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باألسماء: المرشحون لخالفة شوقى عالم فى منصب مفتى الديار المصرية

450 ألف موظف حكومى مهددون بالفصل بسبب رفض تجديد الندب والنقل

أسرار سباق اللقاحات العالمى لمواجهة فيروس كورونا

تقرير سرى يطالب بـ»غربلة« 410 رؤساء أحياء ونوابهم بسبب الفساد

باألسماء: استبعاد 11 وزيًرا حالًيا من التشكيل الجديد للحكومة

متورطون فى رشاوى جنسية ومالية واستغالل نفوذ

حقائق وألغام
 فى ملف

 أسامة هيكل 
وزير الدولة 
لإلعالم

وزارة التعليم تتستر على 
مهازل طرد 
المدرسين وزيادة 
المصروفات
 بالمدارس الخاصة

تفاصيل مافيا تعيينات 
المستشارين 
والخبراء فى 
وزارة البترول

دعوى جديدة ضد رانيا يوسف 
بتهمة ازدراء األديان 

رامز جالل 
أمام القضاء 

بسبب 
»السرقة« 

مصر  فى الـمركز 29

قائمة المنتخبات 
األعلى تسويقًيا 

فى العالم
محمد صالح يرحب بالمشاركة 

فى األوليمبياد

أحمد شفيق أمام 
محكمة الجنايات

فى قضية
»حديقة األسرة«

بالمستندات.. خريطة الماليين الضائعة 
فى شركة مصر للفنادق بالجنيه والدوالر

خفايا عمليات النصب 
على المواطنين
 باسم مؤسسة
 مجدى يعقوب للقلب

قلق فى اتحاد الكرة بسبب 
»كالسيكو« الدورى

رئيس مجلس اإلدارة
سيد سعيد
رئيس التحرير

محمد طرابيه
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هيئة كبار العلماء تتجه لترشيح ثالثة شخصيات من أساتذة جامعة األزهر للتصويت على انتخاب أحدهم

اتهام قيادات بالوزارة بمجاملة شركات سياحية وفنادق وحرمان األخرى 

   إسالم خالد

رئيس حى شهير يتستر على موظفين متورطين 
بسرقة لمبات وكشافات إنارة بـ40 ألف جنيه

 إعادة المرافعة
 فى دعوى منع

  مرتضى منصور
من الظهور باإلعالم

ــة  ــي ــان ــث تــنــظــر الـــــدائـــــرة ال
ــقــضــاء اإلدارى  بــمــحــكــمــة ال
ــوى  ــدعـ ــة الـ ــ ــدول ــ بــمــجــلــس ال
الــمــقــامــة مــن مــمــدوح عباس 
لــمــنــع مــرتــضــى مــنــصــور من 
الظهور فــى وســائــل اإلعـــام، 
ومنعه مــن إجـــراء مــداخــات 
عـــبـــر الـــقـــنـــوات الــفــضــائــيــة 
للمرافعة فى جلسة 28 فبراير 

المقبل.
 أقــــــام الــــدعــــوى مـــمـــدوح 
عــبــاس رئــيــس نـــادى الزمالك 
الــســابــق، وطــالــب بمنع ظهور 
مــرتــضــى مــنــصــور عــلــى كافة 
الـــقـــنـــوات الــتــلــيــفــزيــونــيــة أو 
اإلذاعــيــة وغــيــرهــا، مــع منعه 
ــداخـــات هــاتــفــيــة،  مـــن أى مـ
لقيامه بعمل مداخات هاتفية 
تضمنت سًبا لمقيم الدعوى 

وقذفه. 
 يـــذكـــر أن ذات الـــدائـــرة 
أصدرت حكًما فى وقت سابق 
تضمن رفض دعوى مقامة من 
المحامى طارق العوضى، لمنع 
طــهــور مــرتــضــى مــنــصــور من 

الفضائيات.
 ذكرت الدعوى، أن مرتضى 
ــظــهــور فى  مــنــصــور إعـــتـــاد ال
اإلعام، ويتطاول على البعض 
بالسب بألفاظ غير الئقة على 

شاشات التليفزيون.

ــرددهــا الكثير من  ــارات ي امــســك حــرامــى.. حــرامــى الــنــور.. عــب
العاملين، بأحد أحياء إقليم القاهرة الكبرى، بسبب معرفتهم، بواقعة 
قــيــام الموظف المشرف على التركيب الكهربائى، وخــطــة توزيع 
األعمدة والكشافات الكهربائية بمناطق الحى الشهير، بسرقة لمبات 
وكشافات إنــارة تبلغ قيمتها المالية أكثر من 40 ألف جنيه، ويقوم 
ببيعها بأسعار زهــيــدة، تصل لنصف الثمن، لمحات بيع األدوات 

الكهربائية، فى صورة سرقة واضحة.
وقال أحد شهود الواقعة، إن الموظف مشهور عنه تكرار هذه الواقعة، 
على مــدار 20 عاما يعمل هى مــدة عمله فى الحى الشهير، وسبق أن 
تم نقله إلى إحــدى منظومة النظافة، بعد ضبطه، ولكن لصلته الكبيرة 
بأحد المسئولين بالحى، عاد مرة أخرى، وفى نفس الوظيفة التى ضبط 
باختاس لمبات وكشافات الكهرباء منها، فى تحد كبير لزمائه الذى 

شكوه لرئيس الحى الذى اتهموه بالتستر عليه.
وحكى المصدر عن طريقة سرقة اللمبات والكشافات، قائا » يقوم 
الموظف المذكور، كل شهر بمتابعة عملية الحال والتجديد والصيانة 
لألعمدة الكهربية، بنطاق الحى الــذى يشمل مناطق كثيرة راقية، 
يسكن بها العديد من المسئولين، منهم محافظ سابق، باإلضافة 
إلى وزير سابق، وأسرته، وقيادات أمنية كثيرة، وبالتالى فإن عملية 
الصيانة واإلحال والتجديد للمتهالك دورية وبانتظام، ومنها اللمبات 
والكشافات، فيقوم الموظف المتورط، فى السرقة، بتسجيل لمبات 
وكشافات على أنها تهالكت، رغم أنها بحالة جيدة، ثم يقوم باستبدالها 
بأخرى من المخازن، والرتباطه بصلة قرابة بأمين المخازن، يتم 
إعادة تركيب اللمبات والكشافات القديمة على أنها الجديدة، ويتم 
تكهين الجديدة على أنها متهالكة، وبعد إدراجها فى قائمة التفتيش، 
وتشوينها بالمخازن، يأخذها الموظف وأمين المخازن، لبيعها، بنص 

الثمن لمحات كهرباء يرتبطون بأصحابها بعاقات، وبيزنس.
الــمــثــيــر أن زمـــاء الــعــامــلــيــن، تــقــدمــوا ضــدهــم بــشــكــاوى كثيرة 
لرئيس الحى، وطالبوا بجرد المخازن إال أنه يتجاهل طلباتهم، بل 
 ويصل الحد الــى تهديهم بعقوبات ونقل من وظائفهم وغيرها من

وسائل التهديد. 

مجامالت خاصة للشركات المشاركة فى مبادرة »شتى فى مصر«

وصف عدد من أصحاب الشركات السياحية، وماك 
الفنادق فى العديد من المقاصد السياحية، مسئولين 
كبار وقيادات بوزارة السياحة واآلثار، بالفساد، وتحقيق 

المصالح الشخصية وتغليبها على مصلحة الوطن.
ــشــركــات فــى تصريحات  ــال بــعــض أصــحــاب ال ــ وق
خاصة لـ»صوت المايين« أن قيادات كبيرة فى وزارة 
ــار، استغلت الــبــروتــوكــول الــذى وقعته  ــ السياحة واآلث
الـــوزارة بالشراكة مع وزارة الطيران المدنى، وغرفة 
المنشآت الفندقية، لتحقيق مكاسب شخصية، فى ظل 
أزمة اقتصادية يعيشها أصحاب هذه الشركات بسبب 
استمرار تفشى فيروس كورونا كوفيد 19 للعام الثانى 
على التوالى، وانهيار السياحة، وتراجع اعــداد الوفود 

السياحية الى حد االنعدام.
وأكــــدوا أن الــبــروتــوكــول كـــان الــهــدف مــنــه تنشيط 
السياحة الداخلية، ولذلك أطلقوا على البرتوكول »شتى 
فى مصر« وحولوه إلى مبادرة قومية النعاش السياحة 
الــداخــلــيــة، ومــســاعــدة الــشــركــات السياحية لتعويض 
خسائرها الكبيرة والفادحة التى لحقت بها جراء اآلثار 
السلبية لفيروس كورونا، لكن التاعب ظهر عندما تم 

إسناد الرحات، واإلقامة فى الفنادق، التى تقتضى 
المبادرة تخفيض أسعارها للسائحين المصريين، إلى 
شركات محدودة، لتحقيق أكبر استفادة، من عمليات 
التسفير البرى عبر ناقاتها للركاب، بجانب رحات 

الطيران.

وكذلك نفس األمر تكرر مع أصحاب وماك الفنادق، 
ــرون، حيث فوجئ معظمهم  الــذيــن تــضــرروا هــم اآلخــ
بالتعاقد مع فنادق محددة، يرتبط أصحابها بعاقات 
خــاصــة مــع المسئولين عــن تنفيذ مــبــادرة »شــتــى فى 
مصر«، بينما يعانى الغالبية العظمة من الفنادق من 

الركود، وال يحظون با نصيب من هذه المبادرة.
واتهم أصحاب الفنادق وشركات الرحات البرية، 
ــار بمجاملة معارفهم،  مسئولى وزارة السياحة واآلثـ
باسناد الرحات وعوائدها لهم، دون غيرهم من باقى 
شركات وفنادق المصريين، كما اتهموا أيضا مسئولى 
ــوزارة السياحة وغرفة  تنفيذ الــمــبــادرة مــن قــيــادات بـ
المنشآت الفندقية، بتوزيع »الــتــورتــة« على أنفسهم، 
حيث ان معظمهم من أصحاب شركات السياحة وماك 

مساهمين فى بعض الفنادق والقرى السياحية.
وكانت التوجيهات من مجلس الوزراء، بضرورة نجاح 
تلك المبادرة، ألنها ستساهم فى إنقاذ أهالى العاملين 
فى قطاع السياحة بمحافظتى األقصر وأســوان، بعد 
المعاناة الكبيرة التى عاشوها خال العام الماضى 
ومستمرة حتى اآلن، بعد تسبب وباء كورونا فى خفض 
أعــداد الـــزوار والسائحين لهذه المناطق، ألن حياة 
هــؤالء األهــالــى قائمة بدرجة األولــى على السياحة 

والرواج السياحى.

  إيمان عاطف  

باألسماء: المرشحون لخالفة شوقى عالم فى منصب مفتى الديار المصرية
ــار الــمــصــريــة الـــقـــادم؟ وهـــل يتم  ــدي مــن يــكــون مفتى ال
التجديد للمفتى الحالى د. شوقى عام والذى ينتهى القرار 
الرئاسى الخاص به فى 4 مارس القادم؟ أم سيتم التمديد 

له إلى حين بلوغه سن المعاش فى أغسطس القادم؟ 
وكشفت المصادر المطلعة، عن اتجاه أعضاء هيئة كبار 
العلماء إلــى ترشيح ثاثة شخصيات من أساتذة جامعة 
األزهـــر، للتصويت على انتخاب أحــدهــم، طبقا لقانون 
األزهـــر والائحة التنفيذية لهيئة كبار العلماء وإرســال 

األسماء لرئاسة الجمهورية لاعتماد.
وتضم قائمة المرشحين الدكتور حسن 

الصغير رئيس أكاديمية األزهر لتدريب 
األئمة والــدعــاة وأمين عــام هيئة كبار 
العلماء، والدكتور عبدالحليم منصور 
عميد كلية الشريعة والــقــانــون بتفهنا 
ــراف، أمــا الشخصية الثالثة فهو  األشـ

الدكتور محمود حامد عثمان 
أســــتــــاذ ورئــــيــــس قــســم 
أصـــــول الــفــقــه ووكــيــل 
كلية الشريعة والقانون 

جامعة األزهر بطنطا.
ــر بــالــذكــر  ــجــدي ال
أن الئــحــة اخــتــيــار 
ــى تــنــص  ــتـ ــفـ ــمـ الـ
بــالــمــادة 14 من 

الئحة هيئة كبار العلماء على: 
أوالً – يدعو شيخ األزهــر هيئة 
كبار العلماء لانعقاد قبل موعد 
ــدة مــفــتــى الــجــمــهــوريــة  انــتــهــاء مـ

بشهر على األقل، للنظر فى ترشيح المفتى الجديد.
ثانًيا – ترشح الهيئة ثاثة من العلماء من بين أعضائها 
أو من غيرهم ممن تنطبق عليهم شروط ومعايير صاحية 

شغل منصب المفتى التى تقررها الهيئة.

ثالًثا – تقترح الهيئة عبر االقتراع السرى المباشر على 
المرشحين الثاثة فى جلسة يحضرها ثلثا عدد األعضاء، 
ويعتبر من يحصل على أعلى األصـــوات هو مرشح هيئة 
كبار العلماء لمنصب اإلفتاء بشرط حصوله على األغلبية 

المطلقة لألعضاء الحاضرين.
ــر الــتــرشــيــح عــلــى رئيس  ــ رابـــًعـــا – يــعــرض شــيــخ األزه
الجمهورية إلعمال اختصاصه فى إصدار قرار تعيين مفتى 

الجمهورية.
خامًسا – تكون مــدة شغل منصب اإلفتاء أربــع سنوات 
قابلة للتجديد بناًء على عرض فضيلة اإلمــام األكبر شيخ 
األزهر بعد أخذ رأى هيئة كبار العلماء، وفى جميع األحوال 
تنتهى مدة المفتى عند بلوغه السن القانونية المقررة لترك 

الخدمة.
 الجدير بالذكر أن الدكتور شوقى عام، المفتى الحالى 
والذى يقع ترتيبه المفتى 19 لدار اإلفتاء منذ عام 1859 
ميادية، هو أول مفتى لجمهورية مصر العربية منتخبا بعد 

تعديات قانون األزهر رقم 103. 
كما تجدر اإلشارة إلى أن هيئة كبار العلماء تضم اآلن 18 
عضوا، وفى 8 سبتمبر الماضى انتخب الهيئة ثاثة أعضاء 
جدد وهم الدكتور طه الدسوقى حبيشى، أستاذ العقيدة 
والفلسفة بكلية أصول الدين بجامعة األزهر، والذى توفى 
فــى 5 ديسمبر الماضى، والــدكــتــور محمد عبد الرحمن 
الضوينى، أستاذ الفقه المقارن بكلية الشريعة والقانون، 
والدكتور فتحى عثمان الفقى، أستاذ الفقه بجامعة األزهر، 
لكن لم يصدر قرار رئيس الجمهورية حتى اآلن، بينما رحل 
عن الهيئة 17 عضوا، باإلضافة إلى عزل يوسف القرضاوى 

فى 9 ديسمبر من عام 2013.

د. حسن الصغير رئيس أكاديمية األزهر لتدريب 
األئمة والدعاة وأمين عام هيئة كبار العلماء

د. عبدالحليم منصور عميد كلية الشريعة 
والقانون بتفهنا األشراف

د. محمود حامد عثمان أستاذ ورئيس قسم أصول الفقه 
ووكيل كلية الشريعة والقانون جامعة األزهر بطنطا

قائمة املرشحني:

اتهام رامز جالل بسرقة فكرة 
برنامجه الرمضانى

حــددت محكمة جنح مستأنف القاهرة 
االقتصادية، جلسة 9 مــارس المقبل، لنظر 
القضية المتهم فيها كل من رامز جال، ومالك 
قناة إم بــى ســى، وليد اإلبــراهــيــمــى، حيث قام 
مكتب المحاميان صاح بخيت بالنقض والدكتور 
هانى سامح، بطلب تحريك الدعوى الجنائية، 
ضد رامز واإلبراهيم، عن جريمة االعتداء على 

الملكية الفكرية لبرنامج رامز الرمضانى.
ــى إثــــر ذلــــك مــحــكــمــة جنح  ــت عــل ــامـ وقـ
الــعــجــوزة بــإحــالــة القضية لمحكمة 
الجنح االقــتــصــاديــة، التى أصــدرت 
حكمها ببراءة رامــز ومالك القناة، 
فى الدعوى التى أقامتها الكاتبة 
هــيــام كــمــال، ضــد رامـــز ووليد 
اإلبراهيم، مالك قناة إم بى 

ســى، والتى حملت رقــم 1641، واتهمتهما فيها 
باالعتداء على حقوق الملكية الفكرية، وتقدم 
ــاع الكاتبة باستئناف على الحكم، وحــددت  دف

المحكمة الثاثاء 9 مارس المقبل للنظر.
 وقــالــت صحيفة الـــدعـــوى، إن المشكو فى 
حقهما اعــتــديــا عــلــى الــحــق األدبــــى والــمــالــى 
ــز تحت  ــ الــخــاصــيــن بكاتبة فــكــرة بــرنــامــج »رام
األرض«، و»رامز تحت الصفر«، أن فريق اإلعداد 
تواصل معها وحصل منها على الفكرة المسجلة 
والخاضعة لقانون حماية الملكية الفكرية ولم 
ــى والــمــادى، وبحسب  تحصل على حقها األدبـ
ــز جــال ومــالــك القناة،  الــدعــوى أن الفنان رام
ــداول مصنف محمى طبقا  ــ ــم ت ارتــكــاب جــرائ
ألحكام القانون، وطرحه للتداول بدون إذن كتابى 

مسبق من المؤلف.

نظر دعوى جديدة ضد رانيا يوسف 
بتهمة ازدراء األديان 

حددت نيابة وسط القاهرة 
الــكــلــيــة، جلسة 21 فبراير 
الحالى، لنظر أولى جلسات 

محاكمة الفنانة رانيا يوسف 
ــهــا جــريــمــة الفعل  ــكــاب الرت
العلنى الــفــاضــح واإلفــســاد 

وازدراء األديان.
وكان المحامى أشرف ناجى، تقدم 
بباغ ضد رانيا يوسف، مشيرا فى 
دعـــواه إلــى أنــه فــى أحــد اللقاءات 
التليفزيونية ظهرت المبلغ ضدها 
فى حــوار تليفزيونى مع المذيع 

نــزار الــفــارس، فى برنامج 
»مـــع الـــفـــارس« والـــذى 
أذيــع عبر شاشة قناة 
ــت فيه  ــ الــرشــيــد وأدل
بــتــصــريــحــات حــول 

الحجاب.

عالم

العنانى

رامز

منصور

الحكم على محمد وزيرى فى اتهامه بالنصب على هيفاء وهبى
تصدر محكمة جنح الشيخ زايد ح الحكم على 
محمد وزيـــرى، مدير أعمال النجمة اللبنانية 
هيفاء وهــبــى، فــى اتهامه بالنصب عليها فى 
جلسة 22 فــبــرايــر الــمــقــبــل. وألــقــت الشرطة 
ــرى، مدير  ــ الــقــبــض عــلــى الــمــلــحــن محمد وزيـ
أعــمــال النجمة اللبنانية هيفاء وهــبــى بتهمة 
النصب، وذلك بعد عدة شكاوى قضائية قدمتها 
هيفاء ضــده عــن طــريــق محاميها المستشار 
القانونى ياسر قنطوش، تتهمه بالنصب وسرقة 
األموال، حيث تم استدعاؤه للتحقيق وبعد إجراء 

التحريات الازمة تبين صحة الواقعة. 
وكانت النجمة اللبنانية هيفاء وهبى حررت 
محضًرا عن طريق محاميها مطلع مايو الماضى، 
حمل رقــم 17766 لسنة 2020 جنح قسم أول 
مــديــنــة نــصــر ضــد محمد حــمــزة عــبــد الرحمن 
ــرى اتــهــمــتــه فيه  ــ مــحــمــد الــشــهــيــر بــمــحــمــد وزيـ
بالحصول على 63 مليون جنيه دون وجه حق من 
ممتلكاتها بتوكيل عام، يتيح له التعامل فى المبالغ 
المستحقة لها لدى المنتجين والقنوات الفضائية 

وبعض منظمى الحفات.
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 الوزير أعلن على صفحته أن »شقق العجوزة«
 تحقق أرباح 11 مليون جنيه سنويا وفى 

البرلمان قال إنها تحقق شهريا 200 ألف دوالر

بيان مدينة اإلنتاج الرسمى أعلن أنه تم شراء 4 أدوار فى العجوزة والوزير أعلن على صفحته أنه تم شراء 8 طوابق 

حقائق وألغام فى ملف أسامة 
هيكل وزير الدولة لإلعالم

فى أبريل 2019، فوجئت باتصال تليفونى من أحمد سليم األمين العام السابق 
للمجلس لإلعالم، أبلغنى فيه أن أسامة هيكل رئيس لجنة الثقافة واإلعالم بمجلس 

النواب – وقتها – ووزير الدولة لإلعالم حاليًا، قدم ضدى شكوى رسمية يتهمنى 
فيها بأن كتاباتى قد تسببت فى انخفاض سعر سهم مدينة اإلنتاج اإلعالمى التى 

يتولى رئاسة مجلس إدارتها.
ورغم أن المجلس األعلى لتنظيم اإلعالم ليس من حقه التحقيق معى بصفتى 

عضوًا بنقابة الصحفيين وأن النقابة وحدها هى المنوط بها التحقيق مع أعضائها، 
إال أننى بادرت بإرسال رسالة إلى كل من أحمد سليم أمين عام المجلس األعلى 

لإلعالم وجمال شوقى رئيس لجنة الشكاوى بالمجلس وقتها كان هذا نصها: 
»بمناسبة التحقيق الذى تجريه لجنة الشكاوى بمجلسكم الموقر حول الشكوى 

المقدمة من مدينة اإلنتاج اإلعالمى بشأن ما أسمته »معلومات خاطئة وتربص من 
جانب صحفى بصحيفة ورقية و3 مواقع إخبارية نقلت عنه، وتضمنت أن المعلومات 

جرى تكرارها عن عمد خالل الشهور الماضية بشكل يؤثر على األسهم المتداولة 

للشركة فى أسواق المال«.. نحيط سيادتكم علمـًا بأن لدينا المستندات الرسمية 
والوقائع والمعلومات التى ترد على ما جاء بالشكوى المشار إليها وعدم وجود أى 

تربص من جانبنا تجاه الشركة ومجلس إدارتها، ونحن مستعدون لتقديمها إلى 
سيادتكم فور طلبها، وتفضلوا بقبول وافر الشكر وفائق االحترام «.

وبعدها بدقائق، تلقيت اتصاال من جمال شوقى رئيس اللجنة، أكد لى أنه فى 
انتظارى للحضور إلى مقر اللجنة فى ماسبيرو، وبالفعل ذهبت فى نفس اليوم، 

وخالل هذه الجلسة التى كان يحضرها صالح الصالحى عضو اللجنة، واعتذر عن 
عدم حضورها العضو الثالث مجدى الشين رئيس قطاع التليفزيون وقتها ، قلت 

لرئيس وعضو اللجنة: » كون أنى أتهم بأن كتاباتى تؤثر فى زيادة أو انخفاض 
أسعاراألسهم فى البورصة فهذا شرف لى كصحفى نظرا لقوة تأثير مقاالتى، 

ولكن لدى رد بسيط هو: إذا كان أسامة هيكل يتهمنى بتأثير كتاباتى السلبى 
على أسعار األسهم فى المدينة وهو ما يعنى أنها تحقق خسائر فكيف يقوم بزيادة 

مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة بمبلغ 997 ألف جنيه عن قيمة العام السابق.. 

وقدمت لهما مستندات دامغة تؤكد صحة وصدق كل ما كتبته ونشرته، والحمد 
هلل اقتنع رئيس وعضو اللجنة بصحة ما قلته وما قدمته من مستندات وتم حفظ 

الموضوع.
هذه الوقائع أكشفها للمرة األولى، للتأكيد على أننى لم أقم بركوب موجة الهجوم 
ضد أسامة هيكل مثلما فعل أعضاء مجلس النواب وبعض اإلعالميين، والذين لم 

يقولوا كلمة مخالفة لما كتبته ونشرته فى عشرات المقاالت عن أسامة هيكل سواء 
فى مدينة اإلنتاج اإلعالمى أو فى وزارة الدولة لإلعالم على مدار 7 سنوات. 

وهنا أشير إلى أن أسامة هيكل طلب مقابلتى خالل األشهر الماضية عن طريق 
شخصية إعالمية مرموقة أكن لها كل تقدير واحترام، ولكننى رفضت.

والحمد هلل، كل هذا يؤكد للجميع أننا ال نصفى حسابات مع أحد، وليس لنا مصالح 
مع أى شخص، ولم نتلق توجيهات من أى جهة ونتحدى من يثبت عكس ذلك. 

اليوم نواصل الكشف عن المزيد من المفاجآت فى ملف أسامة هيكل وزير 
الدولة لإلعالم.

محمد طرابيه يكتب

رغم إعالن الرئيس السيسى التنازل عن نصف راتبه ونصف ممتلكاته لمصر

الوزير يحصل على 92 ألف جنيه شهريـًا كعضو 
منتدب لمدينة اإلنتاج و20% زيادة سنوية

مخالفات ومجامالت 
جديدة فى مدينة 
اإلنتاج اإلعالمى

شقق العجوزة.. حكايات ومفاجآت

ينص القرار رقم 84 الذى أصدرته الهيئة العامة 
للرقابة المالية بتاريخ 26 يوليو 2016، على أن« 
عــضــو مجلس اإلدارة المستقل هــو عــضــو غير 
تنفيذى بمجلس اإلدارة وغير مساهم بالشركة 
ويــتــم تعيينه كعضو مــن ذوى الــخــبــرة، تنحصر 
عالقته بالشركة فى عضويته بمجلس إدارتــهــا.. 

وهـــذا العضو ال يمثل 
ــــس لــه  ــي ــ الــــمــــالك ول
تعامالت جوهرية مع 
الشركة وال يتقاضى 
منها أجراً أو عموالت 
أو أتــعــابــا باستثناء 
مــا يــتــقــاضــاه مقابل 
عــضــويــتــه بمجلس 
ــيــس له  اإلدارة. ول
مـــصـــلـــحـــة خـــاصـــة 
ــمــا ال  بــالــشــركــة، ك
تــربــطــه صــلــة نسب 

أو قرابة بأٍي من مساهميها، أو أعضاء مجلس 
إدارتها، أوقياداتها التنفيذية حتى الدرجة الثانية.. 
وهــو أيــضــاً ليس مــن كــبــار العاملين بالشركة أو 
مستشاريها أو مراقبى حساباتها خــالل الثالث 
سنوات السابقة على تعيينه فى المجلس، كما يجب 
أال تتجاوز مدة عضويته كمستقل بالمجلس ست 

سنوات متتالية كحد أقصى وإال أصبح عضواً غير 
مستقل«.

وهــنــا نتوقف أمـــام السطر األخــيــر الـــذى ينص 
على« أال تتجاوز مدة عضويته كمستقل بالمجلس 
ســت ســنــوات متتالية كحد أقصى »، لنكشف أن 
ــاج اإلعــالمــى الحالى  ــت مجلس إدارة مدينة اإلن
برئاسة أسامة هيكل وزير الدولة لتنظيم اإلعالم« 
الحالى أيضا»، يضم منذ عام 
2014، عــضــويــن 
مستقلين هــمــا: د. 
حــســن يــونــس وزيــر 
الكهرباء السابق ود. 
ــر  ــالء فــهــمــى وزيـ ــ ع
ــق، أى  ــســاب الــنــقــل ال
أن عــضــويــتــهــمــا فى 
بمجلس اإلدارة انتهت 
منذ 6 أشهر، فلماذا 
لــم يــتــم استبدالهما 
ــن  ــ ــري ــن آخــ ــويـ ــضـ ــعـ بـ
تطبيقاً للقرارات والقوانين؟ ومن يعاقب المسئول 
عــن اســتــمــرار مــثــل هـــذه الــمــخــالــفــات؟ وهـــل يــرد 
الوزيران السابقان ما حصال عليه من أموال خالل 
األشهر الماضية والقادمة فى حال استمرار الوضع 

الحالى على ما هو عليه؟!

الخدمات اإلعالمية للوكاالت والمحطات األجنبية والعاملة فى 
مصر على مساحة 8 طوابق كاملة فى شارع النيل بالعجوزة، 
وتجهيزه هندسيا وفنيا بالكامل ويجرى التوسع فيه مرحلياً، 
وقد بلغت قيمة االستثمارات فيه حتى اآلن 205 ماليين جنيه، 
وبلغت إيراداته فى الفترة من 1 يوليو 2019 وحتى 30 يونيو 

2020 حوالى 11 مليون جنيه فى أول أعوام التشغيل«.
وهنا نسأل: كيف يدعى هيكل أن »شقق العجوزة« تحقق 
أربــاحــاً تقدر بـ 200 ألــف دوالر شهرًيا، وفــى نفس الوقت 
يعترف رسمياً بأن العائد منها طوال عام كامل يقدر بـ11 

مليون جنيه فقط؟!!
وأتوقف أيًضا أمام ما نشر رسمياً على الصفحة الرسمية 
ــوزارة أن، مركز الخدمات اإلعالمية بالعجوزة  للوزير والـ
يضم 8 طوابق كاملة، فى حين أن البيان الرسمى الصادر 
عن الشركة المصرية لمدينة اإلنتاج اإلعالمى، يوم األحد 
16 يونيو 2019، قال إن مجلس إدارة الشركة وافق خالل 
اجتماعه السبت 15 يونيو 2019 على شــراء كامل مسطح 
الــدور الثالث والعاشر والسابع عشر بأحد عقارات شارع 
النيل بالعجوزة وذلك بقيمة إجمالية 102 مليون جنيه، كما 
وافق مجلس اإلدارة على إيجار كامل مسطح الدور الثامن 
عشر بنفس العقار، أى أربعة طوابق فقط، فمن أين جاء رقم 

الـ 8 طوابق الذى نشرته الصفحة الرسمية للوزارة والوزير.

فى تعليقه على ما أثــاره النائب نــادر مصطفى وكيل لجنة 
الثقافة واإلعالم بمجلس النواب حول موضوع »شقق العجوزة«، 
قــال أسامة هيكل وزيــر الدولة لإلعالم إنــه مقر اسمه مركز 
اإلعالم األجنبى التابع لمدينة اإلنتاج االعالمى وفقا للقانون 
رقــم 180 لسنة 2018، حيث إنــه ال يــجــوز الــبــث مــن خــارج 
المناطق اإلعالمية المعتمدة، وهى إما الهيئة الوطنية لإلعالم 
أو مدينة اإلنتاج اإلعالمى، وكان يجب علينا إيجاد مكان يكون 
له إطاللة جيدة، وهــذا المكان يــدر حوالى 250 ألــف دوالر 

شهريا«.
وهنا أشير إلى أننى كنت أول من كشف عن موضوع » شقق 

العجوزة » فى 2019. 
ولكننى اليوم أتوقف أمــام الرقم الــذى ذكــره أسامة هيكل 
وسجلته مضابط مجلس النواب الرسمية، وهو الرقم الخاص 
بتحقيق مدينة اإلنتاج اإلعالمى أرباح تقدر بـ 200 ألف دوالر 
شهرياً من خــالل »شقق العجوزة« وحــدهــا، ولــو ضربنا هذا 
الرقم فى سعر الدوالر اليوم لوجدنا أن الناتج يساوى 3 ماليين 

و200 ألف جنيه شهريا.
الغريب أنه فى شهر اكتوبر 2020، نشر هيكل على صفحته 
الشخصية والــصــفــحــة الــرســمــيــة لــــوزارة الــدولــة لــإلعــالم، 
انفوجراف تحت عنوان »أهم انجازات مدينة اإلنتاج اإلعالمى 
حتى 30 يوينو 2020«، يكشف أنه تم شــراء واستئجار مركز 

مرتب ومكافآت 
رئيس المدينة 
تصل إلى حوالى 
 220 ألف 
جنيه شهريا

مجلس الدولة: ليس من حق 
رئيس مجلس اإلدارة والعضو 
المنتدب تقاضى أى مبالغ 
مالية من حصة العاملين فى 
األرباح أو بدالت التمثيل 
طبيعة العمل والمكافآت
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فــى 24 يــونــيــو 2104، أعــلــن الــرئــيــس عــبــد الفتاح 
السيسى، رئيس الجمهورية، أنه »يتنازل عن نصف راتبه 

ونصف ممتلكاته لمصر«.
ــان ذلـــك خـــالل االحــتــفــال،  ــاف السيسى - وكـ وأضــ
بخريجى 6 دفــعــات جــديــدة مــن الــضــبــاط المقاتلين 
والمتخصصين بالكلية الحربية - أنه لن يحصل أحد 
على أكثر من الحد األقصى لألجور الذى يبلغ 42 ألف 

جنيه.
ويؤسفنى الــقــول إننى رغــم تأييدى الــتــام وتقديرى 
الشديد لمبادرة الرئيس السيسى، إال أنها ال تنفذ على 

أرض الواقع.
والدليل أن أسامة هيكل وزير الدولة لإلعالم الحالى، 
يحصل شهرياً على أضعاف الحد األقصى لألجور بدون 

حسيب وال رقيب.
وقبل أن أكشف باألرقام الرسمية ما يتقاضاه وزير 
الدولة لإلعالم، من مدينة اإلنتاج اإلعالمى التى يترأس 
مجلس إدارتــهــا منذ عــام 2014، نشير إلــى أن المادة 
)166( من الدستور تنص على أنه« يحدد القانون مرتب 
رئيس مجلس الــوزراء، وأعضاء الحكومة، وال يجوز ألى 
منهم أن يتقاضى أى مرتب، أو مكافأة أخــرى، وال أن 
يــزاول طــوال مدة توليه منصبه، بالذات أو بالواسطة، 
مهنة حــرة، أو عمالً تجارًيا، أو مالًيا، أو صناعًيا، وال 
أن يشترى، أو يستأجر شيئا من أمــوال الدولة، أو أى 
من أشخاص القانون العام، أو شركات القطاع العام، 
أو قطاع األعمال العام, وال أن يؤجرها، أو يبيعها شيئا 
من أمواله وال أن يقايضها عليه, وال أن يبرم معها عقد 
التزام، أو توريد، أو مقاولة، أو غيرها ويقع باطال أى من 

هذه التصرفات«.
المثير أن أسامة هيكل سبق أن أقسم على احترام 
هذا الدستور الــذى تضمن هذه المادة عندما كان 
نائبا برلمانيا لمدة 4 سنوات ثم وزيراً منذ ديسمبر 

2019 وحتى اآلن؟!
واآلن لنكشف ما يتقاضاه هيكل نظير عمله كعضو 
منتدب« ورئيس مجلس إدارة أيضاً بالمخالفة لقرارات 

هيئة الرقابة المالية«.
ــذى أصـــدره مجلس  حيث كشف الــقــرار رقــم 307 ال
إدارة مدينة اإلنــتــاج اإلعــالمــى برئاسة أســامــة هيكل 
»بشحمه ولحمه«، على تحديد المكافأة الشهرية للعضو 
المنتدب أسامة حسن كامل عطوة هيكل ليصبح المرتب 
األســاســى 92193 جنيها« اثــنــان وتسعون ألــف ومائة 
وثالثة وتسعون جنيها« وما يستتبع ذلك من تأثير على 
قيمة بدل طبيعة العمل وقيمة بدل التمثيل وذلك إعتباراً 
من أول أبريل 2019، ويزيادة 20% سنوياً بعد العرض 
على المجلس، وقــد وافــق مجلس اإلدارة على زيــادة 
المكافأة الشهرية ألسامة هيكل العضو المنتدب بنسبة 
20% اعتباراً من أول يناير 2020، أى بعدما أصبح وزيًرا 

بأسبوعين.
وهنا نشير إلــى أن المرتب الــذى اشتمل على زيــادة 
سنوية 20% منذ تاريخ صدور القرار إلى اآلن فهذا يعنى 
أن مرتبه ومكافآته تصل إلــى حوالى 220 ألــف جنيه 
شهرياً، حيث إن نسبة بــدل طبيعة العمل 40% ومثلها 

لبدل التمثيل.
ويضاف لذلك مبلغ 20 ألف جنيه كمرتب عن رئاسة 
مجلس اإلدارة، عالوة على مكافأة حضور االجتماعات 
التى يحضرها هيكل وجميع أعــضــاء مجلس األدارة 
ويتقاضى كل منهم مبلغ ستة آالف جنيه عن اإلجتماع 

الواحد؟
والــســؤال األهــم: لماذا لم يتم تضمين تقارير جهاز 
المحاسبات حول أعمال المدينة والذى يصدر كل ثالثة 
أشهر هذه المخالفة؟ وكذلك لماذا لم تشر إليها لجنة 
الثقافة واإلعالم بمجلس النواب برئاسة د. درية شرف 

الدين فى تقريرها الذى صدر منذ أيام لهذا األمر.

أما وجه المخالفة، فيتمثل فى عدم قانونية 
قــيــام أســامــة هيكل بــصــرف بـــدالت طبيعة 

العمل وبدل التمثيل ألنه ليس من العاملين 
بالمدينة، حيث إن الجمعية العمومية 
لقسمى الــفــتــوى والــتــشــريــع بمجلس 
ــاســة الــمــســتــشــار يحيى  ــرئ ــة ب ــدولـ الـ
دكــرورى فى عام 2017،« الفتوى ملف 
رقم 47 \2 \ 466« إلى عدم أحقية 
رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب 
والعضو المنتدب للشئون الفنية ممثلى 
اتــحــاد اإلذاعـــة والتليفزيون« الهيئة 

الوطنية لإلعالم« بالشركة المصرية 
لألقمار الصناعية« النايل ســات« 

فــى تقاضى أى مبالغ مالية مــن حصة 
العاملين فى األرباح، أو من حوافز اإلنتاج، 
أو بـــدالت التمثيل، أو طبيعة العمل أو 
الــمــكــافــآت، أو بـــدل األجـــــازات الــمــقــررة 
للعاملين بالشركة. ومن المعروف أن هذه 

الفتوى الرسمية مــن مجلس الــدولــة حول 
ــات« تنطبق على الشركة  شــركــة« الــنــايــل سـ

ــاج اإلعــالمــى، كما أن  ــت المصرية لمدينة اإلن
هيكل نفسه أحد ممثلى الهيئة الوطنية لإلعالم فى 

عضوية مجلس إدارة المدينة، وبالتالى فليس من حقه 
صرف بدالت طبيعة العمل والتمثيل واألرباح.

ــراراً بصفته  ــ وهــنــا نــســأل: كيف يــصــدر هيكل ق
رئيساً لمجلس اإلدارة بزيادة مخصصاته المالية 
– هو نفسه – بصفته عضوا منتدبا لنفس الشركة؟ 
وهل يتم تطبيق القانون وإلزامه برد كل ما حصل 
عليه مــن مــكــافــآت ومستحقات مالية مــن مدينة 

اإلنتاج منذ أن تولى منصبه الوزارى فى شهر ديسمبر 
2019 تطبيقا ألحكام القانون ونصوص الدستور؟!
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450 ألف موظف حكومى مهددون بالفصل بسبب 
رفض تجديد ندبهم ونقلهم إلى الوظائف المناسبة

تقرير سرى يطالب بغربلة 410 رؤساء أحياء ونوابهم بسبب الفساد
قالت مصادر مطلعة إن تحركات واسعة، 
وإجـــراءات مرتقبة، سيتم اتخاذها خالل 
ــام القليلة الــمــقــبــلــة، فــى دواويـــن  ــ االي
المحليات فــى المحافظات، تتمثل 
فــى صــدور حركة محليات تشمل 
عملية غربلة كبيرة، لعدد كبيرمن 
رؤساء األحياء والمدن ونوابهم 
وقــــيــــادات مــحــلــيــة أخــــرى، 
مــتــورطــة فــى قضايا فساد، 
سواء بشكل رسمى أو من تحوم 
حولهم الشبهات، أو مــن وردت 

وتعدد ضدهم الشكاوى.
ــى تقرير  ــمــصــادر إلـ ــدت ال ــن واســت
ــه لــجــان تفتيش ومتابعة  ســـرى، أعــدت
مفاجئة بــوزارة التنمية المحلية، بالتنسيق 
مع لجان التفتيش والمتابعة بالمحافظات 
الــــ27 على مستوى الجمهورية، حــول انتشار 
الــفــســاد بكافة أنــواعــه فــى اإلدارات المحلية، 

والمديريات.
وأكــد التقرير أن هــذه التكليفات جــاءت مــن قبل 
مجلس الــوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، للواء 
ــر التنمية المحلية، فى إطــار خطة  محمود شــعــراوى وزي
الدولة لإلصالح اإلدارى والكشف عن مواطن الخلل والفساد 

فى المحليات على مستوى الجمهورية.
ــوا مالحظات،  وأشــار التقرير إلــى أن مسئولى اللجان دون
وعالمات استفهام حول أكثر من 410 رئيس حى ومدينة ونوابهم 
وقيادات بالمحليات، من إجمالى 1330 رئيس حى ومدينة ونوابهم، 
على المستوى الجمهورية بنسبة 30.8 %،  تتعلق المالحظات 
حولهم ما بين إهمال وتقصير ورشاوى ومخالفات للقانون ووساطة 
ومحسوبية ومــجــامــالت، تسببت فــى حـــدوث ســقــوط عــقــارات، 

وحرائق متعددة كان آخرها حريق عقارى الهرم وفيصل، وسقط 
عقارات متعددة فى اإلسكندرية، كما حدث فى حى كرموز، وكوم 
الشقافة،بمحافظة األســكــنــدريــة، وحــرائــق عــقــارات أخـــرى فى 
الموسكى بمحافظة القاهرة، وعقار برج سوهاج الشهير، الذى 

تمت إزالته.
ولفت التقرير إلى أن معظم الفاسدين يستغلون ثغرات فى القانون 
الــحــالــى، الـــذى مــن خــاللــه يستطيعون التحايل واســتــغــالل نفوذهم 

الرتكاب المخالفات، والجرائم.
واوضح التقرير ان حوالى %9 من مسئولى وقيادات المحليات ما بين 
رؤســاء احياء ومدن ونــواب ورؤســاء قطاعات، يرتكبوا جرائم رشاوى 
جنسية، وإن ما تم ضبطه منهم منذ 2018 إلى 2020 ال يتجاوز 0.2% 

وتمت احالتهم للنيابة العامة، بموجب بالغات رسمية من المواطنين.
واكدت المصادر أن مسئوال كبيرا بالمحليات حاول إثناء اللجان عن 
تدوين كل المعلومات الحقيقية التى وردت فى التقارير، حتى ال يتسرب 
منها أى معلومات لوسائل اإلعــالم، حتى ال تثار بلبلة تضر بقيادات 
الوزارة والمحافظات إال أن اللجان تصر على عرض التقارير على وزير 

التنمية المحلية.
جدير بالذكر أن الفترة األخيرة شهدت توجيه هيئة الرقابة اإلدارية 

التقرير: 30% متورطون 
 فى رشاوى جنسية

ومالية واستغالل نفوذ 

ضربات لبؤر الفساد بالمحليات واألجهزة التنفيذية، ومن بينها وقائع 
فساد محليات، حيث تم القبض على رئيس حى دار السالم لحصوله 
على رشــوة من صاحب شركة قطاع خاص تعمل فى مجال محطات 

تقوية شبكات التليفون المحمول وذلك فى 2015، 
 وفى نوفمبر 2017 تم القبض على رئيس حى الموسكى فى أثناء 
تقاضيه 100 ألف جنيه على سبيل الرشوة فى مكتبه من أحد تجار 

المالبس، للحصول على ترخيص بالمخالفة للقانون لفتح محل.
وفى يونيه 2018، ضبط رئيس حى الدقى، بتهمة تقاضى رشوة 
250 ألــف جنيه ووحــدة سكنية بشارع البطل أحمد عبدالعزيز 
قيمتها حوالى 2 مليون جنيه، مقابل عدم إزالة عقار نتيجة وجود 
مخالفات فيه وفى أغسطس 2018، حيث تم القبض على رئيس 
حى الهرم بتهمة تقاضى رشوة من أحد أصحاب العقارات مقابل 
السماح لهم ببناء أدوار مخالفة بمنطقة حدائق األهرام وفى يناير 
2019 القبض على رئيس حى مصر القديمة، لحصوله على رشوة 

من »مقاولة« تعمل فى الحى، مقابل تخليص مستحقاتها المالية.
وفى 2020 أعلنت الرقابة االداريــة عن واقعة فساد تورط فيها 
مسئول ومدير التسكين بحى باب الشعرية، وآخر يعمل مقاول بناء، 
حال تقاضيهما مبلغ 100 ألف جنيه على سبيل الرشوة، وواقعة 
أخرى بالقبض على رئيس حى مصر القديمة، لحصوله على رشوة 
قدرها 400 ألف جنيه من أحد متعهدى القمامة، لينضم الثنائى 
لقائمة المسئولين الحكوميين المقبوض عليهم من قبل رجال 

الرقابة اإلدارية فى وقائع فساد.
على الــجــانــب اآلخـــر » شــن مجموعة مــن الموظفين فــى دواويـــن 
المحليات حملة »نعم لإلصالح اإلدارى » رافعين شعار وصور الرئيس 
عبد الفتاح السيسى لتأييده فى خطة االصــالح اإلدارى للدولة التى 
بدأها منذ خمس سنوات، لقضاء على الفساد والترهل فى الجهاز 
اإلدارى للدولة، وانتهاء بخطة انتقال الموظفين للعاصمة اإلداريــة 
الجديدة، التى تتطلب أن يكون كل الموظفين المنتقلين على أكبر 
درجة من الوعى والتجاوب مع وسائل التكنولوجيا الحديثة حتى تكتمل 
منظومة الدولة المصرية الحديثة التى تماشى مع استراتيجية 2030. 

كما طالبت الحملة، بــضــرورة تطهير المحليات مــن المسئولين 
الفاسدين، الذين انكشفت أعمالهم مع انهيار وحرائق العقارات فى 

الفترة األخيرة.

أسرار تستر وزارة التعليم على مهازل 
تصفية وطرد المدرسين وزيادة 

المصروفات فى المدارس الخاصة 
حالة من االستياء الشديد، والثورة العارمة 
بــيــن الــمــدرســيــن والــعــامــلــيــن بــحــقــل التعليم، 
بالمدارس الخاصة، بكافة أنواعها، عقب قيام 
أصــحــاب هــذه الــمــدارس والمسئولين عنها، 
بتصفية الكثير منهم، وطردهم، بانهاء خدمتهم 
قسرا، دون مراعاة للظروف الصعبة التى يمر 
بها هــؤالء العاملين لديهم وأســرهــم، فــى ظل 
انتشار وتفشى وباء كورونا كوفيد 19 المستجد 

فى جميع أنحاء البالد. 
ورصــدت »صوت الماليين« قيام عدد كبير من 
الــمــدارس، بالتخلص من المدرسين عقب قرار 
الحكومة، بتأجيل الدراسة وامتحانات التيرم األول 
إلــى ما بعد نهاية إجــازة نصف العام الــدراســى، 
وتحويل عملية التدريس بنظام »أون اليــن » مما 
دفعهم لالستغناء عن عــدد كبير من المدرسين 
والعاملين فــى حقل التعليم بمدارسهم، فهناك 
مـــدارس خفضت أعـــداد الــمــدرســيــن، استعانت 
بالقليل وأنهت خدمة الغالبية العظمى، وبعضها 
خفضت المرتبات الشهرية للنصف، لتأكدهم من 
عدم اكتمال الدراسة فى التيرم الثانى، مع ظهور 
الموجتين الثانية والثالثة مــن فــيــروس كــورونــا، 

وغموض الوضع حتى الحظة كتابة السطور.
كشف عدد كبير من العاملين، بهذه المدارس، 
من خالل احتكاكهم، والتعامل مع مسئولى التعليم 
ــاإلدارات التعليمية والمديريات والــوزارة، وجود  ب
صــفــقــات، ومــصــالــح شخصية وعــمــوالت مالية 
يتقاضاها البعض، فى صورة صفقات مشبوهة، 
بين بعض أصحاب المدارس الخاصة، وبين بعض 
المسئولين، كانت وراء اســتــقــواء أصــحــاب هذه 

المدارس، بهم ضد العاملين فى مدارسهم.
ــارت مــصــادر، ببعض الجهات التعليمية،  وأشـ
ــورط قـــيـــادات عـــديـــدة، ومــشــاركــتــهــم فى  ــ ــى ت إلـ
تسريح العاملين بالمدارس، والتستر على جرائم 

ومخالفات اصحاب المدارس ضد العاملين بها.
ــت الـــمـــصـــادر، أن مــعــظــم الـــمـــدارس  ــافـ وأضـ

الخاصة، ال تلتزم بالمصروفات الرسمية التى 
تحددها الوزارة، فضال عن المخالفات اإلدارية 
التى تتمثل فى التستر على فصل المدرسين، 
ــمـــدارس بتسليمهم  وعـــدم وفـــاء اصــحــاب الـ
مستحقاتهم، وعــدم التأمين عليهم، وانتظام 
ســـداد الــتــأمــيــنــات، مــؤكــدة أن هــنــاك قــيــادات 
ــــب ثــابــتــة مــن أصــحــاب الــمــدارس  تــصــرف روات

الخاصة مقابل هذه التستر على مخالفاتهم وعدم 
التحقيق فى شكاوى المدرسين والعاملين ضد اى 

تجاوزات من اصحاب المدارس.
يذكر أن الدكتور طــارق شوقى وزيــر التربية 
والتعليم والتعليم الفنى أصدر قرارًا وزارًيا بشأن 
تعديل بعض أحكام الــقــرار الـــوزارى رقــم )64( 
لسنة 2016 بشأن مكافحة الفساد بديوان عام 
الـــوزارة، والمديريات التعليمية. ونــص القرار 
على أن يكون تشكيل اللجنة برئاسة نائب الوزير 
للتعليم الفنى، ومدير صندوق دعم المشروعات 
التعليمية، نائًبا للرئيس، وتضم األعــضــاء كل 
مــن، رئيس قطاع التعليم الفنى والتجهيزات، 
ورئيس قطاع التعليم العام، ومدير األكاديمية 
المهنية للمعلمين، ومدير هيئة األبنية التعليمية، 
والمستشاران القانونيان بــالــوزارة، والمشرف 
على اإلدارة المركزية لشئون مكتب الــوزيــر، 
والمشرف على اإلدارة المركزية للتعليم الثانوى 
والخاص والــدولــى والمعاهد القومية، ورئيس 
اإلدارة المركزية لألمن، ورئيس اإلدارة المركزية 
للمتابعة وتقويم األداء، ومدير عام اإلدارة العامة 
للشئون القانونية، ومــديــر عــام اإلدارة العامة 
للتوجيه المالى واإلدارى، ونقيب المعلمين، 
ونقيب االجتماعيين، ورئيس المجلس األعلى 

لألمناء واآلباء والمعلمين.
ونص القرار ايضا على اختصاصات أوسع 
للجنة، ومنحها سلطة المتابعة واإلشـــراف 

على المدارس الدولية 
والخاصة واللجان 
الــمــشــكــلــة لــهــذا 
ــى  الـــــشـــــأن عــل
ــوزارة  مستوى ال
ــات  ــريـ ــديـ ــمـ والـ
الــتــعــلــيــمــيــة 
؛وذلــك لزيادة 
الرقابة عليها.

أكثر من 450 ألف موظف حكومى، مهددون بالفصل 
من وظائفهم، بسبب رفض المسئولين عن الجهات التى 
يعملون بها، تطبيق قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 
2016، وقرارات رئيس الجهاز المركزى للتنظيم واإلدارة، 
التى نصت على منع التجديد للندب ألى موظف حكومى، 
بعد مرور 4 سنوات لندبه، وعودته إلى عمله بجهة عمله 
األصلية التى تسلم التعيين بها، أو الموافقة على نقله إذا 

توافرت فيه شروط النقل.
وعلى أثــر ذلــك أصــدر رئيس الجهاز المركز للتنظيم 
واإلدارة توصيات جادة وملزمة لقيادات وروساء المصالح 
والجهات الحكومية، بالجهاز اإلدارى للدولة، بضرورة 
الموافقة على جميع طلبات النقل للموظفين المنتدبين، 
طالما ال يوجد مانع قانونى يمنعهم مــن النقل، وذلــك 
تيسيرا على الموظفين، السيما والــذيــن نقلوا محال 
إقامتهم مع الندب للوظائف التى انتبوا عليها طوال األربع 

سنوات.
ورغم توصيات رئيس الجهاز المركزى للتنظيم واإلدارة 
الدكتور صالح الشيخ، وصــدور كتاب دورى بذلك، إال 
أن الغالبية العظمى من المحافظين، ورؤســاء الهيئات 
والجهات الحكومية واألجهزة يرفضون تنفيذ القرارات، 
والتسهيل والتيسير على الموظفين، األمر الذى إلى تغيب 
الكثيرين منهم عن العمل، ألسباب كثيرة منها تغيير محال 
اإلقامة، والتحاق أبنائهم بالمدارس، وإلحاق زوجاتهم 
أو أزواجــهــم بوظائف قريبة من مكان ندبهم طــوال الـ4 
سنوات، ال سيما وأن معظم قرارات الندب كانت تتم قبل 

تعديل قانون وقواعد الندب وتحديد أقصى مدة له بـ»4 
سنوات« للموظف.

وكــان الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزى 
للتنظيم واإلدارة، قد أصــدر عدة تعليمات، للمحافظين 
ــاء المصالح والهيئات الحكومية، للتيسير على  ورؤسـ
الموظفين الذين مر على انتدابهم 4 سنوات، وذلك بعد 
رصــده عدم تيسير العديد من الوحدات إلجــراءات نقل 
الموظفين لــلــوحــدات المنتدبين إليها على الــرغــم من 
انقضاء مدة أربع سنوات على ندبهم مما يدلل على عدم 

حاجة العمل إليهم بوحداتهم األصلية.
وكشف رئيس الجهاز عن إصــداره الكتاب الــدورى رقم 
4 لسنة 2020، لجميع الــوزارات والمحافظات والجهات 
اإلداريـــة، والــذى تضمن التأكيد على استمرار الموظف 
قائما بالعمل بالجهة المنتدب إليها حــال نهاية السنة 

الرابعة لندبه، والتى تحتسب من تاريخ أول قرار بالندب 
أو تجديده عقب تــاريــخ العمل بأحكام قــانــون الخدمة 
المدنية، وذلــك حال طلبت الجهة المنتدب إليها اتخاذ 
إجراءات نقله، وكانت هناك رغبة من الموظف كذلك فى 

النقل.
وشدد رئيس الجهاز على أنه يمتنع على الجهة المنتدب 
منها الموظف إصدار قرار بإنهاء خدمته لالنقطاع، متى 
كان الموظف مستمرا فى العمل بالجهة المنتدب إليها، 

ولو انقضت مدة السنوات األربع على ندبه.
كما يتعين على الجهة المنتدب منها الموظف واألخرى 
المنتدب إليها اتخاذ الالزم قانونا لتيسير إجراءات نقله 

إليها، طالما انقضت مدة أربع سنوات على الندب.
الجدير بالذكر أن الجهاز أصدر الكتاب الدورى رقم 4 
لسنة 2020 لمعاونة الجهات اإلداريــة على حسن تطبيق 
نــصــوص الــقــانــون، وحــرصــا على حسن سير المرافق 
العامة بانتظام، واســتــمــرار تقديم الخدمات المنوطة 
بها للمواطنين على الوجه األمثل، وسعيا للحفاظ على 
استقرار ولــم شمل األســرة المصرية، باعتبار ذلــك من 

الحقوق الدستورية، وحفاظا على تحقيق الصالح العام.
كما سبق وأن أصدر الجهاز الكتاب الدورى رقم 3 لسنة 
2020 بشأن اإلجــراءات الواجب اتباعها عند انتهاء مدة 
أربــع سنوات على الندب الكلى للموظف من وحــدة إلى 
أخــرى فى ضــوء أحكام قانون الخدمة المدنية رقــم 81 
لسنة 2016 والئحته التنفيذية، وأوضح فيه آلية حساب 
ــدة الــســنــوات األربـــع وهــى الــحــد األقــصــى للندب فى  م
الوحدة الواحدة حيث تحسب بــدءا من تاريخ أول قرار 
تالى لتاريخ العمل بقانون الخدمة المدنية والمعمول به 
اعتبارا من 2016/11/2، سواء كان ذلك القرار يتضمن 

ندبا ألول مرة أو تجديدا للندب.

يتهمون المحافظين بإلقاء قرارات رئيس »التنظيم واإلدارة« فى سلة المهمالت

   إيمان عاطف

   نسرين إمام

   إيمان عاطف

الشيخ

شوقى
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هيكل فساد مالى وإدارى وتصريحات مستفزة.. العنانى فشل فى ترويج ملف السياحة عالميـًا واستسلم إلجراءات كورونا 

تقارير رقابية وتقييم »النواب«: فشلوا.. وكفاية عليهم كده 

على رأسهم اإلعالم والزراعة والسياحة

11 وزيراً فى طريقهم الرتداء »الجالبية«

كشفت مصادر مطلعة، أن الدكتور مصطفى مدبولى، 
سيظل عــلــى رأس الــحــكــومــة الــجــديــدة الــتــى سيتم 
تشكيلها، بعد انتخاب مجلس النواب، وانعقاد جلساته، 
على مدار األسابيع الماضية، حيث عقد مجلس النواب 
ــك للدورة  ــى جلساته يــوم 12 يناير الماضي، وذل أول
البرلمانية )2021-2026( بدعوة من الرئيس عبد 

الفتاح السيسى المجلس لالنعقاد.
وأضافت المصادر أنه على الرغم من االستقرار، 
بين أعضاء مجلس النواب، اوالغالبية العظمى منهم 
على بقاء واستمرار الدكتور مصطفى مدبولى على 
رأس الحكومة المنتظر تشكيلها، فإن هناك تغييرات 
ــوزراء ستشمل حوالى 11 وزارة، فى مقدمتها  فى الـ
وزارات اإلعالم، والزراعة، والسياحة واآلثــار، والبيئة 
ــي، والــتــجــارة و الصناعة، والتنمية  ــدول والــتــعــاون ال
ــال، وزارة  ــقــوى الــعــامــلــة، قــطــاع األعــم المحلية،  وال

الثقافة، وزير شئون مجلس النواب.
ورصـــدت المصادر بعض األســبــاب، لتغيير هــؤالء 
الـــوزراء، وفــى مقدمتهم أسامة هيكل وزيــر اإلعــالم، 
والـــذى ال يخفى على أحــد المشاكل الكثيرة التى 
ــثــرثــرة الــتــى أحــدثــهــا فى  أثــارهــا، وحــالــة الــجــدل وال
الوسط اإلعــالمــى والــشــارع السياسى واالجتماعى، 
بــدايــة مــن تصريحاته المستفزة الــتــى نشرها على 
صفحته الرسمية على موقع الــتــواصــل االجتماعى 
فيس بـــوك، قــائــال: »إن األعــمــار أقــل مــن 35 عــاًمــا، 
ويمثلون حوالى 60 أو %65 من المجتمع، ال يقرأون 
الصحف أو يشاهدون التليفزيون وإنــمــا يشاهدون 
فيديوهات متنوعة على أجهزة الموبايل، مضيًفا أنه 
من المهم التفكير فى نمط حياة هــذه الفئات«، فى 
العام الماضي، قال »هيكل« فى تصريحات صحفية 
»إننا لسنا بحاجة إلــى وزراة الثقافة«، وأن الثقافة 

ليست وزارة، لكن هى هــدف للدولة، والجميع يجب 
أن يشارك فى صناعة هذا الهدف، وإنما نحتاج إلى 
أفكار لتنمية عقول الشباب، وإرساء الوطنية واألفكار 

الداعمة للدولة.
ولم تكن تصريحات أسامة هيكل، وحدها التى تهدد 
مستقبله الوزراى، انما الفساد المستشرى فى وزراته، 
والمجامالت والــوســاطــة، والطعون التى تعرض لها 
من مجلس النواب السابق، بالجمع بين منصبه كوزير 
لإلعالم، وكرئيس لمدينة اإلنتاج اإلعالمي، عالوة على 

زيادة راتبه إلى 150 ألف جنيه شهريا.

القصير أهمل ملف 
المليون ونصف 

فدان.. والحديد 
والصلب يطيح بتوفيق 

ولفتت المصادر إلى حصوله على أقل درجــات فى 
التقييم من أعضاء مجلس النواب من بين وزراء حكومة 
مدبولي، وهى كلها عوامل تؤكد قرب زوال كرسيه على 

عرش وزارة اإلعالم.
ومن بين الوزراء أيًضا وزير السياحة واآلثار الدكتور 
خالد العناني، الــذى تعرض لهجوم كبير من أعضاء 
مجلس النواب، وحصوله على تقدير ضعيف، بسبب 
فشله فى وضع خطة سياحية قوية للترويج للسياحة، 
وتجاهل استخدام خطة السياحة االلكترونية، للتغلب 
على ظروف كورونا، فى الوقت الذى نجحت فيه مصر 

فى تنظيم مونديال كأس العالم لكرة اليد، مما يؤكد 
ان العيب كان فى ادارة وزارة السياحة ألزمــة كورونا 

وفشلها فى الترويج للسياحة.
وأضافت المصادر أن السيد القصير وزير الزراعة، 
سيكون هــو اآلخـــر خـــارج التشكيل الــجــديــد، لفشله 
فى الترويج واستغالل مشروع المليون نصف فدان، 
الــذى أعلن عنه الرئيس، وتــعــرض النتقاد كبير من 
القيادة السياسية، ومن اعضاء مجلس النواب، فضال 
عن تقديمه أى جديد لتطوير المحاصيل الزراعية، 

واجتذاب اسواق جديدة لتسويق المحاصيل التقليدية.

وبالنسبة، لوزيرتى التجارة الصناعة، نيفين جامع، 
والتعاون الدولى رانيا المشاط، فلم يقدما أى مجهود 
ملموس، وال أى جديد يلفت االنظار فى خلق فرص 
عمل للشباب، أو توقيع اتفاقيات دولية، وهو ما سلط 
عليه أعضاء مجلس النواب انتقادهم للوزيرتين، لدرجة 
أنه أطلق عليهما الوزيرتان » الكيوت« فى إشارة للكسل 

والخمول.
وبالنسبة لوزير قطاع األعــمــال هشام توفيق، فإن 
الضجة الكبيرة التى أثــيــرت حــول مشاكل العاملين 
بشركة مصر للتأمين وفشله فــى احتوائها، ووضــع 
حلول تضمن للعاملين حقوقهم، فشال عن أزمة مصنع 
الحديد والصلب، وتصفيته، وعدم الرد بإجابات مقنعة 
ألعضاء مجلس النواب، أضعفت من درجــات تقييمه 

واحتدت المطالبة بخروجه من منصبه.
أما اللواء محمود شعراوى، وزيــر التنمية المحلية، 
فكانت درجة تقييمه فى مجلس النواب، مثل سابقيه 
من الوزراء الذين حصلوا على درجات ضعيفة، الفتقاد 
وزارة التنمية المحلية لدورها فى استكمال مشروعات 
ــشــوارع واألداء الضعيف  تطوير الــريــف ومــشــاكــل ال
للمحليات، التى تحتاج الى وزير بفكر جديد يتناسب 

مع االنتقال للعاصمة االدارية الجديدة.
أمــا وزيـــرة البيئة، فلم تقدم أى جــديــد، وعالمات 
عــدم الرضا عنها كانت واضحة بين اعضاء مجلس 
الــنــواب، كذلك األمــر بالنسبة لــوزيــر الــقــوى العاملة، 
الــذى لم يستطع ان يتصدى للتعسف الــذى تعامل به 
رجال االعمال واصحاب المصانع والشركات القطاع 
الخاص مع العمال مما ادى الى تسريح الغالبية العظمى 
منهم ولوال برامج الحكومة، فى حل ازمات العمالة غير 
المنمتظمة والمنتظمة لكانت هناك كارث معيشية الكثر 
من 15 مليون عامل فى القطاع الخاص، كما أن ملف 
الثقافة ظهر باهتا، ولم يظهر له بريق، ولذلك حصلت 

وزيرة الثقافة ايناس عبد الدايم على تقييم ضعيف 
ــر شــون مجلس الــنــواب، فتغييره  امــا منصب وزيـ

تقليدي، وقد يحدث أو ال لكن احتماالت تغييره كبيرة.

 إيمان عاطف 

 أحمد صالح 

سر عدم تحصيل الدولة إيرادات قيمتها 
188 مليارًا و900 مليون جنيه

تفاصيل مافيا تعيينات المستشارين 
والخبراء فى وزارة البترول

إصدار قوانين العنف ضد المرأة 
واألحوال الشخصية وقانون 
منع زواج األطفال.. قريبـًا

ظهرت فيها بعض أعراض النشع والمياه الجوفية والتشققات

175 مليون جنيه تكلفة أعمال الصيانة فى قصر »البارون إمبان« 

مفاجأة.. نتيجة مسابقة الشهر العقارى 2016 لم تظهر حتى اآلن
تقدم النائب خالد أبــو نحول عضو مجلس 
ــواب بطلب إحــاطــة عــاجــل لرئيس مجلس  ــن ال
النواب المستشار حنفى جبالى موجه لرئيس 
مجلس الــــوزراء ووزيـــر الــعــدل ووزيـــر المالية 
بشان عدم ظهور نتيجة مسابقة الشهر العقارى 

.2016
وأكد أبو نحول عضو مجلس النواب أن طلب 

ــدة من  اإلحــاطــة جـــاء بــنــاء عــلــى شــكــاوى عــدي
المتقدمين للمسابقة ممن تم اختبارهم تحريرى 
وشفويا منذ اربــع سنوات وحتى اآلن لم تعلن 
نتيجتهم وقد تحمل هؤالء الشباب مشقة السفر 
ومصروفات التقديم أمال فى الوظيفة إال أنه 
حتى اآلن لم تعلن نتيجة المسابقة آو وجود رد 

واضح لحسم تلك المسالة.

طبقاً للمادة 198 مــن الالئحة 
الداخلية للمجلس تــقــدم النائب 
مـــحـــمـــود عـــصـــام عـــضـــو مــجــلــس 
النواب عن حزب اإلصالح والتنمية 
بسؤال لوزير السياحة واآلثــار عن 
اإلجراءات التى قامت بها الحكومة 
ــار  ــرجــاع واســـتـــرداد اآلثـ فــى اســت
المصرية المهربة والموجودة فى 
الخارج وما هى آخر اإلحصائيات 
ــدى الــحــكــومــة الــتــى  الـــمـــوجـــودة لـ
تـــوضـــح عـــــدد الـــقـــطـــع األثـــريـــة 
ــمــوجــودة فــى الـــخـــارج، والـــدول  ال
الموجودة بها وأيضاً عــدد القطع 
الــتــى تــم اســتــرجــاعــهــا فــى الفترة 

األخيرة.
كما تــســاءل عــصــام عــن حقيقة 
وأسباب أخطاء الترميم فى بعض 
ــاطــق األثـــريـــة مــثــل مسجد  ــمــن ال
سعد زغلول الواقع بمدينة رشيد 
محافظة البحيرة حيث تــم تغيير 
ــة  معالم المئذنة بــالــكــامــل، وإزالـ

األحـــجـــار األثـــريـــة واســتــبــدالــهــا 
بــأحــجــار جــديــدة ال تناسب األثــر 
بــاإلضــافــة الـــى رفـــع كــل األعــمــدة 
ــى  ــهــا إل ــقــل ــة لــلــمــســجــد ون ــ ــري ــ األث
ــهــا بــأعــمــدة  ــبــدال ــخــازن واســت ــم ال
حديثة ال عالقة لها باألثر وكذلك 
طالء المحراب بألوان ال عالقة لها 
بطبيعة األثر مما تسبب فى تشويه 

لمعالم المسجد.
وطالب عصام بكشف مالبسات 
تــلــف أعــمــال الــصــيــانــة الــتــى تمت 
ــارون إمــبــان« والتى  ــب فــى قصر »ال
تم االنتهاء منها وفتحة للزائرين 
فى يونيو الماضى بتكلفة مبدئية 
قـــدرهـــا 104 مــاليــيــن ثـــم انتهت 
التكلفة الــى 175 مــلــيــوًنــا، ورغــم 
هذه التكلفة ظهرت أعراض النشع 
والمياه الجوفية مــرة أخــرى بعدد 
من حوائط القصر األثرية بمختلف 
االتجاهات، مع تشققات فى بعض 

المصاطب األثرية للقصر.

تنتهك خصوصية المشتركين

تسريب البيانات الشخصية من شركات االتصاالت
أعلن النائب حسانين توفيق، عضو مجلس الشيوخ، 
تقدمه بطلب مناقشة عامة حــول سياسة الحكومة 
تجاه مخاطر وتداعيات التقصير فى الحفاظ على 
حماية البيانات الشخصية للمواطنين من قبل شركات 

االتصاالت، وانتهاك خصوصية مشتركيها.
ــه بالمخالفة  ــنــائــب حــســانــيــن تــوفــيــق أنـ ــد ال ــ وأك
ــقــانــون تنتهك الــعــديــد من  الــصــريــحــة لــلــدســتــور وال
شركات االتصاالت خصوصية مشتركيها، فى ظاهرة 
تزايدت مؤخًرا فى الشارع المصرى وخاصة فى ظل 
البيئة اإللكترونية والتكنولوجية، حيث لم تقم بوضع 
األســس والقواعد الرقابية الصارمة التى تمنع من 
تسريب البيانات الخاصة بالمشتركين لديها من االسم 
والعنوان والتليفون والرقم القومى للمشتركين مما أدى 

إلى السماح بها لمجموعات عشوائية ومجهولة تعمل 
فى التسويق على اإلنترنت بمختلف المجاالت منها 

التسويق العقارى و خدمات البيع أون الين.
وأضـــاف بــأن الظاهرة تــجــاوزت التسويق مؤخًرا 
أيضا بعد أن وصلت ألعمال نصب وتهديد وإمكانية 
أن تصل للمساس بأمن الوطن والمواطن كون توفير 
البيانات يتيح التتبع بسهولة للمواطنين، فى الوقت 
الــذى تعمل هذه المجموعات العشوائية والمجهولة 
دون رقــابــة أو سجل تــجــارى وال تــدفــع ضــرائــب وال 
تلتزم بخدمات مابعد البيع وغيرها من ضوابط البيع 

والشراء.
ولفت عضو مجلس الشيوخ إلى أن هذه الظاهرة 
تتزايد رغم صدور قانون حماية البيانات الشخصية 
ــنــواب وأيضا  بالفصل التشريعى األول لمجلس ال
الئحته التنفيذية التى دخلت حيز التنفيذ، ومــن ثم 
يستلزم األمــر سياسة حكومية رشيدة لمواجهة هذه 

الظاهرة التى تمثل خطورة على المجتمع من ناحية 
وعلى المواطن من ناحية أخرى وذلك بتفعيل القانون  
من أجل الحفاظ على بيانات المواطنين الشخصية، 
وعدم تعرضهم ألى مخاطر أو تهديد وعمليات نصب.

واختتم حديثه بالتأكيد على أنــه بجانب أن تلك 
الــظــاهــرة ُتــمــثــل تــربــح غــيــر مــشــروع وإهــــدار للمال 
الــعــام إذا كــان أمــر البيع لــهــذه البيانات يتم بعقود 
رسمية، وشبه فساد إذا كان األمر يتم عبر تسريبات 
لهذه البيانات من القائمين على مرفق االتصاالت 
والشركات العاملة بهذا المجال، فى الوقت الذى من 
الضرورى أيضا أن يكون هناك دور توعوى للمواطنين 
ــجــاوزات  ــت ــذه ال بــتــحــريــر مــحــاضــر رســمــيــة تــجــاه هـ
والمخالفات بأقسام الشرطة كون األمر يمثل جريمة 
ومخالفة للقانون ومن ثم تكون المحاضر إطار رسمى 
لتحركات األجهزة المعنية بتطبيق صحيح القانون 

على المخالفين من هذه الشركات.

انتقد النائب أحمد على ابراهيم، عضو لجنة الخطة والموازنة 
بمجلس الــنــواب، حصول بعض الهيئات والــــوزارات على منح 

وقروض ولم تستفد منها.
ــرادات كانت  وقــال على، إن هناك 188 مليارًا و900 مليون إي
متوقعة ولم تحصل.وتسأل عن دور لجنة ادارة القروض والمنح 

التى هو احد أهم أعضاؤها ويترأسها رئيس مجلس الوزراء.
واختتم حديثه عن قيمة القروض والمنح التى حصلت عليها 
بــعــض الـــــوزارات والــهــيــئــات ولـــم تستفد منها حــتــى اآلن فمن 

سيحاسب هذه الهيئات.

تقدم النائب محمد عبد الله زين الدين عضو مجلس النواب بطلب 
احاطة الى المستشار حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه 
الــى المهندس طــارق المال وزيــر البترول والــثــروة المعدنية لتهربه 
من اإلجابة على تساؤالته وتساؤالت أعضاء البرلمان حول ملفات 
اهدار المال العام داخل ديوان عام الوزارة وشركات البترول بتعيين 
من خرجوا على المعاش بمسميات خبراء ومستشارين يحصلوا 
على ماليين الجنيهات وتساءل »زين الدين« عن اسرار وزير البترول 
والثروة المعدنية فى االستمرار فى هذا النهج الخطير كما تساءل 
عن أسباب ضعف الوزير فى الخضوع واالستعانة بآالف الموظفين 
الذين خرجوا على المعاش باستمرارهم فى العمل وطالب النائب 
محمد عبد الله زيــن الدين من وزيــر البترول االستغناء عن جميع 
المحالين الى المعاش وتعيين الشباب فى وظائفهم بدالً منهم للحد 
من مشكلة البطالة كما تساءل النائب محمد عبد الله زين الدين 
عن طريقة تعيين شباب الخريجين داخــل قطاع البترول مشيراً 
الى ان الوزير اليعلن بل يصر على عدم وجود اى تعيينات للشباب 
بمختلف الشركات داخــل قطاع البترول وشركاته ولكن الشباب 
المصرى خاصة من خريجى كليات الهندسة يجد العديد من زمالئه 
من الخريجين الجدد داخل مختلف الشركات البترولية الكبرى فى 
الوقت الــذى ال يجد فيه الشباب من المتفوقين أى فرصة للعمل 
داخل القطاع وهو مايؤكد ان هناك فساداً كبيراً ومافيا للتعيينات 
داخل قطاع البترول وتساءل »زين الدين«: هل وزير البترول لديه علم 
بهذا الملف أم التعيينات داخل قطاع البترول تتم من خلف ظهره ومن 
خالل كبار القيادات داخل القطاع ومن االقوياء من المحالين على 
المعاش والذين ال نجد سبًبا واحًدا من إصرار الوزير باإلبقاء عليهم 
متهما الوزير بالفشل فى مواجهة فساد ومافيا التعيينات واستمرار 

المحالين على المعاش داخل قطاع البترول.

قالت النائبة عبلة الــهــوارى، عضو اللجنة التشريعية 
بالبرلمان أن هناك عددا من القوانين التى البد أن تكون 
لها األولوية لإلصدار من جانب مجلس النواب خالل الفترة 

القادمة.
وأشارت الهوارى إلى أن هذه القوانين هى قانون العنف 
ضد المرأة وقانون األحــوال الشخصية وقانون منع زواج 
األطــفــال، مــؤكــدة أننا فــى حاجة ضــروريــة إلصـــدار هذه 
القوانين خصوصا فى ظل زيــادة نسبة الطالق فى مصر 

وزيادة حاالت العنف والتحرش ضد المرأة.
وأكــدت عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان أن مثل هذه 
القوانين تعتبر مكملة للدستور، خاصه أن المادة 53 من 
الدستور تنص على أن المواطنين لدى القانون سواء، وهم 
متساوون فى الحقوق والحريات والواجبات العامة، ال تمييز 
بينهم بسبب الــديــن، أو العقيدة، أو الجنس، أو األصــل، 
أو الــعــرق، أو الــلــون، أو اللغة، أو اإلعــاقــة، أو المستوى 
االجتماعى، أو االنتماء السياسى أو الجغرافى، أو ألى 

سبب آخر.
وتابعت: تنص الــمــادة 53 مــن الدستور أيضا على أن 
التمييز والــحــض على الكراهية جريمة، يعاقب عليها 
القانون، وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير الالزمة للقضاء 
على كافة أشكال التمييز، وينظم القانون إنشاء مفوضية 

مستقلة لهذا الغرض.

القصير

توفيق

عبلة

أبو نحول

إبراهيم

زين الدين

هيكل العنانى
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 إيمان بدر

رغم تراجع نسب البطالة إلى أدنى مستوياتها.. القطاع الخاص ال يؤدى الدور المنوط به 

مفاجأة: نسب البطالة فى الريف أقل منها فى الحضر 

نمو سوق العمل المستقل وارتفاع نسبة من يعملون لحسابهم وال يستخدمون أحدًا

باألرقام والتفاصيل: مفاجآت فى خريطة سوق العمل المصرى

ألن الوظائف المتاحة قليلة الدخل وال ترضى طموحات الشبابخريطة التركيبة البشرية والجغرافية للبطالة

إجراءات التخفيف من تداعياتها االجتماعية واالقتصادية

نسبة البطالة بين حملة المؤهالت 
ارتفعت من 69% إلى %79

 هل نجحت الدولة فى مواجهة جائحة كورونا؟

ــة بــيــن الــتــركــيــبــة البشرية  ــدراسـ ربــطــت الـ
للعمالة، وبين مشكلة تدنى األجــور وانخفاض 
ــة إلـــى أنــه  ــت الــقــيــمــة الــمــضــافــة لــلــعــامــل، الف
بالرغم من تراجع معدل البطالة على مستوى 
الجمهورية؛ إال أن نسبة البطالة مــن حملة 
ــمــؤهــات فــى تــزايــد مــســتــمــر، إذ سجلت  ال
%78.9 خــال الــربــع الثالث مــن عــام 2020، 
مقابل %69.2 خال الربع السابق له، وُتعرف 
تلك الظاهرة بهرم البطالة المقلوب، وهــذا 
يشير إلى ضعف قنوات التوصيل بين جانبى 
الــعــرض والطلب على العمالة، وتــدنــى جــودة 
الوظائف بسوق العمل بما ال ُيحقق طموحات 
الفئات المتعلمة من ناحية مع ضعف مخرجات 
المنظومة التعليمية لتائم الوظائف مرتفعة 
ــرى، وهـــو مــا يؤكد  اإلنــتــاجــيــة مــن نــاحــيــة أخــ

الحاجة إلى تطوير التعليم لتأهيل الكفاءات. 
وألن الشباب عـــاًدة ال يقبلون على األعمال 
منخفضة األجـــور وذات المستوى االجتماعى 
الــمــتــواضــع، وعــلــى خلفية تــدنــى جـــودة التعليم 
الحكومى، يتسم سوق العمل بعدٍد من السمات 
األخرى مثل ارتفاع البطالة بين العناصر الشابة 
فى الفئة العمرية من 15 إلى 29 عاًما، وارتفاع 
عــبء اإلعالة مع تراجع قــوة العمل وزيــادة نمو 
السكان، فضًا عن نقص الكفاءات والخبرات 
بما ُيعرف بهروب العقول إلــى الــخــارج؛ إال أن 
تلك الظاهرة ستبدأ فى التراجع مع تغير أنظمة 
وقوانين العمل بالخارج، وظهور نظريات سعودة 
الوظائف وما تبعها من اتباع دول النفط لنفس 
الفكرة، وإتجاه دول الغرب إلى دعم مواطنيها 

وتفضيلهم على المهاجرين والمتجنسين.

مــع مواجهة الــدولــة ألزمــة جائحة كــورونــا، 
اتــخــذت الــعــديــد مــن الــتــدابــيــر للتخفيف من 
اآلثــار االجتماعية واالقتصادية السلبية، فتم 
تخصيص مبلغ 100 مليار جنيه للتخفيف من 
الضغوط المالية لألفراد والشركات ولدعم 
الــشــركــات الصغيرة والمتوسطة، باإلضافة 
للعديد مــن التيسيرات الضريبية وتأجيل 

سداد القروض، مع التوسع فى برامج الحماية 
االجتماعية لحماية الفئات األكثر احتياًجا، 
ومنها صــرف مبالغ استثنائية للعمالة غير 
المنتظمة التى قدرت بمبلغ 500 جنيه شهرًيا 
تــم منحها لمدة 6 أشــهــر، فضًا عــن توسيع 
نــطــاق تغطية المستفيدين مــن برنامجى 

»تكافل« و»كرامة«. أسباب انتشار »رئيس جمهورية نفسه«

مع التأكيد على حقيقة تراجع نسب البطالة بشكل عام، حاولت الباحثة 
أسماء رفعت تحليل بيانات العمالة خال الربع الثالث من عام 2020، فى 
سياق دراسة أعدتها بعنوان »تديات قائمة.. البطالة وتحسين أوضاع سوق 
العمل«، أوضحت خالها أن معدل البطالة بين الذكور بلغ %5.8، بينما 
بلغ معدل البطالة بين اإلناث %15.2، وأشــارت الدراسة إلى وجود فجوة 
نوعية فى سوق العمل بالرغم من كون المرأة المصرية تمثل تقريًبا نصف 
المجتمع من حيث التركيبة الديموغرافية، وارتفاع مستوى التعليم بين 

اإلناث فى الوقت الحاضر، مع وجود العديد من مبادرات تمكين المرأة.
ويبدو استمرار هذه الفجوة غريًبا فى ظل انتشار جائحة كورونا، التى 
أدت لتزايد الحاجة لعمل النساء فى بعض القطاعات - خاصة فى أوقات 
األزمات واألوبئة- مثل قطاع الصحة والتعليم وأنشطة العمل من المنزل، 
علًما بأن الناتج المحلى اإلجمالى من الممكن أن يرتفع فى مصر بنسبة 
%34 خال العقد المقبل فى حالة القضاء على الفجوة النوعية فى سوق 
العمل، كما ُيعتبر التمكين االقتصادى للمرأة وسيلة لمكافحة الفقر ودعم 
العدالة االجتماعية، فى ظل ارتفاع نسبة النساء المعيات فى مصر، حيث 
تعول المرأة ثلث األسر المصرية بشكل منفرد، وتشارك فى اإلنفاق على 

أكثر من الثلث الثانى.
وفى هذا السياق شــددت »رفعت« على ضــرورة التعامل مع هذا األمر، 

حيث يتطلب إعادة النظر فى توفير بيئة عمل مناسبة للنساء.
وبالرغم من إنهم »علمونا فى مدرستنا« أن مصر تعانى من ظاهرة ارتفع 
نسبة الهجرة من الريف إلى الحضر بحًثا عن فرص عمل، خاًصة فيما 
يتعلق بالنزوح السريع والضخم إلى القاهرة والمدن الكبرى، ولكن فجرت 
ا  الدراسة مفاجأة من العيار الثقيل حيث كشفت باإلرقام عن أنه جغرافًيّ
ُياَحظ ارتفاع معدل البطالة فى الحضر عنه فى الريف، إذ سجل معدل 
البطالة فى الحضر 10.9% مقابل %4.5 فى الريف خال الربع الثالث من 

عام 2020.

تشير التقارير الرسمية المحلية والعالمية إلى تراجع معدالت البطالة فى 
مصر، وهى حقيقة يعتبرها النظام الحالى أحد أهم إنجازاته، أو باألدق إنجازات 

قرار اإلصالح االقتصادى الذى يؤكد الخبراء الموالين للدولة فى كل مناسبة 
على أنه لوال إجراءات اإلصالح االقتصادى وقرار تعويم الجنيه وتحرير سعر 

الدوالر وما تبع ذلك من تداعيات قاسية، ولكن رغم قسوتها فإن مصر تجنى 
ثمارها حاليًا من خالل ارتفاع معدالت النمو االقتصادى مقابل تراجع التضخم 

والبطالة، وحينما غزا فيروس كورونا الوبائى العالم، وتداعت أمامه أقوى واعتى 
االقتصادات فى الدول المتقدمة، أجمعت المعارضة قبل المواالة على أنه لوال 

اإلصالح االقتصادى لما صمدت مصر فى مواجهة هذه الحائحة وتداعياتها 
االقتصادية.

ومع إلغاء حظر التجول وتخفيف إجراءات غلق المحالت التى صاحبت انتشار 
الكورونا، وكذلك مع عودة حركة السياحة والطيران، واصلت نسب البطالة 

انخفاضها خالل الربع الثالث من عام 2020، حيث بلغت نسبتها 7 بالمئة، 
لتسجل انخفاض قدره 2.5 بالمئة، علما بأن البطالة وصلت إلى أدنى معدالتها 

خالل فترة حكم الرئيس عبد الفتاح السيسى، حيث كانت قد تجاوزت الـ13 
بالمئة فى أواخر عهد الرئيس األسبق الراحل حسنى مبارك.

وعلى خلفية هذه األرقام المبشرة تبرز عالمات استفهام من نوعية، هل لدينا 
بيئة عمل جيدة قادرة على تلبية احتياجات النمو االقتصادى االحتوائى، الذى 

يستوعب ماليين العمال ويخلق ماليين فرص العمل، فى ظل استمرار إنشاء 
المشروعات العمالقة من ناحية وتشجيع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر 

من ناحية أخرى.
وبالرغم من جاذبية األرقام ووجود تحسن ال يمكن إنكاره، ولكن استراتيجية 
التنمية المستدامة التى تنتهجها مصر ال تهدف فقط إلى توفير فرص عمل 

للعاطلين ولكن تتصل مباشرة بجودة هذه الفرص واألعمال، حيث يكشف الواقع 
على األرض عن انخفاض القيمة المضافة للعامل المصرى فى نسبة كبيرة من 

األعمال، بل وتباطؤ القطاع الخاص فى تحمل مسئولياته تجاه توفير فرص 
عمل، ألنه فى ظل تحول الدولة المصرية إلى االقتصاد الحر ودعم القطاع 

الخاص، من المفترض أن ترتفع القيمة المضافة لكل عامل، وهو ما لم يحدث 
حيث يشهد سوق العمل المصرى خاصًة فى القطاع الخاص عدة سلبيات فى 

مقدمتها تدنى األجور وانخفاض القيمة المضافة للعامل فى ظل ارتفاع نسبة 
العمالة، خاصًة فى القطاعات منخفضة اإلنتاجية.

ويفسر االقتصاديون ذلك بأن عملية التحول االقتصادى فى مصر تعانى من حالة 
بطء، ال تنفصل عن ارتفاع حجم العمالة، وهذا البطء يؤدى إلى انخفاض قدرة 

القطاع الخاص، خاصًة القطاعات غير النفطية، على تحقيق مساهمة فعالة فى 
دفع عجلة التنمية وتوفير فرص عمل مرضية بأجور مقبولة مرتفعة الدخل.

تشمل رفع الحد األدنى 
لألجور والتأمين الصحى

خطوات الحكومة 
لتحسين بيئة العمل 
و»تظبيط« العمال

وبالرغم من هــذه التحديات، أكدت 
الدراسة على أن الحكومة تبذل جهوًدا 
حقيقية من أجل تحسين بيئة العمل 
واألحوال المعيشية للعمال، وقد قامت 
بالعديد من اإلجـــراءات لتعزيز وضع 

العمالة المصرية، مــن بينها 
ــع قيمة  ــرف ــرار ب ــ إصــــدار ق
ــد األدنـــــــى لـــأجـــور  ــحـ الـ
مراعاة للبعد االجتماعى 

ولتحسين أحوال معيشة 
العمال، باإلضافة إلى 
تسويات تتعلق بملف 
المعاشات بما يحفظ 
ــوق الـــعـــمـــال،  ــ ــق ــ ح
ــة  ــدام ــت ــن اس ــم ــض وي

التمويل. 
ــى ســيــاق متصل تم  وف

تدشين منظومة التأمين 
ــل، التى  ــام ــش الــصــحــى ال

يستفيد منها عمال مصر 
ــم، بجانب  ــرهـ وأفـــــراد أسـ
الــتــعــديــات األخـــيـــرة فى 
قانون المنظمات النقابية 

العمالية.

وبــســبــب الــمــعــانــاة والــمــشــاكــل الــتــى تــواجــه 
العمالة فى القطاع الخاص، من تدنى األجور 
وعـــدم االســتــقــرار وغــيــاب الحقوق التأمينية 
باإلضافة إلى سوء المعاملة التى تصل أحياًنا 
إلى التحرش واالعتداء، أصبح الشباب وخاصة 
الــفــتــيــات يــفــضــلــون الــعــمــل فــى مــشــروعــاتــهــم 

الخاصة. 
وفــى هــذا السياق رصــدت الــورقــة البحثية 
ارتفاع عدد المشتغلين ممن يعملون لحسابهم 
وال يستخدمون أحًدا، إذ بلغت نسبتهم 11.9% 
خال الربع الثالث من عام 2020 مقابل 11% 

خال الربع السابق له.
وربطت الباحثة بين ذلــك وبين حقيقة نمو 
مجال العمل المستقل فى مصر، أو ما ُيعرف 
باقتصاد األعمال الحرة Gig Economy وهو 
االقتصاد الذى يتسم بوجود سوق عمل مستقل 

يتم من خال منصات العمل كمواقع اإلنترنت 
أو تطبيقات إلكترونية مقابل أجر مادى. 

علًما بأن هذه الظاهرة ليست قاصرة على 
مصر، حيث نما اقتصاد األعمال الحرة عالمًيا 
بشكل كبير خال السنوات األخيرة بنسبة تقدر 
بـ%500 فى الفترة من 2000 إلى 2014، خاصة 
مع ازدهار فكر ريادة األعمال والعمل المستقل، 
وتتنوع مــجــاالت اقتصاد األعــمــال الــحــرة بين 
الــوظــائــف والــخــدمــات التكنولوجية والكتابة 
والترجمة والتصميم والدعم الفنى والتسويق 
ــعــات، بــاإلضــافــة إلـــى االســتــشــارات  ــي ــمــب وال

التجارية والقانونية، وقد اتسع ليشمل 
العديد من المجاالت. ويفضله 

الكثيرون نــظــًرا التسامه 
بــالــمــرونــة، وانــخــفــاض 

قــيــود الــعــمــل، كما 

يلجأ إليه البعض كوسيلة لدخل إضافى بجانب 
عملهم األساسى، ويحقق توازًنا أكثر فى الحياة، 
ويساعد على التركيز على مجال االهتمام، 
ويمكّن من إدارة الوقت بشكل أفضل وحرية 
أكبر، كما تلجأ إليه بعض السيدات كمحاولة 
للتوفيق بين االلتزامات األسرية والرغبة فى 

العمل من داخل المنزل والحصول على دخل. 
أما من جهة أصحاب العمل فهو أقل تكلفة 
من عقود العمل الــدائــم، كما أنــه يفترض أن 
مقدمى خدمات العمل الحر أكثر مهارة وكفاءة 

بما يساعد فى خفض تكلفة ووقت التدريب.

روشتة متكاملة لعالج جميع التحديات فى سوق العمل
على خلفية هذه التحديات، تطرقت الدراسة 
إلــى خطة التنمية لــعــام 2021/2020، الفتة 
إلى أن تلك الخطة تتضمن العديد من الحلول 
المقترحة بشأن التحديات التى تــواجــه سوق 
العمل، فبالنسبة الستيعاب قــوة العمل تعمل 
ــام القطاع  الــحــكــومــة عــلــى إفــســاح الــمــجــال أمـ
ــع عجلة النمو  الــخــاص كــى يــأخــذ دوره فــى دف
ــون الــعــمــل الــجــديــد  ــان االقـــتـــصـــادى، وتــفــعــيــل ق
لتحسين بيئة العمل المشجعة بالقطاع الخاص، 
ــعــمــل، وتنمية  ــوق ال ــة فــى سـ ــمــرون وإضـــفـــاء ال
ــاج  الــمــشــروعــات الصغيرة والــمــتــوســطــة، وإدمـ
القطاع غير الرسمى فــى منظومة االقتصاد 

الرسمى.
 أمــا بشأن قصور ســوق العمل عن استيعاب 

ــراغــبــات فــى الــعــمــل فتضمنت  ــاث ال ــ كــافــة اإلن
الخطة تفعيل مشاركة المرأة فى ســوق العمل، 
وال سيما فــى مــجــال الــمــشــروعــات الصغيرة 
ومتناهية الصغر، وتلك التى تــدر دخــًا للمرأة 
المعيلة، وخاصة فى المناطق الريفية، من خال 
برامج الرعاية والحماية االجتماعية، والمشاريع 
الممولة مــن خــال جــهــاز تنمية المشروعات 
المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر. وفيما 
يخص التحدى الخاص باالرتفاع الملحوظ فى 
معدالت البطالة بين العناصر الشابة فى الفئة 
ــا، فقد تضمنت  ــى 29 عــاًم العمرية مــن 15 إل
الخطة العمل على تنمية المهارات البشرية من 
خــال تطوير وتحديث مراكز التدريب، وتهيئة 
ــام الــشــبــاب،  ــق أمـ ــائ فـــرص الــعــمــل المنتج وال

وتسريع تنفيذ المجمعات الصغيرة )13 مجمًعا( 
فى عدة محافظات فى إطار مشروعات تشغيل 
الــشــبــاب وإتــاحــتــهــا بقيمة إيــجــاريــة مناسبة. 
وبالنسبة للتحدى الخاص بارتفاع نسبة البطالة 
بين المتعلمين، فنصت الخطة على ضرورة ربط 
سياسات التعليم والتعلم والتدريب باالحتياجات 
الحقيقية لسوق العمل، مع التركيز على التعليم 
الفنى والــتــدريــب المهنى،  وبالنسبة للتحدى 
الخاص بالتباين فى معدالت البطالة بين الحضر 
ــف وبــيــن األقــالــيــم، فقد أشـــارت الخطة  ــري وال
إلــى العمل على معالجة الفجوات التنموية فى 
المناطق الريفية، وتكثيف الجهود اإلنمائية فى 
محافظات الصعيد التى ُتعانى من ارتفاع نسبى 

فى معدالت البطالة.

سعفان



07 العـدد 280

 إيمان بدر 

 تقرير رسمى يطالب ببحث محفظة االستثمارات واألوراق المالية بالشركة الستعادة أموالها المهدرة داخل شركات مفلسة

حكاية مبلغ 51.8 مليون جنيه قيمة اإلنفاق االستثمارى رغم الخسائر المتواصلة

إيرادات استثمار 26 ألف جنيه فقط عن استثمارات فى سندات حكومية بـ745 ألف جنيه

تفاصيل عدم قيام الشركة بإرسال مصادقات عن األرصدة المدينة والدائنة

جميعهم وافقوا على تحميل شركتهم أعباء غرامات التأخير وأتعاب المكتب باستثناء عضو واحد

ملف اإلنفاق االستثمارى يتضمن 60 ألف دوالر لصالح شركة »سفير انترناشيونال«

 قيمة الزيادة 71 مليون جنيه بنسبة بلغت 
57% وزيادة تكلفة األسعار بنسبة %25

بالمستندات.. خريطة الماليين الضائعة فى شركة مصر للفنادق بالجنيه والدوالر

 لوغاريتمات فى مشروع تطوير فندق سفير دهب
ال يقتصر األمر على زيــادة التكلفة المرتبطة بزيادة 
الفترة الزمنية لمشروع تطوير فندق »سفير دهــب«، 
ولكن ترتب على مد مدة تنفيذ أعمال التطوير تحميل 
)مصر للفنادق( باتعاب إضافية للمكتب االستشارى 
ومدير المشروع، وفقاً للعقد المبرم والــذى ينص على 
أنه فى حالة مد المدة ألكثر من 18 شهًرا يتم تحميل 
المتسبب فى التأخير بقيمة األتعاب الشهرية للمكتب 
االستشارى، بخالف تكلفة إضافية تتحملها الشركة 
مع كل زيارة للمهندس لإلشراف على األعمال الدورية 

لمديرى المكاتب ورؤساء األقسام.
وال يخلو هــذا الملف من عالمات استفهام عديدة 

حول عالقة مجلس إدارة شركة الفنادق الحكومية بهذا 
المكتب االستشارى تحديًدا، حيث وافق جميع أعضاء 
مجلس اإلدارة فى اجتماعهم - باستثناء عضو واحد- 
وافــقــوا على تحميل شركتهم هــذه المبالغ أو األعباء 
الناتجة عن مد فترة خدمات االستثمارات الهندسية، 
واإلشراف على تنفيذ األعمال وإدارة المشروع لصالح 
هــذا المكتب بالتحديد، وهــو مــا وافــق عليه أعضاء 
مجلس اإلدارة جميعا باستثناء ذات العضو الذى رفض 

األمر منذ بدايته.
والــغــريــب أن أعــضــاء المجلس الــذيــن وافــقــوا على 
تحميل شركتهم هــذه األعــبــاء لــم يبحثوا أو يحاولوا 

تحديد المتسبب فى هذا التأخير، تاركين األمر للجهاز 
الــمــركــزى للمحاسبات الــذى أوصــى تقريره الرقابى 
بضرورة تعيين الجهة المتسببة فى التأخير ومبرراته، 
ومـــدى إمكانية تحميل هــذه الجهة بــالــغــرامــات التى 
تكبدتها الشركة الحكومية، ناهيك عن أن الشركة تدفع 
من مال الشعب غرامات التأخير بينما أعمال التطوير 
لم تستكمل بعد ولم يفتح الفندق أبوابه ليستقبل الزوار 
ــاح تعوض هــذه الخسائر المتالحقة، ومن  ويحقق أرب
ثم شدد التقرير الرقابى على سرعة استكمال أعمال 
التطوير وافتتاح المشروع ألن التأخير يعنى المزيد من 

الخسائر واألعباء اإلضافية.

مــن الــمــعــروف أن قــطــاع السياحة والــفــنــادق 
يعانى حالًيا أشد المعاناة بسبب انتشار جائحة 
فيروس كورونا، وتراجع حركة الطيران من وإلى 

غالبية دول العالم، وقبل 
الجائحة تضررت حركة 
السياحة أيــًضــا بسبب 
ــم  ــجــرائ الــعــمــلــيــات وال
ــة وتــهــديــدات  ــي ــاب اإلره

التنظيمات المتطرفة.
ــاد  ــ ــسـ ــ ــفـ ــ الـ وألن 
والتطرف وجهان لعملة 
ــدة، ال يخلو مجال  واحـ
السياحة والفنادق من 
وقائع إهدار للمال العام 
ومخالفات وتــجــاوزات 
بــمــئــات الــمــاليــيــن من 

الجنيهات والدوالرات.
وحــول األداء المالى 
واإلدارى لشركة مصر 
للفنادق، صــدر مؤخًرا 

تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات، الــذى فتح 
ــول غــيــر الملموسة  مــلــف رصــيــد حــســاب األصــ
والبالغ نحو 31.5 مليون جنيه، وأشــار التقرير 
إلــى أن هــذا المبلغ يأتى ضمن فــوائــد القرض 
الممنوح ألعمال التطوير والتى بدأت من نوفمبر 

2015 إلــى 2016، وبالفعل تــم افــتــتــاح أعمال 
الــتــطــويــر عــلــى أن يــتــم استهالكها عــلــى خمس 
سنوات وفقاً لقرار الجمعية العمومية للشركة، 
وتــحــفــظ الــتــقــريــر الــرقــابــى عــلــى مخالفة هــذا 
التصرف الــذى قامت به إدارة ) مصر للفنادق( 
لمعيار المحاسبة المصرى الخاص باألصول غير 
الملموسة، كما خالفت 
الــشــركــة أيــضــاً معيار 
ــة الـــخـــاص  ــحــاســب ــم ال
بــاالقــتــراض فــى فقرته 
المتعلقة بالتوقف عن 

الرسملة.
ــل الـــتـــقـــريـــر  ــ ــق ــ ــت ــ وان
إلـــــى رصـــيـــد حــســاب 
الـــمـــشـــروعـــات تــحــت 
الــتــنــفــيــذ الــبــالــغ نحو 
88.11 مــلــيــون جنيه، 
يــتــضــمــن مــبــلــغ 51.8 
ــيـــون جــنــيــه قــيــمــة  ــلـ مـ
ــارى،  ــمـ ــثـ ــتـ إنــــفــــاق اسـ
وتناول الجهاز المركزى 
للمحاسبات فــى سياق 
تقريره عــدة مالحظات بشأن هــذا المبلغ، فى 
مقدمتها خسائر فندق دهــب المغلق للتطوير 
منذ 2017، والذى حقق إغالقه خسائر تجاوزت 
قيمتها 18.4 مليون جنيه، متضمنة مبلغ 6.7 

مليون جنيه تخص العام المالى الجاري.

إنفاق 288 مليون جنيه على مشروع كان 
مقررًا أال تتجاوز ميزانيته 210 ماليين فقط

بالرغم مــن أن الرئيس عبد الفتاح السيسى اتسم عهده 
بسرعة اإلنجاز فى إتمام المشروعات وافتتاحها قبل مواعيد 
تسليمها، ولكن على ما يبدو يعيش القائمون على شركة »مصر 
للفنادق« فى دولة أخرى أو فى عهد آخر، حيث رصد التقرير 
واقعة التأخر فى استكمال أعمال التطوير لفندق »سفير دهب« 
والمتعاقد على تنفيذها مع المقاول منذ نوفمبر 2018، حيث 
بلغت نسبة التنفيذ بحسب التقرير نحو 70 بالمئة فقط، من 
إجمالى األعمال، وهى نسبة أقل من المستهدف تحقيقه بالنظر 
إلــى مــدة تنفيذ المشروع األصلية والمدة اإلضافية، وأوضــح 
التقرير أن إدارة الشركة عملت على تحديث الجدول الزمنى 
أكثر من مرة ليكون آخر موعد لالنتهاء من تنفيذ أعمال التطوير 
فى يناير 2021، وذلك بالمخالفة لقرار الجمعية العمومية الذى 
نص على أن يكون مطلع العام الجديد الفتتاح الفندق واستقبال 

الزوار، وليس الستكمال إنهاء أعمال التطوير.
وباألرقام أكد مراقب الحسابات الذى أعد التقرير أن التكلفة 
اإلجمالية للمشروع بلغت حتى مطلع الــعــام المالى الجارى 
نحو 288 مليون جنيه، علما بأنه كان مقررًا لها فى الموازنة 
االستثمارية للشركة للعام 2021/2020 أال تتجاوز 210 ماليين 
جنيه، منها مبلغ 198.5 مليون جنيه تخص األصول اإلنشائية 
للمقاول العام، بزيادة قدرها نحو 71 مليون جنيه عن القيمة 
التعاقدية، وبنسبة تجاوز بلغت 57 بالمئة، مما أدى إلى زيادة 
التكلفة ألسعار بعض البنود لتتجاوز نسبة الزيادة 25 بالمئة، 

حيث بلغت تلك الزيادة نحو 12 مليون جنيه.

األربعاء  2021/2/1٧فى الممنوع

حقيقة ضياع 300 ألف دوالر فى تطوير فندق »دهب ريزورت«

تم سدادها منذ عام 2009 ولم تسترد حتى اآلن

حقيقة اختفاء 150 مليون جنيه من أموال الشركة 

11.98 مليون جنيه حساب استثمارات طويلة األجل بعوائد متدنية أو بدون

90 مليون جنيه حسابات مدينة أخرى

يواصل الجهاز الرقابى التنقيب فى ملف 
ــذى يتضمن  ــاق االســتــثــمــارى الـ ــف رصــيــد اإلن
نــحــو 60 ألـــف دوالر لــصــالــح شــركــة )سفير 
انترناشيونال( قيمة جــزء من العقد الموقع 
بينها وبــيــن »مــصــر لــلــفــنــادق«، مقابل تقديم 
شركة سفير لخدمات واستثمارات ومعونات 
فنية لمراجعة التصميم الميدانى والنهائى 
لتطوير فندق )دهــب ريـــرزوت( بأتعاب بلغت 
قيمتها 300 ألــف دوالر خالصة الضرائب، 
ولعلها ليست مصادفة أن يقبل بهذا التعاقد 
جميع أعــضــاء مجلس اإلدارة مــاعــدا عضو 
ــرص عــلــى مصلحة  ــ ــدو أنـــه األحـ ــب ــد، ي ــ واحـ
الشركة، حيث اقــتــرح خــالل اجتماع مجلس 

اإلدارة أن تتم إعـــادة التفاوض مــرة أخــرى، 
بخصوص مبلغ 200 ألف دوالر، وهو االقتراح 
ــه رئــيــس مجلس إدارة الشركة  ــدت الـــذى أي
القابضة للسياحة، علًما بــأن هــذا االقتراح 
كان قد تقدم به العضو خالل اجتماع الجمعية 
الــعــامــة لــشــركــة مــصــر لــلــفــنــادق بــتــاريــخ 30 
سبتمبر 2018، وحتى تــاريــخ صــدور تقرير 
المركزى للمحاسبات لم تتم موافاة الجهاز 
الرقابى بما اتخذته الشركة من إجراءات فى 
هذا الشأن، حيث أشــار التقرير إلى ضرورة 
إتــخــاذ الـــالزم للحفاظ على حــقــوق الشركة 
وأمــوالــهــا، مــع مــوافــاة الجهة الرقابية بتلك 

اإلجراءات حال اتخاذها.

فى ظل ضياع أموال الشركة على هذا النحو، 
ليس مستغرباً أن يكون رصيد حساباتها المدينة 
لدى بعض المصالح والهيئات نحو 168.1 مليون 
جنيه، تتضمن نحو 150 مليون جنيه مسددة 
لــوزارة المالية، ونحو 14 مليون جنيه مصاريف 
قضائية، وذلــك تنفيذاً لحكم القضاء الصادر 
ضد )مصر للفنادق( بسداد مبلغ 264 لــوزارة 
المالية، مقابل حــق االنــتــفــاع عــن أرض فندق 
النيل ريتز كارلتون، علما بأن هذا الحكم صدر 
خالل شهر أبريل عام 2009، وكانت الشركة قد 
خصصت مخصص مالى قــدره 9 ماليين جنيه 

لمقابلة تلك القضايا، وبالرغم من صدور الحكم 
النهائى فيما بعد لصالح »مصر للفنادق«، لم 
تقم وزارة المالية برد المبلغ، حيث صدر الحكم 
النهائى فى 2019 بعدم أحقية الــوزارة فى مبلغ 
الـ 150 ألف الذى سددته الشركة قبل أن يصبح 
الحكم نهائياً، إال أن الــوزارة تقدمت بطعن عن 
طريق نقض الحكم الذى تم وقف تنفيذه لحين 

الفصل فى موضوع الطعن.
ــرورة متابعة سير  وشـــدد الــتــقــريــر عــلــى ضــ
الدعوى القضائية موافاة الجهة الرقابية بما تم 

فى هذا الشأن.

تناول التقرير حساب االستثمارات طويلة 
األجـــل الـــذى بلغ نحو 11.98 مليون جنيه 
بالصافى، بعد خصم قيمة مخصص هبوط 
أسعار االوراق المالية والمكون لها مخصص 

بنحو 3 ماليين جنيه.
ــذى أعــد  ــ وكــشــف مــراقــب الــحــســابــات ال
التقرير تحفظ الجهة الرقابية على تدنى 
العائد المحقق من بعض استثمارات الشركة 
ــل، فــضــالً عــن انــعــدام تحقيق  طــويــلــة األجــ
عائد للبعض اآلخــر من االستثمارات، حيث 
ــرادات اســتــثــمــار بنحو 26  ــ تبين تحقيق إيـ
ألف جنيه فقط عن استثمارات الشركة فى 
سندات حكومية بقيمة نحو 745 ألف جنيه، 
كما تضمنت االستثمارات مساهمة )مصر 
للفنادق( فــى شركة مصر أســـوان للسياحة 
والبالغة نحو 1.9 مليون جنيه، والــتــى لم 
تحصل الــشــركــة على أى عــائــد منها نظراً 
لتحقيقها خسائر لــعــدة ســنــوات متالحقة، 
بلغت نحو 21.9 مليون جنيه كخسائر مرحلة، 
ونحو 1.45 مليون جنيه خسائرها عن العام 
المالى الماضى، فضالً عن مساهمة الشركة 

فى شركة )الشرق األوســط( تحت التصفية، 
علما بــأن قــرار التصفية يرجع لعام 1986، 
ولكن لم يتم االنتهاء من أعمال التصفية حتى 

اآلن.
ويتصل بما سبق تعلية مبلغ 3.3 مليون 

جنيه بالحسابات الدائنة بدفاتر الشركة، 
ويــمــثــل هـــذا الــمــبــلــغ جـــزء مـــن مستحقات 
شركة )مصر للفنادق( تحت حساب أعمال 
التصفية، حيث تم استالم الشيك فى نوفمبر 
2018، لكن ال يمكن االستفادة منه كايرادات 

لصالح الشركة إال بعد االنتهاء من أعمال 
تصفية شركة )الشرق األوسط(.

ــازال حــســاب  ــ ــ ــيـــاق مـ ــذا الـــسـ ــ ــى هـ ــ وفـ
ــارات يتضمن قــيــمــة مساهمة  ــم ــث االســت
الشركة فى شركة »االسماعيليه الجديدة 
لالستثمار« السياحى، والــتــى تبلغ نحو 
2.8 مليون جنيه، لحين نقل ملكية االسهم 
للمشترى، حيث تــم بالفعل بيع األسهم 

وتحصيل كامل القيمة البيعية.
وعلى ضوء تلك الخريطة من االستثمارات 
واألمـــــوال الــمــبــعــثــرة بــيــن شــركــات خــاســرة 
والــمــهــددة بالضياع أكــد التقرير على إنه 
يتعين بحث ودراســـة محفظة االستثمارات 
واألوراق المالية بالشركة واتخاذ اإلجراءات 
التى تكفل تعظيم العائد منها بشكل عام، كما 
ــراءات تصفية شركة  يتعين سرعة إنهاء إجـ
ــط( تــحــديــداً والــتــى امتدت  ــشــرق األوســ )ال
إجراءات تصفيتها ألكثر من 34 عام، إلمكانية 
االستفادة من عائد التصفية والمساهمة فى 
استثمارات أخرى مختلفة تدر أرباح للشركة 

وتحافظ على أموالها.

فيما يتعلق برصيد الحسابات المدينة 
ــرى فــقــد ظــهــر بمبلغ نــحــو 90.6  األخــ
مــلــيــون جــنــيــه، بــعــد خــصــم المخصص 
الــبــالــغ نــحــو 133 ألـــف جــنــيــه، وكشف 
التقرير عــن مخالفة أخـــرى تتمثل فى 

عدم قيام الشركة بإرسال المصادقات 
عن األرصدة المدينة والدائنة فى تاريخ 
إعـــداد الــقــوائــم الــمــالــيــة، وحــتــى تاريخ 
الفحص، الفتا إلى أن الجهاز المركزى 
للمحاسبات لم تــرد إليه أى ردود على 

تلك المصادقات بالمخالفة لتعليمات 
الــجــهــاز نــفــســه بــشــأن إعــــداد الــقــوائــم 
الــمــالــيــة، مشيرا إلــى ضـــرورة االلــتــزام 
بتعليمات إعداد القوائم المالية فى هذا 

الشأن.

أما عن رصيد حساب األرصــدة الدائنة 
األخرى فقد ظهر بمبلغ 55.9 مليون جنيه، 
أكــد التقرير على ضــرورة فحص ودراســة 
ــراءات الالزمة  تلك األرصــدة واتخاذ اإلجـ

من أجل تحصيلها وحماية حقوق الشركة.

رصيد حساباتها 
المدينة 168 

مليون جنيه 
والدائنة تتجاوز 

الـ55 مليونًا

31.5 مليون جنيه ضمن 
فوائد القرض الممنوح 

ألعمال التطوير منذ 
2015 بالمخالفة 
لمعايير اإلقراض 
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10 حلول تقنية مصرية خارج الصندوق فى مواجهة كورونا
روبوتات بمستشفيات العزل

فــى 10 يــونــيــو الـــجـــارى، أطــلــقــت جامعة 
ــوت بمكوناٍت مصريٍة  المنصورة أول روبـ
خالصٍة، بهدف تقديم الخدمات لمرضى 
كورونا فى مستشفيات العزل، مع الحفاظ 
على سالمة األطقم الطبية، والحيلولة دون 
إصابتهم بالعدوى، وذلك من خالل تقليص 
فترات اختالطهم المباشر مع المرضى عبر 
استخدام ذلك الروبوت الذى ُيمكن بسهولة 
التحكم فيه عن بعد، واالنتقال بين غرف 
المرضى لتقديم األطعمة والمستلزمات 

الطبية دون اتصاٍل مباشٍر مع األطباء.
ويــمــتــاز الـــروبـــوت بــقــدرتــه عــلــى التجول 
لمسافاٍت تصل إلى 1000 متر فى األماكن 
المفتوحة، و250 متًرا فى األماكن المغلقة 
)مثل: المستشفيات، والمنشآت الطبية(، 
وهو ما يعنى أن الروبوت يمتاز بقدرته على 
الحركة بسهولة. ويعمل الــروبــوت بواسطة 
بطاريات شحن تدوم حتى 6 ساعات، ويمكن 

إعادة شحنها خالل ساعتين بحٍدّ أقصى.
 ويمكن لــلــروبــوت حمل أوزاٍن تصل إلى 
150 كلجم، بجانب وزنـــه األســاســى الــذى 
يصل إلى 50 كلجم. وهو مزوٌد بكاميرا تنقل 
صورة الممرات، ودائــرٍة صوتيٍة للتحدث مع 
المرضى للتعرف على احتياجاتهم.. ويمكن 
تعقيمه بسهولٍة بمختلف أنــواع المطهرات 

دون أن تتأثر مكوناته الداخلية.

كاميرات حرارية
استخدمت المطارات كاميراٍت حراريةً 
عالية الدقة، تعمل باألشعة تحت الحمراء، 
بهدف الكشف عن الحاالت المشتبه بها عند 
خروج الركاب.. وهى الكاميرات التى سيتم 
تفعيلها وتشغيلها استعداًدا لعودة السياحة 
والــطــيــران فــى الــقــريــب.. ومــنــذ 5 يونيو 
الجارى، بدأت الشركة القابضة للمطارات 
فى تركيب كاميراٍت حراريٍة جديدٍة بصاالت 
الــوصــول بمطار القاهرة الــدولــى، على أن 
يتم تركيبها فى جميع المطارات المصرية 
بالتدريج خــالل الفترة القادمة.. وتتضمن 
المرحلة األولـــى مــطــارات الــقــاهــرة، وشــرم 
الشيخ، والغردقة، وسوهاج، وأسيوط، وبرج 

العرب.
وتــمــتــاز الــكــامــيــرات الــحــراريــة بقدرتها 
ــراكــب وقــيــاس درجــة  على تصوير وجــه ال
ــل وتوجيه  حـــرارتـــه ضــمــن مــجــمــوعــاٍت، ب
ــذاٍر لحظٍيّ فى حالة ارتفاع حــرارة أحد  إن
الركاب. وتلتقط الكاميرات صورة الركاب 
ــرأس حــتــى منطقة الــخــصــر، وهــى  ــ مــن ال
ــدى الــوســائــل الرئيسية للتعرف على  إحـ
حاالت االشتباه باإلصابة بفيروس كورونا. 
ــى صــورٍة  وعــقــب ذلـــك، ُتــحــول البيانات إل
محفوظٍة ومخزنٍة عقب وضع عالمٍة على 
الــشــخــص الـــذى تــجــاوزت درجـــة حــرارتــه 
الدرجة اآلمنة.. وتستطيع تلك الكاميرات 
رصد التجمعات البشرية التى تصل إلى 40 
راكًبا بسرعٍة، وتخزين بياناتهم وصورهم، 

ثم تنتقل لترصد 40 آخرين.

تطبيق »صحة مصر«
ــاًل عن  ــدي ُيــعــد تطبيق »صــحــة مــصــر« ب
ــو التطبيق  الــخــط الــســاخــن )105(. وهـ
المخصص لالستفسار عن فيروس كورونا 
واإلبالغ عن المشتبه بهم. ويتضمن إجاباٍت 
عن األسئلة الشائعة المتعلقة بالفيروس.. 
ــالغ عــن إصابة  كما ُيمكن مــن خــاللــه اإلبـ
النفس أو الغير مــن خــالل الضغط على 
شاشة »إبالغ« الموجودة بالتطبيق، وتسجيل 
اســم المصاب ورقمه القومي.. وبموجب 
ذلك، تتلقى غرفة العمليات بيانات المريض 
وتتواصل معه.. كما يتيح التطبيق االطالع 
على أقـــرب المستشفيات حسب النطاق 
الــجــغــرافــى لــلــمــصــاب، مــع ذكـــر عناوينها 

وأرقام هواتفها.
ــراءات الــعــزل  ــ كــمــا يــعــرض التطبيق إجـ
المنزلى لحماية النفس والغير وإرشــادات 
ــالج، ويـــشـــرح ســبــل الـــوقـــايـــة لجميع  ــعـ الـ
ــى المتابعة  الــمــخــالــطــيــن.. كــمــا يــســهــم ف
اليومية أثناء فترات العزل المنزلى عبر 
ــتــى تطرأ  تسجيل الــتــغــيــرات الــيــومــيــة ال
على الحالة الصحية، ويتضمن التطبيق 
أيًضا إرشــادات الوقاية الشخصية، وطرق 
التعايش مــع الــفــيــروس، والــخــطــة العامة 
لــلــدولــة لحماية الــمــواطــنــيــن. كما يعرض 
األخبار والمستجدات واإلحصاءات اليومية 
ألعداد المصابين وحاالت الشفاء. ويتضمن 
كذلك مــقــاالٍت وفيديوهاٍت حــول فيروس 
كورونا وطــرق التعامل معه. وبجانب ذلك، 
ُيصدر التطبيق إشعاراٍت وتنبيهاٍت يوميةً 
لكل فــرٍد على حدة وفًقا لحالته الصحية، 

ــواجــد الــمــواطــن  ــرســل تــنــبــيــهــاٍت عــنــد ت وي
بمناطق ترتفع فيها معدالت اإلصابة.

تطبيق »واصل«
ــمــاضــى، أطلق  مــنــذ منتصف أبــريــل ال
المركز التقنى لخدمات األشــخــاص ذوى 
اإلعــاقــة خــدمــة الـــرد على االســتــفــســارات 
المتعلقة بفيروس كــورونــا للصم وضعاف 
السمع مــن خــالل تطبيق »واصــــل«.. وهو 
ــدعــم المصابين  الــتــطــبــيــق الــمــخــصــص ل
ــى الجهات  ومساعدتهم على الــوصــول إل
المعنية لتلقى الخدمة الطبية. فمن خالل 
تفعيل التقنيات التكنولوجية الذكية بجانب 
الـــكـــوادر الفنية الــمــدربــة، أطــلــقــت وزارة 
ــصــاالت وتكنولوجيا المعلومات تلك  االت
الخدمة، بهدف دمج فئات المجتمع كاّفة، 
وتسخير الخدمات التقنية لمواجهة األزمة.

ومــن الجدير بالذكر أن إطـــالق المركز 
التقنى لخدمات األشــخــاص ذوى اإلعاقة 
كان أحد مخرجات مؤتمر ومعرض القاهرة 
الدولى لالتصاالت وتكنولوجيا المعلومات 
لعام 2019، تنفيًذا للمبادرة الرئاسية لدمج 
وتمكين األشخاص ذوى اإلعاقة من خالل 
االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات. ولذا، ُيعد 
المركز إحدى المؤسسات الفريدة من نوعها 
عــلــى مــســتــوى الــشــرق األوســــط وإفــريــقــيــا؛ 
فيقدم حــلــواًل تكنولوجيةً متكاملةً بوصفه 
»مركز اتصال« ُيمكّن ذوى اإلعاقات السمعية 
وإعاقات التخاطب من االتصال هاتفًيا مع 

خدمات الطوارئ.

غرفة فرز إلكترونى
أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية 
فى األول من إبريل الماضى عن بدء نظام 
تقييم الحالة الصحية للمريض داخل منزله 
للكشف عــن اإلصـــابـــة بــفــيــروس كــورونــا، 
وذلـــك مــن خــالل غــرفــة الــفــرز اإللكترونى 
التابعة لهيئة الرعاية الصحية ببورسعيد. 
وهــى الخدمة التى أطلقتها الهيئة لخدمة 
المواطنين كــأحــد اإلجــــراءات االحــتــرازيــة 
ــن خــاللــهــا، ُتــســجــل بــيــانــات  ــيــة. ومـ ــوقــائ ال
المواطنين وُتقّيم حاالتهم الصحية على مدار 
الساعة. ولتفعيل تلك الخدمة، استعانت 
هيئة الرعاية الصحية ببورسعيد بصفحتها 
عــلــى فــيــســبــوك إلطــــالق اســتــمــارة الــفــرز 
اإللكترونى لفيروس كورونا وخدمات الكشف 
السريع، على أن يتولى عملية الفرز فريٌق 
طبٌي ُمكوٌن من أكبر االستشاريين واألطباء 

بالهيئة.
وُتقّيم الحالة الصحية للمريض من خالل 
إجاباته عن األسئلة الموجودة باالستمارة، 
والتى تشمل: بيانات المريض )مثل: االسم، 
والنوع، والتليفون، والعمر، والرقم القومى، 
والعنوان التابع له ببورسعيد(، بجانب تقييم 
الحالة الصحية للمريض واألعـــراض التى 
يعانى منها )مــثــل: ارتــفــاع درجــة الــحــرارة، 
ــال، والـــقـــيء، وصــعــوبــة  ــ ــه ــحــة، واإلســ ــك وال
ــــك(، إلـــى جــانــب أسئلٍة  الــتــنــفــس، وغــيــر ذل
عن مخالطة المريض لحاالٍت إيجابيٍة من 
عدمه.. وهى البيانات التى ُتعطى مؤشراٍت 
أولــيــةً ُيــمــكــن مــن خــاللــهــا تشخيص حالة 

المريض وتحديد إصابته بالفيروس من 
عدمه. وتتواصل الهيئة مباشرًة مع الحاالت 
المؤكدة لتوقيع الكشف الشامل والدقيق 

عليها.

الروبوت الصيدلى
اعتمدت إحدى الصيدليات الكبرى بمدينة 
نصر على الروبوت لتقليص عدد العاملين 
بها، فضاًل عن تحضير الوصفات الطبية فى 
أقل وقــٍت ممكٍن. وهو الروبوت الــذى بدأت 
الصيدلية فى استخدامه فى نهاية 2017.. 
ولــم تكن فكرة الــروبــوت وليدة فترة انتشار 
الــفــيــروس؛ بيد أنــهــا بـــرزت للغاية فــى ظل 
انتشاره. وُيعد الروبوت تكنولوجيا ألمانية 
ذات صناعة إيطالية.. ومــن خالله، يمكن 
تحضير الروشتات الطبية فيما ال يزيد على 
ــى احتماٍل للخطأ؛ فمن  30 ثانية دون أدن
ــروبــوت فــى األخــطــاء  المستحيل أن يقع ال
البشرية )كصرف دواٍء منتهى الصالحية أو 

بتركيٍز مختلٍف(.
وُيقلل الروبوت من االعتماد على البشر، 
وكــذا الوقت والجهد، ما يعود بالنفع على 
العاملين. ومن ثم، ال تحتاج الصيدلية سوى 
لطبيٍب واحٍد للتعامل مع المواطنين، والرد 
على الــهــاتــف واالســتــفــســارات.. كما ُيقلل 
الروبوت من الوقت الذى يقضيه المواطنون 
ــحــّد من  داخـــل الــصــيــدلــيــة، وُيــســهــم فــى ال
ــة، فــال يلمسها سوى  ــ مالمسة علب األدوي
المواطن الذى يحصل عليها. وهو ما ُيمكن 
فهمه بالنظر إلى عدم تعامل الروبوت بشكٍل 

مباشٍر مع المواطنين لما ُيخالفه ذلك من 
قوانين المهنة. ويتلقى الــروبــوت توجيهات 
إحضار أصناٍف بعينها من الدواء من خالل 

اتصاله بأجهزة الكمبيوتر داخل الصيدلية.

وحدات للتطهير والتعقيم
تلّقت أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا 
أفكارًا ومقترحاٍت مبتكرًة على منصة بنك 
االبتكار المصرى التابع لها لتصنيع وحدٍة 
أوتــومــاتــيــكــيــة لتطهير وتعقيم األشــخــاص 
ا لمجابهة انتشار فيروس كورونا. وقد  محلًيّ
ــزود  تكون الــوحــدة متنقلةً أو ثــابــتــةً، وقــد ُت
بحساٍس أو كاميرا لقياس درجــة الحرارة. 
ــا، وتعمل  ــوحــدة الــتــى ُتــصــّنــع مــحــلــًيّ وهــى ال
ــا عبر مـــرور األشــخــاص مــن خاللها،  ذاتــًيّ
ويــمــكــن اســتــخــدامــهــا فــى مــداخــل األمــاكــن 
العامة، والفنادق، والــمــوالت، والمحطات، 

والمطارات، والنوادى، وغيرها. 
تتفرد الــوحــدات بــمــوادهــا المطهرة، 
وتصميمها، ومــســتــشــعــراتــهــا، وقــدرتــهــا 
على قياس درجــات الحرارة. وهى وحدٌة 
ــةٌ لــأشــخــاص والــمــالبــس واألجــهــزة  آمــن
اإللكترونية، بما يتفق وتعليمات منظمة 
الــصــحــة الــعــالــمــيــة. وُتـــقـــدم األكــاديــمــيــة 
جوائز ماليةً تتراوح بين 40-30-20 ألًفا 
للفائزين الثالثة األوائـــل على الترتيب، 
تقديًرا للمبتكرين، على أن يتبع ذلك توقيع 
عقوٍد معهم للبدء فى التطبيق واإلنتاج 
التجريبى ثــم الــتــســويــق، عــلــى أن توفر 
ــالزم لالبتكارات  األكــاديــمــيــة التمويل الـ

كاّفةً، مع ضمان حقوق الملكية الفكرية.

التعاون مع »فيسبوك«
تعاونت وزارة الصحة والسكان مع موقع 
ــواصــل االجــتــمــاعــى »فــيــســبــوك« لنشر  ــت ال
الوعى بشأن فيروس كورونا بين المواطنين 
المصريين وغير المصريين داخــل مصر، 
ــارك زوكــربــيــرج« أن  وذلـــك عقب إعـــالن »مـ
الــشــركــة ستدعم وزارات الصحة بالعالم 
ومنظمة الصحة العالمية، لنشر الوعى 
ــروس كـــورونـــا، ومــحــاربــة الــشــائــعــات  ــي ــف ب

المتداولة على فيسبوك بشأن الفيروس.
ــالل فــيــســبــوك وتـــويـــتـــر، وعــبــر  ــن خــ ــ وم
صفحتها الرسمية، أجــرت وزارة الصحة 
استبياًنا للمواطنين عن فيروس كورونا عبر 
وســائــل التواصل االجتماعي. وقــد تضمن 
ــمــرض وطــرق  االســتــبــيــان مــعــلــومــاٍت عــن ال
الــوقــايــة منه، وكيفية اإلصــابــة بــه، بجانب 
معلوماٍت عن آخر األماكن التى تواجد بها 
من يجيب على االستبيان، ومتوسط دخله 
المادى، وعــدد غرف سكنه، وطــرق الوقاية 
التى يتبعها )مثل: غسل األيــدى أو التباعد 
االجتماعي(. كما شمل االستبيان مستوى 
تعليم المواطن، بجانب إجمالى عدد أفراد 

ا. األسرة، وعدد من يخرجون للعمل يومًيّ

االختبار اآللى لألعراض
أطــلــقــت وزارة االتـــصـــاالت وتكنولوجيا 
ــة  ــدول ــم خــطــط ال ــهــدف دعـ الــمــعــلــومــات، ب
فــى مواجهة فــيــروس كــورونــا، فــى 20 مايو 
الــمــاضــى، خدمة االخــتــبــار اآللــى ألعــراض 
Chat-  فيروس كورونا بتقنية »الشات بوت«
bot بلغة اإلشارة، باالستعانة بتقنيات الذكاء 
االصطناعى، بهدف إتــاحــة االخــتــبــار عبر 
تطبيق »واصل« للصم وضعاف السمع وموقع 
»تــمــكــيــن«، وذلـــك فــى ضــوء استراتيجيتها 
الستخدام تكنولوجيا المعلومات من أجل 

مجتمٍع دامٍج لجميع فئاته. 
وقــد أطلقت مصر الخدمة بالتعاون مع 
بــرنــامــج األمـــم المتحدة اإلنــمــائــى وشركة 
»أڤـــايـــا« Avaya العالمية لنشر الــوعــى 
ــة  الــصــحــى الــمــجــتــمــعــى بـــأعـــراض اإلصــاب
بفيروس كورونا لدى الصم وضعاف السمع، 
وهى الخدمة التى أُتيحت للمرة األولــى فى 
الوطن العربى وإفريقيا، بهدف الــرد على 
االســتــفــســارات الــخــاصــة بــفــيــروس كــورونــا 
المستجد للصم وضعاف السمع، وإدماجهم 
فــى المجتمع. وُيــســلــط ذلـــك الــضــوء على 
الــعــنــايــة الــتــى ُتــولــيــهــا مــصــر لــدمــج فئاتها 
االجتماعية المختلفة، وإمــدادهــا بــاألدوات 

التقنية الفعالة للحّد من انتشار الفيروس. 

هاكاثون مصر االفتراضى«
ــر مــايــو الماضى  أطلقت مصر فــى أواخـ
مــبــادرة »الــهــاكــاثــون المصرى االفتراضي« 
ــا، سعًيا  الوطنية لمكافحة فــيــروس كــورون
إليــجــاد حــلــوٍل تكنولوجيٍة مبتكرٍة للتعامل 
مع األخطار الناجمة عن تفشى الفيروس، 
والــحــد مــن انــتــشــاره، وهــى الــمــبــادرة التى 
ــة الـــبـــحـــث الــعــلــمــى  ــيـ ــمـ ــاديـ ــا أكـ ــه ــت ــق أطــل
والتكنولوجيا المصرية بالشراكة مع عدٍد من 
الــوزارات المصرية، منها: وزارة االتصاالت 
وتكنولوجيا المعلومات، ووزارة التخطيط 
والــتــنــمــيــة االقــتــصــاديــة، ووزارة الصحة 
والسكان، وذلك بالتعاون مع منظمة »سى آر 
دى إف جلوبال« CRDF Global األمريكية 

غير الربحية.
ــون الــمــصــرى  ــ ــاث ــ ــاك ــ ــه ــ ــهـــدف »ال ــتـ ويـــسـ
االفتراضي« األول مهارات وإبــداع الشباب 
الــمــصــرى إليــجــاد حــلــوٍل تكنولوجيٍة ذكيٍة 
للتحديات الــتــى تواجهها الــدولــة. ويقدم 
»الهاكاثون« جميع أنواع الدعم الفنى والتقنى 
ــاره،  والـــمـــادى لــأفــكــار الــرابــحــة. وفـــى إطـ
ــدٌد مــن المطورين  سيجتمع افــتــراضــًيــا عـ
والمبدعين بشكٍل مكثٍف لتطوير أكثر من 
120 فكرًة ومشروًعا فى النسخة األولى من 
كل المجاالت التكنولوجية المختلفة للخروج 
بأفضل األفكار العملية والمبادرة بتطبيقها 

وتنفيذها فى أسرع وقت.
ــاٍت تقنيةً  ــي وهــكــذا، استحدثت مصر آل
ــةً لــتــولــيــد األفـــكـــار وإطــــالق الــعــنــان  ــث حــدي
لالبتكارات، والتواصل مع المشتبه بإصابتهم 
بفيروس كورونا، وتقليل االتصال المباشر 
ــرز الــجــهــود  ــب بــيــن الــمــرضــى واألطـــبـــاء. وت
المصرية فى توجيه المبتكرين والمخترعين 
إليجاد حلوٍل مبتكرٍة لمواجهة الفيروس، مع 
األخذ فى االعتبار أن جميع البيانات مشفرٌة 
وُمؤمنةٌ بواسطة الجهات المختصة بالدولة، 

وينطبق عليها شروط حماية الخصوصية.

دفعت مصر بحلولها التقنية إلى الخطوط األمامية لمواجهة فيروس كورونا، لتتضافر جهود وزارة 
االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات مع القطاع الخاص ومختلف المبتكرين، لتتجلى فى جملةٍ من 

الروبوتات المبتكرة، والمبادرات المستحدثة، والتطبيقات اإللكترونية، والكاميرات الحرارية، وغير 
ذلك. وهى الجهود التى تسهم فى مجملها فى مكافحة وتطويق فيروس كورونا وتقليص فرص اإلصابة 
بالعدوى من ناحية، وإطالق العنان لجهود المبتكرين والكوادر البشرية وتفعيل التقنيات التكنولوجية 

الذكية من ناحيةٍ أخرى. 
هذه الحقائق كشفتها دراسة مهمة للغاية أعدتها د. رغدة البهى تحت عنوان »فى مواجهة كورونا.. 

10 حلول تقنية مصرية خارج الصندوق«، والتى نستعرضها فى السطور القادمة.

  خالد عبدالرحمن 
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70 فى المائة من سكان العالم ينتظرون الحصول على واحد من هذه اللقاحات التى تم طرحها

إصابة نحو مائة مليون نسمة و رحيل ما يزيد على مليونى ضحية فى كل أرجاء العالم

أسرار سباق اللقاحات العالمى لمواجهة فيروس كورونا
أصبحت لقاحات فيروس »كوفيد- 19« حديث الساعة فى معظم دول العالم، 
حيث يأمل الكثيرون أن يحصل 70 فى المائة من سكان العالم على واحد من 

هذه اللقاحات التى تم طرحها؛ لكى يتم تحقيق المناعة المجتمعية أو »مناعة 
القطيع« Herd immunity، وبالتالى وقف انتشار الفيروس الذى تسبب، 

حتى كتابة هذه السطور، فى إصابة نحو مائة مليون نسمة، وفى رحيل ما يزيد 
على مليونى ضحية فى كافة أرجاء العالم.

ومع بداية الدولة المصرية، فى 24 يناير 2021، حملتها للتطعيم ضد 
الفيروس باستخدام لقاح تنتجه شركة »سينوفارم« الصينية، يأمل الجميع 

أن يضع هذا اللقاح، وغيره من اللقاحات التى تمت الموافقة عليها فى العالم، 
حدًا لتفشى الوباء فى مصر. وكانت وزارة الصحة المصرية قد أعلنت رسميًا، 

فى وقت سابق، أن »هيئة الشراء الموحد واإلمداد والتموين الطبى« تعاقدت 
على 40 مليون جرعة من لقاح »سينوفارم« الصينى، و20 مليون جرعة من 

لقاح »أوكسفورد- أسترازينيكا« البريطانى، و40 مليون جرعة من »التحالف 
الدولى للقاحات« )جافى GAVI(؛ الذى يقود مرفق االتحاد العالمى للقاحات 

»كوفيد- 19« )كوفاكسCOVAX (. وبذلك يصل عدد الجرعات التى تم 
االتفاق عليها من جانب الدولة المصريةإلى 100 مليون لقاح، وهو ما سيكون 

كافيًا لنحو 50 مليون مواطن مصرى، أى نصف عدد السكان تقريبًا.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى قد وجّه بالحصول على أفضل العروض من 

الشركات العالمية ألكثر اللقاحات فاعلية، وبأكبر كمية ممكنة، وفى أسرع 
وقت، وقيام صندوق »تحيا مصر« بدعم توفير اللقاح للفئات المستحقة ذات 

األولوية المتقدمة، خصوصًا من الكوادر الطبية، والحاالت الحرجة والمزمنة، 
والحاالت المصابة وكبار السن من الفئات األكثر احتياجًا تحت مظلة برامج 
الحماية االجتماعية. كما وجّه الرئيس أيضًا بإنشاء مراكز لتقديم اللقاح 

بجميع المحافظات، وفق أعلى مستوى ممكن، الستيعاب المواطنين الراغبين 
فى الحصول على اللقاح عند توفره، وبما يراعى كافة المعايير الصحية 

والوقائية.
هذه الجهود المصرية المهمة هى جزء من توجه عالمي؛ إذ بدأت كثير من دول 
العالم بالفعل حمالت مماثلة للتطعيم ضد الفيروس مستخدمة أنواعًا مختلفة 

من اللقاحات، وهو ما يطرح تساؤالت عديدة عن مدى قدرةدواللعالم، ومن 
بينها مصر، على االنتصار فى الحرب ضد الفيروس، ومدى إمكانية إغالق صفحة 

الوباء قريبًا بعد أن تسبب فى إصابة نحو مائة مليون شخص. 
هذه الحقائق رصدتها دراسة مهمة للغاية صدرت مؤخرا عن مركز األهرام 

للدراسات السياسية واالستراتيجية بعنوان سباق اللقاحات العالمي: تحديات 
صعبة وخيارات محدودة ( والتى أعدها د. أحمد قنديل، رئيس وحدة 

الدراسات الدولية بالمركز، ونستعرضها فى سياق هذا الملف .

مــن دون شــك، تمثل بــدايــة حــمــات التطعيم ضــد الفيروس 
»بصيص نور فى نهاية النفق«، كما أنها تمثل أيضاً »لحظة تفاؤل« 
بشأن انتصار الـــدول فــى معركة ضــد أســوأ أزمــة صحة عامة، 
ــزمــان.. إال أن الوضع  يواجهها الــعــالــم، منذ حــوالــى قــرن مــن ال
العالمى الراهن بشأن اللقاحات وحمات التطعيم قد يجعل هذا 
البصيص »خافتاً« وهذا التفاؤل »محدوداً« إلى حد ما فى ضوء 

المشاهد الثاثة التالية:
أوالً: رغــم السباق الشديد والــصــراع المحتدم بين شركات 
ــة العالمية إلنــتــاج اللقاحات منذ تفشى الــوبــاء فــى العام  األدويـ
الماضى، لم يتمكن ســوى عــدد ضئيل للغاية من هــذه الشركات 
من الحصول على الموافقة بشأن اللقاحات المنتجة. فمن بين 
أكثر من 154 مشروع لقاح جــار تطويرها فى أنحاء العالم، لم 
تتم الموافقة إال على 11 لقاًحا فقط، من أبرزها: لقاح »فايزر-
بيونتيك« األمريكى األلمانى، ولقاح »موديرنا« األمريكى، ولقاح 
»جامااليكا« )سبوتنيك V( الروسى، ولقاح »سينوفارم« الصينى، 

ولقاح »أكسفورد –أسترازينيكا« البريطانى.
وقد أثــارت السرعة الكبيرة فى تطوير هذه اللقاحات شكوكاً 
كبيرة بشأن فعاليتها وسامتها، خصوصاً مع منح بعض الدول 
حصانة قضائية للشركات المنتجة لها، بقصد تشجيعها على 
إنتاجها وتوزيعها دونما تكبد لخسائر أو دفــع لتعويضات. كما 
صار جدل كبير ونقاش ساخن أيضاً بين المتخصصين والخبراء 
حول تباين هذه اللقاحات من حيث التقنية المستخدمة، وشروط 

التخزين، ونسبة فاعليتها. 
وبالتزامن مع ذلــك، تعالت أصــوات عديدة فى كثير من دول 
ــاس.. فعاوة على  العالم تشكك فى جــدوى اللقاحات من األسـ
نظرية المؤامرة وما أشيع عن تخليق الفيروس ولقاحاته بغرض 
تقليص عدد سكان العالم، أو التحكم فى الجينوم البشرى، ظهرت 
اتجاهات رافضة للقاحات بناءاً على تأويات دينية، أو طروحات 
فلسفية كاالعتقاد الكانطى بأن اللقاح ينقل سمات حيوانية إلى 
اإلنسان.. كذلك برزت حمات إعامية غربية قوية على اللقاحات 
الصينية والــروســيــة والهندية اســتــنــاداً إلــى عــدم نشر البيانات 
والنتائج الخاصة باختباراتها وتجاربها السريرية، إضافة إلى 

غياب الشفافية المطلوبة.
ــار الــســبــاق العالمى نحو الــتــعــاقــدات بين الــدول  ثــانــيــاً: أثـ
والشركات المنتجة للقاحات التساؤالت بشأن قيم »العدالة« 
و»التضامن« ومبدأ »المنفعة العامة العالمية للقاحات«، فى 
ظل ما أظهرته األرقــام من تعاقد الــدول الغنية، مثل استراليا 
وكندا واليابان ودول االتحاد األوروبـــى، على كميات كبيرة من 
اللقاحات )أكــثــر مــن احتياجاتها األســاســيــة( مــع ميل أغلبية 
الشركات المنتجة إلى بيعه لمن يستطيع دفع ثمنه، تاركة الدول 
الفقيرة والنامية لمواجهة الندرة الشديدة والتكلفة المرتفعة 
فى الحصول على اللقاحات. وفى هذا السياق، برز ما يعرف 
بظاهرة »قومية الــلــقــاحــات«، والــتــى تتصاعد عندما تضغط 
الدول من أجل الوصول أوالً إلى إمدادات اللقاحات، أو تخزين 

المكونات الرئيسية إلنتاج اللقاح دون النظر لغيرها من الدول.
وقد حذرت منظمات دولية عديدة من »قومية اللقاحات« ومن 
مغبة استحواذ الدول الغنية على نسبة كبيرة من الجرعات المتوقع 
إنتاجها من لقاحات فيروس »كوفيد- 19«، قائلة إن ذلك سيحرم 

َمن يعيشون فى الدول الفقيرة من فرصة الحصول عليها.
 وفى هذا السياق، قال التحالف الشعبى للقاحات، الذى يضم 
منظمات من بينها العفو الدولية وأوكسفام، إن ما يقرب من 70 
دولة، من ذوات الدخل المنخفض، لن تكون قادرة إال على تطعيم 
شخص واحد من بين كل 10 أشخاص، مشيراً إلى أن الدول الغنية 
اشترت جرعات من اللقاحات كافية لتطعيم جميع سكانها ثاث 
مرات إذا اعُتمدت جميعها لاستخدام. وكمثال على هذا التوجه 
»غير اإلنسانى« من جانب الــدول الغنية، كشف التحالف عن أن 
كندا تعاقدت على لقاحات كافية لتطعيم كل كندى خمس مرات. 
وباإلضافة إلى ذلك، أشار التحالف أيضاً إلى أن الدول الغنية رغم 
أنها ال تمثل سوى 14 فى المائة من سكان العالم، إال أنها اشترت 
53 فى المائة من اللقاحات المعتمدة حتى اآلن، وفقاً لبيانات 
خاصة بثمانية لقاحات فى المرحلة الثالثة من التجارب. ويوضح 
الشكل التالى عدد اللقاحات المتوقع أن تحصل عليها الدول وفقاً 

لمستوى الدخل من جانب الشركات المختلفة.
وقد برز التفاوت الكبير بين الــدول الغنية والفقيرة من حيث 
القدرة على توفير اللقاحات لمواطنيها بعدما انطلقت »أكبر حملة 
تطعيم فى الــتــاريــخ«. فحتى يــوم 23 يناير الماضى ، تم إعطاء 
لقاحات »كوفيد- 19« إلى أكثر من 60 مليون شخص فى 51 دولة، 
منها بريطانيا، ودول االتحاد األوروبى الـ27، والواليات المتحدة، 
وكــنــدا، وإســرائــيــل، وروســيــا، والصين، واألرجنتين، والــبــرازيــل، 
والمكسيك، وتشيلى، وكوستاريكا، واإلمارات، والبحرين، والكويت، 
وسلطنة ُعمان، والسعودية. وقد كشفت هذه الحملة، كما أوضح 
تــيــدروس أدهــانــوم غيبريسوس المدير الــعــام لمنظمة الصحة 

العالمية، عن »انعدام صارخ« للمساواة، حيث أشار إلى استخدام 
غالبية هذه اللقاحات فى 49 من الــدول مرتفعة الدخل، مقارنة 
مع 25 جرعة فقط بإحدى الــدول الفقيرة الواقعة فى أفريقيا 

)غينيا(.
ويشار فى هــذا الصدد إلــى أن »قومية اللقاحات« 

و«اكتناز اللقاحات« من جانب الــدول الغنية عادة ما 
تــؤدى إلــى عمليات تفاوض شاقة بالنسبة لغالبية 
ــة المنتجة  ــ الــــدول الــنــامــيــة مــع شــركــات األدويـ
للقاحات، كما أنها تقود أيضاً إلــى رفــع أسعار 
الــلــقــاحــات فــى غالبية الــحــاالت. فعلى سبيل 
المثال، دفعت جنوب أفريقيا 5.25 دوالرات )82 
جنيها تقريباً( لكل جرعة من لقاح »أكسفورد-
أسترازينيكا«، وهــو سعر أكــبــر مــن ضعف ما 
ــة. وفــى هــذا السياق،  ــيـ تدفعه الـــدول األوروبـ

انتقد تيدروس أدهانوم غيبريسوس المدير العام 
لمنظمة الصحة العالمية، فى 18 يناير الماضى ، 

ما يعرف بـ»قومية اللقاحات«، محذراً من أن العالم على 
شفا »فشل أخاقى كارثى« فيما يتعلق بتوزيع اللقاحات، 
داعياً الدول والشركات المصنعة إلى »مشاركة الجرعات 

بشكل أكثر إنصافاً فى مختلف أنحاء العالم«.
ثالثاً: من أجل ضمان الوصول إلى اللقاحات ومساعدة 
الـــدول النامية والفقيرة فــى الحصول عليها، فــى ظل 
ظاهرة »قومية اللقاحات«، انضمت 189 دولة إلى مرفق 

COV-  التحالف العالمى إلتاحة اللقاحات »كوفاكس«
Vaccine Global Access Facility ، )CO- 19-IDD

VAX(، والــذى تقوده منظمة الصحة العالمية بالتعاون مع 
تحالف اللقاحات »جافى« GAVIDوالتحالف من أجل ابتكارات 

االستعداد لألوبئة. ويهدف مرفق »كوفاكس« إلى التوزيع العادل 
والمنصف ألدويـــة ولقاحات »كوفيد- 19« على نطاق عالمى 
واسع، من خال شراء ما يكفى من اللقاحات لتوفير مليارى جرعة 
من اللقاحات من أجل تحصين 20 فى المائة من سكان الدول 
المشاركة قبل نهاية 2021 )بشكل أساسى العاملون فى مجال 
الرعاية الصحية، واألشخاص الذين تزيد أعمارهم على 65 عاماً، 

والمرضى الذين يعانون من أمراض خطيرة(.
إال أن مرفق »كوفاكس« يواجه، فى الوقت الحالى، عجزاً كبيراً 
يبلغ 85 فى المائة من إجمالى احتياجاته التمويلية البالغة 38 
مليار دوالر. ويأتى هذا العجز نتيجة ضعف التزام الدول الكبرى 
فى العالم، مثل الواليات المتحدة، تجاه تمويل هذا المرفق المهم. 
وقد حذر الكثير من المراقبين من أن تردد الدول الكبرى والغنية 
فى دعم مرفق »كوفاكس« سوف يــؤدى، فى أفضل األحــوال، إلى 
ِقَصر وصول اللقاحات إلى نسبة ضئيلة للغاية من سكان الدول 
منخفضة الدخل فى هــذا الــعــام، فيما يعرف بظاهرة »التمييز 
اللقاحى« vaccine apartheid بينما ســيــؤدى، فــى أســوأ 

السيناريوهات، إلى فشل العالم فى إنهاء الوباء.

3 تحديات ضد أسوأ أزمة صحية عالمية
من بين أكثر من 154 مشروع لقاح جاٍر تطويرها فى أنحاء العالم لم تتم الموافقة إال على 11 لقاحـًًا فقط
شكوك حول فعالية وسالمة اللقاحات بسبب منح بعض الدول حصانة قضائية للشركات المنتجة لها
منظمات دولية عديدة حذرت من استحواذ الدول الغنية على نسبة كبيرة من الجرعات المتوقع إنتاجها 

مطالبات لصندوق النقد الدولى بتمويل برامج اللقاحات 
واألدوية فى الدول منخفضة ومتوسطة الدخل

استراتيجية »تنويع 
اللقاحات« فى مصر

على الصعيد المصرى، 
ــوء الــتــحــديــات  ــى ضــ ــ وف
المتعلقة بالوضع العالمى 
للقاحات، ربــمــا يــكــون من 
المفيد أن تتبع الحكومة 
المصرية مــا يمكن وصفه 
بـــاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة »تـــنـــويـــع 
ــقــاحــات«، بــهــدف تجنب  ــل ال
أى تأخير فى تنفيذ برنامج 
التطعيم المصرى لمواجهة 
تفشى الوباء. وفى هذا اإلطار، 
ــكــون مــن الــمــفــيــد أيــضــاً  قــد ي
عــدم االقتصار على المصادر 
ــة الــتــى أعــلــنــتــهــا وزارة  ــاث ــث ال
الصحة )لــقــاحــات »ســيــنــوفــارم« 
و«أسترازينيكا«، وتلك المتوقعة 
ــن تـــحـــالـــف »جــــافــــى« ومـــرفـــق  ــ م
»كـــوفـــاكـــس«(، بــل يــمــكــن مــواصــلــة 
الــمــســاعــى مــع مــــوردى الــلــقــاحــات 
اآلخــريــن فــى الــعــالــم، طــالــمــا كانت 
النتائج األولية لهذه اللقاحات الجديدة 
مبشرة. كما يجب على الدبلوماسية 
الــمــصــريــة أيــضــاً الــتــواصــل مــع الـــدول 
الغنية التى تعاقدت على جرعات من 
اللقاح تفوق احتياجاتها الفعلية )مثل 
ــى وكندا على  اليابان واالتحاد األوروب
سبيل المثال( من أجل الحصول على 
بعض االحتياجات المصرية فى 
ــار الــتــعــاون الــوثــيــق مــع هــذه  إطـ

الــدول الصديقة. وُيمكن لمصر أيضاً أن 
تسعى، فى وقــت الحــق، إلــى المشاركة فى 
عــمــلــيــات تصنيع الــلــقــاحــات )خــاصــة مع 
الشركات الصينية والــروســيــة(، بما يحقق 
االكتفاء الذاتى منه والتحول لمركز إقليمى 

للتصدير إلى الشرق األوسط وأفريقيا.
وباإلضافة إلى ذلك، قد يكون من المفيد 
أيضاً وضع البرنامج المصرى للتطعيم ضد 
»كــوفــيــد-19« تحت سلطة أعلى من وزارة 
الصحة، مثل رئيس الجمهورية أو رئيس 
مجلس الوزراء، وذلك بهدف ضمان التنسيق 
الــكــامــل بين مختلف الــجــهــات والــــوزارات 
المعنية )كــالــصــحــة والـــدفـــاع والــخــارجــيــة 
والمالية والداخلية واالتصاالت وغيرها( فى 
توريد وتوزيع اللقاحات فى الوقت المناسب 

وبالمعدالت المطلوبة.
كما قد يكون من المفيد كذلك أن تتابع 
الحكومة المصرية عن كثب تجارب إدارة 
برامج اللقاحات والتطعيم فى دول العالم 
المختلفة، وذلك من خال عقد ورش العمل 
وجــلــســات الــنــقــاش بــالــتــعــاون مــع الــمــراكــز 
البحثية والــفــاعــلــيــن المحليين مــن ذوى 

الصلة.
ــى الــنــهــايــة، يــجــب أن تــكــون جائحة  وفـ
»كــوفــيــد- 19« حــافــزاً للتفكير فــى نظام 
ــاحــات مــحــلــيــة الــصــنــع فى  ــق ــل لــتــطــويــر ال
المستقبل مــن خـــال شــراكــة فــاعــلــة بين 
المؤسسات الحكومية والــقــطــاع الخاص 

والمؤسسات األكاديمية المتخصصة.

من أجــل تجنب إخفاق العالم فى التغلب 
على »كوفيد- 19« باستخدام اللقاحات، يرى 
عدد من الخبراء ضــرورة قيام الــدول الغنية 
ــدول الصناعية  )ممثلة فى دول مجموعة ال
السبع أو فى مجموعة العشرين( بتخصيص 
ما ال يقل عن اثنين فى المائة من إنفاقها 
فــى مواجهة التداعيات السلبية للفيروس 
)الــذى بلغ حوالى 13 تريليون دوالر فى عام 
2020( على تدابير االستجابة والتعافى فى 
الــدول منخفضة ومتوسطة الدخل، مشيرين 
إلــى أن ذلــك ال ينبع مــن االلــتــزام األخاقى 
واإلنسانى فحسب، بل أيضاً من التزام قانونى 
ــى لحقوق اإلنــســان  ــدول بموجب الــقــانــون ال
والعهد الدولى الخاص بالحقوق االقتصادية 
واالجتماعية والثقافية. وهنا يشار إلــى أن 

التزام الدول الغنية بهذه النسبة سوف يوفر 
260 مليار دوالر. 

وهــذا المبلغ يمكن أن يغطى احتياجات 
»كــوفــاكــس« وأكــثــر. كما أنــه سيساعد أيضاً 
األمــم المتحدة على تلبية احتياجات 235 
مــلــيــون شــخــص يــحــتــاجــون إلـــى مــســاعــدات 
إنسانية عاجلة. ومن جهة أخــرى، يجب على 
الدول الغنية أيضاً تأجيل خدمة الديون حتى 
عــام 2022 وإلــغــاء العديد مــن ديـــون الــدول 

األكثر فقراً. 
ــدعــم صــنــدوق  ومـــن نــاحــيــتــه، يــجــب أن ي
ــى تــمــويــل بـــرامـــج الــلــقــاحــات  ــدولـ الــنــقــد الـ
ــة واالختبارات التشخيصية الخاصة  واألدوي
بالفيروسات المعدية فــى الـــدول منخفضة 

ومتوسطة الدخل.

دولة من ذوات الدخل 
المنخفض لن تكون قادرة إال 
على تطعيم شخص واحد من 

بين كل 10 أشخاص
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جميع سكانها ثالث مرات

 إسالم خالد 
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سر مطالبة النصاب الذى يدعى أنه مندوب وزارة القوى العاملة من الضحايا أرقام الفيزا كارت الخاصة بهم 

األربعاء  2021/2/1٧

  أعد الملف - أبوالمجد الجمال

بالمستندات.. مافيا النصب اإللكترونى 
تستولى على أرصدة الغالبة باسم اإلعانة

فضيحة مــن الــعــيــار الثقيل أشـــد فتكا وخــطــراً من 
تحور وباء »كورونا« الذى كسر العالم وأذله وجعله تحت 
رحمته.. فضيحة يتحدى المتورطون فيها كل األجهزة 
الرسمية والــرقــابــيــة أيــضــا.. وكـــأن لــســان حالهم يقول 
لهم مين يقدر على؟ الفضيحة أبطالها مافيا »النصب 
اإللكترونى« عبر الهاتف المحمول.. وضحيتها بعض 
العمالة غير المنتظمة الذين اليجدون قوت يومهم فى 
زمن تحور الوباء الذى قلب حياتهم إلى الجحيم ويحلمون 
بل ينتظرون بفارغ الصبر وعلى جمر النار اإلعانة التى 
تصرفها لهم وزارة القوى العاملة لتنصب المافيا شباكها 
عليهم لتقضى على كل أحالمهم بل وتستولى على كافة 
أرصدتهم البنكية القليلة باسم تلك اإلعانة الوهمية بعد 
أن ينتحل مندوبها صفة مــنــدوب وزارة الــقــوى العاملة 
التى تصرف تلك اإلعــانــة.. وإمعانا فى عملية النصب 
ــذى يتصل  يظهر أبلكيشن الـــوزارة على رقــم الهاتف ال
منه النصاب عبر تطبيق »تروكولر« ليسلمون أنفسهم 
للمافيا ويقعون فى شباكها دون أن يــدرون وتحت وطأة 
أحالمهم بالحصول على قــروش تلك اإلعانة ليوهمهم 
مندوب المافيا النصاب بأنه البد من تحويل أرصدتهم 
عبر المحفظة اإللكترونية حتى ولو كانت ألوف قليلة من 
الجنيهات ال تسمن وال تغنى من جوع على رقم المحمول 
الــذى يعطيه لهم برقم كود بحجة كونها إجــراءات مالية 
جديدة يجهلونها.. بعد إيهامهم بأنه سيرد لهم رصيدهم 
بالكامل بعد إتمام عمليات التحويل مضافا إليه قيمة 
اإلعانة األلفى جنيه.. ليفيقوا فى النهاية على كابوس 
مزعج باالستيالء على أرصدتهم البنكية عبر الهاتف 
المحمول وانــتــحــال صفة وزارة الــقــوى العاملة لتكون 
ــد.. لتنفجر ألغام  جريمتى نصب وتــزويــر فــى آن واحــ
األسئلة الممنوعة والشائكة الــتــى اليــجــرؤ أحـــدا على 
طرحها ومنها: مــن يحمى مافيا النصب اإللكترونى؟ 
ولــمــاذا لــم يتم القبض عليها حتى اآلن والســيــمــا بعد 
انتشارها كالنار فى الهشيم وكوباء سرطانى خطير يحتاج 
الختراع لقاح ومصل جديد إلستئصالها من جذروها؟ 
ــارى والــعــاصــف يقتحم الــعــالــم السرى  ــن هــذا الملف ال
لمافيا »النصب اإللكترونى« عبر الهاتف المحمول باسم 
اإلعانة.. ويفضح خيوط المافيا وآالعيبها بالمستندات 
ــرؤا معنا ســطــور هــذا الملف  والــتــســجــيــالت.. فقط إقـ
بإمعان وتركيز عال حتى ال تقعوا فريسة سهلة وصيدا 

ثمينا لها.
هــذا الــبــالغ نقدمه لــوزيــر الداخلية اإلنــســان النشط 

والهمام اللواء »محمود توفيق«.. وأسود الداخلية رؤوساء 
مباحث مكافحة جرائم اإلنترنت ومباحث التليفونات 
ومباحث األمـــوال العامة بــالــوزارة وفــى طنطا واألخيرة 
تضم محافظات عــدة وفقا لنطاق التوزيع الجغرافى.. 

بجانب رئيس مباحث األموال العامة بالمنوفية.
فالقضية التى تحت أيدينا.. أخطر وأعظم بكثير من 
كونها قضية نصب إلكترونى مقنعة ومنظمة عبر الهاتف 
المحمول وحــدهــا فحسب فــقــط.. بــل لكونها قضية رأى 
عام وأمن قومى.. خصوصا إن كانت تمس قطاعاعريضا 
من الغالبة والضحايا الذين يقعون فى شــراك عصابات 
المافيا التى تتاجر بأوجاعهم وهمومهم وأزماتهم وكوارثهم 
الطبيعية والمخلقة وباألخص األخيره حتى فى زمن تحور 
»كوفيد - 19« الذى دمر اقتصاديات كبريات دول العالم بل 
وكسر العالم وأذله وجعله تحت رحمته.. ليصبح وباء مافيا 
النصب على المواطنين باسم إعانة العمالة غير المنتظمة 
التى تصرفها وزارة القوى العاملة للغالبة لتعينهم على 
مصائب تحور وباء »كوفيد - 19« أخطر منه.. ايه الحكاية. 

فى أخطر وأكبر جريمة نصب إلكترونى منظمة وممنهجة 
عبر الهاتف المحمول على المواطنين الغالبة والضحايا 
بإسم إعانة العمالة غير المنتظمة التى تصرفها وزارة 
القوى العمالة للتخفيف عنهم فى ظل تفاقم كارثة تحور 
وبــاء »كوفيد - 19«.. تعرض كاتب هــذه السطور لواحدة 
مــن أخــطــر عمليات النصب تــلــك.. عندما فــوجــئ مساء 
يوم األربعاء الموافق 13 يناير الماضى وتحديداً فى تمام 
الــســاعــة الثالثة وخمسة وثــالثــيــن دقيقة مــســاء بإتصال 
هاتفى على محموله يدعى فيه الطرف األخر المتصل من 
رقم المحمول »01226079915« بأن اسمه »أحمد على« 
من وزارة القوى العاملة.. مؤكدا على صرف إعانة للزميل 
قيمتها 1500 جنيه وتم زيادتها لنحو 2000 جنيه.. نتيجة 
ألخالق الزميل العالية فى تعامله مع مندوب الــوزارة على 

حد قول األخير له.
وســـأل مــنــدوب المافيا الزميل عــن هــويــة رقــم الهاتف 
المحمول المرسل مع طلب اإلعانة هل هو خاص بالزميل 
أم بشقيقه.. فأكد الزميل بكونه خاص بشقيقه.. حيث قرر 
المندوب التعامل مع الزميل والفيزا كارت الخاصة به على 
اعتبار أن رقم الزميل هو المسجل لديهم وليس رقم شقيقه 
طالب اإلعــانــة.. نظرا لسوء حالته الصحية وعــدم قدرته 

على العمل.
وهنا نسأل: من أيــن حصل مندوب المافيا على رقم 
محمول الزميل؟ ومــا هــى الجهات المسؤلة عــن ذلــك؟ 
وكيف عرف بمسألة وأمر اإلعانة المطلوبة؟ إنها مجرد 
شفرات وألغاز مثيرة وغريبة وعجيبة تحتاج لمن يفك 

طالسمها.. لكشف هوية المافيا.

البالغ رقم 75 إدارى لسنة 2021 يكشف خيوط الفضيخة عبر الهاتف المحمول 

من أين حصل مندوب المافيا على أرقام محمول الضحايا؟ 
ما هى الجهات المسئولة عن ذلك؟ 

كيف عرف بمسألة وأمر اإلعانة المطلوبة؟ 
ما سر عدم وجود ضوابط قانونية تمنع عمليات التالعب بتطبيق »Truecaller« لتزوير أبلكيشن الوزارات

النصاب يدعى أن اسمه »أحمد على« مندوب القوى العاملة.. ويضع »أبلكيشن« الوزارة على هاتفه المحمول 
رسالة لكل المصريين.. احذروا تحويل أرصدتكم عبر المحفظة اإللكترونية بحجة كونها إجراءات مالية جديدة لحصولكم على اإلعانة

رئيس مركز الحوكمة ومكافحة الفساد السابق يكشف عن الجهات المعنية ببالغات النصب اإللكترونى وعقوبته 

اللواء خالد فوزى: مباحث 
اإلنترنت باإلدارة العامة 

لتكنولوجيا المعلومات هى 
المسئولة عن مكافحة جرائم 

النصب اإللكترونى

ألغام األسئلة الممنوعة

البنك األهلى يحذر العمالء من أخطر 
عمليات النصب بانتحال صفته

احذروا النصب باسم الجائزة 
المالية الكبرى لدى البنوك 

التى تتعاملون معها

الخبير األمنى اللواء »خالد فوزى«: 
 مباحث اإلنترنت هى المسئولة

عن مكافحة هذه الجرائم

استدراج خطوة بخطوة.. وقائع أخطر عملية نصب على الغالبةملعوب الرقم السرى 

قيمة اإلعانة المبالغ فيها تنقذ ضحية 
أخرى من الوقوع فى براثن المافيا

الجهات المعنية ببالغات النصب اإللكترونى 

فيما كشف أحد الشباب - طلب عدم ذكر إسمه - عن 
محاولة فاشلة لتعرضة لنفس وقائع النصب اإللكترونى 
عبر الهاتف المحمول باسم إعانة العمالة غير المنتظمة 
التى تصرفها وزارة القوى العاملة.حيث إتصل به هاتفيا 
نفس النصاب الــذى يزعم أن إسمه »أحمد على« منتحال 

صفة وزارة القوى العاملة.. مؤكدا له صرف إعانة قيمتها 
5 آالف جنيه.. لكن الزميل طلب منه أن يحدد مكان تواجده 
حتى يصل إليه الستالمها.فأغلق النصاب هاتفه المحمول 
فى وجه الزميل، وربما يكون قيمة اإلعانة الكبيرة هى التى 

نجت الزميل من الوقوع فى براثن المافيا.

لكن ما هى الجهات المعنية التى يلجأ إليها الضحايا 
السترداد حقوقهم؟ هذا السؤال يجيب عنه مسئولون 

وخبراء أمنيون.
بدورها أرجعت دكتور »غادة موسى« الرئيس السابق 
لمركز الحوكمة ومكافحة الفساد والــذى تغير مسماه 
حاليا لمركز الحوكمة والتنمية المستدامة حــدوث 
عمليات النصب واالحــتــيــال نتيجة لضعف سياسات 
ونظم وعمليات الحوكمة ) الرقابة والمتابعة واإلمتثال 
الداخلية فى كل مؤسسة(.. وكشفت لجؤ المركز للنيابة 

العامة أو النيابة اإلداريــة كخطوة أولى 
متبعه قبل عــام 2011 عندما تــرد له 
شكاوى فى هذا الشأن. كما يمكن أن 
ــة لدى  يلجأ الضحايا للرقابة اإلداريـ
الضابط المسئول عــن وزارة القوى 

العاملة ومعهم كافة المستندات الدالة 
على وقائع النصب عليهم.حنى تكون هناك قضية 
 متكاملة األركــان.ويــمــكــن لهم أيضا التقدم بشكوى

لرئاسة الجمهورية.

.. وبالفعل نفذ الزميل أول عملية سحب.. وكانت عملية 
إستدراج خطوة بخطوة.. لسحب رصيده بالكامل.. بحجة أن 
اإلعانة تستلزم عمليات السحب 4 مرات وراء كل عملية.. يؤكد 
المندوب أن هناك عملية سحب أخرى إليداع المبلغ المطلوب 

بنفس قيمة اإلعانة.
الشريط األبيض.. حكاية الرقم الثالثى والرباعى 

ومــن قبل طلب مــنــدوب المافيا مــن الزميل وتحديدا قبل 
خروجه من مسكنه وتوجهه للفرع الجديد للبنك الــذى يضم 
صــراف آلــى واحــد يخدم نحو أكثر مــن نصف مليون مواطن 
هم تعداد سكان سرس الليان رقم الفيزا والرقم الرباعى على 
الفيزا والرقم الثالثى المدون على الشريط األبيض.. وأكد له 
الزميل أن أول مرة يكون هناك مثل هذة اإلجـــراءات إلضافة 
اإلعانة الخاصة بشقيقة على الفيزا.. فأكد له المندوب مرارا 
وتكرارا بأنها إجــراءات مالية يجهلها الزميل.. وسط حالة من 
الذهول والدهشة إنتابت الزميل وقتها.. كانت عملية النصب 
قد تمت بكافة أركانها.. ووقع الزميل فى فخ المافيا.. والسيما 
أن الزميل قد تمكن من قبل بصرف إعانة لشقيقه من مشيخة 
األزهر »بيت الزكاة والصدقة المصرى« لمدة 3 أشهر وبالفعل 
صرفها وإنتهت فى يناير الماضى بعد عرض أوراقــه وتقاريره 

الطبية على اللجنة الطبية مــن قبل المشيخة وبعد حضور 
مندوب المشيخة لمنزل شقيقه وإستالمه لها.. وكان الزميل 
قــد طلب مــؤخــرا مــن مشيخة األزهـــر تجديد صــرف اإلعانة 
لشقيقه بعد عرض عليهم نفس األوراق والتقارير الطبية التى 
سبق حصولهم عليها مرتين عبر مندوب المشيخة نفسه التى 
إستلمها باليد وتطبيق »الواتسآب« الخاص بالزميل.. ما جعله 
يعتقد أن المشيخة ربما تكون حولت طلب تجديد اإلعانة 
ــوزارة الــقــوى العاملة.. مادفعه للتوهم والخضوع  لشقيقة لـ
إلجـــراءات السحب واإليـــداع للنصاب الــذى يزعم أنــه مندوب 

وزارة القوى العاملة.
فضيحة من العيار الثقيل 

ومما يذكر أنــه وفــى ظل إحباك مندوب المافيا لعملية 
النصب المنظمة.. كــان قد ظهر »أبلكيشن« معنون باسم 
وزارة الــقــوى العاملة على رقــم المحمول الــذى إتصل به 
ــل.. وهـــو مــاكــشــفــه تطبيق  ــي ــزم الــنــصــاب عــلــى مــحــمــول ال
»Truecaller« فى فضيحة من العيار الثقيل عبر التالعب 
بالتطبيق فى فبركة »أبلكيشن« مزور يحمل إسم الوزارة دون 
أى ضوابط قانونية تمنع ذلك.. ما أوقع الزميل الضحية فى 

شباك مندوب المافيا.. مجرد ملحوظة فقط.

وفى مفاجأة المفاجآت.. لم يغلق مندوب المافيا النصاب 
هاتفه المحمول مع الزميل منذ بداية إتصاله به على هاتفه 
المحمول وإتمام عملية النصب.. حتى اليتمكن من االتصال 
بشقيقه أو بمشيخة األزهــر أو بـــوزارة القوى العاملة للتأكد 
من شخصية مندوب الــوزارة الوهمى والنصاب.. وحتى يقطع 
على الزميل أى فــرصــة وخــط لكشف حقيقة هــويــتــه.. حتى 
وقــع الزميل ضحية فى شباك مافيا عالم النصب مثله مثل 
غيره من الضحايا بال رحمة أو هــوادة أو إنسانية أو وازع من 
ديــن أوضمير حتى فى »زمــن الــوبــاء« الــذى يحتاج إلــى تكاتف 
كافة الجهود المجتمعية والمدنية لمواجهته فى موجته الثانية 
األخطر واألكثر شراسة من الموجة األولى له.. لكن فى »زمن 
الــوبــاء« تنشط الــتــجــارة المحرمة لعصابات ومافيا النصب 
على المواطنين تحت ستار إعانة عمالة الغير المنتظمة التى 
تصرفها وزارة القوى العاملة.. ما يحتاج جهدا مكثفا ومضاعفا 
ألجهزة وزارة الداخلية المختصة لضبط هؤالء المجرمين الذين 
يستغلون حوائج الناس الغالبة ويتاجرون ويتربحون من ورائهم.. 
كما يستوجب األمر تدخل برامح »التوك شو« للتوعية اإلعالمية 
للمواطنين الغالبة وتحذيرهم حتى ال يقعون فريسة سهلة 

وصيدا ثمينا ألباطرة ومافيا النصب اإللكترونى. البالغ 75 إدارى لسنة 2021 
يفضح مافيا النصب على الغالبة

مــن جانبه وفــى رســائــل خطيرة لــهــم.. حذر 
البنك األهلى المصرى العمالء من منح بياناتهم 
السرية الخاصة »أون الين« وبيانات حساباتهم 
أو بطاقاتهم البنكية ألى جهة أوشخص على 
مواقع »التواصل االجتماعى« خشية تعرضهم 
لعمليات نصب أواختراق لتنفيذ عمليات شراء 

دون علمهم.
كما حــذر مــن التفاعل ســـواء مــع صفحات 
مزورة تنتحل صفته على »منصات التواصل«.. 
أو مع الرسائل البريدية التى تستهدف الحصول 
على بياناتهم الشخصية.. مشددا على تطويره 
لكافة أساليب التقنية التى مــن شأنها تكفل 
حــمــايــة بــيــانــات الــعــمــالء الشخصية.كما أن 

حساباته موثقة بالعالمة الزرقاء. 
وطالب أصحاب البطاقات اإلئتمانية حال 
فقدانها بإيقافها عبر تطبيقى »األهلى موبايل« 
أو األهلى نت« أو االتصال على رقم »19623«.
وكــان البنك عــرض عبر حسابه الرسمى على 
موقع الــتــواصــل االجتماعى »فيسبوك« فيلم 
»أنيميشن« الذى يفضح أخطر عمليات النصب 
عــلــى الــعــمــالء بــانــتــحــال الــمــتــصــل بــهــم صفة 
البنك لإلستيالء على أرقام البطاقات البنكية 
والسرية تحت وهم وستار تحويل قيمة الجائزة 

المالية الكبرى التى فازو بها.

ــل أخـــر  ــيـ ــرض زمـ ــعـ تـ
ــر اســمــه  ــ ــض ذك ــ - رف
- لــــواقــــعــــة نــصــب 
ــة  ــى فــاشــل ــرونـ ــتـ ــكـ إلـ
ــل بــه  ــصــ ــ عـــنـــدمـــا ات
مندوب المافيا هاتفيا 
ــوزه بــجــائــزة  ــف وأبــلــغــه ب
ــبـــرى قيمتها  مــالــيــة كـ
مــائــة ألــف جنيه منتحال 
صفة مندوب البنك الذى 
يتعامل معه. وفاجأه الزميل 
بــتــحــديــد مــكــانــه الســتــالمــهــا 
باليد.. فأغلق على الفور هاتفه 
المحمول فى وجه الزميل.. وهو 
مــا يعنى أن مسلسل النصب 
اإللكترونى بات عرضا مستمرا.

الخبير األمنى والمتحدث باسم وزارة الداخلية 
ــوزى« يـــرى أن مباحث  ــ ــواء »خــالــد ف ــل الــســابــق ال
اإلنــتــرنــت الــتــابــعــة لــــإلدارة الــعــامــة لتكنولوجيا 
المعلومات بوزارة الداخلية ومقرها العباسية هى 
المسئولة عن مكافحة جرائم اإلنترنت وعمليات 

النصب اإللكترونى.

وبالفعل توجة الزميل للفرع الجديد للبنك 
األهلى بسرس الليان منوفية.. بناء على طلب 
ــوزارة..  ــ ــذى يــدعــى أنـــه مــنــدوب الـ الــنــصــاب الـ
ــاك فـــردت الــمــافــيــا شــبــاكــهــا العنكبوتية  وهــن
ــدراجــه خــطــوة بــخــطــوة..  ــاســت عــلــى الــزمــيــل ب
حتى أحكمت قبضتها عليه.. لتستكمل تنفيذ 
مخططها كــمــا تــريــد وفـــق إراداتـــهـــا.. وتحت 
ستار مزاعم مندوب المافيا بأن الزميل يجهل 
اإلجراءات المالية الالزمة لتحويل اإلعانة على 
الفيزا كارت الخاصة به.. والتى تستلزم سحب 
2000 جنيه قيمة اإلعــانــة من رصيده البنكى 
ليضعها فى رقــم المحمول »01004606037« 
برقم كود أوســرى »100100«.. عبر المحفظة 

اإللكترونية للصراف اآللى للبنك.

 مــا لــم تعلمه المافيا أن مــقــدم الــبــالغ قام 
بتسجيل كافة مكالمات النصاب الــذى انتحل 
صفة مندوب وزارة القوى العاملة.. وإضطر 
الزميل لتحرير محضرا بواقعة النصب هذة فى 
قسم شرطة سرس الليان منوفية ويحمل رقم 
75 إدارى ســرس الليان لسنة 2021 فى نفس 
يوم الواقعة.. وجار العرض على النيابة العامة 
بعد أن طلب الزميل فى المحضر بإتخاذ كافة 
اإلجراءات القانونية وضبط مافيا النصب على 
المواطنين باسم إعانة العمالة غير المنتظمة 

واسترجاع أمواله.
الجدير بالذكر أن مسلسل عمليات النصب 
مــا يـــزال عــرضــه مستمراً ، حيث تــعــرض لها 
شاب آخر استولوا على رصيده بالكامل وحرر 

محضرا بالواقعة منذ أكثر من شهرين.
بقى أن تــعــرف أن مــقــدم الــبــالغ علم بأن 
هناك واقعة نصب مماثلة مثبتة فى محضر 
رسمى منذ أكثر من شهرين ضحيتها شاب 
مقيم بسرس الليان منوفية أيضا فى مبلغ 

3600 جنيه.
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أحمد شفيق أمام محكمة الجنايات 
فى قضية »حديقة األسرة«

دعوى تطالب برابطة للتاكسى 
األبيض على غرار »أوبر وكريم«

النطق بالحكم على طبيب 
الميكروباص 25 فبراير

محاكمة محمود عزت فى 
قضية »اقتحام الحدود«

محكمة الجنايات تواصل محاكمة إبراهيم 
سليمان بقضية »الحزام األخضر«

تــواصــل محكمة جــنــايــات شــمــال الــقــاهــرة بالعباسية، برئاسة 
المستشار سرور محمد أحمد وعضوية المستشارين السيد أحمد 
عبد ومحمد مصطفى عبيد وأمــانــه ســر محمد خميس، محاكمة 
الفريق أحمد شفيق رئيس مجلس الـــوزراء األسبق و2 آخرين، فى 
اتهامهم بإهدار المال العام، فى القضية المعروفة إعالميا بـ»جمعية 
ــرة«، فى جلسة 10 مارس  خدمات مصر الحديقة«، »حديقة األسـ

المقبل، الستكمال المرافعة.
جدير بالذكر أن النيابة العامة طعنت على الحكم أمــام محكمة 
النقض والتى قضت بقبول الطعن شكال وفى الموضوع بإعادة القضية 

إلى محكمة االستئناف لتحديد دائرة جديدة لنظر المحاكمة.

تواصل محكمة القضاء اإلداري، نظر دعوى لوقف القرار الخاص بعدم 
إنشاء جهة فنية ومالية وقانونية لتولى شئون السيارة الجديدة التاكسى 
األبيض، والتى سيتم تسليمها للسائقين بديال عن سيارتهم القديمة، فى 

جلسة 27 فبراير الحالى.
 وكان أصحاب التاكسى األبيض أطلقوا رابطة تسمى »تطوير األداء«، 
لمواكبة التطور الذى تستخدمه شركتا »أوبر وكريم« داخل مصر، إلرضاء 
العمالء، وذلــك بعد العزوف الكبير الــذى شهده التاكسى األبيض خالل 

الفترة األخيرة من جانب المواطنين.
 وأكــدت الدعوى أن النظام المزمع إنشاؤه سيتفوق على نظام شركتى 
ــه سيربط محافظات مصر بالكامل بمنظومة  أوبـــر وكــريــم، نــظــرا ألن
ــدة، وليس محافظتى القاهرة والجيزة فقط، موضحا  إلكترونية واحـ
أن مصر بها أكثر من 300 أالف سيارة تاكسى، أى أن االتحاد سيدير 
استثمارات بحوالى 60 مليار جنيه، ستضخ عائدا إلى الدولة بدال من أن 

يضخ هذا العائد إلى الخارج.
 وكــان سائقوا التاكسى األبيض أقاموا دعــوى للمطالبة بتشكيل لجنة 
فنية بإعادة تقييم أسعار التاكسى األبيض والمستبدل بالسيارات القديمة.

قــررت محكمة جنح قسم ثانى الــزقــازيــق، النطق بالحكم فــى واقعة 
الطبيب المتهم بارتكاب فعل فاضح داخــل ميكروباص، فى جلسة 25 

فبراير.
وكانت هيئة المحكمة قررت فى الجلسة الماضية المنعقدة فى ديسمبر 

الماضى، إخالء سبيل المتهم على ذمة القضية.
وتلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار، مدير أمن الشرقية، إخطاراً يفيد 
بورود بالغ إلى قسم ثانى الزقازيق، بقيام طالبة تبلغ من العمر 19 عاماً، 
بمعاونة سائق وعدد من المارة، بالتحفظ على الطبيب فى أحد الشوارع 

العامة، التهامه بارتكاب »فعل غير أخالقى« داخل الميكروباص.
وانتقلت قوة من الشرطة إلى مكان الواقعة، واصطحبت الطبيب إلى 
مقر القسم، حيث اتهمته الفتاة بأنه ارتكب »عمالً غير أخالقى«، أثناء 

استقالله الميكروباص، ووقوفه ناحية المقعد الذى تجلس عليه.
وأضافت الطالبة أنها نهرت المتهم، ولكنه لم يستجب، ما دفعها إلى رفع 
صوتها وأثارت انتباع باقى الركاب والسائق، ودارت مشادة كالمية، وعندما 
حاول الطبيب المتهم مغادرة الميكروباص، لحقت به الفتاة، وتجمع عدد 
من الــمــارة، الذين قاموا بالتحفظ عليه لحين حضور الشرطة، وُحــرر 

المحضر الالزم بالواقعة، وبإخطار النيابة العامة تولت التحقيق.

تواصل محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد السعيد 
الشربينى، إعــادة محاكمة محمود عزت، القائم بأعمال مرشد اإلخوان 
اإلرهابية، فى اتهامه بقضية اقتحام الحدود الشرقية، والذى صدر ضده 

حكما غيابيا لهروبه باإلعدام شنقا، فى جلسة 22 فبراير.
يذكر أن محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامى، 
قضت فى 16 يونيو 2015، بالسجن المؤبد لـــ20 متهما واإلعــدام شنقا 
للقائم بأعمال المرشد محمود عــزت و99 آخرين التهامهم فى قضية 
اقتحام السجون المصرية واالعــتــداء على المنشآت األمنية والشرطية 

وقتل ضباط شرطة إبان ثورة يناير 2011.
تعود وقائع القضية إلى عام 2011 إبان ثورة يناير، على خلفية اقتحام 
سجن وادى النطرون واالعتداء على المنشآت األمنية، وأسندت النيابة 
للمتهمين فى القضية تهم »االتــفــاق مع هيئة المكتب السياسى لحركة 
حماس، وقــيــادات التنظيم الدولى اإلخــوانــى، وحــزب الله اللبنانى على 
إحداث حالة من الفوضى إلسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، وتدريب 
عناصر مسلحة من قبل الحرس الثورى اإليرانى الرتكاب أعمال عدائية 

وعسكرية داخل البالد، وضرب واقتحام السجون المصرية«.

تستأنف محكمة جنايات الــقــاهــرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، 
برئاسة المستشار شعبان الشامى، جلسات محاكمة وزيــر اإلسكان 
األسبق محمد إبراهيم سليمان، ورجل األعمال سمير زكى عبدالقوى، 
بالقضية المعروفة إعالميا بـ«الحزام األخضر«، يوم 8 مارس المقبل 

للتصالح.
ويــواجــه الــوزيــر األســبــق محمد إبراهيم سليمان، ورجــل األعــمــال، 
رئيس مجلس إدارة شركة السادس من أكتوبر الزراعية لالستصالح 
والتعمير، و3 من مسئولى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، اتهامات 
بالتربح واإلضرار بالمال العام، وذلك عن طريق بيع مساحات كبيرة من 

األراضى بمنطقة »الحزام األخضر« بأقل من سعرها.
كانت نيابة األموال العامة العليا أمرت بإحالة المتهمين فى القضية 
ــام محكمة الــجــنــايــات، بعد أن كشفت  إلــى المحاكمة الجنائية أمـ
التحقيقات عــن تــواطــؤ المتهمين مــن المسئولين السابقين بهيئة 
المجتمعات العمرانية مع المتهم سمير زكى عبد القوى، بموافقتهم 
على تخفيض سعر األرض المخصصة للشركة التى يترأسها، وذلك 
بالمخالفة للقواعد والعقد المبرم بين الطرفين، بما مقداره 28 مليون 
جنيه تقريًبا، وفًقا لما تضمنته أقوال الشهود، وتقارير اللجان الفنية، 

والجهاز المركزى للمحاسبات، وتحريات مباحث األموال العامة.

  إسالم خالد

اختراق البريد اإللكترونى لمؤسسات الدولة
تواصل محكمة جنايات القاهرة، محاكمة 3 متهمين 

بغسيل األموال بقيمة 15 مليون جنيه اليوم.
ــال المتهمين بــاخــتــراق  ــعــام قــد أحـ كـــان الــنــائــب ال
ــة  ــدول ــى لــمــؤســســات ال ــرون ــكــت ــبــريــد اإلل حــســابــات ال
والشركات الحكومية والخاصة والقيام بعمليات غسيل 

أموال إلى محكمة الجنايات.
جاء بالتحقيقات التى باشرتها نيابة الشؤون المالية 
والتجارية، أن المتهمين من األول إلى الثالث تحصلوا 
بغير حق على محرر إلكترونى وذلك بأن قاموا باختراق 
الــرســائــل اإللكترونية المرسلة بين الهيئة العربية 
للتصنيع والــشــركــة الهندسية للطيران والــخــدمــات 
التقنية المحدودة وتمكنوا من ذلك من التحصل على 
الــمــحــررات والفواتير المرسلة والمثبتة للتعاقدات 

القائمة فيما بينهم.
ــف دوالر أمريكى  كما اســتــولــوا على مبلغ 967 أل
والمملوكين للشركة الهندسية للطيران والخدمات 
التقنية المحدودة وكان ذلك باستعمال طرق احتيالية 

وتمكنوا من تحويل المبلغ المذكور لحساب المتهمة 
األولى.

وقــامــت المتهمة األولـــى بغسل أمـــوال مقدارها 
977 ألــف دوالر أمريكى والمتحصلة مــن جريمة 
النصب موضوع الشكوى من السفارة النيجيرية بأن 
قامت عمدا باستبدال العملة الوطنية بها وتحويلها 
لحساب أخــر لها واستثمارها فــى شــراء شهادات 
ادخــار بجمالى قيمة 8 ماليين جنيه تحصلت على 
قروض بإجمالى 7 ماليين ثم تحويل مبلغ 2 مليون 
جينيه للمتهم الثانى ومبلغ 4 ماليين للمتهم الثالث 
من مبالغ تلك الــقــروض وحــيــازة جــزء منها بعد أن 
قامت بسحبه نقدا وذلك بقصد إخفاء المال وتمويه 
مصدره والحيلولة دون اكتشاف الجريمة وعرقلة 
الــتــوصــل إلـــى مرتكبيها مــع علمها بــمــصــدر تلك 

األموال.
كما أن المتهم الثانى قام بغسل أمــوال مقدارها 2 
جنيه والمحولة لحسابه من المتهمة األولى والمتحصلة 
مــن الــجــريــمــة وكـــذا مبلغ 140 ألـــف دوالر أمريكى 
والمتحصلين من جريمة نصب أخــرى بــأن قــام عمدا 
باستبدال العملة الوطنية بجانب مبلغ مالى قــدره 5 
آالف دوالر أمريكى وتحويله بين حساباته البنكية 

وحيازته كامل المبلغ بعد أن قــام بسحبه نقدا وذلك 
بقصد الحيلولة دون اكتشاف الجريمة وعرقلة التوصل 

إلى مرتكبيها مع علمه بمصدر هذه األموال.
كما أن المتهم الثالث غسل أمواال قدرها 4 ماليين 
والمحولة لحسابه من المتهمة األولى والمتحصلة من 
الجريمة محل االتــهــام بــأن قــام عمدا بسحبها نقدا 
وحــيــازة جانب منها واستثمار جانب آخــر فــى شــراء 
حصة تعادل 20% مقدارها 400 ألف جنيه فى شركة 
اخناتون للصناعات الكيميائية واستثمار جانب آخر 
فى شــراء وحــدة سكنية والكائنة 7 عقار 12 بمشروع 
المستقبل بمدينة المنيا الــجــديــدة، سجلها باسم 
المتهمة الرابعة بقيمة 130 ألــف جنيه ذلــك بقصد 
إخفاء المال وتمويه مصدره والحيلولة دون اكتشاف 
الجريمة وعرقلة التوصل إلى مرتكبها مع علمه بمصدر 

تلك األموال.
كما أن المتهمة الرابعة غشلت أمــواال قدرها 130 
ألف جنيه من ضمن المبالغ محل اإلتهام السابق وذلك 
بأن اكتسبت الوحدة السكنية المشار إليها فى االتهام 
السابق مع علمها بمصدر تلك األمــوال وذلــك بقصد 
إخفاء المال وتمويه مصدره والحيلولة دون اكتشاف 

الجريمة وعرقلة التوصل إلى مرتكبيها.

  عماد شوقى

  كريم سعيد 

تستكمل محكمة جــنــايــات الــقــاهــرة، 
ــر المالية األسبق  إعـــادة محاكمة وزيـ
يــوســف بــطــرس غــالــى بقضية »فــســاد 
الجمارك« فى جلسة 9 مــارس المقبل، 
ــى طـــلـــب رد  ــ ــم ف ــ لـــالســـتـــعـــالم عـــمـــا ت

المحكمة.
وكانت محكمة الجنايات عاقبت وزير 
المالية األسبق غيابيا بالسجن المشدد 
15 سنة، وعــزلــه مــن وظيفته، وإلــزامــه 
برد 35 مليونا و791 ألف جنيه، وغرامة 

مساوية لقيمة هذا المبلغ.
وأسندت النيابة للمتهم بأنه فى الفترة 
ــدر قـــرارا  مــن 2004 وحــتــى 2011 أصـ
وزاريا حمل رقم 165 لسنة 2005 والذى 
تــم بموجبه تجميع نوعيات معينة من 
السيارات المنتقاه المتحفظ عليها على 
ذمـــة مالكيها لـــدى مصلحة الــجــمــارك 
فى داخــل ساحة جمركية ملحقة بــوزارة 

المالية وتصرف فى هذه السيارات دون 
موافقة مالكيها بتخصيص 6 منها لموكبه 

الشخصى و96 سيارة لجهات أخرى.
 وتبين أن قيمة تلك السيارات بلغت 
35 مليونا و791 ألـــف جــنــيــه، مــا أدى 
ــارات بغير وجــه  الســتــهــالك هـــذه الــســي
حق وانخفاض ثمنها بالمخالفة للقانون 
ــم 66 لــســنــة 1963 الــمــعــدل بشأن  رقـ

الجمارك والئحته التنفيذية التى تقضى 
ــارات بحالتها  ــســي بــاالحــتــفــاظ بــهــذه ال
لتسليمها لمالكيها بعد ســداد الرسوم 
أو بيعها وإيـــداع نصيب مالكها بخزانة 

مصلحة الجمارك
مــن ناحية آخـــرى، تستكمل محكمة 
جنايات القاهرة، محاكمة يوسف بطرس 
غالى، وزير المالية األسبق، فى القضية 
رقــم 6 لسنة 2013 جنايات ثــان مدينة 
نــصــر، والــمــعــروفــة بقضية »كــوبــونــات 

الغاز«، فى جلسة 22 فبراير الجارى.
وكانت محكمة جنايات القاهرة، قضت 
فــى 23 أبــريــل 2013، بمعاقبة يوسف 
بــطــرس غــالــى بالسجن الــمــؤبــد غيابًيا 
فى القضية، وتقدم دفاعه بطلب إلعادة 

إجراءات المحاكمة.
 ونــســبــت الــنــيــابــة لــــ»بـــطـــرس« تهمة 
ــدوان عــلــى الــمــال  ــعـ ارتـــكـــاب جــرائــم الـ
الــعــام، واإلضـــرار العمدى به بما قيمته 
 نــحــو 20 مــلــيــون جــنــيــه، والــتــزويــر فى 

محررات رسمية.

إعادة محاكمة بطرس غالى بقضيتى 
فساد الجمارك وكوبونات الغاز 

تفاصيل عمليات النصب على المواطنين باسم مؤسسة مجدى يعقوب للقلب
تصدر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع 
الخامس، برئاسة المستشار حمدى الشنوفى، فى 
جلسة 21 فبراير المقبل، الحكم على تشكيل عصابى 
تخصص فى النصب على المواطنين وجمع تبرعات 
لمؤسسة مجدى يعقوب للقلب، وتــزويــر إيصاالت 

استالم للتبرعات باسم المؤسسة.
 وكشفت تحقيقات النيابة العامة الستار عن أكبر 
تشكيل عصابى للنصب باسم التبرع لمؤسسة مجدى 
يعقوب للقلب، واالســتــيــالء على أمـــوال المواطنين 
بحجة التبرع اإلنسانى للمؤسسة الخيرية وإعطائهم 
إيصاالت مــزورة باستالم المؤسسة للتبرعات التى 

بلغت الماليين.
القضية رقم 5324 لسنة 2020 جنايات البساتين، 
والمقيدة برقم 92 لسنة 2020 حصر تحقيق حلوان 
الكلية، كشفت أن المتهمين هــم » محسن محمد« 
رقــيــب شــرطــة ســابــق، و»فــتــحــى مــحــمــد«، محامى، 

و»سامية عايد«، ربة منزل، و» معتزل بالله محمد«.
وأوضحت التحقيقات التى باشرتها النيابة العامة، 

أن المتهمين اشتركوا بطريقى االتفاق والمساعدة مع 
آخر مجهول فى تزوير محررات رسمية لمؤسسة ذات 
نفع عــام »مؤسسة مجدى يعقوب«، وهــى إيصاالت 
اســتــالم شيك نقدية منسوب صــدورهــا للمؤسسة 

السالف بيانها، بطريق االصطناع وذلك بأن اتفقوا مع 
المجهول على إنشائها على غرار نظيرتها الصحيحة 
التى تصدرها تلك المؤسسة، بأن ساعدو المجهول 
بأن أمدوه ببياناتها فقام األخير بإثبات تلك البيانات 

ومهرها بتوقيعات عزها زورا للموظفين المختصين، 
وبصمها ببصمة خاتم للمؤسسة السابق بيانها محل 
االتهام الثاني، فتمت الجريمة بناءاً على ذلك االتفاق 
وتلك المساعدة واستعملوها، بــأن قدموا للمجنى 
عليه »إبــراهــيــم. ر« فتوصلوا بتلك الطريقة على 

االستيالء على أمواله محل اتهامهم الثالث.
وأكــدت التحقيقات قيام المتهمين بواسطة الغير 
بتقليد أختام لمؤسسة ذات نفع عام »خاتم مؤسسة 
مجدى يعقوب«، بــأن اصطنعها مجهول على غرار 
نظيره الصحيح واستعمله بــأن بصم به المحررات 

المزورة مع علمهم بتقليدها.
وكشفت التحقيقات قيام المتهمين باالستيالء على 
ــاألوراق، والمملوكة  المبالغ النقدية المبينة قــدراً بـ
للمجنى عليه »إبــراهــيــم. ر«، وكـــان ذلـــك بطريق 
ــال لــســلــب بــعــض ثــروتــهــم بــاســتــعــمــال طــرق  ــي االحــت
احتيالية مــن شأنها إيــهــامــه بــوجــود واقــعــة مــزورة 
فى صــورة واقعة حقيقة، بــأن قدموا إليه محررات 
مزورة على أنها صحيحة تثبت على خالف الحقيقة 
أنهم استلموا المبالغ المالية على هيئة تبرعات 
ــاه أنهم تابعين  لمؤسسة ذات نفع عــام، موهمين إي
لــذات المؤسسة، وتمكنوا بتلك الوسيلة االستيالء 

على تلك األموال.

حــجــزت الــمــحــكــمــة الــتــأديــبــيــة لمستوى 
اإلدارة العليا، بــرئــاســة المستشار حاتم 
داود نائب رئيس مجلس الــدولــة، محاكمة 
15 مسئواًل مــن قــيــادات وزارات السياحة 
والمالية والــهــجــرة فــى القضية رقــم 134 
لسنة 62 قضائية، بتهمة إرتــكــاب وقائع 
فساد مالى وإداري، تمثلت فى صرف 125 
مليون دوالر لشركة لبنانية دون تعاقد معها، 
وتسهيل اإلســتــيــالء على 25 مليون جنيه 
من الضرائب، للحكم فى جلسة 24 فبراير 

الحالى.
وجاء بأوراق القضية، أنه تم إبالغ النيابة 
العامة للتحقيق فــى الشق الجنائى بشأن 
الــوقــائــع المتعلقة بــصــرف قيمة األعــمــال 
الــمــنــفــذة خــــارج مــصــر وعــــدم إســتــقــطــاع 

مستحقات الدولة من ضريبة الدمغة منها.
أكــدت التحقيقات، قيام البعض بتحرير 
مذكرات للعرض على رئيس الهيئة، بشأن 
طلب صــرف قيمة تنفيذ أعمال الحمالت 
الدعائية محل العقد المبرم عام 2009 بين 
جهة عملهم وشركة للدعاية واإلعــالن، إلى 

حساب شركة اللبنانية بدولة لبنان.
وأكــــدت الــنــيــابــة اإلداريــــــة، أن الباحثة 
االقــتــصــاديــة، ومــديــرة اإلدارة اإلقتصادية 
حررتا خطابات التحويالت البنكية الصادرة 
عـــن جــهــة عملهما إلـــى الــبــنــك الــمــركــزى 
المصري، والمتضمنة الموافقة على صرف 

قيمة تنفيذ أعمال الحمالت الدعائية.
ــيــس الــهــيــئــة الــمــصــريــة الــعــامــة  ووافـــــق، رئ
للتنشيط السياحى السابق، وافق عام 2011، 
على إسناد أعمال تنفيذ الحمالت اإلعالنية 
الخاصة بالواليات المتحدة األمريكية لعدد 
31 شركة، وإسناد أعمال الحمالت اإلعالنية 
الخاصة بأمريكا الالتينية لعدد 12 شركة، 
بــاإلتــفــاق المباشر بقيمة إجمالية مقدارها 
مبلغ 750 ألف دوالر متجاوًزا بذلك النصاب 
المالى المقرر قانوًنا لرئيس الجهة فى اإلسناد 
باإلتفاق باألمر المباشر، ووافق على مذكرات 

صرف قيمة تنفيذ أعمال الحمالت الدعائية.

الحكم على 15 مسئوًل 
صرفوا 125مليون دولر 
لشركة لبنانية دون تعاقد

محكمة مستأنف األمور المستعجلة تنظر دعوى 
تطالب بفرض الحراسة على نقابة األطباء

تنظر محكمة مستأنف األمور المستعجلة، الدعوى رقم 298 
لسنة 2020 التى تطالب بفرض الحراسة على نقابة األطباء، 

فى جلسة 25 فبراير.
 وأوضــحــت الــدعــوى التى أقامها المحامى الدكتور هانى 
سامح ووكيله المحامى بالنقض صالح بخيت، أن نقابة األطباء 
ضلت الطريق القويم وتقاذفتها أمــواج المصالح والرغبات 
السياسية المنحرفة لصالح الجماعات اإلثــاريــة واإلرهابية 
حسب ما ورد بالدعوى القضائية، وتبين ذلــك بنعى وتكريم 
ــدان عصام  ــُم إرهــابــى تلطخت يـــداه بــدمــاء الــشــهــداء وهــو ال
العريان، وكذلك تحريض النقابة وتوجيهها أمراً لثمانية اآلف 
طبيب شــاب بــاإلمــتــنــاع عــن العمل وقــت حــرب صحية ضد 
الكورونا بما تسبب فى وفيات بسبب العجز وقلة أعداد األطباء 

وامتناع عدد عن العمل.
ــه يتحقق ويــتــوجــب فــرض الحراسة  وجـــاء فــى الــدعــوى أن
ــك لقيامها بتهديد األمــن  القضائية على نقابة األطــبــاء وذل
القومى للبالد والعبث بسالمة المواطنين وكــذلــك لجرائم 
ــن مجلس ــاء مـ ــهــا أعـــضـ ــى ذمــت  اإلرهــــــاب والــمــحــبــوس عــل

نقابة األطباء.

شفيق

بطرس

يعقوب

سليمان
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طفل من كل ثالثة أطفال يتعرض أنواع المخاطر الرقمية
لالبتزاز والتهديد اإللكترونى

القوانين المصرية لم تواكب التطورات التكنولوجية
تــنــاول قــانــون الطفل الــمــعــدل بالقانون رقم 
ــمــادة 116 )مــكــرر أ(  126 لسنة 2008 فــى ال
منه االســتــغــال الجنسى لألطفال عبر شبكة 
اإلنترنت، والتى نصت على أن »يعاقب بالحبس 
مدة ال تقل عن سنتين، وبغرامة ال تقل عن عشرة 
آالف جنيه، وال تتجاوز خمسين ألف جنيه، كل 
من اســتــورد أو صــدر أو أنتج أو أعــد أو عرض 
أو طبع أو روج أو حاز أو بث أى أعمال إباحية 
يشارك فيها أطفال أو تتعلق باالستغال الجنسى 
لــلــطــفــل، ويــحــكــم بــمــصــادرة األدوات واآلالت 
ــكــاب الجريمة واألمـــوال  المستخدمة فــى ارت
المتحصلة منها، وغلق األماكن محل ارتكابها 
مــدة ال تقل عن ستة أشهر، وذلــك كله مع عدم 

اإلخال بحقوق الغير حسن النية.
ــمــواد 80، 96، 126  وعــلــى الــرغــم مــن ذكــر ال
من الدستور المصرى، والــمــادة 291 من قانون 
العقوبات، حاالت تعرض الطفل للخطر، وتهديد 
ســامــة التنشئة الــواجــب تــوافــرهــا لـــه، وحظر 
المساس بحق الطفل من االتجار به أو استغاله 
ا؛ إال أنها لم تواكب التطورات التكنولوجية  جنسًيّ

والمشاكل المستحدثة التى تواجه األطفال فى 
البيئة الرقمية الجديدة، والتى تختلف فى طبيعتها 
ونوعها عن المصطلحات الفضفاضة الــواردة فى 
المواد السابقة، وهذا ما يدفع القضاة الستخدام 
ــواد بديلة لمعاقبة أفــعــال معينة لــم تذكرها  مـ
القوانين، مثل قضايا التربح اإللكترونى باألطفال 
التى يصنفها القاضى تحت بند قانون 64 لسنة 

2010 الخاص بمكافحة االتجار بالبشر.
وهنا نشير إلى أن الدولة المصرية حققت بعض 
التقدم فى صياغة السياسات الساعية للقضاء 
ــإصــدار قــانــون  عــلــى الــمــخــاطــر عــبــر اإلنــتــرنــت ب
مكافحة جرائم تقنية المعلومات، والذى تم إقراره 
فى يونيو 2018، واشتمل على 45 مــادة، لكن ال 
ــزال هناك قصور فــى فهم الحياة اإللكترونية  ي
لــألطــفــال، لذلك هناك حاجة إلــى بــذل المزيد 
من الجهد فى وضع »استراتيجية وطنية لتعزيز 
ا باالشتراك  سامة األطفال« وحمايتهم إلكترونًيّ
مــع المراكز البحثية، وسلطات إنــفــاذ القانون، 
والوزارات المعنية، وبالتعاون مع المجتمع المدنى 

تكون محاورها الرئيسية، كالتالي:

ــالــجــرائــم  ــد بـــيـــانـــات خـــاصـــة ب ــواعـ ــاء قـ ــشـ إنـ
اإللكترونية التى ضحاياها من األطفال، وإتاحة 
هذه البيانات للمراكز البحثية، حتى ُيمكن تقدير 
الحجم الحقيقى للظاهرة، ومــعــدالت وأشكال 
تغيره، والوقوف على األسباب، والبحث عن سبل 

العاج والوقاية.
تعديل القوانين وتغليظها واستحداث قوانين 

جديدة تتماشى مع التغيرات التكنولوجية. 
توفير المعلومات الكافية لــألطــفــال وأولــيــاء 
أمورهم حول فهم المخاطر والتهديدات واألضرار 
اإللكترونية، وأفضل سبل الحماية عبر اإلنترنت، 
وذلك بإنشاء موقع إلكترونى يهتم ببقاء األطفال 
آمنين عبر اإلنترنت، ويصمم بالتعاون مع المجلس 
القومى لألمومة والطفولة والمؤسسات التعليمية 

وغيرها من الجهات المعنية.
تقديم الدعم النفسى ألولئك األطــفــال الذين 

تعرضوا لاستغال واالبتزاز اإللكترونى.
تدشين حمات للتوعية للتنبيه على خطورة 
ــن جـــانـــب األطـــفـــال ــدام الــخــاطــئ مـ ــخـ ــتـ  االسـ

لشبكة اإلنترنت.

األلعاب اإللكترونية تصيب 
األطفال باالكتئاب بنسبة %80

الصغار معرضون بشكل متزايد 
لخطر األذى عبر اإلنترنت أثناء 

جائحة »كوفيد-19«

يقضى العديد من أطفالنا وبعض الشباب الكثير من الوقت أمام 
الكمبيوتر أو الهاتف المحمول، لممارسة األلعاب اإللكترونية، 
ويصابون بمشكات كبيرة لدرجة أنه تم اقتراح تشخيص جديد 

يسمى اضطراب ألعاب اإلنترنت.
وتــؤكــد الــدراســات الطبية السابقة أن االســتــخــدام المفرط 
للشاشة من قبل األطفال الصغار يمكن أن يؤدى إلى جعلهم أقل 
قدرة على التعرف على المشاعر، لكن بعض األطفال يتقنون القيم 
من خال األلعاب، ويجد الكثيرون الصداقة والترابط االجتماعى.

وبــحــثــت مــجــمــوعــة بحثية فــى الــجــامــعــة الــنــرويــجــيــة للعلوم 
والتكنولوجيا )NTNU( مــؤخــرا فــى الــروابــط المحتملة بين 
األطفال الذين يعانون من أعــراض إدمــان األلعاب اإللكترونية 

ــاء الذين  ومشاكل الصحة العقلية، وطمأنت النتائج اآلبـ
ســمــحــوا ألطــفــالــهــم بلعب الــمــزيــد مــن األلــعــاب 

الرقمية خــال فترة فــيــروس كورونا 
والمكتب المنزلى.

اعــتــبــر االتــحــاد الــدولــى لــاتــصــاالت )ITU( أن األطــفــال 
معرضون بشكل متزايد لخطر األذى عبر اإلنترنت أثناء جائحة 

»كوفيد19-، وأن »ضمان سامة األطفال على اإلنترنت فى عصر 
كورونا أصبح أكثر إلحاًحا من أى وقت مضى«، وهذا ما أكدته وكالة 
إنفاذ القانون فى االتحاد األوروبــى )يــوروبــول(، والتى كشفت عن 
حدوث زيــادة بنسبة %50 فى النشاط اإلجرامى عبر اإلنترنت من 
ِقبل أولئك الذين يسعون للحصول على مواد تتعلق بإساءة معاملة 
األطــفــال جسدًيا وجنسًيا، حيث تضاعفت الباغات عن المواد 
اإلباحية الخاصة باألطفال عبر اإلنترنت على مستوى العالم إلى 
أكثر من أربعة مايين بين مــارس وأبــريــل 2020، وكــان هناك ما 
يقرب من تسعة مايين محاولة فى أبريل 2020 للوصول إلى مواقع 
االعتداء الجنسى على األطفال، والتى سبق أن حجبتها مؤسسة 

.)IWF( مراقبة اإلنترنت

على الرغم من الفرص والفوائد العديدة التى 
يمكن أن يحصل عليها األطــفــال من االستخدام 
اإليجابى لإلنترنت؛ إال أن االستخدام الخاطئ 
يعّرضهم أيًضا لمجموعة من المخاطر واألضرار، 
وقــد قسم تقرير منظمة »اليونيسيف« الُمعنَون 
»حالة أطفال العالم لعام 2017: األطفال فى عالم 

رقمى« تلك المخاطر إلى ثاث فئات رئيسية:
1- مخاطر المحتوى: حيث أصبح اإلنترنت 
صاحب الــدور األكبر فى رسم سلوك الطفل، من 
خال المحتوى الذى يتعرض له ثم يحاكيه ويتكون 
على أساسه سلوكه وتفكيره. ومن المخاطر التى 
يواجهها الطفل تعرضه لمحتوى غير الئق، ويشمل 
ــمــواد التى  ذلــك: الــصــور اإلبــاحــيــة والعنيفة، وال
تحتوى على خطاب الكراهية والتمييز والعنصرية، 
ــًضــا إدمـــان الطفل بعض الــمــواقــع واأللــعــاب  وأي
)مثل: »الحوت األزرق«، و»بابجى«، و»مومو«( التى 
ــروج لسلوكيات غير صحية كــإيــذاء النفس  قــد ت

واالنتحار.
2- مخاطر االتصال: وتتمثل فى تواصل الطفل 
مــع أشــخــاص مجهولين أو مــواقــع غير آمنة مما 
يعرضه للتحرش واإلغـــواء الجنسى، ناهيك عن 
ــزاز،  ــت التنمر، والــمــضــايــقــات اإللــكــتــرونــيــة، واالب
واالستقطاب الفكرى، وغيرها مــن السلوكيات 

الخطرة.
٣- مخاطر السلوك: وتتمثل فى قيام شخص 
بالغ باستغال الطفل فى تقديم محتوى غير الئق، 

إمــا بغرض االتــجــار باألطفال، أو بغرض التربح 
الشخصى، أو تأثر الطفل نفسه بالمحتوى الذى 
ُيفرض عليه عمًدا أو دون قصد وترجمته فى فعل 
يقوم به، سواء بتقليد المحتوى أو بإنتاج محتوى 
آخر غير الئق، وتحريض أطفال غيره على العنف 

أو التنمر والسخرية من أطفال آخرين.
ــد مــن  ــديـ ــعـ ــرت الـ ــهـ ــذا الــــصــــدد، ظـ ــ ــى هـ ــ وفـ
الفيديوهات على مــواقــع الــتــواصــل االجتماعى 
تحذر من قناة لفتاة صغيرة تدعى »شفا«، استغلتها 
والدتها فى عمل فيديوهات للتربح، واحتوت تلك 
الفيديوهات على مشاهد »ظــهــرت فيها الفتاة 
وهــى تطلب مــن والــدتــهــا أن تزوجها رغــم سنها 
الصغير، وخضعت األم إللحاح الطفلة، ووافقت 
وهـــى تبكى ألن طفلتها صــغــيــرة ومــصــّرة على 
الزواج«. إضافة إلى ظهور الفتاة مع أختها الكبرى 
حيث قامتا بعمل »مقالب« فى بعضهما، احتوت 
»وضع محتويات مؤذية على الطعام، وقص شعر 
بعضهن أثناء النوم«، مما أثار حفيظة العديد من 
اآلباء، ألن تلك الفيديوهات بدأت فى التأثير سلًبا 
على األطفال المتابعين لها، والذين بــدأوا فى 

تقليدها، مــا عــّرض عـــدًدا منهم 
لمخاطر عدة.

ُتظهر الدراسات اتجاًها متزايًدا للتنمر عبر 
اإلنترنت، حيث تشير اإلحصائيات الخاصة 
ــوزارة الصحة والــخــدمــات اإلنسانية  ــ ب
األمــريــكــيــة لــعــام 2018, إلــى أن ما 
ــال  ــفـ ــرب مـــن 50% مـــن األطـ ــقـ يـ
والمراهقين قد تعرضوا للتنمر 
عبر وسائل اإلنترنت المختلفة، 
ووفًقا إلحصائيات التنمر عبر 
اإلنترنت الصادرة عن مؤسسة 
“آي سيف” )i-SAFE( للعام 
نفسه فإن طفًا من كل ثاثة 
أطـــفـــال يــتــعــرض لــابــتــزاز 
والــتــهــديــد اإللــكــتــرونــي، 
وقــد كــانــت الفتيات أكثر 
ــتــعــرض لمثل  ــل عـــرضـــة ل
تلك الــتــهــديــدات مقارنة 

بالذكور.
ــر،  وعـــلـــى صــعــيــد آخــ
وبحسب مؤسسة مراقبة 
ــت )IWF( فقد  ــرنـ ــتـ اإلنـ
تــم تسجيل 1٣2 ألــف موقع، 
وتحميل أكثر من 45 مليون صورة 
ــغــال  ــى االســت ــو يــركــز عــل ــدي ومــقــطــع فــي
الجنسي لألطفال واالعتداء عليهم جسدًيّا في 

عام 2019.

كما أشار التقرير التقني لإلنتربول المعنون 
“الــضــحــايــا المجهولون فــي مـــواد االستغال 
الجنسي لألطفال: مؤشر عالمي 2018“؛ إلى 
أن الضحايا المستهدفين دائــًمــا هم األصغر 
سًنا، وأن حوالي %84 
ــواد الــمــبــلــغ  ــ ــم ــ مـــن ال
ــمــواقــع  ــر ال عــنــهــا عــب
اإللــكــتــرونــيــة احــتــوت 
بالفعل عــلــى أنشطة 
استغال جنسي كان 
ــاهــا أطـــفـــال،  ضــحــاي
60% منهم لــم يبلغوا 
مرحلة البلوغ. وحسب 
ــوع الــضــحــايــا بلغت  نـ
ــاث حــوالــي  ــ نسبة اإلن
و٣0.5%   ،%64.4
ــذكــور، و5% من  مــن ال
الجنسين مجتمعين 
فــي مــادة واحـــدة، أما 
ــن الـــجـــنـــاة فــكــانــت  عـ
ــة األكـــبـــر من  ــســب ــن ال
الــذكــور بحوالي 92,7%، وبلغت نسبة الجناة 
ــرك الــجــنــاة اإلنــاث  اإلنـــاث حــوالــي 2%، واشــت
والذكور في أفعال استغال جنسية لألطفال 

بنسبة %5,5. 

األلعاب اإللكترونية.. خطر داهم يهدد حياة أطفال مصر
غيّر التحول الرقمى وجه العالم، وفرضت التكنولوجيا الرقمية نفسها على 

المجتمع، حيث تغلغلت فى حياة األفراد، وأصبح أغلب األطفال يقضون كثيرًا 
من أوقاتهم خلف الشاشات، فقد أعلنت اليونيسف فى فبراير 2018، أن %71 من 

األطفال موجودون بالفعل على اإلنترنت، وأن أكثر من 175٫000 طفل يستخدمون 
شبكة اإلنترنت للمرة األولى فى كل يوم جديد، أى بمعدل طفل جديد كل نصف 

ثانية. األمر الذى يعنى أن األطفال والمراهقين الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا 
يشّكلون ما يقدر بنحو ثلث مستخدمى اإلنترنت فى مختلف أنحاء العالم.. وفى 

بعض البلدان، يكون معدل استخدام اإلنترنت بين األطفال دون 15 سنة مماثاًل 
للمعدل عند البالغين فوق 25 سنة. وقد فرضت المخاطر المتزايدة التى يتعرض 

لها األطفال يومًا بعد يوم على المواقع اإللكترونية، وغياب الرقابة على المحتويات 
التى يتابعونها؛ إعادة النظر فى القوانين التى قد تبدو -فى العديد من األحيان- غير 

مواكبة لطبيعة التغيرات المتسارعة، مما يعرض األطفال لمزيد من الخطر.
هذه الحقائق كشفتها دراسة مهمة للغاية صدرت مؤخرًا بعنوان »كيف يمكن 

حماية األطفال فى ظل الفجوة الرقميّة بين األجيال؟« وأعدتها الباحثة آالء 
برانية. 

الدراسة أكدت أنه نظرًا للفجوة الرقمية بين األجيال، فإن غالبية اآلباء ال يفهمون 
الكثير عما يفعله األبناء على المواقع اإللكترونية، مما يعرض األطفال للعديد 

من المخاطر، منها: التحرش اإللكترونى، واالبتزاز، واستغاللهم فى التربح، أو 
استقطابهم وتجنيدهم فى أنشطة غير مشروعة، أو تقليدهم لمحتوى عنيف مثل 

حادث بشتيل الذى وقع فى يوليو 2020 عندما قلدت الطفلة »حنين« البالغة 
من العمر 13 عامًا، محتوى عنيًفا شاهدته على »موقع يوتيوب« 
وقامت بخنق الطفلة »هايدى« 3 سنوات، مما دعا منصة اليوتيوب 

ألن تصدر بيانًا صرحت فيه »إننا نعمل جاهدين، وبأسرع وقت 
ممكن، على إزالة الفيديوهات التى تنتهك سياساتنا حين 

إبالغنا عنها، أو نقوم بتقييدها بأعمار محددة عندما ال تكون 
مناسبة لكل فئات الجمهور، إال أن منصة »يوتيوب« ال 

تعتبر مكانًا لألطفال، ونوّفر عددًا من اإلرشادات والموارد 
لألهل بهدف مساعدتهم فى إدارة ومتابعة تجربة 

العائلة على المنصة«.

األطفال والمراهقون الذين تقل أعمارهم عن 18 عامـًا يشّكلون ما يقدر بنحو ثلث مستخدمى اإلنترنت

 األطفال معرضون للتحرش اإللكترونى واالبتزاز واستغاللهم
فى التربح أو استقطابهم وتجنيدهم فى أنشطة غير مشروعة

معدل استخدام اإلنترنت بين األطفال دون 15 سنة 
مماثاًل للمعدل عند البالغين فوق 25 سنة

عقوبة المشاركة فى االستغالل الجنسى لألطفال سنتان حبس و10 آالف جنيه غرامة 

حدوث زيادة بنسبة 50% فى 
النشاط اإلجرامى عبر اإلنترنت

50% من األطفال 
والمراهقين قد 

تعرضوا للتنمر عبر 
وسائل اإلنترنت 

المختلفة

من األطفال موجودون  سحر محمود 
بالفعل على اإلنترنت %71



مصر فى الـمركز 29

قائمة المنتخبات األعلى تسويقيـًا فى العالم
احتل منتخب مصر المركز الـ29 عالميا والثالث عربيا والخامس إفريقيا، فى قائمة 
المنتخبات األعلى من حيث القيمة السوقية، وفًقا لـموقع ترانسفير مارك العالمى.

وتصدر منتخب إنجلترا المركز األول فى القائمة بقيمة 1.290 مليار يورو، وجاء 
منتخب فرنسا فى المركز الثانى بـ1.240 مليار يورو، وحل ثالثا المنتخب األلمانى 

بـ926.5 مليون يورو.
وفى المركز الرابع جاء المنتخب البرازيلى بـ865.3 مليون يورو، وحل المنتخب 

البلجيكى فى المركز الخامس بقيمة سوقية 773.5 مليون يورو، وفى المركز السادس 
جاء المنتخب اإلسبانى بـ768.5 مليون يورو، وجاء المنتخب اإليطالى فى المركز 

السابع بـ758.5.
وفى المركز الثامن حل المنتخب البرتغالى بـ745.3 مليون يورو، وفى المركز التاسع 

جاء المنتخب األرجنتينى بـ672.7 مليون يورو، وفى المركز العاشر جاء المنتخب 
الهولندى بـ555.8 مليون يورو.

وتفوق السنغال على جميع األندية اإلفريقية، حيث احتل المركز الـ13 عالميا 
بـ330.6 مليون يورو، واألعلى فى القارة اإلفريقية، بينما جاء نيجيريا فى المركز 
الـ20 عالميا والثانى إفريقيا بـ221.3 مليون يورو، ثم المغرب فى المركز الـ22 
عالميا والثالث إفريقيا بـ204.5 مليون يورو، وحل الجزائر فى المركز 25 عالميا 

والرابع فى القارة السمراء بـ 180.2 مليون يورو، وفى المركز الـ29 عالميا والخامس 
إفريقيا جاء منتخب مصر بـ149.8 مليون يورو.

منتخب إنجلترا فى المركز األول فى القائمة بقيمة 1.290 مليار يورو

المنتخب األلمانى الثالث بـ926.5 مليون يوروفرنسا فى المركز الثانى بـ1.240 مليار يورومصر الثالث عربيـًا والخامس إفريقيـًا

 المنتخب اإلسبانى منتخب إنجلترا 

مليون يورومليار يورو 16 1.290768.5

المنتخب اإليطالىمنتخب فرنسا 

المنتخب البرتغالى المنتخب األلمانى 

المنتخب األرجنتينى المنتخب البرازيلى 

المنتخب الهولندى المنتخب البلجيكى 

مليون يورومليار يورو

مليون يورومليون يورو

مليون يورومليون يورو

مليون يورومليون يورو

27

38

49

510

1.240758.5

926.5745.3

865.3672.7

773.5555.8

البرازيل »865.3« وبلجيكا »773.5« 
وإسبانيا »768.5« مليون يورو

نيجيريا فى المركز 
الـ20 عالميا والثانى 

إفريقيـًا بـ221.3 
مليون يورو

  إعداد: عادل عبدالله

السنغال يتفوق على جميع 
المنتخبات اإلفريقية ويحتل 

 المركز الـ13 عالميا 
بـ330.6 مليون يورو



الونش يوسط جنش 
لحل أزمته المالية

الالعب يرحب.. اتحاد الكرة ينتظر رد ليفربول..

شوقى غريب يتمسك بمشاركة 
صالح فى األوليمبياد

كريم فؤاد.. البطل المنتظر فى 
مسلسل االنتقاالت الصيفية

ــى غـــريـــب،  ــوقـ ــق شـ ــفـ اتـ
المدير الفنى لمنتخب مصر 
األولــيــمــبــى، مــع اللجنة التى 
ــدء االتــصــاالت مع  تــديــر اتــحــاد الــكــرة على ب
ــادى ليفربول اإلنجليزى خالل  مسئولى ن
األيـــام المقبلة، مــن أجــل التناقش حول 
إمكانية االستعانة بمحمد صــالح نجم 

منتخب مصر وليفربول االنجليزى 
فى أوليمبياد طوكيو.

ــاز الــفــنــى  ــهـ ــب الـــجـ ــرغــ ــ  وي
لمنتخب مصر األولمبى فى 
حسم مصير محمد صالح 
حــتــى يــتــمــكــن مـــن وضــع 
ــامــجــه الــتــدريــبــى  ــرن ب
خــالل الفترة المقبلة 
ــا يــتــوقــف  ــ ــو م ــ ، وهـ
عــلــى مــشــاركــة صـــالح مع 

المنتخب من عدمها. 
ــا ســـيـــتـــحـــدد بــنــاء  ــمـ كـ

ــرعــون الــمــصــرى  ــف عــلــى مــوقــف ال
أيضا اختيار باقى األسماء لقائمة 
الفراعنة فى األوليمبياد حيث يحق 
للمنتخب اخــتــيــار 3 العــبــيــن كبار 

للمشاركة معه فى األوليمبياد.
ويــتــرقــب الــجــهــاز الــفــنــى لمنتخب 
مصر األوليمبى بقيادة شوقى غريب 
موقف فيروس كورونا من أجل االتفاق 
عــلــى وديــتــيــن خـــالل الــتــوقــف الــدولــى 

المقبل فى شهر مارس ويبدأ يوم 22.
حيث أكــد شوقى غريب أن منع السفر فى بعض 
الدول و تحديدا أوروبا يمنع المنتخب األوليمبى من 
االتفاق النهائى على خوض وديات، مؤكدا أنه ما زال 
هناك مفاوضات مع أكثر من منتخب للوصول إلى 

أفضل الحلول.
وتــابــع غــريــب فــى تصريحات صحفية، أن 
ــن ضــمــن الــحــلــول  مـ
أيــضــا لــعــب وديــتــيــن 
داخــــل مــصــر خــالل 
ــارس وهـــو ما  شــهــر مـ
ــم حــســمــه خــالل  ــت ســي
الفترة المقبلة وذلــك فى 
إطـــار اســتــعــداد الــفــراعــنــة الصغار 
ألولــيــمــبــيــاد طــوكــيــو 2021 فــى يوليو 

المقبل.
وكــشــف شــوقــى غــريــب، الــمــديــر 
الفنى لمنتخب مصر األوليمبى، عن 
أن محمد صالح نجم ليفربول هو 
االختيار األول بالنسبة له فى قائمة 
الالعبين الثالثة المختارين للمشاركة 
مع المنتخب األولمبى فى أوليمبياد 
طوكيو الــمــقــرر لها يوليو مــن العام 

الجارى 2021.
ــل مــســئــولــو مــنــتــخــب مصر  ــ وأرســ
األوليمبى خطابا إلى االتحاد الدولى 
لكرة القدم –فيفا- يخطرهم فيها 
ــون األحــمــر  ــل بــاخــتــيــار الــمــنــتــخــب ل
واألبيض لقمصان الفريق خالل دورة 

األلعاب األوليمبية بطوكيو 2021.

يبدو أن كريم فؤاد الظهير األيمن لفريق إنبى والمعار إليه 
من نــادى النجوم سيكون أحد أبطال مسلسل إثــارة الجدل 
المعتاد فى كل فترة انتقاالت، وتحديًدا فى فترة االنتقاالت 
الصيفية المقبلة والتى ُينتظر أن تشهد خطوة جديدة فى 

مسيرة الالعب.
ومنذ الصيف الماضى ارتــبــط اســم كريم فــؤاد بالنادى 
األهلى، حيث تكررت التكهنات حول احتمال انتقال الالعب 
لصفوف الشياطين الحمر فى أكثر من مناسبة باألشهر 

األخيرة.
وانضم كريم فؤاد البالغ 21 عاًما إلى صفوف فريق إنبى 
معارًا من فريق نجوم المستقبل فى صيف عام 2019، وتمتد 

ــارة الــالعــب الــذى يجيد فــى مــركــزى الظهير  إعـ
األيمن واأليسر حتى نهاية الموسم الجارى.
ــى يــولــيــو الــمــاضــى اعــتــرف محمد  وفـ

الطويلة رئــيــس نـــادى نــجــوم المستقبل 
ــادى محلى كبير  بــوجــود عـــرض مــن نـ
ــؤاد، كما  مــقــدم لــالعــب نــاديــه كــريــم فـ
كشف الطويلة عن وجــود عرض مقدم 
ــادى بنفيكا الــبــرتــغــالــى يطلب  ــ مــن ن
فيه الالعب لقضاء فترة معايشة فى 

صفوفه.
لكن فترة االنتقاالت الصيفية الماضية 

انتهت دون أن تتغير وجهة الالعب كريم فؤاد، 
ــذى استمر فى نهاية المطاف ضمن صفوف  وال

فريق إنبى ليبدأ موسمه الثانى على التوالى مــع الفريق 
البترولى.

وحــتــى فــى حــال حصل الــالعــب على عــرض رســمــى من 
األهلى، لن يكون انتقاله إلى الفريق األحمر باألمر اليسير 
فى ظل وجود بند فى عقد إعارته لنادى إنبى يعطى األخير 
ــراء الــالعــب بشكل نهائى فــى نهاية الموسم  أفضلية شـ

الجارى.
وبحسب تصريحات سابقة لمحمد الطويلة رئيس نادى 
نجوم المستقبل يحق لنادى إنبى تفعيل بند شراء كريم فؤاد 
بنهاية الموسم، على أن يسدد النادى البترولى لنادى نجوم 

المستقبل مبلغ 15 مليون جنيه وهى القيمة 
التى تم تحديدها لشراء الالعب فى عقد 

إعارته الحالى إلى إنبى.
ومــؤخــرا ظهر جــون إدوارد وكيل أعمال 
الــالعــب كــريــم فـــؤاد فــى حـــوار تليفزيونى 
مطول، كشف خالله عن رغبة موكله فى 

االنتقال لصفوف النادى األهلى.
وأشــار وكيل كريم فــؤاد إلــى أن األخير 
يمتلك عروًضا من أندية محلية وخارجية، 
لكن رغبته األولـــى هــى االنتقال لصفوف 

النادى األهلى.
ــار وكيل كريم فــؤاد إلى  وأشـ
ــة الـــشـــراء  ــي ــد أحــق ــن أن ب

المنصوص عليه فى عقد 
ــارة الـــالعـــب لـــنـــادى إنــبــى  ــ إعـ
مــحــدد بــفــتــرة زمــنــيــة معينة 
لــتــفــعــلــيــه، وبـــعـــدهـــا يــكــون 
المتحكم الوحيد فى مصير 

الالعب هو نادى النجوم. 
وفى ظل احتياج فريق إنبى 
لخدمات الالعب كريم فــؤاد، 
من الـــوارد بقوة أن يفعل النادى 
البترولى بند شــراء الــالعــب بشكل 
نهائى، على أن يمنح نــادى النجوم مبلغ 
15 مليون جنيه قيمة االنتقال النهائى لالعب وفًقا 
لما هو منصوص عليه بعقد إعارته الحالى إلى إنبى.

ومن المحتمل أن يحاول نادى النجوم عرقلة انتقال 
الالعب بشكل نهائى إلى نادى إنبى قبل نهاية الموسم 

الجارى، على أمل فتح المزاد على الالعب ما بين األهلى 
وغيره من األندية الساعية لضمه ليضمن النادى فى نهاية 

المطاف تحقيق عائد مالى يتخطى مبلغ الـ 15 مليون جنيه 
الذين يمكن إلنبى ضم الالعب مقابل دفعهم لنادى النجوم، 
لكن المؤكد أن حسم مصير الالعب سيكون مصحوبًا بإثارة 

كبيرة ربما تكون األبرز فى الميركاتو الصيفى المقبل.

النقاز يخطط للعودة 
إلى القاهرة 

دعم تونسى للجزيرى 
بعد ظهوره مع الزمالك

لجأ محمود حمدى الونش مدافع الفريق األول 
لكرة القدم بنادى الزمالك، لزميله بالفريق األبيض 
محمود عبدالرحيم جــنــش، مــن أجــل حــل أزمته 

المالية التى يمر بها.
وتوجه جنش بصحبة الونش إلــى مكتب رئيس 
ــك، الــمــســتــشــار عــمــاد عبدالعزيز  ــال ــزم نـــادى ال
واجتمعا معه، وحضر االجتماع إبراهيم عبدالله 
عضو اللجنة التنفيذية بالنادى األبيض، وتم حل 

األزمة.
وتــقــدم الــالعــبــان بالشكر إلــى رئيس الزمالك 
ــك عــضــو الــلــجــنــة الــتــنــفــيــذيــة، عــلــى سرعة  ــذل وك
االستجابة لطلبهما، وحــل األزمــة المالية للونش 
سريعاً، وحرص ثنائى الفريق األبيض على التقاط 

صورة تذكارية مع مسئولى القلعة البيضاء.

تخطط أسرة التونسى حمدى النقاز العب الزمالك 
السابق، والترجى التونسى الحالى، للحضور إلى 
القاهرة مــن أجــل قضاء فترة إجـــازة قصيرة خالل 

الفترة المقبلة.
وجــاء هــذا التفكير مــن جانب أســرة النقاز، كون 
الالعب سيتواجد فى القاهرة بالفعل خالل الفترة 
المقبلة، الرتباطه بمباراة مهمة مع فريقه الترجى 
أمام الزمالك، يوم 16 مارس المقبل، بالجولة الرابعة 

من دور المجموعات لبطولة دورى أبطال إفريقيا.
وعــاشــت أســـرة الــنــقــاز مــن قــبــل فــى مــصــر لمدة 
عامين، وكانت تشعر براحة كبيرة وتعتبر مصر هى 
بلدها الثانى، قبل نشوب أزمة النقاز مع الزمالك التى 
تم على أثرها فسخ تعاقده مع النادى األبيض، نتيجة 

تأخر حصوله على مستحقاته المالية.

تلقى التونسى سيف الدين الجزيرى مهاجم الفريق 
األول لكرة القدم بنادى الزمالك، اتصاالت عديدة 
من بــالده خــالل األيــام القليلة الماضية وذلــك بعد 
ظهوره مع الفريق األبيض بشكل رسمى عقب انتقاله 
إلى صفوف األخير خالل فترة االنتقاالت الشتوية 

الماضية، قادًما من المقاولون على سبيل اإلعارة.
وقــدمــت عائلة وأصــدقــاء الــالعــب التهنئة له 
تليفونًيا بعد انتقاله إلى صفوف الزمالك، وكذلك 
إثبات حضوره خالل الظهور األول له مع الفريق 
األبيض، حيث أدى الالعب بشكل جيد األمر الذى 
جعل الكثير يتوسم خــيــراً فيه، لتعويض لرحيل 
مصطفى محمد مهاجم الفريق األبيض األساسى، 
الذى انتقل إلى صفوف نادى جاالتا سراى التركى 

لمدة موسم ونصف الموسم.
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نتائج الجونة 
»لوغاريتم« 

يطارد رضا شحاتة
ســيــطــرت الــتــنــاقــضــات على 
أداء الفريق األول لكرة القدم 
بنادى الجونة، خالل منافسات 
بطولة الدورى المصرى الممتاز 
هذا الموسم، يأتى ذلك فى ظل 
االنطالقة القوية التى حققها 
الفريق الساحلى بالفوز فى 4 
مــبــاريــات خــالل أول 5 لــقــاءات 
خاضهم فى المسابقة المحلية، 
محققًا التعادل فى لقاء وحيد 
فقط، ولكن بعدها بدأ الجونة 
يتراجع بداية من خسارته أمام 
الزمالك، ثم عــاد وحقق الفوز 
على وادى دجــلــة، ثــم خسر من 
سيراميكا كليوباترا واإلنــتــاج 
ــادل مـــع الــبــنــك  ــعـ ــى وتـ ــرب ــح ال

األهلى.
الــفــريــق الــســاحــلــى جــمــع فى 
ــى اآلن  ــت ــة الـــــــدورى ح ــول ــط ب
19 نقطة مــن 12 لــقــاء خاضه 
بالمسابقة المحلية، حيث فاز 
ــى خمسة مــبــاريــات  الــجــونــة ف
ــاءات وخــســر 3  ــقـ ــادل 4 لـ ــعـ وتـ
لــقــاءات أخـــرى، على المستوى 
الهجومى سجل الجونة 14 هدًفا 
واستقبلت شباكه 10 أهــداف 
فقط، حيث يعد كريم الطيب 
ــداف الــفــريــق الساحلى  ــ ــو ه ه
برصيد هدفين، بعد الكونغولى 
ــر بــوالــيــا صــاحــب الثالثة  ــت وال
ــداف الـــذى أحــرزهــم قبل أن  أهـ
انــتــقــالــه إلـــى صــفــوف األهــلــى، 
خالل فترة االنتقاالت الشتوية 

الماضية.
ولــكــن رغـــم الــبــدايــة القوية 
لــفــريــق الــجــونــة فــى الــــدورى، 
يخشى رضــا شحاتة من تراجع 
المستوى الفنى للفريق، السيما 
ــام خير دليل على ذلك  أن األرق
فى المباريات األخيرة، إذ فشل 
الجونة فى تحقيق أى فوز خالل 
ــات خــاضــهــم فى  ــاري ــب ــر 3 م آخـ
بطولة الدورى العام، حيث خسر 
مباراتين وتعادل فى لقاء واحد، 
ولم يحقق أى انتصار مما يعكس 
تراجع مستوى الفريق من حيث 
النتائج، إذ انتهت مــبــاراتــه مع 
البنك األهلى بالتعادل بهدف 
لكل فــريــق، بعد الــخــســارة من 
اإلنتاج الحربى بثالثة أهداف 
ــهــا من  ــل ــن وقــب ــي ــدف ــل ه ــاب ــق م
سيراميكا كليوباترا بهدفين 
ــدف، لذلك يأمل رضا  مقابل ه
ــوازن  ــت ــى اســتــعــادة ال شــحــاتــة ف
لــفــريــقــه مـــرة أخـــرى والــظــهــور 
بشكل جــيــد مثلما حـــدث فى 
بداية الــدورى هذا الموسم عن 
طريق العودة إلى تحقيق النتائج 
المميزة واستعادة االنتصارات 

مرة أخرى.
وينتظر فريق الجونة مباراة 
فى غاية الصعوبة أمــام نظيره 
بــيــرامــيــدز فــى بطولة الـــدورى 
المحلى، لذلك لن تكون مهمة 
استعادة االنــتــصــارات سهلة فى 
ظل قوة فريق بيراميدز بنجومه 
ــذى يضمهم الفريق  الــكــبــار الـ

السماوى بين صفوفه.
ــا شحاتة مــدرب  ويــحــاول رض
الجونة خــالل الفترة الحالية 
ــادة وضــع فريقه مــرة أخرى  إلع
عــلــى الــطــريــق الصحيح خــالل 
أسرع وقت، لتجنب الدخول فى 
معاناة كــل مــوســم، التى تتمثل 
ــراع  ــتــواجــد بمنطقة ص ــى ال ف
الهابطين لدورى الدرجة األدنى، 
بعد أن أفلت الفريق الساحلى من 
هــذا المصير خــالل الموسمين 

الماضيين.

مروان محسن أول ضحايا ميركاتو الصيف

موسيمانى يجبر األهلى على تكرار رحلة البحث عن مهاجم
رغم أن الموسم الكروى الحالى لم يصل 
حتى اآلن إلــى منتصفه، إال أن الجنوب 
أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفنى 
لفريق الكرة األول بالنادى األهلى استبق 
ــوقــت وفــتــح مــلــف الــصــفــقــات المنتظرة  ال
ــاالت  ــق ــت ــر، فـــى فــتــرة االن ــمـ لــلــفــريــق األحـ

الصيفية المقبلة.
وعلى هامش رحلة فريق النادى األهلى 
األخــيــرة فــى قــطــر للمشاركة فــى بطولة 
كأس العالم لألندية، جمعت جلسة مطولة 
الــمــدرب موسيمانى مــع محمود الخطيب 
ــذى تـــرأس بعثة  ــادى األهــلــى والـ ــن رئــيــس ال

الفريق فى مونديال األندية.
ــى حــضــرهــا سيد  ــت ــالل الــجــلــســة ال وخــ
عبد الحفيظ مــديــر الــكــرة بــاألهــلــى جدد 
موسيمانى التأكيد على رغبته فــى ضم 
مهاجم جديد لصفوف الفريق األحمر قبل 
بداية الموسم المقبل، رافًضا فكرة االكتفاء 
بــاألســمــاء الــمــوجــودة فــى الــخــط األمــامــى 
للفريق حالًيا وهــم محمد شريف ووالتر 

بواليا وصالح محسن ومروان محسن.
وبــرهــن موسيمانى على وجــاهــة مطلبه 
بضم مهاجم جديد بــإحــراز الفريق هدف 
وحيد خالل المباريات الثالثة التى خاضها 
ببطولة كأس العالم لألندية، حيث كشفت 

مــبــاريــات البطولة عــن حــاجــة الفريق 
ــادر عــلــى التسجيل من  ــ لــمــهــاجــم ق

أنصاف الفرص وإنــهــاء الهجمات 
بالشكل السليم، وكرر موسيمانى 
حــديــثــه عــن نــفــس األســـبـــاب من 
خــالل شاشة قناة الــنــادى األهلى 

فى حوار تم إجــراؤه معه 
بعد عودة الفريق من 

رحلة قطر.
حــــــــــديــــــــــث 
موسيمانى كان 

له رد فعل سريع داخل إدارة تخطيط الكرة 
ــضــوء األخــضــر  ــادى، حــيــث أعــطــت ال ــن ــال ب
لمدير التعاقدات بالنادى أمير توفيق لبدء 
البحث عــن مهاجم أجنبى مميز ليضمه 
الفريق فى ميركاتو الصيف، مع استبعاد 
احــتــمــالــيــة ضـــم مــهــاجــم مــحــلــى فـــى ظل 
عــدم وجــود أسماء بــارزة على الساحة، 
بجانب تمسك الــمــدرب موسيمانى 
بــأن يكون المهاجم الــقــادم أجنبى 
ومــن نوعية المهاجمين أصحاب 
الــحــاســة التهديفية العالية على 
غــرار المهاجمين العالميين مثل 
ــو أجـــويـــرو  ــرجــي ــى ســي ــن ــي ــت األرجــن
والبولندى روبــرت ليفاندوفسكى 
بحسب وصــف موسيمانى 
فـــى حــــــواره مـــع قــنــاة 

النادى.
ويـــــــــدرس مـــديـــر 

التعاقدات باألهلى حالًيا إمكانية تكرار 
محاولة ضم األوروجويانى جاستون سيرينو 
مهاجم فريق صن داونــز الجنوب أفريقى 
ــذى ســعــى األهـــلـــى لــضــمــه فـــى فترتى  ــ والـ
االنتقال األخيرتين لكن دون أن ُتكلل هذه 
المحاوالت بالنجاح بسبب المطالب المالية 

الكبيرة لنادى صن داونز.
وجــاء سعى إدارة األهــلــى لضم سيرينو 
تنفيًذا لرغبة المدرب موسيمانى، والــذى 
ــب لــتــدعــيــم هـــجـــوم الــفــريــق  ــح الـــالعـ رشــ
األحمر فى ظل معرفته بــقــدرات المهاجم 
األوروجـــويـــانـــى كــونــه عــمــل تــحــت إشـــراف 
ــمــدرب موسيمانى خــالل قــيــادة األخير  ال
لفريق صن داونز، لكن إدارة األهلى فوجئت 
باشتراط إدارة صن داونــز الحصول على 
مبلغ 5 مــاليــيــن دوالر لبيع الــالعــب وهــو 
ــذى رفضت إدارة األهــلــى دفعه  المقابل ال
لتغلق مــفــاوضــاتــهــا مــع الـــنـــادى الــجــنــوب 

أفريقى، وفى حال استمرت إدارة صن داونز 
فــى التمسك بمطالبها المالية الضخمة 
لبيع سيرينو، من المنتظر أن يوجه األهلى 
أنظاره نحو أدغــال القارة السمراء للبحث 
عن مهاجم جديد، وفى كل األحوال استقرت 
لجنة تخطيط الــكــرة بــالــنــادى على فرض 
حالة متابعة دقيقة على مــبــاريــات بطولة 
دورى أبطال أفريقيا فى الفترة المقبلة، على 
أمل رصد أكثر من موهبة هجومية مميزة 
فيها للسعى لضم أحــدهــا فــى الميركاتو 

الصيفى المقبل.
وفى تلك األثناء أصبح فى حكم المؤكد 
ــروان مــحــســن مــهــاجــم األهــلــى  ــ ــل مـ رحــي
عن صفوف الفريق فى فترة االنتقاالت 
الصيفية المقبلة، فــى ظــل حــالــة عــدم 
التوفيق المالزمة لالعب منذ فترة طويلة، 
وكان آخر صورها إهــداره ركلة جزاء فى 
مــبــاراة تحديد المركز الثالث بمونديال 

محاولة أخيرة منتظرة 
لضم سيرينو.. 

ومواهب »أبطال 
أفريقيا« فى الصورة

األندية أمام بالميراس البرازيلى.
وحتى اللحظة لم يحسم مسئولو األهلى 

مسألة طريقة رحيل الالعب ومــا إذا كان 
سيتم االستغناء عنه بشكل نهائى، أم إعارته 

ألحد األندية المحلية مع إبقاء 
الباب مفتوًحا أمام إمكانية 
عودته مرة أخــرى للفريق 
األحــمــر حـــال اســتــعــادتــه 

لمستواه.
وفـــى ســيــاق آخـــر أبلغ 

مــحــمــود وحـــيـــد الــظــهــيــر 
ــفــريــق الــنــادى  األيـــســـر ل
األهلى مسئولى النادى 
برغبته فى الرحيل عن 
صــفــوف الــفــريــق فى 
الميركاتو الصيفى 
ــى ظــل  ــ الـــمـــقـــبـــل، ف

غيابه عــن المشاركة 
ــات،  ــ ــاري ــ ــب ــ ــم ــ فـــــى ال
ــبـــة وحــيــد  وعـــــزز رغـ
فــى الــرحــيــل تراجعه 

ليصبح خيار ثالث فى 
مــركــز الظهير األيــســر 
رغــــم إصـــابـــة زمــيــلــه 
التونسى على معلول 
الظهير األســاســى، 
ــداًل  ــ ــل ب والـــــــذى حــ
ــى تــشــكــيــل  ــ مـــنـــه ف
األهــلــى األســاســى 
قلب الــدفــاع أيمن 
أشــــــــرف والـــــــذى 

وظـــــفـــــه الـــــمـــــدرب 
مــوســيــمــانــى فـــى مــركــز 

الظهير األيــســر، وهــو ما 
قــضــى بــشــكــل كــبــيــر على 

فــرص وحيد فــى الظهور مع 
الفريق األحــمــر فيما تبقى من 

الموسم الحالى.
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قلق فى الجبالية بسبب كالسيكو 
الدورى.. وحسم موعد السوبر

تنتظر اللجنة الــتــى تــديــر اتــحــاد الــكــرة، 
تحديد الجهات األمنية موعدا نهائيا لمباراة 
األهــلــى والــزمــالــك الــمــؤجــلــة مــن األســبــوع 
الرابع بالدورى، واألقــرب أن تقام فى شهر 
مــارس المقبل وتحديدا فى النصف األول 
من الشهر ذاته، حتى تعلن اللجنة مواعيد 

مــبــاريــات الـــدورى المقبلة حيث 
ــد أعــلــنــت  ــة قـ ــجــن ــل كـــانـــت ال

مواعيد مباريات الــدورى 
حتى األسبوع الـ14.

ــة  ــجــن ــل وأرســـــلـــــت ال
تــصــورا إلـــى الجهات 
األمنية بموعد مباراة 
القمة المؤجلة وتنتظر 
اللجنة مــوقــف األمــن 
ــاراة  ــب ــم مـــن إقـــامـــة ال

فــى هــذا التوقيت على 
أن يحدد األمــن الموعد 

النهائى.
كما أرســلــت اللجنة تصورا 

لمواعيد الدورى العام حتى األسبوع 
ــدورى، وتنتظر اللجنة  ــ ـــ34 مــن عــمــر الـ ــ ال
موافقة األمــن إلخــطــار األنــديــة، ويتضمن 
ــدورى يــوم 30 سبتمبر  ــ الــتــصــور انــتــهــاء ال

المقبل.
واســتــقــرت اللجنة التى تدير الجبالية، 
ــاراة السوبر  بنسبة كبيرة على إقــامــة مــب
المحلى بين األهلى وطالئع الجيش داخل 
مصر، على أن تقام الــمــبــاراة عقب نهاية 

الــمــوســم الـــجـــارى، أى بــعــد 30 سبتمبر 
المقبل، وهــو الموعد الــذى حددته اللجنة 

النتهاء مسابقة الدورى هذا الموسم.
وناقشت اللجنة خالل الساعات الماضية 
ــاق على  ــف ــاراة الــســوبــر، وتــم االت ــب مــوعــد م
االنتهاء من مسابقتى الــدورى وكــأس مصر 
هـــذا الــمــوســم أوال، عــلــى أن تــقــام مــبــاراة 

السوبر المحلى نهاية الموسم الجارى.
اللجنة التى تدير الجبالية أن 
ــاراة الــســوبــر مــن المقرر  ــب م
أن تــقــام فــى شهر أكتوبر 
المقبل، أى بعد انتهاء 
ــى،  ــالـ ــحـ ــم الـ ــوســ ــمــ ــ ال
وبالطبع قبل انطالق 
ــل  ــب ــق ــم ــم ال ــوســ ــ ــم ــ ال
ــر  ــوبـ ــتـ مـــنـــتـــصـــف أكـ

المقبل.
وتـــراجـــعـــت اللجنة 
ــر الــجــبــاليــة  ــدي ــى ت ــت ال
عــن تعيين رئــيــس جديد 
ــات فى  ــق ــســاب ــم لــلــجــنــة ال
الفترة المقبلة، خلفا لمازن 
مرزوق رئيس اللجنة السابق والذى 
تقدم باستقالة رسمية فــور تعيين اللجنة 
الحالية مــن جــانــب االتــحــاد الــدولــى لكرة 

القدم »فيفا«.
وشــهــدت الساعات الماضية ترشيحات 
من جانب اللجنة لبعض األسماء ومن بينها 
خالد كامل رئيس لجنة مسابقات القسم 
الثانى لتولى مهمة مسابقات الدورى الممتاز 

قبل أن يعتذر األخير لظروف صحية.

الدراسة سر وحدة 
مصطفى محمد فى تركيا

سهرات مكى فى القاهرة 
برعاية الغزال

هاكر الـSMS يورط 
أمير مرتضى فى أزمة 

يترقب مصطفى محمد مهاجم منتخب مصر 
المحترف فى صفوف فريق جلطة ســراى التركى 
انتهاء العام الدراسى الحالى فى مصر، لكى يتمكن 

من جمع شمله مع زوجته.
ويعيش مصطفى محمد وحــيــًدا فــى تركيا منذ 
انضمامه أواخــر الشهر الماضى إلــى فريق جلطة 
سراى على سبيل اإلعــارة قادًما من نادى الزمالك، 
ولــم يتمكن مهاجم الزمالك من اصطحاب زوجته 
معه لظروف ارتباطها بالدراسة فى إحدى الكليات 

بمصر.
ــام نــشــر مصطفى محمد عــبــر حسابه  وقــبــل أيـ
الرسمى على موقع التواصل االجتماعى انستجرام« 
صــورة تجمعه مع زوجته وأسرتيهما، وعلق عليها 

باللغة اإلنجليزية قائاًل »اشتقت إليكم«.

يحرص أحمد حسن مكى مهاجم فريق المقاولون 
العرب على قضاء بعض أوقــات فراغه بصحبة عمرو 

جمال مهاجم األهلى المعار لفريق طالئع الجيش.
وانضم مكى إلى صفوف المقاولون العرب فى صفقة 
انتقال حــر خــالل انتقاالت يناير الماضى، بعد إنهاء 

التعاقد بينه وبين نادى سموحة بالتراضى.
ونظًرا لتواجد أســرة مكى فى اإلسكندرية وإقامتها 
هــنــاك بشكل دائـــم يــعــتــاد الــالعــب عــلــى قــضــاء بعض 
أوقــات فراغه فى السهر بالمطاعم والكافيهات، وظهر 
عمرو جمال مهاجم الجيش بصحبة مكى مؤخًرا خالل 

تواجدهما بأحد المطاعم المطلة على النيل.
ويــتــربــط مــكــى وعــمــرو جــمــال بــصــداقــة تمتد لعدة 
سنوات بعد تواجدهما سوًيا فى وقت سابق بمعسكرات 

المنتخب الوطنى األول.

ــر مــرتــضــى منصور  ــعــرض لـــه أمــي مــوقــف مــحــرج ت
المشرف السابق على فريق الــكــرة بالزمالك، بعدما 

فوجئ بتعرض خط الموبايل الخاص به لعملية قرصنة.
وبحسب مــا كشفه أمير مرتضى عبر حسابه على 
موقع التواصل االجتماعى »تويتر« تمكن أحد األشخاص 
من إرســال رسائل SMS لبعض الشخصيات الرياضية 
مستخدما أحد البرامج والذى جعل مصدر تلك الرسائل 

خط الموبايل الخاص بأمير مرتضى.
وكــشــف الــمــشــرف الــســابــق على فــريــق الــزمــالــك أن 
الرسائل تضمنت شتائم وإساءات بعض الشخصيات مثل 
نجوم الزمالك السابقين طارق يحيى وحازم إمام ورضا 
عبد الــعــال، وطالب أمير أى شخص تصله رسائل من 
تلك النوعية بتجاهلها تماًما، متوعًدا باتخاذ اإلجراءات 
القانونية ضد الشخص الذى قام بقرصنة خط الموبايل.
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ــق الـــكـــرة األول  ــري ــدم ف ــق ي
بالنادى المصرى البورسعيدى 
تحت قيادة مدربه على ماهر 
ــة خـــال هــذا  ــوي مــبــاريــات ق
الموسم وذلــك على المستوى 
ــدورى  المحلى فــى بــطــولــة الـ
ــح على  ــج ــث ن ــي ــاز، ح ــت ــم ــم ال
ــق الفريق  ماهر فــى إعـــادة رون
البورسعيدى مرة أخرى وجعل 
أبناء بورسعيد يطمحون فى 
العودة للمشاركات اإلفريقية 
ــال حجز  ــرى مــن خـ ــ ــرة أخ مـ
ــع الــذهــبــى  ــرب ــم مــقــعــد فـــى ال
ــدورى الــعــام هــذا  ــ بــجــدول الـ

الموسم.
المصرى مع على ماهر هذا 
الموسم خــاض 11 مــبــاراة فى 
الــدورى نجح فى تحقيق الفوز 
ــادل  ــع خـــال 5 مـــبـــاريـــات، وت
مثلهم، وخسر لقاء وحيد فقط 
ضد الزمالك بصعوبة، حيث 
انتهى هذا اللقاء بهدف دون رد 
سجله إمام عاشور من تسديدة 
قوية من خارج منطقة الجزاء، 
على المستوى الهجومى سجل 
الفريق البورسعيدى 14 هدفًا 
ــال 11 لــقــاء خــاضــه، فيما  خ
ــداف  استقبلت شــبــاكــه 5 أهـ
فقط، وهو ما جعله ثانى أقوى 
خــط دفـــاع بعد األهــلــى الــذى 
ــداف،  استقبلت شــبــاكــه 4 أهـ
األمر الذى يعكس قوة المصرى 

هذا الموسم.
ــل الــمــصــرى حــالــيــًا  ــت ــح وي
المركز الثالث بجدول ترتيب 
الـــدورى المصرى برصيد 20 
نــقــطــة، وذلـــك بــعــد الــزمــالــك 
ــى صــاحــب  ــلـ الــمــتــصــدر واألهـ
الوصافة، ويتصدر عمر كمال 
عــبــدالــواحــد قــائــمــة هــدافــى 
ــم فى  ــوس ــم ــرى هـــذا ال ــص ــم ال
ــدورى، بــرصــيــد 4  ــ ــ بــطــولــة ال
أهــــــداف، وأكــــد الـــاعـــب فى 
تصريحات سابقة له أن مجهود 
على ماهر معه كــان السر وراء 
تألقه هذا الموسم فى الدورى، 

مع فريقه المصرى.
ويــســتــهــدف الــفــريــق األول 
لكرة القدم بالنادى المصرى 
اســتــغــال االنــطــاقــة القوية 
الخاصة بــه فــى الـــدورى هذا 
الموسم، ومواصلة االنتصارات 
من أجل حجز مقعد فى المربع 
الذهبى للمشاركة فى بطولة 
إفريقية، خاصة أن المصرى 
سبق وأن قــاده العميد حسام 
ــن قــبــل، للتأهل إلــى  حــســن م
الدور نصف النهائى من بطولة 
الكونفيدرالية اإلفريقية، 
ولكنه ودع المسابقة اإلفريقية 
أمام فيتا كلوب الكونغولى من 
هذا الدور وقتها، لذلك يبحث 
على مــاهــر عــن اســتــعــادة تلك 
النجاحات والــعــودة بالفريق 
الـــبـــورســـعـــيـــدى مــــرة أخـــرى 
للمشاركة فى بطولة إفريقيا، 
لما تمثله هــذه المشاركات 
من أهمية كبيرة لــدى الشارع 

البورسعيدى.
الجدير بالذكر أن على ماهر 
تولى تدريب فريق المصرى، 
فى نهاية الموسم الماضى، بعد 
أن تقدم طارق العشرى المدير 
الفنى للفريق البورسعيدى 
وقتها باستقالته، وأرجــع ذلك 
بسبب شعوره بالخيانة حسب 

وصفه.

عبد اهلل بكرى أول الصفقات الدفاعية البيضاء فى الصيف

شيكاباال يرفض عرضـًا سعوديـًا ويتمسك بالبقاء مع الزمالك

اإلدارة تلجأ لوزيرة التضامن 
إلنهاء أزمة أموال التأمينات

رفض محمود عبدالرازق »شيكاباال« قائد الفريق 
األول لكرة الــقــدم بــنــادى الزمالك عــرًضــا مغرًيا 
مــن أحــد األنــديــة الخليجية للرحيل عــن صفوف 
القلعة البيضاء خــالل فترة االنتقاالت الصيفية 
المقبلة، حيث فضل الفهد األسمر االستمرار مع 
الزمالك خــالل الفترة الحالية خاصة بعدما قام 
بتجديد تعاقده مع الفريق األبيض خــالل الفترة 
الماضية لمدة موسمين مقبلين بخالف الموسم 
الــجــارى، ورفــض شيكاباال مــغــادرة نــادى الزمالك 
رغــم أن الــعــرض الــمــادى المقدم لــه كبير للغاية، 
وكشف مصدر مقرب من شيكاباال قائالً أن العرض 
الذى تلقاه الالعب كان من أحد األندية السعودية 
للحصول على خدماته إال أن الالعب أغلق الباب 
نهائياً أمام العرض الذى تلقاه مفضال االستمرار 

ضمن صفوف الزمالك.
وكان شيكاباال يمنى نفسه بالحصول على بطولة 
دورى أبطال إفريقيا خالل الموسم المنقضى، ومن 
ثم المشاركة فى بطولة كــأس العالم لألندية، إذ 
كان من الممكن وقتها أن يوافق قائد الزمالك على 
الرحيل إلى الخليج بداية من الموسم المقبل، بعد 
تحقيق حلم التتويج اإلفريقى مع الزمالك، ولكن 
جاءت الرياح بما ال تشتهى السفن، وخسر الزمالك 
المباراة النهائية للبطولة اإلفريقية أمــام األهلى 
بهدفين مقابل هدف واحد، وهو الهدف الذى جاء 
عــن طــريــق شيكاباال فــى مــرمــى محمد الشناوى 

حارس األهلى.
وعلى صعيد آخر استقر مسئولو نادى الزمالك 
على التعاقد مع عبدالله بكرى مدافع الفريق األول 
لكرة القدم بنادى بيراميدز خالل فترة االنتقاالت 
الصيفية المقبلة، حيث أكــد مصدر داخــل نــادى 
الزمالك أن مسئولى الــنــادى األبــيــض اتفقوا مع 
عبدالله بكرى على ضمه فى الصيف المقبل، بعد 
تأجيل صفقة انضمام الالعب إلى صفوف النادى 

األبيض أكثر من مرة.
وكان الزمالك دخل فى خط مفاوضات مع بكرى 
منذ فترة طويلة وتم إغــالق باب المفاوضات، ثم 
عادت من جديد خالل الميركاتو الشتوى الماضى 
حيث كان سيحل بدالً من محمد عبدالسالم مدافع 
الفريق األبيض، ولكن تم فى النهاية االستقرار على 

بقاء األخير وتأجيل حسم صفقة البكرى للموسم 
المقبل، وفى حال نجاح مسئولى الزمالك فى حسم 
صفقة بكرى خالل الصيف المقبل لن تتكبد خزينة 
النادى األبيض أى مبالغ مالية خاصة أن الالعب 
ينتهى تعاقده مع بيراميدز بنهاية الموسم الجارى، 
وسيحق له االنتقال إلى أى ناد جديد فى صفقة 
انتقال حر، خاصة أنه حتى اآلن ليس هناك رغبة 
فى بيراميدز لتجديد تعاقد البكرى كونه ال يشارك 

مع الفريق السماوى بصفة أساسية.
ويسعى مسئولو نادى الزمالك لتدعيم خط دفاع 
الفريق األبيض خالل الميركاتو الصيفى المقبل، 
بــنــاًء على طلب الجهاز الفنى بقيادة البرتغالى 
جايمى باتشيكو، الذى طلب تجهيز البدائل تحسباً 
لرحيل واحــد من الثنائى محمود عالء أو محمود 
حمدى »الونش« بعد تلقى الثنائى أكثر من عرض 

سعودى خــالل الفترة الماضية، ولكن جــاء رفض 
مسؤولو القلعة البيضاء لرحيلهما ليحول دون 
انتقالهما إلى الخليج كونهما عنصرين أساسيين مع 
الزمالك وليس هناك مجال لرحيلهما فى منتصف 

الموسم.
ــدة »صـــوت الــمــاليــيــن« أن فريق  وعــلــمــت جــري
التعاون السعودى دخــل فى مفاوضات مع بكرى 
لضمه خــالل فترة االنتقاالت الشتوية الماضية، 
على اعتبار أن الالعب من مواليد السعودية حيث 
كان يرغب مسئولو النادى السعودى فى ضمه على 
اعتبار أنه العب محلى ولكن فشلوا فى هذه الحيلة، 
ولم يتمكنوا من التعاقد معه فى ظل اكتمال قائمة 

األجانب فى فريق التعاون السعودى.
وجاء ترشيح بكرى للتعاون من جانب الفرنسى 
باتريس كارتيرون المدير الفنى السابق للزمالك، 

والحالى للتعاون السعودى، حيث كــان هو أيضاً 
من رشح الالعب لالنضمام إلى الزمالك فى ظل 

قناعته الكبير بقدراته وإمكانياته.
وعلى صعيد آخر فوجئ مسئولو نادى الزمالك 
خــالل األيـــام القليلة الماضية بالحجز على 
أرصــدة الــنــادى األبيض فى البنوك بسبب 
الــمــديــونــيــات الــواقــعــة على الــزمــالــك من 
جانب التأمينات والــتــى وصلت إلــى 20 

مليونا و984 ألف جنيه.
وتعتبر هــذه األزمـــة كبيرة للغاية فى 
ظــل عـــدم حــصــول الموظفين المعينين 
بنادى الزمالك على معاش شهرى فى حال 
بلوغهم سن التقاعد، ويجرى مسئولو النادى 
األبيض محاوالت خالل الفترة الحالية من 
أجــل حل هــذه األزمـــة، حيث تواصل مجلس 
إدارة الزمالك مؤخراً مع نيفين القباج وزير 
التضامن االجتماعى، من أجــل البحث عن 

حلول لهذه األزمة القائمة.
وقــال مصدر داخــل نــادى الزمالك، أن 
مسئولى النادى األبيض الحاليين يعانون 
ــة عــلــى نــادى  ــع ــواق ــات ال ــون ــمــدي بــســبــب ال
الزمالك لعدة جهات منذ توليهم المسئولية، 
مشيراً إلــى أنهم تفاجئوا بــأن المديونات 
الواقعة على نادى الزمالك وصلت إلى 350 
مليون جنيه، بين مستحقات العبين سابقين 
ومستحقات العبين حاليين سواء فى الفريق 
األول لكرة القدم، أو فرق الجماعية األخرى 

مثل اليد والسلة والطائرة.
وشــدد المصدر قائالً إن أزمــة الحجز على 
أرصدة نادى الزمالك ستعطل كافة الملفات التى 
كان يسعى مسئولو النادى األبيض لحلها خالل 
الفترة الحالية، مشيراً إلــى أن الــقــرار سيمنع 
النادى من سداد التزاماته لذلك طالب مسئولو 
القلعة البيضاء تدخل المسئولين بشكل عاجل، 
وأوضح المصدر قائالً إن اللجنة الحالية لنادى 
الــزمــالــك ال تمتلك أى حلول فــى هــذه األزمــة، 
مطالباً مساعدة المسئولين من أجــل ضــرورة 
الوصول لصيغة اتفاق يقضى برفع الحجز عن 
أرصــدة النادى األبيض فى البنوك، مع االلتزام 
بسداد كافة المستحقات القديمة وفقاً لالتفاق 

الذى سيتم الوصول له.

 كتبت – سارة عبد الباقى 

 كتب – محمد الصايغ  

مغامرة »ثالثية األبعاد« تنتظر أحمد حمدى فى كندا
فتح أحمد حمدى العب خط وسط 
نادى الجونة صفحة جديدة فى سجل 
ــقــدم، بعدما خطا  رحلته مــع كــرة ال
أول خطواته على طريق االحــتــراف 
الخارجى بانتقاله مؤخًرا على سبيل 

اإلعارة لنادى مونتريال الكندى. 
وأعلن النادى الكندى عن حصوله 
ــات أحــمــد حــمــدى بعقد  عــلــى خــدم
إعــارة يمتد لنهاية الموسم الجارى، 
عــلــًمــا أن الــفــريــق الــجــديــد لالعب 
ــدورى األمريكى لكرة  يــشــارك فــى الـ

القدم.
ورغـــم أن الـــدورى األمــريــكــى ليس 
ــة الكبرى  ــيـ ــات األوروبـ بــقــوة الـــدوريـ
ــكـــروى، لكن  مــن حــيــث الــمــســتــوى الـ
انــتــقــال الــالعــب أحــمــد حــمــدى إلــى 
فريق مونتريال بالتحديد يعد شهادة 
ــالعــب بسبب  بــخــصــوص مــســتــوى ال
هوية المدير الفنى الذى يقود الفريق 

الكندى.
ويتولى النجم الفرنسى األسطورى 
تــيــرى هــنــرى منصب الــمــديــر الفنى 
لفريق مونتريال، وال شك أن تحرك 
الــنــادى لضم الــالعــب أحمد حمدى 
بناء على موافقة وتوصية من النجم 
الفرنسى السابق يعد شهادة ثقة من 
المدرب الشاب فى إمكانيات العب 

خط وسط الجونة.
وســيــكــون الــالعــب أحــمــد حمدى 
ُمطالب فى المرحلة المقبلة بإثبات 
أحقيته فى الثقة المبدئية التى منحها 
إيــاه النجم الفرنسى تيرى هنرى من 

خالل ضمه لصفوف فريقه.
والمؤكد أن أحمد حمدى يتطلع ألن 
تكون تجربته مع فريق مونتريال خطوة 
أولى ناجحة له على طريق االحتراف 
الــخــارجــى، خصوًصا وأن الالعب 

انتظر تلك الخطوة منذ فترة.

المنتخب األولــمــبــى فــى بطولة أمم 
أفريقيا تحت 23 سنة التى أقيمت فى 
نوفمبر 2019 وتوج الفراعنة بلقبها، 
ليتأهلوا بالتبعية إلى أولمبياد طوكيو.

ــاز الــفــنــى للمنتخب  ــجــه ــم ال وضــ
األولمبى الالعب أحمد حمدى إلى 
معسكر الفريق الذى أقيم فى نوفمبر 
ــاض الــفــراعــنــة على  ــمــاضــى، وخــ ال
هامشه مباراتين وديتين أمام منتخبى 
كوريا الجنوبية والبرازيل، حيث اكتفى 
المدرب شوقى غريب بإشراك العب 
وســط الجونة لمدة 12 دقيقة أمــام 
ــكــورى فيما أبــقــاه على  المنتخب ال
مقاعد البدالء خالل مباراة البرازيل.

ويتطلع أحمد حمدى لفرض نفسه 
على حسابات الجهاز الفنى للمنتخب 
األوليمبى فى المرحلة المقبلة، من 
ــالل تــقــديــم مــســتــويــات جــيــدة مع  خـ
فريق مونتريال والحفاظ على تواجده 
بالتشكيل األساسى لفريقه الجديد 
خالل األشهر المقبلة، خصوًصا وأن 
المشاركة بصفة أساسية هى المعيار 
ــــذى ينتقى شــوقــى غريب  ــم ال األهــ
المدير الفنى للمنتخب العبى الفريق 

على أساسه.
وال شــك أن الــمــشــاركــة فــى حــدث 
رياضى بحجم األوليمبياد يعد فرصة 
ذهبية لالعب أحمد حمدى لتسويق 
نفسه، خــصــوًصــا وأنـــه وقتها 
ــى فــتــرة  ــهـ ــد أنـ ــ ســـيـــكـــون ق
إعــارتــه لفريق مونتريال، 
وبالتالى ستكون الفرصة 
ــه ألخـــذ  ــ ــام ــ مـــتـــاحـــة أم
ــدة فــى  ــ ــدي خـــطـــوة جــ
مسيرته االحترافية 
حـــال نــجــح فــى لفت 
أنــظــار أحــد األندية 

األوروبية إليه.

ودخــل أحمد حمدى فــى أزمــة مع 
ــادر شوقى مدير الشركة السابقة  ن
التى كانت تدير فريق الجونة، بسبب 
تعنت األخير تجاه رغبة الالعب فى 
االحـــتـــراف، وبسبب تلك األزمـــة تم 
إبــعــاد الــالعــب مــن أحــد معسكرات 
الفريق فى شهر أكتوبر الماضى قبل 
أن يتم الصلح بين الطرفين بعدها 

وإعادة الالعب إلى التدريبات.
وبعدما تحققت أخيًرا رغبة أحمدى 
حمدى فى االحتراف، أصبحت الكرة 
ملقاة فــى ملعب األخــيــر إلثــبــات أنه 
يستحق الــتــواجــد فــى أحـــد األنــديــة 
العالمية، وسيكون التألق فى تجربة 
مونتريال أول خطوة إلثبات الجدارة 

الكروية لالعب.
ــر مـــن العــبــى  ــي ــث وشـــأنـــه شــــأن ك
جيله يتطلع أحمد حمدى للتواجد 

مـــع مــنــتــخــب مصر 
األولمبى فى دورة 
األلعاب األولمبية 
المقبلة، المقرر 
إقــامــتــهــا صيف 
ــام الـــجـــارى  ــعـ الـ
فــــى الــعــاصــمــة 

اليابانية طوكيو.
ــد  ــمـ وغـــــــــاب أحـ

ــمــــدى عــن  حــ
صفوف 

باألرقام.. على ماهر 
قائد انتفاضة المصرى 

فى الدورى
 كتبت – سارة عبد الباقى 

مجاهد

باتشيكو

شيكاباال

حمدى
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 بدون مقدمات إنشائية، وبدون« تزويق« لواقع معلوم 
وملموس من القاصى والدانى فى بر مصر.. ال يوجد فى 
الوقت الراهن، شىء ما يحظى باالهتمام العام، ويؤرق 

الشعب المصرى بكل فئاته وشرائحه المجتمعية ليل نهار، 
سوى جائحة »كورونا«، فالمخاوف منها ومن تداعياتها، 

تفوق فى قسوتها، كل ما عداها من هواجس أخرى، تخص 
بقية األمور الحياتية، وما يندرج تحتها من مفردات 

لمشكالت متنوعة، مرتبطة بالمعاناة اليومية للناس، 
ابتداء من ارتفاع فواتير الخدمات الضرورية، وليس انتهاء 
باالنفالت غير المبرر فى أسعار بعض السلع، التى ال يمكن 

االستغناء عنها، مهما كانت تكلفتها، لعل أبرزها الدواء، 
باعتبار أن المعاناة من المشكالت الحياتية، أصبحت أمورًا 

عادية، يمكن التعايش معها، والرضا بها، رغم كل ما تحويه 
من مرارات.

سيد سعيد يكتب:

التوزيع مؤسسة األهرام

 المسكوت عنه فى جائحة
»كورونا«

جهًدا منذ بداية الجائحة العالمية، 
ــــاج الـــمـــصـــابـــيـــن وتــخــصــيــص  ــع ــ ل
مستشفيات للعزل، وفق المتاح داخل 
تلك المستشفيات مــن إمكانيات« 
أجهزة وطواقم طبية وغرف رعاية« 
إلــى جــانــب التوعية والــتــشــديــد فى 
اتخاذ اإلجراءات االحترازية، إال أنها 
فى كثير من األحيان، ال تملك جرأة 
االفــصــاح عــن الــواقــع بشفافية، وال 
تستطيع اتــخــاذ الــخــطــوات، التى من 

شأنها التعبير عن قدرتها على تحمل 
المسئولية دون العودة إلى المستويات 
األعــلــى، فهى دأبــت على انكار الواقع، 
بسيل مــن التصريحات، والتصريحات 

المضادة، وكأن الوباء عورة يجب إخفاؤها 
عن العيون. يا سادة.. على الجميع إدراك أن الجائحة 
عالمية، ركعت تحت أقدامها أعتى الــدول، وأكثرها 
تقدًما ورفاهية، لــذا يجب على الحكومة وباألخص 
وزارة الــصــحــة، أن تتعامل معها بشفافية تعكس 
مصداقيتها، وليس بالتصريحات، التى يحمل جوهرها 
تعقيدا لألمور، وفتح الباب أمام الشائعات. الغوص فى 
دائرة الجدل حول مصداقية أى من البيانات الرسمية 
المشكوك فى صحتها، أو غير الرسمية، التى تعبر 
بجاء عن الواقع الحقيقى على األرض، فيما يتعلق 
بأعداد المصابين والوفيات، مــرورًا باللقاح وجــدواه، 
وهل سيكون بالمجان، أم أن األثرياء فقط، هم وحدهم 
الذين سيتمتعون بالعاج، والحصول على األمصال، 
يقيًنا، سيذهب بنا الجدل إلى مساحة من التشكيك، 
ــاب عــلــى مــصــراعــيــه أمـــام تــدفــق شائعات  ــب تفتح ال
مغرضة، ستتناثر هنا وهناك، وربما تتجاوز مراميها 
لدى المتربصين، حــدود األزمــة ذاتها، باقحامها فى 
الــشــأن السياسى، أمــا الــهــدف فهو التحريض ضد 
الدولة، عبر ترسيخ مفاهيم مغلوطة فى األذهان، لذا 

هواجس المصريين 
لم تأت من فراغ 

إنما جراء عدم دقة 
المعلومات حول أعداد 

المصابين والوفيات

يبقى االنحياز للفقراء 
ألنهم األكثر مصداقية 
فهم يعيشون فى قلب 

الحقيقة ويعبرون عنها 
من دون رتوش

ــإن الموضوعية فــى تــنــاول القضايا  ف
ــى يكثر حــولــهــا اللغط  ــت الــشــائــكــة، وال
مثل« كورونا« تستوجب إعمال العقل، ال 
االندفاع فى إطاق التصريحات، وال السير 
وراء الــشــائــعــات المغرضة مــن دون رويــة، 
ــى جــانــب األخـــذ فــى االعــتــبــار أن شكاوى  إل
المواطنين هى جدية باألساس ويجب التعامل 
معها بنفس الجدية. نعم.. مخاوف المواطن ال 
بد وأن تكون محل تقدير من مؤسسات الدولة، 
ومـــن وســائــل اإلعــــام، ألنــهــا تــرجــمــة حقيقية 
للواقع الملموس، والمكشوف أمام أعين الكافة، 
فالمواطن العادى، يعرف الحقيقة أكثر من غيره، 
يعرفها أكثر من وزارة الصحة ذاتــهــا، فهو يراها 
بعينيه، بل ويعيش فى القلب منها، يراها فى نفسه 
وداخــل بيته، وفى بيوت الجيران واألقـــارب، يراها 
فى الحوارى والقرى والمدن، ويسمع عنها بصورة 
مباشرة فــى كافة التجمعات السكانية. المواطن 
ــعــادى يــعــرف المصابين المعزولين فــى منازلهم  ال
داخل محيط إقامته، ويعرف عن قرب، الذين فشلوا 
فــى دخــول غــرف الرعاية الــمــركــزة، أو الــوصــول إلى 
مستشفيات العزل، رغم تدهور حاالتهم الصحية، لعدم 
قدرتهم على الوفاء بمتطلبات المستشفيات، وهؤالء 
جميًعا، غير مدرجين فى البيانات، ضمن األعــداد 
الرسمية التى يتم اإلعــان عنها، فضاً عن آخرين 
كثر، يتلقون بروتوكوالت العاج فى صمت، لــذا فإن 
رؤية المواطن المشحونة بمخاوف مشروعة، تظل هى 
األكثر مصداقية، كما أن التصريحات الرسمية المغلفة 
بالتطمينات، والــتــى يحمل مضمونها، الــقــدرة على 
ــة، ال بد وأن تكون موضع ثقة من الــرأى  تجاوز األزم
العام، ألن الدولة بكل مؤسساتها، لن تكون فى خندق 
معاد لمصلحة المواطن، خاصة أن القيادة السياسية 
تضع ملف الصحة بشكل عــام على رأس أولوياتها، 
باعتبارها أمن قومى، ففى الوقت الــذى تستنفر فيه 

الجهود لمواجهة« كورونا« تسير تلك الجهود بالتوازى 
مع الحملة القومية« 100 مليون صحة« لعاج األمراض 
المزمنة، والمتوطنة والــطــارئــة، مما ساهم بصورة 
إيجابية فى تحجيم أعداد المصابين بالفيروس اللعين. 
على وزارة الصحة إدراك أنــهــا المسئولة عن 
تنامى مساحة التشكيك فى كل ما يرد على ألسنة 
مسئوليها، وعليها أن تعلم أن السبب الرئيسى هو 
التضارب فــى التصريحات، إطــاق التصريح ثم 
نفيه، تكرر هذا كثيًرا، لعل أبرز األمور التى أثارت 
جـــدالً، هــى تلك المتعلقة باللقاح، وكــانــت مواقع 
ــت أن لــقــاح كــورونــا  ــداول الــتــواصــل االجــتــمــاعــى، ت
سيتم توزيعه وفق الشرائح االجتماعية المختلفة، 
هذا القول جاء فى متن تصريحات عشوائية وغير 
مدروسة، فكثر اللغط، وعلى خلفيته عزف اإلعام 
المعادى نشيد التحريض، لكن سرعان ما قامت 
وزارة الصحة بنفى ما تردد على مواقع التواصل، 
ــاء الــمــتــداولــة،  ــب ــى عــدم صحة تلك األن مشيرة إل
عن خريطة توزيع اللقاحات بأنواعها المختلفة، 
موضحة أن الــدولــة تسعى لتوفير اللقاح لجميع 
المواطنين دون تفرقة، وأن الــتــوزيــع ال يتم على 
أسس طبقية أو اجتماعية، وإنما سيتم منح األولوية 
للفئات األكثر عرضة لإلصابة، مثل الطواقم الطبية 
وأصحاب األمراض المزمنة وكبار السن، مع تحمل 
صندوق تحيا مصر تكلفة اللقاح عن األشخاص 
غير القادرين والفئات المستحقة، والمدهش أنها 
راحت تردد تلك التصريحات حتى اللحظة من دون 
توقف، ومن إدراك لمفهوم الفئات المستحقة، لذلك 
فتحت بنفسها باب الجدل حول أحقية المواطن / 
من يستحق ومــن ال يستحق.. Facebook كانت 
مواقع التواصل االجتماعى تداولت خريطة توزيع 
اللقاح فــى هــذا السياق يجب التأكيد على أمــور 
فى غاية األهمية، مفادها أن ما يتم ترويجه على 
مواقع التواصل االجتماعى، من معاناة كثير من 
المواطنين، ســواء مــن الــمــرض ذاتـــه، أو مــن عدم 
الــقــدرة على الــوصــول إلــى المستشفيات وإن كان 
معظمه صحيًحا وال يجب بــأى حــال من األحــوال 
التشكيك فــيــه، إال أنـــه يــجــد هـــوى لـــدى اإلعـــام 
ــذى يتبارى فــى الــعــزف على أوتـــار ما  الــمــعــادى، ال
يتم ترويجه، بهدف التشكيك فى كل ما يصدر من 
الحكومة، للتحريض ضدها، وهى غاية لم تغب يوًما 

عن أذهان المتربصين بالبلد وأمنه واستقراره.
 اللغط لــم يتوقف عــن حـــدود معينة، فهو امتد 
إلى اللقاح بصورة الفتة لانتباه، فمنذ اإلعان عن 
التوصل إلى إنتاج لقاحات لفيروس كورونا، لم يعد 
غريًبا أن تتزاحم الفرضيات والتكهنات حول اللقاح 
من المتخصصين، ومــن غير المتخصصين، وهى 
التى يتلقفها مــرتــادو مــواقــع التواصل االجتماعى 
ويتداولونها با وعــى، ســواء فيما يتعلق بفاعليتها 
أو آمــانــهــا، أو مــدى قـــدرة حكومات بعض الـــدول، 
ومنها الحكومة المصرية، على الحصول عليها فى 
وقت مبكر، مرورًا بنسبة نجاحها فى التجارب التى 

أجريت بشأنها. 
التكهنات طالت البعد الزمنى الــذى يتحقق فيه 
اإلنتاج اآلمن، بما يعنى أن األمر يتعلق بالمدة التى 
سيتم خالها التطوير، إلنتاج لقاح فعال، ومدى آمانه 
عند االستخدام، وهــل نجحت التجارب السريرية 
الــتــى أجــريــت عــلــى هـــذه الــلــقــاحــات، وبــالــتــالــى تم 

التصريح باستخدامها.

المواطن العادى يعرف الحقيقة أكثر من وزارة الصحة فهو يراها داخل بيته وبين أقاربه
 الخوف من الوباء يجتاح بيوت غالبية المصريين، 
ال فرق بين غنى أو فقير، ســواء كانوا من الريف أو 
الحضر، ويكمن جوهر الهواجس التى تسيطر على 
أذهـــان كــثــيــرون، اآلن، فــى عــدم شفافية البيانات 
المتداولة عن أعداد المصابين بالفيروس اللعين، ما 
يؤدى بالتبعية إلى عدم تصديق تلك البيانات، فضاً 
ــرة التشكيك فــى جـــدوى اللقاحات،  عــن اتــســاع دائـ
التى راج الحديث عنها فى اآلونة األخيرة، وإمكانية 
الحصول عليها، واألهم من هذا وذاك، هو التناقض 
الواضح فى كل المعلومات المتداولة، التى اختلط 
فيها ما هو رسمى، بما هو غير رسمى، حتى تاهت 

الحقيقة.
 إن الخوف من المجهول، ليس ترًفا فى التفكير، بل 
هو من األمور الطبيعة المرتبطة بالظروف اإلنسانية 
ــاط الذين  ــاع االجتماعية، خــاصــة فــى أوسـ واألوضــ
يعتمدون على بنيانهم الجسمانى، وصحتهم فى العمل 
البدنى من أجل العيش الكريم، وما أكثرهم.. هؤالء 
ليس لديهم أى مقدرة على تحمل المرض وتبعاته 
وأعبائه، وأهمها تكاليف العاج الباهظة، فضاً عن 
أن الصحة هى القضية األكثر أهمية فى كل زمان، 
وفــى كــل مــكــان، لــذا تضعها كــل دول الــعــالــم ضمن 

أولويات األمن القومى.
لم يعد خافًيا على أحــد، أن هواجس المصريين، 
لــم تــأت مــن فـــراغ، إنما جــراء عــدم دقــة المعلومات 
ــداد المصابين  الــمــتــواتــرة، بــل تــضــاربــهــا، حـــول أعــ
والــوفــيــات، فهناك بيانات رسمية تصدر يومًيا من 
وزارة الصحة، أو مجلس الـــوزراء، تتضمن أعــداًدا 
تتناقلها وســائــل اإلعــــام، كما أن هــنــاك معلومات 
أخرى تتضمن أرقاًما، مزعجة، يتم تداولها على مدار 
الساعة عبر مواقع التواصل االجتماعى، وما بين هذا 
وذاك، أصبح من الطبيعى جًدا، أن تتنامى الشكوك 
فى اآلونــة األخيرة بصورة غير مسبوقة، فى كل ما 
يتم اإلعان عنه، خاصة مع تصاعد وتيرة تحذيرات 
منظمة الصحة العالمية، من خطورة الموجة الثانية 
للفيروس اللغز، باعتبارها األكثر شراسة من الموجة 
ــى، األمـــر الـــذى أربـــك حــكــومــات بــلــدان أوروبـــا  ــ األول
والواليات المتحدة األمريكية وروسيا، جــراء ارتفاع 
أعــداد المصابين، بالتزامن مع رواج األخــبــار، التى 
احتلت الــصــدارة فــى وســائــل اإلعـــام الــدولــيــة، عن 
اقتراب إنتاج اللقاحات لمكافحة الفيروس، فضاً 
عن تبارى حكومات الدول الكبرى فى بث الطمأنينة 
لشعوبهم فــى إطــار السباق المحموم بين شركات 
الــدواء الكبرى على إنتاج اللقاحات، زاد من مخاوف 
الغالبية، تضارب المعلومات حــول نتائج التجارب 
ــرورًا بالواليات  ــا، مـ ــ التى أجــريــت فــى الصين وأورب
المتحدة األمريكية، األمر الذى فتح الباب واسًعا أمام 
التشكيك فى جدواها، خاصة أن التقارير العلمية لم 
تحسم ما تردد على نطاق واسع عبر وسائل اإلعام، 
ــوا  وبــيــانــات منظمة الصحة العالمية، وخــبــراء أدل
بدلوهم فى الميديا، عن أن اللقاح ال يمنع إمكانية 

انتقال العدوى آلخرين لم يتم تطعيمهم. 
لكن وبــرغــم حالة االستنفار الحكومى للحد من 
تــداعــيــات الــجــائــحــة، ومـــا تــبــذلــه مــن جــهــود، يبقى 
االنحياز دائــًمــا للمواطنين، خاصة الــذيــن دهسهم 
الفقر تحت عجاته بــا رحــمــة، فــهــؤالء دائــًمــا هم 
األكثر مصداقية، ألنهم يعيشون فى قلب الحقيقة، 

ويعبرون عنها من دون رتوش.
إذا كانت الحكومة ممثلة فى وزارة الصحة، لم تدخر 

 يجب على الحكومة 
 األخذ فى االعتبار

 أن شكاوى المواطنين 
جدية ويجب التعامل معها 
بنفس الجدية
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