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 أحمد سعيد

أعضاء الهيئات اإلعالمية الجدد 
يؤدون اليمين الدستورية أمام 

مجلس النواب قريبـًا

من المقرر أن يصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى  خالل 
األيام القادمة قرارات بتشكيل الهيئات اإلعالمية ومن بينها 
الهيئة الوطنية لإلعالم.. التشكيل الجديد يضم  9 أعضاء، 
رئيس الهيئة يختاره رئيس الجمهورية.. نائب لرئيس مجلس 
الدولة يختاره المجلس.. ممثل لــوزارة المالية يختاره وزير 
المالية.. ممثل للجهاز القومى لتنظيم االتــصــاالت يختاره 
الجهاز.. اثنان من ذوى الخبرة يختارهما رئيس الجمهورية.. 
ممثل لنقابة اإلعالميين تختاره النقابة.. ممثل عن النقابة 
العامة للعاملين بالصحافة والطباعة واإلعالم تختاره النقابة 
من غير أعضائها.. عضو من ذوى الخبرة يرشحه مجلس 
الــنــواب.. وكــذلــك قـــرار بتشكيل المجلس األعــلــى لتنظيم 
اإلعـــالم الـــذى يضم 9 أعــضــاء.. الــرئــيــس ويــخــتــاره رئيس 
الجمهورية.. نائب لرئيس مجلس الدولة يختاره المجلس 
ــة.. رئيس جهاز حماية المنافسة،  ــدول الــخــاص بمجلس ال
ممثل للجهاز القومى لتنظيم االتصاالت يختاره رئيس مجلس 
إدارة الجهاز.. شخصية عامة من ذوى الخبرة يختاره رئيس 
الجمهورية.. عضو من الصحفيين يختاره مجلس النقابة من 
غير أعضائه.. عضو من اإلعالميين يختاره مجلس نقابة 
اإلعالميين من غير أعضائه.. عضو من الشخصيات العامة 
ذوى الخبرة يختاره مكتب مجلس الــنــواب من غير أعضاء 
المجلس.. ممثل للمجلس األعــلــى للجامعات مــن أساتذة 

الصحافة واإلعالم يختاره المجلس األعلى للجامعات.
 أمــا الهيئة الوطنية للصحافة فتضم 9 أعــضــاء.. رئيس 
الهيئة يختاره رئيس الجمهورية.. نائب لرئيس مجلس الدولة 
يختاره المجلس.. ممثل لوزارة المالية يختاره وزير المالية.. 
عضوان من الشخصيات العامة يختارهما رئيس الجمهورية.. 
عضوان يمثالن الصحافة القومية بترشيح نقابة الصحفيين.. 
عضو من الشخصيات العامة يختاره مجلس النواب.. ممثل 
للعاملين بالمؤسسات الصحفية القومية بترشيح مجلس 
النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة واإلعالم من غير 

أعضائه )تلتزم الجهات المعنية بترشيح ضعف العدد(.
ومن المقرر أن يــؤدى األعضاء الجدد اليمين الدستورية 
أمــام مجلس النواب الــذى يستأنف جلساته القادمة يوم 21 

أكتوبر الحالى.

وقالت مصادر ليبية – وفًقا لما نشره موقع 
العرب الــذى يبث من العاصمة البريطانية 
لــنــدن -  إن عــشــمــاوى كــشــف عــن مــصــادر 
تمويل تنظيم المرابطين فــى ليبيا، وسبل 
الدعم المالى الذى كان يضخ عبر مؤسسات 
خيرية وبنوك فى طرابلس ومالى والسودان، 
وحصوله على تمويالت مباشرة من القيادى 
فى تنظيم القاعدة مختار بلمختار، فضاًل 
عن تهريب األسلحة من بعض دول الساحل 
األفريقى إلى جنوب ليبيا، وعمل الجماعات 
المتطرفة مع عصابات التهريب لتمرير الدعم 
ــان يتدفق إلى  الــمــادى واللوجستى الـــذى ك

المتشددين فى ليبيا.
ــى أن الــتــحــقــيــق مع  ــمــصــادر إلـ ولــفــتــت ال
عــشــمــاوى وقــيــادات إرهــابــيــة كــانــت برفقته 
يشرف عليه المدعى العام العسكرى الليبى، 
بــحــضــور عـــدد مــن المسئولين المصريين 
المنتمين لجهات عليا، فــى أحــد السجون 
السرية التابعة للقوات المسلحة الليبية فى 
بنغازى، وسط حراسة مشددة على السجن 

المحتجز به أخطر العناصر اإلرهابية.
وتحدث عشماوى عن بداية انضمامه إلى 
الجماعات المتطرفة فى سيناء ومحاوالت 
إضعاف المؤسسات األمنية المصرية عبر 
الــتــحــالــف مــع جــمــاعــات تكفيرية تتقاطع 
أهدافها مع أفكاره، فضاًل عن إشرافه على 
تدريب عناصر متشددة تسللت من قطاع غزة 
إلى سيناء، وانتقاله إلى ليبيا والتحالف مع 
فــروع تنظيم القاعدة فى شمال مالى وليبيا 

لتشكيل فرع قوى للتنظيم داخل مصر.
وكشف اإلرهابى المصرى عن لقاء جمعه 
مع الجزائرى مختار بلمختار فى عام 2014 
جنوب ليبيا، لبحث انضمام تنظيم المرابطين 
وحركة الموقعين بالدم التى يقودها بلمختار 
وحركة التوحيد والجهاد فى شــرق أفريقيا 
لتشكيل كــيــان إرهــابــى مــوحــد، لتقوية فرع 

تنظيم القاعدة فى غرب القارة السمراء.
وأكد عشماوى توليه عملية اإلشــراف على 
تــدريــب المقاتلين فــى الــصــحــراء الــكــبــرى، 
وانــضــمــام عــدد كبير مــن الشباب المصرى 
ــى صــفــوف تنظيم  والـــجـــزائـــرى والــلــيــبــى إلـ
المرابطين خــالل عــام 2015، والــدفــع بتلك 
العناصر لقتال الجيش الليبى وتنفيذ عمليات 

إرهــابــيــة فــى بعض دول الساحل األفريقى 
بالتنسيق مع تنظيم القاعدة.. كما كشف عن 
مصادر تمويل تنظيم المرابطين فى ليبيا، 

وسبل الدعم المالى.
ــاج تنظيم  ــدمـ ــانـ ــرف عـــشـــمـــاوى بـ ــ ــت ــ واع
»المرابطين« عام 2017 مع جماعات متشددة 
منها »جماعة أنصار الدين« و»إمــارة منطقة 
الــصــحــراء الــكــبــرى« فــى كــيــان جــديــد يسمى 
»جماعة نصرة اإلســالم والمسلمين« بقيادة 

هذه مصادر تمويل 
تنظيم المرابطين 

فى ليبيا

اإلرهابيان عمر رفاعى 
وسفيان بن قمو دفناهما 
فى قبر واحد بأحد أحياء 

مدينة درنة

ــاد غالى، وقــدم الكيان اإلرهــابــى الجديد  إي
البيعة للقيادى المصرى لتنظيم القاعدة 
أيمن الظواهرى وألمير تنظيم القاعدة فى 
بالد المغرب اإلسالمى المدعو »أبومصعب 

عبدالودود«.
 وأكــد عشماوى مقتل القيادى فى تنظيم 
ــة، مشيًرا  الــقــاعــدة سفيان بــن قمو فــى درنـ
ــاعــى ســـرور قد  إلـــى أن اإلرهـــابـــى عــمــر رف
ــارة جــويــة شنها سالح  لقى مصرعه فــى غـ
الجو الليبى على حــى الــمــغــار، موضًحا أن 
األخير تم دفنه فى قبر واحــد مع اإلرهابى 
ــة.. من  ــ بــن قمو فــى أحــد أحــيــاء مدينة درن
ناحية أخــرى نشر جهاز األمــن الداخلى فى 
بلدة التميمى أم الــرزم بمدينة درنــة الليبية، 
جزًءا من اعترافات اإلرهابى المصرى هشام 
عشماوى، خالل التحقيق معه، بحسب ما نقل 

موقع »المتوسط« الليبى.
وخـــالل اعــتــرافــاتــه، أكــد عــشــمــاوى مقتل 
ــارة جوية  ــن قــمــو فــى غـ اإلرهـــابـــى ســفــيــان ب
بمحور المغار فى درنة، وأكد مقتل اإلرهابى 
عمر رفــاعــى ســـرور، متأثًرا بجراحه خالل 

االشتباكات مع الجيش الليبى.
ــرف بــمــكــان تـــواجـــد اإلرهـــابـــى أبــو  ــتـ واعـ
حفص الموريتانى، المفتى الشرعى الثانى 
ــة، بــمــحــور الــمــديــنــة  ــيـ ــابـ لــلــجــمــاعــات اإلرهـ

القديمة.
كما كشفت االعترافات أنه ال يــزال هناك 
قــرابــة 50 إرهــابــًيــا تابعين لتنظيم »داعــش« 
بقيادة اإلرهابى أبو البراء الليبى فى محور 
وســط الــبــالد، إضــافــة لتواجد أكثر مــن 56 
جريًحا من الجماعات اإلرهابية فى بــدروم 
أرضــى ببعض عــمــارات داخــل حــى المدينة 

القديمة، ومعهم جزء بسيط جًدا من الطعام.
الــجــديــر بــالــذكــر أن قائمة جــرائــم هشام 
ــدًدا من  ــ ــ ــضــم ع ــل مــصــر ت ــ عــشــمــاوى داخـ
العمليات اإلرهــابــيــة الــكــبــرى، منها تفجير 
مــقــر مــديــريــة أمـــن محافظة الدقهلية فى 
مدينة المنصورة حيث قتل 14 شخًصا، ثم 
مذبحة كمين الــفــرافــرة بالصحراء الغربية 
فى يوليو عــام 2014 التى راح ضحيتها 28 
عسكرًيا، وبعدها حكم عليه باإلعدام غيابًيا، 
وكذلك استهداف الكتيبة 101 فى العريش 
واغتيال النائب العام السابق هشام بركات 
عام 2015، واستهداف حافالت األقباط فى 
المنيا والهجوم على األمن الوطنى فى طريق 

الواحات عام 2017.

كشف اإلرهابى المصرى هشام عشماوى والذى تم إلقاء القبض عليه مؤخرًا فى ليبيا 
باعترافات تفصيلية إلى السلطات الليبية حول معسكرات المتطرفين فى ليبيا ومدينة درنة 

بشكل خاص، وأماكن التدريب ومخازن األسلحة والمتفجرات فى مدن الشرق الليبى.
وأشار عشماوى إلى أعداد العناصر اإلرهابية التى تقاتل قوات الجيش الليبى فى المدينة 

القديمة بدرنة، بقيادة اإلرهابى أبوالبراء الليبى ومفتى الجماعات اإلرهابية أبوحفص 
الموريتانى، وأبرز الخسائر التى لحقت بتلك التنظيمات منذ إطالق عملية تحرير درنة.

أدلى بها أمام المدعى العسكرى الليبى بحضور 
شخصيات مصرية رفيعة المستوى

أخطر اعترافات 
هشام عشماوى

عدد كبير من الشباب المصرى 
والجزائرى والليبى انضموا إلى صفوف 

تنظيم المرابطين خالل عام 2015

رغم اعترافه بترخيص 188 ألف مركبة

»شعراوى« يكشف »بالوى« التوك توك
ــواء مــحــمــود شــــعــــراوى، وزيـــــر الــتــنــمــيــة  ــلــ كــشــف الــ
ــراءات تقنين  ــ ــه يــتــم حــالــًيــا تنفيذ إجــ الــمــحــلــيــة،  أنـ
ــذه الــشــريــحــة فى  اســتــخــدام »الـــتـــوك تــــوك« لــدمــج هـ
االقتصاد القومى وتحصيل مستحقات الدولة منها، 
وقــال شعراوى إن 19 محافظة  قامت بترخيص 188 
ألــف مركبة تــوك تــوك حتى اآلن نظًرا لظهور  بعض 

اإليجابيات مثل توفير فــرص عمل، وتوفير مصدر 
ــر، وحـــل جـــزء مــن مشكلة  دخـــل لــعــدد كبير مــن األســ
الــنــقــل والـــمـــواصـــات خــاصــة فـــى الــمــنــاطــق الــتــى ال 

تصلها وسائل المواصات األخرى.
 من ناحية أخــرى كشف شعراوى أن هناك ظواهر 
سلبية  للتوك توك مثل انتشار السير بدون ترخيص 

والــــــذى يــتــســبــب فـــى زيــــــادة مـــعـــدالت جــرائــم 
الـــســـرقـــة بــــاإلكــــراه واالخــــتــــطــــاف، وزيـــــادة 

ــادة  مــعــدالت الــتــســرب مــن الــتــعــلــيــم، وزيــ
الحوادث على الطرق، وصعوبة التعرف 
عــلــى هــويــة مــالــكــهــا لــعــدم وجـــود لــوحــات 

معدنية أو مستندات ملكية.

وزير الرى يعترف:

اعترف الدكتور محمد عبد العاطى، وزير 
الموارد المائية والــرى اإلجــراءات – خالل 
أحد االجتماعات األخيرة لمجلس الــوزراء 
أنه رغم اإلجــراءات التى تم اتخاذها تنفيًذا 
لتكليفات رئيس الجمهورية بشأن الحفاظ 
على نهر النيل وإزالـــة التعديات عليه، إال 
أنــه لم يتم ســوى إزالــة 37077 مخالفة من 
أصل إجمالى 90547 مخالفة وجار العمل 
على إزالة المخالفات المتبقية والتى يقدر 

عددها بنحو 53470 مخالفة.

تعقد لجنة الخطة والــمــوازنــة بمجلس 
الــنــواب، بــرئــاســة الــدكــتــور حسين عيسى 
اجتماعها األول يوم األحــد القادم، لعرض 
ــجــازات اللجنة خــالل دور  تقرير بــشــأن إن
االنعقاد الثالث، ووضــع مالمح خطة عمل 

اللجنة بدور االنعقاد الرابع.
وأضــاف رئيس اللجنة أن العمل سيبدأ 
بمناقشة تعديالت قانون الضريبة العقارية، 
وتعديالت الضريبة على الدخل، ومناقشة 
ــون الــجــمــارك الــمــوحــد، حــيــث قــاربــت  ــان ق
الحكومة على االنتهاء منه وإحالته للبرلمان، 
باإلضافة إلى االنتهاء من قانون التخطيط 
الموحد، ومشروع قانون المدفوعات غير 
النقدية بعد موافقة الحكومة عليه، إلى 
جــانــب الــحــســاب الــخــتــامــى لــلــعــام المالى 
2018/2017، والموازنة العامة للدولة للعام 

المالى 2020/2019.

عاجزون عن إزالة 53470 حالة 
تعد على نهر النيل

لجنة الخطة والموازنة تفتح ملف 
الضريبة العقارية

كشفت الفنانة عبير صبرى عبر حسابها الشخصى على 
موقع »انستجرام«، عن تعرضها من وقت إلى آخر آلالم قوية، 

وتلقت الدعاء من قبل كل محبيها.
عبير قالت إنها تعانى مــن الــصــداع النصفى المستمر، 
ولــذلــك ذهــبــت ألحــد الــمــراكــز الطبية بالشارقة فــى دولــة 
اإلمـــارات التى تعالج بالحجامة، وقالت إنها ستستمر فى 
الــعــالج لــمــدة 3 شــهــور، وأنــهــا شــعــرت بالتحسن مــن المرة 

األولى.
جمهور عبير تمنى لها الشفاء العاجل مــن خــالل عدد 

هائل من التعليقات، ولكن نصحها الفانز أن تلجأ لطبيب مخ 
وأعصاب أواًل ألن العالج بالحجامة غير مضمون.

 عبير انضمت مؤخًرا ألبطال الجزء الثانى من مسلسل 
»البيت الكبير«، مع الفنان مجدى كامل ودالــيــا مصطفى، 
وحقق الــجــزء األول مــن المسلسل نجاًحا كبيًرا مــع مندر 

رياحنة، وسوسن بدر.
 من ناحية أخرى أعلنت عبير صبرى مؤخًرا ارتباطها من 
المحامى الشهير أيمن البياع بعد قصة حب بينهما، وتم عقد 
القران، وقالت عبير إنها تستعد لزفافها خالل الفترة المقبلة.

جمعية عمومية للزمالك 
للرد على االتحاد األفريقى

.. واللجنة األولمبية تدعو لعمومية طارئة 20 أكتوبر لبحث مصير رئيس الزمالك

إبراهيم حجازى يحصل على 700 ألف 
جنيه  من ماسبيرو بدون تعاقد رسمى

يقوم عدد من الجهات األمنية والرقابية 
حالًيا بالتحقيق فيما كشفه تقرير رسمى 
صادر عن جهاز المحاسبات حول حصول 
إبراهيم حجازى على مبلغ 700 ألف جنيه  
خــالل 7 أشــهــر مقابل تقديمه لحلقات 

برنامجه »فى دائــرة الضوء« بــدون تعاقد 
رسمى مع الهيئة الوطنية لــإلعــالم.. من 
المقرر أن يتم استدعاء قيادات وحالية 
وسابقة فى قطاع التليفزيون للتحقيق فى 

هذه الواقعة.

يعقد نــادى الزمالك، جمعية 
عمومية طارئة يومى 18 و19 
ــرارات  ــ ــى قـ أكــتــوبــر لـــلـــرد عــل
ــاد األفــريــقــى والــلــجــنــة  ــحـ االتـ

األولمبية.
وكانت لجنة االنضباط التابعة 
لـ»الكاف« قررت إيقاف مرتضى 
منصور، رئيس نــادى الزمالك، 
ــام كــامــل وتــغــريــمــه 40  ــمــدة عـ ل
ألـــف دوالر، بــعــد التصريحات 
ــى بــهــا فــى وقـــت سابق  الــتــى أدلـ
ضد أحمد أحمد رئيس االتحاد 
األفريقى، وعمرو فهمى سكرتير 
االتحاد األفريقى، بخالف قرار 
اللجنة األولمبية بتجميد رئيس 

النادى.

قــرر مجلس إدارة اللجنة األولمبية 
الــمــصــريــة بــرئــاســة الــمــهــنــدس هشام 
حطب، الــدعــوة لجمعية عمومية غير 
ــة« لــالتــحــاد الــريــاضــى  ــارئـ عــاديــة »طـ
يــوم السبت 20 أكتوبر الحالى  لبحث 
اإلجراءات التى ستتخذها ضد مرتضى 
ــادى الزمالك فــى ظل  منصور رئيس ن

تجاوزاته األخيرة.
 شدد المجلس فى بيان له أن القرار 
جاء بعد تلقى اللجنة األولمبية طلبات 
مــن أعــضــاء الجمعية العمومية لعقد 

جمعية عمومية غير عادية.
ــاء بــيــان اللجنة األولــمــبــيــة على  وجـ

النحو التالى:
ورد إلــى اللجنة األولمبية المصرية 
من أعضاء الجمعية العمومية للجنة 
ــدة طــلــبــات لــعــقــد جمعية عمومية  عـ
غير عادية لرفض تصرفات مرتضى 
مــنــصــور – وتــصــريــحــاتــه فــى اإلعـــالم 
ــرة ومـــا جـــاء بــهــا من  ــة األخــي ــ فــى اآلون

ــصــادم الــدســتــور  تـــجـــاوزات صــارخــة ت
والقانون المصرى والميثاق األوليمبى 
وتحمل خروجاً على اآلداب العامة تجاه 
اللجنة األولمبية المصرية واالتحادات 
واألنــديــة الرياضية، وطلب الموقعين 
أن يتم تفويض مجلس إدارة اللجنة 
ــمــبــيــة الــمــصــريــة فـــى اتـــخـــاذ كل  األول
ــراءات التى تحفظ حقوق جميع  اإلجــ

عناصر الحركة األولمبية الحًقا.
ــرر مــجــلــس إدارة اللجنة  وعــلــيــه قـ
األولــمــبــيــة الــمــصــريــة دعـــوة الجمعية 
ــادى يــوم  ــ ــمــاع غــيــر ع الــعــمــومــيــة الجــت
السبت الــمــوافــق 2018/10/20  فى 

تمام الساعة الخامسة مساًء.
وأعرب مجلس إدارة اللجنة األولمبية 
الــمــصــريــة عـــن تــضــامــنــه ومــســانــدتــه 
ألعضاء اللجنة األولمبية واالتحادات 
المصرية ضد قــرار مرتضى منصور، 
ــادى  ــن الــبــاطــل بــشــطــب عــضــويــتــهــم ب

الزمالك بالمخالفة للقوانين واللوائح.

زيارة عبير صبرى لمركز طبى فى اإلمارات يكشف إصابتها بمرض نادر

رفاعى

شعراوى

حطب مرتضى

عبدالعاطى

عبير

حجازى
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أو قروض من دول بقيمة إجمالية 203.4 مليار جنيه، 
وفى المقابل تقترض حوالى 71.5% من احتياجاتها 
التمويلية من البنوك المحلية من خالل إصدار أذون 

وسندات محلية بقيمة 511.2 مليار جنيه.
وكشفت التقارير أيًضا أن الديون الخارجية لمصر 
قد بلغت 46,1 مليار دوالر فى نهاية يونيو 2014 أى 
وارتفعت فى أغسطس 2018 إلى أكثر من 93 مليار 
دوالر وفًقا للبيانات الرسمية، وبلغت أعباء خدمتها 
7320 مليون دوالر فى عام 2017، أى نحو 128 مليار 

جنيه. 
وكشفت أن الموازنة العامة للدولة 2019/2018 
أفــصــحــت عــن احتياجات 
هائلة للتمويل واالقتراض 
تبلغ 714,9 مــلــيــار جنيه 
منها 438,6 مــلــيــار جنيه 
لسد العجز الكلى للموازنة، 
ونــحــو 243,7 مليار جنيه 
لسداد القروض المحلية، 
ونــحــو 32,3 مــلــيــار جنيه 
لسداد القروض األجنبية. 

الـــجـــديـــر بـــالـــذكـــر أن  
ــادات وزارة الــمــالــيــة   ــ ــي ــ ق
ــن الــرغــبــة فى  ــت عـ ــن أعــل
ــول عـــلـــى تــمــويــل  ــصـ ــحـ الـ
خــــــارجــــــى أى قــــــروض 
بــالــعــمــالت األجــنــبــيــة بما 
يــعــادل 203,4 مليار جنيه 
أى نحو 11,8 مليار دوالر 
وفقا لسعر الصرف الذى 
اعتمدته الحكومة. وسوف 
يتم االقــتــراض الخارجى من صندوق النقد الدولى 
)4 مليارات دوالر( ونحو 7,5 مليار دوالر عبارة عن 
سندات دولية، والباقى من ألمانيا وفرنسا. ولو أضفنا 
هذه القروض إلى قيمة الدين الخارجى الذى بلغ 88,2 
مليار دوالر فى نهاية مارس الماضى فلنا أن نتصور 
المستوى المروع للديون الخارجية فى نهاية السنة 

المالية الجارية!
وكــشــف الــخــبــراء أن مجموع الــفــوائــد على الدين 
ــفــع مــن نــحــو 193 مليار  الــداخــلــى والــخــارجــى  ارت
جنيه عــام 2015/2014 إلــى 541 مليار جنيه عام 

.2019/2018
كل هذه الحقائق واألرقــام تدفعنا لطرح العديد من 
التساؤالت: لماذا كل هذا التوسع من جانب الحكومة 
فــى الــقــروض الداخلية والــخــارجــيــة؟ ولــمــاذا ال يتم 
االلتزام بتعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسى بالبحث 
عن آليات جديدة لوقف استمرار مسلسل القروض 
الذى ينهك األجيال الحالية والقادمة؟ وما اإلجراءات 
التى اتخذتها الحكومة فى هذا الشأن؟ ولماذا تتجاهل 
الحكومة مجلس النواب عند طرح السندات الدوالرية 
فــى الــخــارج رغــم أن الــدســتــور يلزمها بــذلــك بشكل 
صريح وواضح ال يحتمل اللبس أوالتأويل؟ ومتى يشعر 
المواطن بشكل حقيقى أن هناك ثــمــاراً لما يسمى 

باإلصالح االقتصادى فى مصر؟!

العـدد 241
األربعاء  2018/10/17

يتقاضى 70 ألف جنيه »خالصة الضرائب« كرئيس مجلس إدارة وعضو منتدب بمدينة اإلنتاج

6000 جنيه  مكافأة 
لألعضاء عن حضور كل 
اجتماع لمجلس اإلدارة

طرح سندات بالعمالت 
األجنبية قيمتها خمسة 

مليارات دوالر فى 
األشهر المقبلة محمد طرابيه يكتب:

اشترط الدستور المصرى أن يؤدى رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة والوزراء والمحافظين ونوابهم وكذلك 
نواب البرلمان قبل أن يتولوا مهام مناصبهم، اليمين الدستورية اآلتية: »أقسم باهلل العظيم أن أحافظ مخلصـًا 
على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على 

استقالل الوطن ووحدة وسالمة أراضيه«.
وهكذا فإن القسم الدستورى شرط أساسى قبل ممارسة هؤالء األشخاص مهام مسئولياتهم رسميـًا، إال أن 

هناك تخاذل من جانب أعضاء مجلس النواب فيما يتعلق بالدستور الذى أقسموا على احترامه. 
والدليل على ذلك أن  المادة 127 من الدستور المصرى والموجودة ضمن باب السلطة التشريعية )مجلس 

النواب(  تضمنت ضرورة موافقة مجلس النواب من أجل حصول السلطة التنفيذية على القروض، أو الحصول 
على تمويل، أو االرتباط بمشروع غير مدرج فى الموازنة العامة للدولة.

مفاجأة: طرح الحكومة سندات دوالرية فى الخارج.. مخالف للدستور

تساؤالت تنتظر اإلجابة:
لماذا كل هذا التوسع من جانب الحكومة فى القروض الداخلية والخارجية؟ 

لماذا اليتم االلتزام بتعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسى 
بالبحث عن آليات جديدة لوقف استمرار مسلسل القروض؟

لماذا تتجاهل الحكومة مجلس النواب عند طرح السندات الدوالرية 
فى الخارج رغم أن الدستور يلزمها بذلك بشكل صريح؟

متى يشعر المواطن بشكل حقيقى وجاد أن هناك 
ثمارًا لما يسمى باإلصالح االقتصادى فى مصر؟!

ــه »ال يــجــوز للسلطة  ــذه الـــمـــادة تــنــص عــلــى أنـ هـ
ــراض، أو الحصول على تمويل، أو  ــت التنفيذية االق
ــبــاط بمشروع غير مــدرج فــى الــمــوازنــة العامة  االرت
المعتمدة يترتب عليه إنفاق مبالغ من الخزانة العامة 

للدولة لمدة مقبلة، إال بعد موافقة مجلس النواب«.
إال أن الحكومة تتحدى الدستور وتتجاهل البرلمان 
وقامت وما تــزال تقوم بطرح أذون وسندات الخزانة 

فى الخارج بدون الحصول على موافقة البرلمان.
وفــى هــذا الــســيــاق نشير إلــى التصريحات التى 
أدلى بها  وزير المالية د. محمد معيط، فى األسبوع 
الماضى وقال فيها إن مصر ستبدأ جوالت ترويجية 
»األسبوع المقبل« لطرح سندات دولية فى األســواق 
ــى التخطيط لطرح  ــا، مشيًرا إل ــ اآلســيــويــة ثــم أوروب
ــدات بــالــعــمــالت األجــنــبــيــة قيمتها نــحــو خمسة  ســن

مليارات دوالر فى األشهر المقبلة.
وهنا نشير إلــى أن أذون الخزانة أداة من أدوات 
ــن قــصــيــرة األجـــل تــصــدرهــا الــحــكــومــة لغرض  ــدي ال
االقــتــراض وهــى تعد تعهد مــن الحكومة بدفع مبلغ 
معين فــى تــاريــخ استحقاق األذن لذلك تأخذ صفة 
الورقة التجارية )السند اإلذنــى( وهى تصدر بفترات 
استحقاق تتراوح بين ثالثة أشهر وستة أشهر واثنى 
عشًرا شهًرا وهى ال تحمل سعر فائدة محدد وإنما 
تباع بسعر خصم يقل عن قيمتها اإلسمية على أن 
يسترد مشتريها قيمتها اإلسمية فى تاريخ االستحقاق 
وتتمثل الفائدة التى يحصل عليها المقرض فى الفرق 
بين ما دفعه عند شــراء اإلذن وبين قيمته اإلسمية 
التى يحصل عليها فى تاريخ االستحقاق ويتم بيع أذن 
الخزانة عن طريق المزاد حيث يقوم البنك المركزى 
فــى الــدولــة الــتــى تــصــدر أذن الــخــزانــة بعرضه على 
المستثمرين الــذيــن هــم فــى الــعــادة مــن المؤسسات 
المالية الكبيرة كالبنوك التجارية وشركات التأمين 
وشــركــات االستثمار وغيرها مــن المتاجرين بتلك 
األدوات المالية ويتم بيعها لمن يقدم أعلى سعر ثم 

األقل حتى يتم تغطية كامل قيمة العطاء الحالية.
 ويــؤكــد خــبــراء االقــتــصــاد أن أذون الــخــزانــة أحد 
األدوات المهمة فى توفير السيولة النقدية فى اآلجال 
القصيرة وتتمتع أذون الخزانة بمرونة كاملة وحرية 
واسعة وقدرة عالية من التوافق مع متغيرات التعامل 
ــل ومــن ثــم تعد أداة تــوازنــيــة ألحــداث  قصيرة األجـ
االســتــقــرار الــنــقــدى والــتــأثــيــر فــى حجم المعروض 

النقدى والقوة الشرائية المطروحة فى التداول.
وقد كشفت تقارير اقتصادية أن العجز 

الكلى المستهدف فى مشروع الموازنة 
العامة للعام المالى المقبل 2018 / 
2019  يقدر بنحو 438.6 مليار جنيه 
أى ما يعادل 8.4% من الناتج المحلى 
اإلجـــمـــالـــى، وتــلــجــأ الــحــكــومــة إلــى 
االقــتــراض محلًيا وخارجًيا لسداد 
العجز فى الموزانة العامة.. ويصل 

حجم الــقــروض التى تتوقع الحكومة 
الــحــصــول عليها خــالل الــعــام الــمــالــى الجديد 

741.6 مليار جنيه، تعتزم الحكومة اقتراض %28.5 
من هذا المبلغ من مؤسسات دولية أو طرح سندات 

مجموع الفوائد 
على الدين الداخلى 

والخارجى ارتفع من 
193 مليار جنيه عام 

2015/2014 إلى 
541 مليار جنيه عام 

 2019/2018

¿  المادة 127 من الدستور تشترط موافقة مجلس النواب من أجل حصول السلطة التنفيذية على القروض أو التمويل

وزارة المالية أعلنت عن الرغبة فى الحصول على تمويل 
خارجى بما يعادل 203.4 مليار جنيه  خالل العام الحالى

1

قائمة مرتبات ومكافآت أسامة هيكل.. كالكيت ثانى مرة!!2
أثــار المقال الــذى نشرته بنفس هــذا العنوان فى 
العدد الماضى  ردود فعل واسعة النطاق داخل العديد 
من األوســاط السياسية واإلعالمية، وتلقيت الكثير 
مــن االتــصــاالت التليفونية مــن شخصيات مطلعة 
وموثوق فيها، كشفوا خاللها عن العديد من الحقائق 

والمعلومات التى نرصدها فى السطور القادمة.
وقــبــل أن ننشرها نعيد التأكيد مــرة أخـــرى على 
ترحيبنا التام بــأى توضيح أو تعقيب يصل إلينا من 

النائب أسامة هيكل عضو مجلس النواب 
ورئيس مجلس اإلدارة  والعضو المنتدب 
لمدينة اإلنتاج اإلعالمى ألن هدفنا األول 

واألخير كشف الحقائق للرأى العام.
فــى هـــذا الــســيــاق كشفت مــصــادرنــا 
المطلعة أن هيكل بصفته رئيس مجلس 
إدارة الــمــديــنــة يــحــصــل عــلــى مــكــافــأة 
شهرية قــدرهــا 20  ألــف جنيه بعد أن 
تم رفع القيمة لهذا المبلغ  بعدما كانت 
ــك بقرار  خمسة آالف جنيه فقط، وذل
من الجمعية العمومية للشركة المنعقدة 
بتاريخ 14 أبريل 2018، كما أنه يحصل 
عــلــى 50 ألـــف جــنــيــه بــصــفــتــه العضو 

المنتدب )خالصة الضرائب(.
وهناك مفاجأة أخرى نكشف النقاب 
عنها وهــى أن الــرقــم الـــذى ذكــرتــه  فى 

المقال المشار إليه  والذى يتضمن حصول كل عضو 
من أعضاء مجلس اإلدارة  على 3500 جنيه عن كل 
اجتماع لمجلس اإلدارة غير دقيق، حيث كشف مستند 
رسمى – لدينا صــورة منها -  أن هــذا المبلغ تمت 
زيادته بقرار من مجلس اإلدارة المنعقد برئاسة أسامة 
هيكل يوم 20 يناير 2018 وأقرته الجمعية العمومية 
للشركة بتاريخ 14 أبريل 2018  بواقع خمسة آالف 
جنيها كبدل انتقال و1000 جنيه مقابل الحضور لكل 
عضو من أعضاء المجلس، ولكم أن تتخيلوا أن هذه 
االجتماعات تعقد فى مقر الشركة الفرعى بجاردن 
سيتى  أى أن بــدل االنــتــقــال  إلــى جـــاردن سيتى فى 
وسط القاهرة  خمسة آالف جنيه – عًدا ونقداً -  مع 
أن كل عضو من أعضاء المجلس  لو قام باالستعانة 

بسيارات أوبر وكريم لما كلفه ذلك أكثر من 30 أو 40 
جنيها على أقصى تقدير، وللعلم فإن عقد اجتماعات 
مجلس اإلدارة فى  فرع جاردن سيتى مخالف لالئحة 
الــنــظــام األســاســى لــلــشــركــة  الــتــى تــنــص عــلــى عقد 
االجتماعات بمقر الشركة الرئيسى بمدينة اإلنتاج 

اإلعالمى.
وفى هذا السياق نشير إلى أن هيكل يتقاضى أيضاً 
بدالت أخرى عند حضوره اجتماعات اللجان الداخلية 
بالمدينة ومنها  لجنة رؤساء القطاعات 

على سبيل المثال وليس الحصر.
ــــدالت حضور  ــى أن ب وهــنــا نــشــيــر إلـ
ــى الــمــكــافــآت  ــمــاعــات تــضــاف الـ االجــت
ــبـــدالت الــتــى يحصل عليها رئيس  والـ

المدينة  والتى سبق اإلشارة إليها. 
وبــاإلضــافــة إلـــى مــا ســبــق نتمنى أن 
يقوم أسامة هيكل بالرد  وكشف حقيقة 
األنــبــاء الــتــى تــتــردد داخـــل المدينة عن 
اتجاه النية لــدى مجلس اإلدارة لتوزيع 
أربــاح خالل الجمعية العمومية القادمة 
المقرر عقدها فى أبريل القادم ، ولمن 
ــاح يتم توزيعها  ــ ــإن هــذه األرب ال يعلم ف
بــواقــع  5 % مــن قيمة رأســمــال الشركة 
اإلجمالى وهــذه النسبة لو ترجمت الى 
أرقــام لوجدنا أنها تصل ألكثر من 100 
مليون جنيه ثم يتم توزيع هــذه النسبة بواقع 10 % 
ألعــضــاء مجلس اإلدارة  و10 % للعاملين و80 % 
للمساهمين والــذيــن يــزيــد عــددهــم عــلــى 40 ألــف 
شخص، أى أن نصيب أعضاء مجلس اإلدارة والبالغ 
عددهم 16 عضواً  سيكون 10 ماليين جنيه وهو ما 
يعنى أن كل عضو سوف يحصل على 625 ألف جنيه، 
وهذه المبالغ تضاف لما يحصل عليه رئيس وأعضاء 

مجلس اإلدارة شهريا.
وفى هذا اإلطار، أتمنى أن يجيب هيكل عن السؤال 
التالى: ما الدور الذى يقوم به عدًدا من المستشارين 
فى المدينة  ومنهم رانيا حمودة وهانى أبوالحسن 
ومحمد على السعيد والــذيــن يحصلون على رواتــب 

شهرية تتراوح ما بين 12 و16 ألف جنيه؟!.

هل سيحصل كل عضو 
بالمجلس على 625 
ألف جنيه كأرباح فى 

شهر أبريل القادم؟!

مليون و265 ألف جنيه مكافأة سنوية لكل عضو بمجلس اإلدارة 

باألرقام: مرتبات الكبار بالجنيه والدوالر فى »النايل سات«3
يخطئ مــن يــتــصــور أن »الــمــيــغــة« أو مافيا 
إهــدار المال العام قاصرة على  مدينة اإلنتاج 
اإلعالمى،  حيث إن هذا األمر يتكرر فى العديد 
من الشركات سواء الحكومية أو المملوك غالبية 
أسهمها لجهات وهيئات حكومية، وفى مقدمة 
هذه الشركة الشركة المصرية لألقمار الصناعية 
والتى يترأسها اللواء أحمد أنيس وزير اإلعالم 

السابق. 
وهــنــا نشير إلــى أن مــا نكشفه فــى السطور 
الــقــادمــة ليس شائعات تــتــردد أو كلمات تقال 
عبر مواقع التواصل االجتماعى، بل معلومات 
موثقة كشفتها تقارير رسمية صادرة عن األجهزة 
الــرقــابــيــة  ومحضر اجــتــمــاع رســمــى للجمعية 

العمومية للشركة – لدينا صورة منه -.
حيث تم الكشف عن حصول أعضاء مجلس 
إدارة النايل سات على  مكافآت مالية عن عام 
ــدرت بــــ853 ألــف دوالر – أيــوه  ــد فقط قـ واحـ
بــالــدوالر يافندم مــش بالجنيه - وهــذا المبلغ 
يساوى بالمصرى 15 مليونا و180 ألــف جنيه 
مصرى واذا قسمناه على عــدد أعضاء مجلس 
اإلدارة لوجدنا أن العضو الواحد يحصل على  
مليون و256 ألف جنيه سنويا أى 105 ألف جنيه 

شهرًيا.
الجدير بالذكر أنه عندما  أثير هذا األمر فى 
اجتماع الجمعية العمومية المنعقد فى  28 أبريل 
2018، ردت قــيــادات الشركة على التساؤالت 
الخاصة بأسباب زيــادة مكافآت األعضاء بهذا 
الشكل الكبير، بــأن هــذه الــمــكــافــآت مناسبة  
لمسئوليات مجلس اإلدارة عن وضــع الخطط 
واالستراتيجيات ومتابعة األداء  وأنــه من غير 
المعقول أن يعملوا دون أن يتقاضوا مكافآت 

تتناسب وما يتحملونه من مسئوليات وأعباء.
وحتى ال يخدعك أحد عزيزى القارئ ويقول 
إن هذه المبالغ يتم تحويلها للجهات االعتبارية 

التى يمثلها أعضاء مجلس اإلدارة، فعليك أن 
ترد عليه بالقول إنه يخلط األمور ألن ما يتحدث 
عنه  أرباح تصرف سنويا لألعضاء ويتم تحويلها  
للجهات التى يمثلونها ومنها الهيئة الوطنية 

لإلعالم وبنك االستثمار القومى.. الخ.
ــك أن األوراق الرسمية  ــل عــلــى ذلـ ــي ــدل وال
الصادرة عن شركة النايل سات تضمنت صرف 

خناقة بين بنك االستثمار 
والنايل سات عل 4.5 مليون 
دوالر من مستحقات ماسبيرو

أرباح تقدر بمليون و927 ألفاً و919 دوالراً وهو 
ما يقارب الـ 35 مليون جنيه، وهذه هى المبالغ 
التى يتم توريدها للجهات التى يمثلونها والعالقة 
لها بمكافآت أعضاء المجلس والتى تم تبريرها 

بأنها مقابل ما يتحملوه من أعباء؟
وهنا نسأل: هل يحصل أعضاء المجلس على 
نسبة من هذه المبالغ عقب تحويلها إلى الجهات 

التى يمثلونها داخل مجلس إدارة الشركة أم ال؟!
وبمناسبة  الحديث عــن األربـــاح، نشير إلى 
وجــود »خناقة« بين شركة النايل ســات بخصم 
ــاح المستحقة للهيئة الــوطــنــيــة لــإلعــالم  ــ األرب
»ماسبيرو« باعتبارها المساهم الرئيسى فى 
الشركة وبين بنك االستثمار الــقــومــى.. حيث 
ــرض بــنــك االســتــثــمــار عــلــى قــيــام الشركة  اعــت
بخصم مستحقات ماسبيرو تنفيذا للحكم رقم 
208 لسنة 2018 لصالح الشركة ضــد الهيئة 
فــى شــأن مديونيات الهيئة للشركة، حيث تم 
حــجــب مبلغ 5 مــاليــيــن و400 ألـــف دوالر من 
ــاح العام  حصة الهيئة الوطنية لإلعالم فى أرب
الماضى للحصول على مديونياتها.. واعترض 
بنك االستثمار على ذلك حيث إن تنفيذ األحكام 
لصالح الشركة ضد الهيئة سوف يستمر لسنوات 
طويلة فى حين أن البنك يرغب هو اآلخــر فى 
الحصول على مديونياته لــدى ماسبيرو والتى  

وصلت حالياً ألكثر من 33 مليار جنيه.
وال تتصور عزيزى القارئ أن المبالغ السابقة 
هى كل ما عليه كل عضو فى مجلس إدارة »النايل 
سات« فهناك أشياء أخرى يحصل منها األعضاء 
على  بدالت ومكافآت ومنها  حضور اجتماعات 
مجلس اإلدارة حيث يتقاضى رئيس المجلس 
اللواء أحمد أنيس مبلغ 5000 جنيه شهرًيا فى 
حين يحصل كــل عضو بالمجلس على 3000 
جنيه فقط عن كل اجتماع بواقع 300 جنيه بدل 

حضور و2700 جنيه كبدل انتقال.

عامر سحر معيط

هيكل
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العـدد 241

تصعيد حزب مستقبل 
وطن واكتساحه 

انتخابات لجان 
البرلمان كانت بداية 

سيناريو التعديالت 
التشريعية 

السيناريو الكامل لتعديل قانون مجلس النواب والدستور
تعديل القوانين داخــل مجلس الــنــواب عــادة ما يكون 
مصحوبًا بحالة من الجدل والترقب من األمور التى سيتم 
استحداثها، هذا ما جرى عليه العرف فى القوانين التى 
تخص المواطن بشكل مباشر، إال أن القوانين األكثر 
جدلية تــكــون السياسية مثل تعديل الــدســتــور وقــانــون 
مجلس النواب، خاصة بعدما ظهرت بوادر عملية باكتساح 
حــزب مستقبل وطــن الــذى يتم تأهيله ليكون النسخة 
الحديثة للحزب الوطنى المنحل، وكــانــت الهدية قبل 
تعديل القانون أن حصد الحزب مؤخًرا 19 مقعًدا لرئاسة 
لجان البرلمان الـ25 بعدما كان حاصًدا فى دور االنعقاد 
ــة لتصعيد  ــدول الــثــالــث فــقــط عــلــى 3 لــجــان، وتــســعــى ال
مستقبل وطن ليكون ظهيًرا سياسًيا للرئيس عبدالفتاح 
السيسى والحكومة، وذلــك بعد أن انسحبت العشرات 
من الهيئات البرلمانية لألحزاب مثل الوفد والمصريين 

األحرار لالنضمام للظهير الجديد.
لم يكن استحواذ مستقبل وطن على هذه المقاعد وليد 
الصدفة فقد استحوذ من قبل ذلك بأسابيع قليلة على 
مقعد رئيس ائتالف األغلبية البرلمانية »دعــم مصر«، 
والــذى تــواله الدكتور عبدالهادى القصبى نائب رئيس 
الحزب، ليتحول االئتالف من مستقل نسبًيا منذ يناير 
2015 إلى كيان تابع لمستقبل وطن فى سبتمبر 2018، إال 
أن كل ذلك يواجه خوًفا من الطعن على عضوية المنتمين 
الجدد والذين يمثلون قوة تصويتية إضافية ال يستهان 
بها، إذ أنهم يواجهون مواد قانونية تزعزع اختيارهم فى 
تقرير مصير القوانين الجديدة والتعديالت عليها قوانين 
أخــرى أو تعديل بعض مــواد الدستور فى المستقبل كما 

كان يفعل من قبل الحزب الوطنى.
ورغــم تكهنات الكثيرين أن المعركة القادمة ستكون 
حول تعديل الدستور إال أن الدكتور صالح فوزى، أستاذ 
القانون الدستورى، يــرى أنــه من الــواجــب تعديل قانون 
ــواب الــحــالــى رقـــم 46 لسنة 2014، إذ أن  ــن مجلس ال
المادتين 243 و244 من الدستور ضمن األحكام االنتقالية 
والخاصة بانتخاب فئات معينة فــى أول مجلس نــواب 
عقب إقــرار دستور 2014، تعتبر مــواد انتقالية تتحدث 
عن أول برلمان فقط، وهــى نفس الدعوة التى دعــا لها 
الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب، المستشار 
بهاء الدين أبوشقة رئيس اللجنة التشريعية والدستورية 
بالمجلس، من أجــل إعــداد مشروع لتعديلها وذلــك فى 
جلسة البرلمان رقــم 52 بتاريخ 6 مايو 2018، على أن 
يهدف التعديل لدعم الحياة السياسية وترسيخ الممارسة 

الديمقراطية.
وتحتاج الــمــادة السادسة مــن قــانــون مجلس الــنــواب، 

للتعديل ألنها ليس لها سنًدا دستورًيا فتحول كيان مثل 
ائتالف دعــم مصر إلــى حــزب سياسى أو تغيير الصفة 
الحزبية لبعض أعضاء مجلس النواب، يتسق مع المادة 
رقــم 5 مــن الــدســتــور الــتــى تضمن التعددية السياسية 
والحزب، إلى أن مهام النائب البرلمانى بمجرد انتخابه 
تكون خدمة األمة المصرية وليس اقتصار خدمته على 
ــرة انتخابية أو حــزب فقط، بحسب ما يؤكد صالح  دائ
فوزى، الذى يؤكد أنه سيتم  تعديل قانون مجلس النواب 
فيما يخص الــمــواد الــخــاصــة بتغيير الصفة الحزبية 
وإسقاط عضوية النائب البرلمانى إذا خالف هذه المادة 

إنما ُيمهد الطريق أمام تعديل الدستور ليتوافق مع هذه 
المادة، وكذلك تعديل آلية انتخاب المجلس القادم الذى 
من المتوقع أن يغلب عليه نظام القائمة بحصة تتراوح 
بين 75% إلى 80% بينما سيكون المنافسين على المقاعد 
الفردية فى كافة المحافظات يتراوح عددهم من أعضاء 
المجلس الجديد ما بين 20% إلى 25% فقط، وهو ما يضع 
عالمات استفهام كثيرة حول القوائم التى سيتم طرحها 
وطريقة اختيار المترشحين فى هــذه القوائم ومعايير 

فوزهم وقوتهم التصويتية بعد تشكيل مجلس عام 2020.
ومــن المتوقع أن يكون الغالبية فى البرلمان القادم 

هــم مــن الموالين للحكومة والرئيس وبالتالى فــإن أى 
اعــتــراضــات على ســيــاســات الحكومة لــن يتم طرحها 
للنقاش أو ربما ستكون فى أضيق الــحــدود ولــن تخرج 
توصيات مناهضة للحكومة للنور بافتراض أن من سيتم 
انتخابهم من القوائم فقط هم 75% بينما الـ25% الباقية 
هم من المستقلين الذين يمكن اجتذابهم فى ائتالفات 
أو تكتالت بعد االنتخابات البرلمانية أو يمكن أن يتم 
فرزهم من البداية ليكونوا أكثر والًءا من المنتمين للقوائم 
ألن الترتيبات السياسية ال تتوقف عند اللحظة األخيرة 

لالنتخابات بل تتعداه لما بعد ذلك.

وستقود تعديالت قانون مجلس النواب بالتابعية إلى 
تعديل آخــر فى الدستور خــاص بالمادة رقــم 110 التى 
تنص على أنــه »ال يجوز إسقاط عضوية أحــد األعضاء 
إال إذا فقد الثقة واالعتبار، أو فقد أحد شروط العضوية 
التى انتخب على أساسها، أو أخل بواجباتها.. ويجب أن 
يصدر قرار إسقاط العضوية من مجلس النواب بأغلبية 
ثلثى أعضائه«، إال أن التعديالت لن تقف عند هذا الحد 
فى الدستور إذ سيتم تعديل المادة رقم 140 التى تحدد 
أن »ُينتخب رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات ميالدية، 
تبدأ من اليوم التالى النتهاء مدة سلفه، وال يجوز إعادة 
انتخابه إال لمرة واحــدة.. وتبدأ إجــراءات انتخاب رئيس 
الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بمائة وعشرين يوًما 
على األقل، ويجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة 
بثالثين يوما على األقل.. وال يجوز لرئيس الجمهورية أن 

يشغل أى منصب حزبى طوال مدة الرئاسة«.
ووفًقا للسيناريو المرسوم لتمرير البرلمان لتعديالت 
قــانــون مجلس الــنــواب وتعديل الــدســتــور بعد ذلـــك، ما 
سيتم الترويج بــأن ظــروف مصر تستدعى إجـــراء هذه 
الــتــعــديــالت الستكمال الــرئــيــس للمشروعات الهادفة 
التى وعد بتنفيذها، كذلك أن 8 سنوات لتحقيق الرخاء 
االقتصادى واالستقرار السياسى واألمنى غير كافية وفًقا 
لرؤية الدكتور مصطفى الفقى رئيس مكتبة األسكندرية 
والمعروف بأنه عراب المرحلة الحالية، رغم أنه كان من 
أبرز الرموز السياسية فى الحزب الوطنى المنحل ومن 
المقربين من الرئيس األسبق حسنى مبارك، أيًضا سيتم 
تسويق فكرة أنه إذا ما تم تعديل الدستور لن يكون الشعب 
ملزًما بانتخاب الرئيس السيسى كمرشح وحيد وأن األمر 
سيترك لحرية االختيار واألســس الديمقراطية وحرية 
الــرأى والتعبير، على أن يتم تعديل الدستور قبل خالل 
الدورة البرلمانية الحالية حتى ال تكون قبل السنة األخيرة 

من عمر البرلمان الحالى.
ــدة على  ومــمــا يــؤكــد عــلــى أن هــنــاك تــعــديــالت جــدي
الدستور المصرى ما قاله النائب البرلمانى واإلعالمى 
مصطفى بكرى، إن الحكومة ستتقدم خالل شهر يناير 
المقبل بعدد من التعديالت الدستورية لمناقشتها أمام 

مجلس النواب.
وأضاف »بكرى«، إن هذه التعديالت قد تتضمن إنشاء 
مجلس الشيوخ بديل عن مجلس الشورى، وجعل انتخاب 

رئيس البرلمان ووكيله كل عام بداًل من 5 أعوام«.
وأوضـــح أنــه سيتم إجـــراء تــعــديــالت فــى المادتين 
146 و147 الخاصة بتشكيل الحكومة وسلطات رئيس 
الجمهورية، ومن المتوقع حال الموافقة على التعديالت 
إجراء استفتاء عليها فى مارس المقبل، وحال الموافقة 
عليها يتم إجــراء انتخابات مجلس الشيوخ قبيل نهاية 

عام 2019.

خطة ثالثية لتمهيد المصريين لتعديل مدة رئيس الجمهورية

إجراء تعديالت فى المادتين 146 و147 الخاصة بتشكيل الحكومة وسلطات رئيس الجمهورية

شركتان تقفان وراء قرار وزير الزراعة بمنع بيع 
الدواجن الحية فى القاهرة والجيزة واإلسكندرية

كشف النائب إيهاب غطاطى عضو لجنة الزراعة 
بمجلس الــنــواب، أن شركتين تقفان وراء قــرار وزير 
الزراعة بمنع بيع الدواجن الحية فى القاهرة والجيزة 
واإلسكندرية، تمهيًدا لتعميم القرار المفاجئ على 

كافة المحافظات.
ــد تــقــدم غطاطى بطلب إحــاطــة للدكتور على  وق
عبدالعال رئيس مجلس الــنــواب، لتوجيهه لرئيس 
ــر  مجلس الــــوزراء الــدكــتــور مصطفى مــدبــولــى ووزي
الزراعة الدكتور عز الدين أبوستيت، بعد قرار األخير 
ــداول الــدواجــن الحية فى بعض المحافظات  بمنع ت
بحجة تفعيل القانون رقم 70 لسنة 2009 بشأن تنظيم 

تداول وبيع الدواجن الحية وعرضها للبيع.
ــه عــضــًوا بمجلس إدارة  وقـــال إيــهــاب غطاطى، إن
االتحاد العام لمنتجى الدواجن، وإن اثنين من ممثلى 
أعضاء االتحاد يمتلكون مجازر اشتكوا خــالل أحد 
االجتماعات من تعطل مجازرهم وعدم عملها بكاملة 
طاقتها االنتاجية ألنه اليــزال تــداول الدواجن الحية 
مستمًرا فى المحافظات، وهــو أمــر يدعوا للتعجب 
خاصة أن مطالبتهما تبعتها صدور قرار وزير الزراعة 
بدون أى مقدمات تمهد لتفعيل القانون المعطل من 

أكثر من 9 سنوات. 
ويترتب على تفعيل القانون إلزام من يمتلك دواجن 

ذبحها فقط فى المجازر المرخص له بذلك من وزارة 
الــزراعــة، كما أنه ُيعاقب بالحبس مدة ال تقل عن 6 
أشهر ويدفع غرامة تتراوح بين ألف و10 آالف جنيه 
كــل مــن خالف حظر البيع أو الــذبــح خــارج األماكن 
ــمــحــددة، وتــضــاعــف الــعــقــوبــة فــى حــديــهــا األدنـــى  ال
واألقصى فى حالة العودة إلى ارتكاب ذات المخالفة، 
وفى جميع األحوال يقضى فى حكم اإلدانة بمصادرة 
الدواجن لحساب وزارة الزراعة، وتغلق األماكن التى 
ارتكبت المخالفة فيها 3 أشهر ويكون الغلق نهائًيا فى 

حالة العودة للمخالفة مرة أخرى. 
ــن الــمــجــمــدة أو  ــدواجـ ويــعــتــبــر الــمــصــريــون أن الـ
المذبوحة »غير طــازجــة« مــا يدعوهم لالبتعاد عن 
ــوارث مثل انتشار ما  شرائها إال فــى ظــل أزمـــات وكـ
ُسمى باألنفلونزا الموسمية أو مــا ُعــرف إعالمًيا 
باسم »إنفلونزا الطيور«، إال أنه بخالف ذلك ال يلجأ 
المستهلك المصرى لشراء الدواجن غير المذبوحة 

أمام عينه وفًقا للمفاهيم الثقافية المتوارثة.
وتساءل غطاطى عن طريقة تفعيل قانون منع بيع 
الــدواجــن الحية، قائاًل: »مين هيمسك التجار اللى 
منتشرين فى كل شــوارع مصر، وال الشرطة هتسيب 
ــاب وتــتــفــرغ عــشــان تــعــمــل محاضر  ــ مــحــاربــة اإلرهـ

للتجار«.

فتح ملف العقارات القديمة 
واآليلة للسقوط ومسح شامل لها 

فى مختلف المحافظات

المدارس التابعة 
للجمعيات الشرعية 

تتالعب بعقول األطفال
أعلن المهندس عالء والــى رئيس لجنة اإلسكان بالبرلمان 
وأمين عــام حــزب مستقبل وطــن بالجيزة أنــه ســوف يتم فتح 
ملف العقارات القديمة واآللية للسقوط وإعداد حصر شامل 
لها بالتنسيق مع السادة المحافظين فى مختلف المحافظات 
من خالل اإلدارات الهندسية بالمدن والمراكز، لسرعة اتخاذ 
اإلجــراءات الالزمة لحصر هذه العقارات والقرارات الصادرة 
لها ومتابعة تنفيذها ومراجعة كل حالة على حدى فى ضوء 
الــزحــف الــعــمــارنــى والــكــم الكبير مــن المخالفات وانتشار 
العشوائيات حفاًظا على صحة المواطنين وعـــدم تعرض 

حياتهم للخطر.
وأوضــح رئيس لجنة اإلسكان أن قانون البناء الموحد رقم 
119 لسنة 2008 وضع آلية لفحص المبانى اآليلة للسقوط 
طبقا للمادة 90 من الفصل الثانى، الخاص بصيانة وترميم 
الــعــقــارات المبنية وهــدم المنشآت اآليــلــة للسقوط، والتى 
تضمنت تشكيل لجنة بكل وحدة إداريــة، لفحص هذه المبانى 
واتــخــاذ اإلجـــراءات الــالزمــة لها، وكذلك أعمال الصيانة أو 
الترميم أو التدعيم أو الهدم الجزئى أو الكلى وفقاً لتطبيق 
هــذا القانون، ولكن اإلهمال والتراخى من جانب المحليات 
إلى جانب رفض السكان إخالء العقارات التى يصدر بحقها 
ــرارات بالهدم واإلزالـــة أدى إلــى سقوط عــدد كبير من هذه  ق

العقارات.
وأكد  والى أنه سوف يتم وضع خطة تنفيذية ورؤية مستقبلية 
بالتنسيق مع الحكومة تتضمن مسح شامل لجميع العقارات 
المخالفة والمهددة باالنهيار واتخاذ إجراءات فورية باإلخالء 
والهدم طالما أنها تعرض حياة المواطنين للخطر مع تدبير 

وتوفير مساكن بديلة لألسر المتضررة حفاظاً على أرواحهم.

كشف النائب محمود بــدر عضو مجلس الــنــواب، أن المناهج التى يتم 
تدريسها بمدارس األطفال التابعة للجمعيات الشرعية، يتم تفسير األحاديث 
النبوية واآليـــات القرآنية فيها بشكل خاطئ، وبما يحض على التطرف 
الدينى، على غــرار تحريم الفن والغناء والصور وعــدم مصاحبة أصحاب 

الديانات السماوية األخرى.
ودعا النائب فى طلب قدمه لكل من على عبدالعال رئيس مجلس النواب، 
ــى وزيـــرة التضامن  ــوزراء، وغـــادة وال ــ ومصطفى مدبولى رئيس مجلس ال
االجتماعى،  إلى تحديد جلسة عاجلة فى مجلس النواب، لمناقشة المناهج 
والتصدى لمحاوالت الجمعيات الشرعية، استقطاب األطفال والتالعب 
بعقولهم، وترسيخ أفكار هدامة تصنع منهم متشددين، بشكل يصعب معه 

تقويم سلوكياتهم عند التقدم فى السن.
وتضمن طلب بدر مجموعة من الوثائق التى تبرهن على صحة موقفه، 
وكشف أن األطــفــال يــدرســون مقتطفات من الــتــراث اإلســالمــى الــذى كان 
يخاطب عصورا سابقة ويتناغم مع توجهات السلفيين والجماعة اإلسالمية 

وتنظيم جماعة اإلخوان.
فى هــذا السياق  كشفت تقارير خاصة أن المنهج السلفى السلوكيات 
واألفكار التى تتم تربية األطفال عليها، وهى قائمة على النقل التام من 
التراث ورفض فكرة االجتهاد فى الدين، ويتم تعليم الصغار أن مخالفتها 
»مــن الــمــحــرمــات« ويــجــب على المسلمين تطبيقها كما فعل الصحابة 

والتابعين.
وكشفت أن أكثر األسر التى تلحق أبناءها بمدارس الجمعيات اإلسالمية، 
من البسطاء وغير المتعلمين، وهؤالء نجحت إدارات المساجد التى تمتلك 
مراكز تعليمية، فى إقناعهم بأن هذه األماكن فى صدارة المؤسسات التى 

تعلم األطفال أصول الدين، ألن المدارس أصبحت تهمش التربية الدينية.
الجدير بالذكر أن الحكومة كانت  قد اتخذت قــرارا فى أبريل من عام 
2016، يقضى بغلق جميع مراكز تحفيظ القرآن أو تعليم القراءات ومعاهد 
إعداد الدعاة الخاصة ومراكز الثقافة اإلسالمية التابعة للجمعيات األهلية، 

ما يعنى أن الباقى منها يعمل بعيًدا عن أعين الجهات الرسمية فى الدولة.

بدر

 خالد عبدالرحمن
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أسرار الحياة الشخصية والعائلية 
لرئيس الوزراء مصطفى مدبولى

ــذى ولــد فــى ٢٨  عــاش الدكتور مصطفى مدبولى، ال
أبريل ١٩٦٦، معظم سنوات عمره بين أركان فيال األسرة، 
الكائنة بشارع أحمد عرابى بمنطقة المهندسين فى 
الجيزة، والتى تقع تحديدا بجوار فيال مرتضى منصور، 
رئيس نادى الزمالك وعضو مجلس النواب، والتى تحولت 

حالًيا إلى برج سكنى.
وتخرج »مدبولى« فى كلية الهندسة المعمارية جامعة 
القاهرة عام ١٩٨٨، والتحق بالعمل فى إحــدى شركات 
القطاع الخاص، حيث يروى أن اول راتب تقاضاه وقتها 
لم يكن يزيد على ١٨0 جنيهاً، ويعتبر نفسه أحد أبناء 
الطبقة المتوسطة، ويشدد دائًما على أنه لم يكن يوًما 
من أبناء العائالت الثرية، ولــم تكن الحياة بالنسبة له 
سهلة كرجل يــدرس للحصول على الدكتوراه ويعمل فى 
القطاع الخاص، ومن ثم مر بأوقات عصيبة ولحظات 
إحباط، ولوال وجود عائلته وأسرته الصغيرة بجوارهن 

ودعــم والديه المعنوى لــه، لما استطاع مواصلة العمل 
واالجتهاد، وال حقق إنجازات عملية وال علمية فى حياته، 
ــه وصــت تخرجه مــن جامعة الــقــاهــرة عام  مــوضــًحــا أن
١٩٨٨، لو قال له أحد وقتها أنه سيعود إلى نفس الجامعة 
بعد ثالثين عاًما ليلقى كلمة فى منتدى الشباب الذى 
استضافته الجامعة نفسها قبل شهور، ليتحدث للحضور 
بوصفه رئيس وزراء مصر، لقال له وقتها إنه حلم بعيد 

المنال.
ولكن وبفضل هذا االجتهاد، استطاع بعد سنوات من 
تخرجه أن يحصل على درجــة الــدكــتــوراه فــى تخطيط 
المدن عام ١٩٩٧، ثم التحق بالعمل فى وزارة اإلسكان 
فى سبتمبر ٢00٩ بتولى منصب رئيس مجلس إدارة هيئة 
تنمية المشروعات بالوزارة، وتدرج بعدها فى المناصب 

حتى ترأس هيئة التخطيط العمرانى.
ومع تولى جماعة اإلخــوان مقاليد الحكم، غادر وزارة 

اإلسكان ليشغل منصب المدير اإلقليمى للدول العربية 
ضمن برنامج األمــم المتحدة الــخــاص بالمستوطنات 

البشرية حتى عام ٢0١٤.
وعــنــدمــا اُخــتــيــر المهندس إبــراهــيــم محلب لرئاسة 
ــوزراء فى ٢0١٤، طلب من الدكتور مصطفى مدبولى  ال
تولى إدارة ملفات وزارة اإلسكان، وحسب ما قاله مقربون 
من »مدبولى«، فإنه كان يتقاضى من منصبه فى األمم 
المتحدة وقتها عشرة أضعاف راتبه كوزير لإلسكان، 
ونصحه هــؤالء باإلعتذار عن المنصب الـــوزارى، لينأى 
بنفسه عن المشاكل ويحتفظ بالراتب الضخم بعيًدا 
عن االنتقادات ووجع الدماغ، الذى يصاحب أى منصب 
حكومى، ولكنه فضل العمل العام وتمسك بدروه الوطنى، 
ألنه يعتبر نفسه جندًيا من جنود مصر المقاتلين المنوط 
بهم خوض معركة البناء والتعمير، وال يحق لمقاتل أن 

ينسحب من الميدان وقت الحرب.

حقيقة المنصب الذى 
 كان يحصل منه على

10 أضعاف راتبه الحالى

ترك الوظيفة فى زمن اإلخوان ولهذه األسباب عاد فى عهد محلب

هل تم استبعاد جابر نصار من الترشح لمنصب محافظ 
كفر الشيخ بسبب »قرابته« مع رئيس الحكومة؟!!

نــظــرا لــكــون عائلة نــصــار تعد مــن كــبــريــات العائالت 
ــوز فــى كافة  ــرم الــمــصــريــة، فــهــى تــزخــر بــالــعــديــد مــن ال
المجاالت، وهــؤالء جميًعا تربطهم برئيس حكومة مصر 
صلة قرابة، ومن أبرزهم الدكتور جابر جاد نصار أستاذ 
القانون ورئيس جامعة القاهرة السابق، الــذى تــردد أنه 
كان مرشًحا لمنصب محافظ كفر الشيخ وتم استبعاده فى 
اللحظات األخيرة بسبب صلة القرابة التى تربطه برئيس 

الوزراء، درًءا للشبهات واألقاويل.
ومــن بين أقــاربــه أيًضا المستشار ممتاز نصار رئيس 
نــادى القضاة األسبق، ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب 
الــوفــد سابًقا، والــدكــتــور حسين نصار شيخ المحققين 

العرب والرئيس الشرفى إلتحاد كتاب مصر.
أمـــا عــن أســرتــه الــصــغــيــرة فــهــو مــتــزوج مــن الــدكــتــورة 
إيــمــان صــالح حسب الــلــه، ابــنــة وزيـــر اإلســكــان األسبق 
صــالح حسب الــلــه، والـــذى توفى عــن عمر يناهز الـــ٨٧ 
عاًما، علًما بأن »حسب الله« هو إبن شقيقة المهندس 
عثمان أحمد عثمان، أى أن جد زوجة مصطفى مدبولى 
هوكبير البنائين العرب.. ومن هنا تربطه صلة نسب مع 
الفنان أشرف عبدالباقي، حيث تزوج من شقيقة زوجته، 
أى أن أشـــرف هــو»عــديــل« رئــيــس الــــوزاء، وهوما 
يذكرنا بنفس العالقة التى ربطت الفنان 
هانى شاكر بعديله الــوزيــر سامح 
ــرول فى  ــت ــب ــر ال ــ فــهــمــى، وزي
عهد الرئيس األسبق 

حسنى مبارك.

لعل الكثيرون اليعلمون أن الدكتور 
مصطفى كمال مدبولى محمد نصار هو 
نجل الــلــواء كمال مدبولى، أحــد أبطال 
حرب أكتوبر المجيدة، ومــازال على قيد 
الــحــيــاة – متعه الــلــه بالصحة والعمر 

المديد.
وتـــروى صفحات الــبــطــوالت الخالدة 
ألسود حرب أكتوبر 1973، أن اللواء كمال 
ــاء المشير محمد  مدبولى هــو  أحــد زم
حسين طنطاوى 
ــرة  ــ ــتـ ــ فـــــــــى فـ
الدراسة بالكلية 
الحربية، وكــان 
أحد قــادة ساح 
المدفعية وقت 

الحرب.
ــــدى  ــى إح ــ وفـ
جـــــــــوالتـــــــــه 
الميدانية التى 
كــانــت مــواكــبــة 
ــاالت  ــ ــف ــ ــت ــ الح
ــر  ــوب ــت نـــصـــر أك
الــمــجــيــد، قــال 
رئــيــس الــــوزراء 
إنــه كــان صغيًرا 
وقت الحرب، وال 
يتعدى عمره ٦ 
سنوات، إال أن مشاركة والــده كأحد قادة 
ــدة من  ســاح المدفعية فى المعركة واح
األمــور التى يعتز بها كثيرا، وبعد إحراز 
النصر وإبــان تكريم المحاربين من رموز 
الجيش، كــان طفا لم يتعد عمره الـــ1٠ 
ســنــوات، عندما دعــت الــقــوات المسلحة 
أسرته وأسر المقاتلين بعد نصر أكتوبر، 
لزيارة خط بارليف بعد شهور قليلة من 
ــف مدبولى هــذه اللحظات  الــحــرب، ووص
بأنها ذكريات محفورة فى ذاكرته وال يمكن 

أن ينساها.
ــان لــه نــشــاًطــا  ــا عــن والــــده فــقــد كـ أمـ
تجارًيا فى مجال البيزنس، وحينما تولى 
ــر اإلســكــان قــام الرجل  نجله منصب وزي
بتصفية أعماله، وأنهى كل شراكة كانت 
تجمعه بــأى من 
المستثمرين، 
ــى  ــ ــه ــ كـــــمـــــا أن
تــعــامــاتــه مع 
الــبــنــوك، حتى  
اليـــــتـــــعـــــرض 
إبــنــه لشبهات 
حــــول تــضــارب 
الــمــصــالــح بين 
ــه كـــوزيـــر  ــل ــم ع
ــات  ــ ــاركـ ــ ــشـ ــ ومـ
والـــده فــى بعض 
الـــمـــشـــروعـــات 

اإلستثمارية.
وحينما كــان 
ــًرا لإلسكان  ــ وزي
أيــًضــا تعرضت 
والــدتــه لوعكة 
صحية، وتلقت 
ــد، حيث  العاج فى مستشفى الشيخ زاي
كان مدبولى دائم التردد عليها وزيارتها، 
وأجمع العاملين بالمستشفى على أنه كان 
يتحرك بدون حراسة ويتعامل ببساطة 

مع الجميع.
وبالعودة إلى شجرة العائلة، نجد أنها 
ليست منفصلة عن حرب أكتوبر المجيدة، 
بل تحمل بداخلها فرًعا من فروع بطوالت 
القوات المسلحة والمخابرات المصرية 
تحديًدا، حيث ينتمى مصطفى إلى عائلة 
نصار، وعميد هــذه العائلة العريقة هو 
اللواء أركان حرب محمد فؤاد نصار، الذى 
تــولــى رئــاســة الــمــخــابــرات الحربية فى 
الفترة ما بين عامى 1972 حتى 1975، ثم 
تولى رئاسة المخابرات العامة المصرية 
فــى الفترة مــن 1981 إلــى 1983، وحصل 
على ما يزيد على 2٠ نيشانا، وتوفى فى 23 

مارس 2٠18 

 ايمان بدر

والده كان زميال للمشير حسين 
طنطاوى وأحد قادة سالح 

المدفعية فى حرب أكتوبر 1973

مــن الــمــعــروف أن الــدكــتــور »مــدبــولــى« 
لديه 3 أبــنــاء، بينهم فتاة فــى المرحلة 
ــد فــى المرحلة اإلعــداديــة  الثانوية وول
وطفلة صغيرة لم يتعدى عمرها الـ5 أعوام، 
حيث ولدت فى نفس عام ثورة يونيو2٠13، 
ــى وزارة اإلســكــان  ــادت والــدهــا إل الــتــى أعـ
ــوان، لذلك  وأنقذت مصر من كابوس اإلخ
تعتبرها العائلة »وش الخير« على األسرة 

وعلى الوطن بشكل عام.
وبالبحث فى تفاصيل الحياة اليومية 
للرجل وأسرته، نجد أنه منذ أن كان وزيًرا 
لإلسكان لم يكن لديه وقت فراغ للتسوق 
ــازات المصايف  ــ الــخــاص، وال لقضاء إج
واألعياد مع أسرته، وعــاًدة ما يكون خال 
هذه المناسبات فى جوالت تفقدية أومهام 
عمل، حيث يعشق العمل الميدانى، وطوال 
فترة عمله كوزير لإلسكان كــان يتحرك 
بــدون حراسة، ومــازال يتمنى أن تتاح له 
الفرصة ليمارس العمل الميدانى ويتحرك 
ــن، وإن كانت  ــ ــدون أم ــ بــيــن الــجــمــاهــيــر ب
حراساته كرئيس للحكومة ال تمنعه من 
االقتراب من المواطنين والحديث المباشر 
معهم فى كل مكان يذهب إليه، وحينما 
تحاول القوات منع مواطن من الوصول إليه 
يطالبهم مدبولى بــأن يتركوه ويتحرك 
بنفسه ليتحدث للمواطن وينصت إلى 

حديثه أوشكواه باهتمام.
وقد ال يعلم الكثيرون أن مدبولى  كان 
العــبــا لــكــرة الــيــد بــنــادى الــزمــالــك فترة 
الثمانينات. ويقوم بتدريبه كمال درويش 

الــمــديــر الفنى 
لــلــفــريــق وقتها 
ورئــيــس الــنــادى 

السابق.
وكــــــــشــــــــف 
درويــــــــــــش  أن 
ــى كـــان  ــولـ ــدبـ مـ
العــبــا منظما، 
ــان  ــ ــ ــث ك ــ ــ ــي ــ ــ ح
يقسم وقــتــه ما 
بــيــن الـــدراســـة، 
والـــمـــبـــاريـــات 
ــوالت،  ــ ــط ــ ــب ــ وال
ــان  ــ ــ ــث ك ــ ــ ــي ــ ــ ح
طــالــبــا بكلية 
الــهــنــدســة، ولــم 
ــر مــمــارســة  ــؤث ت
الــــــريــــــاضــــــة 
ــواه  ــت ــس عـــلـــى م
الــدراســى، فكان 

يتفوق على دفعته بالجامعة.
وأوضح درويش أن مصطفى مدبولى حقق 
الكثير من البطوالت مع القلعة البيضاء، 
حيث كان أحد نجوم الجيل الذهبى، ومنها 

بطولة أفريقيا وبطوالت الدورى والكأس.
وفــى هــذا السياق، يعلم المقربون من  
مدبولى  أنــه ليس من هــواة ومتابعى كرة 
القدم، وال يشجع إال فريق منتخب مصر 
الوطنى فى البطوالت العربية والقارية 
ــيــة، حينما تسمح ظـــروف عمله  والــدول
ــات مــن بينها  ــاض بــذلــك، كما يــمــارس ري
الــجــرى والمشى التى تتناسب مــع عمله 
كمهندس مــعــمــارى إعــتــاد على الحركة  
السريعة والتنقل بين الــمــواقــع منذ أن 
كان شاًبا فى مطلع العشرينات حتى جاوز 

الخمسين من عمره.
ــن أنـــه يــرفــض الظهور  ــم م ــرغ وعــلــى ال
اإلعــامــى لزوجته وأبــنــائــه، ولكن والــده 
الــلــواء كمال مدبولى يحرص على الــرد 
والدفاع عن نجله وعن العائلة، وحينما تم 
تعيين إبنه وزيًرا حرص األب المقاتل على 
أن يعلن للجميع تخليه عن كل مشروعاته 
ــرد بــضــراوة  ومصالحه الــتــجــاريــة، وأن ي
قائد مدفعية على كل شائعة كانت تحاول 
ــه  يستفيد مــن منصب  الترويج لفكرة أن
إبــنــه، هــوأوغــيــره مــن عائلة نــصــار، التى 
أعلنت على صفحتها بموقع التواصل 
االجتماعى »فيس بــوك« أنهم فخورين 
بإبن العائلة الذى أصبح رئيًسا للحكومة 
الــمــصــريــة، وأعــــادوا نشر شــجــرة الــرمــوز 
ــام  ــى فضيلة اإلم العريقة الــتــى تمتد إل
محمد عبده، ليؤكدوا على أن المناصب 
الرفيعة سمة من سمات العائلة، وليست 

جديدة على تاريخها الطويل.

3 أبناء أكبرهم فى الثانوية العامة 
والصغرى فى »كى جى تو«

يرفض الظهور اإلعالمى لعائلته وال 
يقضى معهم اإلجازات الصيفية

والده قام 
بتصفية 
أعماله 

التجارية 
فور تعيين 

مصطفى 
وزيرًا لإلسكان

عديل أشرف عبدالباقى وجار 
مرتضى منصور وقريب رئيس 

نادى القضاة

خفايا عالقته بعثمان أحمد عثمان 
وصلة قرابة تربطه بكبير المحققين 
العرب ورئيس اتحاد كتاب مصر

كان العبا 
بفريق الزمالك 

األول وفاز معه 
ببطوالت محلية 
وقارية وقت أن 

كان مدربه كمال 
درويش

عندما قررنا فتح ملف الحياة الخاصة والعائلية لرئيس الوزراء الحالى الدكتور 
مصطفى مدبولى، لم يكن بمناسبة عيد ميالده، وال إحياء لذكرى توليه منصبه 
كرئيسًا لحكومة مصر فقط،  ولكن فى إطار احتفاالت مصر بعيد السادس من 

أكتوبر 1973، والذكرى 45 لمعركة العزة والكرامة واسترداد األرض حيث 
إنه ينتمى لعائلة عسكرية عريقة كان ألبنائها دور بارز فى تحقيق انتصارات 

حرب أكتوبر.
السطور القادمة تكشف الكثير من األسرار الشخصية والعائلية والسياسية 

فى حياة د. مصطفى مدبولى رئيس الوزراء الحالى وعائلته العريقة

نصحوه باالعتذار عن وزارة اإلسكان 
لينأى بنفسه عن »وجع الدماغ«

ينتمى إلى عائلة 
»نصار« وعميدها 

هو اللواء فؤاد نصار 
رئيس المخابرات 

الحربية وقت 
الحرب والذى توفى 

منذ أشهر قليلة

أشرف
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فضيحة بالمستندات.. تصنيفات جودة الجامعات الحكومية فى مصر »فنكوش«!!! 

وفسرت المصادر سبب لجوء وزير التعليم 
العالى لهذا األمر بأنه أراد أن يحفظ ماء وجه 
الـــوزارة أمــام الرئاسة ومجلس الـــوزراء ولكى 
ال يتعرض الوزير ألية انتقادات على األصعدة 
الثالثة سواء  الرئاسة ومجلس الوزراء والرأى 
العام، ولكى يحتفظ بمقعده فى الوزارة ألطول 
فترة مقبلة، متناسيا أن هذه المراكز والمعاهد 
العلمية ستعلن القوائم الحقيقية على مواقعها 
اإللكترونية والتى حصلت »صــوت الماليين« 
عــلــى نــســخ مــنــهــا، وكــشــفــت خـــروج مــصــر من 
التصنيف العالمى، فيما اكــد حقيقة ذلــك، 
المنتدى االقتصادى  العالمى مؤشر التعليم 
والتدريب للعام 2017-2018  والذى يتضمن 
ترتيب 137 دولة حول العالم، وفقا لعدة معايير 
بينها جودة نظام التعليم، المؤسسات، البنية 
التحتية، بيئة االقتصاد الكلى، الصحة والتعليم 
األساسى، التعليم الجامعى والتدريب، كفاءة 
أسواق السلع، كفاءة سوق العمل، تطوير سوق 

المال، الجاهزية التكنولوجية، حجم السوق، 
تطور األعمال، االبتكار.

ــة فى  وتنافست خــالل هــذا الــعــام 13 دولـ
أعلى ست درجات إجمالية متوسطة تضّمنها 
ــا على قائمة  ــارة أوروبـ المؤشر، وسيطرت ق
أفضل 13 دولة فى المؤشر، بوجود ثمانى  دول 
من القارة العجوز، باإلضافة إلى دولتين من 
قارة أمريكا الشمالية، هما: الواليات المتحدة 
األمريكية  وكندا، ودولتين من قارة أوقيانوسيا، 
وهما: نيوزالندا وأستراليا، ودولــة  من قارة 

آسيا، وهي: سنغافورة.
ــام فــقــد حلت  ــع وبــحــســب الــمــؤشــر لــهــذا ال
سنغافورة فى المرتبة األولى عالمياً وتصدرت 
ترتيب مؤشر جــودة التعليم مع حصولها على 
6.3 درجة، بينما جاءت موريتانيا فى المرتبة 
األخيرة مع درجــة إجمالية بلغت  1.9، فيما 
كانت الــصــدارة العربية لــدولــة قطر العربية 
وحصلت قطر على المرتبة السادسة عالمياً 

مع نيلها 5.7 نقطة، تليها اإلمـــارات العربية 
الــمــتــحــدة الــتــى حــلّــت فــى الــمــرتــبــة التاسعة 
عالمياً مع 5.5 نقطة والبحرين فى المرتبة 
28، وبــفــرق ملحوظ، حلّت المملكة العربية 
السعودية فــى المركز 54 )4.3 درجـــة(، مع 

التصنيفات العالمية 
األصلية: الجامعات 

المصرية »بره« 

العلم أن بعض الدول العربية كانت غائبة عن 
التصنيف مثل سوريا والعراق.

ــر الــمــنــتــدى ان الــجــامــعــات األفــضــل  وأظــه
عــالــمــيــا فــى تصنيف الــمــنــتــدى االقــتــصــادى 
الــعــالــمــى، حيث تــصــدرت ســنــغــافــورة ترتيب 
ــة إجمالية  ــمــؤشــر، بــحــصــولــهــا عــلــى درجــ ال
ــة فنلندا،  متوسطة بلغت 6.3، وتلتها دولـ
بحصولها على درجة إجمالية متوسطة بلغت 
6.2، وتلت فنلندا دول: أمــريــكــا، وهولندا، 
وســويــســرا، بحصولهم على درجـــة إجمالية 
متوسطة بلغت 6.1، وحصلت دولتا: الدنمارك 
ونيوزالندا، على درجة إجمالية متوسطة بلغت 
6.0، فيما حصلت دولتا النرويج وأستراليا 
على درجة إجمالية متوسطة بلغت 5.9، وبعد 
ذلــك جــاءت دول: أيرلندا وبلجيكا وأيسلندا 
وكندا، بحصولهم على درجة إجمالية متوسطة 
بلغت 5.8، بينما خرجت جامعة القاهرة من 
 QS World« قائمة التصنيف اإلنجليزى

University Rankings« ألفــضــل 500 
جامعة على مستوى العالم محتلة المركز 553 

بين أفضل 800 جامعة على مستوى العالم.
وجـــاءت جامعة عين شمس خلف جامعة 
الــقــاهــرة بنحو 48 مــركــزا فــى المركز 601، 
ثم جامعة األزهــر فى المركز 651، وجامعة 
اإلسكندرية فى المرتبة رقم 702 بين جامعات 
ــاءت 4 جــامــعــات مــن جنوب  الــعــالــم، فيما جـ
أفريقيا فى مراكز متقدمة بالتصنيف وهى 
جامعات: »كيب تاون 313، يتواترسراند 387، 

وستيلينبوش 471«.
وجاءت جامعة الملك فهد للبترول والمعادن 
فى صــدارة الجامعات السعودية والعربية فى 
المرتبة رقــم 216، والملك سعود رقــم 253، 
والملك عبد العزيز رقم 360، واإلمــام محمد 
بن سعود اإلسالمية رقم 491 بين الجامعات، 
وجاءت 4 جامعات إسرائيلية ضمن التصنيف، 
حيث جاءت الجامعة العبرية بالقدس المحتلة 

رقــم 141، ومعهد التخنيون التكنولوجى فى 
المرتبة رقم 183، وجامعة تل أبيب رقم 196، 

وجامعة بن جوريون بالنقب رقم 331.
ويــعــتــبــر التصنيف اإلنــجــلــيــزى )Qs( هو 
التصنيف الثانى الذى يلى التصنيف الصينى 
من حيث األهمية ويصدر سنويا قائمة بأسماء 
500 جامعة على مستوى العالم ويعتمد فى 
تقييم الجامعات المتقدمة على استبيانات 
ــون عــالــمــيــون من  ــمــي يــمــلــؤهــا أســـاتـــذة أكــادي
خــالل اســتــمــارات متاحة على مــوقــع النظام 
ويتم توزيع الــدرجــات لكل جامعة على درجة 
للتحكيم األكاديمى فى التخصصات المختلفة 
واالستشهاد بأبحاث الجامعة ونسبة أعــداد 
ــى نسبة الــطــالب،  أعــضــاء هيئة الــتــدريــس إل
وأيضا درجــات لمؤشر توظيف الخريج هذه 
الجامعات وأعــضــاء هيئة التدريس األجانب 
العاملين بــهــذه الــجــامــعــات ودرجــــات أخــرى 

تحتسب على ألعداد الطالب الوافدين.

كشفت مصادر مطلعة بوزارة التعليم العالى أن الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى، 
حاول الخروج من الموقف الحرج الذى تعرض له بعد صدور التنصيف العالمى النهائى 

للجامعات فى جودة التعليم والبحث العلمى، وخروج الجامعات المصرية من تصنيف أفضل 
500 جامعة مطلع عام 2018، وراح يروج بأن الجامعات المصرية دخلت ضمن تصنيف 

أفضل 18 دولة فى العالم وتصدرها الجامعات العربية، وذلك بتصنيف »معهد التعليم العالى 
بجامعة شانغهاى جياو تونغ شنغهاى« لجودة التعليم، وتصنيف »كيو إس« البريطانى.

وأضافت المصادر أن وزارة التعليم العالى نجحت فى الحصول على عدد من شهادات الجودة 

وتدوين اسمها ضمن مركزى »شنغهاى« الصينى و»كيو يو اس« البريطانى ضمن أفضل 18 
جامعة عالمية فى العالم فى جودة التعليم واألبحاث العلمية المبتكرة لعام 2018 مقابل أن 

تسدد كل جامعة مصرية تريد أن تنضم للتصنيف فى ترتيب متقدم مبلغا وقدره 100 ألف 
دوالر أمريكى، وأشارت إلى أن التصنيفات األخيرة التى أعلن عنها الوزير ورؤساء الجامعات 

»فنكوش« وال عالقة لها بالنتائج السنوية الحقيقية واألصلية المعتمدة فى العالم.

 نسرين إمام

وزير التعليم العالى يجبر رؤساء الجامعات على شراء ترتيب 
متقدم فى تصنيفات شنغهاى و»QS« مقابل 100 ألف دوالر 

خطة »شوقى« للتخلص من مساعديه 
والمستشارين فى وزارة التعليم

ننفرد بنشر التفاصيل المثيرة

»أم تامر« تتقاضى 50 جنيها مقابل »تظبيط الجو« للطالب والطالبات فى المدرجات 

خناقة على طالبة الحقوق تكشف المستور.. زواج عرفى وحمل فى الشهر الثالث

بالوقائع : مخدرات وممارسات جنسية داخل 
مدرجات جامعة شهيرة بالقاهرة

فضيحة لم يتوقعها أكثر المتشائمين، ففى الوقت الذى 
يتشدق فيه المجلس األعلى للجامعات بأنه اتخذ إجراءات 
رسمية كثيرة و»مكلفة« زعــم من خاللها الحسم وضبط 
االمــور داخــل أســوار إحــدى الجامعات الشهيرة بالقاهرة 
وفروعها والقطاعات التابعة لها، فــإن استاد الجامعة 
المجاور للحرم الجامعى والمتميز بمساحات واسعة، 
يكشف زيــف هــذه التصريحات الــورديــة، ويفضح حاالت 

االهمال ألمن الجامعة اإلدارى.
ــــدأت خــيــوط الفضيحة وانــكــشــاف تفاصيلها بعد  وب
خناقة نشبت بين طالبين بكلية الحقوق، بسبب إحدى 
الطالبات بنفس الكلية التى كانت ترتبط بأحدهما بعالقة 
غير شرعية  أسفرت عن حمل سفاح فى الشهر الثالث، 
وهى التفاصيل التى كشفها احد الطالبين لألمن اإلدارى 
للجامعة عقب الخناقة، ويحاول األمن حتى اللحظة التكتم 

على الواقعة.
وقال مصدر موثوق به داخل أسوار الحرم  الجامعى، إن 
أحد طالب كلية الحقوق بالجامعة  ارتبط بعالقة حميمية 
مع زميلة له بالفرقة الثالثة، وأسفرت العالقة عن حمل، 

وكان الطالب والطالبة يتخذان من استاد الجامعة المجاور 
للجامعة للقاء بعيدا عن أعين زمالئهما فى الكلية، وكانت 
معظم الــلــقــاءات تتم فــى مــدرجــات االســتــاد خــاصــة فى 
األيــام التى تخلو من االنشطة داخل االستاد الذى تحيط 
ــى أن الطالبين وغيرهما  بــه منطقة هــادئــة، مشيرا إل
كثيرون يستغلون ضعف ذمة وقلة ضمير إحدى العامالت 
بالجامعة ويطلقون عليها اســم مستعار »أم تامر« تقوم 
بتسهيل المهمة للطالب الخارجين عن االخالق والتقاليد 
للدخول الى حرم االستاد والمدرجات لممارسة الرذيلة 

بكل أنواعها. 
وأضاف المصدر أن األمن اإلدارى بالجامعة يعلم بمثل 
هذه الممارسات من جانب الطالب والطالبات ولكنه لم 
يعر األمــر أى اهتمام، بشكل غريب ومستفز خاصة فى 
ظل تقدم عدد من الطالب بشكاوى وفيدويوهات وصور 
تعبر عن المخالفة لآلداب وارتكاب أفعال مخلة، فسرها 
البعض بــأن األمــن اإلدارى يرفض بكل األشكال أن تثار 
مثل هذه الموضوعات بشكل رسمى، الفتا إلى أن استاد 
الجامعة تحول الى ملتقى للعشاق من الطالب والطالبات، 

ومــأوى لتعاطى المخدرات وممارسة األفعال المشينة، 
مستغلين اتــســاع مساحته وغــيــاب الــرقــابــة واإلهــمــال  

المتعمد من جانب إدارة الجامعة.
وأشــار المصدر إلــى أن األمــن اإلدارى بالجامعة تتبع  
شكوى أحــد الــطــالب مــن قيام طالب وطالبة بممارسة 
ــاآلداب، ويــدعــى »م. س« بكلية الحقوق،  ــ افــعــال مخلة ب
وتــم القبض عليهما فى أحــد المدرجات يــوم األحــد قبل 
الماضى، وعثر مع الطالبة على ورقة زواج عرفى محتواها 
»تزوجتك على سنة الله ورســولــه«،  وتم االتصال بأسرة 
الطالبين  وعلى إثر ذلك قرر رئيس الجامعة تكليف إدارة 
الشئون القانونية بالجامعة بالتحقيق مع الطالب والطالبة 
اللذين تم ضبطهما بأفعال مخلة وسط تكتم وسرية غريبة 
ــتــزام بها، وعــدم  شــدد رئيس الجامعة على ضـــرورة االل
تسربها للشرطة والصحافة، مهددا أعضاء دائرة التحقيق 
فى الواقعة  بعقوبات كبيرة لو تم تسريبها لوسائل اإلعالم.

المثير أن المصدر وعد »صوت الماليين« بتقديم العديد 
من الفيديوهات التى  تكشف فضائح الممارسات الجنسية 

واألفعال الالأخالقية باستاد الجامعة.

ــجــأ الـــدكـــتـــور طــــارق شــوقــى وزيــــر الــتــربــيــة  ل
والتعليم والتعليم الــفــنــى إلـــى حيلة مــن الحيل 
الــتــى يجيدها، لــلــهــروب مــن الــعــديــد مــن األعــبــاء 
ــوزارة  المالية والنفقات الــتــى كــانــت ترصدها الـ
للمساعدين والمستشارين، تتمثل فــى تخفيض 
الرواتب  والمكافآت للمتعاقدين بشكل مؤقت مع 
الــوزارة، السيما المقربين منه الذين يتقاضون ما 

بين 15 و 25 ألــف جنيه شهريا 
لكل منهم، وذلــك تنفيذا 

لـــتـــوصـــيـــات مــجــلــس 
الـــــوزراء الـــذى شــدد 

على الوزراء إعالن 
ــة الــتــقــشــف  ــالـ حـ
وتوفير أكبر قدر 

من الموارد.
وقــالــت مصادر 
مطلعة إن الوزير 
عـــــنـــــدمـــــا قـــــرر 

تخفيض مــرتــبــات 
الــعــمــال ومكافآتهم 

كــــــــــان يـــســـتـــهـــدف 
التخلص من بعضهم، 
ــارج  وتـــســـريـــحـــهـــم خــ

الوزارة،
وأضــافــت المصادر 

أن الوزير كان قد تعاقد 
مع خمسة مساعدين له، 

منهم اإلعالمى أحمد خيرى 
المستشار اإلعــالمــى للوزير 

ســابــقــا، والـــلـــواء أكـــرم النشار 
رئيس القطاع المالى والدكتورة 
ــاء الـــديـــب مــديــر اإلدارة  أســـمـ
ــرى مــديــريــات  ــمــدي ــة ل ــمــركــزي ال

الــتــربــيــة والــتــعــلــيــم بــالــمــحــافــظــات 
ورئيس مجلس الــدارة مــدارس 30 يونيو.. 

وعلى الرغم من أن كال منهم إمــا أن خــرج ليبرر 
عدم تجديد تعاقده بوقوعه فى خدعة كبيرة اسمها 
تطوير التعليم، وتأكيده أن مشروع التطوير مجرد 
ــوزارة تحقيقها على أرض  ــ أحــالم لــن تستطيع ال
ــواقــع، وإمـــا لدخوله فــى مشاكل وخــالفــات مع  ال
الوزير واختالفات فى وجهات النظر، لكن الحقيقة 
واألصــل فى تسريحهم خــارج الـــوزارة أن الدكتور 
طارق شوقى أكد للمقربين منه أن مجلس الوزراء 
ــداد العاملين وتخفيض  طــلــب مــنــه تخفيض أعــ

الرواتب والمكافآت والبدالت لغير المعينين.
وأشــارت المصادر إلى أن السبب الرئيسى فى 
اعــتــذار مساعدى الــوزيــر ونــوابــه ومستشارية عن 
استكمال مهام عملهم فى ديوان عام الوزارة يرجع 
إلــى انخفاض رواتبهم المالية، وهــو األمــر الذين 
رأوه ال يتناسب مــع أسمائهم أو مكانتهم ومــدى 
الجهد الـــذى بــذل فــكــان قـــرار استقالة الثالثى 
خيرى والنشار والــديــب مــن مناصبهم ولكنهم 
صدروا  للرأى العام »حجة ومبررا واهيا« 
للخروج من المشهد والصراعات داخل 
ــوزارة، وهو ما صرحت به الديب  ال
مــؤخــرا معللة استقاالتها بأنها 
لــم تستطع حماية الموظفين 
الذين يعملون تحت قيادتها من 
بطش بعض رجــال األعــمــال، 
وأصـــــــحـــــــاب الــــــمــــــدارس 

الخاصة.
ــه قـــرر  ــ ــ ــــت ذات ــوق ــ ــى ال ــ ف
الوزير تطبيق نفس المنهج 
عــلــى الــفــتــيــات الــحــســنــاوات 
ــوان بالعالقات  ــدي فــى ال
العامة واإلعــالم، 
وتـــخـــفـــيـــض 
مـــكـــافـــآتـــهـــن 
ــن  ــزهـ ــوافـ وحـ
ــال  ــاهــ ــجــ ــ ــت ــ م
الـــــوســـــائـــــط 
الــكــبــيــرة، التى 
تقف وراء هــؤالء 
المهددين بالفصل 
وعــدم التجديد لهم، 
ــى الــمــديــر  مـــشـــددا عــل
المالى الجديد والبديل 
ــرم الــنــشــار إفــادتــه  ــواء أكـ ــل ل
بتقرير مــالــى عــن اجــمــالــى ما 

يتقاضاه هؤالء الفتيات.
ــد كــشــفــت عن  ــوت الــمــاليــيــن« قـ ــ ــت »صـ ــانـ وكـ
ــه بتعيينهم  ــاربـ مــجــامــالت الـــوزيـــر لــمــعــارف وأقـ
مستشارين له بمرتبات كبيرة  تتراوح من 15و 25 
ألــف جنيه شهريا ومــن بينهم 9 فتيات حسناوات 
بإدارتى العالقات العامة واإلعــالم بالوزارة.. وهو 
ما وضــع الوزير فى حــرج بالغ أمــام رئيس مجلس 
الــوزراء الذى يدعو للتقشف فى الظروف الحرجة 

التى تمر بها البالد.

عبدالغفار

شوقى
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ضرائب جديدة ترفع أسعار العمليات الجراحية وتذاكر السينما واألوبرا والسيرك

لم ينس المصريون ارتفاع تذكرة حدائق الحيوانات، فى شهر أغسطس الماضى 
من لـ25 جنيها، لتعود إلى الذاكرة مرة أخرى موجة الضرائب والرسوم التى 

يدفعها المصريون منذ أن تولى الدكتور محمد معيط لمنصب وزير المالية، إذ 
يتبع زيادات غير مسبوقة فى الضرائب ويعتمد فى تنفيذ خطته لزيادة حصيلة 

الضرائب لتمويل عجز الموازنة العامة نتيجة إهدار المال العام فى قطاعات 
الحكومة المختلفة وزيادة معدالت االقتراض الخارجى فى ظل محدودية السيولة 

النقدية من العمالت األجنبية فى البنك المركزى.

وقد كشفت الموازنة الحالية 2019/2018، عن أن 
الحكومة تتبع سياسة اسمها »جيب المواطن« هو الحل 
األمثل لكل المشكالت، وهى سياسة تطبقها الحكومات 
المتعاقبة منذ 5 سنوات إذ تقدر الموازنة حجم الدخل 
ــرادات العامة التى تشمل المنح  والضرائب  ــ مــن اإلي
ــرادات الخدمات وغيرها من  ــاح وإيـ والفوائض واألربـ
البنود، بحوالى 989.18 مليار جنيه، منها 770.28 
مليار جنيه من دخــل الضرائب فقط، أى أن %77.8 
من دخــل الحكومة أمــوال المصريين، وتبلغ تقديرات 
الضرائب العامة 367.7 مليار جنيه، وضريبة القيمة 
المضافة 320.14 مليار جنيه، والضرائب الجمركية 

45.32 مليار جنيه.
وستواجه الحكومة خــالل األشهر القادمة مشكلة 
يصعب حلها وهــى انخفاض القيمة الشرائية ألجور 
ــادة الــضــرائــب والــرســوم مــا سيجعل  ــ المواطنين وزي
بالمقابل مــن الصعب تلبية االحتياجات الضرورية 
لشريحة من الشعب تتجاوز الـ50% وهو ما سيؤدى لغلق 
عدد من المنشآت االقتصادية لعدم تحقيق الُمستهدف 
مــن الــمــبــيــعــات بــســبــب انــخــفــاض الـــقـــدرة الــشــرائــيــة 
للمواطنين، فى المقابل قد تزيد حــاالت التهرب من 
الــضــرائــب وتسديد الــرســوم فــى ظــل انخفاض أجــور 
العاملين الُمكلفين بتحصيل هذه الضرائب والرسوم 
ما يجعلهم معرضين لعمليات الضغط المختلفة من 
أصحاب المصالح، ما يــؤدى فى الوقت نفسه لزيادة 
معدالت التضخم ما ينعكس على حجم االستثمارات 

األجنبية الوافدة للسوق المحلية.
ففى سبتمبر الماضى، أصدر الدكتور محمد معيط 
ــرارًا رقــم 382 لسنة 2018، بفرض  وزيــر المالية، قـ
ضريبة جديدة على األطباء بمقتضاها ُتحصيل مبالغ 
تحت حساب ضريبة »المهن غير التجارية« المستحقة 
على الطبيب أو األخصائى بـــ100 جنيه عن كل عملية 

جراحية، وتنص المادة األولى من القرار أنه على »كل 
مستشفى يقوم فيه أى طبيب أو أخصائى بــأداء عمل 
لحسابه الخاص أن تقوم بتحصيل مبلغ قدره 100 جنيه 
عن كل عمل، تحت حساب ضريبة المهن غير التجارية 

المستحقة على الطبيب أو األخصائى«.
ــرار »مــعــيــط«،  ــزمــت الــمــادة الــثــانــيــة مــن قـ بينما أل
المستشفيات بعمل سجالت لحصر أســمــاء األطباء 
الذين قاموا بأعمال خاصة لحسابهم، مع بيان بنوع 
هذه العمليات وتواريخها، مع تسليم الطبيب إيصاالت 
بالمبالغ التى تم تحصيلها، فى حين تتضمن المادة 
الثالة من القرار، على أن تــورد هذه المبالغ لــإدارات 
العامة تحت حساب الضريبة كل 3 أشهر )إبريل - يونيو 

- أكتوبر - يناير(.
وفــى يونيو الــمــاضــى، صــدق الــرئــيــس عبد الفتاح 
السيسى، على تعديل بعض أحكام القانون رقــم 147 
لسنة 1984 )فرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة(، 
والـــذى يفرض زيـــادات كبيرة على الــرســوم. وتضمن 
الــقــانــون فــرض رســم 50 جنيهاً عند شـــراء كــل خط 
محمول جديد، و10 جنيهات شهرياً على فاتورة الهاتف 
المحمول، وارتفعت رسوم تنمية الموارد عند استخراج 
جواز السفر أو تجديده، من 54 جنيها و40 قرشا إلى 
200 جنيه، وزادت رسوم الترخيص والتجديد والتصالح 
فى المخالفات المتعلقة بإقامة األجانب إلى 500 جنيه.

أيًضا بلغت رسوم الحصول على الجنسية المصرية 

إلــى 10 آالف جنيه بــدالً مــن 50 جنيهاً، واستحدث 
القانون رسوماً خاصة لتنمية الموارد، الستخراج رخص 
السيارات الجديدة حسب السعة اللترية، وزادت رسوم 
تنمية الموارد بالنسبة لترخيص السيارات القديمة، 
كما ارتفع بند رسوم تنمية الموارد عند استخراج رخص 

القيادة وتجديدها.
وفــى 8 أكتوبر الــجــارى، سربت وزارة المالية خبًرا 
ُيفيد أنها تدرس زيــادة الضريبة على المالهى، ومنها 
الضريبة على تذاكر السينما والمسرح، باإلضافة  إلى 
فــرض ضريبة على قاعات األفـــراح وسباقات الخيل 
والحفالت وسوف تبلغ الزيادة الجديدة بحسب الوزارة 
بالنسبة لدخول السينما من 5% إلى 15%، إال أن األفالم 

األجنبية ستكون الزيادة عليها اكثر من 20 حالًيا إلى 
30%، أما تذاكر المسارح وستزيد إلى 15% بعد أن كانت 
10%، وعــروض األوبــرا والباليه ستزيد من 5% لتصبح 
30%، بينما عروض السيرك من 5% إلى 15% وحفالت 
الديسكو والموسيقى من 10% إلى 40%، على أن يكون 
الحد األدنى للضريبة بشكل عام عند 20 جنيًها للفرد 
فى كل الحاالت، وزيادة ضريبة تذاكر حضور سباقات 
السيارات والخيل وعروض الحيوانات والحفالت التى 
ــك وفــًقــا لــدراســة تم  تقام فــى األعــيــاد والــمــواســم، وذل
إعــدادهــا بالفعل داخــل وزارة المالية لتدبير إيــرادات 

جديدة لموارد الوزارة من الحصيلة الضريبية.
ولــم تتوقف وزارة المالية عند هــذا الحد بل سوف 
تتعداه بحسب الــدراســة التى ستدخل حيز التنفيذ 
قريًبا، إذ ستشمل الضرائب المفروضة ألول مرة فرض 
ضريبة على قاعات األفراح بحد أدنى جنيه واحد لكل 

مدعو.
ومع الخوف من تقلص القوة الضرائية وتقليل الطلب 
على السلع والــخــدمــات ومــا قــد يترتب على ذلــك من 
حــدوث ما يسمى اقتصادًيا باسم »فجوة انكماشية« 
تــؤدى لحالة كساد فى الــســوق، يستمر الــوزيــر محمد 
ــرســوم، فُيبدع لجمع  معيط فــى فــرض الــضــرائــب وال
»فلوس من جيوب المصريين«، وقد فشت السياسات 
االنكماشية للحكومة فى دولة اليونان القريبة واألكثر 
تشابًها مع النموذج السياسى االقتصادى المصرى، إذ 
زاد عجز الموازنة فيها فما كان من الحكومة إال فرض 
المزيد من الرسوم والضرائب وزيادة أسعار الخدمات 
العامة وخفض الدعم عن المدعوم منها فى ظل ثبات 
دخــل األفـــراد مــا زاد مــن عــدد الــفــقــراء والمحتاجين 

وعطل النشاط االقتصادى بعكس ما كان مستهدف.  
ــى شــهــر ســبــتــمــبــر الـــمـــاضـــى، أصــــدر الــرئــيــس  ــ وف
عبدالفتاح السيسى، قـــرارًا رقــم 419 لسنة 2018، 
ــادة التعريفة )الـــرســـوم( الجمركية على  ــزي يقضى ب
المئات من السلع الغذائية، وألبان األطفال، واألجهزة 

الكهربائية، واآلالت والمعدات، بنسب تصل إلى 40 %.

الزيادات ستتراوح بين 5% و30% بحد أدنى 20 جنيها على التذكرة

جنيه ضريبة لكل مدعو فى قاعات األفراح

77.8% من دخل الحكومة من »فلوس الناس«

كشفت مصادر أن االجتماع األخير بين الدكتور 
مصطفى مدبولى رئيس الــوزراء والدكتور محمد 
معيط وزيــر المالية، يوم الثالثاء الماضى شهد 
االفصاح عن العديد من الــقــرارات التى ستكبد 
المواطنين أعباء مالية إضافية، مشيرة الى أن 
الموازنة العامة للدولة لن تتحمل تكاليف أى نوع 

من أنواع الدعم سواء للسلع الغذائية أو الوقود.
ولفتت المصادر إلــى أن االجتماع انتهى الى 
تنفيذ خطة ممنهجة كــان قــد وضعها طرفان 
تحت رعاية  مجلس الوزراء، وزارة المالية ووزارة 
التخطيط واالصــالح اإلدارى، إللغاء الدعم على 
المنتجات البترولية والوقود وعلى السلع الغذائية 
بحلول عــام 2019، كما أوصـــى االجــتــمــاع إلى 

ضرورة تهيئة الرأى العام لهذه القرارات.
ــــدت  بــعــض الــمــصــادر أن قــرار  مــن جــانــبــه أك
تخفيض الدعم الموجه للمواد البترولية والذى 
نتج عنه تحريك أسعار المواد البترولية فى يونيو 
المنقضى  أمــر ضــرورى للحفاظ على استقرار 
األوضـــاع المالية بعد مضاعفة أسعار البترول 

الــعــالــمــيــة وتخطيها حــاجــز الــــ80 
دوالرًا للبرميل ولــذا تدخلت الدولة 

لتصحيح األسعار المحلية حتى ال تأثر 
سلًبا على وضع المالية العامة للدولة 

وتعرضها مرة أخرى للخطر.
ــداركــت بسرعة  ــة ت ــدول ــارت إلــى أن ال وأشــ
هذا الوضع حتى ال يزيد حجم عجز الموازنة 
العامة ومــن ثم حجم الدين العام واالستدانة 
بقيمة تزيد على خمسين مليار جنيه، وهو أمر 
الشــك يحد مــن قـــدرة الــدولــة على االســتــمــرار 
فى اإلصــالح االقتصادى وتمويل حــزم الحماية 
االجتماعية وزيادة االستثمارات وتحقيق العدالة 
االجتماعية التى يطالب بها المجتمع خاصة 
زيادة اإلنفاق على الصحة والتعليم واالستثمارات 
الــعــامــة وخــلــق فــرص عمل للشباب واالهــتــمــام 

بتوفير السكن االجتماعى.
ــى تضعها  ــت ــال إن كـــل هـــذه الــمــطــالــب ال ــ وق
الــحــكــومــة عــلــى رأس أولــويــاتــهــا الشـــك تتطلب 
ــوارد الــدولــة من دعــم المنتجات  إعــادة توجيه م
البترولية إلى دعم التنمية البشرية واالجتماعية 

ــالح االقــتــصــادى وتــأمــيــن المستقبل  واإلصــ
المالى للبالد.

»معيط« يرفض تمويل الوزارات ويلغى الدعم 
على التموين والوقود مع نهاية 2019

ثورة غضب بين العاملين فى ديوان الوزارة

وزيرة السياحة تطيح بخبير فنادق وتـُعين »مهندس 
ميكانيكا« رئيسا لهيئة تنشيط السياحة

ال تزال أصداء قرار الدكتورة 
رانيا المشاط وزيــرة السياحة 
باستبعاد الخبير السياحى 
ــدقــة هــشــام الــدمــيــرى  ــن ــف وال
الرئيس السابق لهيئة التنشيط 
ــذى كــان يتمتع  السياحى  والـ
ــرة فى  ــخــب ــدر كــبــيــر مـــن ال ــق ب
مجال السياحة، بحكم أنه كان 
مديرا الحــد الفنادق الكبرى، 
واختيار المهندس أحمد يوسف 
ــوس  ــوري ــال ــك ــى ب الـــحـــاصـــل عــل
الهندسة قسم ميكانيكا ويبلغ 
مـــن الــعــمــر نــحــو 36 عــامــا، 
ــل الــديــوان العام  مستمرة داخـ

وقطاعات الوزارة.
المثير أن الواقعة لم تمر مرور 
الكرام على قيادات الـــوزارة والعاملين 
بها، مؤكدين أن اختيار الوزيرة لمهندس 
ميكانيكا غير موفق وغير مقبول وليس 
فى محله فى آن واحد، وذلك لقلة خبرة 
يوسف فى مجال السياحة ولذلك فشل 
فــى عـــالج مــشــاكــل قــطــاع هيئة تنشيط 

السياحة منذ أن تولى منصبه.
ــوزارة إن هــنــاك  ــ ــال ــ وقـــالـــت مـــصـــادر ب
ــاء  ــدور رؤسـ ــفــور فــى صــ ــة غــلــيــان ت حــال
القطاعات واإلدارات المركزية بالوزارة 
لتجاهل الــوزيــرة تصعيد أحــدهــم لتولى 
منصب رئــيــس هيئة تنشيط السياحة، 
وتــعــمــدهــا اســتــقــدام شــخــص مــن خــارج 
ــوزارة ليس لديه أية عالقة بالسياحة،  ال
أو يمتلك مؤهالت لتولى هــذا المنصب 
سوى وسامته وحسن مظهره، فضال عن 

صداقته ومعرفته بالوزيرة.
ولفتت الــمــصــادر أن الــوزيــرة حرصت 
على أن يكون مكتب رئيس الهيئة بجوار 

مكتبها فى ديوان عام الوزارة.
والــســؤل الـــذى يــتــبــادر إلـــى الــذهــن 
وهو لسان حال العاملين بديوان عام 
الـــوزارة.. لماذا أصــرت الوزيرة على 
تعيين  رئيس هيئة تنشيط السياحة 
من خارج الــوزارة، ولم يعمل من قبل 

فى قطاع السياحة؟!
يذكر أن أحمد  يوسف »رئيس هيئة 

تنشيط السياحة« الجديد يمتلك من 
خــبــرة تتجاوز أكــثــر مــن 16 فــى التجارة 
ــإحــدى الــشــركــات  ــتــجــارى ب والــتــســويــق ال

الــتــجــاريــة  كــمــا عــمــل  فـــى شــركــة 
»إكـــســـون مــوبــيــل مــصــر لــلــبــتــرول 
ــاز مـــتـــعـــددة الــجــنــســيــات«  ــ ــغ ــ وال
ومقرها تكساس فــى الــواليــات 
ــحــدة بـــاالضـــافـــة لــشــركــة  ــمــت ال
سينجينتا متعددة الجنسيات 
ومــقــرهــا بـــازال ســويــســرا، كما 
عمل يــوســف بشركة أوليمبك 
جــــروب فـــى قــطــاع الــتــســويــق 
»سونى لألجهزة اإللكترونية« 
مـــتـــدرجـــا فــــى الـــعـــديـــد مــن 
المناصب التسويقية مسئوال 
عــن قــيــادة فــريــق مــن مديرين 
ــجــات قــائــمــا  ــت ــمــن ــق ال ــســوي ت
ــن اإلدارات  ــي بــالــتــنــســيــق ب
المعنية المختلفة واإلشراف 
عــلــى الــخــطــط التسويقية 

العامة والمنفصلة.

 خالد عبدالرحمن

 نسرين إمام

معيط

رانيا
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حكاوى وبالوى إمبراطوريات االقتصاد الخفى فى مصر
تكشف باألرقام 

فى الثالث والعشرين من يونيو الماضى،  أمهل الدكتور والوقائع
على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، الحكومة شهرًا 

لتقديم المقترحات الالزمة لدمج االقتصاد غير الرسمى 
فى اقتصاد الدولة.. وقال »عبدالعال« خالل الجلسة 

العامة للمجلس، خالل مناقشة التقرير العام، الذى 
أعدته لجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع 

خطة التنمية المستدامة 
متوسطة األجل 

)2019/2018- 2022/2021( وخطة العام األول 
منها، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات 

موازنات الهيئات العامة االقتصادية، إنه »على الحكومة 
خالل 30 يومًا أن تتقدم بمقترحات محددة لدمج 

القطاع غير الرسمى فى اقتصاد الدولة وتقديم ما يلزم 
لتحقيق ذلك«.

ورغم انتهاء المهلة التى أعلنها رئيس مجلس النواب 
منذ ثالثة أشهر إال أن الحكومة لم تقم باالستجابة لهذا 

الطلب، ولذلك قررنا فتح هذا الملف الشائك لنكشف عن 
الكثير من األسرار والمعلومات واألرقام.

ــصــاد  ــت ــشــطــة االق ــبـــراء أن حــجــم أن يـــؤكـــد الـــخـ
ــورة 25  غير الــرســمــى ارتــفــع بشكل ملحوظ بعد ثـ
يناير، نتيجة غياب الجهات التى تــراقــب األنشطة 
ــن.. وأن العمالة  االقــتــصــاديــة، وتــزايــد انــعــدام األمــ
الــرســمــيــة قـــد انــخــفــضــت بــنــســبــة 5% فـــى الــقــطــاع 
الصناعى، و8% فى قطاع التشييد والبناء، و15% فى 
قطاع الخدمات فى العام 2013 وفــى الوقت نفسه 
زادت العمالة غير الرسمية بنسبة 40% فى عام 2012 
وبنسبة 45% فى عام 2013 مقارنة بنسبة 30% فى 
عام 1998.. ووفًقا للدراسة أيًضا فإن االقتصاد غير 
الرسمى ُيهدر على الحكومة حوالى 300 مليار جنيه 

فى الضرائب المحتملة.
فى هذا اإلطار كشفت دراسة مهمة صدرت مؤخراً 
بعنوان »االقتصاد الخفى فى مصر« والتى أعدها 
الدكتور عادل عامر رئيس مركز المصريين للدراسات 
السياسية واإلستراتيجية  أًن االقتصاد الخفى يطلق 
أيضاً على صناعة السينما متمثلة فى عــدة أشكال 
تدخل ضمن ميزانية الفيلم بشكل مبالغ فيه يؤثر فى 
النهاية على الحجم الفعلى للربح مما يقلل من قيمة 

الضرائب المفروضة على المنتج.
فالديكورات على سبيل المثال قد تكون من صنع 
نجارين يعملون باليومية دون أن يــكــون لهم سجل 
تــجــارى يتيح محاسبتهم ضــرائــبــيــاً وهـــو مــا يجعل 
الفرصة سانحة أمــام اإلنتاج الستغالل هــذه الثغرة 
بإيجاد فواتير غير حقيقية لتكلفة الديكورات ما يرفع 

من تكلفة اإلنتاج الفعلية ربما أضعاًفا.
وأشارت الدراسة إلى أن اقتصاد الظل أو االقتصاد 
الخفى ينطوى تحت سقفه نوعان يرفعان هذا الشعار 
أولهما يتعامل بسلع أو يقدم خدمات مسموحاً بها مثل 
ورشة غير مسجلة، نجار ال يحمل رخصة من الجهة 
المختصة، مدرس يعطى دروسا خصوصية دون علم 
الجهات المسئولة وهو يسمى االقتصاد غير الرسمى.

أما النوع الثانى فيقدم خدمات أو يتاجر فى سلع 
غير مشروعة قانوناً مثل تجارة األسلحة، سرقة اآلثار 
وبيعها، الرشاوى، تجارة األعضاء البشرية، التهرب 
الضريبى ويسمى االقتصاد األســـود، أو المشين أو 

اقتصاد الجريمة.
وهنا بالطبع يبرز دور عمليات غسيل األموال التى 
تستهدف تعظيم الثروات بشكل غير مشروع عن طريق 
إخفاء طبيعة وهوية األموال المحصلة من أنشطة غير 

مشروعة إلدخالها ضمن اإلطار المشروع.
ولــيــس بــالــضــرورة أن تنجم هــذه المعامالت عن 
مؤسسات غير رسمية، فربما صــدرت عن شركات 

ومؤسسات رسمية أيًضا، مثل العمالة غير الخاضعة 
للضريبة، وعمليات تهريب البضائع لتجنب الرسوم 

الجمركية.
ف مصر واحدًة من الدول المكتظة بالسكان  وُتصَنّ
فى العالم، وتزاحم إثيوبيا على المركز الثانى بعد 
نيجيريا، مــن حيث أكــبــر عــدد للسكان فــى الــقــارة 
السمراء، وكذلك هى األضخم فى عدد السكان فى 
المنطقة العربية برمتها، بتعداد تجاوز 90 مليون 
نسمة خالل عام 2016، وهى ثالث أكبر اقتصاد فى 

القارة األفريقية بعد نيجيريا وجنوب أفريقيا.
كما تعتبر مصر مــن البلدان النامية، التى يمثل 
اقتصاد الظل أو االقتصاد غير الرسمى فيها نسبة 

ضخمة من الناتج المحلى اإلجمالى.. ليس من السهل 
تحديد حجم اقتصاد الظل بالضبط رغم وجوده أينما 
التفتنا يميًنا أو يسارًا، إال أن تنوعه وتشعبه، وبذل 
المشاركون فيه قصارى جهدهم ليتجنبوا الكشف 
عــن أنشطتهم، واحــتــوائــه على أنشطة فــى األصــل 
غير قانونية، وبالتالى من سماتها السرية الشديدة؛ 
كل ذلــك يجعل تقدير حجمه الكلى بدقة من األمــور 
الصعبة، لذا نجد تفاوًتا فى التقديرات حول حجمه 

كما أن وسائل قياسه نفسها متنوعة ومختلفة.
ــعــد تقدير حجم اقــتــصــاد الــظــل مــن القضايا  وُي
المهمة؛ ألن صناع القرار والقائمين على اإلدارات 
الحكومية، يحتاجون إلى معلومات دقيقة حول عدد 

األشــخــاص العاملين فى هــذا االقتصاد، وكيف تتم 
أنشطتهم، ومــقــدار هــذه األنــشــطــة، حتى يتمكنوا 
ــرارات الــمــنــاســبــة بــشــأن تخصيص  ــقـ ــخــاذ الـ مــن ات
الـــمـــوارد وإصــــدار الــتــشــريــعــات الــمــالئــمــة، واتــخــاذ 
ــى نطاق  ــواء ف ــرة ســ ــمــؤث الـــقـــرارات االقــتــصــاديــة ال
السياسات االقتصادية المالية والنقدية أو السياسات 

االجتماعية.  
ــح د. عـــادل عــامــر أن حــجــم الــقــطــاع غير  وأوضــ
الرسمى فى مصر يتراوح بين 1.2 إلى 1.5 تريليون 
جنيه مصرى، وما يساوى ما بين 65 و70% من حجم 
االقتصاد الرسمى، وأن اقتصاد الظل يتكون من 18 

مليون مؤسسة، منها 40 ألف مصنع.
وقس على ذلك كل الحرف التى تدخل فى صناعة 
السينما سواء كانت يدوية أو غير ذلك، وفى كثير من 
األمور تتداخل اإلعالنات غير المحسوبة بالطبع فى 
سياق العمل السينمائى كأن يعرص منتجا معينا أو 
إعالنا عن شركة معينة فى سياق الفيلم دون أن يتم 
تسجيل القيمة الفعلية له وربما ال يتم تسجيله بشكل 
رسمى ما يرفع من نسبة األربـــاح فعلياً لكنها تكون 
ــورق. وهناك شكل آخر من أشكال  منخفضة على ال

االقتصاد الخفى فى السينما
وهو أعداد المجاميع التى فى الغالب غير حقيقية 
خصوصاً بعد دخول التكنولوجيا فى صناعة السينما 
والتى بإمكانها مضاعفة أعــداد المجاميع أضعافاً 
مضاعفة مما ساعة المنتج على إضافة مبالغ كبيرة 
على التكلفة الفعلية لإلنتاج ليرفعها أضعافاً لتساعده 
فى دفــع أجــور الممثلين التى يتم االتــفــاق عليها من 
تحت الترابيزة دون أن يتم تسجيلها فعلياً فى العقود 
المبرمة بين الممثلين والمنتجين وهو ما يفتح باباً 

آخر من االقتصاد الخفى فى السينما
ــراء عــدم  ويــضــيــع عــلــى الـــدولـــة مــبــالــغ طــائــلــة جــ
المحاسبة الضرائبية الفعلية للممثل..  ويقدر حجم 
االقتصاد الخفى فى السينما بحوالى 2 مليار جنيه 
غائبة عن اقتصاد الدولة يندرج تحت هذا الرقم أجور 
بعض الفنيين الذين يعملون فى أعمال أخرى أو فى 

أكثر من عمل.
أما شركات اإلعالنات التى تتخذ من األفالم وسيلة 
لعرض منتجاتها فحدث وال حــرج، حيث تدخل يمه 
تلك اإلعالنات فى الميزانية الخاصة بالشركة ضمن 
الهالك ما يؤدى إلى خفض قيمة الضرائب المقدرة 
عليها وهو ما يضيع على الدولة مليارات الجنيهات 

سنوياً.
ثم يأتى دور التكنولوجيا الجديدة فى ضياع العديد 

من الماليين على الدولة نتيجة القرصنة التى باتت 
حجة لكثير من شركات اإلنتاج لخفض قيمة األرباح 
وبالتالى قيمة الضرائب المقدرة، فسرقة األفــالم 
التى تنزل فى دور العرض يؤدى إلى خسائر لشركات 
اإلنتاج تضعها فى ميزانياتها فال تتم محاسبتها عليها 
فى حين تكون المكاسب للقراصنة بعيداً عن أعين 

الدولة.
إذا حــدث عطل فــى السباكة الــخــاصــة بمنزلك 
وطلبت سباكا إلصــالحــه وأعطيته أجــرة نقدا وهو 
–غــالــبــا غير مــرخــص لــه بــالــعــمــل-كــون ذلــك بعيدا 
عن نطاق خدمته الرسمية فهذا يدخل تحت نطاق 
االقتصاد الخفى أو الظل الذى ال تعلم الحكومة عنه 

شيئا.
نفس األمر ينطبق على أعمال كثيرة مشابهة مثل 
الموظف الذى يتخذ من سيارة أجرة سبيالً للحصول 
على دخل إضافى بعد دوامه، وكذلك من يعطى دروسا 
ــب، ومـــن تجهز  خصوصية ال يــدفــع مقابلها ضــرائ
الحلويات والمعجنات فى بيتها وتبيعها لزبائن تتواصل 

معهم عن طريق الجوال.
وفــى الوقت الــذى تعد فيه ممارسة هــذه األعمال 
أمــراً مشروعاً إال أن وجودها خــارج اإلطــار الرسمى 
إلحصاءات الدولة وتحصيل الضرائب يربك حساباتها 
وخططها المستقبلية، ويجعل بياناتها عــن معدل 
البطالة، ومتحصالت الضرائب، والمداخيل مهترئة 
وباقى البيانات االقتصادية غير معبرة عن الواقع 

الفعلى.
وعلى الرغم من خطورة ما تم اإلشارة إليه سابقاً، 
إال أن هناك نوعا يعد أشد خطراً يتمثل فى ممارسة 
أعــمــال غير مشروعة بطريقة تتنافى مــع القانون 
ــود مثل تجارة  وتــنــدرج تحت مظلة االقــتــصــاد األسـ
األسلحة، الدعارة، تجارة البشر، االبتزاز، التربح من 
الوظيفة الحكومية، إجــبــار عمال تحت إمــرتــك فى 
العمل على إنهاء أمورك ومتطلباتك الخاصة، التزوير 
فى المستندات الرسمية مقابل الحصول على أموال، 

الرشاوى.
المصطلح بحد ذاتـــه يتضمن أكــثــر مــن توصيف 
مثل االقتصاد الخفى، الظل، المستتر وغيرها من 
الدالالت التى تؤدى فى النهاية إلى معنى واحد يتمثل 
ــرد أو كــيــان مؤسسى  ــه مــمــارســة مــن جــانــب ف فــى أن
لنشاط غير مشمول ضمن إحــصــاءات الحكومة، 
وال يدخل ضمن حسابات الناتج المحلى اإلجمالى، 
ويتميز بالسرية التى تعنى هنا عدم معرفة الجهات 

الرسمية بتحركه.

قصة إهدار
300 مليار جنيه كل عام

د. هالة السعيد
 وزيرة التخطيط
 والتنمية اإلدارية

يسهم بنحو 40% من 
الناتج المحلى اإلجمالى

ارتفاع التكلفة وتعقد اإلجراءات وزيادة األعباء 
الضريبية أهم أسباب هروب المستثمرين

تجارة األسلحة وسرقة اآلثار وتجارة األعضاء البشرية 
التهرب الضريبى أبرز صور االقتصاد األسود

ترفع شعار »الغاية تبرر الوسيلة«

شركات ومؤسسات رسمية 
تتهرب من سداد الضرائب عن 

العمالة وتقوم بتهريب البضائع 
لتجنب الرسوم الجمركية

مصر تعتبر من البلدان 
النامية التى يمثل اقتصاد 

الظل فيها نسبة ضخمة من 
الناتج المحلى اإلجمالى

عمليات  مشبوهة لغسيل األموال عن طريق إخفاء طبيعة وهوية األموال 
المحصلة من أنشطة غير مشروعة إلدخالها ضمن اإلطار المشروع

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط 
والتنمية اإلداريــة، إن القطاع غير الرسمى فى 
االقتصاد المصرى يسهم بنحو 40% من الناتج 

المحلى اإلجمالى.
وأوضـــحـــت الــســعــيــد، خـــالل جــلــســة الــتــنــوع 
والشمول المالى وتحقيق التوازن بين القطاعين 
الــرســمــى وغــيــر الــرســمــى فــى إطـــار فعاليات 
المؤتمر الــدولــى للشمول الــمــالــى، الخميس، 
أن عــوامــل عــديــدة تــعــوق انــدمــاج الــقــطــاع غير 
الرسمى فى القطاع الرسمى تتمثل فى تعقد 
إجــراءات تأسيس المنشآت والتشغيل والخروج 
من السوق وتراجع قدرة المنشآت على الحصول 
على التمويل، منوهة إلى أنه كلما تراجعت قدرة 
المنشأة على الحصول على التمويل كلما زادت 

فرص انضمامها للقطاع غير الرسمى.
ــارت إلــى أن االقــتــصــاد الــمــصــرى شهد  وأشــ
خالل العامين الماضيين تطورات إيجابية تمثلت 
فى زيــاد معدل النمو االقتصادى بنحو 5% فى 
الربع األول من عام 2016- 2017، مقابل %4.3 
خالل نفس الفترة من العام السابق، الفتة إلى أن 
معدل النمو شمل قطاعات اقتصادية عديدة فى 
مصر كاالتصاالت والتجارة والصناعة والتشييد 
والــبــنــاء، وهــو مــا ساهم فــى توفير المزيد من 

فرص العمل وتراجع معدل البطالة.
وقالت الوزيرة إن الحكومة المصرية أصدرت 
العديد مــن التشريعات لدعم بيئة االستثمار 
وتشجيع القطاع غير الرسمى لالنضمام إلى 

االقتصاد الرسمى، من بينها قانون االستثمار 
الموحد وقــانــون الــخــروج مــن الــســوق، وقــانــون 
إصدار التراخيص عالوة على تنفيذ مشروعات 
هامة مثل الروبيكى للجلود ومدينة األثــاث فى 

دمياط وغيرها.
ــقــطــاع غير  ــت أنـــه يــجــب تــحــفــيــز ال ــافـ وأضـ
الرسمى للدخول فى االقتصاد الرسمى، لدعم 
ــاحــة التمويل  الــنــمــو االقــتــصــادى مــن خـــالل إت
الــمــصــرفــى لــلــمــشــروعــات الــمــتــنــاهــيــة الصغر 

والصغيرة والمتوسطة.
ولفتت السعيد إلى أن البنك المركزى أطلق 
مبادرة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة 
وتشجيع القطاع غير الرسمى لالنضمام للقطاع 
الــرســمــى، لــالســتــفــادة مــن الــخــدمــات المالية، 
مضيفة أن جهاز تنمية المشروعات الصغيرة 
والمتوسطة يلعب دورا فى مساعدة المشروعات 
لــالنــضــمــام لــالقــتــصــاد الــرســمــى، مــشــيــرة إلــى 
أن ميكنة الــخــدمــات الحكومية تشجع أيًضا 
المؤسسات لالبتعاد عن االقتصاد غير الرسمى.

وأوضـــحـــت أن رؤيـــة »مــصــر 2030« تهدف 
إلــى تحويل جميع خــدمــات الــدفــع الحكومية 
لخدمات رقمية، الفتة إلى أن الحكومة مهتمة 
أيــضــا بميكنة كــل الــخــدمــات الحكومية، ومن 
بينها الحيازة الــزراعــيــة وتنفيذ بــرامــج لزيادة 
ــن خــالل  ــادة األعـــمـــال م ــ الــثــقــافــة الــمــالــيــة وريـ
المجلس األعلى للمدفوعات الذى يترأسه رئيس 

الجمهورية.

 يؤكد الخبراء أن أسباب التوجه نحو القطاع 
غير الرسمى تختلف من دولــة إلى أخــرى حسب 
السياق الـــذى تــوجــد فــيــه، ولــكــن وبصفة عامة، 
هناك أسباب، قد تكون أساسية، منها كما تشير 
الدراسات العلمية التى أجريت على هذا القطاع، 
صعوبة الدخول والخروج من األســواق الرسمية، 
ــواق وتعقد إجـــراءات  وارتــفــاع تكلفة دخــول األسـ
ــادة أعــبــائــه )الضريبية  ــ االقــتــصــاد الــرســمــى وزي
التأمينات االجــتــمــاعــيــة( ناهيك عــن الــشــروط 
الصحية والبيئية يضاف إلــى ما سبق ما يتميز 
بــه االقتصاد القومى مــن إســـراف فــى االعتماد 
على القوانين والــقــرارات السيادية والمغاالة فى 
طلب الضمانات المسبقة إلثبات النوايا الحسنة 
للمتعاملين مــع الــجــهــاز الحكومى وهــو مــا أدى 
إلى زيــادة االقتصاد غير الرسمى فى المجتمع. 
وهــنــاك بالطبع أســبــاب أخـــرى مثل الرغبة فى 
زيـــادة األربـــاح دون تسجيل العمل والــتــهــرب من 
أعباء التسجيل والــضــرائــب، وعــدم الــقــدرة على 
الرعاية والحماية الرسمية للعاملين. وكذلك قد 
تكون الرغبة فــى مزيد مــن الــدخــل الــدافــع نحو 
العمل غير الرسمى، أو اعتباره كخطوة أولى فى 
سبيل التحول إلى القطاع الرسمى. ولهذا سارت 

حركة التشغيل فى المجتمع على عكس االتجاه 
المستهدف والــذى كــان هــادًفــا إلــى أن يستوعب 
القطاع الــخــاص المنظم المزيد مــن قــوة العمل 
وليس العكس، إذ نلحظ أن معظم العمالة التى 
لحقت بالقطاع الخاص قد انضمت إلى القطاع 
غير المنظم أو غير الــرســمــى.. وتكمن خطورة 
هــذا الوضع إلــى أنــه قد بــدأ يستوعب قطاعات 
جــديــدة مــن الشباب خاصة خريجى الجامعات 
والمعاهد العليا ليضافوا إلــى قوته األساسية 
المتمثلة فى المنتقلين من الريف المصرى إلى 
المدن أو العائدين من الخارج.. ويشير ذلك إلى 
أن هــذا القطاع لم يعد مجرد احتياطى للقطاع 
المنظم، بــل أصبح فاعال أســاســًيــا بــاألســواق.. 
وبمعنى آخــر فــإن هــذا القطاع لم يعد يستوعب 
العمالة اإلضافية التى ال تجد مكانا لها بالسوق 
النظامية كما كان سائدا من قبل، بل أصبحت هذه 
العمالة تتجه مباشرة إلى هذه السوق وهنا مكمن 
الخطورة حيث يؤدى نمو هذه القطاعات إلى عدم 
االستقرار الداخلى لسوق العمل وصعوبة وضع أو 
رسم سياسات محددة من جانب متخذى القرار، 
ناهيك عن صعوبة تنظيم األوضــاع بداخل هذه 

السوق مع ما يتالءم احتياجات المجتمع.

أوضح الكثير من الخبراء والمحللين أن اقتصاد 
الظل أو االقــتــصــاد الخفى ينطوى تحت سقفه 
نوعان يرفعان شعار »الغاية تبرر الوسيلة« أولهما 
يتعامل بسلع أو يقدم خدمات مسموحاً بها مثل 
ورشــة غير مسجلة، نجار ال يحمل رخصة من 
الجهة المختصة، مدرس يعطى دروسا خصوصية 
دون علم الجهات المسئولة وهو يسمى االقتصاد 

غير الرسمى.
أمــا النوع الثانى فيقدم خدمات أو يتاجر فى 
سلع غير مشروعة قانونا مثل تجارة األسلحة، 
ــار وبيعها، الــرشــاوى، تجارة األعضاء  سرقة اآلث
البشرية، التهرب الضريبى ويسمى االقتصاد 

األسود، أو المشين أو اقتصاد الجريمة.
وهنا بالطبع يبرز دور عمليات غسيل األمــوال 
التى تستهدف تعظيم الثروات بشكل غير مشروع 
عن طريق إخفاء طبيعة وهوية األموال المحصلة 
من أنشطة غير مشروعة إلدخالها ضمن اإلطار 
المشروع. فتش عن غياب العدالة االجتماعية، 
ووجــود أنظمة سياسية مستبدة أو جائرة والتى 
تخلف بدورها أطرا اقتصادية ال تقل عنها ظلما 
وجورا فى هيكلها التنظيمى ومن ثم بيئة صالحة 
للتهرب من الضرائب، والعمل غير المتسق مع 

القوانين بشكل عام.
كما يساهم التفاوت الكبير فى مصادر الدخل، 
وعــدم تغطية أجــور الشرائح المتوسطة واألدنــى 

منها لسبل معيشية كريمة ألصحابها فى تشجيعها 
على البحث عن وظائف إضافية لسد الحاجة أو 
اتخاذ النهج غير المشروع فى تلقى رشــاوى أو 

القيام بأنشطة مخالفة للقانون.
أيضا غياب دور الحكومة فيما يتعلق بمعالجة 
حاسمة للفساد بكل أشكاله، وضعف تغطيتها 
لمراقبة حركة األسعار ونقص السلع فى األسواق 
مما يشجع بعض الفئات على استغالل ذلك للقيام 
بدور تكميلى وتحقيق مكاسب طائلة خارج اإلطار 

القانونى الرسمى للدولة.
كما أن ضعف مخرجات التعليم يساهم فى توسع 
ــد أعـــداد  ــزاي ــوع مــن االقــتــصــاد، حــيــث إن ت ــن هـــذا ال

الخريجين غير المؤهلين يعنى 
ــم مــع  ــهـ ــقـ ــوافـ ــدم تـ ــ ــ ع

ــات ســـوق  ــب ــطــل مــت
الــــــعــــــمــــــل فـــى 
ــدة،  ــف جــي ــائـ وظـ
ــم يكونون  ومـــن ث
عـــلـــى اســـتـــعـــداد 
للعمل فى أنشطة 
أقل كفاءة ال تتبع 
ــرا تنظيمية  أطـ
خــــــاضــــــعــــــة 
لــــمــــراقــــبــــة 

السلطات.

حجم أنشطة االقتصاد غير الرسمى ارتفع بشكل ملحوظ بعد ثورة 25 يناير

ما هو االقتصاد غير الرسمى؟
يعتبر مفهوم القطاع غير الرسمى أحد المفاهيم الحديثة نسبًيا فى 
األدبيات االقتصادية وفى ضوء الواقع المصرى الحديث وفى سياق هذه 
الورقة من الممكن تحديد اإلطار العام للقطاع غير الرسمى على النحو 

التالى:
التسجيل والقطاع غير الرسمى

ذهب البعض إلى أن االقتصاد غير الرسمى يمثل األصــول العقارية 
واإلنتاجية غير المسجلة واألنشطة االقتصادية السلعية والخدمية 
غير المقننة. وطبًقا لهذا التعريف العقارات غير المسجلة تقدر بنحو 
92% من السكان أى 64% من جملة األصــول العقارية فى مصر وتقدر 
المنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر والتى تعمل بصورة غير رسمية 
بنحو 82% من إجمالى المنشآت، وتشكل نسبة تتراوح بين 40 إلى %60 
من إجمالى حجم المنشآت الصغيرة التى تعمل بشكل رسمى. وفى 
اآلونة األخيرة تم طرح مفهوم أوسع لالقتصاد غير الرسمى وهو يركز 
على عالقات العمل غير الرسمية فى المنشآت، بحيث يشمل العمالة 
دون أجر فى المنشآت غير الرسمية والعمالة بأجر بدون عقود رسمية 
أو تأمينات اجتماعية فى المنشآت الرسمية وغير الرسمية.. ويشير 
البعض اآلخــر إلــى أن القطاع غير الرسمى هو الــذى ال تتوافر لديه 
كل أو أى من الشروط المطلوبة للدخول إلــى السوق، وبالتالى يعتبر 
اإلطار القانونى والمؤسسى الحاكم لالقتصاد هو الدافع الرئيسى لعمل 

المنشآت خارج هذا اإلطار لتجنب العوائق المختلفة التى يفرضها.
إن أول معايير انتماء المنشأة للقطاع غير الرسمى هو عدم التسجيل، 
أى غياب كافة أنــواع القيد بالسجالت الرسمية )سجل تجارى، سجل 
صناعى، تراخيص عــمــل(.. كما ترتبط درجــة التنظيم أيًضا بعالقة 
المنشأة باإلدارة الضريبية وبنظام المحاسبة، وعلى الرغم من ذلك، ال 
يعنى كون المنشأة تنتمى للقطاع غير الرسمى أنه ال يوجد بها قواعد أو 
معايير تنظم أنشطتها، حيث إن وصف القطاع بأنه قطاع غير رسمى 
أو غير منظم ال يعنى غياب التنظيم، وإنما يعنى وجود هياكل وأشكال 
غير قابلة للتصنيف حسب المعايير المعتادة أو المعمول بها فى الدولة، 
فالعاملون فى القطاع غير الرسمى لهم قواعدهم وهياكلهم التنظيمية 

التى تنظم عملهم.
بالطبع هناك عالقة مباشرة بين القطاع غير الرسمى والتسجيل 
ولكن ال يمكن أن تكون عالقة حصرية بمعنى أننا ال نستطيع أن نقول إن 
كل منشأة مسجلة تنتمى إلى القطاع الرسمى. ألن هناك ظالاًل من غير 
الرسمية فمن الممكن أن تكون المنشأة مسجلة فى نشاط وتعمل فى 
نشاط آخر ومن الممكن أيضاً أن تقوم المنشأة بممارسات غير مسجلة 
أو رسمية مثل التعيين بدون عقود أو القيام بمشتريات ومبيعات غير 

مسجلة. ولذلك فالتسجيل وحده ال يكفى.
وعلى الرغم من أهمية تسهيل إجـــراءات التسجيل لتحفيز عملية 
الهجرة من القطاع غير الرسمى إلى القطاع الرسمى، فإن تبنى إجراءات 
سرعة التسجيل فقط لن تحل المشكلة. فهناك بالفعل تطور فى سرعة 
تسجيل الشركات ولكن يواجه المستثمر بعدها عقبات أخــرى مثل 
الترخيص أو الحصول على أراضى أو تمويل أو تعنت من قَبل الجهات 

اإلدارية والرقابية مما يدفعه أن يتوارى فى أحد ظالل غير الرسمية.
وبالتالى فهناك عالقة شديدة بين عــدم التسجيل وغير الرسمية 
ولكنهما ليسا مرادفين لنفس المعنى.. وإحدى التوصيات العامة فيما 
يتعلق بدمج القطاع الرسمى هو تسهيل إجراءات التسجيل مع األخذ فى 

االعتبار عدم الوقوف عند تلك المحطة.

جريمة مكتملة األركان
البعض يناقش إشكالية القطاع الرسمى من منظور جنائى فقط.. 
فتنحصر محاوالت اإلصالح فى تتبع الخارجين على القانون لتقديمهم 
للعدالة ألنهم ال يلتزمون باألطر القانونية الموجودة.. ومنهم من يعرف 
القطاع غير الرسمى بأنه الممارسات التجارية المحظورة قانونا والتى 
تشكل جريمة وإن كانت األدبيات االقتصادية قد  اتفقت على أن القطاع 

غير الرسمى فى هذا السياق ال يشمل األنشطة المجرمة قانونًيا.
عودة مرة أخرى لهؤالء الذين يعملون خارج األطر القانونية.. فربما 
توجد مخالفة صريحة ولكن من المؤكد أن هناك عــوارًا قانونًيا يدفع 
البعض إلى عدم الرغبة أو القدرة على »الرسمنة«. وفى فقه إصدار 

القوانين الهادفة إلى تحسين مناخ االستثمار ما يلى:
أوالً، إصدار القوانين بعد التشاور مع أصحاب المصلحة الحقيقيين. 
وبالقياس على مصر فــإن المشاورات التى تتم قبل إصــدار القوانين 
أغلبها مع كبار أصحاب األعــمــال الرسميين فى العاصمة برغم من 
مقدرتهم المالية على تخطى العوائق اإلجرائية والبيروقراطية.. فى 
حين يتم تجاهل األغلبية العظمى مــن أصــحــاب األعــمــال المختلفة 
وبالتالى تخرج قوانين تتناسب مع فئة بعينها وال تنظر إلــى الفئات 

األخرى.
ثانياً، حكم القانون يتطلب دوام المتابعة والرقابة من خــالل جهة 
مسئولة عن إنفاذه وهــو ما أثــاره العديد من المشاركين فى المنتدى 
االقــتــصــادى »لمصر بــكــرة« حيث أشــار البعض إلــى عــدم وجــود جهة 
مختصة بإشكالية القطاع غير الرسمى وبالتالى يصبح الملف ضاالً بين 
ــوزارات والهيئات الحكومية.. وهناك أيضاً من دعا إلى الالمركزية  ال
بحيث يتم تعزيز أواصــر العالقة بين المستثمر والجهة الحكومية بما 

ينعكس إيجابياً على العملية االقتصادية فى المجمل.
ثالثاً، وضوح الرؤية والهدف من القوانين وعدم تضاربها يشكل ركًنا 
مهًما من أركان تحسين مناخ االستثمار.. فالبنية التشريعية فى مصر 
شديدة التعقيد والتضارب، باألخص إذا أضفنا إلى القوانين قرارات 
الوزراء.. كما أنه ال يوجد تناسق بين الجهات الحكومية نفسها فأحياناً 
كثيرة تصدر الـــوزارات قــرارات ذات آثــار مختلفة ما يزيد من األثقال 

اإلجرائية والبيروقراطية.
وبناء عليه، يجب أال نضع المستثمر فى قفص االتهام قبل تطوير 
المنظومة التشريعية وحينها من الممكن أن يتم التعامل مع المتهرب من 
القطاع الرسمى من الناحية الجنائية فى ضوء ما ارتكبه من مخالفات، 

فإصالح البيت من الداخل هو الخطوة األولى واألهم.

60% من اقتصاد مصر »بير سلم«
الــحــق فــى االستثمار هــو حــق كــل فــرد فــى أن 
يــشــتــرك فــى العملية االســتــثــمــاريــة -إذا أراد- 
ويؤسس كياًنا قانونًيا سواء للتجارة أو الصناعة أو 
أى نشاط يعود عليه بالربح دون أن يرتكب جنحة 
أو جناية.. وكما الــحــال مــع جميع الحقوق فإن 
الحق فى االستثمار يقابله واجبات مثل االلتزام 
بالقوانين ومعايير الجودة والمنافسة وتوفير بيئة 
صالحة للعاملين والحفاظ على البيئة.. فإن الحق 
فى االستثمار يحقق مكاسب لجميع األطراف وهم 
المستثمر والحكومة والعاملون والمستهلكون.. 
وهناك حاجة إلى صيغة مؤسسية شاملة تحتوى 
ــراءات،  ــ ــواد دســتــوريــة، وتــشــريــعــات، وإجـ عــلــى مـ
ومــمــارســات، وجــهــات تنفيذية ورقابية مــن أجل 

تحسين مناخ االستثمار بما يضمن هذا الحق.
هذه بعض الحقائق التى رصدتها دراسة مهمة 
بعنوان »رؤيـــة جــديــدة: للتعامل مــع القطاع غير 
الرسمى« والتى أعدها د. يسرى العزباوى وسيف 

الخوانكى.
ــدت الـــدراســـة أن هـــذا الــمــوضــوع شديد   ــ وأك
الصلة بقضية االستثمار ومعرفة  كيفية التعامل 
مــع القطاع غير الرسمى علماً بــأن الــدراســات 
واألرقام المختلفة تشير إلى أن نسبة القطاع غير 
الرسمى فى العملية االقتصادية فى مصر يتراوح 
بين 40% و 60% وإن كنا ال نستطيع أن نجزم 
بدقة لتحديد هــذه النسبة ولكنها نسبة مقاربة 
للعديد من البلدان النامية.. وعندما يدرج القطاع 
الــزراعــى فى التقييمات، تقارب نسبة االقتصاد 

غير الرسمى فى بعض البلدان 80 إلى 90% من 
االقتصاد ككل.. كما أن االقتصاد غير الرسمى ال 
يقتصر على العالم النامى حصًرا، بل يشكل جزًءا 

كبيًرا من االقتصاديات المتقدمة. 
وقد قــام  مركز المشروعات الدولية الخاصة 
ــدراســات حــول العالم فى  بــإجــراء العديد مــن ال
الــثــالثــيــن  سنة الماضية لفهم ظــاهــرة انتشار 
القطاع غير الرسمى وأسبابها وكيفية التعامل 
معها بــمــا يضمن تحسين الــمــنــاخ االســتــثــمــارى 
وتحقيق  نمو اقتصادى وكذلك تنمية اقتصادية 
واجتماعية.. كما أجــرى المركز فى مصر خالل 
السنوات الماضية عدة دراســات خاصة بالحالة 
المصرية فيما  يخص القطاع غير الرسمى وقد 
اعتمدت هذه الورقة فى جوهرها على الدراسات 
السابقة وباألخص ورقة الدكتورة ريم عبد الحليم 
»االقتصاد غير الرسمى فى الشركات الصغيرة 
ــى قــدمــت خاللها  ــت والــمــتــوســطــة فــى مــصــر« وال
مراجعة لتعريف االقتصاد غير الرسمى ومراجعة 
تشريعية فيما يخص اإلشكالية المحيطة. وساهم 
ــراء مضمون هــذه الورقة المناقشات التى  فى إث
دارت فى ملتقى »الحق فى االستثمار« الذى نظمه 
المنتدى االقتصادى »لمصر بكرة« بالتعاون مع 
مركز األهرام للدراسات السياسية واالستراتيجية  
ومركز المشروعات الدولية الخاصة وشارك فيه 
خبراء اقتصاديون وأكاديميون وصحفيون ورجال 
أعــمــال ومنظمات المجتمع المدنى ومسئولون 

حكوميون  وأعضاء من مجلس النواب الحالى.

7.7 مليون عامل  يعملون 
بطريقة غير قانونية

عمليات السطو اإللكترونى.. 
أشكال وألوان

خمس طرق لحساب حجم هذا االقتصاد
وإجــمــاال تــوجــد خمس طــرق لحساب حجم هذا 
االقــتــصــاد تتمثل فــى التقدير المباشر عــن طريق 
تحديد األنشطة التى يعمل بها، وطريقة أخرى تعتمد 
على الناتج المحلى عن طريق االنتقال من الجزء إلى 

الكل وهى مطبقة فى الواليات المتحدة.
أمــا الطريقة الثالثة فتعتمد على االستقصاء 
المعتمد على بيانات مداخيل وإنفاق فئة معينة من 
المستهلكين ومقارنتها مع فئات أخرى، ويكون الفارق 
بين المداخيل واإلنــفــاق الحقيقى ممثال لالقتصاد 

الخفى.
وهناك طريقة تعتمد على متابعة مؤشرات جزئية 
لتحديد الــفــارق بين ما هو مطلوب استخدامه من 
خدمات لتحقيق دخل معين والمستهلك فعليا ليمثل 
حجم هذا االقتصاد، وأخــرى تعتمد على إحصاءات 

تخص قوة العمل واإلنتاجية.
وتشير التقديرات إلى ارتفاع حجم هذا االقتصاد 
كنسبة من الناتج المحلى فى أمريكا إلى 8.4% عام 
2007 من 6.7% عام 1990، و15.3% فى ألمانيا من 
11.8% خالل نفس الفترة، لكنها تقفز إلى أكثر من 
ربع حجم الناتج المحلى فى إيطاليا وتحديدا عند 

26.8% من %22.8.

شغلت قضية االقتصاد غير الرسمى 
العديد من دوائــر صنع السياسات فى 
مصر منذ عقود، دون أن ينتج عن ذلك 
تبنى مدخل واضــح للتعامل معه، سواء 
من حيث دمجه فى االقتصاد الرسمى، 
أو تقنين وضعه كاقتصاد مواز لالقتصاد 
الرسمى، أو الحد مــن تضخم حجمه، 
سواء من حيث األنشطة التى تمارس فيه 

أو من حيث العاملين الذين يجذبهم.
فى هذا السياق كشفت دراسة عنوانها 
» االقــتــصــاد غــيــر الــرســمــي: مــداخــل 
الــدمــج اآلمــن لالقتصاد غير الرسمى 

فى مصر«، للباحثين إبراهيم الغيطانى، 
وأســمــاء الخولى أن حجم هــذا القطاع 
يبلغ ما يعادل 40% من الناتج المحلى، 
بعدد 2.7 مليون كيان، يوظفون »خمسة 
ماليين عــامــل«. وأوضــحــت أن القطاع 
غير الرسمى، من القطاعات ذات التأثير 
المختلط، على الوضع االقتصادى فى 
مصر، السيما وأن أنشطته أصبحت فى 
تضخم وتوجد فى كل مكان، ســواء فى 
صورة أعمال غير رسمية أو توظيف غير 
رسمى أو تعاقدات غير رسمية أو ملكية 

غير رسمية«.

ســاهــم الــتــطــور الــمــتــســارع فــى مجال 
التكنولوجيا ووســائــل االتــصــال وتحويل 
األموال عبر االنترنت، ومؤخرا استخدام 
ــدفــع اإللــكــتــرونــى فى  الـــجـــواالت فــى ال
ــوازى أو  ــمـ ــصــاد الـ ــت تــوســيــع نــطــاق االق
الخفى ال سيما مع تزايد السرقات التى 

تتم عبر اإلنترنت.
وفــى الــوقــت الـــذى تــوجــد فيه قنوات 
شرعية معروفة عالميا لتحويل األموال، 
وعــقــد واتــمــام الصفقات، تبقى هناك 
نوافذ لممارسة األنشطة بأشكال غير 
مشروعة مثل النصب اإللكترونى، ووجود 
شــركــات ســمــســرة وهــمــيــة لــلــتــجــارة فى 
الــعــمــالت والــعــديــد مــن األصـــول والتى 
ــن طــريــق  تــســتــهــدف جــمــع األمــــــوال عـ

الخداع.

أيــضــا عمليات الــســطــو اإللــكــتــرونــى 
التى كــان أشهرها مــؤخــرا مــا تعرضت 
لــه »ســونــى بيكتشرز« فــى نوفمبر من 
العام الماضى من اختراق كلفها ماليين 
ــدوالرات، فيما شهدت شركات وبنوك  ال
عمليات قرصنة وكذلك مواقع لحكومات 
حــول العالم عمليات مماثلة ألغــراض 
متعددة لكن يبقى لها فاتورة اقتصادية 

فى النهاية.
تــعــد الــســريــة - أى الــبــعــد عــن عين 
الجهات التنظيمية - من األســس التى 
يقوم عليها هذا االقتصاد، لذا يكون من 
الصعب بمكان تحديد حجمه بدقة، لكن 
تظهر الــدراســات أنــه أكثر نشاطا وقوة 
فى الدول النامية رغم أنه تواجده يشمل 

العالم بأسره.

حل مشكلة البطالة وتخفيف انعكاسات سلبية على المجتمع
أعباء الطبقات المتوسطة

وعلى الرغم من كل اآلثار السلبية التى كشفنا 
عنها توجد بعض اآلثار اإليجابية لهذا النوع من 
االقتصاد يتمثل أهمها فى المساهمة فى حل 
مشكلة البطالة دون الحاجة إلــى إعــداد خطط 
قد تستغرق زمنا الرتباطها بخطط تحتاج لمدى 

زمنى كبير.
كما يساهم أيضا فى تخفيف أعباء الطبقات 
المتوسطة وما دونها عن طريق توفير مداخيل 

اضافية لدعم استقرارها اجتماعيا.

يؤكد الخبراء أن االقتصاد الخفى أو الظل يعد تطورا لما خلفته الرأسمالية، حيث دفع 
»جشعها« الذى يعلى من شأن صاحب رأس المال ويتودد إليه »بتفصيل« كل شيء على مقاسه 
سواء من الحكومات أو حتى أصحاب المشروعات إلى زيادة الفجوة فى توزيع الثروات ومن ثم 

انعكاسات سلبية على المجتمع يمكن ذكر بعضها فيما يلى:
- تضليل البيانات الحكومية الرسمية عن طريق إعطاء نسب غير صحيحة للمؤشرات 
االقتصادية ومن ثم ايقاع الضرر بالخطط المستقبلية للدولة، وكذلك عدم تحديد إمكاناتها 

بشكل واقعى حقيقى.
- المساهمة فى التهرب من دفع الضرائب ومن ثم تقليص إيرادات الدولة وتحجيم قدرتها 

على تقديم الخدمات وصيانة المرافق.
- قد ال يساهم هذا االقتصاد فى رفع الديون لكنه فى المقابل يساعد فى نمو النوعيات 
األسوأ منها عن طريق الحصول على قروض باهظة التكلفة خصوصا من بنوك الظل المصرفى 

التى ال تخضع للرقابة.
- حدوث خلل فى المنظومة االجتماعية عن طريق تفشى الجرائم وارتفاع أعداد المجرمين 

وما يتبع ذلك من ارتفاع تكاليف النفقات األمنية.

 سحر محمود
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خطة الحكومة إلعادة هيكلة 8 شركات قابضة و121 شركة تابعة

طرح الشركات فى البورصة »عملية 
تجميل« وفى النهاية سيتم إهدار األصول

إعادة هيكلة الشركات من خالل البورصة 
وليس ببيع حصة من ملكية الدولة

باألسماء واألرقام: خريطة الشركات الجارى هيكلتها 
ضمن برنامج وافق عليه مجلس النواب مؤخرًا

تحت عنوان »خطة الحكومة فى هيكلة قطاع األعمال 
العام«، نشرت مؤخًرا دراســة أعدها الدكتور عادل عامر، 
رئيس مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية 
واالقتصادية واالجتماعية، أوضح خاللها أن خطة الحكومة 
تهدف إلى إعــادة هيكلة شركات قطاع األعمال بواقع )8 

شركات قابضة و121 شركة تابعة(.
وأشــارت الــدراســة إلــى أن الحكومة تستهدف فى ضوء 
برنامجها خالل الفترة )2019/2018-2022/2021( الذى 
ــرادات  وافــق مجلس الــنــواب مــؤخــراً، تحقيق نمو فــى اإليـ
بمعدل 12% سنوياً، مــن خــالل 5 مــحــاور رئيسية، ممثلة 
فى هيكلة اإلدارة بإعادة تشكيل مجالس اإلدارات وهيكلة 
العمالة وتدريبها، باإلضافة إلى االستغالل األمثل لألصول 
ــول غير المستغلة كحصص عينية فى  باستخدام األصـ
شــركــات جــديــدة أو لتسوية المديونيات، بــاإلضــافــة إلى 
مراجعة قــانــون شــركــات قــطــاع األعــمــال رقــم 203 لسنه 

.1991
وتتضمن المحاور الخمسة أيًضا الهيكلة المالية، وذلك 
بتسوية المديونيات المتراكمة من خالل برنامج الطروحات 
ــذى يهدف إلــى تمويل الشركات مــن خــالل طــرح نسبة  ال
)15-30%( من رأس المال فى البورصة المصرية، وتتضمن 

ــى منه 23 شركة مستهدف تنفيذها خالل  المرحلة األول
عامين.

وأضاف »عامر« فى سياق ورقته البحثية أن تطوير العمل 
واإلمكانيات الفنية، يأتى كأحد المحاور الرئيسية.

 وتناولت الدراسة مالمح خريطة الشركات، التى تشمل 
تطوير شــركــات حليج األقــطــان، تطوير شــركــات الغزل 
والنسيج ونــقــل بعض المصانع خـــارج الكتلة السكنية، 
تطوير شركتى الحديد والصلب والدلتا للصلب واستكمال 
تحديث شركة النصر لصناعة الكوك، ونقل مصانع الشركة 
القومية لألسمنت من حلوان إلى محافظة المنيا توافقا 
مع االشتراطات البيئية، وتطوير شركة مصر لأللومنيوم 
بزيادة الطاقة االنتاجية بمقدار 250 ألف طن وإعادة هيكلة 
شركتى الدلتا لألسمدة والنصر لألسمدة، باإلضافة إلى 
االنتهاء من مشروع إعادة تأهيل مصانع شركات الصناعات 
الكيماوية )كــيــمــا( للعمل بــالــغــاز الطبيعى، ودمـــج بعض 
الشركات العاملة بقطاع المقاوالت وتطوير كافة الفنادق 

المملوكة للدولة.
 وفـــى الــســيــاق ذاتـــه كــشــف الــدكــتــور عـــادل عــن حجم 
المديونيات، مؤكًدا أن إجمالى مديونيات شركات قطاع 
األعمال العام لصالح بنك االستثمار القومى تبلغ 20 مليار 

جنيه، فى مقدمتها مديونية القابضة للغزل والنسيج، كما 
تشمل 4 مليارات مديونية القابضة للكيماويات، و6 مليارات 
مديونية القابضة المعدنية، و1.3 مليار على القابضة 

للتشييد والبناء.
وتــطــرق الخبير االقــتــصــادى إلـــى أســبــاب تــراكــم تلك 
المديونيات، وأبرزها اإلهمال الذى عانت منه شركات قطاع 
األعمال العام على مــدار عشرين عاًما، ما أدى إلى تكبد 
الدولة لخسائر مادية فادحة، وتــردى أوضــاع الصناعات، 
التى يعد الكثير منها حيوًيا للغاية، فهى تضم أهم وأضخم 
الصناعات فــى مصر، والــتــى مــن شأنها تحقيق مكاسب 
كبرى لالقتصاد وقطاع الصناعة فى حالة تنميتها وإصالح 

أوضاعها.
وتستعرض الــدراســة تقييم حديث أجـــراه  بعض خبراء 
البنوك االستثمارية، ووفًقا لهذا التقييم تمتلك الشركات 
أصــوال قــدرت عقب قــرار تحرير سعر الصرف بأكثر من 3 
تريليونات جنيه، ويبلغ عدد الشركات القابضة 8 شركات 
فى قطاعات الغزل والنسيج والصناعات الدوائية والمعدنية 
والكيماوية والنقل البحرى والــبــرى والسياحة والفنادق 
والتشييد والتعمير والتأمين،  ويندرج تحتها 121 شركة، 

باإلضافة إلى نحو 300 شركة بمساهمات مع جهات أخرى.

فى كل مرة تطرح أفكار تطوير الشركات المثقلة بالخسائر 
والديون، يتجدد الحديث عن التحديات التى تواجه التجربة، 
وتعوق تحقيق أهدافها، ويأتى على رأس قائمة تلك التحديات، 
مشكلة العمالة واألجـــور، حيث يزيد عــدد العمالة فــى هذه 
الشركات على 230 ألف عامل تصل مرتباتهم إلى 14.5 مليار 
جنيه سنوًيا، متضمنة ما يسمى بالعمالة غير المنتجة والتى 
ــاح الشركات ويحول  تمثل تحدًيا كبيًرا يستنفذ مـــوارد وأربـ
الربحية إلــى خسائر فــى بعض الــشــركــات، بسبب المرتبات 

والحوافز دون وجود إنتاج يوازى هذه المرتبات،
إضافة إلى تهالك المصانع والمعدات التى لم يطل التطوير 
الكثير منها، وهــذه المصانع لكى تنتج وتنافس تحتاج إلى 
مليارات الجنيهات لكى يتم تطويرها وتعمل بكامل طاقتها 

وتنافس بقوة.
كما أن أعمار بعض القيادات فى بعض الشركات كبيرة السن 

ويجب استبدالها بقيادات شابة قادرة على العطاء.
وطــالــب الخبير االقــتــصــادى بــضــرورة بحث تأثير تحرير 
سعر صرف الــدوالر على بعض الصناعات، والــذى تسبب فى 
خسائر ضخمة، فبلغت خسائر الشركة المصرية لألدوية 600 
مليون جنيه، وتشكّلت لجنة للتعويضات، وهناك ضرورة أيًضا 
إلنهاء القضايا والتحكيم الدولى على الشركات العائدة من 
الخصخصة بأحكام قضائية والتى يبلغ عددها 7 شركات من 
أصل 250 شركة تم خصخصتها سابًقا، وتعرضت شركات مثل 
عمر أفندى، وطنطا للكتان، وسيمو للورق، والمراجل التجارية 

وغيرها للتحكيم الدولى.

وكشف مستشار التحكيم الــدولــى عــن وجــود صعوبة فى 
تطبيق قرارات دمج الشركات المتشابهة فى كيان واحد، ومنها 
على سبيل المثال الشركات التى تعمل فى قطاع التشييد والبناء 
لتقليل عدد الشركات، وأيًضا نقل جميع الصناعات المغذية 
لصناعة السيارات تحت مظلة إدارة شركة قابضة واحــدة. 
ــادة هيكلة قطاع األعــمــال العام  مــشــدًدا على أن إصــالح وإعـ
يحتاج إلى إصالح تشريعى، فالقانون 203 لسنة 1991 تجاوزه 
الزمن، وأصبح القطاع فى حاجة لقانون جديد هدفه إصالح 
المنظومة اإلدارية، وتهيئة مناخ صالح يحفز ويشجع على العمل 
والمنافسة وزيادة معدالت اإلنتاج، واالرتقاء بمستوى تنافسية 
المنتج، مــع الحفاظ على العاملين بشركات القطاع ورفــع 

قدراتهم الفنية واإلنتاجية والمعيشية فى آن واحد.

هشام توفيق وزير قطاع 
األعمال جاء خصيصـًا 

إلنجاز هذه المهمة

إجمالى مديونياتها 20 مليار جنيه فى مقدمتها مديونية القابضة للغزل والنسيج وتشمل 4 مليارات مديونية القابضة للكيماويات و6 مليارات مديونية القابضة المعدنية 

حكومة مصطفى مدبولى بدأت اإلجراءات بعد أيام قليلة من أدائها اليمين

سيناريو تعويم شركات قطاع األعمال 
العام من الخصخصة إلى إعادة الهيكلة

فى مطلع العام المالى الجارى، وتحديدًا فى نهاية شهر يونيو الماضى، أى بعد مرور أيام قليلة 
من تولى الحكومة الحالية مهام منصبها، اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى مع الدكتور 

مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وهشام توفيق وزير قطاع األعمال العام، الذى كان وقتها 
وزير جديد، قيل أنه جاء خصيصًا إلنجاز مهمة معينة.

وخالل االجتماع اتضحت معالم تلك المهمة أو باألدق الخطة، حيث استعرض الوزير محاور 
خطة عمل الوزارة، والرؤية واألهداف التى تسعى لتحقيقها من خالل تطوير شركات القطاع فى 

المرحلة المقبلة.
كما استعرض »توفيق« التحديات التى تواجه عددًا من الشركات واإلشكاليات التى تعمل 

الوزارة على التغلب عليها سعيًا الستكمال إعادة الهيكلة.
وقد وجه الرئيس بتطوير شركات قطاع األعمال العام على نحو يسفر عن تعظيم مساهمة هذا 

القطاع بأصوله العديدة والمتنوعة فى االقتصاد القومى وليشارك بفاعلية فى عملية التنمية 
الشاملة، وذلك بتطوير تلك الشركات من خالل حوكمة أدائها وإصالحها إداريًا لزيادة إنتاجيتها، 

كما وجه بالقيام بحصر دقيق ألصول شركات قطاع األعمال العام لتعظيم االستفادة منها.
وخالل افتتاح مجمع بنى سويف الصناعى قال الرئيس: إن أكثر من 120 شركة تحتاج ما يزيد 
على 150 مليار جنيه للتطوير، والشركات قادرة على تحقيق التوازن المطلوب فى األسواق، إذا 

ما تحسن أداؤها ووفرت سلعًا ومنتجات تنافسية.
ووقتها أكد الرئيس أنه سيتم خالل 3 شهور االنتهاء من وضع خطة وخريطة كاملة لتطوير 

شركات قطاع األعمال العام بمشاركة جميع الوزارات المعنية وعرضها عليه التخاذ قرار 

بشأنها.
وإذا كانت تلك التوجيهات قد خرجت إلى حيز الخطوات التنفيذية منذ نهاية شهر يونيو 

2018، فإن مهلة الثالثة شهور قد انتهت بحلول أكتوبر الجارى، كما وافق مجلس النواب 
بالفعل على خريطة كاملة للتنفيذ، وهو ما فتح الباب أمام العديد من التساؤالت والمخاوف 

من تكرار سيناريوهات الخصخصة التى بدأها عاطف عبيد رئيس وزراء الرئيس األسبق 
حسنى مبارك، والتى تحولت إلى تخريب ومصمصة للشركات وإهدار للمال العام وضياع 
ألصول بالمليارات، ناهيك عن تشريد آالف العمال والموظفين من خالل ما كان يسمى 

بالمعاش المبكر، انضموا إلى طوابير العاطلين، ليبقى السؤال هو هل يمكن تحقيق تطوير 
حقيقى للشركات دون إهدار أموال الشعب وحقوق أبنائه، أم أن إعادة الهيكلة ما هى إال 

ترجمة أكثر أناقة لمصطلحات خصخصة الشركات وتعويم األصول، وطرحها لالكتتاب فى 
البورصة، وجميعها أصبحت مصطلحات سيئة السمعة خاصًة بعدما عانى الشعب األمرين 

من تجربة تعويم الجنيه، وقبلها تجربة المضاربة بأموال التأمينات والمعاشات فى البورصة، 
التى قام بها وزير مالية »مبارك« يوسف بطرس غالى، بقيادة وزير المالية الحالى محمد 

المعيط، الذى يلعب دور رئيسى فى سيناريو إعادة الهيكلة الحالى، وهو نفسه من أضاع أموال 
التأمينات والمعاشات فى مضاربات البورصة إبان عهد مبارك، وقتما كان مسئواًل عن هذا 

الملف، ومن هنا تتصاعد المخاوف وترد عليها محاوالت الطمأنة.

 ايمان بدر

المعارضون: الخصخصة كانت حال سهال لم 
يحقق أى نتائج إيجابية فى السوق المصرية

المؤيدون: شبح الخصخصة لم يعد مخيًفا 
فى ظل تهيئة البيئة االستثمارية أبزرها العمالة غير المنتجة وصعوبة الدمج وتحرير سعر الدوالر

تحديات تواجه محاوالت تطوير الشركات

عــلــى الــرغــم مــن وجــاهــة الــفــكــرة نــظــرًيــا 
يرى المعارضون لها أنها وجه جديد لعملية 
ــؤالء بــأنــه تم  الخصخصة، الــتــى وصــفــهــا هـ
اللجوء إليها فى الماضى باعتبارها هى الحل 
السهل، ولكنها لــم تــأت بنتائج إيجابية فى 

السوق المحلية، بل ساءت سمعتها للغاية.
ويوضح أصحاب هــذا الــرأى أن المشكلة 
ــوات،  ــه مــنــذ ســن فــى قــطــاع األعـــمـــال هــو أنـ
ــوزراء عــن خطط ووعـــود ولكن ال  ــ يتحدث ال
يتم تنفيذها، ما تسبب فى تدمير وسوء بعض 

القطاعات.
وإذا كانت الدولة تصر على إعــادة الهيكلة 
كحل أخير، يطالب المعارضون  بأن يشارك 
خبراء محايدون فى وضــع خطط التطوير، 
ــر، ومـــن يحقق  ــل 6 أشــه ــم يــتــم تقييمها ك ث
المستهدف يظل فى منصبه وإال تتم إقالته، 
ــود معايير الخــتــيــار أعضاء  مــع ضـــرورة وجـ

مجالس إدارات الشركات.
وبـــالـــعـــودة إلــــى أســـبـــاب تـــــردى أوضــــاع 
الشركات، نجد أن هناك أشخاصا باقون فى 
مجالس اإلدارات منذ 20 عاًما مع استمرار 
تحقيق الخسائر، وبالتالى ال مجال لتحقيق أى 
تطوير أو تغيير لألحوال بدون محاسبة هؤالء.

وتالفًيا إلهــدار وضياع أصــول الشركات، 
يجب على الــدولــة تأسيس صندوق سيادى، 
يضم جميع األصــول غير المستغلة بشركات 
قطاع األعمال، وذلك الستغاللها بشكل أمثل 
وإعادة تدويرها، ثم بعد ذلك األموال الناتجة 
مــن خـــالل هـــذا الــصــنــدوق تــعــود مـــرة أخــرة 
لتطوير الشركات، علًما بأن طرح جزء من هذه 
الشركات فى البورصة ليس حالً، ألنه بمثابة 
تجميل  فقط، وفى النهاية سيتم بيع الشركة 
ولــكــن فــى هــذه الحالة سيتم بيعها كأصول 

وليس كشركة.

على جانب آخر يرى المدافعون عن الفكرة 
أنه فى ظل تهيئة البيئة االستثمارية فى مصر، 
بعد صـــدور قوانين االستثمار والتراخيص 
الــصــنــاعــيــة، والــخــدمــة الــمــدنــيــة، فـــإن شبح 
الخوف من الخصخصة بــدأ فى الـــزوال، ألن 
الخصحصة التى بدأت فى أواخر التسعينيات 
وفى أوائل األلفينات، تمت فى ظل عدم وجود 

بيئة استثمارية مناسبة.
ويدفع أصحاب وجهة النظر المؤيدة لذلك 
ــدول الــمــجــاورة مثل المملكة العربية  ــأن الـ ب

السعودية بــدأت فى طــرح أو خصخصة جزء 
من شركاتها، حيث تتجه لطرح حصة من أكبر 

شركاتها »أرامكو« فى البورصة.
ومــن ثم يــرى هــؤالء أنــه يجب إعــادة هيكلة 
ــال الـــعـــام مـــن خــالل  ــمـ شـــركـــات قــطــاع األعـ
الــبــورصــة، ولكن ليس ببيع حصة مــن ملكية 
الدولة أو الحكومة، ولكن بطرح لزيادات رءوس 
أموال هذه الشركات وفًقا للخطط المستقبلية 
التى تساعدها على النمو واالستمرار وإعادة 

تشغيل مصانعها.
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الخميس.. انعقاد ملتقى سانت كاترين 
لسالم األديان بمشاركة األوقاف

تعقد محافظة جنوب سيناء بمشاركة وزارة األوقاف 
المصرية ملتقى سانت كاترين لسالم األديان  يومى 18 

و19 أكتوبر الجارى.
ويعقد الملتقى بمدينة سانت كاترين تحت عنوان 
ملتقى سانت كاترين لسالم األديان، بغية توصيل وإرسال 
رسالة سالم للعالم كله من مدينة سانت كاترين من أرض 

السالم ومدينة السالم وملتقى األديان السماوية سيناء.

من جانبها أكدت وزارة األوقــاف، أن الملتقى تحرص 
عليه محافظة جنوب سيناء ووزارة األوقــاف المصرية 
ــاف بمجلس النواب على  ولجنة الشئون الدينية واألوق
اإلعــداد المتميز له لما يحمله من رسائل سالم وأمان 
وترسيخ ألســس التعايش السلمى بين الناس جميًعا، 
وإبراز لسماحة األديان والحوار الحضارى بين أتباعها 

وإعالء قيم المواطنة والعيش الكريم المشترك.

القاهرة تستضيف الدورة الثالثة 
للملتقى الدولى للتعايش

بدء شراء كراسات الشروط لحجز 5 قطع أراضى بنشاط عمرانى بالمنصورة الجديدة
أعلن المهندس طارق السباعى، نائب رئيس 
هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، للشئون 
التجارية والعقارية، بأنه سيبدأ يــوم الثالثاء 
2018/10/23، شراء كراسات الشروط لحجز 
5 قطع أراٍض بنشاط عمرانى متكامل، بمدينتى 
المنصورة والعلمين الجديدتين، تطرحها وزارة 
اإلسكان، ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية 
الجديدة، بمساحات تــتــراوح بين 16.6 و60 
ــك للبيع بــالــمــزايــدة بالمظاريف  فـــدانـــاً، وذلـ
المغلقة )مـــظـــروف فــنــى ومـــظـــروف مــالــى(، 
موضحاً أن هــذا، هو الطرح األول لألراضى 

بمدينتى المنصورة والعلمين الجديدتين.
ــح المهندس طـــارق السباعى، نائب  وأوضـ
رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، 
للشئون التجارية والعقارية، أن البيع بالمزايدة 
بالمظاريف المغلقة بين الشركات القائمة، 
حيث تتقدم الشركة بعرض فنى وعرض مالى 
وفــقــاً للضوابط الــــواردة بــكــراســة الــشــروط، 
وُتعقد جلسة االستفسارات بمقر جهاز تنمية 
مدينة 6 أكتوبر فــى الساعة 10 صــبــاح يوم 
الثالثاء الموافق 2018/11/6، ويتم التقييم 
الفنى للعروض طبقاً للضوابط العامة ألسس 

التقييم الُموضحة بكراسة الــشــروط، ويتم 
تقديم العروض وفتح المظاريف الفنية بجهاز 
المدينة الُمقدم بشأنه العطاء فى الساعة 12 
ظهر يــوم األربــعــاء الــمــوافــق 2018/11/28، 
ــداد تــأمــيــن دخـــول  ــراً إلـــى أنـــه يــتــم ســ مــشــي
المزايدة، والــذى يتراوح بين 1.3 و4 ماليين 

جنيه، طبقاً لموقع ومساحة ونشاط كل قطعة 
)وفقا لما هو وارد بكراسة الشروط(، بشيك 
مصرفى باسم هيئة المجتمعات العمرانية 
الــجــديــدة، أو بــخــطــاب ضــمــان بنكى معتمد 
غير مشروط صــادر لصالح الهيئة بناًء على 
طلب المتقدم بعرضه للمزايدة، وُيقدم ضمن 

المظروف الفنى.
ــراء  ــشـ ــات لـ ــ ــرك ــشــ ــ ــدم ال ــقـ ــتـ وأضـــــــــاف: تـ
ــيــوم الــثــالثــاء  ــشــروط ابـــتـــداًء مــن ال كــراســة ال
2018/10/23، من مقر جهاز مدينة العلمين 
ــدة،  ــجــدي ــاز دمـــيـــاط ال ــر جــه ــق الـــجـــديـــدة، وم
للراغبين فى الحصول على أرض بالمنصورة 
ــن ُيـــســـمـــح بـــحـــضـــور جــلــســة  ــ ــدة، ولـ ــ ــدي ــجــ ــ ال
االستفسارات إال للمتقدمين للمزايدة الذين 
قاموا بشراء كراسة الشروط، أو من يفوضونهم 
بالحضور بموجب خطاب رسمى، وبعد تقديم 
إيصال شــراء الكراسة، ويلتزم الُمخصص له 
األرض باالشتراطات الواردة بكراسة الشروط 
والمواصفات، وال ُيسمح بتعديل المواصفات، 
ويتم رد تأمين دخول المزايدة للمتقدمين الذين 
لم يقع عليهم االختيار فور االنتهاء من أعمال 
التقييم والبت وصدور أوامر اإلسناد لمن تمت 

الترسية عليهم.
وأشار إلى أن الخرائط الخاصة بمواقع قطع 
األراضــى المطروحة، بهذه المزايدة ستكون 
مــتــاحــة عــنــد نــشــر اإلعــــالن بــالــصــحــف على 
الموقع اإللكترونى الخاص بهيئة المجتمعات 
www.newcities.( العمرانية الجديدة
gov.eg(، وتخضع هــذه الــمــزايــدة ألحكام 
القانون رقم 89 لسنة 1998 وتعديالته والئحته 

التنفيذية الُمعدلة.

تستضيف القاهرة الملتقى الدولى الثالث للتنمية 
والتعايش، تحت عنوان »الثقافة واالقتصاد فى نشر 
ثقافة التعايش والسالم« فى الفترة من 29 أكتوبر 

حتى 6 نوفمبر المقبل.
ويهدف الملتقى إلى تأصيل ونشر روح السالم بين 
كل الشعوب على المستوى اإلقليمى العربى خاصة 
والدولى عامة، وعلى تدعيم العالقات بين البلدين 
فى مجال االستثمار الــدولــى ومــد جسور التواصل 
من خالل شراكات مستقبلية فى وجــود شخصيات 
اقــتــصــاديــة مصرية وعــربــيــة فــى مختلف مجاالت 

االقتصاد واألعمال.
ويــدور الملتقى فى يومه األول حول االقتصاد فى 
خدمة الشعوب بحضور وزيــرة االستثمار والتعاون 
ــى الــدكــتــورة سحر نــصــر، وعـــدد مــن الـــوزراء  ــدول ال

والسفراء ورجال المال واألعمال وكبار الشخصيات 
العامة من مصر والمغرب ودول عربية مختلفة.

ويتناول الملتقى فرص طرح فرص االستثمار ما 
بين الواقع والتحديات ودور المؤسسات التمويلية فى 
تنشيط ودعم االستثمار والتعاون االقتصادى، حيث 
يشتمل على لقاءات عمل ثنائية )B2B( لبحث فرص 

التعاون بين المستثمرين للمال واألعمال بين الدول.
كما سيكون هناك يوم ثقافى حول دور المرأة، الفن 
التشكيلى، المهجر، والتنمية المستدامة فى التعايش 
والسالم وكذلك معرض للفن التشكيلى ونــدوة حول 
التعايش والسالم بحضور رئيس التسامح العالمى 
السيد محمد الجروان من اإلمارات العربية المتحدة، 
بحضور كبار الشخصيات والكنيسة واألزهر الشريف 

وبرعاية وزارة الثقافة المصرية.

مؤتمر المجلس األعلى للشئون اإلسالمية 
يفتح ملف الشخصية المصرية

ــاف، أن مــوضــوع مؤتمر  ــ كشفت وزارة األوق
المجلس األعلى للشئون اإلسالمية يأتى 
بعنوان »الشخصية المصرية«،  يوم 

السبت القادم.
وأعــلــنــت أن المؤتمر يتضمن 
ــهــا: »الــخــطــاب  6 مـــحـــاور، مــن
الدينى والثقافى وأثره فى بناء 
الــشــخــصــيــة، والــتــعــلــيــم وأثـــره 

ــالم وأثــــره فى  ــ ــاء الــشــخــصــيــة، واإلعـ ــن ــى ب ف
بــنــاء الشخصية، واألســـرة ودورهـــا فــى بناء 

الشخصية«.
كما يتضمن محور »المؤسسات الوطنية 
ودورها فى بناء الشخصية- القوات المسلحة 
الــمــصــريــة أنــمــوذًجــا- ومــشــروعــيــة الــدولــة 
الوطنية وأثـــر بــنــاء الشخصية الوطنية فى 

الحفاظ عليها«.

27  أكتوبر   قبول   دفعة   جديدة   من 
 »   خريجى   الحقوق   «  بكلية   الشرطة

انضمام النقابات المستقلة 
التحاد عمال مصر

مصر للطيران تنظم رحلتين أسبوعيا لطوكيو
تبدأ الشركة الوطنية مصر للطيران فى 
إضافة رحلة جديدة على خط رحالتها إلى 
العاصمة اليابانية طوكيو، اعتبارا من 28 

أكتوبر الحالى.  
ــت مــصــادر بــالــشــركــة إن الشركة  ــال  وق
ستسير رحــلــتــيــن أســبــوعــيــا إلـــى مدينة 
طوكيو اليابانية، بــدءا من 28 أكتوبر، 
ــك الهــتــمــام الــســائــح الــيــابــانــى  ــ وذلـ
بــالــســيــاحــة التثقيفية فـــى مدينتى 
األقـــصـــر وأســــــوان، مــشــيــرة إلـــى أن 
-b777 ــراز الــرحــلــة ســتــكــون مــن طــ

.300er
 جدير بالذكر أن مصر للطيران 
تسير رحلة أسبوعيا إلــى طوكيو 
بــعــد اســتــئــنــاف رحــلــتــهــا فــى 29 
أكتوبر الماضى، وذلك بعد توقفها 

من عام 2013.

دورة تدريبية متخصصة للسيدات 
فى تقنيات مراقبة االنتخابات

الغرفة التجارية تكشف مالمح 
قانون حماية المستهلك الجديد

وافق   اللواء   محمود   توفيق   وزير   الداخلية   على   قبول   دفعة   جديدة   بقسم  
 الضباط   المتخصصين   بكلية   الشرطة   مــن   خريجى   كلية   الحقوق   وفقا  

 لالحتياجات   الفعلية   لقطاعات   الوزارة . 
وقال   اللواء   دكتور   أحمد   إبراهيم   مساعد   وزير   الداخلية   رئيس   أكاديمية  
 الشرطة،   إن   ذلك   يأتى   فى   إطار   الضوابط   الــواردة   بالقانون   رقم   91   لسنة 
    1975بشأن   إنشاء   أكاديمية   الشرطة   وتعديالته،   والقرار   الوزارى   رقم  864   

 لسنة   1976   بشأن   الالئحة   الداخلية   لألكاديمية   وتعديالته . 
وتابع   مساعد   وزير   الداخلية :  إن   مواعيد   التقديم   تبدأ   من   يوم   السبت 27   
 أكتوبر،   حتى   الخميس   8   نوفمبر   لمدة   13   يوما   من   خــالل   مكتب   تنسيق  
 القبول   بكلية   الشرطة،   حيث   يشمل   األمر   خريجى   كليات   الحقوق   ذكورا   فقط  

 للعامين   الدراسيين   2017 / 2016   و  2018 / 2017 بحد   أدنى   تقدير   مقبول . 

كشف النائب محمد وهــب الله االمين العام التحاد عمال مصر، إن 
هيئة مكتب االتحاد المصرى للنقابات المستقلة، وعدد كبير من القيادات 
النقابية باتحاد العمال عقدوا منذ أيام اجتماع موسع وتم النقاش حول 
كيفية التوحد خــالل المرحلة القادمة مــن أجــل الــدولــة المصرية وتم 

االنتهاء إلى اعتبار يوم 25 أكتوبر الحالى  يوم الوفاق العمالى.
وأشار االمين العام التحاد عمال مصر إلى أن النقابة العامة لتحسين 
البيئة ونقابة المحكمين والقضاة العرفيين والنقابة العامة للضرائب 
المصرية والنقابة العامة للمصريين العاملين بالخارج وكذلك نقابة 
البحاره انضموا لالتحاد العام لعمال مصر متابعاً نسعى لضم باقى 

النقابات المستقلة التحاد عمال مصر.

ــدورة تدريبية متخصصة  أعلنت منظمة الــمــرأة العربية، فتح بــاب التقدم ل
للسيدات فى مجال )مراقبة االنتخابات العامة فى الدول العربية(، فى الفترة من 

21 إلى 25 أكتوبر الحالى.
 تهدف الدورة التدريبية التى ُيقدمها أساتذة متخصصون وأكاديميون ومدربون 
معتمدون إلى رفع كفاءة النساء العربيات فى مجال مراقبة االنتخابات سعياً إلى 
تشكيل فريق عربى من السيدات المتمكنات من مراقبة االنتخابات العامة فى 

الدول العربية.
وُتغطى هذه الــدورة التدريبية عــدداً من الموضوعات منها: لمحة عامة عن 
االنتخابات والقوانين االنتخابية واألنظمة االنتخابية فى الدول العربية، وتقنيات 
مراقبة االنتخابات، وكيفية صياغة البيانات وتقارير المراقبة، وعرض لنماذج فى 

التجارب العربية والدولية.

تعقد الغرفة التجارية بالقاهرة، ندوة غدا الخميس، توضح أهم مالمح قانون 
حماية المستهلك الجديد، وتستضيف الغرفة المهندسة عنان هالل رئيس مجلس 
إدارة جمعية عين مصر لحماية المستهلك للتحدث عن حقوق المستهلك وواجباته 
والتزامات الموردين والمعلنين وسرد تاريخى لقانون حماية المستهلك من حيث 

إنشائه وتطويره.
وقالت الدكتورة ليلى البيلى عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية، إن الندوة تعقد 
بالتعاون مع لجنة األيزو وتحت رعاية رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية المهندس 

إبراهيم العربى، وفى إطار الدور المجتمعى الذى تلعبه الغرفة التجارية للقاهرة.

إليسا تحيى حفل جامعة 
الدلتا فى جمصة

كفر الشيخ تنهى استعدادتها لالحتفال بمولد إبراهيم الدسوقى
أنـــهـــت مــحــافــظــة كـــفـــر الــشــيــخ، 
ــفــال بــمــولــد  اســتــعــداداتــهــا لــالحــت
الــعــارف بالله إبراهيم الدسوقى، 
ــوم الجمعة المقبل،  ابــتــداء مــن ي
ــوبــر، حــتــى 26  ــمــوافــق 19 أكــت ال
أكتوبر الجارى، حيث تم تشكيل 
غرفة عمليات، لمتابعة ترتيبات 
إقــامــة المولد، ولمواجهه أية 
طــوارئ طوال فترة االحتفال، 
وإلـــغـــاء إجــــــازات الــعــامــلــيــن 
فــى جميع إدارات المرافق 
بالمدينة »الــمــيــاه والــصــرف 
الصحى والكهرباء والتموين والصحة 
والمواقف ومشروع السرفيس«، كما 
تم تجهيز االســتــراحــات، الستقبال 
الضباط والصف والجنود المكلفين 
ــرة االحــتــفــال  ــت ــوال ف بــالــخــدمــة طــ

بــالــمــولــد، وتسهيل جميع متطلبات 
الشرطة من سرادقات ونقاط حراسة 

داخل المدينة. 
من جانبه أعلن  الدكتور إسماعيل 
ــخ، تكليف  ــشــي ــرال ــف ــحــافــظ ك طـــه م
مــديــريــة الــشــئــون الــصــحــيــة، بتوفير 
الــمــســتــلــزمــات  الــطــبــيــة لمستشفى 
دســـوق الــعــام والــمــركــز الــطــبــى، ورفــع 
ــطــوارئ بالمستشفى بجميع  حــالــة ال
األقــســام الــداخــلــيــة الستقبال جميع 
الحاالت ووضع المستشفيات الخاصة 
بالمدينة فى حالة طــوارئ طــوال فترة 
االحتفال بالمولد، واتخاذ اإلجــراءات 
الالزمة للرقابة الصحية، وعلى وجه 
الخصوص محالت الفسيخ والحلويات 
والــبــاعــة الــجــائــلــيــن بــجــمــيــع شـــوارع 

المدينة بالتعاون مع البيئة.

وأكــد »طــه« أنــه سيجرى فتح نقاط 
إســـعـــاف بـــالـــمـــيـــدان اإلبـــراهـــيـــمـــى، 
وداخــل مسجد العارف بالله إبراهيم 
ــام  الــدســوقــى، وبــشــارع الــغــفــران، وأم
مــحــطــة الــســكــة الــحــديــد، وبــمــوقــف 
ــادة الحصة  السيارات الجديد، مع زي
التموينية، والمراقبة المشددة على 
المخابز ومــراعــاة مــواصــفــات الخبز 
والسيطرة الكاملة على أسعار السلع 
ــعــة مـــحـــالت بيع  ــاب ــروضــة ومــت ــع ــم ال

األسماك المملحة بالمدينة.
وشدد على نظافة مسجد الدسوقى، 
ــراء الصيانة الكاملة لمرافقه،  وإجــ
وبــاقــى المساجد بالمدينة، وإضـــاءة 
وجهات مساجد المدينة بأفرع لمبات 

الزينة ابتهاًجا بهذه المناسبة.

مزاد علنى لبيع تمثال الفالحة 
لمحمود مختار فى لندن

أعلنت المطربة إليسا عبر صفحتها الرسمية 
بموقع التواصل االجتماعى »فيس بــوك«، عن 
إحياء حفل فى جامعة الدلتا، يوم الجمعة 19 

أكتوبر الحالى.
وتستعد جامعة الدلتا بمدينة جمصة التابعة 
ــك احتفااًل  لمحافظة الدقهلية للحفل، وذل
بالخريجين الــجــدد فــى عــام 2018 بجميع 

كلياتها.
وأكـــد مــصــدر مطلع بجامعة الــدلــتــا، أن 
المطربة إليسا سيتم استقبالها فى مطار 
الــقــاهــرة، ثــم حجز إقــامــة لها فــى فندق 
بداخل الجامعة قبل موعد الحفل بـ24 

ساعة.
وقــــد نـــشـــرت إلــيــســا الــــدعــــوة، عبر 
حسابها الرسمى على موقع تداول الصور 
»انستجرام«، وعلقت عليها قائلة: »قريًبا 

مصر«.

تنظم دار سوثبى، للمزادات العالمية، مــزاداً 
لبيع األعمال الفنية المصرية والعربية، تحت 
عنوان »فن القرن العشرين/ الشرق األوسط«، 

وذلك يوم 23 أكتوبر الحالى، فى لندن.
ومــن أبــرز القطع األثرية المعروضة للبيع 
تمثال الفالحة على شــاطــئ النيل، للنحات 

الكبير محمود مختار، ويقدر ثمن التمثال الذى 
يبلغ ارتفاعه 42 سم، ما بين 20 إلى 40 ألف جنيه 

استرلينى.
وأنتج من هذا التمثال ما يقرب من 23 عمال  فى 

الفترة ما بين عام 1931 إلى عام 1948.

مختار

توفيق

إليسا

 إسالم خالد
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نجال مبارك أمام جنايات القاهرة فى قضية مخالفات بيع البنك الوطنى

جنايات الجيزة تستكمل محاكمة المتهمين فى قضية االتجار بالبشر

تعقد محكمة جنايات الجيزة، ثانى جلسات محاكمة 
المتهمين فى القضية المعروفة إعالميا باالتجار بالبشر 
فى جلسة 22 أكتوبر الحالى، لحضور باقى المتهمين من 

محبسهم وطلب الدفاع لالطالع واالستعداد للمرافعة.
كــان الــنــائــب الــعــام المستشار نبيل أحــمــد صــادق، 

أمر بإحالة 40 متهما إلى محكمة الجنايات، التهامهم 
بتشكيل جماعة إجرامية منظمة تقوم باالتجار فى البشر 

وتهريب المهاجرين.
ــوال الــعــامــة العليا،  ــ  كشفت تحقيقات نــيــابــة األمـ
وتــحــريــات هيئة الــرقــابــة اإلداريــــة، قيام أحــد موظفى 
مكاتب التصديقات بـــوزارة الــخــارجــيــة، بــاالتــجــار فى 
وظيفته باالشتراك مع آخرين فى ارتكاب جرائم االتجار 
بالبشر، وتــهــريــب المهاجرين واالخــتــالس المرتبط 
بالتزوير فى مــحــررات رسمية واستعمالها، والــرشــوة، 

وتقليد أختام إحــدى الجهات الحكومية، والتزوير فى 
محررات رسمية واستعمالها واالشتراك فيها، والحصول 
بدون وجه حق على خاتم تابع إلحدى الجهات الحكومية، 
والتداخل فى وظيفة عمومية، والتحريض على الدعارة 
للحصول على منافع مادية من جراء االستغالل الجنسى 
للفتيات فى أعمال الدعارة، بقيام أفــراد تلك الجماعة 
ــأة الحاجة،  باستقطاب الفتيات ممن هــن تحت وطـ

وإدخالهن فى عدة عالقات متتابعة غير مشروعة.
ــرى من  وأضـــافـــت الــتــحــقــيــقــات قــيــام مــجــمــوعــة أخــ

المتهمين بتهريب طفلة إلى أحد البالد العربية بمقتضى 
مستندات مصطنعة، تتمثل فى عقد زواج أجانب، وقيام 
13 فتاة مصرية باصطناع شهادات استثمار تابعة ألحد 
البنوك، وشهادات ميالد تفيد إنجابهن أطفاال من أجانب 
على خــالف الحقيقة وتقديمها إلــى مصلحة الشهر 
العقارى للحصول على استثناء بالموافقة على توثيق 
زواجهن من أجانب يكبرهن فى السن بأكثر من 25 عاما، 
وحصولهن على الموافقات الالزمة فى هذا الشأن من 

الجهات المختصة.

تستأنف محكمة جــنــايــات الــقــاهــرة، 
بــرئــاســة المستشار أحــمــد أبــوالــفــتــوح، 
نظر قضية مخالفات بيع البنك الوطنى 
ــمــصــرى، الــمــتــهــم فيها عـــالء وجــمــال  ال
مــبــارك، نجلى الــرئــيــس األســبــق حسنى 
مبارك، و7 متهمين آخرين من كبار رجال 

األعمال، فى جلسة 20 أكتوبر المقبل.
وكــان النائب العام األسبق المستشار 
الدكتور عبد المجيد محمود سبق له وأن 
قرر أواخر مايو 2012 إحالة المتهمين فى 
القضية إلى محكمة جنايات القاهرة وهم 
كل من: أيمن أحمد فتحى حسين سليمان 
وأحــمــد فتحى حسين سليمان ويــاســر 

سليمان هــشــام الــمــلــوانــى وأحــمــد نعيم 
أحمد بــدر وحسن محمد حسنين هيكل 
وجــمــال محمد حسنى الــســيــد مــبــارك، 
وعــــالء مــحــمــد حــســنــى الــســيــد مــبــارك 
وعــمــرو محمد عــلــى الــقــاضــى وحسين 

لطفى صبحى الشربينى.
وأســنــدت النيابة العامة إلــى المتهم 
جمال مبارك اشتراكه بطريقى االتفاق 
ــمــســاعــدة مــع مــوظــفــيــن عموميين  وال
فــى جريمة الــتــربــح والــحــصــول لنفسه 
وشــركــاتــه بغير حــق على مبالغ مالية 
مقدارها 493 مليونا و628 ألفا و646 
جنيها ، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع 

البنك الوطنى لتحقيق مكاسب مالية لهم 
ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح 
مشتركة وتمكينه مــن االســتــحــواذ على 
حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى 
الشركات بدولة قبرص والتى تساهم فى 
شركة االستثمار المباشر بجزر العذراء 
البريطانية والــتــى تدير أحــد صناديق 

)أوف شور(.
وأشــــارت الــنــيــابــة إلـــى أن المتهمين 
قاموا فيما بينهم بتكوين حصة حاكمة 
مــن أســهــم الــبــنــك تمكنوا مــن خاللها 
ــه وبيعه تنفيذا  مــن الهيمنة على إدارتـ
التفاقهم، وذلــك على خــالف القواعد 

ــإفــصــاح  ــظــمــة ل ــمــن واإلجـــــــــــراءات ال
ــتــى تــوجــب اإلعــــالن عن  بــالــبــورصــة وال
كافة المعلومات التى من شأنها التأثير 
على سعر السهم لجمهور المتعاملين 

بالبورصة.
كما أسندت النيابة أيضا للمتهم عالء 
مبارك اشتراكه مع موظفين عموميين 
بطريقى االتفاق والمساعدة فى ارتكاب 
جريمة الــتــربــح والــحــصــول على مبالغ 
مالية مــقــدراهــا 12 مليونا و253 ألفا 
و442 جنيها مــن خــالل شــرائــه أسهم 
البنك سالف الذكر بناء على المعلومات 

الجوهرية من باقى المتهمين.

.. الحكم فى وقف قرار السماح 
لحفيدة »مبارك« بالسفر 27 أكتوبر

األحد المقبل.. بدء محاكمة قاتل 
طفليه بالدقهلية

نظر دعوى إلغاء قرار »زيادة أسعار تذاكر المترو«

محاكمة 215 متهمـًا بـ»تنظيم كتائب حلوان« األربعاء القادم

محاكمة عصابة دولية بسبب 3 ماليين قرص مخدر و4 أطنان حشيش

إلزام المحامى بتقديم صحيفته الجنائية للنقابة
تــواصــل الـــدائـــرة الــثــانــيــة بمحكمة القضاء 
اإلدارى، بمجلس الــدولــة، برئاسة المستشار 
ــدعــوى المقامة  ســامــى عبد الحميد، نظر ال
من مصطفى شعبان المحامى، والتى يطالب 
ــإصــدار قــرار  ــزام نــقــابــة المحامين ب ــإل فيها ب

بتقديم العضو صحيفة حالة جنائية عند تجديد 
العضوية وشهادة من التأمينات بعدم انشغاله 
بمهنة أخــرى غير المحاماة، طبقا للقانون فى 

جلسة 28 أكتوبر الحالى.
وذكرت الدعوى التى حملت رقم 15945 لسنة 

70 ق، أن عـــدًدا كبيًرا مــن المحامين صــدرت 
ضدهم أحكام قضائية ويعملون بمهن أخرى غير 
المحاماة وينتمون لنقابة المحامين بالمخالفة 
لقانون النقابة الذى نص على فصل العضو فى 

حالة انشغاله بمهنة أخرى غير المحاماة.

تنظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة 
بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار مدبولى 
كساب، اليوم، محاكمة عصابة دولية بتهمة 
حيازة 3 ماليين قرص مخدر الكابتجون، و4 
أطنان حشيش بقصد االتجار، وحيازة أجهزة 

اتصاالت الثريا.
وكشفت تحقيقات النيابة فى القضية رقم 
4992 لسنة 2017 جــنــايــات التجمع األول 
قيام سليمان فهد األحمد لبنانى الجنسية، 

وعبد الرحمن سليمان فهد األحمد لبنانى 
الجنسية، ومحمد عماد سليمان فهد األحمد 
لبنانى الجنسية، وطالل منيعى سالمه سلمى 
مغربى الجنسية، وعلى طالل منيعى سالمه 
سلمى مغربى الجنسية، وعثمان فرج حميدة 
جبريل مغربى الجنسية، وهشام انهناه مغربى 
الجنسية، والدهبى العروس مغربى الجنسية، 
ــجــار فى  بتكوين عصابة دولــيــة بقصد االت
جــوهــريــن مــخــدريــن الحشيش والمبفتالين 

داخل البالد.
ــة لــلــمــتــهــمــيــن تهمة  ــاب ــي ــن ــنـــدت ال كــمــا أسـ
ــل الــبــالد  ــى داخــ ــمــخــدرة إلـ جــلــب الـــمـــواد ال
بــدون ترخيص وبغير األحـــوال المصرح بها 
قانونا، باإلضافة النــتــاج واســتــخــراج جوهر 
الحشيش، والــشــروع فــى إنــتــاج واســتــخــراج 
مــخــدر المبفتالين بـــدون ترخيص، وحــيــازة 
أجهزة هواتف الثريا بدون تصريح من الجهة 

اإلدارية.

تنظر محكمة الــقــضــاء اإلدارى، 
الـــدعـــاوى الــمــطــالــبــة بــوقــف تنفيذ 
وإلغاء قرار زياده أسعار تذاكر مترو 
األنفاق فى جلسة 20 أكتوبر لالطالع 

والرد.
 أقــــام الـــدعـــاوى كـــل مـــن محمد 
حامد سالم المحامى وحميدو جميل 
الــبــرنــس ومــحــمــد نـــور وعــمــرو عبد 
ــروا أن قرار  السالم المحامين، وذك
ــذاكــر الــمــتــرو باطل  ــاده أســعــار ت ــ زي
ــحــراف بالسلطة  ومعيب بعيب االن
حيث تنتفى فيه المصلحة العامة 
ويهدف لتحقيق أغراض مالية لجهة 
اإلدارة وإهــدار مصلحة المواطنون، 

كما أن هــذا الــقــرار الــصــادر بزياده 
أســعــار تــذاكــر الــمــتــرو يــتــنــافــى مع 
الغرض من إنشاء المرفق العام الذى 

يقدم خدمات عامة للمواطنين.
وتابعت الــدعــاوى، أن هــذا القرار 
معيب بعيب عــدم المشروعية وأنه 
يزيد مــن أعــبــاء المواطنين، ويجب 
أن يحاسب مــصــدر الــقــرار إلثــارتــه 
الرأى العام، فهذا القرار يهدد األمن 
ــم االجــتــمــاعــى، فــضــال عن  ــســل وال
مخالفته  للدستور ومبدأ المساواة 
وتكافؤ الفرص، كما أنه يخالف مبدأ 
دستورى مهم وهو توفير حياة كريمة 

للمواطنين.

تستكمل محكمة جنايات القاهرة 
الــمــنــعــقــدة بــمــعــهــد أمـــنـــاء الــشــرطــة 
بطره؛ تأجيل محاكمة 215 متهما من 
جماعة اإلخوان فى القضية المعروفة 
إعالميا بتنظيم »كتائب حــلــوان« فى 
جلسة 24 أكتوبر لطلب الدفاع، كما 
قررت المحكمة ضم 3 متهمين ألوراق 

الدعوى ألقى القبض عليهم.
ــقــرار بــرئــاســة المستشار  صــدر ال
شعبان الشامى وعضوية المستشارين 
محمد كامل عبد الستار وأسامة عبد 
الــظــاهــر وســكــرتــاريــة ايــمــن القاضى 

وأحمد رضا
تــرجــع وقــائــع القضية فــى غضون 
الفترة من 14 أغسطس 2013 وحتى 
2 فــبــرايــر 2015 بــدائــرة محافظتى 
القاهرة والجيزة، حيث قام المتهمون 
مــن األول حــتــى الــحــادى والثالثين 
ــادة جــمــاعــة أســســت على  ــي بــتــولــى ق

خــالف أحــكــام القانون الــغــرض منها 
الــدعــوة الــى تعطيل أحــكــام الدستور 
والــقــوانــيــن ومــنــع مــؤســســات الــدولــة 
ــن مــمــارســة  والــســلــطــات الــعــامــة مـ
ــداء عــلــى الــحــريــة  ــ ــت ــ أعــمــالــهــا واالع
الشخصية للمواطنين والــحــريــات 
والحقوق العامة التى كفلها الدستور 
والقانون واإلضــرار بالوحدة الوطنية 

والسلم االجتماعى.
كما تــولــوا مسئولية لجان جماعة 
ــنــوعــيــة بــشــرق وجــنــوب  اإلخــــــوان ال
القاهرة وجنوب الجيزة والتى تضطلع 
بتحقيق أغــراض الجماعة إلى تغيير 
ــداء على  نظام الحكم بالقوة واالعــت
ــراد ومــنــشــآت الــقــوات المسلحة  ــ أف
والشرطة والمنشآت العامة والبنية 
التحتية لمرافق الدولة وكان اإلرهاب 
أحــد وسائلها التى تستخدمها هذه 

الجماعة فى تحقيق أغراضها.

إعادة إجراءات محاكمة متهم 
بـ»غرفة عمليات رابعة«

27 أكتوبر.. محاكمة المتهمين بقتل 
رئيس دير أبومقار بوادى النطرون

30 أكتوبر.. الحكم على المتهمين 
فى قضية »أطفال المريوطية«

25 أكتوبر.. نظر طعن المتهمين 
بـ»أحداث الدفاع الجوى«

حجزت الــدائــرة المحكمة االداريـــة العليا، برئاسة المستشار 
سعيد القصير نائب رئيس مجلس الدولة، الطعن المقام من هيئة 
قضايا الدولة على الحكم الصادر من محكمة القضاء االدارى 
بوقف قرار منع »فريدة« نجلة جمال مبارك نجل الرئيس األسبق، 

من السفر خارج البالد للحكم فى جلسة 27 أكتوبر الحالى.
كانت محكمة القضاء اإلدارى بمجلس الدولة، قضت فى نوفمبر 
2014، بقبول الطعن المقام من جمال نجل الرئيس األسبق محمد 
حسنى مــبــارك، للمطالبة ببطالن قـــرار منع ابنته مــن السفر، 

وسمحت المحكمة لها بالسفر خارج البالد وحرية االنتقال.
ــرار منع  ــان نجال الــرئــيــس الــمــخــلــوع، تقدما بطعن ضــد قـ وكـ
أوالدهما »عمر وفريدة« من السفر، وطالبا بوقف تنفيذ وإلغاء 
الــقــرار الــصــادر مــن جهاز الكسب غير الــمــشــروع، بوضع أحفاد 

مبارك على قوائم الممنوعين من السفر.

تبدأ الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات المنصورة أولــى جلسات 
محاكمة محمود نظمى السيد، قاتل طفليه ريان ومحمد، يوم األحد 

المقبل 21 أكتوبر الحالى.
كــان المستشار خالد خضر، المحامى الــعــام لنيابات شمال 
الدقهلية، قد أحال المتهم للمحاكمة الجنائية بعد أن وجهت النيابة 
له تهمة قتل طفليه عمداً بأن قام بإلقائهما بالنيل من أعلى كوبرى 
فارسكور، ثم زعم اختطافهما من مالهى ميت سلسيل، كما وجهت 
له تهمة تعاطى المخدرات بعد أن أثبت تقرير الطب الشرعى 

تعاطيه  الحشيش والترامادول.
ــام بتمثيلها  ــان المتهم قــد اعــتــرف بــارتــكــاب الــجــريــمــة وقـ وكـ
بعد مواجهته بفيديوهات تــواجــده بمسرح الجريمة مــن خالل 
كاميرات المراقبة بمحطة تموين السيارات القريبة من الكوبرى، 
والمكالمات التليفونية التى أجرها من المكان عقب الجريمة مع 

زوجته وأصدقائه.

تستكمل الدائرة 5 إرهــاب بمحكمة جنايات الجيزة المنعقدة، 
بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة، تأجيل 
إعــادة إجــراءات محاكمة المتهم عاطف محمد حسن أبو العيد، 
صادر ضده حكم غيابى بالسجن المؤبد بقضية »غرفة عمليات 

رابعة«، وذلك فى جلسة 21 أكتوبر لسماع الشاهد األول.
ووجهت النيابة العامة، للمتهم وآخرين فى القضية، التى تم 
الحكم عليهم عدة تهم منها إعداد غرفة عمليات؛ لتوجيه تحركات 
تنظيم اإلخـــوان، بهدف مواجهة الــدولــة، وإشــاعــة الفوضى فى 
البالد، عقب فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة، والتخطيط 

لحرق الممتلكات العامة والكنائس.

تواصل محكمة جنايات دمنهور »الدائرة الثانية«، محاكمة وائل 
سعد تــواضــروس »الــراهــب أشعياء الــمــقــارى« سابًقا، والــراهــب 
فلتاؤوس المقارى، المتهمين بقتل األنبا أبيفانيوس، أسقف ورئيس 
دير األنبا أبو مقار العامر بــوادى النطرون، فى جلسة 27 أكتوبر 

الحالى  وذلك لسماع الشهود.
وكــان دير األنبا أبو مقار العامر بــوادى النطرون، شهد يوم 29 
يوليو الماضى، واقعة قتل األنبا أبيفانيوس، أسقف ورئيس الدير، 
فى ظروف غامضة، وبعد التحريات والتحقيقات واالستماع لشهادة 
رهبان وعامل الدير، وجهت النيابة للمتهم وائل سعد تواضروس 
»الراهب أشعياء المقار« سابًقا، والراهب فلتاؤوس المقارى، تهمة 
القتل العمد مع سبق اإلصرار والترصد ألسقف ورئيس دير األنبا 

مقار بوادى  النطرون.

تصدر محكمة جنح الطالبية، الحكم على المتهمين فى قضية 
أطفال المريوطية، فى جلسة 30 أكتوبر.

ودفع محامى المتهمين بعدم توافر ركن االعتداء الجسدى من 
المتهمين على األطفال، وهو ما أكده تقرير الطب الشرعى الذى 
أثبت عدم تعرض األطفال ألى اعتداء جسدى، وهو ما يثبت عدم 

وجود شبهة جنائية فى الحادث.
كانت النيابة، انتهت من إعداد أمر إحالة المتهمين إلى المحكمة، 
ووجهت لهم اتهامات اإلهــمــال وإلــقــاء جثث بالشارع دون دفنها 

بالطريقة الشرعية.
وشمل أمر اإلحالة على اعترافات المتهمين، وتحريات المباحث، 
وأقــوال الشهود، وتقرير الطب الشرعى الخاص بوفاة األطفال، 

فضال عن أقوال »نيلى« ابنه المتهمة الثانية التى شهدت الواقعة.
وتمكنت األجــهــزة األمنية، من كشف غموض وضبط مرتكبى 
واقعة العثور على 3 جثث ألطفال بالطريق العام داخــل أكياس 
بالستيكية فى حالة تعفن، وبهم آثــار حــروق بمنطقة المريوطية 

بدائرة قسم شرطة الطالبية.

حــددت محكمة النقض، جلسة 25 أكتوبر المقبل لنظر طعن 
المتهمين فى قضية المعروفة إعالميا بـ»أحداث استاد الدفاع 
الجوى«، التى وقعت قبل مباراة ناديى الزمالك وإنبى، وأسفرت 

عن مقتل 20 مشجعاً من نادى الزمالك.
قضت الــدائــرة 9 بمحكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة 
بمعهد أمناء الشرطة بطرة، بمعاقبة سيد مشاغب وأربعة آخرين 
بالسجن لمدة 7 سنوات، والمؤبد لمتهمين آخرين، و10 سنوات 
لثالثة متهمين، و5 سنوات لمتهم، و3 سنوات لمتهمين، وسنتين 

آلخر.
وبرأت متهمين آخرين، فى القضية المعروفة إعالمًيا بــ»أحداث 
الدفاع الجوى«، والتى وقعت قبل مباراة كرة القدم، بين ناديى 
الزمالك وإنبى باستاد الــدفــاع الــجــوى، وأســفــرت عن مقتل 20 

مشجًعا من نادى الزمالك.
وأمـــرت النيابة العامة بإحالة 16 متهًما فــى أحـــداث الدفاع 
الجوى، التى وقعت قبل مباراة كرة القدم بين ناديى الزمالك وإنبى 

باستاد الدفاع الجوى، وأسفرت عن مقتل 20 مشجًعا للمحاكمة.
  وأثبتت التحقيقات أن جماعة اإلخـــوان فــى سبيل سعيها 
لهدم دعائم االستقرار استغلت عالقة بعض كــوادرهــا بعناصر 
من الـ»وايت نايتس« فى ارتكاب األحــداث، وكما أسندت النيابة 
للمتهمين ارتكاب جرائم البلطجة المقترنة بجرائم القتل العمد، 
وتخريب المبانى والمنشآت والممتلكات العامة والخاصة، وإحراز 

مواد مفرقعة.

 إسالم خالد
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أسرار تورط »مبارك« وزكريا عزمى
فى اغتيال رفعت المحجوب رئيس مجلس الشعب

ألول مرة بعد 28 عامـًا من الصمت 

 أيمن المحجوب: عزمى هددنى بالقتل أنا وإخوتى
لو اتهمنا نظام مبارك بالتورط فى االغتيال

المحجوب هو أول رئيس لمجلس الشعب 
يقول لـ»مبارك« كلمة »ال«

تحرك جديد سيحرك المياه التى ركدت لسنوات طويلة فى قضية اغتيال رئيس مجلس 
الشعب السابق الدكتور رفعت المحجوب، بعد أن أعلن نجله أيمن، الكشف عن معلومات خطير 

يتهم فيها شخصيات سياسية فى فى الحادث الذى أودى بحياة والده، وتعتزم أسرة المحجوب 
التقدم ببالغ للنائب العام لتفح التحقيق مرة أخرى فى حادث االغتيال بعد اتهام قيادات 

سابقة فى الحزب الوطنى المنحل وعلى رأسهم الرئيس األسبق حسنى مبارك، ولم يكتف نجل 
المحجوب بهذا بل أعلن عبر تدوينة له على مواقع التواصل االجتماعى، أن الدائرة القريبة من 

مبارك اشتركت بشكل مباشر فى قتل والده.
ودلل المحجوب االبن، على قناعاته بأن زكريا عزمى رئيس ديوان رئاسة الجمهورية فى عهد 

مبارك، هدده شخصيا بعدم الخوض بالحديث فى هذا األمر إذا أراد أن يكمل حياته هو وإخوته.

 أبناء المحجوب يتحدثون
بعد صمت سنوات

هل تجارة السالح 
هى السبب؟

خفايا محاكمة 
المتهمين فى 
قضية االغتيال

تفاصيل يوم الحادث 
الذى هز مصر

من هو رفعت المحجوب؟!!من هم الجناة؟

وقعت أحـــداث االغتيال فــى 12 أكتوبر عام 
1990 أثناء تهدئة سيارة المحجوب من سرعتها 
لتنعطف من عند فندق سميراميس _ فى وسط 
القاهرة _  باتجاه كورنيش النيل المؤِدّى لفندق 

المريديان، وفى لحظات ظهر أربعة شباب ال تزيد 
أعمارهم عن 25 سنة يركبون دراجتين بخاريتين، 
ويحملون أسلحة آلــيــة، وحــاصــروا الــســيــارتــيــن، ثم 
لوا، وأطلقوا النار على من فيها، فمات المحجوب  ترَجّ
م عمرو سعد  مباشرًة، ومعه حارسه الشخصى المقِدّ
الشربينى، وسائقه كمال عبد المطلب، عبد العال على 

رمضان، الموظف بمجلس الشعب. 

بعد ذلــك استقل الجناة الدراجتين وهــربــوا فى 
االتجاه المعاكس لحركة المرور، إال أن واحًدا منهم 
لم يتمكن من اللحاق بهم، فأجبر سائق تاكسى على 
الركوب معه، وعند إشارة فندق رمسيس هيلتون نزل 
من التاكسى شاهًرا سالحه، وهــرب فى المنطقة 

العشوائية القريبة من بوالق أبوالعال.
وفى اليوم التالى ووفًقا لشهادة شهود العيان بأن 
المتهم الهارب كانت لهجته شامية، نشرت الصحف 
رســومــات تخيلية لــلــجــنــاة، تــبــدو فيها مالمحهم 
ــا أن الجريمة  ــَض خليجية، وذكــــرت الــصــحــف أي
قــادمــة مــن الــخــارج، بعد ذلــك قامت أجــهــزة األمــن 
بإلقاء القبض على المئات من أعضاء الجماعات 
اإلسالمية، وتــم تقديم 27 منهم إلــى محكمة أمن 

الدولة العليا طوارئ.

ولد فى مدينة الزرقا فى محافظة دمياط  الساحلية 
فى 23 أبريل 1926  حيث تلقى تعليمه، ثم حاز على 
ليسانس الــحــقــوق مــن جامعة الــقــاهــرة عــام 1948، 
والدراسات العليا فى القانون العام من كلية الحقوق 
والعلوم االقتصادية بجامعة باريس بفرنسا عام 1950، 
ودبلوم الدراسات العليا فى االقتصاد من جامعة باريس 
العام 1951 ودكتوراه الدولة فى االقتصاد من جامعة 
باريس العام 1953، عاد إلى إلى مصر عقب ثورة 52 
حيث تدرج فى عدة وظائف فى جامعة القاهرة ومنها 

عميد كلية االقتصاد والعلوم السياسية العام 1971.
مناصب توالها

فى عــام 1972 اختير من قبل الرئيس محمد أنور 
السادات فى منصب وزيــر برئاسة الجمهورية، وتلك 

كانت بداية عدة مناصب سياسية تقلدها.
عين فى عام 1975 فى نائًبا لرئيس الــوزراء برئاسة 
الجمهورية، كما أنتخب أمينا لالتحاد االشتراكى 

العربى بعام 1975.
وفــى 23 يناير 1984 تولى رئــاســة مجلس الشعب 

المصرى التى ظل يتوالها حتى اغتياله.
الجوائز

حصل المحجوب على عــدة جوائز وأوســمــة رفيعة 
منها وسام العلوم والفنون من الطبقة األولى 1963 من 
قبل الرئيس جمال عبد الناصر ووسام الجمهورية من 
الطبقة األولــى 1975 من قبل الرئيس أنــور السادات 
وجائزة الدولة التقديرية فى العلوم االجتماعية من 

المجلس األعلى للثقافة.

مؤخًرا خــرج الدكتور أيمن رفعت المحجوب، أستاذ االقتصاد 
والمالية العامة بجامعة القاهرة، ليكشف المزيد من الحقائق حول 
مؤامرة اغتيال والده على يد قيادات من الحزب الوطنى المنحل، 
إذ تم تعيينه عضًوا بمجلس الشعب من خالل رئيس الجمهورية 
بعد أن رفضت هذه القيادات خوضه لالنتخابات وأبرزهم صفوت 
الشريف ويوسف والــى، وأنه بعد وفاة الدكتور فؤاد محيى الدين 
رئيس الـــوزراء األســبــق، كــان الرئيس األســبــق مــبــارك يبحث عن 
شخصين لمعاونته على غــدارة الــدولــة هما رئيس قــوى لمجلس 

الشعب ورئيس وزراء، لذلك كان سيصبح فــؤاد محيى الدين قبل 
وفاته رئيًسا لمجلس الشعب، بينما »رفعت المحجوب« رئيًسا للوزراء، 

ولكن فى اللحظات األخيرة تم عكس المنصبين وهوما استدعى اللجوء 
وقتها للفقيه الدستورى الدكتور يحيى الجمل: »هل الدستور يسمح بأن 
يصبح المعين رئيًسا للبرلمان؟«، فرد 
الدكتور أسامة الفقى وأسامة الباز بأنه 
»ال شــىء يمنع فــى الــدســتــور«، وأصبح 
المحجوب بذلك رئيًسا لمجلس الشعب 

ــوقــت الـــذى كـــان منصبه أهـــم من  فــى ال
مجلس الوزراء، واستمر رغم أنه كان يرفض 

أن يصبح رئيًسا وهو معين، ألنه كان يرى أن 
األولى للمرشحين.

ُيذكر لرفعت المحجوب أنه من القالئل الذين 
قالوا »ال« لرئيس الجمهورية، وكــان يخلع عباءة 

الحزب الوطنى بجلوسه على مقعد رئيس البرلمان 
معزًزا قوته بعمله مع ثالثة رؤســاء هم عبد الناصر 

والسادات ومبارك، بحسب نجله أيمن. 
فيما يتعلق بأسباب خــروج عائلة »المحجوب« عن 
صمتها والحديث عــن مــؤامــرة اغتيال رئيس مجلس 
الشعب الــســابــق، قالت إيــمــان رفعت المحجوب، إن 
الحديث عن اغتيال والدها اآلن بعد مدة صمت تجاوزت عقود تعود إلى عدم وجود 
الشخصيات الضالعة فى السلطة إذ منعتهم من الحديث وقت الحادث، مؤكدة على 
كالمها فى حــوار لها مع اإلعــالمــى محمد الــبــاز، ببرنامج »90 دقيقة«، على قناة 

»المحور«، بعبارة: اللى طلب مننا نسكت مش موجودين، وأن روايــات شهود 
العيان والرسامين الذين رسموا وجوه الجناة ال تدل على أنها مصرية.. 

شكل ممكن يكون تركى أو عربى شــامــى، وقيل أن اللكنة لــم تكن 
مصرية وذا األمر تغير تماماً بعد 14 يوما من هذه الرواية عقب 

قتل عدد من عناصر الجماعات اإلسالمية بعد اشتباكهم مع 
قوات األمن خاصة أن األمن وقتها أعلن مسئولية الجماعة 
اإلسالمية فــى اغتيال المحجوب، واستمرت المحاكمة 
لمدة عامان ولم تتمكن العائلة من حضور الجلسات، وفى 

النهاية انتهت بالبراءة للعناصر المتهمة.

ــر أيــامــه رئــيــس مجلس  ــان المحجوب قــد هــدد فــى أواخـ ك
الشورى األسبق صفوت الشريف فى المساهمة بكشف حقيقة 
بيعه السالح داخل مصر وخارجها، للرأى العام، فتم اغتياله 
يوم 12 أكتوبر 1990 بـ80 رصاصة لمسلحين نتج عنه مصرعه 
فورا، لتوجه بعد ذلك اتهامات ألفراد من جماعة الجهاد وُحكم 
عليهم باإلعدام بعد مرافعة القرن، ولكن النقض ألغى إعدام 
المتهمين وحكم عليهم باألشغال الشاقة من عشر سنوات إلى 

البراءة، وال زالت القضّية غامضة حتى اآلن.
مقتل الدكتور رفعت المحجوب رئيس مجلس الشعب السابق، 
اليــزال يمثل لغًزا كبيًرا يحتاج لكثير من التفسيرات لفك 
طالسمه رغم مرور عشرات السنين على وفاته الغامضة 
ــدرج مــن العمل األكــاديــمــى كأستاذ  ــذى ت فهذا الــرجــل ال
لالقتصاد القانونى فــى جامعة الحقوق إلــى أن وصل 
إلــى منصب وزيــر برئاسة الجمهورية فى عهد الرئيس 
السادات ثم نائًبا لرئيس لوزراء عام 1975 لينتخب أميًنا 
لالتحاد االشتراكى العربى وهــو الكيان الحاكم وقتها، 
إلى أن تولى رئاسة مجلس الشعب لمدة 6 أعوام منذ عام 
1994 وحتى اغتياله وكلها مدة فى عهد الرئيس السابق 
محمد حسنى مبارك، وهو من وجهت له ابنة المحجوب أنه 
من دبر اغتيال والدها، لتفتح الملف المسكوت عنه بعد مرور 

28 سنة على الحادث.
وساهم رفعت المحجوب فى تقوية الحزب لوطنى المنحل 
من محاوالت اختراقه أو ظهور أحزاب منافسة بجواره بمساعدة 
كاًل من: صفوت الشريف، كمال الشاذلى، يوسف والى، ومن رئاسة 
الجمهورية الدكتور أسامة الباز، جمال عبد العزيز، ليشكلوا جميًعا 
قوة ضغط إلجبار الرئيس مبارك على تنفيذ قراراتهم ليتم تصعيد 
المحجوب بعد ذلك نائًبا لرئيس الجمهورية إال أن هذه الخطة لم 

تكتمل.

ــادث االغــتــيــال  ــة عـــام مــن حـ وبــعــد قــراب
ــيـــو1991، بــدأت  وتــحــديــًدا فــى 10 يـــونـ
ة اغتيال  جلسات المحاكمة فى قضَيّ
»المحجوب«، والــتــى وصلت إلــى 100 
جــلــســة، وانــتــهــت الــمــحــاكــمــات فــى يــوم 
15مايو1993 وثبتت التهم على المتهمين 
من جماعة الجهاد الذين قيل إنهم قتلة 
المحجوب، وحكم عليهم بــاإلعــدام، فقام 
أحــد المتهمين وأنــشــد قصيدة تحمل اسم 
ــاء« فــى المحكمة؛ فتأثر الــحــاضــرون،  »غــرب
وبــكــى مــحــامــى المتهمين أحــمــد نبيل الهاللى 
لقناعته التامة بــبــراءة المتهمين، وقــد استمرت 
ــق عــلــى هــذه  الــمــرافــعــة لــمــدة 3 ســـاعـــات، وأطــل

المرافعة اسم »ُمرافعة القرن«.
وعقب هذه األحــداث المؤثرة حكمت المحكمة 
بــبــراءة المتهمين فــى جلسة النقض بتاريخ 14 
أغسطس عام 1993، وتم الحكم على 10 متهمين 
بالسجن من 3 إلى 15سنة، لكن التهم لم تكن لها 
عالقة بحادثة االغتيال، والسبب فى حكم البراءة 
يعود إلى أن األدلة التى كانت موجودة فى القضية 
لم تكن كافية، فقد رفــض القاضى شهادة 6 من 
زوجــات المتهمين على أزواجهن بأنهم من قاموا 
بعملية االغتيال لــوجــود نــص فــى الــمــادة 67 من 
قانون اإلثبات رقم 25 لسنة 1968 بأنه »ال يجوز 
ألحــد الزوجين أن يفشى بغير رضــاء اآلخــر ما 
أبلغه إليه أثناء الزوجية، ولو بعد انفصالهما، إال 
فى حالة رفع دعوى من أحدهما بسبب جناية أو 
جنحة وقعت منه على اآلخــر«، والسبب فى وجود 
هذا القانون هو الحفاظ على المودة والرحمة بين 
الزوجين، خاصة أن هذا السر عرف به الزوجين 
أثناء الزواج، لذلك ال يجب إفشاء أسرار الزوجية، 
وبذلك تكون شهادة الزوجة على زوجها باطلة وال 

يؤخذ بها.
وتــم غلق القضية بهذا الشكل إلــى أن قامت ثورة 
25 يناير 2011 وأمنت أسرة رفعت المحجوب أن من 
يرون أنهم قاموا باغتيال والدهم أصبحوا بعيدين كل 

الُبعد عن عالم السياسة واتخاذ القرار.

أيمن 
محجوب

 خالد عبدالرحمن



وصلة تدريب يومى 
لـ»الثعلب« فى الجيم

صفقة نظارات لالعبى 
الزمالك 

جمعة يستعد لتأسيس 
أكاديمية كروية فى سيناء

يحرص حــازم إمــام نجم نــادى الزمالك السابق 
وعــضــو مجلس إدارة اتــحــاد الــكــرة الــحــالــى على 
الــذهــاب إلــى صــالــة األلــعــاب الرياضية »الجيم« 

يومياً، من أجل الحفاظ على وزنه ولياقته البدنية.
ــر إعــجــاب جماهير الــاعــب التى  ــال األمـ ونـ
أشــادت بحرصه على ممارسة الرياضة للحفاظ 
على تناسق جــســده، وهــو المعتاد مــن الثعلب 

الصغير.
وتجدر اإلشارة إلى أن حازم إمام كان قد صور 
مؤخًرا إعاًنا لصالح إحدى الشركات التجارية، 
وجرت عملية التصوير فى منطقة ميدان طلعت 

حرب بوسط القاهرة.

اتفق العبو الزمالك مع شركة »نــظــارات« عالمية 
ــادى األبــيــض لعرض  ــن ــال مــنــدوب إلـــى مــقــر ال إلرســ
مجموعة من الموديات الجديدة للنظارات الشمسية 

عليهم لشراء بعض منهم.
وكان مجلس القلعة البيضاء صرف مكافآت الفوز 
ببطولة السوبر المصرى السعودى لاعبين، وحصل 
كــل العـــب عــلــى مبلغ 113 ألـــف جنيه بــخــاف 10 
آالف دوالر من تركى آل الشيخ رئيس هيئة الرياضة 

السعودية.
ــارة إلــى أن فــريــق الــزمــالــك يستعد  وتــجــدر اإلشــ
لمواجهة االتحاد السكندرى يوم 27 أكتوبر الجارى فى 

ذهاب دور الـ16 للبطولة العربية لألندية.

قــرر عبد الله جمعة العــب وســط الفريق األول 
لكرة القدم بنادى الزمالك إقامة أكاديمية خاصة 
بــكــرة الــقــدم فــى مسقط رأســـه بسيناء، الختيار 
مجموعة من الاعبين الصغار وتقديمهم لقطاعات 

الناشئين الخاصة بأندية الدورى الممتاز.
جاءت هذه الخطوة من الاعب فى إطار رغبته 
لــرد الجميل ألهــل محافظته، وفتح المجال أمام 
ظهور نجوم آخرين فى عالم الساحرة المستديرة 
على غــرار الــاعــب وشقيقه صالح جمعة العب 
النادى األهلى.. وكان الجهاز الفنى للقلعة البيضاء 
قــد بــدأ االســتــفــادة مــؤخــًرا مــن جمعة فــى مركز 
الظهير األيــســر، بسبب العجز الـــذى يعانى منه 

الفريق فى هذا المركز.

أخبار النجومأخبار النجومأخبار النجومأخبار النجومأخبار النجوم

تدخل »آل الشيخ« 
أمل الزمالك لخطف 

»ملك آسيا« 
يبدو أن النجم الــســورى عمر 
ــق الــهــال  ــري خــربــيــن مــهــاجــم ف
السعودى سيكون أحــد األسماء 
التى ستظل مطروحة فى بورصة 
االنتقاالت المحلية لفترة ليست 
بالقصيرة، وذلــك بعدما تــواردت 
ــود اهتمام  أنــبــاء مــؤخــًرا عــن وج
جدى من مسئولى نادى الزمالك 

للحصول على خدماته.
وقبل فترة أعلن نادى بيراميدز 
ــه على  ــول ــص بــشــكــل رســـمـــى ح
ــى سبيل  خـــدمـــات خــربــيــن عــل
اإلعــارة بداية من يناير المقبل، 
عــلــى أن يــكــون لــلــنــادى أحقية 
شــرائــه بشكل نهائى فــى نهاية 

الموسم الجارى.
ــع تــطــور األمـــــور فى  ــ ــكــن وم ل
ــرة وإعـــان تركى  ــي الــفــتــرة األخ
ــادى بيراميدز  آل الشيخ مالك ن
عرض النادى للبيع ضمن خطوات 
سحب استثماراته الرياضية من 
مصر أصبح مصير صفقة خربين 
ــا بــحــالــة مـــن الــغــمــوض  ــاًط ــح م
الكبير، ولم يتضح بعد ما إذا كان 
سيتم إتمام الصفقة أم سيتراجع 

النادى عنها.
ــن صفقة  ــان ع ــ وتـــرافـــق اإلع
انتقال خربين معارًا إلى بيراميدز 
مع أحــاديــث تداولها رواد مواقع 
ــى فــى  ــاعـ ــمـ ــتـ الـــتـــواصـــل االجـ
السعودية، حــول عــدم موافقة 

الاعب على تلك الخطوة.
وذهــب البعض إلى أن المهاجم 
الــســورى المتوج بجائزة أفضل 
ــب بآسيا الــعــام الــمــاضــى تم  الع
ــال إلــى  ــقـ ــتـ ــاره عــلــى االنـ ــ ــب ــ إج
بيراميدز، بحكم السطوة الكبيرة 
التى يتمتع بها آل الشيخ على 
كافة إدارات األندية السعودية 
بما فيها إدارة الهال، وذلك بحكم 
ــه يشغل منصب رئــيــس هيئة  أن

الرياضة فى المملكة.
ومــن غير المستبعد أن تشهد 
فترة االنتقاالت الشتوية المقبلة 
انــتــقــال خربين للزمالك حتى 
ولو كان ذلك على سبيل اإلعارة، 
خصوًصا إذا مــا استقر مسئولو 
بيراميدز على صــرف النظر عن 
ضم الاعب بعد قــرار آل الشيخ 

بالتخلى عن ملكية النادى.
وقـــد تلعب الــعــاقــة الطيبة 
ــن آل الــشــيــخ  ــي الـــتـــى تـــربـــط ب
ورئيس الزمالك مرتضى منصور 
دورًا كــبــيــًرا فــى انــتــقــال خربين 
إلــى الــزمــالــك، حيث سبق وقــدم 
ــودى صفقتى  ــع ــس الــمــســئــول ال
ــاز  ــق ــن ــن حـــمـــدى ال ــي ــي ــس ــون ــت ال
وفرجانى ساسى كهدايا منه إلى 
الزمالك، كما تحمل كذلك كامل 
نفقات التعاقد مــع السويسرى 
ــروس الـــمـــدرب  ــ كــريــســتــيــان جـ

الحالى للفريق األبيض.
ــل آل الشيخ  ــداخ وفـــى حـــال ت
بشكل فعلى لتدعيم تحركات 
الزمالك للحصول على خدمات 
ــإن تــلــك الــتــحــركــات  خــربــيــن، فـ
ستكلل بالنجاح على األرجـــح، 
سيما وأن إدارة الهال لن يكون 
بمقدورها رفض وساطة آل الشيخ 

فى هذه الصفقة.
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أزمة الرعاية تهدد 
تحركات األهلى لضم 

حسين الشحات 

ال يختلف أحد على أن المنتخب الوطنى األول حقق 
بــدايــة قــويــة تحت قــيــادة المكسيكى خافيير أجيرى 
ــذى نــجــح فــى قــيــادة  ــ ــدرب الــجــديــد لــلــفــراعــنــة، وال ــم ال
المنتخب لتحقيق انتصارين كبيرين فى أول مباراتين 

خاضهما الفريق معه.
وافتتح الفراعنة حقبة أجيرى بفوز عريض الشهر 
الماضى على النيجر بسداسية نظيفة فى إطار الجولة 
الثانية من التصفيات المؤهلة لنهائيات أمــم أفريقيا 
2018، ويوم الجمعة الماضى حقق الفراعنة فوًزا آخر 
كــان على حساب منتخب سوازياند بنتيجة 4-1 فى 

الجولة الثالثة من التصفيات ذاتها.
وعلى الرغم، من أن المنتخب لم يقم سوى معسكرين 
فقط حتى اآلن مع أجيرى، إال أن هناك بعض الوجوه 
الــجــديــدة، الــتــى حــجــزت مــكــاًنــا أســاســًيــا فــى تشكيلة 
المنتخب خال الفترة المقبلة، ولن يتم استبدالهم إال 
فى أحلك الظروف، وتستعرض »صوت المايين« أبرز 

تلك األسماء فى السطور التالية..
باهر المحمدى

استطاع باهر المحمدى، العــب الفريق األول لكرة 
القدم بالنادى اإلسماعيلى، أن يثبت أقدامه فى صفوف 
الفراعنة من مباراة ألخــرى، فى ظل المستوى لافت 
ــذى يقدمه مــع فريق اإلسماعيلى فــى الفترة  للنظر ال

األخيرة.
وشـــارك المحمدى فــى لــقــاءى النيجر وســوازيــانــد، 
حيث استطاع إثــبــات نفسه، وتفوقه على العديد من 
المدافعين فى قائمة الفراعنة، وأبرزهم على جبر، العب 
فريق بيراميدز، الذى كان ضمن التشكيلة األساسية فى 

عهد الخواجة األرجنتينى.
وسيكون مــن الصعب على الجهاز الفنى للمنتخب 
المصرى، إجــراء أى تغييرات على ثنائى الــدفــاع، فى 
ظل التفاهم والتجانس الذى ظهر بين باهر المحمدى، 

وأحمد حجازى، العب فريق وست بروميتش اإلنجليزى.
أيمن أشرف

يعد أيمن أشـــرف، الظهير األيــســر للنادى األهلى، 
أحد الركائز األساسية فى منتخب مصر خال الفترة 
األخــيــرة، بعد حفاظه على مستواه ســواء فــى صفوف 
القلعة الحمراء أو المنتخب المصرى منذ االنضمام 

إليه.
وأصبح أشرف، يمتلك خبرات كبيرة فى مركز الظهير 
األيسر، بعدما منحه جهاز الفراعنة الثقة فى أكثر من 
مــبــاراة، وأثبت دقــة عرضياته، وتغطيته الدفاعية، ما 
يجعله من الاعبين القائل التى تتفهم واجبات مركزهم 

بشكل جيد.
ــاً لمحمد عــبــد الــشــافــى،  ــدي وحـــل أيــمــن أشـــرف ب
المحترف فى صفوف فريق أهلى جدة السعودى، حيث 
رفض أجيرى االعتماد على األخير، باعتبار أن عمره 
تخطى الـ33 عاًما، وسيكون من الصعب االعتماد عليه 

مستقباً.
على غزال

أشــاد المكسيكى خافيير أجــيــرى، بإمكانيات على 
ــكــنــدرى، حــيــث جعله  ــزال، العـــب فــريــق فــانــكــوفــر ال غــ
األفضل فى مــبــاراة النيجر األخــيــرة، من خــال القيام 

بواجباته فى الربط ما بين الدفاع والهجوم.
وعاد على غزال، لصفوف المنتخب الوطنى من جديد 
بعد غياب 1414 يوما، فى إطــار استعدادات الفراعنة 
لمواجهة النيجر بالمعسكر األخير، فى الجولة الثانية 
من تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس األمــم األفريقية 
بالكاميرون الــعــام المقبل، والــتــى حسمها الفراعنة 

لصالحهم بستة أهداف.
 وكانت آخــر مــبــاراة خاضها غــزال مع المنتخب فى 
العاشر من أكتوبر عام 2014 أمــام المنتخب التونسى 
بالقاهرة، عندما كان يقود شوقى غريب المنتخب وانتهى 
اللقاء لصالح نسور قرطاج بهدف مقابل لاشىء وفشل 

المنتخب وقتها فى التأهل لكأس األمم األفريقية.

3 فراعنة انتزعوا ثقة أجيرى مبكرًا 

حراسة المرمى صداع فى رأس كارتيرون قبل مواجهة سطيف..

رغــم الجدية التى يتعامل بها النادى األهلى مع ملف ضم 
حسين الشحات صانع ألعاب فريق العين اإلمــاراتــى، إال أن 
نجاح اإلدارة الحمراء فى إتمام تلك الصفقة يبقى غير مضمون 
رغم موافقة الاعب وترحيبه الشديد بفكرة ارتــداء القميص 

األحمر بداية من فترة االنتقاالت الشتوية المقبلة.
وتقف النواحى المالية عقبة فــى طريق مساعى األهلى 
لضم الشحات خصوًصا أن تطلعات إدارة العين المالية تبقى 
كبيرة للغاية بالنظر إلى أن الاعب اليــزال يرتبط مع الفريق 
اإلماراتى بعقد طويل األجل، ويزيد من صعوبة األمر بالنسبة  
إلدارة األهلى األزمة األخيرة التى تواجه النادى والمتمثلة فى 

انسحاب شركة صلة السعودية من رعاية القلعة الحمراء.
وجاء انسحاب صلة ليوقف مصدر مالى هام بالنسبة للقلعة 
الحمراء، وهو ما جعل إدارة األهلى غير ضامنة لقدرتها على 
تنفيذ المطالب المالية إلدارة العين للحصول على خدمات 
حسين الشحات، وتخشى إدارة األهلى من اإلقدام على شراء 
الاعب بثمن مبالغ فيه خشية أن يجد النادى نفسه مطالًبا 
بعد فترة بسداد بــأى غــرامــات لصالح شركتى صلة ومسك 
واللتين قررتا مقاضاة األهلى أمام جهات تحكيم أجنبية بعد 
فسخ عقديهما مع النادى، وهو السيناريو الذى سيضع القلعة 

الحمراء فى مأزق مالى صعب للغاية.
على جانب آخر ومع اقتراب موعد اللقاء المصيرى الذى 
سيجمع فريق النادى األهلى مع وفــاق سطيف الجزائرى فى 
ــاب نصف نهائى دورى أبــطــال أفريقيا، تتزايد المخاوف  إي
والــشــكــوك لــدى الجهاز الفنى للفريق األحــمــر بسبب مركز 

حراسة المرمى.
وكان النادى األهلى قد تفاجأ قبل ساعات من لقاء الذهاب 
أمام وفاق سطيف الذى أقيم بالقاهرة يوم 2 أكتوبر الجارى 
بورود خطاب من االتحاد األفريقى لكرة القدم، يفيد بإيقاف 

شريف إكرامى حارس الفريق مباراتين، بداعى حدوث تجاوز 
منه تجاه طاقم اإلسعاف فى لقاء إياب ربع النهائى أمام حوريا 

الغينى.
وبــســبــب هـــذا اإليــقــاف الــمــفــاجــئ أصــبــح عــلــى لطفى هو 
الــحــارس البديل لمحمد الشناوى حــارس المرمى األساسى 
لألهلى، فــى لقاء الــذهــاب أمــام سطيف والـــذى انتهى بفوز 

األهلى بهدفين نظيفين.
وفى سبيل رفع جاهزية على لطفى تحسًبا ألى ظروف طارئة 
قد تضطر الجهاز الفنى لألهلى لاعتماد عليه أساسًيا فى 

لقاء العودة أمام وفاق سطيف، دفع الفرنسى باتريس كارتيرون 
ــا فــى آخـــر لــقــاءيــن رسميين  ــدرب األهــلــى بلطفى أســاســًي مـ

خاضهما الفريق األحمر.
ــى لطفى حــمــايــة الــعــريــن األحــمــر فــى لــقــاء االتــحــاد  ــول وت
السكندرى الذى أقيم األحد الماضى ضمن الجولة العاشرة 
للدورى، والــذى انتهى بخسارة قاسية لألهلى بأربعة أهداف 

مقابل ثاثة.
وبعدها بنحو 3 أيام منح كارتيرون على لطفى الفرصة مرة 
أخرى فى لقاء الترسانة بدور الـ32 لبطولة كأس مصر، وهو 
اللقاء الذى انتهى بفوز األهلى بثاثة أهــداف مقابل هدفين، 
ليصبح مجموع األهــداف التى سكنت شباك لطفى فى هاتين 

المباراتين 6 أهداف.
وال شك أن هذا المعدل المخيب للحارس على لطفى رفع 
حدة الخوف والقلق لدى الجهاز الفنى لألهلى، خصوًصا أنه 
قد يجد نفسه مضطًرا إلسناد حماية العرين األحمر إليه فى 
لقاء العودة أمام وفاق سطيف والمقرر إقامته يوم 23 أكتوبر 

الجارى بالجزائر.
ويتخوف الجهاز الفنى لألهلى من حدوث أى إصابة للحارس 
محمد الشناوى خال تواجده فى الفترة الحالية مع المنتخب 
الوطنى، حيث يستعد الفراعنة لمواجهة منتخب سوازياند 
اليوم فى القاهرة، على أن يواجهوه مرة أخرى بعد نحو 4 أيام 

فى معقله.

مجلس »زعيم الثغر« يطلق يد 
طوالن فى ملف صفقات الشتاء

استقر مجلس إدارة نـــادى االتــحــاد 
الــســكــنــدرى على منح الــحــريــة لحلمى 
طوالن مدرب فريق الكرة األول بالنادى 
ــرى ضمها  فــى اختيار األســمــاء الــتــى ي
لصفوف الفريق خال فترة االنتقاالت 

الشتوية المقبلة.
ويــعــكــف طـــوالن حــالــًيــا عــلــى ترتيب 
أوراقه الخاصة بهذا الملف بعد الوقوف 
على كافة أوجه القصور فى أداء فريقه، 
وتحديد المراكز التى تحتاج دعم عاجل 

بعناصر جديدة.
ويــأتــى اتــجــاه مجلس »زعــيــم الثغر« 
ــوالن فــى ملف صفقات  إلطـــاق يــد طـ
الشتاء، فى ضوء نجاح األخير فى إعادة 
سيد البلد لهيبته المحلية مرة أخرى، 
ســـواء على مستوى بطولة الـــدورى أو 

مسابقة كأس مصر. 
وكان مجلس إدارة النادى السكندرى 
قد وافق على استقالة محمد عمر، فى 
وقــت صعب للغاية، األمــر الــذى أربــك 
حسابات الفريق، وبالرغم من توقيت 
رحيل عمر الذى كاد أن يوثر سلبا على 
الاعبين إال أن حلمى طــوالن استطاع 
إعــادة الثقة إليهم والتوازن األمر الذى 

ظهر جليا خال آخر مباراتين للفريق. 
االتــحــاد نجح فى الفوز على األهلى 
ــدورى الموسم الماضى  حامل لقب الـ
بأربعة أهــداف مقابل ثاثة فى مباراة 
تاريخية لسيد البلد، أظهر فيها رزاق 
سيسيه مهاجم الفريق األخضر تألقا 

كبيرا. 
واستمرت انتصارات االتحاد بقيادة 
ــو  ــورت ــى ب ــاز الــفــريــق عــل ــ ــوالن إذ ف ــ طـ
السويس فــى دور الــــ32 بكأس مصر، 
فــى مــبــاراة شهدت تألقا كبيرا لخالد 
قمر الذى أحرز هدفا فى فوز األخضر 

بثاثة أهداف مقابل هدف.
على المستوى الهجومى أصبح فريق 
االتــحــاد مرعبا ألى منافس إذ يعتمد 
ــثــاثــى الــخــطــيــر رزاق  ــوالن عــلــى ال طــ
سيسيه وقــمــر وباناهينى، مما يشير 
إلى تألق سيد البلد تحت قيادة مدربه 

الجديد.  
 ومــع نــجــاح طـــوالن فــى تغيير شكل 
أداء ونتائج الفريق أصبح لدى مجلس 
إدارة النادى برئاسة محمد مصيلحى 
خــوف من تبعات انــفــراد اإلدارة بملف 
ــا أن  ــة، خــصــوًص ــوي ــشــت الــصــفــقــات ال
الجماهير لــن تــتــردد فــى تحميل إدارة 
ــد« مــســئــولــيــة أى إخــفــاق  ــل ــب »ســيــد ال
مستقبلى للفريق، خصوًصا أن طوالن 
لــم يكن لــه دور فــى اختيار الصفقات 
ــدأ بها الفريق موسمه الحالى  الــتــى ب
كونه تولى قــيــادة الفريق بعد انطاق 
ــدورى بعدة أسابيع، لذلك  منافسات ال
ــور بــاتــجــاه مــنــح الــمــدرب  ــ تمضى األم
الــمــخــضــرم الــصــاحــيــات الــكــامــلــة فى 
اختيار العناصر التى سيتحرك النادى 

لضمها فى ميركاتو الشتاء.

    سارة عبد الباقى

 ضياء خضر

 محمد الصايغ

حسين

غزال

باهر

أيمن

طوالن



اشتعل الصراع بين أعضاء مجلس إدارة االتحاد 
المصرى لكرة القدم برئاسة هانى أبوريدة؛ بسبب 
إيهاب لهيطة، مدير المنتخب السابق، فى ظل 
وجــود رغبة لدى بعض أعضاء المجلس إلعادته 

إلى نفس منصبه من جديد خالل الفترة المقبلة.
وانقسم المجلس ما بين مؤيد ومــعــارض، من 
ــى منصبه مــن جــديــد، قبل  أجــل عـــودة لهيطة إل
المعسكر المقبل، حيث ستشهد األيــام المقبلة، 
صــراًعــا ساخًنا بين األعــضــاء فيما يخص هذا 

األمر.
أبوريدة يصمم

ويتمسك أبوريد بعودة لهيطة إلى منصبه، فى 
ظل حالة التخبط التى ضربت المنتخب الوطنى 
فى المعسكر األخير الخاص بمباراتى سوازيالند، 
خاصة بعد قرار اتحاد الكرة بإقامة المعسكر فى 
القاهرة وليس برج العرب، كما كان الحال طوال 

السنوات األخيرة. 
وعاد أبوريدة، ليؤكد، أن خافيير أجيرى، المدير 
الفنى للفراعنة، اشتكى من عدم جاهزية مالعب 
التدريب وعدم توافر األدوات الالزمة التدريبات، 
قبل أن ينقل المران الستاد الكلية الحربية لحل 

األزمة. 
واستشهد أبوريدة، بأزمة توفير طائرة خاصة 
للمنتخب إلــى ســوازيــالنــد والــتــى تــم حسمها فى 
اللحظات األخيرة، لعدم وجود تنسيق بين جميع 

أطرف األزمة من أجل إنهاء األمر بشكل سريع. 
ــدة، أن وجــود لهيطة، يساهم فى  ــوري ويــرى أب
إنهاء أى أزمــات تتعلق بالمنتخب الوطنى، منًعا 
ألى شكاوى من قبل الالعبين، السيما أن أكثر 
من العب اشتكوا موخًرا من مالعب التدريب فى 

القاهرة وهو ما تفهمه مجلس الجبالية.
لطيف يعترض

اعترض خالد لطيف، عضو مجلس إدارة اتحاد 
كرة القدم المصرى، على فكرة عودة لهيطة إلى 
منصبه من جديد، عقب موقعة سوزيالند، باعتبار 

أن الجهاز الفنى بالكامل، تمت إقالته من قبل.
وتحدث لطيف، بــأن عــودة لهيطة إلــى منصبه 
ومـــن قبلها اســتــمــرار أحــمــد نــاجــى فــى منصبه 

الشيخ يقضى فترة 
التوقف فى لبنان 

نشاط اجتماعى لـ»رمضونا« 
فى إجازته بالقاهرة

الغزال عاشق لـ»الكشرى« 
والمهرجانات

حـــرص أحــمــد الــشــيــخ صــانــع ألــعــاب الــنــادى 
األهلى على اصطحاب زوجته فى إجازة سريعة 
خــارج مصر، وذلــك بالتزامن مع فترة التوقف 

الحالية للمسابقات الكروية المحلية.
وبعد مشاركته فــى لقاء األهــلــى والترسانة 
بكأس مصر طار الشيخ برفقة زوجته إلى لبنان 
حيث مكثا هناك لعدة أيام، تجوال فيها بالعديد 

من المعالم السياحية لبالد األَرز.
يــذكــر أن الــشــيــخ كـــان قــد ســجــل هـــدف فــوز 
األهلى على الترسانة فى المباراة التى انتهت 
لصالح الكتيبة الحمراء بثالثة أهــداف مقابل 

هدفين.

اســتــغــل رمـــضـــان صــبــحــى العـــب مــنــتــخــب مصر 
والمحترف فى صفوف هيدرسفيلد تاون اإلنجليزى 
تواجده فى أجازة مؤخًرا بالقاهرة لاللتقاء بعدد من 

أصدقائه سواء من داخل الوسط الكروى أو خارجه.
واستقبل رمــضــان فــى منزله زميله الــســابــق فى 
األهلى سعد سمير، واللذين يرتبطان بعالقة قوية منذ 

تواجدهما سوًيا فى صفوف الشياطين الحمر.
كما التقى رمضان كذلك مع أحمد حجازى العب 
الــفــراعــنــة المحترف فــى صــفــوف وســت بروميتش 
اإلنجليزى، وحــرص رمــضــان على التقاط أكثر من 
صــورة مــع نجل حــجــازى ونشرها عبر حسابه على 

انستجرام.

كشف عمرو جمال مهاجم النادى األهلى عن 
حبه لسماع أغانى المهرجانات الشعبية، والتى 

يعتاد على تشغيلها فى سيارته خالل تنقاالته.
ونشر الــغــزال مقطع فيديو صــوره وهــو يقود 
سيارته بينما يستمع لمهرجان »مليش أنــا فى 
األيامة« الشهير، كما كشف الالعب كذلك عن 
حبه لــتــنــاول أكــلــة الــكــشــرى بعدما نشر صــورة 
ــل أحــد المطاعم الشهيرة بالقاهرة  مــن داخـ

والمتخصصة فى تقديم تلك الوجبة.
يذكر أن عمر جمال ال يشارك فى المباريات 
ــة الــمــوســم كونه  ــداي الــرســمــيــة لــأهــلــى مــنــذ ب

موضوعا على قائمة االنتظار الخاصة بالفريق.

إعداد: محمد الصايغ - سارة عبدالباقى أخبار النجومأخبار النجومأخبار النجوم
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 محمد الراعى

كوارث   الشركات  
 الراعية 

ــرى   الـــمـــديـــر   الــفــنــى   ــ ــي ــ   أج
ــم   يــخــتــبــر   حــتــى   ــة   لـ ــفــراعــن ــل  ل
ــوزه   عــلــى النيجر     اآلن   رغـــم   فـ
ــى  ــة   وفــــــــــوزه   عــل ــ ــي ــداســ ــســ ــ  ب
سوازيالند   برباعية   واصبحت  
 مهمته   سهلة   فــى  التأهل   إلــى  
 كأس   األمــم   اإلفريقية   المقبلة  
ــى الــكــامــيــرون   و  اقـــتـــرب   مــن    ف
 تــحــقــيــق   أول   إنـــجـــازاتـــه   الــتــى 
سيتغنى بها   اتحاد   الكرة ،   ورغم  
ــرى لــم    ذلـــك   ان   بــصــمــات   أجــي
 تظهر   عــلــى المنتخب     هــنــاك  
 تغييرات   كبيرة   فــى التشكيل  
 واألداء   عــشــوائــى مــتــذبــذب  ،   
ــم   ــوى دعــ ــ ــا   سـ ــنـ ــامـ ــس   أمـ ــيـ ولـ
 الــمــدرب   والمنتخب   وسيكون  
 الحكم   الحقيقى بعد   انتهاء  
ــم   فــى الــكــامــيــرون    بطولة   األمـ
 ،  ولكن   الحقيقة   المؤلمة   التى 
ــو   تــخــبــط   فـــرضـــت   نــفــســهــا   هـ
 محمد   صالح   وافتقاده   التركيز  
 مع   الفراعنة   ولــم   يقدم   األداء  
 المقنع   مع   ليفربول   مع   بداية  
ــذا   الـــمـــوســـم  ،   وال شـــك   أن    هــ
 صــالح   تأثر   بأزمته   مــع   اتحاد  
 الكرة   ونجحت   الشركة   الراعية  
 لــلــكــرة   الــمــصــريــة   فــى تحقيق  
ــة   عــلــى حــســاب   ــادي  مــكــاســب   م
 تدمير   نجم   كبير   كان   فى طريقه  
 للتربع   على القمة   العالمية  ،   
وأصبح   اتحاد   أبوريدة   وشركته  
 الـــراعـــيـــة   مــتــخــصــصــيــن   فــى 
تدمير   النجوم   وتحقيق   مكاسب  

 بالماليين ..  يا   خسارة . 
 الزمالك   حقق   إنجاًزا   تاريخًيا 
بالفوز   بكأس   السوبر   المصرى 
السعودى وهزم    الهالل   العريق  
 فى ملعبه   وفــاز   بكأس   الرئيس  
 السيسى،   ورغــم   ذلــك   فوجئنا  
 بأن   شركة   برزنتيشن   وإعالمها  
 المغرض   يقاطع   السوبر   بحجة  
ــود   خـــالفـــات   بــيــنــهــا   وبــيــن    وجــ
 شــركــة   صــلــة   الــســعــوديــة   التى 
كانت   ترعى األهلى،   وبعد   أيام  
 قليلة فوجئنا   بأن   األهلى يطلب  
 الــلــعــب   فــى الــســوبــر   المصرى 
السعودى أبطال   الكأس   الذى 
ســيــقــام   فــى نــوفــمــبــر   المقبل  
 فى القاهرة   أمــام   اتحاد   جدة ، 
  وتــنــاســى األهــلــى وبرزنتيشن  
 مشاكلهم   مع   شركة   صلة     وهذا   
 يؤكد   أن   برزنتيشن   تشارك   فى 
الحملة   ضد   الزمالك   ورئيسه  
 بدليل   أن   الــمــواقــع   اإلعالمية  
 الكبرى التى    ترعاها   برزنتيشن  
 ستهتم   بــالــســوبــر   الـــقـــادم   إذا  
 شـــارك   فيه   األهــلــى علما   بــأن  
 شركة   صلة   هى راعى السوبر، 
  باختصار   أن   الشركات   الراعية  
 أصبحت   تتدخل   فــى الشئون  
 الــداخــلــيــة   لمصالح   شخصية  
ــب   مـــالـــيـــة   تــفــســد   ــاســ ــ ــك ــ  وم
 الرياضة   المصرية،   ولأسف 
ال   يوجد   رادع   أو   أســس   تحكم  
 نفوذ   الــشــركــات   الــراعــيــة   التى 
أصبحت   خطر اً  يهدد   الرياضة  
 المصرية   ووضح   ذلك   فى أزمة  
 محمد   صالح   والحرب   الشرسة  

 ضد   رئيس   الزمالك .
 فريق   الكرة   بالنادى األهلى 
يعانى نقًصا   فى صفوفه   بسبب  
 عــدم   دعــم    صفوفه   بصفقات  
ــة   الــمــوســم  ،    ــداي  مــمــيــزة   مــنــذ   ب
ومــن   قبلها   أزمـــة   التعاقد   مع  
 النجوم   الكبار    عبدالله   السعيد  
 وأحــمــد   فتحى ومــؤمــن   زكريا ، 
  كل   ذلك   أثر   على العبى األهلى 
نفسيا   وأدى إلى سوء   النتائج ، 
  ولأسف   أن   الجماهير   وبعض  
 اإلعالميين   تعلق   أزمات   األهلى 
عــلــى شــمــاعــة   الــحــكــام   وتــركــى 
آل   الشيخ   لشغل   الـــرأى العام  
 عن   مشاكل   األهلى الحقيقية  
 الـــتـــى أصــبــحــت   مستعصية ، 
والبــد   أن   يقوم   مجلس   اإلدارة   
 سريًعا   بعمل   حلول   جذرية   لهذه  
ــود   األهــلــى  ــع  األزمـــــات   حــتــى ي
لــلــمــنــافــســة   الــحــقــيــقــيــة   على 

البطوالت.

رأى

مقارنة كارتيرون مع جوزيه »ظالمة«.. والخطيب لم يخطئ فى أزمة »آل الشيخ«
ــوز الــكــرة المصرية  يعد أســامــة عــرابــى أحــد رم
لسنوات عديدة، والتى تألق خاللها بقميص النادى 
األهلى، وحصد مع أبناء القلعة الحمراء ٢٨ بطولة 
مختلفة، إضافة إلى أنه تدرج فى المناصب داخل 
قطاع الكرة بالقلعة الحمراء، حتى استطاع أن يكون 
مدربًا للمارد األحمر فى الجهاز المعاون لمارتن 

يول.
»صــوت الماليين« التقت مــع عــرابــى، لتحاوره 
عن مشواره التدريبى والعديد من األمــور الخاصة 
بالشئون الكروية المطروحة على الساحة فى الفترة 
ــرة، وهــو مــا نكشف تفاصيله فــى السطور  األخــي

التالية.. 
بــــدايــــة.. كــيــف تــــرى تــجــربــتــك مـــع فــريــقــى طنطا 

وأسوان؟
تجربة جــيــدة وتعلمت منهما كــثــيــًرا، بالنسبة 
ــوان توليت الــفــريــق فــى ظـــروف صعبة  وكــان  ألسـ
ــدورى، وتحت قيادتى  يملك 10نــقــاط فقط فــى الـ
وصلنا للنقطة 19، وطنطا والداخلية وقتها بقيا فى 
الدورى بفارق نقطتين فقط، رغم أنهما تقدما بعدد 

كبير من النقاط بالدور األول.
أمــا طنطا فكانت تجربة جيدة رغــم أنــى توليت 
إدارة الفريق متأخًرا، تقربيا فى نصف الموسم، 
واستمرت التجربة فترة قصيرة، وعملت نتائج جيدة 
ولكن المشكلة إنى رحلت قبل انتهاء الــدورى بسبع 
مباريات لم أبدأ التجربة من أولها وال حتى أنهيت 

التجربة.
هــل تــرى أنــك غير محظوظ بتولى األنــديــة التى 

تصارع على الهبوط؟
المسألة ال تتعلق بالحظ، ولكن بتقييم التجربة 
وظــروف الفريق وقتها، خصوًصا أن جميع الفرق 
التى توليت تدريبها هبطت مشكلتها أن موقفها كان 

بيبقى صعب أصــال وعــدد نقاطها 
قليل.

ـــتــــــك فــــى  ـــ ــم تــــــجــــــرب ــ ــيــ ــ ــقــ ــ ــف تــ ــ ــ ــيـ ــ ــ كـ
ــام فــــى الــمــنــتــخــب  ــعــ دور الــــمــــدرب الــ

األوليمبى واألهلى؟
ــرى  ــات كــســبــتــهــا وأخــ ــاجـ ــى حـ فـ
خسرتها، ممكن كانت هتبقى غير 
موجودة لو كنت كملت فى مصيرى 
كرجل أول ولكن أفادتنى فى أشياء 
أخرى خاصة العودة للنادى األهلى 
ــادى فــى أفريقيا والعمل مع  أكبر ن
ــواء المنتخب  مــديــر فــنــى كــبــيــر ســ
األوليمبى مع حسام البدرى أوالنادى 

األهلى مع مارتن يول.
ما تقييمك لمسابقة الدورى العام حتى اآلن؟

مسابقة قوية خصوًصا فى المراكز المتقدمة 
ــاضــى، ألن الــزمــالــك  ــم ــمــوســم ال وأصـــعـــب مـــن ال
استعد جيًدا الموسم الحالى واألهلى طبعا البطل 
التقليدى وظــهــور بيراميداز بمستوى جيد وضخ 
األموال الكثيرة وشراء الالعبين الكبار زاد من قوة 

المنافسة.
هــل أســعــار الالعبين ممكن أن تنخفض إذا غاب 

نادى بيراميدز عن المشهد الكروى؟
 بالطبع، لكن مش كتير ألن مفيش نادى فى مصر 
عنده القدرة المالية اللى عند بيراميداز بما فيهم 
النادى األهلى اللى يعتبر أعلى  نــادى مادًيا، مش 
هيقدر يجارى أسعار العبية بيراميدز إذا لم يأت 

مستثمر بنفس حجم تركى آل شيخ الموضوع هينزل 
بالتأكيد.

ــلــــدورى غــيــر أحــد  هـــل تــتــوقــع أن نــشــاهــد بــطــال لــ
القطبين هذا الموسم؟

البطولة منحصرة بين األهلى والزمالك يليهم 
ــده قــــدرات بنفس  ــق عــن بــيــرامــيــدز وال أرى فــري
مستواهم  فى الموسم الحالى عشان نقدر نقول إنه 

ينافس على الدورى.
كيف تــرى تجربة بيراميدز بــالــدورى وهــل سيكون 

الحصان األسود؟
اعتقد أن نــادى بيراميداز سيلعب على البطولة 
ــك، بينما أرى أن  واألداء الــحــالــى دلــيــل عــلــى ذلـ
الحصان األسود هذا الموسم سيكون نادى الجونة 

صاحب األداء المتميز. 
هـــل تـــرى أن كـــارتـــيـــرون يستطيع أن يــكــرر تجربة 

جوزيه فى األهلى؟
كارتيرون يسير بخطى ثابتة، لكن حتى اآلن األداء 
متقدرش تقول إنــه أداء منتظم أوقليل لم نوصل 
للمستوى المطلوب أن يكون فى النادى األهلى لكن 
ده أسبابه كثيرة وأبرزها اإلصابات داخل الفريق، 
أما المقارنة بين كاريترون ومانويل جوزيه ظالمة 
متقدرش تــقــارن مــدرب مــوجــود مــع الــنــادى مــن 4 

شهور بمدرب بقى فى النادى سنوات طويلة.
هل أخطأ الخطيب بإدخال تركى آل شيخ النادى 

األهلى؟
الخطيب لــم يخطئ هــو اســتــثــمــار طبيعى فى 
الــــدورى طـــول عــمــره بيحصل وكــثــيــر مــن الــنــاس 

بتساعد النادى األهلى الموضوع طبيعى.

:» أسامة عرابى فى حوار لـ»

فتحى وأحداد يرسمان خطة »الهروب الكبير«
يرفض مسئولو نادى الزمالك فكرة التفريط 
فى خدمات محمود عبد الرحيم جنش حارس 
مرمى الفريق األبيض بعد األنباء التى ترددت 
عن اهتمام أندية سعودية بالحصول على 
خــدمــات الــالعــب بعد تألقه فــى مباراة 
السوبر المصرى السعودى األخيرة 
أمام الهالل السعودى والتى فاز 
فيها الفريق األبيض بهدفين 

مقابل هدف.
ويـــســـعـــى الـــزمـــالـــك 
لتمديد عــقــد الــالعــب 
فـــى الـــفـــتـــرة الــمــقــبــلــة 
وترضيته ماليا لضمان 
استمراره أطــول فترة مع الفريق 
األبيض فى ظل تألقه، بعدما أصبح الحارس 
األساسى، فضال عن انضمامه للمنتخب األول 

فى الفترة الماضية.
ومــن ناحية أخــرى يترقب المغربى حميد 
أحداد مهاجم الفريق األول لكرة القدم بنادى 
ــك، وصـــول عـــرض رســمــى مــن أحــد  ــال ــزم ال
ــارج مــصــر للرحيل عــن القلعة  ــة خـ ــدي األن

البيضاء خالل الفترة المقبلة.
ــد مــصــدر مــقــرب مــن الــالعــب أن  وأكـ
أحـــداد غاضب بسبب تجاهل المدير 
الفنى السويسرى كريستيان جروس 
وعدم مشاركته فى مباريات الفريق 
وهو ما أغضب الالعب، وبدأ أحداد  
ــالء  ــعــض وكـ ــع ب ــى الـــحـــديـــث مـ فـ
الالعبين لتوفير عــرض رسمى 
له استعداًدا للرحيل عن القلعة 
البيضاء حالة استمرار تجميده 

على مقاعد بدالء الزمالك.
 وعلى صعيد آخر تسيطر 
ــضــب على  ــغ حـــالـــة مـــن ال
مصطفى فتحى صانع 
ــعــاب الــفــريــق بسبب  أل
استبعاده من حسابات 
الــجــهــاز الــفــنــى فى 
ــرة  ــيـ ــرة األخـ ــتـ ــفـ الـ
ــة أنــــــه لــم  ــاصــ خــ

يتواجد أيضا فى القائمة النهائية التى خاضت 
مباراة السوبر المصرى السعودى، والتى فاز 
فيها الــفــريــق األبــيــض على الــهــالل السعودى 
بهدفين مقابل هدف فضال عن عدم مشاركته 

فى مباراة منية سمنود األخيرة فى الكأس.
ــكــر بــجــديــة  ــف ــحــى ي ــت ــدأ مــصــطــفــى ف ــ ــ وب
فــى الــرحــيــل عــن صــفــوف الــفــريــق فــى فترة 
االتنقاالت الشتوية المقبلة على سبيل اإلعارة 
بالرغم من تجديد تعاقده مع القلعة البيضاء 
منذ فترة قليلة لمدة أربــعــة مــواســم قادمة، 
وينتظر الالعب حتى فترة االنتقاالت الشتوية 
المقبلة لتحديد موقفه بصورة نهائية، ويبحث 
عن عروض احتراف خارجية تحسبا للرحيل 

عن النادى فى يناير.
وعلى صعيد آخر طالبت أصــوات بالتراجع 
عن ضم عاصم صالح ظهير أيسر  فريق طالئع 
الجيش خالل فترة االنتقاالت الشتوية المقبلة 
فى ظل عدم ظهور الالعب بصورة أساسية فى 
مباريات الفريق العسكرى فى الموسم الحالى 

بسبب كثرة إصاباته.
ويبحث النادى عن ظهير أيسر جديد فى 
الفترة الحالية لضمه فى يناير فى ظل عدم 
ظهور الثنائى أحمد أبو الفتوح وبهاء مجدى 

بالمستوى المنتظر فى المباريات الماضية.
على جــانــب آخــر بـــادر مجلس إدارة نــادى 
ــوز ببطولة  ــف ــزمــالــك بــصــرف مــكــافــآت ال ال
السوبر المصرى السعودى لالعبى الفريق 
مؤخرا، وحصل كل العب على مبلغ 113 ألف 
جنيه قبل مــبــاراة منية سمنود األخــيــرة فى 
دور الـ3٢ لكأس مصر.. وكان العبو الزمالك 
ــراح اإلدارة بــصــرف المكافآت  ــت رفــضــوا اق
بنسب متفاوته بحيث يحصل الالعب الذى 
شــارك  بصورة أساسية على مبلغ 150 ألف 
جنيه فى حين حصل كل العب بديل على 100 
ألــف جنيه بينما حصل على كــل العــب كان 

خارج قائمة المباراة على 75 ألف جنيه.
ــك بــخــالف حــصــول كـــل العــب  ــ  يــأتــى ذل
بالفريق األبيض على مبلغ 10 آالف دوالر من 
تركى آل الشيخ رئيس هيئة الرياضة السعودية 
بعد الفوز باللقب مباشرة، وهى المكافأة التى 
حصل عليها الالعبون فقط ولم يحصل عليها 

الجهاز الفنى.

    حوار- جمال خليل

    محمد الصايغ

    سارة عبد الباقى

أبوريدة يصمم.. ولطيف يعترض.. وشوبير يحرض من بعيد..

»لهيطة« يفجر معركة 
داخل مجلس الجبالية

الزمالك يرفض إغراءات 
الخليج ويتمسك 

ببقاء جنش

كمدرب لحراس المرمى، والبقاء على باقى أعضاء 
الجهاز اإلدارى والطبى، فإن ذلك يعنى بأن أسامة 
نبيه، المدرب المساعد السابق للمنتخب، يتحمل 
مسئولية كل أزمة حدثت داخل صفوف المنتخب 

من قبل.
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ــه يــتــولــى هـــذا المنصب،  ــشــأن، خــصــوًصــا وأنـ ال
حينما كان الراحل محمود الجوهرى، مديًرا فنًيا 

للمنتخب المصرى، عام 1990.
شوبير يحرض

ــدأ اإلعــالمــى أحــمــد شوبير، فــى عمل لوبى  ب
مــع بعض أعــضــاء الجبالية، مــن أجــل االنقالب 
على هانى أبوريدة، وعدم اتخاذ أى قرارت، حتى 
االنتهاء من االنتخابات التكميلية، المقرر االنتهاء 

منها فى نهاية شهر أكتوبر الجارى.
ويترشح أحمد شوبير، على منصب العضوية 
فى االنتخابات المقبلة، حيث أن نجاحه فى حجز 
مقعد داخل المجلس، يعتبر مضمونا بنسبة كبيرة، 
األمــر الــذى يجعله يرغب التدخل فى كل صغيرة 

وكبيرة.
واتفق أبوريدة، مع كرم كردى ومحمد أبو الوفا 
وخــالــد لطيف، على محاولة تأجيل اجتماعات 
مجلس الجبالية، لحين نجاحه فى االنتخابات، 
على أن تبدأ معركته مع أبوريدة، فى الصراع على 

الرجل الحاكم بأمره داخل المجلس.

أحداد

أسامة عرابى فى حواره 
لـ»صوت الماليين«

فتحى

جنش
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،اًنايب   ىبيللا   شيجلل   ةماعلا   ةدايقلا   تردصأ   مايأ   لبقبالقبض   على   واحد   من   أخطر  
 ،ىوامشع   ماشه   وه،ةيرصملا   نملأا   ةزهجلأ   نيبولطملا   مهأوالضابط   المفصول   من  
 ،شيجلاوبرفقته   زوجة   اإلرهابى   محمد   رفاعى   سرور،   وابنتيه،   شريك   عشماوى   فى  

 ، »   ةدعاقلا   «    ميظنتل   ىلاوملا  »   نوطبارملا   «    ميظنت   سيسأتكما   يعد   المفتى   الشرعى  
 أو   المرجعية   الشرعية،   ألغلب   التنظيمات   اإلرهابية    فى   ليبيا   والموالية   لتنظيم  

 القاعدة . 
ال   يستطيع   أحد   من   المهمومين   باستقرار   الدولة   المصرية   وتأمين   حدودها   سواء  

 ،ثبعلا   نم   ةيبرغلا   وأ   ةيقرشلاإنكار   حالة   االرتياح   العام   من   نجاح   تلك   العملية   التى  
 تمت   بالتنسيق   بين   أجهزة   األمن   المصرية   والجيش   الليبى،   فاإلرهابى   عشماوى   لم  

 ،ةمكاحملل   اًبولطم   راصو،نيتنثا   وأ   ةيلمع   ذيفنتب   ماق   ىباهرإ   درجم   نكيلكنه   أحد  

 ،تططخو   تربد   ىتلا   لوقعلا   زربأوتعاونت   مع   حكومات   وأجهزة   استخبارات   إلرباك   
 مؤسسات   الدولة   المصرية   خاصة   الجيش   والشرطة .  

سقوط   عشماوى   لم   يكن   من   األمور   السهلة،   التى   تتم   بمداهمة   األوكار   والكهوف،  
 أو   خالل   مواجهات،   لكنها   عملية   استخباراتية   جرت   مشاهدها   بمهارة   وعلى   أعلى  

 مستوى   من   الكفاءة   والحرفية،   من   حيث    الرصد   والتتبع   ودقة   المعلومات   والمفاجأة  
،هيدل   اميف    هيلع   ضبقلا   ةيمهأ   نمكتو،باعتباره   خزينة   أسرار،   كما   أن   سقوطه   بتلك  
 ،ةعاربلابمثابة   رسالة   مهمة   لإلرهابيين   وداعميهم    ومموليهم    فى   المنطقة   العربية  

 ،ةيبرغ   تادنجأ   باسحلخاصة   قطر   التى   ترعى   كثيرا   من   التنظيمات   اإلرهابيية  
 في   ليبيا،   وتمدهم   بكافة   وسائل   الدعم   أن   أيادى   مصر   ستطال   العابثين   فى   أى   مكان  

،وهذه   رسالة   عملية   أكثر   أهمية   من   أى   رسائل   أخرى . 

ديعسديسيكتب:

التوزيع مؤسسة األهرام

القصة   الكاملة   لسقوط   اإلرهابى   هشام   عشماوى   فى   ليبيا  
فلو   توقفنا   قليال   لنتأمل   قائمة   الجرائم   التى   ارتكبها  »    
 هشام   عشماوى « ،   وحجم   تداعياتها   على   األمــن   بصورة  
 عامة  ،   لكفى   القول   والتأكيد   بأن   عملية   القبض   عليه   فى  
 ليبيا،   واحــدة   من   أهم   العمليات   األمنية   واالستخباراتية  
ــة   األخــيــرة،   إن   لــم   تكن   أهمها   على    الــتــى   تمت   فــى   اآلونـ
 االطالق،   فهو   ليس   مجرد   ضابط   مفصول   انتمى   طوعا   إلى  
 جماعات   اإلرهاب   وصار   وكيال   حصرًيا   لداعميه   ومموليه  
 فى   الشرق   األوسط  ،   لكنه   اشترك   وخطط   لمحاولة   اغتيال  
 وزير   الداخلية   األسبق   اللواء   محمد   إبراهيم،   واالشتراك  
 والتخطيط   لتنفيذ   جريمة   اغتيال   النائب   العام   السابق  
ــداد   الستهداف   الكتيبة   المستشار   هشام   بــركــات،   واإلعـ
 »101   حــرس   حــدود « ،   إلــى   جانب   ارتكابه   عــدد   هائل   من    
 الجرائم   الكبرى،   لضرب   االستقرار   فى   هذا   البلد،   منها  
 على   سبيل   المثال   ال   الحصر  ،   استهداف   مقر    مديرية   أمن  
 الدقهلية،   والهجوم   على   حافالت   األقباط   بالمنيا   وهى  
 الجريمة   الذي   أسفر   عنها   استشهاد   92   شخًصا،   فضالً  
 عن   الهجوم   على   مأمورية   األمن   الوطنى   بالواحات   والتى  

 راح   ضحيتها   61   شهيًدا . 
ــى   مطلوب   ألجــهــزة   إذاً   عــشــمــاوى   ليس   مــجــرد   إرهــاب
 األمــن   لتنفيذ   أحكام   صــادرة   بشأنه  ،   لكن   إن   شئنا   الدقة  
 فهو   كنز   ثمين ،     بل   ثمين   جدا   وغال   جدا  ،   لما   يمتلكه   من  
 معلومات   وأسرار،   عن   الدور   القطرى   والتركى   والمخابرات  
 الغربية  ،   الــتــى   صنعت   القاعدة  ،   وتــقــوم   بدعمها   ومدها  
 بــكــل   الــســالح   والــعــتــاد   والــمــركــبــات   والـــمـــواد   المتفجرة  
ــذى   نــشــر   عــنــاصــره   فــى   4   مناطق  فــضــال   عــن   أنـــه   هــو   الـ
»المنطقة   المركزية،   الصحراء   الغربية،   اإلسماعيلية،  

 والشرقية « ،   لتنفيذ   عمليات  
ــش   ــجــي ــد   ال  إرهـــابـــيـــة   ضــ
 والشرطة  ،   فهو   الذى   اختار  
 شـــادى   المنيعى    »   مطلوب  
 فــى   العديد   مــن   القضايا    «  
ــقــود   مــجــمــوعــة   شــمــال   ــي ل
ــه  ،   وهـــى    ســيــنــاء   الــتــابــعــة   ل
 المجموعة   التى   ضمت 34    
 شخًصا،   أشبعهم   باألفكار  
ــة   لــمــؤســســات   ــاديـ ــعـ ــمـ  الـ
ــة،   ولــقــنــهــم   مــهــارة   ــ ــدول ــ  ال
 تخطيط   العمليات،   وبعد  
 إتــمــام   عمليات   تأهيلهم ،   
استطاع   المنيعى   بتعليمات  
 من   عشماوى   توظيف   تلك  
 العناصر   لرصد   تحركات  
ــراد   الــجــيــش،   وتصنيع   ــ  أف
ــتـــفـــجـــرات،   وتـــوفـــيـــر    الـــمـ
ــر   مــرخــصــة    ســـيـــارات   غــي
 لتنفيذ   العمليات،   فــى   كل  
ــذى    هــذا  ،   كـــان   المنيعى  ال

 ينتمى   إلحــدى   القبائل   الكبيرة   فى   شمال   سيناء  ،   مجرد  
 منفذ   لخطط   محكمة   وضعها   هشام.

ــتــدرج   الــقــيــادى   بين   ــى   ال إن   تتبع   رحــلــة    »   عــشــمــاوى   «    ف
 التنظيمات   اإلرهابية    الفتة   لالنتباه  ،   ومثيرة   لتأمل   أهميته  
 وقدرته   على   التواصل   مع   أجهزة   مخابراتية   وحكومات  
 ممولة   ألنشطته   واإلنفاق   على   تسليحه  ،   لتنفيذ   أجندة   معدة  
 فى   دوائــر   المخططات   االستراتيجية   ،   لذا   فإن   اختياره   
 المنطقة   الشرقية   الليبية   مسرحا   لعملياته  ، تدور   فى   فلك  
 مخططات   تقسيم   ليبيا   إلــى   3   دويـــالت  ،   تسيطر   عليها  
 التنظيمات   اإلرهابية،   فالرجل   القوى   داخل   جماعة   تطلق  
 على   نفسها  »   أنصار   بيت   المقدس « ،     انشق   عنها   وأسس  
 تنظيًما   آخــر   أطلق   عليه    »   المرابطون    «  من   ليبيا   موالى  
 لتنظيم   القاعدة،   وأعلن   عنه   فى   مقطع   صوتى   فى   شهر  
 يــولــيــو 2015،     وجــاء   ذلــك   على   خلفية   مبايعة   أنصار   بيت  

 المقدس   لتنظيم    »   داعش   «  فى   نوفمبر 2014.
رغــم   مــحــاوالت   بعض   الوسائل   نفى   عالقته   بــاإلخــوان  
ــعــة  ،   إال   أن   ردود   فعل    ــردده   عــلــى   اعــتــصــام   راب ــ  وعـــدم   ت
 الجماعة   فور   اإلعــالن   تؤكد   شراكته   معهم ،   مهما   حاولوا  
 غسيل   سمعتهم  ،   فعلى   خلفية   سقوط    »   عشماوى«، راحت  
 جماعة   اإلخوان   تمارس ،   كعادتها  ،   حملة   إعالمية   مسعورة  
 لتضليل   الرأى   العام،   وتشتيته   عبر   أدواتها   اإلعالمية   لنشر  
 األكاذيب،   راحت   تشكك   فى   حقيقة   سقوطه  ،   عبر   التشكيك  
 فى   الشخصية   ذاتها  ،   وإنكار   أنه  »   عشماوى   «   وأن   المقبوض  
 عليه   شبيه   له  ،   وهــذا   بــدوره   يفضح   مخططات   الجماعة  
ــاب   والــدفــاع   عــن   اإلرهــابــيــيــن   فى   ــ  الــمــارقــة   لنشر   اإلره
 المنظمات   المشبوهة   بادعاء   حقوق   اإلنسان  ،   فضال   عن  
 السعى   الدائم   لترسيخ   مفاهيم   معينة   ألتباعهم   وأنصارهم ،   

ليعيشوا   فى   أوهام   أنهم   عائدون.  
 بعد   نجاح   األجهزة   األمنية   المصرية   بالتنسيق   مع   قوات  
 الجيش   الليبى   فــى   إلــقــاء   القبض   على   اإلرهــابــى   هشام  
 عشماوى   المطلوب   األول   لــدى   قــوات   األمــن   المصرية،  
 دأبت   الوسائل   اإلعالمية   التابعة   لإلخوان   على   ابتكار   كافة  
 األكاذيب   التى   من   شأنها،   التقليل   من   حجم   اإلنجاز   لتبديل  
 االرتياح   الشعبى   بالشك   فى   مصداقية   ما   يدور   على   أرض  

 عن  »   عشماوى «  الــذى   يحظى   بمكانة   مهمة   فى   أوســاط  
 التنظيمات   اإلرهــابــيــة   جعلته   على   رأس   قــادة   اإلرهـــاب  
 فى   العالم  ،   هو  ،   وبحسب   أقــوال   زوجته    »   نسرين   على   «    فى  
 تحقيقات   النيابة   العسكرية   الخاصة   بقضية   استشهاد  
 النائب   العام  ،   لم   يكن   مهتما   باعتصام   رابعة ،   وكانت   لديه  
 قناعة   تامة  ،   أن   هذا   االعتصام   لن   يغير   شيئا   ولو   استمر 
   20 عاما ،   لكنه   فى   نفس   الوقت   اصطحب   أسرته   وذهبوا  
 ألداء   صــالة   العيد    قبل   الفض   بأربعة   أيــام  ،   وكانت   هذه  
 المرة ،   وفق   أقوالها  ، المرة   الوحيدة   التى   ذهب   فيها   إلى  
 هــذا   المكان  ،   أى   مكان   االعتصام      وكــان   مــؤيــًدا   لترشيح  
 حــازم   أبــو   إسماعيل   لرئاسة   الجمهورية  ،   رافــًضــا   لترشح  

 محمد   مرسى ،   واصًفا   اإلخــوان   بأنهم    »   بتوع   مصالحهم  
 فقط «،    لكن   بعد   3    أشهر،   ظهر   اسم    هشام   عشماوى   فى  
 الهجمات   اإلرهابية   ضمن   عمليات   تنظيم  »   أنصار   بيت  
 المقدس « ،   وأشهرها   استهداف   مديرية   أمــن   الدقهلية  
 فى   ديسمبر  2013 ، التى   أسفرت   عن   مقتل   14   وإصابة  
 العشرات،   ثم   جريمة   كمين   الفرافرة   فى   يوليو   2014   التى  
 استشهد   فيها    28  مجنًدا   فى   القوات   المسلحة،   وأحالته  

 فيها   المحكمة   العسكرية   غيابيا   للمفتى   مع   13   متهًما . 
أما   عن   لغز   تجنيده   وعالقته   باإلرهاب  ،   فتكشفه   أوراق  
 التحقيق   فى   قضية   محاولة   اغتيال   وزير   الداخلية   األسبق ،   
حيث   تقول   زوجته   نسرين   على: »إنها  فى   أحد   األيام   كانت  

 مشغولة   بــإعــداد   عــزومــة   فــى   منزلهما   لعائلتها،   ثــم   جــاء  
 لهشام   ضيف   غريب،   لم   تكن   تعرفه   من   قبل  ،   اصطحبه  
 هشام  ،   دون   أن   يقول   لهم   مــن   هــو،    إلــى   شقة   مغلقة   فى  
 الطابق   الثالث   من   بيتهم،   كان   يسكنها   شقيقه   حسام   قبل  
 سفره   إلى   السعودية،   ومرت   ساعة،   وغادر   هشام   والضيف  

 دون   إبالغ   أحد«.
أغلب   الظنون   فى   حينه  ،   وفق   متابعتى   للقضية  ،   أشارت  
 إلــى     أن   يكون   هــذا   الضيف   هو   اإلرهــابــى    »   توفيق   فريج «   ،  
 القيادى   البارز   في   تنظيم  »   بيت   المقدس « ، جاء   لتجنيد  
 هشام   لحاجتهم   إليه   لتطوير   عملياتهم،   لذلك   استعانوا  
 معه   بالضابط   السابق   عماد   عبدالحميد،   أقرب   أصدقاء  
 هشام  ،   أيــضــا  ،   كــانــت    توجد   احتماالت   أخـــرى،   منها   أن  
 يكون   تم   تهيئته   وتجنيده   عن   طريق   صديقه   عماد،   لصالح  
 تنظيم    »   أنــصــار   بيت   الــمــقــدس « ،   وأن   قــدوم  »   فــريــج   «    كــان  
 لالتفاق   على   اغتيال   وزير   الداخلية  ،   إلحراج   الدولة   وإبراز  
 مصر   على   أنــهــا   دولـــة   فاشلة  ، حــال   نــجــاح   تلك   العملية  
  ، ويبدو   أن   االحتمال   األخير   هو   األقرب  ،   خاصة   أن   اللقاء  
 الــذى   تم   كــان   قبل   أيــام   قليلة،   من   محاولة   اغتيال   اللواء  
 محمد   إبراهيم   وزيــر   الداخلية، وقتها  ،   وفــى   صباح   نفس  
 اليوم   المحاولة  ،   وفق   زوجته  ،   اختفى   هشام   وقال   لها   إنه  
 سيسافر   اإلسكندرية،   ووفًقا   لها  »   ال   تعرف   عنه   شيئا   بعد  
 ذلـــك « ،   ففى   ذلــك   الــيــوم   ارتـــدى   زيــه   العسكرى  »   الكاكى   «  
رغم   أنه   مفصول   من   الجيش  ،   ووقــف   يراقب   موكب   وزير  
 الداخلية   السابق،   وهو   يخرج   من   بيته   الموجود   بمنطقة  
 مدينة   نصر،   الــذى   كــان   قريًبا   جــًدا   من   منزله  ،   كــان   ذلك  
 فى   سبتمبر2013   ،   وكانت   هذه   أولى   عملياته   مع   جماعة 
ــصــار   بــيــت   الــمــقــدس « ،    »   أن
 التى   أشــرف   على   تنفيذها  
 بنفسه  ،   لكن   منفذ   العملية،  
 ضــغــط   عــلــى   زر   التفجير  
 قبل   الموعد   المحدد   بثوان،  
 ففشلت   الــمــحــاولــة،   وبعد  
 يــوم   واحـــد،   داهــمــت   قــوات  
ــه،   وضــبــطــت   ــزل ــن   مــن ــ  األم
 األوراق   واألدلـــــــة   الــتــي  
 تثبت   تــورطــه   فــى   محاولة  
 االغتيال،   والزى   العسكرى  
 الذى   كان   يستخدمه،   وقتها  
 أُعلن   رسمًيا   وللمرة   األولى،  
 أن   أحــد   مخططى   العملية  
 هو   هشام   على   عشماوى،  
 الــضــابــط   الــســابــق   بــســالح  

 الصاعقة . 
فــــــى   أعــــــقــــــاب   هــــــذه  
 الجريمة ،   اختفى   عشماوى  
 ومثلت   له   ليبيا   مالذا   آمنا،  
ــاع   هــنــاك   أشــبــه   ــاألوضــ ــ  ف
 بتقاسم   خريطة   المنافع   والــوالءات   ألجهزة   االستخبارات  
 الغربية   من   ناحية   وقطر   وتركيا   من   ناحية   أخرى  ،   بما   يعنى  
 أن   األرض   خصبة   لتدريب   العناصر   واالنطالق   الرتكاب  
 الجرائم  ،   ففور   وصوله   إلى   هناك   استطاع   أن   يشكل   فى  
 معسكرات  »   درنة   «  خلية    تضم   4   ضباط   شرطة   مفصولين   
 وضمهم   لـ »   أنصار   بيت   المقدس   «  التى   تحول   فيما   بعد إلى    
» واليــة   سيناء   «  بعد   مبايعة   أنصار   بيت   المقدس   لتنظيم 
ــش« ،   ومــن   هــذه   الخلية   انطلقت   تــدابــيــر   الــجــرائــم    »   داعــ
ــذا   فــإن   استهداف    إلربـــاك   الــحــدود   الغربية   المصرية  ،   ل
 كمين   الفرافرة،   كان    نقطة   انطالق   عشماوى   فى   الصحراء  
 الغربية  ، ففى   البداية   قام   بتشكيل   خلية   الــوادى   الجديد،  
 حمل   وقتها   اســم  »   شريف   «  أو  »   أبومهند « ،   وشكل   مجلس  
ــرز   عناصره  ، اإلرهــابــيــان   أشــرف    شــورى   لتنظيمه   كــان   أب
 الغربالى،   وصديقه   عماد   عبدالحميد،   الذى   تولى   مسئولية  

 التنظيم   عسكريا . 
ــى   ليبيا، لــم   يكن   أمــرا   صعبا   بالنسبة   التحرك   مــن   وإل
 لهشام   عشماوى  ،   ألنه   يعلم   جيدا   طرق   السير   فى   الصحراء،  
 وفق   خبراته   السابقة   كضابط   فى   الصاعقة    وهو   ما   يتقنه  
 باستخدام   األقمار   الصناعية   واإلحداثيات،   فالمسافة   من  
 واحة   سيوة   إلى   أول   قرية   فى   األراضى   الليبية   وهى  »   واحة  

 جغبوب   90   «  كيلو مترا   فى   خط   مستقيم . 
فى   معسكرات   درنة  ،   وفق   المعلومات   الدقيقة   عنه  ،   كان  
 عشماوى   يتولى    بنفسه   تدريب   العناصر   اإلرهابية   بين  
 كهوف   جبال   جمادة،   فى   الصحراء   الليبية،   وأسند   لرفيقه  
 عماد   عبدالحميد   تلك   المهمة،   إذا   تعذر   وجــوده،   بعد   أن  
 فرض   قوانينه   الصارمة   على   كل   من   فى   المعسكر،   عبر  
 حــظــره   اســتــخــدام   الــهــواتــف،   وحــظــر   اســتــخــدام   األســمــاء  
ــادل   الــحــديــث   بــيــن   اثــنــيــن    داخـــل   ــب  الحقيقية،   وعـــدم   ت
 المعسكر،   كانت   هذه   هى   تعليمات   القائد   الفطن   بدروب  
 الصحراء،   وفقا   العترافات   اإلرهابى   محمد   سالم   خليل،  
 والمعروف   باسمه   الحركى  »   عمر « ،   فى   تحقيقات   النيابة  
 عــن   عــشــمــاوى ..  بعد   سقوطه   إثــر   الــهــجــوم   على   كمين  
 الفرافرة ، حينها   فر   الكثير   من   زمالئه   إلــى   ليبيا،   بينما  

 اختبأ   البعض   اآلخر   داخل   جبال   العين   السخنة . 

 الــواقــع  ،   هــى   زعمت   أن   نبرة   الــصــوت   ليست   لعشماوى ،   
ــوات   ــى   خــبــراء فــى   تحليل   األصـ فتحولوا   بــقــدرة   قـــادر   إل
 وقياس   نبراتها  ،   بالمناسبة   هم   فعلوا   ذلك   فى   الكثير   من  
 الوقائع  ،   ابتكروا   حولها   الحكايات  ،   لعل   أبرز   تلك   الحكايات  
 هى   التى   تخص   القبض   على   صفوت   حجازى  ،   رغم   تنكره   
 بالماكياج   والوسائل   الحريمى  ،   فعندما   تم   القبض   عليه  
ــراره   إلــى   األراضـــى   الليبية   على   الحدود    أثناء   محاولة   ف
 الغربية  ،   نشطت   آلــة   صناعة   الكذب   اإلخوانية  ،   فراحت  
 مواقعها   وكتائبها   اإللكترونية   تشكك   فى   أن   المقبوض   عليه  

 هو   صفوت   حجازى.
ثــمــة   دالالت   مــهــمــة  ، ال   يمكن   إغــفــالــهــا   فــى   الــحــديــث  

 استهدف   مديرية  
 أمن   الدقهلية   ثم  

 جريمة   كمين  
 الفرافرة   التى  

 استشهد   فيها 28    
 مجندًا     وأحالته  

 المحكمة   العسكرية  
 غيابيـًا    للمفتى  

 مع   13  متهمـًا 

فرض   قوانين  
 صارمة   على  
 معسكرات  
 تدريب  
   نييباهرلإاعبر  
 فتاوهلارظح
وحظر   استخدام  
 األسماء  
 الحقيقية 

يتولى    بنفسه  
 تدريب   العناصر  

 اإلرهابية  
 بين   كهوف  

 جبال   جمادة  
 فى   الصحراء  

 الليبية 

ةطخب   ناعتسا
 »   كمين   وغارة   «  

التى   تدرب   عليها  
 أثناء   خدمته  

 بالقوات   المسلحة  
 فى   تنفيذ   جريمة  

 الواحات

 اختار   شادى   المنيعى   المطلوب   فى   العديد   من   القضايا   ليقود   مجموعة  
 شمال   سيناء   التابعة   له   لتنفيذ   عمليات   إرهابية   ضد   الجيش 
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