداف ودخل مرماهم 7، ويحتل 

الفريق المركز الرابع عشر.
وكان مجلس إدارة النجوم قد قرر االعتماد على مدير فنى 
أجنبى، يستطيع خلق االنسجام بين العبى الفريق، خاصة 
أن المجلس تعاقد مع كوكبة من النجوم واألسماء الالمعة 
أبرزهم محمود فتح الله العب الزمالك السابق وصالح أمين، 
ليتم االستقرار على التعاقد مع اإلسبانى كالديرون، لكن 
األخير قدم استقالة مفاجئة لمجلس اإلدارة، بسبب مشاكل 
عائلية يمر بها، ولكن توقيت االستقالة ليس جيدا بالنسبة 

للقائمين على نادى النجوم.
العبو الفريق تحدثوا بشكل جيد على كالديرون مشددين 
على أنه من أفضل المدربين بالدورى المصرى، مما جعلهم 
يحلمون ليس فقط بالبقاء بالبطولة الموسم المقبل وإنما فى 

الحصول على مركز جيد.
ويبقى التخوف من أن تتسبب استقالة كالديرون فى إعادة 
الفريق إلى الخلف، فالفريق يحتاج إلى مــدرب جديد عليه 
التعرف على جميع الالعبين مــرة أخـــرى، خاصة إذا وقع 

االختيار على مدرب أجنبى.
وفى حالة تعاقد المجلس مع مــدرب مصرى، فإن مهمته 
لن تكون سهلة، إذ تكمن فى السيطرة على كوكبة من النجوم 

تحتاج مدرباً أجنبياً يناسب طبيعة الالعب المصرى.

إكرامى يحلم.. وعبد المنصف يترقب.. وعامر ينتظر اإلشارة 

حارس الفراعنة الرابع اختيار ينتظر حسم أجيرى وناجى 
عــاد المكسيكى خافيير أجيرى، المدير الفنى 
للمنتخب المصرى، من أسبانيا خــالل الساعات 
القليلة الماضية، استعداًدا لمعسكر شهر أكتوبر 

المقبل.
ويــســتــعــد منتخب مصر 
ــد يــوم  لــمــواجــهــة ســوازيــالن
12 من شهر أكتوبر المقبل، 
ضــمــن مــنــافــســات الــجــولــة 
الــثــالــثــة مـــن الــتــصــفــيــات 
ــى بطولة كأس  المؤهلة إل

األمم األفريقية 2019.
ــجــهــاز الفنى  ويــبــحــث ال
ــمــصــرى، عن  للمنتخب ال
تــدعــيــم صــفــوفــه بــحــارس 
ــع، ينضم إلـــى الثالثى  ــ راب
مــحــمــد الـــشـــنـــاوى حـــارس 
ــود جنش  ــى، ومــحــم ــلـ األهـ
حـــارس الــزمــالــك، ومحمد 

عواد، حارس اإلسماعيلى.
وهــنــاك منافسة شرسة 
بين بعض حـــراس الـــدورى 
ــرة الـــحـــالـــيـــة،  ــ ــت ــ ــف ــ فــــى ال
تستعرض »صوت الماليين« 
ــســطــور  ــى ال ــ أطـــرافـــهـــا ف

التالية...
شريف إكرامى

عــلــى الـــرغـــم مـــن عــدم 
مشاركته مع النادى األهلى 
فى المباريات، إال أن خبرته 
ــا تجعل اســمــه ضمن  ــًم دائ
ــن لــالنــضــمــام  ــرشــحــي ــم ال

لصفوف الفراعنة.
ــم يــشــارك إكــرامــى مــع الــنــادى األهــلــى، سوى  ول
مباراة واحدة فقط، حيث يكون االعتماد دائًما على 

محمد الشناوى.
وكــان إكــرامــى، قد شــارك مع منتخب مصر فى 

مونديال روسيا 2018، إال أنــه لم يشارك فى أى 
مباراة رسمية.

عامر عامر
ارتــفــعــت حــظــوظ عــامــر عــامــر، حـــارس مرمى 
ــاج الــحــربــى، فـــى االنــضــمــام إلـــى صــفــوف  ــتـ اإلنـ
الفراعنة، حينما كــان األرجنتينى هيكتور كوبر، 
مدربًا للمنتخب فى الفترة 
الــمــاضــيــة، حــيــث ســبــق أن 
وضعه أحمد ناجى مــدرب 
ــلـــى قــائــمــة  الـــــحـــــراس، عـ
ــل ضمه،  ــن أجـ ــظــار م ــت االن
ــعـــرض أى حـــارس  حــــال تـ

لإلصابة.
وشــهــد الــمــوســم الحالى، 
تــألــق عــامــر عــامــر بشكل 
ــى لقاء  كــبــيــر، خــصــوًصــا ف
فريقه أمام األهلى بمسابقة 

الدورى.
وخـــاض عــامــر مــع فريقه 
فـــى الـــمـــوســـم الـــحـــالـــى 5 
مباريات، حيث تلقى هدفين 
ونجح فــى الــخــروج بشباك 

نظيفة فى 3 مباريات.
محمد عبد المنصف

ــد عـــبـــد  ــ ــم ــحــ ــ ــر م ــ ــهـ ــ ظـ
الــمــنــصــف، بــمــســتــوى جيد 
ــع فــريــق وادى دجــلــة فى  م
الموسم الحالى، حيث توقع 
البعض انضمامه للمنتخب 
ــى الــمــعــســكــر  الـــمـــصـــرى فـ

الماضى.
ــرات  ــ ــب ــون خــ ــ ــكـ ــ وقـــــــد تـ
عبدالمنصف فى المالعب 
مــع الــســاحــرة المستديرة، 
هى الحاكم بأمره فى إجبار أجيرى على ضمه، من 

أجل االستفادة منه كقائد للفراعنة.
وشــارك عبد المنصف مع فريقه خالل الموسم 

الحالى، فى 4 مباريات، وسكنت شباكه 7 أهداف.

تجاهل جروس سر 
غضب المهاجم 

المغربى

  محمد الصايغ

أجيرى

أحداد

جروس

عبدالمنصفناجى

إكرامى

السيد
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 لم يكن خافيـًا على أحد أن جماعة اإلخوان تملك وتدير إمبراطورية اقتصادية 
ضخمة، لكن لم أكن أنا أو غيرى، نتوقع، مجرد توقع، أن تبلغ قيمة أصول وأموال 
الجماعة، هذا الكم الهائل من الثروات »250 مليار جنيه« موزعة على شركات 

وأصول، مكنتهم من الوقوف فى وجه الدولة، وارتكاب أبشع الجرائم اإلرهابية 
ضد الشعب ومؤسساته الصلبة، فالتنظيم اكتسب قوة على األرض، هذه القوة 
كانت مدعومة بعمليات تمويل ضخمة ال تقدر عليها سوى الحكومات وأجهزة 

االستخبارات، لكن المثير أن تقديرات الخبراء االقتصاديين، أفادت بما هو أكثر 
بشاعة، عندما أشاروا إلى أن حجم األصول المملوكة تفوق ما تم رصده.

من المعروف أن قوة أى تنظيم إرهابى تعتمد باألساس على عناصره البشرية، 

سواء المعلومة أو الخفية،  وهذا هو األهم، القوة االقتصادية القادرة على تمويل 
جرائمه واالنفاق على عناصره وأنشطته المتنوعة لجذب أتباع له، وتنظيم 

اإلخوان كان وما زال لديه قوة بشرية، يستطيع توجيهها، وفق أساليب تغييب 
متقنة للعقول صوب ارتكاب الجرائم، ولديه قوة اقتصادية »وهنا هو مربط 

الفرس«، فهذه القوة مكنته من التوغل فى أحشاء المناطق الفقيرة والقرى، 
ومكنته من بناء المستشفيات والمدارس لتغييب عقول فلذات أكباد المصريين، 

وذلك فى الوقت الذى ترك فيه نظام مبارك الحبل على الغارب لتلك الجماعة 
المارقة، فراحت تعبث بكل شىء، إلى الحد الذى تصور فيه التنظيم أنه قادر على 

اختطاف الدولة ومؤسساتها. 

سيد سعيد يكتب

 التنظيم قام بتهريب األموال السائلة من العمالت األجنبية خارج 
البالد لإلضرار باالقتصاد القومى وتقويض خطط الدولة للتنمية

التوزيع مؤسسة األهرام

نعم نجحت الــدولــة فــى توجيه ضــربــات قاصمة ضد 
الــجــمــاعــة بــالــمــاحــقــات األمــنــيــة وبــاألحــكــام الــرادعــة 
لعناصرها وقياداتها، ومصادرة ممتلكاتهم وأموالهم، لكن 
الدولة مازال أمامها الكثير للقضاء على اإلخوان كفكرة فى 
العقول الشاردة، المغيبة من ناحية، وأمامها الكثير لقطع 
خيوط التواصل مع حكام قطر والمخابرات األمريكية 
والبريطانية وحاكم تركيا من ناحية أخرى، فالنجاح يتحقق 
بصورة نهائية، عندما يتم تقليم أظافر تلك الشبكات وفى 
هذه الحالة ستكتب نهاية التنظيم إلى غير رجعة، وعلى 
الدولة ومؤسساتها اليقظة، واالستمرار فى حشد كافة 
إمكانياتها السياسية والثقافية لمكافحة الفكرة ذاتها 
وتتبع اتصاالت الجماعة وعناصرها مع الجهات األجنبية 
والقوى اإلقليمية المتربصة بالدولة المصرية ومؤسساتها. 
 أن هذه الجماعة المارقة ال تفرق بين االتجار بالدين 
مــن أجــل السلطة، واالتــجــار فــى قــوت البشر مــن أجل 
السيطرة على عقول البسطاء، فقد كشفت الــقــرارات 
األخيرة الخاصة بمصادرة أمــوال الجماعة، عن بشاعة 
الممارسات التى ارتكبوها للحصول على ثــروات تفوق 
قدرة العقل على التصور، كما أكدت على كراهيتهم لهذا 
البلد وشعبه عبر ما يزيد على 80 سنة، دهسوا خالها 
كــل مفاهيم القيم اإلنسانية والمعانى الوطنية، ظلوا 
يتحدثون فى العلن عن الشىء لكسب الــود والتوغل فى 
أحشاء المجتمع، لكنهم كانوا وما زالوا يصنعون النقيض 
فى الظام لتخريب الباد من أجل نصرة تنظيم مشبوه، 
جعلوه أسمى من الوطن وأعظم شأنا من الدين فى منزلته، 
جعلوه عقيدة دينية ودنيوية، سعوا بكل الطرق لترسيخها 
فى أذهــان البسطاء، ممن صــاروا با وعــى فى ركابهم، 
تابعين لمرشدهم، هؤالء استباحوا الوطن، رفعوا الساح، 
وأطلقوا الرصاص على الشعب والجيش والشرطة، فجروا 
الكنائس وقتلوا األبــريــاء، فجروا الكمائن، لتحقيق كيان 
وهمى ليس له حــدود، يريدون تمزيق الوطن، بل تمزيق 
المنطقة العربية على اتساع خريطتها الجغرافية، إلحياء 
وهم اسمه الخافة اإلسامية، تماشيا مع استراتيجية 
ــان العثمانية، حصلوا على تمويل من حكام  دولــة أردوغـ
قطر بالمليارات، دعموا تنظيم القاعدة بعناصرهم من 
الجماعات التى خرجت من رحم التنظيم، شكلوا بالتنسيق 
مــع أجــهــزة المخابرات الغربية ودول إقليمية، تنظيما 
أطــلــقــوا عليه مسمى « داعـــش« وفــى حقيقته نــابــع من 

تنظيمهم. 
األســبــوع الماضى قــررت لجنة التحفظ وإدارة أمــوال 
جماعة اإلخوان التحفظ على 1589 من العناصر المنتمية 
والداعمة لتنظيم الجماعة اإلرهابية و118 شركة متنوعة 
ــدارس، و69  الــنــشــاط، و1133 جمعية أهــلــيــة، و104 مــ

مستشفى، و33 موقًعا إلكترونًيا وقناة فضائية.
وأكـــدت اللجنة القضائية إنــهــا تلقت مــن مصادرها 
ــوادر خطة جديدة  ــ ــادات وك ــإعــداد قــي معلومات تفيد ب
لتدبير مواردها المالية واستغال عوائدها لدعم النشاط 
التنظيمى، كإحدى ركائز دعم الحراك المسلح، موضحة 
ــوان حــاول إيــجــاد طــرق وبــدائــل للحفاظ  أن تنظيم اإلخـ
على ما تبقى من أمــوالــه ومنشآته االقتصادية، أبرزها 
تهريب األموال السائلة من العمات األجنبية خارج الباد 
لــإضــرار باالقتصاد الــقــومــى، وتقويض خطط الــدولــة 
للتنمية، وتكليف عــدد مــن عناصره تهريب األمـــوال من 
خال الشركات التابعة للتنظيم وعناصره بنظام المقاصة 
مع رجــال األعمال المنتمين للتنظيم وغير المرصودين 
ــادت بــوجــود حقائق مــذهــلــة، منها ضلوع  أمــنــيــا، كما أفـ
قيادات اإلخوان داخل الباد بالتعاون مع قيادات الجماعة 
الهاربين بالخارج، فى توفير الدعم اللوجيستى والمبالغ 
المالية بصفة شهرية لإنفاق على األنشطة والعمليات 
اإلرهابية التى تنفذها عناصر الحراك المسلح للجماعة 
وأذرعها بالداخل، والمتمثلة فى حركتى »حسم« و»لــواء 
الــثــورة»، وتسهيل حصول عناصر هاتين الحركتين على 
األسلحة، وتصنيع المتفجرات، وتدبير مأوى وماذ آمن 

الختبائهم، وأخرى لتدريبهم عسكريا. 
 إن قيمة األصــول واألمــوال التى تمت مصادرتها وفق 
التقديرات المتداولة بحسب خبراء االقتصاد تبلغ نحو 
250 مليار جنيه، وأن قيمة األصــول والممتلكات التابعة 
والخاضعة لتصرف الجماعة فى مصر تبلغ أضعاف هذا 
الرقم رغم ضخامته وبلوغه حدا يحرض على الخيال فى 
كيفية تكوينه، وطرق الحصول عليه، وأساليب تناميه بتلك 
الصورة المخيفة التى تشير إلى وجود كيانات اقتصادية 
قوية ومؤثرة، تقترب من قوة الدولة ذاتها فمن أين جاءت 
ــســاؤالت مهمة،  ــوال وكــيــف جـــاءت، جميعها ت ــ هــذه األم

واالجابة عنها تمثل أهمية أكبر.
 اللجنة القضائية المعنية باألمر، استندت فى قرارها 
للقانون رقم 22 لسنة 2018 بشأن تنظيم إجراءات التحفظ 
والحصر واإلدارة والتصرف فى أموال الجماعات اإلرهابية 
واإلرهابيين، وهو القانون الــذى أقــره البرلمان فى أبريل 
الماضى، وصدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسى، ونص 
على إنــشــاء لجنة قضائية مستقلة تختص دون غيرها، 
باتخاذ كافة اإلجراءات المتعلقة بتنفيذ األحكام القضائية 
الــصــادرة، باعتبار جماعة أو كيان أو شخص ينتمى إلى 
جماعة أو جماعات إرهابية، ومصادرة أمــوال وممتلكات 
كل من يصدر بحقه حكم قضائى متضمنا إدراجــه ككيان 

إرهابى أو شخص إرهابى أو جماعة إرهابية.

ــوال الجماعة،  ــصــادرة بــشــأن أمـ لــم تكن الـــقـــرارات ال
قرارات عشوائية، أو أنها قرارات محاطة برغبة االنتقام 
ــتــقــام مــن الشعب  مــن تنظيم وجــمــاعــة دأبـــت عــلــى االن
المصرى بكل فئاته المجتمعية، من أجــل تحقيق شهوة 
السلطة والحكم، لكنها صــدرت بعد مراجعات وتحريات 
ــوال فى  وتــوثــيــق دقــيــق لكل مــفــردات اســتــغــال تلك األمــ

الجرائم اإلرهابية التى تمت، إلى جانب السعى لتوظيفها 
ــم وعــمــلــيــات ارهــابــيــة يــدبــرون لــهــا ،  فــى ارتــكــاب جــرائ
فضا عن أن القضاء ثبت له من خــال الوقائع واألدلــة 
المؤكدة التى ال تقبل الشك، تورط رموز الجماعة وكافة 
األشخاص الذين شملتهم القرارات وشركاتهم ومصانعهم 
وجميع أنشطتهم التجارية، فى تمويل عمليات اإلرهــاب 

والتفجيرات التى تجرى فى الباد، والتى راح ضحيتها 
مدنيين أبرياء إضافة لرجال الجيش والشرطة، كما أن 
المهم فى هذا األمر برمته، ثبوت أن هذه الشركات تمول 
األذرع المسلحة للجماعة، وهــى التى حملت مسميات 
متنوعة، منها لواء الثورة وحسم وغيرها من المجموعات 
المسلحة التى تشكلت فى أعقاب ثــورة 30 يونيو إلرباك 

الدولة وترويع المواطنين.
ــوال للخزينة  ــقــرارات الــصــادرة تــؤول هــذه األمـ وفــق ال
العامة للدولة وتصبح ملكا للشعب المصرى، فقد حصل 
عليها اإلخـــوان بأساليب احتيالية اختلط فيها االتجار 
بــالــديــن بالتربح لصالح التنظيم، مــن خــال مــا عرف 
ــة، الــتــى كــانــوا مــن حين  بالتبرعات، ودعـــم لــجــان اإلغــاث
آلخــر يعلنون عنها أثــنــاء سيطرتهم على مقاليد األمــور 
فى النقابات المهنية، مثل نقابتى المهندسين واألطباء، 
حصلوا عليها تحت دعــوى، إغاثة المسلمين فى مناطق 
النكبات والكوارث والنزاعات والحروب، أما الحقيقة فقد 
كانوا يوجهونها لخدمة مشروعاتهم االقتصادية، وبناء 
إمبراطورية مالية، وبمصادرتها وإعادتها للخزينة العامة 
للدولة، تكون تلك األموال قد عادت للشعب، وستنفق فى 

إقامة المشروعات التى سيستفيد منها.
تكمن أهمية الــقــرارات الــصــادرة  فى مناح عــدة، منها 
ــاب، وهـــذا بـــدوره سيساهم  تجفيف منابع تمويل اإلرهــ
بصورة كبيرة فى الحد من العمليات االرهابية، وسيحد 
أيضا من عمليات تهريب الساح والمتفجرات إلى أوكارهم 
فــى المناطق الجبلية الــوعــرة، والكهوف التى يختبئون 
بداخلها، فضا عن محاصرة وتطويق األذرع المسلحة 

واإلرهابية للجماعة ترتكب عمليات ضد األبرياء. 
 المعلومات المرتبطة بهذا الشأن تؤكد أن مؤسسات 
الدولة عازمة على تجفيف منابع تمويل الجرائم اإلرهابية 
وفى إطــار القانون، وتشير فى ذات الوقت إلى أن هناك 
قــرارات قادمة، ستشمل مصادرة أموال وممتلكات أخرى 
تابعة لــإخــوان وبــأرقــام مخيفة ومفزعة تفوق بكثير ما 
تمت مــصــادرتــه وربــمــا تصل قيمتها ألضــعــاف األصــول 

والممتلكات التى صودرت الثاثاء الماضى.
إن األرقام التى أعلن عنها فيما يخص ممتلكات وأصول 
جماعة اإلخوان كشفت النقاب عن حقائق مرعبة، منها أن 
معظم أنشطة اإلخوان االقتصادية جاءت بأساليب وطرق 
ملتوية تشبه أنشطة المافيا، فهى ناتجة عــن عمليات 
مشبوهة وغسيل أموال، فالمعلومات المتسربة من تقارير 
الرصد والمتابعة تؤكد أن حجم وقيمة أنشطة اإلخــوان 
فى مصر وحدها تبلغ تريليون جنيه، بخاف األنشطة 
الخاصة بهم فى العديد من البلدان األوروبية والواليات 

المتحدة األمريكية نفسها. 
 جــانــب آخــر ال يمكن إغفاله فــى ســيــاق الحديث عن 
اإلجـــراءات القضائية بمصادرة بعض أمــوال الجماعة، 
مــفــاده أن األحــكــام  والــمــطــاردات األمنية الموجهة ضد 
التنظيم لــن توقف جرائمه فــى حــق المجتمع والــدولــة، 
فبالرغم من حالة التفاؤل المفرطة والرائجة فى أقوال 
متناثرة هنا وهناك حــول انتهاء التنظيم إلــى األبــد، إال 
أننى ال أميل لاستغراق فى هذا التفاؤل وتصديقه على 
اطاقه، ألسباب ليست تشاؤمية بالطبع، ولكن أخذا بمبدأ 
الحيطة والحذر، خاصة إذا علمنا أن التاريخ الحقيقى 
ــاالت، والــعــمــل ضد  ــي ــاإلرهــاب واالغــت للجماعة، مــلــىء ب
مصالح الدولة العليا، والتحايل وتصدير المظلومية وترويج 
فكرة االضطهاد، لكسب البسطاء فى الداخل وحشد قوى 

التخريب فى الخارج.
نعم، الضربات األمنية فككت إلى حد ما، أنهكت قدرات 
الجماعة االقتصادية، إال أن هــذا ال يعنى القضاء على 
التنظيم بصورة نهائية، لذا من الضرورى، بل من الضرورى 
جــدا، األخــذ فــى االعــتــبــار الحقيقة التى يؤكدها تاريخ 
تلك الفئة المارقة عن الصف الوطنى، لــوأد مخططاتهم 
البغيضة وأفكارهم المنبوذة، وأعنى بهذا التأكد من أنهم 
لم يتوقفوا ولن يتوقفوا عن جرائمهم اإلرهابية، ما دام لهم 
بقايا وجيوب تغوص فى عمق المجتمع وتتولى مواقع فى 
هيئات وشركات ومصالح حيوية، وما دام لهم عناصر قادرة 
على إعــادة التنظيم مرة أخــرى، وهو ما يتطلب دورا أكبر 
من جانب أجهزة األمن للقضاء على هذا التنظيم نهائيا، 
عبر رصد فلولهم فى الكثير من المواقع المهمة ومن بينها 
شبكات التحكم فى التيار الكهربائى، فقد كثرت الحكايات 
فى المناطق الشعبية عن قطع التيار لمدة ثوان ثم إعادته 
وتــكــرار قطعه لثوان أخــرى، ما يسبب أضـــرارا لألجهزة 
الكهربائية فى المنازل واتافها تماما فى كثير من األحيان، 
فضا عن تسجيل القراءات العشوائية الستخدام الكهرباء، 
بدون قــراءة حقيقية للعدادات، لزيادة قيمة الفواتير، كى 
يزيد السخط على الحكومة ويــؤدى إلــى كراهية النظام، 
مرورا بأمور أخرى كثيرة تحدث فى مواقع مختلفة مرتبطة 
بأوضاع الناس االجتماعية واالقتصادية، فالناس تتحدث 
فى جلساتها عن توغل بعض المنتمين للجماعة فى العديد 

من المواقع وغير معلومين ألجهزة األمن،
 ما أريد لفت االنتباه إليه فى هذا المقال، ضرورة تتبع 
العناصر الخفية ووضعها فى بــؤرة الرصد، كى ال تتسلل 
هذه العناصر لمواقع المسئولية بما يمكنهم من اإلضرار 
بالناس ومصالح الدولة، كما علينا تحفيز بعضنا البعض 
على قراءة تاريخ التنظيم، فقد شاهد الجميع كيف اندس 
بعض المنتمين لإخوان داخل األحزاب السياسية، بهدف 
التأثير على توجهاتها ومواقفها، ومنها الحزب الوطنى 
المنحل الذى كان يحكم مصر، فهو تنظيم شأنه شأن كافة 
التنظيمات التى تدور فلك أجهزة االستخبارات العالمية 
والعميلة لحكومات وأنظمة حكم خارجية، جميع ممارساته 
تؤكد بما ال يدع مجاال للشك على أنه نشأ ارهابيا وظل 

على حاله إلى أن انكشف وجهه القبيح.

كيف حصل اإلخوان على هذه المليارات؟

 تجفيف منابع تمويل 
اإلرهاب سيساهم فى 

الحد من العمليات 
اإلرهابية وسيحد 
أيضـًا من عمليات 

تهريب السالح 
والمتفجرات إلى 

أوكارهم فى المناطق 
الجبلية الوعرة 
والكهوف التى 

يختبئون بداخلها

 اإلخوان
 حصلوا على 
المليارات 
بأساليب

 احتيالية عن 
طريق التبرعات
 ودعم لجان
  إغاثة المسلمين 
فى مناطق الحروب

قيمة األصول واألموال التى تمت مصادرتها وفق التقديرات 
المتداولة بحسب خبراء االقتصاد تبلغ نحو 250 مليار جنيه
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