خفايا «التربيطات»
السياسية فى االنتخابات
الرئاسية القادمة

بسبب ضعف أداء بعض الوزراء وضغوط الرأى العام وأشياء أخرى

أسرار «عصبية»الرئيس السيسى
مؤسسة الرئاسة تفض االشتباك بين وزيرى المالية واالستثمار بزيادة صالحيات هالة السعيد

باالتفاق مع شركة يهودية لرفع األسعار
 %150للمستورد و %70للمحلى

باألرقام
خفايا المشاركات
المصرية فى قوات
حفظ السالم الدولية

تطاول على الزعماء وشكك فى «معراج الرسول»

الملف األسود
لـ «يوسف زيدان»

بتعليمات عليا

أندية األنرويل والليونز والروتارى
ممنوعة من الكالم فى السياسة

خطة شركات األدوية
بالقطاع الخاص خطة «التنظيم واإلدارة» لترقية القيادات العليا والوسطى فى الحكومة
هدفها نشر الفوضى وتهديد األمن واالستقرار
مفاجأة نقل العاصمة إلى «اإلدارية
اق
و
األس
لتعطيش
أجهزة مخابرات عالمية
الجديدة» يستلزم إجراء
فى 2018
بالوقائع :تتجسس على مصر
تعديل دستورى
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 132مليار جنيه لتوصيل مرافق العاصمة اإلدارية ..و 3600قرية محرومة من الصرف الصحى

بسبب «الفعل الفاضح» والحكم بالسجن

خالد على «مرعوب»
من ضياع حلم
الترشح للرئاسة

تصريحات الوزراء تكشف عشوائية السياسات الحكومية
اتهامات الفساد المالى تشعل
الصراع فى انتخابات األهلى
سيد سعيد

بالمستندات

«ميدو» مشغول بالبيزنس فى مصر الجديدة
نيبوشا يطلب زيارة األهرامات
معاناة أصحاب
األزمات تحاصر «راديو مصر»
المعاشات خارج عضو بـ«الوطنية لإلعالم» يستخدم برامج التليفزيون لمجاملة جامعة خاصة
حسابات الحكومة شركة الحديد والصلب المصرية مهددة بالحل بسبب الخسائر المتراكمة
ومجلس النواب
خريطة «المال السايب» فى شركة الزيوت المستخلصة ومنتجاتها

رئيس مجلس اإلدارة
يتقدم بخالص التهانى
القلبية إلى سيادة
اللواء /عصام سعد
بثقة السيد

مجدى عبدالغفار

وزير الداخلية
وتعيين سيادته
ً
مساعدا لوزير الداخلية
مدير أمن الجيزة
ويتمنى لسيادته دوام
النجاح والرقى

ضبط عاريًا مع
سكرتيرة مكتبه
وتقاضى رشاوى
جنسية من امرأة
مطلقة

طاقية
اإلخفا
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

وزير التنمية المحلية يكلف محافظ الجيزة بالتحقيق فى الفضائح الجنسية لمسئول حى العمرانية
وســـط تــعــتــيــم تـــام م ــن رئــيــس حى
العمرانية ،على واقعة الفساد الجنسى
ألحد موظفى الحي ،على التحقيقات
التى يجريها جهاز التفتيش والمتابعة،
معه ومــع مــوظــف كبير بالحى يطلق
عليه العاملون بالحى « نــون « بسبب
تـ ــورط األخــيــر فــى وقــائــع وفــضــائــح
فــســاد جــنــســي ،وتــســتــر األول
عــلــيــه ،وصــلــت أخــبــارهــا
إلــــى الـــدكـــتـــور هــشــام
الشريف وزيــر التنمية
المحلية ،عــن طريق
أحد العاملين بديوان
عـ ــام الــــــــوزارة ،وهــو
أحـــد أقــــارب واحـــدة
مــن الــضــحــايــا الــاتــى
يـــتـــعـــرضـــن لــلــتــحــرش
الجنسي ،من قبل القيادى
«نــون» ،وعلى الفور كلف الوزير
اللواء كمال الدالى محافظ الجيزة،
باالستفسار عن حقيقة هذه الشكاوى
والــوقــائــع ،وكلفه بالتنسيق مــع جهاز
التفتيش والمتابعة ب ــال ــوزارة ،بعمل
تــقــريــر شــامــل ع ــن هـ ــذه الــجــرائــم،
التخاذ اإلجــراءات القانونية واإلدارية
والجنائية حيال المتهم ومــن يتستر
عليه.
وكشفت مــصــادر بحى العمرانية،

مدير التحرير:

ب ـ ــالل الـ ـ ــدوى
املدير الفنى:

عـدنان خليل
سكرتير التحرير:

محمد سعيد
الرياضة:

محمد الراعى
املستشار القانونى:

عصام االسالمبولى

تصاعد وتــزايــد شــكــاوى المواطنين
يـــومـــيـــا ،من
والــمــوظــفــيــن بــالــحــى
ً
المهندس محمد موسى رئيس الحي،
بسبب تجاهله لشكاويهم ،والتى قاموا
بتدعيمها ،بالمستندات والــصــور،
والفيديوهات ،لكن دون جدوى.
وأكـــــــدوا أن رئـــيـــس الـــحـــى أشــد
الــمــتــحــيــزيــن ،للموظف «ن ــون»
ولذلك أغلق مكتبه فى وجه
أى شكاوى ضــده ،لتكون
مصيرها سلة القمامة.
وكـــــانـــــت الـــبـــدايـــة
مـــــع تــــقــــدم إحـــــدى
ال ــم ــوظ ــف ــات وال ــت ــى
تعمل فــى ديـ ــوان عــام
حى العمرانية ،بشكوى
الشريف
لمحافظ الجيزة الــلــواء
ك ــم ــال الــــدالــــي ،واتــهــمــت
فيها الموظف «نــون» بأنه يسيء
اس ــت ــغ ــال مــنــصــبــه فـــى م ــح ــاوالت
اســتــخــدام بعض الموظفات جنسيا ً
ألغراضه المشبوهة ،وحاول أن يطلب
منى أنــا ومــوظــفــات أخــريــات القيام
بأفعال غير أخالقية ،وقال لنا بعض
األلفاظ واإليحاءات الجنسية ،وطلب
منا الخروج معه ،ويستغل منصبه فى
الضغط علينا لنجالس بعض أصحاب
المناصب الكبرى بالمحافظة ونختلط

بتعليمات عليا

معهم ،ونحاول أن نساعده إلنهاء بعض
مصالحه الشخصية حتى لو كان على
حساب شرفنا.
وأضــافــت فى شكواها أن الموظف
المذكور حاول أن يتطاول على موظفة
مــن إدارة الميزانية بــالــحــي ،ووضــع
يديه على أماكن حساسة بها ،إال أن
رد فعلها تمثل فــى قيامها بضربه،
وصــرخــت فــى وجهه حتى سمعها كل
موظفى اإلدارات فى الحي ،وعندما
قدمت شكواها لرئيس الحي ،تجاهل
الــواقــعــة وتستر عليها ،وخيرها بين
سحب شكواها ،أوإيقافها عن العمل
ثم فصلها نهائيا.
وأضافت موظفة الحي ،أن موظفى
إدارة « الميزانية « بديوان عام الحي،
وأحد موظفى اإلدارة الهندسية الذى
ت ــص ــادف وجـــــوده ف ــى ذلـــك الــوقــت،
شــاهــدوا الــمــوظــف «نـ ــون» فــى وضــع
مــخــل مــع ســكــرتــيــرة مــكــتــبــه ،وتــكــرر
المنظر ،وهو «عــار من مالبسه» ،فى
ظــل صمت رهــيــب مــن رئــيــس الحي،
مما دفع بعض العاملين بالحى للتقدم
بشكاوى كثيرة لرئيس الحي ،وبعضهم
صــعــد شــكــاويــه لــمــحــافــظ الــجــيــزة
مطالبين بالتحقيق فى تلك الوقائع
المتكررة والمشينة مــن خــال جهة
محايدة من خارج الحي.

أندية االنرويل والليونز والروتارى ممنوعة من الكالم فى السياسة

من ينظر ألندية الــروتــارى والليونز
واالنــرويــل على أنها أندية اجتماعية
للصفوة وعلية الــقــوم ،فهو «مــحــق»،
أمــا من ينظر لهم على أنهم يحركون
الــدولــة فى االتــجــاه الــذى يــرونــه ،فهو
«مــخــطــئ» ،فقد انتهى لمصر تزايد
قــوة هــذه األنــديــة ،وتــم تحجيم عملها
عن طريق إبــاغ مسئوليها بتعليمات
واضــحــة وصــريــحــة تتضمن التأكيد
على عــدم االشــتــغــال أو الحديث فى
الــســيــاســة أو االش ــت ــراك فــى العمل
الــســيــاســى وضـــــرورة خــروجــهــم من
المنافسة السياسية نهائيا وعــدم
استضافة شخصيات سياسية على

ممنوع استضافة
الوزراء باستثناء
وزيرى الصحة
والتضامن
االجتماعى

االطالق أو وزراء ،والسماح لهم فقط
باستضافة وزراء لهم طــابــع تنموى
وصحى مثل وزيــر الصحة ألن جميع
أعمال ونشاطات هــذه األندية تتعلق
بــاألمــراض والنشاطات االجتماعية،
ـضــا بــاســتــضــافــة وزي ــرة
والــســمــاح أيـ ً
التضامن االجــتــمــاعــي ،هــذا وقــد تم
التأكيد من جانب الجهات الرسمية
فــى ال ــدول ــة عــلــى دور ه ــذه األنــديــة
الــتــنــمــوى وال ــت ــوع ــوى واالجــتــمــاعــى
فــى مصر ،وتــزايــد دوره ــا الــذى يــراه
المواطنون ويشعرون به ،ويشكرونهم
على خدماتهم الجليلة تجاه الوطن
ومساعدة المواطنين.

جرافيك:

أحمـ ـ ــد محمـ ـ ــود

بسبب «الفعل الفاضح» والحكم بالسجن

أحمد الريس

خالد على «مرعوب» من ضياع حلم الترشح للرئاسة

إخراج:

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:
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خالد على

يــعــيــش خ ــال ــد ع ــل ــى ال ــن ــاش ــط الــحــقــوقــى
والسياسى حالة من القلق هــذه األيــام بسبب
قــرب موعد أولــى جلسات االستئناف المقدم
منه ،على حكم حبسه لمدة  3أشهر وكفالة
 1000جنيه فى قضية الفعل الفاضح ،المتهم
فيها بالقيام بإشارة بذيئة بيديه عقب صدور
حكم محكمة مجلس الدولة فى قضية ترسيم
الــحــدود الــمــعــروفــة إعــامــيــا بقضية «تــيــران

وصنافير» ،وقد حددت محكمة جنح الدقى –
األربعاء – موعداً لنظر االستئناف.
المقربون من خالد على أكدوا أنه مرعوب من
رفض االستئناف وتأييد الحكم الصادر ضده
ألن ذلك سوف يعنى إلزامه بقضاء مدة السجن،
كما أنه فى حال حدوث ذلك سوف يضيع حلمه
فى الترشح للرئاسة خالل االنتخابات المقرر
إجراؤها خالل شهر مايو القادم.

نقل العاصمة إلى «اإلدارية
وزير الرياضة يخطط إلسقاط
الجديدة» يستلزم إجراء
«التوني» فى نادى هليوبوليس
تعديل دستورى
ح ــال ــة مـــن الــغــضــب تــنــتــاب خــالــد
عبدالعزيز وزير الشباب والرياضة بعد
هزيمته أمام أعضاء نادى هليوبوليس،
ال ــن ــادى االجــتــمــاعــى الــعــريــق ،ونــجــاح
األعــضــاء فــى االســتــمــاع لــصــوت رئيس
النادى هــارون التوني ،الــذى أقــام الدنيا
ولم يقعدها ضد الئحة وزيــر الداخلية
الــذى أراد فرضها على أعضاء النادي،
ولذلك يحاول الوزير خالل هذه األيام
الدفع بعدد من أنصاره إلسقاط هارون
يتصور الكثير مــن الــنــاس أن إنــشــاء العاصمة اإلداري ــة
الــتــونــي ،لكن الــتــونــى اســتــطــاع ضم
الجديدة التى يجرى العمل فيها حاليا ً يعنى نقل العاصمة من
القاهرة إليها خالل الفترة القادمة ،إال أن الكثيرين ال يعلمون
عــدد كبير مــن أنــصــاره لقائمته
أكد
أن هذا األمر ال يمكن حدوثه بقانون أو قرار جمهورى ،حيث
مثل الدكتور نبيل حلمى الذى
ش أن المادة  222من الدستور المصرى الصادر فى  2014تنص
سينافس على منصب نائب
على أن «مدينة القاهرة عاصمة جمهورية مصر العربية» وبالتالى
رئيس النادي.
فإنه ال يستطيع أحــد أن يتخذ ق ــراراً فــى هــذا الــشــأن إال بعد إجــراء

تعديل دســتــوري ..أما عن نقل األجهزة الحكومية إليها فهذا ال يتعارض
مع الدستور حيث إن العاصمة اإلداريــة الجديدة ستكون امتداداً جغرافيا ً
وعمرانيا ً للعاصمة الحالية ،وتابعة لها عمرانياً.

واجب
عزاء
َ
ْ ْ ْ ُ

َ
«يا أ َّي ُت َها َّالنف ُس ال ُمط َم ِئ َّنة ْار ِج ِعي
َ َّ َ ً
ً َ ُ
اض َية َم ْر ِض َّية ف ْادخ ِلى ِفى
ِإلى ر ِب ِك ر ِ
ُ
ِع َب ِادى َو ْادخ ِلى َج َّن ِتي»

سيد سعيد

رئيس مجلس اإلدارة
يتقدم بخالص التعازى
وصادق المواساة إلى
سيادة اللواء

إبراهيم الديب

عبدالعزيز

مدير اإلدارة العامة لمباحث الجيزة
فى وفاة المغفور لها بإذن الله
السيدة الفاضلة
والدة سيادته
تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته
ورضوانه وأسكنها فسيح جناته
وألهم األسرة الكريمة
الصبر والسلوان
إنه سميع مجيب وباالستجابة جدير

«وإنا لله وإنا إليه راجعون»

قال إن معجزة النبى محمد
(صلى الله عليه وسلم)
فى رحلة اإلسراء والمعراج
(قصة من اإلسرائيليات
والتراث الفارسى)

لمصلحة من تشويه تاريخنا القديم والحديث؟ ومن المستفيد من وراء الحملة الشعواء التى يشنها
البعض لإلساءة إلى الرموز والزعماء فى تاريخنا اإلسالمى والمصرى القديم والمعاصر؟ وهل يمكن أن
يكون وراء إصرار بعض اإلعالميين على ذلك شغل الرأى العام بقضايا جانبية بتعليمات من جهات عليا
حتى يتناسوا األزمات والمشاكل التى يواجهونها على كل المستويات؟ أم أن رغبة هؤالء اإلعالميين فى
تحقيق نسب مشاهدات عالية وحصيلة إعالنية أكبر هى السبب الوحيد من وراء استمرار هذه الحمالت
المثيرة للجدل والشبهات؟
أقول هذا الكالم بمناسبة إصرار اإلعالمى عمرو أديب على استضافة الكاتب والمفكر يوسف زيدان
من خالل برنامجه «كل يوم» ،على فضائية « ،»ON Eوراديو «نغم  »fmللتشكيك فى رموزنا التاريخية
الذين سجلوا أسماءهم فى صفحات التاريخ.

محمد طرابيه يكتب:

تخاريف يوسف زيدان!!

على
المكشوف

اتهم الزعيم أحمد عرابى بحرق مدينة اإلسكندرية وقال إنه أمر جنوده باستباحة المدينة

ادعى أن المذهب
الدينى الرسمى
لمصر يبيح شرب
النبيذ
وكانت آخر الــبــذاءات التى أطلقها من يسمى
يوسف زي ــدان فــى برنامج عمرو أدي ــب ،اتهامه
لــلــزعــيــم ال ــراح ــل أحــمــد عــرابــى بــحــرق مدينة
اإلســكــنــدريــة ،وق ــال إنــه أمــر جــنــوده باستباحة
المدينة ،وتابع «زيـــدان»« :الزعيم عمل إيــه فى
اإلسكندرية؟ حرق المدينة ،وفى ميدان المنشية
وهــو مــيــدان محمد على أمــر الجند باستباحة
تطبيقا لخطة عملوها الــروس عندما
المدينة
ً
أقدم نابليون على غزو روسيا.
وقال زيــدان فى نفس الحلقة« :إن حكم شرب
النبيذ عند المذهب الحنفى حالل وال شىء فيه،
مشيرا إلى أن
ولكن المذهب الشافعى يحرمه،
ً
األزهر الشريف يتبنى المذاهب األربعة ،والحرام
يختلف وفق االتجاهات المذهبية بالدين ،وتابع:
«النبيذ عند األحــنــاف حــال بينما محرم عند
مؤكدا أن المذهب الرسمى للدولة
الشافعية»،
ً
المصرية «حنفى» بينما مذهبها الفعلى «شافعى».
وواصل زيدان تخاريفه بالقول إن القائد صالح
فرعونيا وأخــذ
ـرمــا
الــديــن األيــوبــى هــدم  18هـ ً
ً
حجارتها واستخدمها فــى بناء القلعة ،وتابع:
«المقريزى قــال إن صــاح الــديــن حــاول تكسير

يزعم أن القائد صالح
الدين األيوبى هدم
هرما فرعون ًيا وأخذ
ً 18
حجارتها واستخدمها فى
بناء القلعة

يوسف زيدان

أحجار األهرامات ليبنى بها القلعة ،وأن هناك 18
هرما خلعها لبناء القلعة».
ً
ورداً على تجاوزات زيــدان ،أشير فى البداية
الــى مــا قــالــه الــدكــتــور عــاصــم الــدســوقــى أستاذ
التاريخ والــمــؤرخ المعروف «يوسف زيــدان رجل
يحمل دكتوراه فى الفلسفة ،وال عالقة له بالتاريخ،
ويتكلم فى التاريخ دون تأهيل ،ألن كل فــرع فى
العلم لــه منهج وطريقة بحثية للتحليل وقــراءة
الــنــصــوص ،هــو ال يجيد ه ــذا ،والـــذى يتصدى
للتاريخ عليه أن يــدرك المنهج البحثى للتاريخ،
وكيفية استقاء المادة من المصادر ،وليس من
المطلوب أن تــصــدق الــمــصــدر على علته دون
التحقق من صحته ،والدكتور يوسف ليس على
درايــة بهذا المنهج ،ودون تأهيل ،كما أنــه دخل
فــى مــجــال «ه ــو مــش قـ ــده» ،وس ــار عــلــى شاكلة
عمرو موسى ،و«تبع األونطة» التى تهاجم الرموز
الوطنية.
ولمزيد مــن التفاصيل نشير إلــى أن يوسف
زيدان ولد يوم  30يونيو  1958فى مدينة سوهاج،
مركز ساقلتة بقرية العوامية نجع الساقية بصعيد
مــصــر وانــتــقــل إل ــى اإلســكــنــدريــة مــع ج ــده وهــو

طفل صغير ودرس فى مدارسها ..التحق بقسم
الفلسفة فى كلية اآلداب فى جامعة اإلسكندرية،
وحصل على الشهادات اآلتية:
 شهادة ليسانس الفلسفة من كلية اآلدابجامعة اإلسكندرية عام .1980
 حصل على درجــة الماجستير فى الفلسفةاإلســامــيــة برسالته عــن «الفكر الصوفى عند
عبدالكريم الجيلي ،دراس ــة وتحقيق لقصيدة
النادرات العينية للجيلى مع شرح النابلسي».
 حصل على درجــة الــدكــتــوراه فــى الفلسفةاإلســامــيــة بــرســالــتــه عــن «الــطــريــقــة الــقــادريــة
ومنهجا وسلو ًكا ،دراســة وتحقيق لديوان
فكرا
ً
ً
عبدالقادر الجيالني» وذلك عام .1989
 كتب يــوســف زيـــدان العديد مــن المؤلفاتفــى مــجــاالت مــتــعــددة منها مــا يتصل بالتراث
اإلسالمي ،كذلك االنتاج األدبي ..وتتوزع أعماله
عــلــى ف ـ ــروع :الــتــصــوف اإلس ــام ــى والفلسفة
اإلسالمية وتاريخ العلوم الطبية والرواية والقصة
القصيرة وكذلك فهرسة المخطوطات التراثية.
وهكذا نرى أن يوسف زيــدان ليست له عالقة
مباشرة بالتاريخ ،ولذلك نسأل :لماذا يقحم نفسه

فى هذه القضايا الجدلية التى تثير الجدل العقيم
وتشوه تاريخنا القديم والحديث؟ وهل تقف وراء
هذه الحملة جهات خارجية هدفها إثــارة الفتن
واألزمــات والجدل الذى ال طائل من ورائه؟ وإلى
متى يتم السماح ألمثال هؤالء األشخاص بالظهور
على الشاشات رغم أنهم غير مؤهلين للحديث فى
التاريخ؟ وإذا كانت هناك رغبة من جانب بعض
اإلعالميين فى مناقشة حقائق ووقائع التاريخ
فلماذا ال تتم استضافة المؤرخون الثقاة الذين
يعرفون الحقائق التاريخية وعلى درايــة كاملة
بظروف العصر الــذى عاشت فيه الشخصيات
التى يتم الحديث عنها؟
ونسأل أيضاً :لماذا يصمت األزهــر الشريف
على الحملة الشعواء والمغالطات واألكاذيب التى
يــروج لها يوسف زيــدان ومنها قوله أن المذهب
الرسمى فى مصر وهــو المذهب الحنفى يبيح
شرب النبيذ؟ ولماذا ال يتم الرد على كل األكاذيب
التى يروج لها زيــدان حيث سبق له أن شكك فى
السنة النبوية المطهرة ،وقــال أيضا ً إن معجزة
النبى محمد (صلى الله عليه وسلم) فى رحلة
اإلســــراء والــمــعــراج (قــصــة مــن اإلســرائــيــلــيــات

امللف األسود لـ«يوسف زيدان»
اإلسراء قصة مذكورة فى القرآن ولكن المعراج قصة روجها القصاصون فى القرون األولى
شــكــك يــوســف زيـــــدان بــالــســنــة الــنــبــويــة فى
االسالم ،وهو يعتمد تقديم العقل على النقل ،وهو
وجد َدها العقالنيون
ما نادى به قديما ً المعتزلةَّ ،
المعاصرون ..وال شك أن للعقل مكانةً عظيمةً
ّبينها القرآ ُن الكريم فى عـ ٍ
ـدد من اآليــات ،ولكن
وظيفة العقل فيما ورد فى القرآن الكريم والسنة
النبوية الثابتة هى التسلي ُم والفه ُم ،قال يوسف
زيـــدان( :إن ــه فــى الــقــرن الثالث الهجرى كُتبت
قــصـةُ «اإلســــراء والــمــعــراج» على نــمـ ٍ
ـط لــم يكن
مــعــروفـاً-كــذا -نهائيا ً عند األوائـــل ،وقــال ٍ
بلغة
ٍ
ٍ
ركيكة( :ما ينفعش نقول روى عن
عامية مصرية
أحــد ،علشان الــقــرن الثالث الهجرى هــو عصر
التدوين اإلسالمي ،اللى قبل كده مكنش مدون،
ويجب علينا إعمال العقل فى الخبر.
كــمــا قـ ــال إن مــعــجــزة الــنــبــى مــحــمــد عليه
السالم فى رحلة اإلس ــراء والمعراج (قصة من
اإلسرائيليات والــتــراث الــفــارســي) ،مشيراً إلى
أن اإلســـراء مــذكــور فــى الــقــرآن ،ولكن المعراج
غير مــذكــور ومــن اإلســرائــيــلــيــات ،دون أن يأتى
بدليل ،وقال خالل حواره ببرنامج «الحياة اليوم»
المذاع على قناة «الحياة» المصرية( ،أن عمر بن
ُ
الخطاب عندما ذهب للقدس لم يجد به مسجداً
ليصلى فيه ،فكيف يكون هناك معراج للرسول).
علما ً بــأن حــادث ـةَ الــمــعــراج ثابتةٌ باألحاديث
المتواترة الصحيحة عن النبى محمد وأشــارَ ْ
ت
وأجم َع عليها المسلمون..
ت سورة النجم
إليها آيا ُ
َ
وأن يوسف زيــدان لم يـ ِ
ـأت بأى دليلٍ على دعواه
المزعومة بأن حادثة المعراج من اإلسرائيليات
أو مــن ال ــت ــراث الــفــارســي ،س ــوى أن عــقــلــه لم

المسجد األقصى ليس الموجود فى مدينة القدس المحتلة لكنه
موجود فى الجعرانة على طريق مدينة الطائف فى السعودية
يتقبلها ..مما دفع الكثير للر ّد عليه من العلماء
المسلمين وغيرهم مثل أستاذ الفقه واألصول فى
جامعة القدس حسام الدين عفانة ،على موقعه
يسألونك.

وفــى نهاية عــام  2015زعــم يوسف زيــدان أن
المسجد األقــصــى الموجود فــى مدينة القدس
المحتلة ،ليس هو المسجد األقصى ذو القدسية
الدينية ال ــذى ذُك ــر فــى الــقــرآن الــكــريــم ،والــذى

ـول إليه ،وأن ذلــك مجرد خرافات،
أســرى الــرسـ ُ
والمسجد األقــصــى فــى الــجــعــرانــة على طريق
مدينة الطائف فى السعودية.
مما دفع آخرين للر ّد عليه من العلماء المسلمين
وغيرهم مثل أستاذ الفقه واألصــول فى جامعة
الــقــدس حــســام الــديــن عــفــانــة ،وهــو مــن مدينة
وتاريخيا،
القدس ،حيث ر ّد عليه رداً طويالً علميا ً
ً
ومنه« :وخالصة األمر أن ما ذكره يوسف زيدان
عــن مــكــان المسجد األقــصــى مــا هــو إال تــكــرارٌ
لما قــالــه المستشرقون الــيــهــود وغــيــرهــم ،فهو
ٍ
تقليد أعمى لمقوالت
بجديد وإنما هو
لم يــأت
ٌ
الــمــســتــشــرقــيــن ..وأن أبــاطــيــل المستشرقين
وأفراخهم حــول مكان وجــود المسجد األقصى
كقولهم إنــه فى الجعرانة أو فى طــور سيناء أو
بالقرب من المدينة المنورة أو فى السماء ،كلها
ٍ
ٍ
علمي ..وأن مقولة
نقاش
ُرهات ال تثبت عند أى
ت
ٍ
يوسف زيــدان حول تاريخ بناء المسجد األقصى
المبارك الموجود فى مدينة القدس ،ما هو إال
اجترارٌ لما قاله المستشرقون من قبله ،وعمدتُهم
ٍ
ٍ
ومغالطات ..وأن كل
ومفتريات
ب
فى ذلك أكاذي ٌ
المشككين فى مكان المسجد األقصى المبارك
مــن الباحثين والمستشرقين اليهود واألجــانــب
وأتباعهم كيوسف زيدان قد اعتمدوا على مراجع
ٍ
شيعية غير
غير موثوقة ،واعتمدوا على مصاد َر
مــوثــوقـ ٍـة بــحـ ٍ
ـال مــن األحــــوال ،وال تعتمد صحة
ٍ
ســرد لألخبار مــن غير
األســانــيــد ،وإنــمــا مجرد
ِ
تدقيقٍ وال تحقيقٍ
كحاطب لــيــلٍ  ،وأن مــصــادرَ
الشيعة محشو ٌة باألكاذيب والخرافات من غير
زمامٍ وال خطام «.

د.محمد الشحات اجلندى :ميارس التدليس على الشريعة والفقه اإلسالمى

وص ــف الــدكــتــور محمد الشحات
ال ــج ــن ــدي ،عــضــو مــجــمــع الــبــحــوث
اإلســامــيــة يــوســف زي ــدان بـ»الرجل
الــذى يتكلم فيما ال اختصاص لــه»،
مطالبا إيــاه بــأن يتكلم فيما يحسنه
ويجيده ويفهمه ،وقائال إنــه يمارس
التدليس على الشريعة اإلسالمية

والــفــقــه اإلســامــى فــى إطـــار حملة
منظمة لتشويههما ،وذلك فى رده على
ما صرح به زيدان بأن الفقه الحنفى
أباح شرب النبيذ ،وأن األزهر يخالف
مــبــادئ اتــبــاع مــصــر للفقه الحنفى
ويــخــفــى هـــذه اآلراء ويــتــبــع الفقه
الشافعى بدال منه فى هذه النقطة من

باب التضييق والتشدد فى الدين.
وأك ـ ــد الــجــنــدى ف ــى تــصــريــحــات
لــــه أن الــمــصــطــلــحــات الــفــقــهــيــة
ال يــعــرف معناها وال مــداركــهــا إلــى
المتخصصين ،وأن هناك رأيا لإلمام
أبو يوسف أحد أئمة المذهب الحنفى
يفتى فيه بــجــواز شــرب النبيذ ،لكن

النبيذ الموجود اليوم ليس كالنبيذ
الذى كان فى عهد أبو يوسف ،فاليوم
أصبحت طريقة التصنيع مختلفة
وأصبح الناتج مشروب مسكر محرم،
مشيرا إلــى أنــه حتى رأى اإلمــام أبو
يوسف يخالف األحناف عامة بل وأبو
حنيفة نفسه.

والتراث الفارسي).
كــمــا زع ــم أن الــمــســجــد األقــصــى الــمــوجــود
فى مدينة القدس المحتلة ،ليس هو المسجد
األقصى ذو القدسية الدينية الذى ذُكر فى القرآن
الرسول عليه السالم اليه،
الكريم ،والذى أسرى
ُ
وهــو األمــر الــذى نــال إعجاب أفيجدور ليبرمان
وزير الدفاع اإلسرائيلى والذى أعرب عن سعادته
بتصريح يوسف زيدان عن شخصية صالح الدين
األيوبى ووصفه له بأنه «من أحقر الشخصيات
فى التاريخ» ،وقــال( :سعيد للغاية بتصريحات
القدسية عن
المؤرخين المصريين التى تنزع
ّ
أكــبــر إره ــاب ــى فــى الــتــاريــخ اإلس ــام ــى صــاح
الدين األيوبي ،وعن أسطورة المسجد األقصى
المصطنعة) ،متابعا( :إنها تدفع فى اتجاه إيجابى
بكون القدس عاصمة أبدية لدولة إسرائيل).
يــاســادة ..أوقفوا هــذا الهراء والعبث الفكرى
وكــفــاكــم تشويها لــرمــوزنــا وقــادتــنــا التاريخيين
وعقيدتنا اإلسالمية ،وامنعوا أمثال هــؤالء من
الظهور على الشاشات حتى ال يبثوا أكاذيبهم
وسمومهم الفكرية التى ال تخدم إال أعداء مصر
وأمتنا اإلسالمية والعربية !!!

أفيجدور ليبرمان وزير الدفاع
الصهيوني :كالمه يدفع فى
اتجاه إيجابى بكون القدس
عاصمة أبدية لدولة إسرائيل

تساؤالت حائرة
ننتظر اإلجابة عنها:
لماذا يقحم نفسه فى هذه
القضايا الجدلية التى
تثير الجدل العقيم وتشوه
تاريخنا القديم والحديث؟
هل تقف وراء هذه الحملة
جهات خارجية هدفها
إثارة الفتن واألزمات؟
إلى متى يتم السماح ألمثال هؤالء
األشخاص بالظهور على الشاشات رغم
أنهم غير مؤهلين للحديث فى التاريخ؟
إذا كانت هناك رغبة من جانب بعض
اإلعالميين فى مناقشة حقائق
ووقائع التاريخ فلماذا ال تتم استضافة
المؤرخين الثقاة؟!
لماذا يصمت األزهر الشريف على
الحملة الشعواء والمغالطات واألكاذيب
التى يروج لها زيدان؟

أفيجدور

وص ــف يــوســف زيـ ــدان ص ــاح الــديــن
األي ــوب ــى بــأنــه «مـــن أحــقــر شخصيات
ال ــت ــاري ــخ» ضــمــن مــشــاركــتــه ف ــى حلقة
بــبــرنــامــج «ك ــل يـــوم» مــع الــمــذيــع عمرو
أديـ ــب؛ كــمــا ق ــال إن قــصــة وا إســامــاه
تزيد إحساس العنف عند األطفال ..ما
أثار جدالً واسعا ً فى األوســاط الثقافية
المصرية وكذلك الشعبية.
أف ــي ــج ــدور لــيــبــرمــان وزي ـ ــر ال ــدف ــاع
الصهيونى أعــرب عن سعادته بتصريح
ي ــوس ــف زيـــــدان ع ــن شــخــصــيــة صــاح
الدين األيوبى ووصفه له بأنه «من أحقر
الشخصيات فى التاريخ» ،وقــال (سعيد
للغاية بتصريحات المؤرخين المصريين
القدسية عــن أكــبــر إرهــابــى
الــتــى تــنــزع
ّ
فــى الــتــاريــخ اإلس ــام ــى ص ــاح الــديــن
األيوبي ،وعن أسطورة المسجد األقصى
المصطنعة) ،متابعا( :إنــهــا تــدفــع فى
اتــجــاه إيــجــابــى بــكــون الــقــدس عاصمة
أبدية لدولة إسرائيل).
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هدفها نشر
الفوضى وتهديد
األمن واالستقرار

الشارع
المصرى

7

بالوقائع
واألسماء
فى مساء ليلة  27يناير
 ،2011تم الكشف عن وجود
«زبال» يقوم بتنظيف
الشارع أمام مديرية أمن
الجيزة ،كان «الزبال»
يرتدى مالبس زرقاء مثل
كل الزبالين بمحافظة
الجيزة ،ويقوم بمهامه فى
ساعة متأخرة من الليل
وتحديدا فى تمام الساعة
الحادية عشرة ،أى قبل
منتصف الليل بساعة،
كان المشهد الفتا للنظر،
مما اضطر طاقم الحراسة
الخاص بحراسة مديرية
أمن الجيزة إلى الذهاب
لـ«الزبال» وكانت المفاجأة،
أن المالبس الزرقاء التى
يرتديها الزبال ليست
هى مالبس هيئة النظافة
بالجيزة ،وال تحمل أى شعار
لهيئة النظافة بالجيزة.

7

أجهزة مخابرات عالمية
تتجسس على مصر

بالل الدوى

األلمانى

تمويل
منظمات
حقوقية
مشبوهة
إلحراج النظام
المصرى
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سريعا تم القبض على «الزبال» وخالل التحقيق
معه تم التوصل إلى عدة أشياء منها..
 -1حوزة الزبال على مبالغ مالية كبرى بالدوالر.
 -2لهجته غير مــصــريــة ،لكنه يتحدث اللغة
العربية بطالقة ،تقترب من اللهجة الشامية.
 -3جنسيته تركية وهو عنصر مخابراتى تركى
من الوزن الثقيل.
 -4مكلف بعمليات مراقبة لمديرية أمن الجيزة.
 -5اعــتــرف الــزبــال بــوجــود اثــنــيــن مــن زمــائــه
الــعــمــاء يــتــواجــدون أم ــام مــديــرتــى أمــن القاهرة
والقليوبية.
 -6مهمته وزمالؤه االثنين هى مراقبة ما يحدث
فى مديريات أمن الجيزة والقاهرة والقليوبية من
تحركات الضباط والمدرعات.
بناء عليه تمت كتابة تقرير أمنى وتم رفعه لرئيس
جهاز أمن الدولة ،وتم عرض التقرير على «وزير
الداخلية حبيب العادلى» ،يومها أدرك كل ضباط
الداخلية أن هناك شيئا ما سيحدث فى مصر،
فوجود عمالء أتراك أمام مديريات األمن للمراقبة
هدفه رصد ما يحدث من عمليات دخول وخروج،
لالستعداد لما سيحدث فى التظاهرات.
كانت األجهزة األمنية فى مصر فى ذلك اليوم
تعلم تمام العلم بأن هناك مخططا إلحداث فوضى
فى مصر كانت أكدته تصريحات كونداليزاريس
وزي ــرة الخارجية األمريكية مــن أنــهــم سينفذون
مخطط الشرق األوسط الجديد لتفتيت المنطقة
لدويالت صغيرة لتصبح غير قــادرة على مواجهة
إسرائيل.
نقول ذلك اآلن ،لنثبت أن هناك أجهزة مخابرات
دولية تنشر الفوضى فى مصر وتلعب لعبة قذرة
ضد أمن واستقرار مصر ،والسؤال الطبيعى اآلن:
ما هى األجهزة التى تنشر الفوضى فى مصر؟ وما
الدور التى تقوم به؟! وكيف يتم التعامل مع مثل هذه
األجهزة؟!
بالفعل هناك عدد من أجهزة المخابرات تمارس
أعمالها ضد مصر ،ولها أدوار تشعرك من أول
وهلة أنها أجهزة مترابطة ال تعمل بمفردها لكنهم
جميعا يتحالفون ويتعاونون من أجل إسقاط مصر
فى براثن العنف والفوضى والتقسيم.
 -1ج ـه ــاز ال ـم ـخ ــاب ــرات اإلس ــرائ ـي ـل ــى «ال ـم ــوس ــاد»
منذ حــرب أكــتــوبــر  1973بــدأ الــمــوســاد يتعامل
بمنطق «اللعب فــى الــداخــل المصرى أسهل من
الحرب والمواجهات» ،وطــوال سنين طويلة كانت
المواجهات مع الموساد مستمرة ،فهو لديه عمالئه
التابعين لقطاع غــزة والذين يستعين بهم للتوغل
فــى شــمــال ســيــنــاء وزرعــهــم كــجــواســيــس لــهــم فى
شــمــال ســيــنــاء ،وخ ــال أحـــداث  25يناير 2011
تــم القبض على عــدد مــن العمالء اإلسرائيليين
ومنهم إي ــان جــرابــيــل وتــم الــدخــول فــى تفاوض
مع اإلسرائيليين مقابل خــروج عــدد من السجناء
والمعتقلين الفلسطينيين فى إسرائيل ،ومازالت
إسرائيل تمارس أعمالها المشبوهة فى محاولة
منها إلحداث فتنة وعنف وتطرف.
 -2الـمـخــابــرات الـتــركـيــة :يعتبر «هاكان فيدان»
رئيس المخابرات التركى أحد أهم األضــاع التى
تسيطر على تركيا وتهيمن على صناعة القرار فى
تركيا ،والدليل أن «أردوغـــان» قــام بتعديل قانون
المخابرات من أجل عيون «هاكان فيدان» الرجل
الــذى يــشــارك أردوغـــان فــى السلطة على اعتبار
أنــه ذراعــه األيمن وينتميان معا للتنظيم الدولى
لإلخوان ،لهذا يدرك «فيدان» أن معركته مع مصر
البد أن تكون فى صالح جماعة اإلخوان ،فقد لعبت
تركيا دورا محوريا لتثبيت حكم اإلخوان ،دعموهم
بكل شــيء لــدرجــة أن المخابرات التركية أمــدت
جــمــاعــة اإلخــــوان بــأجــهــزة تجسس وتــنــصــت وتــم
تدريب عناصر إخوانية على طريقة استخدامها
وهــى خلية تابعة لنائبى مرشد اإلخ ــوان «خيرت
الشاطر ،ومحمود عزت» ،وتم ادخال هذه األجهزة
لمصر خــال حكم مرسى وكــانــت مــوجــودة داخــل
مقر مكتب اإلرش ــاد فى المقطم ،وكــان «الشاطر
وعزت» يستخدما هذه األجهزة للتجسس والتنصت
على عدد كبير من القيادات الحزبية والسياسيين

1

الموساد اإلسرائيلى

2

التركى

3

اإليرانى

لديه عمالء تابعين لقطاع غزة
ويستعين بهم للتوغل فى سيناء

إمداد أعضاء الجماعة اإلرهابية
بأجهزة تجسس وتنصت عالمية

الداعم األكبر لـ«اإلرهابية»
لتنفيذ مخطط الفوضى

يتعامل بمنطق «اللعب فى الداخل
المصرى أسهل من الحرب والمواجهات»

التنصت على قيادات فى البرلمان
والشرطة واألحزاب السياسية

دعم الجماعة بخبراء فى تصنيع
المتفجرات وكيفية استخدامها

يواصل أعماله المشبوهة
ويخطط إلحداث عنف وفوضى

استقبال عدد من شباب الجماعة
للتدريب على كل أعمال التجسس

المعزول مرسى رفض فتح ملفات قضايا
تخابر إيران مع عناصر إخوانية

4

القطرى

يقدم الدعم «اللوجيستى» والتمويل
الالزم لتنفيذ العمليات اإلرهابية
مصر تطرد دبلوماسيين قطريين بعد
ثبوت تورطهم فى أعمال تخريبية
والبرلمانيين ،ومعارضيهم والقضاة واإلعالميين
وعدد من قيادات الشرطة والجيش خالل ،وأثناء
قيام ثــورة  30يونيو  2013عثر على هذه األجهزة
بمكتب اإلرشاد وتم تقسيم هذه الواقعة لقضيتين
األول ــى :تشكيل جهاز مخابرات مــواز عــن طريق
إرسال عدد من شباب اإلخوان لتركيا للتدريب على
استخدام أجهزة التنصت والتجسس والمتهمين
فيها «خيرت الشاطر ومحمود وعــزت» وعــدد من
شباب اإلخــوان ،القضية الثانية :متهم فيها «رشاد
البيومى» نــائــب الــمــرشــد الــعــام لــإخــوان وإدارة

5

البريطانى

الراعى الرسمى للجماعة ويحاول
إعادتها للحياة السياسية
ملف التجسس والتنصت على قيادات الدولة من
داخــل مكتب اإلرش ــاد ،ومعه فى القضية «خيرت
الشاطر» ولم يتوقف الدور التركى عند هذا الحد
بــل إنها ترعى قــيــادات اإلخـــوان الهاربين لديهم
وتأويهم وتمولهم وترعى تحريضهم ضد مصر،
ويعقدون اجتماعات فــى اسطنبول مــع «فطاحل
التنظيم الدولى لإلخوان» وهم المسيطرون على
كل التنظيمات اإلرهابية المنتشرة ويتم استخدامهم
ضد الجيش المصرى والشرطة المصرية ،كل هذا
يتم تحت رعاية «هاكان فيدان» رئيس المخابرات
الــتــركــى ،كما أنــه دعــا رم ــوز اإلخـ ــوان للتحريض
ضد مصر واستخدام القنوات اإلعالمية الموالية
لإلخوان ضد مصر التى يتم بثها فى مصر.
 -3ج ـهــاز ال ـم ـخــابــرات اإلي ــران ــى :صاحب الــدور
المشبوه فى مصر والداعم األول لجماعة اإلخوان

6

األمريكى

يعتبر اإلخوان «القوات البرية» للواليات المتحدة فى
المنطقة لتنفيذ مخطط «الشرق األوسط الكبير»
حكاية التربيطات مع شخصيات بارزة
فى الجماعة موجودة فى أمريكا
لتنفيذ مخطط الفوضى ،فقد دعمت إيران جماعة
اإلخــــوان بــخــبــراء لتصنيع المتفجرات وطريقة
استخدامها خاصة المتفجرات الشديدة االنفجار
ومنها «مــادة  »c4والتى لم تعرف طريقة تصنيعها
واستخدامها إال ثــاث دول فقط هما «الــواليــات
المتحدة األمريكية وإســرائــيــل وإيـــران» ونجحت
إيــران فى إمــداد تنظيم القاعدة بها ويستخدمها
التنظيم فى التفجيرات التى يقوم بها فى الدول
المنتشر بها أعضاؤه ،وقامت إيران بإمداد اإلخوان
بخبراء فــى تصنيع واســتــخــدام م ــادة « »c4ويتم

استخدامها فى كــل التفجيرات التى حدثت فى
مصر ،ونجحت إيران بعد أحداث  25يناير 2011
فى ضم خبراء إيرانيين ليكونوا بجوار اإلخــوان
لتعليمهم طريقة تفجير خط الغاز الموجود فى
سيناء وقد تم تفجيره عن طريق عناصر إخوانية
مدربة تدريبا جيدا على يد خبراء إيرانيين ،وطوال
فترة تواجد اإلخــوان فى السلطة فى مصر كانت
المخابرات اإليــرانــيــة متواجدة فــى مصر وتعمل
على راحتها دون رقيب عليها من اإلخــوان ،بل أنها
كانت تعمل لحسابهم وينفذون أجندة واحــدة ،لكن
تم الكشف عن قضيتين تخابر متهم فيها عناصر
مخابراتية إيرانية مع عناصر إخوانية ،لكن مرسى
المعزول رفض فتح القضيتين متذرعا بأنه قادر
عــلــى رأب الــصــدع مــع إيــــران ،وال داع لتصعيد
األمــور مع إي ــران ،ليس هــذا فقط بل أنــه تحالف
مع إيــران من أجل تسليمهم اإلشــراف على جميع
المساجد التى بنيت أثناء الــدولــة الفاطمية فى
مصر ،وعــدم مسئولية الــدولــة عنها لنشر الفكر
الشيعى ،إضــافــة إلــى االتــفــاق على سفر  3آالف
شــاب جامعى مصرى لدراسة الفكر الشيعى فى
طــهــران سنويا مقابل حصول مصر على سياحة
إيــرانــيــة و 30مليار دوالر ،وبــصــراحــة فــإن هناك
تواجدا إيرانيا فى سيناء عن طريق وجود أشخاص
منتمين لفلسطينيين متواجدين فى شمال سيناء
ويقيمون فيها ويسيطرون على صناعة القرار فى
التنظيمات اإلرهابية.
 -4جهاز المخابرات القطرى :له عيون فى مصر
جميعهم مــن المنتمين لجماعة اإلخـــوان ويقدم
لهم الــدعــم اللوجيستى والتمويل ال ــازم التمام
عملياتهم اإلرهابية ،بل أنه هو من يخطط لهم كافة
تحركاتهم طبقا لما هو مخطط بينهم ،ولهذا أمهلت
مصر ع ــددا مــن الدبلوماسيين القطريين مهلة
 48ساعة للخروج من مصر وبالفعل تم إخراجهم
من مصر بعد ثبوت تورطهم فى أعمال تخريبية
ومواالتهم للجماعة اإلرهابية.
 -5جـهــاز الـمـخــابــرات البريطانى :يعتبر الجهاز
األم ،الذى يرعى جماعة اإلخوان ويعتبرهم بمثابة
أدوات وعــرائــس «مــاربــونــيــت» فــى ي ــده ،يحركهم
كيفيما يــشــاء ،أينما يــشــاء ،حينما يــشــاء ،ولهذا
يلعب هذا الجهاز الــدور األكبر المساند للجماعة
اإلرهابية ويحاول إعادتهم للحياة السياسية بشتى
الطرق ،ويضغط على النظام المصرى حتى يعودون
للحياة السياسية ويلعبون نفس اللعبة من جديد
لتستمر العملية المخابراتية لتدمير مصر وإنهاء
جيشها وتولى اإلخوان السلطة ال قدر الله.
 -6ج ـه ــاز ال ـم ـخ ــاب ــرات األم ــريـ ـك ــى :بعد حــدوث
تربيطات مع عناصر إخوانية كبرى مــوجــودة فى
أمريكا وشخصيات نافذة فى اإلخــوان وفى التيار
اإلسالمى ،أصبح اإلخوان بمثابة «القوات البرية»
ألمــريــكــا فــى المنطقة الــعــربــيــة لتنفيذ مخطط
الشرق األوسط الكبير على األرض ،ليكون أمامنا
واقعا ملموسا نراه بأعيننا فى كل من مصر وتونس
وليبيا واليمن وســوريــا والــعــراق ولبنان ،التوافق
األمريكى اإلخوانى نتج عنه دخول تنظيم القاعدة
على الخط لزيادة وتيرة األحــداث فقد استخدموا
عناصر القاعدة التفجير وللحرق والعنف والتطرف
وإشاعة الرعب فى نفوس الشعوب اآلمنة وكانت
وزارة الخارجية المصرية خالل عام حكم مرسى
الــمــعــزول هــى األداة الــتــى يتحكم فيها مسئول
أمريكى أمنى رفيع المستوى مــوجــود بالسفارة
األمريكية بالقاهرة ،ويتم التنسيق فيما بينهما فى
كل الملفات الخارجية ومن بين هذه الشخصيات
اإلخوانية التى حملت ملف التفاهمات مع أمريكا
الدكتور عصام الحداد.
 -7ج ـه ــاز ال ـم ـخ ــاب ــرات األلـ ـم ــان ــى :يتولى جهاز
المخابرات األلمانى مهمة إدارة منظمات حقوق
اإلنــســان اإلخــوانــيــة والمحسوبة على الجماعة
والــمــســانــدة لــهــا والــتــى تــؤيــدهــا وتــتــبــنــى فكرها
وتــدعــمــهــا مــالــيــا وتــنــســق معها تنسيق متواصل
ومستمر خ ــال جميع األحــــداث الــتــى تشهدها
الــبــاد ،وتسعى دائما لمد جسور التواصل فيما
بينها ،إلحراج النظام المصرى.

أسرار
«عصبية»
الرئيس السيسى

عدم تحمل بعض قيادات الشرطة المسئولية تجاه عملهم وضباطهم الصغار
استشهاد عدد من ضباط القوات الخاصة فى حادث الواحات اإلرهابى
وجود تقصير فى أداء بعض الوزراء فى أزمة حادث الواحات
سيارات إسعاف وزارة الصحة لم تصل لموقع حادث الواحات إال بعد  7ساعات
شبكات االتصاالت فشلت فى الوصول للمنطقة الجبلية رغم ابتعادها عن حرم الطريق بـ 22كيلو فقط
ضغوط الرأى العام وتحميل الرئيس مسئولية كل ما يحدث فى مصر
كبيرا من المسئولين الكبار عن أحوال الرئيس
عددا
طوال األيام الماضية ،كنا نسأل
ً
ً
السيسي؟ وكيف ظهر فى اجتماعاته الخاصة معهم؟! وكيف أدار األزمات األخيرة؟! وكيف
تصرف فى األحداث التى شهدتها البالد؟!
كانت اإلجابة جملة واحدة هى «الرئيس عصبي» ،أو «السيسى مشدود» ،أو «السيسى متنرفز»
أو «الرئيس متوتر».
اإلجابة هذه كشفت بما ال يدع مجاال للشك أن الرئيس السيسى فى عصبية واضحة للجميع
جدا ،إ ًذا فما سر هذه العصبية؟!
ولكل من تعامل معه خالل هذه األيام يؤكد أنه عصبى ً
وكشفت مصادرنا المطلعة أن للعصبية الشديدة للرئيس السيسى أسباب عديدة وجميعها
متعلقة بالشئون الداخلية فى مصر ،ومنها:

عبدالغفار

عمادالدين

العراقى

 -1ما تم الكشف عنه من عدم تحمل
بعض قيادات الشرطة للمسئولية تجاه
عملهم وضباطهم الــصــغــار ،وقيامهم
باتخاذ قــرارات مصيرية تهم مصر دون
استشارة رؤسائهم والتسبب فى كارثة
مدوية كانت مصر فى غنى عنها خالل
أحــداث الــواحــات ،لذلك كــان الحل هو
طلب الرئيس من وزيــر الداخلية اللواء
مجدى عبدالغفار بــضــرورة ت ــدارك ما
حدث واستنهاض الهمم وتغيير الدماء
القديمة بالدماء الجديدة الشابة ،وهو
مــا استجاب لــه وزيــر الداخلية وأطــاح
سريعا بعد من القيادات األمنية.
 -2حــالــة الــغــضــب والــعــصــبــيــة التى
ظــهــرت عــلــى الــرئــيــس السيسى كانت
بسبب اســتــشــهــاد الــضــبــاط مــن قــوات
الــعــمــلــيــات الــخــاصــة بــاألمــن الــمــركــزى
إضــافــة إل ــى ضــبــاط مــن جــهــاز األمــن
الوطنى وهم من أكفأ الضباط فى األمن
المركزى واألمــن الوطني ،وجميعهم من
المدربين تــدريــبــا على أعــلــى مستوى،
وحاصلين على دورات بالخارج فى كل
مــن أمريكا وروســيــا وألمانيا وتحملت

الــدولــة تكاليف باهظة وأمـــواال طائلة
لتدريبهم بــالــخــارج ولــهــذا كــانــت حالة
الــغــضــب الــتــى ظــهــرت عــلــى السيسى
مــزدوجــة ،فهم أبــنــاء مــصــر ،الــشــرفــاء،
وشــبــاب فــى ســن الــزهــور ،واستشهدوا
للدفاع عن مصر.
 -3الكشف عن وجود تقصير فى أداء
بعض الــوزراء فى أزمــة حــادث الواحات
ومن هــؤالء ال ــوزراء ،وزيــر الصحة الذى
ظــهــرت على وزارتــــه العجز الــتــام بعد
الحادث ولم تصل سيارات االسعاف إال
بعد  7ساعات لموقع الــحــادث ولــم يتم
تحرك اإلســعــاف إال بعد الــتــواصــل مع
وزير الصحة شخصيا.
وزيــر االتــصــاالت ياسر القاضى نال
قـــدرا كــبــيــرا مــن الــغــضــب بسبب عــدم
وصـ ــول الــشــبــكــات واالتـ ــصـ ــاالت لــهــذه
المنطقة الجبلية رغم أنها تبعد عن حرم
الطريق بـ« »22كم.
 -4ما عــرض عليه من تقارير سرية
تتعلق بــزيــادة ضغوط الــرأى العام على
الرئيس السيسى شخصيا ،وتساؤالت
المواطنين التى توجه للسيسى فقط

الشارع
السياسى
بالل الدوى

دون غيره ،وتحميله المسئولية كاملة عن
أى حــدث تشهده الــبــاد ،ومنها حــادث
ال ــواح ــات ،إضــافــة إل ــى تــقــاريــر سرية
تؤكد أن حديث المواطنين فى المقاهى
واألنـ ــديـ ــة االجــتــمــاعــيــة والــمــنــتــديــات
والــمــيــكــروبــاصــات ،كلها تعبر عــن أن
المواطنين يحملون السيسى المسئولية
ولهذا فهو الــذى يتم سؤاله عن حادث
الــواحــات ،إضــافــة إلــى تــزايــد عمليات
شحن المواطنين على مواقع التواصل
االجتماعى «تويتر وفيس بوك».
 -5ال ــوزراء الذين يشكلون الحكومة
أصــبــحــوا مــجــرد ســكــرتــاريــة وأدوارهـ ــم
ثــانــويــة ويــظــهــرون أمـ ــام الــــرأى الــعــام
بأنهم مجرد كومبارس ،ال دور لهم فى
وقــت األزمـــات ،وال دور للبرلمان الذى
أصبح كل همه استدعاء الــوزراء وليس
مؤازرتهم.
 -6االطمئنان على كل صغيرة وكبيرة
تتعلق بـ«منتدى شباب العالم» خاصة
أنــه تحت رعايته وبحضور شــبــاب من
« »100دولــة ووفــود كثيرة ورؤســاء عرب
وأجانب وملوك وأمــراء ورؤســاء ووزراء

من جميع دول العالم ،والبــد من اتخاذ
كل اإلجـــراءات لضمان خــروج المنتدى
بــالــمــســتــوى الــائــق بــمــصــر وبرئيسها
وبشبابها ،وكل ما يتم فى منتدى شباب
العالم يشرف عليه الرئيس السيسى
شخصيا ،ويطمئن على االحتياطات
األمنية والــتــى يتوالها وزي ــر الداخلية
وانــتــقــل وزيـــر الــداخــلــيــة لــشــرم الشيخ
وشكل غرفة عمليات مصغرة لمتابعة كل
صغيرة وكبيرة ،حيث يؤمن المنتدى ما
يقرب من  20ألف شرطي ،وبخطة أمنية
شديدة الدقة ،بإضافة إلى التنسيق مع
القوات المسلحة لتمشيط جميع مداخل
ومــخــارج شــرم الشيخ خاصة المنطقة
الجبلية واســتــدعــاء قــوات مــن الحرس
الجمهورى لتأمين القاعات التى سيعقد
بــهــا «مــنــتــدى شــبــاب الــعــالــم» ،حــتــى أن
الرئيس السيسى اطمأن على كل هذه
الملفات ،وحففت عنه ذلــك مــن حالة
الغضب ووالعصبية الــتــى ظهر عليها
ط ــوال األيـــام القليلة ،والــســبــب سرعة
اإلنــجــاز للمهام حتى يشعر المواطنون
بالرضا عن األداء الحكومى والرئاسي.

خفايا «التربيطات» السياسية
فى االنتخابات الرئاسية القادمة
هنادى عاصم
السيسى

عنان

وهيبة

أبوالفتوح

على

تبدأ إجــراءات االنتخابات الرئاسية القادمة فى فبراير
 ،2018أى بعد حوالى أربعة أشهر فقط من اآلن ،ورغم
اقتراب موعد إجراء االنتخابات لم تشهد الساحة المصرية
اإلعالن الرسمى عن ترشح أحد للرئاسة ،بما فيهم الرئيس
الحالي ،ما يثير مسألة فــرص التنافسية فى االنتخابات
المزمع عقدها فى مايو  ،2018وهل نحن بصدد انتخابات
مرتفعة التنافسية أم منخفضة ،وما العوامل المؤثرة فى
التنافسية االنتخابية.
ولمن ال يعلم فإن التنافسية االنتخابية تعنى وجود تنافس
حقيقى بين مرشحين متعددين أو بــرامــج مختلفة فى
انتخابات بعينها ،ويتضمن هذا المعيار وجهين رئيسيين،
الوجه األول هو التنافسية من الناحية الكمية وهو ضرورة
أال تقتصر االنتخابات على مرشح واحد فقط ،مثل الحالة
المصرية منذ  ،1952حتى تعديالت الدستور المصرى
وانتخابات الرئاسة فى  ،2005إذ شهدت مصر منذ ذلك
الوقت تنافسية انتخابية من الناحية الكمية.
والوجه الثانى هو التنافسية الكيفية وهى تعنى ضرورة
توفر بدائل متعددة فى التنافس االنتخابي،أى أن االنتخابات
التنافسية الــحــرة ال بــد أن توفر أمــام الناخب اختيارات
وبرامج متعددة ومختلفة ،فتشابه البرامج االنتخابية أو
تقاربها ُيقلل من درجة التنافسية التى يجب أن تتمتع بها
االنتخابات الديمقراطية ،عالوة على ضرورة وجود فرص
متساوية للمرشحين للفوز باالنتخابات.
لذا يمكن تعريف التنافسية السياسية على أنها امتالك
شخص أو حزب أو جماعة أو دولــة أو هيئة دولية للقدرة
على منافسة اآلخر من خالل انتخابات ديمقراطية أو من
خالل ممارسة التأثير فى القرار وصناعات الرأى العام.
هذه الحقائق كشفتها دراسة مهمة للغاية صدرت مؤخراً
بعنوان « مــحــددات التنافسية فــى االنتخابات الرئاسية
المصرية « والتى أعدها سمير رمــزى باحث فى الشئون
السياسية
وكشفت الدراسة أنه للوقوف على مدى قابلية االنتخابات
الرئاسية القادمة لتوسيع نطاق التنافسية يمكن أن نتوقف
أمام العديد من المؤشرات ومنها:
 -1الــمــجــال السياسى الــعــام :وهــو يتعرض للتضييق
كسياسة تتبعها السلطة بهدف خلق حالة من االستقرار
السياسي ،ويتم هــذا عــن طريق استبعاد السياسيين
مــن ســيــاق إدارة الــحــكــم ،والــتــضــيــيــق عــلــى األنشطة
االحتجاجية المناهضة للسلطة ،ووصــل األمــر إلى
حجب المواقع اإللكترونية غير المؤيدة لسياسات
النظام ،وأســفــرت هــذه السياسة عــن مطالبة بعض
الــقــوى المعارضة للنظام بتقديم ضمانات لنزاهة
العملية االنتخابية ،من بينها عدم شيطنة المرشحين
المنافسين.
 -2نطاق المشاركة :لم يعلن أحــد ترشحه بشكل
رسمى حتى اللحظة الحالية ،أى قبيل فتح باب الترشح
بخمسة أشهر تقريبا ،ويعتبر هــذا مؤشرا على نطاق
المشاركة المتوقع فى االنتخابات ،خاصة فى ظل شروط
الترشح التى تقتضى الحصول على  25ألف توكيل من
محافظات مصر فى حالة عدم النجاح فى الحصول على
تأييد  20نائبا ،عــدا ذلــك هناك بعض التكهنات الدائرة
حول عددا من المرشحين المحتملين ،وتركزت أغلب تلك
التكهنات فى الدوائر التالية:

بورصة المرشحين
المحتملين تضم
أحمد شفيق
وسامى عنان
وحمدى وهيبة

شفيق

تقارير سرية
تكشف أن
الوزراء أصبحوا
مجرد سكرتارية
و«كومبارس»

 -3دائ ــرة العسكريين السابقين :وهــى الفئة صاحبة
الهيمنة على منصب الرئيس منذ  ،1952وربــمــا تشهد
االنتخابات المقبلة تنافس أكثر من مرشح عسكرى للمرة
األولــى فى سباق الرئاسة ،حيث تتناثر األخبار عن ترشح
أحــمــد شفيق أو ســامــى عــنــان أو حــمــدى وهــيــبــة ،وتعتبر
هذه هى الشريحة األجــدر على رفع مستوى التنافس فى
االنتخابات المقبلة ،إال أن عدم إعالن أحدهم الترشح حتى
اآلن ربما يكون مؤشرا على انتفاء نيتهم فى الترشح بالفعل.
ـضــا فــى هذه
 -4دائ ــرة المعارضة العلمانية :تكثر أيـ ً
الدائرة الترشيحات ،وظهرت أولــى بوادرها باإلعالن عن
مبادرة الفريق الرئاسى خالل العام الماضي ،وهى حملة
تهدف إلى التوصل لمرشح رئاسى بديال للرئيس الحالي،
ورهنت هــذه الحملة مشاركتها بعدة ضمانات ،كما جاء
المحامى الحقوقى خالد علي ،على رأس أسماء المرشحين
المحتملين بعد دوره فــى قضية تــيــران وصنافير ،إال أن
مشاركته أصبحت صعبة بعد تعرضه لحكم قضائى ينزع
منه أحــد شــروط الترشح ،وأخــيـ ًـرا أعلن حــزب المصرى
الديمقراطى االجتماعى نيته طرح مرشحا للرئاسة أمام
السيسي ،وعــمــومــا قــد تمنح هــذه ال ــدائ ــرة ،االنتخابات
الرئاسية المقبلة قدرا غير مرتفعا من التنافسية ،بسبب
ضــعــف قــواعــد الــتــأيــيــد االنــتــخــابــيــة لــهــا ،خــاصــة داخــل
مؤسسات الدولة.
 -5دائرة المعارضة اإلسالمية :كذلك يتم تناقل أسماء
بعض وجوه اإلسالم السياسى غير المحسوبة على جماعة
اإلخوان المسلمين ،ومن أبرز هذه األسماء هو عبد المنعم
أبــو الفتوح وسليم العوا ،واألول سبق وأن طالب الرئيس
الحالى بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة ،وأعلن استعداده
للترشح فى حال «توافرت الديمقراطية فى االنتخابات»،
ـضــا فى
وتــرفــع هــذه الشريحة مــن مستوى التنافسية أيـ ً
االنتخابات ،نظرا التساع مساحة تباينها مع السياسات
الحالية ،عالوة على خبراتها الميدانية فى االنتخابات،
إال أن هــنــاك صعوبة فــى تــرشــح مــن ينتمى لهذه
الدوائر فى ظل وجــود ثمة موجة إقليمية ودولية
مجابهة لتمكين تيارات اإلسالم السياسي.
 -6درجــة العنف السياسي :يرتبط العنف
الــســيــاســى بــعــاقــة عكسية مــع التنافسية
السياسية فــى االنــتــخــابــات ،ويـــؤدى تصاعد
األول إلى عجز القنوات المؤسسية عن التعبير
عــن الــتــنــاقــضــات االجــتــمــاعــيــة والسياسية،
وتشهد مصر تصاعدا ملحوظا فى مستوى
العنف السياسى والعمليات اإلرهابية ،ومن
المرجح أن يستمر ذلك التصاعد خاصة مع
تطورات الوضع األمنى فى سيناء ،وامتدادها
داخل القاهرة ،باإلضافة إلى ظهور الحركات
الشبابية العنيفة كحركات «العقاب الثوري»
و«حسم» و«لواء الثورة» وغيرها.
 -7مــوقــف أحـــزاب الــبــرلــمــان :أعــلــن كــل من
ائتالف األغلبية «دعــم مصر» وحــزب المصريين
األحـ ــرار دعمهما لترشح الــرئــيــس الــحــالــى لفترة
صعب هذا من فرص حصول
رئاسية ثانية ،وبالطبع ُي ّ
أحد المرشحين على تأييد النواب ،ويعكس فجوة بين
اإلمكانيات االنتخابية بين الرئيس الحالى وأى من
المرشحين المحتملين ،فى المقابل يبقى حزب المصرى
الديمقراطى االجتماعى أبرز األحــزاب البرلمانية غير
المؤيدة للرئيس الحالي ،وال تتعدى كتلته البرلمانية
الثالثة نواب.

الرئيس أصر على
متابعة «كل كبيرة
وصغيرة» تتعلق بمنتدى
شباب العالم المنعقد
حال ًيا فى شرم الشيخ

حزب المصرى
الديمقراطى
االجتماعى
يقرر طرح
مرشح للرئاسة
أمام السيسى

توقعات بحدوث
تصاعد ملموس
فى مستوى العنف
السياسى والعمليات
اإلرهابية قبل وأثناء
االنتخابات
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هل تكون
الصراعات وتضارب
االختصاصات
«املسمار» األخير
فى «نعش» حكومة
شريف إسماعيل؟

بعدما تزايدت الخالفات بينهما بسبب اختصاصات كل منهما

مؤسسة الرئاسة تفض االشتباك بين وزيرى المالية واالستثمار
يوسف بالل

حكايات
وأسرار

الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط حظيت
باهتمام رئاسى بالغ ،وثقة من رئاسة الوزراء طوال
الشهرين السابقين ،بعد حالة الشد والجذب
بين وزيــرة االستثمار سحر نصر ووزيــر المالية
عمرو الجارحى حــول صالحيات كل منهما فى
التعامل مع صندوق النقد الدولى ،فبعدما شهدت
الــحــكــومــة تــنــاحــر واضـــح بــيــن نــصــر والــجــارحــى
حول زيادة سلطات كل منهما ،استطاع المهندس
شريف إسماعيل رئيس الـــوزراء فــك االشتباك
بينهما عن طريق ادخال محافظ البنك المركزى
طارق عامر ليتولى الملف لكنه انشغل باألوضاع
الداخلية للبنوك ومشكالت الــدوالر والمصدرين
والمستوردين وكبار العمالء ،مما جعل مؤسسة
الرئاسة تتدخل لفرض الدكتورة هالة السعيد
وزي ــرة التخطيط لتتولى المسئولية واإلش ــراف
على كل صغيرة وكبيرة ،خاصة أنها معروف عنها
أنها أكاديمية وعقلية اقتصادية كبرى وتولت من

قبل عمادة كلية االقتصاد والعلوم السياسية ولها
عالقات دولية متشعبة خاصة مع صندوق النقد
الــدولــى ،والبنك الــدولــى ،والمؤسسات المالية
الدولية الكبرى ،وواجهة مشرفة لمصر فى أى
مــؤتــمــرات دولــيــة اقــتــصــاديــة تحضرها ،إضافة
إل ــى درايــتــهــا الــكــامــلــة بــحــالــة االقــتــصــاد ونتائج
اإلصالحات االقتصادية التى حدثت فى االقتصاد
المصرى خالل السنوات الثالثة الماضية ،إضافة
أيضا إلى رؤيتها المستقبلية لجميع الخطط التى
ً
ستقدم عليها الحكومة المصرية خــال الفترة
القادمة.
الــبــعــض أك ــد أن الــرئــاســة تــعــامــلــت مــع أزمــة
«نــصــر والــجــارحــى» بمنطق «هــالــة السعيد هى
الحل» نتيجة لنجاحها فى كل المهام التى كلفت
بها ،والثقة الكبرى فى إمكانياتها االقتصادية،
وفسر آخــرون ذلــك على أنــه نهاية وزارة شريف
إسماعيل التى سترحل قريبا وعــدم االستماع
لــوجــهــات نــظــرة ف ــى الــخــافــات بــيــن الـــــوزراء،
وأن مــؤســســة الــرئــاســة ه ــى الــتــى تــتــحــكــم فى
مجلس الوزراء.

سحر

السيسى

اجلارحى

تصريحات الوزراء تكشف عشوائية السياسات الحكومية

35

تخصيص  132مليار جنيه لتوصيل مرافق العاصمة اإلدارية
 ..و 3600قرية مصرية محرومة من خدمات الصرف الصحى

مليار جنيه
تكلفة إنشاء
حى الوزارات

مدبولى

إسماعيل

عابدين

كشفت التصريحات التى أدلــى بها بعض الــوزراء
عن وجود عشوائية كبيرة فى السياسات الحكومية،
ومــن بين هــذه التصريحات مــا قــالــه الــلــواء أحمد
زكى عابدين رئيس العاصمة اإلداريــة الجديدة عن
تأسيس شركة حكومية لنقل األصــول بهدف تقييم
أصول المقرات القديمة للوزارات التى ستنتقل إلى
العاصمة اإلدارية مقابل أيلولة ملكية أصولها القديمة
بالقاهرة إلى شركة العاصمة اإلدارية.
وأشــار إلى أن وزارة التخطيط حاليا تقوم بوضع
ضوابط عمليات نقل الموظفين ،واإلدارات التى يتم
نقلها ،حيث إن عمليات النقل ستكون لبعض اإلدارات
وليس كلها.
وأضــاف أن التكلفة المالية إلنشاء حى الــوزارات
تصل لنحو  35مليار جنيه تقريبا فيما يصل إجمالى
تكلفة المرافق للعاصمة إلى نحو  132مليار جنيه،
إلى جانب أن المدينة مؤهلة بالكامل لمواجهة حوادث
اإلرهــاب والحرائق وغيرها بشكل محكم من خالل
وحدات مركزية للمراقبة والتعامل مع األزمات.

وأوضـــح إن المرحلة األولـــى مــن الــمــشــروع تبلغ
مساحتها  40ألف فدان من إجمالى المساحة الكلية
للعاصمة االدارية البالغة  170ألف فدان إضافة إلى
 14ألف فدان حزام أخضر ،كما أن هناك ارتفاعا فى
الطلب على األراضى بالمدينة بشكل كبير.
وفــى مقابل هــذه األرق ــام التى أعلنها أحمد زكى
عابدين والتى شكلت صدمة كبيرة لعدد كبير من
الــمــواطــنــيــن بسبب ضــخــامــة الــمــبــالــغ المخصصة
لــلــمــرافــق وح ــى الـ ـ ــوزارات فــى الــعــاصــمــة اإلداريـ ــة
الــجــديــدة  ,فــى الــوقــت ال ــذى تــعــانــى فــيــه الغالبية
العظمى من المواطنين من تردى أحوالهم المعيشية
واالقتصادية بسبب السياسات الحكومية الفاشلة
التى حولت حياتهم إلى جحيم ال يطاق ..عالوة على
تردى حالة الخدمات وسوء المرافق وهو ما اعترف
به الرئيس عبدالفتاح السيسى فى زيارته األخيرة
الى فرنسا حيث اعترف فى شجاعة تحسب له أن
هناك مشاكل كبيرة تواجه تقديم الخدمات الصحية
والتعليمية والوظائف للمواطن البسيط.

وفى هذا السياق كشف الدكتور مصطفى مدبولى،
وزير اإلسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ،أن
هناك ما يزيد على  3600قرية محرومة من خدمات
الصرف الصحى وأنه سيتم االنتهاء من توصيل هذه
الخدمة لـــ 243قرية حتى  30يونيو المقبل ،ضمن
المشروع القومى لصرف صحى القرى.
مــن جانبها قــالــت المهندسة ران ــدة المنشاوى،
وكيل أول الــوزارة والمشرفة على قطاع المرافق ،إن
إجمالى عدد القرى على مستوى مصر 4802 ،قرية،
منها  911قرية مخدومة بالصرف الصحى بنسبة
تتخطى  ،%19مؤكدة أن الــوزارة فى تحد كبير إلنهاء
المشروعات التى يتم تنفيذها حاليا حتى عام ،2020
حيث يتم العمل فى  957قرية .وأضافت أنه مع انتهاء
العمل فى  243قرية حتى  30يونيو المقبل ،سيصل
عدد القرى المخدومة إلى  1160قرية بنسبة ،% 24
مشيرة إلى أن الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف
الصحى تقوم بتنفيذ  157مشروعا بالقاهرة الكبرى
واإلسكندرية.

«صوت الماليين» تنفرد بالتفاصيل

المؤهل العالى
وحسن السير
والسلوك وتقارير
امتياز فى آخر 3
سنوات أهم شروط
القبول
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خطة «التنظيم واإلدارة» لترقية القيادات العليا والوسطى فى الحكومة
نسرين إمام

كشفت دراســة حصلت عليها «صــوت الماليين»
أعــدهــا الــجــهــاز الــمــركــزى للتنظيم واإلدارة على
الخطة التدريبية  2018التى أعدها الجهاز لتدريب
القيادات المحلية ،من أجل ترقيتهم فى المناصب،
وتصعيد القيادات األولى والوسطى ،فى غضون 10
سنوات من بداية من العام المقبل.
حيث أكــد الدكتور محمد جميل رئيس الجهاز
المركزى للتنظيم واإلدارة فى تصريحات لـ«صوت
الماليين » أن أى قيادة فى الجهاز اإلدارى للدولة
لن تحصل على ترقيتها للدرجة األعلى بدون ،خوض
هــذه ال ــدورات ،واجتيازها بدرجة نجاح جيد جدا
على األقل.
وتتضمن الخطة ،ثالثة مجموعات رئيسية من
برامج لتدريب والتطوير ألداء القيادات فى الجهاز
اإلدارى للدولة البالغ عددهم نحو 6ماليين موظف،
حيث ستتم بالتنسيق بين الجهاز المركزى للتنظيم
واإلدارة ،ومــركــز إع ــداد الــقــادة الحكومي ،وأهــم
مالمحها ما يلى:
¿ ¿ شروط الترشح لبرامج التدريب:
-1أن ي ــك ــون ال ــم ــرش ــح من
أص ــح ــاب الــوظــائــف الــقــيــاديــة
وفقا لألحكام الواردة بالقوانين
والـ ــقـ ــرارت والــكــتــب ال ــدوري ــة
المنظمة.
-2ي ـ ــت ـ ــم مـــــوافـــــاة م ــرك ــز
إعــداد القادة الــذى سيتم فيه
الــتــدريــب ،بــمــوافــقــة اللجنة
الــدائــمــة للوظائف القيادية
بالوحدة اإلداريـــة على شغل
الوظائف القيادية.
-3يــرفــق مــع الــمــرشــح ما
يلى:
صــــــــورة مــــن م ــواف ــق ــةالــجــهــاز الــمــركــزى للتنظيم
واإلدارة على اإلع ــان عن
شغل وظيفة.
صــــــورة مـــن اإلعــــانالمنشور على البوابة اإللكترونية للحكومة المصرية
أو المنشور فى جريديتى واسعتى االنتشار.
 استمارة قاعدة بيانات المتدرب مرفقا بهاص ــورة شخصية للمتدرب ومعتمدة مــن السلطة
المختصة ومختومة بشعار الجمهورية «نموذج.»1
 اســتــمــارة الــتــرشــيــح مــســتــوفــاة كــل الــبــيــانــاتومعتمدة مــن السلطة المختصة « بــدون تفويض
ومختومة بختم شعار الجمهورية»نموذج.»2

¿ مجموعات برامج التدريب
أوال :برامج الوظائف القيادية
 مــدتــهــا أســبــوعــان لــكــل مــن شــاغــلــى وظــائــفالدرجة الممتازة والعالية ،وثالثة أسابيع لشاغلى
وظائف مستوى المدير العام.
 تــوجــه هــذه الــبــرامــج إلــى المرشحين لشغلالوظائف القيادية «الممتازة والعالية ومدير عام
بهدف صقل مهارتهم وخبراتهم بما يؤهلهم لتولى
أدوارهم الجديدة ،إلى جانب مجموعة من البرامج
التى تخاطب شاغلى الوظائف القيادية بهدف تنمية
قدراتهم.
ثانيا :برامج وظائف اإلدارة اإلشرافية:
¿ شروطها
 أن يكون المرشح حاصال على مؤهل عال أن يــكــون شــاغــا إلح ــدى وظــائــف المستوىاألول»أ»
¿ أهدافها
تعريف المشاركين على المفاهيم الحديثةفى مجال ادارة الــمــوارد البشرية لتحقيق التميز
المنشود.
 تنمية الــمــهــارات اإلداري ـ ــة والــســلــوكــيــة علىمستوى االدارة اإلشرافية
 قيامهم بدورهم اإلشرافىبطريقة اكــثــر فعالية مــن خالل
اكتسابهم مهارات االتصال وادرة
الوقت وادارة فرق العمل.
¿ مدة البرنامج 3اسابيع من 15
 2017 /10/الى 2018/2/1
¿ برامج المجموعة:
 بــرنــامــج تقييم وتــطــويــر أداءالخدمات الحكومية
اهدافه:
تنمية مهارات مسئولى الوحدات
الخدمية بما يمكنهم من تطوير اداء
الخدمات الحكومية وتحقيق رضا
المواطنين.
شروط المرشح للبرنامج
 -1أن يــكــون حــاصــا على مؤهل
عال مناسب
 -2أن يكون من مسئولى المواقع التى تقدم
الخدمات للمواطنين.
 برنامج أدارة االزماتالتعريف بالمفاهيم والمبادئ االساسية فى ادارة
االزمــات وتنمية المهارارت وتحليل وتقييم مواقف
االزمات فى العمل
شروط المرشح لها
 -1أن يكون حاصال على مؤهل عال

 -2أن يكون شاغال إلحــدى وظــائــف المستوى
األول»أ»
¿ برنامج إدارة الجودة الشاملة
أهدافه
التعريف بالمفاهيم االســاســيــة بـــإدراة الــجــودة
وتــنــمــيــة قـــــدرات الــمــشــاركــيــن ف ــى تطبيقها فى
المؤسسات الحكومية.
شروط المرشح
 -1أن يكون حاصالص على مؤهل عال مناسب
 -2أن يكون شاغال إلحــدى وظــائــف المستوى
األول « أ»
¿ ب ــرن ــام ــج األس ـ ـلـ ــوب ال ـع ـل ـمــى لـتـشـخـيــص وح ــل
المشكالت
أهدافه
تنمية المهاراتإدراك المشكالت
 إيجاد حلول مناسبة لها¿ برنامج بناء وإدارة فريق العمل
أهدافه
 تنمية القدرات على األساليب الحديثة كيفية بناء فريق عمل ناجحالشروط
 -1أن يكون المرشح حاصال على مؤهل عال
مناسب
 -2شاغال إلحدى وظائف المستوى األول « أ»
 برنامج تخطيط وضع برامج العملأهدافه
إعداد الخططوض ـ ــع ال ــب ــرام ــج الــزمــنــيــة لــتــنــفــيــذ الــخــطــطالموضوعة
شروط المرشح
 -1أن يكون حاصال على مؤهل عال

 -2شاغال الحدى وظائف المستوى األول «أ»
¿ برنامج التميز واإلبداع المؤسسى
أهدافه
 تعريف المشاركين بأساليب التميز اإلدارىواإلبداع واالبتكار
 اطالعهم على تجارب الدول األخرىشروط المرشح
 -1حاصال على مؤهل عال
 -2شاغال إلحدى وظائف المستوى األول «أ»
ثالثا :مجموعة بــرامــج الــوظــائــف التخصصية
والكتابية
تخاطب هــذه البرامج العاملين فى مجموعةالوظائف التخصصية ومجاالت الخدمة المدنية،
والوظائف الكتابية.
شروط المرشح لها:
 -1أن يكون حاصال على درجة الماجستير على
األقل،
 -2المعرفة الجيدة بإحدى اللغات األجنبية
 -3المعرفة الجيدة بالحاسوب اآللي
 -4أن يكون شاغال إلحــدى وظــائــف المستوى
الثانى على األقل
وأهم برامج هذه المجموعة:
¿ بــرنــامــج أخ ـصــائــى الـشـئــون
القانونية
شروط المرشح لها
 -1أن يـ ــكـ ــون ال ــم ــرش ــح
حاصال على ليسانس الحقوق
أو الشريعة والقانون.
-2أن يكن من العاملين فى
مجال الشئون القانونية
-3لــديــه خــبــرة فــى مجال
الوظيفة سنة على األقل
¿ بـ ـ ــرنـ ـ ــامـ ـ ــج أخ ـ ـصـ ــائـ ــى
عالقات عامة
أهدافه
تــنــمــيــة الـــــقـــــدرات فــى
الــعــاقــات الــعــامــة وتــزويــد
الـ ــمـ ــرشـ ــح بــالــمــفــاهــيــم
الحديثة بها.
شروط المرشح لها
 -1أن يكون حاصال على مؤهل عال مناسب
 -2أن يكون من العاملين فى مجال العالقات
العامة واإلعالم
 -3لديه خبرة فى مجال الوظيفة سنة على األقل
¿ برنامج أخصائى شئون مالية
أهدافه
تنمية مــهــارات العاملين وتــزويــدهــم بــالــمــادئ

األساسية والقواعد العلمية التى تمكنهم من إعداد
موازنة عامة ،والحسابات الحكومية
شروط المرشح
 -1حاصل على مؤهل عال مناسب
-2مـ ــن الــعــامــلــيــن فــى مــجــال الــشــئــون المالية
والوحدات الحسابية
 -3لديه خبرة سنة على األقل
¿ برنامج أخصائى شكاوى وتفتيش
أهدافه
تنمية مهارات العاملين فى مجال الشكاوىوالتفتيش المالى واألدارى
تزويدهم باألساليب العلمية التى تمكنهم منفحص وتحليل الشكاوى
اتـ ــخـ ــاذ اإلجـــــــــراءات الــكــفــيــلــة بــمــعــالــجــةالمكشالت
إعداد تقارير الشكاوى.¿ بــرنــامــج أخ ـصــائــى تـخـطـيــط وم ـتــاب ـعــة ورق ــاب ــة
وتقييم أداء
أهدافه
تنمية مهارات العاملين فى مجال التخطيطتزويدهم بالمفاهيم الحديثة للرقابة والمتابعةشروط المرشح
 -1حــاصــل عــلــى مــؤهــل عــال
مناسب
 -2مــن الــعــامــلــيــن فــى قطاع
التخطيط والمتابعة
 -3لديه خبرة سنة على األقل
فى القطاع
¿ برنامج أخصائى موارد بشرية
أهدافه
تنمية المهارات فى اإلدارةتزويدهم بالمفاهيم الحديثةشروط المرشح
 -1ح ــاص ــل عــلــى م ــؤه ــل عــال
مناسب
 -2مــن العاملين ب ــادراة الــمــوراد
البشرية
 -3لديه خبرة سنة على األقل فى
القطاع
برنامج الشفافية ومكافحة الفساد
¿
أهدافه
تنمية الــمــهــارات على آلــيــات العمل بشفافيةونزاهة وحيادية ودون تمييز
التعرف على مسببات الفساد وطرق عالجه.شروط المرشح
 -1أن يكون حاصال على مؤهل عال مناسب
-2لديه خبرة فى القطاع سنة على األقل.

شركة صهيونية تقوم بالتأمني على
حياة مسئولى معهدى الكبد وتيودر
بلهارس بنحو  2مليون دوالر

برعاية شركة يهودية لرفع األسعار  %150للمستورد و %70للمحلى

خطة شركات األدوية
بالقطاع اخلاص لتعطيش
األسواق مطلع عام 2018

ضبط فواتير مضروبة
والتعاقد على أدوية
مغشوشة تهدر على الدولة
 400مليون جنيه سنويًا

قضية
شائكة

طالب تقرير للجهاز املركزى للمحاسبات ،صدر مؤخرا وقام اجلهاز بتسليمه للرقابة
اإلدارية بالبدء فى اتخاذ إجراءات حاسمة ورادعة ستكون مدوية خالل األيام
املقبلة ،بعد إجراء التحريات والتوثيق مرة أخرى منها حول وقوع العديد من شركات
األدوية التابعة للشركة القابضة لألدوية ،إحدى شركات قطاع االعمال العام فى
مخالفات مالية وإدارية جسيمة ،والتورط فى قضايا الفساد املالى وإهدار املال العام،
فى هذا القطاع احليوى الذى تتعلق به أرواح  104ماليني مصرى هم عدد سكان
املحروسة.

الشركة القابضة لألدوية تتعاقد مع شركة
«جلعاد اإلسرائيلية» يتضمن حصول
الشركة اليهودية على حق احتكار بيع
أدوية عالج فيروس «سي» ومنها السوفالدى

نسرين إمام

المجامالت والمحسوبيات فى قطاع األدوية تكلف خزينة الدولة  600مليون جنيه فى 2016

شراء أدوية
مستوردة بمبلغ
 287مليون جنيه
دون الحاجة إليها

تربيطات مع بعض كبار املسئولني فى الشركات للتصدى جلهود القوات املسلحة فى توفير األدوية الشعبية بأسعار مخفضة
وحصلت «صــوت املــايــن» على عــدد مــن األوراق
واملستندات التي ،اعتمد عليها تقرير املحاسبات،
وتؤكد تالعب هــذه الشركات لألدوية فى مخالفات
مــالــيــة وإداري ـ ـ ــة ،مم ــا يــتــســبــب ف ــى إه ـ ــدار مــايــن
اجلنيهات على خزينة الدولة ،وتورطها فى صفقات
مشبوهة
كما كشفت مصادر مسئولة داخل الشركة املصرية
لتجارة األدويـــة ،عــن وجــود خطة محكمة لتعطيش
األسواق من األدوية الشعبية ،التى يكثر الطلب عليها
من املرضى ،مع مطلع العام املقبل  2018من أجل رفع
تسعيرتها املحددة من قبل وزارة الصحة ،أو إلتاحة
الفرصة ألدوية بديلة ذات سعر أعلى  ،وهى سياسة
بــدأت شــركــات األوي ــة فــى القطاع اخلــاص تنفيذها
على أرض الواقع ،بالتعاون والتواطؤ من بعض كبار
املسئولني ،من معدومى الضمير ،من أجل احلصول
على املــادة ،والتربح بالسحت واحل ــرام ،حيث ارتفع
عدد األدوية الناقصة فى االسواق حتى يوم  25أكتوبر
املاضى إلى  1123صنف دواء.
وأفادت املستندات أن املتورطني فى األزمة تعمدوا
إحــداث خسائر مالية فادحة لغلق بعض الشركات
الهامة ،وكــان آخــر هــذه الوقائع ،اخلطاب الــذى مت
ضبطه موجها مــن إدارة الــشــئــون املــالــيــة بالشركة
املــصــريــة لــتــجــارة األدويــــة ،إح ــدى شــركــات الشركة
القابضة لألدوية ،إلى العضو املنتدب للشركة ويكشف
محتواه عن خطورة الوضع املالى للشركة ،وخسائرها
التى زادت على نصف رأس املال ،وهو ما ينذر بدخول
الشركة فى مرحلة حرجة قد تؤدى إلى غلقها.
وتضمن اخلــطــاب املــوجــه إلــى العضو املــنــتــدب :
«نحيط سيادتكم علم ًا بأن املــادة  28من قانون 203
لسنة  ،1996قــانــون شــركــات األعــمــال الــعــام ،تنص
على أنه إذا بلغت خسائر الشركة نصف رأس املال
املصدر وجب على مجلس اإلدارة أن يبادر إلى دعوة
اجلمعية العامة غير العادية للنظر فى حل الشركة
أو استمرارها وأن امل ــادة  51مــن النظام األساسى
للشركة تنص على أنه «فى حالة خسارة نصف رأس
املالُ ،تل الشركة قبل انقضاء أجلها ،إال إذا قررت
اجلمعية العمومية خالف ذلك ،وأن إجمالى خسائر
الشركة وصــل لنحو  601مليون جنيه فى  30يونيو
 ،2017ولــفــت إلــى أن النصيب األكــبــر منها يرجع
ألسباب خارجة عن إرادة الشركة ،وأن الشركة لديها
من اإلمكانيات ما يساعدها على التقدم واالستمرار.
كما كشف اخلطاب أن رأس املــال املصدر للشركة
يبلغ  300مليون جنيه ،وأن اخلسائر املحققة جتاوزت
نصف رأس املــال املــصــدر ،لــذا نرجو مــن سيادتكم
التفضل بــعــرض األم ــر على مجلس إدارة الشركة
للموافقة على استمرار الشركة املصرية فى نشاطها
وإلمكانية العرض على اجلمعية العمومية.
وكــشــف أن إجمالى غــرامــات التأخير املفروضة
عليها مــن قبل الشركة بلغت نحو ١٤مليون جنيه،
ممــا أث ــر بشكل مــبــاشــر عــلــى نــتــائــج األعــمــال لتلك
الشركات وضياع املال العام .كما أشار تقرير املركزى
للمحاسبات إلى أن األرصدة الدائنة املتنوعة ملوردى
اخلــارج بلغت  ٦٣مليون جنيه ،منها نحو  ٥٨مليون
جنيه مبيعات فــروع القاهرة اآلجلة للمستشفيات،
وخــدمــات وأعــمــال نحو  ٤٣مليون جنيه باملخالفة
لــنــظــام الــعــمــل بــالــشــركــة ،ممــا أدى إل ــى أن صافى
التدفقات املالية للشركة بلغ نحو  ٩٦مليون جنيه على
الترتيب ،مما يشير إلى عدم قدرة الشركة على توليد
تدفقات كافية الستمرار تشغيلها وجلوئها للسحب
على املكشوف مــن الــبــنــوك .ووفــقــا للمراجعة تبني
عدم استغالل الطاقات املتاحة اململوكة واملستأجرة
بالشركة ،إضافة إلى عدم سالمة التصرفات ومنها.
وفــى سياق وقائع الفساد التى رصدها التقرير،
أكدت جلنة التفتيش واملتابعة باملركزى للمحاسبات،
فى قطاع الصحة بضبط تشكيل يتزعمه مدير إحدى
كبرى شركات األدوي ــة ،يدير مجمعا لتصنيع أدويــة
مغشوشة ،واستبدالها بــاألدويــة املــصــدرة ،وحتصيل
ف ــارق األســعــار لصالح عــدد مــن املسئولني يــديــرون
الواقعة مــن خلف الستار ،ومــن ضمن هــذه األدويــة
عالج التهاب الكبد الوبائى «فيروس سى» وفى مرور
مفاجئ للهيئة على  86مستشفى خاصا مت ضبط
أدويـــة منتهية الصالحية وممــرضــن بــا ترخيص
مزاولة مهنة ومخالفات أخرى ،كما مت ضبط تشكيل
عصابى من موظفى وزارة الصحة وخارجها خالل

مصادر :الرقابة
اإلدارية ستفجر
مفاجآت قبل نهاية
العام عن أكبر
قضية فساد
فى الصحة

القبض على تشكيل عصابى يتزعمه مدير بإحدى الشركات
يدير مجمعا لتصنيع أدوية مغشوشة واستبدالها باألدوية املصدرة
اختالسهم أحــراز املخدرات املخزنة بالوزارة لصالح
النيابة العامة ،وتقدر قيمتها بـ 4ماليني جنيه.
كما كشفت تقارير للجهاز فضيحة أخرى ،تعتبر هى
األهم فى مسلسل إهدار املال العام حيث مت اكتشاف
أراضى مملوكة للشركة املصرية لتجارة األدوية لم يتم
تسجيلها ،األمر الذى يجعلها مهددة باالستيالء عليها،
ووف ًقا للتقرير بلغت تكلفة األراضى واملبانى حتى 30
يوينو  2017نحو  37.5مليون جنيه لم يتم االنتهاء من
تسجيلها باسم الشركة للحفاظ عليها باعتبارها من
األصول الثابتة ،والغريب أن التقرير أثبت أن الشركة
لم توافه مبا اتخذته الشركة من إج ــراءات رغــم رد
الشركة على اجلهاز املركزى للمحاسبات أكثر من مرة
بأنه جـ ٍـار اتخاذ إجــراءات تسجيل األراضــى اململوكة
للشركة ،إال أن ذلك لم يحدث ،وهو ما يثير الشكوك
حول التقاعس املتعمد من املسئولني عن إدارة الكيان
االقتصادى احليوى ،ويبعث على املخاوف من تسهيل
عملية االستيالء على تلك األراضى.
ولــم تتوقف الــكــوارث عند هــذا احلــد ،إمنــا امتدت
نواح أخرى متعددة ،ففى أثناء جرد املخزون من
إلى ٍ
األدوية مبعرفة الشركة املصرية لتجارة األدويــة ،كما
هــو متبع فــى األعـــوام السابقة ،مت تقييم ومطابقة
املخزون يدويا ،ولم تتمكن اجلهة الرقابية من احلكم
على صحة قيمته املالية الظاهرة ،نظرا لعدم وجود
إدارة ملراقبة املــخــزون بالقطاع املــالــى ،األمــر الــذى
يستحيل معه مطابقة كميات الصنف الــواحــد على
مــســتــوى الــفــروع وامل ــخ ــازن والــصــيــدلــيــات واملــراكــز
واملستودعات املنتشرة فى العديد من املحافظات،
ألن جميع البيانات مسجلة بطريقة منفصلة لكل
وحدة عن طريق احلاسب اآللى ،مما يشير إلى وجود
تالعب.
فضال عن أن املسئولني بالشركة تورطوا فى شراء
أدويــة مستوردة مببلغ  ٢٨٧مليون جنيه دون احلاجة
إليها ،وفــى أثــنــاء اجلــرد تبني أنها ضمن املــخــزون،
مبــا يعنى أن الــشــراء مت بــغــرض التخزين ألسباب
غير مفهومة ،األمر الذى يفتح الباب لطرح عالمات
االســتــفــهــام ح ــول األســبــاب احلقيقية الــتــى دفعت
مسئولى الشركة إلى شراء أدوية مستوردة ليست فى
حاجة إليها.
وفــى ذات الــســيــاق جــدد عــدد كبير مــن العاملني
بالشركة القابضة لــأدويــة ،مطالبتهم بــإعــادة فتح
التحقيقات مع كبار املسئولني بالشركة وتواطئهم مع

ارتفاع عدد األدوية
الناقصة فى األسواق
حتى يوم  25أكتوبر
 2017الى 1123
صنف دواء

مسئولى معهدى الكبد وتيودر بلهارس ،لعقد اتفاقية
وصفقة تعاقدية مــع شــركــة «جــلــعــاد اإلسرائيلية»
وهى إحدى كبرى الشركات اليهودية املتخصصة فى
صناعة األدويــة فى العالم ،على ان حتصل الشركة
اليهودية حق احتكار بيع أدويــة عالج فيروس «سي»
ومنها الــســوفــالــدي ،وال يسمح للحكومة املصرية
بالتعامل مع أى شركات أخــرى ،مقابل أشياء كثيرة
منها العموالت والسمسرة ،فضال عن قيام الشركة
اليهودية بالتأمني على حياة مسئولى معهدى الكبد
وتيودر بلهارس بنحو  2مليون دوالر.
وأوضحت تقارير رقابية أخرى ،تزامن صدورها مع
تقارير املركزى للمحاسبات ،بشأن جرائم التالعب
واملخالفات فى شركات األدويــة ،بالقطاع العام ،ثبت
وجود خطة سوداوية ،ملحاربة قيام القوات املسلحة،
وتــقــلــيــص دورهـ ــا اخل ــدم ــي ،فــى حــل أزمـ ــات نقص
األدويــة ،خاصة فى الفترة التى أعقبت قيام القوات
املسلحة بحل أزم ــة ألــبــان األطــفــال ،والــتــى أشعلت
غضب كبير فى الرأى العام لعدم توافر األلبان ،لوال
تدخل الــقــوات املسلحة فــى الــوقــت املناسب وانقاذ
املوقف وإنهاء األزمة.
كما ألقت األجهزة الرقابية الضوء على مخالفات
 11شركة تابعة للشركة القابضة لألدوية ،من واقع
تقرير املحاسبات الــصــادر عــن الــعــام املــالــى 2015
 ،2016حــيــث مت اكــتــشــاف ،صفقة مشبوهة بنيمسئولني فاسدين فى هذه الشركات انتهت باالتفاق
على إفــســاح املــجــال أم ــام شــركــات القطاع اخلــاص
للسيطرة على السوق الدوائى فى مصر ،من خالل
تعطيش األسواق باألدوية املهمة واألكثر احتياجا لدى
املواطنني ،وهو ما أكدته بالغات كثيرة تقدم بها بعض
العاملني بهذه الشركات للرقابة اإلداري ــة ،ومازالت
التحقيقات جارية فيها حتى الوقت احلالي.
ولفتت إلى أن أهم الوسائل التى اتخذها الفاسدون،
إلرس ــاء املناقصات على شــركــات األدويـــة بالقطاع
اخلــاص زيــادة اخلسائر الفادحة التى تعرضت لها
الشركات لدرجة تصنيف صناعة الــدواء فى مصر
فى عام  2016بأنه األسوا على مدار  70عا ًما مضت،
من عمر صناعة األدوي ــة ،حيث اتهم عــدد كبير من
العاملني أحــد رؤســـاء الــشــركــة القابضة لــأدويــة،
بأنه وراء ما شهدته شركات األدويــة من فساد مالى
وإدارى ،مبررين اتهاماتهم بأنه قــام بتعيني زمالئه
الذين أغــرقــوا قطاع ال ــدواء فى بحور من اخلسائر

املالية التى أفلست خزائن هذه الشركات على مدار
السنوات املاضية وهو ما أضاع فرص تطوير وحتديث
صناعة الــدواء التى أهملها مسئولو هــذه الشركات
متجاهلني أن صناعة الــدواء قضية أمن قومى ،وأنه
كــان لــزامــا عليهم الــوقــوف بجانب الــدولــة لتطوير
صناعة الــــدواء ،إال أن العاملني بــشــركــات األدوي ــة
يؤكدون أن اجلميع تسابق فى إفساد صناعة الدواء
فى مصر.
وهو ما أدى إلى تدهور نتائج أعمال الشركة خالل
عام  ،2016موضحني أن رئيس الشركة القابضة فى
رئيسا وعض ًوا
ذلك الوقت قام بتعيني السيدة د .م.
ً
منتد ًبا إلحدى الشركات التابعة للشركة القابضة.
وأض ــاف ــت مــصــادر مــن داخـــل الــشــركــة العربية
لــأدويــة ،أن تعيني املــذكــورة جــاء كنوع مــن املكافأة
من جانب رئيس الشركة القابضة ،انــذاك لها على
مــا تقدميها لــفــروض الــطــاعــة والـــــوالء ،وتنفيذها
للتعليمات ،حيث تسببت إهدار ما يقرب من  %90من
أموال الشركة العربية املهدرة وما قيمته  270مليون
جنيه ،وارتــكــاب املخالفات اخلطيرة الــتــى سجلها
اجلــهــاز املــركــزى للمحاسبات خــال فحص أعمال
شركة القاهرة لــأدويــة فــى  ،2016كما أنها كانت
السبب أن الشركة ارتكبت مخالفات تتجاوز ماليني
اجلنيهات ،حيث مت إهدار 170مليون جنيه من خالل
مساعدة الشركة امل ــوردة ملــادة الكحول اإليثيلى فى
التهرب من الضريبة التى تقدر بـــ %100على توريد
مادة الكحول ،بتغيير اسم املادة مبادة أخرى ال تزيد
قيمتها الضريبية على  %5فقط ليصبح التهرب
الضريبى بنسبة  %95من قيمة الضرائب املستحقة
لصالح الدولة.
وأوضحت املصادر قيام الشركة بإنتاج كميات كبيرة
من أصناف األدويــة تبلغ قيمتها نحو  5ماليني و600
ألــف جنيه فى شهرين فقط ،ومت تخزينها باملخازن
ولم تخرج منها حتى مت إعدامها ،وكشفت املصادر أن
إعدام هذه األدوية يحقق املصالح اخلاصة للشركات
اخلاصة ليتم إفساح املجال لها لبيع مثائل منتجات
شركة القاهرة ،التى مت إعدامها ،مببالغ تزيد على
األســعــار املــعــمــول بها فــى األســــواق ،وهــو مــا يحرم
الفقراء من احلصول على الدواء احلكومى.
وأكـ ــدت امل ــص ــادر ،أن رئــيــس الــشــركــة القابضة،
وعــددا من املسئولني اآلخرين ،قيام بعض الشركات
التابعة للشركة القابضة وفى مقدمتها شركة القاهرة
باستخدام مــواد منتهية الصالحية فى إنتاج الــدواء
وهو ما يشكل خطورة كبرى على حياة املرضى.
وأوضحت املصادر أن رئيس الشركة القابضة كان
السبب الرئيسى فى تدمير صناعة الــدواء الوطنية،
بسبب سوء إدارتــه ،وهو ما أدى النتشار الفساد فى
هذه الشركات ،ويهدد بانهيارها وهو ما يعنى سيطرة
القطاع اخلاص ،على هذا املجال.
وكــشــفــت املــصــادر عــن وج ــود شــركــتــن خاسرتني
خــال عــام  ،2016بقيمة  127مليون جنيه ،هما
النصر للكيماويات الدوائية حيث بلغت خسائرها
نحو  89مليون جنيه مقابل  87مليون جنيه خالل
 ،2015وشركة العبوات الدوائية التى حققت خسائر
بنحو  38مليون جنيه خــال عــام  ،2016مقابل 33
مليون جنيه فــى  ،2015الفتة إلــى أن هناك شركة
أخ ــرى انخفضت خسائرها –عــلــى الـــورق فقط،-
وهى شركة مصر للمستحضرات الطبية حيث بلغت
خسائرها  10.5مليون جنيه ،بينما بلغت خسائرها
فى  2015نحو  14مليون جنيه ،مقابل  20مليون جنيه
فى  ،2014وأشــارت املصادر إلــى أن شركة ممفيس
لألدوية حتولت من اخلسائر إلى الربحية وقام اجلهاز
املــركــزى للمحاسبات بالتحفظ على نتائج أعمالها
حيث بلغت أرباحها  89ألــف جنيه ،فيما انخفضت
أرباح  3شركات فى  2016بقيمة  185مليون جنيه،
وهى النيل لألدوية وبلغت أرباحها  9.5مليون جنيه،
واجلمهورية لألدوية والتى وصلت أرباحها لنحو
 3.6مليون جنيه ،واملصرية لتجارة األدويــة ،حيث
ارتفعت أرباحها إلى  171.9مليون جنيه ،وكشفت
املصادر أن هناك  3شركات بلغت خسائرها 137.5
مليون جنيه هــى النصر للكيماويات ،والعبوات
الدوائية ،ومصر للمستحضرات الدوائية ،فيما بلغ
إجمالى أرباح شركتان جتاريتان نحو  175.5مليون
جنيه فى  ،2016بانخفاض قدره  82.5مليون جنيه
خالل .2015

خسائر الشركة المصرية
لتجارة األدوية زادت
على نصف رأس المال
مما ينذر بدخولها فى
مرحلة حرجة قد تؤدى
إلى غلقها
ضبط تشكيل عصابى
من موظفى وزارة الصحة
وخارجها خالل اختالسهم
أحراز المخدرات المخزنة
بالوزارة لصالح النيابة
العامة وتقدر قيمتها
بـ 4ماليين جنيه
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قانون التأمني االجتماعى احلالى يخالف
املواد  8و 17و 27من الدستور
املحكمة الدستورية :تقاعس احلكومة عن حتديد حد أدنى للمعاشات
يعتبر تخليا من جانبها على الوفاء باستحقاق اجتماعى أوجبه الدستور

القوانني احلاكمة
واملنظمة لنظام
التأمينات واملعاشات
ي ــن ــظ ــم نــــظــــام ال ــت ــأم ــي ــن ــات
واملــعــاشــات فــى مصر عـــد ًدا من
القوانني هي:
 قــانــون الــتــأمــن االجتماعىالــصــادر بالقانون رقــم  79لسنة
.1975
 قــانــون الــتــأمــن االجتماعىعلى أصــحــاب األعــمــال ومــن فى
حكمهم الصادر بالقانون رقم 108
لسنة .1976
 قــانــون الــتــأمــن االجتماعىعــلــى الــعــامــلــن امل ــص ــري ــن فى
اخلــارج الصادر بالقانون رقم 50
لسنة .1978
 القانون رقم  93لسنة 1980بتعديل بعض أحكام قانون التأمني
االجتماعى الصادر بالقانون رقم
 79لسنة .1975
 القانون رقم  71لسنة 1964مبنح معاشات ومكافأة استثنائية.
 ق ـ ــان ـ ــون نــــظــــام ال ــت ــأم ــناالجــتــمــاعــى الــشــامــل ال ــص ــادر
بالقانون رقم  112لسنة .1980
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مت رفـــع دعــــوى قــضــائــيــة أمــــام الــقــضــاء
اإلدارى مبجلس الدولة عام  2015للمطالبة
بــإقــرار حــد أدن ــى للمعاشات ،وقــد قضت
محكمة القضاء اإلدارى بوقف نظر الدعوى
وقامت بإحالة أوراق القضية إلــى املحكمة
الدستورية العليا ،للفصل فى مدى دستورية
 9مـــواد أرقــــام؛ « 19و 20و 21و 22و23
و 24و 51و 52و ،»54مــن قــانــون التأمني
االجتماعي ،رقــم  79لسنة  ،1975فيما لم
تتضمنه مــن الــنــص على حتــديــد حــد أدنــى
للمعاشات يضمن حياة كــرميــة ..وأشــارت
املحكمة إلــى أن قانون التأمني االجتماعى
ح ــدد االشــتــراكــات الــتــى تـــؤدى مــن املــؤمــن
عليهم ومن أصحاب األعمال ،ومقدار املعاش
الــذى يصرف للمؤمن عليه أو للمستحقني
عنه فى حالة اخلضوع لتأمني الشيخوخة
والعجز والوفاة ،والذى يحسب طبقاً للقواعد

املنصوص عليها فــى امل ــواد « 19و 20و21
و 22و 23و 24و 51و 52و ،»54لكن القانون
لــم يــنــص عــلــى حــد أدنـــى للمعاشات التى
تستحق طبق ًا ألحكامه ..وشــددت املحكمة
على أن املشرع لم يدخل بعد العمل بالدستور
احلــالــى لتعديل الــقــانــون بالنص على حد
أدنــى للمعاشات ،وذلــك تطبيق ًا لنص املــادة
 27من الدستور ،وضمان ًا لتحقيق العدالة
االجتماعية ،األمر الذى تشوبه شبهة مخالفة
املواد « 8و 17و »27من الدستور ..وأوضحت
املحكمة ،أن تقاعس احلكومة عن حتديد حد
أدنى للمعاشات يعتبر تخليا من جانبها على
الوفاء باستحقاق اجتماعى أوجبه الدستور،
مبا يهدر أحكام الدستور ،ويعطلها ويحول
نصوصه مــن قــواعــد تتمتع بأعلى درجــات
االلــتــزام إلــى شــعــارات جــوفــاء ال تــســاوى ما
كتبت به من مداد.

معاناة أصحاب املعاشات
خارج حسابات احلكومة
ومجلس النواب
«عيش – حرية – عدالة اجتماعية» كانت تلك هى املطالب
التى طالب بها ماليني املصريني إبان ثورة  25يناير ،وتعد
نظم التأمينات واملعاشات من أهم األدوات التى تلعب دور ًا
مهم ًا فى تطبيق تلك املطالب ..وقد نص دستور  2014فى
مادته رقم  27على أن «يلتزم النظام االقتصادى بضمان
تكافؤ الفرص ،والتوزيع العادل لعوائد التنمية ،وتقليل
الفوارق بني الدخول ،وااللتزام بحد أدنى لألجور واملعاشات،
يضمن احلياة الكرمية وبحد أقصى فى أجهزة الدولة لكل
من يعمل بأجر وفق ًا للقانون».
وإذا كانت املطالبة بوضع حد أدنى لألجور من املطالب
امللحة للثورة فقد صاحب ذلك أيض ًا املطالبة بوضع حد
أدنى للمعاشات ومراجعة كل من نظم الضمان والتأمني
االجتماعى وإعطاء قدر أكبر من االهتمام وتخصيص
موارد مناسبة لبرامج احلماية االجتماعية وبرامج

باألرقام :حجم اإلنفاق على برامج احلماية
االجتماعية من  2011حتى 2017
نتيجة للمطالب امللحة بدعم برامج احلماية االجتماعية التى أعقبت ثورة 25
يناير قامت احلكومة فى  2011/4/1بإقرار عالوة اجتماعية خاصة بأصحاب
املعاشات بنسبة  %15وألول مــرة من إجمالى املعاش «األســاســى واملتغير»،
كما تضمنت املــوازنــة العامة للدولة  2012-2011مجموعة من اإلجــراءات
والبرامج اجلديدة والتى تهدف إلى تنفيذ حزمة من التدابير والبرامج التى
تستهدف زي ــادة قــدرة املنظومة املالية على حتقيق قــدر وافــر مــن العدالة
االجتماعية ،وحتسني دخول املواطنني ،وزيــادة مخصصات اإلنفاق واحلماية
االجتماعية والعمل على رفع كفاءته حيث وصل إجمالى اإلنفاق على املجاالت
االجتماعية حوالى  261مليار جنيه ،وتضمن تخصيص مبلغ  6.2مليار جنيه
منها مساهمات فى صناديق املعاشات ،و 2.4مليار جنيه ملعاش الضمان
االجتماعي ،و 48مليون جنيه معاش للطفل ،و  2.5مليار جنيه مساعدات
اجتماعية متنوعة.
وقــد اشتمل جانب املصروفات على سبيل املثال على :تخصيص تكلفة
الــعــاوة االجتماعية اخلــاصــة بأصحاب املــعــاشــات السابق اإلشـــارة إليها،
باإلضافة إلى حتمل تكلفة فرق العالوة اخلاصة املقررة بالقانون رقم 114
لسنة  2008الذى فرق بني أصحاب املعاشات والعاملني بالدولة وذلك تنفيذاً
حلكم املحكمة الدستورية بعدم دستورية التمييز بــن املواطنني طاملا أن
الهدف من العالوة واحد وهو مواجهة الزيادة فى أسعار السلع واخلدمات وأن
مصدر التمويل هو خزانة الدولة ،وكذلك زيادة معاش الضمان لتوسيع قاعدة
املستفيدين «من معاش الضمان االجتماعى بـ  300ألف أسرة لتصل األسر
املستفيدة لنحو  1.5مليون أسرة» وكذا زيادة قيمة املعاش بنحو .%25
أما املوازنة العامة للدولة  2013-2012فقد بلغ حجم اإلنفاق على برامج
احلماية االجتماعية نحو  326مليار جنيه ،مت تخصيص مبلغ  16.3مليار جنيه
منها مساهمات اخلزانة لدعم صناديق املعاشات ،و 3.6مليار جنيه ملعاش
الضمان االجتماعي ،و 48مليون جنيه معاش للطفل ،و 2مليار جنيه مساعدات
اجتماعية متنوعة .وجاءت املوازنة العامة للدولة  2014-2013لتخصص نحو
 384.9مليار جنيه لتمويل برامج احلماية االجتماعية ،مت تخصيص مبلغ
 29.2مليار جنيه منها مساهمات اخلزانة لدعم صناديق املعاشات ،و4.9
مليار جنيه ملعاش الضمان االجتماعى «وقد تضمن ذلك زيادة معاش الضمان
االجتماعى لتوسيع قاعدة املستفيدين بـ  500ألف أسرة ليصل إجمالى األسر
املستفيدة إلى  2مليون أســرة ،هذا باإلضافة إلى رفع متوسط قيمة معاش
الضمان االجتماعى من  215جنيها إلى  300جنيه شهر ًيا لألسرة» ،و 54مليون
جنيه معاش للطفل ،و 2.3مليار جنيه مساعدات اجتماعية متنوعة.
أما املوازنة العامة للدولة  2015-2014فقد بلغ حجم اإلنفاق فيها على
املجاالت االجتماعية إلى نحو  376.9مليار جنيه ،مت تخصيص مبلغ 33.2
مليار جنيه منها مساهمات اخلزانة لدعم صناديق املعاشات ،و 6.7مليار جنيه
ملعاش الضمان االجتماعي ،و 53مليون جنيه معاش للطفل ،و 2.9مليار جنيه
مساعدات اجتماعية متنوعة ..وجاءت املوازنة العامة للدولة املتوقعة -2015
 2016بحجم إنفاق على البرامج االجتماعية املباشرة والبعد االجتماعى مببلغ
 408.7مليار جنيه ،ومبلغ  47.4مليار جنيه منها مساهمات اخلزانة لدعم
صناديق املعاشات ،و 6.5مليار جنيه ملعاش الضمان االجتماعي ،و 70مليون
جنيه معاش للطفل ،و 2.1مليار جنيه مساعدات اجتماعية متنوعة ،ومليار
جنيه لبرنامج تكافل وكرامة حيث قامت الدولة باستحداث هــذا البرنامج
وهو برنامج دعم نقدى مشروط لتوسيع قاعدة املستفيدين من الدعم النقدى
واستخدام آليات استهداف أكثر كفاءة.
أما مشروع املوازنة العامة للدولة  2017- 2016فجاء بحجم إنفاق على
البرامج االجتماعية املباشرة والبعد االجتماعى مببلغ  420.7مليار جنيه،
ومبلغ  52.4مليار جنيه منها مساهمات اخلزانة لدعم صناديق املعاشات،
و 7.1مليار جنيه ملعاش الضمان االجتماعي ،و 70مليون جنيه معاش للطفل،
و 6.3مليار جنيه مساعدات اجتماعية متنوعة ،و 4.1مليار جنيه لبرنامج
تكافل وكرامة.

األمان االجتماعي ،وقد حاولت احلكومات املتعاقبة
بعد الثورة احتواء الطموحات الشعبية من زيادة األجور
واملعاشات بشكل خاص وكذلك زيادة التمويل املخصص
لبرامج احلماية االجتماعية بشكل عام ،وبرامج احلماية
االجتماعية هى مجموعة من البرامج التى تتبناها
احلكومة وتقوم بتوفير املوارد واملخصصات املالية لها بهدف
حماية ومساعدة ودعم محدودى الدخل والفئات األشد
احتياج ًا فى املجتمع وهنا يجب التأكيد على أن برامج
احلماية االجتماعية التى تتبناها الدولة هى تدابير دائمة
ال ميكن للدولة أن تتخلى عن دورها جتاهها ،بينما برامج
األمان االجتماعى هى تدابير مؤقتة ميكن توفيرها لبعض
الوقت وإيقافها.
كما يجب التفريق بني معاش التأمني االجتماعى وهو
املعاش املستحق عن طريق تسديد اشتراكات محددة طبقً ا

كيف مت احتساب الزيادات
األخيرة للمعاشات ؟
وافــق مجلس النواب فى يوليو 2016
مبوافقة ثلثى أعضاء املجلس على زيادة
املعاشات بنسبة  %10اعتباراً من /7/ 1
 2016بحد أدنى  125جنيها و 323جنيها
بحد أقصى ،وفق ًا ألحكام القوانني رقم
 71لسنة  1964بــشــأن مــنــح معاشات
ومــكــافــآت استثنائية ،وقــانــون التأمني
االجتماعى الــصــادر بالقانون رقــم 79
لسنة  ،1975وقانون التأمني االجتماعى
على أصحاب األعمال ومن فى حكمهم
الصادر بالقانون رقم  108لسنة ،1976
وقانون التأمني االجتماعى على العاملني
املصريني فى اخلــارج الصادر بالقانون
رقم  50لسنة  ،1978والقانون رقم 93
لسنة  1980بتعديل بعض أحكام قانون
التأمني االجتماعى الصادر بالقانون رقم
 79لسنة  ،1975وقانون نظام التأمني
االجتماعى الشامل الصادر بالقانون رقم
 112لسنة  ،1980ويراعى بشأن هذه
الزيادة أنه يقصد باملعاش الذى حتسب
عــلــى أســاســه ال ــزي ــادة مــجــمــوع املــعــاش
املستحق لصاحب املــعــاش ومــا أضيف
إليه من زيادات حتى  ،2016/6/30وأن
يقصد باملعاش الذى حتسب على أساسه
الزيادة بالنسبة للعاملني بالقانون رقم
 79لسنة  1975مجموع املعاش املستحق
لصاحب املــعــاش عــن كــل مــن األجــريــن

األساسى واملتغير وما أضيف إليهما من
زيادات حتى .2016/6/30
كما أقر مجلس النواب فى شهر يونيو
 2017الــقــانــون رق ــم  80لسنة 2017
واخلاص بزيادة املعاشات وتعديل بعض
أحكام قوانني التأمني االجتماعى ليقر
زيــادة بنسبة  %15بحد أدنى 150جنيها
وحد أقصى  551جنيها اعتباراً من أول
يوليو  2017للمعاشات وفقاً للقانون رقم
 71لسنة  1964مبنح معاشات ومكافأة
استثنائية وقــانــون التأمني االجتماعى
رقــم  79لسنة  ،1975وقــانــون التأمني
االجتماعى على أصحاب األعمال ومن
فــى حكمهم رقـــم  108لــســنــة ،1976
وقــانــون الــتــأمــن االجتماعى للعاملني
املصريني باخلارج رقم  50لسنة ،1978
وقانون نظام التأمني االجتماعى الشامل
رقــم  112لسنة  ..1980وهــذه الزيادة
فى املعاش سيتم حسابها على أساس
مجموع املعاش املستحق لصاحب املعاش
وم ــا أضــيــف لــه مــن زي ـ ــادات حــتــى 30
يونيو  ،2017وقــد حــدد الــقــانــون حد
أدنــى لقيمة الزيادة فى املعاش تقدر بـ
 150جنيها ،وفى حالة وجود مستحقني
للمعاش عن الغير فيتم توزيع الزيادة
بنسبة ما يصرف لهم من معاش فى أول
يوليو .2017

ميكن اإلشـــارة إلــى أنــه بالرغم من
زي ـ ــادة املــخــصــصــات املــالــيــة املــقــررة
لــدعــم بــرامــج احلــمــايــة االجتماعية
ونظم التأمينات واملعاشات على مدار
اخلمس سنوات السابقة إال أن هناك
دائــم ـ ًا مطالبات بتبنى نــظــام جديد
للتأمينات واملــعــاشــات يعالج العيوب
املــوجــودة فــى الــنــظــام احلــالــى ،نظام
لديه الــقــدرة على استيعاب املطالب
املــتــزايــدة ألصــحــاب املــعــاشــات والتى
ميكن أن تعينهم على العيش الكرمي
خــاص ـ ًة أن مــصــر تــعــانــى مــن أوض ــاع
اقتصادية وسياسية غير مستقرة منذ
انـ ــدالع ال ــث ــورة ،فــاالقــتــصــاد املــصــرى
يعانى حالياً من مجموعة من املشكالت
املزمنة التى تسعى احلكومة ملعاجلتها
ومــنــهــا عــلــى ســبــيــل امل ــث ــال :االرتــفــاع
الكبير فــى األســعــار والتضخم ،وقلة

فرص التوظيف ،نقص العملة الصعبة
وتــدهــور سعر اجلنيه أم ــام العمالت
األجنبية ،ونقص مستلزمات اإلنتاج
وتوقف العديد من املصانع والشركات
عن العمل ،وتدهور االستثمار األجنبي،
وكــذلــك تــدهــور البيئة األمنية بصفة
عامة جراء عدم االستقرار السياسي.
كما أن قــرار احلكومة بتحرير سعر
الــصــرف خ ــال نــوفــمــبــر  2016أدى
إلى فقدان اجلنيه ألكثر من  %50من
قيمته ،كما أجرت موجتني من خفض
دعــم الطاقة ،وزادت أسعار األدويــة،
وهى كلها أمور تلقى بعبء شديد على
أصحاب املعاشات ومــحــدودى الدخل
حــيــث ال تستطيع ال ــزي ــادات املــقــررة
ســنــوي ـاً مــواكــبــة الـــزيـــادات املستمرة
فى أسعار السلع األساسية والطاقة
واألدوية.

الزيادات املقررة سنوي ًا غير مواكبة لالرتفاع املستمر
فى أسعار السلع األساسية والطاقة واألدوية

عدد كبير من
قطاعات الدولة غير
قادرة على تسديد
مستحقات التأمينات
للعاملني بها

ملف

خاص

لعالج العيوب احلالية

نظام جديد للتأمينات واملعاشات
الهيئة العامة للتأمني االجتماعى حائرة
بني التبعية لوزارة املالية أو «التضامن»

للقوانني املنظمة ،ومعاش الضمان االجتماعى والذى يتم
منحه لألسر الفقيرة طبق ًا للضوابط املنصوص عليها
مبوجب القانون والذى ال يجوز اجلمع بينه وبني معاش
تأمني اجتماعي ،أما برامج الدعم النقدى املشروط «مثل
برنامج تكافل وكرامة» فتقدم دعما نقديا لألسر واألفراد
ويشترط للحصول عليها عدم
طبقً ًا ملشروطية محددة ٌ
اجلمع بينها وبني معاش التأمني أو الضمان االجتماعي.
هذه احلقائق وغيرها الكثير رصدتها دراسة مهمة للغاية
صدرت مؤخر ًا عن مركز األهرام للدراسات السياسية
واإلستراتيجية باألهرام بعنوان «نظام التأمينات
واملعاشات» وأعدتها د .سالى محمود عاشور والتى ركزت
على نظام التأمينات واملعاشات اخلاصة مبعاش التأمني
االجتماعي ،واملستحق للعاملني نتيجة لتسديدهم
اشتراكات تأمينية لفترة معينة يحددها القانون املنظم.

ٌ
وتمع تلك االشتراكات فى صناديق للتأمينات واملعاشات،
تقوم فيما بعد بتوفير مبالغ املعاشات املستحقة ..وموارد
تلك الصناديق هى االشتراكات التأمينية والفوائد
املستحقة عليه وأية أرباح ناجتة عن استثمار األموال
سنويا
املوجودة فى تلك الصناديق ..هذا وتخصص احلكومة
ًّ
حكوميا لتلك الصناديق من املوازنة العامة للدولة،
دعما
ًّ
ً
وعادة ما يكون هذا الدعم لتمويل الزيادات املستحقة
للمعاشات والتى تصدر بقانون من املجلس التشريعى أو
قرار من رئيس اجلمهورية فى حال عدم انعقاد املجلس
التشريعي.

منظمة العدل الدولية تلزم احلكومة املصرية
بإعداد مشروع قانون جديد للتأمني االجتماعى
يعانى نظام التأمينات واملعاشات من العديد
من أوجــه القصور ،ومــن أبــرز تلك العيوب هو
عدم وجــود عالقة قانونية بني معدل التضخم
وقيمة املعاشات املنصوص عليها بالقانون،
ممــا يتطلب تدخل الــدولــة إلق ــرار عــاوة
اجتماعية سنوية وعادة ما يدور خالف
حـــول نــســبــة تــلــك ال ــع ــاوة وم ــدى
ومالءمتها للظروف املعيشية.
وهـ ــذا وقـــد طــالــب عــدد
مـــن املــتــحــدثــن بــاســم
أصــحــاب املــعــاشــات
والــعــمــال بتعديل
نــظــام التأمينات
واملــعــاشــات وإص ــدار
قانون جديد للمعاشات..
كما طــالــب البرملانيون مثل
الــدكــتــور حسني عيسى ،رئيس
جلــنــة اخلــطــة واملـ ــوازنـ ــة مبجلس
الــنــواب بــضــرورة وض ــع قــانــون جديد
للمعاشات وذلك خالل اجتماع جلنة اخلطة
واملوازنة مبجلس النواب.
كما تعهدت احلكومة املصرية لصندوق النقد
الدولى بوضع خريطة طريق واضحة إلصالح

نظام املعاشات والتأمينات ..ومت اإلعــان على
لسان أكثر من مسئول حكومى عن قيام وزارة
التضامن االجتماعى والهيئة القومية للتأمني
االجتماعى بــإعــداد مــشــروع قــانــون التأمني
االجتماعى اجلديد من خــال الدراسات
املــالــيــة واالك ــت ــواري ــة لــنــظــام الــتــأمــن
االجــتــمــاعــى الــتــى أعــدتــهــا منظمة
العمل الدولية على أن يتم دمج
قوانني التأمني االجتماعى
احل ــال ــي ــة فـ ــى م ــش ــروع
موحد لقانون التأمني
االجـ ــتـ ــمـ ــاعـ ــي..
مــع التأكيد على
الـ ــقـ ــيـ ــام بــتــضــمــن
ممــثــلــن عـ ــن أص ــح ــاب
املــعــاشــات واحت ــاد أصحاب
املعاشات واجلــهــات املعنية فى
حوار مجتمعى حول مشروع القانون
اجلديد ،كما مت اإلعــان أنه مت عرض
مشروع القانون على مجلس الوزراء متهيداً
لعرضه على مجلس الــنــواب ملناقشته ،ولكن
حتى اآلن لم تتقدم احلكومة بأية مشاريع قوانني
ملجلس النواب.

عدم وجود
عالقة قانونية بني
معدل التضخم وقيمة
املعاشات املنصوص عليها
بالقانون..
كارثة !!

اتفاق بني احلكومة وصندوق النقد الدولى
إلصالح نظام املعاشات والتأمينات
يحتاج نظام التأمينات واملــعــاشــات إلى
تعديالت وإصالحات ،وقد تعهدت احلكومة
ملسئولى البنك الــدولــى بــإصــاح منظومة
التأمينات واملــعــاشــات ولكن حتى اآلن لم
تقم احلكومة باإلعالن عن أيــة إصالحات

مخطط لها فــى هــذا الــشــأن ،كما لــم تقم
احلكومة حتى اآلن بتقدمي مشروع القانون
اجلديد للتأمينات واملعاشات والتى تكاثر
احلــديــث بشأنه خــال الفترة السابقة أو
حتى طرحه للحوار املجتمعي.

خالد عبدالرحمن

يــواجــه نظام التأمينات واملــعــاشــات فــى مصر
العديد من التحديات منها ما يتعلق بــإدارة نظم
التأمينات واملعاشات فى مصر بشكل عام مثل:
 تذبذب التبعية اإلدارية للهيئة العامة للتأمنياالجتماعي ،إما لوزارة املالية أو وزارة التأمينات
والــشــئــون االجــتــمــاعــيــة ،وحــالــي ـاً يـــرأس مجلس
إدارة الهيئة الــعــامــة للتأمني االجتماعى وزيــر
التضامن االجتماعى ويتبع الهيئة حالياً صندوقان
الصندوق األول هو صندوق التأمني االجتماعى
للقطاع احلكومى واآلخ ــر هــو صــنــدوق التأمني
االجتماعى للقطاع العام واخلــاص ،وصندوق
الــتــأمــن االجــتــمــاعــى لــلــقــطــاع احلــكــومــى
مسئول عن حتصيل تأمينات العاملني
بالقطاع احلكومي ،ودفــع املعاشات
اخلــاصــة بــهــم ،أم ــا عــن صــنــدوق
الــتــأمــن االجــتــمــاعــى للقطاع
العام واخلاص فهو املسئول
عن حتصيل التأمينات
مـ ــن ال ــق ــط ــاع ال ــع ــام
واخلاص ،والقطاع غير
الــرســمــي ،ودف ــع معاشات
العاملني.
 الــقــوانــن احلــاكــمــة لنظمالتأمينات واملعاشات وهى املتحكم
األساسى فى موارد صناديق التأمينات
احلــكــومــيــة وال ــع ــام واخلـــــاص ،وامل ُــح ــددة
لــلــعــقــوبــات والــغــرامــات املٌــســتــحــقــة فــى حــال
التهرب من التأمني على العاملني.
 آلــيــات ووســائــل استثمار أم ــوال التأميناتوكذلك آليات ووسائل الرقابة املالية والقانونية
على تلك األمـــوال ..وهنا جتــدر اإلش ــارة إلــى أن
إدارة مــحــافــظ صــنــدوقــى الــتــأمــن االجتماعى
لــلــقــطــاع احلــكــومــى والــقــطــاع ال ــع ــام واخلـــاص
تــتــم مــن خـــال طـــرح مم ــارس ــات م ــح ــدودة بني
الشركات املتخصصة فى إدارة املحافظ ..وقد
متــت إضــافــة  4شــركــات جــديــدة «هــى املجموعة
املصرية «هيرمس» ،بلتون إلدارة املحافظ ،سى
آى كابيتال ،األهلى إلدارة املحافظ »،صندوقى
التأمني االجتماعى مؤخراً بهدف حتقيق مزيد
مــن املنافسة بــن الــشــركــات الــتــى تتولى إدارة
محافظ صندوقى التأمني االجتماعي ،والعمل
على تعظيم العائد على محافظ األوراق املالية،
وتقليل درجــة املخاطرة إلــى أقــل درجــة ممكنة،
كما مت تــإعــادة تــوزيــع محافظ الصندوقني على
 10شركات بد ً
ال من  6شركات مبا يضمن حتقيق
أفضل عائد ملحافظ صندوقى التأمني االجتماعى

مع املحافظة على النسبة املوجهة لالستثمار فى
البورصة وهى أقل من  %1من إجمالى األموال.
أمـــا الــتــحــديــات اخل ــاص ــة مــنــذ ان ـ ــدالع ث ــورة
ي ــن ــاي ــر ،2011وميــكــن ارجــــاع الــســبــب فــى ذلــك
إلــى األزم ــات االقتصادية الكبيرة التى شهدها
االقتصاد املصري ،مما أدى إلى:
 عــدم قــدرة عــدد كبير مــن قطاعات الدولةعلى تسديد مستحقات التأمينات للعاملني بها،
مما أدى إلى وجود تهرب تأمينى جزئى وكلي ،أثر
بشكل كبير على إيرادات الصندوق اخلاص والعام
للتأمينات.
 التشابكات املالية بني بنك االستثمارالــقــومــى وصــنــاديــق الــتــأمــيــنــات ووزارة
املــالــيــة ،والــتــشــابــكــات املــالــيــة بني
اجل ــه ــات احلــكــومــيــة ه ــى دي ــون
ومستحقات املــؤســســات لدى
بــعــضــهــا الــبــعــض .وطــبــقـاً
ل ــت ــص ــري ــح ــات رئــيــس
مجلس الوزراء شريف
إسماعيل أنه مت تدقيق
مــبــلــغ  56م ــل ــي ــار جــنــيــه
تشابكات مالية ويستهدف
فضها مــؤخــراً ،حيث مت االتفاق
عــلــى تــوقــيــع بــروتــوكــول بــن هيئة
التأمينات ووزارة املالية جلدولة باقى
املديونية.
 ت ــدن ــى الـــدخـــل اخلـــــاص بــالــصــنــدوقاحلــكــومــى حــيــث يــتــم احــتــســاب ودفــــع قيمة
الــتــأمــيــنــات طــبــقـاً لــأجــر األســاســى للموظف
املؤمن عليه ،وعادة ما يكون األجر األساسى مبلغ
صغير مقارنة بالدخل اإلجمالى للموظف ،وهنا
جتدر اإلشــارة إلى أنه قد مت معاجلة ذلك األمر
من خالل القانون  135لسنة  ،2010ولكن بعد
قيام ثــورة يناير تصاعدت األص ــوات الرافضة
لهذا القانون لعدم وجود توافق مجتمعى بشأنه
ومــعــارضــة العديد مــن اجلــهــات لــه منها احتــاد
نقابات عمال مصر ،وأصحاب األعمال ،وكيانات
أصحاب املعاشات واالحتاد املصرى للتأمني ،وقد
أدى ذلك إلى صدور قرار جمهورى من املستشار
عــدلــى مــنــصــور فــى ع ــام  2013يقضى بإلغاء
القانون ،وذلك بعد تأجيل العمل به أكثر من مرة
منذ صدوره فى يونيو  .2010وقد تضمن القرار
اجلمهورى إدخــال تعديالت على قانون التأمني
االجتماعى املعمول به تقضى بزيادة املعاشات
املستحقة للمحالني للمعاش بسبب بــلــوغ سن
التقاعد أو العجز أو الوفاة.

خفايا أزمة
التشابكات املالية
بني بنك االستثمار القومى
وصناديق التأمينات
ووزارة املالية

تفاصيل مشروع قانون التأمني االجتماعى املوحد
املقدم من احتاد نقابات عمال مصر ملجلس النواب
فــى يونيو  2016تلقى رئــيــس مجلس الــنــواب
مشروع قانون التأمني االجتماعى املوحد الذى
أعده وتقدم به االحتاد العام لنقابات عمال مصر..
ويهدف مشروع القانون إلى تعديل القانون احلالى
رقم  79لسنة  1975والعمل على معاجلة مشكالت
التطبيق للقوانني والقرارات التى صدرت لتعديل
بــعــض مـ ــواد الــقــانــون احلــالــى وحتــســن أح ــوال
أصحاب املعاشات وتوفير الرعاية االجتماعية
والصحية للجميع ،وذلك من خالل إصدار قانون
جديد للتأمينات واملعاشات يتواكب مع املتغيرات
االقتصادية واالجتماعية ،ويوفر معاش مناسب
يقابل دخل العامل فى حاالت التقاعد أو العجز أو
الوفاة وهو مطلب دستورى ينظم للمواطن حقوقه
والتزاماته التأمينية فى  153مادة تضمنها مشروع
القانون املوحد.
ويشمل مــشــروع القانون اجلــديــد جميع فئات
العاملني باحلكومة والقطاعني العام واخلــاص.
ومن أهم مالمح مشروع القانون اجلديد إشارته
إلى أنه يعتبر القانون العام الذى حتكم نصوصه
كآفة املعامالت التأمينية الواردة به ،والتأكيد على
مراعاته لالتفاقيات الدولية املعتمدة من املجالس
النيابية ،وعدم املساس باحلقوق املكتسبة مبوجب
القانون احلالي ،والعمل على إيضاح اختصاص
تفسير الالئحة التنفيذية لبعض مــواد القانون
وحتديد الــدورات املستندية للنماذج واالستمارات
ومــعــاجلــة مــشــاكــل التطبيق ملــوضــوع املــقــاوالت
بصورة دقيقة وقانونية ،وضمان سريان أحكام فرع

تأمني املرض ونظام مكافأة نهاية اخلدمة لكل من
العاملني بعقود املقاوالت ونشاط العاملني بالنقل
الــبــري ،وكــذلــك حتديد انتفاعهم بنظام مكافأة
نهاية اخلدمة وبنظام الرعاية الصحية ،وحتديد
م ــدة اشــتــراك تأمينى  240شــه ـ ًرا عــلــى األق ــل،
شريطة أن تكون مدة االشتراك فعلية بدون ضم
مــدد مشتراه ،وحــذف عقوبة احلبس ،واالكتفاء
بالعقوبات املالية إرس ــاء لقاعدة الــتــعــاون فيما
يتعلق بــاألطــراف املنفذة لهذا القانون ،وتشجيع
مناخ االستثمار ،والعمل على إزالــة االشتباكات
الناشئة بني وزارة املالية وبني صناديق التأمينات،
وإحلـــاق ميزانية الــتــأمــن االجــتــمــاعــى مبيزانية
الدولة ،وتكون ميزانية التأمني االجتماعى ملحقة
مبيزانية الهيئة العامة الستثمار وإدارة التأمينات
االجتماعية الــتــى يجب إنــشــاؤهــا وفــق ـ ًا ألحكام
املــادة « »17من الدستور احلــالــي ،والتأكيد على
أن الدولة ضامنة الستحقاق املعاشات وسداد %1
من اشتراكات تأمني الشيخوخة والعجز والوفاة
املستحقة سنوي ًا «وهــى املعمول بــه فــى القانون
احل ــال ــي» ،وتــخــصــص لــســداد ال ــزي ــادة السنوية
للمعاشات وعلى النحو الوارد باملشروع ،وتضمني
نص ًا تشريعي ًا على نشر املــركــز املــالــى والقوائم
املرفقة به بإحدى الصحف القومية اليومية باللغة
العربية فــضـ ً
ا عــن النشر بــوســائــل االتــصــاالت
احلديثة إلتــاحــة الفرصة ألصــحــاب احلــقــوق فى
مــعــرفــة كــامــلــة بــكــل مــا يــتــم مــن حتصيل املـــوارد
وصرف احلقوق املقررة.

 5إجراءات
إلصالح نظام
التأمينات واملعاشات
يؤكد اخلبراء أن معاجلة نظام
الــتــأمــيــنــات واملــعــاشــات يحتاج
إلـ ــى الــعــديــد م ــن اإلجــــــراءات
والقرارات منها:
 مــشــروع قــانــون جــديــد يتمطرحه للحوار املجتمعى ويأخذ
فــى االعتبار مصالح األطــراف
املستفيدة واحتياجاتهم.
 وضع نظام محدد الحتسابالــــزيــــادات الــســنــويــة ،يــراعــى
معاجلة أثر التضخم على القيمة
احلقيقية لألجور واملعاشات.
 إي ــج ــاد اآللـــيـــات الــازمــةلتنظيم عــمــلــيــة الــتــأمــن على
الــعــامــلــن فــى الــقــطــاع اخلــاص
وفـ ــرض إجــــــراءات رادع ـ ــة فى
حاالت التهرب من التأمني على
العاملني لدى مؤسسات القطاع
اخلاص.
 الــعــمــل عــلــى فـــض كــافــةالــتــشــابــكــات املــالــيــة ،وحتصيل
ك ــاف ــة امل ــدي ــون ــي ــات املــتــعــلــقــة
بصناديق التأمني االجتماعي.
 تبنى نــظــام محكم إلدارةأمـــوال التأمينات واملــعــاشــات،
ووضع آليات ملراقبة وتقييم هذا
النظام بشكل دورى مستمر.
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رأس مال الشركة
 1.95مليار جنيه وقيمة
االستثمارات طويلة األجل
فقط  519ألف جنيه

خط

أحمر

40

مليون جنيه ضائعة
فى شركة النصر
لصناعة الكوك
وفى إطار عالقات الشركة
ب ــغ ــي ــره ــا مــــن الـــشـــركـــات
وال ــع ــم ــاء ،قــامــت بــإجــراء
مــطــابــقــة مــع شــركــة النصر
لــصــنــاعــة ال ــك ــوك ،أســفــرت
عــن فــروق بلغت قيمتها 40
مليون جنيه لصالح الحديد
والــصــلــب ،ومــع ذلــك لــم تقم
بمراعاة إظهار أثر ذلك على
قوائمها ،وعلى ما يبدو أثار
هذا الفارق حفيظة القائمين
على الشركة فقررت التعامل
مــع األم ــور مــن اآلخــر وعــدم
إج ــراء أى مطابقات أخــرى
مع كبار العمالء والموردين،
حيث أوصى التقرير بضرورة
إج ــراء المطابقات الالزمة
وموافاة الجهات الرقابية بما
تسفر عنه.

«حديد الدخيلة» تم تخريبها لصالح أحمد عز وما يحدث
فى هذه الشركة يفتح ملف الرجل الحديدى لهذا العصر

بالمستندات  .شركة الحديد والصلب المصرية
مهددة بالحل بسبب خسائر متراكمة
تتجاوز نسبتها  %238من رأس المال
كلما تحدث أحــد خبراء االقتصاد عن كيفية إنقاذ االقتصاد
الــمــصــرى ،يــقــول إن مصر ليست بحاجة لمصانع البسكويت
والمقرمشات ،ولكن البد من التوسع فى الصناعات الثقيلة وفى
مقدمتها الحديد والصلب ،خــاصـةً أن ســوق البناء والتشييد
والعقارات هو األكثر نشاط ًا فى مصر ،كما أن البالد تستورد كميات
كبيرة من الحديد ومنتجات الصلب ،التى ال تقتصر على حديد التسليح
فقط ،ولكن تدخل فى الكثير من الصناعات الهامة والحيوية.

إميان بدر
وللرد على هؤالء نتساءل لمصلحة من تستمر
م ــؤام ــرات تــخــريــب شــركــة الــحــديــد والــصــلــب
المصرية ،التى كانت قلعة شامخة من أعظم
قــاع الصناعات الثقيلة فــى الــشــرق األوســط،
ولكن فى عهد الرئيس المخلوع حسنى مبارك
قالوا لنا إنه يجرى تخريبها ليشتريها أحمد عز،
أمين تنظيم الحزب الوطنى المنحل ،والرجل
الحديدى فى هذا النظام الفاسد ،مثلما خربت
لصالحه شــركــة حــديــد الدخيلة باإلسكندرية
ليشتريها بــرخــص ال ــت ــراب ،واآلن إذا كــان
ابــن العز قــد تجرد مــن نــفــوذه وأغــلــق على
نفسه بيته وشــركــاتــه ،فمن هــو الرجل
الــحــديــدى لهذا العصر الــذى بقيت
لصالحه شركة الحديد والصلب
المصرية هــكــذا « مثل البيت
الــوقــف» ،هــذا الــســؤال يمكن
اإلجـــــابـــــة ع ــن ــه م ـ ــن خ ــال
تحليل أرقـــام تقرير الجهاز
المركزى للمحاسبات الصادر
مؤخرا حول تقييم األداء المالى
ً
واإلدارى للشركة ،والذى كشف عن
استمرار عمليات التخريب المتعمد
بفعل المخالفات ،وتكبيد الشركة المزيد من
الخسائر وتحميلها أعباء إضافية بالمخالفة
للقوانين والمعايير المحاسبية ،ناهيك عن
سوء استخدام مواردها وعدم الحفاظ على
ممتلكاتها وحقوقها.
فــى الــبــدايــة استهل التقرير مالحظاته
بالتعليق على الخسائر المتراكمة على مر
الــســنــوات وربــمــا الــعــقــود الــمــاضــيــة ،حــيــث بلغ
إجماليها ما يتجاوز  4.65مليار جنيه ،متضمنة
خسائر العام المالى الحالى والتى بلغت 750
مليون جنيه ،أما نسبة الخسائر فقد وصلت إلى
 % 238من إجمالى رأس مال الشركة المصدر
والمدفوع ،البالغ نحو  1.95مليار جنيه ،وأشار
الجهاز الرقابى فى سياق تقريره إلــى أن بلوغ
الخسائر هــذا الحد يتعين معه دعــوة الجمعية
العمومية غير العادية للشركة لالجتماع ،والنظر
فى إمكانية استمرار نشاط الشركة أو حلها،
وفقا ً لنص المادة  38من قانون الشركات ،الفتا ً
إلى ضرورة اتخاذ الالزم فى هذا الشأن وموافاة
الجهات الرقابية بما تسفر عنه االجتماعات
والدراسات الواجب إجراؤها.
وانتقل التقرير إلــى ملف األصـــول الثابتة،
لــيــوضــح أن الــشــركــة قــامــت بــجــرد األصـ ــول
ومطابقتها بــالــســجــات ،فيما عــدا األراض ــى
المملوكة لها ،حيث لم يتم إجــراء الجرد الالزم
لكافة أراضــى شركة الحديد والصلب ،مشدداً
على ضــرورة إجــراء مسح شامل لهذه األراضــى
بــمــعــرفــة هــيــئــة الــمــســاحــة أو أحـــد الــمــكــاتــب
المتخصصة ،وموافاة الجهاز بمساحات جميع
األراضــى ومواقعها ،مدعومة بمستندات ملكية
الشركة لــهــا ،أو موقفها القانونى حــال وجــود

إجمالى الخسائر  4.65مليار جنيه متضمنة خسائر
العام المالى الحالى البالغة  750مليون جنيه
الشركة تمتلك آالف األفدنة مهددة
بالضياع من مصنع التبين إلى محاجر
السويس وصو ًال إلى الواحات
أحمد عز

نزاعات عليها.
وتناول التقرير خريطة هذه األراضــى بشيء
من التفصيل ،موضحا ً عدم قيام إدارة الشركة
باتخاذ اإلج ــراءات القانونية لتسجيل عــدد 16
بندا من بنود األراضــى المملوكة لها ،بمساحة
ً
إجمالية تبلغ  8.7مليون كيلو متر مــربــع ،فى
مخالفة واضحة لمواد القانون المدنى الخاصة
بنقل ملكية المواد العقارية ،ناهيك عن أراضى
بمنطقة التبين تبلغ مساحتها  1445فــدا ًنــا
حصلت عليها الشركة بوضع اليد ،وبوضع اليد
أيــض ـا ً تمتلك الــشــركــة قطعة أرض مساحتها
 654فدا ًنا بالواحات ،باإلضافة إلى مساحة 45
فــدا ًنــا مشتراة مــن الشركة القومية لألسمنت
منذ عــام  1979ولــم يتم تسجيلها حتى تاريخ
ص ــدور التقرير ،ال ــذى أوص ــى بــضــرورة اتخاذ
الالزم لتسجيل هذه المساحات ،ولحماية حقوق
الشركة وممتلكاتها.
وعــلــى مــا يــبــدو ال تنشغل إدارات الشركة
الــمــتــعــاقــبــة ب ــاس ــت ــرداد حــقــوقــهــا وال حــمــايــة
ممتلكاتها ،حيث رصد التقرير استمرار حاالت
التعدى على أراض ــى الشركة بالتبين ،ناهيك
عن مساحة تبلغ  10.5فــدان مملوكة للحديد
والصلب ،وقع عليها تعدى من قبل شركة كهرباء
الــقــاهــرة ،ومــســاحــة أخ ــرى تبلغ  11فــدا ًنــا من
األراضى الزراعية بمحاجر بنى خالد.
وبــالــرغــم مــن تــقــاعــص الــشــركــة عــن القيام
بإجراءات تقنين ملكيتها لألراضى وعدم اتخاذ
ما يلزم بشأن إزالة تلك التعديات التى رصدها
التقرير وغيرها ،ومع ذلك قامت بإضافة أراضى
تتجاوز قيمتها  6ماليين جنيه إلــى سجالتها،

وكشف التقرير
عـــــــن أن هـــــذه
األراضى تم رفعها من
دفــاتــر ممتلكات الشركة
عام  2008بناء على فتوى من
مجلس الــدولــة ،موضحا ً ضــرورة
موافاة الجهاز بما تم فى هذا الشأن.
وفيما يتعلق بعدم حــرص اإلدارة على
مــوافــاة الجهات الرقابية بما يتم بشأن هذه
الممتلكات ،رصد التقرير مخالفة أخرى تتمثل
فى عدم موافاة الجهاز المركزى بما تم اتخاذه
بشأن أرض محاجر الشركة بالسويس ،البالغ
مساحتها نحو  19200متر مربع ،والصادر قرار
بــشــأن إلــغــاء تخصيصها ،وبــشــكــل ع ــام كشف
التقرير عن استمرار إنفاق أمــوال الشركة على
تشكيل لجان لمتابعة استرداد األراضــى وتقنين
أوضــاعــهــا ،الفــت ـا ً إلــى عــدم قــيــام هــذه اللجان
بإنجاز المهام المنوطة بها ومن ثم يتعين مساءلة
القائمين عليها عن األموال التى تنفق أو باألدق
تهدر لحساب تلك اللجان ،لتضيف أعباء جديدة
على كاهل الشركة المثقلة بالخسائر والمهددة
بالحل من األساس.
وإذا كانت قيمة االستثمارات طويلة األجــل
ال تــتــجــاوز فــقــط  519أل ــف جــنــيــه ،منها 490
ألف جنيه تحت التصفية ،فإن رصيد القروض
الــمــمــنــوحــة مــن الــشــركــة قــد ت ــج ــاوزت قيمته
 65مليو ًنا ،لصالح صــنــدوق الزمالة للعاملين
بالشركة ،التى قامت بمنح هذه القروض بدون
ضمانات ،وبما يخالف الئحة النظام األساسى
للشركة ،حيث ال تنص الالئحة وال قانون تأسيس
الــشــركــة عــلــى حقها فــى إقـ ــراض أى كــيــانــات،
ناهيك عن أن الشركة نفسها تعانى من الخسائر
واألزم ـ ــات الــمــالــيــة الــتــى يــعــانــى منها صــنــدوق
الزمالة ،وباقى الكيانات التابعة لها.
وكما تعانى مصر من الفقر رغــم ثــراء وتنوع
مــواردهــا بسبب عــدم استغالل هــذه الــمــوارد،
رصد التقرير أن إجمالى المخزون الراكد وغير
المستغل ،الذى تمتلكه هذه الشركة المحاصرة
بالديون تتجاوز قيمته  34مليون جنيه ،حبيس
الــمــخــازن مــنــذ ســنــوات طــويــلــة ،تــقــوم اإلدارة
كميا فقط ،وأوصى التقرير
المختصة بمراقبته ً
بالعمل على االستفادة من هذه المواد ،بما يصب
فى مصلحة الشركة ،وحساب ما تم تلفه منها
وتقييم قيمة االضمحالل فى المخزون.
أمــا عن مخزون الــخــردة ،فقد رصــد التقرير
كميات منها تبلغ قيمتها  16.5مليون جنيه ،لم
يتم التصرف فيها أو االستفادة منها لسنوات
عــديــدة ،كما قامت الشركة بمخالفة المعايير
المحاسبية المصرية الخاصة بالمخزون ،حيث
قامت بتخفيض قيمة الخردة من تكلفة اإلنتاج
الــتــام ،ومــن ثــم أوص ــى التقرير بــعــدم تخفيض
تلك القيمة إال بعد بيع الــخــردة المخزونة أو
استخدامها فى العملية اإلنتاجية.
وفى ضوء ما سبق من الطبيعى أن تتأخر مثل
هــذه الشركة عن ســداد مستحقات الغير ،بما
فيها حقوق الدولة ،حيث أكد التقرير عدم قيام
الشركة بسداد مستحقات مصلحة الضرائب
المتأخرة والتى بلغت  38.4مليون جنيه ،األمر
الــذى أدى إلــى تكبيد الشركة غــرامــات تأخير
بلغت قيمتها  5.9مليون جنيه ،وعلى ما يبدو
يستشعر الــقــائــمــون عــلــى أم ــر شــركــة الحديد
والصلب أنها تسير بخطى سريعة نحو اإلفالس
والحل ،وبالتالى فليس مستغربا ً أن تضيع على
الــدولــة حقوقها المتمثلة فــى الضرائب مثلما
أهــدرت مئات المليارات التى أنفقت على هذا
الصرح المترنح.

رصيد القروض الممنوحة من الشركة تجاوزت قيمته الـ  5ماليين جنيه لصالح صندوق الزمالة بما يخالف الئحة النظام األساسى
فتوى مجلس الدولة تكشف مخالفة بـ 6ماليين جنيه وإهدار األموال على لجان تقنين ملكية األراضى بدون وجه حق
وجبات غذائية للعاملين بـ 7ماليين جنيه خالل شهر رمضان والمولد النبوى

على الرغم من حصول الشركة على حكم نهائى لصالحها
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على الرغم من أن كاهل الشركة مثقل باألعباء كما أشرنا
مــن خــال ســطــور التقرير ،رصــد الــمــركــزى للمحاسبات
مخالفات أخرى تتعلق بتحميل ميزانية الشركة مصروفات
الفترة بمبلغ  500ألف جنيه تمثل قيمة مياه الشرب لنادى
العاملين بها ،موصيا ً بــضــرورة تحميلها على مصروفات
النادى ،بعد استبعادها من قائمة مصروفات الشركة نفسها.

وف ــى مــلــف الــمــصــروفــات أيــض ـا ً تبين ع ــدم تحميل
مصروفات بنحو  7.67مليون جنيه ،تتضمن  7ماليين
جنيه قيمة مستحقات الوجبة الغذائية للعاملين بالشركة
عــن شهر رمــضــان والــمــولــد الــنــبــوى عــن الــعــام المالى
الجارى ،والباقى قيمة استخراج خام الدولوميت من أحد
محاجر السويس.

مــن الخسائر والــديــون إلــى القضايا ،حيث بلغ
مخصص القضايا لدى الشركة  435مليون جنيه،
وكشف التقرير عن خطأ ضخم فى هــذا الملف،
حيث جاء المبلغ متضمنا ً ما تم تخصيصه للقضية
المرفوعة على شركة الحديد والصلب مــن بنك

القاهرة ،للمطالبة بسداد مبلغ  54مليون دوالر،
علما ً بأن الشركة حصلت على حكم نهائى لصالحها
وانتهى هذا النزاع ،ولذا طالب التقرير بضرورة رفع
هذه القيمة من مخصص القضايا ومراعاة أثر ذلك
على الحسابات المرتبطة بهذا الشأن.

باألرقام
والمستندات:

أزمة زيت التموين تطارد على مصيلحى على طريقة خالد حنفى

خريطة «المال السايب» فى شركة الزيوت المستخلصة ومنتجاتها

يبدو أن مشاكل المواد الغذائية التموينية ستظل الشوكة
األكبر فى ظهر أى حكومة تجلس فوق مقاعد السلطة فى
مصر ،ولعل األزمات التى شهدتها عملية صرف السلع التموينية
وخاصةً الزيت والسكر فى عهد الوزير األسبق خالد حنفى ،ومن
بعده اللواء محمد الشيخ ،مرشحة ألن تعود من جديد خالل
الفترة الحالية ،رغم تأكيد وزير التموين الحالى على مصيلحى
دائم ًاعلى أن األمور تحت السيطرة ،ولكن من المعتاد لدى
المواطن أن الحكومة حين تتحدث عن استقرر أسعار سلعة ما
وتوافر المعروض منها فهذا يساوى قرار برفع أسعارها مساء ليلة
الخميس المشئومة.

خفايا حتميل القوائم
مببلغ  8.3مليون
جنيه قيمة حق
االنتفاع رغم حتميل
اخلسائر ا ُملرحلة 5.3
مليون لنفس الغرض

اشتباك

إميان بدر
ووفــقــا ً لنظرية الــعــرض والــطــلــب يتزايد
اإلقــبــال عــلــى زي ــت الــطــعــام تــحــديــداً خــال
فصل الشتاء والموسم الدراسى ،كما تنشط
المطاعم التى تسعى للحصول على السلع
التموينية وخاصةً الزيت من خالل التالعب
فى المنظومة التموينية والتواطؤ مع بعض
البقالين بل والشركات.
وألن إصــاح المنظومة التموينية مرتبط
بــإصــاح الــصــنــاعــات الــوطــنــيــة والــشــركــات
المنتجة لتلك الــســلــع ،فتحنا مــلــف شركة
ال ــزي ــوت المستخلصة ومــنــتــجــاتــهــا ،إحــدى
الشركات المسئولة عن توريد الزيت التموينى،
والتى صدر مؤخراً تقرير من الجهاز المركزى
للمحاسبات بشأن تقييم القوائم المالية لها،
ألن محاصرة مثل هــذه الشركات بالخسائر
واألعــبــاء وإه ــدار أموالها يساوى فشلها فى
ضــخ الكميات الــقــادرة على ضبط األســواق
وتوفير السلع الضرورية والحيوية للمواطنين،
وهو ما ينعكس على تفاقم األزمات.
وفى هذا اإلطار رصد التقرير وقائع تمثل
عــدم اهــتــمــام إدارة الــشــركــة بالحفاظ على
ممتلكاتها ،وعلى سبيل المثال لم تقم الشركة
بتسجيل أرض مصنعها بمنطقة محرم بك
بــاإلســكــنــدريــة ،كما لــم تقم بحسم الخالف
مع جهاز حماية أمــاك الــدولــة وحــى وسط
اإلسكندرية بشأن هذه األرض ،وهو ما يعنى
أن الشركة مهددة بفقدها لصالح الحى أو
الجهاز ،على الرغم من أن قيمتها تصل إلى
 198مليون جنيه ،وعلى نفس المنوال لم يتم
االنــتــهــاء مــن إجــــراءات تسجيل ونــقــل ملكية
وحدات أخرى باسم الشركة ،من بينها مكتب
وبـ ــدروم بمنطقة المطرية ومــخــزن بمدينة
المنصورة.
وفــى السياق ذاتــه قامت الشركة بتحميل
القوائم بمبلغ  8.3مليون جنيه ،قيمة حق
االنــتــفــاع بــهــذه األرض ،كما قــامــت بتحميل
الخسائر المرحلة بمبلغ  5.3مليون جنيه،
مقابل حق االنتفاع عن ذات األرض المقام
عليها مصنع محرم بك باألسكندرية.
و من خالفات الشركة التى لم تحسم بعد
أيضاً ،رصد التقرير أن حساب المشروعات
تحت التنفيذ تضمن نحو  2.9مليون جنيه،
قيمة تكلفة إنشاء وحدة السليكات ،واألدهى
أن هذا المبلغ متوقف منذ عام  ،2003ولم يتم
افتتاح وتشغيل الوحدة حتى اآلن ،على الرغم
من أن قيمة هذا الرقم تضاعفت بشكل كبير

حقيقة ضياع  198مليون جنيه فى مصنع
الشركة بمنطقة محرم بك باإلسكندرية
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مليون جنيه حساب
العمالء والمدينون
منها ما هو متوقف
منذ سنوات

حنفى

مصيلحى

خالل تلك الفترة.
وتطرق الجهاز المركزى للمحاسبات فى
تقريره إلــى رصيد العمالء الــذى بلغ بحسب
الــقــوائــم المالية للشركة ،نحو  8.2مليون
جنيه ،منها  7.2مليون جنيه أرصــدة متوقفة
منذ سنوات لعمالء القطاع الخاص ومندوبى
البيع ،كما كشف التقرير عن وجــود أرصــدة
استنفزت الشركة كآفة اإلجــراءات القانونية
الالزمة لتحصيلها ،و من ثم أوصــى التقرير
بــضــرورة تكوين المخصص ال ــازم عــن هذه
األرصدة.
أمــا ملف الحسابات المدينة األخــرى فقد
جاء بمفاجأة من العيار الثقيل ،حيث تضمن
مبلغ نــحــو  311مــلــيــون جــنــيــه ،دون تحديد
المسمى الــخــاص بــهــذا الــحــســاب ،وك ــل ما
أوردتـــه الشركة بشأنه أنــه تــحــدد بــنــاء على
خــطــاب مــن الــشــركــة الــقــابــضــة للصناعات
الغذائية ،الــذى تسلمته شركة الزيوت خالل

شــهــر أغــســطــس الــمــاضــي ،بــشــأن تحديد
المسلم للشركة
إجمالى سعر الزيت نمرة ُ ،1
خ ــال الــعــام الــحــالــي ،وأشـ ــار الــتــقــريــر إلــى
ضرورة إجراء المطابقات الالزمة مع القابضة
بــشــأن ف ــروق أســعــار الــزيــت لحين الــبــت فى
المذكرة المقدمة لوزير التموين حــول هذا
الموضوع.
وعلى ذكر إجــراء المطابقات مع الشركات
األخرى ،أوصى مراقب الحسابات الذى أعد
التقرير بضرورة إجراء المزيد من المطابقات،
حــيــث كــشــف عــن عــجــز فــى كــمــيــات الــزيــوت
الموردة من شركتى المحمودية والفرعونية.
وانتقل التقرير إلــى مخصصات القضايا
لدى شركة الزيوت المستخلصة ،حيث بلغت
قيمة هــذا المخصص نحو  6مليون جنيه
فقط ،وهو مبلغ غير كاف لمواجهة التزامات
الشركة ،و شدد التقرير على ضــرورة تدعيم
هذا المخصص ،على خلفية مطالبات جهاز
حماية أمالك الدولة وحى وسط اإلسكندرية
بقيمة حق االنتفاع بــأرض مصنع محرم بك،
التى أشار إليها التقرير فى فقرة سابقة.
وعلى جانب آخــر قامت الشركة بتخفيض
مبيعات الــعــام الحالى بمبلغ نحو  5مليون
جــنــيــه ،قــيــمــة ضــريــبــة الــمــبــيــعــات الــمــســددة
بالخطأ عــن تــوريــد الــزيــت التموينى خالل
الــفــتــرة مــحــل الــفــحــص ،كــمــا قــامــت الشركة
بتحميل قائمة الــدخــل بمبلغ  6.44مليون
جــنــيــه ،قيمة مــكــافــأت العاملين بالشركة،
وكــذا مبلغ  1.5مليون جنيه قيمة التأمينات
االجتماعية عن هذه المكافأت.
وحــذر التقرير مــن احتمال وجــود أخطاء
أو فــروق فى سجالت األصــول الثابتة ،حيث
لم يتم إجراء الجرد الالزم لألصول ،ولم تتم
المطابقة بين سجالت الشركة وبين الجرد
الفعلى لــهــا ،الفــتـا ً إلــى أنها تحتفظ بنظام
تكاليف يتعين تطويره.
وعــن المخزون قــال التقرير أن قيمته تبلغ
 268مليون جنيه ،بعد خصم قيمة األصناف
الراكدة و بطيئة الحركة ،التى تجاوزت قيمتها 7
مليون جنيه ،أما عن حساب العمالء والمدينون
اآلخ ــرون فقد بلغت قيمته  315مليون جنيه،
منها مــا هــو متوقف منذ ســنــوات ،وتــم تكوين
مخصص لها يبلغ فقط  6مليون جنيه ،وكشف
التقرير عــن تــراجــع قيمة التعامالت ووجــود
فروق بين أسعار خليط الزيت رقم  ،1وبين ما
تم تسليمه لشركات السلع.

مسلسل إهدار المال العام فى شركة غاز مصر ..العرض مستمر
يصدر الجهاز المركزى للمحاسبات
تقاريره الرقابية بمعدل تقرير كل ثالثة
أشهر ،ويستعرض كل تقرير نتائج فحص
الــقــوائــم المالية وتقييم األداء المالى
واإلدارى لشركات الدولة ،ومن المالحظ
فــى ه ــذا الــشــأن أن غالبية الــشــركــات
الكبرى ذات رأس المال الضخم ،تتكرر
مخالفاتها و تتمسك بأخطاءها ،بشكل
تتجاهل مــعــه مــاحــظــات الــجــهــاز التى
تتكرر من تقرير إلــى آخــر ،فى مواجهة
شركات ترفع شعار «ال حياة لمن تنادي».
ومؤخراً صدر تقرير الجهاز المركزى
للمحاسبات حول شركة غاز مصر ،ليبدأ
بــتــكــرار مالحظته ح ــول االســتــثــمــارات
المتاحة للبيع البالغ قيمتها  259مليون
جنيه ،والــتــى لــم يتم تقييمها بالقيمة
ال ــع ــادل ــة ،كــمــا ل ــم يــتــم ح ــس ــاب قيمة
اإلض ــم ــح ــال الـــــذى تــعــرضــت لـــه فى
ضــوء تحقيق بعض الشركات المستثمر
فيها لخسائر تــجــاوزت نسبتها ،% 40
بالمخالفة للمعيار المحاسبى المصرى،
وعلى الرغم من تكرار مالحظات الجهاز
الـــواردة فى تقاريره السابقة حــول هذا
الموضوع.
كــمــا انــتــقــل الــتــقــريــر إل ــى اســتــثــمــارات
غاز مصر فى ليبيا ،والتى بلغت نسبتها
 ،%55وعــلــى الــرغــم مــن أن قيمة هــذه
االس ــت ــث ــم ــارات ال تــتــجــاوز  660ألــف
جنيه فقط ،ولكن مخالفة إدارة شركة
غــاز مصر لــقــرار هيئة الرقابة المالية
بشأن إعــداد قوائم مجمعة أدى لتراكم

تراكم الغرامات عليها بسبب مخالفة قرار هيئة
الرقابة المالية رغم صدور حكم نهائى لصالحها

خفايا التنازل عن
حصتها للشريك
السعودى بالمخالفة
لقرار مجلس اإلدارة

الغرامات على الشركة ،بلغ إجمالى ما
أمكن حصره منها نحو  6مليون جنيه،
واألدهــى أن شركة الغاز لم تقم بتكوين
المخصص الـ ــازم لــذلــك ،بــالــرغــم من
رف ــض الــدعــوى الــتــى أقــامــتــهــا الشركة
إللغاء مطالبات هيئة الرقابة المالية بتلك
الغرامات.
ومن ليبيا إلى السعودية قامت الشركة
بحساب قيمة االضمحالل فى مساهمتها
بشركة آف ــاق االتــحــاد للغاز والتبريد،
مقابل إعــدام الرصيد المدين للشريك
السعودى ،الذى تمثله شركة البيان ،على
الــرغــم مــن قــرار مجلس اإلدارة بتنازل
غاز مصر عن  % 23من حصتها للشريك
السعودى ،و لم يتم إخطار الجهة الرقابية
بأسباب إج ــراء هــذا التعديل وعلى أى
أســاس قامت غاز مصر برد مبلغ 1.75
مليون جنيه للشركة السعودية بالمخالفة
لقرار مجلس إدارتها ،ودون الرجوع إلى
أى جهة رقابية.
وأوصـــى التقرير بالعمل على إجــراء
ال ــت ــس ــوي ــات الـ ــازمـ ــة لــتــحــديــد قيمة
االستثمار فى الشركة المشار إليها على
حقيقته ،كما شــدد على ض ــرورة إجــراء
المطابقات الالزمة بين رصيد المخزون
كما جــاء فى السجالت والدفاتر ،وبين
القيمة الدفترية له ،ومراعاة أثر الفروق
على القوائم المالية للشركة ،التى لم تقم
بــإجــراء أيــة مطابقات فــى هــذا الملف،
بالمخالفة للمعيار المحاسبى المصرى
ال ــخ ــاص بــالــفــحــص الــمــحــدود وتقييم

المخزون.
أمــا ملف األعمال تحت التنفيذ فجاء
حافالً بــاألرقــام المليونية والمخالفات
الكارثية ،حيث بلغت قيمة هذه األعمال
 316.5مــلــيــون جــنــيــه ،ب ــزي ــادة قــدرهــا
 36مليون جنيه ،عــن الــفــتــرة المماثلة
مــن الــعــام الــســابــق ،واألغـــرب أن الجهة
الرقابية لم تتمكن من التحقق من صحة
ه ــذه األرقـــــام ،ألن الــشــركــة أوردت فى
قوائمها القيمة اإلجمالية لألعمال ،دون
إيــضــاح قيمة كــل عــقــد عــلــى حـــدة ،ولــم
تفصح أيضا ً عن نسب األرباح والخسائر
المتوقعة فى كل عملية من تلك األعمال،
بالمخالفة للمعيار المحاسبى المصرى
رقــم  ،8وأشــار مراقب الحسابات الذى
أعد التقرير إلى ضــرورة موافاة الجهاز
بتفاصيل هذه األعمال التى مازالت قيد
التنفيذ منذ سنوات ،ونسب ما تم إنجازه
منها وأسباب تأخير ما هو متأخر.
وتطرق المركزى للمحاسبات فى سياق
تــقــريــره إل ــى الــمــخــصــصــات الضريبية
الــتــى بلغت فقط  13مليون ،الفــتـا ً إلى
عدم كفاية هذا الرقم لمقابلة مطالبات
مصلحة الضرائب الغير مسددة والبالغ
إجماليها  442.7مليون جنيه ،ناهيك عن
المبالغ المسددة التى مازالت قيد نزاع
قضائي.
كــمــا رصـــد الــتــقــريــر مــخــالــفــة أخ ــرى
تتعلق بعدم تحميل حساب األجــور بنحو
 167مليون جنيه ،قيمة أربــاح ومكافأت
العاملين عن عام .2016

 268مليون جنيه
قيمة المخزون
بعد خصم قيمة
األصناف الراكدة
والبطيئة

مذكرة لوزير التموين
تكشف حقيقة ضياع
 311مليون جنيه بخطاب
رسمى من الشركة القابضة
للصناعات الغذائية

 316.5مليون جنيه
قيمة األعمال تحت
التنفيذ بزيادة 36
مليون عن الفترة
المماثلة من العام السابق
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فقدت  28شهيد ًا
من قواتها فى
هذه العمليات

فى
الممنوع

خفايا وأسرار المشاركات
المصرية فى قوات حفظ
السالم الدولية
سحر الشربينى

الموقف المصرى فى
مهمات حفظ السالم

¿ تــؤكــد مصر على ضـــرورة قيام
مجلس األمــن التابع لألمم المتحدة
إلــى تحديد واليـــات قابلة للتحقيق
والـــواليـــات تجنب الــتــى تفتقر إلــى
أس ــاس سياسى أو مـــوارد كافية أو
غير قابلة للتحقيق سياسياً :للتحقيق
واليات.
¿ دور البلدان المساهمة بقوات
فى صياغة السياسات :تؤكد مصر
على ضرورة المشاركة الكاملة للبلدان
المساهمة بــقــوات فــى عملية صنع
ال ــق ــرار فــى مجلس األمـــن لتحقيق
الفعالية المطلوبة للبعثات حفظ
الــســام لــأمــم المتحدة على أرض
الواقع.
¿ اســتــخــدام الــقــوة :الــتــوســع غير
الــمــبــرر ف ــى قــــدرة عــمــلــيــات حفظ
الــســام فــى اســتــخــدام الــقــوة يمكن
طمس بسهولة الــخــط الفاصل بين
حفظ السالم وفــرض السالم وتهدد
نزاهة العنصر العسكرى للبعثة.
¿ دمج حفظ السالم وبناء السالم:
بحيث تــقــتــرن جــهــود حــفــظ الــســام
جــهــود اإلن ــع ــاش االقــتــصــادى وبــنــاء
الــــقــــدرات ،عــلــى أس ـ ــاس الــمــلــكــيــة
الوطنية.
¿ حماية المدنيين :مصر تؤكد
حماية المدنيين حيث كلفت والحاجة
لحفظ السالم لدعم الجهود الوطنية
فــى ه ــذا ال ــص ــدد ،مــع األخـ ــذ بعين
اإلعتبار أن المسئولية األساسية لهذه
المهمة تبقى مــن ال ــدول عــن حماية
مواطنيها.
¿ تعزيز دور المنظمات اإلقليمية
ودون اإلقليمية فــى عمليات حفظ
الــســام ،وفــق ـا ً للفصل الــســابــع من
ميثاق األمم المتحدة.
¿ تحديث عمليات األمــم المتحدة
لحفظ السالم ،بما فى ذلك استخدام
المعدات ذات التقنية العالية ال يزال
يشكل تحديا ً كبيراً .فى هذا الصدد،
من المهم للتعامل مع اآلثار السياسية
والقانونية والمالية الستخدام هذه
التقنيات ،على الرغم من أن قضية
رقابة وسرية المعلومات التى تجمعها
هذه المعدات تتطلب اهتماما ً خاصاً.
¿ الــقــدرة على التنبؤ واالستدامة
للموارد ،بما فى ذلك اإلنسان والتقنية
الالزمة للتنفيذ والياتها ،للتعامل مع
البيئات الصعبة وعلى االستمرار فى
المهام المتعددة األبعاد ..فى الواقع،
فى هــذا السياق لألمم المتحدة أن
تتعلم من العمارة االتــحــاد األفريقى
مع وجــود القوة االحتياطية لالتحاد
األفريقي ..بينما هذه التجربة ال تزال
تعمل فى التقدم ،وأنها حتى اآلن أكثر
تــطــوراً من أى شــيء الــدول المتحدة
لهذا العرض.
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ت ــأت ــى مــســاهــمــة مــصــر فـــى قـــــوات حفظ
السالم من منطلق الــدور المحورى والــريــادى
للدولة المصرية ،وحرصها على دعــم جهود
السالم واألمن فى كافة أنحاء العالم من خالل
المشاركة فى بعثات حفظ السالم التابعة لألمم
المتحدة بقوات مؤهلة تأهيالً رفيع المستوى.
وتعد مصر من أكبر الدول المساهمة بقوات
فــى بــعــثــات األمـــم الــمــتــحــدة لحفظ الــســام
حيث تعد ضمن الــدول العشر األولــى األكثر
إسهاما ً فى قــوات حفظ السالم على مستوى
العالم ،واألول ــى عربيا ً والثالثة على مستوى
الــــدول الــفــرانــكــفــونــيــة ،حــيــث تــشــارك مصر
حاليا ً بحوالى  3000فرد فى البعثات األممية
المنتشرة فى عدة مناطق ودول بأفريقيا وفى
سبيل تأدية مصر لــدورهــا فى حفظ السالم
فقدت مصر  ٢٨شهيداً من قواتها فى عمليات
حفظ السالم.
و كانت المساهمة المصرية األولى فى قوات
حفظ السالم لألمم المتحدة فى عــام ١٩٦٠
فى الكونغو ..ومنذ ذلك الحين ،ساهمت مصر
فــى  ٣٧بعثة لحفظ الــســام بــاألمــم المتحدة

بمشاركة ثالثين ألف فرد من القوات المصرية
فــى الــبــعــثــات األمــمــيــة لــقــوات حــفــظ الــســام
المنتشرة فى أفريقيا وآسيا وأمريكا الالتينية
وأوروبا.
ويــذكــر أن ال ــق ــوات الــمــصــريــة الــمــشــاركــة
بمختلف بعثات األمم المتحدة قدموا وما زالوا
ُيقدمون الكثير من الجهود الــبــارزة التى هى
محل تقدير وثناء من قــادة البعثات األممية،
األم ــر ال ــذى يعكس ص ــورة إيجابية للبعثات
المصرية فــى مثل هــذه الــمــأمــوريــات تأكيداً
للدور المصرى الريادى فى المنطقة ،وتثبت
على الدوام قدرة القوات المصرية على حسن
تمثيل بلدهم فى المحافل الدولية.
أعلنت إدارة عمليات حفظ السالم التابعة
لألمم المتحدة فى  2017-8-5عن أن مصر
تبوء المرتبة الثالثة عالميا ً ضمن تصنيف الدول
الكبرى المساهمة بقوات شرطية خالل الفترة
الحالية ،حيث بلغ عدد القوات المشاركة 729
ضابطا ً وفرداً ضمن قوات حفظ السالم التابعة
لألمم المتحدة فى عدد من البلدان.
هذه الحقائق واألرقام كشفتها دراسة مهمة
للغاية أصدرتها الهيئة العامة لالستعالمات
والتى كشفت عن الكثير من الخفايا واألسرار
والمعلومات التى ال يعلم الكثيرون عنها شيئاً.

ما هى
قوات حفظ
السالم ؟!!

مصر تعد ضمن الدول العشر األولى
األكثر إسهام ًا فى قوات حفظ السالم على
مستوى العالم واألولى عربي ًا والثالثة
على مستوى الدول الفرانكفونية

ق ــوات حفظ الــســام ،هــى ق ــوات يتكون أفــرادهــا
مــن مدنيين وغير مدنيين (جــنــود ،شرطة وضباط
عسكريين) يسعون للسالم ومساعدة البلدان الواقعة
تميزوا بقبعاتهم
تحت نيران الصراعات والــحــروبّ ،
الزرقاء ،هذه القوات عالمية ال بلد لها ،ينتمى أفرادها
لبلدان عــديــدة مــن العالم ،قــوات حفظ الــســام هى
واح ــدة مــن عمليات األم ــم المتحدة ،إال أن مجلس
األمــن التابع لهيئة األمــم المتحدة هو المسئول عن
إصدار القرار بنشرها من عدمه ،من مهام قوات حفظ
السالم العمل على تنفيذ اتفاقيات الــســام ،تعزيز
الديمقراطية ،نشر األمــن واالستقرار ،تعزيز سيادة
القانون ،العمل على دفع عجلة التنمية والعمل على
تحقيق حقوق اإلنسان .ظهرت الحاجة وكانت البداية
لقوات حفظ السالم فى أيام عصر الحرب الباردة.
نشر مجلس األمــن العديد من قــوات حفظ السالم
فى مختلف أنحاء العالم ،نشرت فى الصومال ،ولبنان،

جمهورية الكونغو الديمقراطية ،ليبيريا ،سيراليون،
كوسوفو ،هاييتي ،تيمور وغيرها مــن دول العالم..
فشل قوات حفظ السالم فى تحقيق أهدافها فى ٍ
كل
من البوسنة والهرسك وروانــدا استدعى األمين العام
لألمم المتحدة السابق كوفى عنان فــى عــام 1999
إج ــراء تقييم شــامــل للتجربتين وإجـــراء إصــاحــات
لقوات حفظ الــســام ..ال تلجأ قــوات حفظ السالم
للقوة وفقا ً للمفهوم التقليدى لألمم المتحدة ،أفراد
قوات حفظ السالم ال يحملون أسلحة أو قد يحملون
أسلحة خفيفة ،وال يمكنهم استخدام القوة إال دفاعا ً
عن النفس ،لكن فى السنوات األخيرة دفعت الحاجة
األم ــم المتحدة لتعزيز قواتها مــن الناحية الكمية
والنوعية.
هــذه الــقــوات تنظم وتدير منظمات حفظ السالم
فى المناطق المتنازعة وتحول بين أى نزاعات بينها..
تساعد هذه المنظمة أيضا ً في كثير من النشاطات فى

قائمة المشاركات المصرية

نظراً لقدرات الجيش المصرى وإمكاناته،
فإنه يتم دائما ً اختيار كتائبه للمشاركة خارجيا ً
فــى إرســــاء االســتــقــرار وال ــس ــام فــى الــبــؤر
المتوترة فى العالم ،ضمن قوات حفظ السالم،
وتعد مصر من أكبر الــدول المساهمة بقوات
فــى بــعــثــات األم ــم الــمــتــحــدة لحفظ الــســام،
حــيــث تــشــارك حــالــيـا ً بنحو  2613فـ ــرداً فى
البعثات األممية المنتشرة فــى عــدة مناطق
ودول بأفريقيا ،ومن الــدول التى شاركت فيها
مصر بقوات حفظ السالم الدولية:
 ســرايــيــفــو إبــــان ال ــح ــرب األهــلــيــة فىالتسعينيات.
 كوت ديفوار لمساعدة األطراف اإليفواريةعلى تنفيذ اتفاق السالم الموقع بينهما فى
يناير  ،2003وإنهاء الحرب األهلية.
 الكونغو أثناء فترة الحرب األهلية خاللالــفــتــرة مــن  1960إلــى  1961بــعــدد  2سرية
مظالت بحجم  258فرداً.
 ال ــص ــوم ــال بــعــدد واحــــد كــتــيــبــة مــشــاةميكانيكى بحجم  240فـــرداً فــى الــفــتــرة من
ديسمبر  1992إلــى مايو  1993زاد بعد ذلك
حجم الــقــوات المشاركة فــى الفترة مــن مايو
 1993وحتى فبراير  1995إلــى  1680فــرداً
مكونة من قيادة لواء و 3كتائب مشاة ميكانيكى

أوك ــل إليها حماية مــطــار مقديشيو وتــدريــب
عناصر الشرطة الصومالية.
أفريقيا الوسطى فى الفترة من يونيو 1998
وحتى مارس  2000بعدد سرية مشاة ميكانيكى
قوامها  125فــرداً ووحــدة إداريــة ووحــدة طبية
بحجم  294فــــرداً وذلـــك ضــمــن بعثة األمــم
المتحدة لحفظ السالم.
 أنــجــوال بعدد  28مراقبا ً عسكريا ً علىفترات متباعدة خالل الفترة من  1991وحتى
.1999
 موزمبيق بعدد  20مراقبا ً عسكريا ً خاللالفترة من فبراير  1993وحتى يونيو .1995
 ليبيريا بعدد  15مراقبا ً عسكريا ً خاللالفترة من ديسمبر  1993وحتى سبتمبر .1997
 رواندا بعدد  10مراقبين عسكريين. جزر القمر بعدد  3مراقبين خالل الفترةمن  1997وحتى .1999
 الــصــحــراء الــغــربــيــة بــعــدد  19مــراقــبـا ًعسكريا ً منذ سبتمبر  1991وحتى اآلن.
 سيراليون بعدد  9مراقبين عسكريين منذسبتمبر  1998وحتى اآلن.
 الكونغو الديمقراطية بعدد  28مراقبا ًعسكريا ً تم دعمها بسرية إشــارة قوامها 110
فرداً منذ نوفمبر  1999وحتى اآلن.

 ليبيريا بعدد  8مراقبين عسكريين منذديسمبر  2003وحتى اآلن.
 بوروندى بعدد  2مراقبين عسكريين منذسبتمبر  2004وحتى اآلن.
 إقليم دارفــور بالسودان بعدد  34مراقبا ًعسكريا ً وقد تم المشاركة بقادة ألول مرة عام
 2014لقطاع شمال دارفور باإلضافة إلى ثالثة
ضباط هيئة قــادة منذ أغسطس  2004وذلك
ضمن قوات الحماية التابعة لإلتحاد األفريقى
بــدارفــور ،هــذا بخالف المشاركة ببعثة األمم
المتحدة بــالــســودان الــتــى تــقــدر بــعــدد 1046
فرداً.
 وف ــى ســبــيــل دع ــم جــهــود حــفــظ الــســامبالقارة األفريقية ،قامت مصر بإنشاء مركز
القاهرة للتدريب على حل الصراعات وحفظ
الــســام فــى أفــريــقــيــا وذلـــك فــى ع ــام 1995
لــتــدريــب نحو  200طــالــب ســنــويـا ً مــن الــدول
األفريقية الناطقة بالفرنسية واإلنجليزية
والبرتغالية بهدف تعزيز التعاون والتفاعل بين
المجموعات اللغوية والثقافية فى أفريقيا،
ويتعاون المركز تعاونا ً وثيقا ً مع آلية االتحاد
األفــريــقــى لمنع الــمــنــازعــات وأيــض ـا ً مــع عدد
من مؤسسات حفظ السالم ومــن بينها مركز
بيرسون لحفظ السالم.

البلدان النامية مثل قياس طول المباني ،المساعدات
المدنية ،الــدعــم للخدمات الكهربية ،تعزيز القوة
القضائية .بالنسبة إلــى ق ــوات حفظ الــســام فهى
تفضل الخوذات الوقاية الزرقاء (نسبة إلى علم األمم
المتحدة) وهى شاملة لجميع القوات فيها.
ميثاق األمم المتحدة يعطى مجلس األمن الصالحية
والطاقة المطلقة الستجماع أى قوة للمحافظة على
السالم واألمــن ..لهذا السبب ،يرى المجتمع الدولى
مــجــلــس األمـ ــن كــقــوة فــعــالــة فــى حــفــظ الــســام فى
المناطق المتوترة .بالنسبة إلى األمــم المتحدة فهى
ليست المنظمة الوحيدة التى تعنى بحفظ السالم،
بالرغم من أن البعض قد يرون من أنها هى الوحيدة
التى تقوم بهذا العمل شرعياً ،ففى بعض المرات
اســتــخــدمــت مــنــظــمــات غــيــر تــابــعــة لــأمــم المتحدة
للمراقبة كقوات المراقبة المتعددة الجنسيات فى شبه
جزيرة سيناء والناتو فى كوسوفو.

 3مبادئ أساسية لتحقيق
السالم واألمن الدوليين
تسترشد مصر فى عمليات األمم المتحدة لحفظ السالم بثالثة مبادئ
أساسية وضعتها األمــم المتحدة لقوات حفظ السالم كــأداة لصون
السالم واألمن الدوليين:
 موافقة األطرافحيث يتم نشر عمليات األمــم المتحدة لحفظ السالم بموافقة
أطــراف الــنــزاع الرئيسية ،ويتطلب ذلــك الــتــزام األط ــراف بعملية
سياسية ..وقبول األطــراف نشر عملية لحفظ السالم يتيح لألمم
المتحدة الحرية الالزمة للتصرف السياسى والمادى على السواء،
من أجل اإلطالع بالمهام المنوطة بها.
وب ــدون هــذه الــمــوافــقــة ،تتعرض عملية حفظ السالم
لخطر أن تصبح طــرف ـا ً فــى الــنــزاع؛ وأن تنجرف نحو
اإلجــراءات اإلنفاذية ،وتنأى عن دورها األساسى لحفظ
السالم.
 الحيادالحياد أمر بالغ األهمية للمحافظة على موافقة
وتعاون األطــراف الرئيسية ،ولكن ال ينبغى الخلط
بينه وبين عــدم االكــتــراث أو التقاعس .إذ ينبغى
لحفظة السالم التابعين لألمم المتحدة أن يكونوا
محايدين فى تعاملهم مع أطراف النزاع ،لكن دون
أن يكونوا غير مبالين فى إطالعهم بواليتهم.
الحكم الجيد محايداً لكنه يفرض
فكما يكون َ
الجزاء على المخالفات ،كذلك ال ينبغى لعملية
حــفــظ الــســام أن تغمض الــطــرف عــن أى
أع ــم ــال تــقــوم بــهــا األطــــــراف تشكل
انــتــهــاكـا ً للجهود المضطلع بها فى
عملية السالم أو للمعايير والمبادئ
الدولية التى تدعمها عملية األمم
المتحدة لحفظ السالم.
 عدم استعمال القوة إال دفاعا ًعن النفس ودفاعا ً عن الوالية
إن عمليات حفظ السالم التابعة لألمم المتحدة
ليست أداة إنفاذ .ومع ذلك فيمكنها استعمال القوة
على المستوى التعبوي ،بتفويض من مجلس األمن ،إذا
كانت تتصرف دفاعا ً عن النفس أو دفاعا ً عن الوالية.
وفـــى حـ ــاالت مــعــيــنــة اتــســمــت بــالــتــقــلــب ،أعــطــى
مجلس األمن عمليات األمم المتحدة لحفظ السالم
والي ــات «قــويــة» تخول لها «اســتــخــدام كافة الوسائل
الــازمــة» ل ــردع مــحــاوالت اســتــخــدام الــقــوة لعرقلة
العملية السياسية ،ولحماية المدنيين المعرضين
لتهديد وشيك بهجوم م ــادي،أو مساعدة
السلطات الوطنية فى الحفاظ على
القانون والنظام.

األزمات تحاصر «راديو مصر»
هنادى عاصم
ما السبب الحقيقى وراء انخفاض نسبة
مستمعى راديــو مصر الذى كان دائما ومنذ
انــطــاقــه فــى عــهــد عبداللطيف الــمــنــاوى
إحدى اإلذاعــات التى تحظى بنسب استماع
عالية للغاية وهــو مــا انعكس بـــدوره على
الحصيلة اإلعالنية؟ إال أنــه تالحظ خالل
الــفــتــرة األخـــيـــرة أن نــســبــة المستمعين
انخفضت لصالح إذاعات اإلف إم األخرى أو
راديو  9090أو بعض اإلذاعات األخرى التى
أصبح الكثيرون يستمعون إليها خاصة فى
وسائل المواصالت العامة أو فى سياراتهم
الخاصة ..والسؤال :لصالح من يحدث هذا؟
وهل هناك مؤامرة تستهدف المحطة األنجح
إعــانــيــا فــى اإلعـــام الــمــصــرى حتى وقت
قريب مضى؟ فى البداية نشير إلى أن «راديو
مصر» قد حقق نجاحات غير مسبوقة طوال
مسيرته ،خــاصــة فــى بــدايــتــه األولـــى وهى
الفترة التى كانت تلك المحطة هى األبرز فى
مصر ،حيث كان فيها حجم الحرية ومساحة
الــرأى اآلخــر متميزة جــداً وكــان ذلك بسبب
الــخــبــرة اإلعــامــيــة الكبيرة لعبداللطيف
المناوى رئيس قطاع األخبار فى ذلك الوقت
ومعه طارق أبوالسعود رئيس المحطة ،وبعد
رحيل طــارق أبــو السعود استمرت اإلذاعــة
بقوة الدفع الــذاتــى فى عهد كل من سهير
جرجس ومــاهــر عبدالعزيز وسيد الجمل
ومآثر المرصفى بالرغم من أحدهم لم يقدم
حتى فكرة برومو أو أضاف أى جديد حتى
يومنا هذا ،وكان من الممكن أن تستمر هكذا
لوال المطورون الجدد.
وكــانــت بــدايــة األزمـــات الــتــى حــدثــت فى

انخفاض الحصيلة اإلعالنية من  30مليون جنيه
إلى أقل من  20مليون ًا
عبدالفتاح

مفاجأة :معتز عبدالفتاح
وجمال عنايت يقدمان
برامجهما «حسب وقت فراغهما»

زين

حسين زين للعاملين« :اللى مش عاجبه شحاتة يسيب المحطة ويمشى»
«راديــو مصر» مع تولى تامر شحاتة منصب
نــائــب مــديــر الــمــحــطــة فــى عــهــد رئيستها
الــســابــقــة مــآثــر الــمــرصــفــى ..وك ــان ــت كل
مؤهالت تامر – كما يتردد داخــل المحطة
– أنه جلب إعالنات لشبكة البرنامج العام
والــتــى يعمل مخرجا ً لها تــقــدر بـــ  60ألف
جنيه (كانت اإلعالنات السنوية وقت وجود
طــارق أبو السعود وما بعدها تتجاوز الـ30

مليون جنيه سنويا ً وانخفضت بعد ذلك الى
 20مليون جنيه أو أقـــل) ..وعندما ذهب
بعض العاملين لحسين زيــن رئيس الهيئة
الوطنية لإلعالم لالستفسار منه عن سبب
تولى شحاتة هــذا المنصب الــذى ال يوجد
له مسمى وظيفى داخــل المحطة رد عليهم
قائالً « أقسم بالله أنا ال أعرفه واللى مش
عاجبه يسيب المحطة وينقل مكان تانى»،

ثــم حــدث أن تــم استبعاد مــآثــر المرصفى
مــن منصب مدير اإلذاع ــة قبل بــدايــة شهر
رمضان المبارك بأيام قليلة (حاصلة على
إجــازة حالياً) ،وتم تعيين محمد يوسف من
إذاعــة الشرق األوســط مديرا لإلذاعه بدال
منها ولكن الكثير من العاملين الحظوا أنه
ال يمتلك رؤيــة واضحة ومــحــددة للتطوير،
ومما زاد األوضاع سوءاً تولى محمد يوسف

مذيعة شهيرة على الهواء« :اللى توفره
الهانم ..تاخده الشغالة على الساللم»
 صدق أوال تصدق ..فى يوم  25أكتوبر ،2017مساء
وفــى تمام الساعة الخامسة و 45دقيقة
ً
قامت مذيعة كبيرة وشهيرة بإذاعة األغانى بقراءة
تعليق على الهواء مباشرة كتبه أحد المستمعين
ونصه «اللى توفره الهانم ..تاخده الشغالة على
الساللم» وهــو مثل شعبى ال يحتاج إلــى تفسير
لوجود إيحاءات خادشة للحياء ومعانى هابطة ال
يليق أن تتورط فيها إذاعة تابعة لإلعالم الرسمى
ولها جمهور عريض من المستمعين داخل مصر
وخــارجــهــا ..كما قامت نفس المذيعة فى حلقة
أخــرى من نفس البرنامج ومنذ أيــام بإهانة أحد
األشخاص واسمه «محمد الشرشابى» :والــذى
انتقد تغير أسلوب العمل فى إذاعة األغانى بعمل

قرار حظر نشر أو
بث أخبار العمليات
اإلرهابية يثير الجدل

فترات مفتوحة من الثامنة صباحا ً إلى الحادية
ـاء إلــى السابعة بغرض
عشر ومــن الــرابــعــة مــسـ ً
التطوير وعند تنفيذها وجــد المشاهدون أنها
فقرات كالم ورغى ليس له روح وال معنى – وفقا ً
لكالم الشرشابى فى تسجيل له على اليوتيوب،
وقــد أب ــدى الــشــرشــابــى غضبه مــن رد المذيعة
عليه بقولها (فيه ناس بتنتقد البرنامج رغم أنهم
بيشيدوا بــه فــى أوق ــات أخــرى وفعال صــدق من
قال« :فى الوش مراية وفى القفا سالية» ..هذه
الوقائع مهداة للمسئولين فى المجلس األعلى
لإلعالم ونقابة اإلعالميين وحسين زيــن رئيس
الهيئة الوطنية لــإعــام ونــاديــة مــبــروك رئيس
قطاع اإلذاعة التخاذ اإلجراءات الالزمة.

اتجاه لنقل «من ماسبيرو» للقناة الثانية
أث ــارت تصريحات بين حسين زين
رئــيــس الهيئة الوطنية لــإعــام حول
التعاقد مــع اإلعــامــى خيرى رمضان
لتقديم برنامج تــوك شــو يومى جديد
على شاشة القناة األولـ ــى» ،حالة من
الجدل بين العاملين فى برنامج «من
ماسبيرو» الذى يقدمه  7من المذيعين
والمذيعات بالقناة األولــى حول مصير
البرنامج خالل الفترة القادمة خاصة
أن برنامج خيرى سيقدم عقب نشرة
الساعة التاسعة ولمدة ساعتين ،كما

أن هناك برامج يومية تقدم على مدار
األســبــوع عقب موجز الثانية عشرة..
وف ــى ه ــذا الــســيــاق كشفت مــصــادرنــا
المطلعة أن االتــجــاه األق ــرب لبرنامج
«م ــن مــاســبــيــرو» هــو نقله إل ــى القناة
الثانية مثلما حــدث فــى شهر رمضان
الــمــاضــى ،وســيــتــم إذاعــتــه فــى الفترة
ـاء
م ــن الــســابــعــة وحــتــى الــثــامــنــة مــسـ ً
بسبب وجـــود بــرامــج هـــواءأخـــرى فى
القناة الثانية وال يستطيع أحد إلغائها
خوفا ً من ثــورة العاملين فيها .وكشفت

المصادر أن الشين فكر فى هذا األمر
ودرسه جيداً واتخذ قراراّ بذلك سوف
رسميا عن التعاقد
يعلنه فور اإلعــان
ً
مع خيرى رمضان ..وكشفت المصادر
أن خيري رفض أن تشاركه أى مذيعة أو
مذيع فى تقديم حلقات البرنامج ،وهو
الطلب الــذى تمت االستجابة له ،حيث
تــقــرر قــيــام المذيعة قــصــواء الخاللى
والــتــى كانت مرشحة لمشاركة خيرى
فى البرنامج بتقديم برنامج جديد فى
«راديو مصر» !!

شوقية مستمرة فى عضوية مجلس إدارة اإلنتاج
اإلعالمى رغم «خلعها» من القطاع االقتصادى
كشف تقرير اإلفصاح المقدم من الشركة
المصرية لمدينة اإلنــتــاج اإلعــامــى إلى
البورصة المصرية فى التاسع من أكتوبر
الحالى عن استمرار شوقية عباس أحمد
وهبة (وشهرتها شوقية عباس) فى عضوية
مــجــلــس إدارة مــديــنــة اإلن ــت ــاج اإلعــامــى
كأحد الممثلين التحاد اإلذاعة والتليفزيون
(الخطاب الرسمى لم يذكر به اسم الهيئة
الوطنية لإلعالم التى حلت محل اإلتحاد
مــنــذ شــهــر إبــريــل الــمــاضــى) ،وذلـــك على
الــرغــم مــن استبعاد شوقية مــن منصبها
كرئيس للقطاع االقتصادى بعد انتهاء مدة
التجديد لها أكــثــر مــن مــرة عقب بلوغها

الــســن القانونية لإلحالة للمعاش؟ وهنا
نــســأل :لــمــاذا لــم يقم حسين زيــن رئيس
الهيئة الوطنية لــإعــام بإخطار أسامة
هيكل رئيس مجلس إدارة المدينة الستبدال
شوقية بحسن النحاس الــذى تولي رئاسة
الــقــطــاع االقــتــصــادى فــى مــاســبــيــرو منذ
السادس من شهر سبتمبر الماضى؟ أم أن
هناك ضغوطا ً من جانب هيكل (وهو أحد
ممثلى ماسبيرو فى مجلس إدارة المدينة
ـضــا) لمنع استبعاد شوقية من عضوية
أيـ ً
مجلس إدارة المدينة بسبب دورهــا الكبير
فى سداد مديونيات ماسبيرو للمدينة والتى
تجاوزت الـ  100مليون جنيه؟!!!

شوقية

«الترزي» غاضب ً
جدا من رفض التجديد له بعد إحالته للمعاش
حالة من الحزن الشديد تنتاب محمد
صبحي محمد نور الدين «وشهرته ترزى
ماسبيرو» بسبب رفض حسين زين رئيس
الهيئة الوطنية لإلعالم ومجدى الشين
رئــيــس قــطــاع الــتــلــيــفــزيــون ،الــتــجــديــد له
فــى منصبه ،حيث أصــدر الشين القرار
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منصب مــديــر المحطة فــى مــايــو الماضى
مــا أدى إل ــى حـــدوث صــراعــات وخــافــات
شــديــدة بينه وبين شحاتة وهــو مــا انعكس
على مستوى اإلذاعــة مما كان له دور سلبى
فى انخفاض حصيلة اإلعالنات ،نظراً لعدم
تنفيذ أيــة أفكار للتطوير والتغيير خاصة
فى ظل قــوة وتــزايــد جماهيرية العديد من
اإلذاعــات األخــرى المنافسة التى أصبحت
تــســتــحــوذ عــلــى نــســبــة كــبــيــرة م ــن جمهور
المستمعين ..ولعل أكبر دليل على انخفاض
شعبية المحطة أن المتصلين من المستمعين
أصبحت أسماءهم معروفة ألنهم فى معظم
األحــيــان يــقــومــون بــاالتــصــال بكل البرامج
على عكس الفترات السابقة التى كانت فيها
المحطة تتلقى آالف االتــصــاالت من داخل
وخــارج مصر ..وفى هذا السياق نشير إلى
أن المحطة أصبحت في أزمــة حقيقية أن
هناك مذيعين من الخارج يقدمون برامجهم
فــيــهــا حــســب وقـــت فــراغــهــم ولــيــس وفــقــا
للجدول الموضوع مسبقا ً ومنهم على سبيل
المثال ال الحصر المعتز بالله عبدالفتاح
وجــمــال عــنــايــت ،وأرجـــع البعض ذلــك إلى
عــدم تقاضيهم أج ــوراً مــن المحطة بسبب
قلة اإلعــانــات ..وتكون نتيجة هذا الغياب
استمرار المحطة فى إذاعة مواجيز األخبار
مع األغانى لمدة ساعتين كاملتين.
والغريب أن تامر عندما فكر فى التغيير
قــام بعمل تعليق صوتى بصوته هــو وضعه
بديالً للصوت الذى اعتاد عليه المستمعون
لعدة سنوات وهــو صــوت عماد عبدالسالم
الذى كان صوته عندما يقول «راديو مصر..
مــن قلب الــحــدث» عالمة مميزة للمحطة،
والغريب أنه تم عمل «تأثير صوتى» ليجعل
صوت تامر قريبا ً من صوت عبدالسالم.

بالموافقة على إنهاء خدمة محمد صبحى
كرئيس لإلدارة المركزية للشئون اإلدارية
والعاملين بالدرجة العالية بالمجموعة
النوعية للوظائف اإلداريـــة بالتليفزيون
اعتباراً من  21نوفمبر الحالى وهو تاريخ
بــلــوغ صبحى الــســن الــقــانــونــيــة لإلحالة
للمعاش ..وهنا نــســأل :هــل هــذا القرار

سيكون بمثابة طوق النجاة لمحمد صبحى
لصرف مكافأة نهاية الخدمة المقررة
لــه وكــذلــك مستحقاته المالية رغــم أنه
محال للتحقيق فــى الكثير مــن القضايا
والبالغات المقدمة ضده؟ أم سيتم تأجيل
ص ــرف تــلــك المستحقات لحين انتهاء
التحقيقات فى هذه القضايا والبالغات؟!

 كــشــف جــمــال ش ــوق ــى ،عضوالــمــجــلــس األع ــل ــى لـــإعـــام ،عن
صــدور قــرار خــال الفترة المقبلة
بحظر نشر أو بث أخبار العمليات
اإلرهابية دون الرجوع إلى الجهات
الــمــخــتــصــة ،وهـــو مــا يــتــم اتــبــاعــه
فــى العالم أجــمــع ،مشيراً إلــى أن
المجلس األعلى لإلعالم ال يفرق
بين اإلعــام العام والخاص ،وليس
هناك أحــد فــوق القانون .وتعقيبا ً
على ذلك نقول إنه ال يمكن ألحد أن
يعترض على أى إجراء يحافظ على
األمــن القومى ،ولكننا نــســأل :إذا
كان المجلس األعلى يملك مساءلة
ال ــق ــن ــوات الــمــصــريــة الــحــكــومــيــة
والــخــاصــة ..فهل لــه سلطان على
الــقــنــوات والــفــضــائــيــات الــعــربــيــة
ووكاالت األنباء والمواقع اإلخبارية
الــعــالــمــيــة؟ وهــــل وضــــع أعــضــاء
المجلس فى اعتبارهم عند اتخاذ
مثل هذا القرار أن تنفيذه بالشكل
الــمــعــلــن عــنــه ســيــجــعــل الــمــواطــن
الــمــصــرى يــبــحــث ع ــن الــمــعــلــومــة
والخبر فى قنوات ومواقع خارجية
قــد تــكــون لها أجــنــدات وسياسات
تــم وضعها بمعرفة دول وأجــهــزة
مــخــابــرات مــعــاديــة لــمــصــر؟ وأيــن
حــق المعرفة للمواطن المصرى
والذى نص عليه الدستور المصرى
الــصــادر فــى  2014فــى الــمــادة 68
والــتــى تنص على أن» المعلومات
والبيانات واإلحــصــاءات والوثائق
الرسمية ملك للشعب ،واإلفصاح
عــنــهــا مــن مــصــادرهــا المختلفة،
حــق تكفله ال ــدول ــة لــكــل مــواطــن،
وتلتزم الــدولــة بتوفيرها واتاحتها
للمواطنين بشفافية ،وينظم القانون
ضوابط الحصول عليها واتاحتها
وسريتها ،وقواعد إيداعها وحفظها،
والتظلم مــن رفــض إعطائها ،كما
يحدد عقوبة حجب المعلومات أو
عمدا».
إعطاء معلومات مغلوطة ً

الصراعات بني «تامر»
و«يوسف» انعكست
على مستوى اإلذاعة
وانخفاض حصيلة
اإلعالنات

ماسبيرو

حكاية
«العصفورة» فى
التليفزيون
ص ــدم ــة عــنــيــفــة تــلــقــاهــا
رئيس أحــد القطاعات فى
مــاســبــيــرو ،حــيــث عــلــم أن
أحــد المقربين إلــيــه بشدة
مــنــذ ســنــوات يــقــوم بكشف
كــل مــا ي ــدور داخ ــل القطاع
أو مــا يــجــرى داخـــل مكتب
رئــيــس الــقــطــاع نفسه ،إلى
زوجــتــه عــن طريق التليفون
بشكل شبه يومى ..الجدير
بــالــذكــر أن هـــذا الشخص
الـــذى ال يـــزال يحلم بتولى
إحدى اإلدارات المهمة بقناة
رئيسه والتى انتقل رئيسها
السابق لمنصب أعلى منذ
أســابــيــع قليلة يــعــول كثيراً
على «حرم الباشا» فى تولى
مسئولية هذه اإلدارة خاصة
أنها وباعترافه كان لها دور
كبير فى الضغط على زوجها
لــتــكــلــيــف أحـ ــد األشــخــاص
برئاسة إدارة مهمة واليزال
يــتــولــى مــســئــولــيــتــهــا حتى
اآلن رغــم إثــارتــه للكثير من
الــمــشــاكــل مــع العاملين إال
أنــه الي ــزال يحظى بـــ «دعــم
الهانم».
وكــــشــــفــــت مــــصــــادرنــــا
المطلعة أن هــذا الشخص
«العصفورة» يؤكد للكثيرين
أنــه سيتولى رئاسة اإلدارة،
إال أننا نؤكد أن هــذا الحلم
ل ــن يــتــحــقــق خــاصــة بعدما
أصــبــح رئــيــس الــقــطــاع على
يقين تــام أن هــذا الشخص
قــــام بــكــشــف كـــل «ب ــاوي ــه
السودة» للسيدة حرمه!!

عضو بـ«الوطنية لإلعالم»
يستخدم برامج التليفزيون
لمجاملة جامعة خاصة

رسالة إلــى حسين زيــن رئيس
الــهــيــئــة الــوطــنــيــة إلع ـ ــام :أحــد
األعضاء البارزين فى الهيئة يقوم
بــاســتــغــال مــنــصــبــه ف ــى إرســـال
كــامــيــرات أكــثــر مــن قــنــاة بقطاع
التليفزيون لعمل تقارير مصورة
للفعاليات التى تحدث فى إحدى
الــجــامــعــات الــخــاصــة الــتــى يعمل
هــذا العضو مستشاراً إعالميا ً
لها !!!
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تهم الفساد
المالى تشعل
الصراع على
حكم األهلى

الخيبة األفريقية تربط رقبة البدرى بصندوق االنتخابات
كتب – ضياء خضر

البساط
األخضر

بانسيه

كواليس هروب
بانسيه من المصرى
كتب – محمد الصايغ
ال تزال أصداء هروب البوركينى
أريــســتــيــد بــانــســيــه ،العـــب فــريــق
الــمــصــرى الــبــورســعــيــدي ،تلقى
بــظــالــهــا داخـــــل أروقــــــة ال ــن ــادى
والمحافظة بأكملها.
وفــوجــئ الــجــهــاز الــفــنــى للنادى
الــــمــــصــــري ،ب ـ ــه ـ ــروب الـــاعـــب
مــن بــورســعــيــد ،بــداعــى أن هناك
مـــفـــاوضـــات مـ ــع فـــريـــق الـــرائـــد
السعودى من أجل ضمه.
وظهر اسم مهاجم بوركينا فاسو
صــاحــب ال ـــ 33عــامــا ضمن قائمة
تضم  30العبا مرشحين لجائزة
أفضل العب إفريقى داخل القارة.
وتألق بانسيه مع بوركينا فاسو
فى كأس األمــم اإلفريقية األخيرة
فــى الــجــابــون ،وقــاد منتخب بــاده
لبرونزية البطولة ثــم حصد لقب
الدورى اإليفوارى مع أسيك ميموزا
ومـ ــع ج ــائ ــزة هـــــداف الــمــســابــقــة
برصيد  13هد ًفا.
األزم ـ ــة تــكــمــن ف ــى أن الــاعــب
اضــطــر لــلــهــروب بسبب اإلخ ــال
ببنود االتــفــاق بينه وبــيــن مجلس
إدارة نادى المصري.
وك ـ ــان الــمــصــرى ق ــد ات ــف ــق مع
الــاعــب على توفير شقة خاصة
له ،من أجل استقدام أسرته ،األمر
الذى خالفته إدارة المصري.
وحـ ــجـ ــز الـ ــمـ ــصـ ــرى لــلــثــاثــى
األفــريــقــى فــى أح ــد الــفــنــادق فى
بــورســعــيــد ،حــيــث يــتــواجــدون فى
غرفة واحدة.
ووعـــــــــــدت إدارة الـــفـــريـــق
البورسعيدي ،الالعب بتوفير سيارة
خــاصــة بــه مــن أجــل تسهيل حركة
التنقالت له داخل المحافظة ،وهو
ما لم يحدث حتى اآلن.
وتــــــحــــــاول إدارة الـــفـــريـــق
ال ــب ــورس ــع ــي ــدي ،ال ــض ــغ ــط عــلــى
المحافظ فى الوقت الحالي ،من
أجل الحصول على دعم للفريق فى
المرحلة المقبلة ،وتوفبر احتياجات
الــفــريــق ،مــن أج ــل الــحــفــاظ على
المستوى الذى ظهر به فى مسابقة
الــــدورى منذ انطالقها فــى شهر
سبتمبر الماضي.

يبدو أن أصداء ضياع لقب دورى أبطال
أفريقيا مــن األهــلــى لــن تتوقف سريعاً،
وستظل تلقى بظاللها لفترة على الفريق
األحمر وباألخص مدربه حسام البدري،
والذى بات مصيره فى مهب الريح بعدما
فــشــل فــى قــيــادة الــفــريــق لحصد لقبه
األفريقى التاسع.
وتشير الدالئل إلى أن مستقبل
الــبــدرى مع فريق الــنــادى األهلى
بات مرهونا ً إلى حد كبير بنتيجة
انتخابات مجلس اإلدارة القادمة
والمقرر إقامتها أواخ ــر الشهر
الجاري ،ويدرك البدرى جيداً أن
أى نتيجة بــخــاف نــجــاح محمود
طاهر رئيس النادى الحالي ،تعنى
ضمنيا ً رحيله عــن تدريب
الفريق األحمر.
ول ــن يــتــردد محمود
الـ ــخـ ــطـ ــيـ ــب -حـ ــال
وصوله إلى كرسى
رئــاســة األهلي-
ف ــى اإلط ــاح ــة
بــــــحــــــســــــام
الـــبـــدرى من
مـ ــنـ ــصـ ــبـ ــه،

جالل يعلن الحرب على فتوات إنبى

كتب – ضياء خضر
أبــلــغ مختار مختار المدير الفنى
لــفــريــق الــكــرة األول بــنــادى اإلنــتــاج
الحربى مسئولى النادى العسكرى
بحاجته لضم أكثر من العب
على مستوى خط الدفاع،
خــال فترة االنتقاالت
الشتوية المقبلة.
وأرجـــــــــــع م ــخ ــت ــار
مطلبه هــذا إلــى عدم
ـوى
رضــــــاه عـ ــن مــســتـ
مختار
عناصر الخط الخلفى
لـــفـــريـــقـــه ،حـــيـــث يـــرى
ال ــم ــدرب الــمــخــضــرم أنــهــم
كانوا سببا ً فى إهــدار الكثير من
النقاط على الفريق.
وعــلــى م ــدار  8مــواجــهــات خاضها
فريق اإلنتاج فى بطولة الــدورى حتى
اآلن سجل فــريــق االنــتــاج  11هدفا ً
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قام السورى مؤيد العجان الظهير األيسر للفريق
األول لكرة الــقــدم بــنــادى الزمالك بــشــراء سيارة
جديدة ،من أجل التنقل بها خاصة فى الذهاب إلى
النادى لخوض تدريباته يومياً.
واستعان الالعب السورى ببعض األوراق الخاصة
بــه مــن السفارة السورية وكــذلــك نــادى الزمالك،
باإلضافة إلــى جــواز سفره لالنتهاء من إجــراءات
شراء سيارته الجديدة واستخراج رخصة للقيادة.
وكــان العجان انضم للنادى األبــيــض بــدايــة من
الموسم الحالي ،ويعتمد عليه الجهاز الفنى بقيادة
المونتنيجرى نيبوشا فى قيادة الجبهة اليسرى
خالل مباريات الدوري.

طاهر

»:

األهلى لم يفاوضنى ..وأتمنى
االستمرار فى أوروبا
حوار – محمد الصايغ

مختار يطلب ترميم دفاع اإلنتاج فى يناير

وسكنت شباكه فى مقابلها  14هدفاً،
وهو المعدل الذى يعتبره مختار مختار
سيئا ً للغاية.
وكــشــف مختار عــن تخوفه مــن أن
يتسبب األداء الــدفــاعــى الضعيف
لفريقه فــى دخــولــه فــى دوام ــة مراكز
ال ــم ــؤخ ــرة ،م ــع تــاحــق مــبــاريــات
الــــدورى فــى المرحلة التى
ستعقب انتهاء فترة توقف
الدورى الحالية.
وب ــع ــد مـــــرور ثــمــان
جـــــــــوالت مـــــن عــمــر
م ــس ــاب ــق ــة الـــــــدورى
حــصــد فــريــق االنــتــاج
الحربى  9نقاط فقط،
بــواقــع انتصارين وثالثة
تعادالت وثالث هزائم.
وكــان اإلنــتــاج الحربى قــد تلقى
خسارة قاسية أمام األسيوطى بنتيجة
 ،1-3فى اللقاء الــذى جمع الفريقين
عــلــى مــلــعــب األخ ــي ــر ضــمــن الــجــولــة
الثامنة من بطولة الدوري.

اخلطيب

كريم حافظ فى حوار لـ«

إثارة المشكالت فى وجه أكثر من مدرب
كتب – ضياء خضر
ووصــــل الــحــد ببعضهم لــلــتــقــاعــس فى
المباريات ،حتى تتدنى نتائج الفريق ويتم
تــدور ب ــوادر صــراع فــى كواليس فريق اإلطاحة بالمدرب ،فى مقابل ذلك تواصل
الــكــرة األول بــنــادى إنــبــى وتــحــديــداً بين إيهاب جــال مع إدارة النادى مؤكداً أنه
إيــهــاب جــال مــدرب الــفــريــق ،وعــدد من لن يقبل بوجود العبين بدرجة موظفين
الالعبين القدامى فــى صفوف الفريق ضمن فريقه.
وطــالــب ج ــال إدارة الــنــادى بــإطــاق
البترولي.
يــديــه لــتــأديــب أى الع ــب يــحــاول أن
وخــال الفترة التى قضاها إيهاب
يعوق استقرار الفريق وعملية
جالل فى قيادة إنبى حتى اآلن
الحظ وجود تكتل من بعض
تصحيح أوضاعه ،خصوصا ً
فى ظل الموقف الصعب
وتحديدا ممن
الالعبين،
ً
الـــــذى ع ــان ــى مــنــه فى
يـــرتـــدون قــمــيــصــه منذ
بــدايــة بــطــولــة الـ ــدورى
س ــن ــوات طــويــلــة ،حيث
الممتاز ،ومع بدء الفريق
تسعى هــذه المجموعة
فى السير على الطريق
لـــفـــرض كــلــمــتــهــا عــلــى
الصحيح يــرى جــال أنه
المدرب بحكم أقدميتهم
مــن ال ــض ــرورى إحــبــاط أى
فى النادي.
جالل
تحركات قد تعيد الفريق إلى
لكن إيــهــاب جــال قابل تلك
دوامة التخبط مرة أخرى.
المحاوالت بحزم شديد ووجــه رسالة
وتجدر اإلشارة إلى أن فريق إنبى وبعد
صريحة لكل العبى الفريق ،مفادها أنه
لن يقبل بوجود مراكز قوى داخل صفوف مرور  8جوالت من عمر مسابقة الدورى
الفريق البترولي ،وهــو ما يعتبره جالل لم يحصد الفريق سوى  10نقاط ،بواقع
سببا ً أساسيا ً فى رحيل أكثر من مدرب انتصارين و 4تــعــادالت وهزيمتين ،وهو
ما أبقى الفريق قريبا ً من دائــرة مراكز
عن الفريق فى المواسم األخيرة.
حيث تعمدت مجموعة مــن الالعبين المؤخرة بجدول ترتيب البطولة.

أخبار النجوم
سيارة جديدة
للعجان

العـدد 220

خصوصا ً أن أرك ــان الجبهة االنتخابية
للخطيب يـــروون أن الــبــدرى ليس رجل
المرحلة بالنسبة لفريق الــكــرة ،وجــاء
الــفــشــل األفــريــقــى األخـــيـــر ،ليجعلهم
متمسكين برأيهم فى ضــرورة االستغناء
عن خدماته ،والتعاقد مع مدرب آخر.
وال شك أن لعبة التوازنات االنتخابية
وارتباط مستقبل البدرى بنتيجتها ،جعل
مدرب األحمر يعيش حاليا ً أصعب
أيــامــه مــع الفريق ،ليس فقط
بسبب الخيبة الــتــى تعرض
لها الفريق فى نهائى بطولة
دورى أبطال أفريقيا ،وإنما
لكم الضغوط العصبية التى
بـــات يــعــانــيــهــا وهـــو يترقب
كيف تسير دفــة األم ــور فى
المعركة االنتخابية التى
ال يــمــكــن بــــأى حــال
مــن األحـــوال توقع
ال ــف ــائ ــز فــيــهــا،
نظراً لشراسة
ال ــم ــن ــاف ــس ــة
فيها وتقارب
ح ــظ ــوظ كال
الــجــبــهــتــيــن
المتصارعتين
ع ــل ــى كــرســى
البدرى
الــــحــــكــــم فــى

القلعة الحمراء.
عــلــى جــانــب آخـــر وفـــى شـــأن متصل
بالمعركة االنتخابية برز سالح االتهامات
المالية بــقــوة فــى الــصــراع على مقاليد
الــحــكــم فـــى األهـ ــلـ ــي ،حــيــث اشــتــعــلــت
األجــــواء بين جبهتى طــاهــر والخطيب
خــصــوصـا ً بعد التصريحات المفاجئة
التى أطلقها هشام صالح سليم ،والتى
اتهم فيها ضمنيا ً مجلس إدارة األهلى
األســبــق برئاسة حسن حــمــدي -والــذى
كــان الخطيب يشغل فيه منصب نائب
الرئيس -بسرقة  40مليون جنيه ،كانت
فى رصيد األهلى وقت وفاة والده صالح
سليم رئيس النادى األسبق ،ليخرج بعدها
حسن حمدى بـ 6أشهر معلنا ً خلو رصيد
الــنــادى من أم ــوال ،وذلــك وفقا ً لما قاله
هشام سليم.
وواصــل نجل مايسترو األهلى السابق
هجومه الــشــديــد على الخطيب بقوله
«إداريـــــا أن ــا مشوفتش الخطيب مسك
رئاسة أى حاجة ونجح فيها ،لكن محمود
طــاهــر راج ــل نــاجــح ،ومحمود الخطيب
لــديــه أكاديمية الخطيب لــكــرة الــقــدم»،
واســتــطــرد سليم فــى اتهاماته للخطيب
بــالــقــول»مــش ممكن يجيب العــيــبــة من
عنده ويبيعهم للنادى األهلى ،ليه تدخل
نفسك فى حاجة زى كده ،أفصل نفسك
عن حاجة منهم» ،وأشــار هشام إلــى أن

والــــده وص ــف الخطيب
بأنه «غير واضح».
ات ــه ــام ــات هــشــام سليم
تلقتها جبهة طاهر كأنها هدية
من السماء وأخذت تبنى عليها
جــانــبــا ً كــبــيــراً م ــن دعــايــتــهــا
الــســلــبــيــة ضــــد الــخــطــيــب
وجــبــهــتــه ،وحــمــلــت مجلس
حسن حمدى ونائبه الخطيب
مسئولية المخالفات المالية
التى أحيلت للنيابة قبل أشهر
بمعرفة وزارة الرياضة بداعى
أنــهــا كــانــت مــن فــتــرة مجلسهم
ولــم يتم التحقيق فيها وإحالتها
إلــى جهات التحقيق إال مؤخراً،
واتــهــمــت فــيــهــا اإلدارة الحالية
بصفتها القائمة حاليا ً على إدارة
شئون النادي.
وفى المقابل تعكف جبهة الخطيب
فى الوقت الحالى على تجهيز ضربة
قوية لطاهر وجبهته من خالل تحضير
مستندات تثبت أن المخالفات الـ 15التى
أحالتها وزارة الرياضة للنيابة العامة
فى أغسطس الماضي ،جميعها تقع فى
فــتــرة والي ــة مجلس محمود طــاهــر وأنــه
هو المسئول عنها ،فضالً عن المخالفات
المتعلقة بقناة الــنــادى ودع ــوى التحكيم
المختصم فيها النادى بسببها.

حافظ

أخبار النجوم
أخبار النجوم
نيبوشا يطلب زيارة
األهرامات
طلب المونتنيجرى نيبوشا المدير الفنى للفريق
األول لكرة القدم بنادى الزمالك من وكالء أعمال
الترتيب من أجل زيارة األهرامات خالل أحد أيام
الــراحــة ،التى لن يكون مرتبط فيها بــأى عمل مع
الفريق األبيض.
وأب ــدى م ــدرب القلعة البيضاء تشوقه لــزيــارة
األهرامات ،ألنه دائما ً ما يراها فى الصور ويعرف
أنها أكثر شيئا مميزا فى مصر ويحرص الماليين
من السائحين على زيارتها هى األهرامات ،ولذلك
يرغب لرؤيتها على الطبيعة ،ووعد الوكالء مدربهم
بأنهم سوف يقومون بالترتيب لزيارة األهرامات فى
أقرب فرصة ممكنة.

يعد كريم حافظ ،العب فريق النس الفرنسى ،هو الصراع الجديد بين قطبى الكرة المصرية،
خصوصا بعد انتشار أنباء المفاوضات معه.
ً
ويعتبر كريم من القوام األساسى للمنتخب المصرى ،حيث إنه ال يغيب عن أى معسكر للفراعنة
فى الفترة األخيرة.
والتقت «صوت الماليين» مع كريم حافظ ،لتحاوره فى العديد من النقاط الخاصة بمفاوضات
القطبين وغيرها من األمور األخرى.
¿ ما حقيقة مفاوضات األهلى والزمالك؟
 هذه المفاوضات ال أساس لها من الصحة ،وكل ما يدار فى هذا الشأن غير حقيقى ،ألننىمستمر مع فريقى الفرنسى.
¿ وماذا تفضل حال وجود عرض رسمى األهلى أم الزمالك؟
 فى الوقت الحالى ال أرغب فى االنتقال ألى منهما ،وأتمنى االستمرار فى تجربتىاالحترافية مع األندية األوروبية.
¿ وما طموحك فى المرحلة المقبلة؟
 أتمنى االنتقال إلى أكبر أندية أوروبية ،منأجل تمثيل مصر بشكل جيد ،إضافة إلى زيادة
المحترفين المصريين فى الخارج ســواء فى
أوروبا أو الخليج.
ضا من أندية أخرى؟
¿ وهل تلقيت عرو ً
 حتى اآلن لم توجد أى عــروض رسميةوصلت إلى إدارة النادى من أجل البت فيها،
لذلك أنــا مستمر مع فريقى لحين إشعار
آخر.
¿ وهل هناك مفاوضات شفوية؟
 بالطبع تــحــدث معى وكــيــل أعمالىعــن بعض الــعــروض مــن أنــديــة إسبانية
وإنجليزي ،ولكننى ال أرغــب فى الرحيل
عبدالشافى
فى الوقت الحالي.
¿ وما أسماء هذه األندية؟
 أرفــض الحديث فى هــذا األمــر،خصوصا أن األمــر لم يرتق للطابع الرسمى ،وعليه أى حديث عنه غير
ً
مفيد ،فضالً فى ظل عدم اكتمال المفاوضات إلى النهاية.
¿ ومتى سترحل عن فريقك؟
 أنتظر حتى نهاية الموسم الجاري ،والمشاركة مع منتخب مصر فىبطولة كأس العالم ،وبعدها أفاضل ما بين العديد من العروض.
¿ هل يشغلك عدم مشاركتك فى صفوف المنتخب بشكل أساسى؟
 بكل تأكيد أتمنى المشاركة بشكل أساسي ،ولكن فى النهاية تحقيقالجهاز الفنى للمنتخب الوطنى بقيادة األرجنتينى هيكتور كوبر ،لهدفه
األساسي ،أهم بكثير من تحقيق طموحاتى الشخصية.
¿ وهل يتحدث معك محمد عبد الشافى الظهير األيسر للمنتخب؟
دائما نتحدث سواء داخل المنتخب أو خارجه ،وهو دائم النصيحة
 ًدائما باالستمرار فى االحتراف الخارجي.
ويطالبنى
لي،
ً
¿ هل تخشى منتخبات فى كأس العالم؟
 جميع المنتخبات التى تشارك فى البطولة قوية ،ولكن منتخب مصر الأيضا ،وأكيد المنتخبات األخرى هتعملنا حساب.
يستهان به ً

أخبار النجوم
أخبار النجوم
جمعة وسيسيه دويتو
خارج الملعب
تربط الثنائى عبد الله جمعة ورزاق سيسيه العبا
الفريق األول لكرة القدم بنادى الزمالك عالقة صداقة
قوية ،بسبب سنهما الصغير حيث يبلغ عمر كالً منهما
 20عاما ،ويعد الثنائى من أكثر الالعبين تقربا ً لبعضهما
حــيــث دائــم ـا ً مــا يــحــرص سيسيه عــلــى تشجيع جمعة
وتحميسه قبل المباريات لتقديم كل ما بوسعه خاللها،
خاصة أن األخير يشارك بصفة أساسية عكس سيسيه
الذى يتم استبعاده من المباريات من قبل المونتنيجرى
نيبوشا المدير الفنى للفريق األبيض.
ويحرص الالعب اإليــفــوارى قبل أى مــبــاراة بدقائق
على إرســال رسالة هاتفيه لصديقه عبدالله جمعة من
أجل مطالبته بالتركيز فى المباراة ومتمنيا ً له التوفيق
وإحراز هدف ،وهو ما يشُ عر جمعة بالسعادة الذى دائما ً
ما يصف صديقه بأنه طيب القلب.

رياالت السعودية
تهدد بقاء
دينامو
الزمالك
حامد

كتبت – سارة عبدالباقى
تلقى طــارق حامد العــب وسط
الــفــريــق األول لــكــرة الــقــدم بنادى
الــزمــالــك عــرضــا شفهيا مــن نــادى
النصر السعودى خالل األيام القليلة
الماضية ،لالنتقال إلى صفوفه بداية
من شهر يناير المقبل ،خــال فترة
االنتقاالت الشتوية المقبلة ،فى ظل
رغــبــة الــنــادى الــســعــودى فــى تدعيم
خط الــوســط ،فى الوقت الــذى يقدم
طــارق حامد مستويات مميزة وثابتة
جعلت الكثير يصفونه بـ»دينامو» فريق
الزمالك.
وســــبــــق وحـــــــــاول مــســئــولــو
النصر التعاقد مع الالعب قبل
بــدايــة الــمــوســم الــحــالــي ،إال أن
الــمــفــاوضــات لــن تستمر طويال
بسبب تعاقد النادى السعودى مع حسام
غالى العب وسط فريق األهلي.
وفـــى ســيــاق آخـــر يـ ــدرس خــالــد قمر
مــهــاجــم الــفــريــق األبــيــض الــرحــيــل عن
صــفــوف الــزمــالــك فــى فــتــرة االنــتــقــاالت
الشتوية المقبلة فى حــال عــدم حصوله
على فرصته مــع الــنــادى فــى المباريات
المقبلة ،فى ظل حصول جميع الالعبين
ف ــى خ ــط الــهــجــوم عــلــى فــرصــتــهــم فى

مدرب األوليمبى «معركة الساعة» داخل الجبالية
كتب – محمد الصايغ

أبوريدة

رأســا على عقب
انقلبت األمــور ً
داخــل اتــحــاد كــرة الــقــدم؛ بسبب
الـــصـــراع عــلــى الــمــديــر الــفــنــى
لــلــمــنــتــخــب األولــيــمــبــى الــمــزمــع
اإلعـ ــان عــنــه فــى شــهــر نوفمبر
الجاري.
واستقر مجلس الجبالية ،على
تشكيل الجهاز الفنى للمنتخب
ـوصــا فــى ظل
األولــيــمــبــي ،خــصـ ً
اســـتـــعـــداداتـــه لــلــمــشــاركــة فــى
األوليمبياد المقبلة.
وتأتى األزم ــة ،فى رغبة هانى
أبـ ــوريـ ــدة ،رئــيــس االتـــحـــاد ،فى
تنصيب شــوقــى غــريــب ،المدير
الفنى السابق لإلنتاج الحربي،
فنيا للمنتخب األوليمبى
مــديـ ً
ـرا ً
خالل الفترة المقبلة.
وي ــدع ــم ــه فـــى الــــــرأى أحــمــد
مجاهد ومحمد أبو الوفا ،عضوى
المجلس ،فى إسناد المهمة إلى

كتب – محمد الصايغ

يوسف يدرس منح الفرصة لدكة بتروجت
كتب – ضياء خضر
يعكف محمد يوسف مدرب فريق بتروجت حاليا ً
على عملية إعادة ترتيب أوراق فريقه الفنية ،من
خــال عملية تقييم شامل لمستوى كل
العب عن الفترة الماضية.
وخ ــاض فــريــق بــتــروجــت حتى
اآلن  8مــبــاريــات فــى بطولة
الــــدورى حــصــد خــالــهــا 10
ن ــق ــاط ،ب ــواق ــع ف ــوزي ــن و4
تعادالت وخسارتين.
ويفكر يوسف فى إجــراء
تــغــيــيــرات مــتــدرجــة على
تشكيلة بتروجت فى الفترة
الــمــقــبــلــة ،وهـــو م ــا ظــهــرت
بوادره فعليا ً فى مباراة البنك
األهلى ضمن دور الـ 32لبطولة
كــأس مصر ،والتى شهدت الدفع
بعدد من نجوم الدكة والعبى الصف
الثانى فى الفريق.
ويـــدرس يــوســف مــواصــلــة تلك السياسة على
مستوى بطولة ال ــدورى الممتاز ،بداية من لقاء

شيكاباال

أخبار النجوم
أخبار النجوم
أخبار النجوم
شوبينج مكثف لعائلة
ميدو يومي ًا فى مصر
الننى فى لندن
الجديدة بسبب البيزنس

يحرص أحمد حسام ميدو مــدرب فريق وادى
دجلة على التواجد بشكل يومى فى المطعم الذى
يمتلكه بمنطقة مصر الجديدة ،وذلك لمتابعة كل
األمــور المتعلقة به واالطمئنان على سير العمل
بشكل جيد داخله.
ويتشارك ميدو مع حــازم إمــام نجم الزمالك
السابق فى ملكية هذا المطعم ،الذى يحمل اسم
 ، FARAYAويــشــارك ميدو والثعلب الصغير
فى ملكية المطعم أيضا ً صديقيهما العبا السلة
سمير جــودة ومحمد يوسف ،وكــان ميدو وحازم
قد احتفال بافتتاح المطعم الخاص بهما فى مايو
عــام  ،2015وســط حضور مجموعة كبيرة من
نجوم الرياضة والفن.

المباريات الماضية.
وكان خالد تلقى اتصاالت من عدد من
أندية الــدورى فى الفترة األخيرة لمعرفة
رأيه بشأن االنتقال ألى منهم ويعد االتحاد
السكندرى أكثر األندية المهتمة بالحصول
على خدمات قمر فى الفترة المقبلة.

البساط
األخضر

رأى

شيكاباال ..فهد الفراعنة الحالم
بالظهور فى مونديال موسكو

نظرا لخبراته التدريبية
غريب،
ً
العالية.
يــأتــى ذلـــك ،فــى الــوقــت الــذى
اعترض فيه البعض اآلخــر على
فكرة تعيين شوقى غريب فى هذا
خصوصا أنه لم يقدم
المنصب،
ً
أى جــديــد فــى الــفــرق الــتــى تولى
مسئوليتها من قبل.
ويعتبر كرم كردى ومجدى عبد
الــغــنــي ،عــضــوى الــمــجــلــس ،هما
ضا على فكرة تولى
األكثر اعترا ً
المهمة إلــى غريب فــى المرحلة
المقبلة.
واستشهد الثنائى بإخفاقات
شوقى غريب مع المنتخب األول،
حينما تــولــى المسئولية الفنية
لــه ،عقب إقــالــة األمــريــكــى بوب
برادلي.
كما أن شوقى غريب حقق نتائج
مخيبة لــآمــال مــع فريق اإلنتاج
الــحــربــى ف ــى مــســابــقــة الــــدورى
الممتاز فى الفترة التى كان يتولى
فيها المسئولية ،على حد قولهم.

الجولة التاسعة الذى سيجمعه مع طالئع الجيش
يــوم  17نوفمبر الــجــاري ،ولعل مــا جعل يوسف
يفكر فى إجــراء تغييرات على تشكيل فريقه هو
المستوى غير المرضى الذى ظهر به العبوه فى
مباراتهم األخيرة ببطولة الــدورى أمام الزمالك،
والتى انتهت بهزيمة الفريق البترولى
بثالثية نظيفة.
ويأمل يوسف أن تسهم سياسة
تغيير دمــاء التشكيل فى دفع
ال ــف ــري ــق لــتــقــديــم مــســتــوى
جيد ،وحــث الالعبين على
االجــتــهــاد فــى الــتــدريــبــات
والــمــبــاريــات ،خصوصا ً أن
تلك السياسية ستبقى باب
األمل فى المشاركة مفتوحا ً
يوسف
أمــام جميع الالعبين ،ولن
تجعل أى العب يطمئن لفكرة
ضــمــان مــكــانــه ف ــى التشكيل
األســاســى للفريق ،بما يصب فى
النهاية باتجاه زيادة حدة المنافسة بين
الالعبين فى الفريق فى إطار رغبة كل منهم
لنيل ثقة المدرب والتواجد بالتشكيل األساسى
للفريق.

قمر

جدير بالذكر أن المهاجم عقد جلسة
مــع نيبوشا المدير الفنى للزمالك قبل
م ــب ــاراة بــتــروجــت األخ ــي ــرة فــى الــجــولــة
الثامنة لمسابقة ال ــدوري ،وانتقده فيها
بسبب عدم منحه فرصته فى المباريات
الــســابــقــة وه ــو مــا أغــضــب الــمــدرب من
تصرف الالعب.
ومن ناحية أخرى اعتذر معروف يوسف
العــب وســط الــفــريــق األول لــكــرة القدم
بالنادى ألسامة إبراهيم الظهير األيمن
بالقلعة الــبــيــضــاء ،بعدما تسبب العب
الــوســط فــى إصــابــتــه بكسر فــى األنــف
خ ــال الــتــدريــبــات األخ ــي ــرة الــمــاضــيــة،
وأكـ ــد مــعــروف يــوســف للظهير األيــمــن
أنــه لم يقصد إصابته ،وأبــدى أسفه عن
تسببه فــى اإلصــابــة الــتــى لحقت فيه،
ومن جانبه تقبل أسامة إبراهيم اعتذار
زميله النيجيري ،مشددا على أنه يدرك
تماما أنه لم يتعمد إصابته فى التدريبات
األخيرة.
وعلى صعيد آخر طالب الجهاز الفنى
للفريق بقيادة المونيتنجرى نيبوشا من
الجهاز اإلدارى ضرورة توفير تسجيالت
لمباريات فريق المنيا قبل مواجهته فى
مــبــاراة دور الـــ  32لكأس مصر المقرر
لها يوم  9نوفمبر الجارى فى ظل نقص
المعلومات عــن الفريق المنافس ،قبل
مواجهته على استاد السالم.

قمر يدرس
الرحيل عن
الفريق األبيض
بسبب التجاهل

حـــرص والــــد وإخ ـ ــوة مــحــمــد الــنــنــى العــب
منتخب مصر والمحترف فى صفوف أرسنال
اإلنجليزي ،على شــراء مجموعة من المالبس
الــفــاخــرة خــال تــواجــدهــم مــؤخــراً بالعاصمة
اإلنجليزية لندن.
وكــان الننى قد وجه الدعوة لوالده ووالدته
وأختيه لزيارته فى مقر إقامته بإنجلترا ،حيث
قــام الــاعــب بعمل عــدة جــوالت ترفيهية لهم
فى العاصمة اإلنجليزية ،فضالً عن قيامهم
بــعــدة ج ــوالت لــشــراء بعض المستلزمات من
أشهر المتاجر الموجودة فى لندن ،حيث كانت
المالبس على رأس تلك المشتريات.

ال أحد يستطيع أن ينكر ،المهارات واإلمكانيات التى يتمتع بها محمود
عبد الرازق شيكاباال ،المحترف فى صفوف فريق الرائد السعودي.
استدعى الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى بقيادة األرجنتينى هيكتور
حاليا،
كوبر ،محمود عبدالرازق شيكاباال ،إلى معسكر الفراعنة المقام ً
استعدادا لمواجهة غانا.
ً
ويستعد أحفاد الفراعنة لمواجهة غانا 12 ،نوفمبر المقبل ،ضمن
منافسات الجولة الــســادســة واألخــيــرة مــن التصفيات المؤهلة إلى
مونديال روسيا.
بطبيعة الحال ،يحلم شيكاباال بالمشاركة فى بطولة كــأس العالم
جيدا مع فريقه السعودي،
بالنسخة المقبلة،
خصوصا أنه يقدم مستوى ً
ً
منذ الرحيل إليه مطلع الموسم الجاري.
وخ ــاض شيكاباال مــع الــرائــد 5 ،مــبــاريــات حتى اآلن فــى ال ــدورى
السعودي ،استطاع خاللها ،إحراز  3أهداف ،فضالً عن صناعة هدفين.
وكان آخر ظهور لشيكاباال فى منتخب مصر ،حينما كان شوقى غريب
فنيا للفراعنة ،حيث شارك أمام تونس فى المباراة التى خسرها
ً
مديرا ً
الفراعنة  ،1-0فى التصفيات المؤهلة إلى أمم أفريقيا .2015
ويتحدث «صــوت الماليين» ،فى التقرير التالي ،عن شيكاباال منذ
انتقاله للرائد.
أمام الفتح
شارك شيكاباال فى أول مباراة له مع فريقه أمام الفتح ،إال أن األخير
تمكن من الفوز بهدف دون رد.
وسدد الفتى األسمر فى هذه المباراة 4 ،تسدايدات ،إضافة إلى أنه
ً
تدخل مع الخصم.
نجح فى استخالص الكرة خالل 15
ً
فضل عن نجاحه فى إرســال 18
ولمس شيكاباال الكرة 93 ،مــرة،
تمريرة خالل اللقاء.
أمام التعاون
أساسيا مــع فريقه ،حيث انتهت
خــاض شيكاباال ،مــبــاراة التعاون
ً
بالتعادل اإليجابى بهدفين لكل منهما.
واستطاع شيكاباال ،لمس الكرة  137مرة ،إضافة إلى صناعة هدف
خالل اللقاء.
وسدد شيكاباال 4 ،تسديدات ،منهم واحدة على المرمى ،إضافة إلى
ً
تدخل مع الخصم.
إرسال  23تمريرة لرفاقه ،واستخالص الكرة فى 17
أمام أهلى جدة
تمكن الفهد األسمر من المشاركة فى مباراة أهلى جدة كاملة ،حيث
انتهت بفوز األخير .3-5
وسجل شيكاباال هد ًفا ،فضالً عن تصويبه  4تسديدات ،من إجمالى
لمساته التى بلغت  123لمسة.
ً
تدخل مع الخصم ،إضافة إلى
واستخلص شيكاباال ،الكرة فى 14
إرساله  14تمريرة لرفاقه.
أمام الشباب
استطاع الدولى المصرى من إحــراز هــدف ،فى تعادل فريقه أمام
الشباب بهدفين لكل منهما.
وسدد شيكاباال 4 ،تسديدات منهم  3على المرمى ،إضافة إلى نجاحه
ً
تدخل مع الخصم.
فى استخالص الكرة خالل 23
ونجح شيكاباال ،فى إرسال  12كرة لرفاقه ،من إجمالى عدد لمساته،
والتى بلغت  122لمسة.
أمام الباطن
شارك شيكاباال فى  82دقيقة ،خالل فوز فريقه على الباطن بخمسة
أهداف مقابل هدف.
ً
فضل عن
ونجح الفتى األسمر ،فى تسجيل هــدف وصناعة آخــر،
لمس لكرة  71مرة.
وأرسـ ــل شــيــكــابــاال 19 ،تــمــريــرة لــرفــاقــه ،إضــافــة إل ــى نــجــاحــه فى
استخالص الكرة خالل  6تدخالت مع الخصم.

إعداد :محمد الصايغ -سارة عبدالباقى

محمد الراعى

خسائر األهلى باجلملة
¿ خسائر األهلى من البطولة األفريقية
بالجملة ،أهمها الخسائر المالية التى
وصلت ألكثر من  80مليون جنيه مصرى،
حيث بطل أفريقيا يحصل على أكثر من 2
مليون دوالر ،بجانب تأهله لمونديال األندية
ومــكــافــأتــهــا الــتــى تــصــل ألكــثــر مــن مليون
دوالر ،وبطولة السوبر األفريقى التى تصل
مكافأتها ألكثر من مليون دوالر ..بجانب
الخسائر الفنية وتأثر وليد أزارو بغضب
الجماهير ،ويعانى حسام البدرى من أزمة
جماهيرية أيضا بعد أن أطلقت الجماهير
هاشتاج « البدرى ضيع الكأس األفريقية»..
ويــتــفــرغ مجلس األهــلــى بــرئــاســة محمود
طــاهــر لــصــراعــاتــه االنــتــخــابــيــة وموقعته
الشرسة أمــام محمود الخطيب وال يشغل
مجلس طاهر نفسه بإعادة ترتيب األوضاع
بفريق الكرة.
¿ ســيــاســة مجلس مــحــمــود طــاهــر فى
انتخابات األهــلــى تسيىء للقلعة العريقة
وضــد مبادئه ،وال يصح أن يسيء أنصار
محمود طاهر إلى شخص محمود الخطيب
أثناء ندوة طاهر فى مقر النادى بالجزيرة،
ألول مرة فى التاريخ نسمع عن أحد يسب
كابتن الخطيب ،هل أصبح الخطيب سيئا
بعد كــل هــذا الــعــمــر؟ كيف يسمح طاهر
ألنصاره باإلساءة لبيبو؟ وكيف يقبل بذلك؟
وهل جاء اليوم الذى يتم فيه تشوية صورة
الخطيب؟ كيف يسمح طاهر لرجاله فى
اإلعالم فى اطالق الشائعات لتشوية صورة
بيبو؟ وسيذكر التاريخ أن طاهر وأنصاره
أهــانــوا األهــلــى وضــربــوا بــمــبــادئــه عــرض
الحائط.
¿ انــتــخــابــات الــزمــالــك مــحــســومــة فى
ال ــرئ ــاس ــة ،لــمــصــلــحــة مــرتــضــى مــنــصــور
واليوجد مقارنة نهائيا بينه وبين أى مرشح
يذكر ،مرتضى يدعمه إنجازاته الرهيبة فى
المنشاءات واالنتصارات والبطوالت فى كل
األلعاب وإعادة هيبة الزمالك وتنمية موارده
ولــأســف أن المنافسين مــغــمــوريــن وكــل
شهرتهم اكتسبوها من اتهاماتهم فى قضايا
التربح والقتل ،ويعتمد المنافسون لمرتضى
على شتيمة مرتضى فقط وليس إنجازاتهم
ألنــهــم ليس لهم إنــجــازات وعــلــى العكس
كلها سوابق ومهازل ..وفى باقى المناصب
أيــضــا محسومة لقائمة مرتضى خاصة
الــنــائــبــيــن أحــمــد ج ــال وأحــمــد مرتضى
إلنجازاتهما وأفكارهما التى حققوها خالل
الفترة القليلة الماضية ،وهناك الدكتور
حــازم ياسين أســتــاذ االقــتــصــاد بالجامعة
ونجاحه كأمين صــنــدوق ،بجانب شعبية
باقى األعضاء هانى زادة والدكتورة شريفة
الــفــار ابــنــة النجم الــراحــل شــريــف الــفــار،
وشعبية اللواء عالء مقلد والنجم السوبر
إسماعيل يوسف واستحقت أن يكون لقبها
قائمة اإلنجازات.

حسام عاشور يحارب
اإلصابة بالذبح

حرص حسام عاشور على ذبح عجل خالل الفترة
الماضية وتوزيع لحومه على الفقراء ،لكسر العين
التى تطارده وكانت سببا ً فى اإلصابة األخيرة التى
أبعدته عن األهلى فى مباراتى ذهاب وإياب نهائى
دورى أبطال أفريقيا.
وك ــان عــاشــور قــد أصــيــب خــال أحــد تدريبات
األهلى بشد فى العضلة الضامة ،وهــى اإلصابة
الــتــى اســتــدعــت خضوعه لبرنامج تأهيلى دقيق
للتعافى من آثارها.
وسيطرت على الالعب حالة من الحزن الشديد
بــعــدمــا تــغــيــب عــن ال ــم ــارد األحــمــر فــى النهائى
اإلفريقي ،فضالً عن تسبب اإلصابة فى غيابه عن
قائمة المنتخب لمباراة غانا.
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سيد سعيد
يكتب:

لم أكن يوما من المهتمين بمتابعة المؤتمرات ،فقد كنت وما زلت ،أنظر إليها باعتبارها أجواء كرنفالية إللقاء
الخطب الرنانة ،والتقاط الصور التذكارية ،كما أننى لم أكن يوم ًا من المهتمين بالكتابة عنها ،لكن ال أنكر أننى
ضبطت نفسى مشدوداً ،لمتابعة مؤتمر الشباب العالمى المنعقد بمدينة شرم الشيخ ،ألسباب عدة ،منها أن المؤتمر
لم يكن مثل المؤتمرات أو المناسبات االحتفالية التى اعتدنا رؤيتها منذ أن وعينا على الحياة ،فالمتابع لتفاصيل
ما يجرى من مشاهد فى المدينة السياحية ،البد أن يخرج بقناعة راسخة فى وجدانه ،بأن المؤتمر الذى يشارك
فيه اآلالف من شباب العالم ومعهم مسئولون رفيعو المستوى يمثلون بلدانهم ،له رسالة واضحة ،مفادها أن الحوار
المباشر ،هو الوسيلة اإليجابية ،لتوصيل الرسائل المراد توصيلها ،فالمؤتمر حسب رؤيتى يهدف لترسيخ أفكار
ومفاهيم تدور محاورها فى التعاون اإليجابى بين شباب العالم ،إلرساء دعائم السالم ومواجهة التطرف ،كما تتضمن
الرسائل الصادرة عن المؤتمر أهدافا نحن فى حاجة لها ،منها إشراك الجميع فى مواجهة التحديات على المستويات
كافة ،باعتبار أن الحوار يساهم بصورة فعالة فى إيجاد الحلول المبتكرة للمشكالت ،على األقل فيما يتعلق بالقضايا
الجوهرية والرئيسية التى تهم المجتمع الدولى على اتساع خريطة العالم الجغرافية ،وما تحويه من تحديات فى
مواجهة قضايا مكافحة اإلرهاب وغيرها من القضايا التى باتت ملحة وعلى رأسها تطوير الخطاب الدينى بما يالئم
المتغيرات العصرية.

رسائل مؤمتر الشباب فى شرم الشيخ
فتعريف العالم بالتحديات التى تواجهها الدولة املصرية،
أصبح أمــراً ضروري ًا ،بعد أن صارت شعوب العالم مهيئة
للتفاعل مــع وســائــل اإلع ــام املغرضة الــتــى راح ــت تبث
سمومها بدعم استخباراتى مشبوه ،فاإلرهاب أصبح يهدد
استقرار العالم كله وليس مصر واملنطقة العربية فقط،
ألنــه ،لو كنتم ال تعلمون ،يخلف بيئة غير آمنة ،ومهددة
الســتــقــرار املجتمعات ،األم ــر ال ــذى ي ــؤدى للهجرة غير
الشرعية والــنــزوح اجلماعى ،وهــو املعروف فى األدبيات
الدبلوماسية ،مبلف الالجئني ،فضال عن ملف آخر أكثر
حساسية ،وهو ملف النزاعات املسلحة ،داخل العديد من
البلدان التى صارت مسرحاً للصراعات العرقية والطائفية
واملذهبية.
كما أننى وجدت أن املؤمتر الذى تستضيفه مصر ،يضم
شباب العديد مــن ال ــدول لتحقيق الــتــواصــل بينهم وبني
شبابنا ،وهــذه هى الرسالة األهــم للمؤمتر ،عبر إيصال
صــوت مصر مــن خــال شبابها إلــى الدنيا كلها ،كما أن
املؤمتر سيشهد تبادالً للخبرات فى جميع املجاالت ،الشباب
املصرى سينقل للعالم رسالة مضمونها أن مصر بلد املحبة
والسالم واألمان رغم كل محاوالت التشويه والتشويش التى
تقف وراءهــا قوى ودول ال تريد اخلير ملصر وشعبها ،وأن
هذا الشعب سوف ينتصر على اإلرهاب ويقتلعه من جذوره.
مشاهد كثيرة حفزتنى على متابعة املــؤمتــر وجعلتنى
أهــتــم بالكتابة عنها ،عبر إلــقــاء الــضــوء على القضايا
الشبابية العاملية ،وقضايا التنمية املستدامة ،واحلضارات
والثقافات ،وصناعة قــادة املستقبل ،وتــبــادل اخلــبــرات،
واألهــم من كل هــذا ،تعريف شباب العالم مبا تتعرض له
مصر من محاوالت تربص ،يسعى صانعوه لتشويه صورة
الداخل املصرى ،إلــى جانب أمــور أخــرى ،على رأسها أن
عقد املــؤمتــر فــى املدينة السياحية ،يحمل رســالــة سالم
للعالم كله ،ويؤكد أن مصر ستظل بلداً لألمن واألمان ،وما
يتبع ذلك من رسائل طمأنينة لراغبى االستثمار.
مؤمتر الــشــبــاب ،لــم يكن األول مــن نــوعــه ،لكن تكمن
أهميته فى أنه يأتى تتويجاً خلمسة مؤمترات سابقة ،تأكد
خاللها أن الرئيس عبد الفتاح السيسى ،ينحاز للشباب
وينحاز لقضاياهم بإعطائهم الفرصة ،باعتبارهم أنهم
يقودون مستقبل هذا البلد ،وإعــدادهــم لتولى املسئولية
فــى ظــل بيئة آمنة بعيداً عــن أفــكــار التشدد والتطرف
والتشكيك.
الشباب ناقشوا تصوراتهم لكيفية مقاومة اإلرهاب الذى
ميتد ويتوسع يوم ًا بعد يوم حتى اكتوت معظم دول العالم
بنيرانه ،أما املناقشات لكيفية اإلسهام فى وقف الصراعات

عقد المؤتمر فى المدينة السياحية يحمل رسالة سالم للعالم كله ويؤكد أن مصر
ستظل بلدا لألمن واألمان وما يتبع ذلك من رسائل طمأنينة لراغبى االستثمار

تعريف شباب
العالم مبا تتعرض
له مصر من تربص
يسعى صانعوه
لتشويه صورة
الداخل املصرى

التعاون اإليجابى
بني شباب
العالم إلرساء
دعائم السالم
ومواجهة
التطرف

فى العديد من البلدان من خالل احلوار الهادئ والتسويات
البعيدة عــن العنف والــنــزاعــات املسلحة الــتــى يرعاها
متطرفون وحكومات مارقة،
الثقافة بكل فروعها من سينما ومسرح وروايــة وشعر،
وغيرها من الفنون واآلداب ،فلم تكن بعيدة عن النقاش
املثمر فى جلسات املؤمتر ،وكما هو معروف لنا وللجميع ،أن
الثقافة والفنون واآلداب ،جميعها ستكون املدخل احلقيقى
لتصحيح األفكار الهدامة ،خاصة أن العالم كله بشبابه
وكباره يتجه نحو ثقافة تسمو فوق االعتبارات الطائفية
والعرقية العتيقة التى آن أوان تغييرها ،لذا فإن وجودها
كمحور رئيسى فى نقاشات املؤمتر ،يشير إلى أن الهدف
ليس احتفالي ًا ،بقدر ما هو ترجمة ملطلب رئيسى ،مللنا
مــن املطالبة بــه لترسيخ املفاهيم الصحيحة عــن واقعنا
وتاريخنا.
كــذلــك ف ــإن قــضــيــة الــتــعــلــيــم كــانــت حــاضــرة بــقــوة فى
احلوارات ،بهدف إتاحة الفرصة الستعراض خطط التعليم
الناجحة فى بعض الــدول التى أتــى منها هــؤالء الشباب،
وال شــك أن شــبــاب مــصــر املــشــاركــن فــى املــؤمتــر ســوف
تفيدهم مناقشة هــذه القضايا ،وإبــراز اجليد منها أمام
الكافة ،بهدف ترجمته إلى واقــع يغير من الوضع املتردى
فــى مــجــاالت التعليم ،كما أن إظــهــار اجلــوانــب اإليجابية
فى خطط التعليم ،ميكن أن تصنع حالة من التفاعل معها
ودعمها ،خاصة أن التغطية اإلعالمية التى يحظى بها
املؤمتر ستكون ضخمة وقــادرة على بث رسالتها للجميع،
سواء فى الداخل أو اخلارج ،فالتغطية وفق تقديرى ،ستفرز
األفــكــار اجل ــادة وتلقى الــضــوء على الــكــفــاءات مــن خالل
املناقشات وستنقل التجارب إلى الشباب الذين لن يحضروا
إلى شرم الشيخ.
يبقى شيء كان بالنسبة لى ،الفتا للنظر ،املنتدى الذى
تشهده مدينة شرم الشيخ ،جمع بني اإلعداد اجليد وإبهار
الــصــورة ،والــدقــة فى األداء ،مبا يشير إلــى جهد مبذول،
ســواء فيما يتعلق بــإعــداد اجللسات أو التنظيم ملناقشة
محاور املوضوعات ،كما ال يفوتنى التأكيد على أن الرسائل
املــراد توصيلها من خالل فعاليات املؤمتر ،صــارت جلية،
وهذه اجلزئية جتعلنى أطالب بتكرار مثل هذه املؤمترات
التى تضم النخب الشبابية على مستوى العالم ،للتعريف
بأهمية مصر وأهمية مساندتها فى معاركها ضد اإلرهاب
ومعارك التنمية والتشجيع على السياحة باعتبارها واحة
للسالم واألمــان فى العالم ،وأيضا لكى يتعرف العالم عبر
شبابه أهمية احلــضــارة املصرية وتأثيرها على ثقافات
العالم منذ فجر التاريخ.

اإلسهام فى
وقف الصراعات
بالعديد من
البلدان من خالل
احلوار الهادئ
والتسويات
البعيدة عن
العنف والنزاعات
املسلحة التى
يرعاها متطرفون
وحكومات مارقة

حترير «احلايس» ..ليست مجرد عملية أمنية !

إن عملية حتــريــر الــضــابــط ،الــبــطــل ،محمد
احلــايــس مــن قبضة اإلرهــابــيــن ،ليست مجرد
عملية أمنية عادية ،جرى خاللها ،تخليص رهينة،
أو أسير من قبضة مجرمني عتاة ،لكنها عملية،
إن شئنا الدقة فى الوصف ،ترسخ ملفهوم ،قدرة
الدولة املصرية فى احلفاظ على هيبتها ،وقدرة
مؤسساتها الصلبة «اجلــيــش والــشــرطــة» ،على
الرد والــردع ،فهى عملية أمنية نوعية ،فاقت كل
التوقعات ،ودهست فى نفس الوقت كل التكهنات
املشحونة بالشائعات حــول مصير الضابط،
والتشكيك فى إمكانية العثور عليه ،وغير ذلك
مــن األم ــور الباعثة على إحــبــاط ال ــرأى الــعــام،
وهى أمــور وجــدت املناخ مالئما لها فى أوساط
الناقمني على استقرار هذا البلد.
للتأكيد على ما أوردتــه فى سطورى السابقة،
علينا جميعا التوقف أم ــام التصريحات التى
جرى تداولها على نطاق ضيق ،وهى التصريحات
املنقولة على لسان زوجة «احلايس» ،قالت  :إن
قيادات من اجليش والشرطة ،طلبوا من األسرة،
عدم ارتــداء مالبس احلــداد ،إال بعد التأكد من
مصيره.
هذا الطلب فى توقيت بالغ احلساسية ألسرته،
وإن كان مريحا فى تفسيره للبعض ،باعتبار أن
مصيره لــم يتحدد بعد ،وهــذا باعثا ألمــل رمبا
يتحقق أو ال يتحقق ،إال أنه يدفع لعدم االرتياح
للبعض اآلخر ،فالصورة أمام املتابعني على األقل،
كانت ضبابية ،وحنفية الشائعات تواصل ضخها
بال رؤية أو حساب ،ومن هنا وجدت التساؤالت
طريقها ،هل جاء الطلب لتهدئة األسرة ؟ أم ثقة

متنى الشهادة بد ًال
من بقائه فى قبضة
اإلرهابيني

قيادات بارزة طلبت
من أسرته عدم ارتداء
مالبس احلداد

فى قدرتهم على العودة به حيا؟
مــا بــن هــذا وذاك مــرت األي ــام قاسية على
األســــرة ومــحــبــطــة لــلــرأى ال ــع ــام ،خــاصــة بعد
استشهاد  16بطال من خيرة أبناء هذا الشعب.
جــــاءت الــعــمــلــيــة احلــاســمــة الــتــى أراحـــت
ال ــص ــدور ،بــعــد  12يــومــا ،قــضــاهــا الــضــابــط
«احلــايــس» حتت قبضة إرهابيني ،ينتمون إلى
فئة الهمج وال يندرجون لفصيلة بنى البشر
بحال من األحــوال ،جاءت عملية حتريره فائقة
الدقة لتمحو اليأس الــذى تسلل إلــى نفوسنا،
وتزيح من فوق أجسادنا اإلحباط الذى كساها،
ومــن ثم كانت فرحة املصريني كبيرة بالقضاء
على اخللية اإلرهابية وعودة احلايس من كهوف
املوت بعد أن ظل رهينة ملدة  12يوما فى قبضة
 14إرهابيا ،ناله خاللها ما ناله من التعذيب
النفسى واجلسدى ،رمبا جعله يتمنى الشهادة
بــدال مــن األس ــر فــى قبضة أشــبــاه ال يعرفون
الرحمة وال اإلنسانية.
كانت أجهزة األمــن الساهرة على حماية هذا
البلد ،تــدرك حقيقة مثل هذه النوعية ،وتعرف
أن رغبتهم فى اإلبقاء عليه حيا ،تفوق قدرتهم
على التخلص منه وهــو بني أيديهم ،فحرصهم
عليه بغرض الهرب به حيا إلى أوكارهم فى ليبيا،
بهدف تصويره فى أكثر من فيديو لتوصيل رسالة
إحباط للمصريني تنال من هيبة قواتهم املسلحة
وأجهزتهم األمنية وفــى نفس الــوقــت يقدمون
استعراضا لقدراتهم الزائفة وأوهامهم بأنهم
قــادرون على االختراق واالختطاف وغير ذلك،
فهنيئا لنا بجيشنا وشرطتنا.

األمن كان
يعرف أنهم
يريدون
تهريبه حي ًا
ألوكارهم فى
ليبيا

