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عمرو دياب:
«أنا أصال
ال أؤمن
باألبراج»

«ثورة» عمرو دياب فى الساحل الشمالى
« »50ألف شاب حضروا حفل مارينا والتذاكر سعرها يتراوح بين  250و 500جنيه

طاقية
اإلخفا

يوسف بالل
إنها بالفعل (ثـ ــورة) ..ثــورة بما تحمله الكلمة من
مــعــان ..ث ــورة شبابية ..قــادهــا الــمــطــرب المعروف
الميجاستار (عمرو ديــاب) في الساحل الشمالى..
ثورة أعلنها فى (بورتو مارينا الجولف) ..خالل الحفلة
التى أقامها لــرواد الساحل الشمالى وحضرها ما
يقرب من ( )٥٠ألف شاب وفتاة من مختلف األعمار
السنية ،ووص ــل سعر الــتــذكــرة الــى ( )٢٥٠جنيها،
إضافة إلى تخصيص مكان محدد لجمهور ()V I P
ووصل سعر التذكرة فيه إلى ( )٥٠٠جنيه.
_ قــبــل الــحــفــل كــــان حــجــم اإلعــــــان عــنــه قد
وصــل لــلــذروة ،اعــانــات فــى الــطــريــق الــعــام ..وفى
الساحل الشمالى ..اعالنات على وسائل التواصل
االجتماعى ..كانت مصر كلها تعرف ان (عمرو دياب)
على موعد مع (الحفلة السنوية الشهيرة) فى بورتو
مارينا الجولف ..مع بداية الساعات االولــى من ليلة
الجمعة ( ١٨اغسطس) بــدأت الــســيــارات تتزاحم
بكثافة على المدخل الرئيسى لبورتو مارينا الجولف..
وظهرت عملية التأمين الكبرى التى حرصت عليها
وزارة الداخلية منذ الساعات االولى ..فقد ظهر مدير
امن مطروح فى الصورة ليقود بنفسه عملية دخول
المدعوين للحفل ،وحــرصــت االدارة العامة لمرور
مطروح على تسهيل عمليات دخــول السيارات التى
جاءت من جميع القرى السياحية بالساحل الشمالى
وآخــــرون أت ــوا مــن الــقــاهــرة ..ظهر أيــض ـا ً عــدد من

ج ــريدة

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

قوات الجيش حينما بدأت الحشود الشبابية تتحرك
بسياراتهم فى اتجاه باب دخول بورتو مارينا الجولف..
وكانت قوات النجدة التابعة لمديرية امن مطروح قد
تواجدت بكثافة بجوار قوات االمن المركزى ..وحينما
زاد عدد سيارات الشباب الذين جاءوا لحضور الحفل
ظــهــرت الــقــوات الــخــاصــة التابعة لــامــن المركزى
وبــجــوارهــا ســيــارات الــتــأمــيــن وكــشــف المتفجرات
والمفرقعات ..سيارة فى مدخل بورتو مارينا الجولف.
وسيارة اخرى وقفت أمام مقر الحفلة.
كانت ادارة بورتو مارينا جولف قد تعاقدت مع شركة
فالكون للحراسة لتأمين الحفل وتــواجــد عناصر
كثيرة منها فى جميع مناطق الحفلة ..إضافة الى
االمــن الــعــادى المتواجد فــى بــورتــو مارينا الجولف
لتامين الحفلة ..ولــم يكن هــذا هو التأمين الوحيد
فقد تعاقد منظم الحفل اشرف هريدى مع شركة امن
خاصة اخــرى من اجل تأمين مكان وضع الكاميرات
واالبــواب والدخول والخروج من مقر الحفلة بداخل
بورتو مارينا الجولف ..وارتدت هذه المجموعات التى
جلبها اشرف هريدى تى شيرتات سوداء مكتوب عليها
باألبيض (حفلة عمرو دياب).
_ بدأ الحفل فى تمام الساعة ( )١١اال ربع ..وخرج
عمرو دياب لمعجبيه مرتديا تى شيرت رمادى ،وبدأ
فى غناء اولى اغانية فى االلبوم الجديد وهى (اغنية
قمر ايه) ثم اغنية (نغمة الحرمان) والتى لحنها محمد
يحيى وكتبها أيمن بهجت قمر  ،وظهر محمد يحيى مع
عمرو دياب وغناها سويا ً فى لفته جميلة وقدم التحية
أليمن بهجت قمر ..وقال عمرو دياب (دى أول أغنيه

« »6جهات لتأمين الحفلة منها الجيش
والقوات الخاصة باألمن المركزى ومديرية
أمن مطروح والمرور والنجدة وشركة فالكون

مدير التحرير:

ب ـ ــالل الـ ـ ــدوى
املدير الفنى:

عـدنان خليل

نتعاون فيها مــع أيمن بهجت قمر منذ  ٥ســنــوات..
ومحمد يحيى لحن لى قبل كده اغنية يهمك فى ايه)،
بعدها غنى عمرو دياب اغنيه (برج الحوت) وقال عنها
(عمرو مصطفى لحن األغنيه وهوه صديقى ومجتهد
ولحن لى قبل كــدا «العالم الله» و»ويـــاك») وأضــاف
عمرو دياب قائالً :أنا أصال ال أؤمن باألبراج مع أنى
برج الميزان).
_ رحب عمرو ديــاب بالمؤلفين والملحنين الجدد
الــتــى تــعــاونــوا معهم فــى األل ــب ــوم الــجــديــد ..وقــال
(تصدقوا دى أول مــرة أشــوف الملحنين والمؤلفين
الشباب دلوقتى) كما احتفى عمرو دياب بأغنية (آه
حبيبى) وغناها  ٣م ــرات ..خاصة أن الجمهور قد
تفاعل معها وغناها مــع عــمــرو ..وقــال عمرو ديــاب
عن هذه االغنية (أنا أول مرة اغنى مثل هذا الرتم..
وعجبنى جدا طبعا ..وأنا سعيد جدا أنها عجبتكم).
_ غنى عمرو دياب أغانى ميكس لمجموعات منتقاة
من ألبوماته القديمة ومنها (العالم الله _ متخافيش _
ميال _ قمرين _ راجعين _ نغمة الحرمان _ وياك)
فى ظل تشجيع الجمهور له لم يسبق له مثيل.
_ انتهت الحفلة فــى تــمــام الــســاعــة  ١مــن صباح
الــســبــت ..وســـط إع ــج ــاب مــلــحــوظ م ــن الــجــمــهــور
الشبابى ....وبعد الحفلة لم يستطع الجمهور الخروج
مــن بــورتــو مــاريــنــا الــجــولــف إال مــع ظــهــور أول ضوء
لشروق الشمس يوم السبت نتيجة التكدس الواضح
لسيارات الجمهور فــى بــورتــو مارينا الجولف وفى
الطريق الساحلى ..مما اضطر مرور مطروح للتواجد
حتى انتهاء األزمة.

أشرف هريدى منظم الحفلة استعان
بمجموعات كبيرة من الكاميرات
واأللعاب النارية والمؤثرات الصوتية

سكرتير التحرير:

محمد سعيد
الرياضة:

محمد الراعى
املستشار القانونى:

عصام االسالمبولى
جرافيك:

أحمـ ـ ــد محمـ ـ ــود
إخراج:

أحمد الريس

أقيم فى فيلال مساحتها  3000متر بالساحل الشمالى

بالصور :تفاصيل حفل عيد الميالد أغان شعبية و«دى جى» فى حفل خطوبة
نجل سحر نصر وابنة عفت السادات
األسطورى لمنصور الجمال
خطوبة ابن الوزيرة الدكتورة سحر
نــصــر وزي ـ ــرة االســتــثــمــار والــتــعــاون
الدولى على بنت عفت السادات رجل
األعمال الشهير ونجل شقيق الرئيس
أنــــور الـ ــسـ ــادات كـ ــان مــثــار حــديــث
الكثيرين فــى األوســــاط السياسية
واالقــتــصــاديــة ،بــدايــة الــعــاقــة بين
العروسين بــدأت منذ أن تزامال معا
أثناء دراستهما فى إحدى الجامعات
الخاصة.
وشـــارك فــى حفل الخطوبة عدد
كبير من كبار رجــال الــدولــة ،ورجــال
األعــمــال وســيــدات أنــديــة الــروتــارى

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:

غابت عنه ليلى علوى وحضرته
يسرا وإلهام وإيناس الدغيدى
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أقيم فى قرية غزالة داخل فيلال زوج الوزيرة

حــظــى حــفــل عــيــد ميالد
رجــــل األعـ ــمـ ــال «مــنــصــور
الجمال» بحضور عدد كبير
م ــن أهـ ــل ال ــم ــال واإلعــــام
ورجــــــال الــصــحــافــة وأهـــل
الفن ،واعتبر البعض أن حفل
عيد ميالد منصور الجمال
فــرصــة لــلــقــاءات بــيــن أبــنــاء
الطبقة العليا فــى المجتمع
المصرى ،فقد أقــام الجمال
عيد ميالده فى فيللته الخاصة
بــالــســاحــل الــشــمــالــى والــتــى
حضرتها الفنانة إلهام شاهين،
والمخرجة إيــنــاس الدغيدى،
والفنانة يسرا ،والمذيعة بوسى شلبى
والمستشارة نجوى صادق نائب رئيس
هيئة النيابة اإلداري ــة وعــدد من رموز
المجتمع.
مــنــصــور الــجــمــال عقد
ح ــف ــل ع ــي ــد مــــيــــاده ول ــم
تحضره طليقته ليلى علوى
وحضر زم ــاؤه فــى الوسط
الفنى ،وحضر رجال األعمال
المتخصصين فى السياحة
وعـ ــدد مــن ق ــي ــادات الــبــنــوك
والبورصة ،وكان الحفل عبارة
عن بوفيه مفتوح و ،djورقص
حتى الصباح فى حديقة فيللته
الخاصة الشاسعة والتى يقدر
مساحتها بـ« »3000متر.

سحر

االيزويل الليونز.
وقد أقيم حفل الخطوبة فى فيلال
الوزيرة فى قرية «غزالة» بالساحل
الشماى ،وقد اشتراها زوج الوزيرة
منذ  10ســنــوات وهــو رجــل األعمال
مجدى طلبة.
أمــا الــعــروســة فهى حفيدة شقيق
الرئيس الراحل جمال عبدالناصر،
ولــم تؤثر أى رسميات أو روتينيات
ع ــل ــى اتـ ــمـ ــام ال ــخ ــط ــوب ــة ف ــق ــد تــم
االســتــمــاع ألغنيات شعبية ورقــص
الــجــمــيــع مـ ــن ال ــم ــدع ــوي ــن عــلــى
نغمات الـ.dj

السادات

األسرار الكاملة لحفل خطوبة بنت هشام رامز ونجل شريف سالم
فستان
الخطوبة من
إيطاليا
سالم

رامز

الساحل الشمالى بكامله يتكلم عــن «حفل
خــطــوبــة بــنــت هــشــام رامـــــز» مــحــافــظ البنك
المركزى السابق على «ابن شريف سالم» رئيس
هيئة الــمــعــارض الــدولــيــة الــســابــق ،خــاصــة أن
جميع المدعوين مــخــتــارون بدقة شــديــدة وتم
التنبيه عليهم بــعــدم إب ــاغ وســائــل اإلع ــام أو
أى صحيفة ،ألن الخطوبة عائلية ،وقد حرص

الزواج العرفى يجتمع بين نائب
برلمانى شهير وسيدة مجتمع
تورطت فى فضيحة كبرى

هــشــام رام ــز على إحــضــار الــطــعــام مــن فرنسا
بطائرة خاصة ،والطعام عبارة عن لحوم ساخنة
وسيمون فيميه ،وتــم إحضار فستان الخطوبة
للعروس من إيطاليا ،وقد أقيم حفل الخطوبة
فــى قرية مــراســى بالشاحل الشمالى ،وحضر
حفل الخطوبة معظم رجال األعمال الكبار من
النوع الثقيل وجميعهم كانوا من المتعاملين مع

سيدة مجتمع بــارزة جدا كانت ملء السمع والبصر
منذ منتصف الثمانينيات بسبب فضيحة مدوية تورط
فيها عــدد مــن كــبــار رج ــال الــدولــة ،لــدرجــة أدت إلى
اســتــقــاالت بالجملة فــى الحكومة وقتها إضــافــة إلى
شخصيات بارزة فى مؤسسة الرئاسة إلى جانب بعض
القيادات األمنية ..هذه السيدة تعرفت منذ فترة ليست
بالقليلة على أحد أبــرز نــواب البرلمان ،ويلتقيان معا
بطريقة الفتة للنظر فى كل المحافل والحفالت لدرجة

هشام رامــز منذ أيــام توليه رئاسة بنك  cibثم
محافظا للبنك المركزى.
يذكر أن شريف سالم كــان قــد تولى رئاسة
هيئة الــمــعــارض وت ــم اتــهــامــه بــعــدد كبير من
االتهامات ثم اتجه إلى الدخول فى عالم المال
واألعمال ،وأصبح شريكا ألكبر شركة للمعارض
والسوبر ماركت فى مصر.

جعلت الكثيرون يؤكدون أنهما قد تزوجا عرفيا.
سيدة المجتمع الشهيرة تمارس هوايتها فى تشكيل
مجموعات تطلق عليها مجموعة «المصالح» لتخليص
صفقات وتوريدات والحصول على عموالت باهظة.
النائب البرلمانى معروف عنه أنه لم يصرف ببذخ
على حملته االنتخابية وحظى بتأييد واسع لدى أهالى
دائرته وحظى أيضا بتأييد شعبى من جموع المصريين،
لكن بعد دخوله البرلمان ،لم نسمع له صوتا ،واختفى!!

ال يكاد يمر يوم إال ونطالع أخبار ًا وتقارير صحفية تكشف عن التحفظ على أموال مملوكة لقيادات وأعضاء
قيادات جماعة اإلخوان اإلرهابية .وكان من بين آخر هذه القرارات التى أصدرتها لجنة التحفظ وإدارة أموال
جماعة اإلخوان اإلرهابية برئاسة المستشار الدكتور محمد ياسر أبو الفتوح رئيس اللجنة ،التحفظ على 16
عنصرا من العناصر المنتمية لجماعة اإلخوان اإلرهابية من بينهم ستة من أبناء الشيخ يوسف القرضاوى وهم:
ً
عبدالرحمن ومحمد وأسامة وسهام وعال وأسماء .وتشمل قرارات التحفظ جميع األموال وجميع الحسابات
واألرصدة البنكية بالعملة المصرية والعملة األجنبية والودائع أيا كان مسماها وجميع أنواع األسهم واألوراق
والسندات المالية واألراضى والعقارات واألطيان الزراعية والمنقوالت سواء كانت مملوكة ملكية مباشرة أو
غير مباشرة .كما قامت اللجنة بتنفيذ التحفظ على الشركة العربية الدولية للتوكيالت التجارية والمملوكة
للمتحفظ عليه عمر محمد شريف مصطفى أحمد الشنيطى والمالكة لمكتبة «ألف» ..وتم تنفيذ قرارات
التحفظ على عدد  37فرعا بمختلف محافظات الجمهورية ومنها القاهرة والجيزة وأسيوط واإلسماعيلية
والسويس والمنوفية والدقهلية والساحل الشمالى.

حجم تبرعات
األعضاء يصل إلى
 100مليون جنيه سنويًا

محمد طرابيه يكتب:

نحن نجيب عن السؤال الشائك بالوقائع واألرقام

هل تأثر نشاط جماعة اإلخوان بمصادرة أموالها؟

على
المكشوف

تفاصيل األدوار التى تقوم بها الجمعيات والمؤسسات الخيرية فى بريطانيا وألمانيا وسويسرا لحساب اإلخوان

هــذه الــمــصــادرات لــأمــوال المملوكة ألشخاص
منتمون لتلك الجماعة اإلرهابية تدفعنا لطرح العديد
من التساؤالت من بينها :إلى أى مدى ساهمت هذه
القرارات فى تقليص حجم الثروات المملوكة لإلخوان
وتنظيمها الدولى المنتشر فى أكثر من  73دولة؟ وهل
أدت تلك المصادرات وقــرارات التحفظ إلى التأثير
على شعبية الجماعة فى الشارع المصرى؟ وهل هناك
بدائل تعتمد عليها الجماعة لتدبير شئونها وممارسة
أنشطتها فى ظل استمرار حصار السلطات المصرية
لها؟ وإلى أى مدى تأثرت الجماعة وأعضائها بقرارات
المقاطعة العربية التى أعلنتها كل من مصر والسعودية
والبحرين واإلمارات وعدد آخر من الدول لدويلة قطر
التى تعد الداعم األكبر لجماعة اإلخوان؟
فى هذا السياق كشفت دراسة مهمة للغاية أصدرها
مركز األهــرام للدراسات السياسية واإلستراتيجية
بعنوان « الروافد المتعددة :هل تأثر نشاط جماعة
اإلخــوان بمصادرة أموالها؟ عن الكثير من الحقائق
واألسرار حول هذه القضية المهمة.
الدراسة التى أعدها الباحث بهاء محمود أكدت أنه
يمكن النظر إلى مسألة تمويل نشاط جماعة اإلخوان
المسلمين بعد  3يوليو من خــال عــدد من المحاور
الرئيسية ،هى على النحو اآلتى:
أوال -صعوبات تحديد حجم التمويل:
تنوعت مصادر التمويل التى اعتمدت عليها جماعة
اإلخــوان المسلمين عبر تاريخها ،من مصادر داخلية
متمثلة فى اشتراكات من األعضاء ،وتبرعات ،أموال
زك ــاة ،صــدقــات ،أرب ــاح أنشطة ومــشــروعــات مملوكة
للتنظيم وألعضاء الجماعة ،وأخرى خارجية مرتبطة
بهيكل التنظيم الدولى لإلخوان والمؤسسات التابعة
له.
ونتيجة لطبيعة عمل جماعة اإلخوان السرى طوال
الثمانين عاما التى مضت ،وتعقد اإلجــراءات المتبعة
فــى حــفــظ عمليات الــتــمــويــل واالســتــثــمــار الــداخــلــى
والــخــارجــي ،تكمن هنا الصعوبة فــى تحديد حجم
التمويل ومصادره بدقة ،خاصة بعد اعتقال العديد من
قيادات الجماعة ومالحقة اآلخرين وهــروب البعض
لتركيا وقطر وغيرهما من الــدول .فى هــذا السياق
ثمة صعوبات تعيق معرفة الحجم الحقيقى للتمويل،
من أبرزها:
 -1غموض هيكل التنظيم الــدولــي :ثمة تضارب
حول ماهية التنظيم الدولى لإلخوان وعمله والــدول
الموجود فيها وعــدد أعضائه ،ومــا هى اآللية التى
تربط أعضاء التنظيم فى الــدول المختلفة ،ومن ثم
التنسيق المالى وترتيب أولويات االنفاق على أنشطة
الجماعة ،وحركة األموال عبر الدول.
 -2طبيعة ونوع االستثمارات :فى ظل خوف رجال
أعمال الجماعة من المالحقة األمنية ،والمصادرة
القضائية للممتلكات واألموال ،اعتمدت الجماعة على
اقتصاديات الربح السريع وتجارة التجزئة مع التقليل
من األصــول المادية أو إنشاء مصانع ورؤوس أموال
يصعب تحويلها إلى سيولة نقدية.
 -3صعوبة مراقبة أموال الزكاة والصدقات :أجاز
مفتى الجماعة بتلقيها زك ــاة المسلمين س ــواء من
األعضاء أو المتعاطفين مع الجماعة .تلك األمــوال
غير محددة كما أو كيفا ،حيث تختلف من فرد آلخر،
وتختلف حسب الرأى الفقهى المتبع فى تحديد مبلغ
الزكاة وموعده ونوعه من المقادير واألوزان وغيرها
مــمــا يحسب بــنــاء عليها خ ــروج ال ــزك ــاة ،فــضــا عن
الصدقات التى قد يخرجها العضو فى أى وقت دون
تحديد للزمن والكم.
 -4ســريــة الــتــبــرعــات والــنــشــاط الــخــدمــى :تعتبر
التبرعات من البنود ذات السرية الشديدة ،فى تلقيها
وصرفها ،السيما حرص الجماعة على عدم االحتفاظ
بأرصدة كبيرة فى البنوك المحلية.
يضاف إلى ذلك قيمة التبرعات فى صورة أنشطة
خدمية يقوم بها شباب الجماعة وغيرهم من المحبين
وهــى خدمات اقتصادية فى المقام األول ،ويصعب
احتسابها دائما بشكل نقدى أو عينى.
وكشفت الدراسة أن صور التمويل التى تعتمد عليها
الجماعة فى دعــم أنشطتها وحفظ كيانها لم تتغير
كثيرا بعد خروجها مــن السلطة ،غير أن التضييق
عليها ،وظهور انقسامات داخــل الجماعة فى كيفية
التعامل مع السلطة الحالية ما بين العنف والسلم،
ساهم بشكل كبير فى العودة إلــى ما قبل  2011فى
طريقة االنفاق وتلقى األمــوال ،ومن أهم هذه الصور
ما يأتى:
 -1اشــتــراكــات األعــضــاء :زادت نسبة اشتراكات
أعضاء الجماعة من  ٪3فى الثمانينيات لتصل فى
اآلون ــة األخــيــرة مــن  ٪7إلــى  ٪10مــن اجمالى راتــب
العضو المنتسب للجماعة والــقــادر بحد أدنــى على
راتــب  300جنيه شهريا ،مع االعفاء لغير القادرين.
وفــى ظــل وجــود اخــتــاف فــى تحديد تقديرات عدد
األعضاء المنتسبين للجماعة والقادرين على سداد
االشتراك ،حيث يرى فريق أنها تتراوح بين  500ألف

منير

إبراهيم منير :حجم رؤوس األموال لجماعة
اإلخوان ال يقل عن  100مليار جنيه
خبراء :من الصعب جد ًا
مراقبة أموال الزكاة
والصدقات داخل الجماعة

منحا مالية
قطر قدمت ً
نقدية بلغت  2.5مليار
دوالر أثناء حكم مرسى
ندا

عضو و 750ألفا ،وفريق آخــر بحسب الوثائق التى
قدمها القيادى إبراهيم منير للبرلمان البريطانى بأن
عدد األعضاء الذين يحق لهم التصويت فى القضايا
الداخلية للجماعة يــتــراوح من  900ألــف إلــى مليون
عضو ،هذا الرقم يعتبر متوسط للحد األدنى الشهرى
لقيمة االشتراكات ،والتى غالبا قد تتخطى القيمة
السنوية حاجز الـ 10مليارات سنويا.
 -2أمـــوال الــصــدقــات والــتــبــرعــات وال ــزك ــازة :مع
اســتــمــرار عجز الــدولــة عــن ســد ف ــراغ الجماعة فى
الجانب االجتماعي ،تظل الجماعة على سابق عهدها
تتلقى تــلــك األمــــوال وتنفقها حسبما ت ــرى فــى كل
المصارف التى تــراهــا الجماعة ،ســواء مــن أعضاء
الجماعة أو من المتعاطفين معها .وفى هذا السياق
يرى ثروت الخرباوى القيادي -المنشق عن الجماعة-
أن حجم تبرعات األعضاء قد يصل إلى  100مليون
جنيه سنويا.
 -3أرباح المؤسسات المالية :أبرز مصادر التمويل
التى تحدث عنها دوجــاس فرح الصحفى األمريكى
ع ــام  2006ح ــول مــصــادر تــمــويــل اإلخـ ــوان الــدولــيــة
وامبراطورية اإلخوان االقتصادية فى الغرب ،شركات

الشاطر

األوف شور ،وعمليات الفوركس ذات العائد المرتفع
والسريع.
 -4يدير الثالثة «يــوســف نــدا -خيرت الشاطر-
حسن مالك -أو ما ينوب عنهم من ذويهم» النصيب
األكبر فى إدارة أمــوال الجماعة فى مصر ،والتنظيم
الــدولــى عــمــومــا ،وتشير دراس ــة دوج ــاس فــرح إلى
أن جماعة اإلخـــوان المسلمين انــشــأت العديد من

الشركات المالية فى بنما وليبريا والــبــرازيــل ،حيث
قدر حجم األصول التى يديرها الثالثة من  10إلى 15
مليار دوالر أمريكى.
بحسب تصريح إبراهيم منير القيادى فى التنظيم
الدولى ،يؤكد أن كل مكتب إدارى محلى مكلف بإدارة
النشاط االقتصادى بشكل مستقل فى محيط إقليمه
أو قــطــاعــه .كــمــا ي ــرى عــبــدالــخــالــق فـ ــاروق الخبير
االقتصادي ،أن حجم رؤوس األموال لجماعة اإلخوان
ال تقل عن  100مليار فى .2012
ثمة دور مشترك تساهم به الجمعيات والمؤسسات
الخيرية والثقافية التابعة للتنظيم ،حيث تقوم بعملية
نقل وتحويل األموال عبر الفروع المتعددة للجمعيات
فى كل الــدول التى أسس فيها التنظيم له مكاتب أو
افــرع ،وأشهرهم ميونيخ ،ولندن ،وحوالى  23جمعية
فــى ســويــســرا ،وغيرها مــن الجمعيات والمنظمات
التابعة للجماعة مثل:
 -1جمعية تسمى كومونيتا إسالميكا نيل كانتون،
أو «الجمعية اإلسالمية فى كانتون» ،تأسست فى عام
 1992بسويسرا.
ب -المركز الثقافى ل ــوزان الــذى أنشئ فــى عام

الجماعة تعتمد على اقتصاديات الربح السريع وتجارة التجزئة مع التقليل من
األصول المادية أو إنشاء مصانع ورؤوس أموال يصعب تحويلها إلى سيولة نقدية

الشاطر ومالك ويوسف
ً
أصوال
ندا يديرون
يتراوح حجمها ما بين
 10و 15مليار دوالر

مالك

القرضاوى

 2002وتموله مساهمات العضوية والهبات والمنح
واالستثمارات األخرى.
ج -الــمــؤســســة األوروب ــي ــة الــســويــســريــة «مــيــثــاك»
تــأســســت فــى ابــريــل  2010بــهــدف تحسين صــورة
المسلمين فى سويسرا ومساعدتهم على االندماج فى
العمل االجتماعى وبناء الجسور بين الشباب المسلم
فى الغرب وال ــدول اإلسالمية ،وال تشير السجالت
الــســويــســريــة إل ــى كيفية تــمــويــل المنظمة .غــيــر أن
ميزانيتها لعام  2009أشارت إلى أن األموال المتبقية
بعد نفقات األنشطة بلغت  192ألف دوالر و223000
فرنك سويسرى  228ألف دوالر ،أى ما مجموعه 420
ألف دوالر.
د -راب ــط ــة الــمــنــظــمــات اإلســامــيــة ف ــى زيـ ــورخ،
التى أنشئت فى عــام  1996وتمول من المساهمات
والرسوم.
 -5الــدعــم الــقــطــرى والــتــركــى :حظيت جماعة
اإلخوان منذ األيام األولى فى انتفاضة  25يناير 2011
بدعم قطرى تمثل فى البداية فى الدعم اإلعالمى
والمساندة والتغطية الصحفية لقناة الجزيرة طوال
الفترة من بداية  25يناير وحتى تنحى مبارك ،ففتحت
القناة لرموز اإلخــوان أبوابها للحديث والتعبير عن
برامجهم وطرح رؤيتهم بعد سنوات من القيد .بالنسبة
للدعم المالى لم يقتصر على تقديم منح مالية نقدية
بلغت  2.5مليار دوالر إبــان حكم مرسى بل تخطت
إلى تقديم امدادات للطاقة ،وما نسب للشيخ حمد بن
جاسم من نقله حوالى  850ألف دوالر.
أمــا الــجــانــب الــتــركــى فقد تــاقــت أهـــداف تركيا
التوسعية مع صعود الجماعة فى مصر.
لم يختلف موقف النظام التركى فى تأييده لجماعة
اإلخـ ــوان قبل انتفاضة  30يونيو وإطــاحــة الجيش
بالرئيس األسبق محمد مرسى أو بعدها وحتى اآلن،
فقد ظل مدعما للهاربين من قيادات الجماعة مانحا
إيــاهــم حــق الــلــجــوء السياسى فضال عــن استقباله
إلنــشــاء قــنــوات تتحدث بلسان الجماعة فــى تركيا،
وتدير حركة ونشاط الجماعة من اسطنبول ،األمر
الــذى يضيف بعدا جديدا فى مصادر التمويل غير
المباشر للجماعة.
وتحت عنوان «المصادرة والتضييق وأثرهما على
تمويل أنشطة الجماعة « أكــدت الــدراســة أنــه بعد
اعتقال قيادات الصف األول فى الجماعة ،برزت عدة
مستويات قيادية بجانب القيادات التاريخية للجماعة،
وهى القيادات الوسطى المكونة من عناصر الصف
الثانى للجماعة ،ثم المستوى الثالث من القيادات التى
فرت لتركيا وقطر.
هذا االنقسام التنظيمى لم يكن مدفوعا بنقص فى
الموارد المالية بقدر ما هو اختالف بين فى المنهجية
والــرؤيــة المستقبلية لقيادة الجماعة ،التى فقدت
رصيدا كبيرا من التعاطف فى الشارع السياسى.
وتزايدت مالمح االنقسام داخــل جماعة اإلخــوان،
بــحــلــول نــهــايــة  2013مــع نــشــأة مــوجــات مــن العنف
المتبادل بين رجال األمن بصفة خاصة ،والجماعات
األصولية بصفة عامة بما فيها جماعة اإلخوان ،شمل
هذا العنف مجموعات جديدة محسوبة على جماعة
اإلخـ ــوان تحت مسمى «حــركــة الــمــقــاومــة الشعبية»
و«العقوبة الثورية» ،هذا فضال عن عدم خلو المشهد
من بعض الفعاليات المحدودة فى األط ــراف أو فى
قلب بعض المناطق.
برهنت الــحــوادث المتكررة التى اتهمت الشرطة
جماعة اإلخـ ــوان بــالــوقــوف وراءهـ ــا على عــدم تأثر
الجماعة بشكل كبير باستحواذ السلطة على ممتلكات
الجماعة أو اعتقال قادتها ،وهــو األمــر الــذى يعنى
اســتــمــرار تــدفــق التمويل ال ــذى يمكن الجماعة من
االستمرار فى بعض من أنشطتها.
وبعد ن استعرضنا الكثير من الحقائق والوقائع
واألرقــــام الــتــى تــؤكــد صعوبة السيطرة أو مــصــادرة
الغالبية العظمى من ثروات وممتلكات جماعة اإلخوان
اإلرهــابــيــة وتنظيمها الــدولــى ،نــســأل :لــمــاذا ال يتم
البحث عن وسائل جديدة وفعالة للسيطرة على عدد
مــن مــصــادر التمويل الخاصة التى تتلقاها جماعة
اإلخــوان فى مصر وخارجها؟ والى أى مدى يمكن أن
تساهم الدبلوماسية المصرية فى الكشف بالوقائع
والمستندات عن ممولى هــذه الجماعات اإلرهابية
مثلما حدث مع دويلة قطر والتى تؤكد كل المؤشرات
أن حــجــم الــتــمــويــل الــمــقــدم منها لتلك الجماعات
اإلرهابية قد انخفض خالل األشهر القليلة الماضية
بعد قـــرارات المقاطعة الدبلوماسية التى أعلنتها
مصر والسعودية والبحرين واإلمارات وعدد من الدول
األخرى وذلك فى محاولة من جانب قطر لنفى صلتها
بتقديم الدعم والتمويل لهذه الجماعات؟ ومتى تعقد
لجنة التحفظ على أمــوال اإلخ ــوان مؤتمراً صحفيا
أو تــصــدر بيانا رسميا تكشف فيه بــاألرقــام حجم
الممتلكات المبالغ التى تــم التحفظ عليها وأوجــه
التصرف فيه والكشف عن أثر هذه اإلجــراءات على
نشاط الجماعة اإلرهابية خالل الفترة الماضية؟

هناك صعوبة فى تحديد حجم التمويل
ومصادره بدقة خاصة بعد اعتقال قيادات
الجماعة ومالحقة اآلخرين وهروب البعض
لتركيا وقطر وغيرهما من الدول

تساؤالت تبحث
عن إجابات:
إلى أى مدى ساهمت
قرارات المصادرة فى
تقليص حجم الثروات
المملوكة لإلخوان
وتنظيمها الدولى
المنتشر فى أكثر
من  73دولة؟

هل أدت تلك
المصادرات وقرارات
التحفظ إلى التأثير
على شعبية الجماعة
فى الشارع المصرى؟

لماذا ال يتم البحث عن
وسائل جديدة وفعالة
للسيطرة على عدد
من مصادر التمويل
الخاصة التى تتلقاها
جماعة اإلخوان فى
مصر وخارجها؟
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فيلال الرئيس السابق
مساحتها «»2000
متر وسعرها
 27مليون جنيه

حكايات
وأسرار

يقيم فى فيلال تقع فى الصف األول على البحر مباشرة

قصة لقاءات مبارك مع أفراد من عائلة
«آل الشيخ» السعودية فى «هاسنيدا»
كثيرون تحدثوا عن «وجــود مبارك فى الساحل الشمالى»
لكنهم لم يذكروا أي تفاصيل أخرى ..ورغم أن معظم المصريين
يهتمون بمعرفة أخبار حسنى مبارك ..وتعتبر أخباره محط
اهتمام المصريين ..إذن فماذا عن «مبارك فى المصيف».
ذهــب مبارك إلــى قرية «هاسنيدا» حيث يقيم مع زوجته
ســـوزان مــبــارك فــى فيلال تقع فــى الــصــف األول على البحر
مــبــاشــرة ..وبــجــوارهــا فيلال مملوكة آلل الشيخ وهــى عائلة
سعودية شهيرة معروفة بأنها بها وزراء كثيرون فى الحكومة
السعودية ..فيلال مبارك وفيلال آل الشيخ متالصقان ويرتبطان
معا «مبارك وعائلة آل الشيخ» ارتباطا وثيقا حيث يتبادالن
الــزيــارات معا ويقضيان أوقــات طويلة مع بعضهما البعض..
ويعقدان جلسات مطولة طوال تواجد مبارك فى الفيلال ..حيث

بلغ سعر الفيلال الواحدة  27مليون جنيه ..ومساحتها 2000
متر.
خــال الشهر الماضى حــدث عــدد من المواقف فى «قرية
هاسنيدا» جوار فيلال مبارك ..أولى هذه المواقف هى :حدوث
حريق بجوار فيلال مبارك على بعد  100متر ..وبسرعة كبيرة
تــواجــدت ســيــارات اإلســعــاف وقــوات األمــن المركزى وسيارات
االطفاء ..إضافة إلى تزايد أعداد األمن المتواجد فى القرية..
الطفاء الحريق من جهة ..واالطمئنان على صحة الرئيس
مبارك ..وبعد هدوء األمر صدرت التعليمات بضرورة استمرار
تواجد سيارة إسعاف وسيارة اطفاء حرائق وقوات أمن مركزى
بجوار فيلال مبارك ..وتواجدت قيادات أمنية كبرى لالطمئنان
على األوضاع فى المنطقة التى يقيم فيها فى القرية.

كلمة السر «عمرو خالد»

تعليمات
عليا بوجود
سيارات
إسعاف وإطفاء
وقوات أمن
بجوار فيلال
مبارك

حقيقة انفصال عالء وزوجته بسبب رفض
«سوزان» الرتداء «هايدى» الحجاب
محمود الجمال رفض إقامة «خديجة» فى «أوضة وصالة» بشارع العروبة

تناثرت أنــبــاء خــال األي ــام القليلة الماضية عن
انفصال هايدى راسخ وزوجها عالء مبارك ..وطبقا
للمثل الشعبى «مافيش دخان من غير نــار» ..نكشف
المزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع.
خالل عام  2009ظهرت عالمات العزلة والوحدة
على هايدى خاصة بعد وفاة ابنها «محمد» ..وفى هذه
األوقات تقربت إلى بعض أصدقائها من فريدى
الداعية عمرو خالد ..وكان من نتيجة ذلك
اقــدامــهــا على وضــع «طــرحــه بيضاء»
عــلــى شــعــرهــا ثــم تــحــولــت الطرحة
البيضاء إلى طرحة ســوداء ..ويوما
بعد يوم تحولت الطرحة السوداء
إلى «حجاب أبيض» ..وهنا بدأت
الــخــافــات تنفجر بــيــن هــايــدى
راســخ وســـوزان مــبــارك ..ونشبت
خــافــات شــديــدة بــيــنــهــمــا ..على
خالد
أثرها قامت هايدى راسخ باالبتعاد
عــن حــضــور جــلــســات عــمــرو خــالــد..
وعدم ارتداء الحجاب األبيض ..مع وعد
منها بعد العودة له مرة أخرى.
ثم عادت الخالفات تتجدد مرة أخرى بعد أحداث
 25يناير  2011وحبس عالء مبارك ..طوال  5أعوام
كانت الخالفات تتجدد ..مــرة بسبب عمليات بيع
ممتلكات تخص هايدى فى محاولة من عالء مبارك

إلثبات أنه ال يمتلك شــىء .كما اضطر عالء مبارك
لبيع شقة فاخرة مملوكة لهايدى فى «سان ستيفانو»
باالسكندرية المملوك لرجل األعمال هشام طلعت
مــصــطــفــى ..وم ــن يــومــهــا والــعــاقــات مــتــوتــرة جــدا
بينهما ..وتــدخــلــت الــســيــدة ســـوزان مــبــارك لتهدئة
األجواء.
ثم بعد خروج عالء مبارك من السجن تجددت
الخالفات مــرة أخــرى بعد عــودة هايدى
الرتــداء الحجاب مرة أخــرى وابتعدت
عــن عــاء مــبــارك بعد خناقة قوية
مع ســوزان مــبــارك ..عايرتها فيها
ســـــوزان بـ ــأن والـــدهـــا «ه ــرب ــان»
وعــاء ابن رئيس جمهورية ..مما
جعل هــايــدى تذهب لإلقامة فى
بيت عائلتها ..ويقوم عالء بتولى
مسئولية رعاية ابنه «عمر» وذهب
معه لحضور اخــتــبــارات كــرة القدم
بفريق تحت  17سنة بالنادى األهلى.
الــعــاقــة بــيــن هــايــدى وعـ ــاء وصلت
لطريق مــســدود لــدرجــة أنــهــا ذهــبــت لقضاء
المصيف فــى إحـــدى ق ــرى الــســاحــل الــشــمــالــى مع
شقيقتها ..بــعــيــدا عــن قــريــة هــاســنــيــدا بالساحل
الشمالى الــتــى يقيم فيها حسنى مــبــارك وس ــوزان
مبارك ويذهب إليهما عالء ونجله «عمر».

«جمال» يقرر نقل إقامته لفيلال
«حماه» فى منتجع سيتى فيو
أيــن يقيم «جمال مبارك» نجل الرئيس األسبق
حسنى مبارك؟!
ســؤال يــتــردد على ألسنة الكثيرين ..ويــريــدون
معرفة االجابة عنه ..خاصة بعد أن ظهر
جمال فى أماكن متفرقة خالل فترة
وجيزة ..مرة ظهر فى «داندى مول»
فــى أول الــطــريــق الــصــحــراوى..
وقــــام بــالــتــصــويــر م ــع عـــدد من
معجبيه ..ثم ظهر بعد ذلك فى
إحـــدى الــمــطــاعــم الشعبية فى
الــســيــدة زيــنــب وق ــام بالتصوير
م ــع مــعــجــبــيــه وتـ ــم نــشــر الــصــور
على مواقع التواصل االجتماعى..
وظهر مؤخرا فى إحدى قرى الساحل
الشمالى بعد خروجه من السجن ..أقام
جمال مبارك مع والــده فى شــارع العروبة بمصر
الجديدة فى الفيلال المخصصة له من الدولة ..ولم
تكن ترتاح زوجته «خديجة الجمال» فى اإلقامة فى

فيلال شارع العروبة بعد أن تم أخذ موافقة بضرورة
بناء «أوضة وصالة» أعلى الفيلال ليقيم فيها جمال
وخديجة ومعهما االبنة فريدة ..واالبــن محمود..
وكان المكان ضيق عليهما ..فكيف يعيش
األبناء فى «أوضة» مع والديهما.
وك ــان الــقــرار اللجوء إلــى منزل
والـ ــد خــديــجــة الــجــمــال وذهــبــت
خديجة وابنتيها فريدة ومحمود
لإلقامة فى فيلال والدها محمود
الجمال فى منتجع «سيتى فيو»
الـــذى يــمــتــلــكــه ..وذهـــب معهما
جمال مبارك لإلقامة مع زوجته..
اجلمال
حــيــث ت ــرع ــى خــديــجــة الــجــمــال
أوالدهـــــــا ..وتــعــيــش ب ــج ــوار والــدهــا
ووالدتها.
يذكر أن خديجة الجمال االبنة الوحيدة لـ«محمود
الجمال» والذى يمتلك «منتجع سيتى فيو» فى أول
الطريق الصحراوى بجوار «منتجع جرانة».

أسرة الرئيس السابق «مرعوبة» من إعادة فتح ملف قضية
«هدايا األهرام» وإدانة عالء وجمال فى «التالعب بالبورصة»
محمد سعيد
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رغم السعادة الكبيرة التى تعيشها أسرة الرئيس
السابق حسنى مبارك بسبب براءة مبارك ونجليه من
معظم القضايا التى تم اتهامهم فيها منذ قيام ثورة
 25يناير وعلى مدى أكثر من  6سنوات إال أن هناك
بعض القضايا المتداولة حتى اآلن أمــام ساحات
القضاء ولم يتم تحديد مصيرها النهائى حتى اآلن
وهو واألمر الذى يثير القلق والمخاوف داخل العائلة.
ومن بين هذه القضايا القضية المعروفة اعالميا
ب» هدايا األهرام» والتى قررت نيابة األموال العامة
العليا برئاسة المستشار محمد البرلسي ..استبعاد
 18متهما ..وهم كال من محمد حسنى مبارك رئيس
الجمهورية األسبق ونجليه جمال وعــاء ..وحبيب
الــعــادلــى وزي ــر الــداخــلــيــة االســبــق ..وفتحى ســرور
رئيس مجلس الشعب االسبق وصفوت الشريف وزير
اإلعالم األسبق وأحمد نظيف رئيس الوزراء األسبق.
كما ضمت األسماء كال من حسن حمدى رئيس
مجلس إدارة النادى األهلى السابق ..وحاتم الجبلي..
وعــلــى هــاشــم ..وســامــى مــهــران ..ومفيد شــهــاب..
وعبد الله كمال « متوفى « ..وأبو الوفا رشوان ..وأبو

طالب محمود .وضمت أسماء المحالين للمحاكمة
الجنائية بالقضية كال من من إبراهيم نافع ..ومرسى
عطالله ..وصــاح الغمري ..والدكتور عبد المنعم
سعيد ..وجميعهم شغلوا منصب رئيس مجلس إدارة

مؤسسة األه ــرام الصحفية القومية خــال فترات
متالحقة.
ورغــم استبعاد الرئيس السابق ونجليه من قائمة
المتهمين إال أن هناك حالة من القلق تعيشها األسرة

حاليا ً بسبب قرار محكمة استئناف القاهرة برئاسة
المستشار عادل بعبش ..تحديد جلسة  24سبتمبر
المقبل ..لبدء محاكمة  4مــن الــرؤســاء السابقين
لمجلس إدارة مؤسسة «األهرام» الصحفية القومية..
فــى قضية اتهامهم بــارتــكــاب وقــائــع تمثل إض ــرارا
بــأمــوال المؤسسة بقيمة  268مليونا و 121ألف
جنيه ..والــتــى تعد أموالها فــى حكم الــمــال الــعــام..
بتقديم هدايا باهظة الثمن على حساب المؤسسة..
لعدد من المسئولين السابقين فى عهد مبارك .وتقرر
أن تجرى المحاكمة أمام الدائرة  20بمحكمة جنايات
جنوب القاهرة برئاسة المستشار حسنى الضبع.
وكانت محكمة جنايات القاهرة قد أمــرت بقبول
االستئناف المقدم من النيابة العامة ..وإلغاء القرار
الــصــادر من قاضى التحقيق المنتدب من محكمة
استئناف القاهرة بأال وجه إلقامة الدعوى الجنائية
فــى القضية ..وإحــالــة أوراقــهــا إلــى النيابة العامة
التخاذ شئونها بالتحقيق فى القضية.
وكان قاضى التحقيق المستشار محمد عمارة قد
أصدر قرارا بأال وجه إلقامة الدعوى الجنائية قبل
المتهمين فى القضية ..ومن بينهم الرئيس األسبق
حسنى مبارك ..وذلك بعد أن سددوا المبالغ المالية
المستحقة عليهم قيمة تلك الهدايا التى تحصلوا

عليها .لكن النيابة العامة قــدمــت استئنافا على
القرار أمــام محكمة الجنايات ..مطالبة باستكمال
التحقيقات مع المتهمين بشأن باقى عناصر الدعوى
التى تراها النيابة العامة.
على الجانب اآلخــر ال تــزال أســرة مبارك تعيش
حالة من القلق بسبب استمرار نظر قضية التالعب
فــى الــبــورصــة المتهم فيها ع ــاء وجــمــال مــبــارك
والتى تقوم حاليا ً محكمة جنايات القاهرة المنعقدة
بأكاديمية الشرطة ..برئاسة المستشار أحمد أبو
الفتوح ..بنظرها وكانت آخر جلساتها أول أمس..
والــتــى استكملت فيها المحكمة ســمــاع مرافعات
الدفاع.
وكانت النيابة العامة ..أسندت إلى جمال مبارك..
تهمة االشــتــراك بطريقة االتــفــاق والــمــســاعــدة مع
موظفين عموميين فــى جريمة التربح والحصول
لنفسه وشركاته بغير وجه حق على مبالغ مالية تقدر
جنيها ..باتفاق
ألفا و646
بنحو  493مليو ًنا وً 628
ً
المتهمين فيما بينهم على بيع البنك الوطنى لتحقيق
مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم
بمصالح مشتركة وتمكين «جــمــال» من االستحواذ
عــلــى حــصــة م ــن أســهــم الــبــنــك ع ــن طــريــق إح ــدى
الشركات بدولة قبرص.

أسرار عمليات تشديد الحراسة على الرئيس السيسى

تقارير أمنية حذرت
الرئيس من تنامى
الدور اإلخوانى فى
أفريقيا

إصابة «شعراوى» فى ذراعه أثناء التدريب أحد أسباب تغيير الطاقم

بالل الدوى
قــام الرئيس عبدالفتاح السيسى بــزيــارات
خاصة فى األســبــوع الماضى لعدد من الــدول
األفريقية وشملت تنزانيا وروانـــدا والجابون
وتــشــاد ..هــذه ال ــزي ــارات كشفت عــن النقاط
الكثيرة التى تفسر طبيعة الحراسات المشددة
عــلــى الــرئــيــس الــمــصــرى ..الجميع يــتــســاءل:
لماذا تشديد الحراسة على الرئيس السيسى
لهذه الدرجة؟! وما هى الكواليس التى تحيط
بعملية الــحــراســة ..هل ذلــك له عالقة بعملية
االستهداف المستمرة التى تطال السيسى؟!
أسئلة كثيرة تحتاج إلجــابــات لمعرفة كمية
التحديات األمنية والتهديدات التى تتعرض
لها مصر «دولــة وشعبا ورئيسا» ومعرفة حجم
الــمــخــاطــر الــتــى تستهدف الــدولــة المصرية
كاملة ..فــى البداية البــد لنا أن نتحدث عما
حــدث فــى التشكيالت التابعة للحرس الــذى
يحيط بالرئيس ومنذ ما يقرب من « »7أشهر
حــدثــت تغييرات طــارئــة وتــم تصعيد العقيد
محمد ش ــع ــراوى ال ــح ــارس الــخــاص للرئيس
السيسى ليكون المسئول عن التشكيل األول
المحيط بالرئيس وهــو مــا يسمى بـــ«الــدائــرة
األولــى المحيطة بالرئيس» أو طبقا للمسمى
األمنى يطلق عليها بـ«الدائرة  »zeroالمحيطة
بالرئيس حتى يتم التنسيق بين أفــراد الدائرة
 zeroبــكــل تــنــاغــم وع ــدم ح ــدوث أخــطــاء من
شأنها أن تؤثر على نجاح عملية تأمين الرئيس
بالقدر الكافى.
عملية تصعيد العقيد محمد شعراوى شملت
قيادته للدائرة  zeroواالشــراف على تدريبهم
وتــوجــيــهــهــم وصــاحــيــاتــه الــكــامــلــة لتغييرهم
واستبدالهم بعناصر أخــرى ..ثم شاهدنا بعد
ذلك إصابة العقيد محمد شعراوى فى ذراعه
األيــمــن أثــنــاء الــتــدريــب ..مما جعلهم يغيرون
عــددا مــن األشــخــاص الــذيــن يتولون الحراسة
الشخصية لــلــرئــيــس ..ألن هــذه المجموعات
التى تتميز بالقدرة الفائقة على الحراسة تعمل
بطريقة جماعية وليست فردية ..وعملية التغيير
تشمل عادة تغيير «طاقم الحراسة بالكامل»..

انفراد

شعراوى

حركة فتح« :حماس» دربت عناصر إخوانية على
عمليات تفجير السيارات عن بعد الغتيال السيسى
بعد ذلــك تــم تغيير طــاقــم الــحــراســة بالكامل
مرة أخــرى بعد أن خرجت علينا حركة حماس
تتهم أحــد قــيــادات حركة فتح ويــدعــى «توفيق
الطيراوى» عضو اللجنة المركزية لحركة فتح
بالتورط فى محاولة اغتيال الرئيس السيسى
والتخطيط الغتياله واســتــهــدافــه ..وبالرغم
من خطورة ما أكدته حركة حماس على حياة
السيسى إال أن ما كشفته اعتبر بمثابة الخطر
األكــبــر على حــيــاة السيسى خــاصــة أن حركة
فتح كــانــت مــن قبل قــد اتهمت حــركــة حماس
بالتورط فى اغتيال السيسى وتدريب عناصر
مسلحة على عملية االغتيال ..وتدريب عناصر
إخوانية على عمليات تفجير السيارات عن بعد
الغتيال السيسى وهــو مــا حــدث مرتين اثنين
من قبل أثناء توليه منصبه كوزير للدفاع وتم

الكشف وقتها عن وجــود سيارتين مفخختين
فى «خط سير» موكبه ..وتم الكشف أيضا عن
عملية اســتــهــدافــه عــن طــريــق ســيــارة مفخخة
كانت مــوجــودة على إحــدى جانبى الطريق فى
أثناء توجهه إلــى مكتبه بعد القائه كلمته فى
الكلية الحربية والتى طالب فيها جموع الشعب
المصرى بالنزول للشارع لتأييده فى مواجهة
اإلرهــاب والعنف المحتمل فى ..2013/7/24
وتورطت فيها عناصر إخوانية تم تدريبهم على
يد عناصر حمساوية فى معسكرات كتائب عز
الدين القسام فى غزة.
تشديد الحراسة على الرئيس السيسى اآلن
وخالل الفترة الماضية جاءت بعد وجود تقارير
تحذر من الــزيــارة الرسمية الرئاسية ألفريقيا
وحذرت أيضا من تنامى الدور اإلخوانى وانتشار

عناصرهم اإلجرامية اإلرهابية فى كل من تشاد
ورواندا نتيجة وجود عناصر من تنظيم القاعدة
الــمــوالــيــة لــهــم ..وخــضــوع الــعــنــاصــر المنتمية
لتنظيم القاعدة تحت قيادة الضابط المفصول
الــســابــق هــشــام عــشــمــاوى الــمــتــورط فــى قيادة
معظم الــعــمــلــيــات اإلرهــابــيــة الــتــى حــدثــت فى
مصر ومنها اغتيال النائب العام السابق هشام
بركات ..ومحاولة اغتيال وزير الداخلية السابق
اللواء محمد إبراهيم ..والذى يقود اآلن «تنظيم

المرابطون» المحسوب على تنظيم القاعدة..
والذى يتمدد فى وسط أفريقيا وشمال أفريقيا
ويؤتمر بأمره فى بعض دول أفريقا ومنها
«تشاد ومالى والصومال والجزائر وليبيا
والــمــغــرب» بــعــد تعليماته صريحة
مــن أيمن الــظــواهــرى زعيم تنظيم
القاعدة.
خطورة تحركات السيسى فى
أفــريــقــيــا شــعــرت بــهــا األجــهــزة
السيادية وح ــذرت مــنــه ..وفى
مثل هــذه الــحــاالت يتم إصــدار
تقارير هدفها ضــرورة تشديد
الــحــراســات والــتــأمــيــن الجيد
وأخــذ كافة االحتياطات وتغيير
خطة التأمين وتغيير الفندق الذى
سيقيم فيه الرئيس.
عــمــلــيــة تــشــديــد ال ــح ــراس ــة على
الرئيس السيسى عمودها الفقرى هو
كمية المعلومات الــتــى تقدمها األجــهــزة
األمنية والسيادية لحماية رئيس الجمهورية..
ومن بين المعلومات التى تــواردت فى زيارة
السيسى ألفريقيا بــأن هناك «عمليات
مــد إسرائيلية» فــى دول أفريقيا..
وهــنــاك تعمل إســرائــيــل على زيــادة
نفوذها ومد جسور العالقات مع
دول أفريقيا للضغط على مصر..
وهــذا التواجد االسرائيلى فى
دول أفريقيا بالتأكيد يقلق مصر
ويجعلها تزيد مــن احتياطاتها
األمنية لحماية رئيس جمهورية
مصر العربية أثناء الزيارة التى
زار خاللها  4دول أفريقية.
وأيضا عملية تشديد الحراسة
ً
على الرئيس السيسى فــى زيــارة
أفــريــقــيــا هــدفــهــا مــنــع حــــدوث أى
اختراقات أمنية للرئيس مثلما حدث
مــن قبل خــال زيــارتــه إلثيوبيا الماضية
حــيــث ق ــام الــحــرس الــرئــاســة اإلثــيــوبــى بمنع
الــحــرس الــمــصــرى مــن الــتــواجــد مــع الرئيس
الــمــصــرى أثــنــاء لــقــاءاتــه بــالــقــصــر الــرئــاســى
اإلثــيــوبــى ..وهــو مــا حــدث بينهما شــد وجــذب
انتهت بالسماح بــادخــال الــحــارس الشخصى
للرئيس فقط ومنع تواجد أى مجموعات من
الحراسات الخاصة.
لكن على ما يبدو فإن الرئيس السيسى مدرك
جــيــدا للمخاطر الــتــى يتعرض لــهــا ..لكنه كما
يقولون عنه «قلبه حديد» ال يخشى فى الله لومة
جيدا أن «األعمار بيد الله» وهذه
الئم ..ويدرك ً
كثيرا.
ويرددها
لسانه
على
ا
كثير
ً
الجملة تتردد ً

مؤامرة بين وزارة المالية وجهاز التنظيم واإلدارة لحرمان  150ألف موظف من عالوة الغالء

نسرين إمام
فى محاولة ومؤامرة خبيثة من حكومة المهندس شريف
إسماعيل رئيس الــوزراء ،ممثلة فى وزارة المالية ،والجهاز
المركزى للتنظيم واإلدارة لحرمان 150 ،ألف عامل يعملون
فى شركات القطاعين العام واألعمال العام ،وذلك بدعوى
التقشف ،ومحاولة توفير جزء من األموال ،لصرفها عالوات
غــاء بنسبة  % 7تنفيذا لــقــرار رئــيــس الجمهورية ،وفى
نفس الوقت ،التحايل على قرار رئيس الجمهورية الصادر
بالقانون رقم  79لسنة  ،2017بصرف عالوة غالء للعاملين
المدنيين ،فى القطاعين العام وقطاع األعمال العام وغير
الخاضعين لقانون الخدمة المدنية ،لمواجهة موجات الغالء
المستمرة فى األسعار.
وقالت مصادر مطلعة بالجهاز المركزى للتنظيم واإلدارة
أن وزارة المالية أرسلت خطابا موجها ،للتنظيم واإلدارة
بشأن تحديد الشركات والعمال ،الذين ال يحق لهم صرف
عــاوة الغالء ،وقد أحــال الجهاز الخطاب ،لقطاع الخدمة
الــمــدنــيــة ،المختص بــأجــور ودرجــــات مــوظــفــى الحكومة
والقطاعين العام واألعمال العام ،للعاملين بالجهاز اإلداري
للدولة.
وأضــافــت الــمــصــادر أن هــذه الــخــطــوة ج ــاءت مــن وزارة
المالية ،فى إطار استراتيجية التقشف المالي ،والتحايل على
قــرارات رئيس الجمهورية ،وعكف قطاع الخدمة المدنية
على دراسة الخطاب والملف لمدة ثالثة أسابيع وانتهى إلى
حرمان حوالى  150ألف عامل من عالوة غالء المعيشة.
وتنفرد «صــوت الماليين» بنشر أسماء الشركات التى،
أفتى قطاع الخدمة المدنية ،بالجهاز المركزى للتنظيم
واإلدارة ،بحرمان العمال والموظفين بها ،من عالوة الغالء،
ووفقا
وهى شركات تابعة للقطاعين العام واألعمال العام،
ً
للبيانات الرسمية الصادرة عن وزارة قطاع األعمال ،حيث
استبعدت هذه الشركات من عــاوة الغالء ،بناء على نص
القانون الــذى تقدمت به الحكومة وتم إقــراره فى الجلسة
العامة لمجلس الــنــواب ،وصــدق عليه الرئيس عبد الفتاح
السيسى.
وأش ــارت المصادر إلــى أن تبريرات وزارة المالية التى
اعدتها القناع الرأى العام والعاملين بهذه الشركات ،وعددها
نحو 125شركة ،أن العاملين بها يحصلون على حصة أرباح
تتعدى  ،%13باإلضافة إلى صرف مكافأة الميزانية ،والتى
قد تصل إلى أجر  8أشهر ،ومع تطبيق مواد قانون الخدمة
المدنية رقم  81لسنة  ،2016التى تنص على ربط األجر
باإلنتاج ،لحماية المال العام.
وفيما يلى أسماء شركات قطاع األعمال العام والشركات
القابضة التى تندرج تحتها هذه الشركات ،وتتبعها ،وهى
كما يلى:
أوال :الشركة القابضة للقطن والــغــزل والنسيج وتضم
شركات المالبس مصر حلوان للغزل والنسيج ،مصر للحرير
الصناعى ،الدقهلية للغزل والنسيج ،دمياط للغزل والنسيج،
الشرقية للغزل والنسيج ،الدلتا للغزل والنسيج ،مصر

اجلارحى

للغزل والنسيج وصباغى البيضا بكفر الدوار ،الدلتا لحليج
األقطان ،مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى ،ميت غمر
للغزل ،مصر للغزل والنسيج الرفيع  /كفر الــدوار ،األهلية
للغزل والنسيج ،السيوف للغزل والنسيج ،النصر للغزل
والنسيج والصباغة – المحلة ،بورسعيد للغزل والنسيج،
النصر لــأصــواف والمنسوجات – ستيا ،المصرية لغزل
ونسج الصوف – وولتكس بــور سعيد لتصدير األقطان،
المحمودية لــلــغــزل ،كــوم حــمــادة لــلــغــزل ،مصر لتصدير
األق ــط ــان ،إســكــنــدريــة الــتــجــاريــة ،مــصــر الــوســطــى للغزل
والنسيج ،الوجه القبلى للغزل والنسيج ،العامة لمنتجات
الجوت ،مصر لحليج األقطان ،المساهمة لتجارة وتصدير
األقــطــان ،الشرقية لــأقــطــان ،المصرية لكبس القطن،
النصر للغزل والنسيج شوربجى ،الــوادى لحليج األقطان،

جميل

مصر شبين الكوم للغزل والنسيج.
ثــانــيــا :الــشــركــة القابضة للصناعات المعدنية وتضم
شــركــات ومــصــانــع ،الــنــحــاس الــمــصــريــة ،النصر لصناعة
المطروقات ،النصر لصناعة المواسير الصلب ولوازمها،
الدلتا للصلب ،مصر لأللومنيوم ،النصر لصناعة الكوك
والكيماويات األساسية ،السبائك الحديدية ،المصرية
لــانــشــاءات الــمــعــدنــيــة «مــيــتــالــكــو» ،الــحــديــد والصلب
المصرية ،لعامة لمنتجات الخزف والصينى ،إسكندرية
لــلــحــراريــات ،النصر للتعدين ،المصرية الــعــامــة للورش
«الترسانة» ،النصر للزجاج والبللور.
ثالثا الــشــركــة القابضة للصناعات الكيماوية ،ومنها
المحاريث والهندسة ،صناعة آلــيــايــات ومهمات وسائل
النقل ،المصرية للمواسير – سيجوارت ،النصر لمنتجات

الكاوتشوك – ناروبين
النصر لإلجهزة الكهربائية – نيازا ،النقل والهندسة،
الشرقية للدخان والسجائر ،النصر للمالحات ،سيناء
للمنجنيز ،القومية لألسمنت ،المصرية لألحذية – باتا،
مطابع محرم الصناعية ،مصر لصناعة الكيماويات ،العامة
لصناعة الورق – راكتا ،الصناعات الكيماوية – كيما ،الدلتا
لألسمدة ،النصر لألسمدة ،المكس للمالحات.
رابـــعـــا :الــشــركــة الــقــابــضــة لـــأدويـــة والــكــيــمــاويــات
والمستلزمات الطبية هولدى فارما ،وتضم شركات «تنمية
الصناعات الكيماوية «سيد» ،شركة النيل لألدوية ،شركة
ممفيس لألدوية ،شركة القاهرة لألدوية،الشركة العربية
لألدوية ،شركة إسكندرية لألدوية ،شركة النصر للكيماويات
الــدوائــيــة ،شركة الجمهورية لــأدويــة ،الشركة المصرية
لــتــجــارة األدويــة،شــركــة الــعــبــوات الــدوائــيــة ،شــركــة مصر
للمستحضرات الطبية.
خامسا :الشركة القابضة للتشييد والتعمير ،وتضم
المكتب العربى للتصميمات واالســتــشــارات الهندسية،
النصر العامة للمقاوالت – حسن عــام ،أطلس العامة
للمقاوالت واالستثمارات العقارية
مــصــر ألع ــم ــال االســمــنــت الــمــســلــح ،الــنــصــر للمبانى
واالنشاءات-ايجيكو ،المقاوالت المصرية – مختار ابراهيم،
المساهمة المصرية للمقاوالت – العبد ،العربية لألساسات
– فيبرو
العامة لالنشاءات – روالن ،لسد العالى للمشروعات
الكهربائية – هايديليكو ،الــقــاهــرة الــعــامــة للمقاوالت
واالستثمار العقارى
العامة للمشروعات الكهربائية – ايليجكت ،المصرية
العامة للمبانى ،المعادى للتنمية والتعمير ،مصر الجديدة
لإلسكان والتعمير ،النصر العامة لالسكان والتعمير،
عمر أفندى ،المتحدة للتجارة ،العربية للتجارة الخارجية،
رمسيس إلدارة المشروعات الشركة القابضة للسياحة
والفنادق.
سادسا :المصرية العامة للسياحة والفنادق (إيجوث)
وتضم شركات «مصر للفنادق ،المعمورة للتعمير والتنمية
السياحية ،مصر للسياحة ،مصر للصوت والضوء ،بيوت
األزياء الراقية – هانو ،بيع المصنوعات ،األزياء الحديثة –
بنزايون ،المالبس والمنتجات االستهالكية – صيدناوى».
سابعا :الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى ،وتضم
كــا مــن شــركــات «دمــيــاط لــتــداول الــحــاويــات والبضائع،
بورسعيد لتداول الحاويات والبضائع ،إسكندرية لتداول
الــحــاويــات ،شــرق الدلتا للنقل والسياحة ،أتوبيس غرب
ووسط الدلتا ،الصعيد للنقل والسياحة ،القناة للتوكيالت
المالحية ،المستودعات المصرية العامة ،النيل لصناعة
وإص ــاح الــســيــارات ،العربية المتحدة للشحن والتفريغ،
الهندسية لصناعة السيارات ،التجارية لألخشاب ،النصر
للتصدير واالستيراد ،مصر لتجارة السيارات ،مصر للتجارة
الخارجية ،مصر لالستيراد والتصدير ،الشركة القابضة
للتأمين ،مصر إلدارة األصول العقارية ،مصر للتأمين ،مصر
لتأمينات الحياة.

الشارع
السياسى

خفايا تغيير
خطة التأمين
ومقرات
اإلقامة خالل
جولة الرئيس
األفريقية فى
األسبوع الماضى

الحكومة تتحايل
على قرار رئيس
الجمهورية
الستبعاد 125
شركة قطاع من
كشوف العالوات
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حق استخدام دوائر
بـ 540مليون جنيه يعود
بعضها إلى عام  2014دون
استغاللها فى التشغيل رغم
حتمل الشركة فوائدها

خط

أحمر

تقرير رسمى يرصد
عدم صحة قيمة
األصول المهلكة دفتريًا
والبالغة نحو  22.5مليار
جنيه رغم أنها مازالت
تستخدم فى التشغيل

 109ماليين جنيه قيمة
كوابل ومواسير تم تشغيلها
بدون إجراء المعالجة الالزمة
كــشــفــت الــتــقــاريــر الــرقــابــيــة أن
حساب التكوين االستثمارى تضمن
نــحــو  75مــلــيــون جنيه تمثل قيمة
أعمال تم االنتهاء منها واستالمها
ودخــول بعضها الخدمة دون اتخاذ
إجـ ــراءات بشأن إضافتها لحساب
األصــــــول ،كــمــا تــضــمــن نــحــو 109
مــايــيــن جــنــيــه ،يمثل قيمة تــوريــد
كوابل ألياف ضوئية ومواسير بولى
ايثيلين تبين تشغيل بعضها بــدون
إجراء المعالجة المحاسبية الالزمة،
واألدهـــى أن الحساب ذاتــه تضمن
مهمات  msanبالخطأ بنحو 97.5
مليون جنيه ،قيمة  250ألــف راوتــر
منزلى ،وأوصــى الجهاز فى تقريره
بإجراء التصويت الالزم بإظهار تلك
القيمة كمديونية على شــركــة «تى
ايــه داتـ ــا» ،الــتــى تــم ش ــراء األجــهــزة
لحسابها ،ومــراعــاة أثــر ذلــك على
الحسابات المرتبطة.

من المعروف أن الشركة المصرية
لالتصاالت تعد من الشركات
التى تحقق أرباحا ضخمة ،أو
هكذا يعتقد غالبية المواطنين
على خلفية المرتبات الكبيرة
التى تدفعها للعاملين بها ،والتى
تجعل التعيين بداخلها حلم لكل
شاب ،يأتى فى قائمة األمنيات
بعد االنضمام للجهات السيادية
واألمنية ،ولكن يخفى على
المهتمين بهذا الشأن أن تلك
الشركة التى هى حلم قومى للسواد
األعظم من شباب مصر ،تغط
وتغرق فى سواد من نوع آخر ،يتصل
بسوداوية الفساد واإلهمال وما
تكشف عنه التقارير الرسمية من
تجاوزات ومخالفات وإهدار أموال
بالمليارت ،وف ًقا لقاعدة أنه كلما
زاد رأس مال الشركة وتعاظمت
استثماراتها ،كانت أخطاؤها كارثية
وخسائرها مليارية.

بالمستندات :المليارات الضائعة داخل الشركة المصرية لالتصاالت
أراض غير المملوكة للشركة صادر بشأنها فتاوى من مجلس الدولة
حساب األصول الثابتة ال يزال يتضمن  1.3مليار جنيه قيمة ٍ

إميان بدر
وفــى هــذا السياق استهل التقرير الرقابى
الذى نعرضه خالل السطور التالية ،مالحظاته
بالتعليق على عــدم مــوافــاة الجهاز المركزى
للمحاسبات بــإقــرارات إدارة الشركة ،واصفا ً
ذلك بأنه مخالفة للمعيار المحاسبى المصرى
الخاص بالفحص ،وأضــاف التقرير أن حساب
األصــول الثابتة مــازال يتضمن نحو  1.3مليار
جــنــيــه ،قيمة بــعــض األراضــــى غــيــر المملوكة
للشركة ،وهــى أراضــى تخصيص بثمن وبــدون
ثمن ،وعلى الرغم من صدور عدة فتاوى صادرة
عن الجمعية العمومية لقسم الفتوى والتشريع
بمجلس الــدولــة بــشــأن تلك األراضــــي ،والتى
تتضمن عدم ملكية الشركة لألراضى المشار
إليها فــى الــقــرار الجمهورى رقــم  240لسنة
 ،1963وضـــرب الــتــقــريــر مــثــاالً بـــأرض نــادى
الشركة بالمعادى البالغ قيمتها نحو  348مليون
ٍ
أراض أخ ــرى كثيرة ،تتجاوز
جنيه ،وغيرها
إجمالى قيمتها مئات الماليين ،واألغ ــرب أن
إدارة الــشــركــة اســتــمــرت فــى ع ــدم اإلفــصــاح
عن وجــود أى قيود على ملكية تلك األراضــى
فــى إيضاحاتها المتممة ،بالمخالفة للمعيار
المحاسبى المصرى رقم .10
وفى ملف األراضى أيضا ً رصد التقرير إدراج
أراضى بسجالت وحسابات األصول الثابتة منذ
فبراير  ،2006غير مؤيدة بمستندات ملكية لها
بالشركة ،ومنها على سبيل المثال أرض سنترال
الــزمــالــك بنحو  31.44مليون جنيه ،وأرض
سنترال شبرا الخيمة بنحو  28مليون جنيه،
وأرض سنترال الفوالة بنحو  18مليون جنيه،
وأرض سنترال الكوربة بنحو  13.6مليون جنيه،
وغيرها حاالت أخرى يبدو أنها متعددة ،حيث
أوصــى التقرير بــضــرورة حصر كافة الحاالت
المماثلة ومــوافــاة الجهاز بمستندات الملكية
الفعلية ،لتلك األراضــــى للتحقق مــن صحة
حسابات األصول وملكية الشركة لها.
وألن المصرية لالتصاالت فلوسها كثير ،ال
تهتم على ما يبدو باسترداد حقوقها لدى الغير،
حيث لم يتم تضمين قرار مجلس إدارة الشركة
الصادر فى يناير  ،2010بشأن نقل السنترال
القديم باألقصر إلــى الموقع الجديد ،وترتب
على ذلك عدم مطالبة محافظة األقصر بنحو
 80مليون جنيه ،قيمة ما تحملته الشركة لنقل
الشبكة مــن الــســنــتــرال الــقــديــم إلــى الجديد،
فضالً عن عدم مطالبتها بقيمة مبانى السنترال
القديم ،وأوصــى التقرير بسرعة إبــرام العقود
الالزمة وإجــراء ما يلزم من قيود محاسبية مع
تحديد الجهة التى ستتحمل التكاليف ،حفاظا ً
على حقوق وأموال الشركة.
وفــى ســيــاق متصل تضمن حــســاب المبانى
تحسينات وتجهيزات بنحو  209ماليين جنيه،

 209ماليين جنيه قيمة أعمال تجديد بعض السنتراالت
لم تحقق إضافة جوهرية ومؤثرة ولم ترفع الكفاءة

369

مليون جنيه أتعاب مهنية
تمثل قيمة عقود الدعم
الفنى والصيانة عن عام
 2016وما بعده
يمثل قيمة أعــمــال تجديد وتــطــويــر ونمذجة
وصــيــانــة بعض الــســنــتــراالت ،وأشـــار التقرير
إلى أن تلك األعمال لم تحقق إضافة جوهرية
ومؤثرة لألصول الثابتة ،وال تزيد من كفاءتها
أو عمرها اإلنتاجى ،مشدداً على ضرورة إجراء

حصر لألعمال الــتــى تمثل مصروفا إيــراديــا
الستبعادها ،كما تضمن حساب األصول الثابتة
نحو  24مليون جنيه أجهزة سنتراالت ،يمثل
قيمة أعمال صيانة بوكسات خطوط التليفونات
التى قامت بها المصرية لالتصاالت ،بالمخالفة

األربعاء 2017/8/23

للمعيار المحاسبى المصرى حيث ال تمثل هذه
األعمال إضافة فعلية للطاقة اإلنتاجية لتلك
األصــــول ،وفــى هــذا الــشــأن أوض ــح المركزى
للمحاسبات فى سياق تقريره أن تعاظم تلك
الــمــبــالــغ المنصرفة يكشف عــن ع ــدم وجــود

حساب المشروعات تحت التنفيذ يتضمن خفايا وجود فروق بـ  102مليون جنيه فى مخازن قطاع النظم
 5.4مليار جنيه من منحة الجيل الرابع
األرصدة الدوالرية المستحقة لـ «فودافون
إجمالى قيمة المنحة  3.5مليار جنيه و 389.7مليون
دوالر طبق ًا لالتفاقية المحررة فى أغسطس 2016
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سجالت الشركة مازالت تتضمن بطاريات
وعدادات كبائن وكوابل تعود وقائع سرقة
بعضها إلى عام  2011بالمخالفة للقانون

قــواعــد لتنظيم تــلــك األع ــم ــال ،مــشــدداً على
ضــرورة حصر إجمالى تكلفة أعمال الصيانة
والدعاية والديكور بمراكز البيع والسنتراالت،
وتحميلها على حساب المصروفات ومراعاة أثر
ذلك على الحسابات المختصة ،وموافاة الجهة
الرقابية بالدراسة المتكاملة لتكاليف التطوير
والنمذجة والعائد اإلضافى المتوقع من تلك
األعمال.
ومن المخالفات إلى السرقات تطرق التقرير
إلــى أن حساب األصــول الثابتة مــازال يتضمن
بعض األصول التى تعرضت لهالك طارئ نتيجة
أعمال السرقات خالل األعــوام السابقة ،منها
بطاريات وعــدادات كبائن وكوابل ،تعود وقائع
سرقة بعضها إلــى عــام  ،2011باإلضافة إلى
أصــول مختلفة تم إحاللها بأخرى بالمخالفة
للمعيار المحاسبى المصرى ،وأوصــى التقرير
بحصر كافة الحاالت المماثلة واستبعادها من
حسابات وسجالت األصول الثابتة ،مع مراعاة
أثر ذلك على الحسابات المرتبطة.
وعلى ذكــر األص ــول الثابتة المهلكة دفتريا
رصد التقرير عدم صحة قيمتها البالغة نحو
 22.5مليار جنيه ،رغم أنها مازالت تستخدم
فى التشغيل ،حيث تبين تضمينها بعض األصول
المستغنى عنها وخــرجــت مــن الــخــدمــة ،فيما
تضمن حساب األصول الثابتة نحو  369مليون
جنيه بند أتعاب مهنية تمثل قيمة عقود الدعم
الفنى والصيانة عن عام  2016وما بعده وذلك
بخالف المتبع فى السنوات السابقة بتحميل
تلك القيمة على حساب المصروفات.
وعلى جانب آخــر قامت الشركة بتخفيض
حــســاب إهـــاك الــربــع األول مــن ع ــام 2017
بنحو  23مليون جنيه ،تخص العام السابق دون
التسوية على حساب األرب ــاح المرحلة ،وذلك
نتيجة تخفيض حساب األصول بنحو  59مليون
جنيه الستبعاد ضريبة القيمة المضافة من
تكلفة عقود الدعم الفني.
وفيما يتعلق باستبعاد بعض األصــول رصد
التقرير أخطاء ضخمة فى عمليات االستبعاد،
ترجع إلــى عــدم وجــود أســس مــوحــدة لتحديد
تكلفة الــدوائــر المستبعدة من األص ــول ،حيث
تم رصد مبلغ  51.5مليون جنيه فروق استبعاد
بالخطأ فــى قيمة الــســعــات المباعة إلحــدى
الشركات ،كما تم استبعاد تكلفة بعض الدوائر
المباعة على كوابل الشركة المختلفة ،خالل
الفترة مــن  2015وحــتــى  ،2017بعضها أقل
من تكلفتها الدفترية بنحو  139مليون جنيه،
والبعض اآلخر بأقل من تكلفتها بنحو  48مليون
جنيه ،مما يؤثر على صحة الرصيد.
كما تضمنت األصــول األخــرى حق استخدام
دوائر بنحو  540مليون جنيه ،يعود بعضها إلى
عــام  ،2014وتحملت الشركة فــوائــد اهــاك
عــن تلك الفترة بنحو  7.7مليون جنيه ،دون
استغاللها فى التشغيل.

تضمن حساب المشروعات تحت التنفيذ
نحو  5.4مليار جنيه ،يمثل الــمــســدد من
قيمة منحة االمتياز الممنوحة للشركة من
الجهاز القومى لتنظيم االتــصــاالت ،بشأن
إنشاء وتشغيل خدمات الجيل الرابع ،البالغ
إجمالى قيمتها  3.5مليار جنيه و389.7
مليون دوالر طبقا ً لالتفاقية الــمــحــررة فى
أغسطس  ،2016حيث لم يتم إضافة باقى
القيمة التعاقدية لمنحة االمتياز المستحقة
لحساب التكوين االستثمارى والبالغ نحو 940
مليون جنيه ،و 106ماليين دوالر ،بالمخالفة
للمعيار المحاسبى المصرى الخاص بتحميل
حساب المشروعات تحت التنفيذ بكامل قيمة

الرخصة.
فيما تضمن رصــيــد الــحــســاب نحو 200
مليون جنيه فــوائــد سحب على المكشوف
منها  107ماليين جنيه قيمة ما يخص فترة
المركز المالى فقط ،وكشف التقرير الرقابى
أن معظم هذه الفوائد تخص تمويل األنشطة
التشغيلية للشركة وال تتعلق بترخيص الجيل
الرابع المشار إليه ،وأوصى التقرير بااللتزام
بمعايير المحاسبة الخاصة بهذا الشأن ،مع
حصر كافة الفوائد التى تخص سداد الشركة
اللتزاماتها الجارية وتحميلها على حساب
الــمــصــروفــات وإجــــراء الــتــســويــات الــازمــة
ومراعاة أثر ذلك على الحسابات المختصة.

200
مليون جنيه فوائد سحب

على المكشوف منها 107
ماليين جنيه قيمة ما يخص
فترة المركز المالى فقط

وأورانج» تبلغ نحو  209.7مليون جنيه

كشف التقرير الــصــادر عن جهاز المحاسبات
عن عدم ربط جميع الموجودات الفعلية بمخازن
قــطــاع النظم على منظومة االوركــــل ،مما ترتب
عليه وجود فروق بين البيانات الــواردة من مخازن
القطاع وبين الظاهر بميزان المراجعة للقطاع
نفسه ،وبلغت قيمة بعض تلك الــفــروق نحو 102
مليون جنيه بالزيادة ونحو  13مليون جنيه بالنقص،
كما تبين وجــود فــروق أخــرى بنحو  ،64.33غير
متضمنة  6.4مليون جنيه ضريبة مبيعات فى
قيمة المخزون ،تلك الفروق بين كشوف الحاسب
اآللــى وبين مــا هــو ظاهر بقطاع الــمــخــازن ،تمثل
قيمة مهمات أجهزة شبكة مشتراة من شركة «تى
ايــه داتــا» خــال عــام  ،2014والتى تمت إضافتها
لحساب المخزون بالقطاع بدون مستندات ،فضالً
عن عدم التحقق من الوجود الفعلى لتلك المهمات

بحوزة الشركة بالرغم من مرور أكثر من  3سنوات
على شراء الشبكة والتحديثات التى تمت عليها.
أم ــا عــن تــعــامــات الــمــصــريــة لــاتــصــاالت مع
الكيانات األخــرى ،فرصد التقرير مخالفة تتعلق
بــعــدم تحميل الــمــصــروفــات ببعض المبالغ التى
تخص الربع األول من العام الجارى  ،2017منها
نحو  70.5مليون جنيه قيمة الرسوم المستحقة
للجهاز القومى لتنظيم االتصاالت والمقدرة بنسبة
 %5من إجمالى إيــرادات الدوائر المباعة لعمالء
خارج مصر ،كما لم تلتزم الشركة بمعيار المحاسبة
المصرى الخاص بآثار التغييرات فى أسعار صرف
العمالت األجنبية ،حيث لم تقم بتقييم األرصــدة
الــدوالريــة المستحقة لشركتى فــودافــون وأورانــج
على أســاس سعر األقــفــال ،والبالغة نحو 209.7
مليون جنيه.

70.5

مليون جنيه قيمة الرسوم
المستحقة للجهاز القومى
لتنظيم االتصاالت

»:

د.محمد المهدى أستاذ الطب النفسى بجامعة األزهر لـ «

على املسئولني أال ينسوا أنه «للصبر حدود»
أكد الدكتور محمد املهدى أستاذ الطب النفسى بجامعة األزهر
أن املصريني يستطعيون مواجهة ظروفهم وعدم حتولهم ملرضى
نفسيني بإحياء قيمة العمل والتكافل واحترام كل دقيقة بل
كل ثانية وأضاف أن هناك بعض اإلحصائيات تشير إلى وجود
من  18إلى  20مليون مصرى مريض باالضطرابات النفسية
وأكد أن ما مر به املصريون بعد ما يسمى «ثورتني» جعلهم أقدر
على التعلم خاصة أن املسألة أصبحت حتتاج إلى التفكير فيما

بعد الهدم أكثر مما حتتاج إلى مجرد السخط وإلقاء اللوم
والتغيير دون تخطيط متكامل وأشار إلى أن الطبقات الفقيرة
واملهمشة والعشوائيات واملهملني هى أكثر الطبقات التى تعانى
من األمراض النفسية..وإلى نص احلوار..

هناك  10أعراض
لالكتئاب لكى نحكم
أن املريض يحتاج
إلى طبيب نفسى

حوار

حوار  -أحمد سعيد

نحن أمام مرحلة افتقار سياسى ..واإلعالم ميهد لعصر الرجل الواحد
¿ مـ ــا أب ـ ـ ــرز الـ ـتـ ـح ــوالت الـ ـت ــى ح ــدث ــت فــى
الشخصية املصرية خالل اآلونة األخيرة؟
لــقــدأصــبــحــت ظــــروف وتــركــيــبــة احلــيــاة
املــصــريــة مــلــيــئــة بــالــضــغــوط واملــضــايــقــات
وعــاقــات الــنــاس أصبح يشوبها االنتهازية
والفردية واألنانية فضاع اإلحساس باألمان
والطمأنينة وأصبح الرغبة فى اإلجنــاز أقل
بسبب كثرة املتطلبات فى ظل ضغوط ضيق
الــوقــت.فــالــظــروف االقتصادية والسياسية
الراهنة أوجــدت حالة من عدم الرضا وعدم
الشعور بالسعادة ،وذلك لعدم وجود سياسات
واض ــح ــة؛ فــأصــبــح الــفــرد لــيــس لــديــه رؤيــة
واضحة للمستقبل لــم يعد لديه قــدرة على
التوقع بكره رايــح بينا فــن ،التــوجــد فرصة
للتوقع املنطقى املعقول ً
وأيــضــا وجــود قدر
كبير من الزحام والتلوث السمعى والبصرى
له تأثير سلبى كبير على الصحة النفسية..
فعندما قاموا بعمل جتارب على احليوان عن
طريق وضع مجموعة من الفئران فى صندوق
واسع كان سلوك الفئران هادئا ولطيفا وكلما
ضيقوا الصندوق أصبح سلوك الفئران أكثر
شــراســة وأكــثــر عنف ًا وتتحول إلــى مــا يشبه
اجلنون والــصــراع بينهم إلــى حد فظيع هذا
القانون يطبق ً
أيضا على اإلنسان.
¿ كـ ـي ــف ي ـس ـت ـط ـي ــع امل ـ ـصـ ــريـ ــون م ــواج ـه ــة
ظروفهم وعدم حتولهم ملرضى نفسيني؟
مثلما استطاعوا عبر التاريخ أن يقوموا
من كبواتهم وأن يــردوا الــغــزوات عليهم وقد
فعلوا ذلك وسوف يفعلونه بإحياء قيمة العمل
والتكافل واحترام كل دقيقة بل كل ثانية وأن
ميــأوا الوقت فيما هو أحق بالوقت ويكفوا
عن وضع اللوم على اآلخرين دون أنفسهم.
¿ مــا آخ ــر إحـصــائـيــة علمية تـثــق بـهــا حــول
عدد املرضى النفسيني فى مصر؟
هناك حوالى  13.5مليون مصرى يعانون
م ــن االضـــطـــرابـــات واألمـــــــراض النفسية
بنسبة  %16.5مــن املصريني وهــنــاك بعض
اإلحصائيات تشير إلى وجود من  18إلى 20
مليون مصرى مريض باالضطرابات النفسية
وه ــذه األرقـ ــام يــدخــل ضمنها مــن يصابون
بأمراض عرضية مبعنى أنه ال يكون مريض
نفسى باملعنى احلرفى ولكنه يعانى من حالة
عرضية فقط.
وه ــن ــاك  %1م ــن املــصــريــن يــعــانــون من
مرض الفصام و %7من املصريني يعانون من
اإلدمــــان .و %80مــن امل ــرض النفسى يظهر
فى البداية فى شكل مــرض عضوى مشيرا
إلى أن  60باملائة من املرضى الذين يذهبون
إلــى دكــاتــرة الباطنة هم فى األســاس لديهم
أمراض نفسية وكذلك  %40من املرضى الذين
يذهبون إلى دكاترة القلب لديهم اضطرابات
نفسية.
¿ متى نذهب إلى الطبيب النفسى؟
جميع الــنــاس ميـــرون بــأزمــات شخصية

جتعلهم يشعرون بالصعود والهبوط داخــل
عالقاتهم ولكن األطباء وضعوا معايير لتلك
التقلبات على سبيل املثال هناك  10أعراض
لالكتئاب لكى نحكم أن املريض يحتاج إلى
طبيب نفسى البد من توافر جميع األعراض
ومبستوى عــال فــى اإلنــســان فــإذا لــم تتوافر
الــشــروط فيكون بــذلــك ليس مـ ً
ـرضــا بــل هو
عرض اكتئابى.
¿ لكن اإلقبال على العيادات النفسية مازال
قلي ًال ...ملاذا فى رأيك؟
ثــمــة ع ــدة مــشــكــات تــعــوق ه ــذا الــتــوجــه
أبرزها يتعلق بالتركيبة النفسية للناس ً
وأيضا
التركيبة االجتماعية التى ال تتحمل منهجية
الــعــاج النفسى احلــديــث حيث تعمل على
إيقاظ الوعى بتحمل املسئولية ومن األسباب
ً
أيضا ما يخص األطباء النفسيني املعاجلني
وهو ميل العديد منهم إلى العالج الكيميائى
فــى كــل األوقــــات وإهــمــال الــعــاج النفسى
القائم على القواعد الثابتة أو أن يكون العالج
النفسى من قبل الطبيب قائ ًما على عالجات
مبفاهيم غربية فالعالج النفسى اإلسالمى
هو فى هذه احلالة خير عالج لهذه احلاالت
كما أن كثي ًرا من املعاجلني النفسيني فى عاملنا
اإلســامــى يصطدمون بالتركيبة النفسية
للمجتمع التى تُولى أمورها الروحية وأمــور
اآلخــرة أهمية كبيرة وإذا راجعنا األحاديث
الصحيحة للرسول (صلى اهلل عليه وسلم)
حول مسألة اجلن فسنجد أن هذه النصوص
كانت محدودة وكانت مبثابة حترير للعقل من
كــل اخلــرافــات واألوهـ ــام وأن النص الدينى
الصحيح ينقى العقول مــن تصور أن اجلن
قـ ــادر عــلــى كــل ش ــىء وأنــهــم يتحكمون فى
مصائر البشر.
¿ كـيــف تفسر تـفــاقــم ظــاهــرة
جل ـ ــوء ال ـك ـث ـيــر إل ـ ــى ال ــدج ــال ــن
لعالج مشكالتهم النفسية؟
أغــلــب فــئــات املجتمع متيل
إلى النموذج الدينى فى العالج
فــيــذهــبــون إل ــى الــشــيــوخ ومــن
ي ــدع ــون ال ــدج ــل لــلــبــحــث عن
الــعــاج بــدال مــن الــذهــاب إلى
الطبيب الــذى يستطيع تفسير
اآلالم الذى يعانى منها املريض
ويــرجــع الــســبــب فــى ذل ــك إلــى
عــدم تقدمي اإلع ــام والــدرامــا
منــــاذج صــحــيــحــة ع ــن امل ــرض
النفسى وقــدمــوا صــورة مشوه
عنهم وهــو مــا جعل الكثيرين
يــبــعــدون ع ــن هـــذا ال ــن ــوع من
الطب وعدم االستفادة منه.
¿ ما هى أكثر الطبقات التى
تعانى من األمراض النفسية؟
الطبقات الفقيرة واملهمشة
والعشوائيات واملهملني ورغم

بعض السياسيين يروجون لفكرة استنساخ
الحقبة الناصرية  ..وهذا فى غير توقيته

معاناتهم من االضطرابات النفسية لكنهم ال
يلجأون غالبا للطب النفسى نتيجة اجلهل
وعــدم الوعى ولكن املــرض النفسى لألسف
متفشى بصورة كبيرة.
¿ انـ ـتـ ـش ــرت فـ ــى اآلونـ ـ ـ ــة األخـ ـ ـي ـ ــرة ظ ــواه ــر
تـتـنــافــى م ــع عـ ــادات امل ـصــريــن مـثــل الـتـحــرش
واالع ـتــداءات اجلنسية على األطـفــال ..فماذا
حدث لنا؟
ال بد من التحذير من التعامل مع احلوادث
الفردية أو حتى «الشللية» على أنها «ظاهرة»
وأعتقد أن مسئولية اإلعــام عن حتويل كل
حــادث فــردى إلــى ظــاهــرة مسئولية خطيرة
فمثل هذا اإلحلاح اإلعالمى ال يخدم محاربة
الظاهرة بل قد يستثير انتشارها وهو يه ّون
دون قصد من معنى تواتر حدوثها واملصريون
عموم ًا ما زالوا يشمئزون من التعدى جنس ًيا
على األطــفــال ويــعــتــبــرون هــذا األم ــر مس ّبة
وع ـ ــا ًرا كــبــي ـ ًرا ملــن يــرتــكــبــه والــتــحــرش كــان
طــول عمره مــوجــو ًدا حتت مسمى آخــر وهو
«املعاكسة».
وما لم تكن هناك إحصاءات محددة تبني
أن أحدا ًثا «شــاذة» مثل هذه التصرفات تزيد
فع ً
ال بدرجة مستمرة فإنه ينبغى التحفظ فى
التعامل معها كظاهرة منتشرة وعلى اإلعالم
أن يتحمل مسئوليته ولــيــس معنى هــذا أن
نغفلها أو نستهني بها لكن لكل حالة حدودها
والــطــريــق املــنــاســب للتعامل معها واجلــانــب
الدينى والوازع األخالقى أهم  1000مرة من
التفسيرات والتبريرات النفسية وطب ًعا من
اإلثارة اإلعالمي
¿ كيف يحمى املجتمع أفراده من التحرش؟
يــحــتــاج املــجــتــمــع ألن يــقــى أب ــن ــاءه وبناته
شـــر ال ــت ــح ــرش وأن يجنبهم
آثــ ــاره وذلــــك بــتــيــســيــر إشــبــاع
االحتياجات اإلنسانية بطرق
مــشــروعــة واحل ـ ــد م ــن املـ ــواد
اإلعــامــيــة واإلعــانــيــة املثيرة
لــلــغــرائــز وت ــرش ــي ــد اخلــطــاب
الدينى الــذى يصور املــرأة على
أنــهــا جسد شيطانى شهوانى
يجب تغييبه عن احلياة متاما
وعــزلــه بــالــكــامــل داخـــل غــرف
مغلقة بعيدا عن أعــن الرجال
احليوانيني ويحتاج املجتمع ألن
يرعى وينمى فى أبنائه ضوابط
الضمير والضوابط االجتماعية
والضوابط القانونية للحفاظ
عــلــى الــــتــــوازن الــصــحــى بني
الدوافع والضوابط.
¿ كـ ـ ـ ـي ـ ـ ــف حتـ ـ ـ ـل ـ ـ ــل الـ ـ ـ ــواقـ ـ ـ ــع
السياسى اآلن فى البلد؟
نــحــن أمـــام مــرحــلــة افتقار
ســـيـــاســـى فـــــاإلعـــــام ميــهــد
لعصر الرجل الــواحــد والكيان

السياسى الواحد وهو ما يعود بنا إلى مرحلة
الستينيات ولذلك بعض السياسيني يروجون
لفكرة استنساخ احلقبة الناصرية فى غير
توقيتها ولــأســف ه ــذا مــا يــحــدث بالفعل
ألن حتى إيجابيات احلكم الناصرى لم تعد
مــوجــودة اآلن كــاإلصــاح الــزراعــى والقاعدة
الصناعية فال يجوز أن نتحدث عن الرؤية
الــواحــدة فى السياسة وعــن الزعيم األوحــد
دون أن تــكــون هــنــاك أســانــيــد واقــعــيــة على
األرض لهذا التحدى.
¿ مل ــاذا حت ــرك املـصــريــون فــى ف ـتــرات سابقة
ضــد ارتـفــاع األسـعــار ولــم يتحركوا بعد موجة
االرتفاعات األخيرة؟
 أظــن أنــنــا تعلمنا أيـ ًـضــا أن ننتقل من
مــرحــلــة الــتــركــيــز عــلــى املــطــالــب الــفــئــويــة
والشخصية إلــى النظر فى مصالح جماعة
املواطنني أجمعني كما تعلمنا أن نعطى للزمن
قيمة أكثر من الزمن الذى اعتدنا أن نتعامل
به مببدأ مجرد «رد الفعل» وأعتقد أن ارتفاع
األســعــار صاحبه ارتــفــاع األج ــور فــى معظم
القطاعات ولكن هذا غير متناسب وال يكفى
لتفسير صبر املصريني وإمنــا دعنى أرجــح
آم ـ ً
ـا أنــهــم يعطون للمسئولني فــرصــة أكبر
ويشعرون مبسئولية أعمق وفى نفس الوقت
على املسئولني أال ينسوا أب ــداً أنــه «للصبر
حـــــدود» وأرجـــــو أال يصل
األمــر بالناس أن يتجاوزوا
هــذه احلــدود بل يدعمونها
حتى ال ندخل امتحا ًنا ليس
له «مالحق».
¿ م ــا الـتــركـيـبــة النفسية
لـلـمـصــريــن ال ـت ــى جتعلهم
يتحملون كل هذه الضغوط
املعيشية الراهنة؟
األرجـــــح عــنــدى أن ما
مــر بــه املــصــريــون بــعــد ما
يــســمــى «ثـــورتـــن» جعلهم
د.محمد املهدى فى حواره لـ«صوت املاليني»
أق ــدر على التعلم خاصة
أن املسألة أصبحت حتتاج
إلى التفكير فيما بعد الهدم أكثر مما حتتاج
إلــى مجرد السخط وإلــقــاء اللوم والتغيير
دون تخطيط متكامل إن املصريني بتحملهم
هــذا يعلنون عــن أنهم ق ــادرون على التعلم
من اخلــبــرات الناجحة والفاشلة على حد
س ــواء وهــم غير مستعدين لــثــورة ثالثة ما
دامت نتائج ما يسمى الثورتني لم تتضح لهم
بالقدر الكافى فض ً
ال عن أنهم يعطون فرصة
أط ــول لــيــس فــقــط حلكامهم بــل ألنفسهم
ليختبروا قدرتهم على التشكيل بعد مرحلة
الفوضى التى تبدأ بها الثورات عادة سواء
جنحت أم فشلت فالثورة إن لم تنجح على
مواصلة املسيرة إلى اإلبداع وإعادة تشكيل
الــواقــع فهى لن تعدو أن تكون «هــوجــة» أو
«فوضى عشوائية» ال أكثر وال أقل.

اإلعالم والدراما
قدما صورة
مشوهة عن
المرض النفسى

بعض اإلحصائيات تشير
إلى وجود من  18إلى
 20مليون مصرى مريض
باالضطرابات النفسية

قتلى وجرحى وبلطجية وأسلحة دون ترخيص

قسم شرطة بوالق الدكرور مرفوع من اخلدمة
أصــبــحــت أعــمــال البلطجة بــكــل أنــواعــهــا
ظــاهــرة تتكرر بشكل يــومــى ،ومــن المؤكد أن
قــوات األمــن تقوم بدورها على الوجه األمثل
فى مواجهة الكثير من وقائع البلطجة وترويع
المواطنين ،إال أنه فى بعض األحيان تحدث
أشــيــاء تعوق تطبيق الــعــدالــة وتمنع مواجهة
الخارجين عن القانون.
أقول هذا الكالم بعد تعدد حوادث البلطجة
فى منطقة بــوالق الــدكــرور بشكل كبير خالل
الفترة الماضية.
ويؤسفنى القول إن هــذه المنطقة تحولت
إلى أوكــار للبلطجية والخارجين على القانون
واألسلحة غير المرخصة ،ويحدث ذلك بصورة
علنية وعلى مرأى ومسمع من الجميع.
كــمــا يــؤســفــنــى الــقــول إن هــنــاك نــوعــا من
التقصير األمنى فى هذه المنطقة حيث يؤكد
الكثير من األهــالــى إن لم يتم تنفيذ حمالت
أمنية لضبط األسلحة غير المرخصة وتحقيق
االنضباط فى الشارع هناك ،وهو ما يؤكد أن
استراتيجية مواجهة مثل هذه األعمال تحتاج
إلى رؤية جديدة وإجــراءات جدية وفعالة ،أما
فــى حــال اســتــمــرار الــوضــع على مــا هــو عليه
حاليا ً فسوف تكون هناك نتائج كارثية لمثل
هذه األعمال غير القانونية.
وحتى ال يتصور البعض أننا نــردد كالما ً
إنشائياً ،نشير إلــى أن منطقة بــوالق شهدت
الكثير مــن ح ــوادث البلطجة الــدامــيــة ومنها
مــا حــدث منذ عــدة أشهر عندما أطلق أحد
البلطجية الــنــار وكــانــت النتيجة مقتل اثنين
وإصابة شخص ثالث ،.إال أن هــذا البلطجى
(خــــرج مــنــهــا زى الــشــعــرة م ــن الــعــجــيــن) –
كما يــقــولــون  -بسبب عــدم ضبط السالح
المستخدم فى الحادث واعتبار الواقعة مجرد
مشاجرة عادية وهو األمر الذى يحدث بسبب
التحريات «المضروبة» وبعدها تمت ممارسة

ضغوط على أهالى الضحايا للتصالح مقابل
دفع مبالغ من المال ،وكانت النتيجة خروج هذا
البلطجى من القضية بدون أى عقاب وهو ما
جعله يتمادى فى تجاوزاته وانحرافاته وارتكب
العديد من الجرائم األخرى بعد ذلك.
وهناك واقعة أخــرى يتحدث عنها األهالى
وحــدثــت منذ عــدة أشــهــر تتضمن قــيــام أحد
البلطجية بإطالق النار على اثنين فأرداهما
قــتــلــى ول ــم يــتــم الــســيــر فــى الــقــضــيــة بسبب
التحريات المضروبة والــضــغــوط التى تمت
إلتمام التصالح ،رغم أن شهود العيان أكدوا
فى شهاداتهم أنه تم استخدام  17سالحا آليا
وبندقية خرطوش فى هذا الحادث األليم.
كل هذه الوقائع تؤكد صدق المقولة التى
تقول «من أمن العقاب أساء األدب» ،فما بالنا
إذا كان األمر يتعلق بالبلطجة وتهديد وترويع
المواطنين على أرواحهم وممتلكاتهم.
والغريب أنه فى مثل هذه الوقائع والحوادث

وزير
الداخلية

مدير
أمن اجليزة

الــكــثــيــرة بــالــمــنــطــقــة ال يــتــم ضــبــط الــســاح
المستخدم فــى الــحــادث رغــم أن أبجديات
العمل األمــنــى تستوجب ضبط وتحريز تلك
األسلحة.
وفــى هــذا الــســيــاق نشير إلــى أنــه فــى يوم
السبت الماضى وقعت حادثة مفجعة ،بدأت
بــحــدوث مشاجرة عقب صــاة المغرب بين
نجل صاحب فــرن واسمه ناجى عبدالرحيم
من أسيوط ويسكن فى بوالق الدكرور ووالده
صاحب فرن الرحاب مع شخص اسمه بسام
يعمل فى محل جــزارة ،وقد قام المجنى عليه
عاما
احمد حنفى الــذى يبلغ مــن العمر ً ٢٨
بالذهاب ومحاولة التدخل لفض المشاجرة
بين الخصمين وعمل صلح بينهما فقام ناجى
عبدالرحيم الذى يبلغ من العمر  18عاما ً وكان
بحوزته فرد خرطوش وأطلق النار على المجنى
عليه مما أدى إلى وفاته فى الحال ،وعندما
حــاول أحد زمــاء أحمد إنقاذه قام البلطجى
بــإطــاق الــنــار على صديقه محمد وشهرته
زبـــادى مما أصــابــه بطلق ن ــارى فــى «جنبه»
وأصيب بإصابات بالغة.
ولــذلــك نتمنى أن تــأخــذ الــعــدالــة مجراها
للقصاص من هؤالء البلطجية ،وأال يتكرر نفس
السيناريو فى مثل هذه الحوادث ويتم الضغط
على أهــالــى الضحايا للتنازل وعــدم تحريك
الدعوى الجنائية ضد هؤالء البلطجية.
يــاســادة ..ليس من المقبول أو المتصور
أن تــؤدى مثل هــذه السياسات واإلج ــراءات
إلــى تعطيل الــعــدالــة والعجز عــن مواجهة
البلطجية والخارجين على القانون.
ونحن نربأ بجهاز الشرطة المحترم أن
يسيء إليه أمــثــال هــؤالء الضباط وأفــراد
األم ــن بتقصيرهم وتقاعسهم عــن القيام
بدورهم المطلوب فى تحقيق األمن للوطن
واألمان للمواطنين.

ضحية البلطجة
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نصيب املواطن
املصرى من املياه وصل
إلى ما حتت خط
الفقر املائى طبقا
للمؤشرات العاملية

ملف

األسرار املمنوعة فى ملف العالقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

خاص

الدور الخفى
لفرنسا داخل
 5دول أفريقية
يــبــدو أن احلــــوادث اإلرهــابــيــة التى
واجــهــاتــهــا فــرنــســا خ ــال ع ــام 2015
مثلت دافــعــا رئيسا لتحوالت أساسية
فــى السياسات اخلــارجــيــة الفرنسية،
فانتهجت سياسات تدخلية على أسس
عسكرية فى أفريقيا ،على اعتبار أن
جــزءا معتبرا من التنظيمات اإلرهابية
تعمل فى أفريقيا؛ بــدءا من داعــش فى
ليبيا ،وبــوكــو ح ــرام فــى نيجيريا ،إلى
السلفية اجلهادية فى مالي ،فضال عن
تنظيم القاعدة فى بالد املغرب العربي،
ومــيــلــيــشــيــات إســامــيــة ف ــى أفــريــقــيــا
الــوســطــى ،مــع أدوار عسكرية حلركة
العدل واملساواة فى ليبيا.
وفــى املحصلة كــان  ٪70مــن حجم
التفاعل العسكرى الفرنسى مع اخلارج
هو مع أفريقيا.
ويبدو التحالف العسكرى بني فرنسا
وخــمــس دول أفــريــقــيــة ،وتــكــويــن قــوة
تدخل سريع ضد التنظيمات اإلرهابية
وعــصــابــات اجلــرميــة املنظمة ،أحــدث
تطورا فى هذا السياق ،ذلك أن القمة
التى انعقدت مؤخرا بــن فرنسا وكل
من بوركينا فاسو والنيجر ومالى وتشاد
وموريتانيا جاءت كتطور طبيعى لعملية
البرخان التى انطلقت فى عــام 2014
بذات التحالف .وقد قررت هذه القمة
تكوين قوة تدخل سريع قوامها خمسة
آالف عنصر كمرحلة أولى.
وقد عطل هذا التحالف رؤى مصرية
كانت قد تبلورت فى مؤمتر لوزراء دفاع
 27دول ــة أفريقية عقد بــشــرم الشيخ
فى عام  2015بشأن محاربة اإلرهــاب،
حيث تبلورت رؤية جماعية بشأن تكوين
ق ــوات تــدخــل ســريــع أفــريــقــيــة ،وإنــشــاء
مركز ملكافحة اإلرهـــاب وذلــك بــأدوار
مؤثرة من كل من مصر واملــغــرب .على
أية حال ،تسعى مصر حاليا بدور مؤثر
فيما يتعلق بامللف الليبى على اعتبار أنها
القطر القاعدة حاليا للتهديدات األمنية
للحدود الغربية التى شهدت عــد ًدا من
العمليات الناجحة للقواعد املسلحة
إلحباط حاالت اختراق احلدود بعربات
دفع رباعى مسلحة.

بات التقارب املصرى مع أفريقيا فى هذه املرحلة هو محور احلركة
السياسية اخلارجية املصرية ،فقد احتلت القارة بوجه عام،
وإقليمى حوض النيل وشرق أفريقيا بوجه خاص ،وزنا يكاد يكون
مركزيا فى أولويات الدولة املصرية ،خاصة بعد ثورة يونيو .2013
ومتثل اجلولة الراهنة للرئيس السيسى ألربع دول أفريقية مثاال
جديدا على هذا التوجه املصرى.
عوامل هذا التقارب متعددة ،يرتبط بعضها بطبيعة التهديدات
األمنية الراهنة للدولة املصرية ،ويرتبط بعضها اآلخر باألجندات

الدولية واإلقليمية فى منطقتى الشرق األوسط والبحر األحمر
واملؤثرة بطبيعتها على األمن القومى املصرى ،ويرتبط بعضها
باالحتياجات املائية املصرية والتداعيات املترتبة على بناء سد
النهضة ،من حيث إمكانية احلفاظ على احلصة املائية املصرية فى
توقيت وصل فيه نصيب املواطن املصرى من املياه إلى ما حتت خط
الفقر املائى طبقا للمؤشرات العاملية.
العامل املائى رمبا هو كان املحرك الرئيس لدولة يونيو فى تسريع
التحرك نحو أفريقيا ،فى سياق جدد الوشائج املصرية األفريقية

األسباب احلقيقية لزيارة السيسى لرواندا وتنزانيا
تنزانيا تتمتع بثقل ووزن كبير فى التفاعالت بشرق أفريقيا
الغياب املصرى الطويل عن التفاعل مع النخب
األفريقية احلاكمة خلق فجوة فى اإلدراك والفهم بني
الطرفني؛ فبينما تعيش مصر على إرث مرحلة دعمها
ألفريقيا والقضايا األفريقية خالل مرحلة التحرر
الوطني ،الزال يحتفظ األفــارقــة بهذا الــدور كجزء
من التاريخ ،لكن لم يعد له تأثيره الكبير فى املرحلة
الراهنة أو املستقبلية .فــى هــذا اإلط ــار ،نستطيع
تفسير فشل الرئيس األوغندى يورى موسيفينى فى
تسويق املقاربة املصرية للخروج من مــأزق اتفاقية
عنتيبي .إذ ميكن القول إن قمة دول حوض النيل فى
يونيو  2017فشلت لسببني رئيسيني -فى تقديري.
أولهما ،هو االعتماد املصرى املطلق على موسيفينى
فى حشد الدعم للمقاربة املصرية.
وثانيهما ،هو املراهنة املصرية بأن توقف الدعم
الــدولــى للمشاريع املــائــيــة فــى دول ح ــوض النيل
ستدفع هذه الدول إلى الترحيب باملقاربة املصرية،
حيث غاب عن هذا التقدير التحريض اإلسرائيلي.
وفى هذا السياق ،غابت مصر عن التفاعل املباشر
مــع دول مفتاحية أخ ــرى فــى حــوض النيل وشــرق
أفريقيا ،وهــو مــا يفسر اختيار الرئيس السيسى
لكل من تنزانيا ورونــدا ليكونا محطتني مهمتني فى
اجلولة الراهنة؛ فتنزانيا تتمتع بثقل ووزن كبير فى
التفاعالت بشرق أفريقيا ،واحتضنت «أروشا» -أحد
أهم مدنها -العديد من الفعاليات املرتبطة بنزع فتيل
الكثير من أزمــات اإلقليم خالل عقد التسعينيات،

بول كاجامى رئيس رواندا ميلك كاريزما مؤثرة
على دوائر صناعة القرار فى دول حوض النيل

أسباب فشل قمة دول حوض
النيل فى يونيو 2017
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بدءا من أزمة اإلبادة اجلماعية بني التوتسى والهوتو
فى منتصف التسعينيات ،إلى أزمة بورندى الراهنة،
مرورا بأزمات السودان شماال وجنوبا .واملفارقة هنا
أن تنزانيا التى متلك هذا الــوزن اإلقليمى املهم لم
يزرها رئيس مصرى منذ عام .1968أمــا روندا ،فإن
رئيسها بول كاجامى ميلك على املستوى الشخصى
كاريزما مؤثرة على دوائــر صناعة الــقــرار فى دول
حوض النيل وشرق أفريقيا .ويحظى باحترام شديد
على مستوى الــقــارة ،نظرا لقدرته على بناء السلم
فى بالده ،وتدشني مرحلة من التعايش بني األطراف
املتصارعة من التوتسى والهوتو ،بل وحتقيق مستوى
معقول من التنمية االقتصادية ،اعتمد فيه بالتأكيد
على الدعم الغربى املباشر.
ويعد افتقاد األدوات املصرية املناسبة فى التفاعل
مع أفريقيا أحد التحديات الرئيسية التى تواجهها
مصر فى هذه املرحلة ،حيث فقدت مصر فى مراحل
اخلصخصة العديد مــن الــشــركــات الضخمة التى
كانت تقوم بــأدوار أساسية ومتنوعة فى القارة ،مثل
شركة النصر وشركة األسمنت املسلح ،حيث خضعت
هــذه الشركات بالكامل لتخطيط الــدولــة املصرية
فى أفريقيا ،وعملت ضمن أدوات الدولة فى تنفيذ
سياساتها اخلارجية بالقارة ،خاصة فى ظل قدرة
احلكومة املصرية آنذاك على التمويل املباشر لهذه
الشركات ،كما كانت أعمالها تساهم بشكل أو بآخر
فى هذا التمويل.

الصراع بني الوزارات يهدد بفشل الدور املصرى
الوكالة املصرية للشراكة مع أفريقيا فشلت حتى اآلن بسبب نقص امليزانيات واالعتماد على املنح الدولية
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طبقً ا ملنظور دولة عبد الناصر الذى قال «كيف ميكن جتاهل وجود
قارة أفريقيا؟ لقد شاء القدر ملصر أن يكون لها نصيب فيها ..وأن
الصراع بشأنها سوف يؤثر على مصر سواء أرادت أم لم ترد» ،استنادا
إلى هذه الرؤية ،وضعت دولة عبد الناصر القارة األفريقية فى
دائرة االهتمام االستراتيجي ،كما طورت األدوات املناسبة لعصرها
فى التفاعل مع القارة ،واستطاعت بناء نفوذ إقليمى مكنها من
حتقيق أهدافها االستراتيجية فى التحرر الوطنى من االستعمار
الغربى التقليدي ،وتخزين املياه داخل احلدود املصرية خلف السد

فــى خطوة مهمة الستحداث آلية جــديــدة لدعم الــدور
املصرى فى أفريقيا ،مت تأسيس «الوكالة املصرية للشراكة
مع أفريقيا من أجل التنمية» كآلية للعمل فى القارة ،والتى
بدأت عملها فى األول من يوليو  ،2014مبوجب قرار مجلس
الوزراء رقم  959لسنة  ،2013حيث مت دمج كل من الصندوق
املــصــرى للتعاون الفنى مــع أفريقيا ،والــصــنــدوق املصرى
للتعاون مع دول الكومنولث فى كيان واحد .ومع أهمية خطوة
إنشاء هيئة «الوكالة» ،إال أن تفعيل دورها يظل رهنا مبواجهة
عدد من التعقيدات التى تواجه عملها.
أول تلك التعقيدات يتعلق مبيزانيتها التى تقوم الوكالة
بتعويضها عن طريق املنح الدولية ،وهو األمــر الــذى يرجح
تأثرها فى أغلب األحــيــان باألجندة الدولية إزاء أفريقيا
وليس بالرؤية املصرية اخلالصة.
ثانى تلك التعقيدات يتعلق بالغياب شبه الكامل للوكالة فى
أفريقيا ،باستثناء عدد محدود من اخلبراء الفنيني عجزت
الوكالة أحيانا عن الوفاء مبرتباتهم ،األمر الذى جعلها تبتدع
مبادرات مهمة تقوم على التعاون مع املجتمع املدنى املصري،
فكان ملركز مجدى يعقوب للقلب أدور مهمة فى بعثات طبية
متفرقة خصوصا فى إثيوبيا .كما تتعاون الوكالة مع جمعية
الكبد املصرية التى يترأسها د .جمال شيحة للقيام بأدوار
مماثلة ،بالنظر إلى انتشار الفيروسات الكبدية فى أفريقيا.
ولعلنا نقترح هنا أن تُضم إلى الوكالة ميزانيات األنشطة
األفريقية للوزارات ذات الصلة ،وأن يكون التفاعل فى هذه
احلــالــة مــن جانب الـ ــوزرات حتــت مظلة الــوكــالــة مبــا يعنى
تخطيطا مركزيا قادرا على بناء النفوذ اإلقليمى املصرى فى
أفريقيا ،وتشبيكا وتنسيقا بني الوزرات املختلفة حتت مظلة
الوكالة ،ومبا يضمن حتقيق األهداف االستراتيجية املصرية
بــدال مــن حــالــة التناطح البيروقراطى بــن الـ ــوزرات على
الساحة األفريقية .ذلك أن الهدف الرئيس هو وجود األيادى

شيحة
املصرية على الساحة األفريقية وليس وجود أفريقى محدود
فــى الــقــاهــرة فــى إط ــار عمليات الــتــدريــب ودع ــم الــقــدرات
التى يقوم بها «مركز القاهرة اإلقليمى للتدريب على فض
املنازعات وحفظ السالم فى أفريقيا» ،على سبيل املثال،
حيث سجل حجم التدريب خــال عــام  2014حوالى 600
متدربا ،بزيادة قدرها  120متدربا عن العام  .2013كذلك
يقوم احتاد اإلذاعة والتليفزيون بتدريبات مماثلة فى املجال
اإلعالمي .ولكن تبقى املعضلة أنه ال يوجد كيان يحافظ على
عالقات التواصل بهؤالء املتدربني األفارقة ،مبا يعنى غياب
األثر مبرور الوقت على الرغم من أن هؤالء املتدربني غالبا
ما يكونون فى املستويات العليا من األجهزة التنفيذية فى
بالدهم.
فى السياق ذاتــه ،تلعب وزارة التعليم العالى أدورا فى
تقدمي املنح التعليمية لألفارقة ،كما تقوم بهذه املهام أيضا
بعض اجلــامــعــات ،ولكنها منح جــد مــحــدودة نحتاج الى
توسيعها.
وفــى الوقت الــذى متتلك فيه البنوك املصرية الرسمية
فوائض مالية تستطيع توظيفها فى االستثمار املباشر فى

يعقوب
ال ــدول األفريقية ،خاصة فــى املــجــال الــزراعــى الــذى يعد
أحــد األهــداف الكبرى خلطط االحتــاد األفريقى التنموية
املعروفة بـ « ،»2063-13وباعتبار قطاع الزراعة فى أفريقيا
من القطاعات ذات العائدات املرتفعة ،لكن الزالــت البنوك
املصرية تتقاعس عن القيام بهذا الدور املهم رغم وجود «بنك
ضمان االستثمار األفريقي» فى العاصمة املصرية .وتنسحب
االستنتاجات ذاتها على دور رجــال األعمال ،الــذى الزالت
مجهوداتهم غير مرئية وغير مؤثرة إيجابيا على املصالح
االستراتيجية املصرية ،فباستثناء شركتى القلعة والسويدى
ال نلمح أدورا مؤثرة فى مجال األعمال املصرى بأفريقيا.
وبشكل عام ،نستطيع القول إنه على الرغم من املجهودات
الرئاسية املعروفة إزاء أفريقيا ،تبدو مؤسسات الدولة
مازالت بعيدة عن إدراك أهمية القارة األفريقية ملصر ،وتركز
فقط دول حوض النيل ،ورمبا هذا ما يفسر غياب مصر عن
مجهودات مقدرة تبذلها الدول األفريقية حاليا للحاق بركب
خطط التنمية املستدامة املعلنة من جانب األمم املتحدة منذ
عام .2015
وقد وضع االحتــاد األفريقى خطة لهذا الهدف خطة

« »2063 -13تتفاعل معها معظم الدول األفريقية ،حيث
تخصص نيجيريا ،على سبيل املثال ال احلصر ،مكتبا
للنسيق بني وزراء حكومتها لدراسة هذه اخلطة الكلية
وبحث الــفــرص املتاحة التى ميكن أن تدعم االقتصاد
النيجيري ،خاصة أن هناك شركاء دوليني يتفاعلون حاليا
مع هــذه اخلطة ،وذلــك وفقا ألعمدة ستة هــي :التحول
االقتصادى الهيكلى والنمو الشامل ،وتكنولوجيا العلوم
واالبتكار ،والتنمية التى محورها الناس ،واالستدامة
البيئية ،واملوارد الطبيعية وإدارة الكوارث ،والسالم
واألمن ،والشئون املالية والشراكات.
وفــى املــقــابــل ،شكل مجلس الـ ــوزراء املصرى
جلنة من عدد من الوزارات بشأن أفريقيا خالل
حكومة املهندس إبراهيم محلب ،ولكنها افتقدت
الرؤية ،ولم حتدد الهدف وال أدواته ،فال نسمع
بها خبرا وال نعرف لها اجتماعات فى الوقت
الراهن.
وفيما يخص البرملان املصرى ،فباستثناء
حضور جلسات البرملان األفريقى التابع
لالحتاد األفريقى التى تعقد سنويا ال ميلك
برملانى مصرى على مــدى عقود عالقات
مع نظير له أفريقى على مستوى ثنائي.
كما يغيب البرملان املصرى عن التفاعل مع
نظرائه األفارقة فى األطر الثنائية ،وهى
أمور كان لها تأثيرها السلبى الكبير على
مصر خالل مرحلة التفاعالت اخلاصة
بتصديقات الدول األفريقية على اتفاقية
عنتيبى مــن ناحية ،وعلى تطور مواقف
برملانية إفريقية لبعض دول حــوض النيل
معادية ملصر.
من هنا بات من الضرورى أن ميتلك البرملان املصرى
مــبــادرات لتفعيل دوره على املستوى األفريقى ســواء على
الصعيد الثنائى أو اإلقليمى وصوال للجماعى.

محلب

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات بني مصر والدول األفريقية

خبراء  :ما ينقص
مصر فى الوقت
الراهن هو إدراك
املتغيرات املتالحقة
فى املشهد األفريقى

ملف

العالي ،وذلك فى انقالب استراتيجى على السياسيات البريطانية
املائية ،ثم فى عقد اتفاقية مائية مع السودان لتقسيم مياه النيل،
حددت ملصر حصة مائية حتاجج بها حاليا من يريد االقتراب منها
باعتبارها حقا تاريخيا مستقرا له سند فى القانون الدولى.
فى املقابل ،فإن ما ينقص مصر فى الوقت الراهن هو إدراك
املتغيرات املتالحقة فى املشهد األفريقي ،من حيث ازدياد وزن
الدول األفريقية كل على حدة بسبب مواردها األولية من ناحية،
ووجود نخب جديدة أكثر وعيا باملصالح الوطنية لبالدها،

خاصة فى ظل ارتباطها بالنموذج الغربى بحكم استمرار الدول
االستعمارية فى ربط هذه النخب بها عبر آلية التعليم التى تخلت
عنها مصر منذ عهد الرئيس األسبق أنور السادات .ورمبا حتتاج
القاهرة أيضا فى هذه املرحلة املهمة إلى حتديث بعض األدوات
فى التفاعل مع أفريقيا وهى التى مازالت خاملة وغير فعالة،
بجانب توظيف املزيد من الدعم لألدوات التى أحرزت تقدما
معقوال ملصر فى أفريقيا منذ يونيو  .2013هذه احلقائق كشفتها
دراسة مهمة للغاية صدرت هذا األسبوع بعنوان « مصر وأفريقيا...

خاص

تطورات إيجابية وحتديات ماثلة « والتى أعدتها د .أمانى الطويل
مدير البرنامج األفريقى  -مركز األهرام للدراسات السياسية
واالستراتيجية.
الدراسة أكدت أن التهديدات األفريقية لألمن القومى املصرى
تتطلب مزيدا من العمل الدؤوب خصوصا فى القطاع احلكومى وذلك
على الرغم من املجهودات الكبيرة للدولة املصرية فى هذا املضمار.

خالد عبدالرحمن

الدور األفريقى فى تهديد األمن القومى املصرى
البحر احلمر يشكل أهمية قصوى ملصر العتبارات متعلقة بقناة السويس أحد أهم مصادر الدخل القومى
كــذلــك يشكل البحر احلــمــر أهمية قصوى
ملصر العتبارات متعلقة بقناه السويس أحد أهم
مصادر الدخل القومى.
مــن هنا يشكل أمــن البحر األحــمــر أهمية
استراتيجية عربية وأفريقية .فقد كــان غلق
باب املندب فى املدخل اجلنوبى للبحر األحمر
فى عام  1973أحد املعطيات املؤثرة فى صناعة
نــصــر أكــتــوبــر ،وه ــو الـ ــدرس الـــذى ل ــم ينسه
اإلسرائليون ،حيث يسعون ومازالوا إلى تعظيم
قدراتهم فى التأثير على املــحــددات احلاكمة
ألمن البحر األحمر راهنا ومستقبال.
كما أن انهيار مؤسسة الدولة فى الصومال
ووجـــــود ق ــواع ــد عــســكــريــة لــكــل م ــن فــرنــســا
والــواليــات املتحدة األمريكية والصني وغيرها
فى جيبوتى يعظم من مصادر التهديد للمصالح
الــعــربــيــة واألفــريــقــيــة ،بــشــكــل عـ ــام ،والـ ــدول
املشاطئة عليه بشكل خاص (مصر ،السودان،
السعودية ،األردن ،إرتيريا ،اليمن ،الصومال).
فــى هــذا السياق ،أعلنت مصر عــن تدشني
األسطول البحرى اجلنوبي ،كما أن لها قوات
عسكرية على مداخل بــاب املندب فضال عن
وجود عسكرى مصرى فى إريتريا.

تلعب أفريقيا دو ًرا ال ميكن إغفاله فى تهديد
األمن القومى املصري ،سواء فيما يتعلق باألمن
املائى ،أو أمــن قناة السويس ،أو أمــن احلــدود
الغربية ،األمر الذى جعل القارة مسرحا لعمل
العديد من الفاعلني اإلقليميني والدوليني.
وقبل اإلشــارة إلى أدوار الفاعلني اإلقليميني
والدوليني فى القارة األفريقية ،والتى يستهدف
بعضها التأثير على األم ــن الــقــومــى املصرى
واملصالح املصرية بالقارة ،جتدر اإلشــارة هنا
إل ــى أهــمــيــة منطقة الــبــحــر األحــمــر بالنسبة
لألمن القومى املصرى واألمــن اإلقليمى ،حيث
تكمن األهمية االستراتيجية للبحر األحمر فى
مجموعة من العوامل املتداخلة اجليوسياسية،
واألمنية ،واالقتصادية؛ فهو أقصر طرق النقل
بــن الــشــمــال واجلــنــوب ،ويلعب أدورا مؤثرة
على اقتصادات دول جنوب شرق آسيا والدول
األوربية ،إضافة لــدوره كناقل للنفط اخلليجى
ومنفد للتبادل التجارى للدول املشاطئة عليه
وبعضها ال متلك غيره ليربطها بالعالم ،ودوره
املؤثر على مجمل العالقات العربية األفريقية
كممر مالحى رئيس فى عمليات التعاون بني
الطرفني.

عن طريق نقل املياه من سحارات حتت قناة السويس إلى سيناء

تفاصيل املؤامرات اإلسرائيلية للحصول على مياه النيل

النظام السودانى يدعم
ميليشيات اإلخوان فى
ليبيا لتهديد مصر
يــلــعــب ال ــن ــظ ــام ال ــس ــودان ــى فى
املرحلة الراهنة أدورا معادية ملصر،
ويستخدم كافة األوراق فى محاولة
إلضــعــاف عــنــاصــر الــقــوة الشاملة
لــلــدولــة املــصــريــة .شمل ذلــك دعم
ميليشيات اإلخــــوان املسلمني فى
ليبيا ،رغ ــم وعـــود ســودانــيــة ملصر
بــوقــف هـــذا ال ــدع ــم ،لــكــن إغ ــاق
الــقــنــصــلــيــة ال ــس ــودان ــي ــة بــالــكــفــرة
جنوب ليبيا ،وتصريحات املتحدث
العسكرى الليبى العقيد املسمارى
بامتالكه أدلة على ذلك يشير بشكل
واضح إلى استمرار هذا الدعم.
وبــاإلضــافــة إل ــى عــقــد اتــفــاقــات
شراكة إستراتيجية مع إثيوبيا فى
إطار دعم بناء سد النهضة بشروطه
الــراهــنــة فــإن الــســودان لعب أيضا
بورقة قطر ضد مصر.
وفى األغلب فإن الدعم السودانى
إلخوان ليبيا مؤسس على تفاهمات
سودانية -قطرية ،أما على الصعيد
االقــتــصــادى ،ف ــإن ال ــس ــودان يلعب
بــورقــة حــجــب الــســلــع املــصــريــة عن
االن ــس ــي ــاب إلـ ــى الـ ــسـ ــودان ومــنــهــا
إلــى شــرق أفــريــقــيــا ،حيث حظرت
الــســودان هــذه السلع أكثر من مرة
مبزاعم شروط اجلودة والصالحية.
ورغ ــم الــتــقــارب املــحــســوب الــذى
ج ــرى بــعــد زيــــارة وزيـــر اخلــارجــيــة
املــصــري ،ســامــح شــكــرى ،األخــيــرة
إلــى الــســودان ،لكن تبدو العالقات
املــصــريــة -الــســودانــيــة متــر بــأزمــة
على خلفية املمارسات والسياسات
السودانية جتــاه املصالح املصرية
بالقارة األفريقية.

حصول إسرائيل على  800مليون متر من املياه سيكون مبثابة والدة جديدة لها

يــرتــبــط املــشــروع الصهيونى بــكــل مــن نــهــرى النيل
والفرات ،فتقول التوراة« :فقطع مع إبراهيم ميثاقا بأن
يعطى لنسله هذه األرض من نهر مصر إلى النهر الكبير
نهر الفرات».
رمبـــا هـــذا املــعــطــى الــديــنــى ه ــو م ــا يــفــســر وج ــود
مشروعات إسرائيلية مرتبطة بنهر النيل ،ومتزامنة مع
مشروع هرتزل نفسه فى مطلع القرن العشرين ،والقائم
على نقل مياه النيل من سحارات حتت قناة السويس إلى
سيناء ومنها إلى إسرائيل.
وبــنــاء على ذل ــك ،تــقــدم هــرتــزل للحكومة املصرية
مبــشــروع للحصول على امــتــيــاز االســتــيــطــان فــى شبه
جــزيــرة سيناء ملــدة  99عــامــا ،مطالبا فــى ســيــاق هذا
املشروع بجزء من مياه النيل الزائدة فى فصل الشتاء
والتى تذهب إلى البحر املتوسط .غير أن هذا املشروع
واجه رفضا مصريا بريطانيا مؤسسا على أن املشروع
البريطانى يربط مسارات واجتاهات الزراعة املصرية
مبتطلبات الصناعة البريطانية فــى النكشاير ،وهى
املتطلبات التى جعلت من زراعة القطن أولوية فى كل من
مصر والسودان من جهة.
إضافة ملا قد تسببه السحارات حتت قناة السويس
مــن مــلــوحــة لــأراضــى فــى ســيــنــاء تُــســبــب انــهــيــار أيــة
مشروعات زراعية فيها ،من جهة أخرى.
اخلطوة الثانية للمشروعات اإلسرائيلية املرتبطة
باملياه كانت عام  ،1974حيث طرحت أهم املشروعات
اإلســرائــيــلــيــة املتطلعة إل ــى احلــصــول عــلــى مــيــاه من
نهر النيل ،وهــو مشروع «إليشع كــالــى» ،مهندس املياه
صدر مشروعه بالقول« :إن معطيات
اإلسرائيلى الذى ّ
منطقتنا البيئية والسياسية تفرض أن يكون لكل اتفاق

سالم بند مياه» .وترتكز الفكرة األساسية ملشروع «كالى»
على أن حصول إسرائيل على قدر صغير من مياه النيل
( 0.8مليار متر مكعب سنويا) عن طريق مصر لن يؤثر
على امليزان املائى املصري .أما األساس الفنى للمشروع
فيعتمد على توسيع ترعة السالم مبدينة اإلسماعيلية،
لتنقل ما بني  100إلى  500مليون متر مكعب من املياه
سنويا ،على أن يتم نقل هذه املياه عبر سحارات حتت
قناة السويس وصوال إلى إسرائيل ،على أن تتحول املياه
فى هذه احلالة إلى سلعة تقوم إسرائيل بشرائها.
ويــبــدو لنا أن هــذا املــشــروع مــركــزى إلســرائــيــل ،فهو
يطرح دوريا وفى كل مناسبة على مصر اعتبارا من عام
 .1974فقد ُطرح خالل عامى  ،1989 ،1986كما طرح
فى إطار مفاوضات مدريد عام  .1991وقد تبلور موقف
مصرى رافض لهذا املشروع استنادا إلى اعتبارات فنية
واستراتيجية ،حيث يرتكز اجلانب الفنى على إمكانية
رفــع ملوحة األرض الزراعية بسيناء ،وكذلك تدشني
مبدأ تسعير وبيع املياه وهو مبدأ سيكون باهظ التكاليف
ملصر املحرومة من أيــة مصادر للمياه عــدا نهر النيل،
خاصة إذا فكرت فى استخدامه دول منابع حوض النيل.
كما أن وصــول مياه النيل إلسرائيل ،فضال عن كونه
مخالف لقواعد القانون الدولى املتعلقة بأحواض األنهار
املشتركة فهو يضيف الى دول احلوض دولة جديدة فى
سابقة هى األولى من نوعها.
مــن الناحية االســتــراجتــيــة ،فــإن حــصــول إسرائيل
على هــذا القدر من املياه سيكون مبثابة والدة جديدة
إلســرائــيــل ،ألنــه يعطيها  20ضعف املساحة املــزروعــة
حاليا وميكنها من زيــادة املساحات املزروعة بصحراء
النقب مبــا يــســاوى  500ألــف ف ــدان .إضــافــة إلــى أنه

يدعم القدرات اإلسرائيلية
فــى اســتــجــاب املــزيــد من
املستوطنني .وبالتأكيد فإن
ك ــا م ــن اجلــانــبــن الفنى
واالس ــت ــرات ــي ــج ــى يــش ـ ّكــل
خــســائــر هــائــلــة ملصرعلى
مــســتــوى أمــنــهــا الــقــومــي،
كما يش ّكل ارتفاعا ملستوى
التهديدات لألمن القومى
العربى بشكل عام.
فــى ه ــذا الــســيــاق ،لعبت إســرائــيــل دورا محوريا
والتـــــزال -فــى مــســألــة بــنــاء ســد الــنــهــضــة ،بــل وبــنــاءاستراتيجيات التفاوض اإلثيوبية إزاء مصر.
كــمــا تــلــعــب دورا أســاســيــا فــى مــجــال دع ــم ال ــدول
األفــريــقــيــة الــتــى حتــتــاج إل ــى تــولــيــد الــطــاقــة اعــتــمــادا
على املـ ــوارد املــائــيــة املرتبطة بنهر الــنــيــل ،مبــا يشكل
ضغوطا إضافية على مصر .فبجانب احلالة اإلثيوبية،
هناك حالة رونــدا التى تتفاعل معها إسرائيل بشكل
دؤوب بهدف توليد الطاقة مــن املــيــاه ،بينما مازالت
املشروعات املصرية لتوليد
ال ــط ــاق ــة مـ ــن م ــص ــادره ــا
اجلديدة كالشمس والرياح
م ــج ــرد أف ــك ــار ل ــم تــدخــل
مرحلة اإلنتاج الــواســع ،بل
إن مــشــروع توليد الطاقة
اجل ـ ــدي ـ ــدة ألحـ ـ ــد رجــــال
األعــمــال املصريني موجود
فى غرب أفريقيا.

املشروع الصهيونى يستهدف حتقيق
 20ضعف املساحة املزروعة حاليا

إسرائيل لعبت دورا محوريا -وال
تزال -فى بناء سد النهضة

العـدد 215
األربعاء 2017/8/23

حجم نقل
الركاب بالسكك
احلديدية يبلغ
 1.4مليون راكب
يوم ًيا

فى
الممنوع

العالم يخطط لقطارات فائقة السرعة والمواطن المصرى ال يزال يفكر فى كيفية نجاته من الموت

الحال المايل داخل القطارات فى مصر
مصر كانت أول دولة فى الشرق األوسط تعرف القطارات كما كانت ثانى دولة فى العالم تعرف هذه الوسيلة للنقل بعد بريطانيا
تعانى من سوء نظافتها وأبوابها
المعطلة ونوافذها المحطمة

الواقع المرير
لقطارات الغالبة

تظهر سلبيات قــطــارات السكك
الحديدية المخصصة للفقراء فى
مصر ،بسبب سوء نظافتها وأبوابها
الــمــعــطــلــة ونــوافــذهــا المحطمة،
واختفاء عمال النظافة أثناء الرحلة
بــاإلضــافــة إل ــى تــأخــر الــقــطــارات
عــن الــمــواعــيــد الــمــحــددة ،إضــافـ ًة
إلــى المشكالت الفنية التى تعانى
منها السكك الحديدية فى مصر،
وكــان فــى مقدمة تلك المشكالت
االعــتــمــاد على الخطوط الطولية
ذات الحوامل المتصلة التى أنشأت
عام  1851بفكرة من الخديو عباس
األول ،بــخــاف مــا يتبعه معظم
دول الــعــالــم م ــن تــأســيــس سكك
حديدية بالخطوط ذات الــروابــط
(التقاطعية) التى تتصف بضخامة
نفقاتها المادية فى صيانتها.
كــذلــك يتم االعــتــمــاد على نظام
اإلشــــــارات الــمــيــكــانــيــكــيــة بنسبة
 %85المعروف بانخفاض مستوى
األمــان بالمقارنة بنظام اإلشــارات
الــكــهــربــائــيــة ،ويــرجــع ذل ــك بسبب
تعطل اإلشــارات اإللزامية لسائقى
القطارات للتوقف وضمان سالمة
الــمــرور على هــذه الــســكــك ،وتعد
اإلشـــــارات أه ــم الــمــشــكــات التى
تتسبب فى عــدد كبير من حــوادث
ال ــط ــرق ،الــتــى تــعــمــل بــالــمــراقــبــة
الميكانيكية وتحتاج لمتابعة دورية
إلقــفــال المحطة وإعــطــاء إش ــارة
مناسبة لحركة القطار حال نسيان
قــفــل الــمــفــاتــيــح ال ــازم ــة ستمتنع
آليا.
اإلشارة ً
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خالد عبدالرحمن
ـامــا على الــقــضــبــان ،منظومة
 157عـ ً
يحركها  1800من القطارات تعمل على
خــطــوط الــســكــك الــحــديــديــة فــى مصر
ذه ــابً ــا و إي ــابً ــا تــقــطــع مــســافــة حــوالــى
 135000كم ،حيث يبلغ حجم نقل الركاب
بالسكك الحديدية مــا يــقــرب مــن 1.4
يوميا ليبلغ نصيب الهيئة
مليون راكــب
ً
القومية لسكك الحديدية المصرية من
نقل الــركــاب أكثر مــن  %30مــن إجمالى
حجم النقل على المستوى القومى.
هذه األرقــام والحقائق كشفتها دراسة
مهمة للغاية صدرت عقل حادث تصادم
قــطــارى اإلســكــنــدريــة والـــذى أســفــر عن
وفــاة  49شخصا ً وإصابة أكثر من 150
آخرين ..الدراسة أعدها الباحث عبدالله
المصرى بعنوان «القطارات فى مصر و
فرائض التطوير الغائبة».
الــدراســة كشفت أن مصر كانت أول
دولة فى الشرق األوسط تعرف القطارات
كما كانت ثانى دولة فى العالم تعرف هذه
الوسيلة للنقل بعد بريطانيا ،وبدأ التفكير
فى هذا المشروع قبل حفر قناة السويس
بهدف إيجاد وسيلة حديثة لربط البحرين
األحــمــر والــمــتــوســط حــيــث كــانــت سفن
البضائع القادمة من آسيا تفرغ حمولتها
برا
فى السويس لتنقلها الجمال بعد ذلك ً
إلى السفن الراسية فى ميناء اإلسكندرية
على البحر المتوسط؛ الوضع الذى دفع
الــخــديــو عــبــاس األول إلــى التفكير فى
إقامة خطوط سكك حديدية تربط بين
اإلسكندرية والسويس ،وفى عام 1851

دخل فى مفاوضات مع روبرت ستفنسون
إلقامة الخط على أن يبدأ بمد خط من
القاهرة إلى اإلسكندرية.
وجــرى العمل فــى هــذا المشروع عام
 1852وانتهت المرحلة األولــى منه حتى
مدينة كفر الزيات فى منتصف المسافة
بين الــقــاهــرة واإلســكــنــدريــة عــام 1854
حــيــث كــانــت الــرحــلــة تــبــدأ مــن الــقــاهــرة
بالقطار وتنتهى فى كفر الزيات لتستكمل
الرحلة بعدها بالجمال والعربات التى
تجرها الخيول ،وبعد ذلك استكمل بناء
الخط حتى اإلسكندرية ثم من القاهرة
إلى السويس.
عــراقـةُ؛ جعلت الهيئة القومية لسكك
حــديــد مــصــر وه ــى إحـ ــدى الــقــطــاعــات
الــخــدمــيــة بــــوزارة الــنــقــل والــمــواصــات
ً
عامل فى االتحاد العربى للسكك
عضوا
ً
الحديدية وفــى لجنتة الــدائــمــة وكذلك
عــضــوا فــى اتــحــاد ســكــك حــديــد آسيا
ً
والشرقين األوس ــط واألدنـ ــى ،كما أنها
عضو عامل فى االتحاد الغربى للسكك
الحديدية ،وتتابع المؤتمرات الدولية
الـ ــدوريـ ــة لــهــذه االتــــحــــادات وتــشــارك
بأبحاثها واقتراحاتها بصفة مستمرة فيها
سعيا
وفى التجمعات الدولية المشابهة ً
إلى االحتكاكات المفيدة مع غيرها من
القطاعات المماثلة.
وعلى الــرغــم مــن عراقتها إال أنــه مع
محاولة تحديد وتحليل كفاءتها خالل
خمس سنوات أشــارت النتائج إلى وقوع
 59حادثة خــال تلك الفترة أى بمعدل
سنويا لتكون عدد ضحاياها
 7.10حادثة
ً
ـويــا واســتــأثــر خط
ـ
ـن
ـ
س
آالف
أكــثــر مــن 6
ً
القاهرة – اإلسكندرية على نسبة %41

 1800من القطارات
تعمل على خطوط
السكك الحديدية
فى مصر ذهابًا
وإيابًا تقطع مسافة
حوالى  135000كم
 6000مواطن
يفقدون
حياتهم
فى حوادث
القطارات
سنوي ًا

منها؛ وقد وجد أن  %8.11من الحوادث
كانت نتيجة اصطدام قطارين ببعضهما،
ونــســبــة  %3.28نــتــيــجــة ســــوء إدارة
مزلقانات السكك الحديدية ،و%9.18
بسبب خــروج القطار عن القضبان أدت
فى معظمها إلــى انقالبه ،و %32بسبب
العبور الخاطئ من أماكن غير قانونية،
و %5بسبب سقوط الركاب من القطار.
تــظــهــر تــلــك اإلح ــص ــائ ــي ــات ف ــى ظل
عالم يسيطر على تفكيره نظام (سكاى
تــران) والــذى يعتبر ً
مثال واع ـ ًـدا لفكرة
خطوط الحديد المعلقة؛ إذ يتشكل من
مجموعة قــاطــرات ُتــشــبــه الكبسوالت
الصغيرة ،تتحرك على قضبان ُمعلقة
قــدمــا ،يتميز النظام
عــلــى ارتــفــاع 20
ً
بالكفاءة المرتفعة ،والــســرعــة العالية
التى تصل إلــى ً 155
ميل فــى الساعة؛
م ــا يــجــعــلــه قــــــادرًا عــلــى تــحــويــل رحــلــة
مدتها ساعتان بالسيارة إلى  10دقائق،
ـرح (جيرى ساندرز) الرئيس
حسبما صـ َّ
التنفيذى للشركة .وقــد أضــاف ساندرز
ـضــا أن مــســارات ومــحــطــات (ســكــاى
أيـ ً
تــران) صغيرة بما يكفى لبنائها فى أى
تقريبا بما فى ذلــك داخــل مبانى
مكان
ً
المكاتب والمطارات ،وقد أعلنت الشركة
عزمها إطالق أول مسار لها من خطوط
ال ــق ــط ــارات األحـ ــاديـ ــة ،ف ــى ‹‹الجــــوس
بنيجيريا›› بحلول عام  ،2020كما تخطط
قريبا.
لجلب النظام إلى بلدان أخرى ً
األمـ ــر الـ ــذى يــجــعــل الــمــصــريــيــن فى
حيرة من أمرهم ففى ظل عالم يخطط
ل ــق ــط ــارات فــائــقــة ال ــس ــرع ــة ،اليـ ــزال
الــمــصــرى يفكر فــى كيفية نــجــاتــه من
الموت إذا ركب القطار؟!

كيف طورت أوروبا قطاراتها؟
فــى األول مــن يونيو  ،2016افتُ ِتح نفق
السكك الحديدية األكثر ً
وعمقا فى
طول
ً
الــعــالــم ،فــى جــبــال األل ــب بسويسرا ،بعد
قــرابــة عقدين كاملين مــن أعــمــال البناء
والتشييد ،حيث تمت المصادقة على هذا
المشروع العمالق ،بتكلفته البالغة أكثر
مــن  12مليار دوالر ،مــن قبل الناخبين
الــســويــســريــيــن فــى اســتــفــتــاء ج ــرى خــال
عام  ،1992وأيد المصوتون اقتراح شهير
من الجماعات المدافعة عن البيئة ،لنقل
جميع البضائع التى تسافر عبر سويسرا
باستخدام السكك الــحــديــديــة ،ب ـ ً
ـدل من
الطرق البرية الخاصة بالشاحنات.
تجاوز طول النفق الجديد ،بعد افتتاحه
بشكل رســمــي ،نــفــق (ســيــكــان) اليابانى
للسكك الحديدية ،البالغ طوله  53.9كيلو
متر ،ليصبح النفق اليابانى فى المرتبة
الــثــانــيــة ،بــاعــتــبــاره أطـــول أنــفــاق العالم
الــصــنــاعــيــة ،وتــحــول نــفــق بــحــر الــمــانــش،
وط ــول ــه  50.5كــيــلــو مــتــر ،ال ــراب ــط بين
بريطانيا وفرنسا أسفل بحر المانش ،من
المركز الثانى إلى المركز الثالث.
بعد اكــتــمــال إنــشــاء الــنــفــق ،أصــبــح يمر
أســفــل مسافة قــدرهــا  2.3كيلومتر من
الجبال التى تعلوه ،هــذه الجبال تضغط
عــلــى الــنــفــق بــقــوة هــائــلــة وبكتلتها بالغة
الضخامة ،لتتسبب فى األحوال العادية فى
تماما .من هنا كان البد لمهندسى
هدمه
ً
المشروع من حل مبتكر ،وكــان الحل هو
تثبيت حلقات ضخمة مــن الــصــلــب ،فى
مناطق متكررة بطول النفق ،بهدف منع
انهياره نتيجة هذا الضغط الهائل.
ويمر النفق خــال صخور تصل درجــة

حرارتها فى هــذه المنطقة إلــى  46درجة
لزاما على المهندسين
مئوية ،ولذلك كان
ً
القيام بعمليات الحفر والتفجير فى 73
مختلفا من أنــواع الصخور ،البعض
نوعا
ً
ً
منها من الصخور الصعبة بالغة الصالبة
مــثــل الــجــرانــيــت ،صــخــور يصعب الحفر
وناعما بشدة كما
لينا
خاللها ،وبعضها كان ً
ً
لو أنها (قطع سكر عمالقة) ،ما تسبب فى
مشكالت عديدة للمهندسين ،حتى تمكنوا
من تثبيت الخرسانة الخاصة بالنفق فيها،
على الرغم من لينها.
وجـــرت عمليات الــحــفــر بشكل كــامــل،
بعدما أخــرج المهندسون والعمال حوالى
 28مليون طن من الصخور ،وقاموا بتفتيتها
بعد ذلــك ،للمساعدة فى إنتاج الخرسانة
الــمــســتــخــدمــة لــبــنــاء الــنــفــق ،هـــذا األم ــر
وفــر بالطبع الكثير من األم ــوال الخاصة
بعمليات نقل بعض الــمــواد الــداخــلــة فى
تكوين الخرسانة ،من مناطق أخــرى عبر
سويسرا.
أيضا أنه جرى االنتهاء من إنشاء
الرائع ً
مسبقا،
النفق فــى حــدود الــوقــت المقدر
ً
وبــا تــخـ ٍ ّ
ـط لــحــدود الميزانية المعتمدة
ً
له ،ويتميز بأنه مسطح ومباشر ،بدل من
الــمــرور عبر الجبال بشكل حلزوني ،مثل
نفق وطريق السكك الحديدية القديم الذى
جرى افتتاحه عام .1980
ويتوقع أن يمر عبر هذا النفق  260قطار
قطارا للركاب كل يوم،
شحن بضائع ،و65
ً
خــال رحــلــة لــن تــطــول عــن  17دقيقة ال
تماما للقطارات
غير ،باعتبارها مدة كافية
ً
لقطعه ،ويــتــم توفير تكاليف النفق بعد
تشغيله ومبالغ صيانته المستمرة ،عبر

الضرائب على الــوقــود ،وضــرائــب القيمة
المضافة ،وعبر رسوم الطريق للشاحنات
الــكــبــيــرة ،بــاإلضــافــة إلــى ق ــروض الــدولــة
المتوقع إتــمــام ســدادهــا فــى غــضــون 10
سنوات.
وتــقــول سويسرا إن هــذا النفق سيحدث
ثــــورة كــبــيــرة ف ــى عــمــلــيــات نــقــل الــبــضــائــع
األوروبـ ــيـ ــة ،فــالــبــضــائــع الــتــى تــنــقــل حــالـ ًـيــا
بــاســتــخــدام الــشــاحــنــات الــضــخــمــة ،البالغ
عددها حوالى مليون شاحنة سنوية ،ستنقل
اآلن عبر القطارات ،من خالل هذا النفق.
وفى حديث بالقرب من المدخل الشمالى
للنفق ،قال الرئيس االتحادى السويسري،
يــوهــان شــنــايــدر آمـ ــان ،فــى كلمة وجهها
للضيوف خــال عملية االفــتــتــاح ،إن هذا
الــنــفــق يــعــد خــطــوة عــمــاقــة ،لــيــس فقط
ـضــا لجميع الجيران
لسويسرا ،ولــكــن أيـ ً
األوروبيين.
خطوة عمالقة أقبلت عليها مصر منذ
عاما لنفس السبب أال وهى التجارة
ً 157
لتصبح سويسرا صاحبة العهد الحديث
عالميا ومصر تبكى على من يصارع
األولى
ً
يوميا ،لتصبح الحاجة
الموت فى القطارات ً
لتطوير قــطــاع الــســكــك الــحــديــديــة أكثر
إلحاحا فى ظل دور بالغ األهمية لقطاع
النقل لتحريك النمو االقــتــصــادى وزيــادة
حجم الــتــجــارة المتدفقة المنقولة عبر
السكك الحديدة ،سواء نقل المواد الخام
أو السلع مكتملة الــصــنــع ،فهل تستلهم
مصر التجربة األوروبية فى تطوير السكك
الحديدة كما فعلت من قبل حينما أصبحت
ثــانــى دولـــة فــى الــعــالــم امــتــاكــا لخطوط
السكك الحديدية؟

مسلسل الفساد فى جامعة القاهرة ..العرض مستمر

مفاجأة :نصار قام بتعيني نفسه
رئيسا ملجلس قسم القانون
ً
العالم بكلية احلقوق اعتبا ًرا
من أول أغسطس احلالى

جابر نصار يخصص  70مليون جنيه لتطوير مبنى شركة «ستيال» لتحويله مخزنا لآلثار ..والخبراء يؤكدون 5 :ماليين تكفى

تــواصــل « صــوت الماليين» كشف الفساد
وإهـ ــدار الــمــال الــعــام داخ ــل أركـــان وج ــدران
جامعة القاهرة ،حيث حصلت على مستندات
جديدة تكشف ارتكاب العديد من المخالفات
اإلداريـــة والمالية ،التى ترتب عليها إهــدار
الـــمـــال الـــعـــام فـــى ال ــج ــام ــع ــة ،وت ــع ــد أبـــرز
المخالفات ،قيام رئيس الجامعة السابق د.
جابر نصار بتخصيص  70مليون جنيه من
أموال الجامعة ،باألمر المباشر ،وبدون تشكيل
لجنة رسمية ،لتطوير مبنى شركة األهــرام
للمشروبات« ،استيال» وهو المبنى التاريخى،
المواجه لسور الجامعة ،عند أب ــواب كليتى
االعــام ودار العلوم ،بمنطقة بين السرايات،
حيث اشترته وزارة التعليم العالى ،بناء على
رغبة ،وتوصيات من جابر نصار رئيس جامعة
القاهرة ،من أجل تخصيصه معرضا ومتحفا
ومخزنا لكلية اآلث ــار ،لالكتشافات األثــريــة،
ويكون تابعا لكلية اآلثــار ،وعلى الرغم من أن
المبنى تاريخي ،وقد قامت الشركة بتطويره
عام  ،2007وال يحتاج تطويره تكلفة تزيد على
 5ماليين جنيه ،إال أن رئيس جامعة القاهرة
السابق ،خالف كل القواعد واللوائح التى تنص
على ضــرورة طــرح تطوير المبنى لمناقصة،
ويسبقها تشكيل لجنة متخصصة لعمل دراسة
جدوى حول تطوير المبنى ،إال أنه تجاهل كل
ذلــك وراح يخصص بــاألمــر المباشر ،مبلغا
قدره  70مليون جنيه إلعادة تطوير المبنى.
الدكتور عبد الفتاح البنا ،االســتــاذ بكلية
االثـــار بجامعة الــقــاهــرة ،والخبير فــى علم
األثــار والمختصم قضائيا مع رئيس الجامعة
الــســابــق ،العــتــراضــه عــلــى ت ــج ــاوزات رئيس
جامعة القاهرة ،وتم إيقافه عن العمل وتجميد
راتــبــه الــشــهــرى على م ــدار أكــثــر مــن ثالث
سنوات ،يقول  « :إن الدكتور
جابر نصار قرر تشكيل لجنة
وهــمــيــة مــن الــمــقــربــيــن منه،
وضــمــنــى للجنة دون علمى،
حــتــى تــأخــذ مــنــحــى شــرعــى
وقــانــونــى ،وتــكــون اسماء
اعــضــائــهــا عــلــى الـــورق
فقط ،لتكون مهمة هذه

اللجنة ،هى الموافقة على قراره بتطوير مبنى
« شركة االهرام للمشروبات « استيال» دون أى
اعتراضات من الجهات الرقابية ،وبالفعل نفذ
رغباته ،وتصوراته الفردية ،ورصد مبلغا ماليا
مبالغا فيه لتطوير المبنى ،بــدون علم اللجنة
الوهمية المشكلة وبـــدون عقدها الجتماع
حــقــيــقــي ،بــاســتــثــنــاء جــلــســة ،حــضــرهــا بعض
المقربين الذى ال يهمهم سوى الحصول على
البدالت والمقابل المادى ،وانتهى الى رصد
 70مليون جنيه لتطوير المبنى من الداخل،
الستخدامه مخزنا لآلثار ومتحفا آلثــار كلية
اآلثار بالجامعة».
وأضـــــاف الــبــنــاء ف ــى تــصــريــحــات خــاصــة
لـــ«صــوت الــمــايــيــن» انــه اطــلــع مــع مجموعة
خــبــراء مــن كلية االث ــار على مبنى « االه ــرام
للمشروبات» فتبين لهم انه مجدد من الخارج
ومن الداخل ال يحتاج إلى هذا الملبغ الضخم،
وأن تكلفة تطويره ال تتجاوز خمسة ماليين
جنيه على األكثر.

نصار

وأضــــاف أن ــه هــنــاك شــبــهــة تــاعــب ،وراء
تخصيص هذا المبلغ الكبير ،خاصة فى ظل
عدم طرح عملية التطوير لمناقصة عامة ،كما
نص عليه القانون واللوائح المالية للجامعة.
وأضــاف البنا أنــه من المثير للدهشة أن،
نصار أصر على الميزانية التى وضعها برأيه
الشخصي ،قسرا وضغطا على مجلس إدارة
الجامعة.
من ناحية أخرى أشار البنا إلى أن تجاوزات
رئيس الجامعة استمرت حتى بعد خروجه من
منصبه ،مشيرا إلى واقعة قيامه بإصدار قرار
قبل خروجه من منصب بيوم واحــد ،بنفسه
لنفسه ،بتعيينه رئيسا لمجلس قسم القانون
العالم بكلية الحقوق ،اعتبارا من أول أغسطس
حتى حدوث أى تغيير يطرأ بالقسم.
وتضمن القرار الذى حمل رقم  988بتاريخ
 31يــولــيــو الــمــاضــي ،أن ــه بــعــد االطـ ــاع على
القانون رقــم  49لسنة  ،1972بشأن تنظيم
الجامعات والقوانين المعدله له ،وعلى قرار

البنا

رئــيــس الجمهورية ،رقــم  809لسنة ،1975
بشأن إصدار الالئحة التنفيذية لقانون تنظيم
الــجــامــعــات والـــقـــرارات الــمــعــدلــة ل ــه ،وعلى
القانون رقــم  52لسنة  ،2014بتعديل بعض
أحكام قانون تنظيم الجامعات رقم  49لسنة
 ،1972وعلى ما تقضى به المادة  56من قانون
تنظيم الجامعات ،والــمــادة  40مــن الالئحة
التنفيذية للقانون ،وعلى ما عرضه عميد كلية
الحقوق ،وعلى موافقتنا.
وجاء نص القرار كالتالي:
مــادة  :1تعيين الدكتور جابر جــاد نصار،
رئــيــس لمجلس قسم الــقــانــون الــعــام بكلية
الــحــقــوق بجامعة الــقــاهــرة ،اعــتــبــارا مــن 1
أغسطس  ،2017حتى حدوث أى تغيير يطرأ
بالقسم.
مــادة  :2يصرف له البدل المقرر اعتبارا
من تاريخ القيام بهذا العمل .مــادة  :3على
جهات الجامعة المختصة تنفيذ هذا القرار
كل فيما يخصه ،ووقــع الخطاب من الدكتور
جابر نــصــار ،رئيس الجامعة .وهــى سابقة
تحدث الو ل مرة فى تاريخ الجامعة.
يــذكــر أن «صـــوت الــمــايــيــن» نــشــرت فى
ال ــع ــدد الــســابــق مــســلــســل م ــن مسلسالت
الفساد اإلدارى وإهــدار المال العام ،داخل
جامعة الــقــاهــرة ،باستيالء رئيس الجامعة
ومجموعة مــن االســتــاتــذة المقربين منه..
عــلــى مــايــيــن الـــــدوالرات مــن أمـ ــوال المنح
والــقــروض األجنبية المخصصة لمشاريع
بحثية فــى مــجــاالت ترميم وصــيــانــة اآلثــار
الــمــصــريــة ،وتــطــويــر معاملها ،حيث حصل
عليها خمسة باحثين بكلية اآلثار فى جامعة
ال ــق ــاه ــرة ،وفــرقــهــم الــبــحــثــيــة ،فــضــا عن
عــدد اخــر من االســاتــذة فى كليات مختلفة،
حصلوا علىالماليين مقابل ابحاث وهمية
حبرا على
ومشروعات بحثة لم تتعد كونها
ً
ورق فــقــط ،تــحــت عــنــاويــن بــراقــة وضخمة
تستحضر تاريخ «فراعنة مصر» تُفصل هذه
الــمــشــاريــع لنيل دعــم المانحين ،وأبــرزهــم
االتحاد األوروبــي ،لكن المفاجأة بعد سنوات
بأن الحال كما هو ،فال آثار مصر رُممت وال
متاحف ُبنيت ،أو معامل طُورت.

باألرقام والمواقع ..خريطة الماليين المهددة
بالضياع داخل المجموعة المصرية العقارية
سوء التعامل مع العمالء يساوى إهدار الماليين ما بين تعويض المتضررين واإلهمال فى تحصيل المستحقات
المقر اإلدارى الحالى
للشركة محل نزاع قضائى
واإلدارة مهددة بالطرد إذا
خسرت القضية

إميان بدر
يبدو أن شركات الحكومة التى تعمل فى مجال
اإلسكان والعقارات قد رفعت شعار «ليه تكسب
أكتر لما ممكن تكسب أقل» ،وبعضها اآلخر يعمل
بطريقة «ليه تكسب أصـ ًـا لما ممكن تخسر»،
على اعتبار أن مــال الحكومة «سايب ومالوش
صاحب» ،وال أحد معنى بتنميته أو حتى الحفاظ
عليه.
ينطبق الوصف السابق على شركة المجموعة
المصرية العقارية ،التى هى شركة مساهمة
مصرية مملوكة لــلــدولــة ،تعمل وفــق ـا ً لقانون
الــشــركــات المساهمة ،وعــلــى الــرغــم مــن أنها
تحقق بعض األرباح ،لكن تقارير الجهاز المركزى
للمحاسبات تثبت وجــود مخالفات وتجاوزات،
ال تـــؤدى فــقــط إل ــى تقليص مــكــاســب الشركة
وحرمانها من أموال بالماليين ،ولكن السياسات
التى تتبعها إدارة الشركة فى سوء التعامل مع
عمالئها ،باتت ظاهرة أدت إلى جرجرة ممثلو
المجموعة إلــى ســاحــات المحاكم ،وأصبحت
أموالها وممتلكاتها التى تقدر بعشرات الماليين
مــهــددة بــالــضــيــاع واإلهـــــدار ،ت ــارة عــلــى سبيل
تعويض العمالء بسبب أخطاء الشركة ،وتــارة
أخرى نتيجة إلهمال الشركة نفسها وتقاعصها
عن السعى وراء مستحقاتها.
أمـ ــا ع ــن مــخــالــفــة الــمــعــايــيــر الــمــحــاســبــيــة
والــقــرارات فقد وصــل األمــر إلــى أن تم إعــداد
القوائم المالية متضمنة األرصــدة االفتتاحية،
وذلـــك قــبــل اعــتــمــادهــا والــتــصــديــق عليها من
الجمعية العامة للشركة بالمخالفة للمعيار
الــمــحــاســبــى ال ــم ــص ــرى الـــخـــاص بــالــفــحــص
ال ــم ــح ــدود ،وع ــل ــى ال ــرغ ــم م ــن أن إجــمــالــى
اســتــثــمــارات الــشــركــة تبلغ  681مليون جنيه،
ولكنها حققت صافى ربــح فقط  19.9مليون
جنيه ،حسبما أظهرت قائمة الدخل ،واألغرب
أن قيمة أصولها الثابتة بلغت فقط  422ألف
جنيه ،علما ً بــأن قيمة المخزون تبلغ 13.65
مليون جنيه ،وأش ــار تقرير الجهاز المركزى
للمحاسبات أن تلك األرقــــام تمثل األرص ــدة
الدفترية ،موضحا ً أنه لم يتم إجراء جرد فعلى
لها فى تاريخ المركز المالى.
وانــتــقــل التقرير إلــى حــســاب االســتــثــمــارات
زاخرا بممتلكات بقيم ضخمة ،مهددة
الذى جاء
ً
بالضياع ومــتــداول بشأنها نــزاعــات قضائية،

القائمة تضم قطعة أرض بشارع أحمد عرابى وفيلال بشارع شهاب بالمهندسين وبعض
الوحدات وجراج برج المنتزة بالزمالك وجميعهم مقدرون بقيمة رمزية فقط  1جنيه
مــن بينها قطعة أرض رقــم  52بــشــارع أحمد
عرابى بالمهندسين ،وفيلال  68بشارع شهاب
بالمهندسين ،وبــعــض الــوحــدات وجـــراج برج
المنتزة بالزمالك ،وجميعهم مــقــدرون بقيمة
رمزية فقط  1جنيه ،واألدهــى أنــه حتى المقر
اإلدارى الحالى للشركة والكائن بميدان «فينى»
بشارع السد العالى هو محل نــزاع قضائي ،ما
يعنى أن اإلدارة مــهــددة بالطرد حــال خسرت
القضية ،ناهيك عن الدور الثالث ببرج الجامعة
والــذى تتجاوز قيمته  3ماليين جنيه ،ومتنازع
عليه مع رجل األعمال السيد الرواس.
ومــن ســاحــات المحاكم إلــى ســرايــا النيابة،
حيث رصــد التقرير مبلغ  538مليون جنيه،
تضمنها حساب األصــول المتداولة ،تمثل قيمة
مخالفات اإلدارة التنفيذية السابقة ،يقابلها نحو

 423مليون جنيه بالخصوم المتداولة ،حيث تم
إبــاغ النيابة بهذه المخالفات ،ومــازالــت قيد
التحقيق.
وفــى سياق متصل بلغت قيمة المخصصات
األخــرى نحو  38.88مليون جنيه ،أكد مراقب
الحسابات الــذى أعــد التقرير أنها غير كافية
لمواجهة االلــتــزامــات الضريبية والقضائية
للشركة ،وهو ما ورد تفصيالً فى تقارير سابقة،
ومازالت المالحظات تتكرر وإدارة الشركة تتبع
سياسة «الطناش».
وفى إطار سياسة «تكبير الدماغ» أيضاً ،كشف
التقرير عن األخطاء الناتجة عن تطبيق برنامج
الحاسب اآللــى الجديد ،والــذى تالحظ بشأنه
عدم تسلسل أرقام القيود المحاسبية ،حيث تم
ترقيمها يدويا ً بناء على طلب الجهاز المركزى

للمحاسبات فى تقاريره السابقة ،وذلــك لحين
تدارك كافة المشكالت التى ظهرت عند تطبيق
هذا النظام ،والتى من بينها عدم مطابقة أرقام
دليل الحسابات بميزان المراجعة ،طبقا ً لما هو
وارد بأرقام قائمة المركز المالي ،وألن إدارة
الشركة كما أشرنا ال تهتم بحساب ما لها وما
عليها ،رصد التقرير عدم قيامها بحساب قيمة
األربــاح المؤجلة وفوائد التقسيط عن عــدد 9
وحــدات مباعة ببرج فيصل والوحدة رقم 106
ببرج شهاب.
وعلى صعيد تعامالت المجموعة المصرية
الــعــقــاريــة أو بـــــاألدق مــشــاكــلــهــا م ــع الــعــمــاء
والــشــركــات األخـ ــرى ،تــنــاول التقرير الرقابى
واقــعــة قــيــام شــركــة الــقــاهــرة لــلــدواجــن برفع
دعــوى ضد المجموعة ،تطالب بإلزامها بدفع

إجمالى استثمارات الشركة
 681مليون جنيه وقيمة
أصولها الثابتة ال تتجاوز
الـ 422ألف جنيه فقط
مبلغ  4.7مليون جنيه ،باإلضافة إلى الفوائد
القانونية عن هذا المبلغ ،وذلك بعد أن اكتشفت
شــركــة الــدواجــن عند محاولتها تسجيل عدد
 36شقة اشترتها من المجموعة فى برج شارع
مــراد ،اكتشفت أن المساحات الــواردة بالعقود
االبتدائية تختلف عما هو مدون بهيئة المساحة.
ولــم ينته مسلسل جــرجــرة المجموعة إلى
ســاحــات المحاكم عند هــذا الــحــد ،بــل حرك
أحــد الــعــمــاء ضــدهــا دع ــوى قضائية أخــرى،
إللــزامــهــا ب ــرد مــنــقــوالتــه أو ســـداد مبلغ 2.5
مليون جنيه على سبيل التعويض ،حيث كان
الــمــواطــن قــد اســتــأجــر أحــد مــحــات الشركة
ووضــع فيه بضاعته ،ثم قامت الشركة المالكة
باسترداد المحل بموجب حكم قضائي ،بسبب
توقف المستأجر عن دفــع اإليــجــار ،وتــم تبديد
بــضــاعــتــه خ ــال عملية االسـ ــتـ ــرداد ،وأوص ــى
التقرير بضرورة إجراء دراسة لتكوين مخصص
ٍ
كاف لسداد هذه االلتزامات ،وموافاة الجهاز بما
تسفر عنه الدراسة وما تم اتخاذه من إجراءات.

اشتباك

البنا :هناك شبهة
تالعب وراء تخصيص
هذا المبلغ الكبير
خاصة فى ظل عدم
طرح عملية التطوير
لمناقصة عامة

مخالفات بـ  538مليون
جنيه أمام النيابة يقابلها
 423مليون جنيه فى
حساب الخصوم المتداولة
مازالت قيد التحقيق

 38.88مليون جنيه مخصصات
غير كافية لمواجهة االلتزامات
الضريبية والقضائية للشركة
وأخطاء بالجملة فى برنامج
الحاسب اآللى الجديد

العـدد 215
األربعاء ٢٠١٧/8/23

احلديقة النباتية فى
أسوان مساحتها  17فدا ًنا
نوعا
وسط النيل وبها ً 380
من النباتات النادرة

مصر
الحلوة

السياحة الريفية ..كنز مصر المهمل
السياحة الريفية ،أحد الملفات الهامة من كنوز مصر التى لم يتم استغاللها بالشكل األمثل
والتى فتحناها وسلطنا الضوء عليها فى أعداد سابقة كثيرة ،وبرغم أن السياحة من أكبر
الصناعات التى تنمو سريع ًا فى العالم ،كما أنها من أهم مصادر العمالت الحرة للدول النامية
وبرغم ما تعانيه مصر من فقر مقنع يجعلنا نلهث وراء أى شىء وكل شىء من أجل توفير حياة
أفضل للمواطنين ،إال أن المسئولين فى مصر يضربون بكل ذلك عرض الحائط ،إما من باب
«وأنا مالى» ،أو من باب الفساد والمصالح األخرى ،والنتيجة فى النهاية واحدة وهى أننا نملك
ثروة ريفية كبرى لو تم استغاللها على الوجه األمثل ستدر على مصر مليارات الدوالرات
سنوي ًا هذا بخالف المكاسب األخرى غير المباشرة والوظائف التى توفرها تلك السوق
الضخمة ،فحتى اآلن لم تجن مصر من السياحة البيئية ما يتناسب مع كنوزها الطبيعية
ومقاصدها السياحية التى ال تدانيها أماكن أخرى فى العالم ونستعرض بعضها من خالل هذا
الملف آملين أن يكون ولو مجرد تذكرة للمسئولين

سحر الشربينى

دور الدولة فى
دعم وتنمية
السياحة الريفية
أكــد الــدكــتــور جــمــال عبدربه
أستاذ البساتين بجامعة األزهر
أن الــســيــاحــة الــريــفــيــة تحتاج
إلى منظومة كاملة من الدولة،
بداية من تنمية الريف ،وعمل
بنية تحتية للطرق والصحة،
والــخــدمــات ،مـ ــرورًا بالتنسيق
بــيــن الـــــوزارات المعنية بملف
ال ــس ــي ــاح ــة وت ــن ــم ــي ــة ال ــق ــرى
والمجتمع.
وأضـــاف عــبــدربــه :إن هناك
مــئــات المناطق الريفية التى
تــحــتــاج إلــــى تــنــمــيــة وتــطــويــر
إلدخالها فى منظومة السياحة
الــريــفــيــة ،منها بــحــيــرة ق ــارون
والــــســــواقــــى ،فـ ــى مــحــافــظــة
الــفــيــوم ،مــشــيـ ًـرا إل ــى إمكانية
إنــشــاء قــرى ريفية كاملة على
الطرق الصحراوية القريبة من
الــقــاهــرة ،أو فــى المحافظات،
إضـ ــافـ ــة إل ـ ــى ع ــم ــل م ــع ــارض
ب ــط ــري ــق ــة حـــضـــاريـــة ب ــج ــوار
المتاحف واألمــاكــن السياحية
المعروفة.
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أماكن تواجد السياحة الريفية فى مصر
قناطر «إدفينا» التى تحجز مياه نهر النيل فرع رشيد عن مياه البحر المتوسط
كفر الشيخ
بها مدينة «فوه» ،أشهر المدن المصرية والعالمية
المعروفة بصناعة «الكليم» والسجاد اليدوى قبل
أكثر من مائة عام.
ويــمــكــن الــتــعــرف عــلــى مــراحــل الــعــمــل فــى هــذه
المهنة الحرفية وذلك بزيارة ورش المدينة والوجود
وسط الصناع المهرة واألصباغ واألنــوال واألصواف
والــمــاكــيــنــات ،الــتــى تنتج أج ــود األنـ ــواع مــن الكليم
والسجاد بمختلف األشكال الهندسية والرسومات
الفرعونية والشعبية والبيئية ،والتى تعرض بأكبر
معارض السجاد فى العالم
أما عشاق الخيول والفروسية ومحبو ركوب الخيل
أو اقتنائها فيمكنهم زيــارة قرية «المناوفة» ،التى
يــوجــد بها اسطبالت لتربية الخيول مــن ســاالت
مختلفة ،وفــى كفر الشيخ أيضا يتاح لمحبى نمط
الحياة الريفية زيــارة مناحل عسل النحل ،للتعرف
على طرق صناعتها ومراحل إنتاجها وأنواعها.
البحيرة
يمكن التمتع بمشاهدة قناطر «إدفــيــنــا» ،التى
تحجز مياه نهر النيل فــرع رشيد عــن مياه البحر
سياحيا ،حيث
موقعا ومــزارًا
المتوسط ،وهى تمثل
ً
ً
تنتشر الحدائق الشاسعة ،منها خمس حدائق بالبر
األيسر للقناطر مساحتها  25فدا ًنا ،والبر األيمن به
حديقتان مقامة على عشرة أفدنة ،وحديقتان على
مساحة  100فدان منزرعة بالموالح والفاكهة ،وبهما
مشتل إلنتاج الزهور والنباتات النادرة ومسطحات
خضراء وأحواض وأشكال هندسية ونافورات ،وعلى
مقربة منها  300فيال واستراحة.
أمــا مدينة رشيد فتشتهر بإنتاجها الوفير من
التمور ،حيث تنتشر أشجار النخيل بكثرة ،ويمكن
التعرف على الصناعات اليدوية المرتبطة بالنخيل،
مثل صناعة األقــفــاص واألســبــتــة المصنوعة من
مخلفات جريد النخل.
ويــوجــد طــواحــيــن طحن الــغــال ،ففى البحيرة
طاحونتين أثريتين ،األولــى طاحونة «أبــو شاهين»
المشيدة فــى الــقــرن ال ـــ 18الــمــيــادي ،والــتــى كانت
ذات تروس خشبية وتدار بواسطة الــدواب ،والثانية
طاحونة الــهــواء ،وترجع إلــى أوائــل القرن الـــ 19فى
عصر محمد علي ،وتعد هذه الطاحونة من النماذج
الفريدة الباقية لطواحين الهواء فى منطقة الدلتا.
أسوان
بها الحديقة النباتية وهى تعد من أقــدم حدائق
النباتات فى العالم ،إذ يتجاوز عمرها المائة عام،
كما أن موقعها المتميز فــى جــزيــرة وســط النيل
بمساحة تزيد على  17فدا ًنا ،منحها شهرة عالمية
سياحيا لالستمتاع بالطبيعة
مقصدا
واسعة ،وجعلها
ً
ً
نادرا
الخضراء ..والحديقة بها أكثر من ً 380
نوعا ً
من النباتات االستوائية والمعتدلة ،إلى جانب الزهور
المتنوعة.
الشرقية
تــمــتــلــك مــحــافــظــة الــشــرقــيــة مــقــومــات صناعة
السياحة الريفية ،حيث إن طبيعتها الزراعية مكنت
سياحيا لالسترخاء والترويح.
من وجود أماكن جاذبة
ً
من بين تلك األماكن مدينة «القرين» ،وتعد من
نظرا لطبيعة تكوينها
المدن ذات الطبيعة الخاصة ً
وتــداخــل حــدائــق الفاكهة والــزراعــات مــع المناطق
السكنية ،ويطلق على المدينة لقب «بلد المليون
نخلة» ،لما تحتويه هذه المدينة من عدد كبير ومتنوع
من أشجار النخيل.
كما يوجد على أرض محافظة الشرقية زراعــات
ورق الــبــردى الشهير ،وال ــذى تتخصص وتتفرد به
قرية «القراموص» ،حيث تنتشر حقول نبات البردى
فى أرجائها ،وكذلك معامل وورش تصنيعه وتلوينه
ورســمــه والــنــقــش عــلــيــه ،وم ــن ثــم بيعه لــلــبــازارات
واألماكن السياحية ،لتكون القرية بمثابة حلقة وصل
بين التاريخ الفرعونى وبين حاضر يعيد إنتاج هذا
الماضى الحضاري.
وتقصد األفواج السياحية القرية لمشاهدة حقول
نبات الــبــردى أثــنــاء زراعــتــه ،وكــذلــك التعرف على
فنون تصنيعه حتى يتحول ألوراق رسم عليها أجمل

اسطبالت خيل عالمية فى قرية
المناوفة بكفر الشيخ
مليون نخلة فى «القرين» بالشرقية
و»القراموص» تشتهر بزراعة نبات البردى

برج المنوفية أشهر مكان فى مصر
متخصص فى تقديم الفطير
المشلتت وبه بحيرة صناعية
للبجع والبط وأبراج للحمام
الــنــقــوش الــفــرعــونــيــة ،وهــو مــا يمثل مــصــدر جذب
سياحى لـ«القراموص».
المنوفية
يوجد بها برج المنوفية وهو أشهر مكان فى مصر
متخصص فى تقديم الفطير ،تلك الوجبة المصرية
الريفية ،ومــا يصاحبها مــن مــفــردات ريفية أخــرى
عسل النحل الطبيعى والعسل األس ــود و«الــمــش»

كيف تساهم السياحة
الريفية فى حل أزمة
مصر االقتصادية؟

أكــدت دراســة الدكتور حاتم مصطفى أبو
عالية ،باحث التنمية الريفية بمركز البحوث
الزراعية ،فى كفرالشيخ ،أن هناك عشرات
الفرص التى يمكن استغاللها ،لتنمية السياحة
الريفية فى محافظات مصر المختلفة ،على
غرار الدول األوروبية والغربية المتقدمة.
وأكــــدت ال ــدراس ــة أن الــســيــاحــة الريفية
صناعة استثمارية فــى غاية األهمية ،تعود
بمئات الماليين للدخل القومى المصرى،
يتطلب رؤية مصرية هادفة وطامحة ،مؤكدة
أن السياحة الريفية فى أمريكا وأوروبــا ،قد

يوجد بالفيوم حوالى
 200ساقية ومن أشهر
معالمها بحيرة قارون
وشالالت وادى الريان
وترعة بحر يوسف

والجبن القديم ،وال يتوقف زيارة المكان على تناول
الطعام فقط ،حيث يمكن التعرف على مراحل خبز
الفطير داخــل األف ــران البلدية الــمــوجــودة بالبرج،
ورؤي ــة الــســيــدات الريفيات الــاتــى يقمن بعمليتى
إعداد العجين والخبز ،والتعرف على مهارتهن
كما أن البرج يضم بحيرة صناعية للبجع والبط،
وأبراج للحمام ،ومساحات خضراء ،بما يعنى توافر

ظهرت منذ أكثر من مائة عــام ،فيما اتخذت
الحكومات فى نيوزيالندا وأيرلندا واليمن
وفرنسا وإنجلترا وألمانيا والصين.
وأشـــــــارت الــــدراســــة إلــــى أن الــســيــاحــة
الريفية وسيلة مهمة الستقرار القرى وعدم
هجرة القرويين إلــى الــمــدن ،وفــى إسكتلندا
تشكل السياحة الريفية  %20مــن النشاط
االقتصادى.
ووفــقــا لــلــدراســة ف ــإن مصطلح السياحة
ً
غائبا عــن أذهــان
الريفية فــى مصر مـــازال
ً
الجميع ،التى من الممكن وجــودهــا بسهولة

خــدمــات متميزة للزائرين ،ويجعله نــمــوذج مصغر
للقرية الريفية.
محافظة الجيزة
وبها منطقة دهشور وهــى محمية تــراث عالمى
وتتكون من مجموعة من  5قــرى (منشية دهشور،
زاوي ــة دهــشــور ،دهــشــور ،كــاســب ،مــزغــونــة) ،حيث
تتاخم هــذه القرى الريفية الصحراء الواقعة إلى

فى المجتمعات الجديدة التى تم استصالح
حديثا ،فيمكن تخصيص قرى فيها
أراضيها
ً
للسياحة الريفية على طــراز قــرى الحدائق،
الــتــى أنشأها العالم البريطانى فــى هــاورد
عام  ،1898ويتم التخطيط لجميع الخدمات
الصحية والترفيهية والثقافية ،وذل ــك فى
مزارع طريق القاهرة اإلسكندرية الصحراوى،
ومشروعات ترعة السالم ومشرعات تنمية
جنوب الوادى.
ووفـ ًـقــا لــلــدراســة ،فــإن هــنــاك عــدة عوامل
حــددهــا ،تــؤثــر بالسلب على هــذا الــنــوع من

جانب المنطقة األثرية بدهشور ومنطقة األهرامات
والبقايا األثــريــة األخـــرى ،وتبلغ مساحتها  70كم
تقريبا ويقطنها  40ألف نسمة تقريبا.
ويعيش معظم سكان دهشور على الــزراعــة ،وما
زال الكثير منهم يحتفظ بعاداته القديمة ويعيشون
بطريقة تقليدية ،وتمنح دهــشــور زائــرهــا تجربة
فــريــدة لمعايشة الــحــيــاة الــريــفــيــة ،والــتــعــرف على
األنشطة الزراعية ،وتعلم الكثير عن التاريخ القديم
للمنطقة الذى يمتد قبل  3آالف عام ،وكذلك رؤية
أهرامات دهشور الثالث (األحمر ،األصفر ،األسود)
فــى المحيط الــصــحــراوى المتاخم لبركة دهشور
الموسمية.
محافظة القليوبية
وبها القناطر الخيرية المنطقة التى يتفرع فيها
الــنــيــل لفرعيه رشــيــد ودم ــي ــاط ،وتتميز القناطر
بطرازها المعمارى الجميل ،حيث تشتهر بالعيون أو
البوابات ،وهى  71بوابة على فرع دمياط ،و 61بوابة
على فرع رشيد.
تستحق «الــقــنــاطــر الــخــيــريــة» أن تــكــون نموذجا
مثاليا للسياحة الريفية ،فأمام الزائر أكثر من وسيلة
للترفيه ،أولها االستمتاع بالجلوس وسط الحدائق
الشاسعة ،التى تعد فرصة لالنطالق ،ولكى تكتشف
مناظر بديعية أكثر للنيل يمكن القيام بنزهة نيلية
خــاصــة على ظهر أحــد ال ــق ــوارب ،واالق ــت ــراب من
فرعى النيل عند نقطة الملتقى ،فهذه الرحلة تعد
فرصة لمشاهدة المناظر الطبيعية وحدائق القناطر
المتجاورة فى منظر بانورامى بديع.
أيضا االستمتاع
كما يمكن لزائر القناطر الخيرية ً
بممارسة رياضة ركــوب الخيل أو استئجار عربات
«الحنطور» التى تجرها الخيول ،والتجول بها بين
الحدائق أو على الجسور المقامة أعلى مياه النيل.
كما تضم القناطر الكثير من المشاتل والمزارع
والنباتات والزهور النادرة.
الفيوم
من معالمها الشهيرة سواقى الهدير التى تدور
بقوة دفع المياه ويوجد بالفيوم حوالى  200ساقية،
وبالفيوم عين السيلين وهــى عين طبيعية تتدفق
منها المياه من اآلبار الطبيعية وتستخدم فى عالج
األمــاح وتشتهر الفيوم أيضا ً بأبراج الحمام التى
بناها القدماء المصريون من الطين والفخار.
ومن أشهر معالم الفيوم بحيرة قــارون وشالالت
وادى الريان وترعة بحر يوسف ولكل بحيرة عبقها
الــخــاص والــحــيــاة البرية والــنــشــاط السكانى على
ضفتيها ،كما سمحت للمدينة بأن يوجد فيها سياحة
الرياضات المائية ،أما أنــواع األسماك بالبحيرات
فتمكن الزائر من ممارسة هواية صيد األسماك،
وكــذلــك مراقبة الطيور المهاجرة واصطيادها،
حيث تــأتــى إلــى الــفــيــوم مجموعة مــن الطيور
الــمــهــاجــرة كــل ع ــام عــلــى بــعــد نــحــو  60كيلو
مــتـ ًـرا عــن مــديــنــة الــفــيــوم تــكــون قــد وصلت
إلــى «قــريــة تــونــس» ،تلك اللوحة الطبيعية
فى أحضان الريف المصري ،والتى أطلق
عليها اســم «سويسرا الــشــرق» ،حيث يتجه
إلــيــهــا عشاقها مــن جميع أنــحــاء الــعــالــم،
وعلى رأسهم المشاهير والفنانون والكتاب
صحيا
والمبدعون ،الذين يجدون فيها منا ًخا
ً
لــإبــداع بفضل جــوهــا الــهــادئ البعيد عن
صخب وضجيج المدينة وتقع القرية على ربوة
عالية ترى بحيرة قــارون ،مما يتيح متعة مراقبة
الــطــيــور على الــبــحــيــرة ،كما تتسم بيوتها بطراز
معمارى يستخدم الطين والقباب ،مما يسمح بأن
يظل جوها باردا طول الصيف دافئًا فى الشتاء ،كما
توجد بها الفيالت التى يقطنها الغرباء.
والقرية تعد رمــ ًزا للجمال والــفــن ،حيث تشتهر
مــنــازل القرية بصناعة الــخــزف والــفــخــار الملون،
الــذى أدخلته إليها إحــدى الفنانات السويسريات
وأسست مدرسة لتعليمه ،ويمكن لزائر القرية أن
يشاهد مــراحــل صناعة الفخار الملون ابــتــداء من
عجن الطينة األسوانية المستخدمة فى تصنيعه إلى
مراحل الرسم والتلوين والحرق.

السياحة ،وأولــهــا الــتــلــوث فــى البيئة والتى
تكون من صنع اإلنــســان ،ما يمثل عبئا على
مرافق الدول من وسائل النقل ،الفنادق ،وكل
الخدمات من كهرباء ومياه ،بخالف انتشار
القمامة والفضالت فــوق القمم الجبلية ،إذ
تمثل الجبال مناطق جذب سياحى من الدرجة
األول ــى فتمارس عليها الــريــاضــة السياحية
من تسلق ومشى ،وتلوث التربة باالهتزازات
والـــزالزل وتــلــوث الــهــواء والــمــاء ،والعواصف
والــريــاح ،والــزحــف العمرانى ،وتــغــيــرات فى
درجات الحرارة.

تصريحات «مكرم» و»الكنيسى» تكشف استمرار الصراعات بين المجلس األعلى ونقابة اإلعالميين
ال تــزال الصراعات المشتعلة بين المجلس األعلى
لــإعــام بــرئــاســة مــكــرم محمد أحــمــد وبــيــن اللجنة
التأسيسية لنقابة اإلعالميين مستمرة حتى اآلن ،ويبدو
أنها لن تتوقف فى القريب العاجل طالما أن مؤسسات
الدولة وفى مقدمتها مؤسسة الرئاسة ومجلس الوزراء
ترفض التدخل لتحديد االختصاصات والصالحيات
القانونية لكال الطرفين وهــو مــا سبق أن طالبنا به
فى نفس هذا المكان أكثر من مرة على مدى الشهور
الماضية .وقــد اشتعلت هــذه الصراعات مــؤخــراً من
خالل التصريحات التى أدلى بها كل من رئيس المجلس
األعلى ورئيس اللجنة التأسيسية للنقابة.
حيث أكد الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد ،أن
اللجنة التأسيسية المشكلة من قبل مجلس الــوزراء
لمباشرة إجــــراءات تأسيس نقابة اإلعــامــيــيــن تعد
لجنة مؤقتة لحين تأسيس النقابة وتشكيل الجمعية
العمومية .وأضاف مكرم محمد أحمد فى تصريحات
نشرتها «الــيــوم السابع» ،أن اللجنة التأسيسية ليس
موضحا أنه من السهل
لها الحق فى اتخاذ أى قــرار،
ً
الطعن على القرارات التى اتخذتها اللجنة بشأن بعض
اإلعالميين خالل األيام الماضية.
وفى المقابل أكد حمدى الكنيسي ،نقيب اإلعالميين،
أن اض ــط ــاع الــلــجــنــة الــتــأســيــســيــة لــلــنــقــابــة بــرصــد
التجاوزات المهنية واألخالقية التى تصدر من الوسائل
اإلعــامــيــة ،لهو الــتــزام يقع على عاتق النقابة بنص
القانون رقم  93لسنة  ،2016فى نصوص عدة أهمها
ما ورد فى المادة « »3منه ،والذى أناط بالنقابة تحقيق
عدة أهداف أهمها ،ضمان إداء اإلعالمى لرسالته فى
تبصير المجتمع بقضاياه ،فى إطــار االلتزام باحكام

الكنيسى

مكرم

مكرم :اللجنة التأسيسة للنقابة
مؤقتة وال يجوز لها إصدار قرارات

مفاجأة مثيرة:

تكليف ميرفت محسن برئاسة اإلدارة
المركزية لألخبار رغم تورطها فى
واقعة إذاعة فيلم «إنجازات مرسى»

الكنيسى :القانون منحنا صالحية إصدار
قرارات لضبط المشهد اإلعالمى

ميرفت

ســــؤال إلـ ــى حــســيــن زيــــن رئــيــس
الهيئة الــوطــنــيــة لــإعــام :عــلــى أى
أســاس تم اختيار د .ميرفت محسن
لتولى منصب رئيس اإلدارة المركزية
لألخبار بقطاع األخبار رغم أنه قد
ســبــق إقــالــتــهــا مــن منصبها السابق
كرئيس لقناة « نــايــل تــى فــى « بعد
تورطها فى واقعة إذاعة فيلم تسجيلى
عــن «إن ــج ــازات محمد مــرســى» فى
شهر يناير  2014أى بعد نجاح ثورة
 20يونيو بستة أشهر كاملة ،ويخطئ
من يتصور أننا من نتهمها بذلك بل
إنها هى شخصيا ً أدلــت بتصريحات
فــى يــوم  7يناير  2014قــالــت فيها

حــرفــيــا« :إذاعــــــة فــيــلــم «ان ــج ــازات
الــرئــيــس» تــم بشكل خاطئ فــى قناة
الــنــيــل الــدولــيــة ،وه ــذا خــطــأ مخرج
الــشــيــفــت ،الـ ــذى لــم يــقــم بمراجعة
الــشــريــط قــبــل إذاع ــت ــه ،وأعــتــقــد أن
الواقعة غير مقصودة على اإلطالق،
ورغــم ذلــك فإننى أعترف بتقصيرى
ومسئوليتى عما حدث ،ألننى المكلفة
برئاسة القناة وتقبلت قــرار إعفائى
م ــن مــنــصــبــي»؟ فــهــل م ــن اعــتــرفــت
بخطأها وتقصيرها فى واقعة إذاعة
فيلم عن إنــجــازات الرئيس المعزول
مــحــمــد مــرســى تــصــلــح لــشــغــل هــذا
المنصب الحساس؟

مجدى الشين متهم باستغالل النفوذ

األمير

تقوم النيابة اإلداريـ ــة بالتحقيق فى
بالغ طارق صالح الدين كبير المخرجين
بــالــقــنــاة األولـــــى ض ــد مــجــدى الشــيــن
رئيس التليفزيون ورئيس لجنة مديرى
اإلدارات بــالــتــلــيــفــزيــون بسبب اتــخــاذ
اللجنة قــراراً بتاريخ  6فبراير الماضى
برفض محو الجزاءات التى وقعها عصام
األمير رئيس اتحاد اإلذاعة والتليفزيون
المنتهية خدمته بقرار من رئيس الوزراء
ـومــا خــصــم مــن المرتب
وقــدرهــا  20يـ ً
بواقع  10أيــام بتاريخ  3سبتمبر 2015
و 10أيـــام بــتــاريــخ  13سبتمبر 2015
رغــم أن الــقــانــون ينص على محوهما
مــن ملف الخدمة الوظيفية بعد مــرور
ع ــام ومــايــتــرتــب مــن آث ــار مــالــم يرتكب
الــمــوقــع عليه الــجــزاء مخالفة أخــرى

الشني

خالل هذا العام ...لكن الــذى حدث أن
الشين ورغم انعقاد اللجنة كل أسبوعين
تقريبا (آخــرهــا يــوم األح ــد الماضى
الساعة  3عصراً) إال أنــه رفــض عرض
الموضوع الخاص بمحو الجزاءات على
اللجنة لمدة  5شهور كاملة ،ثم اتخذت
اللجنة قـــراراً بعدم رفــع الــجــزاءات بل
وتمديدها لستة أشهر جديدة ليمر عام
آخــر بالتمام والكمال على العام األول
المقرر محو الجزاءات بعده.
واتـــهـــم طـــــارق فـــى ب ــاغ ــه أعــضــاء
اللجنة ورئيسها بالتعسف فى استخدام
السلطة ضده وارتكاب مخالفة قانونية
حاليا
واضحة ...والقضية يتم تداولها
ً
ومــن المنتظر استدعاء كافة أطرافها
خالل األيام القادمة.

ماسبيرو

شوقية عباس فى الباى باى!!!
كشفت مصادر مطلعة أنــه قد صدر
قرار بعدم التجديد لشوقية عباس رئيسة
القطاع االقــتــصــادى اعــتــبــاراً مــن شهر
سبتمبر القادم.
الــجــديــر بــالــذكــر أن شــوقــيــة ت ــم مد
خــدمــتــهــا مــرتــيــن م ــن قــبــل ف ــى شــهــرى
سبتمبر ومارس الماضيين؟ وهنا نتساءل:
هــل سيتم استبعاد شوقية مــن عضوية
مجلس ادارة مدينة اإلنــتــاج اإلعــامــى
حيث إنها ال تــزال ممثلة للهيئة الوطنية
ل ــإع ــام داخـ ــل الــمــجــلــس م ــع ك ــل من
أسامة هيكل وسناء منصور وفاطمة فؤاد
ومجدى الشين؟ وهل سيظل أسامة هيكل
رئيس مجلس إدارة مدينة اإلنتاج متمسكا ً
ببقاء شوقية بسبب موافقتها هى وعصام
األمير رئيس االتحاد السابق على سداد
كامل مديونيات ماسبيرو للمدينة والتى
تجاوزت الـ 100مليون جنيه؟!!

نشوى

عبدالعال

هيكل

لجنة برلمانية عاجزة عن
مقابلة قيادات ماسبيرو

شوقية

تصريح مستفز لحمدى الكنيسى
زين

الدستور والقوانين ،المعايير المهنية واألخالقية،
والعمل على االرتــقــاء بالمستوى المهنى لإلعالميين
وفــق ضــوابــط ومعايير مهنية ملزمة ،والحفاظ على
كرامة المهنة ،والــدفــاع عن المشتغلين بها .كما كرر
القانون التأكيد على هذه االلتزامات فى نصوص أخرى
منها نص المادة « »69والذى نص على «عدم اإلخالل
مقتضيات األم ــن الــقــومــى ،بما يتضمنه مــن تحقيق
األمن والسالم االجتماعى ،يلتزم اإلعالمى فى سلوكه
المهنى بالشرف واألمــانــة والنزاهة وأن يقوم بجميع
الواجبات التى يفرضها القانون» .وأضــاف الكنيسى
فى تصريحات له هذه االلتزامات التى أوقــع القانون
على نقابة اإلعالميين تحقيقها وعلى اإلعالمى االلتزام
بها ،وتؤكد النقابة على اضطالعها بدورها كامالً غير
منقوص فى الوفاء بها ،والوقوف بكل صرامة وحزم
تجاه أى تــجــاوز ُيخل بــاألمــن والــســام المجتمعى أو
مخالفة المعايير المهنية واألخالقية.
هذا التناقض فى التصريحات بين قيادات المجلس
األعلى واللجنة يدفعنا للتساؤل :هل قــرارات اللجنة
التأسيسية صحيحة أم ال؟ وه ــل مــن حقها اتــخــاذ
قرارات أم ال؟ وما مصير القرارات التى اتخذتها اللجنة
ضد بعض اإلعالميين طــوال الفترة الماضية؟ وأين
هو التنسيق بين اللجنة والمجلس والذى أكد الكنيسى
أن « هناك تنسيقا ً كامالً بين النقابة والمجلس من
أجل تصحيح مسار اإلعــام المصرى ،كما يتم فحص
ودراســة جميع التوصيات بشأن تجاوزات اإلعالميين
والتى يرفعها المجلس للنقابة بشكل فــورى وعاجل،
وعلى ضــوء ذلــك تتخذ النقابة اإلج ــراء المناسب مع
حجم التجاوز؟».

ما مصير القرارات
التى اتخذتها
اللجنة حتى اآلن؟!

رغم تقديرى واحترامى لإلعالمى الكبير حمدى الكنيسى رئيس
اللجنة التأسيسية لنقابة اإلعالميين ،إال أننى أصبت بحالة من
االستفزاز من الكلمة التى قالها الكنيسى خالل الندوة التى نظمتها
«اليوم السابع» والتى قال فيها حرفيا إن «المهندس ياسر القاضى
وزيــر االتصاالت قالى أنت أكبر من النقابة « ،ولهذا أقــول لالستاذ
حــمــدى« :ال يوجد شخص مهما كــان أكبر مــن كيان يضم عشرات
اآلالف من اإلعالميين ومن بينهم كفاءات ال يقلون عنك فى الخبرات
والمهنية «وإذا كنت مقتنعا بأنك أكبر من النقابة فلتتركها لغيرك.
ولذلك أتمنى أن تكون لديك الشجاعة فى االعتذار عن هذه الجملة
التى تثير استياء الكثيرين منك»؟

الــنــائــبــة نــشــوى الــديــب وكــيــل لجنة
الــثــقــافــة واإلعـــــام واآلثـــــار بمجلس
النواب هــددت باالنسحاب من رئاسة
الــلــجــنــة الــمــصــغــرة الــمــشــكــلــة منذ
أوائــل مايو الماضى لبحث مشكالت
ماسبيرو.
وقـــالـــت الـــديـــب فـــى تــصــريــحــات
لــــ»الـــشـــروق» إنــهــا ســتــطــالــب رئــيــس
اللجنة ،أسامة هيكل باستعجال موافقة
رئيس البرلمان ،على عبد العال ،على
تنظيم زيــارة ميدانية التحاد اإلذاعــة
والتليفزيون من قبل اللجنة .وأضافت:
«إما االعتذار عن رئاسة اللجنة ،لعدم
تحمل المسئولية أمــام ال ــرأى العام،
أو أن يتم تنظيم الــزيــارة ،وتــابــعــت «
من ساعة ما إحنا شكلنا اللجنة ،وما
اشتغلتش ألنــنــا مــش عــارفــيــن نرصد
المشكالت مــن خــال الــزيــارة ،يبقى
هنحلها إزاى ،إمــا نــزور ماسبيرو أو

تبقى اللجنة عديمة الجدوى».
وهنا نــســأل :لــمــاذا استيقظتى من
سباتك العميق فجأة يا نشوى؟ وأين
باقى أعــضــاء اللجنة؟ ولــمــاذا لــم يتم
تنظيم هذه الزيارة رغم أنه قد مر على
تشكيل اللجنة أكثر من  100يوم؟ واذا
كان أسامة هيكل رئيس لجنة اإلعالم
والــثــقــافــة جـ ــاداً فــى بــحــث مشكالت
مــاســبــيــرو فــلــمــاذا لــم يــقــم مــن تلقاء
نفسه بالحصول على موافقة د .على
عبدالعال رئيس المجلس على القيام
بــالــزيــارة الميدانية لمبنى ماسبيرو؟
وأرجــــو أال تــنــســى يــا نــشــوى ومعكى
باقى أعضاء اللجنة أن أسامة هيكل
نفسه وبشحمه ولحمه ال يــزال رئيسا ً
لمجلس إدارة مدينة اإلنــتــاج اإلعــام
كممثل للهيئة الوطنية لإلعالم (اتحاد
اإلذاع ــة والتليفزيون سابقاً) وطبعا ً
أنت تفهمين ما أعنيه من ذلك تماماً!!

هيكلة ماسبيرو تجدد الصراعات بين الهيئة الوطنية والمجلس األعلى لإلعالم
أكد رئيس المجلس األعلى
لتنظيم اإلعالم مكرم محمد
أحــمــد ،أن «المجلس يهدف
إل ــى إيــقــاظ الــقــوة الناعمة
المصرية ،والعمل على إعادة
هيكلة مــاســبــيــرو بــمــا يعيد
إلــيــه مــكــاتــتــه الــتــاريــخــيــة
كــصــرح مــصــرى عــمــاق وأداة
رئيسية لقوتها الناعمة»،
جــاء ذلــك اإلعـــان فــى بيان
صادر عن مجلس النواب عقب
استقبال د .على عبدالعال،
رئيس المجلس ،مكرم محمد
أحمد وكرم جبر رئيس الهيئة
الوطنية للصحافة.
ولــــــذلــــــك نــــــســــــأل :هــل
إعــــادة هيكلة مــاســبــيــرو من

اختصاصات المجلس األعلى
ل ــإع ــام أم أنـــه اخــتــصــاص
أصيل للهيئة الوطنية لإلعالم
وفقا للقانون؟ ولماذا يصمت
حسين زيـــن رئــيــس الهيئة
ويمتنع عــن الـــرد عــلــى هــذا
الــكــام؟ وإذا كــان زيــن خائف ًا
مــن الــــرد فــمــاذا عــن موقف
باقى أعضاء الهيئة؟ ولماذا
ال يقومون بــدورهــم فــى هذا
الشأن؟ والــســؤال األهــم :متى
تبدأ مرحلة الهيكلة والتطوير
الــفــعــلــى داخـــــل قــطــاعــات
ماسبيرو ألننا باختصار شبعنا
كالم ًا وتصريحات حــول هذا
الموضوع طوال العشرة أعوام ًا
الماضية؟!!

مختار

وزير األوقاف يواصل
استفزاز مشاهدى
التليفزيون
إصــــــرار ال ــدك ــت ــور محمد
مختار جمعة وزي ــر األوق ــاف
ع ــل ــى الـــظـــهـــور  -بــشــحــمــه
ولحمه  -مرتين شــهــريـا ً فى
خطبة الجمعة الــتــى ينقلها
التليفزيون واإلذاعــة المصرية
(باإلضافة إلى عدد كبير من
البرامج واألمــســيــات الدينية
بــشــكــل مــنــتــظــم «ي ــؤك ــد فشل
الوزارة الذريع فى تكوين كوادر
جديدة قــادرة على المساهمة
فــى قضية تــطــويــر الخطاب
الــديــنــى» ،وهنا نــســأل :لماذا
يــخــشــى وزي ـ ــر األوقــــــاف من
ظهور خطباء آخرين السيما
وأن خــطــب الــجــمــعــة تــكــون
م ــح ــددة مــســبــق ـا ً ومــنــشــورة
كــامــلــة عــلــى م ــوق ــع «ب ــواب ــة
األوقــاف» ويمكن ألى كادر أو
داعية من أبناء الوزارة أن يلقى
الخطبة بطريقة أكثر شموالً
واقناعا من الوزير نفسه الذى
يخدعه البعض بأن بقاءه فى
منصبه الــوزارى مرهون بكثرة
ظ ــه ــوره اإلعـــامـــى حــتــى لو
كــان المقابل استياء وغضب
الــمــايــيــن ..اتــق الــلــه فينا يا
شيخ جمعة!!!

جهاز المحاسبات يفتح
ملفات مسابقة إبداع

كشفت مصادرنا المطلعة أن قيادات الجهاز
المركزى للمحاسبات كلفوا مندوبى الجهاز
المنتدبين لمتابعة ومراقبة أعمال وميزانيات
ماسبيرو بمطالبة حسين رئيس الهيئة الوطنية
لإلعالم ورئيس قطاع القنوات المتخصصة
السابق بــإرســال كافة األوراق والمستندات
الرسمية المتعلقة بمسابقة إبــداع التى كان
قــطــاع المتخصصة يقدمها خ ــال رئاسته
له والتى تم الكشف عن وجود تجاوزات مالية
صارخة فيها.
كما ستتم مطالبة مجدى الشين رئيس قطاع
التليفزيون أيضا ً بإرسال المستندات الخاصة
بالمسابقة الــتــى نظمها الــقــطــاع هــذا العام
بعدما قــررت الراحلة صفاء حجازى رئيسة
االتــحــاد السابقة نقل المسابقة مــن قطاع
المتخصصة إلى قطاع التليفزيون!!!
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«النيابة العامة»
تزيد سخونة
األجواء االنتخابية
في القلعة الحمراء

اخلطيب

البساط
األخضر

كتب -ضياء خضر
كلفت إدارة النادى اإلسماعيلى
برئاسة املهندس إبراهيم عثمان
مسئولى الــشــئــون القانونية فى
النادي ،بالبحث عن مخرج قانونى
يــقــود الــنــادى إلنــهــاء عالقته مع
الالعب املالى موسى كمارا الوافد
حــديــثــا خ ــال فــتــرة االنــتــقــاالت
الصيفية اجلارية قادما ً من فريق
رايون سبورت الرواندى.
وجــاءت رغبة إدارة الــدراويــش
فى االستغناء عن خدمات كمارا
بسبب حتفظ اجلهاز الفنى بقيادة
الــفــرنــســى ســبــاســتــيــان ديــســابــر
على مستوى الالعب ،حيث يراه
امل ــدرب غير مناسبا لطموحاته
فى الفترة القادمة بسبب تواضع
مستواه بالنظر إلــى اآلمــال التى
يعقدها عليه اجلــهــاز الفنى فى
املوسم املقبل.
وتــدرك إدارة االسماعيلى أنها
ستكون مطالبة بسداد قيمة عقد
الالعب لنهايته ،حال أقدمت على
فسخه مــن طــرف واح ــد وبــدون
أسباب مقنعة ،وهو ما دفعها نحو
البحث عن حيلة قانونية للخالص
مــن الــاعــب ،وفــى نفس الوقت
ب ــدأت السير فــى طــريــق تسويق
الــاعــب خ ــارج مــصــر ،أمـ ـاً فى
وصول عرض يعوض املبالغ التى
تكبدتها خــزيــنــة ال ــدراوي ــش فى
سبيل ضمه.
وكــانــت إدارة اإلسماعيلى قد
تــعــاقــدت م ــع ك ــم ــارا ملـــدة ثــاث
ســنــوات قــادمــة مــقــابــل  50ألــف
دوالر لناديه ومثلهم لالعب.

طاهر

سيناريو «النفى للخليج» يطارد متعب فى األهلى
كتب – ضياء خضر

اإلسماعيلى يبحث عن
«مخرج آمن» من فخ كامارا

غالى

لــم تــهــدأ أصـــداء رحــيــل حــســام غــالــي قائد
النادي األهلى السابق الذى انتقل إلى صفوف
ن ــادى النصر الــســعــودى ،وهــى الــخــطــوة التى
أراحت حسام البدرى من أحد مصادر الصداع
الــذى كــان يطارده داخــل الفريق طــوال الفترة
الماضية ،نظراً لتكرار حاالت الشد والجذب
بينه وبين الكابيتانو السابق للفريق.
ورغم رحيل غالى إال أن البدرى يعتبر ذلك
خطوة أولى على طريق الخالص من الالعبين
أصحاب الصوت العالى فى الفريق ،والذين
دخل معهم فى مناوشات طوال الفترة السابقة،
وفى مقدمة هؤالء عماد متعب مهاجم الفريق.
حيث كشفت األنباء الواردة من داخل القلعة
الحمراء أن البدرى طالب إدارة النادى برئاسة
محمود طــاهــر ،بــضــرورة اإلســـراع فــى إيجاد
عرض خليجى مغرى لمتعب ،ليرحل بموجبه
األخــيــر عــن صــفــوف الــمــارد األحــمــر بشكل

مقبول ودون أزمــات مثلما تم فى حالة حسام
غالى.
وأكــد البدرى لمسئولى اإلدارة الحمراء أن
الجانب الــمــادى المغرى الــذى عــادة ما يكون
مميزاً لعروض األندية الخليجية ،سيدفع متعب
للقبول بفكرة الرحيل فى هدوء وعدم افتعال
مشاكل ،وهو السيناريو الذى سيضمن للبدرى
حال تحققه عدم تعرضه لهجوم من جماهير
المارد األحمر التى يتعاطف قطاع كبير منها
مــع متعب ويــطــالــبــون بــضــرورة منحه فرصة
للمشاركة مع الفريق.
ويــبــرز التخلص مــن متعب باعتباره أولوية
بالنسبة للبدرى خصوصا ً بعد التصريحات
التى أطلقها الالعب عقب فــوز األهلى بلقب
ك ــأس مــصــر ،حــيــث أك ــد متعب أن ــه لــن يقبل
مستقبالً أى مبررات يقدمها البدرى لتفسير
إبعاده عن المباريات ،خصوصا ً أنه ملتزم فى
التدريبات ويحافظ على مستواه البدنى.
وشدد متعب خالل تصريحاته تلك أن فكرة
الدفع به فى المباريات لمدة 10دقائق أو ربع

كوبر يعلن الطوارئ
ً
استعدادا ألوغندا

كتب – محمد الصاوى
كــالــعــادة ،اشتعل موسم االنتقاالت
الصيفية بين األهــلــى والــزمــالــك فى
الموسم الــحــالــي ،مــن أجــل الظفر
ـدادا
بــبــعــض الــصــفــقــات اس ــت ــع ـ ً
للموسم الجديد.
وحدد مجلس إدارة اتحاد كرة
القدم برئاسة هانى أبوريدة،
ي ـ ــوم  8مـ ــن ش ــه ــر ســبــتــمــبــر
مـــوعـــدا النــطــاق
الــمــقــبــل،
ً
الموسم الجديد.
ويرصد «صــوت الماليين»
بالوقائع صراع الصفقات فى
السنوات األخيرة بين مسؤولى
الفريقين.
ثالثى الشرطة
فى موسم االنتقاالت الصيفى
 2015 / 2014دخــــل األهــلــى
والزمالك صراع التعاقد مع ثالثى
اتحاد الشرطة أحمد دويــدار وخالد
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جمعة

كهربا

قــمــر ومــعــروف يــوســف ،حــيــث ســبــق األبــيــض فى
التفاوض مــع إدارة ناديهم وحسم الصفقة فيما
دخــل األحــمــر الــمــفــاوضــات مــتــأخــراً حيث فوجئ
وقــت دخــولــه الصفقة بحسمها للقلعة البيضاء
وتسلم االستغناءات الخاصة بالالعبين ،حيث دخل
الصراع على الثالثى بعد فوات األوان.
كهربا
رغــم ميول كهربا األهــاويــة ورغبته فى العودة
لألهلى فى موسم االنتقاالت الصيفية 206 / 2015

إال أن تــردد األهلى فى التعاقد معه لعب دورا فى
تراجع الالعب عن تفضيل النادى الذى تراخى عن
التعاقد معه ودفعه للتوقيع للزمالك ،قبل أن يتحرك
مسئولى القلعة الحمراء بشكل جاد إلتمام الصفقة،
ولكن كانت األمور منتهية وكهربا العبا فى صفوف
الفريق األبيض.
الشامى وجمعة
الزمالك أعلن عن رغبته فى التعاقد مع ثنائى
إنبى عبد الله جمعة ومحمد الشامى وبناءا عليه
دخل فى مفاوضات جادة مع الناى البترولى وتوصل
التــفــاق بــشــراء الالعبين مقابل مــا يقرب مــن 22
مليون جنيه ،قبل أن يدخل األهلى السباق ولكن
كلمة الــشــرف بين الناديين «األبــيــض والبترولي»
وحسم األمــور المالية بين الطرفين رجحت كفة
مسئولى ميت عقبة فى الظفر بخدمات الالعبين.
مدافع دجلة
تــردد األهلى كثيرا فى التعاقد مع محمود عالء
مدافع دجلة بسبب عدم االقتناع التام بإمكانياته
وأرجــأ فكرة التعاقد معه حتى اللحظات األخيرة
قبل إرســال ملحق القائمة اإلفريقية ،ولكنه فوجئ
وقتها بإعالن الزمالك التعاقد معه والحصول على
االستغناء الخاص به من ناديه.

ميدو يطلب «فض االشتباك» مع جوزيه
كتب – ضياء خضر

كوبر

طالب أحمد حسام ميدو مــدرب فريق وادى
دجــلــة مسئولى قــطــاع الــكــرة بــالــنــادى بــضــرورة
تنظيم جلسة بينه وبين البرتغالى مانويل جوزيه
المستشار الفنى للنادى فى أقــرب وقت ممكن،
لتنظيم االختصاصات بينهما وتنسيقها تفاديا ً
لحدوث أى تداخالت فى العمل.
ويــتــخــوف مــيــدو بــشــكــل غــيــر مــعــلــن م ــن أن
يكون قــدوم جوزيه لتولى هــذا المنصب نــوع من
مــحــاوالت فــرض الوصاية الفنية عليه ،رغــم أن
االخــتــصــاصــات األســاســيــة لــلــمــدرب البرتغالى
المخضرم تتعلق فــى مجملها بقطاعى الشباب
والناشئين فى النادي.
وكــان مجلس إدارة نــادى وادى دجلة قــد أعلن
أواخر األسبوع الماضى عن انتهاءه من صياغة كل

أخبار النجوم
أخبار النجوم
أخبار النجوم
جبر يهرب من
أشيمبونج صاحب
الساحل للسخنة
سيارة للمرة األولى

قام الغانى بنيامين أشيمبونج مهاجم
الزمالك بــشــراء ســيــارة جــديــدة خالل
األيام القليلة الماضية ،وتعتبر هذه هى
المرة األولى التى يمتلك فيها الالعب
سيارة خاصة به.
كــــان الـــاعـــب حــصــل عــلــى مــقــدم
تعاقده مع القلعة البيضاء والبالغ %50
مــن قيمة عــقــده ،ولــم يــتــردد لحظات
وسرعان ما قام بشراء سيارة جديدة
للذهاب بها الى التدريب يومياً.

عن مراجعة الميزانية العمومية
للقلعة الــحــمــراء عــن الــفــتــرة من
ت ــاري ــخ  2013/12/13وحــتــى
.2014/12/13
وحــمــل قــــرار إح ــال ــة تــقــريــر
الــجــهــاز الــمــركــزى للمحاسبات
مــخــالــفــات مجلسى األهــلــى رقــم
 2084بتاريخ  3يونيو  2017برقم 65
عرائض أمــوال عامة عليا والمحالة
إلى نيابة وسط القاهرة الكلية برقم
صادر  1004بتاريخ  8يوليو .2017
ورصــد التقرير  15مخالفة مالية
وإدارية ،خاصة بمبنى اإلسكواش الذى
تم افتتاحه قبل عامين بجانب إسناد
تعاقدات باألمر المباشر للكافيتريات
بالنادى وعدم سداد مستحقات ضريبة
كــســب الــعــمــل لــبــعــض الــاعــبــيــن بفرق
النادي ،وتحمل النادى  10ماليين و 546
ألــف جنيه فى تعاقد وليد سليمان بدون
وجه حق.

بالوقائع ..صراع الصفقات «حرب مستمرة» بين القطبين

كتب – محمد الصايغ

رفــع األرجنتينى هيكتور كوبر ،المدير الفنى
ـدادا
للمنتخب الــوطــنــي ،حالة الــطــوارئ ،اســتــعـ ً
لمعسكر المنتخب الذى ينطلق خالل أيام.
وعقد الخواجة األرجنتينى عــدة اجتماعات
مــســتــمــرة م ــع أع ــض ــاء الــجــهــاز الــفــنــى خــال
الساعات الماضية ،من أجل الترتيب لبرنامج
المرحلة المقبلة.
ويلتقى منتخب مصر مع أوغــنــدا ،يوم
 31مــن شــهــر أغــســطــس ال ــج ــاري ،فى
الجولة الثالثة بالتصفيات المؤهلة إلى
مونديال روسيا  ،2018بينما يقام لقاء
الجولة الرابعة بينهما يــوم  5سبتمبر
المقبل.
وطلب هيكتور كوبر ،من الجهاز الطبى
لــلــفــراعــنــة ،تــقــريــرا عــن حــالــة الــاعــب
أحمد حسن كوكا ،المحترف فى صفوف
سبورتينج براجا البرتغالي.
وكان كوكا قد تعرض إلصابة قوية فى رأســه ،أثناء
مشاركته مع فريقه أمام فريق هافنارجاردار األيسلندى
فى األدوار التمهيدية من بطولة الدورى األوروبي.
وتواصل الجهاز الطبى للمنتخب مع نظيره فى فريق
سبورتينج براجا ،من أجل االطمئنان على مدى جاهزية
الالعب لمواجهتى أوغندا.
ومن المنتظر ،أن يتم إعــداد تقرير شامل عن حالة
الالعب ،وتسليمه للمدرب األرجنتينى خالل ساعات،
لحسم مصير الالعب من المعسكر المقبل.
فــى ســيــاق مــتــصــل ،أبـ ــدى أســامــة نــبــيــه ،الــمــدرب
المساعد بالجهاز الفنى للمنتخب الوطني ،غضبه
الــشــديــد مــن االتــهــامــات الــتــى تــوجــه للجهاز الفني،
بمجاملة بعض الالعبين ،بضمهم لقائمة الفراعنة.
وأضاف نبيه فى تصريحات خاصة ،أن الجهاز الفنى
الفتا إلى أن هناك
وفقا الحتياجاتهً ،
يختار الالعبين ً
عناصر جديدة ظهرت فى القائمة األخيرة كصالح جمعة
العب األهلي ،وحسام حسن العب سموحة.
وأشار المدرب المساعد ،إلى أن الجهاز الفني ،يتابع
جميع الالعبين ،وسيتم دخــول المميزين منهم لقائمة
المنتخب بشكل تدريجي.
وتابع« :نثق فى جميع اختياراتنا من أجل تخطى عقبة
أوغــنــدا فى تصفيات كــأس العالم ،وال نجامل أحــدا ألننا
نبحث عن التأهل للمونديال».

ساعة ستكون صعبة بالنسبة له فى الموسم
الجديد ،قائالً «من حقى لعب  90دقيقة».
على جانب آخر اشتعلت األجواء داخل أروقة
القلعة الحمراء خصوصا ً فيما يخص الساحة
االنتخابية ،بعد قــرار وزارة الشباب بإحالة
مجلس إدارة الــنــادى الحالى برئاسة محمود
طاهر للنيابة العامة ،بسبب وجــود عــدد من
المخالفات المالية أثبتتها األجهزة الرقابية
التابعة للوزارة وكذلك أكدها الجهاز المركزى
للمحاسبات.
وجـ ــاءت تــلــك الــخــطــوة لــتــزيــد مــن اشتعال
المعركة االنتخابية وتزيد من أسهم معارضى
طاهر وفي مقدمتهم نائب رئيس النادى السابق
محمود الخطيب ،الــذيــن شــرعــوا فــى زيــادة
دعايتهم المضادة ضد طاهر وفريقه ،متهمين
رئيس النادى الحالى بإهدار مــوارده وإضاعة
واستنزاف خزينة القلعة الحمراء بعدة ماليين
من الجنيهات.
وكانت مديرية الشباب والرياضة قد قدمت
إل ــى رئــيــس نــيــابــة وس ــط الــقــاهــرة ،تقريرها

متعب

اضطر على جبر مدافع الزمالك لتغيير
مكان إجــازتــه مــن الساحل الشمالى إلى
العين السخنة ،بعدما فــوجــئ بالزحام
الشديد الموجود فى الساحل.
وفضل جبر الذهاب الى السخنة ألنها
ال تشهد زحــام فى فصل الصيف وتتسم
بــالــهــدوء ،وهــو مــا كــان يحتاجه الالعب
لالبتعاد عن الضغوطات التى عاشها خالل
الفترة الماضية نتيجة النتائج السلبية التى
تعرض لها الفارس األبيض.

بنود التعاقد مع مانويل جوزيه ،للعمل كمستشار
فنى بالنادي ،تتضمن مسؤولياته إدارة مدرسة
الكرة وقطاع الناشئين فى كل المراحل السنية
المختلفة.
وأوضــح الــنــادى أن التعاقد مع جوزيه يأتى
ضمن مساعى منظومة الكرة بالنادى لالهتمام
بالناشئين والمواهب الصاعدة التى تحتاج لتوجيه
واهتمام خاص كى يصبحوا من نجوم المستقبل
أصحاب المواهب.
وبــحــســب مــا أعــلــنــه ال ــن ــادى مــن الــمــقــرر
أن يــتــعــاون جــوزيــه مــع مــيــدو فيما يخص
ترشيح أفضل المواهب الصاعدة تمهيدا
الرتقائهم بين فرق المراحلة السنية .كذلك
سيعمل الــبــرتــغــالــى عــلــى تــرشــيــح أفضل
المواهب الصاعدة لمساعدتهم فى قضاء
فترات معايشة بأوروبا ومنحهم المزيد من
الخبرات االحترافية.

ميدو

جوزيه

أخبار النجوم
أخبار النجوم
عزومة «كريب» من
شيكا لنجوم الزمالك
حــرص محمود عبد الــرازق «شيكاباال»
صانع ألعاب الزمالك على تقديم عزومه
«كــريــب» لزمالئه فى الفريق عقب نهاية
احدى التدريبات.
وقام شيكاباال بشراء أكثر من  30وجبة
«كريب» وقدمها لزمالئه وتناولوها سوي ًا،
ف ــى غــرفــة خــلــع الــمــابــس عــقــب نهاية
التدريب.
وأعــتــاد الفهد األســمــر على مثل تلك
األشــيــاء بين الحين واألخــر بصفته قائد
الفريق األبيض.

حرب االنتخابات تشتعل فى الزمالك
كتبت -سارة عبد الباقى
استقر مجلس إدارة نادى الزمالك على إجراء
انتخاباته المقبلة الختيار مجلس إدارة جديد،
يومى  24و 25نوفمبر المقبل ،وفقا لالئحة
الــجــديــدة التى سيتم اعتمادها فــى الجمعية
العمومية الــمــقــرر لــهــا ي ــوم الجمعة المقبل
الموافق  25أغسطس ،فــى ضــوء التعديالت
الــتــى يجريها مجلس اإلدارة عــلــى الالئحة
االسترشادية العتماد الئحته الخاصة.
مجلس الزمالك استقر بنسبة كبيرة على أن
يكون تشكيل المجلس الجديد فى االنتخابات
المقبلة ،مكون من رئيس ونائبين وأمين صندوق
باإلضافة إلى  5أعضاء ،غير مقيدين بالسن،
بحيث يتم إلغاء العضوية تحت السن.
صراع الرئاسة
لــم يــعــلــن س ــوى مــرتــضــى مــنــصــور الــرئــيــس
الحالى وأحمد سليمان عضو مجلس اإلدارة
المستقيل عن رغبتهما فى خوض االنتخابات
المقبلة على مقعد الــرئــاســة ،وإذا استمرت
الــمــنــافــســة بــيــن الــثــنــائــى ســتــكــون كــفــة رئيس
الزمالك الحالي ،يأتى ذلــك فى الوقت الذى
ينتظر فيه البعض مفاجأة بنزول شخصية مهمة
لالنتخابات ،وتـــرددت أنــبــاء عــن تفكير سيد
مشعل وزير االنتاج الحربى السابق فى خوض
االنتخابات قبل أن ينفى االخير األمر.
ويرفض الدكتور كمال درويش رئيس النادى
السابق خوض االنتخابات كما يرفض ممدوح

سليمان

عباس الرئيس األسبق فكرة خوض االنتخابات
المقبلة.
معركة على منصب النائب
يعد منصب نائب الرئيس من المناصب التى
ستشهد منافسة قوية فى انتخابات الزمالك،
خاصة فى ظل رغبة مرتضى منصور فى وجود
نائبين فى المجلس الجديد ،وسيترشح لهذا
المنصب أحمد جــال إبراهيم نائب الرئيس
الحالي ،باإلضافة إلى أحمد مرتضى منصور
عضو مجلس اإلدارة الحالي.
وفى نفس الوقت سيترشح هانى العتال عضو

درويش
مرتضى

فضائح رياضيى مصر فى الخارج« ..على كل شكل ولون»
عبدالغنى
وردة

تقرير -ضياء خضر
لــم يكن يتوقع أكثر المتشائمين أن ينتهى مشوار
عمرو وردة -العب منتخب مصر لكرة القدم -مع نادى
فيرينسى البرتغالى بشكل سريع مثلما حدث ،الغريب
أن النواحى الفنية لكرة القدم لم تكن هى المحرك
األســاســى للنادى البرتغالى إلنــهــاء تعاقده مــع وردة،
وإنما جاء الطالق السريع بين وردة وفيرينسى بسبب
ما أسماه النادى تجاوزات أخالقية لالعب حالت دون
استمراره فى صفوف الفريق الذى انضم إلى صفوفه
رسميا ً قبل أسبوع فقط معاراً من نادى باوك اليوناني.
ومــع تصاعد األزمــة بين وردة وبين نــادى فيرينسى
خرجت الصحف البرتغالية -فى أعــدادهــا الصادرة
مؤخراً -لتكشف كواليس قرار فسخ التعاقد مع العب
الفراعنةُ ،مرجعة تلك الخطوة إلى قيام وردة بالتحرش
بزوجتى اثنين من زمالئه فى الفريق ،وهى الواقعة التى
علمت بها إدارة النادى وقررت على إثرها إنهاء عالقتها
بالالعب وإعادته إلى باوك اليونانى.
أزمــة عمرو وردة األخيرة جــاءت لتعيد إلى األذهــان
ذكريات وقائع سابقة ،وجهت فيها اتهامات أخالقية
لرياضيين مصريين خــال تــواجــدهــم بــالــخــارج ،وإن
اختلفت طبيعة تلك االتهامات من واقعة ألخرى.
وفى السطور التالية نستعرض أبرز تلك الوقائع..
«ليلة حمراء» على شرف القارات
أول مــا يــحــضــر لــلــذهــن فــى مسلسل الــتــجــاوزات

عبد الغنى العب النادى األهلى السابق وعضو مجلس
إدارة االتــحــاد المصرى لكرة الــقــدم ،والــذى اُتهم فى
سبتمبر  2011باستغالل موقعه كرئيس لبعثة منتخب
مصر المشاركة فى كــأس العالم للشباب بكولومبيا،
لتهريب عــدد كبير مــن السيجار الكوبى الفاخر عن
طريق توزيعها داخــل حقائب العبى المنتخب ،وذلك
حتى تظهر أمــام رجــال الجمارك بمطار القاهرة أنها
بقصد االستعمال الشخصي ،بما يضمن عدم سداده
لرسوم جمركية مقابل إدخالها للبالد.
طرد وترحيل
واقعة أخرى كان مجدى عبد الغنى أيضا ً هو صاحب
دور البطولة فيها حيث تم ترحيله من جنوب إفريقيا
حيث كان يشارك فى عضوية لجنة التظلمات المشرفة
على بطولة كــأس أمــم إفريقيا للشباب التى أقيمت
بجنوب إفريقيا فى إبريل  ،2011وكــان السبب وراء
طرد عبد الغنى وترحيله من جنوب إفريقيا تحايله على
اللجنة المنظمة للبطولة حيث عــاد إلــى مصر بشكل
سرى أثناء فعاليات البطولة ،وذلــك الرتباطه بتقديم
برنامج تليفزيونى على الهواء فى القاهرة.
وبعد انتهاء ارتباطات عبد الغنى فى القاهرة عاد
مجدداً إلى جنوب إفريقيا إال أنه فوجئ بوجود صورته
على أحد المالعب التى تستضيف مباريات البطولة،
مرفقة بــقــرار منعه مــن دخــول المالعب هــنــاك ،ليتم
بعدها توقيفه وترحيله إلــى الــمــطــار بعد اســتــرداد
مصروف الجيب والــبــدالت المالية التى حصل عليها
نظير عضويته فى لجنة التظلمات بالبطولة.

أخبار النجوم
أخبار النجوم
أخبار النجوم
كورس لغة
«شهر عسل» هدية
لـ«تريزيجيه» فى تركيا
زيدان ألخته

حرص محمد زيدان نجم منتخب مصر السابق
ونــادى بوروسيا دورتموند األلمانى على تقديم
هدية مختلفة لشقيقته بمناسبة زفافها ،حيث
أهداها رحلة شهر عسل أوروبية يتحمل هو كافة
تكاليفها.
وقام زيدان بإنهاء كافة ترتيبات سفر شقيقته
وزوجــهــا كــمــا دب ــر لهما الــحــجــوزات الخاصة
بالفنادق والطيران ،وهى الخطوة التى أسعدت
العروس وزوجها.
يذكر أن زيدان يعيش بتنقل بصفة شبه دائمة ما
بين الدنمارك وألمانيا ،خصوصا ً وأنه متزوج من
صديقته الدنماركية شتينا وأنجب منها طفل واحد.

يستعد مــحــمــود حــســن تــريــزيــجــيــه العــب
منتخب مصر واملــحــتــرف فــى صــفــوف نــادى
قاسم باشا التركي ،لالنتظام فى دورة دراسية
لتعلم اللغة الــتــركــيــة ،لتسهيل تعامالته مع
اآلخرين خالل تواجده فى بالد األتراك.
ورغم إجادة تريزيجيه للغة اإلجنليزية بشكل
ال بــأس به إال أنــه وجــد نفسه مضطراً لتعلم
أساسيات اللغة التركية ،نــظــراً ألنــه يضطر
فــى أحــيــان كــثــيــرة للتعامل مــع أشــخــاص ال
يجيدون سوى اللغة التركية ،التى شجعه بعض
أصــدقــاؤه على تعلمها لسهولتها وقربها من
اللغة العربية.

البساط
األخضر

رأى

 3العبين سقطوا بشكل غامض من حسابات الفراعنة

تحرش ..سهرات حمراء ..تهريب ..نصب

األخالقية لرياضيى مصر فى الخارج ،األزمة الشهيرة
التى رافقت مشاركة المنتخب المصرى األول لكرة
القدم فى بطولة كأس العالم للقارات بجنوب إفريقيا
وتحديداً فى صيف  ،2009حيث تداولت صحف جنوب
إفريقيا وقتها أنباء عن تعرض عدد من العبى المنتخب
الــمــصــرى لــلــســرقــة ،خ ــال «ســهــرة حــمــراء» قضاها
بعضهم برفقة فتيات ليل ،داخل الفندق الذى يقيم فيه
المنتخب.
ومع مرور األيــام ظهرت أنباء تبرئ العبى الفراعنة
من التورط فى تلك الواقعة ،وتوجه أصابع االتهام إلى
مراسل تليفزيونى مصرى كان مرافقا ً لبعثة المنتخب
فى جنوب إفريقيا.
فضيحة فى بالد المغاربة
أزمـ ــة أخـ ــرى الحــقــت أحـــد الــمــنــتــخــبــات الــوطــنــيــة
المصرية وتــحــديــداً المنتخب األوليمبى الــذى تأهل
ألولــيــمــبــيــاد لــنــدن  ،2012فــخــال خ ــوض الــفــراعــنــة
المرحلة النهائية من التصفيات المؤهلة لألوليمبياد
والتى أقيمت فى المغرب أواخــر عام  ،2011طاردت
االتــهــامــات أح ــد أخــصــائــيــى الــلــيــاقــة الــبــدنــيــة بجهاز
المنتخب ،حيث قالت تقارير صحفية أنه اصطحب فتاة
ليل إلى غرفته بالفندق الذى كان يقيم به المنتخب ،إال
أن الالفت فى األمــر أن االتحاد المصرى لكرة القدم
لم يبادر بفتح تحقيق حول الواقعة من أساسها واكتفى
تجاهها بالصمت.
سيجار عبد الغنى
أزمــة وفضيحة أخــرى كان بطلها هذه المرة مجدى

المجلس السابق وعمر جــال هــريــدى لنفس
المنصب ،ومن المنتظر أن تشهد الفترة المقبلة
ظهور مرشحين جدد للمنصب ،إال أن المناسة
ستكون قوية بين الثالثى أحمد جالل وأحمد
مرتضى والعتال فى ظل تقارب شعبيتهم داخل
النادي.
منافسة ثنائية على أمين الصندوق
ســيــتــواجــد حـ ــازم يــاســيــن أمــيــن الــصــنــدوق
الحالى فى قائمة مرتضى منصور االنتخابية
على نفس المنصب ،ولكنه سيجد منافسة قوية
من هانى شكرى عضو المجلس السابق الذى
قرر الترشح لالنتخابات المقبلة على منصب
أمين الصندوق ،ويحظى األخيرة بشعبية كبيرة
فى النادي.
منافسة مشتعلة على العضوية
ســتــكــون مــقــاعــد الــعــضــويــة هــى األش ــرس
فى االنتخابات ألنها ستكون بمثابة تكسير
العظام ،بعد قــرار المجلس إلــغــاء مناصب
تحت السن ،وسيخوض السباق هانى زادة
ورحــاب أبورجيلة عضوى المجلس الحالي،
وحمادة أنور المدير اإلدارى السابق للفريق
وأيمن عبدالعزيز وجمال حمزة وعبد الواحد
السيد نجوم الكرة ،باإلضافة إلى اللواء عالء
مقلد المدير التنفيذي الحالي ،ومصطفى
عبد الخالق عضو المجلس السابق وعبد الله
جورج وتامر التونسى وحسن شاكر وشريف
منير حسن ،ومــن المتوقع أن يتزايد عدد
المرشحين على العضوية بمجرد فتح باب
الترشح لالنتخابات.

مرتضى األقوى فى
الرئاسة ..ومنافسة
نارية على النائب
والعضوية

كتب – محمد الصايغ
يستعد منتخب مصر األول لمواجهتى أوغندا ،يومى  31من
شهر أغسطس و 5سبتمبر المقبل ،فى التصفيات المؤهلة إلى
مونديال روسيا .2018
وأعــلــن األرجنتينى هيكتور كــوبــر ،المدير الفنى للمنتخب
الوطني ،قائمة الالعبين المحليين الــذى وقع عليهم االختيار
لالنضمام لمعسكر الفراعنة.
ويتحدث «صوت الماليين» ،عن  3العبين أسقطهم كوبر من
حسابات االنضمام لمنتخب مصر ،فى اختياراته األخيرة ،رغم
أن التوقعات أشارت إلى أنه قد يستعين بهم بعد تألقهم مؤخرا.
عمرو مرعي
يعد عمرو مــرعــي ،المحترف فــى صفوف النجم الساحلى
التونسي ،من أبرز المهاجمين المصريين فى الفترة األخيرة.
وتألق مرعى بشكل الفت للنظر مع فريق إنبي ،قبل انتقاله
إل ــى الــفــريــق الــتــونــســي ،حــيــث ســاهــم فــى حــســم الــعــديــد من
المباريات لصالح فريقه البترولى.
وشارك مرعى مع إنبى بالموسم المنصرم فى  33مباراة ،نجح
خاللها فى إحراز  12هد ًفا ،إضافة إلى صناعة  8أخرى.
مؤمن زكريا
عــامــات استفهام كثيرة تُحاصر الجهاز الفنى للمنتخب
المصري ،بعد عدم انضمام مؤمن زكريا ،العب األهلي ،لصفوف
الفراعنة فى الفترة األخيرة.
أداء جــيـ ًـدا مــع أصــحــاب الـ ــرداء األحــمــر فى
ويــقــدم مــؤمــن ً
المباريات التى شارك فيها ،سواء بالدورى أو الكأس أو دورى
أبطال أفريقيا.
وخاض زكريا  41مباراة مع أبناء القلعة الحمراء فى الموسم
المنقضى ،أحرز خاللها  12هد ًفا ،فضالً عن صناعة  6أخرى.
وليد سليمان
يمثل وليد سليمان ،العب األهلي ،إضافة قوية لفريقه فى
خصوصا فى ظل حالة التوهج الكروى التى
الفترة األخــيــرة،
ً
يعيشها الالعب داخل المستطيل األخضر.
وشــارك سليمان مع أصحاب الــرداء األحمر فى  41مباراة
بالموسم الماضي ،نجح خاللها فى إحراز  11هد ًفا ،وصناعة .7

الصربى كومازيتش يشعل نار الغيرة فى سموحة
كتب – ضياء خضر
سريعا ً اشتعلت نيران الغيرة داخــل صفوف فريق الكرة األول
بنادى سموحة وتحديداً منذ قــدوم الصربى نيكوال كومازيتش
مهاجم الفريق الجديد ،حيث بدأ نجوم الفريق السكندرى يلحظون
أن التشيكى فرانز ستراكا مــدرب الفريق يعامل الوافد الجديد
بشكل مغاير عن باقى الالعبين.
وزاد من غيرة العبى الفريق تجاه زميلهم الجديد جلسات الحوار
المطولة التى يعقدها ستراكا مع كومازيتش قبل وبعد التدريبات،
بحكم سهولة تواصلهما إلجــادة كل منهما اللغة اإلنجليزية بشكل
جيد ،األمر الذى جعل نجوم الخط األمامى للفريق يتخوفون من
احتمال محاباة المدرب التشيكى لالعب الصربى على حسابهم.
وكان مجلس إدارة نادى سموحة المصرى ،برئاسة محمد فرج
عامر ،قد أعلن قبل أيام عن تعاقده مع الصربى كومازيتش ،بداية
من الموسم الجديد ،المقرر انطالقه يوم  8سبتمبر المقبل.
وتــتــوقــع إدارة ســمــوحــة ،أن يــكــون المهاجم مــفــاجــأة ال ــدورى
المصري ،وتعلق عليه آماال كبيرة فى قيادة الفريق لمنصات التتويج
فى الموسم الجديد.

إعداد :محمد الصايغ -سارة عبدالباقى

محمد الراعى

استثمارات وخسائر رياضية

¿ صفقات الزمالك مــن العيار الثقيل
وعكس مــا يــردد المعارضون أنها إهــدار
للمال الــعــام ،ولكن نجح مرتضى منصور
فى استثمار نجوم النادى ويقوم بشراء أكثر
مــن  15العـ ًـبــا كــل عــام بحوالى  60مليون
جنيه ويحقق من ورائهم مكاسب بالجملة
خــاصــة إذا لــم ينجح أحــدهــم يتم إعــارتــه
بمبلغ كبير مثلما حــدث مع باولو وإســام
جمال وريكو وإذا بــاع أحــد هــؤالء النجوم
للخليج تكون المكاسب عشرات األضعاف
ويكفى أنه خالل العامين الماضيين حقق
من بيع وإعــارة  4العبين فقط وهم كهربا
ومصطفى فتحى وعمر جابر ومــن قبلهم
عــبــدالــشــافــى وهـ ــذه أحـــد أهـــم مكاسب
مرتضى وفكره ،حوالى  200مليون جنيه.
االس ــت ــث ــم ــارى غــيــر نــجــاحــه ف ــى ث ــورة
اإلنشاءات وبناء فريق جديد كل موسم رغم
وجــود معارضة هدامة تسعى لهدم فريق
الكرة وتشويه كل إنجاز فى الــنــادى ..لك
الله يازمالك.
¿ محمود طاهر أقحم نفسه فى «معركة
الــائــحــة» بــدون داع ،وخسر فيها الكثير
والكثير ،وال نعرف سببا إلص ــرار طاهر
على تصعيد األزمة والدخول فى صراعات
خاصة مع وزير الرياضة واللجنة األوليمبية
وأعــضــاء الــبــرلــمــان وخــســر مــســانــدة هذه
الجهات للقلعة الحمراء ،واألهــم من ذلك
أنه خسر جزءا كبيرا من أعضاء الجمعية
العمومية وجماهير األهــلــى التى تــرى أن
رئــيــس الــنــادى يتمسك بمعركة الالئحة
بغرض إبعاد محمود الخطيب عن سباق
االنتخابات.
مستشارو محمود طــاهــر أقــحــمــوه فى
أزمة بدون لزمة ،بمجرد ظهور الخطيب فى
جولة بمقر الجزيرة وفرع الشيخ زايد.
مستشارو طاهر قرروا الرد على جوالت
الخطيب بمواقف قوية ،وأقنعوه بارتداء
جلباب صالح سليم ،وطلبوا منه افتعال
ضــجــة وأزمـ ــة كــبــرى مــع المسئولين عن
الــريــاضــة فــى البلد (الــوزيــر واألوليمبية
والبرلمان) حتى يظهر فى ثوب الشجاعة
والقوة لتكون أكبر دعاية لمواجهة شعبية
الخطيب.
لــن يحقق طاهر مكاسب شخصية من
اعتماد الئحة األهــلــى الجديدة أو العمل
بــاالســتــرشــاديــة ،عــلــى الــعــكــس أن ــه جنى
خسائر بالجملة ،وهناك إصرار على تحدى
ال ــوزارة واألوليمبية وإقــامــة العمومية فى
يــومــيــن ،وقــد ي ــؤدى إلقــالــة مجلس طاهر
وخسارته المعركة االنتخابية ،باختصار
مستشارو طاهر غرقوه ،وأدخلوه فى معركة
مرهقة قبل االنتخابات ،ويبدو أن الصراع
لن ينتهى بعد انعقاد العمومية يوم الجمعة
القادمة ،ويبدو أن األمــور سيتم تصعيدها
فى المرحلة المقبلة وستكون النهاية غير
سعيدة.

أوغندا تحرم
الحضرى من الحج

قــرر عصام احلــضــرى حــارس مرمى الفراعنة
ونــادى التعاون السعودى التراجع عن فكرة أداء
فريضة احلــج هــذا الــعــام ،وذلــك نظراً ألن موعد
موسم احلــج سيتزامن مع مباراتى املنتخب أمام
أوغندا ضمن التصفيات املؤهلة ملونديال روسيا
.2018
وك ــان احلــضــرى يسعى الســتــغــال تــواجــده فى
السعودية -بحكم ارتباطه بفريق التعاون -ألداء
فريضة احلج ودعوة زوجته ملشاركته فى ذلك ،إال
أنه تراجع بعدما اختاره األرجنتينى هيكتور كوبر
مدرب الفراعنة ضمن قائمة الالعبني املحترفني
الذين سيشاركون فى املعسكر اإلعــدادى ملباراتى
أوغندا.
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سيد سعيد
يكتب:

فى كثير من األحيان تتباين آراء بعض المراقبين والمحللين السياسيين ،حول ما يتعلق باألزمة العربية القطرية،
فما بين الحديث عن احتماالت تصعيد المواقف ضد حكام الدوحة ،والوقوف داخل مربع المكاسب الدبلوماسية
فى ملعب األزمة ،ال يمكن إغفال التدخل الدولى وما يحكم تدخله من تأثير على أطراف األزمة ،كما ال يمكن القفز
على مصالح كل طرف منفردا ،وإن كان التنسيق بين الدول األربع يدور فى إطار استراتيجيات األمن القومى العربى.
بعيدا عن دائرة التنظير والتقعير التى اعتاد عليها المحللون لإلدالء بدلوهم فى العديد من القضايا ،أرى أن األفق
يحمل مالمح تغيير جزرية فى مستقبل العالقات مع قطر ،وأن هذا التغيير سيطال بنية الحكم فى اإلمارة المثيرة
للجدل.
فهناك خطوات تصعيدية ،الوقوف أمامها وقراءتها بصورة متأنية ،أمر فى غاية األهمية ،لما تحمله دالالتها من
مردود على األمن القومى العربى وهو «جوهر القضية» بصفة عامة ،والمصرى بصفة خاصة ،باعتبار أن الدولة
المصرية ،تكبدت خسائر جمة ،كان لها تأثيرها المباشر على األوضاع األمنية ،فضال عن إعاقة التنمية االقتصادية
وانحسار السياحة ،جراء الدعم القطرى للتنظيمات والجماعات اإلرهابية ،عبر تمويلها بالمال والسالح ،والترويج
لها إعالميا.

مشهد النهاية فى األزمة القطرية
امللك سلمان يستقبل أحد أفراد عائلة آل ثانى فى طنجة باملغرب ..وولى العهد يستقبله رسم ًيا فى جدة

أمــا الخطوات التصعيدية التى أعنيها،
فظهرت بوادرها فى اتخاذ المواقف الحادة
بــصــورة علنية وب ــدون مــواربــة ،أقصد فى
هذا السياق ،السعى نحو تغيير الحكم فى
قطر وبــإرادة شعبية داخلية ،ولنا فى ذلك
شواهد.
م ــؤخــ ًرا ،اســتــضــافــت المملكة العربية
الــســعــوديــة ،أحـــد الــشــخــصــيــات ال ــب ــارزة
والــمــؤثــرة فــى عائلة آل ثــانــى الــتــى تحكم
قطر ،وهو الشيخ عبدالله بن على آل ثانى.
تكمن أهمية الحدث ،ليس فى اإلعــان
عــن زي ــارت ــه ،إنــمــا فــى حــفــاوة االستقبال
الرسمى لــه ،رغــم أنــه ال يتولى أى منصب
رسمى فى الدولة القطرية ،فقد استقبله
ولــى العهد محمد بــن سليمان فــى مدينة
جدة على مرأى ومسمع من وسائل اإلعالم،
والضفاء المزيد من األهمية للرجل وللدور
الذى سوف يلعبه على المسرح السياسى،
سافر إلى مدينة طنجة المغربية ،واستقبله
الــمــلــك ســلــمــان بــن عــبــدالــعــزيــز فــى مقر
إقامته.
حظى الرجل بمكانة وحظوة لدى دوائر
الــحــكــم الــرســمــيــة فــى المملكة العربية
السعودية ،لم ينالها حكام قطر الحاليين،
حــيــث أعــلــنــت الــســعــوديــة رســم ـ ًيــا قبولها
وساطة الشيخ عبدالله بن على آل ثانى،
وقــررت فتح معبر «سلوى»،الطريق البرى
الوحيد الــذى يربط بين حــدود السعودية
وقطر والسماح للحجاج القطريين بالسفر
إلى الحج على خطوط الطيران السعودية،
وامعانا فى تكريمه وافقت السعودية على
أن يكون سفر الحجاج على نفقة السعودية،
فضال عن إنشاء غرفة عمليات خاصة بهم
لرعاية شئونهم أثناء تأدية المناسك.
ربــمــا يــرى البعض أن الــزيــارة الــتــى قام
بها الشيخ القطرى ،تمثل نوعا من الهدنة،
لفتح الطريق أمــام مصالحة بين السعودية
وقطر ،بعيدا عن بقية أطراف األزمة «مصر
واإلمـ ــارات والبحرين» ،فــالــقــراءة الشكلية
الستقبال أحد البارزين فى عائلة آل ثانى،
تشى بمثل هــذه التصورات الظاهرية ،إذا
تعاملنا معها ،بدون إدراك لعمق األزمة ،وإذا
غاب عنا جانب مهم ،وهو أن المواقف ضد
قطر تتم بالتنسيق بين الــدول األرب ــع ،بما
يعنى أن استقبال الشيخ القطرى كان بعلم
بين دوائــر صناعة القرار السياسى فى كل
من مصر والسعودية واإلمــارات والبحرين،
وهم أطراف األزمة المشتعلة اآلن.
كما أن مواقف حكومات تلك الــدول ،لم
تكن ناتجة عن اتهامات عشوائية ،أو نوع
من التضخيم فى خطايا الدويلة الصغيرة،
كــنــوع مــن الــدعــايــة الــســوداء ضــدهــا ،إنما
ألن الـــدول ،المقاطعة لقطر ،تمتلك بين
أيــدى أجهزتها أدلــة قاطعة ال يقترب منها
الــشــك ،تــؤكــد ت ــورط حــكــام قطر فــى دعم
اإلخوان ماديا وإعالميا ،بل لديها ما يؤكد
أن جــرائــم حــكــام قطر ،تذهب ألبعد من
ذلك ،منها تمويل كافة العمليات اإلرهابية
التى جرت فى مصر وتجرى فى ليبيا ،أما
فى اليمن فحدث وال حرج ،هى انضمت إلى
التحالف الدولى فى اليمن علنا ،وفى نفس
الوقت تمد الحوثيين بالتنسيق مع إيــران
بالمال والسالح ســرا ،هى تعلن أنها ضد
داعش فى العراق وسوريا نهارا ،وتمنحهم
ليال مليارات الدوالرات ،بأالعيب صبيانية
مكشوفة ،وتدعمهم إعــامــيــا بما يشير
إلــى استقرار دولتهم الوهمية ،إلــى جانب
ترويج ما يريدون بثه عبر قناة الجزيرة التى
مجدت لزعزعة استقرار المنطقة العربية.
ه ــذه الــدويــلــة الــمــارقــة تــتــحــالــف علنا
لمواجهة اإلرهــاب ،وتقوم بتمويله واالنفاق
على تسليحه عبر قنوات سرية ،فضال عن
توفيرها المالذ اآلمن لقيادات التنظيمات
اإلرهابية ،وهم نفس القيادات المطلوبين
للمحاكمة فى مصر وليبيا والسعودية.
وإذا أردنـــــا مــعــرفــة الــمــزيــد م ــن تلك
الجرائم ،أنفقت األســرة الحاكمة لإلمارة
الصغيرة عشرات المليارات من الدوالرات،
لزعزعة االستقرار فى المنطقة العربية،
لتنفيذ مخطط إسقاط الــدول تحت الفتة

متيم

حمد

موزة

سلمان

السعودية تقرر فتح معبر «سلوى» ..الطريق
البرى الوحيد الذى يربط بني حدودها مع قطر
تغيير أنظمة الحكم ،وكانت مصر المحور
األس ــاس ــى ف ــى هـــذا الــمــخــطــط ألســبــاب
عديدة ،منها أن حكام قطر ،لديهم عقدة
نفسية ،مصحوبة بــدوافــع االنتقام والثأر
مــن مــصــر ،إل ــى جــانــب الــتــزامــهــم بتنفيذ
الــمــهــمــة الــمــحــددة لــهــم مــن الــمــخــابــرات
األمريكية ،ودوائر صناعة القرار فى الدولة
العبرية ،وهى المهمة التى تدخل فى إطار

مخططات التقسيم وتــتــوافــق مع
أوهــام حكام قطر ومرجعياتهم من
اإلخوان.
األمير القطرى ووال ــده الحاكم السابق
وأمـ ــه الــشــيــخــة «مـــــوزة» لــم يــنــســوا ،ولــن
يسقطوا ،أبـــدا ،مــن ذاكــرتــهــم المريضة،
المشحونة بالغل والــكــراهــيــة ،أن مصر
والمملكة العربية السعودية ،رفضتا انقالب

عبداهلل

حمد على والــده ،وأرادتــا إعادة
الشيخ خليفة آل ثــان إلــى الحكم،
عقب االنقالب الذى دبره «حمد» على أبيه
واالستيالء على السلطة ،بمعاونة الشيخ
حمد بن جاسم ،الرجل األكثر نفوذا فى
الدويلة الصغيرة ،وموجه بوصلة عالقاتها
الدولية ومؤامراتها اإلقليمية ،وهو ينتمى
إلى نفس العائلة «آل ثان»0

السماح للحجاج
القطريني بالسفر
على خطوط الطيران
السعودية ..وعلى نفقتها

عقب تمكنه من السيطرة على الحكم
فــى منتصف تسعينيات الــقــرن الماضى،
أراد حمد بن خليفة والــد تميم ،أن يلعب
دو ًرا يــفــوق قــدراتــه للتخلص مــن العقدة
المترسخة داخله ،أن دولته صغيرة وليس
لها تأثير إقليمى أو دولى ،ففتح البالد أمام
الهيمنة األمريكية إلقامة قواعد عسكرية
فوق األراضى القطرية« ،العديد والسيلية»
وه ــم ــا أك ــب ــر قــاعــدتــيــن ألمــريــكــا خ ــارج
أراضيها ،فأغراه وهم الحماية األمريكية
وبــدأ فــي مسلسل إهــانــة ال ــدول والحكام
وإثــارة الفتن عبر أذرعــه اإلعالمية ،كانت
األهـ ــداف مــحــددة منذ الــبــدايــة ،تتلخص
فى العمل على تقزيم الــدول الكبيرة فى
المنطقة وعلى رأسها مصر ،ظنًا منه أن
ذلك سيساهم فى نقل مراكز الثقل والتأثير
السياسى من القلب إلى الهوامش الهشة،
أو بمعنى أكثر دقــة تهميش مصر على
طارحا
المستويين اإلقليمى والــدولــي،
ً
نفسه ضمن ًيا ،أنه البديل عبر استخدام
األمــوال الطائلة لتمويل عمليات نشر
الفوضى على أراضيها ،بما يجعلها
دولة مرتبكة ال تستطيع النظر ألبعد
من مشكالتها الداخلية0
كــل ه ــذه األمـ ــور تــؤكــد بــمــا اليــدع
مجاال ألى شك ،أن األزمــة تتصاعد
ولــــن تــقــف عــنــد م ــرب ــع الــمــكــاســب
الحالية ،التى تحققت فعال ،وعلى
رأسها فضح النظام الحاكم فى قطر
على المستويين اإلقليمى والــدولــى،
ناهيك عــن حالة اخــتــال ال ــوزن التى
يعانى منها النظام الحاكم جراء الفشل
الزريع فى محو األساليب التى وصمت
بها الدويلة المارقة عن الصف العربى،
رغم الرحالت المكوكوية لوزير خارجيتها
وتنقله بين العواصم الغربية مرتديا ثياب
الطهارة من الــســوءات والــبــراءة من تمويل
اإلرهــاب ،فشلوا رغم الرشاوى السياسية
التى قدموها لحكومات الغرب ،والصفقات
الــتــجــاريــة الــعــشــوائــيــة ،وأســالــيــب الكيد
السياسى ،التى اتبعوها ،كنوع من الضغط
على الــدول األربــع ،عبر استجالب الجنود
األتراك والموافقة على إنشاء قواعد تركية
لتهديد المنطقة وعبر التحالفات السرية
مع نظام آيات الله.
وب ــال ــع ــودة لـــلـــدالالت الــلــى يــوحــى لها
استقبال الشيخ عبدالله بن على آل ثانى،
فــى جــدة وطنجة ،ومــدى تأثير ذلــك على
مسارات األزمــة مع قطر ،علينا أن نعرف
جملة مــن المعلومات حوله ومــدى تأثير
زيارته واستقباله بالحفاوة التى قوبل بها.
الرجل ينتمى إلى عائلة آل ثانى «حفيد
أحــد حكام قطر قبل الشيخ خليفة والد
حمد وجــد تميم ،كما أن الــرجــل شقيق
حاكم آخــر ،والبعض فى األســرة يــرى أن
الحكم تحول عنه بعدما قــام جــد األمير
تميم بالحكم بدال منه ،بما يعنى أن أسرة
تميم اغتصبت الحكم منه.
الـ ــقـ ــراءة الــدقــيــقــة لــلــمــشــهــد بــرمــتــه،
تشير الــى أن الخطوة السعودية بمثابة
رسالة سياسية ال تخفى على حكام قطر
الحاليين ،مفادها عــدم االعــتــراض على
العائلة الــحــاكــمــة ،إنــمــا االعــتــراض على
سلوك حكام قطر ،وسعيهم الــدءوب على
زعــزعــة اســتــقــرار المنطقة ،خــاصــة أن
األمير الوالد يمارس سلطاته القوية غير
المعلنة ،وهذا فى حد ذاته يعنى أن سياسة
الــمــؤامــرات والــتــدخــات فــى شئون الغير
مستمرة.
مضمون هــذه الــخــطــوة يــؤكــد تصعيدا
فى مستوى وسقف األزمــة التى ال يعلوها
ســوى خطوة التدخل العسكرى فى قطر،
فهل هناك أمور داخل قطر تشير الى نهاية
حكم تميم؟ كل المؤشرات تذهب لتأكيد
ما يتصوره البعض افتراضات ،خاصة إذا
علمنا أن الشيخ القطرى ينتمى الى األسرة
الحاكمة ،وأن جــد تميم اغتصب الحكم
منه ،على أى حــال ،فى األسابيع القليلة
القادمة ربما يزاح الستار عن الكثير مما
يجرى فى الغرف المغلقة.

اخلطوة تؤكد
التصعيد فى
مستوى وسقف
األزمة التى
ال يعلوها
سوى التدخل
العسكرى
فى قطر

هناك الكثير
من األمور
داخل قطر
تشير إلى
نهاية حكم
متيم وانتقال
السلطة حلكام
قطر األصليني

