
WWW.Soutalmalaien@yahoo.comالثمن  ٢  جنيه16 صفحة

رئيس مجلس اإلدارة
سيد سعيد
رئيس التحرير

محمد طرابيه

األربعاء  2020/9/9  السنة العاشرةاإلصدار الثانى - العدد 275

بالمستندات .. المال 
السايب داخل 

حكومة مدبولى

استمرار مغامرات  وزير مهم  فى الساحل الشمالى مع »مستشارته  الحبيبة«

باألرقام .. الديون تحاصر 
االقتصاد المصرى

غضب داخل مؤسسة 
الرئاسة بسبب تأخير 
تعيين أعضاء هيئات 

تدريس الجامعات األهلية

كورونا جديدة تهدد 
حياة المصريين فى
 4 مدن سياحية 

في الذكرى الخمسين لرحيله

مفاجأة .. نجاة الصغيرة 
تعود للغناء

الغيرة تشعل  الخالفات بين 
وزيرى الرياضة والتضامن

ينطلق السبت القادم

أرقام وحكايات عن»البريميرليج« 
أشهر دورى فى العالم

ممدوح حمزة أمام »دائرة اإلرهاب«  بتهمة التحريض على العنف
الحكم فى استئناف مجدى عبد الغنى

 على حبسه بسبب ميراث أقاربه

قضايا ساخنة أمام المحاكم خالل األيام القادمة

منار سامى فتاة
»التيك توك«  أمام  
»الجنح«  فى قضيتى  

خيانة األمانة 
والتحريض على 

الفسق والفجور

البدرى يراقب 3 
العبين قبل معسكر 

الفراعنة المقبل

13179 مليون جنيه خسائر فى  49 هيئة  اقتصادية
باألسماء .. شركات كبرى تتهرب من سداد 1931 مليون جنيه للخزانة العامة

مخالفات بـ 4674 مليون جنيه فى مشروعات اإلسكان االجتماعى  
المليارات الضائعة داخل هيئة التعمير والتنمية الزراعية

فى الذكرى الخمسين لرحيله

تفاصيل الذمة المالية 
للزعيم جمال عبدالناصر  
»ملف خاص«

حكايات وأسرار مجلس 
الشيوخ المصرى فى
 196 عامًا )ملف شامل(
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الحكومة تحسم الجدل حول 
خفايا نقل اإلعالمية نانسى إبراهيم إعادة فتح باب تصدير الكمامات

من »نايل سينما« للقناة الثقافية
ــة نــانــســى  ــع ــمــذي ــرف ال ــ ال أعـ
ــى الــمــســتــوى  ــلـ ــم عـ ــ ــي ــ ــراه ــ إب
الشخصى، لكننى كنت أتابعها 
لــفــتــرة طــويــلــة عــبــر شــاشــة نايل 

سينما.
وألننى من متابعى أخبار ماسبيرو 
والكتابة عنه منذ سنوات وحتى اآلن، فقد أصابتنى الدهشة 
من قرار نقلها من »نايل سينما« إلى قناة النيل الثقافية رغم 
أنها ومن خالل مشاهدتى لنايل سينما كانت نجمتها األبرز 
واألشهر ولها »طلة« مميزة على الشاشة كما أنها تجيد 
التحدث بأكثر من لغة أجنبية وقد عرفت ذلك من خالل 
العديد من اللقاءات التى أجرتها مع أبرز نجوم السينما 
العالمية والتى تعد من العالمات المميزة فى تاريخ القناة 

خاصة وماسبيرو عامة.
وألننى من عشاق البحث فى كواليس األخبار واألحداث، 
فقد الحــظــت مــن خــالل متابعتى لما كتبته نانسى على 
صفحات التواصل االجتماعى شعرت بمدى حزنها وكم 

الضغوط التى تعرضت لها فى الفترة األخيرة.
وقد تأكدت من ذلك من خالل متابعتى آلخر حلقات نانسى 
على الشاشة وخاصة فى شهر أغسطس حيث وجــدت أن 
حلقات الشهر جميعا تمت إذاعتها بدون اسم برنامجها على 
التتر أو اللوجو طوال فترة إذاعة الحلقة لمدة ساعة كاملة 
رغم أن وجودها أمر حتمى كى يتمكن أى مشاهد يتابع القناة 
ألول مرة من معرفة ماذا يشاهد اآلن، لكن تم حذف لوجو 
البرنامج واسمه من على التتر وهى سقطة إعالمية وخطأ 
كان يستوجب التحقيق فيه فورا ومعاقبة المتسبب فيه ومن 

أعطى أوامره بذلك ؟!!.
فى هذا السياق، كشفت مصادرنا المطلعة أن هذا األمر 
ــان مــدبــراً لــه منذ فــتــرة ومخطط لــإطــاحــة بنانسى من  ك
برامجها وإحالل مذيعة أخرى من القناة الثقافية كانت تقدم 
حلقة واحــدة فقط شهريا فى برنامج نانسى اآلخــر من 
القناة »ألــو سينما«.. وكشفت المصادر أن نانسى كانت 
تتعرض منذ فترة لضغوط شديدة ومضايقات وكانت 

تجبر على العمل فى ظروف سيئة ويتم إجبارها على تصوير كم 
هائل من حلقات الشهر فى يوم واحد وكانت تعانى من االضطهاد 
والتنكيل والترصد، لدفعها لترك القناة الفساح المجال لمذيعة 
الثقافية التى تم نقلها فى نفس توقيت نقل نانسى، وقد تم تحويل 
برنامج ألو سينما وهو برنامج نانسى والتى كانت تقدم فيه هذه 
المذيعة حلقة وتغير اسمه فقط لـ »غاوى أفالم« وتتجه النية لبثه 

مرة أخرى على الهواء.
وكشفت المصادر أن المشرف على القناة قام بكل المحاوالت 
المستميتة الستبعاد نانسى بداية من منعها من السفر لتغطية 
المهرجانات، وإجبارها على تصوير عدد كبير من الحلقات فى 

نفس يوم التصوير فى مخالفة لكل اللوائح والقوانين!!!.
فى هــذا السياق نشير إلــى أن هــذه الواقعة ليست السابقة 
ــى لنفس الــمــشــرف على الــقــنــاة، حيث سبق لــه االطــاحــة  األولـ
بــســيــدات نــايــل سينما الـــبـــارزات ومــن بينهن مشرفة اإلعـــداد 
والتنفيذ وهــى مــن الرعيل المؤسس للقناة لقيامها بتسجيل 
مهرجان قرطاج وليس إذاعته على الهواء تنفيذا حرفيا لألوامر 
التى وصلتها من إدارة التبادل الخارجى لتفاجىء بنقلها نقال 
تعسفيا من القناة بعد أن استشاط غضبا، والمفاجأة أن غضب 
المشرف على القناة كان سببه الرئيسى خوفه من أن يؤثر عدم 
إذاعــة المهرجان قرطاج على الهواء على االتفاقات والمصالح 
بينه وبــيــن مهرجان قــرطــاج الـــذى عقد معه بــروتــوكــول تعاون 

باعتباره رئيسا لمهرجان األقصر األفريقى.
وهنا نسأل حسين زين رئيس الهيئة الوطنية لإعالم واسامة 

بهنسى رئيس قطاع القنوات المتخصصة:
ما هى مبررات بقاء سيد فؤاد رئيساً لقناة نايل سينما رغم أنه 

سبق أن تمت إقالته من منصبه عام ٢٠١٦ بقرار من السيدة 
صفاء حجازى رحمة الله عليها لمخالفاته وتم إنزاله درجة 
وظيفية من مدير عام إلى درجــة كبير وهو ما ال يخول له 
رئاسة قناة حيث إن من شروط اختيار المشرف أو رئيس 
قناة أن يمضى عاما كامال كمدير عــام وهــو شــرط غير 
متحقق للمشرف الحالى الــذى يؤكد الجميع أنــه مسنود 

تماما منكما »زين وبهنسى« ؟!!!.
»ملحوظة.. نكن كل احترام وتقدير لكل من ورد 

اسمه فى السطور السابقة ونرحب بــأى رد 
أو تعقيب من ذوى الشأن إلظهار الحقائق 

للرأى العام«.

حجب موقع »يوتيوب« 
عن العمل داخل مصر

ساعات الليل والنهار 
تتساويان 23 سبتمبر

الحكم فى استئناف مجدى عبد الغنى 
على حبسه بسبب ميراث أقاربه

صاحب مدرسة يجبر المدرسات على ارتداء »الميكروجيب« و»التصبيح« بالُقبالت
علمت »صــوت الماليين « من مصادرها داخل 
إحــدى الــمــدارس الدولية، وصاحبها أحــد أشهر 
رجــال األعــمــال الذين يمتلكون ويــديــرون مــدارس 
خاصة ودولــيــة، أنــه قــرر توزيع مالبس يونيفورم 
للمدرسات تلتزم بارتدائه كل مدرسة بالمدرسة، 
طــوال اليوم الــدراســى، ابتداء من العام الدراسى 

الجديد. 
وأكـــدت الــمــصــادر أن صــاحــب الــمــدرســة عقد 
اجتماعا بطاقم التدريس منذ بداية العودة الكاملة 
للعمل عقب انتهاء اإلجراءات االحترازية لفيروس 
كــورونــا، وعند دخوله االجتماع فاجأ المدرسات 
بالمرور عليهن والسالم باليد والتقبيل من الخد 

مما أثار دهشة الجميع، بينما اكتفى بالسالم باليد 
على المدرسين الذكور، وعندما انتهى من الترحيب 
والتسليم على طاقم التدريس، بدأ االجتماع وقال 
خالله بالحرف الواحد »أنــا خــالص تعاقدت مع 
إحدى شركات المالبس البريدانت الشهيرة لتوريد 
يونفيورم هتقوم اإلدارة بتوزيعه مجانا لآلنسات 
والسيدات، ليتم ارتداؤه طوال اليوم الدراسى، وهو 
بالظبط زى لبس فتيات وموظفات مصر للطيران، 

هى مصر للطيران أحسن منكم فى إيه«.
وأضـــافـــت الـــمـــصـــادر أن بــعــض الــمــدرســات 
المتزوجات حاولن اقناع رجــل األعــمــال صاحب 
ــراره، خوفا مــن رفض  الــمــدرســة بالتراجع عــن قـ
أزواجهن للقرار، خاصة أن الجيبات ستكون ميكرو 
جيب كما أكد صاحب المدرسة أثناء حديثه فى 
االجتماع، إال أن الرد كان قاطعا وحاسما منه »اللى 
مش عاجبها القرار تمضى على ورقــة االستغناء 

تخسيس الوزن حتى 70 كيلو أو االستغناء 

فورا من اآلن مش قبل بداية العام الدراسى.
المثير أن المصادر أقسمت لـ»صوت الماليين« 
وأكــدت أن صاحب الــمــدارس الشهير طلب عدم 
زيادة وزن أى مدرسة من المدرسات عن 7٠ كيلو 
جرام، مهما كانت خبراتها التعليمية، ومدة خدمتها 
فى المدرسة ومنح السمينات منهن فرصة حتى 
قبل بــدء الــدراســة بعمل ريجيم وتخسيس وزنهن 

وإال سيكون الرد بقرار االستغناء.
وأشارت المصادر أن فرمان صاحب المدرسة، 
تمت االستجابة لــه، ألنــه يعطى مرتبات مغرية 
ــات يتراوح من ٦ إلى 8 آالف  للمدرسات واإلداريـ

جنيه، ويميزهن عن بعض المدرسين الذكور.
يذكر أن صاحب الــمــدارس دائما ما كــان يلعب 
أدوارا كبيرة فى االنتخابات النيابية، فى عهد نظام 
مــبــارك األســبــق وكــان يحظى بشعبية كبيرة بين 

رجاالت الحزب الوطنى.

تحسم وزارة الصناعة والتجارة الجدل بشأن مستقبل تصدير 
الكمامات والمستلزمات الطبية والمطهرات وغيرها يــوم ١7 

سبتمبر الحالى.
الجدير بالذكر أن قــرار وزارة الصناعة والــتــجــارة، الخاص 
بــوقــف تصدير كــل مــن الــمــاســكــات الــجــراحــيــة )أقــنــعــة الوجه 
»كمامات«( ومستلزمات الوقاية من العدوى والكحول بكل أنواعه 

ومشتقاته ســوف ينتهى عقب انتهاء فترة 3 أشهر والتى بدأت 
من ١7 يونيو ٢٠٢٠ ومقرر أن تنتهى ١7سبتمبر، وينتظر القطاع 
الخاص والمصدرون قرارًا جديًدا سواء بمد القرار 3 أشهر أخرى، 
أو إلغاء القرار بعد تلبية احتياجات األسواق وتحقيق مخزون كاٍف 

لدى هيئة الشراء الموحد.
ــرة الــتــجــارة والصناعة قــد أصــدرت  وكــانــت نيفين جــامــع، وزيـ
قرارين، ١7 مارس ٢٠٢٠ تم تجديده ١7يونيو، بوقف تصدير كل 
من الماسكات الجراحية )أقنعة الوجه »كمامات«( ومستلزمات 
الوقاية من العدوى والكحول بكل أنواعه ومشتقاته، وذلك لمدة 3 

أشهر تبدأ من تاريخ نشر القرارين بالوقائع المصرية.

حجزت الــدائــرة الثانية بمحكمة القضاء اإلدارى برئاسة 
المستشار فتحى إبراهيم توفيق نائب رئيس مجلس الدولة، 
دعــوى حجب ووقــف موقع »يوتيوب« عن العمل داخــل مصر، 
لحين حذف »الفيلم المسيئ للرسول، للنطق بالحكم فى جلسة 

٢٠ سبتمبر.
وأكــدت الــدعــوى، التى تم إحالتها فبراير الماضى للدائرة 
الثانية لالختصاص، أنه »ال بد من حجب جميع المواقع التى 
تعرض فيديوهات مسيئة للرسول والدين اإلســالمــى، تجنًبا 

لحدوث فتن طائفية«.
ــرة االستثمار بالقضاء اإلدارى قضت فــى وقت  كــانــت دائـ
سابق، بغلق اليوتيوب لمدة شهر، لعرضه مقاطع الفيلم المسىء 
للرسول الكريم، وأقــام الجهاز القومى لالتصاالت طعًنا على 

هذا الحكم.

كشف الدكتور أشرف تادرس، رئيس قسم الفلك السابق وأستاذ 
الفلك بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، أن االعــتــدال الخريفى 
وبداية فصل الخريف فلكيا يوم ٢3 سبتمبر الحالى، ويكون الفصل 

خريف بنصف الكرة الشمالى، وربيع بالنصف الكرة الجنوبى.
وأضــاف رئيس قسم الفلك السابق بالمعهد القومى للبحوث 
الفلكية، أنه فى ذلك اليوم يتساوى عدد ساعات الليل والنهار ١٢ 
لكل منهما، الفتا إلى أنه فلكيا قد يصل طول فصل الخريف 9٠ 

يوما تقريبا.
وتــابــع: »ولتفسير سبب حــدوث الفصول األربــعــة، نتيجة وجود 
الشمس فى مدار ظاهرى بالنسبة إلى نجوم الخلفية السماوية التى 
تظهر ثابتة فى السماء، فهذا المدار يعرف بدائرة البروج، ونتيجة 
دوران األرض حول الشمس وميل محورها على مستوى مدارها 
تحدث الفصول األربعة وبالترتيب تكون الشتاء ثم الربيع ثم الصيف 

ثم الخريف«.

تصدر محكمة جنح مستأنف الدقى، حكمها فى االستئناف 
المقدم من جانب مجدى عبد الغنى عضو مجلس إدارة اتحاد 
الكرة السابق على الحكم الصادر بحبسه سنة وتغريمه ١٠٠ 
ألف جنيه؛ المتناعه عن تسليم ميراث فى جلسة ٢3 سبتمبر 

المقبل للحكم.
كان مجدى عبد الغنى اتهم باالمتناع عن تسليم حصة 
مــيــراث أقــاربــه، وكــان عــدد مــن أقـــارب مجدى عبد 
الغنى من مستحقى الميراث أقاموا دعوى اختصوه 
فيها هــو وآخــريــن، واتــهــمــوه باالمتناع عــن تسليم 
حصة الــمــيــراث الــخــاصــة بهم فــى محطة بنزين 

بالوراق.
وصــــدر حــكــم مـــن مــحــكــمــة جنح 
ــى بــحــبــس عــضــو مجلس  ــدقـ الـ
ــق سنة  ــســاب اتـــحـــاد الـــكـــرة ال
وتــغــريــمــه ١٠٠ ألـــف جنيه، 
فــعــارض على الحكم، وتم 

تأييده فى المعارضة.

رئيس مجلس النواب و»منصور« و»حسب اهلل« يطلبون زيارة »مدبولى« لتقديم االعتذار
  إيمان عاطف

  نسرين إمام

  محمد عثمان
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مبادرة الفرسان الثالثة لمصالحة »مرتضى« ورئيس الوزراء

فى مبادرة أطلق عليها، المقربون والعالمون 
ــور فــى نـــادى الــزمــالــك، مــبــادرة  بــبــواطــن األمـ
ــفــرســان الــثــالثــة« عــقــد الــثــالثــى الــدكــتــور  »ال
على عبد العال والنائبين المستشار مرتضى 
منصور رئيس نــادى الزمالك وعضو مجلس 
النواب، والنائب صالح حسب الله، المتحدث 
الرسمى لمجلس الــنــواب والصديق المقرب 
لرئيس نادى الزمالك، النية تتجه بعد جلسة 
ــارة ومــقــابــلــة الــدكــتــور  ــزي ــؤخــرا، ل جمعتهم م
مصطفى مــدبــولــى رئــيــس مجلس الــــوزراء، 
لتقديم االعتذار له، وتوضيح وجهات النظر، 
بأن المستشار مرتضى منصور لم يقصد بأى 
حال من األحوال اإلسائة لرئيس الــوزراء، وأن 
مــا حــاول إظــهــاره فقط، حزنه لعدم حضور 
ــى، حــفــل افــتــتــاح  ــول ــور مصطفى مــدب ــت ــدك ال
منشآت نــادى الزمالك منذ أسبوعين، والتى 
اعتبرها مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، 

عدم تقدير لنادى الزمالك وأعضاء جمعيته 
العمومية وجماهيره، خاصة أن رئيس الوزراء 
سبق وأن شــارك فى افتتاح منشآت بالنادى 

األهلى.
وقالت مصادر مطلعة بالنادى، أن الدكتور 
على عبد العال رئيس مجلس الشعب والدكتور 

صــالح حسب الله أجريا اتصاال بالمستشار 
ــعــاه بـــضـــرورة تقديم  مــرتــضــى مــنــصــور وإقــن
اعــتــذار لرئيس الـــوزراء، ألن كالمه عن عدم 
ــوزراء خــالل حفل االفتتاح  ــ حــضــور رئــيــس ال
بحضور وزير الشباب، تم فهمه خطأ، واستغله 
المعارضون لمرتضى منصور، بشكل سىء 

وحــاولــوا الوقيعة بين رئيس نــادى الزمالك 
ورئيس الوزراء.

وأشارت المصادر إلى أن الدكتور على عبد 
ــه تــواصــل مع  الــعــال أبــلــغ مرتضى منصور أن
رئيس الــوزراء، وأوضح له أن مرتضى منصور 

لم يقصد أى اسائة له.

وأضافت أن رئيس مجلس النواب، طلب من 
رئيس الــوزراء تحديد موعد لزيارته، بصحبة 
مرتضى منصور وصــالح حسب الله، لتقديم 
االعتذار وإزالة سوء الفهم الذى وقع وبدر من 
مرتضى منصور، لكن رئيس الــوزراء طلب من 
رئيس مجلس الــوزراء وألــح عليه تأجيل هذه 

الزيارة حاليا.
وأشــارت المصادر أن تدخل رئيس مجلس 
النواب والمتحدث الرسمى للمجلس، كان وراء 
تسجيل مرتضى منصور لفيديو جديد، يؤكد 
فيه على احترامه الشديد، للدكتور مصطفى 
مدبولى، وعلى صداقته القديمة له منذ أن 
كــان رئيس الـــوزراء مــديــرا لمكتب المهندس 

إبراهيم محلب رئيس الوزراء األسبق. 
وفــى ذات السياق أكــدت مــصــادر بمجلس 
الـــوزراء أن الدكتور مصطفى مدبولى، أبدى 
غضبه الشديد عندما سمع ما تدولته مواقع 
ــرد على  ــ ــض ال ــ ــمــاعــى، ورف ــواصــل االجــت ــت ال
مرتضى منصور هاتفيا، وفــى ذات الوقت 
طلب من مديرى مكتبه، ومستشاريه عدم فتح 

الحديث بهذا الخصوص.

حسب اللهعبدالعالمرتضى

نانسى

عبدالغنى
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1294 مليون جنيه طرف الشركة القابضة للكهرباء عن حصة الدولة فى 
أرباحها والقروض الممنوحة لها 225 مليون جنيه طرف »القابضة للتشييد 
والتعمير« عن حصيلة بيع األسهم المخصصة التحاد العاملين المساهمين 

عدم االستفادة من 5352 وحدة تكلفتها 589 مليون جنيه ببعض مراكز محافظة المنوفية
الصندوق ال يقوم بمتابعة اإلقامة الفعلية للذين تم تخصيص الوحدات لهم

وديعة صيانة بمليار جنيه تنظر التعاقد مع الشركات لصيانة الوحدات

»القابضة للصناعات الغذائية« تمتنع عن سداد 28 مليون جنيه 
333 مليون جنيه مستحقات لدى الشركة الوطنية لخدمات المالحة الجوية 
31 مليون جنيه طرف شركة ميناء القاهرة الجوى عن المساهمات وباقى القروض الممنوحة لها 

متى يتم إعــداد وتنفيذ خطة تجمع ما بين 
تقديم خــدمــات جــيــدة للمواطن وبــيــن وقف 

نزيف المليارات داخل الهيئات؟!!
إلى متى يستمر مسلسل خسائر الهيئات 

االقتصادية فى مصر؟ 
هذا السؤال يطرح نفسه بقوة فى ظل ما 
ترصده تقارير الجهات الرسمية والرقابية 
حول المليارات التى تخسرها تلك الهيئات 
سنوياً، رغم أن هناك الكثير من هذه الهيئات 
قامت برفع أســعــار الخدمات التى تقدمها 

للمواطن المصرى؟.
ــاص عــن  ــ كـــشـــف تـــقـــريـــر خـ
ــة  ــام ــع ــر الـــهـــيـــئـــات ال ــائـ ــسـ »خـ
االقتصادية« من واقع حساباتها 
الختامية للسنة المالية 2018 
\2019، أن الــربــط األصــلــى 
لمجمل خــســائــر الــعــام« عجز 
الــنــشــاط« بــمــوازنــات الهيئات 
العامة االقتصادية قــدر بنحو 
ــادة  ــزي 13179 مــلــيــون جــنــيــه ب
عـــن الـــربـــط األصـــلـــى بمجمل 
ــمــوازنــات تلك  ــعــام ل خــســائــر ال
الهيئات للسنة المالية 2017 
\2018 »الــبــالــغ نحو 11852 
مليون جنيه« بنحو 1362 بسنبة 

.11.2%
وقد أسفرت النتائج الفعلية 
ــع  ــن واق ــات الــهــيــئــات م ــوازن ــم ل
حساباتها الختامية عن محقق 
فــعــلــى لــلــخــســائــر بــلــغ 20933 

مليون جنيه بزيادة عن الربط األصلى بنحو 
7755 مليون جنيه بنسبة 59%.

وقــد بلغ عــدد الهيئات االقتصادية التى 
حققت خسائر »عــجــز الــنــشــاط« 16 هيئة 
تشكل نسبة %33 من إجمالى عــدد الهيئات 
العامة االقتصادية خــال هــذه السنة البالغ 
عــددهــا 49 هيئة أى مــا يبلغ نحو ثلث هذه 

الهيئات.
وكشفت التقارير أسماء هذه الهيئات وهى:
الهيئة الزراعية المصرية = 32 مليون جنيه

الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية 
الزراعية = 31 مليون جنيه.

الهيئة المصرية العامة للمساحة = 39 
مليون جنيه.

ــمــشــروعــات  ــة الـــعـــامـــة لــتــنــفــيــذ ال ــئ ــهــي ال
الصناعية والتعدينية = 19 مليون جنيه.

هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية 
لتوليد لكهرباء = 55 مليون جنيه.

هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء = 
133 مليون جنيه.

هيئة تنمية اســتــخــدام الــطــاقــة الجديدة 
والمتجددة = 468 مليون جنيه.

الهيئة العامة لسكك حديد مصر = 12345 
مليون جنيه.

هيئة النقل العام بالقاهرة = 386 مليون 
جنيه.

الهيئة الــعــامــة لنقل الــركــاب بمحافظة 
األسكندرية = 223 مليون جنيه

جهاز تنظيم القاهرة الكبرى 
= 60 ألف جنيه.

الهيئة المصرية للمعارض 
والمؤتمرات = 115 مليون جنيه

المتحف المصرى الكبير = 
504 مليون جنيه.

الهيئة الــوطــنــيــة لــإعــام = 
7066 مليون جنيه.

الهيئة العامة لضمان جودة 
التعليم واالعتماد = 4.2 مليون 

جنيه.
الصندوق الحكومى لتغطية 
األضـــرار الناتجة عــن حــوادث 
مــركــبــات النقل الــســريــع داخــل 

مصر = 14 مليون جنيه.
ومــمــا ســبــق يتضح أن أكبر 
محقق فعلى للخسائر كــان من 
نصيب الهيئة القومية لسكك 
حديد مصر إذ بلغ 12345 مليون جنيه تمثل 
%60 من جملة خسائر العام لمجمل الهيئات 
مقابل نحو 10470 مليون جنيه للسنة المالية 
2017 \ 2018 بزيادة نحو 1875 مليون جنيه 
بنسبة %18. ويليها الهيئة الوطنية لإعام 
بنحو 7066 مليون جنيه تمثل نحو 33.7% 
ــعــام لمجمل الهيئات  مــن جملة خــســائــر ال
االقتصادية مقابل نحو 6226.1 مليون جنيه 
للسنة المالية 2017 \ 2018 بزيادة نحو 840 

مليون جنيه بنسبة 13.5%.
ــداد وتنفيذ  ــ ــا نـــســـأل: مــتــى يــتــم إعـ ــن وه
ــددة الـــمـــامـــح حتى  ــحــ ــة ومــ ــحـ خــطــة واضـ
نحقق المعادلة الصعبة التى تجمع ما بين 
تقديم خدمات جيدة للمواطن الغلبان وبين 
وقــف نزيف المليارات داخــل هــذه الهيئات 

االقتصادية؟!!.

محمد طرابيه يكتب:

اعتاد الرئيس عبدالفتاح السيسى توجيه رسائل تتعلق بضرورة الحفاظ 
على المال العام فى الكثير من المناسبات والمؤتمرات والتصريحات، من 

بينها على سبيل المثال ال الحصر الرسالة التى وجهها الرئيس يوم 26 
ديسمبر 2018، لكافة المحافظين والمسئولين، قائاًل: »بقول لكل مسئول، 

المحافظ عينه على كل جنيه وكل اتفاق وكل عقد موجود جوا محافظته، 
بيشوفه، مش أخلى الناس تاخد وخالص«.

وأضاف السيسى، خالل افتتاح مشروع غيط العنب باإلسكندرية 
قائاًل: »ده التزام، كل جنيه مبيجيش الناس تمشى، يا ناخد حقنا مضبوط 

يا بالش، إحنا مبنخافش غير من ربنا، ميرضيش ربنا ندى الحاجة للناس من 
غير فلوس، الكالم ده مش هيمشى معايا«.

ويفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسى، مشروع  »بشاير الخير 2«، لتطوير 
العشوائيات بمنطقة »غيط العنب«، غرب اإلسكندرية.

وفى نفس السياق  قال الرئيس السيسى خالل افتتاح مجمع اإلنتاج 
الحيوانى المتكامل بالفيوم فى ديسمبر 2019، إن هناك ثقافة عامة 

تشكلت على مدى سنوات طويلة بأن المال العام مباح. 
وانطالقًا من تصريحات وتأكيدات الرئيس نكشف فى السطور القادمة، 

ومن واقع التقارير والمستندات واألرقام الرسمية عن عدد كبير من وقائع 
الفساد وإهدار المال العام فى الكثير من الوزارات والقطاعات.

ونتنمى أن تكون هذه الوقائع محل اهتمام من جانب كافة الجهات الرسمية 
والرقابية والسيادية حفاظًا على المال والصالح العام.

بالمستندات: المال السايب داخل حكومة مدبولى
السيسى: هناك ثقافة عامة تشكلت على مدى سنوات طويلة بأن املال العام مباح
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13179 مليون جنيه خسائر فى 49 هيئة اقتصادية
الخسائر زادت 1362 مليون جنيه فى عام واحد

أكبر محقق فعلى للخسائر كان من نصيب  »السكة الحديد« بـ »1234« مليون جنيه 

لمصلحة من تقوم شركات كبرى فى مصر بالتهرب من سداد مستحقات 
تــقــدر بمئات المايين الجنيهات للخزانة العامة لــلــدولــة، ومــن يحاسب 
المسئولين فى هذه الشركات على قيامهم بعدم السداد؟ وهل الحكومة ممثلة 
فى وزارة المالية ال تملك أدوات وآليات تجبر تلك الشركات على سداد هذه 

المبالغ الطائلة؟.
هذه التساؤالت تبادرت إلى ذهنى فور قراءتى لما كشفته تقارير جهاز 
المحاسبات حول »بند أرباح األسهم فى شركات قطاع األعمال العام« حول 
عدم تحصيل مستحقات الخزانة العامة للدولة والبالغة نحو 1931 مليون 

جنيه تتمثل فى: 
1294 مليون جنيه طرف الشركة القابضة للكهرباء عن حصة الدولة فى 

أرباحها والقروض الممنوحة لها والقروض المحلية المعاد إقراضها.
225 مليون جنيه طــرف الشركة القابضة للتشييد والتعميرعن حصيلة 
بيع األسهم المخصصة التحاد العاملين المساهمين ببعض شركاتها التابعة 
وعــن الــقــروض الممنوحة مــن الــخــزانــة العامة »أقــســاط وفــوائــد وحصيلة 

الخصخصة«.
28 مليون جنيه طرف الشركة القابضة للصناعات الغذائية عن حصيلة 
بيع األسهم المخصصة التحاد العاملين المساهمين وعن حصيلة بيع أصول 

انتاجية وفوائد تأخير سداد أقساط بيع األصول اإلنتاجية.
333 مليون جنيه طرف الشركة الوطنية لخدمات الماحة الجوية وذلك 
عن الديون المضمونة بمعرفة وزارة المالية والــقــروض الخارجية المعاد 

إقراضها.
31 مليون جنيه طرف شركة ميناء القاهرة الجوى عن المساهمات وباقى 

القروض الممنوحة لها من الخزانة العامة.
فى هذا السياق، كشف تقرير لجهاز المحاسبات تحت عنوان »بند أرباح 
أوراق مالية«، عــن عــدم تحميل مستحقات الخزانة العامة طــرف إحــدى 
الشركات عن باقى حصة الدولة فى أرباح الشركة والتى بلغت فى عام واحد 

12 مليونا و29 ألف جنيه.
كما تبين عدم التزام شركة مصر للفنادق بسداد باقى مستحقات وزارة 
المالية عن حصة الدولة من أرباح فندق النيل هيلتون طبقاً للمادة الثالثة 
من قرار رئيس الجمهورية رقم 18 لسنة 1964 وقد بلغت جملتها نحو 195 

مليون جنيه.

ال ينكر أحد أن مشروعات اإلسكان االجتماعى تعد 
إحدى اإلنجازات فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى؟ 
إال أن هناك العديد من الوقائع التى تكشف عن عدم 
تحقيق عــدد ليس بالقليل مــن مــشــروعــات اإلســكــان 
االجتماعى للهدف المرجو فيها حتى اآلن بسبب سوء 
الخدمات وانقطاع المياه وتدنى حالة التشطيبات داخل 
الشقق التى يقيم فيها أو تقدم بطلبات للحصول عليها 

مئات اآلالف من المواطنين البسطاء ومحدودى الدخل.
فى هذا السياق نشير إلى أن فحص جهاز المحاسبات 

حــول صــنــدوق اإلســكــان االجتماعى ودعــم 
التمويل العقارى كشف عن عدة ماحظات 
بلغت جملة اآلثار المترتبة عليها نحو 4674 

مليون جنيه، حيث تبين 
ــدات  ــعــض وحــ ــادة مـــن ب ــفـ ــتـ ــدم االسـ عــ
اإلســكــان االجتماعى البالغ عــددهــا نحو 
5352 وحدة تكلفة بلغت 589.690 مليون 
جنيه ببعض مــراكــز محافظة المنوفية 
نتيجة للتاخير فى استكمال األعــمــال أو 
التوقف عن التنفيذ، وكذلك عدم االنتهاء 
من توصيل المرافق من بالرغم من االنتهاء 
من التنفيذ واالستام االبتدائى لعدد من 

تلك الوحدات فى أغسطس 2015.
كما كشفت تقارير الجهاز عن عدم قيام 
الصندوق بمتابعة اإلقامة الفعلية للذين 
تم تخصيص وحدات اإلسكان االجتماعى 
لمحدود الــدخــل لهم للتأكد مــن إقامتهم 
الفعلية وعـــدم وجـــود مــتــابــعــة لمعدالت 
األشغال مما يؤدى إلى انقاض فترة الحظر 

على التصرف دون إجـــراء أى متابعة لهذه الــوحــدات 
البالغ عددها 148555 وحــدة سكنية والتى تم دعمها 

بمبلغ 3 مليارات و84 مليون جنيه.
وقــد تبين أيــضــاً عــدم إحــكــام الــرقــابــة على مــوارد 
الــصــنــدوق المحصلة مــن الــجــهــات اإلداريـــــة للدولة 
وغيرها من الهيئات العامة بالمخالفة لقانون اإلسكان 
االجتماعى ودعـــم التمويل الــعــقــارى حيث تبين عدم 
تضمين حــوافــز اإلدارة الــخــاصــة بحساب الصندوق 
بالبنك أى تفاصيل عــن الــمــبــالــغ الــمــضــافــة أو اســم 
الجهة الـــمـــواردة، فضا عــن تباطؤ الشركة المسند 
إليها تصميم برنامج برمجة وتسجيل ومتابعة تحصيل 
موارد الصندوق فى التنفيذ دون اتخاذ نحوها بمخالفة 
لشروط التعاقد، األمــر الــذى يــؤدى إلى صعوبة متابعة 

موارد ومستحقات الصندوق لدى الغير.
وكشفت التقارير الرقابية عــن بقاء مبالغ جمالتها 
مليار وعشرة مايين جنيه تمثل قيمة وديعة الصيانة 

ــراءات الازمة  لمدة تصل إلــى عامين دون اتــخــاذ اإلجــ
للتعاقد مع شركات الصيانة لصيانة وحــدات اإلسكان 
االجتماعى وتأسيس اتحاد الشاغلين لكل عقار األمر 
الـــذى يـــؤدى إلـــى عـــدم الــحــفــاظ عــلــى ســامــة عــقــارات 
اإلســكــان االجتماعى وعــدم صيانتها مــن ناحية أخــرى 
كشفت تقارير جهاز المحاسبات عن مخالفات التى شابت 
تطبيق إجراءات العمل ببرنامج دعم مشروعات اإلسكان 
االجــتــمــاعــى بنظام التمويل الــعــقــارى حيث تبين عدم 
حصول عدد 603 عماء تقدموا للحصول على وحدات 
سكنية باإلسكان االجتماعى باإلعان األول 
ــســادس حــيــث تــم قبولهم  حــتــى اإلعــــان ال
مــن حيث االســتــعــام الــمــيــدانــى واالنــتــهــاء 
من الــدراســة االتمانية لهم إال أنهم تم رد 
الملفات الخاصة بهم للصندوق لعدم وجود 
وحدات ولم يتم التخصيص لهم حتى تاريخه 
على الرغم من تخصيص وحــدات لعماء 
آخــرون تقدموا باإلعانات التالية ببعض 
ــك بالمخالفة للقواعد  الــمــحــافــظــات وذلـ

المنظمة فى هذا الشأن.
كما تبين عدم متابعة الصندوق لشركات 
االستعام واتخاذ الــازم لهم نحو تراخيها 
فى القيام بعملها مما أدى إلــى بقاء عدد 
كبير مــن العماء بمرحلة االستعام منذ 
أكثر من عامين، األمــر الــذى ترتبط عليه 
ضــيــاع فــرصــة هـــؤالء الــعــمــاء مــن وحــدات 

اإلسكان االجتماعى. 
وكشفت تقارير الجهاز عن عــدم اتخاذ 
اإلجـــــراءات الــقــانــونــيــة تــجــاه تــوقــف بعض 
شركات االستعام عن الــرد على تظلمات بعض العماء 
لمدة تزيد عن العام وعــدم البت فيها وقــد بلغ ما أمكن 
حصره من تلك التظلمات نحو 220 حالة تخص اإلعان 

الثانى 
وكشقت تقارير جهاز المحاسبات عن عــدم االلتزام 
بمعاير ترتيب األولوية فى تخصيص الوحدات بمشروعات 
اإلسكان االجتماعى حيث تم تخصيص عدد 589 وحدة 
للعماء الــعــزاب بــاإلعــان الثامن بمحافظة الدقهلية 
رغم وجــود عماء متزوجون ويعولون فى مرحلة الطلب 
والمراجعة األولى وذلك بالمخالفة بالتعليمات المنظمة 

فى هذا الشأن. 
وفى النهاية نتمنى أن تقوم الجهات السيادية والرقابية 
بالتحقيق فى هــذه الوقائع التى كشفتها تقارير رسمية 
ومحاسبة المئولين عنها حتى تتحقق االستفادة الكاملة 
من هذه المشروعات التى كلفت الموازنة العامة للدولة 
عشرات المليارات من الجنيهات خال السنوات الماضية.

باألسماء.. شركات كبرى تتهرب من سداد 
1931 مليون جنيه للخزانة العامة

مخالفات بـ4674 مليون جنيه فى مشروعات اإلسكان االجتماعى 

عدم إحكام الرقابة 
على موارد الصندوق 

المحصلة من 
الجهات اإلدارية 

للدولة وغيرها من 
الهيئات العامة 

الهيئة الوطنية 
لإلعالم 

خسائرها 
7066 مليون 
جنيه فى عام 

واحد

معيطالجزار

مدبولى

شاكر
زين
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كــشــف تــقــريــر لــلــجــهــاز الــمــركــزى للمحاسبات، 
ــة للهيئة العامة لمشروعات  مخالفات مالية وإداري
التعمير والتنمية والــزراعــيــة فيما يتعلق بموازنة 
السنة المالية 2018-2019، وجــاءت المخالفات 

التى أوردها تقرير المحاسبات كاآلتى:
فيما يتعلق بموقف صافى تكاليف مصروفات 
الهيئة، فــإن قيمة الربط األصلى لصافى تكاليف 
ومصروفاتها نحو 560.7 فى العام المالى 2018-
ــم يــدخــل عليه أى تعديات خــال هذه  2019، ول
السنة  فى حين أسفر التنفيذ الفعلى عن تكاليف 
ومــصــروفــات بلغت صافيها 559.6 مليون جنيه 

بنقص بلغت قيمته 1.1 مليون جنيه بنسبة 0.1%.
وأشــار التقرير إلى أن قيم مجموعات التكاليف 
والمصروفات توزعت، بواقع 8 مايين جنيه قيمة 
ــواد وقــطــع غــيــار ووقـــود، بنسبة 1.4%  خــامــات ومـ
وأجوربـ 122.9 مليون جنيه بنسبة %22 ومصروفات 
بقيمة 405.5 مليون جنيه بنسبة %72.4 وأعباء 
وخسائر بقيمة 23 مليون جنيه بنسبة %4  بإجمالى 

559.6 مليون جنيه.
وأوضـــح التقرير اســتــحــواذ مجموعتى األجــور 
والمصروفات على نحو 94.4 % من قيمة صافى 
التكاليف والمصروفات خال السنة المالية 2018-

2019 بقيمة بلغت 528.4 مليون جنيه.
وأضاف التقرير أنه فيما يتعلق بموقف اإليرادات 
التى حققتها الهيئة فقد بلغت  قيمة الربط األصل 
إليرادات الهيئة 537.2 مليون جنيه ولم يجرى عليه 
أى تعديات خــال السنة، مشيرا إلــى أن التنفيذ 
الفعلى عن تحقيق إيـــرادات بلغت قيمتها 528.3 
مليون جنيه بنقص بلغت قيمته 8.9 مليون جنيه 

بنسبة 1.6 %..
ــد الــجــهــاز الــمــركــزى  للمحاسبات  وجــود  ورصـ
بعض المستشارين المعينين بالهيئة والمسندة 
إليهم أعمال، لذلك وفى إطار حرص لجنة المركزى 
للمحاسبات على التحقق مــن طبيعة المكافآت 
المصروفة فقد طلبت من الهيئة موافاتها بباينا 
عدد المستشارين الذين تستعين بهم الهيئة وطبيعة 
األعمال الموكلة إليهم وقيمة المبالغ التى يتقاضونها 
فى ضوء ما تبين للجنة الجهاز المركزى للمحاسبات 
من وجود بعض المستشارين المسندة إليهم أعمال 
تنفيذ تدخل ضمن اختصاصات موظفى الهيئة.. 
الفتة إلى أنه تبين ارتفاع قيمة اإليــرادات المحققة 

فــى السنة المالية 2017-2018 مقارنة بالسنة 
المالية 2016-2017 بنسبة 328.6 % وانخفاضها 
فــى السنة المالية 2018-2019 مقارنة بالسنة 

المالية 2017-2018 بنحو 47.9 %.
ــار الــتــقــريــر المحاسبى إلـــى أن اســتــحــواذ  وأشــ
ــرادات النشاط على نحو 77.6 % من اإليــرادات  إي
ــرادات واألربــــاح  ــإيـ المحققة مــقــابــل 22.4 % لـ

األخرى.
وأوضح التقرير المحاسبى أنه بفحص اإليرادات 

المحققة تبين اآلتى:
ــزت إيــــرادات الــنــشــاط فــى الــبــنــود اآلتــيــة:  ــرك -ت
إجمالى المبيعات وإنتاج تام بمبلغ 230.9 مليون 
ــرادات المتنوعة األخـــرى بمبلغ 89.2  ــ جنيه، اإلي

مليون جنيه.
-ارتــفــاع المحقق مــن إيـــرادات النشاط مقارنة 
بالربط األصلى البالغ نحو 483. مليون جنيه بنحو 

73.5 مليون جنيه بنسبة 15.1 % 
- ارتفاع المحقق من اإليــرادات واألربــاح األخرى 
مقارنة بالربط األصــلــى البالغ نحو 53.5 مليون 

جنيه بنحو 64.6 مليون جنيه بنسبة 120.7 %.
وكشف التقرير عن وجود خسائر »عجز النشاط« 
فى قيمة الربط األصلى المقدر لنتائج أعمال الهيئة 
بنحو 23.5 مليون جنيه على حين أسفر التنفيذ 
الفعلى عن تحقيق خسائر العام »عجز النشاط« 
بلغت قيمتها نحو 31.3 مليون جنيه بزيادة بلغت 

نحو 7.8مليون جنيه بنسبة 33.1 %.
وأشــار إلى أنه ترتب على تحقيق الهيئة لخسائر 
العام »عجز نشاط« أن زاد رصيد الخسائر المرحلة 
لها ليصل إلى نحو 4590.8 مليون جنيه فى 6/30 

 .2019/
وأوضح التقرير أنه اتضح للجنة أن تحقيق الهيئة 
لخسائر العام »عجز النشاط« عن السنة المالية 

2016-2017 بلغت قيمتها 269 مــلــيــون جنيه، 
وتحقيق صافى ربح العام فى السنة المالية 2017 
/2018 بلغت قيمته نحو 439.4 مليون جنيه فى 
الــوقــت الـــذى قــدر للهيئة فــى هــذه السنة تحقيق 

خسائر بلغت قيمتها نحو 23.9 مليون جنيه.
ورصــد التقرير المحاسبى نتائج تنفيذ موازنة 
االستخدامات االستثمارية للهيئة للسنة المالية 
2018 /2019 من واقــع حسابها الختامى، وتبين 
أن قيمة الربط األصلى لاستخدامات االستثمارية 
للهيئة للسنة المالية 2018 /2019 نحو 345.4 
مليون جنيه لم تجرى عليه أى تعديات خال السنة 
على حين أسفر التنفيذ الفعلى عــن استخدمات 
استثمارية بلغت قيمتها نحو 35 مليون جنيه بنقص 

بلغت قيمته نحو 310.4 مليون جنيه.بنسبة 90 %.
ــج  تــنــفــيــذ مــوازنــة  ــائ ــت ــقــريــر أن ن ــت وأضـــــاف ال
التحويات الرأسمالية للهيئة فى عام 2018 /2019 

من واقــع حسابها الختامى واتضح أن قيمة الربط 
األصلى للتحويات الرأسمالية بلغت نحو 16610.8 
مليون، وأدخــلــت عليه التعديات بــالــزيــادة خال 
السنة بلغت قيمتها نحو 3032.6 مليون جنيه أى 
ما يعادل %18.2 ليصبح الربط المعدل قد بلغت 
%18.2 ليصبح الربط المعدل قد بلغت قيمته نحو 
19643.5 مليون جنيه، وقد أسفر التنفيذ الفعلى 
عن تحويات رأسمالية بلغت قيمتها نحو 19643.5 

مليون جنيه بنسبة %100 من الربط المعدل.
ــمــركــزى للمحاسبات عن  كــمــا كــشــف تــقــريــر ال
اعتماد الهيئة فى تمويل التحويات الرأسمالية على 
اإليـــرادات التحويلية الرأسمالية بنسبة 92.6%، 
واقتصار الــقــروض التى حصلت عليها الهيئة فى 
السنة المالية 2018 /2019 على القروض المحلية 
من بنك االستثمار القومى.. ومن الجانب اآلخر تبين 
عدم دقة تقديرات بعض بنود مصادر التمويل حيث 
أدرج ربط أصلى لكل من بند »موارد أخرى« للتمويل 
الذاتى بنحو 323.8 مليون جنيه و6015.9 أدرج 
ربط أصلى لكل من بند مــوارد للتمويل الــذى بنحو 
323.8 مليون جنيه و60115.9 مليون جنيه وبند 
إيرادات تحويلية »رأسمالية أخرى« لم يقابلهما محق 

فعلى.
وتــابــع الجهاز فيما يتعلق برصيد المشروعات 
تحت التنفيذ، موضحا أن قيمة رصد المشروعات 
تحت التنفيذ فى 30 /6 / 2019 نحو 5966.2 % 
نحو 5993.7مليون جنيه فى 2018/6/30 بنقص 

بلغ نحو 27.5 مليون جنيه بنسبة 4 %. 
وأوصــى تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات فى 
نهايته، بمعالجة أسباب العجز الجارى حتى يمكن 
الهيئة من القيادم بدورها فى استصاح األراضــى 
وذلك عن طريق زيادة إيرادات الهيئة بإيجاد مصادر 
إيريانية جديدة للهيئة مع تحصيل مستحقاتها لدى 

الغير.
ــازم نحو  وأضــاف أن ثانى التوصيات، اتخاذ ال
سرعة االنتهاء من مشروعات االستصاح الزراعى 
الـــجـــارى يتسنى للهيئة الــتــصــرف فــى األراضـــى 
ــرادات الــهــيــئــة، وكــذلــك  ــ المستصلحة وتحقيق إيـ
ضرورة المتابعة المستمرة للشركات المسند إليها 
أعمال حتى ال يتم التجاوز فى فترات التنفيذ وكذلك 

قيم األعمال.
كــمــا شـــدد عــلــى ضــــرورة الــقــضــاء عــلــى ظــاهــرة 
التعديات ووضع اليد والتنسيق مع الجهات األمنية 
حفاظا على مليكة الدولة، وتحديد المسئولية فى 
شأن أى مخالفات تشوب مبيعات األراضــى واتخاذ 

اإلجراءات القانونية الازمة بشأنها.

»الكهرباء« فى ورطة بسبب مليون و100 ألف مشترك 
تقدموا لتركيب عدادات مسبوقة الدفع

كشفت مصادر بوزارة الكهرباء، أن الوزارة 
وشركات التوزيع الست التابعة لها فى ورطة 
كبيرة، بسبب اإلهمال الذى تسبب فيه رؤساء 
وقيادات الشركات فى متابعة حقوق الدولة، 
مؤكدة أن ذلك اإلهمال تمثل فى عدم إلزام 
شــركــات تــوريــد الــعــدادات الــذكــيــة مسبوقة 
الدفع، بمواعيد التوريد الموقعة فى العقود، 
مما أدى إلى وجود عجر يزيد على 2 مليون 
عداد ذكى فى المخازن المخصصة لتخزين 
الــعــدادات لحين تسليمها للمشتركين طبقا 

للعقود الموقعة.
ــورطــة الكبيرة  وأضــافــت الــمــصــادر أن ال
ستكون مــع بــدايــة شهر أكتوبر المقبل بعد 
ــح مـــع أصــحــاب  ــتــصــال ــام إجـــــــراءات ال ــمـ اتـ
ــعــقــارات الــمــخــالــفــة، وعــددهــم يــصــل إلــى  ال
أكثر من 600 ألــف مشترك، باإلضافة إلى 
500 ألــف مشترك، بالفعل موقعين عقود 
ــع الــســت عــلــى مستوى  ــوزي ــت مــع شــركــات ال
ــدادات  ــعـ ــة، ولـــم يــتــم تــركــيــب الـ الــجــمــهــوري
المطلوبة بسبب العجز من ناحية، والمفاجأة 
ــرى فــى اكتشاف عــدم صاحية نسبة  األخـ
كبيرة من الــعــدادات الموجودة فى المخازن 
ألسباب فنية، وأسباب سوء تخزين من رطوبة 
وغــيــرهــا تسببت فــى مــشــاكــل فــى بـــوردات 

العدادات.
وأوضحت المصادر أن هناك شبهات فساد 
بين مسئولين كبار بشركات التوزيع، لتخاذلهم 
فى اتخاذ اإلجــرءات القانونية الازمة حيال 
شركات التوريد وعــدم رفــع تقارير للشئون 

القانونية بكل شركة لتأخر هــذه الشركات 
ــعــدادات عــن المواعيد المتفق  فــى تــوريــد ال
والمنصوص عليها فى العقود، ومنها تغريم 
شركات التوريد ما يقرب من 15 مليون جنيه 
قيمة شــرط الجزائى عن التأخير.. وتــزداد 
الغرامة بنسبة %1 عن كل شهر من الموعد 
األساسى للتسليم األمر الذى يؤكد صحة ما 
يتردد حول شبهة البيزنس والعاقات التى 

تربط هــؤالء المسئولين وأصــحــاب شركات 
التوريد، مما يهدر على الــدولــة مستحقات 

بمايين الجنيهات.
جدير بالذكر أن وزارة الكهرباء والطاقة 
قــد أصـــدرت بيانا أعلنت فيه عــدم وجــود 
ــدفــع على  ــدادات مسبوقة ال ــعـ أزمـــة فــى الـ
مستوى الجمهورية، ســواء بالنسبة لتركيب 
ــدادات والــتــأخــر عــلــى المشتركين فى  ــعـ الـ

عمليات التركيب، أو بالنسبة 
ــعــدادات الــمــركــبــة فعليا،  ــل ل
فيما يتعلق بشكاوى رصيد 
المواطنين الــذى يتم شحنه 
كما يعتقد البعض، موضحة 
أن العدادات مسبوقة الدفع 
ــامــج  ــرن ــعــمــل مـــن خــــال ب ت
ــى ال يــمــكــن ألى  ــ حــاســب آل

عنصر بشرى التدخل فيه.
وأكــد البيان  أن العدادات 

ــع تــتــمــيــز  ــ ــدفـ ــ ــة الـ ــوقـ ــبـ مـــسـ
بأنها ال تحتاج لتدخل عنصر 

بــشــرى فــى الــتــعــامــل معها وتعتمد 
على التكنولوجيا الحديثة فــى حساب 
االستهاك والتعامل مع المواطن فى كافة 
ــراءات، الفتا إلــى أن الــعــداد مسبوق  اإلجــ
الدفع من ضمن مميزاته المحاسبة الدقيقة 
الستهاك المواطنين، والمشكلة لدى الكثير 

تكمن فى عدم معرفة كيفية الحساب.
وأشار البيان إلى أن إجمالى عدد العدادات 
مسبوقة الدفع بلغ حتى اآلن ما يقرب من 9 
مايين عداد مسبوق الدفع، وأن المستهدف 
أن يتم تركيب 2 مليون عــداد مسبوق الدفع 
ــا لــحــيــن االنـــتـــهـــاء مـــن تــحــويــل كــافــة  ســنــوي

العدادات التقليدية ألخرى مسبوقة الدفع.
واختتمت الوزارة البيان بعبارة »أى مواطن 
مــن حقه أن يتقدم بشكوى فــى حالة وجــود 
شــك فــى طــريــقــة حــســابــه عــلــى استهاكه 
ــعــداد مسبوق  الــشــهــرى، وأن مستخدمى ال
الدفع يمكن أن يحصلوا على تفاصيل كاملة 
ــذى تم  ــ ــد ال ــرصــي خــاصــة بــاالســتــهــاك وال

خصمه وشحنه«.

اختيار مستشاريين بمكافآت خاصة تتداخل 
اختصاصاتهم مع موظفى الهيئة المعينين 

إهدار 15مليون جنيه قيمة شروط جزائية 
بسبب التغاضى عن تغريم المخالفين للعقود 

4.827.5
مليار جنيه خسائر 
فى 2019  مقابل 
23.9 مليون جنيه  

فى 2018 

مليون جنيه تراجعا فى 
الميزانية واعتماد الهيئة 
على اإليرادات التحويلية 

الرأسمالية بنسبة  %92.6

  نسرين إمام

المليارات الضائعة 
داخل هيئة التعمير 

والتنمية الزراعية ات
ند

ست
لم

با
انتهاء تلقى طلبات التحويل 
من نظام الممارسة إلى العداد 
الكودى 30 سبتمبر
تنتهى فــى 30 سبتمبر الحالى 
فترة تقديم طلبات التحويل من 
ــى الـــعـــداد  ــ ــارســة إل ــم ــم نـــظـــام ال

الكودى.
كان الدكتور محمد شاكر وزير 
الــكــهــربــاء والــطــاقــة المتجددة 
ــوضــح  ــد تــلــقــى تـــقـــريـــراً ي ــ ق
اإلحــصــائــيــات الــتــى تلقتها 

المنصة اإللكترونية.
ــه منذ  ــح الــتــقــريــر أنـ أوضــ
تفعيل الــمــنــصــة حــتــى اآلن 
تستقبل الــمــنــصــة حــوالــى 
60 ألـــف زائــــًرا يــومــًيــا من 
ــحــاســب  خــــال أجـــهـــزة ال
اآللـــى وأجــهــزة التليفونات 
الــمــحــمــولــة، وقــــد تلقت 
المنصة أكثر مــن 430 ألف 
طلب للتحول مــن المحاسبة 
ــاء بــنــظــام  ــرب ــه ــك ــات ال ــاك ــه الســت
الــمــمــارســة إلـــى عـــــدادات كـــوديـــة، وشملت 
الطلبات جميع شركات توزيع الكهرباء التسع، 
ــفــســارات  ــة االســت ــدم الــمــنــصــة خــدم ــق كــمــا ت
والشكاوى على المنصة اإللكترونية للتواصل 

مع المواطنين. 
وأكــد الدكتور شاكر على ضــرورة االهتمام 
بسرعة ودقــة ووضــوح  الــرد على استفسارات 
المواطنين وحل شكواهم، مؤكدا على استمرار 
تلقى المنصة لطلبات التحول من المحاسبة 
الستهاكات الكهرباء بنظام الممارسة إلى 

عدادات كودية حتى نهاية سبتمبر2020.
من جانبه كشف الدكتور أيمن حمزة المتحدث 
باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن قرار 
مد فترة التقديم على تركيب العدادات الكودية 
مسبوقة الدفع حتى 30 سبتمبر، جاء استجابة 
لطلبات المواطنين ليتمكنوا مــن االنــتــهــاء من 
تجهيز أوراقــهــم واستيفاء الــشــروط المطلوبة 

لتركيب العدادات.

  إيمان عاطف

شاكر
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وزير التعليم العالى فى ورطة

غضب داخل مؤسسة الرئاسة بسبب تأخير تعيين أعضاء هيئات تدريس الجامعات األهلية

يــواجــه الــدكــتــور خــالــد عبد الغفار وزيـــر التعليم 
العالى أزمة كبيرة، بسبب تأخره حتى اآلن فى تنفيذ 
توصيات وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، 
ــراع بتوقيع بــروتــوكــوالت  ــان مــن بينها اإلســ الــتــى ك
تعاون علمى وتكنولوجى وتبادل خبرات، مع بعض 
ـــ»50« العالمية، المعترف بها دوليا،  الجامعات الـ
لالستفادة منها فى تكوين برامج علمية على أحدث 
المستويات العالمية، للجامعات األهلية الثالثة 
العلمين والجاللة والملك سلمان بفروعها فى شرم 
الشيخ والطور ورأس سدر، التى تم تأسيسها بمبادرة 

من الرئيس.. عبدالفتاح السيسى.
وقالت مصادر مسئولة بـــوزارة التعليم العالى، إن 
الرئيس السيسى كــان قد كلف وزيــر التعليم العالى، 
منذ بداية العام بتوقيع بروتوكوالت مع بعض الجامعات 
العالمية الـــ 50 المعترف بها دولــيــا، للمساهمة فى 
ارتقاء العملية التعليمية بالجامعات األهلية، خاصة 
أن هذه الجامعات ما تزال فى مرحلة المهد، وتحتاج 
إلــى خبرات الجامعات العالمية، حتى يكون تأسيس 

الجامعات األهلية مرتكزا على بنية علمية عالمية 
وتكنولوجية، تتناسب مع التقدم العلمى والتكنولوجى 

الذى تشهده معاقل العلم العالمية.
وأضافت المصادر أن وزير التعليم العالى انشغل بــ 

»الشو اإلعالمى«، فيما يتعلق بتنسيق الثانوية العامة، 
والمجلس األعلى للجامعات باعتباره رئيسا لــه، فى 
ــذى فشل فيه فريق مستشاريه فــى العديد  الــوقــت ال
مــن الــمــهــام الكبيرة وفــى مقدمتها، تكوين الهياكل 

التدريسية للجامعات األهلية الثالث، ورغــم اقتراب 
العام الدراسى الجديد وافتتاح هذه الجامعات ألول 
مــرة، واقــتــراب مواعيد اختبارات الــقــدرات لاللتحاق 
بكليات الجامعات، إال أنــه مــازال حتى اآلن ال يوجد 

هيكل تدريسى واحد، فى أى من هذه الجامعات.
وأوضحت المصادر أن اختبارات القدرات، سيكون 

إلكترونيا »أون الين« وربما ال تشكل االختبارات أزمة 
شديدة، لهذا السبب، أمــام وزيــر التعليم العالى، لكن 
األزمة الحقيقية أن كل المخاطبات بين وزارة التعليم 
العالى، والجامعات المستهدفة، لم يتم الرد عليها، حتى 
اللحظة، باستثناء جامعة لويفيل األمريكية الموجودة 
فــى واليــة كنتاكى الشهيرة، وتنتسب إليها الجامعة 
مجازا، فيطلق عليها جامعة كنتاكى، وهى جامعة خارج 
التصنيف العالمى، وغير معترف بها مثل الـ 50 جامعة 

التى طلب الرئيس التعاقد معها، تحديدا.
المصادر أكــدت أن وزيــر التعليم العالى فى مأزق 
ــاول جــاهــداً الفترة الماضية لفت أنظار  شــديــد وحـ
القيادة السياسية إليه واستعاطفها من خالل أسلوب 
الشو بتكريم طالب اإلسكندرية المعروف إعالميا 
وفى السوشيال ميديا ببائع الفريسكا، ومنحه منحة 
االلتحاق بكلية الطب مجانا فى أى جامعة يطلبها.. 
بينما تظل الجامعات األهلية الجديدة فى مأزق بسبب 
عــدم قـــدرة وزيرالتعليم وطــاقــم المستشارين حوله 
التعاقد مع هياكل تدريسية بالمستويات الذى طلبتها 
مؤسسة الرئاسة لضمان جــودة التعليم، على غــرار 
الجامعات العالمية، وال التوصل للحصول على موافقة 

واحدة من الجامعات الـ50 العالمية.

  إيمان عاطف

  نسرين إمام

»عبد الغفار« فشل فى توقيع أى بروتوكوالت مع الجامعات التى طلبها الرئيس واكتفى باتفاقية باهتة مع »كنتاكى األمريكية«

 بسبب التواطؤ مع 200 ألف سائح أجنبى

كورونا جديدة تهدد حياة المصريين فى 4 مدن سياحية

كشف بعض العاملين بقطاع السياحة، بمدن الغردقة ومرسى علم 
وشرم الشيخ وطابا، أن حياة المصريين بهذه المدن األربعة، أصبحت فى 
خطر كبير، وأصابتهم بفيروس كورونا، بعد بداية العودة لزيادة اإلصابات، 
كمؤشر لعودة تفشى فيروس كوورنا فى موجة ثانية، مؤكدين أن السبب 
فى ذلك يرجع إلى تهاون مسئولى السياحة والحجر الصحى بمطارات 
مرسى علم وشــرم الشيخ وطابا والــغــردقــة، فى التعامل مع السائحين 
األجانب الوافدين من أوروبــا ودول شرق آسيا وغيرها، وذلــك حيث يتم 
 ،pcr إجراء الفحوصات الطبية وفرز درجات الحرارة، ثم إجراء تحليل الـ
لكن مسئولى المطارات والسياحة والحجر الصحى، األطــراف الثالثة 
المشتركة فى التعامل مع السياحة الــوافــدة عبر المطارات، يسمحون 
للسياح بدخول البالد، والتوجه إلى فنادق اإلقامة، بعد انتهاء أخذ عينة 
التحاليل دون االنتظار لظهور النتيجة، التى تحتاج إلى 24 ساعة، حتى 

تظهر نتيجة التحليل سلبا أو إيجابا.
وقال العاملون بالسياحة والمطارات فى هذه المدن، أن هذا اإلجراء 
يعد تهاونا فى التعامل مع السياح، ألنه من المفترض أن يتم حجز السياح 
لحين ظهور نتيجة التحاليل، أو حجرهم صحيا فى مكان تحدده الجهات 
المسئولة، وهو األمــر الــذى قد يتسبب فى كارثة بانتقال عــدوى فيروس 

كورونا، إذا كان أحد هؤالء السياح مصابا بالفيروس، ومن السهولة فى هذه 
الحالة أن ينتقل المرض الخطير إلى العاملين بالفنادق والمتعاملين من 

أهالى هذه المدن مع السياح.
وطالب العاملون بالغرف والمنشآت السياحية، بضرورة العودة إلى 
تشديد اإلجراءات، وتغيير طرقها، بفرض الحجر الصحى على السائحين 
لمدة 24 ساعة، دون االختالط بأى سكان أو مواطنين مصريين، حتى ال 

تنتقل العدوى من أى مصاب من السائحين.
جدير بالذكر أن غرفة المنشآت السياحية قــد أعلنت رسميا، عن 
استقبال مــطــارات الغردقة وشــرم الشيخ ومرسى علم وطــابــا، أكثر من 
196 ألف سائح من أوروبا ومختلف دول العالم خالل شهرى يونيو ويوليو 

الماضيين.
وأكــد عــالء عاقل رئيس غرفة المنشآت الفندقية بالبحر األحمر أن 
السياح الذين وفدوا إلى الغردقة ومرسى علم اليوم قاموا بإجراء تحليل الـ 
pcr الخاص بكورونا فى المطار، موضحا أنه تم أخذ عينة من كل سائح 
بواسطة أطباء وزارة الصحة المتواجدين بمطارى الغردقة ووزارة السياحة 
وقام كل سائح بتدوين اسم الفندق المقيم به حتى تصل النتيجة إليه فور 

ظهورها.
والتى تظهر بعد مرور 24 ساعة، وفى حال كان التحليل إيجابيا تتوجه 
إداراة الطب الوقائى بالمحافظة للفندق ويتم عــزل السائح بالمكان 

المخصص للعزل داخل الفندق وتقديم العالج الالزم له.

رغم انكشاف سر زواجه العرفى بين موظفى الديوان

»صبحى« طلب استئناف نشاط كورال األطفال و»القباج« تتجاهله

استمرار مغامرات وزير مهم فى الساحل الشمالى مع »مستشارته الحبيبة«

الغيرة تشعل الخالفات بين وزيرى الرياضة والتضامن
أسرار إيقاف رئيس التعليم العام 

والثانوية العامة عن العمل
أكدت مصادر بديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم 
الفنى، أن الدكتور طــارق شوقى وزيــر التعليم، قرر إيقاف 
وتجميد الدكتور رضا حجازى عن العمل بالوزارة، وسحب 
كل االختصاصات كرئيس للثانوية العامة، ورئيس التعليم 

العام، بناء على توصيات جهة رقابية رفيعة المستوى، 
تحقق فى مخالفات ورشاوى متورط فيها اثنين 

من قيادات وزارة التعليم، )و.غ ( و)أ. ب( 
واتهامات كثيرة موجهة إليهما بتقاضى 
رشاوى وعموالت وبينزنس من أصحاب 
مــدارس دولية بمحافظة الفيوم، قبل 
إنــهــاء إجــــراءات تــراخــيــص وتصاريح 
قبول هذه المدارس للطالب مع بداية 

العام الدراسى الجديد 2021-2020.
ــدا من  وأضــافــت الــمــصــادر أن واحــ

القيادتين المتورطين فى القضية، وألقت 
الجهة اإلداريـــة القبض عليهما، ذكــر اسم 

الدكتور رضــا حجازى أثناء إجــراء التحقيقات 
معه، وبناء على ذلك خاطبت الجهة الرقابية وزير التعليم 

باتخاذ كافة اإلجـــراءات القانونية، بإيقاف رئيس التعليم 
العام، عن أداء كافة المهام الموكولة إليه، بقرارات رسمية 
وغير رسمية من الوزير وخضوعه للتحقيق، وذلــك للتأكد 

مما ذكر بخصوصه مع القيادتين المتورطين فى المخالفات 
بشأن المدرسة الدولية محل التحقيق. 

جدير بالذكر أن الدكتور رضا حجازى رئيس قطاع التعليم 
ــذى كان  العام ورئيس عــام امتحانات الثانوية العامة، وال
يشغل منصب نائب مدير األكاديمية المهنية للمعلمين 
قبل ندبه لرئاسة قطاع التعليم العام بالوزارة، 
ــم، ورئيسه هــو صاحب  وهــو القطاع األهـ
ــوزارة بــعــد الــوزيــر  ــ أعــلــى منصب فــى الـ
وفقا للهيكل التنظيمى لــلــوزارة، وفًقا 

للمصادر نفسها.
وكــل خبرات الدكتور رضــا حجازى 
ــات، بحسب  ــانـ ــحـ ــتـ فـــى مـــجـــال االمـ
المصادر، أنــه كــان عضوا فى المركز 
القومى لالمتحانات المسئول عن وضع 
المواصفات القياسية للورقة االمتحانية، 
ويــقــتــصــر دوره عــلــى الــجــانــب الــفــنــى فى 
االمتحانات، وعمل المركز بعيد تماما عن عمل 
الكنتروالت وتنظيم لجان السير ومراكز توزيع األسئلة، 
وحجرات التصحيح ونقل االمتحانات وطباعتها، ولم يكن 
قبل ذلك يعلم شيئا عن كيفية اختيار المشاركين فى أعمال 

امتحانات الثانوية العامة.

ــر الشباب  أبــدى الدكتور أشــرف صبحى وزي
ــة انـــزعـــاجـــه الـــشـــديـــد، وغــضــبــه  ــاضــ ــ ــري ــ وال
مــن الــدكــتــورة نيفين الــقــبــاج وزيـــرة التضامن 
االجــتــمــاعــى، واتهمها بتجاهله، عندما طلب 
الوزير استئناف أنشطة وحفالت كورال أطفال 
مصر بعد أن توقفت األنشطة لمدة 6 شهور 
بسبب انتشار فــيــروس كــورونــا واتــخــاذ الدولة 
كافة اإلجــراءات االحترازية لمواجهة الفيروس 
وانتشاره كان منها إلغاء أنشطة الكورال الذى 
يقوده المايسترو سليم سحاب، وأحد اكتشافاته، 
الــتــى عــرضــهــا عــلــى وزارة الــشــبــاب مــنــذ عــدة 
سنوت لتتولى الوزارة رعاية الكورال، فى الوقت 
الــذى يتبع فيه األطفال أعضاء الــكــورال وزارة 
التضامن، حيث يقيمون فى دور رعاية األطفال 

التابعة لوزارة التضامن االجتماعى.
ــمــصــادر، أن  ــة، بحسب ال ــ الــمــثــيــر فــى األزمـ
نيفين القباج وزيرة التضامن، رفضت الموافقة 
على طلب تقدمت به وزارة الشباب منذ حوالى 
شهر، من أجل عودة األنشطة وإقامة الحفالت 
للكورال بناء على توصيات من المايسترو سليم 
سحاب، والــذى فشل هو اآلخر فى إقناع وزيرة 
التضامن، وكــانــت حجتها فــى ذلــك خوفا على 

ــا، لكن  ــورون األطــفــال مــن إصابتهم بــفــيــروس ك
الحقيقة فى رفض وزيرة التضامن، هو الغيرة، 
من وزيــر الشباب، الــذى ينسب إليه كل نجاح، 
ــادرات الــتــى قدمتها كــانــت تــقــوم بها  ــمــب مــن ال
وزارة التضامن من قبل، ثم قفزت عليها وزارة 
الشباب، وأصــبــح الشو اإلعــالمــى يتركز حول 
وزير الشباب، بينما توراى بريق وزارة التضامن 

والقائمين عليها.

وقــالــت مــصــادرنــا، أن المقربين مــن وزيـــرة 
التضامن أوهموها وأقنعوها أن وزيــر الشباب 
والرياضة تعمد فى الفترة األخيرة القفز على 
ــوزارة مثل  كل المبادرات التى كانت تقوم بها ال
رعاية األيتام وإقامة أنشطة لهم وتكريم الشباب، 
وذوى االحتياجات الخاصة، لخطف األضــواء 
ــرأى الــعــام ووســائــل اإلعــالم  ــام الــقــيــادات والـ أم
بمختلف أنواعها، مما أشعل الغيرة عند الوزيرة.

سرقة 
محتويات 

مكتب الوزير 
منها ملف خطة 

الوزارة 

فى جرأة شديدة وتجرؤ على العادات والتقاليد الشرقية، رفض 
أحد الوزراء المهمين، التراجع عن قطع عالقته بمستشارته، التى 
كان قد قام بتعيينها فى عام 2018، فى منصب مستشارة فنية له، 
على الرغم من أن هذه العالقة، تحولت من خانة الشائعات على 
مدار عام كامل إلى، دائرة الحقيقة، التى أكدها وروج لها أكثر من 
قيادة بالوزارة، خاصة القيادات التى دخلت فى خالفات مع الوزير 
مــؤخــراً، وأصبحت العالقة حديث الصباح والمساء فى ديــوان 

الوزارة، وعلى كل لسان من ألسنة الموظفين.
ــا، تــحــركــات الـــوزيـــر عــلــى مـــدار األســابــيــع  وكــشــفــت مــصــادرن
الماضية، حيث كان يتردد بين منزله بالقاهرة وفيللته بالساحل 
الشمالى، للترفيه عن نفسه مع مستشارته التى ثبت زواجه عرفيا 
منها، بشهادة كل المقربين منه، ومشاهدتهم لهما دائما فى كل 

السفريات.
وقــالــت الــمــصــادر أن آخــر قـــرارات الــوزيــر بشأن المستشارة 
الحبيبة، كان منحها إجــازة مؤقتة بــدون مرتب، لتبعد عن أعين 
المراقبين لهما وتــهــدأ مــوجــة االنــتــقــادات والــحــديــث عــن هذه 

العالقة.
وأضافت المصادر أن الوزير سافر للساحل الشمالى بصحبة 
ــام بين القاهرة  »مستشارته«، وقضى أسبوعين متقطعى األيـ
والــســاحــل الــشــمــال، مــتــرددا على فيللته بالساحل، حيث تقيم 

مستشارته الفنية وزوجته العرفية.
المثير أنه أثناء قضاء الوزير الوقت الترفيهى مع مستشارته 
الحبيبة، وفــى عز االستمتاع بمياه الساحل الــزرقــاء الصافية، 
اخترق أحد المقربين منه مكتبه بالوزارة وسرق عدة ملفات هامة، 
من بينها خطة تطوير الــوزارة، وتم تصوير الخطة وإرسالها لمن 
يهمه األمــر االطــالع على هذه الخطة الوزارية الهامة، والتى تم 

تسريب بعضها لوسائل اإلعالم.
وأشــارت المصادر إلى أن الوزير عندما عاد لمكتبه واكتشف 
سرقة الملف المهم، اتهم اثنين من المقربين إليه، وعــزم على 

االنتقام منهما بطريقته الخاصة.
جدير بالذكر أنــه منذ عامين استنفر 7 محامين، وأرســلــوا 
إنذارا على يد محضر للوزير الهمام، بعد أن حرروا محضرا بعدم 
جواز تعيين المستشارة الحبيبة للوزير، فى منصبها كمستشارة 
ــراءات القانونية ضــده، لكن الوزير  لــه، وهـــددوه باستكمال األجـ
لم يلتفت إليهم بأى اهتمام، ورفض إقالة مستشارته، وفى عناد 
شديد تحدى من وجهوا له االتهام، وأصدر القرار رقم 344 بترقية 
مستشارته إلــى الــدرجــة األعلى وتقريبها منه، ثم فاجأ الوزير 
المحامين السبعة، كتب مقاال فى إحــدى الصحف دافــع فيه عن 
مستشارته ووصفها بأنها نموذجا للمرأة الناجحة المتفوقة التى 

سيكون لها مستقبال باهرا فى تولى العمل اإلدارى.

شوقى

عبدالغفار

نيفينصبحى
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انتهاء فترة سحب ملفات القبول 
بالمدارس العسكرية الرياضية

مصر للطيران تطرح تخفيضات على 
تذاكر رحالت عدد من المدن األوروبية

15 سبتمبر.. آخر موعد لقبول طلبات 
التقدم لمسابقة جوائز الصحافة المصرية

قطاع المعاهد األزهرية يواصل فتح 
باب التظلمات على نتيجة الثانوية

انطالق فعاليات الملتقى االفتراضى األول للجامعات المصرية

استمرار تلقى طلبات التقدم لدبلوم خفض الطلب على المخدرات حتى 15 سبتمبر

تنطلق فعاليات الملتقى االفــتــراضــى األول للجامعات 
المصرية يوم االثنين الموافق 28 سبتمبر 2020.

 يعقد هذا الملتقى تنفيذا لتوجهات الدكتور خالد عبدالغفار 
وزير التعليم العالى والبحث العلمى فى دعم شباب الجامعات 

ــجــاد فــرص العمل الحقيقية وربــطــهــم بسوق  وإي
العمل.

ويعد ملتقى التوظيف االفتراضى للمراكز 
 UCCD 2020 الجامعية للتطوير المهنى
هــو أول ملتقى توظيفى افــتــراضــى مجمع 
لــلــجــامــعــات الــمــصــريــة الــحــكــومــيــة يحضره 
نخبه مــن أصــحــاب األعــمــال ونــحــو 4000 
من الطالب والخريجين من عشر جامعات 
مصرية فى تسع محافظات من أســوان إلى 

اإلسكندرية.
ويعتبر ملتقى التوظيف االفتراضى لمراكز 

الــتــطــويــر الــمــهــنــى بــالــجــامــعــات 2020 
حــدث افتراضى عبر اإلنترنت 

يتقابل من خاللها أصحاب 
ــالب  ــع طــ ــ ــ األعــــــمــــــال م
وخريجى الجامعات فى 

 )chat rooms( بيئة افتراضية ويستخدمون غرف التواصل
واالجتماعات عن بعد )teleconferencing( والبث عبر 
 )webinars( والندوات االفتراضية )webcasts( اإلنترنت
و/أو البريد اإللكترونى لتبادل المعلومات حــول الوظائف 
المتوفرة.. ويقوم الباحثين عن الوظائف وطــالب السنوات 
النهائية والخريجين الجدد بتحميل سيرتهم الذاتية وتصفح 

أجنحة الشركات والتواصل المباشر مع ممثلى الشركات.
ويستخدم الملتقى االفتراضى منصة ديناميكية تساند 
أصحاب األعمال فى التحرر من قيود عمليات التوظيف 
التقليدية، فمن خــالل هــذه المنصة ثالثية األبعاد 
عبر شبكة اإلنترنت يمكن اآلن ألصحاب األعمال 
ــراضــى بما  ــت ــتــواصــل االف والــبــاحــثــيــن عــن عــمــل ال
يماثل شعور التعامل المباشر الواقعى فضال عن 
خلق فــرص للتشبيك والــوصــول إلــى أفضل الكوادر 
المصرية الشابة المتميزة بعشر جامعات حكومية 
بالتعاون مع الوكالة ويهدف مشروع المراكز الجامعية 
ــذى أنــشــأ حتى اآلن 15 مركزا  للتطويرالمهنى والـ
األمــريــكــيــة للتنمية الــدولــيــة والــدعــم الــفــنــى من 
الجامعة األمريكية بالقاهرة مــن خالل 
تقديم التوجيه المهنى والتدريب 
ــســد الـــفـــجـــوة بين  ــا ل مــجــان
التعليم الجامعى واحتياجات 

سوق العمل والصناعة.

ــواصــل صــنــدوق مكافحة وعــالج  ي
ــعــاطــى، تــلــقــى طلبات  ــت اإلدمـــــان وال
التقديم لدبلوم خفض الطلب على 
المخدرات »دبــلــوم مهنى عــام« للعام 
الـــدراســـى الــمــقــبــل 2020- 2021، 
ــة لــلــعــمــل فى  إلعـــــداد كـــــوادر مــؤهــل
مــجــال الــوقــايــة والــعــالج مــن اإلدمـــان 
بالشراكة مع قسم علم النفس – كلية 
اآلداب جامعة القاهرة، ويستمر تلقى 

الطلبات حتى 15 سبتمبر الحالى.
ــح عــمــرو عثمان  مـــن جــانــبــه أوضــ
ــن، مــديــر  ــضــام ــت مــســاعــد وزيـــــرة ال
ــان  ــ ــالج اإلدم صـــنـــدوق مــكــافــحــة وعــ
والتعاطى أنــه يحق التقدم للدبلومة 
كـــل مـــن الـــطـــالب الــحــاصــلــيــن على 

ليسانس علم النفس واالجــتــمــاع من 
كليات اآلداب أو العلوم االجتماعية 
أو مــا يــعــادلــهــا كــمــا يــقــبــل الــطــالب 
الحاصلين على بــكــالــوريــوس الطب 
والخدمة االجتماعية بتقدير جيد، 

مشيرا إلــى أنــه سيتم عقد امتحان 
تحريرى للمتقدمين فى مجال اإلدمان 
والتعاطى ويشترط اجتياز المقابلة 
الشخصية الــتــى يعقدها قسم علم 
النفس ويعفى الــطــالب الملتحقين 
ــان من  ــ ــدوق مــكــافــحــة اإلدمـ ــن صــن م

االمتحان التحريرى.
ــه يــتــم تلقى  ــمــان« أنـ وأضــــاف »عــث
الطلبات على الموقع اإللكترونى لكلية 
http://   اآلداب جامعة الــقــاهــرة
arts.cu.edu.eg/home.
aspx وسيتم إعــالن قائمة الطالب 
المؤهلين لدخول اختبارات القبول 
تباعا، كما سيتم اإلعــالن عن جدول 

امتحانات القبول الحقا.

30 سبتمبر.. آخر موعد لسداد 
جدية التصالح بمخالفات البناء

افتتاح معرض دائم 
للحرف اليدوية

»المحامين« تفتح باب الترشح 
النتخابات النقابات الفرعية

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات 
النقابات الفرعية، والمشكلة من نقيب 
ــى عــطــيــة، الــمــواعــيــد  الــمــحــامــيــن رجــائ
الخاصة بإجراء االنتخابات، على أن يبدأ 
تلقى طلبات الترشح بمقر النقابة العامة 
من 12 حتى 17 سبتمبر الحالى، وتجرى 
االنتخابات على مرحلتين، يومى 25و27 
أكتوبر المقبل، بينما تجرى جولة اإلعادة 

يومى 1و3 نوفمبر المقبل.
وكــان رجائى عطية نقيب المحامين، 
أصــدر 3 قـــرارات بشأن دعــوة الجمعية 
ــى شــمــال  ــت ــاب ــق ــة لــكــل مـــن ن ــي ــوم ــم ــع ال
وجنوب الشرقية، ونقابتى شرق وغرب 
اإلســكــنــدريــة، ونــقــابــتــى شــمــال وجــنــوب 

أسيوط.
ونــص القرار األول، على أن الجمعية 
ــرب  ــ الـــعـــمـــومـــيـــة لــنــقــابــتــى شـــــرق وغ
اإلســكــنــدريــة، تنظر فــى الــمــوافــقــة من 
عــدمــه على إنــشــاء نقابة فرعية تضم 
ــرق اإلســكــنــدريــة وغـــرب  مــحــكــمــتــى شــ
اإلســكــنــدريــة االبــتــدائــيــة لتصبح نقابة 
فرعية واحــدة، على أن تنعقد الجمعية 

العمومية يوم 2020/9/7، على أن يجرى 
التصويت على القرار المعلن باالقتراع 
الــســرى المباشر باألماكن المخصصة 

للتصويت.
ونص القرار الثانى، على أن الجمعية 
ــال وجــنــوب  الــعــمــومــيــة لــنــقــابــتــى شــم
الشرقية، تنظر فى الموافقة من عدمه 
على إنشاء نقابة فرعية تضم محكمتى 
شــمــال الــشــرقــيــة وجـــنـــوب الــشــرقــيــة 
االبتدائية لتصبح نقابة فرعية واحدة، 
عــلــى أن تنعقد الجمعية العمومية 
ــوم 2020/9/10، عــلــى أن يجرى  يـ
التصويت على القرار المعلن باالقتراع 

السرى المباشر باألماكن المخصصة 
للتصويت.

ــث، عــلــى أن  ــالـ ــثـ ــرار الـ ــ ــق ــ ونــــص ال
الجمعية الــعــمــومــيــة لنقابتى شمال 
وجــنــوب أســيــوط، تنظر فــى الموافقة 
مــن عــدمــه على إنــشــاء نقابة فرعية 
تضم محكمتى شمال أسيوط وجنوب 
أســـيـــوط االبــتــدائــيــة لــتــصــبــح نــقــابــة 
فرعية واحدة، على أن تنعقد الجمعية 
العمومية يــوم 2020/9/10، على أن 
يجرى التصويت على الــقــرار المعلن 
بــاالقــتــراع الــســرى المباشر باألماكن 

المخصصة للتصويت.

تنتهى غداً الفترة المحددة لاللتحاق بالمدارس العسكرية 
الرياضية للعام الدراسى 2021/2020 لمختلف المراحل 
الدراسية )ابتدائى وإعدادى وثانوى( طبقاً لشروط القبول 

بكل مرحلة.
كانت القوات المسلحة، قد أعلنت أنه فى إطــار حرص 
القيادة العامة للقوات المسلحة على إتاحة الفرصة ألكبر 
عدد من الطلبة الموهوبين رياضياً لاللتحاق بالمدارس 
العسكرية الرياضية، فقد تم مد فترة سحب ملفات التقدم 
بمكاتب تنسيق الــمــدارس العسكرية بكل مــن القاهرة 
)الهايكستب( واإلسكندرية واإلسماعيلية والسويس والمنيا 
وأســيــوط ومكاتب المستشارين العسكريين بمحافظات 

الجمهورية لتكون حتى يوم الخميس 10 سبتمبر 2020.

طرحت مصر للطيران تخفيضات على أســعــار تذاكر 
طيران عدد من الوجهات الدولية تشجيعا لحركة السفر 
والطيران حيث طرحت الشركة تخفيضات على رحالتها 
من القاهرة إلى باريس قدره %10 على درجة رجال االعمال 
و%35 على الدرجة السياحية عند شــراء التذاكر قبل 15 

سبتمبر 2020 والسفر حتى 10 اكتوبر 2020.
كما قدمت الشركة تخفيضا للسفر مــن الــقــاهــرة الى 
فيينا قدره %25 عند شراء التذاكر حتى 15 سبتمبر 2020 

والسفر حتى 20 ديسمبر 2020
وكذلك تخفيض على الرحالت من القاهرة الى قبرص 
يــصــل الـــى %20 عــنــد شـــراء الــتــذاكــر حــتــى 15 سبتمبر 
2020 والسفر حتى 15ديسمبر 2020 ويطبق فى جميع 

التخفيضات الشروط واألحكام.

تواصل نقابة الصحفيين تلقى األعمال لمسابقة جوائز 
الصحافة المصرية،حتى يوم الثالثاء الموافق 15 سبتمبر 
2020، وذلـــك بمجمع الــخــدمــات بــالــدور األول والتقدم 
باألعمال المنشورة خالل عام 2019، وتفاصيل المسابقة 
والالئحة الخاصة بها على موقع النقابة اإللكترونى، ولن 

تقبل أى أعمال تقدم بعد الموعد المحدد.

ــة، 2020، فــتــح بــاب  ــريـ ــواصــل قــطــاع الــمــعــاهــد األزهـ ي
التظلمات على نتيجة الثانوية األزهرية حتى 15 سبتمبر، 
ــام الــمــاضــى، حــيــث يستطيع  ــع ــط ال وذلـــك بنفس ضــواب
الطالب التقدم بتظلمه فى 198 مركز وإدارة على مستوى 

الجمهورية.
كـــان الــشــيــخ صــالــح عــبــاس، وكــيــل األزهــــر، قــد اعتمد 
نتيجة الـــدور األول لشهادة الثانوية األزهــريــة بقسميها 
 )العلمى واألدبــــي( والــعــلــوم اإلســالمــيــة للعام الــدراســى

.2020/2019
وأعلن وكيل األزهــر، أن نسبة النجاح للشهادة الثانوية 
الدور األول للقسم العلمى بلغت %72.99 بينما بلغت نسبة 
القسم األدبــى %64.84، بنسبة نجاح عامة %67.66، من 
إجمالى المتقدمين وعددهم 115443 طالًبا حيث حضر 
منهم 113987 طالًبا، الناجح 77122، الدور الثانى 32969، 

وبلغت نسبة نجاح العلوم اإلسالمية 100%.

تنتهى فى 30 سبتمبر الحالى المهلة التى حددها قرار 
مجلس الـــوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، بمد 
فترة سداد مبلغ جدية التصالح على مخالفات البناء لمدة 

شهر.
 تجدر اإلشــارة إلى أن مجلس الــوزراء كان قد وافق، فى 
وقت سابق، على تفعيل أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 
بشأن التصالح فى بعض مخالفات البناء، وتقنين أوضاعها 
بما يدعم استيداء حقوق الــدولــة، وذلــك من خــالل عدة 
ضوابط تشمل قيام الــراغــب فى التصالح، خــالل األجل 
المحدد بالقانون، بتقديم طلب التصالح مرفقاً به كافة 
األوراق والمستندات والرسوم المطلوبة، وكذا مبلغ جدية 

تصالح يتم سداده مع تقديم الطلب تحت حساب التصالح.
وقد بدأ سداد المبالغ المقررة لجدية التصالح اعتباراً 
من 15 يوليو 2020، وتم تخصيص حسابات بنكية لسداد 

هذه المستحقات.

أعلنت نيفين القباج وزيرة التضامن االجتماعى عن افتتاح 
معرض دائــم للحرف اليدوية فى شــارع الرصافة بمحرم 
بك باإلسكندرية يوم 14 سبتمبر بعد تطويره بالشراكة مع 

الجمعيات األهلية.
ــراءات  ــ ــخــذت كــافــة اإلجـ ــت الــقــبــاج إن الـــــوزارة ات ــال وق
االحترازية الخاصة بمواجهة فيروس كورونا بمراعاة وجود 
تباعد اجتماعى داخل المعرض من خالل توفير مساحات 
كبيرة بين العارضين، وتوسعة الممرات الخاصة بالمعرض، 
كما يتم السماح بــدخــول %30 فقط مــن السعة المقررة 
للدخول بشكل دورى، ويتم تعقيم المعرض مرتين يوميا، 
وإلــزام جميع الــزوار والعارضين بضرورة ارتــداء الكمامات 
وتعقيم األيدى على بوابات المعرض قبل الدخول، والتباعد 
االجتماعى أثناء التسوق، مع مراعاة تواجد عارض واحد 

داخل كل جناح.
وقالت القباج إن المعرض يضم منتجات تراثية يدوية من 
الخزف والمفروشات والسجاد ومنتجات أخميم والكليم 
والنحاس والصدف والخيامية والمفروشات واإلكسسوارات 
الحريمى والمنزلى، وكروشيه ولــوحــات فنية، ومنتجات 
األلباستر، ومنتجات جلدية، وخــوص ومنتجات غذائية، 
ومنتجات تجميل وعناية بالبشرة، وتتميز المعروضات 
بجودتها وسعرها المناسب باإلضافة إلى كونها منتجات 

يدوية تراثية لكل محافظة.

قبول طلبات خريجى الجامعات بكلية 
الشرطة حتى 17 سبتمبر

تنتهى فــى الــســابــع عــشــر مــن سبتمبر 
الحالى المهلة التى حددتها وزارة الداخلية 
لقبول طلبات المتقدمين لاللتحاق بكلية 
ــيــن عــلــى درجـــة  ــشــرطــة مـــن »الــحــاصــل ال
الليسانس فى الحقوق – الحاصلين على 

المؤهالت الجامعية المحددة«.
الجدير بالذكر أن أكاديمية الشرطة 
قد شكلت لجنتين لالستعالم على بوابتى 
األكــاديــمــيــة »الــرئــيــســيــة – رقـــم 5« للرد 
على ستفسارات المترددين من الطالب 
للتقديم، حــيــث تستمر عملية التقديم 
لــخــريــجــى الــجــامــعــة حــتــى 17 سبتمبر 

المقبل.
ــر  ــق وزيـ ــوفــي ووافـــــق الـــلـــواء مــحــمــود ت
الداخلية على قبول دفعة جديدة لاللتحاق 

بكلية الشرطة، فى إطار الضوابط الواردة 
بالقانون رقم 91 لسنة 1975، بشأن إنشاء 
أكــاديــمــيــة الــشــرطــة وتــعــديــالتــه، والــقــرار 
ــم 864 لــســنــة 1976 بشأن  الـــــوزارى رقـ
الــالئــحــة الــداخــلــيــة ألكــاديــمــيــة الشرطة 

وتعديالته.
ويــحــصــل الــمــلــتــحــقــون بكلية الــشــرطــة 
بالعديد من المزايا، أبرزها يتمتع الخريج 
ــوزارة  بكافة الــمــزايــا الــمــقــررة لضباط الـ
وأهمها رعاية صحية بمستشفيات هيئة 
الشرطة للضابط وأسرته، رعاية رياضية 
باالشتراط فى نوادى الشرطة على مستوى 
الجمهوية، رعاية اجتماعية »المصايف - 
الحج - العمرة - الرحالت«، رعاية ثقافية« 

»السماح بالدراسات العليا والبعثات«.

  إسالم خالد

  كريم سعيد

عبدالغفار
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الديون تحاصر االقتصاد المصرى

منها 5.2 مليار دوالر لمواجهة تداعيات أزمة فيروس كورونا

الحكومة حصلت مؤخرًا على قروض خارجية بقيمة 15 مليار دوالر

هل الدولة المصرية قادرة على تحمل 
األعباء وفوائدها؟!

نسبة الدين الخارجى للناتج المحلى اإلجمالى ارتفعت 
من 16.6% إلى 35.4% واقتربت من حدود الخطر

ــت دراســـة  لــعــل الـــســـؤال األهـــم الـــذى حــاول
الــدكــتــور عبد الــفــتــاح الجبالى اإلجــابــة عليه 
يتعلق بمدى قــدرة الدولة على مواجهة أعباء 
هذه الديون، بمعنى هل تجاوزت مصر الحدود 

اآلمنة للدين ودخلت مرحلة الخطر.
وفى هذا السياق أوضح »الجبالى« إنه كلما 
زادت نسبة الدين الخارجى إلى الناتج المحلى 
اإلجمالى كلما تبين عــدم مالئمة حجم هذه 
االلتزامات للوضع االقتصادى الراهن، وتناول 
المستشار االقتصادى هذه الجزئية باألرقام 
ــن الــخــارجــى للناتج  ــدي مــوضــحــاً أن نسبة ال
المحلى اإلجمالى ارتفعت من 16.6 بالمئة إلى 
35.4 بالمئة، الفتاً إلى أنها بذلك اقتربت من 

حدود الخطر.
وانتقل الخبير االقتصادى إلى الحديث عن 
نسبة إجمالى الدين إلى الصادرات المصرية 

من السلع والخدمات، ألن صــادرات الدولة 
هى التى توفر العملة الصعبة التى تستحق 
بها الديون الخارجية، موضحاً أن هذه النسبة 
فى ارتفاع مستمر حيث ارتفعت من 71 بالمئة 
فــى يونيو 2011 لتصل إلــى 205.4 بالمئة 
نهاية يونيو 2019.. كما يمكن تحديد مدى 
خــطــورة الــمــوقــف على خلفية قــيــاس نسبة 
الدين الخارجى إلى االحتياطى النقدى من 
العمالت األجنبية، وهــذه النسبة أيًضا فى 
تزايد على خلفية ارتفاع صافى االحتياطيات 
النقدية، من 26 مليار دوالر فى 2011 إلى 

44.5 مليار نهاية عام 2019، 
وبــذلــك قفزت النسبة من 

ــة  ــئـ ــمـ ــالـ  131 بـ
إلــــــى 244 

بالمئة.

البنك المركزى: رصيد 
الدين الخارجى وصل إلى 

112.7 مليار دوالر

اإلجمالى ارتفع من 
1138.5 مليار إلى 
5638 مليار جنيه

العجز الكلى للموازنة ارتفع من 134 مليار 
جنيه عام 2011 إلى 429.9 مليار عام 2019

خفايا تفاقم األزمة بسبب عجز 
الموازين األساسية لالقتصاد

الخطورة تمتد 
إلى أعباء خدمة 

الدين وفوائده
ارتفعت من 2617.5 مليار دوالر عام 2010 

إلى 13380.8 مليون عام 2019

 طرحت الــدراســة تــســاؤالت مشروعة حــول مــدى قدرة 
االقتصاد المصرى على تحمل أعباء هذه الديون وفوائدها، 
والتى تراكمت فــوق ديــون السنوات السابقة، حيث يشير 
البنك المركزى إلى أن رصيد الدين الخارجى وصل إلى 
112.7 مليار دوالر فــى نهاية 2019، بينما تقدر وزارة 
المالية إجمالى الدين المحلى بنحو 4112.5 مليار جنيه، 
وبذلك يكون إجمالى الدين العام ) الحارجى والداخلى( 
يتجاوز الـ 5638 مليار جنيه، أو هكذا كان فى نهاية يونيو 

2019، بنسبة 106 بالمئة من الناتج المحلى اإلجمالى.

يمكن وصـــف فــكــرة الــلــجــوء إلـــى الــقــروض 
بأنها فكرة سيئة السمعة فــى تــاريــخ مصر، 
ومن هنا يتضح إنها ليست بدعة ظهرت فى 
الفترة الحالية، ولكن بالنظر إلى تطور الدين 
العام المصرى الداخلى والــخــارجــى، توضح 
اإلحصاءات التى تناولها الدراسة أن إجمالى 
الــديــن الــعــام قــد ارتــفــع مــن 1138.5 مليار 
جنيه عــام 2010/ 2011 إلــى 2352.7 مليار 
عام 2014/ 2015، ثم قفز ليصبح 5638 مليار 
بنهاية ديسمبر 2019، وبالتالى ارتفعت نسبته 
للناتج المحلى من 83 بالمئة إلى 96 بالمئة وصوالً 
إلى 106 بالمئة خالل 
الــســنــوات الثالثة 

على الترتيب.

التعامل مع أزمــة تفاقم الديون التى أثقلت كاهل االقتصاد 
المصرى، يتطلب تحديد أسباب وصول الوضع إلى ما هو عليه 
اآلن، حيث رصــدت الــورقــة البحثية بعض أســبــاب الــزيــادة فى 
الدين العام وفى مقدمتها عجز الموازين األساسية لالقتصاد، 
وتحديدا عجز الموازنة والعجز فى ميزان المدفوعات، حيث 
تشير اإلحصاءات إلى أن ميزان المدفوعات حقق عجز بقيمة 
مئة مليون دوالر خــالل الــعــام المالى الماضى، مقابل فائض 
بقيمة 12.7 مليار تحقق فى العام الذى سبقه، كما حقق الميزان 
التجارى عجز بقيمة 8.2 مليار دوالر خالل العام مقابل 6 مليار 

خالل العام السابق.
وألن زيـــادة التدفقات االستثمارية مــن أهــم سبل حــل أزمــة 
الــديــون، أدى تراجع االستثمارات إلــى تفاقم االقــتــراض، حيث 
تراجع صافى االستثمار األجنبى المباشر بنحو 1.8 مليار دوالر، 
وبنسبة %23 خــالل العام المالى 2018/ 2019، مسجاًل 5.9 
مليار دوالر، علًما بأن تراجع التدفقات االستثمارية إلى الداخل 

قابله ارتفاع فى التدفقات إلى الخارج.
أما فيما يتعلق بالعجز فى الموازنة العامة للدولة فقد أدى 
ــادة الدين العام،  اتساعه إلــى المزيد من االقــتــراض ومــن ثم زي
ورصــدت الدراسة من واقع اإلحصاءات حالة التزايد المستمر 
فى العجز الكلى للموازنة خالل الحقبة الماضية، حيث ارتفع من 

134 مليار جنيه عام 2011، إلى 429.9 مليار جنيه عام 2019 .

يتضح حجم أزمــة الديون ومدى 
خــطــورتــهــا لــمــن يعلم أن األمـــر ال 
ــه، وإنما  يقتصر على الــقــرض ذاتـ
ــده، أو مــا يعرف  ــوائـ ــى فـ يــمــتــد إلـ
بأعباء خدمة الدين الخارجى، حيث 
تشير اإلحصاءات إلى أنها ارتفعت 
من 2617.5 مليار دوالر عام 2010 
إلى 5609 مليار عام 2015، وصوالً 
إلــى 13380.8 مليون عــام 2019، 
وبذلك تكون نسبتها للناتج المحلى 
قد قفزت من 1.2 بالمئة إلى 4.4 

بالمئة.
فــيــمــا انــخــفــضــت نــســبــة خــدمــة 
الدين إلــى إجمالى الــصــادرات من 
25 بالمئة إلــى 24 بالمئة خالل 

نفس الفترة.

عــلــى خــلــفــيــة أزمــــة جــائــحــة فــيــروس 
ــقــت بظاللها  ــتــى أل ــى ال ــائ ــوب كـــورونـــا ال
ــار سلبية على  على الــعــالــم، وخلفت آثـ
ــل وهـــددت  ــصــادات أقـــوى الــــدول، ب اقــت
بعضها بــاالنــهــيــار االقـــتـــصـــادى، ولكى 
تستطيع الحكومة المصرية التعامل مع 
تــداعــيــات األزمــــة، حصلت عــلــى قــرض 
قيمته 5.2 مليار دوالر فى إطــار اتفاق 
االستعداد االئتمانى لمواجهة احتياجات 
تمويل مــيــزان المدفوعات الناشئة عن 

ــة كــورونــا، وبــالــرغــم مــن أن الــدولــة  أزمـ
ــررت ذلـــك بــمــا أنفقته مــن تعويضات  بـ
ومنح للمتضررين مــن األزمـــة، ولكن ال 
يمكن اعــتــبــار الــفــيــروس المستجد هو 
المتهم األوحــد فى تلك القضية، حيث 
ــة بعنوان »الــديــن  صـــدرت مــؤخــراً دراسـ
ــام الــخــارجــى لــمــصــر.. الــتــداعــيــات  ــع ال
وسبل الحل«، أعدها عبد الفتاح الجبالى 
المستشار االقــتــصــادى بمركز األهــرام 
لــلــدراســات السياسية واالستراتيجية، 

وصـــدرت ضمن دوريـــة الملف المصرى 
الصادرة عن المركز، استعرض خاللها 
تفاصيل الديون والقروض التى حصلت 

عليها الحكومة المصرية.
وأوضــح المستشار االقتصادى فى 
سياق الــدراســة أن الحكومة حصلت 
مؤخراً على قروض خارجية بقيمة 15 
مليار دوالر، منها نحو 8 مليارات من 
صــنــدوق النقد الــدولــى، تشمل قرض 
ــا،  مــواجــهــة تــداعــيــات فــيــروس كــورون

والقرض الذى سبقه والبالغ قيمته 
2.77 مليار دوالر، والــذى حصلت 
عليها مصر كمساعدة مالية طارئة 
مــن خــالل إدارة التمويل السريع، 
كما حصلت على 5 مليارات دوالر 
أخرى خالل شهر مايو 2020 قيمة 

سندات طرحتها فى األسواق الدولية، 
ثــم حصلت مــؤخــًرا على قــرض آخر 
ــى بنحو 2   من بنك االستثمار األوروبـ

مليار دوالر.

علمتنا دروس الــتــاريــخ المصرى المعاصر أن 
الخديوى إسماعيل رغم كثرة إنجازاته ومشروعاته 
وفخامة منشآته، ولكنه أفــرط فى االستدانة من 
الخارج، وهو ما فتح الباب أمام التدخل األجنبى 

فى مصر وأودى بها إلى الوقوع فريسة لالحتالل.
وحالًيا ال يمكن ألحد أن ينكر وجود مشروعات 
عمالقة ومــدن 7 نجوم بتكلفة ضخمة، ولكن من 
المؤكد أيضاً أن مصدر غالبية هــذه األمــوال هو 
الــقــروض الخارجية واالســتــدانــة من المؤسسات 
المصرفية العالمية، وفى مقدمتها البنك الدولى 
وصــنــدوق النقد الــدولــى وغيرهما، وهــى حقيقة 
باتت غير قابلة للجدال بعد أن أعلنها الرئيس 
عبد الفتاح السيسى صــراًحــة إبــان افتتاح بعض 
المشروعات العمالقة مؤخًرا، حيث قال الرئيس 
إن مــؤشــرات الــديــن الــعــام مرتفعة والــدولــة تبذل 
جهوًدا لجعله داخل الحدود اآلمنة عن طريق زيادة 

الناتج القومى.
وفى هذا السياق ظل الخبراء يؤكدون أن صندوق 

النقد الدولى كلما دخل بلد خربها، ولم ينس آخرون 
من دراويش التجربة الناصرية أن يذكرونا بأن هذا 
البنك الدولى هو الذى رفض أن يمنح تمويل بناء 
السد العالى للزعيم الراحل جمال عبد الناصر، 
وفى إطار اعتراض هؤالء على التوسع فى القروض 
واعتماد حكومة المهندس شريف إسماعيل قبل 

استقالتها على االستدانة، اعتاد الكاتب الصحفى 
الناصرى عبد الحليم قنديل أن يطلق لقب سيدة 
القروض األولــى على الدكتورة سحر نصر وزيــرة 
االستثمار والتعاون الدولى فى الحكومة السابقة، 
ولكن الالفت للنظر إنــه حتى بعد رحيل الوزيرة 
وحكومتها وتكليف حكومة جديدة، مازالت سياسة 

االقتراض مستمرة.
وإذا كان لكل عملة وجهان ولكل قضية أكثر من 
وجهة نظر، يرى المدافعون عن فكرة االقتراض أن 
هناك دول أقامت اقتصادها وحققت معدالت نمو 
عالية من خالل االعتماد على القروض الخارجية، 
واعتاد هؤالء أن يضربوا المثل بتركيا، ولكن هذا 
الطرح لم يعد منطقًيا اآلن فى ظل تراجع العملة 
التركية تراجعات متتالية، باإلضافة إلــى تكشف 
حقائق حول اعتماد االقتصاد التركى على تجارة 
األجساد والدعارة من ناحية وسرقة ثروات الدول 

واالعتداء عليها من ناحية أخرى.
ليبقى السؤال الذى يطرح نفسه هو هل وصلت 
ديون مصر الخارجية إلى الحدود الخطرة أم أنها 
ــى هــذا اإلطــار  ــن، وف مــازالــت تحت السقف اآلمـ
تبرز عالمات استفهام أخرى حول أسباب وصول 
األرقــام إلى هذه المعدالت الضخمة، واألهــم هو 
هل توجد حلول متاحة تمكن الحكومة من التعامل 
مع مشكلة تفاقم الدين الخارجى والداخلى، علًما 

بأنها مشكلة عالمية ليست قاصرة على مصر.
تلك الــتــســاؤالت نطرحها ونبحث عن 

إجابات لها فى سياق هذا الملف.

باألرقام 
والتفاصيل

الرئيس السيسى شخصيـًا أكد أن مؤشرات الدين العام مرتفعة والدولة تبذل جهودًا لجعله فى الحدود اآلمنة

االستدانة فتحت الباب أمام التدخل الخارجى فى عهد الخديوى إسماعيل

تشمل 8 مليارات من صندوق النقد الدولى و5 مليارات قيمة سندات و2 مليار أخرى من بنك االستثمار األوروبى

خبراء يؤكدون أن صندوق النقد الدولى كلما دخل بلد خربها

وزارة المالية: الدين المحلى 
4112.5 مليار جنيه

دخل فى منعطف ينذر بالخطر ويحتاج إلى التعامل الجاد والحذر

إجراءات لدراسة البدائل المتاحة وتنمية الموارد لتالفى االقتراض

استخلص المستشار االقتصادى من تحليله 
لهذه األرقـــام أن الدين الخارجى لمصر قد 
دخـــل فــى منعطف يــنــذر بــالــخــطــر، مــشــددا 
على أن األمــر بات يحتاج إلى التعامل الجاد 
ــحــذر، وذلـــك عــن طــريــق تحقيق معدالت  وال
نمو مرتفعة، ورفــع كفاءة استخدام الموارد 
المتاحة واالســتــفــادة منها وتنميتها، حتى 
تتوافر التدفقات الالزمة من النقد األجنبى، 
مع العمل على دفع االقتصاد بقوة نحو اإلنتاج 
والــتــصــديــر، مــن أجــل المساهمة فــى ســداد 
االلتزامات وخدمة المديونية الخارجية دون 

إحداث اختالالت فى االقتصاد القومى.
وأشارت الدراسة إلى أن الحكومة المصرية 
بالفعل اتخذت عدة إجراءات إيجابية للتعامل 
مــع المشكلة عــن طريق تشكيل لجنة إلدارة 
ملف الدين العام وتنظيم االقتراض الخارجى 
والحد منه، وهى لجنة يترأسها رئيس مجلس 

ــوزراء وتــضــم فــى عضويتها كــل مــن وزراء  ــ ال
االســتــثــمــار والــتــعــاون الـــدولـــى والتخطيط 
والمالية، باإلضافة إلى ممثل عن كل من البنك 
ــة واألمــن  ــ الــمــركــزى وهيئتى الــرقــابــة اإلداري
القومى، وتختص اللجنة بوضع حــد أقصى 
لــالقــتــراض الــخــارجــى ســنــويــاً، وحــصــر كافة 
احتياجات الوزارات والهيئات والجهات العامة 
من التمويل، ودراســة البدائل المتاحة محلًيا 
لتالفى اللجوء إلــى االقــتــراض الخارجى، إال 

فى حاالت الضرورة القصوى.
وفى سياق متصل قامت وزارة المالية بوضع 
استراتيجية للدين العام على المدى المتوسط 
فى أكتوبر 2015، وتــم تحديثها عــام 2018، 
باإلضافة إلى وضع سيناريوهات لخفض نسبة 
الدين المحلى إلى أقل من 70 بالمئة من الناتج 
المحلى اإلجمالى، مع وضــع سقف للقروض 

الخارجية طوال األعوام األربعة القادمة.

تشكيل لجنة إلدارة ملف الدين العام وتنظيم االقتراض الخارجى والحد منه

  إيمان بدر 

السيسى

مدبولى معيط عامر
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المجلس العالى... نواة النظام 
النيابى المصرى

برلمان دستور 1932... 
المساواة بين المجلسين

اختصاصاته تشمل الدراسة 
وإبداء الرأى وليس له قرار

الجلسات المشتركة

اليمين الدستورية لرئيس الجمهورية

عالقة »النواب« و »الشيوخ« بالحكومة

أوجه التعاون المشتركة بين 
»النواب« و»الشيوخ« 

حظر الجمع بين عضوية 
مجلس الشيوخ وغيرها

الجمع بين عضوية المجلسين

المرأة بين المجلسين

االحتفاظ للنائب بوظيفته

ثورة 1952.. غياب مجلس الشورى

من دستور 1930 حتى 
دستور 1964 المؤقت مجلس شورى النواب... أول برلمان 

يمتلك اختصاصات برلمانية

الجمعية التشريعية... مشاركة الوزراء

حل المجلس بعد ثورة 25 يناير 2011

مقر المجلس

مجلس المشورة

مجلس شورى القوانين

تعديل دستور 1971.... 
عودة مجلس الشورى

قام محمد على فى عام 1829 بإنشاء مجلس 
»المشورة« الــذى يعد نــواة مهمة لنظام الشورى 
فى مصر وكــان يتكون من )156( عــضــواً، منهم 
)33( عــضــًوا مــن كــبــار الموظفين والــعــلــمــاء، و 
)24( من مأمورى األقاليم، )99( عضًوا من كبار 
أعيان القطر المصرى يتم اختيارهم من خالل 
االنتخاب، كان هذا المجلس يعقد مرة واحـدة فى 

السنة.
اخــتــص فــقــط فــى مــســائــل الــتــعــلــيــم واإلدارة 
واألشغال العمومية، وأيضا الشكايات التى كانت 

تقدم إليه لتقديم الحلول المناسبة لها.

فى عــام 1883، أصــدر الخديوى توفيق 
القانون النظامى، وبمقتضاه شكل مجلس 
شـــورى الــقــوانــيــن، وكـــان يتكون مــن )30( 
عــضــًوا يــقــوم الــخــديــوى بتعيين )14( من 
بينهم رئيس المجلس وأحد الوكيلين، و 16 
عضواً منتخًبا منهم الوكيل الثانى للمجلس، 
كانت اختصاصات هذا المجلس تتلخص 
فى حقه فى أن يطلب من الحكومة تقديم 

مشروعات قوانين.

فــى 11 سبتمبر 1971 تــم وضـــع الــدســتــور 
الــدائــم ظــل ســاريــا حتى إعـــالن الــدســتــور عام 

2011 عقب ثورة 25 يناير 2011.
فــى 1980 تــم إنــشــاء مجلس الــشــورى، وذلــك 
ــهــدف تــوســيــع دائــــرة الــمــشــاركــة السياسية  ب
والديمقراطية حيث وافــق الشعب فى استفتاء 
عام على إنشاء مجلس الشورى وبناء على ذلك 
عدل الدستور ووافــق الشعب على هذا التعديل 
ــذى جــرى يــوم 22 مايو 1980  فــى االستفتاء ال
وأضيف بموجب هــذا التعديل بــاب جديد إلى 
الدستور تضمن الفصل األول منه بيان األحكام 
الخاصة بهذا المجلس وكان أول اجتماع له فى 

أول نوفمبر 1980.

فى عام 1824، تم تكوين المجلس العالى 
الــذى يعد الــبــدايــة الحقيقية ألول مجلس 
نيابى يتم اختيار بعض أعضائه باالنتخاب 
ويراعى فيه تمثيل فئات الشعب المختلفة 
حيث تكون من 24 عضوا فى البداية ثم صار 
عــددهــم 48 عضوا بعد إضــافــة 24 شيخا 

وعالماً إليه.
ــن نــظــار  ــكــون مـ ــت ــذا الــمــجــلــس ي ــ ــان ه ــ ك
ــاء الــمــصــالــح واثــنــيــن من  ــ ــن ورؤسـ ــدواويـ الـ
العلماء يختارهما شيخ األزهــر واثنين من 
التجار يختارهما كبير التجار واثنين من 
ذوى المعرفة بالحسابات واثنين من األعيان 
ــى وعين  مــن كــل مــديــريــة ينتخبهما األهــال
لرئاسة هــذا المجلس »عبده شكرى باشا« 
أحد خريجى البعثة العلمية األولى وكان قد 

تلقى علم اإلدارة والحقوق فى فرنسا، وكانت 
عضوية أعضاء المجلس النائبين عن التجار 
والعلماء والمديريات سنة واحدة، وكان ذلك 
ــى لنظام حكومى لم  بمثابة الخطوة األولـ
تعرف البالد مثله من قبل وألن المجالس 
المتقدمة كانت مجالس حكومية تنفيذية 
تتألف من كبار الموظفين ولــم تكن هيئات 
شعبية تمثل الشعب أو طبقات األمة أو يمكن 

اعتبارها نواة لنظام نيابى أو شبه نيابى.
ــر 1825 صـــــدرت الــالئــحــة  ــاي ــن وفــــى ي
ــة لــلــمــجــلــس الـــعـــالـــى وحــــددت  ــيـ ــاسـ األسـ
اختصاصاته بأنها مناقشة مايراه أو يقترحه 
محمد على فيما يتعلق بالسياسة الداخلية.. 
وقد تضمنت الالئحة كذلك مواعيد انعقاد 

المجلس وأسلوب العمل فيه.

عقب انتهاء الحرب العالمية األولى 
اندلعت الثورة المصرية فى عام 1919 
مطالبة بالحرية واالســتــقــالل لمصر، 

وإقامة حياة نيابية وديمقراطية كاملة.
واســتــنــاداً إلــى هــذا الــواقــع الجديد، 
تــم وضــع دســتــورًا جــديــًدا للبالد صدر 
فــى أبــريــل عــام 1923، ووضعته لجنة 
مكونة من ثالثين عضواً، ضمت ممثلين 
لـــأحـــزاب الــســيــاســيــة، والـــزعـــامـــات 

الشعبية، وقادة الحركة الوطنية.
كما أخــذ دســتــور عــام 1923 بنظام 

المجلسين، وهــمــا : مجلس الشيوخ 
ومجلس الــنــواب.. وبالنسبة لمجلس 
ــواب نــص الــدســتــور على أن جميع  ــن ال
ــه مــنــتــخــبــون، ومــــدة عــضــويــة  أعــضــائ

المجلس خمس سنوات.
ــا مــجــلــس الــشــيــوخ فــكــان ثــالثــة  ــ أم
ــه مــنــتــخــبــيــن، وكـــان  أخـــمـــاس أعــضــائ
ــذ الــدســتــور  الــخــمــســان معينين. وأخــ
بمبدأ الــمــســاواة فــى االخــتــصــاص بين 
ــع بعض  ــام، مـ ــ الــمــجــلــســيــن كـــأصـــل عـ

االستثناءات.

التوصيف الصحيح لطبيعة اختصاصات مجلس الشيوخ هى الدراسة 
وإبداء الرأى وليس له قرار، فهو يؤخذ رأيه فى االقتراحات الخاصة بتعديل 
مادة أو أكثر من مواد الدستور، مشروع الخطة العامة للتنمية االجتماعية 
واالقتصادية، ومعاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التى تتعلق 
بحقوق السيادة، وما يحال إليه من مشروعات القوانين المكملة للدستور 
وغيرها من مشروعات القوانين التى تحال إليه من رئيس الجمهورية أو من 
مجلس الــنــواب، ومــا يحيله رئيس الجمهورية إلــى المجلس من موضوعات 
تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها فى الشئون العربية أو الخارجية 
ويبلغ المجلس رأيه فى هذه األمور إلى رئيس الجمهورية ومجلس النواب، أما 

مجلس النواب صاحب قرار فى الرقابة والتشريع.
المجلس ليس غرفة تشريعية ثانية، سلطة التشريع لمجلس النواب فقط 
وفقا للتعديالت الدستورية األخيرة وسلطة التشريع وردت فى الفصل األول 

من الباب الخامس.
أما الــدور الرقابى، فيقتصر حق أعضاء مجلس الشيوخ فى شأن أدوات 
ــى طلب المناقشة العامة الستيضاح سياسة  الرقابة البرلمانية على أدات
الحكومة، واالقتراح برغبة إلى الحكومة باعتبارها أدوات يغلب عليها طابع 
التعاون أكثر من جانب االتهام والمسئولية، وذلك وفقا لإلجراءات المقرر فى 

الالئحة الداخلية لمجلس النواب لحين وضع الئحة »الشيوخ«.

الــمــادة 288 مــن الالئحة الداخلية لمجلس الــنــواب تنص على اإلجــازة 
للبرلمان فى عقد اجتماع مشترك مع مجلس نيابى آخر إلحدى الدول دعما 
للتعاون بين المجلسين ومــن منطلق ذلــك فهو جائز الجتماع مشترك بين 

الشيوخ والنواب »من باب أولى«.
ومــن ثم يمكن مناقشة قضية فى اجتماع مشترك بينهما بحضور قيادة 
سياسية، المادة 286 من الالئحة الداخلية لمجلس النواب والتى تسرى على 
مجلس الشيوخ اآلن بناء على القانون المقر، تنص على الجلسات الخاصة 
التى يدعو إليها رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الــوزراء لتبادل الرأى فى 
المسائل المتصلة بمصالح قضية وإذا كان رئيس مجلس النواب له بناء عليها 
باالتفاق مع رئيس الوزراء ليستطيع دعوة كبار الشخصيات من ضيوف الدولة 
إللقاء خطاب من دون جدول أعمال فهذا يترتب عليها أيضا أنه يمكن أنه 

يعقد اجتماع جامع للمجلسين معا. 

يــؤدى رئيس الجمهورية أمــام مجلس النواب اليمين الدستورية، 
فمجلس الشيوخ ليس له اختصاصات فيما يتعلق باإلجراءات الخاصة 
بمنصب رئيس الجمهورية وأداء اليمين الدستورية وهــو أمــر يكون 
أمام مجلس النواب ولكن ال يوجد ما يحول إذا كان هناك إرادة لدعوة 
»الشيوخ« للحضور شرفيا بجلسة أداء اليمين، أما باقى الموضوعات 
المتعلقة بخلو المنصب أو االستقالة إلــى آخــره فليس للشيوخ أى 

اختصاص فى شأنها.
فى نفس السياق يمكن لرئيس الجمهورية جمع المجلسين إن أراد 
إلقاء بيانا أمامهما، الــمــادة 116 من الدستور تنطبق على مجلس 
الشيوخ والتى تنص على االجتماع غير العادى بدعوى من الرئيس 
أو طلب من األعــضــاء لنظر أمــر عاجل أو طلب من األعــضــاء، ومن 
حقه إلقاء بيانات أو إرسال رسائل لمجلس النواب إذا يوجد إمكانية 

دستورية فى اجتماع المجلسين معا ودعوتهما لجلسة مشتركة.

مجلس الشيوخ ليس لــه أى اختصاصات فــى مناقشة برنامج 
الحكومة وكذلك ليس لها عالقة فى إعفاء الحكومة أو تشكيلها أو 
إجراء تعديل وزارى أو ما شابه وإعالن حالة الطوارئ وهكذا، على 

عكس مجلس النواب.
الحكومة غير مسئولة أمام »الشيوخ«، فالمادة 253 من الدستور 
ــوزراء ونــوابــه والـــوزراء وغيره من  نصت على أن رئيس مجلس الـ
أعضاء الحكومة غير مسئولين أمــام المجلس، وبالتالى ال يمكن 
لهذه الغرفة استخدام أدوات االستجواب أو سحب الثقة أو توجيه 

السؤال فهى حقوق أصيلة لمجلس النواب.
من حق مجلس الشيوخ االستماع واستعراض الموقف فقط فى 
حالة استدعاء الحكومة لمناقشة ما يطلب منها، فالمادة 254 من 
الدستور أحالت إلى المادة 136 من الدستور التنظيم فى ذلك والتى 
تقول لرئيس مجلس النواب ونوابه ولرئيس مجلس الــوزراء ونوابه 
حضور جلسات مجلس الشيوخ أو إحدى لجانه ويكون حضورهم 
ــرون من  وجوبيا بناء على طلب المجلس ولهم االستعانة بمن ي
كبار الموظفين، ويجب أن يستمع إليهم وعليهم الرد على القضايا 
موضوع النقاش دون أن يكون لهم صوت معدود عند أخذ الرأى، 
وهذه هى العالقة الخاصة بحضور الحكومة أو أى من أعضائها فى 
جلسات »الشيوخ« دون أن يكون ألى من أعضاء الشيوخ استخدام أى 

أداة رقابية »طلب إحاطة أو بيان عاجل أو استجواب وخالفه«.

- إمكانية اجتماع المجلسين، ودعوتهما لجلسة مشتركة 
حسب المادة 116 من الدستور التى تنص على االجتماع غير 
العادى بدعوى من الرئيس أو طلب من األعضاء لنظر أمر عاجل 
أو طلب من األعضاء، ومن حق إلقاء بيانات أو إرســال رسائل 

لمجلس النواب.
- إمكانية اجتماع المجلسين حسب المادة 286 من الالئحة 
الداخلية لمجلس النواب، والتى تنص على أن الجلسات الخاصة 
التى يدعو إليها رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء لتبادل 
الــرأى فى المسائل المتصلة بمصالح قضية وإذا كــان رئيس 
مجلس النواب له بناء عليها باالتفاق مع رئيس الوزراء ليستطيع 
دعوة كبار الشخصيات من ضيوف الدولة إللقاء خطاب من دون 
جدول أعمال فهذا يترتب عليها أيضا أنه يمكن أنه يعقد اجتماع 

جامع للمجلسين معا.
- حسب المادة 254 من الدستور والتى أقرت أن تسرى فى شأن 
مجلس الشيوخ األحكام الواردة بالدستور فى المادة 136 التى تنص 
ــوزراء ونوابه  بأن لرئيس مجلس النواب ونوابه ولرئيس مجلس ال
حضور جلسات مجلس الشيوخ أو إحدى لجانه ويكون حضورهم 
ــرون من  وجوبيا بناء على طلب المجلس ولهم االستعانة بمن ي
كبار الموظفين، ويجب أن يستمع إليهم وعليهم الرد على القضايا 

موضوع النقاش دون أن يكون لهم صوت معدود عند أخذ الرأى.

ال يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشيوخ وعضوية مجلس 
النواب، أو الحكومة، أو المجالس المحلية، أو منصب المحافظ، 
أو نائب المحافظ، أو مناصب رؤساء الهيئات المستقلة واألجهزة 
الرقابية أو عضويتها، أو وظائف العمد والمشايخ، أو عضوية 

اللجان الخاصة بهما.
وإذا ُعين أحد أعضاء المجلس فى الحكومة، أو فى أى منصب 
آخر مما ذكــر، يعتبر متنازالً عن عضويته بمجلس الشيوخ ما لم 
يتقدم باعتذار مكتوب عن عدم قبول التعيين إلى مكتب المجلس 

خالل أسبوع على األكثر من تاريخ علمه بقرار التعيين.

ال يجوز ألعضاء مجلس النواب الترشح 
فى مجلس الشيوخ، المادة 252 تنص على 
عدم الجمع بين العضويتين لكن من الممكن 
أن تثار فرضية ال يجوز وهى أنه يمكن لعضو 
مجلس النواب إذا استقال وقبلت استقالته 
يصبح قادرا على الترشح للشيوخ حال إجراء 
االنتخابات قبل انتهاء الفصل التشريعى 
الحالى، بينما إذا استقال عددا من أعضاء 

مجلس النواب ليس بقليل للترشح للشيوخ 
سيقل بشكل مباشر عدد األعضاء وستكون 
مقاعدهم شاغرة فال يجوز دستوريا إجراء 
انتخابات تكميلية فى الفترة المتبقية من 
مجلس الــنــواب إن كانت أقــل مــن 6 شهور، 
وهو ما يمكن أن يمنع إقرار أى قوانين مكملة 
للدستور أو تمديد حالة الــطــوارئ إذا كان 

العدد المستقيل يصل لثلث المجلس. 

ال يــوجــد كــوتــه لــلــمــرأة مــنــصــوص عليها فى 
الدستور فى هذا مجلس الشيوخ على عكس ما 
هو وارد بـ»النواب« بـ 25 % لصالحها، فاستقرار 
الــبــرلــمــان على تخصيص %10 على األقـــل من 
مجموع المقاعد وهــو أمــر دســتــورى وال خالف 
عليه وهــو كوته وفقا للقانون، فالمادة 250 من 
الدستور نصت على أنــه يجرى انتخاب وتعيين 
أعضاء مجلس الشيوخ على النحو الــذى ينظمه 
ــقــانــون، وبــذلــك فــالــمــشــرع الــدســتــورى فــوض  ال
المشرع العادى فى أن يضع التنظيم الــذى يراه 
بما ذلك فى شكل القوائم والنظام االنتخابى وما 
دون ذلك وبذلك يوجد ظهير دستورى لما قام به 

البرلمان من تحديد.

إذا كــان عضو مجلس الشيوخ عند 
انــتــخــابــه أو تعيينه مــن العاملين فى 
الــدولــة أوشـــركـــات فــى الــقــطــاع الــعــام 
أوشـــركـــات قــطــاع األعـــمـــال الـــعـــام، أو 
الشركات التى تديرها الدولة أو تساهم 
فيها بنسبة %50 مــن رأســمــالــهــا على 
األقــل أو تساهم فيها شركاتها المشار 
إليها بنسبة %50 مــن رأسمالها على 
األقل يتفرغ لعضوية المجلس ويحتفظ 
ــه بوظيفته أو عــمــلــه، وتــحــســب مــدة  ل

عضويته فى المعاش أو المكافأة.
- يــتــقــاضــى عــضــو مــجــلــس الــشــيــوخ 
فــى هــذه الحالة راتــبــه الـــذى كان 
ــل ما  ــ ــه، وك ــقــاضــاه مـــن عــمــل ــت ي
كــان يحصل عليه يــوم اكتسابه 
العضوية من بــدالت أو غيرها 

وذلك طوال مدة عضويته.
ــاء مـــدة عضويته  ــن - ال يــجــوز أث
بمجلس الشيوخ أن تقرر له أية معاملة 

أو ميزة خاصة فى وظيفته أو عمله.
ــوال، ال  ــ - فــى جميع األحـ
يــجــوز أن يــزيــد مــجــمــوع ما 
يـــتـــقـــاضـــاه عـــضـــو مــجــلــس 
الشيوخ مــن مبالغ تطبيقاً 
ألحكام هذه المادة مضافاً 
إليها المبالغ المنصوص 

عليها فى المادة )36( من هذا القانون 
على الــحــد األقــصــى لــلــدخــول المقرر 

قانوناً.
- ال يخضع عــضــو مجلس الشيوخ 
فى الحالة المنصوص عليها فى المادة 
)33( من هــذا القانون لنظام التقارير 
السنوية فــى جهة وظيفته أو عمله.. 
وتجب ترقيته باألقدمية عند حلول دوره 
فيها أو إذا رقى باالختيار من يليه فى 

األقدمية.
ــخــاذ إجـــــراءات تأديبية  - ال يــجــوز ات
ضد أحــد أعضاء المجلس من العاملين 
فى الدولة أو فى القطاع العام أو قطاع 
األعمال العام أو الشركات التى تساهم 
فيها الدولة بنسبة %50 من رأسمالها على 
األقــل أو تساهم فيها شركاتها المشار 
إليها بنسبة %50 من رأسمالها على األقل 
بسبب أعمال وظيفته أو عمله، أو إنهاء 
خدمته بغير الطريق التأديبى، إال بعد 
موافقة المجلس طبقاً لــإلجــراءات التى 

تقررها الئحته الداخلية.
- يعود عضو مجلس الشيوخ بمجرد 
انتهاء عضويته إلــى الوظيفة التى كان 
يشغلها قبل اكتسابه العضوية، أو التى 
يكون قد رُقــى إليها، أو إلى أية وظيفة 

مماثلة لها.

تم إلغاء دستور 1923 بصدور دستور 
1930 فى أكتوبر 1930 فى عهد وزارة 
إسماعيل صدقى، إال أن دستور 1930 لم 
يعمر طويالً بسبب تزايد الضغط الشعبى 
ورفــض مصر كلها له وللنظام السياسى 
الــذى قــام على أســاســه، وقــد حــدد هذا 
الــدســتــور عــدد أعــضــاء مجلس الشيوخ 

ـــ100 عــضــو يعين الــمــلــك ستين منهم  ــ ب
وينتخب األربعون الباقون.

صــدر األمـــر الملكى رقــم 27 لسنة 
ــتـــور 1930 وحــل  ــاء دسـ ــغ ــإل 1934 ب
مجلسى البرلمان الذين قاما فى ظله 
وطبقا ألحكامه، وإعادة العمل بدستور 

عام 1923.

فى عام 1866، أنشأ الخديوى إسماعيل 
ــان يتكون من  مجلس شــورى الــنــواب، ، وك
)75( عضًوا ينتخبون لمدة ثالث سنوات، 

ــوم بــانــتــخــابــهــم عــمــد الــبــالد  ــق وكــــان ي
ــريــات،  ــمــدي ومــشــايــخــهــا فـــى ال

ــة األعـــــيـــــان فــى  ــاعــ ــ ــم وجــ
ــقــاهــرة واإلســكــنــدريــة  ال

ودمياط.
 تــضــمــن مـــرســـوم 
تكوين المجلس من 
الــالئــحــة األســاســيــة 
والــالئــحــة النظامية 
ــمــجــلــس، وشــكــلــت  ــل ل

الــــــالئــــــحــــــتــــــان فـــى 
مضمونهما أول وثيقة 

نيابية لها شكل دســتــورى، 
اشــتــمــلــت الــالئــحــة األســاســيــة 

على ثمانى عشرة مــادة تتضمن نظام 
االنتخابات، والــشــروط القانونية الواجبة 
للياقة العضو الــمــرشــح، وفــتــرات انعقاد 
الــمــجــلــس، وصــالحــيــاتــه فــى الـــتـــداول فى 

ــع نــصــائــح إلــى  ــ ــة، ورف ــي ــداخــل ــون ال ــشــئ ال
الخديوى.. أما الالئحة النظامية، فركزت 
على نظام عمل المجلس، أو ما يسمى اآلن 

الالئحة الداخلية.
استمر مجلس شورى النواب 
حــوالــى )13( ســنــة، انعقد 
ــا فى  ــه ــمــجــلــس خــالل ال
تــســعــة أدوار انــعــقــاد 
ــالث  ــ ــى مـــــــدى ث ــ ــل ــ ع
هــيــئــات نــيــابــيــة، فى 
ــرة مـــن 25 من  ــت ــف ال
نوفمبر سنة 1866 
ــن يــولــيــو  ــ حـــتـــى 6 م
ســنــة 1879. ورغـــم 
أن الــمــجــلــس لـــم يحظ 
بسلطات كاملة فى البداية، 
إال أنه فى سنة 1879م اكتملت 
ــوزارة  سلطاته بإقرار مبدأ مسئولية ال
أمامه، ومع مرور الوقت اتسعت صالحيات 
المجلس شيئاً فشيئاً، وبــدأت تظهر نواة 

االتجاهات المعارضة.

ــاء الــجــمــعــيــة  ــشـ ــم إنـ ــام 1913 تـ ــ ــى ع فـ
التشريعية، وكانت تتكون من أعضاء بحكم 
مناصبهم، وهــم النّظار أى الـــوزراء، ثم من 
األعضاء المنتخبين والمعينين، وكــان عدد 
المنتخبين )66( عـــضـــواً، أمـــا األعــضــاء 
المعينون فكان عددهم )17( عضواً، أى أن 

المجموع الكلى لأعضاء )82( عضواً.
ــوات، أما  كــانــت مــدة العضوية ســت ســن

اختصاصات الجمعية التشريعية فكانت 
تتلخص فى وجــوب أخــذ رأيها قبل إصــدار 
ــون، مــع عــدم التقيد بــاألخــذ بهذا  أى قــان

الرأى.
وتوقفت الحياة النيابية فى مصر بسبب 
الحرب العالمية األولـــى، وقــد صــدر األمر 
بحل هذه الجمعية فى الثامن والعشرين من 

أبريل عام 1923.

استمر المجلس طوال فترة مبارك حتى 
ثـــورة 25 يــنــايــر، تــم حــل مجلسى الشعب 
والـــشـــورى، وتعطيل دســتــور 1971، وتــم 
إجـــراء انــتــخــابــات تشريعية جــديــده عام 

.2012
وبعد 30 يونيو 2013، أصــدر الرئيس 

المؤقت عدلى منصور قــرارا بحل مجلس 
الــشــورى وبــقــيــت مــصــر بــغــرفــة تشريعية 
ــواب، وأثــنــاء قيام  ــن ــدة هــى مجلس ال واحـ
لجنة الخمسين بكتابة الــدســتــور، قــررت 
اللجنة، إلغاء مجلس الشورى، لعدم أهميته 

وضرورة صالحياته، فى 5 يوليو 2013.

ــشــورى الــمــلــغــى، مقره  اتــخــذ مجلس ال
بــشــارع القصر العينى بــوســط الــقــاهــرة، 
وعــلــى مــســافــة نــحــو 200 مــتــر فــقــط من 
ميدان التحرير.. ويقع المقر بأحد القصور 
ــخ بــنــاء القصر  ــاري ــرجــع ت الــتــاريــخــيــة، وي

المكون من ثالثة طوابق إلى عام 1866 فى 
عهد الخديوى إسماعيل، وكان القصر ذاته 
مقرا لـ»مجلس الشيوخ«، الذى كان ناشئا 
فــى ظــل دســتــور 1923، الـــذى ظــل ساريا 

حتى قيام ثورة يوليو 1952.

مجلس الشيوخ 2020... 
عودة بعد غياب سبع سنوات

عودة أصول 
»الشورى«

أصـــــدر رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة 
عــبــدالــفــتــاح السيسى فــى 02-
ــون تــنــظــيــم  ــ ــان ــ 07-2020 ق
مجلس الــشــيــوخ الــجــديــد رقــم 
141 لسنة 2020، والـــذى جاء 
إعــمــاالً للتعديالت الدستورية 
المستحدثة مؤخرًا على أحكام 
دســتــور 2014 فــى 2019.. فقد 
استحدث الُمشرع بموجب هذه 
التعديالت بابا جديدا مكونا من 
7 مواد )المواد من 248 إلى 254( 
تضع القواعد الدستورية لعودة 
مجلس الشيوخ مــرة أخــرى إلى 

الحياة النيابية المصرية

وافـــق مجلس الــنــواب برئاسة 
الدكتور على عبد العال، على أن 
ينقل إلــى مجلس الشيوخ عدد 
كاف من العاملين بمجلس النواب، 
وتكون األولوية للعاملين السابق 
نقلهم من مجلس الشورى الملغى 
إلى مجلس النواب، ممن يبدون 

رغبة فى النقل.
وينقل إلى مجلس الشيوخ كل 
أصـــول مجلس الــشــورى الملغى 
السابق نقلها إلى مجلس النواب 
على أن يــكــون مــن بينها مبنى 
مجلس الشورى الملغى بمدينة 

القاهرة بكامل تجهيزاته.

حكايات وأسرار مجلس الشيوخ 
المصرى فى 196 عامًا 

يعد البرلمان المصرى أقدم مؤسسة تشريعية فى الوطن العربى، والتى بدأت 
منذ تولى محمد على الحكم وتكوين المجلس العالى عام 1824، ووضعه 

لالئحة األساسية للمجلس العالى فى يناير 1825 المحددة الختصاصاته، 
إلى أن جاء الخديوى إسماعيل فى 1866م ليقوم بإنشاء أول برلمان نيابى 

تمثيلى بالمعنى الحقيقى وهو مجلس شورى النواب، وتطور ذلك عبر مراحل 
حتى إعالن دستور 1923، ذلك الدستور الذى مثل نقلة كبيرة على طريق 

إقامة الحياة النيابية السليمة فى مصر، وقد تكون البرلمان فى ظل ذلك 
الدستور من مجلس النواب ومجلس الشيوخ.

مع تولى الرئيس محمد أنور السادات الحكم، وفى سبتمبر 1971 صدر 
الدستور المصرى الدائم، والذى بدأت معه مرحلة جديدة من تاريخ مصر 

الحديث والمعاصر وفى ظله ثم االستفتاء فى أبريل 1979، والذى بمقتضاه 
تم إنشاء مجلس الشورى، وعقد مجلس الشورى أولى جلساته فى أول نوفمبر 

1980، ومعه عادت فكرة وجود مجلسين تشريعيين فى الحياة النيابية.
وتزامنا مع عودة مجلس الشيوخ للحياة السياسية من جديد خالل شهر 

أكتوبر المقبل ننشر هذا الملف الشامل لنستعرض فيه صفحات من تاريخ 
البرلمان المصرى، وأبرز الحقائق والمعلومات واألسرار الخاصة بمجلس 

الشيوخ 2020. 

ال يــجــوز، فــى غــيــر حالة 
التلبس بالجريمة، اتخاذ 
أى إجـــراء جنائى ضــد عضو 
ــوخ فـــى مـــواد  ــي ــش مــجــلــس ال
الجنايات والجنح إال بــإذن 
سابق من المجلس.. وفى غير 
ــعــقــاد، يتعين أخــذ  دور االن
إذن مكتب المجلس، ويخطر 
المجلس عند أول انعقاد بما 
اتخذ من إجــراء.. وفى جميع 
األحوال، يتعين البت فى طلب 
اتخاذ اإلجــراء الجنائى ضد 
العضو خــالل ثالثين يومًا 
على األكــثــر، وإال ُعــد الطلب 

مقبوالً.

ــو مجلس  ــض ــع ــوز ل ــجـ ال يـ
الشيوخ طــوال مدة العضوية، 
أن يشترى، أو يستأجر بالذات 
أو بالواسطة، شيئًا من أموال 
ــة أو أى مـــن أشــخــاص  ــدولـ الـ
ــام، أو شــركــات  ــعـ ــون الـ ــان ــق ال
القطاع العام، أو قطاع األعمال 
الــعــام، وال يؤجرها أو يبيعها 
شيئًا مــن أمــوالــه أو يقايضها 
عــلــيــه، وال يــبــرم معها عقد 
ــتــزام، أو تــوريــد، أو مقاولة  ال
أعــمــال أو خــدمــات أو تقديم 
ــال اســتــشــاريــة بــأجــر أو  ــم أع
بـــدون أجـــر، أو غيرها، ويقع 

باطالً أى من هذه التصرفات.
و يتعين على العضو أن يقدم 
للمجلس إقـــرار ذمــة مالية، 
عــنــد شــغــل الــعــضــويــة وعند 

تركها وفى نهاية كل عام.
يلتزم العضو بإبالغ المجلس 
بــأى هدية نقدية أو عينية 
يتلقاها بسبب العضوية أو 
بمناسبتها، وتؤول ملكيتها إلى 

الخزانة العامة للدولة.

الحصانة 
البرلمانية

حظر التعامل بالذات أو 
بالواسطة فى أموال الدولة

  أحمد صالح

كان من مبادىء ثورة 23 يوليو 1952 
»إقامة حياة ديمقراطية سليمة« لذا 
قامت بإلغاء الدستور السابق وإعالن 

الجمهورية وحل األحزاب.
فى يناير، 1956 أعلن دستور 1956 
الجديد، وعلى أســاس هذا الدستور 
شكل أول مجلس نيابى فى ظل ثورة 
23 يوليو وبــدأ جلساته فى 22 يوليو 
1957، وقد أطلق عليه اسم »مجلس 

األمة«، وتكون من 350 عضوا.
واستمر هذا المجلس حتى العاشر 
من فبراير 1958، وعقب الوحدة مع 

سوريا صدر دستور مارس المؤقت، 
ــل مــجــلــس أمـــة مشترك  وشــك

ــون مــــن 400 عــضــو  ــكــ ــ م
مــصــرى و200 عضو 

ســـورى، وعــقــد أول 
جلساته فــى 21 

يوليو 1960، واستمر حتى 22 يونيو 
عام 1961.

ــارس 1964 صــدر  ــ ــى شــهــر مـ ــ وف
دستور مؤقت، وفــى ظله تم قيام 

ــة منتخب مكون  مــجــلــس أمـ
من 350 عضواً، باإلضافة 
إلى عشرة أعضاء يعينهم 

رئيس الجمهورية. 

يتقاضى عضو مجلس الشيوخ من موازنة المجلس مكافأة شهرية 
مقدارها خمسة آالف جنيه، تستحق من تاريخ أدائه اليمين، وال 
يجوز أن يزيد مجموع ما يتقاضاه العضو من موازنة المجلس 

تحت أى مسمى على أربعة أمثال المبلغ المذكور.
ويتقاضى رئيس مجلس الشيوخ مكافأة مساوية 
ــوزراء،  لمجموع ما يتقاضاه رئيس مجلس ال
كما يتقاضى كل من وكيلى المجلس 
مكافأة مساوية لمجموع ما 

يتقاضاه الوزير.

مكافأة العضوية

السيسى

عبدالعال
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نظر دعوى إلغاء قانون مخالفات البناء الجديد
»جنايات شمال القاهرة » تواصل محاكمة 
المتهمين باالستيالء على 500 مليار جنيه

محاكمة المتهمين بقتل 
طالب الرحاب

محكمة النقض تنظر طعون المتهمين بقضية فض اعتصام رابعة

تواصل محكمة النقض نظر طعن المتهمين 
فى القضية المعروفة إعالمًيا بـ«فض اعتصام 
رابعة«، على األحكام الصادرة بحقهم باإلعدام 
شنًقا والسجن المشدد مــن 5 ســنــوات حتى 
الــمــؤبــد فــى جلسة 28 سبتبمر الستكمال 

المرافعة.
كانت محكمة جنايات القاهرة قضت فى 8 
أكتوبر 2018، بإعدام 75 متهًما بينهم قيادات 
فى جماعة اإلخوان اإلرهابية، التهامهم بالقتل 
ضمن اتهامات أخرى أثناء فض اعتصام ميدان 

رابعة العدوية فى أغسطس 2013
كما قضت المحكمة بالسجن المؤبد لإلخوانى 
محمد بديع و46 آخــريــن فــى نفس القضية التى 

تضم 739 متهًما بعضهم هــارب، وقضت المحكمة أيضا 
بمعاقبة 374 متهما بالسجن المشدد لمدة 15 عاًما، وأيًضا 
بالسجن عشر سنوات لـــ23 متهمين بينهم أسامة محمد 

مرسى، و22 آخرين »أحداث«.
كانت النيابة وجهت للمتهمين اتهامات عديدة فى القضية 
رقم 34150 لسنة 2015 جنايات مدينة نصر أول من بينها 
تدبير تجمهر بميدان رابعة العدوية واالشتراك فيه، وقطع 
الطرق، وتقييد حرية الناس فى التنقل، والقتل العمد مع 
سبق اإلصــرار للمواطنين وقــوات الشرطة المكلفة بفض 
التجمهر، والــشــروع فى القتل العمد، وتعمد تعطيل سير 
وسائل النقل.. ومن أبرز المتهمين فى القضية، محمد بديع 
المرشد العام لجماعة اإلخوان، والقيادات بالجماعة عصام 
العريان، عصام ماجد، عبدالرحمن البر، صفوت حجازى، 
محمد البلتاجى، أسامة ياسين، عصام سلطان، باسم عودة، 
وجدى غنيم، و»أسامة« نجل الرئيس األسبق محمد مرسى، 

باإلضافة للمصور الصحفى محمد شوكان وآخرين.

نظر استئناف متهمى شبكة تبادل 
زوجات بالمقطم على حكم حبسهم

ممدوح حمزة أمام »الدائرة األولى محاكمة 18 متهمًا فى قضية االتجار بالبشر
إرهاب« بتهمة التحريض على العنف

الحكم فى استئناف حنين حسام ومودة 
األدهم على حكم حبسهما سنتين

6 متهمين باغتصاب 
األطفال واستغاللهم بالتسول 

أمام »جنايات الجيزة«

منار سامى فتاة التيك توك أمام »الجنح« فى قضيتى خيانة األمانة والتحريض على الفسق والفجور

تواصل محكمة جنايات شمال القاهرة، محاكمة 17 متهًما 
باالستيالء على ممتلكات الــدولــة المصرية وأراٍض زراعية 
بمحافظتى القاهرة والجيزة والتى قدرتها األجهزة المعنية 
بحوالى 500 مليار جنيه مصرى بمحررات مـــزورة مسجلة 
بمحكمة البدرشين الجزئية وسجالت الشهر العقارى فى جلسة 

20 سبتمبر لالطالع وفض االحراز.
وشملت أسماء المتهمين كال من »رضــوان ع«، و»أحمد س«، 
و»عــمــار إ«، و»نسرين ا«، و»ولــيــد إ«، و»محمود ع«، و»محمد 
ف«، و»أحمد إ«، و»فــؤاد إ«، و»صالح الدين م«، و»أشــرف س«، 

و»محمد ص«، و»حسن ع«، و»وليد إ«، و»محمد خ«، و»فؤاد م«.
ــوال العامة العليا فى القضية  وكشفت تحقيقات نيابة األم
رقــم 5322 لسنة 2020 قيام المتهمين خــالل الفترة ما بين 
يوليو 2009 حتى فــبــرايــر 2020 بــتــزويــر مــحــررات رسمية 
وسرقة مستندات أصلية رسمية ورفع دعــاوى شكلية وتحرير 
محاضر نزاعات على أراٍض ملك الدولة بأحياء الجيزة و6 
أكتوبر والبدرشين مملوكة ألجهزة الــدولــة الممثلة فى هيئة 
األوقــاف المصرية واإلصــالح الزارعى وهيئة المدن الجديدة 

والمجتمعات العمرانية.

تواصل الــدائــرة 11 جنوب، بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة 
بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد منصور حالوة، محاكمة 

المتهمين بقتل طالب الرحاب، فى جلسة 14 سبتمبر.
كــان النائب العام، أحــال المتهمين »أ. ح« 55 سنة صاحب مكتب 
مقاوالت، وابنته »ح« 20 سنة طالبة، و»م. ى« 20 سنة »سائق« و»ب. 
م« رئيس مجلس إدارة شركة لالستيراد والتصدير، و»س. ر« وشهرته 
»سيكا« 40 سنة ســائــق، م. ع 40 سنة »ســفــرجــى«، و»و.ح« 32 سنة 

»سائق«، وشقيقه »أ« 21 سنة عامل، إلى محكمة الجنايات.
وجـــاء فــى أمــر اإلحــالــة أن المتهمين اشــتــركــوا يــوم 19 أغسطس 
2018 بدائرة 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 وأعــد صندوق 
خشبى وحبال وشريط الصق بينما، قام باقى المتهمين بمساعدتهم 

واالشتراك معهم فى الجريمة.

حــددت محكمة مستأنف المقطم الجزئية، جلسة 15 سبتمبر 
الحالى لنظر استئناف سيدة، على حبسها 4 أعوام فى تكوين شبكة 
لتبادل الزوجات، وكان تم إخالء سبيل المتهمين من الثانى للخامس 
بعد تسديد الكفالة المفروضة من محكمة أول درجــة بمبلغ 1000 

جنيه لكل متهم.
كانت محكمة المقطم الجزئية، قضت بمعاقبة سيدة بالسجن 4 
سنوات، والحبس 6 أشهر لـ4 متهمين آخرين، وكفالة 1000 جنيه، 
التهامهم بتكوين شبكة تبادل زوجــات بالمقطم.. وأسندت النيابة 
للمتهمين »ه. ع«، و»ه. إ«، و»م. س«، و»س. ع«، و»ب. م«، تهمة استخدام 
المتهمة األولى لمسكنها بالمقطم لألعمال المنافية لآلداب بمقابل 
مــادى، وتقوم المتهمة بتجهيز شقتها لممارسة النشاط اإلجرامى، 
وترتيب اللقاءات الجنسية المحرمة لتبادل األزواج والــزوجــات مع 

بعضهم البعض، وتنظيم حفالت جنس جماعى.

تستكمل محكمة جــنــايــات الــقــاهــرة، المنعقدة بالتجمع 
الخامس، جلسات محاكمة 18 متهما باالتجار بالبشر، فى 

جلسة 22 سبتمبر الحالى. 
تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد أحمد الجندى، 
وعضوية المستشارين حسين السيد ومحمد أحمد صبرى، 

وأمانة سر محمد فريد وهانى شحاتة. 
وكشف قــرار اإلحــالــة فــى القضية رقــم 21 لسنة 2019 
حصر أموال عامة عليا، أن المتهمين أسسوا ونظموا وأداروا 
جماعة إجرامية منظمة ألغراض تهريب المهاجرين، مكونة 
مــن عــدة أشــخــاص تعمل وفــق تنظيم يتمثل فــى اصطناع 
المتهمة األولــى للمحررات المزورة التى تستخدم لتهريب 
المهاجرين، وإدارة الثانى والثالث لتلك الجماعة وتوزيع 
المهام على أعضائها، فضال عن قيام المتهم الثانى بتحديد 
وتنسيق حجز مواعيد مقابالت راغبى الهجرة غير الشرعية 
لدى سفارات الدول األجنبية، وقيام المتهم الثالث بالتوسط 
لدى أعضاء الجماعية اإلجرامية واستقطاب راغبى الهجرة، 
وتسليمهم الــمــحــررات المصطنعة المطلوبة لتقديمها 
للسفارات الستخراج تأشيرات دخــول تلك الــدول من أجل 

الحصول بشكل مباشر على منافع مادية.

ــاب، المنعقدة بمجمع محاكم طــرة،  تستكمل الــدائــرة األولـــى إرهـ
برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، جلسات محاكمة المهندس 

ــامــه  ــه ــى ات ــ ــزة »هـــــــــارب«، ف ــمـ ــدوح حـ ــمــ ــ م
بالتحريض على العنف ونــشــر أخبار 

ــى جــلــســة 20 سبتمبر  ــة، فـ ــ ــاذب ــ ك
الستكمال المرافعة.

ــن الــدولــة  وأســـنـــدت نــيــابــة أمـ
ــراف الــمــســتــشــار  ــإشــ ــ ــا ب ــي ــعــل ال
ــن المحامى  ــدي خــالــد ضــيــاء ال
العام األول للنيابة عدة اتهامات 
لــمــدوح حمزة فــى هــذه القضية 
المقيدة بــرقــم 48 لسنة 2020 

حصر أمــن دولــة عليا، ومنها تهمة 
ــاب جــريــمــة  ــ ــك ــ ــى ارت ــض عــل ــحــري ــت ال

إرهابية الستخدام القوة والعنف واإلخالل 
بالنظام العام، وذلك عن طريق النشر عبر حسابه 

الشخصى بـ»تويتر«، وعرقلة السلطات ومقاومتها أثناء تأدية عملهم.

نظرمحكمة مستأنف القاهرة االقتصادية، استئناف 
حنين حسام ومــودة األدهــم و3 آخرين، على حكم محكمة 
جنح القاهرة االقتصادية بمعاقبتهم بالحبس سنتين وغرامة 
300 ألــف جنيه، التهامهم بالتعدى على القيم والمبادىء 

األسرية، فى جلسة 14 سبتمبر للحكم.
وتواجه المتهمتان 9 اتهامات قامت على إثرها النيابة 
العامة بإحالتهما بصحبة 3 آخــريــن للجنايات، وهما: 

»االعتداء على قيم ومبادئ األسرة المصرية والمجتمع، 
اشتركا مع آخرين فى استدراج الفتيات واستغاللهم 
عــبــر الــبــث الــمــبــاشــر، ارتــكــاب جــريــمــة االتــجــار 
بالبشر، تلقيا تحويالت بنكية من إدارة التطبيق 
مقابل ما حققاه من مشاهدة، نشر فيديوهات 
تحرض على الفسق لزيادة نسبة المتابعين لها، 

التحريض على الفسق، عضوتان بمجموعة »واتس 
أب« لتلقى تكليفات اســتــغــالل الــفــتــيــات، تشجيع 

الفتيات المراهقات على بــث فيديوهات مشابهة، 
الهروب من العدالة ومحاولة التخفى وتشفير هواتفهما 

وحساباتهما«.

تستكمل محكمة جــنــايــات 
الــجــيــزة، محاكمة 6 متهمين 
باالتجار بالبشر فى جلسة 22 
سبتمبر للحكم. تعقد الجلسة 
برئاسة المستشار محمد أحمد 
الجندى، وعضوية المستشارين 
حــســن الــســيــد حــســن ومحمد 
أحمد صبرى، وأمانة سر محمد 

فريد وهانى شحاتة.
 تضمن أمــر اإلحــالــة الصادر 
من نيابة جنوب الجيزة الكلية، 
فــى القضية رقــم 26984 لسنة 
ــوالق الــدكــرور،  2019 جنايات ب
ــل مـــن:  ــ ــم ك ــهــمــيــن هــ ــمــت أن ال
ــدارى«،  ــنـ ــي.ع« وشــهــرتــه »بـ ــلـ »عـ
فــكــهــانــى، »مــحــمــود.أ« وشهرته 
»عقابية«، عــامــل، »محمد. ش« 
عامل، »رفعت. ى« سائق، »محمد 
ســمــيــر« عـــامـــل، و»هــــشــــام.ج« 

وشهرته »المنياوى« عامل.
وتبين أن المتهمين أسسوا 
ــوا وأداروا جــمــاعــيــة  ــمـ ــظـ ونـ
ــجــار  ــالت إجـــرامـــيـــة مــنــظــمــة ل
بالبشر بأن تعاملوا باالستخدام 
واإليواء واالستقبال فى أشخاص 
طبيعيين هــم األطــفــال المجنى 
عليهم كل من »عبد الناصر. س«، 
»أحمد. م«، »سعد. ص«، »فارس. 
ط«، »حــســيــن. س«، »شــعــبــان. 
ــح. ح«، و»ســـالـــم. إ«،  خ«، »صــال
مستغلين ضــعــفــهــم وحــاجــتــهــم 
ــه، بــقــصــد  ــ ــون بـ ــم ــي ــق ــأوى ي ــمــ ــ ل
استغاللهم جنسًيا وفى التسول 
كون المجنى عليهم لم يبغلوا من 

العمر ثمانية عشرة سنة.

حددت محكمة جنح كفر شكر، جلسة 28 
سبتمبر الحالى، كأولى جلسات لمحاكمة 
ــدة بخيانة  ــى قــضــيــة جــدي مــنــار ســامــى ف
ــة، فــى مبلغ مــالــى قـــدره 100 ألف  ــان األم
جنيه، نظير تعامالت مالية بينها وبين 

موكله، بعد بالغ من المحامى مينا ناجى.
وجاء فى البالغ الذى حرره المستشار 
مينا ناجى، الممثل القانونى لـ«أحمد.ك« 
المدعى، وحمل رقم 4209 لسنة 2020، 
أن منار سامى حــررت إيصال أمانة بمبلغ 
مالى قــدره 100 ألــف جنيه لـ»أحمد. ك«، 
نظير تعامالت مالية بينهما، إال أنها امتنعت عن 
ســداد المبلغ فى الموعد القانونى المحدد له، 
وماطلته فى السداد، مما دفعه إلى تحرير البالغ 

ضدها.
وكــانــت قــد تمكنت اإلدارة الــعــامــة لـــآلداب، 
ــار« فتاة  مــن إلــقــاء القبض على المتهمة »مــن
التيك توك إلذاعتها محتوى إباحى على مواقع 
التواصل االجتماعى بقصد ممارسة الدعارة 

والتحريض على الفسق والفجور.

وكشفت الــتــحــريــات قــيــام المتهمة بتصوير 
نفسها بشكل خادش للحياء، وإذاعته على مواقع 
التواصل االجتماعى بهدف استقطاب الشباب 

لممارسة الرزيلة مقابل مبالغ مالية.
من ناحية أخرى تصدر محكمة جنح استئناف 
طنطا االقــتــصــاديــة، حكمها فــى قضية منار 
سامى المعروفة إعالميا بـــ فتاة التيك تــوك، 
فــى 19 سبتمبر، فــى القضية المحكوم عليها 
فبها بالسجن 3 سنوات مع الشغل وكفالة و20 
ألــف إليقاف تنفيذ العقوبة، و300 ألــف حنيه 
غرامة، وإلزامها بالمصاريف الجنائية بتهمة 
نشر الفجور والتحريض على الفسق واألعمال 
المنافية لــآلداب، بتهمة التحريض على الفسق 
والفجور، وإثـــارة الغرائز واإلعـــالن عن نفسها 
عبر مواقع التواصل االجتماعى، وقيامها بنشر 
فيديوهات خادشة للحياء العام، بقصد ممارسة 

الدعارة فى القضية التى تحمل رقم 595.
وكانت المحكمة االقتصادية بطنطا قد قضت، 
بمعاقبته المتهمة منار فى القضية رقــم 595 

لسنة 2020 جنح اقتصادية، بالحبس.

حددت محكمة القضاء اإلدارى بمجلس الدولة، 
جلسة 19 سبتمبر لنظر دعــوى وقف تنفيذ قرار 
رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام القانون فى 
شأن التصالح مع بعض مخالفات البناء، وكذلك 
وقــف تنفيذ قــرارات اإلزالــة التى تصدر مخالفة 

للقانون. 
ــرار بالقانون رقــم 1  وأكـــدت الــدعــوى صــدور ق
لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 17 
لسنة 2019 فى شأن التصالح فى بعض مخالفات 

البناء وتقنين أوضاعها.
ــى، على أنه يجوز التصالح  ونصت المادة األول
ــى ارتــكــبــت  ــت ــال ال ــمـ وتــقــنــيــن األوضـــــاع فـــى األعـ
بالمخالفة ألحــكــام الــقــوانــيــن المنظمة للبناء 

الــصــادرة قبل العمل بأحكام هــذا القانون، وفى 
حـــاالت تغيير االســتــخــدام فــى المناطق الــتــى ال 
يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة، والتى ثبت 
القيام بها قبل العمل بأحكام هذا القانون وذلك 
على النحو المبين به ويحضر التصالح فى وحقوق 
االرتــفــاق المقررة التعدى على خطوط التنظيم 

المعتمدة.
وذكرت الدعوى، إن الدستور فى بنوده نص على 
أن الجريمة شخصية ال تمس إال مرتكبها، فأما من 
نأى بنفسه عن ارتكاب جريمة ما أو المشاركة فيها 
فال يصح معاقبته عن جرم لم يرتكبه وهو ما عرفه 
الفقه والقضاء بمبدأ شخصية العقوبة، بيد أن 
القانون المطعون فيه اعتبر مالك الوحدة السكنية 
فى عقار بنى بغير ترخيص، أو خالف كل أو بعض 
شروط الترخيص اعتبره هذا القانون متهما عليه 

أن يسدد غرامة وقيمة التصالح وإال أزيل سكنه.

محاكمة سعاد الخولى فى قضية الكسب غير المشروع
تواصل محكمة جنايات القاهرة، 
المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة 
الــمــســتــشــار محمد مــحــمــود أحــمــد، 
محاكمة سعاد الخولى نائب محافظ 
اإلسكندرية األسبق، التهامها بتحقيق 
كسب غير المشروع بمبلغ 900 ألف جنيه، 

فى جلسة 27 سبتمبر الحالى.
وكان جهاز الكسب غير المشروع برئاسة 
الــمــســتــشــار عـــادل الــســعــيــد، أحـــال سعاد 
الخولى نائب محافظ اإلسكندرية األسبق، 
إلى المحاكمة الجنائية، لتحقيق كسب غير 

المشروع بقيمة 900 ألف جنيه.

  إسالم خالد 

  كريم سعيد 

حنين

سعاد

منار

حمزة
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قال عن نفسه بكل فخر: »رئيس الجمهورية معندوش حاجة ومالوش عيلة« 
حكم مصر 16 عاما بمرتب شهرى 395 جنيهًا و60 قرشًا و7 مالليم

يوم وفاته كان رصيده فى البنك 3700 جنيه ووجدوا فى جيبه 84 جنيهًا
ترك أسرته بدون منزل خاص بها واستبدل من معاشه 35 جنيهًا لتجهيز ابنتيه
وجدوا فى دوالبه 10 بدل وبحثوا عن أرصدة باسمه فى الخارج فلم يجدوا
كان يمتلك 8 أزواج من األحذية وبعض الكرافتات جميعها من إنتاج الشركات المصرية
هو أول مواطن مصرى قدم إقرارًا بذمته المالية فى عام 1968 

فى الذكرى الخمسين لرحيله

تفاصيل الذمة المالية للزعيم 

امتلك 5 أسهم فى مصر لأللبان وسند واحد فى بنك عقارى وحصل على قرض إنتاج بقيمة 100 جنيه

»كيسنجر« قال أشعر بالسعادة لوفاة عبدالناصر
و»جون ماكين« قال عن السيسى ال نريد ناصرًا جديدًا

والده ظل يركب المواصالت إلى أن اشترى له سيارة نصر بالتقسيط

تحدى األتراك وأوقف 
دفع الجزية كأنه تنبأ 

بظهور أردوغان
ــر الــمــعــارضــيــن  ــث ــه حــتــى أك ــروف أنـ ــع ــم مـــن ال
لسياسات عبدالناصر ال ينكرون أن مصر فى 
عــهــده كــانــت مرشحة ألن تــكــون نمر اقتصادى 
على غــرار النمور األسيوية، بسبب التوسع فى 
التصنيع واالهتمام بالصناعات الوطنية المتنوعة 
مــن الغذائية إلــى الثقيلة وصـــواًل إلــى التصنيع 
الــحــربــى، وتــوضــح البيانات الرسمية أن مصر 
كانت فى عهد عبدالناصر وتحديًدا قبيل هزيمة 
67، تنافس كوريا الجنوبية على خط التقدم، ثم 
تبدلت األحـــوال وتفشى الفساد بعد رحيله فى 
عصور االنفتاح والخصخصة حتى أصبحت فى 
ــر عهد مــبــارك تنافس بوركينافاسو على  أواخـ
خط الفساد.. وألن الفساد هو استغالل النفوذ 
والسلطة لتحقيق مكاسب غير مشروعة، يذكر أن 
الرئيس عبدالناصر قال لشقيقه شوقى: »أنا ما 
عنديش مانع أن مستواكم المادى ينمو ويتحّسن، 
بــس مــع نمو المستوى االقــتــصــادى للبلد كلها، 
وبشرط أن تعتمدوا على أنفسكم.. يعنى الناس 
كلها مستواها ينمو وانتم كمان مستواكم يتحسن 
ــاس..  ــن عــلــشــان انــتــم مــش مميزين عــن بقية ال
وبصراحة شديدة لو حد منكم فكر إنــه يستغل 

اسمى أنا مش هرحمه«.

ومــن مفارقات القدر أال يكون عبدالناصر متحدًيا 
ــراك أيــًضــا،  ــأت ــوان فــقــط، ولــكــن ل ــ لــأمــريــكــان واإلخـ
وكأنه تنبأ بظهور رجب طيب أردوغــان الرئيس التركى 
اإلرهابى، ولما ال إذا كان استقراء التاريخ يرسم لمن 
يــقــرأه جــيــًدا معالم المستقبل، حيث ال يخفى على 
أحد أن وقــوع مصر تحت االحتالل التركى العثمانى، 
كانت أسوء فترات تاريخها، حيث ساءت أحوال البالد 
السياسية واالقتصادية، وتحولت مصر وقتها من دولة 
مستقلة يغمرها العمران إلى دولة بدائية للغاية، ليس 

لها نصيب من الحضارة.
ومنذ أن وقعت مصر تحت االحتالل التركى، وهى 
تقوم بدفع جزية سنوية للمحتل العثمانى، حتى بعد 
وقوع مصر تحت االحتالل البريطانى عام 1882 وفرض 
الحماية البريطانية على مصر ظلت تركيا تحصل على 

تلك األموال غير المستحقة )الجزية( سنويا.
بل أن المفاجأة أنه رغم سقوط الخالفة العثمانية 
عام 1924 استمر حصول تركيا على تلك األموال قيمة 
ــان الحكم  الجزية التى كانت مفروضة على مصر إب
العثمانى، ودفعتها مصر على مدى أربعين عاما بطريق 
الخطأ وكانت هذه الجزية تقدم إلى الحكومة التركية 
فى صــورة ذهــب، وكــان ناصر هو أول من اكتشف هذا 

الخطأ وأوقف دفع الجزية لأتراك.
حسبما أعلن الكاتب الصحفى محمد حسنين هيكل 
فى كتابه »سنوات الغليان« الجزء األول، وأشار فيه إلى 
أن الحكومة المصرية ورغم انتهاء الخالفة العثمانية إال 
أنها ظلت تسدد الجزية العثمانية من سنة 1915 وحتى 

1955 دون حق أو أسس مشروعية.

رفض تعيين والده 
فى شركة أبورجيلة 

وقال: لما ينصلح 
حال البلد كلها نبقى 

نصلح أحوالنا

اعــتــدنــا فــى عهد الــرئــيــس األســبــق الــراحــل 
حسنى مبارك أن نجليه يمتلكون نسب ضخمة 
مــن أسهم شــركــات القطاع الــخــاص العمالقة 
والــتــوكــيــالت العالمية الضخمة، وفــى سبيل 
تحقيق األربـــاح الخرافية ال مانع من تخريب 
الشركات الحكومية التى تنافس شركات أبناء 

الرئيس وأعضاء لجنة سياسات الوريث.
أما عن عبدالناصر، فقد كانت له سياسات 
مختلفة، تعتمد على تشجيع الصناعات الوطنية 
والبنوك الحكومية، من خالل شراء نسبة رمزية 
من أسهمها، لتشجيع الناس على االكتتاب فيها، 
ألنه كان يعلم بمكانته لدى الشعوب التى أطلقت 

اسمه واسم نجله خالد على أبنائها.
وفـــى هـــذا الــســيــاق كـــان يــشــتــرى نسبة من 
األســـهـــم بــقــيــمــة رمـــزيـــة تــتــمــاشــى مـــع دخــلــه 

المتواضع، فاشتملت قائمة استثماراته فى 
الشركات على 5 أسهم فى شركة مصر لألبان، 
وسند واحــد فــى بنك عــقــارى، و10 أسهم فى 
بنك االتحاد التجارى، و100 سهم فى الشركة 
القومية لأسمنت، و18 سهما فى شركة النصر 
ــرصــاص، فيما حصل على  لصناعة أقـــالم ال
قرض إنتاج بقيمة 100 جنيه وامتلك شهادات 
استثمار بلغ إجماليها 600 جنيه، كما كانت له 
مساهمات بقيمة 60 جنيه فى شركة الحديد 

والصلب.
وألنه فى األساس ضابط فى القوات المسلحة 
المصرية فقد كانت له وثيقة تأمين قوات مسلحة 
بقيمة 1500 جنيه، ووثيقة أخرى فى شركة مصر 
للتأمين بقيمة 1000 جنيه، ووثيقة ثالثة بنفس 

القيمة فى شركة الشرق للتأمين. 

تظل السيارة الخاصة لرئيس الجمهورية عالمة 
استفهام تستهوى الباحثين فى أســرار حياة الرفاهية 
ــرف لطبقة ســكــان الــقــصــور، وعـــادة مــا يتراهن  ــت وال
هؤالء فيما بينهم حول أفخم الماركات العالمية التى 
يتصورون أن رئيس الجمهورية لديه من أكثر من سيارة 

هو كل فرد من أفراد عائلته.
وألن عبدالناصر لــم يكن يــوًمــا مــن طبقة ساكنى 
القصور، بل ولم يرغب أن يعيش حياتهم، فقد كانت 
لــديــه ســيــارة أوستين منذ أن كــان ضابًطا شــابًــا فى 
القوات المسلحة، لكن الغريب أنه لم يغير هذه السيارة 
ولم يمتلك غيرها طوال الفترة التى اعتلى فيها سدة 

الحكم لما يقرب من ربع قرن.
ــرب أن والـــده عبدالناصر حسين ظــل يركب  واألغـ
المواصالت العامة، فى الوقت الذى كان ابنه فيه نائًبا 
للرئيس محمد نجيب، ثم رئيًسا للجمهورية، بل وحينما 

حـــاول األب أن يشترى ســيــارة مــن إحـــدى الشركات 
الوطنية رفض جمال بشدة وقــال لوالده: »لما ينصلح 

حال البلد والناس نبقى نتكلم فى الموضوع ده«.
ولكن ألنه ابن بار أشفق على والده المسن فقرر عام 
1958 أن يشترة له سيارة نصر 1300 بالتقسيط على 

نفقته الخاصة، ودفع من جيبه جميع األقساط.
وعلى ما يبدو كانت عالقته بالشركات العاملة فى 
مجال النقل والمواصالت قاصرة على شركة النصر 
للسيارات فقط، كشركة وطنية حكومية، حيث علم بأن 
المليونير عبداللطيف أبورجيلة عرض على والده بعد 
إحالته للمعاش أن يعمل فى إحدى شركات السيارات 
المملوكة له كعضو مجلس إدارة مقابل مرتب ضخم 
ــال ألبيه بــهــدوء: »يا  وســيــارة فــاخــرة، ولكنه رفــض وق
والدى انت لست خبير فى مجال النقل والمواصالت، 

ولكنهم يريدون تعيينك لكى يشترونى عن طريقك«. 

فى الثامن والعشرين من سبتمبر الحالى، يكون قد مر 50 
عاماً على وفاة الزعيم جمال عبدالناصر.

ولعل عبدالناصر هو الرئيس األوحد فى تاريخ البشرية 
الذى قال عن نفسه صراًحة فى إحدى خطبه وعلى وجهه 
ابتسامة ثــبــات وفــخــر »إن رئــيــس الجمهورية معندوش 
حاجة ومالوش عيلة«، ولــم يقصد وقتها فقط أن ينتقد 
عصور الملكية واإلقطاع والرأسمالية، ولكنه كان معتمًدا 
أن يكشف عــن ذمــتــه المالية الناصعة ويـــده الــتــى ظلت 
نظيفة رغم السلطة والزعامة، بل يمكن القول أن الرئيس 
الشاب الذى قاد ثورة غيرت مجرى التاريخ لم يمتلك ثروة 
ــالك، ولكن ثروته الحيقية كانت حب  من األمـــوال واألمـ
الجماهير المصرية والعربية، واحترام كل شعوب العالم 
المحبة للحرية والبناء والعمل، وإن لم توجد فى أرصدته 
وخزانته أوراق بنكنوت وجد فى قلب كل مواطن حالة من 
العشق لهذا الرجل حققت له زعامة أسطورية بل وخلقت 

ريادة لبالده تفوق ثروات وكنوز األرض.

وفيما يتعلق بــإقــرار الــذمــة المالية مــن الــمــعــروف أن 
»عبدالناصر« هو أول مواطن مصرى قدم إقــرارًا بذمته 
المالية وحدث ذلك فى عام 1968، فى إطار تفعيل قانون 
ــه كــان رئيًسا  ــن لــك هــذا الــصــادر وقتها، ورغـــم أن مــن أي
للجمهورية ومر عليه فى الحكم أكثر من 14 عاًما، ولكنه 
ترك خانة العقارات خالية، ألنه ببساطة لم يكن يمتلك أى 
أصول عقارية، أما فى خانة األسهم والشركات فكتب 326 
سهًما مودعة فى بنك مصر، وكانت بمثابة حصص رمزية 
فى شركات الحديد والصلب ومصر لألبان والقومية 
لأسمنت وبنك االتحاد التجارى، حيث كان الغرض من 
شــراء الرئيس لهذه األسهم، بمثابة دعم سياسى بهدف 
ــراء األســهــم فــى الــشــركــات  تشجيع المصريين عــلــى شـ

الوطنية.
وألن الحقائق فى حياة الحكام تتكشف دائًما بعد رحيلهم، 
كشفت األجــهــزة الــرقــابــيــة الــتــى بحثت فــى أرصـــدة حبيب 
الماليين بعد رحيله فى سبتمبر عام 1970، عن مفاجآت من 
العيار الثقيل، حيث تبين أن لديه حساب فى بنك مصر يحمل 
رقم 9964226، أما قيمة المبالغ المودعة فى هذا الحساب 
فكانت 3718 جنيه، ولما ال إذا كان الرجل الذى حكم مصر 

منذ 1954 وحتى رحيله فى مثل هذا الشهر قبل 
خمسين عاًما، كان يتقاضى راتًبا شهرًيا بلغت 
قيمته 500 جنيه، أما قيمة الصافى الذى كان 
يحصل عليه شهرًيا فكانت فقط 395 جنيه و60 

قرشاً و7 مالليم.
ومــثــل أى رئــيــس أو حــاكــم يــتــوفــاه الــلــه بحثت 

األجــهــزة الرسمية عــن أرصـــدة للرجل فــى بنوك 
الــخــارج فلم تــجــد، ولكنه مثل كــل مــوظــف حكومى 

مصرى تبين أنــه استبدل مــن معاشه 35 جنيهاً بما 
يعادل 3500 جنيه، حتى يستطيع تجهيز ابنتيه هدى 

ومنى للزواج، وشراء لوازم العرائس.
وعلى ذكر أسرته وحياته العائلية، رحل عبدالناصر دون أن 

يترك ألسرته منزاًل مملوًكا لهم، ولم يكن لزوجته السيدة تحية 
كاظم أى دخل إال راتبه فى حياته ثم معاشه بعد رحيله.

وداخــل دوالبــه الشخصى تم العثور على 10 بدل من إنتاج 
تعاون غــزل المحلة، و3 كاميرات تصوير، كما كــان يمتلك 
8 أزواج من األحــذيــة وبعض الكرافتات جميعها من إنتاج 
الشركات المصرية، وفيما يتعلق بمالبسه وجيوبها يذكر إنه 

عند رحيله وجدوا فى جيبه 84 جنيها.

جمال عبدالناصر

اكتفى بسيارته األوستين التى كانت معه قبل الثورةأسرار اهتمامه بشراء أسهم فى الشركات والبنوك الحكومية

قال لعائلته: اعتمدوا 
على نفسكم أنتم مش 
مميزين عن باقى الناس

»لو حد فكر يستغل اسمى أنا مش هارحمه«ألنه لم يكن فاسدا تآمر عليه األمريكان واإلخوان

مصر كانت تنافس كوريا الجنوبية فى النمو 
ثم أصبحت تنافس بوركينافاسو فى الفساد

فــى حـــوار عبقرى للمبدع وحــيــد حامد 
ــظــالم« قال  ضمن أحـــداث فيلم »طــيــور ال
اإلخــوانــى ريــاض الخولى لمحامى الحزب 
الوطنى إنــه يــدافــع عــن نظام فاسد فقال 
ــوان  ــام مــخــاطــًبــا جــمــاعــة اإلخـ ــادل إمـ لــه عـ
»وانتوا عايزين إيه غير نظام فاسد، ده انتوا 

موجودين بالفساد«.
وألن عبد الناصر لم يكن لًصا ولــم يكن 
ــوان المجرمين  عــهــده فــاســًدا كــرهــه اإلخــ
وتـــآمـــروا عليه وحـــاولـــوا قــتــلــه، ومـــن أجــل 
إسقاطه ذهــب سعيد رمضان مدير مكتب 
حسن البنا وزوج ابنته ليلتقى بالرئيس 
األمريكى »آيزنهاور« داخــل البيت األبيض 

لوضع مخطط إسقاط نظام »ناصر«.
ولــم يخفى األمريكان كراهيتهم للرجل، 
حتى بعد رحيله كتب هنرى كيسنجر وزير 

الخارجية األمــريــكــى آنـــذاك فــى مذكراته 
»أشعر بالسعادة لرحيل جمال عبد الناصر«.

وبعد مرور عقود طويلة على رحيله ظهر 
عبد الفتاح السيسى بنفس صــورة القائد 
العسكرى السياسى الــقــادر على التصدى 
لــمــؤامــرات اإلخـــوان واألمــريــكــان ومحاربة 
الــفــســاد مــســتــنــًدا عــلــى شعبيته الطاغية 
بين أبــنــاء بــلــده، فــخــرج علينا جــون ماكين 
السيناتور األمريكى الذى عرف قبل رحيله 
بأنه صديق جماعة اإلخــوان ليعلن صراحة 
أن بـــالده ال تــريــد ظــهــور نــاصــر جــديــد فى 

المنطقة.
وهو ما يعيدنا لمقولة عبدالناصر نفسه 
حين قــال »طـــول مــا األمــريــكــان واإلخـــوان 
ــا مــاشــى صــح وبشتغل  بيشتمونى يبقى أن

لمصلحة مصر«.

  إيمان بدر
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  سحر محمود

3 أغنيات جديدة لفيفى عبده

ليلى علوى تسخر من 
الموجة الثانية لكورونا

غادة عبدالرازق 
تحلم بـ »شاكيرا«

محاكمة هنا شيحة بالتهرب من دفع 
661 ألف جنيه للضرائب

انطالق الدورة الـ4 من مهرجان 
الجونة السينمائى 

مصطفى خاطر 
ينتظر مولوده األول

ينتظر الفنان مصطفى خاطر مــولــوده األول من 
زوجته »روان«، والتى دخلت فى الشهور األخيرة من 

الحمل.
وقد اتضح ذلك بعد ظهور عالمات الحمل واضحة 
عليها، خــالل حضورها حفل زفــاف شقيقة زوجها 

مصطفى خاطر.

الحكم على »سما المصرى« فى اتهامها 
بالدعوة للدعارة 21 سبتمبر

تواصل المحكمة االقتصادية، جلسات 
محاكمة سما المصرى فى القضية رقم 
979 لسنة 2020 بتهمة الدعوة للدعارة، 

فى جلسة 21 سبتمبر، للنطق بالحكم.
تعد القضية هى الثانية بحق »المصرى« 
وحوت فى أحرازها 5 فيديوهات نشرتها 
على حساباتها الرسمية بمواقع التواصل 

االجتماعى.
ــى قفص  ــرت ســمــا الــمــصــرى فـ ــهـ وظـ
ــام، تــرتــدى كــمــامــة، ولــبــس السجن  ــه االت
األبيض، وفقاً للتدابير االحترازية التى 
تتبعها الــمــحــاكــم لمنع انــتــشــار فــيــروس 

كورونا.
ووجهت النيابة للمتهمة تهم االعتداء 
على القيم األســريــة فى المجتمع ونشر 
فــيــديــوهــات على حساباتها الشخصية 

خادشة للحياء تحرض على الدعارة.
ــى بالمحكمة  ــ يــذكــر أن الـــدائـــرة األول
االقتصادية، قضت فــى القضية األول، 
بمعاقبة سما المصرى 3 سنوات وتغريمها 
300 ألــف جنيه بتهمة التحريض على 
ــام محكمة  الــفــجــور، ومـــازالـــت تنظر أمـ

مستأنف.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن 
المتهمة سامية أحمد عطية عبد الرحمن 
– وشهرتها سما المصرى – نشرت صورا 
ومقاطع مرئية ُمصورة لها خادشة للحياء 
الــعــام عبر حساباٍت خاصة بها بمواقع 
إلكترونية للتواصل االجتماعى، وإتيانها 
عالنية أفعال فاضحة مخلة، وإعالنها 
بالطرق الُمتقدمة دعــوة تتضمن إغــراء 

بالدعارة ولفت األنظار إليها.
واتهمتها النيابة فى بيان لها، باالعتداء 
على مــبــادئ وقــيــم أســريــة فــى المجتمع 
المصرى، وإنشائها وإدارتها واستخدامها 
تلك الــمــواقــع والحسابات على الشبكة 
الــمــعــلــومــاتــيــة بــهــدف ارتـــكـــاب الــجــرائــم 

المذكورة.

ســخــرت الــفــنــانــة ليلى عــلــوى فــى مــنــشــور لــهــا على 
حسابها الــخــاص بـــ»أنــســتــجــرام« مــن الموجة الثانية 
من فيروس كــورونــا، والتى يحذر منها األطباء حالياً، 
بنشرها صــورة لها من أحــد أفالمها القديمة وعلقت 
على الصورة قائلة: »لما تسمع إن العالم بيستعد للموجة 

التانية من كورونا«.
من ناحية أخرى، اقترب فيلم »التاريخ السرى لكوثر« 
أحدث أعمال ليلى علوى السينمائية، من الخروج إلى 
النور بعد أن واجــه مصيراً مجهوالً على مــدار الفترة 
الماضية، وتوقف العمل منذ أكثر من عام بسبب أزمات 

إنتاجية، خاصة أن أكثر من شركة تتولى إنتاجه.
ــا  ــقــضــاي ــش الـــعـــمـــل بـــعـــض ال ــاقـ ــنـ ويـ

االجتماعية المهمة التى ظهرت على 
الساحة فــى السنوات األخــيــرة، 

ولم يتم االستقرار على موعد 
طرحه فى دور العرض.

ــر أعــمــال  يـــذكـــر أن آخــ
ليلى علوى فــى السينما 

ــاء  ــ ــم ــ كــــــان فـــيـــلـــم »ال
ــوجــه  ــخــضــرة وال وال

ــذى  ــ ــن« ال ــسـ ــحـ الـ
قــامــت ببطولته 
بــمــشــاركــة منة 
ــى عــــام  ــ ــب ــ ــل شــ
فــى   ،2017
حــيــن كـــان آخــر 

أعمالها الدرامية 
مـــســـلـــســـل »هــــى 

ودافــنــشــى« مــع خالد 
الصاوى، عام 2016.

ــرازق  فيديو  نشرت الفنانة غــادة عبد الـ
جديد لها عبر حسابها على أحــد مواقع 
التواصل االجتماعى استبدلت فيه وجه 
الفنانة العالمية  شاكيرا  فى فيديوهاتها 
وفيديو كليباتها ووضعت وجهها مكانه من 

.Reface خالل تطبيق
وظهرت غادة فى فيديوهات للنجمة شاكيرا كأنها 
تغنى أغنياتها وترقص وعلقت عليها كاتبة: »شاكيرا 

بطعم غادة«، وفق )نورت(.
يذكر أن آخــر أعــمــال غــادة عبد الـــرازق مسلسل 
»سلطانة المعز« وشاركها فيها محمود عبدالمغنى، 
محمد لطفى، محمد شاهين، دينا، محمود البزاوى، 
حسن حسنى، ومحمد حاتم، ومن تأليف إياد إبراهيم، 

وإخراج محمد بكير .

ــكــمــل مــحــكــمــة جـــنـــح الــتــهــرب  تــســت
الضريبى، المنعقدة بالتجمع الخامس، 
برئاسة المستشار محمد جميل، محاكمة 
الفنانة »هنا شيحة«، فى اتهامها بالتهرب 
ــع مــبــلــغ 661 ألــفــا و513 جنيها  مـــن دفــ

للضرائب، فى جلسة 14 سبتمبر الحالى.
وكشفت القضية رقم 50 لسنة 2020، تهرب 
الفنانة »هنا شيحة« مــن دفــع مبلغ 661 ألفا 
و513 جنيها، للضرائب العامة فى الفترة من 

2010 حتى 2017، خالل عملها مع شركات.

ــه الرابعة،  يعقد مهرجان الجونة السينمائى دورت
فى الفترة ما بين 24 سبتمبر حتى 2 أكتوبر المقبل، 
فيما ستقام أنشطة منصة الجونة السينمائية ذراع 
الصناعة الخاصة به فى الفترة ما بين 26 سبتمبر 

حتى 1 أكتوبر 2020.
كان المهرجان قد حدد موعد استقبال طلبات تقديم 
األفــالم من كل األنــواع السينمائية الطويلة والقصيرة 

فى الفترة ما بين 1 مارس وحتى 15 يوليو 2020.

وجذبت الــدورة الثالثة للمهرجان 740 سينمائًيا، 
مــا بين صــنــاع أفـــالم ومــوزعــيــن ووكـــالء مبيعات، 
إضــافــة إلــى 750 مــشــارك معتمد مــن الصحافة 
العالمية واإلقليمية والمحلية. وُسجل عدد التذاكر 
الــمــحــجــوزة 33000 تــذكــرة، وعـــرض خــالل مدة 
انعقادها 83 فيلًما تمثل 44 دولــة، وبلغت قيمة 

جوائز األفالم الفائزة حوالى 220 ألف دوالر 
أمريكى فى جميع أقسام المسابقات.

مفاجأة.. نجاة الصغيرة 
تعود للغناء

تهديد سوزان نجم الدين بنشر فيديوهات فاضحة

ــاك  ــن ــة أن ه ــع ــطــل كـــشـــفـــت مــــصــــادر م
تحضيرات ُتــجــرى لــعــودة الفنانة الكبيرة 
ــى الــغــنــاء بأغنية وطنية  نــجــاة الصغيرة إل
ســـوف تـــذاع فــى احــتــفــاالت مــصــر بأعياد 
تشرين األول )أكتوبر( المقبلة، حيث انتهت 
بالفعل من تسجيل األغنية، وهى من ألحان 
ــذى لّحن لها أغنيتها   صــالح الشرنوبى، وال

الشهيرة »اطمن«.
ــة أخــــــرى، كـــانـــت نــجــاة  ــاحــي مـــن ن
الصغيرة قد تعرضت ألزمة إثر تصّدع 
مبنى الشربتلى الذى تقيم فيه بمنطقة 

الزمالك، مما دعاها للنزول فى أحد 
 الــفــنــادق بعد إخـــالء المبنى

من ساكنيه.

كشفت الفنانة السورية ســوزان نجم الدين، 
تفاصيل تلقيها تهديدًا من فتاة تدعى ميريانا 
نجم الدين، بنشر فيديوهات مخلة منسوبة 

إليها عن طريق الفبركة.
ســوزان نفت، أن تكون لديها شقيقة تدعى 
ميريانا نجم الدين، وقالت إنها ال تعلم من هى 
وال تعرف عنها شيئًا، فهى لديها شقيقة واحدة 
إسمها ميساء وبعيدة كل البعد عن الفن ألنها 

محجبة، باإلضافة ألربعة إخوة شباب.

وأكــــدت ســــوزان أن الــفــتــاة هــددتــهــا بنشر 
فيديوهات إباحية لها، ووصفت من هم على 
شاكلة هذه الفتاة بأنهم متسلقين على الشهرة، 
ــى حــال  واكــتــفــت بــتــهــديــدهــا بــرفــع قضية ف

استمرت بهذه اإلساءات.
كما علقت على مشهد تقبيل قــدم الفنانة 
ــارع شيكاغو( لترد  أمــل عرفة فى مسلسل )ش
ــاء فى  عليه أن المشهد عـــادى خــاصــة إذا ج

 السياق الدرامى.

سميرة سعيد تطرح 
أغنية »قط وفار«

تطرح الديفا سميرة سعيد هذا األسبوع، 
أغنيتها »السنجل« الجديدة وهى بعنوان »قط 
ــك مــن خــالل حفل اليــف أونالين  ــار«، وذل وفـ
على تيك توك، حيث تقدمها الديفا فى نهاية 
الحفل، وهى من كلمات عبد الحميد الحباك وألحان 

إيهاب عبد الواحد وتوزيع النابلسى.
يشار إلى أن آخر أعمال سميرة سعيد، تتر مسلسل 
»لما كنا صغيرين« للنجمة ريــهــام حــجــاج، الــذى حقق 
نجاحا كبيرا خالل شهر رمضان الماضى كتب كلماتها 

أمير طعيمة، ولحنها مدين ومن توزيع نادر حمدى.
فيما شــاركــت فــى أوبــريــت »أنـــت أقـــوى« مــع النجم 
الكبير محمد منير والنجم تامر حسنى والنجمة كارول 
سماحة والفنان وائل جسار والنجم التونسى صابر 
الرباعى، كما تم اختيار األسماء القائمة على صناعة 
العمل بعناية فائقة، حيث كانت البداية مع الكاتب 
دكتور مدحت العدل والملحن عمرو مصطفى، 
ومشاركة أحــد أهــم الموسيقيين الــمــوزع نادر 
حمدى؛ والمخرج الكبير طارق العريان الذى 
مــا زال يعمل حــتــى اللحظة لتقديم عمل 

عالمى جديد.
فيما طرحت سميرة سعيد مؤخرا أغنية 
على طريقة الفيديو كليب تحمل اسم 
ــع مــجــنــون« مــن كــلــمــات بــهــاء الــديــن  ــ »واق

محمد، وإخراج نضال هانى.

أعلنت الفنانة فيفى عبده عن عودتها إلى الغناء بعد غياب دام 4 
سنوات كاملة، مؤكدة طرحها مينى ألبوم يتضمن 3 أغنيات جديدة.

وقالت فيفى: إنها ستحتفل بصدور األلبوم وسط جمهورها فى 
الساحل الشمالى، ولم يعرف بعد هل سيتم السماح بإقامة الحفل 
رغم استمرار اإلجراءات االحترازية لمنع تفشى فيروس )كورونا(، أم 

تتدخل السلطات األمنية لضمان تطبيق قواعد التباعد االجتماعى.
فيفى الغائبة عن عالم الغناء منذ تقديم أغنية »أنــا حــرة«، عام 

2016، أكدت عبر بث مباشر بحسابها على موقع )انستجرام(، أنها 
انتهت من تسجيل 3 أغان جديدة، من المقرر طرحها الجمعة، وسط 

جمهورها فى أحد األماكن بالساحل الشمالى.
وذكـــرت فيفى: أنــا جهزت ليكم 3 أغــانــى جــديــدة، وإن شــاء الله 
هطرحهم يوم الجمعة الجاية وسط الجمهور ومتابعينى اللى بيحبونى 
فى الساحل الشمالى، وهنزل ليكم مكان االحتفال بطرح األلبوم 

قريبا عشان نحتفل مع بعض فى الساحل الشمالى.. وأضافت 
فيفى عبده: األغانى كلها فيها تفاؤل وسعادة وأمل، وأنا حبيت 

أختار أغانى بسيطة وخفيفة تفرحنا كده فى األيام السيئة 
اللى عدت علينا بسبب )كورونا(، يارب تعجبكم.



أرقام وحكايات عن أشهر دور ى
فى العالم لكرة القدم

أعلنت رابطة الدورى اإلنجليزى الممتاز مواعيد 
مباريات الموسم الجديد 2021/2020 

والذى ينطلق يوم 12 سبتمبر الحالى، على أن 

ينتهى يوم 23 مايو عام 2021 بعد تأخر شهر 
عن الموعد الطبيعى لبداية الموسم بسبب 

فيروس كورونا الذى تسبب فى تأخير الموسم 

المنقضى 2020/2019 .
وبهذه المناسبة نقدم هذا الملف عن أشهر 

وأقوى بطولة دورى لكرة القدم فى العالم 

والمعروف عالميا بـ »البريمييرليج«.

الموسم الجديد لـ »البريميير ليج« ينطلق السبت القادم

تغيير نظام البطولة أكثر دورى كرة قدم ربحًا
بعد 104 سنة

أرقام وتواريخ

تم تشكيل مسابقة الدورى 
اإلنــجــلــيــزى الممتاز فــى 20 
ــذى حل  ــ فــبــرايــر 1992 والـ
مــحــل الــــــدورى اإلنــجــلــيــزى 
للمحترفين مــوســم 1992-
ــخــطــوة  ــذه ال ــ 1993.. وهــ
التاريخية تعنى تغيير نظام 
بطولة استمرت 104 سنوات 
وتغيير نظامها الــذى يحتوى 
على دورى من أربع درجات.. 
ــذه هى  ــانـــت الــخــطــوة هــ وكـ
لتعزيز كرة القدم فى إنجلترا 
ــى منتصف  ــد مـــعـــانـــاة فـ ــع ب
ــثـــمـــانـــيـــنـــات مــــن ضــعــف  الـ

اإلمكانيات المادية ومشاكل 
مشاغبى كرة القدم اإلنجليز 

)الهوليجانز(.
ولقد تم أول اجتماع لتوقيع 
ميثاق البطولة فى 17 يوليو 
1991.. وبــعــد االتــفــاق على 
ــدورى بــدأت العمل  إنــشــاء الـ
على البحث عن رعاة للبطولة 
وإصـــــــدار تــرخــيــص خــاص 
للبث الــتــلــفــزيــونــى.. فــى 27 
مــن مــايــو 1992 تــم إشــهــار 
ــاز كــشــركــة  ــمــمــت الــــــدورى ال
تعمل بــالــتــعــاون مــع االتــحــاد 

اإلنجليزى لكرة القدم.

أندية فقط فازوا 
باللقب

منذ بــدأ النظام الحالى للبطولة فى عــام 1992، ومن 
مجموع 44 نادياً نافست على الدورى اإلنجليزى الممتاز، 
ــازوا باللقب : أرســنــال )3 ألــقــاب(،  ستة أنــديــة فقط فـ
ــد(، تشيلسى )6 ألــقــاب(،  بالكبيرن روفـــرز )لــقــب واحــ
مانشستر سيتى )4 ألقاب(، مانشستر يونايتد )13 لقب(، 
ــد(. حــامــل اللقب فــى الـــدورى  ليستر سيتى )لــقــب واحــ

الحالى هو نادى ليفربول.

شعار الدورى اإلنجليزى السابق كان يستخدم يلعب كل فريق 38 مباراة ليصبح المجموع 380 مباراة فى الموسم الواحد 
إلى أن تغير المسمى فى 2007  ــدورى اإلنــجــلــيــزى الممتاز )باإلنجليزية:  ــ ال

Premier League(  هــو دورى كــرة القدم 
للقسم األول فــى إنــجــلــتــرا وقـــد تــم اســتــخــدام 
مسمى الــــدورى الــمــمــتــاز فــى ســنــة 1992م .. 
ــق، بــرعــايــة بنك  ويــتــكــون الــــدورى مــن 20 فــري
باركليز، ولذلك يسمى دورى باركليز الممتاز 
 The Barclays Premier :باإلنجليزية(
ــدورى فى شهر أغسطس  League( . ينطلق ال
وينتهى فى شهر مايو، ويلعب كل فريق 38 مباراة، 
ليصبح المجموع 380 مباراة فى الموسم الواحد، 
تلعب معظم المباريات يومى السبت واألحــد، 
ولــكــن عـــدد قليل مــن الــمــبــاريــات تلعب خــالل 

أمسيات منتصف األسبوع.
حتى عــام 1992، أعلى درجــة فــى كــرة القدم 
ــى؛ ومــنــذ ذلك  ــ اإلنجليزية كــانــت الــدرجــة األول
ــدورى اإلنجليزى الممتاز هو  الحين، أصبح الـ
األعلى.. فتم تشكيل مسابقة الدورى اإلنجليزى 

الممتاز فى 20 فبراير 1992، بعد قــرار أندية 
ــدرجــة األولـــى االنــفــصــال عــن دورى الــدرجــة  ال
ــام 1888 ; وذلـــك  ــذى تـــأســـس عــ ــ األولــــــى، الـ
لالستفادة من صفقات مربحة من حقوق البث 
ــدورى  التلفزيونى.. ومــن ذلــك الحين أصبح ال
اإلنجليزى الممتاز أكثر دورى مشاهدًة فى العالم، 
وهــو كذلك أكثر دورى كــرة قــدم ربــحــاً ; وذلــك 
بإيرادات األندية مجتمعة بلغت 1.93 مليار دوالر 
فــى مــوســم 2007-2008، وهــو كــذلــك صاحب 
ــى لكرة  المركز األول فى ترتيب االتحاد األوروب

الــقــدم لــلــدوريــات مــن حيث 
ــطــوالت  ــب األداء فـــى ال
األوروبية خالل الخمس 
ــة،  ــيـ ــمـــاضـ ــوات الـ ــ ــنـ ــ سـ
مــتــفــوقــاً عــلــى الــــدورى 
ــــى والـــــــدورى  ــان ــ ــب اإلســ

اإليطالى.

يحتل المركز األول 
فى ترتيب االتحاد 

األوروبى لكرة القدم 
للدوريات

يتكون الدورى من 
20 فريقًا برعاية 

بنك باركليز

6
ــادى أرسنال  أول مــبــاراة أذيــعــت عبر الــراديــو كانت مــبــاراة ن
وشفيلد يونايتد على ملعب »هــايــبــورى«، فى ظهر يــوم السبت 
الموافق 22 يناير 1927.. وانتهت المباراة بالتعادل اإليجابى 
ــة البريطانية  1-1. حيث أذيــعــت الــمــبــاراة عبر هيئة اإلذاعــ

»BBC«، وكانت البث فقط على نطاق العاصمة لندن فقط.
أول مباراة أذيعت على نطاق واســع وعبر اإلذاعــة المسموعة 
فكانت مباراة نادى أرسنال وكارديف سيتى فى نهائى الكأس 

وفاز بالمباراة نادى كارديف سيتى بنتيجة 1-0.
أول مباراة أذيعت عبر التلفزيون وقد كانت 
على سبيل التجربة بين فريقين من نادى 
آرســنــال وعلى ملعب هايبرى بلندن 
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سبتمبر 1937.
ــادى يــحــصــل على  ــ أول ن
ــزى  ــيـ ــلـ ــجـ الـــــــــــدورى اإلنـ
ــمــة هو  ــقــدي بــصــيــغــتــه ال
ــادى بــريــســتــون نـــورث  ــ ن

إند.
وأول نـــــادى يحصل 
عـــلـــى دورى الــمــمــتــاز 
ــدة هو  ــجــدي بصيغته ال

نادى مانشستر يونايتد.

  إعداد: عادل عبدالله



نيولوك مفاجئ 
لحارس الزمالك 

المثلوثى يرفض شقة 
المهندسين 

جروس يهنئ كاسونجو 
بهدفه فى بيراميدز

ظهر محمد عواد حارس مرمى الفريق األول لنادى 
الــزمــالــك، بـــ »نــيــولــوك« جديد خــال مــبــاراة الفريق 
األبيض أمام بيراميدز بالجولة 24 من الدورى العام، 
حيث حرص الاعب على مساندة زمائه فى اللقاء 

وذلك على الرغم من عدم تواجده بقائمة المباراة.
وجاء »النيولوك« الجديد لعواد من خال إزالة شعر 
رأسه بالكامل، وهو أمر غير معتاد عليه، ولكن جاء 

قدومه على هذه الخطوة كنوع من أنواع التغيير.
ــزمــالــك منذ  ــع ال ويــغــيــب عـــواد عــن الــمــشــاركــة م
ــدورى العام للموسم الجارى،  الــدور األول لبطولة ال
حيث يــشــارك محمد أبوجبل أساسياً بينما يعتمد 
الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى على محمود 

عبدالرحيم »جنش« بدياً له.

رفــض التونسى حــمــزة المثلوثى الظهير األيمن 
الجديد لفريق الكرة األول بنادى الزمالك، السكن فى 
منطقة المهندسين وذلك بعد أن قام مسئولو النادى 
األبيض بالبحث عن شقة لاعب بجوار النادى للعيش 

بها، قبل أن يعلن الاعب عن رفضه.
ــاء رفــض المثلوثى للسكن فــى المهندسين،  وجـ
بسبب رغبته فى التواجد مع زمائه العرب بالفريق 
ــن شــرقــى ومحمد  ــيــض وهـــم الــثــاثــى أشـــرف ب األب
أوناجم وفرجانى ساسى، حيث يقطن الثاثى بأحد 

»كمبوندات« مدينة السادس من أكتوبر.
وكـــان الــجــهــاز الفنى لــلــزمــالــك، وافـــق على عــودة 
المثلوثى إلى بــاده بعد إتمام إجــراءات انتقاله إلى 

صفوف النادى األبيض بداية من الموسم الجديد.

حــرص السويسرى كريستيان جــروس المدير 
الفنى السابق لــنــادى الزمالك على التواصل مع 
الــكــونــغــولــى كــابــونــجــو كــاســونــجــو مــهــاجــم الفريق 

األبيض، وذلك خال األيام الماضية.
جاء تواصل جروس مع كاسونجو لتقديم التهنئة 
له على هدفه فى شباك بيراميدز بالجولة 24 من 
بطولة الدورى العام، خاصة أنه الهدف األول لاعب 
الكونغولى منذ عودته للزمالك خــال شهر يناير 
الماضى. وكان كاسونجو يشارك بشكل مستمر مع 
الزمالك فى الموسم الماضى تحت قيادة جروس، 
قبل أن يرحل للوحدة السعودى على سبيل اإلعارة، 
ثم الوداد المغربى ولكن لم تكتمل إعارته مع األخير، 

ليعود إلى الفريق األبيض من جديد.
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المقاولون.. مسيرة محلية مميزة تنتظر المشاركة األفريقية 
يــواصــل الــفــريــق األول لــكــرة الــقــدم بــنــادى 
المقاولون العرب تقديمه لمستوى فنى قوى 
ــدورى المصرى  ــ خـــال مــنــافــســات بــطــولــة الـ
الممتاز هذا الموسم، حيث نجح الفريق الذى 
يقوده المدرب عماد النحاس فى الظهور بشكل 
مميز خــال منافسات الــدورى هــذا الموسم، 
ويحتل ذئاب الجبل حالياً المركز الرابع بجدول 
ترتيب المسابقة المحلية برصيد 43 نقطة، 
وخاض المقاولون 24 مباراة فى الــدورى هذا 
الموسم نجح خالهم فى الفوز 13 مرة وتعادل 

فى 4 مباريات وخسر 7 مباريات أخرى.
ويعد الهدف األساسى لفريق المقاولون هذا 
الموسم من خــال التواجد بالمربع الذهبى 
من أجــل تكليل مجهودات الفريق بالمسابقة 
المحلية هــذا الموسم بالمشاركة فى إحدى 

البطوالت األفريقية خــال الموسم المقبل، 
ورغم التوقعات التى أشارت إلى أن المقاولون 
لن يستكمل مشواره فى المنافسة مع الزمالك 
وبيراميدز على وصافة جدول الترتيب إال أن 
أبناء عماد النحاس نجحوا فى إثبات عكس 

ذلك.
ــال فــوز  ــاً مـــن خــ ــي ــذا األمــــر جــل يــظــهــر هــ
المقاولون على الزمالك بهدفين مقابل هدف 
فى الدور الثانى من مسابقة الدورى المصرى 
الممتاز هذا الموسم، كما فاز على المصرى 
بهدفين دون رد فــى إطــار منافسات الجولة 
24 من عمر المسابقة المحلية هذا الموسم، 
ويمتلك فريق الكرة بنادى المقاولون العديد من 
األوراق الرابحة والذى وظفهم النحاس بالشكل 
األمــثــل وعــلــى رأســهــم لــويــس إدوارد مهاجم 
الفريق المميز والــذى نجح فى تسجيل هدف 
خــال مواجهة الزمالك بالمسابقة المحلية، 

فضاً عن محمد مجلى العــب وســط الفريق 
والذى أصبح عنصراً أساسياً بالذئاب بجانب 
محمد عصام الــذى سجل الهدف الثانى فى 

شباك الزمالك أيضاً.
ويسعى عماد النحاس لتتويج مجهوداته مع 
المقاولون هذا الموسم بإنهاء المسابقة محتاً 
مركزا فى المربع الذهبى، كما صرح أن هدفه 
ليس الوصافة ولكن هدفه المشاركة فى أى 
مسابقة أفريقية خــال الموسم المقبل عن 
ــدورى بأحد مــراكــز المقدمة،  طريق إنــهــاء الـ
وأشار النحاس إلى أن فريق المقاولون يعانى 
من ضغط المباريات بعد عــودة الــدورى عقب 
فترة التوقف الطويلة التى امتدت إلــى أكثر 
مــن 4 أشــهــر بسبب انــتــشــار فــيــروس كــورونــا 
المستجد، ولكنه أشــار إلى أن فريقه ال يزال 
يحاول مواصلة االنتصارات من أجــل ضمان 

مركز بالمربع الذهبى.

الرجل الثالث يقلق صالح 
محسن من سيناريو 

العودة إلى األهلى
رغم المؤشرات الكثيرة التى 
تحدثت فى الفترة األخيرة عن 
قرب عودة صالح محسن مهاجم 
النادى األهلى المعار لسموحة 
لــصــفــوف الــشــيــاطــيــن الحمر 
بداية من الموسم الجديد، إال 
أن الالعب الشاب تراوده مخاوف 
ــودة المنتظرة  ــع كثيرة مــن ال

لفريقه األصلى.
ــار الــنــادى األهــلــى صالح  وأعـ
محسن إلــى سموحة فى يناير 
الماضى فى ظل عــدم اعتماد 
السويسرى رينيه فايلر مدرب 
الشياطين الحمر على الالعب، 
والذى استطاع أن يفرض نفسه 
على التشكيل األساسى لفريق 

سموحة من انضمامه إليه.
وخـــالل األســابــيــع األخــيــرة 
خــرجــت تــأكــيــدات رسمية من 
ــادى ســمــوحــة تفيد  ــ ــل ن ــ داخ
برفض الــنــادى األهــلــى مقترح 
ــارة صـــالح محسن  ــ تــمــديــد إع
للفريق الــســكــنــدرى، فــى ظل 
تمسك إدارة القلعة الحمراء 
بعودة الالعب الشاب لصفوف 
ــفــريــق بــدايــة مــن الــمــوســم  ال

الجديد.
ــالح محسن من  ويــتــخــوف ص
أن تــكــرار سيناريو غيابه عن 
المشاركة فى المباريات حال 
عودته إلى صفوف األهلى فى 
الــمــوســم الــجــديــد، خصوًصا 
فـــى حـــال اســتــمــرار الــثــنــائــى 
مــروان محسن وأليو بادجى مع 
الــفــريــق األحــمــر فــى الموسم 
الجديد، وهو ما قد يضع صالح 
محسن فى مركز الرجل الثالث 
بقائمة مهاجمى الفريق مثلما 
كـــان حــالــه فــى الــنــصــف األول 
من الموسم الحالى، حيث ظل 
دائــًمــا الخيار الثالث للمدرب 
فايلر بعد الثنائى مروان محسن 

ووليد أزارو.
ويــــــرى صـــــالح مــحــســن أن 
مسألة المشاركة فى المباريات 
بالموسم الجديد تعد بمثابة 
مسألة »حياة أو موت« بالنسبة 
له، فى ظل رغبته لضمان مقعد 
له مع المنتخب األوليمبى فى 
دورة األلعاب األوليمبية المقرر 
إقامتها صيف الــعــام المقبل 

بالعاصمة اليابانية طوكيو.
ويـــدرك المهاجم الــشــاب أن 
عودته لصفوف األهلى وبقاءه 
بعيًدا عــن المشاركة أو حتى 
ظــهــوره فــى الــمــبــاريــات بشكل 
متقطع سيهدد فرص اختياره 
ضمن قائمة منتخب الفراعنة 
ألوليمبياد طوكيو، سيما وأن 
شــوقــى غــريــب الــمــديــر الفنى 
ــرارًا  ــ ــد م ــ للمنتخب ســبــق وأك
أن الــمــشــاركــة المنتظمة فى 
المباريات هــى المعيار األول 
ــه فـــى اخـــتـــيـــار العــبــى  ــديـ لـ

المنتخب.
وعــلــى المستوى الشخصى 
قد يفضل صالح محسن البقاء 
خارج النادى األهلى فى الموسم 
الــجــديــد، ليضمن المشاركة 
بانتظام فى المباريات وبالتالى 
إحــيــاء فــرصــه فــى الــظــهــور مع 
الفراعنة فى أوليمبياد طوكيو.

وتجدر اإلشــارة إلى أن صالح 
محسن انتقل لصفوف األهلى 
مطلع عام 2018 قادًما من فريق 
إنبى فى صفقة قياسية بلغت 
قيمتها وقتها نحو 42 مليون 
ــارك الالعب الشاب  جنيه، وش
مــع الشياطين الحمر فــى 32 
مباراة رسمية سجل خاللهم 8 

أهداف وصنع هدًفا وحيًدا.

فرصة أخيرة لالعب قبل عرضه لإلعارة..

أصبح مصير الــاعــب محمود كهربا 
ــادى األهلى  ــن الــجــنــاح األيــســر لفريق ال
ــل إدارة  حــديــث الــصــبــاح والــمــســاء داخـ
الكرة بالنادى األهلى، فى ظل األزمــات 
المتوالية التى تسبب فيها الاعب خال 
األشهر القليلة الماضية منذ انضمامه 

لصفوف القلعة الحمراء.
وضــــم األهـــلـــى مــحــمــود كــهــربــا فى 
صفقة انتقال حر بعقد مدته 4 مواسم 
ونصف خال موسم االنتقاالت الشتوية 
الماضى، بعد إنهاء الاعب ارتباطه مع 
فريق ديسبورتيفو أفيس البرتغالى الذى 
انتقل إليه فى صيف العام الماضى عقب 

رحيله عن الزمالك بشكل مفاجئ.
ورغــم مــرور 8 أشهر فقط على ارتــداء 
ــى، إال أن  ــادى األهــل ــن كهربا لقميص ال
الــاعــب كــان عــامــًا مشترًكا فــى عدة 

أزمات خال تلك الفترة القصيرة.
أول أزمــات كهربا داخل النادى األهلى 
كانت بعد أقل من شهرين على انضمامه 
للفريق، وتحديًدا فى مباراة كأس السوبر 
أمام الزمالك التى أقيمت يوم 20 فبراير 

الماضى بالعاصمة اإلماراتية أبوظبى.
ورغم مشاركته احتياطًيا فى اللقاء إال 
أن كهربا أشعل شرارة اشتباكات دارة بين 
العبى القطبين عقب نهاية المباراة التى 
شهدت فــوز الزمالك بركات الترجيح، 
وبسبب أحـــداث الــســوبــر عــاقــب اتحاد 
الــكــرة كهربا بإيقافه 10 مــبــاريــات مع 

تغريمه مبلغ 100 ألف جنيه.
وكــذلــك عــاقــب األهــلــى كــهــربــا بسبب 
أحـــداث السوبر بتغريمه مبلغ 50 ألف 
جنيه، بجانب تجميده لفترة من المشاركة 
فــى الــمــبــاريــات األفــريــقــيــة للشياطين 

الحمر.
ــع تــلــقــى كــهــربــا  ــي وقــبــل نــحــو 3 أســاب
ــدرت لجنة  ــدة بــعــدمــا أصــ صــدمــة جــدي
فض المنازعات باالتحاد الــدولــى لكرة 
ــرارًا بتغريم كهربا مبلغ  الــقــدم »فيفا قـ
2 مليون دوالر )32 مليون و837 ألف 
جنيه( لصالح نادى الزمالك، وذلك بعد 
الشكوى التى تقدمت بها القلعة البيضاء 
ضــد الــاعــب عقب هــروبــه فــى الصيف 
الماضى وانضمامه لنادى ديسبورتيفو 
ــدون مــوافــقــة إدارة  أفــيــس البرتغالى بـ
الزمالك رغــم ارتباطه بعقد ســارى مع 

القلعة البيضاء.
لــكــن كــهــربــا تــمــكــن مـــن إيـــقـــاف هــذه 
العقوبة بشكل مؤقت بعد تقديمه طعن 
ــام لجنة التظلمات بالفيفا،  عليها أمـ
وشهد األسبوع الماضى خروجا جديدا 
لكهربا عن النص بعدما دخل فى مشادة 
ــاأليـــدى مـــع زمــيــلــه محمد  ــاك بـ ــب واشــت
الشناوى حارس مرمى الشياطين الحمر، 
وهــو االشتباك الــذى امتد ليشمل سيد 
عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادى األهلى.

ــر تلك الــواقــعــة أعــلــن الــنــادى  وعــلــى إث
األهــلــى عــن توقيع غــرامــة مالية قدرها 
مليون جنيه على الاعب محمود كهربا، 
رغم تقديمه اعتذار عن الواقعة بحسب 

ما أعلن النادى.
ــام األخــيــرة ظــهــرت بعد  ــ  وخـــال األي
األصـــوات داخــل إدارة التخطيط للكرة 
بــالــنــادى األهــلــى تطالب بــعــرض كهربا 
لــإعــارة بأحد الــدوريــات الخليجية فى 
الموسم الجديد، وتدعم هذه األصــوات 
وجهة نظرها بحالة االستياء الموجودة 
ــدى الــســويــســرى ريــنــيــه فــايــلــر مــدرب  لـ
األهلى تجاه الاعب بسبب تجاوزاته، 
بجانب ضمان توفير مقابل مالى جيد 
ـــ 2  لــاعــب يعوضه عــن قيمة غــرامــة ال
مليون دوالر المستحقة عليه للزمالك 
ــزم الفيفا الــاعــب بشكل نهائى  حــال أل

بسدادها.
وتتجه النية داخل إدارة الكرة باألهلى 
لتعليق قرار إعارة كهربا بأحد الدوريات 
الخليجية على أى واقعة تجاوز جديدة 
قد تصدر من الاعب فى الفترة المقبلة، 
وحال حدوث أى خروج جديد من كهربا 
على الــنــص سيتم عــرضــه لــإعــارة فى 
الخليج، ليضرب النادى أكثر من عصفور 
بحجر واحد حيث سيضمن التخلص من 
أزمات الاعب ولو بشكل مؤقت، بجانب 
حصول الــنــادى على مقابل مالى نظير 
إعــارتــه وتــقــاضــى الــاعــب مقابل مالى 
جيد يعوضه عن قيمة الغرامة المحتمل 
إلزامه بدفعها للزمالك، خصوًصا وأن 
النادى األهلى سبق واتفق مع كهربا على 
التزام الاعب وحده بسداد أى قيمة أى 
غرامة قد يتم توقيعها عليه بسبب أزمته 

مع الزمالك.

بــدأ الجهاز الفنى للمنتخب المصرى بقيادة 
حسام الــبــدرى، فــى عقد اجتماعات متواصلة 
خــال الفترة المقبلة، من أجــل مناقشة كيفية 
االستعداد للمعسكر المقبل، استعداًدا للمشاركة 
فى التصفيات المؤهلة إلــى بطولة كــأس األمم 

األفريقية.
وكــان االتحاد األفريقى لكرة القدم قد أعلن 
فى وقت سابق، عن إقامة مباراتّى الفراعنة أمام 
توجو فى الجولتين الثالثة والرابعة بالتصفيات 

فى الفترة من 9 حتى 17 نوفمبر المقبل.
ويــحــاول حسام الــبــدرى االتــفــاق على مباراة 
وديــة مع أحد المنتخبات األفريقية استعداًدا 
ــه يجد صعوبة بالغة  لمباراتى تــوجــو، إال أن
فى القيام بذلك فى ظل عدم حالة التخوف 
ــدى معظم المنتخبات  الكبيرة الــمــوجــودة ل
األفريقية من السفر للخارج بسبب انتشار 

فيروس كورونا.
فى تلك األثناء فرضت 3 أسماء 

نفسها مـــؤخـــًرا عــلــى حــســابــات 
الجهاز الفنى للفراعنة، حيث 
يــدرس حسام البدرى ضمهم 
لمعسكر المنتخب المقبل 
ــى نــوفــمــبــر اســـتـــعـــداًدا  ــ ف

لمباراتى توجو.
ويــــســــتــــعــــرض »صــــــوت 

الــمــايــيــن« الــثــاثــى المرصود 
مــن جــهــاز المنتخب فــى السطور 

التالية..
محمد الننى

يعتبر محمد الننى، العــب فريق 
ــزى، ضــمــن أبـــرز  ــي ــجــل ــال اإلن ــنـ أرسـ
األســـمـــاء الــتــى تنتظر الـــعـــودة إلــى 
صــفــوف الــمــنــتــخــب الــمــصــرى مــرة 
ــات  أخـــرى، خصوًصا فــى ظــل األزم
ــى نــشــبــت بــيــنــه وبــيــن  ــت ــرة ال ــيـ األخـ

الجهاز الفنى للفراعنة.
ــــض مــحــمــد الـــنـــنـــى فــكــرة  ورفــ
الجلوس على مقاعد البدالء، األمر 
الــذى دفع الاعب على االعتراض 
ــيــه تم  ــى، وعــل ــن ــف ــاز ال ــجــه ــى ال عــل
استبعاده من المعسكرات األخيرة 

للفراعنة قبل توقف النشاط.
وحــاول محمد صــاح، العب فريق 
لــيــفــربــول اإلنــجــلــيــزى، الــتــدخــل مع 

أعضاء الجهاز الفنى للمنتخب من أجل العفو عن 
الننى وعودته للمشاركة من جديد مع المنتخب 

المصرى فى المباريات المقبلة.
محمد إبراهيم

استطاع محمد إبراهيم، العب الفريق األول 
لــكــرة الــقــدم بــنــادى مصر الــمــقــاصــة، أن يلفت 
األنظار إليه بقوة فى الفترة األخيرة، خصوًصا 
ــدورى المصرى  بعد تألقه منذ عــودة مسابقة ال

الممتاز.
وأثنى البدرى فى أكثر من مناسبة على أداء 
محمد إبراهيم، األمــر الــذى يؤكد بأنه سيكون 
ــى بالنسبة للجهاز الفنى  ضمن الخيارات األول

للفراعنة.
وأشاد السويسرى رينيه فايلر، المدير 
الفنى للفريق األول لكرة القدم بالنادى 
األهــلــى، بــقــدرات وإمــكــانــيــات محمد 
إبراهيم، حيث يرى أنه سيكون إضافة 
قوية للفريق األحمر حــال التعاقد معه 

فى الموسم الجديد.
عمرو مرموش

اســتــطــاع عــمــر مــرمــوش 
العب فولفسبورج األلمانى 
ــيــه بقوة  لــفــت األنـــظـــار إل
ــرة،  ــ ــي ــرة األخــ ــتـ ــفـ ــى الـ ــ ف
خصوًصا بعد المستوى 
ــذى ظــهــر به  ــ الــمــتــمــيــز ال
خــال منافسات الـــدورى 

األلمانى.
ــدأ عمر مرموش مــشــواره مع  وب
ــى فريق  ــســاحــرة الــمــســتــديــرة ف ال
وادى دجلة، حيث كان أحمد حسام 
ميدو، المدير الفنى للفريق وقتها، 
هو السبب فى تصعيده من قطاع 

الناشئين للفريق األول.
وعقب تصعيد الاعب بداية من 
ــارك مع  مــوســم 2016 - 2017، شـ
الفريق الدجاوى فيما يقرب من 17 
مــبــاراة، استطاع خالها إحـــراز ثاثة 

أهداف، إضافة إلى صناعة 4.
وحاولت بعض أندية الدورى المصرى، 
ــاعــب على  الــحــصــول عــلــى خــدمــات ال
سبيل اإلعــارة، إال أن الاعب كان هدفه 
األســاســى هــو السير على خطى محمد 
صــاح، نجم فريق ليفربول اإلنجليزى، 
ــراف وهــو فــى سن  وخـــوض تجربة االحــت

صغيرة ال يتجاوز الـ19 عاًما.

أزمة فى التربيط على ودية قبل مباراتى

البدرى يراقب 3 العبين قبل 
معسكر الفراعنة المقبل

 كتبت – سارة عبد الباقى

غرامة الفيفا تعزز فرص رحيل  كتب – محمد الصايغ
»الفولت« عن الشياطين الحمر

الخليج بوابة 
األهلى للتخلص 
من صداع كهربا 

 كتب – ضياء خضر 

إبراهيم

كهربا

الننى

البدرى



عبد الدايم يشرف على لياقة 
تريزيجيه فى اإلجازة

الشيخ يسترجع ذكرى خطوبته 
بصورة على انستجرام 

مدافع الدراويش يحتفل 
بمولوده األول

حــرص محمود حسن تريزيجيه جناح منتخب 
مصر وفــريــق أســتــون فيال اإلنــجــلــيــزى على أداء 
تدريبات بدنية بصورة يومية على هامش أجازته 

التى قضاها مؤخًرا فى مصر.
وخالل األجازة واظب ترزيجيه على التوجه يومًيا 
إلى أحد مراكز األلعاب البدنية والرياضية والذى 
تعود ملكيته إلى حسين عبد الدايم مدرب أحمال 
األهلى السابق، وذلــك ألداء مجموعة متنوعة من 
التدريبات البدنية. ونشر عبد الدايم مؤخًرا عبر 
حسابه على »انستجرام« مقطع فيديو ظهر فيه وهو 
يتنافس مع تريزيجيه فى لعبه تشبه تنس الطاولة 

لكن يتم لعبها بكرة قدم وتستخدم فيها األرجل.

ــادى األهــلــى على  ــن حــرص أحــمــد الشيخ جــنــاح ال
االحتفال بذكرى خطوبته على زوجته الحالية ندى 
محمد.. وعبر حسابه الرسمى على موقع التواصل 
االجــتــمــاعــى »انــســتــجــرام« نــشــر الــشــيــخ صـــورة من 
حفل خطوبته الــذى أقيم فى أواخــر أغسطس العام 
الماضى، وعلق العب األهلى على الصورة قائاًل »يوم 

للذكرى.. بحبك«.
وكــان الشيخ قد احتفل بزفافه على نــدى محمد 
أوائل العام الجارى، علًما أن هذه هى تجربة الزواج 

الثانية لالعب النادى األهلى.
وتـــزوج الشيخ للمرة األولـــى عــام 2017 قبل أن 
ينفصل عن زوجته األولى دينا السعيد، بعد أن أسفر 

هذا الزواج عن مولودة تسمى »مكة«.

احتفل أسامة إبراهيم مدافع فريق الكرة األول 
بالنادى اإلسماعيلى بقدوم مولوده األول، والذى أطلق 

عليه اسم »نوح«.
ــع الــتــواصــل  ــوق ــرســمــى عــلــى م ــر حــســابــه ال ــب وع
االجتماعى »انستجرام« أعلن أسامة إبراهيم عن نبأ 
والدة زوجته مرينا، حيث نشر صورة ُتظهر الزينة التى 
تم وضعها بغرفتها فى المستشفى وفــى وسطها تم 

كتابة اسم المولود »نوح« باللغة اإلنجليزية.
وكــان أسامة إبراهيم قد احتفل بزفافه فى يونيو 
من العام الماضى، وبعد الزفاف طار برفقة زوجته 

لقضاء شهر العسل فى سنغافورة.
وتجدر اإلشــارة إلــى أن أسامة إبراهيم انتقل من 

صفوف سموحة إلى اإلسماعيلى فى يناير 2019.

إعداد: محمد الصايغ - سارة عبدالباقى أخبار النجومأخبار النجومأخبار النجوم
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الفيفا ينقذ عبداهلل 
 السعيد من فخ

الـ 2 مليون دوالر 
رغم مرور أكثر من عامين على 
رحــيــل عــبــد الــلــه السعيد عن 
ــى، إال أن  ــنــادى األهــل صــفــوف ال
ــزال مفتوًحا  ملف الــاعــب مــا ي
داخل النادى األهلى ليس لوجود 
رغبة فى استعادة خدماته وإنما 
بسبب رغبة األهلى فى تحصيل 

مبلغ 2 مليون دوالر منه.
ــًرا بـــدأت إدارة األهلى  ــؤخ وم
تحركاتها لتقديم شكوى ضد 
ــام مركز  عبد الــلــه السعيد أمـ
التحكيم والتسوية الرياضى 
الــتــابــع لــلــجــنــة األولــيــمــبــيــة 
الــمــصــريــة، لمطالبة الــاعــب 
ــرط الـــجـــزائـــى  ــ ــش ــ ــداد ال ــ ــس ــ ب
المنصوص عليه فى عقد بيعه 
من األهلى إلى أهلى جدة والبالغ 

2 مليون دوالر.
ــام 2018 انضم  ــى صيف ع وف
ــى صـــفـــوف فــريــق  ــ الــســعــيــد إل
ــعـــودى على  أهـــلـــى جــــدة الـــسـ
سبيل االنتقال النهائى، ووضع 
الــنــادى األهلى شرًطا فى عقد 
بيع السعيد للفريق السعودى 
يمنع انتقال الاعب إلى أى نادى 
مصرى قبل نهاية مــدة العقد، 
وربط األهلى هذا البند بشرط 
جزائى قيمته 2 مليون دوالر.. 
ــدل عــبــد الله  ــ ــر أس ــه ــد أش ــع وب
السعيد الستار على مشواره مع 
فــريــق أهــلــى جـــدة، وانــتــقــل فى 
مطلع عـــام 2019 إلـــى صفوف 
ــذى تأسس  فــريــق بــيــرامــيــدز الـ

قبلها بأشهر.
وما إن ارتــدى السعيد قميص 
ــادرت إدارة  ــ بــيــرامــيــدز حــتــى ب
ــى بــاإلعــان عن  ــل الــنــادى األه
ــول على  ــص ــح أحــقــيــتــهــا فـــى ال
مبلغ 2 مليون دوالر من الاعب، 
لمخالفته البند الـــذى يمنع 
انــتــقــالــه إلـــى أى فــريــق مصرى 
قبل نهاية عقده مع أهلى جدة 

والبالغة مدته 3 سنوات.
ــن  ــن ذه ــن غــائــًبــا عـ ــك ــم ي ــ ول
عبد الــلــه السعيد أو مسئولى 
بيراميدز أو حتى مسئولى أهلى 
جدة وجــود شرط جزائى يمنع 

انتقال الاعب ألى نادى مصرى.
وسعًيا للهروب من فخ الشرط 
ــط ذروة خافات  الجزائى ووس
تركى آل الشيخ المالك السابق 
لنادى بيراميدز مع إدارة األهلى، 
حصل المسئول السعودى على 
خـــدمـــات عــبــد الــلــه السعيد 
ــى من  ــلـ بــطــريــقــة تـــحـــرم األهـ
أحقيته فــى الــشــرط الجزائى 

البالغة قيمته 2 مليون دوالر.
وبحكم منصبه وقتها كرئيس 
لهيئة الرياضة السعودية أقنع 
آل الشيخ مسئولى أهلى جدة 
بفسخ تعاقدهم مــع عبد الله 
السعيد بشكل نهائى، ليبادر 
بيراميدز بضمه فى يناير 2019 
ــتــقــال حــر،  بــمــوجــب صــفــقــة ان
ويصبح بذلك التعاقد السابق 
بين األهلى وأهلى جدة والاعب 

كأن لم يكن.
وبـــعـــد فـــتـــرة قـــصـــيـــرة مــن 
انضمام الــاعــب إلــى بيراميدز 
ــادى األهــلــى بشكوى  ــن تــقــدم ال
أمام االتحاد الدولى لكرة القدم 
»فيفا« طلب فيها الحصول على 
الشرط الجزائى المشار إليه، 
وظلت هذه الشكوى متداولة أمام 

الفيفا لنحو عام كامل.
ــدل  ــل الــمــاضــى أس ــري وفـــى أب
الفيفا الستار على شكوى األهلى 
ضد السعيد، حيث رفض االتحاد 
الدولى شكوى القلعة الحمراء 
ــى بــســداد  ــل ــزم الــنــادى األه ــ وأل
مصروفات الشكوى البالغة نحو 

20 ألف فرنك سويسرى.

 كتب – ضياء خضر 

مقترح بمشاركة 
األهلى فى رحلة 

المغرب

تألق الشباب يغير حسابات كارتيرون لميركاتو الصيف

الماديات تهدد صفقة انتقال دونجا إلى الزمالك 
ــازال مــلــف الــصــفــقــات الــجــديــدة لــنــادى  ــ م
الزمالك مــن أهــم أولــويــات الــنــادى األبيض 
خالل الفترة الحالية، فى ظل رغبة مجلس 
إدارة الــقــلــعــة الــبــيــضــاء بــرئــاســة مرتضى 
مــنــصــور فــى تلبية احــتــيــاجــات الفرنسى 
باتريس كارتيرون المدير الفنى للزمالك من 
الصفقات الجديدة للموسم المقبل، حيث 
حــســم الــزمــالــك صفقتى الــتــونــســى حمزة 
المثلوثى الظهير األيمن لفريق الصفاقسى، 
فى صفقة انتقال حر، واألنجولى آرى بابل 
جــنــاح فــريــق أول أغــســطــس األنــجــولــى فى 

صفقة انتقال حر أيضاً. 
ــلــزمــالــك بــقــيــادة  ــاز الــفــنــى ل ــجــه وبــــدأ ال
ــات بــشــأن  ــحــســاب ــادة ال ــ كـــارتـــيـــرون فـــى إعـ
الصفقات الجديدة خاصة بعدما سبق وطلب 
الـــمـــدرب الــتــعــاقــد مــع العـــب وســـط جديد 
ومدافع وذلك خالل فترة االنتقاالت الصيفية 
المقبلة، حيث يفكر كارتيرون فى التراجع عن 
فكرة التعاقد مع العب وسط فى ظل منحه 
فرصة المشاركة فى المباريات لمحمد حسن 
فى الفترة األخيرة وظهور الالعب بشكل جيد 
فــى الــلــقــاءات التى شــارك بها قبل تعرضه 
لإلصابة فى لقاء المقاصة بالجولة التاسعة 
عشر لمسابقة الـــدورى المصرى الممتاز، 
وهو األمر الذى تسبب فى عدم مشاركته فى 

المباريات التى أعقبتها.
وكــان الزمالك يستهدف ضــم نبيل عماد 
»دونجا« العب وسط نــادى بيراميدز، ولكن 
مــغــاالة نــاديــه قــد تــهــدد مــن إتــمــام الصفقة 
ــقــاالت الــصــيــف المقبلة،  ــت ــرة ان ــالل فــت خـ
وذلك على الرغم من ترحيب الالعب نفسه 
باالنتقال للفريق األبيض بداية من الموسم 
ــى نفس الــوقــت يـــدرس مــدرب  الــجــديــد، وف
الزمالك الفرنسى التراجع عــن فكرة ضم 

مــدافــع جــديــد نتيجة اقــتــنــاعــه بإمكانيات 
حسام عبدالمجيد المدافع الشاب الذى تم 
تصعيده من فريق قطاع الناشئين بالقلعة 
ــة األخــيــرة إلــى صفوف  البيضاء خــالل اآلون
الفريق األول، بخالف زميله ياسين مرعى 
والــذى شــارك أساسياً فى مــبــاراة الزمالك 
وأف سى مصر بالجولة العشرين من عمر 
المسابقة المحلية، حيث استهدف مسئولو 
الزمالك من قبل ضم عبدالله بكرى مدافع 

فريق بيراميدز فى فترة االنتقاالت المقبلة، 
إال أن المدير الفنى سيعيد حساباته بشأن 
تدعيم المركزين وسيجتمع بأمير مرتضى 
المشرف العام على فريق الكرة األول بنادى 
الزمالك، وذلك من أجل مناقشة وحسم هذا 

األمر بشكل نهائى.
ــرر مــســئــولــو نــادى  ــرى قـ ــن نــاحــيــة أخــ ومـ
الزمالك، سفر الفريق األبيض إلى المغرب 
ــك اســتــعــدادا  عــلــى مــتــن طــائــرة خــاصــة وذلـ

لمواجهة الــرجــاء، فــى ذهــاب الـــدور نصف 
النهائى من بطولة دورى أبطال أفريقيا، 
حيث جــاء قــرار مسئولى الــزمــالــك بسبب 
ــران بــعــد من  ــطــي ــدم انــتــظــام رحــــالت ال عـ

وإلــى المغرب، وفضل مسئولو النادى 
ــور مــبــكــراً من  ــ ــيــض حــســم األم األب
خالل قرار السفر بطائرة خاصة، 

وذلك تفادياً ألى أزمات.
ــوات  واقــتــرحــت بــعــض األصــ
داخـــــل مــجــلــس إدارة نـــادى 
الزمالك، سفر الفريق األبيض 
إلــى المغرب بصحبة األهلى 
خــاصــة أن الــزمــالــك سيطير 
إلـــى هــنــاك بــطــائــرة خــاصــة، 
لــمــواجــهــة الــــرجــــاء، بينما 
ــوداد  ــ سيتقابل األهــلــى مــع ال

أيضاً بالدور نصف النهائى من 
البطولة األفريقية،حيث جــاء هذا 

االقــتــراح لسببين، األول هــو تقسيم 
ــرة الـــخـــاصـــة على  ــائـ ــطـ ــيــف الـ ــكــال ت
الناديين، بدالً من أن يتحمل كالً منهما 
تكلفة السفر بطائرة كاملة، أما السبب 
الثانى هو محاولة لنبذ التعصب بين 
جماهير الــنــاديــيــن، مــن خـــالل ظهور 

العبى القطبين معاً.
وكــشــف مــصــدر داخـــل مجلس إدارة 
نــادى الــزمــالــك عــن مفاجأة كبيرة فيما 
يتعلق بلقاء الرجاء المغربى، حيث قال أن 
لقاء الذهاب بالدور نصف النهائى سيتم 
تأجيله بناًء على طلب الجانب المغربى بعد 
تأجيل لقاءات الــدورى المغربى فى الفترة 
ــروف كــورونــا، وأشــار  الماضية بسبب ظـ
إلى أن لقاء الذهاب بين الزمالك والرجاء 
المغربى سيكون يوم 16 أكتوبر المقبل بدالً 
من 25 سبتمبر، على أن يقام لقاء العودة 

بعدها بأسبوع فى مصر.

 كتبت – سارة عبد الباقى 

3 عوامل وراء تألق االتحاد 
السكندرى فى الدورى 

ــادى االتـــحـــاد  ــنـ ــرة األول بـ ــكـ يـــقـــدم فـــريـــق الـ
ــه الــمــخــضــرم طلعت  الــســكــنــدرى بــقــيــادة مــدرب
ــوى خــالل  ــ ــزة وأداء ق يـــوســـف مـــبـــاريـــات مــمــي
منافسات الدورى المصرى الممتاز هذا الموسم، 
واســتــطــاع فــريــق الــكــرة بــنــادى االتــحــاد أن يفوز 
على اإلسماعيلى بثالثة أهـــداف مقابل هدف 
على ملعب ستاد اإلسماعيلية فى الجولة الثالثة 
والعشرين من الــدورى العام، قبل أن يتعادل مع 
طنطا بهدف لكل فريق خالل الجولة 24 من عمر 

المسابقة المحلية.
ــحــاد المركز  ــنــادى االت ــكــرة ب ويــحــتــل فــريــق ال

الخامس فــى جـــدول ترتيب الـــدورى برصيد 
35 نقطة خلف المقاولون صاحب المركز 

الــرابــع برصيد 43 نقطة، وخــاض فريق 
ــادى االتــحــاد 23 مــبــاراة فى  ــن ــكــرة ب ال

ــاز هــذا  ــت ــم ــم الـــــــدورى الـــمـــصـــرى ال
الــمــوســم، حــيــث فـــاز فــى 8 مــبــاريــات 
ــى 11 مـــبـــاراة وخـــســـر 4  وتـــعـــادل فـ

مباريات.
ويعد عامل االستقرار الفنى من 

ــم الـــعـــوامـــل الــتــى منحت  أهــ
االتــحــاد فرصة الظهور 

بشكل مميز فعكس 
مــــعــــظــــم فـــــرق 
الــــــــدورى هـــذا 
الموسم التى 
اتـــــجـــــهـــــت 
ــى تغيير  ــ إل
مــدربــيــهــا 
حـــــافـــــظ 

مجلس االتــحــاد على وجــود طلعت يوسف على 
رأس القيادة الفنية لزعيم الثغر. 

الــعــامــل الــثــانــى فــى نــجــاح فــريــق الــكــرة بنادى 
االتحاد السكندرى يكمن فى تألق معظم العبى 
ــوارى رزاق  ــفـ الــخــط األمــامــى عــلــى رأســهــم اإليـ
سيسيه المعار من صفوف الزمالك وكذلك أحمد 
رفــعــت وخــالــد قمر فــضــالً عــن قــوة نــور السيد 
فى خط الوسط وكذلك محمد رزق فى الخط 

الخلفى. 
العامل الثالث يكمن فــى دعــم اإلدارة لفريق 
ــحــرص محمد  ــاد حــيــث ي ــحـ الـــكـــرة بـــنـــادى االتـ
مصيلحى رئيس الــنــادى السكندرى على 
تدعيم فريق الكرة وعقد الجلسات 
التحفيزية مع الالعبين باستمرار 
ــقــرار  األمــــر الــــذى يــعــكــس االســت

اإلدارى على أداء زعيم الثغر. 
ويحاول فريق الكرة األول بنادى 
االتحاد السكندرى إنهاء الــدورى 
هـــذا الــمــوســم مــن خـــالل الــتــواجــد 
بالمربع الذهبى رغم صعوبة ذلك فى 
ظل تقدم المقاولون العرب 
فى مركز الترتيب ولكن 
ــل أبـــنـــاء طلعت  ــأمـ يـ
ــف فــــى تــعــثــر  ــوســ ــ ي
ذئاب الجبل من أجل 
مواصلة النجاحات 
والــــمــــشــــاركــــة فــى 
ــدى الـــبـــطـــوالت  ــ ــ إح
ــالل  األفـــريـــقـــيـــة خـ

الموسم المقبل.

 كتب – محمد الصايغ

اإلعالنات تسبب أزمة جديدة.. والنجوم الكبار يطلبون المساواة..

صفقة رمضان صبحى تشعل 
بركان الغضب داخل بيراميدز

ــام القليلة المقبلة،  ــ يــبــدو أن األي
ستشهد صــراًعــا شــرًســا داخــل إدارة 
فريق بيراميدز، خصوًصا فــى ظل 

ــات المتتالية الــتــى بــدأت  ــ األزم
تطفو عــلــى الــســطــح بالفريق 
الـــســـمـــاوى، مــنــذ إعــــالن نية 
التعاقد مع رمضان صبحى، 
ــق هيدرسفيلد  العـــب فــري

اإلنجليزى.
وكــــان رمـــضـــان صبحى، 
قد أبلغ إدارة النادى األهلى 

ــاســة مــحــمــود الــخــطــيــب،  ــرئ ب
بــرفــضــه االســـتـــمـــرار مـــع الــقــلــعــة 
ــحــمــراء، وانــتــقــالــه إلـــى صفوف  ال
ــل قــوة  ــى ظـ ــدز فـ ــي ــرام ــي فـــريـــق ب
ــذى يصل  ــ ــرض الـــمـــادى الـ ــعـ الـ
ــى 90 مليون جنيه فــى ثالثة  إل

مواسم.
عقد رمــضــان صبحى جلسة 
ــدوح عـــيـــد، الــمــديــر  ــ ــم ــ ــع م ــ م
التنفيذى لفريق بيراميدز، طلب 
خــاللــهــا الــحــصــول عــلــى ترضية 
مادية بعد فسخ عقده مع إحدى 

شركات البطاطس الشهيرة. 
وطلب رمضان صبحى من إدارة 

ــرورة تعويضه  فــريــق بــيــرامــيــدز، ضــ
ــا عــن هــذا األمـــر، إال أن األمــر  مــادًي
قوبل بالرفض من جانب إدارة فريق 

بيراميدز بشكل كبير، وهو ما أغضب 
ا. الالعب كثيًرَ

واتفق مسئولو بيراميدز، مع رمضان 
صبحى، على حصوله على 30 مليون 
جنيه راتًبا سنوًيا صافى الضرائب، 
لمدة ثالث سنوات مع الفريق، بدءا 

من الموسم الجديد.
ــق  ــري حـــــدث تـــذمـــر داخــــــل ف
ــالن عن  ــ ــدز، مــنــذ اإلعـ ــي ــرام ــي ب
المفاوضات مع رمضان فى ظل 
مطالبة الــعــديــد مــن الالعبين 
الكبار داخـــل الفريق بالحصول 
على ترضية مادية أســوة بما يحدث 

فى التعاقدات بمبالغ كبير.
ويعتبر الــثــنــائــى عــمــر جــابــر وعلى 
جبر، هما أبرز من طلب الحصول على 
ترضية مادية ورفع قيمة عقدهما مع 

بداية الموسم الجديد.
دخــل أحمد فتحى فى خــالف كبير 
مع إدارة نادى بيراميدز، بسبب الفارق 
الكبير فــى العقد بينه وبين رمضان 
ــض األول أيــًضــا  صــبــحــى، حــيــث رفـ
االستمرار مع القلعة الحمراء من أجل 

االنتقال لفريق السماوى. 
يأتى ذلك فى الوقت الذى تعاقد فيه 
بيراميدز مع أحمد فتحى بمبلغ ال 
يتجاوز الـ50 مليون جنيه فى ثالثة 
مـــواســـم، األمـــر الـــذى تسبب فى 
غضب الالعب بشكل كبير وجعله 

يبدى تذمره إلدارة الفريق.

فيصل

دونجا

يوسف

فتحى

رمضان
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حالة ضجر تسيطر على شرائح مجتمعية من العام الجارى 2020، بلغت حد الدعاء 
والتضرع إلى اهلل، بتعجيل نهايته واالنتقال إلى سنة جديدة، ربما تزيح بقدومها 

همومًا طالت نفوس الناس، وأوصلتهم لالكتئاب واالنزواء، جراء تراكم األعباء على 
عواتقهم، وهى أعباء تفوق قدرة الغالبية على احتمالها، بل تنوء بحملها الجبال، 

بدأت السنة بجائحة »كورونا«، وما تبعها من توقف األنشطة االقتصادية وارتفاع 
فى أعداد البطالة، وانهيار قدرة العمالة اليومية على الوفاء بأبسط االلتزامات 

المعيشية.
بلغ الضجر من هذه السنة حد وصفها على مواقع التواصل االجتماعى 

بـ»الكابوس« الذى يتمنون رحيله، فضال عن أوصاف أخرى مرتبطة بما جرى لكل 
شخص من مآسى خاصة.. تزامنت الجائحة مع مواجهة الدولة لإلرهاب على 

الحدود الشرقية، وخوضها معارك دبلوماسية وقانونية لمواجهة تعنت إثيوبيا 
فى أزمة سد النهضة، وتصديها لمحاوالت تركيا وقطر تهديد األمن القومى 

المصرى عبر ليبيا، وبالرغم من تفاعل غالبية المجتمع مع تلك القضايا الشائكة 
وانصهارهم فى بوتقة توجهات الدولة ومؤسساتها الصلبة، إال أن اإلجراءات 

االقتصادية المتالحقة بصورة مذهلة خالل 2020، دفعت الكثيرين للتشكيك فى 
قدرة الحكومة على تحقيق طموحات القيادة السياسية.

سيد سعيد يكتب

التوزيع مؤسسة األهرام

البسطاء يدفعون 
ثمن خطايا المقاولين 

الذين حققوا
مئات الماليين

 جراء غياب
سلطة الرقابة

على األحياء

بدأ بجائحة »كورونا« ولم ينته بعواصف القرارات الحكومية

2020... عام دهس الغالبة تحت عجالت الفقر 
فالحكومة تتخذ خطوات متسارعة نحو إلغاء 
الدعم تماماً وفرض المزيد من األعباء من دون 
منح مساحة زمنية يلتقط فيها الناس أنفاسهم، 
ومن دون ابتكار ألى أساليب تهدف تعظيم موارد 
الــخــزانــة العامة بعيداً عــن إرهـــاق المواطنين، 
خاصة الفقراء من معدومى الدخل الذين يعانون 
مــن االرتـــفـــاع الــجــنــونــى غــيــر المنضبط وغير 
الخاضع ألى نــوع من الرقابة فى أسعار السلع 
األساسية المرتبطة بمتطلبات الحياة اليومية 
ــدواء، مــرورا باالرتفاع المتالحق  من الــغــذاء والـ
وغير المسبوق فى فواتير الخدمات الضرورية، 
مثل الكهرباء والغاز والمياه، والرسوم الخاصة 
ــراءات أو استخراج أوراق رسمية  بإنهاء أى إجـ
مــن الجهاز اإلدارى لــلــدولــة، ابــتــداء مــن رســوم 
اســتــخــراج رخصة الــقــيــادة أو رخصة السيارة، 
ــادات الــمــيــالد  ــهـ ــخــراج شـ ــاســت ــاء ب ــه ــت ــس ان ــي ول
والبطاقات، والحصول على خدمة ما، وشهادات 
التخرج ورســـوم الــمــدارس والجامعات، ورســوم 
الشهر العقارى والــدعــاوى القضائية، وارتفاع 
أسعار المواصالت العامة، واختفاء مستلزمات 
الزراعة.. إلى بقية األمــور التى شغلت حيزا من 
االهتمام الشعبى فى اآلونة األخيرة، ويقف على 

رأسها المصالحات فى مخالفات المبانى. يقيناً.
توجد رؤية شاملة لتطبيق قانون المصالحات، 
مفادها الحد من فساد المحليات والمقاولين، 
كــمــا أن الــتــأكــيــد عــلــى الــصــرامــة فــى التطبيق 
لتحصيل حق الــدولــة من غــرامــات المخالفات، 
سيحافظ على العمر االفتراضى للمرافق العامة 
ويحافظ على الوجه الحضارى للمدن للقضاء 
على العشوائيات وتكدس المواصالت، فضالً عن 
أنه سيرسخ ثقافة االلتزام بالمخططات البنائية 
فــى الــمــدن واألحــيــاء والــقــرى، وهــذه التوجهات 
تحفز على التعاطى معها باعتبارها قضية مجتمع 
قبل أن تكون مسئولية الدولة، إال أن عدم دراية 
القائمين على وسائل اإلعــالم بفلسفة القانون، 
وعــدم قدرتهم على طــرح اإلشكاليات من كافة 
جوانبها، فتحت الطريق أمام جدل واسع مغلف 
ــر يتعلق  بالتوجس مــن دون مناقشة، ألن األمـ
بـــوحـــدات سكنية مــســتــقــرة مــنــذ ســـنـــوات، دفــع 
مالكها كــل مدخراتهم للحصول عليها، وطيلة 
هذه السنوات لم تعترض خاللها جهة اإلدارة، بل 
وافقت على توصيل المرافق، لكنهم »أى مالكو 
الــوحــدات السكنية« أصبحوا مطالبين بسداد 
غــرامــات عن مخالفات لم يرتكبوها، بل تورط 
فيها مالك األبراج والعمارات والمقاولين، الذين 
احترفوا كل أساليب التربح والفساد على حساب 

البلد والمواطنين على حد سواء.
ومن هذه النقطة تنامت وتيرة الشائعات على 
مواقع التواصل االجتماعى واإلعـــالم المعادى 
بما يشير إلى أن ما يحدث ال يعدو كونه إرهاقاً 
للمواطنين، ال فــرق بين مــن لديه الــقــدرة على 
الدفع أو من ليس لديه، حيث يتم التركيز على 
المضارين من البسطاء، الذين تعرضوا للنصب 
من المقاولين وأصحاب العمارات، ويتعرضون 
اآلن لدفع ثمن أخطاء أو بمعنى أكثر دقة خطايا 
من حققوا مئات الماليين، جــراء غياب سلطة 
الرقابة على األحياء، وعندما نقول إن المسئولين 
فــى الــمــدن والمحافظات تــورطــوا فــى صناعة 
تلك العشوائيات عبر السماح بالبناء لمن يدفع 
الرشوة، فإننا ال نوزع االتهامات عشوائياً، لكننا 
نؤكد على حقائق ال يستطيع أحد انكارها، ألنها 
موجودة على أرض الواقع، فما شهدته البالد على 
اتساع خريطتها الجغرافية فى المدن والقرى 
مــن تعديات على أمــالك الــدولــة والــتــعــدى على 
األراضــى الزراعية من بناء للعمارات الشاهقة 
منذ بداية 2011 من دون ترخيص يقف شاهداً 

على حالة الفوضى والعشوائية.
لــكــن يــجــب مــحــاســبــة مــن بــنــى والــنــظــر بعين 
الرحمة لمن اشــتــرى..  بالتأكيد هــنــاك فريق 
مــنــا، يـــرى أن مــثــل هـــذه اإلجـــــراءات وإن كانت 
ُمنهكة للشرائح المجتمعية المتنوعة، إال أنها 
تأتى فى إطــار تنفيذ سياسة الدولة لإلصالح، 
ويــرى هذا الفريق ضــرورة تحمل كلفة الفاتورة، 
ــرؤى تصطدم مــن حيث الشكل  غير أن هــذه الـ
والموضوع بتوجهات القيادة السياسية وبرؤيتها 
الساعية لتخفيف األعباء عن كواهل المواطنين، 
والتشديد على الحكومة فى كل مناسبة، بمراعاة 
الشرائح الفقيرة فى خطط اإلصــالح المنشود، 
النتشالها من أوضاعها المؤلمة، بما يعنى أن 
الزيادات المستمرة فى كل المتطلبات الضرورية، 
ليست ضمن التوجهات العامة، وال تتناغم مع 
استراتيجية الدولة، بما يعنى أن ما يتم هو تفسير 
خاطئ من مسئولين بالجهاز اإلدارى، يسيرون 
عكس اتجاه القيادة السياسية عبر اجتهادات 
تقليدية لتعظيم موارد بعض القطاعات الخدمية، 
وما يتبع هذا النهج من مكافآت وحوافز للعاملين 

بتلك القطاعات، وكل هذا يجرى علناً تحت سمع 
وبصر الجميع، جراء غياب الرقابة من الجهات 
المختصة ما أوردنــاه ليس اتهاماً عشوائياً نلقيه 
مــن دون مسئولية وننصرف إلــى حــال سبيلنا، 
لكننا نتحدث عن حقائق دامغة ومعلومة للقاصى 

والدانى وال يمكن لنا أن نقفز عليها.
ــا«، ســارعــت الــدولــة  ــورونـ  فمنذ جــائــحــة »كـ
ــراءات الحماية للمجتمع، ولــم تكن  باتخاذ إجـ
تلك اإلجــراءات مرتبطة بالتوعية واإلرشــادات 
ــدت إلـــى قـــرارات  الــصــحــيــة فــقــط، لكنها امــت
صارمة، بإغالق المقاهى الشعبية والكافيهات 

وكــافــة أمــكــنــة التجمعات الــبــشــريــة، وبالفعل 
أغلقت المقاهى، وهــذا إجــراء يجب أن نصفق 
له ألنــه يتعلق بالحفاظ على الصحة والوقاية 
من اإلصابة بالفيروس اللعين، فالدولة كانت 
عــلــى قـــدر المسئولية لحماية المجتمع من 
الوباء، فى المقابل كان من الضرورى أن يسير 
الجهاز اإلدارى فى ذات االتــجــاه، لكن هــذا لم 
يــحــدث، ألن جــهــات تــأديــة الــخــدمــة، ال يعنيها 
ســوى تعظيم مــواردهــا من جيوب الــنــاس، على 
ــى مــش عــاجــبــه يضرب  ــل طــريــقــة »هـــو كـــده وال
دمــاغــه فــى أى حــيــط«، وإذا أراد المواطن أن 

يشكو من عشوائية الجهاز اإلدارى، للحد من 
تغول الموظفين وتقديراتهم الجزافية، يذهب 
المواطن المتضرر إلى ذات الجهة التى تعطى 
مرؤوسيها التعليمات العشوائية، بما يعنى أن 
جهة تقديم الخدمة هى الجالد والقاضى فى 
نفس الوقت.. مــاذا تفعل تلك الجهات التابعة 
للدولة ؟  الوقائع متعددة وبــات حصرها على 
وجه الدقة أمراً مستحيالً، لذا فإن استمرارها 
بهذه الطريقة يبعث على التخوف وفقدان الثقة، 
إذا لم تتدخل الجهات الرقابية لوقف استنزاف 
قدرة المواطن على العيش، وسنقف أمام نماذج 
من العبث الــذى اتسع نطاقه، منها على سبيل 
المثال.. إغالق التجمعات البشرية »المقاهى 
والــكــافــيــهــات« وغــيــرهــا منذ بــدايــة الجائحة، 
بما يعنى عدم استخدام تلك األماكن لمياه أو 
كهرباء أو غــاز، وهــذا يعنى أيضاً ضــرورة عدم 
تحصيل أى فواتير استهالك لهذه الخدمات، 
ألنه ال يوجد استهالك من األساس ولو ضئيل، 
فقط يمكن تحصيل الرسوم اإلداريــة، وهى حق 
رسمى لشركات المياه والكهرباء والغاز، لكن 
حدث العكس تماماً، فقد أجبرت تلك الشركات 
أصحاب المنشآت ومستأجريها، بدفع الفواتير 
على غــرار الفواتير السابقة لإلغالق من دون 

نقصان.
باإلضافة لدفع رسوم النظافة، ألم يكن هذا 
نوعاً من تجبر المسئولين فى الحكومة على 
المواطن الــذى يخضع لإلزعان بــدون حماية، 
الجميع يعلم أن تلك المنشآت لم تعمل لمدة 
5 أشهر كاملة، ثــم عــادت تدريجيا وبشروط 
ال تمكنها مــن استهالك مــيــاه أو غــاز أو تيار 
كهربائى مثل الفترات التى سبقت اإلغــالق، ما 
يحدث ليس له سوى تفسير واحــد ال ثانى له، 
مفاده أن المسئولين عن القطاعات الخدمية، 
يــصــدرون لمرؤوسيهم تعليمات عشوائية ال 
تخضع لمنطق أو 
قــانــون، وال تتناغم 
مع السياسة العليا 
للدولة، وهذا وحده 
من التحريض على 

كراهية الحكومة.
المدهش أن كل 
ــجــرى بــدون  ــذا ي هـ
توقف وبدون إدراك 
لحقيقة مــا تعانيه 
الغالبية العظمى، 
وهــــى الـــتـــى بــاتــت 
مـــســـحـــوقـــة تــحــت 
عـــجـــالت الــفــقــر، 
األمــر الــذى ستقود 
تــداعــيــاتــه التــســاع 
مساحة التشكيك 
فــــــى الـــحـــكـــومـــة 
ــى  ــا عــل ــ ــهـ ــ ــدرتـ ــ وقـ
ــاوز األزمــــــات  ــجــ ــ ت
المجتمعية، وهــذا 
ــدوره ســيــزيــد من  ــ ب
ــاط  ــبـ تـــنـــامـــى اإلحـ
لدى الغالبية التى تشعر بالتهميش جراء 
تــجــاهــل مشكالتهم الــحــيــاتــيــة، فضال 
عن العزوف عن المشاركة فى كل ما 
يخص الشأن العام، وظهر العزوف 
جلياً فى انتخابات مجلس الشيوخ 
»االستحقاق الدستورى األخير«، 
فلم تكن عــدم مشاركة الغالبية، 
ــل  ــرســائ ــل ال ــوصــي نـــوعـــاً مـــن ت
الــســيــاســيــة الـــرافـــضـــة لــنــظــام 
الحكم كما يزعم البعض، لكنها 
انـــزواء ذاتــى ناتج عن اإلحباط 
من الظروف االقتصادية السيئة، 
وعـــدم قـــدرة األســـر على الــوفــاء 
ــهــا األســـاســـيـــة تــجــاه  ــزامــات ــت ــال ب
أبنائها، إلى جانب ما أحــاط بتلك 
االنتخابات من روايات، جرى تداولها 
ــواصــل االجــتــمــاعــى،  ــت عــلــى وســـائـــل ال
ومضمونها يحمل فى طياته تهميشا للمواطن 
وعدم اشراكه فى اختيار من يمثلونه فى الغرفة 
النيابية الــثــانــيــة، فــلــن يــعــرف الــنــاس مــن هم 
المرشحين أو كيفية اختيارهم، وال يعرفون 
تاريخاً لغالبيتهم، لذا كان لسان حالهم يردد ما 
يتم تداوله، بأن من تريده الحكومة، هو الذى 
سيأتى، بما يعنى بالنسبة لهم أن المشاركة 
وعدمها سيان، ال المشاركة ستؤثر فى االختيار، 
وال عدمها سيكون له تأثير، خاصة أن مجلس 
النواب الذى قارب على الرحيل« ينتهى بنهاية 
2020، فهذا البرلمان لم يناقش قضاياهم كما 

ينبغى، أو كما يحفزهم على المشاركة.

 عدم مشاركة الغالبية فى 
انتخابات »الشيوخ« ناتج عن 
الشعور بالتهميش وإصابتهم 
باإلحباط من قرارات الحكومة

فشل القائمين على وسائل 
اإلعالم بطرح إشكاليات »قانون 
المخالفات« فتح الطريق أمام 
جدل واسع مغلف بالتوجس 

تحصيل فواتير المياه 
والكهرباء والغاز من 

المقاهى والكافيهات 
على غرار الشهور 

السابقة لقرارات
الغلق رغم عدم 

االستهالك

استمرار إرهاق 
المواطن بالزيادات 

العشوائية يبعث 
على التخوف وفقدان 
الثقة، إذا لم تتدخل 

الجهات الرقابية 
لوقف استنزاف قدرة 
البسطاء على العيش

عبدالعال

إبراهيم
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