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مهزلة: إهدار 922 مليون جنيه على الدعاية الحكومية خالل عام واحد
تساءل محمد أنور السادات »رئيس حزب 
اإلصــاح والتنمية« عن سبب ارتفاع نفقات 
الدعاية الحكومية من 74 مليون جنيه خال 
العام المالى 2015/2014 لترتفع إلى 922 
مليون جنيه خال العام المالى 2018/2017 
أى ما يعادل 12 ضعفا، فى وقت تؤكد فيه 
الحكومة أنها تستهدف خفض عجز الموازنة 
من خــال ترشيد النفقات ألضيق الحدود 
واتخاذ المزيد من إجــراءات التقشف نظرا 
للظروف االقتصادية القاسية التى تمر بها 

مصر.
 قــال الــســادات : مــن الغريب أن هــذا هو 
البند الوحيد الذى ارتفع بهذا المقدار؟ فهل 
هذا االرتفاع يأتى نتيجة الحمات الدعائية 
التى تقوم بها الحكومة لتسويق اإلنجازات؟ 
أم هــذه حــمــات التوعية للمواطنين ضد 
األمـــراض المزمنة؟ أم نتيجة شــراء بعض 
القنوات والسيطرة على وسائل االعــام؟ أم 

زيادة فى نفقات الزيارات الدولية واالشتراك 
فى المؤتمرات المحلية والدولية.

ــادات أن الــشــعــب الــمــصــرى  ــسـ ــح الـ أوضــ
يتحمل فاتورة اإلصــاح االقتصادى صابرا 
وكله أمل فى غد أفضل له ولألجيال القادمة 
وال يجوز أن ترشد الحكومة النفقات فقط 
مــن خـــال الــتــوفــيــر فــى األدوات الكتابية 
والمطبوعات واألحــبــار واللمبات الموفرة 
وتقليل عدد المستشارين ورواتب المسئولين 
ومــجــالــس إدارات شــركــات قــطــاع األعــمــال 
ــدار مــلــيــارات فى  وغيرها فــى حين يتم إهـ
ــن خـــال بنود  ــة الــعــامــة لــلــدولــة م ــوازن ــم ال
كنفقات الدعاية واإلعــان وغيرها. فابد 
من مراجعة هذه البنود وتعديلها بما يتناسب 
مع الوضع االقتصادى الصعب الذى تعيشه 
مصر إذا كنا جادين فى اإلصاح االقتصادى 
وتــوزيــع تبعاته على الجميع شعبا وحكومة 

بحكمة وعدالة.

ــوزراء المهندسة  كلف د. مصطفى مدبولى رئيس ال
رانــدة المنشاوى مديرة مكتبه بالتواصل مــع  الــوزراء  
إلباغهم بضرورة اإلسراع بتجهيز ملف بالمشروعات 
االستثمارية الجاهزة للطرح، للحصول على الموافقات 
النهائية على هذه المشروعات، من الوزارات والجهات 

األخــرى وطرحها على المستثمرين 
فى أقــرب وقــت ممكن.كما كلف 

مدبولى مديرة مكتبه بمتابعة 
إجراءات تنفيذ االقتراح الذى 
قدمه د. محمد معيط وزير 
المالية بإنشاء وحدة خاصة 
بالمستثمرين بــكــل وزارة، 
تتبع الوزير مباشرة، تتولى 
التدخل السريع لحل مشاكل 

المستثمرين، وتعرض 
عـــــلـــــى الــــــوزيــــــر 

مباشرة.

طلب الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الـــوزراء من د. 
ــرة الصحة والسكان سرعة إعــداد تقرير  هالة زايــد وزي
ــة الطبية واألمــصــال وألــبــان  ــ شــامــل حــول توفير األدوي

األطفال واألجهزة الطبية.
وكشفت مصادرنا المطلعة أنه سيتم تقديم تقرير فى 
هذا الشأن خال األسابيع القليلة القادمة، وسوف يتضمن 
التقرير التركيز على عدد من الموضوعات المهمة ومنها 
رفع نسبة المنتج المحلى من الطعوم إلى 60% من %15، 
وميكنة عملية صرف ألبان األطفال الرضع، إنشاء كيان 

جديد للرقابة على األدوية.
باإلضافة إلــى خفض األدويـــة ذات المستورد الواحد 
إلى 30% من 20%، وتقليل أعــداد األدوية 
الناقصة إلــى 10 أنـــواع مــن 70 نوعاً 

حالياً.
ــر وزيــــرة  ــري ــق ــا ســيــتــضــمــن ت ــم ك
الصحة  زيادة نسبة االكتفاء الذاتى 
مــن األدويـــة والــلــقــاحــات مــن خال 
إنشاء  مصنع لقاح مرض إنفلونزا 
الطيور بطاقة 400 مليون جرعة 
ــع نسبة االكتفاء الذاتى  سنوياً ورف
من األنسولين إلى 80%، عاوة 
عــلــى إقــامــة مــصــنــع إلنــتــاج 
ــاج األورام لــخــفــض  ــ عـ
نسبة االستيراد إلى %30 
وإنــتــاج 92 مستحضرا 

لعاج األورام محليا.

سر تواصل مديرة مكتب 
»مدبولى« بالوزراء

تصميم برنامج للرد اآللى على الهاتف 
المحمول لإلجابة عن االستفسارات 

حول قانون الخدمة المدنية

يضم أكثر المجرمين خطورة فى فرنسا

حبس حفيد مؤسس اإلخوان فى 
سجن فلورى - ميروغيس بباريس

فى سرية تامة تقوم الجهاز المركزى 
للتنظيم واإلدارة بعقد اجتماعات 
مع 3 شركات تعمل فى مجال الذكاء 
االصــطــنــاعــى لتصميم بــرنــامــج للرد 
اآللى على الهاتف المحمول، لإلجابة 
عن االستفسارات حول قانون الخدمة 
المدنية، وسيتم اختيار أفضل تصميم 

من التصميمات الثاثة.
الجدير بالذكر أن الجهاز لجأ لهذه 
الفكرة عقب تلقيه أكثر مــن 5 آالف 
ــفــســار بــشــأن الــقــانــون  شــكــوى واســت

والئحته منذ إقراره.

كشفت مصادر مطلعة من العاصمة 
الفرنسية باريس عن تفاصيل جديدة 
بشأن مواجهة طــارق رمضان حفيد 
حسن البنا مؤسس تنظيم اإلخــوان، 
مــع امـــرأة تتهمه بــاالغــتــصــاب أمــام 
ــه ليس  ــ الـــقـــضـــاء، حــيــث كــشــفــت أن
حــراً طليقاً بل تم حبسه فى زنزانة 
مساحتها 9 أمــتــار مربعة فــى سجن 
فلورى- ميروغيس فى باريس، الذى 
يــضــم أكــثــر المجرمين خــطــورة فى 

فرنسا.

إنتاج 92 مستحضرًا 
لعالج األورام محليـًا

»عكاشة« يعود لساحات المحاكم لنظر طعونه فى قضيتى 
تزوير شهادة الدكتوراه وإسقاط العضوية من مجلس النواب

يعود اإلعامى توفيق عكاشة للظهور 
أمــام ساحات القضاء من جديد مرتين 
يوم السبت بعد القادم، األولــى ستكون 
ــام  محكمة جنح النقض حيث قام  أمـ
بالطعن عــلــى حــكــم حبسه عــامــا، فى 
قضية تزوير شهادة الــدكــتــوراه.. كانت 

ــح مــســتــأنــف مــديــنــة  مــحــكــمــة جــن
نصر، قد أيدت فى سبتمبر 

الــمــاضــى، حــكــم حبس 
تــوفــيــق عــكــاشــة سنة 
مــع الشغل والنفاذ 
بتهمة تزوير شهادة 

الدكتوراه.
ــرة  ــ ــمـ ــ أمـــــــــا الـ
الـــثـــانـــيـــة فــســوف 
تكون أمــام الدائرة 
األولى قضاء إدارى 

ــلـــس الـــــدولـــــة،  ــجـ مـ
حيث ستنظر الدعوى 

ــة مــــن عــكــاشــة  ــامـ ــقـ ــمـ الـ
ــرار  ويــطــالــب فــيــهــا بــإلــغــاء قـ

إسقاط عضويته من مجلس النواب.
ــرت الــدعــوى الــتــى حملت رقم    وذكـ
43215 لسنة 72 قضائية، أن عكاشة 
انتخب بأعلى نسبة تصويت انتخابى 
على مستوى الجمهورية عضوا بمجلس 
النواب المنتخب لعام 2015 عن دائرة 

نبروه دقهلية، فضا عما يتمتع به من 
صفة إعامية باعتباره أحد المحللين 
السياسيين واإلعاميين الذين يقدمون 

برامج سياسية نقدية.
ــت الــمــحــكــمــة اإلداريــــــة العليا  ــان  ك
بمجلس الـــدولـــة، بــرئــاســة المستشار 
ــو الــعــزم رئــيــس مجلس  أحــمــد أبـ
الـــدولـــة، قـــد قــضــت بــعــدم 
االخــــتــــصــــاص بــنــظــر 
الــطــعــن الــــذى حمل 
ــم 39758 لسنة  رق
62 قضائية علّيا 
المقام من توفيق 
ــاء  ــغ عـــكـــاشـــة، إلل
ــاط  ــ ــق قــــــــرار إســ
ــه مــن  ــ ــت ــ ــوي ــضــ ــ ع
ــواب  ــ ــن ــ مـــجـــلـــس ال
ــه  ــ وصــــــــــرحــــــــــت ل
بـــإقـــامـــة دعـــــوى امـــام 
محكمة القضاء اإلدارى 

لاختصاص.
 وكانت هيئة مفوضى مجلس الدولة 
ــة العليا، قد أصدرت  بالمحكمة االداري
تقريرا قضائًيا أوصــت، بإحالة الطعن 
الذى أقامه توفيق عكاشة، إللغاء قرار 
إسقاط عضويته من مجلس النواب، إلى 

محكمة القضاء اإلدارى لاختصاص.

صابرين تعود تصريحات »الكنيسى« تثير الشكوك
للغناء من جديد

تستعد النجمة صابرين، للعودة إلى 
خوض تجربة الغناء من جديد، وذلك 
بعد سنوات طويلة من الغياب، حيث 
قدمت عدًدا من األغانى االستعراضية 
لألطفال فى فترة التسعينيات، وبدأت 
صــابــريــن بالفعل فــى تــجــربــة نفسها 
قبل اختيار أكثر من أغنية وتسجيلها 
وتصويرها أيضًا على طريقة الفيديو 

كليب.
وكشفت صابرين عن حبها لتقديم 

ــال ألنــهــم  ــف ــألط أغـــانـــى جـــديـــدة ل
أصبحوا مهملين فى هذا الجانب، 
وأنها لم تقدم لهم أغانى خاصة 
بهم منذ فترة طويلة، مشيرة 
ــى أنــهــا قـــررت عمل أكــثــر من  إل
أغنية، وتصويرها بطريقة 

الفيديو كليب، وخالل األيام 
المقبلة ستكون  القليلة 

ــى بــعــض  ــلـ ــرت عـ ــ ــق ــ ــت ــ اس
ــذه األغــانــى وتــبــدأ فى  ه

تسجيلها.

منع ظهور المذيعات فوق الخمسين

تامر عبدالمنعم يهدد 
محمد فؤاد

ــام.. قضت محكمة جنح الدقى  منذ أيـ
الدائرة الثالثة، أمس الثاثاء، بعدم جواز 
إقامة دعــوى الشيك الثانى المقامة ضد 
الفنان تامر عبدالمنعم، مــن قبل الفنان 

محمد فؤاد، بسبب مسلسل »الضاهر«.
الحكم صــدر برئاسة المستشار حسام 
الدين الــبــدرى، األمــر الــذى يعنى ما يعنى 
بــراءة تامر عبدالمنعم من التهم المنسوبة 

إليه.
ــؤاد قــد تقدم  ــان الــمــطــرب محمد فـ وكـ
بدعوى إصــدار شيكات بــدون رصيد ضد 
تامر عبدالمنعم، منذ أكثر من عام ونصف 
الــعــام بصفته منتج الــعــمــل؛ وحــصــل على 
حكم بحبسه 3 سنوات فى دعــوى الشيك 
األول، وفشلت جميع محاوالت الصلح بين 
الطرفين، ألن الشيك كــان قد تم تحريره 
لضمان حصول فؤاد على دفعات من أجره 

لحين استكمال التصوير نهائيا.
وواجـــه المسلسل العديد مــن المشاكل 
مع إحــدى الجهات األمنية  والتى طالبت 
بتعديل النص، األمر الذى تسبب فى وقف 

تصويره.
تامر، طالب فــؤاد، برد الشيكات بإنذار 
رســمــى، إال أن األخــيــر رفــض وقـــام برفع 
دعــوى عليه، علما بــأن تصاريح العمل قد 
صدرت بالموافقة على تصوير العمل بعد 

الدخول فى درجات التقاضى.
وبعد قرار المحكمة، أكد تامر، استئناف 
تــصــويــر المسلسل بــعــد مــوافــقــة الجهات 
األمنية، وأكّـــد للمقربين منه أنــه فــى حال 
رفض فؤاد تصوير المشاهد المتبقية سوف 
يقاضيه، وسيكون السجن مصيره، موضحاً 
ــام وال يشغله  أن التصوير سيكون خــال أي

ارتباطات أو مواعيد محمد فؤاد األخرى.

ــارت الــتــصــريــحــات الــتــى أطــلــقــهــا حمدى  ــ أث
الكنيسى رئــيــس اللجنة التأسيسية لنقابة 
االعاميين، والتى أكــد فيها أن هناك 6 مواد 
بقانون النقابة ينتقصوا من القانون و يعرضونه 
لبطانه و يعتبرونه عوارا دستوريا، مضيفا أنه 
تم تقديم مذكرة بتوقيع 73 نائبا لتعديل تلك 
الــمــواد، جــدالً كبيراً داخــل ماسبيرو. وفسرها 
الكثيرون على أنها تــدل على رغبة الكنيسى 

وبعض أعضاء اللجنة من »شلته« للتحايل على 
المطالبات الخاصة بسرعة إجــراء االنتخابات 
الخــتــيــار مجلس منتخب للنقابة  خــاصــة أن 
المدة القانونية للجنة التأسيسة  انتهت منذ 
قــرابــة الــعــام وال يــعــرف أحــد حتى اآلن موعد 
محدد إلجـــراء االنتخابات وهــو مــا يعنى بقاء 
أعضاء اللجنة الحاليين فى مناصبهم ألجل غير 

مسمى؟!!

فى سرية تامة.. وفى إطــار خطة تطوير 
ــع ظــهــور  ــى مــن ــيــرو تـــم االتـــفـــاق عــل مــاســب
ــعــات الــلــواتــى تــخــطــيــن الخمسين  الــمــذي
عاماً من الظهور على الشاشة  فى قطاع 

الــتــلــيــفــزيــون والمتخصصة واإلقــلــيــمــيــات 
سواء ظلت قطاعات منفصلة أو تم دمجها 
ــد تــحــت مــســمــى »الــقــطــاع ــى قــطــاع واحــ  ف

المرئى«.

زوجة »العنتيل الفالصو« 
تكشف المستور

بعض صديقات زوجة شخصية معروفة فى 
ماسبيرو كشفن المستور عما دار بينهن وبين 
زوجة المسئول الذى يردد البعض أنه »عنتيل 
وزير نساء«، حيث قالت الزوجة لصديقاتها: 
»با خيبة.. ده منيل بستين نيلة ومابيعرفش، 
وهــو اللى بيسرب الــكــام ده حوالين نفسه 

عشان يدارى خيبته التقيلة«!!!

سياسية متهمة بـ»تسليك 
أمورها« تقدم رشاوى غير 
أخالقية لمسئول حكومى

 كشفت مصادرنا المطلعة، أنــه فى 
إحــدى المحافظات الرئيسية، قامت 
شخصية سياسية معروفة بالحصول 
عــلــى امـــتـــيـــازات مـــن إحــــدى شــركــات 
الخدمات العامة الهامة فى المحافظة 
ــنــازالت غير أخاقية  مقابل تقديم ت
فى هيئة رشــوة لهذا المسئول لتسهيل 
مطلبها الــذى تربحت من ورائــه قرابة 
500 ألف جنيه، لتبنى بعد تقلدها ألحد 
المناصب الهامة عاقة قوية مع هذا 
المسئول ليكون الــتــعــاون بينهما بعد 
ذلــك تعاوًنا مالًيا قائًما على تخليص 
واستخراج تصاريح يتربح من ورائها 
أصحاب العقارات مئات اآلالف وربما 

المايين أيًضا من الجنيهات سنوًيا.

أحدث فضائح 
»عناتيل« ماسبيرو

اكــتــم الــســر.. مــســئــولــون كــبــار تدخلوا 
لحفظ قضية »تــحــرش جنسى« لمسئول 
بـــدرجـــة مـــديـــر عــــام فـــى قـــطـــاع شهير 
بماسبيرو.. المفاجأة أن نفس السيناريو 
ــصــورة حــالــيــاً فــى قطاع  يــتــكــرر بنفس ال
اإلقليميات.. أيــن األجــهــزة الرقابية من 

»عناتيل« ماسبيرو ؟!!

تامر
فواد

صابرين

هالة

عكاشة

الشيخ
طارق

أنور

راندة
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عــضــواً فــى لجنة حــمــايــة حــقــوق المستخدمين 
المنبثقة عن الجهاز القومى لتنظيم االتصاالت 
وهــى اللجنة المعنية بحماية حقوق مستخدمى 
خـــدمـــات االتـــصـــاالت وتــوعــيــتــهــم وتــمــثــيــلــهــم فى 
ســوق االتــصــاالت التى تشهد تطويرات وتغييرات 
مستمرة. وهــذه اللجنة تقوم باالستجابة الفورية 
للشكاوى المقدمة من المستخدم والتحقيق فيها 
والعمل على حلها، والبحث فى الموضوعات التى 
تهم المستخدم وتحليلها، والــتــعــاون مــع مجتمع 
االتصاالت ومجموعات المستخدمين والمواطنين 
 مــن أجــل ايــجــاد حلول للمشكالت التى تواجههم 

وتنفيذها على أكمل وجه.  
ــا هى  ــأل: مـ ــسـ وهـــنـــا نـ
مــؤهــالت هيكل الختياره 
عضواً بهذه اللجنة؟ وهل 
لديه الوقت الكافى للقيام 
بــالــدور المنوط بــه داخــل 
ــل يــحــضــر  ــ الـــلـــجـــنـــة؟ وهـ
اجتماعاتها؟ وكم يتقاضى 

منها شهرياً؟
ولـــمـــاذا ال يطبق عليه 
نص المادة 46 من قانون 
ــواب والــتــى   ــ ــن ــ مــجــلــس ال
تنص على أنه »ال يجوز أن 
يعين عضو مجلس النواب 
فــى وظــائــف الحكومة أو 
الــقــطــاع الــعــام أو قطاع 
األعمال العام أو الشركات 
المصرية أو األجنبية أو 
المنظمات الدولية أثناء 
مدة عضويته، إال إذا كان 
التعيين نتيجة ترقية أو نقل من جهة إلى أخرى أو 

كان بحكم قضائى أو بناء على قانون».
وهنا نشير إلى أن  وجود هيكل ليس وحده المثير 
لــلــجــدل فــى هـــذه الــلــجــنــة، حــيــث إنــهــا تــضــم أيــضــاً 
شخصيات أخرى مثيرة للجدل  منهم:  د. أحمد زكى 
بدر وزير التعليم السابق  ورئيس شركة قناة السويس 
لتوطين التكنولوجيا ود. مصطفى الفقى الكاتب 
والمفكر القومى ورئيس مكتبة اإلسكندرية الحالى  
إلى جانب عدد من الكتاب واإلعالميين منهم ياسر 
رزق رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم وصالح 
منتصر وأسامة كمال وعبداللطيف المناوى وكمال 

ريان.
ــام تدفعنا للتساؤل: هل  كل هــذه الوقائع واألرقـ
يجوز  أن يحصل هــؤالء األشــخــاص على مثل هذه 
المبالغ المنصرفة من الموازنة العامة للدولة؟ وهل 
يجوز أن يكون راتــب الرئيس عبدالفتاح السيسى 
42 ألف جنيه – يقوم بالتبرع بنصفها شهريا لصالح 
صــنــدوق تحيا مصر -  فــى حين يحصل آخــرون 
على كل هذه المبالغ شهرياً فى الوقت الذى تعانى 
فيها الغالبية العظمى من الشعب الغلبان من الفقر 
المدقع؟ ومتى يتم التوقف عــن هــذه المجامالت 

الصارخة التى تستنزف المال العام؟
وفــى النهاية نؤكد على ترحيبنا الــتــام بــأى رد أو 
تعقيب يصل الينا من النائب أسامة هيكل ألن هدفنا 

األول واألخير هو الحفاظ على المال والصالح العام.

العـدد 240
األربعاء  2018/10/3

تخصيص 3 سيارات 
فاخرة بالسائقين 

من المدينة 
والبرلمان له محمد طرابيه يكتب:

تابعت منذ النقاش الذى دار على الصفحة العامة للزميل الكاتب الصحفى عبده مغربى على الفيس بوك بينه 
وبين الزميل الكاتب الصحفى أسامة هيكل رئيس لجنة الثقافة واإلعالم بمجلس النواب ورئيس مجلس إدارة 

مدينة اإلنتاج اإلعالمى.
بدأت الواقعة بـ»بوست« كتبه مغربى قال فيه: »تولى الزميل أسامة هيكل رئيس لجنة اإلعالم والثقافة 

واآلثار فى مجلس النواب رئاسة المجلس األعلى لإلعالم خلًفا لألستاذ مكرم محمد أحمد بحسب المعلومات 
المتداولة على المواقع اإلخبارية ومواقع التواصل الجتماعى يترتب عليه أوًل استقالته من مجلس النواب 
قبل بدء البرلمان إجراءات ترشيحه، والمعلومات المنتشرة بين النواب تقول إن الزميل يرغب فى ترك مقعده 
فى البرلمان ليتم اختياره فى المجلس ـ السؤال: هل الزميل أسامة هيكل على استعداد للتخلى عن 38 ألف 
دولر هى جملة ما يتقاضاه شهريـًا من منصبه فى رئاسة مدينة اإلنتاج اإلعالمي؟ أم أنه يريد أن يجمع بين 
المنصبين، مع ما يمثله هذا من تعارض بين المنصبين، إذ أنه ل يجوز له أن يراقب نفسه. إننى أرى وبوصفى 

أفهم قلياًل فى القانون أنه ل يجوز له دستوريا ول قانونيًـّا ول أدبيًـّا ول أخالقيًـّا أن يترشح لمنصب هو الذى أعد 
القانون الخاص به قبلها بأسابيع.. ولو تم هذا الترشح فكأنه كما لو كان يسن تشريعـًا لنفسه، وهذا فى غاية 

الخطورة ألنه يمثل إهانة لمجلس النواب وللدولة المصرية«.

قائمة رواتب ومكافآت أسامة هيكل

تفاصيل فضيحة تعاقد الحكومة مع شركة أجنبية لتدريب المعلمين فى النظام الجديد
فى الوقت الذى بدأت فيه وزارة التربية والتعليم تطبيق 
النظام الجديد للتعليم فى الصف األول الثانوى، التزال 
هناك الكثير من المالحظات حول هذا النظام خاصة ما 
يتعلق بـ»التابلت المدرسى« الذى تم وسيتم تسليمه ألكثر 

من مليون طالب ومعلم وإدارى هذا العام.
ولكننا قبل  الكشف عن هذه المالحظات  نشير إلى أن 
الــوزارة قامت بتنفيذ خطة لتدريب ورفع كفاءة المعلمين، 
بالتعاون مع شركة »ديسكفرى«، وبدعم من البنك الدولى، 
كما تعاقدت الوزارة مع إحدى الشركات على شراء 7 آالف 

فيديو باللغة العربية، باإلضافة إلى المناهج المصرية.
وبمناسبة الحديث عن خطة التدريب، البد أن نتوقف 
أمام التصريحات المهمة التى أدلى بها إبراهيم شاهين، 
الخبير التربوى وكيل أول نقابة المهن التعليمية لـ»صدى 
البلد« والتى قال فيها إن التدريب فى مصر بصفة عامة 
وفــى وزارة التربية والتعليم بصفة خاصة »أمــس واليوم 
ومنذ 20 عاما«، غير جاد، الفتا إلى أن هناك اعتمادا فى 
الميزانية للتدريب لكنه يوزع فى صورة مكافآت وال ينتج 

عنه أى استفادة للمعلمين.
وقال شاهين: كنت معلما وكنت أحضر التدريبات ولكن 
دون استفادة والجميع يعلم ذلــك جــيــدا، وكــان الحضور 
شكليا فقط »روتــيــن«. وأضــاف: »كــان لدينا أمل أن يكون 
الــتــدريــب بمشروع تطوير التعليم الجديد مختلفا عن 
سابقيه، لكن اقتصر األمــر على أن تكون مــدة التدريب 

للمعلم يوما واحدا وأحيانا ثالثة أيام«.
 وتــابــع: »نحن نقول إنــه مــشــروع لتطوير التعليم، إذا 
من البديهيات أن يتم تدريب المعلم مرة ومرتين وأحيانا 
ثالث خالل اإلجــازة الصيفية، نقول تطوير وهناك شركة 
أجنبية تم التعاقد معها بماليين الجنيهات ولكن لم نر 

جديدا فيما يتعلق بتدريب المعلمين، نحن نريد أن نعرف 
ما الذى استفاده المعلم من عملية التطوير حتى ينعكس 

على عمله«.
من جانبى أطالب وزارة التعليم بالرد رسميا على ما ذكره 
وكيل أول نقابة المهن التعليمية حيث إنه مصدر مسئول 
ومتخصص والبد أن يكون الرد من خالل الوزير شخصياً 
أو على األقل من خالل المتحدث الرسمى للوزارة ألن ما 

ذكره شاهين يؤكد أن هذه التجربة محكوم عليها بالفشل 
قبل أن تبدأ.

ــوزارة أن النظام الجديد  ــ مــن ناحية أخـــرى كشفت ال
الــذى سيطبق على الصف األول الثانوى هــذا العام على 
)700 ألــف( طالب فى )2530( مدرسة حكومية، وقد تم 
الحصول على الموافقة على عمل شبكات داخلية، وتجهيز 
الفصول بلوحات رقمية وطابعة وماسح ضوئى، كما تم 

توقيع بروتوكول مع وزارة االتصاالت لدخول شبكة الفايبر 
فى كل الــمــدارس، وقد تحملت الدولة تكلفة عمل البنية 
التحتية لهذه الشبكات والتى ساهمت فى إنشائها القوات 
المسلحة، والمخابرات، ووزارة االتــصــاالت وتكنولوجيا 

المعلومات. 
وأعلنت الحكومة قيامها بتجهيز مراكز صيانة متنقلة 
للتابلت، وتعيين 600 مهندس فى هيئة األبنية التعليمية فى 

مهزلة: تدريب المعلم 
خالل يوم واحد فقط 

وأحيانا ثالثة أيام

شاهين: حضور 
التدريبات كان يتم 

بشكل »ديكورى« فقط

إدارة صيانة األجهزة اإللكترونية، فضالً عن تخصيص 40 
سيارة متنقلة للصيانة.

كــل هــذا كــالم جميل ولكننا نــســأل: هــل وضــعــت كافة 
الجهات المعنية االحتياطات الالزمة لحماية التابلت من 
أعمال السرقة التى قد يتعرض لها طالب الصف األول 
الثانوى خاصة فى  مدارس الفترتين السيما فى المناطق 

الشعبية؟
وهنا أشير إلــى أنــه أعجبنى اقــتــراح تلقيته مــن أحد 
مدراء المدارس الثانوية بالجيزة والذى أشار الى أن هناك 
أخطاراً قد يتسبب فيها البلطجية الذين يمكن أن يقوموا 
بـ»تثبيت« الطالب عقب خروجهم من المدارس واالستيالء 
على األجهزة وبيعها كقطع غيار أو طلب مقابل مادى من 
األهالى لردها إليهم، ولذلك اقترح مدير المدرسة الفاضل 
ــام الــمــدارس التى  ــن أم أن يكون هناك بعض أفـــراد األم
سيطبق فيها النظام الجديد حماية ألرواح الطالب ومنع 

جرائم سرقات التابلت. 
وهذا االقتراح أراه من جانبى وجيها وواجب التنفيذ على 

الفور حتى ال تحدث كوارث فى هذا الشأن.
وفى هذا اإلطــار، أقــول إنه من الضرورى عقد لقاءات 
بين مسئولى الـــوزارة المعنيين بالنظام الجديد الخاص 
بالصف األول الثانوى وإدارات التعليم الثانوى ومديرى 
المدارس الثانوية ألن هناك عشرات االسئلة التى لم نجد 
إجابة عنها رغم أهميتها مثل طالب المنازل والخدمات 
والتابلت؟ وكذلك تحديد كيفية التعامل مع الطالب الذى 
تجاوز نسبة الغياب حيث كان يتم عمل إعادة قيده ويسمح 
لــه بــدخــول االمــتــحــان، إال أن نتيجة الصف األول للعام 
القادم لن تدخل ضمن متوسط المجموع التراكمى المؤهل 

للجامعة ما يفقده األهمية.

 من جانبه  قام أسامة هيكل بالرد عبر الصفحة 
العامة للمغربى قال فيه: » األخ عبده المغربى كل ما 
ذكرته فى كالمك هو كذب من أول كلمة حتى آخر 
كلمة.. ولكن هذا ال يهم فقد اعتدت عليه من كثيرين 
يكتبون بغير علم.. ولكن أريــدك أن تضع أمــام من 
ضللتهم ما يثبت أننى أتقاضى 3٨ ألف دوالر شهريا 
من مدينة اإلنتاج اإلعــالمــى.. وعلى حد علمى أن 
مرتبات المدينة بالجنيه المصرى.. أريد اإلثبات ألن 

ما ذكرته هو تشويه متعمد ممكن مقاضاتك عليه«.
ــات  ــام ــه ــالــطــبــع لـــن أتـــوقـــف أمــــام بــعــض االت وب
واالنــتــقــادات التى دارت بين عبده وأســامــة – مع 
ــك، لكننى ســوف أتوقف   حفظ األلــقــاب -  بعد ذل
ــام بــعــض  الــنــقــاط الــتــى تــم  طرحها مــن خالل  أمـ

المناقشة.
فى البداية أتوقف أمام الجزئية الخاصة بموقف 
أسامة هيكل من االحتفاظ بعضوية البرلمان فى 
حال  اختياره رئيساً للمجلس األعلى لإلعالم، وهنا 
أؤكد على أن قانون مجلس النواب حسم فى مادته 
رقم 45 هذا األمر ألن النص جاء واضحاً وصريحاً 
وال يحتمل التأويل،  حيث تنص هذه المادة على »أنه 
ال يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب وعضوية 
الحكومة، أو المجالس المحلية، أو منصب المحافظ 
أو نــائــب الــمــحــافــظ، أو مناصب رؤســـاء الهيئات 
المستقلة واألجهزة الرقابية أو عضويتها، أو وظائف 

العمد والمشايخ، أو عضوية اللجان الخاصة بها«. 
»وإذا عين أحد أعضاء المجلس فى الحكومة أو 
فى أى منصب آخر مما ذكر، يخلو مكانه من تاريخ 
هذا التعيين ما لم يتقدم باعتذار مكتوب عن عدم 
قبول التعيين إلى مكتب المجلس خالل أسبوع على 

األكثر من تاريخ علمه بقرار التعيين«.
نأتى إلى القضية األهم وهى قضية المستحقات 
المالية التى يحصل عليها أسامة هيكل من مدينة 
اإلنتاج اإلعــالمــى.. حيث قــال مغربى إنــه يتقاضى 
مبلغ 3٨ ألــف دوالر فى حين شــدد هيكل على أن 
مــا يتقاضاه يقل عــن عشر هــذا المبلغ وبالجنيه 

المصرى.
وفى هذا السياق أقول من واقع معلومات موثقة  
إن أسامة هيكل يتقاضى مبلغ 20 ألف جنيه بصفته 
رئيس مجلس إدارة لمدينة اإلنتاج اإلعالمى »بدون 
ضـــرائـــب« رغـــم أن حــســن حــامــد رئــيــس المدينة  
الــســابــق كـــان يتقاضى 5 آالف جنيه فــقــط، كما 
يتقاضى هيكل مبلغ 50  ألف جنيه  بصفته العضو 
المنتدب  للمدينة )العضو المنتدب السابق كان 
يتقاضى 20 ألــف جنيه( لكنه – أى هيكل - يقوم 
بسداد نسبة 22% من هذا المبلغ للضرائب أى أنه 
يتقاضى 39 ألف جنيه كعضو منتدب ولو أضفناه 
لمبلغ الـ 20 ألف جنيه كرئيس لمجلس اإلدارة يصبح 

المجموع 59 ألف جنيه بالتمام والكمال.
وبصراحة أقول إننى ال أعرف إذا كان هذا المبلغ 
متضمنا مبلغ الـــ3500 جنيه التى يحصل عليها  كل 
عضو مــن أعــضــاء مجلس اإلدارة عــن كــل اجتماع 

يشاركون فى حضوره أم ال؟
وهنا أود التأكيد على نقطة هامة وهــى أنــه ال 
مجال للرد على هذه األرقــام الخاصة بما يتقاضاه 
ــاج بأنها شــركــة مساهمة  ــت هيكل مــن  مدينة اإلن
مصرية وليست شركة تابعة للقطاع العام حيث إن 

الغالبية العظمى من أسهم المدينة مملوكة  لهيئات 
وجهات حكومية رسمية كما أن أسامة نفسه موجود 
فى مجلس اإلدارة بصفته  ممثال عن الهيئة الوطنية 

لإلعالم »ماسبيرو«.
من ناحية أخــرى نتوقف أمــام ما يتقاضاه هيكل 
ــواب بصفته نائبا ورئــيــســاً للجنة  ــن مــن مجلس ال

ــار بالبرلمان حيث يصل  ــ اإلعـــالم والــثــقــافــة واآلث
إجمالى ما يتقاضاه أكثر من 35 ألف جنيه إضافة 
الــى تخصيص ســيــارة فــاخــرة لــه بسائق خــاص من 
المجلس بصفته رئــيــســاً إلحـــدى لجانه النوعية، 
ــر أن هــيــكــل مــخــصــص له  ــذك وبـــهـــذه الــمــنــاســبــة ن
سيارتين فاخرتين بالسائقين مــن مدينة اإلنتاج 

حتى اآلن، وهــو مــا يعنى أنــه مخصص لــه ثالث 
سيارات بالسائقين ويتم »تفويلهم« وإجراء الصيانة 
لهم والتأمين عليهم إلــى جانب مرتبات ومكافآت 

السائقين من المال العام!!!
وليسمح لنا أسامة هيكل أن نتوقف أمام موضوع 
جــديــد ومــثــيــر لــلــتــســاؤالت وهـــو الــخــاص بتعيينه 

القانون يجبر 
هيكل على 

الستقالة من 
البرلمان فى حال 

اختياره رئيسًا 
للمجلس األعلى 

لإلعالم

¿  59 ألف جنيه شهريـًا صافى دخله من مدينة اإلنتاج اإلعالمى ¿ يحصل على 20 ألف جنيه كرئيس مجلس اإلدارة و39 ألفًا 
)بعد خصم الضرائب( كعضو منتدب ¿ 35 ألف جنيه شهريـًا من مجلس النواب بصفته رئيسـًا للجنة اإلعالم والثقافة 

اختياره عضوا فى لجنة حقوق المستخدمين بجهاز تنظيم 
التصالت  يتعارض مع المادة 46 من قانون مجلس النواب
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خفايا اجتماعات 
نبيلة مكرم مع 

قيادات وزارة الصحة

»شوقى« يطالب وكالء وزارة 
التعليم بإعداد تقارير أسبوعية عن 

نتائج  تطبيق النظام الجديد

محافظ القاهرة  يشكو وزير التعليم للرئاسةمفاجأة فى تقرير سرى قدمه محافظ الجيزة لوزير التنمية المحلية

المدارس خارج نطاق الخدمة.. و»مش قادر أبص فى وش األهالى« 80% من رؤساء األحياء فاسدون
أكدت مصادر بديوان عام محافظة القاهرة، أن اللواء خالد عبد العال 
محافظ العاصمة، قــدم شكوى ضد الدكتو طــارق شوقى وزيــر التعليم، 
لمؤسسة الرئاسة، حتى يخلى مسئوليته، فى ظل انتشار وشيوع الفضائح 
واألزمات على السوشيال ميديا، الفتة إلى أن »كل حاجة بقت مكشوفة« وأى 
تجاوزات أو مخالفات أو مشاكل أصبح كشفها أسهل من الحديث عنها، ولن 
يقبل أن يتعرض ألى موقف سخيف، ولذلك بادر بإبالغ مؤسسة الرئاسة 
بمشاكل وأزمــات تعيشها الناس، مع بداية العام الدراسى الجديد، حيث 
تعانى أغلب المدارس من عدم اكتمال الصيانة بها، وشكاوى كثيرة من أولياء 
األمــور بــاالزدحــام الكبير داخــل الفصول ونقص شديد فى أماكن جلوس 

ومقاعد التالميذ داخل الفصول.
وأشارت المصادر إلى أن الشكوى شملت أيضا المدارس اليابانية، التى 
لم يتم افتتاح أى مدرسة منها حتى اللحظة، لعدم جاهزيتها الستقابل 
التالميذ، وأن كل ما ردده الوزير فى أكثر من مؤتمر عن جاهزية المدارس، 
ليس له أساس من الصحة والمدارس تعانى من نقص شديد فى األدوات 

واألثاثات.
وقالت المصادر إن محافظ القاهرة أكد فى شكواه على ضرورة توجيه وزارة  
التعليم بسرعة حل هذه المشاكل، قبل أن ينفجر الناس، موضحة أنه قال فى 

شكواه أيضا »مش قادر أبص فى وش األهالى.. زهقوا وعود وتهدئة«.
يذكر أن  الدكتور طــارق شوقى، وزيــر التربية والتعليم، سبق وأن أعلن أن 

المدارس اليابانية سيفتتحها فى سبتمبر الماضى ولم يحدث.

»شعراوى« يطالب المحافظين 
بإصدار تفويضات لرؤساء المدن 

واألحياء إلزالة مخالفات البناء فورًا
تقوم نبيلة مكرم وزيـــرة الهجرة بعقد جلسات 
خاصة حالياً مع عدد من مسئولى وقيادات وزارة 
الصحة للتنسيق فيما بينهما بشأن تنفيذ مشروع 
ــذى يعتمد على  جديد هــو »الطيور المهاجرة« ال
التنسيق مــع وزارة الــصــحــة الســتــقــبــال األطــبــاء 
المصريين بالخارج والذين يقومون بإجراء عمليات 

جراحية بالمجان فى كل محافظات مصر.
مــن جانبها أعلنت نبيلة مكرم أن مصر قيادة 
وحكومة تعمل باهتمام كبير لالستفادة مــن كل 
عقولها بالداخل والخارج، فقد نجحنا فى استقدام 
الكثير من العلماء والخبراء المصريين بالخارج 
من خالل مؤتمرات »مصر تستطيع«، التى تنظمها 
ــوزارة لهؤالء الخبراء فى مجاالت متعددة ودليل  ال
على هذا التوجه يتم العمل فى الوقت الحالى على 
االنتهاء من جمعية »مصر تستطيع« التى ستضم 
مختلف العلماء والــخــبــراء المصريين بالخارج، 
كما أنه يتم عقد اجتماعات مستمرة بين خبرائنا 
ــوزارات المختلفة بــشــأن أفــكــارهــم  ــ ــ بــالــخــارج وال
والــمــشــروعــات التى يــريــدون تطبيقها على أرض 

الواقع.
وأكــدت أنــه يتم حاليا العمل على توحيد قاعدة 
البيانات للمصريين بالخارج ومــن بينها العلماء 
والخبراء ما سيسهل أكثر التواصل وتنسيق الجهود 
وأرى من الخبراء بالخارج كل حب ووالء وانتماء 

لوطنهم ورغبة فى العطاء له بال تردد.

ــام قليلة مــن بــدء الــعــام الــدراســى الــجــديــد.. طلب  بعد أي
د. طــارق شوقى وزيــر التربية والتعليم  من وكــالء الــوزراء 
بالمحافظات إرســال تقارير أسبوعية للتأكد من استقرار 

تطبيق النظام الجديد والتطوير فى المرحلة الثانوية.
الــوزيــر أكــد ضــرورة العمل بشكل جــاد ومتواصل إلنجاح 
المشروع الذى يعد أبرز الخطوات الرئيسية لتطوير التعليم 
المصرى من خالل المشروع القومى إلعادة صياغة التعليم 

المصرى.

علمت »صــوت الماليين« أن اللواء 
أحــمــد راشـــد محافظ الــجــيــزة، طلب 
رسميا من اللواء محمود شعراوى وزير 
ــذان تربطهما  ــل التنمية المحلية، وال
عــالقــات جــيــدة، ضـــرورة إقــالــة معظم 
رؤســاء أحياء محافظة الجيزة، بعدما 

تأكد من فسادهم المتأصل.
وقــالــت مــصــادر بمحافظة الجيزة 
إن المحافظ قدم تقريرا سريا لوزير 
التنمية المحلية تحت عــنــوان: »سرى 
للغاية« لمناقشة إعــادة هيكلة رؤســاء 

األحياء، والبحث عن المناسب الكفء.
وأضــافــت الــمــصــادر أن المحافظ 
ــاء  ــ ــي ــم 80% مــــن رؤســــــــاء األحــ ــ ــه ــ ات
بتقاضيهم  الرشوة مقابل التجاوز عن 
مخالفات متنوعة ومــتــعــددة، أبــرزهــا 
وأهــمــهــا مخالفات الــبــنــاء، الفــتــة إلى 

أن المحافظ يصر بشدة على إجــراء 
مذبحة لرؤساء األحــيــاء، ســواء بإقالة 
بعضهم أو نقل بعضهم على درجاتهم 
المالية والــوظــيــفــيــة، لكى تتم حركة 
إعــادة الهيكلة والضرب بيد من حديد 
ــرورة إعـــادة  عــلــى  الــفــاســديــن، مــع ضــ
النظرة تجاه المحليات وإحــداث طفرة 
غير مسبوقة، ولن تتم هذه الخطوة إال 
بإقالة وإبعاد ما يقارب 80%  من رؤساء 
ــاء الــذيــن يــعــتــبــرون هــم السبب   األحــي
الرئيسى فى وقوع مخالفات فى البناء، 

وانتشار العشوائيات.
ــد   ــواء أحـــمـــد راشـ ــ ــل ــ يـــذكـــر أن ال
ــاء األحــيــاء  عــقــد  اجتماعا مــع رؤسـ
ــريــات، فــى حضور  ــمــدي ومـــديـــرى ال
نــائــب الــمــحــافــظ الــجــديــد، وجميع 
مسئولى المحافظة، منذ عدة إيام، 

راشد يبحث مع  شعراوى 
إقالة  مسئولى األحياء.. 
واقتراح البديل الكفء.

أظهر خالله لهم »العين الحمراء« 
ــراض   ــعـ ــتـ ــك مــــع اسـ ــ ــ وتـــــزامـــــن ذل
المحافظ ووزيـــر التنمية المحلية، 
جميع الملفات العالقة بالمحافظة 
ــى تـــواجـــه كـــل حى  ــت ــات ال ــوق ــمــع وال
والمشاكل الموجودة به، كما استمع 
لرؤساء األحياء ومديرى المديريات 
لكافة المشروعات القائمة، وناقش 
الــمــحــافــظ خــطــة الــعــمــل الــجــديــدة 

وطرق حل المشاكل الموجودة.
ــزة رؤســـاء  ــجــي  ووجــــه مــحــافــظ ال
ــقــاء الــمــواطــنــيــن  األحـــيـــاء بتكثيف ل
واالستماع لمشاكلهم وحلها وتوفير 
الخدمات لهم والعمل على مواجهة 
الــفــســاد والــمــخــالــفــات واإلشـــغـــاالت 
ــك تــنــفــيــذا  ــ ــون، وذلـ ــانـ ــقـ وتــطــبــيــق الـ

لتوجيهات الرئيس.

الــلــواء محمود شــعــراوى وزيــر التنمية المحلية طلب 
من جميع المحافظين سرعة موافاته باإلجراءات التى 
تم اتخاذها لتنفيذ اقتراح د. مصطفى مدبولى رئيس 
الوزراء  بإجراء مسابقة ألجمل مدينة وأجمل قرية، على 
أن يخصص للمدينة أو القرية الفائزة دعم إضافى من 

الموازنة الستكمال المشروعات الخاصة بها.
ــراوى المحافظين بــاالهــتــمــام بالمظهر  ــه شــع ووجـ
الجمالى للمدن والمراكز واالحــيــاء، وذلــك من خالل 
رصف الشوارع الداخلية، وأن تكون هناك خطة متكاملة 

لتطوير ورفع كفاءة الطرق والشوارع.
كما طالب شــعــراوى فــى خطابات رسمية  بإصدار 
تفويضات مــن المحافظين لــرؤســاء مجالس المدن 
واإلحــيــاء بسرعة اإلزالــة الفورية ألى مخالفات تتعلق 

بالبناء على األراضى الزراعية أو نهر النيل.

كواليس عودة الطيور المهاجرة من األحزاب 

أفلحت إن صدقت.. الحكومة تعلن توفير 900 ألف فرصة عمل سنويًا

11 مليار دوالر فائض فى ميزان المدفوعات خالل 9 أشهر
ــرة   قــدمــت الــدكــتــورة هــالــة السعيد، وزي
ــالح اإلدارى  التخطيط والمتابعة واإلصــ
تقريراً للدكتور مصطفى مدبولى بشأن أهم 
المؤشرات االقتصادية واالجتماعية للربع 

األخير من العام المالى 2018/2017.
وأشـــارت الــوزيــرة إلــى تطور معدل النمو 
االقتصادى الحقيقى، حيث حقق االقتصاد 
المصرى أعلى معدل نمو سنوى منذ عشر 
ســنــوات بلغ 5.3%، كما حقق أعلى معدل 
نمو ربع سنوى منذ ثمانى سنوات ليصل إلى 
5.4% خــالل الربعين الثالث والــرابــع لعام 
2018/17، موضحة أن االستثمار وصافى 
ــم الــمــصــادر  الـــصـــادرات يــعــتــبــران مــن أهـ
الــرئــيــســيــة لتحقيق نــمــواقــتــصــادى، حيث 
شكال ما يعادل 74% من حجم النمو خالل 
العام المالى 2018/17، هذا باإلضافة إلى 

تحقيق مــعــدالت نمو موجبة فــى مختلف 
القطاعات خــاصــةً فــى قطاعات التشييد 
ــاالت،  ــســويــس، واالتـــصـ ــاة ال ــن ــاء، وق ــن ــب وال

واالستخراجات.
ــرة التخطيط إلـــى تحسن  ــ وأشــــارت وزي
ــة األعــــمــــال، حــيــث حقق  ــئ ــي ــرات ب ــؤشــ ــ م
نــمــو الــمــتــوســط الــســنــوى لــمــؤشــر مــديــرى 
المشتريات ليقترب مــن 50 نقطة خالل 
العام المالى 2018/17، وبما يعكس التأثير 
اإليجابى لإلصالحات االقتصادية على نمو 
األعمال وحركة التصدير، هذا فضالً عن 
تنامى حجم االستثمارات الكلية خالل العام 
المالى 2018/17 لتصل إلــى 747 مليار 

جنيه بنسبة %41.
ــتــطــورات الــنــقــديــة خـــالل الــعــام  ــول ال وحـ
المالى 2018/17، كشف التقرير عن تراجع 

مــعــدل التضخم ليبلغ 13.8% فــى يونيو 
2018 مقارنةً بنحو 30.9% فى يونيو 2017، 
كما أوضــحــت أن هــنــاك تــطــوراً فــى معدل 
نمو الصادرات غير البترولية، بلغ %12.3، 
بقيمة تقدر بحوالى 24.1 مليار دوالر، حيث 
حققت الصادرات الكيماوية أعلى معدل نمو 
بنسبة 29%، يليها المالبس والمنسوجات 
بنسبة 13% لــكــل منهما، ثــم الصناعات 
الهندسية بنسبة 11%، وذلــك خــالل العام 

المالى 2018/17 مقارنةً بعام 2017/16.
وأضــاف التقرير أن ميزان المدفوعات 
حقق فائضاً بنحو 11 مليار دوالر خالل 
التسعة أشهر األولى من عام 2018/17، فى 
ضوء نمو الــصــادرات السلعية بنسبة %18، 
ونمو فائض الميزان الخدمى بنسبة %138، 

وتحويالت العاملين بنسبة %23.

قرر الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس 
الــوزراء تكليف كافة الـــوزارات والمحافظات 
والــهــيــئــات المعنية بــإعــداد تــقــاريــر عاجلة 
وشــامــلــة حـــول كيفية الــنــهــوض بمستويات 
التشغيل لتوفير فرص عمل جديدة للشباب 

المتعطل عن العمل.
جاء هذا التكليف من جانب »مدبولى« نظراً 
ألن قضية التشغيل وخفض معدالت البطالة 

تعد أهم مالمح المرحلة القادمة »مرحلة جنى 
ثمار اإلصــالح االقــتــصــادى«، التى تستهدف 
ــف فــرصــة عمل سنوياً،  توفير نحو 900 أل
بإجمالى 3.6 مليون فرصة عمل على امتداد 
ـــ 4 ســنــوات المقبلة، األمـــر الـــذى يخفض  ال

معدل البطالة إلى نحو 8.4% بنهاية المدة.
وطالب رئيس الحكومة من كافة الجهات 
الــمــشــار إلــيــهــا بالبحث عــن كــافــة الــوســائــل 

الممكنة لتنمية العنصر البشرى والتركيز على 
المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية 
ــداث اصـــالح تشريعى  الــصــغــر، وأيـــضـــاً احــ
ومؤسسى يشجع العمل الحر وريــادة األعمال 
ويــزيــد مــن دمـــج الــقــطــاع غــيــر الــرســمــى فى 

المنظومة الرسمية.
الجدير بالذكر أن مدبولى كان قد أعلن فى 
بيان الحكومة الذى ألقاه أمام مجلس النواب 

فى يوليو الماضى عن مجموعة من اإلجراءات 
الـــجـــديـــدة لــتــوفــيــر الـــرعـــايـــة االجــتــمــاعــيــة 
خــالل المرحلة الــقــادمــة ومــن بينها تقديم 
خدمات الرعاية لحوالى 200 ألــف شخص 
من المسنين، إلــى جانب توظيف 100% من 
األشخاص ذوى اإلعاقة المتقدمين للحصول 
على عمل، وتوجيه حوالى 5 مليارات جنيه 

لتلبية متطلبات ذوى االحتياجات الخاصة.

تشهد الدورة البرلمانية الجديدة لمجلس النواب 
عودة » الطيور المهاجرة« إلى األحزاب مرة أخرى.. 
إذ سيكون عالء عابد خارج الهيئة البرلمانية لحزب 
الــمــصــريــيــن األحــــرار بــعــد أن شــغــل منصب نائب 
رئيس حــزب مستقبل وطــن، ورغــم إجـــراء مكالمة 
هاتفية مع شخصية مهمة أعقبها اجتماع لترتيب 
تفاصيل العودة للحزب لتولى منصبه السابق وهو 
رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين األحــرار 
على أن يعود الدكتور أيمن أبوالعال الرئيس الحالى 
للهيئة لسابق منصبه  ويصدر قـــرارًا  بهذا الشأن 
من الدكتور عصام خليل رئيس الحزب فيما ُيعرف 
بتوقيت »ســاعــة الــصــفــر«، إال أن »خــلــيــل« اليـــزال 
متحفًظا بسبب االنــتــقــادات المتبادلة فــى الغرف 

المغلقة التى أطلقها »عابد« عليه. 
وكــان عالء عابد قد تقدم باستقالته من الحزب 
وبالتالى من الهيئة وانــصــرف ليتولى بعد أقــل من 
أسبوعين مــن خــروجــه، منصب نائب رئيس حزب 
مستقبل وطــن ولينضم لعضوية الهيئة البرلمانية 

للحزب الجديد.
وفــى حــزب الوفد من المتوقع أن يسعى البعض 
إلتــمــام الصلح بين المتنافسين على االنتخابات 
المستشار بهاء الــديــن أبوشقة والمهندس حسام 
الخولى، الذين دب خالًفا حــاًدا بينهما عقب فور 
ــة، واشــتــرط الخولى  األول بمقعد زعــيــم بيت األمـ
ــأن يــتــولــى مــنــصــب الــرئــيــس فى  الـــعـــودة لــلــحــزب بـ
انتخابات مبكرة تدعو لها الجمعية العمومية بحسب 
مقربين منه، وذلك بعد اإلطاحة بـ»أبوشقة« المدعوم 
من بعض الكيانات، وما صعد من فرص »الخولى« 
هو تزايد االعتراضات ضد رئيس الحزب الحالى 
لــمــا فعله مــع الــنــائــب محمد فـــؤاد وفــصــلــه بسب 
التقدم بمشروع قانون األحوال الشخصية ومهاجمة 
المشروع بشدة ونتيجة الخالف الذى دب فى الحزب 

عقب تدخله فى انتخابات أمانة محافظة الشرقية 
دون علم النائب طلعت السويدى رئيس لجنة الطاقة 
والبيئة ما أغضبه وجعله يحتد على رئيس الحزب 
فى الغرف المغلقة إلى أن أُعيدت االنتخابات من 
جديد تحت إشراف »السويدى«، األمين العام للحزب 
فى المحافظة، بينما تسبب تقديم المهندس أحمد 
السجينى رئيس لجنة اإلدارة المحلية بالبرلمان 
ــرج »أبــوشــقــة«  باستقالته مــن الــحــزب وهــو مــا أحـ
ــحــزب والــوســط  وأضــعــف مــوقــفــه أمـــام أعــضــاء ال
ــه مثير  السياسى وأظــهــر أنــه غير مــرغــوب فيه وأن
للمتاعب داخــل بيت األمــة، ولم يقف اإلحــراج الذى 

يعانى منه أبوشقة عند هذا الحد إذ امتدت لتقديم 6 
من أعضاء الجمعية العمومية الستقالتهم معترضين 

على ما تعرض له النائب محمد فؤاد.
ــدة اللحظة  ــي ــة« ول ــوشــق ولـــم تــكــن تــصــرفــات »أب
إذ أن جميع المضطهدين على يديه هــو مــن وعد 
عقب االنتخابات التى فاز فيها على حسام الخولى 
بأنه سيحترم أعضاء الحزب من المختلفين معه 
والمؤيدين للخولى لكنه لــم يفعل ولــم يــف بوعده 
وعـــاد الــحــزب ليتذكر وقــت تــولــى الــدكــتــور السيد 
البدوى زعامة الوفد خلًفا للدكتور نعمان جمعة وما 
نشب وقتها من خالفات حــادة أدت ألعمال بلطجة 
وتهديدات بتجميد الحزب بسبب االنقسام الداخلى، 
فقد يتم تكرار مشهد االنقسام لكن ربما لن يأخذ 
شكله العدائى الشديد إذ ما تحقق سيناريو بعض 
جــهــات الــدولــة بــإعــادة الــخــولــى بانتخابات مبكرة 

وضمان حماية أنصار أبوشقة.
ونتيجة لما فعله أبــوشــقــة مــن شــق للصف بين 
مناصريه ومؤيدى حسام الخولى، فقد اختار ائتالف 
األغلبية البرلمانية »دعم مصر«، المهندس السجينى 
كأمين عام لالئتالف وهو ما ُيعد ضربة قوية لرئيس 
الوفد ومكسًبا لدعم مصر، فالمنصب الجديد يعطى 
أحمد السجينى صالحيات واسعة لم يكن متاًحا له 
االستفادة بــأى منها فى موقعه السابق كعضو فى 

الهيئة البرلمانية لحزب الوفد.
وفــى حــزب مستقبل وطــن من المتوقع أن يشهد 
المؤتمر الــعــام للحزب فــى شهر نوفمبر الــقــادم، 
تغيير قيادات الحزب وعلى رأسهم النائب البرلمانى 
أشـــرف رشـــاد عثمان رئــيــس الــحــزب، ليحل محله 
المهندس محمد منظور نائب رئيس الحزب والذى 
ــذراع الخدمى  يــرأس جمعية من أجل مصر وهى ال
للحزب والتى اندمجت مع الحزب أواخر شهر مايو 
الماضى بتعليمات عليا، ولذلك بما يتمتع به منظور 
من هدوء وتنفيًذا للتعليمات التى يتم التوافق عليها 

بين الجهات المختلفة.

¿ عودة عالء عابد لرئاسة »برلمانية المصريين األحرار« مرتبطة بشرط  ¿ الخولى رئيسًا للوفد فى انتخابات مبكرة   
¿ »دعم مصر« يخطف »السجينى« من »الوفد« ¿ »منظور« لرئاسة مستقبل وطن عقب اإلطاحة بأشرف رشاد

راشد

شوقى

شعراوىنبيلة

عبدالعال

هالة

عابد

الخولى

فى تقرير مقدم من وزيرة التخطيط لرئيس الحكومة

  أحمد مصطفى
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تدخالت رئاسية وبرلمانية الحتواء إعالن صينى لالنسحاب من مشروعات العاصمة الجديدة

هل تنقذ الصين »العاصمة اإلدارية« من االنهيار 
بعد فشل الحكومة فى توفير فلوس المبانى؟

منذ اإلعالن عن نقل مقرات الوزارات والهيئات الحكومية ومن ثم 
إنشاء قصر رئاسى فى العاصمة اإلداريــة، والتزال حالة من الجدل 
والتكهنات تحيط بهذا المشروع القومى العمالق الــذى خصصت 
له الحكومة ميزانية مفتوحة بال سقف، ما جعل البعض يرجح أنه 
السبب وراء زيادة عجز الموازنة العامة للدولة للعام المالى الحالى 
ــذى تــأثــر بــزيــادة حجم فــوائــد الــديــن الخارجى  2019/2018 والـ

للحكومة.
 ورغم كل ذلك إال أن حكومة الدكتور مصطفى مدبولى فشلت فى 
احتواء المستثمرين األجانب فى مشروعات العاصمة، وهو ما يجعلها 
فى موقف حرج أمام الرئيس عبدالفتاح السيسى الذى يعتبر إنجاز 
العاصمة فى دورتــه الرئاسية الثانية أكبر حدث سيسجله التاريخ 
باسمه ويجعله فى مصاف مينا موحد القطرين ومؤسس الدولة 
المصرية والــذى جعل طيبة عاصمة لمصر، واإلسكندر المقدونى 
مؤسس العاصمة القديمة على الساحل الشمالى ألرض الكنانة، ومن 

بعدهم جوهر الصقلى مؤسس القاهرة فى عهد الدولة الفاطمية. 
وقد تسببت الحكومة فى أزمة جديدة وأفشلت مفاوضات مهمة 
بين شركة العاصمة اإلدارية الجديدة التى يرأسها اللواء أحمد زكى 
عابدين، ومستثمرين من الصين، ما بــات يهدد المشروع القومى 
بتأخر اإلنــجــاز وفــًقــا لــرؤيــة الرئيس السيسى، إذ فشل الجانبين 
المصرى والصينى، فى التوصل التفاق حول تنفيذ مشروع المدينة 
الصينية، الذى كان يتضمن إنشاء مدينة شاملة مكونة من مناطق 
تجارية وسكنية وثقافية وصناعية وفًقا للنموذج الصينى، وذلك على 

مساحة حوالى 14 ألف فدان داخل نطاق العاصمة اإلدارية.
وتلتزم الحكومة المصرية بتقديم أرض المشروع للجانب الصينى 
بينما يلتزم الجانب الصينى بتنفيذ كافة اإلنشاءات الخاصة بالمدينة 
الشاملة بحسب العقد الذى ُوقع بين الطرفين فى وقت سابق، إال 
أن خالًفا دب بين الجانبين، وهو عبارة عن طلب قدمه الصينيون 
لتوفير ضمانات كبيرة لتأمين االستثمارات الصينة من أجل استمرار 
تنفيذ المشروع بنفس االهتمام الرسمى، لكن أدى الخالف إليقاف 

المفاوضات وتعثر االتفاق المبدئى وكذلك الصيغة النهائية للعقد.
لم تتوقف مطالبات الجانب الصينى عند توفير الضمانات بل 
تــعــداه ليشمل الحصول على امــتــيــازات أخـــرى وصفها مسئولين 
حكوميين بأنها »واسعة«، وذلك فى ظل مخاطر اقتصادية متصاعدة 
باالستثمار داخــل مصر على المدى طويل األجــل، لعدم استقرار 
ــة تجاه  ــدول ــة الــمــوحــدة الــتــى تلتزم بها ال ــرؤي ــاع وغــيــاب ال األوضــ
المستثمرين المحليين واألجــانــب على حــد ســواء كما أن البنية 
التشريعية لم تكتمل لتحفيز أو تحديد مالمح المجتمع االقتصادى 
الوطنى، وزاد الجانب الصينى من شروطه لتصل إلى تشدد الصين 
ــاح إلــى 45% فــى عقد الموقع بين الجانبين  فــى زيـــادة نسبة األربـ
المصرى والصينى، وهو ما يتحفظ عليه الجانب المصرى ألنه لن 

يؤتى ثماره لمصر.
وبحسب مسئول داخل شركة العاصمة اإلدارية، فإن اإلدارة تدرس 
بعض نقاط التفاوض اإلضافية للصينيين كحوافز اقتصادية أو 

تنازالت خاصة بنظام الـ»سبيشيال«.
ومنذ عامين تقريًبا أى فى شهر أغسطس 2016، كانت وزارة 
االستثمار أعلنت عن أن شركة )CFLD( الصينية المتخصصة 

فى إقامة المدن، تعتزم ضخ مبلغ 20 مليار دوالر فى مصر خالل 
10 سنوات، وفى شهر أكتوبر التالى، من ذلك العام دخل اإلعالن 
لخطوات مبدئية بتوقيع مذكرة تفاهم مع الحكومة المصرية لتطوير 

وإدارة عدد من المشاريع فى العاصمة اإلدارية.
انسحاب الجانب الصينى لم يكن األول من نوعه إذ شهد المؤتمر 
االقتصادى العالمى فى شرم الشيخ فى مراس 2015، فقد انسحبت 

كيانات اقتصادية من مشروعات مماثلة.
 وفى مارس من العام نفسه أيًضا، وقع المستثمر اإلماراتى محمد 
العبار مذكرة تفاهم مع الحكومة باسم شركته كابيتال سيتى بارتنرز، 
من اجل تنفيذ الجزء األكبر من مشروعات العاصمة اإلدارة، إال أنه 
فى عام 2016 تم إلغاء االتفاق بسبب رغبة »العبار« فى الحصول 

وفد الحزب الشيوعى يلتقى 
قيادات مجلس النواب وحزب 
»المصريين األحرار« يحاول 

تصليح »اللى اتكسر«

على جزء من تمويل إنشاء المنشات بتمويل من البنوك المصرية وهو 
ما رفضته الحكومة

وكــانــت الحكومة تــعــول على شــركــة الصينية الــعــامــة للهندسة 
اإلنشائية فى عام 2016، وفى زيارة الرئيس السيسى األخيرة لبكين 
وقعت مذكرة تفاهم لتمويل مشروعات العاصمة اإلدارية بتسهيالت 
مالية من بنك آى.سى.بى.سى الصينى، بمبلغ 3 مليارات دوالر، لكن 
االتفاق انتهى إلى ال شيء إلضــرار الشركة الصينية على سعر بيع 
المتر للمشروعات بـ1800 دوالر أى حوالى 32 ألف جنيه وذلك عقب 

االنتهاء من اإلنشاءات المتفق عليها.
ــإن الحكومة مضطرة لتمويل  وبسبب االنــســحــاب الصينيى ف
المشروعات من موازنتها الخاصة التى وافق عليها مجلس النواب 
منذ أشهر، ما يزيد األعباء خاصة أن إجمالى الدين الخارجى لمصر 
قفز ليصبح 92.64 مليار دوالر فى نهاية يونيو الماضى، فى زيادة 
بنسبة 17.2% على أساس سنوى، وبالمقارنة بفترة وصول الرئيس 
السيسى للحكم فإن الدين الخارجى ارتفع فى الـ4 سنوات األخيرة 

بنسبة %100.
وبعد تعقد المفاوضات مع الصين زار وفــد رفيع المستوى من 
الحزب الشيوعى الصينى الحاكم مصر والتقى بالرئيس عبدالفتاح 
السيسى والسيد الشريف وكيل أول مجلس النواب، والذى حثهم فى 
اللقاء الذى تم فى مكتبه بالبرلمان على زيادة استثماراتهم فى مصر 
وتجاوز أى خالفات، وتسعى رئاسة الجمهورية إلجراء اتصاالت مع 
السفير الصينى فى مصر وكذلك القيادة المركزية الصينية إليجاد 
حلول وســط ترضى جميع األطـــراف، وقــد دخــل على الخط حزب 
المصريين األحرار بقيادة الدكتور عصام خليل، للتوسط لدى الوفد 

الصينى الذى جاء لمهمة اقتصادية سياسية فى مصر.

الحكومة تخطط 
لزيادة أسعار كروت 
الشحن لسد عجز 

الموازنة

خبير أمنى إسرائيلى يكشف 
أدلة خيانة أشرف مروان

لماذا ال ترد األجهزة الرسمية وأسرة زوج ابنة عبدالناصر؟!!!

ترقب ملحوظ إلجراءات حكومية جديدة لتمويل عجز الموازنة العامة 
للدولة بعد ارتفاع الديون الخارجية لمصر بنسبة 100% منذ تولى الرئيس 
عبدالفتاح السيسى للحكم، فى ظل خطط هادفة لتنفيذ مشروعات 
قومية والحصول على قــروض وتسهيالت ائتمانية أجنبية لتمويل هذه 

المشروعات.
ولسد عجز الموازنة العامة لجأت الحكومة ممثلة فى وزارة المالية 
بقيادة الوزير محمد معيط، باتباع سياسية ريعية أكثر حدة على المواطن 
إذ فــرضــت ضريبة جــديــدة على شكل رســـوم على شــركــات المحمول 
األربــعــة فــودافــون وموبينيل واتــصــاالت مصر والمصرية لالتصاالت، 
وقامت مصلحة الضرائب العقارية التابعة للوزارة فى مخاطبة الشركات 
لتوريد ضريبة بنسبة محددة عن أبــراج خدمات اإلرســال التى تستخدم 
فى تقوية اإلشــارة، وتحركت الحكومة بالفعل وتقوم بحضر عدد األبراج 
واللوحات اإلعالنية لضمان عدم تالعب الشركات فى قيمة الضريبة 

الجديدة، على أن يتم تقييم 
قيمة الضريبة العقارية وفًقا 
لموقعها الجغرافى على أن 
يتم التحصيل بــواقــع %10 
من القيمة اإليجار المقدرة 

لكل وحدة. 
ومــا توصلت إليه جريدة 
»صوت الماليين« يتطابق مع 
ما نشرته نشرة « إنتربرايز« 
ــة األجـــــــر، إذ أن  ــوعـ ــدفـ مـ
الحكومة ستقوم بتحصيل 
الضريبة بأثر رجعى منذ 5 

أعوام، وتركت مصلحة الضرائب العقارية الخيار أمام الشركات لتقسيط 
الضريبة إذا رغــبــت، وهــو مــا يضطر الشركات وفــًقــا لمصادر داخلها 
لتعويض الخسائر _ من وجهة نظرها_ بزيادة أسعار المكالمات عاجاًل 
أم آجــاًل مرتكزين فى ذلك على عدم قــدرة المواطنين على عدم إجراء 

اتصاالت وبالتالى تقبل الزيادة الجديدة.
وســـوف تــطــرح الحكومة على مجلس الــنــواب تعديالت على قانون 
الضريبة العقارية ليستخدم لتسكين المواطنين المعترضين على زيادة 
أسعار المكالمات عبر التليفونات المحملة، إذ سيعفى السكن الخاص دون 
شروط مع ضوابط وتشديد العقوبات على المتهربين والمخالفين، إلى 

جانب سداد الضريبة على عدة أقساط وليس قسطين فقط، 
وكانت وزارة المالية قد أعلنت بعد تولى محمد معيط المنصب، بدء 
تطبيق الضريبة العقارية على العقارات بأثر رجعى ما أثار الــرأى العام 

حولها وحاولت تهدئتهم بإعالنات فى القنوات الفضائية واألرضية، إال 
أنها عادت لتؤكد مرة أخرى أنه سيتم التحصيل بتاريخ صدور القانون فى 

بداية عام 2013، على أن تخضع الفنادق والمنشآت السياحية له.
وفى أغسطس 2014، أقر الرئيس عبدالفتاح السيسى، تعديالت على 
قانون الضريبة العقارية، ألزم فيها وزارة المالية بتحديد معايير األنشطة 
الصناعية والسياحية لتطبيق الضريبة عليها، على أن يتم إعفاء دور 
العبادة ومقار األحزاب السياسية والمستشفيات والمدارس والجامعات 
والجمعيات والمنظمات غير الحكومية واألندية ومبانى القوات المسلحة، 
كما يعفى السكن الخاص حتى مليونى جنيه ويسدد من يمتلك أكثر من 

وحدة للسكن بسداد الضريبة العقارية على الوحدات اإلضافية.
وقد تراجعت مبيعات خطوط المحمول فى محافظات الجمهورية 
بنسبة 50% بعد تعديل بعض أحكام القانون رقــم 147 لسنة 1984 
ــمــوارد المالية لــلــدولــة(، والـــذى تضمن فرض  )فــرض رســم تنمية ال
رســم 50 جنيهاً عند شراء 
كل خط محمول جديد، ما 
يعطى مــؤشــًرا غير مبشر 
إذا تــم تحصيل الضريبة 
ــة وزيــــــادة تكلفة  ــاري ــق ــع ال
المكالمة وبالتالى تحريك 
ــظــم الــتــســعــيــر الــحــالــيــة  أن
ســـــواء فـــى خــفــض قيمة 
كروت الشحن واالشتراكات 
ــادة سعر  ــ الــشــهــريــة أو زيـ
دقيقة االتصال للمكالمات 
وخدمات االنترنت وتحويل 
األمــور عبر المحمول، وكشف الجهاز القومى لالتصاالت، عن تراجع 
حجم المشتركين بالهاتف المحمول خالل أول ثالثة أشهر من 2018 
من 101.2 مليون إلى 97.6 مليون مشترك، بعد قصر بيع الخطوط 
على المنافذ الرئيسية فقط، بــداًل عن الموزعين المعتمدين، تنفًيا 
لقرار الجهاز القومى لتنظيم االتصاالت، والذى أرجعه البعض لوجود 
مراكز لتوزيع احدى الشركات فى كل المدن بخالف الشركات الثالثة 

المنافسة.
فى يونيو الماضى، صادق الرئيس السيسى، على تعديل بعض أحكام 
القانون رقم 147 لسنة 1984 لفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، 
لفرض رسوم على 27 خدمة من بينها خدمات الهاتف المحمول وتضمن 
القانون فرض رسم 50 جنيهاً عند شــراء كل خط محمول جديد، و10 

جنيهات شهرياً على فاتورة الهاتف المحمول.

قال يوسى ميلمان الخبير األمنى اإلسرائيلى فى صحيفة معاريف إن 
»فيلما وثائقيا جديدا صــدر فى هــذه األيــام باسم »الــمــالك« الــذى يعالج 
قضية أشــرف مـــروان العميل المصرى الــذى عمل ضمن صفوف جهاز 
الموساد، وتقديمه لمساعدات ومعلومات أمنية للدولة اإلسرائيلية فى 

مرحلة ما قبل اندالع حرب أكتوبر 1973».
وأضـــاف فــى مقال أنــه »منذ أن تــم تجنيد مـــروان وهــو « صهر جمال 
عبدالناصر« فى الموساد تطوع لتقديم خدمات أمنية لصالح إسرائيل، 
وخاطر بنفسه وحياته على مدار أعوام، ونقل معلومات سياسية وأمنية من 
الدرجة األولى، ومن الناحية العملية بقى عميال فى الموساد حتى أواخر 

سنوات الثمانينيات«.
وأوضح أن »مروان لم ينخرط فى العمل لصالح إسرائيل ألسباب محددة 
فقط، بل انطلق من تداخل جملة من العوامل، كالرغبة باالنتقام، وإظهار 
أهمية دوره، بجانب ثقته بتحقيق السالم اإلسرائيلى المصرى، فضال عن 

تكوينه ثروة مالية من عمله هذا».
وأشار إلى أن »هذا الفيلم مستند لكتاب البروفيسور اإلسرائيلى أورى 
بار-يوسف، الذى يؤكد أنه لم يكن لدى القيادتين األمنية والسياسية العليا 
فى إسرائيل شكوك بأن مروان، صهر الرئيس المصرى الراحل جمال عبد 
الناصر، والمستشار الخاص لخليفته أنور السادات، بأنه أحد وأهم كبار 

الجواسيس الذين عملوا لصالح إسرائيل».
وأضاف أن »هذه القناعة بقيت موجودة طيلة عقود حتى جاء الرئيس 
األسبق لجهاز االستخبارات العسكرية »أمان« إيلى زعيرا، وبث سمومه 
قبل ســنــوات، وقــال إن مـــروان كــان عميال مــزدوجــا، ضلل إسرائيل، 
وبقى موثوقا لدى مصر، حتى أن عــددا من الباحثين ورجــال الجيش 
والصحفيين اشتروا هذا اإلسفين، وباتوا يسوقون هذه المعلومة، مع 
أنهم لو انطلقوا من معطيات ميدانية، فإنهم سيستنتجون أنها تفتقر 

ألى أساس من الصحة».
وأكــد أن »هــذا الفيلم والكتاب يثيران من جديد هــذا الجدل الجارى، 

لكنه يزدحم بالكثير من الحقائق، رغم أنه يقترب من صيغة الفيلم الخيالى 
الذى يستند لقصة حقيقية، رغم أن المؤلف بار-يوسف، وهو من األصوات 
األكثر جدية فى إسرائيل يؤكد بوضوح ال يقبل الشك أن مروان كان عميال 
نوعيا محترفا إلسرائيل، وليس مزدوجا، عبر تقديمه للمزيد من الحقائق 

والمعطيات الجديدة».
وذكر الفيلم أن »رئيس الموساد األسبق تسافى زمير أثناء حرب 1973 
التقى مع مــروان فى باريس يــوم 18 أكتوبر، بعد انــدالع الحرب بقرابة 
األسبوعين، وقــد كانت فى ذروتــهــا، وجــاء اللقاء بطلب من غولدا مائير 
رئيسة الحكومة حينها قبيل سفرها لواشنطن إلجراء محادثات مع اإلدارة 
األمريكية لمعرفة نوايا الــســادات الــذى هــدد فى خطابه يــوم 16 أكتوبر 

بإطالق صواريخ على إسرائيل».
وقال بار يوسف إن »مــروان كان ضابط االتصال مع جيمس فيز رئيس 
محطة السى آى إيه فى القاهرة، ونشأت بينهما عالقة فى إطــار جهود 
السادات مع وزير الخارجية األمريكى هنرى كيسنجر، الذى حرص على 
حياة السادات، عبر التنصت والتعقب وتوفير الحماية الشخصية له، ودأب 
مروان وفيز على اللقاء بصورة شبه يومية، وعبر له فى أحد اللقاءات عن 
غيرته من حسنى مبارك الذى عين نائبا للسادات، ألنه رأى نفسه أولى بهذا 

المنصب».
وختم بالقول أن »هــذا األســبــوع نشرت إسرائيل أرشيفها التاريخى 
بموافقة الموساد، وفيها يكشف زمير عن لقائه الهام مع مروان ليلة الجمعة 
السبت قبل ساعات فقط من انــدالع حرب 1973، وهذه وثيقة كفيلة بأن 
تضع حدا نهائيا للجدل الدائر، لمرة واحدة وإلى األبد، والتوقف عن ترديد 

سيمفونية أنه عميل مزدوج».
وأوضــح أنه »اليوم بعد ما يزيد عن العشر سنوات من مقتل مــروان فى 
2007 فى أحد أحياء لندن، يتبين أن المخابرات المصرية هى من قتلته 
انتقاما على خيانته، رغم عدم توافر معطيات جنائية، فمن قتله أراد أن 

يظهر أنه انتحر، ولم يقتل».
وفــى النهاية نــســأل: متى تــرد األجــهــزة الرسمية على هــذه المزاعم 
اإلسرائيلية التى ال تتوقف حول عمالة وخيانة مروان؟ ولماذا ال تقوم أسرته 

بالرد عملياً على هذه اإلدعاءات الصهيونية بالوثائق والمستندات.

 خالد عبدالرحمن

 إسالم خالد
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 أكد الدكتورحمدى عرفة أستاذ اإلدارة المحلية 
وخــبــيــر اســتــشــارى الــبــلــديــات الــدولــيــة أن أرصـــدة 
ــوردة الــمــودعــة فــى البنك  ــم الــصــنــاديــق الــخــاصــة ال
المركزى  تبلغ 27.275 مليار جنيه تمثل نحو %10 

من اإلجمالى الحقيقى.
ولفت عرفة عبر دراســة حديثة أصدرها بعنوان 
»غياهب الصناديق الخاصة وفساد اإلدارة المحلية« 
إلى أن إجمالى مبالغ الصناديق الخاصة الحقيقى 
يبلغ نحو 440 مليار جنيه، وهــذا يعنى فشل إدارة 
منظومة الصناديق الخاصة على االطالق، مؤكدا أن 
هناك جهات حكومية عديدة لم تفتح لها حسابات 
بالبنك المركزى وتقوم بعمليات الصرف استنادا 
الى الئحة قامت بصنعها دون أدنى رقابة من وزارة 
المالية أو الجهاز الــمــركــزى للمحاسبات والــرقــم 
المعلن عنه فيما يتعلق بالصناديق الخاصه تمثل 
فقط 10 % من الحسابات الخاصة الموجودة حيث 
إن هــنــاك حــســابــات أخـــرى سمح بــوجــودهــا قانون 
الصناديق الخاصة منذ زمن الرئيس األسبق حسنى 
مبارك وال زال معموال به حاليا، وذلك بفتح حسابات 
خاصة بعيدة عــن البنك المركزى وبالتحديد فى 
البنوك التجارية وبذلك يكون الرقم الحقيقى هو 
440 مليار جنيه أى مــا يقرب مــن نصف تريليون 
جنيه، مطالبا الجهات الرقابية بتوجيه التساؤل 
والتحقيق مع رئيس البنك المركزى ورؤســاء البنوك 

المودعة لديها حسابات لهذه الصناديق.
ــبــاطــوء جــمــيــع اإلدارات  وكــشــفــت الـــدراســـة عـــن ت
الحكومية ومنها اإلدارات المحلية فى 27 محافظة 
فى نقل جميع أرصدتها فى الصناديق الخاصة إلى 
الخزانة العامة للدولة مشيرا إلى أنها الباب الخلفى 
للفساد ومغارة على بابا لبعض الفاسدين فى المحليات 
أو من بعض رؤساء األحياء والمدن والمراكز والوحدات 
المحلية القروية أو العاملين فى الجهاز اإلدارى للدولة. 

من جانبه علق حمدى عرفة على الــدراســة، مؤكدا 
أنها تكشف الفساد المتجذر فى المحليات، وأن ما قام 
به مجلس النواب مؤخرا بالموافقة على نقل 15 % من 
أرصــدة الصناديق الخاصة للبنك المركزى  غير كاف 
على اإلطــالق، موضحا أن إحدى الجامعات المصرية 
لها لما يــقــرب مــن 78 صــنــدوقــا خـــاص، مستغلة أن 
الصناديق الخاصة ما زالــت تعمل طبقا لقانون قديم 
وهو رقم 53 لسنة 1973م، العتبارها اقتصادا موازيا 

للدولة وال رقابة عليها.
وأضاف خبير التنمية واإلدارة المحلية أنه يتم صرف 
مكافآت للمحاسيب من بعض الصناديق الخاصة نتيجة 
بدالت اجتماعات لجان، وهدايا وهذا مخالف لقانون 
الصناديق الخاصة فضال على قــيــام بعض الجهات 
الحكومية بعمليات الصرف دون مستند رسمى، حيث 
ــى نظم محاسبية سليمة  تفتقر معظم الصناديق إل
وبحسب رؤساء قطاعات للحسابات الختامية سابقين 
ــوزارة المالية، فــإن هناك صناديق ال تعلم السلطات  ب
عنها شئيا مع العلم أن 85 % من حسابات الصناديق 
الخاصة يذهب إلى األجور والمكافآت الوهمية وعددها 

٦232 صندوًقا فى 34 وزارة و27 ديوان محافظة. 

جهات حكومية تقوم بالصرف وفًقا للوائح التى وضعتها دون وجود رقابة من وزارة المالية أو جهاز المحاسبات
 نسرين إمام

85% من أموال 6232 ألف صندوق خاص بالوزارات والمحافظات تصرف فى صورة مكافآت وهدايا وبدالت انتقال
دراسة عن فساد المحليات تكشف:

27 مليار جنيه فقط 
قيمة اإليداعات فى 
البنك المركزى من 

إجمالى 440 مليار جنيه

235 مشروعـًا متعثرًا فى وزارة اإلسكان
تقرير رسمى مقدم لرئيس الوزراء يكشف:

تلقى د. مصطفى مدبولى رئيس الــوزراء تقريراً من 
ــرة التخطيط حــول المشروعات  د. هالة السعيد وزي

المتعثرة على مستوى الجمهورية.
ــاك عـــــــدداً مــن  ــنـ ــد أن هـ ــ الـــتـــقـــريـــر أكـ

الــمــشــروعــات االستثمارية المتعثرة، 
ــيــهــا مــاليــيــن  ــة عــل ــ ــدول ــ أنـــفـــقـــت ال

الجنيهات، ولكن توقف العمل بها 
الحتياجها إلــى 5 أو 10 ماليين 

جنيه.
وكشف التقرير أن الحكومة 
وجهت فى خطة العام المالى 
2019/18 استثمارات حكومية 
ــيــار جنيه  بــحــوالــى 5,4 مــل
للمشروعات المتعثرة المدرجة 

بالخطة والــبــالــغ عــددهــا 315 
مشروعاً. 

ــوزيــع  ــت وأوضــــــح أنــــه بــالــنــســبــة ل
المشروعات المتعثرة على الـــوزارات 

فقد اســتــحــوذت وزارة اإلســكــان والمرافق 
والمجتمعات العمرانية على النسبة األكبر 5٦% من 
االســتــثــمــارات بحوالى 3 مليارات جنيه وبــعــدد 235 

مشروعاً منها 20٦ مشروعات صــرف صحي، يليها 
االســتــثــمــارات الموجهة لمشروعات وزارة الشباب 
والرياضة بعدد 21 مشروعاً بقيمة تبلغ ٦01 مليون 

جنيه.
أمـــا بالنسبة لــتــوزيــع الــمــشــروعــات 
المتعثرة على الــمــحــافــظــات، فقد 
ــارت الــتــقــريــر إلـــى أن الــعــدد  أشــ
األكــبــر يوجد بمحافظة أســوان 
بــعــدد 27 مــشــروعــاً منها 21 
مــشــروع صــرف صــحــى، يليها 
ــعــدد 25  مــحــافــظــة أســيــوط ب
ــهــا أيـــضـــاً 18  ــاً مــن ــروعـ ــشـ مـ
مشروعا صــرف صحي، وفى 
المركز الثالث تأتى محافظة 
الدقهلية بعدد 21 مشروعاً منها 

أيضاً 12مشروعا صرف صحى. 
 وأكد التقرير أن محافظة أسوان 
تستحوذ على النسبة األكبر بنحو %12 
مــن االســتــثــمــارات الــمــوجــهــة للمشروعات 
المتعثرة بقيمة بلغت ٦34 مليون جنيه يليها محافظتا 

أسيوط وبورسعيد 10% لكل منهما.

رجال األعمال المتعثرين يطلبون عقد 
لقاء عاجل مع محافظ البنك المركزى

تــجــرى حالياً مــفــاوضــات بين عــدد مــن كــبــار رجــال 
األعمال والمستثمرين فى قطاع السياحة وبين قيادات 

فــى البنك الــمــركــزى لترتيب لــقــاء خــاص يجمع 
المستثمرين المتعثرين مــع طــارق عامر 

محافظ البنك المركزى. 
وكشفت مــصــادرنــا المطلعة أن 

ــاع عامر  ــهــدف مــن الــلــقــاء اقــت ال
بضرورة إعادة النظر فى شروط 
األقراض المقدمة للمستثمرين 
ــتــى  فـــى مــجــال الــســيــاحــة وال
ــب  ــون طــال ــكــ ــ ــضــمــن أن ي ــت ت
القرض ملتزما بسداد ما عليه 
للبنك حتى ديسمبر 201٦.. 
فــى حين أن الــهــدف الرئيسى 

للمبادرة الــجــديــدة هــو مساعدة 
هؤالء المتعثرين والنهوض بالفنادق 

والمنتجعات السياحية التى أصابها 
ــال عــلــى مـــدى 7 ســنــوات مــن أزمــة  اإلهــم

السياحة.
وأكدت المصادر أن قطاع السياحة تعرض الى ضربة 

عنيفة مع ثورة يناير 2011 ما أدى الى صعوبة تسديد 
مستحقات البنوك من قبل بعض الشركات والفنادق 

والمنشآت السياحية المختلفة.
فى هذا السياق، يدرس البنك المركزى 
بالتعاون مــع البنوك العامة إمكانية 
الــســمــاح إصـــدار بــطــاقــات ائتمان 
ألصحاب المشروعات السياحية 
المتعثرة بدال من توقفها، على 
ــكــون مــغــطــاة بـــودائـــع فى  أن ت
البنوك كضامن لهم وذلك وفقا 

لتصريحات قيادات البنوك.
كما يـــدرس تعديل الشرط 
ــن كـــان  ــ ــاص بــأحــقــيــة م ــخــ ــ ال
منتظما فــى ســـداد مديونياته 
حتى ديسمبر 201٦ فى الحصول 
ــادرة،  ــمــب ــروض مــن تــلــك ال ــ عــلــى ق
ــان منتظما فــى ســداد  لــتــكــون مــن كـ
الــمــديــونــيــة حــتــى عـــام 2011 وهـــو الــعــام 
 الذى شهد تراجعا لقطاع السياحة عقب تداعيات

ثورة يناير.

رئيس الحكومة يكلف »معيط »بدراسة 
مشاكل كبار رجال األعمال مع الضرائب 

العقارية وارتفاع فوائد القروض

9 أكتوبر.. بدء سحب كراسة الشروط إلقامة وحدات سكنية فى 14 مدينة
 إسالم خالد

تــقــوم هيئة المجتمعات العمرانية 
ــاً بــتــأهــيــل مــقــاولــيــن  ــي الـــجـــديـــدة  حــال
ومــســتــثــمــريــن عــقــاريــيــن )المستثمر 
ــدات إســكــان  ــ ــ ــة وح ــامـ ــر( إلقـ ــي ــصــغ ال
مــتــوســط بـــــ400 قــطــعــة أرض بــمــدن: 
ــدر، برج  »الــعــبــور، ســوهــاج الــجــديــدة، ب
الــعــرب الــجــديــدة، أســيــوط الــجــديــدة، 
المنيا الجديدة، أســوان الجديدة، 15 
مايو، طيبة الجديدة، حدائق أكتوبر، 
بنى سويف الجديدة، القاهرة الجديدة، 
الــشــروق والعاشر مــن رمــضــان« وذلــك 

بنظام القرعة العلنية.
ــمــهــنــدس طـــارق  ــال ال ــ ــبــه ق مـــن جــان
السباعى نائب رئيس هيئة المجتمعات 
العمرانية الجديدة للشئون التجارية 
والــعــقــاريــة »أنـــه سيتم التأهيل طبقاً 
لــلــشــروط التالية ســـداد تأمين جدية 
التأهيل الفنى وقــدره 250 ألــف جنيه 
بموجب خــطــاب ضــمــان ابــتــدائــى غير 
ــمــوجــب شــيــك مــقــبــول  مـــشـــروط أو ب
الدفع أو شيك مصرفى لصالح الهيئة، 
واستكمال سداد تأمين جدية التأهيل 
الفنى إلى 50% من قيمة األرض الراسى 
بها باإلضافة إلى )1% مصاريف إدارية 
+ 0.5% مجلس أمــنــاء الــمــديــنــة( من 
إجمالى قيمة األرض خــالل شهر من 
تــاريــخ اإلخــطــار بالتخصيص وســداد 
باقى قيمة قطعة األرض وقــدره 50 % 
على 8 أقــســاط ربــع سنوية متساوية، 
يستحق الــقــســط األول بــعــد 3 أشهر 
مــن تــاريــخ إجـــراء القرعة ويتم تحرير 

شيكات بنكية آجــلــة بقيمة األقــســاط 
باسم جهاز المدينة المختص وُتقدم 

ضمن مستندات التعاقد«.
ــاعــى أن مــســاحــات  ــســب ــح ال ــ وأوضــ
األراضى المتوافرة تتراوح بين 595.4 
و1481 م2 وتبلغ النسب البنائية %50 
من مساحة قطعة األرض، ويبلغ ارتفاع 
مبانى العمارات أرضى + 5 أدوار بحيث 
يتم توفير مصعد كهربائى يتسع لـ٦ 
أشــخــاص على األقـــل، ويسمح بإقامة 
وحـــدات بمساحات بحد أقصى 120 
م2 وُتــخــصــص جميعها لــالســتــخــدام 
السكنى فقط.. الفتا إلى أن كل متقدم 
يــقــوم بتحديد مساحة قطعة األرض 
والــمــديــنــة الــمــطــلــوب التخصيص بها 
ضمن مستندات التقدم للتأهيل ويتم 
تخصيص قطعة أرض واحدة فقط لكل 
مقاول/مستثمر عــقــارى أو كــل مــن له 
خبرة سابقة )المؤهل فنياً( بالعمل فى 

هذا المجال.
وأشــار السباعى إلــى أنــه يتم سحب 
كـــراســـة الـــشـــروط مـــن مــقــار أجــهــزة 
المدن المذكورة ابتداء من يوم الثالثاء 
الموافق 9 أكتوبر الحالى على أن يتم 
التقدم بالمستندات المطلوبة للتأهيل 
باسم رئيس جهاز المدينة بحد أقصى 
الساعة 12 ظهر يوم الخميس الموافق 
8 نــوفــمــبــر الـــقـــادم، وســيــتــم إخــطــار 
المتقدمين المقبولين فــنــيــاً بموعد 
ومكان إجراء القرعة العلنية لتخصيص 
قطعة أرض واحدة، منوها بأن الخرائط 
الـــخـــاصـــة بـــمـــواقـــع قــطــع األراضـــــى 
المطروحة بالمزايدة ستكون متاحة 
www.( على الموقع الخاص بالهيئة

  .)newcities.gov.eg

أحال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس 
الــوزراء المذكرة التى تقدم بها االتحاد 
المصرى لجمعيات المستثمرين برئاسة 
ــتــى تضمنت  محمد فــريــد خميس وال
العديد من المطالب والشكاوى العاجلة 
ــر المالية  ــ ــى د. مــحــمــد مــعــيــط وزي الـ

لبحثها وتقديم تقرير مفصل عن مدى 
إمكانية االستجابة معها.

ــرة تضمنت  ــذكـ ــمـ  الـ
مطالب المستثمرين 

ــن  ــ بــــــــمــــــــزيــــــــد م
ــزات  ــ ــ ــف ــ ــ ــح ــ ــ ــم ــ ــ ال
لتضمين االقتصاد 
غـــيـــر الـــرســـمـــى 
ــى االقـــتـــصـــاد  ــ فـ
الرسمي، وتقدموا 

ــعــدد مــن األفــكــار  ب
والــمــقــتــرحــات لحل 

المطالب والمشكالت 
العاجلة التى تواجههم ومن 

بينها مــا يتعلق بــفــرض ضريبة 
ــى المصانع، وكــذا  عقارية على أراضـ
ما يتعلق بثمن بيع األرض الصناعية، 
هذا إلى جانب ما يخص ارتفاع فوائد 
القروض للمصانع الكبيرة والمتوسطة 
التى تصل إلى ما يقرب من 20% سنوياً. 
كما تــم التقدم ببعض المطالب فى 
المدى المتوسط بما يضمن المحافظة 
عــلــى إســتــمــرار الـــتـــوازن فــى الــمــوازنــة 

العامة للدولة، ومواجهة عجز ميزان 
الــمــدفــوعــات، ومــن بين تلك المطالب 
مواصلة الحكومة إلستراتيجيتها نحو 
القضاء على التهريب الكلى والجزئى 
بسد منافذ التهريب وتغليظ العقوبات، 
ــحــرة المتكاملة،  وإنــشــاء الــمــنــاطــق ال
والتوسع فى فتح األســـواق الجديدة 
الــواعــدة فى أفريقيا وآسيا 
وأمــريــكــا الالتينية من 
ــات  ــيـ ــاقـ ــفـ خــــــالل اتـ
ــادل الــتــجــارى  ــب ــت ال
ــات  ــ ــيـ ــ ــاقـ ــ ــفـ ــ واالتـ
ــة  ــ ــيـ ــ ــركـ ــ ــمـ ــ ــجـ ــ الـ
لتمكين البضائع 
الـــمـــصـــريـــة مــن 
ــاذ إلـــــى  ــ ــ ــف ــ ــ ــن ــ ــ ال
تـــلـــك األســـــــــواق، 
ــراد  ــيـ ــتـ ــر اسـ ــظــ وحــ
أيــة سلع لها مثيل من 
اإلنــتــاج الوطنى واستيفاء 
االحـــتـــيـــاجـــات الــحــكــومــيــة من 
اإلنــتــاج المحلى فيما عــدا مــا ال ينتج 

محلياً. 
ــلـــن وزيـــــر الــمــالــيــة  مـــن جــانــبــه أعـ
ــة المقترحات  ــه يــجــرى حالياً دراسـ أن
الخاصة بالضريبة العقارية التى وصلتنا 
مــن المستثمرين الصناعيين، وسيتم 
تشكيل لجنة مشتركة للعمل على حل 

المشكالت المطروحة.

معيط

عامر مدبولى

عرفة

شعراوى
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فرض ضريبة 10% على الشقق المغلقة شهريـًا 

الجرائم اإللكترونية وحرية 
تداول المعلومات على أجندة 

لجنة االتصاالت

قوانين المرور واإلجراءات 
الجنائية والممارسات االحتكارية 
على رأس أولويات »التشريعية«

اللجنة الدينية تفتح ملف 
تنظيم  الفتاوى  والخطابة

البرلمان يستعد لتوجيه صدمة 
جديدة للشعب المصرى

تؤكد وكل الشواهد والوقائع أن مجلس النواب 
الحالى ال يمثل الشعب بــل »يمثل عليه«، وأنــه 
أصبح مجرد »تابع« للحكومة ينفذ ما تمليه عليه 
ويطلب منه حتى لــو كــان الضحية هــو الشعب 

المطحون.
فرغم أن المجلس كان وما يــزال يقف موقف 
المتفرج فى كل القرارات التى اتخذتها الحكومة 
»بدون الرجوع إليه« ومنها قــرارات  زيادة أسعار 
كافة السلع والخدمات بشكل أصبح يفوق طاقة 
احتمال الغالبية العظمى من الناس، وجدنا أن 
موقف البرلمان كان سلبياً أيضاً عندما وافق على 
القانون الذى تقدمت به الحكومة لتفعيل منظومة 
الضرائب العقارية التى أصبحت شبحاً يطارد 

الماليين من المصريين.
وبــدالً من أن يطالب البرلمان الحكومة بأن 
ترحم الشعب الــذى تحولت حياته إلى جحيم ال 
يطاق بسبب السياسات الحكومية العشوائية، 
فوجئنا بأحد الــنــواب  وهــو النائب عبدالكريم 
زكريا، عضو لجنة اإلسكان بمجلس النواب يعلن 
تقدمه  باقتراح  بمشروع قانون يتضمن إلــزام 
أصحاب الوحدات السكنية غير المستغلة  بدفع 
10% ضريبة من قيمتها اإليجارية فى حال رفض 

تأجيرها.
ــال الــنــائــب، إن مــشــروع الــقــانــون يتضمن   وقـ

تعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 
ــن السكنية، بــفــرض %10  ــاك بــشــأن إيــجــار األم
ضريبة على الشقق المغلقة شهرًيا من القيمة 

اإليجارية لها.
ــان من  ــا، أن تعديل الــقــانــون ك ــاف زكــري وأضـ
المقرر أن يناقش فى دور االنعقاد الماضى، لكنه 
سيناقش فى دور االنعقاد المقبل، الفًتا إلى أن 
هذه الضريبة ستفرض على الوحدات التى يطلب 

صاحبها أن تظل مغلقة كما هى.
وأكد عضو مجلس النواب، أن فلسفة مشروع 
الــقــانــون، تعتمد على تحصيل 10% مــن القيمة 
اإليــجــاريــة على الــوحــدات المغلقة بهدف دعم 
مشروعات اإلسكان االجتماعى، وتحقيق العدالة 
والــمــســاواة بين المواطنين، الفــًتــا إلــى أن عدد 
الوحدات المغلقة فى مصر بلغ 12 مليون وحدة 
بين وحــدات غير مستغلة ووحــدات ضمن قانون 

اإليجار القديم، ووحدات غير كاملة التشطيبات.
ولفت إلــى أن مشروع القانون يتضمن بعض 
التعديالت التى تضمن ألصحاب الوحدات غير 
المكتملة الحصول على قرض من بنك التعمير 
واإلســكــان إلنهاء أعمال التشطيب، ثم تسديد 

قيمة القرض على أقساط للبنك.
ــدداً مــن الــتــســاؤالت  وهــنــا نــتــوقــف لــنــطــرح عــ
والمالحظات حول هذا االقتراح بمشروع قانون: 
هــل يعلم الــنــائــب أنـــه وفــقــاً ألحــكــام المحكمة 
الدستورية العليا فإنه ال يجوز فرض ضريبة على 

رأس مال ال يغل دخال وبطريقة دوريــة متجددة، 
ولفترة غير محددة مع زيادة تحكمية مفترضة فى 
قيمة الضريبة السنوية المستحقة عليه، وأن هذا 
األمر ينطوى على عدوان على الملكية بالمخالفة 
لنص المادة 34 من الدستور، كما يناقض مفهوم 
الــعــدالــة االجــتــمــاعــيــة الـــذى نــصــت الــمــادة 38 
مــن الدستور على قيام النظام الضريبى على 

أساسه؟!
 وتعقيبا على ما يتضمنه االقــتــراح بمشروع 
قانون بــإلــزام أصحاب الــوحــدات السكنية غير 
المستغلة  بدفع 10% ضريبة من قيمتها اإليجارية 
فى حــال رفــض تأجيرها نسأل: وكيف سيكون 
التصرف إذا قام  صاحب الوحدة باإلعالن عن 
رغبته فى تأجيرها ولم يتقدم أحد؟ وهل ستقوم 
مصلحة الضرائب بمساعدته فى عملية التأجير؟

وفيما يتعلق باالقتراح المشار إليه ويتضمن 
ــوحـــدات غــيــر المكتملة  مــســاعــدة أصــحــاب الـ
الحصول على قرض من بنك التعمير واإلسكان 
إلنــهــاء أعــمــال التشطيب نــســأل: وكيف سيكون 
الحال إذا كــان مصدر دخــل صاحب الــوحــدة ال 

يكفى لسداد أقساط وفوائد القرض ؟!
وفــى النهاية أقـــول لــنــواب الــشــعــب: ارحــمــوا 
من فى األرض يرحمكم من فى السماء وكفاكم 
انبطاحاً للحكومة على حساب الشعب الغلبان 
الـــذى فــاض بــه الكيل  بسبب سلبية البرلمان 

وجبروت الحكومة.

تحت شعار: »الصب فى المصلحة«

وضعت لجنة االتصاالت بمجلس النواب 4 قوانين رئيسية 
فى أجندتها التشريعية خالل دور االنعقاد الرابع، وهى مشروع 
قانون حماية البيانات الشخصية، مشروع قانون حرية تداول 
المعلومات، مــشــروع قــانــون التجارة اإلليكترونية، وتعديل 
بعض مواد القانون رقم 19 لسنة 1982 بإصدار قانون الهيئة 
القومية للبريد، باإلضافة إلى دراسة قانون الملكية الفكرية 
خاصة فــى ظــل التطور التكنولوجى للحفاظ على اإلبــداع 

والتراث المعرفى المصرى.

أعلنت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس 
ــراءات الجنائية سيكون  الــنــواب أن مــشــروع قــانــون اإلجــ
أول التشريعات على رأس أجندة البرلمان بدور االنعقاد 
الــرابــع.. وأن المحاكم ستبدأ العمل بقانون اإلجـــراءات 
الجنائية الجديد أول يناير من العام المقبل، مشيًرة إلى 
أنه تم إعداد المحاكم والقائمين عليها بالمنظومة الجديدة 

التى ستكون بمشروع القانون.
من جانبه أعلن المستشار بهاء أبوشقة رئيس اللجنة  أنه 
تم استحداث التوسع فى نظام الصلح القضائى ووضع 
ضوابط ألول مرة للمنع من السفر، والوضع على قوائم 
ترقب الوصول وتفعيل نصوص الدستور، وإقرار التقاضى 
على درجتين وبدائل للحبس االحتياطى والمحاكمة ألول 

مرة عن بعد.
ومــن مشروعات القوانين الهامة المنتظر مناقشتها، 
تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 
الــخــاص بشئون التموين وبــعــض أحــكــام قــانــون حماية 
المنافسة ومنع الممارسات االحتكارية الصادر بالقانون 
ــم 3 لسنة 2005، وتــنــص الــتــعــديــالت الــجــديــدة على  رق
مواجهة الجرائم التى ترتكب فى احتكار السلع التموينية 
والمواد البترولية أو تسهيلها، لتصل إلى الحبس مدة ال 
تقل عن سنة وال تزيد على 5 سنوات وبغرامة ال تقل عن 

100 ألف جنيه وال تزيد على مليون جنيه.
كما ستناقش اللجنة التشريعية بالتسيق مع لجنة النقل 
ــمــرور« الــذى يشمل 96 مــادة مقسمة  مــشــروع قــانــون »ال
إلــى 5 أبــواب، من القوانين المهمة التى تتضمن التدرج 
فى تغليظ العقوبات، بما يتناسب مع كل مخالفة، وإسناد 
اختصاص كل عنصر من عناصر المنظومة المرورية لجهة 
االختصاص، مع إيجاد قنوات تواصل مباشر مع باقى 
الجهات لتحقيق التكامل فى األداء، باإلضافة للحد قدر 
اإلمكان من تدخل العنصر البشرى فى اإلجراءات اإلدارية 
للتراخيص وضبط المخالفات، واالعتماد على المنظومة 
اإللكترونية.. وتعكف لجنة النقل على دراســة مشروعات 
قوانين بجانب قانون »المرور«، »تنظيم سير التوك توك«، 

»المالحة النهرية« لردع المخالفين.

انتهت لجنة الشئون الدينية من 4 مشروعات قوانين وأعدت 
تقاريرعنها للعرض على المجلس، وهى «مشروع قانون النقابة 
المهنية ألئمة األوقاف المصرية، ومشروع قانون بشأن تعديل 
بعض أحكام قانون هيئة األوقــاف المصرية، ومشروع قانون 
بشأن تنظيم الخطابة الدينية، ومــشــروع قــانــون تنظيم دار 
اإلفتاء المصرية المقدم من النائب أسامة العبد رئيس اللجنة، 
ويتضمن النص على أن دار اإلفتاء المصرية هيئة ذات طابع 
دينى، تتمتع بالشخصية االعتبارية، وتتبع وزارة العدل، ويمثلها 
فضيلة مفتى الــديــار المصرية، وتتمتع باالستقالل المالى 
واإلدارى والفنى، ولها ميزانية مستقلة ومــوازنــة تخطيطية 
مستقلة، ولها أن تنشئ فروعا بالمحافظات، وتقوم دار اإلفتاء 
على شئون اإلفتاء وفقا ألحكام الشريعة اإلسالمية، وتعمل على 
تأسيس الفتوى الشرعية تأسيسا علميا سليما يتفق مع صحيح 
الدين، ويعمل على تحقيق المقاصد الشرعية العليا. كما ينص 
مشروع القانون على أن يعين فضيلة المفتى بقرار من رئيس 
الجمهورية بناء على ترشيح هيئة كبار العلماء من بين أعضائها 
أو من غيرهم ممن تراه الهيئة، ويبقى المفتى فى منصبه حتى 
بلوغه السن القانونية المقررة للتقاعد، ويجوز التجديد له بعد 
بلوغ هذه السن بقرار يصدر من رئيس الجمهورية بعد موافقة 

هيئة كبار العلماء.

56 قانونا وتعدياًل تشريعيًا فى الدورة الجديدة لمجلس النواب
تتضمن قضايا مهمة تمس حياة المواطنين

بـــدأت هـــذا األســـبـــوع، الــــدورة البرلمانية 
الجديدة لمجلس النواب، والتى تشهد مناقشة 

ــرار الــعــديــد من  ــ وإق
مشروعات القوانين 
والــــــتــــــعــــــديــــــالت 
التشريعية الجديدة 
ــوف  ــ والــــــــتــــــــى ســ
نستعرضها فى هذا 

الملف.
كشفت مصادرنا 
الــــمــــطــــلــــعــــة أن 
ــان فــى  ــ ــمـ ــ ــرلـ ــ ــبـ ــ الـ
دورتـــــــه الـــجـــديـــدة 
ــاقــش 56  ــن ــوف ي ســ
تــشــريــًعــا ومــقــتــرًحــا 
بتعديالت تشريعية 
جـــديـــدة يـــأتـــى فى 
ــا تــعــديــل  ــه مــقــدمــت
قــانــون اإلجـــــراءات 
الــقــضــائــيــة لتقليل 
ــى  ــاضـ ــقـ ــتـ مـــــــدة الـ

بالمحاكم.. باالضافة إلى تغليظ عقوبة جريمة 
خطف األطفال.. وتشديد العقوبة فى جرائم 
االغتصاب.. كما يقر المجلس قانون التصالح 
فــى مــخــالــفــات الــمــبــانــى بــهــدف فــتــح صفحة 
جديدة مع المواطنين مع ضمان عــدم تكرار 
ــرى.. والــحــفــاظ على حق  المخالفة مــرة أخــ

الدولة فى تحصيل رسوم عن تلك المخالفات.
كما يناقش البرلمان أيــضــاً قــانــون اإلدارة 
ــذى يــســتــهــدف تطبيق  ــ ــد ال الــمــحــلــيــة الــجــدي
مــبــدأ الــالمــركــزيــة فــى المحافظات.. ويمنح 
المحافظين صالحيات جديدة وحقيقية فى 
ــقــرارات وادارة الــمــوازنــات الخاصة  اتــخــاذ ال
بكل إقليم حسب نــوع االستثمارات المطلوبة 

واحتياجات المواطنين.
ومن بين القوانين المهمة التى سيفتح مجلس 
ــه الــجــديــدة  تعديل  الــنــواب ملفاتها فــى دورتـ

قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008،، 
وقانون العمل، وقانون التأمينات والمعاشات، 
إلى جانب عدد آخــر من مشروعات القوانين 
التى تتطلب صــدورهــا خــالل الفترة القادمة 
وهــى قــانــون األحـــوال الشخصية واإليــجــارات 

القديمة.
وبالنسبة لقانون اإليــجــارات القديمة، أكد  
ــواب، أن هــذا  ــنـ عـــالء والـــى عــضــو مجلس الـ
القانون من القوانين المهمة الذى طال انتظاره 
ويــتــرقــب تعديله مــاليــيــن الــمــواطــنــيــن، ولكن 
لــم تحيله الحكومة للبرلمان منذ بــدايــة دور 
االنعقاد األول وحتى نهاية دور االنعقاد الثالث، 
الفًتا الــى أن هناك عــدًدا من النواب تقدموا 
باقتراحات بمشروعات قوانين لتعديل هذا 
القانون وبالفعل، تمت مناقشتها داخــل لجنة 
ــى كــافــة اآلراء  اإلســكــان واستمعت اللجنة إل

والحوارات المجتمعية.
وأضـــاف أن لجنة اإلســكــان ســوف تخاطب 

الحكومة فى دور االنعقاد الرابع 
ــه  ــت ــانـــون وإحــال ــقـ بـــشـــأن هــــذا الـ
للبرلمان ألن مشكلة اإليــجــارات 
القديمة تجاوز عمرها 100 عام 
ــظــرا لتضرر  ــد مـــن حــلــهــا، ن ــ والب
الــطــرفــيــن، الــمــالــك والمستأجر، 
مؤكًدا أهمية دخول الدولة كطرف 
ــة، التى  ــ أســاســى لحل هــذه األزم
يسعى البرلمان لحلها، وتحقيق 

العدالة االجتماعية.
من ناحية أخرى يناقش مجلس 
الــنــواب التعديالت الجديدة على 
ــوال  ـــ 100 عــــام«، األحــ قــانــون الـ
ــا يــتــضــمــنــه من  ــ الــشــخــصــيــة« وم
مشاكل الطالق والــرؤيــة ومحاكم 

األسرة.
وتضمن مشروع القانون تغييرات 
جوهرية مــن شأنها اإلســـراع فى 
وتيرة إنجاز القضايا الجنائية على 

نحو ال يخل بقواعد المحاكمات المنصفة، 
مع األخــذ بالوسائل البديلة كالصلح لتسوية 
المنازعات الجنائية ذات الطابع المالى، بجانب 

اســتــحــداث طــريــقــة جــديــدة لــإعــالن وربــطــه 
بالرقم القومى، ونظام جديد لحماية الشهود 
والمبلغين، بجانب تنظيم إجـــراءات الحبس 
االحتياطى وبدائله ومــدده والتعويضات حال 

التضرر فى حاالت حددها القانون.
كما يعد مشروع قانون اإلدارة المحلية من 
أهم القوانين المرتقب إقرارها، حيث متوقع 
إجــراء انتخابات المحليات قبل نهاية 2018، 
ويتضمن الــقــانــون دعــم الالمركزية اإلداريـــة 
ــة، حــيــث يــقــر تطبيق  ــصــادي ــت والــمــالــيــة واالق
ــة واالقتصادية،  ــ الالمركزية المالية واإلداري
ــادات المحليات  ــي ــك مــن خـــالل إعــطــاء ق وذلـ
الحرية فى التصرف بجانب المسئولية الملقاة 
عليهم جراء الرقابة الشعبية من قبل المجالس 

المحلية المختلفة.
كــمــا مــنــح مـــشـــروع الــقــانــون المحافظين 
صالحيات كاملة ومــحــددة تمكنهم مــن أداء 
عملهم على الــوجــه األمــثــل، بــاإلضــافــة لمنح 
للوحدات المحلية موازنة مستقلة، 
وإنــشــاء أكاديمية جديدة لتدريب 
قــيــادات المحليات، كما خصص 
25% من المقاعد للشباب و%25 
للمرأة، باإلضافة إلــى تخصيص 
مــقــاعــد لـــذوى اإلعـــاقـــة، وهـــو ما 
يــضــع الــشــبــاب عــلــى طــريــق تولى 
ــة، ومــواجــهــة  ــادي ــقــي الــمــنــاصــب ال

الفساد المستشرى فى المحليات.
ــال النائب  ــى هـــذا الــســيــاق قـ ف
محمد وهب الله وكيل لجنة القوى 
العاملة بمجلس النواب إن اللجنة 
ستنتهى من قانون العمل الجديد، 
ــه يساعد على  نــظــرا ألهميته ألن
تقليل نسبة البطالة ويتضمن توفير 
نظام تأمينى كامل وإنشاء محاكم 
متخصصة عمالية، وكذلك إلغاء 
استمارة 6، باإلضافة إلى الحقوق 
التى منحت للشباب والمرأة وذوى 
االحــتــيــاجــات الــخــاصــة ويــســاعــد على تطوير 

العمل بشركات القطاع الخاص.
وأكــد وهــب الله أن هــذا الــقــانــون ينتظره 

أكثر من 26 مليون عامل بالقطاع الخاص، 
ويــهــدف إلـــى تحقيق الــعــدالــة االجتماعية 
للعمال، ويمنح العمال عــدة مميزات على 
رأسها، إلغاء الفصل التعسفى »استمارة 6«، 
والفصل يكون بحكم قضائى، وإقــرار عالوة 
دوريـــة إلزامية %7 
بشكل سنوى، ومنح 
المرأة إجــازة وضع 
4 شهور وتستحقها 
ــوال مدة  مرتين طـ
خدمتها، وتخفيض 
ــمــل  ــع ســــاعــــات ال
ــمــرأة  ــل الــيــومــيــة ل
ــل ســـاعـــة  ــ ــام ــحــ ــ ال
اعتبارًا من الشهر 
ــدم  ــادس، وعـ ــســ ــ ال
ــرأة  ــ ــم ــ تــشــغــيــل ال
الــحــامــل ســاعــات 
ــل إضـــافـــيـــة  ــ ــم ــ ع
وحتى 6 أشهر من 
الوضع، واالهتمام 
بالتدريب والتثقيف 
وحــــقــــوق الـــمـــرأة 
الـــعـــامـــلـــة وذوى 
االحتياجات الخاصة.. كما سينص القانون 
على إنــشــاء محاكم عمالية جــديــدة لسرعة 
الــتــقــاضــى، وإنــشــاء مجلس أعــلــى لــأجــور 

لتحديد النسب المستحقة.
 وأضاف وهب الله أن إصدار قانون صرف 
الــبــدل الــنــقــدى للعاملين مقابل اإلجـــازات 
فى منتهى األهمية والتى الزالــت قضاياهم 
فــى الــمــحــاكــم، بجانب ســرعــة االنــتــهــاء من 
قانون التأمينات االجتماعية، مؤكدا أنه فى 
حالة عدم تقديم الحكومة خالل بداية دور 
االنعقاد، سيتم مناقشة القانون المقدم من 
لجنة التأمين والمعاشات الجديد يشمل على 
153 مــادة إنشاء هيئة مستقلة إلدارة أموال 
التأمينات التى تملك أكثر من 700 مليار، وأال 
تقل العالوة الدورية عن 15% واستثمار أموال 

التأمينات فى استثمار آمن.

تعديل قانون 
اإلجراءات 
القضائية 

لتقليل مدة 
التقاضى 
بالمحاكم

حل مشاكل 
الطالق والرؤية 
ومحاكم األسرة 

فى قانون األحوال 
الشخصية 

الجديد

تغليظ عقوبة 
جريمة خطف 

األطفال.. 
وتشديد العقوبة 

فى جرائم 
االغتصاب

 خالد عبدالرحمن

  إسالم خالد 



تعترب نفسها مازالت »بنوتة« وأمها هى املسئولة عنها

8 9& العـدد 240
األربعاء  2018/10/3

باألسماء والوقائع:»سى السيد« 
يرفع شعار: »مراتى معالى الوزيرة«

شائعات تطارد جميالت الحكومة.. إحداهن فاتها قطار 
الزواج والثانية متزوجة من رجل على »قد حاله«

عادًة ما يمنح الرجل المصرى المقهور زوجته القوية لقب »الحكومة«، ولكن كيف 
يكون الحال إذا كانت تلك الزوجة بالفعل تمثل حكومة الدولة التى يعيش فيها هذا 

الرجل كأحد رعايا تلك الحكومة، التى تمثلها زوجته وتعد جزءا منها.
شاهدنا تلك الفكرة من قبل مجسدة على شاشة السينما من خالل رائعة المخرج 

فطين عبدالوهاب »مراتى مدير عام«، حين أعلن الرجل فى البداية أنه سعيد 
بنجاح »المدام« وفخور بها ويشجعها، ولكن بشرط أال تترأس الجهة التى يعمل 

هو فيها، وبالفعل حين أصبحت هى مديرته تفاقمت المشاكل إلى الحد الذى دفع 
سيادة المديرة إلى أن تطلب نقلها من المصلحة، تارًكة ما حققته من نجاحات 

ألجل عيون »سى السيد«، الذى لم يتحمل ضغوط الوصوليين وأصحاب المصالح 
وطالبى الوسائط الذين دفعوه إلى أن يضرب رأسه فى مكتبه.

ومن هنا يبقى السؤال األكثر إلحاحًا هو، كيف يكون الحال إذا كانت تلك الزوجة 
وزيرة، بل وعلى رأس نفس الوزراة التى لزوجها مصالح معها، أو يعمل بها أو 

يتعامل معها بشكل أو بآخر، هل ستبرز أزمة تضارب المصالح، أم ستضطر الزوجة 
وربة المنزل إلى نظرية توازن القوى بين سلطات »سى السيد« داخل البيت، 

ونفوذها هى فى ديوان الوزارة.
والسؤال األهم، ماذا لو كانت مصالح الزوج تتعارض مع توجهات الوزارة التى 

تحمل حقيبتها زوجته، وهل يمكن أن تنعكس قرارات الوزيرة - التى هى ضمن 
منظومة سياسات الدولة - سلبًا على زوجها، ليعاقبها هو على ذلك فى غرف 

المنزل المغلقة، أم أن تصرفات الرجل وأنشطته التجارية وحتى سلوكياته 
الشخصية، ربما تضع زوجته فى موقف حرج، يدفعها أحيانًا إلى أن تخفى 

شخصيته عمن حولها فى العمل، وإذا كان الرجل ذا منصب مرموق هل له أن 
يساعد زوجته الوزيرة فى إنجاز مهام حقيبتها الوزارية، مثلما اعتاد أن يساعدها 

فى حمل حقيبة »الخُضار« ولوازم البيت إبان عودتها من السوق.
حول تلك الفكرة كان علينا البحث والتمحيص داخل بيوت ومكاتب السادة أزواج 

وزيرات مصر الحاليات، وألننا نثق فى أن وزيرات حكومتنا جميالت وُفضليات، 
وكل منهن تنتمى لعائلة مرموقة وتعيش داخل أسرة محترمة، نعلم أن ما يثار 
حول بعضهن من سلبيات تتعلق باألزواج واألسرة، ليس أكثر من شائعات، فى 
بعض األحيان ترد الوزيرة أو زوجها على تلك الشائعات ليتم تفنيدها، وأحيانًا 

أخرى يكتفين بالعمل فى صمت وبدون رد على ما يثار، بل ومنهن من ترفض 
الحديث أو الكشف عن حالتها االجتماعية ووضعها العائلى، لتطاردها شائعات 

أخرى من نوعية هل الوزيرة عزباء، وهل هى مطلقة أم فاتها قطار الزواج، ومثلما 
يُتهم زوجها بأنه يستغل منصبها لو كان رجل أعمال أو شخصية عامة، يتردد 

أنها متزوجة من رجل مغمور و»على قد حاله« إذا آثرت أال تتحدث عنه، وقررت 
االبتعاد بحياتها الشخصية والعائلية عن شاشات مواقع التواصل االجتماعى 

وصفحات وسائل اإلعالم.
ومن جانبنا حاولنا طرح تلك التساؤالت وإيجاد إجابات لها، من خالل الكشف عن 

المزيد من أسرار الحياة الزوجية لوزيرات حكومة المهندس مصطفى مدبولى فى 
سياق السطور التالية.

تفاصيل البيزنس الخاص والحياة الشخصية ألزواج وزيرات حكــــــــــــــومة مصطفى مدبولى

قصة استدعاء الجيران للشرطة الفرنسية لـ»مدحت شاليك« زوج إيناس عبدالدايمحقيقة تورط معتز رسالن زوج هالة السعيد فى عملية فساد رغم تولى زوجته منصب حساس فى البنك المركزى

الحياة العائلية لهالة زايد وزيرة الصحة.. سر حربى

رانيا المشاط وزيرة السياحة.. آنسة أم مطلقة؟!!!
معلومات قليلة متوافرة عن الحياة 
الخاصة لوزيرة السياحة رانيا المشاط، 
التى ال تنتمى لقطاع السياحة، ولكنها 
مصرفية متميزة وصلت لمنصب وكيل 
البنك المركزى المصرى، وظلت تشغل 

هذا المنصب لسنوات طويلة.
ــول الــحــالــة االجتماعية   وتــــدور حـ

لـــوزيـــرة الــســيــاحــة عــامــات استفهام 
كثيرة، ما بين من يؤكد أنها لم تتزوج 
بعد، فيما يزعم آخــرون أنها قد تكون 
مطلقة أو متزوجة لكن ال تحب الحديث 

عن زوجها.
ــى الــكــشــف  ــدم رغــبــتــهــا فـ ــم عــ ــ ورغـ
ــا عن  ــًم ــك، ولكنها تتحدث دائ عــن ذلـ

والديها، حيث تفخر بأنها نجلة الدكتور 
عبدالمنعم المّشاط الخبير االقتصادى 

الدولى وأحد أبطال حرب أكتوبر.
ــر-  ــديـ ــقـ ــب وتـ ــحـ ــت بـ ــدثـ ــحـ ــا تـ ــمـ كـ
ــان االحــتــفــال بعيد األم الــمــاضــى-  إبـ
عــن عاقتها بــوالــدتــهــا الحنونة ذات 
الــشــخــصــيــة الـــقـــيـــاديـــة، الـــتـــى تــرجــع 

ــور حياتها  إلــيــهــا فــى كــافــة أمــ
الــشــخــصــيــة، وتــعــتــبــر نفسها 
ــة« مــتــعــلــقــة  ــ ــوت ــ ــن ــ مــــازالــــت »ب
ــرص عــلــى  ــحــ ــ ــا، وت ــهـ ــدتـ ــوالـ بـ
استشارتها فــى كــل مــا يتعلق 
بحياتها الخاصة خارج إطار 

عملها.

مجدى طلبة زوج سحر نصر تسبب فى حرمانها من رئاسة الوزراء

شركة مجدى صالح زوج غادة والى حصلت 
على 90 مليون دوالر من حكومة بشار األسد

زوج ياسمين فؤاد وزيرة البيئة يرفض الظهور اإلعالمى ويكتفى 
بدور »الجندى المجهول« فى مشوار الصعود السياسى لزوجته

زوج منال عوض محافظ دمياط حضر 
معها إلى االتحادية فى حلف اليمين

غادة والى وزيرة التضامن االجتماعى، وابنة 
أستاذ القانون الدولى فتحى والــى،  متزوجة 
من المهندس مجدى صالح رئيس مجلس إدارة 

شركة جلوبال للهندسة واإلدارة،  وهى 
إحدى كبريات الشركات العاملة فى 
مجال توزيع وإنتاج الكهرباء، وهو 
أيًضا عضو مجلس إدارة مجلس 

األعمال المصرى الماليزى.
وحــول المهندس مجدى تدور 

عـــامـــات اســتــفــهــام تتعلق 
بــعــاقــاتــه االقــتــصــاديــة 

بــــــرجــــــال األعـــــمـــــال 
والـــمـــســـتـــثـــمـــريـــن 

الــــــســــــوريــــــيــــــن 
ــم  ــ ــهـ ــ ــاتـ ــ ــائـ ــ وعـ
الــــمــــقــــيــــمــــة 

ــت شركته  ــان فـــى مــصــر وخـــارجـــهـــا، حــيــث ك
قــد نــفــذت مــشــروع إقــامــة وتشغيل محطات 
معالجة فى المدينة الصناعية بالشيخ نجاز 
ــفــاع -  ــت فــى ســـوريـــا، وفـــق نــظــام حــق االن
البى أو تــى-  بتكلفة 90 مليون دوالر، 
ــردد أنــه سيلعب دورًا كبيرا فى  ــت وي
صفقات إعـــادة إعــمــار ســوريــا، حال 
بدأ التوافق حولها، وإن كانت زوجته 
ــه ال عاقة  ــا أن ــرة تــؤكــد دائــًم ــوزي ال
لها بعمله ونــشــاطــه التجارى 
فى الداخل والــخــارج، مثلما 
يعلم المقربون مــن األســرة 
أنــه رجــل مبتعد تماًما عن 
السياسة، وله من الدكتورة 
غــادة 3 أبناء ذكــور مقيمين 

جميًعا فى الخارج.

ــورة يــاســمــيــن فـــؤاد سياج  ــت ــدك تــفــرض ال
ــة، ويؤكد  مــن الــســريــة على حياتها األســري
المقربون منها أنها متزوجة من دبلوماسى 
يعمل فــى وزارة الخارجية، لعب دورًا فى 

ــة التى  ــي ــدول ــعــاقــات ال تــكــويــن شــبــكــة ال
نسجتها زوجته واستطاعت من خالها 

ــوصــول للمناصب الــتــى أســنــدت  ال
إليها.

ــت »فــــــــؤاد« عــلــى  حـــيـــث حــصــل
الدكتوراه فى السياسة الدولية، من 
كلية االقتصاد والعلوم الساسية 

جــامــعــة الـــقـــاهـــرة، وكــذلــك 
ــى الــعــلــوم  مــاجــســتــيــر فـ
البيئة مــن جامعة عين 

شمس.
ومـــــن خـــــال عــمــل 
ــى الــســلــك  ــ ــا ف ــ ــه زوجــ
الــدبــلــومــاســى، تمكنت 
ــلــخــارج،  مـــن الــســفــر ل

ودرســت وحصلت على ما يؤهلها ألن تصبح 
خبيرة فى التعاون الدولى وتطوير السياسات 
البيئية، وذلــك لمدة تتجاوز 18 عــامــا، من 
بينها سبع سنوات فى المنظمات الدولية 
بمجال إدارة المشروعات البيئة العالمية 

ببرنامج األمم المتحدة اإلنمائى.
ــك الـــمـــصـــادر فـــإن  ــل ــت ووفــــًقــــا ل
ــزوج الـــذى يــرفــض الظهور  ــ هـــذا ال
اإلعامى، يعد بمثابة جندى مجهول 
فى حياة زوجته ياسمين، وقف خلف 
نجاحها لسنوات طويلة وظــل يعمل 
كــمــوظــف فـــى الــخــارجــيــة، 
ــاد عــن  ــ ــع ــ ــت ــ ــًرا االب ــ ــؤثـ ــ مـ
األضــــواء، بينما ترتقى 
هى المناصب وتحصل 
عــلــى الــوظــائــف العليا، 
ــو يــهــيــئ لــهــا الــمــنــاخ  وهـ
الـــمـــنـــاســـب لـــلـــدراســـة 

والعمل والنجاح.

ــال عــوض  ــن ــار الـــدكـــتـــورة م ــي جـــاء اخــت
ميخائيل، محافظا لــدمــيــاط، انــتــصــارًا 
جديدا للمرأة فى عهد الرئيس عبد الفتاح 
السيسى، الذى يؤمن بمدى أهمية دورها 
فى المجتمع مولًيا لها كل االهتمام، وتأتى 
ــمــرأة فــى صــفــوف السلطة  اخــتــيــارات ال
التنفيذية استكماال لما تم العام الماضى 
الــذى أطلق عليه عام المرأة، حيث كانت 
أول ســيــدة تــتــولــى منصب مــحــافــظ هى 
المهندسة نادية عبده محافظ البحيرة 

السابقة.
ومن المعروف أن »نادية«، متزوجة من 
ــواءات الجيش المتقاعدين، رحل  أحــد لـ
ــان توليها منصب محافظ  عــن الحياة إب

البحيرة، وأقيمت له جنازة عسكرية.
ــورة مــنــال عـــوض ميخائيل  ــت ــدك ــا ال أمـ
محافظ دمــيــاط الحالية، فهى متزوجة 

من الدكتور سامى فرحات إبراهيم، الذى 
إحتفل بــآداءهــا اليمين عبر حسابه على 
موقع التواصل االجتماعى »فيس بوك«، 
وكتب على حسابه الشخصى أنــه حرص 
على أن يتواجد معها فى قصر االتحادية 
ــام الــرئــيــس عبد  خــال حلف اليمين أمـ
الفتاح السيسى، وأضاف: »زوجتى العزيزة 

فخور بك ألف مبروك سيادة الوزيرة«.
ــادى ســامــى، فــقــال »ألــف  أمـــا ابــنــهــا شـ
مـــبـــروك يـــا أمــــى، كـــل يـــوم بتثبتى أنــك 
تستحقى الــتــاريــخ يــفــتــكــرك، مــبــروك يا 
ــرة، أصــبــحــت أول ســيــدة  ــ ــوزي ــ مــعــالــى ال
مسيحية على مقعد المحافظ، دايماً رافعة 
راسنا ومن نجاح لنجاح«، فيما اكتفى ابنها 
اآلخر »فــادى« بإعادة نشر مقطع لوالدته 
أثناء حلف اليمين أمام الرئيس، باإلضافة 

إلى كام والده المعبر عن فخره بها.

عــقــب تعيين الــدكــتــورة هــالــة حلمى 
ــاح  ــرة للتخطيط واإلصـ ــ السعيد وزي
اإلدارى، ُنشرت السيرة الذاتية والعائلية 
للوزيرة، متضمًنة معلومات عن والدها 
وزيــر الكهرباء والــســد العالى الراحل 
ــد، بــتــاريــخــه  ــســعــي الـــدكـــتـــور حــلــمــى ال
الــمــشــرف وقــربــه مــن الــزعــيــم الــراحــل 

جمال عبدالناصر.
ولــكــن لــم تسلم الـــوزيـــرة مــن إحـــراج 
تعرضت له حين تم النبش فى الدفاتر 
القديمة الخاصة بزوجها معتز رسان، 
ليس لكونه رجل أعمال مصرى ورئيس 
مــجــلــس األعـــمـــال الــمــصــرى الــكــنــدى، 
وبالتالى تحوم حوله شبهات االستفادة 
مــن منصب زوجــتــه الــــوزارى الحالى، 
ومناصبها المصرفية السابقة، ولكن 
ألن الــرجــل سبق أن اتهم بالتورط فى 
عملية الفساد التى تمت فى مشروعات 
ــن جــدة  ــل مـ ــى كـ الـــصـــرف الــصــحــى فـ
والرياض، ووقتها كانت زوجته الدكتورة 
هالة، رئيسة للمعهد المصرفى التابع  

للبنك المركزى المصرى.
ولــم تكن تلك هى المعلومة الوحيدة 
المتداولة عن »رســـان«، والتى لم يتم 
نفيها أو تأكيدها، بل تــرددت أنباء عن 
قيام محامى حاتم الهوارى أحد رجال 
األعــمــال فى ملف المتعثرين الهاربين 
ــخــارج، بــبــاغ للنائب الــعــام ضد  فــى ال
معتز، مدعًيا فى باغه أن »الــهــوارى« 
ترك بعض األصول التى تقدر – حسب 
المحامى – بـــ 500 مليون جنيه عام 
2000، وقــام بعقد شبه اتفاق مع معتز 

تــؤكــد الــدكــتــورة إيــنــاس عبدالدايم 
وزيــــرة الــثــقــافــة أن الــحــب األول فى 
حياتها كان لوالدها- رحمه الله- حيث 
كــان مــدرســا موسيقيا وعـــازف كمان، 
ــان لــه الــفــضــل األكــبــر فــى تعليمها  وكـ
الموسيقى منذ الصغر، هى وشقيقتها 
إيمان عازفة البيانو العالمية، كما أصر 
األب مصطفى عبد الدايم على تعليمها 
قــراءة النوتة الموسيقية منذ الصغر، 
حيث تعلمت قــراءة النوتة الموسيقية 

فى سن الـ5 سنوات.
ــن قــصــة الــحــب الــتــى جمعتها  وعــ
بزوجها مدحت شاليك، يقول المقربون 
من أسرة الوزيرة، أنها كانت قد التقت 
به إبان فترة عمله فى منظمة اليونسكو 
بــفــرنــســا، خـــال حــفــل فــنــى أقــيــم فى 
بــاريــس، وكــانــت هــى قــد استقرت فى 
فرنسا خــال فترة دراستها للحصول 
على الدكتوراه، وبعد الزواج عاشت مع 
زوجــهــا فــى شقته بباريس، إال أن آلة 
الفلوت كانت سبًبا فى غضب الجيران 
واستدعاء الشرطة لهما أكثر من مرة 

بسبب اإلزعاج.

على الــرغــم مــن أن الــدكــتــورة سحر نصر 
وزيرة ناجحة تتولى إدارة حقيبتين من أخطر 
الحقائب هما االستثمار والتعاون الدولى، 
وبالرغم من قدرتها على االحتفاظ بهما من 
حكومة المهندس شريف إسماعيل السابقة 
إلـــى حــكــومــة مصطفى مــدبــولــى الــحــالــيــة، 
ولكن معلومات مؤكدة كانت قد ترددت حول 
طموحات »نصر« التى كانت تحلم بأن تكون 
ــرأة مــصــريــة تشغل منصب رئــاســة  ــ أول إم
الحكومة خلًفا لشريف إسماعيل، كما تردد 
وقتها أنــه تــم استبعادها لصالح مصطفى 
مــدبــولــى ليس لكونها ســيــدة، ولــكــن بسبب 
المشاكل والشائعات التى أحاطت بزوجها 

رجل األعمال الملياردير مجدى طلبة.
وهو مهندس معمارى تزوج من سحر قبل 
أكثر من ربع قرن، و لديهما ابن ُيدعى أحمد، 
ويبلغ مــن العمر 25 عــاًمــا، مــتــزوج مــن ابنة 
السياسى عفت السادات، وبنت ُتدعى سارة، 
وتبلغ من العمر 28 عاًما، وهى حاصلة على 
الماجستير فى االقتصاد ومتزوجة، ولديها 
بنت ُتدعى لينا، تبلغ من العمر  3 سنوات، 
وهــى الحفيدة الــتــى ولـــدت فــى عــام 2015 

بالتزامن مع دخول جدتها لديوان الوزارة.
ودائــمــا ما يقول »طلبة« عن نفسه أنــه ال 
ــاألدق ليس  يستفيد من منصب زوجته، أو ب
محتاًجا لنفوذها فى عمله، ويــرى فى نفسه 
رجــل أعــمــال نــاجــح وشــخــص طــمــوح، حيث 
تخرج فــى كلية الهندسة، وُعــيــن معيًدا فى 
ــوات، وحصل  جــامــعــة الــقــاهــرة لــمــدة 3 ســن
على منحة من أحــد أشهر جامعات أمريكا 
الستكمال الماجستير والدكتوراه، لكن وفاة 
والـــده جعلته يختار التفرغ إلدارة أعماله، 

مشدًدا على أنه ورث من عائلته المليارات.
وبــالــرغــم مــن هــذا اإلرث الضخم، يقول 
ــه بــدأ بمصنع مابس  »طلبة« عــن نفسه أن
جاهزة صغير جــًدا فى قليوب، وفــى 2005 
أنشأ مصنع صباغة المابس فى العاشر من 
رمضان، وفى 2009 دخل شراكة مع شريك 
أجنبى لبناء مصنع مــن أحـــدث 5 مصانع 
إلنــتــاج البنطلون »الجينز«، وهــذا المصنع 

رسان ليقوم بتسوية مديونياته، ورحل 
ولم يوثق االتفاق، واتهم المحامى معتز 
رسان بأنه قام بتزوير جمعيات عمومية 
واستولى على شركات حاتم الهوارى، هو 
وشركاء له ولم يقم بتسديد مديونيات 
الــهــوارى حسب االتــفــاق، ومــن ثم تقدم 
بباغ ضــده هو وآخــريــن، والــغــرض من 
هــذا الــبــاغ أن حــاتــم الــهــوارى بصدد 
تــســويــة جــمــيــع ديــونــه وردهــــا للبنوك 

المصرية.
والغريب أن زوجــتــه الــدكــتــورة هالة، 
كانت لسنوات طويلة عضوا فى اللجنة 

وبعد أن استكملت إيناس الدراسة 
ــى مــصــر، حــيــث اتــفــقــت مع  ــادت إلـ عــ
زوجــهــا على الــعــودة للقاهرة مــن أجل 
رعاية والدتها وعاقتها القوية بها، إلى 

يصدر لـــ32 دولــة فى العالم أسبوعًيا، منها 
ــل، مــوضــًحــا أنه  ــرازي ــب أمــريــكــا والــيــابــان وال
حقق كــل هــذا قبل أن تصبح زوجــتــه وزيــرة 

لاستثمار والتعاون الدولى.
ــه لــم يكن للرجل أى  وعــلــى الــرغــم مــن أن
نشاط سياسى، لكنه شغل عدة مناصب تتعلق 
بعمله التجارى، أبرزها منصب سكرتير عام 
جمعية مــصــدرى المابس الــجــاهــزة، وعند 
إنــشــاء المجالس التصديرية عــام 2005، 
تم تعيينه من قبل وزيــر التجارة والصناعة 
آنــذاك رشيد محمد رشيد، رئيًسا للمجلس 

التصديرى للمابس الجاهزة.
وحالًيا يشغل »طلبة« منصب وكيل غرفة 
الصناعات النسيجية، وعضو مجلس إدارة 
فــى 3 أكبر مجالس أعــمــال فــى مصر وهى 
األمريكى والــكــورى واإلســبــانــى، وهــو عضو 

أيًضا فى مجلس األعمال المصرى اللبنانى.
ويعترف الرجل ضمنًيا بتخوفه من فكرة 
تضارب المصالح، حيث صــرح بأنه ُعرض 
عليه أن يتولى رئــاســة التنمية الصناعية، 
ولكنه رفض مرجًعا ذلك إلى أن عمله الخاص 
كان سيتضرر، وتفادًيا ألن تاحقه الشبهات 
بالتربح من منصبه وتحقيق مكاسب خاصة 

ــوال  التنسيقية لمكافحة غــســل األمــ
بالبنك المركزى، وتعاملت بشكل ما مع 

ملف المتعثرين والهاربين.
 واألغــرب أن »معتز« نفسه تم تعيينه 
ــمــصــرى للتنمية  ــا لــلــمــجــلــس ال ــًس ــي رئ
المستدامة منذ عام 2013، ولم تتضح 
حقيقة مــا وصــل إلــيــه هــذا الــبــاغ وال 
كيف انتهت أزمــتــه مــع رجــل األعــمــال 

»الهوارى«.
 وعلى الصعيد الشخصى والعائلى، 
يعد معتز أحد نجوم المجتمع الراقى، 
ويــرتــبــط بــعــاقــات مــصــاهــرة وصــداقــة 

جانب رغبتها فى تكوين عملها الخاص.
ــدايــم« مــن زوجــهــا  وأنــجــبــت »عــبــدال
ابن وابنة، هما »فيروز« خريجة حقوق 
فــرنــســى، و»شـــــادى« خــريــج الجامعة 

من وراءه، كما أشــار إلــى أنــه بعد 25 يناير 
ــا، وكذلك بعد 30 يونيو،  رفض منصًبا وزارًي
وهو ما لم يرفض أن يسند إلى زوجته سحر 

نصر التى يصفها بأنها »عشرة عمره«.
وحول الشبهات التى تحوم حول تربحه من 
منصب زوجــتــه، قــال مجدى أنهما ملتزمان 
بــقــرار اتفقا عليه منذ وجــودهــا فــى البنك 
الــدولــى، وهــو أن كــل شخص ال يتدخل فى 
ــان مــعــارًضــا لسياسات  ــه ك ــر، ألن عمل اآلخـ
البنك الــدولــى نفسه، واستمر الــحــال بعد 
ــوزارة، الفًتا إلى أنه لم يدخل مبنى  توليها ال
وزارة االستثمار مــن يــوم تولى سحر نصر 
المنصب، ولو له طلب يتقدم به أحد موظفيه 

مثل أى مواطن آخر.
ورغــم التزامه بهذه المبادئ، يؤكد رجل 
ــه يتعرض لهجوم عنيف بسبب  األعــمــال أن
وجودها فى المنصب، وقيل عنه إنه منتمى 
ــه يسعى  ــة، وأنـ ــي لجماعة اإلخــــوان اإلرهــاب
للتخارج من السوق المصرية، بعد تحقيق 
ــال الــمــضــاربــات  مــكــاســب ســريــعــة، مــن خـ
واألموال الساخنة وسحب االستثمارات، وهو 
ما نفاه بقوة، مشدًدا على أنه بصدد التوسع 

فى مشروعاته وإنشاء المزيد من المصانع.

مع كبار الشخصيات العامة 
الــســيــاســيــة والــفــنــيــة، حيث 
احــتــفــل مـــع زوجـــتـــه وزيـــرة 
التخطيط مــؤخــًرا بــزفــاف 
كريمتهما »مــنــة الــلــه« على 
»د. محمود« نجل د. محمد 
الزرقانى وحرمه د. مديحة 
خـــطـــاب، عــمــيــد كــلــيــة طب 
القاهرة السابقة، وشقيقة 

السفيرة مشيرة خطاب.
وتداولت صفحات مواقع 
الــتــواصــل االجتماعى صور 

حــفــل الـــزفـــاف األســـطـــورى، 
الذى أقيم داخل حديقة قصر 

ــى بــالــمــنــيــل، حيث  مــحــمــد عــل
كــان فــى مقدمة الحضور عمرو 

موسى األمين العام لجامعة الدول 
العربية األســبــق وحــرمــه، وفتحى 
سرور رئيس مجلس الشعب األسبق 
وحرمه، ومفيد شهاب وحرمه، وأنس 
ــر اإلعـــام األســبــق وكمال  الفقى وزي
الجنزورى رئيس الــوزراء األسبق ود. 
محيى الــديــن الغريب وزيــر الماليه 
األسبق، وفيليب ماكيونىـ  السفير 
الكندى بالقاهرة- واإلعامية سناء 
مــنــصــور واإلعـــامـــى عــمــرو أديـــب، 
والفنانة يــســرا والمخرجة إيناس 
ــدى، وجــمــيــعــهــم أصـــدقـــاء  ــيـ ــدغـ الـ
ــرة وزوجـــهـــا رجــل  ــوزي ــل مشتركين ل
األعــمــال، الـــذى ُعـــرف بكونه أحد 
ــوز »البيزنس« فــى عهد الرئيس  رم

األسبق حسنى مبارك. 

ــس«،  ــ ــزن ــ ــي ــ ــة »ب ــ ــي ــ ــك ــ ــري ــ األم
ــول«، هــى  ــ ــتـ ــ وحــفــيــدتــهــا »بـ
األقــرب لقلبها حيث تحرص 
على االحتفال بعيد ميادها 

سنوًيا، وتعزف لها »الفلوت« 
بنفسها.

ــذى كـــان يعمل   أمـــا زوجــهــا الـ
فــى منظمة اليونسكو بباريس، 
فقد عاد ليقيم حالًيا بالقاهرة، 
ــل مرتبط  ــه رجـ ويــقــال عــنــه أنـ
بأسرته وقراراته صارمة، حيث 

ــد رفـــض أن تــســنــد حقيبة  ــان ق كـ
ــان حكم  ــ وزراة الــثــقــافــة لــزوجــتــه إب
الــرئــيــس الــســابــق الــمــســتــشــار عدلى 
منصور، حينما تلقت تهديدات من قوى 
سلفية متشددة، ووقتها خشى الرجل 
على حياة زوجته وأوالده من احتماالت 
تعرضهم ألذى، فدفعها لاعتذار عن 
ــوزارة، ثم عاد واقتنع ووافــق على أن  ال
تتولى المنصب خلًفا للوزير السابق 
حلمى النمنم، بعد أن انحسرت موجات 
اإلرهــاب وعاد األمن إلى المجتمع فى 

عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى.

على ما يبدو ال تحب الدكتورة هالة زايد 
وزيرة الصحة والسكان، الحديث عن حياتها 
الشخصية والــعــائــلــيــة، وهــو مــا يتضح من 
العودة للسيرة الذاتية لها، حيث ال يعرف 
أحد شيئاً عن حياتها العائلية أو الشخصية 
وتتعامل مع هذا الجانب فى حياتها على أنه 

»سر حربى« ممنوع االقتراب منه.
عملت د. هالة زايد لسنوات قليلة كطبيبة 
أخصائية أمــراض نساء وتوليد ثم درست 
علم اإلدارة، واستكملت مشوارها فى مجال 
إدارة المشروعات الطبية والمستشفيات 

الكبرى.
وكانت »زايد« قد حصلت على بكالوريوس 
ــق عــام  ــزقــازي طــب وجــراحــة مــن جــامــعــة ال
1991، ودبــلــوم نــســاء وتــولــيــد مــن جامعة 
عين شمس، ثم دكــتــوراة إدارة األعمال من 
األكــاديــمــيــة العربية للعلوم والتكنولوجيا 
والنقل البحرى، وماجستير إدارة األعمال 
من األكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا 
والنقل البحرى، ودبلوم إدارة مستشفيات من 

الجامعة األمريكية بالقاهرة.
وآخر الوظائف التى شغلتها د.هالة زايد، 

قبل تكليفها بـــوزارة الصحة والسكان هى 
المدير التنفيذى ألكاديمية مؤسسة 57357 

للعلوم الصحية.
وأشــارت مصادر من داخل وزارة الصحة 
إلــى أن الــدكــتــورة هــالــة، لــم تفضل العمل 
كإخصائية نساء وتوليد، لكونها شخصية 

هادئة ال تجيد كثرة الــكــام، و»ملهاش فى 
رغـــى الــســتــات«، وبــالــتــالــى ال تــتــحــدث عن 
حياتها الــخــاصــة حتى مــع أقـــرب زمائها 
وليس لها أصدقاء فى مجال عملها، وتكتفى 
بــدور المديرة الصارمة فى قرارتها حيث 
كــانــت الشخصية القيادية الــوحــيــدة التى 

جرأت وأصدرت قرار بمنع إضراب األطباء 
فى المستشفيات إبان فترة إنتفاضة األطباء 
ــورة مــنــى مينا وغــيــرهــا من  ــت ــدك بــقــيــادة ال
ثورجية نقابة األطباء، كما قيل أن الدكتورة 
هــالــة زايـــد هــى الــتــى كــانــت القائد الفعلى 
ــوزارة الصحة وقتما كانت تتولى حقيبتها  ل
الــدكــتــورة مها الــربــاط قبل ســنــوات، ولهذه 
األسباب تبتعد بحياتها الخاصة عن وسائل 
ــام حتى ال تتعرض لحمات تشويه  اإلعـ

يستغلها خصومها والمضارين من قراراتها.
وعلى الرغم من هذه السرية التى تفرضها 
على حياتها الخاصة، لم تسلم من الشائعات 
واالنتقادات بسبب كونها عضو مجلس أمناء 
ــال 57357،  فــى مستشفى ســرطــان األطــف
التى تحيطها حالًيا شبهات عــديــدة تتعلق 
بأموال التبرعات، وقبول األطفال المرضى 
بــالــواســطــة والــعــاقــات، وهـــو مــا قــد يوقع 
الــوزيــرة فى المزيد من المشاكل فى مجال 
عملها، خاًصة حال ثبوت التهم التى وجهها 
الكاتب الكبير وحيد حامد لمدير المستشفى 
شريف أبوالنجا، من خــال مقاالته ثم فى 

باغ رسمى  تقدم به »حامد« للنائب العام.

ــه خرجت  وفــى السياق ذات
علينا بعض وســائــل اإلعــام 
تــتــهــم نــجــل مــجــدى طلبة، 
إبــن وزيــرة االستثمار، بأنه 
يــحــاول تــشــريــد العاملين 
بأحد المصانع المملوكة 
لوالده، من خال التنكيل 
بعمال ومــوظــفــى شركة 
ــايـــرو قــطــن ســنــتــر«،  »كـ
منذ تولى أحمد مجدى 
ــام األمـــور فى  طلبة، زم
الـــشـــركـــة، حـــيـــث قـــام 
ــعــض الــعــمــال  بــفــصــل ب
تعسفيا، إذا ما حاولوا  
ــة بــحــقــوقــهــم  ــب ــمــطــال ال
ومستحقاتهم أو لجئوا 
ــة  ــول ــمــســئ لـــلـــجـــهـــات ال

يـــشـــكـــونـــهـــا هــمــومــهــم- 
ــعــمــال  حــســبــمــا صــــرح بــعــض ال

بالشركة ألحد وسائل اإلعام.
ــرددت  ــ ــة تـ ــقــضــي ــول تـــلـــك ال ــ و حـ
مــعــلــومــات تفيد بـــأن ظــاهــرة الفصل 
التعسفى واضــطــهــاد الــعــمــالــة، يقف 
ــى شركة  ورائـــهـــا الــشــريــك األجــنــبــى ف
ــدعــى »شـــادى  »كــايــرو قــطــن ســنــتــر«، وي
شمعون«، وهو حسب تصريحات العاملين 
بالشركة، لبنانى الجنسية، يهودى الديانة.

ــى »طـــلـــبـــة« كـــل هــذه  ــف ــه ن ــب ومــــن جــان
ــًدا أن مـــيـــراث عائلته  ــؤكـ ــات، مـ ــامـ ــهـ االتـ
بالمليارات وال ُيفكر إطاًقا فى التخارج من 
السوق المصرية، بل بالعكس يتم فى الوقت 

الحالى عمل توسعات جديدة.
ودافـــع رئــيــس مجموعة شــركــات »كــايــرو 
قطن سنتر« عن نفسه مؤكًدا أنه لم يحصل 
على مليًما واحـــًدا مــن الــدولــة منذ تعيين 
زوجته الدكتورة سحر نصر وزيرة لاستثمار 
والتعاون الــدولــى، مشيًرا إلــى أن منافسين 
يستغلون منصب زوجته من أجــل التشكيك 
فــى سمعته، وأوضـــح أنــه لــم يــدخــل مكتب 

زوجته منذ تعيينها ولو لمرة واحدة.

رفض تعيينها وزيرة فى المرة األولى ثم وافق بعد رحيل النمنمرجل أعمال هارب قدم بالغ ضده بسبب مديونيات وأصول قيمتها 500 مليون جنيه

هالة زايد تركت أمراض النساء والتوليد ألنها »ملهاش فى الكالم ده«

السؤال الذى يحير الكثيرون:

قالوا إنه إخوانى وشريكه يهودى واتهموا ابنه بتشريد العمال والتنكيل بهم

الوزيرة تؤكد أنها ال عالقة لها بعمله ونشاطه التجارى فى الداخل والخارج

هانى منير زوج نبيلة مكرم 
يعشق »محشى ورق العنب«

مـــــن بـــيـــن أكــــثــــر الــقــصــص 
رومانسية، عاقة السفيرة نبيلة 
مكرم بزوجها هانى منير فهيم 
ميخائيل، وهـــو مــهــنــدس مدنى 
بالواليات المتحدة األمريكية ولها 
منه ثاثة أبناء ذكور بينهم شاب 

يدرس فى الجامعة بأمريكا.
 وتــقــول الــوزيــرة التى ال تحب 
هذا اللقب، وتطلب من أصدقاء 
ــرة أن يـــنـــادوهـــا بــاســمــهــا  ــ األســ
ويقولوا لها: »يــا نبيلة«، وتحكى 
عــن قصة زواجــهــا موضًحة أنها 
تعرفت على هانى قبل دخولها 
السلك الدبلوماسى أثناء عملها 
فى إحدى شركات السياحة، وكان 
فى ذلك الوقت يدرس فى جامعة 
مــيــريــانــد بــأمــريــكــا للحصول 

ــوراه، كما  ــت ــدك ــة ال على درجـ
تعترف أن دعــمــه وتشجيعه 
لها هو سبب نجاحها، ودائًما 
ــورد،  مــا ياحقها بــبــاقــات الـ
فى كل رحاتها، وبمجرد أن 
تصل إلى أى مكان فى العالم 
و تستقر داخــل غرفتها تجده 
قــد أرســل لها »بوكيه الـــورد«، 
ــقــول:  لتتصل بــه تــلــيــفــونــًيــا وت
»بحبك يا هانى«، كما تؤكد أنها 
ــازات تــحــرص على أن  فــى اإلجــ

تــعــد الــطــعــام بنفسها، وخــاًصــة 
»محشى ورق العنب« الذى يعشقه 
زوجها لدرجة أنها تعتبر نفسها 
أكــثــر إمـــرأة لفت ورق عنب فى 
العالم، حيث لفت أكثر من مليار 

»صابع محشى«.

يالحقها بالورود فى كل مكان وتتصل به تليفونيـًا لتقول: »بحبك ياهانى«

قصة الحب بينهما بدأت فى حفل فنى بباريستفاصيل حفل الزفاف األسطورى بحضور يسرا وإيناس الدغيدى

إميان بدر
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األسرار الشخصية والسياسية فى حياة 

عمرو موسى
يبدأ اليوم عمرو موسى »جنتلمان« الخارجية المصرية وأحد الوجوه البارزة على الساحة السياسية المصرية والعربية  

عامه الثالث والثمانون، ومما ال شك فيه أن عمرو موسى حالة فريدة من نوعها فى السياسة المصرية سواء اتفقت أو 
اختلفت مع آرائه ومواقفه وتوجهاته السياسية، إال أن حياته مليئة باألسرار والخفايا التى ال يعلمها الكثيرون ولذلك 

قررنا أن نكشف الستار عن بعضها فى السطور القادمة.
اسمه بالكامل «عمرو محمود أبو زيد موسى«، كان والده يعمل مدرسًا فى كلية اآلداب بجامعة القاهرة.. بعد عودته من 

فرنسا وتخرجه فى جامعة ليون دخل مجال السياسة مثله مثل شباب تلك األيام الذين تعلموا فى أوروبا ويستندون إلى 
أسر عميقة الجذور، وانتخب نائبا فى مجلس النواب عن حزب الوفد فى أواخر عشرينيات وأوائل ثالثينيات القرن الماضى، 
وكان مقربا من الزعيم مصطفى النحاس باشا؛ ألنه كان من ضمن مجموعة شباب حزب الوفد التى تلقت تعليما جيدا فى 

الخارج، وكان الحزب يستند إليهم ويراهن عليهم، ويعدهم للمستقبل فى محاولة مدروسة لتواصل أجياله.

بمناسبة عيد ميالده الثالث والثمانين

 ولد عمرو يوم 3 أكتوبر عام 1936 فى القاهرة، 
لعائلة تنتمى إلــى محافظتى القليوبية والغربية، 
حفظ  القرآن الكريم فى سن مبكرة، وتلقى تعليمه 

فى المرحلة االبتدائية بمدرسة طنطا.  
أمـــا عــن الــمــرحــلــة الــثــانــويــة فــيــقــول عــمــرو فى 
مذكراته: »حصلت على الثانوية العامة من مدرسة 
»طنطا الثانوية الجديدة«، لكن يجب أن أعترف 
هنا أننى فــى بــدايــة هــذه المرحلة أهملت بعض 
ــى، وكــانــت النتيجة هــى رســوبــى فــى الصف  دروسـ
األول الثانوى.. تسبب ذلــك فى صدمة كبيرة لى 
وللعائلة.. عانيت من كل ما يمكن أن يعانيه طالب 
راســب فى أســرة مصرية تتصور البنها مستقبال 
ــالــرســوب.. كنت أعــايــر بهذا  زاهـــرا فيفاجئها ب
الرسوب طــوال إعادتى للسنة »أنــت من كان األول 
على مدرسته فى االبتدائية تسقط؟!«، هكذا كانت 

أمى تقول لى طوال الوقت.. شددت من إجراءاتها 
العقابية ضــدى؛ فكان الــرســوب درًســا قاسًيا لى 
وعيته جيًدا، وأصبحت من الناجحين حتى تخرجت 

فى الجامعة.
ــده، تزوجت والدته من المهندس  وبعد وفــاة وال
محمد عبدالرحمن عبدالبارى )مــن قرية زاويــة 
البقلى فى المنوفية( وكان مفتًشا عاًما لمشروعات 
ــرى فــى الغربية ومــقــره طنطا، وقــد أسهم هذا  ال
الرجل الكريم فى تربية عمرو؛ فعلمه دوام الصالة، 
وأشـــرف على توجيهه بتسامح وتفهم لحاجات 
الشباب، وسهل له التمتع ببعض الحريات اإلضافية 

التى لم تكن حياة القرية ومجتمعها يتفهمها جيدا.
حصل على ليسانس حقوق من جامعة القاهرة 
عام  1957، وبهذه المناسبة نشير إلى أن تسريبات 
لموقع »ويكيليكس« كشفت أن عمرو موسى ، كان 

عضوا فى جماعة اإلخوان المسلمين أثناء دراسته 
الــجــامــعــيــة.. وعــقــب تخرجه مــن الــجــامــعــة  عمل 
محاميا تحت التمرين فــور تخرجه مــن الجامعة 

وحتى التحاقه بوزارة الخارجية عام 1958. 
وعن هذه الفترة يقول عمرو فى مذكراته: »فى 
ــام سبتمبر مــن سنة 1958م، وبينما أهم  أحــد أي

لدخول محل »جروبى« الشهير فى وسط القاهرة 
لمقابلة بعض أصــدقــائــى، لمحت ذلــك القاضى 
الــذى ترافعت أمامه فى محكمة الجيزة الجزئية 
ــ لم أعد أذكــر اسمه األول، لكن لقبه كــان: ضياء 
ـ يجلس مع اثنين من أصدقائه، فأشار لى،  الدينـ 
فذهبت إليه.. بادرنى بالقول: أنت ترافعت قدامى 
ــوم؟ قلت: نعم. قــال لــى: شــوف يــا ابنى،  مــن كــام ي
إذا استطعت أن تتحمل مشاق المحاماة لمدة 10 
سنوات ستكون أكبر محام فى مصر، أنا أتنبأ لك 
بذلك، ومن الممكن أن تصبح وزيرا للعدل فى يوم 

من األيام«. 
»عــمــرو مــوســى« مــتــزّوج مــن السيدة »ليلى عبد 
المنعم بــدوى« خريجة هندسة اإلسكندرية، وهى 
مــن عائلة شهيرة حيث إن عمها هــو الفيلسوف 
ــدوى« شقيق  ــ الشهير الــدكــتــور »عــبــد الــرحــمــن ب

الدكتور »ثــروت بــدوى« أستاذ القانون الدستورى 
الــمــعــروف، وقـــد تــزوجــهــا عــمــرو عــنــدمــا بــلــغ سن 
الثالثين  وقد رشحها له نجل عمه مصطفى األنور 
، وفى مذكراته »ِكَتاِبَيْه« الصادرة عن »دار الشروق« 
ــعــنــون بـــ»أســرتــى  ــى«، فــى فــصــل ُم ــوسـ يــتــذكــر »مـ
الصغيرة«، يتذكر »مــوســى« ما قاله د. مصطفى 
الفقى عنها ذات مرة: »لو كان عمرو موسى فاز فى 
انتخابات الرئاسة عام 2012، لكانت مصر ستعرف 
سيدة أولــى بشكل مختلف، سيدة بعيدة كل البعد 
عن األضواء، وال تحب أن تكون على المسرح، رغم 

قدراتها الثقافية والمعرفية المتفوقة«.
ولعمرو ولــد وبنت ُتــدعــى »هــانــيــا« تــزّوجــت من 
»أحمد أشــرف مــروان« وهو حفيد  الزعيم جمال 
عبدالناصر حيث إن والدته هى منى عبدالناصر ، 

ثم انفصلت عنه بعد زواج دام 15 عاًما.

¿ والده كان أستاًذا بجامعة القاهرة ونائبـًا بالبرلمان وأحد المقربين من مصطفى النحاس ¿ حفظ القرآن الكريم فى سن مبكرة ورسب فى الصف األول الثانوى ¿ سر إعجابه بالرجل 
الذى تزوجته أمه بعد وفاة والده ¿ قصة انضمامه لجماعة اإلخوان أثناء دراسته الجامعية ¿ أحد القضاة تنبأ له بأن يكون وزيرًا للعدل بعدما ترافع أمامه أثناء عمله محاميـًا تحت 
التمرين ¿ تزوج من ليلى عبدالمنعم فى سن الثالثين وهى تنتمى لعائلة »بدوى« العريقة ¿ ابنته الوحيدة هانيا تزوجت من نجل أشرف مروان ثم حدث الطالق بينهما بعد 15 عامـًا 

¿ عبدالناصر كان ديكتاتورا واختصر مصر فى شخصه ¿ السادات كان يعتبر نفسه أكبر من الدبلوماسية 
المصرية كلها ¿ مبارك شخصية لطيفة مـُحببة وله قفشاته الطريفة ومنوفى حقيقى

حكايات وآراء عن رؤساء مصر
فى مذكراته تحدث عمرو عــن  معرفته بــرؤســاء مصر، 
وشــن هجوًما على عبد الناصر واصــًفــا إيــاه بالديكتاتور، 
وحــــاول مــحــو الـــصـــورة الــذهــنــيــة الــمــتــرســخــة فــى عقول 
المصريين بأن عبد الناصر نصير الغالبة، لذلك تطرق فى 
مذكراته للحديث عن أن الرئيس األسبق كان يستورد طعاًما 
خاًصا له من الخارج، وتحديًدا من سويسرا، مرجًعا السبب 
وراء ذلك بأنه كان مهتما بنظام غذائى يؤدى لخفض الوزن، 
وكــان يرسل من وقت إلى آخر من يأتى له بأصناف معينة 
ــخــاص بــالــريــجــيــم من  ــن الــطــعــام ال م
سويسرا.. وأراد الرجل أن يوثق ما 
يحكيه بتأكيده أنه كان يعمل بسفارة 
مصر فى سويسرا، وكان رجاًل ضخم 
الجثة يأتى لتسلم الطعام، وكان موسى 
هو المسئول عن تسليمها له، بعد ذلك 
انتقل إلى الترويج بأن عبدالناصر كان 
ديكتاتورًا، وقــاد مصر للهزيمة، مضيفا 
أن مظاهرات التنحى مسرحية، وأن عبد 

الناصر اختصر مصر فى شخصه.
وتحدث عمرو موسى عن الرئيس الراحل 
ــور الــســادات، وكيف كــان ينظر إلى  محمد أن
الدبلوماسية المصرية، قــائــاًل: الــســادات كــان يعتبر 
نفسه أكبر من الدبلوماسية المصرية كلها، ومن المواقف 
التى تــدل على ذلــك ما رواه لــه  بطرس غالى عندما ذهب 
إلــيــه فــى اســتــراحــة الــرئــاســة على شــط قــنــاة السويس فى 

اإلسماعيلية بعد أن نجحنا فــى دحــر مــحــاوالت »جبهة 
الرفض« من طردنا من حركة عدم االنحياز، أو تعليق عضوية 

مصر فيها.
 يقول »موسى« فى مذكراته، قال لى بطرس غالى: لقد 
ذهبت للرئيس السادات فى استراحته باإلسماعيلية والسفن 
تمر مــن أمــامــه فــى الــقــنــاة.. كــان يجلس على كــرســى مثل 
كراسى »البالجات«، وهو ممسك بغليونه الشهير.. شرحت 
لــه كيف تصدينا لجبهة الــرفــض فــى كوبا وأنــا فخور بما 

حققناه، وما كان منه إال أن أمسك بحفنة من التراب وقال 
لى: »عارف يا بطرس كل الكالم اللى أنت قلته ده واللى قالوه 
ضدنا فى كوبا ميساويش حفنة التراب المصرى ده«، وهو ما 
معناه: أن ما قمتم به أمر جيد، ولكن األهم هو التراب الذى 

حررته بالحرب والسالم.
أمــا الرئيس األســبــق محمد حسنى مــبــارك،  فقال 

عــنــه مــوســى: »إنـــه شخصية لطيفة ُمحببة، 
لــه قفشاته الطريفة، منوفى حقيقى، كان 
يستمع آلراء الخبراء فى الظل قبل أن يجتمع 
ــان يتمتع  بفريقه فــى جــلــســات رســمــيــة، وكـ
بتوازن مبّسط لألمور«، ويحكى: »دخلت مرة 

مكتبه الداخلى الواقع فى الــدور األرضــى فى 
خلفية منزله، فوجدت أكواًما من التقارير التى 

تصدر عــن أجــهــزة الــدولــة وُتــرســل إليه بوصفه 
رئيًسا للجمهورية فى شكل كتب أو ملفات صغيرة 
الحجم، وهذا ما يفسر قولى إنه كان موظًفا كبيًرا 
يقتنع بأنه يجب االحتفاظ بهذه التقارير، التى 
ربما يحتاج إلى أن يعود إليها فى يوم مــا«.. وبعد 

مــرور ما يقرب من 7 سنوات على ثــورة يناير يرى 
موسى أن »مبارك« كان يعطى المعارضة مساحة تتسع قليالً 
أو تتقلص حسب المعطيات والــظــروف واالحتياج، وغّض 
الطرف عن بعض الفساد بين كبار مؤيديه وأركــان نظامه 
وعائالتهم، لكنه لم يتردد فى أن يلفت نظر كبار المسئولين 

فى نظامه إذا تعدوا حدوًدا معينة فى استغالل النفوذ.

استقال من الجامعة العربية بعد يوم واحد من تنحى مبارك بهدف الترشح للرئاسة
تــدرج عمرو موسى فــى العديد مــن المناصب 
داخل وزارة الخارجية  حيث عمل فى عدة إدارات 
وبــعــثــات مــصــريــة، حتى أصــبــح مــســتــشــارًا لوزير 
الخارجية عام 1974م.. قضى موسى أغلب سنوات 
خدمته فى الواليات المتحدة األمريكية حيث كان 
مندوبًا دائًما لمصر فى األمم المتحدة قبل أن يتم 
تعيينه وزيًرا لخارجية مصر عام 1991م، وفى عام 
2001م شغل منصب األمين العام لجامعة الدول 
العربية، وهو المنصب الذى ظل يشغله حتى عام 

2011م حيث قــدم استقالته بعد يــوم واحـــد من 
تنحى الرئيس السابق مبارك وقرر ترشيح نفسه 

لرئاسة الجمهورية.
حصل الــدبــلــومــاســى الــمــصــرى خــالل مــشــواره 
الدبلوماسى على العديد من األوسمة منها وشاح 
النيل من جمهورية مصر العربية فى مايو 2001م  
وشــاح النيلين مــن جمهورية الــســودان فــى يونيو 
2001  باإلضافة إلى عدة أوسمة رفيعة المستوى 

من اإلكوادور والبرازيل واألرجنتين وألمانيا.

مفاجأة: »موسى« أبلغ زمالءه فى الستينيات 
أنه سيكون وزيرًا للخارجية فى المستقبل

نشرت مجلة »نيو ريببليك« األمريكية تقريًرا 
مطوال عــن عمرو موسى األمــيــن الــعــام لجامعة 
الدول العربية السابق  والذى وصفته بـ»المعادى 
إلسرائيل«.. وأتى التقرير الذى كتبه إريك تراجير 
على ذكر السيرة الذاتية لعمرو موسى بداية من 
ــه وتــدرجــه فى الوظائف بـــوزارة الخارجية  والدت

وهــى المرحلة الــتــى أظــهــرت الــطــمــوح الشديد 
لموسى على حد قول السفير وحيد فوزى الذى 
زامل موسى فى وزارة الخارجية فى الستينيات 
من القرن المنصرم والذى تنقل المجلة عنه قوله 
»لقد أخبرنا )موسى( أنه سيكون وزير خارجية 

لمصر فى المستقبل«.

 سحر محمود

عمرو موسى 
صغيرًا
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أسرار الوساطة األمريكية الجديدة بين 
مصر وإثيوبيا إلنهاء أزمات سد النهضة

تفاصيل خطة تركيا إلفشال اتفاق مصر وقبرص إلعادة تصدير الغاز إلى أوروبا
ــد فــى نيقوسيا فــى 19  ــِق خـــال اجــتــمــاٍع ُع
سبتمبر، اّتفق طارق الما وزير البترول  ونظيره 
القبرصى على تشكيل لجنة خال ثاثين يوماً 
لوضع تفاصيل إنشاء خط أنابيب تحت البحر 
يربط حقل »أفروديت« البحرى للغاز الطبيعى 

بمصنع إسالة مصرى.
وقال الوزير القبرصى جورج الكوتريبيس فى 
محاولٍة واضحة لنيل دعــم االتحاد األوروبــى: 
»نحن نتحّدث بشكٍل أساسى عن خط أنابيب 
ــى نــقــل الـــغـــاز الطبيعى  ــ ــى، يــهــدف إل ــ ــ أوروبـ
القبرصى إلى مصر إلعادة تصديره إلى أوروبا 

على شكل غاز طبيعى ُمسال«.
وفــى الــواقــع، يمكن أن تحمل الناقات هذه 
الــصــادرات من الغاز الطبيعى الُمسال إلى أى 

مكان فى العاَلم.
فــى هــذا السياق أكــد تقرير أمريكى صدر 
مؤخراً بعنوان »قبرص تهدف إلى تصدير الغاز 
عبر مصر« أن هذا االقتراح يشكل أكثر وسيلة 
منطقية من الناحية التجارية الستغال حقل 
»أفــروديــت«، الــذى يمتد فى المياه التى يزيد 
عمقها عــن 6000 قـــدٍم )حــوالــى 1828 متر( 
وعلى مسافة حــوالــى 100 ميٍل )حــوالــى 160 
كلم( من الساحل الجنوبى لقبرص، وتم اكتشاف 
هذا الغاز فى عام 2011 من قبل شركة »نوبل 

إينرجى« األمريكية، التى وجدت أيضاً الحقول 
البحرية اإلسرائيلية، ويبدو أن النية الواضحة 
هى ربطه عبر خط أنابيب مع الشبكة التى توّفر 
الخدمات لحقل »ظــهــر« البحرى الضخم فى 
مصر، الذى تم اكتشافه فى عام 2015، وسبق 

أن باشر بإنتاج الغاز بكميات كبيرة.
ــوبــل« أيــضــاً مــحــادثــات مع  ــجــرى شــركــة »ن وُت
شركات مصرية من أجل نقل فائض الغاز من 
حقل »لڤياثان« البحرى اإلسرائيلى  بواسطة 
ــاء، ثـــم يــقــوم  ــن ــال ســي ــب عــبــر شــم ــي ــاب خـــط أن
المصريون بتحويله إلى غاز طبيعى ُمسال وبيعه 

على نطاق دولى.
وأكــد التقرير األمريكى الــذى أعــده سايمون 
هــنــدرســون أن الــقــاهــرة تشكل بالفعل العباً 
رئيسياً فى ميدان الغاز فى منطقة شرق البحر 
المتوسط بفضل احتياطياتها الكبيرة وقدرتها 

اإلنتاجية.
أما ورقتها الرابحة فهى مصنعان ساحليان 
للغاز الطبيعى الُمسال، اللذان كانا عاطلَْين إلى 
حد كبير فى السنوات األخــيــرة بسبب ارتفاع 

الطلب المحلى والفوضى السياسية.
وُتعتَبر إمكانات إسرائيل فى مجال الغاز أقل 
مــن إمكانات مصر، وكــانــت الجهود المبذولة 
لتطويرها مــحــدودة - أو معرقلة كما يقول 

البعض - بسبب األنظمة والمعارضة السياسية 
المحلية.

ــحــدى األول  ــت ــى ال ــمــال ــحــدى ال ــت ــل ال ــشــكّ وي
الستغال حقل »أفــروديــت«، حيث يتعّين على 
شركة »نوبل« وشريكتْيها فى المشروع، »رويال 
داتش شل« و»ديليك« اإلسرائيلية، أن تجمع أّوالً 

األموال لتغطية تكاليف تطوير الحقل.
ــدأت هـــذه الــشــركــات مـــؤّخـــراً بــإعــادة  وقـــد بـ
التفاوض مع قبرص لجعل العقد أكثر ربحية 
بالنسبة لها، ويشكّل تأمين رابط إلى مصر عبر 

خط األنابيب المخطط له تكلفة إضافيةً.
ــر االمـــريـــكـــى أن الــتــحــدى  ــقــري ــت وكـــشـــف ال
السياسى الرئيسى قــد يأتى مــن تركيا، التى 
تؤمن أن كافة مواطنى الجزيرة يجب أن ينتفعوا 
من العائدات من مبيعات الغاز القبرصى، بمن 
فيهم المواطنون فى ما ُيدعى »جمهورية شمال 
قبرص التركية«، التى تأسست بعد التدخل 

العسكرى التركى عام 1974.
وعلى الرغم من قبول نيقوسيا لهذه الحجة، 
وّجـــه الــرئــيــس رجــب طــّيــب أردوغــــان تحذيراً 
مشؤوماً فى وقٍت سابٍق من هذا الشهر، عندما 
أعلن أنه سيتم نشر المزيد من القوات التركية 

هناك.
وفى فبراير، منعت السفن الحربية التركية 

سفينة حفر متعاقدًة مع إيطاليا عن العمل فى 
المياه الجنوبية الشرقية التى تشكّل جــزءاً من 

المنطقة االقتصادية الخالصة للجزيرة.
وكشف التقرير أنــه إذا تم التغلب على هذه 
العقبات، فإن الطريق المصرى سيمكّن قبرص 
من التخلى عن خيارات أقل مائمة، مثل بناء 
مصنع للغاز الطبيعى الــمــســال الــخــاص بها 
بنفقات بــاهــظــة، أو تصدير الــغــاز عبر خط 
أنــابــيــب إلــى تــركــيــا، بــاإلضــافــة إلــى ذلـــك، فى 
يناير الماضى، تم اكتشاف حقٍل جديٍد ُيدعى 
»كاليبسو« غرب »أفروديت«، على الرغم من أنه 
يحتاج إلى المزيد من الحفر التقييمى قبل أن 
يتم التأكد من آفاقه التجارية.. وتعّهدت كل من 
شركة »إينى« اإليطالية وشركة »إكسون موبيل« 
بحفر العديد من اآلبــار التنقيبية األخــرى قبل 

عام 2020.
وتعكس هذه التطورات الجهود الهادئة التى 
تبذلها واشنطن لتشجيع مبادرات الطاقة فى 
شــرق البحر المتوسط وربطها بين حلفائها 
اإلقليميين. وتسعى قبرص إلى الحصول على 
دعــم أوروبـــى أيــضــاً، وذلــك باستخدام نفوذها 
كعضو فــى االتــحــاد األوروبــــى.. وتشكّل تركيا 
بالضرورة جزءاً من هذه المناقشات، لكن يجب 

ردعها عن إفساد األمور.

فى 26 يوليو، توفى فى ظروف غامضة 
الــمــهــنــدس الــرئــيــســى لــــ»ســـد الــنــهــضــة« 
اإلثيوبى الكبير، سيميجنيو بيكيلى، وذلك 
بعد يومين من إعــان رئيس الـــوزراء آبى 
أحمد عن إمكانية استغراق مشروع بناء 
السد عشر سنوات إضافية قبل اكتماله، 
رغم أن السد الممول من الحكومة نفسها 
سبق أن أرهــق كاهل االقتصاد الهش فى 

ذلك البلد الفقير.
ولــعــّل الــجــانــب اإليــجــابــى فــى الشكوك 
الــمــتــزايــدة حـــول الــمــشــروع هــو أن هــذه 
الشكوك تمنح مصر فسحةً هــى بأمّس 
الحاجة إليها لوضع استراتيجية أفضل 
لــصــيــانــة الـــمـــيـــاه.. وتـــــراود المصريين 
مخاوف جّمة من العواقب التى سيخلفها 
السد على إمــداداتــهــم مــن المياه بسبب 
االنخفاض المؤقت فى منسوب مياه نهر 
ــى  الــنــيــل. وتسجل بــادهــم الــمــعــدل األدن
لهطول األمطار على وجه األرض، ووفقاً 
لبعض الــتــقــاريــر تعتمد مــصــر عــلــى نهر 
النيل لتلبية أكثر من 75% من احتياجاتها 
من المياه، ولذلك يرى المصريون أن أى 
انخفاض كبير قد يكون كارثياً.. وفى عام 
2017، شدد الرئيس عبد الفتاح السيسى 
)على توجهه فيما يخص مياه النيل قائاً: 
»محدش يقدر )ال يستطيع أحد أن( يمس 
المياه فى مصر« واصفاً الموقف بـ»مسألة 

حياة أو موت«.
هــذه بعض الحقائق التى كشفها تقرير 
ــراً عـــن »معهد  مــهــم لــلــغــايــة صـــدر مـــؤخـ
ــجــمــود فى  ــســر ال ــوان »ك ــن ــع واشــنــطــن« ب
الخاف حــول السّد بين مصر وإثيوبيا« 
والذى أعده الباحث باراك بارفى الباحث 
فى »مؤسسة أمريكا الجديدة والمتخصص 

فى الشئون العربية واإلسامية«.
ــر أكـــــد أنـــــه عــلــى  ــريـ ــقـ ــتـ الـ

ــن أن تــعــمــل  ــطـ ــنـ واشـ

الدبلوماسى األمريكى لتنفيذها.. وتتمثل 
الخطوة األولـــى الجيدة فــى توثيق كمية 
المياه الــمــحــددة التى تحتاج الــبــاد إلى 
سحبها من النيل فعاً.. فقد أفاد »الجهاز 
المركزى للتعبئة العامة واإلحصاء« التابع 
للحكومة بأن مصر استهلكت 76.3 مليار 
متر مكعب من المياه خال السنة المالية 
2016/2015، وهذا الرقم يشمل الموارد 
من غير النيل.. وبموجب االتفاقية المبرمة 
عــام 1959 مع الــســودان، رُِصـــدت لمصر 
55 مليار متر مكعب ســنــويــاً مــن النهر، 
لكن الجانب السودانى ال يستخدم حصته 
كاملةً، مما يدفع الخبراء الدوليين إلى 
االعتقاد بأن مصر تسحب حالياً ما يصل 

إلى 65 مليار متر مكعب من مياه النهر.
وكشف التقرير أنه فيما يخص التأثيرات 
الناتجة عن بناء السد، فسوف ينخفض 
منسوب النيل بشكل حاد خال فترة تعبئة 
خـــزان الــمــيــاه، مــمــا سيجبر مــصــر على 
الــتــعــويــض عــن هـــذه الــخــســائــر السنوية، 
وتــنــوى الحكومة حتى تــاريــخ كتابة هذه 
السطور زيادة معدل تحلية المياه بخمسة 
أضعاف على مدى األعوام الثاثة القادمة، 
فى حين أشار رئيس الوزراء فى عام 2016 
إلــى أن القاهرة ستكثف جهودها لتكرير 

مياه الصرف الصحى وقنوات الرى.
وبدأت أيضاً فى فرض قيود على زراعة 
ــمــواد الــتــى تستهلك كميات كبيرة من  ال
المياه كاألرز، بينما شجعت على استهاك 
الحبوب التى تتطلب كميات أقل من المياه 
كالكينوا.. وتعتبر مثل هذه التدابير بداية 
ــن تــوفــر ســـوى 5 إلـــى 7  ــدة، ولكنها ل جــي
مليارات متر مكعب من المياه سنوياً، وهذه 
كمية ال تكفى للتعويض عن الخسارة التى 

ستلحق بالباد خال فترة ملء الخزان.
وفى حين تربط مصر وإثيوبيا عاقات 
جــيــدة وأن الــدولــتــيــن تــحــاوالن التوصل 
إلــى حل وّدى، إال أنهما لم تحرزا الكثير 
مــن الــتــقــدم.. وال تــزال المشكلة الكبرى 
المتبقية فى هــذه المرحلة المتأخرة من 
بناء السد تكمن فى فترة تعبئة الخزان. 
فمصر تـــوّد إطــالــة أمــدهــا قــدر اإلمــكــان 
للتقليل من االنخفاض السنوى فى مردود 
المياه من نهر النيل، حيث تطالب وسائل 
اإلعــام المحلية بفترة تتراوح بين سبعة 
ــوام، علماً بــأن بيكيلى - قبل  وعــشــرة أعـ
وفاته - كان يرتقب إتمامها خال خمسة 

إلى ستة أعوام.
وللخروج من هذا الجمود، وفًقا لما جاء 
فى التقرير األمريكى، فإنه على واشنطن 
أن تحّث الطرفين على القبول بفترة سبع 
سنوات المتاء الخزان،  فُتوازن بذلك بين 
حاجة إثيوبيا إلى تحقيق عائدات سريعة 
ــرار التى قد  على استثمارها وبين األضـ
يسببها جــدول زمنى معجل لمصر، كما 
يمكن للمسئولين األمريكيين المساعدة 
ــة  ــي ــداد حـــزمـــة مـــســـاعـــدات دول ــ ــ ــى إع فـ
للمحاصيل التى تعتمد على المياه بشكل 
كبير على غــرار البرسيم والثوم والحّنة، 
مما يتيح لمصر الحفاظ على مــواردهــا 

القّيمة.
إن هــذا السد مشروع جدير باالهتمام 
حيث سيوفر الكهرباء بكلفة أقــل لبعٍض 
من أكثر دول العالم فــقــراً، لكن يجب أال 
ــدول عــلــى حساب  ــ تــأتــى مــكــاســب هـــذه ال
المزارعين المصريين المعوزين واستقرار 

ــاً  ــامـ ــيــة ازدحـ ــعــرب ــة ال ــدولـ أكــثــر الـ
بالسكان فى العالم.

تحاول حث الطرفين على القبول بفترة سبع سنوات المتالء الخزان

يتحدث العربية بطالقة وحضر غالبية اجتماعات 
»باترسون« مع قيادات اإلخوان والسلفيين ليترجم لهم

مفاجأة.. المرشح لمنصب سفير 
أمريكا فى مصر سبق اتهامه 
بالتجسس لحساب إسرائيل

كشفت تقارير إعامية أن الدبلوماسى المخضرم، ديفيد ساترفيلد، 
ــط، يتصدر قائمة  الـــذى يملك خــبــرة واســعــة فــى شــئــون الــشــرق األوســ

المرشحين لمنصب سفير الواليات المتحدة إلى مصر.
هو ديفيد مايكل ساترفيلد )ولــد فى 18 ديسمبر 1954(، دبلوماسى 
وسفير أمريكى، عمل على نطاق واســع فى منطقة الشرق األوســط، بما 
فيها منطقة الخليج، ولبنان، والعراق. وعمل بعد ذلك مستشارًا لوزيرة 
الخارجية كوندوليزا رايس ويشغل حالًيا منصب مدير العام للقوة المتعددة 

الجنسيات والمراقبين.
ولد فى بالتيمور، ميرياند، وتخرج من جامعة ميرياند حاما ليسانس 

فى اآلداب فى عام 1976.
دخل السلك الدبلوماسى فى عام 1980، وعمل فى البعثات األمريكية 
فى الخارج فى كل من جدة وتونس وبيروت ودمشق، ثم أصبح مدير األمانة 
التنفيذية لموظفى وزارة الخارجية 1990-1993، ثم عمل فى مجلس 
األمن القومى 1993-1996 مديرا لمنطقة الشرق األدنــى وشئون جنوب 

آسيا. 
بعدها شغل منصب مدير مكتب الشئون العربية اإلسرائيلية 1996-

1998 فى وزارة الخارجية.
تولى بعدها منصب سفير أمريكا فى لبنان فى الفترة من سبتمبر 1998 

إلى يونيو 2001.
فى 19 مايو 2006، أعلنت وزارة الخارجية األمريكية تعيين ساترفيلد 

كمنسق للعراق وكبير مستشارى وزيرة الخارجية كوندوليزا رايس.
فى مايو 2009، تقاعد ساترفيلد بعد 30 سنة فى الخدمة الخارجية. 
وبناء على ترشيح من الحكومة األمريكية عين بعد ذلك مديرا للقوة متعددة 
الجنسيات والمراقبين )MFO(، وهى منظمة دولية مستقلة، مهمتها تنفيذ 
البنود األمنية لمعاهدة السام بين جمهورية مصر العربية ودولة إسرائيل، 
ويقع مقرها الرئيسى فى روما مع مسئوليات حفظ السام فى سيناء، وقد 

تولى مهام منصبه فى 1 يوليو 2009.
وعمل ديفيد مايكل ساترفيلد، على نطاق واســع فى منطقة الشرق 
األوسط حيث دخل السلك الدبلوماسى فى عام 1980، وعمل فى البعثات 
األمريكية فى الخارج فى كل من جدة وتونس وبيروت ودمشق، ثم أصبح 
مدير األمانة التنفيذية لموظفى وزارة الخارجية وبعدها عمل فى مجلس 
األمن القومى، ثم مديًرا لمنطقة الشرق األدنى وشئون جنوب آسيا، فضا 
عن عمله منسقا للعراق وكبير مستشارى وزيرة الخارجية كوندوليزا رايس 

فى العراق، فى مايو 2009.
ويعمل ساترفيلد، مديًرا عاًما للقوة متعددة الجنسيات والمراقبون، أو 
قوات حفظ السام الدولية، وهى قوات دولية مسئولة عن حفظ السام 

بين مصر و»إسرائيل«، وأنشئت عام 1982 نتيجة التفاقية كامب ديفيد. 
ونظًرا لتحدث ساترفيلد العربية بطاقة، فقد حضر غالبية اجتماعات 
باترسون مع قيادات اإلخوان والسلفيين ليترجم لهم، وقد سبق أن عمل فى 
حفظ السام فى لبنان والعراق ودول أخرى وتم طرده بسبب االشتباه فى 

تورطه فى التجسس لحساب إسرائيل.
ووقــع اختيار الرئيس األمريكى بــاراك أوباما على ساترفيلد ليساعد 
إسرائيل فى حربها العسكرية القريبة ضد مصر، بحكم معرفته بسيناء 
والمنشآت العسكرية هناك، والغريب أن باترسون ستستمر فى مساعدته 

بعد سفرها لواشنطن ليتم تنصيبها كمستشارة لشئون الشرق األوسط. 
وفى 21 إبريل 2013 وصل ديفيد مايكل ساترفيلد إلى القاهرة ليعمل 
كقائد القوات الدولية متعددة الجنسيات قادًما من روما، وكان ساترفيلد 
يتولى رئاسة القوات الدولية من مقرها الرئيسى فى روما، باإلضافة إلى 

مكتبى اتصال فى القاهرة وتل أبيب.

مــع البلدين لضمان توّصلهما إلــى حل 
عادل ال يزيد من زعزعة استقرار مصر.. 
وسيتطلب ذلــك إلقاء نظرة فاحصة على 
الــعــوامــل السياسية واالقــتــصــاديــة التى 
أدت إلــى انطاق المشروع وساهمت فى 

تأخيراته.
وتحت عنوان: »مساعدة مصر على حل 
النزاع« أكد التقرير األمريكى أنه بإمكان 
مصر استغال هــذا التغّير فــى أولــويــات 
آبى واالضطرابات المحيطة بموت بيكيلى 
كفرصة لوضع استراتيجية جديدة بشأن 
المياه، لكنها ستحتاج على األرجـــح إلى 

الـــــنـــــفـــــوذ 

 خالد علم الدين
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المحكمة الدستورية تفتح ملفات »األحوال المدنية« و»تملك األجانب لألراضى« و»األسلحة والذخائر«
فى جلستها التى تعقد 13 أكتوبر

تنظر المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار 
حنفى جبالى العديد من القضايا المهمة التى تستحوذ 
على اهتمامات الرأى العام فى مصر خالل جلستها التى 

تعقد يوم السبت 13 أكتوبر الجارى.
حيث تنظر المحكمة الطعن على عدم دستورية الفقرة 
الثانية من المادة 47 من القانون رقم 143 لسنة 1994، 

فى شأن األحوال المدنية.
وكــان فايز محمد عــادل، أقــام الــدعــوى رقــم 93 لسنة 
30 دستورية، والتى اختصم فيها رئيس مجلس الــوزراء 
وآخرين، والتى طالب فيها عدم دستورية الفقرة الثانية 
من المادة 47 من القانون رقم 143 لسنة 1994 فى شأن 
األحوال المدنية والتى تنص على أنه »فقرة أولى ال يجوز 
إجــراء أى تغيير أو تصحيح فى قيود األحـــوال المدنية 
المسجلة عن وقائع الميالد والوفاة وقيد األسرة إال بناء 
على قــرار يصدر بذلك من اللجنة المنصوص عليها فى 

المادة السابقة.
ويــكــون إجـــراء التغيير أو التصحيح فــى الجنسية أو 
الديانة أو المهنة أو فى قيود األحــوال المدنية المتعلقة 
بــالــزواج أو بطالنه أو التصادق أو الــطــالق أو التطليق 
أو التفريق الجسمانى أو إثبات النسب بناء على أحكام 
أو وثــائــق صـــادرة مــن جهة االختصاص دون حاجة إلى 

استصدار قرارًا من اللجنة المشار إليها.
كما تنظر المحكمة الدعوى التى تطالب بعدم دستورية 
األخذ بمبدأ المسئولية الجنائية المفترضة، طبًقا للوصف 
الوارد فى المادة 68 من قانون سوق المال، رقم 92 لسنة  

.19 95
وكــان على عبدالله أقــام دعــواه التى حملت رقــم 186 

لسنة 33 دستورية والتى تطالب بعدم دستورية األخذ 
بمبدأ المسئولية الجنائية المفترضة طبًقا للوصف الوارد 

فى المادة 68 من قانون سوق المال. 
وتنص المادة 68 من قانون سوق المال على أن »ُيعاقب 
المسئول عن اإلدارة الفعلية بالشركة بالعقوبات المقررة 
عن األفعال التى ترتكب بالمخالفة ألحكام هذا القانون، 
وتكون أموال الشركة ضامنة فى جميع األحوال للوفاء بما 

يحكم به من غرامات مالية«.

وفى هذا السياق تنظر الحكمة الدستورية العليا فى 
نفس الجلسة  الدعوى التى تطالب بعدم دستورية نص 
المادة رقم 5 من القانون رقم 15لسنة 1963، بشأن حظر 

تملك األجانب لألراضى الزراعية، وما فى حكمها. 
 وحملت الدعوى رقم 85 لسنة 32 دستورية، والمقامة 
من ورثــة المرحوم عبد الــرازق داود القاضى، وآخرين، 
والتى طالبت بعدم دستورية نص الــمــادة 5 من القانون 
رقم 15 لسنة 1963 المعدلة بالقرار بقانون رقم 69 لسنة 

1971 لمخالفتها لمواد الدستور أرقام 32,34,68.
كما تنظر المحكمة الدعوى المطالبة بعدم دستورية 
الفقرة األخیرة من المادة 26 من القانون 394 لسنة 1954 
فى شأن األسلحة والذخائر استبداال بالمادة األولــى من 
المرسوم بالقانون 6 لسنة 2012 فيما تضمنه من استثناء 

تطبيق أحكام المادة »17« من قانون العقوبات.
وكــان عبد العزيز محمد عبد النبى أقــام دعــواه، التى 
حملت رقــم 102 لسنة 36 دستورية واختصم فيها كال 

من رئیس مجلس الـــوزراء وآخــر والتى طالب فيها بعدم 
دستورية الفقرة األخیرة من المادة 26 من القانون 394 
لسنة 1954 فى شأن األسلحة والذخائر استبداال بالمادة 

األولى من المرسوم بالقانون 6 لسنة 2012.
وتنص المادة 26 من قانون األسلحة والذخائر على مادة 
26 أن »يعاقب بالسجن وغرامة ال تتجاوز خمسمائة جنيه 
كل من يجوز أو يحرز بالذات أو بالواسطة بغير ترخيص 
سالًحا من األسلحة المنصوص عليها بالجدول رقم )2( 
المرافق«.. ويعاقب باألشغال الشاقة كل من يجوز أو يحرز 
بالذات أو بالوساطة بغير ترخيص سالًحا من األسلحة 
المنصوص عليها بالقسم الثانى من الجدول رقــم.. وال 
يجوز تطبيق المادة )17( من قانون العقوبات بالنسبة 
للعقوبات المنصوص عليها فى الفقرات الثالث السابقة 
إذا كان الجانى من األشخاص المذكورين فى البنود من 
ب إلى ومن المادة )7( )1(.. ويعاقب بالسجن وبغرامة 
ال تتجاوز خمسين جنيها كل من يحوز أو يحرز بالذات أو 
بالواسطة ذخائر مما تستعمل فى األسلحة المنصوص 

عليها بالجدولين )2 ،3(.
وتكون العقوبة األشغال الشاقة المؤقتة إذا كان الجانى 
من األشخاص المذكورين بالبنود من ب إلى ومن المادة 
)7( من هــذا القانون ومــع عــدم اإلخــالل بأحكام الباب 
الثانى مكررًا من قانون العقوبات تكون العقوبة األ شغال 
المؤقتة أو المؤبدة لمن حاز أو أحرز بالذات أو بالواسطة 
بغير ترخيص ســالًحــا مــن األسلحة المنصوص عليها 
فى المادة 1من هذا القانون أو ذخائر مما تستعمل فى 
األسلحة المشار إليها أو مفرقعات أو أماكن العبادة وتكون 
العقوبة اإلعدام إذا كانت حيازة أو إحراز تلك األسلحة أو 
الذخائر أو المفرقعات بقصد استعمالها فى أى نشاط 
يخل باألمن العام أو بالنظام العام أو بقصد المساس 

بنظام الحكم أو مبادئ الدستور أو السالم االجتماعى.
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25% من المصريين يعانون من األعراض واالضطرابات النفسية
بمناسبة االحتفال باليوم العالمى للصحة النفسية 10 أكتوبر

يحتفل العالم فى العاشر من أكتوبر سنوًيا  بيوم الصحة 
النفسية العالمى، وهو اليوم الذى يستهدف  نشر الوعى العام 
بقضايا الصحة النفسية،  والغرض من هذا اليوم هو إجراء 
ــراض النفسية وتوظيف  مناقشات أكثر انفتاًحا بشأن األمـ
االستثمارات فى الخدمات ووسائل الوقاية على حد ســواء.. 
وتشير اإلحصاءات الصادرة عن منظمة الصحة العالمية إلى 
أّن 154 مليون نسمة يعانون من االكتئاب على الصعيد العالمى، 
علماً بأّن االكتئاب ليس إالّ أحد أنواع األمراض النفسية.. وكان 
أول االحتفاالت بهذا اليوم فى عام 1992 بناء على مبادرة من 
االتحاد العالمى للصحة النفسية، وهى منظمة دولية للصحة 

النفسية مع أعضاء وشركاء فى أكثر من 150 بلًدا. 
وبهذه المناسبة نشير إلى أن نتائج المسح القومى للصحة 
النفسية فى مصر لعام 2018، كشفت أن 25% من المصريين 
يعانون من األعــراض واالضطرابات النفسية بمعنى أن كل 1 
من كل 4 أشخاص من المفحوصين لديه عرض أو اضطراب 

نفسى.
وكشف أن االضــطــرابــات األكــثــر انــتــشــارًا هــى اضطرابات 
المزاج )اضطرابات االكتئاب على وجة التحديد( والتى بلغت 

43.7% وبلغت اضطرابات تعاطى المخدرات %30.1.

وأضاف أن 0.4 % من الذين يعانون من اضطرابات وأعراض 
نفسية فقط يلجأون للعالج، الفتا إلــى أن النسبة منخفضة 

للغاية مقارنة بالذين لديهم مشاكل أو اضطرابات نفسية %25.
 وكشف المسح، عن أن انتشار االضطرابات النفسية أكثر 
فى المناطق الريفية من المناطق الحضرية، وهــو ما يشير 
إلى الحاجة لتوجيه تخطيط الخدمات النفسية إلى المناطق 

الريفية.
وأشـــار إلــى زيـــادة متوسط العمر يرتبط ارتــبــاًطــا كبيًرا 
بــاألمــراض النفسية وينبغى دراســة كبار السن والمجموعات 
المسنة قى مصر من أجل الوقوف على االضطرابات النفسية 

المنتشرة بينهم وما يرتبط بهم من عوامل.
 فى هذا السياق كشفت دراسات متخصصة أن نسبة انتشار 
االضــطــرابــات النفسية على مــدار الــعــام فــى العينة الممثلة 
للمجتمع المصرى والــتــى تــم فحصها مــا يقرب مــن 1 إلــى 4 

أشخاص من المفحوصين أى بمعدل 24.7%، أى ربع العينة.
ــارت إلــى أن االضــطــرابــات األكــثــر انــتــشــارًا بين العينة  وأشـ
هى اضطرابات المزاج »االكتئاب«بمعدل 43.7%، أى %3.1 
من المصريين، وجــاء فى المركز الثانى اضطرابات تعاطى 

المخدرات بنسبة %30.

10 أكتوبر.. انطالق ملتقى فنون شباب العالم بشرم الشيخ
بدأ العد التنازلى النطالق أكبر ملتقى دولــى لفنون شباب 
العالم بشرم الشيخ خالل الفترة من 10 إلى 31 أكتوبر المقبل، 
برعاية اللواء خالد فــودة، محافظ جنوب سيناء، ومن تنظيم 
أوستراكا للفنون استعداًدا لتجهيزات المدينة لمنتدى شباب 

العالم الذى ُيقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى.
وقــال الفنان التشكيلى محمد حميدة منظم الملتقى  إن 
شرم الشيخ ستشهد أكبر فعالية فنون فى العالم طويلة، حيث 
ستستضيف مدينة شرم الشيخ، الملتقى لمدة 20 يوًما والذى 
يضم العديد من الفعاليات، منها سمبوزيوم للنحت لعباقرة 
ومشاهير النحت فى العالم من مصر وألمانيا وروسيا وتركيا 
وصربيا وإيطاليا وأمريكا وجورجيا ويستخدمون خامات وكتل 
الرخام واألحجار الضخمة فى إنتاج أجمل المنحوتات العالمية 

التى ستتزين بها شرم الشيخ استعداًدا لمنتدى شباب العالم.
ويضم الملتقى ضمن فعالياته، فعالية هى األول من نوعها 
فى مصر، وهو مهرجان للرسم والتشكيل على قوارب التزحلق 
ــواج مــن نخبة مــن المبدعين مــن دول العالم وعلى  على األمـ
رأسهم أستاذ الجداريات العالمى الدكتور عبد السالم عيد، 

التى تنتشر أعماله فى بالد العالم وخاصة اإلسكندرية.
ويشارك فى ملتقى شباب فنون شباب العالم أكثر من 40 
دولة بعدد يصل إلى 350 مبدع من الشباب فى مختلف أنواع 
الفنون ويصاحبه ورشــة لفنون أطفال الــمــدارس من القاهرة 

وشرم الشيخ.
كما يضم أيًضا الملتقى تنفيذ أكبر مجسم تشكيلى بالعالم 
بعنوان »شمس السالم«، وهو على شكل بنائى ضخم على شكل 
قرص الشمس وأشعتها تخرج من بحر شرم الشيخ ويشارك فيه 
جميع المشاركين بخامات وتناول مختلف فى تناغم تصميمى 
وتشكيلى يقوده الفنان التشكيلى محمد حميدة، ليكون هذا 
المجسم فى مقدمة استقبال وفود منتدى شباب العالم، المقرر 

له فى الثانى من نوفمبر المقبل.
ومن المقرر أن يختتم الملتقى فى 30 أكتوبر المقبل بحفل 
ختام موسيقى لعازفة البيانو الشهيرة »حنين العالم« من لبنان 
والــتــى تحضر خصيًصا هــى وفرقتها لدعم الــحــدث ومصر 
سياحًيا، وأيــًضــا فرقه بــان أفريكان االستعراضية مــن غانا 

بجانب العديد من فقرات الحفل.

االثنين المقبل.. وزارة السياحة تعلن 
مالمح الخطة الترويجية للعام الجديد نقابة الصحفيين تنظم احتفالية بمناسبة نصر أكتوبر بالتعاون مع وزارة الشباب

أجيرى يعلن قائمة المحليين لمباراتى سوازيالند.. الخميس
يــعــلــن الــجــهــاز الــفــنــى للمنتخب الــوطــنــى 
ــرى، قــائــمــة الالعبين  بــقــيــادة خافيير أجــي
المحليين لمباراتى سوازيالند فى الجولتين 
الثالثة والرابعة بالتصفيات اإلفريقية  غداً 
الخميس 4 أكتوبر الحالى، على أن تضم 12 

أو 13 العًبا.
وتقام المباراة األولى 12 أكتوبر باستاد 
السالم والثانية 16 من نفس الشهر فى 

سوازيالند.
وضمت قائمة المحترفين 12 العًبا هم: 

أحمد المحمدى »أستون فيال« وأحمد حجازى 
ــال«،  »وســـت بــرومــيــتــش«، محمد الننى »أرســن
محمد صــالح »ليفربول«، أحمد حسن )كوكا( 
»أوليمبياكوس اليونانى«، على غزال »فانكوفر 
ــدى«، مــحــمــود حــســن تــريــزيــجــيــه »قــاســم  ــن ــك ال
ــاوك اليونانى«،  باشا التركى«، وعمرو وردة »ب
عمرو طــارق »أورالنـــدو سيتى األمريكى«، سام 
مرسى »ويجان أتليتك«، محمد عــواد »الوحدة 
السعودى«، وحسين الشحات »العين اإلماراتى«، 

فيما تم استبعاد رمضان صبحى.

أعلن حسين الزناتى السكرتير العام المساعد 
لنقابة الصحفيين رئــيــس لجنة الــنــشــاط، أن 
اللجنة ستنظم احتفالية  كبرى الوركسترا وزارة 
الشباب والرياضة بمناسبة احتفاالت  أعياد  
أكتوبر المجيدة على مسرح نقابه الصحفيين  
ــداً الخميس 4 أكــتــوبــر بــقــيــادة المايسترو  غـ

الدكتور عز الدين طه.
برنامج الحفل سيقدمه عــدًدا من المطربين 
المتميزين وأصــحــاب الــمــواهــب الــذيــن تبنتهم  
ــهــم عبر  ــريـــاضـــة وقــدمــت ــاب والـ ــشــب وزارة ال
األوركــســتــرا الــخــاص بها، ومــن هــذه األصــوات 
المطربين  ورد شان، عمرو يوسف، عمر عطيه 
ومــحــمــد الــمــصــرى و نــاديــن مـــورجـــان، وروبـــى 
إبراهيم، والمطرب محمد يسرى باإلضافة إلى 

كوكتيل كورال من تدريب ياسر مصطفى.

أعلنت وزارة السياحة قيامها باالستعانة بتحالف مصرى 
دولـــى يضم مجموعة شــركــات ذات خــبــرة وتــجــارب ناجحة 
فى الترويج لــدول سياحية كبرى، ليتولى هذا التحالف ملف 
الــتــرويــج لمصر فــى الــخــارج، وذلـــك لتحقيق مــا تطمح إليه 
جمهورية مصر العربية فى النهوض بهذا القطاع الحيوى ودفع 

مزيد من الحركة السياحية الوافدة.
ــوزارة إلى أنه عن طريق هذا التحالف ستكون   وأشــارت ال
آليات الترويج والتسويق أكثر مرونة، وسيتم االستعانة بتقنيات 
حديثة وأساليب مبتكرة تساهم فى تحقيق متطلبات كل سوق 
سياحى على حدة، مما يجعل الحمالت الترويجية أكثر فعالية 

فى األسواق المستهدفة، ويساهم فى فتح أسواق جديدة.
وأوضــحــت أن الجانب الــدولــى فــى هــذا التحالف سيمثله 
شبكة تواصل الشرق األوسط MCN وهى من أذرع المجموعة 
 The Interpublic Group Of Companies( العالمية
Inc. IPG( المتخصصة فى مجال الدعاية واإلعالن واإلعالم 
والعالقات العامة وإدارة األزمـــات، والتى نفذت العديد من 
الحمالت الترويجية الناجحة ألكبر العالمات التجارية حول 
العالم، كما أن لها باعا طويال ونجاحات عديدة فى التسويق 
ــواق التى عملت فيها مثل  السياحى لكثير من الــدول واألسـ
المغرب وأسبانيا واليونان وتايالند والمكسيك، وتعد شبكة 

MCN األكثر انتشارا بتواجدها فى أكثر من 120 دولة.
أما الجانب المصرى فى التحالف فستمثله شركة سينرجى، 

.MCN من خالل الشراكة التى تمت بينها وبين شبكة
ــه من  جدير بالذكر أن هــذا التحالف، والـــذى سيتم إدارتـ
مصر، سيكون له أذرع ترويجية فى جميع األســواق المصدرة 
للسياحة إلى مصر، باإلضافة إلى األسواق الجديدة والواعدة 
لــزيــادة الحركة الــوافــدة منها، وسيتم اإلعـــالن عــن تفاصيل 
ــوزارة الترويجية خالل  التحالف وعــن بعض مالمح خطة الـ
المؤتمر الصحفى الذى سيعقد يوم 8 أكتوبر 2018، وسيدعى 

إليه وسائل اإلعالم المحلية والدولية.

شيرين عبد الوهاب تطرح 
ألبومها الجديد »نساى« 

فى يوم عيد ميالدها
تطرح المطربة شيرين عبد 
الــوهــاب ألــبــومــهــا الــجــديــد يــوم 
االثــنــيــن الــمــقــبــل، وهـــو الــمــوافــق 
يوم ميالدها لذلك اختارت طرح 
األلبوم فى هذا الموعد لتحتفل 
به على طريقتها الخاصة، خاصة 
بعدما انتهت شيرين مــن كافة 

تسجيل جميع أغانيه.
ــوم 12 أغــنــيــة،  ــبـ ــضــم األلـ وي
ــه، وكــدابــيــن،  ــم: »حــبــه حــب وهــ
وأبــو الرجالة، وأغنية ضعفى، 
ــا، وتــــاج على  ــي وبــيــصــعــب عــل
راســك، وياريتها جت، وأغنية 
ــى، كالم  ــوان طيبة وجــدعــة، ل

عينيه، نساى«.
يــشــار إلـــى أن شــيــريــن قد 
صـــــورت بــوســتــر ألــبــومــهــا 
الجديد فــى لبنان، خاصة 
ــقــوم  ــا ت ــ ــا دائــــًمــــا م ــ ــه ــ وأن
ــر بـــوســـتـــرات  ــويـ ــصـ ــتـ بـ

ــات ألــبــومــاتــهــا  ــب ــي ــل وك
الغنائية هناك، دون 
االستعانة باختيار 
أماكن سياحية فى 

مصر.

شيرين

أجيرى

سالمة

هالة

  عماد شوقى
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اإلدارية العليا تواصل نظر الطعون 
على سحب كبائن قصر المنتزه

القضاء اإلدارى ينظر طلب وقف تنفيذ الحكم 
الصادر بوقف ترخيص »أوبر وكريم«

تواصل - اليوم - المحكمة اإلداريــة العليا 
الــدائــرة الثالثة فــحــص، برئاسة المستشار 
أحــمــد منصور نــائــب رئــيــس مجلس الــدولــة، 
وعضوية المستشار نجم الدين عبد العظيم، 
والدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى، وعبد 
الــعــزيــز السيد ونـــادى عبد اللطيف وكريم 
ــة، نظر  ــدول الــقــاضــى نـــواب رئــيــس مجلس ال
25 طعًنا من العديد من المرخص لهم بعدم 
التجديد لهم عن شغل الكبائن والشاليهات 
بمنطقة قصر المنتزه، وإعالن وزير السياحة 
شغل الكبائن والشاليهات عن طريق قانون 

المزايدات والمناقصات.
ــال الطاعنون إنهم منذ خمسين عاًما   وق
يشغلون بعقود مــع قصر المنتزه فــى كبائن 
وشاليهات فى شواطئ نفرتيتى وسميراميس 
وعايدة ونفرتاى، وأنهم ال يخضعون لقانون 
المناقصات والمزايدات، وأضافوا أن منطقة 
قصر المنتزه ليست من قبيل األمــوال العامة 

بل هو مشروع اقتصادى لتحقيق الربح.
بينما قــالــت الــحــكــومــة، إن منطقة قصر 
الــمــنــتــزه هــى مــن األمــــوال الــعــامــة، وتخضع 

لقانون المناقصات والمزايدات.

الدائرة األولــى مفوضين بمحكمة القضاء اإلدارى 
بمجلس الدولة تواصل نظر اإلشكال المقام من سمير 
صبرى المحامى، يطالب من خالله بوقف تنفيذ الحكم 
الــصــادر بــوقــف ترخيص أوبـــر وكــريــم فــى جلسة 11 

أكتوبر الحالى.
وقــال صبرى، فى اإلشكال الــذى حمل رقم ٣2٤٣1 
لسنة ٧2 ق ، إن أصـــدرت محكمة القضاء اإلدارى 
بتاريخ أمــس حكًما بوقف التراخيص التى أصدرتها 
الجهات اإلداريـــة وسمحت من خاللها لشركتى أوبر 
وكريم بنقل الركاب فى مصر وإلزامها كذلك بوقف 

نشاط الشركتين.

وقالت المحكمة إن شركتى أوبــر وكريم قد خالفتا 
شــروط الترخيص وكذلك قانون المرور وقامتا بنقل 

ركاب بالمخالفة للقوانين.
ــان ٤2 سائًقا مــن سائقى التاكسى األبــيــض قد  وك
أقاموا دعوى أمام محكمة القضاء اإلدارى طالبوا فيها 
بإلزام مجلس الــوزراء بوقف ترخيص مزاولة شركات 

أوبر وكريم فى مصر.
 ولما كان هذا الحكم قد ألحق بالمستشكل وأسرتة 
بأضرار جسيمة مما يحق له معه االستشكال فى هذا 
الحكم لحين الفصل فى الطعن أمام المحكمة اإلدارية 

العليا على هذا الحكم.

إعادة محاكمة مرسى و23 آخرين 
بـ»التخابر مع حماس«

الدائرة 36 جنح األحداث  تواصل نظر استئناف 
المتهمين بقتل طالب الهندسة بالنزهة

حظر نشاط حزب مصر القوية 
أمام مجلس الدولة 11 أكتوبر

دعوى تطالب بسحب تراخيص وإغالق 
بعض مكاتب حقوق اإلنسان

 استكمال محاكمة طارق النهرى
و3 آخرين »بأحداث مجلس الوزراء«

تنظرها الدائرة األولى مفوضين بمحكمة القضاء اإلدارى

تستكمل الدائرة األولى مفوضين بمحكمة القضاء 
اإلدارى بمجلس الدولة تأجيل نظر الــدعــوى، التى 
تطالب بحظر نــشــاط حــزب مصر القوية برئاسة 
عبدالمنعم أبو الفتوح من مصر، وأى هيئة أو منظمة 
تنتمى إليهم أو تنبثق منهم أو منشأة بأموالهم، وذلك 
بعد إلقاء القبض على رئيس الحزب لتحريضه ضد 
الدولة المصرية والدعوة لتعطيل العمل بالدستور 
والــدعــوة لمقاطعة االنتخابات الرئاسية واالنتماء 
للتنظيم الــدولــى لــإخــوان واالتـــصـــال بــالــقــيــادات 
اإلخوانية الهاربة خــارج البالد والدعوة لقلب نظام 
الحكم وتهديد األمـــن القومى المصرى وإســقــاط 

الدولة  فى جلسة 11 اكتوبر الحالى.
واختصمت الدعوى التى حملت رقم 251٣6 لسنة 
٧2 ق، رئيس لجنة شئون األحــزاب السياسية، حيث 
ذكرت الدعوى خالف الحزب المسمى بـ حزب مصر 
القوية الغرض من تأسيسه حيث ثبت بالدليل القاطع 
أن مؤسس الــحــزب عبد المنعم أبــو الفتوح ينتمى 
للجماعات اإلخوانية اإلرهابية، وتم القبض عليه فور 

وصوله عائًدا من لندن.

تستكمل الدائرة األولى مفوضين بمحكمة القضاء اإلدارى 
ــة، نظر الــدعــوى المقامة مــن سمير صبرى  ــدول بمجلس ال
المحامى، والتى تطالب بشطب ووقف نشاط وإلغاء تراخيص 
وإغالق مكاتب منظمات مراكز حقوق اإلنسان بجمهورية مصر 

العربية فى جلسة غًدا الخميس .
واختصمت الدعوى رقــم 21٧٤ لسنة ٧2 قضائية كال من 
وزيرة التضامن االجتماعى وجمال عيد وعماد مبارك ومازن 

حسن.
وقالت الدعوى أن المراكز ومنظمات حقوق اإلنسان تخالف 
الــدســتــور والــقــانــون وتــضــر أمــن الــبــالد وهــى مــركــز القاهرة 
لــلــدراســات وحــقــوق اإلنــســان ومــركــز الــنــديــم ومــركــز أندلس 

ومؤسسة حرية الفكر.

تستأنف محكمة جنايات الــقــاهــرة، المنعقدة بأكاديمية 
الشرطة، برئاسة المستشار ناجى شحاتة، محاكمة الفنان 
طارق النهرى، و٣ آخرين فى إعادة محاكمتهم بـ»أحداث مجلس 
الـــوزراء« وحــرق المجمع العلمى، فى جلسة ٧ أكتوبر الحالى  

الستكمال المرافعة.
وكــانــت المحكمة عاقبت طــارق الــنــهــرى، غيابًيا بالسجن 
المؤبد، على خلفية اتهامه بالتورط فى حرق المجمع العلمى 

والتجمهر، والتظاهر وحيازة أسلحة نارية.
 واشتعلت النيران فى المجمع العلمى خالل ديسمبر 2011، 
وألقى القبض على النهرى فى أبريل 2012، بتهمة التورط 
فى القضية، وأخلت النيابة سبيل طارق النهرى بعدها بأيام، 
وأصــدرت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد 
ناجى شحاتة أحكاًما غيابية بالسجن المؤبد ضد النهرى 

وآخرين.

تعقد الــدائــرة، 11 إرهــاب بمحكمة جنايات القاهرة، 
المنعقدة، غًدا، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، 
إعادة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى و2٣ متهًما 
من قيادات وعناصر جماعة اإلخوان اإلرهابية، يتقدمهم 
المرشد العام للجماعة محمد بديع، فى قضية اتهامهم 
بارتكاب جــرائــم التخابر مــع منظمات وجــهــات أجنبية 
خارج البالد، وإفشاء أسرار األمن القومى، والتنسيق مع 
تنظيمات العنف المسلح داخــل مصر وخارجها بقصد 
ــى المصرية،  ــداد لعمليات إرهــابــيــة داخــل األراضـ اإلعـ

والمعروفة بالتخابر مع حماس.
وكانت النيابة العامة قد أسندت إلــى المتهمين تهم 
التخابر مع منظمات أجنبية خارج البالد، بغية ارتكاب 
أعمال إرهابية داخل البالد، وإفشاء أســرار الدفاع عن 
البالد لدولة أجنبية ومــن يعملون لمصلحتها، وتمويل 
اإلرهــاب، والتدريب العسكرى لتحقيق أغــراض التنظيم 
ــؤدى إلــى المساس  الــدولــى لــإخــوان، وارتــكــاب أفــعــال ت

باستقالل البالد ووحدتها وسالمة أراضيها.
وأظهرت التحقيقات، أن المتهمين اتحدوا مع عناصر 
أخــرى تابعة للجماعات التكفيرية المتواجدة بسيناء، 
لتنفيذ ما تم التدريب عليه، وتأهيل عناصر أخــرى من 
الجماعة إعالميا بتلقى دورات خــارج البالد فى كيفية 
إطــالق الشائعات وتوجيه الــرأى العام لخدمة أغــراض 
التنظيم الدولى لإخوان، وفتح قنوات اتصال مع الغرب 

عن طريق دولتى قطر وتركيا.

يوم االثنين القادم.. تواصل الدائرة ٣6 جنح األحداث، 
المنعقدة بمحكمة شمال القاهرة بالعباسية ، نظر 
استئناف المتهمين بقتل طالب هندسة بالنزهة، بعد 

استدراجه عبر أحد التطبيقات اإللكترونية للتسوق.
كان النائب العام المستشار نبيل أحمد صــادق، أمر 
بإحالة متهمين إلى محكمة جنايات األحداث فى ختام 
تحقيقات نيابة شرق القاهرة الكلية، التهامهما بقتل 
طالب جامعى بكلية الهندسة جامعة بنها، بمنطقة 
النزهة، بعدما استدرجاه لشراء جهاز كمبيوتر محمول 

»الب توب« عبر أحد التطبيقات اإللكترونية للتسوق.
وتبين من التحقيقات أن الطالب حضر فى الموعد 
المتفق عليه، غير أن المتهمين باغتاه بإشهار أسلحة 
بيضاء كانت بحوزتهما وأعداها مسبقا لهذا الغرض، 
واعــتــديــا عليه بطعنات قاتلة، واستوليا على هاتفه 
المحمول، ومبلغ 25 ألــف جنيه كانت بحوزته لشراء 
الكمبيوتر المحمول، والذا بالفرار قبل أن تتمكن أجهزة 
األمن بــوزارة الداخلية، من القبض عليهما وتقديمهما 

للنيابة العامة.

هيئة المفوضين تحدد مصير  
مجلس إدارة النادى األهلى

قررت هيئة المفوضين بالدائرة الثانية بمحكمة القضاء 
اإلدارى، اليوم، تأجيل الدعوى المقامة من أيمن محفوظ 
المحامى، والــتــى يطالب فيها بحل مجلس إدارة النادى 

األهلى لوجود مخالفات مالية لجلسة 11 أكتوبر المقبل.
اختصمت الدعوى التى حملت رقــم رقــم ٤٣916 لسنة 
٧2 قضائية، وزير الشباب والرياضة، ورئيس مجلس إدارة 

النادى األهلى.
وأقــام محفوظ دعــواه بعد صــدور تصريحات من تركى 
آل شيخ، على مواقع التواصل االجتماعى بتلقى المجلس 
تبرعات مالية وصلت لمبلغ 256مليون جنيه، و لم يرد عليه 
مجلس األهلى بمستند، ما يخالف قانون الرياضة الجديد 
المصرى رقــم ٧1 لسنة 201٧ حيث ال يــجــوز ألى هيئة 
رياضية تلقى أموال أو تبرعات دون موافقة الجهة اإلدارية 
وسلطة الــدولــة ودون تقديم مــا يفيد صرفها فــى نشاط 
مشروع بإعالن السلطة المتمثلة فى وزير الشباب الذى تم 
اختصامه ومجلس إدارة النادى األهلى وبصفة مستعجلة 
بإلغاء القرار السلبى لوزير الشباب والرياضة باالمتناع 
عن حل مجلس إدارة النادى األهلى لمخالفته نص قانون 
الرياضة ٧1 لسنة 201٧ ومايترتب على ذلك من آثار بحل 

المجلس وتعيين مجلس مؤقت بأمر الوزير.

 عماد شوقى 

اإلدارية العليا تفتح ملف تعيين المرأة بمجلس الدولة
تستكمل الــدائــرة الثانية بالمحكمة اإلداريــة 
العليا بمجلس الــدولــة، نظر الطعن المقام من 
أمنية طاهر جادالله، ويطالب بوقف تنفيذ قرار 
رئيس الجمهورية رقم ٣56 لسنة 2015 المنشور 
بالجريدة الرسمية بالعدد ٣ مكرر )و( بتاريخ 
9 سبتمبر 2015، فيما تضمنه من إغفال وعدم 
تعيين المدعية بوظيفة مندوب مساعد بمجلس 
الدولة دفعة 201٣، مع ما يترتب على ذلك من 
ــار أخصها تعيينها بوظيفة مــنــدوب مساعد  آث

بالمجلس، فى جلسة 1٣ أكتوبر الحالى .
ــم 20222 لــســنــة 6٣   واخــتــصــم الــطــعــن رقـ
ــة  قضائية، بــالــدائــرة الثانية للمحكمة اإلداريـ
العليا، كال من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس 

الدولة، ووزير العدل.

واإلناث، فهى كغيرها من الذكور نهلت من نفس 
النبع القانونى، وتـــزودت بنفس الثقافة، ليس 
هذا فقط بل تفوقت عليهم فى الكفاءة والتقدير 
ودرجات النجاح، ورغم توافر الشروط القانونية 
واإلضافية المعلن عنها بحقها إال أنها فوجئت 
بــرفــض مــجــلــس الـــدولـــة منحها مــلــف لتقديم 
أوراقها، كما رفض المجلس استالم ملف تقدمها 
لشغل الوظيفة فى صورة صارخة النتهاك جسيم 
وممنهج لحقها فــى الــمــســاواة وشغل الوظيفة 

العامة.
وســارعــت الــمــدعــيــة بــتــاريــخ ٣0/1/201٤، 
بإخطار معالى المستشار رئيس مجلس الدولة 
بالعقبات المادية السابق بيانها بكتاب الطالبة 
رقــم ٤٧2، كما تــم إثــبــات الحالة بقسم شرطة 
الــدقــى بالمحضر الــرقــيــم 201٤/591 إدارى 

بذات التاريخ.

وقــالــت المدعية، إنــه فــى غضون شهر يناير 
201٤، نشر مجلس الــدولــة اإلعـــالن رقــم )1( 
لسنة 201٤ بخصوص قــبــول طلبات التعيين 
فى وظيفة مندوب مساعد من خريجى كليات 
الــحــقــوق والشريعة والــقــانــون والــشــرطــة دفعة 
201٣، وذلك بالشروط المنصوص عليها قانوًنا، 
باإلضافة إلــى الــشــروط التى تضمنها اإلعــالن 
من التقدير التراكمى، والحد األعلى للسن، وأن 
تتوافر فيه األهلية، والصالحية، والكفاءة لشغل 
الوظيفة، وأن تثبت لياقته الطبية، كما يتعين أن 

يجتاز المقابالت واالختبارات المحددة.
ــاف الــطــعــن، تقدمت الطالبة للوظيفة  وأضـ
المعلن إلــيــهــا، بصفتها مــواطــنــة مــصــريــة لها 
كــل الــحــقــوق الــتــى كفلتها الشريعة اإلسالمية 
والــدســتــور المصرى والــقــانــون، حــدوهــا اآلمــال 
أن تــكــون أول صــلــة نــســب بــيــن مجلس الــدولــة 

االثنين القادم.. 
محاكمة أبوتريكة 
فى قضية 
التهرب الضريبى
ــواصــل محكمة  ت
ــون  ــئـ ــشـ ــح الـ ــ ــن جــ
المالية والتجارية، 
المنعقدة بمجمع 
ــع  ــمـ ــجـ ــتـ ــم الـ ــ ــاكـ ــ ــحـ ــ مـ
الخامس، يــوم االثنين 
الـــــقـــــادم، مــحــاكــمــة 
ــابـــق  ــب الـــسـ ــ ــالعـ ــ الـ
محمد أبوتريكة، فى 
اتهامه بقضية تهرب 
ضريبى بمبلغ ٧10 
آالف جــنــيــه قيمة 
ــات لشركة  ــالنـ اإلعـ
مياه غازية، وإحدى 
شركات االتصاالت.

 كـــــــان الـــنـــائـــب 
ــام الــمــســتــشــار  ــعـ الـ
نبيل أحمد صــادق، 
ــى  ــل قــــــد وافـــــــــق ع
ــرار نــيــابــة التهرب  قـ
ــة  ــإحــال الـــضـــريـــبـــى ب
محمد أبــوتــريــكــة إلــى 
ــهــامــه  الــمــحــاكــمــة، الت
بالتهرب الضريبى خالل 
الــفــتــرة مــن عـــام 2008 

إلى 2009.

مرسى

أبوالفتوح

النهرى

الخطيب

أبوتريكة



النقاز نزيل دائم فى 
الفنادق بأمر المدام

حذاء كاسونجو »وش 
السعد« على الزمالك

عنتر يحقق أمنيته فى 
كابينة الطائرة 

ترفض زوجــة التونسى حمدى النقاز العب 
الزمالك اإلقامة فى شقة سكنية أثناء فترات 

تواجدها فى مصر مع زوجها.
وتصطحب زوجة النقاز ابنتهما فى العطالت 
الــدراســيــة، وتقوم بــزيــارة زوجها فى مصر بين 

الحين واآلخر.
وترفض زوجــة الالعب التونسى اإلقامة فى 
الشقق السكنية وتفضل اإلقامة وقت تواجدها 
بمصر فى أحد الفنادق الفاخرة على نهر النيل 
بمنطقة التحرير، وشارك النقاز مع السويسرى 
جــروس المدير الفنى خــالل مباريات الزمالك 
األخيرة بصفة أساسية بسبب إصابة حازم إمام.

ــدى الــكــونــغــولــى كــابــونــجــو كــاســونــجــو حــذاء  ــ ارت
رياضى جديد فى مــبــاراة الزمالك األخــيــرة أمام 
القادسية الكويتى فى إياب دور الـ 32 من البطولة 
العربية، والتى نجح خاللها المهاجم الدولى فى 

قيادة السفينة البيضاء إلى التأهل لدور الـ16.
صــادف قبل السفر إلــى الكويت أن كاسونجو 
ذهب ألحد المتاجر الرياضية وقــام بشراء حذاء 
ــن، ليرتديه ألول مــرة فى  جــديــد لــونــه أحــمــر داكـ
مباراة القادسية، وكان المدرب السويسرى جروس 
قد دفع بكاسونجو فى الوقت األخير من المباراة 
لينجح الالعب فى إحراز هدف قاتل، ليصبح حذاء 

كاسونجو الجديد »وش السعد« عليه.

طلب محمد عنتر العب الزمالك من طاقم 
الــطــائــرة الــتــى استقلت بعثة الــزمــالــك من 
القاهرة إلى الكويت لخوض مباراة القادسية 
ــاب دور الــــ32 مــن البطولة العربية،  فــى إيـ
ــى غــرفــة الــقــيــادة اللتقاط صــورة  الــدخــول إل

بداخلها.
ــه غــرفــة  ــولـ ــى طــلــبــه أن دخـ ــد عــنــتــر فـ ــ أك
القيادة فى الطائرة يعتبر أحــد أمنياته التى 
يريد تحقيقها، وبالفعل وافــق قائد الطائرة 
الــمــعــروف بزملكاويته الــشــديــدة على طلب 
ــة الــقــيــادة  ــب، واصــطــحــبــه إلـــى غــرف ــالعـ الـ

الخاصة بالطائرة اللتقاط صورة بداخلها.

أخبار النجومأخبار النجومأخبار النجومأخبار النجومأخبار النجوم

»رمضونا« ينتظر 
الممول للعودة إلى 

القلعة الحمراء
يوًما بعد يوم تزداد فرص 
عودة رمضان صبحى العب 
منتخب مصر المحترف فى 
صــفــوف فــريــق هدرسفيلد 
ــزى إلـــى  ــيـ ــلـ ــجـ تــــــاون اإلنـ
ــى، فـــى ظل  ــلـ ــادى األهـ ــنـ الـ
حالة التجميد المفروضة 
عــلــى الــاعــب مــع الــفــريــق 

اإلنجليزى.
ــف  ــوس ــان مـــحـــمـــد ي ــ ــ وكـ
المدرب العام لفريق النادى 
ــم بــأعــمــال  ــائ ــق األهــلــى وال
مدير الكرة قد ألمح مؤخًرا 
إلى أن استعادة جهود رمضان 
صبحى تبقى أحد الخيارات 
ــى مــائــدة  ــة عــل ــروح ــط ــم ال
الــجــهــاز الفنى للشياطين 

الحمر وإدارة النادى.
ــعـــد الـــاعـــب الــشــاب  ويـ
ــا بالنسبة  ــارًا مــثــالــًي ــيـ خـ
لألهلى لتدعيم مركز صانع 
األلعاب، والــذى شهد فراًغا 
كــبــيــًرا بــرحــيــل عــبــد الله 
السعيد عن صفوف المارد 

األحمر.
لكن فــى الــوقــت ذاتـــه قد 
ــمــســائــل الــمــالــيــة  تــقــف ال
ــودة  ــى طـــريـــق عـ عــقــبــة فـ
رمــضــان لألهلى، إذ ُيتوقع 
أن يطلب نــادى هدرسفيلد 
الحصول على مبلغ ضخم 
نظير التفريط فى خدمات 
رمضان ســواء كان ذلك على 
ــارة أو االنتقال  سبيل اإلعـ

النهائى.
وفى الوقت الحالى بدأت 
إدارة األهـــلـــى تحركاتها 
مــن أجــل توفير دعــم مالى 
عــن طريق محبين للنادى 
لتذليل العقبات الموجودة 
ــى طــريــق الــحــصــول على  ف

خدمات رمضان صبحى.
وال يمانع »رمــضــونــا« من 
ــودة  ــع حــيــث الــمــبــدأ فــى ال
مجدًدا إلى األهلى، خصوًصا 
وأن فرصه فى المشاركة مع 
فريقه تبقى ضعيفة وغير 
مــضــمــونــة، حــيــث يخشى 
الاعب من تكرار سيناريو 
ــذى  الــمــوســم الــمــاضــى الـ
ــى صــفــوف ستوك  قــضــاه ف
سيتى وكانت مشاركاته فى 
المباريات خاله ضعيفة 

للغاية.
ــى أن  ــارة إلـ ــ وتــجــدر اإلشـ
رمـــضـــان لـــم يـــشـــارك مع 
هدرسفيلد فى أول 8 جوالت 
بــالــدورى اإلنجليزى سوى 
ــع به  ــرة واحـــدة، حيث دف م
المدرب بديًا فى الدقائق 
األخيرة من لقاء مانشستر 
سيتى الــذى انتهى بخسارة 

فريق رمضان بنتيجة 1-6.
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 ضياء خضر

تصاعدت أزمة محمد صالح، العب ليفربول 
اإلنجليزى، مع االتحاد المصرى مجدًدا، بشأن 
بعض الــحــقــوق التجارية واإلعــالنــيــة الخاصة 

بالالعب.
وكــان هناك خــالف بين صــالح واتــحــاد الكرة 
ــة الــرعــاة  خـــالل الــفــتــرة الــمــاضــيــة؛ بسبب أزمـ

وغيرها من األمور األخرى الخاصة بالالعب.
وعلى الــرغــم مــن عقد جلسات بين الالعب 
وأعضاء الجبالية فى الساعات القليلة الماضية، 

إال أن األزمة لم تنته حتى اآلن.
تصاعد األزمة

جــدد رامــى عباس، وكيل صــالح، األزمــة مرة 
أخــرى، بعدما أرســل خطابا رسميا إلــى اتحاد 
الكرة خالل الساعات الماضية، يؤكد فيها عدم 

تنفيذ طلباته الخاصة بالالعب.
وكــان رامــى عباس، قد حــدد طلباته من أجل 
انتظام صالح فى معسكرات المنتخب المصرى، 
وهــى توفير حراسة خاصة وكذلك اتخاذ رأيه 
فــى أى تصوير لالعب مــن أجــل حفظ حقوقه 

التجارية.
واستشاط هانى أبوريدة، رئيس اتحاد الكرة، 
غضًبا من خطابات عباس، بداعى أنها تؤدى إلى 

إثارة األزمة واشتعالها.
رفض الخطاب

تصاعد األزمـــة يعود إلــى أن صــالح ووكيله، 
طلبا الــحــصــول عــلــى خــطــاب رســمــى بموافقة 
اتحاد الكرة على توفير هذه الطلبات، وعليه ختم 

االتحاد وتوقيع رئيسه.

ويــرغــب صــالح فــى ضمان حقوقه مــن خالل 
أوراق رسمية، بداًل من االتفاقات الشفوية التى 

تتم مع أعضاء الجبالية.
يــأتــى ذلـــك، فــى الــوقــت الـــذى رفــض فيه أبو 
ريــدة، التوقيع على أى خطابات من هذا النوع، 
أو إرســـال إيميل رسمى يحمل توقيع االتحاد 
بالموافقة، األمــر الــذى ينذر بصدام جديد بين 

الطرفين.
اللجوء للمحكمة

استقر هانى أبــوريــدة، على اللجوء إلى محاٍم 
دولى إسبانى الجنسية من أجل التصدى ألزمة 
الجبالية مع محمد صالح، بشأن حقوق الرعاية 

التى أثارها الالعب.
وينتظر أن يعرض أبــوريــدة فكرة االستعانة 

بالمحامى الــدولــى على مجلس اإلدارة خالل 
الجلسة المقبلة وتحديد المبلغ المالى الذى 
سيحصل عليه نظير الدفاع عن االتحاد وتمثيله 
فى حال لجوء الجبالية إلى المحكمة الرياضية 
الــدولــيــة لحسم المشكلة بشكل نهائى ودون 

اإلضرار بمصالح االتحاد.
ــدد مــن أعــضــاء  ــدة اقـــتـــراح عـ ــوريـ ــض أبـ ــ ورف
المجلس دعوة رامى عباس، وكيل محمد صالح، 
إلــى القاهرة مــن أجــل إنــهــاء األزمـــة معه بشكل 
ودى، فى ظل رفــض رئيس اتحاد الكرة طريقة 
التعامل التى اتبعها محامى الالعب خالل عرض 
طلبات نجم الــكــرة المصرية فــى أزمـــة حقوق 
الرعاية وعدم استغالل اسم الالعب وصورته فى 

أى دعاية دون الرجوع إليه.

أزمة صالح والجبالية »نار تحت الرماد« فى المنتخب 

نجاح عمومية الالئحة يحكم قبضة مجلس الخطيب على قلعة الجزيرة..

يعيش مجلس إدارة الــنــادى األهلى برئاسة محمود 
الخطيب حــالــة مــن االنــتــصــار وذلـــك بعد نجاحه فى 
تمرير الالئحة الجديدة للنادى، خالل االجتماع الطارئ 

للجمعية العمومية والذى انعقد يوم الجمعة الماضى.
وأســدل المجلس األحمر الستار بشكل نهائى على 
الالئحة االسترشادية التى كــان معمواًل بها، والتى تم 
فرضها على القلعة الحمراء فــى أواخـــر عهد مجلس 
اإلدارة السابق بــقــرار مــن وزارة الشباب والرياضية 

واللجنة األوليمبية المصرية.
وبفضل نجاح اجتماع الجمعية العمومية الطارئ 
لألهلى وجه مجلس الخطيب رسالة إلى جبهة معارضيه 
ــادى مــفــادهــا أن مقاليد الحكم فــى القلعة  ــن داخـــل ال
الحمراء لن تخرج من قبضة المجلس الحالى لسنوات 
طويلة، خصوًصا بعدما عكس إقبال الجمعية العمومية 
مدى حالة التأييد التى يحظى بها الخطيب ومجلسه فى 

أوساط الجمعية العمومية.
وكانت اللجنة المشرفة على عمومية األهلى الطارئة 

ــفــاً و13٨ عــضــًوا فى  قــد أعــلــنــت عــن مــشــاركــة 16 أل
االجتماع، وبلغ عدد األصوات الصحيحة 1٥ ألف و٩٩٩ 
صوًتا وافق منهم 13 ألفا و٩21 صوتا على الالئحة، فى 

حين بلغ عدد الرافضين لالئحة 20٨7 صوًتا.
على جانب آخــر تسيطر حالة من القلق على العبى 
فريق الكرة األهلى والجهاز الفنى بسبب العقوبات التى 
وقعها االتــحــاد اإلفريقى على الــنــادى مــؤخــًرا، بسبب 
الهتافات المسيئة التى وجهتها جماهير األهلى لتركى 
آل الشيخ الرئيس الشرفى السابق للنادى وشخصيات 
أخرى، خالل لقاء األهلى وحوريا الغينى بملعب السالم 

بالقاهرة يوم 22 سبتمبر الماضى.
وكان االتحاد اإلفريقى لكرة القدم قد وقع عدًدا من 
العقوبات على النادى األهلى حيث قرر تغريمه مبلغ 20 
ألف دوالر أمريكى، إلى جانب معاقبته بخوض مباراتين 
بدون جمهور مع إيقاف تنفيذ هذا القرار، وإلزام النادى 

األهلى بعقد دورات تثقيفية لجماهيره.
 وتكمن الخطورة فى عقوبة الحرمان من الجماهير 
فى أن االتحاد اإلفريقى رهن تنفيذها بتكرار حدوث 
تــجــاوزات من جماهير األهلى فى أى مباراة قادمة له 

بالبطوالت األفريقية خــالل الــعــام الــجــارى، مــا يعنى 
أن األهلى قد يخوض إيــاب نصف نهائى دورى أبطال 
ــدون جمهور،  إفريقيا أمــام وفــاق سطيف الــجــزائــرى ب
إذا صــدرت أى تــجــاوزات من جماهير األهلى فى لقاء 
الــذهــاب بين الفريقين والـــذى سيقام خــالل ساعات 

بالقاهرة.
وال شك أن وقوع األهلى تحت طائلة عقوبات االتحاد 
اإلفريقى فى هذا التوقيت الصعب، قد يشكل تهديداً 
لــمــشــواره الــفــريــق األحــمــر فــى دورى أبــطــال إفريقيا، 

خصوًصا إذا تم تنفيذ عقوبة الحرمان من الجماهير.
وفــى حــال حــدوث ذلــك على أرض الــواقــع مــع نجاح 
األهلى فى التأهل لنهائى البطولة، فــإن ذلــك سيعنى 
خوض األهلى مباراة ذهاب الــدور النهائى التى ستقام 
فى مصر بدون جمهور، وهو ما سيشكل ضربة للفريق 
األحمر خصوًصا وأن الدعم الجماهيرى يكون له دور 
كبير فــى قــيــادة الشياطين الحمر لحسم الكثير من 

المباريات القارية.
والمالحظ أن الكشف عن خطاب الكاف المتضمن 
معاقبة األهلى ترافق مع تساؤالت حول وجود دور لتركى 

آل الشيخ فى إصدار تلك العقوبات، من خالل ضغوط 
مارسها بحكم صفته الرسمية -كرئيس لهيئة الرياضة 

السعودية- على االتحاد اإلفريقى لكرة القدم.
وزاد من تلك الشكوك التسريبات التى تناقلتها قناة 
ــوم كــامــل مــن صـــدور قـــرار معاقبة  العربية قبل نحو ي
األهــلــى بنفس تلك العقوبات، وهــى التسريبات التى 
تناقلتها وســائــل إعـــالم ســعــوديــة مختلفة قبل ظهور 
الخطاب الرسمى المتضمن تلك الــقــرارات بساعات 

طويلة.
وفى حال ثبت وجود دور لتركى آل الشيخ فى توقيع 
الكاف للعقوبات المشار إليها على النادى األهلى، فإن 
ذلك سيكون بداية لمرحلة جديدة فى المعركة الدائرة 

بين المسئول السعودى وإدارة النادى األهلى.
خصوًصا أن نجاح رئيس هيئة الرياضة السعودية فى 
دفع الكاف إلصدار تلك العقوبات، يعد بمثابة استعراض 
ــذى يتمتع بها المستشار فى  صريح للنفوذ الكبير ال
الــديــوان الملكى السعودى والــذى تخطى حــدود بالده 
وحتى حــدود مصر إلــى مؤسسة كــرويــة قــاريــة بحجم 

االتحاد اإلفريقى.

أسهم العميد »فى الطالع«.. وسلجادو فى الصورة..أبوريدة يـُعاند بسبب وكيل الالعب.. والمحكمة الدولية تفصل فى الحقوق

اتحاد الكرة يستعد إليقاف 
أجيرى بـ»قائمة بدالء«

ينتظر االتـــحـــاد الــمــصــرى لكرة 
ــاســة الــمــهــنــدس هــانــى  ــرئ الـــقـــدم ب
أبوريدة، ما ستسفر عنه التحقيقات 
بشأن قضية تالعب خافيير أجيرى، 
الــمــديــر الــفــنــى للمنتخب الوطنى 

بالمباريات.
المكسيكى خافيير أجيرى المدير 
ــى لــمــنــتــخــب مـــصـــر، مــعــرض  ــن ــف ال
لإليقاف بسبب تــورّطــه فــى قضية 

التالعب فى نتائج المباريات 
بالدورى اإلسبانى وقت 

عمله مــدربــاً لفريق 
ريـــــال ســرقــســطــة 
اإلســبــانــى موسم 

.2011 – 2010
ويـــــــــجـــــــــرى 
الــــــــمــــــــدعــــــــى 
ــام اإلســبــانــى  ــع ال

لـــــمـــــكـــــافـــــحـــــة 
الــتــالعــب، التحقيق 

فــــى فـــــوز ســرقــســطــة 
بهدفين مــقــابــل هـــدف على 

ليفانتى فى الجولة األخيرة.
وشهدت الفترة الماضية محادثات 
بين أعضاء مجلس إدارة االتحاد، 
بشأن المدرب الذى سيخلف أجيرى 
فى حالة إيقاف المدرب المكسيكى.

وظهر العميد حسام حسن المدير 
الفنى لفريق الــكــرة األول بالنادى 
المصرى بقوة ضمن الترشيحات، 

بعدما قدم مواسم رائعة مع الفريق 
ــاده للتأهل إلــى  ــ الــبــورســعــيــدى، وق
ــى الـــكـــونـــفـــدرالـــيـــة  ــائـ ــهـ ــف نـ ــصـ نـ
اإلفريقية، عقب التغلب على اتحاد 
العاصمة الجزائرى بهدفين دون رد 

بمجموع المباراتين.
ورشح البعض اآلخر، هانى رمزى 
مساعد أجيرى الحالى، الستكمال 
المهمة خاصة أنه أصبح على دراية 
بكافة األمــور داخــل الفراعنة بحكم 

عمله مع المكسيكى.
فـــى الـــوقـــت نــفــســه يفكر 
ــحــاد الــمــصــرى فى  االت
إســـــنـــــاد الـــمـــهـــمـــة 
لميشيل سلجادو 
الـــمـــديـــر الــفــنــى 
ــد  ــ ــاعـ ــ ــسـ ــ ــمـ ــ الـ
ألجــــــــــيــــــــــرى، 
وإعـــــــطـــــــائـــــــه 
الفرصة، خاصة 
مع تألق المدربين 
ــاب الـــفـــتـــرة  ــ ــب ــــشــ ال
الماضية مثل الفرنسى 
ــدرب  ــ ــم ــ ــرى هــــنــــرى، ال ــ ــي ــ ت

المساعد بالمنتخب البلجيكى.
ولـــم يــتــم االســـتـــقـــرار عــلــى اســم 
بعينه حتى هذه اللحظة انتظارا لما 
ستسفر عنه التحقيقات، مع العلم 
أن هــنــاك تركيزا فــى اتــحــاد الكرة 
بــضــرورة االســتــقــرار على الــمــدرب 
ــع على  ــوق ــات ت تــحــســبــا ألى عــقــوب

أجيرى الفترة المقبلة.

   كتبت – سارة عبد الباقى   محمد الصايغ

أجيرى



يبدو أن الفترة المقبلة ستشهد مزيًدا 
من األجواء الساخنة بين األندية المصرية 
واالتــحــاد اإلفــريــقــى لكرة الــقــدم »كــاف«، 
والــذى طــال سيف عقوباته قطبى الكرة 

المصرية األهلى والزمالك مؤخًرا.
وكـــان الــكــاف قــد أصـــدر قـــرارًا بتغريم 

ــادى األهـــلـــى مــبــلــغ 20 ألــف  ــنـ الـ
دوالر إلى جانب حرمانه من 

الجماهير فى مباراتين مع 
إيــقــاف التنفيذ، وذلــك 
على خلفية الهتافات 
المسيئة التى أطلقتها 
جماهير األهلى خالل 
لقاء فريقها مع حوريا 
الغينى فــى إيـــاب ربع 
ــهــائــى دورى أبــطــال  ن

أفريقيا.
وامتدت دائــرة العقوبات 

ــادى  األفــريــقــيــة لــتــطــال ن
ــك وبــالــتــحــديــد  ــال ــزم ال
ــرتـــضـــى  رئــــيــــســــه مـ
منصور، والذى عوقب 
بــاإليــقــاف لــمــدة عــام 
كامل عن أى ممارسة 
أى نشاط متعلق بكرة 

ــواء ريــاضــًيــا  ــقــدم سـ ال
أو إدارًيـــــا، مــع تغريمه 

مبلغ 40 ألف دوالر، وذلك 
بسبب هجومه المتكرر على 

أحمد أحمد رئيس االتحاد األفريقى 
وسكرتيره العام عمرو مصطفى فهمى.

ورغم أن إدارتــى األهلى والزمالك يحق 
لهما التظلم على هــذه العقوبات، إال أن 
ــوب تصعيد  الـــدالئـــل جميعها تــتــجــه صـ
منتظر خصوًصا من نادى الزمالك، والذى 
استقبل رئيسه نبأ إيقافه بمضاعفة حدة 
ــكــاف وسكرتيره  هــجــومــه عــلــى رئــيــس ال

العام.
ومن الوارد أن يلجأ رئيس نادى الزمالك 
لتصعيد أزمــتــه مــع الــكــاف إلــى المحكمة 
الرياضية الدولية، كونها أعلى جهة تنازع 
يمكن أن يلجأ إليها الطرفان فــى سبيل 

الفصل فى المشكلة القائمة بينهما، فضاًل 
عن إعالنه نيته عقد جمعية عمومية لناديه 
لبحث إمكانية االنــســحــاب مــن النسخة 

المقبلة للبطولة الكونفدرالية األفريقية.
لكن هذا التصعيد المنتظر لن يمر مرور 
الــكــرام من طــرف االتــحــاد األفريقى على 
األرجـــح والـــذى قــد تتخذ سياساته تجاه 
األندية المصرية منحى أكثر تشدًدا فى 
الفترة المقبلة، بعد ســنــوات من 
الهدوء اتسمت خاللها عالقة 
ــارى بنظيره  ــق ــحــاد ال االت

المصرى بالوئام.
وقـــد يـــبـــادر الــكــاف 
لــــفــــتــــح عـــــــــدد مـــن 
الــمــلــفــات المسكوت 
ــتـــرة  ــذ فـ ــ ــن ــ ــا م ــهـ ــنـ عـ
والــتــى يرتبط بعضها 
بالنشاط الــكــروى فى 
مصر مثل تطبيق دورى 
الــمــحــتــرفــيــن، إلـــى جــانــب 
مخالفة األندية المشاركة 
فى البطوالت األفريقية 
لــشــروط الــكــاف فيما 
يــخــص الــحــد األدنـــى 
للحضور الجماهيرى 
ــات،  ــ ــاري ــ ــب ــ ــم ــ فـــــى ال
ــد يــعــرض  ــا قـ ــو مـ وهــ
األندية المصرية التى 
ــى الــنــســخ  ســتــشــارك فـ
ــبــطــوالت  الـــقـــادمـــة مـــن ال
األفريقية لمزيد من التشدد 

من قبل االتحاد القارى للعبة.
وتبقى تحجيم األزمــة الحالية مرهونة 
بدرجة كبيرة بالجهود التى سيبذلها هانى 
ــكــرة المصرى  ــحــاد ال أبـــوريـــدة رئــيــس ات
وعضو المكتب التنفيذى للكاف، والــذى 
يرتبط بعالقة جيدة للغاية مع أحمد أحمد 
ــوريــدة  ــاف، حــيــث ســيــحــاول أب ــك رئــيــس ال
ــواء خشية تصاعد األمــور  تلطيف األجــ
ــر، خــصــوًصــا فــى ظــل تربص  ــب بشكل أك
بعض األطراف داخل الكاف بعالقة مصر 
باالتحاد القارى والذى سعت بعض الدول 
فى السنوات األخيرة لنقل مقره من مصر 

إلى إحدى دول القارة السمراء.

كينو يظهر على جمل 
فى األهرامات 

أكونت مضروب 
يربك بركات 

حارس المقاصة مدمن 
»سوشى«

ــق نـــادى  ــري ــى كــيــنــو نــجــم ف ــل ــرازي ــب حـــرص ال
بيراميدز على القيام بجولة فى منطقة أهرامات 
الجيزة، تفقد خاللها المعالم األثرية الموجودة 

هناك.
ووضحت حالة من السعادة الكبيرة على وجه 
كينو خالل تواجده بمنطقة األهرامات، وهو ما 
وثقته عــدة صــور نشرها عبر حسابه الرسمى 

على موقع التواصل االجتماعى انستجرام.
ولم يفوت كينو فرصة تجوله حول أهرامات 
الجيزة الثالثة دون خوص تجربة ركوب الجمل، 
حيث نشر صورة لنفسه وهو يجلس يقف أعلى 

أحد الجمال.

ســيــطــرت حــالــة مــن الــغــضــب عــلــى العـــب الــنــادى 
األهلى عمرو بركات، بعدما اكتشف مؤخًرا قيام أحد 
األشخاص بانتحال شخصيته من خالل حساب مزور 

على موقع التواصل االجتماعى فيسبوك.
وبادر بركات بنشر صورة للحساب المزور من خالل 
صفحته الرسمية على موقع انستجرام، حيث دعا 
متابعيه لشن حملة بالغات ضد هذه الصفحة لدفع 

إدارة الفيسبوك إلغالقها.
ويـــدرس بــركــات حالًيا إمكانية التقدم ببالغ إلى 
ــالق هــذا  مــبــاحــث اإلنــتــرنــت لطلب مساعدتها إلغـ
الحساب وضبط صاحبه، خشية أن يــورط الالعب 

فى أى مشاكل. 

يحرص أحمد عــادل عبد المنعم حــارس الفريق 
األول بنادى مصر المقاصة، على الذهاب من حين 
آلخر لبعض المطاعم التى تقدم وجبات غير مصرية.

وتعد أكلة السوشى اليابانية من أكثر األكالت التى 
يفضل حارس الفريق الفيومى تناولها، لكنه ال يلقى 
تشجيًعا من أغلب زمالئه فى الفريق على مشاركته 

فى هذه التجربة، لذلك ال يتردد فى خوضها بمفرده.
وتجدر اإلشــارة إلى أن أحمد عادل عبد المنعم 
تولى حراسة مرمى فريق المقاصة فى الجوالت 
الثمانى األولى لبطولة الدورى، حيث سكنت شباكه 
خاللهم 7 أهــداف وحافظ على نظافة مرماه فى 

لقاءين.

إعداد: محمد الصايغ - سارة عبدالباقى أخبار النجومأخبار النجومأخبار النجوم
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 ضياء خضر

 محمد الراعى

جلنة املصالح 
الشخصية

قــرار إيقاف المستشار 
مــرتــضــى مــنــصــور رئيس 
ــاف  ــكـ ــك مــــن الـ ــ ــال ــ ــزم ــ ال
والــلــجــنــة األولــيــمــبــيــة هى 
ــى فى تاريخ  الواقعة األول
ــة أو  الـــريـــاضـــة الــمــصــري
العالمية، بصراحة قــرار 
ــس الــزمــالــك  ــي إيـــقـــاف رئ
مــن الــكــاف واألولــيــمــبــيــة 
ــد يــؤكــد  فـــى تــوقــيــت واحــ
أنــهــا مــؤامــرة مــدبــرة ضد 
الزمالك ورئيسه وتصفية 
حــســابــات شخصية معه، 
ــام حــطــب  ــشــ ــة هــ ــاصــ خــ
رئيس اللجنة األوليمبية 
الـــذى كشف مرتضى أنه 
مــنــتــحــل صــفــة مــهــنــدس 
ومـــتـــهـــرب مـــن الــتــجــنــيــد 
ويــســتــغــل مــنــصــبــه لعمل 
محل بيع مالبس رياضية 
لـــالتـــحـــادات الــمــصــريــة، 
وكشف مرتضى أن رئاسة 
حطب للجنة األوليمبية 
ــكــاف قــام  بــاطــلــة، وفـــى ال
عـــمـــرو مــصــطــفــى فهمى 
سكرتير االتحاد بتصفية 
ــع مرتضى  الــحــســابــات م
ــب الــقــضــيــة  ــاحـ ــه صـ ــ ألنـ
الـــشـــهـــيـــرة بـــحـــل رابـــطـــة 
ــراس والــمــعــروف أن  ــت األل
عــمــرو فهمى هــو مؤسس 
ــراس أهــــالوى ولــذلــك  ــت أل
قــرر االنتقام من مرتضى 
ألنــه هو من أقــام الدعوى 
القضائية بحل الــروابــط 

اإلرهابية.
لـــأســـف إن مــســئــولــى 
الرياضة المصرية علقوا 
ــى مــرتــضــى،  فــشــلــهــم عــل
باعتبار شتيمته لرئيس 
ــة أو  ــي ــب ــم ــي ــة األول ــجــن ــل ال
عــمــرو فــهــمــى هـــى سبب 
انهيار الرياضة المصرية 
واألفريقية، باختصار إن 
الرياضة المصرية تعيش 
حالة من االنهيار والفساد، 
ويكفى فشل المنتخبات 
الــريــاضــيــة المصرية فى 
ــيــة،  ــطــوالت الــدول ــب كــل ال
وال يوجد خطة عمل فى 
اللجنة األوليمبية بأساليب 
عـــلـــمـــيـــة يـــســـيـــر عــلــيــهــا 
أبطالنا، لأسف الرياضة 
فى مصر عشوائية وتسير 
حسب األهــواء الشخصية 
ــأن رئــيــس األوليمبية  ــ وك
يــتــحــكــم فـــى االتـــحـــادات 
واألندية باعتبارها عزبته 
الــخــاصــة، وال يــوجــد من 
يحاسب عن إهــدار المال 
الــعــام فــى كــل االتــحــادات، 
وال يوجد من يحاسب عن 
تدمير األبطال الرياضيين 
بـــســـبـــب عـــــدم الـــصـــرف 
عليهم واعتبار كل اتحاد 
ســبــوبــة خــاصــة لمجلس 
إدارتـــــــه دون االهــتــمــام 
بــالــبــطــل، فــى الــنــهــايــة إن 
ــى الــريــاضــة  ــا يــحــدث ف م
المصرية مهزلة وإهــدار 
لــلــمــال الـــعـــام وتــضــلــيــل 
للجماهير وال تتعجبوا 
مــن تــكــرار فشل األبــطــال 
والمنتخبات المصرية فى 
كــل الــبــطــوالت الــدولــيــة.. 
ــب.. مـــيـــن يــحــاســب  ــ ــي ــ ع
مسئولى اللجنة األوليمبية 
عــن إهــــدار الــمــال الــعــام 
والــفــضــائــح الــريــاضــيــة.. 
كفانا عشوائية ومصالح 

شخصية.

رأى

فرمان اإلدارة يقطع طريق رحيل كاسونجو عن الزمالك  
عرض تونسى للنقاز.. والمدافع الهداف على أبواب المنتخب

جدد مجلس إدارة نــادى الزمالك رفضه 
فــكــرة الــتــفــريــط فــى خــدمــات الكونغولى 
ــق خـــالل فــتــرة  ــري ــف كــاســونــجــو مــهــاجــم ال
االنتقاالت الشتوية المقبلة، ورفض الالعب 
عرضا مــن أحــد األنــديــة البلجيكية خالل 
األيــام القليلة الماضية بسبب عدم اقتناع 
ــادى الـــذى يسعى  ــنـ ــالعــب بــالــعــرض والـ ال
للتعاقد معه خالل فترة االنتقاالت الشتوية، 
وكــان مرتضى منصور رئيس النادى رفض 
من قبل رحيل الالعب فى بداية الموسم 
الــحــالــى فــى ظــل تلقيه عـــروض احــتــراف 

خارجية.
ــادى  ومـــن نــاحــيــة أخـــرى يفكر مسئولو ن
الزمالك فى التعاقد مع حسام حسن مهاجم 
فريق سموحة خالل فترة االنتقاالت الشتوية 
المقبلة لــتــدعــيــم الــهــجــوم، فــى ظــل ظهور 
الالعب بمستوى متميز مع الفريق السكندرى 
فى المباريات الماضية مع فريقه، وانضمامه 

للمنتخب األول فى المعسكر السابق.
وسيراقب مسئولو الزمالك الــالعــب فى 
الفترة المقبلة للوقوف على مستواه تمهيدا 

للدخول فى مفاوضات جادة مع مجلس إدارة 
نــادى سموحة للتعاقد مع الالعب فى فترة 

االنتقاالت المقبلة.
ــادى  ومـــن نــاحــيــة أخـــرى تلقى مــســئــولــو ن
الزمالك عرضا شفهيا مــن بعض مسئولى 
ــادى الترجى التونسى للتعاقد مــع حمدى  ن
النقاز الظهير األيمن الدولى للفريق األبيض 

خالل فترة االنتقاالت الشتوية المقبلة.
ولم يصل عرض رسمى إلى القلعة 

البيضاء خــالل الفترة الحالية، 
ــان الــنــقــاز عــقــد جــلــســة مع  ــ وك
مــســئــولــى الــتــرجــى التونسى 
أثناء تواجده فى تونس خالل 
الــفــتــرة الــمــاضــيــة لمعرفة 
ــة انــتــقــالــه  ــي ــان ــك مــــدى إم

للفريق.
ومن المقرر أن تتضح 
الرؤية بالنسبة لموقف 
الـــالعـــب فـــى األيــــام 
القليلة المقبلة فى 
ظل وجود تفكير لدى 
ــيــض فى  الــنــادى األب
ــع الـــالعـــب لضم  ــي ب

مهاجم أجنبى جديد. 
وعلى صعيد آخر تلقى محمود عالء مدافع 
الــفــريــق األول لــكــرة الــقــدم بــنــادى الزمالك 
تــأكــيــدات بــاالنــضــمــام لمعسكر المنتخب 
األول استعدادا لخوض مباراتى سوازيالند 
فى التصفيات المؤهلة لبطولة كــأس األمم 

األفريقية المقرر لهما الشهر المقبل.
ــان الــجــهــاز الــفــنــى للمنتخب بــقــيــادة  ــ وك
المكسيكى أجــيــرى تابع الــالعــب جيدا فى 
المباريات الماضية فى الدورى، والتى شهدت 
تألق عــالء بخالف تــصــدره لترتيب هدافى 

الدورى.
وكـــان السويسرى جـــروس الــمــديــر الفنى 
للفريق األبــيــض طــالــب مــن الــجــهــاز الفنى 
ــمــصــرى بــضــم مــحــمــود عــالء  للمنتخب ال

لمعسكر الفراعنة فى الفترة المقبلة.

حسام حسن على 
الرادار األبيض فى 

ميركاتو الشتاء

   كتبت – سارة عبد الباقى

منحها 375 ألف دوالر كى تلتزم الصمت

قال محامو نجم كرة القدم البرتغالى كريستيانو رونالدو، إنهم 
سيرفعون دعوى قضائية ضد مجلة )دير شبيجل( األلمانية بعدما 
نشرت اتهامات »دون سند قانونى« تدعى فيها امــرأة أمريكية 

بأن نجم يوفنتوس اغتصبها عام 2009.
ــح المحامى كريستيان شــيــرتــز، أن تقرير المجلة  وأوضـ
األلمانية، تحدث عن الشبهات بصورة غير قانونية فى جانب 
مرتبط بخصوصية اإلنــســان، ولذلك فــإن رونــالــدو يطالب 

بتعويض عن الضرر الذى لحق به.
ــرة الــقــدم فى  ــداً مــن ألــمــع العــبــى ك ــدو واحــ ــال ويــعــد رون
العالم، وتم اختياره أفضل العب خمس مرات، وانتقل من 
نادى ريال مدريد اإلسبانى إلى يوفنتوس اإليطالى خالل 

الصيف األخير مقابل 100 مليون يورو فى صفقة مدوية.
ورفض فريق رونالدو الجديد التعليق على تقرير مجلة 
»ديــر شبيجل«، فيما ذكــرت المجلة نقالً عن محامية 
المشتكية، أن حادثة االغتصاب المفترضة وقعت فى 

يونيو 2009 داخل غرفة فى فندق بمدينة الس فيجاس.
ــال، أن  ــوف ــارك ســت ــ وأضـــافـــت الــمــحــامــيــة ليسلى م
المشتكية كاثرين مايورجا لم يسبق لها أن تحدثت عن 
االعتداء الجنسى المفترض، كما أن النجم البرتغالى 

منحها 375 ألف دوالر كى تلتزم الصمت.
وأورد التقرير الصحفى، أن الضحية المفترضة 
ــذى وقعته  رفعت دعــوى قضائية ألجــل إبــطــال االتــفــاق ال
مع رونالدو، ويلزمها بعدم الكشف عما حصل فى »الحادثة 

المثيرة«.
وأشارت المحامية إلى أن الهدف من الدعوى هو محاسبة رونالدو 
فى محكمة مدنية على الجروح التى تسبب بها للضحية، وما نجم 

عنها من تبعات.
وفى المقابل، ينوى محامى رونالدو طلب تعويض يتناسب مع حجم 
الضرر المعنوى الذى لحق برونالدو من جراء نشر التقرير الذى 

يستهدف حياته الخاصة.
فى غضون ذلك، قال نائب رئيس التحرير فى المجلة األلمانية، 
ألــفــريــد فــنــزيــرل، إن )ديـــر شبيجل( وجــهــت أسئلة مكتوبة إلى 

المحامين وإدارة أعمال رونالدو قبل نشر التقرير.
من ناحيتها، قالت كاثرين إنها تعبت مما لحقها، ولذلك قررت أن 
تتخلص من االتفاق الذى وقعته قبل سنوات طويلة، ثم أحست بندم 

شديد.

عقوبات القطبين مقدمة تصعيد 
بين الكاف واألندية المصرية حكايات مثيرة حول 

واقعة اتهام »رونالدو« 
باالغتصاب فى إيطاليا

الخطيب

النقاز

عالء

جروس

مرتضى
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حرص الرئيس عبدالفتاح السيسى منذ توليه مسئولية البالد، على إبراز دور 
الدولة المصرية فى الساحة الدولية بقوة، عبر المشاركة الفعالة واإليجابية 
فى اجتماعات الجمعية العامة لألمم المتحدة، وتكمن أهمية المشاركة فى 

تلك االجتماعات ليس فقط باعتبارها أهم منظمة دولية تجمع تحت مظلتها 
بلدان العالم من كل القارات، إنما لكونها المحفل األهم فى صناعة القرار الدولى، 

ويمثل الحضور المصرى فى هذه الدورة أهمية قصوى على المستويات كافة، 
فالمشاركة فى هذه الدورة لها نكهة مختلفة ألنها تأتى فى أعقاب فوزه بفترة 

رئاسية ثانية، جاءت بشعبية جارفة فى االنتخابات التى أجريت قبل شهور قليلة، 
عبر تجربة ديمقراطية جرت مشاهدها على مرأى ومسمع من دوائر المراقبة فى 

العالم، كما أنها تتزامن مع النجاحات التى تحققها مصر فى القضاء على اإلرهاب 
بالعملية العسكرية الشاملة سيناء 2018.

أما الحديث عن أهمية الحضور المصرى الفعال على المستوى الدولى فيكمن فى 
تعاطى الرئيس مع القضايا التى تشغل العالم حاليا، على مستوى الحكومات 

والشعوبات من أفريقيا إلى آسيا ومن أوروبا إلى أمريكا، وهذه القضايا تمثل 
أولوية بالنسبة له، بل الشغل الشاغل له، خاصة فيما يتعلق بمكافحة اإلرهاب 

لذا فإن براعته فى قدرته على طرح تجربة مصر أمام العالم كله، خاصة فيما 
يتعلق بالنواحى األمنية، أى مواجهة اإلرهاب والتطرف برؤى غير تقليدية، على 

رأسها التوجه بصورة جدية نحو تجديد الخطاب الدينى.

سيد سعيد يكتب:

التوزيع مؤسسة األهرام

استطاع الرئيس عبدالفتاح السيسى إبراز قوة الدولة 
المصرية، والترويج لهذه القوة بذكاء شديد، فهى دولة 
محورية مهمة، ال يمكن بحال من األحــوال، إغفال تلك 
األهمية أو القفز على دورها فى ضبط إيقاع التوازنات 
اإلقليمية والــدولــيــة، لما لها مــن ثقل كبير فــى منطقة 
ــرت بحضارتها  ــة أثـ الــشــرق األوســــط، بــاعــتــبــارهــا دولـ
وتاريخها فى عمق العالقات اإلنسانية والسالم العالمى، 
ــة إفريقية، وفــى نفس الــوقــت تعتز  فهى مــن ناحية دول
بهويتها العربية، ويتجلى هذا الثقل فى الحضور الطاغى 
ــواء عــلــى مستوى  ــيــة، سـ ــقــاءات الــدول ــل لرئيسها فــى ال
الــمــنــظــمــات أو مــن خـــالل لــقــاءات الــقــمــة مــع الملوك 

والرؤساء.
القراءة الدقيقة لهذا الحرص الذى يضعه الرئيس فى 
أولوياته، تحمل دالالت مهمة ومؤثرة فى مناح عدة، لعل 
أبرزها عقده لقاءات ثنائية مع زعماء العالم على هامش 

تلك االجتماعات.
مشاركة الرئيس هــذه الــمــرة تكتسب أهمية كبيرة، 
وتجعل مصر أكثر حضورا وتأثيرا فى السياسة الدولية، 
وهو لم يتحدث فقط باسم مصر بصفته رئيسا لها، لكنه 
يتحدث بأكثر من صفة، منها أنه يمثل مجموعة الـ77 
والصين، وأنه أحد أبرز زعماء الدول العربية واإلسالمية 
والقارة األفريقية، لذا فإن هناك عدة مميزات لمشاركته 
فى اجتماعات قمة نيلسون مانديال للسالم، فى إطار 
فعاليات الــدورة الـ 73 للجمعية العامة لألمم المتحدة 
التى عقدت األســبــوع الماضى، كما أن الرئيس ترأس 
ــالح وتــصــويــب مــســار األمــم  المجموعة الــخــاصــة إلصـ
المتحدة، وهذا بدوره سيعطى أهمية للتحرك المصرى 

على المستوى الدولى.
أهــم ما يميز المشاركة النصية فى هــذه الـــدورة من 
اجتماعات األمم المتحدة، هى أن مصر ستصبح رئيسا 
لالتحاد األفريقى بعد عــدة أشهر وبالتالى تحمل على 
عاتقها هموم 55 دولــة أفريقية، وتتحدث باسمها، ما 
يعطيها ثقال كبيرا فى الترويج للتجربة المصرية فى 
اإلصـــالح االقــتــصــادى، باعتبار أن مصر لديها تجربة 
خاصة فى ظل تعاونها مع البنك الدولى، وصندوق النقد 
الــدولــى، حيث عــرض الرئيس تجربتها الناجحة أمــام 
العالم أســره، ما يمنح الثقة فى التوجهات التى يرسى 
قواعدها لبناء دولة قوية، ففى هذا العرض قدمت مصر 
نفسها للعالم، بصورة جديدة بعد تغلبها على الكثير من 
مشاكلها االقتصادية، إلى جانب التأكيد على أنها تلعب 
دورا محوريا لتحقيق االستقرار فى المنطقة من الناحية 

األمنية فى ظل استهداف المنطقة بأسرها.
وخالل مشاركته التقى رئيس البنك الدولى، والمديرة 
التنفيذية لصندوق النقد الدولى، اللذان أشادا بما حققته 
الدولة المصرية من خطوات ناجحة وملموسة فى مسيرة 
اإلصـــالح االقــتــصــادى، كما التقى الــرئــيــس السيسى، 
بمقر إقامته بنيويورك أعضاء غرفة التجارة األمريكية، 
ورؤساء وممثلى كبرى الشركات األمريكية التى ترغب فى 

العمل واالستثمار والفوز.
الحضور القوى للرئيس السيسى فى الساحة الدولية 
فى جوهره من األمــور الالفتة لالنتباه، فهذا الحضور 
يعطى ثقال كبيرا للدولة المصرية من ناحية، ويمنحها 
القوة للتأثير على صناعة القرار الدولى من ناحية أخرى، 
خاصة أن العالم من حولنا يتحرك بصورة متسارعة نحو 
تقاسم المصالح والسطو على الثروات، وهذا يحتاج إرادة 
صارمة للحاق بالتطورات الحادثة فى العالم، ومواجهة 
التأثيرات السلبية على مصر، لكى تتبوأ مكانتها الالئقة 

بها وبتاريخها وحضارتها.
المشاركة لــم تكن زيـــارة بروتوكولية، ليلقى خاللها 
الــرئــيــس كلمته، لكنها أكــثــر مــن تلك الــنــظــرة الضيقة 
المحصورة فــى المراسم واستقبال الــرؤســاء فــى مقر 
إقامته، نعم.. عقد عدة لقاءات ثنائية مع رؤساء وزعماء 
العالم على هامش اجتماعات الجمعية العامة لألمم 
المتحدة، لكن هذه اللقاءات تعتبر فى تقديرى أمرا مهما 
ألسباب كثيرة منها أنها توفر على الرئيس القيام بجوالت 
خارجية مخصصة لمقابلة رؤســـاء تلك الـــدول إلجــراء 

مناقشات فى القضايا المشتركة وما يتعلق بالشراكات 
االقتصادية والعالقات التجارية أيضا، اللقاءات على 
مستوى الزعماء والقادة، تتم بالتنسيق معهم، بما يحقق 
المصالح العليا بالدولة المصرية، ويؤكد تلك الحقائق 
التى أوردتــهــا فى الحديث عن أهمية مشاركة الرئيس 
فــى المحافل الــدولــيــة، مــا أعلنه السفير بسام راضــى 
المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، حينما قال إن الرئيس 
السيسى التقى مجلس أعمال التفاهم الــدولــى وعــددا 
من الشخصيات المؤثرة فى صناعة القرار بالواليات 

المتحدة األمريكية.
هذا األمر مهم جدا، ويعتبر تطورا إيجابيا فى سياسة 
مصر الخارجية، بما يعنى أنها نقلة فى آليات التحرك 
الدبلوماسى، نظرا لما تمثله تلك الــدوائــر الفعالة من 
تأثير على الــرأى العام والحكومة األمريكية، باعتبارها 

جماعات ضغط.
ربما يتصور البعض أن الدورة الحالية للجمعية العامة 
ــدورات الــتــى عــقــدت بمقر األمــم  ــ تــبــدو كسابقها مــن ال
المتحدة بوالية نيويورك األمريكية من حيث األهمية 
والحضور الالفت للرئيس المصرى، لكنها فى حقيقة 

األمر أكثر أهمية، فعلى الرغم من أن الرئيس عبدالفتاح 
السيسى لفت أنظار العالم فى كل مرة تحدث فيها أمام 
الجمعية العامة لألمم المتحدة، وعلى الرغم من أنه بذل 
مجهودات كبيرة فى المرات السابقة، إال أن المشاركة 
والخطاب هــذه الــمــرة شــىء آخــر، فالحضور مــن حيث 
الــداللــة والــخــطــاب يــؤكــدان أن الرئيس يرسخ لمفهوم 
احترام مصر لمواثيق األمم المتحدة والتزامها بقراراتها، 
وتفعيل آلياتها فى إطار القانون الدولى، بما يعنى إعالء 
شأن القانون ضد أساليب البلطجة، ومن هنا تأتى أهمية 
بذل المجهودات، فخالل الدورات السابقة التقى الرئيس 
على هامشها بعشرات القادة للدول المشاركة، إضافة 

إلى مسئولى المنظمات الدولية.
دائما ما تحمل مصر فى أجندتها ملفات مهمة سواء 
ــمــا مــا تكلل  سياسية أو اقــتــصــاديــة أو عسكرية، ودائ
مجهوداتها بتحقيق ما تصبو إليه دون النظر للزيارات 
السابقة، نجد أنــه تلقى دعــوات من زعماء العالم، كان 
أبرزها دعــوة الرئيس األمريكى دونالد ترامب للرئيس 
السيسى لــزيــارة واشنطن وهــى الــمــرة األولـــى التى زار 
فيها واشنطن، فى أبريل 2017 رسميا، حيث عقد جلسة 

مباحثات مهمة مع نظيره األمريكى فى البيت األبيض 
تناولت مناقشة الملفات المشتركة وتنمية العالقات 
االستراتيجية فضال عــن مناقشة القضايا اإلقليمية 
والــدولــيــة، كما التقى خاللها بمجتمع المال واألعمال 
األمــريــكــى، وكــبــار المسئولين فــى الــواليــات المتحدة 

األمريكية.
وفى اجتماعات الجمعية العامة 2016 التقى بمرشحى 
الرئاسة األمريكية وقتها، الجمهورى دونــالــد ترامب، 
والديمقراطية هيالرى كلينتون، وعقد - وقتها - فى مقر 
إقامته بنيويورك لقاًء مع ترامب وقالت حملة المرشح 
الجمهورى فى بيان: إن »ترامب« أكد ضــرورة العمل مع 
مصر من أجل هزيمة اإلرهــاب كما تعهد ترامب بتعزيز 
الــعــالقــات الثنائية مــع مــصــر، وتــقــديــم الــدعــم الكامل 

للقاهرة فى مواجهة التحديات المختلفة.
ــمــرة الــخــامــســة لــه،  أجــنــدة الــرئــيــس السيسى فــى ال
مزدحمة باللقاءات المهمة حيث جــرى الترتيب لعقد 
لقاءات لقادة دول األردن واإلمـــارات ولبنان، و13 دولة 
أوروبـــيـــة، أبــرزهــا فرنسا وإيــطــالــيــا وقــبــرص وكــرواتــيــا 
والبرتغال والنرويج ورئيس جنوب أفريقيا، والعديد من 

رؤســاء المنظمات الدولية منها البنك الدولى وسكرتير 
عام األمم المتحدة.

فى الوقت ذاته، ال يمكن إغفال وجود تعاون ثنائى فى 
عــدة مجاالت بين مصر والــواليــات المتحدة األمريكية 
تخص البلدين، وهــذا التعاون يفتح المجال لمناقشة 
القضايا اإلقليمية والــدولــيــة ذات االهتمام المشترك 
ويأتى فى مقدمتها مناقشة قضاية مكافحة اإلرهــاب 
والهجرة غير الشرعية، وما آلت له األوضــاع اإلقليمية 
فى سوريا وليبيا واليمن، ومن هذه النقطة تكمن أهمية 
لقاءاته مع قادة الواليات المتحدة وكبار المسئولين فى 

دوائر صناعة القرار.
لم يكن غريبا لدى المتابعين لهذه المشاركة، التوقف 
طويال أمام اهتمام الدوائر السياسية واإلعالمية الدولية، 
الــتــى أفـــردت مساحة مهمة، لتفنيد خــطــاب الرئيس 
عبدالفتاح السيسى أمام الجمعية العامة لألمم المتحدة، 
والــذى وصف بأنه األرفــع فى المستوى واألكثر أهمية، 
ليس فقط لما تضمنه مــن بــالغــة فــى إيــصــال رسالته 
للمجتمع الدولى، إنما فى تأكيده ضرورة إصالح منظومة 
العمل داخــل األمــم المتحدة، مشيرا إلى أنه تحدث فى 
هذه النقطة بلسان النسبة الغالبة فى المجتمع الدولى، 
فضال عــن براعته فــى رصــده الدقيق لمصادر تمويل 
اإلرهــاب وتسريحه، وإمــداده بوسائل االتصال، وتسهيل 
كيفية انتقال المقاتلين فيما بينهم، وهذه هى العناصر 
األساسية التى تعتمد عليها ظاهرة اإلرهاب، وبذلك يكون 

قد وضع المجتمع الدولى أمام مسئولياته الحقيقية.
وفى هذا السياق المشحون بالشفافية غير المسبوقة 
من رئيس دولــة له مكانة رفيعة، حــرص السيسى على 
إبراز متانة وقوة الدولة المصرية على جميع المستويات 
السياسية واألمنية واالقتصادية، األمر الذى وجد صدى 
يعبر عن مصداقية صانع القرار فى الدولة المصرية، 
خاصة أن قــادة وزعماء الــدول يعلمون أنه نجح ببراعة 
شديدة فى حل األزمات الدبلوماسية التى واجهتها مصر 
فى السنوات السابقة، باإلضافة إلــى قدرته فى خلقه 
مناطق نفوذ جديدة للسياسة المصرية خــارج نطاقها 
التقليدى، فى العمق األفريقى ودول الجنوب وشرق آسيا، 
وهذا لم يأت من فراغ، فالتحركات التى يقودها الرئيس 
السيسى تصب بشكل مباشر فــى مصلحة المواطن 
الــمــصــرى، كما أن اإلشــــادات الــدولــيــة حــول اإلصــالح 
االقتصادى تجعل المواطن يشعر بحجم اإلنجاز الذى تم، 

ويتوقع جنى ثماره.
الواقع يؤكد أننا نعيش فى ظل عصر العولمة، ومن 
قناعات الواقع أدرك الرئيس عبدالفتاح السيسى، أن 
طبيعة التطور العالمى الملحوظ، البــد أن يكون فكر 
القيادة متماشيا مع تلك التغيرات المتسارعة، بمعنى 
أكثر دقــة، جــاء فكر الرئيس متجاوزا النظرة المحلية 
الضيقة، وانطلق إلى آفاق أوسع على المستويين اإلقليمى 
والــدولــى، لــذا فإنه دائما يستثمر مثل هــذه المناسبات 
ــاع المصرية فى  فــى المحافل الــدولــيــة، لعرض األوضـ
القضايا المهمة على حقيقتها، دون تزويق، إلعطاء صورة 
حضارية دون رتوش، تعبيرا عن الواقع وتستمد قوتها من 

تاريخها الممتد عبر آالف السنين.
فى هذه الــدورة الـ73 للجمعية العامة لألمم المتحدة 
ــاء الـــدول، أبــرزهــم الرئيس  شــارك عــدد كبير مــن رؤسـ
األمريكى دونالد ترامب، والرئيس الفرنسى إيمانويل 
مــاكــرون، وعقد الرئيس عــدة لــقــاءات ثنائية لمناقشة 
قضايا مشتركة فــى الــمــجــاالت االقــتــصــاديــة واألمنية 

والسياسية.
إن الــرئــيــس السيسى مـــروج ذكــى لــلــدولــة المصرية 
وتفكيره غير مقصور على البعد المحلى ولكن أيضا 
اإلقليمى والــدولــى، مشيرا إلــى أن الرئيس حــرص على 
حضور الجمعية العامة لألمم المتحدة، ليعلم العالم أن 

مصر مستقرة أمنيا وسياسيا.
وشارك األمين العام لألمم المتحدة أنطونيو جوتيريس 
ـــ73 مــن الجمعية العامة لألمم  فــى انــطــالق الـــدورة الـ
المتحدة، بجانب رؤساء وفود الدول األعضاء ومشاركة 

وفود من 193 دولة أعضاء فى المنظمة الدولية.

السيسى
يفرض قوة مصر على 

الساحة الدولية
العالم يتحرك بصورة متسارعة نحو تقاسم المصالح والسطو 

على الثروات.. وهذا يحتاج إرادة صارمة لمواجهة التحديات

اللقاءات مع جماعات الضغط األمريكية أحدثت تطورا إيجابيا 
فى سياسية مصر الخارجية ونقلة فى آليات تحركها الدبلوماسى

الدولة تقدم نفسها 
للعالم بصورة جديدة 

بعد تغلبها على 
الكثير من مشاكلها 

االقتصادية

الحضور الطاغى للرئيس 
يعطى ثقال للدولة 

المصرية.. ويمنحها قوة 
فى التأثير على صناعة 

القرار الدولى


	p.01
	p.02
	p.03
	p.04
	p.5
	p.06
	p.7
	p.08.09
	p.11
	P.12
	p.13
	p.14
	p.15
	p.16

