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أول حكم بحبس  مواطنني وتغرميهم 
لتالعبهم فى أوراق احلصول على شقة

قريًبا..طرح أراِض »بيت الوطن« 
..والتقدمي بالدوالر إلكترونًيا

اإلسكان  وزير  مدبولى،  مصطفى  الدكتور  كلف 
المجتمعات  هيئة  العمرانية،  والمجتمعات  والمرافق 
من  جديدة  مرحلة  لطرح  اإلعداد  بسرعة  العمرانية 
أراضى “بيت الوطن” للمصريين العاملين بالخارج، 

والتى يتم طرحها للحجز بالدوالر إلكترونياً.
وأكد مسئولو الهيئة أنه يتم حالياً دراسة موقف المرافق 
بالمدن  متميزة  بمواقع  أرض  قطعة  آالف   5 لنحو 

الجديدة، لطرحها للمصريين بالخارج قريباً.

اإلسكان« تدرس زيادة أسعار وحدات 
»اإلسكان االجتماعى« اجلديدة«

والمجتمعات  اإلسكان  بوزارة  أكدت مصادر مطلعة 
العمرانية،» أن الوزارة شكلت لجان لدراسات زيادة 
أسعار وحدات اإلسكان االجتماعى والمتوسط تماشيًا 
مع الزيادات التى صاحبت تعويم الجنيه وإرتفاع مواد 
أسعار  في  زيادة  ال  »إنه  المصادر:  البناء«..وقالت 
واإلسكان  االجتماعي  اإلسكان  مشروعي  وحدات 
المتوسط »دار مصر«، لمن تقدم لحجز وحدة خالل 
بعد  أو  العام  خالل  المنتهية  السابقة  اإلعالنات  فترة 
العام، وأن اقرارات األسعار الجديدة ستطبق على من 
فى  الوزارة  ستطرحها  التى  الوحدات  لحجز  سيتقدم 
المرحلة المقبلة« وستكون بنسبة بسيطة لن تصل الى 

. 20%

خاسرو قرعة األراِض التكميلية يواصلون وقفاتهم أمام »اإلسكان«

قالت مى عبد الحميد، رئيس مجلس إدارة صندوق 
التمويل العقاري والمدير التنفيذي لصندوق تمويل 
التمويل  صندوق  إدارة  إن  االجتماعي،  اإلسكان 
العقاري اتخذت اإلجراءات القانونية الالزمة حيال 
مبلغ  اختالف  البنوك  أحد  لدى  اتضح  8مواطنين 
الدخل الوارد بالملفات، والمعزز باالستعالم الُمعد 
عن هؤالء العمالء، وبين البيانات المتوافرة لدى 
البنك، حيث اتضحت مخالفتهم لإلجراءات المتبعة 
بشأن الدخل من خالل تقديمهم لبيانات غير صحيحة 
بصافى دخلهم بهدف خداع الصندوق للحصول على 
الدعم النقدى، وعلى وحدات سكنية ضمن مشروع 
اإلسكان االجتماعي، عن طريق الغش والتدليس، 
بالرغم من تقدم كل عميل بإقرار وارد باستمارة 
حجز الوحدة السكنية يفيد بصحة البيانات الُمقدمة 
منه، وأنه فى حال المخالفة يكون مسئوالً مسئولية 
مدنية وجنائية، ويُعاقب طبقاً ألحكام قانون اإلسكان 
االجتماعى، موضحة أن اإلجراءات القانونية التى 
اتخذها الصندوق حيال هؤالء المخالفين، أسفرت 
عن صدور الحكم الغيابى الصادر من محكمة جنح 
الدقى، والذى جاء فى منطوقه “حبس كل متهم سنة، 
وكفالة ألف جنيه، وغرامة 10 آالف جنيه، ورد 

الوحدة السكنية، ورد ما تم سداده والمصاريف”.
وأكدت مى عبد الحميد ضرورة موافاة كافة البنوك 
لصندوق التمويل العقارى بالحاالت المماثلة، والتى 
يتم من خاللها ثبوت حاالت المخالفة، مشددة على 
المخالفين  حيال  قانوناً  الالزم  يتخذ  الصندوق  أن 

الحصول على  فى  الدخل  لحفظ حقوق محدودى 
الدعم المقدم من الدولة.

التمويل  صندوق  إدارة  مجلس  رئيس  وأشارت 
العقاري والمدير التنفيذي لصندوق تمويل اإلسكان 
قرار  من  مكرر   48 المادة  أن  إلى  االجتماعي، 
لسنة 2014  بالقانون رقم 55  الجمهورية  رئيس 
العقارى رقم  التمويل  قانون  أحكام  بتعديل بعض 
148 لسنة 2001، تنص على أنه “يُعاقب بالحبس 
تقل عن 50  وبغرامة ال  تزيد على سنة،  مدة ال 
ألف جنيه وال تجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى 
هاتين العقوبتين، كل من حصل بطريق الغش أو 
التدليس أو بناء على بيانات غير صحيحة على دعم 
من صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري، 
وتقضى المحكمة فضالً عن ذلك بإلزام المحكوم 
عليه برد الوحدة السكنية وقيمة الدعم الممنوح له 
من الصندوق”، وتنص المادة 16 من قرار رئيس 
بشأن   2014 لسنة  رقم33  بالقانون  الجمهورية 
اإلسكان االجتماعى على أنه “مع عدم اإلخالل بأية 
عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يُعاقب بالحبس 
مدة ال تزيد على سنة، وبغرامة ال تجاوز 10 آالف 
أدلى  من  كل  العقوبتين،  هاتين  بإحدى  أو  جنيه، 
ببيانات على خالف الحقيقة أمام الجهات المعنية 
باإلسكان االجتماعى بقصد الحصول على وحدة 
وتقضى  أرض،  قطعة  أو  السكنية  الوحدات  من 
أو  السكنية  الوحدة  برد  اإلدانة  حالة  فى  المحكمة 

قطعة األرض، مع رد ما تم سداده من ثمنها”.

15 ألف نقابى تقدموا للحصول 
على شقة ..وانتهاء الفرز خالل أيام

كتب: محمود رمضان:
االسكان  صندوق  رئيس  الحميد  عبد  مى  أكدت 
طلبات  عدد  أن  العقارى  التمويل  ودعم  االجتماعى 
من  الصندوق  تلقاها  التى  السكنية  الوحدات  حجز 
النقابات وصلت 15 ألف طلب أغلبها على وحدات 

اإلسكان االجتماعى المدعومة .
وقالت: مى عبد الحميد إنه جارى االنتهاء من فرز 
الطلبات المقدمة من النقابات وتسجيل البيانات منتصف 
رسائل  إرسال  سيتم  يناير  وبنهاية  الجارى،  الشهر 

للمقبولين .
وكشفت مى عبد الحميد: أن نقابة المحاميين جاءت 
األكثر تقديًما لطلبات الحصول على الشقق ألعضائها.

وأضافت: رئيس الصندوق أنه هناك وحدات جاهزة 
بعد  الفرز، للتسليم  ت انتهاء  ا حد و و

أخرى خالل 
العام.

نظم عشرات المواطنين من خاسري قرعة أراضي 
اإلسكان االجتماعي فى المرحلة التكميلية بعدد من 
المدن الجديد، وقفة احتجاجية اليوم أمام ديوان عام 
مطالبين  العبنى،  القصر  بشارع  اإلسكان  وزارة 
فى  لألراضى  جديد  بإعادة طرح  اإلسكان  وزير 
والصالحية  والعاشر  وبدر  أكتوبر  مدن 

والشروق .

نسحب  لن   «  : التكميلية  القرعة  خاسرو  وقال 
وقد  واإلسكان،  التعمير  بنك  من  الحجز  مقدمات 
الحجز  العام وقيمتة مقدمات  يقرب  لما  أودعناها 
انخفضت فى ظل هذا الغالء «..وطالبوا: بإعادة 
طرح جديد فى المدن الجديدة، مؤكدين أن أعدداهم 

جًدا  وتنطبق عليهم كافة الشروط .كبيرة 

3أخبار اإلسكان

توريط وزير اإلسكان فى اختيار متهًما رئيًسا لـ»جهاز العاصمة اإلدارية«
بتدبير رانده املنشاوى وعبد املطلب عمارة

نفيسة هاشم..»إخواجنية« شاركت فى مؤمتر وزراء اإلسكان العرب

كتب: أحمد على:
سقط الدكتور مصطفى مدبولى، وزير 
اإلسكان والمجتمعات العمرانية، مجدًدا 
فى فخ التضليل، بعد أن ورطاه قياداتان 
اختيار مهندس  فى وزارة اإلسكان فى 
وقائع  فى  اإلدارية  النيابة  معه  تحقق 

مخالفات.
المفترض  اإلسكان،  وزير  أن  الغريب 
أنه يعود إلى تقارير الرقابة اإلدارية فى 
اختيار األشخاص المكلفين بتولى مناصب 
حساسة، لم يعلم أن النيابة اإلدارية تحقق 
مع المهندس محمد عبد المقصود، نائب 
اختاره  الذى  زايد،  الشيخ  جهاز  رئيس 
رئيًسا ألحدث جهاز مدن جديدة فى جهاز 

العاصمة اإلدارية الجديدة.
بل أن المهندس رانده المنشاوى، رئيس 
قطاع مكتب وزير اإلسكان، والمهندس 
على  المشرف  عمارة،  المطلب  عبد 
قطاع تنمية وتطوير المدن، ضلال الوزير 
ورشحا »عبد المقصود« ودعماه لرئاسة 
الجهاز فى التغييرات التى أجراها الوزير 

منذ أيام.
نفس  فى  جاء  االختيار  أن  واألغرب 

الرقابة اإلدارية  فيه  الذى أعدت  الوقت 
تقاريرها حول المهندس ورصدت نوع 

مخالفاته وأحالتها إلى النيابة اإلدارية.
ونبه  حذر  قد  نيوز«،  »إسكان  وكان 
رجاله  يعد  عمارة  المطلب  عبد  أن 
ويساندهم لتولى رئاسة عدد من األجهزة 
الوزير  أن  إال  المرتقبة،  التغييرات  فى 
المسيطر عليه من السيدة األولى والرجل 
يصله  ما  إال  يسمع  وال  يرى  ال  الثانى 

خاللهما.
وكشفت »إسكان نيوز«، أن »عمارة« 
رجال  مع  المتشعبة  العالقات  رجل 
أتباعه  وعد  والمستثمرين،  األعمال 
بشغل مناصب فى المدن الجديدة مكافأة 
لهم على مساندتهم له ولتسيير مصالح 
فى  بهم  عالقة  على  أعمال  رجال 
أجهزة »أكتوبر،والشيخ زايد، والقاهرة 

الجديدة«.
وقامت النيابة اإلدارية فى نفس اليوم الذى 
صدر به تغييرات وزير اإلسكان لرؤساء 
األجهزة بإحالة 6 مسئولين بجهاز مدينة 
على  لخروجهم  للمحاكمة  زايد  الشيخ 
والتواطؤ  الوظيفي،  الواجب  مقتضى 

مع أصحاب الوحدات السكنية، التي تم 
بالمخالفة  تجارية  أنشطة  إلى  تحويلها 

للقانون.
 180 القضية  في  االتهام  تقرير  وأكد 
لسنة 58 قضائية عليا أن المتهمين الستة 
خرجوا على مقتضى الواجب الوظيفي، 

ولم يؤدوا أعمالهم بالدقة المطلوبة.
وأضافت التحقيقات أن المهندسين »سعيد 
رجب«  محمد  سعيد  و  محمود،  السيد 
بجهاز مدينة الشيخ زايد، وأيمن خليفة 
بالجهاز،  األول  الحي  مشرف  محمد، 
تقاعسوا عن اتخاذ اإلجراءات القانونية 
حيال 12 وحدة سكنية تابعة لبنك اإلسكان 
والتعمير، رغم قيام أصحابها بتحويلها 
تجارية  أنشطة  إلى  سكنية  شقق  من 

بالمخالفة للقانون.
وتبين أن المتهمين الثالثة تقاعسوا عن 
متابعة 9 وحدات سكنية، بعد أن تحرر 
ألصحابها محاضر مخالفة مزاولة نشاط 
هذه  أمر  بعرض  يقوموا  ولم  تجاري، 

المخالفات على المختص قانونًا.
وجاء بأوراق القضية أن »عبد الصادق 
محروس محمد« المشرف بالحي األول 

عن  تقاعس  زايد،  الشيخ  مدينة  بجهاز 
متابعة 4 وحدات سكنية ولم يقوم بعرض 
أمر استمرار مخالفات تحويلها إلى أنشطة 

تجارية على المختصين بذلك.
شريف”  المعاطي  أبو  “حلمي  وأهمل 
رئيس الحي األول بجهاز مدينة الشيخ 
زايد، أهمل اإلشراف على المتهمين من 
األول حتى الثالث مما أدى إلى ارتكابهم 

المخالفات المنسوبة إليهم.
المقصود  عبد  محمد  تقاعس”  كما 
رمضان” نائب رئيس جهاز مدينة الشيخ 
زايد، عن العرض على رئيس الجهاز 
الستصدار أمر غلق وتشميع للوحدات 
إلى  سكني  من  فيها  النشاط  تغير  التي 

مهني.
المتهمين  إحالة  إلى  التحقيقات  وانتهت 
العليا، وطلبت  التأديبية  للمحكمة  الستة 
النيابة اإلدارية من رئيس المحكمة تحديد 

أقرب جلسة لنظر القضية.
وال يكفى وزارة اإلسكان وقائع الرشاوى 
التى تكتشف كل يوم، ليضاف لها محاكمة 
ألول رئيس جهاز القاهرة الجديدة فى أول 

يوم عمل.

كتب: محمد عمر
واألجهزة  فى مصر  المسئولون  يتعامل  المعايير  بأى  تعرف  ال 
لبلده  ومحب  ومخلص  جاًدا  موظفًا  تجد  أن  جًدا  سهل  األمنية، 
اإلنتماء  بتهمة  يطارد  وزارته،  فى  والمخالفات  للفساد  يتصدى 
لجماعة اإلخوان اإلرهابية، فى الوقت الذى تظل فيه قيادات إخوانية 
جالسه على مقاعدها فى مناصب القيادة ال يقترب منها أحد ألنها 
تجلس فى صفوف الكبار وتحتمى بمظلة الفساد التى تستر جميع 

التيارات المختلفة فكريًا والمتشابهة فى منطق »الفساد الواحد«.
فى وزارة اإلسكان والمجتمعات العمرانية، قيادات نسائية يعرف 
اإلخوان  جماعة  بقيادات  الوطيدة  عالقتهم  الوزارة  فى  الجميع 
ونظامهم خاصة فى الفترة التى تولوا فيها حكم البالد، ومع ذلك 
تحميهم شبكة العالقات الممتدة بينهم وبين أقرانهم رعاة الفساد فى 

الوزارة.
نفيسة  هاشم، وكيل أول وزارة اإلسكان، المهندسة 

ورئيس قطاع اإلسكان والمرافق، واحدة من القيادات النسائية التى 
تطاردها وبقوة اتهامات التبعية لجماعة اإلخوان، وكشفت مصادر 
مطلعة بالوزارة : »أن تقارير أمنية بعد سقوط جماعة اإلخوان 
المسلمين وصلت الوزارة تفيد بأنها كانت ومازالت تخدم أهداف 
جماعة اإلخوان، وأنها كانت مقربة جًدا من وزير اإلسكان طارق 
وفيق فى حكومة اإلخوان، ومع ذلك مازالت مسيطرة على مقاليد 

األمور على قطاع اإلسكان والمرافق«.
وأشارت المصادر: »وزارة اإلسكان بها عدد ليس بقليل يتبع فكر 
جماعة اإلخوان وليس بالشرط أن يكون المنتمون لجماعة اإلخوان 
متخصصين فى عمليات إرهابية لكن منهم الكثير من يعمل ضد 
لتنفيذ مخططات جماعته وأنصار فكره  الدولة ويسعى  مصلحة 
بأكثر من أسلوب، مثل عرقلة األعمال وتعطيلها، وخلق حالة من 
السخط وعدم الرضا فى مجال عمله لزعزعة األمن وفقد الثقة 

القيادات  السياسية«.فى 
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رانده املنشاوى 
سيدة القصر واملرأة احلديدة 

فى وزارة اإلسكان
السيدة التى تدير مشروع »دار مصر«

منافس وزير اإلسكان على كرسى الوزارة

هالة بزان سيدة جميلة، ال تعرف صفتها أو اختصاصا أو مؤهالتها التى على أساسها اختارها 
وزير اإلسكان الدكتور مصطفى مدبولى لتكون مستشارته إلدارة مشروع »دار مصر«.

ربما كانت مؤهالتها الفنونية الجمالية، هى ورقة مرورها لتولى هذه المهمة التى لم يجد لها 
»مدبولى«رجاالاً يقدرون عليها فى وزارة اإلسكان أو المجتمعات العمرانية فانتدب لها »بزان«.

5فيش وتشبيه

كتب- محمد على :
وكيل  المنشاوى،  صالح  على  رانده 
قطاع مكتب  اإلسكان، ورئيس  وزارة 
فى   )2( رقم  تحمل  اإلسكان،  وزير 
الدكتور  الوزير  بعد  اإلسكان  وزارة 
حقيقية  فى  أنها  إال  مدبولى،  مصطفى 
األمر هى رقم )1( فى إدارة كل شئون 

الوزارة.
الحديدة«  بـ»المرأة  الوزارة  فى  تُلقب 
و»سيدة قصر« وزارة اإلسكان، يتودد 
إليها القيادات ـ الرجال قبل النساء ـ من 
أجل الحصول على رضاها، الذى هو 
بمثابة بوابة المرور نحو الترقى وشغل 
الدرجات العليا فى ديوان عام الوزارة 

واألجهزة التابعة لها.
تتولى المهندسة رانده المنشاوى، مهمة 
الوزير،  مكتب  قطاع  على  اإلشراف 
فهى مديرة مكتبه، ال يخرج قرار من 
وزير اإلسكان إال وكان توقيعها أسفل 
توقيعه، شبكة عالقاتها ممتدة األطراف 

فى الوزارة وخارجها .
بدأ نفوذها مع رجال نظام مبارك، فى 
مرحلة إزدواج »السلطة برأس المال« 
المغربى،  أحمد  المهندس  وزارة  فى 
القيادية  المناصب  إلى  بها  الذى صعد 
النفوذ مستمًرا  الوزارة، وظل هذا  فى 
النظام  حكم  حتى  يناير   25 ثورة  بعد 
اإلخوانى، مع الوزير األسبق الدكتور 
الدكتور  إلى  وصواًل  وفيق،  طارق 

مصطفى مدبولى.
بداية النفوذ

على  المنشاوى،  رانده  صعود  بداية 
مع  كانت  والسيطرة  النفوذ  ساللم 
حين  المغربى،  أحمد  األسبق  الوزير 
 2009 لسنة   5 رقم  القرار  لها  أصدر 
بتاريخ 1/1/2009، وجاء به » تتولى 
المهندسة رانده على صالح المنشاوى، 
الشاغلة لوظيفة كبير أخصائيين بدرجة 
ودراسات  بحوث  بجهاز  عام،  مدير 
الجهاز«،  لرئيس  نائباً  العمل  التعمير، 
»المغربى«  قام  قصيرة  بفترة  وبعدها 
بنقلها وجعلها سكرتيرة خاصة لمكتبه ، 
وإبان أيام ثورة يناير ومع انهيار نظام 
أحمد  الدكتور  حكومة  وسقوط  مبارك 
نظيف، ومالحقة وزراء نظام مبارك، 

لت  رانده المنشاوى تو

ـ كما تردد فى الوزارة فى هذه الفترة ـ 
عملية فرم المستندات ومسح المعلومات 
من علي أجهزة الكمبيوتر وأمور كثيرة 

متعلقة بالوزير األسبق أحمد المغربى.
 وعند اختيار الدكتور فتحى البرادعى 
لمنصب وزير اإلسكان فى فترة حكم 
عن  بإبعادها  قام  العسكرى  المجلس 
مكتبه، إلى أن أعادها من جديد وزير 

حكومة اإلخوان طارق وفيق .
عالقاتها ونفوذها بدأ مع 
اإلخوان فى وزراة طارق 

وفيق 
عالقة رندا المنشاوى بـ»وفيق«، بدأت 
األقصر،  تنمية  مشروع  صفقة  خالل 
لقيادات  الجميل  رد  بمثابة  كان  الذى 
بوزارة اإلسكان، المشروع كان عبارة 
األقصر،  لتنمية  أمريكية  منحة  عن 
ترأست هذا المشروع ـ في ذلك الوقت  
قبل خروجها علي المعاش ـ المهندسة 
سابقة  زميلة  وكانت  البسيوني،  مني 
مكتب  إلى  اسندت  وفيق«  لـ»طارق 
استشارى تابع له مهمة  تنفيذ المشروع، 
وكان ضمن فريق المشروع  المهندسة 
رندا  والمهندسة،   ، سالم  مرفت 
مرسي،  هناء  والمهندسة   ، المنشاوي 
لحكومة  الوزاري  التشكيل  وبعد 
وفور  قنديل،  هشام  الدكتور  اإلخوانى 
علم »وفيق« باختياره لوزارة اإلسكان، 
كان أول من اتصل بها زميلته السابقة 
يمكن  عمن  وسألها  بسيوني،  مني 
االستعانة بهم في الوزارة، فرشحت له 
المهندسة رانده المنشاوى، لتكون مديرة 
 367 رقم  القرار  لها  فأصدر  مكتبه، 
»بعد  به  جاء   ،3/10/2012 بتاريخ 
لسنة   47 رقم  القانون  علي  االطالع 
المدنيين  العاملين  نظام  بإصدار   197

القرار  وعلي  وتعديالته،  بالدولة 
الوزاري رقم 292 لسنة 2012 بشأن 
الليثي،  العاطي  عبد  لبيب  السيد  بلوغ 
رئيس اإلدارة المركزية لشئون مكتب 
قُرر  للمعاش،  القانونية  السن  الوزير 
أن تتولي السيدة المهندسة، راندا علي 
لوظيفة  والشاغلة  المنشاوي،  صالح 
رئيس اإلدارة المركزية لشئون مكتب 
بديوان  العالية  الدرجة  من  الوزير، 
للعمل بمكتب  عام اإلسكان والمرافق، 
الوزير رئيساً لإلدارة المركزية لشئون 
مكتب الوزير، وتضم إلي جميع اللجان، 
العاطي،  عبد  فيها،  يشترك  كان  التي 

بصفته الوظيفية.
رنداه  عصر  وبدأ  التاريخ  هذا  منذ   
وأخذ  اإلسكان  وزارة  فى  المنشاوى 

نفوذها فى التصاعد.
 بعدها تبين أنها زوجة المرحوم أسامة 
شركة  إدارة  مجلس  رئيس  الجرف، 
أقارب  أحد  وهو  مصر«،  »أكروا 
القيادية اإلخوانية عزة الجرف، الملقبة 
بـ»أم أيمن«، وعقب اكتشاف هذا األمر 
وانتشاره حاولت رانده المنشاوى الدفاع 
عن نفسها بشتى الطرق بأنها ال عالقة 
زوجها،  بأقارب  وال  باإلخوان  لها 
يذكرها  من  كل  على  ترد  وكانت 
عائلة  بأفراد  الراحل  زوجها  بقرابة 
بتدخن  إخوانية  فى   «: قائلة  الجرف 
سجائر وسايبه شعرها«، فى إشارة إلى 
مظهرها وتدخينها للسجائر، وفى الوقت 
الذى كانت تدافع فيه عن نفسها كانت 
ترشح شقيق زوجها »إبراهيم الجرف« 
للعمل مستشاًرا لنظم معلومات وزارة 
اإلسكان والمجتمعات العمرانية وقتها. 

الوزير  مكتب  قطاع  رئيس  تحصل 
على آالف الجنيهات من بدالت اللجان 
الشهرية المشتركة بها، »بداعى ودون 

ألكثر  اللجان  إلى  هذه  وتصل  داعى« 
من 20 لجنة تحصل منهم على مبالغ 
تفوق الحد األقصى للقيادات بمراحل، 
هذا بخالف الحوافز والراتب األساسى، 
فى  عضويتها  بدالت  إلى  باإلضافة 
وزارة  عن  نيابة  والبنوك  الشركات 

اإلسكان.
كبير  »المنشاوى«  ونفوذ  صالحيات 
وهيئة  اإلسكان  وزارة  داخل  جًدا 
المجتمعات العمرانية واألجهزة ومراكز 
التدريب التابعة، فكل قيادى فى الوزارة 
بموافقتها  إال  يستطيع شغل منصبه  ال 
ومباركتها للقرار، فهى من ترشح وهى 
الممهورة بتوقيع  القرارات  من تصدر 

وزير اإلسكان.
فى مارس عام 2014، فوضها الدكتور 
اختصاصاته  فى  مدبولى،  مصطفى 
المالية واإلدارية المقررة للوزير بقطاع 
مرافق مياه الشرب والصرف الصحى، 
سلطة  فى  تفويضها  إلى  باإلضافة 
مجالس  محاضر  اعتماد  فى  الوزير 
إدارات كل من )الهيئة العامة للتخطيط 
العمرانى - صندوق تمويل المساكن - 
الهيئة العامة لتعاونيات البناء واإلسكان 
- الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف 
الصحى - الجهاز التنظيمى لمياه الشرب 
والصرف الصحى وحماية المستهلك(.

أضعافًا  األولى  السيدة  نفوذ  ليزداد 
تتعارض  أن  الخوف  مضاعفة، ودون 
بيزنسها  مع  الصالحيات  هذه  كل 
فى  زوجها  عن  ورثته  الذى  الخاص 

شركتى »أيكون وأكرو مصر«.
كونت المنشاوى أجنحة قوة فى وزارة 
قيادات  مع  وتصارعت  اإلسكان 
بالوزارة ودائًما ما كانت الغلبة لها وقد 
معها  المتصارعة  األجنحة  أحد  حاول 
مؤامرة  فى  الوزارة  عن  يقصوها  أن 
قادتها سكرتيرة مكتب الوزير مدبولى 
وخرجت  اكتشفت  المؤامرة  أن  إال 
مسيرة  تواصل  منصرة  »المنشاوى« 

النفوذ والسيطرة.
وتحول الحديث فى وزارة اإلسكان إلى 
الوزارة  أمل فى إصالح شئون  أنه ال 
فى ظل وجود أكبر مراكز القوى على 

رأس الوزارة.

لها  أنها ال عالقة  يكشف  بزان  هالة  وتشبيه«  »فيش 
الجميلة،  الفنون  كلية  خريجة  فهى  اإلسكان،  بوزارة 
اسند لها »مدبولى« مهمة مشروع دار مصر إلى جوار 
لهيئة  الوزير  نائب  مساعد  بهجات،  كمال  المهندس 
المجتمعات العمرانية والمشرف الحالى على مشروع 

»دار مصر«.
وألن »بهجات« يقدر  الفنون الجمالية ـ كما يتردد فى 
هيئة المجتمعاتـ  فإنه يكتفى بمشاهدة الفراشة»بزان« 
ـ كما تلقب فى الوزارة ـ بإدارة شئون المشروع الذى 
يعانى مشاكل كبيرة، وبدأ يثير حفيظة الحاجزين فيه 
لتأخر تسليم المرحلة األولى للحاجزين وتوقف العمل 
فى بعض المواقع وعدم االلتزام بالتصريحات السابقة 

بمواعيد التسليم وتأخر طرح المرحلة الثالثة .
هالة بزان، خريجة الفنون الجميلة، استطاعت سحب 
من  الهندسة«  »شنبات  أقدام  تحت  من  القيادة  بساط 
أصحاب الخبرات الطويلة فى الوزارة، بل أنها تحرك 
»بهجات« يمينًا ويساًرا كما تريد وتجرى الصفقات مع 

الموردين والمقاولين وفق رؤيتها.
أن  مدبولى  مصطفى  الدكتور  أراد  ربما  نعرف  وال 
يضفى لمسة جمالية فنية على مشروع »دار مصر«، 
فاختار الفنانة الجميلة لوضع لمساتها على المشروع 

وترتيب ديكور عمارات الحاجزين.
أول صفقات »بزان« بدأت مع شركات موردى »البالط 
منه  اشتكى  الذى  مصر  دار  لمشروع  والسيراميك« 

الحاجزين فى مشروعات المرحلة األولى.
الشركات  من  مجموعة  الوزير،  مستشارة  اختارت 
بعينها لتوريد السيراميك للمشروع، ولجأت إلى حيلة 
لتمكين هذه الشركات من تحقيق استفادة كبرى من توريد 
سيراميك وبالط المشروع، فطلبت من هذه الشركات 
أن يتبرع كل منهم بـ»كام متر سيراميك« ويضعهم فى 
ميدان بشكل جمالى فى محاور مدينة أكتوبر، وتضع كل 
شركة اسمها على عملها كنوع من المساهمة واالهداء 

لمدينة 6 أكتوبر.
سيراميك  توريد  مقاوالت  السناد  توسطت  بعدها 

مشروعات دار مصر على مستوى الجمهورية إلى هذه 
الشركات، لتستحوذ هذه الشركات على صفقة ومصلحة 
توريد ماليين األمتار من السيراميك إلى مشروعات دار 

مصر.
ورغم العيوب التى ظهرت فى توريد سيراميك وحدات 
دار مصر وشكوى الحاجزين من أنواع معينة إال أن 

هؤالء ظلوا مستمرين بفضل رعاية »بزان« لهم.
تفى باالحتياجات  لم تستطع أن  الشركات  بل أن هذه 
منه  االنتهاء  وأوامر  المشروع  ضغط  أمام  المطلوبة 
وتسليمه للحاجزين فاضطرت هذه الشركات باالستعانة 
الباطن لمساعدتها فى توريد السيراميك  بمصانع من 

والبالط إلى المشروع.
من  بوساطة  مصر  دار  مشروع  دخلت  بزان  هالة 
المهندس رانده المنشاوى وتجمعهما صداقة سيدات عالم 

البيزنس ومجتمع االستثمار.

كتب: عرفة السيد:
الدكتورعاصم عبد الحميد الجزار، رئيس 
الهيئة العامة للتخطيط العمرانى، مدرس 
بقسم التصميم العمراني، كلية التخطيط 
االقليمى والعمرانى جامعة القاهرة، زميل 
دراسة للدكتور مصطفى مدبولى، وزير 
اإلسكان والمجتمعات العمرانية، ورفيقه 

فى شغل المناصب القيادية.
جيًدا،  اآلخر  قدرات  منهما  كل  يعرف 
اإلسكان مصطفى  كان وزير  أن  وقت 
مدبولى يشغل منصب رئيس مجلس إدارة 
كان  العمرانى،  للتخطيط  العامة  الهيئة 
رئيس  نائب  منصب  يشغل  »الجزار« 
 ،4/11/2012 وفى  اإلدارة،  مجلس 
وزير  وفيق،  طارق  الدكتور  أصدر 
اإلسكان والمجتمعات العمرانية األسبق، 
الجزار،  عاصم  الدكتور  بندب  قراًرا 
للعمل رئيسا لمجلس إدارة هيئة التخطيط 
العمراني، خلفا للدكتور مصطفى مدبولي، 
اإلقليمى  للمكتب  مديًرا  اختير  الذي 
المتحدة  األمم  ببرنامج  العربية  للدول 

ت  طنا للمستو

مع  منافسة  بعد  »الهابيتات«  البشرية 
عدد كبير من المتقدمين من الجنسيات 

المختلفة.
اإلسكان  وزير  »الجزار«  ينافس   
وزارة  منصب  شغل  على  »مدبولى« 
اإلسكان فى المرحلة المقبلة، ويتوقع له 
البعض أن يكون الوزير المرتقب لوزارة 
اإلسكان المرحلة المقبلة فى حال تشكلت 

وزارة جديدة فى حكومة جديدة.

يعرف  الجزار،  عاصم  الدكتور  وألن 
امكانيات صديقه وزميله وزير اإلسكان 
لقيادة  تؤهلة  ال  امكانياته  أن  يرى  فإنه 
وزارة اإلسكان، وأنه ابتعد كثيًرا وتسبب 
فى غياب دور هيئة التخطيط العمرانى 
منذ أن كان يشغل رئاسة مجلس إدارتها 
لدرجة  اإلسكان،  وزارة  تولى  أن  وبعد 
تخطيط  عن  المسئولة  الهيئة  جعلت 
مشروعات الدولة لم تقدم شيئا يذكر فى 

المرحلة الحالية.
»أن   : منه  للمقربين  »الجزار«  يردد 
الوزير أهمل الدور العلمى والتخطيطى 
لهيئة التخطيط العمرانى وبدأ يلعب سياسة 
فى  تسبب  ما  الدولة،  اتجاهات  حسب 
غياب دور الهيئة والوزارة وانحرافهما 

عن خط بناء الدولة«.
التخطيط،  هيئة  رئيس  من  المقربون 
»الجزار«  بين  الحالة  يصفون 
و»مدبولى«ـ صديقا الدراسة ـ بالطالب 
ويأتى  قدرات عالية  يمتلك  الذى  الذكى 
الثانية بعد طالب أقل  دائًما فى المرتبة 
على  دائًما  ويحصل  ومهارة  ذكاًءا 
الفرص الكبرى والمناصب، ألنه يحظى 
بالدعم من مسئولين يرون فيه ميزة يجب 

توافرها فى كل مسئول .
ويؤكد المقربون من دائرة »غرفة هيئة 
التخطيط العمرانى«، أن »مدبولى« يتميز 
»الجزار«،  فى  تتوافر  ال  هامة  بصفة 
وهى أنه »مطيع« لألوامر ويسهل التحكم 
به من القيادات وتوجيهه حسب الرؤية 

والمطلوب.

فيش وتشبيه العدد األول    الثالثاء   10 يناير 2017العدد األول    الثالثاء   10 يناير 2017

هالة بزان 

عاصم اجلزار
 يشبهون العالقة بينه وبني 
الوزير بالطالب الذكى الذى 
ميتلك قدرات عالية ويأتى 

دائًما فى املرتبة الثانية بعد 
طالب أقل ذكاءًا ومهارة
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حاجزو »دار مصر« ..حائرون ..يتسائلون .. ال يجدون إجابة 
متى تسليم املرحلة األولى ؟

قرارات معطلة فى وزارة اإلسكان

سبوبة وزير اإلسكان ورفاقة فى 
سفرية مؤمتر »وزراء اإلسكان العرب«

كشف  اإلسكان،  بوزارة  واإلدارية  المالية  الشئون  أعدت 
صرف بدل سفر الدكتور مصطفى مدبولى وزير اإلسكان 
والمجتمعات العمرانية، ورفاقه إلى مؤتمر وزراء اإلسكان 
ديسمبر   22 إلى   20 من  الفترة  في  عقد   الذى  العرب 

الماضى  بالسعودية.
ويحصل وزير اإلسكان مصطفى مدبولى على 200 دوالر 
ويومين  للمؤتمر  يومين  بإجمالى  الواحد  اليوم  عن  بداًل 
فى  الوزير  رفاء  من  كل  يحصل  كما  والعودة،  للذهاب 
الوفد المسافر على 150 دوالر عن اليوم الواحد، ليصبح 
ما يتقاضاه الوزير عن بدل حضور المؤتمر 800 دوالر، 
لـ»خالد  دوالر  و600  هاشم«،  لـ»نفيسة  دوالر  و600 
الذهبى«، و600 دوالر لـ»محمد هاشم«، بإجمالى 2600 

دوالر لوفد المؤتمر، أى ما يعادل 52 ألف جنيه مصرى.
وكشفت مصادر مطلعة بالوزارة، أن بدل الوزير ورفاقه 
لحضور المؤتمرات الخارجية متفق عليه ومعمول به منذ 
سنوات ويتم صرفه بخطاب موجه إلى البنك المركزى من 

وزارة  اإلسكان.حساب 

باملستندات.. رانده املنشاوى تتقاضى 1500 
جنيه شهريا بدل جلنة شكاوى »ديوان املظالم«

كتب: يوسف حسن 
فى وزارة المظاليمـ  اإلسكانـ  يتقاضى الظالم بدل 
ظلم 1500 جنيه شهريًا، وال يردعه ضميره عن 
التوقف عن إهدار المال العام يمينًا ويساًرا ..المهندسة 
رانده المنشاوى، رئيس قطاع مكتب وزير اإلسكان 
الدكتور مصطفى مدبولى، السيدة الملقبة بالمرأة 
الحديدية والسيدة األولى لوزارة اإلسكان واألعلى 
وزارة  فى  البركة  كشوف  لجان  على  استحواذاً 

اإلسكان.
أكثر من 40 لجنة من بين 60 لجنة تابعة لمكتب 
الوزير تجد اسم المهندسة رانده المنشاوى من بين 
أسماء الحاصلين على مكافآت اللجان، وال عجب أن 
تجد السيدة تصدر قرارات لنفسها من بين مستحقى 

صرف مكافآت اللجان.
التى تم  اللجنة  المبكى« ما حدث فى  »المضحك 
تشكيلها فى عام 2012 بالقرار الوزارى رقم 416ـ  
والتى قطًعا مازلت مستمرة حتى اآلنـ  وحملت اسم 
لجنة تلقى الشكاوى الواردة من ديوان مظالم رئاسة 
أن  ولكم  الوحدة،  رئيس  هى  وكانت  الجمهورية 
تتخيلوا أن السيدة التى تتحكم فى الوزارة وال يستطيع 
قيادات الوزارة أن يقابلوها لعرض وجهة نظرهم أو 
لمظلمة أو المرور إلى مكتب الوزير من خاللها، 
ستتفرغ للرد على شكاوى المواطنين البسطاء بعد 
أول  الرسمية  وهى من هى وكيل  العمل  أوقات 
الوزارة والمشرف على قطاع مكتب الوزير، وتقوم 
بمهمة ال يؤديها موظف خدمة المواطنين أو عامل 

المعينين الـ»كول  ألداء ذلك.سينتر« 

ونص القرار على صرف مكافأة شهر للمستعان بهم 
فى العمل مع الوحدة الرئيسية وهم »محمود كريم، 

خالد عادل«.
وذيل القرار بتوقيع »المنشاوى«.

تقارير عمل اللجنة المضحكة جاءت كالتالى:
تلقت اللجنة فى شهر 7621 شكوى، ردت اللجنة 
على 7621 موضوع وحولت 216 لجهات أخرى، 
وكانت نوعية الرد على الشكاوى فى 6577 طلب 
لمواطنين حول هل تتوافر وحدات سكنية بالوزارة؟،  
وكان الرد:» ال يوجد تخصيص مباشر للوحدات 
السكنية وأنه قد سبق اإلعالن عن فتح باب حجز 
الوحدات السكنية بالمدن الجديدة والمحافظات فى 
25/8/2011 ويمكنكم التقدم عند فتح باب الحجز 

مرة أخرى«.

7ملفات

كتب- يوسف سعد ومحمد 
عمر وغريب حسن: 

حاجزى  يعيشها  القلق  من  حالة 
»دار  المتوسط  اإلسكان  مشروع 
التصريحات  لتضارب  مصر«، 
مواعيد  بشأن  الرؤية  وضوح  وعدم 
المرحلة  فى  وحداتهم  الستالم  حقيقية 
شهر  يتبعه  شهر   .. للمشروع  األولى 
من  االنتهاء  فى  الموقف  سيد  والبطء 
لم  وحدات  المشروع،  مراحل  تنفيذ 
تنتهى تشطيباتها وأخرى لم يتم بناءها 
أمرهم،  من  حيرة  فى  والمواطنين 
شافى  رد  تملك  ال  اإلسكان  ووزارة 

قاطع يشفى صدور متلهفة لميعاد 
االستالم.

الدكتور  اإلسكان  وزير 
وعد  مدبولى،  مصطفى 
ايام  أول  فى  أيام  منذ 
بقرب  الجديدة  السنة 
وحدات  تسليم  ميعاد 

وكان  األولى،  المرحلة 
مصطفى  الدكتور  عقد  قد 

اإلسكان  وزير  مدبولى، 
العمرانية،  والمجتمعات  والمرافق 
اجتماًعا مطواًل مع مسئولى الوزارة، 
الجديدة،  العمرانية  المجتمعات  وهيئة 
بالمدن  الُمنفذة  المشروعات  لمتابعة 

الجديدة.
كمال بهجات : تسليم وحداتكم 

منتصف يناير ..و»تعالوا 
امسكوا فى رقابنا لو 

محصلش«
مساعد  بهجات،  كمال  المهندس  كان 
المجتمعات  هيئة  رئيس  نائب 
مشروع  على  والمشرف  العمرانية، 
بأن   ، قبل  تعهد من  قد  »دار مصر« 
مصر  دار  مشروع  وحدات  حاجزى 
وحداتهم  سيتسلمون  األولى  المرحلة 
العام  من  يناير  شهر  منتصف  رسميًا 

المقبل.
الحاجزين،  أٌطمئن  أن  ، »أحب  وقال 
منتصف  فى  وحداتكم  تسلم  مواعيد 
بشكل  تسير  القادم، واألمور  »يناير« 
منتظم وطبيعى ومتطور، ولن يقع أى 
لطبيعة  متفهمة  والدولة  عليكم  ضرر 
المصرى  للشعب  العامة  الظروف 
مشروعات  فى  جهودها  كافة  وتبذل 

اإلسكان على كافة مستوياته.
وتابع المشرف على المشروع، نتعهد 
األولى،  المرحلة  فى  الحاجزين  لكل 
بأن وحدات المشروع سيتم تسليمها فى 

ها  عيد ا مو

ذلك  يتم  لم  وإذا  المحددة 
امسكوا  تعالوا  »إبقوا 

فى رقابنا«.

مسئول 
بـ»اإلسكان«: كالم 
المشرف على »دار 

مصر« كذب ..وتسليم المرحلة 
األولى سيتأخر

كشف مصدر مسئول بوزارة اإلسكان 
ـ رفض ذكر اسمه ـ أن تسليم المرحلة 
مصر«  »دار  مشروع  من  األولى 
سيتأخر شهور لعدم االنتهاء من إتمام 
معظم  فى  العمارات  وتشطيب  تنفيذ 

المواقع بالمشروع.
»إسكان  سؤال  على  المسئول  ورد 

تصريحات  حول  نيوز« 
بهجات،  كمال  المهندس 
مشروع  على  المشرف 
دار مصر من قبل» بأن 
سيتم  األولى  المرحلة 
يناير  منتصف  تسليمها 

»هذا  قائالً:  المقبل«، 
يحدث،  ولن  كذب  الكالم 

وما  األسعار  فى  فالزيادات 
صاحب قرارات تحرير سعر صرف 
الجنية أمام الدوالر، تسببت فى تباطؤ 
االنجازات  نسبة  واختالف  المقاولين 
تستطيع  لن  وعليه  لآلخر،  موقع  من 
الوزارة تسليم الوحدات إلى حاجزيها 
حتى  وال  فبراير  وال  يناير  شهر  فى 

مارس«.
هو  مايو  شهر  أن  »أتوقع  مضيفًا: 
أقرب المواعيد لتسليم الوحدات حسب 
المشروعات  فى  تنفيذه  تم  ما  واقع 

انجازه  تم  ما  من مكان لتباين 

بنسبة  نفذت  المواقع  فبعض  آلخر، 
 80% وثالثة   ،75% وثانية   ،50%

وهكذ«ا.
.. ويهددون: ال دفع أقساط 

كبيرة إال بعد االستالم                                               
مصر  دار  مشروع  حاجزو  رفع 
التحدى،  راية  ـ  األولى  المرحلة  ـ 
عن  باالمتناع  تهديدهم  عن  وأعلنوا 
يناير  شهر  فى  الكبيرة  األقساط  دفع 
اإلسكان  وزارة  إلتزام  لعدم  الجارى 
هذا  فى  وحداتهم  بتسليمهم  بوعودها 

الشهر كما أعلنت من قبل.
البنوك  بعض  »إن  الحاجزون:  وقال 
كانت تستقبل الدفعات الصغيرة ـ 10 
عن  امتنعت  ومؤخًرا  ـ  جنيه  آالف 
وتطالب  وتوقفت  األقساط،  استالم 
الكبيرة  األقساط  بدفع 
فى  عليها  المنصوص 
تحت  الشروط  كراسة 

بند ـ عند االستالم« .
وزارة  »أن  وأضافوا: 
بعدم  تتزرع  اإلسكان 
للشركات  تمويل  وجود 
وتتجه  للمشروع  المنفذة 
األقساط  بتحصيل  المطالبة  إلى 

الكبيرة«.
وقال مؤمن أحمد ـ أحد الحاجزين :» 
أسجل اعتراضى بشدة على أى قرار 
بعد  إال  الكبيرة  األقساط  بدفع  يتعلق 

تسليمنا وحداتنا حسب العقد«.
وأضاف أشرف محمدـ  أحد الحاجزين 
بعد  إال  كبيرة  ألقساط  دفع  ال   «:
عن  المسئولة  هى  الوزارة  االستالم، 
المرحلة  فعمارات  والدلع،  التأخير 
األولى بحى القرنفل لها فترة كبيرة فى 

مرحلة التشطيب«.

وتابع: »بقالنا سنين بنقول الشغل بطئ 
السبب  مين  يشوفوا  يسمع،  أحد  وال 

وبالتأكيد مش احنا«.
التسليم  هللا:»  عبد  الحفيظ  عبد  وقال 
اللى عايزاه الوزارة تسليم ورقى، وده 
باالستالم،  الحقوق  كافة  معناه ضياع 
شقتك  استلمت  انك  هتمضى  يعنى 
الورق  على  تمام  كله  وعماراتك 

..والحقيقة مفيش شقة أصاًل«.
وقالت سمر صالح:» يا ترى عايزين 
دفعة الصيانة كمان وال إيه النظام؟! .. 
أنا عمارتى لسه مطلعش فيها وال دور 
وبالمعدل ده هسدد أقساط وثمن الشقة 

كلها قبل ما استلمها«.
لألقساط  دفع  ال  حامد:»  داليا  وقالت 
نهاية  ..وده  االستالم  بعد  إال  الكبيرة 

الكالم «.
قرروا  كده  العنانى:»  محمد  وأضاف 
لالستسالم  ذهنيًا  تعذيبنا  فى  يبدأوا 

ولكن ال تراجع، وكلنا إيد واحدة«.
وقالت هناء عابدين:» األقساط الكبيرة 
شهر  فى  القرار  وكان  االستالم،  بعد 
لمدة  الصغيرة  األقساط  ندفع  اننا   10
6 شهور، وهذا القسط ضمن األقساط 

الصغيرة«.
فى  تسير  عمر:»العالقة  إسالم  وقال 
ناحيتنا  من  وإلتزام  دفع  واحد،  اتجاه 

نحن فقط «.
»األقساط  الحى:  عبد  محمد  وأضاف 
الكبيرة مع االستالم، وكراسة الشروط 
بتقول كده، والعقد شريعة المتعاقدين، 
الوزارة  مع  عليه  تعاقدنا  ما  وهذا 

حسب كراسات الشروط«.
ال  المتضاربة  التصريحات  ظل  وفى 
ميعاد  األولى  المرحلة  حاجزى  يعلم 

الستالم  وحداتهم.محدد 

كتب: على محمود:
على  »حبر  كونها  عن  تخرج  ال  وحكومية  رئاسية  قرارات 
ورق«، ال يعمل بها وال ينظر لها المسئولين فى وزارة اإلسكان.
يرددها  جوفاء  كلمات  اإلنفاق  وترشيد  والورع  التقشف 
أدراج  القرارات ولكن توضع فى  بها  المسئولون ويصدرون 

مكاتبهم وال يعملون بها .
أصدر رئاسة الوزراء الكتاب الدورى رقم )3( لسنة 2013، 
بشأن تفعيل القرار الجمهورى رقم 71 لسنة 1965 بشأن بدل 

حضور اللجان والجلسات.
بعض  طلب  زيادة  األخيرة  األونة  فى  تالحظ  بالقرار:  وجاء 
وحدات الجهاز اإلدارى للدولة تعزيز بند 3 نوع )16( مكافآت 
حضور جلسات ولجان بالباب األول بموازنة هذه الجهات األمر 

الذى يؤدى إلى زيادة عجز الموازنة العامة للدولة.
رقم  الجمهورى  القرار  من  الثانية  المادة  ألحكام  تطبيقًا  وأنه 
اللجان والجلسات والتى  لسنة 1965 بشأن بدل حضور   71

نصت على أن »ال تمنح المكافأة أو البدل المشار إليه فى المادة 
السابقة لألعضاء المدرجة وظائفهم فى الجهة التى التى ينعقد 
بخصوصها المجلس أو اللجنة أو يكونون منتدبين أو معارين 

لها«.
القرار  هذا  تطبيق  عند  بالدولة  العاملين  على  يحظر  وعليه 
صرف أى مبالغ مالية تحت أى مسمى »بدل حضور اللجان 
والجلسات« ما دامت اللجنة تنعقد بمقر جهة العامل وبسبب أدائه 
للوظيفة حيث أن ذلك يعتبر امتداد لعمله وكذلك العامل المنتدب 

أوالمعار.
وأوضى القرار، بأنه يمتنع على الجهات اإلدارية طلب تعزيز 

هذا البند إال بتوافر مناط االستحقاق .
وذيل القرار بتوقيع رئيس الجهاز المركزى للتنظيم واإلدارة، 
وكافة  والهيئات  والمحافظات  الوزارات  إلى  نسخ  وارسلت 

المصالح الحكومية .
مثل هذه القرار محفوظ فى أرشيف هيئة المجتمعات العمرانية 

واألجهزة التابعة لوزارة اإلسكان والمجتمعات العمرانية.

سرى للغاية

سبوبة اللجان
العدد األول    الثالثاء   10 يناير 2017 العدد األول    الثالثاء   10 يناير 2017



»ريت إيجيبت« تطرح كامبوند »ريتانا« فى التجمع اخلامس
كتب- محمود على:

طرح  العقاري،  واالستثمار  للتنمية  إيجيبت  ريت  شركة  أعلنت 
مشروع ميني كومبوند »ريتانا«، خالل فبراير 2017 ، في »بيت 

الوطن« بالتجمع الخامس.
وأضاف محمد رمضان رئيس إدارة التسويق بشركة ريت إيجيبت 
لـ»الميزان  خاصة  تصريحات  في  العقاري،  واالستثمار  للتنمية 

متر،   1100 مساحة  على  مقام  المشروع  أن  االقتصادي«، 
مكون من 25 وحدة سكنية، مشيًرا إلى أن سعر المتر يبدأ من 

5200 جنيه، ويتم سداد قيمة الوحدة على 80 شهراً.
وأكد رئيس إدارة شركة ريت إيجيبت للتنمية واالستثمار العقاري، 
أن مساحات الوحدات تبدأ من 150 وتصل إلى 185 متراً، مضيفًا 

أن سيتم تسليم المشروع بعد سنتين.

صراألخيرة
ة م

بنا

بالم هيلز حتصل على 190 فدانًا من وزارة اإلسكان بـ1.87 مليار جنيه
كتب- أحمد على:

أعلنت  شركة “بالم هيلز للتعمير” عن 
تعاقدها مع وزارة اإلسكان لالستحواذ 
فداناً   190 على قطعة أرض بمساحة 
بقيمة  متر  ألف   769 نحو  تعادل 
مليار   1.87 تبلغ  لألرض  إجمالية 

جنيه.
سعر  متوسط  أن  الشركة  وأضافت 
يتم  أن  على  جنيهاً،   2440 بلغ  المتر 
خالل  األرض  قيمة  من   15% سداد 

لشهر  ، ا ي ر لجا ا

أقساط   7 على  الباقي  يُسدد  أن  وعلى 
سنوية متساوية بعد انتهاء فترة سماح 

مدتها 3 سنوات.
وتعمل الشركة في الوقت الراهن على 

للمشروع  العام  المخطط  من  االنتهاء 
مستقلة،  وحدات  يشمل  والمتوقع 
يتم  أن  تجارية، على  ومنطقة خدمات 
العام  خالل  والبيع  الحجز  باب  فتح 

الجاري.

وقال يس منصور رئيس مجلس إدارة 
شركة “بالم هيلز”، إن قطعة األرض 
الجديدة بمنطقة التوسعات الشرقية في 
مدينة 6 أكتوبر تُعد إضافة استراتيجية 
كما  الشركة،  لدى  األراضي  لمحفظة 
تُعد امتداداً لمشروعي بالم هيلز جولف 

فيوز وامتداد الجولف،.
هيلز  بالم  شركة  أعمال  نتائج  كانت 
أرباحها  زيادة  أظهرت  للتعمير 
المجمعة بنسبة %58.7، خالل الربع 

من  وبلغ الثالث   ،2016

عامر جروب« تفتتح بورتو شرم الشيخ«
أعلنت مجموعة عامر القابضة “عامر جروب” عن إتمام إفتتاح مشروع 
“بورتو شرم” بمدينة شرم الشيخ يوم الجمعة الماضي الموافق 30 ديسمبر.
أُقيم باستثمارات بلغت 1.7 مليار جنيه،  وأضافت الشركة أن المشروع 
الفتة إلى أنه يشكل إضافة قوية لعوامل جذب السياحة الداخلية، لما تتميز 

به مشروعات بورتو من ترفيه.
الربع  جنيه خالل  مليون   76.3 مجمعة  أرباح  المجموعة صافي  حققت 
الثالث من العام الجاري 2016، مقابل صافي أرباح 43.6 مليون جنيه 
خالل الفترة المقارنة من العام السابق 2015، بنسبة ارتفاع في األرباح 

بلغت 75.3%.
وأظهرت نتائج أعمال الشركة المستقلة زيادة خسائر عامر جروب بنسبة 

%197 خالل الربع الثالث من 2016.
وبلغت أرباح المجموعة المجمعة 151.5 مليون جنيه خالل التسعة أشهر 
األولي من عام 2016، مقارنة بصافي أرباح 111.4 مليون جنيه خالل 

الفترة المقارنة من العام السابق، بنسبة ارتفاع في األرباح 36%.
وبلغت األرباح غير المجمعة للشركة 1.4 مليون جنيه خالل فترة التسعة 
أشهر، مقابل صافي أرباح 3.2 مليون جنيه خالل الفترة المقارنة من عام 

2015، بنسبة تراجع 56.2%.
من  األولى  أشهر  التسعة  خالل  جنيه  مليون   940 المبيعات  حجم  وبلغ 
مليار جنيه   2.7 العقارية  والتعاقدات  الحاجزين  أرصدة  وبلغت   ،2016

في 30 سبتمبر 2016.
وبلغ إجمالي إيرادات الشركة 1.8 مليار جنيه خالل التسعة أشهر األولى 
من 2016، مقارنة بـ 1.5 مليار جنيه الفترة المماثلة العام السابق، بنسبة 

ارتفاع 22%.
وفي سياق منفصل حصلت المجموعة على ترخيص ببناء 23 ألف وحدة 
سكنية إضافة إلى خدماتها التجارية بالساحل الشمالي، الفتة أن المشروع 

يؤمن سنوات من التطوير بالمنطقة.

فى حفل  مدبولى  اإلسكان مصطفى  لوزير  الصورة  هذه  الكاميرا  التقطت عدسة 
تكريم العاملين بشركة الصرف الصحى باإلسكندرية على مجهودهم فى التعامل 

مع األمطار هذا الشتاء.
وظهر فى الصورة هانى يونس المتحدث اإلعالمى لوزير اإلسكان وهو ينظر من 

تحت النظارة إلى أحد الواقفين خلف الوزير .
..بس  هانى  يا  بعينك  »ازغرله    : الوزير  لسان  على  الصورة  حال  وصف 
مش  نفسى  هعمل  »أنا  اإلسكندرية  محافظ  فرحات،  رضا  واللواء  متخوفوش«، 

شايف وهبص فى السقف«.

حكاية 
صورة

العدد األول    الثالثاء   10 يناير 2017

»مدبولى«: »جحرله بعينك يا هانى ..بس متخوفوش«


