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فضائح وزارات 
حكومة »مدبولى«
»الناجون« من التعديل الوزارى قدموا للمحظوظين 

رحالت عمرة و مكافآت خاصة و»موبايالت«

شبهات عدم الدستورية تطارد 
خطة إجراء انتخابات مجلسى 
الشيوخ والنواب فى وقت واحد

أسرار تأجيل قانون اإلدارة المحلية وانتخابات المجالس الشعبية

قصة »يسرا« مع 
أولياء الله
الصالحين

تفاصيل قيام شخصيات
 سياسية بارزة بالتنقيب

 عن اآلثار

السفارة اإلسرائيلية تشكر 
»العنانى« بعد زيارته 

للمعبد اليهودى

وظائف هيئة المحطات 
النووية »فنكوش«!!

حبيب العادلى يعود لساحات المحاكم
 من جديد بسبب »أموال الداخلية«

التفاصيل الكاملة
لـ»قرعة« تصفيات كأس 

العالم 2022 بالقاهرة

الزمالك يتراجع عن 
االنسحاب من 
السوبر اإلفريقى

24 مليون جنيه تهدد
ظهور الـ»VAR« فى الدورى

شيرين تستعد إلقامة
حفل بالكويت

شمس البارودى ترفض
 تقديم برنامج دينى

»التجارة والصناعة« توافق 
على دخول نفايات تركية 

خطرة إلى مصر

»التعليم« تتحدى الدستور 
وتهدر 2 مليار جنيه على 
منظومة التطوير الفاشلة

»الصحة« عاجزة عن
إلزام الصيدليات بإعدام 

األدوية المغشوشة

»التخطيط« تفشل فى 
استغالل أصول بالمحافظات 

قيمتها 619 مليار جنيه 

اعترافات »عشماوى« كشفت اسثتمارات الجماعة فى المالبس والبورصة وتجارة السالح والعقارات

شركات فى ماليزيا وبريطانيا وتركيا برأسمال 1.5 مليار دوالر
التنقيب عن الذهب فى جنوب إفريقيا ومزارع خاصة بالسودان والصومال

حكايات وأسرار أكبر العائالت 
المسيحية فى مصر

باألرقام وأسماء الدول: قائمة األموال 
المهربة واستثمارات »اإلخوان« خارج مصر 
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أسرار تأجيل قانون اإلدارة المحلية وانتخابات المجالس الشعبية

كشفت مــصــادر حــكــومــيــة، رفــيــعــة المستوى 
ــوزراء  أنــه تم االتفاق بشكل نهائى بين رئيس ال
ومجلس المحافظين على تأجيل إجراء انتخابات 
المجالس الشعبية المحلية، حتى لو صدر قانون 
اإلدارة المحلية الجديد، ووافـــق عليه مجلس 

النواب خالل األشهر القادمة.
وأضافت المصادر أن أهم األسباب وراء قرار 
التأجيل، فى األســاس يرجع إلى اكتشاف وجود 
خــاليــا إخــوانــيــة، متربصة ومتغلغلة فــى جميع 
الوحدات التابعة لــإدارة المحلية، وأن وجودها 
يمثل خــطــراً كبيرا يهدد استقرار الــبــالد حال 

إجراء انتخابات المجلس الشعبية المحلية.
وأضافت المصادر أن إحدى الجهات األمنية 
حصرت أعـــداد الخاليا النائمة مــن المنتمين 
لجماعة اإلخـــوان اإلرهــابــيــة، والمتغلغلين فى 
اإلدارة المحلية  والجهاز اإلدارى للدولة بنحو 
850 ألفا على أقل تقدير، ولذلك فإن خوضهم 
لالنتخابات المحلية سيفسد الهدف األساسى 

من إجراء هذه االنتخابات.
وفى ذات السياق  أكدت المصادر أنه ليس من 
المنطقى أن يتم اإلعالن عن االنتخابات المحلية 
قبل صــدور القانون الجديد والتصديق عليه، 

ولذلك فــإن تأخر صــدور القانون أحــد أسباب 
إجراء انتخابات المجلس الشعبية المحلية.

وكانت حالة مــن  الجدل أثيرت  بين أعضاء 
مجلس الــنــواب خــالل جلسة مناقشة مشروع 
قـــانـــون  اإلدارة الــمــحــلــيــة، األســـبـــوع الماضى 
وذلك من حيث المبدأ، والتى شهدت مناقشات 
وخالفات واسعة فى الرأى على مشروع القانون 
حيث جــاءت اآلراء بين مطالب بإعادة القانون 
ــرى لــلــدراســة  للجنة اإلدارة المحلية مـــرة أخـ

ــراض على توقيت صـــدوره، نــظــرا لعدم  واالعــت
جاهزية األجـــواء إلجــراء االنتخابات المحلية، 
بينما تمسك آخــرون باستمرار مناقشة القانون 

فى الجلسة العامة وإصداره.
وجــاءت أبــرز االعــتــراضــات، فى بنود مشروع 
الــقــانــون الــجــديــد، على ســن تعيين المحافظ، 
ــى للسن 35  ــأن يــكــون الــحــد األدنـ والــتــى تــلــزم ب
سنة، ووصفها المعترضون على القانون، حيث 
تحرم الشباب من تولى المناصب القيادية وأن 

هــذا ضــد توجيهات رئيس الجمهورية بتمكين 
الــشــبــاب وتوليهم مــواقــع قــيــاديــة، إضــافــة إلى 
النسب المخصصة لبعض الفئات فى انتخابات 
المجالس المحلية، والتى تم وضعها فى مشروع 
قانون اإلدارة المحلية تفعيال لما ورد فى المادة 
180 من الدستور التى تنص على أن يكون %25 
من المقاعد للمرأة و25% للشباب دون 35 عاما، 
و50 % على األقــل للعمال والفالحين، ومراعاة 

التمثيل المناسب للمسيحيين وذوى اإلعاقة.

مصادر حكومية: خالفات 
كبيرة بين النواب تحت 

القبة تعرقل ظهور قانون 
اإلدارة المحلية للنور 

والالفت للنظر ايضا أن هذه النسب ستحرم 
الكثير من المواطنين من الترشح فى االنتخابات 
المحلية، خاصة تحديد سن الشباب بحد أقصى 
35 سنة، وبالتالى الــذيــن تــجــاوزوا الــــ35 سنة 
لن يستطيعوا خــوض االنتخابات، كما أن هذه 
النسب لتحقيقها البــد من ترشيح هــذه الفئات 
فــى الــقــوائــم فقطـ  بحسب وجــهــة نظر بعض 

المعترضين.
وجاء االعتراض أيضا على تطبيق الالمركزية 
فى المحليات وهى  ليست جاهزة لتطبيق نظام 
الالمركزية ولم يتم تدريب وتأهيل العاملين فى 
الوحدات المحلية على هذا النظام الذى سيتم 
تطبيقه فور إقرار قانون اإلدارة المحلية، وطلبوا 
منح فرصة لتدريب وتأهيل قيادات المحليات 

والعاملين فى هذا المجال.
فيما يرى جانب آخر أن لجنة اإلدارة المحلية 
بالمجلس، قد عقدت جلسة لــرؤســاء األحــزاب 
والمفكرين، والمحافظين، وأن هناك 3 وزراء 
تنمية محلّية لــم يعترضوا على مــشــروع قانون 
اإلدارة المحلية، منذ إنــجــازه فى عهد حكومة 
المهندس شريف إسماعيل، مطالبين بضرورة 
االنتهاء منه فى أســرع وقــت باعتباره أحــد أهم 
األسلحة لمواجهة فساد المحليات، وإن الحاجة 
لهذا القانون ضرورة مهمة وذلك إلتاحة فرصة 

للشباب للمشاركة فى بناء الدولة المصرية.

850 ألف إخوانى خاليا نائمة متغلغلة فى مفاصل اإلدارة المحلية والجهاز اإلدارى للدولة وراء التأجيل 

»الداخلية« تناشد مرخصى بنادق الصوت 
تفاصيل حفل »الكاف« فى التوجه ألقسام الشرطة لتوفيق أوضاعهم

الغردقة لتكريم الفائزين 
بجوائز األفضل فى أفريقيا

بمشاركة 30 العبا من أساطير الكرة العالمية

مباراة استعراضية بين نجوم العالم تحت سفح األهرامات

احتفالية لتكريم المنتخب األوليمبى بعد التأهل لطوكيو 2020
تواصل اللجنة الخماسية إلدارة اتحاد الكرة، الترتيبات 
النهائية لحفل تكريم المنتخب األوليمبى بقيادة شوقى 
ــذى سيقام  غــريــب بالتنسيق مــع شــركــة برزينتيشن والـ
بعد غداً الجمعة  بأحد فنادق القاهرة الكبرى احتفاال 
بفوز المنتخب الوطنى بكأس األمم األفريقية تحت 23 
سنة والتأهل لنهائيات دورة األلعاب األولمبية بطوكيو 

.2020
وعقد مجلس إدارة اتحاد الــكــرة، برئاسة عمرو 
الجناينى، اجتماًعا مع الجهاز الفنى لمنتخب مصر 
األوليمبى بقيادة شوقى غريب منذ أيــام من أجل 

االستعدادات ألوليمبياد طوكيو 2020.
ــمــاع الــحــديــث عــن الــمــعــســكــرات  وشــهــد االجــت
والــوديــات التى سيخوضها الفراعنة الصغار إلى 
جانب الحديث عــن تعديل مرتبات الجهاز الفنى 
للمنتخب بما يتناسب مع حكم اإلنجاز الــذى تحقق بالتأهل 
لألوليمبياد والفوز ببطولة كأس األمــم األفريقية تحت 23 سنة 

التى استضافتها مصر خالل الفترة من 8 لـ22 نوفمبر الماضى.

أنــهــت وزارة الــشــبــاب والــريــاضــة 
كافة الترتيبات واإلجــراءات الالزمة 
الستضافة مصر مباراة استعراضية 
بين نجوم كرة القدم فى العالم تحت 
سفح الهرم خالل شهر يناير المقبل.

وحــصــل د. أشـــرف صبحى وزيــر 
الــشــبــاب والــريــاضــة عــلــى مــوافــقــة 
الدكتور خالد العنانى وزيــر اآلثــار، 
عــلــى إقـــامـــة الـــمـــبـــاراة بمنطقة 
االهــرامــات السياحية يوم االثنين 
الــمــوافــق ٦ يــنــايــر الــحــالــى على 
هامش استضافة مصر لحفل 
ــكــاف ألفضل  ــز ال ــع جــوائ ــوزي ت
ــام 201٩  الــالعــبــيــن خـــالل عـ

المقرر يوم ٧ يناير بالغردقة.
وكان االتحاد االفريقى لكرة 

القدم قد أرسل خطابا لوزير الشباب 
والرياضة يطالبه فيه بالحصول على 
كافة اإلجراءات وانهاء كل التصاريح 
الــالزمــة إلقامة مــبــاراة استعراضية 
بين أساطير كــرة الــقــدم فــى العالم 
ــهــرم ينظمها الــكــاف  تــحــت ســفــح ال

بالتعاون مع الفيفا.

ــقــى لــكــرة الــقــدم  ينظم االتـــحـــاد األفــري
ــى، الحفل  ــحــال ــوم ٧ يــنــايــر ال »كــــاف« يـ
الــســنــوى لــالتــحــاد والــــذى ســيــقــام فى 

الغردقة.
وينظم االتحاد األفريقى هذ الحفل 
ألول مرة فى مصر بالشراكة، ليحتفى 
بالالعبين والمسئولين األفــارقــة 
ــام  الـــذيـــن تـــمـــيـــزوا خــــالل ع

.201٩
ــيـــن  ــحـ ــرشـ ــمـ ــة الـ ــ ــم ــ ــائ ــ ق
ــز  ــوائـ ــجـ ــى الـ ــلـ لـــلـــحـــصـــول عـ
اخــتــارتــهــا مــجــمــوعــة مــن متخصصى 
اإلعــالم والخبراء الفنيين تضم عدة 
فئات للجوائز ألفضل العب والعبة 
ــب الـــعـــام، مــدرب  وتــتــضــمــن: العـ
العام، العب العام الشاب، منتخب 
الــعــام، هــدف الــعــام، أفــضــل 11 
العبا فى أفريقيا، اتحاد العام 
وفئات جديدة للجوائز لتكريم 
الــمــســاهــمــات االســتــثــنــائــيــة 
فـــى كـــرة الـــقـــدم األفــريــقــيــة 

والشخصيات الملهمة.
وينتظر أن يحضر الحفل 
جــيــانــى إنفانتينو رئيس 
ــى لــكــرة  ــدولـ ــاد الـ ــحـ االتـ
ــفــا« وأحــمــد  الـــقـــدم »فــي
أحــمــد رئــيــس االتــحــاد 
ــكــرة الــقــدم  ــقــى ل ــري األف
»كـــــــاف«، ولــفــيــف من 
نجوم وأساطير الكرة 
ــة  ــ ــي ــ ــق ــ ــري ــ األف

العالمية.

بعد إعالن انفصالها عن زوجها رجل األعمال مجدى جميل

رحلة عالج نفسى  لـ»جيهان 
منصور« فى أمريكا

طالبت وزارة الداخلية 
الـــمـــواطـــنـــيـــن والـــتـــجـــار 
ــص  ــ ــي ــ ــراخ ــ أصـــــــحـــــــاب ت
مسدسات وبنادق الصوت 
وضغط الهواء وضغط الغاز 
وذخائرها، بسرعة التوجه 
ــٌل فى  ألقــســام الــشــرطــة كـ
نطاق اختصاصه، لتوفيق 
أوضــاعــهــم خـــالل الــفــتــرة 
التى منحها القانون والتى 

تنتهى فى 14 يناير الحالى.
ــى ضـــوء  ــ يـــأتـــى ذلـــــك ف
ــقــانــون رقـــم »5«  صـــدور ال
ــر  ــرار وزي ــ لسنة 201٩ وق
الداخلية رقم »1300« لسنة 
201٩ بـــشـــأن، إجـــــراءات 
ــمــســدســات  الـــتـــرخـــيـــص ب
ــادق الـــصـــوت وضــغــط  ــنـ وبـ
ــاز  ــغـ ــط الـ ــ ــغ ــواء وضــ ــ ــهـ ــ الـ

وذخائرها.

بعد أيــام من إعالنها انفصالها عن زوجها رجــل األعمال مجدى جميل، 
بعد زيجة لم تستمر سوى 5 أشهر فقط، قررت اإلعالمية  جيهان منصور  

السفر للواليات المتحدة لقضاء أجازة  لعدة أيام.
 وقالت جيهان: »الــهــدف من هــذه اإلجـــازة تضميد الــجــراح من كل 
األصعدة المهنية والشخصية فى رحلة عالج نفسى عن كل ما أصابنى 
من ضرر على مدار عامين من الكذب واإلدعاء وعدم الوفاء بالعهود 

على كافة األصعدة!!!!«.
كانت جيهان  قد كشفت سبب االنفصال، على حسابها الخاص 
على موقع »الفيس بــوك«، بقولها: »كثير من أصدقائى واإلعالم 
والصحافة يعلمون اننى تزوجت فى شهر ابريل 201٩، لكن ألن 
الــزواج تم بسرعة شديدة وكنت فى اقصى درجــات اليأس من 
موضوع العمل، لم أخذ وقتى فى التفكير ودراســة الموضوع 
جيداً ولم أنتبه لخالفات شديدة بيننا فى الشخصيات والطباع 

والتفكير ومنهج الحياة«.
وأضافت: »كما لم أسأل جيداً عن الماضى الشخصى للطرف 

اآلخــر، فقط استمعت إليه وصدقته ولــم أســأل عنه لألسف فى المجتمع 
المحيط قبل الزواج، وما علمته بعد ذلك كان محبطاً جداً لألسف.. فأعلن 
هنا أنه تم الطالق فى شهر سبتمبر الماضى وانتظرت حسب األصول شهور 
العدة فى مصر، والموضوع اآلن منظور أمام القضاء المصرى السترداد 

مستحقاتى الشرعية من هذا الشخص«.

  إيمان عاطف 

لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزى تبحث أسعار »الفوائد« 16 يناير
تعقد لجنة السياسة النقدية  
بالبنك الــمــركــزى اجتماعاً يوم 
الخميس 1٦ يناير2020، لبحث 
أســعــار الــفــائــدة،  وذلـــك بعد أن 
يتم اعتماد تشكيل مجلس اإلدارة 
للفترة الجديدة واعتماد تشكيل 

لجنة السياسة النقدية.
الــجــديــر بــالــذكــر أن الــبــنــك 
المركزى  خفض الفائدة بمجموع 
4.5% على 4 مــرات خالل العام 
الحالي، ليصل إجمالى الخفض 

ــن إلــى  ــري خـــالل الــعــامــيــن األخــي
٦.5%، مقتربة من مستواها قبل 
التعويم، حيث وصلت إلى مستوى 
12.25% لـــإيـــداع، و%13.25 

لإقراض.
ــار الــفــائــدة فى  وشــهــدت أســع
البنك الــمــركــزى خــالل الشهور 
التسعة الــتــالــيــة للتعويم فــى 3 
ــادة بمجموع  نوفمبر 201٦، زيـ
٧%، قبل أن يبدأ الــمــركــزى فى 

خفضها فى فبراير 2018.

السفارة اإلسرائيلية تشكر »العنانى« بعد زيارته للمعبد اليهودى
وجهت السفارة اإلسرائيلية فى 
مــصــر الــشــكــر إلـــى الــدكــتــور خالد 
العنانى وزير السياحة واآلثــار  بعد 
ــه المعبد الــيــهــودى »إلــيــاهــو  ــارت زي
ــابــى« بــمــحــافــظــة اإلســكــنــدريــة  هــن
ــر مــســتــجــدات  تــمــهــيــدا لــتــفــقــد آخـ
تــرمــيــم الــمــعــبــد الفــتــتــاحــه خــالل 
األسابيع القليلة القادمة.. وقد تم 
االنتهاء من جميع األعمال بمشروع 
ترميم المعبد باإلضافة إلى تطوير 
نظم لــإضــاءة الحديثة والتأمين 
واإلنذار، وذلك تمهيًدا الفتتاحه فى 

الشهر المقبل.
الجدير بالذكر أن هــذا المعبد 
أحد أهم المعابد اليهودية بمصر، 
وأحـــد أكــبــر المعابد اليهودية فى 
الـــشـــرق األوســــــط،. بــلــغــت تكلفة 
ترميمه حــوالــى 100 مليون جنيه 

بمبادرة وزارة اآلثار.
ــى صفحتها  ــســفــارة ف ــت ال ــال وق
عــلــى لفيس بـــوك: »خــطــوة رائــعــة 
ــراث الــيــهــودى  ــتـ لــلــحــفــاظ عــلــى الـ
وسياحى بامتياز، و يتطلع العديد 

فى إسرائيل لزيارة المعبد«.

كما أرســل الــكــاف البرنامج 
الخاص بالمباراة والــذى 

ــور 30  ــضـ يــتــضــمــن حـ
ــن أســاطــيــر  العـــبـــا مـ
الكرة فى العالم إلى 
مصر من يوم 5 إلى 8 
يناير، حيث سيقومون 
بزيارة جامعة القاهرة 
وإجـــــــــراء حــــــوار مــع 
الــطــالب، وسيقومون 
بـــــلـــــعـــــب مـــــــبـــــــاراة 

اســتــعــراضــيــة يعقبها 
ــى الــغــردقــة  الـــمـــغـــادرة إلـ

لــلــمــشــاركــة فـــى حــفــل الــكــاف 
لتوزيع جوائز افضل الالعبين 

خالل عام 201٩.

عامر

جيهان

صبحىتوفيق

صالح



03على المكشوف

محمود عزت قرر أن يمتد نشاط الجماعة االستثمارى لدولة جنوب إفريقيا فى الزراعة والتجارة والتنقيب عن الذهب

قائمة الدول التى توجد بها األموال واالستثمارات

فى كينيا تتركز االستثمارات فى تجارة األجهزة المنزلية واالتصاالت وصناعة األثاث
انتشار المزارع الخاصة بالجماعة فى أخصب وأجود األراضى بالسودان وبتسهيالت كبيرة قدمها عمر البشير

فى الصومال تركز نشاط اإلخوان فى الزراعة وإقامة مزارع اإلنتاج الحيوانى 
إخوان ليبيا بقيادة خالد البشرى فتح للجماعة الطريق لمحفظة استثمارية إخوانية ضخمة بلغت 4 مليارات دوالر

فى تونس تركز نشاط اإلخوان فى الصيد وتعليب األسماك والعقارات
مالك والشاطر أسسا شركة ضخمة فى ميناء مومباسا فى كينيا بمبلغ 800 مليون دوالر لنقل الحاويات

العـدد 267
األربعاء  2020/1/1

باألرقام: قائمة األموال المهربة 
واستثمارات »اإلخوان« خارج مصر 

هذه المعلومات المثيرة للغاية دفعتنى للبحث 
ــعــاد السياسية  فــى هــذا الملف المهم ذي األب
ــة واالجــتــمــاعــيــة أيــضــاً،  ــي ــة واألمــن واالقــتــصــادي
وطــوال قيامى بالبحث عن الدراسات والتقارير 
المتخصصة فى هــذا الشأن تبادرت إلــى ذهنى 

العديد من التساؤالت وعالمات االستفهام منها:
ما حجم األمــوال التى سبق أن قامت قيادات 
جماعة اإلخــوان اإلرهابية من مصر؟ وما الدول 
الــتــى تــم تهريبها إلــيــهــا؟ وكــيــف تــمــت عمليات 
التهريب؟ ومــن هم الشخصيات اإلخوانية التى 
تتحكم فى هذه المليارات المهربة؟ وما الموقف 
المالى الحالى للجماعة اإلرهابية بعد مصادرة 
قرابة 300 مليار جنيه من أموالها واستثمارات 
ــل مــصــر؟ ومـــا هى  ــهــا داخــ ــهــا وأعــضــائ ــادات قــي
المجاالت التى تدخل فيها هذه األمــوال أم أنها 

مودعة فى صورة ودائع بنكية؟ 
ــى أن مــن أهــم التقارير  فــى الــبــدايــة نشير إل
التى نشرت مؤخراً فى هذا الشأن تقرير شامل 
نشرته »الشرق األوســط اللندنية« بعنوان »رحلة 
بيزنس اإلخـــوان مــن تــجــارة الخيوط إلــى شرق 
أفريقيا« والــذى كشف أنــه بعدما أطاحت ثورة 
30 يونيو بحكم الجماعة فــى 3 يوليو 2013. 
أعلن تجميد أنشطة جمعية »ابــدأ« التى كان قد 
أسسها حسن مالك بعد استقالة أعضائها كافة 
من رجــال األعــمــال. وتبعت اإلطــاحــة بالجماعة 
سلسلة حمالت أمنية طالت قــادة الصف األول 
فى التنظيم، ومنهم خيرت الشاطر نائب المرشد 

وشريك مالك، 
وبعدها، صــدرت بحق مالك وقــادة الجماعة 
قــرارات التحفظ على أموال التنظيم وممتلكاته، 
بعدما أصــدر مجلس الــوزراء فى أكتوبر 2013، 
الــقــرار رقــم 1141 لسنة 2013، بتشكيل لجنة 

إلدارة أموال التنظيم وقادته.
وتــبــع ذلـــك صــــدور الــعــشــرات مـــن قــــرارات 
التحفظ، من جانب اللجنة، على ممتلكات قادة 
الجماعة بماليين الجنيهات، قبل أن تتوسع 
صالحيات اللجنة فــى يونيو 2014. عبر قــرار 
وزارى من رئيس الــوزراء األسبق إبراهيم محلب 

الذى حولها بموجب هذا القرار إلى لجنة دائمة.
ــوان« التى شملتها  وتُضم قائمة أمــالك »اإلخـ
ــرارات الــتــحــفــظ وضــمــتــهــا الــســلــطــات الحــقــاً  ــ قـ
إلـــى الــخــزانــة الــعــامــة لــلــدولــة فــى 11 سبتمبر 
2018. نحو أمــوال 1589 عنصراً من المنتمين 
والداعمين لتنظيم »اإلخوان« و118 شركة متنوعة 
النشاط و1133 جمعية أهلية و104 مدارس و69 
مستشفى و33 موقعاً إلكترونياً وقناة فضائية، 

حسب تقدير اللجنة.
وكشفت التقارير أن تشكيل هذه اللجنة، وقبلها 
حمالت القبض المستمرة على قــادة الجماعة 
المعروفين مــن أصــحــاب رؤوس األمــــوال، كان 
دافعاً لبناء »شبكة جديدة من االستثمارات فى 
دول خارج مصر، على رأسها دول شرق أفريقيا 
وجــنــوبــهــا«، حسبما يشير مستثمر مــقــرب من 
الجماعة. وُيضيف أن »حجم بيزنس الجماعة 
زاد داخــل هــذه الـــدول، لسهولة الحصول على 
جنسياتها وتمتع قادة التنظيم بعالقات جيدة مع 

مسؤولين بارزين فيها«.
ــرارات الــمــصــادرة والقبض على  ومــع توسع قـ
قادة التنظيم، ظهرت أسماء أقل شهرة من مالك 
والشاطر فى مجال المال، وتبلورت أدوارهــا فى 
نقل األمـــوال للخارج، تجنباً للتعامل مــن خالل 

البنوك والُبعد عن الرصد األمنى.
ويأتى على رأس هــؤالء رجل األعمال الهارب 
محمد صالح محمود الذى يملك شركة تعمل فى 
استيراد وتصدير المفروشات، وهو لعب »دوراً 
كبيراً فى استخدام شركته لنقل ماليين الجنيهات 
لحسابه أو لحساب شركات أخرى مملوكة لقادة 

فى التنظيم«، بحسب شهادات وملفات قضائية.
وال تتوافر معلومات عن الرجل الصادر بحقه 
ــإدراج اسمه  ُحكم من محكمة جنايات القاهرة ب
ضــمــن قــائــمــة اإلرهــابــيــيــن لــثــالث ســنــوات، فى 
29 أغسطس 2017. عــدا كــون أنــه رجــل أعمال 
»ُمحب« للتنظيم، قدم تبرعات من فترة ألخرى، 

وفقاً لمصدر فى »اإلخوان«.
وبمساعدة ثالثة من أمناء الشرطة )مساعدى 
الضباط( فى ميناء القاهرة الجوى، مقابل 10 
آالف جنيه للمرة الواحدة لكل منهم، نجح صالح 
فى نقل نحو مليار جنيه تقريباً )أكثر من 130 
مليون دوالر بأسعار الصرف آنــذاك(، عبر ثالثة 
عاملين فى شركته تناوبوا على السفر للخارج 

لنقل نحو 50 إلى 100 ألف دوالر أسبوعياً.
وكان االتفاق يتضمن قيام أفراد الميناء الثالثة 
بتسلم واحد منهم المبالغ المالية المراد تمريرها 
داخل أظرف كبيرة الحجم وإدخالها عبر الدائرة 
الجمركية من دون تفتيش، وتسليمها لواحد منا 

بعد ذلك، عقب إنهاء إجراءات السفر«.
وتمثلت الطريقة األخـــرى فــى تسهيل السفر 
باستخدام صالة كبار الزوار، وقيام أحد عناصر 
الشرطة الثالثة بتمرير حقائب األموال على جهاز 
الكشف على الحقائب باألشعة الخاصة، من دون 

اإلشارة لمحتوياتها، وفقاً له.

بــدأ نقل هــذه األمــوال فى نوفمبر 2014، إلى 
الصين ودول عربية وتــركــيــا، عبر عاملين فى 
شركة االستيراد والتصدير، ليصل إجمالى المبلغ 
الذى انتقل خالل تلك الفترة إلى نحو مليار جنيه.

وُيــقــر همام الــذى ألقت السلطات المصرية 
القبض عليه فى المطار فى 8 يناير 2016، حين 
ــى األردن، وبــحــوزتــه عمالت  كــان فــى طريقه إل
أجنبية بما يعادل نحو مليون و650 ألف دوالر، 
بنقل هذه األمــوال مع عاملين فى الشركة خالل 
استجوابه أمام جهات التحقيق، قائالً: »تلخيصاً 
لموضوعى، أنا أعمل فى تهريب العملة فقط ال 
غير فى إطار األعمال التجارية وأعمال الصرافة، 

وال عالقة لى بأى جماعات«.
ويؤكد المصدر »اإلخوانى« أن »القطاع األكبر 
من رجــال المال داخــل التنظيم استخدم طرقاً 
ــال المال  تقليدية لتهريب األمــــوال، بينما رجـ
المنخرطون فى استثمارات بمليارات نجحوا فى 
ذلــك بطرق أكثر تــطــوراً مــن فكرة نقل األمــوال 

السائلة«.

ويقول مستشار قانونى لشركة مملوكة لرجل 
ــوان«، إن »قــادة التنظيم  أعمال منتٍم إلــى »اإلخــ
المنخرطين فــى الــنــشــاط الــتــجــارى لــجــأوا إلى 
ــراء فــى الــقــطــاع البنكى لنقل  الــتــعــاقــد مــع خــب
أمــوالــهــم إلــى الــخــارج، وتعيين ممثلين قانونين 
غير محسوبين على الجماعة إلدارة شركاتهم، 

وتمثيلهم فى المنازعات القضائية«.
وفى إطار حديثنا عن مليارات اإلخوان المهربة 
خارج مصر، نشير إلى ما كشفه تقرير مثير للغاية 
أعدته قناة العربية بعنوان: »أمــوال اإلخــوان فى 
هــذه الـــدول« والـــذى كشف أن جماعة اإلخــوان 
اتجهت لنقل استثماراتها المالية إلى دول شرق 
إفريقيا بعد مالحقات كثيرة طالتهم من حكومات 

دول مختلفة. 
وكشف التقرير أن نقل استثمارات اإلخــوان 
لبعض الدول اإلفريقية يرجع إلى وجود مساحة 
ــر لــلــتــهــرب مــن الــقــيــود الــمــرتــبــطــة بتمويل  أكــب
ــاب، خصوًصا للمستثمرين المحسوبين  اإلرهــ
على تنظيمات اإلسالم السياسى فى دول أخرى، 

ــات وثــيــقــة مع  ــة عــالق ــام فــضــاًل عــن ســهــولــة إق
مسؤولين فى هذه الدول.

وقد سبق لمكتب اإلرشاد بجماعة اإلخوان أن 
اتخذ قرارا بإعداد محفظة استثمارية فى شرق 
وشمال إفريقيا، وذلك بعد مشاورات مكثفة بين 
قيادات التنظيم الدولى، ووقع االختيار على تلك 
المناطق لوجود أفــرع كبيرة وقوية للجماعة فى 
الــســودان وتونس والصومال، وعقب االستقرار 
على الفكرة تم إسناد األمر برمته للدكتور محمود 
عــزت القائم بعمل المرشد حاليا والــهــارب منذ 
اإلطاحة بحكم اإلخوان فى مصر فى العام 2013.
وكـــان محمود عــزت قــد قــرر أن يمتد نشاط 
الجماعة االستثمارى لدولة جنوب إفريقيا، وأن 
يتنوع مــا بين الــزراعــة والــتــجــارة والتنقيب عن 
الذهب، خاصة أن الدول المستهدفة غنية ومليئة 
بكميات كبيرة منه، وبــدأت الجماعة منذ العام 
2000 ومــا بعدها فــى الــدفــع باستثماراتها فى 
الصومال وكينيا وقبلها بالطبع الــســودان، التى 
انتشرت فيها الــمــزارع الخاصة بالجماعة وفى 

أخصب وأجود األراضى وبتسهيالت كبيرة قدمها 
الرئيس المعزول عمر البشير.

ــوان فــى تلك  ــ ــمــارات اإلخـ ــث ــان تــدفــق اســت ــ وك
الدول نابعا من عدة منطلقات رئيسية أهمها أن 
ــدول فقيرة، وتحتاج الستثمارات لتنمية  هــذه ال
اقتصادها، وسيتم الترحيب بذلك من حكوماتها، 
وثانيها أن هــذه االستثمارات ستكون بعيدة عن 
أى مــالحــقــات دولــيــة، خــاصــة أنــهــا ستتم عبر 
شركات تابعة ألفــراد بعضهم غير محسوب على 
الجماعة وليسوا مرصودين لألجهزة األمنية فى 
مصر ودول العالم، وثالثها أن وجود استثمارات 
للجماعة فى تلك الدول سيمنحها حرية الحركة 
مستقبال إلقامة فــروع لها ومعسكرات وهــو ما 
حـــدث فــى الـــســـودان والــصــومــال تــحــديــدا، كما 
سيوفر مالذات آمنة لعناصر الجماعة المالحقين 

فى الدول األخرى.
وأشــارت التقارير إلــى تركز مجال االستثمار 
اإلخــوانــى فــى الــســودان فــى الــزراعــة والصيد 
وصناعات الــزجــاج، وفــى كينيا تركز فى تجارة 

األجهزة 
ــة  ــيـ ــزلـ ــنـ ــمـ الـ

واالتـــــــــصـــــــــاالت 
وصــــنــــاعــــة األثــــــــاث، 

وفــى الصومال تركز نشاط 
اإلخوان فى الزراعة وإقامة مزارع 

اإلنتاج الحيوانى أما فى جنوب إفريقيا 
فقد ركز اإلخــوان نشاطهم فى التنقيب عن 
الذهب من خالل الشراكة مع شركة إنجليزية.

وكشف أحمد عطا الباحث فى منتدى الشرق 
األوســط للدراسات أن التنظيم الدولى قرر بعد 
ثورات الربيع العربى الدفع باستثمارات فى بعض 
دول شمال إفريقيا خاصة ليبيا وتــونــس، وكان 
الدافع وراء ذلك هو سيطرة األجنحة السياسية 
للتنظيم فى تلك الدولتين، مضيفا أن إخوان ليبيا 
بقيادة خالد البشرى فتحوا الطريق لمحفظة 
استثمارية إخوانية ضخمة بلغت 4 مليارات دوالر، 
وتركزت فى التصنيع وشركات الصرافة وتحويل 
ــوال والــتــجــارة أمــا فــى تونس فتركز نشاط  األمـ

اإلخوان فى الصيد وتعليب األسماك والعقارات.
وأوضح أن حسن مالك وخيرت الشاطر أسسا 
شركة ضخمة فى ميناء مومباسا فى كينيا فى 
تسعينيات القرن الماضى بمبلغ 800 مليون دوالر 
لنقل الــحــاويــات، وتوسعت الشركة وأصــبــح لها 
مقرات فى عدد من الدول منها ماليزيا وبريطانيا 
وتركيا وجنوب إفريقيا حتى وصل رأس مالها عام 

2014 نحو 1،5 مليار دوالر.
وقــال »عطا« إن اإلخــوان ضخوا نحو مليارى 
دوالر لالستثمار فى البحث عن الذهب وبــدأوا 
فى السودان من خالل شراكة مع جنوب إفريقيا 
وإحــدى الشركات الماليزية ثم بــدأوا فى البحث 

عن الذهب فى كينيا مؤخرا.
ومن ناحية أخرى كشفت دراسة مهمة صدرت 
مؤخراً بعنوان » أموال اإلخوان الحرام.. مصادر 
جمعها وطــرق إنفاقها » والتى أعدها الباحث 
ــام 2018، تمكنت  ــه خـــالل عـ أحــمــد ونــيــس أنـ
الدولة المصرية من السيطرة على ما يقرب من 
300 مليار جنيه من أموال الجماعة، أغلب هذه 

األموال حصلت عليها نتيجة تبرعات.
 وكشف تقرير لموقع »كــالريــون بروجكت«، 
المتخصص فى مكافحة التطرف، فى ديسمبر 
الماضى، أن مــن بين طــرق اإلخـــوان فــى إخفاء 
ــوال السائلة مــن العمالت  ثرواتهم تهريب األمـ
األجنبية، وتهريب األمــوال من خــالل الشركات 
التابعة للتنظيم، واســتــخــدام نــظــام المقاصة 
مــع رجـــال األعـــمـــال المنتمين للتنظيم وغير 
المرصودين أمنياً، وكذلك مع آخرين من خارج 
الجماعة لكنهم متعاطفون معهم أو مرتبطون بهم 

فى شكل مصالح اقتصادية وتجارية واسعة.
ــى مــا كشفه المستشار هانى  وهــنــا نشير إل
حمودة، رئيس نيابة أمــن الدولة العليا السابق 
فى مصر، وأحد المحققين فى قضايا تمويالت 
ــوان يستخدمون شخصيات  ــوان،، أن اإلخـ اإلخــ
سياسية وأحيانا رياضية وشهيرة إلدارة أموالهم، 
وإنشاء شركات بأسمائهم، ويتم إدارتها من خالل 
اإلخــوان أو عناصرهم غير المرصودين أمنيا، 
مقابل رواتـــب شهرية، للتهرب مــن المالحقات 
األمنية وتجنب المصادرة، وقد يؤسسون شركات 
بأسماء شخصيات شهيرة لضمان إبعادها عن 
الشبهات، ومن خاللها يتم تهريب األموال ونقلها 
لــعــنــاصــرهــم، وأســـر المحبوسين والمعتقلين 
والموقوفين منهم، وتمويل عمليات العنف وشراء 

األسلحة والذخيرة وغيرها.
فــى هـــذا الــســيــاق كــشــف الــبــاحــث فــى شئون 
الحركات اإلسالمية، عمرو فــاروق، إن جماعة 
اإلخوان اإلرهابية أن الجماعة تالعبت بأموالها 
فى عدة مجاالت، على رأسها مجال »االستثمار 
العقارى، وشركات مالبس، وتالعب فى البورصة، 
وكذلك التجارة  فى الــســالح،  وهــذا بالفعل ما 
اعترفت به خلية الكويت، واعترافات اإلرهابى 

هشام عشماوى«.
من جانبه زعم إبراهيم ربيع، القيادى اإلخوانى 
المنشق، إن الجماعة اإلرهابية اخترقت الوسط 
الــريــاضــى  وجــنــدوا شخصيات رياضية بعينها 

لخدمة مصالحهم.
ــوان اإلرهابية  وأضـــاف »ربــيــع«: جماعة اإلخـ
زرعت عناصرها دخل بعض األندية، مثل الصيد 
واألهلى- حسب زعمه، مؤكًدا أن أموال الجماعة 
من أنشطة السالح والمخدرات والدعارة وبعضها 
من ســوق العقارات، وهناك مخالفات أخالقية 
تتعلق بالجنس والسرقة، ويتم التستر عليها داخل 

الجماعة.
ــا كـــل هــــذه الــحــقــائــق  ــرضــن ــع ــد أن إســت ــعـ وبـ
والمعلومات المثيرة للغاية حول مليارات جماعة 
اإلخوان اإلرهابية وإستثماراتها خارج مصر نسأل: 
هل السلطات المصرية لديها علم ودراية كاملة 
بحجم هذه األمــوال وأماكن تواجدها واخفائها؟ 
وما إمكانية عودتها لمصر؟ وما اإلجــراءات التى 
اتخذت أو يمكن اتخاذها فى هذا الشأن؟ وهل 
من حق مصر المطالبة باستعادة هذه المليارات 

بشكل قانونى؟!

منذ أيام كشف هشام النجار، الباحث 
اإلسالمى، أن هناك عدة دول من المرشح أن 

يهرب اإلخوان إليها حال حدث أى تغير فى قطر يضطر 
الدوحة إلى مطالبة اإلخوان بمغادرة أراضيها.

وقال الباحث اإلسالمى فى تصريحات له، إن ماليزيا وإندونيسيا 
مرشحتان ألن يهرب اإلخوان إليها ومهيئتان فعليـًا لمثل هذه الخطوة 

ألسباب عديدة واستنادًا أيضـًا للحلف الذى يحاول أردوغان تدشينه من عدة 
دول إسالمية لتشكيل محور يحمل عنوان 

المحور اإلسالمى، ويضم أيضـًا باكستان كمحاولة 
لتعويض هزيمة مشروع اإلسالم السياسى وسقوطه 

فى المنطقة العربية.

محمد طرابيه يكتب:

يملك شركة تعمل فى استيراد وتصدير المفروشات واستخدم شركته 
لنقل ماليين الجنيهات لحسابه أو لحساب شركات مملوكة لقادة التنظيم

قام بتهريب مليار جنيه بمساعدة ثالثة من أمناء الشرطة 
فى ميناء القاهرة الجوى مقابل 30 ألف جنيه للمرة الواحدة

ثالثة عاملين فى شركته تناوبوا على السفر 
للخارج لنقل نحو 50 إلى 100 ألف دوالر أسبوعيًا

محمد صالح الرجل الغامض

2
توقعات بهروب اإلخوان لماليزيا وإندونيسيا فى حال 

اضطرار قطر إلى مطالبتهم بمغادرة أراضيها

أردوغان يخطط لتدشين حلف من عدة دول إسالمية 
لتشكيل »المحور اإلسالمى« لتعويض سقوط اإلخوان 

القطاع األكبر من رجال المال داخل التنظيم 
استخدم طرقًا تقليدية لتهريب األموال

3التعاقد مع خبراء فى القطاع البنكى لنقل األموال إلى الخارج

عزت

الشاطر

مالك
عشماوى

أردوغان
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صاحب المنزل السابق 
حاول التنقيب عن 
اآلثار لكنه أصيب 

بـ»لوثة عقلية« 

ألف جنيه »كشوف بركة« 
للمقربين من رئيس الجامعة 

مليون جنيه تكاليف عزومة 
حفلة عيد العلم 

140

المقبرة يحرسها مارد من 2
الجن وال يستطيع أحد 

الوصول إليها إال فى حالة 
قراءة التعاويذ عليها 

هدايا ومجامالت ألحد أقارب رئيس الجامعة ومطربة »ذا فويس« وتكريمات لألصدقاء 

شراء منزل مكوم من 3 أدوار بـ3.5 مليون جنيه طمعا فى مقربة فرعونية 

بالوقائع.. »المال السايب« داخل جامعة مصرية عريقة 

األربعاء  2020/1/1

أسعار تذاكر مصر للطيران فى موسم 
عمرة إجازة منتصف العام

تضارب االختصاصات فى محافظة الجيزة يهدد 
بتعطل مصالح المواطنين وضرب االستقرار

أعلنت مصر للطيران، عن أسعار تذاكر طيران موسم عمرة 
منتصف العام، وذلك بين الفترة 22 يناير الحالى حتى 2 فبراير 

.2020
 وأوضــحــت مصر للطيران، أن أسعار تذاكر طيران العمرة 
تتراوح من 5 آالف إلى 6 آالف و جنيه، وذلــك وفقا لخط  200 
الرحلة، على أن يكون السفر عبر مطارات »القاهرة وبرج العرب 

واألقصر«.
 وأضــافــت الشركة: أن أســعــار تــذاكــر طــيــران خــط »القاهرة 
- جدة - القاهرة« 5 آالف وجنيه، وأسعار برامج خط »  800 
القاهرة - جدة - المدينة المنورة -القاهرة« 6 آالف و200 جنيه 
فيما تصل أسعار خط »برج العرب - جدة- برج العرب« إلى 5 
آالف و200 جنيه، وأسعار تذاكر خط » بــرج العرب - جــده _ 
المدينة المنورة - برج العرب« إلى 5 آالف و500 جنيه، وأخيرا 
أسعار برامج عمرة خط »األقصر - جده - األقصر« إلى 5 آالف 

جنيه.

حــالــة مـــن الـــخـــافـــات الــمــثــيــرة 
والعنيفة، ضربت أركــان ديــوان عام 
محافظة الجيزة، ومازالت الموجة 
عاتية بين عــاء بـــدران السكرتير 
العام وبين نائبى المحافظ الجدد، 
اللذين تم تعيينهما مؤخرا مع حركة 

المحافظين.
ــادر مــطــلــعــة، أن  ــصــ ــ ــت م ــ ــال ــ وق
ــام، دأب عــلــى عــدم  ــع السكرتير ال
إســنــاد أى عمليات، أو مشروعات 
بالمحافظة لنائبى المحافظ، ما 
أدى إلـــى وصـــول األمـــر للفوضى، 
والمشاكل يوميا بين النائبين وبين 
السكرتير الــعــام، عــرض مسرحى 
ــراه الــقــاصــى والــدانــى،  مستمر، يـ
ــدأت تعلو  ــ ــوات ب ــ ــدرجــة أن األصـ ل
كــثــيــرا، واستنكرتها كــافــة قــيــادات 

المحافظة.

ــت الــمــصــادر أن نائبى  ــافـ وأضـ
الــمــحــافــظ، هـــددا بتصعيد األمــر 
لرئاسة الجمهورية، وتقديم شكوى 
ضــد السكرتير الــعــام، بأنه يتعمد 
تعطيل مصالح المواطنين، بينما 
النائبان إبراهيم الشهابى، و هند 
محمد أحــمــد عــبــد الحليم هــددا 
باللجوء لرئاسة الجمهورية، واتهام 
السكرتير العام بمنعهما من ممارسة 
ــرغــم من  اخــتــصــاصــاتــهــمــا، عــلــى ال
أن تكريمهما ومنهحما لقب نائبى 
محافظ، كان من قبل الرئيس عبد 
الفتاح السيسى، وأن ما يحدث من 
السكرتير الــعــام يخالف توجيهات 
الــرئــيــس، الـــذى أعــلــن عــن ضــرورة 
تصعيد الــشــبــاب واالهــتــمــام بهم 
واالســتــفــادة القصوى مــن مواهبم، 

وطاقاتهم اإلبداعية.

 نسرين إمام 

 كريم سعيد 

 إسالم خالد 

فى 140 مقرًا انتخابيـًا بـ124 دولة 

إجراء االنتخابات التكميلية بـ»الجيزة« 
و»ملوى« يومى 7 و8 فبراير القادم

وجهت وزارة الخارجية، البعثات المصرية 
فى الــخــارج التخاذ كافة االســتــعــدادات إلجــراء 
االنتخابات التكميلية لمجلس الــنــواب فــى كل 
من الدائرة األولى »دائرة الجيزة، ومقرها قسم 
شــرطــة الــجــيــزة بمحافظة الــجــيــزة«، والــدائــرة 
السابعة »دائرة ملوى، ومقرها مركز شرطة ملوى 

بمحافظة المنيا«.
يأتى ذلك فى إطار التعاون والتنسيق المستمر 
مع الهيئة الوطنية لانتخابات واتــصــاالً بتلقى 
الهيئة إخطارًا من مجلس النواب بخلو المقعدين 
بالمجلس، وفــى إطـــار مــا أعلنه رئــيــس الهيئة 
ــد 22  ــوم األحــ ــم، يـ ــي ــراه الــمــســتــشــار الشــيــن إب
ديسمبر 2019، من الدعوة لبدء إجراء انتخابات 
تكميلية لمجلس النواب فى فبراير الُمقبل، وذلك 

لخلو المقعدين بالمجلس لوفاة شاغليهما.
ــوزارة أنـــه تــم تكليف البعثات  ــ وأوضــحــت الـ
المصرية فى الخارج لبدء التواصل مع الجاليات 
المصرية فــى دول االعــتــمــاد، والــتــى يحق لها 
التصويت فــى الــدوائــر المعنية باالنتخابات 

التكميلية للتعريف بالجدول الزمنى لانتخاب 
التكميلى، والــبــدء فى تشكيل اللجان الفرعية 
ببعثاتنا فى الخارج والبالغ عددها 140 مقًرا 
انتخابًيا فى 124 دولــة، فضاً عن اتخاذ كافة 
االجــراءات لتوفير المناخ المائم إلجراء عملية 
التصويت بأكبر قــدر ممكن مــن التيسير على 
المواطنين، حيث إنه من المنتظر طبًقا للضوابط 
المنظمة لعملية التصويت، أن تستقبل البعثات 
المصرية المواطنين المصريين للتصويت يومى 
الجمعة والسبت 7 و8 فبراير 2020، وذلك من 
الساعة 9.00 صباًحا حتى الساعة 9.00 مساًء 

بالتوقيت المحلى لدولة االعتماد.
تجدر اإلشــارة إلــى أنــه منذ تشكيل مجلس 
ــواب فــى يناير 2016 قــامــت بعثاتنا فى  ــن ال
الخارج بتنظيم انتخابات تكميلية على مستوى 
ــرة أشمون بالمنوفية - الدائرة  7 دوائــر )دائ
األولــى ومقرها قسم أول العريش بمحافظة 
شمال سيناء - الدائرة الثامنة ومقرها مركز 
زفتى بمحافظة الغربية - الــدائــرة الرابعة 
ومقرها مركز طامية بمحافظة الفيوم - دائرة 
جرجا بسوهاج - دائــرة مركز الفيوم - دائرة 

حدائق القبة(.

دار اإلفتاء تفتح باب االشتراك فى برنامج 
إعداد وتأهيل المقبلين على الزواج

ــاء الــمــصــريــة، فتح باب  قـــررت دار اإلفــت
االشتراك فى البرنامج الحادى عشر إلعداد 
وتأهيل المقبلين على الزواج؛ فى الفترة من 
6-1-2020م إلــى 12-2-2020م، لتدعيم 
الشباب بالمعارف والــخــبــرات والمهارات 
الازمة لتكوين حياة زوجية وأسرية ناجحة.

وقالت دار اإلفــتــاء، إن الهدف العام من 
البرنامج، هو تدريب وتأهيل وإرشــاد عدد 
من المقبلين على الزواج على مهارات الحياة 
الــزوجــيــة وكيفية التعامل مــع المشكات 

والضغوط الحياتية التى يواجهها الزوجان.
وأشــارت دار اإلفتاء إلــى أن هناك بعض 
األهداف التفصيلية، وهى أن يكون المتدرب 
فــى نــهــايــة الــبــرنــامــج قـــــادراً عــلــى إدراك 
الحقوق والــواجــبــات الشرعية المشتركة 

بين الــزوجــيــن، وفهم طبيعة كــل طــرف من 
الناحية النفسية واالجتماعية والثقافية، و 
اإللمام بالمهارات والخبرات الازمة للحياة 
الزوجية، والتعامل مع المشكات المسببة 

لفشل الزواج.
وأكـــــــدت دار اإلفــــتــــاء أن الــبــرنــامــج 
يستغرق ستة أســابــيــع، على مـــدار يومين 
ــوع )االثــنــيــن، واألربـــعـــاء(، لمدة  فــى األســب
ساعتين فــى الــيــوم، مــن الخامسة مــســاًء، 
بما يــعــادل )24( ســاعــة تدريبية،على أن 
ــراك: 80 جــنــيــهــا  ــ ــ ــت ــ  تـــكـــون قــيــمــة االشــ

مصريا.
وحول طريقة االشتراك بالبرنامج، أكدت 
الــدار أنه يمكن زيــارة دار اإلفتاء المصرية 
لسداد الرسوم المقررة، وإحضار صورة من 
البطاقة الشخصية أو جواز السفر، وصورة 
شخصية، وذلــك من العاشرة صباحا حتى 

الرابعة مساء من األحد إلى الخميس.

عبدالغفار

حكايات مثيرة حول قيام شخصيات 
سياسية بارزة بالتنقيب عن اآلثار 

علمت »صوت المايين« أن شخصيتين سياسيتين ينتميان لجهة مهمة، 
كانا حتى فترة قصيرة يترددان على منزل مكون من ثاثة أدوار بمحافظة 
الجيزة، ولفتا األنــظــار إليهما، حيث تبين فيما بعد ألهــالــى المنطقة 
والجيران، أن المنزل تحته مقبرة فرعونية، وحاول صاحب المنزل التنقيب 
عنها لكنه أصيب بلوثة عقلية، قيل إنها »لعنة الفراعنة«، فيما أكد أحد 
الدجالين، أن المقبرة يحرسها مارد من الجن، وال يستطيع أحد الوصول 
إلى المقبرة إال فى حالة قراءة التعاويذ عليها، والتحصن من مارد الجن، 
ولذلك تدخل أحد الجيران وأبلغ أحد هاتين الشخصيتين، فطلب منه 
معاينة المنزل بنفسه، وتعددت زياراته التى لفتت نظر األهالى، فاختفى 
منذ يناير الماضى ولكنه عــاد منذ أكثر من شهر ومعه زميل آخــر له، 
بصحبة أحد المشايخ المعالجين بالقرآن، الحظ بعض الجيران أنه من 

أسوان أو النوبة من واقع مابسه التى يرتديها.
وكشفت المصادر أن »الشخصيتين« اشتريا المنزل من الورثة، بأكثر من 
قيمته المالية ضعفين، حيث تم سداد الدفعة األولى من المبلغ وقيمتها 
»مليون جنيه » على ان يكون سداد باقى المبلغ على دفعات خال الفترة 

القادمة.
وأوضحت المصادر أن بعض الجيران شاهدوا تردد شخص واحد فى 
الفترة األخيرة، وبعض مرافقيه يحضرون إلى المنزل يوم الخميس من 
كل أسبوع، وتنتشر من خاله روائح ودخان وبخور غريبة، ونفاذة، وعندما 
حاولوا االستفسار منعهم الحراس، وأكــدوا أن أصحاب المنزل من كبار 
الشخصيات، ويأتون كل يوم خميس لـ»الفرفشة والتنزه« بعيدا عن صخب 
الحياة ومشاغلهم حيث إنهما رجال األعمال، الفتة إلى أن الشخصيتين 
كانا يتستران تحت مظلة وستار أنهم رجال أعمال وليسوا منتمين إلحدى 

الجهات المهمة.

تواصل »صــوت المايين« كشف فضائح جامعة 
كــبــيــرة وعــريــقــة، حــيــث حصلت عــلــى مستندات 
جديدة تؤكد أن المال الــعــام، تحول داخــل أركــان 
هذه الجامعة إلى مال سايب، تضيع نثرياته، فى 
حــفــات وهمية، ومناسبات مفتعلة، فــى الوقت 
الذى ال يخفى على الجميع، ضاءلة المبالغ المالية 
المخصصة لتطوير الــبــحــث الــعــلــمــى، وتحسين 
أوضاع هيئة التدريس نظير ما يقدمونه من أبحاث 

تخدم العلم والجامعة والطاب والمجتمع.
وكشفت بعض هذه المستندات عن كشوف بركة، 
وافــق عليها رئيس الجامعة، فى صــورة مكافآت، 
بــإجــمــالــى 140 ألـــف جنيه كــدفــعــة أولـــى لبعض 
االساتذة المقربين والمحظوظين، مقابل اإلشراف 
على المرحلة األولــى فقط، إلعــداد دراســة حول 
أحد المشروعات الوطنية وكــان من المفترض أن 
تكون مكافآت إعــداد الدراسة، مكافآت رمزية أو 
على األكثر متساوية مع مكافآت االمتحانات التى 
ال تتجاوز 5 آالف جنيه لكل عضو، عن سنة كاملة، 

وليست مرحلة من ضمن ثاث مراحل، للدارسة. 
المثير أن قائمة المكافآت الــتــى وافـــق عليها 
لصرفها للباحثين الذين أشرفوا على الدراسة، كان 
رئيس الجامعة كان على رأسها، ومدون أمام اسمه 
مبلغ 26 ألــف جنيه، ثم تــاه أسماء المحظوظين 
من أعضاء هيئة التدريس والمستشارين العلميين 
وتــاهــم مجموعة ممن أطلق عليهم الخبراء من 
األصــدقــاء بمبالغ مالية، كــان اجماليها 140 ألف 

جنيه.
كذلك كشفت مصادر بالجامعة، أن نفس الطاقم 
المحظوظ، قــد حصل على 280 ألــف جنيه فى 
الدفعتين الثانية والثالثة من إعداد الدراسة وهى 
مبالغ مساوية لمكافآت المرحلة االولـــى، التى 

وضعوا لها دراسة جدوى قد تصل إلى أربع مراحل 
أو أكثر.

ولــم يكتف رئيس الجامعة، بذلك بل راح ينفق 
أمـــواال طائلة، فــى حفات مــتــعــددة، وآخــرهــا فى 
ــل وصــف لــه أنه  ــان أق ــذى ك حفل عيد الــعــلــم، والـ
حفل سوبر ستارز، وبحسب المصادر، أنــه تكلف 
أكــثــر مــن مــلــيــون نــصــف الــمــلــيــون جــنــيــه، تكاليف 
عزومة الحضور الذين كــان من بينهم، عــدد كبير 
ــاء  مــن المسئولين والشخصيات الــعــامــة، ورؤسـ
الجامعات السابقين، ورؤســاء الجامعات االهلية 
والخاصة، وأصدقاء رئيس الجامعة وأعضاء هيئة 
التدريس من الجامعات األخــرى، من علية القوم، 
وكبار المتخصصين، وكبار األطباء، واإلعاميين 
والصحفيين، الذين يتباهى دائما رئيس الجامعة 
بصلته بهم، ومنهم أسماء المعة، تم منحهم جميعا 
هــدايــا وتكريمات، وال يعلم أحــد مــا العاقة بين 
مناسبة االحتفال بعيد العلم، واستدعاء مطربة 
»ذا فــويــس« إلحــيــاء الحفل، بأغانيها العاطفية، 
والموسيقى الصاخبة، مقابل تقاضيها مبلغا ماليا 
ضخما، وكما تساءلنا عن استدعاء مطربة أغانى 
عاطفية إلحياء حفل عيد العلم، نتساءل أيضا عن 
استدعاء رئيس الجامعة واختياره ألحد أقاربه وهو 
قــارئ قــرآن كريم معروف الفتتاح الحفل، مقابل 
مبلغ مالى كبير، وكان من المفترض أن يقوم أحد 
الطاب، أو األساتذة بقراءة القرآن الكريم من أبناء 
الجامعة، الفتتاح الحفل، السيما وأنــه عيد العلم 

االحتفال يكون فيه بأهل العلم، من الجامعة.
الغريب أن الميزانية التى خصصتها الجامعة 
لانفاق على البحث العلمى وتشجيع مسابقات 
ــدراســة العلمية، وتــرقــيــات البحث العلمى، ال  ال
تتجاوز 15% مما تنفقه الجامعة سنويا على النشاط 
االجتماعى والترفيهى والحفات، والمسابقات 
وما يطلق عليها حفات اإلبــداع، ومسميات أخرى 

لتكون ستارا، على االنفاق.

خالفات بني سكرتري عام املحافظة والنواب الجدد.. 
وتهديدات بتصعيد األزمة للرئاسة 
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ترقيات وإكراميات بحد أدنى خمسني جنيها لعمال النظافة 

اختفاء ملفات خاصة باستثمارات قيمتها 10 مليارات جنيه فى قطاعات اإلنتاج الحيوانى 

تسليم 150 عقد عمل بالخليج براتب يبدأ من 7 آالف جنيه

القائمة تضم رحالت عمرة و»كشوف بركة« ومعونة شتاء و»موبايالت« 
هدايا »الناجون« من التعديالت الوزارية للموظفين

»القصير« يكشف مافيا الفساد فى وزارة الزراعة 

القوى العاملة تحذر الشباب من الشركات 
الوهمية لتسفير العمالة للخارج

حالة من الرعب تعيشها، قيادات وكبار موظفى وزارة 
الــزراعــة واستصالح األراضــى فى كل قطاعاتها، عقب 
خروج الدكتور عز الدين أبو ستيت، فى التعديل الوزراى 
األخير، وتولى المحاسب السيد القصير، هذه الحقيبة 
الشاقة، والمليئة باألالعيب، وتجمع عدد كبير من مافيا 

المال العام واالستيالء عليه.
بـــدأت حــالــة الــرعــب عقب حلف »الــقــصــيــر« اليمين 
ــوزارة وطلبه، عــددا مــن الملفات،  ــ وتوجهه إلــى مقر ال
المهمة ومن بينها ملفات االستثمار فى اإلنتاج الحيوانى، 
ومــلــفــات إنتاجية القمح واألرز، والــمــحــطــات البحثة، 
ــحــوث الــمــيــاه  ــة وب ــي ــزراع ــزى الــبــحــوث ال ــرك ومــلــفــات م
والصحارى، وفوجئ الوزير الجديد باختفاء أهم ملفين، 

االستثمار فى اإلنتاج الحيوانى والقمح واألرز.
وبعدها قرر الوزير »تطبيق« يومين كاملين فى الوزارة 
والمبيت بها، للعثور على هذه الملفات، لكن دون جدوى، 
فقرر على الفور، إجــراء التحقيقات مع خمس قيادات 

كبرى فى  قطاعات الوزارة المتعددة.
وكشفت مصادر بديوان عــام الـــوزارة، أن التحقيقات 
التى  أجريت  على مدار أسبوع،  كشفت مخالفات مالية 
وإداريـــة تسببت فــى خــســارة مــا يقرب مــن 10 مليارات 
جنيه، تمثلت فى نفوق أعداد كبيرة من الماشية، وفساد 
وعطب 70% من محصول القمح المخزن فى الغالل لسوء 
ــه، المستلمة، باإلضافة  التخزين، والتالعب فى أوزانـ
إلــى  استخدام تــقــاوى  فــاســدة، والخسائر التى لحقت 
بقطاع األرز، والذى تراجع انتاج الفدان  منه خالل عام 
2019، إلــى طن رغــم أن الــفــدان طبقا لكل الــدراســات، 
من المفترض أن ينتج 4 أطنان، ألسباب كثيرة كشفتها 
التحقيقات األولية منها سرقة التقاوى، وسوء التخزين، 
والتالعب فى أوزان الكميات المستلمة  وغيرها من حيل 

المشرفين على القطاعات.
فى ذات السياق كشفت مصادر رقابية أن أحد األجهزة 

الرقابية سيقوم بالتحقيق، مــع قــيــادات كــبــرى حالية 
وسابقة بالوزارة.

وأضــافــت المصادر أن هناك مــخــاوف بين عــدد من 
كبار العاملين  فى ديــوان عــام الـــوزارة  من أن تطالهم 
التحقيقات خاصة ممن كان لهم صلة مباشرة بالوزير 

السابق 
فى هذا السياق،  كشف مصدر قريب الصلة من، 
السيد القصير وزير الزراعة أنه فى إطار التكليفات 
الرئاسية لرئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، 
فإنه سيتم إجراء حركة تغييرات واسعة فى رؤساء 
القطاعات بالوزارة وبعض قيادات مركزى البحوث 
الزراعية والصحراء ومدريات الزراعة، وذلك من 
أجــل تحقيق طفرة كبيرة فــى الملفات الشائكة 
ــالــوزارة  بـــالـــوزارة بحيث تنحاز أهـــداف العمل ب
ــعــود وزارة الـــزراعـــة إلــى  لــصــالــح الــفــالحــيــن، وت
أصحابها األساسيين وهــم الفالحين،  وتعظيم 
القيمة االقتصادية ألصول الوزارة غير المستغلة 

فى كثير من القطاعات والمناطق الجغرافية.
وأضاف المصدر أن وزير الزراعة سيعكف خالل 
ــدراســة تــلــك الــتــغــيــيــرات فــى الهياكل  ــام المقبلة ل ــ األي
الرئيسية لقيادات الوزارة والبحوث الزراعية، مؤكدا أن 
القصير لن ينتظر طويال إلجراء هذه التغييرات أمال فى 
تحسين عالقة الفالحين بالوزارة وحل مشاكلهم المزمنة.

وأشار المصدر، إلى أن  كثيرا من قيادات الوزارة العليا 
والوسطى، الذين عانوا من تجاهل، أثناء تولى الوزير 
السابق مهام عمله  يــتــرددون بشكل يومى على مكتب 
الوزير الجديد، متبرعين باإلدالء بمعلومات، عن ملفات 
الــوزارة، وذلــك فى محاولة منهم  لتحسين صورتهم من 
أجل االحتفاظ بمناصبهم، الفتا إلى أن وزير الزراعة نقل 
لهم جميعا توجيهات رئيس الجمهورية ورئيس مجلس 
الوزراء وهى رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، 
ومحاولة إيجاد حلول خارج الصندوق، والعمل الجماعى، 
والبحث عن حلول لملفات األمن الغذائى وتطوير نظم 

الرى ودعم األسمدة.

 صدق أو 
ال تصدق

بتوجيهات 
رقابية

 مهازل
 بالجملة

فى سابقة وبدعة جديدة، أشبه بظاهرة تحدث ألول 
مــرة، بين الـــوزراء الذين لم يصبهم، التعديل الــوزارى 
ــن الــــوزارات،  ــ ــر، وأطــلــق عليهم، موظفو دواوي األخــي
ــوزارى، هــدايــا وإكــرامــيــات،  ــ الــنــاجــون مــن التعديل الـ
على كــل شكل و لـــون، وكــمــا تــقــول الــعــبــارة الشعبية، 
كنوع من »تحلية البق«، فرحة بالنجاة من التعديالت 
واالحــتــفــاظ بالمنصب، وكـــان مــن بين هــذه الهدايا، 
رحــالت عمرة ألكبر ثالثة موظفين  بقطاع الخدمات 
وهــم مــا يطلق عليهم الخدمات المعاونة مثل عمال 
النظافة، والسائقين، وهــو ما حــدث فى وزارة كبيرة 
بوسط البلد، حيث قرر الوزير عقب دخوله الوزارة فى 
نفس يوم حلف اليمين للوزارء الجدد، بزيارة القطاعات 
ومكاتب الموظفين، الذين قابلوه بـ»الزغاريد«، أن يتم 
اختيار أكبر ثالثة موظفين بالخدمات المعاونة لعمرة 
المولد النبوى، الحالية، ووعــد بمنح ثالثة تأشيرات 

حج، لثالثة موظفين آخرين مع بداية موسم الحج.
وفى وزارة معروفة بالتكنو لوجيا الحديثة، قرر الوزير 

صــرف عـــالوة وحــافــز جــهــود غير عــاديــة نصف شهر 
بحد أدنــى 1600 جنيه، وبحد أقصى 4 آالف جنيه، 
وفــى وزارة تقع بمحافظة الجيزة، منح الــوزيــر بعض 
الموظفين المقربين والمخلصين لــه أجــهــزة تليفون 
محمول »موبايالت سمارت« وفى وزارة غنية، بوسط 
البلد، صرف الوزير 3 أشهر مكافأة للموظفين، بدعوى 
فائض ميزانية العام  الميالدى، واستقبال عام جديد، 
فــى تقليد لــم يحدث مــن قبل مما فسره الجميع أنه 

فرحة بالنجاة من التعديل الوزارى.
وأكدت مصادر أن إحدى الوزارء من الجنس اللطيف، 
ــداد كشف بــأعــداد الــعــمــال، كــشــوف بركة،  طلبت إعـ
لصرف حوافز 500 جنيه تحت بند معونة شتاء، لكل 
موظف، وأضافت بعد ذلك من جيبها الخاص، خمسين 
جنيها لعمال وعــامــالت النظافة الــذيــن استدعتهم 
لمكتبها، وصافحتهم، وأعطت كل واحــد منهم قطعة 

شيكوالتة.
على الجانب اآلخر استقبل ديوان عام وزارة الزراعة 
ــزهــور المجففة،  ــورود وال ــ أكــثــر عــدد مــن بوكيهات ال
من بين كل الـــوزارات، وبحسب المصادر، بلغت عدد 
بوكيهات الـــورود حــوالــى 50 بوكيه ورد، تــم توزيعها 

ووضعها فى الطرقات

إثيوبيا تستضيف 
اجتماع سد 

النهضة المقبل

قــال ياسر عباس، وزيــر الــرى والــمــوارد المائية إنه 
سيتم عقد االجتماع الرابع لسد النهضة على مستوى 
وزراء الرى فى عاصمة إثيوبيا أديس أبابا يومى 10-9 
يناير الــحــالــى، بحضور مراقبين مــن وزارة الخزانة 

األمريكية والبنك الدولى.
وأضـــاف عــبــاس، عقب انتهاء اجتماع ســد النهضة 
فــى الــخــرطــوم، أنــه تــم تقديم مقترحات للملء األول 
والتشغيل السنوى من الــدول الثالث مصر والسودان 
وإثيوبيا وكانت هناك كثير من المعلومات الفنية القيمة 
ــدول  الــتــى دفــعــت لمزيد مــن الــتــقــارب بين مــواقــف ال
الثالث وشملت تعريفات الجفاف والجفاف المستمر 
وتم االتفاق على أخذ المواقف الجديدة فى االجتماع 
ودراستها من قبل كل دولــة لمناقشتها فى االجتماع 

القادم فى اديس أبابا.
فى هذا السياق، يعقد وزراء خارجية مصر وإثيوبيا 
والسودان، اجتماعاً فى واشنطن يوم 13 يناير بهدف 

التوصل التفاق بشأن سد النهضة.

خسائر بالماليين فى إنتاج 
األرز والقمح فى 2019 

مصادر: التحقيق مع مسئولين وقيادات  
حالية وسابقة فى الوزارة خالل أيام 

 نسرين إمام 

  إيمان عاطف   

حــذر محمد سعفان وزيــر القوى 
ــات  ــشــرك ــن ال ــان مـ ــف ــة ســع ــل ــام ــع ال
الوهمية، التى ينساق خاللها البعض 
بغير وعى وال روية، جريا وراء عقود 
عمل بشكل غير رسمى، مشيرا إلى 
ــرورة توعية الشباب كــى ال يقع  ضـ
فريسة سهلة فى شباك من يبيعون 
الوهم، وذلك بضرورة التأكد من أى 
ــوزارة القوى  عقد عمل بــالــذهــاب لـ
العاملة، لمعرفة مــا إذا كــان عقدا 

حقيقا أم مزيفا.
ــاف فــى تــصــريــحــات خاصة  واضــ
لـ»صوت الماليين«، أنه قام بتسليم 
150 عــامــال  عــقــود عملهم للعمل 
بالخليج براتب  يعادل ما بين 7 آالف 
جنيه و10 آالف جنيه مصرى شاملة 
السكن، واالنتقاالت من السكن إلى 
مقر العمل والعودة، والتأمين الطبى 
طبقا لــقــانــون بلد الــعــمــل، وعمولة 
مبيعات فى حالة التوزيع، مع تذكرة 

الــطــيــران.الفــتــا الــى أن ذلــك يأتى 
ــوزارة على توفير  فى إطــار حرص ال
فرص عمل من خالل مكاتب التمثيل 
العمالى التابعة لــلــوزارة بسفارات 

وقنصليات مصر بالخارج.
ــالـــة للشباب  ووجــــه الـــوزيـــر رسـ

الــمــصــرى الــمــســافــر، بــأنــهــم رســل 
للعمالة المصرية، لذا، عليهم التحلى 
ــة واإلخـــــالص فـــى الــعــمــل،  ــان ــاألم ب
وأن يــكــونــوا على قــدر المسئولية، 
ــتــســمــوا بــالــكــفــاءة، حــتــى تــكــون  وي
العمالة المصرية هى األفضل فى 
ــهــا  ــة عــربــيــة بــمــســتــوى أدائ ــ أى دول
وعملها، فضال عن أهمية التواصل 
المباشر مع المستشارين العماليين 
بسفارات وقنصليات مصر بالخارج 
عموًما، مشيرا إلى أنهم متواجدون 
بالخارج لخدمة العمالة المصرية، 

والمحافظة على حقوقهم.
واختتم الوزيُر قائال: »نريُد مزيًدا 
من الطلب على العمالة المصرية، 
األمر الذى لن يتأتى إال ِبكُم، بحسن  
أخالقكم، وطيب أعمالكم، وزيــادة 
إنــتــاجــكــم، ونــحــن معكم نساعدكم 
ونساندكم دائما، أتمنى لكم المزيد 

من التوفيق«.

حصيلتها األساسية  440 مليار جنيه منها 48 مليار فى البنك املركزى 

85% من أموال الصناديق الخاصه تصرف مكافآت 
وبدالت انتقاالت لقيادات وموظفى المحليات

طالبت دراسة  إحصائية حديثة للدكتور 
حمدى عرفة أستاذ اإلدارة المحلية وخبير 
ــيــة اإلدارات  اســتــشــارى الــبــلــديــات الــدول
المحلية نــقــل  أرصـــدة جميع الصناديق 
ــى الخزانة  الخاصة فــى 27 محافظة  إل
العامة للدولة،  مشيرا إلــى أن الصناديق 
الخاصة بــدون رقابة، وتعد الباب الخلفى 
للتجاوزات المالية واإلداريــة فى المحليات 
ــمــدن   ــاء وال ــيـ ــاء األحـ ــ مـــن بــعــض مـــن رؤسـ
والمراكز والــوحــدات المحلية القروية أو 

العاملين فى الجهاز اإلدارى للمحليات.
ــذى  ــرقــم ال وأضــافــت الـــدراســـة أن  ال
أعــلــنــت عــنــه وزاره الــمــالــيــه بـــان أرصـــدة 
الصناديق الخاصة تبلغ 48 مليار جنية هو 
أرصدة تلك االدارات الحكومية فى البنك 
المركزى فقط المقّدره بـ % 10 مؤكدا بأن 
هناك جهات حكومية عديده لم تفتح لها 
حساب بالبنك  المركزى  وتقوم بعمليات 
الصرف استنادا الى الئحة قامت بصنعها 
دون  رقابة والرقم المعلن عنه فيما يتعلق 
بالصناديق الخاصه تمثل فقط 10% من  
الحسابات الخاصة الموجودة  حيث أن 

هــنــاك  حــســابــات اخـــرى أتـــاح لها قانون 
الصناديق الــخــاصــة منذ زمـــن  الرئيس 
األسبق مبارك وما زال المعمول به حاليا 
بفتح حسابات خاصة بعيدة عــن البنك 
المركزى وبالتحديد فى البنوك التجارية 
وبــذلــك يــكــون الــرقــم الحقيقى هــو 440 

مليار جنيه.

وتــابــع عــرفــة  فــى دراســتــه ان مــا قــام به 
مجلس الــنــواب  بالموافقة على نقل %15 
فقط غير كــافــى على اإلطـــالق مــع العلم 
بــان احــدى الجامعات المصرية لها الما 
يقرب من 78  صندوق خاص مع العلم بأن 
الصناديق الخاصة مــا زالــت تعمل طبقا 
لقانون قديم وهــو رقــم 53 لسنة 1973م ، 
حيث تعد الصناديق الخاصة اقتصاد مواز 

للدولة  وال رقابة عليها بشكل فعال.
ولفت إلــى أنــه  يتم صــرف مكافآت  من 
بعض الصناديق الخاصة ونتيجة اجتماعات 
ــف لــقــانــون  ــذا مــخــال ــ لـــجـــان وهـــدايـــا وهـ
الصناديق الخاصة فضال على قيام بعض 
الجهات الحكومية بعمليات الصرف دون 
مستند رســمــى وتفتقر معظم الصناديق 
الــى نظم محاسبية سليمة وهناك رؤســاء 
قطاعات للحسابات الختامية سابقا بوزارة 
المالية يؤكدون ان هناك صناديق ال تعلم 
السلطات عنها شئيا  مع العلم ان 85% من 
حسابات الصناديق الخاصة يذهب الى 
األجور والمكافآت الوهمية وعددها 7400 

صندوق فى 33 وزارة  و27 محافظة.

القصير

ابوستيت

شعراوى
سعفان
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الكنيسة: قداس عيد الميالد 
بالعاصمة اإلدارية االثنين المقبل

.. الكنيسة اإلنجيلية تحتفل بـ»عيد 
الميالد« فى كنيسة قصر الدوبارة

تحتفل الكنيسة القبطية األرثــوذكــســيــة، بــقــداس عيد 
الــمــيــاد المجيد مــســاء الــســادس مــن يناير الــحــالــى  فى 

كاتدرائية مياد المسيح بالعاصمة اإلدارية الجديدة. 
ويــتــرأس قــداســة البابا تــواضــروس الثانى قــداس العيد 
بحضور المسئولين والشخصيات العامة وشعب كنائس 

األنبا رويــس الذين يصلون قداسات العيد بالعباسية على 
أن تعلن الكنيسة الحًقا كافة الترتيبات المتعلقة بقداس 
العيد الــذى يتطلب حضوره الحصول على دعــوات خاصة 
من الكاتدرائية،  وأوضح  أعلن القس بولس حليم المتحدث 
الرسمى باسم الكنيسة أن قداسة البابا تواضروس يستقبل 
المهنئين بالعيد فى المقر الباباوى بالكاتدرائية المرقسية 

بالعباسية صباح السابع من يناير الحالى.

يترأس القس الدكتور أندرية زكى رئيس الطائفة 
اإلنجيلية بمصر األحد الخامس من يناير احتفاالت 
عيد المياد المجيد بكنيسة قصر الدوبارة بوسط 

القاهرة.
مــن جــانــبــه كــشــف يــوســف إدوارد مــديــر اإلعـــام 
بالطائفة اإلنجيلية عن تفاصيل برنامج االحتفال 
الذى يبدأ فى السابعة مساء بموكب الدخول تعقبه 
صــاة افتتاحية وتقديم مجموعة من الترانيم من 

فريق الترنيم بالكنيسة، وفى الثامنة إال الربع يلقى 
القس سامح موريس راعى كنيسة قصر الدوبارة كلمة 
العيد تليها كلمة الدكتور القس أندريه زكى رئيس 
الطائفة اإلنجيلية بمصر ثم تعود الترانيم مرة أخرى.

فيما يترأس قداسة البابا تواضروس الثانى بابا 
اإلسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، قداس عيد 
المياد المجيد بكاتدرائية مياد المسيح بالعاصمة 

اإلدارية الجديدة مساء السادس من يناير المقبل.

يبدأ تطبيقه اليوم

حتى 16 يناير

6 مزايا ألصحاب المعاشات فى قانون 
المعاشات والتأمينات الجديد

وزارة التضامن تواصل فتح باب التقدم 
لالشتراك بمسابقة األم المثالية لعام 2020

5 يناير آخر موعد للترشح لمجالس أمناء 
مدن القاهرة الجديدة وأكتوبر والشروق

تسليم قطع أراضى اإلسكان المميز بمدينة حدائق أكتوبر
أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير 
اإلســكــان والــمــرافــق والمجتمعات 
العمرانية، بأن جهاز مدينة حدائق 
أكتوبر، سيبدأ يوم األحــد الموافق 
2020/1/12، وحتى يوم الخميس 
2020/3/12، فــى تسليم قطع 
أراضــى اإلسكان المميز، بمنطقة 
97 فــــدانــــاً، مــســلــســل رقــــم 2، 
ــم تخصيصها بالقرعة  ــى ت ــت وال
العلنية التى تم إجــراؤهــا بتاريخ 

.2016/11/21
وقــال المهندس أشــرف فتحي، 
رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق 
أكــتــوبــر: سيتم تسليم الــقــطــع من 
ــوم األحـــد 2020/1/12،  1: 15، ي
والــقــطــع مــن 16: 30، يـــوم االثنين 
2020/1/13، والقطع مــن 31: 45، يوم 
الثاثاء 2020/1/14، والقطع من 46: 60، 

يــوم األربــعــاء 2020/1/15، وتــم تخصيص 
ــوم الخميس 2020/1/16، لمن تخلف  ي
عن االستام فى المواعيد المقررة، وسيتم 
ــوم األحــد  تسليم الــقــطــع مــن 61: 75، يـ
2020/1/19، والقطع مــن 76: 90، يوم 
االثــنــيــن 2020/1/20، والــقــطــع مــن 91: 
105، يوم الثاثاء 2020/1/21، والقطع من 
106: 120، يوم األربعاء 2020/1/22، وتم 
تخصيص يوم الخميس 2020/1/23، لمن 
تخلف عن االستام فى المواعيد المقررة، 
وسيتم تسليم القطع من 121: 130، يوم 
االثنين 2020/1/27، والقطع مــن 131: 
145، يوم الثاثاء 2020/1/28، والقطع من 
146: 160، يوم األربعاء 2020/1/29، وتم 
تخصيص يوم الخميس 2020/1/30، لمن 

تخلف عن االستام فى المواعيد المقررة.
ــاز مــديــنــة حــدائــق  ــيــس جــه ــاف رئ ــ وأضـ
أكتوبر: سيتم تسليم القطع من 161: 180، 
يوم األحــد 2020/2/2، والقطع من 181: 
ــوم االثــنــيــن 2020/2/3، والقطع  195، ي
من 196: 210، يــوم الثاثاء 2020/2/4، 

ــقــطــع مـــن 211: 225، يـــوم األربـــعـــاء  وال
2020/2/5، وتــم تخصيص يــوم الخميس 
2020/2/6، لمن تخلف عن االستام فى 
المواعيد المقررة، وسيتم تسليم القطع من 
226: 240، يوم األحد 2020/2/9، والقطع 
من 241: 255، يوم اإلثنين 2020/2/10، 
ــقــطــع مـــن 256: 270، يـــوم الــثــاثــاء  وال
2020/2/11، والقطع من 271: 285، يوم 
األربــعــاء 2020/2/12، وتــم تخصيص يوم 
الخميس 2020/2/13، لمن تخلف عن 
االســتــام فــى المواعيد الــمــقــررة، وسيتم 
تسليم القطع مــن 286: 300، يــوم األحــد 
2020/2/16، والقطع من 301: 315، يوم 
اإلثنين 2020/2/17، والقطع مــن 316: 
330، يوم الثاثاء 2020/2/18، والقطع من 
331: 345، يوم األربعاء 2020/2/19، وتم 
تخصيص يوم الخميس 2020/2/20، لمن 

تخلف عن االستام فى المواعيد المقررة
ــار المهندس أشــرف فتحي، إلى  وأشـ
أنــه سيتم تسليم القطع من 346: 360، 
يــوم األحـــد 2020/2/23، والــقــطــع من 

361: 375، يــوم االثنين 2020/2/24، 
والــقــطــع مــن 376: 390، يـــوم الــثــاثــاء 
2020/2/25، والقطع من 391: 405، 
يوم األربعاء 2020/2/26، وتم تخصيص 
يــوم الخميس 2020/2/27، لمن تخلف 
ــام فــى الــمــواعــيــد الــمــقــررة،  عــن االســت
وســيــتــم تسليم الــقــطــع مــن 406: 420، 
ــد 2020/3/1، والــقــطــع من  ــوم األحــ يـ
421: 435، يــوم اإلثــنــيــن 2020/3/2، 
والــقــطــع مــن 436: 450، يـــوم الــثــاثــاء 
2020/3/3، والقطع من 451: 465، يوم 
األربعاء 2020/3/4، وتم تخصيص يوم 
الخميس 2020/3/5، لمن تخلف عن 
االستام فى المواعيد المقررة، وسيتم 
تسليم القطع من 466: 480، يوم األحد 
2020/3/8، والقطع من 481: 495، يوم 
االثنين 2020/3/9، والقطع من 496: 
ــوم الــثــاثــاء 2020/3/10، وتم  506، ي
تخصيص يومى األربــعــاء 2020/3/11، 
والخميس 2020/3/12، لمن تخلف عن 

االستام فى المواعيد المقررة.

الدورة الـ51 لعرض القاهرة الدولى 
للكتاب  تنطلق فى 22 يناير

ألول مرة.. ورشة تدريبية  للصحفيين 
من ذوى االحتياجات الخاصة

تنظم لجنة التدريب وتطوير المهنة بنقابة 
الصحفيين، بــرئــاســة جــمــال عبدالرحيم 
وكيل أول النقابة، ألول مــرة ورشــة تدريبية 
ــزمـــاء أعــضــاء الــنــقــابــة من  لــلــزمــيــات والـ
أصحاب الهمم )ذوى اإلحتياجاَت الخاصة( 

بعنوان:
»تقنيات اإلتاحة التكنولوچية للصحفيين 

ذوى االحتياجات الخاصة«.
تتناول الورشة:

مقدمة عامة عن تكنولوچيا المعلومات.
تقنيات إتاحة اإلنترنت للصحفيين ذوى 

االحتياجات الخاصة.
تطبيقات وبرامج وأدوات ضرورية لتسهيل 

مهمة الصحفيين.
تطبيقات الطباعة ثاثية األبعاد واألدوات 

المساعدة.
جلسة عصف ذهنى حول االبتكارات التى 
تسهل عمل الصحفيين ذوى االحتياجات 

الخاصة المختلفة.
جلسة نقاشية حــول الــذكــاء االصطناعى 

وخوف البشر من تطور اآللة.
تعليم المتدربين ذوى اإلعاقات المختلفة 
واألصـــحـــاء عــلــى ابــتــكــار حــلــول تكنولوچية 
لتسهيل حياتهم،مع تعليمهم تطبيقات البيت 

الذكى والمدن الذكية  .
تقنيات) الروبوتس( والذكاء االصطناعى.

ــة الـــزمـــيـــل محمد  ــورشــ ــ ــى ال ــحــاضــر فـ ي
عبدالجيد الصحفى بــوكــالــة أنــبــاء الشرق 
ــكــار بــاألكــاديــمــيــة  ــت األوســــط ومــحــاضــر االب
الوطنية لتكنولوچيا المعلومات لألشخاص 

ذوى اإلعاقة التابعة لوزارة االتصاالت.
الورشة مجانية لجميع الزميات والزماء 

من ذوى االحتياجات الخاصة.
ــزمــاء  الــورشــة مخصصة لــلــزمــيــات وال
من ذوى االحتياجات الخاصة ) السمعية / 

البصرية / الحركية(.
تعقد الورشة فى مركز التدريب بالنقابة 
اعتبارا من األربعاء 8 يناير الجارى، ولمدة 
أسبوعين )األربعاء و األحد من كل أسبوع(، 

الساعة الرابعة عصرا حتى السابعة مساء.

ينطلق مــعــرض الــقــاهــرة الــدولــى للكتاب فى 
دورتــه الــــ51، يــوم 22 يناير  الحالى ، ويستمر 

حتى 4 من شهر فبراير 2020.
ويــعــقــد مــعــرض الــكــتــاب لــلــمــرة الــثــانــيــة على 
التوالى داخل مركز مصر للمؤتمرات والمعارض 

الدولية بمدينة القاهرة الجديدة.
وكشفت الصفحة الرسمية على موقع »فيس 
بـــوك«، لمعرض الــقــاهــرة الــدولــى للكتاب عن 
شخصية الموقع، حيث حــددت العالم والمفكر 
ــدان، كشخصية  ــمـ ــل جــمــال حـ ــراحـ الــكــبــيــر الـ

المعرض للعام المقبل.
كما أعلنت عــن ضيف الــشــرف للمعر لعام 
2020، والــتــى مــن الــمــقــرر أن تــكــون جمهورية 

السنغال.
جوائز الهيئة العامة للكتاب

ومن المقرر أن تمنح الهيئة المصرية العامة 
للكتاب، جــوائــز ألفــضــل كــتــاب صـــادر فــى عام 

2019، لكل فرع من الفروع التالية:
الرواية

القصة القصيرة
شعر الفصحى

شعر العامية
المسرح

النقد األدبى
العلوم اإلنسانية

الفنون
األطفال

الكتاب العلمي
العلوم الرقمية

كما تقدم الهيئة العامة للكتاب جوائز خاصة، 
بالتعاون مــع عــدد مــن الهيئات التابعة لــوزارة 
الثقافة، وهـــي: »جــائــزة الكتاب األول، جائزة 
التراث، جائزة أفضل كتاب مترجم، جائزة أفضل 

كتاب مترجم للطفل، جائزة أفضل ناشر«.

يبدأ اليوم تطبيق قانون المعاشات والتأمينات الجديد، 
وفيما يلى مزايا القانون الجديد:

يعمل القانون الجديد على معالجة القصور فى منظومة 
التأمين االجتماعى فــى مصر، حيث إنــه يعمل على فض 
التشابكات بين الــخــزانــة العامة للدولة وبــنــك االستثمار 

القومى.
إيــداع أمــوال التأمينات طرف وزارة المالية وتتولى الهيئة 

القومية للتأمين االجتماعى إدارتها.
ــادة المعاشات كل عــام بنسبة %15،  ينص رسمياً على زي

ويسهم فى معالجة آثار التضخم على أصحاب المعاشات.
احتساب الحد األدنى للمعاش بنسبة 65% من الحد األدنى 
ألجر االشتراك التأميني، حيث يبلغ الحد األدنــى للمعاش 
حاليا 900 جنيه، ترتفع فى أول يناير 2020 إلى 1000 جنيه.

وضــع خطة لــرفــع ســن المعاش لمعالجة العجز المالى 
وتخفيف العبء عن الخزانة العامة بالتدريج لتصل إلى 65 

عاما فى أول يوليو 2040.
وضع حوافز تشجيعية للتأمين على العمالة غير المنتظمة 
مثل عمال اليومية، أو الذين ال يعملون بالقطاع العام حيث 
أصبح لهم نفس المزايا والحقوق التى يتمتع بها العاملون فى 

الدولة.

تــواصــل وزارة الــتــضــامــن االجــتــمــاعــى، فــتــح بـــاب التقدم 
لاشتراك بمسابقة األم المثالية لعام 2020، حتى الخميس 
16 مــن يــنــايــر الــحــالــى، بــمــديــريــات الــتــضــامــن االجتماعى 

بالمحافظات.
وقــد تــم تشكيل لجان اإلخــتــبــار على مستوى المديريات 
الخــتــيــار الــمــرشــحــات على مستوى كــل محافظة، ثــم لجنة 
لاختيار مركزًيا، تضم ممثلين عن عدد من الـــوزارات، على 
رأسها وزارة الثقافة وممثل عن مجلس النواب والمجالس 
القومية وخبراء فى التربية وممثلون للجمعيات األهلية، وذلك 
استعداًدا إلقامة االحتفال السنوى المركزى لعيد األم فى 

مارس من العام الحالى. 

حددت هيئة المجتمعات العمرانية، 
يــوم األحــد الموافق 5 يناير الحالى، 
ــأوراق الترشيح  ــ ــوم للتقدم ب كــآخــر ي
ــقــاهــرة  ــدن ) ال ــ ــاء م ــنـ لــمــجــالــس أمـ

الجديدة – 6 أكتوبر – الشروق(.
ــه قـــــــال الـــمـــهـــنـــدس  ــ ــب ــ ــان مـــــن جــ
عبدالمطلب مــمــدوح، نــائــب رئيس 
هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، 
لشئون تطوير وتنمية المدن الجديدة، 
أنه تم فتح باب تقديم طلبات الترشح 
بمدينة الــقــاهــرة الــجــديــدة األســبــوع 
الماضى، وحتى  يوم الثاثاء 31 /12 
/2019، بمقر مجلس األمناء بشارع 
ــجــوار الهيئة  التسعين الــشــمــالــي، ب
العامة للتنمية الصناعية، وبمدينة 
6 أكتوبر من يــوم األحــد الموافق 22 
ــد الــمــوافــق  /12 /2019: يـــوم األحـ
5 /1 /2020، بمقر مجلس أمــنــاء 
مدينة 6 أكتوبر بمنطقة غرب سوميد 
طريق امتداد محور 26 يوليو، وبمدينة 
الشروق حتى يوم اإلثنين الموافق 30 
/12 /2019، وذلــك بــإدارة العاقات 

العامة بمقر جهاز المدينة.
ــيـــس الــهــيــئــة:  ــائـــب رئـ وأضــــــاف نـ
يشترط فى المتقدم، أن يكون متمتعاً 
ــويــن  ــن أب ــ ــة وم بــالــجــنــســيــة الــمــصــري
مــصــريــيــن، وأن يــكــون مــحــل إقامته 
بالمدينة الــتــى يــرغــب الــتــرشــح بها 
مثبت ببطاقة الرقم القومي، وأال يقل 

سن المتقدم عن )21ســنــة(، 
ــاصــــاً عــلــى  ــون حــ ــكـ وأن يـ
مــؤهــل مــنــاســب »مــتــوســط« 
على األقـــل، وأال يــكــون من 
العاملين بهيئة المجتمعات 
العمرانية الجديدة أو أحد 
أجهزتها، وأال يكون سبق له 
المشاركة فى مجلس األمناء 
ــن ســابــقــتــيــن،  ــ ــي ــ مــنــذ دورت

)رئيس – نائب – عضو..(.
ــنــســبــة لــلــمــســتــنــدات  ــال وب

الــمــطــلــوبــة لــلــتــرشــح، أوضــح 
نائب رئيس الهيئة، أنــه على 

المتقدم للترشح، سحب استمارة 
الــتــرشــح واســتــيــفــائــهــا وتقديمها، 
مرفق بها صورة المؤهل الدراسي، 
وصحيفة للحالة الجنائية حديثة 
خــالــيــة مــن أيـــة أحــكــام، والمستند 
الــدال على تأدية الخدمة العسكرية 
ــاء منها  ــفـ )قـــــدوة حــســنــة( أو اإلعـ
ــدد 6 صــورة  ــور، وعــ ــذك ــل بــالــنــســبــة ل
فوتوغرافية، ومــلء النموذج الخاص 
بالسيرة الــذاتــيــة للمترشح، ورؤيــتــه 
فى تطوير األداء وتنمية المدينة فى 
المجاالت كــافــة، مشيراً إلــى أنــه لن 
يتم النظر فــى الطلبات الــتــى تقدم 
بعد المواعيد المحددة لكل مدينة، 
وكذا الطلبات غير مستوفاة األوراق 

الخاصة بالشروط المشار إليها.

ِبدء تسليم وحدات 33 عمارة باإلسكان المتميز بالعلمين الجديدة
ــر اإلســـكـــان والــمــرافــق  ــ ــن وزي أعــل
والــمــجــتــمــعــات الــعــمــرانــيــة الــدكــتــور 
ــه ســيــتــم تسليم  عــاصــم الـــجـــزار أنـ
وحدات 33 عمارة بمشروع اإلسكان 
المتميز بمدينة العلمين الجديدة بدءاً 
من يوم األحد الموافق 2020-1-5 

وحــتــى يـــوم الــثــاثــاء الــمــوافــق 3-3-
.2020

ــح رئــيــس جــهــاز تنمية مدينة  وأوضـ
العلمين الجديدة المهندس أسامة عبد 
الغنى أنه سيتم تسليم وحدات العمارة 
رقــم 160 يــوم األحــد الــمــوافــق 1-5-

2020، ووحدات العمارة رقم 161 يوم 
االثنين الموافق 6-1-2020، ووحدات 
العمارة رقــم 162 يــوم األربــعــاء 1-8-
2019، ووحدات العمارة رقم 163 يوم 
األحد 12-1-2020، ووحدات العمارة 
رقــم 164 يــوم االثنين 2020-1-13، 

ووحدات العمارة رقم 165 يوم الثاثاء 
14-1-2020، ووحــدات العمارة 166 

يوم األربعاء 2020-1-15.
وأضــاف المهندس أسامة عبد الغنى 
أنه سيتم تسليم وحــدات باقى العمارات 

تباًعا لهذه التواريخ السابق ذكرها.

الجزار

 أحمد صالح

 إيمان عاطف

 حنان الشربينى
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حكايات وأسرار أكبر العائالت المسيحية فى مصر
خريطة بيزنس األقباط وثرواتهم وكيف يرتبى أبناؤهم داخل الكنائس واملدارس

لهذه األسباب تبنى الكنائس بسهولة فى األحياء الراقية وتواجه مشاكل طائفية فى القرى واملناطق الشعبية

أثناء وجود االحتالل البريطانى لمصر، حاول المندوب السامى 
البريطانى اللورد كرومر زرع فتنة بين المسلمين والمسيحيين فى 
مصر، ولكنه عاد إلى بالده ليؤكد أنه لم يستطع أن يلمح أى فروق 

بين المسلم والمسيحى إال أن األول يدخل المسجد والثانى يدخل 
الكنيسة.

 وفى هذا السياق من الصعب إدراك اختالف بين العائلتين 
القبطية والمسلمة على نحو يجعلنا نفرد لكل منهما حيزًا 
خاصـًا، والسيما إذا كان الحديث عن التكوين االجتماعى، 

والوعى الثقافى، والحركة فى المجال العام، وليس فى العقائد، أو 

التصورات الدينية.
ويرجع ذلك إلى أن الثقافة المصرية غالبة على كل مكونات 

المجتمع، وربما هذا ما يقلق دعاة التمييز على الجانبين 
اإلسالمى والمسيحى من ناحية، ويسر دعاة المواطنة المتساوية 

للمصريين من ناحية أخرى.
وإذا أردنا الخوض المكثف فى التصنيف االجتماعى، نجد أن 

الطبقة االجتماعية لها تأثير يفوق ما لالختالف العقائدى من 
ثقل، حيث تتشابه نظرة األغنياء، وتتماثل معاناة الفقراء، وهناك 

الكثير مما يطلق عليه مشكالت طائفية منشأها، أو العوامل 

الكامنة خلفها ذات طبيعة اجتماعية اقتصادية حتى لو ارتدت 
رداء دينيا، والدليل على ذلك أن أى كنيسة تبنى بيسر أو دون 

مشكالت فى منطقة جغرافية معينة، فى حين أن بناءها يواجه 
تحديات عديدة فى منطقة جغرافية أخرى، والسبب يعود غالبـًا 

إلى الثقافة، والوعى، وهى مسألة تتعلق بالنضج الثقافى، والتطور 
الطبقى، وليس المعتقد الدينى.

 إيمان بدر

رجل أعمال مسيحى يكشف سر نجاحهم فى القطاع الخاص 

العائالت الثرية انغلقت داخل الكنيسة فى عهد مبارك وانطلقت إىل خارجها فى عهد السيسى

شقيق البابا شنودة كان قسيسًا ونجله انضم للمجلس امللى 

فى مقدمتها عائالت ساويرس وأيوب وغبور وسياج وغالى وبشاى وباسيلى

حقيقة استحواذ عائالت الكبار على 90% من الثروات
حــول العائلة القبطية صــدرت مؤخًرا دراســة 
بعنوان »العائلة القبطية.. قراءة اجتماعية غير 
منهجية«، صدرت عن مركز األهــرام للدراسات 
السياسية واالستراتيجية، وأعــدهــا د.ســامــح 

فوزى الباحث فى شئون المواطنة. 
ــوزى« إلى  وفــى سياق ورقته البحثية سعى »ف
إثــبــات فــكــرة أن العائلة المصرية القبطية ال 
تختلف بشكل جـــذرى عــن نظيرتها المسلمة، 
وحتى التباين داخل الوسط القبطى نفسه إنما 

يرجع إلى التغيرات الطارئة على المجتمع ككل. 
ــة بعض  ــدراسـ ــر اتــهــمــت الـ ــى جــانــب آخـ وعــل
الكتابات باإلنحياز الطائفى، خاًصة تلك التى 
ــذى يستند فى  مــصــدرهــا الــتــيــار اإلســامــى الـ
منطلقاته على الفرز والتجنيب بالمعنى الثقافى 
والسياسى، الفًتة إلى أن هذه الخطابات علت 
بشدة فى عصر الرئيس األسبق حسنى مبارك 
)١٩٨١-٢٠١١(، وامتدت آثارها لما بعد ذلك، 
حيث وجدنا خطابا يتحدث عن امتاك عدد من 
العائات القبطية لمقدرات اقتصادية ال تتناسب 

مع نسبتهم العددية.
وشــددت الورقة البحثية على أن مصدر دقة 
المعلومات غير معلوم وغير مــوثــق، لكن على 
ــل مــتــداولــة حــول استحواذ  ــاوي ــل هــنــاك أق األقـ
الــعــائــات القبطية على المجال االقــتــصــادى، 
السيما التوكيات األجنبية، وبلغ األمر الحديث 
عن وجود ارستقراطية قبطية تتمتع بنحو ٩٠٪ 
ــاط أنــفــســهــم، وهـــو رقـــم يــرى  ــب ــروات األق ــ مــن ث
الباحث أنه مبالغ فيه إلى حد بعيد، خاصة فى 
ضوء اتساع قاعدة الطبقة الوسطى القبطية من 

مهنيين فى مختلف التخصصات.

فى هــذا الصدد تجدر اإلشـــارة إلــى عائات 
ــاج،  ــور، وســي ــبـ ــوب، وغـ ــ ســـاويـــرس، وعـــدلـــى أيـ
وغــالــى، وبــشــاى، ورمــســيــس عطية، وباسيلى، 
وســامــى ســعــد، وبــــرزى، وعــبــدالــنــور وغــيــرهــم، 
وهـــذه الــعــائــات، بتفرعاتها المختلفة، تعمل 
فــى أنشطة متعددة مــن مــقــاوالت، وصناعات 
كهربائية، وفنادق وقرى سياحية، وأيًضا مجاالت 
السيارات، والمستحضرات الطبية، والمابس، 

وشركات األدوية.
ويفسر الباحث ظهور األقــبــاط فــى المجال 
االقتصادى بأن األقلية العددية فى أى مجتمع، 
ال تحتمل بحكم تكوينها الــخــســارة، فهى تميل 
إلى االستثمار فى رأس المال البشرى، سواء من 
خال التعليم والتدريب، والعمل بجدية، والميل 

إلى استحداث األساليب فى عملها.
ــوار صــحــفــى تم  ــى حــ ــة إلـ ــدراسـ وتــطــرقــت الـ
ــال األقــبــاط  ــال األعــم نــشــره مــع أحـــد كــبــار رجـ
ذكــر األسباب التى يعتقد أنها تكمن وراء بزوغ 
العائات القبطية فى القطاع الخاص، وأهمها 
أن هذا دأب األقليات فى كل المجتمعات، حيث 
يشكل اختافهم عن األغلبية حــافــًزا لهم على 
العمل بجدية، ولعل ذلك سر نجاح األقليات فى 
الواليات المتحدة، بينما ال يحقق مواطنيهم نفس 

النجاح فى مجتمعاتهم األصلية.
وفيما يتعلق باألقباط فى مصر فقد تميزوا 
بالتعليم، حــيــث حــرصــت الــعــائــات القبطية 
الكبرى على تعليم أوالدهــم فى مدارس أجنبية، 
وإرسالهم للخارج لمواصلة دراساتهم، فى وقت 
لم يكن المجتمع المصرى يقبل فيه على التعليم 

األجنبى.

الحكومة أممت ثروات مقار واألسيوطى ودوس وأبو رجيلة

لماذا ينضم رجال األعمال إلى الحزب الحاكم ويبتعدون عن المعارضة؟!!
خفايا التغيرات الطارئة على السيكولوجية القبطية

التقسيم الطبقى فى المجتمع يفوق تأثيره البعد الطائفى والسمات الدينية
ــة فـــكـــرة أن  ــدراســ ــ اســتــخــلــصــت ال
التقسيم الطبقى فى المجتمع يفوق 
ــره الــبــعــد الــطــائــفــى والــســمــات  ــي ــأث ت
الـــديـــنـــيـــة، فـــعـــلـــى ســـبـــيـــل الـــمـــثـــال 
ــة لتعيين مسئولين  ــدول مــع اتــجــاه ال
مــن الــتــكــنــوقــراط نتيجة تــراجــع دور 
األحــــــزاب الــســيــاســيــة واخــتــفــائــهــا، 
ظــهــرت شــخــصــيــات قــبــطــيــة تنتمى 

إلى فئة التكنوقراط من أبناء الدولة 
والموظفين فــى مؤسساتها، خاصةً 

المنتمين للمؤسسة العسكرية. 
ــار الــمــوظــفــيــن  ــكــب ــمــا يــتــعــلــق ب وفــي
والتكنوقراط األقباط ممن عملوا فى 
مؤسسات الدولة وارتقوا فى مناصبها، 
ظهرت أســمــاء بـــارزة مــن بينها مياد 
حنا وكمال رمزى ستينو ورشدى سعيد 

وفايق فريد ووليم سعيد قادة. 
ــن لــلــمــؤســســة  ــمــي ــت ــمــن ــن ال ــا عــ ــ أمـ
العسكرية فقد بزغت أسماؤهم مع 
اتــجــاه الــدولــة لتعيين محافظين من 
خلفيات عسكرية، وضربت الدراسة 
أمثلة للمحافظين األقباط مثل فؤاد 
عزيز غالى ومجدى أيوب وكاهما من 

لواءات الجيش المتقاعدين.

الرهبان يتنازلون عن أسمائهم وينسلخون من أسرهم لينخرطوا فى عائلة الدير

من الماحظ فى العقود الثاثة 
األخـــيـــرة تــغــيــر فــى السيكولوجية 
القبطية، مثل التواجد فى الوسط 
الكنسى، حتى بالنسبة للعائات 
ــى لــديــهــا مــســاحــات  ــت الــمــوســرة ال
حركة فــى المجال الــعــام، وأرجعت 
ــة الــبــحــثــيــة ظـــاهـــرة التعلق  ــورقـ الـ
ــمــزارات والقديسين،  ــال الــشــديــد ب
والرغبة فــى التواصل االجتماعى 
ــل المحيط المسيحى، بأنها  داخـ
تعود إلــى حالة االحتقان الطائفى 
التى ألمت بالمجتمع المصرى منذ 
السبعينيات، والــنــشــاط المكثف 

لإلسام السياسى.
ــك لــاهــتــزاز فى   وقــد تــعــرض ذل
الــفــتــرة مــن )٢٠١١-٢٠١٣( حيث 
ــاحــا،  ــفــت ــد الـــمـــجـــال الـــعـــام ان شــه
وخـــرج كثير مــن الــشــبــاب يعبرون 
عن أنفسهم، ويتاقون مع غيرهم 
فـــى تــكــويــن مـــا نــســمــيــه رأس مــال 
ــمــاعــى، إال أن ذلـــك ســرعــان  اجــت
ــمــســاحــات  ــخــر، وعــــــادت ال ــب مـــا ت

االجتماعية إلى وضعها السابق.
ــان هــذا ال يمنع مــن تبلور  وإن ك
خــطــاب للمواطنة والــمــشــاركــة فى 
المحيط المسيحى، خــاصــة لدى 

قطاعات من الشباب أكثر انفتاحا 
على الفضاء االلــكــتــرونــى، ولديهم 
مساحات واسعة من النقد للتكوينات 
القبطية على تنوعها، بما فى ذلك 
المؤسسة الكنسية ذاتها، وربما يعود 
ذلك إلى اهتزاز السلطة األبوية فى 
المجتمع المصرى بأسره، وبالتالى 
أصبحنا نطالع صفحات على مواقع 
التواصل االجتماعى لشباب أقباط 
ينتقدون النظام الحاكم ويعارضون 
توجهات الكنيسة ذاتــهــا، ويتفقون 
فى غالبية اآلراء الثورية مع أقرانهم 

المسلمين.

من المعروف أن االنخراط فى 
اإلكليروس أو السلك الكهنوتى 
ــوة شخصية  ــال دعــ يــتــم مــن خـ
فردية، وليست عائلية أو أسرية، 
ولكن يعتقد البعض أن الرهبان 
هــم أشــقــاء ألنــهــم يحملون اسم 
نفس الــديــر الـــذى تــم ترسيمهم 
فيه، على غــرار أشعيا المقارى 
ــلــذان كانا  وفــلــتــاؤس الــمــقــارى ال
ضمن رهبان دير أبو مقار، حيث 
يتخلى الــراهــب أو الــكــاهــن عن 
إســمــه األصـــلـــى وإســــم عائلته 

ليحمل اسم أحد األديرة.

وعلى الرغم من ذلــك ال تخلو 
العائلة الكهنوتية من العاقات 
ــة، ولــعــل أشــهــر هـــؤالء  ــ ــري األســ
هــى حالة بابا األقــبــاط الراحل 
األنبا شنودة الثالث، والــذى كان 
شــقــيــقــه الـــقـــس بـــطـــرس جــيــد، 
كاهن لكنيسة السيدة الــعــذراء، 
ولكنه لم يكن راهًبا، وبعد رحيل 
القمص بطرس جيد، التحق نجله 
نظير بطرس بالسلك الكهنوتى، 
وكــان عضواً فى المجلس الملى 
للكنيسة القبطية األرثوذكسية، 
وهناك أيضاً األنبا يوآنس أسقف 

أســيــوط وشقيقه األنــبــا غبريال 
أســقــف بــنــى ســويــف، بــاإلضــافــة 
إلى حاالت متعددة لرهبان أشقاء 
وراهبات منتميات لنفس األسر، 
إال أن مفهوم العائلة بالمعنى 
الجسدى المرتبط بصلة الــدم 
ــمــفــتــرض أن  ــة، مـــن ال ــرابـ ــقـ والـ
يتاشى فــى ظــل حياة الكهنوت 
والرهبنة، حيث ينسلخ الراهب 
من عائلته التى ولد فيها، ليحمل 
اسم الدير ويصبح ابن الكنيسة 
وعضو فى عائلة الدير أو العائلة 

الكنسية الكهنوتية.

فى كتابها »األقباط فى الحياة السياسية« 
ذهبت الدكتورة سميرة بحر إلى أن التأميم 
الذى قامت بها الحكومة فى العهد الناصرى 
قضى على عدد كبير من األعمال واألنشطة 
التى كانت لألقباط سيطرة فيها، ففى قطاع 
ــل القاهرة  النقل وشــركــات األتــوبــيــس داخـ
وبين األقاليم كانت خسارة األقباط خمسة 
وسبعين بالمائة، حيث أممت شركات إخوان 
مقار واألسيوطى وأبورجيلة، وحكيم مرجان، 
كذلك أممت مصانع وبنوك عديدة ونزعت 
قوانين اإلصاح الزراعى ملكية آالف األفدنة 
مـــن عـــائـــات قــبــطــيــة مــثــل عـــائـــات دوس 

وأندراوس وويصا وخياط.
ولهذه األسباب تعمدت العائات القبطية 
الثرية أن تقترب من السلطة، مثلما فعلت 
نظيرتها المسلمة، ومــن ثم انضم غالبيتهم 
لاتحاد االشتراكى ثم الحزب الوطنى، حيث 
ال يلعب رجل األعمال غالًبا أى دور معارض 
للنظام، وبالتالى قلما نجد رجل أعمال قبطى 
فى مربع المعارضة السياسية، وهــى نفس 
الحالة تقريبا التى نجدها لرجل األعمال 
المسلم، فهما يميان دائــمــا إلــى الحفاظ 
عــلــى رأس الــمــال بــاالنــضــمــام إلـــى صفوف 
الــمــواالة، وليس المعارضة، والمسألة هنا 
ليست تحيزات سياسية، بقدر ما هى تعبير 
عن عاقات مصلحية، والرغبة فى البقاء فى 

فلك السلطة أيا كانت.
وعلى الصعيد السياسى هناك عائات 
سياسية قبطية امــتــد تأثيرها على مــدار 
الــقــرن العشرين، وتــولــى كثير منهم مواقع 

تشريعية أو تنفيذية من خلفية سياسية، ومن 
أبرز هذه العائات المعروفة سياسًيا عائلتى 
»غالي« و»عبدالنور« وهناك صات مصاهرة 
بينهما، وهــو مــا عــزز المكانة االقتصادية 

والسياسية لهذه العائات.
ومــن الــافــت للنظر أن السياسة تظل 
فى العائلة القبطية ال تبرحها مع تعاقب 
األجــيــال، مثلما حــدث مــع عائلة »غالى« 
وعميدها هو بطرس غالى نيروز السياسى 
الــذى كــان وزيـــًر، ورئيس وزراء مصر عام 

١٩٠٨، ولم يكن منحاًزا للسلطة الحاكمة 
فقط ولكن لاحتال البريطانى أيًضا، 
كما خاض أكبر أبنائه نجيب بطرس غالى 
ــق الــســيــاســة، وشــغــل مــنــصــب وكيل  طــري
ــا شقيقه  وزارة الــخــارجــيــة الــمــصــريــة، أم
ــن الــثــانــى -  ــف بــطــرس غــالــى - االبـ واصـ
فقد شغل منصب وزيـــر الحقانية لمدة 
ــم تــبــرح السياسة  خمسة عشر عــامــا، ول
األسرة فى الجيلين التاليين، وهناك مقولة 
ذكرها بطرس بطرس غالى - الــذى جاء 

أقباط ولكن سياسيون من بطرس غالى وفخرى 
عبدالنور إلى جمال أسعد وجورج إسحاق ومينا دانيال

امتدادا لجده - فى كتابه »طريق مصر إلى 
الــقــدس« أنــه كــان أمامه طريقان للسلطة 
فى المجتمع، أحدهما السياسة واآلخــر 
الدين، إال أنه اختار طريق السياسة، وشغل 
منصب وزير خارجية مصر ثم أميًنا عاًما 
لألمم المتحدة، وإلى نفس األســرة ينتمى 
يــوســف بــطــرس غــالــى وزيـــر الــمــالــيــة فى 
عهد »مبارك«، أما عائلة فخرى عبدالنور 
فهى عائلة وفدية مازال أحد أبنائها منير 
فخرى عبدالنور أحد أقطاب حزب الوفد، 
كما شغل منصب وزير السياحة فى مصر 
قبل ســنــوات قليلة، واســتــطــاع أن يجمع 
بين البيزنس والسياسة، حيث عرف على 
مدار تاريخه السياسى بأنه من كبار رجال 

األعمال الوفديين.
وتــطــرق الباحث إلــى تحول مهم فــى بنية 
ــات الــقــبــطــيــة فـــى الــحــيــاة  ــائ ــع مــشــاركــة ال
السياسية حدث فى الثاث عقود األخيرة، 
حيث تراجع تأثير العائات التقليدية، وبرز 
التكنوقراط من ناحية، والشخصيات العامة 
خارج السياق العائلى من ناحية أخرى، ومن 
أمثال التكنوقراط الذين وصلوا إلى مناصب 
ــة وتشريعية ألــبــرت بــرســوم سامة،  ــ وزاري
ومكرم عبدالشهيد، ود. سوزى عدلى ناشد، 
أما من أمثال الذين نشطوا فى الحياة العامة 
دون سند عائلى سابق فهناك جمال أسعد 
وأمــيــن إسكندر الــلــذان وصــا إلــى عضوية 
مجلس الــنــواب، وشخصيات أخــرى نشطت 
فى الحياة العامة مثل جــورج إسحاق ومينا 

دانيال وغيرهما.
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بسبب عدم تعاون المحافظات مع وزارة التخطيط

الحكومة عاجزة عن استغالل أصول بالمحافظات قيمتها 619 مليار جنيه
الحكومة توافق على دخول نفايات تركية خطرة إلى مصر

شبهات عدم الدستورية تطارد خطة إجراء انتخابات مجلس الشيوخ والنواب فى وقت واحد

يحدث فى شركة الحديد والصلب
5.3 مليار جنيه مديونيات للموردين و7500 عاماًل مهددون بالتشرد

قانون األحوال الشخصية يخرج للنور قريبًا

أعلن محمد أنــور الــســادات رئيس 
ــه على  ــزب اإلصــــاح والــتــنــمــيــة أنـ حـ
قـــدر أهــمــيــة مناقشه قــانــون اإلدارة 
المحلية والـــذى غــاب طــويــاً ودوره 
الهام فى مراقبه أداء وشفافية السلطة 
التنفيذية فــى المحافظات والــمــدن 
واألحـــيـــاء، إال أن الــســؤال المهم هو 
هل توقيت إجراء انتخابات المحليات 
ــداد النــتــخــابــات  ــ ــ خـــال تـــزامـــن األع
مجلس الــشــيــوخ والــنــواب خــال عام 
ــل؟ إذا  ــضـ 2020 هـــو األنـــســـب واألفـ
كــنــا صــادقــيــن فــى مــشــاركــة الشباب 
وتمكينهم من ممارسة العمل السياسى 
واالهـــتـــمـــام بمجتمعاتهم المحلية 
وأيضاً توزيع جغرافى وإدارى مناسب 

للسكان.
ــادات: أنـــدهـــش ومــعــى  ــســ ــ وقــــال ال
ــد إدارة  ــحــدي ــى كــيــفــيــة ت كــثــيــريــن فـ
المجلس ألولوياتها فى طرح ومناقشة 
الــقــوانــيــن ذات األهــمــيــة للمواطنين 
وأيـــضـــاً تهيئة وتــعــبــئــة الــــرأى الــعــام 
والجماهير لتشجيعهم على المشاركة 
سواء كمرشحين أو ناخبين باإلضافة 

ــد الــنــائــب طـــارق مــتــولــى، نــائــب السويس  أك
وعــضــو لجنة الــصــنــاعــة، أن شــركــة الحديد 
والصلب المصرية، وهــى الشركة الحكومية 
ــاج الــحــديــد، تــعــانــى من  ــت الــوحــيــدة بــقــطــاع إن
خسائر فادحة وصلت إلــى تحقيق 4 مايين 
جنيه خسائر يومية خــال الــربــع األول من 
الــعــام الــمــالــى الــجــارى، فــضــاً عــن استمرار 
تراكم مديونيات الشركة والتى بلغت أكثر من 
5 مــلــيــارات جنيه، وهــو مــا دفــع البعض إلى 
المطالبة بتصفية الــشــركــة، ونــقــل أصولها 

الضخمة إلى الصندوق السيادى.
وأوضــح أنه رغم التاريخ الطويل والمشرف 
للشركة إال إنها بدأت بالتدهور تدريجيا بداية 
من عام 2005 حتى بلغت خسائرها المرحلة 
نحو 5 مليارات جنيه منهم 750 مليون جنيه 
خسائر الــعــام المالى 2016-2017، وترجع 
ــاب إلــى تــقــادم المصانع وتــوقــف أكثر  األســب
ــرن عــن العمل فــى الــشــركــة مما خفض  مــن ف
اإلنتاج ألكثر من 70% تزامنا مع ضعف القدرة 
التصديرية وزيادة العمالة التى تخطت 12 ألف 
عامل فى وقــت مــا، إضافة إلــى مشكات فى 
خام المناجم، أيضا توقف ضخ االستثمار فى 
الشركة وتوقفت عمليات التطوير مما فاقم من 

المشكات.
وأشــار متولى إلى توقف العديد من خطوط 
اإلنــتــاج بــصــورة متكررة نتيجة تــقــادم اآلالت 
ــادة نسبة  والــمــعــدات، وهــو مــا انعكس فــى زيـ
األعــطــال والتوقفات حيث بلغت 92% خال 

العام المالى الحالى مقابل 82% العام السابق 
ما يعنى أن نسبة استغال الزمن المتاح بلغت 

8% فقط.
وأضـــاف أنــه سبق أن أعلنت الحكومة عن 
مــحــاوالت متعددة إلعــادة إحياء الشركة، ولم 
تجد أى نفع حتى اآلن، منها تلقى الحكومة 
عــروًضــا فنية ومالية مــن عــدد مــن الشركات 
إلعــادة تطوير الشركة، ففى عام 2017 تلقت 
عروضا لتأهيل وتطوير وإدارة خطوط إنتاجها، 

مع ضخ استثمارات مناسبة.
ولفت إلى أن الشركة تواجه شبح التصفية 
خاصة مع تشكيك الجهاز المركزى للمحاسبات 
فى قدرة الشركة على االستمرارية، وذلك لعدم 
الــقــدرة على ســـداد االلــتــزامــات والمتطلبات 
ــا فـــى تــراكــم  ــًي ــو مـــا يــظــهــر جــل ــة، وهــ ــي ــال ــم ال
الــمــديــونــيــات لــلــمــورديــن الرئيسيين للشركة 
والبالغة نحو 5.372 مليار جنيه العام الحالى، 
مشيرا إلــى أن مشكلة العمالة ستكون أبــرز 
التحديات التى تواجه هذه الخطوة إذ يبلغ عدد 
عمال الشركة نحو 7500 عامل يتقاضون أجورًا 
تتخطى حاجز الـ50 مليون جنيه شهرًيا، ونحو 

56 مليون جنيه منحة سنوية.
وطالب النائب الحكومة باتخاذ اإلجــراءات 
ــد والــصــلــب  ــحــدي الـــازمـــة إلنـــقـــاذ شــركــة ال
المصرية، التابعة لقطاع األعــمــال الــعــام، من 
مصير شركة القومية لألسمنت التى صدر 
ــراراً بتصفيتها فــى أكتوبر الــعــام الماضى،  قـ

ووضع خطة تطوير شاملة وعاجلة.

قــال النائب إسماعيل نصر الدين، 
إن قانون األحـــوال الشخصية يعد من 
أبرز التشريعات المتوقع أن تخرج للنور 
خال األيام المقبلة، وذلك لتوفير حياة 
كريمة للمرأة والطفل، مما ينعكس أثره 

على خلق مجتمع متماسك.
ــح نــصــر الــديــن، إن التشريع  وأوضــ
الجديد يــهــدف للحفاظ على األســرة 
ــة، ولـــن يــقــتــصــر عــلــى بعض  الــمــصــري
الماحظات أو القضايا العالقة بأذهان 
البعض مــن المجتمع، ولكنه سيكون 
تشريع ينظم حياة األسرة بداية من فترة 
الخطوبة وفــى حالة االنفصال يضمن 

إلى إعطاء األحزاب الفرصة لإلعداد 
ــهــم  ــم وحــمــات ــه وتــجــهــيــز مــرشــحــي
االنتخابية إذا كنا فــعــاً جــاديــن فى 
تشجيع وتمكين األحــزاب من ممارسة 
دورها واالختاط بالجماهير واختيار 

ممثليها.
ــخــروج  ــادة كــفــى ال وأضـــــاف: يــا ســ
علينا مــن حين آلخــر بــبــدع لــم تراها 
مصر عبر مجالسها النيابية فلقد 

استمعنا منذ وقت قريب لمد الفصل 
التشريعى الحالى لدور انعقاد سادس 
ثم تبين رغم دستوريته أنه يتسبب فى 
ضرر بالغ وخلط بين المجلس الحالى 
والــقــادم وعــدم تكافؤ فــرص ومساواه 
ولــألســف اجــتــهــادات خاطئة تكررت 
كثيراً خال هذا المجلس وال نتعلم – 
أرجــوكــم توقفوا عن هــذا. فالموائمة 
السياسية مطلوبة وأيــضــاً مــراعــاة 

ــمــرأة  تــوفــيــر حــيــاة كــريــمــة لــألبــنــاء وال
والحفاظ على المجتمع من التفكك.

وأشـــار نصر الــديــن، إلــى أن هناك 
عدداً من القضايا العالقة التى تتصدر 
المشهد حـــال الــحــديــث عــن تشريع 
جــديــد األحــــوال الــشــخــصــيــة، تتمثل 
فى سن الحضانة، ترتيب الحضانة، 
الــرؤيــة والنفقة، سيتم التطرق إليها 
حال مناقشة التشريعات المقدمة فى 
هــذا الــصــدد، والبـــد أن يــكــون هناك 
تــكــافــؤ فـــى هـــذه الــقــضــايــا وستظل 
الفلسفة الــعــامــة لــلــقــانــون فــى ثوبه 
الــجــديــد المصلحة الــعــامــة لجميع 

األعراف والتقاليد البرلمانية.
وأوضــــــح رئـــيـــس حــــزب اإلصــــاح 
والتنمية أن التصريحات المستمرة 
ــراء انــتــخــابــات  ــ ــج إلجـ ــروي ــت ــهــدف ال ب
ــنـــواب مــعــاً وفــى  مجلس الــشــيــوخ والـ
وقــت واحــد ترشيداً للنفقات هو حق 
يــراد به باطل ألنها تتعارض من حيث 
طــريــقــة الــتــرشــح والــتــصــويــت وأيــضــاً 
تعيق اإلشراف القضائى الكامل للجان 

وربما به شبهه عدم دستورية.
وقـــال: لقد رأيــنــا ثــاثــة انتخابات 
تجرى فى إنجلترا وإسرائيل وغيرهم 
خال عام واحد هو عام 2019 لتأكيد 
األغلبية الحاكمة فى نزاهة وشفافية 
ــد مــن األحـــــزاب أو  ــم يتحجج أحـ ولـ
ــادة الــبــرلــمــان بــتــوفــيــر الــنــفــقــات  ــ قـ

والمصروفات.
األهــم هــو االســتــمــاع لصوت العقل 
ــة من  والـــخـــبـــرات بــمــا ال يــخــلــق حــال
التشكيك والفوضى واالنقسام وتأثيره 
عــلــى الــســلــم االجــتــمــاعــى فــهــل نتعظ 
ونستمع لما يحقق المصلحة العليا 

للباد؟.

مصنـّعة من خامات مجهولة المصدر غير مطابقة للمواصفات

مصانع مصرية تنتج »معطرات جو« تصيب المصريين بالسرطان

مفاجأة.. مصر تفشل فى استغالل 400 ألف عين 
وبئر لعالج األمراض الخطيرة والمزمنة

أكــد النائب طــارق متولى، نائب السويس وعضو لجنة 
الصناعة، أن مصر تمتلك ثروة حقيقية من أماكن السياحة 
الــعــاجــيــة، الــتــى ال تــقــدر بثمن، حيث هــنــاك مــا يقرب 
من 400 ألــف عين وبئر، موزعة على 16 موقًعا لعاج 
األمــراض العديدة، إال أنها تمثل كنز مصر المفقود 
نــظــرا لــعــدم استغالها مــن الناحية السياحية 

االستغال األمثل.
وأوضـــح أنــه يــوجــد اآلالف مــن العيون 
واآلبـــار الطبيعية والكبريتية 
ــاث  ــحــ ــ ــت األب ــتـ ــبـ ــى أثـ ــ ــت ــ ال
العلمية أنها غنية بالعناصر 
الــكــبــريــتــيــة بــنــســبــة عــالــيــة، 
مقارنة بــاآلبــار الــمــوجــودة فى 
جميع أنــحــاء الــعــالــم، وبالتالى 
تتمتع بإمكانيات وموارد طبيعية 
وبيئية ومناخية وبشرية، تؤهلها 
أن تــكــون مــن أكــبــر دول العالم 

الجاذبة للسياحة الصحية.
ــى ضــعــف  ــ ــول ــ ــت ــ وأرجــــــــــع م

السياحة العاجية إلــى عــدم وجــود منتجعات عاجية 
بالقرب من مناطق االستشفاء الطبيعى فى العديد من 
تلك األماكن، كما أن رجال األعمال فى مجال السياحة 
ال يهتمون بالسياحة العاجية وينتظرون مبادرة الدولة 
باالهتمام بها، ومن ثم يقررون العمل فى هذا المجال، 
وكذلك الدولة لم تنظر إلى ملف السياحة العاجية من 
قبل كما هو مطلوب، فكل االجــتــهــادات السابقة كانت 

اجتهادات على مستوى األفراد فقط.
ــار إلــى أنــه لكى تستعيد مصر مكانتها العالمية  وأشـ
فــى االستشفاء والسياحة العاجية، يجب تــوافــر عدد 
مــن الــمــقــومــات المهمة، أهمها البنية األســاســيــة التى 
يحتاجها كل طالب عــاج طبيعى، ومــن الــضــرورى إنشاء 
طرق متخصصة، وأماكن النتظار السيارات، والمطاعم 
والــكــافــيــتــريــات، والــمــســتــلــزمــات الــريــاضــيــة، العاجية 
منها والترفيهية، باإلضافة إلــى الحدائق والمسطحات 
الخضراء، والفنادق واالســتــراحــات، وسينمات ومسارح 
ومكتبات، مع ضرورة إعداد دراسات الجدوى للمشروعات 
الخاصة بالسياحة العاجية، وفتح باب االستثمار وتشجيع 

المشروعات االستثمارية المشتركة فى هذا المجال.

ــب طــــارق مــتــولــى،  ــائ ــن ــدم ال ــق ت
نـــائـــب الـــســـويـــس وعـــضـــو لجنة 
الــصــنــاعــة، بطلب إحــاطــة موجه 
ــور  ــت ــدك إلــــى رئـــيـــس الــــــــوزراء ال
مصطفى مــدبــولــى حـــول مــا يتم 
ــع من  ــمــصــان إنـــتـــاجـــه بــبــعــض ال
معطرات الجو مصّنعة من خامات 
مجهولة الــمــصــدر غير مطابقة 
للمواصفات، بما يشكل خطورة 

بالغة على المواطنين.
ــدراســات  وأوضـــح متولى أن ال
أثبتت وجود نسبة كبيرة من المواد 
التى تستخدم فى صناعة معطر 
الجو تؤدى إلى اإلصابة باألمراض 
السرطانية ومشاكل فــى الجهاز 
التنفسى، حيث تحتوى على مواد 
كيمياوية معروفة باسم المركبات 
العضوية المتطايرة، والتى تبدأ 
على شكل مــواد صلبة أو سوائل 

لكنها تتبخر بسهولة فى الهواء.
ــد مــن  ــ ــدي ــ ــع ــ وأضـــــــــاف أن ال

ــة أشــــارت  ــث ــحــدي ــات ال ــ ــدراسـ ــ الـ
ــى مــدى الــضــرر الصحى الــذى  إل
يمكن أن يقع على مــن يستنشق 
المعطرات بصورة مفرطة، وأثبتت 
ــا جــامــعــة يـــورك  ــه دراســـــة أجــرت
البريطانية بمركز دراسات المناخ 
منتصف الــعــام الــجــارى واشترك 
فيها 1136 شخًصا يستخدمون 
معّطرات الهواء بصورة مستمرة، 
أن 30% منهم لــديــهــم صعوبات 
ــرأس بعد  ــال فــى التنفس وآالم ب

التعرض لتأثير هــذه المعّطرات 
ــت الــمــشــكــات  ــى، وشــكــل ــب ــســل ال
الصحية األكثر انتشارًا فى الجهاز 
التنفسى التى ترافقها توعكات 
دائمة فى الجسم وصــداع نصفى 
كما ظهر عند المشتركين طفح 
جلدى وإسهال وتشنجات عضلية 
 وغـــثـــيـــان واضــــطــــراب نــبــضــات

القلب.
ـــه بـــلـــغ حــجــم  ــــى أنــ وأشـــــــار إلـ
االستثمار فــى صناعة معطرات 

الجو 1.72 بليون دوالر أمريكى 
مع نهاية 2016 مع تكهنات بارتفاع 
يصل إلى 20%، وتتوافر معطرات 
الجو فى صــوٍر شتى؛ رزاز وهام 
)جل(، وشموع وفواحات، وبخور، 
وغيرها، وقــد ال يخلو مكان عام 
من وجود معطرات الجو، مطالًبا 
ــة واإلجــــــراءات  ــاب ــرق بــتــشــديــد ال
الازمة للتأكد من مدى صاحية 
المعطرات المنتجة على صحة 

المواطنين.

األطراف، وتوفير حياة كريمة لهم.
ــان، أن  ــمـ ــرلـ ــبـ وأضـــــــاف عـــضـــو الـ
التشريع الجديد يسبقه عقد جلسات 
حــــوار مــجــتــمــعــى فـــى حــضــور مميز 
ــراف المعنية بــالــمــوضــوع  ــ لــكــل األطـ
والــمــتــضــررة، واالســـتـــمـــاع بــتــجــارب 
سابقة بهدف الــخــروج بأفضل نتائج 
خاصة وأن القانون يمثل أهمية كبيرة 
للمجتمع ويتعلق بطرفى المجتمع 
ويخاطب أهم فئة وهم األبناء، اللبنة 
األســاســيــة لــبــنــاء مجتمع متماسك، 
ولهذا سيكون التشريع عــادال ومعبرا 

عن لسان حال الجميع.

انتقد أعــضــاء لجنة الخطة والــمــوازنــة 
لجنة حــصــر األصــــول الُمستغلة بـــوزارة 
التخطيط، وأكـــدوا أن هناك 3214 أصل 
غير مستغل بالمحافظات، منهم 2827 تم 
تسجيلهم إلكترونيا، و1358 غير ُمتنازع 
عليهم«، مــؤكــدة أن عــدم تــعــاون عــدد من 
المحافظات مــع اللجنة يشير إلــى وجــود 

خلل.
من جانبها قالت الدكتورة نجاء البيلى، 
رئيس وحدة األصول غير المستغلة بوزارة 
ــاح اإلدارى،  التخطيط والمتابعة واإلصـ
إن حجم رصيد األصــول المملوكة للجهات 
الداخلة فــى الــمــوازنــة العامة للدولة تبلغ 

ــول، عــضــو مجلس  ــغ تــقــدم الــنــائــب محمد ال
الــنــواب، باستجواب للدكتور على عبد العال، 
رئيس مجلس الــنــواب، موجهة لــوزيــرة التجارة 
ــســوق المصرية  والــصــنــاعــة، بــشــأن إغــــراق ال
بالمنتجات التركية دون جــمــارك، واســتــيــراد 
المخلفات الصلبة والباستيكية والمطاط بكل 

أشكالها دون موافقة البيئة.
وأكد الغول على إن السوق المصرية فى معزل 
عما يحدث فى تركيا إذ تداوى األخيرة جروحها 
االقــتــصــاديــة عــلــى حــســاب الــصــنــاعــة الوطنية 
المصرية، بإغراق للسوق المصرية بالمنتجات 
التركية مستفيدة من انخفاض العملة هناك، 
بجانب االتفاقية التجارية الموقعة معها والتى 
بمقتضاها تدخل واردتــهــا لمصر دون جمارك 
ولــذلــك ليس مــن الحكمة الــســكــوت على ذلك 

خاصة من دولة تضر األمن القومى المصرى.
وأضـــاف الــغــول على أنــه بجانب ذلــك وزيــر 
التجارة والصناعة السابق عمرو نصار أصدر 
قــرارا تم اإلعــان عنه بشأن السماح باستيراد 
المخلفات الصلبة والباستيكية والمطاط بكل 
أشكالها دعما لمصانع الــورق بناء على مكاتبة 
ــرة البيئة وهــى الــخــردة اللدائينية  وموافقة وزي
ومخلفات الباستيك والــمــطــاط أو مخلفات 
المواد المتبلمرة وهى نفايات خطرة كان محظور 
استيرادها من خارج مصر، وقد حظرتها بالفعل 
دول عديدة من بينها الــســودان حيث إن وجود 
هذه الصفقة المشبوهة ضارة جدا على الصحة 

العامة.
ــال أنــه فــى دور االنــعــقــاد الــمــاضــى تقدم  وقـ
بطلب إحاطة فى شأن إغــراق السوق المصرى 
بالمنتجات التركية دون سداد ضرائب أو رسوم 
ــرد، حيث  وقــد طلبت الــرد كتابيا ولــم يصلنى ال
تريد تركيا زيـــادة صــادراتــهــا إلــى مصر إلنقاذ 
اقتصادها، مما أغــرق مصر بسلع يقل سعرها 
عن منتجاتها بنسبة 25% فضا عن ردائتها حيث 
كشفت تقارير المعهد القومى للقياس والمعايرة 
والهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة عن 
وجود سجاد تركى فى األسواق المصرية يسبب 
ــواءه على  الــســرطــان لــألطــفــال والــحــوامــل الحــت

كرومات الرصاص بنسب عالية.
وفى هذا السياق طالب الحكومة بإعادة النظر 

قيمتها الدفترية 619 مليار جنيه، مشيرة 
إلى أن لجنة حصر األصول غير الُمستغلة 
ــوزراء تشرف على  الُمشكلة من مجلس الـ
أمانتها الفنية وزارة التخطيط لم تتمكن 

فى االتفاقية الثنائية مع تركيا - التجارة الحرة - 
ووقف الممارسات التى تخالف اتفاقية منظمة 
التجارة العالمية، حيث إن هذه االتفاقية الثنائية 
ال تفيد سوى تركيا، وتضر بالصناعة والمنتجات 
المصرية وتسمح بدخول منتجات تركية تامة 
الصنع بدون أية رسوم جمركية، كما يجب على 
الحكومة وضع المزيد من الحوافز للمصدرين 

مــن تحديد حجم األصـــول غير المستغلة 
حتى اآلن.

ــاك 3214 أصــل  ــارت إلـــى أن هــن ــ وأشــ
غير ُمستغل تم حصرهم، منهم 2827 تم 

حتى يتمكنوا مــن مجابهة تلك الهجمة التى 
ستؤثر على ميزان المدفوعات والصادرات وفى 
وقت نسعى فيه جميعا لتحسين معدالت األداء 

االقتصادى ورفع معدالت النمو.
ولفت إلى أن اتفاقية التجارة الحرة بين مصر 
وتركيا جائرة على المصريين، حيث المنتجات 
المصرية تعانى الركود منذ أن اجتاحت األسواق 

تسجيلهم إلكترونيا، وأكثر من 1000 أصل 
غير ُمتنازع عليهم.

وأوضــحــت البيلى، أن اللجنة المكلفة 
والمعنية بحصر األصـــول غير الُمستغلة 
بــدأت عملها فى يناير 2018، وكــان محدد 
لها مدة عام ونصف لانتهاء من أعمالها، 
وأن تنتهى فى 30 يونيو 2019 من حصر 
كافة األصــول غير المستغلة بالمحافظات 
وعددها 27 محافظة والــوزارات والجهات 

الحكومية التابعة لمجلس الوزراء.
ــارت الــدكــتــورة نــجــاء البيلى، إلى  وأشــ
أن هــنــاك 3 مــحــافــظــات لــم تــقــم بحصر 
األصول غير المستغلة لديها وهى القاهرة 
واإلسكندرية وشمال سيناء، كما أن كافة 
ــوزارات والهيئات لم تنته من حصر كافة  ال
األصـــول لديها، وهــنــاك محافظات أكــدت 
أنها ال تمتلك إال »سجل 8 أمــاك« إنما ال 

المصرية أخشاب فيبر التركية الرديئة الصنع، 
وكادت المصانع تتوقف عن االنتاج ومن ضمنها 
مصنعى فيبر بورد بنجع حمادى وادفــو، وكذلك 
مصنع فيبر بــورد بدشنا، مما أدى إلــى تشريد 
مـــاال يــقــل 700 عــامــل وفــنــى بالمصنع بسبب 
تكدس األخشاب داخــل المصنع وتوقف حركة 
الــبــيــع، وعــقــب دخـــول فــصــل الــشــتــاء وســقــوط 

يوجد لديها مستندات ملكية لتلك األصول.
فــى هــذا الــســيــاق أوصـــت لجنة الخطة 
ــواب بــإحــالــة ملف  ــن ــة بمجلس ال ــمــوازن وال
األصــول المملوكة للدولة وغير المستغلة 
إلـــى الــمــهــنــدس مصطفى مــدبــولــى رئيس 
ــوزراء لبحث األمــر برمتة واتخاذ  مجلس ال
ــراءات اإلداريـــة والقانونية حيال كل  اإلجــ
مــن يــحــاول عرقلة حصر أمـــاك وأصــول 
الــدولــة غــيــر المستغلة بــكــافــة الــــوزارات 
والهيئات التابعة لها والمحافظات التى لم 
تعمل حصر لها حتى اآلن وكــذلــك اتخاذ 
ــراءات حــيــال المتسبب فــى تعطيل  ــ اإلجــ
ــال  ــال الــلــجــنــة الــمــشــكـّـلــة للحصر وق أعــم
المهندس مصطفى سالم رئيس االجتماع 
إن مناقشات اللجنة حــول موقف األصــول 
المملوكة للجهات الــداخــلــة فــى الموازنة 

العامة للدولة.

األمطار،حيث تتعرض األخشاب للتلف والتهالك، 
ــول مــوســم جــنــى الــقــصــب الــذى  فــضــا عــن دخـ
يضاعف من تراكم مصاصة القصب التى تحتاج 

إلى مساحات للتخزين.
وتابع حديثه: »هناك تفاقم فى األزمة بسبب 
عــدم فــرض رســـوم جمركية على األخــشــاب 
التركية التى أغــرقــت الــســوق المصرى رغم 
ردائــة المنتج، حيث إن عملية شراء مصاصة 
القصب كانت تسهم فــى رفــع أسهم مصانع 
السكر، وتحقيق أربــاح هائلة ويفتح األســواق 
للمنتج التركى بطريقة عشوائية سوف يتغير 
تماما، والخسائر سوف تطال الجميع، علما 
ــأن مصنع فيبر بـــورد بدشنا يعد المصنع  ب
الوحيد على مستوى الــشــرق األوســـط الــذى 
ينتج الخشب مــن مصاصة القصب وحقق 
خال السنوات الثاث الماضية أرباحا كبيرة 
ولكن مع تلك األزمــة تراجع تماما وأصبحنا 
مهددين باإلغاق وتشريد العمال، مؤكدا إن 
الجميع تعرض للخسارة بما فى ذلك الغرقة 
التجارية لألخشاب بسبب عدم فرض رسوم 
جمركية على المنتج التركى، والمنتج المصرى 
يكلف كثيرا بسبب ارتفاع أسعار الغاز والوقود 

وغيرها من المستلزمات الخاصة بالصناعة.
ــد عــلــى أنـــه يــجــب عــلــى الــحــكــومــة إعـــادة  وأكـ
النظر فى االتفاقية الثنائية مع تركيا، ووقف 
الممارسات التى تخالف اتفاقية منظمة التجارة 
العالمية، حيث إن هذه االتفاقية ال تفيد سوى 
تركيا وتضر بالصناعة والمنتجات المصرية 
وتسمح بدخول منتجات تامة الصنع بــدون أية 
رسوم جمركية، وإلزام تركيا بتطبيق المواصفات 

المصرية على الواردات.
كــمــا طــالــب باستبيان رأى وزارة الصناعة 
والتجارة بشأن استيراد شحنة من المخلفات 
الصلبة من أوروبــا دون التنسيق مع وزارة البيئة 
رغم رفض عدد من الــدول منها السودان حيث 
رفضت هذه الصفقة المشبوهة، حيث إن هذا 
الــقــرار البــد أن يكون مصحوب بشهادة فحص 
وتحليل صــادر من معمل معتمد دولــى تفيد أن 
ــوارد ال يحتوى على أى من الملوثات  الصنف ال
أو المكونات المدرجة بالملحق األول من اتفاقية 
بازل بمستوى يكسبه صفة من صفات الخطورة، 
وعليه يجب وضع ضوابط جديدة الستيراد خردة 
ومخالفات الباستيك والمطاط، بما يسهم فى 
تلبية احتياجات الصناعة المحلية وبما ال يضر 

الصحة العامة وال يشكل تواجدها خطر بيئيا.

استجواب برلمانى يكشف

باألرقام الرسمية

إهدار 2 مليار جنيه على منظومة 
تطوير التعليم الفاشلة

وزارة التعليم تتحدى الدستور

13 مليون مدخن مصرى 
ينفقون 40 مليار جنيه 

فى 2 مليون مقهى

ــد فــــؤاد،  ــم ــح تـــقـــدم الـــنـــائـــب م
باستجواب موجه لــوزيــر التربية 
والــتــعــلــيــم، بــشــأن تــدنــى منظومة 
ــوزارة فى قــرارات  التعليم وتخبط ال
تــطــويــر وتـــحـــديـــث الــمــنــظــومــة 
ــاب وجـــود خطة  ــي التعليمية، وغ
واضــحــة لتطوير التعليم نتيجة 

تضارب القرارات.
وأوضح فؤاد، أن عدم وجود دراسة 
دقــيــقــة لــمــشــروع تــطــويــر التعليم 
تسبب فى إهــدار ما يتجاوز 2 مليار 
ــى مــا تكبدته  جنيه، بــاإلضــافــة إل
الوزارة من أعمال تطوير بنية تحتية 
رقمية لم تستوعب تشغيل النظام 
اإللــكــتــرونــى مــمــا تسبب فــى فشل 
التجربة وتكبد الــدولــة مصرفات 

باهظه أيضا.
وأضاف فؤاد، أن الــوزارة فشلت فى 
تطبيق النظام التراكمى ومخالفتها 
للقرارات المنظمة له وعدم االلتزام 
باالمتحانات المقررة فيه، ومخالفة 
االمــتــحــانــات للمقررات الــدراســيــة 
بالمخالفة ألحكام قانون التعليم 
والقرارات المنظمة له، ثم غياب تام 
لتأهيل المدرسة والمعلم والطالب 
ــذا النظام الجديد  للتعامل مــع ه
مما سبب ارتباكا رهيبا فــى األســر 

المصرية والنظام التعليمى.

قال الدكتور خالد حنفى، عضو 
مجلس الــنــواب، إن وزارة التربية 
والتعليم والتعليم الفنى تتعمد 
إغفال نسبة الـــ5% الخاصة بذوى 
ــا بــشــأن  ــه ــات ــان ــة فـــى إع ــاقـ اإلعـ
مسابقات المعلمين، مــؤكــدا أن 
ــوزارة فــى إغــفــال هذه  ــ اســتــمــرار ال
النسبة خلل وإغفال وإهــدار لحق 

دستورى وقانونى لذوى اإلعاقة.

أكــد النائب خالد مشهور، 
ــب مــنــيــا الــقــمــح وعضو  ــائ ن
الــلــجــنــة الــتــشــريــعــيــة، أن 
اســتــمــرار عــمــل الــمــقــاهــى 
ــوم يـــؤثـــر على  ــيـ ــوال الـ ــ طـ
عملية الطاقة اإلنتاجية 
للشباب، ويتسبب فى حالة 
ركود وزيــادة نسبة البطالة، 
ولهذا البد من غلقها نهائيا 
فــى تــمــام الــســاعــة الثانية 
عـــشـــرة وعــــــدم الــســمــاح 
لها بــمــزاولــة الــنــشــاط بعد 
هــذا التوقيت مــشــددا على 
ضرورة االستفادة من طاقات 
الشباب المهدرة التى تجلس 
يــومــيــا عــلــى الــمــقــاهــى دون 

عمل.
ــار إلـــى أن الــمــقــاهــى  ــ وأشـ
ــان والــطــاب  ــك ــس تــزعــج ال
بسبب األصــــوات العالية، 
ووفقا لإلحصائيات واألرقام 
ــا  ــده ــة الـــتـــى رص ــي ــم ــرس ال
الــجــهــاز الــمــركــزى للتعبئة 
واإلحــصــاء يوجد 2 مليون 
مقهى فى مصر، ويبلغ حجم 
إنفاق المترددين عليها 40% 
من راتبهم، بواقع انفاق 40 
مليار جنيه على الشيشة 
والسجائر فقط حيث يوجد 
ــن 13 مــلــيــون  ــا يـــقـــرب مـ مـ

مدخن.
ــح أن الــعــديــد من  ــ ــ وأوض
دول العالم المتقدمة تغلق 
المقاهى فى هــذا التوقيت 
وال يوجد دولــة تعمل فيها 
المقاهى 24 ساعة يوميا، 
وأشــــار إلـــى ضــــرورة تقنين 
ــى غــيــر  ــاهـ ــقـ ــمـ أوضــــــــاع الـ
المرخصة، قبل الشروع فى 
تطبيق هــذا الــقــرار، مؤكدا 
عـــلـــى أن غـــلـــق الــمــقــاهــى 
لــيــا ســيــعــود بــالــنــفــع على 
ــار إلـــى أن  ــ الــمــجــتــمــع، وأشـ
تطبيق القرار يحتاج لدراسة 
دقيقة وتدريجية من خال 
توفير فــرص عمل للشباب، 
ــل لـــهـــم عــن  ــ ــدائ ــ وطــــــرح ب

المقاهى ثم إصدار القرار.

  أحمد صالح

  كريم سعيد

  إسام خالد

 تحت
     القبة

 تحت
     القبة

3214 أصل غير مـُستغل منهم 2827 تم تسجيلهم إلكترونيا وأكثر من 1000 أصل غير مـُتنازع عليهم

30% ممن لديهم صعوبات فى التنفس وآالم بالرأس بعد التعرض لتأثير هذه المعّطرات السلبى

وزير التجارة والصناعة وافق على السماح باستيراد المخلفات الصلبة والبالستيكية والمطاط بكل أشكالها

القاهرة واإلسكندرية 
وشمال سيناء لم تقم 

بحصر األصول غير 
المستغلة لديها

 النفايات كان 
محظور استيرادها 

من خارج مصر وقد 
حظرتها دول عديدة 

من بينها السودان

»عبدالعال« يطالب »مدبولى« 
بإجبار المحافظين على حضور 
اجتماعات لجان مجلس النواب

وزارة الصحة عاجزة عن إلزام الصيدليات 
بإعدام األدوية المغشوشة

تقدمت النائبة أمال رزق الله، عضو مجلس النواب، بسؤال 
ــوزراء  ووزيــرة الصحة، بشأن آليات  موجه لرئيس مجلس الـ

التأكد من إعدام األدوية المغشوشة.
وأكدت النائبة، أن غش الدواء من القضايا التى تمثل خطورة 
على القطاع الصحى، وتشير اإلحصائيات إلى أن معدل األدوية 
المغشوشة يصل إلى 10% من العقاقير التى يتم تدولها عالمًيا، 
وتــزداد هذه النسب فى الــدول النامية، التى تبلغ نسبة تجارة 
األدويــة المغشوشة فيها حوالى 10% من حجم تجارة الــدواء، 
مما يعنى انتشار المستحضرات مجهولة المصدر التى قد 

تتسبب فى مضاعفات خطيرة للمرضى.
وأشارت: »ال يخلو شهرا إال وتصدر وزارة الصحة ممثلة فى 
اإلدارة المركزية للشئون الصيدلية، منشورات للتحذير من 
انتشار دواء بعينه إما لعدم مطابقة المواصفات أو الكتشاف 
غشه وضــرره على الصحة، إال أن التحذير ال يكون إال بعد 

انتشار الدواء ونزوله للسوق بفترة طويلة«.
ولفتت إلــى أنــه ال توجد آلية لمتابعة الــتــزام الصيدليات 
ومنافذ بيع األدوية بمنشورات الصحة فى شأن عدم صاحية 

دواء بعينه أو مخالفته المواصفات القياسية.
وطــالــبــت بتغليظ اإلجــــراءات القانونية ضــد أى مؤسسة 
صيدلية يضبط بها األدويــة المغشوشة المحذر منها من قبل 
وزارة الصحة، وكذلك تنفيذ دور الرقابة على األدويـــة قبل 

انتشارها بالسوق للتأكد من سامتها.

وظائف هيئة المحطات النووية »فنكوش«!!
تقدمت النائبة أنيسة حسونة، عضو مجلس 
الــنــواب، بطلب إحــاطــة مــوجــه لرئيس مجلس 
ــر الــكــهــربــاء، بــشــأن تــأخــر هيئة  ــ الـــــوزراء ووزي
المحطات النووية فــى إعــان نتيجة فتح باب 

شغل وظائف بالهيئة.
وقــالــت النائبة، إن هيئة المحطات النووية 
لتوليد الكهرباء، منذ أكتوبر الماضى، أعلنت 
عن حاجتها لعدد من التخصصات وذلك لشغل 
بعض الوظائف الشاغرة بها بنظام التعيين، إال 

أنه بعد مضى ما يقرب من 3 أشهر لم ترد الهيئة 
على المتقدمين ســواء بالقبول أو الرفض وبدء 

اختبارات القبول المطلوبة.
وأضافت: الهيئة أعلنت عن فتح باب التقدم 
لشغل الوظائف المطلوبة، وتــقــدم اآلالف من 
المواطنين بسحب ملف التقديم ودفــع الرسوم 
المطلوبة، إال أنه بعد مضى ما يقرب من الثاثة 
أشهر لم تبدأ الهيئة حتى اآلن اختبارات القبول 

لمن انطبق عليهم الشروط من المتقدمين.

طــالــب د. على عــبــدالــعــال رئــيــس مجلس الــنــواب 
ــوزراء بإجبار  د. مصطفى مدبولى رئيس مجلس الـ
المحافظين على حضور اجتماعات لجان مجلس 

النواب للمشاركة فى حل مشاكل المواطنين.
فى هــذا السياق أرســل.. عبدالعال المذكرة التى 
تــقــدم بها النائب عــمــاد سعد حــمــودة، رئــيــس لجنة 
ــى رئــيــس الحكومة..  ــواب، إل ــن اإلســكــان بمجلس ال
المذكرة كشفت عجز اللجنة عن مناقشة عــددا من 
طلبات اإلحاطة المحالة إليها، والمقدمة من النواب، 
بشأن مشاكل الصرف الصحى ومياه الشرب بمختلف 
المحافظات لم تستطيع وضع رؤية أو الوصول لقرار 
أو حــلــول بــشــأن هــذه المشاكل نتيجة عــدم حضور 

المحافظين أو من يمثلهم أو من بيده اتخاذ القرار.
وأوضــح رئيس لجنة اإلسكان بمجلس النواب، فى 
المذكرة التى تقدم بها لرئيس البرلمان، أن عدم 
حــضــور المحافظين أو مــن يمثلهم أثــنــاء مناقشة 
طلبات اإلحاطة المتعلقة بملف مياه الشرب والصرف 
الصحى الذى يعد واحدا من أبرز القطاعات الحيوية 
على مستوى الجمهورية، ويحظى باهتمام جميع 
ــواب، لما يمثله مــن أهمية قــصــوى على صعيد  ــن ال

المحافظات.
ــار رئــيــس الــلــجــنــة، إلـــى أن عـــدم حضور  وأشــ

التنفيذيين يمثل عقبة فى أداء اللجنة لمهام 
ــر لــرئــيــس مجلس  عملها، مــطــالــبــا، رفـــع األمـ
ــوزراء، ووزيـــر التنمية المحلية، بشأن هذا  ــ ال

ــراءات من  ــر، وضــــرورة أن يــكــون هــنــاك إجــ األمـ
ــزام التنفيذيين بالحضور  شأنها تنفيذ ذلــك، وإل

أثناء مناقشة طلبات اإلحــاطــة المعنيين بها، 
التخاذ ما يلزم من توصيات من شأنها 

تخفيف معاناة المواطنين، 
وتحسين مستوى 

الــخــدمــة 

المقدمة لهم.

بقرار رسمى

مفاجأة.. الواردات 
التركية تدخل 

مصر بدون جمارك

مطالبات للحكومة بإعادة 
النظر فى االتفاقيات 

الثنائية مع تركيا

أبرز كوارثها: توعكات 
دائمة فى الجسم 

وصداع نصفى وطفح 
جلدى وإسهال وتشنجات 

عضلية وغثيان 
واضطراب نبضات القلب

هالة

عبدالعال

شوقى

فؤاد

أنيسة

نصر الله

مدبولى

نصارالغول

متولى
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تنظر محكمة النقض فى جلسة 20 يناير الحالى ، طعن 
النيابة العامة على حكم براءة حبيب العادلى وزير الداخلية 
األسبق الصادر فى 9 مايو الماضى وآخرين فى القضية 

المعروفة إعالميا، باالستيالء على أموال الداخلية.
كانت قد قضت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمجمع 
محاكم طرة فى 9 مايو الماضى برئاسة المستشار معتز 
خفاجى، ببراءة وزير الداخلية األسبق حبيب العادلى و8 
آخرين، فى إعادة إجراءات محاكمتهم بالقضية المعروفة 

إعالمًيا بـ »االستيالء على أموال وزارة الداخلية«.

جنايات المنصورة تواصل محاكمة 
الجدة المتهمة بقتل حفيدتها »جنة«

األحد المقبل.. الحكم فى نظر 
التحفظ على أموال حسن نافعة

نظر استشكال صاحب صيدليات العزبى 
على إسقاط عضويته من الصيادلة

القضاء اإلدارى يحدد مصير 
تظلمات الثانوية العامة

الحكم فى 5 دعاوى ضد 
نقيب المعلمين المعزول

نظر طعن المتهمين بتنظيم داعش الصعيد
محاكمة 66 متهمـًا بـ»فض اعتصام رابعة«

20 يناير.. محكمة النقض تبدأ نظر طعن النيابة 
على براءة العادلى بقضية »أموال الداخلية«

محكمة جنح الدقى تنظر معارضة 
سمية الخشاب على حبسها 3 سنوات 

فى قضية شيك بدون رصيد
تـــواصـــل مــحــكــمــة جنح 
الدقى، يوم السبت القادم، 
نظر المعارضة المقدمة 
ــب الــفــنــانــة سمية  مـــن جــان
الخشاب على حكم حبسها 3 
سنوات، التهامها فى قضية 
شيك بــدون رصيد لصالح 
طليقها الــمــطــرب أحمد 
سعد، لإلعالن بالدعوى، 

وسداد رسوم التصالح.
وكـــانـــت مــحــكــمــة جنح 
الــدقــى بــرئــاســة المستشار 
مــحــمــود هـــالل قــضــت بحبس 
الفنانة سمية الخشاب غيابًيا 
لــمــدة 3 ســـنـــوات، فــى جنحة 
شيك بدون رصيد، مقامة من 
طليقها الــفــنــان أحــمــد سعد، 
وإلــزامــهــا بدفع كفالة قدرها 
50 ألــف جنيه إليقاف تنفيذ 
الحكم، وهى القضية المقيدة 

17590 لسنة 2019.

14 يناير.. أولى جلسات االستئناف فى قضية مقتل محمود البنا شهيد الشهامة

»النقض« تنظر طعون المتهمين فى 
»الشبكة الدولية لتجارة األعضاء«

إعادة محاكمة 12 متهمـًا بـ»بفض اعتصام النهضة«
تستكمل الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، إعادة 
إجــراءات محاكمة 12متهما فى القضية المعروفة إعالميا بـ»أحداث 

فض اعتصام النهضة«، فى جلسة 8 يناير لطلبات الدفاع،
ــرئــاســة الــمــســتــشــار مــعــتــز خــفــاجــى، وعــضــويــة  تــعــقــد الــجــلــســة ب
المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار وسكرتارية سيد حجاج 

ومحمد السعيد.
كانت المحكمة قد قضت فى وقت سابق بالسجن المؤبد والمشدد 

للمتهمين غيابيا، وقاموا بعمل إعادة إجراءات على الحكم الغيابى.
وتضمن أمر إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات عدة تهم تفيد 
تدبيرهم تجمهر هدفه تكدير األمــن والسلم الــعــام وتعريض حياة 
المواطنين للخطر، ومقاومة رجال الشرطة المكلفين بفض تجمهرهم 
والقتل العمد مع سبق اإلصرار والترصد، وقطع الطرق ومناهضة ثورة 

30 يونيو.

تستأنف الدائرة 2 إرهــاب، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة 
المستشار معتز خفاجى، جلسات إعادة إجــراءات محاكمة 66 متهما 

فى »فض اعتصام رابعة العدوية« يوم األحد القادم.
كانت المحكمة قد قضت فى وقت سابق باإلعدام شنقا لـ75 متهما 
من بينهم محمد البلتاجى وعصام العريان وعبدالرحمن 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 وقــوات الشرطة المكلفة بفض 
تجمهرهم، والشروع فى القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل.

14 متهمـًا فى حادث محطة مصر أمام »جنايات القاهرة« 
تواصل محكمة جنايات القاهرة محاكمة 
14 متهًما، فى حــادث قطار محطة مصر، 
الــذى تسبب فــى وفــاة 31 مواطًنا وإصابة 
17 آخــريــن فــى جلسة 11 يــنــايــر الــحــالــى، 

الستكمال مرافعة الدفاع.
وكــشــفــت تحقيقات الــنــيــابــة، أن المتهم 
»عــالء فتحى أبــو الــغــار« - 48 سنة، سائق 
الجرار، عبث بالمعدات واألجهزة الخاصة 
بالقطارات، وبتسيير حركتها على الخطوط 
ــان  ــل األمـ عــن طــريــق تعطيل إحــــدى وســائ
المزود به الجرار قيادته رقم 2302، فأفقده 
ــقــاف الــجــرار إثـــر انفالته  الــقــدرة عــلــى إي
دون قائده، ونوهت التحقيقات أنــه تالعب 

بمجموعة حركة ذراع العاكس ما مكّنه من 
استخالص ذلك الــذراع من موضعه، ما نتج 

عن سقوط قتلى ومصابين.
ــى أيــمــن  ــان ــث ووجـــهـــت الــنــيــابــة لــلــمــتــهــم ال
ــة، ســائــق جــــرار، تهمة  ــشــحــات، 43 ســن ال
الـــتـــزويـــر، بـــأن وضـــع إمـــضـــاءات بصفحة 
دفــتــر تــوزيــع السائقين والمساعدين على 
القاطرات، فــزور توقيع المتهم الرابع أيمن 
أحمد العدس، 54 سنة، سائق جــرار، يفيد 
باستالمه مهام عمله على خالف الحقيقة، 
كمساعد لسائق الــجــرار 2305 الستكمال 
طاقم العمل بــه، إلضفاء المشروعية على 

حركة تسيير الجرار دون إذن.

ــوم، عــقــد أولـــى  ــكـ تــبــدأ مــحــكــمــة شــبــيــن الـ
جلسات نظر الطعن المقدم من نضال مندور 
محامى المجنى عليه محمود البنا فى القضية 
المعروفة إعالمًيا ب » شهيد الشهامة«، يوم 14 

يناير الحالى.
كانت محكمة جنايات الطفل بشبين الكوم 
بمحافظة المنوفية »محكمة األحداث«، برئاسة 
المستشار بــاهــى حــســن، قــد قضت بمعاقبة 
المتهمين بقتل محمود البنا والمعروف إعالميا 
بشهيد الشهامة، بالسجن على المتهم األول 
محمد أشـــرف راجـــح 15 عــامــا، إســـالم عــواد 
15عاما، مصطفى محمد 15 عاما، إسالم البخ 

5 سنوات عاما.
ــدأت وقــائــع القضية عندما تلقى الــلــواء  بـ
ــر الداخلية، مدير  محمد نــاجــى، مساعد وزي
أمن المنوفية، إخطارًا من اللواء محمد عمارة، 
مــديــر الــمــبــاحــث الجنائية بالمنوفية، يفيد 
استقبال مستشفى تال المركزى »محمود. ع. أ« 
طالب بالصف الثالث الثانوى، جثة هامدة إثر 

طعنات نافذة بالبطن.

باالنتقال الفورى والفحص تبين قيام راجح.م 
18 عاما بالتعدى عليه بمطواة نتيجة مشادة 
كالمية حــال معاتبته على مغازلة جارتهما، 
أثناء تواجدهم فى إحدى المقاهى المتواجدة 
ــم تــحــريــر مــحــضــرا بــالــواقــعــة،  بــالــمــديــنــة، وتـ

وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.
ــاحــث مــركــز تـــال بــمــديــريــة  وتــمــكــنــت مــب
أمــن المنوفية، تحت إشــراف الــلــواء محمد 

عمارة مدير المباحث الجنائية من ضبط، 
إســـالم.ا، ا متهم رابــع فى قتل محمود البنا 
شهيد الشهامة والمتهم فيها محمد أشرف 
راجـــح الــمــتــهــم الــرئــيــســى فــى قــتــل محمود 
البنا والمعروف إعالميا بضحية الشهامة 
ومساعديه كــالمــن إســـالم عـــواد 17 عاما، 
مصطفى محمد 17 عاما ومقيمان جميعا 

بمدينة تال.

تصدر محكمة النقض ، حكمها، 
فى الطعون المقدمة من المتهمين 
فـــى الــقــضــيــة الــمــعــروفــة إعــالمــيــا 
بـ»شبكة دولية لالتجار فى األعضاء 
البشرية«، على األحــكــام الــصــادرة 
ضدهم مــن محكمة الجنايات فى 

جلسة 8 يناير الحالى.
كانت محكمة جنايات القاهرة، 
الــمــنــعــقــدة فـــى الــتــجــمــع الــخــامــس 
فــى يوليو 2018 قضت بمعاقبة 6 
متهمين بالسجن المشدد 15 سنة 
مــع تغريمهم 500 ألــف جنيه، كما 
قضت بمعاقبة 11 متهما آخرين 
بالسجن المشدد 7 سنوات وغرامة 
300 ألف جنيه، ومعاقبة 20 متهًما 
آخرين بالسجن 3 سنوات وغرامة 
200 ألف جنيه وعزل عشر متهمين 
عــن وظــائــفــهــم، ومــصــادرة األمـــوال 
ــة وجــمــيــع  ــي ــذهــب والـــمـــشـــغـــوالت ال
المضبوطات والمحررات المزورة 
الرسمية والعرفية مع مراعاة حقوق 
غــيــر الــحــســن الــنــيــة فـــى اتــهــامــهــم 
بتشكيل شبكة دولــيــة لالتجار فى 

األعضاء البشرية.
وأكـــدت تحقيقات النيابة قيام 
20 طبيبا من األطباء الجامعيين 
والعاملين بالمستشفيات الحكومية 
ــراض  مــن المتخصصين فــى أمـ
الباطنة والجراحة العامة وجراحة 
المسالك والرعاية والتخدير، إلى 
جانب 10 من الممرضين يعاونهم 
ــاســرة والـــوســـطـــاء،  ــســم 9 مـــن ال
ومتهمين اثنين من العاملين ببنك 
ــدم، بإجراء 29 عملية جراحية  ال
ــاء  ــضـ ــد األعـ ــ ــقــل وزراعــــــــة أحـ ــن ل
البشرية، والمتمثل فى عضو الكلى، 
لــعــدد مــن المتلقين مــن المرضى 

األجانب.
وتبين مــن تحقيقات النيابة أن 
تلك العمليات الجراحية باستئصال 
عضو الكلى كانت تتم من عدد من 
المواطنين المصريين بعد شرائه 
ــراوح مــن 10  ــت منهم بمبلغ مــالــى ي
آالف وحتى 15 ألف جنيه، استغالال 
الحتياجهم المالى ونقله وزراعته 
فى أجسام هؤالء المرضى األجانب، 
بعد الحصول منهم على مبلغ يتراوح 
مــن 80 ألــفــا إلــى 120 ألــف دوالر 

أمريكى من المريض الواحد.

  عماد شوقى 

  كريم سعيد

تعقد محكمة جنايات المنصورة، الدائرة السادسة، برئاسة 
المستشار نسيم بيومى، رئيس المحكمة، جلسة لمحاكمة 
»صــفــاء. ع. ع«، الــجــدة المتهمة بتعذيب الطفلة »جــنــة«، 4 

سنوات، يوم األحد القادم .
كان المستشار خالد خضر المحامى العام لنيابات شمال 
الدقهلية قد أمــر بإحالة المتهمة إلــى المحاكمة الجنائية، 
ــذى أكــد أن القضية  بعد وصــول تقرير الطب الشرعى، وال
رقم 14167 لسنة 2019 بشأن فحص وتشريح جثة الطفلة 
المجنى عليها الطفلة »جــنــة محمد ســمــيــر«، 4 ســنــوات، 
والمقيمة بقرية بساط كريم الدين التابعة لمركز شربين، 
وأوضــح ما بها من إصابات وسببها وتاريخ وكيفية حدوثها 
واألداة المستخدمة، وتحديد سبب الوفاة، وبيان عما إذا كان 

هناك أثر اعتداء جنسى من عدمه.
وأكد التقرير، أنه بفحص وتشريح جثة المجنى عليها من 
المعالم وجود حروق نارية من الدرجات الثالث األولى بالظهر 
والمناطق الحساسة غير منتظمة الشكل، ومثلها ينشأ من 
جراء مالمسة سطح الجسم فى هذه المواضع الجسم صلب 
ساخن أيــا كــان نوعه وهــى جائزة الحدوث من مثل تسخين 

شرشرة حديد وكى المجنى عليها بها.

تصدر محكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة بالتجمع 
الخامس، برئاسة المستشار على الهوارى، يوم األحد المقبل، 
الحكم فى نظر قرار التحفظ على أموال الدكتور حسن نافعة، 
على إثر اتهامه بمشاركة جماعة إرهابية فى تنفيذ أغراضها 

ونشر أخبار كاذبة.
 كانت النيابة قررت حبس »نافعة« بعد إلقاء القبض عليه 
بموجب اتهامات تتعلق بمشاركة جماعة إرهابية فى تنفيذ 
أغراضها ونشر أخبار كاذبة، وتم التحقيق معه بعد ذلك فى 

قضية أخرى تتعلق بأحد البالغات المقدمة من محام ضده.

تستكمل محكمة األمــور المستعجلة المنعقدة فى عابدين، 
يوم السبت القادم، نظر استشكال أحمد عاصم راغب العزبى 
صاحب صيدليات »العزبى« على حكم محكمة استئناف القاهرة 
بتأييد قــرار النقابة العامة لصيادلة مصر، بإسقاط عضوية 

أحمد عاصم راغب العزبى ووقف مزاولة المهنة لمدة سنة.
وطالب المدعى بوقف الحكم رقم 5213 لسنة 134 الصادر 
بإسقاط عضويته من نقابة الصيادلة لحين الفصل فى الطعن 

المقدم أمام محكمة النقض.
ــارت صحيفة الــدعــوى، إلــى أن المستشكل تــنــازل عن  وأشـ
العالمة التجارية »العزبى« إلى شركة المها لألعمال الهندسية 
والتجارة والمقاوالت العامة والخاصة وهذه العالمة التجارية 
هى سبب العقوبة المقضى بها من لجنة التأديب االبتدائية 
بنقابة الصيادلة وهــى عالمة تجارية ال عالقة لها بــإدارة أو 
تشغيل الصيدليات ملك المستشكل ضدهما، وبذلك قد زال 

سبب الحكم المستشكل فى تنفيذه.

تــصــدر محكمة الــقــضــاء اإلدارى بــالــشــرقــيــة، بــرئــاســة 
ــوردة، غــداً، أحكام فى عدد  المستشار أحمد عبدالوهاب أب
من تظلمات طالب الثانوية العامة على نتائج تصحيح بعض 

المواد التى حصلوا عليها فى نتيجة امتحانات هذا العام. 
كــانــت المحكمة شكلت لجنة، إلعـــادة تصحيح و رصد 
الدرجات للمواد الدراسية التى تقدم بشأنها طالب الثانوية 
العامة بدعوى قضائية، يتظلمون فيها من نتائج التصحيح، 

لبيان أحقيتهم فى الدرجات من عدمه.

حجز مجلس الدولة الدعاوى المقامة ضد الدكتور السيد 
المليجى، نقيب المعلمين، للنطق بالحكم فى جلسة يوم األحد 
الموافق 19 يناير 2020، فى الـــ 5 دعــاوى قضائية المقامة 
من مجلس النقابة وهيئة المكتب فيما يتعلق بأعمال البلطجة 

وإهدار أموال المعلمين.
الدعاوى تضمنت السيطرة على مقرات النقابة، وعدم تمكين 
هيئة المكتب المنتخبة من دخول المقرات، وممارسة أعمالهم، 
ووقــف حسابات البنوك للحفاظ على أمـــوال المعلمين من 

إهدارها مستغال توقيعاته.

تنظر محكمة النقض، فى جلسة 21 يناير الحالى، الطعون المقدمة 
من المتهمين فى القضية المعروفة إعالمًيا بـ»تنظيم داعش الصعيد«، 

على األحكام الصادرة بحقهم بالسجن المؤبد والمشدد.
وكانت قد قضت محكمة جنايات الجيزة، فى 8 نوفمبر الماضى، 
بمعاقبة 18 متهما بالسجن المؤبد، و41 آخرين بالسجن المشدد 
15 عاما، لتشكيلهم خلية إرهابية تتبع تنظيم »داعــش«، فى القضية 
المعروفة إعالمًيا بـ»تنظيم داعش الصعيد«، كما عاقبت 6 متهمين 
ــرأت متهمين اثنين من االتهامات  »أحـــداث« بالسجن 5 سنوات، وب

الموجهة إليهم.
وأسندت النيابة للمتهمين تأسيس وتولى قيادة واالنضمام إلى 
جماعة أسست على خالف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى 
تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات 
ــداء على الحرية الشخصية  العامة مــن ممارسة أعمالها، واالعــت

للمواطنين، واإلضرار بالوحدة الوطنية والسالم االجتماعى.

نافعة

العزبى

سمية

العادلى
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تكلفة تشغيل القنوات 34.6 مليون دوالر والعائد ال يتجاوز 2.9 مليون دوالر فقط
  إيمان بدر 

تجاوزات ومخالفات فى شركة »النايل سات«

ــع الــمــاضــيــة  ــيـ ــابـ ــصــر خــــال األسـ عـــاشـــت م
احتفاليات إطاق القمر المصرى الجديد الذى 
ــواء االحتفالية  يحمل اســم »طــيــبــة«، تلك األجــ
أعادت إلى األذهان احتفاالت أكثر فخامة وأعلى 
تنظيًما شهدتها مصر قبل ســنــوات إبـــان عهد 
الرئيس األســبــق حسنى مــبــارك، وقتما انطلق 
القمر الصناعى المصرى نايل ســات، وأسست 
مــعــه الــشــركــة الــمــصــريــة لــأقــمــار الصناعية، 
وعلى خلفية ذلــك انطلقت العديد من القنوات 
ــال الــرقــمــى، ومــع تجدد  الفضائية ذات اإلرســ
ــول الــشــركــة  الــذكــريــات تــتــجــدد الــتــســاؤالت حـ
المصرية لأقمار الصناعية، ولــمــاذا أصبحت 

أقــمــارهــا عــجــوزة مسنة، 
حتى أن أحدها تم إرساله 
إلـــى مــقــبــرة األقــمــار بعد 
انتهاء عمره االفتراضى، 
ولــــم يــتــم إطـــــاق بــديــل 
ــاؤالت  ــســ ــ ــرز ت ــبـ ــتـ ــه، لـ ــ ــ ل
ــضــار الــشــركــة  حـــول احــت
الــعــمــاقــة، الــتــى تتعرض 
بالفعل ألزمـــات وترتكب 
مخالفات تهدد باستمرار 
نــشــاطــهــا، بحسب تعبير 
تقارير الجهاز المركزى 
للمحاسبات، التى صدر 
أحدثها مــؤخــًرا، ليكشف 
عن العديد من التجاوزات 
التى مازالت مستمرة من 

عام إلى آخر.
فى البداية استهل التقرير ماحظاته بالتعليق 
على عدم تضمين حساب األصول بنحو 550 ألف 
يــورو، متمثلة فى القيمة التقديرية لتكاليف فك 
وإزالة القمر 201، التى تستهلك على مدار العمر 
اإلنتاجى االفتراضى المتبقى لــه، وفًقا لمعيار 
المحاسبة الــمــصــرى، وتــفــادًيــا ألن يتم تحميل 
قائمة الــدخــل بكامل قيمة التكلفة عند نهاية 
العمر التشغيلى، وأوصى التقرير بضرورة إجراء 

التصويب الازم.
وفــيــمــا يتعلق بــالــعــوائــد المحققة مــن نشاط 
الشركة، لفت الجهاز المركزى للمحاسبات فى 
 ka ــى تــضــاؤل الــعــوائــد المحققة مــن تقريره إل
band خال الفترة من مطلع عام 2019 وحتى 
مطلع شهر أكتوبر 2019، وهــو مــا ترتب عليه 
عــدم تناسب عوائد تشغيل القنوات مع التكلفة 
االستثمارية للتشغيل، حيث بلغ عائد التشغيل 
فقط 2.9 مليون دوالر، منذ إطــاقــه فــى عام 
2010 وحتى تاريخ صدور التقرير األحــدث، بما 
يغطى فقط 8.5% من تكلفة تشغيل قنوات »كا 
باند« البالغة نحو 34.6 مليون دوالر، بالرغم من 
مــرور نصف العمر االفتراضى للقمر والمقدر 
بحوالى 18 سنة، ومــن ثــم يتعين اتــخــاذ المزيد 

من اإلجراءات األكثر فاعلية وجدية لتسويق هذه 
القنوات بما يحقق أرباحا مائمة لتكلفة التشغيل 

ويعود بالنفع على الشركة.
وأشــار مراقب الحسابات الــذى أعــد التقرير 
إلى تأخر الشركة فى االنتهاء من إطــاق القمر 
ــكــرار مــاحــظــات الجهة  الــجــديــد 301، رغـــم ت
الرقابية حــول هــذا الــشــأن فــى تقارير سابقة، 
باإلضافة إلــى انتهاء العمر االفــتــراضــى للقمر 
ــى مقبرة األقــمــار، حيث كان  ــه إل 102، وإرســال
يمثل القمر االحتياطى للقمر 201، وهو ما يهدد 
الشركة بفقدان الترددات والعماء حال تعرض 
ــود آخر  القمر األســاســى لــأعــطــال، وعـــدم وجـ
احتياطى، وألن هذا الخطر يهدد استمرار نشاط 
الشركة ذاتها شدد الجهاز الرقابى على ضرورة 

اتخاذ الازم فى التعامل مع األمر.
وفى سياق متصل انتقد التقرير استمرار وجود 

العديد من الحيزات غير المستغلة على القمر 
201، حيث تبلغ تلك الحيزات 221 حيز بنسبة 
21% من إجمالى الحيزات المتاحة على القمر، 
وأيًضا عدم استغال الحيزات المؤجرة على قمر 
»يوتلسات« والتى تبلغ نحو 708 حيز، بنسبة %48 
من إجمالى الحيزات المتاحة، وبالرغم من ذلك 
تعاقدت »نــايــل ســات« مــع يوتلسات على تأجير 

انخفاض العوائد 
المحققة من »كاباند« 

خالل عام 2019

5 قنوات فضائية بتكلفة بلغت 2.2 مليون دوالر 
سنوًيا للقناة الواحدة، حيث بدأ عمل أول قناتين 
منها فــى 2015 وثــانــى قناتين فــى 2016، فيما 
بــدأت القناة الخامسة فى عــام 2017، مما أدى 
إلى تزايد حجم الحيزات الغير مستغلة من عام 
إلــى آخــر، ولفت الجهاز إلــى أهمية العمل على 

استغال تلك الحيزات.
وعلى صعيد االستثمارات فى األوراق المالية 
والــشــركــات الشقيقة والــمــتــاحــة للبيع، أوضــح 
الــتــقــريــر أن إجــمــالــى قيمة تــلــك االســتــثــمــارات 
بلغت 305.8 ألف دوالر، وقد تبين ظهور رصيد 
المساهمة فى قنوات المحور الفضائية بمبلغ 
305 ألف دوالر، بانخفاض قدره 352 ألف دوالر 
عن تكلفة اقتناؤها البالغة نحو 658 ألف دوالر، 
وذلــك نتيجة الخسائر المتاحقة التى حققتها 
هــذه الشركة المساهم فيها خــال فترة اقتناء 

»النايل ســات« ألسهم بداخلها، وقد بلغت نسبة 
االنخفاض 54% من تكلفة االقتناء، دون توضيح 
لموقف تلك األسهم وعلى أى أساس تم احتساب 
التخفيض فى القيمة، إضافة إلــى عــدم وضوح 
ــة حــول مــدى إمكانية الــتــصــرف فــى هذه  ــرؤي ال
األسهم أو إمكانية تحقيق أرباحا حال االحتفاظ 
بها، ناهيك عن عدم موافاة الجهات الرقابية بأية 
قوائم مالية لتلك الشركة إلمكان الحكم على قيمة 

هذه االستثمارات ومدى جدواها.
أما عن رصيد العماء مدينو اإليجار فقد ظهر 
بنحو 59 مليون دوالر، قبل حساب االنخفاض 
البالغ نحو 18 مليون دوالر، وهى تمثل مديونيات 
مستحقة السداد حتى 30 سبتمبر 2019، نتيجة 
عـــدم الــتــزام كــبــار الــعــمــاء بــســداد مستحقات 

الشركة فى الميعاد المحدد.
وتطرق التقرير إلى بعض الوقائع من بينها إنهاء 
التعاقد مع بعض العماء، 
ــة  ــم ــي ــق ــغـــت ال ــلـ حـــيـــث بـ
اإليجارية السنوية نحو 19 
مليون دوالر لـــ19 عمياً، 
ــهــاء مــدة  وذلـــك نتيجة إن
الــتــعــاقــد وعـــدم تجديده 
أو قــيــام بــعــض الــعــمــاء 

باإللغاء المبكر لعقودهم.
أمــا عن الهيئة الوطنية 
ـــــإعـــــام فـــقـــد بــلــغــت  ل
ــحــو 3.4  ــيــاتــهــا ن مــديــون
مليون دوالر، وبالفحص 
ــداد الهيئة  تبين عـــدم سـ
ألى مديونيات منذ حلول 
عــام 2019، وعلى خلفية 
ذلك يتعين متابعة تحصيل 
المديونيات أواًل بأول بداًل 
من االنتظار لخصم المستحقات من نصيب الهيئة 
فى أرباح النايل سات، خاًصة وأن أرباح الشركة 

بالفعل تتراجع وتواجه حالة من االنخفاض.
ومـــن الــهــيــئــة الــوطــنــيــة لـــإعـــام إلـــى بعض 
ــرى، الــتــى عليها مستحقات  ــ الــــــوزارات األخـ
متأخرة منذ سنوات لصالح »النايل سات« لم يتم 
تحصيلها حتى صدور التقرير الرقابى، حيث بلغ 
إجمالى هذه المستحقات نحو 6.2 مليون دوالر، 
منها 4 مايين دوالر مديونية وزارة التربية 
والتعليم، و1.2 مليون دوالر على وزارة الصحة، 
والباقى مديونيات وزارة التعليم العالى والبحث 
العلمى، وجميعها مديونيات مرحلة منذ سنوات.

ــط التقرير بين مــا سبق وبين عــدم قيام  ورب
إدارة »النايل ســات« بإجراء القيود المحاسبية 
الــخــاصــة بــإثــبــات المديونية المستحقة على 
ــداد الــتــأمــيــن  ــعــمــاء نــتــيــجــة عـــدم ســ بــعــض ال
المستحق عليهم، ومن أبرز هؤالء العماء الهيئة 
ــور و  الوطنية لــإعــام وقــنــاة الــمــحــور ونــيــوز ن
»ليك تيليبورت«، ومن ثم يتعين سرعة مطالبة 
العماء بسداد قيمة التأمينات المستحقة عليهم 
 وإجــراء القيود المحاسبية إلظهار المديونيات 

على حقيقتها.

تأجير 5 قنوات فضائية 
بـ2.2 مليون دوالر سنويـًا 

للقناة الواحدة رغم عدم 
استغالل 48% من 

الحيزات المتاحة

مديونيات متوقفة منذ عام 2000 تتجاوز قيمتها 10 ماليين دوالر

هذه القنوات تم إطالقها منذ 9 سنوات وبعد مرور نصف عمرها حققت 8.5% فقط من تكاليفها

خفايا عدم تنفيذ أحكام صادرة لصالح الشركة بقيمة 8 ماليين دوالر 

أرصدة متوقفة تتضمن شيكات 
تم استالمها منذ 2006 ولم 

يتم سدادها لوزارة المالية

1.8 مليون دوالر مصروفات إدارية وعمومية

رصـــــد الـــتـــقـــريـــر أيـــًضـــا 
زيــادة المصروفات اإلداريــة 
والعمومية بالمقارنة بنفس 
ــام الــســابــق،  ــع الــفــتــرة مــن ال
ــيـــث بــلــغــت قــيــمــة هـــذه  حـ
الــمــصــروفــات 1.8 مليون 
ــادة قــدرهــا نحو  ــزي دوالر، ب
379 ألــف دوالر عــن العام 
الــســابــق، وبــنــســبــة قــدرهــا 
ــــط الــتــقــريــر بين  26%، ورب

هذه الزيادة فى المصروفات 
وبـــيـــن زيـــــــادة أخــــــرى فــى 
المصروفات التسويقية التى 
زادت بنحو 50 ألــف دوالر، 
وبنسبة زيــادة قدرها 19 %، 
مــقــارنــة بــنــفــس الــفــتــرة من 
العام السابق، وبالرغم من 
ــراد نشاط  ذلــك انخفض إيـ
الشركة هــذا الــعــام مقارنة 

بالعام السابق.

4 ماليين جنيه قيمة مخصص 
الضرائب المتنازع عليه

فى ملف التعامات الضريبية 
للشركة، جاءت قيمة مخصص 
الضرائب المتنازع عليه نحو 
ــيــه، بــشــأن  ــيــون جــن 4.07 مــل
ــوع الـــشـــركـــة لــلــضــريــبــة  ــضـ خـ
العقارية عن الفترة من يوليو 
2013 إلى مايو 2017، أى منذ 
بــدأ العمل بــقــانــون الضرائب 

العقارية وحتى صــدور قانون 
آخــر يعفى الشركة منها، أما 
عن المتأخرات الضريبية التى 
ورد بشأنها خطاب من مأمورية 
الضرائب فقد تجاوزت قيمتها 
6.6 مــلــيــون جــنــيــه، تتضمن 
ــام 2018  مـــتـــأخـــرات حــتــى عــ

وربط عام 2019.

تضمنت حسابات األرصــدة الدائنة مبلغ 104.4 آالف 
دوالر – قيمة أرصــدة متوقفة ومرحلة منذ سنوات مالية 
سابقة، تشمل باقى أربــاح المساهمين المحتفظ بها منذ 
عــام 2004 – اكتتاب عــام- كما تشمل قيمة شيكات تم 
استامها بالفعل من شركة مصر للمقاصة عــام 2006، 
ولم يتم سدادها لوزارة المالية، حتى تاريخ صدور التقرير، 
بالمخالفة لنص قانون الضرائب على الدخل، باإلضافة إلى 

حوالى 10.9 ألف دوالر فائض توزيعات حصة العاملين.
وعلى ذكر العاملين وما ينفق عليهم، أشار التقرير إلى أن 
الحسابات الدائنة األخرى تتضمن مبلغ 145.4 ألف دوالر، 
رصيد صندوق دعم وتأهيل وتدريب العاملين، ولكنه عبارة 
عن رصيد مرحل منذ 5 سنوات، دون أن يتم استخدام هذا 
المبلغ أو تسوية أى مبالغ عليه، حيث يتم تسوية المبالغ 
المنصرفة لتدريب بعض العاملين بالشركة على حساب 
المصروفات، وشدد التقرير على إجراء التسويات الازمة، 
واألهم هو دراسة أسباب تكوين هذا الصندوق من األساس 

بالرغم من عدم استخدامه. 

104 آالف دوالر أرصدة مرحلة 
تشمل باقى أرباح المساهمين

زيادة المصروفات التسويقية 
رغم انخفاض إيراد النشاط

سر رفض المحكمة دعاوى قضائية ضد بعض العمالء المتوقفين عن السداد

قيمة المتأخرات تتجاوز 6.6 مليون جنيه

إجمالى مديونيات 
الوزارات 6.2 

مليون دوالر منها 
4 ماليين دوالر 

على وزارة التربية 
والتعليم

ــة على  ــشــرك فـــى إطــــار عـــدم حـــرص ال
تحصيل مستحقاتها لــدى العماء، بلغت 
المديونيات المتأخرة لدى بعض العماء 
أكثر من 1.2 مليون دوالر، وقامت إدارة 
ــوى قضائية  ــات« بتحريك دعـ »الــنــايــل سـ
ــم رفــضــهــا لــوجــود  ــؤالء الــعــمــاء ت ضــد هــ
شــرط اللجوء إلــى التحكيم الدولى وليس 
القضاء المحلى، وكأنما يجهل القائمين 
على الشئون القانونية بالشركة وجود هذا 
ــرب أنــه حتى فــى حــاالت  ــ ــشــرط، واألغ ال
الــمــديــونــيــات الــتــى ال تتضمن تعاقداتها 
شرط التحكيم الدولى، تم اللجوء للقضاء 
الــمــصــرى وحصلت الــشــركــة على أحكام 
ــم يتم  قــضــائــيــة نــهــائــيــة لصالحها لــكــن ل

تنفيذها علماً بــأن إجماليها يتجاوز الـ 
8 مايين دوالر، وبعضها يعود إلــى عام 

.2012
وفى سياق متصل بلغ إجمالى المديونيات 
التى لم يتم تحصيلها منذ سنوات 10 مايين 
دوالر، يعود تــاريــخ بعضها إلــى عــام 2010، 
وقامت الشركة بوقف البث عن هؤالء العماء 
ومـــازالـــت تــطــالــبــهــم بـــســـداد مستحقاتها، 
ومازالت التقارير الرقابية واحــًدا تلو اآلخر 
تكرر ماحظاتها بشأن عــدم تحصيل تلك 
المستحقات بــل وعـــدم الــتــحــرك فــى اتجاه 
اتخاذ اإلجـــراءات الازمة لتحصيلها، عمًا 
بمبدأ إنه »مال الحكومة سايب وفلوسها كتير 

وملهاش صاحب«.

باألرقام 
والمستندات 

 رصيد العمالء 
مدينو اإليجار 

59 مليون دوالر 
ومديونيات الهيئة 

الوطنية لإلعالم 
3.4 مليون دوالر

أنيس
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استنكرت الفنانة المعتزلة شمس البارودى، 
لها بعد انتشار شائعة عودتها للفن مرة أخرى 
بعد اعتزال دام 37 سنة، ما أثير بشأن تفكيرها 

فى خلع الحجاب.
وقالت الــبــارودى، تعليقاً على هــذه الشائعة: 

»ربنا يثبتنى على حجابى إلى أن ألقاه«.
وعــن رأيــهــا فــى ظــاهــرة خلع بعض الفنانات 
الحجاب التى انتشرت خــال اآلونــة األخيرة، 

وجهت إليهن رسالة قائلة: »اسألوا الله الهداية 
والثبات«.

ونفت البارودى، ما تردد أخيرا عن عودتها إلى 
التمثيل، مؤكدة أنها لم تفكر فى هذه المسألة 
منذ اعتزالها من 37 عاماً، وذلــك رغــم تلقيها 
عرضاً ُمغرياً بتقديم برنامج دينى على إحدى 
الفضائيات المصرية، إال أنها اعتذرت عنه، رغم 

ضخامة األجر الذى ال تمتلك حتى ربعه.

رغم ضخامة قيمة األجر

شمس البارودى ترفض تقديم برنامج دينى 

 سحر محمود 

 دور العرض تستقبل 
»لص بغداد« قريبًا

ــن تــصــويــر  ــاء مـ ــهـ ــتـ ــد االنـ ــع ب
مشاهده بالكامل وبــدء مراحل 
المونتاج والميكساج، طرحت 
شركة »سينرجى« المنتجة لفيلم 
»لص بغداد« البوستر الدعائى 
الرسمى للفيلم تمهيدا لطرحه 

بدور العرض قريبا.
ونـــشـــر الـــحـــســـاب الــرســمــى 
ــرجــى« لــإنــتــاج  ــن لــشــركــة »ســي
 Instagram ــى ــى عــل ــن ــف ال
صــــــورة الــمــلــصــق الـــدعـــائـــى 
ألحـــدث أعــمــال الفنان محمد 
ــام »لـــص بـــغـــداد«، وعلقت  ــ إم
عليه كاتبة: »البوستر الرسمى 
لفيلم #لص_بغداد كونوا على 
الــمــوعــد.. فــالــمــغــامــرة ستبدأ 
فــى يــنــايــر.. ال تــدعــهــا تفوتك 

#لص_بغداد فى يناير ٢٠٢٠.

قصة »يسرا« مع أولياء اهلل الصالحين
تعود النجمة يسرا إلــى السينما بعد 
غياب 7 سنوات منذ تقديمها فيلم »جيم 
أوفر« بمشاركة مى عز الدين وتم عرضه 
عام 2012، وذلك من خالل فيلم »صاحب 
ــذى يــشــاركــهــا بطولته آســر  الــمــقــام« الـ
ياسين، أمينة خليل، بيومى فؤاد، وريهام 
عبد الغفور، ونسرين أمين، ومحمود عبد 
المغنى وإنجى المقدم تأليف إبراهيم 

عيسى، وإخراج ماندو العدل. 
يسرا تجسد شخصية جديدة عليها 
وهــى من أولــيــاء الله الصالحين وتحاول 
إنــقــاذ النجم آســر ياسين بعد وقوعه 
فــى مشكلة كبيرة، ويــبــدأ مخرج العمل 
ماندو العدل فى مونتاج ومكساج الفيلم 
استعدادا لعرضه فى السينمات يوم 21 

يناير الحالى.

بعد انضمامه للجنة التحكيم

هانى شاكر يبدأ تصوير حلقات برنامج »ذا فويس« 12 يناير
ــاة MBC عـــن أســـمـــاء لجنة  كــشــفــت قــن
 The »تحكيم بــرنــامــج »ذا فــويــس سينيور
Voice Senior، والمقرر البدء فى تصويره 

خال الفترة المقبلة.
اللجنة مكونة مــن  الفنان هانى شاكر 
نقيب المهن الموسيقية، والفنان اللبنانى 
ملحم زيــن، والفنانة المغربية سميرة 

سعيد، والفنانة اللبنانية نجوى كرم.
 ،»The Voice« البرنامج منبثق عن
إذ يبحث عــن الــمــواهــب الغنائية بين 
األشــخــاص الــذيــن تزيد أعمارهم عن 

الـ6٠ عاًما.

ــى من  ومــن المقرر أن يبدأ تصوير الحلقة األول
البرنامج فى ١٢ يناير ٢٠٢٠ وهذا البرنامج مؤلف 
 The من أربع حلقات فقط  يبدأ عرضه بعد انتهاء

Voice kids وينتهى قبل بدء شهر رمضان.
يذكر أن البرنامج المنتظر يتأّلف من أربع حلقات 
 MBC فقط، ستصّور جميعها فى استوديوهات
وسيعرض على قناتى MBC وLBCI قبل حلول 

شهر رمضان المقبل.
وكــان برنامج The Voice، قد انتهى الموسم 
الخامس منه يوم السبت الماضى بتتويج المتسابق 
التونسى مهدى عياشى، من فريق الفنان اللبنانى 

راغب عامة.
وتعد هــذه هــى التجربة األولـــى للفنان اللبنانى 
ملحم زين، فى عضوية لجان تحكيم البرامج الفنية 

الكتشاف المواهب.

تنتجه شبكة البث الرقمى األمريكية »نتفليكس«

أبلة فاهيتا بطلة لمسلسل جديد
يعود البرنامج الشهير »أبلة فاهيتا« للظهور 
على الشاشة مرة أخرى ولكن ليس من خال أى 
قناة مصرية بل من خــال شبكة البث الرقمى 

األمريكية، »نتفليكس«.
ولن تعود »أبلة فاهيتا« إلى الشاشة الصغيرة، 
مــن خــال بــرنــامــج، ولــكــن مسلسل مــن المقرر 

عرضه على »نتفليكس« فى عام ٢٠٢٠.
وسيكون مسلسل »أبلة فاهيتا« الجديد هو ثانى 

مسلسات »نتفليكس« المصرية، بعد إعانها 
عن إنتاج مسلسل »ما وراء الطبيعة«، من بطولة 

أحمد أمين، وإخراج أيمن سامة.
ويستعرض مسلسل »أبــلــة فاهيتا« الجانب 
اإلنــســانــى لـــ»أبــلــة فاهيتا« فــى إطــار اجتماعى 
كــومــيــدى اســتــعــراضــى مــع الــكــثــيــر مــن اإلثـــارة 

والغموض.
وتــدور أحــداث الحلقات حــول مغامرات »أبلة 

فاهيتا«، النجمة الامعة التى سطع نورها بين 
الجماهير العربية، ولكن انقلب حالها رأسا على 
عــقــب، بعد أن وجـــدت نفسها طــريــدة العدالة 

والمجتمع.
يشار إلــى أن آخــر ظهور لـ»أبلة فاهيتا« على 
شاشة التليفزيون، كــان فــى ٢٠١8، مــن خال 
برنامجها »اليــف من الدوبلكس«، الــذى عرض 

على فضائية »سى بى سى« المصرية.

قرر صناع فيلم »أشباح أوروبــا« للنجمة 
اللبنانية هيفاء وهبى، طرح الفيلم فى دور 
العرض السينمائية فى موسم إجازة نصف 

العام الدراسى ٢٠٢٠.
ــامــت هــيــفــاء وهــبــى وأبـــطـــال الفيلم  وق
بتصوير العديد من المشاهد خال الفترة 
الماضية فى مناطق متفرقة مثل الحطابة 
ووسط البلد ومطار القاهرة وأحد الفنادق 
الكبرى المطلة على النيل وأيضاً استديو 
مصر وعــدد من شــوارع القاهرة وجمعتها 
الــمــشــاهــد بالفنانين أحــمــد الــفــيــشــاوى 
ومصطفى خاطر وأروى جودة وعباس أبو 

الحسن.
فيلم »أشــبــاح أوروبـــا« قصة كريم فــاروق 
وسيناريو وحـــوار أمين جمال ومحمد أبو 

السعد وشريف يسرى وإخراج محمد حماقى 
فــى أولـــى تجاربه اإلخــراجــيــة، ويــشــارك فى 

البطولة أحــمــد الفيشاوى ومصطفى خاطر 
وأروى جــودة وعباس أبو الحسن وعدد 

مــن ضــيــوف الــشــرف على رأسهم 
باسم سمرة.

أعلنت الفنانة فيفى عبده 
ــة الـــمـــاكـــيـــاج،  ــاطــع ــق م

وقــررت أن تريح وجهها 
من المواد التجميلية، لذا 

ستظهر فى الفترة المقبلة 
ــى الــفــيــديــوهــات الــتــى  فـ

تنشرها بدون مكياج.
كــان آخــر أعمال الفنانة 
فــيــفــى عـــبـــده مــســلــســل 
ــذى  »مملكة الــغــجــر«، وال
ــاق  ــ ــب ــســ ــ عــــــــرض فــــــى ال
الــرمــضــانــى الــمــاضــى، وهــو 
مــن بطولة حــوريــة فرغلى، 
وحـــــــازم ســـمـــيـــر، وســـامـــح 
الصريطى، وســنــاء شافع، 
وميار الغيطى، ومن تأليف 
محمد الــغــيــطــى، وإخـــراج 

عبدالعزيز حشاد.
يذكر أن الفنانة المصرية 

عانت مؤخًرا من رحيل شقيقتها  
والتى توفيت منذ أسابيع قليلة، بعد صراع 

طويل مع مرض السرطان.

فى إجازة نصف العام
طرح فيلم »أشباح أوروبا« 

بدور العرض

فيفى عبده 
تعلن مقاطعة 

»الماكياج«

مدحت صالح وريهام عبد الحكيم 
يحييان حفال غنائيا فى األوبرا

حفل »الهضبة« فى دبى 24 يناير 

عرض مسرحية »عطل فنى« فى موسم الرياض

يستعد المطرب عمرو دياب إلحياء حفًا 
غنائًيا يــوم ٢4 يناير الحالى، باإلمارات 

العربية المتحدة، بدبى ميديا سيتى.
ويعتبر هذا الحفل األول لـ»الهضبة« 
الذى يفتتح به موسم حفات عام ٢٠٢٠، 
ويقدم باقة متنوعة من أشهر أغنياته 
منها: قمرين، وياه، وياك، يتعلموا، ده لو 

أتساب، راجعين، الليلة، وغيرها.

حدد القائمون على مسرحية »عطل فنى« 
للنجوم أكرم حسنى وهشام ماجد وشيكو يوم 8 
يناير الحالى موعداً لعرض المسرحية فى موسم 
الرياض الترفيهى بالمملكة العربية السعودية، 
ــام.. ويشارك فى بطولة  حيث تعرض لمدة 5 أي
الــعــمــل، كــل مــن شــيــكــو، وهــشــام مــاجــد، وأكـــرم 
حسنى، وأيتن عامر، ونشوى مصطفى، وإسماعيل 

ــاكــا، ومــن تأليف وأشــعــار أمير  فرغلى، وأوت
طعيمة، وشــارك فى الكتابة أحمد شاكر، 

وموسيقى أحمد وحيد كينج وإخراج أوتاكا.

شيرين تستعد إلقامة 
حفال بالكويت

إعادة عرض »لوكاندة األوباش« فى السعودية
تعاقد القائمون على فعاليات موسم الرياض، 
مع حمدى بدر منتج العرض المسرحى الكوميدى 

»لوكاندة األوبــاش«، إلعادة عرضها مرة أخرى خال شهر 
يناير الحالى، بالمملكة العربية السعودية، ولمدة 4 أيام 
أخـــرى وذلـــك عقب عرضها بموسم منتصف الــعــام فى 

القاهرة. 
يــأتــى ذلــك عقب النجاح الجماهيرى الـــذى حققه 
الــعــرض المسرحى »لــوكــانــدة األوبـــــاش«، على مدى 
4 أيـــام متتالية وبحضور كــامــل الــعــدد، وذلـــك ضمن 
فعاليات موسم الرياض، ونظرا لإقبال الجماهيرى 
غير المسبق على العرض، وعــدم تمكن اآلالف من 
الحضور بسبب نفاد تذاكر الــعــروض األربــعــة منذ 

اليوم األول.
ــانـــدة األوبــــــــاش«، عــمــل مــســرحــى كــومــيــدى  ــوكـ »لـ
استعراضى بطولة النجمة اللبنانية مايا وحسن الرداد 
وماجد المصرى وهالة فاخر وحمدى الميرغنى و»أس 
أس«، والمذيعة إنجى على، والمطرب الشعبى سعد 
الصغير وبــدريــة طلبه وحسن عبد الفتاح، وعــدد من 
الــمــواهــب الــشــابــة، وهــى مــن إخـــراج د. أشـــرف زكــى، 

وتأليف محمد عز وأحمد فوزى.

أعلن المطرب حسام حبيب »زوج المطربة شيرين« 
أنه ال صحة لألخبار التى ُنشرت عن إقامة حفل بتاريخ ٢ 
يناير ٢٠٢٠، سيجمع المطربتين شيرين وإليسا فى الكويت، 
مؤكداً أنــه شاهد هو وشيرين إعانات الحفل وسيوكان 
لمحاميهما مهمة مــقــاضــاة مــن يــحــاول أن يضحك على 
الجمهور باسم شيرين. فى المقابل، كشف حسام أن لدى 

شيرين حفاً  آخر فى الكويت بتاريخ ٢4 يناير الحالى.

تستعد المطربة ريهام عبد الحكيم للمشاركة فى إحياء حفل غنائي 
ضمن حفات موسم الشتاء، بمشاركة المطرب مدحت صالح، يوم 
االثنين المقبل، على المسرح الكبير بداراألوبرا المصرية، وبقيادة 

الفرقة الموسيقية أحمد عامر.
ومن المقررأن يقدم مدحت لجمهوره عــدًدا من المفاجآت عبر 
توليفة من أشهرأغانيه بين القديمة والجديدة، مثل »حبيبى يا 

عاشق« و »قلب واحد« و»تعرفى تسكتى« و »كوكب تانى« وغيرها.



»البدرى« يختار مجموعة مصر نظام إقامة المباريات

عقبات فى طريق المنتخب القومى
يــواجــه منتخب مصر لكرة الــقــدم 3 
احتماالت للوقوع  فى مجموعة تانية 
بتصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 
ــراء قرعة  2022 بقطر وذلـــك قبل إجـ
التصفيات األفريقية المؤهلة للمونديال 

فى مصر.
وحدد الفيفا نظام التصفيات بتأهل 
األول من 10 مجموعات إلــى المرحلة 

الثالثة واألخيرة بالتصفيات.
وبحسب تصنيف الفيفا األخير فإن 
منتخب مصر المتواجد فى المستوى 
األول يواجه الرابح من بوركينا فاسو أو 
كوت ديفوار أو جنوب أفريقيا أقــوى 3 

منتخبات فى المستوى الثانى.
وبناء على التصنيف، فإن المنتخبات 
الــمــشــاركــة فـــى الــمــرحــلــة الــثــانــيــة تم 

تقسيمها إلى 4 مستويات كما يلى:
المستوى األول: الــســنــغــال، تونس، 
نيجيريا، الجزائر، المغرب، غانا، مصر، 
الكاميرون، مالى، الكونغو الديمقراطية.

المستوى الثانى: بوركينا فاسو، كوت 
ديفوار، جنوب أفريقيا، غينيا، أوغندا، 
كــاب فــيــردى، الــجــابــون، بنين، زامبيا، 

الكونغو.
الـــمـــســـتـــوى الـــثـــالـــث: مــدغــشــقــر، 
مــوريــتــانــيــا، لــيــبــيــا، مــوزمــبــيــق، كينيا، 
أفريقيا الوسطى، زيمبابوى، النيجر، 

ناميبيا، غينيا بيساو.
ــع: مـــاالوى، أنــجــوال،  ــراب المستوى ال
توجو، السودان، روانــدا، تنزانيا، غينيا 

االستوائية، إثيوبيا، ليبيريا، جيبوتى.
ــواجــد المنتخب  وبــالــرغــم مــن أن ت

المصرى بين منتخبات التصنيف األول، 
غير أن هــذا األمـــر يبقى فــرص أمــام 
الفريق لدخول مجموعة قوية وسنرصد 

فرص ذلك كما يلى:
ــمــصــرى فى  - عــانــى الــمــنــتــخــب ال
تصفيات كأس العالم 2006 حين تواجد 
ــســودان فى  مــع كــوت ديــفــوار وليبيا وال
مجموعة واحــدة ولم يتمكن الفريق من 

التأهل.
- أيــًضــا تعرض المنتخب المصرى 
ــام زيــمــبــابــوى فى  ــ ــئ أمـ ــمــوقــف ســي ل
تصفيات كأس العالم 1994 فى مباراة 
الطوبة الشهيرة ولم يتمكن من التأهل، 
بعدما كان قد شارك فى نهائيات 1990 

بإيطاليا.
- يتواجد أيــًضــا مــن بين منتخبات 
التصنيف الثانى جنوب أفريقيا، وهو 
الفريق الــذى أقصى الفراعنة فى دور 

الـ16 بأمم أفريقيا األخيرة.

اختار حسام الــبــدرى المدير الفنى لمنتخب مصر 
المجموعة التى يحلم بها فى تصفيات كأس العالم 
2022 قبل إجراء القرعة يوم 21 يناير المقبل فى 

القاهرة.
وفــى تصريحات لــه،  تمنى البدرى أن تكون 
القرعة رحيمة بفريقه فى مرحلة المجموعات 

بتصفيات أفريقيا المؤهلة لمونديال قطر.
البدرى أكد أن كرة القدم األفريقية تطورت 
وأصبحت كل المنتخبات صعبة، لكنه اختار بناًء 

على الوضع الحالى لكل المنتخبات وفقاً لرؤيته.
مــدرب منتخب مصر اخــتــار مواجهة منتخب بنين 
من بين منتخبات التصنيف الثانى، ومنتخب أفريقيا 
الوسطى من التصنيف الثالث، ومنتخب مــاالوى من 

التصنيف الرابع.
وفى حالة تصدر مصر المجموعة ستلعب مباراتين 
فاصلتين مع أحد المنتخبات التى تصدرت مجموعتها 
ذهاباً و إياباً فى آخر خطوة للظهور فى كأس العالم 

.2022

دول فقدت فرص التأهل

الرباعى العربى على 
رأس مجموعته 

قائمة الدول التى تأهلت

تــقــام تصفيات أفريقيا لــمــونــديــال 2022 
بنظام المجموعات بعد نهاية الدور التمهيدى 
الذى أسفر عن تأهل 14 منتخًبا بجانب وجود 
26 منتخًبا األعلى تصنيًفا، وسيتم تقسيمها 
إلــى 10 مجموعات بــنــاًء على تصنيف شهر 

ديسمبرالماضى.
وتنطلق مرحلة المجموعات فى شهر مارس 
2020 وتختتم فى شهر أكتوبر 2021، على أن 
يقام الدور الثانى بقرعة أخرى وينطلق فى شهر 
نوفمبر 2021 بخمس مباريات إقصائية بنظام 

الذهاب واإلياب.

فقد 14 منتخًبا فرصة التأهل للمونديال 
بعد الخروج من الــدور األول أبرزها جزر 

القمر وجامبيا وبوتسوانا والصومال

ضمنت منتخبات الجزائر والمغرب وتونس 
ومصر، التواجد على رؤوس المجموعات ضمن 
تصفيات المرحلة الثانية لقارة أفريقيا المؤهلة 

لمونديال 2022.

تأهل 40 منتخًبا لمرحلة المجموعات هى 
السنغال وتونس ونيجيريا والجزائر والمغرب 
ومصر وغانا والكاميرون والكونغو الديمقراطية 
ــفــوار ومــالــى وبــوركــيــنــا فــاســو وجنوب  وكـــوت دي
ــاب فــيــردى وأوغــنــدا وزامبيا  أفريقيا وغينا وك

وبنين.
كما تأهل كل من الجابون والكونغو ومدغشقر 
وليبيا وموريتانيا والنيجر وكينيا وأفريقيا الوسطى 
وموزامبيق وزيمبابوى ونامببيا وأنــجــوال وغينيا 
ــدا وغينيا  بيساو وتوجو ومــاالوى والــســودان وروان

االستوائية وتنزانيا وإثيوبيا وليبيريا وجيبوتى.

تقام يوم 21 يناير الحالى فى أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة

التفاصيل الكاملة لـ»قرعة«
تصفيات كأس العالم 2022 فى أفريقيا

تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة كرة 
القدم فى مصر بصفة خاصة وفى القارة 

األفريقية بشكل عام، فى السابعة من مساء 
يوم 21 يناير الحالى 

إلى أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، حيث 
تجرى القرعة التى  حدد موعدها  
االتحاد الدولى لكرة القدم »فيفا« 

لسحب قرعة تصفيات قارة أفريقيا المؤهلة 
لبطولة كأس العالم 2022 التى تستضيفها 

قطر، بحضور ممثلى 40 منتخبـًا تأهلت 
لمرحلة المجموعات.

فى السطور القادمة نكشف بعض 
المعلومات واألسرار حول هذا الحدث 

الرياضى الكبير الذى ينتظره الماليين.

مصر فى المركز الـ 51 
عالميًا والسابع أفريقيًا

احتل منتخب مصر المركز 
الـ 51 عالمياً والسابع أفريقياً 
وفقاً للتصنيف األخير الصادر 
من االتحاد الدولى لكرة القدم 

»فيفا«.
وتـــعـــادل منتخب مــصــر مع 
كينيا بنتيجة 1/1، وسلبياً مع 
جــزر القمر ضمن منافسات 
دور المجموعات بالتصفيات 
المؤهلة لبطولة كــأس األمــم 
األفريقية 2021 بالكاميرون 

الشهر الماضى.

صالح

زياشالبدرى

محرز

البدرى



شيكاباال يؤجل 
عقيقة آدم 

كريسماس محلى 
لميدو وعائلته 

ظهير الزمالك يحارب 
البرد بـ»دفاية بدوية«

استقر محمود عبدالرازق »شيكاباال« العب الفريق 
األول لكرة القدم بالنادى األبيض، على تأجيل إقامة 

العقيقة الخاصة بمولوده األول.
وينتظر شيكاباال عودة زوجته من كندا بعد تعافيها 
ــوالدة، بــجــانــب انــتــهــاء برنامجه  ــ ــار عملية الـ مــن آثـ

العالجى من حصوات الكلى. 
 ورُزق شيكاباال بمولوده األول قبل أيام وأطلق نجم 
الزمالك على نجله اســم »آدم«، بعد أن كــان استقر 

عليه منذ عدة أشهر.
الجدير بالذكر أن »شيكاباال« كان دخل إلى قفص 

الزوجية شهر أغسطس من العام الماضى 2018.
ويغيب الــالعــب األســمــر عــن مــبــاريــات الزمالك 

األخيرة بسبب معاناته من وجود حصوى على الكلى.

حرص أحمد حسام »ميدو« المدير الفنى الحالى 
لفريق المقاصة، على االحتفال مع زوجته وأبنائه 

بأعياد السنة الجديدة »الكريسماس«.
ونشر »مــيــدو« صــور تجمعه مــع عائلته الصغيرة 
مرتدين مالبس »بابا نويل«، وذلك من خالل حسابه 
الرسمى على موقع التواصل االجتماعى »انستجرام«.

وجــاء ارتــبــاط »مــيــدو« بعمله مع الفريق الفيومى 
لــيــحــول دون أن يــتــوجــه إلـــى أوروبــــا لــقــضــاء أعــيــاد 

الكريسماس مع عائلته كعادة كل عام.
الجدير بالذكر أن المقاصة يقدم هذا الموسم أداًء 
سلبياً، إذ خسر الفريق الفيومى 5 مباريات من أصل 
10 وتعادل فى ثالث مباريات وفاز فى مباراتين فقط، 

ويمتلك فى رصيده 9 نقاط يحتل بهم المركز الـ 14.

تماشًيا مع نشأته فى أســرة تنحدر من بدو 
سيناء بادر عبد الله جمعة الظهير األيسر لفريق 
نادى الزمالك بإشعال كمية من األخشاب لتدفئة 

الشقة التى يقيم بها فى القاهرة.
ونشر عبد الله جمعة فيديو قصير له وهو 
يجلس مــع أصــدقــائــه بمنزله وقــد التفوا حول 
الخشب المشتعل، فى أجــواء تشبه التى يعتاد 

عليها بدو سيناء.
وتجدر اإلشارة إلى أن عبد الله جمعة غاب عن 
ــادى الزمالك بسبب  المباريات األخــيــرة لفريق ن
معاناته من إصابة عضلية، حيث لجأ الفرنسى 
باتريس كارتيرون مــدرب الزمالك لالعتماد على 

محمد عبد الشافى فى مركز الظهير األيسر.

أخبار النجومأخبار النجومأخبار النجومأخبار النجومأخبار النجوم
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االنطالقة القوية بوابة سموحة للمربع الذهبى 
مـــازال الــفــريــق األول لــكــرة الــقــدم بنادى 
سموحة بقيادة العميد حسام حسن، يسير 
نحو هــدفــه هــذا الــمــوســم بخطى ثــابــتــة، إذ 
يــرغــب الــفــريــق الــســكــنــدرى فــى المنافسة 
بشكل قــوى على التواجد بالمربع الذهبى 
هــذا الــمــوســم، مــن أجــل ضــمــان المشاركة 

األفريقية.
ورغـــم الــبــدايــة الضعيفة لفريق سموحة 
والخسارة أمام األهلى بهدف دون رد بالجولة 
ــدورى الــمــصــرى الــمــمــتــاز، ثم  ــ األولـــى مــن ال
ــجــح الــفــريــق  ــع الـــمـــقـــاولـــون، ن الـــتـــعـــادل مـ
السكندرى فــى استعادة تــوازنــه مــرة أخــرى 
خاصة فى األسابيع األخــيــرة من المسابقة 
المحلية، حيث نجح سموحة فى التعادل مع 
الزمالك بالجولة التاسعة، إذ خطف الفريق 
السكندرى نقطة ثمينة ساهمت فى فوزه على 

الجونة بهدفين مقابل هدف بالجولة العاشرة 
من الــدورى، األمر الذى ساعد سموحة على 
احتالل المركز الرابع بجدول ترتيب الدورى، 
برصيد 17 نقطة، بفارق ثــالث نقاط فقط 
عــن االتـــحـــاد الــســكــنــدرى صــاحــب المركز 

الثالث.
إجماال خــاض سموحة تحت قيادة مدربه 
المخضرم حسام حسن عشر مباريات هذا 
الموسم، فاز فى أربع مباريات وتعادل خمس 
مباريات وخسر لقاء وحيدا فقط أمام األهلى 
بالجولة األولــى، ومنذ الخسارة أمام األهلى 
فــى األســبــوع األول مــن الــــدورى المصرى 
الممتاز لم يتلق الفريق السكندرى أى هزيمة، 
إذ تعادل فى 5 مباريات، وفــاز فى 4، وهذا 
مؤشر جيد للغاية يعكس أن الفريق إذا لم 
يحصد الــثــالث نــقــاط ال يتعرض للهزيمة 
ــذى يجعله  ويــخــرج بأقل الخسائر، األمــر ال
يتواجد بالمربع الذهبى تحديداً بالمركز 

الرابع فى ترتيب الدورى.
عــلــى الــمــســتــوى الــهــجــومــى نــجــح العــبــو 
فــريــق ســمــوحــة فــى تسجيل 12 هــدفــاً فى 
10 مباريات، فيما استقبلت شباك الفريق 
ــداف خــالل 10 مباريات،  السكندرى 9 أهـ
ويعتبر حسام حسن مهاجم فريق سموحة 
األكــثــر تــأثــيــراً فــى أداء الفريق السكندرى 
ــذا الـــمـــوســـم، إذ خــــاض تــســع مــبــاريــات  هــ
ســّجــل خــاللــهــم خمسة أهــــداف، ويــتــواجــد 
بالمركز الثالث ضمن قائمة هدافى الدورى 
بعد عبدالله السعيد نجم نــادى بيراميدز 
المتصدر جدول الهدافين برصيد 9 أهداف 
ــم محمد شــريــف العـــب إنــبــى الــمــعــار من  ث

األهلى الذى يمتلك 7 أهداف فى رصيده.
ويأمل سموحة فى مواصلة رحلته المميزة 
لتحقيق هــدفــه الـــذى يكمن فــى الــتــواجــد 
ــى بــالــمــســابــقــة المحلية  ــب ــذه ــمــربــع ال ــال  ب

هذا الموسم.

األوليمبياد 
يضاعف الضغوط 
على ضحية فايلر 

بــاتــت أيـــام صـــاح محسن 
مهاجم األهلى الشاب داخل 
ــراء  ــم ــح جـــــدران الــقــلــعــة ال
ــا مــنــح  ــدمـ ــعـ مــــــعــــــدودة، بـ
الــســويــســرى ريــنــيــه فايلر 
مدرب الفريق األحمر الضوء 
األخضر إلدارة الكرة بالنادى 
لتسويق الاعب خال فترة 

االنتقاالت الشتوية الحالية.
ومــنــذ جــلــوس فــايــلــر على 
مقعد المدير الفنى لألهلى 
مطلع شهر سبتمبر الماضى، 
ــح صــــاح محسن  ــج ــن لـــم ي
ــة الـــمـــدرب  ــق ــى انـــتـــزاع ث فـ
ــرى، والــــذى أبقى  ــس ــوي ــس ال
الــاعــب الــشــاب أســيــًرا لدكة 
البدالء فى مباريات كثيرة، 
واستبعده من قائمة الفريق 

فى مباريات أخرى.
ــى الــرحــيــل الوشيك  ــأت وي
ــاب صـــاح  ــ ــش ــ ــم ال ــاج ــه ــم ــل ل
محسن، فى وقت أبدى ناديى 
إنبى وسموحة رغبة قوية فى 
االســتــفــادة مــن خدماته عن 

طريق اإلعارة.
وتـــســـعـــى إدارة األهـــلـــى 
لــتــحــقــيــق اســتــفــادة مالية 
مقبولة من وراء رحيل الاعب 
الشاب، خصوًصا وأن انضمامه 
لألهلى جاء من خال صفقة 
أحــدثــت ضجة قــويــة وقتها 
بسبب قيمتها المالية التى 

ناهزت مبلغ 40 مليون جنيه.
ــى الــوقــت ذاتـــه ينشغل  وف
ــاح محسن  ــن الــاعــب ص ذه
ــى الــوقــت  ــن مــلــف ف بــأكــثــر م
الحالى، جميعهم على ارتباط 
بمصيره والوجهة الجديدة 
الــتــى سينتقل إلــيــهــا خــال 

فترة االنتقاالت الحالية.
ــة الــمــالــيــة  ــي ــاح ــن ــن ال ــ وم
يبدو عرضى إنبى وسموحة 
متكافئين بالنسبة لصاح 
ــن، خـــصـــوًصـــا وأن  ــسـ ــحـ مـ
الناديين يعيشان حالة من 
االســتــقــرار اإلدارى، تجعل 
الاعب غير قلق من مسألة 
تقاضى مستحقاته بشكل 

منتظم.
لكن أكــثــر مــا يشغل صاح 
محسن فى الوقت الحالى هو 
رغبته فى االنضمام لفريق 
يشق طريقه نحو تشكيله 
األســاســى بشكل سريع، دون 
أن ينتظر فترة أســيــًرا على 
دكة البدالء أو دون أن يكتفى 

لدقائق معدودة.
ويرغب صاح فى المشاركة 
أساسًيا فى وجهته الجديدة، 
للتمسك بآماله فى التواجد 
ضمن قائمة منتخب مصر 
التى ستشارك فى أولمبياد 

طوكيو صيف العام الجارى.
وكـــان صـــاح محسن أحــد 
العناصر الموجودة فى قائمة 
منتخب مصر خــال بطولة 
ــم أفريقيا تحت 23 سنة  أم
األخيرة، والتى توج الفراعنة 
بلقبها وتأهلوا من خالها إلى 

مونديال طوكيو.
ــدرك صـــاح محسن أن  ــ وي
ابــتــعــاده عــن الــمــشــاركــة فى 
ــال النصف  ــات خـ ــاري ــب ــم ال
ــدورى،  الــثــانــى مــن بطولة الـ
ــام على  ــ ســيــقــضــى بــشــكــل ت
فـــرصـــه فـــى الـــبـــقـــاء ضمن 
حسابات شوقى غريب مدرب 
المنتخب األوليمبى، والذى 
ــدوره فى تجاهل  لن يتردد ب
ــاب إذا  ــلـــى الـــشـ ــب األهـ ــ الع
تواصل غيابه عن المشاركة 

فى المباريات. 

انقسام بسبب مصير جيرالدو 

تنتظر إدارة النادى األهلى انتهاء إجــازات رأس 
ــاد الــمــيــالد لحسم صفقة  الــســنــة الــجــديــدة وأعــي
النيجيرى بليسنج إيليكى مهاجم فــريــق لــوزيــرن 
السويسرى، والذى طلب رينيه فايلر مدرب األهلى 
ضــمــه لــصــفــوف الــفــريــق خـــالل فــتــرة االنــتــقــاالت 

الشتوية الحالية.
ــرر أن يــتــوجــه أمــيــر تــوفــيــق مــديــر  ــق ــم ــن ال ومــ
ــى ســويــســرا خالل  الــتــعــاقــدات بــالــنــادى األهــلــى إل
ساعات لالجتماع مع مسئولى نادى لوزيرن إلنهاء 
كــافــة الترتيبات الــخــاصــة بضم إيليكى، وحسم 
المفاوضات مع إدارة النادى السويسرى فيما يخص 

الشق المالى للصفقة.
وبحسب األنباء الــواردة من داخل النادى األهلى 
عرضت اإلدارة الحمراء على نظيرتها فى لوزيرن 
دفــع مبلغ 2 مليون دوالر للحصول على خدمات 
إيليكى، وفــى المقابل يشترط النادى السويسرى 

الحصول على مبلغ 3 ماليين يـــورو للسماح 
بانتقال العبه إلى صفوف األهلى.

وسيحاول أمير توفيق خــالل جلسته 
المنتظرة مع مسئولى لوزيرن التوصل 
ــرضــى الــطــرفــيــن فيما  ــط ي لــحــل وسـ
يخص الشق المالى للصفقة، والتى 
يتمسك الــمــدرب الــســويــســرى فايلر 
بإتمامها، كونه يعرف إمكانيات الالعب 

النيجيرى جــيــدا، خصوًصا وأنــه سبق 
وأشرف على تدريبه فى صفوف لوزيرن 

قبل أن يتولى الــمــدرب السويسرى قيادة 
فريق النادى األهلى.

وفى سياق متصل انقسمت اآلراء داخل إدارة 
الكرة بالنادى األهلى فيما يخص العب الوسط 

األنجولى جيرالدو دا كوستا والذى تأكد رحيله عن 
األهلى خــالل الميركاتو الشتوى الحالى، إلخالء 
مكان فى قائمة الالعبين األجانب بالفريق لضم 

النيجيرى إيليكى.
وتؤيد بعض األصــوات داخــل إدارة الكرة فتح 
باب الرحيل النهائى أمــام جيرالدو خالل فترة 
االنتقاالت الشتوية الحالية، فى مقابل أصوات 

أخرى ترى ضرورة إعارة الالعب والتمهل فى 
مسألة بيعه حتى نهاية الموسم، أماًل فى أن 
يظهر بمستوى جيد مع فريقه الجديد يقود 
فى النهاية لرفع سعره عند التفاوض مع أى 

نادى حول بيعه بشكل نهائى.
ــاً رســمــيــاً من  ــرضـ ــى عـ ــلـ ــقــى الـــنـــادى األهـ ــل وت
الصفاقسى التونسى الستعارة األنجولى جيرالدو 
لمدة 6 أشهر بداية من فترة االنتقاالت الشتوية 

المقبلة.
وطلب الالعب إرجاء البت فى األمر لحين وضوح 
الــرؤيــة بالنسبة للعرض البرازيلى الــذى ينتظره، 
خاصة أن رغبته األولى هى االنتقال للبرازيل بسبب 

تواجد أسرته هناك.
فى الوقت الــذى أبــدى مسئولو األهلى موافقة 
مبدئية على الــعــرض التونسى، منتظرين الــرأى 

النهائى لجيرالدو.
ــب آخـــر أصــبــحــت الــحــكــمــة الــقــائــلــة  عــلــى جــان

»مصائب قــوم عند قــوم فــوائــد« منطبقة 
إلى حد كبير على 

يواصل مجلس إدارة االتحاد المصرى لكرة القدم، جهوده الكبيرة 
 »VAR« خالل الساعات القليلة المقبلة، من أجل تطبيق تقنية الفيديو
بداية من الدور الثانى من مسابقة الدورى الممتاز، خصوًصا فى ظل 

مطالبة أكثر من نادى اللجوء إلى التقنية فى المرحلة المقبلة.
وتقدمت أربعة شركات بعروض رسمية إلى االتحاد المصرى لكرة 
القدم، من أجل تطبيق تقنية الفيديو، حيث ال يزال مجلس الجبالية 

يفاضل ما بين هذه العروض من أجل اختيار األفضل لها.
وكان االتحاد الدولى لكرة القدم »فيفا«، قد اعتمد 13 شركة من أجل 
تطبيق تقنية الــــ»VAR«، فى العديد من الدوريات ســواء األوروبية أو 

العربية، األمر الذى يحسمه المجلس خالل 
الساعات المقبلة.

وقــــدم مــحــمــد فــضــل، عــضــو اللجنة 
الخماسية بالجبالية، تــصــورًا مبدئًيا 
يقتضى بموجبه تطبيق تقنية الفيديو، 
حيث يكلف خزينة االتحاد ما يقرب من 24 

مليون جنيه فى الموسم الواحد.
ويــحــاول اتحاد الكرة المصرى، 

ــة الـــدورى  ــدي التنسيق مــع أن
الممتاز بشأن تحمل جزء من 
التكلفة، بحيث يقع على كل 
ــادى يــشــارك فــى البطولة  ن
مبلغ يــتــراوح مــا بين 150 

إلى 200 ألف جنيه.
ــة  ــدي وهـــنـــاك بــعــض األن
الجماهيرية التى ترفض 
فكرة تحمل جزء من تكلفة 
تقنية الفيديو، بداعى أن 
قدرتهم الــمــاديــة ال تسمح 

بتحمل أى قيمة مادية.
ــة  ــ ــاك أزمـ ــ ــن ــ ــون ه ــ ــك ــ ــت وســ

قــانــونــيــة فــيــمــا يــخــص توقيع 
الـــعـــقـــود الـــخـــاصـــة بتطبيق 
تقنية الفيديو، حيث إن مدة 
المجلس ستنتهى فــى شهر 
ــل، وال يحق  ــب ــق ــم ــو ال ــي ــول ي
التوقيع على عقود أكثر من 

المدة الخاصة بهم.
ولجأ مجلس الجبالية إلى وزارة 
الشباب والرياضة، من أجل إيجاد 
حــل للثغرة القانونية الــتــى تعرقل 
توقيع العقود الخاصة بتطبيق تقنية 

الفيديو، حيث هناك اجتماع سيجمع 
جــمــيــع األطــــــراف خــــالل الــســاعــات 

المقبلة.

24 مليون جنيه تهدد ظهور 
الـ»VAR« فى الدورى

ثغرة قانونية تربك حسابات 
الجناينى.. ومفاضلة بين 4 شركات

حــال محمود كهربا العــب األهلى الجديد، والــذى 
يترقب قيده فى صفوف الشياطين الحمر خالل 
الساعات المقبلة بالتزامن مع بدء فترة االنتقاالت 

الشتوية.
وكان أحد األسباب التى دفعت إدارة األهلى لضم 
كهربا، تجهيزه ليكون البديل االستراتيجى لالعب 
رمضان صبحى فى مركز الجناح األيسر، فى ظل 
توقعات بــعــودة األخــيــر الستكمال رحلة احترافه 

األوروبية بنهاية الموسم الجارى.
لكن وبعد إصابة رمضان األخيرة وتأكد غيابه 
عن األهلى لنهاية الشهر الجارى على أقل تقدير، 
أصبحت الظروف مواتية بدرجة كبيرة أمام كهربا 
لوضع قدمه فى التشكيل األساسى لألهلى خالل 

المباريات المقبلة للفريق.
ومنذ أيام بدأ كهربا فى االنخراط فى تدريبات 
األهلى الجماعية بعد تنفيذه برنامج تدريبات بدنية 

مكثفة بهدف رفع مستوى لياقته.
والمؤكد أن إصابة رمضان قد تدفع السويسرى 
رينيه فايلر مــدرب األهلى لعدم التردد تجاه فكرة 
إشـــراك كهربا فــى الــمــبــاريــات بــأقــرب فرصة 
ممكنة، وستكون أمــام كهربا فرصة مواتية 
لتسجيل بــدايــة مميزة لــه مــع األهــلــى، حال 
قــرر فايلر االعتماد عليه ومنحه الفرصة 
للمشاركة فى مباريات األهلى المنتظرة 

على مدار الشهر الجارى.
ويرتبط فــريــق الــنــادى األهــلــى بنحو 7 
مباريات رسمية خالل شهر يناير الجارى، 
ــعــاء  ــيــوم األرب ــهــا الــمــواجــهــة الــمــقــررة ال أول
أمــام فريق مصر المقاصة ببطولة الــدورى، 
وسيعقبها مواجهة أخرى بالدورى أمام إف سى 
مصر، قبل أن يسافر الفريق األحمر لمواجهة 
بالتينيوم بطل زيمبابوى فى الجولة الرابعة لدور 

المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.
وبعد العودة من رحلة زيمبابوى سيخوض األهلى 
مباراتين بــالــدورى أمــام كــل مــن طنطا والمقاولون 
العرب، ثم يلتقى النجم الساحلى بــدورى األبطال، 
ويعود لــلــدورى من خــالل مواجهة مع إنبى، قبل أن 
يختتم مــشــواره بثمن نهائى دورى األبــطــال بمالقاة 
الهالل السودانى بمعقل األخير نهاية الشهر الجارى.

وعلى األرجح سيدفع كثرة ارتباطات األهلى فى 
الشهر الجارى المدرب فايلر إلفساح المجال أمام 
محمود كهربا للظهور مع األهلى سواء فى الدورى 
أو بدورى األبطال، ليتناوب مع زميله أحمد الشيخ 

المشاركة فى مركز الظهير األيسر.

 كتبت – سارة عبد الباقى

 كتب – محمد الصايغ

ارتباطات 
يناير تفتح 

الطريق 
أمام كهربا

الماديات تفصل 
إيليكى عن ارتداء 

قميص األهلى 
 كتب – ضياء خضر 

الجناينى
جيرالدو

كهربا

إيليكى



عضو جديد على أبواب 
أسرة غزال 

بيزنس جديد لنجم 
األهلى 

 مهاجم الجونة يهرب
من حساب العشاء 

ينتظر على غــزال نجم منتخب مصر والمحترف 
بالدورى الصينى، قــدوم مولوده الثانى خالل الفترة 

المقبلة.
على غــزال ابــن أســـوان مــتــزوج مــن سيدة أجنبية 
ولديه طفلة واحدة، ويصل مولوده الثانى إلى عالمنا 
بعد عــدة أشهر من اآلن، وشــارك غــزال مع منتخب 
مصر فــى عهد كــالً مــن األرجنتينى هيكتور كوبر، 
والمكسيكى خافيير أجيرى، ولكن تم استبعاده خالل 
الــمــبــاريــات األخــيــرة بــنــاًء على قـــرار حــســام الــبــدرى 
المدير الفنى الحالى لمنتخب الفراعنة، وكان مسئولو 
نادى الزمالك  دخلوا فى مفاوضات مع الالعب خالل 
الفترة الماضية، قبل أن تتوقف بسبب المقابل المادى 

الكبير الذى طلبه غزال نظير انضمامه إلى الزمالك.

خطوة جديدة قطعها أحمد الشيخ العب النادى 
األهلى على طريق البيزنس، بعدما افتتح مؤخًرا 

كافيه ومطعم الخاص به بمنطقة الشيخ زايد.
وحــرص عــدد كبير مــن نجوم الــكــرة والــفــن من 
أصــدقــاء الشيخ على الــحــضــور معه فــى افتتاح 
.»AOK« الكافيه الذى أطلق عليه نجم األهلى اسم

ويعد مشروع المطعم والكافيه ثانى حلقة فى 
نشاط الشيخ بعالم المال واألعمال، بعدما افتتح 
قبل أشهر محل للمالبس فى مسقط رأسه بمدينة 

بنى سويف.
وتجدر اإلشارة إلى أن الشيخ حصل مؤخًرا على 
فرصته للمشاركة مع األهلى فى أعقاب إصابة 

زميله رمضان صبحى.

طريقة ذكــيــة ابتكرها أحــمــد يــاســر ريـــان مهاجم 
الجونة الختيار من يقوم بدفع تكاليف العشاء الذى 
تناوله برفقة زميليه فى الفريق أحمد حمدى ومحمد 

محسن »ليلة«.
ريان جمع البطاقات االئتمانية الخاصة به وبزميليه 
فــى يــديــه وطــلــب مــن أحــد العاملين بالمطعم الــذى 
تــنــاولــوا فيه العشاء سحب إحـــدى البطاقات فيما 
يشبه نظام القرعة، ليسحب عامل المطعم البطاقة 
ــذى تكفل بــدوره  الخاصة بزميلهم أحمد حمدى ال
بدفع تكاليف وجبة العشاء الخاصة به هو وزميليه.
ونشر أحمد ياسر ريان فيديو عبر حسابه على موقع 
التواصل االجتماعى »انستجرام« سّجل من خالله 

عملية القرعة الكوميدية على بطاقات اإلئتمان.

إعداد: محمد الصايغ - سارة عبدالباقى أخبار النجومأخبار النجومأخبار النجوم

15
األربعاء  2020/1/1 العـدد 267

فرمان رئاسى يـُبقى إسالم جابر مع الفريق األبيض

الزمالك يتراجع 
عن االنسحاب من 
السوبر األفريقى  

استقر مسئولو نــادى الزمالك على 
ــرارهــم الــســابــق بشأن  الــتــراجــع عــن ق
االنسحاب مــن خــوض مــبــاراة السوبر 
ــرجــى الــتــونــســى  ــت األفـــريـــقـــى أمــــام ال
والمقرر لها يــوم 14 من شهر فبراير 
المقبل، وذلك بعد توقيع عقود المباراة 
بشكل رســمــى بين االتــحــاد األفريقى 
لكرة القدم »كــاف« واالتــحــاد القطرى 
ــام الماضية،  ــ ــقــدم خـــالل األي لــكــرة ال
ليدفع إدارة القلعة البيضاء للتراجع عن 
قرارهم بعد فشل كل المحاوالت لنقل 

المواجهة إلى تونس أو اإلمارات.
ــرى، وضـــع مرتضى  ومـــن نــاحــيــة أخــ
منصور رئيس نادى الزمالك خط أحمر 
على رحيل إســالم جابر جناح الفريق 
األبيض، رافضاً رحيله بشكل نهائى فى 
شهر يناير المقبل بعد العروض العديدة 
التى وصلت له سواء من نادى المصرى 
البورسعيدى أو طالئع الجيش، حيث 
جــاءت وجهة نظر مرتضى منصور فى 
أن الــالعــب لــم يــشــارك إال فــى مباراة 
زيسكو يونايتد الــزامــبــى األخــيــرة فى 

الجولة الثالثة مــن دور المجموعات 
لبطولة دورى أبــطــال أفــريــقــيــا، حتى 
يتم الحكم على مــســتــواه مــن ناحية، 
بــاإلضــافــة إلــى دفــع الــنــادى 18 مليون 
جنيه مقابل الــحــصــول على خدماته 
بما يعنى استحالة اتخاذ قرار برحيله 
بعد 6 شهور دون االستفادة منه داخل 
الملعب وتحقيق مكسب فنى ومــادى 
من ورائــه بسبب ارتفاع تكلفة الصفقة 
الــمــاديــة، ويــؤمــن مــســئــولــو الــزمــالــك 
ــالعــب وامــتــالكــه مستوى  بـــقـــدرات ال
مميزا وتعطشه للمشاركة ورغبته فى 
إثبات نفسه فور حصوله على فرصته 

وتعويض ما فاته.
وعلى الرغم من التغييرات فى بعض 
المراكز لكن الفرنسى باتريس كارتيرون 
المدير الفنى لفريق الكرة األول بنادى 
الزمالك، يرى صعوبة تعويض مصطفى 
محمد مهاجم الفريق األبيض باالعتماد 
ــر، حيث يتمسك  على أى مهاجم آخـ
المدرب الفرنسى ببقائه فى التشكيل 
األســاســى ألهميته من الناحية الفنية 
لما يمتلكه من قــدرات عالية، واضطر 
كارتيرون لتوظيف كريم بامبو فى مركز 

الــمــهــاجــم الــصــريــح خـــالل الــتــدريــبــات 
األخيرة وتغيير مركزه األساسى الذى 
يجيد فيه وهــو الجناح األيمن، بسبب 
النقص الذى يواجه الزمالك فى الخط 
ــوى عمر  األمـــامـــى وعــــدم تـــواجـــد ســ
السعيد فقط بسبب خضوع المغربى 
خالد بوطيب لعملية فى الركبة وغيابه 
عــن المستطيل األخــضــر حتى نهاية 
الموسم الجارى، وحــاول الجهاز الفنى 
للفريق األبيض االستفادة من قــدرات 
بامبو وإمكانياته التهديفية ليكون بديل 
ــتــواجــد بجانب  لمصطفى محمد وال
عمر السعيد تحسباً لالعتماد عليه فى 
أى وقــت خــالل المباريات المقبلة من 

مشوار الفريق فى مسابقة الدورى.
وفى سياق آخــر، قوبل ترشيح بعض 
وكـــالء الالعبين لضم مهاجمين فى 
ــدورى الــمــغــربــى بــعــد عـــرض بعض  ــ الـ
األســمــاء عليهم بــالــرفــض، وجـــاء ذلك 
بسبب تــواضــع مستوى خــالــد بوطيب 
ــذبــذب أداء محمد أونــاجــم  بــجــانــب ت
وهــو مــا جعلهم يبحثون عــن الالعبين 
أصحاب البشرة السمراء لما يمثلوه من 
إضافة قوية وعدم االعتماد على نجوم 

عرب مرة أخرى.
ومــن ناحية أخــرى ســادت حالة من 
الغضب لدى محمد عبدالشافى الظهير 
األيسر للفريق األول لكرة القدم بنادى 
الزمالك بسبب االنتقادات التى تعرض 
لها الــالعــب فــى الفترة األخــيــرة على 
ــذبــذب مــســتــواه، والمطالبة  خلفية ت
برحيله واعــتــزالــه مــع نهاية الموسم 
الـــجـــارى، وتــحــدث الــالعــب مــع بعض 
ــدى دهشته من تلك  المقربين منه وأب
االنتقادات خاصة وأنه سبق وقدم أداًء 
مــمــيــزاً فــى لــقــاء بــيــرامــيــدز الـــذى فاز 
به الزمالك بهدفين دون رد رغــم قوة 
المنافس وقوة الجبهة اليمنى له، لكنه 
ظهر بصورة رائعة وهو ما يؤكد جدارته 
بــالــبــقــاء مــع الــفــريــق األبــيــض وقــدرتــه 
على العطاء لسنوات أكثر، ويــرى عبد 
الشافى أن قرار االعتزال ملك له فقط 
وال يحق ألى شخص أن يتحدث عنه 
نهائياً، مؤكداً للمقربين أن الوقت الذى 
يشعر فيه أنــه غير قــادر على العطاء 
سيقرر وقتها االعتزال، مشيراً إلى أن 
تركيزه الكامل حالياً داخل المستطيل 

األخضر فقط.

بامبو سالح كاتيرون لتعويض 
النقص الهجومى 

 كتبت – سارة عبد الباقى

 كتب – محمد الصايغ

 محمد الراعى

كالعادة.. اتحاد الكرة يخرج 
من أزمة ليدخل أزمة جديدة، 
ــت لــلــنــهــوض باللعبة  وال وقـ
وتطوير البطوالت للتقدم نحو 
العالمية، اتحاد الكرة لم ولن 
يغير سياسته وأسلوبه مهما 
تــغــيــرت الــمــجــالــس وتغيرت 
الوجوة التى تدير اللعبة على 

مر األجيال.
ــرة الــحــالــى  ــ ــك ــ ــاد ال ــ ــح ــ ات
بــرئــاســة عـــمـــرو الــجــنــايــنــى 
يـــواصـــل ســيــاســة ســابــقــيــه 
ــى والــزمــالــك  ويــجــامــل األهــل
وال يــجــرؤ على مواجهتهما، 
وعندما حــدث الــصــدام بين 
األهــلــى والــزمــالــك فــى أزمــة 
هــروب كهربا، اضطر اتحاد 
الجناينى أن يمسك العصا 
من المنتصف، وأحــال قضية 

الالعب إلى الفيفا.
لألسف أزمة كهربا كشفت 
ضــعــف الــجــبــاليــة، وكشفت 
أن مجلس الجناينى مرعوب 
من األهلى والزمالك بعدما 
أعلن بقاء الحال على ما هو 
عليه وقيد الالعب فى قائمة 
األهــلــى فــى انــتــقــاالت يناير، 
رغم أن اتحاد الكوسة نفسه 
ــدم خــطــاب لــلــفــيــفــا يــؤكــد  ــ ق
ان عقد كهربا مــع الزمالك 

سليم.
اتحاد الجناينى يخشى أن 
يعلن موقفه أو موقف الالئحة 
فــى قضية كــهــربــا، االتــحــاد 
الــمــؤقــت خــايــف يعلن صحة 
عقد األهلى حتى ال يغضب 
مرتضى منصور ويــثــور ضد 
االتــحــاد، وفــى نفس الوقت 
يــخــشــى الــجــنــايــنــى ان يعلن 
صحة عقد الزمالك حتى ال 

يغضب األهلى وجمهوره.
ومــن جــديــد اشتعلت أزمــة 
التحكيم الــتــى تــهــدد بطولة 
الـــــــدورى، وشـــهـــد األســـبـــوع 
العاشر مجامالت تحكيمية 
لألهلى أمــام االتــحــاد بعدما 
ألغى الحكم هدفا صحيحا 
ــم اإلســــكــــنــــدريــــة،  ــ ــي ــ ــزع ــ ل
ــزاء  واحـــتـــســـاب ضـــربـــة جــ
مــشــكــوك فــيــهــا لــألهــالويــة، 
ــوم الــتــالــى تغاضى  ــي وفـــى ال
ــة جـــزاء  ــربـ الــحــكــم عـــن ضـ
للزمالك وتسبب فى تعادله 
ــاج الحربى،  ــت سلبيا مــع اإلن
وأخـــطـــاء تــحــكــيــمــيــة أخـــرى 
ــراف  ــتـ ــام اعـ ــ ــ ــدة، وأمـ ـــديــ عـ
ــات  ــي ــضــائ ــف ــون وال ــل ــحــل ــم ال
بأخطاء الحكام أعلن اتحاد 
ــكــرة للتعاقد مــع »أجــهــزة  ال
فيديو الفار«، ويبدو أنه كالم 
ــى من  ــمــحــل لــالســتــهــالك ال
تهدئة غضبة جمهور الزمالك 
ــذى تعرض للظلم  ورئيسة ال
وواصل نزيف النقاط، وأدلى 
اتحاد الجناينى بتصريحات 
ــن أن  ــ ــل ــا أعــ ــدمـ ــعـ ــرة بـ ــيـ ــثـ مـ
ــشــراء  ــوم ب ــق ــة ســت ــالي ــجــب ال
تقنية الــفــار بمليون دوالر، 
أو اســتــأجــر الـــفـــار بمليون 
دوالر فــى السنة، ثــم أدهــش 
الــمــجــلــس الــمــؤقــت الجميع 
ــة االتــحــاد  ــن مــعــلــنــا أن خــزي
خاوية ولن يستطيع شــراء أو 

تقنية الفار.
عــفــوا يــا ســـادة أنــهــا الكرة 
الـــمـــصـــريـــة الـــعـــشـــوائـــيـــة ال 
تــخــرج مــن أزمـــة إال وتسقط 
فـــى مستنقع مـــن الــفــوضــى 
والعشوائية وال يوجد لوائح 
وال قوانين يتم احــتــرام ولن 
ينصلح حال المنظومة مهما 
حــدث، ومــازالــت أزمــة كهربا 
ــار لـــســـان حــال  ــفـ وتــقــنــيــة الـ
الجماهير وتــفــرض نفسها 
ــن تنتهى  عــلــى األحـــــداث ولـ
ــات فــى ظــل العشوائية  األزمـ
والفهلوة والخوف، وال يوجد 
فـــارق بين مجلس الجناينى 
ــدة.. وليلتنا  ــوريـ ومــجــلــس أبـ

سعيدة.

رأى

كهربا والفار كشفوا 
احتاد اجلناينى املكار

فضل يرشح أبوظبى.. والحسم قريبا..

السوبر حائر بين اإلمارات والسعودية 
يفاضل االتحاد المصرى لكرة القدم 
برئاسة عمرو الجناينى، فــى الوقت 
الحالى ما بين العروض المقدمة، من 
أجل إقامة السوبر المحلى بين األهلى 
والــزمــالــك خـــارج مصر خــالل الفترة 

المقبلة.
وتلقى مجلس الجبالية عرضا من 
االتحاد اإلماراتى لكرة القدم من أجل 
إقامة المباراة فى أبوظبى، أما العرض 
الثانى مــن السعودية، إال أن مجلس 
اتحاد الكرة لم يحسم القرار النهائى 

بشكل رسمى حتى اآلن.
كلفت لجنة إدارة االتحاد المصرى 
ــرة الـــقـــدم مــحــمــد فــضــل عضو  ــكـ لـ
اللجنة، بــدراســة الــعــروض المقدمة 
لالتحاد بشأن تنظيم مــبــاراة السوبر 
بالتنسيق مع الشركة الراعية لالتحاد 

)برزينتيشن(.  
ولــم يتم البت بشكل نهائى 

على مكان وموعد المباراة، 
ــن الـــمـــقـــرر أن يعقد  و مـ
االتــحــاد مــؤتــمــرا صحفيا 
لإلعالن عن ما تم التوصل 
إليه بمجرد االستقرار على 

أحد العروض المقدمة.
ــضــل مــحــمــد فــضــل،  ــف وي

ــمــبــاراة  إقــامــة ال
فــى أبوظبى 

خـــــــــــــالل 
شـــــــهـــــــر 
فـــبـــرايـــر 

المقبل، خصوًصا فى ظل النجاح التى 
حققته المباريات التى أقيمت هناك.

ألمح جمال محمد على، نائب رئيس 
الــلــجــنــة الــخــمــاســيــة المكلفة بـــإدارة 
ــقــدم، إلى  ــحــاد الــمــصــرى لــكــرة ال االت
احتمالية إقامة السوبر المصرى بين 
األهلى والزمالك فى اإلمــارات خالل 

الفترة المقبلة.
ــلـــى فــى  ــال مـــحـــمـــد عـ ــ ــم ــد جــ ــ ــ وأكـ
ـــ»صــوت الــمــاليــيــن«، أن  تصريحاته ل
هناك عــرض بالفعل مــن أجــل إقامة 
ــالل الــعــام  ــارات خـ ــ ــ الــســوبــر فــى اإلم

الجديد.
ــار عــضــو الــلــجــنــة الخماسية  ــ وأشـ
بالجبالية، إلــى أن االتــحــاد المصرى 
لــكــرة الــقــدم لــم يحسم بشكل رسمى 
إقامة المباراة هناك، الفًتا فى الوقت 
نفسه إلــى أنــه العرض الوحيد داخل 

االتحاد فى الوقت الحالى.
وتابع: »سيكون هناك جلسة 
مع أعضاء اللجنة الخماسية 
لالتحاد المصرى من أجل 
دراسة األمر واتخاذ القرار 

النهائى فى هذا الشأن«.
وأكــمــل: »شــهــر فبراير 
ــو الــمــوعــد  ــ الـــمـــقـــبـــل ه
ــى الــــــــذى تــم  ــ ــدئ ــ ــب ــ ــم ــ ال
ــل إقــامــة  تــحــديــده مــن أجـ
الــلــقــاء، على أن يتم تحديد 
الموعد النهائى بعد موافقة 
المجلس باإلجماع على 
إقــامــة السوبر فى 

أبوظبى«.

األزمات تطارد المقاصة مع »ميدو«
ــل فــريــق مــصــر الــمــقــاصــة تحقيقه  واصــ
لنتائجه السلبية فى بطولة الدورى المصرى 
الــمــمــتــاز، وذلـــك تحت قــيــادة مــدربــه أحمد 
حسام »ميدو«، الذى كان يأمل فى المنافسة 
على التواجد بالمربع الذهبى هذا الموسم 
رفقة الفريق الفيومى إال أن النتائج تبعده 
شيئاً فشيئاً عن المنافسة، وحقق »ميدو« 
أســــوأ بـــدايـــة فـــى تـــاريـــخ مــصــر الــمــقــاصــة 
ــدورى، إذ جــمــع 9 نــقــاط مــن أصـــل 10  ــالـ بـ
مباريات خاضها بالمسابقة المحلية، حيث 
فاز فى مباراتين، وتعادل فى ثالث مباريات 
وتلقى الهزيمة فى خمس مباريات، ليحتل 
الفريق الفيومى المركز الرابع عشر بترتيب 

الدورى.
وبـــدأ »مــيــدو« مــشــواره مــع المقاصة فى 
النسخة الماضية من كأس مصر، وخسر من 
الزمالك بهدف دون رد أحرزه عبدالله جمعة 
العــب الفريق األبــيــض، لــيــودع أبــنــاء الفيوم 
البطولة من الدور ربع النهائى، وفى النسخة 
الحالية من كــأس مصر فــاز المقاصة على 
فاركو بهدفين، أما فى بطولة الدورى جمع  9 

نقاط فقط من أصل 30 نقطة.
عــلــى الــمــســتــوى الــدفــاعــى يعانى 

فــريــق مــصــر الــمــقــاصــة بــشــدة، إذ 
استقبلت شباكه 16 هدفاً فى 10 
مباريات، فيما سجل العبوه 12 
هدفاً فقط، ولم يحقق المقاصة 
أى فوز فى ست مباريات متتالية 
خــاضــهــا الــفــريــق الــفــيــومــى فى 
ــدورى، فمنذ انــتــصــاره على  ــ ال

المصرى بالجولة الرابعة 
ــــرف الـــفـــريـــق  ــع ــ لــــم ي

ــتــصــارات،  طــعــم االن
إذ تعادل مع وادى 
دجلة وخسر أمام 

حــرس الحدود 
واإلسماعيلى 
واالتـــــحـــــاد، 
ثم تعادل مع 

ــادى مصر، ورغــم النتائج المخيبة  طنطا ون
ــدو« مع  ــيـ ــى يحققها أحــمــد حــســام »مـ ــت ال
المقاصة إال أن مجلس إدارة النادى الفيومى 
برئاسة محمد عبدالسالم يرفض إقالته، 
مشدداً على أنه لن يتعامل بالقطعة مع نجم 
الزمالك السابق، وذلك حفاظا على استقرار 
الفريق الفنى، وأمــالً فى العودة إلى الطريق 

الصحيح مرة أخرى.
ورغم ثقة مجلس إدارة نادى مصر المقاصة، 
إال أن مستقبل ميدو مـــازال محل الشكوك، 
خــاصــة فــى حــالــة اســتــمــرار الفريق على تلك 
الــحــالــة الفنية السيئة، األمـــر الـــذى سيجبر 
مجلس إدارة مصر المقاصة على اتخاذ قرار 
برحيل »ميدو« حتى يتم إنقاذ الموقف وتحسين 

مركز الفريق فى الدورى هذا الموسم.
»مــيــدو« خــالل تصريحات صحفية دافــع 
عن نفسه قائالً: »المقاصة جمع 12 نقطة 
من 10 مباريات خالل الموسم الماضى، فى 
وجود جون أنطوى وإيريك تــراورى ومحمود 
وحيد، والــيــوم الفريق بــدون تلك األسماء، 
نحن لسنا بعيدين عن ذلك العدد من النقاط، 
البعض مازال ينظر للمقاصة على أنه الفريق 
الــذى كــان يضم العبين مميزين للغاية مثل 
حسين الــشــحــات، أحــمــد الــشــيــخ، محمود 
عبدالعاطى »دونجا« وجون أنطوى، الوضع 
مختلف لــلــغــايــة اآلن، حــتــى الالعبين 
الموجودين البعض يقيمهم بـ»األسماء« 
ولكن ال ينظر إلى المردود الحالى لهؤالء 
الالعبين، خاصة فى السنوات الثالث 
األخيرة، كالمى ال يعنى تماًما التقليل 
من الالعبين الموجودين، لكنها فقط 
نــظــرة عــلــى الـــواقـــع، ثقتى 
كبيرة فى كل الموجودين 
حــالــيــاً، وأثــــق أنــنــى 
ــة  ــوعــ ــ ــم ــجــ ــ ــم ــ وال
ــتــى أمتلكها  ال
قـــــــــــــادرون 
عــلــى إنــهــاء 
الـــمـــوســـم 
ــى مــركــز  فـ

جيد«.

 كتب – ضياء خضر 

بعد انتشار مهاراته على فيس بوك
ميسى كوم حمادة يطرق أبواب األهلى 

يقف بثقة، ثم يسدد الكرة بمهارة على طريقة ليونيل 
ميسى، لتسكن أعلى الشباك، فيحتفل مع أصدقائه بعدما 

التقط أحدهما فيديو يوثق تلك اللحظة.
غــادر رفعت شريف الديب مدرسته بمدينة كــوم حمادة 
فى محافظة البحيرة، بعدما انتهت المباراة التى أقيمت 
ضمن دورى المدارس، وهو ال يعلم أن القدر سيفتح له أبواب 
الشهرة، وُيلقب بـ »ميسى كوم حمادة«، بعد انتشار الفيديو 
ــذى يوثق تسديدة الضربة الــحــرة على مــواقــع التواصل  ال

االجتماعى.
كشف شريف الديب، والــد ميسى كــوم حمادة، لـ»صوت 
الماليين« تفاصيل خــضــوع نجله الخــتــبــارات فــى الــنــادى 

األهلى.
وقــال الديب إنــه تلقى اتصاالت من نــادى الجونة، عقب 
انتشار فيديو نجله على موقع التواصل االجتماعى »فيس 
بــوك«، مشيرا إلى أن ابنه خضع الختبار أولى بالجونة، ثم 
تواصل معه المشرف على اختبارات الناشئين بالجونة، 

ليستكمل باقى االختبارت.
وأوضح شريف الديب، أن نجله رفعت الذى يبلغ 11 عاما، 
خضع الختبار فى النادى األهلى، حيث أشــاد كابتن جمال 
السيد، المشرف على اختبارات الناشئين بمستواه، واختاره 
فقط من ضمن مجموعة الناشيئن التى خضعت لالختبار 

األولى، لينتقل إلى مرحلة ثانية.
وأشـــار الــديــب إلــى أنــه تــم تأجيل خــضــوع نجله رفعت 
لالختبار الثانى بالنادى األهــلــى، لحين انتهاء امتحانات 

منتصف العام، خالل يناير الجارى.
ولفت الديب إلى أن نجله رفعت »أهــالوى«، ويجيد اللعب 

بقدمه اليسرى فى مركز الجناحى المتقدم.
وحول انتشار فيديو »الفاول« الذى سدده نجله على طريقة 
ميسى، بمواقع التواصل االجتماعى، قال الديب إن مدرب 
ابنه نشر الفيديو على فيس بوك، مشيرا إلى أن المباراة فى 

إطار دورى المدارس بمدينة كوم حمادة.

 كتب - أنس سمير  

كارتيرون

فضل ميدو

بامبوجابر
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نحن نقف اآلن على أعتاب عام جديد، عام نتطلع فيه إلى األفضل، نتمناه عامًا سعيدًا، 
مليئًا باإلنجازات، عاما تتحقق فيه األمنيات واألحالم المؤجلة، سواء على مستوى األشخاص 

أو على مستوى الشأن العام المرتبط بكل قضايا الوطن وأمنه واستقراره ومعاركه فى الداخل 
والخارج، عامًا ينتظر فيه المصريون تحقيق الكثير والكثير، خصوصا فيما يتعلق باستعدادات 

الحكومة لتلبية الطموحات في المجاالت المتنوعة، ابتداء من االستثمار إلى النهوض 
االقتصادى والتكنولوجى، ومن تحسين األوضاع االجتماعية والحياتية، وليس انتهاء بالحد 

من تنامى أعداد البطالة مرورًا بتشجيع الصناعات الثقيلة والمتوسطة والصغيرة.
أتمنى أن نكون مستعدين له ونحن مسلحين بالمعرفة والعلم ومسايرة كل ما هو جديد في كل 

المجاالت.. اآلمال المرجوة تتطلب ـ لتحقيقها ـ جهودا مضاعفة وخطوات متسارعة، وبالتالي 
تصبح الضرورة ملحة ألن يكون أداء الحكومة متناسبًا ومتناغمًا مع تطلعات القيادة السياسية 

وطموحات الشعب، بما يعنى أن المسئوليات الملقاة على عاتق الحكومة ستتعاظم بصورة 
مغايرة للسائد، بداية من تعظيم قدرتها على مسايرة التقدم الهائل في المجال التكنولوجى 
والمعلوماتى، باعتبار أن هذه اإلشكالية ستكون أهم التحديات التي تواجه الدولة المصرية 

في السنوات المقبلة، ولهذا السبب، إن القيادة السياسية وجهت بإعداد البنية األساسية 
للتكنولوجيا الرقمية والذكية، ايذانًا بدخول مصر إلى هذا العالم بخطى واثقة قائمة على 

أسس علمية، قبل أن يدهسنا قطار التقدم المذهل تحت عجالته.

سيد سعيد يكتب

التوزيع مؤسسة األهرام

قانونية، وهــذا يفسر لنا أسباب اللجوء للجان 
فض المنازعات الضريبية بين الممولين ومصلحة 

الضرائب المصرية.
 ال يستطيع أحـــد إنــكــار جملة مــن الحقائق 
المعلومة للكافة، والتأكيد على أنــهــا معلومة 
باعتبارها سلوك مجتمعى يمثل جزءا من ثقافة 
سائدة، أال وهى التقديرات العشوائية، الجزافية، 
المؤسسة على معلومات غير دقــيــقــة، وهناك 
تقديرات أقــل كثيرا مــن المطلوب إثباته يغض 
ــدون قــصــد، وفــى  ــ الــطــرف عــنــهــا مــجــامــلــة أو ب
الحالتين هناك ثغرات تحتاج إلى من يقف عليها، 
ويمأل الثغرات ويحقق العدالة والتوازن بين حق 
الدولة فى الضرائب، وحق الممول أن يدفع ما هو 

مستحق عليه بال زيادة أو نقصان.
 المعلومات المتسربة من كواليس الحكومة، 
ــة عــقــدت الــعــزم فعال على  ــدول تشير الــى أن ال
التخلص من كافة األساليب العشوائية التى كانت 
سائدة منذ عدة عقود، وإصدار تشريعات ملزمة، 
على األقل للحد من العبث وإهدار ثروات البالد، 
لــذا فــإن ما خــرج يبعث على االرتــيــاح، خصوصا 
فى الجانب المتعلق بإعداد مشروع قانون جديد 
إلنهاء المنازعات الضريبية إلحالته إلى مجلس 

الوزراء، إلقراره من مجلس النواب.
ــرار بــوجــود  ــ ــدون لــف أو دوران، علينا اإلق  بـ
ــمــة، وهــــذه األخـــطـــاء ال يمكن  ــراك ــت أخـــطـــاء م
إنــكــارهــا، باعتبارها 
معلومة للكافة، يــدور 
مجملها أتــاح الفرصة 
ــار  ــكـ ــتـ لـــلـــتـــالعـــب وابـ
أســالــيــب الــتــهــرب من 
حق الــدولــة، ســواء عن 
طــريــق عــدم التسجيل 
أو التحايل المتقن من 
قبل المتخصصين فى 
الــنــشــاط المحاسبى، 
وإذا كان الجميع يعرف 
ويعلم، مــن المؤكد أن 
ــر يــعــلــم ويلمس  ــوزيـ الـ
تــلــك األســـالـــيـــب، لــذا 
ــرورة ملحة  ــضـ ــإن الـ فـ
ألن تــعــكــف الــحــكــومــة 
ــع الــــخــــبــــراء عــلــى  ــ مـ
ــع يحد  ــشــري إنـــجـــاز ت
مــن هــذا العبث ويحد 
مــن أســالــيــب الفهلوة 
ــى التى  الــســائــدة، وهـ
ساهمت بــصــورة أو بــأخــرى فــى انتشار الفساد 

والرشاوى.
 مشروع القانون الذى نقصده حال إقــراره من 
البرلمان والتصديق عليه من رئيس الجمهورية 
سيعالج كافة المعضالت المتعلقة بالمنازعات 
الضريبية، ألنه حدد، وفق المعلومات المتداولة 
ــة مجلس الــــوزراء، مــدة 6 أشــهــر فقط  فــى أروقـ
تــبــحــث خــاللــهــا الــلــجــان المختصة التظلمات 
ــام المحاكم أو لجان  والــنــزاعــات الضريبية، أم
الطعن الضريبى بمصلحة الضرائب المصرية، 
ــاك ســرعــة فــى تحصيل  وبــالــتــالــى ســتــكــون هــن
مستحقات الدولة، وسرعة فى إنهاء المشكالت 
المتعلقة بالممولين، بما يتسق مــع توجيهات 
القيادة السياسية بإنهاء المنازعات الضريبية 

والحد من اللجوء للمحاكم.
 بالتأكيد مأمورو الضرائب يتعرضون لمعاناة 
ــبــات  ــول الــمــمــولــيــن وإث ــى تــدقــيــق دخــ ــدة ف شــدي
المعلومات المحاسبية، فـــإذا مــا تــوصــلــوا إلى 
البيانات وأثبتوا صحة تقديراتهم، سرعان ما 
يتظلم الــمــمــول ويعتبر أن تــقــديــرات مــأمــورى 
ــة، وهــــذه هى  ــق ــي ــائـــرة وغــيــر دق الــمــصــلــحــة جـ
اإلشكالية التى تعيق تحصيل الرسوم السيادية، 
فــضــالً عــن أن هــنــاك أســالــيــب متنوعة إلخفاء 
الــدخــول الحقيقية فى المنشآت، وبالتالى فإن 
األخطاء مزدوجة ، لذا فإن األمــر يتطلب حلوالً 
عاجلة، تضمن حق الدولة وال يكون بها تقديرات 
جزافية وفى نفس الوقت ال تضيع جهود العاملين 
بمصلحة الضرائب إلثبات الدخول، هناك ضرورة 
إلنهاء تلك اإلشكالية ألننا نعيش فى مجتمع ال 
يؤمن بحق الــدولــة فى الــدخــل، لــذا فــإن التهرب 
الضريبى جريمة تسقط بالتقادم، ألن حصيلة 

الضرائب حق الشعب الذى يتطلع إلى األفضل.

 

الـــدول المتقدمة فــى الــمــجــاالت التكنولوجية، 
سنتوقف فى مقالنا هذا أمام واحدة من القضايا 
الشائكة، وهــى المتعلقة بحق الــدولــة فى أربــاح 
وعوائد األنشطة االقتصادية المتنوعة، الرسوم 
ــام المنازعات  الــســيــاديــة » الــضــرائــب«، فــأرق
الضريبية مثيرة للتساؤالت، كيف بلغت هذا 
الحجم؟  هــل ألن التقديرات عشوائية أدت 
لتضرر الممولين؟ أم أن الممولين احترفوا 
ــتــهــرب؟ أم أن هــنــاك تسيبا من  أســالــيــب ال
مأمورى الضرائب فى التحصيل؟ ربما لوجود 
ثغرات فى القانون تؤدى إلى عدم القدرة على 
التحصيل، أو مــجــامــالت مــن بعض مــأمــورى 
الضرائب للمعارف واألصدقاء من الممولين، 
عــبــر  إرشـــادهـــم بــأســالــيــب التقاعس 
وثــــغــــرات الـــتـــحـــايـــل؟  بــلــغــت 
المنازعات الضريبية وفق 
البيانات الرسمية نحو 
165 ألــف ملف منظور 
أمــــــــام لــــجــــان فــض 
ــات، تبلغ  ــازعـ ــنـ ــمـ الـ
قيمتها 137مليار 
جنيه مستحقة 
للخزانة العامة 
حـــتـــى نــهــايــة 
ــر نــوفــمــبــر  شــه
الـــــمـــــاضـــــى ، 
تــــــم تــحــصــيــل 
نــحــو 104 مليار 
ــذه  ــن هــ ــكــ ــ ات، ل
األرقـــام ســواء حجم 
المنازعات أو تقدير 
ــغ الــمــســتــحــقــة،  ــال ــب ــم ال
ــب  ــيـ ــالـ كـــاشـــفـــة عـــــن أسـ
الــتــالعــب المتقنة، وكاشفة 
ــداحــة الــتــقــديــرات  ــضــاً عــن ف أي
العشوائية التى ال تخضع لمعايير 

الحكومة مطالبة بإعداد تشريعات جديدة لترسيخ قاعدة الحقوق والواجبات 
فى إطار متناغم ومحاط بالشفافية بما يقلل من تراكم المنازعات أمام القضاء 

 لـــذا فـــإن األمـــر يتطلب مــن اآلن، ومـــن دون 
انتظار، االطـــالع على كافة الــدراســات العلمية 
الحديثة المعنية بهذا المجال، باعتباره سيكون 
األكــثــر انتشارا فــى العالم خــالل الــعــام الجديد 
2020، إلى جانب أن تكون الحكومة على دراية 
الكافية بظروف المرحلة الحالية وكيفية التعاطى 
معها، للتغلب على المعوقات وتشجيع المواهب 
ودفــع الطاقات الــقــادرة على االبتكار واإلبـــداع، 
بما يؤهلنا لالنطالق نحو المستقبل ممسكين 
بأدواته العلمية والتقنية، فالعالم شئنا أم أبينا 
دخل حروباً من نوع جديد، حروب مغلفة بمنافسة 
شــرســة فــى مــجــال التكنولوجيا الــذكــيــة، هــذه 
الحروب صار لها أقطاب ومحاور وتحالفات بين 
حكومات مؤثرة وشركات عابرة للقارات تحميها 
دول كبرى، وأصبحت تجارة كونية تنفق عليها 
مئات المليارات، وتدر التريليونات من العمالت 
المختلفة، فــمــن نــاحــيــة هــى بــيــزنــس واقــتــصــاد 
لــه معاييره ومنها التعامل الــرقــمــى، بمعنى أن 
ــادراً، ومن  اإلمساك بالعمالت النقدية سيكون ن
ناحية أخــرى هى عالم مشحون بالمعرفة وتنوع 
الثقافات والحروب العسكرية والحروب النفسية 
والسيطرة على العقول، وبالطبع ال ينكر أحد أن 
تلك الحروب أصبحت تطرق أبوابنا وتدق عقولنا، 
ــر  وإن لــم ننتبه إليها، ونعمل على توسيع دوائ
االبتكار والمعرفة، سنصبح خــارج سباق الزمن 

وهو ما ال نتمناه.
عــــلــــى الـــحـــكـــومـــة 
ــدرك  ــ أيـــــضـــــاً، أن تـ
أن مـــســـايـــرة الــتــقــدم 
التكنولوجى والمعرفى 
ــف نــزيــف  ــ تــتــطــلــب وق
األســالــيــب العشوائية 
الناتجة عــن األخــطــاء 
ــة، فــهــى  ــ ــم ــ ــراك ــ ــت ــ ــم ــ ال
وحـــدهـــا دون ســواهــا 
التى تقف وراء تفشى 
الظواهر السلبية فى 
الــمــجــتــمــع، المقصود 
هــنــا، ظــواهــر الــرشــوة 
والــفــســاد واالســتــيــالء 
ــعــام من  ــمــال ال عــلــى ال
قبل أبــاطــرة احترفوا 
النهب عبر العالقات 
الــمــشــبــوهــة، وأســلــوب 
»شيلنى وأشيلك« الذى 
ســاد عــدة عقود، غلت 

خاللها أيدى األجهزة الرقابية عن ممارسة دورها 
بفعل فاعل، لذا فإن الحكومة أصبحت مسئولة 
عــن اتــخــاذ الــمــبــادأة بتطهير الــجــهــاز اإلدارى، 
خصوصاً أن اإلرادة السياسية توافرت بصورة 
جلية ال لبس فيها، بالحرب على الفساد كظاهرة 
وثقافة متفشية فى أعماق الجهاز اإلدارى، مما 
أعــاق التوجه نحو أى تطور فى كافة المناحى، 
كما أضــاع حق الدولة ســواء من األراضــى أو من 
الــرســوم السيادية، والــتــى هــى حقوق للمجتمع 
بكل فئاته، فالوصول الى تحقيق اآلمال المرجوة 
يتطلب إعــداد تشريعات مناسبة ومالئمة لفكرة 
االنــتــقــال الــنــوعــى فــى الــمــجــاالت الــتــى تحدثنا 
عنها، فضالً عن أنها ستساهم فى القضاء على 
المعوقات التى تقف فى طريق التقدم  والنهوض، 
وستعيد الحقوق السيادية »الــمــال الــعــام« التى 
تمكن الــدولــة مــن االنــفــاق على البنية التحتية 
لالنتقال إلى التكنولوجيا الحديثة، حيث ال يمكن 
مسايرة التقدم الهائل إال باالنفاق وتوفير الموارد، 

بما سوف يعود على المجتمع بالنفع.
 نعم هناك رغبة من الحكومة إلعداد تشريعات 
جديدة، تهدف ترسيخ قاعدة الحقوق والواجبات 
فى إطار متناغم ومحاط بالشفافية، لكن هناك 
ضــرورة ملحة للحد من تراكم المنازعات أمام 
القضاء أو لجان فض المنازعات، خصوصا أن 
أرقام المنازعات بين األفراد والجهات الحكومية 
أصبحت مزعجة، وتـــؤدى بالتبعية إلــى تعطيل 
الــمــصــالــح، فضال عــن أنــهــا ستكون بــابــا خلفيا 
للفساد والــرشــاوى مــن ناحية ووســيــلــة لترويج 

المظلومية من ناحية أخرى.
ال ننكر أن الحكومة استطاعت فى السنوات 
الخمس الماضية وضــع آلية محايدة وشفافة، 
لتقنين األوضـــاع المخالفة للقانون وفــى نفس 

األخطاء المتراكمة 
أتاحت الفرصة 

للتالعب عبر ابتكار 
أساليب التهرب 

من حق الدولة ما 
ساهم فى انتشار 
الفساد والرشاوى

 لجان فض 
المنازعات تفحص 

وفق البيانات 
الرسمية 165 ألف 

ملف تبلغ قيمتها
137 مليار جنيه 

مستحقة للخزانة العامة

 2020 عام التحديات 
الكبرى واألحالم المؤجلة

الحكومة أصبحت مسئولة عن تطهير الجهاز اإلدارى ألن اإلرادة السياسية توافرت بصورة 
جلية ال لبس فيها بالحرب على الفساد كظاهرة وثقافة متفشية فى أعماق المجتمع 

ــوقــت تتمكن مــن الــحــصــول عــلــى مستحقات  ال
ــة، تبلورت تلك اآللــيــة فــى اللجنة العليا  ــدول ال

السترداد أراضى الدولة تحت اشراف رئاسة 
الجمهورية، اآللية، نموذًجا ومثااًل حياً لفكرة 
التعاون والتراضى، ولــوال حكمة القائمين 
على هذه اللجنة لما عاد فــدان واحــد من 
األراضــى المغتصبة إلى الدولة، وما عاد 
مليم واحد من المليارات التى عادت إلى 

الخزانة العامة كفروق أسعار.
 الجانب اإليجابى من تلك اآللية يتمثل 
فى التراضى والتوافق والرغبة المشتركة 
بين الــدولــة كطرف قــوى، وواضــعــى اليد 

كــطــرف يــريــد تقنين وضــعــه ليشعر 
باآلمان، جانب آخر ال يمكن إغفاله، 
ــدوا من  مــفــاده أن المخالفين وجـ
يستمع إليهم وينظر بجدية فى 
ــدر الــمــطــلــوب  ــقـ ــم، ويـ ــاواهـ ــكـ شـ
بــعــدالــة، وفـــى الــنــهــايــة تحصل 

ــة عــلــى حـــق المجتمع  ــدولـ الـ
بالتراضى والــتــوافــق دون 

ــور  ــعـ ــشـ غـــضـــب أو الـ
ــاء  ــالـــمـــرارة أو ادعــ بـ

بالظلم.
رغـــــــــــــــــــم  تــــلــــك 
اإليـــجـــابـــيـــات، ورغـــم 
ــة الــشــفــافــة، إال  ــي اآلل
أن الـــحـــاجـــة بــاتــت 
ــدار قوانين  ملحة إلصـ
السترداد حقوق الدولة 

ــى  ــ ــن مــغــتــصــبــى أراضـ ــ م
ــن مــمــولــى  ــ ــة أو م ــ ــدولـ ــ الـ

الضرائب، وهذه قصة تحتاج  
إللقاء الضوء عليها.

ــرداد األراضــــــى إلــى  ــ ــت  مـــن لــجــنــة اســ
المجاالت األخـــرى، مــرورا بكيفية االنــفــاق على 
المشروعات القومية ومنها االنتقال إلى مصاف 
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