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حسني صبور يكشف كواليس صدام هشام جنينة بالسيسى:

أنا شريك مع بنك حكومى فى شركة عقارية ..وقررت أتبرع
بـ« »200ألف لصندوق حتيا مصر ..وجنينة اعتبر هذا «مخالفة»
األعــمــال حسني صبور
كشف رجــل ْ
رئيس جمعية رجال األعمال املصريني
سابقا عــن مفاجأة مــدويــة ..اعتبرها
الــبــعــض ضــمــن األســـبـــاب احلقيقية
التى ساعدت على استبعاد املستشار
هــشــام جنينة رئــيــس اجلــهــاز املــركــزى
لــلــمــحــاســبــات م ــن مــنــصــبــه ..وقـ ــال:
إننى فى أحــد اجتماعاتنا مع الرئيس
عبدالفتاح السيسى ضمن مجموعة
رجــــال األع ــم ــال املــصــريــن ونــاقــشــنــا
كيفية املساهمة فى بناء ودعم الدولة..
وحــيــنــهــا أعــلــن الــســيــســى ع ــن إنــشــاء

صندوق حتيا مصر ..ودعا جميع رجال
األعمال للتبرع للصندوق ..ولذلك قمت
أنا شخصيا بالتبرع من مالى اخلاص
مببلغ كــبــيــر ..ولتحمسى ولتشجيعى
قمت باإلعالن عن قيامى بالتبرع أيضا
بـــ« »200ألف لصندوق حتيا مصر من
الشركة اململوكة لى وهى «شركة األهلى
للتنمية العقارية» ويدخل البنك األهلى
شريك لى ..وفوجئت بـ«أعضاء اجلهاز
املركزى للمحاسبات «يتهموننى بإهدار
املال العام ألننى أعلنت أنى تبرعت بهم
لصندوق حتيا مصر ..وبعدها تلقيت

السيسى

جنينة

صبور

اتصاال من املستشار هشام جنينة رئيس
اجلــهــاز املــركــزى للمحاسبات وقتها
يطالبنى بــالــذهــاب إليه مبقر اجلهاز
للجلوس معه ولقائه ..فرفضت طبعا!!
وكان رد جنينة هو :ملاذا تتبرع لصندوق
حتــيــا مــصــر؟! سأعتبر ه ــذه األمـــوال
مخالفات ..قمتم بها.
وأضاف حسني صبور :عرفت بعدها
أن هــشــام جنينة مـــارس سلطاته مع
رج ــال أعــمــال كثيرين وطالبهم بعدم
الــتــبــرع لــصــنــدوق حتيا مــصــر ..ودفــع
برجاله ملراقبة كل من يتبرع للصندوق.

املوقع االلكترونى

WWW.Soutalmalaien.com
أسبوعية  -شاملة  -مستقلة تصدر بترخيص
من املجلس األعلى للصحافة عن دار
«عيون» للصحافة والطباعة والنشر
والتوزيع «ش.م.م»
نائبا رئيس التحرير:

محمد عبداللطيف
أحمـ ـ ــد سعيد
مدير التحرير:

ب ـ ــالل الـ ـ ــدوى
املدير الفنى:

عـدنان خليل
سكرتير التحرير:

محمد سعيد
الرياضة:

محمد الراعى
املستشار القانونى:

عصام االسالمبولى
جرافيك:

أحمـ ـ ــد محمـ ـ ــود

العادلى مصاب بجلطة فى القلب ومقيم فى فيلال مملوكة ألحد أصدقائه
أخبار كثيرة مت تداولها عن «حبيب
العادلى» وزيــر الداخلية األسبق..
بــعــد احلــكــم عــلــيــه بـــــ« 7ســنــوات»
فــى قضية االســتــيــاء عــلــى أمـــوال
الداخلية ..لكن ما احلقيقة؟!
كان حبيب العادلى وزير الداخلية

الشركات تخسر وال جتد مرتبات عمالها ..ويتم
عرض تقارير على «شريف إسماعيل» بأنها تربح
بعد إعادة تدوير وتقييم األراضى التابعة للشركات

ياسر النجار ..كلمة السر فى
خسائر شركات الكيماويات

إخراج:

أحمد الريس
جمع تصويرى:

محمود محسن
املراجعة اللغوية:

عبد الصمد جابر
املقاالت املنشورة تعبر عن رأى أصحابها.
االعالنات واالشتراكات
يتم االتفاق عليها مع ادارة اجلريدة
اإلدارة والتحرير26:شارع عدنان املدني-
الصحفيني -نهاية أحمد عرابى  -املهندسني
فاكس وتليفون33450694-33450728 :
اإلمييلSoutalmalaien@yahoo.com:

النجار

شــكــاوى كثيرة تلقاها رئيس الـــوزراء مــن عــدد كبير من
الشركات القابضة بعد تعيني ياسر النجار رئيسا للشركة
القابضة للكيماويات رغم أنه كان مجرد ملحقا جتاريا ملصر
فى واشنطن ويرتبط بعالقات صداقة مع وزيــر االستثمار
الــســابــق أشـــرف ســلــمــان وه ــو الـــذى ق ــام بــاســتــقــدامــه من
الواليات املتحدة األمريكية حينما تولى منصبه الــوزارى..
ياسر النجار ال يهتم بأى شركات تابعة له لكنه يهتم فقط
بالبدالت واحلــوافــز واملــكــافــآت وجميع الشركات التابعة
للشركة القابضة للكيماويات التى يترأسها ..تعانى األمرين
وتخسر مبالغ مالية طائلة ..لكن قدم تقرير لرئيس الوزراء
ووزير قطاع األعمال العام يؤكد فيه أن الشركات التابعة له
تربح أرباحا طائلة ..رغم أنها تكسب بعد أن يقوم بعملية
تدوير األصول وإعادة تقييمها مرة أخرى ..وشركات أخرى
ال يوجد لديها أموال لرفع مرتبات العاملني بها ..وتقوم ببيع
أراض لديها لدفع املرتبات.
ِ
ياسر النجار عــرض تقرير أربــاح للشركات على شريف
إسماعيل ووزيــر قطاع األعمال الــعــام ..رغــم أن الشركات
تعانى من الضياع التام.

األســــبــــق يــــــزور أحـــــد أص ــدق ــائ ــه
فــى مدينة  6أكتوبر وحينما علم
باحلكم القضائى ضده ..أغمى عليه
وأصــيــب بجلطة فــى القلب وقامت
األسرة باستدعاء أطباء متخصصني
لـــه ..لعالجه واالطــمــئــنــان عليه..

وإخضاعه لرعاية طبية شاملة
وفضلت األســرة إعالن عدم هروبه
من البالد ..وعدم هروبه من األحكام
القضائية ..والتأكيد أنــه ال ينوى
الـــهـــروب ألنـــه عــلــى درايـــــة كاملة
بالقانون

قرار «زين» يكشف مفاجآت مثيرة !!!

صفاء حجازى تتقاضى  45ألف جنيه شهر ًيا حتى اآلن

فــى نــفــس ه ــذا املــكــان ،وف ــى الــعــدد
املاضى ،فجرنا قضية الوضع الوظيفى
احلــالــى لصفاء حــجــازى رئيسة احتــاد
اإلذاعــة والتليفزيون السابقة؟ وكشفنا
أن كل اجلهات الرسمية وفى مقدمتها
مجلس الــــوزراء تناست حتــديــد هذا
األم ــر عندما مت اإلع ــان عــن تشكيل
الهيئة الوطنية لإلعالم يوم  11أبريل
املــاضــى وهــى الهيئة الــتــى حلت محل
احتــاد اإلذاعــة والتليفزيون .وقلت إنه
وفــق ـاً للقانون فــإن صــفــاء حــجــازى –
شفاها اهلل وعافاها – لم تبلغ السن
القانونية لإلحالة للمعاش حتى اآلن
ويتبقى لها أكثر من عــام ،كما أنها لم
تطلب تسوية معاشها وتساءلنا :متى
يــصــدر ق ــرار خــاص بتحديد املسمى
الوظيفى احلالى واملخصصات املالية
لصفاء حجازى؟ وكيف ملجلس الوزراء
الذى يضم مئات املستشارين القانونيني
التغافل عن مثل هذا األمر؟
وقد كان لهذا املوضوع ردود أفعال
واســعــة ،حيث قــرر حسني زيــن رئيس
الهيئة الوطنية لإلعالم تكليف الشئون
املالية واإلداري ــة برئاسة الهيئة لبحث
هذا األمــر  ،وعلى الفور قامت اإلدارة
املركزية للشئون املالية واإلدارية بإحالة
األمر إلى اللجنة القانونية إلبداء الرأى
القانونى جتــاه املعاملة املالية للسيدة
صــفــاء حــجــازى فــى ضــوء ق ــرار رئيس
اجلــمــهــوريــة بتشكيل الهيئة الوطنية
لإلعالم.
وكــشــفــت مـــذكـــرة رســمــيــة للجنة
القانونية رقمها  4296فى  30أبريل
( 2017لدينا صورة منها) أنه باإلطالع
عــلــى الــقــانــون رقـــم  92لــســنــة2016
ب ــإص ــدار ق ــان ــون الــتــنــظــيــم املــؤســســى
للصحافة واإلع ــام تبني أن املــادة 83
منه تنص على أن « حتل الهيئة الوطنية
لــأعــام ف ــور تشكيلها مــحــل احتــاد
اإلذاعــة والتليفزيون ويــؤول إليها ما له
من حقوق وما عليه من التزامات وينقل
الــعــامــلــون بــاالحتــاد إلــى الهيئة بــذات
درجــاتــهــم وأقــدمــيــاتــهــم ويحتفظ لهم
باملرتبات والــبــدالت واملكافآت وسائر
احلــقــوق احلــقــوق املــالــيــة املــقــررة لهم
بصفة شخصية ويستمر العمل بالنظم
والــلــوائــح السارية فــى االحت ــاد إلــى أن
تصدر اللوائح والقانون املنظم لشئون

صفاء

العاملني بالهيئة.
وقالت مذكرة اللجنة القانونية وحيث
إن العالقة بني السيدة صفاء حجازى
واالحتــاد ما تــزال قائمة السيما وأنها
لم تبلغ السن القانونية لإلحالة للمعاش
حتى تــاريــخــه ومــن ثــم ووفــقــا لصريح
نــص املـ ــادة  83مــن الــقــانــون رق ــم 92
لسنة  2016بإصدار التنظيم املؤسسى
للصحافة واإلعــام فإنها حتتفظ بكل
ما كانت تتقاضاه من مرتبات ومكافآت
وبــدالت وسائر حقوقها املالية املقررة
لها بصفة شخصية إلى أن يصدر قرار
مــن السلطة املختصة بتوفيق وضعها
الوظيفى.
وقد وافــق حسني زين رئيس الهيئة
الــوطــنــيــة لــإعــام عــلــى رأى اللجنة
القانونية فى السابع من مايو احلالى
(أول أمس).
وهنا أتوقف أمام هذا القرار ألكشف
عدداً من الوقائع واألرقــام وأطرح عدد
من التساؤالت:
أو ًال :عــنــدمــا أطـــرح ه ــذه القضية
فإن هذا ليس معناه أننى ضد السيدة
صفاء حجازى أو ال أتعاطف معها على

املستوى اإلنسانى فى أزمتها الصحية
املــســتــمــرة حــتــى اآلن – شــفــاهــا اهلل
وعافاها من كل شر وسوء.
ثانيا :من بني العجائب والغرائب التى
أكدها القرار استمرار املستئشار محمد
ســامــة مهنا فــى منصبه كمستشار
قــانــونــى للهيئة وهــو نفسه ال ــذى وقع
على قرار اللجنة ،وقد ال يعلم الكثيرون
أن مهنا يبلغ من العمر حالي ًا  88عام ًا
(أيــوه  88عام ًا) وما يزال مخصص ًا له
مكتبني بــالــدوريــن الــرابــع والثامن فى
ماسبيرو !!!
ثالثاً :وفقا ملوافقة حسني زين تستمر
ص ــف ــاء ح ــج ــازى ف ــى احل ــص ــول على
مستحقاتها املالية التى كانت حتصل
عليها ط ــوال فــتــرة رئاستها لــاحتــاد،
والــتــى تبلغ  45ألــف جنيه بــواقــع 10
آالف جنيه كمرتب وحــوافــز و 35ألفا
مخصصات لرئيس االحتاد.
رابــعـاً :الوضع الطبيعى الــذى جرت
عليه األعـــراف فــى ماسبيرو ،أن يتم
حتــويــل صــفــاء ح ــج ــازى الـــى منصب
مستشار « أ « سواء فى رئاسة الهيئة أو
املجلس األعلى لإلعالم ،وبالتالى يصبح
من حقها وفقا لقرار صــادر من رئيس
االحتاد السابق عصام األمير احلصول
على مبلغ  15ألف جنيه شهرياً.
خــامــســا :أؤكــــد لــلــمــرة األألف أن
الــهــدف مــن ه ــذا املــقــال لــيــس صفاء
حـ ــجـ ــازى وحـ ــدهـ ــا بـ ــل امل ــج ــام ــات
واملحسوبيات بشكل عام فى ماسبيرو،
ولذلك أؤكــد أننى ال أمانع فى تقدمي
يد العون لها من الدولة بشكل رسمى
فى محنتها الصحية احلالية حتى لو
استلزم االمــر سفرها للخارج للعالج
على نفقة الدولة مرة أخرى.
سادسا :من املؤكد أن موقف صفاء
املالى وفقا للقرار ليس الوحيد سواء
داخل االحتاد السابق أو الهيئة الوطنية
لإلعالم حالياً وهذه األموال التى أراها
مهدرة بسبب جهل وغباء املستشارين
القانونيني فى اجلهات الرسمية املعنية
باألمر.
ول ــذل ــك أط ــال ــب اجل ــه ــات العليا
فــى الــدولــة وفــى مقدمتها مؤسسة
الــرئــاســة بتصحيح ه ــذه األوضـ ــاع
اخلاطئة التى تستنزف مبالغ طائلة
من املال العام شهرياً.

العادلى

شريك أشرف السعد ..اشترى « »3فنادق من اخلرافى
فى «مرسى علم» ..ويساهم مع البنك التجارى الدولى
فى إدارة الفنادق ..ومرشح وزي ًرا للسياحة

محمد سمير عبدالفتاح
حوت السياحة فى مصر

راشد
محمد سمير عبدالفتاح يطلق عليه «احلــوت اجلديد فى السياحة
فى مصر» ..فهو حديث جميع املسئولني فى الـــوزارة ..والعاملني..
والغرف السياحية ..واملستثمرين السياحيني ..وفى خالف وقت قصير
استطاع لفت انتباه الكثيرين له ..خاصة أن والده «سمير عبدالفتاح»
كان الشريك األساسى لـ«أشرف السعد» رجل األعمال املقيم فى لندن.
إ ًذا كيف تطور نفوذ «محمد سمير عبدالفتاح»؟!
كانت عائلة اخلرافى لديها  5فنادق كبرى فى مصر وحتديدا فى
مرسى عــلــم ..وكــان يديرهم يحيى راشــد وزيــر السياحة احلــالــي..
وكــان يحيى راشــد مدي ًرا ملجموعة الفنادق وحينما فشلت اإلدارة..
دخل البنك التجارى الدولى ليسيطر على مجموعة الفنادق بعد أن
حققت الفنادق خسائر للحفاظ على أمواله التى يشارك بها مجموعة
اخلرايف ..وعلى أثر ذلك مت عرض البنوك للبيع ..وقام البنك التجارى
الــدولــى « »CIBبترشيح محمد سمير عبدالفتاح ليدخل كشريك
أساسى فى « »3فنادق مملوكة لـ«اخلرافى» ومت بيعهم لـ«محمد سمير
عبدالفتاح» من هنا بدأ االنطالق وقام بتطوير الثالث فنادق وحتقيق
مكاسب كبرى بعد أن استطاع حتويل اخلسارة إلــى مكسب الثالث
فنادق.
الغريب فــى األمــر أن اســم «محمد سمير عبدالفتاح» بــدأ يتردد
بقوة ليتولى مسئولية وزارة السياحة خاصة أنه يعتبر من الشباب فى
الوسط السياحى ويعمل على املساهمة بقوة فى التنمية السياحية فى
مرسى علم والغردقة وسفاجا ..وكل مدن البحر األحمر.

نائب العجلة ..يدعى محاربته الفساد والواسطة

محمد احلسينى يعني ابنته فى الشركة القابضة ملياه الشرب والصرف الصحى باجليزة
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عدد من نــواب البرملان أصبحوا يكشفون أسرار
زمالئهم ..ومؤخرا مت الكشف عن تعيني ابنة النائب
محمد احلسينى عــن دائ ــرة ب ــوالق ال ــدك ــرور ..فى
الشركة القابضة ملياه الــشــرب والــصــرف الصحى
مبحافظة اجليزة ..مستغال منصبه فى الضغط على
املسئولني لتعيينها.

محمد احلسينى الشهير بـ«نائب العجلة» بعد أن
ركب العجلة من منزله وذهــب بها ملجلس النواب..
ويقول عن نفسه أنه «داعم للفقراء ومحدودى الدخل
ويحارب الفساد ويقف ضد الواسطة واملحسوبية..
بعد أن دخــل فــى صــدام مــع وزيــر التعليم السابق
الدكتور الهاللى الشربينى» ..انتهى الصدام بينهما

بهزمية النائب أمــام جميع النواب بسبب اعتراض
الوزير ..وقتها على استثناءات طلبها من الوزير.
محمد احلسينى مــعــروف عنه أنــه مــن أصحاب
الصوت العالى فى البرملان ورفعه «الكارت األحمر»
أثناء نظر البرملان إسقاط عضوية النائب محمد
أنور السادات!!

من بين القضايا الخطيرة للغاية والتى تؤثر على األجيال الحالية والقادمة فى مصر قضية الديون
بشقيها الداخلى والخارجى ،وفى رأيى الخاص أن من بين الخطايا التى ارتكبتها الحكومة الحالية
برئاسة المهندس شريف اسماعيل التوسع فى القروض الخارجية والتى كان أبرزها قرض الـ  12مليار
دوالر الذى تم توقيع االتفاق الخاص به مع صندوق النقد الدولى فى عام .2016
وحتى تتضح الحقائق باألرقام الرسمية ،وحتى يدرك الجميع حجم األخطار التى تواجهها وستواجهها
مصر خالل السنوات القادمة ،نشير إلى أن األرقام الرسمية تكشف ارتفاع إجمالى الدين العام الذى
وصل إلى أعلى مستوى له فى تاريخه ،حيث بلغ الدين الداخلى  3.053تريليون جنيه فى نهاية الربع
الثانى من العام المالى  ،2017 /2016أما الدين الخارجى فقد بلغ  67.4مليار دوالر بحسب تقرير البنك
المركزى المصرى الشهرى الصادر فى مارس .2017

وزارة املالية جتامل
بنوك حكومية
بـ 446مليون جنيه
فى صفقات «أذون
اخلزانة»!!!

محمد طرابيه يكتب:

اعترافات وزير املالية «تعرى» حكومة شريف إسماعيل
اجلارحى :الديون فى  2010كانت تريليون جنيه وفى نهاية العام احلالى ستصل إلى  3.4تريليون جنيه

ويؤكد اخلبراء أن جزءاً كبيراً من موارد املوازنة
العامة للدولة تلتهمها فوائد الديون التى يتحملها
املــواطــنــون على مــدى سنوات
طويلة ،فقد بلغت فوائد الدين
الــعــام فــى مصر نحو 183.6
مليار جنيه (مبــا يعادل 10.2
مــلــيــار دوالر) مـــن إجــمــالــى
املــصــروفــات البالغة 532.5
مليار جنيه ( مبا يعادل 29.5
مليار دوالر) خــال الثمانية
أشهر األول ــى مــن الــعــام املالى
 ،2017/2016وف ــق بيانات
وزارة املالية.
وتشير التقارير املتخصصة
إلــــى أن الـــفـــوائـــد املــحــقــقــة
خـ ــال عـ ــام 2016 / 2015
بلغت حوالى  243مليار جنيه
مــقــارنــة ب ـ ـــ 193مــلــيــار الــعــام
السابق بزيادة  ،%26وبحسب
التصريحات املنشورة على موقع وزارة املالية؛
مــن املتوقع أن تصل فــوائــد الــديــن الــعــام خالل
العام املالى اجلديد إلى ما يزيد على 380مليار
جنيه وقــد تصل إلــى  390مليار جنيه ،نتيجة
االخــتــاالت املالية فــى زي ــادة املــصــروفــات وفى
ضوء تباطؤ زيادة اإليــرادات ،كذلك أظهر البيان
التحليلى ملــشــروع املــوازنــة العامة للدولة للعام
املالى اجلديد  ،2018/2017ارتفاع فوائد الدين
العام اخلارجى قرابة الثالثة أضعاف ،ويكشف
البيان ارتفاع فوائد الدين اخلارجى إلى 25.254
مليار جنيه للسنة املالية اجلديدة ،2018/2017
مقابل  7.569مليار جنيه خــال الــعــام املالى
اجلاري.
وكشفت أن تلك الفوائد املرتفعة نتجت بشكل
مباشر عن التوسع فى االقتراض اخلارجى منذ
بداية العام املالى  ،2017/2016حتى أنــه من
املتوقع أن يصل أصــل الديون اخلارجية بنهاية
يونيو  2017إلى حــدود  80مليار دوالر ،بزيادة
 %43خ ــال ع ــام واحـ ــد ،وم ــن ثــم تنعكس تلك
الــديــون مباشرة على بند خدمة الــديــن ،الــذى
أصبح يستحوذ وحده على أكثر من ثلث اإلنفاق
فى موازنة الدولة.
وفى هذا السياق كشف اجلهاز املركزى للتعبئة
العامة واإلحصاء عن وصول صافى الدين العام
املحلى فــى الفترة مــن يوليو -سبتمبر «الــربــع
األول» للعام املالى املاضى « ،»2016/2015إلى
 2تريليون و 286.5مليار جنيه ،حيث شكلت هذه
القيمة نحو  %70.4من إجمالى الناجت املحلى
لهذه الفترة .وكشف اجلهاز عبر حسابه الرسمى
على مــوقــع «تــويــتــر» ،إن إجــمــالــى الــديــن العام
اخلارجى خــال  14شه ًرا فى الفترة من يوليو
 2015حتى سبتمبر  2016بلغ  60.2مليار دوالر،
بنسبة  %16.3من الناجت املحلى اإلجمالى.
وهنا نشير إلى أن املناقشات التى تتم حالي ًا
داخل جلنة اخلطة واملوازنة مبجلس النواب حول
املوازنة اجلديدة للدولة  ،2018 - 2017كشفت
مفاجآت من العيار الثقيل من بينها أن نصيب
الفرد من إجمالى الديون املستحقة على مصر
يبلغ حاليا حوالى  50ألف جنيه ،منها  12ألفا
كدين خارجى و 38ألفا للدين الداخلى.
ويؤكد اخلبراء أنه كلما زاد الدين العام على
الدولة يضيق من حالة حتقيق منو اقتصادى ،ألن
أقساط الدين تلتهم اجلزء
األكــبــر مــن اإلنــفــاق ويترتب
على ذلك تراجع فى اإلنفاق
ع ــل ــى الــتــعــلــيــم والــصــحــة
وتــــــراجــــــع امل ــخ ــص ــص ــات
املفترضة خلدمة املواطنني.
ول ـ ــع ـ ــل أبـــــــــرز األدلـــــــة
عــلــى صــحــة هــــذا الــكــام
التصريحات التى أطلقتها
الــنــائــبــة ثــريــا الــشــيــخ ،عــضــو جلــنــة الــشــئــون
االقتصادية مبجلس النواب ،والتى كشفت فيها
عن استقطاع مبلغ  43مليار جنيه من ميزانية
قــطــاع الصحة بــاملــوازنــة الــعــامــة للسنة املالية
اجل ــدي ــدة ( ،)2018/2017وضــمــهــا للمبالغ
املخصصة لفوائد الديون.
ومبناسبة احلديث عن مجلس الــنــواب ،فقد
توقفت أم ــام بعض مــا جــاء فــى كلمة الدكتور
على عبدالعال رئيس مجلس الــنــواب فى إطار
مشاركته فى القمة الرابعة لرؤساء البرملانات
واجللسة العامة الثالثة عشر باجلمعية البرملانية
لــاحتــاد مــن أج ــل املــتــوســط ،والــتــى عــقــدت –
يومى اخلميس واجلمعة املاضيني  -بالعاصمة
اإليطالية رومـــا ،والــتــى أكــد فيها أن مصر لم
تــكــن مبــعــزل عــن اجلــهــود الــعــاملــيــة فــى حتقيق
أهداف التنمية املستدامة ،السيما وأن الدستور
املــصــرى يــنــص صــراحــة عــلــى ضــــرورة حتقيق
متطلباتها ،وف ــى مقدمتها رف ــع مــعــدل النمو
احلقيقى لالقتصاد الــقــومــي ..ورف ــع مستوى
املعيشة ..وزيــادة فرص العمل ..وتقليل معدالت
البطالة ..والقضاء على الفقر .وقد مت ترجمة
هذا االلتزام الدستورى فى صورة أجندة وطنية
لتحقيق التنمية املستدامة بحلول عــام ،2030
والــتــى تستهدف حتقيق التنمية االقتصادية
الشاملة ..وحتسني بيئة االســتــثــمــار ..وتعزيز
رأس امل ــال الــبــشــرى ..كما تسعى إلــى حتقيق

استراتيجية الدولة حتى عام  2030وال حتدثنا
عن خطتها للنهوض باملواطن الغلبان حالياً وفى
املستقبل الــقــريــب وكيفية
حتــســن مــســتــوى معيشته
الـــذى أصــبــح أســـوأ بكثير
عـــن ال ــع ــه ــود وال ــس ــن ــوات
الـــســـابـــقـــة؟ وإلـــــــى مــتــى
تتحدث يــا رئــيــس البرملان
أنت ونــواب املجلس وكأنكم
تابعون للحكومة رغم أنكم
متثلون السلطة التشريعية
كــمــا أن ــك ــم مـــن املــفــتــرض
وفــقــا لــلــدســتــور والــقــانــون
أكــبــر وأعــلــى جــهــة رقابية
فى مصر؟ وملاذا تتجاهلون
قــضــايــا الــشــعــب الـــذى من
امل ــف ــت ــرض أنــــه اخــتــاركــم
لتمثيله وليس التمثيل عليه
واملتاجرة بهمومه وأزماته
الــتــى ال تنتهى بسبب غــبــاء احلــكــومــة وتــواطــؤ
الــبــرملــان وغــيــاب ال ــدور ال ــذى مــن املــفــتــرض أن
تقوم به األجهزة الرقابية التى يزيد عددها على
اخلمسني جهازاً وجهة فى مصر؟ أم أن والءكم
األول واألخير للنظام واحلكومة واألجهزة العليا
فــى الــبــلــد أم ــا الــشــعــب فــلــه رب يحميه بــعــد ن
سقط مع سبق اإلصرار والترصد من أجنداتكم
وحساباتكم!!!
وفــى هــذا السياق أتــوقــف أمــام كــارثــة أخــرى
ترتكبها حكومة شريف إسماعيل وهى اخلاصة
باستمرار مسلسل إصدار أذونات اخلزانة،والتى
كان آخرها يومى اخلميس واألحد املاضيني حيث
طرحت وزارة املالية أذون خزانة بقيمة إجمالية
بلغت  25مليار جنيه.
(اجلدير بالذكر أن احلكومة تستدين من خالل
سندات وأذون اخلزانة على آجال زمنية مختلفة،
وتعتبر البنوك احلكومية أكبر املشترين لها).
وهــنــا أتــوقــف لكشف الــنــقــاب عــن فضيحة
مــن الــعــيــار الــثــقــيــل رصــدهــا اجلــهــاز املــركــزى
للمحاسبات فى تقرير رسمى له – لدينا صورة
منه – حيث كشف عن قيام وزارة املالية بإصدار
بعض الــســنــدات واألذون معفاة مــن الضرائب
باملخالفة ألحكام قانون الضريبة على الدخل رقم
 91لسنة  2005وتعديالته مما ترتب عليه حرمان
املوازنة العامة للدولة من جزء من إيراداتها.
فضال عــن قــيــام وزارة املــالــيــة بــســداد كامل
قيمة العوائد املستحقة على السندات الصادرة
بالدوالر األمريكى لصالح بعض البنوك الكبرى
وبعض سندات اخلزانة املصرية ،وكذلك أذون
اخلزانة الصادرة بالعمالت األجنبية دون خصم
 %20مــن قيمة تــلــك الــعــوائــد متــثــل الــضــرائــب
املستحقة عليها ،وذلك باملخالفة ألحكام القانون
املشار اليه ،مما ترتب عليه حتميل فوائد الدين
العام املحلى بقيمة تلك النسبة بدون مبرر ،وقد
بلغت قيمة ما أمكن حصره
م ــن تــلــك ال ــض ــرائ ــب الــتــى
حتملت بــهــا امل ــوازن ــة الــعــام
نحو  446مليون جنيه.
وقــــــــد أبــــــــــدى جـــهـــاز
املحاسبات اعتراضه على
اســـتـــمـــرار احل ــك ــوم ــة فــى
إصــــدار ال ــس ــدات واألذون
(بــلــغــت  360مــلــيــار جنيه
فــى الــعــام املــاضــى وح ــده)،
وأكــد أن هــذا املنهج خطأ كبير ألنــه يــؤدى إلى
تــزايــد األعــبــاء املالية وبالتالى زي ــادة الرصيد
املكشوف للحكومة فــى البنك املــركــزى والــذى
يغطى بــســنــدات وأذون ،فــض ـ ً
ا عــن اإلخ ــال
بقواعد املالية العامة فــى حتقيق الــتــوازن فى
املوازنة واحلــدود املفروضة
على اإلقتراض،وأكد اجلهاز
أن األمر يتطلب طرح أفكار
جــديــدة أكثر ايجابية تكون
مبنية على أســس وبيانات
حــقــيــقــيــة،بــاإلضــافــة إلــى
متابعة حتصيل املتآخرات
املــســتــحــقــة لــلــحــكــومــة لــدى
أجــهــزة امل ــوزان ــة والــهــيــئــات
االق ــت ــص ــادي ــة ال ــت ــى حتمل
املوازنة العامة للدولة بقروض ومساهمات دون
تسديدها ،وإص ــدار مــا يلزم مــن تشريعات من
شأنها احلد من اعتماد تلك الهيئات على املوازنة
العامة للدولة.
وفى النهاية أقول إن هذا امللف ينبغى أن يفتح
على أوسع نطاق ممكن ألن هذه القضية يجب أن
حتظى باالهتمام األكبر من جانب كافة املؤسسات
العليا فى مصر وفى مقدمتها مؤسسة الرئاسة
ومجلس الــوزراء والبرملان ،ويجب أن نضع حداً
الستمرار القروض خاصة اخلارجية وكفانا ترديد
شعارات رنانة من نوعية أن القروض تؤكد الثقة
من جانب املؤسسات الدوية فى االقتصاد املصرى
أو أننا جنحنا جناح ًا ساحق ًا فى تنفيذ البرنامج
االقتصادى..الخ.
يــــاســــادة ..الــقــضــيــة أخ ــط ــر مم ــا يتخيل
الكثيرون ألن لها تداعيات كارثية على األجيال
احلالية والقادمة فى مصر ..اللهم هل بلغت..
اللهم فاشهد!!

وزير املالية :قرار تعومي اجلنيه أدى إلى زيادة
فوائد الديون مبعدل  200مليار جنيه

توقعات بوصول أصل الديون اخلارجية بنهاية
يونيو  2017إلى حدود  80مليار دوالر

على
المكشوف

إجمالى
الدين العام
الخارجى
بلغ 60.2
مليار دوالر

نصيب الفرد من
إجمالى الديون
المستحقة على مصر
يبلغ حاليا حوالى
 50ألف جنيه

مجلس النواب :استقطاع مبلغ  43مليار جنيه من ميزانية
قطاع الصحة وضمها للمبالغ املخصصة لفوائد الديون

العدالة االجتماعية ..وتوفير سبل العيش الكرمي
للمواطن املصرى.
وليسمح لى رئيس مجلس النواب أن أسأله:
وه ــل الــتــزمــت كــرئــيــس لــلــبــرملــان مبــا ج ــاء فى
الــدســتــور احلــالــى فيما يتعلق بتقليل معدالت
البطالة والقضاء على الفقر ..الخ؟ وكيف يتحقق
ذلــك وأنــتــم فــى مجلس الــنــواب تــقــومــون بــدور
«املبرراتى» لكل خطايا احلكومة وآخرها تنازلكم
عن دوركم الرقابى فى مساءلتها عن قرض الــ12
مليار دوالر التى حصلت عليه مصر من البنك
الدولى؟ وقلتم أن هذا ليس قرضاً بل اتفاقية بني
احلكومة وصندوق النقد الدولى رغم علمكم أن

هذا حتايل على احلقيقة ومخالف للواقع؟
وهل سألتم أنفسكم :ما ذنب املواطن البسيط
حالي ًا وفى املستقبل كى حتملوه مسئولية أعباء
الــديــون وفوائدها التى ستصل على ما يقارب
الـــ 400مليار جنيه سنويا بداية من العام القادم
وفق ًا العترافات الدكتور عمرو اجلارحى وزير
املالية مع اإلعالمية رشا نبيل فى برنامجها «كالم
تانى» الذى يذاع عبر شاشة قناة درمي الفضائية؟
والــغــريــب ان وزيــر املالية اعــتــرف صــراحــة بأن
هذه الفوائد قد ارتفعت بنسبة أكبر من %103
بسبب قـــرار احلــكــومــة غــيــر امل ـ ــدروس بتعومي
اجلنيه املصرى فى بدايات شهر نوفمبر من العام

املاضى وهو ما أدى ايضاً إلى زيادة قيمة الديون
اخلارجية ملصر؟ وملــاذا لم يتقدم أى نائب فى
البرملان باستجواب حول خطايا احلكومة فيما
يتعلق بــالــقــروض وكــذلــك املنح اخلــارجــيــة التى
حصلت عليها مصر فى السنوات القليلة املاضية
ليعرف الشعب املغلوب على أمــره أوجــه صرف
هذه املليارات؟
وه ــل ســألــتــم احلــكــومــة عــن خطتها احلالية
والقادمة لوقف مسلسل القروض سواء الداخلية
أو اخلارجية التى ستكون مبثابة القشة التى
ستقصم ظهر االقتصاد واملواطن املصرى؟
وأسأل رئيس البرملان أيض ًا :ملاذا حتدثنا عن
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مارست «صراع الستات»
فى احلكومة ..ولم
تشكر «داليا خورشيد»
على جهودها فى قانون
االستثمار

زوجها صاحب توكيل «الكوست» ورضخت له فى بعض بنود قانون االستثمار..
جتيد الشو اإلعالمى ومتنت منصب «داليا خورشيد» وحصلت عليه!

سحر نصر :أنا بقدم نفسى كـ«رئيسة وزراء»

الشارع
السياسى

سحر

الفقر يالحق املواطن..
والصحة والتعليم بعيدان
عن أهداف احلكومة
بــحــســب بــيــان املـــوازنـــة اجلــديــدة
للدولة ..بلغت موازنة قطاع الصحة
 54مليار جنيه مقابل  944..48مليار
جنيه فى العام املالى ..2017 /2016
بينما بلغت موازنة التعليم 575..106
مليار جنيه مقابل  962..103مليار
جنيه بــزيــادة أقــل مــن  3مليار جنيه
عــن الــعــام املــالــى اجلـ ــاري ..وكشفت
تقديرات املــوازنــة عن عــدم وجــود أى
زي ــادات لدعم التأمني الصحى لغير
القادرين من أصحاب معاش الضمان
االجتماعى رغم ارتفاع أسعار األدوية
حيث خصص دعم يقدر بـ  3مليارات
جنيه وهــو ذات املبلغ املــدرج مبوازنة
السنة املالية .2017/2016
بــالــتــالــى يــصــل إجــمــالــى ال ــزي ــادة
فــى اإلنــفــاق عــلــى التعليم والصحة
مجتمعني إلــى  666..7مليار جنيه
فــقــط ..وبالتأكيد تلك الــزيــادة غير
كافية على اإلطالق إلحداث أى تغيير
يُــذكــر ألهــم مجالني يجب االهتمام
بهما وتطويرهما ..فعلى صعيد قطاع
الــصــحــة ..جنــد أن الــفــئــة الــدنــيــا..
التى متثل النسبة األكبر من الشعب
املصرى ..ال تتمتع بالتأمني الصحى
الــازم الــذى يكفله الدستور ..بل إن
الــتــأمــن الصحى فــى مصر يقتصر
فــقــط عــلــى املــوظــفــن احلــكــومــيــن..
إضــــافــــة إلــــــى ف ــق ــر الـــعـــديـــد مــن
املحافظات خاصة فى الصعيد إلى
العديد من املستشفيات ..واألجهزة
وامل ــع ــدات ال ــازم ــة ..ووســـط ضآلة
الـ ــزيـ ــادة ف ــى مــخــصــصــات قــطــاعــى
التعليم والصحة ..تستمر احلكومة
فــى الــنــهــج ذات ــه فيما يــخــص املبالغ
املخصصة لإلنفاق على أجور العاملني
فــى الــدولــة الــتــى تُــقــدر فــى مــشــروع
مــوازنــة الــعــام املــالــى 2018/2017
بنحو  555..239مليار جنيه بزيادة
 820..10مليار جنيه.

«ســحــر نــصــر ..رئــيــســة الـــــوزراء الــقــادمــة» جملة
تتردد على ألسنة اجلميع اآلن ..مثقفني ..نخبة..
رجــال أعمال ..إعالميني ..نــواب برملان ..مسئولني
حكوميني ..وزراء فى احلكومة» ..وجميعهم يقولون:
إنها الوزيرة القوية التى تصعد بقوة ..وتستعد لتولى
رئاسة الــوزراء عن جــدارة ..لكن ما حقيقة ذلك؟!
وكيف استطاعت الدكتورة سحر نصر إقناع هؤالء
جميعا بأنها جديرة باملنصب الرفيع واألهــم فى
مصر؟!
كــانــت «ســحــر نــصــر» تــطــمــح لــتــولــى حقيبة
وزارة االستثمار لكن مت استبعادها من املنصب
وتولت ملف التعاون الدولى وطــوال وجودها فى
وزارة التعاون الــدولــى كانت تنظر لـ«داليا»
خــورشــيــد» وزي ــرة االستثمار نــظــرة بها
قــدر من احلقد على منصبها ..كانت
تشعر بأنها ضعيفة ..عــاجــزة ..قليلة
احلــيــلــة ..لــدرجــة أنــهــا استطاعت
لــفــتــرات طــويــلــة أن تــهــيــل الــتــراب
على قانون االستثمار الــذى ظلت
داليا خورشيد املساهمة بقوة فى
االنــتــهــاء مــنــه ط ــوال ع ــام ونصف
مضى ..وقبل رحيل داليا خورشيد
ب ـــ« »3أســابــيــع ..جنحت خورشيد فــى احلــصــول على
موافقة مجلس الــوزراء على قانون االستثمار وحتويله
ملجلس الدولة لالنتهاء من صياغته ..ثم تولت «سحر
نــصــر» املسئولية عــن وزارة االســتــثــمــار مــع ضــم لها
مسئوليتها عــن الــتــعــاون ال ــدول ــى ..وحتققت لها ما
كــانــت تــريــده ط ــوال العامني املــاضــيــن ..وط ــوال هذه
امل ــدة حــاولــت اإلسـ ــراع فــى إصـــدار الــقــانــون اجلديد
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داليا

رئيس الوزراء يستمع إليها وينصت ..ويطلقون
عليها «مسنودة من فايزة أبوالنجا»
لالستثمار ..بعد أن تخلت عن «صراع الستات» داخل
مجلس الـ ــوزراء ..كانت سحر نصر قد حاولت وضع
تعديالت على قانون االستثمار اجلديد وحاولت ً
أيضا
اقناع نواب اللجنة االقتصادية مبجلس النواب بإجراء
الــتــعــديــات حتى تــأتــى الــتــعــديــات مــنــهــم ..وال يقال
إنها التى حاولت تعديل القانون ..حتى تسيطر على
صالحيات «إنشاء املناطق احلرة» لكن حدثت خالفات
كبرى على أثــرهــا خــرج وزيــر املالية عمرو اجلارحى
عن شعوره وعــرض األمــر على رئيس الــوزراء واشتكى
من أن تكون سلطة الوزيرة فى القانون اجلديد اعطاء
املوافقات على إنشاء املناطق احلرة ..والبد من أن تكون

فى يد رئيس الوزراء.
عدد من النواب املحسوبني على الدولة اتهموا الوزيرة
بأنها تعمل ضد احلكومة ولها أغــراض من قراراتها
خــدمــة رج ــال األعــمــال خــاصــة أن زوجــهــا أحــد رجــال
األعــمــال الكبار فى الصناعات النسيجية فى احتاد
الصناعات وصاحب توكيل «الكوست» ويعتبر أحد رجال
وزيــر التجارة والصناعة األسبق رشيد محمد رشيد»
وتعتبر هــى مــن إح ــدى املــقــربــات مــن فــايــزة أبوالنجا
مستشار الرئيس لألمن القومى.
وحتــاول «سحر نصر» أن تصبح الوزيرة رقم  1فى
مصر والــســبــب أن رئــيــس الــــوزراء شــريــف إسماعيل

الرقابة اإلدارية حتقق مع رئيس التنظيم واإلدارة بسبب  6.2مليون جنيه
«جميل» أنفق املبلغ على جتديد مكتبه وإنشاء مركز إعالمى وسور للجهاز
أكدت مصادر مطلعة بالجهاز المركزى
للتنظيم واإلدارة ان هيئة الرقابة اإلدارية،
تــقــوم بالتحقيق ،مــع المستشار محمد
جميل رئيس الجهاز الــمــركــزى للتنظيم
واإلدارة ،بعدما ورد إليها بعض الشكاوى
من قيام رئيس الجهاز بإنشاء سور ضخم
حول الجهاز ،باالضافة إلى مركز اعالمى
فخم ،وتجديد مكتبه ،بمبلغ مالى يتجاوز
 9ماليين جنيه ،فى الوقت الذى دعا فيه
الرئيس عبد الفتاح السيسى كل مؤسسات
الــدولــة ،لكبح جماح التبذير واالس ــراف
فيها.
وأضافت المصادر أن الرقابة اإلدارية،
تقوم حاليا بعمل تحريات حول ما وصلها
من معلومات ،بشأن حصول رئيس الجهاز
المركزى للتنظيم واإلدارة على بند مالى
من الدكتور اشرف العربى وزير التخطيط

جميل
العربى

«صلة القرابة» دفعت وزير التخطيط السابق
للموافقة على تخصيص املبالغ املطلوبة للجهاز

الــســابــق ،قــبــل خــروجــه مــن الـــــوزارة فى
التعديل الوزارى األخير ،يقدر بـ 9.1مليون
جــنــيــه ،عــلــى دفــعــتــيــن ،حــيــث حــصــل على
الدفعة االولى وقيمتها  4.5مليون جنيه،
إلنشاء مركز اعالمى وســور ،بينما حصل
على  2مليون جنيه أخرى لتجديد مكتبه،
وقاعة االجتماعات الملحقة به ،وتزويده
بــأحــدث وســائــل التكنولوجيا ،وأثــاثــات
فخمة.
وأشــــارت الــمــصــادر إل ــى أن جـــزءا من
المبلغ المالى تم انفاقه على بوابة الجهاز،
وتحويلها إلى بوابة الكترونية.
وأوضحت المصادر أن الشكاوى التى
وردت للرقابة اإلداري ــة ،أكــدت ان المبلغ
الذى حصل عليه جهاز التنظيم واألدارة،
بــنــاء على دراس ــة وضعها رئــيــس الجهاز
ل ــوزي ــر الــتــخــطــيــط واإلصـــــاح الــســابــق،

والذى وافق عليها ،الرتباطه بصلة قرابة،
وم ــص ــاه ــرة ون ــس ــب ،ب ــوزي ــر التخطيط
السابق.
وأشـــارت الــمــصــادر إلــى أن جميل كان
لديه أمــل كبير فى الــوصــول إلــى منصب
رئيسا
وزير التخطيط ،حال تعيين العربى
ً
ل ــل ــوزراء ،وأن تعيينه ونــدبــه مــن منصبه
لنائب لرئيس لمجلس الدولة ،إلى منصب
رئــيــس جــهــاز التنظيم واإلدارة ،كانت
خــطــوة أول ــى للوصل إلــى الــهــدف األكبر
واألعــلــى وهــو كــرســى وزارة التخطيط،
لكن تــأتــى الــريــاح بما ال تشتهى السفن
بخروج مفاجئ ألشــرف العربى من وزارة
التخطيط.
والله باعتذر منك ولــك ياريس ضيقوا
عليا جدا امبارح وكان األستاذ مسلم طلب
منى ملف خلصتوا الساعة  2صباحا.

مفاجأة 330 ..ألف عامل بـ«الصناديق اخلاصة» خارج نطاق اخلدمة فى الالئحة التنفيذية
فضيحة :القانون اجلديد يتجاهل عمال التشجير والنظافة ويستثنى  3ماليني من احلد األقصى لألجور
نسرين إمام
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يعطى لها مساحة مــن التصرف فــى ملفات كبرى..
ويقف أمامها مستم ًعا ..منصتًا ..ولم يلتفت إلى إصرار
الوزيرة على حقها فى اعطاء تراخيص املناطق احلرة
وهو ال يعلم أنه بذلك يعطيها احلق فى حتويل الشقق
حتى تكون «مناطق حرة».
«ســحــر نــصــر» تلتقى املستثمرين ورج ــال األعــمــال
وتقدم نفسها لهم على أنها رئيسة الــوزراء القادمة..
بدليل أنــهــا تــقــول فــى جميع اجتماعاتها مــع رجــال
األعــمــال «أنــا بقدم نفسى لكم كــوزيــرة استثمار حلل
مشكالتكم وكرئيسة وزراء بدعم من رئيس الوزراء».
املــصــادر أكــدت أن «سحر نصر» بعد إق ــرار قانون
االستثمار اجلــديــد لــم تشكر الــوزيــرة السابقة داليا
خورشيد التى ظلت تعمل لشهور طويلة فــى إعــداد
الــقــانــون ..وهــذا يــدل على أنها «حــاقــدة» على «داليا
خورشيد» ..وعلى العكس متاما ..فقد خرج وزير املالية
عمرو اجلارحى ليشكر هانى قدرى وزير املالية السابق
على جهوده فى مشروعات القوانني التى مت اجنازها
وكانت له بصمات واضحة عليها!
سحر نصر تقدم نفسها لصندوق النقد الــدولــى..
والبنك الدولى ..على أنها رئيسة الوزراء املرتقبة وأنها
لديها كل السلطات الكافية المتام وإبرام أى اتفاقيات
باسم احلكومة املصرية ..وهى جتيد تسويق أعمالها
وأفكارها ونفسها أمام الرأى العام ولدى اإلعالميني..
وليس مهما لديها أن تكون «متمرسة وتفهم فى الفنيات
واالقــتــصــاد واالســتــثــمــار» ..لكنها تــعــرف وجتــيــد فن
الضحك على االعــام والــرأى العام ..وترضخ جلميع
تدخالت زوجها فى شئون عملها خاصة أنه لديه رؤية
واضحة فى الصورة النهائية التى خــرج عليها قانون
االستثمار.

كشفت مــصــادر حــكــومــيــة ،أن قــانــون
اخلــدمــة املدنية رقــم  81لسنة ،2016
جتــاهــل الطبقة املــكــافــحــة فــى اجلــهــاز
اإلدارى لــلــدولــة ،مــن عــمــال التشجير
والنظافة الــذيــن التحقوا بالعمل على
الصناديق اخلاصة ،ولم حترر لهم عقود
مؤقتة ،حتى لو كانت هذه الطبقة تعمل
باجلهاز منذ أكثر من  10سنوات ،حيث
تــبــرأت منهم بــنــود ونــصــوص الالئحة
التنفيذية لقانون اخلدمة املدنية ،ونصت
على عدم أحقيتهم فى التثبيت.
وأضافت املصادر أن الالئحة التنفيذية
وضــعــت شــروطــا قاسية بــشــأن العمالة
املؤقتة فــى اجلــهــات احلكومية التابعة
للجهاز اإلدارى للدولة ،ومنها ان تكون
العمالة املؤقتة لديها عقود مؤقتة بينها
وبني اجلهات احلكومية التى تعمل بها،
وان يكون التعاقد بني هذه العمالة وبني
احلكومة قبل  30يونيه  ،2016مؤكدة
أن احلمكومة ال تعترف بعمال التشجير
والــنــظــافــة ،وغــيــرهــمــا مم ــن ل ــم تــوقــع
عقود مؤقتة ،حتى لو التحقوا باجلهات
العاملني بها منذ أكثر من  10سنوات.
وأش ــارت املــصــادر إلــى أنــه فــى الوقت
الـ ــذى ال تــعــتــرف فــيــه احلــكــومــة بأكثر
مــن  330ألــف عامل ليس لديهم عقود
مؤقتة ،فإنها استثنت  3ماليني موظف

تشكيل جلنة متخصصة
من قطاع اخلدمة املدنية
بالتنسيق مع وزارتى التخطيط
واملالية لبحث ودراسة حاالتهم
بشكل فردى لتقنني أوضاعهم
 700ألف عامل بعقود
مؤقتة فى أكثر من 618
جهة حكومية تابعة
للجهاز اإلدارى للدولة
من اعضاء الهيئات القضائية ،واساتذة
اجلامعات ،واملدرسني ،وموظفى البنوك،
من احلد االقصى لألجور ،وهم انفسهم
الذين سيحصلون على عــاوة  %10بعد
موافقة مجلس النواب.
وبــشــأن العاملني فــى وح ــدات اجلهاز
اإلدارى للدولة دون عقود مؤقتة ،قال

املستشار محمد جميل رئيس التنظيم
واإلدارة فــى تــصــريــحــات صحفية أنــه
سيتم تشكيل جلنة متخصصة من قطاع
اخلــدمــة املــدنــيــة بالتنسيق مــع وزارت ــى
الــتــخــطــيــط وامل ــال ــي ــة لــبــحــث ودراســـــة
حاالتهم ،بشكل فردى لتقنني أوضاعهم،
حيث سيتم فحص كل حالة على حدة،
ومـــدى أحقيتها فــى الوظيفة باجلهاز
اإلدارى للدولة ،ومــدى احتياج اجلهاز
إليها ،ملمح ًا إلــى أن احلكومة ستأخذ
هذه املسألة بكل جدية ،وبكل ما يصب
فــى مصلحة الــدولــة واملــواطــن ،وتطبيق
القانون ،ومراعاة أحوال وأوضاع املواطن
فى ذات التوقيت ،ومبــا ال يخل بنظرية
اإلص ــاح اإلدارى لــلــدولــة ،وخــلــق جهاز
إدارى كــفء قــادر على القضاء على كل
مظاهر البيروقراطية والروتني والفساد،
فض ً
ال عن تقدمي أفضل خدمة للمواطن،
واحلفاظ على حقوق العاملني باجلهاز
اإلدارى للدولة.
ولفت رئيس التنظيم واإلدارة ،إلى أن
هناك  700ألف عامل بعقود مؤقتة فى
أكثر من  618جهة حكومية تابعة للجهاز
اإلدارى لــلــدولــة ،بجميع املــحــافــظــات،
سيتم تثبيتهم فور اعتماد الئحة اخلدمة
املدنية ،مبوجب قانون اخلدمة املدنية
رقم  81لسنة  ،2016مؤكداً أنهم سيصدر
لهم ق ــرار خ ــاص ،عقب إق ــرار الالئحة
التنفيذية النهائية املفسرة لبنود ومواد
قانون اخلدمة املدنية.

األولى :فى كمين بميدان الرماية ..والثانية :داخل فيلال فى منتجع «ستيالدى مارى»

ننشر التفاصيل الكاملة :إحباط محاولتين للنصب باسم الرئاسة فى أسبوع واحد
بالل الدوى
وزارة الــداخــلــيــة خ ــال األســبــوع الماضى
اســتــطــاعــت الــكــشــف عـــن عــمــلــيــتــيــن نصب
باستخدام اسم «رئاسة الجمهورية» ..وفيهما
قام شخصان بانتحال صفة انتمائهم لمؤسسة
الرئاسة وهما ..كاآلتى:
الــواقــعــة األولـــى :ضباط شرطة يقفون فى

كمين ثابت فى منطقة الرماية بمحافظة الجيزة
وفى الساعات األولى من الصباح يدخل عليهم
شخص يدعى أنــه «ضمن رئاسة الجمهورية»
وأنــــه ضــمــن ال ــح ــراس ــات الــخــاصــة للرئيس
وتحديدا فى الحرس الجمهورى ويقول للضابط
فى الكمين «أنا اللى بحمى الرئيس على الفور..
يطالبه الضابط بـ«تحقيق الشخصية» ورخصة
العربية ..لكنه يعلو صوته ..ويخرج من سيارته
«كارنيه جهة سيادية» يرفض الضابط النظر
للكارنيه أو مــجــرد الــحــديــث مــع الــشــخــص..
ويطالبه مرة أخرى بـ«رخصة العربية ..ورخصة
القيادة» ..ويأمر قوة الكمين بتفتيش العربية
ونــزول الشخص ..ويحصل منه على اسمه..
ويبدأ فى االستعالم عنه ..ليجد أنــه مطلوب
أمــن ـ ًيــا فــى ع ــدد مــن الــقــضــايــا فــى محافظة
الشرقية منها قضايا نصب واحتيال وسرقة..

وتم التحفظ عليه وتحويله للنيابة.
الواقعة الثانية :خالفات بين عائلتين بعد
عملية بيع إحدى الفيلالت بينهما فى «ستيالدى
مــارى» ..وعلى أثرها لم تتم عملية البيع رغم
توقيع العقد لعدم استكمال دفــع باقى المبلغ
لكن المشترى استطاع االستعانة بـ«بلطجية»
واقــتــحــم الفيلال وادعـ ــى أن ــه يعمل فــى جهة
سيادية تتعامل مع مؤسسة الرئاسة ..وأرهب
أصحاب الفيلال األصليين الــذى اشترى منهم
الفيلال ولم يسدد باقى المبلغ ..فما كانت من
األســرة الثانية أن لجأت إلــى قسم الشرطة..
وتم القبض على المشترى و عدد من البلطجية
وتــم الكشف عــن كونه يستغل اســم «مؤسسة
الــرئــاســة» فــى الضغط على أصــحــاب الفيلال
وعدم دفع باقى المبلغ ..ليس هذا فقط بل أنه
له صلة وثيقة بجهات سيادية.

كمني الرقابة
كشف مدعى
«حراسة الرئيس»

الشارع
السياسى

بعد الكشف عن حاالت كثيرة فى الشركات الحكومية واالستثمارية

بتعليمات عليا :عدم السماح بتعيين أقارب أعضاء الرقابة اإلدارية
وجهاز المحاسبات فى الشركات الحكومية واالستثمارية!
تعليمات عليا صــدرت من مؤسسة الرئاسة
بعدم االق ــدام على تــوريــط األجــهــزة الرقابية
واألمنية فى أى عمليات وساطة بأى حال من
األحــــوال ..وعــدم السماح باستخدام النفوذ
والسلطة فى أى وساطات من شأنها أن تضر
بسمعة األجهزة الرقابية واألمنية.

التعليمات مفاداها عــدم تعيين أى أقــارب
ألى مسئولين فى الجهاز المركزى للمحاسبات
أو الرقابة اإلداري ــة أو األمــن الوطنى ..أو أى
جهاز سيادى آخــر ..حتى ال يتم التشهير بأى
جهاز من األجهزة أمام الرأى العام ..أو توجيه
اتهام ضد أى جهاز باستخدام النفوذ خاصة

تحذيرات
من استغالل
النفوذ
والمحسوبيات

أنها أجــهــزة مــن المفترض أن تــراقــب وتتابع
وترصد المخالفات وتحارب الفساد وتقضى
على الفساد والمحسوبية والــوســاطــة ..يأتى
ذلك ضمن مبدأ الشفافية التى تتبعه مؤسسة
الرئاسة وعدم التجاوز ..أو السماح بالتجاوز..
من أجل تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص.

مفاجأة فى تقارير رسمية على مكتب الرئيس

مبا ٍن حكومية جديدة تكلفت  7مليارات جنيه وغير مستغلة
تقرير هام جدا عرضته الحكومة على رئاسة
الجمهورية يرصد وجــود مبانِ حكومية كثيرة
ومنتشرة فى جميع محافظات الجمهورية وغير
مستغلة وتبلغ قيمة ما تم انفاقه عليها ما يقرب
من « »7مليارات جنيه.

رئــاســة الـــــوزراء عــرضــت ع ــدة اقــتــراحــات
من شأنها أن تضع حــدا لعدم استغالل هذه
المبانى الــفــارهــة ..لكن رئــاســة الجمهورية
أوصــت بضرورة تشديد التعليمات حول عدم
بــنــاء مبانى حكومية جــديــدة مــن األســـاس..

خاصة فى شركات القطاع العام ..والشركات
االســتــثــمــاريــة الــتــى تــدخــل الــحــكــومــة بنسبة
فيها ..والــفــروع الجديدة للهيئات الحكومية
والمؤسسات الكبرى ..وارسال هذه التعليمات
للوزراء والمحافظين والجهات المعنية للتنفيذ.

السيسى

عائلة مدير مكتب رئيس الوزراء «صداع» فى رأس شريف إسماعيل»
حسن شوقى حصل على دبلوم ثم استكمل تعليمه فى جامعة عين شمس ووزير البترول قام بترقيته لمنصب نائب رئيس شركة «اسيدكو» رغم وجوده مع شريف إسماعيل
رئيس الــوزراء المهندس شريف إسماعيل
وقــع فــى فــخ خــال األيـــام الــمــاضــيــة ..فقد
فوجئ بقرار نقل وترقية لمدير مكتبه حسن
شــوقــى إل ــى مــنــصــب نــائــب رئــيــس الــشــركــة
الــمــصــريــة لــاثــيــلــيــن وال ــت ــى يــطــلــق عليها
«اسيدكو» وقد افتتح الرئيس السيسى عددا
من التوسعات بها.
حسن شــوقــى مــديــر مكتب رئــيــس الـــوزراء
حاليا ..منتدب من وزارة البترول حيث كان
يعمل مديرا لمكتب شريف إسماعيل وقت أن
كان وزيرا للبترول ..وظل فى منصبه لسنوات

طويلة يعمل مــديــرا لمكتب الــوزيــر منذ عهد
المهندس سامح فهمى وعبدالله غراب وأسامة
كمال ..حتى انتقل للعمل مع شريف إسماعيل
فى رئاسة الــوزراء ..حسن شوقى اثيرت حوله
الــعــديــد مــن الــمــفــاجــآت منها حــصــولــه على
مــؤهــل مــتــوســط ..لكنه استكمل تعليمه فى
كلية التجارة بجامعة عين شمس وتخرج من
التعليم المفتوح عام  ..1991وكان وقتها يعمل
فى وزارة البترول ..لينتقل للعمل فى عدد من
الشركات ويستقر فى المكتب الفنى للوزير..
وقام المهندس طارق المال بإصدار قرار بنقله

إلــى شركة «اسيدكو» رغــم أنــه قانونا منتدبا
للعمل فى رئاسة ال ــوزراء مع رئيس ال ــوزراء..
وه ــو مــا جــعــل جميع الــقــانــونــيــيــن يعترضون
خاصة أنه بذلك يحصل على راتبين وبمكافآت
وبدالت وحوافز من جهتين.
ً
أيضا قام المهندس طارق المال وزير البترول
بــانــتــداب شقيق مــديــر مكتب رئــيــس الـــوزراء
شريف شوقى المتحدث السابق باسم رئاسة
الـــوزراء للعمل نائبا لرئيس شركة «جاسكو»
للبترول ..رغــم أنــه م ــازال مــوجــودا فــى عمله
برئاسة مجلس الوزراء.

مصطفى إسماعيل تخرج فى كلية الطب ويشكل «شلة» تصيب زمالءه بالرعب

ابن شقيق رئيس الوزراء يشغل منصبين فى البترول ويحصل على «راتبين»
المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء
مازال هو المتحكم األول فى وزارة البترول..
والدليل ..نقل ابــن شقيقه وانتدابه للعمل
من شركة ميدور للبترول إلى هيئة البترول
ليحصل على مكافآت وبــدالت وحوافز من

إسماعيل

تحت بند «مكافآت أخرى ومصروفات»
ع ــادت وزارة الــبــتــرول مثلما كــانــت فى
الــســابــق ..مــوضــعــا لــلــنــهــب ..والــســلــب..
أموال تغدق على الكبار ..وتعيينات ألبناء
الــمــســئــولــيــن ..عـــادت الـــــوزارة إل ــى أيــام
المهندس سامح فهمى على يد المهندس
طارق المال ..الذى خضع لسيطرة مراكز
القوى بينهم «ضابط الشرطة».
طارق المال ..فوجئ بأنه محاط بمراكز

«ميدور» ومن الهيئة العامة للبترول أيضا.
ابــن شقيق رئيس الـــوزراء هــو «مصطفى
إسماعيل» وحاصل على بكالوريوس الطب..
ويــتــقــرب إلــيــه جميع العاملين فــى شركة
ميدور ..وفى الهيئة العامة للبترول!!

يحصل على
راتبين من
البترول ومن
مجلس الوزراء

ترقية شقيقه
شريف شوقى فى
شركة جاسكو رغم
وجوده فى مجلس
الوزراء أي ًضا

مصطفى إســمــاعــيــل أصــبــح مــركــز قــوى
داخل وزارة البترول لدرجة أنه أصبح لديه
«شــلــة» تحتمى بـــ«عــمــه» رئــيــس الـــــوزراء..
وتــخــيــف جــمــيــع الــمــوظــفــيــن والــعــامــلــيــن
بالوزارة.

هدايا «دهب» لمسئولين كبار من شركات وزارة البترول

القوى الذين يسيطرون عليه ..فقد ترك
الــحــبــل عــلــى ال ــغ ــارب لــلــضــابــط الــســابــق
مجدى عباس الذى يتولى اآلن مدير أمن
الـــــوزارة ..وقبلها كــان مــديــر أمــن شركة
مصر لــلــبــتــرول ..وج ــاء لــلــوزارة بتوصية
خاصة من المهندس هــادى فهمى حينما
كان رئيسا لشركة مصر للبترول وشقيق
الــوزيــر األســبــق ســامــح فــهــمــى ..مجدى

عــبــاس يسيطر على كــل صغيرة وكبيرة
داخــل ال ــوزارة ..ويهيمن على عقل الوزير
طـــارق الــمــا ..وأيــضــا هــنــاك «إبــراهــيــم
خطاب» مدير الشئون اإلداريـــة بــالــوزارة
الـــذى أصـــدر قــــرارا ديــكــتــاتــوريــا يوصى
بضرورة اطالعه بكافة الترقيات والنقل
والــتــحــركــات فــى أى شــركــة تابعة لقطاع
الــبــتــرول ..أو تابعة للشركات القابضة

التابعة للوزارة ..أو حتى جميع الشركات
االستثمارية المساهمة فيها الوزارة.
الغريب تلك التصرفات التى تم الكشف
عنها وهى وجود «بند فى جميع ميزانيات
شــركــات الــبــتــرول» يوصى بالهدايا لكبار
المسئولين وهــو «بند مكافآت أخــرى»..
والذى يتيح الصرف ألموال طائلة كهدايا
للمسئولين لماليين الجنيهات ..ويحصل

عليها كبار المسئولين فى الجهاز المركزى
لــلــمــحــاســبــات الــمــتــواجــديــن كمندوبين
فــى معظم الــشــركــات ..ويــحــصــل أيضا
عدد من مسئولى الــوزارة على هدايا من
الــشــركــات ..منها «هــدايــا دهــب» ساعات
دهب ..جنيهات دهب ..حتى يضمن رؤساء
الشركات البقاء فى مناصبهم وكسب ود
المسئولين الكبار فى الوزارة.
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مسئول جلنة
حصر العشوائيات
واملبانى قام ببناء
فيلال خاصة به
باملخالفة للقانون

فى
الممنوع

رغم التحذيرات
المستمرة من عمليات
التحايل التى تقوم بها

شركة القاهرة إلنتاج الكهرباء
دفعت تعويضات  170مليون
جنيه لـ 3شركات عاملية

أك ــد أح ــد خــبــراء وزارة الــكــهــربــاء،
أن واقــعــة الفساد فــى وســط الدلتا لم
تــكــن هــى الــوحــيــدة ،مــؤكــدًا أن هناك
واقعة مشابهة تفتح ملف الفساد أمام
اجلــهــات الــرقــابــيــة املــســئــولــة ،مشيرا
الــى أن شركة القاهرة النتاج الكهرباء
قــامــت بــدفــع تــعــويــضــات تــصــل ال ــى ما
يعادل  170مليون جنيه باسعار اليوم
ال ــى  3شــركــات عــاملــيــة حتــتــكــر قطاع
الكهرباء املصرى ،وهى شركات اشتهر
مسئولوها بالتالعب ،وسبق ان حذر
خبراء كهرباء من دهائهم ،وحتايلهم،
عــلــى وزارة الــكــهــربــاء املــصــريــة ،وهــى
شركة سيبكو الصينية وسيمنس و»»GE
والــتــى اســتــطــاعــات ان حتــول ارباحها
املهولة الى مراكزها الرئيسية فى اوروبا
وامريكا دون ان تستفيذ اخلزانة العامة
لــلــدولــة ،مــن دوالر واح ــد ،حيث قامت
شركة كهرباء الــقــاهــرة بالتفاوض مع
شــركــة»  »GEاالمريكية والــتــى طالبت
بتعويض بقيمة  40مليون دوالر عن
تأخير مشروع شمال اجليزة ،واسفرت
املفاوضات مع الشركة على الوصول الى
اتفاق يعوض شركة  GEوشركة سيبكو
الصينية مببلغ وقدره  5.2مليون دوالر
ومت توقيع اتــفــاق بــن شــركــة القاهرة
النــتــاج الــكــهــربــاء وشــركــة  GEوشركة
سيبكو مبوجب التسوية الودية.
وأضـــاف اخلبير أن شــركــة كهرباء
الــقــاهــرة تــفــاوضــات مــع جــى اي ،حتى
خفضت املبلغ ،الــى  5.2مليون دوالر،
وكان مبقدورها أال تدفع اى تعويضات،
لــو مت اللجوء الــى املحكمة القضائية
بــدال مــن احلــلــول الــوديــة والتفاوضات
ونــظــام املــحــبــة مــع الــشــركــة االجنبية،
خاصة أنه قد سبقت واقعة عقب ثورة
25يناير وتنازلت شركة سيجاس املالكة
الحد مشروعات الغاز الطبيعي ،مشروع
عن الدعوى دون ان حتصل على دوالر
واحـــد مــن وزارة الــبــتــرول ام ــا شركة
« »BGاملــالــك االصــلــى فــقــد اص ــدرت
بيانا لعمالئها فى اوروبا اشارت فيه إلى
ظرف «الفورس ماجير» القوة القاهرة
التى متر بها الدولة املصرية ولم تلجأ
الى التحكيم الدولى اطالقا.
واضــــاف اخلــبــيــر يــبــدو أن وزارة
الكهرباء ،ال تــدرك الــظــروف املادية
القاسية التى متــر بها مصر حاليا،
وراحــت تفرط فى ما يزيد على 120
مليون جنيه مصر تعويضا للشركتني
وديا.
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» ترصد باألرقام

«

مافيا إهدار املال العام فى شركة وسط الدلتا للكهرباء
أخيرا ،وبعد أن يئس عمال وموظفو الشركة القابضة النتاج الكهرباء
بوسط الدلتا ،والتى تضم أكثر من نصف مليون عامل ،مما أطلقوا
عليه فسادا وإهدار مال عام ،تقدموا مبذكرة لرئاسة اجلمهورية،
يطلبون فيها التحقيق فى عمليات النهب املنظم ،للمال العام،
واملخالفات املالية واإلدارية ،املستمرة فى الشركة ،منذ قيام
ثورة  25يناير وحتى اللحظة احلالية ،بجانب االعتماد
على املحسوبية واملجامالت ،واستخدام الكوسة فى تعيني
«القيادات» فى قطاعات الشركة» بعيدا عن الكفاءة
واملعايير التى نص عليها القانون والدستور ،واللوائح التى
تنظم العمل فى القطاع احلكومي ،وقطاع االعمال العام.
وكشفت مصادر مطلعة بالشركة لـ»صوت املاليني بعض مناذج
الفساد وإهدار املال العام املنظم ،الذى انتهجته الشركة فى
اخلمس سنوات األخيرة ،وكان آخرها وأحدثها إهدار مايقرب
من  220مليون جنيه ،مع افتتاح محطة كهرباء البرلس مطلع
شهر مارس  ،2017حيث إن شركة سيمنس األملانية وردت  7توربينات
غازية ملحطات البرلس والعاصمة اإلدارية اجلديدة وبنى سويف ،حتى

شاكر

اآلن ،من إجمالى  24توربينة مزمع ًا توريدها للثالث محطات ،ورغم
توقيع االتفاقية قبل حترير سعر الصرف ،إال أن الشركة وعن طريق
التالعب بني كبار املسئولني فى اجلهتني ،سيتم سداد املستحقات
ثالث دفعات من املستحقات املتبقية ،حسب سعر الصرف
اجلديد ،ويحقق فارقا فى السعر يبلغ  220مليون جنيه
موزعة على الثالثة أقساط.
وكانت شركة سيمنس وردت  4توربينات و 4مولدات
كهرباء و 4محوالت ملحطة كهرباء بنى سويف ،كما مت
توريد توربينتني ومولدى كهرباء ومحولني ملحطة كهرباء
البرلس ،ووردت سيمنس للعاصمة اإلدارية اجلديدة
توربينة ومحول كهرباء ومولد ًا ،كما قامت بتوريد 12
توربينة غازية ملصر ،فى ديسمبر املاضى وتتضمن 7
توربينات ملحطة بنى سويف ،و 4توربينات للعاصمة اإلدارية
.اجلديدة ،وتوربينة ملحطة البرلس

نسرين إمام

إهدار  120مليون ًا لشركات توربينات أجنبية لتعويض فارق سعر الصرف بالمخالفة للعقود
صرف نصف مليون جنيه وحوافز ومكافآت فى عام واحد ملوظف راتبه األساسى  2600جنيه
أض ــاف ــت املـــصـــادر أن الــشــركــة كـــان من
املفترض ،مع هذه املبالغ الضخمة أن تضيف
 9.3جيجاوات للشبكة القومية للكهرباء فى
مصر خــال مايو اجلـــاري ،تتم زيادتها الى
 14.4جيجاوات للشبكة القومية للكهرباء
فى مايو من العام املقبل فى  ،2018عبر 3
محطات إلنتاج الطاقة ،باإلضافة إلى توريد
 6محطات محوالت معزولة بالغاز بقدرة 500
كيلوفولت لزيادة قدرة شبكة النقل وهو مالم
يحدث ،حيث إجمال ما مت زيادته وإضافته
حتى اآلن ما يقدر بنحو  5.3جياجاوات ،ومن
الصعب أن يــزداد ،إلى املعدل املستهدف فى
مايو املقبل فى  ،2018وهو ما يؤكد اخلالل
بالعقد ،فــى الــوقــت ال ــذى جت ــاوزت الشركة
عن هذه االخــاالت ،لوجود مصالح مشتركة
وشــخــصــيــة ،فــى حــن ان ــه لــو متــت محاسبة
شركة سيمنس على هذه املخالفات ،وتوقيع
شـــروط جــــزاء ،لــوفــر عــلــى خــزيــنــة الــدولــة،
وميزانية الشركة ماليني اجلنيهات.
يذكر أن العقد املــوقــع بــن اجلانبني نص
على أن تلتزم سيمنس ،وفقاً للجدول الزمنى
املتفق عليه مع احلكومة ،وستتم إضافة 4.4
جــيــجــاوات فــى شهر ديسمبر املقبل ،و5.6
جــيــجــاوات فــى شهر مــايــو مــن الــعــام املقبل،
و 8.8جيجاوات فى ديسمبر  ،2017وتستكمل
جميع املشروعات فى شهر مايو  ،2018وهذا
مالم يتم على أرض الواقع.
وأضافت املصادر أن املخالفات فى شركة
وســط الــدلــتــا لــم يقتصر فقط على اهــدار
املال العام وعقد صفقات مع شركات النوريد
األجنبية «مثل سيمنس» ولكن وقائع الفساد
واملحسوبية،
بقيام رئيس الشركة املهندس محمد السعيد
الــعــبــد ،ال ــذى حتيز ألحــد قــيــادات الشركة،
بــدرجــة مدير عــام ،وطبقا للمستندات فقد
قرر رئيس الشركة حفظ التحقيق مع املهندس
عوف محمد علي ،فى واقعة إهدار مال عام،
حيث أصــدر الــقــرار رقــم  1016لسنة 2016
بتاريخ  2016/10/17بحفظ التحقيق قطعيا
«لعدم االهمية» ،فيما نسب للمهندس عوف
محمد على – مدير عام الصيانة الكهربائية
بقطاع محطة كهرباء طلخا ،وكما ذكر املستند
أن احلفظ جاء لعدم األهمية ،رغم ان املذكور،
طبقا ،للمذكرة التى قدمت ضده ،قام باعتماد
صــرف عــدد  5براميل زيــت محوالت bn10
بتاريخ  ،2016/1/18وتركها بساحة املخزن
مدة طويلة دون استخدام أو ارجتاع للمخزن،
ممــا نــتــج عــنــه قــلــة ع ــدد الــرصــيــد املخزنى
لذلك النوع من الزيت رغــم عــدم احلاجة له
فى االستخدام ،فى الوقت الذى رفضت فيه
الشئون القانونية بتوصية من رئيس الشركة
تويع اى جـــزاءات على املــديــر الــعــام لصرف
زيـــت ،ومت إهـ ــدار م ــال الــشــركــة ،رغ ــم عــدم
احلاجة له ،وبعد فتح التحقيق ،أقــدم املدير
العام بتفريغ أحد البراميل فى محول املدينة
السكنية للعاملني وبرميل آخر مت تفريغه فى
محول املدينة السكنية للمهندسني فى محاولة
منه للتعتيم على واقعة إهدار املال العام ،بينما
فشل فى استخدام الثالثة براميل املتبقية.
كــمــا كــشــفــت امل ــص ــادر أن الــعــامــل احمد
السعيد السعيد فنى تشغيل ثــانــى مبحطة
كــهــربــاء طلخا تــقــدم بــشــكــوى رق ــم  2لسنة
 2017طلخا ضــد كــل مــن صــاح مصطفى
عطية فــرحــات فــنــى صــيــانــة مــحــوالت أول
وســامــح محمد عبد اجلـــواد على محاسب
بالشون املالية واملــوارد البشرية ،بخروجهما
على املقتضى الوظيفي ،واســـاءة استخدام
الــســلــطــة اســتــخــدام الــســلــطــة والــتــربــح من
مقدرات الشركة (اتوبيسات الشركة) وتقدمي
رشـ ــاوى لبعض الــعــامــلــن بــالــشــركــة وتــقــدمي
رشوى ملوظفني بإدارة املرور ،مقابل استغالل
اتوبيسات الشركة فى اغــراض خاصة بعيدا

تعيين  27فردا من أقارب وأشقاء مديرى عموم الشركة
باألمر المباشر بالمخالفة لقواعد المسابقات

عن عل الشركة ،وحتصيل مبالغ مالية ،من
عمال الشركة ،بدون وجه حق وحتت مسميات
وهــمــيــة ،فــضــا عــن جــمــع خمسة جينهات
شهريا من راتــب كل موظف ،لم يتم توريدها
خلزينة الشركة ،على مــدار  10سنوات ،مبا
يــعــادل اكــثــر مــن  1.5مليون جنيه ،وكذلك
تسهيل االستيالء على املال العام هو استغالل
مــهــمــات الــشــركــة م ــن اتــوبــيــســات وســـوالر
لــاتــوبــيــســات وزيـــت لــاتــوبــيــســات وسائقى
االتوبيسات ملنفعتهم الشخصيه وهــذا ثبت
بالتحقيقات وميكن اثباته ايضا بكل سهولة
مبراجعة أوامــر شغل االتوبيسات عن جميع
الرحالت السابقة التى مت تنكيمها من قبل
اللصوص واعوانهم ولم يتم توريد اى مبالغ
نقديه إلى خزينة الشركة عن تلك الرحالت.
ورغم ذلك قرر رئيس مجلس اإلدارة حفظ
التحقيق قطعيا لــلــمــذكــوران لــعــدم االهميه
طبقا لنص املاده  / ٤٢ج من الئحة املخالفات
واجلــــزاءات ولــاســبــاب الـ ــواردة بــصــدر هذه
املذكرة ،وكانت الشكوى تدور عن قيام رئيس
النقابه وآخــريــن بتنظيم خمس رحــات الى
الــقــاهــره ســنــويــا ،لــزيــارة االهــــرام ومسجد
احلــســن ونــظــرا لــســوء تنظيم الــرحــلــة عانا
املشتركني وعائالتهم األمرين.
ومت فتح التحقيق فى ملف الشكوى املشار
اليه والــذى انتهى بصدور الــقــرار رقــم ٣٤٥
لسنة  ٢٠١٧والــذى جاء به خصم ( )%٢٠من
حــافــز اجلــهــود غير الــعــاديــة بالنسبة لــاول
عن شهر ابريل  ،٢٠١٧وحفظ التحقيق لعدم
االهمية ،وهنا السؤال فما سبب خصم الـ%٢٠

تخصيص عدد ()2
سيارة مالكى لتنقالت
أعضاء جهاز رقابى
تحت بند «كسر العين»
تعيين شخص حاصل
على تقدير مقبول
دور ثان فى منصب
قيادى بالشركة

من صالح عطية؟
وأش ــارت املــصــادر إلــى أن املهندس محمد
السعيد العبد هــو مــن أصــدر تعليماته إلى
القطاع القانونى بإنهاء ملف التحقيق وعدم
اتخاذ اإلجراءات القانونية به.
وأضافت املصادر أن اللوائح تنص على أن
مثبت تقاضيه رشوة ،أو سهل أو استولى على
املال العام ،يفصل من عمله بجانب العقوبات
اجلنائية ،وان لوائح الشركة ،تنص على ان
من جمع ماال على سبيل التبرع ،او بدون وجه
حق ،دون استئذان مكتوب من رئيس اجلهة،
يخصم من راتبه ،خمسة أيام ،مع لفت النظر،
أم فى حالة صالح عطية ،وسامح محمد عبد
اجلـــواد ،مت حفظ الــبــاغ ،وخــصــم احلــوافــز
فقط.
كما كشفت املصادر باالسماء واألرقــام ،أن
رئيس شركة وســط الدلتا ،املهندس محمد
الــســعــيــد الــعــبــد ،شــاهــد عــيــان عــلــى تعيني
املحاسيب ،وأقارب قيادات الشركة ،بعيدا عن
معايير الكفاءات واملؤهالت العلمية ،وللتحايل
عــلــى الــقــوانــن الــتــى تــلــزم الــشــركــة بــإجــراء
مسابقات ،مت احلــاق األقـــارب ،املستهدفني
للتعيني ،ضمن كشوف املتدربني مبحطة توليد
كهرباء الــبــرلــس ،ثــم يتم بعد ذلــك تعيينهم،
بعقود مؤقتة ثــم التثبيت بعد ثالثة أشهر،
حيث مت تعيني  27فردا بالشركة ،لم يتقدموا
اســاســا بطلبات تعيني ،وأن التعيينات متت
دون إجــراء مسابقة أو اإلعــان عنها وأثناء
التحقيقات وباالطالع على ملفات الـ  ٢٧فردا
مت تعيينهم لم يجد املحققون أى طلبات تعيني،

وأثبتت التحقيقات أن بعض املعينني هم أبناء
أشــقــاء مــديــرى الــعــمــوم ورؤسـ ــاء القطاعات
بالشركة ،وانتهى التحقيق إلى توجيه االتهام
ملسئولى الشئون اإلداريـــة مبخالفة اللوائح
والــقــوانــن ،ومنهم على سبيل املــثــال محمد
محمد أمام أحمد شاهني ،ومحمد سعيد ابو
شلبياية ،ومحمد مجدى محمد على بركات،
ابناء اشقاء مديرى عموم بالشركة وروســاء
قطاعات.
وكــان عــدد كبير مــن موظفى الشركة ،قد
قدموا مذكرات الى اجلهات الرقابية املتعددة
ضــد الفساد فــى شركة وســط الدلتا النتاج
الكهرباء ،وكهرباء طلخا على وجه اخلصوص
وكان من بينها صرف حوافز ومكافآت مبالغ
بها على فترات فصيرة ،ألشخاص محددين،
منها حــوافــز بقيمة  3أشهر ونصف الشهر
من أساسى املرتب ،حصل عليها (إبراهيم.م
) ،رئيس قطاعات إنتاج سابق بشركة وسط
الــدلــتــا إلنــتــاج الــكــهــربــاء خــال عــام ،2015
ـصــلــهــا خالل
موقعة مــن رئــيــس الــشــركــة وحـ َّ
أسبوعني كما ان نفس الشخص حصل على
 3شهور حــوافــز ،بواقع حافز كل ثالثة أيام
تقري ًبا .وعبر أسبوعني فى شهر أغسطس
 ،2015حصل «إبراهيم.م » على ثالثة شهور
على شكل مكافآت من رئيس الشركة وقتها.
وأشـــارت املــصــادر ،الــى أن اذون الصرف
بالشركة تثبت أن إجمالى دخل «إبراهيم.م»
مــن الــشــركــة خــال عــام  202015فقط بلغ
نصف مليون جنيه ،ما بني مرتبات وحوافز
ومكافآت وبدل جلان داخلية وخارجية وأرباح،
مع العلم أن أساسى راتبه خالل عام 2014
كان حوالى  2600جنيه فقط.
واضافت ان هناك واقعة أخرى اقعة أخرى،
تتعلق بتكاليف انعقاد مجلس إدارة الشركة،
على مستندات تؤكد أن تكلفة االنعقاد فى 7
أيام فقط خالل عام  2016بلغت أكثر من 180
ألف جنيه مبعدل تكلفة  25ألفا و 700جنيه
لليوم الــواحــد ،موزعة ما بني بــدالت لرئيس
الــشــركــة حلــضــور الــلــجــان وبـــدالت لقيادات
الــشــركــة وألعــضــاء مجلس اإلدارة ،ومبالغ
أخرى حتت مسمى خدمات متنوعة.
وم ــن بــن املــخــالــفــات أن املــهــنــدس محمد
السعيد الــعــبــد رئــيــس شــركــة وس ــط الدلتا
أصدر قرارا بتشكيل جلنة حلصر العشوائيات
واملبانى املخالفة باملستعمرة السكنية ملحطة
كهرباء طلخا ،واتضح أن املسئول عن حصر
املخالفات وهو (أ .ع) ويعمل بــاإلدارة املدنية،
قام بالبناء فى الفيلال اخلاصة به باملخالفة.
كذلك عمدت قــيــادات الشركة إلــى حتييد
جهاز املحاسبات ،حيث أظهر التقرير الشهرى
اخلاص بتشغيل سيارات الديوان العام بشركة
وسط الدلتا ،تخصيص السيارة رقم  ٢٣٧٤د
ر أ ،بسائق ،لوكيل اجلهاز املركزى للمحاسبات
بــالــوزارة كسيارة مخصصة لتنقالته ،وذلك
فــى شــهــر نوفمبر  ،2015وكـــذا تخصيص
السيارة رقــم  ٢٦٨٣د ل ج بسائق ،ألعضاء
اجلهاز املركزى للمحاسبات بالشركة ،خالل
نفس الشهر ،واخيرا ومنذ عدة أيــام شهدت
الشركة كارثة بكل املقاييس حيث مت اكتشاف
تسريب مياه ،داخــل محطة توليد الكهرباء،
ومت تأجير حفار للحفر على املــاســورة ،ملنع
الــتــســريــب واصـ ــاح الــعــطــل ،الـــذى نــتــج عن
التسريب ،ومت اسناد عملية احلفر لكيمائى
املرافق ،والــذى اثبتت املستندات انه حاصل
على تقدير مقبول ،دورثان اكتوبر ،ورغم ذلك
يتولى منصبا قياديا ،فى الشركة ،وبدون عمل
دراســة واالط ــاع على خريطة ملكان احلفر،
فقد تسبب فى كارثة اكبر من التسريب ،حيث
كسر احلــفــار املــاســورة متــامــا ،ممــا ادى الى
انقطاع املياه عن املحطة بالكامل والــديــوان
الــعــام للشركة واملــدنــيــة السكنية للعاملني
امللحقة بالشركة.

دراسة رسمية شاركت فيها وزارتا الصناعة والبيئة حتذر

 20مليون «فردة كاوتش» سيارات تهدد  90مليون مصرى بالسرطان
انتهت دراسة علمية حديثة ،إلى أن
مخلفات اطارات السيارات التى تدخل
فى صناعات يستخدمه املصريون ،الى
درجة بعيدة بها مواد سامة ،تسبب
املخاطر الكبيرة على صحة املصريني.
وكشفت الدراسة التى أجراها مركز
تكنولوجيا اإلنتاج األنظف ()GIZ
التابع لوزارة الصناعة ،وباشراف
من وزارة البيئة ،واملقدمة إلى هيئة
املعونة األملانية ،بشأن ممارسات
إدارة املخلفات فى مصر ،ومنها
«إعادة تدوير» كاوتش السيارات
املتهالك» والتى وصفتها الدراسة
أنها متنوعة جدا ومعقدة ،وتطورت
فى ظل غياب سياسة واضحة وعدم
وجود التشريعات واللوائح واملبادئ
التوجيهية .وال سيما الناجمة عن
الظروف والقدرات املحلية ،وتطورت
أنظمة إدارة املخلفات الصلبة ،بطرق
مختلفة فى جميع أنحاء البالد،
على مستوى القطاع الرسمى وغير
الرسمى ،الفتة إلى ان مصر أطلقت
البرنامج القومى إلدارة املخلفات
الصلبة ( ،)NSWMPبدعم من
شركائها فى التنمية فى االحتاد
األوروبى أملانيا ،لتحقيق ،التنمية
املستدامة لقطاع إدارة املخلفات
الصلبة ( )SWMفى مصر.

مخلفات اإلطارات
السامة تدخل فى
صناعة  % 30من
املالبس الداخلية
واملطاطة املنتشرة حاليا

أجراس
الخطر

نسرين إمام

حتتوى على مادة ضارة تعرف باسم أسود الكربون السامة وعند استنشاقها يحدث انتفاخ الرئة وضيق التنفس
وأضــافــت الــدراســة أن هناك نتائج خطيرة
للغاية ،مت الكشف عنها بالتعاون مــع كشفت
عنها باحثني من جامعة رايس األمريكية ،حيث
أشارت إلى أن الكاوتش أو إطارات السيارات،
املوجودة حاليا ،مبصر ومخلفاتها التى تستخدم
فــى أغ ــراض اخ ــرى ،ومنها املــابــس املطاطة،
بصفة خــاصــة ،تصيب الــعــمــال واألشــخــاص
الذين يتعاملون معها ،حيث ثبت أن إطــارات
السيارات ترفع فــرص اإلصابة بانتفاخ الرئة
وتــلــف احلــمــض ال ــن ــووى  ،DNAواإلص ــاب ــة
بالسرطان.
واكدت الدراسة ان اهم استخدمات اطارات
السيارات تتمثل فى بروفيالت زجاج سيارات
خــراطــيــم لــأطــفــاء خــراطــيــم ضــغــط عــالــى
خراطيم رى زراعــى خراطيم الكــور أرضيات
مالليم أرضيات قروش أرضيات سادة أرضيات
حضانات أرضــيــات صناعية عــازلــة أرضيات
ريــجــة دواســـــات جــديــدة األش ــك ــال دواسـ ــات
موكيت بــالــك -،دواس ــات متخصصة دواســات
امليكروباص ،دواسة شنطة فندر ،سفن مصدات
ارصفه التحميل زاوية اعمدة اجلراجات ،مطب
صناعي ،مــانــع ان ــزالق مــوانــع اهــتــزاز كاوتش
املطاط املجدد املطاط املطحون واستخداماته
فــى أرض ــي ــات املــاعــب الــريــاضــيــة والنجيل
الصناعى ارضيات ترتان بالطات كاوتش.
وفــســرت الــدراســة نقال عــن الباحثني ذلك
بأن إطارات السيارات حتتوى على مادة ضارة،
تــعــرف بــاســم أســـود الــكــربــون الــســامــة ،وهــى
دقيقة احلجم -فى طور النانو -وال ترى بالعني
املــجــردة ،وعند استنشاق هــذه امللوثات فإنها
تسبب انتفاخ الرئة ،ومن أبرز أعراضها :ضيق
التنفس.
وأضاف الباحثون أن هذه املواد تتراكم ً
أيضا
فى الــدم وتضر باجلهاز املناعى وتسبب تلف
احلمض النووى  ،DNAموصني بضرورة احلد
من التعرض ملــادة أســود الكربون ألنه ال توجد
أى وسيلة حتى اآلن لتطهير الــرئــة منها ،وال
نستطيع منع أنفسنا من التعرض لها ،وما زلنا
فى انتظار أن تكشف الــدراســات احلديثة عن
بعض الوسائل الوقائية.
وأشارت الدراسة إلى أن إطارات السيارات،
هــى املــصــدر الــرئــيــســى لــقــصــاصــات املــطــاط،
وتتكون مــن مــواد أولــيــة بتروكيميائية وأســود
ال ــك ــرب ــون وزيـ ـ ــوت وأسـ ـ ــاك صــلــب وامل ـ ــواد
الكيميائية العضوية مثل الستايرين وهو أحد
مشتقات البنزين والبوتادين وأنها أحد املواد
املــســرطــنــة ،حــيــث يـــؤدى حــرقــهــا إل ــى إطــاق
الغازات السامة فى الهواء خصوصا الديوكسني
الــذى أوضــح التقرير أنه يتطاير إلى مسافات
بعيدة مبا يجعل تأثيره ال يقتصر على املنطقة
املحيطة باملصنع فقط ،كما أنه يرتكز
فى املياه والتربة والنباتات مبا
يــؤثــر مــبــاشــرة عــلــى صحة
املــواطــنــن ،كــمــا أن حــرق
هـــذه اإلطــــــارات يتطلب
حتكما عاليا النبعاثاتها،
حيث ينتج عنها زيــادة
فى املركبات العضوية
املــتــطــايــرة ومــركــبــات
الديوكسني والفيوران،
باإلضافة إلى أكاسيد
الــكــربــون وهــى تسبب
االخ ــت ــن ــاق والــتــســمــم
واالحــتــبــاس احل ــرارى
وال ــت ــغ ــي ــرات املــنــاخــيــة
ال ـ ــض ـ ــارة ،ك ــم ــا تـ ــؤدى
أكــاســيــد الــكــبــريــت إلــى
األمــطــار احلامضية ،أما
أكاسيد النيتروجني الضارة

مصر تستهلك  20مليون إطار سنو ًيا
والسعودية  23مليونًا والكويت مليونًا
بالصحة العامة ويتولد عنها غــازات ومركبات
الديكسوين والفيوران فهى مركبات مسرطنة
وغازات عضوية.
وأوضحت الدراسة أن مصر قامت بخطوات
إلنــشــاء كــيــان وطــنــى لــتــولــى مسئولية قطاع
إدارة مخلفات إطـ ــارات الــســيــارات الصلبة،
وكإجراء مؤقت مت إنشاء القطاع حتت إشراف
وزارة البيئة ،كما أنه من املسلم به أن حتسني
أداء خــدمــات إدارة املــخــلــفــات الصلبة مثل
«االط ــارات» يتطلب زيــادة املوارداملالية واألداء
االقــتــصــادى للقطاع فــى هــذا الــصــدد تــدرس
احلكومة املصرية حاليا إمكانية إدخال أدوات
سياسة املسؤولية املمتدة للمنتج ( )EPRألنواع
محددة من املخلفات ،واحدة منها هى مخلفات
اإلطـــارات ،حيث ان املسئولية املمتدة للمنتج
تشير إلى أدوات السياسات البيئية التى يظل
فيها املنتجون مسئولون عن دورة حياة منتجاتهم
التى يضعونها فى السوق ال سيما جمع وإعادة
تدوير املنتجات مبجرد حتولها الى مخلفات.
وفــى هــذا اإلطـــار ،فــإن مخلفات اإلط ــارات
ستكون ذات األولــويــة والــتــى ميكن أن تضع
منوذجا لتطبيق املسئولية املمتدة للمنتج ألنواع
املخلفات األخـــرى ..ومــع ذلــك فــإن املعلومات
املتوافرة حول القطاع وسلسلة القيمة إلعادة
تــدويــر مخلفات االطــــارات التـــزال مــحــدودة.
ومن املطلوب معرفة أفضل عن احلوافز املالية
واالقتصادية إلعادة تدوير االطارات واملخلفات
والعمليات املعنية.
وألن مــن أه ــداف مركز تكنولوجيا اإلنتاج
األنظف التابع ملجلس التكنولوجيا واالبتكار
بــــــوزارة الــصــنــاعــة وامل ــش ــروع ــات الــصــغــيــرة
واملتوسطة تعزيز نقل التكنولوجيا اخلضراء
واالبتكار لصناعة املصرية ،واملساعدة التقنية
لنقل التكنولوجيا يف مجاالت كفاءة استخدام
املــوارد ،وتقدير املخلفات الصناعية باإلضافة
إلى كفاءة الطاقة وتطبيقات الطاقة املتجددة،
فقد مت اختيار مركز تكنولوجيا اإلنتاج األنظف
بــإجــراء ه ــذه ال ــدراس ــة عــن قــطــاع اإلطـ ــارات
وحتليل سلسلة القيمة إلعــادة تدوير نفايات
اإلطارات.
وأش ــارت الــدراســة الــى ان الــهــدف منها هو
إجـ ــراء تقييم لــلــوضــع احلــالــى حــول
قـ ــطـ ــاع اإلطـــــــــــارات فــــى مــصــر
وس ــاس ــل الــقــيــمــة املــشــتــركــة
فــى إعـ ــادة تــدويــر اإلطـ ــارات
املــســتــهــلــكــة ســــواء م ــن قبل
حتــلــيــل ســلــســلــة الــقــيــمــة
ملخلفات اإلطارات مبصر.
وأضـ ــافـ ــت الـــدراســـة
أن مــصــر تــســتــهــلــك 20
م ــل ــي ــون إطــــــار ســنــويــا،
بينما السعودية تستهلك
 23مليون إط ــار سنويا،
والكويت تستهلك أكثر من
مليون إطــار سنويا ،على
الرغم من ان عدد سكانها
ليس بالكبير.
وأض ــاف ــت ال ــدراس ــة أن
مــصــر تستهلك شــهــريـ ًا نحو

فهمى

ترفع فرص اإلصابة
بانتفاخ الرئة وتلف
احلمض النووى DNA

قابيل

تستخدم فى تصنيع
خراطيم اإلطفاء
والضغط العالى
وأرضيات املالعب
الرياضية

 25مليون قطعة «جلدة أنبوبة» مصنوعة من
إطــــارات الــســيــارات ،كــحــد أدنــى،حــيــث تقوم
الـــورش اخلــاصــة بتوفير نحو  %50منها من
إط ــارات الــســيــارات ،خاصة أن صناعة جلدة
األنبوبة أو احلنفية ال يحتاج إلى تكاليف مادية
أو إمكانيات تكنولوجية ،وال يحتاج إال إلى فرن
حـــرارى ال يــزيــد ثمنه على  2000جنيه ،أما
امل ــواد اخلــام فهى مجانية تقريب ًا ،مــؤكــدة أن
اإلحصائيات الرسمية تشير الى أن أرباح هذا
املشروع ،تقدر بنحو  ،%200رغم ضعف تكاليف
املشروع ،حيث إن «طن مخلفات الكاوتش» قد
يحقق أرباحاً تقدر بنحو  200ألف جنيه تقريباً،
فض ً
ال عن أن املشروع من املمكن أن يقام فى أى
مكان صغير وال يحتاج إلى مساحات كبيرة.
وأشــارت الدراسة إلى أن خطورة استخدام
مخلفات االطــارات السامة تدخل فى صناعة
 %30من املالبس الداخلية واملطاطة املنتشرة
حاليا ،ومنها استيك ،املالبس الداخلية ،وهى
متثل خطورة صحية ،قد تسبب امراضا خطيرة
مثل السرطان ،وحساسية اجللد.
واشـــــــارت الــــدراســــة الــــى أن اإلطــــــارات
املستخدمة والتالفة أكبر خطر على اإلنسان
والبيئة حلجمها الكبير ،وأعــدادهــا املتزايدة
وذلك لقابليتها لالشتعال ولصعوبة حتللها فى
البيئة إال بعد مئات السنني ،فــإذا ما تعرضت
مل ــادة صمغية تــفــرز مــعــادن ســامــة تــلــوث املياه
اجلوفية ،كما أن حرقها يطلق مواد ملوثة للهواء
ضــارة باإلنسان واحليوان والنبات ،فضال عن
أن االحتفاظ بها يساعد على تكوين جتمعات
من احلــشــرات والكائنات الــضــارة ،فى الوقت
الــذى تنادى فيه الــدول املتقدمة بإعادة تدوير
هذه االطارات ملنع التلوث واالستفادة منها فى
صناعات أخرى.
وأوضحت أن اإلطارات القدمية متثل مشكلة
كبيرة لكل الدول خاصة التى تستهلك عدد كبير
من االطارات ،حيث تلجأ بعضها إلى دفنها مثل
الواليات املتحدة ،التى تدفن سنويا  280مليون
إطار ،وهو ما اعتبره حال غير عملي ،ألن هذه
اإلط ــارات قد حتتاج ملــدة تصل إلــى  600سنة
حتى تتحلل بسبب احتوائها على الكبريت ،ما
يعطيها متاسكا وغير قابلية للتحلل.
وأشــــارت ال ــى أن ــه فــى حالة
ح ــرق ــه ــا ،تـــكـــون املــشــكــلــة
األكبر حتى لو كــان بهدف
احل ــص ــول عــلــى طــاقــة،
حيث ينبعث منها مواد
مسرطنة نتيجة احلرق،
م ــن هــيــدروكــربــونــات
عـ ــطـ ــريـ ــة مـــتـــعـــددة
احللقات و«ديوكسني»
بــخــاف اول اكسيد
ال ــك ــرب ــون وأكــاســيــد
النتروجني والكبريت،
وهى مركبات لها ﺗﺄﺛﻴﺮ
ﻣﺒﺎﺷﺮ وﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮ
ﻋﻠﻰ اﻤﻟﺎء واﻟﺘﺮﺑﺔ
واﻟﻬﻮاء ،واإلنسان ،الذى
تصيبه بــأمــراض الربو
والسرطان واحلساسية،

وتسبب االلتهابات الرئوية وضيق النفس ،كما
تعتبر ضــارة أيضا ملرضى القلب خاصة كبار
السن منهم ،الفتة إلى ان حرق اإلطــارات على
البيئة املائية ،يتمثل فــى أنــه يــؤدى إلــى حتلل
حـــراري ،ينتج مركبات سائلة ســامــة تتسرب
إلــى املــيــاه اجلوفية ،مثل الكادميوم والــكــروم
والــرصــاص والسلنيوم والــزنــك ،وتتسبب فى
تلوثها مب ــواد حمضية تلحق ض ــررا باحلياة
البرية النباتية واحليوانية ،كما أن مخلفات
احلرق تسبب نوعني مختلفني من تلوث التربة
وهــمــا تــلــوث مباشر نــاجت عــن حتلل السوائل
التى فى التربة إذا كانت التربة تسمح بذلك،
وتلوث تدريجى ينتج عن الرماد واملخلفات غير
املحترقة بعد سقوط املطر عليها أو اختالطها
باملياه من مصدر آخر.
وأكدت الدراسة أن مخلفات وحرق االطارات
يزيد التلوث البيئى وتأثيرحرقه أكثر سمية
 16مرة من احتراق اخلشب باملناطق السكنية
وقد يسبب تهيج فى اجللد والعينني واألغشية
املخاطية ،ويؤثر على اجلهاز التنفسى واجلهاز
العصبى املركزى ويسبب االكتئاب والسرطان.
مت استخدام ما يقرب من  19000طن من
مخلفات اإلطـــارات املقطعة كــوقــود بديل فى
أفران األسمنت خالل  ،2016ومن املتوقع زيادة
الطلب بعد استكمال حصول شركات األسمنت
على تراخيص حرق مخلفات اإلطارات.
وأكدت ان السوق املصرية من أكبر األسواق
املستهلكة لإلطارات فى العالم ،ومعدل النمو
فى االستهالك يتزايد من  3الى  ٪ 5سنويا.
مشيرة الــى قرية ميت حــارون بطنطا ،تعد
أكبر مركز لتجميع اطــارات السيارات واعــادة
تدوير مخلفات االطارات ،حيث تستخدم أفران
تعمل بالغاز الطبيعى تضاف نسبة من مخلفات
اإلط ــارت «إط ــارات الشاحنات والنقل الثقيل
فقط» إلى باقى اخللطة من املطاط الصناعى
لتحقيق املــواصــفــة املطلوبة ،وتــقــوم املصانع
بشراء اإلطــارات من قرية ميت حــارون ،حيث
يتم بتدوير  25طنا يوميا «بنحو  8000طن فى
السنة» فــى املتوسط مــن إط ــارات الشاحنات
والنقل الثقيل نــظــراً لكمية املــطــاط وجودته
«شاحنات ونقل ثقيل».
واضــافــت الــدراســة أن سعر طــن مخلفات
اإلط ــارات أصبح يــتــراوح السعر من  480الى
 520جنيها.
وانتهت الــدراســة الــى أن خطورة اإلطــارات
املستخدمة والــتــالــفــة تــرجــع إلــى أنــهــا مكونة
من نحو مــواد كيميائية عــديــدة ،منها املطاط
الطبيعى والصناعى والكربون وأصباغ البولى
استر والنايلون والكبريت واألســاك وغيرها
وهنا تكمن املشكلة فى وجــود الكبريت الذى
يــعــطــى الــتــمــاســك لــلــســائــل قــبــل الــصــب،
ويصعب معه إعــادة تفكيك أو حتلل
اإلطــــــارات ،حــتــى أصــبــحــت هــذه
اإلطـ ــارات مشكلة ت ــؤرق معظم
دول العالم ،فى حني أن القطاع
غ ــي ــر ال ــرس ــم ــى فـ ــى مــصــر
يــقــوم بــحــرق اإلطــــارات فى
وسط الزراعات أو املناطق
امل ــف ــت ــوح ــة ال ــق ــري ــب ــة مــن
املناطق السكنية للحصول
ع ــل ــى ال ــس ــل ــك واملـ ــعـ ــادن
ممــــا ي ــس ــه ــم فــــى زيـــــادة
تلوث البيئة ،فــى حــن أن
استخدام اإلطــارات كوقود
بــديــل ي ــس ــاوى الــطــن من
اإلطــارات من حيث الطاقة
 700كــجــم وقــــود ،أو عــدد
 4إط ــارات تنتج طاقة تــوازى
برميل نفط.

حرقها يؤدى لزيادة
فى املركبات العضوية
املتطايرة التى تسبب
االختناق والتسمم
واالحتباس احلرارى
والتغيرات املناخية الضارة

مصر تستهلك شهري ًا
نحو  25مليون قطعة
«جلدة أنبوبة»
مصنوعة من إطارات
السيارات
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تغرمي مصر
 224.2مليون دوالر
لصالح شركة أسسها
حسني سالم ورجل
أعمال يهودى

خطة احلكومة والبرملان لتمرير قانون حترير
الغاز الطبيعى من أجل عيون إسرائيل

عالم
البيزنس

حقيقة توقيع
اتفاق تصدير الغاز
اإلسرائيلى لمصر
برعاية شريف
إسماعيل وقتما كان
وزي ًرا للبترول

مصر مهددة
باإلفالس بسبب
قضايا التعويضات
وتل أبيب حصلت
على حكم نهائى يلزم
القاهرة بدفع
 2مليار دوالر فى
قضية حسين سالم

مزيدا من اجلدل حول مشروع قانون
ينتظر الشارع املصرى
ً
حترير الغاز الطبيعى ،املتوقع أن يقره مجلس النواب خالل
األسابيع القادمة ،وكان مجلس الدولة قد أحال مشروع
فنيا
قانون سوق الغاز الطبيعى إلى البرملان ،بعد مراجعته ً
قبل التصديق النهائى عليه ،ويصف اخلبراء القانون بأنه
جزء من خطة لتحرير سوق الغاز ،حيث أنشأت وحدة داخل
شركة الغاز اململوكة للدولة فى عام 2015؛ ُمكلفة باإلشراف
على بيع وتوزيع الغاز الطبيعى من قبل شركات خاصة،

ويهدف القانون لتعزيز املنافسة احلرة ،كما تأمل احلكومة
فى أن يؤدى حترير سوق الغاز إلى تشجيع شركات الغاز
األجنبية العاملة فى مصر إلى توجيه مبيعاتها إلى السوق
املحلية.
وكانت مسودة قانون حترير قطاع الغاز الطبيعى من بني
اإلجراءات املسبقة املطلوبة المتام اتفاق قرض وقعته مصر
مع البنك الدولى نهاية عام  ،2015بقيمة  12مليار دوالر،
حصلت احلكومة على دفعتني منه حتى اآلن ،ويأتى هذا

القانون ضمن طائفة من القوانني الصديقة للمستثمرين
والشركات ،والتى يصفها املنتمون للتيار اليسارى بأنها
قوانني تزيد األغنياء ثراء على حساب سحق الفقراء ،ومن
بينها ً
أيضا تشريع ضريبى قضى بتخفيض احلد األقصى
لضريبتى الشركات والدخل من  %30إلى %22.5؛ وقانون آخر
لفتح الباب أمام خصخصة قطاع الكهرباء ،باإلضافة إلى
مؤخرا ،بعد خناقة وزراء
قانون االستثمار الذى مت إقراره
ً
احلكومة مع بعضهم البعض أمام البرملان.

القانون كان أحد التعليمات املطلوبة للحصول على قرض الـ 12مليار دوالر من البنك الدولى
إميان بدر
وعــلــى ذكـــر احلــكــومــة احلــالــيــة وخــنــاقــاتــهــا
ومــشــاكــلــهــا ،والــتــى يــقــال إن رئيسها املهندس
رئيسا للوزراء مكافأة
شريف إسماعيل مت تعيينه
ً
لــه على إجنــازاتــه وقتما كــان وزيــــ ًرا للبترول،
نشرت مــؤخـ ًرا ورقــة بحثية بعنوان «ملف الغاز
يجدد الصراع بني مصر وإســرائــيــل ..واملواطن
املصرى الغارم الوحيد» ،أعدها الباحث عبد اهلل
املصري ،فجرت مفاجآت من العيار الثقيل ،حيث
تناولت الدراسة مشروع قانون حترير سوق الغاز
الطبيعى فى مصر ،لتكشف عن أنه يعد مربط
الــفــرس فــى املــفــاوضــات بــن مصر وإســرائــيــل،
خاص ًة بعد أن تداولت صحف ومواقع مصرية
خبر زيــارة وفــد من شركة إسرائيلية إلــى مصر
ي ــوم األحـــد  19مـــارس  2017لبحث تفاصيل
تصدير الــغــاز مــن إســرائــيــل على أســاس اتفاق
مبدئى جرى توقيعه عام  ،2015وهو نفس العام
الذى مت خالله تكليف املهندس شريف إسماعيل
بتشكيل احلكومة ،وأدت اليمني الدستورية يوم
 19سبتمبر .2015
وأوضحت الورقة البحثية أن الوفد اإلسرائيلى
التقى بشركة دولفينوس القابضة املصرية (غير
احلكومية) التى ستستورد الــغــاز ،وبحث معها
تفاصيل الكميات ،كما بحث مد خط أنابيب من
إسرائيل إلــى مصر بتكلفة نصف مليار دوالر
تقري ًبا.
وأض ــاف الباحث أن وزارة البترول املصرية
قــالــت فــى ذل ــك الــوقــت إنــهــا ليست طــر ًفــا فى
االتفاق ،ولكنها شددت على أنها ال تعترض عليه
وستفتح الباب للشركات اخلاصة الراغبة فى
استيراد الغاز من إسرائيل.
وأشار «املصرى» إلى أن شركة دولفينوس التى
تقول تقارير مصرية إنها مملوكة لرجل األعمال
عالء عرفة ،وقعت اتفاقها املبدئى مع مجموعة
متــار اإلســرائــيــلــيــة عــام  ،2015فــى عهد وزيــر
البترول السابق شريف إسماعيل الــذى يشغل
حال ًيا منصب رئيس الوزراء.
ولعلها ليست مصادفة أن تكون سنة ،2015
هــى القاسم املشترك والشاهد الرئيسى على
كافة األح ــداث الهامة فى هــذا امللف الشائك،
فإلى جانب كونها نفس السنة التى مت فيها توقيع
االتفاق املبدئى مع الشركة االسرائيلية لتصدير
الــغــاز ،وقبلها أنــشــأت وزارة الــبــتــرول املصرية
خالل نفس السنة الوحدة املكلفة باإلشراف على
عمليات بيع وتــوزيــع الــغــاز ،كما مت ً
أيضا توقيع
االتفاق للحصول على القرض مع البنك الدولى
الــذى يشترط إقــرار القانون ،وقبل رحيل العام

قائمة القوانني صديقة
مشروعا آخر
األثرياء تضم
ً
خلصخصة الكهرباء ومسودة
لتخفيض الضرائب
على الشركات
إسماعيل

عبدالعال

كان وزيــر البترول السابق شريف إسماعيل قد
رئيسا لــلــوزراء ،ومــازال جاث ًما على صدور
ُعني
ً
املــصــريــن رغ ــم اعــتــراف الــرئــيــس عبدالفتاح
السيسى نفسه بفشل حكومته فى إجناز غالبية
الوعود واملشروعات.
وفــى سياق متصل وقبل أن يرحل عــام 2015

ً
أيضا ،كانت غرفة التجارة الدولية قد أصدرت
ـمــا تــقــرر فيه تــغــرمي مصر  2مليار دوالر
حــكـ ً
كتعويضات؛ بسبب ق ــرار وقــف تصدير الغاز
الطبيعى املــصــرى إلــى إســرائــيــل ،وال ــذى كانت
احلكومة املصرية قد أوقفت تصديره بناء على
حكم املحكمة اإلدارية العليا املصرية الصادر عام

 ،2012ولكن جاء احلكم الدولى ليلزم مصر بدفع
تعويضات تتضمن  325مليون دوالر لصالح شركة
غاز شرق املتوسط  ،EMGالتى كان ميلكها رجل
ً
وأيضا
األعــمــال املصرى الــهــارب حسني سالم،
شريكه يوسى ميمان رجل األعمال اإلسرائيلى
صاحب شركة أمبال ،باإلضافة إلى  1.76مليار
دوالر لشركة الكهرباء اإلسرائيلية.
والالفت للنظر هنا أنه إذا كان اتفاق تصدير
الغاز االسرائيلى إلى مصر قد مت بشكل مبدئى
فى عام  ،2015وبدأ اتخاذ إجراءات تنفيذه على
األرض فى العام اجلــارى  ،2017فــإن التحكيم
الدولى الذى أصدر حك ًما فى عام  ،2015يلزم
مصر بدفع  2مليار دوالر على سبيل التعويضات
بسبب قضية تصدير الغاز املصرى إلسرائيل،
عاد وأصدر حك ًما نهائ ًيا فى  ،2017استند على
احلكم األول ،حيث أصدر املركز الدولى لتسوية
نــزاعــات االستثمار ( -)ICSIDالــتــابــع للبنك
حكما نهائ ًيا يلزم
الــدولــي -فى  4مــارس 2017
ً
احلكومة املصرية بدفع تعويضات قيمتها 1.76
مليار دوالر لشركة أمــبــال اإلسرائيلية نتيجة
لألضرار التى حلقت باألخيرة جراء وقف تصدير
الغاز الطبيعى من مصر إلسرائيل ،وبعد أيام
قليلة من صــدور هــذا احلكم جــاء وفــد الشركة
اإلسرائيلية إلى مصر ،ليبدأ خطوات تنفيذ إتفاق
تصدير الغاز من تل أبيب للقاهرة ،وهى الصفقة
التى مت االتفاق عليها بشكل مبدئى عام ،2015
فى نفس توقيت صدور احلكم األول ،ووقتما كان
رئيس احلكومة احلالية وزي ًــرا للبترول ،وتكتمل
الــصــورة حــن يتبني أن اجلــهــات الــدولــيــة التى
أصــدرت األحــكــام ضد مصر لصالح إسرائيل،
هى جهات تابعة للبنك الدولى ،الذى اشترط على
مصر إقــرار قانون حترير الغاز الطبيعى مقابل
منحها قرض الـ 12مليار دوالر.
ومن هنا ميكن أن نفهم نظرية أن هذا البنك
لم يدخل دولــة إال خربها ،حيث كشفت دراســة
أجــرتــهــا املــبــادرة املــصــريــة للحقوق الشخصية
مؤخ ًرا ،أن مصر واجهت  29قضية أمــام املركز
الدولى لتسوية منازعات االستثمار التابع للبنك
الــدولــى خــال  19عــا ًمــا ،منها  19قضية فى
اخلمسة أعوام التالية لثورة يناير ،2011معظمها
للمطالبة بالتعويض ر ًّدا على أحكام وإجــراءات
ملواجهة الفساد اتخذتها احلكومة أو القضاء
اإلداري ،ما جعل مصر خامس دولــة عامل ًيا من
حيث عدد القضايا املرفوعة ضدها.
وتب ًعا لــلــدراســة ،فقد س ــددت مصر منذ أولــى
القضايا ،التى رفعت عليها عام  ،1998مبالغ وصلت
إلى  224.2مليون دوالر ،باإلضافة إلى  42مليار
جنيه على األقــل طبقا لألرقام املتاحة كتعويضات
فى القضايا التى ُح ِسمت لصالح املستثمرين.

كان من المفترض أن يعرض القانون على البرلمان للبت فيه خالل مايو الحالى
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مــازال هناك ضعف فى األداء الضريبي ..بسبب
استمرار ظاهرة التهرب الضريبى وكذلك ارتفاع
حجم االقــتــصــاد غير الــرســمــى ال ــذى يضم كيانا
كبيرا من التجار واملستثمرين غير املــدرجــن فى
احلــســابــات الرسمية لــلــدولــة ..ويــذكــر أن النجاح
املشهود فــى هــذا الــشــأن كــان فــى تطبيق ضريبة
القيمة املضافة بواقع  %13اعتباراً من يوليو ..2016
التى مست بــصــورة مباشرة املــواطــن البسيط مع

ارتفاع أسعار السلع واخلدمات -التى ساهمت فى
رفع حصيلة اإليرادات الضريبية لنحو  3..226مليار
جنیه خالل الثمانية أشهر األولــى من العام املالى
اجلــارى مقابل  9..182ملیار جنیه ..خــال نفس
الفترة من العام املالى .2016/2015
وحتى اآلن لــم تستطع احلكومة فــرض ضريبة
على األرب ــاح الرأسمالية بالبورصة ..ففى بداية
تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى املسئولية صدق

على قانون يفرض مبوجبه ضريبة على التوزيعات
النقدية بواقع  %10بجانب ضريبة أخــرى بنسبة
 %10على األربـــاح الرأسمالية مــن االستثمار فى
البورصة ..وبعدما أثــار ذلــك القرار غضب رجال
األع ــم ــال ..وبــعــد ضــغــوط كــبــار املستثمرين على
الــبــورصــة مــا تسبب فــى خسائر فــادحــة للبورصة
خــال الــعــام األول مــن حكم السيسي ..أصــدرت
احلــكــومــة فــى مــايــو  2015قـ ــرارا بتأجيل العمل

بضريبة األربــاح الرأسمالية ملدة عامني ..وكان من
املفترض أن يعرض القانونني على البرملان خالل
الفترة احلالية للبت فيهما قبل انتهاء مدة سريان
تأجيل ضريبة األربـ ــاح الرأسمالية الــتــى قررها
الرئيس ملدة عامني تبدأ من مايو  2015حتى مايو
 ..2017لكن حتى اآلن لــم يــصــدر ق ــرار بتطبيق
الضريبة التى مــن شأنها أن تزيد مــن اإليـــرادات
الضريبية للدولة ومن ثم ُتد من عجز املوازنة.

مسلسل استنزاف املال العام داخل شركة البويات
والصناعات الكيماوية ..العرض مستمر

تقارير رقابية تكشف تكرار املخالفات واستمرار التجاوزات واإلدارة مازالت ترفع شعار «ودن من طني وودن من عجني»

يبدو أن بعض الشركات
احلكومية يف مصر تتعامل مع
أخطائها ومخالفاتها بطريقة
«مبتعلمش» ،التى غنتها
الفنانة أنغام ،وهذا ما يجعل
مالحظات اجلهاز املركزى
للمحاسبات تتكرر من تقرير
إلى آخر ومن عام مالى ماضى
إلى عام جديد ،ولكن ال حياة
ملن تنادي.
ومؤخر ًا صدر تقرير اجلهاز
حول تقييم األداء املالى
واإلدارى لشركة البويات
والصناعات الكيماوية «باكني»،
ولوحظ من خالله تكرار
العديد من مالحظات اجلهاز
الواردة يف تقاريره السابقة،
وإذا كانت إدارة الشركة لم
تهتم بتصويب أخطائها
وتسوية فروق أرقامها،
فاألغرب أنها أيض ًا ال تعنى
بقواعد اإلفصاح التى نصت
عليها القوانني واملعايير ،حيث
جاء يف التقرير أن اإليضاحات
املتممة لدى الشركة لم
تتضمن اإلفصاح بقيمة
الضمان للقرض املسحوب
من بنك قطر الوطنى لصالح
شركة الصناعات الكيماوية
«كيما» ،والبالغ نحو 3.95
مليون دوالر ،واملعادل ملبلغ
 33.7مليون جنيه ،وذلك
باملخالفة للمعيار املحاسبى
املصرى ،كما مت احلجز من قبل
محافظة القاهرة على مبالغ
ضمن رصيد بنك قطر ،نتيجة
عدم قيام «باكني» بسداد
قيمة استهالك مياه عن املدة
من يناير  2008وحتى أكتوبر
.2011

إميان بدر

وفى سياق عالقة شركة باكين بشركة كيما وبنك
قطر الوطنى أيض ًا توجد المزيد من التجاوزات
من أبرزها قيام باكين بالحصول على قــرض من
البنك بقيمة  2مليون دوالر ،بسعر فــائــدة  2فى
المائة ،فوق سعر الودائع البالغ  2.16فى المائة،
والمسحوب من البنك بتاريخ  31أكتوبر ،2016
والمستحق ســداده حتى  30أبريل  ،2017لصالح
شركة كيما.
وأشار التقرير إلى أن النشاط االقتراضى ليس
من األنشطة المنصوص عليها بالنظام األساسي
للشركة ،فــضـ ً
ا عــن عــدم تحقيق عــائــد لشركة
الصناعات الكيماوية «باكين» عن هــذه العملية،
التى وصفها مراقب الحسابات بأنها مثلت عبأ على
الشركة دون مقابل ،واألدهى أن باكين حصلت على
القرض ومنحته لكيما قبل أن تعرض األمــر على
مجلس إدارتها بأكثر من  3شهور ،ومن ثم يبدو من
الطبيعى أال تلتفت إلى التقارير الرقابية ،إذا كانت
ال تلقى ً
بال لموافقة القائمين على إدارتها.
ووفــقـ ًا لمقولة «بسبب ال ــدوالر جالنا إنهيار»،
تحملت قائمة الدخل لدى شركة باكين فروق عملة
ناتجة عــن تقييم حــســاب شــركــة كيما بــالــدوالر،
والبالغ نحو  2.014مليون دوالر بسعر صرف 18
جنيها ،فى حين أن صحته  18.10جنيه وكذلك تم
خصم مبلغ نحو  2745دوالرا بالخطأ من حساب
التسهيل االئتمانى لبنك قطر الوطنى ،وبالطبع
أوصى التقرير بإجراء التصويب الالزم ومراعاة أثر
تلك الفروق على الحسابات المختلفه.
وأوضح تقرير المركزى للمحاسبات أن الشركة
لم تقم كذلك بإعادة النظر في األعمار اإلنتاجية
لألصول المهلكة دفتريا ،علم ًا بأن تكلفة األصول
المهلكة دفتر ًيا ومــازالــت تعمل تصل إلــى 13.6
مليون جنيه ،وشدد التقرير على أنه تمت اإلشارة
إلى ذلك فى تقارير أخرى سابقة ،واتبعت الشركة
سياسة «تكبير الدماغ».
أمــا ملف الــحــســابــات المدينة لــدى الشركات
التابعة فلم يخل من المخالفات المليونية ،حيث
ظهرت الحسابات بقائمة المركز المالى بقيمتها
اإلجــمــالــيــة والــبــالــغــة نحو  54.85مليون جنيه،
دون خصم االضمحالل الــخــاص برصيد االتــاوة
المستحقة على شركة باكين ليبيا ،والبالغ نحو
 1.19مليون جنيه ،وهو ما وصفه التقرير الرقابى
بأنه مخالفة أخرى للمعايير المحاسبية.
وفــيــمــا يــتــعــلــق بــحــســاب الــمــورديــن فــقــد ظهر
بقيمة  5.69مليون جنيه ،متضمناً مبالغ وأرصدة
متوقفة يــرجــع بعضها إلــى عــام  ،2000وكشف
التقرير أن المخصصات التى كونتها الشركة غير
كافية لتسوية ذلك ،الفت ًا إلى أن التقارير السابقة
كــررت المطالبة بإجراء دراســة توضح وجهة نظر
الــشــركــة بــشــأن المطالبات الضريبة المتعددة،
حيث مازالت هناك مطالبات ضريبية بنحو 19.3
مليون جنيه ،تتضمن فروق فحص ضريبة األرباح
على شركات األمــوال لألعوام المالية من 2007
إلــى  ،2011بــاإلضــافــة إلــى مطالبات الضرائب
الــعــقــاريــة بــمــتــأخــرات حتى عــام  ،2015وكذلك
ضريبة كسب العمل عــن الــفــتــرة مــن  2005إلى

تالعبات بـ 3.95مليون دوالر فى القرض املسحوب
من بنك قطر الوطنى لصالح شركة «كيما»

أسرار قيام محافظة القاهرة بتوقيع الحجز على
رصيد البنك وعدم إفصاح الشركة عن قيمة الضمان
 ،2010وكالعادة أوضح المركزى للمحاسبات فى
تقريره األحدث والصادر بتاريخ  27أبريل الماضي،
أوضح مجدداً أنه تمت اإلشارة فى تقاريره السابقة
إلــى وج ــود اخــتــافــات بين رصــيــد الــشــركــة لدى
مصلحة الــضــرائــب ،والــبــالــغ  5.5مليون جنيه،
وبين إجمالى أرصــدة مصلحة الضرائب بدفاتر
الشركة والبالغ فقط  2.1مليون كرصيد مدين،
والغريب أن الشركة ردت على التقارير السابقة
بأنه سيتم البحث والتسوية ،ولكنها لم تنته بعد
من إعــداد الدراسة التى تكررت مطالبات الجهاز
الــرقــابــى بــإجــرائــهــا ،علم ًا بأنها ح ــررت الدفاتر
المشار إليها منذ سبتمبر  ،2016وأوصى التقرير

بسرعة االنتهاء من الدراسة المطلوبة مع تدعيم
مخصص الضرائب فى ضوء تلك المعلومات ،مع
إفــادة الجهاز بما تم تحقيقه ،وهــو ما لم يحدث
حتى تاريخه.
وعلى صعيد التعامالت الضريبية للشركة أيضاً
تبين مــن الــفــحــص أن ــه عــنــد احــتــســاب الضريبة
المؤجلة لم يتم األخذ في االعتبار الفروق الناتجة
عن األصول الضريبية المؤجلة ومنها مخصصات
بلغ رصيدها  8.41مليون جنيه ،وجــاء رد إدارة
باكين على تلك المالحظة فى التقارير السابقة
ب ــأن مصلحة الــضــرائــب ال تــعــتــرف بــاســتــخــدام
المخصصات ،بينما أشار مراقب الحسابات الذى

أعد التقرير إلى أن القانون حدد شروط االعتراف
الضريبي.
وفــى ضــوء المعلومات سالفة الــذكــر وغيرها
فليس مستغرب ًا على شركة تــدار بهذا األسلوب،
أن تكون تكلفة أصولها الثابتة  58مليون جنيه،
فيما تبلغ األرصــدة المدينة لعمالء القطاع العام
 4.7مليون جنيه ،منها أرصدة متوقفة بنسبة تصل
إلى  88فى المائة ،فى حين بلغت أرصــدة القطاع
الخاص  3.99مليون جنيه 51 ،فى المائة منها
أرصــدة متوقفة ،وال يعد مستغرب ًا أيض ًا أن إدارة
الشركة لم تتخذ إجــراءات جادة نحو تحصيل تلك
المديونيات المتوقفة.

باملستندات  ..املاليني الضائعة داخل شركة التعمير السياحى
اخلسائر تتجاوز  %100من رأس املال مما يهدد استمرارها

نعلم أن حال السياحة فى
مصر أصبح ال يسر إال أكثر
األعداء كراهية لبالدنا ،وأن
حجم المليارات المهدرة فى
هذا القطاع ليست بالقليلة،
ولكن السؤال هل ترجع كل
هذه الخسائر إلى األسباب
السياسية واألمنية المتعلقة
بمنع بعض الدول لرعاياها
من زيارة مصر ،أم أن هناك
شبهات فساد وإهدار مال
عام فى شركات تلك الوزارة
الثرية ،أجاب عن هذه
التساؤالت تقرير الجهاز
المركزى للمحاسبات الصادر
مؤخر ًا بشأن أداء شركة
التعمير السياحى ،وهى لمن
ال يعرف شركة مساهمة
مصرية يبلغ إجمالى
استثماراتها  129.688مليون
جنيه ،وعلى الرغم من ذلك
ُمنيت بخسائر عن السنة
المالية المنتهية بنحو 18.2
مليون جنيه.

وعــمــا بمبدأ «السلف تلف وال ــرد خــســارة»،
لجأت إدارة الشركة إلــى االقــتــراض حيث أكد
تقرير المركزى للمحاسبات أن رصيد القرض
بقائمة المركز المالى بلغ نحو  129.8مليون
جنيه ،بعد إضافة نحو  16.33مليون جنيه ،قيمة
الفوائد التى لم تسدد خالل العام ،فى حين بلغ
الــرصــيــد مــن واق ــع شــهــادة بنك مــصــر127.8 ،
مليون ،بفارق قدره  1.9مليون يتمثل فى الفوائد
المستحقة عــن شهر ديسمبر  ،2016وأوصــى
التقرير بإثبات قيمة الفوائد المستحقة لحين
موافقة البنك على إضافتها لرصيد القرض.
وفى سياق متصل رصد التقرير قيام الشركة
بجرد األصــول الثابتة بــإشــراف الجهاز ،حيث
تبين عدم إجــراء المطابقة بين الجرد السنوى
وبين سجالت األصــول الثابتة لكل من الفندق
القائم والــجــديــد ،وبالتالي لــم يتحقق الجهاز
الرقابى من صحة وجود وقيمة تلك األصول.
وبشكل عام بلغ رصيد حساب األصول الثابتة
بالصافى بقائمة المركز المالى ،بلغ نحو 138.4
مليون جنيه ،وفــى هــذا الملف رصــد التقرير
الــعــديــد مــن المخالفات وال ــف ــوارق ،مــن بينها
اختالف رصيد حساب مجمع اإلهالك الظاهر
بمرفقات المركز المالي ،عن نظيره الظاهر
بسجالت األصــول الثابتة ،فيما يتعلق ببعض
بنود األصول الخاصة بالفندق الجديد.
وانتقل التقرير إلى ملف األصــول الضريبية
المؤجلة موضح ًا أنــهــا تبلغ نحو  8.7مليون
جنيه ،منها  3.7مليون ،تم إضافتها من أجل
تحقيق الخسائر التى تعرضت لها الشركة عن
الفترة محل الفحص ،وكشف التقرير عن عدم
وجود مخصص يسمح باستيعاب هذه األصول
الــتــى تــصــل قيمتها إل ــى  21.9مــلــيــون جنيه،
مرجع ًا ذلك إلى تزايد الخسائر التي تحققها
الشركة مــن عــام إلــى عــام ،حيث وصــل مجمع
خسائر شركة التعمير السياحى المرحلة إلى

تكلفة األصول
املهلكة دفتريًا
ومازالت تعمل
 13.6مليون جنيه

اشتباك

 54.85مليون جنيه قيمة
الحسابات المدينة بدون
خصم االتاوة المستحقة
على شركة باكين ليبيا
قيمة أصولها الثابتة 58
مليون جنيه و  %88من
أرصدة عمالء القطاع
العام متوقفة مقابل
 %51للقطاع الخاص

 65.38مليون جنيه
خسائر مرحلة
ومخاوف من عدم وجود
مخصصات تسمح
باستيعاب أصول تتجاوز
قيمتها الـ 21مليونًا

رصيد القرض بقائمة المركز المالى بلغ نحو
 129.8مليون جنيه بعد إضافة  16مليون
جنيه قيمة الفوائد التى لم تسدد خالل العام
 65.38مليون جنيه ،بنسبة تفوق الـــ  100فى
المائة من رأس مال الشركة نفسها وهو ما يهدد
اســتــمــرارهــا ،بحسب تحذير تقرير المركزى
للمحاسبات.
وعــلــى غ ــرار عــمــال المصانع المغلقة الذين
يطالبون بصرف األرباح سنوياً لهم ،وعلى الرغم
من أن الشركة ال تحقق إال الخسائر المتضاعفة،

يقضى عقد إنــشــاء فــنــدق «موفنبيك» بأحقية
المدير فى الحصول على نسبة  1في المائة من
إجمالي اإليـــرادات ،البالغة نحو  39.79مليون
جنيه ،وبزيادة قدرها  334ألف جنيه ،ناهيك عن
الفروق التى ظهرت فى تقييم تكاليف التسويق
والدعاية لنفس الفندق ،مما أثر سلباً على صافى
الربح المستحق للشركة المالكة.

وبــمــا أن الــشــركــة الــمــالــكــة ،الــتــى هــى شركة
التعمير السياحى نفسها ،تحقق خسائر ضخمة،
فمن الطبيعى أن يكون للفندق نصيب من تلك
الخسائر ،حيث رصــد التقرير أنــه حقق خالل
عام واحد خسارة بلغت نحو  3.55مليون جنيه،
مشدداً على أنه ال يجوز ترحيل الخسائر من عام
إلى عام ،أو خصمها من مجمل ربح التشغيل.
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آالف حساب فى تويتر موجهة لزرع الفتنة واإلحباط
هذه املواقع متكنت من جذب أعداد هائلة من املتصفحني فى مدى زمنى بسيط وجتاوزت قدرات أجهزة اإلعالم التقليدية

مسلما بها
كارثة ..عملية نشر معلومات وحقائق بشكل متواصل ومتكرر فى وسائل اإلعالم يؤدى إلى جعلها ً

توجد على اإلنترنت اآلالف من مواقع التواصل االجتماعى تتمثل فى الفيس بوك وتويتر والمدونات والمنتديات
باإلضافة إلى نشر الفيديوهات على اليوتيوب وغيرها.
ولقد أحدث هذا االختراع انعكاسات كبيرة على قواعد حرية النشر والتعبير ،وتدعيم الفكر الديمقراطى وحقوق
اإلنسان وغيرها من المفاهيم السياسية واالجتماعية والتجارية التى انتشرت وتكونت حولها الجماعات اإلرهابية
مستفيدة من سهولة استخدامها والمشاركة فيها دون خبرات تقنية أو تكاليف مادية ويعتبر المحتوى المعلوماتى لهذه
المواقع هو من اكثر المعلومات تداوال بين الجمهور وخاصة الشباب حيث إن هذه المواقع تمكنت من جذب أعداد هائلة
من المتصفحين فى مدى زمنى بسيط متجاوزة بذلك قدرات اجهزة االعالم التقليدية األخرى بفارق كبير وهو ما
منحها قدرة كبيرة على التأثير فى الساحة السياسية واتجاهات الرأى العام وكذا فى بث األفكار واالعتقادات المتطرفة
وخاصة لدى الشباب وهو ما ادى لتغيير سياسى وامنى كبير ومن ثم فقد اصبحت هذه المواقع تستخدم لتهديد أمن
الدول وزعزعة استقرارها.
وقد أشارت العديد من الدراسات والبحوث الميدانية الى ان عملية نشر معلومات وحقائق بشكل متواصل ومتكرر فى
وسائل االعالم يؤدى الى جعلها مسلما بها لدى األفراد وان كانت غير حقيقية ،وتقوم الجماعات المتطرفة باستغالل
سذاجة المتصفحين لتلك المواقع فى تجنيدهم الرتكاب االعمال االرهابية والتفجيرات االنتحارية بدعوى اقامة
الدين والجهاد فى سبيل الله ،يضاف الى ذلك قيام العديد من الدول المتقدمة بشن حمالت الكترونية واسعة النطاق
تقوم من خاللها بنشر معلومات واخبار تستهدف إثارة الفتنة وزعزعة االستقرار فى دول اخرى خاصة العربية

سحر الشربينى

لها قدرة كبيرة على التأثير فى الساحة السياسية واجتاهات
الرأى العام وبث األفكار واالعتقادات املتطرفة لدى الشباب
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عربى حتت
منظار اجلماعات

تقول تقارير السكان إن من بين
كل اربعة أفــراد من سكان العالم
يــوجــد فـــرد واحــــد مــســلــم ،عــدد
المسلمين فى العالم قرابة مليار
ونصف منهم نحو  %20يعيشون
فى دول غير اسالمية.
وتتعاظم النتيجة عند الحديث
عــن التأثير والــتــأثــر الــفــكــرى إذا
ع ــرف ــن ــا ان ن ــس ــب ــة م ــه ــم ــة مــن
المسلمين هم من الشباب) نحو
 %65من المسلمين تحت سن 30
وفــى الــعــالــم الــعــربــى يعانى أكثر
مــن 100مــلــيــون ش ــاب مــن الــعــوز
والــحــاجــة نــاهــيــك عــن تــراكــمــات
الــبــطــالــة وق ــل ــة فــــرص الــتــعــلــيــم
والــتــهــمــيــش وضــعــف الــمــشــاركــة
فــى الــحــيــاة الــعــامــة .وللتخطيط
للمستقبل ينبغى أن نعرف أن أكثر
من  % 50من سكان العالم العربى
تــحــت س ــن  15عــامــا وتــأســيــســا
على ذلــك فــإن مثل هــذه الشرائح
تعد المستهدف الرئيسى بثقافة
التطرف والعنف خاصة أن ظروف
واقــعــهــم الــمــعــيــشــى والــحــضــارى
قد تسمح بتسلل األفــكــار الشاذة
والمتطرفة.

تنظيم «داعش» لديه فريق من اخلبراء التقنيني مهمتهم الرئيسية تعتمد بشكل أساسى على اختراق حسابات ضحاياه

كشفت دراسة خاصة بعنوان «وسائل التواصل االجتماعى
وصناعة اإلرهاب» عن وجود حوالى  6آالف حساب فى تويتر
وحدها موجهة لزرع الفتنة واإلحباط ،و 4آالف حساب آخر
تقوم بإعادة نشر تغريدات تلك الحسابات.
وقــد أكــدت دراســة بحثية نشرت فى مجلة الــريــاض بأن
الجماعات اإلرهابية و تنظيم «داعش» لديه فريق من الخبراء
التقنيين مهمتهم الرئيسة تعتمد بشكل أساسى على اختراق
حسابات ضحاياه على وســائــل الــتــواصــل وحــســابــات بريده
االلكترونى ومراقبته على مدار الساعة لمعرفة كافة جوانب
حياته واهتماماته وإمكانية تجنيده من عدمها وال يستبعد
استعانتهم بعناصر خبيرة فى مجال الطب النفسى لتحليل
شخصيات الضحايا ومعرفة الجوانب التى تمكنهم من الولوج
إليه وإتمام عملية تجنيده وأوضح الفريق البحثى بأن عناصر
«داعـــش» يقومون بإنشاء وتصميم مــواقــع لهم على شبكة
اإلنترنت ،وذلــك لتعليم صناعة المتفجرات وكيفية اختراق
وتدمير المواقع وطــرق اخــتــراق البريد اإللكترونى وكيفية
الدخول على المواقع المحجوبة وطريقة نشر الفيروسات
وغير ذلك ويلجأ عناصر تنظيم داعش إلى األلعاب اإللكترونية
الموصولة على اإلنترنت ،للتواصل فيما بينهم ،باعتبارها أكثر
تعقيدا وأقــل تعقبا من مواقع التواصل االجتماعى والبريد
اإللكتروني ،إضافة إلى تحول هذه األلعاب إلى مكان مفضل
لداعش لتجنيد الشبان والتالعب بعقولهم وتصوير أن الجهاد
ممكن أن يكون أمــرا ممتعا جــدا ومــن ثم دفعهم إلــى تنفيذ
أعمال عنف فى مجتمعاته ،ويرتكز الخطاب الداعشى للشباب
على الطائفية ويعتبر ان االلتحاق بالتنظيم هو دفاع عن النفس
وعن العرض أمام تهديد «الروافض» .وأنهم لو قعدوا سوف
يأتى اليهم الروافض فى عقر دارهم لغزوهم وقتلهم وانتهاك
حرماتهم ،وعــادة ما يجرى تحريف تعاليم الدين اإلسالمى
وعقد ن ــدوات تعبئة دينية وفقهية يشرح فيها المتشددون
أهمية الفكر الــجــهــادى لــدى الــديــن اإلســامــي ،ويسمونه

مراقبة الضحية على مدار الساعة
لمعرفة كل جوانب حياته واهتماماته
وإمكانية تجنيده من عدمه

إنشاء وتصميم مواقع إلكترونية لتعليم
صناعة املتفجرات وكيفية اختراق وتدمير
املواقع وطرق اختراق البريد اإللكترونى

روشتة ذهبية إلحباط مخططات اجلماعات اإلرهابية
يؤكد الخبراء على ضرورة تفعيل آليات
التعاون الدولى فى مجال التدريب االمنى
على مكافحة الجرائم المعلوماتية وخاصة
المرتبطة باالرهاب وتجنيد االرهابيين
عبر مواقع التواصل االجتماعى نظرا لما
تتضمنة من خطورة على األمن القومى
العالمى والوطنى واالقليمى مما يتطلب
التكاتف من أجل مكافحته بوضع آليات تعاون
دولية ناجزة وتحديد نقاط اتصال لتبادل
المعلومات بسهولة ويسر دون ارتباط بالقوانين
واالجراءات المنظمة لذلك وإعالء االمن
القومى على اعتبارات السيادة واعتبار تلك
الجرائم من الجرائم الماسة بأمن الوطن.
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بطريق الجنة ،وأن الشهيد سيكون مقيماً فى اآلخرة فى جنة
الرضوان بين حور العين ،وأن العمل «االستشهادى» االنتحارى
الذى يقدم عليه هو واجب شرعاً وديناً على كل مسلم ،لتحقيق
الحكم اإللهى على األرض التى امتألت كفرا حتى وإن ذهب
بعض الضحايا واألبرياء فى التفجيرات فى حال أتت األوامر
بتفجير أنفسهم بين الجموع فى األماكن السكنية ،وتحرض
التنظيمات اإلرهابية على أولــيــاء األمــور العرب وتكفيرهم
ووصفهم بأبشع األلــفــاظ وتأليب الشباب عليهم وإسقاط
شرعيتهم كأولياء أمــور تجب طاعتهم كما تــواتــرت اآليــات
واألحاديث النبوية فى السمع والطاعة لهم وحرمة الخروج
عليهم وحجتهم فى ذلك التى يقولوها للمستقطبين أننا لم
نتلق أوامــر لقتل اإلسرائيليين واليهود ،الحرب ضد العدو
األقــرب ،أولئك الذين يتمردون على اإليمان ،هم أكثر أهمية
لنا اآلن ،أوامر الله لنا فى القرآن الكريم لمحاربة المنافقين،
ألنهم أكثر خطورة بكثير من أولئك الذين هم فى األساس من
الزنادقة» ،وتستخدم «داعــش» والجماعات اإلرهابية بشكل
عام أسلوب إثارة روح الغضب لدى النشء حول مختلف جوانب
حياتهم وحياة مجتمعهم ودفع صاحبها لالنتقام ،ومن الوسائل
المتبعة لذلك غرس السلبية واليأس واإلحباط وتقديم فكرة
«الدولة اإلسالمية» كحل .ومن عناصر القوة لدى «داعــش»
والجماعات اإلرهابية األخــرى قدرتها الفائقة على توظيف
اإلحباط والشعور باليأس لخدمة أغراض العنف واإلرهــاب،
واستغالل البنية النفسية الهشة عند بعض الشباب وعدم
تمتعهم بشخصية مستقلة أو القدرة على قول «ال» ومواجهة
الضغوط أو المغريات وتقوم داعش بإعطاء المجندين الجدد
من المصريين حسا ًبا إلكترون ًيا ،وتأمرهم باستعماله مرة
واحدة فى اليوم ،كما إنها ال تسمح لهم بإرسال أى رسالة إلى
أى حساب آخر ،ويقومون بحذف الملف الموجود فى اإليميل
من الملف «الدريفت» بعد قرائته ُمباشر ًة وذلك لمحو أى أثر
اتصال مع ال ُمجندين.

استخدام الثغرات األمنية غير املكتشفة فى تتبع نشاط املشبوهني على شبكة اإلنترنت

إتاحة إضافة فى املتصفحات للتبليغ عن أى نشاط مشبوه من قبل زوار مواقع التواصل االجتماعى
 استخدام الثغرات األمنية غير المكتشفة فى تتبعنشاط المشبوهين على شبكة اإلنترنت
 إتــاحــة إضــافــة فــى المتصفحات للتبليغ عــن اىنشاط مشبوه من قبل زوار مواقع التواصل اإلجتماعي
 توثيق هوية مستخدمى خدمات االتصال خاصةالمحمول الدولي.
 االستمرار فى توعية الطالب والشباب والمغردينوحثهم على استخدام مواقع التواصل االجتماعى بشكل
إيجابى والحذر من وقوعه تحت تأثير التطرف والعمل
على فضح المستخدمين المتطرفين ومواجهة خططهم
الدعائية بفكر ناضج ومقاوم لإلرهاب والتطرف عبر
خطاب قوى.
 تتبع حسابات وصفحات المتطرفين وغلقها أو ًال
بأول.
 -زي ــادة الــوعــى بخطورة شبكات مــواقــع التواصل

االجتماعى وإمكانية استغاللها لمنع تسلل الفكر
المتطرف عبرها.
 إيــجــاد فريق عمل متفرغ مــن مستخدمى مواقعالتواصل االجتماعى تكون لديهم الخبرة االحترافية
للتعامل مع الحسابات المشبوهة للمتطرفين.
 وضــع استراتيجية شاملة لمواجهة التطرف فىوسائط الميديا الحديثة.
 التقارب بين العلماء والــوزراء ألن اختفاء العلماءأو اختالفهم علنًا مع الوزراء يحدث مردو ًدا سلب ًيا لدى
الرأى العام.
 مواجهة المشكالت االقتصادية ،ومــا يتبعها منأزمــات تضر بآمال الشباب ،مثل أزمة اإلسكان وأزمة
العمل.
 الوضوح السياسى حتى ينشأ الشباب على بينةمن أمر بالده داخل ًيا وخارج ًيا ،وبما ال يضر بمصالح

وأمن البالد ،وحتى ال يقع تحت مؤثرات خارجية وأخبار
غير صحيحة تذيعها المصادر التى تعمل على عدم
االستقرار فى البالد.
 أن تــكــف وســائــل اإلعــــام عــن تــقــديــم مــا يضربالمجتمع دين ًيا وثقاف ًيا واجتماع ًيا وسياس ًيا ،وأن تكون
الكلمة مثمرة ال مدمرة ،فال يحق لوسيلة إعالمية أن
تطعن المجتمع فى دينه أو تقوم بتجريح المجتمع ونشر
الفواحش ما ظهر منها ومــا بطن وازدراء المتدينين
والعلماء ،وقلب الحقائق وتزييف التاريخ.
 حث الناس على الرجوع فى أمور الفتوى فى الدينإلى العلماء المتخصصين ،واألخذ على يد أولئك الذين
يتصدون للفتوى بغير علم فى الوقت الذى ال يجرءون
فيه على احتراف أى علم آخر خو ًفا من العقاب الذى
رتبه القانون ،والحرص على تكريم العاملين فى مجال
العمل اإلسالمى واالجتماعى الرشيد.

توثيق هوية مستخدمى خدمات االتصال وخاصة املحمول الدولى

أخطر ملف يهدد أمن مصر

املشهد
الـ13

نهاية أسطورة «جبل احلالل» (احللقة السادسة)
خطة «الشاطر » وجماعة
اإلخوان للضغط على اجليش
بالل الدوى
 ..فى ( ٢٩إبريل  )٢٠١٢كان للمشير طنطاوى
كلمة _ ذات مغزى _ خالل املناورة التى قامت بها
إحــدى تشكيالت اجليش الثانى فى سيناء وذلك
حينما أدار حــواراً مع الضباط والقادة املشاركني
وقــال (إن اجليش والشعب كيان واح ــد ،ووالءنــا
الكامل لشعب مصر وأرضــهــا ،وكــرامــة املــواطــن
املصرى فوق كل اعتبار دون النظر إلى التوجهات
أو االنتماءات ،واجليش درع الشعب وسيحميه من
أى ترويع يتعرض لــه) ..وبعد انتهاء املناورة التى
استغرقت ثالثة أيــام ،كان اجليش على موعد مع
ابتزاز من نــوع آخــر ،فقد كــان «خيرت الشاطر _
العقل الذى يحكم ويفكر لإلخوان» يريد أن يضغط
وجــمــاعــتــه عــلــى اجلــيــش بــكــل الــوســائــل ،فاقترح
الدفع باملرشح البديل له وهــو «محمد مرسى _
رئيس حزب احلرية والعدالة» وأراد أيض ًا إشعال
كل امللفات فى وقت واحد قبل انتخابات الرئاسة
لتهديد اجليش ومنها «إشعال احلكومة _ إشعال
سيناء _ إشعال الــرأى العام _ إشعال البرملان»،
فــقــد أعــطــى تعليماته ألعــضــاء مجلس الــنــواب
املسيطر عليه اإلخ ــوان لالعتراض على حكومة
الدكتور اجلنزورى واملطالبة بتغييرها أو اعتبارها
حكومة تسيير أعمال وتنفيذ عمليات هجوم على
مواقع شرطية وعسكرية فى سيناء ..واألخطر:
التظاهر أمام وزارة الدفاع وسب القوات املسلحة
والــهــتــاف ضــدهــا ..كيف حــدث ذلــك فــى توفيت
واحد؟
 ..قــام الــدكــتــور سعد الكتاتنى رئــيــس مجلس
ال ــن ــواب وقــتــهــا بــاملــطــالــبــة بتغيير احلــكــومــة فى
االســبــوع األول من مايو  ٢٠١٢رغــم أنــه ال يتبقى
ســوى أســابــيــع مــعــدودة على تسليم السلطة فى
( ٣٠يونيو  )٢٠١٢وصمم «الكتاتنى» على إبعاد
«اجلــنــزورى» ،وطالب «الشاطر» لقاء مع «املشير
طنطاوى» ومتت االستجابة له و ُعقد اللقاء بحضور
«الفريق سامى عنان وعــدد مــن أعــضــاء املجلس
العسكرى وأكد «الشاطر» خالل اإلجتماع أنه لديه
خطة جللب ( )٢٠٠مليار دوالر ملصر استثمارات
مــن اخل ــارج ،لكنه اشــتــرط قيام جماعة اإلخــوان
بتشكيل احلــكــومــة اجلــديــدة نظير ذلـــك ..خرج
«الــشــاطــر» وهــو يــدرك أن املجلس العسكرى لن
يوافق ،وهو ما حدث بالفعل!! ،فقد رفض «املشير
طنطاوى والنتيجة :فوجئ اجلميع فى ثانى يوم
الرفض بقيام مجموعات من السلفية اجلهادية
واجلــمــاعــة اإلســامــيــة وحــركــة حــازمــون وحــركــة

املشهد
الـ14

خيرت أعطى تعليماته ألعضاء مجلس النواب
املسيطر عليه اإلخوان لالعتراض على احلكومة
إشعال كل
الملفات
فى وقت
واحد قبل
انتخابات
الرئاسة
 ٦ابريل بالتظاهر أمــام وزارة الــدفــاع والوصول
لبوابات الــوزارة وإقامة اخليم وإعــان االعتصام
وقيام «محمد الظواهرى _ شقيق أمين الظواهرى»
بقيادة املتظاهرين ومعه كبار قــادة التط ّرف فى
مــصــر ..ورفــعــوا أعــام تنظيم الــقــاعــدة الــســوداء
وكــان هتافهم واحــد وهــو ((امل ــرة دى بــجــد ..مش
هانسيبها حل ــد)) ،فــى نفس الــوقــت كــان اعضاء
من االخ ــوان وأنصارهم يتظاهرون أمــام املنطقة
الشمالية العسكرية باإلسكندرية ،وتعرض كمني
قرية «اخلروبة» بالشيخ زويد بشمال سيناء إلطالق
نار من جانب االرهابيني وفروا هاربني بعد تبادل
إطــاق نار مع أفــراد الكمني ،وتعرض أيض ًا كمني
للجيش عند قرية «الطويلة» على الطريق الدولى
بني رفح والشيخ زويد بقذائف ( )RBGواستشهد

عنان

الشاطر

طنطاوى
إحــدى اجلنود وأصيب أربعة آخ ــرون ..ليس هذا
فــقــط :فــقــد خــرجــت عــربــات دف ــع ربــاعــى كثيرة
وهــاجــمــت كــمــن «بــئــر الــعــبــد» وأطــلــقــوا الــنــيــران
وقاموا بعمل كمائن تابعة لهم فى وضح النهار على
الطريق الــدولــى رفــح الشيخ زوي ــد ..واستطاعت
قـ ــوات اجلــيــش والــشــرطــة ضــبــط ( )٣٠مدفعا
مضاد للطائرات خلف مبنى النجدة التابع لقسم
شرطة «نخل» بشمال سيناء والقبض على اثنني
مــن عناصر «كتائب عزالدين القسام _ اجلناح
العسكرى حلركة حماس» وهما (بسام بركة _ هيثم
شحتة).
خرج اللواء «مختار املال _ عضو املجلس األعلى
للقوات املسلحة» وحــذر املتظاهرين اإلرهابيني
أمام مبنى وزارة الدفاع من خطورة ما يقومون به،

قصة لقاءات
وتفاهمات نائب
المرشد مع
«األمريكان»
وكبار المسئولين
األوروبيين

لكنهم لم يتوقفوا وكان قرار فض التظاهر فى مدة
لم تقترب من ( )٤دقائق فقط ومت إعــان حظر
التجوال فى املنطقة املحيطة ب ــوزارة الــدفــاع من
(الساعة  ١١مساء _ حتى _ السابعة صباح ًا)..
ودعت القوات املسلحة القوى السياسية واحلكومة
وعــدد من نــواب البرملان الجتماع عاجل ملناقشة
احداث العباسية ،وكانت املفاجأة التى لم يتوقعها
اإلخ ــوان _ جماعة وحــزبـاً ونــواب ـاً _ وهــى :البدء
فــى التفكير فــى إصـــدار إع ــان دســتــورى يحدد
اختصاصات رئيس اجلمهورية القادم فى حال عدم
إجنــاز الدستور اجلديد فى املوعد املــحــدد ..ومت
تغيير ( )٤وزراء فقط وجتديد الثقة فى حكومة
اجلنزورى.
كــان «خيرت الشاطر _ عقل املُفكر لإلخوان»

يدير الــصــدام مــع املجلس العسكرى ،وفــى نفس
الوقت كانت له السيطرة الكاملة على كافة قرارات
اجلماعة وأصدر العديد من التعليمات للكوادر فى
املحافظات ومنها:
 _١اعــتــبــار الــفــتــرة مــن (منتصف مــايــو حتى
منتصف يونيو) مبثابة التدريب اجليد لكافة أقسام
جماعة اإلخـــوان على احلــشــد والتعبئة ملساندة
مرشح اجلماعة «محمد مــرســي» فــى انتخابات
الرئاسة ،وقيام «قسم األشبال _ األطفال الصغار
باملرحلة االبتدائية واإلعــداديــة» بــدور فى احلشد
والتدريب لتصعيدهم لـ»قسم الطلبة _ البراعم فى
مرحلة الثانوية» والتذرع بأن اجلماعة حتتاج جميع
أفرادها من الكبير حتى الصغير.
 _٢إصــــدار تعليمات مــشــددة لــكــافــة قــواعــد
اجلماعة فى املحافظات باعتبار «قسم املرأة» عليه
الــدور األكبر فى دعــم اجلماعة فى هــذه األوقــات
واستغالل السيدات األرامــل واأليــتــام والغالبة _
الذين يحصلون على دعم مالى من اجلماعة شهرياً
_ وقوداً ألى تظاهرات إخوانية قادمة.
 _٣عدم إجراء أى تظاهرات قادمة للجماعة
فــى الصعيد والــعــمــل على االســتــعــداد النتقال
األعضاء فى محافظات الصعيد الى (القاهرة
_ اجلــيــزة _ اإلســكــنــدريــة) للتظاهر فــى هذه
املحافظات املؤثرة.
 _٤الضغط على جميع املــشــايــخ السلفيني
واملنتمني للجماعة االسالمية والهيئة الشرعية
للحقوق واإلصـــاح الــتــى تضم املشايخ الكبار
للترويج ملرشح اجلماعة «محمد مرسى» وإصدار
بيانات رسمية للتضامن معه.
 _٥استغالل مشاهير اإلخـــوان فــى الرياضة
والفن لدعم «مرسى» ومنهم (هادى خشبة _ محمد
عامر _ مختار مختار _ محمد أبو تريكة _ ربيع
ياسني _ عبداهلل رجب _ حمزة اجلمل _ محمد
ُح ّ ُمص _ محمد رمضان _ مجدى طلبه _ عماد
النحاس _ احمد عبدالظاهر _ سمير صبرى)
ومن الفنانيني (وجدى العربى _ محمد شومان _
خالد الصاوى _ هشام عبداهلل _ هانى كمال _
هشام عبداحلميد _ حنان ترك _ جيهان فاضل).
كــل هــذا مت و»الــشــاطــر» يــقــوم بــإجــراء لــقــاءات
وتفاهمات مع «األمريكان» وخاصة «آن باتريسون
_ السفيرة األمريكية بالقاهرة» وعدد من مسئولى
االتــصــال السياسى بــالــســفــارة ،ولــقــاءات أخــرى
مع كبار املسئولني األوروبــيــن من أجــل طمأنتهم
جميعاً على التزام جماعة اإلخوان باتفاقية السالم
مــع إســرائــيــل واحل ــرص على املصالح األمريكية
واألوروبية باملنطقة.

تفاصيل «اللعب ع املكشوف» جلماعة اإلخوان النتزاع السلطة

مفاجأة ..كافة القوى السياسية واألحزاب تلعب دور «السنيد» للجماعة

شهد (يونيو  )٢٠١٢أحــداثـ ًا متسارعة ومتصاعدة من جانب
اإلخــوان ضد «املجلس األعلى للقوات املسلحة» و»القضاء» ،فقد
أعلنت اجلماعة أنها (تلعب على املكشوف النتزاع السلطة) واتضح
أن كافة القوى السياسية واألحزاب تلعب دور «السنيد» لإلخوان _
بقصد أو بدون قصد _ للنيل من القوات املسلحة من أجل وصول
مرشح اإلخوان لرأس السلطة فى مصر ،وأصدرت اجلماعة بياناً
تطالب فيه بتغيير رئيس املحكمة الدستورية العليا وعدد من أبرز
أعضائها وحاصروها والتى سرعان ما قامت باحلكم ببطالن
انتخابات مجلس النواب وقضت بـ»حل البرملان» ..كانت املنافسة
قد اشتعلت بني «الفريق أحمد شفيق» و»محمد مرسى _ مرشح
اإلخ ــوان» فى انتخابات الرئاسة ..وقــام املجلس األعلى للقوات
املسلحة بــإصــدار إعــانـ ًا دستوريا يحدد فيه سلطات الرئيس
اجلديد خاصة بعد «حــل البرملان» وعــدم وجــود دستور للبالد..
فما كان من اإلخــوان أن رفضوا ذلك ،وتوالت األحــداث بالكشف
عن عملية كبرى تزوير لبطاقات التصويت خطط لها اإلخــوان
بالتعاون مع عدد من العاملني من املنتمني للجماعة فى املطابع
األميرية ،وهذه أهم املعلومات املتعلقة بالقضية _ والتى تنشر ألول
مرة _ وهى كاآلتى _١ :ألقت الشرطة القبض على عاملني إخوان
باملطابع األميرية منهم «ربيع _ بتفتيش منزله مت ضبط  ٢٨٠ألف
جنيه فوق الــدوالب فى غرفة نومه» و»على _ بتفتيش منزله مت
ضبط  ٤٠٠ألف جنيه حتت سرير غرفة نومه».
 _٢املتهمني االثنني _ ربيع وعلى _ اعترفا تفصيل ًيا بتزوير
( )٢مليون بطاقة انتخابية وحصلوا على هذه األموال من ()٤
قيادات إخوانية كبرى.
 _٣مت الكشف عن وجود دور كبير لـ«رجل اعمال قبطى _
حتالف مع االخــوان ووعــدوه بتولى منصب نائب الرئيس» فى
هذه القضية
 _٤أحد املستشارين فى نيابة العجوزة وهو ( ).....تولى
التحقيق فى القضية واكتشف جميع خيوط القضية كامل ًة
وبعد االنتهاء مــن التحقيقات اتضحت أمــامــه كافة خيوط
القضية ،لكنه قرر حفظها فيما بعد ،وكانت الصدمة حينما مت
نقل هذا املستشار ليعمل فى املكتب الفنى للنائب العام وليتولى
بعدها منصب «املتحدث الرسمى باسم النيابة العامة» فى عهد
النائب العام اإلخوانى طلعت عبداهلل.
 _٥املستشار عبداملجيد محمود النائب العام وقتها كان قد
أصدر قراراً مبنع الـ ( )٤قيادات اإلخوان من السفر فى نفس
ليلة اكتشاف التزوير لكن االخــوان تظاهروا أمــام بيته لي ً
ال
وطالبوا باستبعاده من منصبه.
 _٦املستشار عبداملجيد محمود قام بالتواصل مع املجلس

موسى

شفيق

خطة املحاور األربعة للتنظيم الدولى
للوصول للسلطة فى مصر
األعلى للقوات املسلحة لكى يطلعه على األمــر ،لكن املجلس
األعلى للقوات املسلحة قــرر عــدم التدخل وكــان الــرد :هذه
القضية شــأن قضائى بحت وال دخــل لنا بها وأعلنا مــراراً
وتكراراً أننا لن نتدخل من قريب أو بعيد فى أعمال القضاء.
 ..كــان اإلخــوان يتابعون األحــداث بدقة شديدة ألنهم من
يصنعونها ،وأحــالــوا األم ــر للجنة العليا لالنتخابات التى
يترأسها املستسار فــاروق سلطان ،لكن كانت األمــور تسير
سريعاً وبخطى غير متوقعة
بعدها إضطر املجلس األعــلــى للقوات املسلحة إلصــدار
إعالناً دستورياً ُمكم ً
ال من أجل تشكيل مجلس الدفاع الوطنى
وإعطاء الشرطة العسكرية حق الضبطية القضائية وانتقال
التشريع للقوات املسلحة حلني انتخاب برملان جديد أو وضع
دستور جديد.
هنا برز دور «التنظيم الدولى لإلخوان» وأدركوا أن وصولهم
للسلطة فى مصر بات أمــراً وشيك ًا والبــد من حتقيقه بكافة
الوسائل وقرروا السير فى عدة إجراءات منها:
 _١دع ــوة اعــضــاء االخـ ــوان وحــلــفــاءهــم للتظاهر فــى ميدان
التحرير واالتفاق على هتاف واحــد وهو (يسقط ..يسقط حكم
العسكر) ومبشاركة حزب الوسط وحركة  ٦أبريل والدعوة السلفية
والسلفية اجلهادية.

 _٢تسليح جميع املنتمني للتنظيمات االرهــابــيــة فــى سيناء
واالتفاق معهم على (إما جناح مرشح اجلماعة أو اخلراب والدمار
والفوضى والعنف).
 _٣التنسيق مع حركة حماس وحزب اهلل اللبنانى وبعض أعضاء
احلرس الثورى اإليرانى املتواجدين فى غزة من أجل إشعال سيناء
والسيطرة على جميع املقرات األمنية وإعالن «اإلمارة اإلسالمية»
فى حال عدم إعالن فوز مرشح اجلماعة محمد مرسى.
 _٤دعوة جميع املشايخ املنتمني للجماعة لإلفتاء بضرورة
تسميه «محمد مرسي» بأنه (مرشح الثورة) وأن الدفاع عنه
والوقوف بجانبه «واجب شرعى».
رغم حالة الصدام الواضحة التى تبنتها جماعة اإلخــوان
ضد «املجلس األعلى للقوات املسلحة» وإدعائهم بأن اجليش
لن يسلم السلطة فقد خرج جميع قيادات مكتب اإلرشاد للنيل
مــن مصداقية اجليش وادع ــوا أن «محمد مرسى _ مرشح
اجلــمــاعــة» هــو الفائز فــى انتخابات الــرئــاســة قبل إعالنها
رسمي ًا ..كانت أجهزة أمنية وسيادية ورقابية تعمل عن كثب
وبكل قوتها للصالح الــعــام ،ومت الكشف عــن عــدة مفاجآت
خطيرة جداً _ تنشر ألول مرة _ ومنها:
 _١رصد لقاءات بني قيادات إخوان واإلعالمى «حمدى قنديل»
من أجل قيامه بتولى قيادة املثقفني للدفاع عن «مرسي» ..وبالفعل

خرج « حمدى قنديل» ليُصرح ويقول :لن تهدأ مصر وتستقر إذا
أُعلن فوز «الفريق أحمد شفيق».
 _٢رصــد لــقــاءات فــى محافطة أس ــوان بــن «عــصــام احلــداد
_ قــيــادى إخــوانــى» وع ــدد كبير مــن الدبلوماسيني السودانيني
ومنهم «على بركة _ ممثل منظمة الدعوة اإلسالمية املدعوم من
أمريكا» ومت فيه :تقدمي «احلــداد» الوعد بإنهاء تسهيل التنازل
عن حاليب وشالتني للسودان فى أقــرب وقــت وفتح األمــر على
«محمد مرسى» حــال جلوسه على مقعده الرئاسى فى أول يوم
له برئاسة اجلمهورية فى سرية شديدة وأن هذا األمر يحتاج إلى
قيام «مرسى» بإقناع القوات املسلحة ..وهذا يعتبر اعتراف ضمنى
من اإلخــوان أن حاليب وشالتني سودانية ،لكن ما املقابل الذى
سيحصل عليه اإلخوان من جراء ذلك؟
_ قيام السودان مبساعدة اإلخــوان وتهريب سالح لعناصرهم
حال عدم إعالن فوز مرسى بالرئاسة.
_ حصول قيادات اإلخــوان على أمــوال طائلة _ أطلقوا عليها
عمولة _ نظير تسهيل االنتهاء من التنازل عن حاليب وشالتني
الــســودان ،ليس هــذا فقط بــل حصولهم على قطع أراض ــى فى
السودان لزراعتها واالستفادة منها:
_ قيام السودان باستثمارات كبرى فى مصر لدعم حكم اإلخوان
 _٣رصــد أعمال سرية مشبوهه يقوم بها «جهاد احلداد»مع
مؤسسة «ويليام جيفرسون كلينتون» غرضها الترويج لـ»اإلخوان
والتشهير باجليش» والتواصل مع ( )٣مكاتب لهم فى «لندن».
 _٤رصــد لقاء ســرى بني «خيرت الشاطر» و»خــالــد مشعل _
رئيس املكتب السياسى حلركة حماس» للتهيئة اإلجــواء القتحام
احلــدود والدخول واالنتشار فى سيناء وتخزين سالح فى «جبل
احلالل» وانتظار أى تعليمات جديدة.
 _٥رصد اتصاالت تليفونية بني أحد قيادات مكتب اإلرشــاد
و»عزام التميمى _ فلسطينى معه جنسية بريطانية وعضو التنظيم
الدولى لإلخوان» تضم :حتريضات علنية ضد اجليش وتأكيدات
بأن (مصر على فوهة بركان وتنتظرها براكني وانفجارات وأعمال
عنف واغتياالت).
 _٦رصــد اتصاالت بني قيادات مكتب اإلرشــاد و»عبدالبارى
عــطــوان _ صحفى فلسطينى ورئــيــس حتــريــر صحيفة القدس
العربي» مفاداها :ضرورة التنسيق بني عناصر إخوانية فى مصر
معه من أجل التواصل مع «صحيفة اجلارديان _ التى اشترت قطر
٪٩٠ من أسهمها» والتواصل أيض ًا مع «قناة احلــوار _ التى تبث
من لندن ومملوكة للتنظيم الدولى ويترأسها عبدالرحمن النعيمى
اإلرهــابــى القطرى» من أجــل نقل أحــداث غير حقيقية وفبركة
فيديوهات ضد اجليش.

إصدار تعليمات مشددة
لكل القواعد فى
املحافظات باعتبار
«قسم املرأة» عليه الدور
األكبر فى دعم اجلماعة

خط

أحمر

الشاطر للمشير
وعنان :لدينا خطة
لجلب ( )200مليار
دوالر استثمارات من
الخارج بشرط قيام
الجماعة بتشكيل
الحكومة الجديدة

تزوير بطاقات
التصويت فى
انتخابات الرئاسة
بالتواطؤ بين
اإلخوان وعدد من
العاملين فى المطابع
األميرية
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هؤالء أفشلوا مشروع
املليون ونصف
املليون فدان لصالح
حيتان االستيراد

أسرار اشتعال أزمات القمح والدقيق واخلبز قبيل حلول رمضان والعيد
روشتة علمية للتعامل مع مشكلة نقص األقماح فى مصر

إميان بدر

صوت
الناس

 4.5مليار دوالر
فاتورة استهالك
املصريني للقمح
كــشــف تــقــريــر أص ــدرت ــه
نقطة التجارة الدولية التابع
لوزارة الصناعة والتجارة أن
فــاتــورة استهالك املصريني
للقمح تصل إلــى نحو 4.5
مليار دوالر ،فالدولة ملزمة
بــتــوفــيــر نــحــو  3.5مــلــيــار
دوالر سنويا من أجل فاتورة
واردات القمح فقط.

نعلم أن اإلطــاحــة بوزير التموين األسبق خالد
حنفى ،ترجع فــى املــقــام األول إلــى مــا أثير حول
التالعب فى منظومة اخلبز وصوامع القمح ،ولكن
مؤخ ًرا تبني أن األمر أكبر من وزير مبفرده ،حيث
اعترف الرئيس عبدالفتاح السيسى شخص ًيا خالل
مؤمتر الشباب باإلسماعيلية ،بأن احلكومة كاملًة
فشلت فى إجناز العديد من املشروعات واألهداف،
وفى مقدمتها مشروع املليون ونصف فــدان الذى
كان يهدف فى املقام األول إلى حتقيق حلم االكتفاء
الذاتى من القمح.
وألن االقتصاد والسياسة وجهان لعملة واحدة،
يعد القمح هــو املــحــصــول االســتــراتــيــجــى األول،
الــذى يستخدم كورقة ضغط للتأثير على القرار
السياسى وتهديد األمــن القومي ،ويؤكد املحللون
على وجــود مخطط لعدم حتقيق االكتفاء الذاتى
خاصة
منه ،ويوضحون أن اتفاقات املنح والقروضً ،
التى تقدمها الواليات املتحدة األمريكية ،تنص على
أال تستخدم فى كل ما من شأنه حتقيق االكتفاء
الذاتى ملصر من القمح.
ومن املعروف فى مصر أن شهر رمضان املبارك
الذى يحل خالل أيام قليلة ،عا ًدة ما يأتى مصحوباً
باشتعال أزمــات نقص فى الدقيق وعــودة طوابير
ـاصــة قــرب نهاية الشهر وحــلــول عيد
اخلــبــز ،خـ ً
الفطر ،ترتفع أسعار الدقيق احلر بشكل جنونى،
بسبب اإلقبال على الكعك واملخبوات ،كما أن األيام
املفترجة حتل هذا العام بالتزامن مع موسم توريد
القمح ،مــن الفالحني للحكومة ،وال ــذى يصحبه
أيـ ً
ـضــا جتــدد فتح ملفات مشاكل الــزراعــة والــرى
واألسمدة وغيرها ،ومنثم نتطرق فى سياق السطور
وسبل مقترحة
التالية لبعض أبعاد أزمــة القمح ُ
حللها.
حــيــث كــشــفــت دراســــة نــشــرت م ــؤخــ ًرا أعــدهــا
اخلبير االقتصادى واملفكر السياسى الدكتور عادل
عامر أن إنتاج القمح وصل إلى  8ماليني طن على
مستوى اجلمهورية ،ووصــل سعر توريده اإلردب
إلــى  420جني ًها ،الفـ ًتــا إلــى أن مصر تستورد
نحو تسعة ماليني طن من القمح ،من إجمالى
استهالكها البالغ نحو  14مليون طن سنو ًيا ،كما
أنها تستهلك نحو  32مليون طــن مــن احلبوب
بينما هى تنتج نحو  22مليون طن فقط.
وأش ــارت الــدراســة التى حتمل عنوان»أسباب
أزمــة القمح فى مصر» ،إلــى أن احلكومة مازالت
تعتبر أن شراء القمح خاصة من روسيا وأوكرانيا
وأستراليا أرخــص سع ًرا من شرائه من الفالحني
املصريني.
وتــنــاول الدكتور «عــامــر» تلك األســبــاب املتعلقة

حنفى

مبشاكل الفالحني والزراعة شكل عام ،واص ًفا
املــزارعــن املــصــريــن بــأنــهــم مكبلون بأعباء
ارتــفــاع أســعــار مستلزمات الــزراعــة مــن بــذور
وأسمدة ومبيدات ومكينة زراعية.
وربطت الــدراســة بني ارتفاع أسعار القمح
لدى الفالحني ،وبني زيــادة كميات ما استوردته
مصر من القمح بنسبة  %100بني عامى 2005
و ، 2010الفتًة إلى أن نوعية القمح املصرى حسب
تصنيفات اجلــودة العاملية تعد أفضل من نظيره
الروسى مثال ،ومع ذلك تفضل الدولة االستيراد،
وهو ما يصب فى مصلحة املستوردين ،املعروفني

إعالم ًيا بحيتان سوق القمح ،ليحققوا املزيد من
املليارات على حساب الفالح املصرى الذى يزداد
فق ًرا ،وتهدده الدولة بالسجن بسبب االستدانة من
البنوك الزراعية.
وإذا كــانــت احلــكــومــة تتحجج وتــبــرر جلــوءهــا
لالستيراد ،بحجة أن أسعار املستورد أقل املحلى،
موضحا أن
فند اخلبير االقتصادى هذه املزاعم،
ً
األزم ــة املناخية األخــيــرة التى منعت موسكو من
تصدير قمحها ،زادت األسعار العاملية حسب تقدير
منظمة األغذية العاملية الفاو بنسبة  ،%50وهو ما
يعيدنا إلى فكرة الضغوط السياسية اخلارجية التى

مصر حتتل املركز  59من
بني  118دولة على مستوى
العالم فى مؤشر اجلوع
كشفت تقارير اقتصادية أن نحو  %5يعانون من
نقص فى التغذية ،بينما من يعانون الفقر فى مصر
نحو  %27.8مــن السكان أى أكــثــر مــن  30مليون
مــواطــن حتــت خــط الفقر ليس لديهم إمكانيات
اقتصادية لتوفير األمن الغذائى واحتلت مصر املركز
 59من بني  118دولة على مستوى العالم فى مؤشر
اجلوع والثالث عربيا عام  ،2016وبهذا ثمة ما يدعو
للقلق حيال وضــغ األمــن الغذائى فى مصر ،ليس
هذا فحسب بل إن الظاهرة فى طريقها للتفاقم فى
ظل االرتفاع املستمر فى األسعار نتيجة لسياسات
اإلصالح االقتصادى القائمة على حترير العملة من
جهة وخفض اإلنفاق احلكومى والدعم.

وفـ ًقــا لــدراســة بعنوان «اقتصاديات األمــن الغذائى فى
مصر خــال الفترة ( »)2015-2006الــصــادرة عن اجلهاز
املركزى للتعبئة العامة واإلحصاء ،فإن نسبة االكتفاء الذاتى
انخفضت من  %56.4إلــى  ،%49.1عــاوة على انخفاض
متوسط نصيب الفرد من القمح من 192.4كجم إلى 173.0
كجم بنسبة تراجع بلغت  ،%10.1ويرجع ذلك إلى قلة اإلنتاج
من محصول القمح ،إضافة إلى أزمة القمح الفترة السابقة
نتيجة لوقف ال ــواردات من القمح الروسى الحتوائها على
فطر (اإلرجــوت) ما يشكل خطرا نتيجة العتماد مصر على
نحو %40من احتياجاتها من القمح من االستيراد ،إذ يبلغ
إنتاج مصر من القمح سنويا نحو  9.4مليون طن ،بينما حجم
االستهالك الفعلى يبلغ  15مليون طن ،إلى جانب انخفاض
محصول األرز من نحو 976ألف طن إلى  141ألف طن.

طرق لتحقيق األمن الغذائى فى مصر

خالد عبدالرحمن
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حقيقة الضغوط
األمريكية ملنع حتقيق
االكتفاء الذاتى

جهاز اإلحصاء :نسبة
االكتفاء الذاتى انخفضت من
 %56.4إلى %49.1
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السيسى

ُتبر مصر على االستيرادً ،
بدل من االعتماد على
القمح املحلى وحتقيق االكتفاء الذاتى.
وإذا كــانــت الــدولــة املــصــريــة تــرفــض أن تدعم
فالحيها ،وتــتــرك الــفــاح يعانى األمــريــن مــا بني
زراع ــة املحصول وتــوريــده ،فإنها بــاألرقــام تنفق
امليارات من ال ــدوالرات ،على متويل ودعــم الفالح
الروسى واألمريكى والفرنسى ،حيث تقول الدراسة
إن املصريني يستهلكون نحو  15مليون طــن من
القمح سنو ًيا  ،يتم استيراد حوالى  %60من إجمالى
هذه الكمية ،أى حوالى  8إلى  9ماليني طن ،يأتى
ً
فضل
أغلبيتها من دول آسيا وروســيــا وأوكــرانــيــا
عن دول أوروبا كفرنسا ،وبالطبع الواليات املتحدة،
وفى ظل افتراض سعر  300دوالر للطن – حسب
متوسط األسعار العاملية – فإن فاتورة استهالك
املصريني للقمح فقط تصل إلــى نحو  4,5مليار
دوالر أى أكثر من  80مليار جنيه.
موضحة إن أزمة
وتناولت الدراسة أبرز األسباب
ً
القمح تتمثل فى ندرة األراضى الزراعية ومحدودية
املياه ،حيث تبلغ حصة مصر من
مياه النيل فقط  55.5بليون متر
مكعب تتأتى من خارج أراضيها،
بوصفها دولة مصب وليس دولة
منبع ،إلى جانب تفتيت املساحة
امل ــزروع ــة ،مــا يضع الــدولــة فى
م ــواج ــه ــة أزمـــــة اســتــراتــيــجــيــة
حقيقية ،تتعلق بــاألمــن القومى
الغذائى.
واقــتــرح اخلــبــيــر االقــتــصــادى
بــعــض احل ــل ــول ف ــى مــقــدمــتــهــا
نقل الــنــاس إلــى أراض ــى جديدة
وتــوســيــع الــرقــعــة العمرانية فى
الصحراء ،إلى جانب دعم املزارع
املـ ــصـ ــري ،ال ـ ــذى وص ــف ــه بــأنــه
محروم حتى من الدعم البسيط
الــــذى كـ ــان يــحــصــل عــلــيــه ،وال
وجــه للمقارنة بينه وبــن املــزارع
األمريكى أو األوروبي؛ ألن هذه الدول تدعم املزارع
فى كل االجتاهات سواء فى اإلنتاج املباشر أو فى
التصدير أو عن طريق شراء املنتجات.
واستعرضت الــدراســة بعض أوجــه الدعم التى
يجب أن توفرها الدولة للفالح ،وأبرزها التقاوى
واملبيدات واألسمدة اجليدة وبأسعار معقولة ،إلى
جانب دعم الوقود الــازم للماكينات الزراعية ،ثم
شــراء املنتجات من الفالح مباش ًرة بــدون وسطاء
وبأسعار مناسبة.
وشــددت الــدراســة على ضــرورة تشجيع الدولة
لسياسات التصنيع الــزراعــى بــهــدف املساهمة
اجلـ ــادة فــى تــطــويــر ال ــزراع ــة وحتــديــثــهــا وتوفير
مستلزمات اإلنتاج الزراعى بتكلفة معقولة.

ال بقاء بدون غذاء ،لذا فإن توفير الغذاء وحتقيق
األمـ ــن الــغــذائــى يــســتــوجــب اســتــراتــيــجــيــة شاملة
ومــســتــدامــة لتحقيق قــدر معقول مــن املحاصيل
املنتجة محليا والسعى املستمر نحو رفع معدالت
النمو االقتصادى وتوفير النقد األجنبى للقدرة على
الوفاء مبتطلبات استيراد الغذاء .
فى هــذا السياق كشفت دراســة صــدرت مؤخرا
بعنوان :دور منقوص :ملــاذا تتزايد مخاوف حتقيق
األمن الغذائى فى مصر؟ أن قطاع الزراعة يواجه
ع ــد ًدا مــن التحديات املعيقة فعليا ألى تقدم فى
مسار األمــن الغذائى فالقطاع الزراعى فى حاجة
عاجلة لضخ اســتــثــمــارات جــديــدة وتنميته أفقيا
ورأسيا من خالل:
 .1زيــاده حجم االستثمار فى القطاع الزراعي:
م ــن خـــال زي ـ ــادة دور صــنــاديــق االســتــثــمــار فى
املــشــروعــات الصغيرة واملتوسطة لالستثمار فى
أنــشــطــة الــقــطــاع ألن غالبية الــشــركــات اخلــاصــة
باالستثمار فى القطاع الــزراعــى شركات صغيرة
ومتوسطة ،وأن يكون هناك استثمارات طويلة األجل

تضمن تطوير البنية التحتية فى مناطق االستثمار
وزي ــادة فاعلية مؤسسات االستثمار مع احلــد من
املخاطر التى يتعرض لها االستثمار الزراعى ،عالوة
على إنــشــاء شــركــات استصالح أراض ــى وشركات
خاصة بالقطاع تأخذ الطابع املؤسسى وتستوفى
شروط القيد فى البورصة ،وأن يكون هناك تدخال
فاعال من الدولة لتقدمي الدعم املالى والفنى ووضع
قــوانــن استثمارية مناسبة مــن حيث الضرائب
والرسوم اجلمركية على مستلزمات اإلنتاج الزراعى
وعلى آالت الزراعة والتكنولوجيا التى تستورد من
اخل ــارج وحتــديــث البنية التحتية لقطاع الــزراعــة
وإنــشــاء بنوك زراعــيــة جــديــدة فــى متويل القطاع
الزراعي.
 -2حماية األراضـــى والبيئة الــزراعــيــة :زادت
التعديات على األراض ــى الزراعية مؤخرا خاصة
مــنــذ عـــام  2011وهــنــا نــاحــظ ض ـ ــرورة تفعيل
كــل الــقــوانــن والتشريعات الــتــى حتمى األراض ــى
الــزراعــيــة ،واســتــحــداث تشريعات جــديــدة جترم
التعدى على األراض ــى الزراعية والعمل من أجل
زيادة إنتاجية األراضــى الزراعية بالتنمية الرأسية
وتشجيع بحوث اإلنتاج الزراعى وحتسني السالالت
ذات اإلنتاجية العالية.
 -3تطبيق نظم الــرى احلديثة واحلــفــاظ على
مياه الــرى :باعتبار أن املياه هى العنصر احلاسم
فــى التنمية الــزراعــيــة والتوسع األفــقــى والــرأســى
واســتــخــدام أساليب قدمية فــى الــرى تتسبب فى
هــدر كميات كبيرة من املــيــاه ،وطــرق الــرى بالغمر
الــذى يتسبب فى رفــع نسبة الفاقد من املياه ،لذا

يجب توسيع استثمارات البنية األساسية مثل إعادة
تطهير املصارف والترع والتوسع فى استخدام الرى
بالتنقيط والرى بالرش.
أصبح إلزاما البحث عن مصادر جديدة للمياه
فى ضوء محدودية املياه واملخاطر املتوقعة من جراء
سد النهضة اإلثيوبي ،فدور احلكومة مهم فى سن
التشريعات والقوانني فى رقابة مصادر املياه وإعادة
تدوير مياه الصرف الــزراعــى إلعــادة استخدامها
بالرى وذلك وفقا للمواصفات العاملية التى ال تؤدى
لتلوث الغذاء ،والبحث عن املياه اجلوفية ومساهمة
القطاع اخلــاص فــى تــدويــر وتكرير مياه الصرف
الزراعى بإعفاء املعدات املستخدمة فى تكرير املياه
من الرسوم اجلمركية.
-4السياسة السعرية الــزراعــيــة :تبنى سياسة
سعرية عادلة حلماية األسعار من التقلبات الشديدة
وعـــدم الــتــاعــب بــاألســعــار وتنظيم الــعــاقــة بني
املنتجني واملستهلكني ،بأن يكون هناك سعرا مناسبا
ومجزيا للمزارعني يحفزهم لزيادة اإلنتاج ومن ثم
زيــادة الدخل وارتــفــاع مستوى املعيشة واحلصول
على الغذاء املناسب من خالل إنشاء صندوق ملوازنة
األسعار ملواجهة ظروف اإلنتاج الطارئة مبا يحقق
االســتــقــرار واألمـ ــان للمنتجني على أن يخصص
متويله من ميزانية الدولة ،لتوفير السلع الغذائية
فى األسواق بأسعار مالئمة للمستهلك ،فالسياسة
السعرية ضرورة لتحقيق التنمية الزراعية املستدامة
وزيادة الناجت املحلى اإلجمالى لقطاع الزراعة.
 -6اســتــراتــيــجــيــة الــنــهــوض بــقــطــاع التصنيع
الزراعي :بخلق قيمة مضافة للحاصالت الزراعية،

بدال من تصديرها فى صورتها اخلــام ،عالوة على
حتسني جودة املنتج الزراعى الذى بدء يفقد أسواقا
خارجية نتيجة لــإفــراط فــى استخدام املبيدات
واملخلفات احليوانية.
-7الــســيــاســة التسويقية وارتــبــاطــهــا بالتصنيع
الزراعي :تفعيل دور الشركات التسويقية وتطويرها
لتقوم بعمليات التسويق وتقوم اجلمعيات بإنشاء
مراكز لتجميع املنتجات الزراعية وتوفير وسائل
النقل والعبوات اجليدة ،و إنشاء شركات تسويق
كــبــيــرة ذات إمــكــانــيــات مــنــاســبــة تــزيــد مــن قــدرة
تنافسية املحاصيل الزراعية املصرية فى األسواق
العاملية وتكون قــادرة على الــوصــول للمنتجني فى
مزارعهم ومدهم باحتياجاتهم ومساعدتهم على
حتديث أساليب الزراعة ما يساعد على النهوض
بالتصنيع الزراعى فى تطوير احلاصالت الزراعية
املستخدمة فى التصنيع ومنافستها السلع البديلة
املستوردة.
 -8تفعيل قانون الزراعة التعاقدية :وهى تساهم
فى حتفيز املزارعني ،فاألسعار املعلنة مسبقا تشجع
املــزارع على زيادة إنتاجه وعدم اخلوف من تدهور
األسعار أو عدم القدرة على تصريف اإلنتاج فعلى
سبيل املثال ميكن زراعــة مساحة التقل عن 3.5
مليون فــدان من القمح بنظام الــزراعــة التعاقدية
بسعر إردب 600جنيه وهــو سعر أعلى من السعر
العاملى فهذا يدفع املــزارع لبذل اجلهد ما يساعد
على زيــادة املساحة املنزرعة للقمح ويساعد على
توفر قيمة استيراد القمح الــذى يبلغ  3.5مليار
دوالر سنويا من املوزانة العامة للدولة ،وقدر صدر

القانون بإنشاء مركز للزراعات التعاقدية مبوجب
القرار رقم  14لسنة  2015إال أن دوره غير فاعل.
 -9تــرشــيــد االســتــهــاك الــغــذائــى :يتمثل فى
اإلجـــــراءات الــتــى تتبعها الـ ــدول لضبط وتنظيم
االستهالك مبا يحقق أكبر منفعة اقتصادية على
املستوى القومى والفردى عن طريق تشجيع الزيادة
فى استهالك السلع الزراعية األقــل تكلفة وهذا
يتطلب نشر الوعى الغذائى للمستهلكني وإعــداد
منط غذائى يتماشى مع املعايير الدولية وتعديل
أمناط استهالك الغذاء عن طريق اتخاذ إجراءات
تتمثل فى فرض سياسة ضريبية تستهدف األغنياء
املستهلكني ممن يستفيدون بالدعم االستهالكى،
وحتــديــد الفئات املستهدفة آى الفئات محدودة
الدخل عند تطبيق أى سياسة من سياسات الدعم
حتى اليــتــســرب إلــى غير مستحقني مــع املتابعة
الدورية ملستحقى الدعم ألن مستحق الدعم اليوم
قد ال يستحق الدعم غدا.
 -10زي ــادة املــعــروض مــن السلع الغذائية :من
خالل توفير صوامع جيدة لتخزين الغالل حتى ال
تتعرض للتلف مع التسهيل على الفالحني الصغار
تــوريــد محصولهم والــوصــول إلــى األسـ ــواق لبيع
إنتاجهم بأسعار مجزية ودعــم الــفــاح ســواء فى
اإلنتاج أو التصدير أو عن طريق شراء املنتجات مع
توفير مستلزمات اإلنتاج الزراعى بتكلفة مناسبة،
مع ضمان توفر شروط اجلودة فى السلع الغذائية
املنتجة محليا أو املستوردة لضمان توفير الغذاء
الصحى وسهولة الوصول إليه باألسعار املناسبة
وفى جميع األوقات.

بحضور اللواء محمد عبداجلواد رئيس قطاع األمن

تفاصيل اجللسات اخلاصة بني «زين» و«الشني» داخل الشهر العقارى فى ماسبيرو !!
تــؤكــد ك ــل ال ــوق ــائ ــع صــحــة الــمــقــولــة
الشهيرة «السياسة لغة المصالح وليس
الــعــواطــف» ،أقــول هــذا الكالم بمناسبة
حالة الــود المفاجئة التى طــرأت على
العالقة بين حسين زيــن رئيس الهيئة
الوطنية لــإعــام وبــيــن مــجــدى الشين
رئيس قطاع التليفزيون وعضو المجلس
األعلى لإلعالم رغــم أن كليهما لم يكن
يطيق حتى مجرد سماع اســم الشخص
اآلخ ــر ،وحتى ال يتخيل بعض الحقراء
والجهالء أننا نردد كالما انشائياً نكشف
النقاب عن االجتماعات واللقاءات التى
جمعت بين زيــن والشــيــن أكثر مــن مرة
خ ــال األيــــام الــمــاضــيــة داخـ ــل وخ ــارج
مبنى ماسبيرو برعاية ومشاركة بعض
األصدقاء األنتيم للطرفين ولمزيد من
الدقة نشير إلــى أن آخــر هــذه اللقاءات
تمت منذ أيــام ،حيث عقد زيــن والشين

الشني

زين

جــلــســة خــاصــة جــــداً حــضــرهــا الــلــواء
محمد عبدالجواد رئيس قطاع األمــن
فى ماسبيرو ،المفاجأة أن الجلسة التى
استمرت لمدة ساعة كاملة لم تتم داخل

أى مكتب للشخصيات الــثــاث بــل تم
عقدها داخــل مقر الشهر العقارى فى
المبنى !!! مصادرنا المطلعة أكــدت أن
اللقاء تضمن التأكيد على احترام وتقدير

كل من زين والشين للطرف اآلخر ،ورغبة
كل منهما فى التعاون المشترك خالل
الفترة الــقــادمــة .وكشفت المصادر أن
الشــيــن أبــلــغ زي ــن بتوسطه ل ــدى مكرم

محمد أحــمــد رئــيــس المجلس األعلى
لإلعالم وأقتعه بضرورة انهاء األزمــات
التى اشتعلت بينهما خالل اآلونة األخيرة
بسبب الصراع على مكاتب وزارة اإلعالم
بالدور التاسع وهــى األزمــة التى انتهت
لصالح مــكــرم .ومــن الــمــقــرر أن تشهد
األيام القليلة القادمة دعوة كل من مكرم
وزيـ ــن عــلــى (ع ــزوم ــة) غـ ــداء أو عشاء
وســوف يحضرها الشين وأسامة هيكل
رئيس لجنة اإلع ــام والثقافة بمجلس
النواب وذلك على هامش اللقاءات التى
ستعقدها اللجنة البرلمانية لمناقشة
التعديالت الجديدة المقرر إدخالها على
قوانين الصحافة واإلعالم.
وكشفت الــمــصــادر أن بعض الجهات
األمنية تدخلت بقوة إلنهاء األزمــات بين
الهيئات اإلعالمية بعدما وصل األمر الى
مؤسسة الرئاسة خالل األيام الماضية.

بعض اجلهات
األمنية تدخلت بقوة
إلنهاء األزمات بني
الهيئات اإلعالمية
بعدما وصل األمر
الى مؤسسة الرئاسة
خالل األيام املاضية

ماسبيرو

بسبب وجود اسم رئيس الشركة السابق على التترات

العمرى يرفض تسويق مسلسلني من إنتاج «صوت القاهرة»

للعام الــثــانــى على الــتــوالــى ،يلجأ اتحاد
اإلذاع ــة والتليفزيون لشراء أعمال درامية
مــن إنــتــاج الــغــيــر ،رغــم أن لــديــه أعــمــاال تم
إنتاجها من جهات تابعة لالتحاد ،لعرضها
خــال شهر رمضان المبارك .من بين هذه
األعــمــال مسلسلى «عــرايــس خشب» و»اهــل
التكية» ،وهما مسلسالن تــم إنتاجهما فى
شركة صوت القاهرة للصوتيات والمرئيات
قبل حلول شهر رمــضــان فــى الــعــام ،2015
ليتم أنذاك االستعانة بمسلسالت من خارج
إنــتــاج االت ــح ــاد ،دون االلــتــفــات إل ــى هذين
العملين ،وهو ما تكرر فى رمضان من العام
 ،2016حــيــث تــم شـــراء أعــمــال مــن خــارج
اتحاد اإلذاع ــة والتليفزيون ،وتجاهل إنتاج
االتــحــاد بالفعل وتــوضــع فــى أدراج شركة
صوت القاهرة ،ويبدو أن األمر سيتكرر هذا
العام أيضا للعام الثالث على التوالى ،حيث
أعلنت الهيئة الوطنية لإلعالم ،أنهم بصدد
شــراء أربــعــة أعــمــال لعرضها على شاشات
التليفزيون المختلفة خــال شهر رمضان!.
الــمــدهــش والــمــثــيــر فــى األمـــر أن الشركة
المنتجة «صــوت القاهرة» لم تحرك ساكنا،
ولــم تقم بتسويق أعمالها ،كما لــم تحرص

مـ ــجـ ــدى الشـ ــيـ ــن رئـ ــيـ ــس قــطــاع
التليفزيون ،اشتكى مر الشكوى هو
و»شــلــتــه» م ــن كــثــرة ت ــردده ــم خــال
األاسابيع الماضية (وحتى اآلن) على
مقرات النيابة اإلداريــة فى ماسبيرو
و 6أكتوبر وأيضاً نيابة األموال العامة
لــاســتــمــاع ال ــى أقــوالــهــم والتحقيق
معهم فــى الكثير مــن الــوقــائــع التى
تتعلق بالفساد المالى واإلدارى داخل
التليفزيون.

على أن تبيعها للقطاع االقتصادى باتحاد
اإلذاعـ ــة والتليفزيون لعرضها فــى قنوات
والتليفزيون المصرى ،باستثناء عمل واحد
فقط قامت بإنتاجه وتسويق الــجــزء األول
منه الــعــام الماضى  ،2016وتــبــذل قصارى
جهدها لتسويق الجزء الثانى منه هذا العام
 ،2017وهو مسلسل «قضاة عظماء»! .بعض
العاملين فــى الشركة أك ــدوا أن السر وراء
ذلك ،هو أن مسلسل «قضاة عظماء» يوضع

عــلــى تــتــراتــه اسـ ــم رئــيــس
مجلس إدارة الشركة الحالى،
المخرج محمد العمرى ،فيما
بقية األعــمــال وتــحــديــدا «عرايس
خشب» و»أه ــل التكية» تــم إنتاجهما فى
عهد رئــيــس مجلس إدارة الشركة السابق
«مــحــمــد عــبــد الــلــه» وبــالــتــالــى وض ــع اسمه
عليهما ،حيث تــصــادف خــروج محمد عبد
الله ،إلى التقاعد قرب نهاية تصوير العملين،

ضيوف برامج القناة الثانية «مكررين»

وجهت نهلة عبدالعزيز رئيسة القناة الثانية تعليمات شديدة اللهجة
لمديرى العموم واإلدارات بالقناة ،بعدما تالحظ تكرار الضيوف فى
برامج الهواء والمسجلة ،وأعلنت نهلة  -فى قرار لها لدينا صورة منه
 أنها قررت انشاء قاعدة بيانات للضيوف الذين يتم استضافتهم فىالبرامج بهدف عدم التكرار وتحسين األداء ،وطالبت مشرفى ورؤساء
ومديرى التحرير بتقديم أسماء الضيوف إلــى مديرى اإلدارات قبل
موعد البرنامح بوقت كاف ثم ارسالها الى رئيسة القناة قبل الموافقة
على استضافتهم .وهنا نسأل نهلة :وأين كنتى بصفتك رئيسة للقناة
أثناء تكرار ظهور نفس الضيوف فى البرامج؟ ولماذا انتظرتى كل هذه
المدة حتى تعترفى بهذه الحقائق التى كشفنا النقاب عنها من قبل فى
نفس هذا المكان.

من المقرر أن يعقد المهندس شريف اسماعيل
رئيس الــوزراء اجتماع ًا خاصا مع مكرم محمد
أحــمــد رئــيــس المجلس األعــلــى لــإعــام خالل
األيــــام الــقــادمــة ،لبحث كــل الــمــشــكــات التى
تــعــتــرض عــمــل الــمــجــلــس األعــلــى وكــيــفــيــة منع
التضارب فى االختصاصات بينه وبين الهيئة
الوطنية لــإعــام والهيئة الوطنية للصحافة،
وبحث مــدى أحقية المجلس فى المشاركة فى
التغييرات الصحفية واإلعالمية المرتقبة.

مجدى الشين رئيس قطاع التليفزيون
وصف صديقه األنتيم اإلعالمى شريف
ف ــؤاد بــأنــه (صــاعــد بسرعة الــصــاروخ)
متوقع ًا أن يتم تصعيد شريف لمنصب
إعــامــى كبير خ ــال األســابــيــع القليلة
الــقــادمــة بسبب قــربــه مــن دوائـ ــر صنع
الــقــرار السياسى وتقديمه للعديد من
الــمــؤتــمــرات واالحــتــفــاالت الــتــى يشارك
فيها الرئيس عبدالفتاح السيسى .وقد
تنبه حسين زيــن رئيس الهيئة الوطنية

الكثير مــن المحافظات ،قائمة الصور
تضمنت ص ــوراً للمذيعة ورجــل األعمال
أثناء إجــراء جلسة عالج بالدفن بالرمال
فــى الــــوادى الــجــديــد وه ــى إح ــدى طــرق
العالج الطبيعى من بعض األمراض وعلى
رأسها الروماتيزم وبعض أمراض العظام
والحساسية؟!!!

مصادرنا المطلعة كشفت أنه فى حال
اتخاذ خطوات تنفيذية لهيكلة ماسبيرو،
فسوف يتم اإلبــقــاء على قطاع األخبار
كما هــو حــالــيـ ًا ولــن يتم ضمه للقطاع

نجيب شحاتة ،أكد أنه رجل كل
العصور فى ماسبيرو ،فقد صدر
له قرار بأن يتولى منصب رئيس
اإلدارة المركزية لشئون مكتب
رئيس المجلس األعلى لإلعالم..

الــدور» ويقوم بتوزيع المناصب التى سيتم
اإلعــــان عــنــهــا خ ــال الــفــتــرة الــقــادمــة –
حسب المزاج  ،-المفاجأة أنه أبلغ أكثر من
شخصية بالترشح على نفس المنصب!!!

المرئى ،وســوف يتم اإلبــقــاء على خالد
مهنى كرئيس له أو اختيار شخص آخر
لرئاسته فى حال تصعيد مهنى لمنصب
أكبر.

المجلس األعــلــى لتنظيم االعــام
انتهى مــن تشكيل  7لجان مــن بينها
لجنة شكاوى التليفزيون والتى تولى
رئاستها مجدى الشين رئيس قطاع
التليفزيون حتى اآلن ،بمعنى أنــه لو
تقدم أحــد من العاملين بالتليفزيون
بــشــكــوى ضــد الشــيــن فــيــقــوم الشين
بنفسه ببحثها بصفته رئيس اللجنة
المختصة بالمجلس األعــلــى أى أنه
الخصم والحكم فى نفس الوقت.
المصادر المطلعة أكدت أن الشين
سوف يستغل هذه اللجنة فى تصفية
حــســابــاتــه م ــع خــصــومــه ســــواء فى
القطاع أو القطاعات األخرى.

مكرم

لإلعالم لهذا األمــر أيض ًا فقرر ترشيح
اسم شريف ليكون متحدث ًا رسميا باسم
الــهــيــئــة الــوطــنــيــة ل ــإع ــام وهـــى نفس
الوظيفة التى يشغلها فــى جامعة زويــل
حتى اآلن.
بالمناسبة ،نوجه ســؤا ً
ال لشريف :ما
حكاية الفيديو المتداول لك من جانب
الكثير من أبناء ماسبيرو والذى يتضمن
مديحا مفرط ًا فى شخص الشيخ حازم
صالح أبو إسماعيل؟!!!

أس ــام ــة الــبــهــنــســى رئ ــي ــس قــطــاع
الــقــنــوات المتخصصة ،يــقــوم حالي ًا
بــبــذل قــصــارى جــهــده لالنتقال الى
منصب رئــيــس التليفزيون فــى حال
االستغناء عن خدمات صديقه األنتيم
مجدى الشين.
بهنسى المدعوم بقوة من حسين
زيــن رئيس الهيئة الوطنية لإلعالم
يرى أن هذا الحلم فى حال تحقيقه
سوف يكون خطوة كبيرة نحو تحقيق
حــلــمــه األكــبــر وه ــو رئــاســة الــقــطــاع
المرئى عند تنفيذ خطة الهيكلة داخل
المبنى.

«شحاتة» رجل كل العصور

عضو بالهيئة الوطنية لإلعالم يوزع املناصب «حسب املزاج»
قطاع األخبار خارج نطاق الهيكلة

رئيس التليفزيون «خصم
وحكم» فى نفس الوقت

بهنسى يحلم برئاسة
التليفزيون أو القطاع المرئى

حكاية مذيع مؤمترات الرئيس مع الشيخ حازم أبو إسماعيل

فضيحة مذيعة شهيرة «حتت الرمال» مع رجل أعمال

فى سرية تامة ..قام أحد أعضاء مجلس
الهيئة الوطنية لإلعالم بالتعاقد مع إحدى
القنوات الفضائية للعمل بها خالل الفترة
القادمة .بالمناسبة ..هذا الشخص «عايش

فتم استكمال تصويرهما،
العمرى
ليأتى المخرج محمد العمرى
خلفه ،ويضع المسلسلين فى
أدراج مكتبة الــشــركــة ،فقط ألن
اسمه لم يوضع عليهما ،بغض النظر عما
إذا كان ذلك يعد إهــدارا للمال العام أم ال؟!
مسلسل «عرايس خشب» تأليف رضا الوكيل،
وإخراج حسام عبد الرحمن ،وبطولة مجدى
كامل والنجمة السورية ســوزان نجم الدين،

والنجم الراحل إبراهيم يسرى ،ونهال عنبر،
وعــايــدة ريـــاض ،وآخــريــن ،ومسلسل «أهــل
التكية» تأليف ماهر زهــدى ،وإخــراج سامح
الشوادى ،وبطولة انتصار ،هشام إسماعيل،
وإيناس النجار ،وسناء شافع ،وأيمن قنديل،
ووائــل عــاء ،وحمادة بركات ،وعــاء زينهم،
وإلهام عبد البديع ،وما يقرب من  25فنا ًنا
وفنانة يظهر كل فنان فى حلقة من حلقات
المسلسل كضيف شرف.

رئيس الوزراء يبحث مع « مكرم »
مشاكل املجلس األعلى لإلعالم

نهلة عبدالعزيز تعترف بخط يديها:

مجموعة مــن الــصــور الــــــــ()..........
تم تبادلها بين بعض العاملين فى قطاع
الــقــنــوات اإلقليمية وتجمع بين مذيعة
شهيرة بالقناة الخامسة وبين أحد رجال
األعمال الذين يمتلكون سلسلة محالت
الــســوبــر مــاركــت الــمــشــهــورة ج ــداً والــتــى
تحمل اســم العائلة وتوجد فــروع لها فى

الشين وشلته «كعب
داير» على النيابات

الــجــديــر بــالــذكــر أن نجيب كــان
مديرا لمكتب د.درية شرف الدين
وزيـــرة اإلعـــام السابقة وأيــضـاً
مدير مكتب صفاء حجازى رئيسة
االتحاد السابقة.

«جوجو توتر» متهم باالستيالء على املال العام

كشفت تحقيقات القضية رقم  41نيابة إدارية
لــعــام  2016عــن اتــهــام المدعو (جــوجــو توتر)
بالحصول على أم ــوال ب ــدون وجــه حــق ،حيث
إنه يحصل على أجــره كامال عن جميع حلقات
الشهر فى حين أنه لم يكن يحضر أبدا فى يوم
السبت وإنما يكلف أحــد المخرجين بــدال منه

فى هذا اليوم ،وهو أمر كان يعلمه الجميع داخل
البرنامج وكذلك القيادات.
وكشفت مصادرنا المطلعة أن «جوجو توتر
« قــام بالضغط على عــدد من معدى البرنامج
للشهادة ال ــزور لصالحه وهــو األمــر المخالف
للحقيقة والــواقــع ألن الجميع وفــى مقدمتهم

مــجــدى الشــيــن رئــيــس التليفزيون يعلمون أن
جوجو ال يحضر للمبنى يوم السبت لعدة سنوات
ومع ذلك يحصل على أجــره بالكامل بالتواطؤ
مــع المشرف الــعــام على البرنامج .مصادرنا
المطلعة أكدت أن نيابة أكتوبر سوف تعيد فتح
التحقيقات من جديد فى هذه القضية قريبا.
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العروض اخلليجية
سالح «اجلزار»
لتأمني نفسه

«شبح اخلطيب» والراتب يهددان استمرار البدرى مع األهلى
كتب – ضياء خضر

البساط
األخضر

مختار

اإلنتاج يؤجل ملف
التجديد لنجومه
بفرمان مختار
كتب – ضياء خضر
اســتــقــرت إدارة نـــادى االنــتــاج
احلربى على تأجيل ملف التجديد
لالعبى الفريق األول لكرة القدم
بــالــنــادي ،حلــن انــتــهــاء مسابقة
الــــدورى الــعــام ،واتــضــاح مصير
الفريق س ــواء بالبقاء فــى دورى
األضــــواء أو الــهــبــوط إل ــى دورى
املظاليم.
وجاء قرار تأجيل التفاوض مع
العبى الفريق بطلب مباشر من
مختار مختار املدير الفنى للفريق
العسكري ،والــذى طالب اإلدارة
بضرورة إرجاء هذا امللف ،تفاديا ً
لتشتيت تركيز العبيه فــى هذا
الوقت احلساس من عمر مسابقة
الدوري.
وتالقت رغبة مختار مع قناعة
اإلدارة بعدم تــوريــط الــنــادى فى
تــعــاقــدات جــديــدة ،حلــن اتضاح
مستقبل الفريق بالنسبة لبطولة
الدورى فى موسمها املقبل ،حيث
تشير الدالئل إلى وجود نية لدى
إدارة الــنــادى الــعــســكــرى النــهــاء
التعاقد مع معظم العبى الفريق
حــال هبوطه إلــى ال ــدورى املمتاز
ب.
وجت ــدر اإلشـ ــارة إلــى أن فريق
االنــتــاج احلــربــى يــتــواجــد حاليا ً
فى املركز الـــ 13بجدول مسابقة
الدورى املمتاز برصيد  28نقطة،
متقدما ً بفارق  3نقاط فقط على
فــريــق الــداخــلــيــة صــاحــب املــركــز
الـ 16آخر مراكز الهبوط.

لم تعد حالة الــتــردد واحلــيــرة املسيطرة
عــلــى ذه ــن مــحــمــود طــاهــر رئــيــس الــنــادى
األهلي ،بخصوص مستقبل حسام البدرى
مــدرب فريق الكرة األول بالنادي ،قاصرة
عليه هــو فقط وإمنــا امــتــدت إلــى مجلس
إدارت ــه ،بل وتترجمت داخله إلــى ما يشبه
االنقسام بني مطالب ببقاء البدرى ،وآخر
مؤيد لفكرة رحيله.
ومــع ت ــردد الكثير مــن األنــبــاء عــن ميل
طاهر باجتاه توجيه الشكر للبدرى الشهير
بـ«اجلزار» وعدم جتديد التعاقد معه ،بدأ
القلق يتسرب إلى نفس البدرى خصوصا ً
فى ظل ما يواجهه حتديات وصعوبات فى
واليته الثالثة ،واستطاع إلى اآلن أن يقطع
خطوة كبيرة نحو االحتفاظ بلقب الدورى
العام.
ورغم ذلك تعالت أصــوات داخل اإلدارة
تطالب بالتعاقد مــع م ــدرب أجنبى بعد
انــتــهــاء عــقــده فــى يــولــيــو املــقــبــل ،وحتفظ
اثــنــان داخ ــل املــجــلــس عــلــى فــكــرة جتديد
عقد الــبــدرى ورف ــع راتــبــه إلــى  400ألف
جنيه شهريا ،حيث يــرى الثنائى أن هذا
املطلب يتم تنفيذه فــى حالة واح ــدة وهو
فـــوزه بــــدورى أبــطــال إفــريــقــيــا والبطولة
العربية والتأهيل ملونديال العالم لألندية
فمع اجلمع بني هذه البطوالت يكون املدير
الفنى له احلق فى املطالبة برفع راتبه مبا

البدرى

طاهر

 3أسباب وراء انضمام ميدو جابر
لقائمة «املارد األحمر» اإلفريقية

كتب – محمد الصايغ

ميدو

بدأ اجلهاز الفنى للمنتخب الوطنى
بــقــيــادة األرجنتينى هيكتور كوبر،
التفكير فــى معسكر شهر يونيو
املــقــبــل ،والــــذى يستعد خاللها
أحفاد الفراعنة ملواجهة تونس.
ويلتقى الفراعنة أمام تونس
يوم  11من شهر يونيو املقبل،
فــى إطــار التصفيات املؤهلة
إلى بطولة أمم إفريقيا 2019
والتى تقام فى الكاميرون.
وهناك بعض الالعبني لن
تنضم للمعسكر املقبل والتى
كــانــت مــتــواجــدة فــى املعسكر
األخ ــي ــر ،ويــرصــدهــم «ص ــوت
املاليني» فى التقرير التالي:
محمود جنش
يــعــتــبــر مــحــمــود ج ــن ــش ،حـــارس
مرمى نادى الزمالك ،من أبرز األسماء
املرشحة للخروج من حسابات اخلواجة
األرجنتينى خالل معسكر شهر يونيو املقبل.
وحجز الثالثى عصام احلــضــرى حــارس
مرمى وادى دجلة ،وشريف إكرامى حارس
مرمى األهلى ،وأحمد الشناوى حارس مرمى
الزمالك ،أمكانهم فى قائمة املنتخب.

العـدد 211
األربعاء 2017/5/17

وشارك جنش فى  12مباراة مع فريقه هذا املوسم،
ودخل مرماه  11هد ًفا ،ولعب  1080دقيقة.
عمرو طارق
كثيرا بالنسبة
ولم يختلف عمرو طارق ،مدافع إنبىً ،
الســتــبــعــاده ،خــاصــة أن مــركــزه يتواجد فيه أكــثــر من
العب.
ولعب عمرو طــارق مع فريقه البترولى هذا املوسم
 24مباراة ،حيث شارك فى  2046دقيقة ،وصنع هدفا
وحيدا.
عرفة السيد
جيدا ،استبعاد عرفة السيد ،مهاجم
ويــدرس كوبر ً
فريق وادى دجلة ،من املعسكر املقبل ،خاصة أنــه لم
يقتنع مبستواه بعد انضمامه فى املعسكر املاضي.
ولــم يشارك عرفة فى املــبــاراة الودية األخيرة التى
خاضها املنتخب أمــام تــوجــو ،حيث اكتفى اخلواجة
بوضعه على مقاعد البدالء.
وشــارك عرفة مع فريق وادى دجلة فى  25مباراة،
ومتكن مــن إح ــراز  5أه ــداف ،وصناعة هــدف ،حيث
شارك فى  2151دقيقة.
أحمد الشيخ
ويعد أحمد الشيخ ،العب فريق مصر املقاصة ،هو
الالعب الوحيد الــذى قد ينضم إلى املعسكر املقبل،
إال أن األمر لم يؤكد حتى اآلن ،فى ظل اخلالف داخل
اجلهاز الفنى على ضم الالعب من عدمه.
وساهم الشيخ فى فوز فريقه الفيومى بالعديد من
أداء
املباريات فى الفترة األخيرة ،إضافة إلى أنه يقدم ً
جيدا من بداية املوسم اجلارى.
ً

جابر

اإلسماعيلى يفك شفرة الصفقات اجلديدة بورقة اإلعارات
كتب – ضياء خضر
مع اقتراب مسابقة الــدورى املمتاز
من مراحلها النهائية بدأت إدارة نادى
االسماعيلى برئاسة املهندس ابراهيم
عثمان ،فى وضــع اخلطوط العريضة
مللف التعاقدات اجلديدة التى سيبرمها
الــنــادى اســتــعــداداً للموسم اجلــديــد،
حــيــث اســتــقــرت إدارة ال ــدراوي ــش على
ادخـ ــال بــعــض العــبــى الــفــريــق احلاليني
فى صفقات تبادلية لتسهيل عملية ضم
عناصر جديدة للفريق.
وتــعــتــزم إدارة الـــدراويـــش فــتــح بــاب
الــرحــيــل أم ــام عــدد مــن العــبــى الفريق

أخبار النجوم
أخبار النجوم
أخبار النجوم
أحمد رفعت يحول ُحب
احلضرى يبحث عن شاليه
اجلامعة لـ«خطوبة»
فى الساحل الشمالى

تــوجــه عــصــام الــحــضــرى ح ــارس مرمى
منتخب مصر ون ــادى وادى دجلة مؤخراً
إلــى إح ــدى شــركــات االستثمار العقارى
التى تربطه عالقة صداقة بمالكها ،حيث
طــلــب مــنــه مــســاعــدتــه لــشــراء شــالــيــه فى
الــســاحــل الشمالى ،لتقضى فيه أسرته
شهور الصيف.
وكان الحضرى دائ ًما ما يلجأ الستئجار
أحــد الشاليهات عند رغــبــة أســرتــه فى
وبعيدا عن
قضاء بعض األيــام على البحر
ً
القاهرة.

اخلطيب

كوبر يغلق «حقل التجارب» فى معسكر يونيو

كتب – محمد الصاوى
أُســدل الستار على القائمة األفريقية للنادى األهلي ،بعد
مباركة حسام البدرى ،املدير الفنى للفريق ،على انضمام ميدو
جابر ،للقائمة األفريقية.
وهناك  3أسباب رئيسية أدت إلى انضمام ميدو جابر
للقائمة األفريقية بــدالً من غيره ،حيث يرصدها «صوت
املاليني» فى التقرير التالي:
أداؤه
يقدم ميدو جابر العب الفريق األول لكرة القدم بالنادى
رائعا مع الفريق خالل الفترة األخيرة ،على
أداء ً
األهليً ،
املستويني اجلماعى أو الــفــردي؛ ما جعل اجلهاز الفنى
بقيادة حسام البدرى يقرر قيده فى القائمة األفريقية
لألهلي ،ليكون أحــد الالعبني املشاركني مع الفريق فى
دورى املجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا.
يلعب فى أكثر من مركز
يوظف «البدري» ،ميدو جابر فى مركزى اجلناح األمين
مرتفعا فى املركزين
فنيا
ً
واأليسر ،والالعب يقدم مـ ً
ـردودا ً
س ــواء فــى إحـــراز أو صناعة األهــــداف ،وتــهــديــد مرمى
املنافسني بالعديد من الــكــرات اخلطيرة ،باإلضافة إلى
مساعدة زمالئه فى التسجيل عبر إرساله الكثير من الكرات
البينية والعرضية.
قــدم ميدو جابر واح ــدة مــن أفضل مبارياته مــع األهــلــى أمــام
النصر للتعدين ،وميكن االستدالل على ذلك بأرقامه اجليدة فى
املــبــاراة ،إذ أرســل  36متريرة صحيحة بواقع  %80من إجمالى
متريراته فى املباراة ،كما استقبل  48كرة صحيحة فى أثناء اللقاء
من أصل  50أرسلت إليه.
ولم يكتف ميدو جابر بالتميز فى األدوار الهجومية ،ولكنه أدى
أيضا الواجبات الدفاعية املكلف بها من قبل اجلهاز الفني ،ويظهر
ً
هذا بوضوح من أرقامه فى املباراة التى تشير إلى استخالصه الكرة
 12مرة من املنافس؛ منهما  5مــرات حتت ضغط ،ولم تكن مباراة
النصر طفرة عابرة فى مسيرة الالعب باملوسم احلالي ،ولكنه على
مدار املوسم قام بـ« 26تاكلينج» فى الثلث الدفاعى لألهلي ،وأنقذ 3
كرات فى مناطق مؤثرة.
أرقامه
شارك «جابر» فى  14مباراة مع األهلى فى املوسم احلالي ،إذ بدأ
لقاء فى التشكيل األساسي ،بينما دخل كبديل  3مرات بإجمالى
ً 11
 868دقيقة ،ومتـكَّــن مــن إح ــراز هــدفــن ،وصناعة هدفني آخرين
لزمالئه ،وله محاوالت صحيحة على املرمى بنسبة جناح .%39
أيضا بنسبة جيدة فى التمريرات الصحيحة
ميدو جابر يتمتع ً
القصيرة والطويلة ،إذ قام بـ 291متريرة صحيحة بنسبة جناح
.%77

يزيد على النصف.
على اجلــانــب اآلخ ــر يعيش الــبــدرى
حالة مــن القلق بسبب اقــتــراب موعد
انتخابات األهلى وخروج قانون الرياضة
إلى النور من جديد ،فاملدير الفنى يدرك
أن مــصــيــره يــظــل مــرهــونــا بــشــكــل كبير
مبستقبل مــحــمــود طــاهــر ،فيما سيكون
رحيله فى حالة جتديده عقده واردا وبقوة

فـ ــى حـــالـــة فـــــوز مــحــمــود
اخلــطــيــب واملـــدعـــوم من
حــســن ح ــم ــدى ،خــاصــة
أن الــثــنــائــى رؤيــتــهــمــا
واحـ ــدة جت ــاه الــبــدرى
أنــــه هــــرب مـــن قبل
عــام  2013من أجل
تــولــى تــدريــب أهلى
طرابلس الليبى ولم
يــنــس الــثــنــائــى له
هذا املوقف.
وحـــــــاول حــســام
الـــــبـــــدرى ت ــأم ــن
نــفــســه مـــن خــال
العروض اخلليجية
حت ــس ــب ــا لــرحــيــلــه
ع ـ ــن الـــــنـــــادى فــى
يــولــيــو املــقــبــل بعد
انــتــهــاء عــقــده ليكون
قـــــد أنــــهــــى مــهــمــتــه
ويــرحــل بــالــتــراضــى ،أو
جتديد عقده وانتظار ما
ستسفر عنه األحــداث بعد
االنتخابات.
وكــان البدرى نفسه قد أثار
الكثير مــن اجل ــدل بتصريحاته
التى أكد فيها مؤخراً أن رحيله عن
الفريق األحمر بنهاية املوسم اجلارى
يظل أمرا واردا عقب انتهاء تعاقده ،الذى
ينتهى أواخر يوليو املقبل.

يستعد أحمد رفعت صانع ألعاب الفريق
األول لكرة القدم بنادى الزمالك لعقد حفل
خطوبة خالل أقرب فترة توقف على زميلته
بالجامعة.
ويــرتــبــط رفــعــت بقصة حــب مــن زميلته،
منذ عــدة سنوات وقــرر اإلق ــدام على خطوة
الخطوبة خــال الــفــتــرة الحالية كــنــوع من
االستقرار.
ويشارك رفعت مع الزمالك خالل الفترة
األخيرة بشكل أساسى تحت قيادة البرتغالى
إيناسيو المدير الفنى للفريق األول بنادى
الزمالك.

بــنــهــايــة املـــوســـم اجلـــــــاري ،ويـــأتـــى فى
مــقــدمــة هـــؤالء تــوريــك جــبــريــن وشــريــف
حازم وشريف عبد الفضيل وسامح عبد
الفضيل وعــمــرو حسني وشــكــرى جنيب
ومحمود حمد وخالد عيد.
وتدرس إدارة االسماعيلى عرض بعض
هؤالء الالعبني لإلعارة وعدم االستغناء
عنهم نهائياً ،وتــعــول إدارة الــنــادى على
فــكــرة االعـــــارة لتسهيل احلــصــول على
خدمات العناصر اجلديدة التى سيدخل
النادى فى مفاوضات مع أنديتها لضمهم
للفريق األصــفــر ،خــصــوصـا ً وأن ســاح
الصفقات التبادلية واالعــارات سيضمن
تخفيف األعــبــاء املالية التى ستتحملها
خزينة النادى فى سبيل انهاء الصفقات

اجلديدة.
ع ــل ــى ج ــان ــب آخ ـ ــر ي ــع ــت ــزم مــســئــولــو
الــدراويــش قيد املهاجم الغانى بنهاينى
بقائمة الــفــريــق األول للموسم الــكــروى
املقبل ،وذلك فى حالة عدم حصول النادى
على حقوقه فى أزمة الالعب.
وكــــــان بــنــهــايــنــى ه ـ ــرب مـ ــن ال ــن ــادى
اإلســمــاعــيــلــى مــنــذ ع ــدة أشــهــر ،ورفــض
الــعــودة من جديد بداعى عــدم احلصول
على مستحقاته املالية.
وقــدم الــنــادى اإلسماعيلى كل األوراق
واملــســتــنــدات الــتــى تفيد مبــنــح الــاعــب
حقوقه املالية ،ومت رفع مذكرة إلى الفيفا
من قبل النادى اإلسماعيلى بكل التفاصيل
املالية من أجل حفظ حقوق النادى.

أخبار النجوم
أخبار النجوم
محمد إبراهيم يحارب
الزحام بـ»العَجلة»
قــام محمد إبراهيم بــشــراء دراج ــة خالل
األيــام املاضية الستقاللها خالل ذهابه إلى
مقر النادى خلوض التدريب.
ويقطن الالعب مبنطقة املهندسني ويعانى
من الزحام بشكل يومى ،رغم ان املسافة بني
سكنه والنادى ليست بالبعيدة.
وجــاءت فكرة إبراهيم لشراء الدراجة من
أجل التغلب على مشكلة الزحام ،وأيضا ً كنوع
من أنواع الرياضة ،لذلك لم يتردد فى شراء
الدراجة على الفور وبــدء استخدامها فعلي ًا
فى احلضور للنادى من منزله والعكس.

رياالت الخليج تهدد مفاوضات الزمالك لضم جيبور
كتبت – سارة عبد الباقى
يبذل مسئولو نــادى الزمالك جهودا
مكثفة لتجديد عقد أحمد توفيق العب
وســط الفريق األبــيــض خــال الفترة
احلــالــيــة ،ويــنــتــهــى عــقــد الــاعــب مع
الفريق األبيض بنهاية املوسم املقبل.
وكان توفيق تلقى عروضا ً من أندية
سعودية وقطرية فى الفترة املاضية
إال أنه لم يحسم موقفه منها فى ظل
ارتباطه بعقد رسمى مع إدارة القلعة
البيضاء.
وطــالــب مسئولو الــنــادى بــضــرورة
جتديد عقد الالعب فى الفترة املقبلة
خاصة وأنه من العناصر املهمة داخل
صفوف الفريق األبيض.
ومن املقرر أن يفتح مسئولو الزمالك
باب املفاوضات مع الالعب فى األيام
القليلة املقبلة ،للحفاظ على تواجده
فى القلعة البيضاء ،وغلق الباب أمام
ال ــع ــروض الــتــى تــلــقــاهــا الــاعــب فى
الفترة األخيرة.
وعــلــى صعيد آخــر تــوصــل مسئولو
الــزمــالــك التــفــاق مــع أحــمــد كــابــوريــا
صــانــع ألــعــاب الــنــادى املــصــرى بشأن

أمين أشرف لـ«

توفيق

االنــتــقــال للفريق األبــيــض بــدايــة من
املــوســم املقبل فــى ظــل رغــبــة اجلهاز
الــفــنــى فــى تــدعــيــم صــفــوف الــفــريــق
بصانع ألعاب جديد بداية من املوسم
اجلديد.
وطلب الالعب من مسئولى النادى
األبــيــض الــتــفــاوض مــع إدارة املصرى
حلسم األمــر ،خاصة أنه يرتبط بعقد
رسمى مــع الفريق البورسعيدي ،وال

جيبور

يحق له الرحيل دون موافقة مجلس
اإلدارة.
وفى سياق متصل دخل أحد األندية
الــقــطــريــة فــى منافسة مــع الــزمــالــك
لضم الليبيرى ولــيــام جيبور مهاجم
فريق الــوداد املغربي ،والــذى يعد أبرز
املرشحني لالنتقال للفريق األبيض فى
نهاية املوسم لتدعيم خط الهجوم.
وتــلــقــى الــاعــب عــرضــا مــغــريــا من

»:

جنح أمين أشرف ،العب سموحة ،فى
لفت األنظار إليه بشدة فى املوسم
قريبا من االنضمام
احلالى وكان
ً
لقائمة املنتخب الوطنى التى شاركت
فى كأس األمم األفريقية األخيرة.
وخرج أشرف من حسابات كوبر فى
مطمعا
اللحظة األخيرة ،ليصبح
ً
لقطبى الكرة املصرية األهلى
والزمالك فى فترة االنتقاالت
الشتوية املاضية ،ال سميا أن عقده
سنتهى مع النادى السكندرى فى نهاية
املوسم ويحق له التوقيع ألى ٍ
ناد آخر.
أمين أشرف كشف فى حواره مع
«صوت املاليني» حقيقة اقترابه من
العودة إلى األهلى ومفاوضات الزمالك
واحتمالية بقائه فى سموحة
مؤخرا،
والعروض التى حصل عليها
ً
فإلى نص احلوار:

¿ فـ ــى الـ ـ ـب ـ ــداي ـ ــة ..مـ ــا آخ ـ ــر تـ ـط ــورات
املفاوضات مع األهلى؟
¿ ¿ طوال الفترة املاضية لم يتحدث
إل ــى أى مــســئــول مــن األهــلــى فــى أمــر
عودتى إلى الفريق فى املوسم املقبل.
¿ هل يعنى ذلك توقف املفاوضات؟
¿ ¿ الكالم مع األهلى منته ،وإدارة
جــيــدا أنــنــى حتــت أمــر
األهــلــى تــعــلــم
ً
حسم
سي َ
النادى فى أى وقــت ،واألمــر ُ
بناء على قرار اجلهاز
فى نهاية املوسم ً
الــفــنــى لــأهــلــى وقـــــرارى الشخصى،
وأمتلك العديد من العروض حال عدم
إمتام االتفاق.
¿ كـيــف استقبلت تـصــريـحــات حسام
البدرى عن رغبته فى ضمك؟
¿ ¿ سعدت بحديث الــبــدرى اجليد
العبا فى
عني ،فهو يعرفنى منذ كنت
ً
فريق الشباب بــالــنــادي ،وهــو أول من

طــلــب تصعيدى مــن قــطــاع الناشئني
للفريق األول وكان يشركنى فى العديد
واملساك
من املراكز مثل الظهير األيسر
ّ
والعب الوسط املدافع.
¿ هــل عــودتــك مــرتـبـطــة بــرحـيــل على
معلول؟
¿ ¿ ال أعلم فكر الــبــدرى بالتحديد
فى هــذا األمــر ،وأعتقد أننى بالنسبة
له العب جوكر وميكننى املشاركة فى
أكثر من مركز ،وجاهز للمنافسة مع
أى العب.
¿ هل حتدث البدرى إليك؟
ـي منذ
¿ ¿ بالفعل حتــدث البدرى إلـ ّ
فــتــرة وأبــــدى رغــبــتــه فــى عــودتــى من
ـحــا أننى حتت
جديد ،وكــان ردى واضـ ً
أم ــر األهــلــى فــى أى وق ــت وأن ــى أحــد
أبنائه ،إال أننى أرفــض التوقيع على
احتراما
أى عقود خــال تلك الفترة
ً
لتعاقدى مــع نــادى سموحة ،ووعدته
بعدم التوقيع ألى نـ ٍ
ـاد آخر حتى نهاية
املوسم ،وأننى سأنتظر قراره.

¿ هل تلقيت اتصاالت من أى مسئول
آخر فى األهلى؟
حتدث
¿ ¿ بعد مكاملة البدرى معيَّ ،
الدكتور عصام سراج مدير التعاقدات
مــعــى وم ــع وكــيــل أعــمــالــى فــى جميع
مت االتفاق على كل شيء
التفاصيل ،و َّ
ويتبقى فقط التوقيع على العقود.
¿ ل ـ ـكـ ــن ال ـ ـب ـ ـعـ ــض ي ـ ــؤك ـ ــد ت ــوق ـي ـع ــك
لألهلى؟
¿ ¿ لم ِ ّ
أوقــع حتى اآلن ،حني أرتدى
قميص األهلى وأوقع على العقود سيتم
اإلعـــان بشكل رســمــى ألنــنــى أحترم
حاليا ،وهــذا ما
النادى الــذى ألعب به
ً
تعلمته فى النادى األهلى.
أفريقيا
¿ هــل ميكن أن يــؤثــر قـيــدك
ً
على انضمامك لألهلى؟
طبعا ،ليس مــن املنطقى أن
¿ ¿ ال
ً
أرفض املشاركة مع فريقى احلالى فى
املنافسات األفريقية ،من أجل االنتقال
واللعب مع ٍ
ناد آخر فى أفريقيا ،بالرغم
أن بــعــض املــقــربــن نصحونى بــذلــك،

كلف محمود عبد املنعم كهربا مهاجم نادى
الزمالك والــذى قضى املوسم احلالى معاراً فى
صفوف احتــاد جــدة السعودى ،بعض أصدقائه
فى السعودية بإفادته حول األوراق واإلجــراءات
املطلوبة منه الستقدام زوجته إلى اململكة.
وكـ ــان كــهــربــا قــد احــتــفــل بخطوبته مــؤخــراً
على شــدوى ابنة حــارس منتخب مصر عصام
احل ــض ــري ،ويــســعــى مــهــاجــم الــزمــالــك المتــام
إجـــراءات الـــزواج سريعا ً فــى وقــت يبدو قريبا ً
لــاســتــمــرار ف ــى الــــــدورى الــســعــودى املــوســم
القادم ،وهو ما دفعه لبدء التحرك فيما يخص
اصطحاب زوجته معه فى السعودية.

كابوريا

كتب – ضياء خضر

أمين

متاما ألننى أت ـ ِق اهلل
إال أننى رفضت
ً
فــى عــمــلــي ،فــبــعــض الــاعــبــن ميكن
أن يـ ّـدعــون اإلصــابــة أو يبتعدون عن
املشاركة لالنتقال إلى ٍ
ناد آخر ،لكننى
ال ميكن أن أفكر فى ذلك.
¿ وماذا عن مفاوضات الزمالك؟
¿ ¿ لم يتحدث معى أحد من الزمالك
منذ آخر مرة.
¿ وماذا عن العروض األخرى؟
¿ ¿ أمتلك العديد من العروض أولها
من نادى سموحة ،فاملهندس فرج عامر
رئيس الــنــادي ،قــال لى «الــبــاب مفتوح
لك فى أى وقت تقرر فيه االستمرار»،
وفــى نهاية املــوســم س ــأدرس العروض
بــشــكــل جــيــد قــبــل اخ ــت ــي ــار الــعــرض
األفضل.
¿ مــا مــوقــف اجلـهــاز الفنى لسموحة
من رحيلك؟
¿ ¿ مؤمن سليمان صديقى بشكل
شخصى وهو قريب من جميع الالعبني
وطلب منى البقاء فى سموحة ،لكننى
أك ــدت لــه أنــنــى لــن أتــخــذ أى ق ــرار إال
فى نهاية املوسم ومن املمكن أن أستمر
مع سموحة فى النهاية ،فهو سبق وأن
ـي عن االنتقال إلى الزمالك
حتدث إلـ ّ
مدربا للفريق لكن األمــور لم
حني كان
ً
تتم.
¿ كيف ترى مصير مؤمن سليمان؟
¿ ¿ هـــو مـــن املــــدربــــن الــرائــعــن
وأمتنّ ى أن يحالفه التوفيق مع الفريق
فى الفترة املقبلة ،ويستمر فى قيادة
ســمــوحــة ،ألن الــفــريــق م ــر بــظــروف
صعبة فى الفترة املاضية من إصابات
وغيابات مــا تسبب فــى تعرض أغلب
الالعبني لإلجهاد وأثّر على النتائج.
¿ أخـ ـ ـي ـ ـ ًـرا ..ه ــل س ـم ــوح ــة قـ ـ ــادر عـلــى
املنافسة فى الكونفدرالية؟
¿ ¿ الظروف صعبة بالتأكيد ولكن ال
يوجد مستحيل ،وطاملا جنح الفريق فى
الوصول إلى دور املجموعات بالبطولة،
إذًا فهو مــرشــح و ق ــادر على التأهل
لألدوار النهائية.

أخبار النجوم
أخبار النجوم
أخبار النجوم
تأهيل قطرى
كهربا يسأل عن شروط
لنجل هانى رمزى
استقدام الزوجة فى السعودية
حــرص هانى رمــزى مــدرب منتخب املحليني
على حجز ك ــورس تأهيل بــدنــى لنجله فابيو
مبركز أسبيتار املــوجــود بالعاصمة القطرية
الدوحة ،وذلك فى إطار البرنامج الذى يخضع
له األخير للتعافى من أثــار إصابته بقطع فى
الرباط الصليبي ،وهى االصابة التى تعرض لها
خالل مشاركته مع أحد فرق الناشئني بالنادى
األهلي.
ويعتبر رمــزى املــركــز القطرى األفــضــل فى
مجال التأهيل البدنى إلصابات الالعبني فى
الشرق األوس ــط ،لذلك حــرص أن يتم تأهيل
جنله بها.

البساط
األخضر

أزمة الرعاية وموعد الدورى
الجديد كابوس يطارد أبوريدة

األهلى األقرب لضمى ..وهذه حقيقة
تفاوضى مع القلعة البيضاء

حوار – محمد الصايغ

أحــد األندية القطرية للحصول على
خدماته فى الوقت الذى يواجه فيه
الزمالك صعوبات لضم املهاجم
فــى ظــل ارت ــف ــاع املــقــابــل امل ــادى
املطلوب لالستغناء عن الالعب
بخالف طلبات املهاجم املادية.
ومــن ناحية أخ ــرى نفى أحمد
أبو الفتوح الظهير األيسر للفريق
األول لكرة القدم بنادى الزمالك
مــا تــردد فــى اآلون ــة األخــيــرة عن
توقيعه للنادى األهلى موضحا عدم
صحة األنباء التى ترددت فى الفترة
املاضية بشأن اتفاقه مع مسئولى
الفريق األحمر بشأن االنتقال إلى
صــفــوفــه خ ــال فــتــرة االنــتــقــاالت
الصيفية املقبلة.
وش ــدد الــاعــب على أنــه جدد
تــعــاقــده مل ــدة خمسة مــواســم مع
الزمالك ووقــع على عقود مؤخرا
للفريق األبيض وال يفكر فى الرحيل
عن النادى خاصة أنه أحد أبناء القلعة
البيضاء.
وأعلن أحمد أبو الفتوح عن رفضه
ملحاوالت الوقيعة بينه وبني مسئولى
النادى األبيض واجلماهير خاصة أنه
من أبناء الزمالك.

التجديد لتوفيق
وحسم صفقة
كابوريا يتصدران
اهتمام اإلدارة
البيضاء

بدأ هانى أبوريدة ،رئيس احتاد كرة القدم ،إعادة ترتيبه
أوراقه من جديد داخل اجلبالية ،من أجل إسدال الستار
على بعض امللفات الشائكة.
وانشغل أبوريدة فى الفترة األخيرة ،بانتخابات فيفا،
وكــذلــك انتخابات االحت ــاد العربى التى فــاز بعضويتها
مؤخرا ،فى االنتخابات التى اُجريت ،يوم اجلمعة املاضى.
ً
ويرصد «صوت املاليني» فى التقرير التالي ،امللفات التى
تنتظر أبوريدة على طاولة اجلبالية.
أوالً :عقد الرعاية
اليزال هناك أزمة بني بعض
أعــضــاء احتـ ــاد ك ــرة الــقــدم،
بــشــأن عــقــد راعــيــة االحت ــاد
خالل الفترة املقبلة.
واخــتــلــف األعـــضـــاء حــول
الــقــيــمــة امل ــادي ــة لبيع حقوق
االحتــاد ملدة  5سنوات ،حيث
طــالــب البعض ب ـــ 100مليون
جــنــبــه فـــى املــــوســــم ،بينما
يــرى البعض اآلخ ــر ضــرورة
احلصول على  200مليون فى
املوسم.
ويــحــســم ه ــان ــى أبـــوريـــدة
األمــر ،خــال اجتماع مجلس
إدارة احتــاد كــرة الــقــدم ،قبل
البدء فى املناقصة يوم  24من
شهر مايو اجلاري.
ثانيا :االنتخابات التكميلية
ً
أبوريدة
يــســعــى هـــانـــى أبــــوريــــدة،
ل ــت ــح ــدي ــد مـ ــوعـ ــد إلجــــــراء
االنتخابات التكميلية الحتاد
كرة القدم املصرى ،حيث لم يتم االستقرار على إقامتها
فى أغسطس أو سبتمبر.
وتقام انتخابات احتاد الكرة التكميلية ،من أجل اختيار
عــضــويــن ،خــاصــة بــعــد تــقــدمي حـــازم وســحــر الــهــواري،
باستقالتهما من عضوية املجلس؛ بسبب األحكام الصادر
ضدهما.
ثالثا :موعد الدورى اجلديد
ً
ينتظر عامر حسني ،رئيس جلنة املسابقات باحتاد كرة
القدم ،عــودة هانى أبوريدة من البحرين ،من أجل حسم
موعد انطالق الدورى فى املوسم اجلديد.
واليــــــزال هــنــاك حــيــرة ش ــدي ــدة تــســيــطــر عــلــى جلنة
املسابقات بشأن انــطــاق املــوســم اجلــديــد فــى منتصف
أغسطس أو تأجيله إلى شهر سبتمبر.

إعداد :محمد الصايغ -سارة عبدالباقى

عاشور ينعى
شقيقه بـ«عمرة»

يــســعــى حــســام ع ــاش ــور العـــب فــريــق
الــكــرة األول بالنادى األهــلــى الستغالل
أقرب فترة توقف للطيران إلى األراضى
املقدسة بالسعودية ،ألداء فريضة العمرة
عن شقيقه الذى توفى قبل أيام.
وتتجه نية عاشور للسفر إلى األراضى
احلــجــازيــة خ ــال فــتــرة تــوقــف ال ــدورى
بــالــتــزامــن مــع معسكر املنتخب ملــبــاراة
تونس ،حيث يعتبر الالعب العمرة أقل
ـاء لشقيقه
ما ميكن أن يقدمه حاليا ً وفـ ً
الراحل.

رأى

محمد الراعى

االنتخابات وأوالد الـ.....
¿ ال خــاف على القانون اجلــديــد بأنه
مكسب للرياضة املصرية ألنــه يراعى كل
التطورات العاملية التى تواكب العصر من
احتراف واستثمار ومحاكم فض املنازعات،
ولــكــن هــل يــطــبــق الــقــانــون عــلــى اجلميع
بعدالة حتى يقضى على املهازل واألزمــات
الرياضية؟
القانون اجلديد أشعل الصراع داخل كل
األندية خاصة أن االنتخابات جميعها تقام
قبل نهاية ديسمبر املقبل مما جعلنا نشاهد
العجب فــى أغــلــب األنــديــة خــاصــة قطبى
القمة ،فى األهلى شاهدنا األسبوع املاضى
اخلطيب ومحمود طاهر وطاهر أبو زيد،
الثالثى املــرشــح لرئاسة الــنــادى يجلسون
على طــرابــيــزة واحـــدة فــى احتفالية بعد
صــاة اجلمعة ..لكن الوضع فى الزمالك
مختلف ،نشاهد أغلب املرشحني املنافسني
وحت ــدي ـ ًـدا مم ــدوح عــبــاس ورؤوف جاسر
وأحمد سليمان وهم يفرحون ويشمتون فى
هزمية الزمالك ملجرد العناد مع منافسهم
مرتضى منصور رئــيــس الــنــادى احلــالــى،
خاصة أن اجلمعية العمومية تؤيد وتناصر
مرتضى بقوة بسبب إجنازاته غير العادية،
ولــكــن لــم يــجــد املــعــارضــون فــى الــزمــالــك
سوى الشماتة فى اخلسارة والهجوم على
مــرتــضــى بحجة أنــهــم أوالد الــنــادى لكن
بصراحة ما يفعله عباس وجاسر وسليمان
يؤكد أنهم فعال أوالد ال..........
ونــتــمــنــى أن يستفيد الــريــاضــيــون من
القانون اجلديد خلدمة أنديتهم وتطويرها
وليس هدمها.
¿ كشفت املــبــاريــات األخ ــي ــرة لألهلى
وال ــزم ــال ــك ع ــن غ ـ ــرور ح ــس ــام ال ــب ــدرى
وبــصــمــات إيــنــاســيــو وت ــأث ــر أداء العــبــى
القطبني باالثنني املدربني..
¿ حــســام الــبــدرى أفــســد فــريــق األهلى
وهبط بــأداء العبيه بسبب انشغاله بزيادة
مرتبه وعقود التدريب التى تلقاها من بعض
األنــديــة العربية مبرتبات مغرية ،ويكرر
البدرى سيناريو الوالية املاضية عندما فاز
بالدورى مع األهلى وهرب بسبب العروض
املغرية والدوالرات ،ولألسف أعاده محمود
طــاهــر فــى مخالفة ملــبــادئ الــنــادى التى
ترفض عــودة الــهــارب حتى ال يتحول إلى
فاشل وخائن ،ونتمنى أن يتدارك البدرى
األزمة حتى ال يرحل ويدمر الفريق والعبيه
ويــخــرج األهــلــى مــن إفريقيا ويضيع كأس
مصر قبل نهاية املوسم ،خاصة أن املدرب
على خالف مع أغلب العبى الفريق..
ع ــل ــى ال ــع ــك ــس فـ ــى الـــزمـــالـــك جنــح
الــبــرتــغــالــى إيــنــاســيــو فــى إعــــادة ال ــروح
واألداء والشكل للفريق واستطاع أن يعيد
احلــمــاس واإلصــــرار لــاعــبــن ،وكــل ما
فعله املــدرب هو تطبيق النظام وااللتزام
والعدل بقوة فعاد الزمالك وعادت نتائجه
وفــى طريقه إلعــادة البطولة اإلفريقية،
وهــو ما خطط له مرتضى منصور وأكد
أن الفريق يضم أفضل العبني فى مصر
ولكن يحتاج إلى مدرب حاسم حازم عادل
يعيد التوازن والبطوالت.
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سيد سعيد
يكتب:

المبالغة اإلعالمية فيما يتعلق بالحرب ضد الفساد ،جعلتنى أتصور األمر ،بقدر من التفاؤل وحسن النية ،إنها عنوان وشعار
لمرحلة محفزة على المواجهة الجادة ،الحاسمة ،لبتر األورام السرطانية من المجتمع ،ومن فرط السذاجة ،تصورت أن تلك
المواجهة ،ستفرز نتائجها المرجوة على المستويين الداخلى والخارجى فى مدى زمنى قريب تتبدل فيه األحوال ،إال أن
الواقع الذى نعيش فيه ،بدد كل الظنون ،فهو ال يعكس تلك التصورات ،وال ينبئ بنتائج فى القريب العاجل ألسباب كثيرة،
فى مقدمتها عدم قدرة الحكومة على ترجمة طموحات القيادة السياسية ،الرامية لتطهير مؤسسات الدولة وجهازها اإلدارى
من شبكات المصالح التى تتحكم فى مصائر العباد ،فضال عن عجزها البين فى عدم القدرة على مالحقة خطوات الرئيس
المتسارعة نحو اإلصالح وتحقيق التنمية ،عبر فتح المجال أمام جذب االستثمارات األجنبية ،هذه الطموحات التى نتحدث
عنها ،هى باألساس آمال وأحالم البسطاء فى هذا البلد ،لكن الحكومة تعيش فى واد غير الذى نعيش فيه ،وإن شئنا الدقة،
هى تعيش فى عالم خيالى بعيد عن الواقع بكل مآسيه ومشكالته االجتماعية وأزماته االقتصادية التى يعانى منها الجميع،
يساعدها فى ذلك إعالم بغيض وبليد ،ال يرقى فى أدائه لمستوى التطلعات ،فهذا اإلعالم يردد مثل الببغاوات عن مشروعات
اقتصادية وتعاون دولى يجلب االستثمارات الضخمة ،وعلى أثر تلك البالهة والبالدة ،يعيش المهمومون بلقمة العيش فى
أوهام تدفق األموال.

من املسئول عن انتشار ظاهرة التسول؟

النخبة واإلعالميون يتعاملون مع حرب الدولة ضد اإلرهاب كأنها جرائم جنائية تقوم بارتكابها عناصر إجرامية عادية

فهذا اإلعــام يطنطن دون أن يقول للرأى العام أن
هــذه االستثمارات مجرد بــروتــوكــوالت تــعــاون يعقبها
تــعــاقــدات والــتــعــاقــدات تــحــتــاج إلجـــــراءات قانونية
ومحاسبية ،ثم االنتقال لمرحلة البدء فى اإلنشاءات
األولية وغير ذلك من األمــور التى تحتاج لوقت ال يقل
عــن عامين أو ثــاثــة أعـ ــوام ،لكن بعض االعالميين
السطحيين ،يخرجون ببالهة وجهل ،يقول كل منهم،
خالص عدينا الفقر ،خالص االستثمارات بالمليارات،
لذا نجد المواطن معذوراً فهو ال يعرف والنخبة جاهلة.
رغــم كــل المآسى ال تــزال وســائــل اإلع ــام المرئية
والمقروءة تعيش فى عزلة اختيارية عن الواقع ،فهى
تتعامل مع الواقع بكل ما يحويه من مــرارة ،بسطحية
ال تليق بحجم القضايا المطروحة على الساحة ،سواء
تعلقت تلك القضايا باألوضاع االجتماعية واالقتصادية
أو مع أحداث الحرب الدائرة ضد االرهاب ،فكلنا يعلم
بل ويعانى من حجم البشاعة التى يواجهها المواطن،
جــراء االرتــفــاع الجنونى ،غير المسبوق ،فــى أسعار
السلع الــضــروريــة والــخــدمــات ،فهى وصلت لمستوى
ضاعف من معاناة الناس ،وبــدل أحوالها المعيشية،
بمعنى أكثر دقة ،دهس هامات الرجال أمام ذويهم لعدم
قدرتهم على االلتزام بالضرورات ،ناهيك عن فقدان
عشرات اآلالف ،وربما ال أكون مبال ًغا إذا قلت الماليين،
أصبحوا بال مورد رزق بعد انحسار السياحة فانضموا
قسرا لطابور البطالة ،المشكلة االجتماعية المزمنة
التى تنذر بكوارث.
كل التصورات أصبحت واهية وال أنكر ،أننى كنت
واهما وأن ظنونى لم تكن فى محلها ،فقد داهمتنى
ً
خــال األيـــام القليلة الماضية جملة مــن المشاهد
الصادمة فى مغزاها السياسى وتداعياتها االجتماعية
باعتبارها ترجمة واقعية لحياتنا التى صار فيها العبث
عنوا ًنا ب ــارزًا ،وشــاهــدً ا ح ًيا على تــردى األوض ــاع ،فى
هذا السياق أقصد حجم جرائم الرشوة الناتجة عن
فساد متوغل فى أحشاء العديد من قطاعات الدولة،
وانتشار ظاهرة التسول فى الشوارع والمقاهى ومترو

األنفاق ،وهى الظاهرة األسوأ التى امتدت إلى الريف
فى قرى الصعيد والدلتا ،بدأت إرهاصاتها قبيل شهر
رمضان الذى يعتبر بمثابة موسم للتسول ،وهو أمر إن
مناح ال يعلم سوى الله وحده
لم ننتبه له ،سيقودنا إلى ٍ
نتائجها ،لــذا وجــب علينا جميعا اليقظة قبل فــوات
األوان ،وال نلقى بالعبء على الجهات الرقابية وحدها
فهى تقوم برسالتها ،وما تكشف عنه يوميا من قضايا
متعلقة بالرشاوى والفساد ،كاف بأال نجلس فوق مقاعد
المتفرجين ،بل يجب دعمها والوقوف إلى جانبها أمر
ضرورى.
فمعنى اليقظة ،حسب ظنى ،أن يصبح كل مواطن
رقي ًبا على أداء مؤسسات الدولة ،شريكا فى تحديد
مستقبله وصنع القرارات التى تمس حياته ،ومن هذه
الزاوية يتحول مفهوم اليقظة إلى برنامج عمل ،وخطط
وبرامج تراعى البعد االجتماعى فى كافة القرارات
والــقــوانــيــن ،ولــيــس شــعــارا بــراقــا لــدغــدغــة المشاعر
وجلب الحماس ،يــزول بريقه بعد فترة مــن اطالقه،
بالضبط ،مثل ملصقات الدعاية التى يعلقها مرشحو
البرلمان ،فهى تتالشى وتصبح عدما بعد الحصول
على الحصانة.
ربــمــا يــتــســاءل البعض مــا عــاقــة اليقظة بظاهرة
التسول وانتشار الفقر؟
ال أزعـــم امــتــاكــى لــمــقــومــات االفــتــاء فيما أعــرف
وفيما ال أع ــرف ،لكن األمــر ببساطة شديدة
ودون تقعير أو تنظير ،على كل منا امتالك
الــجــرأة لــمــواجــهــة الــنــفــس قــبــل توجيه
االتــهــامــات ألنفسنا أو للحكومة ،إن
ظاهرة التسول يصاحبها الكثير من
األساليب والكثير جدا من المفردات،
لعل أبرزها ،التسول من أجل العالج
وتــوفــيــر ثمن الــــدواء ،وهــذه
القضية ،مسئولية وزارة
الــصــحــة الــتــى تتخبط
فى قراراتها دون فائدة

وسائل اإلعالم املرئية واملقروءة تعيش
فى عزلة اختيارية عن الواقع بكل
ما يحويه من مرارة بسطحية ال تليق
بحجم القضايا املطروحة على الساحة

ملموسة ،فبدال من التصدى لظاهرة رفع أسعار الدواء،
وجدناها تقدم المبررات التى كانت سببا فى فوضى
األسعار ،وكأنها صارت وكيال حصريا لشركات الدواء،
تدافع عن تصرفاتها ،دون دراية أنها تخلت عن دورها
فى مراعاة البعد االجتماعى وتركت الشرائح الفقيرة
تدهس والشرائح المتوسطة تعانى ،وهذا ال ينفى أن
بعض المتسولين تحت الفتة العالج يندرجون تحت
الفــتــة النصابين ،يــحــاولــون اســتــدرار عطف الــنــاس،
فلو أن وزارة الصحة حققت فــرص الــعــاج للغالبة،
ألدرك المواطن العادى أن المتسول نصاب ألن الدولة
تعالج مواطنيها على نفقاتها ،لكن تخليها عن دورها
األساسى ،يساهم فى تنامى الظاهرة وتنامى التعاطف
مع أربابها.
إن وجود النصابين فى طابور التسول ال يمنع وجود
فقراء يبتكرون األساليب التى يــرون أنها تحفظ لهم
ماء الوجه ،وهذه الفئة التى تبيع المناديل من العجائز
والمحتاجين لالنفاق على ذويــهــم ،أمــا األخــطــر فهو
أساليب الطرق على األبواب.
أمنيات المصريين ،بسيطة وعادية ،هى ال تعبر عن
تطلعات مستحيلة ،أو االنتقال الــفــورى من األوضــاع
المتردية اقتصاديا واجتماعيا إلــى آفــاق الرفاهية
المداعبة للخياالت وأحــام يقظة المراهقين ،إنما
التطلعات تتبلور فى مساحة معلومة للكافة ،الستر
والطمأنينة ،لقمة عيش كريمة ،وج ــدران تأويهم
مــن الــعــراء ،ودواء يناسب أحــوالــهــم البائسة
لــعــاج األمــــراض الــتــى توغلت فــى أجساد
البسطاء ونهشت أكــبــادهــم ،أمــا أمنياتهم
على المستوى العام ،فهى ،أيضا ،بالنسبة
لــلــمــصــريــيــن ،خ ــاص ــة الــبــســطــاء
والهامشيين من فئات الشعب،
تمثل عقيدتهم فــى الحفاظ
عــلــى بــلــدهــم وح ــدوده ــا التى
درسوها فى كتب الجغرافيا
والتاريخ وأن تظل مياه النيل

تــروى عطشهم وأراضيهم ،هم يريدون بلدهم «وطنا»
يتسع للجميع ال فرق فيه بين مصرى وآخر ،بين فقير
وغــنــى ،خفير أو وزيـــر ،بسيط أو صــاحــب سلطان،
وطن تعانق فيه المآذن الكنائس ،ال مكان فيه للخوف
والفساد واإلرهاب.
وإذا انتقلنا من األبعاد االجتماعية إلى تعامل النخبة
واإلعالميين مع حــرب الدولة ضد اإلره ــاب ،ال توجد
فروق واضحة ،السطحية ،هى هى ،فى التناول ،واالفتاء،
هو هو ،راحوا يتعاملون معها وكأنها جرائم جنائية تقوم
بارتكابها عناصر إجرامية عادية ،دون إدراك أن األمر
أخطر بكثير من تلك التصورات الضيقة والرؤية الفقيرة
فى الفكر والمعرفة ،فمثل هذا النوع من القضايا يحتاج
إلى متخصصين فى استراتيجيات األمن القومى يدلون
بدلوهم ،كــى ال يتم التعامل معها باستهتار ،كما أننا
فى حاجة ماسة إلعــام يعى أن الدولة فى حالة حرب
حقيقية ،إعالم ،يبث رسائله بحرفية ومسئولية وطنية،
وال ينصب نفسه بــديــا ألجــهــزة المعلومات ،حتى ال
يختلط الحابل بالنابل ،خاصة أننا عايشنا عن قرب،
كيف كانت الميديا تبث بيانات وفيديوهات للتنظيمات
االرهابية ،نقال عن فضائيات متخصصى فى تشويه
الحقائق ،بدون درايــة من جانبهم أن نقل هذه البيانات
يــروج النتصارات وهمية أحرزها اإلرهابيون على غير
الحقيقة ،والشواهد على تلك الحالة المهترئة كثيرة،
نــذكــر منها على سبيل الــمــثــال ،عندما كــانــت قواتنا
المسلحة تُمطر اإلرهابيين بجحيم نيرانها وتلقى بهم
جثثا فى الصحراوات الشاسعة والجبال الوعرة ،كانت
الصحف تبث أخــبــا ًرا كاذبة مستقاة من إعــام داعش
والجزيرة عبر فيديوهات مفبركة.
القراءة الدقيقة للواقع بعيدا عن الهرتالت ،تؤكد أن
افتقار اإلعالميين للمعرفة والدراية بحجم العمليات
ضــرب مصداقية الصحافة واإلع ــام لــدى الجمهور،
بــســبــب االســتــمــرار فــى تــزكــيــة الــشــائــعــات وتغليبها
على المعلومات ،فضال عــن تغيير الــمــواقــف حسب
المصلحة ،عبر منابر التوك شو.

البسطاء والهامشيون يريدون بلدهم «وط ًنا» يتسع للجميع
ال فرق فيه بني مصرى وآخر ..بني فقير وغنى ..خفير أو
وزير ..بسيط أو صاحب سلطان ..وطن تعانق فيه املآذن
الكنائس ال مكان فيه للخوف والفساد واإلرهاب

اإلعالميون يرددون مثل
الببغاوات معلومات عن
مشروعات اقتصادية
وتعاون دولى يجلب
االستثمارات الضخمة
فيعيش املهمومون بلقمة
العيش أوهام تدفق األموال
بعد ساعات قليلة

احلرب ضد الفساد ليست
شعا ًرا ً
براقا لدغدغة
املشاعر وجلب احلماس
يزول بريقه بعد فترة
من إطالقه بالضبط مثل
ملصقات الدعاية التى
يعلقها مرشحو البرملان فهى
تتالشى وتصبح عد ًما بعد
احلصول على احلصانة

