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فضائح بالجملة لعضو مجلس إدارة البنك المركزى داخل شركة »مسار« المملوكة لزوجة طارق عامر
تفاصيل عمليات النصب على المساهمين فى مجموعة اقتصادية تمتلك أكثر من 100 مشروع بمصر والخليج

بعد نشر صور أوالد شقيقه داخل مكتبه

تنفيذ عدد من العمليات اإلرهابية ضد رموز الدولة

 استراتيجية جديدة الستقطاب الطالب والمراهقين والسيطرة على هيئات التدريس بالجامعات

»شوقى« يهدد المدرسين بالفصل
فاتورة الدراسة فى الجامعات خارج مصرفى حال نشر صور أو فيديوهات داخل أماكن العمل

التفاصيل الكاملة لـ »خطة 
التمكين«  اإلخوانية الجديدة

رئيس جامعة قاهرية يجامل »بنت شقيقه« بـ80 ألف جنيه أسبوعيا
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النقابية من وزير القوى العاملة

أزمات وسرقات داخل 
وزارة األوقاف

احترس.. التهاب الكبد الوبائى فى انتظارك 
داخل صالونات الحالقة ومراكز التجميل

بيزنس الشهادات 
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عقد اجتماعات مع شخصيات مؤثرة فى الحكومات األوروبية بهدف قطع العالقات مع مصر
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 صدق أو
ال تصدق

بسبب طول وقت وتكلفة إجراءات اإلفراج الجمركى مقارنة بالدول األخرىألسباب عائلية و»قطعة شوكوالتة« 
مصر تحتل المركز 171 من بين 190 دولة فى مؤشر التجارة عبر الحدودتهديد المدرسين والعاملين بالتعليم بالفصل بسبب نشر صور أو فيديوهات عن العمل

قال المهندس أسامة الشاهد عضو 
غرفة التجارة األلمانية بالقاهرة، إن 
بدء تفعيل وزارة المالية لنظام الخط 
ــراج الجمركى، هى  األخــضــر فــى اإلفـ
ــراءات  خــطــوة لــأمــام نحو تيسير إجـ
ــافــذ الــجــمــركــيــة،  ــمــن اإلفــــــراج فـــى ال
وتحسين ترتيب مصر فى المؤشرات 

الدولية للتجارة عبر الحدود.
وأوضــح الشاهد فى تصريحات له، 
إنه رغم تقدم مصر 6 مراكز فى تقرير 
ممارسة األعــمــال 2020 الــصــادر عن 
البنك الدولى، إلى أن ترتيب مصر فى 
مؤشر التجارة عبر الحدود ظل كما هو 
فى مرتبة متأخرة وهــى 171 من بين 
190 دولة شملها التقرير، وذلك بسبب 

طــول وقــت وتكلفة إجـــراءات اإلفــراج 
الجمركى مقارنة بالدول األخرى.

وأكــــد الــشــاهــد، أن هـــذا الــنــظــام 
يتضمن وضع قائمة بيضاء للشركات 
التى ليس لديها مخالفات جمركية، 
ويتم إنهاء إجراءاتها الجمركية بدون 

ــو مــا يــعــنــى تقليل زمــن  تــفــتــيــش، وهـ
ــراءات، معربا عــن أمله  ــ وتكلفة اإلجـ
ــادة عـــدد الــشــركــات الملتزمة  ــ فــى زي
الــمــدرجــة بالقائمة البيضاء عــن 75 
شركة مدرجين حاليا، وهــو ما يسرع 
عمليات االستيراد والتصدير وينعكس 
إيجابا على أسعار المنتجات النهائية 
بالسوق والــتــى تــبــاع محملة بالعديد 
مــن التكاليف الناتجة عــن طــول مدة 

اإلجراءات.
وأشـــــار إلـــى أن مـــشـــروع قــانــون 
ــد الــــذى انتهت  ــجــدي الــجــمــارك ال
ــراره، ســيــؤدى إلى  ــ الحكومة مــن إق
ــراج الجمركى  تطور فــى أزمــنــة اإلفـ
وتيسير اإلجـــراءات بما يتواكب مع 
ــتــطــورات الــعــالــمــيــة، وهـــو أمـــر لم  ال
يعد قابال للتأجيل فى ظل احتدام 

المنافسة العالمية.

ــر  أصـــدر الــدكــتــور طـــارق شــوقــى وزي
ــددة، بتوجيه  ــشـ الــتــعــلــيــم، تــعــلــيــمــات مـ
انذارات بالفصل للعاملين بمجال التعليم 
ســواء فــى هيئات الــتــدريــس أو اإلدارة، 
إذا قاموا بنشر أى صور أو وثائق تتعلق 
بالعملية التعليمية على مواقع التواصل 

االجتماعى بكل أنواعها.
وقالت مصادر، بوزارة التربية والتعليم، 
أن القرار جاء بسبب قيام أحد العاملين 
بـــوزارة التربية والتعليم، بالتقاط عدة 
صور » خلسة«، أثناء زيارة شقيق الوزير 
وأوالده لمكتب الوزير وفى أيديهم قطع 
شيكوالتة، ثم نشرها على موقع التواصل 
االجتماعى »فيس بــوك« تحت حساب 
باسم وهمى وعلق على الصور »فسحة 
فى عزبة الوزير « ساخرا من استقبال 
الـــوزيـــر لــبــعــض أفــــراد عــائــلــتــه بمكتبه 

بالوزارة.

وأشــارت المصادر إلى أن الوزير علم 
عن طريق المكتب اإلعالمى له، وأصابته 
حالة من الثورة والغضب الشديد، مطالبا 
بمعرفة من وراء هذا الفعل الذى وصفه 
ــال أخـــالقـــى، لــكــن فشلت  ــ بالشنيع وال
ــوصــول إلـــى صاحب  الــمــحــاوالت فــى ال

»األكونت » ال سيما وأنه اتضح أنه أكونت 
ــى أن  بــاســم وهــمــى، بــاإلضــافــة أيــضــا إل
إدارة اإلعـــالم فوجئت بإلغاء األكــونــت، 
ــبــدو أن صــاحــبــه خـــاف مــن افتضاح  وي
أمــره والكشف عن هويته، أو هوية من 
ساعد فــى وصــول الــصــور إلــيــه، ولذلك 
قــرر الوزير باصدرا توجيهات لقيادات 
الـــديـــوان الـــعـــام، ومـــديـــرى الــمــديــريــات 
بــالــمــحــافــظــات والـــمـــدارس واإلدارات 
التعليمية بمنع تــصــويــر أمــاكــن العمل 
وفصول  التدريس، أو فيدوهات وتناولها 
على مواقع التواصل االجتماعى، مؤكداً 
أن من يخالف هذه التعليمات يتم إحالته 
للتحقيق بمعرفة الــشــئــون القانونية، 
ــن الــعــمــل،  وانـــــذاره بــالــفــصــل رســمــيــا م
وتويقع عقوبة نقله إلــى وظيفة ومكان 
عمل آخر، وفى حالة تكرار األمر اتخاذ 

قرار الفصل نهائيا بشكل رسمى. 

مفاجأة.. طارق عامر وراء استمرار مدبولى رئيسا للوزراء

ــارق عامر  ــدت مــصــادر مطلعة، أن طـ أكـ
محافظ البنك الــمــركــزى، اعــتــذر عــن تولى 
منصب رئيس الحكومة ألسباب اقتنعت بها 
الرئاسة، وكلها تصب فى مصلحة الوطن، 
ــصــاد الــقــومــى، الســتــكــمــال مسيرته  واالقــت
الناجحة كمحافظ للبنك المركزى لمدة 4 

سنوات أخرى.
ــمــصــادر أن اعـــتـــذار طــارق  ــافـــت  ال وأضـ
ــوزراء فى  ــ عامر عــن تولى منصب رئيس ال
التعديل الــوزارى الجديد، أتاح الفرصة مرة 
أخـــرى لــلــدكــتــور مصطفى مــدبــولــى رئيس 
الوزراء لالستمرار فى منصبه، حيث اعتبرته 
القيادة السياسية أفضل قيادة حالية  لرئاسة 

الحكومة.
يــذكــر أن مــجــلــس الـــنـــواب قــد عــقــد يــوم 

الخميس الماضى جلسة، للتصويت على 
التعديالت الــوزاريــة الــجــديــدة عقب تسلم 
خطاب رئيس الجمهورية بهذا الشأن، وأنه 
وفــًقــا لنص الــمــادة 147 مــن الــدســتــور، فإن 
التعديل الوزارى يمكن أن يتم بناء على طلب 
من رئيس الجمهورية، لكنه يتطلب خطوتين، 
ــوزراء، وموافقة  ــ هما الــتــشــاور مــع رئيس ال
مجلس النواب باألغلبية المطلقة للحاضرين، 

وبما ال يقل عن ثلث أعضاء المجلس.
 وقالت المصادر إنه من المتوقع أن تشمل 
التعديالت الــوزاريــة مــن 8 إلــى 10 حقائب 
وزاريــة، من بينها  وزارة  سيادية على األقل، 
وبــعــض  الــــوزارات الخدمية، ووزارات فى 

المجموعة االقتصادية.
وأوضحت المصادر أن  الــوزارات  المؤكد 
تغيير وزرائها   التضامن، والصحة والتعليم 
العالى  والقوى العاملة واالستثمار، وقطاع 

األعمال والزراعة.

محافظ البنك المركزى اعتذر عن رئاسة الحكومة.. وطلب بقاءه فى منصبه

مصادر: الصفقة تهدر  80 ألف جنيه أسبوعيا.. والمتعهد شركة عالقات عامة تترأسها ابنة شقيقه 

رئيس جامعة قاهرية يؤجر قاعات االحتفاالت من الباطن

فضيحة جديدة وغير مسبوقة، مسرح أحداثها مقر 
جامعة كبرى قاهرية، وبطلها رئيس الجامعة نفسه، 

الذى أصبح مثار جدل كبير فى االونة االخيرة.
الفضحية تمثلت فى قيام رئيس الجامعة بتأجير 
ــنــدوات بالجامعة، وقاعات  قــاعــات االحــتــفــاالت وال
المدن الجامعية التابعة لها من الباطن بالمخالفة 
للقانون ولــلــوائــح وزارة التعليم الــعــالــى، والمجلس 

األعلى للجامعات.
وقالت مصادر مطلعة، إن رئيس الجامعة يمتلك 

شركة عالقات عامة، ويرأسها ابنة شقيقه، خريجة 
الجامعة األمــريــكــيــة، ولديها تفويض منه كمتعهد 
إلقامة االحتفاالت والمؤتمرات لكبرى الشركات، 
والتى تقوم بــدورهــا بتقديم طلبات إلقامة وتنظيم 
ــمــرات بــقــاعــات االحــتــفــاالت ومــســارح  ــمــؤت ــذه ال هـ
هــذه الجامعة،  كما أنها متعهدة لــدى العديد من 
مؤسسات المجتمع المدنى، وبعض الوزارات، وكبرى 
األكاديميات التى  تؤجر هذه القاعات إلقامة حفالتها 
أو ندواتها أو كورسات للغات، بمقابل مبالغ مالية 
زهيدة أقل من المنصوص عليه فى لوائح الجامعة 

لمجرد باستثناءات من رئيس الجامعة.
وأضافت المصادر أن ثمن تأجير القاعة الرئيسية 

20 ألف جنيه، وكل قاعة من قاعات المدن الجامعية 
والقاعات المخصصة لمراكز المعلومات والمراسم، 
12 ألــف جنيه، لكن الشركة المذكورة تستطيع أن 
تحصل على عـــروض استثنائية بــأوامــر مــن رئيس 
الجامعة، لدرجة أن بعض االحتفاالت تقام بمقابل 
رمــزى ال يتجاوز إيجار القاعة 1500 جنيه، بدعوى 
أنها تدعيم لــدور مؤسسات المجتمع المدنى، لكن 
الحقيقة أنــه يتم تحصيل مبالغ تقارب الــفــارق، من 
الباطن مــن المؤجرين والمستفيدين، لتدخل فى 
جيوب المسئول عن طريق شركة العالقات العامة 

التى يملكها ويرأسها ابنة شقيقه.
وأفــادت المصادر فى تصريحات خاصة لـ»صوت 

الــمــاليــيــن« أن قــيــمــة ايــجــار قــاعــات االحــتــفــاالت 
والندوات فى الجامعة المقصودة، وفروعها، وقاعات 
الــمــدن الجامعية التابعة لها، تتجاوز حــوالــى 130 
ألـــف جنيه أســبــوعــيــا، ال يــدخــل فــى خــزيــنــة تنمية 
موارد الجامعة منها سوى، 50 ألف جنيه على األكثر 
والباقى، يستفيد به المسئول الذى يتالعب بسلطته، 
وقراراته لتحقيق مكاسب شخصية، وال يهم أن يهدر 
أكثر من 80 ألف جنيه أسبوعيا كانت كفيلة أن يتم 
إنفاقها على البحث العلمى، وتحسين أوضاع هيئات 

التدريس.
ــيـــس الـــجـــامـــعـــة، كــــان قـــد أعــلــن  ــر أن رئـ ــذكـ يـ
مــع بــدايــة الــعــام الجامعى الــحــالــى 2020-2019 

عــن دخــول الجامعة فــى العديد مــن المشروعات 
االستثمارية، لالستفادة منها فى تطوير الجامعة  
وكــافــة االتــجــاهــات التعليمية والبحثية واإلداريـــة، 
والربط بين التعليم وسوق العمل واالقتصاد القومى 
وتمويل مشروعات البحوث ألعضاء هيئة التدريس 
والباحثين بمختلف القطاعات األكاديمية، سواء 
مــن خــالل الــتــعــاون الــدولــى ومــشــروعــات الشراكة 
البحثية، أو بالتعاون مع جهات محلية، أو من خالل 
الموارد الذاتية للجامعة، وذلك فى مجاالت الطاقة 
البديلة، والنانو تكنولوجى، ومعالجة وتحلية المياه، 
واألمــراض المتوطنة، والغذاء، والعشوائيات، وذلك 

بهدف دعم االقتصاد الوطنى.

  إيمان عاطف

محاكمة زوجة شادى محمد 
بتهمة سرقة محتويات شقته

تفاصيل عمليات النصب على المساهمين داخل مجموعة اقتصادية 
تمتلك أكثر من 100 مشروع فى مصر والخليج

عدد ساعات البث المرئى لقنوات ماسبيرو  
فى عام واحد وصل إلى 170 ألف ساعة

كشف الجهاز المركزى للتعبئة العامة واإلحصاء 
عـــن أهـــم الـــمـــؤشـــرات اإلحــصــائــيــة عـــن الهيئة 
ــإعــالم » مــاســبــيــرو » 2019. حيث  الــوطــنــيــة ل
كشف أن إجمالى عدد ساعات البث المرئى لكل 
قنوات التليفزيون )القنوات الرئيسيةـ  الفضائية 
الــمــصــريــةـ  الــقــنــوات اإلقليميةـ  قــنــوات النيل 
المتخصصةـ  القنوات اإلخبارية( بلغت 170.3 
ألف ساعة عام 2019/2018 مـقابل 169.3 ألف 

ساعة عــام 2018/2017 بنسبة زيادة قدرها 0.6.
والسؤال: ما العائد من كل هذه الساعات التى 
تــم بثها عبر قــنــوات التليفزيون الــرســمــى؟ وهل 
لها تأثير على أى مستوى سياسى أو شعبى أو 
اجتماعى؟ ومتى نتوقف عن رفع شعار » العدد فى 
الليمون » دون النظر إلى المحتوى والمضمون ؟ 
ومتى يتوقف نزيف إهــدار المليارات سنوياً على 

برامج وقنوات ال تحقق أى عائد؟

ــدى  ــى إحــ ــ ــن ف ــي ــمــســاهــم ــن ال ــ ــدد م ــ ــدم عـ ــقـ تـ
ــكــبــرى فـــى مصر  ــة ال ــصــادي ــت الــمــجــمــوعــات اإلق
باستغاثات عاجلة ضد المجموعة إلى العديد من 
الجهات السيادية والرقابية، االستغاثات كشفت 

عن الكثير من التجاوزات والمفاجآت.
حــيــث كــشــفــت أن مــقــدمــى هـــذه االســتــغــاثــات 
مجموعة كبيرة من المساهمين فى مجموعة  ).... 
(  القابضة وقــامــوا بشراء أسهم فى المجموعة 
بهدف االستثمار عن طريق البورصة المصرية، 
ولكنهم فوجئوا بالتالعب والتحايل واالستيالء 

على أموالهم من رئيس مجلس االداره هو ومجلسه 
بإعتبارهم األغلبية، حيث تم إصــدار قــرار بدمج 
كل 5 أسهم ليصبحوا سهماً واحــداً وأصبح سعر 
السهم اليوم 60 قرشا ولو تم تقسيم هذا المقابل 
على سعر السهم األصلى فإن سعة السهم سيكون 

12 قرشا.
وتساءل مقدمو االستغاثات: هل يعقل أن يكون 
سعر السهم 12 قرشا؟ وهل  يوجد شيء فى مصر 
بـ12 قرشا رغم أن المجموعة تمتلك أكثر من مائة 
مشروع وفلل وأراض وشقق ومشاريع فى الخليج 

ومصر؟ وأكدوا أن هذا يعد قمه الفساد والتالعب 
واالستيالء على أموال المستثمرين. 

وكشفت االستغاثات أن بعض المساهمين قد 
ماتوا حزناً على ضياع أموالهم و»تحويشة عمرهم 
»  وكشفوا أنــهــم قــامــوا بتقديم أكــثــر مــن شكوى 
للرقابة المالية ولم تتحرك، وطالبوا بإنقاذهم من 

الظلم والضياع.
وكــشــف مقدمو االســتــغــاثــات أن رئــيــس مجلس 
اإلدارة قــام بتعيين وزيــر سابق للنقل  بــدال منه 

بطريقة صورية إلخفاء نفسه مؤقتا من المشهد.

أربعة مرشحين يتنافسون فى االنتخابات 
التكميلية للجنة األوليمبية المصرية

تستكمل محكمة جنح مدينة نصر، محاكمة زوجــة شادى 
محمد العب النادى األهلى السابق و3 آخرين بتهمة سرقة 

شقته فى جلسة 8 ديسمبر  الحالى.
كانت النيابة استمعت ألقوال الالعب شادى محمد، واتهم 

زوجته بسرقة شقته أثناء وجوده فى مدينة شرم الشيخ..
وقـــال العـــب األهـــلـــى، إنـــه اكــتــشــف اخــتــفــاء مبلغ كبير، 
وميداليات ودروع حصل عليها من النادى األهلى، والمنتخب 
بإضافة إلــى وســام الجمهورية من شقته، عقب عودته من 

السفر.
البداية كانت بتلقى قسم شرطة أول مدينة نصر، بالغا 
مــن شــادى محمد العــب الــنــادى األهــلــى السابق، باكتشاف 
سرقة متعلقاته الشخصية ميداليات، واتهم زوجته بالسرقة، 

وانتقلت النيابة لشقة العب األهلى السابق، لمعاينتها.
وأجــرت النيابة معاينة للشقة وتفريغ الكاميرات وســؤال 
الشهود المتواجدين بعمارة العــب األهلى السابق، وتحرر 
المحضر رقــم 16276 لسنة 2019 فسم أول مدينة نصر، 

وتولت النيابة التحقيق.

يتنافس أربعة مرشحين فى االنتخابات التكميلية لمجلس 
إدارة اللجنة األوليمبية المصرية المقرر إقامتها يــوم 20 

ديسمبر الحالى.
االنتخابات تجرى على ثالثة مقاعد لعضوية مجلس اإلدارة 
التى خلت باستقالة حازم إمام عضو اتحاد كرة القدم ويحيى 
دعبس نائب اتحاد الهوكى وخالد ناصف سليم رئيس اتحاد 
الكرة الطائرة... ترشح على عضوية اللجنة األولمبية كل من 
عمرو سليم رئيس اتحاد التايكوندو وعبدالمنعم الحسينى 
رئيس اتــحــاد الــســالح وإيــهــاب أمين رئيس اتــحــاد الجمباز 

وسيف حامد رئيس االتحاد األفريقى للهوكى.

  نسرين إمام

  كريم سعيد

الشاهدشوقى

شادى محمد 
وزوجته
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محمد طرابيه يكتب:

لو كنت مكان الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب، ألسرعت باتخاذ اإلجراءات الالزمة تجاه 
طلب اإلحاطة العاجل الذى تقدم به النائب محمد فؤاد، حول مخالفة مجلس إدارة البنك المركزى 

المصرى ألحكام المادة 13 من قانون البنك المركزى رقم 88 لسنة 2003 بشأن تنظيم البنك 
المركزى والذى نظم فيها المشرع قواعد وشروط أعضاء مجالس إدارة البنك، معلنا تقدمه بطلب 

إحاطة فى هذا الصدد.
وفى رأيى الخاص أن طلب اإلحاطة هذا يعد تفعياًل للدور الرقابى المنوط به مجلس النواب الذى 

طالب الرئيس السيسى أكثر من مرة بتفعيله لمساءلة ومراقبة الحكومة وكشف تجاوزاتها اإلدارية 
ومخالفاتها المالية؟ 

 وكنت أتمنى أن يقوم د. عبدالعال بالسماح للنائب محمد 
فؤاد بإلقاء بيان عاجل حول هذا الموضوع الذى أراه يستحق 
ــه يتعلق بالبنك المركزى  االهــتــمــام لــعــدة أســبــاب أهمها أن
المصرى الذى يعد أحد أبرز الجهات »الحساسة« فى مصر، 
كما أنه يتعلق برئيس مجلس إدارة البنك  طارق عامر الذى 
ــام وعقد مجلس النواب  تــم التجديد لــه فــى منصبه منذ أي
جلسة طارئة يوم الخميس الماضى للنظر فى خطاب الرئيس 
السيسى للبرلمان حول التجديد له فى منصبه وتم التجديد له 

بالفعل لمدة 4 سنوات تبدأ من يوم 28 نوفمبر 2019.
كما أنه ما يزيد األمر حساسية وخطورة أن طلب اإلحاطة 
هــذا يتعلق فــى جــانــب كبير منه بــالــدكــتــورة دالــيــا خورشيد 
وزيــرة االستثمار السابقة وزوجــة طارق عامر محافظ البنك 
المركزي، ولذلك كنت أتمنى أن يتم التعامل مع هذه القضية 
بمنتهى الشفافية ويــتــم اســتــدعــاء رئــيــس البنك المركزى 
للحضور للمجلس والقيام بالرد والتوضيح لكشف الحقائق 
أمــام الـــرأى الــعــام ، السيما وأن الكشف عــن تفاصيل هذه 
القضية تزامن مع موعد التجديد لطارق عامر فى رئاسة 

البنك المركزي.
وقبل أن نستكمل الحديث عن هذه القضية الخطيرة ، نشير 
إلى أن تفاصيلها تتضمن - وفقا لما كشفه النائب البرلمانى 
محمد فؤاد - أنه أثناء تتبع واقعة تضارب المصالح للدكتورة 
داليا خورشيد زوجــة طــارق عامر محافظ البنك المركزي، 
وبعد اإلطـــاع على السجل التجارى لشركتها تــواجــد اسم 
السيد »جون سمعان بباوى الخير« كأحد أعضاء مجلس إدارة 
شركة مسار المملوكة لوزيرة االستثمار السابقة و زوجة طارق 

عامر. 
وقال محمد فؤاد: بالبحث عن أعضاء مجلس إدارة البنك 
المركزى تبين وجود اسم »كمال سمعان بباوى أبوالخير« كأحد 
أعضاء مجلس اإلدارة بصفته خبيرا ماليا واقتصاديا وفقا 

للقرار الجمهورى رقم 428 لسنة 2015 وليس جون سمعان.
ــؤاد، تبين من خــال البحث فى مجموعة من  واستطرد ف
الصور المتداولة صحفيا وإعاميا أن شخصية »كمال« هى 
نفسها »جون«، وبعد الرجوع وسؤال عدد من المصرفيين خارج 
مصر تبين أن جون هو نفسه كمال باختاف جنسياته، وأن 
تعدد أسمائه بسبب تعدد جنسياته حيث يحمل مع الجنسية 

المصرية جنسيات دول »البحرين و أستراليا«.
وأشـــار ، إلــى أن »جـــون« أو »كــمــال«، عمل مستشار جهاز 
االستثمار القطري، و هو عضو مجلس إدارة شركة مسار 
المملوكة لــزوجــة محافظ البنك المركزى تحت اســم جون 
مستخدما الجنسية البحرينية.. وفى ذات الوقت هو مساعد 
حمد بــن جاسم رئيس الـــوزراء القطرى االســبــق الشخصى 
للصفقات الشخصية والحكومية »وفقا لوثائق ويكيليكس«، 

ومؤسس شركة الخير لاستشارات فى البحرين.
وتــابــع الــنــائــب: بالبحث عــن شخصيته الــدولــيــة تبين، أن 
»جــون« يقدم نفسه بأنه عضو مجلس إدارة البنك المركزى 
المصري، رغم استخدامه جنسية غير مصرية، بالمخالفة 
ألحكام الدستور وقانون البنك المركزى فى منصب حساس 
كهذا يمس السياسات النقدية واالقتصادية، مستغا منصبه 
فى البنك عند عرض سيرته الذاتية خارج مصر بجنسيته غير 

المصرية.
واستعرض النائب المخالفات التى تنتهك القرار الجمهورى 
رقــم 428 لسنة 2015، وكــذا شــروط عضوية مجلس إدارة 
البنك المركزى المصرى المنصوص عليها فى المادة 13 بند1 
من قانون البنك المركزي، كما أن تأسيس شركة استشارات 
فى البحرين بالتعارض مع المادة 13 فقرة 2 من قانون البنك 
المركزي، باإلضافة إلى شراكته لزوجة محافظ المركزى فى 
شركة »مسار« بما يخالف الشرط المنصوص عليه فى بند 4 

من مادة 13 قانون البنك المركزي.
وأكد فــؤاد، بناء على كل ما سبق هناك مخالفات صريحة 
ألحكام قانون تنظيم البنك المركزى رقم 88 لسنة 2003 وكذا 
الوقوع تحت طائلة قانون رقم 106 لسنة 2013 بشأن تضارب 
المصالح وفقا للوقائع المسرودة، مطالبا، سرعة البت فى 

الطلب محل النقاش.
وقبل أن نطرح عـــدداً مــن الــتــســاؤالت حــول هــذه القضية 
الخطيرة، أود أن أذكر د. على عبدالعال بما قاله الرئيس عبد 
الفتاح السيسي، منذ أيام، فى مداخلته خال افتتاح مصنعين 
جديدين لشركة النصر للكيماويات الوسيطة فى أبو رواش 
بمحافظة الجيزة، حيث حمل الرئيس، نواب الشعب، مسئولية 
المواجهة والتصدى ألى أمر محل تشكيك حتى لو يخص األمر 
بأى تقصير من مؤسسات الدولة، مؤكدا أن النائب العام يعد 
حارسا وحاميا للشعب المصري، كما حمل كافة المؤسسات 
المصرية مسئولية حماية الدولة لصالح الدولة وليس لصالح 
النظام، مشددا على ضرورة تحقق لجان البرلمان المختلفة 

من أى اتهام حتى لو كان موجها إلى الدولة أو الحكومة.
وقال الرئيس السيسي: »عندما يتم عمل استجواب لمسئول 
ال يؤخذ ذلك بحساسية.. نحن نتعامل فى إطار الدولة ونخطئ 
ونصيب وبالتالى لم يكن هناك مانع من توضيح ذلك ونتحدث 

بموضوعية وحقائق وبيانات مهما كانت هذه البيانات صعبة«.
وأضاف الرئيس السيسى »أنا بقول إن كل مؤسسات الدولة 
معنية بالدفاع عن الدولة المصرية وإال سيصبح هناك خطر، 
وهــذا فــراغ ال يترك، والبرلمان مؤسسة كبيرة جــدا وهناك 
تحديات كبيرة أمامه.. يعنى الظروف قبل 2011 كانت مختلفة 
عن الوقت الحالي، ولكن فى الوقت الحالى هناك حجم كبير 
من التحديات لم يحسمها إال أن مؤسسات الدولة بالكامل 

تتضافر جهودها للحقيقة ولم يطلب أحد غير ذلك«.
فى هذا السياق نطرح عددًا من التساؤالت ومنها:

متى يتم تفعيل الــدور الرقابى لمجلس النواب بشكل أكثر 
وضــوحــاً والتركيز على مثل هــذه القضايا المهمة بــدالً من 
طلبات اإلحاطة التقليدية والمكررة التى يتم تقديمها بشكل 
روتينى داخل البرلمان منذ أكثر من 40 عاماً وحتى اآلن؟ ومتى 
يقوم البرلمان بتنفيذ كام وتصريحات الرئيس بتفعيل مبدأ 
مساءلة البرلمان الذى يمثل الشعب للحكومة وهذا هو واجبه 

ودوره المنوط به دستوريا؟
 ولألسف وبكل صراحة نقول فى هــذا الصدد إن الــدور 
الرقابى للبرلمان غير واضــح للرأى العام وكــان مثار جدل 
ــاط والــدلــيــل أنـــه لــم يناقش  وانــتــقــاد كبير فــى كــافــة األوســ

استجواب واحد تحت القبة على مدى خمس سنوات وهو أمر 
غير مسبوق فى تاريخ الحياة البرلمانية المصرية !!! 

ولــذلــك كنت أتمنى أن يــقــوم المجلس بــرئــاســة د. على 
عبدالعال بالرد على هــذا الكام وإثــبــات أن المجلس يقوم 
ــدوره ويــحــاســب الــحــكــومــة بالفعل ولــيــس بــمــجــرد الــكــام  ــ ب

والتصريحات؟!!

ونسأل رئيس البرلمان: متى نرى مثل هذه البيانات العاجلة 
وطلبات اإلحاطة واالستجوابات تناقش تحت القبة لكشف 
أخطاء الحكومة ومخالفتها للقوانين واللوائح ومحاسبتها إذا 

ثبت أنها أخطأت؟ 
وفى رأيى الخاص أنه لو تم تنفيذ ذلك فسوف يكون بمثابة 
عــودة الــروح للبرلمان المصرى فيما يتعلق بالدور الرقابى ، 

وهنا ال تفوتنا اإلشارة واإلشادة بالدور التشريعى الذى قام به 
المجلس على مدى السنوات الماضية ومنذ بدايته فى 9 يناير 

.2015
ونسأل أيضًا: 

لماذا لم يبادر رئيس مجلس النواب بإرسال استدعاء 
عاجل لطارق عامر لاستماع إلى ردوده وتعقيباته على ما 

جاء فى طلب اإلحاطة المشار إليه من انتقادات واتهامات؟ 
ولــمــاذا لم يقم طــارق عامر بطلب إلقاء بيان عاجل أمام 
الجلسة العامة للبرلمان لكشف الحقيقة فيما يتعلق بهذا 
الموضوع؟ ولماذا ال يتم الكشف عن حقيقة هذا الشخص 
المثير للجدل »جـــون أو كــمــال ســمــعــان«؟ وحقيقة عمله 
مستشاراً لرئيس وزراء قطر السابق وحمله ألكثر من جنسية 
ومـــدى تعارضها مــع األمـــن الــقــومــى واالقــتــصــادى لمصر 
باعتباره عضواً فى مجلس إدارة البنك المركزي؟ ولماذا 
ال يتم الكشف عن المكاسب التى حققها هــذا الشخص 
نتيجة قيامه بالجمع بين عضوية مجلس إدارة الشركة 
المملوكة لزوجة طــارق عامر وبين عضوية مجلس إدارة 
البنك المركزي؟ ومتى يتم تصحيح هذا الوضع الذى يخالف 
األعراف القانونية واالقتصادية ويخل بمبدأ تكافؤ الفرص؟ 
ونتساءل أيضاً : إلى متى يستمر تضارب المصالح فى 
مصر فــى الكثير مــن المجاالت والقطاعات والــتــى سبق 
أن كشفنا الكثير من الوقائع الخاصة فى هذا الشأن فى 
مقاالت سابقة؟ وأين األجهزة السيادية والرقابية من مثل 

هذه التجاوزات غير المقبولة؟
ومتى يتم تفعيل نصوص قانون حظر تضارب المصالح 
الذى صدر فى عهد المستشار عدلى منصور وقت توليه 
منصب رئيس الجمهورية؟ومتى نفهم أن العاقة بين 
البرلمان والحكومة عاقة تكاملية هدفها إعاء المصلحة 
العامة وليست عاقة تنافسية يحاول كل طــرف منهما 
إثبات أنه األقوى نفوذاً واألكثر تأثيراً؟ وهل يعود البرلمان 
المصرى العريق لعصره الذهبى ويتم تقديم استجوابات 
وطلبات إحــاطــة وبيانات عاجلة تكشف قصور وفساد 
المسئولين للقضاء على مافيا الفساد التى تــزداد توغاً 

فى مصر؟!!!

»جون سمعان« عضو مجلس 
إدارة شركة مسار المملوكة لزوجة 

طارق عامر عضو بمجلس إدارة البنك المركزى

فضيحة بجالجل

مجلس اإلدارة يخالف أحكام المادة 13 من قانون البنك المركزى رقم 88 لسنة 2003 بشأن تنظيم البنك المركزى1
تعيين »جون« كأحد أعضاء مجلس إدارة »المركزى« بصفته خبيرا ماليا واقتصاديا وفًقا للقرار الجمهورى رقم 428 لسنة 2015 

»جون« أو »كمال« عمل مستشار  جهاز االستثمار القطرى  ومساعدًا لحمد بن جاسم رئيس الوزراء القطرى األسبق للصفقات الشخصية والحكومية 
مفاجأة.. جون وكمال اسمان لشخص واحد يحمل مع الجنسية المصرية جنسيات دول »البحرين و أستراليا«

»جون« يقدم نفسه على أنه عضو مجلس إدارة البنك المركزى رغم استخدامه جنسية غير مصرية بالمخالفة ألحكام الدستور وقانون البنك 

الرئيس طالب البرلمان ولجانه 
بالتحقق من أى اتهام حتى لو كان 

موجها إلى الدولة أو الحكومة 
السيسى: »عندما يتم عمل استجواب لمسئول 

2ال يجب أن يؤخذ ذلك بحساسية!!!«
متى يقوم البرلمان بتنفيذ كالم وتصريحات الرئيس بتفعيل مبدأ مساءلة البرلمان للحكومة؟3

متى يتم تفعيل الدور الرقابى لمجلس النواب بشكل أكثر وضوحًا؟

الذى يمثل الشعب للحكومة وهذا هو واجبه ودوره المنوط به دستوريا؟
لماذا لم يبادر رئيس مجلس النواب بإرسال استدعاء عاجل لطارق عامر لالستماع إلى رده على هذه االتهامات؟!!
لماذا ال يتم الكشف عن حقيقة هذا الشخص المثير للجدل »جون أو كمال سمعان«؟ 

إلى متى يستمر تضارب المصالح فى مصر فى الكثير من المجاالت والقطاعات؟
متى يتم تفعيل نصوص قانون حظر تضارب المصالح الذى صدر فى عهد الرئيس عدلى منصور؟

تساؤالت فى انتظار اإلجابة عنها

جون
فؤاد

بن جاسم

السيسى

عبدالعال

طارق عامر وزوجته 
داليا خورشيد
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أزمات وسرقات داخل 
وزارة األوقاف

الدولة تخسر 200 مليون جنيه 
سنويًا بسبب منتجات »بير السلم«  

للصناعات الغذائية
احترس .. التهاب الكبد الوبائى فى انتظارك 

داخل صالونات الحالقة ومراكز التجميل
التهاب الكبد الوبائى يتسبب المرض 

فى وفاة 40 ألف مصرى سنويا،
شفرات الحالقة ومبارد تقليم األظافر 
ــوشــم وأدوات ثقب  والــمــقــصــات وابـــر ال
الجلد أدوات تحمل مخاطر نقل أمراض 

خطيرة 
ــدوى يــمــكــن أن تــنــتــقــل مـــن خــالل  ــعـ الـ
استخدام مواد التجميل الغير مسجلة فى 

وزارة الصحة ومصدرها مجهول
أكــد النائب خالد مشهور، نائب منيا 
القمح وعضو اللجنة التشريعية، أن نجاح 
مصر فى القضاء على فيروس »سي« فى 
بضعة أشــهــر، تظل عالمة بـــارزة تحظى 
بإشادة مختلف المؤسسات والمنظمات 
الدولية، خاصة وأنها دولة يتخطى تعداد 
سكانها المائة مليون نسمة، كانت تمتلك 
أعلى معدل من اإلصابات بفيروس التهاب 
الكبد الوبائى “ســي” فى العالم، ويعانى 

مــنــه 4.4% مــن ســكــان مــصــر البالغين، 
بحسب مسح عشوائي، ويتسبب المرض 
فى وفاة 40 ألف مصرى سنويا، ما يجعله 
ثالث سبب رئيسى للوفاة بعد مرض القلب 

واألمراض الدماغية الوعائية.
وأشـــاد مشهور باستمرار جهود وزارة 
الصحة والــســكــان فيما يخص المرض 
ــتــشــار  ــادرة »الـــحـــد مـــن ان ــ ــب ــ بـــإطـــالق م
الـــعـــدوى«، وهــى مــبــادرة مكملة لمبادرة 
القضاء على فيروس سى والكشف المبكر 
ــراض غير الــســاريــة، وتستهدف  عــن األمـ
ــؤر الــعــدوى فى  الــمــبــادرة الــقــضــاء على ب
صالونات التجميل والنوادى الصحية تحت 
شــعــار »احــمــى نفسك وأســرتــك مــن نقل 

العدوى ب الفيروسات الكبدية«.
وأضاف أن صالونات التجميل والحالقة 
مصدرين النتقال األمـــراض التى تنتشر 
ــراض معدية  ــدم إضــافــة ألمــ بــواســطــة الـ

ــرى كالفطريات والبكتيريا والقمل  أخـ
ــن الــمــؤكــد كــذلــك أن هناك  وغــيــرهــا، وم
ــرات الحالقة  ــاً عــلــى أن شــف ــوي ــالً ق ــي دل
ومــبــارد تقليم األظــافــر والمقصات وابــر 
ومكائن الوشم وأدوات ثقب الجلد كلها 
أدوات تحمل مخاطر نقل أمراض خطيرة 

.)B-C( مثل التهاب الكبد الوبائى
وأشــار إلى ضــرورة االهتمام بصالونات 
الــتــجــمــيــل واإلشـــــــراف الــصــحــى عليها 
وإجراءات التعقيم، وذلك ألن هذه األدوات 
ــد من  هــى أســـاس نقل الــعــدوى لــذلــك الب
تعقيمها من خالل جهاز تعقيم األدوات، 
مضيًفا أن الــعــدوى يمكن أن تنتقل من 
خـــالل اســتــخــدام مـــواد التجميل الغير 
مسجلة فــى وزارة الــصــحــة ومــصــدرهــا 
ــع ضــــرورة الــتــأكــد مــن حمل  مــجــهــول، م
الصالون لرخصة رسمية بالعمل وكذلك 

الرخص الطبية لكل عامل وعاملة.

لجنة اإلدارة المحلية بمجلس النواب 
تبدأ  فى تلقى ردود المحافظات 

بشأن المواقف العشوائية

أكد النائب محمد زين الدين، نائب إدكو ، أن 
األوقاف تعرضت للعديد من األزمات والسرقات 

التى نتجت عــن إمــا االستعانة بشخصيات غير 
مؤهلة مــن خــارج دوالب الهيئة - إلدارة ملف من 

أخطر ما يكون - وهو أمــوال األوقــاف وثروتها، ما ينتج 
عنه تخبط فــى الـــقـــرارات، وإمـــا لقضايا فــســاد تتعلق 

برؤساء مجالس اإلدارة.
 وأشار إلى أن بعضا ممن جلسوا على كرسى الهيئة كانوا 

أبعد ما يكونون عن فهم أمورها وتعقيداتها المختلفة وحجم 
ثرواتهم فى الــداخــل والــخــارج، وطبيعة عمل الموظفين فى 
الهيئة، وآلية عمل المحصلين فى المحافظات المختلفة وغير 

قادرين على وضع خطط عمل مستقبلية.
وأوضح زين الدين إلى أن هذه العوامل مجتمعة أدت إلى ضياع 
مصداقية األوقــاف بين المواطنين، مما يستدعى إعــادة نشر 
ثقافة الوقف بينهم من جديد، وعمل إعالنات لجذب المواطنين 
لوقف أموالهم بعدما أحجم الناس عن ذلك وتوفير كشف حساب 
سنويا من قبل األوقاف، بمجمل أعمالها خالل العام، أوجه وحجم 
اإلنفاق، أوجه وحجم الصرف، ما حققته من أرباح، ما حققته من 
خسائر فى كل مشروع على حدة، وذلك بإحدى الصحف اليومية، 

حتى يطمئن المواطن صاحب الوقف الخيرى أنــه فى أيــٍد أمينة، 
بعد أن أصبح أمر الفساد فى هذا المجال شائعاً إلى الحد المعترف 
به فى التصريحات الرسمية، وبما يضمن أن أموال الوقف الخيرى 
بمنأى عن االستغالل فى غير مصارفها، مع البدء فى حصر أصول 

وأموال األوقاف إلعادة استغاللها لتعظيم إيرادات الدولة.

تقدم عــدد من النواب ، بطلبات إحاطة موجه إلــى رئيس 
الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، حول انتشار المصانع غير 
المرخصة إلنتاج عصائر ومشروبات غير صالحة لالستهالك 
اآلدمــى وكذلك الشركات التى تقوم باستيراد عصائر غير 
مطابقة للمواصفات، وأضــاف أن بعض حــاالت الغش، تقع 
داخل المصانع المرخصة إلنتاج األطعمة، وذلك بإضافة مواد 

غذائية رديئة، وغير مطابقة للمواصفات.
وأكد النواب على ضــرورة التخزين الصحى السليم للمواد 
الغذائية سواء فى المصانع المنتجة أو فى المخازن لدى تجار 
الجملة والقطاعى ومحالت البوفيهات والمطاعم ألن الكثير 
من المواد الغذائية تفسد وتصبح ضارة وخطرة على الصحة 
نتيجة تخزينها فى مخازن غير مهيأة وغير جيدة التهوية وغير 

صحية أو تصل إليها الشمس مباشرة.
 وأوضـــح الــنــواب أنــه حجم خسائر الــدولــة مــن منتجات 
بير السلم للصناعات الغذائية وحدها يصل إلى 200مليون 
ــدراســات والبحوث  جنيه سنوًيا بحسب دراســـة لمركز ال
االقتصادية، وأشــار إلى أن هناك حالة من الفوضى داخل 
ــواق المحلية والــتــى يــقــودهــا تــجــار األرصــفــة ومافيا  األســ
ــؤدى إلــى تدمير الصناعة الوطنية  ــذى ي التهريب األمــر ال
واالقتصاد القومي، وطالب النائب األجهزة الرقابية، بتكثيف 
جهودها لضبط األســـواق، مع تغليظ عقوبات المتورطين 
فى هذه الجرائم، والعمل على التأكد من محتويات المادة 

الغذائية، وكذلك المواد المضافة لها.

تعقد لجنة اإلدارة المحلية بمجلس النواب  اجتماعاً 
الــيــوم،  لمتابعة اإلجـــراءات التى اتخذتها الحكومة 
للتصدى للمواقف العشوائية والتطوير المؤسسى 

للمنظومة.
كــانــت اللجنة قــد أصــــدرت عـــدة تــوصــيــات بشأن 
ــراءات الواجب اتخاذها من قبل وزارة التنمية  اإلجـ
المحلية والمحافظات لتحديث المنظومة الخاصة 
بالمواقف الرسمية والعشوائية لتحسين مستوى 
الخدمات المرورية، بنطاق محافظات مصر، فضال 
ــرادات  ــاإلي عــن مــوافــاة اللجنة ببيان مــالــى حــديــث ب
والمصروفات، وبيان حصر وتحديث المواقف، على 
أن يتضمن كيفية التعامل مــع المواقف العشوائية 
بإحدى الوسائل اآلتية )تقنينها، أو استبدال أراضيهان 
أو التصدى لــهــا(، والتعامل مــع المواقف الرسمية 
بكيفية إدارتها وتطويرها لتحقيق النظام وهيبة الدولة 

وتعظيم مواردها والحفاظ على النسق الحضارى.
وقال المهندس أحمد السجينى، إن اإلجتماع سوف 
يشهد قــيــام كــل محافظة بتقديم حصر للمواقف 
العشوائية والــمــواقــف الرسمية، ومسمى وعــنــوان 
ــراءات التى تتخذ مع المواقف  كل موقف، ومــا اإلجـ

العشوائية، سواء االستبدال أو التقنين أو غيرها.

ــور ســعــيــد حــســاســيــن عضو  ــت ــدك ــاد ال أشــ
مجلس النواب عن دائرة كرداسة بمحافظة 
الجيزة ورئــيــس الهيئة البرلمانية لحزب 
ــجــاح الـــلـــواء  ــن ــالم الــديــمــقــراطــى ب ــسـ الـ
ــة  احــمــد راشـــد محافظ الجيزة مــن إزال
ــى أمــالك  التعديات الــواقــعــة على أراضـ
الــدولــة بمساحة 3 أفــدنــة و18 قيراطا 
بناحية قرية وردان بمركز ومدينة منشأة 

القناطر بمحافظة الجيزة.

 وطالب النائب  محافظ الجيزة اتخاذ جميع 
االجراءات العاجلة السترداد 87 فداًنا منهوبة 
ــو رواش بمنطقة كــرداســة بالجيزة  بقرية أب
مؤكدا ان قيمة هذه االراضــى المنهوبة تتعدى 

المليار جنيه.
 كــمــا طـــالـــب الـــدكـــتـــور ســعــيــد حــســاســيــن 
االستفادة من هذه االراضى بعد استردادها فى 
اقامة مشروعات خدمية ذات نفع عام لخدمة 
اهالى وجماهير المنطقة مؤكدا ضرورة عدم 

التهاون مع أى محاولة للتعدى على أراضــى 
الــدولــة مــع االلــتــزام الكامل بــاســتــرداد حقوق 
الــدولــة دون استثناء مــن مافيا التعدى على 
اراضى وأمالك وحقوق الدولة والشعب وتنفيذ 
القانون على كل المخالفات مهما بلغ حجمها 
والتصدى بكل حسم وقــوة وبالقانون لجميع 
أشكال مخالفات البناء دون ترخيص واسترداد 
أراضــى أمــالك الدولة المتعدى عليها وإزالــة 

جميع التعديات على اراضى وأمالك الدولة.

»حساسين« يطالب باسترداد 87 فدانـًا منهوبة
بأبو رواش تتعدى قيمته المليار جنيه

مفاجأة .. مصر تستورد زيوت غذائية بـ16 مليار جنيه سنويا
أكد النائب طارق متولي، نائب السويس وعضو لجنة 
الصناعة، أن الزيوت النباتية  تعد من السلع الغذائية 
األساسية، وعلى الرغم من أنها سلعة هامة إال أن مصر 
تقوم  باستيراد 98% من احتياجاتها  لسد العجز بين 
اإلنــتــاج واالســتــهــالك مــن زيــت الطعام،مشيًرا إلــى أن 
متوسط نصيب الفرد من الزيت فى مصر 32 كجم يصل 

إليه 24 كجم بعجز يصل إلى 12 كجم.
وأوضح أن زيادة حجم االستهالك لمحاصيل الزيوت 
الــغــذائــيــة ومنتجاتها بشكل كبير وســريــع فــى مصر 
يرجع إلــى الــزيــادة السكانية المتالحقة وتغير النمط 
ــادة الــطــلــب عــلــى الــزيــوت  ــ االســتــهــالكــي، مــمــا يعنى زي

الغذائية بشكل كبير.
وأشار إلى أن مصر تزرع 6 محاصيل زيتية تستطيع 

بــذورهــا توفير احتياجات المستهلكين مــن الــزيــوت، 
والتى اقتربت من حاجر 2 مليون طن بقيمة 16 مليار 
جنيه سنوياً، لكن أزمة األسعار والتسويق، وجهت أنظار 
ــرى أعــلــى فــى جــدواهــا  الفالحين نحو محاصيل أخـ

االقتصادية.
وأضاف مؤكًدا أهمية ى التوسع فى زراعة النباتات 
الغنية بالزيوت التى يمكن استخراجها وتسد جزءا كبيرا 
من استهالكنا المحلى، مضيًفا أن غياب دور اإلرشــاد 
الــزراعــى كــان له أثــر بالغ فى عــدم توعية المزارعين 
بأهمية زراعة المحاصيل الزيتية ، مؤكداً أنه البد من 
تدخل الدولة فى إلــزام المزارعين بزراعة المحاصيل 
الزيتية من خالل عمل دورة زراعية، مع خفض تكاليف 
إنتاج تلك المحاصيل، إذا رغبت فى زيــادة إنتاجيتها، 
برفع جــدواهــا االقتصادية أمــام المحاصيل األخــرى، 
لُتنافس الخضروات مثالً، والتى يعتمد عليها فئة كبيرة 

من الفالحين، حالياً، لتحسين دخولهم.

تمنح مؤهالت عليا وماجستير ودكتوراه

بيزنس الشهادات المضروبة فى مصر
مهزلة: المديريات تتحدى قرارات وزير التعليم

تقدم النائب محمد عبد الله ، وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه 
إلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، حول انتشار ظاهرة “بيزنس الشهادات 
المضروبة” المزعوم صدورها عن الجامعات المصرية المعروفة على مواقع التواصل 
االجتماعي، ولــم تقتصر فقط بالحصول على مؤهل جامعي، بل شملت مختلف 

االختصاصات وصواًل إلى الحصول على الماجستير والدكتوراة.
وأكد أن الدافع األساسى وراء لجوء طالب أو ولى أمر لتزوير شهادة جامعية، 

أفكار المجتمع الخاطئة، التى ترسخ فى أذهان الجميع، وهو ما يسهل التجارة 
الرائجة على يد مزورى الشهادات والذين يطوعون التكنولوجيا الحديثة 

فى صالحهم، خاصة فى مجال تزوير المحررات واألوراق الرسمية، 
من خالل اللجوء للحواسب والكمبيوتر لتزييف األوراق.

وأوضح أن  مافيا الشهادات تلجأ إلى التخفى بعيًدا عن 
أعين أجهزة األمن، مستغلة مواقع التواصل االجتماعى 
كمالذ آمن للتواصل مع زبائنها، وأصبح هدفهم تكوين 
ثروة هائلة نظير نشاط عمله، بحجة مساعدة الشباب 
فــى إيــجــاد فــرص عمل، باإلضافة إلــى إنــشــاء كيانات 
تعليمية وهمية للنصب على المواطنين باسم الشهادات 
المعتمدة، وطالب النئب بمزيد من الجهود لضبط مافيا 
الشهادات المزورة وتوقيع أقسى العقوبة عليهم لحماية 
المجتمع مــن الفساد وتــولــى غير المؤهلين لألعمال 
والمناصب المؤثرة عن غير حق بما يعود بالسلب على 

المجتمع ككل.

أكد النائب فايز بركات، نائب أشمون وعضو لجنة التعليم، 
أن أحد أبرز أسباب انهيار وتدنى مستوى التعليم فى مصر ، 
هو مشكلة عدم عمل المعلم وفق تخصصه الدراسي، وإسناد 
وظيفة »معلم فصل« إلــى أى خريج غير مؤهل تربويا وغير 
متخصص أكاديمًيا ، مما أدى الى تخريج أجيال من مرحلة 
التعليم االبتدائي، تعانى من األمية بسبب عدم تأسيسهم 

بشكل قوى.
وأوضح أن قيام المديريات التعليمية ببعض المحافظات 
باستغالل المعلمون والمعلمات المثبتون على المرحلة 
اإلعدادية والثانوية ومعلمو األنشطة الرياضية والفنية 
والموسيقية للتدريس فــى المرحلة االبتدائية 
كمعلمى فــصــل،  هــو أمـــر غــيــر مــقــبــول ويضر 
ليس فقط بحق هؤالء المدرسين بل بمصلحة 
الطالب والعملية التعليمية ككل، خاصة وأن 
ــا، وهــذا  ـــ55 عــاًم ــ أعــمــارهــم تــتــجــاوز الــــ50 وال
معارض لقرار الــوزارة بأن يكون معلم الفصل ال 

يتجاوز 40 عاًما.
وطالب النائب بتغيير الوضع الحالى ليعتمد 
على وضع التخصص المناسب فى المكان المناسب 
بمعنى تخصيص معلم متخصص للغة العربية وآخر 
متخصص فى الحساب للتالميذ الصغار وهكذا بدال 

من معلم الفصل الواحد.
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استخدام سيارات الكلية لتوصيل عائلته وحماته لنادى الجزيرة أسند كنرتول »إعدادى« إلخوانى صديق محمد مرسى 
تفاصيل إقالة عميد إحدى كليات الهندسة بسبب مذكرة قدمها العاملون لجهة رقابية

كشفت مصادر مطلعة، أن إحدى الجهات الرقابية 
كــانــت وراء التوصية بــإقــالــة »ت. س« عميد كلية 
الهندسة بإحدى الجامعات الكبرى، بعد عدة جلسات 
للتحقيق معه فــى مخالفات جسيمة ارتكبها أثناء 
تعيينه عميدا لكلية الهندسة، وعلى الــفــور أصــدر 
ــراره بــإقــالــة عميد  ــ المجلس األعــلــى للجامعات ق

الهندسة.
وأشــارت المصادر أن المذكرة التى قدمها ضده 
العاملون بالكلية للجهة الرقابية، ونسخة أخرى منها 
إلدارة الجامعة التابع لها الكلية، ومرفق بها العديد 
من المستندات والوثائق التى تثبت صحة الشكاوى 
ــة  ضــده، وصحة تورطه فى مخالفات، مالية وإداري
توجب الحبس والعقاب الجنائى، كانت السبب فى 

التوصية بإقالته.
وأضافت المصادر أن تحقيقات الجهة الرقابية، 
كشفت أن عميد كلية الــهــنــدســة، اســتــخــدم نظام 
الساعات المعتمدة، وسيلة لتحقيق ربــح ومكسب 
مالى بطرق ملتوية، وغير شرعية، تخالف مواثيق 
التعليم الجامعى، الفتة إلى أن  التحقيقات تأكدت 
وتبينت من صحة الصور الفوتغرافية التى أرفقها 
العاملون بالمذكرة، وظهرت فيه صور ألفراد عائلته، 
ومن بينهم حماته، أثناء ركوبهم السيارة رقم » د.هـ 
« »...... 2 5.....«  والــســيــارة »ن و « »67......«  
حكومة المملوكة للكلية فى أغراض شخصية،  وننشر 

أجزاء من  نص المذكرة التى قدمها العاملون للجهة  
الرقابية، ولرئيس الجامعة » وجاء فيها: نرسل إليكم 
نحن العاملين بكلية الهندسة جامعة... شكوانا  مرفق 
بها مستندات وأدلــة على تــورط عميد الكلية، الذى 
أهــدر الــمــال الــعــام  وحقوقنا، آملين فــى الحصول 
على هذه الحقوق، والتحقيق مع من خالف القانون 
والضمير، ومعاقة من حول الكلية لعزبة خاصة به و 
عائلته ، كما أراد أن يحول مركز التعليم المفتوح قبل 

االستيالء على أموال 
»نظام الساعات 

المعتمدة« 
بالتحايل على 

القانون 

صرف مكافآت 
لموظفين 
وهميين  يقوم 
بتحصيلها مدير 
مكتبه شهريا 
ذلــك  إلى عزبة، وبــاءت محاولته بالفشل، ومن أهم 

مخالفاته ما يلى: 
أواًل:

الساعات المعتمدة الغرفة المظلمة بالكلية التى 
ال يعلم أحد مابداخلها ويتم صرف مكافآت لبعض 
أعضاء هيئة التدريس والموظفين ال يعملون بها فى 
األساس،  وكشفها باألدلة »أيمن« مدير مكتب العميد، 
ــذى قـــرر نقله العــتــراضــه نقله للعمل فــى نظام  الـ

الساعات المعتمدة ويعلم  كل المخالفات، ونرجوا 
استدعائه واستجوابه.

ثانياً: 
فى خناقة كبيرة بين دكــتــور..... والــدكــتــور... من 
جهة والعميد من جهة بسبب تدخالت خبيثة  فى 

تنسيق الثانوية العامة.
ثــالــثــاً: تــالعــب فــى الماليات فــى مــركــز الهندسة 
المدنية وحــاول العميد ومجموعة، من المناصرين 
له إغراء اثنين من العمال بتحويل مبلغ 5٠ ألف جنيه 
لكل  منهما، على أن يقوموا بردها للعميد مرة أخرى، 

ونرجو استدعاء الموظفين واستجوابهما.
رابعاً: يستغل العميد سيارتين أرقــام  رقم » د.هـ 
« »...... 2 5.....«  والــســيــارة »ن و « »67......«  
حكومة المملوكة للكلية ألغــراض شخصية لتوصيل 
عائلته، وأفراد أسرته وحماته، بصحبة السائق، لنادى 

الجزيرة، والرجوع بهم إلى المنزل ذهابا وإيابا.
ــاً: خــصــص مــوظــف اســمــه »ع«  لمراقبة  ســـادسـ
الموظفين والعاملين بالكلية وتسجيل مكالماتهم 

الهاتفية لهم.
ســابــعــاً: صـــرف مــكــافــآت لموظفين وهــمــيــيــن، ال 
يعملون فــى نظام الــســاعــات المعتمدة، وبــدورهــم، 
ــرد المكافآت للعميد، مقابل حصولهم  يــقــومــون ب
على امتيازات، ومكافآت أخرى وإجــازات، واستثناء 
ــدعــاءهــم  ــراف، نـــرجـــو اســت ــ ــصـ ــ م الـــحـــضـــور واالنـ
واســتــجــوابــهــم، ألن منهم اآلن مــن لــديــه االستعداد 

للشهادة وكشف الحقيقة.
ثامناً: صرف مكافآت للموظفين بقسم التعدين من 

حساب معمل االختبارات الميكانيكية باألمر المباشر 
واإلجبار دون موافقة مدير المعمل.

تــاســعــاً:  شكّل عميد  الكلية لجانا تحت مسمى 
لتسيير اإلشــــراف عــلــى بــعــض مــعــامــل الكلية بما 
يخالف لوائح إنشاء المعامل، ألنه اتخذ هذه اللجان 
وسيلة، لوضع المقربين منه فيها، واستبعاد العاملين 
المخصصين األساسيين للمعامل واستبعادهم من 

المكافآت.
عاشراً: صرف الضريبة العقارية لمسكن العميد  
مــن حساب الكلية، عــن طريق مكافأة خــاصــة  يتم 
صرفها لمدير مكتبه »س« ويقوم بدوره بسداد المبلغ 

للضرائب.
الحادى عشر: التعاقد مع شركة من الباطن لصيانة 
مصعد الكلية بمنبى إعدادى ، الذى سقط منذ عدة 
أشهر بالموظفين، وكــاد يــودى بحياتهم، تكتم على 
األمــر حفاظا على سرية التعاقد مع شركة صيانة 
باألمر المباشر، على الرغم من وجود قسم من داخل 
الكلية للصيانة ويتقاضى العاملون به راتبا شهريا 

مقابل عملهم.
الثانى عشر: تعيين رئيس كنترول إعــدادى »ينتمى 
ــان صديقا شخصيا للرئيس  لجماعة اإلخـــوان« وك

المعزول محمد مرسى.
وطالب مقدموا الشكوى بالتحقق مما ورد فيها، 
ــإرســال نسخا مــن هذه  ــى أنــهــم قــامــوا ب وأشــــاروا إل
الشكوى، لكافة الجهات المسئولة فى الدولة لكى يتم 
اتخاذ الالزم، لوقف إهدار المال العام، وإحالة عميد 

الكلية والمتورطين معه  للنيابة العامة.

األربعاء  2019/12/4

مفاجأة.. الحكومة تسحب ملف التنظيمات النقابية من وزير القوى العاملة

.. اتحاد عمال النقابات المستقلة يطالب 
بإقالة »سعفان« فى التعديل الوزارى

حالة من االرتباك الشديد، يمر بها 
محمد سعفان وزيـــر الــقــوى العاملة، 
بسبب المذكرة التى قدمها ضده عدد 
من القيادات العمالية باتحاد العمال 
ــواب،  ــن المستقلين، إلـــى مجلس ال
وتــضــمــنــت اتــهــامــات خــطــيــرة من 
شأنها  - لو ثبتت-  اإلطــاحــة به 
ــوزارى  من منصبه فى التعديل ال

المرتقب خالل االيام المقبلة.
ــادر أن اتـــحـــاد  ــصــ ــت مــ ــ ــال ــ وق
النقابات المستقلة أقـــام حفالً 
لتكريم عــددا من أعضاء مجلس 

ــواب، وخـــالل الحفل طــالــب مسئولو  ــن ال
االتـــحـــاد ، أعــضــاء الـــنـــواب بالتوصية 
ــدى  الدكتور مصطفى مدبولى رئيس  ل
الــوزراء بإقالة محمد سعفان وزير القوى 
العاملة، لعدة أسباب منها، أنه كان وراء 
عــودة دخــول مصر فى قائمة مالحظات 
منظمة العمل الدولية المعروفة باسم 
القائمة السوداء، والتى تضع البالد فى 
مــأزق خطير، حيث ستحرض المنظمة 
ــدول األعــضــاء عــلــى عـــدم االستثمار  ــ ال
الخارجى فى مصر، لعدم وجود ضمانات 
كافية لحمايتهم، ولذلك دخلت مصر فى 

القائمة السوداء، الفتة إلى أن وزير القوى 
العاملة ، كــان السبب الرئيسى بتعنته 
ومنعه النقابات المستقلة من التسجيل 

فى التنظيمات النقابية.
وأضــافــت الــمــصــادر أن االتــحــاد أكــد أن 
وزير القوى العاملة، فرط فى حقوق عمال 
القطاع الخاص، وتسبب فى إحالة عشرات 
اآلالف منهم للمعاش المبكر، لتهاونه فى 
معاقبة أصحاب المصانع والشركات، الذين 
تعسفوا مــع الــعــمــال وتـــأخـــروا فــى صــرف 
رواتبهم، وجمدوا مكافآتهم الخاصة التى 

نص عليها قانون العمل 12  لسنة 2٠٠3.

فى مفاجأة ثقيلة من نوعها وصادمة، 
ــور مصطفى مــدبــولــى رئيس  ــدكــت ــرر ال قـ
الـــوزراء سحب ملف التنظيمات النقابية، 
والئحة اللجان النقابية الفرعية من محمد 
سعفان وزيــر القوى العاملة، فى سابقة لم 
تــحــدث فــى تــاريــخ وزراء الــقــوى  العاملة 

السابقين، حيث اتهم مجلس الوزراء، سعفان 
بأنه فشل فى إدارة ملف التنظيمات النقابية، 
وكــثــرة المشاكل والــخــالفــات التى دبــت بين 
اللجان النقابية واتــحــاد العمال والنقابات 
العامة، باإلضافة إلــى وضــع شــرط انضمام 
15٠ فردا لتكوين اللجنة الفرعية واعتمادها 
رسميا من الــوزارة واالتحاد، على الرغم من 
أن لوائح منظمة العمل الدولية تقضى بــ5٠ 
فــردا فقط، لتحقيق شــرط تشكيل اللجنة 

النقابية الفرعية، وهو ما كان أحد األسباب 
الرئيسية لدخول مصر قائمة المالحظات 
السوداء لمنظمة  العمل الدولية مرة أخرى 
بعد أن كــانــت قــد خــرجــت منها فــى 2٠18، 
عقب إجـــراء االنتخابات النقابية فــى مايو 
ــذى دفــع الدكتور مصطفى  ــر ال 2٠18، األم
ــرار بسحب الملف  مــدبــولــى إلــى إصـــدار قـ
بالكامل مــن سلطة الــــوزراء ووضــعــه تحت 
إشراف مجلس الوزراء مباشرة، وهو ما ينذر 

ومــؤشــر كبير على أن ســاعــات بــقــاء محمد 
ــوزارى الحالى باتت  ــ سعفان فــى منصبه ال
معدودة، وأنه سيكون أحد الطيورة المهاجرة 

فى التعديل الوزارى الجديد.
يــذكــر أن منظمة العمل الــدولــيــة أدرجــت 
مــصــر فــى الــقــائــمــة الــقــصــيــرة  الــمــعــروفــة 
إعالميا  بـ»القائمة الــســوداء «  للدول اللى 
ــذا بــســبــب عــدم  تنتهك حــقــوق الــعــمــال وهــ
االلــتــزام بالمعاهدات الدولية اللى موقعة 

عليها، ويعتبر ذلك المرة الخامسة لمصر أن  
يتم إدراجها فى القائمة السوداء.

كــمــا يـــذكـــر أن مــصــر أصــبــحــت ضمن 
الــــ24 دولــة المدرجة فــى القائمة الــســوداء 
ــدوره  ــ ــة، فـــهـــذا ب ــيـ ــدولـ ــمــل الـ ــع لــمــنــظــمــة ال
ــن فـــرص اســتــثــمــار رجـــال األعــمــال  يقلل م
ــون  ــزف ــع ــم ي ــه ــل ــجــع ــا وي ــه ــي ــن الــــخــــارج ف ــ م
ــى مـــصـــر، مــمــا سيضر ــار فـ ــم ــث ــن االســت  عـ

باالقتصاد القومى.

  إيمان عاطف 

اشتعال الصراعات بين 4 قوائم  فى انتخابات نادى القضاة
اشتعلت الصراعات بين 4 قوائم أساسية فى 
االنتخابات الكلية لنادى القضاة، التى من المقرر 
إجراؤها 2٠ ديسمبر الحالى، وتتولى اإلشــراف 
عليها لجنة برئاسة المستشار المحمدى قنصوة 
ــق،  بــدايــة من  رئــيــس محكمة االستئناف األســب
إجراءات العملية االنتخابية حتى إعالن النتيجة، 

وهذه القوائم هى:
1 - قائمة »تكافل القدرات، وتضافر الجهود، 
واستثمار الخبرات«، برئاسة المستشار محمد 
عــبــد الــمــحــســن، نــائــب رئــيــس محكمة النقض، 

ورئيس النادى المنتهية واليته.
2 - قائمة »وحــدة القضاة« برئاسة المستشار 
يــســرى عــبــدالــكــريــم، رئــيــس محكمة استئناف 

القاهرة، المرشح على رئاسة النادى.
ــاة«، بــرئــاســة  ــضـ ــقـ ــى الـ ــادمــ ــمــة »خــ ــائ 3 - ق
المستشار أحمد الشافعى، رئيس محكمة جنايات 

المنصورة، والمرشح على مقعد رئاسة النادى.
4 - قــائــمــة »الـــوســـط » بــرئــاســة المستشار 
الدكتور عبدالفتاح مراد، رئيس محكمة استئناف 
اإلسكندرية، المرشح لرئاسة مجلس إدارة النادى.

فيما يــخــوض المستشار طـــارق شلبى رئيس 
االستئناف االنتخابات على مقعد رئيس النادى، 

دون وجود قائمة انتخابية.
ويــبــلــغ عـــدد المتقدمين فــى االنــتــخــابــات 81 
مــرشــًحــا، حيث تقدم 5 مستشارين على مقعد 
الرئيس، و4 مستشارين على مقعد المتقاعدين، 

و27 مستشارا على خمس مقاعد للمستشارين، 
و26 رئيس محكمة وقاضًيا على خمس مقاعد 
لــرؤســاء المحاكم والقضاة، و19 محامًيا عاًما 
ورئيًسا للنيابة ووكياًل للنائب العام على خمس 

مقاعد للنيابة العامة.
الجدير بالذكر أن التصويت فى أى انتخابات 
ــادى  يــكــون حــق ألعــضــاء الجمعية  ــن ــال تــجــرى ب
العمومية للنادى المقيدين بقاعدة بيانات النادى، 
والمسددين لالشتراكات السنوية، وكذا األعضاء 
غير المشطوبة أو الموقوفة عضويتهم ألى سبب، 
أو المعزولين والذين خرجوا صالحية من القضاء 
بــقــرار مــن مجلس التأديب والصالحية، ويكون 

التصويت بكارنيه النادى أو البطاقة الشخصية.
ــحــدد الــلــجــنــة الــمــشــرفــة عــلــى االنــتــخــابــات  وت
مواعيد التصويت، وغالبا ما يكون من وقت الظهر 
وحتى السابعة أو الثامنة مساء، أو تقرر اللجنة 

المشرفة مدة ألكثر من ذلك.
وتجرى االنتخابات الكلية لنادى القضاة على 
جميع مــقــاعــد مجلس اإلدارة والــبــالــغ عــددهــا 
17 مقعًدا، بعد أن أنهى المجلس الحالى مدته 
القانونية المقررة فى الالئحة الداخلية لنادى 

القضاة.
والمقاعد الـ17 التى ستجرى عليها االنتخابات 
هى، مقعد رئيس النادى، ومقعد عن المتقاعدين، 
و5 مقاعد للمستشارين، و5 مقاعد من بين رؤساء 
المحكمة والقضاة بالمحاكم االبتدائية على أن 
يكون أحدهم على األقــل قاضًيا، و5 من أعضاء 
النيابة العامة على أن يكون أحدهم على األقل من 

وكالء النائب العام.

وافق وزراء خارجية مصر وإثيوبيا والسودان  على عقد 4 اجتماعات 
فنية حكومية على مستوى وزراء المياه، كما وافقوا على حضور البنك 

الدولى والواليات المتحدة االجتماعات بصفة مراقب.
وشــدد وزراء الخارجية، على التزامهم المشترك بالتوصل إلى 
اتفاق شامل وتعاونى ومستدام وذات منفعة متبادلة بشأن ملء 
وتشغيل ســد النهضة اإلثيوبى وإنــشــاء آلية واضــحــة للوفاء بهذا 
االلتزام، وفقا إلعالن المبادئ لعام 2٠15، واتفق الوزراء على عقد 
اجتماعين فى العاصمة األمريكية واشنطن، فى 9 ديسمبر و13 يناير 

المقبلين لتقييم ودعم التقدم.
ــوزراء، مجددا أهمية النيل لتنمية شعب مصر وإثيوبيا  وأكــد الـ
والسودان وأهمية التعاون عبر الحدود ومصلحتهم المشتركة فى 

إبرام اتفاق.

وزراء خارجية مصر وإثيوبيا والسودان يعقدون 
اجتماعين بـ»واشنطن« فى 9 ديسمبر و13 يناير

لمناقشة ملف ملء وتشغيل سد النهضة

 إسالم خالد 

 نسرين إمام 

سفعان
مدبولى

عبدالغفار



قائمة التعديات على ممتلكات الشركة: فيلال بشارع شهاب ووحدات بالزمالك وأرض محطة البنزين فى شارع أحمد عرابى قيمة كل منهم جنيه واحد 

 خفايا عدم تسجيل أراضى الشركة البالغ مساحتها أكثر من 4 أفدنة وعدم الكشف عن إجراءات الرفع المساحى

رهن 170 مليون جنيه كضمان لخطابات صادرة عن الشركة 

تفاصيل الحكم بالحجز على الشركة 
وتجنيب مبلغ 16.4 مليون جنيه 

من شهادة البنك األهلى 

14.9 مليون جنيه مصاريف قضائية 
ومخصصات بـ 22 مليون جنيه غير 

كافية لمواجهة االلتزامات
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  إيمان بدر 

خريطة الثروات الضائعة فى »المجموعة المصرية العقارية«

مخالفات بالماليين فى شركة أبو قير لألسمدة والصناعات الكيماوية
رغــم الــطــفــرات الــتــى حققتها بعض الصناعات 
الكيماوية واالستراتيجية مــؤخــًرا، بسبب افتتاح 
مصانع جديدة بشراكة للدولة مع القطاع الخاص، 
ولــكــن مــازالــت صــنــاعــة األســمــدة تـــأن تــحــت وطــأة 
األزمات الجاثمة على صدر مصانع الدولة العمالقة 
العاملة فى هــذا المجال، حيث تعانى غالبية هذه 
الشركات من البيروقراطية وعدم القدرة على اتخاذ 
قــرارات ثورية إصالحية، فيما ينخر سوس الفساد 
والمخالفات فى جسد بعضها، رغــم تعدد الجهات 
الرقابية وتكرار المالحظات الواردة بشأن التجاوزات 

فى أداء القائمين على تلك الشركات.
وحــول تقييم اآلداء المالى والمحاسبى واإلدارى 
لشركة أبوقير لألسمدة والــصــنــاعــات الكيماوية، 
ولتحديد مــدى التزام إدارتــهــا بالقوانين والمعايير 
المحاسبية، صــدر مــؤخــًرا تقرير الجهاز المركزى 

لــلــمــحــاســبــات، لــيــوضــح 
الــعــديــد مــن المالحظات 
ــن بعض  الـــتـــى تــكــشــف عـ
أوجــــه الــقــصــور ويــقــتــرح 
حــلــول لــلــمــشــكــالت الــتــى 
تعوق الشركة عن االنطالق 
ليس فقط لتحقيق األرباح 
ــة  ــى خــزان ــصــب فـ الـــتـــى ت
الــدولــة، ولكن للمساهمة 
فى إنقاذ وتطوير صناعة 
السماد، لتوفر على الدولة 
ــدة  اســتــيــراد هـــذه األســم
والمواد الكيماوية، بهدف 
تحقيق االكــتــفــاء الــذاتــى، 
وتوفير ماليين من األموال 

بالعملة الصعبة، ناهيك عن أن توافر السماد يساوى 
اســتــقــرار وانــخــفــاض فــى أســعــار جميع المنتجات 

والمحاصيل الزراعية.
وفــى البداية استهل التقرير مالحظاته بالتعليق 
على عدم موافاة الجهاز المركزى للمحاسبات بالرفع 
المساحى لجميع أراضــى الشركة فى 30 سبتمبر 
2019، الفتاً إلى أن هذه المالحظة وردت فى تقاريره 
السابقة ومازالت قائمة، كما يرتبط بذلك عدم عدم 
االنتهاء من تسجيل بعض أراضــى الشركة والبالغ 
مساحتها اإلجمالية 4 فدان و 2 سهم، منها ما يزيد 
على 15 سهما خــارج أســوار الشركة، وكــرر الجهاز 
الرقابى التوصية بضرورة تسجيل أراضى الشركة مع 

موافاته بإجراءات الرفع المساحى. 
أمــا عن قائمة الدخل فأشار التقرير إلــى أنــه لم 
يتم تحميلها بنحو 2.8 مليون جنيه، قيمة اضمحالل 
»عمرة أبو قير 2«، خالل فترة إعداد المركز المالى، 
كما لم يتم اإلفصاح عن االضمحالل باإليضاحات 
المتممة للقوائم الــمــالــيــة، ووصـــف التقرير ذلك 
بأنه مخالفة واضحة للمعيار المحاسبى المصرى 
الــخــاص باضمحالل قيمة األصـــول، مــشــدداً على 
ضرورة إجراء التصويب الالزم مع االلتزام بالمعيار 
المحاسبى ومراعاة األثر الناتج على القوائم المالية. 

وأكــــد الــتــقــريــر عــلــى أن مــالحــظــات الــمــركــزى 
للمحاسبات مازالت قائمة بشأن عــدم التحقق من 
صحة المبالغ المستحقة »ألبو قير لألسمدة« طرف 
الشركة العالمية لالستثمارات البتروكيماوية، وهى 
شركة تحت التصفية، حيث لم تتم مــوافــاة الجهاز 
بالقوائم المالية لها منذ بداية التصفية فى سبتمبر 
2018، كما لم تتم موافاة الجهاز بالحساب المؤقت 
لعملية التصفية، بالمخالفة للقانون، وهو نفس ما 
فعلته إدارة الشركة فى ملف تعامالتها الضريبية 
حيث لم تواف الجهاز الرقابى بنموذج حجز مصلحة 
الضرائب، مركز كبار الممولين، للتحقق من صحة 

أرصــدة الضرائب فى 30 يونيو 2019، رغــم تكرار 
مالحظات الجهاز الــواردة فى تقاريره السابقة حول 

ضرورة موافاته بهذه البيانات. 
وتــطــرق التقرير إلــى حساب العمالء واألرصـــدة 
المدينة األخـــرى، الفــتــاً إلــى أنــه يتضمن نحو 9.2 
مليون جنيه، منها نحو 5 ماليين جنيه أرصدة موردين 
مدينة متوقفة منذ عــام 2014، تتمثل فى بضاعة 
مرفوضة وغــرامــات تأخير وأرضــيــات ومصاريف 
تخليص، ونحو 4.2 مليون حساب دائــنــو تخليص 
متوقف منذ عام 2016، دون وجود ضمانات لتحصيل 
تلك المديونيات، ومــن ثم شــدد مراقب الحسابات 

ــراء دراســة  ــه يتعين إجـ الـــذى أعــد التقرير على أن
لتحديد أســبــاب هــذا التأخير واتــخــاذ اإلجـــراءات 
الــالزمــة لتحصيل المديونية والحفاظ على حقوق 

الشركة. 
ــجــمــارك، رصـــد التقرير  وفــيــمــا يتعلق بملف ال
مخالفة تتمثل فــى عــدم مطابقة الرصيد الظاهر 
بــالــشــهــادة الــــواردة مــن مصلحة الــجــمــارك فــى 30 
سبتمبر الماضى مع الرصيد الدفترى بفارق يبلغ 
نحو 35.4 مليون جنيه، منها حوالى 6 ماليين جنيه 
تخص الفترة من أبريل 2015 حتى 30 يونيو 2019، 
باإلضافة إلــى وجــود رصيد أمــانــات جمارك مدين 

بنحو 1.5 مليون جنيه، منها نحو 1.1 مليون جنيه 
أمانات لحين وصول شهادة اليورو، وأوصى التقرير 
بالعمل على إجــراء التسويات الالزمة فى ضــوء ما 

تسفر عنه الدراسة. 
وفى سياق متصل أشــار التقرير إلى عدم تحميل 
قائمة الدخل بنحو 28.6 مليون جنيه قيمة مصروف 
الضريبة المستحقة عن عائد أذون الخزانة المشتراه 
بعد 21 فبراير من العام الــجــارى، بخالف تحميل 
قائمة الدخل بنحو 32.5 مليون جنيه بالزيادة، وهى 
قيمة الضريبة المستحقة على أذون الخزانة والتى تم 
شراؤها قبل فبراير 2019، ووصف التقرير ذلك بأنه 

مخالفة واضحة لنصوص القانون.
وواصـــــل الـــمـــركـــزى لــلــمــحــاســبــات الــكــشــف عن 
مخالفات شركة أبــو قير المتعلقة بعدم اإلفصاح، 
موضحاً أنه لم يتم اإلفصاح باإليضاحات المتممة 
للقوائم المالية عــن رهن 
أذون الخزانة بنحو 170 
مــلــيــون جــنــيــه، كــضــمــان 
لخطابات ضــمــان صــادرة 
مــن الــشــركــة، بالمخالفة 
لـــلـــمـــعـــيـــار الــمــحــاســبــى 
المصرى الخاص باألدوات 
ــات  ــاحـ ــضـ الــمــالــيــة واإليـ
الـــمـــتـــمـــمـــة، لـــــذا يــتــعــيــن 
ــراء الــتــصــويــب الـــالزم  إجــ
مــع مــراعــاة أثــر ذلــك على 
ــات الــمــتــمــمــة  ــاحــ ــضــ ــ اإلي
واإلفـــصـــاح عنها الــتــزامــا 

بالمعايير المحاسبية. 
وفجر التقرير قنبلة من 
الــعــيــار الثقيل، تتعلق بالتأخر فــى إنــجــاز مشروع 
ــدم االنــتــهــاء منه،  معالجة الــصــرف الــصــنــاعــى وعـ
علماً بــأن هــذا المشروع مسند إلــى تحالف باماج 
وسمكريت، وكـــان مــقــرراً االنــتــهــاء منه فــى فبراير 
2015، وبالرغم من أن تكلفته تبلغ حتى اآلن 365 
مليون جنيه، فيما بلغت مصاريف القرض من فوائد 
وعموالت نحو 44.6 بالمئة من إجمالى المشروع 
ومــع ذلــك لم يتم االنتهاء منه، وأشــار التقرير إلى 
سابق رد الشركة خالل جمعيتها العامة المنعقدة فى 
شهر سبتمبر الماضى، بأنه سيتم تشغيل المشروع 
بالكامل بحد أقصى فى أكتوبر 2019، وهــو ما لم 
يحدث، حيث كرر الجهاز توصياته بضرورة االنتهاء 
من المشروع وتشغيله لالستفادة من هــذه األمــوال 
والطاقات المعطلة، مع موافاة الجهة الرقابية بما 

يستجد بشأنه. 
وفى ضوء ما سبق من الطبيعى أن تتكبد مثل هذه 
الشركة خسائر فادحة، حيث تحملت قائمة الدخل 
مبلغ 10.1 مليون جنيه قيمة خسائر بيع األمونيا 
خالل الفترة من 1 يوليو حتى 30 سبتمبر 2019، ومن 
ثم أوصــى التقرير بإجراء دراســة حول اقتصاديات 
ــاح،  ــفــادة منها لتحقيق أربـ ــرق االســت األمــونــيــا وطـ

ولتجنيب الشركة تحمل المزيد من الخسائر.

يزخر سوق العقارات بالعديد من الظواهر 
المتناقضة، فــبــالــرغــم مــن أن مــجــال البناء 
والتشييد والسمسرة هو البيزنس الوحيد الذى 
لم يتأثر سلباً بــأحــداث يناير 2011، ومــازال 
يواصل قفزاته فى تحقيق األرباح وترتفع نسبة 
مساهمته فى الناتج اإلجمالى والدخل القومى، 
ولكن يمتأل هذا السوق بحاالت النصب على 
المواطنين من قبل بعض الشركات الخاصة، 
مثلما يختنق بوقائع الفساد وإهدار المال العام 
داخل بعض الشركات والمؤسسات الحكومية. 

وفى هذا السياق صدر مؤخراً تقريرا للجهاز 
الــمــركــزى للمحاسبات ليرصد المخالفات 
والــمــالحــظــات على األداء الــمــالــى واإلدارى 
لــشــركــة »الــمــجــمــوعــة الــمــصــريــة الــعــقــاريــة«، 
ــول الــثــابــتــة بلغت  ــ مــوضــحــاً أن قــيــمــة األصـ
بالصافى نحو 21 ألف جنيه فقط، بينما قيمة 
المخزون تتجاوز 28.5 مليون جنيه، وهى تمثل 
قيمة األرصــدة الدفترية، حيث لم يتم إجــراء 

جرد فعلى لها فى تاريخ إعداد المركز المالى.
أمـــا عــن حــســاب االســتــثــمــارات والــمــخــزون 
فقد تضمن بعض األصــول المتداول بشأنها 
نزاعات قضائية، حيث مازالت توجد تعديات 
مـــن الــغــيــر عــلــى بــعــض األراضـــــى والــمــبــانــى 
والممتلكات المملوكة للشركة ومتداول بشأنها 
دعـــاوى قضائية، ولــم يتم الفصل فيها حتى 
تاريخ صــدور التقرير قبل أيــام قليلة، وتشمل 
هذه الممتلكات الفيال رقم 68 بشارع شهاب 
ــدات وجـــراج بــرج المنتزة  بالمهندسين، ووحـ
بمنطقة الزمالك، وأرض مقام عليها محطة 

بنزين بشارع أحمد عرابى بالمهندسين، وجميع 
هذه الممتلكات التى تساوى ثروات تم إثباتها 
بالقوائم المالية بقيمة رمزية 1 جنيه فقط لكل 
منهم، وأوصــى مراقب الحسابات الــذى أعد 
التقرير بضرورة متابعة تلك القضايا، وموافاة 

الجهاز المركزى للمحاسبات بما يتم بشأنها. 
ــدور الــثــالــث ببرج  ــ وانــتــقــل الــتــقــريــر إلـــى ال
الجامعة والبالغ قيمته 3.4 مليون جنيه، والذى 
مــازال متنازع على ملكيته مع السيد الــرواس، 

ومقام بشأنه دعوى قضائية منذ عام 2002. 
وفيما يتعلق بتعامالت الشركة مع البنوك، 
تضمنت شــهــادة البنك األهــلــى المصرى فى 
30 سبتمبر 2019 تجنيب مبلغ وقـــدره نحو 
ــدة الشركة  16.439 مليون جنيه، مــن أرصـ
بالبنك، وذلــك بناء على صــدور حكم بالحجز 
ــاص بــقــيــمــة الــمــصــاريــف  ــى الـــشـــركـــة، خــ عــل
القضائية البالغة نحو 14.9 مليون جنيه، بفرق 
قدره 1.5 مليون جنيه، ومن ثم شدد التقرير 
على أهمية مــوافــاة الجهة الرقابية بأسباب 
هــذا الــفــرق، مــع مــراعــاة ســـداد تلك الــرســوم 
تجنباً لفرض غرامات تأخير على »المجموعة 

العقارية”. 
ــر االلـــتـــزامـــات الــتــى يتعين على  وعــلــى ذكـ
الشركة سدادها، أشار المركزى للمحاسبات 
فى سياق تقريره إلى أن المخصصات األخرى 
بلغت قيمتها نحو 21.8 مليون جنيه، وكشف 
التقرير عن عدم كفايتها لمواجهة المطالبات 
وااللتزامات الضريبية للشركة طبقاً لما ورد 
تفصيال فى تقارير رقابية سابقة، لذلك يتعين 
دراســة المخصص وتدعيمه بما يتناسب مع 
ــزامــات الضريبية المحتملة فــى ضــوء  ــت االل

مطالبات مصلحة الضرائب.

قيمة األصول الثابتة 
21 ألف جنيه فقط 

وقيمة المخزون يتجاوز 
28.5 مليون جنيه

النزاع مع السيد الرواس 
ال يزال مستمرًا منذ عام 

2002 على ممتلكات 
قيمتها 3.4 مليون جنيه 

28 مليون جنيه قيمة 
مصروف الضريبة المستحقة 

وتحميل قائمة الدخل 
32.5 مليون بالزيادة

365 مليون جنيه معطلة 
بسبب تأخير مشروع صرف 
صناعى كان مقررًا االنتهاء 

منه فى فبراير 2015 

قيمة خسائر 
بيع األمونيا 10 

ماليين جنيه و 9.2 
مليون جنيه قيمة 
األرصدة المتوقفة

حقيقة ضياع 
170 مليون 
جنيه لم يتم 

اإلفصاح عنها فى 
القوائم المالية 
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خريطة الدول التى يفضل املصريون الدراسة فى جامعاتهاملاذا يسعى الطالب املصرى للحصول على شهادة من الخارج؟

فاتورة الدراسة فى الجامعات خارج مصر

أردوغان صديق الطلبة على طريقة فيلم »خمسة باب«

سبقتها تونس والمغرب وموريتانيا

دراسة الطب والهندسة أغلى التخصصات 
وتصل رسومها إلى 16 ألف يورو للسنة

توفر فرص عمل للطالب أثناء الدراسة داخل الجامعة وخارجها

أسعار الكتب تتجاوز ألف دوالر للسنة جامعات تركيا تخفض أسعارها بهدف استقطاب شباب مصر
والطلبة يفضلون الكتب المستعملة

أمريكا األكثر شعبية ومتوسط الرسوم الدراسية 30 ألف دوالر

حكايات جامعات سويسرا مع العائدين من السجون

اعتادت الدراما المصرية أن تصف العائد 
من قضاء عقوبة الحبس بأنه كان يتلقه تعليمه 
فــى ســويــســرا، وهــكــذا تــحــدث فيلم »كــركــر« عن 
محمد سعد حينما كان نزيًل بمستشفى األمراض العقلية، 

وقال والده أنه بيدرس فى سويسرا.
ولكن الواقع يؤكد أن مستوى الدراسة فى جامعات سويسرا، يعد 
األكثر رقًيا على مستوى العالم، حيث تتلقى الجامعات الحكومية 
دعًما وتمويًل كبيًرا من ِقبل الحكومة السويسرية، كما ال تختلف 

الرسوم الدراسية كثيًرا فى الجامعات الخاصة عن الحكومية.
وفى هذا السياق تتكلف برامج درجتى البكالوريوس والماجستير 
فى المتوسط حوالى 1600 يــورو، أما عن برامج درجــة الدكتوراه 
فيتراوح متوسط رسومها ما بين 100 إلى 200 يــورو، ألن طلب 

درجة الدكتوراه يتم توظيفهم فى الجامعة أثناء الدراسة.
وبالرغم من تقارب التكاليف ما بين الجامعات الحكومية 
ــة لجميع  ــدراسـ ــكــن ال تــتــســاوى تــكــالــيــف الـ والــخــاصــة، ول
التخصصات فــى ســويــســرا، ألن بعض التخصصات تكون 
تكاليف رسومها الدراسية أعلى من غيرها، كتخصص الطب 

وبعض أنــواع الهندسات، والتى تصل رسومها إلــى 16000 يورو 
سنوًيا.

وهناك جامعات معينة تزيد رسومها عن غيرها بالنسبة لتعاملها 
مع الدراسين الغير سويسريين، ومن بينها الجامعات فى فريبورغ، 
ولوسيرن، ونيوشاتيل، وسانت غالن، وزيــورخ، ولوغانو، حيث تزيد 

رسومها الدراسية بعض الشىء بالنسبة للطلب الدوليين.
وعلى الجانب اآلخر هناك جامعات سويسرية معقولة األسعار، 
مثل جامعة جنيف، التى يبلغ متوسط الدراسة فيها 900 يورو فى 

السنة، وجامعتى بيرن ولوزان بمتوسط تكاليف 1500 يورو سنوًيا.
أما عن متوسط الرسوم الدراسية للجامعات السويسرية األعلى 
مرتبة ضمن التصنيفات العالمية، فيأتى فى مقدمتها المعهد الفدرالى 
ــورخ، والــذى تبلغ رســوم الدراسة فيه  السويسرى للتكنولوجيا فى زي
1600 يــورو سنوًيا، وجامعة بــازل 1500 يــورو سنوًيا، وأيًضا جامعة 

زيوريخ متوسط الرسوم الدراسية فيها هو 1400 يورو سنوًيا.
فيما تبلغ نفقات الطالب نفسه ما بين 1000 إلــى 1400 يورو 
شهرًيا، لمصاريف السكن، والــغــذاء، والنقل، والتعليم، والــلــوازم 

األخرى، إلى جانب عدد قليل من األنشطة الترفيهية.

تعد الدراسة بالواليات المتحدة األمريكية هى الوجهة األكثر 
شعبية للطلب الدوليين وهى الحلم األول لغالبية الطلب العرب 

والمصريين، وذلك لجودة و قوة التعليم هناك.
وبــشــكــل عـــام يبلغ مــتــوســط التكلفة الــســنــويــة للرسوم 
الدراسية 30000 دوالر أمريكى، فيما تتراوح التكاليف 
والفروقات حسب الجامعات ما بين 15000 إلى 50000 

دوالر أمريكى.
أما الكتب عن والمواد الدراسية فتعتبر تكاليفها عالية 
نسبيا، وقد تصل إلى ألف دوالر أمريكى للسنة لذا يفضل 
الطلبة اللجوء إلــى البحث عن الكتب المستعملة، والتى 

تتوفر بالمستودعات الجامعية أو على المواقع اإللكترونية.
ــات المتحدة  ــوالي وفيما يتعلق بتكاليف السكن فــى ال
األمريكية فهى متقاربه إلــى حد كبير، و تــتــراوح ما بين 
1000 إلى 1300 دوالر أمريكى شهرياً إال أن على الطالب 
اختيار نــوع السكن الملئم له واألخــذ بعين االعتبار عدة 
تكاليف أخــرى تأتى مع تكاليف السكن، مثل تكاليف األثــاث 
وتكاليف الكهرباء والماء و غالبا ما يقع االختيار على السكن فى مساكن 

طلبيه مع شركاء لتخفيف المصاريف.

شهادة الليسانس التى تمنحها الجزائر هى نفس الشهادة فى جامعات أمريكا وكندا

الدراسة فى ألمانيا األكثر جودة واألقل سعرًا
بالرغم من ارتــفــاع مستوى جــودة التعليم 
فــى جامعات ألمانيا فــإن تكاليف الــدراســة 
والمعيشة هناك تعتبر األقل مقارنة بغيرها 
من دول أوروبــا المقتدمة، علًما بأن ألمانيا 
هى أكثر دولة توفر فرص عمل للطلبة سواء 
للتدريب فى المصانع المتعاقدة مع الكليات 
الهندسية، او للعمل فــى معامل الجامعة 
ومنشآتها، أو خــارجــهــا، ومــن ثــم يستطيع 
الدارس فى ألمانيا أن يتكسب خبرات عملية 
وعلمية بــل ويتكسب أمـــوال معقولة أثناء 

دراسته.
ــام يكفى مبلغ 8000 يــورو وكحد  ــاألرق وب

أقـــصـــى 10 آالف يـــورو 
ســنــويــاً لتغطية 

كــل تكاليف 
الــدراســة 

والمعيشة فــى ألمانيا، وتعد مدينة برلين 
العاصمة هى أرخص المدن األلمانية لسكن 
الطلب، إلى جانب مدن أخرى مثل درسدن 

– روستوك – اليبزج – هايدلبيرغ – كاسل.
ــمــدن األلــمــانــيــة للسكن  أمـــا عــن أغــلــى ال
بالنسبة للطلب فهى: فرانكفورت – ميونخ 
– ماربورغ – كولن – دوسلدورف – هامبورغ.

وعلى صعيد العمل أثناء الــدراســة يمكن 
للطلب األجــانــب العمل فــى ألمانيا لمدة 
ــون العمل  1000 ســاعــة ســنــويــاً حــســب قــان
ــذى يتيح  ــ األلــمــانــى الــصــدر فــى 2012، وال
ــوم عمل  ــ لــلــطــالــب أن يــعــمــل لــمــدة 120 ي
ــدوام كامل فى السنة، ومــن ثم يمكن  ب
للطلب العمل فى مجاالت متعددة 
مـــثـــل الـــمـــطـــاعـــم 
ــهــات  ــي ــكــاف وال
والـــفـــنـــادق 
ر  و د و

السينما والمسارح والبنوك، كما يمكن أيضاً 
للطلب العمل داخل الجامعات التى يدرسون 
فــيــهــا، كمساعدين وفنيين للمشاركة فى 
األعمال داخل المعامل والمنشآت واألنشطة 
الجامعية، فــى حالة توفر الخبرة اللزمة 
ــق  مــن حيث أجـــادة اللغة  ــلئ والــمــســتــوى ال

األلمانية.
فيما يتراوح أجر ساعة العمل للطلب بين 
912 يــورو فى الساعة، وقــد يصل أحياناً لـ 
15 يورو حسب الوالية وطبيعة العمل،  حيث 
يعتبر سعر الساعة قليل نسبياً فى الواليات 
الشرقية مقارنة مع الواليات الغربية، ويرجع 
ذلــك إلــى أن الحياة المعيشية أرخـــص فى 
الواليات الشرقية، كما يغطى عمل الطلب 
حوالى 90 % من المصروف السنوى للطالب 
وتصل النسبة إلى 100% فى أحيان كثيرة، بل 
ويمكن للطالب أن يحقق مدخرات من عمله 

أثناء الدراسة.

تعد الجزائر هى آخر دولة منحت اعتماد الجامعات 
الخاصة بعد كوريا وموريتانيا والمغرب وتونس، وبالرغم 
ــك أصبحت شــهــادة الليسانس الــتــى تمنح فى  مــن ذل
الجزائر هى نفس شهادة ليسانس فى أوروبـــا أو فى 

أمريكا أو كندا.
أما عن التكلفة فهى ترتفع بسبب استقدام األساتذة 
من جامعات أجنبية، ولكن تتميز الدراسة فى الجزائر 
بالتنوع والــتــفــاوت فــى األســعــار، فمثل هناك معاهد 
تكلف الدراسة للسنة الواحدة ليسانس ما بين 25 إلى 

30 مليون دينار جزائرى، وجامعات أخرى تصل إلى 60 
مليون دينار جزائرى للسنة، مثل الدراسة فى المدرسة 
العليا لـــإدارة، وتعرف هــذه المدرسة بارتفاع أسعار 
الدراسة فيها حيث تصل تكاليف شهادة »إم بى أى« أى 

الليسانس فى إدارة اإلعمال إلى 120 مليون دينار.
وتتزايد أهمية الحصول على الشهادة من الجزائر 
لدى الطالب العربى، ألنها تفتح الباب أمام الهجرة إلى 
دول العالم المتقدم، وعلى سبيل المثال فالهجرة إلى 
كندا مضمونة بشهادة »باشلور« أو ماستر، فى جامعة 

خاصة متعاقدة مع جامعة كندية.
ونــظــًرا الرتــبــاط الجزائر بفرنسا، نجد الكثير من 
الطلب بل وأصحاب األعمال والشركات يسجلون بقوة 
فى المعاهد لنيل شهادة »إم بى أى«، وهــى شهادات 
مزدوجة اإلمضاء من شركاء فرنسيين كالمدرسة العليا 
للتسيير بباريس والمدرسة العليا لهندسة اإلعلم اآللى 
والمدرسة الفرنسية للتصال والمعهد الوطنى لتقنيات 
االقتصاد والمحاسبة بفرنسا وجامعات كندية مثل 

جامعة كيباك فى موريال وتشاربروك ومعهد السال.

ــا تنشر مــواقــع وصــفــحــات الــتــواصــل  كــثــيــًرا م
االجتماعى إعــلنــات عن جامعات تركية خاصة 
وحكومية تفتح أبــوابــهــا للدارسين الغير أتــراك 
بأسعار تشجع الحاملين بالشهادة الدولية على 
التقدم وااللتحاق، دون أن يدرى هؤالء أن الهدف 
هــو إنــعــاش اقــتــصــاد الـــدولـــة الــمــعــاديــة لمصر 
والممولة والراعية لــإرهــاب من ناحية، وأيًضا 
استقطاب وتجنيد الشصبية والشباب المصريين 

والعرب من ناحية أخرى.
وفى هذا السياق تعلن جامعات تركيا أن برامج 
ــة الــبــكــالــوريــوس فــى الــجــامــعــات الخاصة  دراســ
تتراوح بين 2000 إلى 5000 دوالرا فقط، بينما 
فى الجامعات الحكومية فل تزيد عن 300 دوالر 

برامج دراسة البكالوريوس فى 
تركيا 2000 دوالر فقط ومصروف 

شهرى 400 دوالر شاملة الترفيه

كقسط سنوى.
وحــــتــــى تـــكـــالـــيـــف اإلقــــامــــة 

ــقــاالت للطلبة فــل تزيد  ــت واالن
عن 400 دوالرا شهرًيا شاملة 
الطعام والمواصلت والملبس 
والترفيه، وما أدراك ما الترفيه 

فى بلد الدعارة والشذوذ.
أمــا عــن السكن فــل تــزيــد قيمة 

إيجار شقة مستقلة لطالب واحــد عن 
3000 دوالرا للعام الــدراســى بأكمله، 
وهكذا يمكن اعتبار نظام رجــب طيب 

أردوغـــان التركى اإلخونى صديق الطلبة 
على طريقة فيلم »خمسة باب«.

فى تصريحاته خالل مؤتمر الشباب شدد الرئيس عبد الفتاح السيسى، 
على ضرورة أن تحقق الجامعات المصرية القائمة حاليـًا توأمة مع 

الجامعات األجنبية، وأنه لن يسمح بافتتاح جامعة جديدة إال إذا كانت 
تمنح شهادة معترف بها دوليـًا، من أجل تخريج طالب مؤهلين لسوق 

العمل داخليًا وخارجيًا، و أيضـًا بهدف رفع ترتيب الجامعات المصرية 
فى التصنيفات العالمية المعترف بها، بعد أن خرجت جامعات 

مصر العريقة وفى مقدمتها القاهرة وعين شمس واإلسكندرية من 
التصنيفات العالمية، وأصبح خريجيها يحتاجون لشهادات معادلة 
ودبلومات عليا كى يتساوون مع حاملى نفس المؤهل من جامعات 

الخارج، وهو ما يساوى استنزاف المزيد من األموال بالعملة الصعبة، 

ناهيك عن تفريغ مصر من الكوادر الشابة المؤهلة الذين يحصلون على 
هذه الشهادات ثم يلتحقون بالعمل فى الخارج أو فى الشركات األجنبية 

بالدول العربية، حيث تساعد الشهادة حاملها على الهجرة للدولة 
المضيفة والحصول على تسهيالت اإلقامة فيها وصواًل إلى جنسيتها.

ومثلما نعانى حاليًا من عجز فى أعداد األطباء، بسبب سفر 
الخريجين للعمل بالخارج، من المتوقع أن تشهد البالد عجزًا فى 

جميع أصحاب الكفاءات من المتفوقين والمؤهلين، فال يبقى لدينا 
إال خريج الجامعة الذى ال يجيد القراءة والكتابة وال يمتلك أى 

قدرات إبداعية أو إبتكارية أو تقنية، والغريب أن هذا الواقع األليم 
بداًل من أن يدفع القائمين على العملية التعليمية للعمل على 

رفع مستوى الجامعات والمؤسسات العلمية والتعليمية المصرية، 
وجدناه يحرض المزيد من العائالت على إرسال أبنائهم للدراسة 

فى الخارج، والحصول على الشهادات من جامعات أمريكا وروسيا 
وسويسرا وألمانيا وحتى تركيا، واستغلت جامعات العالم هذا 

التلهف فأصبحت الخريطة تضم جامعات بأسعار معقولة حتى 
ال يظل األمر حكرًا على أبناء األثرياء ونجوم المجتمع، ناهيك 
عن دول تتعمد تقديم التسهيالت فى النواحى المالية ألهداف 

سياسية وأيدلوجية تتعلق باستقطاب الشباب وتجنيدهم.

باألرقام وأسماء 
الدول 

أبرزهم مبارك والجنزورى وأيمن نور

قائمة المشاهير الحاصلين 
على شهادات من روسيا بعضها 

سليمة وبعضها مضروبة
حينما واجــه أيمن نــور قبل هروبه من مصر تهمة أنــه حاصل 
على دكتوراه مضروبة، أى أنه اشترى الشهادة من إحدى جامعات 
روسيا، قال إن الرئيس األسبق حسنى مبارك درس علوم الطيران 
الحربى فى روسيا، بينما حصل منها الدكتور كمال الجنزورى 

رئيس الوزراء األسبق على دكتوراه فى االقتصاد.
وحالًيا قفزت تكلفة الدراسة فى بلد الكريملين، حيث يتكلف 

الحصول على درجــة البكالوريوس  من 120 إلــى 140 ألف 
ــل، أى 2.100 إلــى 2.400 دوالر أمريكى فى السنة،  روب

وتتعامل غالبية الجامعات الروسية بالعملة الوطنية فى 
محاولة لتعزيز اقتصاد البلد التى تتعرض للحصار،  
حيث يتجه الرئيس الروسى إلى جعل تعاملت بلده 
بالروبيل، وبل وحاول من قبل أن يصدر الغاز الطبيعى 

للعالم بالروبيل، فى محاولة لضرب الدوالر األمريكى.
وألن الدراسة فى روسيا تركز على التدريب العملى، 

يتطلب الحصول على دبلوم متخصص فى روسيا إتمام أربع 
سنوات من التدريب فى مجال تخصص الدبلوم، حيث تختلف 
الدراسة عن درجة البكالوريوس بكون الدبلوم المتخصص يتطلب 
تدريبا أكــثــر، فيما تــقــدر تكاليف الــدراســة فــى تخصص معين 
للحصول على الدبلوم المتخصص نحو 150 ألف إلى 170 ألف 
روبل فى السنة، أما أدنى تكلفة فتبلغ 68 ألف روبل  وأقصى تكلفة 

تقدر بـ 430  ألف روبل للسنة الدراسية الواحدة.
وعلى سبيل المثال تقدر تكاليف دراسة دبلوم متخصص 
فى جامعة طبية فى روسيا حوالى 220 – 250 ألف روبل 

للسنة الواحدة.

 إيمان بدر 
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بدأها اإلخوان فى عام 1991 عندما تقدم مصطفى مشهور بتقييم للمرحلة الماضية ووضع رؤية جديدة للتنظيم
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التفاصيل الكاملة لـ»خطة التمكين« 
اإلخوانية الجديدة

  أحمد صالح

منذ نشأة جماعة اإلخوان، على يد حسن البنا عام 1928، وهى تجيد توظيف المراوغة الفكرية 
والسياسية فيما يتعلق بأدبيات التكفير والعنف المسلح، السيما فى مرحلة التأسيس األولى.. ثم أصبحت 

تلك المقاربة أكثر وضوحًا فى ظل المدرسة الثانية التى تكونت على يد سيد قطب، التى كانت أكثر تأكيدًا 
على جاهلية المجتمع وشرعنة العنف المسلح، واختصرت مقصد الشريعة اإلسالمية فى قضية الحاكمية.
وقد اعتمد تنظيم اإلخوان من أجل التغلغل فى أى بقعة جغرافية، والسيطرة على مقدراتها لتحقيق حلمه 

فى الوصول للسلطة، وإقامة »الخالفة المزعومة« على السير بين اتجاهين، ال ثالث لهما؛ يتمثل أولهما 
فى »فقه التمكين« بينما يتمثل الثانى فى »فقه االستضعاف«، وهناك الكثير من 

العوامل التى تدفع بالتنظيم بالسير فى أحد هذين االتجاهين، من 
بينها؛ قوة الدولة الحاضنة للتنظيم، على المستوى األمنى، 

والسياسى، واالقتصادى، وكذلك الحاضنة 
الشعبية للتنظيم وأفكاره، 

وحجم االنتشار األفقى والرأسى، وقوة الهيكل التنظيمى وخالياه.
هذه الحقائق كشفتها دراسة مهمة للغاية صدرت مؤخرًا بعنوان »تنظيم اإلخوان المسلمين.. من التمكين 

إلى االستضعاف« والتى أعدها عمرو فاروق الباحث فى شئون الجماعات اإلرهابية .
الدراسة كشفت أن ثورة 30 يونيو 2013 ساهمت فى سقوط مختلف األقنعة التى أخفت وراءها الجماعة 

اإلرهابية وجهها الحقيقى؛ لخداع الجماهير المصرية والعربية مرتدية قناع السلمية السياسية، والعمل 
المجتمعى والدعوى. ومنذ تلك اللحظة أدركت الجماعة أنها لم تعد أحد أدوات الحكم، ولن تصبح أحد 

مكونات المعادلة السياسية أو االجتماعية داخل الشارع العربى والمصرى.

خطة بقاء التنظيم »سريًا« وإعادة هيكلته الداخلية
يمكن القول إنه يوجد عددا من العوامل التى 
تسهم فى بقاء التنظيم سرًيا، وتزيد من قدرته 
فى ترتيب هيكله الداخلى؛ وذلــك على النحو 

التالى:
أ- التنظيم النسائى:

يعد المكون النسائى، أحــد الــروابــط القوية 
فى الحفاظ على قوام تنظيم اإلخــوان داخلًيا، 
فى ظل االنهيار واالنشقاق الذى ضرب الجماعة 
منذ 30 يونيو 2013، وقد لعب »قسم األخوات« 
دورًا حيوًيا فى إعادة بناء التنظيم خالل مرحلة 
الستينيات من القرن الماضى، أو ما عــرف فى 
أدبيات الجماعة بـ»المحنة الثانية« أو تنظيم 

.»65«
فعكس اللجان التنظيمية األخـــرى، تمكن 
ــوات« مــن عملية الهيكلة، وعقد  ــ »قــســم األخ
االجتماعات الدورية، ولقاءات »األسر التربوية« 
الخاصة بهن، نظًرا لسهولة التقائهن فى المنازل 
والشقق السكنية الخاصة، بحكم ارتباط أغلبهن 
بعالقة مصاهرة ونــســب، تجعل مــن ارتباطهن 

وتشابكهن قوًيا، وفاعالً فى خدمة
التنظيم األم وكــان »قسم األخـــوات« الالعب 
الرئيسى فى »التقارير المفبركة« التى تصدرها 

منظمة »هيومان رايــتــس ووتـــش« األمريكية، 
لتشويه سمعة الدولة المصرية.

ب- الروابط األسرية:
تنظيم اإلخــوان قائم على العالقات األسرية 
ــن البقاء  ــا م ــوًع المتشابكة الــتــى تمنحه ن
واالستمرارية، فى ظل الشراكة االقتصادية بين 

بعض هذه العائالت.
ج- خبرة العمل السرى:

ــوان منذ  ــ جــمــاعــة اإلخ
ــى تجيد  ــ نــشــأتــهــا وه

ــل فـــى الــخــفــاء  ــم ــع ال
والــــــســــــر، وتـــــــدرب 

شبابها على مــا يعرف 
بـ»فقه األمــنــيــات« وهو 

ــروب  ــه ــب عــلــى ال ــدري ــت ال
ــى  ــت ــات ال ــقـ ــن الـــمـــالحـ ــ م

تجريها األجــهــزة األمنية 
عــلــى الــعــنــاصــر التنظيمية؛ 

ــى اســتــراتــيــجــيــة تتعلق  ــ وه
بالتنظيمات الــســريــة، التى 

تخفى وتبطن العديد من أهدافها 
ــن الــمــشــهــد الحقيقى  بــعــيــًدا ع

لتحركاتها المعلنة.
ونتيجة لفشلها فــى تحقيق بقائها على 
قمة المشهد السياسى، فإنها تلجأ لما يسمى 
بـ»الكمون التنظيمى« لحين الوصول للمساحة 
الجماهيرية مــن خــالل نظرية »التغيير من 
أسفل« والقائمة على االستقطاب المجتمعى 
للمشروع اإلخوانى، والتغلغل فى بعض مؤسسات 
الدولة الحيوية السيما المؤسسات التعليمية 
ــدارس، وجامعات،  مــن مـ
ــدف  ــه ــت ــس ــى ت ــ ــتـ ــ والـ
التأثير على األجيال 

الجديدة.
د- التمويل المالى:

ــال الــعــصــب  ــمـ ــد الـ ــع ي
ــى ألى نــشــاط  ــس ــي ــرئ ال
ــم مصادرة  تنظيمى، ورغ
الحكومة المصرية لعدد 
كبير من الكيانات االقتصادية 
التابعة للتنظيم، فــإنــه مــازال 
ــدد مـــن الــمــشــاريــع  ــع يــحــتــفــظ ب
االقتصادية، عن طريق ما يسمى 
بــــــــ»أوراق الـــضـــد« أو عـــن طــريــق 

المشاريع المشتركة مع العناصر المتعاطفة مع 
الجماعة، أو التى ترتبط بها بعالقات نسب، وهى 
مشاريع تدر أرباًحا مالية كبيرة.. يضاف إلى ذلك 
تنوع مصادر التمويل سواء من خالل االشتراكات 
الشهرية، أو التبرعات، أو الزكاة، ومعظم هذه 
األمـــوال تــأتــى غالًبا مــن اإلخـــوان المصريين 
العاملين فى الــخــارج، إضافة للدعم والتمويل 
القادم من الدول واألجهزة الراعية لإلرهاب. كما 
أن التنظيم الدولى ومؤسساته يمثل مصدرًا هاًما 

فى التمويل، السيما أن
التيار القطبى بقيادة محمود عــزت، القائم 
ــد، ومــحــمــود حسين األمــيــن  ــرش ــم بــأعــمــال ال
العام للجماعة، وإبراهيم منير، نائب المرشد 
والمتحدث باسم اإلخوان فى الغرب، يسيطرون 

جميعهم على الملف المالى للتنظيم.
مــن مجمل مــا سبق يمكن الــقــول إن تنظيم 
اإلخوان المسلمين انتقل من مرحلة »التمكين« 
التى سعى إليها على مدار أكثر من تسعين عاما، 
ليدخل فى مرحلة »االستضعاف« ومن ثم سيكون 
الطريق المباشر هو العمل السرى التدريجى، فى 
إطار سعيه للبقاء، وكذلك طموحه فى العودة 

مرة أخرى للمشهد السياسى.

الخطة رسمها حسن البنا وتبدأ بمرحلة الفرد ثم األسرة وصوال إلى مراحل الحكومة وصواًل إلى السلطة« ثم إقامة الخالفة

التمكين عند الجماعة اإلرهابية

خطة سياسية للتمكين والوصول للحكم على المستويين المحلى والدولى

حــاول التنظيم تحقيق طموحاته وأطماعه 
وفًقا لـ» فقه التمكين« من خالل عدة مراحل، 
رسمها حسن البنا، وهــى مرحلة »الــفــرد« ثم 

االنتقال لمرحلة »األسرة«،
ومــرحــلــة »الــمــجــتــمــع«، ومــنــهــا إلـــى مرحلة 
ــواًل لـــ»الــســلــطــة«، ثــم إقــامــة  »الــحــكــومــة«، وصــ

»الخالفة«.
وقد بدأت عملية »التمكين« لتنظيم اإلخوان 
بــالــحــث عــلــى التغلغل فــى قــطــاعــات الــطــالب 
والعمال والمهنيين ورجال األعمال ومؤسسات 
الــدولــة؛ حيث اعتبروا أن االنتشار يزيد من 
فرصهم فى عملية التمكين، ويجعل مواجهة 

الدولة لهم أكثر تعقيًدا، وذات كلفة عالية.
١- فقه التمكين:

خالل هذه المرحلة استخدم اإلخوان العديد 
مــن الــوســائــل الــمــشــروعــة، وغــيــر المشروعة 
لتحقيق مصالحهم، ومخططهم الختراق الدول، 
مثل؛ استقطاب العناصر الجديدة، وتوظيفهم 
وفقا لرؤية الجماعة وقياداتها.. إضافة إليجاد 
حاضنة اقتصادية ومــوارد للتمويل، سواء على 
مستوى التنظيم الدولى، أو الفروع المنتشرة فى 
أكثر من 80 دولة؛ بهدف إيجاد حواضن شعبية 

ألفكاره المتطرفة.
ــذ تــأســيــس جــمــاعــة اإلخـــــــوان عمل  ــنـ ومـ
حسن البنا على مــحــوريــن أســاســيــيــن، يتمثل 
أولــهــمــا؛ فــى التغيير الــمــبــاشــر، )التغيير من 
أعلى( سواء كان باالنقالب العسكرى أوالثورة 
المسلحة، وثانيهما؛ يتمثل فــى التغيير غير 
الــمــبــاشــر، )التغيير مــن أســفــل(، وهــو العمل 
الجماهيرى ونشر الفكرة تحت مسمى »الدعوة« 

و»االنتشار«.
وفيما يخص العنف فى أدبــيــات البنا، فقد 
يظن البعض أنــه لــم يكن تكفيرًيا أو مؤصاًل 
للعنف المسلح، أو أن التكفير والعنف أمر طارئ 
على أدبيات الجماعة، إال إنه يوجد الكثير من 
الرسائل البناوية التى أشارت بشكل مباشر إلى 
الجاهلية المجتمعية، واستخدام القوة لتحقيق 
أهداف المشروع اإلخوانى؛ من بينها ما يقوله 
فى رسالة »دعوتنا«: »الفرق بيننا وبين قومنا 
بعد اتفاقنا فى اإليمان بهذا المبدأ، أنه عندهم 
إيــمــان مخدر نائم فــى نفوسهم ال يــريــدون أن 

ينزلوا على حكمه وال أن يعملوا بمقتضاه، على 
حين أنــه إيــمــان ملتهب مشتعل قــوى يقظ فى 
ا فى  نفوس اإلخوان المسلمين.. كما يقول البَنّ

إيجاد حاضنة اقتصادية 
وموارد للتمويل سواء على 
مستوى التنظيم الدولى أو 
الفروع المنتشرة فى أكثر 

من 80 دولة

سقوط اإلخوان شعبيـًا وسياسيـًا 
دفعهم لما يسمى بـ»فقه 

االستضعاف« وهى مرحلة 
يتحول فيها التنظيم من »الخاليا 
الهيكلية، إلى »الخاليا العنقودية«

رسائل البنا تضمنت 
الحث على استخدام 

القوة لتحقيق 
أهداف المشروع 

اإلخوانى

تشكيل أعداد كبيرة 
ومتنوعة من الحركات 

المسلحة تحت مسميات 
مختلفة بهدف تشتيت جهود 

األجهزة األمنية المصرية

الدراسات التى شرعنت 
للعنف المسلح كانت 

بتوافق بين قيادات الصف 
األول للجماعة

)العقول البيضاء( استراتيجية 
تستخدمها الجماعة الستقطاب 

األجيال الجديدة من جانب 
القطاعات الطالبية والمراهقين

تفاصيل خطة الوصول 
للحكم عن طريق تأهيل 

العناصر والقيادات اإلخوانية 
وإشاعة الفوضى إلسقاط 

النظام ثم التمكين

شركة سلسبيل أسسها 
خيرت الشاطر وحسن مالك 
وتعمل فى مجال الحاسبات 

وكانت تـُمثل ذراعـًا 
اقتصاديا لنشاط اإلخوان 

عملية »التمكين بدأت بالحث على التغلغل 
فى قطاعات الطالب والعمال والمهنيين 

ورجال األعمال ومؤسسات الدولة

السادات منحهم الضوء األخضر للتحرك داخل المجتمع 
لكن نهايته جاءت على يد عناصر من الجماعة 

اإلسالمية وتنظيم الجهاد المصرى حيث تربى غالبيتهم 
فى أحضان الجماعة األم التى زرعت فى عقولهم الفكر 

التكفيرى وشرعنة العمل المسلح

اإلخوان استخدموا العديد من الوسائل 
المشروعة وغير المشروعة لتحقيق 
مصالحهم ومخططهم الختراق الدول

األجهزة األمنية المصرية حصلت على »خطة 
التمكين« عام 1992 ضمن مضبوطات 
القضية المعروفة إعالميا بـ»سلسبيل« 

رسالة المؤتمر الخامس، تحت عنوان: »اإلخوان 
والقوة« شعار اإلسالم فى كل نظمه وتشريعاته، 

فالقرآن
الكريم ينادى فى وضوح وجالء »وأعــدوا لهم 
ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون 

به عدوا الله وعدوكم«.
ويبرر البنا لفكرة استخدام العنف بما أسماه 
ــالم«، والــتــى يوضح  نظرية »السيف فــى اإلســ
فيها أن اإلســالم انتشر بالقوة من أجل هداية 
البشرية الضالة، ويقول: »ومــا كانت القوة إال 
كالدواء المر الذى تحمل عليه اإلنسانية العابثة 
المتهالكة حمالً ليرد جماحها ويكسر جبروتها 
وطغيانها، وهكذا نظرية السيف فى اإلسالم، 
فلم يكن السيف فى يد المسلم إال كالمشرط 

فى يد الجراح لحسم الداء االجتماعى«.
بينما يؤصل سيد قطب للعنف والجاهلية 
فيقول: »إنه ليس على وجه األرض اليوم دولة 
مسلمة وال مجتمعا مسلما، قــاعــدة التعامل 
فيه هى شريعة الله والفقه اإلسالمي«. ويقول 
فى كتابه »معالم فى الطريق«: »نحن اليوم فى 
جاهلية كالجاهلية التى عاصرها اإلســالم أو 
أظلم، كل ما حولنا جاهلية، تــصــورات الناس 
وعقائدهم، عاداتهم وتقاليدهم، موارد ثقافتهم، 
ــم، شرائعهم وقوانينهم، حتى  ــه فنونهم وآداب
الكثير مما نحسبه ثقافة إسالمية، ومراجع 
إسالمية وفلسفة إسالمية وتفكيًرا إسالمًيا هو 

كذلك من صنع هذه الجاهلية«.
وقـــد كــانــت هـــذه الــنــصــوص ملهمة ألجــيــال 
عــديــدة تبنت استراتيجية الــعــنــف المسلح، 
وتوظيف اإلســالم فى الوصول للسلطة، ليسوا 
عابئين بما تخلف أعمالهم تجاه األمة العربية 
ــاء ســالــت تجاه  ــ ــم ودم ــة مــن جــرائ ــي واإلســالم
المدنيين، ورجال الدولة منذ ثالثينيات القرن 

الماضى.
فخرج مــن رحــم الفكر التكفيرى، لكل من؛ 
حسن البنا، وسيد قطب، تنظيم »65« الــذى 
كان بمثابة االمتداد الحقيقى للتنظيم الخاص 
المسلح، ثم تنظيم »التكفير والهجرة«، وتنظيم 
»الناجون من النار« وجماعة »التوقف والتبين«، 
وتنظيم »الشوقيون« وتنظيم »الجهاد المصرى«، 

ثم »الجماعة اإلسالمية«.

حسن البنا  على 
محورين أساسيين 

هما االنقالب 
العسكرى و العمل 

الجماهيرى 

الجماعة تورطت 
فى اقتحام السجون 
المصرية فى أحداث 

يناير 2011

فى اجتماع للتنظيم الدولى فى تركيا

بدأ اإلخــوان فى عام 1991 بوضع خطة 
سياسية للتمكين والــوصــول للحكم، على 
المستويين المحلى والدولى، وكان ذلك فى 
اجتماع للتنظيم الدولى فى تركيا، عندما 
تقدم مصطفى مشهور مرشد الجماعة 

وقتها، بتقييم للمرحلة
الماضية لــإخــوان، ووضــع رؤيــة جديدة 

للتنظيم.
ووفــًقــا لـ»خطة التمكين« التى حصلت 
عليها األجــهــزة  األمــنــيــة الــمــصــريــة، عام 
1992 ضمن مضبوطات القضية المعروفة 
إعالمّيا بـ»سلسبيل« - وهى شركة أسسها 
خيرت الشاطر وحسن مالك، وتعمل فى 
ــت ُتــمــثــل ذراًعـــا  ــان مــجــال الــحــاســبــات، وك
اقتصادّيًا لنشاط اإلخـــوان - فإنها كانت 
تتمحور حول؛ االحتواء، عبر توظيف أجهزة 
الدولة لتحقيق أهداف الجماعة، والتعايش 
بالعمل على التأثير على الواقع المحيط، 
بما يجعل النظام حريًصا على استمرار 
وجود اإلخوان، والتحييد عبر إشعار النظام 
بأن الجماعة ال ُتمثل خطًرا عليه.. وكانت 
»خطة التمكين« ُتَعّول على الوصول للحكم 
بتطبيق ثالثة محاور رئيسية، وهى؛ تأهيل 
العناصر والــقــيــادات اإلخــوانــيــة، وإشاعة 
الفوضى إلسقاط النظام، وبعد التأهيل 

واإلسقاط يأتى التمكين.
كما تــم الكشف عــن منشور ُوِزّع على 
المكاتب اإلداريــة للتنظيم، بعد وضع خطة 
التمكين، تحت مسمى »فتح مصر«، يقوم 
عــلــى مــحــوريــن أســاســيــيــن؛ األول نــظــرى، 
ــى حــركــى؛ حــيــث يستند الــجــانــب  ــان ــث وال
ــة إلــى  ــحــول مــن الــســرّي ــَتّ الــنــظــرى عــلــى ال
العلنّية، وإثارة حالة من الجدل، والحضور 
اإلعــالمــى حــول اإلخـــوان كجماعة وكيان 
سياسى، وحــول شعار »اإلســالم هو الحل« 
كــطــرح أيـــديـــولـــوجـــى، لــيــصــبــح اإلخــــوان 
وحدهم ممثلين لتيار اإلسالم السياسى.. 
أما»الجانب الحركى« الميدانى فيركز على 
تصفية كل الجماعات والتكتالت اإلسالمية 
فى الساحة، بالضم والتفريغ واالحــتــواء، 

لينفرد اإلخوان بساحة اإلسالم السياسى.
وتجدر اإلشـــارة إلــى أن مرحلة الرئيس 
األسبق محمد أنور السادات كانت بمثابة 
قبلة الحياة لإخوان بعد أن تحطم كيانهم 

التنظيمى داخــل السجون، عقب تورطهم 
فــى أعــمــال العنف المسلح مثل؛ محاولة 
اغتيال الرئيس األسبق جمال عبدالناصر 
ــادث الــمــنــشــيــة، وإحـــيـــاء التنظيم  فــى حــ
الخاص فيما سمى بقضية »تنظيم 65«، 
الذى قامت مبادئه على نظرية التغيير من 
أعلى، أو المواجهة المسلحة المباشرة مع 

رئيس الدولة، ورموز النظام الحاكم.
كــمــا تــم الــتــخــطــيــط لـــ»مــذبــحــة الفنية 

العسكرية« فى يوم 18 أبريل 1974 التى 
استهدفت فى المقام األول اغتيال رئيس 

الدولة، والسيطرة على األجهزة
التنفيذية، وإعالن مصر دولة إسالمية، 
لكنها بــاءت بالفشل؛ وذلــك تحت إشــراف 
حسن الهضيبى وزينب الغزالى.. وصدر 
ــارم  ــ ــحــكــم بـــإعـــدام صـــالـــح ســـّريـــة، وك ال
األناضولى، وطالل األنصارى، لكن الرئيس 
السادات قرر تخفيف الحكم الصادر على 
األنصارى إلى المؤبد، وطويت صفحة من 
تاريخ أول تنظيم إسالمى جهادى انقالبى 

فى مصر.
وبعدها حاول الرئيس السادات توظيف 
اإلخـــوان، وتقديمهم للشارع كأحد أدوات 
السياسة المصرية، بهدف القضاء على 
التيار الشيوعى، فمنحهم الضوء األخضر 
لــلــتــحــرك داخــــل الــمــجــتــمــع فـــى مختلف 
القطاعات، لتكون نهايته على يد عناصر 
مــن الجماعة اإلسالمية وتنظيم الجهاد 
المصرى؛ حيث تربى غالبيتهم فى أحضان 
الجماعة األم التى زرعت فى عقولهم الفكر 

التكفيرى وشرعنة العمل المسلح.
وبالنسبة للعالقة بين الرئيس السابق 
محمد حسنى مــبــارك، وجماعة اإلخــوان 
فقد مــرت بنوع مــن تــبــادل المصالح بين 
الطرفين، وهو ما أتاح للتنظيم التغلغل بقوة 
فى مفاصل الدولة على أكثر من مستوى، 
واالتجاه إلعادة بناء الخاليا المسلحة تحت 
مسمى القوة الضاربة أو نسبة الـ30 % من 
قوة التنظيم وفًقا لما أرساه حسن البنا، من 
ضــرورة تحقيق قــوة الساعد والــســالح، إذ 
يقول فى »رسالة التعاليم« من أن اإلخوان 
سيستخدمون القوة، ويلجئون إلى العنف، 
عندما يقف المجتمع فى وجههم، ويرفض 

اتباع تعاليمهم وطريقتهم فى الحكم.
وهو ما عبر عنه صراحة المرشد السابع 
مهدى عاكف فى أغسطس 2006 من أن 
الجماعة مستعدة إلرســـال »عــشــرة آالف 
مقاتل« إلى لبنان للقتال إلى جانب حزب 
الله، ثم تالها العرض العسكرى لطالب 
اإلخـــوان فــى جامعة األزهـــر فــى ديسمبر 
2006، يضاف إلى ذلك تورط الجماعة فى 
اقتحام السجون المصرية فى أحداث يناير 

2011، وما تالها من أحداث.

الجماعة أعلنت حالة من التعبئة والشحن المستمر لدفع القواعد التنظيمية لحمل السالح ضد مؤسسات الدولة بعد ثورة 30 يونيو

ثورة 30 يونيو أربكت القيادات وأسقطت األقنعة وفضحت التوجهات السرية »اإلرهابية«

االختالسات المالية لقيادات التنظيم فى تركيا وبريطانيا تشعل االنشقاقات داخل الجماعة

الجماعة قدمت عشرات الدراسات 
واألبحاث التى أوصت بـ»شرعنة« 

استخدام العنف المسلح

محمود حسين: الجماعة تجرى مراجعات 
داخلية تستهدف اإلجابة عن التساؤالت 
الخاصة بمشاكل وأزمات الجماعة منذ 

سقوط حكم اإلخوان فى مصر

الخطة تعتمد على تصفية الحسابات 
وتفكيك الجبهة الداخلية للدولة 

المصرية وزعزعة االستقرار الداخلى

محاوالت إلقناع المجتمع الدولى 
والرأى العام المصرى باضطهاد 

الجماعة من قبل األنظمة السياسية

عالقتها بهذه الحركات المسلحة،
والعمليات اإلرهــابــيــة التى نفذتها، والتبرؤ 
من فاعليها؛ بهدف الحفاظ على صورتها أمام 
الرأى العام، والمجتمع الدولى، والظهور بمظهر 
السلمية، وهو أسلوب اعتادت عليه الجماعة منذ 
نشأتها عندما نفذ التنظيم الخاص عــددا  من 
االغتياالت السياسية، ثم أصدر حسن البنا بياًنا 

تحت عنوان: »ليسوا إخواًنا وليسوا مسلمين«.
ب- الجهاد السياسى:

يتمثل المسار الثانى، فى الجهاد السياسى 
والضغط الدولى على النظام المصرى، من قبل 
الحكومات األوروبــيــة، وتشكيل عــددا كبيرا من 
المنظمات الحقوقية الممولة من الدول الراعية 
لــإرهــاب - تركيا وقــطــر - مثل »المصريون 
األمريكيون للديمقراطية وحــقــوق اإلنــســان«، 
»االئـــتـــالف الــعــالــمــى لــلــحــقــوق والـــحـــريـــات«، 
و»المصريين فى الخارج من أجل الديمقراطية«، 
وذلــك بهدف تلفيق التهم ونشر األكاذيب التى 
تشوه صورة النظام المصرى، أمام دوائــر صنع 
القرار األوروبية واألمريكية، وعقد االجتماعات 
مع شخصيات مؤثرة فى الحكومات األوروبية؛ 
بهدف قطع العالقات الدبلوماسية واالقتصادية 

مع مصر.
ج- الجهاد اإللكترونى واإلعالمى:

يتمثل المسار الثالث، فى الجهاد اإللكترونى 
واإلعــالمــى؛ وذلــك من خــالل تكوين منصات 
إعــالمــيــة وصــفــحــات على الــســوشــيــال ميديا 
والقنوات الفضائية، مثل »مكملين« و»الشرق«؛ 
ــدم كل  ــ ــشــر األكــــاذيــــب، وهـ ــك بـــهـــدف ن ــ وذلـ
الخطوات التى تنفذها الحكومة المصرية، 
وزعزعة استقرار األوضــاع الداخلية، وصنع 
رأى عـــام دولـــى ُمـــزيـــف، ومـــعـــادى للسياسة 
المصرية، وكذلك تفتيت الجبهة الداخلية، 
ومحاولة فقد الثقة المتبادلة بين المواطن، 

والحكومة المصرية.

ومــن ثــم أشــاعــت الجماعة أنــهــا اتخذت 
عدة قــرارات بفصل العناصر المتمردة على 
ضــوابــط التنظيم، كــنــوع مــن »الــمــراجــعــات 
التنظيمية« رغم أنها شملت فى باطنها على 
قرارات تستهدف خصوم، ومعارضى الجبهة 
التاريخية المهيمنة على مختلف الملفات 
السيما المالية، وهو نوع من التزييف للحقائق 
إذ إن مختلف الدراسات التى شرعنت للعنف 
المسلح، كانت بتوافق بين قــيــادات الصف 
األول للجماعة، ولم ينفرد بصياغتها الدكتور 
محمد كمال، الــذى لعب دور المشرف على 
معسكرات الطالئع المسلحة.. وهذا الطرح 
يــأتــى فــى إطـــار الــخــطــاب المعلن الموجه 
للشارع المصرى، ويختلف كلية عن الخطاب 

السرى الموجه للقواعد التنظيمية.
ج- العقول البيضاء:

وهــى استراتيجية تستخدمها الجماعة 
ــال الـــجـــديـــدة، ويــســهــل  ــيـ الســتــقــطــاب األجـ
ــن جـــانـــب الــقــطــاعــات  ــيــهــا، مـ ــر عــل ــي ــأث ــت ال
الطالبية والــمــراهــقــيــن، الــذيــن لــم يتأثروا 
بفاتورة ثــورة يناير 2011، وكانت أعمارهم 
حينها تتراوح ما بين الـ10 و15 عاًما تقريًبا، 
ولم يدركوا أية أبعاد سياسية أو اقتصادية 
لــأوضــاع الداخلية. وبعض هــذه العناصر 
يتم استقطابها فكرًيا، وفق استراتيجية »دار 
األرقم«، التى يتبعونها وقت األزمات، فوقعوا 
ضحية فــى شــبــاك الــجــمــاعــة، ومشروعها 
عن طريق اختراقهم لــوزارة التربية والتعليم 
ومــؤســســاتــهــا، والــمــراكــز التعليمية بمئات 
المدرسين المنتمين للتنظيم، وسيطرتهم 

على هيئات التدريس بالجامعات المصرية.
إضافة للعناصر ذات صلة نسب بالقواعد 
التنظيمية للجماعة، أو لقياداتها، )أبناء 
قيادات الصفين األول والثانى(، أو لدوائر 
ــط الـــعـــام، أو لـــلـــدوائـــر الــمــتــعــاطــفــة  ــربـ الـ
والمنخدعة مع مشروع اإلخوان، أو للعناصر 
ــاء الــمــســجــونــيــن(  ــنـ ــا )أبـ ــًي الــمــســجــونــة حــال

والمتهمين فى قضايا العنف.
د- لم الشمل:

وهـــى اســتــراتــيــجــيــة تـــحـــاول مـــن خاللها 
الجماعة، العمل على إعــادة تموضعها مرة 
ــشــارع عــن طــريــق مــا يعرف  أخـــرى داخـــل ال
بـ»لم الشمل« أو »االستقطاب اإلخوانى«؛ أى 
عــودة العناصر التى اتخذت الفرار من أجل 
التخلى عن الجماعة ومشروعها؛ خشية من 
المالحقات األمنية أو نتيجة لحالة التخبط 
والفشل الذريع من قبل القيادات فى إدارة 
التنظيم سياسًيا واجتماعًيا، السيما المرحلة 
التى أعقبت ثورة 30 يونيو 2013.. خاصة أن 
هذه العناصر مازالت تحمل الفكرة اإلخوانية 
ولـــم تــتــطــرق النــتــقــادهــا، لــكــن لــديــهــم بعض 

التحفظات على سوء اإلدارة داخل التنظيم.

شهدت الفترة الزمنية التى أعقبت سقوط 
حكم اإلخـــوان فى 30 يونيو، حالة من التعبئة 
والشحن المستمر لدفع القواعد التنظيمية 
لحمل السالح ضد مؤسسات الدولة، وقدمت 
الجماعة عــشــرات الــدراســات واألبــحــاث التى 

أوصت،
وشرعنت استخدام العنف المسلح، وهو ما 
اعتبره البعض خروًجا عن الطريق السياسى 
الذى اتخذته الجماعة، وكذلك تجاوًزا لخطابها 
اإلعالمى الموجه للشارع المصرى، ودورها فى 
الشراكة السياسية التى تمتعت بها منذ عهد 

الرئيس السادات.
ــوان، لم تخرج عن  الحقيقة أن جماعة اإلخـ
أدبياتها ومشروعها األساسى فى توظيف العنف 
لتحقيق مصالحها على مدار تاريخها، لكن ثورة 
30 يونيو أربكت قياداتها، وأسقطت أقنعتهم، 
ــة، واعــتــمــادهــم  ــســري وفــضــحــت تــوجــهــاتــهــم ال
لخطابين أحدهما؛ معلن يخاطب العقل الجمعى 
المصرى، فى إطــار السلمية االجتماعية، من 
باب الخداع والتزييف والتملق وصــواًل لمآربها 
فى تنفيذ مرحلة »التمكين« التى رسمها بدقة 
حسن البنا وفق استراتيجية »أستاذية العالم«. 
بينما الخطاب الثانى فهو سرى، وموجه للقواعد 
التنظيمية؛ حيث تمت صياغته فكرًيا وثقافًيا 
وفق أدبيات الجماعة، وأهــداف مشروعها فى 

السيطرة على المجتمع والوصول للسلطة.
ــوان شعبًيا وسياسًيا،  وفــى ظــل سقوط اإلخـ
اتجهوا لما يسمى بـ»فقه االستضعاف« وهى 
مــرحــلــة يــتــحــول فــيــهــا الــتــنــظــيــم مـــن »الــخــاليــا 
الهيكلية«، إلى »الخاليا العنقودية«، ويعتمد فيها 
على عــدة مــســارات مختلفة، يهدف من خاللها 
إلى تصفية الحسابات، وتفكيك الجبهة الداخلية 
للدولة المصرية، وزعزعة االستقرار الداخلى، 
ومحاولة إيجاد دوائــر، وحواضن شعبية تساهم 
فى تدعيم فكرته، ومشروعه مرة أخرى، ويمكن 

فــى إطــار اتــجــاه الجماعة إلى 
مــشــروع الــعــنــف المسلح بشكل 
ــبــض على  ــق ــاء ال ــ ــق ــ ــح، وإل ــ واضــ
ــادات الــصــف األول والــثــانــى،  ــي ق
وهـــروب عــدد كبير مــن عناصرها 
إلــى تركيا وقطر، فقد انتابها حالة 
مــن الــخــالفــات والــصــراعــات الداخلية بين 
قواعدها، انقسمت على إثرها إلى جماعتين، 

إحداهما؛ تمثل القيادة التاريخية
المسيطرة على التنظيم بــقــيــادة القائم 
بــأعــمــال الــمــرشــد الــدكــتــور مــحــمــود عــزت، 
والجبهة األخــرى ضمت العناصر الشبابية 
التى التفت حول مشروع الدكتور محمد كمال 
المشرف على الجناح المسلح عقب سقوط 
ــذى قــتــل فى  ــ حــكــم اإلخــــوان فــى مــصــر، وال
مواجهات مسلحة مع قوات الشرطة فى شهر 

أكتوبر 2016.
بــاإلضــافــة لــمــا ســبــق فــقــد اتــســعــت دائـــرة 
االنشقاقات نتيجة االتــهــامــات، والفضائح 
الــمــالــيــة، الــتــى تــصــدرت الــحــالــة الداخلية 
للجماعة عقب تسريبات كشفها القيادى 
ــتــى تــحــدثــت عن  اإلخـــوانـــى أمــيــر بــســام، وال
اختالسات مالية من قبل قيادات الجماعة 
فى تركيا، وبريطانيا؛ حيث شهد على إثرها 

التنظيم حالة من االنشقاقات المتتالية.
ويــمــكــن تــوضــيــح أهـــم الــتــكــتــيــكــات الــتــى 

تعتمدها الحركة من
أجل العودة على النحو التالى:

أ- استراتيجية دار األرقم:
فى إطــار سعى الجماعة للعودة للمشهد 
ــرى، وفـــى ظــل العقبات  الــســيــاســى مـــرة أخــ
التى تواجهها سواء على مستوى المالحقات 
األمنية، أو على مستوى الرفض المجتمعى 
لها، فإنها تعتمد العمل السرى، الذى أجادته 
ــراع مـــع األنــظــمــة  ــصـ عــبــر تــاريــخــهــا فـــى الـ

الحاكمة.
ومــن ثــم فــإن الجماعة ستتجه إلــى إعــادة 
ترتيب أوراقـــهـــا، ومــا تبقى مــن عناصرها 
وفــق »استراتيجية دار األرقـــم«، أو ما يطلق 
عليه »التربية والدعوة السرية« فى محاولة 
لصناعة تكوينات فكرية لعناصرها، تطرح 
خاللها العديد من اإلشكاليات التى لحقت 
بــهــا، وتــعــثــرهــا عــلــى الــمــســتــوى الــســيــاســى، 
ــمــاعــى والــتــنــظــيــمــى، تــحــت مسمى  واالجــت
»المراجعات التنظيمية«، وهى األطروحات 
ــام للجماعة  ــع ــن ال الــتــى كــشــف عنها األمــي
مــحــمــود حسين مـــؤخـــًرا، مــن أن الجماعة 
تــجــرى مــراجــعــات داخــلــيــة، وهــى مراجعات 
تستهدف اإلجــابــة عــن الــتــســاؤالت الخاصة 
بمشاكل، وأزمات الجماعة منذ سقوط حكم 
اإلخوان فى مصر، لكنها فى النهاية لن تكون 
مراجعات فكرية تستهدف أدبيات الجماعة 

توضيح ذلك عبر المسارات التالية:
أ- الجهاد المسلح:

أول هـــذه الـــمـــســـارات، هـــو مــســار الــجــهــاد 
المسلح؛ وذلك عن طريق تشكيل أعداد كبيرة، 
ومتنوعة من الحركات المسلحة تحت مسميات 
مختلفة؛ بهدف تشتيت جهود األجهزة األمنية 
المصرية، وتنفيذ عددا من العمليات اإلرهابية 

ضد رموز
الــدولــة، وتصفية الحسابات مــع الخصوم، 
ومحاولة وقف المالحقات األمنية لعناصره من 
قبل أجهزة الدولة، مثل؛ حركة »حسم«، و»لواء 
الثورة«، و»العقاب الثورى«، وغيرها من كيانات 

الجناح المسلح لإخوان.
وفى الوقت نفسه تتعمد الجماعة التنصل من 

أو مشروعها، بقدر ما هى مبررات فى إطار 
مظلومية الجماعة، واضــطــهــادهــا مــن قبل 

األنظمة السياسية.
ب- دعاة ال قضاة:

عادة ما تلجأ الجماعة إلى غسل سمعتها، 
عند وصمها بالتكفير والعنف المسلح، من 
خـــالل طـــرح ينتقد الــفــكــر التكفيرى ونهج 
العنف المسلح؛ بهدف مواجهة قضية تجفيف 
منابع »االســتــقــطــاب والــتــجــنــيــد«، ومحاولة 
التأكيد على أن كل من انشق عن ذلك فإنه 
ــار السلمى لــمــشــروع حسن  خـــرج عــن اإلطــ
البنا، مثلما فعلت من قبل فى احتواء تيارات 
التكفير التى انبثقت من رحــم التنظيم فى 
الستينيات من القرن الماضى داخل السجون، 
عــلــى سبيل الــمــثــال؛ ســيــد قــطــب، وشــكــرى 
ــك فــى كــتــاب »دعــاة  مصطفى، وتــرجــمــت ذل
ال قضاة« الــذى قدمه المرشد الثانى حسن 

الهضيبى.

»قسم األخوات«  كان الالعب الرئيسى فى »التقارير المفبركة« التى تصدرها منظمة »هيومان رايتس ووتش« األمريكية لتشويه سمعة الدولة المصرية

تدريب الشباب على ما يعرف بـ»فقه األمنيات« 
وهو التدريب على الهروب من المالحقات التى تجريها 

األجهزة األمنية على العناصر التنظيمية
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وفد من شركات 
السياحة البريطانية 

يزور شرم الشيخ

التوقيت الشتوى يبدأ 
22 ديسمبر

)اإلسكان( تنظم مؤتمرا دوليا 
حول صناعة الطرق الخضراء

أعلن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء أن 
هناك وفــدا من شركات سياحة بريطانية سيقوم 

بزيارة شرم الشيخ فى هذا اليوم وغــداً، لالطمئنان 
على الحالة األمنية فى المدينة واالســتــعــدادات لبدء توافد 
السياح اإلنجليز، الفتا إلى أنه التقى بهم على هامش بورصة 
لندن للسياحة التى عقدت فى بداية نوفمبر، وتم بحث كافة 
األمور المتعلقة بعودة السياحة البريطانية لطبيعتها بعد قرار 

الحكومة باستئناف الطيران البريطانى لشرم الشيخ.

من المقرر أن يبدأ  فصل الشتاء جغرافيا  يــوم 22 
ديسمبر الحالى  تزامنا مع موعد االنقالب الشتوى.

ــجــاه  ــة فـــى االت ــظــاهــري ــة الــشــمــس ال وتــســتــمــر حــرك
نحوالجنوب ويأخد ميل أشعتها على العمودى على سطح 
األرض فى النقصان فيطول النهار ويقصر الليل فى 
نصف الكرة الشمالى بينما يحدث العكس فى نصف 
الكرة الجنوبى حيث االنقالب الشتوى فتتعامد أشعتها 
على مدار الجدى وبذلك تكون قد اكتملت دورة األرض 

حول الشمس 365.25 يوما تقريًبا.
وفى يوم 22 من شهر ديسمبر تسقط أشعة الشمس 
متعامدة على مدار الجدى، وتكون أشعة الشمس شديدة 
الميل على نصف الكرة الشمالى وشبه عمودية على 
الكرة الجنوبى فيما عدا مدار الجدى، حيث يقل طول 
النهار عن طول الليل فى نصف الكرة الشمالى، ويكون 
الوضع فى نصف الكرة الشمالى معاكسا لما هوعليه فى 

نصف الكرة الجنوبى.
ووفقا للحسابات فيبدأ فصل الشتاء األحد 22 ديسمبر 
عند الساعة 6 و19 دقيقة وطوله يبلغ حوالى 88 يوما 

و17 ساعة.

ينظم المركز القومى لبحوث اإلسكان والبناء، التابع لوزارة 
اإلســكــان، مؤتمره الــدولــى الثانى، بعنوان »صناعة الطرق 
الخضراء المستدامة فى مصر«، وذلك خالل الفترة من 8 

إلى 9 ديسمبر الحالى .
يقام المؤتمر تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء د.مصطفى 

مدبولى، ووزيـــر اإلســكــان والــمــرافــق والمجتمعات 
العمرانية د.عاصم الجزار، ووزيــر الكهرباء 

ــمــتــجــددة د. مــحــمــد شــاكــر،  والــطــاقــة ال
ووزيـــر الــمــوارد المائية والـــرى د. محمد 
عبدالعاطى، ووزير النقل المهندس كامل 

الوزير.
ــيــس مــجــلــس إدارة  ــذلــك رئ ــّرح ب صــ
المركز القومى لبحوث اإلسكان والبناء 
د. خالد الذهبى، مشيراً إلى أن تنظيم 
ــوزارات  المؤتمر يهدف إلــى جمع الـ
المعنية، وكبار العلماء، والباحثين، 
وطلبة الــبــحــوث، لتبادل ومشاركة 
الخبرات العلمية ونتائج البحوث، 
ويسمح بــعــرض ومناقشة أحــدث 
االبتكارات واالتــجــاهــات، وأفضل 
الــمــمــارســات المتبعة فــى مجال 
المخاطر والـــكـــوارث الطبيعية، 
ــل النقل  وســالمــة الــطــرق ووســائ

والصيانة الذكية لها.

300 ألف شاب من 196 دولة  سجلوا طلبات للمشاركة

استعدادات مكثفة قبل انطالق منتدى شباب العالم 2019 فى شرم الشيخ
تواصل إدارة منتدى شباب العالم، استعداداتها 
تمهيداً النطالق فعاليات منتدى شباب العالم 
الــمــقــرر إقــامــتــه خـــالل الــفــتــرة مــن 14 إلـــى 17 
ديسمبر 2019 بمدينة شرم الشيخ تحت رعاية 

الرئيس عبد الفتاح السيسى.
وكانت إدارة المنتدى قد مدت فترة التسجيل 
لخمسة أيام إضافية، نظراً لإلقبال الشديد على 
المشاركة فــى المنتدى هــذا الــعــام، وذلـــك عبر 

الموقع اإللكترونى.
وقد وصل عدد المشاركين فى عملية التسجيل 
هذا العام إلى 300 ألف شاب وفتاة من 196 دولة، 
حــول العالم مقارنة بالعام الماضى، الــذى شهد 

تسجيل 122 ألف شاب وفتاة من 194 دولة.
وشكّلت إدارة المنتدى عدة لجان شبابية لتنظيم 
هذا الحدث رفيع المستوى الذى يجذب الشباب 
والــزعــمــاء والـــقـــادة والــشــخــصــيــات الــمــؤثــرة من 

مختلف أنحاء العالم.
ويشهد منتدى هذا العام مناقشات ثرية حول 
الشباب واإلبـــداع والتنمية، كما يركز على عدد 
مــن القضايا الــجــديــدة والملحة على األجــنــدة 

الدولية كــاألمــن الغذائى وتغير المناخ والــذكــاء 
االصطناعى.

ويأتى اهتمام المنتدى باألمن الغذائى لمناقشة 
فرص العمل الدولى المشترك من أجل القضاء 
على نقص الــغــذاء إلــى جانب الــوقــايــة مــن كافة 

أشكال سوء التغذية وذلــك فى إطــار ما اشتملت 
عليه أهــداف األمــم المتحدة للتنمية المستدامة 

.2030
وفـــى إطـــار لــيــس ببعيد عــن األمـــن الــغــذائــى 
يوجد محور خــاص بالبعد البيئى فــى جلسات 

المنتدى، حيث أدرك العالم فى السنوات األخيرة 
أهمية التعامل العاجل مــع قضية المناخ نظرا 
لما هو ممكن أن تحدثه من تداعيات اقتصادية 
واجتماعية السيما فى ظل الظواهر المناخية 
الخطيرة كاالحتباس الحرارى وأثره على مستقبل 

الحياة على الكرة األرضية.
وفــى ظــل عالم تحكمه التكنولوجيا الحديثة 
والــمــتــطــورة فـــإن مــنــتــدى شــبــاب الــعــالــم 2019 
يخصص موضوعات نقاشية متكاملة تتعلق بكل 
من الثورة الصناعية الرابعة والذكاء االصطناعى، 
إلــى جانب تطبيقات الـــ Block chain، حيث 
يتم تناول هذه المحاور النقاشية وكافة المفاهيم 
والتقنيات المرتبطة بها فى غطاء تفاعلى ومن 

منظور شبابى ومعاصر.
وال تخلو أجــنــدة المنتدى مــن بعض القضايا 
الحاضرة على الئحة اهتمامات المجتمع العالمى 
وخاصة الــمــرأة ودورهـــا فى المجتمع فى عصر 
ــداع والفن  التكنولوجيا الرقمية وتحديات اإلبـ

والسينما فى عصر الثورة الصناعية الرابعة.
وكان المنتدى فى نسختيه األولى 2017 والثانية 
2018 قد شكل محفال ثريا يعبر عن أراء الشباب 
وأفــكــارهــم وخــرجــت نقاشاتهم فيه بتوصيات 

ومبادرات ذات تأثير قوى ومهم.

  كريم سعيد 

  إسالم خالد 

 فى إطار الدور الوطنى لألكاديمية الوطنية للتدريب فى تدريب 
وتأهيل قيادات مختلف قطاعات الدولة  تستعد األكاديمية الوطنية 
إلطــالق البرنامج الرئاسى لتأهيل التنفيذيين للقيادة »الدفعة 
الثالثة eplp« وسيفتح بــاب التسجيل على الموقع اإللكترونى 
لألكاديمية www.nta.eg اعتبارا من يــوم 8 / 12 / 2019م 

وحتى 5 / 1 / 2020م.
وأوضحت الوزارة فى بيان لها، أن شروط التسجيل فى البرنامج 

الرئاسى لتأهيل التنفيذيين للقيادة عبارة عن:
- يجب أن يكون المتقدم مواطًنا مصرًيا.

- يجب أن يكون المتقدم حاصالً على شهادة جامعية.
- يجب أن يكون المتقدم أحد العاملين بالدولة من المخاطبين 
بأحكام قانون الخدمة المدنية أومن العاملين فى الجامعات من 
أعضاء هيئة التدريس والهيئات المعاونة  والعاملين فى قطاع 
األعــمــال والــقــطــاع الــعــام والهيئات العامة والــشــركــات القابضة 

أوالتابعة.
- يجب أن يكون عمر المتقدم بين 30 و45 عاًما.

ــادة تــويــفــل من  - يــجــب أن يــكــون الــمــتــقــدم حــاصــال عــلــى شــه
األميديست )بدرجة 450 على األقــل( أوشهادة أيلتس من المركز 

الثقافى البريطانى )بدرجة 4.5 على األقل(.
- يجب أن يتمتع المتقدم بحسن السير والسلوك.

فى إطار التعاون والتنسيق المستمر بين وزارة األوقاف والتعليم 
العالى ممثال فى جامعة القاهرة وكلية اإلعالم بها،  تنطلق الدورة 
األولى لتنمية المهارات اإلعالمية للواعظات بكلية اإلعالم جامعة 

القاهرة لمدة 5 أيام، بدًءا من السبت 21 ديسمبر المحالى . 
تبدأ الدورة بعقد ندوة مفتوحة بحضور  د. محمد مختار جمعة 

وزير األوقاف حول دور المرأة فى العمل العام وخدمة المجتمع.

تنظم الهيئة العامة للرقابة المالية، عـــددا مــن ورش العمل 
الدولية، تحت رعاية وحضور المهندس مصطفى مدبولى رئيس 
مجلس الوزراء، خالل الفترة من 9-10 ديسمبر الحالى، وذلك فى 

إطار احتفالية الهيئة بمرور 10 سنوات على إنشائها.
يتحدث فى تلك الورش، كبار الشخصيات االقتصادية العالمية 
الــمــعــروفــة فــى أنشطة ســوق الــمــال والتنمية المستدامة ولها 
إسهاماتها فى القضايا ذات االرتــبــاط الوثيق بتطور األداء فى 
األنشطة المالية غير المصرفية، وبمشاركة رفيعة المستوى من 

جانب البنك الدولى.
وعلى هامش تلك الفعاليات الــدولــيــة، تقام احتفالية بمرور 
أول عقد على تأسيس الهيئة العامة للرقابة المالية منذ 
ــذى منحها  ــ ــدور الــقــانــون رقـــم 10 لسنة 2009، وال صـ
الشخصية الرقابية الموحدة على كل األنشطة المالية 
غير المصرفية، وإلقاء الضوء على دخول خدمات مالية 
غير مصرفية أخرى تضاف لوالية الهيئة كما حدث منذ 
خمس سنوات بصدور قانون تنظيم التمويل متناهى 
الصغر فــى أواخـــر عــام 2014، كــى يتم تيسير وإتاحة 
وصــول التمويل متناهى الصغر لفئات عريضة 
من المجتمع المصرى يقدر عددها بحوالى 

ثالثة ماليين مواطنا مصريا. 

انطالق البرنامج الرئاسى 
لتأهيل التنفيذيين للقيادة

األوقاف: بدء الدورة األولى لتنمية المهارات 
اإلعالمية للواعظات 21 ديسمبر

الرقابة المالية تنظم ورش عمل بمشاركة 
شخصيات اقتصادية عالمية تفاصيل ملتقى القاهرة الدولى الخامس للشعر العربى

ــظــم الــمــجــلــس األعـــلـــى  ــن ي
للثقافة، ملتقى القاهرة الدولى 
الخامس للشعر العربى بعنوان: 
»الــشــعــر وثــقــافــة الــعــصــر« دورة 
ــيـــم نـــاجـــى وبـــــدر شــاكــر  إبـــراهـ
الـــســـيـــاب فـــى الـــفـــتـــرة مـــن 16 
حتى 19 ديسمبر  الحالى بمقر 
المجلس األعلى للثقافة بالقاهرة، 
بمشاركة عدد كبير من الباحثين 
ــاد المصريين  ــق ــن والـــشـــعـــراء وال

والعرب
وكانت د. إيناس عبدالدايم وزيرة 
الثقافة، قد أصــدرت  قــرارا وزاريــا 
بتشكيل لجنة عليا لتنظيم الـــدورة 
الخامسة مــن الملتقى تحت إشــراف 
األمين العام للمجلس األعلى للثقافة، 

ومقررها الدكتور محمد عبد المطلب.
وقــد اخــتــارت اللجنة عــنــوان »الشعر 
وثــقــافــة الــعــصــر« دورة إبــراهــيــم ناجى 
وبدر شاكر السياب ليكون عنوان الدورة 

الخامسة للملتقى، وأطــلــقــت اللجنة فى 
ــدًدا مـــن الــمــحــاور  ــ ــمــاضــى عـ ــوع ال ــبـ األسـ
الرئيسية والمحاور الفرعية، وتدعواللجنة 
ــالل تقديم  المهتمين لــلــمــشــاركــة مــن خـ
ــدراســة الــمــقــتــرحــة فــى أحــد  ــل مختصر ل
المحاور الرئيسية أوالفرعية التى أعدتها 

اللجنة والتى تضمنت:
المحور األول: الشعر وثقافة العصر

يتضمن المحاور الفرعية اآلتية: القراءة 
الثقافية للشعر، الشعر والــفــنــون، الشعر 
واللغة والهوية المعاصرة، مستويات التناص 

واالستدعاء فى الشعر العربى
المحور الثانى: الشعر وتحوالت الواقع 

العربى
يتضمن المحاور الفرعية اآلتية: ركائز 
الشعرية العربية، الشعر والسلطة، الشعر 

والنسوية، وتحوالت الشكل الشعرى
المحور الثالث: الشعر والتكنولوجيا

يتضمن المحاور الفرعية اآلتية: النشر 
ــى الــشــعــر مــن الــشــفــاهــيــة إلــى  ــرون ــكــت اإلل

الرقمية، الشعر والدراما، الشعر والترجمة
المحور الرابع: الشعر والنقد

يتضمن المحاور الفرعية اآلتية: الشعر 
ــحــوالت الــصــورة  ومــســتــويــات الــتــلــقــى، ت
الشعرية، شعرية الجسد فى القصيدة 

الحديثة، الشعر والتأويل
هذا وتختتم فعاليات الملتقى باإلعالن 
عن اسم الفائز بجائزة القاهرة لإلبداع 

الشعرى فى دورتها الخامسة
ــضــم الــلــجــنــة الــمــنــظــمــة عــــددا من  وت
المتخصصين والنقاد والشعراء من بينهم: 
الــدكــتــور محمد عبد المطلب، الشاعر 

حــســن طــلــب، الــشــاعــر أحــمــد سويلم، 
الــشــاعــر مــحــمــد ســلــيــمــان، الــشــاعــر 
حسين الــقــبــاحــى، الــشــاعــر شعبان 
يوسف، الدكتور عبد الناصر حسن، 
الــدكــتــور أســامــة البحيرى، الشاعر 

ــل حسين،  أحــمــد عنتر مصطفى وائـ
وبأمانة كال من هدى عبد الدايم، 

إبراهيم حسين.

 تحت شعار: »احميها من الختان«

حملة طرق األبواب لمناهضة العنف ضد المرأة  مستمرة فى 8 محافظات

انطالق المؤتمر السنوى الـ25 التحاد المصارف العربية بالقاهرة
يعقد اتحاد المصارف العربية، مؤتمر 
المصرفى العربى السنوية للعام 
2019 بدورته 25 فى العاصمة 
المصرية »القاهرة« يومى 8 

و9 ديسمبر الحالى .
ــارك فـــى الــمــؤتــمــر،  ويـــشـ
نـــــــحـــــــو700 شــخــصــيــة 
قيادية مصرفية ومالية، 
ومحافظى بنوك مركزية 
ــال واقــتــصــاد  ووزراء مــ
عــــرب، ويـــقـــام الــمــؤتــمــر 
ــة طــــــارق عــامــر  ــايـ ــرعـ بـ
محافظ البنك المركزى 
المصرى، تحت عنوان: 
»انــعــكــاســات التقلبات 
السياسية عــلــى مسار 

العمل المصرفى«.
وأعلن رئيس مجلس 

إدارة اتحاد المصارف العربية، الشيخ 
محمد الجراح الصباح عن قــرار اتحاد 
المصارف العربية، بمنح جائزة »الرؤية 

القيادية لعام 2018« إلى الدكتورأحمد 
بن عبدالكريم الخليفى محافظ مؤسسة 
النقد العربى السعودى، تقديراً لجهوده 

وانجازاته وعطائه ودوره الرائد فى إدارة 
السياسة النقدية فى المملكة وانجازات 
مؤسسة النقد الــعــربــى الــســعــودى على 

المستويين اإلقليمى والدولى.
وأضــاف: أن جائزة »الــرؤيــة القيادية« 
هى أرقى جائزة يمنحها اتحاد المصارف 
الــعــربــيــة عــلــى مــســتــوى الــعــالــم الــعــربــى، 
ــن عبد  ــور أحــمــد ب ــدكــت ــّم مــنــح ال وقـــد تـ
الكريم الخليفى هــذه الجائزة وبإجماع 
رئيس وأعضاء اللجنة التنفيذية التحاد 
الــمــصــارف الــعــربــيــة، خـــالل اجتماعها 
فــى بــيــروت – الجمهورية اللبنانية يوم 
الخميس 2019/10/5، وبإجماع رئيس 
وأعضاء مجلس إدارة اتحاد المصارف 
العربية، موضًحا أنــه ستقّدم الجائزة 
للدكتور الخليفى خالل فعاليات افتتاح 
 الــمــؤتــمــر الــمــصــرفــى الــعــربــى الــســنــوى 

لعام  2019.

يواصل المجلس القومى للمرأة، 
فعاليات المرحلة األولــى من حملة 
طـــرق األبـــــواب فـــى 8 مــحــافــظــات 
هــى )الــفــيــوم وبــنــى ســويــف والمنيا 
وأســيــوط وســوهــاج وقــنــا واألقــصــر 
ــى انــطــلــقــت مـــن 25  ــت وأســــــوان( ال
نوفمبر وحتى 10 ديسمبر الحالى، 
لمناهضة العنف ضد المرأة تحت 

شعار »احميها من الختان«
وتهدف هذه الحملة نشر الرسائل 
الخاصة بالقضاء على ختان اإلناث 
وخــلــق رفـــض مجتمعى للثقافات 
الموروثة والمتعلقة بربط الختان 
ــى التعريف  ــاإلضــافــة إلـ بــالــديــن ب
بالمخاطر الصحية والنفسية لها، 
كما تستهدف دمج مؤسسات الدولة 

المعنية والقائمين عليها فى الحراك 
المجتمعى الرافض للختان وتنسيق 
الجهود بينهم، وذلك باالعتماد على 

الواعظات والراهبات.
وتتضمن رسائل الحملة توضيح 
رأى الدين فى ختان اإلناث وحقيقة 
كــونــه عـــادة ومــمــارســة ضـــارة تــؤذى 
الفتاة وأنــه ليس من العبادات، كما 
سيتم توضيح رأى الطب والعقوبة 
ــقــانــون  ــمــنــصــوص عــلــيــهــا فـــى ال ال
ــكــاب هذه  لكل مــن يــشــارك فــى ارت
ــار النفسية  ــ الــجــريــمــة، كــذلــك اآلث
والصحية التى تتعرض لها الفتاة 
بسبب هــذه الجريمة، كما تتضمن 
الــحــمــلــة مــجــمــوعــة مـــن األنــشــطــة 
بــجــانــب طـــرق األبـــــواب، حــيــث يتم 
تنظيم قوافل تثقيفية وعروض فنية 
للمسرح التفاعلى، ونــدوات لمكتب 

شكاوى المرأة.

مختار

الجزار

فودة

عمران
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أهمها قوانني العمل وضريبة املبيعات ونقابة الصحفيني وتنظيم العالقة بني املالك واملستأجر

المحكمة الدستورية العليا تنظر 6 قضايا مهمة.. السبت القادم     

تــواصــل – الــيــوم -  محكمة جنايات طنطا الــدائــرة 
الثانية، محاكمة المتهمين بقتل شاب على مقهى بكفر 
الزيات، إثر نشوب مشاجرة بينهم عقب مباراة األهلى 

والزمالك.
ترجع الــواقــعــة لشهر مــارس الماضى بتلقى اللواء 
طــارق حسونة، مدير أمن الغربية، آنــذاك إخطاراً من 
مأمور مركز شرطة كفر الــزيــات، بمقتل شــاب يدعى 
أحمد عودة، انتقل ضباط المباحث، وتبين من الفحص، 
نشوب مشاجرة بين المجنى عليه و3 من جيرانه على 
المقهى عقب مباراة األهلى والزمالك بسبب خالفات 
بينهم، قام على إثر ذلك المتهمين بقتل المجنى عليه، 
تم ضبطهم وبالعرض على النيابة أمــرت بحبسهم 4 
أيام على ذمة التحقيقات وتجديد حبسهم عدة مرات، 
وإحالتهم لمحكمة جنايات طنطا، وتداولت المحكمة 

القضية وأصدرت قرارها المتقدم.

تواصل الدائرة الثانية بمحكمة القضاء اإلدارى بمجلس 
الدولة، نظر الدعوى المقامة من على أيــوب المحامى، 
والتى يطالب فيها، بأحقية المحامين وأصحاب المهن 
الحرة بالتأمين االجتماعى فى جلسة 15 ديسمبر الحالى.

وأوصى تقرير المفوضين، بإلغاء القرار السلبى بامتناع 
ــدار قـــرار بانتفاع  ــرة التضامن االجتماعى عــن إصـ وزيـ
المشتغلين بالمهن الحرة، ومنهم أعضاء نقابة المحاميين 
بالتأمين االجتماعى على أصــحــاب األعــمــال ومــن فى 
حكمهم، مما يترتب عليه أحقية كل محام فى التقدم بطلب 

اشتراكه إلى الهيئة العامة للتأمينات االجتماعية.
وذكر التقرير فى الدعوى التى حملت رقم 7747 لسنة 
72 ق إنه بعد صدور فتوى توجب انتفاع كل مهنة وسريان 
قانون التأمين االجتماعى على المشتغلين بالمهن الحرة، 
قامت وزارة التأمينات والشئون االجتماعية بمخاطبة 
النقابات المهنية المختلفة الستطالع رأيــهــا فــى شأن 
تحديد موعد بدء انتفاع المشتغلين بكل مهنة، وبناء عليه 
صدرت قرارات من وزيرة التأمينات والشئون االجتماعية 
بتحديد موعد لبدء انتفاع بعض المهن الحرة، وحددت 
أغلبها أول أكتوبر سنة 1976، موعدا لبدء انتفاع أعضاء 
هــذه المهن بأحكام القانون المشار إليه بصفته تاريخ 

العمل بالقانون.

تواصل الــدائــرة 2 إرهـــاب، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، 
اليوم، برئاسة المستشار معتز خفاجى، إعادة إجراءات محاكمة 
66 متهما فى »فض اعتصام رابعة العدوية« لجلسة 4 ديسمبر 

لالطالع. 
يذكر أن المحكمة قد قضت فى وقت سابق باإلعدام شنقا 
لـــ75 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 واالشــتــراك فيه بميدان رابعة العدوية 
»ميدان هشام بركات حاليا« وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس 
فى التنقل، والقتل العمد مع سبق اإلصــرار للمواطنين وقوات 
الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم، والشروع فى القتل العمد، 

وتعمد تعطيل سير وسائل النقل.

محكمة الجنايات تواصل محاكمة 271 متهما فى قضية »حسم 2 ولواء الثورة«

)األمور المستعجلة( تنظر استشكال صاحب صيدليات 
العزبى على إسقاط عضويته من الصيادلة

الحكم على 5 متهمين برشوة »جمارك مطار القاهرة« 
ــاهــرة، والمنعقدة  ــق تــصــدر محكمة جــنــايــات ال
بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار على الهوارى، 
الحكم على 5 متهمين بينهم 3 من العاملين بجمرك 
ميناء القاهرة الجوى فى قضية طلب وتقاضى رشوة 
قدرها 68 ألف جنيه مقابل تهريب بضائع »فضة« 
مــن ميناء الــقــاهــرة دون دفــع المستحقات المالية 

مــن الجمارك ودون عرضها على مصلحة الدمغة 
والموازين، فى جلسة 5 ديسمبر الحالى.

وأوضحت أوراق القضية أن المتهمين هم »محمد 
صبحى، مسعد عبد الــــرازق، سعد فـــوزى، ماجد 

جرجس، أمير بدر الدين«.
وكشفت تحقيقات محمود حــجــاب رئــيــس نيابة 

أمــن الــدولــة العليا برئاسة المستشار خالد ضياء 
المحامى الــعــام األول للنيابة أنــه وردت معلومات 
للرقابة اإلداريـــة تفيد طلب مــأمــور جمرك بميناء 
ــراءات بقرية البضائع  القاهرة الجوى ومــراجــع إجـ
مــن »تــاجــر فضة« مبالغ مالية على سبيل الرشوة 
مقابل اإلخــالل بواجبات وظيفتهما وتهريب بضائع 

مــن ميناء الــقــاهــرة الــجــوى دون دفــع المستحقات 
المالية ودون عرض البضائع على مصلحة الدمغة 
والموازين وتمكن ضابط الرقابة من ضبط المتهم 
السادس عقب تقاضيه مبلغ الرشوة وقدره 68 ألف 
جنيه وبتفتيشه عثر بحوزته على أجزاء من البضائع 

المهربة جمركيا.

تــنــظــر مــحــكــمــة األمـــــور المستعجلة 
المنعقدة فى عابدين، استشكال أحمد 
عاصم راغب العزبى صاحب صيدليات 
»الــعــزبــى« على حكم محكمة استئناف 
الــقــاهــرة بتأييد قـــرار الــنــقــابــة العامة 
لصيادلة مصر، بإسقاط عضوية أحمد 
ــــف مــزاولــة  ــب الــعــزبــى ووق عــاصــم راغــ
المهنة لمدة سنة، فى جلسة 14 ديسمبر  

الحالى لإلعالن. 
وطالب المدعى بوقف الحكم رقم 5213 
لسنة 134 الصادر بإسقاط عضويته من 
نقابة الصيادلة لحين الفصل فى الطعن 

المقدم أمام محكمة النقض.
ــى أن  ــوى، إلـ ــدعـ وأشـــــارت صــحــيــفــة الـ
المستشكل تنازل عن العالمة التجارية 
ــة الــمــهــا لــأعــمــال  »الـــعـــزبـــى« إلـــى شــرك

الهندسية والــتــجــارة والــمــقــاوالت العامة 
والخاصة وهذه العالمة التجارية هى سبب 
العقوبة المقضى بها مــن لجنة التأديب 
االبتدائية بنقابة الصيادلة وهــى عالمة 
ــإدارة أو تشغيل  ــ تــجــاريــة ال عــالقــة لها ب
الصيدليات ملك المستشكل ضدهما، 
وبذلك قد زال سبب الحكم المستشكل 

فى تنفيذه.

تواصل – اليوم -  محكمة جنايات شرق القاهرة 
العسكرية المنعقدة بمجمع المحاكم بطره محاكمة 
271 مــتــهــمــا بــالــقــضــيــة رقـــم 123 لــســنــة 2018 
ــورة«،  ــث والــمــعــروفــة إعــالمــيــا بـــ»حــســم /2 ولـــواء ال
والمقيدة برقمى 420 لسنة 2017 والقضية رقم 

1074 لسنة 2017.
كانت قد نسبت النيابة العامه للمتهمين بقضية 
»حسم 2« اغتيال النقيب إبراهيم عــزازى شريف، 
ــراك فــى الهجوم على كمين أمنى بمدينة  واالشــت
نــصــر، مــا أســفــر عــن مقتل 7 مــن أفـــراد الشرطة 
والــهــجــوم على ســيــارة شرطة بطريق الــفــيــوم، كما 
ــورة« عــدة تهم  ــث ــواءال أســنــدت للمتهمين بقضية »ل
ــى، يستهدف دور  منها، االنــضــمــام لتنظيم إرهــاب
عبادة األقباط، ورجــال الجيش والشرطة والقضاء 
باعتبارهم طائفة ممتنعة ترفض تطبيق شرع الله 

فى المساجد.
أســفــرت تحقيقات نيابة أمــن الــدولــة العليا فى 

القضية رقــم 420 لسنة 2017 حصر أمــن الدولة 
العليا المرقمة بـ123 لسنة 2018 عسكرية، كشفت 
عــن تــطــور نــشــأة المجموعات المسلحة التابعة 
لجماعة اإلخوان فى عدد من محافظات الجمهورية 
وعلى رأسها محافظة القليوبية، بدءا من خروجها 
من رحم اعتصام ميدان رابعة العدوية فى أغسطس 
2013 نهاية بتكوين لجان نوعية مسلحة واالنضمام 
لحركة »حسم« اإلرهابية وتنفيذ عددا من العمليات 

العدائية ضد الدولة.
اعترافات المتهمين فى القضية تضمنت تفاصيل 
التنفيذ والتخطيط لحرق الحملة االنتخابية للرئيس 
عبدالفتاح السيسى عام 2014، وتفاصيل اغتيال 
ضابط األمن الوطنى النقيب إبراهيم العزازى عام 
2017 ودور كــل متهم فــى العملية، وكيفية اتخاذ 
المتهمين شققا سكنية لتخزين األسلحة واألدوات 
المستخدمة فــى تنفيذ أغـــراض جماعة اإلخــوان 

بتعطيل مفاصل الدولة بهدف إسقاط نظام الحكم.

محاكمة المتهمين بقتل شاب 
عقب مباراة األهلى والزمالك 

إلزام »التضامن االجتماعى« بالتأمين 
على المحامين وأصحاب المهن الحرة

محاكمة 66 متهمـًا 
بـ»فض اعتصام رابعة«

تنظر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار 
سعيد مرعى،  العديد من القضايا التى تشغل قطاعات 
عريضة من المجتمع المصرى فى جلستها التى ستعقد 
ــوم الــســبــت الـــقـــادم حــيــث تــنــظــر الـــدعـــوى المطالبة  يـ
باالستمرار فى حكم الدستورية العليا الصادر فى 13 
مايو عــام 2007، والقاضى بصحة الفقرة األولـــى من 
المادة الثانية والفقرات )2، 3، 4( من المادة السادسة 
من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون 

رقم 11 لسنة 1991 .
وأقيمت الدعوى رقم 48 لسنة 40 منازعة تنفيذ جديدة 
للمطالبة باالستمرار فى تنفيذ حكم المحكمة الدستورية 
رقم 3 لسنة 23 قضائية دستورية الصادر فى 13 مايو 
عام 2007، وعدم االعتداد بالحكم الصادر من محكمة 
استئناف عالى القاهرة - الدائرة المدنية رقم 24495 

لسنة 123 قضائية.
ــان حــكــم المحكمة الــدســتــوريــة رقـــم 3 لسنة 23  وكـ
قضائية، نص على عدم قبول الدعوى والقضاء بصحة 
ودستورية الفقرة األولى من المادة الثانية والفقرات )2، 
3، 4( من المادة السادسة من قانون الضريبة العامة على 

المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991.
وتنص المادة )2( على أن »تفرض الضريبة العامة على 
المبيعات على السلع المصنعة المحلية والمستوردة إال ما 

استثنى بنص خاص«.
وتنص المادة )6( على أن »تستحق الضريبة بتحقق 
واقــعــة بيع السلعة أو أداء الخدمة بمعرفة المكلفين 
وفقا ألحكام هــذا القانون، ويعتبر فى حكم البيع قيام 
المكلف باستعمال السلعة أو االستفادة من الخدمة فى 
أغــراض خاصة أو شخصية أو التصرف فيها بــأى من 
التصرفات القانونية، كما تستحق الضريبة بالنسبة إلى 
السلع المستوردة فى مرحلة اإلفــراج عنها من الجمارك 
بتحقق الواقعة المنشئة للضريبة الجمركية وتحصل 
وفقا لإلجراءات المقررة فى شأنها، وتطبق فى شأن هذه 

السلع المستوردة القواعد المتعلقة باألنظمة الجمركية 
الخاصة المنصوص عليها فى قانون الجمارك وذلك فيما 

لم يرد به نص خاص فى هذا القانون.
كما تنظر المحكمة، الدعوى المطالبة باالستمرار فى 
الحكم الصادر من المحكمة الدستورية والقاضى بعدم 
دستورية الفقرة الثانية من المادة السادسة من القرار 
بقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية األوضــاع الناشئة 

عن فرض الحراسة.
ــم 42 لسنة 40 مــنــازعــة تنفيذ  وأقــيــمــت الــدعــوى رق
للمطالبة باالستمرار فى تنفيذ حكم المحكمة الدستورية 
العليا فى الدعوى رقم 130 لسنة 5 ق دستورية الصادر 
بتاريخ 6 فبراير 1996 وبعدم االعتداد بالحكم الصادر 
مــن محكمة النقض فــى الطعن رقــم 10951 لسنة 85 

قضائية.
ويقضى حكم المحكمة فى الدعوى رقم 130 لسنة 5 
ق دستورية بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة 
السادسة من القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية 

األوضاع الناشئة عن فرض الحراسة.

وتنظر المحكمة أيضاً الدعوى المطالبة باالستمرار 
فى حكم الدستورية 6 فبراير 2016 والذى يقضى بعدم 
دستورية قواعد حساب مدد الخبرة العملية عند التعيين 

للعاملين المؤهلين.
وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 37 لسنة 40 منازعة 
تنفيذ والتى طالبت باالستمرار فى تنفيذ الحكم الصادر 
من المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى رقم 76 لسنة 
32 ق )دســتــوريــة( وبعدم االعــتــداد بالحكم الــصــادر من 
المحكمة اإلدارية فى الدعوى الرقمية 2440 لسنة 51 ق.

ــصــادر مــن المحكمة الــدســتــوريــة  ويــقــضــى الــحــكــم ال
العليا فى الدعوى رقم 76 لسنة 32 ق )دستورية(، بعدم 
ــا فــى حسابها  دســتــوريــة عــبــارة »وإالســقــط حقه نــهــائــّيً
»الواردة بعجز الفقرة الثانية من المادة الخامسة من قرار 
وزير شئون مجلس الوزراء ووزير الدولة للتنمية اإلدارية 
رقم 5547 لسنة 1983 بشأن قواعد حساب مدد الخبرة 

العملية عند التعيين للعاملين المؤهلين.
وفى ذات االجلسة تنظر المحكمة الدعوى المطالبة 
باالستمرار فى حكم الدستورية العليا بعدم دستورية 

نصوص المادتين 26 و77 من القانون رقم 49 لسنة 1977 
فى شأن تأجير وبيع األماكن وتنظيم العالقة بين المؤجر 
والمستأجر، والمادتين 6 و 23 من القانون رقم 136 لسنة 
1981 بشأن بعض األحكام الخاصة بتأجير وبيع األماكن 

وتنظيم العالقة بين المؤجر والمستأجر .
وأقيمت الدعاوى أرقام 30 و31 و32 لسنة 40 منازعة 
تنفيذ طالبت بــاالســتــمــرار فــى تنفيذ حكم المحكمة 
الدستورية العليا فى الدعوى رقم 48 لسنة 17 قضائية 
دستورية، وعــدم االعــتــداد بالحكم الــصــادر من محكمة 
استئناف القاهرة الدائرة الجنائية فى الطعن رقم 23374 

لسنة 85 قضائية.
ويذكر أن حكم المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى 
رقــم 48 لسنة 17 قضائية دستورية قضى بعدم قبول 
الــدعــوى ودستورية المادتين 26 و77 من القانون رقم 
49 لسنة 1977 فى شــأن تأجير وبيع األمــاكــن وتنظيم 
العالقة بين المؤجر والمستأجر، والمادتين 6 و 23 من 
القانون رقــم 136 لسنة 1981 فى شــأن بعض األحكام 
الخاصة بتأجير وبيع األماكن وتنظيم العالقة بين المؤجر 

والمستأجر.
كما تصدر المحكمة حكمها فــى  الــدعــوى المطالبة 
باالستمرار فى الحكم الصادر من المحكمة الدستورية 
فى الدعوى رقم 3 لسنة 23 قضائية »دستورية« بشأن 
دستورية الفقرة األولى من المادة الثانية والفقرات )2، 
3، 4( من المادة السادسة من قانون الضريبة العامة على 

المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991.
وتواصل المحكمة الدستورية العليا،  تنظر الدعوى 
المطالبة بتفسير المادة )4( من القانون رقم 29 لسنة 
1992 بتقرير عـــالوة خــاصــة للعاملين بــالــدولــة وضم 
الــعــالوات اإلضافية إلــى األجــور األساسية، فيما تنص 
عليه من أنــه:« ال يخضع ما ُيضم من العالوات الخاصة 

إلى األجور األساسية ألية ضرائب أو رسوم«.
ــدعــوى رقـــم 58 لسنة 40 مــنــازعــة تنفيذ   وكــانــت ال
جــديــدة، طالبت باالستمرار فــى تنفيذ الــقــرار الصادر 
من المحكمة الدستورية العليا فى الطلبين رقمى 1 و 
2 لسنة 33 قضائية تفسير، وعــدم االعــتــداد بالحكم 
الصادر من محكمة بنى سويف االبتدائية ) الدائرة األولى 
االستئنافية( فى الدعوى رقم 655 لسنة 2014 م. س بنى 

سويف.
وتنظر المحكمة أيضاً، دعــوى عــدم دستورية الفقرة 
الثالثة من المادة 62 من القانون رقــم 76 لسنة 1970 
بإنشاء نقابة الصحفيين، والخاصة بالطعن على تشكيل 

الجمعية العمومية ومجلس النقابة.
وتضمنت الــدعــوى الــتــى حملت رقـــم 38 لسنة 40 
دستورية جديدة، المطالبة بعدم دستورية نص الفقرة 

الثالثة من المادة 62 من قانون إنشاء نقابة الصحفيين.
وتنص الفقرة الثالثة من المادة 62 على أن »يتم الطعن 
بتقرير فى قلم كتاب محكمة النقض )الدائرة الجنائية( 
خـــالل خمسة عــشــر يــومــا مــن تــاريــخ انــعــقــاد الجمعية 
العمومية بالنسبة ألعضائها، ومن تاريخ اإلبالغ بالنسبة 

للوزير المختص«.
وفــى هــذا السياق تــواصــل المحكمة، نظر 7 دعــاوى 
تطالب بعدم دستورية، المواد 6 و47 و48 من قانون العمل 
رقم 12 لسنة 2003 والمعدل بالقانون رقم 180 لسنة 

2008 بشأن قانون العمل الموحد.

غلق المواقع والقنوات الشيعية
تستكمل محكمة القضاء اإلدارى بمجلس 
الــدولــة،  نظر الــدعــوى المقامة من سمير 
صبرى المحامى، والتى طالب فيها بإغالق 
ووقف بث المواقع والقنوات الشيعية بصفة 
عــامــة، ومــوقــع النفيس بصفة خــاصــة، فى 

جلسة 8 ديسمبر الحالى.
اختصمت الدعوى التى حملت رقم 1965 

لسنة 71 ق، رئيس الوزراء وآخرين.
وطالبت الــدعــوى بــإصــدار حكم قضائى 
بإغالق ووقــف بث جميع المواقع الشيعية 

بصفة عامة، ومن ضمنها موقع النفيس.

مرعى

  عماد شوقى 
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هيفاء وهبى 
ترسل إنذارًا إلى 
»السقا« و»عز«

شيرين عبد الوهاب 
تحيى حفًل غنائيـًا 
بـ»المنارة«

»إليسا« تحيى حفل 
بأوبرا جامعة مصر 

بعد فترة غياب دامــت ألكثر مــن عامين، تحيى 
المطربة شيرين عبد الــوهــاب، حفًل غنائياً، على 

مسرح المنارة يوم 20 ديسمبر الحالى.
ــال مــصــدر مــقــرب مــن فــريــق عــمــل شــيــريــن عبد   وقـ
الوهاب، إن الحفل سيكون على غــرار حفلت البرود 
واى، بالملبس الرسمية، ومن المقرر طرح التذاكر 

عبر »تذكرتى« خلل الفترة المقبلة.
وكانت شيرين عبد الــوهــاب، قد أعلنت فى وقت 
سابق اعتزالها مواقع السوشيال ميديا، لما واجهته 
مــن تنمر وطريقة الجمهور غير المرضية حسب 
قولها فى الفترة األخيرة، عندما صرحت بإحياء حفلة 

غنائية يعود ربحها لصالح ضحايا الحرائق فى لبنان.
وفى سياق آخر تعاقدت شيرين على فيلم سينمائى 
كـــأول بطولة مطلقة لها وهــو فيلم رومــانــســى غنائى 
تشويقى، ولم تستقر على المخرج حتى اآلن، ومن المقرر 

عرضه فى صيف 2020.

تقوم حالياً جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا باإلعداد 
لتنظيم حفل غنائيا كبيرا تحييه نجمة الغناء اللبنانية 
إليسا مساء يوم 13 ديسمبر الحالى فى مسرح »أوبرا« 
جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا بمقر الجامعة فى 

مدينة 6 أكتوبر.
يأتى الحفل ضمن موسم غنائى حافل يضم سلسلة 
من الحفلت الغنائية التى تستهدف فى المقام األول 
تقديم مختلف ألــوان الغناء، ومن المقرر أن يبدأ هذا 
الموسم الغنائى بحفل النجمة إليسا والذى تقدم خلله 
مجموعة من أشهر أغنياتها الرومانسية المحببة لدى 
جمهورها الذى كان قد أطلق عليها من قبل لقب »ملكة 
اإلحساس«.. وعلى وجه الخصوص الجمهور المصرى 
الذى يتفاعل دائماً مع كلمات أغانيها الرومانسية التى 
تبعث فى النفوس اإلحــســاس بجمال الكلمات وروعــة 

األلحان.

االثنين المقبل.. نظر استئناف وفاء صادق ضد طليقها
تنظر الدائرة 187 استئناف عالى أسرة، المنعقدة 
بمحكمة جنوب القاهرة زينهم، برئاسة المستشار 
عبد البديع أحمد الحسينى، وعضوية المستشارين 
علء دراهم، ومحمد جمال، وأمانة سر تامر شحاته، 
استئناف الفنانة وفاء صادق، ونجلها نور خالد، على 
رفــض المحكمة دعــواهــا ضد طليقها بإلزامه بدفع 
10 آالف جنيه كمصاريف دراســـة لنجله عــن عام 

2019/2018، يوم االثنين القادم.
البداية عندما قضت الدائرة 19 بمحكمة أسرة 
الدقى بإلزام طليق الفنانة وفــاء صــادق بدفع 10 
ــور خالد  ــة لنجله ن آالف جنيه كمصاريف دراسـ

محمد، عن عام 2019/2018، إال أن طليقها استأنف 
ــررت  ــادر، وقـ ــصـ عــلــى الــحــكــم الـ

المحكمة رفض الدعوى لعدم 
قدرته على دفــع تلك األمــوال 
ــظــرا لــراتــبــه الضعيف  لــهــا ن
ــمــدارس  شــهــريــا، وأن تــلــك ال

لــيــســت خــاصــة بــتــعــلــيــم تــرعــاه 
الدولة، مما دفعها للستئناف على 

ذلك الحكم من جديد للحصول على 
مصاريف دراســة نجلها والمقيد برقم 

181 لسنة 2019 أسرة الدقى.

أحمد عز يبدأ بروفات »علء الدين« مع »اللمبى«
بــدأ النجم أحمد عز بــروفــات مسرحية 
»علء الدين والعفريت«، استعداداً لعرضها 
خــلل الفترة المقبلة بالسعودية، من 12 
لـ 15 ديسمبر الحالى، وجمعت البروفات 
بين عز ومحمد سعد الذى يجسد شخصية 
»المارد«، خلل األحداث مع المخرج مجدى 

الهوارى.
مسرحية »عــلء الدين والعفريت« من 
بطولة أحــمــد عــز، محمد ســعــد، هشام 
إسماعيل، كريم عفيفى، إسلم إبراهيم، 
ــارى تــعــاقــدات عــدد من  تـــارة عــمــاد، وجـ
الــنــجــوم الــفــتــرة الــحــالــيــة، والمسرحية 

وجــهــت الفنانة اللبنانية، هيفاء 
وهبى، رسالة تحذيرية إلــى كل من 

الفنانين، أحمد السقا وأحمد عز.
وعبر خاصية القصص القصيرة 
»ســـتـــوريـــز«، عــلــى حــســابــهــا بموقع 

»انــســتــجــرام«، شــاركــت هيفاء 
وهبى تحذيرها عبر رسالة 
مصورة جاء فيها: »بقولك 
ــا عــز انـــت والسقا  ــه ي إيـ

خافوا منى«.
وجـــاءت رســالــة هيفاء 

ــة  ــري ــحــذي ــت ــى ال ــبـ وهـ
إلــــى أحـــمـــد الــســقــا 
وأحـــــــــمـــــــــد عــــــز، 
بمناسبة اقتحامها 
ــن«  ــ ــشـ ــ عــــالــــم »األكـ
والـــمـــطـــاردات على 

ــة الــســيــنــمــا، فــى  ــاشـ شـ
أحــدث أفلمها السينمائية »أشباح 
أوروبا«، خاصة وأن كل الممثلين من 
أبرز نجوم الحركة فى العالم العربى.

وخضعت هيفاء وهبى لتدريبات 
ــدورهــا فــى فيلم  شــاقــة اســتــعــدادا ل

ــا«، الـــذى تنشغل  ــ ــاح أوروبـ »أشــب
ــا، ويــشــاركــهــا  ــي ــره حــال ــتــصــوي ب
ــشــاوى  ــي ــف ــد ال ــمـ ــه أحـ ــت ــطــول ب
ــو من  ومــصــطــفــى خــاطــر، وهـ
تأليف كريم فــاروق وسيناريو 
ــن جــمــال  ــ ــي ــ وحــــــــوار أم
ــو السعد   ومــحــمــد أبـ

ــســرى،  ــف ي ــريـ وشـ
وإخــراج محمد 

حماقى.
وتـــــــــطـــــــــل 
الـــــفـــــنـــــانـــــة 

الــلــبــنــانــيــة 
فــى أحــدث 

ــا  ــ ــهـ ــ ــلمـ ــ أفـ
بإطللة جديدة، 

إذ تظهر شقراء فى 
أحداثه.

وفيلم »أشــبــاح أوروبـــا« هــو ثالث 
ــلم هــيــفــاء وهــبــى، بــعــد فيلمى  ــ أف
»دكان شحاتة« للمخرج خالد يوسف 
ــراج سامح  ــلوة روح« مــن إخــ ــ و»حـ

عبدالعزيز.

السبت القادم.. نظر معارضة سمية 
الخشاب على الحكم بحبسها 3 سنوات

حددت النيابة العامة جلسة يوم  السبت القادم،  لنظر 
المعارضة التى تقدم بها هشام تميم، محامى الفنانة 
سمية الخشاب، على الحكم بحبسها ثلث سنوات فى 
قضية شيك بــدون رصيد لصالح طليقها المطرب 
أحمد سعد ، بعدما حصل سعد على حكم غيابى، 
ــذى كانت ُتــكـّـرم سمية الخشاب فى  فــى الــوقــت ال

برشلونة.
وكانت سمية الخشاب تفاجأت أثناء تواجدها فى 
برشلونة بصدور حكم غيابى ضدها بالحبس لمدة 
ثلث سنوات، فى قضية شيك من دون رصيد، مقام من 
طليقها الفنان أحمد سعد، وإلزامها بدفع كفالة قدرها 50 

ألف جنيه إليقاف تنفيذ الحكم.
وأصــدر أحمد سعد وقتها عبر حسابه الشخصى فى 
»انستجرام«، بياناً جاء فيه: »برغم كل ما أثير حول 
األزمة الحالية للفنانة سمية الخشاب والتى حدثت 
عــن طــريــق خطأ إجــرائــى ودون علمى وأنـــا اآلن 

خارج مصر، أوضح فقط للحق ومهما كانت الخلفات أنه 
بالفعل تمت التسوية بنفوس راضية«.

وأضـــاف سعد: »تــفــاجــأت بــاألخــبــار مــن خــلل اإلعــلم 
وتم فــوراً تصحيح المسار متعالياً عن أى إســاءة أو ترويج 
ألكاذيب عارية تماماً من الصحة، ولكن لألسف دأب على 
ترويجها إعلم اإلثارة، فقد عاهدت الله على عدم اإلساءة 
أو االفتراء مهما كانت الظروف، »وسيعلم الذين ظلموا أى 

منقلب ينقلبون«.
ورّدت النجمة سمية الخشاب، فى تصريحات 

صحفية على الحكم بأنها لن تترك حقها منه 
أبًدا كما أنها تثق فى القضاء المصرى النزيه 

وأنها ستحصل على حقوقها بالقانون.
وكشفت »الخشاب« عن كواليس توقيعها 
عــلــى شــيــك بمبلغ مــلــيــون جنيه لتسوية 

الحسابات المادية بينهما فى فترة 
زواجــهــمــا، موضحة أن 

ــفــق  ــد ســـعـــد ات ــمـ أحـ
ــى أن  ــ ــل ــ مـــعـــهـــا ع

تتنازل عن مؤخر 

الصداق وعن نفقتها نظرا لعدم قدرته على 
دفعها، وبناء عليه كان االتفاق على أن تتنازل 

عن المؤخر والنفقة، وأال يصرف الشيك إال بعد 
إمضاء عقود التنازل.

وحــســب أقــوالــهــا أكـــدت أنـــه نــظــرا لسفرها 
الــمــفــاجــئ طلبت مــنــه االنــتــظــار لحين عودتها 

وإمضاء عقود التنازل وقيامه بصرف الشيك، إال 
أنــه استغل غيابها ليحصل على حكم غيابى رغم 
اتفاقها معه، وهو ما تسبب فى عدم ذهاب محاميها 

للجلسة، وبالتالى حصل على الحكم
كانت محكمة جنح الدقى، برئاسة المستشار 
محمود هــلل، قد قضت بمعاقبة الفنانة سمية 
الــخــشــاب، بالحبس 3 ســنــوات وكفالة 50 ألف 
جنيه التهامها بإصدار شيك بدون رصيد، وجاء 
ذلك بعد دعوة أقامها الفنان أحمد سعد، فى وقت 
سابق، جنحة مباشرة برقم 17590 لسنة 2019، 
اتهم فيها الفنانة سمية الخشاب »طليقته« 
بإصدار شيك بدون رصيد بقيمة مليون 

جنيه لصالحه.

 سحر محمود 

مــن تأليف ورشـــة كتابية تضم حسن 
المهدى، محمد جلل، محمد طلعت، 
أحمد شيكو وضياء محمد، ومن إخراج 

مجدى الهوارى.
كـــان الــنــجــم أحــمــد عــز قــد حقق 
نـــجـــاًحـــا كـــبـــيـــًرا مـــن خــــلل فيلم 
»الــمــمــر«، خاصة بعد عرضه على 
منصة watch IT، والفضائيات، 

وشــاركــه بطولة الفيلم النجوم أحمد 
رزق وهند صبرى وأحمد فلوكس وأحمد 

صــلح حسنى ومحمد الشرنوبى ومحمد 
جمعة، للمخرج شريف عرفة.

حكاية نيللى كريم  
مع »النصابين«

سيرين عبد النور حزينة الكابتن ماجد يعود من جديد
بسبب »سرطان الدم«

حالة من الحزن الشديد أصابت عائلة الفنانة اللبنانية، سيرين 
عبد النور، عقب إصابة ابن شقيقتها، سابين نحاس، بسرطان 

الدم »اللوكيميا«.
وقالت شقيقة سيرين إنها تصلى لشفاء ابنها، كيفن، البالغ من 
العمر 16 عاما، وال تملك ســوى الصلة، وأنها تشعر بالخوف 

والقلق.
وأشــارت إلى أنه لم يكن يشكو من شىء سوى بعض اإلرهــاق 
وألــم فى ركبتيه، اعتقدوا بأنه بسبب نموه، وذات يــوم أصيب 

بإنفلونزا حادة كشفت إصابته بالمرض الخبيث.
وتعيش الفنانة سيرين حالة نفسية سيئة بعد كشف شقيقتها 

سابين عن إصابة نجلها، وحاول العديد من الفنانين التخفيف 
عن سيرين وتمنوا الشفاء البن شقيقتها الذى 

ترتبط به بشكل كبير.

تبدأ قناة )MBC 3( حصريا، قريباً، بث الحلقة األولى الجديدة من 
المسلسل الكرتونى المشهور »كابتن ماجد«؛ وذلك بعد أن وقعت اتفاقية 

مع يويشى تاكاهاشى مؤلف المسلسل اليابانى الجنسية.
وذكــر أشــرف يونس مدير قناة )MBC 3( أن هــذه الخطوة ترمى إلى 
»المساهمة فى بناء جيل يتخذ من الرياضة نمط حياة صحية تؤثر إيجابا 

فى بناء الصحة الجسدية والفكرية والنفسية«.
وقال يونس : »لطالما رسم مسلسل الكابتن ماجد االبتسامة على وجوه 
أجيال متعاقبة من األطفال واليافعين فى عالمنا العربى«، مشيًرا إلى أنه 
»كــان له فضل كبير فى إدخــال حب كــرة القدم والحماسة والتنافس 

الرياضى إلى قلوب المليين من األطفال«.
ومن المقرر البدء فى بث الحلقات الجديدة والحصرية من مسلسل 
الكابتن ماجد عبر )MBC 3( اعتبارا من شهر ديسمبر القادم 

باللغة العربية.
ويعتبر الكابتن ماجد المسلسل الكرتونى الرياضى األشهر 
على اإلطــلق، حيث حقق نجاحا كبيرا جــدا فى جميع الــدول 
العربية التى ُعــرض فيها مترجما عن اللغة اليابانية، وبسببه 

ارتبطت أجيال بلعبة كرة القدم.

قصة محمد هنيدى 
مع »النمس واألنس«

تعاقد الفنان محمد هنيدى، رسميا على 
خــوض بطولة فيلم »النمس واألنـــس«، وهو 

من إخراج وتأليف شريف عرفة.
ويعكف المخرج شريف عرفة خلل الفترة 

الحالية على التجهيزات الــلزمــة النطلق 
تصويره، كما يعاين أماكن التصوير ويعقد عدة 

جلسات عمل مــع صناع الفيلم للستقرار على 
الفنانين المشاركين به وإبرام التعاقدات معهم.

ــان الفيلم ســيــخــوض بطولته الــفــنــان أكــرم  وكـ
حسنى، لكنه اعتذر عن المشاركة به ألسباب 
خاصة، وينشغل حالًيا فى تحضيرات مسلسله 

الرمضانى »تيمون وبومبة«. 
والجدير بالذكر أن محمد هنيدى أّجل خلل 
الفترة الماضية تحضيرات فيلمه السينمائى 
الجديد الــذى يحمل اسم “كينج سايز” والذى 
يجسد فيه شخصية عقلة اإلصبع؛ وذلــك ألن 
هنيدى تعاقد رسميا على خــوض بطولة فيلم 
ــراج وتأليف  ــس”، وهـــو مــن إخــ ــ “الــنــمــس واألنـ
شريف عرفة، باإلضافة إلــى انشغاله بتقديم 

عرضه المسرحى »3 أيــام فى الساحل«، والــذى 
يقدمه على مسرح “كايرو شو” بمدينة السادس 

من أكتوبر.

تستعد النجمة نيللى كــريــم، لــخــوض الــدرامــا الشعبية، فــى السباق 
الرمضانى القادم 2020 من خلل مسلسلها، والذى يحمل اسم “النصابين”، 

حيث تجسد شخصية نصابة شعبية خلل األحداث.
ــى، ويــتــولــى كتابة  وتــتــعــرض نيللى لكثير مــن الــمــواقــف فــى إطـــار درامــ
المسلسل أحمد وائل، وعمرو الدالى، ومن إخراج المخرج أحمد مدحت، 
وإنتاج شركة سينرجى وجمال العدل ومن المقرر أن ينطلق تصويره مطلع 

يناير 2019.
ويتم عقد جلسات عمل بين جميع العاملين بالمسلسل بشكل دائــم 
للستقرارعلى األبطال الذين يشاركون فى بطولة العمل، ووضع الخطوط 
العريضة له، واالتفاق على التفاصيل النهائية حسب الخطة التى يضعها 

مخرج العمل النطلق التصوير ومعاينة الديكورات.
وتم تصوير 4 أيــام فقط من مسلسل »النصابين«، ويشارك فى بطولته 

نيللى كريم، آسر ياسين، ميدو عادل، وآخرين
ــان المنتج جمال الــعــدل، قــد تعاقد مــؤخــًرا مــع المتحدة للخدمات  وك
اإلعلمية برئاسة رجــل األعــمــال تامرمرسى، على مسلسل »النصابين« 

وبعض األعمال األخرى، التى يتم الكشف عنها قريباً.
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باألسماء: قائمة نجوم أفريقيا األكثر تهديفًا فى تاريخ الدورى اإلنجليزى

»مو صالح« رفع رصيده من 
األهداف فى »البريميرليج« 

إلى »62« هدفًا 

دروجبا األفضل برصيد 
104 أهداف 

التوجولى »أديبايور« 
أحرز 97 هدفًا 

»مانى« فى المركز 
الرابع برصيد 73 هدفًا 

أصبح محمد صالح نجم منتخب مصر ونادى ليفربول اإلنجليزى خامس أفضل 
هداف أفريقى فى تاريخ الدورى اإلنجليزى الممتاز »البريميرليج«.

وعزز محمد صالح نجم منتخب مصر رفقة فريقه ليفربول صدارة الدورى 
اإلنجليزى الممتاز »البريميرليج«، بعدما سجل هدفًا فى فوز ليفربول على 

مانشستر سيتى بنتيجة 3 – 1 فى المباراة التى جمعتهما على ملعب »أنفيلد«، 
ضمن منافسات الجولة الـ 12.

كما رفع محمد صالح رصيده من األهداف فى مسابقة الدورى اإلنجليزى الممتاز 
»البريميرليج« إلى 62 هدفًا ليعادل رقم اإليفوارى يايا توريه، فيما يعد النجم 

اإليفوارى المعتزل ديدييه دروجبا أفضل هداف أفريقى فى تاريخ المسابقة 
برصيد 104 هدفًا يليه التوجولى إيمانويل أديبايور برصيد 97 هدفًا.. بينما  

يحتل ساديو مانى نجم منتخب السنغال ونادى ليفربول المركز الرابع برصيد 73 
هدفًا.. فى السطور القادمة، نكشف  حقائق ومعلومات حول النجوم الخمسة 

األكثر تهديفًا فى تاريخ الدورى اإلنجليزى.

 إعداد: عادل عبدالله 

أعلن ديدييه دروجبا مهاجم تشيلسى السابق 
اعتزاله ليسدل الستار على مسيرة استمرت 
20 عاًما حصد خاللها أربعة ألقاب فى الدورى 
اإلنجليزى الممتاز لكرة القدم ودورى أبطال 

أوروبا 2012.
ــقــادم مــن ســاحــل الــعــاج،  ولــعــب المهاجم ال
ــذى كـــان يلعب مــع فينكس رايــزيــنــج فى  ــ وال
الواليات المتحدة، لفترتين مع تشيلسى وأحرز 

164 هدًفا فى 381 مباراة ليساهم فى إحياء 
مسيرة النادى.

وبدأ دروجبا البالغ عمره 40 عاما مسيرته 
مع لومان الفرنسى فى 1998 لكنه لم يلعب 
فى دورى األضــواء سوى عند بلوغه 23 عاما 

عندما انضم إلى جانجون فى 2002.
ــى أولمبيك مرسيليا فــى 2003  وانــتــقــل إل
ورحــل فى العام التالى إلــى تشيلسى ليصبح 

ــمــدرب جوزيه  المهاجم األســاســى لفريق ال
مورينيو وقــاده لحصد لقب الــدورى ألول مرة 

من 50 سنة.
ونال ثالثة ألقاب فى الدورى فى أول ثمانية 
مواسم مع تشيلسى، باإلضافة إلى لقب كأس 
االتحاد اإلنجليزى فى أربــع مناسبات وكأس 

المحترفين مرتين.
وقضى فــتــرات فــى الصين وتركيا قبل أن 

ــى تشيلسى ليحصد لقب الـــدورى  يــعــود إل
للمرة الرابعة وكأس المحترفين للمرة الثالثة 
ثم رحــل وهــو يحتل المركز الــرابــع فى قائمة 

هدافى الفريق عبر العصور.
وأنهى دروجبا الذى شارك فى 100 مباراة 
ــعــاج واخــتــيــر أفــضــل العـــب فى  مــع ســاحــل ال
أفريقيا مرتين، مسيرته مع فينكس رايزينج 

والذى يملك أسهما فيه.

محمد صالح العب كرة قدم مصرى لعب فى صفوف 
عدد من األندية األوروبية الكبيرة أهمها روما اإليطالى 
وتشيلسى اإلنجليزى.. ويلعب حالًيا فى صفوف فريق 

ليفربول اإلنجليزى.
من مواليد قرية نجريج التابعة لمركز بسيون بمحافظة 
الغربية عــام 1992، نشأ فــى ظــل ظــروف مــاديــة صعبة 
اضطرته للتخلى عن حلمه فى الدراسة الجامعية، ويبدو 
أنه لم يستسلم ونجح فى تحقيق نجاح ترددت أصداؤه فى 

العالم أجمع.
بدأ حياته الكروية فى نادى المقاولون العرب، وبعدها 
ــى فــريــق بــازل  ــا لالنضمام إل ــ ــى أوروب انتقل مــبــاشــرة إل
السويسرى.. وبعدها تنقل محمد صالح بين عدة أندية 
إيطالية وإنــجــلــيــزيــة، قبل أن يحط الــرحــال فــى فريق 
ليفربول اإلنجليزى، حيث تألق فى صفوفه خالل موسمه 
األول، متصدرًا الئحة هدافى الــدورى اإلنجليزى خالل 

مرحلة الذهاب.
شكل عــام 2017 محطة مفصلية فــى تــاريــخ محمد 
صالح، فقد انتقل إلى صفوف ليفربول اإلنجليزى مقابل 

42 مليون يورو، ليعود بذلك إلى منافسات الدورى األعرق 
فــى الــعــالــم.. وســرعــان مــا أبـــان صــالح عــن نــجــاح هذه 
الصفقة بتألقه الرهيب مع ليفربول، حيث شغل مركز 
الجناح األيمن، وقــاد الفريق للتألق فى منافسات دورى 
أبطال أوروبــا والــدورى اإلنجليزى بإحرازه عدد كبير من 
األهداف.. وتصدر قائمة هدافى الدورى اإلنجليزى خالل 
مرحلة الذهاب. وإذا حافظ على مستواه التصاعدى، فمن 
المرجح أن يحقق لقب الهداف فى نهاية الموسم، ليكون 

هذا األمر إنجاًزا تاريخًيا بكل معنى الكلمة.
وعلى صعيد المنتخب الوطنى المصرى، تدرج محمد 
صــالح فــى فئاته السنية المختلفة، وشـــارك فــى عديد 
المنافسات التى خاضها المنتخب.. فأحرز معه المركز 
الثالث فى بطولة أفريقيا للشباب عام 2011، كما حقق 
المركز الثانى فــى منافسات بطولة أمــم أفريقيا عام 
2017.. أن اإلنــجــاز األكــبــر تمثل فــى قيادته المنتخب 
للتأهل إلى كأس العالم عام 2018، والتى خرج المنتخب 

المصرى من منافساتها منذ الدور األول.
فى عام 2013، تزوج محمد صالح من صديقة طفولته 

مــاجــى محمد، وأنــجــب منها ابــنــة سماها مــكــة. .ومــن 
المعروف التزامه األسرى وحبه لعائلته وبره بوالديه.. كما 
يشتهر بحبه لألعمال الخيرية، ودفــع األمــوال فى سبيل 
عدٍد كبير من المشاريع الخيرية ودعم الالعبين القدامى 
الذين ســاءت أحوالهم المادية. كما شــارك فى حمالت 

توعية للتنبيه إلى األخطار الكبيرة لتعاطى المخدرات. 
ومن أهم إنجازات محمد صالح:  

حاز جائزة أفضل العب أفريقى صاعد لعام 2012.
ــزة العـــب الــمــوســم فــى نـــادى رومـــا لموسم  حـــاز جــائ

.2016/2015
أصـــبـــح أول العــب 
مصرى يفوز بجائزة 
أفــــضــــل العــــــب فــى 

ــالل  ــر خـ ــهـ ــشـ الـ
مــــنــــافــــســــات 
الــــــــــــــــــــدورى 

اإلنجليزى.
اخــــتــــيــــر 

ضمن التشكيلة المثالية لبطولة األمــم األفريقية عام 
.2017

حاز جائزة BBC ألفضل العب أفريقى عام 2017.
ساهم بتسجيل 69 هدفاً فى 60 مباراة له على ملعب 
»آنفيلد« بجميع المسابقات حيث أحرز 51 

هدفاً وصنع 18 هدفاً آخر.
ساهم فى 52 هدفاً فى 44 مباراة 
ــول بمسابقة  ــفــرب ــي ــع ل خــاضــهــا مـ
ــاز  ــت ــم ــم ــزى ال ــيـ ــلـ ــجـ الـــــــــدورى اإلنـ
»البريميرليج« على ملعب »أنفيلد«، 
حيث سجل 38 هدفاً وصنع 14 

هدفاً آخر.

ــدم  إيـــفـــوارى لــعــب لــنــادى  العـــب كـــرة قـ
ــد 13  ــيـ ــوالـ ــن مـ ــ ــر ســـيـــتـــى  م ــشــســت ــان م

مايو1983.
بعد تمثيل ساحل العاج فى كأس العالم 
2006، وقــع يايا تــوريــه مــع فريق موناكو 

الفرنسى فى أغسطس 2006.  
انضم يحيى توريه لبرشلونة اإلسبانى 

مقابل 10 مليون يــورو )6.7 مليون جنيه 
ــب ألول مـــرة فـــى 26  ــع ــنــى(، ول ــي ــرل اســت
أغسطس 2007 فى افتتاحية الدورى أمام 

راسينغ سانتاندير.
ــات مــوســم 2008-2009 فّضل  ــداي فــى ب
ــوال سيرجيو  الــمــدرب الجديد بيب جــواردي
بوسكيتس على تــوريــه ليلعب فــى المركز 

الدفاعى لثالثى خط وســط برشلونة.. 
ــا 2009،  ــ فــى نهائى دورى أبــطــال أوروب

لعب يحيى كقلب دفـــاع بسبب اإلصــابــات 
والغيابات التى شهدتها تشكيلة الفريق رغم 
أنه بدأ مباراتين فقط كالعب أساسى.. فى 
يونيو 2010، سمح برشلونة ليحيى توريه 

بالبحث عن نادى لالنتقال له.

بــدأ مسيرته الكروية مع نــادى ميتز الفرنسى فى عــام 2001، ولعب 
معهم حتى عــام 2003، وشــارك معهم فى 44 مباراة وسجل 15 هدفا، 
وفى عام 2003 انتقل إلى نادى موناكو الفرنسى، ولعب معهم حتى عام 
2006، وشــارك معهم فى 78 مباراة وسجل 18 هدفا، ومنذ عام 2006 
وهو يلعب مع نادى أرسنال اإلنجليزى حتى 2009 وانتقل إلى مانشستر 
سيتى اإلنجليزى وانتقل فى أواخر يناير 2011 إلى ريال مدريد على سبيل 
اإلعارة بقيمة 3 ماليين يورو مع حق الشراء بـ 18 مليون يورو فى يونيو، ثم 
رحل عن الفريق نهاية الموسم. لينتقل بعدها إلى نادى توتنهام هوتسبر ثم 

فسخ عقده مع النادى بالتراضى فى 2015.
وقد شارك مع منتخب توجو فى كأس العالم 2006 بألمانيا ولم يظهر 
المنتخب التوجولى بالمستوى المنتظر والذى ظهر عليه فى التصفيات.. 
كماً شارك مع منتخب توجو فى نهائيات كأس أفريقيا فى مصر 2006 
وخرج المنتخب التوجولى من الدور األول، وحصل على لقب أفضل العب 

بقارة أفريقيا. 
وحــول قصة اعتناقه الدين اإلســالمــى فى عــام 2015 قــال إيمانويل 
أديبايور، إنه اعتنق اإلسالم بعد تفكير طويل، مشيراً إلى أن تغيير ديانته 

غّيرت مجرى حياته بالكامل.
وكشف التوجولى أديبايور أن سبب اعتناقة اإلســالم هو قصة حياة 

عيسى وسلوكه المشابه للتعاليم اإلسالمية.
وقال: »سيدنا عيسى كان سبباً فى قيادتى إلى اإلسالم، فهو كان يبدأ 
كل لقاء بالسالم عليكم، ولم يكن يأكل لحم الخنزير، كما كان يقول دائماً 

إن شاء الله، وهى عبارة يحرص المسلمون على ترديدها طوال الوقت«.
واختتم سرد قصته بقوله »فى الدين المسيحى، يصومون 40 يوماً، 
وأيضاً المسلمون يصومون شهر رمضان 30 يوماً كفريضة عليهم، ومن 

بعده يمكن الصيام 6 أيام كسنة نبوية، لتكون مكافأة إضافية لهم«.

ســاديــو مــانــى، العــب كــرة قــدم مــعــروف بمهارته 
ــه المتميز، ُولــد فى عام 1992 وتحّمل الفقر  وأداِئ
ومصاعب الحياة حتى حقَق النجاَح.. حالًيا يلعب مع 

نادى ليفربول فى خِط الوسِط.
لعب مانى أيــًضــا فــى المنتخِب السنغالى، مما 
ساعده فى الوصوِل إلى الربع النهائى فى مباريات 
أولمبياد عام 2012، وكذلك لعَب لصالح المنتخب 
الوطنى فى كأِس األمِم األفريقية لعام 2015 وعام 

.2017
فى يونيو من عام 2016، انضمَّ إلى نادى ليفربول 
مقابل رســم نقل 34 مليون جنيه استرلينى.. هذا 
المبلغ جعله الــالعــب األفــريــقــى األغــلــى فــى هذا 
الــوقــت.. وفــى شهر أغسطس، لعب أول مــبــاراٍة له 
ــدورى اإلنجليزى، حيث سجل الهدف الرابع  فى ال

لفريقه ليكسب المباراة ضد نادى أرسنال.
فى التاسع من مايو عام 2017 ُسمى ساديو العب 
الموسم لنادى ليفربول، وذلك بسبب أدائه المميز.. 
وفى شهر أغسطس من نفس العام، سّجل أول هدٍف 
لفريقه فى مباراٍة مع نادى واتفورد انتهت بالتعادل 
ت  3-3.. قّدم أداًء جيدا فى المباريات الالحقة، وتمَّ
تسميته بالعب الــدورى اإلنجليزى الممتاز لشهر 

أغسطس عام 2017.
بدأ ساديو مانى مسيرته مع المنتخب السنغالى 
فــى أولمبياد عــام 2012. لعب بشكٍل جيد، وقــاد 
فريقه إلى الربع النهائى حيث تمَّ استبعاد الفريق 

بعد الخسارة أمام المكسيك.

ــم األفريقية لكرة  بعد ذلــك لعب فــى كــأس األم
الــقــدم لعام 2015 ثــّم لعام 2017.. وفــى النهاية 
قــاد فريقه إلــى الــربــع النهائى حيث سجل هدف 
التعادل السلبى ضد الكاميرون، وأخفق فى ضربات 

الترجيح، مما أدى إلى استبعاد الفريق من الدورى.
يحرص مانى على إبقاء حياته الخاصة بعيدًة عن 

األضواء، وال معلومات حول عالقاته.
ــحــاد  حــصــل فـــى عـــام 2016 عــلــى جـــائـــزة االت

األفريقى لكرة القدم ألفضل 11 العب أفريقى.
عاش ساديو مع عائلة عمه فقد كان لدى والديه 

ــم يتمكنا مــن تأمين  الكثير مــن األطــفــال، ول
احتياجاته المالية.. حالًيا يحصل على 

راتــٍب سنوى يبلغ 6.5 مليون دوالر 
مــن نــاديــه الــحــالــى ليفربول.. 
زادت ثـــروتـــه فـــى الــســنــوات 
القليلة الماضية بنسبة %110.

ــى عـــدًدا  ــان يــمــلــك ســـاديـــو م
قليالً مــن الــســيــارات الرياضية 

ــة لـــديـــه، ومــــن ضمن  الــمــفــضــل
مــاركــات الــســيــارات التى يملتكها 
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 أسرته تقيم فى السنغال، وفى عام 
2016 اشترى منزل تقدر قيمته بحوالى 

ــٌب أسبوعى  2 مليون دوالر.. ولديه رات
قدره 90 ألف جنيه استرلينى.
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ديدييه دروجبا.. صائد األلقاب

محمد صالح.. قصة  كفاح توجت بالنجاح

يايا توريه.. سجل 62 هدًفا 
فى »البريميرليج«

إيمانويل أديبايور.. عشقه لـ»المسيح« 
كان سببًا فى اعتناقه اإلسالم

ساديو مانى.. بدأ حياته فقيرًا وحاليـًا يحصل 
على 90 ألف جنيه استرلينى أسبوعيًا



مفاجأة مميزة لمصطفى 
محمد فى عيد ميالده 

رغم تغيير الجهاز الفنى..االستعانة بمحاضرين أجانب.. 
اتحاد الكرة يبدأ تدريب الحكام 

»VAR« على تقنية الـ

مازال فريق طالئع الجيش بقيادة مدربه 
الجديد طـــارق يحيى يبحث عــن تحقيق 
الفوز األول له فى الــدورى المصرى هذا 
الــمــوســم، إدارة طــالئــع الــجــيــش قــررت 
إقــالــة الــبــرازيــلــى سيرجيو فــاريــاس من 
منصبه كمدير فنى للفريق العسكرى وتم 
التعاقد مع طارق يحيى خلفاً له، بحثاً 
عن تحقيق نتائج إيجابية فى الــدورى 

المصرى الممتاز.
فارياس خاض 5 مباريات مع طالئع 
الجيش لم ينجح فى تحقيق أى انتصار 
خاللهم، إذ خسر فى مــبــاراة وتعادل 
ــر الــذى  ــرى، األمـ فــى ٤ مــبــاريــات أخــ
عجل برحيله عــن الــفــريــق العسكرى 
ليأتى طــارق يحيى خلفاً له، ولم ينجح 
طارق يحيى فى تغيير الكثير من األمــور فى 
الطالئع، إذ قاد الفريق فى مباراتين، األولى 
أمام طنطا وانتهت بالتعادل السلبي، والثانية 
أمــام اإلنتاج الحربى وانتهت أيضاً بالتعادل 
السلبي، رغــم استكمال اإلنــتــاج للقاء بعشرة 
العبين فقط منذ الدقيقة 70 بعد طرد العبه 

أحمد مجدي.
وأصــبــح طالئع الجيش أكثر فــرق الــدورى 
تحقيقاً للتعادالت، بواقع ٤ تــعــادالت، إذ بدأ 
مــشــواره فى الـــدورى هــذا الموسم بالخسارة 

ــادل مع  ــع ــم ت أمـــام الــمــقــاولــون الـــعـــرب، ث
كــل مــن إنــبــى، بيراميدز، طنطا واإلنــتــاج 
الــحــربــى ليحتل طــالئــع الجيش المركز 
الخامس عشر برصيد ٤ نقاط فقط، من 
ــذى يعكس المعاناة  5 مواجهات األمــر ال
التى يعيش فيها الفريق العسكرى هذا 
الموسم رغم تغيير اإلدارة الفنية والتعاقد 

مع طارق يحيى.
وعلى المستوى الهجومي، سجل العبو 
طــالئــع الــجــيــش 3 أهـــــداف واســتــقــبــلــت 
شباكهم ٤ أهــداف فى 5 مباريات خاضها 
ــمــوســم، وفشل  ــالـــدورى هـــذا ال الــفــريــق بـ
الفريق تحت قيادة مدربه الجديد طارق 
يحيى فى التسجيل لمباراتين متتاليتين، 
أمام طنطا واإلنتاج الحربى بعد أن انتهت 
المباراتين بالتعادل السلبي، األمــر الــذى 
يعكس وجود أزمة هجومية بصفوف الفريق 
العسكري، ويسعى طــارق يحيى إلــى حلها 
ــده فى  خــالل الفترة المقبلة، وهــذا مــا أك
تصريحات صحفية أشــار من خاللها إلى 
أنـــه يعمل عــلــى تــطــويــر األداء الهجومى 
للفريق العسكرى حتى يظهر بشكل مختلف 
تماماً عن الفترة الماضية، كما أكد مدرب 
الــزمــالــك الــســابــق، أنـــه يــحــتــاج إلـــى وقــت 
لكى ينسجم الــالعــبــون مــع الجهاز الفنى 
 الجديد وتفكيره، ويتم تطبيق أفكاره على

 أرض الملعب.

بــدأ االتــحــاد المصرى لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني، 
مخاطبة بعض الخبراء األجانب فى مجال التحكيم من أجل إلقاء 
محاضرات على الحكام خالل الساعات القليلة المقبلة، تمهيًدا 

لتطبيق تقنية الفيديو »VAR« خالل الفترة المقبلة.
ويعقد عمرو الجنايني، جلسة مــع جمال الغندور 
رئيس لجنة الحكام، خالل األيام القليلة المقبلة، من 
أجل وضع جدول زمنى من أجل أن تكون جميع الحكام 
على درايــة بكل صغيرة وكبيرة فيما يخص تقنية الـ 

.»VAR«
ويأمل الجنايني، أن يتم االنتهاء من كافة التفاصيل 
الخاصة بتقنية الـــ »VAR«، حتى يتم تطبيقها مع 
بداية الدور الثانى من مسابقة الدورى الممتاز، على 

أن يكون تجهيز التقنية مثلما يحدث فى العديد من 
الدوريات األوروبية.

ويتم استخدام تقنية الفيديو لمراجعة بعض القرارات 
التى يتخذها حكم الساحة الرئيسى من خالل مشاهدة 
مقاطع الفيديو الــمــعــادة لــألــعــاب ذات الــصــلــة، مثل 

األهداف أو البطاقات الحمراء أو حتى العقوبات. 
ومــن المفترض، أن يتم استخدام نظام راديــو يعتمد 
على األلياف للتواصل بين الحكام المتواجدين داخل 

أرض الملعب وداخل غرفة الحكام.
يستخدم فريق حكم الفيديو المساعد 33 كاميرا 
بث إضافة إلــى كاميراتين مخصصتين لكشف حاالت 
التسلل، وبمجرد وقوع حدث معين، يطلب حكم الفيديو 
المساعد بإبالغ الحكم بأنه يجب مراجعة الــقــرار أو 

الواقعة.
تضم الغرفة 15 شاشة تعرض لقطات من 33 كاميرا 

مختلفة، يضم شاشات مبرمجة لعرض اللقطات من 
أفضل الزوايا الممكنة وأكثرها وضوًحا، خاصة فى 

الحاالت الحساسة مثل ركالت الجزاء والتسلل.

جنش يزور قلعة 
الملكى فى إسبانيا 

رقبة هيما تجبره على 
العالج الطبيعى 

فاجأت خطيبة مصطفى محمد مهاجم الفريق 
األول لكرة القدم بنادى الزمالك، ومنتخب مصر 
األولــيــمــبــي، الــالعــب الــشــاب بإقامة حفل صغير 

بمناسبة عيد ميالده الـ ٢٢.
ــوة بعض  ــالعــب عــلــى دعــ وحــرصــت خطيبة ال
أصدقائهم المقربين خالل هذا الحفل، الذى كان 
بمثابة المفاجأة لمصطفى محمد، ولم يكن يعلم 

بتفاصيل الترتيب له.
وكــان مصطفى محمد تألق بشدة خالل بطولة 
كأس األمم اإلفريقية تحت ٢3 عاما، التى توج بها 
منتخب مصر األوليمبي، ونجح فى التتويج بلقب 

هداف البطولة برصيد ٤ أهداف.

ــش« حــارس  حـــرص مــحــمــود عــبــدالــرحــيــم »جــن
مرمى الفريق األول لكرة القدم بنادى الزمالك، 
ــاريــس سان  ــال مــدريــد وب ــاراة ريـ على حــضــور مــب
جيرمان، التى أقيمت على ملعب سانتياجو برنابيو 
خالل األيام الماضية ضمن منافسات فى الجولة 
الخامسة لدور المجموعات من بطولة دورى أبطال 
ــا. ويتواجد جنش حالياً فى إسبانيا لخوض  أوروب
مرحلة التأهيل األخيرة قبل العودة للمشاركة فى 

التدريبات الجماعية للزمالك من جديد.
ــال مــدريــد  ــ ــادى ري ــ ــى مــقــر ن  وتـــوجـــه جــنــش إلـ
استغالال لتواجده فى إسبانيا والتقط صور تذكارية 
مع كأس بطولة دورى أبطال أوروبا المتواجد داخل 

مقر النادى الملكي.

يخضع محمد إبراهيم العب المقاصة الحالى 
والزمالك السابق لجلسات عالج طبيعى، خالل 

الفترة الحالية بسبب معاناته من آالم فى الرقبة.
ويــحــرص الــالعــب حــالــيــاً على أداء تدريباته 
خفيفة تحت إشراف أحد المتخصصين من أجل 
التخلص مــن هــذه اآلالم فــى أســرع وقــت خاصة 
أنها تؤثر عليه بشكل سلبى وتفقده التركيز الكامل 
خــالل التدريبات والمباريات، ويخشى الالعب 
مــن تفاقم هــذه اآلالم لــدرجــة تضطره للخضوع 

لجراحة.
وكــــان مــحــمــد إبــراهــيــم انــتــقــل إلـــى صــفــوف 
المقاصة خالل فترة االنتقاالت الصيفية الماضية 
بعد أن قام النادى األبيض باالستغناء عن خدماته.
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بعد رحيل عدوه 
الننى يترقب حسم 
مصيره مع أرسنال 
ــد فــتــرة  ــوع ــتـــراب م مـــع اقـ
االنــتــقــاالت الشتوية يــزداد 
تــرقــب محمد الــنــنــى العــب 
ــــط مــنــتــخــب مصر  خـــط وس
والمحترف فى صفوف فريق 
بشكتاش الــتــركــي، انــتــظــارًا 
لمعرفة ما إذا كــان سيستمر 
مع الفريق التركى أم سيعود 
إلــى نــاديــه األصــلــى أرســنــال 

اإلنجليزى.
ــال الــنــنــى إلــى  ــن ــار أرس ــ وأع
بشكتاش قبل بداية الموسم 
الحالي، بتوصية من اإلسبانى 
أوناى إيمرى الذى كان يجلس 
وقــتــهــا عــلــى مقعد المدير 
الفنى للفريق اإلنجليزي، 
بداعى عدم الحاجة لجهود 
العب الفراعنة الذى لم يكن 
يقتنع إيمرى بمستواه على 

اإلطالق.
لكن األيــام األخيرة شهدت 
اإلطــاحــة باإلسبانى إيمرى 
ــال  ــن ــق أرس ــري مــن تــدريــب ف
بسبب ســوء النتائج، وهــو ما 
أحيا آمال الننى فى العودة من 
جديد لصفوف المدفعجية 
فى يناير المقبل، بعد رحيل 

عدوه األول فى النادي. 
ويـــأمـــل الــنــنــى أن يــوصــى 
ــى الــجــديــد  ــن ــف الـــمـــديـــر ال
لــلــفــريــق بــعــودتــه لصفوف 
ــال بـــدايـــة مـــن يناير  ــنـ أرسـ
الــمــقــبــل، لــمــواجــهــة حــالــة 
الــتــراجــع الــتــى يــعــانــى منها 
ــط وســــط الـــفـــريـــق منذ  خـ
بداية الموسم، فى وقت قدم 
الــالعــب المصرى مستويات 
ــاش فى  ــت ــك ــش ــدة مـــع ب ــيـ جـ
الـــمـــبـــاريـــات الـــتـــى خــاضــهــا 
بقميصه منذ انتقاله إليه 

وحتى اآلن.
وربطت تقارير صحفية فى 
الفترة الماضية بين الننى 
وبين االنتقال لصفوف فريق 
ميالن اإليــطــالــي، لكن إدارة 
ــم تــقــدم إلـــى اآلن  ــر ل ــي األخ
عرًضا رسمًيا لضم الالعب، 
ــام تحدثت وسائل  وقــبــل أيـ
ــة عــن وجــود  ــيـ ــالم أوروبـ ــ إع
ــن نـــادى إشبيلية  اهــتــمــام م
ــد الـــنـــنـــى فــى  ــم ــح بـــضـــم م

الميركاتو الشتوى المقبل.
ويضع الننى العودة للدورى 
اإلنجليزى كأولوية بالنسبة 
ــك يــتــجــه الــالعــب  ــذل لـــه، ل
نــحــو تــأجــيــل حــســم وجهته 
الجديدة لحين وضــوح نية 
ــواء  إدارة أرســـنـــال نــحــوه س
بإعادته لصفوف الفريق، أو 
إبقائه مع بشكتاش لنهاية 
ــه حــتــى خــتــام  ــارتـ ــرة إعـ ــت ف

الموسم الجاري.
وتجدر اإلشارة إلى أن الننى 
يعد أحد األعمدة األساسية 
مــع فريق بشكتاش التركي، 
ــدرب الفريق  حيث أشــركــه م
ــى 11 مـــبـــاراة مــنــذ بــدايــة  ف
الموسم – ببطولتى الــدورى 
الــتــركــى والــــدورى األوروبـــى 
ــا لــيــج« - لــعــب نجم  »يـــوروبـ
الفراعنة 10 لــقــاءات منهم 
كأساسي، فى حين تم الدفع 

به بدياًل فى مباراة واحدة.

الخواجة السويسرى يرفض استمرار المهاجم الشاب

صالح محسن ينذر بأزمة بين إدارة األهلى وفايلر 
تلوح بـــوادر خــالف بين السويسرى 
رينيه فايلر المدير الفنى لفريق النادى 
األهلى وإدارة الكرة بالقلعة الحمراء، 
بــســبــب مــلــف الــالعــبــيــن المرشحين 
للرحيل عن صفوف الفريق فى فترة 

االنتقاالت الشتوية المقبلة.
ــى  ــادى األهــل ــ ــن ــ ــو ال ــول فـــوجـــئ مــســئ
بــالــمــدرب فــايــلــر يبلغهم برغبته فى 
االستغناء عن المهاجم الشاب صالح 
محسن، بداعى عدم الحاجة لجهوده 

مع الفريق.
مطلب فايلر قابله رفــض قاطع من 
إدارة الكرة باألهلى وكذلك من محمود 
الخطيب رئيس مجلس إدارة القلعة 
ــــذى يـــرى أن الموافقة  الــحــمــراء، وال
على رغبة المدرب السويسرى سيفتح 
ــواب انــتــقــاد كــبــيــرة عــلــى المجلس  ــ أب

األحمر.
وطــالــب الــخــطــيــب مــســئــولــى إدارة 
الــكــرة التفاهم بشكل ودى مــع فايلر 
واطالعه على أسباب صعوبة التفريط 
فى صالح محسن، كونه اليزال صغير 
السن وُينظر إليه باعتباره مستقبل 
ــاًل عـــن أن  ــر، فـــضـ ــ ــم الـــهـــجـــوم األحــ
صفقة انتقاله للنادى األهلى أحدثت 
ضجة كبيرة ال يمكن معها التفريط 
فــى الــالعــب بسهولة دون تحقيق أى 

استفادة فنية من ورائه إلى اآلن.
ويتخوف مسئولو األهلى من إصرار 
المدرب فايلر على موقفه، خصوًصا 
أن تنفيذ وجهة نظره سيضع المجلس 
األحـــمـــر وتـــحـــديـــًدا رئــيــســه محمود 
الخطيب فى حرج أمام تركى آل الشيخ 

الرئيس الشرفى السابق للنادي، والذى 
تكفل بنفقات صفقة انــتــقــال صالح 
محسن مــن إنــبــى إلـــى األهــلــى مطلع 
الــعــام الماضى والــتــى بلغت نحو ٤0 

مليون جنيه.
ومــنــذ جــلــوس فــايــلــر عــلــى مقعد 

المدير الفنى لأهلى فى أواخر 
أغــســطــس الــمــاضــي، لــم ينجح 
صــالح محسن فى انــتــزاع ثقة 
الــمــدرب السويسري، والــذى 
استبعد الــالعــب مــن قائمة 
الفريق فى معظم المباريات، 
ــة الــفــريــق  ــا رحــل ــان آخــره ــ وك
األخيرة إلى تونس والتى غاب 

عنها صالح محسن.
وكشفت المباريات األخيرة 
لــأهــلــى عــن تفضيل فايلر 
االعـــتـــمـــاد عــلــى الــنــيــجــيــرى 
ــى مــركــز  ــى فـ ــايـ جــونــيــور أجـ

المهاجم، فيما بقى الثنائى مــروان 
محسن وولــيــد أزارو هما الخياران 

ــمــدرب فـــى هــذا  ــل ــى والــثــالــث ل ــان ــث ال

الــمــركــز، مــع اســتــبــعــاد كــامــل لصالح 
محسن من حساباته، فى وقت استقر 
الـــرأى بين فايلر وإدارة األهــلــى على 
ضــم مــهــاجــم جــديــد فــى يــنــايــر بــديــاًل 
لوليد أزارو القريب مــن الرحيل عن 

الفريق.
وجاءت المشاركة الباهتة لصالح 
محسن مع المنتخب األوليمبى فى 
أمم أفريقيا تحت ٢3 سنة، لتعزز 
من وجهة نظر المدرب فايلر فى 
ــرورة رحــيــل الــالعــب، حيث  ضـ
فشل فى تقديم مستوى مميز 
خــالل المباريات التى شــارك 
فيها ببداية البطولة، ما اضطر 
مــدرب الفراعنة شوقى غريب إلى 
إبقائه على دكة البدالء واالعتماد 
عليه لــدقــائــق مــعــدودة فــى باقى 

المباريات.
وفـــــى شـــــأن مــتــصــل عــلــمــت 
»صــوت الماليين« أن المسائل 
الــمــالــيــة هــى العقبة الــوحــيــدة 
التى دفعت إدارة الكرة بالنادى 
األهلى الستبعاد اسم المهاجم 
ــغــداد بــونــجــاح من  ــجــزائــرى ب ال
قائمة األسماء المرشحة الرتداء 
قميص الشياطين الحمر بداية 

من يناير المقبل.
وخــالل األيــام األخيرة تردد 
ــجــم هـــجـــوم منتخب  ــم ن اســ
الجزائر بغداد بونجاح بقوة، 
حــيــث ربــطــت تــقــاريــر كثيرة 
بــيــنــه وبــيــن االنـــتـــقـــال إلــى 
صفوف النادى األهلى فى 
فترة االنــتــقــاالت الشتوية 

المقبلة.

ــى  ــل ــا تـــبـــدو فـــكـــرة ضـــم األه ــرًيـ ونـــظـ
ــجــاح شــبــه مستحيلة،  ــون ــجــزائــرى ب ــل ل
ألسباب كثيرة أهمها المطالب المالية 
المتوقعة لــنــادى السد القطرى والــذى 
يلعب مــهــاجــم الــجــزائــر ضــمــن صفوفه 

حالًيا.
ودفعت إدارة نادى السد القطرى مبلًغا 
ضخًما فى سبيل الحصول على خدمات 
بونجاح عام ٢015، حيث تكلفت صفقة 
انضمامه نحو ٤.5 مليون يــورو، وهو ما 
يجعل النادى القطرى راغًبا فى تحقيق 
أقصى اســتــفــادة مالية ممكنة مــن وراء 
انتقال الالعب مستقباًل إلى أى ناد آخر.

كذلك ستكون مــدة العقد الحالى بين 
بونجاح والــســد الــقــطــري، أحــد أسباب 
ــر بــمــطــالــب مالية  تــمــســك إدارة األخــي
ضخمة للتفريط فــى خــدمــات الالعب 
الــذى يمتد تعاقده مع النادى حتى عام 
٢0٢٤، فضاًل عن أن المهاجم الجزائرى 
ــرز فــى صــفــوف فريق  ــ يــعــد الــورقــة األب
الــســد ويــقــدم مستويات رائــعــة معه فى 
المواسم األخيرة، ما يجعل التفريط فى 
جهوده أمر مستبعد بالنسبة إلدارة النادى 

القطري.
كذلك يبرز الراتب الخاص بالجزائرى 
بــونــجــاح بــاعــتــبــاره أحــد أهــم العقبات 
التى تصعب فكرة انتقاله لأهلي، إذ 
يتقاضى الالعب حالًيا مبلغ ٢00 ألف 
يورو شهرًيا من نادى السد، وهو الراتب 
الــذى يستحيل أن تدفعه إدارة النادى 
األهلى لالعب فى صفوف فريق الكرة، 
خصوًصا أن ذلك سيشعل غيرة العبى 
الفريق ويفتح بــاب مطالبات لن تنتهى 
من باقى نجوم الكتيبة الحمراء لرفع 

قيمة عقودهم.

 كتب – ضياء خضر 

 كتب – محمد الصايغ

 كتبت – سارة عبد الباقى 

الماديات والغيرة 
تبعد بونجاح 
عن »الرادار 

األحمر«

عقدة التعادالت تواصل 
مطاردة الطالئع فى الدورى 

فايلر

محسن

يحيى

الجناينى
الغندور



7 العبين حاولوا المشاركة باسم البرازيل.. طارق مصطفى يشعل األزمة.. والجناينى »شاهد ما شفش حاجة«..
التجنيس يهدد سيطرة الفراعنة 

على عرش »اإلسكواش« 
فى واقعة مؤسفة، فوجئ االتحاد المصرى 
لــإســكــواش، بتسجيل 7 العــبــيــن مصريين، 
فــى بــطــولــة بريطانيا المفتوحة لــإســكــواش 

للناشئين، للمشاركة تحت اسم البرازيل، ما 
دفع االتحاد للتواصل مع عدد من 

الجهات لمنع هــذه المحاولة 
التى تحدث ألول مرة داخل 

ــة اتــحــاد اإلســكــواش  أروقـ
ــتــســيــد العـــبـــوه  ــذى ي ــ ــ ال

التصنيف العالمي.
خداع وتحايل

ــال عــاصــم خليفة،  قـ
رئيس االتحاد المصرى 

ــواش، إن هــنــاك  ــكـ ــإسـ لـ
ــن كـــافـــة العــبــى  حـــرصـــا مـ

اإلسكواش على المشاركة فى 
بطولة بريطانيا المفتوحة، كونها 
واحدة من أقدم البطوالت العالمية.

ــح خليفة خـــال تــصــريــحــات خاصة  وأوضــ
لـ»صوت المايين«، أن بطولة بريطانيا تحدد 
ــإشــراك 5 العبين  ــة تسمح ب ــة« لكل دولـ »كــوت
فقط، مشيرا إلــى أن الاعبين السبعة لجأوا 
إلى التحايل واللعب باسم البرازيل بعد انتهاء 
»الكوتة« وعــدم اختيارهم وفقا للترتيب الذى 

حدده المدير الفنى لمنتخب الناشئين.
مواجهة سريعة

كشف عاصم خليفة، رئيس االتحاد المصرى 

ــتــى اتــخــذهــا  ــواش، عــن اإلجــــــراءات ال ــإســك ل
لمواجهة الواقعة.

وأكد خليفة أن اتحاد اإلسكواش تدخل لمنع 
الاعبين من السفر، موضحا أنه لن يستطيع 
توقيع عقاب شديد عليهم وفقا لائحة كون 

الواقعة أحبطت قبل حدوثها.
وأشار إلى أن االتحاد سيحاسب 
الاعبين عبر تفيض درجاتهم 

الخاصة بالسلوك.
إجراءات رادعة 

أكـــد عــاصــم خلفية، 
رئيس االتحاد المصرى 
لــإســكــواش، أنــه سيتم 
ــراءات رادعــة  اتــخــاذ إجــ
لمنع تكرار واقعة محاولة 
الاعبين السبعة اللعب 
ــرازيـــل، حــتــى ال  ــبـ ــاســم الـ ب
تكون بداية لفتح باب التجنيس 
ــدول األجنبية  ــ ومــحــاولــة بــعــض ال
وخاصة قطر إغــراء الاعبين باألطماع، 
للتأثير سلبيا على اتحاد اإلسكواش بعد تسيد 

العبيه العالم. 
وأكـــد خليفة أنــه خــاطــب أعــضــاء الجمعية 
العمومية لاتحاد لتعديل الائحة بإضافة بند 
يسمح بشطب أى العب يلعب باسم دولة أخرى 
ــحــاد الــمــصــرى لــإســكــواش،  مــن ســجــات االت
حفاظا على مستوى مصر التى يتصدر العبوها 
التصنيف العالمى للرجال والسيدات على مدار 

عدة سنوات.

صدام جديد بين حسام البدرى وشوقى غريب

فسحة عائلية لميدو 
فى اإلسكندرية 

عشاء »مخصوص« 
لكهربا فى إمبابة 

اإلصابة تحول كوكا إلى 
سائح فى البرتغال 

حــرص أحمد حسام ميدو مــدرب فريق مصر 
المقاصة على قضاء إجــازة قصيرة برفقة أسرته 
فى مدينة اإلسكندرية قبل أيام، بعد انتهاء فريقه 
مــن خــوض مــبــاراة حــرس الــحــدود ضمن الجولة 

السادسة للدورى.
واصطحب ميدو زوجته ونجليه فى جولة سريعة 
ببعض معالم عروس البحر المتوسط، وحرص على 

التقاط مجموعة من الصور على كورنيش المدينة.
وتجدر اإلشــارة إلى أن فريق المقاصة لم يقدم 
االنطاقة المأمولة منه تحت قيادة ميدو إلى اآلن، 
حيث خاض الفريق 6 مباريات بالموسم الجديد 
لبطولة الــدورى خسر منهم 3 مباريات وتعادل فى 

مباراة واحدة وفاز فى مباراتين.

اصطحب محمود كهربا مهاجم منتخب مصر 
وفــريــق ديسبورتيفو أفيس البرتغالى مجموعة من 
أصدقائه لتناول العشاء بأحد المطاعم الشهيرة 

بمنطقة إمبابة.
كهربا القــى استقباال مميزا مــن مــالــك المطعم 
الشهير، والـــذى حــرص على تقديم الطعام بنفسه 
ــازح مــالــك المطعم العــب  ــ لكهربا وأصــدقــائــه، وم
الفراعنة أثناء إعداد طبق الملوخية الذى يشتهر به 
ــارة إلــى أن الغموض يحيط  مطعمه.٫ وتــجــدر اإلشـ
بمستقبل كهربا، وسط أنباء عن توقيعه لألهلى فى 
وقــت ذكــرت تقارير صحفية عن تحرك إدارة نادى 
أفيس البرتغالى لشكوى الــاعــب بسبب انضمامه 

لألهلى بدون إذن مسبق منهم.

استغل أحمد حسن كوكا مهاجم منتخب مصر 
وفــريــق سبورتينج بــراجــا البرتغالى فــتــرة غيابه 
الحالية عن الماعب بسبب اإلصابة، للقيام ببعض 

الجوالت السياحية داخل البرتغال.
وابتعد كوكا عن الماعب منذ بــدايــات الشهر 
الجارى، بعد تعرضه إلصابة فى الركبة استدعت 
خضوعه لجراحة سيغيب على إثــرهــا لفترة قد 

تصل لـ6 أسابيع.
ونشر كوكا مــؤخــًرا صــورة له عبر حسابه على 
انستجرام وهو يزور جسر »لويس األول« الواصل 

بين مدينتى بورتو وجايا فى البرتغال.
وتجدر اإلشارة إلى أن كوكا شارك مع براجا فى 

7 مباريات رسمية منذ بداية الموسم الجارى.
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بوطيب وعنتر أول الراحلين

الزمالك يجهز لمذبحة العبين فى ميركاتو الشتاء 
استقر مسئولو نـــادى الــزمــالــك على 
الاعبين األقــرب للرحيل عن صفوف 
الــنــادى األبيض خــال فترة االنتقاالت 
الشتوية المقبلة، فــى ظــل عــدم حاجة 
الفريق لخدماتهم، وجاءت القائمة لتضم 
كاً من: المغربى خالد بوطيب مهاجم 
ــذى فشل فــى إثبات  القلعة البيضاء ال
ذاته مع النادى األبيض منذ التعاقد معه 
خــال شهر يناير الــمــاضــى قــادمــاً من 
نــادى ماالتيا سبور التركى بعقد مدته 
ثــاثــة مــواســم ونــصــف الــمــوســم مقابل 
مليون و200 ألــف دوالر فــى الموسم 
الــواحــد، باإلضافة إلــى الثنائى محمد 
عنتر صانع األلعاب وإسام جابر العب 
الوسط المهاجم، السيما فى ظل عدم 
مشاركتهما مــع الــزمــالــك منذ انطاق 
الموسم وخروجهم من حسابات الجهاز 
الفنى بشكل نهائى حيث تتجه النية 

داخل الزمالك إلعارة الثنائي.
 ويـــدرس إســام جابر الــعــرض الــذى 
تلقاه من نــادى طائع الجيش لانتقال 
ــارة فى  ــ إلـــى صــفــوفــه عــلــى سبيل اإلعـ
يناير المقبل بعد أن طلب طــارق يحيى 
المدير الفنى للفريق العسكرى التعاقد 
مــع الــاعــب لتدعيم صــفــوف الفريق، 
السيما أنــه ال يشارك مع الزمالك فى 
المباريات ولم يحصل الاعب على أى 
فــرصــة فــى الفترة الماضية، ويستغل 
مسئولو الــزمــالــك رحــيــل بوطيب لقيد 
الكونغولى كابونجو كاسونجو مهاجم 
القلعة الــبــيــضــاء الـــذى كـــان رحـــل عن 
الزمالك فى نفس الوقت الذى تعاقد فيه 

النادى مع بوطيب.

ــاء رحــيــل كــاســونــجــو عــلــى سبيل  وجــ
اإلعــارة لنادى الوحدة السعودى خال 
شهر يناير الــمــاضــى ثــم قــرر مسئولو 
النادى األبيض فى االنتقاالت الصيفية 
ــارة كاسونجو مــرة أخــرى  الماضية إعـ
ــوحــدة، وكانت  بعد انــتــهــاء عــقــده مــع ال
ــوداد  ــادى الـ هــذه الــمــرة إلــى صــفــوف نـ
الــمــغــربــي، ولــكــن قـــام مسئولو الــنــادى 
المغربى بعدم تفعيل عقد إعارة الاعب 
الكونغولى فــى الــوقــت الــحــرج، ليفشل 
فى إيجاد عــرض جديد فى ظل إغاق 
باب االنتقاالت، ويضطر لانتظار حتى 
شهر يناير المقبل لحسم مصيره من 
جانب الزمالك سواء بعودته إلى صفوف 

الفريق األبيض أو رحيله إلــى أى 
ــر، وإن كــان األقـــرب هو  نــاد آخـ
عــودة كاسونجو مــن جديد إلى 
الزمالك فى ظل حاجة الفارس 

األبــــيــــض لـــتـــدعـــيـــم خــط 
هجومه الــذى يعانى من 

النقص العددى نتيجة 
تــواجــد الثنائى عمر 
السعيد ومصطفى 
مــحــمــد فــقــط، إلــى 
ــب بـــوطـــيـــب  ــ ــانـ ــ جـ
ــب الــحــاضــر  ــائ ــغ ال
ــم يــشــارك  ــذى لـ ــ الـ
ــى الـــمـــبـــاريـــات  ــ فـ
ــســبــب إصــابــاتــه  ب

المستمرة.
 وفــى نفس الوقت 

دخــل مسئولو الــزمــالــك فى 
مفاوضات مع عبدالرحمن 
ــق  ــ ــري ــ مــــــجــــــدى العـــــــــب ف
اإلســمــاعــيــلــى لــضــمــه فى 

الفترة المقبلة بعد تألقه مع المنتخب 
ــم  ــأس األمـ ــ ــة ك ــطــول ــى ب األولــيــمــبــى فـ
اإلفــريــقــيــة، تــحــت 23 عــامــا، وظــهــوره 
ــش، وتكمن  ــ ــدراوي ــ بــشــكــل جــيــد مـــع ال
الصعوبة أمام إدارة الزمالك فى عروض 
ــيــة التى وصلت إلى  االحــتــراف األوروب

الاعب وتفضيله السفر للخارج عن 
البقاء فى مصر وهــو ما يهدد إتمام 

الصفقة.
وعلى صعيد مختلف رفض 
مجلس إدارة نــادى الزمالك 
بــرئــاســة مــرتــضــى منصور 
التراجع عن العقوبة المالية 
التى تم توقيعها على قائد 

ــيــض مــحــمــود عــبــدالــرازق  الــفــريــق األب
»شــيــكــابــاال«، بــعــد دخـــول الــاعــب فى 
ــد الجماهير،  ــع أحـ مــشــادة كــامــيــة م
عقب مباراة إنبى فى الجولة السادسة 
من الـــدوري، قبل أن يتدخل زماء 
الــاعــب ويصحبونه إلــى غرفة 
خلع المابس قبل تطور األمور، 
خاصة أن الزمالك خسر فى 
هــذه الــمــبــاراة بهدفين مقابل 
هــدف، ما أدى إلــى انفات 
أعــــــصــــــاب الـــجـــمـــيـــع 
ســـــــواء الـــاعـــبـــيـــن 
أو الـــجـــمـــاهـــيـــر 

الحاضرة للقاء.
 وحــــذر مجلس 
إدارة الــزمــالــك الــاعــب من 
ــكــرار هـــذه الــمــواقــف  ت
ــق  ــ ــل مـــــــجـــــــدداً، وأغــ
ــو نــــــادى  ــ ــول ــ ــئ ــســ ــ م
الزمالك ملف تعديل 
ــارق حــامــد  ــ عـــقـــد طــ
ــق  ــفــري ــب ال ــ العـ
األبــــــيــــــض 

ــك بــعــد األزمـــة  ألجـــل غــيــر مــســمــى، وذلـ
األخيرة التى وقعت بين الاعب ورئيس 
النادى مرتضى منصور، إذ اتهمه األخير 
ــهــروب مــن مـــبـــاراة إنــبــى، وادعــائــه  ــال ب
اإلصــابــة وتكمن األزمــة فى مستحقاته 
ــدى الــنــادى وذلـــك حسب مــا خــرج من  ل
تصريحات على لسان رئيس الزمالك، 
ويــحــصــل الــاعــب حــالــيــاً مــن الــزمــالــك 
ــان يــرغــب فى  على 7 مايين جنيه وكـ
زيــادة العقد إلى 20 مليون جنيه، ورغم 
المفاوضات السابقة بينه وبين اإلدارة، 
لكن تغير القرار بشكل نهائى بعد مشكلة 
مباراة إنبى وقــرروا تجميد الملف ألجل 
غير مسمى واستمرار الاعب حتى نهاية 
عــقــده الـــذى يتبقى فيه مــوســم ونصف 
الموسم ليتم بعدها حسم األمــر بشأن 
القيمة المالية الــجــديــدة، حــال تجديد 
عقده مــع القلعة البيضاء، وجــاء قــرار 
اإلدارة بمثابة إنــذار لكل العبى الفريق 
ــذراع أو  ــ بسبب رفـــض ســيــاســة لـــوى الـ
الضغط من جانب بعض النجوم والتأكيد 
على االلــتــزام بالمبادئ والقواعد التى 

وضعوها منذ بداية الموسم الجاري.

 كتبت – سارة عبد الباقى 

اإلدارة 
البيضاء ترفض 

إلغاء غرامة 
شيكاباال..

ــصــراع بــيــن حــســام الــبــدرى  اشــتــعــل ال
المدير الفنى للمنتخب المصرى األول، 
وشوقى غريب المدير الفنى للمنتخب 
األوليمبي، على خلفية أزمــة االستعانة 
ببعض الاعبين الــصــغــار فــى معسكر 

المنتخب األول.
واستشاط شوقى غريب غضًبا، بعدما 
ــارق مصطفى  نما إلــى علمه إجـــراء طـ
الــمــدرب الــعــام للمنتخب األول، ببعض 
ــع العـــبـــى الــمــنــتــخــب  ــ االتـــــصـــــاالت م
األولــيــمــبــي، مــن أجـــل مطالبتهم ببذل 
المزيد من الجهد، خصوًصا أنهم ضمن 

حسابات المنتخب األول.
ويرغب شوقى غريب، فى عدم انضمام 
أى العــب مــن المنتخب األوليمبى إلى 
صفوف المنتخب األول، خصوًصا فى 
ــقــوام  ــى الــحــفــاظ عــلــى ال ظــل رغــبــتــه ف
األساسى لاعبين والتركيز فى النسخة 

المقبلة من األوليمبياد.
ويستعد منتخب مصر للمشاركة فى 
أوليمبياد طوكيو 2020، بعدما تأهل 
رسميا على خلفية تتويجه ببطولة كأس 
األمـــم األفريقية تحت 23 عــاًمــا، التى 
أقيمت فى مصر خال الفترة من 8 إلى 

22 من شهر نوفمبر الماضي.
وكان طارق مصطفى، قد تحدث مع 6 
العبين، بشأن االنضمام للمنتخب األول 
وهم: رمضان صبحى ومصطفى محمد 
ــة جــال  وعــبــد الــرحــمــن مــجــدى وأســام

وأكرم توفيق وأحمد رمضان بيكهام.

ــب، إلـــى عمرو  واشــتــكــى شــوقــى غــري
ــقــدم  ــرة ال ــ الــجــنــايــنــى رئــيــس اتـــحـــاد ك
المصري، من أجل إيجاد حل لهذه األزمة 
خــال الساعات المقبلة، إال أنــه طلب 
عدم التطرق إلى مناقشة هذا الملف فى 

الفترة الحالية.
ويرفض الجناينى الحديث مع البدرى 
ــه من  ــر، خصوًصا أن فــى مثل هــذا األمـ
ــة تــكــون للمنتخب  ــوي الــمــعــروف أن األول
األول من جهة، إضافة إلــى أنــه يخشى 

الصدام مع البدرى من جهة أخرى.
وتعادل منتخب مصر فى الجولة األولى 
والــثــانــى مــن التصفيات الــمــؤهــلــة إلــى 
بطولة كأس األمم األفريقية 2021 أمام 

منتخبى كينيا وجزر القمر.

 كتب – محمد الصايغ

 كتب - أنس سمير

خليفة

غريب

شيكاباال كاسونجو

بوطيب

عنتر

 محمد الراعى

ــى والـــزمـــالـــك  ــلـ ــارة األهـ ــسـ خـ
ــي بــطــولــة األنـــديـــة اإلفــريــقــيــة  ف
ــة الـــعـــالـــم، خــاصــة  ــهــاي لــيــســت ن
أنها فى الجولة األولــى فى دور 
المجموعات، وأنها خارج مصر، 
وهــنــاك فــرص عــديــدة للتعويض 
ومــازالــت الفرصة كبيرة لتصدر 

األهلى والزمالك مجموعتهما.
على الرغم  أن فرصة األهلى 
والـــزمـــالـــك قــائــمــة فـــى الــتــأهــل 
لــألدوار النهائية والفوز بالكأس 
اإلفريقية ورغــم أن الحكم ظلم 
األهلى فى تونس، وتهاون العبى 
الزمالك في الكونغو إال أن هناك 
أخطاء عديدة بالفريقين خاصة 
ســلــوكــيــات الــاعــبــيــن والبـــد من 
ــة مــدربــى  ــال عــاجــهــا،  ولــكــن إق
ــمــة  ــزي ــه الـــفـــريـــقـــيـــن بــســبــب ال
ــن  تقضى على  ليست الــحــل ولـ
األخــطــاء الــتــى ظــهــرت فــى أداء 
العبى األهلى والزمالك وتفشت 
فــى باقى العبى األنــديــة وتهدد 

المنتخبات والكرة المصرية.
البـــد أن نــعــتــرف أن  العــبــى 
ــع وتــهــاون  الــزمــالــك فــي حــالــة دل
غــيــر عـــادى وكــانــوا الــســبــب في 
ــدوري الموسم  ــ ضــيــاع بطولة ال
ــح ال يهمهم   ــبـ الـــمـــاضـــى، وأصـ
الــفــوز فــى الــمــبــاريــات أو ضياع 
الـــبـــطـــوالت، والبــــد أن نــعــتــرف 
ــحــوا  ــى األهـــلـــى أصــب ــبـ أن العـ
ــؤدون بعصبية شــديــدة وصلت  يـ
إلــى حالة التعالى على الحكام 
ــى الــاعــبــيــن الــمــنــافــســيــن،  وعــل
ــد أن نــعــتــرف أن سلوكيات  والبـ
العــبــى األهــلــى والــزمــالــك ترجع 
لسبب رئيسى وهو ارتفاع  عقود 
الــاعــبــيــن والـــتـــي تـــبـــدأ  مـــن 7 
مايين جنية سنويا ووصلت إلى 
20 مليونا، بصراحة ماذا تنتظر 
من العب يحصل على 20 مليونا 
سنويا؟ هل سيكون اللعب لديه 
ــراز الفوز  طــمــوح أو تركيز  إلحـ
أو بطولة؟ لألسف أن المغاالة 
فى عقود الاعبين والتي أشعلها  
ــركــي آل الــشــيــخ  مــالــك نــادي  ت
بيراميدز الموسم الماضي كانت 
السبب في حالة دلع الاعبين في 
مصر، البد أن نعترف أن ارتفاع 
عــقــود الــاعــبــيــن يــهــدد األنــديــة 
والمنتخبات، وأرفض أن تحملوا 
ميتشو وحسام البدري سوء نتائج 
الزمالك والمنتخب، وأرفــض أن 
تحملوا  الحكام مسئولية هزيمة 
ــي تـــونـــس ألن أيــمــن  ــى فـ ــلـ األهـ
ــى األهــلــى  ــعــض العــب ــرف وب أشــ
يتعاملون مع المنافسين والحكام 

بتعال شديد.
أطالب اتحاد الكرة بوضع حد 
لمهزلة ارتــفــاع أسعار الاعبين 
والبــــد أن نــعــود لــنــظــام تقييم 
ــار الــاعــبــيــن حــســب السن  أســع
ــات فــي المنتخبات  ــمــشــارك وال
واألخــاقــيــات مثلما يحدث في 
أغلب دول العالم التي تحدد قيمة 
تسويقية ألغلب العبيها وال تترك 
ــاء الاعبين  ــور لجشع وكـ األمــ
وبيزنس مسئولى األندية خاصة 
أن األندية مملوكة للدولة، وكلها 
»مال عام« وليست ملكية خاصة 
ــة خــاصــة أن  ــديـ لــمــســئــولــى األنـ
العب مثل حسين الشحات وصل 
ثمنه إلــى 150 مليون جنية فى 
مهزلة تاريخية أفسدت األندية 
وانعكست سلبيا على المنتخبات 
الــوطــنــيــة وفــشــل الــفــراعــنــة في 
الفوز بكأس األمــم بالقاهرة فى 
يونيو الماضى وفرصته صعبة 
في التأهل لبطولة األمم القادمة 

بالكاميرون.
البــد من تدخل وزيــر الرياضة 
والــدولــة لعمل سقف للتعاقدات 
وإيــقــاف مهزلة عقود الاعبين 
التي وصلت إلــى 20 مليونا فى 
الموسم فى الوقت الــذى تعانى 
فيه معظم األنــديــة من اإلفــاس 
بسبب قلة الموارد وارتفاع أسعار 
ــبــات وفــنــادق  الــاعــبــيــن والــمــرت
ــمــعــســكــرات، وتــعــثــر الــشــركــة  ال
ــداد مستحقات  الــراعــيــة فــى سـ
ــة الــمــوســم  ــاي ــه ــذ ن ــن ــة م ــ ــدي ــ األن
الماضى، البد من سرعة إصدار 
قرار فى فوضى أسعار الاعبين 
التي تهدد األنــديــة والمنتخبات 
ــار  وقــبــل أن  ــي ــه بــالــفــوضــى واالن
تحدث كارثة للكرة المصرية لن 
تفوق منها إال بعد سنوات طويلة.

رأى

عقود الالعبني 
كارثة جديدة
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العـدد 265

 لم تتوقف محاوالت الرئيس التركى »أردوغان« الرامية لنهب ثروات الغاز فى 
البحر المتوسط، باستخدامه لكافة أساليب البلطجة، عبر إهدار القانون الدولى 

والتعاون مع التنظيمات اإلرهابية والميليشيات اإلجرامية، كما لم تتوقف 
محاوالته الرامية إلرباك المشهد اإلقليمى وإحداث التوتر فى المنطقة العربية 

برمتها من سوريا إلى الخليج والشمال اإلفريقى.
قبل أيام عقد »العثمانلى« اتفاقية مشبوهة للتعاون األمنى وترسيم الحدود 

البحرية مع فايز السراج رئيس المجلس الرئاسى الليبى، الفاقد للشرعية 

والمدعوم فقط من الجماعات اإلرهابية والحكومات المارقة.. االتفاقية 
المشبوهة جرى توقيعها فى اسطنبول دون أن يوافق عليها البرلمان الليبى 

المنتخب الذى اعتبرها خرقا للسيادة، ألن أردوغان وبحسب االتفاقية، يستطيع 
استخدام األجواء الليبية ويجعلها مرتعا له، كما أنه يستطيع الدخول للمياه 

اإلقليمية دون أخذ إذن من السلطات، وكذلك إنشاء قواعد عسكرية، وهذا يمثل 
تنازال من السراج على السيادة الليبية، وينطبق عليه القول الشائع فى األدبيات 

الشعبية »من ال يملك منح من ال يستحق«. 

سيد سعيد يكتب:

التوزيع مؤسسة األهرام

أردوغان والسراج.. اتفاقية بين قطاع الطريق 

على أثر االتفاقية المشبوهة تلقى الدكتور غسان سالمة، 
المبعوث الخاص لألمين العام لألمم المتحدة إلــى ليبيا، 
جملة من الرسائل، تحوى تحذير شعبيا ونخبويا من توريط 
ليبيا فى اتفاقيات مع تركيا، حيث طالبت األصوات الوطنية 
بسحب االعــتــراف األمــمــى مــن مجلس الــســراج وحكومته 
قبل أن يـــورط ليبيا والليبيين فــى مــزيــد مــن االتفاقيات 
والتفاهمات الباطلة مــع تركيا وغيرها، ألســبــاب عديدة 
أهمها أنــه غير منتخب، ولــم تختاره مؤسسة منتخبة، وال 
يعبر عن إرادة الشعب الليبى التى هى أســاس الشرعية، 
كما أن السراج فشل مرتين فى نيل ثقة المجلس التشريعى 
ــم مــن هــذا وذاك أن حكومته ،لــم تقسم  المنتخب، واألهـ

ــة أمــام  ــوري ــدســت الــيــمــيــن ال
البرلمان. الرسائل أزاحت 
الـــنـــقـــاب عـــن جـــوانـــب لم 
تكن متداولة فى األوســاط 
االعـــالمـــيـــة، مـــفـــادهـــا أن 
ــراج ال يــمــثــل الشعب  ــسـ الـ
الليبى وأنه فاقد للشرعية، 
أما السبب فيستند ألحكام 
قــضــائــيــة، األحـــكـــام تــؤكــد، 
ــى  ــت ــحــســب الـــرســـائـــل ال ب
تلقاها المبعوث األممى، أن 
الــســراج خسر كل القضايا 
ــعـــت ضــــده أمـــام  ــتـــى رفـ الـ
الــمــحــاكــم الــلــيــبــيــة، والــتــى 
ــدة قــضــايــا  ــى عــ حــكــمــت فـ
بــــأن لــيــس لـــه صــفــة وأن 
إجـــراءاتـــه وتــصــرفــاتــه كلها 
غير قانونية، وبذلك يعد ما 
ارتكبه من جرائم اقتصادية 
وسياسية، بل وعسكرية ال 
تسقط بالتقادم.. وسط تلك 
ــواء الملتهبة، تتزايد  األجــ

وتيرة التساؤالت المتعلقة باللحظة الراهنة، حول تصورات 
عــن حــرب تلوح فــى األفـــق، أطرافها متعددة بين القاهرة 
وأنــقــرة وطرابلس ليبيا ونيقوسيا وأثينا.. التصورات لم 
تــأت بــصــورة عشوائية وإن كــان مجملها يخضع ألساليب 
البحث والتحليل وفق المعطيات على األرض، إال أن هناك 
مؤشرات تفصح بجالء عن حقيقة التوتر المصاحب ألوهام 
ــان، تعاظمت المؤشرات مؤخرا إثــر توقيع  ومــزاعــم أردوغـ
االتفاقية المشبوهة بين أردوغـــان وفــايــز الــســراج  والتى 
تضمنت تعاونا أمنيا وترسيما للحدود البحرية بين طرابلس 
وانقرة وبالطبع فإن اتفاقه هذا يهدف تشجيع اإلرهابيين 
على ارتكاب جرائم على حدود مصر الغربية. القضية فى 
تقديرى لها أكثر من محور، فاألمر هنا ال يتعلق بالسراج 
ــقــرة، الجميع يعلم  وأردوغــــان وحــدهــمــا، أى طرابلس وأن
تماما، وعندما نقول الجميع يعلم فإننا نعى ما نقول، إن 
األمــر يتعلق بالدولة المصرية، فأردوغان لم يدخر جهدا، 
منذ استرداد الدولة المخطوفة من اإلخوان، فى التحريض 
على اإلرهاب ودعم تنظيماته من تدريب وتسليح وكله على 
حساب الخانة القطرية، فالهدف تحجيم مصر وتقييمها 
ــى لطموحاته فــى توسيع دائـــرة نــفــوذه اإلقليمى،  كحد أدن
وفــى هــذا السياق يدعم التنظيمات الموالية للسراج، بما 

واالتــفــاق مع الــســراج، أصــدرت الخارجية المصرية بيانا 
قالت فيه إن »مثل هذه المذكرات معدومة األثر القانونى، 
إذ ال يمكن االعتراف بها على ضوء أن المادة الثامنة من 
اتفاق الصخيرات السياسى بشأن ليبيا، الــذى ارتضاه 
الليبيون، والـــذى حــدد االختصاصات المخولة لمجلس 
رئاسة الــوزراء، حيث تنص صراحة على أن مجلس رئاسة 
الــوزراء ككل وليس رئيس المجلس منفردا يملك صالحية 
ــاف الــبــيــان: مــن الــمــعــروف أن  عقد اتــفــاقــات دولــيــة وأضـ
مجلس رئاسة الوزراء منقوص العضوية بشكل بين، ويعانى 
حاليا خلال جسيما فى تمثيل المناطق الليبية، ومــن ثم 
ينحصر دور رئيس مجلس الوزراء، محدود الصالحية، فى 
تسيير أعمال المجلس، وأن 
كل ما يتم من مساٍع لبناء 
مراكز قانونية مع أى دولة 
أخـــرى يعد خــرقــا جسيما 
التــفــاق الصخيرات وتابع 
الــبــيــان الــمــصــرى »فـــى كل 
األحوال فإن توقيع مذكرتى 
تفاهم فى مجالى التعاون 
األمنى والمناطق البحرية 
وفقا لما تم إعالنه هو غير 
شرعى، ومن ثم ال يلزم وال 
يؤثر على مصالح وحقوق 
أى أطراف ثالثة، وال يترتب 
عليه أى تأثير على حقوق 
ــدول الــمــشــاطــئــة للبحر  ــ ال
المتوسط، وال أثــر له على 
ــحــدود  مــنــظــومــة تــعــيــيــن ال
البحرية فــى منطقة شرق 
المتوسط وطــالــبــت مصر 
المجتمع الــدولــى، بحسب 
الـــبـــيـــان، بــــ«االضـــطـــالع 
بمسئولياته لمواجهة هذا 
النهج السلبى الذى يأتى فى توقيت دقيق للغاية تتواصل 
فيه الجهود الدولية بالتنسيق والتعاون مع األشقاء الليبيين 
فى إطار مسار برلين، للتوصل التفاق شامل وقابل للتنفيذ 
يقوم على معالجة كافة جوانب األزمة الليبية، بما يحافظ 
على وحدة ليبيا وسالمتها اإلقليمية، ويساعد على استعادة 
دور مؤسسات الدولة الوطنية بها، ويساهم فى محاربة 
اإلرهــاب والتنظيمات المتطرفة واستعادة األمــن، وتعبر 
مصر عن مخاوفها من تأثر عملية برلين السياسية من 
ــه أجــرى  جــراء هــذه الــتــطــورات السلبية وفــى السياق ذات
وزيــر الخارجية المصرى سامح شكرى، اتــصــاالً هاتفياً 
ــر  بكل مــن وزيـــر خارجية الــيــونــان نيكوس دنــديــاس ووزي
خارجية قبرص نيكوس خريستودوليدس، بشأن االتفاق 
التركى مع حكومة السراج وتم التوافق بينهم على »عدم 
وجــود أى أثر قانونى لهذا اإلجــراء الــذى لن يتم االعتداد 
به لكونه يتعدى صالحيات رئيس مجلس الـــوزراء الليبى 
وفقاً التفاق الصخيرات، فضالً عن أنه لن يؤثر على حقوق 
الدول المشاطئة للبحر المتوسط بأى حال من األحوال«، 
بحسب بيان الخارجية المصرية، على أى حال، ال يستطيع 
أحد التنبؤ بما هو قادم فى ظل التوتر الذى تشعله تركيا 

والتنظيمات اإلرهابية.

يعنى أن التعاون المريب بين أردوغان والسراج لم يكن وليد 
االتفاقية المشبوهة التى عقدت بينهما قبل أيام قليلة، لكنه 
يعود إلى محاوالته ترسيخ نشر الفوضى فى المنطقة، فقبل 
أشهر قليلة تم رصــد سفينة محملة باألسلحة والمعدات 
الثقيلة، خرجت من السواحل التركية إلى السواحل الليبية، 
وأصبحت فى أيــدى جماعة »فجر ليبيا« الموالية لـ»فايز 
الــســراج« مثل بقية التنظيمات اإلرهــابــيــة، وهـــذا يقودنا 
لــتــســاؤل حـــول تــصــرفــاتــه كبلطجى وقــاطــع طــريــق يحمل 
صفة رئيس دولــة، ما هى مصالحه فى ليبيا؟ األمــر برمته 
محاولة للتحرش بالدولة المصرية عن طريق وكالء له من 

التنظيمات اإلرهابية.
 فى السياق ذاتــه، هناك تساؤالت أخــرى.. إلى أى مدى 
ستصل أساليب البلطجة التركية؟ وهــل ستحدث حرب 
بالفعل؟ أم أن األمــر يهدف السيطرة على النفط الليبى 
فــى ظــل الــفــوضــى؟ الــواقــع يــؤكــد أن كــل مــا يهم تركيا فى 
ليبيا تأمين مصدر للطاقة، ألنها دولة غير منتجة للطاقة 
وتستورد 95% من احتياجاتها منها ما يكلف ميزانيتها نحو 
50 مليار دوالر سنويا، وهى تريد وقف استنزاف قدراتها 
على الطاقة بأن يكون لها منابع نفط وغاز، ولم تجد ضالتها 

إال فى ليبيا للتحرش بدول غاز المتوسط.
لكن  هل ستحدث  مواجهات  بين مصر وتركيا بسبب غاز 
المتوسط؟ التساؤالت أصبحت مطروحة بقوة، لتزامنها مع 
تصعيد حالة التوتر والصخب المصاحب لمزاعم أردوغان، 
ــذى شطح بأوهامه فــى أكثر مــن تصريح اعــالمــى، عبر  ال
تهديده بأنه لن يسمح باستخراج الغاز من شرق المتوسط، 

إذا تم استبعاد تركيا وحلفائها.
 القضية التى نتحدث عنها، ال تحتمل تــرف إطــالق 
األحكام الفضفاضة، وال تحتمل التغاضى عن الحقائق 
بفرضيات األوهـــام، كما ال يمكن ألى إنسان ســواء كان 
عاقال أو مجنونا، أن يقفز على معطيات الواقع، ففى 
ظل تغير موازين القوى على المستوى اإلقليمى، يصبح 
الحديث عن أساليب البلطجة التى يقوم بها »أردوغــان« 

على غــاز شــرق المتوسط، وهــمــاً يـــدور فــى خــيــالــه، ألن 
الصراع فى هذه الحالة غير متكافئ من الناحيتين النظرية 
والواقعية،  وبالتالى ستصبح  فرضيات المواجهة العسكرية 
المباشرة مستبعدة، وإن ظلت مادة أساسية للصياح بهدف 

خلق مناخ إقليمى ملتهب.
ومــن الناحية السياسية أن »هــرتــالت« أردوغــان 

ســتــؤدى لتحريض المجتمع الــدولــى ضـــده، خاصة 
االتــحــاد األوروبــــى، إلهـــداره قــواعــد الــقــانــون الــدولــى، 

فضال عن أنه ال يتعامل مع السياسة الدولية باعتباره رئيس 
دولة، إنما باعتباره زعيم عصابة، أو بمعنى أكثر دقة »قاطع 
طريق »يرفع شعار« فيها ألخفيها«، بالضبط مثلما فعل قبل 
ذلك عندما استغل الصراع الدائر فى العراق، ونهب وسرق 
بترول العراق، بهدف تمويل األنشطة اإلرهابية واستمرارها، 
برعاية حصرية منه لتحقيق أطماعه أو بمعنى أكثر دقة 

»أوهامه« الرئيس التركى وأبواقه من الغربان التى تنعق 
ليل نهار فى فضائيات اسطنبول، يعلمون أن اتفاقية غاز 
شرق المتوسط التى جرى توقيعها بين مصر وقبرص 

لم تتم فى الظالم بين ممثلى عصابات دولية، أو فى 
كهوف ومغارات الجبال بين قادة لتنظيمات إرهابية 
وحــكــومــات مشبوهة، مثلما يفعل هــو مــع اإلخـــوان 
وداعش والقاعدة، لكنها اتفاقية قانونية بين دولتين، 

تمثلهما أنظمة حكم شرعية، كما أن وثائق تلك االتفاقية 
مودعة باألمم المتحدة وتحت إشرافها، وبالتالى كان طبيعياً 
أن يواجه أردوغـــان عاصفة من التحذيرات الدبلوماسية، 
هذه التحذيرات أربكت حساباته وبددت مراميه، وهو الذى 
حدث بالفعل من بلدان االتحاد األوربى، الذى فشل أردوغان 
فى االنضمام إليه والحصول على عضويته، حدث هذا قبل 

شهور وحدث فى أعقاب االتفاقية المشبوهة.
القراءة الدقيقة لهذا الملف الشائك، تجعلنا نلقى الضوء 
على جوانب مهمة، ال يمكن إغفالها أو القفز عليها، وهى 
جــوانــب يتصل بعضها ببعض، منها عــدم قـــدرة تركيا أو 

غيرها، التجرؤ على اختراق المياه االقتصادية المصرية، 
والــجــزم بــهــذه الحقيقة، لــم يكن مــن قبيل العنتريات أو 
الشعارات اإلعالمية الزائفة، فتركيا تعلم أن موازين القوى 
فى المنطقة تغيرت بصورة مذهلة، وأن مصر باتت طرفاً 
فاعالً ومؤثراً فى معادلة النفوذ اإلقليمى، بكل مفرداته، 
كما أنها تمتلك القوة العسكرية الرادعة، يعنى أن أردوغان 
لديه يقين راسخ، أن القوات البحرية تؤمن األهداف الحيوية 
واالستراتيجية فى عمق المياه االقتصادية المصرية لذا 
فإنه اختار ليبيا واستخدم السراج وميليشياته وكالء 

لتحقيق أهدافه.
ــذا يــفــســر لــنــا بــجــالء ســر حــمــالت تحريض  هـ
ــوان ضــد الــدولــة المصرية فــى كل  جماعة اإلخـ
ــواء »أنــواعــه أو تنوع  مــا يتعلق بالتسليح سـ
ــداء مــن حاملتى الــطــائــرات  ــت مـــصـــادره«، اب
ــاًء بــالــغــواصــات  ــه ــت ــيــس ان »مـــســـتـــرال«، ول
وطائرات الرافال، فالتسليح يعنى أن مصر 
من الناحية العملية قــادرة على حماية 
ثرواتها وحــدودهــا، فى نفس الوقت 
الذى تواجه فيه اإلرهــاب المدعوم 
ــا، والــمــمــول مـــن قطر  ــي ــرك مـــن ت
وأجهزة االستخبارات العالمية، 
كما أن الـــ »طنطنة »اإلخــوانــيــة 
وعزف إعالمها المشبوه على وتر 
األوضاع االقتصادية، لتوسيع دائرة 
الغضب الشعبى ضــد الــدولــة، يؤكد 
ــبــاك التركى مــن تنامى قوة  حقيقة االرت
مصر العسكرية، والذى تجلى فى حلقات الزار التى 
يعقدونها على مــدار الساعة، للتنفيس عن أحقادهم، لذا 
فإن أساليب دعم التنظيمات اإلرهابية فى ليبيا بالسالح كما 
حدث قبل شهور، ليس سوى محاولة يائسة وبائسة إلشغال 
مصر بالتركيز على الحدود الغربية، لكنه لم يدرك أن الدولة 
بمؤسساتها كانت لديها رؤيــة استراتيجية لتأمين الحدود 
الغربية فكانت قــاعــدة محمد نجيب، وكــانــت لديها رؤيــة 

للتفوق البحرى فكانت ميسترال، والرافال وغيرها. 
اليونان من جانبها باعتبارها طرف رئيسى وشريك فى 
معادلة الدفاع عن غاز المتوسط، رفضت االتفاق المشبوه 
ووصفته بــأنــه مــنــاف للعقل مــن الناحية الجغرافية ألنه 
يتجاهل وجود جزيرة كريت اليونانية بين الساحلين التركى 
والليبي، على أثر ذلك استدعت الخارجية اليونانية السفير 
ــة اليونان لهذا االتفاق  التركى لديها، وأبلغته رسميا إدان
مشيرة إلى أنه ال يمكن قبول انتهاك سيادة دولة ثالثة، وأن 
هذا اإلجراء، أى االتفاقية المشبوهة، تمثل انتهاكا واضحا 
لقانون البحار الدولى وال يتماشى مع مبدأ حسن الجوار 
ــذى يحكم العالقات بين الـــدول ان مــحــاوالت التواجد  ال
العسكرى التركى فى ليبيا هى رغبة تركية قديمة لكى 
تضمن لنفسها فرصة فــى جهود إعـــادة اإلعــمــار والتى 
قد تحقق جــزًءا من التوازن لالقتصاد التركى المهزوز، 
فضالً عن النفط الليبى فى أراضــى ليبيا، ويضاف لكل 
ذلــك »دعــم اإلخــوان والميليشيا الموالية لها بما يخدم 
مشروع أردوغان إلحياء الخالفة العثمانية الجديدة ودعم 
جماعات اإلســالم السياسى بالمنطقة، واالقــتــراب من 

الحدود المصرية وإرباك وإزعاج القاهرة.
على خلفية طنطنة الــجــانــب الــتــركــى بالتفاهمات 

التواجد العسكرى 
التركى فى ليبيا 

يهدف دعم 
اإلخوان واالقتراب 

من الحدود 
المصرية إلرباك 

وإزعاج القاهرة

االرتباك التركى 
من تنامى قوة 

مصر تجلى فى 
حلقات الزار التى 

يعقدها إعالم 
اسطنبول على 

مدار الساعة

هل ستحدث 
مواجهات بين مصر 

وتركيا بسبب غاز 
المتوسط

فى ظل تصعيد 
الصخب المصاحب 

لمزاعم أردوغان؟

رسائل شعبية ونخبوية 
للمبعوث األممى تحذر 
من محاوالت فايز 
السراج توريط ليبيا فى 
اتفاقيات مشبوهة.. 
والمحاكم الليبية 
تقضى بعدم شرعيته

السراجأردوغان
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