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حكايات وأسرار دعم »أردوغان« 
لجماعة اإلخوان اإلرهابية

سيناريوهات المشهد
 السياسى القادم فى مصر

طرح الشكل النهائى للنظام االنتخابى
الجديد على القيادة السياسية قريباً

حكاوى
 و»بالوى« داخل 
البنك المركزى

استبعاد 60% من نواب األغلبية الحاليين 
65% للمقاعد الفردى بمجلس النواب

75% للقوائم و25% للفردى فى انتخابات المحليات
باألسماء: قائمة المرشحين للتعيين فى مجلس الشيوخ

بالصور.. تفاصيل لقاء السفير اإلسرائيلى مع 
مجموعة من رجال األعمال المصريين باإلسكندرية

 10 أسباب وراء غضب 
 »الجهات العليا« على قيادات وزارة الزراعة

»التنمية المحلية« 
تستغل الباب السادس
 فى الموازنة لصرف 
المكافآت 
لـ»المحاسيب« 
والمحظوظين

الملفات  المسكوت عنها 
فى »رؤية مصر 2030«

محمد رمضان و»الفيشاوى« 
والسبكى وسمية الخشاب أمام 
المحاكم خالل األيام القادمة

تصاعد الخالفات بين نقابة الموسيقيين ووزارة 
السياحة بسبب »شاكوش«  و»حمو بيكا«
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الزمالك يشحن حماس 
العبيه بالمستحقات قبل 

مواجهه الترجى

األهلى يعلن الطوارئ 
استعدادا لـ»صن داونز«

شيكوالتة جنسية تركية الصنع  تثير أزمة تحت قبة مجلس النواب
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أسبوعية - شاملة - مستقلة تصدر بترخيص 
من املجلس األعلى للصحافة عن دار 
»عيون« للصحافة والطباعة والنشر 

والتوزيع »ش.م.م«

WWW.Soutalmalaien.com 130 مركز شباب بالمحافظات أوكار لبيع الترامادول والفياجرا
بالصور.. قيادات سفارة إسرائيل يلتقون بمجموعة 

من رجال األعمال المصريين باإلسكندرية

تشكيل لجنة لفحص ملفات المحجوز عليهم ضريبيًا

كشفت الصفحة الرسمية للسفارة اإلسرائيلية فى مصر عن لقاء 
جمع ممثلو سفارة إسرائيل فى مصر بينهم القائم بأعمال السفير إيال 
سيلع والسفير اإلسرائيلى األسبق دافيد جوفرين والمدير العام لوزارة 
التعاون اإلقليمى الدكتور يوسف درزدين بمجموعة من رجال األعمال 

المصريين وقنصلى الشرف فى مدينة اإلسكندرية.
دار الحديث خــال اللقاء عن إمكانيات التعاون االقتصادى فى 
القطاع الخاص بين البلدين وعن طرق تحسين التجارة استغاالً لجوار 

الدولتين والعاقات المتميزة بينهما.

ــر المالية، تشكيل لجنة برئاسته  قــرر الدكتور محمد معيط، وزي
لفحص ملفات المحجوز عليهم ضريبياً، وذلك فى إطار جهود الدولة 
إليــجــاد حــلــول لملف المصانع المتعثرة لتتكامل مــع مــبــادرة البنك 

المركزى فى هذا الشأن.
ــقـــرار، تــنــفــيــذاً لتكليفات الــرئــيــس، بفحص ملفات  ــاء هـــذا الـ جـ
المستثمرين الصناعيين المحجوز عليهم، بسبب الــضــرائــب، أو 
التأمينات، وغيرها من المستحقات الحكومية، والعمل على حل هذه 
المشكات، فى إطار اهتمام الدولة بقطاع الصناعة، والعمل على عودة 

المصانع المغلقة للعمل مرة أخرى.

ــر بــــــوزارة الــشــبــاب  ــاري ــق ــت كــشــفــت أحــــدث ال
والرياضة، والتى يشرف الدكتور أشرف صبحى 
بنفسه عليها، وتحديدا داخل قطاعات التفتيش 
والمتابعة على مراكز الشباب، أن الوزارة رصدت 
منذ ديسمبر 2019 حتى شهر فبراير الجارى، 
ــجــاوزات والــمــخــالــفــات المالية  ــت الــعــديــد مــن ال
ــة واألخــاقــيــة الــتــى وقــعــت فيها عــددا  ــ واإلداريـ
ليس قليا من مراكز الشباب، ومنها تورط 130 
مركز شباب فى جميع محافظات الجمهورية من 
إجمالى 5700 مركز شباب فى جميع محافظات 
الجمهورية، تستغل فى غير األنشطة المخصصة 
لها، باإلضافة إلى ممارسة أنشطة يعاقب عليها 

القانون الجنائى والدستور، جنائيا وإدرايا.
وأشــار التقرير إلــى أن مايقرب من 60 مركز 
شــبــاب ثبت قــيــام بعض موظفيها بــاالتــجــار فى 
ــمــخــدرة، وبــعــض أصــنــاف الــفــيــاجــرا،  ــواد ال ــم ال
والترامادول، بعيدا عن طبيعة وظائفهم التى تم 
تعيينهم فى هذه الهيئات ألدائها مما يوقعهم تحت 
طائلة القانون، والمحاكمة الجنائية واإلدارية، كما 
كشف التقرير عن ضبط نحو 70 مركز شباب 
ارتكبت فيه أعماال ال أخاقية ومنافية لآلداب 

الشباب والرياضة »مزاجها« على صفيح ساخن

تقرير يكشف ارتكاب مخالفات ال أخالقية ومنافية لآلداب فى 70مركزا للشباب 

  إيمان عاطف

  كريم سعيد

  إسالم خالد

والسلوكيات العامة، والمخالفات المالية واإلدارية 
واإلهــمــال بجانب االتجار فى المواد المخدرة، 
والحبوب الجنسية »الفياجرا« بالمخالفة للوائح 

والقوانين.
وأشــارت المصادر إلى أن التقرير رصد أكثر 

من 35% من مراكز الشباب ال تكترث بالمواعيد 
الرسمية للعمل، وممارسة األنشطة المنوط بها 

تقديمها لألعضاء والمواطنين والشباب.
جدير بالذكر أن األسبوع الماضى شهد، قيام 
الدكتور محمود الصبروط مدير عــام الشباب 
والــريــاضــة بمحافظة القليوبية بإحالة خمسة 
عاملين بمراكز الشباب للتحقيق، لتغيبهم أثناء 
أوقـــات العمل الرسمية، وذلــك خــال المتابعة 
الميدانية التى قامت بها اللجنة المشكلة برئاسة 
محمد عبد العزيز مدير إدارة خدمه المواطنين 
بالمديرية وعبد الحميد العليم حماد من العاملين 
بــاإلدارة، كما وقع عقوبات وجــزاءات على بعض 
العاملين بمراكز شباب إدارة كفر شكر والمنشأة 
ــصــغــرى، وأســنــيــت بــســبــب الــغــيــاب ومعاقبة  ال
المسئولين عــن مــركــز شــبــاب كفر عــامــر الــذى 
وجــد مغلقا، وكــذلــك مركز شباب عــزب غنيم. 
كما شملت المتابعة مركزى شباب ميت الدريج 
والمنشأة الكبرى اللذين وجدا مفتوحين يمارسا 

نشاطهما وتاحظ التزام العاملين.
كما تمت معاقبة المسئولين عن مركز شباب 
قرية الروضة التابعة لمركز فارسكور بمحافظة 
دمياط بسبب حالة اإلهــمــال والسماح للشباب 
بالتسلل لمركز الشباب وتعاطى المواد المخدرة 
بهن مستغلين غياب رقابة أمن المركز وموظفيه 

عن أداء عملهم.

بتعليمات عليا.. وزير التعليم يشارك فى اجتماع 
»المحافظين« لوضع شروط جديدة الختيار وكالء الوزارة 

وزارة األوقاف تقوم بتوفير وسائل تنظيم األسرة لـ»حريم« المناطق الفقيرة

.. بدء االختبارات التحريرية لخطباء المكافأة

تصاعد الخالفات بين نقابة الموسيقيين ووزارة السياحة بسبب »شاكوش« و»حمو بيكا«
شهدت األيـــام الماضية حالة مــن الغليان والــصــراع، مــا أدى إلى 
ــاردة بين الفنان هانى شاكر نقيب الموسيقيين، من  اشتعال حــرب ب

جهة والدكتور خالد العنانى، وزير السياحة واآلثــار، وغرفة 
المنشآت السياحية من جهة أخرى، بسبب إصرار الوزارة 

والــغــرف التابعة لها على عــدم االمتثال لــقــرار نقابة 
الموسيقيين بحظر عمل حفات لمطربى المهرجانات 
من أمثال حسن شاكوش، ومجدى شطة، وعمر كمال، 
وبطة ووزة وغيرهم من مغنيين الذين أطلق عليهم 

مطربو المهرجانات.
وكشف مصدر بنقابة الموسيقيين، أن الفنان هانى 

ــوزراء  شاكر نقيب الموسيقيين، قــدم شكوى لمجلس ال
يوضح فيها تعنت الدكتور خالد العنانى وقيادات وزارة 
السياحة وقطاعاتها فى تنفيذ قرار النقابة بالحفاظ 
على الـــذوق الــعــام للشارع المصرى والحفاظ على 
ــام الــســيــاح، ورفــضــهــم تنفيذ قــرار  سمعة مصر أمـ

النقابة.
وأضـــاف المصدر أن هــانــى شــاكــر، تــوعــد بتصعيد 

األمــر إن تطلب لرئيس الجمهورية، وللهيئات الرقابية، 
لوقف ما أسماه بالمهزلة التى تهدد هوية الفن المصرى، إذا ما 

استمرت، موضحا أن النقابة عازمة هذه المرة على القضاء على ظاهرة 

المهرجانات.
وأشــارت المصادر إلى أن نقابة الموسيقيين ستعقد نــدوات وورش 
عمل على هامش الحفات والمؤتمرات الكبرى للتنديد وفضح 
المهرجانات وحث الجمهور على االبتعاد عن هذه الفئات 
المبتذلة الــتــى جثمت على صـــدور الشعب المصرى 

وأفسدت الذوق العام.
ــوزارة السياحة أنه  ــ ــارت مــصــادر ب مــن جانبها أشـ
من المستحيل إلغاء حفات المهرجانات بالمنشآت 
السياحية، بهذه السرعة، والبد من التدرج فى تنفيذ 
القرارات الصادرة عن نقابة الموسيقيين، موضحة أن 
نقابة الموسيقيين وقعت فــى أخــطــاء فــادحــة لــم تراعى 
أطــراف وجــوانــب كثيرة فيها، أهمها الــتــزام المنشآت 
الــســيــاحــيــة بــعــقــود واتــفــاقــيــات بــهــا شـــروط جزائية 
للشركات والوكاء والرعاة، كبيرة وإلغاء هذه الحفات 
سيعرضها لخسائر ضخمة تــؤثــر على نــشــاط هذه 

المنشآت التى تساهم بدورها فى تنشيط السياحة.
وأكدت المصادر أنه ليس من المقبول أن تتوغل نقابة 
الموسيقيين وتتعدى فى اختصاصاتها على كيان وزارة 
السياحة، مما أدى إلــى حــدوث حالة من الضجر وعــدم رغبة 

الوزارة فى التعامل مع نقابة الموسيقيين.

عقدت قيادات بــوزارة األوقــاف اجتماًعا مؤخراً ضم مسئولى 
كل من الــوزارة والمجلس القومى للسكان، لمناقشة واستعراض 
ما تم انجازه من خطوات تتعلق بملف السكان، حيث تمت اإلشارة 
إلى ما أقامته من دورات تدريبية وتثقيفية لألئمة والواعظات، 

والتى ضمت أكثر من ثاثة آالف وسبعمائة إمام وواعظة.
من جانبه أشار الدكتور محمد مختار جمعة، وزير األوقــاف، 
ــى أن المفاهيم الدينية الخاطئة أسهمت فــى تفاقم هذه  إل
المشكلة، مؤكداً أنه تم االتفاق على تكثيف التوعية المجتمعية 
والطبية والدينية خال الفترة المقبلة، واقتراح إتاحة الخدمات 

الطبية الــازمــة مــع توفير وســائــل تنظيم األســـرة اآلمــنــة وذات 
الجودة العالية، بصورة أكبر للقرى والنجوع والمناطق المحرومة، 
هذا باإلضافة إلى تكثيف الحمات اإلعامية والتركيز على أثر 
الزيادة السكانية على بناء الشخصية السوية، هذا إلى جانب 
التأكيد على ضرورة تطبيق الحوافز اإليجابية على األسر التى 

تلتزم بخطة الدولة فى القضايا السكانية.
وأضاف وزير األوقاف أن لدينا عدداً من الواعظات للعمل مع 
الرائدات الريفيات فى هذا المجال، لتوعية المرأة المصرية بأن 
تنظيم األسرة ال يتعارض إطاقاً مع الشرع، مجدداً التأكيد على 
استمرار التعاون والتنسيق بين الجهات المعنية بملف الزيادة 
السكانية، وفى مقدمتها المجلس القومى للسكان، مشيراً إلى 

وجود إدارة كاملة بالوزارة مهمتها التعامل مع هذا الملف.

تبدأ وزارة األوقاف – اليوم - االختبارات التحريرية لخطباء 
المكافأة ممن هــم على بند التحسين الراغبين فــى إقامة 
الشعائر وااللتحاق بالعمل فى الــمــدارس القرآنية،، بقاعة 
االمتحانات بمسجد النور بالعباسية بالقاهرة فى تمام الساعة 

التاسعة والنصف صباًحا.
أكدت وزارة األوقــاف أنه لن يسمح للممتحن بدخول لجان 
االختبار إال ببطاقة الرقم القومى وإفــادة رسمية بأنه يعمل 
خطيب مــكــافــأة وعــلــى بند التحسين حتى تــاريــخــه، وعلى 
ــادات،  المديريات اإلقليمية تسهيل حصولهم على هــذه اإلف
والعبرة بدخول االمتحان باإلفادة الرسمية من المديرية وليس 

فى مجرد نشر األسماء على الموقع.

كــان الدكتور محمد مختار جمعة وزيــر األوقـــاف التقى 
بأوائل الفائزين فى المسابقة العالمية السابعة والعشرين 
لحفظ القرآن الكريم من المصريين، وأكد أنه سيتم ترشيح 
المتميزين من أوائل الفائزين فى المسابقة العالمية السابعة 
والعشرين لحفظ الــقــرآن الكريم مــن المصريين التحاد 
ــة والتليفزيون للنظر فــى اعتماد مــن تنطبق عليه  اإلذاعـ
شروط التقدم منهم، وسيبث موقع الــوزارة مقاطع صوتية 
للفائزين تباعا، كما سيتم إدراج الفائزين جميًعا على قائمة 
المشاركين فى المسابقات الدولية، وأن هــذه المسابقة 
قد امتازت بدرجة عالية من الشفافية والنزاهة من خال 

التحكيم والتجرد المحض.
تحركات سريعة شهدتها ثاثة جهات هامة فى الحكومة 
المصرية عقب، فضيحة »فيديو« الراقصة الذى تم عرضه 
ــســادات التعليمية بمحافظة  ــدارس مدينة ال فــى إحـــدى مـ
المنوفية منذ عدة أيام والذى أثار ضجة كبيرة، وهزة أدت إلى 
حالة من السخط العام على أوضاع التعليم فى مصر وتدنى 

األخاقيات بين طاب المدارس.
ــوزراء  وكشفت مصادر أن الجهات الثاثة كــان مجلس ال
الجهة الرئيسية فيها، وبالتحديد مركز المعلومات ودعم 
اتخاذ القرار، همزة الصلة بين المجلس والجهات الحكومية 
األخــرى، والجهة الثانية وزارة التربية والتعليم، مقر الواقعة 
الفضيحة، والجهة الثالثة وزارة التنمية المحلية، وما يتبعها 

»المحافظات«.
وأضــافــت المصادر أن تعليمات مشددة تلقاها الدكتور 
ــر التربية والتعليم بــضــرورة التنسيق مع  طــارق شوقى وزي
اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، إلعادة صياغة 
ــادة هيكلة قطاع  بــروتــوكــول واتــفــاقــيــة يــتــم عــلــى أثــرهــا إعــ
مــديــرى مــديــريــات التربية والتعليم 
ــح  ــوائ ــع ل ــ بــالــمــحــافــظــات ووضـ
جديدة لانضباط والسلوكيات 
ــك  ــ ــدارس، وذل ــ ــ ــم ــ ــ داخــــــل ال
بالتنسيق مــع المحافظين، 
مشيرة إلى أن هذه التعليمات 
جــــــاءت بـــعـــد تـــعـــدد وقـــائـــع 
وفضائح متكررة فى المدارس، 
بــشــتــى األنـــــــواع، اغــتــصــابــات، 
ــات، ومـــخـــالـــفـــات  ــرشــ ــحــ ــ وت
ــعــذيــب وغــيــره  ــرب، وت ــ وضـ
مــن صــنــوف المخالفات 
الـــتـــى يــجــب أال تــقــتــرب 
مـــن مـــحـــراب الــعــلــم فى 

المدارس.
ــدت الــمــصــادر  ــ وأكـ
ــيــمــات  ــعــل ــت أن ال

التى صــدرت بتوجيه وزيــر التربية والتعليم والتعليم الفنى، 
بالمشاركة فى اجتماعات مجلس المحافظين، والــذى عادة 
مــا يــرأســه رئــيــس مجلس الــــوزراء وبــحــضــور وزيـــر التنمية 
ــدة وشـــروط  ــات جــدي ــي الــمــحــلــيــة، والــمــحــافــظــيــن، لــوضــع آل
مستحدثة، أثــنــاء تعيين واختيار مــديــرى مديريات التربية 
والتعليم، وقيادات التعليم بــاإلدارات التعليمية بالمحافظات، 
بحيث يتم اختيار الكفاءات والقيادات القادرة على أحداث 
طفرة فى العملية التعليمة، بكافة جوانبها بما فيها النواحى 
السلوكية، واالجتماعية بجانب النواحى العلمية والفنية، وعلى 
أثــره سيصدر قــرارات بتشكيل لجنة عليا الختيار القيادات 
التعليمية بالمحافظات، سيكون من اختصاصاتها اختيار 
قيادات التعليم بكافة مجاالته وقطاعاته، ووضــع الشروط، 
الفتة إلــى أن أهــم الــشــروط التى سيتضمنها البروتوكول، 
ــتــداء مــن مدير  أن يــكــون الــمــرشــحــون للقيادة التعليمية اب
مديرية لمديرى عموم لمديرى ووكاء إدارات من التربويين، 
الحاصلين على درجــات الدبلومة والماجستير بحد أدنــى، 
ودورات تدريبية فى علم النفس والسلوك، فضا عن اجتياز 
اختبارات اللياقة واللباقة األخاقية، وشهادات حسن السير 
والسلوك، وكيفية مواجهة الكوارث واألزمــات فى المدارس، 

والخروج عن العادات والتقاليد واألعراف فى مجتمعنا.
جدير بالذكر أن السنوات األخيرة شهدت فضائح أشبه 
بالكوارث فى معاقل العلم فى مراحل التعليم األساسى 
سواء كان أطرافها طاب وتاميذ أو مدرسين أو قيادات 
تعليمية، وكان آخر هذه الفضائح استغال طاب إحدى 
مــدارس التعليم بالمنوفية، شاشة عرض التعليم الذكى، 
ووضــعــوا بــهــا فــاشــة عــلــى مــشــاهــد خليعة وراقــصــات، 
وتفاعلوا معها فى ظل غياب تــام إلدارة المدرسة األمر 
الذى ترتب عليها إحالة كل المسئولين بالمدرسة للتحقيق 
وإقــالــة مدير الــمــدرســة، وتوقيع عقوبات على الطاب 

المتسببين فى الواقعة.
وواقعة فيديو راقصة مدرسة السادات لم تكن األول فى 
سلسلة الفضائح األخاقية التى انتشرت فى محاريب العلم، 
وإنما سبقها وقائع أخرى مثل واقعة شرب مدرس »شيشة« 
بأحد الفصول، والتى كانت مدرسة باإلدارة التعليمية بمدينة 
6 أكتوبر بمحافظة الجيزة، وتــم تحويل المدرس للتحقيق، 

فضا عن إيقاف مدير المدرسة عن العمل.

بعد واقعة فيديو راقصة مدرسة السادات

أبرز الشروط : تربوى وحاصل على دبلومة فى علم النفس وشهادة حسن سير وسلوك

هانى شاكر يستخدم عالقاته الشخصية لفرض الوصاية على الوزارة 

صبحى

شاكرشوقى

بيكا

شاكوش

مختار   نسرين إمام
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المسودة األولى للوثيقة 
تشير إلى نماذج دولية لم 

يأت ذكرها على الموقع 
الرسمى لالستراتيجية محمد طرابيه يكتب:

استبشرنا خيرًا منذ 6 سنوات، عندما تم اإلعالن عن رؤية مصر 2030، والتى تتضمن عددًا من 
الخطط واالستراتيجيات للمشروعات التى سيتم تنفيذها على مدى 15 عامًا، وتستهدف نقل 

مصر لمصاف الدول العظمى – وفقا لما تم اإلعالن عنه.
المؤيدون لهذه الرؤية يرون أنها تستشرف المستقبل، وتحاول مصر من خاللها محاكاة الدول 

الكبرى التى تقوم بوضع وتنفيذ خططا قائمة على أسس علمية وواقعية.
أما المنتقدون لها فيرون أنها مجرد شعارات مثل تلك التى سبق أن رفعها الحزب الوطنى فى عهد 

حسنى مبارك أو قيادات جماعة اإلخوان فى عهد محمد مرسى، وأن هذه االستراتيجية غير 
واضحة المعالم، وال توجد نتائج واقعية لها رغم أنها دخلت عامها الخامس حاليًا.

الملفات المسكوت عنها 
فى »رؤية مصر 2030«

ــراً لــقــنــاعــتــى الــشــخــصــيــة بــأهــمــيــة هـــذه الــرؤيــة  ــظـ ونـ
واالستراتيجية، فسوف أتناولها فى سطور هذا المقال.

وبما أن اإلعالم المصرى قد نشر وأذاع طوال السنوات 
الماضية أخــبــاراً وحـــوارات تتضمن الحديث عن تفاصيل 
ومالمح هذه االستراتيجية، فإننى سوف أتناول وجهة النظر 
األخــرى التى تستهدف الكشف عن السلبيات والمعوقات 
الــتــى تــم الكشف عنها مــن خــالل التطبيق العملى لهذه 
االستراتيجية، ونستهدف من وراء ذلك تسليط الضوء على 
أبرز المشاكل على أمل أن تقوم الجهات المعنية بمواجهتها 

والقضاء عليها لضمان تحقيق األهداف المرجوة منها.
ــدداً مــن الــتــســاؤالت، وأتمنى أن  فــى الــبــدايــة، أطـــرح عـ
تكون هناك إجابات شافية ووافية عنها من جانب الجهات 

الرسمية لكشف الحقائق للرأى العام :
ــاذا تــم بــشــأن تنفيذ رؤيـــة 2030 حتى اآلن؟ ولــمــاذا  مـ

ــم يشعر الــمــواطــن الــعــادى  ل
ــم أنــهــا دخلت  بنتائجها رغـ
عامها الخامس؟ وما األخطاء 
ــتــى كــشــف عــنــهــا التطبيق  ال
العملى حتى اآلن؟ وهل يمكن 
إعـــادة النظر فــى بعض بنود 
هــذه االستراتيجية لمواكبة 
الـــتـــطـــورات الــجــديــدة الــتــى 

حدثت على أرض الواقع؟
ــكــالم بعدما  أقـــول هـــذا ال
ــود ثــــغــــرات فــى  ــ ــ تـــبـــيـــن وجـ
ــخــاصــة  االســـتـــراتـــيـــجـــيـــة ال
بـ»رؤية مصر 2030«، والدليل 
اعتراف أحمد كمالى، نائب 
ــرة التخطيط والمتابعة  وزيـ
واإلصـــــالح اإلدارى، خــالل 
المؤتمر الـــذى نظمه مكتب 
ــحــاد  ــات ــى ب ــئ ــي ــب االلــــتــــزام ال
الصناعات المصرية، تحت 
عـــنـــوان »أهـــــــداف الــتــنــمــيــة 
المستدامة.. فرص واستدامة 

للقطاع الخاص« والذى عقد فى 15 يناير 2019، حيث قال 
إنَّ الوزارة تعمل، حالياً، على تحديث رؤية مصر 2030، بعد 
اكتشاف بعض التحديات التى تواجه تنفيذها.. وأوضــح 
كمالى أن أهــم تلك التحديات التى تعوق تنفيذها يتمثل 
فى الزيادة السكانية التى لم تكن قد وضعت فى االعتبار، 

باإلضافة إلى عدم توفر التمويل الالزم بشكل كامل.
وفى هذا اإلطار أسأل : هل قدمت الحكومة تقريراً وافيا 
للرئيس عبدالفتاح السيسى بشأن ما تحقق من انجازات 
وإخفاقات فى هذا الشأن؟ ولماذا ال يتم تشكيل لجنة تابعة 
للرئاسة لمتابعة تنفيذ وتقييم المشروعات والخطط التى تم 

وضعها ضمن هذه االستراتيجية؟!!
وهنا أقترح على الرئيس السيسى أن يقوم باختيار أحد 
مساعديه وتكليفه بتولى مهمة اإلشــراف على تنفيذ هذه 
الخطة والتنسيق بين كافة الجهات المعنية لتذليل أى 

عقبات أوأزمات قد تظهر أثناء التفيذ؟
وليسمح لــى الرئيس السيسى أن أقــتــرح عليه القيام 
بتخصيص أحد مؤتمرات الشباب القادمة للحديث عن هذه 

االستراتيجية منذ بدايتها 
وحــتــى اآلن، ليعرف الشعب 

الحقائق كاملة.
وبصراحة مطلقة أقول إنه 
ال يعقل أن تكون آخر مرة تم 
الحديث عــن هــذا الموضوع 
فــى مــؤتــمــرات الــشــبــاب منذ 
ثــالث سنوات، عندما شارك 
الرئيس عبدالفتاح السيسى 
فى 24 يوليو2017 فى جلسة 
بعنوان »رؤيــة مصر 2030«، 
فــى إطـــار فعاليات المؤتمر 
ــع  ــرابـ ــنـــى الــــــــدورى الـ الـــوطـ
ــذلــك أتــمــنــى أن  لــلــشــبــاب، ول
يتم تخصيص المؤتمر القادم 
لمناقشة هــذه االستراتيجة 

من كافة جوانبها.
ــد مـــن الــتــفــاصــيــل،  ــمــزي ول
ــى أن رؤيــــة مصر  ــ نــشــيــر إل
ــدأ اإلعــــــــداد لــهــا  ــ 2030 بـ
منذ أبــريــل عــام 2014، وتم 

اإلعــالن عنها وتدشينها فى فبراير 2016 وتتسم الرؤية 
بدرجة كبيرة من الشمول؛ حيث ضمت العديد من األهداف 
الــكــبــرى.. وتــضــم الوثيقة ثــالثــة أبــعــاد استراتيجية هى؛ 
التنمية االقتصادية، والمحور االجتماعى، والمحور البيئى، 
وينقسم كل منها إلى محاور فرعية.. وتتسم العديد من هذه 
األهداف بالطموح الشديد مقارنة باإلطار الزمنى المنظور 

لتحقيقها.
ويؤكد الخبراء أن الرؤية غلبت عليها فكرة وصول مصر 
إلى الثالثين دولة األبرز فى مؤشرات األهــداف المختلفة، 
وجاء ذلك على حساب تحديد أهداف أكثر معقولية وقابلية 
للتحقيق فى إطارها الزمنى.. كما غاب عن الرؤية تحديد 
أولويات وسياسات واضحة لتحقيق هذه المكانة المرجوة، 
بل إن تحقيق بعض هــذه األهــداف قد يكون متناقًضا مع 
غيرها مثل؛ هدف تقليص اإلنفاق، وإمكانية تعارضه مع 
األهــداف ذات البعد االجتماعى، وهوما يؤكد مجدًدا على 

ضرورة تحديد األولويات بوضوح.
فى هذا السياق كشفت دراسة مهمة للغاية أصدرها مركز 
األهرام للدراسات السياسية واالستراتيجية بعنوان: »رؤية 
مصر 2030.. تحديات المرحلة القادمة » والتى أعدتها 
د. هناء عبيد، أنه إذا تم تقييم المنجز وفًقا الستراتيجية 
مصر 2030 من خــالل مقارنة سريعة لتطور وضــع مصر 
على المؤشرات التى حددتها االستراتيجية كمعايير لقياس 
ــداف، يتبين أن العديد من هذه  نجاحها فى تحقيق األهـ
المؤشرات لم تحقق المستهدف مرحلًيا، خاصة وأن عام 
2020 هوعام تحقيق األهــداف المرحلية لالستراتيجية.. 

بل إنــه فى بعض المؤشرات قد حــدث انتكاس عن نقطة 
الــبــدايــة، لعل أوضــحــهــا مــؤشــر الــفــقــر، وهــوالــهــدف األول 
والرئيسى من أهــداف التنمية المستدامة؛ حيث وضعت 
االستراتيجية هدًفا لها خفض نسبة الفقراء إلى 23% بعد 
حوالى خمس سنوات، تمهيًدا لوصولها إلى 15% بنهاية مدة 
الخطة عام 2030، بينما فى واقــع األمــر فإن نسبة الفقر 
ارتفعت لتصل إلى %32.5، وفًقا لبيانات الجهاز المركزى 
للمحاسبات الــصــادرة حــديــًثــا حــول نتائج بحث الدخل 
واإلنفاق واالستهالك، كما ينطبق األمر نفسه على مؤشر 
محاربة الــفــســاد،؛ حيث تحسن ترتيب مصر منذ إطــالق 
االستراتيجية تحسًنا طفيًفا من الترتيب 108 عالمًيا عام 
2016 إلى 105 عالمًيا وفًقا لمؤشر الشفافية الدولية لعام 
2018، بينما تهدف االستراتيجية إلــى وصــول مصر إلى 

زيادة عدد الفقراء 32.5% رغم 
أن االستراتيجية تضمنت خفض 

النسبة إلى 23% فى 2020!!!

االستراتيجية ال تحوى محورًا 
للصناعة أو الزراعة أو السياحة وال 
تطرح تصورًا واضحـًا حول التصنيع

تجارب دول الخليج 
العربية غير مالئمة 

للحالة المصرية بسبب 
اعتمادها بشكل كبير 

على صادرات النفط 
واالختالف الديموجرافى 

بينها وبين مصر

األهداف 
المحددة فى 

الوثيقة عظيمة 
جدا لكنها 

تحتاج إلى فترة 
أكثر من 15 

عامًا لتنفيذها

التصنيع، وتحت عنوان »مشكلة النموذج الملهم«، كشفت 
الدراسة أن وثيقة استراتيجية 2030 التى صاحبت مؤتمر 
التنمية الدولى الذى عقد فى مارس عام 2015 أشارت إلى 
تجارب مختلفة عن وثيقة وزارة التخطيط األخيرة.. كما أن 
المسودة األولى للوثيقة تشير إلى نماذج دولية لم يأت ذكرها 
على الموقع الرسمى لالستراتيجية.. ومــن غير الواضح 
ما هى المعايير المعتمدة فى اختيار النماذج الدولية التى 
تعتمد عليها تلك الــمــبــادرات كنماذج استرشادية، ومدى 
تشابهها مــع الــحــالــة الــمــصــريــة، بشكل يسمح بــقــدر من 
االستفادة من خبراتها، أومدى االستفادة من تلك الخبرات 
والتجارب فى إعداد الرؤية التنموية من ناحية ثانية، أوما 
هى عناصر التشابه أواالستلهام فى كل نموذج على وجه 

التحديد.

الثالثين دولة األفضل فى مكافحة الفساد.
وعلى صعيد النمواالقتصادى، هدفت االستراتيجية إلى 
تحقيق معدالت نمو مرتفعة جًدا تصل إلى 10% بحلول عام 
2020، وهومعدل بالغ الطموح بالنظر إلى التباطؤ العالمى.. 
فبالرغم مــن االرتــفــاع فــى مــعــدالت النمو االقــتــصــادى من 
4.2% عام 2015 إلى 5.3% عام 2018، إال أنه ما زال بعيًدا 

عن الهدف المرحلى الذى تحدده االستراتيجية.
وكشفت أن االستراتيجية، أحياًنا ما تــدرج فى إطارها 
مشروعات سابقة على إطــالق االستراتيجية ذاتــهــا، فى 

منحى يجافى التسلسل الزمنى والموضوعى.
ويــشــيــر الــمــوقــع اإللــكــتــرونــى لالستراتيجية فــى قسم 
»أسئلة شائعة« أن االستراتيجية ال تحوى محورًا للصناعة 
أوالـــزراعـــة، أوالــســيــاحــة وال تــطــرح تــصــورًا واضــًحــا حول 

الرؤية تفتقد تحديد أولويات وسياسات واضحة 
لتحقيق المكانة المرموقة لمصر عالميًا 

مؤشر محاربة الفساد وصل إلى 105 عالميـًا بينما تهدف 
االستراتيجية إلى وصول مصر إلى الثالثين دولة األفضل!!!

لماذا لم يشعر المواطن العادى بنتائجها رغم أنها دخلت عامها الخامس؟ 
ماذا تم بشأن تنفيذ رؤية 2030 حتى اآلن؟ 

ما األخطاء التى كشف عنها التطبيق العملى حتى اآلن؟ 
هل يمكن إعادة النظر فى بعض بنود هذه االستراتيجية لمواكبة التطورات الجديدة؟

أين دور مجلس النواب الذى يعد أكبر جهة رقابية فى مصر فى هذه القضية؟ 
هل تتابع الجهات الرقابية ملفات ومراحل تنفيذ هذه االستراتيجية للتعرف على العقبات والمشاكل؟

هل قدمت الحكومة تقريرًا وافيا للرئيس عبد الفتاح السيسى بشأن ما تحقق من إنجازات وإخفاقات؟ 

تساؤالت مهمة فى انتظار اإلجابة عنها

وتتفق معظم التجارب المعتمد عليها فى كونها تتميز 
بمعدالت مرتفعة للنمواالقتصادى، وتتبع اقتصاد السوق 
الحر ومنها؛ ماليزيا، والكويت، والهند، والبحرين، واإلمارات 
العربية، وكينيا، واستراليا. ومن الواضح أن تجارب دول 
الخليج العربية غير مالئمة لــالحــتــذاء بها فــى الحالة 
المصرية مــن حيث اعتمادها بشكل كبير على صــادرات 
النفط من ناحية، واالختالف الديموجرافى بينها وبين مصر 

من ناحية ثانية.
أما بالنسبة لماليزيا - والتى تستشهد بتجربتها العديد 
من المبادرات السابقة بما فيها الحالية - فإن أبرز ما يميز 
مسارها هــورفــض االقــتــراض مــن صــنــدوق النقد الدولى 
ورفـــض االنــصــيــاع لروشتته فــى اإلصـــالح فــى أوج األزمــة 
اآلسيوية فى نهاية التسعينيات لتصبح الدولة الوحيدة من 

دول األزمة التى اتخذت هذا المسار.
مــن مجمل مــا سبق يمكن 
القول إن المرحلة القادمة من 
التخطيط االقــتــصــادى باتت 
تستلزم التركيز على الجوانب 
ــج فى  ــرامـ ــبـ ــتــنــفــيــذيــة والـ ال
القطاعات المختلفة، لنقل 
استراتيجية التنمية 2030 
مـــن حــيــز األهـــــداف الــعــامــة 
والــمــبــادئ االسترشادية إلى 

حيز التخطيط الفعال.
ــرى أتــوقــف  مــن نــاحــيــة أخـ
ــا تــوصــلــت إليه  ــم م ــام أهـ ــ أم
ــداً بــعــنــوان  دراســــة مــهــمــة جــ
»قـــراءة نقدية الستراتيجية 
مصر للتنمية 2030« والتى 
ــفـــت أن رؤيــــــــة مــصــر  كـــشـ
الستراتيجية التنمية عظيمة 
ولــكــن ال يمكن اعتبارها إال 
نظرية افتقرت إلى مقومات 
ــال، وهـــذه  ــعـ ــفـ ــق الـ ــي ــطــب ــت ال

المقومات هى كالتالى:
أوالً: لم يتم تحديد كيان وطنى رسمى قائم أويتم تشكيل 
لجنة أومجلس وطنى يكون مخوالً باإلشراف على ومتابعة 
تنفيذ االستراتيجية ضمن اإلطــار الزمنى المحدد وتقييم 

النتائج وتحديد الدروس المستفادة الحقاً.
ثانياً: لم يتم اإلشارة إلى الموازنة الالزمة لتغطية نفقات 
هذه االستراتيجية، ولم يتم تحديد مصادر التمويل بشكل 
واضــح ودقــيــق، فالمصادر التى تم تحديدها هى مصادر 
عامة، ولم تحدد مشاريع أومصادر بعينها أوقيمة التمويل 
ــراف الــمــذكــورة كالقطاع  والــمــشــاركــة المطلوبة مــن األطــ

الخاص، واقتصاد المشاركة وغيرها.
ثالثاً: لــم تحدد االستراتيجية نقاط الــقــوة التى سيتم 
االعتماد عليها أثناء عملية التنفيذ كالموارد والكفايات 
الــمــوجــودة، واألخـــرى المطلوب توافرها أوتحقيقها على 
الــوجــه األمــثــل، إلــى جانب عــدم ذكــر الــفــرص المتاحة فى 
البيئة الــخــارجــيــة لمصر ويــمــكــن اســتــغــاللــهــا، فــى حين 
أيــضــاً أنــه لــم يــرد ِذكــر ألى مــن نقاط الضعف الداخلية، 
أوالمهددات الخارجية التى يمكنها أن تؤثر على مسير تنفيذ 

االستراتيجية.
رابــــــعــــــاً: إن األهـــــــداف 
الــمــحــددة هــى عظيمة بحد 
ذاتـــهـــا، ولــكــنــهــا بــحــاجــة إلــى 
فترة أكثر من 15 عاماً ألجل 
التحقيق، خــاصــة أن مصر 
تفتقر إلى العديد من الموارد 
التى يمكنها أن تساهم بشكل 
جــــدى وفــعــلــى فـــى تحقيق 

األهداف المحددة.
ــدد  ــحـ ــم تـ ــ ــ خـــــامـــــســـــاً: ل
االســتــراتــيــجــيــة الــقــطــاعــات 
اإلنتاجية التى سوف تخصها 
بالتنمية، فمن غير الطبيعى 
أن تقوم دولــة بتطوير جميع 
الــقــطــاعــات اإلنــتــاجــيــة دفعة 
ــاج إلــى  واحــــــدة، فــهــذا يــحــت
مـــلـــيـــارات غــيــر مــنــتــهــيــة من 
الـــدوالرات، فى حين أهملت 
االستراتيجية أيضاً أن مصر 
بلد زراعــيــة بالدرجة األولــى 
وأهملت اإلشارة إلى القطاع الزراعى وأهمية االستثمار فيه 

وتطويره ضمن استراتيجية التنمية.
ــراف وأطــيــاف  ــوافــق جميع أطــ ــبــات ت ســـادســـاً: عـــدم إث
المجتمع المدنى والسياسى والتمثيلى الرسمى كاالتحادات 
النقابية، والجامعات، مجلس الــنــواب وغيرها، حيث لم 
ُيذكر أنــه تم عــرض االستراتيجية للنقاش الجماعى من 
أجل التغذية الراجعة والتوافق عليها وتبنيها من قبل جميع 

األطراف.
وبعد أن استعرضنا كل هذه الحقائق والوقائع والمشاكل 

نسأل:
أيــن دور مجلس النواب الــذى يعد أكبر جهة رقابية فى 
مصر فى هذه القضية؟ ولماذا ال نسمع له صوتاً فيها من 
قريب أوبعيد، رغم أنها تخص حاضر ومستقبل مصر وليس 

دولة أخرى؟
وهل تتابع الجهات الرقابية ملفات ومراحل تنفيذ هذه 
االستراتيجية للتعرف على العقبات والمشاكل التى قد تؤدى 
لعدم تنفيذ هــذه االستراتيجية الهادفة لتحقيق مستقبل 

أفضل لمصر وشعبها؟
ولماذا ال نصارح الشعب بتفاصيل ما تم إنجازه فى هذا 
الشأن حتى اآلن لطمأنة الناس على أن خطوات الحلم الذى 

سمعوا عنه مراراً وتكراراً تتحقق على أرض الواقع؟
وهل تقوم الجهات الرسمية المعنية بتنفيذ هذه الرؤية 
ــاألخــذ بــمــا تكشفه التحقيقات الصحفية والحلقات  ب
التليفزيونية من مشاكل وأزمات قد تهدد تنفيذ بعض جوانب 

رؤية 2030؟!

من الصعب مقارنة 
التجربة المصرية 

بماليزيا ألنها رفضت 
االقتراض من 

صندوق النقد الدولى 
واالنصياع لروشتته 

فى اإلصالح 

الوثيقة أهملت 
اإلشارة إلى 

القطاع الزراعى 
وأهمية االستثمار 

فيه وتطويره 
ضمن استراتيجية 

التنمية

السيسى

هالة مدبولى
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االحتالل الربيطانى أسس الجماعة لضرب فكرة القومية العربية وإجهاض حركات التحرر من االستعمار

أنقرة اعتربت أن مصر عادت لتكون والية عثمانية وبعد سقوط الجماعة فى القاهرة لفظتها دول املنطقة

الخالفة العثمانية سقطت عام 1924 وجماعة 
اإلخوان تأسست عام 1928 كوريث لمشروع الخالفة

من أجل مصالحه الشخصية

الرئيس التركى لن يتخلى عن 
الجماعة اإلرهابية وسوف 

يستمر فى دعم المتطرفين
يرى أردوغان فى دعمه لإلخوان وغيرها من جماعات 
ــام الــســيــاســى فــى المنطقة أنـــه يــقــوم بتأمين  اإلســ
العمق االستراتيجى التركى مــن خــال خلق والءات 
بــهــدف تأمين مصالحه ومــصــالــح تركيا الــتــى تسعى 
إلى تطوير قدراتها العسكرية إلحياء اإلرث العثمانى، 
هــذا الدعم يحقق لها تفوقاً معنوياً على الصعيدين 
الداخلى والــخــارجــى؛ حيث روج أنــصــار أردوغـــان فى 
الــداخــل واإلساميين فــى العالم لــه على أنــه يتحّدى 
ــراك من العرب، وإال فلما  أميركا وأوروبـــا وأعــداء األت

يدعم ويبرر اإلعــام الموالى 
ألردوغــان التدخات التركية 

فى الشؤون الداخلية للدول.
لذلك من المستبعد تماًما 
أن يتخلى أردوغــان عن نهجه 
وأسلوبه العقائدى هــذا، فهو 
ــكــّف عــن حساباته  ــن ي ال ولـ
الــشــخــصــيــة فـــى الــمــنــطــقــة، 
حيث بات الوضع أكثر تعقيداً 
وخــطــورة طالما أن أردوغـــان 
ــذه الــحــســابــات  يعتقد أن هـ
تساعده على القيام بالمزيد 
ــى ليبيا  ــن الـــمـــغـــامـــرات فـ مـ
وسوريا والعراق وقطر واليمن 
ــســودان ولبنان، وهــو يرى  وال
فــى نفسه الــحــامــى الوحيد 
ــرب  ــع لــحــمــى »اإلخـــــــوان« وال
والــمــســلــمــيــن فـــى المنطقة 

والعالم، وتــرى المعارضة التركية أن نهج أردوغــان له 
عاقة مباشرة بسياساته فــى الــداخــل؛ حيث يسعى 
ــى البقاء فــى الحكم مــدى الــحــيــاة، بينما  ــان إل أردوغــ
يقتنع أردوغــان أن نجاحه فى هذه المهمة 
»التاريخية« أمر مرهون بنجاح اإلخوان 
ــى حكم مصر بعد أن  بــالــعــودة إل
لفظهم الشعب المصرى فى 30 
يونيو 2013، لــذلــك يسعى إلى 
تهديد األمـــن القومى المصرى عن 
طريق دعــم اإلرهــاب والفوضى سواء 
فى الداخل المصرى أو الدول المجاورة 
لمصر جغرافيا مثل ليبيا، وبانتصاره فى 
ــك اســتــمــرار التواجد  ســوريــا، ويفسر كــل ذل
التركى الكبير بكل مؤّسساته شرقى الفرات 
وغربه، وتقديم كافة أنواع الدعم لكل الفصائل 
ــزاب وقـــوى اإلســـام السياسى  المسلحة وأحــ

السورى والعربى.
ــة أن  ــدراسـ ــا ســبــق استخلصت الـ ــوء م وفـــى ضـ
نظام حزب العدالة والتنمية الحاكم لتركيا بقيادة 
رجب طيب أردوغــان سيستمر فى نهجه هذا مهما 
كلفه وكلف تركيا ودول المنطقة، التى يرى فى كل 
تفاصيلها شأًنا داخلًيا بحًتا بالنسبة له شخصًيا، 
وقبل أن يكون ذلــك بالنسبة لتركيا التى تــرى فى 
إيران البلد المنافس الوحيد لها، طالما أن المنطقة 
العربية باتت فى مهّب الرياح اإلقليمية والدولية بعد 
»الربيع العربى«، ولوال هذا »الربيع العربى« لما كنا 
اآلن نتحدث عن تركيا وأردوغــان بهذه الصيغة بعد 
أن أثبتت السنوات الماضية بكل تفاصيلها الدقيقة 
والخطيرة أنه لم ولن يتراجع عن نهجه المعروف، 
ومــازال يعتقد أن ذلك سيساعده على تحقيق كل 

أهدافه.
ويعيدنا هذا الطرح إلى األسباب الحقيقية التى 
دفعت دول الــغــرب االستعمارية الصهيونية إلى 
ــورات الربيع العربى،  إعــان دعمها لما يسمى ث
ألنــهــا باختصار تــريــد لــلــدول العربية أن تبقى 
فريسة بين براثن هذا المثلث البغيض من تركيا 

إلى إيران إلى إسرائيل.

أردوغان يعتمد على اإلخوان فى خطة التجييش الداخلى والتقسيم الخارجى
أكـــــدت دراســــــة أعـــدتـــهـــا شــبــكــة »تــيــم 
بوبيوليزم« أن نظام حزب العدالة والتنمية 
الــذى يحكم تركيا بقيادة أردوغـــان يعتمد 
على خــطــاب سياسى شــعــبــوى، ربــمــا ألن 
طبقة المثقفين تـــدرك خــطــورة مشروع 
اإلســام السياسى وال تتقبله، واستشهد 
ــدراســة ليوضح فى  ربــيــع الديهى بــهــذه ال
ــان يحتاج  سياق ورقته البحثية أن أردوغـ
لوجود اإلخوان الهاربين فى باده لصناعة 
ظهير شعبى أطلق عليه مصطلح التجييش 
الداخلى لحماية حكمه، مثلما يعتمد عليهم 
ــدول وزرع الفتنة  فــى تخريب وتقسيم الـ
خارج حدود باده، ومن ثم يوفر لهم الماذ 
اآلمن والمناخ الذى يحتاجونه ويحتاجه هو 

لتحقيق طموحاته وأطماعه.
تلك األطــمــاع التى أعتقد أنها تحققت 
بالفعل منذ لحظة وصول جماعة اإلخوان 
ونظام محمد مرسى إلى سدة الحكم فى 
مصر، حيث اعتقدت أنــقــرة أن القاهرة 
عادت لتكون إحدى والياتها، وتناسى راعى 
اإلرهاب أن مصر ظلت هى الدولة الوحيدة 
العصية على االنطواء تحت راية الخافة 
العثمانية وتكررت محاوالت االنفصال عنها 

فى عهد الدولة الطولونية واإلخشيدية، 
وظل حاكم مصر هو الوحيد الــذى يحمل 
لقب سلطان مصر ولــيــس والـــى كما كان 

يحدث فى الواليات األخرى.
وألنــهــا مصر فقد أيقن شعبها خطورة 
الــمــخــطــط واســتــطــاع أن يــســقــط نــظــام 
اإلخوان ويجهض حلم الخافة األردوغانية 
خال عام واحد، وألنها دولة خلقت للقيادة 
والريادة سرعان ما توالى سقوط اإلخوان 
وانهيار دعواتهم فى غالبية دول المنطقة 

بمجرد أن لفظهم الشعب المصرى.
ولهذه األســبــاب مــازال الرئيس التركى 
ــادة اإلخـــوان  يخطط ويطمع ليس فــى إعـ
ــاألدق يطمع فى  إلــى حكم مــصــر، ولــكــن بـ
السيطرة على مصر مــن خــال اإلخـــوان، 
خاصةً فى ظل تراجع مؤشرات االقتصاد 
الــتــركــى بسبب نــقــص الـــمـــوارد البشرية 
وانخفاض معدالت الخصوبة وتراجع نسبة 
الشباب والرجال، وهو أمر طبيعى فى دولة 
يقوم اقتصادها على تجارة األجساد وتبيح 
الشذوذ والخمور وبيوت الدعارة وشواطئ 

العراة وصاالت القمار.
ــه لــص وســـارق للثروات كما وصفه  وألن

ــد، يسيل  الــرئــيــس الــســورى بــشــار األســ
لعاب أردوغان على موارد مصر، فقبل أن 

يطمع فى غاز شرق المتوسط كان يخطط 
لحفر قــنــاة تنافس قــنــاة الــســويــس، ومد 
أنبوب للغاز الطبيعى من الجزيرة العربية 
ــا، وحينما أيــقــن أن مصر هى  ــ ــى أوروب إل
األقدر على ذلك بحكم موقعها الجغرافى 
ووجود قناة السويس المزدوجة، أصبح ال 
يجد طريقة إلشباع أطماعه المريضة إال 
بالسيطرة على مصر باستخدام جماعة 
اإلخوان، التى كان يعتمد عليها فى البداية 
كفكر يتوغل فــى المجتمع، كقوة ناعمة 
حسبما وصفها مستشاره ياسين أقطاى، 
ــيــاً أصــبــح يعتمد عــلــى األجنحة  وحــال
المسلحة وخاياها اإلرهابية لضرب 
الدولة المصرية وتقويض مؤسساتها 
واستهداف جيشها وشرطتها، كما 
فعلت تلك التنظيمات فــى غالبية 
دول المنطقة، التى تدخل أردوغــان 
الحــتــال مــســاحــات مــن أراضــيــهــا 
بمجرد نجاح التنظيمات اإلرهابية 
فى ضــرب مؤسساتها العسكرية 

واألمنية.

تحت عــنــوان لــمــاذا تستمر تركيا فى 
دعم اإلخــوان بالرغم من فشل مشروعهم 
صدرت مؤخراً دراسة أعدها محمد ربيع 
الديهى الخبير فى الشأن التركى واإلسام 
ــط  ــرواب الــســيــاســى، اســتــرجــع خــالــهــا ال
التاريخية بين النظام التركى الحاكم ذو 
الخلفية المتأسلمة وبين جماعة اإلخوان 
المسلمين، الفتاً إلى أن الخافة العثمانية 
سقطت على يد مصطفى كمال أتاتورك 
واتجهت تركيا للعلمانية الصريحة عام 
1924، ولــيــســت مــصــادفــة أن تتأسس 
ــوان عــلــى يــد الــمــخــابــرات  ــ جــمــاعــة اإلخـ
البريطانية االستعمارية عام 1928، حيث 
تأسست هــذه الجماعة كمشروع طائفى 
مناهض لفكرة القومية والعروبة ومن ثم 
اصطدم بالنظام الناصرى الذى حمل راية 
التحرر من االستعمار الغربى وقادها من 
داخل مصر إلى خارجها لتحرير الشعوب 
العربية والعالم، وفى نفس التوقيت كانت 

نــفــس الــدولــة اإلنــجــلــيــزيــة االستعمارية 
ترعى المشروع الصهيونى إلقامة الدولة 
اإلسرائيلية وبالتالى كــان البــد للمشروع 
الطائفى الــيــهــودى مــن مــشــروع إسامى 
مــوازى لــه، لغرس روح الطائفية وتعزيز 

الصراعات المذهبية.
وعلى ضــوء ما سبق ليس مستغرباً أن 
تكون تركيا هى الدولة الداعمة لإلخوان 
ــة تقيم  وفـــى نــفــس الــوقــت هــى أكــثــر دولـ
عـــاقـــات اســتــراتــيــجــيــة وعــســكــريــة مع 
إسرائيل، حيث يرى أردوغان نفسه خليفة 
عثمانى جديد ووريث لمستعمرات أجداده 

وفـــى الــقــلــب منها مــصــر، بينما قدمت 
جماعة اإلخوان نفسها منذ نشأتها كوريث 
لمشروع الخافة الذى تتشابه معالمه مع 
نظرية األممية وأستاذية العالم التى هى 
مــن أدبــيــات حسن البنا مؤسس جماعة 

اإلخوان اإلرهابية ومرشدها األول.
وال تقتصر فكرة المصالح المشتركة 
ــوان فقط،  والمتبادلة على جماعة اإلخـ
بل تمتد إلى جميع التنظيمات اإلرهابية 
ــم فكر  ــتــى خــرجــت مــن رحـ الــمــســلــحــة ال
ــوان األصــولــى الــراديــكــالــى واتخذت  اإلخـ
العنف تحت شعار الدين منهجا لها، حيث 

أكدت الدراسة أن أردوغــان وجد فى هذه 
التنظيمات وسيلة إلحياء اإلرث العثمانى 
وإعــادة السيطرة على دول المنطقة ألنه 
يعلم أن جماعة اإلخــوان هى منبع جميع 
حركات العنف المتأسلم والمصدر األول 
للفكر الــتــكــفــيــرى الــطــائــفــى العنصرى، 
ولذلك لم يدخر جهدا فى دعم الجماعة 
وما خرج من رحمها بهدف خلق صراعات 
إيديولوجية وطائفية بــل وحـــروب أهلية 
ــل دول المنطقة ليسهل  ومــذهــبــيــة داخـ
تقسيمها والــســيــطــرة عليها واحــتــال 
أراضيها، وهــو ما فعله باحتال أراضــى 

سورية وعراقية وصــوالً إلــى ليبيا، وهو 
ما اعترف به أحمد يايا القيادى السابق 
بالشرطة التركية الــذى أكد أن أردوغــان 
ــرى أن دعــمــه لــلــجــمــاعــات الــمــتــشــددة  يـ

سيقوده للسيطرة على المنطقة.
وعلى الصعيد االقتصادى من المعروف 
أن أردوغــــان اســتــطــاع مــن خــال تنظيم 
داعــش اإلرهابى أن يسرق بترول العراق 
ــا ليبيعه بصفقات فــاســدة  وغـــاز ســوري
بالمليارات إلسرائيل، واألدهى أنه احتفل 

ــب بـــمـــرور 65 ســنــة على  ــي مـــع تـــل أب
ــة الصهيونية، وهــو  ــدول تــأســيــس ال
ما يوضح تاقى المصالح سياسياً 
ــراف،  واقــتــصــاديــا بين جميع األطـ

ومـــن ثــم لــم يخطئ اإلعــامــى 
توفيق عكاشة حينما كان 

ــق على  أول مـــن أطــل
اإلخـــــــــــــوان أنـــهـــم 

صهاينة اإلسام.

األربعاء  2020/2/26

السيسى أكد أن هناك دواًل يحكمها أعضاء فى التنظيم الدولى وجميع التنظيمات اإلرهابية خرجت من رحم الجماعة

حكايات وأسرار دعم »أردوغان« لجماعة اإلخوان اإلرهابية
ال يخفى على أحد حجم الدعم الذى تقدمه الدولة التركية ممثلة فى نظامها الحاكم حاليًا لجماعة 

اإلخوان المسلمين، حيث وفرت لهم أنقرة مالذًا آمنا بل وحياة رغدة بعد أن لفظهم المجتمع المصرى 
وتم إسقاط نظامهم بثورة 30 يونيو 2013، واألدهى أنه حتى بعد تصنيف الجماعة كجماعة 
إرهابية وصدور أحكام قضائية نهائية بإدانة قياداتها وعناصرها بعد ثبوت تورطهم فى أعمال 

العنف والتخريب داخل مصر وغيرها من الدول العربية، مازال الرئيس التركى رجب طيب اردوغان 
يستضيف قياداتهم ويوفر لهم المنصات اإلعالمية والقنوات الفضائية للهجوم على الدولة المصرية، 

ويتيح لهم حريات سياسية تمكنهم من تشكيل مجالس ثورية وكيانات معارضة للنظام المصرى 
الحاكم من داخل تركيا، بل ويمول ويسلح الجماعات اإلرهابية المسلحة التى خرجت من رحم 

الجماعة ويقيم لهم معسكرات تدريب داعشية فى قبرص التى تحتلها بالده، ليصدر اإلرهاب 
والخراب إلى مصر والدول العربية.

وإذا كان الرئيس عبد الفتاح السيسى قد أعلن فى أعقاب إحدى العمليات اإلرهابية النوعية أننا 
ال نحارب تنظيمات أو عناصر مسلحة ولكن هناك دول بأكملها تقف خلف هذه الخاليا وتمولها 

ألنها دول يحكمها قيادات فى جماعة اإلخوان نفسها وتنظيمها الدولى، فإن أردوغان نفسه لم 
يخفى انتمائه لإلخوان وال دعمه لداعش التى هى نموذج مستحدث للتنظيم السرى لإلخوان، 

حيث كان قد أعلن منذ عام 2015 إبان الحرب على تنظيم داعش الررهابى فى سوريا والعراق، 

أن العناصر المسلحة التى ستفر من الموصل والرقة سيتم إرسالها إلى سيناء، ومؤخرًا أعلن العميد 
أحمد المسمارى المتحدث باسم الجيش الوطنى الليبى أن النظام التركى يقوم بدعم خاليا تنظيم 

القاعدة فى دول أفريقية تتماس حدودها مع ليبيا مثل تشاد والنيجر ومالى، بهدف تسهيل تسلل تلك 
الخاليا اإلرهابية إلى ليبيا بهدف التحرش بحدود مصر الغربية.

وعلى خلفية ذلك تبرز عالمات استفهام حول أسباب استمرار هذا الدعم، رغم فشل كل محاوالت 
ودعوات الجماعة إلسقاط النظام المصرى واختراق المجتمع من جديد، حيث يرى بعض المحللون أن 

السبب قد يرجع إلى العالقات األيديولوجية والشخصية والعائلية بين النخبة الحاكمة فى تركيا من 
المنتمين للتيار المتأسلم وبين قيادات التنظيم الدولى، وعلى سبيل المثال هناك عالقة نسب تربط 
إبراهيم الزيات مسئول اإلخوان فى ألمانيا وبين نجم الدين أربكان مؤسس تيار اإلسالم السياسى فى 

تركيا الذى خرج من عباءته أردوغان وحزب العدالة والتنمية، بينما يجمع آخرون على أن األمر يتجاوز 
الشخصيات والعالقات الخاصة والعائلية ويمتد لمشروع إخوانى صهيونى، يقوم على فكرة إعادة إحياء 

الخالفة العثمانية التى تتالقى مع نظرية أستاذية العالم اإلخوانية.

 إيمان بدر

»لجان المقاومة الشعبية« وحركة »العقاب الثورى« تستهدف 
إقالق أمن الشارع المصرى وتخريب البنية التحتية 

طامعون فى مصر 
بسبب انخفاض 

الخصوبة وتراجع 
نسبة الشباب 

والرجال فى بالد 
فتيات الليل 

والشواذ

المنطقة العربية 
باتت فى مهب 

الرياح بعد الربيع 
العربى وإيران هى 

المنافس األقوى 
لتركيا

السيسى
أردوغان
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فرمان للوزير بغربلة شاملة للقيادات قبل بداية املوسم الربيعى القادم 
10 أسباب وراء غضب الدولة على قيادات وزارة الزراعة

الجامعة أعلنت بدء الدراسى العام الحاىل.. واملبنى تحول إىل »بيوت عنكبوت«

الغربلة تشمل البحوث الزراعية وهيئة التعمري واإلرشاد الزراعى وإدارة التقاوى

« تفتح ملف بيع الوهم «
فى »كلية النانو تكنولوجى« بجامعة القاهرة

على عكس، كــل تصريحاته، والمواعيد التى 
ضربها الــدكــتــور محمد عثمان الخشت رئيس 
جامعة الــقــاهــرة، بــأن كلية الــنــانــو تكنولوجى، 
ستفتتح أبوابها مع بداية العام الدراسى الحالى 
ــم إنــفــاق أمــواال  ــى اآلن ورغـ 2019-2020، وإلـ
كثيرة وطائلة على إنشاء الكلية، إال أن المسئولين 
تناسوا حتى اآلن اقــتــراب الــعــام الــدراســى على 
االنتهاء، ولم يحدث تنفيذ هذه الوعود، وتم تأجيل 

الدراسة ألجل غير مسمى.
وكشفت مصادر أن حالة من االرتباك أصابت 
مجلس إدارة جامعة القاهرة، ولم يستطيعوا أن 
يــردوا على مخاطبات وزير التعليم العالى بشأن 
ــم ضعيفة  مــوعــد افــتــتــاح الكلية، وكــانــت ردودهــ
والترتقى ألهمية وخطورة التأخير التى انتظرتها 

كثير من الجهات العلمية والدولية.
ولفتت المصادر إلى أن هناك مفاجأة أخرى، 
أثبتتها الوقائع، بأن النية كانت مبيتة لعدم افتتاح 
ــدراســى الــحــالــى، بدليل أن  الكلية فــى الــعــام ال
الجامعة أهملت تجهيز معمل النانو تكنولوجى 
الـــذى أنــشــأتــه العالمة الــراحــلــة الــدكــتــورة منى 

بكر مؤسس أول شركة فــى مصر والعالم 
العربى فى مجال الناتكنولوجى و التى 
لقبها الدكتور مصطفى السيد بلقب 
» ملكة النانو تكنولوجى«.، وتركته 
للعناكب، تنسج به خيوطها، مما يؤكد 
أن النية كــانــت مبيتة لــعــدم افتتاح 

الكلية الموسم الحالى.
يــذكــر أن الــدكــتــور محمد عثمان 
الــخــشــت، رئــيــس جامعة الــقــاهــرة، 

أعــلــن فــى شهر يونيه 2019 
مــــوافــــقــــة مــجــلــس 

الــــــــــوزراء عــلــى 
إنــــشــــاء كــلــيــة 
الـــــــنـــــــانـــــــو 
ــوجــى  ــول ــن ــك ت
ــات  ــدراسـ ــلـ لـ
الـــــعـــــلـــــيـــــا 

بجامعة القاهرة كأول كلية متخصصة فى النانو 
تكنولوجى فــى مصر والــعــالــم الــعــربــى والــشــرق 

األوسط،
وفــى هــذا اإلطــار أدلــى بتصريحات فى 
كل وسائل اإلعــام، مقروءة ومسموعة 
ومرئية، تؤكد البدء فى الدراسة بكلية 
النانو تكنولوجى »مرحلة الدراسات 
ــام  ــع ــن ال ــيــا فـــقـــط« اعـــتـــبـــارا مـ الــعــل
الـــدراســـى 2019- 2020؛ مــن أجــل 
إعـــداد قــاعــدة عريضة مــن الباحثين 
والعاملين فى مجال تكنولوجيا النانو، 
على أن تقوم برامجها بسد حاجة سوق 
العمل فى مصر والمنطقة العربية 
واألفـــريـــقـــيـــة، مــوضــحــا أن 
برامج كلية النانو تكنولوجى 
ــضــمــن مــجــمــوعــة مــن  ــت ت
التخصصات ذات األهمية 
ــمــشــروعــات  ــل ــبـــرى ل الـــكـ
القومية المصرية وهى 

برنامج ماجستير فى هندسة التقنيات النانونية 
وهو برنامج بالتعاون مع االتحاد األوروبى وموجه 
لخريجى العلوم والصيدلة والحاسبات، وبرنامج 
علوم النانو الحيوية، وبرنامج الدبلومة المهنية 
للطاقة الشمسية، وبرنامج الدبلومة المهنية فى 

تقنية النانو فى ترميم اآلثار.
وشهدت الفترة التى أعقبت اإلعان عن افتتاح 
كلية النانو تكنولجى، شو إعامى كبير، وحصل 
فيها الكثيرون على اللقطة، مؤكدين فيها الخشت 
أنها خطوة جــديــدة وكبيرة على طريق التحّول 
إلــى جامعة من الجيل الثالث، خاصة وأن كلية 
الـــدراســـات العليا للنانو تكنولوجى تستهدف 
المساهمة فى التنمية الشاملة بتنمية البحوث 
وخلق كوادر لوظائف المستقبل، والتى ينتظر أن 
ترسم خارطة العلوم المستقبلية، حيث ستكون 
تكنولوجيا النانو قاطرة لاقتصاد العالمى؛ لما 
لها من تطبيقات مؤثرة فى مجاالت إنتاج الطاقة، 
وتحلية المياه، وتخليق المواد الجديدة التى لها 
صفات فــريــدة يكون لها السبق فــى العديد من 

الصناعات الثقيلة ومــواد البناء، كما تدخل بقوة 
فــى الــمــجــاالت الطبية، والصيدالنية، وتصنيع 
الـــدواء، وعــاج وتصنيع األســنــان، وقطع الغيار 

اآلدمية البديلة.
واشتمل الشو اإلعــامــى على كمية كبيرة من 
المحفزات للرأى العام، لزوم أخد اللقطة، ومنها 
أن نظام التدريس سيعتمد على نظام الساعات 
المعتمدة من خال استخدام أحــدث الطرق فى 
النظم العالمية فى تكنولوجيا المعلومات وأحدث 
الوسائل ودمجها مع نظم إدارة العملية التعليمية 
ــج التعليم اإللــكــتــرونــى وكــذلــك المعامل  ــرام وب
االفتراضية، وذلك لما تمتلكه جامعة القاهرة من 
كوادر بشرية من هيئة تدريس ومساعدين وفنيين 
فى كافة التخصصات سواء فى الهندسة أو الطب 
والعلوم والــزراعــة والصيدلة والليزر، باإلضافة 
إلى المركز المصرى لتقنيات النانو وما يتمتع به 
من عاقات دولية مميزة مع الجامعات ومراكز 
األبحاث الدولية المرموقة، كما ستعتمد جميع 
اإلجراءات اإلدارية بشكل تكاملى على تكنولوجيا 
االتــصــاالت الحديثة، كــأول كلية ذكية، كما أنها 
تقوم على العلوم البينية المتعددة فى الفيزياء 
والكيمياء وعلوم المواد وعلم األحياء والهندسة، 
ــط هــذه المجاالت المستقلة مًعا فــى تقنية  ورب
النانو، كمجال جديد من الدراسة، طبًقا للمعايير 
المعتمدة عالمًيا وتطويع برامجها وأهدافها وفًقا 
لمتطلبات برامج وخطة الدولة المصرية للتنمية 

المستدامة »20٣0«.
ــاول الـــمـــروجـــون الضــطــاعــهــم بــالــتــطــور  ــ وحـ
الــحــديــث، وماحقة العالم الــذكــى وركـــب قطار 
الذكاء االصطناعى، للظهور أمام قيادات التعليم 
العالى والمؤسسات العملية الكبرى اهتمامهم، 
ــدة إلدارة  بــذلــك أعــلــنــوا أن الكلية تتضمن وحـ
األزمـــات والــكــوارث تختص بإنشاء نظام وقائى 
داخلى فعال إلدارة األزمــة، كما يعمل على توفير 
األمن والسامة للعنصر البشرى ومنشآت ومرافق 
الكلية ضد الــكــوارث، باإلضافة إلى نظام رقمى 
يحتوى على جميع أجــهــزة األمــن والسامة من 
كاميرات مراقبة وإنذار بأنظمة حساسة للحرائق.

ــة كـــانـــت أشـــبـــه بصفر  ــاي ــه ــن ــكــن لـــأســـف ال ل
الــمــونــديــال الـــذى حصلت عليه مصر فــى ملف 

تنظيم كأس العالم 2010 الشهير.

انفراد 

جهاز التنظيم واإلدارة يقرر إنشاء قاعدة بيانات لشاغلى 
وظائف المساعدين والمعاونين لرئيس الحكومة والوزراء

التفاصيل الكاملة 
لمبادرة خفض األسعار

تبدأ أول مارس وتستمر 6 أشهر

تشهد األيام القادمة، قيام الجهاز المركزى للتنظيم واإلدارة بإنشاء 
قاعدة بيانات بشأن شاغلى وظائف المساعدين والمعاونين لرئيس 

الوزراء والوزراء.
يــأتــى ذلــك بعد موافقة مجلس الــــوزراء، خال 

اجتماعه يوم 12 فبراير الحالى برئاسة الدكتور 
مصطفى مــدبــولــى، على مــشــروع قـــرار بشأن 
نظام مساعدى ومعاونى رئيس مجلس الــوزراء 
والــوزراء، كبديل عن النظام المقرر بقرار رئيس 
مجلس الــوزراء رقم 612 لسنة 2017، والُمعدل 

بالقرار رقم 127٣ لسنة 2019.
ونـــص مــشــروع الـــقـــرار عــلــى أن يــتــم اخــتــيــار 
ــوزراء  مساعدين ومعاونين لرئيس الـــوزراء والـ
ــك عــن طريق  بــمــا ال يــجــاوز عـــدد عــشــرة، وذلـ
التعاقد، أو الندب الكُلى، أو اإلعــارة، لمدة سنة 

قابلة للتجديد، كما نص على أن يكون شغل هذه 
الوظائف بموجب قرار يصدر من السلطة المختصة 

ُيحدد فيه مسمى ومهام كل وظيفة، وذلك بعد أخذ 
رأى الجهاز المركزى للتنظيم واإلدارة، وحــّدد مشروع 

القرار الشروط الواجب توافرها لشغل تلك الوظائف.
فــى هــذا السياق نشير إلــى أنــه المقرر أن تتولى السلطة 

المختصة تقويم أداء المساعدين والمعاونين، وفقا لتقديرات محددة 
استناداً إلى معايير موضوعية.

تعلن الحكومة عن التفاصيل الكاملة وقائمة الشركات المشاركة 
ضمن مــبــادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى لخفض األســعــار خال 

الساعات المقبلة.
الــمــبــادرة ستشمل عمل تخفيضات لعدد مــن السلع والمنتجات 
األساسية وذات المكون المحلى بنسب تتراوح بين 10-20%، منوهة 
أن المبادرة سُتسهم فى تحريك السوق، وإنعاش االقتصاد المصرى، 
حيث يشارك بها القطاع الخاص ممثا فى المصنعين والساسل 

التجارية.
فــى هــذا السياق أكــد اتــحــاد الصناعات المصرية أن المبادرة 
الرئاسية لتحفيز وتشجيع شراء المنتجات الوطنية بخصومات تصل 

إلى 50%، وتستمر لمدة 6 أشهر، سوف تبدأ أول مارس.
وأوضـــح االتــحــاد أن الــمــبــادرة تــراعــى فــى المقام األول مصلحة 
المستهلك المصرى، خاصة ذوى الدخول المتوسطة، من خال عرض 
منتجات عالية الجودة والكفاءة وبأسعار مخفضة.. كما تستهدف 
أيضا تشجيع شــراء المنتجات محلية الصنع، التى ال تقل جــودة عن 

نظيرتها المستوردة
من جانبه أشار المهندس إبراهيم العربى رئيس االتحاد العام 
للغرف التجارية، إلى أن هناك اجتماعات يومية مع منتسبى الغرف 
التجارية والــشــركــات لوضع القوائم النهائية للشركات المقرر 
اشتراكهم بالمبادرة ونسب الخصم لضمان نجاح المبادرة فى 

تحقيق األهداف المرجوة منها.
كما أعلن عادل ناصر رئيس غرفة الجيزة التجارية، عن قيامه 
بمخاطبة محافظة الجيزة لتخصيص أراضــى إلقامة 44 منفذاً 
سلعًيا لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة تحت إشراف الغرفة 

ضمن المبادرة.

 نسرين إمام 

  إيمان عاطف 

بدأ العد التنازلى لحركة التغيير الشاملة، 
الــتــى ألــمــح المحاسب السيد القصير وزيــر 
الزراعة إلجراءها، بين بعض قيادات الــوزارة  

ورؤساء القطاعات واإلدارات المركزية.
وكشفت المصادر أن هذه اإلجـــراءات تأتى 
فى إطــار تعليمات القيادة السياسية، ورئيس 
مجلس الــوزراء، السيما بعد موجة االنتقادات 
التى وجهها أعضاء البرلمان لوزير الزراعة 

السابق الدكتور عز الدين أبو ستيت.
وعلمت »صوت المايين« أن تقريرا تقدمت 
به إحدى جهات التفتيش مع جهة رقابية رفيعة 
المستوى، لمجلس الــوزراء كشفت فيه عن 10 
أسباب تثبت فشل وزارة الزراعة، فى مواجهة 
احتياجات ومتطلبات الدولة، نتيجة ترسبات 
فى عهد الــوزراء السابقين ومازالت قائمة فى 
عهد الوزير الحالى، الذى لم يمضى على توليه 
حقيبة الــزراعــة واالستصاح الــزراعــى، عدة 

شهور.
كما كشف التقرير عن بعض الشخصيات التى 
يجب أن يتم إعادة النظر فى بقائها فى مناصبها.

وتنفرد »صوت المايين« فى عرض األسباب 
العشرة التى شملها التقرير وتستوجب أحداث 
عملية غربلة شاملة ألغلب الــقــيــادات ورؤســاء 

القطاعات واإلدارات المركزية بالزراعة.
وتتلخص األسباب العشرة والتى نتج عنها حالة 
انهيار، وتراجع تشكل خطرا كبيرا على مستقبل 
الزراعة وقطاعاتها المتعلقة بها بشكل مباشر 
وغير مباشر، خاصة فى ظل اتجاه الدولة لتنفيذ 
استراتيجية التنمية المستدامة 20٣0، فيما يلى: 
التدمير الحادث لصناعة الدواجن فى مصر، 
وأثـــره على كساد تصنيع األعـــاف، واألدويـــة 
البيطرية، ووقـــف حــال المربين، وعــمــالــة ال 
تقل عن 4 مايين عامل بأسرهم، ومــا يتعلق 
بها أيضاً من تجارة نشارة الخشب، ثم زراعة 
ــذرة، وكــل ذلــك بسبب اســتــمــرار فتح باب  ــ ال
استيراد الدواجن المجّمدة ومجزءاتها، رغم 
وجــود لجنة رسمية مشكلة بــقــرار مــن رئيس 
ــرار جــمــهــورى،  ــاًء عــلــى قـ ــن مجلس الـــــوزراء، ب
مهمتها النظر فى طلبيات االستيراد، ومدى 
ــة إلــيــهــا، والــتــزايــد الــمــطــرد فى  ــدول حــاجــة ال
ــة، ســـواء من  تكاليف مــدخــات إنــتــاج األغــذي
مــصــدر نباتى أو حــيــوانــى، وذلـــك الستمرار 
تزايد األعباء المالية على استيراد مدخات 
صناعة األعاف المعفاة من الجمارك قانوناً، 

وتزايد خطوات ومــدد اإلعفاء فى الجمارك، 
لتحميلها مــصــاريــف أرضـــيـــات، و اإلصـــرار 
ــزراعــة والــجــهــات المختصة بها  مــن وزارة ال
ــة عــلــى حظائر  عــلــى تــوقــيــع ضــريــبــة عــقــاري
ــدواجــن، وارتــفــاع أسعار  الماشية، وعنابر ال
ــمــشــروعــات اإلنــتــاج  الــخــدمــات الــمــقــدمــة ل
الزراعى والداجنى، مثل: السوالر، والكهرباء، 
وتجاهل كون هذه المشاريع، وحــدات إنتاجية 
ــغــذائــى الــقــومــى،  ــن ال ــاألم ذات بــعــد يتعلق ب
رغــم تخفيض أســعــار الــغــاز لمصانع الحديد 
والــصــلــب، وتــجــاهــل مطالبة وزارة التموين 
باالهتمام بشراء المحاصيل االستراتيجية من 
الفاحين والمزارعين باألسعار المنصوص 
عليها، فــى بــروتــوكــول تطوير أوضـــاع الفاح، 
ــوزارة، حيث  ــ الموقع بين نقابة الفاحين وال
إن وزارة التموين تتجاهل شــراء المحاصيل 
االستراتيجية مــن الفاحين بــاألســعــار التى 
تضمن الربحية، وفقاً للمادة ٣9 من الدستور، 

ليظل األرز المصرى مكّدساً فــى المخازن، 
فــى ظــل شــراء الهندى لتوزيعه على بطاقات 
الــتــمــويــن، بأعلى جنيهين عــن سعر المحلى 

األجود.
كما شمل الــتــقــريــر، خــطــورة االســتــمــرار فى 
تدمير شركات صناعة قصب السكر والبنجر، 
بسبب إصــرار وزارة التموين على شــراء السكر 
الــمــســتــورد، لتوزيعه على الــبــطــاقــات بسعر 9 
جنيهات للكيلو، مع اضطرار المنتجين المحليين 
إلى تخفيض أسعارهم إلى 5.5 جنيه، مما يؤثر 
سلبا على مــزارعــى القصب والــبــنــجــر، تغافل 
ــواب بــإصــدار  ــن ــوزراة عــن مطالبة مجلس ال ــ الـ
تشريع يساند أداء لجنة مراقبة األداء والجودة 
على مصانع األسمدة المتخّصصة، والمبيدات، 
وذلــك لمتابعة اإلنــتــاج بما يضمن مطابقة كل 
تشغيلة مع عينة التحليل المخّصصة للتسجيل، 
ــداول األســمــدة والمبيدات، غير  تفشى ظاهر ت
مطابق لمواصفات، التى يتم تسجيلها سواء فى 

لجنة مبيدات اآلفــات، أو لجنة المخصبات وهو 
مــا أكــدتــه عينات عشوائية تــم الحصول عليها 
من كبار التجار وتم تحليلها، خاصة تحليل نسبة 
الكلوريد الضار فى سلفات البوتاسيوم الصلبة 
المحلية، أو نسبة العناصر أو الــمــواد الفّعالة 
المسّجلة على عبوات بعض األسمدة السائلة، 
ومعظم المبيدات، كذلك تراجع أسعار بيع معظم 
ــدواجــن، مــن حقولها  الحاصات الغذائية، وال
ومــزارعــهــا، بأسعار أقــل كثيرا عــن سعر تكلفة 
إنتاجها، رغــم وصولها إلــى المستهلك بأسعار 
مبالغ فيها، مما يؤثر على رأى الشارع المصرى 
والمواطنين ويحملهم أعباء كثيرة على كاهلهم 
ويؤدى إلى سخط شريحة كبيرة من المستهلكين.

 كما كشف خبراء تم االستعانة بهم إلعــداد 
ــات حالية منفلتة ال  الــتــقــريــر، أن هــنــاك زراعــ
تستند إلى تخطيط أو سياسة زراعية واضحة، 
لمحاصيل فاقت إنتاجيتها فى مصر حد التخمة، 
ومنها الــزيــتــون، الـــذى تخطى إنــتــاجــه القومى 

االكتفاء الذاتى للمصريين، كما 
تراجعت فرصه التصديرية، 
بسبب ارتفاع  تكاليف اإلنتاج، 
ــار الــعــمــات  ــعـ ــع أسـ ــراجــ ــ وت
األجــنــبــيــة أمـــــام الــجــنــيــه، 
ــع جـــــودة مــحــصــول  ــراجــ ــ وت
الزيتون المصرى، من حيث 
ــوب  ــي ــع ــار، وال ــثـــمـ حــجــم الـ
ــة  ــ ــاب ــة عــــن اإلصــ ــجـ ــاتـ ــنـ الـ
باآلفات الحشرية والفطرية، 
خــال مــوســم 2019، وذاك 

بسبب التغّيرات المناخية التى 
واكبتها فجوة بحثية هائلة فى 

مــواجــهــة هــذا الــتــحــدى الــطــارئ، 
الـــذى أفـــرز تغيرا حـــادا فــى سلوك 

ــات، ونقصاً فــى عــدد الساعات  اآلفـ
الضوئية معتدلة الــحــرارة، الكافية 
للتمثيل الغذائى الجيد، تراجع حجم 
الـــصـــادرات الــزراعــيــة والــغــذائــيــة فى 
2019، ولــذلــك لــم يحقق ســوى 5.5 
مليار دوالر، مقابل نحو 160 مليار دوالر 
لفاتورة الـــواردات الغذائية المصرية، 
فضا عن توقعات ومؤشرات عن تراجع 
قيمة الــصــادرات الــزراعــيــة فــى 2020، 
بنسبة 25% إجماالً، و40% للموالح بسبب 
ذبــابــة الفاكهة، و60% للبطاطس بسبب 
االنــصــيــاع لــاشــتــراطــات التعّسفية لــدول 
الخليج، وبــالــتــالــى غلق الــقــنــوات الكثيرة 
الضيقة فــى وجــه الــصــغــار والمتوسطين، 
وفــشــل وضـــع الــحــلــول لمقاومتها،التعنت 
الــبــالــغ للهيئة القومية لسامة الــغــذاء مع 
ــادرات الــزراعــيــة، بــوضــع اشــتــراطــات  ــصـ الـ

تعسفية ومجحفة.
وفــى ذات اإلطــار كشفت المصادر أن أهم 
التعديات والتغييرات التى ستشملها حركة 
الغربلة، رؤســاء وعــدد كبير من قيادات مركز 
البحوث الزراعية، والهيئة العامة لمشروعات 
التعمير والتنمية الزراعية ورئيس قطاع اإلرشاد 
الــزراعــى، ورئــيــس الهيئة الــزراعــيــة المصرية، 

ورئيس اإلدارة المركزية إلنتاج التقاوى.
ــى أن االتـــجـــاهـــات تــشــيــر إلــى  ــ وأشــــــارت إل
اختيار قيادات ذات خبرة على أرض الواقع فى 
القطاعات المذكورة على سبيل المثال وغيرها، 
لتكون أجدر على عاج المشاكل وإيجاد الحلول 
السريعة بما يتماشى مع استراتيجية التنمية 
المستدامة 20٣0، التى لن يتحقق اإلصــاح 
االقتصادى بدون تناغم كل أطــراف منظومة 

العمل فيها بكافة الوزارات والهيئات.

القصير

الشيخ

الخشت



حكومة مدبولى تعلن عن أبرز االتجاهات المستقبلية خالل عام 2020

الجامعات الجديدة بها كل العلوم الحديثة وفى مقدمتها الذكاء الصناعى

استخدام بيانات الجرائم 
تعتمد على التعليم والتدريب وتوقيتها ومكانها الجغرافى
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التكنولوجيا تكتب فصاًل جديدًا من فصول 
العالقة بين المواطن والدولة

افتتاح جياًل جديدًا من الجامعات المصرية خالل العام الدراسى القادم

استخدامات الذكاء االصطناعى 
خطة الحكومة لالستفادة فى مصر.. أشكال وألوان

من التكنولوجيا األكثر تطورًا
تتضح قيمة العلم من خالل تطبيقاته على أرض الواقع وفى حياة 
الناس، وفى هذا السياق أوضح التقرير الصادر عن مركز المعلومات 
ــوزراء أن الــذكــاء الصناعى بالفعل  ــ ودعـــم اتــخــاذ الــقــرار بمجلس ال
لــه الــعــديــد مــن التطبيقات المستخدمة فــى مــصــر، وفــى مقدمتها 
استخداماته األمنية، حيث تم استخدام بيانات الجرائم وتوقيتها 
ومكانها الجغرافى إلــى جانب قاعدة بيانات المشتبه بهم، لتسهيل 
عملية تحديد المتهمين والوصل إليهم، وبنفس الفكرة يستخدم فى 
تسهيل الــعــثــور على األطــفــال المفقودين 
والمتغيبين عن أسرهم، من خالل مقارنة 
صور األطفال المبلغ عن اختفائهم بصور 
أطفال الــشــوارع، التى يرفعها المواطنين 

على صفحات السوشيال ميديا.
وعلى الصعيد االقتصادى وتحديًدا فى 
مجال تنشيط السياحة يستخدم الذكاء 
الصناعى فــى معرفة اهتمامات السياح 
باآلثار وفًقا للفئات العمرية المختلفة، مما 
ــار  يساعد على تحديد كيفية عــرض اآلث
بحسب خصائص الجمهور المهتم، وذلك 
بالتطبيق على المتحف المصرى الكبير 

المزمع افتتاحه قريًبا.
وفيما يتعلق بالزراعة بالفعل تم استخدام 
األقمار الصناعية فى رصد نوع المحصول 
وفصيلته وخصائص التربة والرطوبة ودرجة 
الحرارة وصحة المحصول وغيرها من المقاييس المحددة، ومن ثم 
يمكن تقدير كمية المياه التى تحتاجها األراضى الزراعية بشكل دقيق، 
وهو ما يحقق هدف ترشيد استهالك مياه الرى وتوفير كميات كبيرة 
من المياه المهدرة، فى ظل اقتراب خطر المجاعة المائيه الذى يهدد 
العالم، ناهيك عن شبح العجز المائى الذى يطارد مصر تحديًدا بسبب 

السدود اإلثيوبية وسوء استخدام المياه.
ومن الجدير بالذكر أنه تم بالفعل إنشاء أول كلية للذكاء الصناعى فى 
الجامعات المصرية، وبالتحديد فى جامعة كفر الشيخ، وستتخرج أول 

دفعة منها فى العام الدراسى الحالى بتاريخ يونيو 2020.

معروف أن الرئيس عبدالفتاح السيسى دق طبول الحرب على الفساد 
منذ اليوم األول لتوليه السلطة، وأصبح هو أول رئيس مصرى فى عهده 

يحاكم الوزير أو المسئول وهو فى منصبه، ليخرج من مكتبه إلى محبسه.
وفــى هــذا السياق صــّرح »السيسى« بــأن مصر لديها فرصة حقيقية 
للقضاء على الفساد من خــالل الذكاء الصناعى، حتى نتجاوز الخطأ 

البشرى ونختصر الوقت.
ــشــأت مصر  ومـــن أجـــل هـــذه األهــــداف أن
المجلس الوطنى للذكاء الصناعى فى نوفمبر 
ــو مــجــلــس يــتــبــع رئــاســة مجلس  2019، وهـ
الــوزراء ويرأسه وزير االتصاالت وتكنولوجيا 
الــمــعــلــومــات، ومــن أهــم اختصاصاته وضع 

االستراتيجية الوطنية للذكاء الصناعى.
وتقوم تلك االستراتيجية على عدة محاور 
ــضــرورة أخــذهــا  أوردهــــا الــتــقــريــر مــوصــًيــا ب
فى االعتبار، وفى مقدمتها إعطاء الفرصة 
للشركات الناشئة لالشتراك فى مشروعات 
مع أجهزة الدولة المختلفة فى مجال الذكاء 
الــصــنــاعــى، وهــى الــفــكــرة المعمول بها فى 
غالبية القطاعات التنموية التى تعتمد على 
الــشــراكــة بين الــقــطــاع الــخــاص ومؤسسات 

الدولة.
ولمواجهة نقص العمالة الــمــدربــة فــى هــذا الــمــجــال أشـــار التقرير 
إلــى أهمية أن تعتمد استراتيجية الدولة على االهتمام بمحور التعليم 
والتدريب، باإلضافة إلى عقد سلسلة من ورش العمل التى تضم الشركات 
المتخصصة فى مجال الذكاء الصناعى والمتخصصين والمهتمين بهذا 
ــورش والـــدورات  المجال وتطبيقاته المتنوعة، وبالطبع ال تــدار هــذه ال
التدريبية بشكل عشوائى ولكن البد من أن يتم تصميم البرامج المطلوبة 

لبناء قدرات الشباب فى هذا المجال.

وقتما كــان مرشًحا لرئاسة الجمهورية قــال المشير عبد الفتاح 
السيسى إننا متأخرين جــًدا وعلينا أن نقفز لنلحق بالتقدم الذى 
حققه العالم حولنا، ووفــًقــا لتلك الــرؤيــة فــإن مصر تأخرت كثيًرا 
فى دخــول عالم الذكاء االصطناعى والــروبــوتــات، لدرجة أنــه حتى 
وقــت قريب لــم يكن هناك تعريف علمى محدد لمصطلح الذكاء 

االصطناعى نفسه.
وعلى ما يبدو قررت الحكومة الحالية مؤخًرا أن تدخل إلى هذا 
العالم، حيث عقدت المؤتمر الدولى األول للذكاء االصطناعى فى 
سبتمبر 2019، ثم منتدى شباب العام الذى تناول الفكرة على نطاق 

أوسع.
وفى ضوء إيمان الحكومة ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار 
التابع لمجلس الوزراء بأهمية التكنولوجيا التى تكتب فصالً جديًدا 
من فصول العالقة بين المواطن والدولة، أصــدر مركز المعلومات 
العدد األول من تقريره الجديد »توجهات مستقبلية«، وتناول فى هذا 
العدد الحديث عن الذكاء االصطناعى بشكل تفصيلى مبسط، يمكن 

أن يستوعبه غير المتخصصين.
ويشتمل التقرير على عدد من النقاط من أهمها تعريف الذكاء 
ــم االتــجــاهــات  ــجــاالت تطبيقاته، وأهـ االصــطــنــاعــى وأنـــواعـــه، وم
المستقبلية للذكاء االصطناعى خالل عام 2020، وتداعيات الذكاء 

االصطناعى على منطقة الشرق األوســط وشمال أفريقيا، ومؤشر 
ــى الــذكــاء  جاهزية الحكومات للذكاء االصــطــنــاعــى، بــاإلضــافــة إل

االصطناعى فى مصر.
واستهل التقرير حديثه بتعريف الــذكــاء االصطناعى، موضًحا 
أنه هو محاكاة ذكــاء اإلنسان وفهم طبيعته، عن طريق عمل برامج 
للحاسب اآللى قادرة على محاكاة السلوك اإلنسانى، ومن ثم يمكن 
تصنيف الذكاء الصناعى على أساس محورين األول هو مدى التشابه 
أو االختالف مع العقل البشرى، وقدرتها على التفكير أو الشعور مثل 
البشر، أما المحور الثانى فيعتمد على درجة تقدم وتطور التكنولوجيا 

نفسها ومدى كفاءتها فى محاكاة الوظائف البشرية.
ــوت صوفيا األشــهــر فى  ــروب ــى ال ولتوضيح تلك الــفــكــرة نــعــود إل
مصر، حيث كــان اإلعالمى شريف عامر قد التقى بها فى منتدى 
شباب العالم، وتحدث عنها مشيًرا إلى أنه تجرى لها عملية تحديث 
للمعلومات » أب ديــت«، بشكل متكرر، وقــال نًصا »بيتعمل لها أب 
ديت كتير أوى«، أما العقل البشرى فهو يقوم بعمل التحديث لنفسه 
ذاتًيا، فيما يتصرف الروبوت وفق رد الفعل التفاعلى، أى أنه يجمع 
بين المعلومات المخزنة لديه مسبًقا وبين التصورات المبرمجة إلى 
جانب الــذاكــرة المحدودة، والتى من خاللها يستطيع فهم األفكار 

واالنفعاالت، فى صورة تحاكى أو تقترب من السلوك البشرى.

ــالًء لقيمة العلم والتعليم، تهتم  فــى سبيل تحقيق هــذا الحلم وإعـ
مؤسسة رئاسة الجمهورية نفسها بالتوسع فى افتتاح جيال جديدا من 
الجامعات المصرية خالل العام الدراسى القادم بها كل العلوم الحديثة 
وفى مقدمتها الذكاء الصناعى، وال يقتصر األمر على ذلك ولكن سيتم 
العمل على تحقيق التوأمة مع الجامعات العريقة فى العالم لضمان 
أعلى درجات الجودة، وهو ما صّرح به الرئيس السيسى خالل فاعليات 

منتدى شباب العالم.
وفيما يتعلق بأبرز مجاالت عمل تخصص الذكاء االصطناعى التى 
يمكن للطالب العمل فيها بعد تخرجهم من تلك الكليات والمعاهد 
المتخصصة فــى علوم الــذكــاء االصطناعى يأتى تخصص البرمجة 
وتحليل نظم المعلومات وتصميمها باإلضافة إلى اإلشراف على أعمال 
الكمبيوتر والروبوتات والتخصص فى قواعد البيانات، ويتاح للخريجين 
العمل أيضاً فى مجاالت هندسة الكمبيوتر والتعليم خاصةً التعلم اآللى.

ــوزارات  ويفتح لهم ســوق العمل أبوابه للحصول على وظائف فى ال
والجامعات والمدارس والمراكز البحثية والشركات والمكتبات وأيضاً 
المؤسسات الصناعية واألمنية والفنية والمهنية، ناهيك عن العمل 
فى مجال تدريس هذه التخصصات لآلخرين وتدريبهم على مهارات 

استخدام البرمجيات والذكاء الصناعى.
وحول مستقبل مجاالت الذكاء الصناعى و التوسع فى استخداماته 
يعمل العلماء والباحثون على تطوير تلك التكنولوجيا بما ُيمكن االستفادة 

ــدءاً من الهواتف  منها بشكل كبير وفــى جوانب ُمتعددة من الحياة؛ ب
الذكّية، إلى السيارات، أو حتى المنازل التى تعمل بالنظام الذكى.. وعلى 
سبيل المثال من المنتظر أن يكون بإمكان أنظمة الذكاء االصطناعى 
الُمستقبلّية تقديم الرعاية الطبّية الفائقة للمرضى، وذلك بتقديم رعاية 
خاصة لكل مريض ِتبعاً لجيناته وأسلوب حياته وبيئته، مما يساعد على 

تشخيص أورام المخ، وعالج السرطان الُمناسب لكل مريض.
وألن التكنولوجيا حتى اآلن تعد من وسائل التجسس على الناس 
واخـــتـــراق خــصــوصــيــاتــهــم، ُينتظر مــن أنــظــمــة الــذكــاء االصطناعى 
الُمستقبلّية أن تكون قادرة على حماية بيانات األشخاص من السرقة 
واالختراق، بل وسيكون ألنظمة الذكاء الُمستقبلّية دورا كبيرا فى القيام 
بالعديد من األعمال الحيوّية اليومّية التى يحتاجها اإلنسان، كالعناية 
بكبار السن واألطفال ومراعاتهم بشكل دائم وإنجاز األعمال المنزلّية، 
كما سيكون ألنظمة الذكاء االصطناعى دورا كبيرا فى تأدّية األعمال 
التى قد تتطلب ُمخاطرة لتنفيذها كمكافحة الحرائق والتخلُص من 

األلغام.
ولحل مشاكل النقل والمواصالت من المتوقع أن يتم التوسع فى إنتاج 
السيارات ذاتّية القيادة، بحيث يكون بمقدرة السائق تأدّية أى أمر آخر 
وترك القيادة ألنظمة الذكاء االصطناعى المتوفرة فى سيارته، وهنا 
البد من اإلشــارة إلى أن السيارات ذاتّية القيادة هى موجودة فعالً فى 

وقتنا الحالى، ولكنها ستكون ُمتاحة ُومنتشرة بشكل كبير فى الُمستقبل.

قاعدة بيانات 
المشتبه بهم 

لتسهيل عملية 
تحديد المتهمين 

والوصول إليهم

السيسى: لدينا 
فرصة حقيقية 

للقضاء على 
الفساد من خالل 
الذكاء الصناعى

من الخيال العلمى إلى التنمية المستدامة

أسرار عالم الروبوتات والذكاء االصطناعى فى مصر والعالم
تعرف الجمهور المصرى على فكرة الذكاء االصطناعى والروبوتات من خالل ظهور 

الروبوت »صوفيا« فى منتدى شباب العالم، الذى شهدته مدينة شرم الشيخ فى األيام 
األخيرة من عام 2019 المنصرم، حيث كانت الروبوت هى بطلة المنتدى وألقت 

كلمة فى إحدى الجلسات كما أجريت معها حوارات، والتقت بالسيدة انتصار السيسى 
على هامش الفاعليات، وهو ما فتح الباب أمام البعض للتطاول الغير مبرر على 

الدولة، حيث كان الروبوت قد التقت من قبل بالعديد من الشخصيات العامة والشهيرة 
واحتفوا بها بشكل كبير، ومن بين هؤالء الرئيس الماليزى السابق مهاتير محمد 

والنجم العالمى ويل سميث والعب الكرة األسطورة كريستيانو رونالدو الذى ظهر فى 
الصورة بجوارها وكأنه يقبلها على وجنتها، أما اإلعالمى تامر أمين فقد أعلن حبه لها 

وغازلها على الهواء معلنًا إن صوفيا هى فتاة أحالمه.
والجدير بالذكر أنه قبل أن تأتى صوفيا إلى مصر لحضور النسخة الثالثة من منتدى 

شباب العالم، كانت معلومات غالبية المصريين عن هذه الكائنات مصدرها أفالم 
وقصص الخيال العلمى، وال يقتصر األمر على المصريين فقط، ولكن على مستوى 

العالم أطلقت كلمة روبوت على اإلنسان اآللى بسبب مسرحية قدمها الكاتب 
التشيكى كاريل كابيك عام 1920، ومن خالل هذا العمل المسرحى الذى حمل اسم 

»روبوتات ورسوم العالمية«، اخترعت كلمة روبوت للمرة األولى فى التاريخ، علمًا 
بأن ترجمتها الحرفية تعنى عامل السخرة، وخالل األحداث الدرامية يثبت الكاتب 

أن الروبوتات أقدر على إنجاز األعمال من اإلنسان كما أنها أكثر أمانة ونزاهة من بنى 
البشر الذين يقتلون ويخونون بعضهم البعض، ومن ثم بدأ مصطلح روبوت ينتشر فى 
أفالم وروايات الخيال العلمى وإن ظل المواطن المصرى حتى وقت قريب يطلق عليه 

اسم الرجل اآللى.
وعلى الصعيد العملى واالقتصادى تم استخدام أول روبوت فعليًا فى مصنع كان من إنتاج 
شركة جنرال موتورز عام 1961، وأطلق على هذا الروبوت اسم يونيميت، وعمل فى أحد 

مصانع الشركة بمدينة نيوجيرسى األمريكية، وثبت بالتجربة أن استخدام الروبوت هو 
األنسب خاصًة للصناعات التى تشكل خطورة على صحة اإلنسان وحياته.

وبالرغم من أن الظهور األوسع لفكرة الروبوتات والذكاء الصناعى جاءت مع منتدى شباب 
العالم فى ديسمبر 2019، ولكن قبلها بأسابيع وتحديدًا فى سبتمبر من نفس العام، 
انعقد المؤتمر األول للذكاء الصناعى وتكنولوجيا المعلومات فى مصر، وافتتحه وزيرا 

التعليم العالى والبحث العلمى واالتصاالت، حيث ناقش المؤتمر استراتيجيات ومنهجيات 
بناء مجتمع المعرفة واالبتكار المصرى، من خالل استخدام الذكاء االصطناعى وتقنيات 

المعلومات الحديثة كجزء من خطة مصر للتنمية المستدامة 2030.

صوفيا خطفت األنظار فى منتدى شباب العالم بعد »بوسة« رونالدو وغزل تامر أمين

أول إنسان آلى استخدم فى مصنع بمدينة نيوجيرسى األمريكية كان من إنتاج »جنرال موتورز« عام 1961

  إيمان بدر



رئيس مجلس اإلدارة
سيد سعيد
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ائتالف دعم مصر يحاول إقناع األحزاب بأن لهم أدوارا سياسية وحزبية ولم ينته دوره بعد

قائمة املرشحني للتعيني فى مجلس الشيوخ  تضم شريف إسماعيل
والفقى ومايا وشهاب وعبدالغفار وفايزة أبوالنجا وبعض رؤساء األحزاب

محمود نفادى يكتب:

بعد أسابيع قليلة من انتهاء جلسات الحوار السياسى حول قوانين 
االنتخابات لمجلس الشيوخ والنواب والمحليات التى دعا إليها حزب 

مستقبل وطن صاحب األغلبية البرلمانية واليد العليا فى الساحة 
الحزبية السياسية وليس الساحة الشعبية فوجئت األحزاب السياسية 
بانطالق مرحلة أخرى من الحوار وتلقيها دعوات للحضور ليس من حزب 

مستقبل وطن ولكن من ائتالف دعم مصر وبتوقيع رئيس االئتالف 
عبدالهادى القصبى والذى يشغل فى نفس الوقت موقع داخل حزب 

مستقبل وطن إال وهو نائب رئيس الحزب..

جلسات حوار وطنى 
حول قوانين اإلدارة 

المحلية ومجلسى 
الشيوخ والنواب 

سيناريوهات المشهد السياسى القادم فى مصر
وتساؤل البعض عن سر هذا التغيير وهل حزب 
مستقبل وطن تراجع خطوة للوراء أم أن اتئالف 
دعم مصر تقدم خطوة لألمام  وأن جلسات الحوار 
الماضية لم تسفر عن أى تصور نهائى مقبول لدى 
من بيدهم إدارة المشهد السياسى إال أن اإلجابة 

جــاءت سريعة وعبر بعض 
قيادات ائتالف دعم مصر 
بأن جلسات الحوار الجديد 
ــون اإلدارة  ــانـ ــقـ ــق بـ ــعــل ــت ت
المحلية فــقــط ولــيــس لها 
عــالقــة بقوانين انتخابات 
الشيوخ والشورى وأن حزب 
مستقبل وطـــن كــشــف عن 
موقفه بشأن هــذا القانون 
تــحــت قــبــة مجلس الــنــواب 
وطالب بتأجيلة مما يجعله 
غير مؤهال إلدارة جلسات 

الحوار.
ــؤكـــدة  ــمـ ــة الـ ــق ــي ــحــق ــال ف
حتى اآلن من خــالل قــراءة 
وتحليل الصورة السياسية 

تشير إلــى أن مستقبل وطــن لــم يتراجع للخلف 
بالنسبة لقوانين االنــتــخــابــات لمجلس الشيوخ 
والــنــواب وأن إدارة ائتالف دعــم مصر لجلسات 
الــحــوار بشأن قانون اإلدارة المحلية هو إجــراء 
مرحلى ومحاولة لتوجية بعض األحزاب المشاركة 
فى هذا االئتالف خاصة أن قيادات هذه األحزاب 
تصدرت مائدة الحوار القناعها بأن االئتالف له 

أدوارا سياسية وحزبية ولم ينتهى دورة بعد..
وتــزامــن جلسات الحوار 
مــع قــيــام تنسيقية شباب 
ــن  ــاســي ــســي األحــــــــزاب وال
والـــتـــى التــتــلــقــى تكليفات 
مــن حـــزب مستقبل بعقد 
لــــــقــــــاءات حــــــواريــــــة مــع 
ــزاب السياسية حول  األحــ
ــإدارة  الــقــوانــيــن الــثــالثــة لـ
المحلية ومجلسى الشيوخ 
والــنــواب يــؤكــد أن الرغبة 
فـــى فــتــح أكــثــر مـــن جبهة 
للحوار للسياسى الحزبى 
وليس جبهة واحـــدة هدفة 
توجية رســالــة لــلــرأى العام 
ــأن الــقــوانــيــن  ــ ــمــصــرى ب ال
الــثــالثــة المنتظرة ستأتى 
بعد انتهاء تلك الــحــوارات 

وليس قبلها..
وبالشك أن هناك اختالف فى وجهات النظر 
داخــل مــن بيدهم إدارة هــذا الملف حاليا الــذى 
سيطرح برمتة خــالل أسابيع قليلة على القيادة 
السياسية لحسم هــذا الــخــالف والـــذى يتجسد 
فــى الشكل النهائى للنظام االنتخابى المقترح 
حيث يدور الخالف حول النسبة المقررة للقوائم 
والنسبة المقررة للمرشحين الفردى وأيضا تشكيل 
التكتل السياسى والحزبى الذى سيقود األغلبية 

وأيضا التكتل السياسى للمعارضة..
وربــمــا تكون المفاجأة الكبرى غير المتوقعة 
أن تنحاز القيادة السياسية إلى رؤيــة حــوار آخر 
يدور بعيدا عن جلسات الحوار الدائر فى القاهرة 
ــحــوار يميل إلــى زيـــادة نسبة  ــذا ال الــجــديــدة وهـ
التمثيل للفردى على حساب القوائم وأن تخصيص 
القوائم فقط للفئات المميزة انتخابيا وهى %25 
للنساء و10% للمقاعد الفردية األخـــرى مقابل 

65%للمقاعد الفردى على مستوى مجلس النواب.
وبالنسبة النتخابات مجلس الشيوخ فال توجد 
أية خالفات بشأن النظام المقترح وهو سيكون 
50% لــلــقــوائــم و50% لــلــفــردى بينما المجالس 

المحلية ستكون النسبة 75 للقوائم و25% للفردى.
أماعن الكتل السياسية والحزبية فان مستقبل 
وطن ومعه 7 أحزاب سيقود كتلة األغلبية وحزب 
ــزاب سيقود كتلة المعارضة  الــوفــد ومــعــه 5 أحـ
ــزاب التى لها وجــود حاليا  خاصة أن هــذه األحـ

للمقاعد الفردى 
على مستوى 
مجلس النواب

مستقبل وطن ومعه 7 أحزاب 
يقودون كتلة األغلبية

تخصيص القوائم فقط 
للفئات المميزة انتخابيا 

مجلس الشيوخ سيكون %50 
للقوائم و50% للفردى 

حزب الوفد ومعه 5 أحزاب 
يقودون كتلة المعارضة 

للقوائم و%25 
للفردى فى انتخابات 

المجالس المحلية

ومعروفة لدى الرأى العام المصرى.
وفــكــرة تشكيل قائمة توافقية وحــيــدة تخوض 
االنتخابات مقبولة فى انتخابات مجلس الشيوخ 
والــمــجــالــس المحلية ولكنها غــيــر مقبولة فى 
انتخابات مجلس النواب الن ذلك له تأثير سلبى 
ــا فــى  ــ ــي ــارجــ داخـــلـــيـــا وخــ
ــود هــذه القائمة  حــالــة وجـ
ــات مــجــلــس  ــابـ ــخـ ــتـ ــى انـ ــ ف
الــنــواب نــظــرا لصالحياتة 
الــــدســــتــــوريــــة الـــكـــبـــيـــرة 
ــوخ  ــشــي ــس ال ــعــكــس مــجــل ب
ــا  ــضـ بـــالصـــالحـــيـــات وأيـ
المجالس المحلية حزء من 
السلطة التنفيذية وليست 

سلطة مستقلة..
ولعل المرحلة األهم وهى 
انتقاء واختيار المرشحين 
لخوض انتخابات مجلسى 
الــشــيــوخ والــنــواب لــم تأتى 
حــتــى اآلن مــن جــانــب من 
بيدهم عملية االختيار حيث 
إن المرحلة مستمرة أوال بعملية انتقاء للنواب 
الحاليين ســـواء الــمــرشــح منهم بــاالســتــمــرار أو 
االستبعاد أو االنتقال لمجلس الشيوخ ثم مرحلة 
اختيار الــوجــوه الجديدة خاصة بالنسبة لكتلة 
األغلبية والمؤشرات ترجح استبعاد 60% من نواب 

األغلبية من االستمرار..
أما عن مجلس الشيوخ وحق رئيس الجمهورية 
ــردد أســمــاء بعض  فــى تعين ثلث األعــضــاء فقد ت
الـــشـــخـــصـــيـــات ومـــنـــهـــم 
الدكتور شريف إسماعيل 
رئـــيـــس الــــــــوزراء الــســابــق 
والــدكــتــور مصطفى الفقى 
رئــيــس مكتبة اإلسكندرية 
والـــدكـــتـــورة مـــايـــا مــرســى 
ــس الــمــجــلــس الــقــومــى  ــي رئ
لـــلـــمـــرأة والــــلــــواء مــجــدى 
ــر الداخلية  عبدالغفار وزي
األســـبـــق والـــدكـــتـــور مفيد 
شهاب وزير شؤون البرلمان 
السابق وخالد عبدالعزيز 

وزير الشباب 
الـــســـابـــق 
والدكتورة 
فـــــــايـــــــزة 
أبـــوالـــنـــجـــا مـــســـتـــشـــار رئــيــس 

ــة الـــســـابـــق ومــن  ــوري ــه ــجــم ال
رؤســـــــــــاء األحـــــــــزاب 

الـــســـيـــاســـيـــة نــاجــى 
ــى وتــيــســيــر  ــاب ــشــه ال
مــطــر والـــلـــواء جــالل 
ــدى وقــــيــــادة  ــ ــريـ ــ هـ
برلمانية فى مجلس 

النواب الحالى.

%65

%75
طرح الشكل النهائى للنظام االنتخابى 

املقرتح على القيادة السياسية قريبًا

خالفات حول النسب املقررة للقوائم واملرشحني الفردى 

جدل كبري حول تشكيل التكتل السياسى والحزبى الذى سيقود األغلبية وتكتل املعارضة

توقعات 
بزيادة نسبة 

التمثيل 
للفردى 

على حساب 
القوائم 

تشكيل قائمة 
توافقية وحيدة 

تخوض انتخابات 
مجلس الشيوخ 

والمجالس 
المحلية

أسباب دولية 
تعوق تشكيل 

قائمة 
توافقية فى 

انتخابات 
مجلس النواب 

استبعاد %60 
من نواب 

األغلبية من 
االستمرار 

فى البرلمان 
القادم 

العـدد 270

شهاب
الفقىمايا

إسماعيل
فايزة
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البرلمانى
تشمل مبالغ مالية متنازع عليها وأخرى يصعب تحصيلهاالتفاصيل الكاملة للقانون الجديد للتعيينات والتعاقدات الحكومية

رئيس لجنة الخطة والموازنة يكشف

حكاوى و»بالوى« داخل البنك المركزىحكومة مدبولى عاجزة عن تحصيل متأخرات قيمتها 293 مليار جنيه

مخالفات بالجملة داخل »الشرقية للدخان«

مهزلة.. المعارض المصرية فى أفريقيا.. حاجة تكسف!!

تقدمت النائبة انيسة حسونة، عضومجلس 
ــواب، بــطــلــب إحــاطــة بــشــأن مــخــالــفــة شركة  ــنـ الـ
الشرقية للدخان لمعايير المحاسبة المصرية، 
حيث أوضحت حسونة… أن هناك مخالفة شركة 
الشرقية للدخان لمعايير المحاسبة المصرية 
خــال الــعــام الــمــالــى الــمــاضــى، وتمثل ذلــك فى 
احتساب إهاك كل من المنظومة األمنية ومحطة 
توليد الكهرباء، دون األخــذ فى االعتبار األجــزاء 
المكونة لكل بند، واختاف نسب إهاك كل جزء 
على حدة، وعدم اإلفصاح عن كل من أرصدة بنود 
األثـــاث والــمــعــدات والــعــدد واألدوات حيث بلغت 

تكلفتها بمبلغ وقدره 933 مليون جنيه،
وأكملت عضو البرلمان أنه توجد أيضاً فروق 
ناتجة عــن أعــمــال الــجــرد )عــجــز( بمبلغ وقــدره 
3.9 مليون جنيه وذلك دون إبــداء أية أسباب من 

الشركة عن تلك الفروق وبــاألســاس عــدم تواجد 
ــول بمخازن الشركة نهائيا حتى يتم  تلك األصـ

عتمادها كأصول ُمهلكة.
وأكـــدت أنــه عند احتساب األعــمــار اإلنتاجية 
ــول الــثــابــتــة، حيث  ــأصـ ــات لـ ــ ــاك ــمــة اإلهــ ــي وق
ــول الثابتة المثبتة فى  بلغت تكلفة قيمة األصـ
2019/3/31 بمبلغ وقــدره 9923 مليون جنيه، 
علما أنه قد ثبتت تكلفة األصــول المهلكة دفتريا 
بمبلغ وقـــدره 1239 مليون جنيه، وبــالــتــالــى لم 
تراع الشركة أن تلك األصــول ما زالت تعمل حتى 
تاريخه، ولــم يتم إعــادة تقييم األعمار اإلنتاجية 
لتلك األصول.. وطالبت عضوالبرلمان بحث هذا 
األمــر وبيان أوجــه القصور تجاه مخالفة شركة 
الشرقية للدخان لمعايير المحاسبة المصرية 

خال العام الماضى.

انتقد النائب حاتم بــاشــات، عضولجنة 
الشئون األفريقية بمجلس النواب، مستوى 
المعارض التى تقام فى أفريقيا من قبل 
الــحــكــومــة الــمــصــريــة وقـــال إنــهــا مؤسفة 

ومستوى العارضين ال يليق.
وتــســاءل بــاشــات، عــن الجهة التى يلجا 
إليها المستثمر الشاب الذى يريد العمل فى 
أفريقيا ويضطر السفر للدولة االفريقية 
نفسها ويتعرض للنصب عليه، وأشار إلى أن 
المظلة الحكومية للراغبين فى االستثمار 

هناك مهمة جدا.
وطالب بالتواصل مع السفارات االفريقية 
بــالــقــاهــرة، وان يــكــون لــــوزارة الخارجية 

المصرية دور فى هذا االمر.
ــاف: »نــحــن نعانى مــن عــدم وجــود  وأضــ
وزير دولة للشئون األفريقية وكل واحد فى 

الحكومة يعمل فى ناحية.

لجنة اإلســكــان تفتح مــلــف التعيينات 
المشبوهة فــى شــركــات المياه والــصــرف 

الصحى
كشف النائب عماد سعد حمودة، رئيس 
لجنة اإلسكان بمجلس النواب، إن اللجنة 
تلقت العديد من طلبات اإلحاطة من 27 
محافظة على مستوى الجمهورية، للمطالبة 
بــفــتــح مــلــف الــتــعــيــيــنــات بــشــركــات الــمــيــاه 
والصرف الصحى والشركة القابضة على 

مستوى الجمهورية.
ــح رئــيــس لجنة اإلســكــان بمجلس  وأوضـ
الــنــواب، ان اللجنة تلقت 78 طلب إحاطة 
بــخــصــوص هـــذا الــمــلــف، مــشــيــراً إلـــى أن 
طلبات اإلحاطة المقدمة جميعها ارتكزت 
ــة، تتمثل فى  ــدة مــحــاور أســاســي عــلــى عـ
آلية اختيار العاملين، وهــل هناك معيار 
لاختيار، وأســبــاب فتح بــاب التعيينات، 

هل حاجة العمل تقتضى ذلك، وهل هناك 
قــاعــدة ثابتة لاختيار أم أن التعيينات 
ــأهــواء، ولــمــاذا لــم يتم اإلعــان  تخضع ل
عن هذا األمر من خال القنوات الرسمية 
ــمــال الــعــام  ــإهــدار ال ــهــامــات ب لــلــدولــة، وات
واالستمرار فى الوساطة والمحسوبية فى 
واحــد مــن اهــم القطاعات الخدمية على 

مستوى الجمهورية.
وأضـــاف رئيس لجنة اإلســكــان بمجلس 
النواب، أن اللجنة ستعقد اجتماعاً بحضور 
الجهات التنفيذية لمناقشة طلبات اإلحاطة 
المقدمة مــن الــنــواب، ولمعرفة األسباب 
الــحــقــيــقــيــة وراء هـــذه الــتــعــيــيــنــات، وهــل 
هــنــاك حــاجــة لتعيينات مــن عــدمــه، وإن 
كــان األمـــر كــذلــك لــمــاذا لــم يتم مــن خال 
القنوات الرسمية للدولة، وطرح مسابقات 

للتعيينات.

تقدم النائب محمد فـــؤاد، بطلب إحاطة 
ــوزراء، بشأن وقف  ــ موجه لرئيس مجلس ال
سيل التصريحات باسم البنك المركزى ومدى 
اتساق ما يقوم به البنك المركزى وصحيح 
القانون، الفتا إلــى أن صبحى نصر، رئيس 
اللجنتين التشريعية والــضــرائــب والبنوك 
باالتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، 
قد صرح بأن، هناك مفاوضات تجرى حالياً 
مع البنك المركزى المصرى من أجل دراسة 
تحويل جميع مــديــونــيــات المستثمرين من 
البنوك إلى البنك المركزى، وذلك للمتعثرين 
لمن تتخطى مديونياتهم 10 مايين جنيه 
على أن يسددها البنك الــمــركــزى للبنوك، 
وتــصــبــح مــديــونــيــات للبنك الــمــركــزى على 

المستثمرين.
ــؤاد:« يأتى هــذا فــى الــوقــت الــذى  وتــابــع فـ
صـــرح هــشــام تــوفــيــق وزيـــر قــطــاع االعــمــال 
العام، أن البنك المركزى المصرى وافق على 
طلب الــوزارة بشأن حصول الشركة القابضة 
لأدوية على تمويات بقيمة 1.5 مليار جنيه، 
على الــرغــم أن قــانــون البنك المركزى نص 

على أن البنك المركزى جهاز رقابى مستقل 
ولـــه شخصية اعــتــبــاريــة عــامــة يتبع رئيس 
الجمهورية، وبالتالى فا يجوز قيام بعض 

الشخصيات بالتحدث باسمه ».
وأكد فؤاد، أنه ال يمكن أن تحقق السياسة 
النقدية استقالها واألهـــداف االقتصادية 
لها فى ظل مناخ يتسم بتصريحات لجهات 
وشخصيات مختلفة باسم البنك المركزى، 
كما أن قــانــون البنك الــمــركــزى وهويحدد 
اختصاصاته لــم يــذكــر فيه قــيــام المركزى 
باتخاذ قــرارات ائتمانية أو عقد لقاءات مع 
المتعثرين، وإن قيام البنك بتلك الخطوة 

يعتبر مخالفة للقانون.
وأضاف فؤاد، أن جمال نجم نائب محافظ 
البنك الــمــركــزى الــمــصــرى، أكــد فــى لقائه 
بلجنة الصناعة بمجلس الــنــواب، أن مبادرة 
البنك المركزى للمشروعات المتعثرة تتم 
باالتفاق بين العميل والبنك، مطالبا وقف 
ســيــل الــتــصــريــحــات بــاســم الــبــنــك الــمــركــزى 
وبحث مدى اتساق ما يقوم به محافظ البنك 

المركزى مع صحيح القانون.

وقائع فشل الحكومة فى ملف استرداد أراضى الدولة

ترفض االلتزام بالمادة 33 من التأشيرات العامة المرافقة لقانون ربط الموازنة 

وزارة التنمية المحلية تستغل الباب السادس فى الموازنة 
لصرف المكافآت لـ»المحاسيب« والمحظوظين

كشف أعضاء بمجلس النواب، أن المستحقات المتأخرة 
للحكومة حتى نهاية العام المالى الماضى بلغت 293 مليار 
جنيه تشمل مبالغ مالية متنازع عليها وغير متنازع، وأخرى 

يصعب تحصيلها.
وذكــر النواب أن متأخرات الضرائب العامة بنهاية العام 

الــمــالــى الــمــاضــى بلغت 128 مليار جنيه فــى حين بلغت 
متأخرات ضريبة القيمة المضافة 25.153 مليار جنيه 

والجمارك 17.113 مليار جنيه.
وأوضحوا أن هذه المبالغ الموجودة ليست كلها ضرائب، 
منها عقوبات غرامات مالية، وتتطلب تدقيًقا، من الجهات 
المختلفة، فضاً عن القدرة على تحصيلها من عدمه، وفقا 

لجدول زمنى محدد.
وبلغت المتأخرات الضريبية غير المتنازع عليها بنهاية 
العام المالى الماضى نحو 64 مليار جنيه بواقع 57.1 مليار 

جنيه ضرائب على الدخل و6.9 مليار جنيه ضريبة قيمة 
مضافة.

ــواب طلبت  ــن ــة بمجلس ال ــمــوازن كــانــت لجنة الخطة وال
مــن مصلحة الــضــرائــب تــقــريــًرا حــول كيفية تحصيل تلك 
المتأخرات خال الفترة المقبلة خاصة أنها ال يشوبها أى 

نزاعات قضائية.
وذكـــرت اللجنة أن مــتــأخــرات ضريبة القيمة المضافة 
المتنازع عليها وغير المتنازع بنهاية العام المالى الماضى 

بلغت 25.1 مليار جنيه.

طــالــب حسين عــيــســى، رئــيــس لجنة الخطة 
والــمــوازنــة بالبرلمان، الحكومة بــإعــادة دراســة 
خطتها التنفيذية التى تسير عليها بشأن أراضى 

الدولة، محل وضع اليد.
ــنــكــر رئــيــس لــجــنــة الــخــطــة والـــمـــوازنـــة  واســت
بالبرلمان أن تكون النتيجة بعد مــرور 3 سنوات 
على هــذا الملف ال تتخطى 3٪ تعاقد فقط من 
مقدمى الطلب للتقنين، والــذيــن يصل عددهم 
ألكثر مــن 280 ألــف طلب، قائا »كنا نستهدف 

تسجيل حصيلة 100 مليار كمرحلة أولــى منذ 3 
سنوات، بينما ما تحقق قليل للغاية عن ذلك«.

واعتبر »عيسى« أن الحكومة بذلك لم تسجل 
حتى اآلن أى ربــح بالموازنة العامة بشأن هذا 
الــمــلــف والزالــــت صــفــرا، قــائــا »كــنــا نتطلع أن 
تسجل أى رصيد يتم استغاله كموردا فى موازنة 
ــدد »عــيــســى« عــلــى أن ملف  ــادم«، وشـ ــقـ ــعــام الـ ال
أراضى الدولة البد وأن يسير بأسرع وقت ممكن، 
الستيفاء حق الدولة، خاصة أنه من أهم مصادر 

ــرادات بالموازنة، وإذا كــان هناك قصور فى  اإليـ
التشريع فابد من معالجته وإرساله للبرلمان.

وأشــار إلى أن ملف استرداد أراضــى الدولة ال 
يحتمل االنتظار بــأى شكل، الفتا إلــى أن مجلس 
النواب يميل لتقنين أراضــى وضــع اليد أكثر من 
ــة الــتــعــديــات، ولــكــن مــع عـــدم تــقــدم البعض  ــ إزال
لطلبات التقنين وعدم وجود جدية فى تسليم ما 
يستحوذ عليه األهالى للدولة يستلزم الرد عليها 

بردع حال استمراره بإزالة هذه التعديات.

طالب عدد من نواب لجنة القوى العاملة، بمجلس النواب، بضرورة حسم 
قانون شغل الوظائف العامة، بعد الجدل الذى دار فى اللجنة، بسبب المادة 
الخاصة بفصل الموظفين متعاطى المخدرات من العمل، وفيما يلى ننشر 
تفاصيل مشروع قانون الحكومة، حيث ينص مشروع القانون، على فصل 
الموظف العام حال ثبوت تعاطيه المخدرات من خال التحليل، وذلك ضمن 
خطة الحكومة لضبط أداء الجهاز اإلدارى للدولة، ومكافحة تناول الموظفين 

للمخدرات.
كما نص مشروع القانون على أنه يشترط للتعيين أو للتعاقد أو لاستعانة 
أو لاستمرار أو للترقية إلى الوظائف األعلى فى الوظائف العامة بوحدات 
الجهاز اإلدارى للدولة، ثبوت عدم تعاطى المخدرات من خال الكشف الذى 

تجريه الجهات المختصة.
ويطبق القانون على كل وحدات الجهاز اإلدارى للدولة من وزارات ووحدات 
إدارة محلية ومصالح عامة وأجهزة لها موازنات خاصة وهيئات عامة خدمية 

واقتصادية.
ومن المقرر أن يسرى القانون، على موظفى شركات القطاع العام وشركات 
قطاع األعمال العام والشركات القائمة على إدارة المرافق العامة ودور الرعاية 
وأماكن اإليــواء والماجىء ودور اإلبــداع والتأهيل ودور الحضانة والمدارس 

والمستشفيات.
وألزم مشروع القانون بإجراء التحليل المثبت لعدم تعاطى المخدرات، قبل 

االلتحاق بالعمل بأى من الجهات المشار إليها.
إلـــزام إجـــراء التحليل عند الترقية إلــى الــوظــائــف األعــلــى أو التعاقد أو 

االستعانة أو شغل الوظائف القيادية أو اإلشرافية أو تجديد التعيين.
كما نص المشروع على إجــراء التحليل بصورة مفاجئة، من خال الجهات 
المختصة، طبًقا لخطة سنوية ُتعدها هذه الجهات، ويكون التحليل فى هذه 

الحالة استداللًيا، بالحصول على عينة التحليل من العامل وإجراء التحليل فى 
حضوره.

ونص على أنه حال اكتشاف عينة إيجابية، يتم تحريزها، وإيقاف العامل بقوة 
القانون عن العمل.

كما نص مشروع القانون على معاقبة الموظف بإنهاء خدمته حال ثبوت 
تعمده االمتناع عن إجراء التحليل أثناء الخدمة، أو تعمده التهرب منه بغير عذر 

مقبول.
ووفقا لمشروع القانون، فإنه تتم معاقبة كل من يسمح متعمًدا بتعيين أو 
التعاقد أو االستعانة أو استمرار من ثبت تعاطيه المخدرات فى العمل بالجهات 
المحددة، بالحبس وبغرامة ال تقل عن مائة ألف جنيه وال تجاوز مائتى ألف 

جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ويعاقب وفقا للقانون كل من يتعمد الغش فى إجراء التحاليل التى ينظمها 
هــذا القانون أو يدلى بنتيجة مخالفة للواقع قبل إثباتها فى ُمحرر بعقوبة 

السجن، وذلك مع عدم اإلخال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون.
وفى هذا السياق رفضت لجنة القوى العاملة بالبرلمان مشروع القانون 
للحكومة مرة أخــرى، بعد توافق أغلب أعضائها على التدرج فى عقوبة 
الموظف متعاطى الــمــخــدرات مــن خــال الــوقــف عــن العمل أو الوقف 
والخصم من األجــر، وفى حالة استمراره فى التعاطى وعدم التوقف يتم 

فصله من الخدمة.
واستقرت لجنة القوى العاملة على تشكيل لجنة مصغرة تضم المستشارين 
القانونيين ســواء فى اللجنة أو المستشارين القانونيين للوزارات المعنية 
المشاركين فى اجتماعات اللجنة خال مناقشات مشروع القانون، تتولى 
إعــادة صياغة المادة الثالثة من المشروع التى تنص على عقوبة الفصل 
الفورى من العمل لمتعاطى المخدرات، فى ضوء المناقشات التى شهدتها 
اللجنة األيــام الماضية، حيث طلب أغلب أعضاء اللجنة أن تكون العقوبة 
بالتدرج، ومراعاة بعض التعديات التى طلبتها اللجنة مثل تحديد الجهات 
المختصة فى القانون، وغيرها، على أن تعرض اللجنة المصغرة ما ستنته 

إليه من صياغة على لجنة القوى العاملة للتصويت عليها فى وقت الحق.

  خالد عبدالرحمن أحمد صالح

مطالبات برلمانية بسرعة إصدار قانون 
األحوال الشخصية الموحد لألقباط

طلب إحاطة يكشف:

نظام »التابلت« فاشل ويهدد مستقبل الطالب

مفاجأة: اللغة الفرنسية غير موجودة داخل موقع بنك المعرفة
ــبــطــيــخــى عضو  ــر ال قــــال ســمــي
مجلس النواب، إنه قام بتقديم طلب 
إحــاطــة لــلــدكــتــور عــلــى عــبــد الــعــال 
رئيس مجلس الــنــواب، بشأن عدم 
وجــود اللغة الفرنسية داخــل موقع 
بنك المعرفة بالتابلت المقرر على 
ــوزارة التربية  ــ المرحلة الــثــانــويــة ب
والـــتـــعـــلـــيـــم، مـــوضـــحـــا أن شــبــكــة 
ــدارس الـــتـــى تــعــمــل بــالــنــظــام  ــ ــم ــ ال
التعليمى بــالــلــغــة الــفــرنــســيــة كلغة 
أســاســيــة دون اإلنــجــلــيــزيــة تــواجــه 
مشكلة كــبــيــرة فــى اســتــخــدام بنك 
المعرفة الخاص بالتابلت حيث إن 
بنك المعرفة توجد به نسخة عربية 
ــرى إنــجــلــيــزيــة وال تــوجــد به  ــ واألخـ
نسخة باللغة الفرنسية وذلك يجعل 
الطاب غير قادرين على استخدامه 

بشكل صحيح.

وأشــار عضو مجلس الــنــواب إلى 
أن الــمــدارس األخـــرى ليس لديها 
مشاكل استخدام بنك المعرفة ولكن 
ينبغى أن يتم حل هذه المشكلة فى 
أسرع وقت حتى يستطيع الطاب أن 
يحصلوا على المعلومات الازمة لهم 
فــى ظــل اعتماد جميع االمتحانات 
ــك أصبح  ــ عــلــى بــنــك الــمــعــرفــة وذل
ــا لــلــغــايــة، مــؤكــدا أنــه  ــرا ضــروري أمـ
قام بتقديم طلب اإلحاطة لكى يتم 
توجيهه إلــى وزارة التربية والتعليم 
ــر، مؤضًحا  للتحقيق فــى هــذا األمـ

أنــه ستتم مناقشته خال 
األسبوع المقبل.

تقدمت النائبة الهام المنشاوى بطلب إحاطة بشأن 
النظام التراكمى الجديد واستخدام التابلت وتأثيره على 

مستقبل الطاب فى المرحلة الثانوية.
أكدت »المنشاوى« أن منظومة التعليم الجديدة التى 
يسعى وزير التربية والتعليم لتطبيقها بمساعدة أجهزة 
الدولة ووزارة االتصاالت بشكل أساسى ال تعتمد على 
التابلت فقط وكيفية استخدامه سواء للطالب أو المعلم 
وإنما تكمن المشكلة األساسية فى عدم تدريب الطالب 
أو معلمه على استيعاب المنهج وعن كيفية البحث فى 
المراجع عن المعلومة المطلوبة وكذلك فهم نواتج التعلم 
فالطالب ال يحتاج تدريبا لكيفية استخدام التكنولوجيا 
الحديثة وإنما يحتاج لتدريب قــوى على تنمية مهارة 
الفهم وكيفية البحث عــن المعلومة وحــيــث إن بنك 
المعرفة ال يقدم للطالب أو معلمه الخدمة المرجوة من 
تعريف الطالب الشكل العام لأسئلة أو اإلطــار المتبع 
فى هذا النظام الحديث وبما أن المرحلة الثانوية هى 

مرحلة مصيرية بالنسبة لكل األسر المصرية.
وطالبت المنشاوى بإعادة النظر  والدراسة فى هذا 
النظام بما يحقق المصلحة المرجوه للطالب ويحقق 
الهدف من تطوير نظام التعليم، على أن يناقش الطلب 

أمام لجنة التعليم بحضور الوزير طارق شوقى.

77 جهة فى مصر تمنح شهادات علمية »مزورة« 

أباظة: العجز فى أعداد المدرسين 
يصل ألكثر من 320 ألف مدرس

ــوفــدى الــلــواء  أكــد الــنــائــب ال
هانى أباظة، وكيل لجنة التعليم 
فــى البرلمان، أن هناك عجز 
بــأكــثــر مــن 320 ألـــف مــدرس 
ــة  ــي ــرب ــت ــاجــهــم وزارة ال ــحــت ت

والتعليم.
ــاظــة إلـــى أن هــذه  ــار أب وأشــ
»مــهــزلــة« كــبــيــرة، مــوضــحــا أن 
مشكلة كثافة الــفــصــول خطر 

كبير يمنع التحصيل والفهم.

زيادة حاالت التحرش الجنسى 
بالطالبات فى المدارس

التقدمت النائبة مايسة عطوة، وكيل 
لجنة الــقــوى العاملة بمجلس الــنــواب، 
ــه لرئيس  ــوج ــة م ــام بــطــلــب مــنــاقــشــة ع
ــوزراء، ووزراء التربية والتعليم  مجلس الـ
والــثــقــافــة والــتــضــامــن والــداخــلــيــة، بشأن 
ــادة حـــاالت الــتــحــرش بــالــتــامــيــذ فى  ــ زي
الــمــدارس دون مواجهة حقيقية وضــرورة 
وضع استراتيجية حقيقية لمواجهة ذلك 

بحسم.
وأشــار إلى تكرر التحرش بالطالبات فى 
الفترة األخيرة، حاالت التحرش بالطالبات 
فــى الــمــدارس، وعليه فيجب اتــخــاذ عدة 
ــط للوقاية والــحــد من  ــواب إجــــراءات وض
الجرائم ذات الطابع األخاقى بشكل عام 

وأيضا ذات الطابع الجنائى كالتحرش.
ولفتت أن المحكمة اإلداريــــة العليا، 
ــدرس ريــاضــيــات بــإحــدى  قــضــت بفصل مـ
مــدارس اإلسكندرية بعد ثبوت تحرشه 
جنسيا تحرشا جماعيا بتلميذات فصلين 
كاملين بالصف السادس االبتدائى، بما بلغ 
عددهن 120 تلميذة، بوضع يده على أماكن 

حساسة من أجسادهن.
وعلقت: الكارثة أنه تم اكتشاف الحالة 
والتحقيق فيها بعدما وصلنا إلــى هذا 
الــرقــم الضخم، كما أن القضية كشفت 
ــة خطيرة فــى تــحــرش المعلمين  عــن آف
بتلميذات المدارس فى الحلقة األولى من 

حياة الطفل.
وأكــدت عطوة، أن المحكمة فى حكمها 
وضعت مبادئ تــدرس لمواجهة التحرش 
الــمــدرســى مــن المعلمين أو بــوجــه عــام، 
ويجب على الجهات المعنية أن تبحث 

تطبيقها سريعا.

طالب جون طلعت عضو مجلس النواب 
الحكومة بسرعة إصــدار قانون األحــوال 
الشخصية الموحد لأقباط السيما بعد 
تــوافــق الكنائس الــــ3 بشأنه بعد أن ظل 

رهن المفاوضات لمدة زادت عن الـ5 
سنوات مؤكدا أنه لم يعد هناك 
ما يدعو لتأجيل عرض القانون 
على مجلس الــنــواب تمهيدا 

إلقراره بشكل نهائى. 
وقــال جــون طلعت: »كنا 
جميعا فــى انتظار موقف 
الكنيسة الكاثوليكية الذى 
ــع  ــيـ ــابـ صـــــدر خـــــال األسـ
ــت فيه  ــه ــت ــة، وان ــمــاضــي ال

ــى مــوافــقــتــهــا على  ــ إل
ــون«، وأشــــار  ــ ــان ــ ــق ــ ال
إلــى ان هــذا القانون 
سينهى معاناة االف 
األســــــر الــقــبــطــيــة 

فــى مشاكل األحــوال 
ــفــة،  ــل ــمــخــت الــشــخــصــيــة ال

وسيضمن لأقباط أن يتحاكموا فيما بينهم 
بــمــواد قانونية ال تتصادم مــع عقائدهم، 
والــقــوانــيــن الكنسية وأكـــد جــون أن هذا 

ــمــادة الثالثة  الــقــانــون هــو تفعيل لنص ال
مــن الــدســتــور الــتــى تمنح غير المسلمين 
الــحــق فــى االحــتــكــام لشرائعهم الدينية 
لــتــنــظــيــم أحـــوالـــهـــم الــشــخــصــيــة، ويــتــفــق 
كذلك مــع توجيهات الرئيس عبد 
الفتاح السيسى للحكومة فى 
سبتمبر 2014، بالتعاون مع 
ــداد قــانــون  ــإعـ الــكــنــائــس بـ
ــة و  ــشــخــصــي لــــأحــــوال ال
ــان والزال مطلبا  الـــذى كـ
ملحا للطوائف المسيحية 
ــوع  ــمـ ــون :»جـ ــ وأضـــــــاف جـ
ــاط يثقون فــى حكمة  األقــب
القيادة الكنسية التى عملت 
لــســنــوات عــلــى إصــــدار هــذا 
ــون، ومـــن الــمــتــوقــع أن  ــان ــق ال
يشمل حا لمسائل عديدة 
ــزواج  ــ ــ ــاق وال ــطـ ــل الـ ــث م
والــنــفــقــات، والمعامات 
بين األبــاء واألبــنــاء، وألول 
مــرة سيضع هــذا القانون حا 
لمشاكل الميراث لــدى األقباط على نحو 
يحترم عقائدهم وال يدفعهم للجوء إلى 

التحاكم لعقائد غيرهم«.

أكــد النائب فايز بــركــات، نائب أشمون 
وعضو لجنة التعليم، أن انتشار ظاهرة 
ــه إفــســاد  الـــشـــهـــادات الـــمـــزورة مـــن شــأن
العملية التعليمية، والقضاء على مصداقية 
الشهادات العلمية المصرية فى الخارج 

وعدم اعتمادها، نظًرا الحتمالية 
ــود شــبــهــة تـــزويـــر فيها،  وجــ

ــى أن لــجــنــة  ــ مـــشـــيـــرا إلـ
الــضــبــطــيــة القضائية 
خال الفترة الماضية 
ضبطت أكثر مــن 77 
ــا وهــمــيــا خــال  ــان كــي
الفترة الماضية تمنح 
شهادات علمية، وهى 

جهات غير مرخصة من 
األصل.

وأوضح أن الظاهرة تزداد 
فى االنتشار يوما بعد يوم مع تقدم 

األســالــيــب التكنولوجية والــتــى تستخدم 
مـــن قــبــل الــبــعــض فـــى الـــتـــزويـــر، وكــذلــك 
انتشار إعــانــات عبر صفحات التواصل 

االجتماعى »الفيس بوك« بتوفير شهادات 
مزورة لتحقيق انتشار أوسع.

ــه أصبحت هناك  ــار بــركــات إلــى أن وأشـ
شهادات بعامات مائية يصعب ويستحيل 
تزويرها، وبالفعل بــدأت جامعتا القاهرة 
ــق تــلــك  ــي ــطــب ــت ــس ب ــمـ ــن شـ ــ ــي ــ وع
ــًدا ضــرورة  الــشــهــادات، مــؤك
االعــتــمــاد فــى الجامعات 
ــدث الــبــرامــج  عــلــى أحــ
والــــتــــصــــمــــيــــمــــات 
ــى شتى  الــعــالــمــيــة فـ
ــواع التكنولوجيا  ــ أنـ
المخصصة لطباعة 
المستندات والوثائق، 
مــثــل الــتــخــرج وغيرها 
مــــن األوراق الــمــهــمــة 
التى تستخدمها الجامعات 
المصرية للطاب وغيرهم، ووضع 
عامة مائية على الــشــهــادات الجامعية، 
إصــدار شهادات من عينة المواد المصنع 

منها األوراق النقدية.

تهدد مصداقية الشهادات العلمية المصرية فى الخارج

أوصــت لجنة اإلدارة المحلية بمجلس 
ــواب، بخصوص الحساب الختامى  ــن ال
لموازنة البرامج واألداء لديوان عام وزارة 
التنمية المحلية، أن تكون الحسابات 
الختامية ومرفقاتها متضمنة تقرير 

اقتصادى مصدر التمويل. 
وأعدت اللجنة توصياتها وماحظاتها 
بــشــأن الحساب الختامى، ومنها عدم 
استيفاء الحساب الختامى ومرفقاته 
طبقا ألحــكــام الــقــانــون رقــم 583 لسنة 
1973 بــشــأن الــمــوازنــة الــعــامــة للدولة 
والئحته التنفيذية، والــقــانــون رقــم 27 
لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية، 
والــقــانــون رقــم 100 لسنة 2018 بربط 
الــمــوازنــة العامة للدولة للسنة المالية 
ــرات الــعــامــة  ــأشــي ــت 2019/2018، وال
ــات  الــمــرفــقــة بـــه، وقــوانــيــن ربـــط مــوازن

الهيئات العامة االقتصادية.
وأشارت اللجنة فى ماحظاتها، إلى أن 
الباب السادس فى الموازنة باب خلفى 
إلثابة بعض العاملين، وذلك نظرا لعدم 
االلتزام بما تقضى به حكم المادة 33 من 
التأشيرات العامة المرافقة لقانون ربط 

الموازنة للسنة المالية 2019/2018، 
بشأن توزيع االعتمادات المالية المدرجة 
ببند النفقات إيرادات مؤجلة، واألبحاث 
والدراسات بمصروفات الباب السادس 
)شــراء األصــول غير المالية(، وبالنسبة 
لاستثمارات، لفتت اللجنة إلــى أنــه ال 
يتم الصرف من هــذه االعــتــمــادات على 
غير األغــراض المخصصة لها ومراعاة 
قانونية االستحقاق وســامــة إجـــراءات 

الصرف وعدم حصول العمالة على ذات 
المزايا المالية والعينية عن ذات العمل 
مــن الــبــاب األول )األجــــور وتعويضات 

العاملين(.
وتضمتت ماحظات اللجنة، خلوبيان 
ختامى موازنة البرامج واألداء لموازنة 
التنمية المحلية خــال الفترة المشار 
إلــيــهــا، مــن إيــضــاح مــا إذا كــانــت تكلفة 
تنفيذها الفعلى قــد وقــعــت فــى حــدود 
االعــتــمــادات المخصصة لـــلـــوزارة من 
الموازنة العامة للدولة )موازنة البنود( 
من عدمه، وافتقار العديد من جــداول 
ــيـــة والــفــرعــيــة من  ــبـــرامـــج األســـاسـ الـ
إجمالى القيم المالية لتكلفة المنفذ 
منها عن العام المعنى، وكذا بيان توزيع 
تلك اإلجــمــالــى على مستوى األنشطة 
أوالمؤشرات، األمر الذى ال يوضح تكلفة 
كــل برنامج على حــدة ونصيب كــل منها 
من بنود التكلفة على مستوى المؤشرات 
الكمية والعددية بما يعطل موازنة وزيادة 
الــكــفــاءة والفاعلية للبرامج واألنشطة 
ــات الــرقــابــة  ــي والــمــســاهــمــة فــى دعـــم آل
والمسئولية عــن اإلنــحــرافــات المالية 
ــوقــوف على  وتقييم النتائج واآلثـــار وال
مـــدى االســتــجــابــة لــلــبــرامــج المخططة 
وتحقيق مــا هــو مستهدف منها، 
ــزت عــن  ــجــ ــ ــا ع ــمـ ــالـ طـ
حـــصـــر تــكــلــفــة 
الـــــــبـــــــرامـــــــج 
ومـــــــــعـــــــــدالت 

األداء.
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البرلمانى

لمدهم باألدلة والوثائق التى توثق 
جرائم جماعة اإلخوان اإلرهابية 

بسبب ضعف تأمينها

عبارة عن غرف بال إمكانيات 
وحمامات غير آدمية

تحت شعار: »صحتك فى أكلك«

 وزارتا القوى العاملة والهجرة
تلتزمان الصمت

تفاصيل اتصاالت أعضاء 
بالبرلمان المصرى مع أعضاء 

مجلس العموم البريطانى

تحذيرات من سهولة اختراق المواقع 
اإللكترونية للجهات الحكومية

استراحات األطباء غير إنسانية

مبادرة برلمانية لحماية األطفال 
من المأكوالت مجهولة المصدر

أطلق الدكتور أيمن أبو العال رئيس الهيئة البرلمانية لحزب 
المصريين األحــرار، مبادرة توعوية بعنوان »صحتك فى أكلك« 
ــى مــواجــهــة خــطــورة األطــعــمــة والــمــأكــوالت مجهولة  تــهــدف إل
المصدر والموجهة لألطفال، مضيفاً أن الــمــبــادرة محاولة 
إليقاظ الوعى الغذائى لــدى األســرة المصرية وكذلك تنبيه 
األجهزة المعنية بضرورة خضوع األطعمة المقدمة لألطفال 

إلى رقابة صارمة.
وأضــاف »أبــو العال« فى بيان له، أن المبادرة ستشمل عدة 
مــحــاور، من بينها الجانب التوعوى من خــالل توعية األســرة 
بخطورة الظاهرة باستخدام الوسائط الحديثة وأيضا التقليدية 
فى التواصل مع المواطنين عبر أماكن تجمعاتهم، وكذلك جانب 
رقابى من خالل تفعيل األدوات الرقابية داخل البرلمان لحماية 

أبنائنا من هذا الخطر الذى يهدد صحة أجيال كاملة.
وأشــار الدكتور أيمن أبــو العال، إلــى أن المبادرة ستخاطب 
األطــفــال أيضاً على وسائل التواصل االجتماعى الحتكاكهم 
ــه، مــشــدداً على أهمية فتح حـــوار مــع الطفل عن  المباشر ب
أهمية الغذاء للعقل والجسم وتعريفة بالمجموعات الغذائية 
ومصادرها فى الغذاء الصحى، مع السماح له بالمشاركة فى 

اإلعداد المنزلى للبدائل الصحيحة لمأكوالت الشارع وإشراكه 
فى شراء مكونات الغذاء الطازج قبل إعداده وشرح مكوناته.

وأكــد النائب على أن هناك العديد من المأكوالت والحلوى 
اعتاد األطفال على تناولها من دون معرفة مصدرها، فضالً عن 
أن هناك العديد من منافذ الطعام ال تلتزم نهائياً بأى معايير 
تخص جــودة أو سالمة األغــذيــة، إضافة إلــى مقدمى الطعام 
والحلوى من الباعة الجائلين، الفتاً إلى أن هناك العديد من 
األمراض الناتجة عن تناول هذه األطعمة، منها اضطرابات فى 
المعدة والسمنة وزيادة الوزن وحدوث تسمم فى بعض األحيان 

قد يؤدى إلى الوفاة والنزالت المعوية ونقل البكتيريا.
وشدد أبو العال، على ضــرورة التنسيق بين الجهات المعنية 
بالرقابة على الطعام فى مصر، وتطبيق قانون رقم 92 لسنة 
2018 بتنظيم وتشجيع عمل وحــدات الطعام المتنقلة، والذى 
نــص على عــدد مــن الــشــروط واإلجــــراءات الهامة الستخراج 
تراخيص وحدات الطعام المتنقلة، كاستخراج شهادة معتمدة 
من الهيئة القومية لسالمة الغذاء و استيفاء المواصفات الفنية 
ذات الصلة بسالمة الغذاء ووجود شهادة صحية للمرخص له 

طبقا لنموذج المشتغلين فى تداول األغذية. 

استبيان لرصد آراء المواطنين 
حول دور البرلمان

أعلنت حملة »راقب نائب« عن إعداد استبيان 
يــرصــد أراء المواطنين حــول مجلس الــنــواب 
والــدور التشريعى والرقابى الــذى قام به خالل 
الفترة الماضية حيث يرصد االستبيان مهام 
ــواب فــى تحديد سياسات  ــن أعــضــاء مجلس ال
الــحــكــومــة ولــكــن تــتــوفــر لــهــم مختلف الــوســائــل 
للتأثير على السياسات الحكومية، كذلك ما هى 
آليات محاسبة أعضاء مجلس النواب وهل هى 
مسئولية المواطنين وتعتمد هذه العملية على أن 

المواطنين يعلمون بأنشطة األعضاء أم ال.
فيما أكــد محمد بــدر، منسق عــام الحملة أن 
ــداده حاليا حول  هناك تقريرا مفصال يتم إعـ
أداء األعضاء مجلس النواب يصدر خالل الفترة 
القادمة مشيرا إلى أن »راقــب نائب« هى حملة 
شعبية تستهدف متابعة أداء النواب وتحليل أداء 
البرلمان وتعمل الحملة لتكون رابطة الوسط ما 

بين الناخبين والنواب.

األزمات تحاصر الصيادلة 
المصريين فى السعودية 

تقدمت النائبة غادة عجمى، عضو 
مجلس الــنــواب عــن المصريين فى 
الخارج، بطلب إحاطة موجه لرئيس 
ــوزراء ووزيـــــرى الــهــجــرة  ــ ــ مــجــلــس ال
والقوى العاملة بشأن أزمة عدد من 
الصيادلة المصريين بالسعودية 

وتأخر صرف رواتبهم لـ6 أشهر.
وقالت النائبة إنه ال تــزال أزمة 
ــة الــعــامــلــيــن  ــدل ــن الــصــي ــدد مـ عــ
بمجموعة صيدليات بالمملكة 
العربية السعودية، لم يتم حلها 
ــر،  ــن 6 أشــه ــا يـــقـــرب مـ ــذ مـ ــن م
ــاالت الــمــبــاشــرة  ــصــ ــ ــم االت ــ ورغـ

وغير المباشرة للمسئولين 
بالمملكة إال أنه لم يتم 

الحل إلى اآلن.
وأكــــــــدت أن هــنــاك 
استغاثات متتالية من 
قبل الصيدلة لوزاتى 
ــوى الـــعـــامـــلـــة أو  ــ ــق ــ ال

الهجرة، واالتحاد 
العام للمصريين 

بــــــالــــــخــــــارج 
ــة،  ــالــســعــودي ب
بــــــــــشــــــــــأن 

األمــر خاصة مــع عــدم تنفيذ الوعود 
السابقة، مع أزمــة أخــرى وهــى انتهاء 
إقــامــتــهــم بالمملكة وتــهــديــد حياتهم 

ومستحقاتهم.
ــى أن الــصــيــادلــة لم  ــ وأشـــــــارت إل
يتقاضوا رواتبهم 6 أشهر، وتم خصم 
كل العموالت والحوافز وهناك العديد 
من األزمات التى تالحقهم هناك جراء 

ذلك.
ولفتت: »المجموعات التى ترفض 
دفع الرواتب هى الفجر والفالح وأنور، 
بمنطقة الــبــاحــة القنفذة بالجنوب، 
بجانب وجــود حالة مأسوية يعيشها 
ــراء عـــدم صــرف  الــصــيــادلــة هــنــاك جـ
ــى تسليط  ــة إلـ ــاإلضــاف رواتــبــهــم، ب
ــن عــلــيــهــم بــالــوعــيــد  ــي ــمــشــرف ال

والتهديد«.
وطــالــبــت بـــضـــرورة تــدخــل 
وزارتى الهجرة والقوى العاملة 
لبحث األمـــر والــتــواصــل 
ــع الــمــســئــولــيــن فى  مـ
ــه  ــحــل ــة ل ــكـ ــلـ ــمـ ــمـ الـ
ــا وإعــــــادة  ــعـ ســـريـ
حقوق الصيادلة 

المصريين.

أكدت النائبة داليا يوسف، عضو لجنة العالقات الخارجية 
بمجلس الــنــواب، ورئــيــس جمعية الــصــداقــة البرلمانية 
المصرية البريطانية، أن القيادات البريطانية أصبح لديها 
إدراك أكبر بخطورة جماعة اإلخــوان اإلرهابية على األمن 
القومى البريطانى، خاصة بعد تولى بوريس جونسون زعامة 

حزب المحافظين الحاكم ورئاسة الحكومة البريطانية. 
وكشفت دالــيــا، أن الفترة المقبلة ستشهد اتصاالت 
مكثفة من قبل جمعية الصداقة البرلمانية المصرية 
البريطانية مع أعضاء مجلس العموم البريطانى لمدهم 
بــاألدلــة والــوثــائــق التى تؤكد مشاركة جماعة اإلخــوان 

اإلرهــابــيــة فــى عــدد مــن الــجــرائــم على األراضـــى المصرية، 
وأضافت أن القيادات البريطانية أصبح لديها وعى كبير بأن 
عناصر جماعة اإلخوان المتواجدين على األراضى البريطانية 
يحتاجون لوضعهم تحت المراقبة والمالحظة نظًرا الرتكابهم 

عدة جرائم تهدد األمن الدولى. 
ولفتت إلى أن السياسة البريطانية الجديدة أصبحت تعى 
أهمية حظر جماعة اإلخـــوان اإلرهــابــيــة، لكن األمــر لن يمر 
بسهولة دون حـــدوث اتــصــاالت بشكل مكثف خــالل الفترة 

المقبلة من الدول المتضررة من هذا التنظيم اإلرهابى.

تقدمت النائبه هالة موسى، عضو مجلس 
النواب، بطلب إحاطة لرئيس مجلس الوزراء، 
المهندس مصطفى مــدبــولــى، بــشــأن ضعف 
تأمين المواقع اإللكترونية للجهات الحكومية 
وسهوله اختراقها مع عــدم فعالية تطويرها 

واالستثمار فيها.
وتضمن الطلب بــأنــه ال يخفى على أحد 
النهضة اإللــكــتــرونــيــة الــتــى تعيشها الــدولــة 
ــرة، ومساعى  المصرية خــالل الــفــتــرة األخــي
مواكبة التطور التكنولوجى بجميع المجاالت، 
ومن ثم أنشاء العديد من المواقع اإللكترونية 
لمختلف الــمــؤســســات والــجــهــات والــــوزارات 
الحكومية لــلــتــواصــل مــع الــجــمــهــور وتقديم 

خدماتها للمواطن بكل سهولة ويسر.
ــه مــع إنــشــاء هذه  ــى أن وأشـــارت النائبه، إل
المواقع اإللكترونية لم يتم االهتمام بتطويرها 
وتأمينها بشكل جيد، ومن ثم نتفاجأ مع الوقت 
بأعمال اخــتــراق لها مثلما حــدث مؤخرا فى 
وزارة الصحة، وهــو األمــر الــذى يؤكد ضعف 

الــتــأمــيــن، ليس فــى الصحة بمفردها ولكن 
بمختلف المواقع اإللكترونية الحكومية، مع 
ضــرورة وجــود رؤيــة نحو تطويرها والنهوض 
بها من ناحية تكون سهلة لتعامل مع الجمهور، 
ومــن ناحية أخــرى تكون مصدر مــن مصادر 

دخل المؤسسة الحكومية.
ــة عــلــى أن الــتــأمــيــن الــقــوى  ــدت هــال ــ وأكـ
والتطوير لهذه المواقع مــن شأنه أن يكون 
مصدر دخــل حقيقى للمؤسسة الحكومية، 
نظير التفاعل من المواطنين، مثلما يحدث 
فــى الــمــواقــع اإلخــبــاريــة والــتــى تحصل على 
ــات الــبــحــث الــكــبــرى مثل  مــقــابــل، مــن شــرك
شركة جوجل، ومن ثم المؤسسات الحكومية 
التى تقدم خدمات للمواطنين لديها فرصة 
كبيرة لالستفادة من ذلك مثل وزارة التموين 
والتربية والتعليم وغيرها، مطالبا بخطة عمل 
شاملة لتطوير هــذه المواقع والنهوض بها 
من أجــل أن تكون مصدر من مصادر تنمية 

الموارد الحكومية.

تقدمت الدكتورة إيناس عبد الحليم، 
ــواب، بــطــلــب إحــاطــة  ــنـ عــضــو مــجــلــس الـ
ــرة  ــوزراء ووزيـ ــ مــوجــه لــرئــيــس مجلس الـ
الصحة، بشأن فشل خطة وزارة الصحة 
فى عالج تدنى استراحات األطباء بجميع 

مستشفيات مصر
وقــالــت إن الطبيب يحتاج إلــى راحــة 
معنوية قبل المادية كى يستطيع تحمل 
مشاق مهنة الطب، والتى تجبر الطبيب 
على العمل لمدد تتجاوز الــــ 17 ساعة 
ــط حــقــوقــهــم الــمــعــنــويــة  ــسـ يـــومـــيـــا، وأبـ
ــراحــات لــألطــبــاء تليق بهم،  وجـــود اســت
فاالستراحات المخصصة لهم غير آدمية، 
بال إمكانيات تذكر، ما يجعل الحياة فيها 
غير آدمــيــة، ومهينة وقاسية وال تحترم 

طبيعة عملهم.
ــراحــات األطــبــاء غير  ــدت أن اســت ــ وأك
إنسانية، فهى عــبــارة عــن غــرف بــال أى 
إمكانيات، أو أثاث، سوى أسّرة متهالكة، 
ــة، كما أنــه حينما  وحــمــامــات غير آدمــي
ــهــذه الــمــأســاة  شــعــرت وزارة الــصــحــة ب
وحــاولــت حــل هــذه المشكلة، فشلت فى 

طريقة العالج بل وأصبحت الوزارة جزءا 
من المشكلة.

ــحــــت: »قـــامـــت وزيـــــرة الــصــحــة  وأوضــ
ــرار بتشكيل لــجــنــة لتقييم  ــ بـــإصـــدار ق
مسابقة اخــتــيــار أفــضــل تصميم لسكن 
األطباء، وحددت دورها فى اختيار أفضل 
فريق من طلبة الجامعات المصرية، يضع 
تصورًا للتصميم الداخلى لسكن األطباء 
والــتــمــريــض بالمستشفيات الحكومية 
ــاًدا بالمعايير  ــتـــرشـ بــشــكــل عــلــمــى، اسـ
الدولية، وبعد إعالن المسابقة قد انتهى 
األمر، وغلت الــوزارة يدها عن الموضوع، 
ولم يتحرك ساكنا، ولم يتم تنفيذ ترميم 

اى استراحة من استراحات األطباء«.
وشددت أن وزيرة الصحة جسدت بكل 
المعانى جريمة إهدار المال العام، فقد تم 
صرف المكافآت للفائزين فى المسابقة 
ولم يتم تنفيذ إصالح أو ترميم استراحات 
األطباء، كما أنه تفاقم الوضع وأصبح ال 
يمكن السكوت عنه بكل المقاييس، مما 
يستدعى معه المسائلة القانونية قبل 

المهنية عن حال استراحات األطباء.

شيكوالتة جنسية تركية الصنع تثير أزمة تحت القبة
يتم الرتويج لها بزيادة الرغبة الجنسية لدى الرجال والنساء عرب مواقع التواصل االجتماعى الرتكية الناطقة بالعربية

تــقــدمــت الــنــائــبــة هــالــة أبـــو الــســعــد، وكــيــل لجنة 
المشروعات الصغيرة، بسؤال بشأن دور الجهات 
الرقابية فــى مواجهة المنتجات التركية المضرة 
بالصحة فى األسواق المصرية، حيث أوضحت وكيل 
لجنة المشروعات الصغيرة أنه منذ أيام قليلة أحبط 
رجـــال جــمــارك األقــصــر مــحــاولــة تهريب شيكوالتة 
ــون مـــزاولـــة مهنة  جنسية لمخالفتها ألحــكــام قــان
الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وتعديالته، وقانون 
الجمارك رقــم 66 لسنة 1963 وتعديالته، وقانون 

االستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.
ــر، اتــضــح أن هــذه الشيكوالتة تركية  وبتتبع األمـ
الصنع وتحاول من خاللها هذه الدولة تدمير وتخريب 
المجتمعات العربية، حيث إنها تروج لها بزيادة الرغبة 
الجنسية لدى الرجال والنساء، عبر مواقع التواصل 
االجتماعى التركية الناطقة بالعربية، مع اإلعــالن 

عن إمكانية دخولها إلى أى من البلدان، دون إشراف 
طبى.

وأكملت هالة ابــو السعد.. بالفعل هناك العديد 
من مواقع التسوق اإلليكترونية التركية تحت عدة 
مسميات، تــحــرص على تــرويــج منتجات مشابهة، 
وأشهرها شوكوالتة »فيستال«، »دريل« بوصفها تزيد 
الرغبة الجنسية لدى الرجال والسيدات، ويصل ثمن 

العبوة لـ 260 جنيًها مصرًيا.
ووفق متخصصون فإن مكونات هذه الشكوالتة ال 
تتعدى المكمالت الغذائية العشبية، التى يعد مفعولها 
بسيًطا للغاية، ولكنها بنفس الوقت تؤثر على عدد من 
األشخاص أصحاب أمراض القلب والسكر، وتسبب 

لهم أضرار خطيرة فى حال كثرة تناولها.
العديد من مرضى القلب أكــدوا أنهم بعد تناولهم 
هذه الشيكوالتة عدة مرات شعروا بأعراض نوبة قلبية 
مفاجئة، وأكد الطبيب أن هذه المنتجات تحتوى على 

مواد تضر بصحة القلب خاصة مع تكرار تناولها.
وتساءلت: ما دور الجهات الرقابية فى مواجهة مثل 

هذه المنتجات وانتشارها فى األسواق المصرية.
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نقابة األطباء تعقد جمعية عمومية لبحث أزمات األعضاء 

اتحاد المهن الطبية: 27 فبراير آخر فرصة لالشتراك بمشروع العالج
دعــا اتــحــاد نقابات المهن الطبية، »األطــبــاء، 
األسنان، الصيادلة، البيطريين«، الراغبين فى 
االشتراك ألول مرة أو تجديد االشتراك بمشروع 
الــعــاج، أو إضــافــة مستفيدين مــمــن لــهــم حق 
االستفادة، من »الزوجة، الزوج، األبناء، الوالدين«، 
بسرعة االنتهاء من االجراءات الازمة لذلك، قبل 
نهاية الفترة االستثنائية، المقرر لها 27 فبراير 
الجارى، وذلك تمهيدا لبدء االستفادة للمشتركين 

بمشروع العاج بداية من األول من مارس 2020.
وأكــد االتــحــاد أن الــدعــوة تأتى تنفيذا لقرار 
مجلس اتــحــاد نــقــابــات المهن الطبية األخــيــر، 
بتاريخ 20 يناير الماضى، والذى تضمن فتح باب 
االشتراك بمشروع العاج لفترة استثنائية تنتهى 

27 فبراير الجارى.
وأعلن اتحاد نقابات المهن الطبية، أنه لسرعة 

الرد على كافة استفسارات األعضاء المشتركين 
بمشروع العاج، يتم إرسال رسالة على الصفحة 
الرسمية لمشروع الــعــاج، على موقع التواصل 
االجتماعى »فيس بــوك«، أو االتصال على أرقام 

المشروع التالية: 27954010 – 27940487.
وأوضــــح، اتــحــاد الــمــهــن الــطــبــيــة، أنـــه ُيسمح 
لــأعــضــاء الــُمــشــتــركــيــن بــمــشــروع الــعــاج من 
النقابات الطبية األربعة، إلضافة كل من: المولود 
ــزواج  الــحــديــث خــال 3 أشــهــر مــن الــــوالدة، والـ
ــعــقــد، حديث  ــال 3 أشــهــر مــن ال الــحــديــث خـ
التخرج فى خــال 3 أشهر من شهور القيد فى 
النقابة، مشيرا إلى رفع قيمة مساهمة المشروع 
مــن 25 ألـــف جنيه إلـــى 40 ألـــف جنيه سنويا 
لأطباء وجميع أعضاء المهن الطبية )األسنان، 
الصيادلة، البيطرى(، بنسبة زيـــادة تصل إلى 

60%، بجانب توفير تعاقدات خصومات على 
جميع الخدمات التى ال يغطيها مشروع العاج، 
مثل: السماعات، الليزك، التجميل، غرسات 

األسنان.
ــحــاد نــقــابــات المهن  ويــتــيــح مــشــروع عـــاج ات
الطبية، ألعضاء نقابات »األطــبــاء، البيطريين، 
الصيادلة، األســنــان«، كافة الخدمات العاجية 
ــز العاج  بــأســعــار ُمخفضة بــالــعــيــادات، ومــراك
الطبيعى، والتحاليل الطبية، والمستشفيات، 
بــكــافــة أنــحــاء الــجــمــهــوريــة، مــن خـــال التعاقد 
مــع مقدمى الخدمية الصحية، لتقديم أفضل 
خدمة، ويتيح لأعضاء االختيار بين العديد من 
الجهات االستثمارية، التخصصية، الحكومية، 
الخيرية، الجامعية، ويدعم المشروع حتى %70 

من الخدمات العاجية.

تعقد نقابة األطــبــاء جمعية عمومية فى 13 
مارس المقبل، لبحث أزمــات األطباء فى مصر 
فى ضــوء ماجرى لطبيبات المنيا، و مخاطبة 
رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء للتدخل إليقاف 
كل أشكال التعسف والمخاطر التى يواجهها 

األطباء حالياً.
 وقـــد قـــرر مجلس نــقــابــة األطــبــاء التحرك 
ــرارات الــتــى اتــخــذهــا  ــ ــق ــ ــع وتــفــعــيــل ال ــســري ال
فورالحادث وصــدرت فى بيانه الرسمى، وهى 
ــى لجنة  إحــالــة كــل المتسببين فــى الــحــادث إل
التحقيق بالنقابة ورفع قضية مدنية ضد وزارة 
الصحة مع التقدم بباغ للنائب العام والنيابة 
اإلدارية لفتح تحقيق جنائى وإدارى فى الواقعة 
ضــد كــل مــن تسبب فــى إصـــدار أوامـــر إداريـــة 
متعسفة أو شارك فى تهديد األطباء مما عرض 

حياتهم للخطر، وتــقــديــم جميع سبل الدعم 
القانونى والنقابى ألهالى الشهداء وللمصابين.

وكذلك طالب المجلس ضــرورة إقامة جميع 
ــدورات التدريبية بالمحافظات، أما فى حال  ال
حتمية اإلنتقال ألى محافظة أخــرى تقوم جهة 
العمل بتوفير سبل اإلنتقال اآلمنة على أن يتم 
إخطار األطباء بأى مأموريات عادية أو تدريبية 

بموعد يسبقها بأسبوعين على األقل.
ــخــاذ إجـــــراءات إحــتــســاب  كــذلــك ضــــرورة إت
الوفيات واإلصــابــات »إصابة عمل«، مع تقديم 
أعلى مستوى من الرعاية الطبية للمصابين حتى 

وإن استدعى األمر السفر للخارج.
وكانت نقابة األطــبــاء، قد قالت إن الطبيبة 
نــورا كمال عبد اللطيف، ثالث ضحايا حادث 
ــت، مــتــأثــرة  ــي ــوف ــى ت ــت ــاص الــمــنــيــا، ال ــكــروب مــي
بإصاباتها بنزيف فــى الــمــخ، نتيجة الــحــادث 
المروع لطبيبات المنيا، حيث لحقت بزميلتيها 
الــشــهــيــدتــيــن الــدكــتــورة رانــيــا مــحــرم محمد، 

والدكتورة سماح نبيل عوض.
قالت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفى لنقابة 
المهندسين، برئاسة المهندس أحمد عثمان وكيل النقابة، 
إنه من المقرر أن تجرى نقابة المهندسين انتخابات التجديد 
النصفى، على نصف مقاعد الشعب بالنقابة العامة، ونصف 
مجالس النقابات الفرعية بالمحافظات، يوم الجمعة 28 من 

فبراير الجارى.
ــن الــخــالــيــة لمجالس النقابات  ــاك ــدت اللجنة أن األم ــ وأك
الفرعية، هو 7 أعضاء من التخصصات الهندسية للشعب، 
ــق قـــرار اللجنة الرئيسية  ــى أن شـــروط الــتــرشــح وف الفــتــه إل
لانتخابات، برئاسة المهندس أحمد عثمان أحمد عثمان، 
وكيل النقابة العامة للمهندسين، الُمعلنة باستمارة الترشح، 
هى: يمكن الترشح لعضوية مجلس النقابة الفرعية، أو عضوية 
مجلس شعبة من نفس النقابة الفرعية التابع لها العضو، أو من 

مقر النقابة العامة.
يأتى ذلك بعدما انتهت النقابة العامة للمهندسين، برئاسة 
المهندس هانى ضاحى، النقيب العام للمهندسين، من عقد 
الجمعيات العمومية الــعــاديــة، للشعب الهندسية السبعة 
لتخصصات أعضائها،: شعبة الهندسة الكيميائية والنووية، 
وشعبة الهندسة الــمــدنــيــة، وشعبة هندسة صناعة الغزل 
والنسيج، وشعبة هندسة التعدين والبترول والفلزات، وشعبة 
الهندسة الكهربائية، باإلضافة إلى شعبة الهندسة الميكانيكية، 

وشعبة الهندسة المعمارية، طبقا للقانون رقم 66 لسنة 1974.

تواصل نقابة الصحفيين بالتعاون مع جريدة األهرام، تلقى 
أعمال مسابقة الدكتورة نوال عمر، رائدة اإلعام المصرى 
والعرب عن أعمال عام 2019، وسوف تقام االحتفالية يوم 

الثاثاء الموافق 3 مارس 2020.
وقــررت اللجنة المشرفة على الجوائز بأن يكون موضوع 

المسابقة هذا العام على النحو التالى:-
أوال: أفضل تــنــاول صحفى لقضية التنمر)جائزة أولــى 

وجائزة ثانية(.
ثانيا: أفضل صورة صحفية لعام 2019 ) جائزة أولى(.

كما تقرر أن يكون أخر موعد لتسليم األعمال الصحفية 
يوم 10 فبراير2020 لدى إدارة شئون المجلس واألعضاء 

بالدور الرابع بالنقابة.

أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية بــوزارة التموين 
والتجارة الداخلية عن مناقصة رقم 4 لتوريد زيت خام 
محلى بالجنيه بحد أدنــى 3000 طن زيت صويا و2000 
طن زيت عباد والتوريد خال الفترة من 26 فبراير إلى 
10 مارس 2020، على أن يتم طرحه على بطاقات التموين 

وفى منافذ المجمعات االستهاكية.

الجمعة القادم.. التصويت فى انتخابات 
التجديد النصفى لـ»المهندسين«

نقابة الصحفيين تواصل تلقى أعمال 
مسابقة الدكتورة نوال عمر

مناقصة جديدة لشراء زيت 
الطعام لطرحه على البطاقات

أعلنت وزارة القوى العاملة، إصدار وزارة العمل األردنية قرارا 
تضمن تنفيذ عددا من اإلجــراءات اعتبارا من 27 فبراير الحالى، 
تقضى بالسماح للعمال المصريين والوافدين - غير األردنيين- 
العاملين بقطاع الزراعة االنتقال إلى أى صاحب عمل آخر داخل 
القطاع الزراعى شريطة حصول العامل على براءة ذمة من صاحب 

العمل السابق.
ويستمر إغــاق المهن بقطاعات المخابز، والمنشآت التى 
نشاطها االقــتــصــادى كغيار الــزيــت وغسيل الــســيــارات، وتــوزيــع 
الغاز المنزلى ومستودعاتها المرخصة، والزراعى، بعدم السماح 
بالخروج منها إلى قطاع اقتصادى آخر بما فى ذلك تصريح العمل 

الحر بنوعيه.
وتــقــرر تمديد العمل بــالــقــرار المتعلق بتخفيض قيمة رســوم 
تصاريح العمل للعمالة المصرية والــوافــدة بمقدار 200 دينار، 
لحالتى التجديد وتغيير مكان العمل »داخــل القطاعين الزراعى 

والمخابز« حتى 31 مارس المقبل.

قــال األمين العام التحاد المصارف العربية، وســام فتوح، إن 
االتحاد سيعقد مؤتمرة المصرفى السنوى المقبل بمصر فى 6 
مــارس المقبل لمناقشة تطورات عمل إدارت المخاطر بالبنوك 

العربية، وذلك بالتعاون مع البنك المركزى المصرى.
وأضاف فتوح أن المؤتمر سيستمر لمدة 3 أيام ويشارك فيه أكثر 
من 250 قيادة مصرفية عربية ورؤســاء ومــدراء إدارت المخاطر 
فى البنوك العربية، موضًحا أن هذا المؤتمر يشكل منصة سنوية 
لمواكبة الــتــطــورات المتاحقة فــى الصناعة المصرفية والتى 

تنعكس بصورة مباشرة على تقنيات إدارة المخاطر فى المصارف.
وأكد أهمية التطور المستمر فى تلك التقنيات فى ضوء أفضل 
الممارسات الدولية إلدارة المخاطر، ولك فى ظل النمو المتسارع 
لتطبيقات التكنولوجيا المالية، منوًها إلى أنه سيتم التركيز على 
عدة قضايا تهم المصارف العربية منها شرح ومناقشة المخاطر 

الناشئة عن التحول الرقمى فى المصارف وسبل إدارتها.
وأشــار إلى أنه سيتم خال المؤتمر استعراض التحديات التى 
تواجه المصارف العربية فى إدارة المخاطر الرقمية ومخاطر 

األمن السيبرانى.

األردن تسمح للعاملين بقطاع الزراعة االنتقال 
إلى صاحب عمل آخر شريطة براءة الذمة

اتحاد المصارف العربية يبحث تطورات 
عمل إدارات المخاطر بالبنوك

من بينهم العمالة المصرية بدء حجز 227 وحدة بمشروع سكن 
مصر فى 3 محافظات بالصعيد

وزارة اإلسكان تبدأ حجز وحدات دار 
مصر بالمدن الجديدة 3 مارس المقبل

التفاصيل الكاملة للدورة الثانية من ملتقى الثقافة الشعبية العربية

حــددت وزارة اإلسكان يوم 3 مــارس المقبل، 
كموعد لبدء حجز وحــدات مشروع دار مصر 
الدور األرضى واألخير، وذلك من خال الموقع 
اإللكترونى لبنك التعمير واإلسكان، مشيرة إلى 
أن الحجز سيكون بنظام األسبقية والدخول 
عــلــى الــمــوقــع والــتــســجــيــل، وذلـــك فــى 8 مــدن 

جــديــدة، أبــرزهــا أكــتــوبــر والــقــاهــرة الــجــديــدة، 
والعبور وبدر والسادات.

وبينت وزارة اإلســكــان سعر المتر فــى كل 
مدينة والتى يبدأ بـ9775 جنيها بمدينة القاهرة 
الجديدة، و6875 جنيها بمدينة أكتوبر، كما 
حــددت كراسة الــشــروط طــرق الــســداد، والتى 

تــنــوعــت طبقا لــرغــبــة الــعــمــيــل، فــهــنــاك نظام 
للتقسيط على نظام 3 ســنــوات بــدون فوائد، 
وآخـــر على 5 ســنــوات، وثــالــث على 7 سنوات 
محملة بفوائد البنك المركزى، والنظام األخير 
هو السداد كاش وحينها يحصل المتقدم على 

نسبة خصم تصل لـ8 %.

ينظم المجلس األعــلــى للثقافة، 
بالتعاون مــع وزارة التعليم العالى، 
ملتقى الثقافة الشعبية العربية : 
رؤى وتحوالت - الدورة الثانية المرأة 
والتراث الشعبى العربى، فى الفترة 
ما بين 3 إلى 5 مــارس 2020، حيث 
يقام اليوم األول للملتقى بالمجلس 
األعلى للثقافة بالقاهرة فيما يقام 
اليومين الثانى والثالث بمقر المركز 
الــحــضــارى لعلوم اإلنــســان والــتــراث 

الشعبى بجامعة المنصورة.
ومــن المقرر أن يشارك بالملتقى 
بــاحــثــيــن ومتخصصين مــن معظم 
ــأن الملتقى  الـــدول العربية علًما ب
سيغطى تكاليف اإلقــامــة واإلعاشة 
لــلــمــشــاركــيــن الـــعـــرب فــيــمــا يتحمل 
المشارك تكاليف السفر من بلده إلى 

مصر والعكس.
تتمثل دينامية الثقافة الشعبية 
بصفة عامة فى ثاثة أبعاد متداخلة 

ومتكاملة وتــحــدد فــى الــوقــت ذاتــه 
الخصائص والــمــقــومــات األساسية 
ــهـــذه الـــثـــقـــافـــة، وهـــذه  الــمــمــيــزة لـ
األبعاد الثاثة، وهــى: قــدرة الثقافة 
الشعبية العربية على تجاوز حدود 
ــســاع مساحة  ــزمــان والــمــكــان، وات ال
ــاول هـــذه  ــ ــن ــ ــى ت ــ ــة اإلبــــــــداع ف ــريـ حـ
الثقافة وعرضها أو االستشهاد بها 
فــى الحياة اليومية، تعدد مجاالت 
التفسير والــتــأويــل مما ُيلقى عليها 
ــن األضـــــواء، ويــكــشــف عن  كــثــيــًرا م
الجوانب التى قد تخفى على المرء 
فى األحوال العادية، تمر المجتمعات 
العربية المعاصرة بمرحلة دقيقة 
مـــن الــتــحــوالت تــتــغــيــر بمقتضاها 
ــات الشعبية، مــمــا يفرض  ــمــوروث ال
على الباحثين التوجه إلى تناول هذا 

التغيير بالرصد والتحليل والتقييم.
وجدير بالذكر، أن المجلس األعلى 
للثقافة، نظم ختام ملتقى القاهرة 

الدولى الخامس للشعر العربى، الذى 
ينظمه المجلس األعــلــى للثقافة، 
خال شهر يناير الجارى، وتم إعان 
اســم الفائز بجائزة الملتقى، الذى 
يقام على مسرح الهناجر بدار األوبرا 
المصرية، بحضور الدكتورة إيناس 
عبد الدايم وزيــرة الثقافة، والدكتور 
هشام عزمى األمين العام للمجلس 
األعــلــى للثقافة، والــدكــتــورة نيفين 
محمد رئــيــس دار الكتب والــوثــائــق 

القومى.
وقال الدكتور جابر عصفور، وزير 
الثقافة األسبق ورئيس لجنة تحكيم 
الملتقى، إن الفائز بجائزة الملتقى 
ــه الخامسة،  ــدورت ــى ب ــدول الشعر ال
الشاعر قاسم حداد، ومن جانبه قال 
الشاعر قاسم حــداد: »شكًرا للشعر 
والقائمين على تنظيم ملتقى الشعر 
الدولى، وأعضاء لجنة التحكيم على 

اختيارهم تجربتى الشعرية«.

ــوم األحـــد  ــ ــان، ي ــ ــك حــــددت وزارة اإلســ
الــمــوافــق 8 مـــارس الــمــقــبــل، لــبــدء حجز  
وحـــدات المرحلة الــســادســة مــن مشروع 
سكن مصر فى عدد من المدن بمحافظات 

الصعيد.
ــزار، وزيــر  ــجـ ــور عــاصــم الـ ــت ــدك ــان ال ــ وك
اإلسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، 
قد أعلن عن فتح باب الحجز 227 وحدة 
سكنية )أرضى – أخير( بمشروعى »سكن 
مـــصـــر«، بــــ3 مـــدن جـــديـــدة بــمــحــافــظــات 
الصعيد وهــى » المنيا الجديدة، وناصر 

غرب أسيوط، وغرب قنا«.
 وأوضــح الدكتور عاصم الجزار، أنه يتم 
ســداد مبلغ جدية الحجز وقيمته 50 ألف 
جنيه، ويــتــم التخصيص بنظام أسبقية 
الحجز اإللكترونى »online«، مع وجود 

نــظــم تقسيط مــيــســرة، وخــصــم لــلــســداد 
ــى أن شـــروط الــطــرح،  ــفــورى، مشيراً إل ال
وأســلــوب وإجـــــراءات الــحــجــز، والــمــواقــع 
والنماذج والمساحات، وأسعار الوحدات، 
وأســـلـــوب الـــســـداد، ســتــكــون مــتــاحــة على 
www.hbd–res- )الموقع اإلليكترونى 
ervation.com(، كما يمكن االطــاع 
فــقــط عــلــى الــمــوقــع اإللــكــتــرونــى الــخــاص 

.)www.newcities.gov.eg( بالهيئة
 وحول تفاصيل الوحدات المطروحة، قال 
وزير اإلسكان: يتم طرح 227 وحدة سكنية، 
بمساحات من 106 م2 : 115 م2، بمشروع 
»سكن مصر«، فى 3 مــدن جديدة )ناصر 
غرب أسيوط، والمنيا الجديدة، وغرب قنا 
(، وسيتم بدء تسجيل بيانات راغبى الحجز 

على الموقع اإللكترونى.

  إسالم خالد 

  حنان الشربينى 

  كريم سعيد 

ضاحى

الجزار

سعفان

فتوح
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تستأنف الدائرة 9 جنايات القاهرة، برئاسة المستشار 
سيد عبدالعزيز التونى، جلسات إعــادة محاكمة يوسف 
بطرس غالى بقضية »فساد الجمارك« فى أول مارس 

المقبل.
وقــّدم الدكتور سمير الحناوى، محامى وزيــر المالية 
األسبق حافظة مستندات حول خطاب اإلدارة المركزية 
للشئون القانونية الــذى يفيد بالموافقات الصادرة من 
وزراء المالية الحاليين والسابقين بشأن إعارة السيارات 
إلى كافة الجهات الحكومية بموافقة وزراء المالية بدون 

العرض على مجلس الدولة.
وكانت محكمة جنايات القاهرة، قضت فى وقت سابق، 
بالسجن المشدد غيابيا 15 سنة ليوسف بطرس غالى، 
وعزله من وظيفته وإلــزامــه بــرد مبلغ 35 مليونا و791 
ألف جنيه، وبغرامة مساوية لقيمة هذا المبلغ التهامه 

باإلضرار العمدى بأموال الجهة التى يعمل بها.

تــصــدر محكمة جــنــايــات الــقــاهــرة، المنعقدة بطره، 
برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين 
خالد حماد وباهر بهاء الــديــن، حكمها ضد اإلرهابى 
هشام عشماوى و36 آخرين من أصــل 208 متهما من 
ــكــاب 54 جريمة،  تنظيم »بــيــت الــمــقــدس«، بتهمة ارت
تضمنت اغتياالت لضباط شرطة، ومحاولة اغتيال وزير 
الداخلية السابق اللواء محمد إبراهيم، وتفجيرات طالت 

منشآت أمنية عديدة، فى 2 مارس المقبل .
والمتهمون المحالون للمفتى هم توفيق محمد فريد، 
محمد أحمد نصر، وائــل محمد عبد الــســام، سلمى 
ســامــة سليم، محمد خليل عبد الــغــنــى، هــشــام على 
العشماوى، عماد الدين أحمد محمود، كريم محمد أمين، 
رستم ومحمود سمرى محمد، أيمن أحمد عبد الله، 
ورائــد صبحى أحمد، ومحمد عبد الغنى على، ومحمد 
سعد عبد التواب، وربيع عبد الناصر طه، عمرو أحمد 
إسماعيل، كريم حسن صــادق، عمرو محمد مصطفى، 
وسام مصطفى السيد، أحمد عزت محمد، أنس إبراهيم 

صبحى.

ــرة األولـــى بمحكمة الــقــضــاء اإلدارى برئاسة  ــدائ تستكمل ال
المستشار حسن كمال شــال رئيس المحكمة وعضوية كا من 
المستشارين، سامى محمد عبد الحميد ومصطفى عبد التواب 
حبيشى وبهجت عــزوز، نواب رئيس مجلس الدولة، نظر الدعوى 
المقامة من سمير صبرى المحامى، والتى طالب فيها بإصدار 

قرار بتعديل قانون الطفل للحكم فى جلسة 14 مارس.
وأوضــح »صــبــرى« فى صحيفة دعــواه رقــم 3016 لسنة 74 ق، 
أنــه منذ أن تولت جماعة اإلخــوان اإلرهابية حكم الباد تفشت 
وانفجرت فى وجه الوطن ظاهرة الفوضى وزاد االنفات األخاقى 
الممول وغير الممول وظهر ذلــك جليا فى تمويل هــذه الجماعة 
اإلرهابية واستغالها ألطفال أبرياء الرتكاب جرائم تهدد أمن 
وسامة الوطن لقاء أجــر، مستغلة فى ذلك أحكام قانون الطفل 
المصرى رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 

.2008
وأضــافــت الــدعــوى، أن تعديل قانون الطفل فى حكومة أحمد 
نظيف ورفع سن الطفل إلى سن 18 عاًما كان استجابة للضغوط 
األمريكية عليها؛ تمهيدا لمؤامرتها بتقسيم الوطن ورسم خريطة 
جــديــدة للشرق األوســـط وليستخدموا هـــؤالء الشباب وهــم فى 
سن الفتوة وقــودا لهم فى تفجير الفوضى الخاقة كما سموها، 
مشيرا إلى أن حكومة نظيف صمت آذانها ورفضت االستماع إلى 
الصرخات القوية وهى تحذر من رفع سن الطفل وآثــاره المدمرة 
على الــوطــن واســتــقــراره، كما حــدث فــى قضية شهيد الشهامة 

محمود البنا.

محاكمة يوسف بطرس غالى 
فى قضية فساد الجمارك 

محكمة الجنايات تصدر الحكم على هشام 
عشماوى و36 من تنظيم أنصار بيت المقدس

الحكم فى دعوى تعديل قانون محاكمة 
الطفل 14 مارس المقبل

النطق بالحكم فى إعادة محاكمة متهم 
بـ»تنظيم والية داعش الصعيد«

تــســتــكــمــل الـــدائـــرة الــثــانــيــة إرهــــاب، 
المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار معتز 
خفاجى، إعــادة إجــراءات محاكمة متهم 
ســبــق الــحــكــم عليه غيابيا مــع آخــريــن، 
بتشكيل خلية إرهابية واالنضمام لها، 
ــش«، فـــى القضية  ــ ــ تــتــبــع تــنــظــيــم »داعـ
ــا بـــ«تــنــظــيــم داعــش  ــًي الــمــعــروفــة إعــام
الــصــعــيــد«، فــى جلسة 5 مـــارس للنطق 

بالحكم.
تعقد الجلسة بعضوية المستشارين سامح 
سليمان ومحمد عــمــار والسعيد محمود 

وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.

وكــان النائب العام قد أحــال المتهمين 
ــى محكمة الجنايات  بينهم ســيــدتــان إل
بتهمة تمويل العمليات اإلرهابية للتنظيم 
وأسندت النيابة للمتهمين تأسيس وتولى 
ــى جماعة أسست  قــيــادة واالنــضــمــام إل
ــون الــغــرض  ــان ــق ــاف أحــكــام ال عــلــى خـ
منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور 
ــة  ــدول ــع مــؤســســات ال ــن والــقــوانــيــن، وم
والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، 
ــة الشخصية  ــحــري ــداء عــلــى ال ــ ــت ــ واالع
للمواطنين، واإلضــرار بالوحدة الوطنية 

والسام االجتماعى.

جنايات القاهرة تواصل محاكمة المتهمين بقتل طالب الرحاب

حــجــزت مــحــكــمــة اإلســكــنــدريــة اإلبــتــدائــيــة لــأمــور 
ــى، الدعوى المقامة من طارق  المستعجلة الــدائــرة األول
محمود المحامى بالنقض والدستورية العليا، والمقيدة 
تحت رقم 788 لسنة 2019، ضد رئيس تركيا رجب طيب 
ــان، والــتــى طالب فيها باستصدار حكم باعتبار  أردوغــ
أردوغــان داعًما لإلرهاب الموجه ضد مصر، إلى جلسة 

29 فبراير للنطق بالحكم.
ــان بــأنــه الــداعــم األول  ووصـــف طـــارق محمود، أردوغــ
لإلرهاب على مستوى العالم، وأن بــاده أصبحت ملًجأ 
لإلرهابيين ويدعمهم ماديا ولوجيستيا ويوفر الماذ اآلمن 
لهم، وأن تركيا أصبحت فى عهده قاعدة انطاق لجميع 

العمليات اإلرهابية على مستوى العالم.

الحكم فى قضية اعتبار 
أردوغان داعما لإلرهاب

النطق بالحكم على المتهمين بـ»حادث قطار محطة مصر«
تستكمل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة فى العباسية، محاكمة 
14 متهًما، فى حادث قطار محطة مصر، والــذى تسبب فى وفاة 31 
مواطنا وإصابة 17 آخرين، نتيجة إهمالهم وإخالهم الجسيم بما 
تفرضه عليهم أصول وظيفتهم، بمخالفة دليل أعمال المناورة، والئحة 
سامة التشغيل الصادرة عن جهة عملهم، وتزوير التوقيع فى دفتر 
حضور وانصراف عمال وماحظى المناورة فى جلسة 9 مارس للنطق 

بالحكم.
وكشفت تحقيقات كمال الــشــنــاوى، رئيس النيابة الكلية بشمال 
الــقــاهــرة، بــإشــراف المستشار حاتم فاضل المحامى الــعــام األول 
للنيابة، أن المتهم عاء فتحى أبو الغار، 48 سنة، سائق الجرار، قام 
بالعبث بالمعدات واألجــهــزة الخاصة بالقطارات وبتسيير حركتها 
على الخطوط عن طريق قيامه بتعطيل أحد وسائل األمــان المزود 
به الجرار قيادته رقم 2302 فأفقده منفعته وهى إيقاف الجرار إثر 
انفاته من المحاشرة بدون قائده كما تاعب بمجموعة حركة ذراع 
العاكس مما مكنه من استخاص ذلك الــذراع من موضعه حال كونه 

بوضع الحركة وقد نتج عن ذلك الوفاة واإلصابة.
وأضافت التحقيقات أن المتهم الثانى أيمن الشحات، 43 سنة، 

ــرار، قــام بالتزوير بوضع إمــضــاءات بصفحة دفتر توزيع  سائق جـ
السائقين والمساعدين على القاطرات بأن قام بتزوير توقيع المتهم 
الرابع أيمن العدس، 54 سنة، سائق جرار، يفيد استامه لمهام عمله 
على خاف الحقيقة كمساعد لسائق الجرار 2305 الستكمال طاقم 

العمل به إلضفاء المشروعية على حركة تسيير الجرار دون إذن.
ووجهت النيابة للمتهم الثالث عاطف نصر، 46 سنة، كاتب جرد، 
تهمة تزوير صفحتى دفتر حضور وانصراف عمال وماحظى المناورة 
بأن وضع توقيعين منسوب صدورهما للمتهم الثامن مصطفى عبد 
الحميد نصار، 54 سنة، ماحظ مناوربة، بأن أثبت توقيع حضوره فى 
المواعيد المقررة لمباشرة مهام عمله إلضفاء المشروعية على أعمال 

الماحظة داخل الورش.
واستندت النيابة فى إحالة المتهمين لما شهد به سعد سعودى، 
رئيس اإلدارة المركزية للتخطيط والصيانة بالوحدات المتحركة، بأن 
الجرار مزود بآلة تأمين فى حالة اإلغماء أو وفاة للسائق تسمى رجل 
الميت، وأنــه لم ُيبلغ بوجود أى أعطال فى الجرار، وأن من واجبات 
قائد الجرار فحص كافة تجهيزات الجرار قبل التحرك به والتأكد من 

سامة كافة معداته ووسائل األمان.

محكمة المعادى تسدل الستار على قضية 
امتناع إبراهيم سعيد عن سداد نفقة ابنته

تــصــدر – الــيــوم - محكمة الــمــعــادى، 
حكمها فى الــدعــوى التى أقامتها ابتسام 
عاء، طليقة العب الكرة السابق إبراهيم 
سعيد، لتخلفه عــن ســـداد مبلغ 90 ألفا 
و750 جنيها، متجمد نفقة صغير وبــدل 
فــرش وغــطــاء، وذلــك عــن مــدة 15 شهرا، 
بــواقــع 6000 جنيه شــهــريــا كنفقة مأكل 

وملبس.

وأقام محامى طليقة إبراهيم سعيد العب 
الزمالك واألهلى السابق، دعــواه، المتناع 
الاعب عن ســداد 6000 وخمسين جنيها 
شهريا، بواقع 6000 نفقة مأكل وملبس، 
وخمسين جنيها بــدل فــرش وغــطــاء، بعد 
قضاء محكمة استئناف القاهرة لأحوال 
الشخصية، بإلزامه بدفع المبلغ، ابتداء من 

1 يناير 2018، وذلك لمدة 15 شهرا.

تواصل الــدائــرة 11 جنوب، بمحكمة جنايات 
القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة 
ــاوة، محاكمة  ــ الــمــســتــشــار مــحــمــد مــنــصــور حـ
المتهمين بقتل طالب الرحاب، لجلسة 10 مارس 

المقبل لسماع شاهد اإلثبات التاسع.
تعقد الجلسة بعضوية المستشارين، معتصم 

أحمد عبد الرحمن، وحسام الدين فتحى.
 كان النائب العام، أحال المتهمين »أشرف. ح« 
55 سنة صاحب مكتب مقاوالت، وابنته »حبيبة« 
20 سنة طالبة، و»محمد. ى« 20 سنة »سائق« 
و»باسم. م »رئيس مجلس إدارة شركة لاستيراد 
والتصدير، و»سيد. ر« وشهرته »سيكا« 40 سنة 
سائق، ومجدى.ع 40 سنة »سفرجى«، و»وليد. ح« 
32 سنة »سائق«، وشقيقه »أحمد« 21 سنة عامل، 

إلى محكمة الجنايات.
وجــاء فــى أمــر اإلحــالــة أن المتهمين اشتركوا 
يــوم 19 أغسطس 2018 بــدائــرة قسم الشروق، 

قتلوا بسام أسامة محمد، عمًدا مع سبق اإلصرار 
والترصد، حيث كشفت التحريات أن المتهمين 
األول والثانية والثالث، عقدوا العزم على قتله 
وأعدوا لذلك شقة سكنية استأجرها األول وحفر 
بها حفرة كبيرة لدفن المجنى عليه، بها وأعد 
صندوق خشبى وحبال وشريط الصق بينما، قام 
باقى المتهمين بمساعدتهم واالشتراك معهم فى 

الجريمة.
 وكــشــفــت التحقيقات، أن خـــاف نــشــب بين 
المتهم األول والمجنى عليه، بعدما اكتشف تورط 
المتهم فى تزوير بطاقة تحقيق شخصيته للهروب 
من تنفيذ حكم قضائى بالسجن، ومن هنا عزم 
المتهم وبــاقــى المتهمين على قتله واستأجروا 
ــاب،  ــرحـ ــشــقــق الــســكــنــيــة بــمــديــنــة الـ ــدى ال ــ إحـ
واستدرجوا المجنى عليه إليها عن طريق المتهمة 
الثانية »خطيبته«، واشــتــركــوا جميًعا فــى قتله 
واخــفــوا جثته بدفنها فى حفرة، أعدها المتهم 

األول بالشقة ثم سرقوا ما بحوزته من متعلقات.
وبــاســتــجــوابــه اعــتــرف المتهم األول تفصياً 
بارتكاب الواقعة باالشتراك مع باقى المتهمين، 

وقام بتمثيل الجريمة أمام النيابة العامة.

المحكمة االقتصادية تواصل محاكمة جمال اللبان 
بتهمة االتجار فى العملة 

تواصل الدائرة 3 جنايات اقتصادية، بمحكمة القاهرة 
االقتصادية، محاكمة جمال الدين اللبان، المدير السابق 
لإلدارة العامة للتوريدات بمجلس الدولة، بتهمة االتجار 

فى العملة بدون ترخيص، فى جلسة 8 مارس المقبل.
كانت النيابة العامة، قد وجهت للمتهم جمال اللبان، 
تهمة االتجار بالعملة بدون ترخيص، والتربح منها بطرق 

غير مشروعة.
مــن جانبه نفذ جــهــاز الكسب غير الــمــشــروع حكم 
محكمة جنايات القاهرة، الصادر ضد »اللبان« بالسجن 
المشدد 15 سنة، وإلــزامــه بــرد مبلغ قــدره 173 مليونا 
و720 ألــفــا و30 جنيها وغــرامــة مماثلة فــى اتهامه 
باستغال النفوذ وتضخم الثروة، بعدما تسلم الجهاز 
الصيغة التنفيذية للحكم، والتى استخدمها فى تحصيل 
المبالغ المحكوم بها فى الحكم والمقدرة بنحو 173 
مليونا و720 ألفا و30 جنيها وغرامة مماثلة أى بإجمالى 

346 مليون جنيه.
يذكر أن المتهم جمال اللبان يمتلك قائمة كبيرة من 

الممتلكات واألمــوال السائلة والمنقولة والعقارية منها 
13 شقة عبارة عن شقة بمساحة 127 مترا بمدينة قباء 
بالقاهرة، وشقة بمساحة 110 أمتار ببرج فيصل بازا 
بشارع فيصل بالجيزة، و3 شقق بمساحات 150 مترا 
و180 مترا و190 مترا بمنطقة الضاهر بالقاهرة، و4 
شقق 2 بمساحة 150 مترا، و2 بمساحة 165 مترا بذات 
المنطقة، كما يمتلك 4 وحدات سكنية بشارع الميرغنى 
بمدينة نصر القاهرة، ومحا تجاريا بمساحة 127 مترا 
بمدينة قباء بالقاهرة، ومسطح عقار بمساحة 160 مترا 
بمدينة قباء القاهرة، وشقة بمنتجع وداى النيل بقرية 
اللوتس بطريق اإلسكندرية مطروح، وشقة بالمعمورة 
الشاطئ بالمنتزه اإلسكندرية، وشاليه بمساحة 306 

أمتار مربع بمنتجع بورتو السخنة.
ومجموعة سيارات عبارة عن سيارة تويوتا فورتشر، 
وسيارة تويوتا كــروال، وسيارة بى إم دبليو، بجانب، 
شهادات استثمارية بالبنوك، ومبلغ بالجنيه المصرى 
وعمات أجنبية إجماليها 150 مليون جنيه، وكمية 
مــن المشغوالت الذهبية أعــيــرة 18، 21، 24 وزن 
1102 جرام قدرتها مصلحة الدمغة والموازين بمبلغ 

650.300 ألف جنيه.

  كريم سعيد 

  حنان الشربينى 

  إسالم خالد 

بطرس
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 سحر محمود 

تامر حسنى  فى »جدة«»الهضبة« فى فندق المنارة

وائل كفورى يـُحيى حفاًل غنائيـًا فى فرنسا

انطالق مهرجان دندرة 
األول للموسيقى 

والغناء بقنا

بمشاركة كبار نجوم الغناء

يحيى النجم اللبنانى وائــل كفورى حفالً غنائًيا 
بأحد الفنادق الكبرى بمدينة باريس، يوم الجمعة 
الموافق 6 مارس المقبل، ومن المقرر أن يقدم من 

خالله عدًدا كبيًرا من أغانيه القديمة والحديثة.

أكدت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة إقامة 
فعاليات الدورة األولى من مهرجان قنا للموسيقى والغناء 
بمعبد دنــدرة وقصر ثقافة قنا وجامعة جنوب الــوادى 
على مدار 6 أيام متصلة فى الفترة من 27 فبراير حتى 

3 مارس المقبل.
ويعد المهرجان الثقافى هو األول الــذى يقام فى 
المحافظة بــدعــم مــن الــدكــتــور خــالــد عنانى وزيــر 
السياحة واآلثــار ومحافظ قنا اللواء أشرف غريب 

وجامعة جنوب الوادى.
وأشــارت أنه يمثل شرياناً جديداً للقوة الناعمة فى 
صعيد مصر ويأتى تجسيداً إليمان الدولة بدور اإلبداع 
فى بناء االنسان والمجتمع، مضيفة أنه يسعى لتحقيق 
ــات التنوير بــهــدف إعــادة  الــعــدالــة الثقافية ونــشــر رايـ
تشكيل الوعى ومواجهة التعصب بكافة صــوره، وتابعت 
أن المهرجان يعد نموذجا إيجابيا لتكاتف مؤسسات 
وهيئات الــدولــة الوطنية باعتباره نتاجا للتكامل بين 
وزارتى الثقافة والسياحة واآلثار ممثالن فى كل من دار 
األووبــرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر، الهيئة 
العامة لقصور الثقافة برئاسة الدكتور أحمد عواض، 
هيئة تنشيط السياحة وتابعت أن هذه التجربة ستمتد 
إلى مختلف محافظات مصر وأن المحطة القادمة ستكون 
بمحافظة الشرقية بهدف استخدام القوة الناعمة فى بناء 
ــأداة فاعلة إلظهار الوجه الحضارى للثقافة  اإلنسان وك

والفنون المصرية.
يذكر أن برنامج فعاليات مهرجان قنا للموسيقى والغناء 
يشمل عروضا فنية لنجوم الطرب العربى وفــرق الشباب 
ذات التجارب الفنية المتفردة منهم مدحت صالح، على 
ــاروق ومحمد محسن وفرق  الحجار، دينا الــوديــدي، مى ف

مسار إجباری، بالك تيما، وسط البلد.

محمد منير يحيى حفاًل غنائيـًا ألول 
مرة بعد رحيل مدير أعماله

هانى شنودة يستعيد ذكرياته 
مع »منير ودياب«

 حفل لنجوى كرم 
فى ألمانيا

تستعد النجمة اللبنانية نجوى كــرم، إلحياء حفال غنائيا فى 
داخل أحد الفنادق الكبرى فى ألمانيا، وتحديدا يوم السبت 7 من 
شهر مارس المقبل، ويأتى ذلك بعد إحيائها 4 حفالت غنائيا فى 
الجزائر، فى شهر فبراير الجارى. ومن المقرر أن تقدم »نجوى« 

من خالله عددا كبيرا من أغانيها القديمة والحديثة.

نظر معارضة أحمد الفيشاوى على حكم 
حبسه بسبب نفقة ابنته »لينا«

تنظر محكمة جنح الدقى فى جلسة 11 مارس 
المقبل المعارضة المقدمة مــن جانب الفنان 
أحــمــد الــفــيــشــاوى، على الحكم الــصــادر ضد  
بالحبس سنة لالمتناع عن ســداد نفقة ابنته 

لينا.
كانت »ثــنــاء لحظى« المحامية ودفـــاع أحمد 
الفيشاوى، قالت فى تصريحات لـ»اليوم السابع«، 
ــه تــم إعــالنــهــم فــى القضية فــى مــكــان قديم  أن
لم يعد موكلها مقيم فيه، على الرغم من أنهم 
حرروا إنذارا رسميا من أجل إعالن موكلها على 

مكانه القانونى، وهو مالم يحدث.
ــرت »ثــنــاء« أن إقــامــة لينا مــع والــدتــهــا فى  وذكـ
انجلترا غير قانونية، وأن أحمد الفيشاوى محروم 
مــن ابنته منذ 5 ســنــوات، وال يستطيع رؤيتها، 

فضاًل عن معاناته نتيجة تحريض لينا عليه.
كانت محكمة جنح الدقى برئاسة المستشار 
حسام الــديــن الــبــدوى، قضت بمعاقبة الفنان 
أحمد الفيشاوى، بالحبس لمدة سنة واحــدة، 
وذلــك فــى  جنحة امتناعه عــن تنفيذ أحكام 

نفقات وأجور، ابنته لينا الفيشاوى.

محمد رمضان والطيار »أبواليسر« 
أمام المحكمة االقتصادية

»السبكى« أمام »االقتصادية« بسبب 
عدم سداد أجور عمرو سعد

سمية الخشاب وأحمد سعد أمام 
محكمة األسرة 7 مارس

يحيى النجم عمرو ديــاب حفالً كبيراً فى القاهرة، يــوم الجمعة 28 
فبراير بفندق المنارة، ونشرالهضبة البوستر الدعائى للحفل عبر حسابه 

بموقع انستجرام.
وكانت آخر حفالت الهضبة فى يوم 13 فبراير الجارى بأرض المعارض 
الكويتية..  وسبقه حفل آخر يوم 8 فبراير، فى جدة بالسعودية، حيث 
تألق وسط حشد جماهيرى كبير، مقدما عددا كبيرا من أغانيه الجديدة 
باإلضافة إلى بعض أغانى األلبوم الجديد »سهران« الذى تم طرحه يوم 

12 فبراير الجارى بالتزامن مع احتفاالت عيد الحب.

يستعد النجم تامر حسنى، إلحياء 
حــفــل غــنــائــى ضــخــم، يـــوم الخميس 
الموافق 27 فبراير الجارى، فى مدينة 
جدة بالمملكة العربية السعودية، ومن 
المقرر أن يقدم »تامر«، خالل الحفل 

مــجــمــوعــة مــن أشــهــر أغــانــيــه منها: 
»ناسينى ليه، لــوالك حبيبى، كفاياك 
أعذار، يا مالى عينى«، باإلضافة إلى 
أغانى البومه األخير »عيش بشوقك«، 

واأللبوم  الجديد.

يحيى الكينج محمد منير حفال غنائيا  يوم 6 مارس المقبل، ولم 
يتم اإلعالن عن مكان الحفل حتى اآلن، ويعتبر الحفل هو األول الذى 
يحييه محمد منير، عقب رحيل ابن عمه ومدير أعماله محمود أبا 
اليزيد، ومــن المقرر أن يقدم الكينج محمد منير، باقة من أجمل 
أغانيه التى يعشقها الجمهور ولكن بطريقة مختلفة وجديدة عما 
قدمه مــن قبل منها عشق الــبــنــات، أحمر شفايف، شجر اللمون، 

وغيرها من أشهر أغانيه.
يذكر أن آخر حفل غنائى للكينج كان بمدينة الشروق، والذى حضره 
اآلالف من جماهيره ومحبيه، كما حضره عدد من الجاليات العربية 
واألجنبية، وظهر منير جالساً على كرسى، ومع التفاعل مع جمهوره 
وقف أكثر من مرة لتحية الجمهور وغناء بعض األغانى بدون الكرسى.

يحيى الموسيقار الكبير هانى شنودة، حفال تحت عنوان »أول 
مرة« يوم 28 فبراير الجارى، بمسرح إيوارت بالجامعة األمريكية 
بالتحرير. .  ويــقــدم شــنــودة، خــالل الحفل مجموعة مــن أشهر 
أعماله الفنية مع فرقة المصريين، وكذلك كبار النجوم الذين 
تعاون معهم واكتشفهم على مدار مشواره الفنى الممتد ألكثر من 

نصف قرن. 
ــودة، عــن تقديمه لمجموعة مــن األغــنــيــات تحت  وكــشــف شــن
مسمى »أول مرة« حيث سيعزف أول أغنية سجلها لمحمد منير 
فى ستوديوهات الصوت، وكذلك أول أغنية سلجها لعمرو دياب 
 خاصة وأن شنودة هو مكتشف »الكينج والهضبة« وهو من قدمهما

للساحة الفنية. 

تواصل – اليوم - المحكمة االقتصادية بالقاهرة،  نظر الدعوى رقم 
119 لسنة 2020، المقامة من المحامى مجدى حلمى، وكيل الطيار 
أشرف أبواليسر، ضد الفنان محمد رمضان والتى يطالب فيها 
بتعويض موكله بمبلغ 25 مليون جنيه عن األضــرار 
المادية واألدبية التى لحقت به، جراء قيام الفنان 
محمد رمضان بنشر صور له داخل قمرة الطائرة 
التى يقودها الكابتن أشــرف أبــو اليسر، مما 

عرضه لوقف مزاولة المهنة مدى الحياة.
وذكــرت الــدعــوى أن الفنان محمد رمضان 
استغل صــورة مــع موكله فــى الترويج لنفسه 
بنشر فيديو كليب ألغنية جــديــدة لــه سماها 
»مش بتفتش فى المطار«، مستغاًل صورة الكابتن 
طيار أشرف أبو اليسر فى مشهد استعراضى فى 
قيادة الطائرة، ما أدى إلى إلحاق األضــرار الجسيمة 

المالية واألدبية له.
الجدير بالذكر، أن هيئة الطيران المدنى وقعت عقوبة على الطيار 
أشرف أبو اليسر بسحب رخصته مدى الحياة النتهاكه معايير السالمة 

أثناء الطيران، باإلضافة إلى سحب رخصة مساعده لمدة عام.

حــجــزت المحكمة االقــتــصــاديــة بــالــقــاهــرة، 
الدعوى المرفوعة من الفنان عمرو سعد، ضد 
المنتج السينمائى محمد السبكى، بسبب عدم 
ســداد أجــره المستحق فى فيلمى »حملة فرعون، 

وفيلم ريجاتا«، لجلسة 3 مارس للحكم.
 وأوضحت القضية رقم 955 لسنة 11 قضائية، أن 
الفنان عمرو سعد على سيد الشهير » عمرو سعد«، 
أقــام دعــواه القضائية ضد شركة »السبكى« لإلنتاج 
الفنى، بسبب عــدم الحصول على مستحقاته عن 

فيلمى »حملة فرعون، وريجاتا«.
وطالب الفنان خالل الدعوى بندب خبير محاسبى 
لبيان حساب صافى اإليرادات لكل من فيلم »ريجاتا، 

وفيلم حملة فــرعــون«، من إنتاج المعلن إليه األول، 
وتحديد حصته منها، كما طالب بالزامهم بتقديم عقد 
الطالب معهم ببطولة فيلم »حديد« وإلــزامــه بسداد 
المتبقى مــن أجــر الطالب عــن الفيلم، مــع الفوائد 
التجارية محسوبة وفقا ألعلى سعر فأئدة دائنة معلن 
من البنك المركزى المصري، من تاريح االستحقاق 
حتى تمام السداد، وإلــزام المعلن إليهم بالمصاريف 

واألتعاب.
وكــان تقدم الفنان عمرو سعد بشكوى رسمية إلى 
نقابة المهن التمثيلية ضد المنتج محمد السبكي، 
وقام بإنذاره أكثر من مرة ولكنه لم يقم بالرد على هذا 

اإلنذار، لذلك قام باللجوء إلى القضاء.

ــرة ســيــدى جابر  تستكمل محكمة أســ
باإلسكندرية، نظر جلسة الدعوى المقامة 
مــن الفنانة سمية الــخــشــاب، ضــد الفنان 
أحمد سعد فى قضية النفقة والعدة خالل 
زواجهما فى جلسة 7 مارس القادم لتقديم 

المستندات من محامى الخصم.
وكــانــت قــد منحت المحكمة الطرفين 
مهلة للصلح بواسطة الخبير ولكن طالب 
مــحــامــى أحــمــد ســعــد بتأجيل القضية 
لتقديم المستندات لهيئة المحكمة. 
وتقدمت الفنانة سمية الخشاب بدعوى 
قضائية تحمل رقم 1939 لسنة 2019 
ــان أحــمــد ســعــد بمحكمة  ــفــن ضـــد ال
ــرة باإلسكندرية بمحل سكنها  األسـ
ببطاقة الــرقــم القومى تطالب فيها 
بالنفقة ومشتقاتها المالية خالل 
فترة زواجها من الفنان أحمد سعد 
وتضررها ماديا ونفسيا وقدمت لهيئة 
المحكمة األوراق وتقارير طبية تفيد 
بقيامه بضربها وتعنيفها، وإجرائها عملية 

جراحية نتيجة ضربه لها بعنف.

نجوم ونجمات أمام ساحات المحاكم 

ليلى علوى  تستعد 
للسفر للبحرين

تستعد النجمة ليلى عــلــوى للسفر إلــى مملكة 
الــبــحــريــن لــتــولــى رئــاســة لــجــنــة تحكيم مسابقة 
األفــالم الروائية للدورة األولــى لمهرجان البحرين 
السينمائى الذى يقام فى الفترة من 4 إلى 8 مارس 

المقبل برئاسة الناقدة منصورة الجمرى.
وأعلنت إدارة مهرجان البحرين السينمائي، عن 
تشكيل لجان تحكيم مسابقات األفـــالم الروائية 
وأفـــالم الطلبة والوثائقية وأفـــالم مسابقة مركز 

تفوق.
وتتكون لجنة تحكيم مسابقة األفــالم الروائية 
التى ترأسها النجمة ليلى علوى لما تتمتع به من 
خبرة فى المجال السينمائى إلــى جانب رئاستها 
وعضويتها للعديد من لجان التحكيم فى مهرجانات 
دولية خليجية وعربية وفى عضويتها كل من الفنان 

السعودى إبراهيم الحساوى والناقد أمين صالح.
ويــقــام الــمــهــرجــان بــهــدف االحــتــفــاء بالمواهب 
السينمائية فى العالم العربي، واكتشاف المزيد من 
هذه المواهب وتشجيعها، عدا عن سعيه للمساهمة 
ــحــركــة الــســيــنــمــائــيــة فى  فـــى تــعــزيــز وتــنــشــيــط ال
البحرين ووضع البحرين على خارطة المهرجانات 
السينمائية فى العالم العربى بما ينسجم مع تاريخ 

ــادى فــى احتضان ودعــم  ــري المملكة ودورهـــا ال
الفنون والثقافة وإثرائهما فى منطقة الخليج 
العربى ويأتى تنظيم المهرجان من قبل نادى 
امــتــداد لـ »مسابقة نــادى البحرين للسينما« 
ــى فــى عام  ــيــن، األولـ الــتــى أقيمت منها دورت
2017 وتــنــافــس فيها )15( فيلما بحرينيا 
قصيرا، والثانية فى عام 2018 وتنافس فيها 

)25( فيلما بحرينيا قصيراً.



عبد اهلل جمعة يكافئ نفسه 
بعد السوبر بفيلم سينمائى

سيناريو الموسم الماضى يطارد 
طلعت يوسف مع »زعيم الثغر«

بعد صفعة االنضباط

كهربا خارج حسابات جهاز 
المنتخب فى معسكر مارس

استقر الجهاز الفنى للمنتخب 
المصرى بقيادة حسام البدرى، على 
استبعاد محمود عبدالمنعم كهربا، 
ــكــرة الــقــدم  ــب الــفــريــق األول ل العـ
بالنادى األهلى، من معسكر الفراعنة 
ــارس المقبل، وذلــك  المقرر فــى شهر م
على خلفية الــعــقــوبــات الــتــى تــم صــدرت 

ضده مؤخًرا.
ــحــاد  ــاالت وقـــــررت لــجــنــة االنـــضـــبـــاط ب
ــكــرة الـــقـــدم، فــى اجتماعها  الــمــصــرى ل
األخير، بخصوص أحداث مباراة السوبر 
التى أقيمت يوم الخميس الماضى، بين 
ــك، بالعاصمة  ــال ــزم فــريــقــى األهــلــى وال
ــل مــن:  ــاف ك ــق اإلمــاراتــيــة أبـــو ظــبــى، إي
محمود عبدالمنعم كهربا - العب األهلى 
ــزمــالــك -  - وإمــــام عــاشــور - العـــب ال
وأحمد زاهــر - إدارى الزمالك - حتى 
نهاية الموسم وغرامة مالية قدرها 100 

ألف جنيه لكل منهم.
وجـــاء اســتــقــرار الــبــدرى على استبعاد 
كهربا مــن معسكر المنتخب المقبل بعد 
تأكد غياب الالعب عن المباريات المحلية 
لفريق األهــلــى فــى الفترة المقبلة، وهــو ما 

سيجعله بعيدا عن حساسية المباريات.
وحتى فى حــال قــررت لجنة التظلمات 
التابعة التحاد الكرة تخفيف عقوبة كهربا، 
فلن يكون على األرجـــح بإمكان الالعب 
المشاركة مع األهلى محليا طــوال مارس 

المقبل على أقــل تقدير، ما يعنى أن مباراتى 
صن داونــز فى ذهــاب وإيــاب ربــع نهائى دورى 
أبطال أفريقيا هو أقصى ما يمكن أن يشارك 
فيه الــالعــب خــالل الفترة المقبلة، وبالتالى 
سيغيب الالعب عن المستطيل األخضر لنحو 
20 يــوًمــا على األقـــل قبل مــواجــهــة الفراعنة 

المنتظرة أمام توجو فى تصفيات أفريقيا.
وعـــزز مــن اتــجــاه جــهــاز المنتخب الستبعاد 
محمود كهربا، أزمته األخيرة مع طارق حامد، 
العب الفريق األول لكرة القدم بنادى الزمالك، 
فى مباراة السوبر المصرى التى أقيمت مؤخًرا، 
وهو ما جعل الجهاز الفنى للفراعنة متخوف من 
انتقال أجــواء التوتر لمعسكر المنتخب المقبل 
حــال تــواجــد كهربا فــيــه، خــصــوًصــا بعدما تم 
تحميل الالعب مسئولية انــدالع األحــداث التى 

دارت بين العبى القطبين فى لقاء السوبر.
ــدرى،  ــب ومـــن الــمــنــتــظــر، أن يعقد حــســام ال
اجتماًعا مع الجهاز المعاون له طارق مصطفى 
ــوب وسيد مــعــوض، خــالل الساعات  وأحــمــد أي
القليلة المقبلة، من أجل حسم قائمة الالعبين 

الذى سيقع عليهم االختيار.
واستقر الجهاز الفنى للمنتخب المصرى، على 
انضمام 23 العًبا للمعسكر المقبل، على أن يكون 
من بينهم ثالثة حراس وهم محمد الشناوى حارس 
مــرمــى الــنــادى األهــلــى، ومحمد أبوجبل حــارس 
ــارس مــرمــى طالئع  الــزمــالــك، ومــحــمــد بــســام حـ
الجيش.. ويستعد منتخب مصر لمواجهة توجو 
يوم 26 من شهر مارس المقبل، فى إطار منافسات 
الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة إلى بطولة 

كأس األمم األفريقية 2021.

 
يبحث الفريق األول لكرة القدم بنادى االتحاد 
السكندرى عــن تــفــادى مــا حــدث بنهاية الموسم 
الماضى، وذلك عندما أنهى الدورى محتال المركز 

الحادى عشر برصيد 39 نقطة.
االتحاد الموسم الماضى خاض 34 لقاء فاز فى 
9 وتــعــادل 12 وخسر 13، إذ سجل العبو الفريق 
السكندرى 41 هدفا واستقبلت شباك زعيم الثغر 

56 هدفا.
وتعرض الفريق الموسم الماضى لهزائم كثيرة 
أثــرت عليه سلبا، وجعلته مهددا بالهبوط، قبل أن 
يستعيد توازنه وينجح فى تفادى الهبوط بالحصول 
على المركز الحادى عشر فى جدول ترتيب الدورى 

المصرى الممتاز.
ومنذ بداية هذا الموسم، يقدم االتحاد مباريات 

قوية، ويحقق نتائج متميزة تحت قيادة مدربه 
طلعت يوسف الذى يستهدف التواجد مع فريقه 

بالمربع الذهبى من أجل ضمان المشاركة 
األفريقية خالل الموسم المقبل.

وخــاض االتــحــاد السكندرى 17 مباراة 
هذا الموسم فى الدورى، فاز فى 7 وتعادل 
6 وخسر 4 فقط، محتال المركز الخامس 

فى جــدول ترتيب البطولة، برصيد 
27 نــقــطــة بـــفـــارق نقطتين 

فــقــط عــن بــيــرامــيــدز 
صــاحــب المركز 

الـــــرابـــــع فــى 
جـــــــــــــــدول 

الترتيب.
ــى  ــ ــل وعــ

المستوى الهجومى يقدم فريق االتحاد مستوى 
مميز، إذ سجل العبو زعيم الثغر 17 هدفا 
خــالل 17 لقاء، واستقبلت شباكهم 13 هدفا 

فقط.
ويمتلك االتحاد قوة هجومية كبيرة ممثلة فى 
خالد قمر ورزاق سيسيه، وكذلك أحمد رفعت 
والذى سبق وأن لعبوا فى الزمالك من قبل، ولكن 

لم يحصلوا على الفرصة الكاملة.
وعــلــى مــســتــوى بــطــولــة الـــكـــأس، نــجــح فريق 
االتحاد فى التأهل إلى ربع نهائى كأس مصر، 
عقب الــفــوز على أســـوان بهدفين مقابل هدف 
فى دور الستة عشر ليصعد زعيم الثغر لمواجهة 

المقاولون العرب فى ربع النهائى.
ويأمل طلعت يوسف فى المنافسة على بطولة 
كـــأس مــصــر هـــذا الــمــوســم، خــاصــة 
أن فــريــقــه يمتلك الــعــديــد من 
الــالعــبــيــن الـــذيـــن يمتلكون 
شخصية قــويــة، ويمتلكون 
ــرات مـــمـــيـــزة تــجــعــلــهــم  ــ ــب خــ
ــن عــلــى الــمــنــافــســة  ــ ــادري ــ ق
على لقب الكأس والتواجد 
بالمربع الذهبى فى الــدورى 
المصرى هذا الموسم عكس 
ــذى  ــ الـــمـــوســـم الـــمـــاضـــى وال
شــهــد الــعــديــد مــن اإلخــفــاقــات 
بالنسبة لالتحاد السكندرى، لذا 
يستهدف طلعت يوسف تفادى ذلك 
وعـــدم تــكــرار مــا حــدث خالل 
الموسم الماضى من أجل 
إسعاد جماهير االتحاد 

السكندرى.

ميدو يحتفل بعيد ميالده 
مع زوجته وأصدقائه 

نظارة شمس مميزة 
لمهاجم الزمالك 

حرص عبد الله جمعة العب نادى الزمالك على 
االحتفال بلقب السوبر المصرى من خالل مشاهدة 
أحد األفــالم األجنبية داخــل سينما أحد الموالت 

الشهيرة بمدينة نصر.
ونشر الالعب مقطع فيديو قصير صــوره أثناء 
عرض الفيلم، وكشف من خالل تعليقه أنه لم يكن 
يتابع الفيلم وحيدا، حيث علق على الفيديو باللغة 

اإلنجليزية »مع حبيبتي«.
وكــان عبد الله جمعة قد أثــار جــدال كبيرا بعد 
احتفاله بركلة الــجــزاء الــتــى ســددهــا فــى شباك 
األهلى بلقاء السوبر، والتى قادت الزمالك لحصد 

اللقب على حساب األهلى.

احتفل أحمد حسام ميدو نجم ومـــدرب نــادى 
ــق بــعــيــد مـــيـــالده وســـط أجـــواء  ــســاب الــزمــالــك ال
مميزة شاركه فيها مجموعة كبيرة من أصدقائه 

وصديقات زوجته.
ــل أحــد المطاعم بالقاهرة التقى ميدو  وداخـ
مع عدد من أصدقائه من خــارج الوسط الكروى، 
والــذيــن شــاركــوا النجم العالمى االحــتــفــال بعيد 

ميالده.
وكانت أجــواء عيد الميالد األخير لميدو مميزة 
وذات طابع خاص، حيث تلقى نجم الزمالك السابق 
التهانى بفوز الفريق األبيض بلقب السوبر المصرى 

على حساب األهلى.

ــداد مهاجم الــزمــالــك المعار  حــرص حميد أحـ
لفريق الرجاء المغربى على شــراء نظارة شمسية 
ذات تصميم مميز، وذلـــك خــالل زيـــارة قــام بها 
ألحد متاجر بيع النظارات بمدينة الــدار البيضاء 

المغربية.
وعــبــر حــســاب الــرســمــى عــلــى انــســتــجــرام نشر 
أحداد صورة له وهو يرتدى النظارة الجديدة والتى 
جاء شكل عدساتها مميًزا ومختلًفا عن النظارات 

الشمسية العادية.
وكــان نــادى الزمالك قد أعــار أحــداد إلــى فريق 
الرجاء خالل فترة االنتقاالت الصيفية الماضية، 
ومــن المنتظر أن يعود الالعب من جديد للفريق 

األبيض بنهاية الموسم الجارى.

أخبار النجومأخبار النجومأخبار النجومأخبار النجومأخبار النجوم
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األوليمبياد يؤجل 
حسم وجهة 

»رمضونا« الجديدة 
ــادى  ــر مــســئــولــو نـ ــق ــت اس
هيدرسفيلد اإلنجليزى 
ــت فــى  ــبـ عـــلـــى تـــأجـــيـــل الـ
ــان صبحى  ــض مستقبل رم
ــار  ــع ــم ــق ال ــريـ ــفـ ــاح الـ ــنـ جـ
لــصــفــوف الــنــادى األهــلــى، 
لحين نهاية دورة األلعاب 
األوليمبية المقبلة المقرر 
إقامتها باليابان صيف العام 

الجارى.
ومن المنتظر أن يتواجد 
رمضان صبحى ضمن قائمة 
منتخب مصر فى أوليمبياد 
ــول إدارة  ــ ــع ــ ــيـــو، وت طـــوكـ
هيدرسفيلد عــلــى ظهور 
ــا بــمــســتــوى مميز  رمــضــون
ــى الـــدورة  ــع الــفــراعــنــة ف م
األولمبية، وهو ما سيسهم 
فى رفع القيمة التسويقية 

لالعب.
ــادى  ــ ــب إدارة ن ــ ــرح ــ وت
هيدرسفيلد ببيع رمضان 
ــرة  ــتـ صـــبـــحـــى خـــــــالل فـ
ــاالت الــصــيــفــيــة  ــ ــق ــ ــت ــ االن
ــى ستشهد  ــت الــمــقــبــلــة، وال
نهاية عقد إعارته الحالى 

للنادى األهلى.
ــادر شــوقــى وكيل  ــان نـ وكـ
أعــمــال رمــضــان صبحى قد 
كشف مــؤخــرا عــن صعوبة 
استمرار الالعب مع األهلى 

بعد نهاية الموسم الجارى.
ــالل  ــى« خ ــ ــوق ــ وقـــــال »ش
تصريحات إعالمية »األهلى 
سيكون مطالًبا بدفع 200 
مليون جنيه لضم الالعب، 
بعد أن قفز ســعــره بشكل 
كبير بعد بطولة كأس األمم 
اإلفريقية تحت 23 عاًما، 
والتى ظهر فيها بشكل الفت 
واقتنص لقب أفضل العب«.

وأضـــــــاف: »10 مــاليــيــن 
إسترلينى ليس كبيًرا فى 

أوروبا«.
واســتــطــرد: »مــن الصعب 
عــلــى األهــلــى التفكير فى 
ضم رمضان صبحى، خاصة 
بعدما وصــل سعره إلــى 10 
ماليين جنيه إسترلينى، 
كما أن إدارة هيدرسفيلد 
أبلغتنى بقيامها بعملية 

تسويق الالعب«.
واختتم: »ال يزال الحديث 
مــبــكــًرا عــن وجــهــة الالعب 
المقبلة، إال أن األولــويــة 
ستكون للمشاركة مع فريقه 
الجديد فى المباريات بعد 
اكــتــســابــه خــبــرات كبيرة، 
ومن المقرر أن يتضح مصير 
الـــالعـــب خـــالل الــمــرحــلــة 

المقبلة«.
ــارة إلـــى أن  ــ ــدر اإلشـ ــج وت
رمضان صبحى ابتعد الفترة 
الــمــاضــيــة عــن الــمــشــاركــة 
مــع الــنــادى األهــلــى، بسبب 
معاناته من إصابة بتمزق 
ــة الــخــلــفــيــة،  ــل ــض ــع فـــى ال
خضع على إثــرهــا الالعب 
ــى مــطــول  ــالج لــبــرنــامــج ع
قبل أن يستعيد جاهزيته 
للمشاركة فى المباريات مرة 

أخرى مؤخًرا.

تحذيرات لفايلر من خداع موسيمانى 

أشغال شاقة فى األهلى استعدادًا لـ»موقعة صن داونز«
ال صــوت يعلو داخــل جـــدران النادى 
األهلى على صــوت التحضير للمباراة 
الــمــصــيــريــة الــتــى سيخوضها الفريق 
األحمر مساء السبت المقبل أمام صن 
دوانز الجنوب أفريقى باستاد القاهرة، 
والتى تأتى ضمن جولة الذهاب للدور 
ربـــع الــنــهــائــى لــبــطــولــة دورى أبــطــال 

أفريقيا.
وتشهد الــفــتــرة الحالية تكثيفا فى 
تحضيرات الفريق األحمر لمواجهة صن 
داونز، حيث يسعى الجهاز الفنى لألهلى 
بــقــيــادة الــســويــســرى رينيه فايلر لرفع 
جاهزية العــبــى فريقه مــن الناحيتين 

الفنية والبدنية استعدادا للقاء المهم.
وفى الوقت ذاته يعقد فايلر جلسات 
ــاون يمتد  ــع ــم مــتــواصــلــة مــع جــهــازه ال
بعضها لعدة ساعات، من أجل مناقشة 
وتحليل كــل كبيرة وصــغــيــرة فــى فريق 
صن داونز، استنادا إلى تسجيالت لعدد 
من المباريات األخيرة للفريق الجنوب 

أفريقى.
واتفق فايلر وأعضاء جهازه المعاون 
على عــدم االلــتــفــات إلــى كــافــة األنــبــاء 
ــى الــفــتــرة األخـــيـــرة  الـــتـــى تــــــواردت فـ
ــز  عــن تــعــرض بــعــض العــبــى صــن داونـ
لإلصابة، وخروجهم من حسابات بيتسو 
موسيمانى المدير الفنى للفريق الجنوب 

أفريقى.
وفــى هــذا الــصــدد تلقى فايلر عدة 
نــصــائــح مــن ســامــى قــمــصــان الــمــدرب 
المساعد بالجهاز الفنى، وسيد عبد 
الحفيظ مدير الكرة بخصوص سياسة 
الخداع والمراوغة بالتصريحات التى 
يتبعها عـــادة موسيمانى مـــدرب صن 
ــز، بهدف تضليل خصومه ودفعهم  داون

نحو االستهتار بمواجهة فريقه.

وعــمــاًل بــهــذه النصيحة قـــرر فايلر 
استكمال ترتيباته لمباراة صن داونــز 
على أساس أنه سيواجه الفريق الجنوب 
أفريقى بكامل قواه الضاربة، وبدون أى 

صفوف منقوصة.
ــمــدرب الــســويــســرى أهمية  ويــولــى ال
خاصة للجانب الهجومى فى تحضيراته 
لــمــبــاراة صــن داونـــز، فــى ظــل عالمات 
ــأداء الخط  االستفهام الــتــى أحــاطــت بـ

األمامى للفريق األحمر مؤخًرا.
ويــدرك المدرب فايلر بشكل جيد أن 
ــز ال تحتمل إهــدار أى  مــبــاراة صن داون
فرص، بل على العكس تحتاج استغالل 
أنصاف الفرص التى قد تسنح لالعبى 
ــر أمـــام مــرمــى الفريق  الــفــريــق األحــم

الجنوب أفريقى.

ــن لــقــاء  ــر لــلــخــروج مـ ــل ــاي ــســعــى ف وي
ــذهــاب أمـــام صــن داونـــز بــفــوز مريح  ال
بفارق جيد من األهـــداف، يسهل مهمة 
ــاب الـــذى سيقام  الــفــريــق فــى لــقــاء اإليـ
أوائــل الشهر المقبل فى معقل الفريق 

الجنوب أفريقى.
عــلــى جــانــب آخـــر تتجه الــنــيــة داخــل 
إدارة الكرة بالنادى األهلى لفتح باب 
الــرحــيــل أمـــام األنــجــولــى جــيــرالــدو دا 
كــوســتــا جــنــاح الــفــريــق األحــمــر بنهاية 
الموسم الجارى، فى ظل المستوى غير 
المقنع لــالعــب، وفشله فــى استغالل 
ــتــى حــصــل عليها مــؤخــًرا  الــفــرصــة ال
للمشاركة ضمن التشكيل األساسى فى 
مباراة كأس السوبر التى خسرها الفريق 

األحمر أمام الزمالك فى أبوظبى.

وفــى الوقت ذاتــه تتزايد فــرص عودة 
الــمــغــربــى ولــيــد أزارو لــصــفــوف فريق 
النادى األهلى فى ختام الموسم الجارى، 
بمجرد انتهاء فترة إعارته الحالية لفريق 

االتفاق السعودى.
وشهدت الفترة األخــيــرة اهتماًما 

مــن جــانــب لجنة تخطيط الكرة 
بــالــنــادى األهــلــى بمتابعة وليد 
أزارو فــى تجربته الحالية مع 
ــك بهدف  ــ ــاق، وذل ــفـ ــادى االتـ ــ ن
تكوين رأى واِفِ عن الالعب 
وحسم مصيره بشكل نهائى 

قبل انتهاء الموسم الجارى.
ونــــال مــســتــوى أزارو مع 

ــادة لجنة تخطيط  ــاق إشــ ــف االت
ــاســة محسن  ــرئ ــى ب ــاألهــل الـــكـــرة ب
ــالـــح، خــصــوصــا بــعــدمــا تمكن  صـ
ــام من  الــمــهــاجــم الــمــغــربــى قــبــل أيـ
افتتاح سجله التهديفى مع االتفاق 
بــإحــرازه هدًفا مميًزا فى شباك 
ـــ19  فــريــق الفيصلى بالجولة ال

للدورى السعودى.
وفى ظل عالمات االستفهام 
المحيطة بـــأداء بعض العبى 
ــى  ــى لــألهــل ــ ــامـ ــ الـــخـــط األمـ
ــروان محسن،  ــ خــصــوًصــا مـ
تــبــدو فــرص أزارو قــويــة فى 
ــعــودة مــن جــديــد لصفوف  ال
المارد األحمر بداية من فترة 
االنتقاالت الصيفية المقبلة.

والــــمــــؤكــــد أن الــــعــــودة 
المحتملة للمغربى أزارو هى 

مــن ضمن األســبــاب التى تشجع 
ــى عــلــى فــتــح بــاب  مسئولى األهــل
الرحيل أمام األنجولى جيرالدو، 
إلخــالء مكان بقائمة محترفى 
الفريق األحمر لقيد أزارو فيه 

بداية من الموسم الجديد.

 كتب – ضياء خضر 

 كتب – محمد الصايغ

 كتبت – سارة عبد الباقى

االستقرار على رحيل جيرالدو.. 
وأزارو يقترب من العودة

موسيمانى

أزارو
جيرادو

فايلر

يوسف

البدرى



غريب يطلب حسم موقف محمد صالح 
األهلى سر انضمامى للمنتخب.. من المشاركة فى األوليمبياد

و»باريس 2024« هدفى األكبر

:» »هنا جودة« أسطورة تنس الطاولة لـ»

تواصل شوقى غريب المدير الفنى للمنتخب المصرى األوليمبى، 
مع عمرو الجناينى رئيس االتحاد المصرى لكرة القدم، من أجل حسم 
موقف محمد صالح جناح فريق ليفربول اإلنجليزى، من المشاركة فى 

أوليمبياد طوكيو المقبلة من عدمه.
وأعلن شوقى غريب من قبل، أن محمد صالح، سيكون ضمن قائمة 
اختياراته األولى من أجل المشاركة فى األوليمبياد، إال أن هناك شكوكا 

بشأن مشاركة الالعب مع الفراعنة الصغار.
وأكد الجناينى فى حديثه مع شوقى غريب، أن الموضوع لم يتم البت 
فيه حتى اآلن، والرغبة متواجدة مــن الــكــل، الفًتا 
إلــى أنــه سيكون هناك تجمع لمنتخب مصر 
فى شهر مــارس المقبل وصــالح سيكون 
متواجدا وسيتم حسم هــذا األمــر فى 

هذا الوقت.
ــحــى وزيـــر  ووعـــــد أشـــــرف صــب
الـــريـــاضـــة، بــالــتــدخــل لــحــل أزمـــة 
انضمام محمد صالح، إلى صفوف 
ــى، وتــحــدث  ــب ــم ــي الــمــنــتــخــب األول
مــع غــريــب أن صـــالح ضــمــن أهــم 
العناصر المحترفة وأحـــد أفضل 
الــالعــبــيــن حـــول الــعــالــم، لــمــا يملكه 
مــن موهبة استثنائية قــادتــه لالنفراد 
ــم يسبقه أى مــن الالعبين  ــجــازات ل ــإن ب
المصريين فى تحقيقها، لذلك سيكون وجوده مع 

المنتخب األوليمبى أمراً مهما. 
وشدد صبحى، على أنه سيتدخل لحل األزمــات التى قد تقف عائقاً 
أمام المنتخب األوليمبى لضم هداف الــدورى اإلنجليزى إلى قائمته، 
قبل أوليمبياد طوكيو 2020، من خالل التواصل مع ليفربول للوقوف 
على إمكانية استدعائه وإقناع مسئولى الريدز بالموافقة على تلك 
الخطوة، حال تلقيهم إخطارا من اتحاد الكرة بعدم موافقة األطراف 

المعنية فى النادى اإلنجليزى، بانضمام صالح إلى الفراعنة.
يشار إلى أن يورجن كلوب المدير الفنى لليفربول، أبدى عدم رغبته 
فى ابتعاد صــالح عن الــريــدز خــالل أوليمبياد طوكيو 2020، بسبب 
حاجته لخدماته خــالل تلك الفترة، إضافة إلــى أن الفرعون سيكون 
ملتزما بالمشاركة مع المنتخب األول، فى كــأس أمــم أفريقيا 2020 

بالكاميرون، والمقرر مطلع الموسم المقبل.

ما زلت هنا جــودة، صاحبة الـــ12 عاما تحقق األرقــام القياسية فى 
مجال تنس الطاولة، فبعد تصدرها التصنيف العالمى لالعبات تنس 
الطاولة أقل من 15 عاما، حيث اختيرت العبة األهلى للمشاركة مع 
منتخب السيدات لتنس للمشاركة فى بطولة العالم للكبار التى تقام 
خالل الفترة من 22 حتى 29 مارس فى كوريا الجنوبية. 
ــودة عـــن ســعــادتــهــا  ــ ــربـــت جـ ــقــة الــكــبــار أعـ ــث وب
بالمشاركة مــع منتخب تنس الطاولة للسيدات 
ــى، مؤكدة أنها توقعت اختيارها بعد  للمرة األول
نجاحها فى تقديم موسم مميز مع النادى األهلى 

حصلت فيه على بطوالت عديدة.
وأشارت جودة فى تصريحات خاصة لـ»صوت 
الماليين« إلى أن مشاركتها فى بطولة العالم 
لتنس الطاولة للكبار بكوريا الجنوبية، تعد 
خطوة مهمة فــى طريق حلم المشاركة فى 
أوليمبياد باريس 2024، معربة عن أمنيتها 
بتقديم مستوى يؤكد استحقاقها فرصة 

المشاركة فى بطولة كوريا الجنوبية.
ــوة من  ــودة إلـــى تلقيها دعــ ولــفــتــت جــ
االتحاد الدولى لتنس الطاولة للمشاركة 
فى معسكر تدريبى فى إيطاليا فى الفترة 
من 4-9 مــارس المقبل، الفتة إلــى أن المشاركة بالمعسكرات 

الدولية بعد خطوة مهمة لصقل موهبتها. 
وقــرر أشــرف حلمى، المدير الفنى لمنتخب سيدات تنس الطاولة 
اختيار هنا جــودة للمشاركة فــى بطولة العالم للكبار بعد تصدرها 
التنصيف الــدولــى لالعبات تنس الطاولة تحت 15 عاما فضال عن 

حصدها العديد من األلقاب مع األهلى.
وتوجت جودة بالمركز األول ببطولة الجمهورية بعد الفوز فى المباراة 
النهائية على الالعبة آالء يحيى، من نادى جزيرة الــورد بنتيجة ٣-2، 
بعد فوزها فى الدور قبل النهائى على هنا إبراهيم العبة نادى الزمالك 

بنتيجة ٣-0.
وحققت جودة الفوز بذهبية بطولة البرتغال الدولية فى منافسات 

الناشئين تحت 12 و 15 سنة وبرونزية بطولة العالم للقارات.

تحديات تواجه عماد النحاس 
مع المقاولون العرب

نجح الفريق األول لكرة القدم بنادى المقاولون 
العرب بقيادة مدربه عماد النحاس فى التأهل إلى 
ربع نهائى بطولة كأس مصر عن جدارة واستحقاق 
عقب الفوز على المصرى برباعية نظيفة فى دور 

الستة عشر من المسابقة المحلية.
فوز المقاولون على المصرى كان مهما للغاية، 
وذلك بعد النتائج السلبية التى حققها الفريق فى 
آخــر مباراتين خاضهما بــالــدورى هــذا الموسم، 
إذ خسر أمـــام إنــبــى ثــم تلقى هزيمة أخـــرى من 

بيراميدز.
ــدورى  ــ وخــــالل مــنــافــســات الــــدور األول مــن ال
المصرى، قــدم المقاولون العرب مباريات قوية 
وحقق العديد من النتائج المميزة، والتى جعلته 
محتال وصافة جدول الترتيب برصيد ٣2 نقطة، 

بفارق نقطة عن الزمالك صاحب المركز الثالث.
تحديات عــديــدة تــواجــه عماد النحاس 

مدرب المقاولون خالل النصف الثانى 
مــن الموسم على رأســهــا، رغبته فى 
الحفاظ على وصافته لــلــدورى، من 
أجـــل الــتــأهــل لــلــمــشــاركــة فــى دورى 

أبطال أفريقيا الموسم المقبل.
ويأمل عماد النحاس فى مواصلة 
ــة خــالل  ــي ــجــاب تــحــقــيــق الــنــتــائــج اإلي
ــدورى،  ــدور الثانى من ال منافسات ال

واالبتعاد بالمركز الثانى، لضمان 
التواجد فى دورى أبطال إفريقيا 

الموسم المقبل.
وخــاض المقاولون خالل 

منافسات الدور األول 17 
لقاء، فاز فى 10 وتعادل 
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التحدى الثانى بالنسبة للنحاس يكمن فى 
رغبته بالتواجد بالمربع الذهبى فى حالة عدم 
قدرته على الحفاظ على ترتيبه كوصيف للدورى 
خاصة أن الــفــارق بينه وبين الزمالك صاحب 

المركز الثالث نقطة وحيدة فقط.
ويــأمــل عــمــاد النحاس فــى الــتــواجــد بالمربع 
الذهبى بــالــدورى هــذا الموسم وعــدم الخروج 
منه حتى لو لم يكن وصيفا، فعلى األقــل ضمن 
المشاركة األفريقية الموسم المقبل سواء بدورى 
أبطال أفريقيا فى حال حفاظه على الوصافة، 
أو بالكونفيدرالية فى حالة تواجده بالمركزين 

الثالث أو الرابع.
التحدى الثالث بالنسبة لعماد النحاس يكمن 

فــى المنافسة على بطولة كــأس مصر هذا 
الموسم، فما يقدمه الفريق فى الدورى رفع 
طموحات عماد النحاس وجعله يرغب 

فى المنافسة على بطولة الكأس.
ونــجــح الــمــقــاولــون فــى الــفــوز 
على المصرى برباعية نظيفة 
فــى دور الــســتــة عــشــر ليتأهل 
لمواجهة االتحاد السكندرى فى 
ربع نهائى المسابقة ليشير عماد 

الــنــحــاس فــى تصريحاته عقب 
الــمــبــاراة إلـــى أن هـــدف فريقه 

المنافسة على بطولة الكأس 
هذا الموسم.

ــون  ــاولـ ــقـ ــمـ ويــــأمــــل الـ
ــوز على  ــف فــى تحقيق ال
االتـــحـــاد بــربــع النهائى 
ــى نصف  ــ ــول إل ــوصــ ــ وال
نــهــائــى مسابقة الــكــأس 
لــالقــتــراب خــطــوة نحو 

المباراة النهائية.

»نبيه« يسترجع ذكريات 
الماضى مع »فييرا« 

»بوطيب« يجرى 
جراحة الركبة

بدلة جديدة لنجم 
المقاصة 

لقاء خاص جمع أسامة نبيه نجم نادى الزمالك 
السابق مع البرازيلى جورفان فييرا المدير الفنى 
السابق للفريق األبيض مؤخًرا بالعاصمة اإلماراتية 

أبوظبى.
والتقى نبيه مع فييرا على هامش لقاء السوبر 
الــمــصــرى الـــذى جمع فريقى األهــلــى والــزمــالــك 
قبل أيام فى أبوظبى، حيث تابع الثنائى اللقاء من 

مقصورة ملعب محمد بن زايد.
واسترجع نبيه مع فييرا الكثير من ذكريات فترة 
العمل التى جمعتهما قبل سنوات فى نادى الزمالك، 
حيث كــان نبيه يشغل منصب الــمــدرب الــعــام فى 

الجهاز الذى يقوده المدرب البرازيلى.

طمأن المغربى خالد بوطيب مهاجم الزمالك 
السابق متابعيه عبر موقع التواصل االجتماعى 
انــســتــجــرام على حالته الصحية، بعد خضوعه 

مؤخًرا لعملية جراحية فى الركبة.
ونشر بوطيب صــورة له وهــو يرقد على سرير 
أحــد المستشفيات بالعاصمة الفرنسية باريس، 

وعلق على الصورة قائال »اليوم.. الحمد لله«.
وكانت إدارة نادى الزمالك قد أعلنت مؤخًرا عن 
فسخ تعاقدها مع المغربى بوطيب بسبب تقاعس 
الالعب عن إتمام برنامجه العالجى، وبادرت إدارة 
القلعة البيضاء بتسليم مستحقات الــالعــب عن 

الموسم الحالى التحاد الكرة.

بـــادر مــيــدو جــابــر صــانــع ألــعــاب فــريــق مصر 
المقاصة بعمل جولة شوبينج داخل أحد الموالت 

الشهيرة بالقاهرة.
الهدف األول لميدو جابر خــالل الجولة كان 
شراء بدلة جديدة لحضور بعض المناسبات التى 

يرتبط بها فى الفترة المقبلة.
ويشارك ميدو جابر بصورة أساسية مع فريق 
ــجــارى، حيث  المقاصة منذ بــدايــة الــمــوســم ال
يعد أحــد عناصر الــقــوام األســاســى فى الفريق 
الفيومى، سواء تحت قيادة الجهاز الفنى السابق 
بقيادة أحمد حسام ميدو أو الجهاز الحالى الذى 

يقوده إيمانويل أمونيكى.
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الماديات تفتح باب رحيل 
الننى عن بشكتاش 

أصبح فى حكم المؤكد رحيل 
محمد الننى العــب خط وسط 
منتخب مصر عن صفوف فريق 
بشكتاش الــتــركــى، ربــمــا حتى 
قبل نهاية فترة إعارته لصفوف 
األخــيــر والــتــى تــمــتــد لنهاية 

الموسم الجارى.
ويأتى الرحيل المحتمل للننى 
عن بشكتاش على خلفية األزمة 
المالية الــتــى يمر بها الــنــادى 
ــرة،  ــي ــى الــفــتــرة األخ الــتــركــى ف
والتى تسببت فى تأخر حصول 
ــة على  ــن ــراع ــف العـــب وســـط ال
مستحقاته المالية البالغة 900 

ألف يورو.
ــدد الــنــنــى مــؤخــًرا بفسخ  وهـ
عقده مع بشكتاش بسبب تأخر 
حصوله على مستحقاته منذ 
منتصف يناير الــمــاضــى، لكن 
إدارة النادى التركى استدركت 
ــهــاء  ــت إن ــاع ــط ــت ــف واس ــوق ــم ال
هــذه المشكلة وأقنعت الالعب 
بــالــعــدول عــن تهديده ومنحها 
مهلة جديدة لسداد مستحقاته.

وفى ظل هذه الظروف تأكدت 
ــادى بــشــكــتــاش  ــ ــدرة نـ ــ ــدم قـ ــ ع
ــراء  ــشـ ــل بـــنـــد الـ ــي ــع ــف عـــلـــى ت
النهائى لالعب محمد الننى، 
والمنصوص عليه فى عقد إعارة 
الالعب من أرســنــال اإلنجليزى 

للنادى التركى.
ــادى  ــ ــذا الـــبـــنـــد ن ــ ــزم هـ ــ ــل ــ وي
بشكتاش بسداد مبلغ 18 مليون 
يورو إلى نادى أرسنال اإلنجليزى 
ــارة الــالعــب  ــ ليتحول عــقــد إع
الننى الحالى لصفوف بشكتاش، 
إلــى عقد انتقال نهائى بداية 
مــن فترة االنــتــقــاالت الصيفية 

المقبلة.
وطلب الننى من وكيل أعماله 
ــدة  ــدي ــن وجـــهـــة ج ــث عـ ــح ــب ال
لينتقل إليها بــدايــة مــن فترة 
االنــتــقــاالت الصيفية المقبلة 
على أقصى تقدير، أو قبل ذلك 
ــدم الــالعــب على فسخ  حــال أقـ

عقده مع بشكتاش.
وتشير الدالئل إلــى أن الننى 
ــى الـــنـــادى  ــول ــئ ــس ــم يــمــهــل م لـ
ــرة أخـــرى إذا تكررت  الــتــركــى م
أزمــة حصوله على مستحقاته 
المالية، حيث يتوقع أن يبادر 
الالعب بفسخ عقده مع النادى 
ــدار  ــص ــت ــرف واحــــد واس ــ مـــن ط
بطاقة دولــيــة مؤقتة يتمكن 
بموجبها من االنضمام ألى ناد 
آخر دون التقيد بمواعيد فترات 

القيد المتعارف عليها.
ويستند الننى فــى ذلــك إلى 
نــصــوص عــقــد إعـــارتـــه لفريق 
ــى تتضمن حق  ــت بشكتاش وال
الالعب فى فسخ عقده فى حالة 

عدم الحصول على مستحقاته.
وشارك الننى فى 23 مباراة مع 
بشكتاش هذا الموسم، بواقع 14 
مباراة بمسابقة الدورى التركى، 
و6 مباريات فى الدورى األوروبى 
»اليوروباليج«، و3 مباريات فى 

كأس تركيا.
يـــذكـــر أن نــــــادى أرســـنـــال 
ــق فــى أغسطس  اإلنجليزى واف
الــمــاضــى عــلــى انــتــقــال محمد 
ــط منتخب  ــب وسـ ــنــنــى، العـ ال
مصر، لصفوف بشكتاش التركى 
خالل فترة االنتقاالت الصيفية 
لمدة موسم واحــد على سبيل 
اإلعارة، بعد قرار المدير الفنى 
ــق لــلــجــانــرز  ــاب ــس اإلســـبـــانـــى ال
أونـــاى إيــمــرى برحيل الالعب 
عــن صــفــوف الــفــريــق حينذاك 
لعدم رغبته فــى اســتــمــراره مع 

المدفعجية.

اإلدارة البيضاء تستقر على تجديد تعاقد كارتيرون

الزمالك يشحن حماس العبيه بالمستحقات قبل مواجهة الترجى 
استعدادا للمواجهة المهمة المنتظرة 
ــام الــتــرجــى الــتــونــســى يـــوم الجمعة  أمـ
المقبل بــدورى أبطال أفريقيا، كافأت 
إدارة نادى الزمالك العبى فريق الكرة 
بــصــورة مختلفة بعد التتويج ببطولة 
السوبر المحلى على حــســاب الــنــادى 
األهـــلـــى وقــبــلــه حــصــد لــقــب الــســوبــر 
ــرجــى الــتــونــســى،  ــت ــام ال ــ ــى أم ــق ــري األف
وهــو ما دفــع اإلدارة لإلفراج عن كافة 
المستحقات المالية التى كــان قــد تم 

تجميدها قبل فترة بسبب سوء النتائج.
ــام األخيرة تدخل بعض  وشهدت األي
الــوســطــاء مــن جــانــب إدارة الــزمــالــك 
لعدم توقيع عقوبات مالية على بعض 
الــالعــبــيــن بسبب مــا حـــدث منهم فى 
الفترة الماضية على خلفية الدخول فى 
مشادة مع بعض العبى األهلى واألزمة 
ــت عــبــر مـــواقـــع الــتــواصــل  ــى حــدث ــت ال
االجتماعى مع بعض جماهير النادى 
وهو ما أثــار غضبهم بشكل كبير، قبل 
أن يتدخل بعض أعضاء مجلس اإلدارة 
ــر واحــتــواء المشكلة وعــدم  إلنــهــاء األم
توقيع أى مكافآت مالية عليهم وطى 

تلك الصفحة تماًما.
وتواصلت المفاجآت من جانب إدارة 
الــزمــالــك تــجــاه بعض الالعبين وعلى 
رأســهــم محمود عــبــدالــرازق شيكاباال 
العب الفريق وتعديل عقده على الفور 
بما يتناسب مع المجهودات التى قدمها 
ــام وتــجــديــد  ــ ــازم إم ــى حــ ــة إلـ ــاإلضــاف ب
التعاقد معه، وأصــدرت اإلدارة فرمانا 
ــــذى ينتهى  بتجديد عــقــد الــالعــب وال
بنهاية الموسم الجارى، وترغب اإلدارة 

فى اإلبــقــاء على الالعب خــالل الفترة 
المقبلة تكريًما له ومستواه مع الفريق 
باإلضافة إلى المجهود الــذى بذله فى 
الفترة الماضية وكنوع من أنواع تحفيز 
الالعبين والتأكيد على عدم رحيل أى 

العب عن الفريق نهائًيا.
وتتجه النية داخل إدارة نادى الزمالك 
لإلعالن قريبا عن تجديد التعاقد مع 
الفرنسى باتريس كــارتــيــرون للحفاظ 
على تركيز الــمــدرب مع الفريق وعدم 
تشتيت ذهنه بشكل نهائى فى ظل حالة 
الترابط بين كارتيرون والعبى الزمالك 
بجانب الدعم الجماهيرى والرغبة فى 

استمراره داخل الفريق.
ــلـــى جـــانـــب آخـــــر خـــطـــف بــعــض  عـ
ــدورى المصرى  الالعبين فى بطولة ال
ــظــار الــفــرنــســى بــاتــريــس كــارتــيــرون  أن
المدير الفنى لفريق الزمالك والــذى 
يتابع كل األنــديــة من واقــع مهام عمله 
ودراســـــة الــمــنــافــســيــن فــى المسابقة 
المحلية، واســتــحــوذ بعض الالعبين 
على إعجاب المدرب الفرنسى والذى 
تــحــمــس لــلــتــعــاقــد مــعــهــم فــى الــمــوســم 

المقبل.
عبدالله السعيد نجم فريق بيراميدز 
كــان على رأس الالعبين الــذيــن لفتوا 
أنظار كارتيرون والذى وصفه بالالعب 
المثالى الــذى يجمع كــل المواصفات 
المطلوبة ســواء من ناحية المهارة أو 
الــخــبــرة أو الشخصية داخـــل الملعب 
والعودة للخلف ألداء المهام الدفاعية 
واعــتــبــره مــكــســبــا كــبــيــرا حـــال إتــمــام 
ــن كل  الــصــفــقــة وســيــفــيــد الــفــريــق مـ
الجوانب، وأبــدى كارتيرون فى حديثه 
مــع بــعــض المقربين لــه فــى الــزمــالــك 

دهشته من رحيل السعيد عن صفوف 
الــنــادى األهــلــى وعــدم تجديد التعاقد 

معه.
ثانى الالعبين كــان عــالء عطا العب 
ــذى ظــهــر بشكل مميز  ــ فــريــق مــصــر وال
ويلعب فى مركز الظهير األيمن وتطور 
أدائــه فى وقــت قصير مع فريقه وتلقى 
بعض العروض فى يناير الماضى لكنهم 
رفــضــوا التفريط فيه وتمسكوا ببقائه 
ــه ومــنــافــســة الــفــريــق على  ــي لــلــحــاجــة إل
الهبوط، ويحتاج الزمالك للتدعيم فى 
الجبهة اليمنى بــعــد هـــروب التونسى 
حمدى النقاز وفسخ تعاقده مع الفريق 
فى الفترة الماضية، ويــرى كارتيرون أن 
عطا سيكون مكسبا كبيرا حال التعاقد 

معه.
عماد حمدى العب وسط اإلسماعيلى 
كان أحد الالعبين الذين استحوذوا على 
إعجاب كارتيرون واعتبره خليفة طارق 
حامد فى وسط الملعب وأدائه مشابه له 
لما يتمتع به من روح وإصرار كبير والتزام 

تكتيكى داخل المستطيل األخضر.
حــســام حــســن مــهــاجــم فــريــق سموحة 
استحوذ على إعجاب المدرب الفرنسى 
واعــتــبــره مهاجما مــمــيــزا وقــــادرا على 
التسجيل والتحرك داخل الصندوق وهو 
مــا يحتاجه الفريق فــى الفترة الحالية 
بسبب عدم تواجد سوى مصطفى محمد 

فى خط الهجوم.
أحمد رمضان بيكهام نجم المنتخب 
األولــيــمــبــى وفــريــق وادى دجــلــة، القى 
إعجاب المدرب الفرنسى والذى شاهد 
بعض المباريات لــه مــع المنتخب فى 
بطولة أفريقيا تحت 2٣ سنة وأثنى على 

مستواه وقدراته بشكل كبير.

 كتبت – سارة عبد الباقى 

 كتب – محمد الصايغ

 كتب - ضياء خضر

 كتب - أنس سمير 
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أسماء تخطف 
اهتمام الخواجة 

الفرنسى فى الدورى

حسن

هنا

النحاس

غريب

السعيد

كارتيرون
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قبل أيام انشغل رواد مواقع التواصل االجتماعى ومقدمو برامج التوك شو بظاهرة 
مطربى المهرجانات، على خلفية حفل أقيم بستاد القاهرة دون أن يعرف أحد 

مناسبته أو من الذى ينظمه، وبعيدا عما جرى من أفعال مشينة وأغان هابطة 
وإسفاف وابتذال وكلمات تعبر عن معانى جنسية، أيقظ الحفل الغضب المكتوم فى 

النفوس، فتعالت األصوات الرافضة للعبث بالوعى وتدمير قوة مصر الناعمة.
جاء رد فعل نقابة الموسيقيين حاسما، بمنع تلك الفئة من الغناء، وهو قرار إيجابى 
يتناغم مع رغبات غالبية الشرائح المجتمعية، التى عبرت عن استيائها من تنامى 

ظاهرة المطربين العشوائيين، لكن هل ينجح قرار المنع فى التصدى لتلك الظاهرة؟ 
أم هناك وسائل إعالمية أخرى ال تطالها قرارات المؤسسة النقابية، ستساهم فى 

استمرار هذه الفئة ورواجها.
ما بين رافض للظاهرة بصورة واضحة ولديه مبرراته الموضوعية، ومؤيد لها على 

استحياء حفاظا على مصالحه الشخصية، سقطت، عمدا، األسئلة الكاشفة عن 
تحديد المتورطين فى هذا العبث الذى يجتاح حياتنا.. من المسئول عن تنامى تلك 
الظاهرة؟ لماذا ال تتدخل مؤسسات الدولة لوأد انتشارها حفاظا على قيم المجتمع 

وتاريخه وثقافته وحضارته؟ كيف تورط اإلعالم فى صناعة نجومية البعض من 
هؤالء؟ واألهم، هل وقعنا فريسة لحروب الجيل الرابع من دون أن ندرى؟ وهى الحروب 

التى تستهدف تفكيك المجتمعات من داخلها، بمحو هويتها وإغراقها فى دوامات 
الشائعات والمعارك الوهمية.

سيد سعيد يكتب:

التوزيع مؤسسة األهرام

ــى الــريــاضــة، صـــاروا،  االقــتــصــاد ومــن الفنون إل
ــدون أى  ــ ــه، ب ــردات ــف ــتــصــدرون الــمــشــهــد بــكــل م ي
موهبة تؤهلهم، سوى أنهم يجيدون وببراعة أكثر 
أنــواع الفن رواجــا وهو فن التملق والنفاق، وبيع 
الهواء فى زجاجات، فخرج حسن شاكوش الئقا 
بزمنهم.. من بين ما يروجه المتسللون لمجاالت 
التنوير، فى إطــار الــدفــاع عن الغناء الرخيص، 
إنها حرية إبـــداع، يــروجــون هــذا من دون إدراك 
بأن مفهوم ومعنى الحرية ال يعنى الفوضى، وال 
يعنى أن تفعل ما تريد، إنما هى التزام بالقيم التى 
استقر عليها المجتمع، وتمثل تقاليده وأعرافه 
السائدة، قبل أن توجد القوانين، كما أن الحرية 
ال تعنى االســتــهــتــار بمصائر اآلخــريــن أو هتك 
عرض المجتمع واعتباره فنا، والتكريس ألساليب 
البلطجة واستخدام األلفاظ المنبوذة فى األغانى.

الفن بكل صنوفه »موسيقى، سينما، مسرح«، 
هو أحد أدوات القوة الناعمة التى تؤثر بصورة 
إيجابية فى نشر ثقافة المجتمعات والنفاذ من 
خــالــهــا لــعــقــول الــشــعــوب األخــــرى، هــو تشريح 
للواقع بأساليب إبداعية ورؤيــة حالمة بمستقبل 
أفضل، هو وسيلة ندق بها ناقوس الخطر لمحاربة 
ــا نـــراه عــلــى مــواقــع  الــظــواهــر الــســلــبــيــة، لــكــن م
التواصل االجتماعى أو على شــاشــات السينما 
والفضائيات، ال يــنــدرج تحت الفتة الفن ال من 
بعيد أو قريب، وال يوجد له وصف على االطاق، 
ألننا ببساطة نرى ترسيخا للظواهر التى يجب 
الــتــصــدى لــهــا، مثل البلطجة والفهلوة والــعــرى 
واألغانى الهابطة والكلمات المبتذلة التى تتضمن 
إيـــحـــاءات، بــل ألــفــاظــا جنسية، تتنافى مــع قيم 

الشعب المصرى.
إن هـــذه الــقــضــيــة، ليست بالهينة، وال يجب 
التعامل معها بقدر من الامباالة، فهى من فرط 
خطورتها، ستكون لها آثارها السلبية على األجيال 
ــقــادمــة، خــاصــة أن شــرائــح عــمــريــة مختلفة،  ال

الـــ»صــيــع« على الــنــواصــى، لكن ال يمكن لــى أو 
لغيرى إنــكــار أن هــذه النوعية اخترقت حياتنا 
بطريقة بها مــن الفجاجة مــا يثير االشــمــئــزاز، 
االختراق تم علنا تحت سمع وبصر كل المعنيين 
بالحفاظ على الــقــيــم، وبــمــبــاركــة وتشجيع من 
إعـــام بليد وإعاميين سطحيين ليس لديهم 
وعى أو رؤية، فقط يبحثون عن التسويق وجذب 
اإلعانات، عبر »هرتات« يطلقون عليها أغانى، 
وهى بعيدة تماما عن الغناء والطرب، لما تحويه 
من كلمات ساقطة وإيحاءات جنسية وخاعة فى 

األداء.
ــم نعترف  يقينا هــنــاك أزمـــة حقيقية وإن ل
بوجودها، فإننا، بالضبط، كمن يدفن رأسه فى 
الرمال، األزمــة تتلخص فى أن الدولة تخلت عن 
ــا فــى رعــايــة اإلبـــداع وحماية المبدعين،  دورهـ
وتركت الساحة مفتوحة أمام التجار، يرتكبون كل 
الموبقات تحت الفتة الفن، بدون رقابة حقيقية، 
فتراجع الفن الحقيقى وتــوارى المبدعون بعيدا 
عن األضــواء، لذا لم يكن غريبا أن تجد البعض 
يدافع عنهم من باب أكل العيش، باعتبار أن الفن 
»ســبــوبــة«، إن الــتــراخــى فــى مواجهة تلك الفئة 
بمبررات إنسانية على طريقة »أكــل عيش«، أو 
تسويقه فى استثمار الـ»تريند« وما شابه ذلك، 
هو بداية االنزالق فى طريق التشجيع على تنامى 
الظاهرة والوصول إلى ما هو أبشع من الذى نراه، 
ولنا فى التأكيد على ذلك ألف دليل ودليل، عندما 
تم التغاضى عن انتشار ظاهرة البناء المخالف 
فى المدن الكبرى، وتبوير األراضى الزراعية 
فى الــريــف، انتشرت العشوائيات مثل 
ــورم السرطانى فكانت لها تأثيراتها  ال
السلبية من النواحى األمنية واالجتماعية 
واالقــتــصــاديــة، ناهيك عــن المليارات التى 
تتكبدها الدولة للقضاء على تلك األزمــات التى 
ــرأى ومــســمــع مــن كــل الــجــهــات  ــ صــنــعــت عــلــى م

غارقة فى الجهل واألمية ألسباب متنوعة، منها 
فشل منظومة التعليم، غياب دور األسرة، تراجع 
اإلعام عن رسالته اإلرشادية والتوعوية، غياب 
الفن الراقى الهادف وهو ما أدى فعا النجذاب 

شرائح واسعة نحو هذا الشاكوش وأمثاله.
 يا سادة إن النهضة التى نراها بأعيننا ونلمسها 
فى مجاالت متنوعة داخــل الــدولــة، ال يمكن أن 
تحقق نتائج إيجابية إال إذا وجــدت إرادة قوية 
لارتقاء بالمجاالت األخــرى المهملة رغــم أنها 
األهم وأعنى هنا الفنون واآلداب واالرتقاء بالذوق 
ــادرة على التعاطى مع  الــعــام، لتنشئة أجــيــال قـ
قضايا المجتمع بكل مفرداتها، وهذا لن يحدث 
إال بإصاح شامل ومتناغم على كافة المستويات، 
وأيضا ال بد أن تتدخل الدولة بكل ثقلها فى رعاية 
الفن الهادف القادر على تشكيل الوعى بالطبع ال 
يوجد من يسعى إلى قطع األرزاق أو من يقف فى 
طريق أكل العيش وكل الكام اإلنسانى الرائع، 
الذى يسعى البعض لترويجه، لكننا ضد االبتذال 
وتدنى الذوق، ضد األغانى الهابطة التى يرقص 
الجهلة على إيقاعها، ضــد أن يسمعها أبناؤنا 
على السوشيال ميديا، وضد أن يسمعها الكبار 
وهم مجبرون فى التوك توك، فى الميكروباص، 
فــى الــفــضــائــيــات الــعــشــوائــيــة أو تــداهــمــنــا على 
مواقع التواصل االجتماعى، ففى المقابل يجب 
أن نترك تجار المخدرات يــروجــون بضاعتهم، 
ونترك تجار اللحم الرخيص يمارسون نشاطهم 
ويجب أال تتحرك أجهزة الدولة لماحقتهم، ألن 
ما يفعلونه يندرج تحت أكــل العيش فى النهاية 
نستطيع القول بأن الجهل وعــدم الدراية بقيمة 

الفن ودور الفنان داخــل مجتمعه، 
وراء الــغــرور المصاحب لهوس 
الشهرة، فالدخول فى قائمة 
ــيــرات والـــســـيـــارات  ــون ــي ــمــل ال
الــفــارهــة والفيلات أصابت 
بعضهم بهستيريا، فــراحــوا 

يتصرفون وكأنهم مجانين 
يتباهون بما امتلكوا، 

ــام  ــ ــا أم ــن ــف ــوق ــو ت ــ ولـ
ظـــــاهـــــرة مــحــمــد 
رمـــضـــان، سنجد 
أنــــــــــه نـــــمـــــوذج 
ــرور  ــغ ــل صــــــارخ ل
واالســــتــــهــــتــــار 
والــــــــجــــــــهــــــــل 
بــمــســئــولــيــتــه 
كفنان، سنجده 
ــى  غــــــارقــــــا ف
االبتذال، غير 
عــابــئ بحجم 
االنـــتـــقـــادات 
ــة له  ــمــوجــه ال
ــه،  ــمــمــارســت ول

فــهــو لـــم يـــدرك 
حــجــم المسئولية 

الثقافية واالجتماعية 
واإلنــســانــيــة الــتــى تقع 

ــق الـــفـــنـــان،  ــاتـ عـــلـــى عـ
ــان الــحــقــيــقــى،  ــ ــن ــ ــف ــ ال
باعتباره قــدوة لمجتمعه 
ــوره، ومــســئــول  ــ ــه ــ ــم وجــ
عـــن نــشــر الـــوعـــى، فهو 
الــمــرآة التى تعكس هوية 
وحضارة بلده لكنه انحرف 
ــفــنــان ودوره  عـــن مــهــمــة ال
 الـــتـــنـــويـــرى، وانـــزلـــق فى

دنيا الجنون.

الرسمية، ولم تحرك ساكنا، أيضا ظاهرة التوك 
توك، تركناها تنتشر، وعندما تفاقمت المشكات 
بسببها رحنا نبحث عــن حــلــول، وقطًعا ستدفع 
الدولة تكلفة الحلول، فى حين أن األمــر هنا ال 
تجدى معه تكلفة، ألنه متعلق بالوعى والهوية فلو 

تركناه على هذه الحالة ستكون النتائج كارثية.
علينا االعتراف بأن السنوات السابقة شهدت 
تسلا لمفاهيم دخيلة على مجتمعاتنا، فتسلل 
من خالها الفهلوية إلــى العديد من المجاالت 
المرتبطة ارتــبــاطــا وثــيــقــا بــالــوعــى، الصحافة 
واإلعام والفن والثقافة والرياضة ولألسف تمكن 
المتسللون من النفاذ إلى عقول أصحاب القرار، 
فولوهم أمور نشر الثقافة والفكر والوعى، وهم 
فى حاجة إلى فهم تلك األمور، ال أن يتولوها، لذا 
يمكن التأكيد على حقيقة، مفادها أن المدافعين 
ــوش، ال يــقــل أى منهم عــنــه فى  عــن حــســن شــاك
الجهل بالقيم، ففى إطار العشوائية التى سادت 
سنوات طويلة أصبح هؤالء بقدرة قــادر، جهابذة 
ونــقــاد وعــبــاقــرة فــى كــل شــيء مــن السياسة إلى 

القضية، حسب ظنى، أكبر بكثير من اختزالها 
فــى الــســجــال الــدائــر عــلــى الــســوشــيــال ميديا، 
ــجــاوز حــمــات الــمــقــاطــعــة الــمــنــتــشــرة على  ــت وت
صفحات مواقع التواصل االجتماعى لفان أو 
عان، ألنها تخص أحد أهم ركائز القوة الناعمة، 
ــن، لـــذا فـــإن الــتــعــامــل معها بــالــصــورة  ــف وهـــو ال
ــام الماضية،  السطحية الــتــى جــرت خــال األيـ
سيزيد من اتساع مساحة الفوضى، وبالتأكيد 
ستكون التداعيات كارثية على مستقبل هذا البلد، 
خاصة أن الدولة لم تدل بدلوها وتحسم الجدل، 
وتعلن أنها ستتصدى لهذه الظاهرة، لكنها تركت 
األمر للمتنافسين على التريند بالهاشتاج، وكأنها 
فى انتظار النتائج لتعلن موقفها الرسمى، كما 
أنها لم تعلن دعمها لقرار نقابة الموسيقيين، 
وهى مؤسسة رسمية، معنية بالحفاظ على الذوق 

العام.
إن تفكيك المجتمعات ليس بالتناحر المجتمعى 
أو االقــتــتــال الــداخــلــى فــقــط، إنــمــا بمحو ثقافة 
الشعوب وتضليل العقول والتأثير السلبى على 
الوعى بالشائعات، وتدمير الهوية، وأظن وبالطبع 
ليس كل الظن حرام، أن كل هذه العناصر موجودة 
ومتوافرة اآلن على أرض الواقع، وتلعب السوشيال 
ميديا الــدور األهــم فى تناميها، باعتبارها أحد 
أهم أدوات تلك الحروب، والكارثة أن الفضائيات 
تدور فى نفس الفلك بصورة تنم عن جهل وعدم 
وعـــى.. الــســوشــيــال ميديا تصنع الــتــريــنــد، وال 
نعرف إذا كان الترتيب صحيحا أم كاذبا، خاصة 
فى ظل وجود عناصر ومؤسسات تحكم وتتحكم 
فى مؤشر صعود وهبوط الـ»تريند«، بما يعنى 
أن التسويق يمكن شــراؤه، أما البرامج الفضائية 
فتمارس الصياح وتصنع الضجيج، عن األغانى 
األعلى مشاهدة، والمطرب األكثر جماهيرية، 
والنتيجة هى صعود نماذج ال عاقة لها بالفن 
على حساب رســالــة الــفــن، مثل 
حسن شــاكــوش، وحمو 
ــا وخــــــــرزة  ــ ــك ــ ــي ــ ب
وكــزبــرة وبقية 
مـــن يطلقون 
ــم  ــ ــهـ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ عـ
مـــــطـــــربـــــى 
المهرجانات.

بالمناسبة، 
ــا ال أعـــرف  ــ أن
حسن شاكوش، 
ــــل  ــاب ــ ــق ــ ولــــــــم أت
يــومــا مــا مــع حمو 
ــكــا، وغــيــرهــمــا  ــي ب
مــن بقية األســمــاء 
الــتــى يطلقها 

 البرامج الفضائية تصنع 
الضجيج عن األغانى األعلى 

مشاهدة والمطرب األكثر 
جماهيرية لركوب التريند

 االرتقاء بالذوق العام 
لن يحدث إال بإصالح 
شامل ومتناغم على 

كل المستويات

 يجب أن تتدخل الدولة 
بكل ثقلها لرعاية الفن 

الهادف القادر على 
تشكيل الوعى

 ظاهرة مطربى المهرجانات 
انتشرت بتشجيع من إعالم 
بليد وإعالميين سطحيين 
ليس لديهم وعى أو رؤية

يا عزيزى.. كلكم
 محمد رمضان  »شواكيش«

انحرف عن مهمة 
الفنان وانزلق فى 

دنيا الجنون

اإلبراشى

شاكوش

بيكا

رمضان
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