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باألسماء: خريطة 
التنظيمات المقربة 
من مؤسسة الرئاسة

تقرير رسمى يكشف لـ»الرئاسة« خطة 
صندوق النقد والحكومة لرفع أسعار 

الغاز الطبيعى للمصانع والمنازل

حكاوى و»بالوى« 
الكبار داخل الهيئة 

العامة لالستثمار

مخالفات بـ 1670 مليون جنيه فى بنود التكاليف والمصروفات
715 مليون جنيه مكافآت مصروفة للقيادات والعاملين 

213 مليون جنيه مصروفات الدعاية واإلعالن والعالقات العامة خالل سنة
قائمة البدالت واالمتيازات التى تحصل عليها القيادات والعاملون

بالمستندات.. سماسرة »الحج والعمرة« 
ينصبون على الغالبة بالتأشيرة اإللكترونية

70% منها »ترمادول«
مفاجأة.. 650 ألف موظف فى الحكومة »يتعاطون المخدرات« 

تقرير »تفتيش ومتابعة التنمية المحلية«: 
270 مسئوال أهدروا 200 مليون جنيه فى أحياء ومدن القاهرة الكبرى

العالم السرى لحكايات البنات و »الستات« 
على مواقع التواصل االجتماعى

بالمستندات.. المليارات »التايهة« داخل الهيئة الوطنية لإلعالم

السبت القادم.. المحكمة الدستورية تصدر أحكامها فى دعاوى عدم دستورية قوانين هيئة الشرطة والتأمين الصحى على الطالب

»التالعب فى البورصة« يعيد عالء 
وجمال مبارك للمحكمة 13 يوليو

صراعات »الحيتان« على رئاسة 
لجان مجلس النواب

رئيس »مستقبل وطن« يتحدى 
قانون المرور

كأس األمم األفريقية 2019

وقائع مظلمة فى أمم أفريقيا أبطالها العبون
تفاصيل خطة إبعاد الوكالء عن تدريبات المنتخب

 50 مليار جنيه
 مكاسب لمصر
 من تنظيم البطولة

مكافآت خاصة لالعبى المنتخب
 حال تخطى ثمن النهائى

فى ذكرى رحيله.. كواليس أصعب يوم فى 
حياة الشيخ الشعراوى تحت قبة البرلمان

 
سلطات مطار القاهرة تضبط نائبًا

بحوزته »عضو ذكرى صناعى«

دور العرض فى 
اإلمارات تستقبل 
فيلم »الممر«
انتهاء فترة حجز وحدات اإلعالن الـ11 
باإلسكان االجتماعى الخميس المقبل
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أسبوعية - شاملة - مستقلة تصدر بترخيص 
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رئيس »مستقبل وطن« يـُحول 
زجاج سيارته لميكروباص لوضع 
لوجوهات بالمخالفة لقانون المرور

سلطات مطار القاهرة تضبط نائبا 
بحوزته  »عضو ذكرى صناعى« 

االنبعاثات السامة من مصنع السماد تهدد حياة أهالى المنصورة وطلخا

دور العرض فى اإلمارات تستقبل فيلم »الممر«
تستقبل صاالت العرض اإلماراتية غداً الخميس الموافق 4 يوليو 
فيلم »الممر« فى عرضه األول بــاإلمــارات وبقية دول الخليج، بعد 

النجاح الذى حققه الفيلم فى مصر.
الفيلم أخــرجــه شــريــف عــرفــة، ويــتــنــاول قصة قـــوات الصاعقة 

المصرية خــال حــرب االســتــنــزاف، وعلى رأسهم أحــد القادة 
البواسل الذى ُيدعى )نور(، ويناقش المرحلة الزمنية بدًءا من 

حرب 1967 وحتى األوقات األولى من حرب االستنزاف.
يجسد شخصيات الفيلم مجموعة من النجوم على رأسهم 
النجم أحمد عز، هند صبرى، أحمد رزق، شريف منير، إياد 

نصار، أسماء أبو اليزيد، أحمد فلوكس ومحمد فراج.
الفيلم قصة وإخراج شريف عرفة، سيناريو وحوار الشاعر 

الغنائى أمير طعيمة.

)استئناف القاهرة( تبدأ محاكمة عالء وجمال مبارك 
و7 متهمين فى قضية التالعب بالبورصة 13 يوليو

الثالثاء المقبل.. آخر موعد لحجز 
تذاكر األدوار النهائية ألمم أفريقيا

إبراهيم سعيد يعود للظهور أمام محكمة األسرة بسبب »6« آالف جنيه
تواصل محكمة األســـرة، يــوم الثاثاء المقبل، نظر 
ــم 415 لسنة 2019، بتخفيض نفقة نجل  دعـــوى رق

إبراهيم سعيد العب الزمالك واألهلى السابق.
وذكــرت الدعوى أن األب ملزم باإلنفاق على أوالده، 

وتوفير المسكن المناسب.
وحصلت المعلن إليها على الحكم رقــم 226 لسنة 
2016 أسرة المعادى، ضد الطالب بفرض نفقة للصغير 
بمبلغ 6000 جنيه شهريا، والمؤيد استئنافيا برقمى 

٣2٣٣،4٣79 لسنة 124 قضائية استئناف عالى أسرة.
وكانت زوجة العب إبراهيم سعيد، قد تقدمت بطلب 
ــة بمحكمة أســرة  لمكتب تسوية الــمــنــازعــات األســري
المعادى، لتطليقها منه طلقة بائنة خلعا مقابل تنازلها 
عن جميع حقوقها المادية والشرعية، ورد قيمة مقدم 
الصداق المبرم فى عقد الــزواج بعد زواجــه عرفيا من 

سيدة مغربية.
كما أقامت زوجــة »سعيد« ٣ دعــاوى قضائية أخرى 
»نفقة صغير« البنها آدم وإثبات حضانة ومصروفات 
مدرسية، فــى المقابل اتهم الــاعــب زوجــتــه السابقة 
باستئجار بلطجية لــاســتــيــاء عــلــى شــقــة الــزوجــيــة 

وتهديده بالقتل.

تبدأ محكمة استئناف القاهرة، فــى  جلسة 1٣  
يوليو الحالى محاكمة عاء وجمال مبارك و7 آخرين 
فــى القضية المعروفة إعــامــيــا بالتاعب فى 

البورصة.
تعقد المحاكمة بــرئــاســة المستشار خليل 
عمر، وعضوية المستشارين إبراهيم محمد 
صقر ومصطفى رشاد عبد التواب ومحمد 
شــريــف بــأمــانــة ســر محمد أبــو 

العا.
ــة الــعــامــة  ــاب ــي ــن كـــانـــت ال
ــت الــمــتــهــمــيــن  ــ ــال ــد أحــ ــ ق

إلــى محكمة الــجــنــايــات التهامهم بالحصول على 
مليارين و51 مليونا و28 ألفا و648 جنيها بالمخالفة 
للقانون.. ووجهت النيابة لجمال مبارك االشتراك 
بطريق االتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين 
فى جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير 
حق على مبالغ مالية مقدارها 49٣ مليونا و628 
ألفا و646 جنيها بــأن اتفقوا فيما بينهم على بيع 
البنك الوطنى لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم 
ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة وتمكينه من 
االستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق 

إحدى الشركات بقبرص.

حــددت شركة »تذكرتى« يــوم الثاثاء 
ــام بيع  ــقــادم 9 يوليو المقبل، آخــر أيـ ال
تذاكر األدوار النهائية لبطولة كأس األمم 
األفريقية، بداية من دور الـــ16، ووصوالً 

للمباراة النهائية.
كانت الشركة قد فتحت بــاب شراء 
تذاكر مباريات األدوار النهائية لكأس 
األمم األفريقية، اعتبارا من 25 يونيو، 
ويشمل حجز التذاكر، مباريات دور 
ـــ16، ودور الثمانية، إضــافــة إلى  ــ ال

مباريات الدور قبل النهائى والنهائى.
ــذ »تـــذكـــرتـــى« فى  ــاف ــن وشـــهـــدت م
ــام  الــقــاهــرة والــمــحــافــظــات، خــال األي
الماضية إقــبــاال كــبــيــراً مــن الجماهير 

الراغبة فــى الحصول على تــذاكــر مباريات 
األدوار النهائية، وهو ما دفع الشركة للتأكيد 
ــام حــجــز الــتــذاكــر  عــلــى الجماهير بــآخــر أيـ
والحصول عليها، حتى يتسنى لراغبى حضور 
مــبــاريــات األدوار الــنــهــائــيــة الــحــصــول على 

التذاكر قبل نفاذها.
ــول كــافــة  ــ وأكـــــدت شـــركـــة تــذكــرتــى أن دخـ
ــأس األمــم  االســـتـــادات الــمــقــام عليها بطولة ك
األفريقية، غير متاح دون تواجد تذكرة المباراة 
مصحوبة ببطاقة المشجع )Fan ID(، كما 
أكــدت للمشجعين أن التذكرة المشتراة تكون 
مرتبطة على النظام اإللكترونى ببطاقة المشجع 
الــذى اشترى التذكرة فهما معا بمثابة تصريح 

للمشجع بعبور بوابات االستاد.

ــن« الــكــثــيــر مـــن الــشــكــاوى  ــي ــمــاي تــلــقــت »صــــوت ال
واالســـتـــغـــاثـــات مـــن الــمــواطــنــيــن فـــى مـــركـــزى طلخا 
والمنصورة بسبب األضــرار البيئية والصحية الناجمة 
عــن مصنع ســمــاد طلخا، ومــنــهــا  انــبــعــاثــات النشادر 
واألمــونــيــا الــصــادرة مــن المصنع الــذى ينشر سمومه 

والروائح الكريهة والغازات السامة.
وأكدت الشكاوى أن المواطنين يعانون بالمنطقة من 
حساسية الصدر واألطفال أصبحوا ال يتحملون تلوث 
الهواء، كما أن المصنع يرمى مئات األطنان من سمومه 

بمياه النيل.
وطــالــب الــمــواطــنــون مــن المسئولين أمـــا بتركيب 

فــاتــر أو نــقــل الــمــصــنــع  مــن وســـط الكتلة السكنية 
والتى تحتل واحــدة من أفضل أراضــى طلخا وتمتلك 
محافطة الدقهلية ودمــيــاط أراضــى كثيرة بعيدة عن 
الكتلة السكنية يمكن أن ينقل المصنع لها ويتم تطويره 
بخطوط إنتاج حديثة، كما حدث فى مجمع كيماويات 

دمياط.
الجدير بالذكر أن المهندس شريف إسماعيل رئيس 
مجلس الوزراء السابق، كان قد وجه بغلق مصدر انبعاث 
غاز األمونيا بمصنع سماد طلخا، على أن يتم منح إدارة 
المصنع مهلة التــخــاذ التدابير واإلجــــراءات العاجلة 
إلصاح الصمامات الخاصة بمصنع حمض النيتريك 

وإعادة تأهيلها.
جاء هذا القرار تطبيقا للمادة 22 من قانون البيئة 
والمواد المتصلة بها بائحته التنفيذية، والتى تفيد بأنه 
يجوز لجهاز شئون البيئة وقف مصدر أى تلوث يمثل 
خطرا بيئيا جسيما، لحين ازالــة آثــار المخالفة ودون 

المساس بأجور العاملين.
ــســؤال: إلــى  متى تستمر هــذه الــكــارثــة المدوية  وال
المستمرة منذ سنوات وحتى اآلن؟ والتى تهدد حياة 
عشرات األالف من المواطنين بسبب هذه االنبعاثات 
السامة؟ ومتى تتحرك الجهات الرسمية بشكل عاجل 

وحاسم لمواجهة هذه الكوارث؟

وزارة األوقاف تعقد 
االختبارات الشفوية للدعاة  

األسبوع المقبل

تعقد وزارة األوقــــاف االخــتــبــارات 
الــشــفــويــة لــلــدعــاة، الـــذيـــن اجـــتـــازوا 
ــبــارات التحريرية فــى مسابقة  االخــت
المساجد الــكــبــرى، ومساجد الــنــذور 
) إمــام مسجد – مدير إدارى(، على 
ــارات مـــن يــوم  ــبـ ــتـ ــدأ هـــذه االخـ ــب أن ت
األحــد 7 يوليو، وحتى يــوم الثاثاء 9 
يوليو، بمكتب رئيس قطاع المديريات 
اإلقليمية، ولن يسمح للممتحن بدخول 
ــجــان االخــتــبــار إال بــبــطــاقــة الــرقــم  ل

القومى.

ــرف رشـــاد،  قـــام رئــيــس حـــزب مستقبل وطـــن الــمــهــنــدس أشـ
بتحويل زجاج سيارته المرسيدس إلى لوحة فنية لوضع رسومات 
»لوجوهات« على يمين الزجاج األمامى وفــى منتصف الزجاج 

الخلفى للسيارة التى تتجاوز قيمتها الـ5 مايين جنيه.
الملفت فــى األمــر هــو مخالفة رئيس أكبر حــزب تحت قبة 
مجلس النواب، لقانون المرور الذى تتكفل وزارة الداخلية بتنفيذه 
على الكبير قبل الصغير فى مصر، كما أن الحمات المرورية 
لإلدارة العامة للمرور دائًما ما تتشدق بأنها تقوم بتغريم الشباب 
مبالغ مالية تصل إلى ألفين جنيه لوضعهم ملصقات على زجاج 
سيارتهم لما قد يتسبب ذلك فى تعريضهم لخطر حوادث الطرق، 
لكن ربما يأتى القانون على بعض الشخصيات السياسية والتى 
تتحكم فى إصــدار القوانين والتشريعات والبت فى االتفاقيات 
الدولية بموجب مهامه البرلمانية ورئاسته لحزب لديه قرابة 400 
نائب ونائبة فى البرلمان من أصل 596 نائبا ونائبة فى المجلس. 

ــيــن« عــلــى صــــورة لــســيــارة  ــمــاي ــرا »صــــوت ال ــامــي حــصــلــت ك
المرسيدس بـ»لوجوهات« عريض لرئيس مستقبل وطــن على 
ســيــارتــه، وكــان الغريب هــو حجم الـــ٣ لــوجــوهــات فـــاألول بلون 
ذهبى ويضم اسم مجلس النواب وصــورة قبة المجلس الشهيرة 
وأسفله لوجو شفايف قليًا يحتوى على العامة الشهيرة للحزب 
ومكتوب أسفلها »حزب مستقبل وطن.. كلنا نعمل من أجل مصر« 
وأسفلها مكتوب بالخط العريض »رئيس الحزب« بينما أسفل هذا 
اللوجو يوجد األخير وهو خاص ببطولة كأس األمــم األفريقية 
 »VVIP« ويضم شــعــارات البطولة ومكتوب باللغة اإلنجليزية
وهى اختصار لمصطلح »شخصية مهمة جــدا«، كل ذلك يحدث 
تحت أعين الجهات المعنية فى الشوارع والطرق العمومية بل 
إنه مسموح له دخــول أى استاد لحضور مباريات البطولة بهذا  

»الكرافان« من الصور.

مجلس النواب يتعاقد بـ»األمر المباشر« مع فنادق 
تابعة لجهة عليا لتقديم الوجبات لزوار »عبد العال«

تعاقد مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبدالعال، 
مؤخًرا مع مجموعة فنادق تابعة لجهة عليا بنظام األمر 
المباشر، مستغًا التعديات التى أجريت مؤخًرا على 
قانون المناقصات والمزايدات الحكومة التى أخرجتها 
اللجنة االقتصادية بمجلس الــنــواب، لتسمح للحكومة 
بكسر الــقــاعــدة الــمــعــمــول بــهــا مــنــذ أكــثــر مــن 40 سنة 
بضرورة تعاقد المنشآت الحكومية التى تخضع لرقابة 
الجهاز المركزى للمحاسبات والتى ال تخضع له لنظام 

المناقصات العامة فى كافة تعاقداتها.
ــود لــرؤســاء  ــ ــدة وف ــواقــعــة كــانــت زيــــادة عـ ــا كــشــف ال م
برلمانات بــرونــدى يــوم السبت 22 يونيو، حيث احتلت 

أطقم الطبخ والضيافة مقرى المركز الصحفى للبرلمان 
ــرى بالمجلس، لعمل الوجبات  وكــذلــك بوفية مبنى الـ
الساخنة التى تضمنت شوربة قطع لحوم ودواجن وشوربة 
وفاكهة ومشروبات مثلجة وساخنة، ما تسبب فى تعطيل 
قيام موظفى البوفية عن أداء دورهــم لخدمة العاملين 
والصحفيين كذلك، باإلضافة إلى تحميل المجلس فاتورة 
فندق 5 نجوم، فى وقــت يوجد فى مجلس الــنــواب أكثر 
من 15 بوفية إلعــداد وبيع المشروبات الساخنة والباردة 
كما يوجد مطعمين فى البهو الفرعونى بمبنى الرى وآخر 
متواجد فى الدور التاسع بمبنى المجمع الذى تتخذه أغلب 

اللجان إلدارة شئونها وعقد اجتماعاتها المعلنة والسرية.

 خالد عبدالرحمن

حالة من التعجب الممزوجة بالسخرية 
انتابت موظفى وضباط سلطات مطار 
القاهرة الدولى، بعد توقيف عضو مجلس 
ــدول األوروبــيــة  نــواب قــادًمــا من إحــدى ال
ــدت جسًما غريبة بحوزته  بعد أن وجـ
فى إحــدى الحقائب التى أتــى بها ورغم 
أنــه ال يجوز تفتيش الحقائب الخاصة 
بالبرلمانيين إال أنـــه أصــبــح يــتــم غض 
الطرف عن ذلك لدواع أمنية وفقاً لقانون 

الطوارئ.
المضحك أنه تم الكشف بحوزة النائب 
»أ. ع« على قطعة تعويضية عــبــارة عن 
عضو ذكرى مصنوع من المطاط ليحاكى 
العضو الطبيعى للرجال، وعند توجيه 
رجـــال األمـــن الـــســـؤال لــلــنــائــب قائلين: 
»بيعمل ايه فى شنطتك يا سيادة النائب« 
ليرد عليهم: »هــو انتو منعتوا استيراد 
الحاجات دى؟ عموما ده لواحد صاحبى 
معذور وبيفك زنقته وربنا ما يوقعكم فى 

ضيقة«.
ــمــوقــف الــمــضــحــك مع  لـــم يــخــتــلــف ال
النائبة البرلمانية »م« التى قدمت من 
إحدى الــدول الصديقة بعد زيــارة رسمية 
وفــى حقيبة تمسكها بيدها 6 زجاجات 

نبيذ وزجــاجــة فــودكــا، ورغـــم أن العرف 
السائد بالنسبة  للبرلمانيين أنهم يتمتعون 
بحصانة وال يتم تفتيشهم، لكنها فوجئت 
برغبة رجــال األمــن فى التفتيش عندما 
قــالــوا لــهــا: »ممكن نــشــوف الشنطة فى 

جهاز الكشف«، ليروا ما بها من زجاجات 
لكنهم لم يروا فيها سوى مخالفة جمركية 
ــى لــيــســت مــن ضمن  ولــيــســت أمــنــيــة وهـ
أولوياتها لذلك تغاضوا عنها نطرا لطبيعة 

الشخصية البرلمانية الشهيرة.

النائب لرجال المطار: »ده لواحد صاحبى معذور 
وبيفك زنقته وربنا ما يوقعكم فى ضيقة«!!!

بطالن انتخابات النادى األهلى أمام 
القضاء اإلدارى.. السبت القادم

ــرة الــثــانــيــة بمحكمة  ــل الـــدائـ ــواص ت
القضاء اإلدارى، نظر الدعوى المقامة من 
وائل عوض ومحروس بدر، أعضاء بالنادى 
األهلى، لبطالن انتخابات النادى األهلى 

التى فاز بها  محمود الخطيب وقائمته، فى 
جلسة 6 يوليو المقبل.

 وقالت الــدعــوى، التى حملت رقــم 11421 
لسنة 72 قضائية، إن سبب الطلب ببطالن 

االنتخابات هو عدم إدراج أسماء أعضاء الشيخ 
زايــد فى الجمعية العمومية على الرغم من 

حصولهم على حكم قضائى رقم 30817 لسنة 
71ق، واجــب النفاذ بمشاركتهم فى الجمعيات 

العمومية للنادى.
كانت انتخابات الــنــادى األهــلــى أســفــرت عن 
فوز محمود الخطيب برئاسة النادى وقائمته 
الكاملة، قبل أن تقام دعــوى قضائية ببطالن 

إجراءاتها وما ترتب عليها من قرارات.

عبدالعال

مختار

سعيد

الخطيب

رشاد
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قائمة البدالت التى تحصل عليها 
القيادات والعاملون بالهيئة

200% بدل طبيعة عمل من األجر الوظيفى شهريًا 
)بدل غالء معيشة( بواقع 600 جنيه للمستوى 

األول )أ، ب( والثانى 500 جنيه والثالث 400 جنيه 

شاغلو الوظائف العليا  يحصلون على )بدل ارتقاء(  شهريا 
صافى الضرائب بواقع 5000 جنيه للرئيس التنفيذى 
و4000 جنيه لنائب الرئيس و3500 جنيه للمساعد 

العاملون يحصلون على بدل انتقال ثابت شهريًا بواقع 1800 
جنيه للرئيس التنفيذى ونائبيه و1500 جنيه لرئيس القطاع 

والمستشار )أ( و1300 جنيه لرئيس اإلدارة المركزية 

صرف مبلغ 900 جنيه  للرئيس التنفيذى عن كل 
ليلة  أثناء القيام بمأموريات داخل مصر مقابل 

800 جنيه لرؤساء القطاعات والمستشارين )أ(  

تسعيرة المهمات الخارجية: 450 دوالرًا 
للرئيس التنفيذى ونائبيه فى الليلة  و405 

دوالرات لمن يشغلون وظائف اإلدارة العالية 

فى حالة سفر وفد برئاسة الرئيس 
التنفيذى يكون سفر باقى األعضاء على 
درجة رجال األعمال  أو الدرجة األولى 

منح شاغلى وظائف اإلدارة العليا  الذين يوفدون فى 
مهمة عمل بالخارج مبلغًا لمواجهة نفقات االستقبال 

اإلضافية وال يتطلب ذلك تقديم المستندات 

صرف بدل تمثيل شهريًا  بواقع 1000 جنيه 
للرئيس التنفيذى و900 جنيه للنائب و800 

لمساعد الرئيس التنفيذى و700 لرئيس القطاع 

العاملون من شاغلى الوظائف التالية 
يحصلون على بدل استقبال شهريا بواقع 

600 جنيه للمستشار أ و500 للمستشار 
بـ و400 جنيه لكبير الباحثين 

الهيئة تتحمل مقابل زيادة وزن األمتعة 
الخاصة للعامل المسافر فى حدود 50 % 

من الوزن المسموح به فى الطائرات 

العـدد 255
األربعاء  2019/7/3

محمد طرابيه يكتب:

فى 15 مايو الماضى أصدر وزير المالية د. محمد معيط ، كتابًا 
دوريا تضمن مجموعة من التعليمات والتوصيات، لترشيد اإلنفاق 
الحكومى والتى  جاءت بناء على كتاب دورى من رئاسة الوزراء بعد 

موافقة الرئيس عبد الفتاح السيسى، على مقترح من هيئة الرقابة 
اإلدارية بتنفيذ بعض الممارسات اإليجابية فى مجال ترشيد اإلنفاق 

الحكومى.
وأوضح القرار  الذى تضمنه كتاب وزير المالية أن مخالفة أحكام 
الكتاب الدورى لمجلس الوزراء تعد مخالفة تستوجب المساءلة.

فاتورة العالج الطبى 
 للعاملين خالل عام

 2017 - 2018 تكلفت
22 مليونًا و700 ألف جنيه 

 1670 مليون جنيه تجاوزات غير مرخص
بها فى بنود التكاليف والمصروفات 

213 مليون جنيه 
مصروفات الدعاية 

واإلعالن والنشر 
والطبع والعالقات 

العامة خالل عام واحد

انخفاض قيمة اإليرادات المحققة بـ 980 مليون جنيه عن العام قبل الماضى 

حكاوى و»بالوى« الكبار داخل الهيئة العامة لالستثمار

هذه البنود تكلف موازنة الهيئة أكثر من 850 ألف 
جنيه  يومياً وهو مبلغ كبير جداً ال يتناسب مع ما 
يطالب به الرئيس حــول ضــرورة ترشيد اإلنفاق 

الحكومى.
وفى هذا السياق كشفت تقارير رسمية وجود 
مصروف فعلى لبند خسائر فروق عملى بلغ نحو 

66 مليون جنيه لم يقابله ربط اصلى.
ــاة الـــدقـــة عــنــد وضــع  ــراعـ كــمــا تــبــيــن عـــدم مـ
تــقــديــرات بعض بــنــود المجموعات حيث تبين 
ــربــط المعدل  ــادة الــمــصــروف الفعلى عــن ال ــ زي
بدرجة ملحوظة  ومن األمثلة الدالة على ذلك  أن 
المصروف الفعلى لبند »الوقود والزيوت« كشف 
عن تحميل الموازنة مبلغ مليون جنيه زيــادة عن 
الربط األصلى وكذلك زيــادة مبلغ أربعة ونصف 
مليون جنيه فــى بند »قــطــع غــيــار ومــهــمــات« و4 
ماليين جنيه فى بند )الكهرباء والمياه( والتى 
وصلت تكلفتها خالل العام ألكثر من 15  مليوناً 
و500 ألف جنيه  أى أكثر من خمسين ألف جنيه 

يومياً.
 كما تكلفت فــاتــورة الــعــالج الطبى للعاملين 
خــالل عــام 2017 -2018 مبلغ 22 مليوناً و700 
ألف جنيه بزيادة خمسة ماليين جنيه عن الربط 

األصلى المقرر لهذا البند.
وفى هذا اإلطار كشفت لجنة الخطة والموازنة 
بمجلس النواب عن حدوث تجاوزات غير مرخص 
بها فــى  التكاليف والــمــصــروفــات يتطلب األمــر 
إقــرارهــا بالبرلمان وقــد بلغت قيمة التجاوزات 
نحو 1670 مليون جنيه بلغت نسبتها نحو 1.7 % 
من اجمالى قيمة التجاوزات التى حدثت بالهيئات 

خالل السنة البالغة نحو 99645 مليون جنيه.
وفيما يتعلق بــاإليــرادات المحققة فقد قدر 
الربط االصلى إليرادات الهيئة بنحو 2262 مليون 
جنيه أدخلت عليه تعديالت بالزيادة بنحو 934.2 
مليون جنيه ليصبح الربط االصلى نحو 3196.2 

مليون جنيه.

وقد اسفر التنفيذ الفعلى عن تحقيق ايرادات 
بلغت قيمتها نحو 3196.2 مليون جنيه بنسبة 

100% من الربط المعدل.
ومــن ناحية اخــرى انخفضت قيمة االيـــرادات 
المحققة على النحو الــمــشــار اليها عــن قيمة 
االيــــرادات المحققة فــى السنة المالية 2016 
/2017 )البالغة نحو 4176.6 مليون جنيه( بنحو 

980.4 مليون جنيه بنسبة %23.4.
نــأتــى إلــى عــدد مــن الــوقــائــع المثيرة للجدل 
داخـــل الهيئة العامة لالستثمار وهــى الخاصة 
بالمكافآت والبدالت التى تحصل عليها قيادات 
الهيئة وكبار العاملين فيها، والتى نكشف عنها من 
واقع الئحة شئون العاملين بالهيئة، والتى نشرتها 
جريدة »الوقائع المصرية« فى عددها 81 )تابع( 
الصادر 6 أبريل 2016، بموجب قرار الهيئة العامة 
لالستثمار والمناطق الحرة رقم 140 لسنة 2016.

ووفق القرار، يقصد بالعاملين بالهيئة الرئيس 
التنفيذى ونائبيه ومساعديه والعاملين الدائمين 
والمؤقتين والمعينين بعقود بمكافأة شاملة أو 
مقطوعة والمعارون والمنتدبون كامل الوقت للعمل 
بها، ويسرى القانون المعمول به فى شأن العاملين 
المدنيين بالدولة والئحته التنفيذية على العاملين 
بالهيئة فيما ال يــرد بشأنه نــص خــاص فــى هذه 

الالئحة.
حيث تنص المادة 45 على أن »يصرف للعاملين 
بالهيئة بدل طبيعة عمل بنسبة 200 % من األجر 

الوظيفى شهرياً«.
كــمــا يحصل الــعــامــلــون مــنــذ عـــام 2016 على 
ما يسمى )بــدل غــالء معيشة( بواقع 600 جنيه 
للمستوى األول )أ، ب( والمستوى الثانى 500 
جنيه والمستوى الثالث 400 جنيه والمستوى 

الرابع 350 جنيها والمستوى الخامس 300 جنيه.
وقد تمت زيادة قيمة هذا البدل بنسبة %20 
خــالل عامى 2017 - 2018 بواقع 10 % عن 

كل سنة.

وكــشــفــت 
ــادة 40 مـــن الئــحــة  ــمـ الـ

العاملين بالهيئة عــن منح العاملين بها 
من شاغلى الوظائف العليا بدل غريب من نوعه 
يسمى )بــدل ارتــقــاء(  شهريا صافيا )أى خالص 
الضرائب(  بواقع 5000 جنيه للرئيس التنفيذى 
و4000 جنيه لنائب الرئيس التنفيذى و3500 
جنيه لمساعد الرئيس التنفيذى و3000 جنيه 
لرئيس القطاع و2500 جنيه لمستشار أو2000 
جنيه لــرئــيــس اإلدارة الــمــركــزيــة و1200 جنيه 
لمستشار ب و1000 جنيه للمدير الــعــام و750 

جنيها لمن يشغلون درجة )كبير(.
ــادة قيمة هــذا البدل الغريب فى  وقــد تمت زي
مسماه بنسبة 20% خــالل عامى 2017 -2018 

بواقع 10% عن كل سنة.
وفــى اطـــار حلقات مسلسل الــبــدالت الــتــى ال 
تنتهى، يمنح العاملون بالهيئة  بدل انتقال ثابت 
شهرياً وفقا للمادة 66 من الئحة شئون العاملين 
بــواقــع 1800 جنيه للرئيس التنفيذى ونائبيه  
و1500 جنيه لرئيس الــقــطــاع والمستشار )أ( 
و1300 جنيه لرئيس اإلدارة المركزية والمستشار 

)ب( و1100 للمدير العام.
ــى قيمة الــبــدالت الــتــى تحصل عليها  نــأتــى إل
القيادات والعاملون عند القيام بمأموريات عمل 

فى الداخل والخارج.
حيث كشفت الــمــادة 58 مــن الالئحة  أن 
الرئيس التنفيذى ونائبيه  
ــصــرف مبلغ  ــقــومــون ب ي
900 جنيه عــن كــل ليلة 
داخــل مصر مقابل 800 
جنيه لرؤساء القطاعات 
والمستشارين )أ(  و600 
جنيه لمدراء العموم عن 

كل ليلة.
فـــــى حـــيـــن كــشــفــت 
الــمــادة 63 من الالئحة 
أن جــــدول فــئــات بــدل 
ــر لــلــعــامــلــيــن  ــ ــف ــســ ــ ال
الـــمـــوفـــديـــن فـــى مــهــام 
رسمية للخارج يتضمن 
صرف  مبلغ 450 دوالراً 
للرئيس التنفيذى ونــائــبــيــه فــى حــالــة السفر 
ــا  والــيــابــان والسعودية ودول  ــ لـ)أمريكا وأوروب
ــوان( و405  ــايـ الخليج وكــوريــا وســنــغــافــورة وتـ
دوالرات لــدول المنطقة اآلسيوية واألفريقية 
واستراليا وباقى الدول. بينما  يصرف  مساعد 
الــرئــيــس الــتــنــفــيــذى405 دوالرات عــن الليلة 
الــواحــدة ومــن يشغلون وظائف اإلدارة العالية 

ومدراء العموم يحصلون على 315 دوالراً. 
وللمزيد مــن »الــدلــع« لــلــقــيــادات والعاملين 
بالهيئة، نصت الالئحة فى البند ب من المادة 
56 على أنه »فى حالة سفر وفد برئاسة الرئيس 
ــذات  الــتــنــفــيــذى يــكــون ســفــر بــاقــى األعـــضـــاء ب
الدرجة المقررة لدرجة الرئيس التنفيذى )درجة 

رجال األعمال – الدرجة األولى(.
أما المادة 65  فتنص على أنه »يجوز للرئيس 
التنفيذى أن يمنح شاغلى وظائف اإلدارة العليا 
الــذيــن يــوفــدون فــى مهمة عمل بــالــخــارج مبلغاً 
لمواجهة نفقات االستقبال اإلضافية وال يتطلب 

فى هذه الحالة تقديم المستندات«.
وتنص الــمــادة 77 على أنــه »يــجــوز أن تتحمل 
الهيئة مقابل زيــادة وزن األمتعة الخاصة للعامل 
المسافر فى حدود 50 % من الــوزن المسموح به 

فى الطائرات«.
أما المادة 28 فتمنح الرئيس التنفيذى للهيئة 
ونائبيه وشاغلو وظائف اإلدارة العليا بدل تمثيل 
شهرياً  بواقع 1000 جنيه للرئيس التنفيذى و900 
جنيه للنائب و800 لمساعد الرئيس التنفيذى 
و700 لرئيس القطاع و600 لــرؤســاء اإلدارات 

المركزية و500 لمدراء العموم. 
وقد تمت زيــادة قيمة هذا البدل بنسبة 75 % 
خالل السنوات الثالث األخيرة ويتم زيادتها ابتداء 

من العام الحالى بواقع 5% سنوياً.
ــا الــمــادة 29 فتمنح العاملين مــن شاغلى  أم
الوظائف التالية بدل استقبال شهريا بواقع 600 
جنيه لللمستشار أ و500 للمستشار ب و400 جنيه 
لكبير الباحثين وقد تمت زيــادة قيمة هذا البدل 
بنسبة 75% خالل السنوات الثالث األخيرة ويتم 

زيادتها ابتداء من العام الحالى بواقع 5% سنوياً.

ومن بين أبرز التعليمات التى جاءت به ضرورة 
ــط الــمــنــظــمــة لــصــرف الــعــالوات  ــضــواب ــع ال وضـ
والحوافز والمكافآت من خالل ربطها باإلنتاج، 
فضال عــن ترشيد السفر للخارج وقــصــره على 
البرامج التدريبية الممولة من جهات خارجية مع 
تقليص السفر للعاملين بالدرجات العليا إال فى 

حاالت الضرورة وبتصديق من الوزير المختص.
وتشمل خطة الضبط حظر تبادل الهدايا بين 
الجهات الحكومية، وترشيد مصروفات استهالك 
الوقود وصيانة السيارات وقطع الغيار والمواد 
الخام واألدوات الكتابية، وإلغاء التعاقد مع بعض 
المستشارين لتوفير النفقات، وخفض مكافآت 

مجالس اإلدارة ببعض الشركات بنسبة %50.
وقد أردت االستشهاد بهذه القرارات الحكومية 
الرسمية الــتــى صـــدرت بتعليمات مــبــاشــرة من 
الرئيس السيسى وبالتنسيق مــع هيئة الرقابة 
ــة، للكشف عن جوانب مثيرة تتعلق بالمال  اإلداري
العام الذى يتم إهدار مبالغ طائلة منه  تحت ستار 
اللوائح التى وضعتها الهيئة العامة لالستثمار  لها 
وللعاملين فيها، ويؤسفنى القول إن استمرار العمل 
بمثل هذه اللوائح سوف يؤدى إلى استمرار إهدار 

المال العام  بال حسيب والرقيب.
فى البداية نؤكد أن كل ما ســوف نكشفه فى 
السطور القادمة من مالحظات وانتقادات وحقائق 
دامغة ال تقبل الشك أو التأويل  ألنها مستقاة من 
تقارير رسمية صادرة عن لجنة الخطة والموازنة 
بمجلس النواب برئاسة الدكتور حسين عيسى، 
ــادرة عــن الــجــهــاز الــمــركــزى  ــك تــقــاريــر صــ ــذل وك

للمحاسبات إضافة إلى 
أوراق ومستندات صادرة 
من داخــل الهيئة العامة 

لالستثمار.
وهنا نود التأكيد على 
أن هدفنا ليس اإلســاءة 
ألى من قيادات وأعضاء 
مــجــلــس إدارة الــهــيــئــة 
وفــى مقدمتهم د. سحر 
ــرة االستثمار  ــ نــصــر وزي
والتعاون الدولى ورئيس 
مجلس اإلدارة ومحسن 
عــادل الرئيس التنفيذى 
وكذلك  جميع العاملين 
فيها فلهم منا جميعا كل 

تقدير واحترام، ولكننا نستهدف كشف الحقائق 
وتسليط األضواء على بعض الجوانب النى نطالب 
بضرورة مراجعتها حفاظا على المال العام. كما 
نؤكد على أننا نرحب بأى رد أو تعقيب يصل إلينا 
من ذوى الشأن فى الهيئة  ونتعهد بنشره فورا فى 
الجريدة الورقية والموقع اإللكترونى لـ»صوت 
الماليين« ألننا ال نستهدف ســوى الحفاظ على 

المال والصالح العام.
فى البداية نشير إلى أن  نتائج موازنة الهيئة 
العامة لالستثمار والمناطق الــحــرة  خــالل عام 
2017 - 2018 كشفت أن الربط األصلى للتكاليف 
والمصروفات قدر بنحو 1199 مليون جنيه أدخلت 
عليه تعديالت بالزيادة بنحو 1889 مليون جنيه 
)أى ما يعادل 157 % من الربط األصلى( ليصبح 
الربط المعدل 3088 مليون جنيه  )مقابل  نحو 
1744 مليون جنيه للسنة المالية 2016 - 2017 
بزيادة بلغت  نحو 1344 مليون جنيه بنسبة 77 %(.

ــف  ــي ــال ــك ــت ــى ال ــ ــاف وقـــــد تــــوزعــــت قـــيـــمـــة صــ
والمصروفات بالهيئة على النحو التالى:

خامات ومــواد ووقــود وقطع عيار = 28 مليون 
جنيه

أجور= 953 مليون جنيه
المصروفات 462=  مليون جنيه

أعباء وخسائر= 1645 مليون جنيه
ــود تــبــيــن أن الــمــكــآفــات  ــن ــب وبــفــحــص هـــذه ال
الــمــصــروفــة للعاملين بالهيئة مثلت 79 % من 
جملة األجــور النقدية )البالغ قيمتها نحو 901 
مليون جنيه( بقيمة بلغت نحو 715 مليون جنيه.. 
)وســـوف نستعرض بعد قليل جــوانــب مــن هذه 
المكافآت المدعمة بالمستندات واألرقام ونوعية 

الوظائف(.
ــادة قيمة مــصــروفــات الــدعــايــة  ــ كــمــا تبين زي
واالعالن والنشر والطبع والعالقات العامة الفعلية 
الى نحو 213 مليون جنيه مقابل نحو 16 مليون 
جنيه للربط المعدل بقيمة بلغت نحو 197 مليون 

جنيه بنسبة بلغت %1231.
وبتحليل هذا الرقم 213 مليون جنيه وقسمته 
على عدد أيام العمل الرسمية طوال العام يتبين أن 

715 مليون 
جنيه مكآفات 

مصروفة 
للقيادات 

والعاملين 

15.5 مليون 
جنيه فاتورة 

الكهرباء 
والمياه خالل 

سنة

محسن عادل
د. حسين عيسى

سحر نصر
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بالمستندات.. سماسرة »الحج والعمرة« ينصبون على الغالبة بالتأشيرة اإللكترونية

جريمة منظمة دأب على ارتكابها عدد من السماسرة معظمهم من أصحاب 
الشركات السياحية المخالفة، التى قررت السلطات السعودية بالتنسيق مع 
وزارة السياحة منع التعامل معهم فى مواسم الحج والعمرة الحالى وتتبع 
حساباتهم االلكترونية لمنعهم من الحصول على التأشيرات اإللكترونية 

»المجانية«.
وتتمثل الجريمة، فى أنه يتم االتفاق بين السماسرة والراغبين فى أداء 
مناسك العمرة والحج، على دفع مبلغ مالى يتراوح من 40 ألف جنيه الى 50 
ألف جنيه، مقابل تهريبهم بعد انتهاء مدة التأشيرة ومدتها 30 يوما منذ وقت 
استخراجها، إلى مواعيد الحج، وهو االمر الذى يعرضهم لمخاطر كثيرة منها 
القبض عليهم من قبل السلطات وترحيليهم ومعاقبتهم بالحرمان من دخول 

المملكة العربية السعودية، لمدة 5سنوات.
المثير أن هــؤالء السماسرة أصبحوا ظاهرة الموسم الحالى، بعد قرار 
وزارة الحج السعودية إقــرار التأشيرة اإللكترونية فى الوقت الذى بلغ فيه 
عدد الشركات المصرية المخالفة لقوانين ولوائح الحج والعمرة أكثر من 36 
شركة، تورطوا فى حرمان 2000 مصرى من أداء مناسك الحج أو العمرة إال 
بعد خمس سنوات، فضال عن تغريم كل مصرى ى يتم ضبطه بعدما تخلف 

عن السفر إلى بالده بعد انتهاء تأشيرة العمرة ومدتها ثالثين يوما.
وحصلت »صوت الماليين« على عدد من المستندات وتتمثل فى جوازات 
السفر التى قام سماسرة الحج والعمرة بالحصول من خاللها للمواطنين على 
التأشيرة اإللكترونية، االفتراضية ورغم أن التأشيرة اإللكترونية يتم الحصول 
عليها مجانا من خالل الدخول على موقع وزارة الحج السعودية، وتسجيل 
البيانات الخاصة بكل معتمر وصورة جواز سفره السارى 6 أشهر على األقل، 
إال أصحاب الشركات يعرضون حياة المعتمرين للخطر والعقوبات المعنوية 

والمادية.
وفى هذا اإلطار، شهدت الغرف المغلقة إلدارة غرفة الشركات السياحية، 
حالة من االرتباك بسبب تعرض أكثر من 2000 معتمر لعمليات نصب وخداع 
من السماسرة الذين هم فى األصل أصحاب شركات سياحة تخضع نشاطا 
ورقابيا لوزارة السياحة، وتم ترحيلهم إلى مصر، وحرمانهم من الحج والعمرة 

لمدة خمس سنوات. 

يأتى ذلك فى الوقت الذى أصدرت فيه اللجنة العليا للحج والعمرة التابعة 
لـــوزارة الحج السعودية تحذيرا أخيرا لمن حضروا للملكة ألداء مناسك 
العمرة، عليهم أن يغادروا المملكة قبل نهاية آخر يوم فى مواعيد التأشيرات، 
وحددت 30 شوال1440 الجارى آخر فرصة للسفر والمغادرة بدون توقيع أى 

غرامات مالية وإدارية، حتى لمن انتهت مدة تأشيراتهم.
وفى ذات الوقت كشف أعلن فيه مجلس إدارة غرفة »شركات السياحة«، 
أن عــدداً من السماسرة استغلوا نظام التأشيرة اإللكترونية للعمرة، الذى 
أطلقته السعودية مؤخراً، ويعتمد على طريقة »الوكيل االفتراضى«، لإلعالن 
عن تنظيم برامج غير شرعية تسمح لمعتمرى رمضان بالتخلف عن العودة 
والبقاء فى المملكة حتى موسم الحج، مؤكداً أن الضوابط المنظمة للعمرة، 
التى كانت وزارة السياحة وضعتها، قضت على تلك الظاهرة السلبية خالل 

السنوات الماضية.
وأضاف إن برنامج »رمضان- الحج«، الذى استحدثه السماسرة وروجوا 
له، بأنه يسمح للمصريين بالسفر إلى السعودية بتأشيرة عمرة رمضان، 
والهروب واالختباء فى مكة 3 أشهر، لحين موعد الحج وأداء المناسك، ثم 
العودة لمصر، مضيفاً أن »هؤالء المواطنين يفترشون الطرقات خالل موسم 
الحج لعدم وجود مخيمات أو ساكن لهم، مؤكداً أن »الدولة ال تعلم شيئاً عن 
هذا البرنامج، وحال القبض على المعتمر المتخلف، يتم ترحيله إلى مصر 
ومنع سفره للسعودية لخمس سنوات«، موضحاً أن »تلك السلوكيات تسىء 

للمصريين، وتؤدى لزيادة األزمات خالل موسم الحج«.
وكان مؤشر العمرة األسبوعى بوزارة الحج والعمرة السعودية، قد أسفر عن 
وصول أكثر من نصف مليون معتمر مصرى، األراضى المقدسة هذا الموسم، 
علما بأن »الكوتة« المحددة لشركات السياحة 500 ألف تأشيرة موزعة على 

مدار الموسم.
وكشف مصدر مسئول باللجنة العليا للحج والعمرة، إنه جرى رصد 18 
ــراءات ضد 9 شركات منها حتى  شركة خالفت الضوابط وتــم اتخاذ اإلجـ
اآلن، من خالل 83 مفتشا بالسياحة، لرصد مخالفات الشركات، حتى ال يقع 

المعتمرون فى شباك النصب والخداع.
كذلك حــذرت غرفة شركات السياحة، من التغيرات السريعة التى تمت 
فى إنهاء إجــراءات العمرة، والتى تسببت فى اإلضــرار بالشركات السياحية 
المنتظمة، موضحة أن التأشيرة اإللكترونية والوكيل االفتراضى أمر غير 
مقبول وعواقبهما وخيمة، ويلغيان دور الوزارة والغرفة والشركات فى مراقبة 

العمرة.

2000 ضحية تم ترحيلهم ومنعهم من دخول اململكة ملدة خمس سنوات 45 ألف جنيه قيمة تهريب املعتمر وتسكينه حتى موعد الحج

 نسرين إمام

 إيمان عاطف

تقرير »تفتيش ومتابعة التنمية المحلية« فى 6 أشهر يكشف:

المتورطون منحوا 
تراخيص بناء ألكثر من 
3000 عقار مخالف فى 

القاهرة والجيزة والقليوبية 

شعراوى »يطلع« على كشف 
بأسمائهم.. و70% منهم 

رؤساء أحياء والباقى قيادات 
فى اإلدارات الهندسية 

 270 مسئوال أهدروا 200 مليون جنيه فى أحياء ومدن القاهرة الكبرى
جريمة كــبــرى تعد كــارثــة تــهــدد أرواح عشرات 
المواطنين بكل المقاييس، قبل ان تكون جريمة 
إهـــدار مــال، الجريمة تمثل على مسرح العقارات 
المخالفة الــتــى يتم منحها تراخيص مــن الباطن 

وتوصيل مرافق لها بشكل غير قانونى.
تقرير شامل أعــده قطاع التفتيش والمراقبة، 
بــوزارة التنمية المحلية، عكف عليه قيادات القطاع 
وموظفيه الذين تم تعيينهم بعناية فائقة وبكشوف 
تشبه كــشــوف الهيئة أشـــرف عليها بنفسه الــلــواء 

محمود شــعــراوى وزيــر التنمية المحلية 
مستغال خلفيته األمنية، منذ أن كان يعمل 
قــيــاديــا كبيرا بــأحــد األجــهــزة السيادية 
بـــوزارة الداخلية، شمل التقرير الخطة 
التى قام بها القطاع على مدار ستة أشهر 
فى الفترة من ديسمبر إلى األسبوع األول 
من يونيه الماضى وفجر التقرير العديد 
ــن الــمــفــاجــآت الــتــى تكشفها »صــوت  م

الماليين« فى السطور التالية: 
ــواء  ــل ــرر ال ــدأت الــحــكــايــة عــنــدمــا قـ ــ ب
ــادة هيكلة قطاع  ــ مــحــمــود شـــعـــراوى إع
التفتيش والمتابعة بــالــوزارة وإعطائه 
صالحيات أوســع، وال مركزية فى اتخاذ 
الــقــرارات مع صفة الضبطية القضائية 

بالتنسيق مع جهات سيادية فى الدولة منها الرقابة 
اإلدارية، فضال عن اختيار الوزير لقيادات ومسئولى 
وموظفى القطاع من أمهر الموظفين الذين اجتازوا 
اخــتــبــارات شفهية وتحريرية اشــرف عليها الوزير 
بنفسه بشكل غير مباشر، حيث كان يخضع الموظف 
لالختبار دون أن يعرف أنــه واقــع تحت االختبار، 
إلى أن تم اختيارهم بعد كشف هيئة أشرف بنفسه 
عليه الوزير وتم إخطار موظفى ومسئولى القطاع 
بما حدث معهم ومصارحتهم والدور الكبير المنوط 
ــدأ الــقــطــاع يعمل بجدية بــدايــة مــن شهر  بــهــم، وبـ
ديسمبر الــمــاضــى، واجــــراء تــحــريــات وتفتيشات 
مفاجئة وغــيــر مفاجئة واالســتــعــانــة ببعض عيون 
القطاع فى كافة الواحدات المحلية بداية من القرية 
والشياخة والمدينة والحى، وتم اطــالق يد القطاع 
فى محافظات اقليم القاهرة الكبرى المكون من 
محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية، وأسفرت 
نتائج التحريات والتفتيشات المفاجئة والعادية 
عن ارتكاب نحو 270 مسئوال ما بين رؤســاء احياء 
ومدن ومهندسون بالمرافق فى التورط فى مخالفات 
والــوقــوع تحت طائلة الــقــانــون، بسبب مخالفات 
متنوعة ومتعددة االشكال ابرزها واغلبها الرشاوى 
الــمــبــاشــرة والـــرشـــاوى المقننة والــمــقــنــعــة، والــتــى 

يتحايل فيها مسئول المحليات مع المواطن صاحب 
المصلحة، على قوانين المحليات بشكل او بآخر، 
وما ترتب عليها من حصول المواطنين المخالفين 
وغير المستحقين على خدمات دون سداد أى رسوم 

رسمية لخزينة الدولة.
وكــشــف التقرير الشامل أن مخالفات وجــرائــم 
مسئولى المحليات فى محافظات إقليم القاهرة 
الــكــبــرى الــقــاهــرة والــجــيــزة والقليوبية خــالل ستة 
أشهر بلغت 200 مليون جنيه ويعتبر مبلغا ضخما، 
ــداره عــلــى خــزيــنــة الـــدولـــة، مــقــابــل حصول  ــ ــم إهـ ت
مسئولى المحليات على رشاوى ومبالغ مالية »تحت 

الترابيزة«. 
ــذى من  وأوضـــح التقرير الــشــامــل الـ
ــالن عــنــه قريبا  المنتظر أن يــتــم اإلعــ
بالتنسيق مع بعض الجهات السيادية، أن 
أكثر من 3000 عقار تم بناؤها بتراخيص 
ــخــاذ االجــــراءات  غــيــر قــانــونــيــة، بــعــد ات
الرسمية، ومــاتــرتــب عليها مــن توصيل 
ــة، مما  ــ ــدول ــ ــن ال ــق وخـــدمـــات مـ ــرافـ مـ
أهــدر على خزينة الــدولــة حــوالــى 200 
مليون جنيه.الفتا الــى أن نحو 70% من 
المتورطين تنحصر وظائفهم مــا بين 
رؤساء احياء وسكرتيرى احياء ونسبتهم 
70% من القيادات المحلية المتورطة، 
وحــوالــى 25% مهندسون وموظفون فى 
اإلدارات الهندسية والشبكات والمرافق 
ــاء مــدن ومــوظــفــون فى  بــاإلحــيــاء و5% مــا بين رؤسـ
دواوين الثالث محافظات يقومون بعمليات التسهيل 

مقابل تقاضى مبالغ مالية متوسطة.
وأوضــح التقرير، أنه من خالل عمليات الضبط 
والتحرى عــن أصــحــاب الــعــقــارات المخالفة، تبين 
أن تسعيرات الحصول على تراخيص بناء وتوصيل 
مرافق تتراوح من 100 ألف جنيه إلى مليون جنيه 

بحسب موقع ومساحة العقار.
وأوصــى التقرير بضرورة استئصال المتورطين 
من أى وظائف فى المحليات، السيما أن معظمهم 
لديهم القدرة على إقناع صغار الموظفين والضغط 
عليهم فى أى مكان بالوحدات المحلية باالنصياع 
ــة والــتــى  ــي ــاب فــضــائــح إداريـــــة وأخــالق ــكـ لــهــم وارتـ
أثبتها المتعاونون من موظفى اإلدارة المحلية فى 
المحافظات مع قطاع التفتيش والمتابعة، ما يشيع 
ويساعد على استمرار الفساد فى المحليات، فى 

الوقت الذى تحارب فيه الدولة كل أركان الفساد.
من جانبها أصــدرت وزارة التنمية المحلية بيانا 
أوضــحــت فــيــه خــريــطــة تتضمن الــتــعــريــف بقطاع 
التفتيش والمتابعة بالوزارة وأهميته والدور المنوط 
بــه وكـــان أهــم مــا جــاء بــه أن قــطــاع التفتيش يقوم 
بــدور رقابى مهم وذلــك من خــالل متابعة الخطط 

االستثمارية بالمحافظات وتقييم أداء العاملين 
بالمحليات، ويفتش القطاع على الموظفين العاملين 
بالمحليات وذلـــك مــن خــالل فحص طبيعة عمل 
الموظفين، ومقياس جودة أداء العمل، كما يتم متابعة 
العديد من اإلدارات المختلفة فى المحافظات مثل 
اإلدارة الهندسية المسئولة عن تراخيص المبانى 

ومتابعة النظافة والتفتيش المالى بالمحافظات.
وأشــار إلى أن قطاع التفتيش فى الفترة األخيرة 
عمل على إعــداد خطة عمل من أجل التفتيش على 
المحافظات وإصدارات التوصيات للتصويب ونتيجة 
لذلك تم استبعاد عــدد من القيادات المحلية من 
المناصب التنفيذية مثل عزل رئيس حى الوايلى فى 
الفترة األخيرة، كما يختص قطاع التفتيش بمتابعة 
ــة فــى الفترة  ــدول ــة الــتــى تنفذها ال ــ حــمــالت اإلزال

األخيرة من أجل استيراد أمالك الدولة، ولم يتوقف 
دور القطاع فقط على حمالت اإلزالة بل يستمر دوره 
فى عمل الزيارات لألماكن التى تمت إزالتها للتأكد 

من عدم تكرار المخالفة.
وأشار إلى أن القطاع ينظم حمالت مستمرة على 
المحافظات وذلــك من خالل حمالت مفاجئة وتتم 
من خالل الشكاوى التى تتلقاها الوزارة أو مخططة 
من قبل التنسيق مع المحافظين ويتم التفتيش على 
ــة،  ــ الــوحــدات المحلية فــى مــحــاور المالية واإلداري
ومتابعة تنفيذ الخطة االســتــثــمــاريــة، والتعديات 
ومــخــالــفــات الــبــنــاء، ومــنــظــومــة الــنــظــافــة والحملة 

الميكانيكية، والتعامل مع شكاوى المواطنين.
وأظهر البيان أبرز جهود قطاع التفتيش والمتابعة، 
ومـــن بينها اإلطــاحــة بــأكــثــر مــن 150 مــوظــفــا فى 

المحليات، حيث قام قطاع التفتيش والمتابعة وتقييم 
األداء بحمالت مفاجئة على عدد من األحياء والمدن 
بالمحافظات ومن بينها محافظة القاهرة ومنها حى 
الوايلى، حيث تم رصد عدد من األخطاء الجسيمة 
فــى الــعــمــل، وتــم تجميع تلك المخالفات واتــخــاذ 
اإلجــراءات القانونية حيالها والتحقيق فيها بمعرفة 

النيابة اإلدارية، وتم عزل رئيس الحى.
ونــوه البيان إلى أن القطاع رفع تقريرا أخيرا 
لــوزيــر التنمية المحلية بــشــأن بعض العاملين 
بالوحدات المحلية وعلى فور أصدر الوزير قرارا 
بنقل وتحويل 33 قيادة من قيادات اإلدارة المحلية 
إلى وظائف غير قيادية، كما تمت إحالة 6 آخرين 
إلــى المحاكمة التأديبية، 
عالوة على توقيع جزاءات 
مـــا بــيــن الـــلـــوم والــتــنــبــيــه 
والخصم من الراتب لـ14 
ـــادة أخـــــرى بــــــاإلدارة  ــي قـ
ــة، كــمــا أصـــدر  ــي ــحــل ــم ال
الوزير قــراراً بإحالة 113 
مــن العاملين بــالــوحــدات 
ــة بــــعــــدد مــن  ــيـ ــلـ ــحـ ــمـ الـ
المحافظات من اإلدارات 
ــون  ــئـ ــشـ الـــهـــنـــدســـيـــة والـ
ــازن  ــخــ ــ ــم ــ الـــمـــالـــيـــة وال
ــز التكنولوجية  ــمــراك وال
ــاالت واإلزاالت،  ــغـ واإلشـ
وكــذا إحــالــة 22 موظفاً مــن العاملين بمحافظة 
اإلسكندرية للتحقيق والمحاكمة التأديبية وذلك 
بناًء على التقارير التى عرضها قطاع التفتيش 
والــرقــابــة ومتابعة األداء بـــالـــوزارة بعد القيام 
بجوالت مفاجئة على عــدد من المحافظات من 
بينها القليوبية والغربية والشرقية وبنى سويف 

واإلسكندرية والدقهلية.
ــوزارة أن  ــ وكشف مصدر مسئول بــديــوان عــام ال
التقرير الجديد، سيكون مفاجأة كبيرة باالعالن عن 
نتائج التفتيش على المحليات فى غضون 6 أشهر 
مضت، ومنها تــورط عدد كبير من المسئولين، فى 
المحليات باصدرا تراخيص غير قانونية لعدد كبير 
من العقارات التى تتعرض لالنهيار بسبب المخالفات 
مما يهدد أرواح كثيرة من البشر والمواطنين الذى ال 

ذنب لهم سوى السكن فى هذه العقارات.
ــح الــمــصــدر أن نــحــو 270 مــســئــوال سيتم  وأوضــ
إحالتهم للمحاكمة الجنائية والتأديبية، خالل الفترة 
ــى أن وزيـــر التنمية المحلية لم  المقبلة، الفــتــا إل
يستقر حتى اآلن على رأى حول تقديمهم للمحاكمة 
ثم التشهير بهم، أو االكتفاء بإحالتهم سريا للنيابة 
اإلدارية واتخاذ اإلجراءات الالزمة لهم والتى تحمى 

حقوق الدولة اوال واخيرا.

انفراد

تسعيرة بناء عقار 
مخالف وتوصيل 
المرافق له تبدأ 

من 100 إلى 
800 ألف جنيه

التقرير طالب 
بضرورة استبعاد 

المتورطين من 
أى وظائف فى 

المحليات شعراوى
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من البرنامج الرئاسى إلى تنسيقية األحزاب

باألسماء: خريطة التنظيمات المقربة 
من مؤسسة الرئاسة

هذه هى النخبة الجديدة التى 
تحدث أعضاؤها أمام الرئيس 

وأفرد لهم ياسر رزق صفحة كاملة

بعد مرور العام األول على إنشاء تنسيقية شباب األحزاب

تعد تنسيقية شباب األحزاب والسياسيين هى الكيان األحدث 
من حيث تاريخ تأسيسه، من بين الكيانات المعنية بتمكين 
الشباب سياسًيا، حيث تأسست فى منتصف شهر يونيو 2018، 
أى قبل حوالى عام من اآلن، ويضم الكيان عدد من أمناء شباب 
األحــزاب ومعهم سياسيين مستقلين، وتمت دعوتهم لحضور 
الؤتمرات الرئاسية، حيث نال 4 من أعضائها فرصة التحدث 
أمام الرئيس فى المؤتمر الوطنى للشباب فى نسخته الخامسة، 
كما شــاركــوا بقوة فى المنتدى الثانى لشباب العالم ومنتدى 

الشباب العربى اإلفريقى المنعقد فى مارس من العام الجارى.
ومـــن الــافــت للنظر أن صحيفة 
أخبار اليوم القومية التى يترأسها 
ــر رزق،  ــاسـ ــى يـ ــصــحــف ــاتـــب ال ــكـ الـ
ــه مـــن مــؤســســة  ــرب ــق والـــمـــعـــروف ب
الــرئــاســة قــد أفـــردت ألعــضــاء هذا 
الكيان صفحة كاملة لكتابة مقاالت 
أســبــوعــيــة لــلــرأى، ومـــن خـــال تلك 
المقاالت وقبلها البيان التأسيسى 
أعــلــن قياداتها أن هدفهم هــو فتح 
ــصــال مــبــاشــر مــع الــدولــة  ــوات إت ــن ق
ومؤسساتها وجعل أصــوات الشباب 
مسموعة وحاضرة فى صنع القرار 
الــســيــاســى، بــاإلضــافــة إلـــى تحقيق 
ــاب األحــــــزاب  ــبـ الـــتـــكـــامـــل بـــيـــن شـ
والمستقلين، والبحث عن المساحات 
ــة بــيــن أطـــيـــاف الــعــمــل  ــرك ــمــشــت ال

السياسى.
ــداف إلـــى أن  ــ ورغـــم وجــاهــة األهـ
»التنسيقية« وضعت شــروًطــا تبدو 
انتقائية إلــى حــد مــا، حيث حــددت 
مــعــايــيــر لــانــضــمــام لــهــا مـــن قبيل 
أال يتجاوز عمر المتقدم 40 عاًما 
وقت التقدم، كما اشترطت ألعضاء 
األحــزاب أن تكون أحزابهم قائمة – 
ليست تحت التأسيس- ومستقرة أى 
ال يوجد داخلها أى نزاعات قيادية أو 
انشقاقات، أمــا بالنسبة للمستقلين 
فــبــدت الــشــروط أكــثــر صعوبة حيث 
اشترطت أن يكون حاصل على درجة 
الماجستير أو الدكتوراه فيما أسمته 
أحد مجاالت التنسيقية- دون تحديد 
هذه المجاالت- باإلضافة إلى تمتعه 
بتجربة سابقة فى العمل السياسى أو 
الشبابى، وسبق له خوض إنتخابات 

نيابية أو نقابية، باإلضافة إلــى شــرط وصفته الــدراســة بأنه 
فضفاض وهو الحصول على شهادة تقدير أو جواب شكر من 
إحــدى الهيئات أو المجالس أو الـــوزارات الحكومية أو إحدى 

المنظمات المعترف بها دولًيا أو محلًيا.
وعن مدى نجاح هذه التجربة، أوضحت الدراسة أنها مثل 
غيرها من التجارب والمبادرات الرئاسية األخرى التى تهدف 
لتمكين الشباب، حيث يتوقف نجاح جميع هذه المبادرات على 
مدى قدرتها على العمل بشكل مؤسسى، بعيًدا عن الشخصنة 
واالنتقائية، باإلضافة إلــى التوسع فى ضم شباب األحــزاب 
والسياسين النشطين فى جميع المحافظات، والحفاظ على 

تماسكها الداخلى. 

كيف تحقق مبادرات الرئاسة أهدافها ويتم تمكين الشباب فى المجال السياسى؟!!
استخلصت الورقة البحثية من قراءتها للواقع 
الشبابى ومــا تحقق فــى ضــوء مــبــادرات الرئيس 
التى مازلت فى الطور الجنينى، استخلصت أن 
هذه المبادرات إستطاعت تحريك المياة الراكدة، 
وتمكنت على األقــل من الصعود بقضايا الشباب 
إلى السطح، وحسنت من المؤشرات الرقمية لتولى 
الشباب المناصب القيادية التنفيذية والتشريعية، 
ولكنها على الــجــانــب اآلخـــر أفـــرزت الــعــديــد من 
التداعيات غير المحسوبة، فى مقدمتها التوتر 
بين جيل الشباب تحت 30 سنة وجيل الوسط الذى 
يكبره بأعوام قليلة، والــذى بات يشعر بأن فرصة 
تمكينه قــد إنــعــدمــت أو ضعفت لصالح النخبة 

الشبابية الجديدة.

ومــن أجــل تحقيق آثـــار أكــثــر إيجابية وفعالية 
للمبادرات الرئاسية الــهــادفــة لتمكين الشباب، 
وضعت الــدراســة عــدة نقاط، على الــدولــة األخذ 
بها لتحقيق أهداف تلك المبادرات بشكل ملموس 
فى حياة المواطن العملية، وتتمثل هذه التوصيات 
فى ضــرورة دعــم وتكامل مؤسسات الــدولــة فيما 
يتعلق بقضايا الشباب، خاًصة أدوار وزارة الشباب 
والرياضة واألكاديمية الوطنية للتدريب ومنتدى 
شباب العالم، بشكل يخلق حالة من التكامل البناء 

فيما بين هذه الكيانات.
وأكدت الورقة البحثية على ضرورة توسيع دائرة 
الشباب القريبة من النظام، بحيث ال يشعر البعض 
بــأن هــذه الــمــبــادرات موجهة لخدمة مجموعات 

شبابية بعينها يتم تقديم كافة أوجــه الــدعــم لها 
وتصعيدها فى المجال العام، دون أن تتوافر فرص 
متساوية وعادلة لفئات أخرى من الشباب ال يتوافر 

لها ذلك.
وعن هذه الفئات المحرومة من الفرص، شدد 
الباحث فى مجال دراســـات الشباب على أهمية 
دمــج الشباب المسيس المحسوب على التيارات 
الــثــوريــة والــمــعــارضــة للنظام، ألن النظام القوى 
يكتسب قوته مــن المعارضة القوية، التى تكون 
جــزء من المجال السياسى العام، طالما التزمت 
بالسلمية واحترام الدستور والقانون فى التعبير عن 
آرائها ومواقفها، بشكل يبتعد عن العنف ويراعى 
التنوع فى اآلراء، من أجل عدم إنزالق المزيد من 

الشباب إلى براثن التطرف واإلرهاب والتخوين.
وال يقتصر األمر على الشباب الثائر فقط، ولكن 
أوصى »وردانى« بضرورة العمل على بث روح األمل 
والصبر لدى فئة الشباب المهمش، والــذى يعانى 
أكثر من غيره تحت وطــأة الــظــروف االقتصادية 
والمعيشية الصعبة، وفى نفس الوقت لديهم شعور 
عــن حــق بــأن لديهم طــاقــات أكبر وحــمــاس أشــد، 
ــى احتوائهم  وبــالــتــالــى فهم فــى أمــس الــحــاجــة إل
واستيعاب طاقاتهم داخل أطر منظمة بعيًدا عن أى 

شكل من أشكال الفوضى.
وعلى خلفية ما سبق تبرز الحاجة إلــى إيجاد 
آلــيــات جــديــدة لتوسيع قــنــوات االتــصــال المباشر 

والحوار بين الشباب وكبار المسئولين.

إذا كانت العاقة بين الدولة والشباب تغلب عليها روح االنتقائية، 
وتــبــدو فــى مجملها صــورة ديــكــوريــة إللــقــاء أسئلة مــحــددة مسبقاً 
وتنفيذ سيناريوهات مرسومة تبدأ بالتصفيق والهتاف وتنتهى 
بالتصوير »السيلفى«، يصبح مــن األهمية أن تتم دراســـة أسباب 
الخلل فى هــذه العاقة التبادلية، وهــل الدولة هى التى تصطفى 
فئات عمرية وطبقات اجتماعية معينة ثم تقصى الباقين، أم أن 

الشباب المنتمى للمعارضة هــو الــذى 
يعزف عن التقدم للمشاركة ويفشل فى 
توصيل صــوتــه للقائمين على األمـــور، 
علماً بأن قائمة الغاضبون والغاضبات 
ال تضم المعارضة فقط، ولكن هناك 
جــيــل الــوســط مــا بــيــن ســن الخامسة 
والثاثين والخامسة واألربــعــيــن حيث 
يعتبر هـــؤالء أنــفــســهــم شــبــاب بحسب 
تصنيف منظمة الصحة العالمية، بينما 
تقتصر الفاعليات الرئاسية على من 
هم فى العشرين وأوائل الثاثين، بل وتم 
تحديد سن الترشح على مقاعد الشباب 
فــى البرلمان والمحليات بحد أقصى 
35 عاماً، على الرغم من أن أبناء جيل 
الوسط غالبيتهم من المؤيدين للدولة، 
وحتى المعارضين منهم يمكن اعتبارهم 
أكــثــر اعـــتـــدااًل فــى االعـــتـــراض والنقد 
مقارًنة بالفئات األصغر سًنا والمعروفين 

بالطيش واالندفاع الثورى، ومع ذلك تتعامل الدولة معهم باعتبارهم 
»عوانس« سياسًيا واجتماعًيا، بل ومنهم من لم يجد فرصة عمل 
مستقرة ولم يثبت فى وظيفة حتى اآلن، وتغلق أمامهم أبواب التقدم 
للوظائف المرموقة التى أصبحت متاحة حالًيا فى المشروعات 
الجديدة؛ ألن أعمارهم تجاوزت الحد األقصى، الذى يقتصر عاًدة 
على حديثى التخرج، وهو ما يعيدنا إلى تصريح سابق ألحد قيادات 

لجنة السياسات كان قد أكد إبــان أواخــر عهد »مبارك« أن الشاب 
الــذى مر على تخرجه أكثر من عشر سنوات لن يجد فرصة عمل 
ُمجزية، مثل الفتاة التى مر على إنتهاء دراستها أكثر من عشر سنوات 
غالًبا ماال تجد فرصة جيدة للزواج وتنضم إلى العوانس، ألنه فى 

العادة الشاب يشتغل والبنت تتزوج عقب التخرج مباشًرة.
أما عن الرئيس السيسى فيحسب له – بالرغم من هذه االنتقادات 
- أنه صاحب أكبر عدد من المبادرات الرئاسية لتمكين الشباب 
ــواصــل مــعــهــم، وحـــول تــلــك الــمــبــادرات صـــدرت مـــؤخـــًرا عن  ــت وال
مركز األهــرام للدرسات السياسية واالستراتيجية دراســة بعنوان 
»المبادرات الرسمية كآلية إلدماج الشباب فى المجال العام«، أعدها 
يوسف وردانـــى الباحث المتخصص فى مجال دراســـات الشباب، 
أورد خالها أهم مامح االهتمام الرئاسى بقضية تمكين الشباب 
سياسًيا، حيث حرص الرئيس إلى اإلشــارة فى غالبية خطبه إلى 

أهمية حل مشاكل الفئات المسيسة من الشباب.
وتناولت الورقة البحثية أهم المبادرات التى تبنتها الدولة وأبرزها 
المؤتمرات الــدوريــة للشباب والبرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب 
وإنشاء األكاديمية الوطنية لتدريب الشباب على القيادة وكذلك 

البرنامج الرئاسى لتنمية شباب المحافظات الحدودية.
ــة الرئيس لسياسات التعامل مع  وأشـــارت الــدراســة إلــى أن رؤي
الشباب فى مرحلة ما بعد 30 يونيو2013، ركزت على إعادة الطاقة 
الشبابية إلى مسارها الصحيح، من خال ممارسة السياسة داخل 
إطار األحــزاب السياسية، بوصفها الكيان الشرعى المنظم للعمل 
السياسى، وبـــرزت تلك الــرؤيــة مــن خــال دعــوة الرئيس للشباب 
المنضم للتيارات المتأسلمة أن يمارسوا السياسة داخــل سياق 
دولة القانون والمؤسسات، طالما لم تتلوث أياديهم بالدماء، وخال 
المؤتمر الوطنى األول للشباب بشرم الشيخ دعاهم الرئيس إلى 
تفعيل العمل التطوعى فى عدة مجاالت فى مقدمتها محو األمية، 
ونظمت مؤسسة الرئاسة ثاث لقاءات للتواصل معهم لمناقشة تنفيذ 
توصيات وتكليفات المؤتمر األول، قبل أن تتعامل معهم الرئاسة من 

خال تنسيقية شباب األحزاب والسياسيين.

كيف تصل إلى الدائرة القريبة من الرئيس السيسى؟!
هؤالء هم أهل الثقة لدى النظام واآلخرون هم املغضوب عليهم.. عائالت كانوا اقطاعيني أيام امللك ثم انضموا لالتحاد االشرتاكى مع عبدالناصر والحزب الوطنى برئاسة السادات ومبارك وحاليـًا يمولون مشروعات السيسى

 إيمان بدر

يتابع الجميع مؤتمرات الشباب الدورية محلية كانت 
أو إقليمية أو دولية، حيث يراها مؤيدى الرئيس عبد 
الفتاح السيسى أنها فعالية من أهم إنجازات عصر الرجل، 
الذى أدرك خطورة ابتعاد الرئيس األسبق حسنى مبارك 
ــورة أسقطت نظامه،  عن الشباب، مادفعهم إلشعال ث
والحقيقة أن »مبارك« لم يبتعد عن الشباب المصرى 
بشكل عــام، وإنما كانت تحيط بدوائر صنع القرار فى 
نظامه طبقة معينة منتقاة من شباب لجنة سياسات 
نجله جمال، فى إطار تلميع الوريث وأصدقائه من شباب 
أوائــل األربعينيات وفى مقدمتهم: أحمد عز ومحمود 
محيى الدين ومحمد كمال، أما الرئيس اإلخوانى محمد 
مرسى فهو اآلخر ابتعد عن الجميع باستثناء المنتمين 
إلى جماعته وتياره المتأسلم فأصبحت مؤسسة الرئاسة 
مرتع لفتيان خيرت الشاطر أمثال أحمد عبدالعاطى 

وياسر على وأحمد المغير.
وعلى الرغم من أن المعارضين للنظام الحاكم حاليًا 
يؤكدون ويشددون على أن مؤتمرات الرئيس السيسى 
والبرنامج الرئاسى وأكاديمية الشباب التى يرعاها كلها 

فصول من مسرحية، تقدم صورة ديكورية لديمقراطية 
انتقائية ال تعبر عن جموع الشباب المصريين، وال يدعى 
لها إال فئات معينة من الشباب المستأنس أبناء الطبقة 
ــة الجديدة  الثرية والراقية وسكان العاصمة اإلداريـ
وغيرها مــن الكامبوندات، وبالرغم مــن ذلــك يعلنون 
رفضهم المشاركة فى ما يصفونه بالتمثيليات التى تهدف 
لتجميل وتلميع صــورة النظام، الــذى يــرد المدافعون 
عنه بأنه حتى لــو كــان ذلــك صحيحًا فمن أيــن يأتى 
الرئيس بشباب يتحاور معهم طالما يرفض الثورجية 
حضور فعالياته، بمعنى أنه إذا كان المعارضون يرفضون 
المشاركة أو حتى التقدم لحضور نــدوات ومنتديات 
»اسأل الرئيس« ويعزفون عن التقدم لاللتحاق بالبرنامج 
الــرئــاســى وأكــاديــمــيــة الــشــبــاب، بــل ويــقــاطــعــون حتى 
االنتخابات البرلمانية وال يشاركون فيها ال كمرشحين 
وال حتى يدلون بأصواتهم كناخبين، وكذلك يرفضون 
االنضمام لألحزاب بزعم أنها أحزاب كارتونية، إذن فمن 
الطبيعى أن يكون غالبية الشباب والمواطنين المشاركين 
فى المجال السياسى بشكل عام من المحسوبين على 

النظام الحاكم والمؤيدين له، وعادة ما يكون هؤالء من 
أبناء الطبقة ذات الثروة والنفوذ والعصبيات العائلية، 
الذين تحيط عائالتهم بكل األنظمة الحاكمة، حيث 
كانوا من االقطاعيين فى عهد الملك فاروق، ثم أصبحوا 
قيادات االتحاد االشتراكى فى زمن عبدالناصر ورموز 
الحزب الوطنى أيــام الــســادات، وفوجئنا بأحفاد نفس 
العائالت فى حزب الحرية والعدالة اإلخوانى، وأخيرًا هم 
رجال األعمال وأصحاب الشركات المنفذة لمشروعات 
»السيسى«، وبناة العاصمة اإلداريــة الجديدة وغيرها 
من المدن ذات السبع نجوم، وهــم أيضًا سكانها الذين 
اشتروا الفيالت من اآلن، كما أن شركاتهم ومؤسساتهم 
تمثل الرعاة الرسميين لفعاليات ومؤتمرات الرئاسة، 
وحتى الشباب العاملين فى المشروعات العمالقة الذين 
يتقاضون رواتـــب خيالية، فغالبيتهم مــن أبــنــاء نفس 
الطبقة »الــهــاى«، أو على األقــل من مجتمع المؤيدين 

للنظام الحاكم والمدافعين عن بقائه.

قائمة الغاضبين 
والغاضبات تضم 

مؤيدين للدولة 
تم إقصاؤهم 

بسبب العنوسة

تشترط الحصول 
على درجة 

الماجستير مع 
شهادة تقدير

أفرزت حالة من التوتر بين 
جيل الشباب وجيل الوسط

البد من توسيع الدائرة ودمج 
الثورجية و»والد الغالبة«

السيسى

رزق
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النائب شن حمالت 
هجوم إعالمية وبرلمانية 

على كل المشككين 
فى جدوى العاصمة 

الجديدة وموقعها

 مندوب انتخابات لـ»عز« 
يتسبب فى فضيحة 

للقيادى السابق بالحزب 
الوطنى ويحرجه لسداد 

فاتورة سماسرة تكلفتها 
بين 120 و150 ألف 

جنيه فى الجيزة

تقرير برلمانى يكشف لـ»الرئاسة« خطة صندوق النقد والحكومة لرفع أسعار الغاز الطبيعى للمصانع والمنازل

النائب أحمد فؤاد أباظة استغل كافيتريا مجلس النواب للترويج لتجمع سكنى يمتلكه فى العاصمة اإلدارية
النائب أحــمــد فـــؤاد أبــاظــة وكــيــل لجنة الشئون العربية 
بمجلس الــنــواب، وأحــد أكثر الشخصيات السياسية ثراء  
فــى مصر، قــام مــؤخــًرا بوضع »بــانــر« إعــانــى داخــل البهو 
الفرعونى »كافيتريا الــبــرلــمــان«، لــإعــان عــن مشروعه 
السكنى الكبير فى العاصمة اإلدارية وهو ما يفسر حماته 
اإلعــامــيــة والبرلمانية للتشكيك فــى نــوايــا ومصداقية 
زمــائــه والشخصيات العامة والمواطنين المشككين فى 
جــدوى العامة فى هذا التوقيت بالتزامن مع حاجة الدولة 

لمشروعات صناعية وزراعية وتجارية وسياحية.
كمبوند »زافــانــى« بالعاصمة اإلداريـــة الجديدة المصمم 
وفقا للتصميمات العالمية الحديثة هو أحــدث مشروعات 
شركة بروجيت للتطوير العقارى القابضة التى تأسست من 
10 سنوات، ويمتلك الشركة بالترتيب كل من المهندس مهاب 

صفوت والنائب أحمد فؤاد أباظة.
 finishing, :وتتكون الشركة القابضة من 4 شركات هى
 facility management, constructions and
owner land bank company واقتنصت الشركة 

المملوكة ألباظة أفضل مواقع بالعاصمة اإلداريــة الجديدة 
فى منطقه الـR7 فى القطعه E1، أمام حى السفارات وبجوار 
أرض الشمس وأرض المرور وبالقرب من الحى الدبلوماسى 
وقصر الرئاسة وبالقرب من كمبوند »ذا لوفت« العاصمة 

االدارية و كمبوند »ذا كابيتال واى« العاصمة اإلدارية.
كما حدث من قبل  أن استحوذت على قطع أراضى إلقامة 
مشروعات مماثلة بواقع 152 عمارة فى التجمع الخامس 
ومدينة الشروق وأيضا بناء مول تجارى ومشروع »ذا كاى« فى 

سهل حشيش.
وكــان أحمد فــؤاد أباظة من أشــد المدافعين عن إقامة 
ــة وإطـــاق مــوجــه للتوسع العمرانى بها  ــ العاصمة اإلداري
بحجة أن هذا التوسع سيؤدى لزيادة موارد الدولة وسيجد 
حا نهائيا وعمليا للزحام المرور والعشوائية فى المبانى 
السكنية والتجارية والصناعية خاصة الورش التى أصبحت 
مترامية فى كل أرجــاء محافظتى القاهرة والجيزة الذين 
تتخذهما مؤسسات الــدولــة كمقرات لــلــوزارات والهيئات 

والمصالح الحكومية.

 فضيحة تكشف دور رجال أحمد عز 
فى التصويت على التعديالت الدستورية

مجلس النواب يستأنف جلساته األحد القادم

ــمــثــل »مــشــافــوهــمــش  عــلــى رأى ال
وهما... شافوهم وهما بيتخانقوا«، 
ــتـــصـــار بــعــد  ــا حـــــدث بـــاخـ ــ هـــــذا م
االستفتاء على التعديات الدستورية 
ــام 20 و21 و22 أبريل  التى كانت أي
الماضى، فماذا حدث وكيف عاد 
الــمــهــنــدس أحــمــد عــز أمين 
ــزب الــوطــنــى  ــحـ تــنــظــيــم الـ
الديمقراطى الذى تسببت 
سياساته فــى انـــدالع ثــورة 
ــايــر ضـــد الــرئــيــس  ــن 25 ي
األســـبـــق مــحــمــد حسنى 

مبارك وأسرته؟
ــز لــكــل  أذاع أحـــمـــد عــ
ــه لــن  ــ ــ ــيـــن لــــه أن الـــمـــقـــربـ
يتدخل بتقديم دعــم مالى 
أو ســيــاســى فــى االستفتاء 
على التعديات الدستورية 
ــى انــتــخــابــات  ــدث فـ ــمــا حــ ك
الرئاسة األولــى والثانية التى 
فــاز فيها الرئيس عبدالفتاح 
السيسى، وأكـــد أنــه سيجلس 
فى مقاعد المتفرجين البتعاده 
ــن تــأتــى  ــكـ عــــن الـــســـيـــاســـة، لـ
الــريــاح بــمــا ال تشتهى السفن، 
فــقــد فــوجــئ بمطالبة عـــدد من 
ــرة االنـــتـــخـــابـــات وهـــم  ــاسـ ــمـ سـ
أشــخــاص ينشطون فــى األحــيــاء 
الشعبية والفقيرة لجمع بطاقات 
المصوتين وحــثــهــم عــلــى اإلدالء 
بأصواتهم وتوفير وسائل نقل لهم 
وتسهيل مهمتهم بعد التنسيق بين 
غرفة عمليات يديرها »عز« بنفسه 
وبعض الجهات فى الدولة، وكانت 
ــور تسير عــلــى مــا يـــرام بعد  ــ األم
خـــروج نتيجة االستفتاء للرأى 
الــعــام، إال أن سماسرة الجيزة 

فــوجــئــوا بــمــنــدوب ســابــق ألحــمــد عز 
يدعى »عمرو. ز«.

ــســمــاســرة أنــه  الــمــنــدوب أوهــــم ال
كما فــى كــل حــدث سياسى يتحركون 
ويدفعون تكاليف الدعايا ويقدمون 
مأكوالت خفيفة ومشروبات ووسائل 
ــواع الــدعــم، وأن  نقل وغــيــرهــا مــن أنـ
»عــز« سيسدد لهم الفاتورة بمكافأة 
ــدث  ــا حــ ــ ــم ــ ك
فــى السنوات 
الــــقــــلــــيــــلــــة 
ــة  ــ ــي ــاضــ ــ ــم ــ ال
فـــــــــى عــــــدة 
أحـــداث، لكن 
ظـــل »عــمــرو« 
ــرب مــن  ــهـ ــتـ يـ
ــداد قــرابــة  ســ
120 إلى 150 
ــف جــنــيــه،  ــ ألـ
ــا تـــســـبـــب  ــ ــ مـ
ــة  ــ ــال فـــــــى حــ
ضــيــق وذهــب 
وفـــــــــــــد مــــن 
الـــســـمـــاســـرة 
إلــــــــــى مـــقـــر 
شـــركـــات عز 
ــى الـــدقـــى  ــ فـ
بمحافظة الــجــيــزة، حــتــى فــى شهر 
رمــضــان الماضى إلــى أن قــرر رجــال 
ــصــاص األزمـــــة وتــســديــد  ــت »عــــز« ام
األمــوال ومعاقبة هذا الـ»عمرو«، وهو 
مــا كشف عــودة الــقــيــادى السابق فى 
نظام مبارك مثله مثل قيادات كثيرة 
للمشهد لسياسى مــن عــهــد مــبــارك 
وأبــرزهــم زعيم األغلبية البرلمانية 
ائـــتـــاف دعـــم مــصــر الــدكــتــور عبد 

الهادى القصبى.

قبل أسبوعين من فض دورته البرلمانية الحالية، 
يعقد مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبدالعال 
جلساته القادمة يوم األحــد المقبل 7 يوليو 2019، 
وذلــك بعد الموافقة فــى الجلسات الماضية على 
مشروع قانون بربط الموازنة العامة للدولة للعام 

المالى 2020/2019.
وتضمن مشروع القانون، أن إجمالى المصروفات 
تبلغ 301 مليار و615 مليون و116 ألف جنيه، وبلغ 
المقدر لشراء السلع والخدمات نحو 74 مليار جنيه، 
وبلغ المخصص للفوائد 569 مليار جنيه والمخصص 
ــول غير االستثمارية »االســتــثــمــارات«  لــشــراء األصـ
نحو 211 مليار و245 مليون جنيه، وبلغ المخصص 
لحيازة األصــول المالية المحلية واألجنبية نحو 28 
مليار و811 مليون، وبلغ المخصص لسداد القروض 
المحلية واألجنبية نحو 375 مليار و566 مليون جنيه.

كما بلغت  إجمالى إيــرادات الضرائب تقدر بـ856 

مليار و616 مليون جنيه، وتقدر المنح بـ3 مليارات 
و405 مايين جنيه، وتقدر اإليــرادات األخرى بـ274 

مليار جنيه.
كما وافــق المجلس على مشروعات قوانين بربط  
ــات الهيئات االقــتــصــاديــة البالغة 51 هيئة،  ــوازن م
ومشروع موازنة مجلس النواب ومشروع قانون بربط 
موازنة الهيئة القومية لإنتاج الحربى للسنة المالية 
2020/2019، حيث بلغت جملة الموازنة نحو 709 

مايين جنيه.
 كما تمت الــمــوافــقــة  نهائيا على مــشــروع خطة 
التنمية االقــتــصــاديــة واالجتماعية للسنة المالية 
2020/2019، وتضمنت المادة األولــى منه اعتماد 
ــداف العامة إلطــار خطة التنمية االقتصادية  األهـ
واالجتماعية لعام 2019-2020 بزيادة الموارد الكلية 
مقومة بأسعار السوق الجارية لتصل إلى 7 تريليونات 
و715 مليار و900 مليون جنيه، وزيـــادة فــى الناتج 
المحلى اإلجمالى مقوما بأسعار الــســوق الجارية 
ليصل إلــى 6 تريليونات و267 مليارا و400 مليون 

جنيه، بمعدل نمو حقيقى يبلغ %6.

صراع الحيتان تحت قبة البرلمان

»السيسى« استجاب للتقرير الربملانى بعد تأكيد تقرير أمنى عن مخاوف انتقال الثورة السودانية ملصر بسبب الغالء

اقرتاب اإلطاحة بأشرف رشاد من رئاسة لجنة الشباب 

علمت »صوت المايين« أن لجنة الخطة والموازنة بمجلس 
النواب، برئاسة الدكتور حسين عيسى، رئيس اللجنة، عقدت 
جلسة مــع شخصيات بـــارزة فــى إحـــدى الــجــهــات السيادية 
ــت تــقــريــًرا ُسلمت نسخة منه للرئيس عبد الفتاح  وأرســل
ــادة أسعار المشتقات  السيسى، لــتــدارك ما قد ينتج عنه زي
البترولية والــغــاز الطبيعى بحسب شــروط البعثة األخيرة 
لصندوق النقد الدولى، التى ألزمت مصر بااللتزام بتوقيت 

الزيادة فى 15 يونيو الماضى.
وتضمن التقرير معلومات تفصيلية حول توقع قيادات اللجنة 
البرلمانية، وهم: حسين عيسى رئيس اللجنة ومصطفى سالم 
وياسر عمر وكيلى اللجنة وعصام الفقى أمين السر، ما قد 

ــواع البنزين 85  يحدث فى حــال تطبيق خفض الدعم عن أن
و92 و95 وكذلك الغاز الطبيعى المستخدم فى المشروعات 
الصناعية والمحات والمنازل، ألن التوقيت بالتزامن مع زيادة 
أسعار تذكرة مترو األنفاق سيؤدى لتوترات شعبية قد تعكر 
صفو الحياة السياسية فى وقت تتربص فيه دول العالم خاصة 

فى أوروبا والواليات المتحدة األمريكية بمصر.
وقـــد رحـــب السيسى بمضمون الــتــقــريــر الــبــرلــمــانــى ولــم 
يتراجع عن زيــادة أسعار الغاز واقتصرت الزيادة على تذاكر 
الخط الثالث لمترو األنفاق الذى يتميز بقلة ركابه بالمقارنة 
بالخطين األول والثانى، ومما زاد من اقتناع السيسى تطابق 
التقرير البرلمانى مع تقارير أمنية من جهات سيادية تحذر 

من تكرار أحداث الشعب التى أعقبت ثورة 25 يناير 2011 فى 
مصر بعد أحداث ثورة الياسمين فى تونس، إذ تشهد السودان 
التى تربطها بمصر روابط سياسية واقتصادية قوية من ثورة 

شعبية قد تنتقل فى أى وقت لمصر. 
وحتى اآلن مر يــوم 15 يونيو بسام على المصريين دون 
زيادة لألسعار كما اقترح التقرير عدم زيادة األسعار من خال 
خفض الدعم الحكومى خال األشهر القليلة القادمة لحين 
انتهاء عام 2019، ما زاد من التوقعات من احتمالية تطبيق 
الزيادات مع بداية عام 2020 وقبل انتخابات مجلسى النواب 
والــشــورى، تفادًياالندالع مظاهرات فئوية وعمالية يقودها 

الموظفون ومحدودو الدخل.

مع اقتراب نهاية دور االنعقاد الرابع لمجلس النواب، 
ومع التكهنات بأن يتغير المشهد السياسى بأكمله حتى 
فى  األحــزاب واالئتافات السياسية  المقربة من دوائر 
صنع القرار، لكن يظل الهاجس األكثر قلًقا لنواب الشعب 
تحت قبة البرلمان، هو من سيأتى فى هيئة مكاتب اللجان 
النوعية للمجلس فــى دور االنــعــقــاد األخــيــر فــى الفصل 
التشريعى األول، العتقاد راسخ فى أذهان الكثيرين أن من 
سيستمر فى منصبه القيادى بلجنة أو حزب أو ائتاف 
ربما سيفوز بمقعد فى مجلسى النواب أو الشيوخ عام 
2020، ورغــم عــدم وجــود تأكيدات واضحة او رسمية 
لهذا االعتقاد إال أن المطلع على المطبخ السياسى 
يرى أنه ليس بعيًدا أن تتم عمليات حساب الفائزين 

والخاسرين بالمقاعد من هذا السيناريو.
وتـــدور مــحــاوالت كسب ود لــقــيــادات مكاتب عدد 

من اللجان البرلمانية للدكتور على عبد العال رئيس 
مجلس النواب، أمًا فى الحصول على تزكية تعين الطامح 
لاستمرار أو التصعيد فى الفوز بمقعد رئيس للجنة أو 
أحــد الوكيلين وفــى أضعف اإليــمــان بمقعد أمين السر، 
وأبــرز هــذه النماذج النائبة سحر طلعت مصطفى سيدة 
األعمال وشقيقة النائبين البرلمانيين السابقين هشام 
طلعت وطــارق طلعت، إذ تسعى جاهدة للعودة القتناص 
مقعد رئاسة لجنة السياحة والطيران من الخبير السياحى 
ــحــاول الــدكــتــور محمد العمارى  عــمــرو صــدقــى، بينما ُي
مد جسور ثقة أعمق مما يفعل مع الدكتورة هالة زايد 
وزيرة الصحة وإبعاد الصحفيين عنها تحت قبة البرلمان 
لحمايتها من السقطات اللسانية مقابل أن تزكية لدى 
القيادة السياسية وهذا سيعد انتصارًا على الدكتور مجدى 
مرشد رئيس اللجنة السابق الــذى يسعى للعودة لمقعد 

الرئيس مرة أخرى.
أما النائب طارق رضوان رئيس لجنة الشئون األفريقية، 

فمن الواضح أنه سيبقى محتفًظا بمقعدة بعد أن أحيا 
اللجنة بعد رئاسة الدكتور السيد فليفل لها وفشله 
فــى إبـــراز دورهـــا وتنشيط اجتماعاتها بالتزامن مع 
الــجــهــود الــتــى يبذلها الــرئــيــس عبدالفتاح السيسى 
وبعض الجهات السيادية، لتعميق العاقات المصرية 

األفريقية، وهو األمر الذى حدث أيضاً  مع النائب كريم 
عبدالكريم درويـــش، رئيس لجنة العاقات الخارجية، 
فرغم أن صوت اللجنة اختفى تماًما فى ظل رئاستها لها 
خلًفا لطارق رضــوان، لكن يوجد توجه لابقاء عليه ألنه 
»ُمسالم« ولم ُيغضب قيادات وزارتــى الخارجية والهجرة 

وشئون المصريين فى الخارج.
ــاء عــلــى الــمــهــنــدس محمد فــرج  ــق كــمــا يــرجــح اإلب

عامر، رئيًسا للجنة الصناعة، على الرغم أنه 
حول اللجنة إلى التخديم على شركاته، 

لكنه هــذا ُيعد مقبواًل فى المطبخ 
السياسى خاصة وان الرجل 

ــى تـــبـــرعـــاتـــه  ــ ســـخـــى فـ
ــاتـــه لــزمــائــه  وعـــزومـ
وبــعــض الشخصيات 
الــعــامــة، بينما لجنة 
الشئون االقتصادية 

يتم البحث عــن بديل 
ــدس أحـــمـــد  ــنـ ــهـ ــمـ ــلـ لـ

سحر طلعت مصطفى 
تسعى إلزاحة عمرو 

صدقى من »السياحة« 

كمال عامر والقصبى والسجينى وعابد 
وفرج عامر وعيسى أبرز المستمرين 

على مقاعد الرئيس باللجان

سمير، بعد أن ماتت اللجنة بشكل كامل وأصبحت غير 
قادرة على تمرير الكثير من التعديات التشريعية العاجلة 
لتنشيط االستثمارات، فى حين سيتم االبقاء على تشكيل 
هيئة مكتب لجنة الخطة والــمــوازنــة برئاسة الدكتور 

حسين عيسى، إلنجازها ما ُطلب منها فى الموازنة 
العامة للدولة والتشريعات الضريبية وغيرها من 

االتفاقيات الدولية والتشريعات االقتصادية.
ــعــد جــوالتــه عــلــى ســجــون وأقـــســـام شرطة  وب
ومهاجمته للمنظمات الدولية التى تهاجم األوضاع 

الداخلية، سيتم اإلبقاء على النائب عاء عابد رئيًسا 
للجنة حقوق اإلنــســان، كما سيتم اإلبــقــاء على اللواء 

هشام الشعينى رئيًسا للجنة الزراعة والرى، لقدرته على 
حسم عدد من لملفات أبرزها قانون نقابة الفاحين 
وحــل مشاكل تقنين أراضـــى وضــع اليد والتفاوض 
مــع الحكومة حــول مساحات زراعـــة األرز وقصب 
السكر والبنجر والقمح وغيرها مــن المحاصيل 
االستراتيجية وتوزيع حصص المياه فى المحافظات 

ما جعله ُيلقب بـ»حال الُعقد«.
وتمكن النائب أحمد رســان رئيس لجنة الشئون 
العربية، من حسم مقعده مبكًرا كرئيس للجنة فى دور 
االنعقاد الخامس، بعد عدد من االجتماعات والمشاركات 
الفاعلة فى الساحة العربية كملت ثالوث سياسة الدولة 
الخارجية إلى جنب ملف الشئون األفريقية ودول العالم 

المتقدم الذى تتواله لجنة العاقات الخارجية.
وكما جرت العادة فإن اللواء كمال عامر، حسم مبكًرا 
هو اآلخــر مقعده كرئيس للجنة الدفاع واألمــن القومى، 
مرتكًزا على خلفيته كمدير للمخابرات الحربية وإنجازه 
للمشروعات التى تتعلق بأمن الــبــاد ســواء فــى ملفات 
األمــن القومى أو األمــن الداخلى مشتمًا على محاربة 
تعاطى المخدرات واالتجار فيها والجريمة بكافة أشكالها. 
أيًضا حسم الدكتور عبد الهادى القصبى زعيم األغلبية 
ــاف دعـــم مــصــر«، مــقــعــده المستحوذ  ــت البرلمانية »ائ
عليه على مدر 4 دور انعقاد وهو رئاسة لجنة التضامن 
االجتماعى، بينما قد يتزحزح أشــرف رشــاد الشريف 
رئيس حزب مستقبل وطن صاحب أكبر هيئة برلمانية 
ــاســة  لجنة الــشــبــاب والــريــاضــة  مــن مقعده فــى رئ
لضعف دور اللجنة منذ أن توالها حتى ان دكتور على 
عبدالعال رئيس البرلمان قال فى إحدى الجلسات: 
»أول مرة فى سابقة برلمانية لم تحدث رئيس لجنة 
الشباب ميحضرش لما يكون وزير الشباب والرياضة 
موجود«، وهــذه كانت بلونة اختبار للتعبير عن غضب 
رئيس المجلس وتوجيًها بشكل غير مباشر للنواب بعدم 
ــه قـــال فى  ــاد خــاصــة وأنـ ــرف رشـ تــجــديــد ثقتهم فــى أشـ
جلسة عامة اخرى الحقه أنه يجب مراجعة تشكيل لجان 

البرلمان وأن »محدش يزعل« من التغييرات.
وبالتأكيد سيحتفظ المهندس أحمد السجينى 
برئاسة لجنة اإلدارة المحلية، لما قــام به 
من نشاط ودور كبير فى إخراج قوانين 
عربات الطعام ومناقشة مشاكل 
المحافظات والمواصات 
العامة الداخلية ومد 
وصــيــانــة شــبــكــات 
ــو  ــ الـــــــطـــــــرق وهـ
ــه  ــوجـ ــتـ ــــس الـ ــف ــ ن
ــذى يسير عليه  الـ
الرئيس عبد الفتاح 

السيسى.

السيسى

 خالد عبدالرحمن

 إسالم خالد

عزرشادسحر

فرج

أباظة

عابد



رئيس مجلس اإلدارة
سيد سعيد

رئيس التحرير
محمد طرابيه

 محمد الراعى
يكتب:

ال   تحملوا   صالح   أخطاء   أجيرى
كالعادة   تفوق   المصريون   فى  تنظيم   األمــم   األفريقية   رقم  
٣٢  وشهد   العالم   وفى  مقدمتهم   رئيس   الفيفا   بالتنظيم   وحفل  
 االفــتــتــاح،   وال   تتعجلوا   فــى  الحكم   على  مستوى  المنتخب  
 المصرى  ويكفى  صعودنا   كــأول   فريق   إلى  دور   الـــ16 ـ  والشك  
أن   طريق   المنتخب   ليس   ورديا   ولكن   الفوز   بالبطولة   يستدعى 
ــفــوز   عــلــى  الــكــبــار   خــاصــة   الــســنــغــال   والــمــغــرب   والــجــزائــر    ال
 والكاميرون،   أقوى  المرشحين   المنافسين ،  وانتظروا   منتخب  
 مصر   سيتغير   أدائــه   فى  األدوار   النهائية   رغم  إصــرار   أجيرى 
 على  التشكيل   ومشاركة   بعض   الالعبين   أساسيين   رغم   هبوط  
 مستوى  البعض،   وال   نريد   أن   نحمل   النجم   محمد   صالح   فوق  
 طاقته ،  ألن   كرة   القدم   جماعية ،  ومجهود   11   العًبا   ومدير   فنى 
 يفكر   ويخطط ،  ال   تظلموا   صــالح   ألن   األخطاء   الفنية   كثيرة  
 يتحملها   أجيرى  والبد  أن   يعدل   من  أخطائه  إذا   كان   يريد   الفوز  
 بالبطولة،   بصراحة   هناك   العبون   ال   يستحقون   ارتداء  تيشيرت 
 المنتخب ،  وهناك   آخرون   جيدون   ظلمهم   أجيرى،  وليس   أمامنا  

إال   الدعم   والمساندة . 
وتضم   البطولة   ٢55   العبا   معظمهم   محترفون   فى  أوروبــا  
 وأكبر  أندية   العالم ،  بقيمة   تسويقية   تصل   ٣   مليارات   دوالر ،  
ولم   يظهر   خالل   الدور   األول   بالبطولة   الالعب   الذى  يستحق  
 أن   يكون   األفضل ،  وإن   كان   صالح   ورياض   محرز   األفضل   حتى 

 اآلن . 
ولــن   ننكر   نــجــاح   المصريين   المبهر   فــى  التنظيم   وأشـــاد  
 الجميع   بالمالعب   والتنظيم   خاصة   أن   الــوقــت   قصير   وال  
 يكفى  للتجهيز   واإلعــداد   للتنظيم  ، رغــم    أنها   أكبر   بطولة   فى 
 تاريخ القارة السمراء   حيث   تم   زيــادة   عــدد   الفرق   المشاركة  
 إلى ٢4  منتخبا ،  ولكن   كالعادة   كان   المصريون   أبطاال   ورجاال  
 على  قــدر   المسئولية   وعلى  قــدر   الــحــدث   الكبير ،  واستطاع  
 المصريون   أن   يقبلوا   التحدى  وحققوا   اإلنجازات   والمعجزات  
 بمعنى  الكلمة ،  وتــم   تجهيز   6   ســتــادات   فــى  وقــت   قياسى  ال  
 يصدقه   عقل   الستضافة   المباريات   الرسمية   للبطولة ،  وتجهيز   
 مالعب   خاصة   للتدريب   اليومى  للفرق   األربــعــة   والعشرين ، 
 وال   أبــالــغ   عندما   أقــول  إن   المصريين   يصنعون   المعجزات  
 ألن   حجم   اإلنجاز    فى  كل   االســتــادات   التى  أصبحت   مفخرة  
 وطبقا   للمواصفات   العالمية،   والحقيقة  أن   الدولة   المصرية  
  » قيادة   وحكومة «    سخرت   كل   مؤسساتها   لتحقيق   هذا   اإلعجاز   
 لنشاهد   أفضل   المالعب   بــالــقــارة ،  ونشاهد  أحــدث   وسائل  
 التكنولوجيا ،  بداية   توفير   أحدث   الكاميرات   لتصوير   المباريات  
 وتوفير   عدد   كبير   من   الكاميرات   الديجيتال   المحمولة   والطائرة  
 فى  جميع   المالعب   والمباريات ،  بجانب  أحدث   الوسائل   لتأمين  
 الجماهير   بداية   من   ميكنة   التذاكر   ونظام    » الــفــان   آى  دى «   

 وأحدث   وسائل   التفتيش   لكشف  أساليب   الشغب   الجماهيرى.
بصراحة   مؤسسات   الدولة   تحت   قيادة   الرئيس   السيسى 
 بذلت   مجهوًدا   خــارًقــا    فى  وقــت   قياسى،  ويكفى  إشــادة   كل  
 المنتخبات   الـ٢4   الذين  أشــادوا   منذ   وصولهم   لمطار   القاهرة  
ــادق   اإلقــامــة   والــمــالعــب ،   بالتنظيم   وحــســن   االســتــقــبــال   وفــن
 وكالعادة   كان   الجمهور   المصرى  هو   عريس   البطولة ،  وشاهدنا  
 حضور   الكبار   والشباب   والبنات   والعائالت   فى  ملحمة   فى 
 المدرجات   وتشجيع   مثالى  يؤكد   ثقافة   وعراقة   المصريين  
  » شعب   ومسئولين «    وحبهم   لبلدهم  ، واكتملت   الصورة   بــاألداء  

 الفنى  القوى  لتكون   أقوى  وأعظم   بطولة   فنيا   وتنظيما . 
باختصار   ال   أحد   يتصور   مدى  اإلنجاز   واإلعجاز   والجهد   غير  
 العادى  للمصريين   فى  التنظيم   للخروج   بصورة   مشرفة  أمام  
 العالم   خاصة   أن   مصر   ستحقق   مكاسب   كبيرة   على  المستوى 
 االقتصادى  والسياحى  واالندماج   مع   األشقاء   األفارقة   لتتواكب  

 مع   رئاسة   مصر   سياسًيا   لالتحاد   األفريقى.
وأشــاد   العالم   بتنظيم   المصريين ،  مثلما   أبهرنا   العالم   كله  

 بحفل   القرعة   تحت   سفح   األهرامات . 
وفى  النهاية   يبقى  أن   ندعم   منتخب   الفراعنة   ومدربه  أجيرى 
 لتحقيق   الحلم   الكبير   بالفوز   بالكأس   الثامنة   وإسعاد   الماليين،  

 ونردد   كالعادة    » المصريين  أهمه ..  حيوية   وعزم   وهمة «. 

.. وأجيرى يتمسك بالشناوى أساسيـًا 

الجهاز الفنى للمنتخب يرفض إجراء تغييرات على التشكيلة األساسية للفراعنة
ــرر هــانــى أبــوريــدة، رئــيــس االتــحــاد المصرى  ق
لكرة الــقــدم، صــرف مكافآت خاصة إلــى العبى 
المنتخب، بعد األداء المبهر الـــذى ظهر عليه 
الالعبون فى دور المجموعات ببطولة كأس األمم 

األفريقية ٢019.
واستطاع المنتخب المصرى، أن يحصد العالمة 
كاملة باقتناص 9 نقاط، بعد فوزه على زيمبابوى 
بهدف دون رد أحـــرزه محمود حسن تريزيجيه، 
وتغلب على الكونغو بهدفين دون رد أحرزهما 
أحمد المحمدى ومحمد صــالح، وفــى المباراة 
الثالثة بدور المجموعات تفوق على أوغندا بثنائى 

توقع صالح والمحمدى.
وكــلــف أبـــوريـــدة، الــمــديــر اإلدارى للمنتخب 
المصرى إيهاب لهيطة، بضرورة صرف مكافآت 
الالعبين وفًقا لنسبة المشاركة فى المباريات، 
على أن يحصل الجهاز الفنى أيًضا على المكافآت 

الخاصة به.
كما استقر الـــرأى بين أبــوريــدة وأجــيــرى، على 
ــارس الــزمــالــك، على  حــصــول مــحــمــود جــنــش، حـ
ــم األفــريــقــيــة كاملة،  مــكــافــآت بــطــولــة كـــأس األمـ
على الرغم من اإلصابة التى تعرض لها فى وتر 
أكيلس وحرمته من االستمرار فى قائمة المنتخب 
المصرى، وغيابه عن المالعب لمدة تتراوح ما بين 

6 و8 شهور.
وحــــرص الـــخـــواجـــة الــمــكــســيــكــى، عــلــى وضــع 

التيشيرت الخاص بجنش، خلف الكرسى الذى كان 
يجلس عليه فى المنطقة الفنية كنوع من التدعيم 

له، بعد إصابته أثناء مباراة أوغندا الماضية.

فى سياق متصل، رفض الجهاز الفنى للمنتخب، 
فكرة إجراء أى تغييرات على التشكيلة األساسية 
للفراعنة فى األدوار اإلقصائية، على اعتبار أن 

التشكيلة التى يتم االعــتــمــاد عليها أثبتت مدى 
قوتها، فضالً عن حالة التجانس التى تتطور بين 

الالعبين من مباراة ألخرى.

ــى رمــــــزى، مـــــدرب الــمــنــتــخــب،  ــانـ وحــــــاول هـ
إقــنــاع أجــيــرى باستمرار بــاهــر المحمدى العب 
اإلســمــاعــيــلــى، فــى مــركــز الــمــدافــع عــلــى حساب 
محمود عــالء مــدافــع الــزمــالــك، إال أن الخواجة 
المسكيكى فضل استمرار األخير فى التشكيلة 
األساسية فى ظل الخبرات الكبيرة التى يتمتع بها 

الالعب.
وهــنــاك أزمـــة تــطــارد الــجــهــاز الفنى للمنتخب 
المصرى بسبب خط وسط المنتخب، والذى أصبح 
صداًعا فى رأس أجيرى ومعاونيه، فى ظل افتقاده 
الــدور الرئيسى الــذى يقوم به والــذى يعتمد على 

الربط ما بين الدفاع والهجوم.
وأبــدى أجيرى استياءه من المستوى الذى ظهر 
ــجــا، العــب بــيــرامــيــدز، فى  عليه نبيل عــمــاد دون
المباراة األخيرة للمنتخب بدور المجموعات أمام 

أوغندا، حيث كان ينتظر منه المزيد من التألق.
واستقر أجيرى فى اعتماده على الثنائى طارق 
حامد العب الزمالك، ومحمد الننى العب أرسنال، 
باعتبارهما األفضل حتى اآلن من جميع البدائل 

التى ظهرت سواء دونجا أو على غزال.
كما أشـــاد أجــيــرى بمستوى محمد الــشــنــاوى، 
حارس مرمى النادى األهلى، فى الجلسة الخاصة 
التى جمعتهما خالل الساعات القليلة الماضية، 
وطالبه بمزيد من التألق فى اللقاءات المقبلة، 

باعتباره الحارس األبرز فى البطولة حتى اآلن.
واستطاع الشناوى، أن يحافظ على نظافة شباكه 
فى لقاءات دور المجموعات، حيث يعد من القالئل 
فى حراس المجموعة الذين حافظوا على شباك 

خاوية طوال مشوار دور المجموعات.

رفض المكسيكى خافيير أجيرى، المدير الفنى 
للمنتخب المصرى، فكرة إجــراء أى تغييرات على 
مركز حراسة المرمى فى المنتخب خالل مباريات 

دور الـ16 من بطولة كأس األمم األفريقية ٢019.
وتمسك أجيرى بتواجد محمد الشناوى، حارس 
مرمى النادى األهلى، على رأس التشكيلة 
األساسية التى سيتم االعتماد عليها 
فى مباريات دور الـ16 من بطولة كان، 
خصوًصا فى ظل تألقه فى المباريات 

التى شارك فيها فى الفترة األخيرة.
وتألق محمد الشناوى بشكل كبير 
مــع المنتخب المصرى، فــى الفترة 
ــاراة  ــرة، وتـــحـــديـــًدا  فــى مــب ــيـ األخـ
الكونغو التى انتهت بفوز الفراعنة 
بهدفين دون رد، أحرزهما أحمد 
المحمدى ومحمد صالح، حيث 
استطاع الحارس أن يتصدى 
ــرات الــتــى  ــكـ لــلــعــديــد مـــن الـ
كــانــت تشكل خــطــورة على 

المنتخب.
تــضــم قــائــمــة المنتخب 
الـــمـــصـــرى الـــمـــشـــاركـــة 
فـــى كـــأس أمـــم أفــريــقــيــا 
المقبلة، ٢٣ العــًبــا، جاء 

من بينهم ثالث حراس مرمى، وهم محمد الشناوى 
ــى، وأحــمــد الشناوى  ــادى األهــل ــن ــارس فــريــق ال حـ
حارس فريق بيراميدز، إضافة إلى محمود جنش 

حارس فريق الزمالك.
وخاض المنتخب المصرى مباراتين وديتين قبل 
انــطــالق البطولة، أمــام منتخبى تنزانيا وغينيا، 
شــهــدت مشاركة الثالثى المنضم، حيث شــارك 
أحمد الشناوى فى الشوط األول من مباراة تنزانيا، 
فيما شارك »جنش« فى الشوط الثانى من المباراة، 
إال أن محمد الــشــنــاوى شـــارك فــى مــبــاراة غينيا 

كاملة.
خــاض حــارس مرمى الــنــادى األهلى األساسى، 
٣٢ مباراة مع ناديه خالل الموسم الحالى، استقبل 
خاللهم 19 هدًفا، ونجح فى الحفاظ على شباكه 

نظيفة فى 17 مباراة منهم.
حارس فريق نادى بيراميدز منذ مطلع الموسم 
الــحــالــى، خــاض ٢٢ مــبــاراة بين بطولتى الــدورى 
المصرى وكأس مصر، استقبل خاللهم 18 هدًفا، 

فيما خرج بشباكه نظيفة فى 10 مباريات منها.
وشارك جنش مع فريقه فى ٢7 مباراة بمسابقة 
الدورى المصرى، حافظ على شباكه نظيفة فى 10 
منها، واستقبل فى الـــ17 لقاء اآلخرين ٢0 هدًفا، 
كما حمى عرين فريقه فى مباراة واحدة فى كأس 

مصر لم يستقبل خاللها أى هدف.

دور كامل لالعبى المنتخب فى فندق اإلقامة

مكافآت خاصة لالعبى المنتخب حال تخطى ثمن النهائى
رصــد مجلس إدارة االتــحــاد المصرى لكرة القدم 
بــرئــاســة هــانــى أبـــوريـــدة، مــكــافــآت خــاصــة لالعبى 
المنتخب، حال عبور دور الـــ16 من بطولة كأس األمم 
األفريقية، والذى تقام منافساته خالل الساعات القليلة 

المقبلة.
وأبلغ هانى أبــوريــدة، إيهاب لهيطة مدير المنتخب 
الــمــصــرى، بتحديد مــكــافــأة لكل العــب فــى المنتخب 
المصرى خــالل الفترة المقبلة، من أجــل صرفها على 

الفور دون االنتظار إلى الدور التالى من البطولة.
وكان المكسيكى خافيير أجيرى، المدير الفنى للمنتخب 
المصرى، قد تحدث مع أبوريدة خالل الساعات القليلة 
الــمــاضــيــة، عــن ضـــرورة صــرف مــكــافــآت إجـــادة لالعبى 
المنتخب الــمــصــرى، كنوع مــن التحفيز لهم قبل الفترة 

المقبلة.
وفــازت مصر بهدف نظيف على زيمبابوى فى الجولة 
األولى بقدم تريزيجيه، وعلى الكونغو الديموقراطية بثنائية 
نظيفة فى الجولة الثانية من بطولة كأس األمم األفريقية 
٢019، والمقامة فعالياتها حالًيا على األراضــى المصرية 
خالل الفترة من ٢1 يونيو، وحتى 19 يوليو، وأحرز هدفى 

المنتخب الوطنى أحمد المحمدى، ومحمد صالح.
ــدة، عقد اجتماع مــع الالعبين  ــوري ويــنــوى أب
فى التدريبات المقبلة، من أجــل الحديث 

معهم عن أهمية المرحلة المقبلة، واحتواء الجماهير التى 
تساندهم من بداية أول مباراة فى البطولة وحتى اآلن.

فى سياق متصل، طلب المكسيكى خافيير أجيرى، من 
الجهاز الطبى للمنتخب المصرى، تقريًرا عن تطورات 
إصابة أحمد حجازى، والــذى تعرض لكسر فى األنف فى 

مباراة زيمبابوى األولى.
ويــرغــب أجــيــرى، فــى معرفة مــدى قـــدرة الــالعــب على 
المشاركة فى المباريات المقبلة بــدور الـــ16 من بطولة 
كأس األمم األفريقية من عدمه، السيما وأن مشاركته أمام 
الكونغو لم تكن سليمة بنسبة 100 %، حيث كان الالعب 

يعانى من بعض اآلالم فى عضالت الوجه.
لهيطة يبعد الوكالء عن تدريبات المنتخب

رفض إيهاب لهيطة، مدير المنتخب المصرى، حضور 
وكــالء الالعبين تدريبات المنتخب فــى الفترة األخــيــرة، 
حيث تمسك بأن يكون التدريب مغلًقا وسرًيا وفًقا لتعليمات 

الجهاز الفنى للمنتخب بقيادة المكسيكى خافيير أجيرى.
وحاولت بعض شركات التسويق، الحصول على إذن من 
الجهاز اإلدارى للمنتخب، من أجل حضور إحدى تدريبات 
المنتخب المصرى، إال أن األمر قوبل بالرفض من جانب 

الجهاز الفنى للفراعنة.
وهناك أكثر من العب فى صفوف المنتخب المصرى، 
يــرغــبــون فــى االحـــتـــراف بــعــد انــتــهــاء بــطــولــة كـــأس األمــم 

ــالء وبــاهــر  ــارق حــامــد ومــحــمــود عـ األفــريــقــيــة أمــثــال طــ
المحمدى وأيمن أشرف وغيرهم من الالعبين اآلخرين.

وكذلك يبحث أيًضا محمود حسن تريزيجيه، المحترف 
فى صفوف فريق قاسم باشا التركى، االنتقال إلى نادى 
ــة  أوروبـــى كبير، فــى ظــل تلقيه أكــثــر مــن عــرض فــى اآلون
األخيرة من أجل االنتقال إليه وأبرزهم روما اإليطالى وليون 
الفرنسى، حيث تردد أن شركات التسويق كانت ترغب فى 
متابعته.. استطاع تريزيجيه أن يقتنص ثالث نقاط ثمينة 
فــى مــبــاراة منتخب بــالده األولـــى فــى بطولة كــأس األمــم 
األفريقية أمام زيمبابوى الجمعة الماضى، والتى حسمها 

الفراعنة بهدف دون رد، أحرزه من خالل كرة رائعة.
وفــى مــبــاراة الكونغو الثانية، شــارك تريزجيه فــى 8٣ 
دقيقة من المباراة، تمكن خاللهم من صناعة الهدف الثانى 
لمحمد صــالح، العب ليفربول اإلنجليزى، باإلضافة إلى 

لفت األنظار بمهارات فردية رائعة وانطالقات مميزة.
واستطاع تريزيجيه فــى مــبــاراة الكونغو، أن يمرر ٢٣ 
تمريرة، منهم 19صحيحة، وبلغت دقة تمريراته بنسبة %8٣، 

كما أن هناك 5 مراوغات ناجحة له.
شارك تريزيجيه مع قاسم باشا فى ٣8 مباراة بالدورى 
التركى، استطاع خاللهم إحـــراز 9 أهـــداف، إضــافــة إلى 
صناعة 10 أخرى، وبلغت عدد دقائق مشاركته مع الفريق 

٣448 دقيقة، حصل فيهم على 4 كروت صفراء فقط.

طــلــب المكسيكى خافيير أجــيــرى، الــمــديــر الفنى 
ــمــصــرى، تخصيص دور كــامــل لالعبى  للمنتخب ال
المنتخب خالل الساعات القليلة المقبلة، من أجل فرض 
حالة من االنضباط على العبى الفراعنة قبل منافسات 

مباريات دور الـ 16 من بطولة كأس األمم األفريقية.
وتأتى رغبة أجيرى فى ذلــك، خصوًصا وأنــه يرفض 
نــزول الالعبين الفندق حتى ال يتم الــخــروج عن تركيزهم 
فى الفترة المقبلة، السيما وأن جميع اللقاءات المقبلة ال تقبل 

القسمة على اثنين والخسارة فيها تعنى وداع البطولة.
واتفق أجيرى مع إدارة الفندق على تخصيص الدور الرابع لالعبى المنتخب 
المصرى، مــن أجــل تــنــاول الوجبات واســتــراحــة الالعبين وغيرها مــن األمــور 

األخرى، وهو ما تم الموافقة عليه من جانب الجميع.
وعقد الخواجة المكسيكى، جلسات مع الالعبين خــالل الساعات القليلة 
الماضية، من أجل الحديث معهم عن أهمية المرحلة المقبلة ورغبته فى إسعاد 

الشعب المصرى من خالل الفوز بالبطولة.
ويواصل المنتخب الوطنى تدريباته اليوم، استعداًدا لمواجهات دور الـ61، 
حيث يرغب الجهاز الفنى فى رفع اللياقة البدنية لجميع الالعبين فى الساعات 

القليلة المقبلة، خصوًصا بعدما الحظ انخفاضها فى الشوط الثانى.
وأصدر الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى، »فرمانا« لالعبين البدالء بالتركيز 
خالل التدريبات، نظرا ألن دورهم ال يقل عنه عند العناصر األساسية، خاصة 
وأن المنافسة المشتعلة بين جميع أعضاء الفريق هى ما تخلق أفضل صورة 

ممكنة.
وضرب جهاز الفراعنة، فى محاضرة فنية، مثاال لالعبين باإلصابة القوية 
التى تعرض لها أحمد حجازى مدافع المنتخب بمباراة زيمبابوى بعد تعرضه 
لكسر فى األنف، وكان معرضا للخروج مبكرا ومشاركة محمود حمدى »الونش« 
بدال منه بالدقائق األولى، وهو ما يعنى أن كل التركيز يجب أن يكون شعار كل من 
هو بقائمة المنتخب، تحسبا لالستعانة به ألى ظروف طارئة، سواء لإلصابة أو 

اإليقاف، خاصة وأن مباريات البطولة ستزداد قوة بكل دور عن اآلخر.

خط الوسط لوغاريتم يطارد أجيرى.. ورعونة دونجا تثبت أقدام طارق حامد فى التشكيل األساسى

 محمد الصايغ

الشناوى

أجيرى
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بوثا مسيال.. المشجع 
 األكثر وفاًء وجنونـًا

فى أمم أفريقيا

الدوالرات تخمد ثورة 
نسور نيجيريا

لــم يكن تأهل منتخب نيجيريا إلــى الـــدور الثانى مــن بطولة أمم 
أفريقيا خالًيا من األزمات والمشاكل، والتى كان المال السبب األول 

فيها.
وقبل أن يخوض منتخب نيجيريا مباراته الثانية فى دور المجموعات 
والتى جمعته مع منتخب غينيا، هدد العبو منتخب النسور الخضراء 

بعدم خوض المباراة بسبب تأخر حصولهم على مستحقاتهم المالية.
تهديدات نجوم نيجيريا القت صدى كبير لدى الحكومة فى بالدهم 
والتى أرسلت بدورها إلى اتحاد الكرة النيجيرى جزءا من المبلغ الذى 
خصصته الحكومة للمنتخب نظير مشاركته فى كأس األمم األفريقية 

.2019
تهديدات العبى نيجيريا بــاإلضــراب سببها امتناع النجم أحمد 
موسى مهاجم النصر السعودى عن الظهور فى مؤتمر صحفى مع 
المدرب األلمانى جيرنوت روهــر، وأعقب تلك الخطوة عقد العبو 
المنتخب النيجيرى اجتماًعا مطوأًل تسبب فى تأخرهم لساعة كاملة 

عن موعد التدريب الذى سبق مواجهتهم مع غينيا.
األموال التى وصلت من الحكومة النيجيرية تم تخصيصها لصرف 
مكافآت الفوز الخاصة بمباريات الــدور األول، فى خطوة امتصت 

غضب الالعبين بعض الشىء.
بدوره كشف أسيى أكينونمى، القائم بأعمال رئيس االتحاد النيجيرى 
لكرة القدم أنه تواصل هاتفيا مع جون أوبى ميكيل، قائد الفريق، وعن 
هــذا االتصال قــال »باستطاعتى أن أؤكــد أن الصورة اتضحت، وأن 

العالقة الودية المعتادة ال تزال مستمرة بين االتحاد والالعبين«.
وأضاف »حفزتهم من أجل بذل كل الجهد للتتويج بالبطولة، وأكدت 
لهم أن أموالهم حتى بلوغ النهائى مضمونة.. واآلن يجب على الالعبين 

التركيز على البطولة، من أجل منح الجماهير الفخر والمجد«.
ــات انـــدالع نــزاعــات مالية بين الالعبين واتــحــادات كــرة القدم  وب
األفريقية، من األمور المعتادة قبل خوض البطوالت الكبرى، حيث ال 
تتوافر الموارد المالية الالزمة لالتحادات فى األغلب، لدفع المبالغ 

المالية الكبيرة المطلوبة لالعبيها.
ورفض العبو الكاميرون السفر إلى مصر، بسبب نزاع مع االتحاد 
الوطنى للعبة حول مكافآت مالية، الخميس الماضى، ثم سافروا فى 

اليوم التالى، لكن أكدوا عدم شعورهم بالرضا بعد.

ــرة الــقــدم هــو مصطلح ارتــبــط كثيًرا باللعبة  جــنــون ك
الشعبية األولى فى العالم، سواء كان ذلك الجنون مقصوًدا 
به ما تشهده المباريات من أحــداث ساخنة أو مفاجآت 
وكذلك باعتباره إشارة إلى حالة العشق الشديد لماليين 

الجماهير تجاه الساحرة المستديرة.
بطولة أمم أفريقيا شهدت واحدة من نماذج المشجعين 
مجانين كرة القدم وهو الجنوب أفريقى بوثا مسيال والذى 
قطع المسافة من بالده إلى القاهرة سيًرا على األٌقــدام 
من أجل متابعة الحدث الكروى األكبر فى القارة السمراء، 

ودعًما ووفاًء لمنتخب بالده المشارك فيه.
وتعليًقا على هــذه الخطوة قــال بوثا »الشغف هــو ما 
دفعنى لقطع تلك المسافة من جنوب أفريقيا إلى مصر 

لمساندة منتخب بالدى«.
صفحة االتحاد األفريقى لكرة القدم على موقع تويتر 
سلطت الضوء على الرجل الــذى قطع مسافة طويلة من 
جنوب أفريقيا ليصل إلــى مصر فقط مــن أجــل متابعة 

مباريات منتخب بالده.
وفــى حديثه لموقع الــكــاف قــال بــوثــا: »أهــم شــىء فى 
الحياة أن تفعل ما تحب، إذا أحببت شئ بكل قلبك، إذا 

أحببته من العمق سيجعل كل شىء آخر سهل«.
وأضاف: »أهم شىء هو الشغف، من أين يأتى الشغف، 
إنــه موجود منذ زمــن طويل عندما كنت صغيرا، عندما 

تحب شىء، ال تهتم بالصعوبات على مدار الطريق«.
ــت تقلق بشأن الطريق، وكيف ستصل إلى  وتــابــع: »أن
محطتك، لذلك ما جعلنى أقطع كل هذا الطريق الطويل 

والخطر إلى القاهرة هو الشغف«.
وواصل: »أنا أحب بلدى من كل قلبى، أردت أنا أكون هنا 

ألساند بلدى«.
وبسؤاله عن الصعوبات التى واجهها قــال: »المشكلة 
كانت حاجز اللغة، من جنوب أفريقيا إلى زيمبابوى اللغة 

تتغير، ومن زيمبابوى إلى زامبيا«.
وعن توقعاته للمباراة النهائية أجــاب: »جنوب أفريقيا 
ــام مــصــر، ألن  ــ ســتــصــل لــلــنــهــائــى، وأتــمــنــى أن تــلــعــب أم

الجماهير فى مصر تعشق كرة القدم«.
ــم: »االســتــاد سيكون ممتلئ بالجماهير، الجميع  وأتـ
سيأتى لمساندة بلده، أنا أحب مصر من كل قلبى، مصر 
تساند كرة القدم، لم يكونوا مخطئين من جعلوا البطولة 

فى مصر«.
عشق بوثا لكرة الــقــدم دفعه للتواجد فــى الكثير من 
مباريات البطولة، حيث لم يقتصر تواجده بالمدرجات 
على مــبــاريــات منتخب جــنــوب أفريقيا، حيث التقطت 
عــدســات المصورين صــورة لــه وهــو متواجد بمدرجات 
ملعب استاد القاهرة لمتابعة لقاء منتخب مصر والكونغو 

فى الجولة الثانية لدور المجموعات.

نجم برشلونة مشجع بـ»3 أرواح« فى أمم أفريقيا

المفاجآت شعار الظهور األول 
لـ »بلديات« رئيس الكاف

رغم أنها المرة األولى التى يشارك فيها فى نهائيات أمم 
أفريقيا إال أن منتخب مدغشقر استطاع أن ينتزع إعجاب 

متابعى النسخة الـ 32 من البطولة والتى تستضيفها مصر.
منتخب مدغشقر بقيادة مدربه نيكوالس ديبويس يعيش 
حقبة زمنية تاريخية بداية من التأهل لمنافسات كأس 
األمم ألول مرة فى تاريخهم، مرورا إلى االنتصار التاريخى 
على بوروندى فى الجولة الثانية واالقتراب من التأهل لدور 

الستة عشر.
هــدف منتخب مدغشقر منذ الــبــدايــة، كــان يكمن فى 
الظهور المشرف، ولكن الدفعة المعنوية التى تلقوها منذ 

صعودهم التاريخى جعلهم متفائلين بتحقيق نتائج قوية.
المباراة األولى، قدموا لقاًء رائعا أمام غينيا، ونجحوا فى 
فرض التعادل بهدفين لكل فريق، ليقتنصوا نقطة هامة فى 

مشوارهم بكأس األمم.
وفــى المباراة الثانية واصــل منتخب مدغشقر تألقهم، 
ونجحوا فى الفوز على بوروندى بهدف دون رد ليحققوا أول 

انتصار لهم فى منافسات كأس أمم أفريقيا.
دفعة معنوية

الشك أن وجــود الملجاشى أحمد أحمد رئيس االتحاد 
األفريقى فى هــذا المنصب يحفز الالعبين على تحقيق 

نتيجة إيجابية، وظهور مشرف فى منافسات كأس األمم.
ــود أحــمــد أحــمــد فــى منصب رئــيــس االتــحــاد  وقــبــل وجـ
ــالده عــلــى تحقيق  ــا يحفز منتخب بـ األفــريــقــى كـــان دومـ
األفضل، واقتحام القارة السمراء بظهور مشرف ولما ال 

حصد البطوالت القارية.
تصريحات قوية

ــدرب مدغشقر قــبــل انــطــالق كـــأس األمــم  نــيــكــوالس مـ
األفريقية 2019 كانت تصريحاته دائما ما كانت تشير إلى 

التحدى، إذ قال إنه لم يأت مصر من أجل السياحة وإنما 
يريد تحقيق نتائج إيجابية وظهور مشرف لمدغشقر.

ولــم يضغط نــيــكــوالس على العــبــى منتخب مدغشقر 
بتصريحات تورطهم وتجبرهم على تحقيق نتائج مبهرة، 
وإنــمــا قــال إن الجميع سيقدم أقــصــى مــا لــديــه مــن أجل 
الوصول إلى نقطة بعيدة فى البطولة، مع التشديد على أن 
الهدف األول هو الوصول إلى دور الستة عشر من كأس أمم 

أفريقيا.
وعكس كل التوقعات بينما كان منتخب مدغشقر مرشحا 
للخروج من الــدور األول، أصبح على أعتاب الــدور ثمن 

النهائى للبطولة بعد منافسة فى مجموعة ليست سهلة.
ويعتمد منتخب مدغشقر على مجموعة من المحترفين 
فى أندية مغمورة بأوروبا، باإلضافة للعديد من الالعبين 
الذين ينشطون فى أندية عربية، من بينهم باولن فوافى، 

المحترف فى صفوف مصر المقاصة المصرى.
وصعد منتخب مدغشقر للنهائيات للمرة األولـــى فى 
تــاريــخــه، بعدما حصل على الــمــركــز الــثــانــى فــى ترتيب 
المجموعة األولـــى بالتصفيات المؤهلة للبطولة، خلف 

المنتخب السنغالى، الذى نال الصدارة.
وكــان المنتخب الملجاشى مــن أوائـــل المنتخبات التى 
حسمت تأهلها للنهائيات، حيث حصد 10 نقاط مــن 3 
انتصارات وتــعــادل وحيد وخسارتين، متفوًقا فى ترتيب 
ــســودان، بطل المسابقة عام  المجموعة على منتخب ال

1970، ومنتخب غينيا االستوائية.
وفــى دور الستة عــشــر، قــد ال تــخــدم الــقــرعــة منتخب 
مدغشقر، ولــكــن تصريحات مــدربــه نــيــكــوالس تــؤكــد أن 
منتخب مدغشقر يريد أن يكمل المفاجأة، ويواصل التألق 

للوصول إلى نقطة بعيدة فى أمم أفريقيا 2019.

مــفــاجــأة كبيرة شهدتها مــدرجــات بطولة أمم 
أفريقيا بعد ظهور الفرنسى عثمان ديمبلى جناح 
فريق برشلونة اإلسبانى فى ملعب الدفاع الجوى، 
وذلــك لمتابعة اللقاء الــذى جمع منتخبا السنغال 

والجزائر فى الجولة الثانية لدور المجموعات.
حــضــور ديمبلى إلــى مصر خصيًصا مــن أجل 
متابعة بعض مباريات أمم أفريقيا من المدرجات 
دفع الكثيرين للتساؤل حول أسباب اهتمام الالعب 
بالبطولة، وهو ما يمكن تفسيره من خالل التدقيق 

فى أصول الالعب.

ويحمل ديمبلى الجنسية الفرنسية لكن أصوله 
تنتمى ألكثر من دولــة أفريقية، حيث ترجع أصول 
والدته إلى دولتى السنغال وموريتانيا، فيما ينحدر 

والده من دولة مالى.
ــاع الــجــوى  ــ ــدف ــ ــده فـــى اســـتـــاد ال ــواجــ ــ وخـــــالل ت
رد نجم برشلونة على األســئــلــة الــتــى حــاصــرتــه من 
بعض الــحــاضــريــن حــول المنتخبات الــتــى يشجعها 
فــى البطولة، حيث كشف الــالعــب عــن مــؤازرتــه لـ3 
منتخبات دفــعــة واحـــدة وهــى السنغال وموريتانيا 

والجزائر.
وتجدر اإلشـــارة إلــى أن ديمبلى يلعب فى صفوف 
برشلونة منذ صيف عام 2017 عندما انتقل إليه قادًما 
من فريق بوروسيا دورتموند األلمانى فى صفقة كلفت 

النادى اإلسبانى وقتها نحو 150 مليون يورو.
وخـــاض ديمبلى - الــبــالــغ 22 عــاًمــا -  65 
مــبــاراة بقميص برشلونة سجل خاللهم 18 
ــوج مــع الفريق  ــن، وتـ هــدفــا وصــنــع 17 آخــري
الكتالونى بلقب الدورى اإلسبانى مرتين ولقب 
كــأس إسبانيا مــرة واحــدة ومثلها فى بطولة 

كأس السوبر اإلسبانى.
أمــا فيما يخص سجله الــدولــى فقد مّثل 
ديمبلى منتخب فرنسا فى 21 مــبــاراة، تمكن 
خاللهم الالعب من تسجيل هدفين وصناعة 
ــوج نجم برشلونة مــشــواره مع  هدفا آخــر، وت

منتخب الديوك الفرنسية بحصد لقب مونديال 
روسيا 2018.

 ضياء خضر
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الخـُضر يحطمون عقدة 
عمرها 23 عامـًا

يبدو أن النسخة رقم 32 من بطولة أمم أفريقيا أصبحت 
»وجــه السعد« بالنسبة للمنتخب الجزائرى، والــذى نجح 
فى لفت األنظار إليه بشكل كبير بفضل األداء المميز الذى 
قدمه العبوه فى دور المجموعات، ونجاحهم فى حسم 

تأهلهم إلى الدور ثمن النهائى بشكل مبكر.
وخالل منافسات البطولة المقامة حالًيا فى مصر تخلص 
منتخب الجزائر من عقدة عنيدة طاردته لنحو 23 عاًما، وجاء 
الخالص من تلك العقدة بعد تغلب محاربى الصحراء على 

السنغال بهدف دون رد فى الجولة الثانية للمجموعة الثالثة.
ونجح الخضر فى تحقيق انتصارين على التوالى بعد الفوز 
فى المباراة األولى أمام كينيا والثانية على حساب السنغال، وهى 
المرة األولى التى يحقق فيها انتصارين متتاليين بالبطولة منذ 

نسخة 1996 فى جنوب أفريقيا.
وقــبــل 23 عــامــا تمكن منتخب الــجــزائــر مــن الــفــوز فــى آخر 
مباراتين بمرحلة المجموعات أمــام سيراليون 2/0 وبوركينا 
فاسو 2/0 قبل أن يودع البطولة فى الــدور التالى أمام جنوب 

أفريقيا بنتيجة 2/1.
وبتحقيقه العالمة الكاملة فى أول جولتين بدور المجموعات 
تأهل منتخب الجزائر رسميا عن المجموعة الثالثة إلى الدور ثمن 

النهائى من النهائيات القارية.
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الخرائط واألعالم تضع اللجنة المنظمة فى مواقف محرجة 

رغم التنظيم الجيد لبطولة أمم أفريقيا المقامة 
فــى مــصــر، إال أن بعض السلبيات كــانــت حاضرة 
وتسببت فى مواقف محرجة للجنة المنظمة للبطولة.

النبرات الدعائية الخاصة بالبطولة شهدت أخطاًء 
كثيرة خصوًصا فى خرائط وأعالم الدول األفريقية 
المشاركة فى البطولة، وهو األمر الذى جاء بسبب 
عدم إجراء مراجعة دقيقة لتلك الالفتات الدعائية 

قبل وضعها فى أماكنها.
وقبل أيــام أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة كأس 

ــات خاصة  ــت ــة عـــدة الف ــ األمـــم األفــريــقــيــة عــن إزال
بالبطولة، وقالت اللجنة إن تلك الالفتات ال تمت لها 
بصلة، معترفة أنها تضمنت أخطاًء جسيمة حيث 
رسم عليها خريطة لدول قارة أفريقيا بدون أعالم 

دول الشمال الشقيقة.
وأكدت اللجنة المنظمة للبطولة فى بيان لها على 
كامل احترامها لكل األشقاء فى دول شمال أفريقيا 
ورموزها الوطنية، وأنها قامت بإزالة تلك الالفتات، 
ــارت اللجنة إلــى أن تلك الالفتات تــم وضعها  وأشـ
فى مطار القاهرة دون عرضها على اللجنة للتدقيق 

والموافقة عليها.

ولم يكن هذا الموقف األول من نوعه حيث تفجرت 
أزمــة أخــرى قبل انــطــالق البطولة بــأيــام قليلة كان 
مصدرها دولة المغرب والتى اعترضت بشكل رسمى 
على ظــهــور علم لــدولــة الــصــحــراء المغربية )غير 
المعترف بها( من خــالل موقع تذكرتى المخصص 
لحجز تذاكر البطولة، وكذلك فى أحد الفيديوهات 

الدعائية للبطولة.
وقبل نحو 24 ساعة من انطالق منافسات البطولة 
اضــطــرت اللجنة المنظمة إلصـــدار بيانا قدمت 
فيه اعتذارها عن ظهور العلم محل األزمــة، مؤكدة 

تقديرها لدولة المغرب وشعبها.

أزمات المعسكر كابوس 
يطارد المغاربة

لقب الحصان األسود هدف »رافعات« أوغندا

شهدت المجموعة الثالثة فى منافسات أمم أفريقيا 2019 والتى تقام 
فى مصر بالفترة بين 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل، صراعا ثالثيا خاصا 

بين المغرب وكوت ديفوار، وجنوب أفريقيا.
المنتخب المغربى ورغــم التوقعات الكبيرة التى كانت تعلقها عليه 
جماهيره ومتابعى البطولة، إال أنه لم يستطع إلى اآلن الرد على االنتقادات 
التى طالت الفريق بقيادة مدربه هيرفى رينارد بسبب األزمات التى دخل 
فيها خالل معسكره التحضيرى للبطولة والتى كانت بدايتها بالهزائم فى 
المباريات الودية التى سبقت البطولة ثم واقعة مغادرة عبد الرزاق حمد 
الله مهاجم النصر السعودى للمعسكر بسبب معاملته بشكل غير جيد من 

قبل بعض زمالئه فى الفريق.
وانتقدت الصحف المغربية رينارد وقالت إنه لم يستطع السيطرة على 
معسكر المنتخب المغربى وأكبر دليل المؤامرة التى حدثت من الالعبين 
ضد عبد الــرزاق حمد الله، وحتى بعد فوز المغرب على ناميبيا بالجولة 
األولى بهدف دون رد، واصلت الصحف المغربية االنتقادات، بسبب األداء 
الضعيف الذى ظهر به أسود األطلس، والفوز بصعوبة بالغة على ناميبيا 

فى المباراة األولى بكأس األمم.
من جانبه علق ضياء السيد مــدرب المنتخب المصرى السابق على 
المردود الذى ظهر به المنتخب المغربى بأمم أفريقيا حتى اآلن، حيث أكد 

أن »أسود األطلسى« لم يقدموا المنتظر منهم.
وأضاف أنه كمدرب يشعر أن الفريق المغربى يخوض مبارياته ببعض 
التعالى، وهو ربما ما جعل أداء الفريق غير مقنع وأوقعه فى حرج خالل 
الجولة األولى والتى حقق فيها فوًزا صعًبا على ناميبيا بهدف يتيم جاء عن 

طريق أحد العبى األخير بالخطأ.

لــم تــكــن أجــــواء الــمــنــافــســة الــســاخــنــة بــعــيــدة عن 
المجموعة األولى ببطولة األمم األفريقية 2019، وهى 
المجموعة التى ضمت المنتخب الوطنى المصرى 

وأوغندا، والكونغو وزيمبابوى.
وتستضيف مصر منافسات كأس األمــم فى الفترة 
ــى 19 يوليو المبقل بمشاركة 24  بين 21 يونيو إل

منتخبا.
ومنذ اليوم األول النطالق البطولة يراود المنتخب 
الوطنى المصرى حلما بتكرار سيناريو 2006، عندما 
استضاف البطولة ونجح فى حصدها بالنهاية، بالفوز 

على كوت ديفوار بركالت الترجيح فى النهائى.
منتخب مصر بقيادة مــدربــه المكسيكى خافيير 
أجيرى يأمل فى استغالل عاملى األرض والجمهور، 
والــرد على االنتقادات التى طالت الفريق خاصة بعد 

األداء الضعيف الذى ظهر به أمام زيمبابوى والكونغو.
وبــالــرغــم مــن الــفــوز على زيمبابوى بــهــدف نظيف 
والكونغو بهدفين دون رد إال أن االنــتــقــادات طالت 
أجيرى وجهازه الفنى بسبب األداء، خاصة أن المنافس 

كان قريبا من هز شباك المنتخب المصرى فى أكثر 
من كرة خالل المباراتين.

وعلى الجهة األخرى قدم المنتخب األوغندى مباراة 
افتتاحية كبيرة أمام نظيره الكونغولى، واستطاع الفوز 
بهدفين دون رد تحت قيادة مدربه الفرنسى المخضرم 
ديسابر الذى أثبت أنه من المدربين الرائعين خاصة 
فى ظل التجربة السابقة التى خاضها مع اإلسماعيلى، 

والتى أثبتت قوته الفنية.
وفى المباراة الثانية حصد المنتخب األوغندى نقطة 
ثمينة بالتعادل الذى حققه مع منتخب زيمبابوى، بعد 

مباراة ماراثونية بين الفريقين.
وبالنظر إلــى أداء المنتخب األوغــنــدى تحت قيادة 
مدربه ديسابر نرى أنه من المنتخبات المرشحة وبقوة 
لحصد لقب الحصان األســود، خصوًصا بعد تخطيه 
عقبة الدور األول للبطولة، وهو ما يعتبر نجاًحا كبيًرا 
لــهــذا المنتخب كــان السبب األول وراءه االستقرار 
الفنى الذى يعيشه منذ فترة، وذلك بعد قرار  االتحاد 

األوغندى فى التعاقد مع المدرب الفرنسى.

تحرش وعنصرية وضرب

رقم يبشر »محاربى الصحراء« فى »كان 2019«

وقائع مظلمة فى أمم أفريقيا أبطالها العبين 

نجم بورتو »فرس رهان« الجزائر فى األدوار اإلقصائية

دعم جماهيرى وعزيمة قوية
تصريحات العبى المنتخب الجزائرى 
دائما ما تعكس العزيمة التى يتمتعون بها، 
وعلى رأسهم ريــاض محرز الــذى يأمل فى 
قــيــادة منتخب بـــالده لحصد كــأس األمــم 
األفريقية ألول مرة فى تاريخ نجم مانشستر 

سيتى.
ووعد محرز الجمهور الجزائرى بأن يفعل 
كل ما فى وسعه كى يقود الجزائر لحصد 
اللقب األمــر الــذى ظهر فى أول لقاء أمام 

كينيا بعدما أظهر تألقا ملفتا وأحرز الهدف 
الثانى لمنتخب بالده فى اللقاء الذى انتهى 

لصالح محاربى الصحراء بهدفين دون رد.
ــر بالنسبة لسفيان فيجولى،  ونــفــس األمـ
الـــذى قـــال إن هـــدف الجميع فــى الــجــزائــر 
إسعاد الشعب الذى انتظر كثيرا ليحقق كأس 
األمم، خاصة مع الدعم الذى يتلقاه المنتخب 
الــجــزائــرى فــى كــل مــبــاراة لــه على األراضـــى 

المصرية.

رقم مبشر
ومــا يبشر المنتخب الــجــزائــرى، 
الــرقــم المميز الـــذى حققوه خالل 

نسخة كأس أمم أفريقيا 2019.
منتخب الجزائر حقق الفوز فى أول 
مباراتين له بكأس أمــم أفريقيا للمرة 
ــى منذ عــام 1996، األمـــر الــذى  األولـ
يعكس قــدرة هذا الجيل على تحقيق 
اللقب القارى من األراضى المصرية.

ضمن المنتخب الجزائرى التأهل إلــى دور 
الستة عشر من كأس أمم أفريقيا 2019، عقب 
فـــوزه على السنغال بــهــدف دون رد بالجولة 
الثانية، ليرفع رصيده إلــى ست نقاط بعدما 
تغلب على كينيا بهدفين بالجولة األولى من دور 

المجموعات بالمسابقة القارية.
المنتخب الجزائرى أثبت جليا قدرته على 
ــقــارى، خــاصــة أن الــفــوز على  حصد اللقب ال
السنغال الذى يعد من أقوى المرشحين لحصد 
أمم أفريقيا لم يكن سهال، وإنما جاء بعد روح 
عالية وعزيمة قوية من جانب الالعبين وكذلك 
من المدرب جمال بلماضى، الذى قدم مباراة 

تكتيكية على أعلى مستوى.

ويتطلع المنتخب الجزائرى الستغالل فوزه 
على السنغال وكذلك تقديمه ألداء قوى خالل 
دور المجموعات، لمواصلة العمل واالجتهاد فى 
األدوار المقبلة، وذلك لحصد اللقب الغائب عن 

خزائن الجزائر منذ 43 عاما.
مفاجأة منتظرة

المثير فى األمــر، أن المنتخب الجزائرى لم 
يستخدم كافة أوراقــه حتى اآلن، فى ظل كثرة 

النجوم الذين يتواجدون بقائمته األفريقية.
جمال بلماضى المدير الفنى للفريق يعتمد 
على ثالثى هجومى نارى، بقيادة بغداد بونجاح 
ــاض محرز نجم  رأس الحربة ومــن الخلف ري
مانشستر سيتى وبجانبه سفيان فيجولى، 

ودائما ما يحتفظ بياسين براهيمى نجم بورتو 
البرتغالى على دكة البدالء.

ــى تــصــريــحــاتــه عقب  ــلــمــاضــى فـ ــار ب ــ وأشــ
المباريات القوية التى قدمها منتخب بالده فى 
دور المجموعات إلــى أهمية دكــة الــبــدالء فى 
ظل تالحم المباريات وقوتها البدنية، وحول 
ســؤالــه عــن االحــتــفــاظ ببراهيمى على الدكة 
قال: »نسعى الستغالل الالعب فى المباريات 
المقبلة، فهو لديه خبرات كثيرة ونحن ندرس 
المنافسين جيدا ووفقا لهم ندفع بالالعبين 
وحتما سيكون هناك مباريات تحتاج إلى وجود 

ياسين«.
تشير تصريحات بلماضى إلى أن براهيمى 

ســيــكــون ورقــــة رابـــحـــة للمنتخب 
الــجــزائــرى خــالل األدوار المقبلة 
فــى ظــل اإلمكانيات المميزة التى 
يتمتع بها، من قدرة على المراوغات 

وكذلك التسديد، واستغالل أنصاف 
الفرص.

ووفـــقـــا لــلــتــقــاريــر فـــإن بــلــمــاضــى يسعى 
الستغالل مهارات براهيمى فى المباريات 
الصعبة والُمعقدة التى تحتاج إلــى العب 

يستغل نصف فرصة إلحراز الهدف.
ولياسين براهيمى خبرات دولية مميزة 
ففى 48 لقاء مع المنتخب الجزائرى سجل 

11 هدفا وصنع 16 آخرين.

ال يختلف أحــد على أن النسخة رقم 
32 من بطولة أمم أفريقيا المقامة حالًيا 
فى مصر توفر وجبة كروية دسمة لعشاق 
الساحرة المستديرة على مستوى القارة 
السمراء وكذلك على مستوى العالم بشكل 

عام.
لــكــن الــكــوالــيــس المصاحبة للبطولة 
شهدت بعض الــوقــائــع السلبية وحــاالت 
للخروج عن النص، لم تكن الجماهير هى 
الفاعل فيها كما هو المعتاد وإنما كان 

أبطالها العبون فى البطولة.
ولعل أبــرز تلك الوقائع السلبية كانت 
األزمــة التى أثــارهــا العــب منتخب مصر 
عمرو وردة، بعد تحرشه بإحدى عارضات 
ــاء عبر موقع التواصل االجتماعى  األزيـ
ــة التى كــادت تمر  إنستجرام، وهــى األزم
بــســالم لـــوال ظــهــور فــتــاة مكسيكية فى 
الصورة كشفت عن تواصل العب الفراعنة 
معها فــى وقــت ســابــق وتــحــرشــه بها من 
خالل إرســال مقطع فيديو لها يظهر فيه 

بشكل فاضح.
الفيديو المشار إليه كان بمثابة القشة 
الــتــى قصمت ظــهــر البعير حــيــث أجبر 
مسئولى اتحاد الكرة على استبعاد وردة 

من معسكر المنتخب قبل ساعات من لقاء 
ــدور المجموعات، لكن  الجولة الثانية ل
قرار االستبعاد تم العدول عنه واستبداله 
باإليقاف لنهاية الــدور األول، ليعود وردة 
من جديد إلــى معسكر الفراعنة لكن ما 

تزال أصداء تلك األزمة تطارده.
واقعة أخــرى مؤسفة شهدتها مباريات 
ــدور األول من بطولة أمــم أفريقيا كان  ال
الضحية فيها ديــنــيــس أوديــامــبــو العــب 

منتخب كينيا، والـــذى تعرض لــوابــل من 
الهتافات العنصرية خــالل مشاركته مع 
منتخب بــالده أمــام الجزائر فى الجولة 

األولى لدور المجموعات.
وعقب تلك الواقعة انتشرت أنباء عن 
مغادرة الالعب أوديامبو لمعسكر منتخب 
بالده رافًضا استكمال منافسات البطولة، 
وهــى األنــبــاء التى نفاها الجهاز اإلدارى 
لمنتخب كينيا بشكل قاطع مؤكًدا استمرار 

الالعب فى المعسكر.
الوقائع السلبية لالعبين فى بطولة أمم 
أفريقيا تواصلت وكــان بطلها هذه المرة 
ــا نيانى العــب منتخب مالى، والــذى  أدام
تــم استبعاده بشكل مفاجئ مــن معسكر 
منتخب بالده قبل ساعات من لقاء الجولة 
الثانية لــدور المجموعات أمــام المنتخب 

التونسى.
استبعاد نيانى جــاء بعد اعتدائه على 
قائد منتخب بالده عبدالله ديابى بصفعه 
على وجهه داخــل فندق اإلقــامــة الخاص 

بالفريق.
األزمــة بين الالعبين أشعلها مصفف 
ــى فــنــدق إقامة  ــذى حضر إل الشعر والـ
الفريق بناء على طلب الالعبين، حيث 
ــان عبدالله ديــابــى هــو أول مــن اتجه  ك
إلــى مصفف الشعر قبل بــاقــى زمالئه 
ــذى أغــضــب الــالعــب  وهـــو الــتــصــرف الـ
ــه مــع قــائــد منتخب بــالده  نيانى وأدخــل
فى مشادة ساخنة انتهت بتلقى األخير 
صفعة على وجهه، ليقرر بعدها الجهاز 
الفنى لمنتخب مالى استبعاد الالعب 
نيانى بشكل فورى من المعسكر وإعادته 

إلى بالده بشكل عاجل.

فضل

نيانىوردة

محرز

ياسين

أوديامبو

 سارة عبدالباقى
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التطوير الكبير الذى 
حدث فى االستادات 

يؤكد زيادة قدرتها على 
استضافة أى فعاليات 
وبالتالى زيادة أرباحها

استقبال مليون سائح وتوفري17 ألف فرصة عمل  

استضافة البطولة تؤكد استقرار املوازنة وزيادة النمو

عودة استاد القاهرة للعمل مرة أخرى بكفاءة كبرية يعنى استعادة إيرادات مالية للخزينة العامة

صدق أو ال تصدق

50 مليار جنيه مكاسب لمصر من تنظيم كأس األمم األفريقية
»مكاسب كثيرة جـــًدا« حازتها مصر جــراء تنظيم 
بطولة كــأس األمــم األفريقية التى افتتحت فعالياتها 
ــام.. هكذا أكــد خــبــراء فــى مختلف المجاالت  قبل أيـ
طبقا لما رصدته »صوت الماليين«، فالمنافسة القارية 
الــتــى قـــررت الــدولــة المصرية الــتــقــدم الستضافتها 
فى موقف اعتبره كثيرون بمثابة المفاجأة، لم يكن 
عشوائًيا بل جاء مدروًسا حتى وإن بدا للبعض أنه كان 
متسرعا طبًقا لما يقوله الدكتور سعد شلبى أخصائى 
التسويق الرياضى، والــذى يؤكد أن النظرة للرياضة 
بصفة عامة قد تغيرت بمجىء الرئيس السيسى لحكم 
مصر، فالرجل الذى أعلن خالل برنامجه االنتخابى أن 
الرياضة بمثابة أمن قومى للشعب المصرى، لم يلبث 
إال وأكد ذلك على أرض الواقع فاحتضن الشباب فى 
مؤتمراته، وأكد على أهمية الرياضة فى عدة حمالت 
ترويجية تقام ألول مــرة، وبالتالى فــإن موافقته على 
استضافة مصر للبطولة كــان طبقا لــرؤيــة واضحة 
يمتلكها تؤكد على أهمية الرياضة بالنسبة له ولجميع 
المصريين وهــو بمثابة تغيير كامل للصورة الذهنية 
عن الرياضة والتى كانت فى مؤخرة سلم األولويات 

للحكومة المصرية قبل ذلك.
وأوضــح خبير التسويق الرياضى أن أحــًدا لم يكن 
يعلم أن الــقــارة األفريقية هــى الــقــارة الــوحــيــدة التى 
لديها نموا فى معدالت كرة القدم يترواح مابين 5.8 
إلى 6.8 بينما أوروبا التى هى معقل كرة القدم حدث 
فيها تباطؤ فى معدل النمو ألنها وصلت إلى مايسمى 
بمرحلة التشبع، ووجود ثالث أفارقة كهدافين لبطولة 
الدورى اإلنجليزى التى هى األكبر على مستوى العالم 
من حيث العائد االقتصادى والفنى يؤكد على تزايد 
ــول األفريقية وهــو األمـــر الــتــى تنبهت له  قيمة األصـ
مصر، فكان قرارها بالمشاركة بقوة فى كافة الفعاليات 
األفريقية تأكيدا على أن كرة القدم أصبحت صناعة 
مهمة داخل مصر خاصة بعدما استطاع اتحاد الكرة 
المصرى تحقيق مبيعات تجاوزت الـ400 مليون جنيه، 
وباستضافة مصر للبطولة األفريقية فجأة، فهنا تؤكد 
ــات وأن بلدنا  الــدولــة على جاهزيتها فــى كافة األوقـ

أصبحت موطن صناعة الكرة داخل القارة.
وأضـــح شلبى أن استضافة مصر للبطولة خالل 
نصف السنة المالية، يؤكد للجميع على قوة الموازنة 
المصرية واستقرارها التى استطاعت تقديم تدفقات 
نقدية لعملية التطوير التى تمت خالل األشهر الماضية 
للبنية التحتية الرياضية واحتاجت لما يقرب من 3 
مليار جنيه تم توفيرهم من الموازنة وهو مايؤكد صحة 
شهادات المؤسسات الدولية تجاه مصر بأنها الدولة 
األفريقية الوحيدة التى لديها معدل نمو يصل مابين 
5.4 إلى 6.4 بشهادة البنك الدولى، وهومايفيدنا جدا 

فى جذب االستثمار وطمأنتهم.
كما أن البطولة نفسها وطبقا لتوقعات الخبراء كما 
يقول »شلبى«، تستطيع زيــادة معدالت النمو بنسبة 6 
بالمائة هو رقــم كبير جــدا لمصر، خاصة وأن الناتج 

القومى اإلجمالى يتجاوز الـ4 تريليون جنيه.
ورغــم أنــه من الصعوبة تحديد حجم فــرص العمل 
الــتــى تستطيع البطولة توفيرها للعمالة المصرية 
بمختلف تخصصاتها، فإن »شلبى« يؤكد أنها لن تقل 
بأى حال من األحــوال عن 17 ألف فرصة عمل، منها 
مــا سينتهى بانتهاء البطولة مثل العمالة المباشرة 
التى ساهمت فى التطوير ومنها ما سيستمر بعدها 
ومن أمثلة ذلك المنصات التى تم إطالقها مع البطولة 
مثل موقع تذكرتى والقناة الفضائية الجديدة التى 
تم إطالقها ووفــرت أيضا البث األرضــى، فهذه أمثلة 
لفرص عمل توفرت بسبب البطولة وستستمر بعدها 

لتغطية وتنظيم  فعاليات رياضية أخرى.
يضيف »شلبى« مكسبا جديدا جراء تنظيم البطولة، 
يتمثل فــى مفهوم التسويق االجتماعى والـــذى يعنى 
تعزيز قــدرات الشعب المصرى بصفة عامة والشباب 
بصفة خاصة وزيادة ثقتهم بأنفسهم بأنهم أبناء لدولة 
قادرة على تجاوز التحديات وتنظيم فعاليات اليستطيع 
غيرهم فى القارة تنظيمها، مما يعنى أنهم ال يقلون 
بأى حال عن دولتى ألمانيا وانجلترا القادرتين أيضا 

ــك فى  على استضافة كــأس العالم  فــى أى وقــت وذل
حال صدر قرارا بنقل تنظيمه من الدولة المستضيفة 

له حاليا. 
ومع االستثمار الذى حدث قبل البطولة وبعد إنطالق 
فعالياتها، فــإن »شلبى« يؤكد أن الحكومة المصرية 
ــكــرة نجحا فــى تحقيق مــفــهــوم اســتــدامــة  واتــحــاد ال
االستثمار فى االقتصاد بصفة عامة والرياضة بصفة 
خاصة، وذلك بعد إطالقهم بعض المنصات التى يمكن 
استخدامها بعد ذلك فى أى أحداث أخرى مثل تطبيق 

تذكرتى وواتش إيت وقناة النقل األرضى. 
ــه إلـــى جانب  ــاضــى إنـ ــري ــال خــبــيــر الــتــســويــق ال ــ وق
اإليـــرادات التى ستجنيها مصر من البطولة متنوعة، 
البد من تسليط الضوء على عودة استاد القاهرة للعمل 
مرة أخرى بكفاءة كبيرة وهو مايعنى استعادة إيرادات 
مالية للخزينة العامة بجانب التطوير الكبير الذى حدث 
فى االســتــادات األخــرى مما يعنى أيضا زيــادة قدرتها 
على استضافة أى فعاليات وبالتالى زيادة ريعها، مشيراً 
إلــى أن االســتــادات التى تم تطويرها خاصة والبنية 

التحتية أيضا، لن يستفيد منها األجيال الحالية فقط، 
بل أن الحكومة المصرية كما يقول »شلبى« تؤمن حق 
األجيال القادمة فى وجــود بنية تحتية تساعدهم فى 

القيام بالرياضة كهواية وكبطولة.
وألول مرة يحدث ذلك فى القارة األفريقية، ولكن 
مصر نجحت فى تحقيقة بعد استضافتها للبطولة كما 
يؤكد »شلبى« وهو تحقيق  مفهوم »تــآزر التكلفة« وهو 
مايعنى تخفيض مما تكلفة التطوير استعدادا للبطولة 
بمعدل الثلث، ضاربا المثل بتطوير محور المشير الذى 

يقع عليه استاد السالم دون إضافة تلك التكلفة على 
موازنة البطولة.

وبالنظر للموازنة العامة للدولة نجد أن الضرائب 
ــرادات، وجــاءت البطولة لتزيد  تحتل مقدمة سلم اإليـ
من ذلك األمــر كما يكشف »شلبى«، قائالً: »الحكومة 
حققت عائدات ضريبية من تنظيم البطولة وذلك من 
خالل الضرائب التى ستدفعها الشركات التى شاركت 
فى التطوير ومن خالل السياحة القادمة والمشجعين 
وكل من استفاد بشكل مباشر أو غير مباشر من تنظيم 

البطولة«.
ــدال مــن الــمــعــانــاة الــتــى كـــان يعانيها الــمــواطــن  وبـ
الــمــصــرى لمشاهدة الفعاليات الرياضية الكبرى 
سواء بالسفر خصيصا لها، أو بالتعاقد بمبالغ طائلة 
لمشاهدتها تليفزيونيا، نجحت الــدولــة فــى تنظيم 
البطولة على أرضها وبالتالى فقد استفاد المواطن 
بسهولة انتقاله لمشاهدة المباراة على أرض الواقع، 
أو مشاهدتها مجانا بجودة عالية على التليفزيون 
األرضــى وهــو مايعنى تحسين جــودة حياة المواطن 
وهو األمر الذى لم يكن يحدث لو لم تكن البطولة على 

أرض مصر.
ومــع وجــود المشجعين فــى محافظات كالسويس 
واإلسماعيلية والتى حدث على أرضهما مشروعات 
عالمية، فــإن ذلــك سيكون فرصة لتسويق التحديث 
الذى تم فى بنيتنا التحتية دون أن ندفع مليما واحدا 
بجانب وجود كل وسائل اإلعالم العالمية والتى ستردد 
ا  كما يقول »شلبى«، وهواألمر الذى  اسم مصر كثيَرً

يعزز ثقة العالم بنا.
ومــع الظواهر التى تحدث عنها »شلبى« وتحدث 
ألول مرة فى تاريخ الرياضة المصرية فيضيف عليها 
بــأن أصبح لدينا الــقــدرة فــى الحصول على قاعدة 
بيانات حقيقية لمشاهدى المباريات داخــل االستاد 
ــك مــن ضــرب المستحيالت سابقا،  بعد أن كــان ذل
وبالتالى يمكننا التعرف على تركيبة السوق المصرى 
بشكل كامل داخل كل المحافظات واستغالل ذلك فى 

التسويق الرياضى والتركيز األمنى.
زيادة قيمة الجنيه والشراكة األفريقية

بجانب المكاسب الــتــى ذكــرهــا »شــلــبــى«، فهناك 
مكسبا مهما جدا يذكره الدكتور تامر ممتاز الخبير 
االقتصادى، يتمثل فى زيــادة قيمة الجنيه المصرى 
ــادة الطلب عليه بــوجــود آالف المشجعين  جـــراء زيـ
والمسئولين األفارقة خالل البطولة، والبطولة تعد 
فــرصــة كبيرة لمصر لتوطيد عالقاتها بأشقائها 
األفــارقــة كما أكــد الرئيس السيسى فى تصريحاته 
عقب افتتاح البطولة وبالتالى فمن المتوقع زيــادة 

االستثمارات األفريقية داخل مصر.
العوائد غير المنظورة

أكــد سامى محمود رئيس هيئة تنشيط السياحة 
أن هناك عوائد منظورة ومباشرة جــراء تنظيم من 
الفنادق والتليفزيون والطيران واإلعــالنــات، وأخرى 
غير منظورة وهــى األهــم والتقدر بــأى مــال، فإعالن 
ــة مــاليــيــن، لكن  سياحى عــن مصر قــد يكلف الــدول
تنظيم البطولة سيحقق نفس الهدف وسيجعل اسم 
مصر يتردد كثيرا دون أن ندفع مليما ولكن بشرط 
إذا أحسّنا تنظيم البطولة مــن غير سلبيات، كما 
ضرب المثل بسائق التاكسى الذى سيوصل المشجع 
والمطعم الــذى سيأكل فيه وخالفه وكل ذلك عوائد 
غير منظورة تساهم فى تنشيط االقتصاد وزيادة دخل 
المواطنين بشكل كبير ولكن أحدا لن يذكرها لصعوبة 

حصرها ولكنها أهم بكثير من العوائد المنظورة.
مليون  زائر لمصر خالل البطولة

المحلل االقــتــصــادى والــكــاتــب الصحفى حمدى 
الجمل يرى أن عــودة الجماهير للمدرجات من أكبر 
مكاسب البطولة فبه نوصل رسالة للجميع بأن مصر 

آمنة وفى ذلك تأثير إيجابى كبير جدا.
يؤكد »الجمل« أنــه من المتوقع أن تستفيد مصر 
بمكاسب مادية سيتم ضخها خالل البطولة لن تقل 
عن 50 مليار جنيه من السياحة خاصة وأن هناك 200 
ألــف سائح أفريقى يــزور مصر سنويا ومــن المتوقع 
أن يصلوا لمليون زائــر خــالل البطولة، كما أن باقى 
األســـواق االقــتــصــاديــة ستنتعش بشكل كبير كسوق 
االتصاالت مثالً والتى سيتم تجربة الجيل الخامس 

منه خالل البطولة وبين جماهيرها.
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التى شاركت فى تطوير السياحة 
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كواليس أطول ساعات فى حياة الشيخ الشعراوى تحت قبة البرلمان

وأقــول بكل الموضوعية إن الكل يعرف عنه - إال 
قليال - إنه فقيه القرن العشرين بال منازع.. وقدم لنا 
خواطره عن القرآن الكريم بأسلوب جديد وبسيط لم 
نعهده من قبل.. واستطاع الشيخ الشعراوى تجديد 
الخطاب الدينى الــذى يعتمد على مخاطبة العقل 
والــوجــدان والوسطية دون الــدخــول فــى الخالفات 
الفقهية بين بعض العلماء والمفسرين التى تفرق 
أكثر مما تجمع! أو المغاالة أو الشطط فى التفسير 
واالعتماد على القصص والحكايات التى ال فائدة 
وال طائل منها.. ولكن الشيخ الشعراوى كان محنكا 
سياسيا.. يعيش مشاكل مجتمعه بكل تفاصيله.. 
ويشارك فى حلها.. فهو لم يجلس فى بــرج عــاج أو 

ينعزل عن الناس فى خلوة بعيدا عنهم.
وكــان من أشــد المدافعين عن مصر ومكانتها.. 
وقال عنها وأنها البلد المعطاء التى صّدرت اإلسالم 
إلــى كل دول العالم بما فيها البلد الــذى نزلت فيه 
ــواء الدفاع  الــرســالــة.. وأن مصر هــى التى حملت ل
عن اإلسالم أمام جحافل التتار والصليبيين.. فكيف 
نقول عنها إنها أمة كافرة!«.. وهى بلد األزهر وسيدنا 
الحسين رضــى الله عنه ومــالذ آل البيت والعلماء 
والباحثين.. خسر وخاب كل من يتطاول على مصر.. 
ويتهم أهلها بالكفر لمجرد صــراع سياسى، وسلطة 

زائلة!
وأذكر أن موالنا الشيخ الشعراوى قال هذه المقولة 
فى صحن الجامع األزهر فى األول من يناير 1989.. 
وكــان معه الشيخ محمد الغزالى ود. محمد الطيب 
النجار للرد على أمراء الجماعات اإلسالمية وأعضاء 
جماعة التكفير والهجرة الذين كانوا يتهمون الناس 
زورًا وبهتاًنا بالكفر ويحرمون االنخراط فى مؤسسات 

الدولة ومدارسها وجيشها باعتبار أنها دولة كافرة!
ورد على هـــؤالء المتطرفين أيــضــا عندما قال 

بالحرف الواحد:
اعلموا جيًدا أننى كما قــال أخــى الشيخ الغزالى 
إنــنــى لست مــن علماء السلطة.. فــأنــا الوحيد فى 
مصر الذى رد قرارات جمهورية.. ولم يستمع لها فى 
تاريخها كلها، ملكية أو جمهورية.. فال يستطيع أحد 

أن يتهمنا أبًدا بأننا علماء سلطة.
وكان الشيخ الشعراوى يقصد أنه رد قرار رئيس 
الجمهورية أنور السادات بتعيينه عضًوا فى مجلس 
الــشــورى عــام 1980 ورفــض هــذا التعيين الــذى كان 

يتمناه الكثيرون ويحلمون به فى ذلك الوقت!
إلغاء النظام الشمولى

وكانت مصر تعيش فى ذلك الوقت أخصب فترات 
الحياة السياسية والبرلمانية.. عندما أصدر الرئيس 
السادات قراره الشهير بإلغاء النظام الشمولى الذى 
كــان ممثال فــى االتــحــاد االشــتــراكــى ثــم قـــراره الــذى 
تاله بالسماح بتكوين المنابر.. ومع اإلقبال الشديد 
على تكوين المنابر من كافة اإلتجاهات السياسية 
حتى وصــل عددها فى شهر كامل إلــى 40 منبراً.. 
قــرر الــســادات أن تقتصر هــذه المنابر على ثالثة 
فــقــط.. ثــم اتخذ قـــراره فيما بعد بــأن تتحول هذه 
المنابر إلــى ثالثة تنظيمات سياسية تحمل أسماء 
»اليمين واليسار والوسط« وخاضت هذه التنظيمات 
السياسية انــتــخــابــات مجلس الشعب 1976بــتــلــك 
المسميات إلــى أن اتخذ الرئيس الــســادات قــراره 
أثناء افتتاح الــدورة البرلمانية للمجلس فى نوفمبر 
1976 بــإطــالق اســم األحـــزاب السياسية على هذه 
التنظيمات وبهذا يكون قد سمح للمعارضة أن يكون 
لها رأى تستمع إليه الحكومة تحت القبة.. وقد تأخذ 

به أحيانا.
وقــد لعب المهندس سيد مــرعــى رئــيــس مجلس 
الشعب فــى ذلــك الــوقــت دوراً مهماً فــى التنسيق 
البرلمانى بين هذه األحــزاب السياسية تحت القبة، 
واستطاع بفضل حنكته السياسية وخبرته البرلمانية 
ــداً بــيــن األغلبية  الــطــويــلــة أن يــكــون حــكــمــاً مــحــاي
والمعارضة تحت قبة البرلمان فقد كان رحمه الله من 
أفضل رؤســاء البرلمانات المصرية.. وارســى عددا 

كبيرا من التقاليد والسوابق البرلمانية.
الشعراوى »بالجبة والقفطان«.

لقد رأيت الشيخ الشعراوى ألول مرة عن قرب بعد 
ــراً لألوقاف فى نوفمبر 1976 فى وزارة  تعيينه وزي
ممدوح سالم الثانية عندما كان يحضر إلى مجلس 
الشعب لالجتماع باألعضاء فى اللجان أويلقى بياناً 
فــى المجلس.. وأقــســم أن صــورتــه مــن يومها وهو 
يلبس »الجبة والقفطان« ال تــزال ماثلة أمــام عيناى 

حتى اآلن.
وقد رأيت مراراً كيف كان أعضاء المجلس والوزراء 
أيضا بمجرد أن يصل الشيخ الشعراوى إلى مجلس 
الشعب ويدخل إلــى القاعة أو إلــى إحــدى حجرات 

اللجان كيف كانوا يلتفون من حوله ويظهرون له كل 
ــود وكــان الدكتور إبراهيم بــدران  مشاعر الحب وال

وزير الصحة هو أكثر الوزراء إلتصاقاً به وقرباً منه.
كنت أرى فى كل مرة يأتى الى المجلس كيف كان 
الشيخ الجليل الــذى دخــل قلوب المسلمين وسكن 
فيها.. يعامل األعضاء جميعاً بكل الحب والتواضع 

والبساطة والبالغة فى القول.
ــى أن  وقــد ظــل األمـــر على هــذا النحو إل

ــارس 1978هـــذا  جــاء يــوم االثــنــيــن 20 مـ
اليوم الذى سيظل محفوراً فى ذاكرتى 

ومـــشـــهـــوداً لــكــل مـــن حــضــر جلسة 
المجلس فى ذلك اليوم.

فقد كــان الشيخ الــشــعــراوى 
طــبــقــا لـــألعـــراف البرلمانية 
»مــتــهــمــا« عــنــدمــا قــــدم له 
النائب المستقل المستشار 
عــادل عيد استجواباً حول 
»الـــفـــســـاد فـــى المجلس 
ــون  ــئـ ــلـــشـ الـــــألعـــــلـــــى لـ
ــذى كان  اإلســالمــيــة« والـ
يــتــبــع وزارة األوقـــــاف 

دستورياً و قانونياً.
ــت الــشــيــخ  ــبـ لـــقـــد اثـ
ــى هـــذه  ــ ــراوى ف ــ ــع ــشــ ــ ال
ــالهــا  الــجــلــســة ومـــــا ت
مــن جــلــســات حـــول ذات 
الموضوع أنه إضافة إلى 
أنه داعية مقنعاً وخطيباً 
مفوهاً فإنه أيضاً سياسى 
محنك.. فقد جــاء يومها 

إلــى المجلس بخطى ثابتة 
ــى هــذه  ــطــاع ف وواثـــقـــة واســت

الجلسة التاريخية أن يقلب 
اإلتــهــام الموجه إليه إلــى تأييد 

ــواء من  ســاحــق مــن األعـــضـــاء ســ
األغلبية أو المعارضة للكيفية التى 

تصدى بها للفساد فى المجلس األعلى 
ــوف فــى وجه  ــوق للشئون اإلســالمــيــة وال

األمين العام للمجلس األعلى »محمد توفيق 
عويضة« الذى عاث فى المجلس فساداً لسنوات 

طويلة قبل أن يتولى الشيخ الــشــعــراوى مقاليد 
الوزارة.

ثــم اســتــمــرت عــالقــة الشيخ الــشــعــراوى بمجلس 
الشعب حتى خروجه من الــوزارة عام 1978والتى لم 
يجلس فى مقعد الوزير فيها سوى سنة واحدة فقط 

وعشرة أشهر و25 يوماً.
واذكر اننى تابعت بكل اهتمام السجال الذى حدث 
بين الشيخ الشعراوى والشيخ عاشور محمد نصر 
عضو حزب الوفد فى هذه الجلسة التاريخية حول 
الرئيس انور السادات عندما قال الشيخ الشعراوى 

أثناء رده على االستجواب: 
ــان لــى مــن األمـــر شىء  »والـــذى نفسى بــيــده لــو ك
لحكمت للرجل الذى رفعنا تلك الرفعة، وانتشلنا مما 

كنا فيه إلى قمة.. أال ُيسأل عما يفعل!«.
وفى وسط هذا األجــواء المنفعلة بكلمات الشيخ 
الشعراوى وتصفيق األعضاء له وهتافهم المستمر 
الله أكــبــر... الله أكبر.. وقــف الشيخ عاشور فجأة 
وقـــال مــوجــهــاً كــالمــه للشيخ الــشــعــراوى، بالحرف 

الواحد كما سمعت وسجلت فى أوراقى فى حينها: 
»اتق الله يارجل.. مفيش حد فوق المساءلة، لترع 

الله«.
وحدثت ضجة شديدة من أعضاء حزب مصر فى 
ذلك الوقت، ومقاطعة الشيخ عاشور حتى ال يواصل 

كالمه للشيخ الشعراوى، وكان األعضاء يقولون له:
اقعد.. اقعد.. بينما البعض اآلخر يصفق ويهتف! 

وضاعت فى الهواء األجــراس التى كــان يخبطها 
رئيس المجلس المهندس سيد مرعى »بشاكوشه« فى 
وسط هذه الضجة من الجميع! وما أن هدأت القاعة 
إال قليالً.. وكان الشيخ عاشور ال يزال واقفاً قال له 

الشيخ الشعراوى بانفعال 
»إجلس.. أنا أعرف بالله منك«

وكررها مرة ثانية:
»أنا أعرف بالله منك« ومضى يقول:

»إن الرجل الذى شجع هذه الشجاعات المختلفة 
يجب أن نقدر كل قراراته 

 وكل آرائــه تقديراً فى مستوى ما وضعه الله فى 
أيدى البشر«.

تساؤالت مشروعة 
وبعد هذه العبارات التى قالها الشيخ الشعراوى 

عن الرئيس الراحل أنــور السادات الــذى قاد حركة 
التصحيح فــى 15 مــايــو 1971 وخــلــص الــبــلــد من 
مراكز القوى.. كانت تــدور فى ذهنى بعض األسئلة 
واالســتــفــســارات حــول هــذه الــعــبــارات األخــيــرة التى 
قالها الشيخ الشعراوى.. والتى كان يمجد بها الرئيس 

السادات ويرفعه إلى درجة عدم المساءلة! 
هــل كــان يقصد المساءلة السياسية عما يفعل 
السادات فى البلد وما يتخذه من قرارات.. أم يقصد 
مساءلة أخـــرى؟؟ وهــل كــان الشيخ يقصد المعنى 

الظاهرى لهذه العبارات أم ما هو قصده بالضبط؟
وهل كان الشيخ عاشور محقاً فى اعتراضه على 
عبارة الشيخ الشعراوى أن الــســادات ال ُيسأل عما 
يفعل؟! وهل عبارة »اتق الله« التى قالها له هى التى 

أدت إلى أن ينفعل الشيخ الشعراوى ويقول له:
»أنـــا أعـــرف بالله مــنــك«.. وهــل يمكن ألحــد أن 
يدعى أنه أكثر معرفة بالله من اآلخر؟ وعشرات من 
األسئلة التى دارت فى خاطرى وانا اتابع هذه الجلسة 

التاريخية والساخنة.
الشعراوى يبرئ ساحته

وقــد بــدد الشيخ الشعراوى هــذه التساؤالت التى 
دارت فى رأسى وأعتقد عند الكثيرين من األعضاء 
فــى الجلسة التى عقدت لمناقشة تقرير إسقاط 
ــان مجلس  ــذى أهـ الــعــضــويــة عــن الــشــيــخ عــاشــور الـ
ــم هــتــف بسقوط  الــشــعــب ووصــفــه بــأنــه مــســرح.. ث

السادات فقد قال الشعراوى:   
الحمد لله أن تكلم السيد العضو هــذا الكالم 
أمامكم.. وإننى تكلمت أيضاً أمامكم.. وتصحيح 
الواقعة أننى قلت إن سوابق الرجل – أى الرئيس 
محمد أنور السادات – تجعلنا نأتمنه على ما يتخذه 
من قــرارات ألنه قد أثبت أنه رجل يريد أن يصحح 
أوضــاعــاً فــاســدة، وألنـــه رجــل اجتمعت عليه أمــور 
ــور خارجية، فــإذا كــان قد أعطى قــراراً  داخلية وأم
لسفر إنسان دون أن يرجع إلــّي فإننى أقــدر ظروف 

سيادته فيما يريد أن يعمله مما ال يجب أن يعلمه 
مثلى..

وكــان الشيخ الــشــعــراوى بالطبع يقصد قــرارات 
السفر التى يسافر بها توفيق عويضة للخارج دون 

الرجوع إلى رئيسه المباشر.. وهو وزير األوقاف.
ــدور فــى أذهــان  واقــتــرب الشيخ الــشــعــرواى مما ي
األعضاء حول عباراته: »ان السادات ال يسأل عما 
يفعل؟« فقال الشيخ موضحاً أنه قــال: أن مثل هذا 
الرجل يجب أال أسأله عما يفعل فلما اعترض السيد 
العضو على كالمى.. قلت له »أنا أعرف بالله منك«.. 
وقد قصدت أنه يجب أال يسأل عما يفعل فى األمور 
التى يرى فيها مصلحة.. وال يجب أن يعلنها للناس.
ألن اإلعالن عنها أو معرفة أسبابها قد يفسد الهدف 

منها.
ووجـــه الشيخ الــشــعــراوى حديثه للشيخ عاشور 

قائالً:
»إذا كان السيد العضو عاشور محمد نصر قد فهم 
منى غير ذلك فإننى أستغفر الله مما فهم.. وأستغفر 

الله فيما فهم«.
وبهذه الكلمات الواضحة والمحددة التى قالها 
الشيخ الــشــعــراوى ضجت القاعة كلها بالتصفيق، 
والهتاف : الله أكبر.. الله أكبر.. وأزالت كلماته الكثير 
من سوء الفهم الذى حدث عند البعض.. وأنا منهم.!!

وأضاف الشيخ الشعراوى:
»ال يمكن لمثلى.. وأنتم تعرفون من هو.. أن يزل 
هــذه الزلة أمــام الله سبحانه وتعالى.. وأننى أعلم 
جيداً أن السيد الرئيس محمد أنــور السادات رجل 
مأمون على دينه وهب اننى قلت ذلك فإن ما قلته كان 
سيغضب منى الرئيس أنــور الــســادات ألننى أعرف 

دينه وأعرف غضبه«.
وقــاطــع األعــضــاء الشيخ الــشــعــراوى بالتصفيق 
الحاد، ولكنه لم يلتفت لهذا التصفيق وواصل كالمه 

بقوله:

ــول إن اإلســـالم يجب  »إنــنــى ياسيدى أحــب أن أق
أن يكون المظلة الواسعة التى نحتمى بها جميعاً 
لمصلحة اإلسالم.. وأحب أيضاً أن أفرق بين اإلسالم 
ــاإلســالم كــل مخالفة  كــمــوضــوع، وبــيــن أن نمسح ب

يرتكبها رجل من رجال اإلسالم«.
وقــاطــع األعــضــاء الشيخ الــشــعــراوى بالتصفيق 

والهتاف ولكنه مضى يقول:
»إن المسألة التى تكلم فيها العضو السيد عاشور 
محمد نصر.. ووقــف فيها هــذا الموقف ال صلة له 
باإلسالم.. وال أحب أن يحسب على اإلسالم من رجل 
ُعرف أنه يتكلم عن اإلســالم لشىء شخصى ال يمت 

لإلسالم بصلة.
ولو أن السيد العضو قال هذا الكالم الــذى قاله 
حين هتف بسقوط الرئيس أنــور الــســادات وحين 
ازدرى المجلس.. لو أنه قال عندما كنت ألقى كلمتى 
لكان هناك موضوع للكالم يقال فيه.. ولكنه أقحم 
هذه المسألة إقحاماً.. ألنه لم يدل فيها برأى.. وألنه 

حين قال »يسقط....«.
وهنا حدثت ضجة شديدة من أعضاء المعارضة 
وقــامــوا بالتشويش على كــالم الشيخ الــشــعــرواى.. 
وبــدأ أعضاء األغلبية القيام من أماكنهم للرد على 

المعارضة.
ــاول المهندس سيد مــرعــى التدخل لحماية  وحـ
ــذى أحــدثــتــه  ــ الــشــيــخ الـــشـــعـــراوى مـــن الــضــجــيــج ال
الــمــعــارضــة لتمنعه مــن الــمــواصــلــة حــديــثــه وقــال 

المهندس مرعى لألعضاء:
»أن السيد العضو قد مس فى كلمته السيد وزير 
األوقـــاف.. ويجب أن يمكن السيد الــوزيــر من الرد 

عليه«.
وبعد أن هــدأت المعارضة إال قليالً قــال الشيخ 
الشعراوى »إننى أحب ان تفرقوا بين رأى يقال هنا 
بحرية.. وبين حكم يصدر هنا بتهور فكلمة »ليسقط« 
هل هى رأى أم حكم؟ وال يملك أحد أن يحكم أبداً.. 
ولــكــن مــن الممكن أن يـــرى أن كلمة يسقط حكم 
ونتيجة.. فهل أنتم مكلفون بأن تحكموا على الناس أم 

تروا رأيكم ؟ أن الرأى هو دائماً نتيجة الحكم.
وأنهى الشيخ الشعراوى كلمته لألعضاء بأن السيد 

العضو قال الحكم ولم يقل الحيثية!!
وجلس الشيخ الــشــعــراوى بين زمــالئــه الـــوزراء 
وسط تصفيق حاد من األعضاء.. وقد شعروا أن 
كلماته قد أزالت ما كان فى صدروهم من لبس أو 

سوء فهم. 
أن الشيخ محمد متولى الــشــعــراوى – رحمه 
الله - يعتبر علما مــن أعــالم مصر وأحــد الذين 
جددوا الخطاب الدينى وياليتنا نتعلم مما يقوله لنا 

ويحذرنا منه!
عيد يدفع الثمن!

وأخيرا نقول ان استجواب المستشار عادل عيد 
للشيخ الشعراوى كان من أفضل االستجوابات التى 
شهدتها قاعة البرلمان المصرى وقــد قــال لى – 
رحمه الله - بعد عودته عضوا فى مجلس الشعب 
فى فصله التشريعى 2000-2005 معارضاً شرساً 
وبرلمانيا قديرا واثــرى المناقشات البرلمانية.. 
انه دفع ثمن هذا االستجواب وكشفه لفساد رئيس 
المجلس األعلى للشئون اإلسالمية فى منعه من 
دخول مجلس الشعب فى دوراته التى تلت تقديمه 
لهذا االســتــجــواب الشهير.. وان عمليات تزوير 
األنتخابات كانت تتم ضدة بكل حدة حتى ال يعود 
إلى القبة مرة أخرى ولكنه استطاع العودة فى عام 
ــراف القضائى على العملية  2000 فــى ظــل اإلشـ

االنتخابية فى ذلك الفصل التشريعى.
وأقـــول بكل الــصــدق ان المستشار عــادل عيد 
ــه كــان معارضا لسياسة الــحــزب الوطنى  رغــم أن
المنحل ويتصدى لنوابه بكل قــوة وعــزم ال يلين.. 
لكن د. فتحى سرور رئيس مجلس الشعب األسبق 
فى هذه الفترة كان يحرص قبل صــدور أى قانون 
أن يستمع لرأى المستشار عادل عيد فيما يعرض 
تحت القبة لالستفادة من آرائه القانونية والفقهية 
السديدة وعلمه الغزير وكــان يشارك فى صياغة 
المواد القانونية وضبطها حتى ال تتعرض للطعن 
أمــام المحكمة الدستورية العليا.. وهــذا العلم ال 
يجيده إال القليليون من الفقهاء ويسمى علم صناعة 
التشريع وكان النائب القدير عادل عيد واحد منهم.

رحمه الله وجعل الجنة مثواه فقد كان برلمانيا 
قديرا ومعارضاً  شريفاً.. وكنت أستفيد كثيراً من 
المناقشات التى كانت تــدور بيننا منذ أن عرفته 
فى برلمان 1976 وحتى انتقاله إلى الرفيق األعلى 
فى عام 2006.. وكان ال يخاف فى الحق لومة الئم 

رغم كل الضغوط التى كانت تمارس ضده وعليه.

فى ذكرى رحيل إمام الدعاة

رغم أن إمام الدعاة الشيخ محمد متولى الشعراوى رحل إلى الرفيق األعلى منذ 21 عاما وبالتحديد فى يونيو 1998.. لكن مازالت روحه وخواطره 
ومواقفه تحلق بيننا.. ورغم التطاول من بعض الموتورين والحاقدين وكان آخرهم ما ادعته إحدى الكاتبات أنه كان أداة لتفتيت الوطن وإثارة الفتنة.. وأن 
اهلل ال يسامح السادات الذى أتى لنا بـه والذى سجد شكرا هلل بعد هزيمة مصر فى حرب 1967، وأنه عندما سجد فهو بالضرورة سجد على نصر إسرائيل 

على حد زعمها.. وغيرها من االتهامات الباطلة على صفحات إحدى الجرائد والمحطات الفضائية.. فقد رفض مجلس النواب كل هذه الخزعبالت المزعومة 
التى قالتها.. وقال الدكتور أسامة العبد رئيس اللجنة الدينية فى وقتها: إننا يجب احترام كل إنسان حتى لو خالفنى فى الرأى والعقيدة وهذا ما تعلمناه من 

كتاب اهلل وسنة رسوله، وأن اللجنة أوصت بضرورة تفعيل مواثيق الشرف لوسائل اإلعالم، والبد أن تـُحترم إنسانية اإلنسان قبل علمه، والبد من احترام 
كافة الرموز الدينية والوطنية.

مساجلة ساخنة بين 
الشيخين الشعراوى وعاشور 

عن الرئيس السادات 

الشعراوى يرفض التعيين فى أول مجلس للشورى 
عام 1980.. ولم يحضر الجلسات 

المهندس سيد مرعى من أفضل 
رؤساء البرلمانات المصرية 

بقلم: محمد المصرى
شيخ المحررين البرلمانيين

عادل عيد

سيد مرعى

د. أسامة 
العبد
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70% منها »ترمادول«

مفاجأة.. 650 ألف موظف فى الحكومة »يتعاطون المخدرات« 

انتهاء فترة حجز وحدات اإلعالن الـ11 
باإلسكان االجتماعى الخميس المقبل

وزارة الهجرة تواصل استعداداتها لمؤتمر 
الكيانات المصرية بالخارج

بدء اختبارات القدرات لطالب 
الثانوية العامة السبت القادم

14 يوليو.. بدء امتحانات الدور 
الثانى للصف األول الثانوى

أعلنت مــى عبدالحميد، الــرئــيــس التنفيذى لــصــنــدوق اإلســكــان 
االجتماعى ودعم التمويل العقارى، أن فترة سحب كراسات الشروط، 
والتقديم، وســـداد مقدمات جدية الحجز، والتسجيل على الموقع 
اإللكترونى »www.shmff.gov.eg(«، لحجز الوحدات السكنية 
المطروحة باإلعالن الـ11 باإلسكان االجتماعى، يوم الخميس القادم 

4 يوليو 2019.
وأوضحت، أنه تم مد فترة الحجز، لتمكين أكبر عدد من المواطنين 
الراغبين فــى استكمال ســداد المقدمات، والتسجيل على الموقع 
اإللكترونى، نظراً لإلقبال الملحوظ من المواطنين على حجز الوحدات 
المطروحة باإلعالن الـ11 بمدن الصعيد، نتيجة للتسهيالت الممنوحة 
فى سعر الــوحــدة، وطريقة التمويل، فضالً عن أن الــوحــدات جاهزة 
للتسليم الــفــورى، وذلــك فى إطــار حــرص الــدولــة وجهودها المبذولة 

لتنمية محافظات ومدن الصعيد.
وأوضـــح الرئيس التنفيذى لصندوق اإلســكــان االجتماعى ودعــم 
التمويل العقارى، أن مقدم جدية الحجز يبلغ 14 ألــف جنيه، ويتم 
استكمال باقى مقدم الحجز ليبدأ من 15% من إجمالى ثمن الوحدة 
)ُتحدد طبقاً للسن والدخل( بعد انطباق الشروط على المتقدم، وقبل 
التعاقد على الوحدة بنظام التمويل العقارى، بحيث ال يتجاوز الحد 
األقصى لقسط التمويل ووديعة الصيانة للوحدة السكنية 40%، من 
صافى الدخل الشهرى )بــزيــادة سنوية تصل إلــى 7% لمدة تصل إلى 
20 عاماً كحد أقصى(، على أال يزيد صافى الدخل السنوى من جميع 
مصادر الدخل عن 68400 جنيه سنوياً لألسرة )5700 شهرياً( وعن 
50400 سنوياً لألعزب )4200 شهرياً(، وتلتزم الدولة بتوفير دعم 
ال ُيــرد للمواطن يصل إلــى 40 ألــف جنيه، يتم احتسابه وفقاً لدخل 
المواطن، مع العلم أن الحد األدنــى لصافى الدخل الشهرى للتعامل 

بنظام التمويل العقارى يبلغ 1300 جنيه.

تــواصــل وزارة الــدولــة للهجرة وشــئــون 
المصريين بــالــخــارج، اســتــعــداداتــهــا لعقد 
مؤتمر الكيانات المصرية بالخارج يومى 1 2 
و13 يوليو الحالى بالقاهرة، وذلك استجابة 
لمطلب عدد كبير من المصريين فى الخارج 
من ممثلى الكيانات بعقد المنتدى تزامًنا 
مــع اإلجــــازة الصيفية حــتــى يتمكنوا من 

المشاركة.
وقد أرسلت وزارة الهجرة رساالت تأكيد 
حضور لمن استكمل بياناته، حرصا من 
الــوزارة على مشاركة أكبر عدد من كيانات 
المصريين بالخارج خــالل تلك الفعالية، 
والتى تهدف إلى االستماع الستفساراتهم 
ومقترحاتهم وتــعــزيــز الــتــواصــل المباشر 
بينهم وبين الجهات الحكومية المختلفة، فى 
استكمال لما بدأته الوزارة من نهج فى خلق 
جسور من التواصل المباشر، وفى الــدورة 
الثانية للمنتدى »فى إجازتك بوطنك نشوفك 
ونسمعك«، والمخصصة للكيانات، والتى 

أطلقتها الوزارة بعنوان: »سجل كيانك«.
الـــوزارة أكــدت أن المؤتمر يشتمل على 
عدد من المحاور يأتى فى طليعتها قضايا 
االستثمار والهوية الوطنية، باإلضافة إلى 
آلية التنسيق المباشر بين الكيانات بالخارج 
ووزارة الهجرة، كما يهدف االستفادة من 
ــكــيــانــات ومــقــتــرحــاتــهــم فى  ــات ال ــروحـ أطـ
االســتــثــمــار بمصر وخــدمــة الــمــشــروعــات 
القومية والــســيــاحــة، فــضــاًل عــن مناقشة 

مــقــتــرح إنـــشـــاء صـــنـــدوق اســتــثــمــارى 
بالخارج، كما يهدف أيًضا إلى التواصل 
المباشر بين الدولة وجميع الكيانات 
التى تحمل اسم مصر بالخارج، حيث 
إن الكيانات المصرية بالخارج أمن 
قــومــى لمصر، ولــهــم دور كبير خالل 
هــذه المرحلة الحرجة التى تمر بها 
الدولة من حروب معلوماتية واقتصادية 

وسياحية وإعالمية.

يستهل مكتب التنسيق أعــمــالــه لــهــذا العام 
2019 عقب انتهاء امتحانات الثانوية العامة 
مباشرة بتنظيم اخــتــبــارات الــقــدرات لطالب 
الثانوية العامة الراغبين فى االلتحاق بالكليات 
الــتــى يشترط الــقــبــول بها اجــتــيــاز اخــتــبــارات 
الـــقـــدرات الــمــؤهــلــة وذلــــك وفـــقـــاً لــلــشــروط 
ــادرة مـــن الــمــجــلــس األعــلــى  ــصـ والـــقـــواعـــد الـ

للجامعات.
وأتاحت وزارة التعليم العالى الفرصة أمام 
الطالب لتسجيل اختبارات القدرات إلكترونيا 
عــن طــريــق مــوقــع التنسيق اإللــكــتــرونــى على 
شبكة اإلنترنت، إذ تم استحداث هذه الخدمة 
ألول مرة عام 2017، والقت التجربة نجاحاً 
كبيراً لهذا قررت الوزارة االستمرار فى تقديم 
هذه الخدمة لهذا العام 2019 فى الفترة من 
يــوم السبت الــمــوافــق 2019/7/6 حتى يوم 

السبت الموافق 2019/7/20.
ويتم تسجيل المواعيد واختيار الكليات وأماكن أداء 

اختبارات القدرات المؤهلة لها وذلك عن طريق خدمة 
التنسيق اإللكترونى على شبكة اإلنترنت على الموقع 

www.tansik.egypt.gov.eg التالى

ــر الــتــربــيــة والــتــعــلــيــم، الـــيـــوم، جــدول  ــ اعــتــمــد وزي
امتحانات شهر يوليو للصف األول الثانوى )الــدور 

الثاني( للعام الدراسى الحالى 2019/2018.
ومن المقرر أن تبدأ االمتحانات يوم األحد الموافق 

14 يوليو 2019 وتستمر حتى السبت 27 يوليو 2019.
ــدة للمدارس  وتــجــرى االمــتــحــانــات خــالل فــتــرة واحـ
الحكومية )عربى لغات( والمدارس الخاصة والمعاهد 
القومية والمنازل والخدمات والسجون، على أن تبدأ 

فى تمام الساعة التاسعة صباًحا.

كشف مصدر مسئول بالجهاز المركزى للتنظيم واإلدارة، 
أنه تلقى تقريرا من صندوق مكافحة اإلدمان، يفيد بأنه قام 
على مدار الثالثة األشهر الماضية فى الفترة من 15 فبراير 
حتى 30 مايو الماضى بإجراء كشوفات عشوائية وتحاليل 
طبية على موظفى الجهاز اإلدارى للدولة فى بعض الجهات 
الحكومية التابعة للجهاز، فى عدد من المحافظات، وتبين 
من خالل العينات التى تم سحبها منهم أن حوالى 650 ألف 
موظف يتعاطون الــمــخــدرات، منهم 70% يتعاطون مخدر 

الترمادول المحذور صرفه إال بجداول من وزارة الصحة.
وأضاف المصدر أن الخطاب الموجه من وزارة التضامن 
إلى الجهاز المركزى للتنظيم واإلدارة، شدد على أن تكون 
ــة من  هذه األرقــام سرية، حيث تم اتخاذ اإلجـــراءات اإلداري
قبل الشئون القانونية التابع لها هــؤالء الموظفين، وسيتم 
مــوافــاة النيابة اإلداريــــة بكشف يضم أســمــاء الموظفين 
المتورطين، بعد إجــراء التحقيقات معهم، تمهيدا لتطبيق 
مواد قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 والتى تصل 
ــدون أســبــاب مرضية، وإذن الطبيب  حــال ثبوت التعاطى ب

المعالج، إلى الفصل من الوظيفة 
وأوضـــح المصدر أن التنظيم واإلدارة قائم حالًيا على 
إعـــداد ملف خــاص بكل موظف متضمن درجــتــه الوظيفية 
وتاريخ تعيينه وطبع ثالثة نسخ من كل ملف، إلرسال النسخ 
الثالث إلى النيابة اإلدارية، والنسخة الثانية إلى الجهة التابع 
لها الموظف المتورط بتعاطى المخدرات، والثالثة يحتفظ 
بها الجهاز فى دوالب اإلدارة المركزية لخدمات العاملين 

بالجهاز اإلدارى للدولة.

ــام بها  ــار إلـــى أن الــجــهــاز »ثـــّمـــن« الــجــهــود الــتــى قـ وأشــ
الصندوق، مطالبا استمرار انطالق الحملة المكبرة للكشف 

عن صحة الموظفين بالجهاز اإلدارى للدولة.
أعلنت غــادة والــى وزيـــرة التضامن االجتماعى ورئيس 
ــان والتعاطى  مجلس إدارة صــنــدوق مكافحة وعــالج اإلدمـ
استمرار تكثيف حمالت الكشف عن تعاطى المخدرات بين 
العاملين »موظفين، وعمال، وسائقين« بالمؤسسات والهيئات 
والمديريات التابعة للوزارات والمصالح الحكومية المختلفة 
تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية وتوصيات مجلس الوزراء، 

حيث يتم التنسيق مع كافة المؤسسات والهيئات من أجل 
تكثيف الحمالت بشكل مستمر بجانب أيضا الكشف على 
سائقى حافالت المدارس وكذلك سائقى الطرق السريعة 
بــالــتــعــاون مــع الــجــهــات المعنية مــن أجــل الــتــأكــد مــن عدم 

تعاطيهم المواد المخدرة.
ــى« أنــه مــن المستهدف الكشف على ما  وأوضــحــت »والـ
يقرب من 30 ألف موظف شهريا من العاملين لدى الجهاز 
اإلدارى لــلــدولــة فــى مختلف الــمــحــافــظــات عــلــى مستوى 
الجمهورية، للتأكد من عدم تعاطيهم المواد المخدرة ،الفته 

إلى من يطلب العالج من اإلدمان طواعية يتم اعتباره كمريض 
ويــتــم عــالجــه بالمجان وفــى ســريــة تــامــة مــن خــالل الخط 
الساخن لعالج مرضى اإلدمـــان »16023«، ومــن دون ذلك 
ويثبت تعاطيه للمواد المخدرة يتم إحالته إلى النيابة اإلدارية 
التخاذ اإلجــراءات القانونية الالزمة، حيث تصل العقوبات 

إلى الفصل من العمل وفقا لقانون الخدمة المدنية. 
 جدير بالذكر أن الصندوق يقوم أيضا بتنظيم العديد 
من اللقاءات التوعوية داخــل المؤسسات والهيئات التابعة 
للوزارات والمصالح الحكومية المختلفة على مستوى جميع 

التنظيم واإلدارة: 
صندوق مكافحة 

اإلدمان رصد الحاالت 
فى 3 أشهر 

المحافظات، تحت عنوان: »مصلحتك«، لرفع الوعى بمخاطر 
إدمــان الــمــواد المخدرة وتوضيح تفاصيل تطبيق القانون 
الجديد للمخدرات والرد على استفسارات الموظفين حول 

آليات تطبيقه. 
يــذكــر أن الــصــنــدوق يــقــوم بتنظيم العديد مــن اللقاءات 
التوعوية فى العديد من المحافظات، خاصة الوجه القبلى 
مثل المنيا وقنا وأسيوط وبنى سويف وسوهاج لرفع الوعى 
بمخاطر إدمــان المواد المخدرة لــدى العاملين »موظفين، 
وعمال، وسائقين« داخل المؤسسات والهيئات والمديريات 
التابعة لــلــوزارات والمصالح الحكومية المختلفة وتوضيح 
ــرد على  تفاصيل تطبيق الــقــانــون الجديد للمخدرات والـ

استفسارات الموظفين حول آليات تطبيقه.
من جانبه أوضح عمرو عثمان مساعد وزير التضامن 
- مدير صندوق مكافحة وعالج اإلدمــان والتعاطى - أنه 
ــوزارات والمؤسسات  ــ جــارى التنسيق حاليا مــع كافة ال
المختلفة إلمــداد الصندوق ببيانات عن العاملين لديهم، 
وأعــدادهــم وأمــاكــن تــواجــدهــم مــن أجــل تنسيق حمالت 
الكشف على العاملين للتأكد من عــدم تعاطيهم المواد 
الــمــخــدرة وتخصيص مسئول اتــصــال بكل جهة سيتم 
الكشف على العاملين بــهــا، لتذليل أى عقبات تواجه 
حمالت الكشف، كما يتم أيضا تكثيف حمالت الكشف 
على سائقى الحافالت المدرسية، الفتا إلى أن من يثبت 
تعاطيه من سائقى الحافالت المدرسية، يتم فصله من 
العمل بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم وتحرير محاضر 
وإحالتها إلــى النيابة العامة بتهمة القيادة تحت تأثير 
المخدر، كما يتم أيضا إحالة من يثبت تعاطيه من العاملين 
فى الوزارات ومؤسسات الدولة العامة إلى النيابة اإلدارية 

التخاذ االجراءات القانونية الالزمة.

 نسرين إمام

 كريم سعيد

 إسالم خالد
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وزارة التعليم تواصل فتح باب التقديم لاللتحاق 
بمدارس التكنولوجيا التطبيقية حتى 15 يوليو

ــاب التقديم  تــواصــل وزارة التربية والتعليم  فتح ب
للطالب الحاصلين على الشهادة اإلعــداديــة لاللتحاق 

بمدارس التكنولوجيا التطبيقية حتى 15 يوليو الحالى.
وقــال الدكتور محمد مجاهد نائب وزيــر التعليم لشئون 
التعليم الفنى، إن مدارس التكنولوجيا التطبيقية أصبحت 
فى أقل من عام من بدء تطبيقها عالمة مميزة فى التعليم 
الفنى الــمــصــرى، ويسعى الكثير مــن الــطــالب الحاصلين 
على الشهادة اإلعدادية على االلتحاق بها، كما أن مدارس 
التكنولوجيا التطبيقية تعد منظومة تعليمية متكاملة تطبق 
مناهج جديدة تقوم على نظام الجدارات، وتغيير نظام التقييم 
وتحويل عملية التعليم والتعلم لتصبح متمحورة حول الطالب 

ليصبح فاعالً فى العملية التعليمية.
وأضــاف مجاهد،، أنــه تم التوسع فى التخصصات الفنية 
المطبقة بــمــدارس التكنولوجيا التطبيقية لتضم العديد 
من المجاالت المتنوعة والتى تحتاجها الصناعة المصرية 
واإلقليمية والــدولــيــة بشكل كبير، مثل تخصص التركيبات 
الكهربائية، تبريد وتكييف الــهــواء، التصنيع الميكانيكى، 
التشطيبات المعمارية، الشبكات الصحية، نجارة العمارة، 
باإلضافة إلى الصيانة الميكانيكية، اللحام وتشكيل المعادن، 

الــبــتــروكــيــمــاويــات، إدارة وتشغيل الــمــطــاعــم، والــحــاســبــات 
وتكنولوجيا المعلومات.

وقالت حبيبة عز مستشارة وزيــر التربية والتعليم والتعليم 
الفنى ومنسق مشروع إصالح التعليم، إن مدارس التكنولوجيا 
التطبيقية تهدف إلى إعــداد خريجين مؤهلين للعمل بالسوق 
المحلى والـــدولـــى، مــن خــالل منظومة متكاملة تــقــوم على 
الشراكة بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى وشركات 
القطاع الخاص ومؤسسات تعليمية مرموقة؛ للحفاظ على 
جــودة المدرسة والعملية التعليمية بها، ذلــك باإلضافة إلى 
تطبيق مدارس التكنولوجيا التطبقية للمعايير الدولية فى طرق 
التدريس والتدريب والمناهج الدراسية المتبعة بها، وإعداد 
وتأهيل أفضل معلمين وموجهين وفق أحدث النظم والمعايير 

الدولية باعتبارهم أهم الدعائم األساسية لتلك المنظومة.
وأضــافــت عــز أن مـــدارس التكنولوجيا التطبيقية تقدم 
العديد من المميزات لطالبها كالشهادة المصرية ذات الجودة 
العالمية، أولوية تعيين المتميزين بمصانع وشركات الشريك 
الصناعى، والمكافآت المالية أثناء فترات التدريب، واألنشطة 
الرياضية والفنية، والرعاية الصحية، ذلــك باإلضافة إلى 

تدريب عملى أثناء الدراسة، والبيئة التعليمية الممتازة.

شوقى

نبيلة

 طارق   عزت يكتب:

بدون   زعل 

ننذر   بكارثة   قبل   وقوعها   فى  تعليم   الجيزة!! 
كــارثــة   تهدد   بتوقف   الــدراســة   بمدرسة  
 رسمية   لغات   وهــى  مدرسة   بــالل   بن   ربــاح  
 الرسمية   لغات   التابعة   إلدارة  6  أكتوبر  
 التعليمية   حيث   إنه   تم   إنشاء   مدرسة   بالل  
 بن   رباح   رسمية   لغات   منذ  7  سنوات   وكان  
 بها   فصل   عــربــى  وعندما   حــضــرت   إلــهــام  
ــوزارة   السابق   أمــرت   بفصل    أحمد   وكيل   ال
 المدرسة   العربى  عن   الرسمية   لغات   فى 
 مدرسة   بالل   بن   ربــاح ..  وبالفعل   وبمجهود  
 مــجــلــس   أمــنــاء   وآبــــاء   ومــعــلــمــيــن   اإلدارة  
 التعليمية   تــم   توفير   مــدرســة   فــى  منطقة  
 ابنى  بيتك   وهــى  مــدرســة   الكوثر   وقــد   تم  
 إخطار   مدير   عام   اإلدارة   التعليمية   الذى 
 طلب   إثبات   ذلك   فى  محضر   مجلس   أمناء  
 و  آباء   ومعلمين   اإلدارة،   ثم   تم   أخذ   الموافقة  
 النهائية   فى  اجتماع   اإلدارة   وتم   صدور   قرار  

 أن   مدرسة   الكوثر  أصبحت   مدرسة   رسمية  
 لــغــات   واســتــقــلــت   مــدرســة   بـــالل   بــن   ربـــاح  
 بالقسم   العربى  فــقــط ..  لكن   حــدث   مالم  
 يكن   فى  الحسبان   حيث   ذهب   إلى  اإلدارة  
 التعليمية  20  من   أهالى  منطقة   البيت   بيتك  
 ثــائــرون   ورافضين   أن   يؤخذ   الــقــرار   بــدون  
 الــرجــوع   لهم   ألنهم   عايشين   فى  المنطقة  
 ويتعاملون   مع   المواضيع   بملكيتهم   للمكان !! 
 وتردد   بأن   مدير   عام   اإلدارة   التعليمية   قد  
 انزعج   وقــام   على  الفور   باالتصال   بمدير  
ــه   قــال :  ــردد   أن ــت ــالل   بــن   ربـــاح   وي  مــدرســة   ب
» تولع   بالل   بن   رباح   على  الكوثر   وأنا   ماليش  
 دعــوة   بالمشاكل   دى ألننى  جيت   اإلدارة  
 وهى  موجودة«،   وعندما   ذكرته   بالموافقات  
 وأنـــه   أعــلــن   فــى أكــتــر   مــن   جهة   أن   الكوثر  
أصبحت   مدرسة   رسمية   لغات ..  تردد   ألنه  

 ثار   ثائرته   وقال  » انا   مش   جاى أحل  مشاكل  
 غيرى  عملها «  كيف   يكون   هــذا   مدير   عام  
 فى  إدارة   وبها   من   الــكــوارث   التى  يتنصل  
 عنها   بحجة   أنها   كانت   من   ناس   أو   فى  عهد  
 ناس   آخــريــن !!!  هل   يصلح   الحال   ويستمر  
 بالمشاكل   وكأنها   تحصيل   حــاصــل ؟!  هل  
 تبقى  المشاكل   راكدة   طالما   أهالى  المنطقة  
 األقــوى  يرفضون   الحلول   وتنفذ   كلمتهم ؟!  
أم   أن   مدير   عام   اإلدارة   يسير   خلف   المثل  
 القائل  إن  الكترة   تغلب   الشجاعة ؟!  أيــن  
 سيذهب   طالب   مدرسة   بالل   بن   رباح؟!  فى 
 ظل   احتياجهم  7  فصول ..  رسالة   نرفعها  
 ضــد   مــديــر   عــام   اإلدارة   التعليمية   الــذى 
 يفضل   اإلبــقــاء   على  المشاكل  مــادام  تمت  
 قبل   مجيئه   اإلدارة .. إلى  اللواء   أحمد   راشد  

 محافظ   الجيزة.
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العالم السرى لحكايات البنات و)الستات( على مواقع التواصل االجتماعى

 عظيمات مصر بين تضحيات األمومة
ومتاعب العنوسة

على طريقة لهفة الحلوانى فى »بدل الحدوتة تالتة«

آليات سوق اإلعالنات وبيزنس 
المتابعات يتحكم فى مزاج البنات

حتى فى قعدات الحريم إقصاء 
وتهميش وحجب وتجاهل

منسقات الصفحة ومراكز القوى 
متحكمات فى المنشورات والتعليقات

يعتقد البعض أنــه فــى ظــل االبــتــعــاد عــن الــســيــاســة، تصبح 
مساحات الحرية أكثر اتساعا وانفتاحا، ومــن ثم فــإن الفكرة 
السائدة عن المجموعات النسوية، وخاصةً مجموعتى صامدات 
بالحجاب ومدمنات العناية بالشعر، إنها تتيح مساحات كافية 
من الحرية للعضوات لكى يطرحن ويناقشن كل اآلراء المتعلقة 
بمظهرهن سواء بالحجاب أو بدونه، وبالفعل رصدت حمادة فى 
سياق دراستها ومن خالل مقابالت أجرتها مع عينات كافية من 
العضوات، عبر شبكة اإلنترنت، رصدت تقديم الدعم بشكل كبير 
لكل عضوة تطرح تساؤالت حول موضوع أو منتج معين، حيث 

تأتيها الردود والتعليقات سريعة ومتنوعة.
وعلى جانب آخر لم يخلو األمر من بعض صور اإلقصاء التى 
رصدتها الدراسة، ومن بينها تحكم منسقات كل مجموعة فى 
قبول العضوات الجدد، واستبعاد أخريات من األعضاء الفعليين، 
ناهيك عن إمكانية حجب المنشورات وحذف التعليقات التى ال 

تتسق مع توجهات المجموعة.
وألن لغة رأس المال دائماً ما يكون لها الصوت األعلى، رصدت 
الدراسة نوع من اإلقصاء االقتصادى، خاصةً عند فتح نقاش 
حول منتج مرتفع التكلفة عالى الثمن، ســواء من لــوازم العناية 

بالشعر أو مالبس المحجبات.
وعلى ذكر لغة المال والمنتجات واألســواق، هناك لغة أخرى 
تسيطر على الجروبات، وهى اللغة اإلنجليزية، التى تنشر بها 
المنشورات والتعليقات، وبالتالى يصعب على من ال تجيد هذه 

اللغة أن تتفاعل وتستفيد من المادة المنشورة على الصفحة.

نفوس مكسورة تبحث عن الذات فى العالم االفتراضى

ناقشت الفنانة الجميلة دنيا سمير غانم فى مسلسلها 
»بدل الحدوتة تالتة« فكرة نجوم السوشيال ميديا، وأصحاب 
ماليين أو مئات اآلالف من المتابعين الذين يطلق عليهم 
»انــفــلــوانــســرز«، وهـــؤالء عـــادًة مــا يتم استغالل صفحاتهم 
وجروباتهم فى بيزنس اإلعالنات خاصةً فى سوق منتجات 
العناية بالبشرة والشعر والجمال ومــالبــس ومستلزمات 

المحجبات.
ومثلما تعمل منسقة جروب المحجبات كواجهة إعالمية 
إلحدى شركات المالبس الرياضية، هناك عضوات داخل 
المجموعتين ينتمين لفئة نــجــوم الفيس بـــوك، ووصفت 
الدراسة هؤالء بأنهن من مراكز القوة تستطعن توجيه دفة 
النقاش فــى االتــجــاه الــذى يرغبن فيه، ألن قــوة جماهير 

المتابعين تساندهن.
وبشكل عام حققت مثل هذه المجموعات اشتباكا حقيقيا 
للمرأة وقضاياها مــع المجتمع، بــل ومــع ســوق المنتجات 
والمبيعات واإلعــالنــات، فــإذا كانت المرأة تخضع للضغط 
المجتمعى الذى يدفعها لالهتمام بمظهرها أو االحتشام فى 
مالبسها، فإنه بفعل هذا التضامن النسوى استطاعت المرأة 
أن تغير مفاهيم الجمال واألناقة، وتجبر الشركات على طرح 
ــذوات الشعر المجعد  منتجات مخصصة للمحجبات أو ل
والبشرة السمراء، بعد أن ظلت الفتاة لسنوات وعقود طويلة 
مضطرة إلى أن تغير من شكلها لتقترب من الصورة التى 

تنال إعجاب المجتمع.

لم يكن هدف الرئيس عبد الفتاح السيسى من دعوات التواصل مع الشباب هو تمكين هذه الفئة وفتح المجال ألبناء هذا الجيل للتعبير عن أنفسهم فقط، ولكنه سعى بجهود واضحة 
وخطوات جادة نحو تمكين المرأة أيضًا، ودائمًا ما يحرص فى خطاباته عن الشباب على أن يضيف كلمة الشابات، وإذا كان الشباب من الجنسين مازالوا يعانون مما يسمى حالة االنسداد 

السياسى واالنتقائية فى اختيار من تتاح لهم فرص التعبير عن أنفسهم أمام قيادات الدولة بهدف المشاركة فى صنع القرار، فإن المرأة بشكل عام سواء كانت شابة أو إمرأة ناضجة، 
ال تعانى فقط من قلة وضعف فرص التعبير عن ذاتها وتوصيل صوتها لصناع القرار، وإنما تواجه ضغوط أخرى من كبت الحرية الشخصية وصواًل إلى غياب الحرية السياسية والقدرة 
على المشاركة فى المجال العام، وحتى النساء غير الراغبات فى االنخراط داخل الشأن المجتمعى يعانين من ضغوط الحياة اليومية، والعنف األسرى اللفظى والجسدى، ناهيك عن 

التحرش بكل أنواعه الذى تتعرض له المرأة والفتاة فى الدراسة والعمل، على اختالف مستوياته وأصعدته، بدءًا من التحرش اللفظى والغالسة فى التعامل وعدم مراعاة ظروف المرأة 
وطبيعتها الخاصة وصواًل إلى االعتداء الجنسى واالبتزاز العاطفى، مرورًا بانتهاك خصوصية المرأة حتى فى اختيار مظهرها، حيث نجد فى مستويات اجتماعية معينة نوع 

من االضطهاد واإلقصاء يمارس ضد الفتاة المنتقبة أو حتى المحجبة، خاصًة مع انحسار ظاهرة التدين فى بعض الفئات العمرية والمجتمعية، بينما فى طبقات أخرى 
ومجتمعات خاصًة الشعبية والريفية تتدنى النظرة للفتاة أو المرأةغير المحجبة، وتعامل بشكل يسيء لشخصها وألسرتها، بل وتحرم من فرص العمل والزواج، 

وهو نفس ما يحدث للفتاة األقل جمااًل أو اهتمامًا بمظهرها الخارجى فى مستويات اقتصادية واجتماعية وثقافية أخرى.

 إيمان بدر

على خلفية الظروف والضغوط التى تواجه المرأة المصرية، 
لتنتقص من راحتها بل وتنال من حقوقها وأنوثتها، نجد المرأة 
المعيلة والفقيرة والمريضة، والــتــى تدفعها الــظــروف إلى 
إهمال حقوقها بداية من حقها فى التعبير عن نفسها وصواًل 
إلــى التغاضى عن حقها فى العالج بل والطعام، والتضحية 
بمتطلباتها المشروعة من أجل إيثار أسرتها وأبنائها وربما 
أهلها على نفسها، وكثيًرا ما تهمل المرأة فى نفسها وتؤجل 
تحقيق ذاتها وأمنياتها البسيطة من أجل تحمل هذه األعباء، 
وحتى المرأة التى تنتمى لمستوى إجتماعى واقتصادى أكثر 
ــاًدة مــا تعانى مــن مشكالت اجتماعية  بحبوحة، نجدها عـ
وشخصية متنوعة، فتواجه شبح الطالق واإلنفصال ومشاكل 
أبنائها مع التعليم والتوظيف، ناهيك عن عنوسة البنات وعنف 

األزواج.
وفــى مواجهة قسوة الحياة، حتى على النساء ميسورات 
الــحــال، وجـــدت بعض عظيمات مصر متنفس للتعبير عن 
أنفسهن الحزينة وربما المكسورة من خالل صفحات مواقع 
اإلنترنت، وعبر السوشيال ميديا خاصةً الفيس بــوك، حيث 
انخرطت بنات حواء فى حياة العالم االفتراضى، وألن المرأة 
عطاء لآلخر، لم تقتصر فى هــذا النشاط على التعبير عن 
معاناتها الخاصة هى وبنات جيلها، ولكن وجدنا جروبات 
أمهات التالميذ الالتى طالبن بالتخفيف من صعوبة المناهج 
الدراسية على أبنائهن الطالب، وظهرت صفحات ومجموعات 
تمرد على المناهج الدراسية، لجميع المراحل التعليمية، وعلى 
سبيل االضطهاد المجتمعى بــل والرسمى للمرأة، رد وزيــر 
التربية والتعليم على صرخات األمــهــات بــأن شتمهن بقوله 

»قاعدين على الفيس بوك ومش فاضيين لتربية أبنائهن«.
وبالرغم من ذلك يبدو اضطهاد األمهات أخف وطــأة وأقل 
قسوة من اضطهاد الفتيات غير المتزوجات خاصةً عند تجاوز 
سن معينة، حيث جاءت الضربة الهجومية من الذكور اعتراضاً 
ــزواج، وتم  على مغاالة بعض األسر فى متطلبات الخطوبة وال
تدشين صفحة على الفيس بــوك بــعــنــوان: »خليها تعنس«، 
ودافعت البنات عن كرامتهن فى مواجهة هذه اإلهانة بحمالت 

أكثر عنف من »خليك جنب أمك« إلى »خليها تنور بيت أبوها«.
ــن خـــالل الــعــالــم  ــام وجــــدت الــحــركــة الــنــســويــة م وبــشــكــل عـ
االفتراضى فرصة للتضامن ونشر الوعى وتقديم الدعم لفئات 
نسوية معينة تعانى من مشاكل تتعلق بالتمييز السلبى أو اإلقصاء 
من قبل اآلخر، حيث تعرف الحركة النسوية أساساً بأنها بداية 
وعى النساء بأنهن فئة ثانوية تحتاج للمزيد من التضامن والدعم 
كى تحصل على حقوقها مكتملة وتستطيع التواصل واالنخراط 
فى المجتمع مثل باقى الفئات األخــرى، فيما يعنى أن الحركة 
النسوية على صفحات التواصل االجتماعى تعد خطوة على 
طريق تحقيق المساواة الكاملة بين الرجل والــمــرأة، بل وبين 
جميع الفئات النسائية، وهو ما يعيدنا إلى عبارة قالها الرئيس 
الليبى الراحل معمر القذافى وحظيت بالكثير من السخرية 
والتندر، حين قال أنه سيضمن للمرأة بجميع انواعها الحصول 
على حقوقها، وربما كان الرجل يقصد أن المرأة األقل جماالً 

ــمــرأة حسنة  ال تحظى بنفس حــقــوق ال
المظهر، أو أن لدينا كــعــرب أوســاط 
متشددة ال تتقبل المرأة غير المحجبة 
فــى مــقــابــل طــبــقــات مــتــحــررة تقصى 
المحجبة والمنتقبة وتــرفــض منحها 

وظائف وفرص معينة.
وبالفعل تجلى هــذا التمييز على 
صـــفـــحـــات الـــفـــيـــس بــــــوك، لــنــجــد 
المحجبات يــدشــن صفحة أمــيــرة 
بحجابى وأخــريــات انخرطن داخل 
جروب سعيدة بنقابى، وردت عليهن 

البنات الــروشــات بصفحات شعرك 
هو تاجك والحجاب مش قطعة قماش، 
وغــيــرهــا مــن الصفحات الــتــى ال تمثل 
صراعا بين فئات النساء والبنات بقدر 
ما تعبر عن احتياج هــؤالء إلــى متنفس 
للتعبير عن أنفسهن باختالف أنواعهن 

على طريقة القذافى.

خناقات مدمنات الشعر
مع الصامدات فى الجروبات

حول فكرة دور مواقع التواصل االجتماعى 
فــى التعبير عــن الــشــارع النسائى المصرى، 
صـــدرت مــؤخــراً دراســـة بــعــنــوان: »التضامن 
النسوى ونشاط الفتيات على الفيس بــوك«، 
أعدتها الــدكــتــورة أمــل حــمــادة مــدرس العلوم 
السياسية بكلية االقتصاد والعلوم السياسية، 
ــات مركز  ونشرت الورقة البحثية ضمن دوري
األهــرام للدراسات السياسية واالستراتيجية، 
وفــى ســيــاق ســطــورهــا تــنــاولــت الــدكــتــورة أمل 
مجموعتين بالتحديد مــن تلك المجموعات 

على سبيل المثال.
ــا الــمــجــمــوعــة األولـــــى فــهــى مجموعة  ــ أم
صــامــدات بــالــحــجــاب، وتــأســســت عــام 2014 
بقيادة رياضية محجبة تظهر حالياً كوجه 
إعالمى إلحــدى شركات المالبس الرياضية، 
وتضم هــذه المجموعة نصف مليون عضوة، 
وتهدف إلى تقديم الدعم للمحجبات الالتى 
يتعرضن لضغوط قــد تدفعهن للتخلى عن 
الحجاب أو التشكيك فــى فرضيته، وصــوالً 
إلــى عــدم رضــا الفتاة أو السيدة عــن شكلها 
بالحجاب، فمن ثم تقدم إلى جانب النصائح 
ــذ رأى  بــعــض نــمــاذج ربــطــات الــحــجــاب وأخــ

العضوات فيها.
فــيــمــا تــأســســت الــمــجــمــوعــة الــثــانــيــة وهــى 

مجموعة مدمنات العناية بالشعر عام 2016، 
وتضم 150 ألــف عضوة، وتهدف ليس فقط 
إلــى تقديم وصــفــات طبيعية للعناية بالشعر 
المجعد، ولــكــن هدفها األســاســى هــو تغيير 
مقاييس الجمال المتعارف عليها، لتصبح 
الفتاة السمراء ذات الشعر األجعد أكثر ثقة فى 
جمالها وأكثر قــدرة على إبــراز جمال شعرها 
والعناية به من خالل العودة للطبيعة، بعيداً عن 

المستحضرات الكيماوية.
وبالرغم من أن إحدى المجموعتين تهتم 
ــرى بغير المحجبات،  بالمحجبات واألخــ
ولكن تتفقان فى بعض القواسم المشتركة، 
وفــى مقدمتها تغيير المعايير التقليدية 
ــلــجــمــال، مـــن الــمــرأة  ــارف عــلــيــهــا ل ــع ــمــت ال
الشقراء ذات الشعر اإلنسيابى الناعم أو 
تلك التى ترتدى مالبس جريئة إلى المرأة 
المحجبة أو السمراء ذات الشعر الجاف 
والخشن، وهناك نقطة تالقى أخرى تجمع 
بين المجموعتين وهــى االبتعاد تماماً عن 

السياسة.
ــدت الـــدراســـة واقــعــتــيــن بالتحديد  ورصــ
ــى مع  ــ تــمــاســت خاللهما الــمــجــمــوعــة األول
الواقع السياسى ونشأت من جراء ذلك حالة 
جــدل على صفحة الــجــروب، حيث نشرت 

مؤسسته البطلة الرياضية المحجبة صورة 
تجمعها بفتاة يــهــوديــة، مــا أشــعــل مايشبه 
الخناقة على الصفحة، ولكن تمت السيطرة 
على األمــور ألنه ال يسمح بنشر بوستات أو 
تعليقات إال بموافقة القائمين على الجروب، 
كما تم تبرير تلك الصورة بأنها محاولة لنبذ 
العنصرية والتعصب، ألننا كعرب نرفض 
الــمــمــارســات الصهيونية اإلرهــابــيــة لدولة 
إســرائــيــل المحتلة، ولكن لسنا ضــد أتباع 

اليهودية كديانة سماوية نؤمن بها.
وحتى حينما حضرت مؤسسة الجروب أحد 
مؤتمرات الشباب برعاية الرئيس عبد الفتاح 
السيسى، ونشرت صــورة تجمعها به وعلقت 
عليها بشكل إيجابي، أثــار ذلك حفيظة بعض 
عضوات الجروب من الغير مؤيدات للنظام أو 
الالتى يفضلن االبتعاد بالصفحة عن السياسة 

وصراعاتها.
ــم ترصد  وبــاســتــثــنــاء هــاتــيــن الــصــورتــيــن ل
الدراسة أى عالقة للمجموعتين بالشأن العام 
أو الساحة السياسية، ومن ثم توجه لكالهما 
انتقادات من نوعية أنها مجموعات منعزلة 
انطوائية، تبتعد بالمرأة عن الشارع والحياة 
اليومية العامة، وتجعلها حبيسة متقوقعة أمام 

المرآة الخاصة بها.

صورة مع السيسى وفتاة يهودية أثارت أزمات داخل المجموعة

كالم الستات على 
»الفيس بوك« من 

حمالت »خليك جنب 
أمك« و»تمرد على 

المناهج الدراسية« 
إلى جروبات الحجاب 

والشعر المجعد



14 األربعاء  2019/7/3 ماسبيرو

بالمستندات الرسمية نكشف:

تؤكد كل الوقائع والمؤشرات أن الهيئة الوطنية لإلعالم 
)سابقا اتحاد اإلذاعة والتليفزيون( يمكن تسميتها بإحدى 

القالع الرئيسية إلهدار المال العام منذ سنوات طويلة 
وحتى اآلن.. ورغم كل الجهود التى تقوم بها الجهات الرقابية 
المعنية إال أن مافيا الفساد ال تزال لها اليد العليا داخل هذا 

المبنى العريق »ماسبيرو«. 

فى السطور القادمة نستعرض عددا من وقائع إهدار المال 
العام داخل ماسبيرو من واقع المستندات الرسمية والتقارير 

الصادرة عن الجهات الرقابية.

الماليين »التايهة« داخل الهيئة الوطنية لإلعالم

747 ألف جنيه أجور شيفتات ستديو 10

328 مليون جنيه تجاوزات فى التكاليف والمصروفات

100 ألف جنيه »صافى الضرائب« لمها أحمد و74 ألربع مذيعات فى »الست هانم«93 ألف جنيه أجور »كوافيرات« شهريـًا فى برامج التطوير

استثناء خاص للعاملين فى برامج التطوير من داخل ماسبيرو

440 ألف جنيه لخيرى رمضان ورشا نبيل 
و49 ألًفا ألحمد سمير وريهام الديب

ــا أحـــمـــد الــشــهــيــرة  ــه ــة م ــان ــن ــف ــدق.. ال ــصــ ــ صــــدق أو ال ت
ــوظــة« أو »ألــــــــووووح« كــانــت تــتــقــاضــى طــــوال فــتــرة  ــكــب ـــ»ب ب
ــد بـــرامـــج  ــ ــو أحـ ــ ــم« وهـ ــ ــان ــــســــت هــ ــمــهــا لـــبـــرنـــامـــج »ال ــقــدي ت
الــتــطــويــر فــى الــتــلــيــفــزيــون الــمــصــرى مبلغ 100 ألـــف جنيه 
ــــف جنيه ــاً صــافــى الـــضـــرائـــب بــخــاف مــبــلــغ 25 أل ــري  شــه

للمساعد.
أما مقدمات البرنامج حاليا فيتقاضين أجــورا شهرية على 

النحو التالى:
إيمان مختار سيد محمد وداليا ناصر تتقاضى كل منهما 
مبلغ 22 ألف جنيه نظير تقديم 15 حلقة بواقع 1450 جنيهاً فى 

الحلقة الواحدة.
أما صفاء سامى على رمضان وآية سامى الكفورى فتتقاضى 
كل منهما مبلغ 15 ألف جنيه شهرياً نظير تقديم 15 حلقة بواقع 

1000 جنيه فى الحلقة الواحدة.

فــى الــوقــت الــذى يعانى فيه العاملون بقطاع التليفزيون 
من مشاكل وأزمــات ال تنتهى بسبب تضررهم ماديا فى حال 
عدم إذاعة حلقات البرامج التى يعملون بها حيث تم الخصم 
مــن مستحقاتهم الشهرية بسبب عــدم إذاعـــة الحلقات، 
كشف مستند رسمى وهــو عبارة عن محضر اجتماع لجنة 
اإلشـــراف واألجـــور بقطاع التليفزيون برئاسة نائلة فــاروق 
رئــيــس التليفزيون، أنــه تمت الموافقة للعاملين بالقطاع 
والذين تم اختيارهم للعمل فى برامج التطوير بالحصول على 

مستحقاتهم حتى لو لم تتم إذاعــة عدة حلقات من البرامج 
التى يعملون بها، حيث تمت الموافقة على بند يتضمن النص 
على أنه »فى حالة عدم السماح بإذاعة عدد الحلقات الشهرية 
دون سبب راجــع لفريق عمل البرنامج يصرف كامل األجر 
المقرر له عن جميع الحلقات الواردة بالميزانيات التقديرية 

آخذاً بمبدأ عدم الضرر«!!!
الجدير بالذكر أن ميزانيات كل برامج التطوير يتم صرفها 

حاليا من ميزانية ماسبيرو.

برنامج »مصر النهاردة« الــذى يقدم 
عــلــى شــاشــة الــتــلــيــفــزيــون الــمــصــرى، 
بـــدأت إذاعــتــه فــى 17 فــبــرايــر 2018 
وكــان يقدمه خيرى رمضان ورشــا نبيل 
وكانا يتقاضيان 220 ألف جنيه صافى 
شهريا، بينما يتقاضى مقدمى البرنامج 

الحاليين أحــمــد سمير مبلغ 27 ألف 
جنيه نظير تقديم 15 حلقة بواقع 1800 
جنيه فى الحلقة الواحدة، وريهام الديب 
تتقاضى 22 ألف جنيه نظير تقديم 15 
حلقة بــواقــع 1450 جنيها فــى الحلقة 

الواحدة.

قائمة أجور العاملين فى برامج التطوير

تبلغ قيمة األجور الشهرية لشيفتات برامج 
استديو 10 فى ماسبيرو 747 ألفا و500 جنيه!

فــى هــذا اإلطـــار كشفت مستندات رسمية 
– لدينا صـــورة منها – عــن مفاجآت مثيرة 
فيما يتعلق باألجور التى يحصل عليها البعض 
ــبــرامــج ســتــوديــو  فـــى الــشــيــفــتــات الــخــاصــة ب

ــمــصــرى، حــيــث تحصل  10 بــالــتــلــيــفــزيــون ال
اإلستايلست )ع. أ( على مبلغ 30 ألــف جنيه 
شهرياً كما يتم صرف مبلغ 13 ألفا و500 جنيه 
لـ»مساعد االستايلست« بينما يتقاضى مشرف 
المابس 16 ألف جنيه أما بند المابس فقد 

خصص له مبلغ 35 ألف جنيه شهرياً!

ــقــريــر رســمــى أصـــــدره جــهــاز   كــشــف ت
ــيــة  ــة الــوطــن ــئ ــي ــه ــول ال ــ الـــمـــحـــاســـبـــات حـ
ــاوزات فــى  ــ ــ ــج ــ ــ لــــإعــــام عــــن وجـــــــود ت

التكاليف والمصروفات عــن االعتمادات 
 الــمــقــررة بمبلغ 328 مليونا و400 ألــف

جنيه!

لجنة اإلشـــراف واألجـــور برئاسة نائلة فـــاروق، وافقت 
فى اجتماع رسمى لها على أن »يتم صرف أجــور الكوافير 
والماكيير »رجالى« لبرامج »الطباخ وكن أنت وكــورة كل يوم 
ومصر الــنــهــاردة« من البند الــمــدرج بميزانية كــورة كل يوم 
المعتمدة من مجلس إدارة الهيئة الوطنية لإعام برئاسة 

حسين زين )50 ألف جنيه شهريا(«.
من ناحية أخــرى فوجئنا من واقــع أوراق رسمية – لدينا 
صــورة منها – أن برنامج مصر النهاردة تتضمن ميزانيته 
تخصيص مبلغ 18 ألف جنيه لطارق عبدالبديع عبدالحليم 
تحت مسمى »كوافير حريمى« ومبلغ 25 ألف جنيه شهريا 
لـ»فرج سيد ضاحى محمد« تحت مسمى »ماكيير« دون أن 
يتم توضيح إذا كان »حريمى وال رجالى«؟ ولماذا لم يدخل 
ضمن البند السابق اإلشارة إليه إذا كان »رجالى« أما إذا كان 
»االتنين حريمى« فهل معنى ذلك أن »ماكياج« ريهام الديب 

مذيعة البرنامج يتكلف وحدها 43 ألف جنيه شهرياً؟!

كما تعودتم منا دائما على الدقة والمصداقية، ننشر 
لحضراتكم التفاصيل الكاملة والدقيقة جــداً ألجــور 

العاملين فى برامج التطوير بالتليفزيون المصرى:
»برنامج الطباخ« 140 ألفا و570 جنيها غير شاملة أجر 
الشيف أحمد المغازى فى حين يتقاضى مساعده مبلغ 

20 ألف جنيه.
برنامج »الست هانم« مبلغ 174 ألفاً و390 جنيها.

ــورة كــل يــوم« 177 ألفا و265 جنيها غير  برنامج »كـ
متضمنة أجر كريم حسن شحاته مقدم البرنامج.

برنامج »كن أنت« 119 ألفا و950 جنيها غير متضمنة 
أجر د. سعد الهالى. 

برنامج »مصر النهاردة« مبلغ 396 ألفا و600 جنيه.
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2 مليار جنيه تايهة يا والد الحالل!

42 مليار جنيه خسائر مرحلة

تقرير رسمى صادر عن جهاز المحاسبات حول الهيئة الوطنية لإعام كشف عن عدم 
وجود سجات لحصر األعمال التى قام بها قطاع اإلنتاج والبالغ رصيدها حتى 30 يونيو 

2018 مبلغ 2 مليار و27 مليون جنيه.

باألرقام والمستندات الرسمية.. بلغت خسائر نشاط الهيئة الوطنية لإعام فى عام 2017.. 2018 
مبلغ 6226 مليون جنيه، وبذلك ترتفع قيمة الخسائر المرحلة للهيئة إلى 42 مليارا و51 مليونا و300 ألف 

جنيه!

رغــم أن مديونيات ماسبيرو لبنك االستثمار القومى وصلت حتى اآلن 
أكثر من 34 مليار جنيه.. إال أن الهيئة الوطنية لإلعالم بدال من أن تقوم 
بسداد أجــزاء من هــذه المديونية قامت فى عــام 2017.. 2018 بالحصول 
على قــروض جديدة من بنك االستثمار القومى بلغت 257 مليونا و100 

ألف جنيه.
فى هذا السياق نشير إلى أن رصيد القروض طويلة األجل التى حصلت 
عليها الهيئة الوطنية لــإلعــالم حتى 30 يونيو 2018 مبلغ 9163 مليون 
جنيه مقابل نحو 8854 مليون جنيه فى 30 يونيو 2017 بزيادة قدرها 309 

ماليين جنيه خالل عام واحد.. والسؤال: الفلوس دى راحت فين؟! 
من ناحية أخرى طلبت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب من وزارة 

الــمــالــيــة بــحــث األســبــاب الــتــى أدت إلـــى عـــدم اســتــخــدام كــامــل الــقــروض التى 
حصلت عليها الهيئة الوطنية لإلعالم. 

يأتى هذا الطلب بعدما كشف تقرير رسمى أصدره جهاز المحاسبات عن عدم 
استخدام كامل الرصيد المتاح من الــقــروض والبالغ قيمتها 102 مليون جنيه 

حتى 30 يونيو 2018.

309 ماليين جنيه زيادة فى 
القروض خالل عام واحد

عجائب وغرائب 
فى ميزانية »مصر 

النهاردة«

العاملون فى برنامج »مصر النهاردة« من 
داخل الهيئة الوطنية لإعام حصلوا على 
استثناء خاص من لجنة اإلشراف واألجور 
ــن الــحــد األقــصــى  بــقــطــاع الــتــلــيــفــزيــون م
المقرر للبرامجيين بقطاع التليفزيون. 
وهــذا هو السبب فى أن موازنة البرنامج 
تتضمن مبلغ 25 ألف جنيه لـ»بروديوسر« 
و15 ألــف جنيه لـــ»اليــن بــروديــوســر« و24 
ألف جنيه الثنين من المخرجين.. تجدر 
اإلشــارة إلى أن هــؤالء األربعة يعملون فى 
قطاع القنوات المتخصصة وتم انتدابهم 

للعمل فى قطاع التليفزيون.

 محمد عثمان

نائلة
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القضاء اإلدارى يحدد مصير 
نظام »التابلت« بالتعليم 

الحكم على المطربة »شيما« 
و19 آخرين التهامهم بالدعارة

استئناف محاكمة 37 متهمـًا 
بـ»فض اعتصام رابعة«

الحكم فى اتهام 15 متهمـًا باالعتداء 
على ضباط شرطة بالبدرشين 14 يوليو

10 يوليو.. الحكم فى واقعة اتهام عاطل 
باغتصاب »طفلة« وقتلها بمصر القديمة

دعوى تطالب بغلق مقر قناة »البى بى سى«

السبت القادم.. نظر دعوى قضائية ضد أردوغان 
باعتباره داعمـًا لإلرهاب الموجه ضد مصر

حــددت محكمة إسكندرية االبتدائية، جلسة 
السبت القادم 6 يوليو لنظر الدعوى المقامة 
من طارق محمود المحامى بالنقض والدستورية 
العليا، الــتــى قــيــدت بــرقــم 788 لسنة 2019، 
ضد رئيس تركيا رجب طيب أردوغــان باعتباره 
داعما لإلرهاب الموجه ضد الدولة المصرية 
ومؤسساتها ومواطنيها، وذلــك أمــام الــدائــرة 
األولـــى مستعجل، برئاسة المستشار محمود 

القاضى.

وقــال المحامى فى دعــواه، أن أردوغـــان يعد 
من القيادات األولــى للتنظيم الدولى اإلرهابى 
ــى ويــحــتــل مــرتــبــة مــتــقــدمــة فــيــه وأنــه  ــوانـ اإلخـ
المسئول عن العمليات األرهابية التى حدثت فى 
مصر وتستهدف المواطنين المصريين إليوائه 
لقيادات اإلخـــوان اإلرهابية فى تركيا بأوامر 
شخصية منه ودعمهم لوجيستيا وماديا للتآمر 
والتخطيط على ارتــكــاب العمليات اإلرهابية، 
التى تحدث فى مصر، وأن جهاز المخابرات 

التركى وبأوامر منه يدعم القيادات اإلخوانية 
اإلرهابية الرتكاب تلك العمليات الحقيرة.

وطالب محمود فى ختام دعواه، بإصدار حكم 
مستعجل باعتبار أردوغــان رئيس تركيا داعما 
لإلرهاب الموجه ضد الدولة المصرية واعتباره 
مسئوال عن العمليات اإلرهابية التى تقودها 
جماعة اإلخوان اإلرهابية والمدعومة منه والتى 

أسقطت شهداء ومصابين.

محكمة القاهرة االقتصادية تعقد ثانى جلسات 
محاكمة 27 متهما التجارهم فى العمالت األجنبية 

إعادة إجراءات محاكمة 46 متهمـًا بـ»أحداث مسجد الفتح«
تستأنف محكمة جنايات القاهرة، برئاسة 
المستشار شبيب الضمرانى، والمنعقدة 
بطرة، اليوم، تأجيل إعادة إجراءات محاكمة 

46 متهًما بأحداث »عنف مسجد الفتح«.
كانت المحكمة قد قضت فى وقت سابق 
بــأحــكــام غيابية مــتــفــاوتــة مــابــيــن السجن 

المؤبد والمشدد على المتهمين.

ــام الــراحــل المستشار  ــع كـــان الــنــائــب ال
هــشــام بــركــات، قــد أمــر بإحالة المتهمين 
للمحاكمة الــجــنــائــيــة، وأســـنـــدت النيابة 
العامة لهم ارتكابهم جرائم تدنيس جامع 
الفتح وتــخــريــبــه، وتعطيل إقــامــة الصالة 
بـــه، والــقــتــل الــعــمــد والـــشـــروع فــيــه تنفيًذا 
ــراض تخريبية، والتجمهر والبلطجة  ألغـ

ــعــامــة والــخــاصــة،  وتــخــريــب الــمــنــشــآت ال
وإحراز األسلحة النارية اآللية والخرطوش 
والــذخــائــر والــمــفــرقــعــات، وقــطــع الطريق 
وتعطيل المواصالت العامة وتعريض سالمة 
مستقليها للخطر، وهى الجرائم التى جرت 
على مــدى يــومــى 16 و17 أغسطس عام 

.2013

تأجيل محاكمة 32 متهمـًا فى قضية 
»خلية ميكروباص حلوان« لـ13 يوليو

أجلت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة 
بمعهد أمــنــاء الــشــرطــة بــطــرة، بــرئــاســة 
المستشار حسين قــنــديــل، محاكمة 32 
متهًما بقضية »خلية ميكروباص حلوان« 
لجلسة 13 يوليو المقبل لمواصلة سماع 

مرافعة الدفاع.
وكانت النيابة العامة وجهت للمتهمين، 

االنضمام لجماعة إرهابية أسست على 
خالف أحكام القانون والدستور، وحيازة 
ــددا من  أســلــحــة ومــفــرقــعــات، وتــنــفــيــذ عــ
العمليات اإلرهابية، والقتل العمد لرجال 
الشرطة، واغتيال ضابط و7 أمناء شرطة 
من قسم شرطة حلوان، وارتكاب عمليات 
إرهابية بمنطقة المنيب، وقتل العميد على 

فهمى رئيس وحدة مرور المنيب، والمجند 
ــه، وإشــعــال الــنــار فــى سيارته،  الــمــرافــق ل
واغــتــيــال أمــيــن شــرطــة أحــمــد فـــاوى، من 
قوة إدارة مــرور الجيزة، بكمين المرازيق، 
والسطو المسلح على مكتب بريد حلوان، 
وسرقة مبلغ 82 ألف جنيه بتاريخ 6 أبريل  

.2016

حددت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة 
المستشار محمد محمود، جلسة 10 يوليو الجارى، للنطق بالحكم فى 

اتهام عاطل بخطف واغتصاب طفلة وقتلها بمصر القديمة.
وأسندت النيابة للمتهم »رمــضــان. ع«، تهمة خطف طفلة مجهولة 
الهوية واستدراجها ألحد األماكن النائية والتعدى عليها جنسيا، وقتلها 

مع سبق األصرار، بأن كتم أنفاسها لمدة طويلة حتى فارقت الحياة.

تواصل محكمة القاهرة  لألمور المستعجلة، نظر دعوى تطالب بغلق 
المقر اإلدارى لقناة »البى بى سى« فى جلسة 10 يوليو المقبل.

ــور المستعجلة،   كــان أحــد المحامين أقــام دعــوى أمــام محكمة األم
تطالب بغلق  مقر »البى بى ســى« فى القاهرة، مستندا على قيامها 
الفترة الماضية بنشر وبث أخبار كاذبة وعارية من الصحة، وتحرض 
على مؤسسات الدولة المصرية، وتتسبب فى إثارة الفتنة وتهدد السالم 

االجتماعى والوحدة الوطنية.

تعقد محكمة القاهرة االقتصادية، ثانى جلسات محاكمة 27 متهما، 
بينهم 25 متهما محبوًسا التهامهم باالتجار فى العمالت األجنبية، يوم 

األحد القادم.
تبين من أوراق القضية أنها تحمل 27 متهما، تم إحالة 25 منهم 
محبوسا على ذمة القضية، وتم تحرير المضبوطات والمبالغ التى تم 
ضبطها »10 ماليين و40 ألف و17 ألف يورو و396 ألف دوالر و140 
ألف ريال سعودى و6 آالف درهم إماراتى و2000 ريال قطرى« ومبالغ 

أخرى من الجنيه اإلسترلينى واليوان الصينى، والدينار الليبى.
وكشفت التحقيقات عن قيام المتهمين بالتعامل بالنقد األجنبى 
على خالف الشروط، واألوضــاع المقررة قانوًنا، وذلــك بالتعامل فى 
خارج نطاق السوق المصرفى، وقيامهم بالتعامل فى النقد األجنبى، 
بإجراءات عمليات بيع وشراء بالعمالت األجنبية داخل جمهورية مصر 

العربية بالمخالفة.

تستأنف محكمة القضاء اإلدارى بمجلس الدولة، عقد جلسات 
الطعن المقدم من المحامى عمرو عبدالسالم بصفته ولى أمر 
الطالبة »سما« بالصف األول الثانوى إللغاء نظام التابلت على 
طالب المرحلة الثانوية الحالية  فى جلسة األربعاء المقبل لتقديم 

خطة التعليم الجديدة.
شهدت الجلسة الماضية مطالبة مقيم الــدعــوى باستدعاء 
الــدكــتــور جــمــال شيحة رئــيــس لجنة التعليم والــبــحــث العلمى 
بمجلس النواب، للمثول أمام المحكمة لسماع رأيه الفنى كأحد 
المتخصصين فى منظومة التعليم ومدى صالحيتها للتطبيق من 

عدمه.
كما طالب إلزام وزير التربية والتعليم بتقديم صورة طبق األصل 

من ملف خطة تطوير التعليم الجديدة محل الطعن.
كان الطعن المقام ضد وزيــر التربية والتعليم ورئيس مجلس 
الــوزراء، يطالب بالعودة إلى النظام القديم وقصر نظام التعليم 

بالتابلت على مرحلة التعليم األساسى.

تصدر محكمة جنح العجوزة الحكم على المطربة شيما بطلة 
كليب »عندى ظروف«، و19 متهًما ومتهمة آخرين، بتهمة ممارسة 
أعمال الدعارة والفجور، وتسهيل ممارسة الدعارة، فى جلسة غداً 

الخميس. 
وأحالت النيابة العامة صاحب الكافيه وشقيقه إلــى محكمة 
الجنايات بتهمة االتجار فى البشر، وجلب المخدرات من الخارج 

وترويجها محليا.
كــانــت تحقيقات القضية قــد كشفت أن صــاحــب كافيه فى 
المهندسين، ُيدعى »أ. م. ا«، هو المتهم الرئيسى فى واقعة تشكيل 
عصابة لالتجار فى البشر، عن طريق استقطاب الفتيات، ومنهم 
المطربة شيما بطلة كليب »عندى ظـــروف«، بمساعدة شقيقه 
واثنين من القوادين، ودفعهن لممارسة أعمال منافية لــآداب، 

إضافة إلى استخدامهن فى توزيع المخدرات على الزبائن.

تستأنف الدائرة 28 إرهــاب، بمحكمة جنايات جنوب القاهرة، 
المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، جلسات إعادة 
إجــراءات محاكمة 37 متهما فى »فض اعتصام رابعة العدوية«، 

غداً الخميس.
الجدير بالذكر أن المحكمة قد قضت فى وقت سابق باإلعدام 
شنًقا لـ75 متهما من بينهم محمد البلتاجى وعصام العريان وعبد 
الرحمن البر، وكما قضت بالسجن المؤبد لمحمد بديع وباسم 

عودة وآخرين، وكما قضت بأحكام بالمشدد لباقى المتهمين.
وأسندت النيابة إلى المتهمين اتهامات عديدة، من بينها: تدبير 
تجمهر مسلح واالشتراك فيه بميدان رابعة العدوية »ميدان هشام 
بركات حالًيا« وقطع الــطــرق، وتقييد حرية الناس فى التنقل، 
والقتل العمد مع سبق اإلصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة 
بفض تجمهرهم، والشروع فى القتل العمد، وتعمد تعطيل سير 

وسائل النقل.

تصدر محكمة الجيزة المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة 
المستشار محمد منصور حــالوة، الحكم فى محاكمة 15 متهًما 
بــاســتــخــدام العنف واســتــعــراض الــقــوة ضــد ضــبــاط شــرطــة فى 

البدرشين.. فى جلسة 14 يوليو الحالى.
وأسندت النيابة للمتهمن: ياسر فرج، أحمد سيد، رأفت فرج، 
غــريــب مــعــوض، عـــواد عــاشــور، سيد غــريــب، مــاضــى فـــرج، على 
حسنين، بكرى فــرج، صبرى جمعة، محمد فــرج، عبد الخالق 
عوض، فرج عاشور، محمود شحاتة، سامى سيد، تهمة استعمال 
القوة واستعمال العنف ضد قوات األمن المكلفة بضبط المتهم 
األول، بإطالق أعيرة نارية واستخدام ذخائر نــاريــة، كما قاما 
المتهمين بإطالق وابل من األعيرة النارية ضد القوة المكلفة من 

قسم البدرشين.
كما أسندت النيابة للمتهمين حيازة أسلحة نارية وبيضاء بدون 

تصريح، وفى غير األحوال المصرح بها قانونا.

 إسالم خالد 

السبت القادم..  المحكمة الدستورية تصدر أحكامها فى دعاوى عدم دستورية 
قوانين هيئة الشرطة والتأمين الصحى على الطالب وضريبة األراضى البور 

تــصــدر المحكمة الــدســتــوريــة العليا برئاسة 
المستشار الدكتور حنفى جبالى  فى جلستها التى 
تعقد يــوم السبت الــقــادم  أحكامها فــى  عــدد من 
القضايا المهمة التى تهم قطاعات عريضة من 
ــرأى الــعــام  فى مصر، نستعرضها فى السطور  ال

القادمة.
حيث تنظر الــدعــوى المطالبة بعدم دستورية 
المواد 58 و59 و60 و61 و64 و77 و99 من القانون 

رقم 109 لسنة 1971 بشأن هيئة الشرطة.
كان سمير على على شامة، قد أقــام دعــواه التى 
حملت رقم 95  لسنة 40 دستورية، مطالبا فيها بعدم 
دستورية المواد المذكورة من قانون هيئة الشرطة، 
والمادة 46 من القانون 117 لسنة 1958 بشأن إعادة 

تنظيم النيابة اإلدارية والمحاكمات التأديبية.
وتصدر المحكمة لدستورية حكمها فى الدعوى 
المطالبة  بعدم دستورية المادة األولــى من القانون 
رقــم 11 لسنة 2017 والــمــواد 395،384 من قانون 

اإلجراءات الجنائية.
كانت الــدعــوى التى حملت رقــم 112  لسنة 39 
دستورية جديدة والمطالبة بعدم دستورية المادة 
األولـــى مــن الــقــانــون رقــم 11 لسنة 2017 والــمــواد 

395،384 من قانون اإلجراءات الجنائية.
وتنص المادة 384 من قانون اإلجــراءات الجنائية 
على أنــه »إذا صــدر أمــر بإحالة متهم  بجناية إلى 
ــوم الجلسة بعد  ــم يحضر ي محكمة الــجــنــايــات  ول

إعالنه قانونا بأمر اإلحالة وورقة التكليف بالحضور 
يكون للمحكمة  أن تحكم فى غيبته، ويجوز  لها أن 

تؤجل الدعوى وتأمر بإعادة تكليفه بالحضور«.
وتنص المادة 395 من قانون اإلجــراءات الجنائية 
على أنه »إذا حضر المحكوم عليه فى غيبته أو قبض 
عليه قبل سقوط العقوبة بمضى المدة،  يحدد رئيس  
محكمة االستئناف أقـــرب جلسة لنظر الــدعــوى، 
ويــعــرض المقبوض عليه محبوسا بــهــذه الجلسة، 
وللمحكمة أن تأمر باإلفراج عنه أو حبسه احتياطيا 
حتى االنتهاء من نظر الــدعــوى، واليسقط الحكم 

الغيابى سواء فيما يتعلق بالعقوبة أو التعويضات إال 
بحضور  من صدر ضده الحكم جلسات المحاكمة، 
وال يجوز للمحكمة فى هــذه الحالة التشديد عما 

قضى به الحكم الغيابى«.
وفــى نفس الجلسة تصدر المحكمة حكمها فى 
الــدعــوى المطالبة بــعــدم دســتــوريــة الــمــادة 11 من 
القانون رقم 99 لسنة 1992 بشأن التأمين الصحى 

على الطالب.
وطالبت الدعوى التى حملت رقم 234 لسنة 20 
دستورية، والتى طالبت بعدم دستورية المادة 11 من 

القانون رقم 99 لسنة 1992 بشأن التأمين الصحى 
على الطالب، وتنص المادة على أن »تؤول إلى الهيئة 
العامة للتأمين الصحى الوحدات القائمة بخدمات 
الــصــحــة الــمــدرســيــة والــتــابــعــة لــمــديــريــات الشئون 
الصحية بالمحافظات، وذلـــك فــى الــجــهــات التى 
يصدر بتحديدها قرارا من وزير الصحة، وما يكون 
بها من أثــاث وآالت وأجهزة وأدويــة ومخزون سلعى 
وأوراق، وغيرها من الموجودات المتعلقة بمباشرة 
نشاطها، وتنقل الحقوق وااللتزامات المترتبة على 
انتقال هــذه الــوحــدات إلــى الهيئة العامة للتأمين 
ــر الــصــحــة لجان  الــصــحــى، وتــشــكــل بــقــرار مــن وزيـ

مشتركة لتنفيذ ذلك«.
كما تصدر المحكمة الحكم فى  الدعوى المطالبة 
بعدم دستورية البند التاسع من المادة 21 من قانون 

رسوم التوثيق والشهر.
كــان محمد صــالح الــديــن قــد أقــام الــدعــوى رقم 
133 لسنة 20 دستورية، التى تطالب بعدم دستورية 
البند التاسع من الــمــادة رقــم 21 من القانون رقم 
70 لسنة 1964، المعدل بالقانون 94 لسنة 1980، 
والمستبدلة بالقانون رقم 6 لسنة 1991، وقرار وزير 
العدل رقم 3993 لسنة 1996 بشأن رسوم التوثيق 

والشهر.
ويــنــص الــبــنــد الــتــاســع مــن الـــمـــادة 21 عــلــى أن 
»األراضــى الفضاء والُمعّدة للبناء وما فى حكمها، 
التى لم ُتربط عليها ضريبة األراضى الفضاء.. وعلى 
أساس القيمة الموضحة فى الُمحّرر، بحيث ال تقل 
عن قيمة األراضى الُمماثلة محسوبة وفقا للبند 7، 
من هذه المادة.. ويسرى هذا الحكم على األراضى 

البور داخل كردون المدن«.

أردوغان
شيما
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قبل أيام احتل الحديث عن صفقة القرن مكان الصدارة، وأصبحت أخبار مؤتمر البحرين 
مادة دسمة وشهية على مائدة النقاش السياسى فى الشارع العربى، مادة جرى تداولها 

بإسهاب على ألسنة المتخصصين وغير المتخصصين، أى من يعرفون ومن ال يعرفون، 
فاختلطت األشياء ولم تعد هناك أية معايير للحكم عليها، كما لم تعد هناك فروق 

واضحة بين السياسة والبيزنس، بين الصفقات والمزايدات، بين المواءمات والمؤامرات.
تصدرت أخبار الورشة شاشات الفضائيات والمواقع اإلخبارية، كما القى الحديث عنها 

رواجا واسع النطاق بين رواد مواقع التواصل االجتماعى والسوشيال ميديا، كل راح 
يدلو بدلوه فيها، ويتحدث عنها من وجهة نظره، وحسب أهوائه نحو أنظمة الحكم، تارة 

بالتبرير، وتارة أخرى باالستنكار، فهناك من رأى فيها تفريطا فى فلسطين والقدس، وجع 
العرب األزلى وأهم قضية فى تاريخهم الحديث والمعاصر، ومنهم من رأى أن المؤتمر 

موافقة ضمنية من بعض الحكام، بقبول احتالل األراضى العربية، ومنهم من وصفه 
بجريمة الخيانة العظمى، التى ستلحق العار بالمشاركين فيه، وما بين هذا وذاك ال 

يمكن تجاهل، أن المشاركين عجزوا عن إظهار التباهى بالمشاركة، على األقل لتبرير 
تواجدهم مع اإلسرائليين، والعجز هنا ليس من باب الخجل، إنما ألن الفلسطينيين 

أنفسهم وهم أصحاب الشأن، يعتبرون أن المشاركة تنازاًل وتفريطًا بحقوقهم الوطنية 
والتاريخية.

سيد سعيد يكتب:

التوزيع مؤسسة األهرام

عن أوهام الوطن البديل للفلسطينين، واقتطاع 
جزء من سيناء، وما شابه ذلك من »هرتالت« لم 
تجد لها مكان إال فى وسائل اإلعالم المشبوهة، 
بــهــدف التتشكيك فــى نــظــام الحكم واتهامه 
بالتواطؤ، مصر وعلى لسان الرئيس عبد الفتاح 
السيسى لم تتوان لحظة فى التأكيد على حق 
الشعب الفلسطينى فى إقامة دولته على حدود 
4 يونيو 1967، وأن القدس عاصمتها األبدية، 
وهــذا الموقف يمثل مسئولية مصر التاريخية 
وال يقبل الــمــزايــدة مــن أحــد، واألهـــم هــو عدم 
مجرد االستماع ألى شىء يتعلق بسيناء، حيث 
لم تجرؤ ولن تجرؤ دولة فى العالم التحدث عن 

أمور تتعلق باألراضى المصرية.
لكن ربما يقول قائل إن اإلعــالم اإلسرائيلى، 
يــقــوم بنشر خــرائــط مــن وقـــت آلخـــر تتضمن 
ــاء بـــزعـــم تــوطــيــن  ــن ــن ســي ــزاء مـ ــ ــ اقـــتـــطـــاع أج
الفلسطينيين فيها، بما يشير إلــى أنها هدفا 
لهم، أنــا هنا ال أنكر أنها هــدف بالنسبة لهم، 
فهذا األمر معروف، وسبق أن طلبوا من مبارك 
ذلك، ورفض إكمال الحديث مع محدثيه، وتجدد 

األمر فى الحقبة السوداء »فترة حكم اإلخوان« 
وتصدى السيسى عندما كان وزيــرا للدفاع 
آنــذاك لهذا األمــر، وأحبط المشروع، حيث 
ــإخــوان وإيصالهم  كــان دعــم األمــريــكــان ل
للحكم من أجــل هــذا الــغــرض، وأثــنــاء حكم 
السيسى، لــم يــحــاول أى مسئول أمريكى 
أو إسرائيلى االقــتــراب من تلك المنطقة 
ــة، فــهــى مــحــفــوفــة بــالــمــخــاطــر  ــك ــشــائ ال
والمواجهات إن تطلب األمــر، فاإلرهاب 
بسيناء مــن أجــل هــذا الــهــدف، والهجوم 
اإلعــالمــى المتكرر، ألجــل هــذا الهدف، 
ومــحــاوالت قطر زعــزعــة االســتــقــرار فى 
ــدف، وهــرتــالت  ــهـ مــصــر ألجـــل هـــذا الـ
ــاق الــهــدف  ــخــرج عـــن ســي أردوغــــــان ال ت

وأغراض اإلخوان والتحريض على الفوضى 
ألجل هذا الهدف.

فى تقديرى أن كل ما ينتج عن ورشة البحرين، 
وأن كل ما سوف يتم االتفاق عليه، إن تم اتفاق، 
ــه هــو والــعــدم  سيصبح بــال قــيــمــة، بمعنى أنـ
ســواء، وهــذه الــرؤيــة ليست عاطفية، فبحسب 
متابعتى لما راج عــن هــذا األمــر منذ سنوات 
قريبة، وبحسب الــخــبــراء والمتخصصين فى 
القانون الدولى، ال يمكن إتمام هذه الصفقة، 

أمــا السبب فهو أن الشعب الفلسطينى 
ــم  ــم يـــشـــارك، ول صـــاحـــب الـــشـــأن، لـ
يمنح تفويضا ألى مــن المشاركين 
بــأن يتحدثوا أو يــتــفــاوضــوا باسمه 
ــذا فــإن  فــى قضيته الــمــصــيــريــة، لـ
القادة الفلسطينيون رفضوا الخطة 
وقاطعوا الورشة، كما أصر محمود 
ـــازن، رئــيــس السلطة  عــبــاس أبـــو مـ
ــرورة وجــود  الفلسطينية، عــلــى ضــ

التنازالت عن األرض، وشكل الدولة وحدودها 
كلها ظلت غامضة، بما يعنى أن الخطة تقوم 
على عمليات بيع وشــراء فى الــفــراغ، فال أحد 
ــوال الــمــعــروضــة، أى ما  ــأم يــعــرف الــمــقــابــل ل
هو الثمن الــذى سيدفعه الفلسطينيين مقابل 
المليارات التى سوف يتم ضخها مقابل الموافقة 
على الــســالم، وال أحــد مــن المشاركين لديه 

القدرة على المجاهرة بما يدور فى الكواليس. 
ــب أخـــرى تجعل األمـــر مــرفــوض على  جــوان
المستويات الشعبية العربية التى تشكل وعيها 
على طبيعة الــصــراع العربى الصهيونى، بما 
يعنى أن الصفقة يستحيل تسويقها وفرضها 
ــيــارات مــقــابــل األرض، ما  ــمــل عــلــى طــريــقــة ال
ــجــعــل الــقــضــيــة  ي
الــفــلــســطــيــنــيــة 
حـــــــاضـــــــرة فـــى 
المشهد الدولى، 
لكن لكى يتحقق 
ــد مــن  ــ ذلــــــك، البـ
تــمــاســك الجبهة 
الــــــداخــــــلــــــيــــــة 
ــة،  ــي ــن ــســطــي ــفــل ال
خــــــــصــــــــوصــــــــا 
ــل  ــائـ ــفـــصـ أن الـ
الفلسطينية كافة 
أبــــــــدت مـــوقـــفـــا 
ــن  مــــــــوحــــــــدا مـ
مــؤتــمــر البحرين 
والــــــصــــــفــــــقــــــة 
ــذا  بـــرمـــتـــهـــا، وهــ
يصلح أن يشكل 
ــة إلعــــــادة  ــ ــدايـ ــ بـ
طــــــرح مـــوضـــوع 
المصالحة بين الفصائل لمواجهة أية تداعيات 
محتملة قد تعود بالضرر على القضية الوطنية 
والمشروع الوطنى الذى يهدف إلى إقامة دولة 
فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية 

وفقا لقرارات األمم المتحدة.
ال ينكر أى مــراقــب أو متخصص فــى الشأن 
الفلسطينى، حالة التفاؤل من تصاعد الرفض 
الشعبى العربى لمشروع صهر ترامب ولمؤتمر 
ــــدوره يعبر عن  ــذا ب ــصــادى، وهـ الــمــنــامــة االقــت
صحوة من شأنها أن تعيد الصراع إلى قواعده، 
ــادة اتــجــاه الــبــوصــلــة الــعــربــيــة نحو  وكــذلــك إعــ

فلسطين والقدس مرة أخرى.
وعلى الجميع أن يعلم حزمة من الحقائق التى 
يجب أن تكون حاضرة فى الذهنية الفلسطينية، 
منها أن النضال من أجل تحرير األرض سيظل 
مقرونا بالوحدة والتناغم بين مختلف المكونات 
والفصائل والشخصيات الفلسطينية وهو األداة 
الفاعلة لتحقيق النتائج وانتزاع المكاسب، وال 

أمل لفلسطين بغيرها.

اتفاق سياسى مع إسرائيل قبل أى شىء آخر، 
إلى جانب ذلك هناك رفض مصرى ألى محاولة 

من شأنها العبث بالقضية الفلسطينية. 
كل المؤشرات تذهب إلى أن مؤتمر البحرين 
ليس بداية لمشروع سالم دائم بين الفلسطينيين 
واإلسرائيليين، وإقامة دولة فلسيطينية، وإنما 
هو تمهيد أمريكى إلقامة عالقات مباشرة بين 
العرب وإسرائيل بما يخدم المشروع الصهيونى 

فى المنطقة.
معطيات الــواقــع  وبرغم ما تمر به المنطقة 
العربية مــن أحـــداث جــســام، تؤكد بما ال يدع 
مجاال ألى شــكــوك، أن أنظمة الحكم العربية 
مهما بلغت درجة رضوخ البعض منها للسياسات 
ــة،ال تستطيع تــقــديــم تـــنـــازالت من  ــي ــك ــري األم
شأنها إنهاء القضية الفلسطينية وفق الرغبة 
الصهيونية، ولن تستطيع علنا أو سرا، أن تمنح 
شرعية لالحتالل من أجــل البقاء فى القدس 
والضفة الغربية، ولــن تستطيع أيــضــا، القيام 
بتمويل االحــتــالل عبر مسميات مختلفة مثل، 

االستثمار فى األراضى الفلسطينية.
جانب آخــر يجب التوقف أمــامــه، وهو 
ــة الــبــحــريــن بــال غــطــاء دولــى  أن ورشــ
وال قانونى، لكنها نــوع مــن المباريات 
السياسية الــتــى تظهر شيئا بصورة 
علنية، وتخفى أشياء تظل فى مرمى 
التكهنات أى أنها نموذج للعب على 
المكشوف واللعب الخفى لجرجرة 
الـــدول المشاركة لإيحاء بما يعنى 
ــل ألرض  ــي قــبــولــهــا اغــتــصــاب إســرائ
فلسطين بــمــوافــقــة عــربــيــة وتبعية 

لترامب.
إن مواجهة األطــروحــات األمريكية 
الــمــعــبــرة عــن الــرغــبــة اإلســرائــيــلــيــة، 
ال تتطلب هتافا عنتريا، أو صراخا 
فــى الفضائيات، واتــهــامــات عشوائية 
هنا وهــنــاك، ال تعبر بجالء عــن حقيقة 
الــمــواقــف، لكنها تتطلب إجـــراءات عملية 
على األرض، أتحدث عن إجراءات ال مزايدات 
بــيــن فــصــائــل مــتــنــوعــة، يــكــمــن جــوهــرهــا فى 
وحــدة الصف الفلسطينى أوال، والعربى ثانيا، 
فـــإذا تحقق هــذا يمكن مــواجــهــة المخططات 
األمــريــكــيــة بكل أشكالها ومسمياتها، ومنها 
مصطلح صفقة الــقــرن الـــذى طــرحــه الرئيس 
األمــريــكــى دونــالــد تــرامــب للسالم فــى الشرق 
األوسط وقام بتسويقه إعالميا وسياسيا صهره 
ومستشاره األقرب، جاريد كوشنر، الذى قال إن 
خطته ستقدم للفلسطينيين مستقبال أكثر 
ازدهـــارا إذا وافــقــوا على اتفافاق سالم 
مع إسرائيل، رغم أن المؤتمر لم يقترب 
من الحديث عن السالم، فقط تحدث 
عن قروض هنا وهناك، وبعض المنح 
وتمويل المشروعات، بينما تفاصيل 

الفلسطينيون يعتبرون أن المشاركة تنازاًل وتفريطًا بحقوقهم الوطنية والتاريخية
ما يهمنا فى هــذا السياق هو موقف الدولة 
المصرية، باعتبارها الدولة المؤثرة والفاعلة 
ــرف رئيسى  فــى المشهد الــعــربــى بــرمــتــه، وطـ
ــى اآلن،  ــصــراع مــنــذ نــشــأتــه وإلـ فــى مــعــادلــة ال
وأيضا الدولة المستهدفة من حمالت التشويه 
الــمــمــنــهــجــة،حــيــث تــعــرضــت لــشــائــعــات كثيرة 
بدعم من حكام وإعــالم قطر وجماعة اإلخــوان 
وإعالمهم الضال والمضلل، مفاد ما يرغبون 
ترويجه، هو تورط مصر فى الصفقة المشبوهة، 
والتشكيك فــى القيادة السياسية للنيل منها 
فــى األوســـاط الشعبية، عبر تــرديــد األكــاذيــب 
من خالل اللجان المحترفة، التى تستغل بعض 
األحــداث اإلرهابية التى يصنعونها فى سيناء، 

ــس فــكــرة  ــري ــك ــت ل
ــن  تـــفـــريـــغـــهـــا م
السكان، من دون 
الـــنـــظـــر لــحــجــم 
مــــــشــــــروعــــــات 
التنمية والتعمير 
ومـــــــــــــــن دون 
الــنــظــر بالعقيدة 
ــة الــتــى  ــمــصــري ال
ــع الــجــمــيــع  ــ ــدف ــ ت
لـــالنـــدفـــاع نــحــو 
ــل  الــــمــــوت مــقــاب
ــاظ عــلــى  ــ ــف ــحــ ــ ال
ــن  الــــــتــــــراب، ومـ
ــر  ــظــ ــ ــن ــ ال دون 
لسياسة الرئيس 
عــــبــــدالــــفــــتــــاح 
السيسى الرامية 
ــن  ــ لــحــمــايــة األم
القومى المصرى 

الممتد إلــى شمال ســوريــة، ودرايــتــه باألهمية 
االستراتيجية لسيناء واألراضى الفلسطينية.

وبالنظر الى مؤتمر البحرين سنجد أن الدولة 
المصرية شاركت، النها البد وان تشارك، لكن 
مشاركتها تمت بصورة رمزية فى هذه الورشة، 
أى بأدنى مستوى تمثيل، فهى لم ترسل وزير 
خارجيتها أو وزير ماليتها، لكنها أرسلت موظفا 
كبيرا من وزارة المالية، وهذا يحمل العديد من 
الدالالت، منها أن المشاركة المصرية ضرورية 
فى كل شــأن عربى، بغض النظر عن قبول أو 
رفــض، ما تسفر عنه مثل هــذه المؤتمرات من 
نتائج أو بيانات، خاصة أن القيادة السياسية، 
ــرافــض، بـــدون أى  أعلنت موقفها الــرســمــى ال
مواربة، لكل ما يتعلق باألطروحات التى خرجت 
ــواء قــبــل انــعــقــاد الــورشــة أو  عــلــى الــســطــح، سـ
أثــنــاء انعقادها، وال أبــالــغ إن قلت أن الرفض 
منذ أن خــرج المصطلح إلــى سطح المشهد 
السياسى قبل قـــدوم تــرامــب للبيت األبــيــض، 
وهذه األطروحات تمثلت فيما جرى الترويج له 

أوهام جاريد كوشنر إلنهاء القضية الفلسطينية  

المؤتمر تمهيد أمريكى إلقامة 
عالقات مباشرة بين العرب 

وإسرائيل بما يخدم المشروع 
الصهيونى فى المنطقة

مصر شاركت بأدنى 
مستوى تمثيل 

فهى لم ترسل وزير 
خارجيتها أو وزير 

ماليتها لكنها أرسلت 
موظفا كبيرا من 

وزارة المالية

األنظمة العربية 
ال تستطيع 

تمويل االحتالل 
تحت الفتة 
االستثمار 

فى األراضى 
الفلسطينية

مهما بلغت درجة 
رضوخ بعض 

الحكام للسياسات 
األمريكية ال 

يستطيعون تقديم 
تنازالت إلنهاء 

القضية الفلسطينية
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