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باألرقام.. أجور خيالية ألبرز النجوم
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قائمة أجور مقدمى برامج 
التطوير فى ماسبيرو

الثالثاء القادم القضاء اإلدارى يحدد مصير مراقبة جهاز المحاسبات لـ »النيابة اإلدارية«

خطة مصلحة الجمارك لتحصيل 95 مليار جنيه هذا العام
اشتعال الصراع بين رئيس بنك االئتمان الزراعى ومساعديه!

أمريكا وإسرائيل وشبكات المصالح..
عدوان ثالثى على الدواء المصرى

شركات البترول تعلن التقشف وتمنع 
منح وهدايا رمضان للعاملين
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صفقة مشبوهة مع مسئول كبير إلقناع وزير التعليم باتخاذ قرار إلغاء المدارس التجريبية ورفع  زيادة مصروفات »الخاصة« إلى 35% سنويـًا
ــوزارة التربية  ــ كشفت مــصــادر مطلعة ب
والتعليم، أن عضًوا وقيادة بارزة فى الحزب 
الوطنى المنحل، فى أعقاب ثورة 25 يناير، 
هو اللهو الخفى الذى حرك قيادات التطوير 
فى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، 
التخاذ قــرار بتعريب الــمــدارس التجريبية 
الحكومية الرسمية للغات، وتحويل مناهج 
المواد الدراسية فيها باللغة العربية،  حيث 
تواطأ مــع  مسئول كبير فــى  لجنة تطوير 
منظومة التعليم التى قــرر الدكتور طــارق 
شــوقــى تشكيلها مــنــذ 9 أشــهــر، إلقناعه 
بــاتــخــاذ الـــقـــرار،  والـــذى تــراجــع عنه منذ 
ساعات بعد الهجوم الالذع الذى سنه عليه 

أعضاء مجلس النواب.
وقالت المصادر، إن عضو الحزب الوطنى 
المنحل  وصاحب إحدى المدارس الخاصة  
الشهيرة، لجأ لهذه الحيل، بعد أن اجتمع 

مع عدد كبير من مافيا المدارس الخاصة، 
ورجال األعمال الذين يتخذون من المدارس 
الخاصة »عــربــى«، طريًقا للربح، وانتهت 
مشاوراتهم ومناقشتهم فى سلسلة الجلسات 
التى جمعتهم فــى  فيال أحــدهــم  الفخمة 
فى كامبويند العزيزية الشهيرة، إلى عرض 
رشوة على أحد أعضاء لجنة تطوير التعليم 
بـــالـــوزارة إلقــنــاع اللجنة والــوزيــر بتعريب 
الــمــدارس التجريبية، وبــالــتــالــى سيعزف 
ــيــاء أمـــور الــطــالب بها عنها ويلحقون  أول
أبــنــاءهــم بــالــمــدارس الخاصة الــعــاديــة ألن 
المناهج ستصبح متشابهة مــع الــمــدارس 
ــى« فــضــاًل عــن أن  الــخــاصــة الــعــاديــة »عــرب
ــدارس  ــدارس الــتــجــريــبــيــة ستصبح مـ ــمـ الـ
حكومية عــاديــة وسيتدنى فيها المستوى 
االجتماعى، الذى كان يعتبر وجاهة ألولياء 
أمــور طــالب الــمــدارس التجريبية، وهــو ما 

يجعلهم يلجئون للمدارس الخاصة العادية.
المثير أيًضا أن عرض الرشوة لم يكن فى 

مقابل هذا الغرض فقط، وإنما استخدمها، 
ليقوم هذا المسئول الفاسد بإقناع مسئولى 
القطاع المالى بالتعليم  الــخــاص بـــوزارة 
التربية والتعليم، برفع زيادة الرسوم المقررة 
سنوًيا على مصروفات المدارس الخاصة 
من 20 % كحد أقصى إلى 35 % كحد أقصى 
سنوًيا، بدعوى إلزام أصحاب هذه المدارس 
ــــب الــمــدرســيــن والــعــامــلــيــن بها،  بــرفــع روات
فى اطــار خطة رفــع المستوى االقتصادى 
للعاملين بالقطاع الخاص والذين ينضوون 

تحت اطار العمالة غير المنتظمة.
يــذكــر أن هـــذا الــعــضــو تـــورط نجله فى 
فضيحة كبيرة بعد أن تم تصويره بالفيديو، 
فــى وضــع مخل مــع معلمة متزوجة، داخــل 
أحد فصول المدرسة التى يمتلكها والــده، 
ووصـــل األمـــر لــلــقــضــاء اإلدارى والــنــيــابــة 
العامة، قبل أن يتنازل الــزوج عن حقه فى 
رفع دعــوى الزنا، وحصوله على مبلغ 150 

ألف جنيًها من عضو الحزب المنحل.

أسبوعية - شاملة - مستقلة تصدر بترخيص 
من املجلس األعلى للصحافة عن دار 
»عيون« للصحافة والطباعة والنشر 

والتوزيع »ش.م.م«
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البنك المركزى يستعد لخفض 
معدالت الفائدة البنكية

باألرقام..  أجور خيالية ألبرز 
النجوم فى مسلسالت رمضان

لغز انتقام »السوبر« من رئيس القناة األولى
طالب خالد قابيل القائم بأعمال 
ــى  بمنع ازدواج  ــ رئــيــس الــقــنــاة األول
الصرف للعاملين فى برامج التطوير 
من أبناء ماسبيرو والــذيــن يحصلون 
حالًيا على مستحقاتهم المالية مرتين، 
األولـــى مــن برامجهم الــتــى تـــذاع فى 
القنوات الثانية والفضائية المصرية 
والفضائية الموجهة ألمريكا، والمرة 
الثانية من برامج التطوير التى يعملون 
بها . هذا الطلب الذى تقدم به قابيل 
ــا ويحقق  ويــــراه الــكــثــيــرون مــشــروًع
المساواة أغضب بعض العاملين فى 
برامج التطوير وفى مقدمتهم مجدى 
عبدالعال »الشهير بالسوبر« والــذى 

يشغل منصب مــديــر عــام التنشيط 
اإلعـــالنـــى وبــروديــوســر بــرنــامــج من 
مــاســبــيــرو إلـــى جــانــب مــشــاركــتــه فى 
التطوير من خالل عمله كبروديوسر 

ــاة«.. ولذلك  ــحــي لبرنامج »طــريــق ال
لجأ السوبر  إلــى االنتقام من خالد 
قابيل بتخفيض مستحقاته المالية 
من برنامج من ماسبيرو الذى يشرف 

عليه مجدى عبدالعال ويقوم بتوزيع 
حلقاته وعمل ميزانياته، حيث قام 
بخفض حــلــقــات خــالــد قــابــيــل مــن 4 
حلقات إلى 3 حلقات فى الوقت الذى 
يحصل فيه السوبر عبدالعال على 
كامل سقفه المالى مــن برنامج من 
ماسبيرو وهــو مبلغ 13650 جنيًها 
ــل من  شــهــرًيــا بـــخـــالف مــبــلــغ مــمــاث
برنامج طريق الحياة ضمن منظومة 
ــلـــحـــوظـــة.. مــجــدى  ــتـــطـــويـــر.. »مـ الـ
عــبــدالــعــال أطــلــق لحيته فــى الفترة 
الماضية تشبها بالشيخ تــامــر مطر 

مقدم برنامج طريق الحياة«.
من جانبه أصــدر رئيس التليفزيون 

مــجــدى الشــيــن تعليماته بتأجيل منع 
إزدواج الصرف للعاملين فى التطوير 
ــا بــعــد شــهــر رمــضــان الــمــبــارك  إلـــى م
بحجة تمكين العاملين مــن مواجهة 
ــم.. وهــنــا نسأل  ــكــري ــاء الــشــهــر ال أعــب
الشــيــن : ومــــاذا عــن بــاقــى العاملين 
بالقطاع والذين ال يصل غالبيتهم إلى 
سقفهم المالى  وال يعملون فى برامج 
الــتــطــويــر؟ ولــمــاذا تسقط هـــؤالء من 
حساباتك إذا كنت تــراعــى الجوانب 
اإلنسانية والمعيشية للعاملين؟ أم أن 
هذه التعليمات تطبق على »المحاسيب« 
فــــقــــط دون 

غيرهم؟! قائمة أجور مقدمى برامج 
التطوير فى ماسبيرو

 التعليم العالى: انتهاء العام الدراسى 
بالجامعات 24 مايو وفًقا للخريطة الزمنية

شركات البترول تعلن التقشف وتمنع منحة وهدايا رمضان للعاملين
ــة غــريــبــة وغــيــر مــســبــوقــة فى  ــع ــى واق ف
شركات قطاع البترول، قرر رئيس الشئون 
اإلداريـــة لهيئة البترول توزيع منشور على 
جميع الشركات التابعة للهيئة يحذر رؤساء 
هــذه الــشــركــات مــن صــرف أى منح مالية 
أو هــدايــا عينية للعاملين، بمناسبة شهر 
رمــضــان الـــذى سيهل علينا بعد ساعات 
قليلة، مثلما كان يحدث كل عام خاصة فى 

الشهر الكريم.
رئيس الشئون اإلداريــة برر هذا اإلجراء 
الحاسم، بعدة أسباب، أهمها عدم تحقيق 
الشركات لألرباح المستهدفة، فضاًل عن 
أنه صدرت أوامر من رئيس مجلس اإلدارة 
بتوجيه أى مــبــالــغ مــالــيــة للمساهمة فى 
التنمية المجتمعية والمشروعات القومية 

من خالل صندوق تحيا مصر.

ــدًدا كــبــيــًرا مــن العاملين  المثير أن عــ
بالشركات بعد علمهم بالقرار، 
قاموا بتعليق الفتات ومنشورات 
تطالب بالتحقيق مــع قــيــادات 
هيئة البترول، واتهامها بالفساد 
وإهـــدار المال الــعــام، مؤكدين 
أن حرمان العاملين من المنح 
وما اعتادوا عليه فى السنوات 
ــمــاضــيــة  فـــى الــمــنــاســبــات  ال
الــمــخــتــلــفــة مـــن صـــرف منح  
ــات لــهــم وألســـرهـــم  ــونـ ــعـ ومـ
ــى  شــهــر رمــضــان  خــاصــة فـ
واألعــيــاد ودخــول المدارس، 
اســتــمــرارًا لسياسة الفشل 
التى تنتهجها قيادات هيئة 

البترول، ومحاوالت فاشلة إلخفاء الكثير 

من أوجه الفساد وإهــدار المال العام التى 
يرتكبونها، بحسب اتهامات 

العمال.
ــت »صــــــــوت  ــ ــ ــل ــ ــصــ ــ وحــ
ــورة  ــن« عـــلـــى صــ ــيـ ــاليـ ــمـ الـ
ضوئية من القرار الذى  جاء 

نصه كالتالى:
ــاء مجالس  ــ ــادة رؤسـ ــسـ الـ

اإلدارات 
ــرول  ــت ــب ــات قـــطـــاع ال ــركـ شـ
)الـــــــعـــــــام -الــــمــــشــــتــــرك-

االستثمارى( التابعة للهيئة 
تحية طيبة وبعد

ــتــأكــيــد على  الـــمـــوضـــوع: ال
عدم توزيع هدايا للعاملين فى 

المناسبات المختلفة 

باإلشارة إلى الموضوع عاليه وتماشيا مع 
السياسة العامة للدولة وفى إطار ما تقوم 
به الحكومة من مجهودات فى مجال ترشيد 
اإلنــفــاق والحد من المصروفات وإلحاًقا 

للمكاتبات السابق إرسالها فى هذا الشأن 
ــرجــى الــتــنــبــيــه بــالــتــأكــيــد عــلــى عــدم   ي
تــوزيــع أى هــدايــا للعاملين بالشركة فى 
المناسبات المختلفة أو صــرف قيمتها 
كبدل نقدى على أن يتم توجيه المبالغ 
المعتمدة أو المخصصة لذلك للمساهمة 
فــى التنمية المجتمعية والــمــشــروعــات 
القومية من خالل صندوق تحيا مصر مع 

اعتبار الموضوع هام. 
نائب الرئيس التنفيذى للهيئة للشئون 
اإلدارية
مصطفى حسين

توقعت 3 بنوك استثمار، خفض البنك المركزى المصرى أسعار 
الفائدة فى اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المقرر عقده 
غًدا، وذلك بعد تراجع معدل التضخم خالل شهر مارس الماضى، 
فيما اختلفت اآلراء بين إبقاء المركزى على أسعار الفائدة بعد 

ذلك حتى نهاية العام أو خفضها مرة أخرى.
 وواصــل المعدل السنوى للتضخم اتجاهه الهابط فى شهر 
مارس، حيث انخفض من 14.4% فى فبراير إلى 13.3%، وذلك 
بدعم من تباطؤ االرتفاع فى أسعار األغذية من 13.2% فى فبراير 
2018 إلى 11.8% فى مارس، وكان تراجع المعدل السنوى مدعًما 
أيًضا بتباطؤ االرتفاع فى أسعار المشروبات والسجائر من %29.4 
فى فبراير إلــى 20.7% فى مــارس، فى الوقت نفسه، حافظت 

معظم القطاعات على استقرار أسعارها على أساس سنوى.  
 وتوقعت شركة بلتون المالية، خفض البنك المركزى المصرى 
ــار الــفــائــدة بنحو 100 نقطة أســـاس فــى اجــتــمــاع لجنة  أســع
السياسة النقدية بالبنك غــداً، وأبقت على توقعاتها بانخفاض 
أسعار الفائدة بإجمالى 400 نقطة أســاس خــالل العام المالى 
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يقترب شهر رمضان المبارك بما يحمله من موسم درامى تتنافس 
فيه مختلف األعمال العربية ونجومها، فكم بلغت أجور الفّنانين فى 

هذه المسلسالت؟
عادل إمام: 60 مليون جنيه مصرًيا فى مسلسل »عوالم خفية«.

محمد رمــضــان: 45 مــلــيــون جنيه مــصــرى فــى مسلسل »نسر 
الصعيد«.

محمد هنيدى: 30 مليون جنيًها مصرًيا مسلسل »أرض النفاق«.
هيفاء وهبى: مليون و600 ألف دوالر عن مسلسل »لعنة كارما« أى 

ما يعادل حوالى 28 مليون جنيه.
أحــمــد عـــز: 25 مــلــيــون جنيه مــصــرًيــا فــى مسلسل »أبـــو عمر 

المصرى«.
هــانــى ســالمــة: 22 مليون جنيًهشا مــصــرًيــا فــى مسلسل »فــوق 

السحاب«.
يسرا: 15 مليون جنيه مصرًيا فى مسلسل »لدينا أقوال أخرى«.
ظافر العابدين: 10 ماليين جنيه فى مسلسل »ليالى أوجينى«.

كشفت مصادرنا المطلعة أن مقدمى برامج التطوير فى القناة األولى 
بالتليفزيون المصرى  يتقاضون مبالغ كبيرة رغــم  ضعف مستواهم 
المهنى، حيث يتقاضى خيرى رمضان مقدم برنامح »مصر النهاردة« 400 
ألف جنيه مقابل 300  ألف جنيه لزميلته فى نفس البرنامج رشا نبيل 
ومثلها لمها  أحمد الشهيرة بـ»بكبوظة« مقدمة برنامج »الست هانم«، 
أما الشيف أحمد المغازى مقدم برنامج »الطباخ« مقابل 100 ألف جنيه 
لتامر مطر مقدم برنامج »طريق الحياة«. أما رؤســاء تحرير البرامج 

فتتراوح أجورهم ما بين 25 و35 ألف جنيه.

أكــد الدكتور خالد عبد الغفار، وزيــر التعليم العالى والبحث 
العلمى، إن الجامعات ملتزمة كلية بأجندة العام الدراسى وفًقا 
للخريطة الزمنية المعلنة مسبقاً من المجلس األعلى للجامعات، 
حيث ينتهى العام الــدراســى يــوم الخميس 24 مايو الحالى  بكل 

الجامعات على مستوى الجمهورية.

  خالد عبدالرحمن 

صدق أو ال تصدق

كــشــف الـــدكـــتـــور مـــجـــدى عبد 
العزيز رئيس مصلحة الجمارك  
أن الحصيلة الجمركية المستهدف 
تحصيلها بواسطة المصلحة هذا 
العام قد تصل إلى 95 مليار جنيه 
منها 36.5 مليار جنيه ضريبة 
جمركية بمعدل نمو 34% عن العام 

الماضى الذى حقق 30 مليار جنيه 
رسوًما جمركية و58 مليار جنيه 
ــوم  ضــرائــب قــيــمــة مــضــافــة ورسـ
ــل ليصل  إغـــــراق وضـــرائـــب دخــ
إجمالى الضريبة المحصلة إلى 

88 مليار جنيه فى 2017.
ــح عــبــدالــعــزيــز أن هــذه  ــ وأوضـ

الــزيــادة لــم تحدث بسبب ارتفاع 
ــيـــراد ولــكــن هــنــاك  ــتـ نــســبــة االسـ
تحواًل إيجابًيا فى نمط االستيراد 
مــن السلع االستهالكية والسلع 
المعمرة إلى استيراد مستلزمات 
ــثــمــاريــة  اإلنـــتـــاج والــســلــع االســت

والرأسمالية.

خطة  مصلحة 
الجمارك لتحصيل 95 

مليار جنيه هذا العام

مى عز الدين تشعل المواقع 
بصورها بالحجاب الكامل

فضيحة مايا دياب بـ»روب 
الحمام« فى شوارع لندن

نــشــرت الــفــنــانــة الــمــصــريــة مــى عــز الـــديـــن، عــبــر حــســابــهــا على 
»إنستغرام«، مجموعة من الصور التى ظهرت فيها بالحجاب.

وبدت الممثلة فى الصور وهى ترتدى الحجاب الكامل، أى المنديل 
الذى يغطى كامل الرأس والجلباب.

وقد أثارت هذه الصور ضجة كبيرة حيث حصدت إحداها أكثر من 
76 ألف إعجاب. وأثنى المتابعون على إطاللة الفنانة الجديدة ورأى 

الكثيرون منهم أنها تبدو جميلة جًدا بهذا الزى.
وتمنى آخرون أن ترتدى الحجاب بشكل دائم وكتبوا: »ماشاءالله حتى 
بالحجاب جميلة« و »والله قمر ياريت على طــول« و»شكلك حلو جداً 

بالحجاب بجد ماشاء الله زى القمر« و»الحجاب بيجنن عليكى«.
إال أن مى أوضحت مــرات عــدة أن هــذه الصور التقطت لها أثناء 
مشاركتها فى تصوير مشاهد من مسلسل »رسايل« الذى سيعرض فى 

رمضان المقبل.

شــاركــت الــفــنــانــة الــلــبــنــانــيــة  مايا 
ديـــاب  متابعيها فيديو نشرته على 
ــدى صــفــحــاتــهــا الــخــاصــة عبر  ــ إحـ
مواقع التواصل االجتماعى، ظهرت 
فيه وهــى تدخل إلــى األوتــيــل حافية 
ــوب الــحــّمــام  ــة ثـ ــدي الــقــدمــيــن، ومــرت

األبيض.
وعلّقت ديــاب على الفيديو قائلة: 
ــل هــكــذا.. قــد ما  ــي »عـــدت إلــى األوت
نّقوا عل الشوز سرقولى ياه«. وما إن 
نشرت مايا هذا الفيديو حتى تداوله 

رواد هذه المواقع بشكل واسع.

راغب عالمة يحيى حفاًل خيريًا 
لصالح مستشفى أهل مصر

»الجان« يعيد أحمد حلمى 
لشاشة السينما

يستعد الــنــجــم  أحــمــد حلمى حــالــيــاً لتصوير فيلمه 
السينمائى الجديد، الــذى سيعيده إلــى الشاشة الفضية 

بعد غياب دام لمدة عامين، واستقر على فيلم »الجان اتهان«، 
الذى سيبدأ تصويره خالل الفترة المقبلة، تمهيًدا لعرضه فى 

عيد األضحى المقبل.
وعقد حلمى عدة جلسات عمل مع المنتج  وليد صبرى 
والمخرج  أحمد نادر جالل ، لالتفاق على المالمح النهائية 
للعمل الــذى كان مقرراً أن يقوم بإخراجه خالد مرعى، 
ولكنه اعتذر بسبب انشغاله بتصوير فيلم كريم عبد العزيز 

الجديد.
ومن المفترض أن يقوم حلمى بتصوير الفيلم فى عدد 
من الــدول األوروبــيــة من بينها اليونان، وسيتم ترشيح 
أبــطــال العمل خــالل لفترة المقبلة، ولكن بعد انتهاء 
الموسم الرمضانى حتى يتسنى لصناعه االستعانة بعدد 
من نجوم الكوميديا، خصوصاً وأن أحداث الفيلم تدور 

فى إطار كوميدى اجتماعى.

بعد فترة ضاغطة مــّر بها السوبر ستار راغــب عالمة منذ بداية 
العام بسبب جوالته المتواصلة، وحفالته المتالحقة، وإنجازه لألغانى 

وتصويرها استعداًد الموسم الصيف المقبل، قام مؤخراً بقضاء إجازة 
استجمام لمّدة أسبوع فى أحد المنتجعات الصحّية فى النمسا واظب 

خاللها على ممارسة الرياضة والتأّمل والمشى فى الطبيعة إضافة إلى 
االلتزام باألكل الصحى خالل فترة إقامته هناك رغبة منه فى استعادة 
توازنه الجسدى والروحّى بعد فترة كان فيها جدوله مزدحماً باألعمال 

والحفالت.
الجدير بالذكر أن راغــب يحرص كــّل عــام على قضاء شهر رمضان 

المبارك وسط عائلته وأصدقائه تفّرغاً لممارسة طقوس الشهر الكريم 
وإتمام الواجبات الدينّية، ولكّن هذه السنة سيخرق صاحب أغنية »تركنى 
لحالى« العادة ليحيى خالل الشهر الكريم حفالً خيرياً لصالح مستشفى 
أهــل مصر الــذى ينّظم سحوره السنوى الثالث فى الخامس والعشرين 
من الجارى فى فندق ماريوت مينا هــاوس غولف جاردنز فى العاصمة 

المصرّية القاهرة.
هــذا ويحرص عالمة على تكثيف مشاركته فى العديد من األعمال 
الخيرّية، ويساهم فى العديد من نشاطات الجمعيات الخيرّية خالل الشهر 

الكريم تحديداً دون أن يكشف عن أّى من تفاصيلها لإلعالم.

شوقى

هنيدى

خيرىرشا

راغب

حلمى

الشين
قابيل

مى
مايا

هيفاء
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 القصة تتضمن قيام عبد الحافظ ببيع 8 ماليين و98 
ألف سهم مملوكة للهيئة وللبنك قيمتها 400 مليون و100 
ألف جنيه فى يناير الماضى باألمر المباشر دون موافقة 
ــر األوقــاف  مجلس اإلدارة، ومجلس وكــالء األوقـــاف، ووزي
حيث يشترط القانون موافقة الجهات المذكورة واعتماد 

الوزير فيما يزيد قيمته على نصف مليون جنيه.
 وقد كان من المقرر قانونا أن تنتظر الهيئة جنى أرباح 
أسهمها فى مارس، والتى بلغت قيمتها 151 مليون جنيه، إال 
أن قرار الدكتور أحمد عبد الحافظ رئيس الهيئة منعها من 

االستفادة من تلك األموال.
وتتمثل خسائر الهيئة فى تلك الصفقة فيما يلى: 

- فرق السعر ما بين سعر بيع السهم بـــ50 جنيها وبين 
سعر القيمة العادلة للسهم المقدر بمعرفة بلتون بـ68.7 
جنيه للسهم الواحد فيكون فرق السعر 18.7 جنيه للسهم.. 

يعنى تــكــون خــســارة الهيئة فــى فــرق السعر عــن عدد 
8098000 سهم مباع بقيمة 151 مليونا و432 ألفا 

و600 جنيه.
- خسارة الهيئة فى التوزيعات النقدية بمبلغ 
12147000 جنيه بــواقــع تــوزيــع 1.5 جنيه لكل 

سهم مباع.
- خـــســـارة الــهــيــئــة فـــى تــوزيــعــات األســهــم 
الــمــجــانــيــة.. الــتــوزيــع األول اعــتــمــد بتاريخ 
ديسمبر 2017 بواقع توزيع سهم مجانى لكل 
خمسة أسهم أصلية.. والتوزيع الثانى الذى 
سيتم اعتماده بتاريخ 2018/4/30 بواقع 
سهم مجانى لكل عشرة أسهم أصلية.. 
فــتــكــون الهيئة خــســرت الــحــصــول على 
أسهم مجانية بعدد )2429400( سهم 
مجانى بإجمالى سعر 166899780 
جنيها مــصــريــا عــلــى أســـاس أن سعر 

السهم 68.7 جنيه للسهم الواحد.
- شراء شركة بلتون لنفسها أوال ثم 
البيع للهيئة كوسيط رغم أنها شريك، 
ــاف  ــ ــخــدام محفظة األوق ــدم اســت وعــ

المالية بالبورصة.
ــدداً من  وفــى هــذا السياق نــطــرح عـ
الـــتـــســـاؤالت حـــول بــعــض اإلجـــــراءات 
والــقــرارات التى اتخذها رئيس الهيئة 

السابق الذى تمت اقالته ومنها:
ما الذى تم حتى اآلن مع الـ6 شركات 
إدارة أصول، التى تم االتفاق معها لتولى 
مهمة استثمار محفظة مالية بقيمة 600 
مليون جنيه، وذلــك من إجمالى 15 شركة 

قدمت عروضا مالية وفنية، ضمن مناقصة 
طرحتها الهيئة مؤخراً؟

ــع شــركــات  هــل تــمــت مــراجــعــة الــتــعــاقــد م
ــرات مــتــعــددة لــتــدريــب  ــبـ ــى خـ مــتــخــصــصــة فـ

ــم كــورســات  ــه الــمــوظــفــيــن والــشــبــاب وإعــطــائ
وتمرينات فى فن اإلدارة؟

وهل هناك متابعة رقابية على األراضى المملوكة 
للهيئة فى أماكن مميزة فى ميدان سفنكس بالجيزة 

والتى وصل سعر المتر بها 150 
ــف جنيه وكــفــر الشيخ التى  أل
وصل سعر المتر فيها إلى 120 
ألف جنيه.. ومما يدعونا لطرح 
هذا السؤال أن هناك أشخاًصا 
وشــركــات تتسابق لــشــراء هذه 

األراضى؟
 وماذا عن المشروع العمالق 
ــة أنــهــا  ــئ ــي ــه الـــــذى أعــلــنــت ال
ستنفذه هذا العام فى محافظة 
اإلسكندرية وهــو إقامة مدينة 
عالمية متكاملة على مساحة 
950 فدانا متأخمة لمدينة أبو 
قير وقد تم رصد ما يقرب من 
100 مليار جنيه لالنتهاء منها 

خالل 4 سنوات؟
 ويخطئ من يتصور أن هذه 
القضية تمثل حــالــة الفساد 
الوحيدة داخــل هيئة األوقــاف 
المصرية الــتــى تعد مــن أكثر 
ــراء بــمــا تملكه من  الــهــيــئــات ثـ

أراض زراعية وأمــوال.. الخ.. حيث تعد تلك الهيئة واحدة 
من أكثر الجهات الرسمية فساداً منذ سنوات وحتى اآلن.

فاألرقام الرسمية تقول إن حجم االستثمارات فعليا ما 
يقرب من 500 مليار جنيه ما بين إيجارات أراض زراعية 
وأراضــى فضاء والبالغة حتى اآلن 170 الف فدان فى 17 
محافظة وقابلة للزيادة بشكل كبير قد تصل قيمتها الى 
700 مليار جنيه بعد انتهاء أعمال الحصر واسترداد إيجار 
الوحدات السكنية المتأخرة، وهذا ما تم حصره حتى اآلن 
من قبل لجنة الحصر برئاسة المهندس ابراهيم محلب.. 
كما أن الهيئة تمتلك سيولة مالية 2.5 مليار جنيه.. وكذلك 
أسهم فى شركات 2.5 مليار ولديها متحصالت ومتأخرات 

تقدر بـ 6 مليارات جنيه داخل مصر. 
كما أن الهيئة لديها أمــالك فــى الــخــارج وتحديدا فى 

الــيــونــان وتــديــرهــا جهة 
سيادية بالدولة وتم توقيع 

بروتوكول مع اليونان إلدارتها، 
ــن قطع  ــن عــــدد مـ ــارة عـ ــبـ وهــــى عـ

األراضــى الزراعية والمبانى تبلغ مساحتها 
73 ألف متر مربع منها ما هو متنازع عليه ومنها ما 

ليس عليه نزاع باإلضافة إلى بعض المشكالت على قصر 
محمد على، أما إيرادتها فقصر محمد على إيراده السنوى 
ــراوح إيجارها  ــت ــى ي 43 ألــف يـــورو وهــنــاك بعض األراضــ
الشهرى 1800 يورو وأخرى 250 يورو و180 يورو.. ويتردد 
أيضاً أن هناك بعض األمــالك بدولتى تركيا والسعودية 
وجار التحقق من األمر بواسطة الجهات السيادية بالدولة.. 
ويضاف لما سبق امتالك الهيئة ألموال سائلة تبلغ نحو 6 

مليارات جنيه منها حسابات جارية فى البنوك.
مــن ناحية أخـــرى، كشفت تــقــاريــر الــجــهــاز المركزى 
للمحاسبات الذى يترأسه المستشار هشام بدوى عن عدم 
ــرادات المستهدفة برابط  قــدرة الهيئة على تحقيق اإليـ
ــراءات الالزمة  موازنتها وعــدم جديتها فــى اتــخــاذ اإلجــ
لتحصيل المتأخرات المستحقة طرف الغير حيث بلغت 
إجمالى إيــرادات النشاط الجارى المحصلة خالل العام 
المالى 2016 -2017 نحو 415، 686 مليون جنيه بنقص 
قـــدره نحو 185،422 مليون جنيه  وبنسبة 31 % من 

اعتمادات الموازنة البالغة نحو 601،108 مليون جنيه.
وكشفت التقارير أن الحساب الختامى عن العام المالى 

تساؤالت تنتظر اإلجابة:قائمة أمالك الهيئة 

الحالى واألعــوام السابقة لم يتضمن نتائج أعمال مصنع 
سجاد دمنهور وقد بلغ إجمالى ما أمكن حصره من خسائر 
خالل األعوام األربعة الماضية نحو 255 مليون جنيه.. كما 
لم يتم تحميل قائمة الدخل بنتائج أعمال المصنع المذكور 
عن العام الحالى لعدم ورود القوائم المالية لهذا المصنع 

حتى نهاية أكتوبر 2017.
كما كشفت التقارير عن تزايد التعديات واالستيالء على 
أراضــى األوقــاف عاما بعد عــام فقد بلغ ما أمكن حصره 
من تعديات على أراضــى األوقــاف خالل السنوات الخمس 
الماضية نحو 25 ألف حالة تعد طبقا للبيان المقدم من 
الهيئة لجهاز المحاسبات وكــانــت التعديات على النحو 

التالى:
عـــدد 20253 حــالــة تــعــد عــلــى أراض زراعـــيـــة بجملة 

مساحات نحو 6،624 مليون متر مربع.
عدد 4757 حالة تعد على أراضى فضاء بجملة مساحات 

نحو 509 ألف متر مربع.

بــــــــخــــــــالف آالف 
ــى بــعــض  ــ ــات فـ ــ ــدي ــ ــع ــ ــت ــ ال
ــزة –  ــيـ ــجـ ــل »الـ ــث ــاطــق م ــن ــم ال
البحيرة – المنيا – أسوان – الوادى 

الجديد – جنوب سيناء«.
ورغم صدور عدد »24382« قرار إزالة بشأنها إال 
أنه لم ينفذ منها سوى »1848« قــراراً فقط وذلك لتراخى 

الهيئة فى حماية األوقاف التى تديرها.
 كما تــم الكشف عــن اســتــمــرار عــدم إجـــراء جــرد فعلى 
ألصول وموجودات الهيئة من األصول الثابتة، والمشروعات 
تحت التنفيذ، واالستثمارات العقارية، مخزون اإلنتاج التام 
التى تديرها الهيئة والبالغ قيمتها على التوالى نحو 4،035 
مليار جنيه، ونحو 1،066 مليار جنيه، ونحو 1،934 مليار 
جنيه، ونحو 245 مليون جنيه، األمــر الــذى لم يتمكن معه 
الجهاز من الحكم على صحة تلك األرصــدة فى 30 يونيو 

.2017
وباإلضافة لما سبق، فقد تبين التراخى فى اتخاذ كل 
اإلجــراءات نحو تنشيط تحصيل متأخرات اإليجارات من 
األراضــى والعقارات على مستوى الجمهورية والتى بلغت 

نحو مليار و835 مليار جنيه فى 30 يونيو 2017.
كما تــم الكشف عــن ســوء إدارة ومتابعة تنفيذ الهيئة 
للمشروعات أدى إلى توقف بعضها وتأخر التنفيذ لبعضها 
لفترات تصل ألكثر من عشر سنوات، وتحمل الهيئة لمبالغ 
كفروق أسعار وعــالوات بسبب وجود تعديات والتأخر فى 

اســتــخــراج الترخيص، بــاإلضــافــة إلى 
إسناد أعمال لمقاول ال تتوافر لديه 
القدرة والــمــالءة المالية لتنفيذ حجم 

األعمال المسندة إليه.
ــار نشير إلـــى أنـــه تم  فــى هـــذا اإلطــ
الكشف عن وجود مبلغ 4 ماليين و522 
ــوات تحت  ألـــف جــنــيــه مــرحــل مــنــذ ســن
مسمى مديونية عمالء بمنطقة أوقــاف 
ــود بدفاتر  اإلســكــنــدريــة ليس لــه أى وجـ
الهيئة، فضالً عــن عــدم قيام الهيئة بأى 
إجراءات لدراسة هذه المديونية، وبمناقشة 
المختصين فى الهيئة فى هذا األمــر أقروا 
بصحة هــذه المالحظة هــذه المخالفة تمت 
إحالتها من لجنة الخطة بمجلس النواب إلى 
هيئة النيابة اإلدارية للتحقيق فيها وإبالغ النيابة 

العامة إذا ما انطوى األمر على جريمة جنائية«.
كما تم الكشف عن عدم االستغالل األمثل لبعض 
أمـــوال الــوقــف على سبيل المثال ال الحصر تأجير 
عشرين ألف فــدان مستصلحة 
بمنطقة شرق العوينات بمبالغ 
زهــيــدة للغاية ال تتناسب مع 
القيمة اإليــجــاريــة السوقية.. 
ــى مــا سبق تراخى  ويــضــاف إل
الهيئة فــى تحصيل متأخرات 
ــن األراضــــــى  ــ ــارات م ــ ــ ــج ــ ــ اإلي

والعقارات.
ــت الـــتـــقـــاريـــر أن  ــفـ ــشـ  وكـ
اســتــثــمــارات الهيئة فــى أسهم 
ــواء مــمــلــوكــة لها  ــ ــات سـ ــركـ شـ
بالكامل أو بنسبة من رأسمالها 
بلغت نحو555 مليون جنيه لم 
تحقق عنها عوائد خالل العام 
المالى 2016 – 2017 كما أن 
جانًبا منها يبلغ 406 ماليين 
جنيه لم يحقق أى عوائد منذ 

االستثمار فيها.
كما تبين اســتــخــدام الهيئة 
لــمــال الــبــدل فــى غير الغرض 
المحدد من أجله »وهــو استبدال األوقـــاف التى تم بيعها 
وشراء أصول جديدة من نفس الجنس« حيث تبين استخدام 
الهيئة لمال البدل فى صرف أجور ومكافآت عاملين وسداد 
قيمة أحكام قضائية وغيره فى غير أوجــه التصرف فى 
مــال البدل بلغ ما أمكن حصره منها 4،72 مليون جنيه.. 
وطالبت التقارير الرقابية بضرورة االلتزام بالصرف من 
مال البدل فى أوجه الصرف المخصصة له ووفقاً للقواعد 

التى تحكمه.
وفى النهاية نؤكد أن هذه قطرات من بحار الفساد داخل 
هيئة األوقــاف المصرية؟ ونتمنى أن تقوم بكافة الجهات 
الرسمية والرقابية واألمنية باتخاذ اإلجــراءات الالزمة فى 

هذا الشأن حفاظاً على المال والصالح العام.

العجز عن تحصيل مليار و835 مليون جنيه متأخرات اإليجارات من األراضى والعقارات على مستوى الجمهورية

محمد طرابيه يكشف:

فى التاسع والعشرين من شهر أبريل الماضى صدر قرار للمهندس شريف 
اسماعيل رئيس مجلس الوزراء، بإعفاء رئيس هيئة األوقاف المصرية 

الدكتور أحمد عبد الحافظ من منصبه، هذا القرار جاء بعد إحالة عبدالحافظ 
إلى النيابة العامة من قبل وزير األوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، على 

خلفية بيع أسهم مملوكة للهيئة ألحد البنوك الكبرى باألمر المباشر دون 
الرجوع إلى مجلس اإلدارة أو الوزير باعتباره ناظر الوقف، األمر الذى تسبب 

فى خسائر مالية فادحة للهيئة.

إهدار 151 مليون 
جنيه فى صفقة بيع 

 8 ماليين سهم
ألحد البنوك

بالمســتندات.. مافيا الفســاد داخل هيئة األوقاف المصرية

حجم االستثمارات فعليا ما يقرب من 500 مليار جنيه ما بين إيجارات أراض 
زراعية وأراض فضاء والبالغة حتى اآلن 170 ألف فدان فى 17 محافظة

ما الذى تم حتى اآلن مع الـ 6 شركات إدارة أصول التى تم االتفاق معها 
لتولى مهمة استثمار محفظة مالية بقيمة 600 مليون جنيه؟

لديها أمالك فى الخارج فى اليونان عبارة عن عدد من قطع األراضى 
الزراعية والمبانى تبلغ مساحتها 73 ألف متر مربع

هل هناك متابعة رقابية على األراضى المملوكة للهيئة فى أماكن مميزة 
فى ميدان سفنكس بالجيزة والتى وصل سعر المتر بها 150 ألف جنيه؟

تمتلك الهيئة ألموال سائلة تبلغ نحو 6 مليارات جنيه منها حسابات جارية فى البنوك
لديها متحصالت ومتأخرات تقدر بـ 6 مليارات جنيه داخل مصر 

إلى أين وصل مشروع إقامة مدينة عالمية متكاملة على مساحة 
950 فدانـًا متأخمة لمدينة أبو قير بتكلفة 100 مليار جنيه؟

اختفاء
 المستندات 

الخاصة بمديونيات 
عمالء قيمتها 

4،5 مليون جنيه 
بمنطقة أوقاف 

اإلسكندرية

تأجير 20 ألف 
فدان مستصلحة 

بمنطقة شرق 
العوينات بمبالغ 
زهيدة للغاية ال 

تتناسب مع القيمة 
اإليجارية السوقية

مليون جنيه استثمارات فى 
شركات لم تحقق أى عائد

مليون جنيه عجزًا فى 
إيرادات النشاط الجارى

ألف حالة تعد على 
أراضى الهيئة

مليون جنيه خسائر فى 
مصنع سجاد دمنهور

555
185

25
255

مختار

صادق

محلب

بدوى

عبدالحافظ

إسماعيل
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خطايا )ابن مرسى( ضد مصر!

من يوقف تــجــاوزات »عبدالله محمد مرسى« فى حق 
الدولة المصرية؟! سؤال يتبادر ألذهــان المصريين.. وال 
نجد له إجابة.. سؤال حائر.. فبعد التجاوزات التى تقترب 
من الخطايا ال نجد من يــردع هــذا الــمــراهــق.. والسبب 
قيامه بــإرســال عــدة رســائــل ألعــضــاء مــن مجلس العموم 
البريطانى، يحرض فيها ضد مصر والقضاء المصرى.. 
ويطالبهم فى رسائله إليهم بضرورة طلب لقاء مرسى فى 
السجن وإتمام زيــارة لــه.. ونتيجة الضغوط التى قام بها 
قيادات إخوانية فى بريطانيا ومنهم إبراهيم منير أمين 
عام التنظيم الدولى لإلخوان نجح فى إقناع )10( أعضاء 
فى مجلس العموم البريطانى وقدموا طلبا رسميا منهم 
لمصر يطلبون زيــارة مرسى فى السجن وهــو ما رفضته 

مصر جملة وتفصيال.
ــن مــرســى( لــم تتوقف عند هــذا الــحــد بل  خطايا )ابـ
أنــه تواصل مع عــدد من القيادات اإلخوانية وسهلوا له 
نشر مقاال مدفوع األجــر فى جريدة »النيويورك تايمز« 

األمريكية.. وتــم اللجوء لقيادات إخوانية 
فــى قطر لدفع المبالغ المالية والتوسط 
لدى قيادات إخوانية فى أمريكا ومنهم )نهاد 
عوض( مدير منظمة )Cair( - كير - الوثيقة 
الصلة بالبيت األبيض والكونجرس األمريكى 

وبعض نوابه الوثيقى الصلة باإلخوان وبمجلس 
ــكــى وبـــ»الــمــجــلــس  األعـــمـــال اإلخـــوانـــى األمــري

اإلسالمى األمريكى«.
كتب ابن مرسى مقاال يحرض فيه ضد الدولة 

المصرية باستدعاء التدخل الخارجى فى الشئون 
الداخلية المصرية.

ومؤخرا.. وصلت خطايا »ابن مرسى« إلى الحد الذى 
ادعى فيه أن )والده( مرسى المعزول قد أصيب بالعمى.. 
وفقد بصره بعينه اليسرى.. لكنه يكذب.. و»مرسى« كان 

فقط يريد تغيير النظارة النظر التى يستخدمها.
ثم بعد ذلك خرج مؤخرا وقال إن والده تعرض للتسمم.. 
ولكنه يكذب.. واتضح أنه لم يتم تسميمه.. بل أنه شعر 

بألم فى أسنانه وتم تحويله لألطباء على الفور.

أزمــة جديدة سببها مسلسل »أبوعمر المصرى« 
مع األجــهــزة األمنية بالدولة، نتيجة أن القصة بها 
ــغــاز ومــغــزى يــســيء لــألجــهــزة األمــنــيــة، والــغــرض  أل
هو اإليــقــاع بها فى النقد المتزايد بال أدنــى داع.. 
فالقصة من تأليف )عز الدين شكرى فشير« معروف 
عنه عــداءه للدولة وسبق أن كتب مقاالت كثيرة فى 
صحيفة »المصرى اليوم« يدافع عن جماعة اإلخوان 
اإلرهــابــيــة.. وكتب مقاال مثيرا للجدل طالب فيه 
بعدم »قتل المعتقلين« على حد قوله.. زورا وبهتانا.. 
فمصر ال يوجد بها معتقلين.. وال تقتل.. فالقضاء 

هو الحكم.
وتدور القصة حول مجموعة من األصحاب الذين 

يتحالفون ويشكلون )جمعية لحل قضايا الغالبة بعيًدا 
عن مافيا المحامين( لكن جهاز أمن الدولة يرفض.. 
ويعاديهم.. ويواجههم.. ويهرب البطل )الــذى يقوم 
بــدوره الممثل أحمد عــز( من مواجهة األمــن ويلجأ 
لالنضمام لإلرهابيين حتى ينتقم من أمــن الدولة 

الذين تصادموا معه ومع زمالئه فى الجمعية.
اعتبرت أجهزة األمن أن القصة تبرر االنضمام 
لــإلرهــاب وتهدف للصدام مع األمــن وبها رمزية 
تــدل على أن الجمعية أشبه بـ»جماعة اإلخــوان 

اإلرهابية« وتعادى الدولة.
المسلسل قامت بصياغته وإعداده المؤلفة مريم 

نعوم.

خفايا التحركات اإلسرائيلية فى إثيوبيا
منذ أحــداث 25 يناير 2011 وتحديًدا 
بعد رحيل الرئيس األسبق حسنى مبارك، 
بــدأت إسرائيل اللعب على المكشوف فى 
أفريقيا وتحديدا دول حوض النيل ومنها 
)إثيوبيا وإريتريا وكينيا والكونغو(.. فى 
نفس الــوقــت مــع تصاعد خطر التيارات 
المتطرفة فى بعض الــدول األفريقية مثل 

)الصومال(.
ــل  ــي ــن إســرائ ــي ــات ب ــف ــحــال ــت وبــــــدأت ال
وإثيوبيا.. وكان الدعم الشديد من إسرائيل 
فى تمويل بناء سد النهضة اإلثيوبى، وتم 
توقيع عــدد مــن االتــفــاقــيــات لــلــصــادرات 

والواردات اإلثيوبية لـ»إسرائيل«.
إسرائيل مــن جانبها تــحــاول السيطرة 
على مصادر المياه لتتخذها ذريعة للضغط 
عــلــى مــصــر.. وتستهلك إســرائــيــل مياه 
كثيرة وتــرى أنها مــازالــت فــى حاجة إلى 
المزيد من المياه لرى المزيد من األراضى 
وإسكان المزيد من المهاجرين.. والــذى 

تقوم به )شركة تاحال( اإلسرائيلية.
عدد من المسئولين اإلثيوبيين ومنهم 
الوزير السابق للموارد المائية )شيفراو 
جــارســو( أكــد أن المسئولين المصريين 

شركة )تاحال( اإلسرائيلية تعمل على تسكين المزيد من المهاجرين
حرضوا اإلثيوبيين ليقولوا لمصر )نتعاون مع إسرائيل مثلما تتعاونون أنتم معها(
إسرائيل تسمح بتهجير يهود الفالشا وتمد إثيوبيا بالسالح

ــادة الــتــعــاون  ــ أعــربــوا عــن قلقهم مــن زي
اإلثيوبى مع إسرائيل فكان الرد اإلثيوبى 
هــو: نحن لدينا عــالقــات مــع إسرائيل 

جيدة مثلما لديكم عالقات معها.
وتــمــثــل خــطــورة الــتــعــاون اإلســرائــيــلــى 
اإلثيوبى نتيجة سيطرة إثيوبيا على ٪85 
مــن مــيــاه النيل المتدفقة إلــى مصر.. 
إال أن هــنــاك مــؤشــرات مطمئنة تحول 
دون تحكم إثيوبيا فى المياه المتدفقة 
إلى مصر ومنها معوقات طبيعية نتيجة 
الطبيعة الجبلية للهضبة اإلثــيــوبــيــة.. 

والتضاريس الوعرة.
وتتمثل العالقات بين إسرائيل وإثيوبيا 
على قيام إسرائيل بإمداد إثيوبيا بالسالح 
لمواجهة إريتريا.. إضافة إلــى السماح 
بهجرة يــهــود الفالشا المتواجدين فى 

إثيوبيا بالهجرة إلسرائيل.
كل هذه المعلومات تشير إلى خطورة 
التعاون بين إثيوبيا وإسرائيل.. وعلينا 
الــتــكــاتــف مــعــا مــن أجـــل الــحــفــاظ على 
حصة مصر من مياه النيل والتى تقدر 
بحوالى 55 مليار متر مكعب وضمان 

الحصول عليها.

أرسل خطابات لـ)10( أعضاء فى مجلس 
العموم البريطانى ليزوروا )مرسى( فى السجن

كتب مقاال فى »النيويورك تايمز« ادعى 
كذبـًا أن والده أصيب بالعمى والتسمم

تظلمات من مواطنين السترجاع 
محالت فى عمارات العبور من لجنة 

التحفظ على أموال اإلخوان

أزمــة جديدة بــدأت تظهر على السطح مؤخرا 
وهــى تظلم عــدد كبير من المواطنين الذين قام 
أعــضــاء جــمــاعــة اإلخــــوان باستئجار محالتهم 
وبعدها تــم القبض على اإلخـــوان والتحفظ على 
ممتلكاتهم ضمن قــرارات لجنة التحفظ على أموال 
ــوان والــتــى يترأسها المستشار محمد ياسر  اإلخــ

أبوالفتوح.
مــؤخــرا استقبلت اللجنة عـــددا مــن التظلمات من 
الموالين المضارين مــن اإليــجــار لــإلخــوان.. وانتهت 
عقود اإليــجــار.. وبعدها لجأوا للجنة من أجــل عودة 
محالتهم وتحديدا فى محالت عمارات العبور بمدينة 
نصر وفى معظمها شركات مالبس وشركات صرافة.. 

حصلت على محالت مؤجرة فى عمارات العبور.

)درنة( الليبية تهدد أمن مصر
ــى يــتــواجــد بها  ــت أصــبــحــت مــديــنــة )درنــــة( الليبية وال
اإلرهــابــيــون بمثابة خطر حقيقى على الــدولــة المصرية 
نتيجة وجود اإلرهابيين المنتمين لجماعة اإلخوان والذين 
هربوا بعد أحــداث فض رابعة فى )14 أغسطس 2013( 
وتدربوا على استخدام السالح.. ويعادون مصر وجيشها 
وشرطتها ويستهدفون تخريب البالد.. ومنهم قيادات تربت 
على أفكار سيد قطب التكفيرية وهم: عمر رفاعة سرور 
ابــن رفاعة ســرور أحــد أقطاب السلفية الجهادية والــذى 
توفى وحضر جنازته كبار قيادات تنظيم القاعدة خالل عام 

حكم مرسى.
وترك ابنه )عمر( لينضم لتحالفات حازم أبوإسماعيل 
ويتعرف على السلفية الجهادية ويهرب لـــ»درنــة« ويتولى 
مسئولية »المفتى العام« لتنظيم مجلس شورى مجاهدى 

ــذى يــقــوده الشيخ الليبى الــصــادق الغريانى -  درنـــة والـ
اإلخوانى المعروف - وأيضا تولى هشام عشماوى مسئولية 
الجناح العسكرى فــى التنظيم ويستهدف أيــًضــا مصر 
نتيجة انتمائه لجماعة اإلخـــوان وتــواجــده فــى اعتصام 
رابعة وانضمامه إلى تنظيم القاعدة ثم هروبه إلى ليبيا 
واســتــقــراره فــى )درنـــة( بعد تشكيله لتنظيم أنــصــار بيت 

المقدس.
ــة فــى ليبيا  وأثــنــاء تــواجــد مجلس شــورى مجاهدى درن
وانضمام عناصر مصرية إليهم.. تحولت )درنة( إلى مدينة 
يتواجد بها عناصر إرهابية من كل شكل ولون فقد تواجدت 
الجماعة اإلسالمية المسلحة.. وأنصار الشريعة.. والذين 
يقودهما كل من )عبدالحكيم بلحاج( و)سفيان بن قمو( 
وهما كانا فى بدايتهما ضمن العناصر الفاعلة لتنظيم 

القاعدة وسافروا إلى أفغانستان وتمكنا من السيطرة على 
المدينة القريبة من الحدود المصرية.

يمنع )بلحاج وبــن قمو( أى تــواجــد لمؤسسات الدولة 
بقوة الــســالح.. يعادى الجيش الليبى والشرطة ويهدموا 

األضرحة.. واغتالوا عسكريين ليبيين.
ويحاول الجيش الليبى التصدى لهم ومحاربتهم والبدء 
فى عملية عسكرية لتطهير درنة من سيطرتهم عليها لكنهم 
ساعدهم استيالء جماعات مرتبطة بـ»تنظيم داعش« على 

مدينة »بنى غازى« والتى تبعد عن درنة بـ)300 كم(.
جذب التنظيمون )الجماعة اإلسالمية المسلحة وأنصار 
الــشــريــعــة( بعض الــشــبــاب لهم وخــدعــوهــم بــاســم الدين 
وفجأة رفعوا أعالم تنظيم القاعدة واستولوا على عربيات 

عسكرية وشاحنات.

تأوى اإلرهابيين )عمر رفاعة سرور( و)هشام عشماوى( و)الصادق الغريانى( ولهم صالت بتنظيم القاعدة

تمول سد النهضة ووقعت اتفاقيات لالستيراد والتصدير مع أديس أبابا
تفاصيل أزمة مسلسل 

»أبوعمر المصرى« 
مع الجهات األمنية

عشماوى
الغريانى

أبوالفتوح

مرسى

عبدالله

 يوسف بالل 
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مؤسسات الدولة ترفع شعار:

قيادات شابة فى الوزارات والمحافظين ورؤساء شركات القطاع العام.. من سن 35 حتى 55 عامـًا

تغيير عدد كبير من المحافظين وقيادات اإلعالم ورؤساء الشركات الخاسرة

العـدد 233

)الكنس هو الحل(

ــإن المرحلة  على مــا يــبــدو ف
القادمة شعارها سيختلف عن 
المرحلة السابقة.. وتحديدا 
سيتم تغيير سياسة االحــتــواء 
ــى تـــم اســتــخــدامــهــا طـــوال  ــت ال
ــعـــة ســـنـــوات الــمــاضــيــة..  األربـ
وسيكون شعار المرحلة القادمة 
ــحــل( بعد  هـــو: )الــكــنــس هــو ال

أن ثبت فشل سياسة االحـــتـــواء.. وأثــبــتــت السنوات 
األربــعــة الماضية أن بعًضا ممن تــم احــتــواؤهــم غير 
جديرين بالتواجد مع دولــة 30 يونيو، وثبت بالدليل 
عــدم دفاعهم عن الــدولــة وقيامهم بالعمل لحسابهم 
الشخصى دون النظر لمصلحة الوطن.. وعدم تحملهم 
ــام القضايا الساخنة التى  للمسئولية واختبائهم أم

تحتاج لـ»مقاتلين« فى كافة المناصب.
وســريــعــا وبــعــد قــيــام الــرئــيــس عبدالفتاح السيسى 
بحلف اليمين الدستورية والمقرر له بداية يونيو القادم 
ستجرى عملية التغييرات المنتظرة فى كافة المجاالت 
حكومة.. محافظين.. رؤســاء شركات القطاع العام.. 
رؤساء هيئات كبرى.. رؤساء مؤسسات هامة.. رؤساء 
ــة.. وتــم وضــع عــدد مــن القواعد  الهيئات اإلعــامــي

الجديدة لمن يتقلد المناصب الجديدة.. ومنها:
- أن يكون ضمن المرحلة العمرية من سن 35 حتى 

55 عاًما.
- أن يكون شخصية قيادية بالفطرة ويجيد التعامل 
مع التقنيات الحديثة ومطلع على أحدث وسائل للتعامل 

مع األزمات.. وكيفية إدارتها.
ــادرًا على التخطيط الجيد لرؤيته  ــ - أن يــكــون ق

ويطبقها على ما يرام.. وينفذها بسرعة فائقة.
- أن يكون قادرًا على تحويل مؤسسته الخاسرة إلى 

مؤسسة رابحة فى أقل وقت.

- أن يكون قادرًا على التعامل مع المواطنين بأسلوب 
راق.. ويكون واسع الصدر ويواجه التحديات.

- أن يكون قــادرًا على الدفاع عن الدولة وسياستها 
ورؤيتها اإلصاحية.. وإنجاز ما يكلف به من مهام.

- أن يتم اختيار قيادات نسائية شابة.
- أن يتعامل مــع المنصب على أنــه تكليف بمهمة 

رسمية لخدمة الوطن.
ــم مشاركتهم  ــت ــة وي ــادات شــاب ــي ــق - أن يستعين ب

واعتبارهم مساعدين له.
وسيتم تغيير الحكومة والمحافظين ورؤساء شركات 
القطاع العام الخاسرة.. ورؤساء الهيئات اإلعامية.. 
وعدد من الوجوه اإلعامية التى أثبتت فشلها وكانت 
سببا فى رفض المواطنين ألداء الحكومة.. وتسببت 

فى مشكات مع دول صديقة.
وسيتم تغيير محافظين منعزلين عن المواطنين ولم 
يقدموا شيئا يذكر للمواطنين ويجلسون فى مكاتبهم 

المكيفة بعيًدا عن مشكات المواطنين.

بالل الدوى

»سحر نصر« 
تستعيد مكانتها بعد 

»سفرية« أمريكا

نجاحات )على حجازى( تزعج 
)أحمد عماد الدين(

جهات رقابية التقته واتفقت 
معه على تصعيده

بسبب )44( ألف شهادة أمان
منصب جديد 
ينتظر )رئيس 

اشتعال الصراع بين بنك مصر(
رئيس بنك االئتمان 
الزراعى ومساعديه!

صعود نجم رئيس 
هيئة التأمين الصحى 

يقلق )وزير الصحة( شعرت الوزيرة الدكتورة سحر نصر وزيرة 
ــخــروج من  االســتــثــمــار بــأنــهــا عــلــى وشـــك ال
منصبها بعد تزايد فرص استبعاد المهندس 
شريف إسماعيل رئيس الوزراء وهو من كان 

يشجعها.
لكنها وجــدت فــى سفرية أمريكا فرصة 
لتثبيت أقدامها فى الوزارة بمصاحبة رؤساء 
األجــهــزة الرقابية ومنهم المستشار نبيل 
صــادق النائب العام والــلــواء محمد عرفان 
ــة والمستشار هشام  رئيس الرقابة اإلداريـ
بــدوى رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات 
والتقوا خال زيارتهم بـ»نائب األمين العام 
لــأمــم الــمــتــحــدة أمــيــنــة مــحــمــد« بحضور 
المستشار أحمد خليل رئيس وحــدة غسيل 

األموال وتمويل اإلرهاب.
كــانــت الـــزيـــارة ألمــريــكــا فــرصــة لـ»سحر 
نصر« إلدعــاء مكانتها مــرة أخـــرى.. وعــودة 
ــرى خــاصــة وأن الــرقــابــة  أهميتها مـــرة أخـ
ــة لها دور كبير فى استمرار توليها  اإلداريـ

منصبها حتى اآلن.
ــعــض من  ــب ــرهــا ال ــب )ســـحـــر نـــصـــر( اعــت
الــوزيــرات صاحبة النفوذ الرئاسى نتيجة 
عاقتها الوطيدة مع السفيرة فايزة أبوالنجا 

مستشار رئيس الجمهورية لأمن القومى.

حالة غضب انتابت وزير الصحة الدكتور 
ــجــاح التأمين  أحــمــد عــمــاد الــديــن بــعــد ن
الصحى فى تنفيذ االستراتيجية الجديدة 
والنجاح فى إقناع مجلس النواب بمشروع 
التأمين الصحى الجديد ومن قبل ذلك إقناع 

الوزارة.
الدكتور على حجازى رئيس هيئة التأمين 
الصحى أصبح ال يتخلى عن لقب )مساعد 

وزير الصحة( وهو ما أغضب الوزير.
ــن وزيـــر الــصــحــة كــان  ــدي أحــمــد عــمــاد ال
يصطحب معه فى مجلس الــنــواب الدكتور 
عــلــى حـــجـــازى لــمــنــاقــشــة قـــانـــون الــتــأمــيــن 
الصحى.. ما جعل النواب يتقبلون ما عرضه 
الدكتور على حجازى.. والسؤال: هل الدكتور 
على حجازى هو وزيــر الصحة الــقــادم؟! أم 

سيستمر أحمد عماد الدين فى منصبه؟!

ــر عن  ــقــاري ــات عــلــيــا طــلــب مــنــهــا ت جــه
)محمد اإلتربى( رئيس بنك مصر.. وهو 
ما يؤكد ترشحه لمنصب مهم خال األيام 

القليلة القادمة.
الــتــحــريــات أكـــدت قــدرتــه العالية على 
تحقيق إنجاز ونجاحه فى إدارة بنك مصر 
خــال عمله فــيــه.. وتحقيق أربـــاح طائلة 

ونمو حقيقى.
عـــدد مــن الــمــراقــبــيــن رشــحــوا )محمد 
اإلتربى( لتولى مناصب عليا.. بعد عقد 
عدة لقاءات ومقابات مع جهات رقابية.. 
وعـــرض عليه تــولــى منصب مهم جــدا.. 
وأبـــدى موافقته لخدمة الــوطــن وسيتم 
اإلعــان عن المنصب الجديد فى بداية 

يونيو القادم.

صراع كبير يدور داخل بنك التنمية 
واالئتمان الزراعى بين مراكز القوى 
وبين )السيد القصير رئيس مجلس 
ــك بسبب الترشيحات  اإلدارة( وذلـ
الجديدة لمنصب رئيس مجلس اإلدارة 
والــصــراع يـــدور بين مسئولى الدلتا 
والصعيد من جهة والسيد القصير من 

جهة أخرى.
ــد الــقــصــيــر( إثــبــات  ــســي حــــاول )ال
ــور الــمــاضــيــة  ــشــه ــه خــــال ال ــدارتـ جـ
واستطاع البنك الحصول على نسبة 
ــادات )أمــــــان( الــتــى  ــهـ ــيــرة مـــن شـ كــب
قامت بها الحكومة نتيجة توصيات 
الرئيس السيسى بــضــرورة التأمين 
على العمالة اليومية.. وحرص الدولة 
على مساندتهم.. وساهم البنك فى 
إصـــدار )44( ألــف شــهــادة للفاحين 
غير الــمــؤمــن عليهم والــتــى تــبــدأ من 

)500( جنيه.
ــات بــيــن السيد  ــخــاف واشـــتـــدت ال
القصير ومساعديه فى قطاع الدلتا 
والصعيد بعد تعرض عــدد كبير من 
العماء فــى البنك للتعثر.. البعض 
أكد ضرورة الحصول على مستحقات 
الــبــنــك مــن الــفــاحــيــن.. لــكــن السيد 
القصير رفــض حبس الفاحين من 

عماء البنك.

فى الشيخ زايد وأكتوبر

الحكومة تشدد الحراسات 
على »كومباوندات« الكبار

تعديل فى حراسات وخطط تأمين 
عــدد مــن الشخصيات العامة خال 
الشهر الــمــاضــى الــذيــن يقيمون فى 
عـــدد مــن الــكــومــبــونــدات ومـــن بينها 
ــق الــمــهــنــدســيــن(  ــدائـ ــد )حـ ــاون كــومــب
بالشيخ زايد وذلك أيضا نظرا لتواجد 
ــى وزيـــر  ــول الــدكــتــور مــصــطــفــى مــدب
اإلسكان والمجتمعات العمرانية وأحد 
رؤساء إحدى الشركات التابعة لوزارة 

الصناعة والتجارة.
كما تــم تشديد الــحــراســات ووضــع 
خطط تأمين جديدة على كومباوند 
)بيفرلى هيلز( خلف مدينة الشيخ 
ــواجــد عـــدد كبير من  زايـــد نتيجة ت
ــة ومــنــهــم أحــمــد  ــدولـ ــار رجــــال الـ ــب ك
السجينى رئيس لجنة اإلدارة المحلية 
 بمجلس الــنــواب وعــدد مــن الــلــواءات

بمناصب حساسة.

اختيار عناصر نسائية شابة

اشتراط وضع خطة للتطوير وتنفيذها بسرعة فائقة

عماد سحر
الدين

حجازى

اإلتربى
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 نسرين إمام 

المصرية لتجارة األدوية ومصر للغزل والنسيج والنصر لألجهزة الكهربائية وعمر أفندى والنصر للمالحات على رأس القائمة

تفاصيل صفقة الحكومة مع صندوق 
النقد الدولى للقضاء على شركات 

القطاع العام وتشريد العمال

»صوت الماليين« حصلت على معلومات مؤكدة، ومدعمة 
بالمستندات تؤكد تورط وزراء ومسئولين كبار فى الحكومة، 
كأطراف أساسية فى مؤامرة خبيثة، للتخلص من هذه العمالة 
التى وضعت الحكومة خطة محكمة إلنفاذها، كمرحلة أولى 
فى طريق الرأسمالية، وتنفيذ طلبات وأوامــر صندوق النقد 

الــدولــى والــبــنــك الــدولــي،حــتــى 
تــكــتــمــل بــاقــى الـــمـــراحـــل الــتــى 
ستقضى تماما على مــا يسمى 
بالقطاع العام وقطاع االعمال 

العام.
وكــشــفــت مـــصـــادر مــســئــولــة، 
لـ»صوت الماليين« عن تحالف 
مكون من ثالثة وزراء للقيام بهذه 
المهمة، على رأســهــم الدكتورة 
هالة السعيد وزيـــرة التخطيط 
واإلصــــالح اإلدارى والمتابعة، 
ــن وضــع  الــمــســئــولــة األولـــــى عـ

الموازنات العامة للدولة.
وأضافت المصادر أن السعيد 
ــعــض الـــقـــرارات  ــب ب ــســري ــم ت تـ
إليها بأنه ســوف يتم تصعيدها 
ــى عــنــد إجــــراء  ــلـ لــمــنــصــب أعـ
التشكيل الوزارى الجديد المزمع 
اإلعــالن عنه بعد قيام الرئيس 

عبد الفتاح السيسى بحلف اليمين الدستورية لتولى الفترة 
الرئاسية الثانية رسميا، وهى من أنصار بيع القطاع العام، 
وبالتالى ترتب األوضـــاع التى تتماشى من وجهات نظرها، 
ويساندها فى ذلك عدد كبير من أعضاء مجلس النواب، الذين 
ستعتمد عليهم فى الحصول على قرارات بالموافقة على بيع 
هذه الشركات، السيما وأن نجحت السعيد فى مخطط وضعته 
بــاالتــفــاق مــع آخــريــن إلفــشــال بعض شــركــات قطاع األعمال 
العام، ووضع مخططات لتحقيقها خسائر لتكون مبررا لبيعها، 

والحصول على موافقة مجلس 
الــنــواب لــوقــف نــزيــف الخسائر 

للمال العام.
وأشارت المصادر إلى أن هالة 
السعيد اخــتــارت أول معاونيها 
فـــى تــحــقــيــق هــــذه الـــمـــؤامـــرة 
وتنفيذها على الــوجــه األكــمــل، 
وهو محمد سعفان وزيــر القوى 
العاملة، باعتباره صاحب خبرة 
ــور  ــن أمـ ــواطـ ــى بـ ــاع كــبــيــر فـ ــ وبـ
الشركات، وعلى درايــة أكبر فى 
عــوامــل هدمها وعــوامــل ثباتها، 
ولتالقى المصالح بين الطرفين، 
فــقــد نــجــح الــتــحــالــف، حــيــث إن 
سعفان يطمع بقوة لالستمرار 
فــى منصبه الـــذى طــالــمــا حلم 
ــرح فــيــه خــيــالــه كــوزيــر  ــه، وســ بـ
للقوى العاملة منذ أن كان عضوا 
صغيرا فى اللجان النقابية حتى 

وصــل إلــى أعلى درجــة فــى العمل العمالى، كرئيس التحاد 
ــدأت خــيــوط التحالف بين  العمال والــنــقــابــات العمالية، وبـ
الطرفين، من قانون العمل الجديد الــذى ينظر حاليا أمام 
مجلس النواب، ومن المتوقع أن يفرج عنه بعد انتهاء وإجراء 
االنتخابات العمالية فى يونيو المقبل، ويكرس للقطاع الخاص، 
ــذى صــدر بالفعل،  فضال عــن قــانــون التنظيمات النقابية ال
والـــذى يصب جميعه فــى خــدمــة هــذا المخطط، بتضييق 
الخناق على النقابات والتنظيمات النقابية فى حماية العمال 

وحقوقهم، ومراقبة جهات العمل والشركات.
وأوضــحــت المصادر أن الطرف الثالث فى المؤامرة هو 
وزير المالية الدكتور عمرو الجارحى، الذى يمثل حجر الزاوية 
فى مفاوضات الحكومة المصرية مع صندوق النقد الدولى، 
وهمزة الوصل بينه وبين الحكومة وتوصيل تعليماته للحكومة 
حرفيا، ومــن أهــم تعليمات الصندوق بعد إلغاء الدعم على 
السلع والــوقــود، هو خصخصة شركات القطاع العام وقطاع 
ــعــام، وهــو مــا يسمى مــن وراء الــســتــار اإلصــالح  األعــمــال ال
ــذى يتعلق بالدعم  اإلدارى، بجانب اإلصـــالح االقــتــصــادى ال

وإلغاء بنوده.

على الرغم من أن خالد بدوى وزير قطاع 
األعمال العام، خرج علينا منذ عدة 

أسابيع يؤكد علة عدم نية الحكومة بيع 
شركات القطاع العام، وتكذيب ما ردده 
بعض المسئولين فى حكومة المهندس 
شريف إسماعيل رئيس الوزراء، إال أن 

الحقيقة المرة التى سيتجرعها ما يقرب 
من 150 ألف عامل على األقل، وأسرهم 

وضعت الحكومة عينها على 30 شركة 
يعملون بها لخصخصة بعضها وبيع أسهم 

بعضها فى البورصة، لتكون نهاية محتومة 
لهؤالء العاملين بالتشرد، وضياع مستقبل 

اوالدهم وذويهم.

وأشارت المصادر إلى أن سعفان والجارحى، سيكون لهما 
مساعد غير مباشر وخادم لتنفيذ أفكارهما فى سبيل تحقيق 
مخطط التقشف، وهو الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز 
المركزى للتنظيم واإلدارة، والـــذى كــان وراء اختياره لهذا 
المنصب الدكتورة هالة السعيد بعناية فائقة، حيث كان يشغل 
منصب مستشارا لها للتخطيط والمتابعة، قبل أن يحل فى 
منصبه الحالى خلفا للمستشار محمد جميل الذى كان عقبة 
أمام مخطط هالة السعيد، أو بمعنى أدق كانت ال تثق فى أن 
يكتم أسرار المخطط، ويسربه للرأى العام بطريق غير مباشر، 
ال سيما أن عالقته بالصحفيين واإلعالميين والميديا جيدة 

ووطيدة.
وأشارت المصادر إلى أن رئيس التنظيم واإلدارة الجديد، 
سيخدم مخطط التقشف، الرأسمالى مــن حيث دراســات 
الــجــدوى الــتــى سيقوم بــإعــداهــا حــول عــدم جـــدوى موظفى 
ــالح اإلدارى واالقــتــصــاديــة  ــام فــى خــطــة اإلصــ ــع الــقــطــاع ال
المنشودة، وأن هناك ترهال حقيقيا فى قاعدة بيانات الجهاز 
االدارى للدولة، وانهم يمثلون عبئا كبيرا على ميزانية الدولة 
والــمــوازنــة العامة، والتى ستستفيد فيها بالطبع عند طرح 
المخطط على مجلس النواب إلقناع المجلس رسميا وباألرقام 
ــوزة رئــيــس التنظيم واإلدارة،  الــتــى ستكون بالطبع فــى حـ
وإعالنها عن طريقه ستكون أقرب للمصداقية أمام الجميع، 

وستقلل من حدة جبهة المعارضة المتوقعة.
ودللت المصادر على حقيقة المخطط، بما أعلنه الدكتور 
ــادة مــوازنــة  عــمــرو الــجــارحــى، وزيـــر المالية، مــؤخــرا عــن زيـ
المعاشات بتخصيص 200 مليار جنيه خــالل العام المالى 
الجديد 2019/2018، بحجة أن الحكومة تستهدف دعم 
شبكات الحماية االجتماعية للمواطنين بالموازنة الجديدة، 
لكنها اإلجراءات التى ستسبق خروج آالف العمال على المعاش 
بعد بيع شركاتهم التى يعملون بها، ومواجهة هــذه الزيادة 
بزيادة فى الموازنة العامة المخصصة للمعاشات، مؤكدة أن 

الجارحى، قال خالل كلمة له بالجلسة العامة لمجلس النواب 
األسبوع الماضى أثناء مناقشة الحساب الختامى للعام المالى 
2017/2016، إن عدد أصحاب المعاشات فى مصر خالل 
ـــ9 ماليين و500 ألــف صــاحــب معاش،  عــام 2017، وصــل ل
وكانت المعاشات خالل عام 2014 نحو 86 مليار جنيه، أما 
فى 2017 أصبحت تكلفة المعاشات 157 مليار جنيه، مشددا 
على ضــرورة توفير الموارد الالزمة إلعــادة هيكلة الشركات، 
ــول غــيــر المستغلة بــغــرض تطوير  ــا إلـــى أن بــيــع األصــ الفــًت
الشركات، مضيفا »ممكن أغير محالج مصر كلها ببيع قطعة 
أرض واحــدة«.وأن الحكومة تخاطب شركات عالمية للدخول 
معها كشريك فى بعض الصناعات خاصة الصناعات المغذية 
للسيارات، قائال: من الممكن أن يكون لنا دور فى الصناعات 

المغذية وأشك فى أن نصدر سيارة مصرية.
وترصد »صوت الماليين« أهم وقائع الفساد وإهدار المال 
العام التى غضت الحكومة ممثلة فى وزارة القوى العاملة 
الطرف عنها فى بعض الشركات التى تخطط لبيعها ومنها، 
الشركة القابضة للغزل والنسيج بكفر الـــدوار بمحافظة 
البحيرة، حيث ثبت أن الشركة ال تهتم بتحصيل إيجارات 
محالتها مــن غير، وضــلــوع الجمعية االستهالكية واللجنة 
النقابية فى المشاركة فى إهــدار المال العام، حيث ورد فى 
أحــدث تقرير للجهاز المركزى للمحاسبات، ما يفيد إهدار 
الشركة للمال العام بواسطة عــدم تحصيل مستحقاتها من 
المستأجرين لوحداتها الخدمية وكذلك تدنى القيمة اإليجارية 
لبعض الوحدات األخــرى التابعة للشركة، حيث أكــدت لجنة 
الجهاز المركزى فــى تقريرها عــن تدنى القيمة اإليجارية 
لقاعة األفــراح بوحدة »صباغى البيضا« بالشركة والمؤجرة 
للجنة النقابية مقابل حق انتفاع بمبلغ 850 جنيها فقط شهريا 
علما أن القيمة اإليجارية لمثيلتها تتراوح ما بين 21 و 25 ألف 
جنيه شهريا طبقا لنتائج المزاد العلنى الذى أقامته الشركة 
القابضة فى 2014/1/19 وذلك بالمخالفة لقرارات الجمعية 

العامة للشركة بــإعــادة النظر فــى تلك العقود وقــد قامت 
النقابة بإقامة سور حديدى على األرض حول القاعة بمساحة 
تزيد على المساحة المخصصة لها دون أن تتخذ الشركة 

اإلجراءات الالزمة فى هذا األمر.
وكان من أهم المالحظات التى رصدها تقرير المحاسبات 

بعض مالحظات جاءت كالتالى: 
- عــدم تــوريــد المبالغ المحصلة كــإيــجــارات عــن قاعات 
هابى الند واألميرة ودوار جحا وحمام السباحة للشركة رغم 
وجود تلك اإلنشاءات بأراضى الشركة وتوريدها للنادى دون 
سند حيث بلغ ما أمكن حصره نحو 1.7 مليون جنيه حتى 

2017/6/30
- لــم  يوضح المزاد الــذى أقيم على قطعة أرض بمعرفة 
الــشــركــة كيفية اســتــخــدام األرض الــمــؤجــرة وقـــد استغلها 
المستأجر كحمام سباحة وتعدى على مساحات أخــرى دون 
سند ودون ســـداد قيمتها اإليــجــاريــة كما تبين تــوريــد نحو 
408 آالف جنيه من أبريل 2014 حتى 2017/6/30 للنادى 
الرياضى كما بغلت المستحقات طرف المستأجر نحو 1.5 
مليون جنيه تمثل إيــجــارات واستهالك الكهرباء ومياه دون 

سداد.
- عدم إخالء قاعة دوار جحا المقامة على أراضى الشركة 
رغم انتهاء العالقة اإليجارية منذ يونيو 2013 وتوقيع عقد 
إيجار من قبل النادى الرياضى مع شاغلها عصام محروس 
فى 2016/6/1 ودون تحديد المساحة المؤجرة ودون تنفيذ 
قرارات المزاد المنعقد فى الشركة القابضة فى 2014/1/16 
بالترسية على عبد الوهاب محمد عبد الوهاب بقيمة ايجارية 
21 ألف جنيه شهريا األمــر الــذى أهــدر نحو 460 الف جنيه 
ووجــود مستحقات طرف عصام محروس فى 2017/6/30 

تبلغ 300 الف جنيه بخالف استهالكات المياه والكهرباء.
- عدم إخالء قاعتى األميرة وهابى الند من قبل شاغليها 
رغم انتهاء العالقة اإليجارية منذ 2013/6/30 و2014/6/30 

على التوالى...
وهو األمر الذى تكرر فى نحو 29 شركة ما بين قطاع عام 
وقطاع أعمال عام، وضعت الحكومة العين عليها لخصخصتها 
والتخلص من عبئها على الحكومة، وقرارها بضرورة تصفيتها 
بقوة القانون المطاط الحالى بعد تجاوز خسائرها نصف رأس 
المال وفًقا للقانون 203 الخاص بقطاع األعمال العام، ونظًرا 
لخطورة القرار على مستقبل العمال واالقتصاد فقد اتخذت 
أغلب الجمعيات غير العادية للشركات، برعاية مباشرة من 
وزير القوى العاملة قرارات باستمرار النشاط رغم الخسائر 
المتوالية دون التطرق إلــى الــوقــوف على أسباب الخسائر 
والتحقيق فيها، بالرغم من تقدم كثير من عمال هذه الشركات 
بشكاوى كثيرة ومتعددة ومستندات إلثبات فساد قياداتها، دون 
أى حــراك من الـــوزارة، لكى تضمن أن تحقق هــذه الشركات 
خسائر اكثر، ومن واقــع تلك الشركات يكتشف بسهولة انها 
تواجه بالفعل الموت اإلكلينيكى، وعلى رأس القائمة شركة 
النصر لألجهزة الكهربائية واأللكترونية »نيازا«، حيث قررت 
الجمعية غير العادية األخــيــرة لها الموافقة على استمرار 
الشركة فى أداء نشاطها رغم تجاوز مجمع خسائرها أكثر من 
نصف رأس المال المصدر، والتى وصلت إجمالى الخسائر 
حتى 2017/6/30 مبلغ 205 ماليين جنيه، والذى يمثل %248 
من إجمالى رأس مال الشركة المدفوع.. نفس األمر تكرر مع 
شركة النصر للمالحات، حيث قررت الجمعية العمومية العامة 
غير العادية للشركة وتطبيقا ألحكام المادة )38( من القانون 
رقم 203 لسنه 1991 فى شأن حل الشركة أو استمرارها فى 
أداء النشاط الموافقة على استمرار الشركة فى أداء نشاطها 
رغم تجاوز مجمع خسائرها نصف رأس المال المصدر مع 
إعداد دراسة لتحسين نتائج النشاط، وكذلك األمر تكرر مع 
الشركة المصرية للمواسير والمنتجات االسمنتية »سيجوارت« 
فقد قــررت الجمعية العامة غير العادية للشركة الموافقة 
على اســتــمــرار الشركة فــى نشاطها رغــم تــجــاوز خسائرها 
ــال الــمــصــدر  ــمـ نــصــف رأس الـ
والــتــى حققت خسائر 103.2 
مــلــيــون جنيه بــزيــادة فــى حجم 
الخسائر بنسبة 66%، وكذلك 
األمـــر بالنسبة لــشــركــة الدلتا 
لألسمدة فقد عقدت الجمعية 
العمومية الــعــامــة غير العادية 
للشركة وقــررت أنه بعد خسائر 
الشركة التى وصلت إلى 517.6 
مليون جنيه، وتخطى الخسائر 
ــر مـــن نــصــف رأس الــمــال  ــث ألك
المصدر وتطبيقا ألحكام المادة 
38 من القانون رقــم 203 لسنه 
1991 فى شأن حل الشركات أو 

استمرارها فى أداء نشاطها. 
فقد اعتمدت الجمعية على 
ــن رئــيــس  ــرة مــعــروضــة مـ ــذكـ مـ
مــجــلــس إدارة شـــركـــة الــدلــتــا 
لألسمدة من خطط مستقبلية، 
ورغــم ذلــك اوصــت وزارة القوى 
العاملة الموافقة على استمرار الشركة فــى أداء النشاط 
رغــم تــجــاوز مجمع خسائرها نصف رأس الــمــال المصدر، 
ونفس األمر تعانى منه الشركة الهندسية لصناعة السيارات 
التابعة للقابضة للنقل البحرى والبرى والتى تعانى من تجاوز 
خسائرها نصف رأس المال غير أن إدارة الشركة القابضة 
ترفض التصفية على أمل تحسن أوضاع الشركة مع الدخول 

إلى السوق األفريقى.
وكذلك األمــر بالنسبة للشركة المصرية العامة للورش 
ــعــت  ــف ــى ارت ــتـ » تـــرســـانـــة« الـ
خـــســـائـــرهـــا إلـــــى 29.489 
مليون جنيه فــى آخــر ميزانية 
مع تراجع حــاد فى اإليـــرادات، 
ــة مــيــتــالــكــو الــتــى  ــك شــرك ــذل ك
ــت خـــســـائـــرهـــا إلـــى  ــ ــع ــ ــف ــ ارت
77.723 مليون جنيه مع تراجع 
اإليرادات. وقد اتخذت الشركة 
القابضة قــرار ضم الشركتين 
فى محاولة النقاذهما معا ومن 
المنتظر أن يشهد العام المالى 
الجديد تطور فى األداء يبتعد 

بالشركتين عن شبح التصفية.
ومــن ضمن الــشــركــات التى 
يتوجب تصفيتها بقوة القانون 
أيًضا شركة عمر أفندى التى 
منيت بالخسائر المتواصلة 
والديون الكبرى التى تجاوزت 
مليار جنيه منذ خصخصتها ثم 
عودتها إلى الدولة مرة أخرى، ولكن ما يمنع هذا القرار أن 
الشركة حتى اآلن لم تنته مواقفها القانونية من حيث إنهاء 

التزاماتها بعد العودة الى الدولة.
كما تواجه الشركة القومية لألسمنت نفس المصير غير أنه 
ورغم رفض الجمعية العامة تصفيتها إال أن القرارات األخيرة 
المتخذة بشأنها ربما تكون أكثر صعوبة فقد اتخذ قــرار 
بنقل المصنع وفتح باب المعاش المبكر وحتى اآلن ال توجد 

تطمينات كافية للعمال.
وفــى الشركة القابضة لــألدويــة ارتفعت خسائر الشركة 
المصرية لتجارة األدوية بصورة كبيرة العام المالى الماضى، 
وأصبحت فى مضمار الشركات التى سيتم ضمها للشركات 
التى تعوق مسيرة اإلصالح االقتصادى الذى تتشدق به حكومة 

شريف إسماعيل.
المثير أن التخوف الوحيد للقائمين على المخطط أن تصل 
أصوات العمال للقيادة السياسية، وتوضيح الرؤية الحقيقية 
لهذا المخطط الخبيث الذى سيشرد آالف األسر، فيتم إبطال 
مفعول المؤامرة وهذا ما يتمناه ويأمل فيه 150 ألف عامل، 

مستقبلهم على كف عفريت.

وزير القوى العاملة يقدم دراسة »تقشف سرية« لتصفية شركات القطاع العام وتسريح العمال

خطة لتوزيع 150 ألف عامل فى 30 شركة على القطاع الخاص فى صورة بروتوكوالت إجبارية مع رجال األعمال

سعفان يستمر فى تقديم »قرابين الطاعة« لحكومة شريف إسماعيل من أجل االستمرار فى منصبه

         باملستندات.. تخريب الشركات القابضة لتحقق خسائر تستوجب بيعها.. والعاملون يستغيثون بالرئيس 

رئيس الوزراء ووزير 
المالية يتعهدان 
باستمرار سعفان 
فى منصبه بشرط 

بدء الخطوات الجادة 
فى تنفيذ مخطط 

»التقشف«

مصادر: 
هالة 

السعيد 
تحرك 

وزير القوى 
العاملة من 
وراء الستار 

سعفانإسماعيل
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أزمة الطائرة »ترمومتر« كشفت شعبية صالح الجارفة
أُسدل الستار على أزمة محمد صالح، نجم 
فريق ليفربول اإلنجليزى، مع مجلس إدارة 
اتحاد كرة القدم، على خلفية بعض الحقوق 

التجارية والتسويقية الخاصة بالالعب.
وأجـــرى هانى أبــوريــدة، رئيس اتــحــاد كرة 
القدم المصرى، اتصاالً هاتفًيا مع الالعب 
مــن أجــل الحديث معه عــن كواليس األزمــة 

وكيفية العمل على حلها فى الفترة المقبلة.
ــوت الــمــاليــيــن« األزمــــة من  ويــرصــد »صــ
بدايتها وحتى انتهاء األمر من خالل انتصار 
مــحــمــد صـــالح عــلــى مــجــلــس الــجــبــاليــة فى 

النهاية.
البداية

ــة بين اتــحــاد الــكــرة وصــالح  تفجرت أزمـ
فى الفترة األخيرة، بسبب وضع صورة نجم 
ليفربول على طائرة المنتخب المصرى بشكل 
منفرد، قبل وديتى البرتغال واليونان فى شهر 

مارس الماضى .
ــدى شــركــات االتــصــاالت  ــرضــت إحــ واعــت
التى تعاقد معها الالعب مؤخًرا، على ذلك 
ــهــا اعــتــبــرت مــا حـــدث دعــايــة  خــصــوًصــا وأن
لشركة منافسة لها حاصلة على حقوق رعاية 

الجبالية.
اشتعال األزمة

أعــلــن رامـــى عــبــاس، وكــيــل محمد صــالح، 
عزمه اتخاذ كافة اإلجراءات القانونية خالل 

الــفــتــرة المقبلة مــن أجـــل اســـتـــرداد حقوق 
الالعب بعدما تم اختراقها.

وكـــتـــب عـــبـــاس عـــلـــى مـــوقـــع الـــتـــواصـــل 
االجتماعى »تويتر«: »لماذا نعرض األمر على 
وســائــل الــتــواصــل االجتماعى ؟ ألن ال أحد 
ــة مستمرة  يستجيب، ال أحــد يجيب، األزمـ
منذ شهر وال أحــد يجيب على رسائلنا، فى 
هذه األثناء كل شى ء خارج عن السيطرة، ما 

تسبب فى ضرر لنا«.
وفى تغريدة أخرى : »لم نتلق أى اتصال من 
أجل الحل! ال شى ء! صمت تام! ما الخطة؟.. 
نحن نرى الكثير والكثير من اإلعالنات بدون 
رخصة.. مــاذا يتوقعون أن يحدث؟ على كل 

حال الوقت هو جوهر المسألة«.
غضب صالح

ــالح، عــن صــمــتــه؛ بسبب  خـــرج محمد صـ
أزمته األخيرة مع اتحاد كرة القدم المصرى، 
السيما فى ظل وجود تجاهل كبير من جانب 

المجلس بالكامل.
ــع الــتــواصــل مع  ــوق ــب صـــالح عــلــى م ــت وك
االجتماعى على تويتر: » بكل أســف طريقة 
التعامل فيها إهانة كبيرة جــًدا.. كنت أتمنى 

التعامل يكون أرقى من كدا«.
خبير اللوائح

أكــد نصر عــزام، خبير اللوائح، أن اتحاد 
كرة القدم المصرى، ليس من حقه استخدام 
صـــورة محمد صـــالح، بشكل شخصى على 

الوسائل الدعائية للجبالية.

ــح لــــ»صـــوت  ــصــري ــى ت ــزام فـ ــ وأضــــــاف عـ
الماليين«، أن اتحاد الكرة من حقه استخدم 
صورة صالح ولكن فى إطار جماعى، مع باقى 
الالعبين، وبما ال يخل للحقوق التعاقدّية 

والتجارية لالعب.
تدخل  الوزير

تدخلت العديد من الجهات وعلى رأسها 
وزارة الشباب والرياضة، من أجل إيجاد حل 
ألزمة محمد صالح، خوًفا من تأثير ذلك على 
مشواره مع منتخب مصر فى منافسات كأس 

العالم.
وكــتــب خــالــد عبد الــعــزيــز، وزيـــر الشباب 
والرياضة، على صفحته الشخصية بموقع 
التواصل االجتماعى : »سنتواصل مع جميع 
ــة، خــاصــة أن منتخب  ــ ــراف لحل األزم األطــ
ــى الــمــونــديــال،  مــصــر يستعد لــلــمــشــاركــة ف
بــاإلضــافــة إلـــى أن مــحــمــد صـــالح نــمــوذج 
للشباب المصرى المحب والمخلص لوطنه 

ويمثل بلده فى أوروبا خير تمثيل«.
إنهاء األزمة

ــو ريـــدة، إنــهــاء الــخــالف مع  أعلن هانى أب
محمد صـــالح، على خلفية بعض الحقوق 

التسويقية الخاصة بالالعب.
ــدة على صفحته الشخصية  ــوري وكــتــب أب
ــاعــى »تــويــتــر«:  ــم ــمــوقــع الـــتـــواصـــل االجــت ب
ــل أســـبـــاب الـــخـــالف مع  ــزيـ »الـــجـــبـــاليـــة تـ
ــة  ــاي ــحــمــدصــالح وتـــرفـــع صـــــوره مـــن دع م

المنتخب«.

السوشيال ميديا 
بـ»مواعيد« 
لنجوم الفراعنة

طرح تذاكر مباراة مصر وبلجيكا غدًا
أعلن االتحاد البلجيكى لكرة القدم 
أسعار تذاكر مباراة المنتخب الوطنى 
األول ونــظــيــره البلجيكى فــى ختام 
اســتــعــدادات الفراعنة للمشاركة فى 
المونديال المقبل والمقرر إقامتها يوم 
6 يونيو المقبل بملعب الملك بــودوان 
بالعاصمة بروكسيل.. ومن المقرر أن 

يبدأ طرح التذاكر غداً.
 ووفــًقــا للموقع الــرســمــى لالتحاد 
 »vip« ــإن أســعــار تــذكــرة البلجيكى ف
ستكون 298 يـــورو، مــا يـــوازى 6300 
جــنــيــًهــا مــصــرًيــا، بــيــنــمــا تــصــل سعر 

التذكرة للدرجة األولــى نحو 60 يورو، 
والــدرجــة الثانية 50 يـــورو، والــدرجــة 
الثالثة 40 يورو، بينما ستمنح التذاكر 
ــادى 1895 مـــن مشجعى  ــ ألعـــضـــاء ن
المنتخب البلجيكى مقابل 20 يــورو 
لــلــدرجــة األولــــى، و15 يـــورو للدرجة 
الثانية، و10 يورو للدرجة الثالثة، بينما 
ــذوى االحــتــيــاجــات  ستمنح الــتــذاكــر لـ
الخاصة مقابل 20 يورو بشرط تواجد 
مرافق دليل واحد فقط مع كل فرد من 

ذوى االحتياجات.
 ويستعد المنتخب الوطنى، للمشاركة 

فى نهائيات كــأس العالم 2018 التى 
ستقام بــروســيــا الصيف المقبل، إذ 
أوقعت القرعة التى أقيمت بالعاصمة 
مــوســكــو المنتخب ضــمــن منافسات 

المجموعة األولــى التى تضم البلد 
المنظم باإلضافة إلى أوروجــواى 
بطل العالم نسختين سابقتين، 
والسعودية ممثل الكرة األسيوية، 
ومن المقرر أن يستهل الفراعنة 
مــشــوارهــم فــى البطولة بمباراة 
أوروجـــواى يــوم 15 يونيو المقبل 

فى ثانى مباريات وأيام البطولة.

اســتــقــر الــجــهــاز الــفــنــى للمنتخب الــوطــنــى بــقــيــادة 
األرجنتينى هيكتور كوبر على تخصيص أوقات معينة يتم 
السماح فيها لنجوم الفراعنة بمتابعة حساباتهم الشخصية 

على مواقع التواصل االجتماعى .
ويخشى الجهاز الفنى للمنتخب مــن أن تتسبب مواقع 
التواصل االجتماعى فــى تشتيت انتباه العبى المنتخب، 
خصوًصا فى ظل توقعات مؤكدة بأن يكون المنتخب هو البطل 
األول لمواقع السوشيال ميديا المختلفة فى مصر خالل فترة 

المونديال.
ويحرص كافة نجوم المنتخب عــادة على متابعة حساباتهم 
على السوشيال ميديا بشكل متواصل وإضافة صور وفيديوهات 
ــر أغــلــب نــجــوم الفراعنة  ــدي ــدة لــهــم مــن وقـــت آلخـــر، وي جــدي
حساباتهم على مواقع التواصل بأنفسهم، فى حين يولى بعض 
الالعبين هــذه المهمة آلخرين مثل محمد الننى المحترف فى 

صفوف أرسنال اإلنجليزى .
وأعطى األرجنتينى كوبر توجيهاته إليهاب لهيطة مدير المنتخب 
بالتواصل مــع إدارة الفندق الـــذى سيقيم فيه المنتخب بمدينة 
جروزنى، لمعرفة مدى إمكانية قطع االتصال باإلنترنت عن غرف 
الالعبين فى أوقات معينة، ويضع الجهاز الفنى احتمال آخر يتمثل 
فى إمكانية لجوئه لسحب الهواتف وأجهزة التابلت من الالعبين 

ومنحها لهم فى أوقات معينة فقط.

المحترفون فى القاهرة االثنين القادم استعدادًا 
لكأس العالم.. وصالح الغائب الوحيد

المنتخب يبدأ معسكره األخير قبل المونديال نهاية األسبوع القادم
اتفق الجهاز الفنى للمنتخب األول بقيادة 
األرجنتينى هيكتور كــوبــر مــع عــامــر حسين 
رئيس لجنة المسابقات على إنــهــاء مسابقة 
الدورى و كأس مصر فى موعده يوم 21 أو 22 
مايو خاصة أن معسكر المنتخب تم تحديد 
مــوعــد انــطــالقــه فــى 24 مــايــو مــن أجــل منح 
الالعبين الدوليين الفرصة للراحة قبل السفر 

للمعسكر الخارجى ومنه إلى روسيا يوم 8 أو 
9 يونيو لخوض منافسات بطولة كأس العالم 

2018 بروسيا.
يبدأ منتخب مصر مبارياته فى المجموعة 
األولى بمواجهة أوروجــواى يوم 15 يونيو ثم 
روسيا يوم 19 والسعودية يوم 25 من نفس 

الشهر.

حدد غالبية الالعبين المحترفين بالدوريات األوروبية من 
العبى المنتخب الوطنى األول موعد وصولهم إلى القاهرة 
يوم االثنين المقبل لالنضمام إلى صفوف الفراعنة فى إطار 

االستعدادات لمواجهة الكويت ودًيا.
وتضم قائمة محترفى الفراعنة أسماء عديدة يأتى فى 
مقدمتها محمد الننى العــب ارسنال اإلنجليزى ورمضان 
صبحى العــب ســتــوك سيتى اإلنــجــلــيــزى ومــحــمــود حسن 

تريزيجية العب قاسم باشا التركى.
 ويبقى محمد صــالح هو المحترف الوحيد الــذى تأكد 
غيابه عــن المشاركة فــى مــبــاراة الكويت، بسبب ارتباطه 
بمباراة نهائى دورى أبطال أوروبــا مع فريقه ليفربول أمام 

ريال مدريد يوم 26 مايو، أى بعد ودية الكويت بـ24 ساعة.
 ويستعد المنتخب الــوطــنــى، للمشاركة فــى نهائيات 
كــأس الــعــالــم 2018 الــتــى تستضيفها روســيــا فــى الفترة 

مــن 14 يونيو حتى 15 يوليو المقبلين، إذ أوقعت 
الــقــرعــة الــتــى أقيمت بالعاصمة موسكو المنتخب 
ــى التى تضم البلد  ضمن منافسات المجموعة األول
المنظم باإلضافة إلى أوروجواى بطل العالم نسختين 
سابقتين، والــســعــوديــة ممثل الــكــرة األســيــويــة، ومن 
المقرر أن يستهل الفراعنة مشوارهم فــى البطولة 

ــواى يــوم 15 يونيو المقبل فــى ثانى  بمباراة أوروجــ
مباريات أيام البطولة. 

ويلتقى المنتخب الوطنى نظيره الكويتى يوم 25 
مايو الحالى قبل أن تتوجه البعثة األول من يونيو إلى 

إيطاليا لمواجهة كولومبيا، قبل أن يواجه 
بلجيكا فــى ختام االســتــعــدادات يوم 

6 يونيو.

  محمد الصايغ 

  ضياء خضر 

صالح

رمضان

تريزيجية

الننى

كوبر

منتخب   صالح
¿  اختيارات   كوبر   لقائمة   المنتخب   األخــيــرة   قبل  
 المونديال   تؤكد   أنه   ليس   فى   اإلمكان   أفضل   مما   كان  
  ، والشك   أن   اختيار   محمود   عبدالعزيز   وحمدى   الونش  
 إضافة   كبيرة   للفراعنة  ،   ولكن   مازال   لدينا   مشكلة   فى  
 مركز   رأس   الحربة  ،  وال    يوجد   مهاجم   صريح   هداف  
 قناص   يبعث   الطمأنينة   فى   نفوس   المصريين  ،   وفى  
 الحقيقة   أن   الفريق   بدون   مهاجم   فى   المونديال  ،   وهذا  
 يجعل   الضغوط   كبيرة   على   محمد   صالح   باعتباره   أمل  
 المصريين   فى   إرهاق   دفاعات   المنافسين   ،  وال   داعى  
 ألن   يغضب   الجميع   عندما   يطلق   البعض   على   الفراعنة  

 لقب    »   فريق   صالح   « .
بالفعل   إن   محمد   صالح   تفوق   على   نفسه   وانطلق  
 بسرعة   الصاروخ   ووصــل   إلى   القمة   وأصبح   منافًسا  
 إلى   رونالدو   وميسى   وهو   ما   لم   يحلم   به   أحد  ،  ولكنها  
 أصبحت   حقيقة   وال   يوجد   مستحيل   فى   عالم   الكرة  

  ، وبصراحة   أنا   متفاءل   وأتوقع   أن   يترك   منتخب   صالح  
 بصمة   فى   المونديال   مثلما   أذهل   الفرعون   المصرى  

 العالم   كله . 
  ¿  فرج   عامر   رئيس   سموحة   افتعل أزمة   بدون   لزمة  
 حول   حكم   مباراة   نهائى   كأس   مصر   أمام   الزمالك  ،   وال  
 يهمنا   من   الفائز   ومن   المهزوم   ولكن   األزمــة   الوهمية  
 التى   افتعلها   فرج   عامر   تعتبر   هزيمة   للكرة   المصرية  
 وتشكيك   فى   حكامنا   وإســاءة   للعبة  ،   وما   يحدث   يؤكد  
ــدار   بالفهلوة   والعشوائية ،   أن   الرياضة   المصرية   ت
  وأن   اتحاد   الكرة   سبب   الفوضى   لعدم   تفعيل   اللوائح  
 وإصـــرار   هانى   أبــوريــدة   على   المجامالت   مــن   أجــل  

 المصالح   االنتخابية   وتحقيق   المصالح   الشخصية . 
  ¿  كل   أندية   العالم   تبدأ   فى   اإلعداد   للموسم   الجديد  
 ولكن   األندية   المصرية    ال   تعرف   كيف   ترتب   أحوالها  
 واستعدادتها   خاصة   فى   ظل   عدم   تحديد   اتحاد   الكرة  

 قائمة   الالعبين   للموسم   الجديد  ،   هل   ستكون   القائمة  
   25 العــًبــا   أم       30العــبــا  ؟   وال   تعرف   األنــديــة   موقف  
 الصفقات   الجديدة  ،   ولم   تحدد   الالعبين   المستبعدين ،   
 رغــم   أن   اتحاد   الكرة   حــدد   السبت   الماضى   موعدا  
 نهائيا   لتحديد   القوائم  ،  وقمة   الفوضى   تعيشها   أندية  
 القسم   الثانى   حيث   قرر   اتحاد   الكرة   إقامة   مجموعة  
 واحدة   من   18   نادًيا   تمثل   أول   6   فرق فى  المجموعات  
 الثالثة   ما   يعنى   هبوط  36    نادًيا   للدرجة   الثالثة  ،   ولم  
 يحدد   االتحاد   مواقف   المجموعات   النهائية   وال   تعرف  
 الفرق   من   ستكون   مجموعتها  ،   ولألسف   أن   االتحاد  
 يخشى   تحديد   نظام   المجموعات   من   أجــل   مصالح  
 انتخابية   وحسابات   شخصية   ما   يهدد   بإفساد   دورى  
 القسم   النادى  ،   وال   نعرف   نظام   الهابطين   والصاعدين  
 فى   الدورى   فى   الموسم   الجديد  ،   اتحاد   عشوائى   يدير  
 الكرة   حسب   األهــواء   والمصالح  ،   عكس   كل   اتحادات  

 العالم   تدير   اللعبة   وفــق   خطط   وبرامج   علمية   ثابتة  
 وتسطيع   أن   تعرف   مباريات   ومسابقات   أى   دولــة   في  
 العالم   ستقام   بعد   4   سنوات   ولكن   فى   مصر   ال نعرف  
 ماذا    يحدث   للكرة   بعد   4   دقائق  ،   وهذا   يؤكد   أن   الكرة  

 والرياضة   فى   مصر   لن   تتقدم ..  مفيش   فايدة .  
  ¿  صفقة   الزمالك   مع   عبدالله   السعيد   أفسدت  
 فريق   األهلى  ،   وكل   األحداث   فى   القلعة   الحمراء   ونتائج  
 فريق   الكرة   األخيرة   فى   الدورى   وأفريقيا   وخروجه   من  
 كأس   مصر   يؤكد   أن   مرتضى   منصور   نجح   فى   إحداث  
 هــزة   عنيفة   فى   القلعة   الحمراء  ،   أثــرت   على   النتائج  
 وتهدد   برحيل   حسام   البدرى   المدير   الفنى   للفريق  
 رغم   فوزه   بالدورى،   وأتوقع   تولى   مدرب   أجنبى   قيادة  
 فريق   األهلى   للموسم   الجديد،   ما   يحدث   ينظر   بأن  
 صفقات   الصيف   ستشهد   مفاجآت   وصراًعا   كبيًرا   بين  

 القطبين . 
 محمد الراعى

رأى
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تكتيكات اإلنجليز تحاصر »نسور قرطاج«
تنتظر منتخب تــونــس مهمة صعبة فــى مونديال 
روسيا، بعدما قادته القرعة للوقوع فى المجموعة 
السابعة والتى تضم منتخبين أوروبيين كبيرين هما 
منتخب بلجيكا ومنتخب انجلترا، إلى جــوار منتخب 

بنما والذى يعد الحلقة األضعف فى المجموعة.
ونــظــرًيــا تــبــدو حــظــوظ بلجيكا وإنــجــلــتــرا األوفــر 
للظفر ببطاقتى التأهل عن تلك المجموعة كونهما 
الفريقين األكثر ثقًل فى المجموعة، لكن يبقى عنصر 

ا للتوانسة. المفاجآت ليشكل أمًل كبيًرً
وستكون أمــام نجوم منتخب تونس ومدربهم نبيل 
معلول مهمة شاقة فى مباراتيهم أمام بلجيكا وإنجلترا، 
بحكم الفوارق الكبيرة بين »نسور قرطاج« والمنتخبين 

اآلخرين سواء على المستوى الفنى أو البدنى .
وفـــى هــاتــيــن الــمــبــاراتــيــن سيتعين عــلــى الــمــدرب 
ــول إليـــقـــاف مــفــاتــيــح لعب  نــبــيــل مــعــلــول إيـــجـــاد حــل
المنتخبين اإلنجليزى والبلجيكى، فى ظل ما يتميز 
به كل المنتخبين من العبين أصحاب سرعات كبيرة 

ومهارات مميزة جًدا.

ويبدو أن القدر كتب على منتخب تونس مواجهة 
ــرة فـــى دور  ــ ــة أكـــثـــر مـــن م ــزي ــي ــجــل الــتــكــتــيــكــات اإلن
الــمــجــمــوعــات، حــيــث يشتهر المنتخب اإلنجليزى 
ــحــامــات الــقــويــة  ــت ــذى يــمــيــزه االل ــ ــوب لــعــبــه ال ــأســل ب
واالختراقات السريعة ســواء من العمق أو األجناب، 

وهو األسلوب الذى يطغى على الدورى اإلنجليزى.
وإذا كانت انجلترا هى مهد كرة القدم فإن منتخب 
بلجيكا الذى يضم حالًيا مجموعة اللعبين األفضل 
فى تاريخه، يمتاز كذلك بطريقته الشبيهة إلــى حد 

كبير بطريقة لعب اإلنجليز.
ــواجــد أهــم  ــى ذلـــك ت ولــعــل الــســبــب الــرئــيــســى ف
عناصر المنتخب البلجيكى فــى أنــديــة إنجليزية 
وفى مقدمتهم إيــدن هــازارد نجم تشيلسى، وكيفن 
دى بروين العب مانشستر سيتى، وروميلو لوكاكو 
ــوا حــارس  ــورت مــهــاجــم مانشستر يــونــايــتــد وتــيــبــو ك
مرمى تشيلسى، إلى جانب العبين آخرين بمختلف 
المراكز، كما يتولى قيادة المنتخب البلجيكى حالًيا 
المدرب اإلسبانى روبرتو مارتينيز والــذى سبق له 
العمل فى الدورى اإلنجليزى لفترة ليست بالقصيرة 

وتحديًدا مع نادى إيفرتون.

وسيكون الخط الخلفى لمنتخب تونس أمام مهمة 
من العيار الثقيل إليقاف خطورة نجوم منتخبى بلجيكا 
وإنجلترا، وإغلق المساحات أمام العبى المنتخبين 

وتصعيب مهمة وصولهم إلى مرمى »نسور قرطاج«.
ويضم الخط الدفاعى لمنتخب تونس عــدد من 
ــى صــدارتــهــم ظهيرى األهلى  ــارزة وف ــب األســمــاء ال
والزمالك على معلول وحمدى النقاز، إلــى جانب 
حمزة المثلوثى ومحمد على اليعقوبى وأيمن بلعيد 

وبلل العيفة.
وحــتــى مــوعــد انــطــلق الــمــونــديــال يبقى شبح 
اإلصابات يشكل هاجًسا لمدرب تونس نبيل معلول، 
بعدما تعرض الفريق ألكثر من صدمة فى الفترة 
الماضية كان أقواها فقدان جهود المهاجم يوسف 
المساكنى، كما أصيب العب الوسط أمين بن عمر، 
ــران، ويخوض حالًيا  خلل المباراة الودية ضد إي
مرحلة التأهيل، كما تكررت إصابات ظهير األهلى 
على معلول، فى الفترة األخــيــرة، ومــؤخــًرا تعرض 
الــقــائــد الــجــديــد لمنتخب تــونــس وهــبــى الــخــزرى 
إلصابة عضلية يسابق الزمن للتعافى من آثارها فى 

الوقت الحالى .

4 ماليين إسترلينى 
تكلفة استعداد 
نيمار للمونديال

شبح »داعش« ينعش 
سوق شركات األمن

يواصل النجم البرازيلى 
ــفــا، العــب  ــل نــيــمــار دا ســي
ــس ســــــان جـــيـــرمـــان  ــ ــاريـ ــ بـ
ــى اســــتــــعــــداده  ــســ ــ ــرن ــ ــف ــ ال
ــا، بــعــد  ــ ــي لـــمـــونـــديـــال روســ
اإلصابة التى تعرض لها مع 
فريقه خلل لقاء مارسيليا 

بالدورى .
كشفت التقارير الفرنسية 
أن نيمار كلف ناديه الفرنسى 
4 مليين إسترلينى من أجل 
ــداد لـــكـــأس الــعــالــم  ــعـ ــتـ االسـ
بالبرازيل، حيث تكفلت إدارة 
باريس ســان جيرمان بتوفير 
كــافــة ســبــل الـــراحـــة للنجم 

البرازيلى .
وتواجد نيمار فى البرازيل 
ــة،  ــمــاضــي طـــــوال الـــفـــتـــرة ال
بفيل ضخمة يمتلكها النجم 
ــلـــى وتـــحـــتـــوى على  ــرازيـ ــبـ الـ
مــركــز عــلجــى مــدعــم بكافة 

اإلمكانيات.
ويعول المنتخب البرازيلى 
على موهبة نيمار مــن أجل 
ــأس الــعــالــم  حــصــد بــطــولــة كـ
ــات قــويــة فى  ــاري وتــقــديــم مــب

روسيا.

تلقت عدد من المنتخبات 
الــمــشــاركــة فــى كـــأس العالم 
عـــــــروًضـــــــا مــــــن شــــركــــات 
ــى مـــجـــاالت  ــ ــخــصــصــة ف مــت
ــر الـــحـــراس  ــيـ ــوفـ األمــــــن وتـ
الشخصيين داخـــل روســيــا، 
لتكوين فــرق حماية إضافية 
لبعثات تلك المنتخبات خلل 
فترة مشاركتهم فى مونديال 

روسيا.
ــروض  ــعـ وجـــــــاءت تـــلـــك الـ
فــــى وقـــــت واصـــــــل تــنــظــيــم 
»داعــش« اإلرهــابــى تهديداته 
باستهداف مونديال روسيا، 
ونشر التنظيم مؤخًرا ملصق 
يحمل تهديداً مباشراً للرئيس 
ــى فــلديــمــيــر بــوتــيــن  ــروسـ الـ
مــوتــوعــًدا إيــاه بأنه »سيدفع 

ثمن قتل المسلمين«. 
ــر الــمــلــصــق مسلًحا  وأظــه
داعــشــيــاً، فــى وســط انفجار 
كبير حاملً سلحاً آلياً من 
نوعية »الكلشنيكوف«، فى 
ســاحــة كــرة قــدم مكتظة فى 
الخلفية، بينما يظهر بوتين 
على يسار الصورة، مع هدف 
ــود وبــرتــقــالــى يستهدفه  أســ
مــبــاشــرة، ووســــط الملصق 
مكتوب بخط عريض: »روسيا 
2018... بوتين أنت كافر... 

ستدفع ثمن قتل المسلمين«.
ــم يــكــن الــمــلــصــق األخــيــر  ل
هو أول تهديد من الدواعش 
لــــروســــيــــا، عـــبـــر ســلــســلــة 
الــمــنــشــورات الــتــى أطلقتها 
ــزال مــؤســســة »الــوفــاء«  وال تـ
ــش«  اإلعــلمــيــة، ذراع »داعـ

اإلعـــلمـــيـــة، فــفــى شهر 
أكتوبر الماضى استطاع 
الدواعش تسخير صورة 
ــى  ــن ــي ــت ــنــجــم األرجــن ــل ل
والعــب فريق برشلونة 
ــيـــســـى «  »لـــيـــونـــيـــل مـ
للترويج لدعاية دموية 
ضــد روســيــا، فقد ظهر 

ــب الــشــهــيــر فــى  ــ ــلع ــ ال
بوستر وكــأنــه سجين خلف 

القضبان ويبكى دمــاً، ومرفق 
بالملصق عبارة ذات دالالت 
أيديولوجية خطيرة ومثيرة 
تــقــول: »اإلرهــــاب الــعــادل... 
إنكم تقاتلون دولــة ال تعرف 

الخسارة فى ميزانها«.
ــر فــى  ــهـ مـــلـــصـــق آخـــــر ظـ
ــفــســه ومــكــتــوب  الــتــوقــيــت ن
باللغتين الــروســيــة والعربية 
يقول: »انتظرونا«، وفيه مسلح 
يطل على ملعب المونديال 
فى موسكو، وهو يقرأ عبارة 

»انتظروا«.
ــطــات  ــد أن ســل ــ ــؤك ــ ــم ــ وال
ــن الـــروســـيـــة بمختلف  ــ األمـ
أجــهــزتــهــا ســتــكــون فــى حالة 
استنفار قصوى خــلل فترة 
المونديال، لتأمين المنتخبات 
المشاركة ومشجعيها الذين 
ــاآلالف من  ــ ســيــتــوافــدون ب
مختلف مــنــاطــق الــعــالــم 
وكــــــذلــــــك الـــبـــعـــثـــات 

اإلعلمية والصحفية 
الــــتــــى ســتــتــولــى 

تغطية فعاليات 
الـــــــــحـــــــــدث 

الــــــكــــــروى 
العالمى .

ــيــلــة تــفــصــلــنــا عـــن انــطــلق  أيـــــام قــل
منافسات كــأس العالم التى تحتضنها 
روسيا فى شهر يونيو المقبل من عام 
2018 الــجــارى، وقــد تشهد النسخة 
المقبلة من كأس العالم، وداع الكثير 
من النجوم وعلى رأسهم البرتغالى 
كريستيانو رونـــالـــدو العـــب فريق 
ــى، وكــذلــك  ــان ــد اإلســب ــال مــدري ريـ
ــا، العــــب فــريــق  ــيــســت ــس إن ــدريـ أنـ
برشلونة اإلسبانى والذى سيعتزل 
اللعب الدولى بعد انتهاء منافسات 

المونديال الروسى.
وتسلط »صوت المليين« مزيًدا 
مــن الــضــوء على الثنائى رونــالــدو 
وإنيستا، ومشاركتهما المنتظرة فى 
الحدث الــكــروى العالمى من خلل 

السطور التالية..
رونالدو.

ــالـــدو بتحطيم  يستمتع كريستيانو رونـ
األرقــام فقد نجح فى كتابة اسمه بحروف من ذهب مع 
فريق ريــال مدريد ولم يختلف األمــر كثيراً مع المنتخب 
البرتغالى فهو الهداف التاريخى للمنتخب بتسجيله إلى 
جانب أنه أكثر من خاض مباريات دولية مع منتخب بلده.

أكثر من سجل لصالح المنتخب فى بطولة كأس عالم 
واحدة

ــام فــرصــة قــد تكون  سيكون كريستيانو رونــالــدو أمـ
األخــيــرة له فى حــال تأهل منتخب بــلده للمشاركة فى 
كأس العالم الذى سيقام فى روسيا عام 2018 حيث يحتاج 
نجم ريال مدريد لتسجيل 10 أهداف من أجل تجاوز رقم 
مواطنه إيزيبيو عندما أحرز 9 أهداف فى بطولة واحدة 

لصالح المنتخب البرتغالى فى كأس عالم 1966.
حطم كريستيانو رونالدو الكثير من األرقام مع منتخب 
ــام المنتظرة فكان أكبر العب  بــلده ولكن هناك األرقـ
ارتــدى قميص البرتغال هو الحارس فيتور دامــاس حيث 
إنه كان يبلغ حينها 38 عاماً و8 شهور و3 أيام وهنا سيكون 
نجم الميرينغى بحاجة إلى 6 أعــوام إضافية فى تمثيل 

المنتخب البرتغالى من أجل تحطيم هذا الرقم.
يتصدر كريستيانو رونــالــدو قائمة أكثر العبين 
المنتخب البرتغالى خوضاً للمباريات الدولية بداية 
مــن مسيرته مــع منتخب بــلده فــى 20 أغسطس 
2003 ولكنه بحاجة إلــى ارتـــداء قميص البرتغال 

لمدة 3 أعوام إضافية من أجل تخطى رقم فيتور داماس 
حينما مثل منتخب البرتغال من أبريل 1969 وحتى 11 
يوليو 1986 حيث إن الفترة كانت 17 عاماً و3 شهور و5 

أيام.
إنييستا

ستفتقد الملعب اإلسبانية أحد نجوم كرة القدم وهو 
أنــدريــس إنييستا الملقب بـــ»الــرســام« بعد رحلة حافلة 
بالعطاء واإلنجازات مع برشلونة منذ نشأته داخل جدرانه 

إلى أن قرر الرحيل عن صفوفه بنهاية الموسم الحالى .

ولم يغادر إنييستا )33 عاًما( الفريق الكتالونى منذ أن 
انتقل إليه وهو صغير فى السن عام 1996 عندما كان يبلغ 

من العمر وقتها 12 عاًما.
ــدرج »الــرســام« فى جميع المراحل السنية للفريق  وت
الكتالونى إلى أن انضم إلى الفريق األول فى مباراة كلوب 
بروج البلجيكى بدورى أبطال أوروبــا فى موسم 2002-

2003، والتى انتهت بفوز برشلونة بهدف نظيف.
أما األلقاب الفردية التى حققها إنييستا مع برشلونة 
فتمثلت فى فوزه بجائزة أفضل وسط مهاجم بالدورى 
ــرات(، وأفــضــل العــب فــى مسابقة  اإلسبانى )4 مـ
ــدة، وكــذلــك أفضل  ــا مــرة واحـ دورى أبــطــال أوروبـ
ــارة، وأفــضــل العــب فــى »الليجا«  ــق العــب فــى ال

بإجمالى مرة واحدة فى كل منهما.
وعــلــى الصعيد الــدولــى فــبــات إنييستا من 
الــدعــائــم األســاســيــة فــى المنتخب اإلسبانى، 

حيث حقق معه بطولة كــأس العالم عام 
2010، وبطولة أمــم أوروبــا )مرتين( 

عامى 2008 و2012.
وأعــلــن إنييستا رحيله رسمًيا 
عــن برشلونة اإلســبــانــى بنهاية 
ــى بــعــدمــا لعب  ــحــال ــمــوســم ال ال
بقميص الفريق الكتالونى ما ال 
يقل عــن 669 مــبــاراًة على مــدار 

16 موسماً.

رونالدو وإنييستا ومعركة الظهور المونديالى األخير

عجائب وغرائب مونديالية

حفلت بطولة كــأس العالم منذ انطلق نسختها 
األولى عام 1930 بالعديد من الوقائع الغريبة وغير 
المنطقية، ومــع تــواصــل الــعــد الــتــنــازلــى النطلق 
منافسات المونديال الروسى بدأت هذه الوقائع تعود 

إلى األذهان من جديد.
وتــســتــعــرض »صـــوت الــمــليــيــن« بــعــض مــن تلك 

الوقائع الغريبة فى السطور التالية..
أوروجواى تذهب للمونديال بملعبها

فــى سابقة غريبة مــن نــوعــهــا، أعــلــن منتخب 
ــقــدم، أنــه سيصطحب معه  أوروجـــــواى لــكــرة ال
عينات من عشب ملعب »السينتيناريو« التاريخى، 
إلى روسيا، خلل مشاركته فى كأس العالم، حيث 
سيكون حاضًرا فى جميع مواجهات »السيليستى« 

هناك.
وكــان ملعب »السينتيناريو« مسرًحا ألول مباراة 
نهائية، فــى تــاريــخ كــأس الــعــالــم، واختير فــى فترة 
الثمانينيات كأثر تاريخى للكرة العالمية، من قبل 

االتحاد الدولى للعبة »فيفا«.
كما أنه سيعد ترويًجا لتطلعات البلد اللتينى، إلى 

تنظيم مونديال 2030، مع األرجنتين وباراجواى.
إنجلترا تغيظ موسولينى 

بعد فوز إيطاليا ببطولة كأس العالم 1934، أعلن 
موسولينى قدرة إيطاليا على الفوزبأى بطولة وعلى 
أى فريق فى العالم، رداً على غطرسة انجلترا التى 
قررت عدم المشاركة فى كأس العالم، نظراً لفارق 
المستويات بينها وبين أى فريق آخر، وبالفعل تحدد 
لقاء بين انجلترا وإيطاليا بطلة كأس العالم، وأقيمت 
المباراة على ملعب هايبرى فى لندن يوم 14 نوفمبر 

1934، وتقدم اإلنجليز فى الشوط األول 3/صفر، 
واستطاع الطليان تقليل الفارق بعد إحرازه لهدفين 

بالشوط الثانى .
بعد هــذه الــمــبــاراة أصـــرت بريطانيا كلها على 
موقفها ورفضت االنضمام لبطوالت كــأس العالم، 
باعتبار أنهم كما يقول اإلنجليز فوق الجميع، وأن 
البطولة التى تشارك بها منتخبات بريطانيا األربعة 

أقوى من كأس العالم. 
الطريف أن إيطاليا تحدت انجلترا مــرة أخــرى، 
بعد فوزها بكأس العالم 1938 للمرة الثانية، ولعب 
الفريقان فى ميلنو فى شهر مايو 1939، وتعادال 

بهدفين لكل منهما.
هواة يسقطون اإلنجليز

تــوجــه المنتخب األمــريــكــى لــخــوض مونديال 
1950 بالبرازيل، بقائمة تضم عدًدا من اللعبين 
الــهــواة، ولــم يكن منتظًرا منهم أكثر مــن مجرد 

شرف المشاركة فى العرس العالمى .
وضــمــت الــقــائــمــة، طــالــب وعــامــل فــى مطعم، 
ــراد  ــن مــوتــى، وكـــان معظم أف وســائــق ســيــارة دف
المنتخب يلعبون كرة القدم بعد أعمالهم، مقابل 

بعض الدوالرات عند نهاية األسبوع،
ــم يكن المهاجم األمــريــكــى جايتينس، يتمتع  ول
بمهارات كروية كبيرة، ولكنه كــان قــوى البنية، كما 
كان يعمل فى غسل األطباق فى مطعم فى بوركلين، 
وتم ضمه للمنتخب عشية التوجه إلى البرازيل، إال 
أنه استطاع تحقيق هدف الفوز فى مرمى المنتخب 
اإلنجليزى، لتنتهى المباراة بفوز فريق الهواة على 
الفريق األقــوى والمرشح األول للبطولة فى واقعة 
كسرت غرور اإلنجليز الذين كانوا يعتبرون أنفسهم 

األفضل فى العالم.

  ضياء خضر 

  ياسر حامد 

  محمد الصايغ 

رونالدو

إنييستا
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منتخب »الماكينات« يبحث عن إنجاز يقهر المستحيل..

لعنة حامل اللقب.. كابوس يطارد األلمان فى روسيا

تحدى »ثالثى األبعاد« ينتظر »سحرة البرازيل« فى روسيا
يعد المنتخب البرازيلى مرشًحا قوًيا لحصد لقب 
كأس العالم 2018 المقرر إقامته فى روسيا، ولما ال 
والفريق يمتلئ بالنجوم واألسماء الالمعة التى تلعب 

بصفوف األندية األوروبية العمالقة.
المنتخب البرازيلى بقيادة مدربه أدينور ليوناردو 
باتشى الشهير بـ»تيتى « يأمل فــى إعـــادة راقصى 
الــســامــبــا لمكانتهم الــمــعــروفــة وســـط المنتخبات 
العالمية، والفرصة سانحة له بأن يحقق آماله خالل 

مونديال روسيا.
القرعة أوقعت المنتخب البرازيلى فى مجموعة 
تضم سويسرا، كوستاريكا، صربيا، ولغة األرقام تؤكد 
أن رفاق نيمار دا سيلفا سيتخطون دور المجموعات 
بسهولة، ولكن أبناء المدرب تيتى يواجهون تحديات 
صعبة فــى األدوار المقبلة، خاصة أن الجماهير 
البرازيلية تعول على هذا الجيل، بأن يقتنص اللقب 

األهم فى العالم ويعود بكأس العالم من روسيا.
التحدى األول »التخلص من شبح السباعية ورد 

االعتبار«
تلقى المنتخب البرازيلى هزيمة قاسية ومذلة 
عــام 2014 بنصف نهائى كــأس العالم، عندما فاز 
المنتخب األلمانى بسبعة أهــداف مقابل هدف فى 

مباراة أذهلت الجميع.

يأمل نيمار ورفاقه فى التخلص من شبح السباعية 
الذى يراودهم فى كل لحظة، عن طريق حصد لقب 
كأس العالم وتعويض جماهيرهم عن الهزيمة التى 
جعلت رؤوســهــم تنحنى أمــام المكاينات األلمانية 

بقيادة المدرب المخضرم يواخيم لوف.
مباراة ودية جمعت بين البرازيل وألمانيا استعداًدا 
لمونديال روسيا، وانتهت بهزيمة الماكينات بهدف 
دون رد، ولكن المدير الفنى للمنتخب البرازيلى أكد 
فــى تصريحات صحفية عقب الــمــبــاراة أن كابوس 
السباعية يــراودهــم بالرغم من الفوز، السيما وأن 
المنتخب األلمانى فاز فى مباراة رسمية بينما نجح 
نيمار ورفاقه فى التغلب على ألمانيا بلقاء ودى ليس 

له أهمية.
التحدى الثانى »منتخب النجوم!« 

يــواجــه المنتخب البرازيلى تحدى آخــر، بسبب 
الضغوط الــواقــعــة على العبيه ونجومه وأبــرزهــم 
نيمار دا سيلفا العب باريس سان جيرمان األغلى 
فى العالم، فضاًل عن فيليب كوتينيو نجم برشلونة 
اإلسبانى، ودانييل ألفيش باإلضافة إلى دوجالس 
كوستا وجابرييل خيسوس وغيرهم مــن األســمــاء 

الالمعة.
المنتخب الــبــرازيــلــى يضم نــجــوم وأســمــاء المعة 

جعلت الصحف البرازيلية تتحدث عن وجوب تتويج 
منتخبها بالمونديال، فاألسماء التى تتألق وتلمع 
بأنديتها األوروبية قادرة على اقتناص كأس العالم، 

مما يزيد الضغط على المدرب تيتى ورفاقه.
ــائــج الــتــصــفــيــات وســهــولــة  ــت ــالــث »ن ــث ــتــحــدى ال ال

المجموعة«
مــدرب المنتخب البرازيلى تيتى أكــد أن فريقه 
سيحقق نتائج قوية مثلما فعل فى تصفيات أمريكا 
ــوا مــبــاريــات مــمــتــازة وأداء أبهر  ــدم الــجــنــوبــيــة، وق

الجميع.
ستشارك البرازيل فى كــأس العالم وعينها على 
ــســادس لــهــا فــى تــاريــخــهــا، ويــعــد منتخب  الــلــقــب ال
السليساو أحــد أبــرز المرشحين األقــويــاء، وينتظر 

منهم الكثيرون العودة من موسكو بالكأس الغالية.
وصل زمــالء مارسيلو للمونديال بعد أن تصدروا 
تصفيات أمريكا الجنوبية بفارق 10 نقاٍط كاملة عن 
أوروجــواى التى جاءت فى المركز الثانى، وسيتعين 
على البرازيل تخطى مجموعتهم فى كــأس العالم 
المتواجد بها صربيا وسويسرا وكوستاريكا كخطوٍة 
أولى للصعود على منصة التتويج، وبمقارنة إمكانيات 
المنتخبات األربعة فإن السليساو هو األوفــر حظاً 
للتأهل لدور الـ16 من المونديال عن هذه المجموعة.

ال يختلف أحد على أن المنتخب األلمانى، بطل 
العالم، يعد أحد المرشحين لحصد لقب مونديال 
روسيا، ولكن عليه أن يتجنب مصير حاملى اللقب 

السابقين، الذين خرجوا مبكًرا من البطولة.
بالنظر إلى األرقام وأن المنتخب األلمانى حامل 
ــاز على  لقب كــأس الــعــالــم بــآخــر نسخة، بعدما ف
األرجنتين بهدف دون رد بالمباراة النهائية، فضاًل 
عن تتويج الماكينات األلمانية بكأس القارات 2017 
بالفريق الرديف، فإنهم أبزر المرشحين للعودة من 

روسيا بالكأس الذهبية.
المدرب المخضرم يواخيم لوف جعل المنتخب 
األلمانى كابوًسا يطارد أى منافس، بعد الفوز الرائع 
الــذى حققه على البرازيل بنصف نهائى مونديال 

2014 بسبعة أهداف مقابل هدف.
ســيــواجــه الــمــانــشــافــت فـــى دور الــمــجــمــوعــات 
منتخبات المكسيك والــســويــد وكــوريــا الجنوبية، 
وبالطبع هو المنتخب األوفر حظاً فى العبور لألدوار 
اإلقصائية، ودائــمــاً ما عودنا النسور على تقديم 
أداًء راقياً يصل بهم لألدوار النهائية فى المناسبات 

العالمية.
بالرغم من قوة المنتخب األلمانى الفترة األخيرة، 
إال أن مسعود أوزيـــل ورفــاقــه يخشون لعنة حامل 
اللقب، ففى 3 من آخر 4 نسخ لكأس العالم خرج 

بطل العالم من دور المجموعات.

الــمــديــر الــريــاضــى للمنتخب األلــمــانــى أوليفر 
بيرهوف أكــد أن الجميع يخشى تلك اللعنة لذلك 
يسعى أبــنــاء لــوف لتقديم مستوى قــوى مــن بداية 

البطولة.
منتخبا فرنسا وإيطاليا بطال الــعــالــم، اللذين 
خرجا من دور المجموعات فى كأس العالم 2002 
و2010 على الترتيب، وكذلك منتخب إسبانيا بطل 
العالم فى 2010، الذى خرج من مونديال 2014 من 

دور المجموعات.
ــوف كــانــت معتدلة للغاية  تصريحات يــواخــيــم ل
بالرغم من قوة المنتخب األلمانى إال أنه أكد على 
أهمية البداية القوية، والتى ستعطى المنافسين 
تحذيًرا قوًيا بــأن الماكينات األلمانية قــادرة على 
دهــس أى منافس يقف فــى طريقها نحو الكأس 

الذهبية.
نجوم  وأسماء المعة

يمتلك المنتخب األلمانى نجوًما كثيرة وأسماء 
المعة بداية من حــارس المرمى إلى رأس الحربة، 

المتمثل فى توماس مولر نجم بايرن ميونخ.
خاض الحارس األلمانى الدولى تير شتيجن، 32 
مــبــاراًة مع برشلونة فى الموسم الحالى، استطاع 
أن يحافظ على نظافة شباكه فى 18 مباراة، بينما 
تلقى 16 هدًفا وهــو ثانى أفضل حــارس من حيث 
عدد تلقى األهداف بعد يان أوبالك حارس أتلتيكو 

مدريد الذى استقبل 15 فقط.
ربما يكون حلم كــأس العالم، الدافع األول لتير 

شتيجن فــى تألقه الــالفــت فــى الموسم الحالى، 
فالحارس األلمانى يأمل أن يكون حارس المانشافت 

األول فى المونديال، فى ظل غياب مانويل نوير.
ــى أن نــويــر سيكون  ورغـــم أن التقارير تشير إل
جاهًزا لكأس العالم، فإنه غاب عن معظم فترات 
ــة، وهـــذا مــا يعتمد عليه  الــمــوســم بــداعــى اإلصــاب
شتيجن بأن يكون الحارس األول للماكينات األلمانية 

فى روسيا الصيف المقبل.
إيــمــرى تــشــان نــجــم خــط وســـط فــريــق ليفربول 
اإلنجليزى والمنتخب األلمانى، يقدم مباريات قوية، 

ويعول عليه لوف فى قيادة الماكينات.
ماريو جوتزه نجم منتخب ألمانيا، الــذى يعتمد 
ــو صـــاحـــب هــدف  ــ ــى الـــهـــجـــوم، وه ــوف فـ ــ عــلــيــه ل

المانشافت بنهائى مونديال 2014 أمام األرجنتين.
يأمل جوتزه فى تكرار تألقه الــذى لفت األنظار 
إليه خالل مونديال 2014، خاصة أن يواخيم لوف 

يعطى له حريات كثيرة فى الملعب.
إنجاز فريد ومتميز

ويبحث المنتخب األلمانى بقيادة لوف عن تحقيق 
كأس العالم للمرة الثانية على التوالى، ليدخل أوزيل 

ورفاقه تاريخ كرة القدم من أوسع أبوابها.
من جانبه أكــد يواخيم لــوف سعيه لتحقيق هذا 
اإلنــجــاز الــفــريــد، فالفوز بمونديال 2014 وكــأس 
القارات 2017، جعل الجميع يــدرك أن الماكينات 
األلمانية قــادرة على تحقيق إنجاز تاريخى بحصد 

الكأس الذهبية للمرة الثانية على التوالى .

5 وجوه شابة تحلم بـ»التوهج« فى بالد الروس
ال صوت يعلو هذه األيام على صوت النسخة 
الـ 21 من نهائيات كأس العالم، والتى ستنطلق 
منافساتها منتصف يونيو المقبل فى روسيا، 
وتعد جماهير وعشاق الكرة األيــام والليالى 
انــتــظــارًا للمتعة التى يجلبها معه المونديال 
فى ظل تواجد صفوة الالعبين بالعالم رفقة 

منتخباتهم. 
ــا تــكــون األنـــظـــار مــوجــهــة صــوب  ــًمـــا م ودائـ
النجوم الشابة واألسماء التى لمعت مع أنديتها 
فى الفترة السابقة للمونديال، وكثيًرا ما كان 
الحدث الكروى العالمى بمثابة شهادة ميالد 
للكثير مــن النجوم الشابة على مــدار نسخه 

الماضية.
وتستعرض »صوت الماليين« بعض الوجوه 
الشابة الــبــارزة التى تحلم بالتألق على أرض 

الروس..
أسينسيو

يقدم اإلسبانى الشاب ماركو أسينسيو جناح 
ريال مدريد اإلسبانى موسًما مذهاًل مع الفريق 
الملكى، وقد يكون أحد أبرز الالعبين فى كأس 
العالم المقبل فى بالد روسيا رفقة المنتخب 

اإلسبانى .
ــرغــم مــن وجـــود الــكــثــيــر مــن األســمــاء  ــال وب
الالمعة داخل تشكيلة المنتخب اإلسبانى، إال 
أن أسينسيو بالتحديد نجم فريق ريال مدريد 
سيخوض أول بطولة كأس عالم مع المنتخب 
األول.. ومن المعروف عن أسينسيو لمساته 

الساحرة والتى دائماً ما تمتع الجماهير.
كما يعتبر أسينسيو من أفضل الوجوه الشابة 
المتوقع تألقها بالمونديال، وتبشر إحصاءات 
أسينسيو هذا الموسم بمزيد من التألق لالعب 

الشباب فى النهائيات العالمية.
وجاءت تفاصيل مشاركات الالعب كالتالى: 

الدورى اإلسبانى .. لعب: 28 مباراة، سجل: 
6 أهداف، صنع: 3 أهداف.

ــا.. لعب: 10 مباريات،  ــ دورى أبــطــال أوروب
سجل: هدًفا واحًدا، صنع: هدًفا واحداً.

كـــأس مــلــك إســبــانــيــا.. لــعــب: 5 مــبــاريــات، 
سجل: هدفين.

السوبر اإلسبانى .. لعب: مباراتين، سجل: 
هدفين.

 راشفورد
انضم الشاب اإلنجليزى الــواعــد ماركوس 
راشــفــورد إلــى أكــاديــمــيــة مانشستر يونايتد 
فى سن الثامنة، وبعد 10 أعواًما فقط حقق 
اإلنجليزى الموهوب حلمه وظهر مع المانيو 
ألول مرة فى مباراة بالدورى األوروبى، وسجل 
راشفورد هدفين وقتها ليخترق قلوب عشاق 
الشياطين وأصبح حالً سحرياً لعمالق »أولد 

ترافورد«.

وعلى مدار عامين تقريباً، خاض راشفورد 
119 مباراة وسجل 31 هدًفا وصنع 17، وفاز 
بلقب كأس االتحاد اإلنجليزى وكأس الرابطة 

وكأس الدرع الخيرية والدورى األوروبى .
وانضم راشفورد لمنتخب انجلترا للشباب 
تحت 17 عاًما بشكل غير مستمر، ولكنه أصبح 
عنصًرا أساسًيا فى تشكيلة منتخب 21 عاًما 
مــع تألقه فــى مانشستر، والــتــحــق راشــفــورد 
بصفوف المنتخب األول، وخــاض أول مباراة 
دولية أمام أستراليا فى مايو2016، ولعب 17 

مباراة وسجل هدفين وصنع مثلهما.
ويــبــحــث راشـــفـــورد مــع زمــالئــه عــن التألق 
لتحقيق الــحــلــم اإلنــجــلــيــزى الــغــائــب لحصد 
المونديال، بعد غياب طويل منذ الفوز الوحيد 

عام 1966.
وقدم راشفورد موسًما جيًدا مع الشياطين 
ــاءت تــفــاصــيــل مــشــاركــاتــه  ــحــمــر، حــيــث جــ ال

كالتالى: 
الدورى اإلنجليزى: لعب 33 مباراًة، سجل 6 

أهداف، صنع 5 أهداف.
دورى أبطال أوروبــا: لعب 8 مباريات، سجل 

3 أهداف، صنع هدفين.
كأس االتحاد اإلنجليزى: لعب 4 مباريات، 

سجل هدًفا وحيًدا.
كأس الرابطة اإلنجليزية: لعب 3 مباريات، 

سجل هدفين، صنع هدفين. 
مبابى

يعتبر الــفــرنــســى كــيــلــيــان مــبــابــى الــالعــب 
الفرنسى األشهر ليس فقط فى الفترة الحالية، 
بل متوقع أن يظل أيقونة فرنسا ألعــوام كثيرة 
قادمة بفضل تألقه الحالى مع نادية الفرنسى 
باريس سان جيرمان، باإلضافة لسنه الصغير 

جًدا حيث لم يكمل عامه الـ 20 حتى اآلن،
وتــضــع جماهير الــديــوك كــل آمــالــهــا على 
األيــقــونــة الــفــرنــســيــة مــبــابــى لــلــذهــاب بعيداً 

وتحقيق اللقب األهم حين تبدأ منافسات كأس 
العالم فى روسيا 2018،

رفقة المنتخب الفرنسى المدجج بالنجوم 
الشابة، إال أن مبابى هو الورقة األبرز للديوك 

فى روسيا..
ويقدم الضفدع الفرنسى موسًما رائعاً رفقة 

ناديه فى مختلف المنافسات.. كاألتى
الدورى الفرنسى .. لعب: 27 مباراًة، سجل: 

13 هدًفا، صنع: 8 أهداف.
ــا.. لعب: 8 مباريات،  ــ دورى أبــطــال أوروب

سجل: 4 أهداف، صنع: 3 أهداف.
ــســا.. لــعــب: 4 مــبــاريــات،  كـــأس فــرن

سجل: 4 أهداف، صنع: 3 أهداف.
كــأس الرابطة الفرنسية.. لعب: 4 

مباريات، صنع 3 أهداف.
جيسوس

فـــى كـــل بــطــولــة من 
ــأس  ــ بـــــــطـــــــوالت كـ

ــم، نــجــد  ــ ــال ــ ــع ــ ال
دائــــــــــــًمــــــــــــا 
الـــمـــنـــتـــخـــب 
الـــبـــرازيـــلـــى 
فـــى مقدمة 
الــمــنــتــخــبــات 

الـــمـــرشـــحـــة 
لــحــصــد اللقب 

األغلى، والمنافسة 
ــل الـــجـــوائـــز  ــ عـــلـــى ك

ــواء الــحــذاء  الــفــرديــة، ســ
الــذهــبــى، أفضل العــب وحتى 
أفضل الوجوة الصاعدة دائًما 
ــا يــكــون لــلــســامــبــا نصيب  مـ

األسد منها،
وجـــرت الــعــادة أن يكون 
مهاجم منتخب السامبا هو 

المرشح األول لنيل أحد هذه الجوائز الفردية.
وسيكون عشاق البرازيل على موعد مع رؤية 
وجه جديد يحمل كل جينات التألق، فهو يتمتع 
بالسرعة والمهارة الفائقة، حيث يعتبره الكثير 
الــوريــث الشرعى والخليفة األمــثــل للظاهرة 

رونالدو.
 إنــه البرازيلى الــشــاب جبريل جيسوس، 
ــادى ماشستر  صاحب الـــ 21 عــامــاً، العــب ن
سيتى اإلنــجــلــيــزى، أحــد الــنــجــوم الصاعدة 

وبقوة على الساحة العالمية،
والـــذى يقدم مستوى رائــًعــا مــع مانشستر 
ــاءت تــفــاصــيــل مــشــاركــاتــه  ســيــتــى، حــيــث جــ

كالتالى:
الـــدورى اإلنجليزى .. لــعــب: 27 مــبــاراًة، 

سجل : 12 هدًفا، صنع 4 أهداف.
دورى األبطال.. لعب: 9 مباريات، سجل: 4 

أهداف، صنع هدًفا وحيًدا.
كما شارك رفقة السامبا فى تصفيات كأس 
العالم فى 10 مباريات أحرز خاللها 7 أهداف 
وصنع 5 أهداف ليحجز مكان أساسًيا له على 

حساب فيرمينيو العب ليفربول.
سانى

ليروى سانى، العب منتخب ألمانيا، المتألق 
مع ناديه اإلنجليزى مانشستر سيتى، أحد 
أهم الوجوه الصاعدة والمرشحة بقوة لتقديم 
أفــضــل الــمــســتــويــات رفــقــة منتخب ألمانيا 
المدافع عن لقبه فى العرس العالمى الكبير، 
ويتمتع سانى بالسرعة الفائقة وقدرته 
ــرور والــتــمــريــر  ــمـ عــلــى الــمــراوغــة والـ
المتقن بــاإلضــافــة لــلــكــرات العرضية 
المميزة التى تجعله أفضل المواهب 
ــا، قــدم  المنتظرة فــى مــونــديــال روســي
ليروى سانى موسماً رائعاً بصحبة 
ــيــزى الــمــتــوج  ــجــل ــادى اإلن ــنـ الـ
حديثاً بالدورى اإلنجليزى 
وكــأس انجلترا، وجاءت 
تــفــاصــيــل مــشــاركــات 
الـــالعـــب األلــمــانــى 
الشاب هذا الموسم 

كالتالى: 
الدورى اإلنجليزى 
ــاراة،  ــب .. لــعــب 30 م
ســـجـــل 10 أهــــــداف، 

صنع 12 هدًفا.
ــا..  ــ دورى أبــطــال أوروبـ
لعب 10 مباريات، صنع هدفين

كـــأس الــرابــطــة اإلنــجــلــيــزى .. 
لعب 5 مباريات، سجل 3 أهداف، 

صنع هدًفا وحيًدا.
كأس االتحاد اإلنجليزى .. لعب 
3 مباريات، سجل هدًفا وحيًدا، 

صنع هدًفا.

  سارة عبدالباقى 

  ياسر حامد 

يواخيم لوف

راشفوردسانى

مبابى



تبنى جمال عبدالناصر التمدد 
األفريقى بتأسيس االتحاد األفريقى 

لكرة القدم وشيد استاد »ناصر«

بعد أشهر قليلة من ثورة يوليو شكلت لجنة بتصفية اللجنة 
األوليمبية القديمة من ثالثة أشخاص، وشكلت لجنة للتربية 
الرياضية ولجنة للتشريع الرياضى التى استرشدت بتقرير 
الخبير الفنلندى فاينبرج وفــى عــام 1953 أعيد تشكيل 
اللجنة األوليمبية برئاسة حسين الشافعى ثم تولى رئاستها 
محمد توفيق عبدالفتاح ثم محمد طلعت خيرى وزير الدولة 

للشباب.
أيضا ألغى الرئيس محمد نجيب فى أكتوبر 1953 نظام 
اللجنة األهلية للرياضة البدنية فى اإلشراف على الرياضة 
وإسنادها لــوزارة الشئون االجتماعية بعدما كــان النشاط 
الرياضى تتواله وزارة المعارف وتولت أكثر من مصلحة 
حكومية تبادل اإلشراف على هيئات ونشاط القطاع األهلى 
دون وجــود أى تنسيق على مستوى الدولة، ولما كان المال 
عصب الرياضة فقد كانت ميزانية اللجنة األوليمبية فى 
موسم 1951-1952 ال تزيد على 30 ألف جنيه وفى نفس 

العام - بعد قيام الثورة - زيدت إلى 262 ألف جنيه.
دخــلــت الــريــاضــة عصر اهتمام الــدولــة مــع الــثــورة التى 
حرصت على ترسيخ توجهها العربى القومى باستضافة 
ــة عربية عــام 1953 باإلسكندرية وحصلت مصر  أول دول
على البطولة فيما خرج منتخبنا الكروى من تصفيات كأس 
العالم - سويسرا 1954 - بالخسارة من إيطاليا ذهابا وإيابا 

5-1 و2-1.
ــرة ســواء  ــك وتـــوالـــى ظــهــور الــرئــيــس نــجــيــب بــمــالعــب ال
لمشاهدة مباريات األهلى والزمالك أو لمنتخب مصر ليبقى 
الرئيس المصرى األكثر ولعا بكرة القدم والوحيد الذى 
وطأت قدماه أرض الملعب سواء للمصافحة أو لالستعراض 

بالكرة.
بداية الرئيس الراحل محمد نجيب مع كرة القدم كانت 
فى سبتمبر 1952 خالل افتتاح الموسم الكروى وتحديدا 
فى ملعب كوبرى القبة بجوار ملعب جهاز الرياضة العسكرى 
ليشاهد مباراة ودية احتفالية بين منتخب القوات المسلحة 

ومنتخب أندية القاهرة فى افتتاح الموسم الرياضى.
كانت المحطة الثانية لنجيب فى المحلة لحضور مباراة 
منتخب الـــقـــوات المسلحة والــمــحــلــة ويــصــر عــلــى تحية 
الجماهير المحتشدة فــى الــمــدرجــات قبل الــجــلــوس فى 
المقصورة الرئيسية وقبل نجيب دعــوة من وزيــر الزراعة 
عبدالعزيز عبدالله سالم ورئيس اتحاد كرة القدم فى ذات 
الوقت لمشاهدة مباراة ودية بين النادى األهلى والزمالك 
ــنــزول ألرض الملعب  ــرة يــحــرص الــرئــيــس على ال وألول م

ليصافح العبى الفريقين.
عالقة ناصر مع الرياضة بدأت فى مالعب الكرة فى عام 
1955 عندما رغب فى تسليح الجيش عبر كرة القدم لتبدى 
األندية استعدادها لذلك وعلى رأسها األهلى والزمالك، 
اللذان أعلنا تخصيص دخــل مباراتهما فى دورى 1955-
1956 لصالح دعم تسليح الجيش، وفى 21 أكتوبر 1955 
حضر عبدالناصر ومجلس قيادة الثورة المباراة التى جمعت 
القطبين بالنادى األهلى وحضرها 20 ألف مشجع وانتهت 
بالتعادل 2-2 وتمت المساهمة لمصلحة الجيش بـــ1216 

جنيها مصريا.
وأصدر الرئيس جمال عبدالناصر 1956 قرارا بالمجلس 
األعلى بالشباب والرياضة فى العاشر من سبتمبر باعتماد 
نسبة التفوق الرياضى فــى دخــول كليات الجامعات دون 
ــان ذلــك الــقــرار يعكس فــى مضمونه  التقيد بالمجموع وك
أهمية تشجيع الشباب على ممارسة الرياضة والتفوق فيها 
وكان عبدالناصر يفكر بالتمدد بأفريقيا عبر كرة القدم لذا 

تبنى فكرة إنشاء أول اتحاد أفريقى لكرة القدم عام 1956.
وطالب بضرورة إيجاد بطولة تجمع المنتخبات األفريقية 
وفى 8 يوليو عام 1956 اجتمع المصرى »عبدالعزيز سالم« 
كــأول رئيس لالتحاد األفريقى و»محمد لطيف« و»يوسف 
محمد« مع السودانيين »عبدالرحيم شداد« و»بدوى محمد« 
و»عبدالحليم محمد« والجنوب أفريقى »ويليام فيل« فى 
فندق بمدينة لشبونة عاصمة البرتغال ودونــوا الخطوات 
الفعلية لتأسيس االتحاد األفريقى لكرة القدم وهو ما تم عام 
1957 بإقامة أول بطولة ألمم أفريقيا والتى جمعت منتخبات 

مصر والسودان وإثيوبيا.
وكانت البطولة ستقام بمصر نظرا ألنها صاحبة الفكرة إال 
أن جمال عبدالناصر اقترح على القائمين على الكاف إقامة 
البطولة بالسودان على أن تقام الثانية بمصر بعدها بعامين، 
فعبدالناصر كانت يحتاج البطولة سياسيا ولم يهمه الفوز بها 

ورغم ذلك فازت مصر باللقبين.
زار عبدالناصر النادى األهلى عام 1956 وأقــام النادى 
ــذى قبلها  احتفاال له ومنحه الرئاسة الشرفية للنادى وال
الزعيم المصرى وقتها تكريما لألهلى على مواقفه من 
الثورة، زار عبدالناصر النادى عددا من المرات عقب ذلك 
ويأتى الموقف األشهر الذى يبرز دعم عبدالناصر لألهلى 
وهو تعيينه للفريق عبدالمحسن كامل مرتجى رئيسا للنادى 
عقب تدهور مستوى األهلى وهو أحد قادة ثورة يوليو كما 
أمــر بإقامة معسكرات للنادى األهــلــى بجانب معسكرات 

الجيش.
كما يــعــود الفضل لجمال عبدالناصر فــى وجـــود مقر 

نــادى الزمالك الجديد بميت عقبة ففى عام 1957 قررت 
وزارة األوقاف نقل النادى من الترسانة والتوفيقية لمقرهم 

الحالى.
واهتمت الــثــورة بالمنشآت الرياضية فافتتح الرئيس 
جمال عبدالناصر استاد ناصر »الــقــاهــرة« حاليا فى 24 

يوليو 1960، وفى شهر أكتوبر عام 1960 قام الرئيس جمال 
عبدالناصر بزيارة للنادى األهلى يصحبه ملك أفغانستان 
لمشاهدة مباراة فى الهوكى، أقيمت على ملعب النادى ما 

يعكس اهتمام قائد الثورة بالرياضة.
وكان حريصا على استقبال وتكريم كل بطل يحقق إنجازا 

لمصر فــى المحافل الــدولــيــة كما فعل مــع عبداللطيف 
أبوهيف بطل سباحة المسافات الطويلة وعبدالحميد 

الجندى بطل كمال األجسام.
أصدر الرئيس محمد أنور السادات قانون الرياضة رقم 
77 لسنة 1975 لتنظيم العمل الشبابى والــريــاضــى، وفى 

عام 1978 صدر القرار الجمهورى رقم 1591 بإنشاء وزارة 
جديدة للشباب وتضمن القرار عنصرا جديدا وهو إنشاء 
مديريات لرعاية الشباب بالمحافظات تتبع الـــوزارة فنيا 

وإداريا.
ولم يهتم السادات بكرة القدم كثيرا فلم يذهب طيلة فترة 
رئاسته ألى ملعب كرة لحضور مباراة ولم يبال بأى نتائج 
ألى مباراة محلية كانت أم دولية وفشلت مصر ألول مرة فى 

تاريخها للتأهل للنهائيات فى عهده.
وفــى عــام 1974 استضافت مصر أول بطولة كــأس أمم 
وواصلت مصر مشوارها فى البطولة حتى الدور قبل النهائى 
وخسرت مصر على أرضها ووســط جماهيرها أمــام زائير 

واكتفت بالمركز الثالث.
وفى البطولة التالية فى أثيوبيا عام 1976 تأهلت مصر 
للنهائيات واجتازت الدور األول لتخسر مباراتها الثالث أمام 

المغرب ثم غينيا ثم نيجيريا لتحل رابعا.
وفى غانا عام 1978 لم نشارك لخروجنا من التصفيات 
وفى نيجيريا عام 1980 حصل منتخبنا على المركز الثالث. 
أيضا لم تشارك مصر فى دورة األلعاب األوليمبية العشرين 
»ميونخ 1972« بسبب خروجها مــن التصفيات المؤهلة 
وكذلك الــدورة التالية فى »مونتريال 1976« وحتى الــدورة 
الثالثة فى »موسكو 1980« النسحاب مصر احتجاجا على 
غزور االتحاد السوفيتى ألفغانستان وعلى مستوى المونديال 
لــم نــشــارك فــى كــأس الــعــالــم بــكــرة الــقــدم بألمانيا 1974 
بالخروج على يد تونس بمجموع المباراتين 2-1 و0-2 وتكرر 
باألرجنتين فى النسخة التالية عام 1978 عبر بوابة تونس 

فى المرحلة األخيرة من التصفيات 3-2 و4-1.
أما فى عهد الرئيس مبارك فحقق المنتخب كأس األمم 
األفريقية 5 مرات منها 3 مرات على التوالى فى إنجاز غير 
مسبوق على اإلطــالق »1986 - 1998 - 2006 - 2008 - 
2010«، فضال عن تأهلنا لكأس العالم لكرة القدم للمرة 

الثانية فى تاريخ المونديال عام 1990 بإيطاليا.
واهتم بالرياضة ففى نهائى دورى أبطال أفريقيا عام 
1986 حضر نهائى أبطال إفريقيا بين منتخب مصر لكرة 
القدم ونظيره الكاميرونى وتوجت مصر بالبطولة حينها، 
وفى فبراير 2006 قام مبارك بالمشاركة فى حضور نهائى 
بطولة أمــم أفريقيا بالقاهرة حيث تابع الرئيس وعائلته 
مباراة المنتخب المصرى ونظيره ساحل العاج من خالل 
المقصورة الرئيسية وفى أبريل 2007 حضر مباراة األهلى 
وبرشلونة فــى احتفالية الــنــادى األحــمــر بالمئوية باستاد 

القاهرة.
شــهــدت فــتــرة الــرئــيــس الــمــعــزول محمد مــرســى غياب 
المشهد الرياضى تماما لم يتحدث عن كــرة القدم سوى 
من خالل محمد أبوتريكة نجم األهلى والمنتخب الوطنى.. 
وأقيم السوبر المصرى بين األهلى وإنبى بتعليماته رغم 
حالة الحزن عقب مذبحة بورسعيد الشهيرة باستثناء التهنئة 
التى قدمها لمنتخب مصر حين فاز على غينيا فى مشوار 

تصفيات مونديال البرازيل.
ولم يلتفت للرياضة مطلقا إال أنه فوجىء بتألق شبابنا فى 

أوليمبياد لندن 2012 بعد توليه السلطة بأيام.
وبعد 42 سنة عاشت الرياضة المصرية خاللها بقانون 
عفى عليه الدهر أصبح لمصر قانون جديد للرياضة فى 
عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى حيث صدق على القانون 
رقم 71 لسنة 2017 وذلك بعد إقــراره من مجلس النواب.. 
فضال عن إنشاء أول صندوق للرياضة بالتمويل الذاتى لدعم 
الموهوبين رياضيا فى األلعاب الفردية استعدادا لألوليمبياد 

وبطوالت العالم وكالهما نقلة نوعية فى الحركة الرياضية.
سجل الرئيس السيسى أول ظهور له بمشاهدة مباراة 
مصر وغانا فى بطولة كــأس األمــم األفريقية المقامة فى 
الجابون وذلك أثناء المؤتمر الدولى للشباب بأسوان وانفعل 
الــرئــيــس فــرحــا بعد هــدف الــالعــب محمد صــالح وتأهل 
المنتخب المصرى للدور النهائى فى البطولة األفريقية، 
بعد غياب عن البطولة األفريقية ثالث مرات متتالية بسبب 
ــذى شهدته  توقف النشاط الرياضى وعــدم االســتــقــرار ال

البالد.
بعد غياب 28 عاما، صعد منتخبا الكروى لكأس العالم 
بروسيا 2018 وقام الرئيس بتكريم المنتخب على اإلنجاز 

ودعاهم إلسعاد المصريين.
اتجهت الحكومة المصرية وخاصة وزارة الشباب إلى 
سياسة جديدة وهــى إقامة المنشآت والمالعب للمراكز 
بحيث تدر دخال شهريا لمراكز شباب تستطيع من خاللها 
المراكز الصرف على نفسها وال تنتظر دعــم الــدولــة، وتم 
بالفعل االنتهاء من تطوير ما يقرب من 3000 مركز شباب 
على مستوى الجمهورية أبرزها مركز شباب الجزيرة وفرعه 
الثانى بمدينة السادس من أكتوبر فى امتداد لسلسلة تحمل 

اسمه فى باقى المحافظات.
فوز األهلى بكأس الكونفدرالية األفريقية للمرة األولى 
فى تاريخه وتاريخ كرة القدم المصرية عقب فوزه 1-0 على 

ضيفه سيوى سبورت بطل كوت ديفوار.
فوز محمد صالح بجائزة االتحاد األفريقى ألحسن العب 

فى القارة السمراء.

لطفى السقعان

كانت قضية الثورة مع الرياضة هى بناء الشباب جسديا وفكريا واجتماعيا من خالل النشاط الرياضى وهذا أحد 
أسباب توجه الثورة إلى بناء وتأسيس مراكز الشباب واألندية الريفية فى كل محافظات مصر فلم تعد ممارسة 

الرياضة حكرا على أفراد أو طبقة.
وكان من مظاهر االهتمام بالرياضية أن رجال الثورة تولوا مراكز القيادة فى االتحادات الرياضية فكان المشير 
عبدالحكيم عامر رئيسا التحاد كرة القدم وعلى صبرى رئيسا التحاد السباحة وحسين الشافعى رئيسا التحاد 

الفروسية وأنور السادات رئيسا التحاد تنس الطاولة وعبدالمحسن أبو النور رئيسا التحاد كرة السلة وزكريا 
محيى الدين رئيسا التحاد التجديف والفريق على عامر رئيسا التحاد الرماية والفريق أول صدقى محمود رئيسا 

التحاد االسكواش واللواء عبداهلل رفعت رئيسا التحاد الكرة الطائرة والفريق أول عبدالمحسن كامل مرتجى 
رئيسا التحاد المصارعة وصالح الدسوقى رئيسا التحاد السالح ومجدى حسنين رئيسا التحاد التنس.

رصيد مبارك 5 بطوالت أفريقية والتأهل لمونديال إيطاليا 90.. وتصدر نجاله المشهد الرياضى

أنشأ السادات المجلس األعلى للشباب والرياضة.. وهجرنا األوليمبياد وكأس العالم وتراجعنا كرويا فى أفريقيا

رؤساء مصر.. وحكايات المستطيل األخضر

نجيب أول رئيس ينزل أرض 
الملعب لمصافحة الفريقين.. 

وفوزنا بأول بطولة عربية فى عهده
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القضاء اإلدارى يواصل نظر دعوى ترفض سفر 
166قطعة أثرية من مقتنيات توت عنخ آمون

استئناف نظر دعوى إلغاء قرار عدم مراقبة المركزى 
للمحاسبات لـ«النيابة اإلدارية«.. الثالثاء المقبل

»نيابة أمن الدولة« تنظر تجديد حبس 
نائب رئيس »مصر القوية« 22 مايو

ــى بمحكمة القضاء اإلدارى،  ــرة األولـ ــدائ تستأنف ال
برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس 
ــوم الــثــاثــاء المقبل، نظر الــدعــوى القضائية  الــدولــة ي
المقامة من الجهاز المركزى للمحاسبات، والتى تطالب 
ــذى يغل يد  ــرار رئيس هيئة النيابة اإلداريـــة ال بإلغاء ق
الجهاز المركزى للمحاسبات أو أى جهة أخرى عن رقابة 
القرارات التى تصدرها الهيئة سواء بالحفظ أو الجزاء، 
وقصر الطعن على تلك القرارات أمام المحكمة التأديبية 

على ذوى الشأن دون غيرهم.
وقالت الدعوى التى حملت 34055 لسنة 70 قضائياً، 
إن قرار رئيس هيئة النيابة اإلداريــة يخالف ما نص عليه 
قانون الجهاز المركزى للمحاسبات، والــذى نص على 
اختصاص الجهاز بفحص ومراجعة الــقــرارات الصادرة 
من الجهات الخاضعة لرقابته بشأن المخالفات المالية 
التى تقع بها، وذلك للتأكد من أن اإلجراءات المناسبة قد 
اتخذت بالنسبة لتلك المخالفات، وأن المسئولية عنها قد 

حددت، وتمت محاسبة المسئولين عن ارتكابها.
وأشارت الدعوى إلى أن ذات النص يلزم الجهات المشار 
إليها بموافاة الجهاز المركزى للمحاسبات بالقرارات 
المتعلقة بتلك المخالفات خال شهر من تاريخ صدورها، 

ومصحوبة بكافة أوراق الموضوع.

تستكمل نيابة أمــن الــدولــة العليا، التحقيق مــع محمد 
القصاص، نائب رئيس حزب مصر القوية، في االتهامات 
المنسوبة لــه باالنضمام لجماعة أنشئت خــاًفــا ألحكام 

القانون، في 22 مايو الجاري.
وجـــددت النيابة حبس الــقــصــاص، أول أمــس، 15 يوًما 
على ذمة التحقيقات، وحــددت الموعد الجديد الستكمال 

التحقيق، ونظر تجديد حبسه.
وكانت النيابة قررت حبس نائب رئيس حزب مصر القوية 
على ذمة التحقيقات بعد القبض عليه قبل عدة أسابيع بناء 

على االتهامات المنسوبة له.

ــى بمحكمة القضاء اإلدارى، بمجلس  تواصل الــدائــرة األول
الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس 
الــدولــة، نظر دعــوى تطالب بوقف تنفيذ الــقــرار الــصــادر من 
مجلس الـــوزراء، الخاص بسفر وعــرض 166 قطعة أثرية من 
مقتنيات الملك توت عنخ آمــون، لعرضها بالمعارض الدولية 

وإعادتها لمصر مرة أخرى حال سفرها  يوم الثاثاء المقبل.
اختصمت الـــدعـــوى، الــتــى حملت رقـــم 25945 لسنة 72 
ــار، ووزيــر الثقافة، ووزيــر  قضائية، رئيس الـــوزراء، ووزيــر اآلث

الداخلية، ووزير الخارجي.
كــان أصــدر المهندس شريف إسماعيل، رئيس الـــوزراء، 
قـــرارًا فى 16 يناير الماضى، بالموافقة على عــرض 166 
قطعة أثــريــة بمعرض تــوت عنخ أمــون »الــفــرعــون الذهبى« 
لتعرض فى مركز كاليفورنيا للعلوم بلوس أنجلوس بالواليات 
المتحدة، فــى الفترة مــن 22 مــارس 2018 وحتى 6 يناير 
2019، بخاف مــدد اإلعـــداد والتغليف والنقل والشحن.. 
ــة تحت اإلشـــراف  ــري تضمن الــقــرار، أن تــكــون القطع األث
ــار اتــخــاذ كافة  المباشر لـــوزارة اآلثـــار، وتتولى وزارة اآلثـ

اإلجراءات التنفيذية الازمة لنقل القطع األثرية.

»المفوضين« تواصل نظر دعوى عمال 
عمر أفندى حول الحد األدنى لألجور

األحد المقبل.. اإلدارية العليا تنظر الطعن 
على حكم زيادة بدل العدوى لألطباء

ــرة األولـــــى مــفــوضــيــن  ــ ــدائ ــ ــل ال تـــواصـ
بــمــحــكــمــة الــقــضــاء اإلدارى بمجلس 
الدولة، نظر دعوى الحد األدنــى لألجور 
المرفوعة من عمال شركة عمر أفندى، 

غداً.
وقال محمد لبيب أحد مقدمى الدعوى 
فى تصريحات له إن طلباتنا فى الدعوى 
رقـــم 54855 لسنة 71 قــضــاء إدارى، 
طلبات مــشــروعــة، وهــى وسيلة لتحقيق 
هــدف تحسين معيشة العاملين لمن هم 

من أصحاب الدخول المتدنية.
وأضـــاف لبيب، أنــه تــم تقديم حافظة 
مــســتــنــدات فــى جــلــســة 18/1/2018، 
ــوزراء رقــم 983  مشمولها قــرار رئيس الـ

لسنة 2003، بشأن إنشاء مجلس قومى 
ــألجــور، والـــذى جــاء فــى مــادتــه إجــراء  ل
الدراسات الازمة على المستوى القومى، 
إلعادة النظر فى الحد األدنى لألجور مع 
مقترحات دوريــة ال تتجاوز ثاث سنوات 

على األكثر.
كما قدم العاملون للمحكمة قرار رئيس 
ــوزراء رقــم 1133 لسنة 2011  مجلس الـ
بــشــأن إعـــادة تشكيل المجلس القومى 
لــألجــور، وتحديد اختصاصاته برئاسة 
وزيـــر التخطيط وعــضــويــة وزيـــر القوى 
العاملة، ووزير التضامن، ووزير الصناعة 
والــتــجــارة، والــوزيــر المسئول عــن قطاع 

األعمال أو من ينوب عنه.

تــنــظــر الــمــحــكــمــة اإلداريــــــة الــعــلــيــا، 
بمجلس الــدولــة، األحــد المقبل، نظر 
الطعن رقم 20293 لسنة 62 قضائية 
علّيا، المقام من هيئة قضايا الدولة 
ويــطــالــب بــإلــغــاء الــحــكــم الـــصـــادر من 
محكمة القضاء اإلدارى، بزيادة قيمة 
بدل العدوى لألطباء..  كانت الدائرة 
الثامنة مــوضــوع بالمحكمة اإلداريـــة 
ــاســة الــمــســتــشــار  ــرئ ــيــا، قــــررت ب الــعــل
حسن عبد الحميد البرعى فى جلسة 
8 يــونــيــو الــمــاضــى، التنحى عــن نظر 
الطعن الستشعار الحرج. وأوصت هيئة 
المفوضين، بإلغاء حكم إلـــزام وزارة 

الصحة بــزيــادة بــدل الــعــدوى، ليصبح 
ألف جنيه.

  وقــضــت محكمة الــقــضــاء اإلدارى 
بمجلس الدولة، فى 28 نوفمبر 2015، 
برئاسة المستشار سعيد النادى، بقبول 
الــدعــوى المقامة مــن الــدكــتــور محمد 
ــاء  ــم، نــقــيــب األطــب ــدايـ خــيــرى عــبــد الـ
السابق، وتطالب بوقف تنفيذ وإلغاء 
القرار السلبى باالمتناع عن زيادة بدل 
العدوى الذى يحصل عليه األطباء على 
مستوى الجمهورية ليصبح 1000 جنيه، 
اعتبارًا من تاريخ إقامة الدعوى مع ما 

يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية.

األربعاء القادم ..  الحكم فى طعن »أبو 
ريدة« لوقف »حل مجلس اتحاد الكرة«

ــة  تصدر الــدائــرة 11 بالمحكمة اإلداريـ
العليا بمجلس الدولة، يوم األربعاء القادم، 
حكمها فى قضية الطعن المقام من هانى 
ــحــاد الــمــصــرى لكرة  أبـــوريـــدة، رئــيــس االت
ـــ«وقــف تنفيذ الحكم  ــقــدم، الــمــطــالــب، ب ال
الصادر من محكمة القضاء اإلدارى بحل 
مجلس إدارة االتــحــاد«، للحكم بجلسة 23 

مايوالجارى.
وكان محمد مصطفى الماشطة، بصفته 
وكيا عن هانى أبوريدة، أقام الطعن الذى 
حمل الــرقــم 54757 /54759 لسنة 63 
قضائية عليا، ضد ماجدة عباس الهلباوى، 
ووزير الشباب والرياضة، ورئيس المجلس 

القومى للرياضة.
وكانت الــدائــرة الثانية بمحكمة القضاء 

اإلدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار 
سامى عبدالحميد، نائب رئيس المجلس، 
سبق وأن قضت بقبول الدعوى رقم 72551 
لسنة 70 قضائية، المقامة من عمر هريدى 
المحامى وماجدة الهلباوى، ووقــف تنفيذ 
إعــان نتيجة انتخابات اتحاد الكرة التي 
أُجريت في 30 أغسطس الماضى، وأمرت 

بحل مجلس الجباية.
وجاء فى أسباب الطعن أن الحكم الصادر 
ــقــرار  ــاء بــوقــف تنفيذ ال بــاطــا، حــيــث جـ
ــر الشباب  السلبى غــيــر الــصــادر مــن وزيـ
والرياضة بإعان نتيجة االنتخابات، رغم 
أن االنتخابات دعا إليها االتحاد وال عاقة 
لــلــوزيــر بصفته أو الــجــهــة اإلداريـــــة بهذه 

اإلجراءات.

محمد عبداللطيف يكتب:

نحن أمام قضية من فرط خطورتها، ال تحتمل ترف كتابة المقدمات، أو تزويق العبارات، فالتفاصيل مشحونة بألغام ومتفجرات، 
ستطال شظاياها الجميع، البشر واالقتصاد، بما يمهد لوضع البالد والعباد بين فكى كماشة الشركات األمريكية واإلسرائيلية ومافيا 

صناعة األزمات.. القضية تخص حياة 100 مليون مصرى، وتخص أحد أهم القطاعات االستراتيجية فى هذا البلد، وهو قطاع 
الدواء، الذى صار بفعل فاعل مرتعًا للمغامرين والمتاجرين، وبات أرضًا خصبة لكل محاوالت العبث، وقبلة لشبكات المافيا العالمية 

والمصالح الدولية.
هذا القطاع يتعرض حاليًا، ألبشع عمليات السطو المتقنة، فى إطار الحرب االقتصادية المعلنة ضد مصر من دوائر غربية، وأجهزة 

استخبارات إقليمية، أما الهدف فهو إخراج االستثمار المصرى من سوق الدواء، لصالح شركات عابرة للقارات وبوساطة من مكاتب 
دولية، ودعم قوى غامضة، ال يعلم أحد، من يقف وراءها، ويساندها فى كيفية صناعة األزمات، كمبرر، أو غطاء يتيح التدخل، بما 

يضمن فى النهاية تشويه سمعة االستثمار المصرى.

أمريكا.. إسرائيل.. شبكات المصالح عدوان ثالثى على الدواء المصرى
قبل أيــام تسربت على استحياء بعض المعلومات 
المثيرة، خرجت من كواليس وزارة الصحة بــدون أن 
تحمل معها أى خيوط تقود لفضح مــحــاوالت القوى 
الغامضة التى تسعى بكل الطرق للسيطرة على سوق 
الدواء المصرى، لكن من أحشاء المعلومات المتداولة، 
كــان هناك خيط رفيع، يقود اإلمساك به والسير فى 
تعاريجه ومنحنياته، إلى األسلوب أو الطريقة، التى من 
شأنها تحقيق األغراض المختبئة، حيث جرى استغال 
الشركات األمريكية واإلسرائيلية ألزمة قانونية، بدا من 
ظاهرها وجوهرها، أنها مفتعلة، بل وتحوى فى أحشائها 
أمورًا، تقف وراءها مصالح، ليست معلنة على األقل فى 
الوقت الراهن، أتحدث هنا عن المصالح التى دفعت 
لبداية األزمـــة القانونية، أمــا المصالح الدولية فهى 
ــارز، بعد دخــول مكتب دولــى على خط األزمــة  عنوان ب
القانونية، التى تخص أطــراف مصرية، ومتداولة فى 
ساحات القضاء المصرى، وهــو وحــده الــذى سيحسم 
الــقــضــيــة، ويــصــبــح حكمه عــنــواًنــا للحقيقة، ومــلــزًمــا 
ألطرافه، كافة المعلومات  المحيطة بهذه األزمة، تشير 
إلى أن الهدف هو إفاس الشركات المصرية إلفساح 
المجال أمام الشركات األجنبية للسيطرة على السوق 
المصرية، والتحكم فى األسعار، بما يرهق المواطنين 
وخزائن الدولة على حد ســواء، ناهيك عن عدم قدرة 

المواطن المصرى على تكلفة العاج.
الحكاية لها جــذور وتعود لعام 2014، عندما صدر 
حكم من المحكمة االقتصادية بتغريم 13 من رؤســاء 
شركات األدويــة المصرية بـ3 مليارات جنيه فى قضية 
أطلق عليها »قضية احتكار الــدواء«، ألن تلك الشركات 
اتفقت فيما بينها على توحيد سياسة البيع والتسويق، 
فضا عن تقليص فترات االئتمان الممنوحة للصيدليات 
من الشركات أطراف االتفاق، على السداد اآلجل وطبقا 
لهذا االتفاق فإن قيمة المشتريات للصيدلى أقل من 
مبلغ 1000 جنيه، فا توجد لها مميزات خصم، على 
ــاس بـــــدأت القضية، فــجــأة تــدخــل صيدلى  هــذا األسـ
ونــقــابــى ســابــق بطلب الــتــعــويــض الــمــدنــى ألنـــه يملك 

صيدليتين.
تم استئناف الحكم من الشركات المصرية، الذى 

قضى بتغريم 5 شركات بمبلغ 5 مليارات جنيه.. إلى 
هنا يبدو األمر عاديا، بل عاديا جًدا.. قضية ينتظرها 
ــمــصــرى، وكـــل طـــرف ســـواء الــشــركــات أو  الــقــضــاء ال
المدعى بالحق المدنى له دوافعه، الشركات من جانبها 
تنفى قصة االحتكار، وتؤكد أن تسعير الــدواء إجبارى 
وال يستطيع أحــد أن يقفز عليه، ألن التسعير يخضع 
لمراقبة وزارة الصحة وهناك لجنة للتسعير والدكتور 
محمد سعودى، المدعى بالحق المدنى  يرفض فكرة 

عدم منح مميزات للشراء من الشركات بأقل من ألف 
جنيه.

فى يونيو 2017 أحالت المحكمة االقتصادية الملف 
برمته إلى لجنة خبراء متخصصة لتقديم تقريرها، بما 
يعنى أن الحكم األول جرى إلغاؤه وإعــادة القضية من 
جديد، وفجأة تم اإلعــان عن دخــول مكتب بيكر آند 

ماكينزى على خط األزمة!
ــر الـــذى كشف عــن الــجــوانــب الــغــامــضــة، فهذا  األمـ

المكتب عبارة عن فــرع لشركة دولية تعمل فى مجال 
المحاماة، والعقود الدولية، وتقييم األصول.

إن دخــول هذا المكتب على خط األزمــة، فتح الباب 
واسعا أمام دائرة الشكوك وجعلها تتسع بصورة الفتة، 

على األقل فى دوائر صناعة وتجارة الدواء فى مصر.
أما السبب فهو تاريخ هذا المكتب وما تناثر عنه 
من معلومات بوسائل اإلعام، منذ افتتاح هذا الفرع 
فى مصر »المقصود فرع المكتب« عام 1989، ويديره 
طــاهــر حلمى عضو لجنة ســيــاســات جــمــال مبارك 
»الهارب« ومطلوب لجهات التحقيق فى مصر، وكذا 

الوزير السابق »أحمد كمال أبوالمجد«.
هــذا المكتب لعب دورا غريبا فــى الخصخصة، 
دفعت جريدة »الواشنطن بوست« أن تصدر تقريًرا 
بالتعاون مع المركزالمصرى للدراسات االقتصادية   
بتاريخ 2011/10/21، تشير فيه إلى أن مكتب بيكر 
آنــد ماكينزى، تسبب فى خسارة مصر لمبالغ تقدر 

بـ109 مليارات دوالر أمريكى.
فهذا المكتب لم يكن خفًيا على أحد من الدوائر 
االقتصادية أو الرسمية فى الدولة المصرية فمنذ 
قدومه، بــدأ بإعداد دراســات اقتصادية عن السوق 
المصرى، لصالح شركات وحكومات أجنبية، بغرض 
ــول مملوكة للدولة،  االســتــحــواذ على شــركــات وأصـ
وجميعها، تــم بيعها بأبخس األثــمــان، كما أن تتبع 
سيرة وتاريخ هذا المكتب نجد أنه أنشئ عام 1949 
فــى العاصمة األمــريــكــيــة واشــنــطــن، بــغــرض القيام 
بمهام تتعلق بتقييم العماء فى العقود المبرمة بين 
الحكومات أو الشركات ذات الجنسيات المتعددة، 
ــك عــن طريق شبكة مــن المكاتب المنتشرة فى  وذل
عــواصــم الــعــالــم، ونتيجة للنمو الــمــذهــل فــى عالم 
التجارة والــمــال، بلغت فــروع المكتب 54 فرعا فى 
37 دولة ويعمل بتلك الفروع نحو 3500 محامى من 

جنسيات مختلفة بما فيهم مصر.
كــل هــذا ربــمــا يــدخــل فــى نــطــاق البيزنس الــدولــى، 
لكن من الممكن أن تتغير الصورة تماما، إذا علمنا أن 
المكتب يملكه كل من »بيكر جورين وديفيد ماكينزى« 
وهما يهوديان األصل، ويشاركان فى واشنطن كريستين 

الجارد وهى يهودية من أصل فرنسى، وكانت تتولى فى 
فترة سابقة منصب وزير الصناعة فى حكومة فرنسا.

لعب المكتب دورًا ملموًسا فى منتصف تسعينيات 
الــقــرن الــمــاضــى أثــنــاء مــؤتــمــرات  اتفاقية التجارة 
الــدولــيــه)الــجــات(خــاصــة فيما يتعلق بملف صناعة 
ــدواء، وهو الــذى أوصــى بتوطين صناعة الــدواء فى  ال
األردن، وهــذا يفسر حجم االستثمارات اإلسرائيلية 
فى صناعة وتجارة الدواء داخل المملكة األردنية، كما 
أنه لعب دورًا غامًضا للضغط على مصر فيما يتعلق 
بحقوق الملكية الفكرية »التربس« لتوقف الصناعة 
وإفساح المجال أمام الشركات األمريكية اإلسرائيلية 

المشتركة.
القراءة الدقيقة لهذا الملف الشائك، تشير لوجود 
ــى الــخــفــاء،  قـــوى غــامــضــة، تــديــر لعبة الــمــصــالــح ف
لاستحواذ على شركات تجارة وتوزيع الدواء المصرى 
لصالح شركات أجنبية، وبحسب المعلومات المتداولة، 
ــة، يهدف  ــ ــإن الــرغــبــة فــى الــدخــول على خــط األزم ف
تصفية الشركات الكبرى »ابــن سينا - مالتى فارما 
لألدوية والكيماويات - رامكو فارما - الشرق األوسط 

للكيماويات - المتحدة للصيادلة«.
المثير أن هــذه القضية تــأتــى فــى ظــل استحواذ 
الشركات األجنبية على نحو 60٪ من حجم شركات 
مبيعات الدواء، وتأتى فى ظل وجود مافيا خفية تقوم 
بالتهريب، حيث بلغ حجم التهرب الجمركى من الدواء 
نحو 40٪ بحسب د. مجدى عبدالعزيز رئيس مصلحة 

الجمارك.
ــة، تـــدرك حجم المخاطر،  ــدول ليست مــؤســســات ال
خاصة إذا علمنا أن المكتب دخــل مــع المدعين فى 
القضية، المثارة بــدون أتعاب، فما الــذى يدفع مكتب 
دولــى ألن يترافع للحصول على الحق المدنى لصالح 
ــراف مــصــريــة مــجــاًنــا بحسب الــمــدعــيــن أنفسهم  أطــ
عندما تم االستفسار منهم عن مصلحة المكتب.. ما 

المصلحة؟
سيظل السؤال حائرا، وستظل المحاوالت الخفية 
لتدمير شركات الدواء مستمرة.. فهل تتدخل مؤسسات 

الدولة؟ مجرد تساؤل.

تفجير األزمات القانونية مفتاح اللغز القصة الكاملة للسيطرة على االستثمار فى الدواء



12 العـدد 233الملف
األربعاء  2018/5/16

خطة السيسى للتعامل مع أخطر 10 أزمـــــــــــات خالل فترة رئاسته الجديدة
خالل أيام قليلة وبالتحديد قبل يوم 3 يونيو المقبل، يؤدى 

الرئيس عبدالفتاح السيسى اليمين الدستورية، ليبدأ فترة 
رئاسته الثانية، والتى قد تكون األخيرة، حال بقاء الدستور 

المصرى على حاله الذى يمنع رئيس الجمهورية من الترشح 
ألكثر من مدتين رئاسيتين، وإن كانت كل المؤشرات تؤكد 

أن السيسى بعد أربع سنوات، لن يسلم السلطة طواعية ألى 

مرشح تحوم حوله الشبهات وتورط فى وقائع فساد ، بدليل 
أنه هو شخصيًا صرح خالل مؤتمر »حكاية وطن«، إبان حملته 
االنتخابية مؤكدًا أنه »لن يسمح ألى واحد حرامى أو فاسد إنه 
يقرب من الكرسى ده«، فى إشارة إلى كرسى الرئاسة، على حد 

تعبير الرئيس الذى كان وقتها مرشحًا رئاسيًا للفترة الثانية.
وفى سياق متصل صرحت السيدة جيهان السادات، المعروف 

دعمها الشديد للرئيس السيسى ونظامه، بأن الدستور 
الحالى يتيح حق الترشح لمدتين فقط، كل مدة 4 سنوات، 
فيما ترى السيدة جيهان أن 8 سنوات ال تكفى للتعامل مع 
مشاكل مصر، بينما كانت فترة الرئاسة 6 سنوات فى عهد 
زوجها الرئيس الراحل أنور السادات، ومع ذلك تم تعديل 
الدستور فى أواخر عهده، ليستطيع البقاء ألكثر من 12 

ملفات ساخنة على مكتب الرئيس بعد أداء اليمين الدستورية أمام مجلس النواب
برلمان2020 مهدد بالفشل بسبب انشقاقات الثالثة الكبارانتخابات مجلس النواب

انتخابات المحليات.. مخاوف من تسلل المتأسلمين واتساع الفجوة بين الدولة والشباب

مواجهة اإلرهاب وتأمين الحدود وحقول الغاز الطبيعى

تأمين اكتشافات حقول الغاز الطبيعى أحد التحديات 
الجديدة التى تقع على عاتق سياسة الدفاع المصرية

يعد الفريق أول عبدالفتاح السيسى، أول وزير 
دفـــاع مــصــرى، يطلب مــن الشعب الــنــزول للشارع 
لــمــنــحــه تــفــويــض لــمــواجــهــة اإلرهـــــاب المتأسلم 
المحتمل، وقــد اكتسب الــرجــل شعبيته مــن مدى 
قدرته على التصدى للجماعات المتطرفة المسلحة، 
بوصفه كرئيس للجمهورية قــائــًدا أعــلــى للقوات 

المسلحة.
وفـــى هـــذا الــســيــاق تــرتــبــط الــتــحــديــات األمنية 
بالملفات الخارجية، خاصة بعد انحسار العمليات 
اإلرهابية فى الداخل بالتزامن مع العملية الشاملة 
التى جــرى تدشينها فى مطلع عــام 2018، وقبيل 
انتهاء فترة رئاسة السيسى األولــى، وتتنوع مصادر 
التحديات األمنية على الــداخــل المصرى مــا بين 
تحديات الجبهة الغربية، وهى المنطقة المتماسة 
ــة ليبيا التى ينتشر فيها عمل الجماعات  مــع دول
اإلرهابية، التى عملت على التسلل للداخل المصرى 
وتنفيذ بعض العمليات اإلرهابية فيما سبق، كما تعد 
أحد مصادر تهريب السالح والهجرة غير الشرعية، 
ويعد السيطرة على الحدود الغربية لمصر من أهم 

التحديات األمنية خالل الفترة المقبلة.
وهناك أيًضا تحديات الجبهة الشرقية، حيث 
تعتبر شمال سيناء أكثر البؤر من حيث انتشار عمل 
الجماعات اإلرهــابــيــة قبيل العملية الشاملة فى 

سيناء، أما التحدى األمنى الثالث فهو فى الجنوب، 
ويمتد إلى ضبط الحدود المصرية مع السودان فى 
ظل مطالبة األخيرة بأحقية السيادة على منطقة 

حاليب وشالتين الواقعة تحت السيادة المصرية.
وعلى الصعيد العسكرى يعد تأمين اكتشافات 
حقول الغاز الطبيعى أحد التحديات الجديدة التى 
تقع على عاتق سياسة الــدفــاع المصرية، خاصة 
فى ظل األهمية االستراتيجية التى تتمتع بها هذه 
االكتشافات، على خلفية حــدوث بعض الصراعات 
على حقول الغاز فى شرق البحر المتوسط، حيث 
لــم تسلم مصر مــن تلميحات تركية بأحقيتها فى 
بعض الحقول، ويمتد التحدى العسكرى التركى 
ــن الــبــحــر األحــمــر فى  حــتــى جــنــوب مــيــاه مــصــر م
جــزيــرة ســواكــن الــســودانــيــة، القريبة مــن المدخل 
الجنوبى لقناة السويس، فضاًل عن إيجاد ترتيبات 
أمنية وعسكرية جــديــدة بعد الــســيــادة السعودية 
على جزيرتى تيران وصنافير، ناهيك عن التحدى 
الصومالى وســيــطــرة الجماعات التابعة لتنظيم 
القاعدة فى الصومال على السواحل القريبة من 
مضيق بــاب المندب من ناحية أفريقيا، والخطر 
اإليــرانــى المتمثل فــى جماعة الحوثيين باليمن، 
القابعين على ضفاف »بــاب الــمــنــدب« مــن ناحية 

آسيا.

ــادة 242 مـــن الــدســتــور  ــ ــم ــ تــنــص ال
المصرى الــصــادر فــى عــام 2013 على 
أن يتم االنتهاء من تطبيق نظاًما جديًدا 
ــإدارة المحلية خــالل خمس سنوات  ــ ل
ــور، أى أن عــام  ــخ نــفــاذ الــدســت ــاري مــن ت
ــعــام األخــيــر قبيل تطبيق  2018 هــو ال
هــذا النظام الجديد، وهــو النظام الذى 
يفترض فيه زيـــادة مستوى الالمركزية 
فــى الــدولــة، وتمثيل الشباب والــمــرأة بـ 
25% من إجمالى المقاعد، و50% لصالح 
العمال والفالحين، وتمثيل المسيحيين 
وذوى اإلعاقة بنسبة مناسبة وفقا لنص 

الدستور.
ــذه الــســطــور لــم ينته  وحــتــى كــتــابــة هـ
الــبــرلــمــان الــمــصــرى مــن قــانــون اإلدارة 
المحلية الجديد، الذى بمقتضاه ستجرى 
ــدًدا من  االنــتــخــابــات المحلية، إال أن عـ
النواب صرحوا أن القانون سيتم إصداره 

خـــالل دور االنــعــقــاد الــثــالــث وهـــى دور 
االنعقاد الحالى للبرلمان، وفــور صدور 
الالئحة التنفيذية للقانون الجديد سيتم 

إجراء االنتخابات المحلية.
ويأتى تحدى إجراء االنتخابات المحلية 
نــظــرا لما تعكسه هــذه االنــتــخــابــات من 
اتــســاع نطاق القوائم وصعوبة ضبطها 
وخــطــورة التالعب بها أيــًضــا، ألن ذلك 
ســيــؤدى إلــى تــزايــد الفجوة بين النظام 
الــحــاكــم والـــقـــوى الشعبية المحسوبة 
على ثــورة 25 يناير، وكذلك المحسوبة 
على نظام الــحــزب الوطنى، فضاًل عن 
تزايد احتماالت تسلل جماعات اإلسالم 
ــى قــوائــم االنــتــخــابــات، لذا  السياسى إل
يتمثل التحدى فى كيفية إجراء انتخابات 
محلية توائم بين القوى الشعبية المختلفة 
والحيلولة دون تسلل اإلســالمــيــيــن فى 

الوقت نفسه.

البرلمان الحالى  ليس له دور ملموس فى المشهد السياسى
ُنشرت مؤخًرا دراسة بعنوان »تحديات صعبة.. ماذا سيواجه 
الرئيس المصرى فى فترته الثانية؟«، أعدها الباحث السياسى 
ــزى، الـــذى أكـــد فــى ســيــاق دراســتــه أن االنــتــخــابــات  ــ سمير رم
التشريعية األولــى فى فترة السيسى، والتى أجريت خالل عام 
2015، أسفرت عن برلمان منخفض األداء السياسى والرقابى، 
كما أن عملية االنتخابات نفسها قد شهدت تراجعا فى معدالت 
التصويت مقارنة باالنتخابات البرلمانية السابقة عليها، وكذلك 

جرت هذه االنتخابات فى ظل مناخ منخفض التنافسية.
وفى سياق متصل أشار بعض الحقوقيين إلى تدخل األجهزة 
األمنية فى إعداد قوائم المرشحين؛ وتجلى ذلك فى تشكيل قائمة 
»فى حب مصر«، بقيادة الراحل اللواء سامح سيف اليزل، والذى 
ُعرف بقربه من النظام واألجهزة األمنية، ومن الرئيس السيسى 
نفسه، كما ضمت وزراء سابقين وشخصيات محسوبة على نظام 
الرئيس األسبق حسنى مبارك، والحزب الوطنى المنحل، وبعد 
اكتساح تلك القائمة لمقاعد البرلمان، وتحويلها إلــى ائتالف 
»دعم مصر«، قيل أنه استنساخ جديد للحزب الوطنى المنحل، 
وشهد االئتالف واقعة استقالة النائب مصطفى بكرى، ثم استقالة 
نواب من أحزابهم وبقائهم فى االئتالف، وهم النائبين عماد جاد 
ومارجريت عازر، رغم تعارض ذلك مع المادة الخاصة بإسقاط 

عضوية النائب حال تغيير صفته، من حزبى إلى مستقل والعكس.
وكــشــف األداء البرلمانى للمجلس، عــن خضوعه المطلق 
للحكومة، حيث لم  يعترض على تجديد الثقة فى حكومة شريف 
إسماعيل، رغم تحفظات الشعب بل ونوابه عليها، كما لم يعترض 
على تعديالتها المتكررة، ولــم يجرؤ أى من نوابه على تقديم 
استجواب واحد، فى مواجهة الحكومة أو أى من وزرائها، ناهيك 
عن تمرير قانون الخدمة المدنية، رغم أنف الجميع، ثم قانون 

زيادة مرتبات الوزراء الذى استفز الجميع.
وبشكل عام وصفت الدراسة البرلمان الحالى بأنه لم يستطع 
إضافة دورًا معمًقا فى المشهد السياسى، حيث يجمع الخبراء 
على أن برلمان الدكتور على عبدالعال، جاء نموذًجا مكررًا من 
برلمان فتحى سرور، الذى سيطر عليه الحزب الوطنى، وكذلك 
برلمان سعد الكتاتنى الذى سيطرت عليه جماعة اإلخوان وحزب 

الحرية والعدالة.
أمــا عن انتخابات البرلمان الــقــادم، والمقرر أن تجرى عام 
2020، فــمــن الــمــتــوقــع أن تمثل تــحــدى جــديــد يــواجــه الــدولــة 
والرئيس، فى ظل فشل البرلمان الحالى فى اكتساب قاعدة 
شعبية كبيرة، فضاًل عن فشل األحــزاب ذات األكثرية فى دعم 
مكانتها السياسية، حيث شهدت األحـــزاب الثالثة األولــى من 

حيث عدد المقاعد اضطرابات داخلية ستترك أثًرا على وضعهم 
التنافسى خالل االنتخابات المقبلة، فتعرض حزب »المصريين 
األحرار« ألزمة انشقاق داخلية أسفرت عن خروج مؤسس الحزب 
وداعــمــه المهندس نجيب ســاويــرس، مــا تكرر فــى حالة حزب 
»مستقبل وطــن«، الذى ترك رئاسته مؤسسه محمد بــدران، كما 
لم يسلم حزب الوفد من الصراعات و االضطرابات الداخلية، 
التى انتهت بفوز المستشار بهاء أبو شقة برئاسة الحزب، وهو 
الرجل الذى ال يخفى على أحد عالقته بالدولة، لكونه نائب معين 
من الرئيس السيسى، ووالد المستشار محمد أبو شقة المتحدث 
باسم حملة السيسى فى انتخابات الرئاسة، ومــن المنتظر أن 
يخوض الــوفــد االنتخابات البرلمانية المقبلة فــى ظــل قيادة 

»أبوشقة«.
واستخلصت الــدراســة من ذلــك أن مجمل األوضـــاع الحزبية 
غير مالئًما بشكل مبدئى إلجراء االنتخابات التشريعية القادمة، 
ما يعظم من تحدى إجــراء انتخابات برلمانية تستطيع تمثيل 
مصالح الفئات الكبيرة فى المجتمع المصرى، وربما يؤدى تكرار 
سيناريو انتخابات برلمان 2015 إلى تزايد االحتقان بين الفئات 
غير الممثلة بشكل مالئم فى البرلمان، وعلى رأسهم الشباب 

والقيادات المجتمعية التقليدية.

انتخابات الرئاسة 2020.. 
من تمديد فترة الحكم إلى التحول للنظام 
البرلمانى على طريقة »بوتين- مديفديف«

بسبب تراجع إيرادات قناة السويس والسياحة

انخفاض إيرادات النقد األجنبى

العزوف السياسى وانخفاض نسبة المشاركة

د. جمال زهران: ضعف 
المشاركة فى العملية 

السياسية سيفرز 
برلمانًا فاقدًا للشرعية

بسبب عدم الرضا االجتماعى وضعف األحزاب

قال الدكتور جمال زهران أستاذ العلوم السياسية، 
إبان انتخابات البرلمان الحالى، أن ضعف المشاركة 
فى العملية السياسية سيفرز برلمان فاقد للشرعية، 
وبشكل عام تشهد مصر تراجًعا ملحوًظا عن المشاركة 
فى التصويت على االستحقاقات االنتخابية المختلفة 
منذ االنتخابات الرئاسية فــى عــام 2014، مــا يعد 
داللــة على انخفاض الرضا االجتماعى عن مستوى 
المشاركة السياسية، خاصة وأن ذلــك يتزامن مع 
ــراءات تخفيض  اتــبــاع السلطة فــى مصر لبعض إجــ
ــرادات  ــ عــدد العاملين بــالــدولــة، وكــذلــك تــزايــد اإلي
الضريبية للدولة من المواطنين، ألن ارتفاع معدالت 
جمع الضرائب دون أن يقترن بها تزايد فى التمثيل 
ــة بتقديم خــدمــات مميزة  السياسى أو قــيــام الــدول
للمواطنين؛ يترك أثًرا سلبًيا على تداعيات انخفاض 

المشاركة السياسية.
ويتجلى انخفاض نسبة المشاركة السياسية فى 
الضعف الشديد لــدى األحـــزاب التى عــادة ما تعمل 
كحاضنة تنظيمية لمعدالت المشاركة السياسية فى 
مصر، كما أن حالة العزوف السياسى للمصريين تعد 

من معوقات نمو العمل الحزبى بصفة عامة.

هل يتم تعديل الدستور ليتمكن السيسى 
من الترشح فى االنتخابات القادمة ؟

اعتبر الرئيس السيسى نفسه مسئواًل 
عن إجــراء االنتخابات الرئاسية فى عام 
2022، وبــخــالف المسئولية التنفيذية 
للرئيس كــونــه رأس السلطة التنفيذية، 
فهناك أيًضا مسئولية سياسية تقع على 
عاتقه فى إجراء انتخابات رئاسية أفضل 
تنافسية من سابقتيها، حيث ستعد هذه 
االنتخابات محصلة لإجراءات السياسية 
التى سيتم اتخاذها خــالل الفترة الثانية 

للسيسى .
وأشــار الباحث السياسى سمير رمزى 
إلى أن هذا التحدى يتعاظم فى ظل عدم 
جــواز ترشح السيسى مــرة أخــرى فى ظل 
بنود الدستور الحالى، وهــو وضــع جديد  
كــلــًيــا عــلــى الــنــظــام الــســيــاســى الــمــصــرى، 
حيث لم يشهد قيام أحد الرؤساء بتسليم 
السلطة طواعية منذ عام 1952، وبذلك 
يصبح أمــام السيسى احتمالين ال ثالث 
لهم، األول هو قيام الرئيس بتعديل بنود 
الدستور المصرى ليتسنى له االستمرار 
كرئيس للدولة، وفى هذه الحالة يتعرض 
االســتــقــرار السياسى فــى مصر الختبار 

صعب، خاصة مع الرفض المتوقع الذى 
ستبديه فئات اجتماعية متنوعة لمثل هذا 
التعديل، السيما وإنه يعد أحد المكتسبات 
الرئيسية لــثــورة 25 يناير، مــا سيعصف 
باستقرار النظام السياسى أًيا كان نتيجته.

أما االحتمال الثانى فهو قيام الرئيس 
ــواء بشكل  بتسليم السلطة طــواعــيــة، سـ
فعلى، وفــى هــذه الــحــالــة ُيخلى الرئيس 
الــحــالــى مسئوليته عــن مستقبل النظام 
السياسى فى مصر، بينما كشف الرئيس 
فــى أكــثــر مــن مناسبة عــن حــرصــه على 
تــقــديــم بــــدالء جــيــديــن لـــه، وربـــمـــا نجد 
استنساًخا فى النظام المصرى لتجربة 
)بوتين- ميدفيدف( الروسية، بأن يصبح 
الــســيــســى رئــيــًســا لـــلـــوزراء، بــعــد تعديل 
الدستور إلى النظام البرلمانى، وفى هذا 
خطًرا أيًضا على االستقرار السياسى فى 

مصر.
وعــلــى خلفية مــا سبق أوضـــح »رمـــزى« 
أن طريقة إدارة تسليم السلطة فى مصر 
من أبرز التحديات التى يواجهها الرئيس 

المصرى خالل فترة رئاسته الثانية.
رغم تباهى محافظ البنك المركزى طارق 
عامر وتفاخره الدائم بأنه الرجل الذى تزايد 
على يديه احتياطى النقد األجنبى، وحقق 
ـــ44 مليار دوالر،  أرقــاًمــا قياسية ليتجاوز ال
ولكن زيــادة االحتياطيات الدوالرية فى ظل 
هذه األجواء تمثل ضغوًطا اقتصادية جديدة، 
حيث تعانى مصر بعد إجراءات تحرير سعر 
صــرف العملة المحلية، من ضعف القدرة 
الشرائية للجنيه المصرى، بينما قفز سعر 
الــدوالر من 8 جنيه إلى 17.5 جنيًها وأكثر 
منذ نوفمبر 2016، وأتـــى هــذا مــع تراجع 
ــرادات المصرية مــن العملة األجنبية،  ــ اإلي
ــع إيـــــــرادات قــنــاة الــســويــس  بــســبــب تـــراجـ
الرتباطها بحالة الركود فى التجارة العالمية، 
وينتظر أن تتراجع أكثر حــال افتتاح تركيا 
قناتها التى أعلن الرئيس التركى رجب طيب 
أردوغــان، أنها ستفتح خالل عام وستسحب 
البساط من قناة السويس المصرية، ناهيك 
ــن  تــراجــع مــعــدالت الــســيــاحــة الــوافــدة  عـ
إلــى مصر، وانهيار مــؤشــرات السياحة فى 
مصر فى نهاية 2016 ليصل إجمالى عدد 
الوافدين إلى حوالى 5 ماليين وافد مقارنة 

بحوالى 10 مليون نسمة قبيل تولى السيسى 
ــرادات إلــى 3.4  ــ الــرئــاســة، وانخفضت اإلي
مليار دوالر مقارنة بـ 6 مليار دوالر فى نهاية 
عام 2013، إال أنها ارتفعت فى عام 2017 
بنسبة 123.5%، ووصلت إيراداتها إلى نحو 
7.6 مليار دوالر فى 2017 مع زيــادة أعداد 
السياح الوافدين إلى البالد بنسبة %53.7 
إلى نحو 8.3 مليون سائًحا، وأعلنت وزيرة 
السياحة الحالية رانــيــا المشاط، التى تم 
تعيينها قبيل انتخابات الرئاسة، أعلنت عن 
عزمها تنفيذ خطة تستهدف إعــادة هيكلة 
خــدمــات السياحة فــى مصر خــالل الفترة 
الرئاسية الجديدة، بما يزيد من معدالت 
ــان عــدد  الــســيــاحــة الـــوافـــدة إلـــى مــصــر، وكـ
السائحين الوافدين إلــى مصر حوالى 10 
مليون ســائــًحــا ســنــوًيــا قبيل تــولــى الرئيس 

المصرى فى عام 2014.
ــى جــانــب الــســيــاحــة، تستهدف إدارة  وإلـ
السيسى المضى قدًما فى تنفيذ مشروعات 
ــرق، وتـــحـــاول بهذه  ــطـ الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة والـ
المشروعات تهيئة البيئة المحلية فى مصر 

لجذب االستثمار األجنبى.
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خطة السيسى للتعامل مع أخطر 10 أزمـــــــــــات خالل فترة رئاسته الجديدة
عامًا على مقعده، لو كان القدر قد أمهله، علمًا بأن قدرة 
هؤالء الداعمين للسيسى على المطالبة بتعديل الدستور 

لإلبقاء عليه فى قصر االتحادية، إلى ما بعد المدتين، ترتبط 
بمدى قدرته هو نفسه على إدارة األزمات واستكمال التعامل 
مع الملفات الشائكة، القابعة على مكتبه خالل فترة رئاسته 

الجديدة، وغالبيتها مؤجلة من الفترة األولى.

ومن جانبنا نحاول فى سياق السطور التالية استعراض بعض 
هذه الملفات والتحديات التى تواجه السيسى، والتى يتعين 

عليه التعامل معها خالل فترتة الرئاسية الثانية التى ستبدأ 
رسميًا فور أداء اليمين الدستورية، قبل يوم 3 يونيو 2018.

السيسى: لن أسمح ألى واحد حرامى  وفاسد إنه يقرب من الكرسى ده

إجراءات اإلصالح االقتصادى تواصل ذبح المصريين

بعد رفع مرتبات الوزراء

تراجع أجور الموظفين وتقليص أعدادهم
فى ظل حالة االستفزار التى انتابت الشعب المصرى، على 
خلفية قــرار زيــادة مرتبات ومعاشات الـــوزراء والبرلمانيين 
والدبلوماسيين، يتوقع المراقبون أن تتصاعد موجة الغضب 
لدى الجماهير، حال تطبيق المرحلة القادمة من إجــراءات 
برنامج اإلصـــاح االقــتــصــادى، حيث يــتــوازى تخفيض دعم 
ــان الجهاز  ــور، الــتــى ك ــادة هيكلة األجــ الــســلــع، مــع خطة إعـ
الــمــركــزى للتنظيم واإلدارة قــد أعــلــن عنها بــهــدف تحديد 
احتياجات الجهاز اإلدارى للدولة مــن الــمــوارد البشرية، 
واألخطر أنــه من المنتظر أيًضا أن يتم إعــادة هيكلة نظام 
الضرائب فى مصر خال الفترة الرئاسية الثانية، وهى كلها 
أمور تقود إلى أوضاع اقتصادية غير مستقرة، وتشكل تحدًيا 

فى طبيعة إدارتها ومعاجلة آثارها.
وإذا كــان النائب سمير غــطــاس قــد أطــلــق على حكومة 
شريف إسماعيل منذ أيامها األولــى لقب حكومة »الجباية« 
الــتــى رفــعــت األســعــار والــضــرائــب والــفــواتــيــر،  فقد قــررت 
الحكومة أن تحقق رؤيته وتضيف إلــى نفسها لقب حكومة 
»الخصخصة والمصمصة«، على طريقة حكومات أواخــر 
عهد حسنى مبارك، حيث أعلنت الحكومة الحالية عن عزمها 
طرح بعض شركات قطاع األعمال فى سوق المال، وقدرت 
الحكومة حصيلة بيع بعض األسهم فى الشركات وفق خطة 

العام الحالى بـ 80 مليار جنيه، وتضع الحكومة 
فــى خطتها العديد مــن الــشــركــات، ومنها شركات 
مصر للتأمين بنسبة 30% والثانية شركة دمياط 
لــتــداول الحاويات بنسبة 20%، وبورسعيد لتداول 

الحاويات بنسبة 20%، فضًا عن الشرقية للدخان 
وتبلغ حصة المال العام فيها 55% للقابضة و%5.88 

للعاملين وستطرح الحكومة 15% منها، كما أن هناك 
بعض الــشــركــات األخـــرى مــن بينهما شركة المقاولين 

العرب لاستثمار، وتخطط الحكومة أيًضا لطرح أسهم 
مؤسسة األهــرام الصحفية فى سوق األوراق المالية 
بنسبة 25%، وذلك بهدف تغطية فجوة تمويلية تصل 
إلى 600 مليون سنوًيّا. وال يخفى على أحد أن طرح 

الشركات للبيع الذى يسمونه تأدبًا اكتتاب، يساوى حالة 
اكتئاب ينتظرها العاملون بهذه الشركات، ألن إسناد إدارة 

الشركة للقطاع الخاص يعنى تقليص أعــداد العمال من 
ناحية، وتخفيض األجور والمستحقات من ناحية أخرى، وهو 
تحدى يهدد بانتفاضات عمالية وفئوية جديدة تشهدها 
فترة رئاسة السيسى الثانية، على غــرار غضبة عمال 
المحلة الكبرى قبيل اندالع ثورة 25 يناير 2011، التى 

أطاحت بنظام الرئيس األسبق مبارك.

تعانى مصر من ثمة أزمة استراتيجية فى إدارة المورد 
الــمــائــى، ووصــلــت مصر بالفعل إلــى حــد الفقر المائى 
العالمى، وتأتى هذه األزمــة مع تزايد الحاجة المصرية 
إلى المياه مع ارتفاع عدد السكان، لذا تحاول الحكومة 
أن تنفذ نظام لترشيد االســتــخــدام مــن المياه، وقــررت 
ــة بعض المحصوالت كثيفة الــمــاء مثل  تخفيض زراعـ
األرز من الناحية اإلجرائية على سبيل المثال، 
كما من المنتظر أن يقر البرلمان قانوًنا 
جديًدا إلدارة المياه فى مصر 
بـــمـــا يــــعــــزز مــن 

استراتيجية الترشيد، خاصة مع فشل عملية التفاوض مع 
أثيوبيا والسودان حول بناء سد النهضة اإلثيوبى، وتأثير 
ملىء الــخــزان على حصة مصر فى سنوات الملىء، ما 
يستوجب التعاطى المصرى الجيد مع أضرار السد خال 

هذه الفترة.
ويتعاظم الــتــحــدى فــى ظــل تغير الــقــيــادة السياسية 
ــة الــغــيــوم الــتــى تــســود الــعــاقــات مع  فــى إثــيــوبــيــا، وحــال
السودان، على خلفية أزمــة حايب وشاتين من ناحية، 
 وعاقات السودان مع تركيا وتنظيم اإلخــوان الدولى من

 ناحية أخرى.

 اتخذت الحكومة والبنك المركزى قــرارات تحرير سعر 
صرف الدوالر، وتعويم الجنيه المصرى فى نوفمبر 2016، 
وتــزامــن مع ذلــك إجـــراءات عرفت بــاإلصــاح االقتصادى، 
تتصل بإلغاء الدعم عن بعض السلع والمحروقات، مما 
ــان حملة  ــ استتبعه مــوجــات غـــاء جنونية وســريــعــة، وإب
ترشحه لفترة رئاسة ثانية أشار السيسى نفسه إلى أن تلك 
اإلجراءات كانت قاسية، وتحملها المواطن فى تحدى جعله 
يعترف بأنه حال رفض الشعب لهذه القرارات كان الرئيس 
سيغادر منصبه، ومعه طارق عامر محافظ البنك المركزى، 
حيث سأل السيسى »عامر« إبــان مؤتمر حكاية وطــن: كنا 
هنعمل إيه لو الناس رفضت قرارات التعويم، فرد محافظ 

المركزى نًصا: كنا هنمشى.
ــراءات، أشـــاد تقرير  ــ وعــلــى الــرغــم مــن قــســوة تلك اإلجـ
المراجعة الصادر عن صندوق النقد الدولى فى يناير 2018 
ببعض النجاحات فى برنامج اإلصــاح االقتصادى، منها 

ارتفاع معدل النمو إلــى 4.8%، واختفاء السوق الموازية 
للعملة، وزيــادة احتياطى النقد األجنبى، كما توقع تحقيق 
الموازنة العامة الجديد لفائًضا أولًيا قدرته بنسبة %0.2، 
ــراءات، أو بــاألدق  إال أن هــذه النسبة مرتهنة ببعض اإلجــ
التعليمات التى يشترطها البنك الدولى لمنح مصر الدفعات 
الجديدة من قرض الـ12 مليار دوالر، وتكمن الخطورة فى 
أن تنفيذ هذه المطالب سيتزامن مع العام المالى الجديد، 
أى قبيل حلول شهر يوليو2018، والــذى يحل متزامًنا مع 
عيد الفطر المبارك، وقبله شهر رمضان، ويتخللهما موسم 
الصيف، ثم موسم بدأ العام الدراسى الجديد، متزامًنا مع 
عيد األضحى، وكلها مناسبات معروفة بأنها تأتى حاملة 
موجات غاء جديدة، فما بالك حين تحل متتالية ومتواصلة 
ومتزامنة مع إجـــراءات شديدة القسوة،  أولها هو خفض 

دعم الوقود واألجور.
حيث يتوقع االقتصاديون أن تشهد مصر رفــع ما تبقى 

مــن دعــم الــوقــود خال 
الــعــام الــمــالــى الــجــديــد، و 

كــانــت الــحــكــومــة قــد قــدرت 
تكلفة دعم الوقود فى موازنة 

ــحــالــى بــحــوالــى 110  الـــعـــام ال
مليار جنيًها بناًء على سعر صرف 

لــلــدوالر 16 جنيًها، بينما سعر الــدوالر 
فى السوق ال يــزال فى حــدود 17.70 جنيًها، ويترك 
هذا اإلجراء- سواء تم عبر مرحلة أو أكثر- أثارَا سلبية 
على األســعــار والــخــدمــات فــى الــســوق المصرى، حيث 
سيصاحبه ارتــفــاعــات فــى أســعــار تــذاكــر وســائــل النقل 
والمواصات وفواتير الكهرباء والمياه والغاز الطبيعى، 
وجميع السلع الغذائية خاًصة اللحوم بأنواعها والبيض 
واأللـــبـــان والــدقــيــق والــســكــر والــمــخــبــوزات، نــاهــيــك عن 

مستلزمات المدارس والكتب واألدوات المكتبية.

ارتفاع الدين الخارجى 80.8 إلى مليار 
دوالر والمحلى 3.1 تريليون جنيه

قفزت نسبة الدين العام من الناتج المحلى اإلجمالى إلى 
حــوالــى 94.63% فــى عــام 2016، ثــم ارتفعت هــذه النسبة 
إلى 108% فى منتصف عام 2017 بحسب تصريحات وزير 
المالية عمرو الجارحى، وأعلن البنك المركزى فى ديسمبر 
2017 أن نسبة الدين الخارجى إلى الناتج المحلى اإلجمالى 
بلغت 36.2% فــى نهاية سبتمبر 2017، وهــذا بما يعادل 
80.8 مليار دوالر، أى  بزيادة نسبتها 2.3% بالمقارنة مع 
نهاية يونيو 2017، كما وصل إجمالى الدين المحلى إلى 3.1 
تريليون جنيه فى نهاية يونيو 2018 بما يعادل 91.1 % من 
الناتج المحلى اإلجمالى، وهى كلها مؤشرات عن أهمية وضع 
حًدا لتصاعد معدالت الدين المصرى، كما أن لهذا التصاعد 
أثًرا على دخل المواطن، و ببيانات يونيو 2013 يكون متوسط 
نصيب الفرد المصرى من الدين العام الداخلى والخارجى 
حوالى  45 ألف جنيًها مصرًيا، وهو رقم غير قليل، تزايد 

بشكل سريع خال السنوات القليلة الماضية.
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هو الزعيم بال منازع ، وهذا اللقب لم يطلق عليه من فراغ 
.. بل كان نتاًجا للمسة حافلة بالعطاء الفنى امتدت ألكثر من 

58 عاًما وما تزال مستمرة حتى اآلن .
ــذى يحتفل هــذا األســبــوع بعيد  ــام ال إنــه الفنان عــادل إم
ميالده الـ 78 حيث إنه من مواليد 17  مايو 1940  ،  والذى 
يعتبر واحد من أشهر الفنانين فى مصر والوطن العربى .. 
وقد اشتهر بأداء األدوار الكوميدية التى مزجت فى كثير من 
األفالم بالرومانسية والسياسية والقضايا اإلجتماعية، بدأ 
حياته الفنية عام 1960 وشارك فى بطولة العديد من األفالم 

والمسرحيات والمسلسالت.
قام عادل إمام ببطولة العديد من األفالم التى كانت أعلى 
إيـــرادات فــى تــاريــخ السينما المصرية، حيث بالثمانينات 
والتسعينات كانت أفالمه األعلى دخالً فى السينما مما جعله 

متفوقاً عن بقية الممثلين .
ــرار الشخصية  فــى الــســطــور الــقــادمــة نكشف أدق األســ

والعائلية فى حياة الزعيم.
قنبلة ضحك شديدة االنفجار.. ظاهرة تستحق الدراسة 
والبحث والتحرى.. بدأ من تحت خط الفقر.. بدأ بجملة »بلد 
شهادات«.. وصل للقمة.. تربع على عرش النجومية لسنوات 
طويلة.. على المستوى اإلنسانى عاش طفولة بطلها الفقر 
والــحــرمــان.. لقى سخرية من أصدقائه، فأصبح مليونيًرا 

وزعيًما.. حول مأساته إلى وقود لإلبداع والنبوغ.
ــى اللعب مع  ــول.. الــهــلــفــوت.. تــحــول مــن المنسى إل ــغ ال
الكبار.. رفض أن يكون الواد سيد الشغال.. ويقبع مع طيور 

الظالم.. وصل إلى القمة.. واستحق لقب الزعيم.
... نشأ عادل إمام فى فقر شديد.. ال يتحمله أى طفل.. 
لم يعرف فى طفولته مــذاق الشيكوالته.. لم يملك ألعاب 
األطفال التى تخرج وتفرغ طاقته.. كان مثار سخرية زمالئه 
ــه لبنطلون البيجاما تحت  ــدائ فــى الــمــدرســة.. بسبب ارت
»المريلة«.. ولكنه حــول هــذه السخرية إلــى قــوة.. زعامة.. 
قيادة.. اكتشف فى نفسه القدرة على تفجير الضحك منهم 
وداخــلــهــم.. عن طريق عقله.. أفــكــاره.. إيحائه.. إيمائه.. 

كلمة.. نظرة.. وليس فقره..
ووجــد أن الفرصة متاحة أمامه كى يقودهم ويحركهم.. 
ويــصــبــح زعــيــًمــا عــلــيــهــم.. بــالــفــعــل أصــبــح الــقــائــد لــزمــالء 

الدراسة.. والشارع.. والحارة.
 ولد وليس فى فمه ملعقة ذهب.. طفل عادى فى حوارى 
السيدة عائشة.. األب يعمل »صول« بالشرطة.. هذا الرجل 
أحد العالمات البارزة فى حياته.. ترك أثًرا كبيًرا جعل ابنه 
يصبح زعيًما بــدون قصد أو نية.. لم يعده للزعامة.. رجل 
حــاد الطباع.. حــنــون.. متدين.. يفضل التعامل بلغة رجل 
البوليس.. أجــاد دور سى السيد القوى.. ليس سى السيد 
»المزواج« الذى يعمل »لمزاجه«.. زوجته سيدة أمية.. ذكية 
بالفطرة.. منبع حنان وبركان مشاعر جميلة.. دعوتها تفتح 
األبواب المغلقة.. غير قادرة على حمايته من قسوة والده.. 
أسرة نازحة من »شها« بالدقهلية.. ال تأخير خارج المنزل.. 
التاسعة تغلق األبواب وينتظر العقاب.. »الشلوت« أقل عقاب 

من والده.. لم يملك يوًما مفتاًحا للشقة.. الخروج بإذن.
ــاد.. لكنه صــاحــب دم خــفــيــف.. يجيد إطــالق  ــده جــ ــ وال
القفشات الالذعة.. يتميز بخفة الظل التلقائية.. قادر على 
جذب الضحك من األعمال.. يراقب تصرفات ابنه من على 
بعد.. وقــرب.. يلفت نظره.. يلومه.. ينصحه.. كان صديقه 
ــدود.. وتــحــول إلــى صديق حــنــون.. يلوذ بــه يلتمس منه  ــل ال

الحكمة.

ومازالت ثورة يوليو التى قامت وعمره 12 عاًما محفورة 
داخله.. ألنه يعتبر نفسه ابنها.. كان يحب أن يحاور شلته 
عن جمال عبدالناصر وشخصيته.. والجميع ينصت إليه.. 
بعد أن أصبح له شلة وزمــره تحبه.. انتقلت أسرته إلى حى 
الحلمية الجديدة.. وهو حى يضم الطبقات المتوسطة وبقية 
األثرياء.. وبدأ مرحلة التنافس مع أفراد شلته فى كل شىء.. 
الحب.. الفكر.. السياسة.. الكرة.. وألنه زعيم فقد كان يدفع 
ثمن زعامته غالًيا.. حين قام أحد أبناء األحياء المجاورة لهم 
باالعتداء على أحد أفــراد شلته ثار وماج وهاج وقرر قيادة 
الشلة لألخذ بالثأر من المعتدى.. ولم يكن يعتقد أن هذه 
الحادثة ستغير حياته.. حيث فوجئ أن الشاب المعتدى قام 
بخلع مالبسه تماما وأصبح عاريا.. وأخــرج شفرة الحالقة 
وأخذ يقطع فى جسده بشراسة.. والدماء تنزف منه.. ووجد 
عــادل نفسه يطلق ساقيه للرياح خوفا من جنون الشاب.. 
وبعد لحظات من التقاط أنفاسه وجد أنه البد من التفكير 
كيف يحصل على حقه بالقوة.. وساعده والده على ذلك حين 
كان يعود لمنزله وهو فاقد ألحد أشيائه الخاصة.. فيفتح 
له والده الباب ويمسك بيده بطيبة ويطلب منه عدم العودة 

للمنزل إال بعد استعادة ما ضاع منه.
وذات مرة اكتشف والــده أنه أصبح يتحدث مع شلته فى 
السياسة والثورة واألحزاب.. وخشى على ابنه من االنجراف 
إلى تيار السياسة.. فقرر رحيله إلى األسكندرية للحصول 
على شهادة الثانوية العامة.. وبعد جولة من البحث لم تقبله 
سوى مدرسة »المرقسية« ألن طالبها أصحاب أقل مستوى 
دراســى فى األسكندرية.. وعلى شاطئ البحر وقــف أمام 
األمــواج العالية.. قرر أن يثور مثل الموج ويتمرد على فقره 
وسوء حاله.. بعد أن وجد زمالء الدراسة يعيشون فى رغد 
ولديهم سيارات فــارهــة.. وهــو يجر قدميه من كثرة العدو 
وراء األتوبيس.. لم يعرف الطريق إلى التاكسى.. وجد أن كل 
أصدقائه لهم صديقات تشبه نجمات السينما.. بينما يكتفى 
هو باألحالم.. ووجدهم ينفقون ببذخ.. وهو يحاول تدبير ثمن 
كوب الشاى.. السيجارة.. لذلك قرر أن يكون شيئًا.. ونجًما.. 

وفتى أحالم.. وأن يحول مأساته إلى كوميديا.
كان عادل مميًزا فى تدبير المقالب والمطبات والمواقف 
الحركة لزمالئه.. ألنها تشفى عقده ومطالبه.. ولكن لم 
يظن أنه سيكون ضحية لمقلب يجعله يضحك على نفسه.. 
فقد عاش قصة حب من طرف واحد مع جارة له لمدة ثالث 
ســنــوات.. وبعدها فوجئ بها تشير له من النافذة بمنديل 
أحــمــر.. وتطلب لــقــائــه.. فــبــات ليلته يــقــرأ الشعر ويسمع 
األغانى.. يقف أمام المرآة ليصفف شعره.. كوى مالبسه.. 
لمع حــذائــه.. أدرك أنــه أصبح مطلوبًا من الفتيات.. وأن 
مرحلة الصعلكة انتهت.. وبدأ مرحلة »الدون جوانية«.. وقرر 
أن يلتقطها فى أحضانه ويهمس فى أذنها بأحلى الكالم.. 

وفى صباح اليوم التالى وأثناء ذهابه لها.. وجدها فى موقف 
ووضع عاطفى ساخن مع ابن الجيران.. واكتشف أن هناك 
عالقة عاطفية بينهما.. وأنها حالة خــصــام.. وأرادت أن 
تكيده وتشغل الغيرة داخله.. عن طريق »عادل« ونجحت فيما 
أرادت.. ودارت الدنيا به.. وفوجئ باألرض تميد به.. ووسط 

دموعه.. كانت ضحكاتها.. ومع حزنه بدت سعادتها..
وبعدها يتذكر يوم ذهب للقاء فتاة كان يشعر بها كصديقة 

ــون حــبــيــبــة.. يــومــهــا ســقــط فى  ــك تــصــلــح ألن ت
»البالعة« وابتلت مالبسه.. وضحك الجميع 
ــأدرك أن الــســمــاء ردت لــه مكائده  ــ عــلــيــه.. ف
ــرر مــع شــلــة الــصــعــلــكــة صــالح  ــ ــبــه.. وق ومــقــال
السعدنى وسعيد صالح أال يــتــزوج.. ولكن فى 
زيــارة له لمنزل المنتج سمير خفاجى لمح فتاة 
جميلة تقف فــى شرفة المنزل المواجه لــه.. 

وسعى للتعرف عليها.. وصارحها أنــه »مش 
بــتــاع زواج«.. ولكنه تــزوجــهــا وانــجــبــت له 
»رامى« و»ســارة«  و»محمد« وجميعهم من 
خريجى الجامعة األمريكية.. وزوجته 
هى هالة الشلقانى.. التى أدركت مواطن 
الــقــوة والضعف عند اإلنــســان والفنان 
عادل إمام.. ولمست العاطفة والقسوة.. 
واأللم والراحة.. فعاشا زوجين فى صورة 

أصدقاء شركاء أحباء.
لم يصل للزعامة عبر طريق مفروش 
بــالــورود.. قدمه حسين كمال فى دور 
صغير فى مسرحية »ثورة قرية« وكانت 

ــا وهـــو..  ــى محطاته مسرحية »أنـ أولـ
وهــى« مــع فــؤاد المهندس وشــويــكــار.. 

ــام« مــع شــاديــة  ــى مــديــر عـ ــرات وفــيــلــم »م
وصالح ذوالفقار.. وحقق نجاًحا كبيًرا بعد 
أن نجحت شخصية دسوقى أفندى كاتب 
المحامى وجملته الشهيرة »بلد شهادات 
صحيح«.. وظن أن هذا النجاح سيضعه على 
الطريق.. فقدم استقالته من عمله كمهندس 
زراعى.. وتأتى الرياح بما ال تشتهى السفن.. 
فقد ظل عاطاًل بال عمل لمدة عامين.. لم 
يطلبه مخرج واحــد ألى دور.. بال أى مورد 
مــالــى.. جيبه خــال ال يملك مليًما.. طعامه 
ــًدا.. نجح بالصبر  بالقسط.. فترة قاسية جـ

فقط فى اجتيازها.
جاءت عقبة أخرى تخطاها.. حيث 
يذكر صديقه المنتج سمير خفاجى 
أن عـــادل كــان يــشــارك بـــدور كبير فى 

مسرحية تعرض باإلسكندرية أمــام نجم كوميديا كبير.. 
وجــذب عــادل األنــظــار وفجر الضحك من الجمهور، ولكن 
المنتج فوجئ بالنجم يطلب منه االستغناء عن عــادل إمام 
بشرط أال يخبره أنــه وراء ذلــك.. ولكنه رفــض ومعه حسن 
مصطفى.. وفوجئ الجميع بالنجم الكبير يحضر سلًما كبيًرا 
ويقوم بتمزيق أفيشات المسرحية التى تحمل صورة واسم 
عــادل إمــام ويومها لم يعبأ عــادل وضــحــك.. وأكــد أن ذلك 

ضريبة النجاح.
صــادف عــادل فــى مــشــواره العديد مــن الشائعات.. ولم 
يكن فيها ما يشين سلوكه أو يشكك فى أخالقه.. فقالوا: 
عــرض رشــوة 30 ألــف جنيه على قاضى قضيته الشهيرة 
الخاصة بفيلم »األفوكاتو«.. وأن كلبه المدلل يتناول حماًما 
ـــ160 جنيًها يومًيا من أفخم مطاعم القاهرة رغــم أنــه ال  ب
يملك »كــلــب« وقــالــوا أنــه يحصل على مبالغ طائلة مقابل 
قراءة السيناريو سواء قبله أو رفضه، واتهموه بالغرور.. رغم 
تواضعه وخجله.. ولكن ابتعاده عن اإلعالم جعل البعض يؤكد 

ذلك.
وأطــرف ما قيل عنه أنه يعمل مرشًدا لــوزارة الداخلية 
ــك: »كــالم  ــرد على ذل ــة.. وي ــدول ولحساب مباحث أمــن ال
فارغ« أنا ال أعمل لحساب الداخلية، ولكن أعمل لحساب 
مصر.. وضد من يكفر الفن.. ألننى فنان وهو مصدر 
رزقى أنا وأوالدى.. وإذا لم يكن لى رسالة كفنان 
وكإنسان.. أصبح بال مبدأ.. وما حدث أن وجهة 
نظرى التقت مع وجهة نظر الداخلية فى قضايا 
ــاب.. وليس معنى ذلــك أننى  وطنية مثل اإلرهــ
ــا عــن الــحــرس الــخــاص لــه فقال:  مــرشــًدا.. أم

الحارس ربنا.. ولن يحمينى سوى رحمته.
كثير من الناس يحسدون عــادل إمـــام.. ألنه 
أسعد مخلوق من وجهة نظرهم.. لديه ماليين 
الــجــنــيــهــات.. نــجــومــيــة.. شــهــرة فــاقــت شهرة 
العظماء.. لديهم انطباع أنه أسطورة.. خارق.. 

بعيد المنال.. محقق األحالم.
لكن ال أحد يدرى كم تألم ويتألم.. وتعذب وظل بال 
طعام.. نام ودموعه على وجهه تبلله.. شعر بالحرج 
والجرح.. ومازال الحزن يرسم خطوطه على قسمات 
وجــهــه.. حــتــى وهـــو يــضــحــك.. ولــكــنــه حـــول الــحــزن 
لسعادة.. األلــم لقوة.. والــجــراح لكبرياء.. مهمته أن 
يكون مبعث الضحك وهو مهموم.. عمره سرق منه.. دفع 
الكثير.. سدد فاتورة النجاح مضاعفة.. مفرداتها آالم 
الصداع.. حيث يجد نفسه غير قادر على تناول أبسط 
أنواع الطعام الفول والطعمية والكشرى.. لذلك أجاد دور 
الفتى المطحون المهموم.. أصبح زعيًما.. لديه رصيد 
من الحب يكفيه ويؤمن مستقبله.. قرر أال يعتزل إال حين 
يموت.. يحلم أن يزيد رصيده الفنى الذى بلغ 110 فيلًما 

و3 مسلسالت و9 مسرحيات و16 مسلساًل إذاعًيا.
هكذا يؤكد سيناريو حياة عــادل إمــام أن النجاح ال 
يأتى مصادفة.. وأن سلم المجد ليس مفروشا بالورود.. 
ــاإلصــرار واإلرادة والموهبة والـــذكـــاء.. وكــان  ولــكــن ب
طبيعًيا أن يحصل على أغلى أوسكار فى حياة الفنان.. 

حب الناس واحترامهم.

يحتفل هذا األسبوع بعيد ميالده الـ78

هو الزعيم بال منازع ، وهذا اللقب لم يطلق عليه من 
فراغ.. بل كان نتاجًا لمسة حافلة بالعطاء الفنى 

امتدت ألكثر من 58 عاما وما تزال مستمرة حتى 
اآلن .

إنه الفنان عادل إمام الذى يحتفل هذا األسبوع بعيد 
ميالده الـ 78 حيث أنه من مواليد 17  مايو 1940 ،  
والذى يعتبر واحدًا من أشهر الفنانين في مصر والوطن 

العربي . وقد اشتهر بأداء األدوار الكوميدية التى 
مزجت في كثير من األفالم بالرومانسية والسياسية 

والقضايا اإلجتماعية، بدأ حياته الفنية عام 1960 
وشارك في بطولة العديد من األفالم والمسرحيات 

والمسلسالت.
قام عادل إمام ببطولة العديد من األفالم التي كانت 

أعلى إيرادات في تاريخ 
السينما المصرية، حيث 
بالثمانينات والتسعينات 

كانت أفالمه األعلى دخاًل في 
السينما مما جعله متفوقًا 

عن بقية الممثلين .

كان مثار سخرية زمالئه فى المدرسة بسبب ارتدائه 
لبنطلون »البيجامة«  تحت »المريلة« ينتمى لعائلة 

من المنصورة وتربى فى »الحلمية« بالقاهرة

سر قراره مع »شلة 
الصعلكة« صالح السعدنى 

وسعيد صالح عدم الزواج

والده كان يعمل 
»صول« فى الشرطة

الضرب بـ»الشلوت« كان 
عقابه عند التأخر فى العودة 
للمنزل بعد التاسعة مساًء
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 سحر الشربينى

د. شوقى عالم مفتى الجمهورية يجيب عن أهم تساؤالت الصائمين فى رمضان
- هل النية فى صوم رمضان فرض؟ وهل تجب لكل يوم أم 

يكتفى بالنية فى أول الشهر؟ .
النبى صلى الله عليه وآلــه وسلم يقول: »إنما األعمال 
بالنيات«، ولذا قال الفقهاء أن النية واجبة فى الصيام وفى 
كافة األعمال، بل إنها تحدد هدف اإلنسان وثوابه فى كثير 
من األمور.. ويرى بعض الفقهاء أن النية محلها القلب وال 
يشترط فيها النطق باللسان، ويــرى آخــرون أن النية فى 
الصيام واجبة التجديد والبد من أن ينوى المسلم الصيام 
كــل يــوم ووقتها مــن بعد غــروب الشمس حتى قبيل آذان 
الفجر، وهذا هواألصل واألفضل، ولكنه إذا خاف أن ينسى 
أويسهو فلينِو فى أول ليلة من رمضان أنــه ســوف يصوم 

فريضة شهر رمضان إن شاء الله.

 من المعروف أن الصيام قد يضيع ثوابه بأفعال أوأقــوال 
دون أن نـــــدرك، فـــمـــاذا عــلــيــنــا أن نــفــعــل لــكــى نــحــافــظ على 

صيامنا ؟ .
يجب على الصائم أال ُيعّرض صيامه لما يفسده ويضّيع 
ثوابه فيمسك أعضائه وجــوارحــه عن كل ما يغضب الله 
تعالى، ويضيع الصوم، كالغيبة والنميمة والقيل والقال، 
والنظر إلى ما حّرمه الله تعالى والخصام والشقاق وقطع 
الرحم، وغير ذلك من األمــور التى من شأنها ضياع ثواب 
الصوم عمالً بقوله صلى الله عليه وسلم: »رب صائم ليس 
له من صيامه إال الجوع، ورب قائم ليس له من قيامه إال 
السهر«، فكل قول أوفعل يذهب التقوى أويؤثر فيها يضعف 
ثواب الصيام أويذهب به، فالغرض من الصيام أن يتحقق 
ــِذيــَن آَمُنواُكِتَب  ــَهــا اَلّ اإلنسان بالتقوى، يقول تعالى: «َيــاأَُيّ

ُقوَن». َياُم َكَماُكِتَب َعلَى اَلِّذيَن ِمن َقْبِلكُْم َلَعلَّكُْم َتَتّ َعلَْيكُُم الِصّ

- هل يجوز للطالب اإلفطار أثناء االمتحانات ؟  
بعض الطالب يؤثر عليهم االمتناع عن الطعام تأثيًرا 
سلبًيا على المذاكرة والتركيز، مما قد يؤدى إلى الرسوب أو 

تراجع درجاتهم ونتائجهم بشكل كبير«.
واألصــل وجــوب الصوم على الطالب المكلف، فإن شق 
عليه الصوم وتحققت فيه شــروط معينة جــاز له الفطر، 

وهذه الشروط هى:
أوال : كونه يتضرر بالصوم في رمضان تضررًا حقيقًيا 

ال موهوًما.
وثانيا : أن يغلب على الظن الرسوب أو ضعف النتيجة 

وتدهور المستوى بسبب الصوم.
وثالثا : كون المذاكرة مضطًرا إليها فى شهر رمضان وال 

يمكن تأجيلها.
ورابعا : أال يتجاوز في اإلفطار أيام االحتياج والضرورة 

للمذاكرة أو االمتحانات إلى غيرها«.

 -  مــا حــكــم الــديــن فـــى  مــســألــة إفــطــار العــبــى المنتخب 
الوطنى لكرة القدم أثناء مباريات كأس العالم بروسيا ؟ 

إن حكم السفر »ينسحب على مهمة العبى المنتخب 
أثناء مباريات مونديال روسيا 2018، وإن هذه قاعدة عامة، 
ونرتكن فى حل إفطارهم إلى قاعدة السفر إلى أن يعودوا، 
بناًء على الحكم الموسع لمدة السفَر«. والسفر فى حد ذاته 
يبيح اإلفطار، وأن اتجاهات العلماء فى تحديد السفر ما 

بين موسع ومضيق«.

 - هــل يــجــوز لــلــمــرأة تــنــاول العقاقير لمنع نـــزول الـــدورة 
الشهرية ليتسنى لها الصيام في رمضان ؟ 

ال مانع شرًعا من استعمال العقاقير الطبية التى تمنع 
نزول الحيض إذا كان ذلك بمعرفة الطبيب وال يترتب عليه 
ضرر بصحة المرأة، ومع ذلك فالخضوع لمراد الله بترك 
األمر يجرى على ما قدره من حيٍض ووجوِب اإلفطار بسببه 

أثوب لها وأعظم أجرا.

- متى يفطر المسافر بالطائرة لمسافات طويلة إن أدركه 
وقت غروب الشمس وهو فى الجو ؟ 

اإلفــطــار المعتَبر فــى حــق المسافرين بالطائرة إنما 
هوبرؤيتهم غـــروَب الشمس بالنسبة إليهم وفــى النقطة 
التى هم فيها أثناء الرحلة، وال يفطرون بتوقيت البلد الذى 
ُيَحِلُّقون عليه، وال التى ســافــروا منها، وال التى يتجهون 
إليها، بل عند رؤيتهم غروب الشمس بكامل ُقرِصها.فإن 
طالت مدُة الصيام طوال َيُشُقّ مثلُه على مستطيع الصوم 
فى الحالة المعتادة، فلهم حينئٍذ أن ُيفطروا للمشقة الزائدة 
وكذلك ألنهم على سفر وليس النتهاء الــيــوم، وعليهم أن 

يقضوا األيام التى أفطروها.. وما يقوله بعض ُقّواد 
الطائرات من اإلفطار على ميقات البلد األصلى 
أوالبلد الحالى غير صحيح شرًعا، ألن هناك 
حالة تغيب فيها الشمس ثم تخرج مرة أخرى من 

جهة المغرب لسرعة الطائرة، وهنا يفطر الصائم 
عند غيابها األول وال يلتفت لردها وعودتها.

- هـــل يــقــبــل الـــلـــه الــصــالة 
ــرأة أو  ــ ــمـ ــ ــن الـ ــيــــام مــ والــــصــ

البنت غير المحجبة ؟ 
ــاب فــريــضــة  ــجـ ــحـ الـ

على المرأة المسلمة البالغة، والواجبات الشرعية ال تنوب 
عن بعضها فى اآلداء؛ فالصالة والصيام صحيحان، مع 
اإلساءة فى ترك الحجاب، ومسألة القبول أمرها إلى الله 

تعالى.

- المرضى فى رمضان لهم أحكام خاصة، فما حكم أخذ 
إبر األنسولين خالل الصوم؟ 

ال مانع شرًعا من أخذ حقن األنسولين تحت الجلد أثناء 
الصيام ويكون الصيام معها صحيًحا ألنها وإن وصلت إلى 
الجوف فإنها تصل إليه من غير المنفذ المعتاد ومن َثَمّ 

يكون الصوم معها صحيًحا.

- هل الغسيل الكلوى أثناء الصيام يفطر؟ 
الغسيل الكلوى ال يضر الصيام طالما كان من األوردة 

والشرايين؛ وعليه فإن الصوم ال يفسد بالغسيل الكلوى.

- هل وضع قطرة العين تفسد الصيام ؟ 
إن مذهب اإلمــام مالك أن كل ما دخل من الفم ووصل 
إلى الحلق، والجوف فإنه يفطر، وعند أبى حنيفة كل ما 
وصل شىء من الخارج إلى الجوف فهومفسد للصوم حتى 
الحصاة أوالنواة أوالــتــراب، ومثل ذلك لووصل إلى جوف 
الرأس باإلقتطار فى األذن، ومذهب الشافعى أن الداخل 
المقطر بالعين الواصلة من الظاهر إلى الباطن فى منفذ 

إلى البطن ال يفطر.

- ما حكم استعمال بخاخة الربو أثناء الصيام؟ 
يبطل الصوم باستعمال بخاخة الربو ويجب القضاء؛ 
ألنها توصل الــدواء السائل إلى الجوف على هيئة رزاز له 
ِجْرٌم عن طريق منفٍذ مفتوح َطْبًعا، وهوالفم، فإن لم يستطع 
المريض القضاء، وكــان المرض مزمًنا فعليه الفدية عن 
كل يوم إطعام مسكين بما مقداره مّد من طعام من قوت 
البلد كاألرز مثالً، والُمّد مكيال )حجم( يساوى بالوزن 510 
جرامات من القمح، ويجوز إخراج قيمتها ودفعها للمسكين.

- ما حكم وضع النقط فى األنف أواألذن أثناء الصيام؟ 
وضع النقط فى األنــف ُمفِسد للصوم إذا وصل الــدواء 
إلى الدماغ، فإذا لم يجاوز الخيشوم فال قضاء فيه، وكذلك 
وضــع النقط فــى األذن، فمذهب جمهور الفقهاء فيها 
واألصح عند الشافعية أن الصوم يفسد بالتقطير فى األذن 
إذا كان يصل إلى الدماغ، بينما يرى بعض الشافعية أنه ال 
ا من  ُيفِطر؛ ذهابًا منهم إلى أنه ال يوجد منفذ منفتح ِحًسّ
األذن إلى الدماغ، وإنما يصله بالمساِمّ كالكحل، فال مانع 

من تقليد هذا القول دفًعا للحرج، وإن كان األول أحوط .

-  هل الحقن العالجية الجلدية أو العضلية أو الوريدية 
والسوائل والحقن المغذية تفسد الصيام؟ 

الحقن فى الوريد أو العضل، ال تفطر الصائَم إذا أخذها 
في أى موضع من مواضع ظاهر الجسم، وســواء كانت 
للتداوى أو التغذية أو التخدير؛ ألن شرط نقض الصوم 
أْن يصل الداخل إلى الجوف من منفذ طبيعي مفتوح 

ظاهر حسا، والمادة التى يحقن بها ال تصل إلى الجوف 
أصــاًل، وإن وصلت فإنها ال تدخل ِمــن منفذ طبَيعى 

مفتوح ظاهر حسا، فوصولها إلى الجسم من طريق المسام 
ال ينقض الــصــوم؛ وقــد أفتى سابقا الشيخ محمد بخيت 
المطيعى مفتي الديار المصرية األسبق بأن الحقنة تحت 
الجلد ال تفسد الصوَم باتفاق المذاهب األربعة، سواء كانت 
للتداوى أو للتغذية أو للتخدير، وفى أى موضٍع من ظاهر 

البدن.

ــا يـــدخـــل الــجــســَم عـــن طـــريـــق الــجــلــد كــالــمــراهــم  - هـــل مـ
والــلــصــقــات العالجية الــجــلــديــة، أو إجـــراء عملية جراحية 

بالقسطرة يفسد الصيام؟
ــا يــدخــل الــجــســَم امــتــصــاصــا ِمـــن الــجــلــد كــالــدهــون   م
والمراهم واللصقات العالجية الجلدية، ومــا يدخله من 
قسطرِة أنبوٍب دقيٍق في الشرايين لتصويرِ أو عالِج أوعيِة 
القلِب أو غيرِِه ِمن األعضاء، وكذلك إدخال منظاٍر من خالل 
جــداِر البطِن لفحِص األحــشــاِء أو إجــراِء عمليٍة جراحيٍة 
ــِنّ، أو قلع الضرس، وتنظيف األسنان،  عليها، وحفر الــِسّ
واستعمال السواك وفرشاة األسنان، والمضمضة والغرغرة 

ال َيِصُل إلى الجوف منهما شىٌء، كل ذلك ال يفطر.

- مـــا قــيــمــة الـــكـــفـــارة لــمــن تــــرك الــصــيــام فـــى رمـــضـــان من 
المرضى وكبار السن ؟

إذا كان المسلم المكلف مريًضا مرًضا ال ُيرجى شفاؤه - 
بقول أهل التخصص - وال يقوى معه على الصيام، أو كبيرا 
فى السن بحيث يعجز عن الصيام وتلحقه مشقة شديدة 
ال ُتحَتَمل عــادة فال يجب عليه نية الصيام من الليل، وال 
صيام عليه إن أصبح فى نهار رمضان، وعليه فدية طعام 
مسكين عن كل يوم من األيــام التى يفطرها من رمضان ؛ 
لقوله تعالى: »وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين« ) 

البقرة 184 (.
ويبلغ قدر هذه الفدية ُمــّد طعام من غالب قوت البلد، 
فمثال فى القاهرة ُيعطى المسكين مَدّ قمح أو ذرة أو أرز 
أو عدس أو فول أو تمر أو ما شابه من طعام أهل القاهرة 
الذى يقوت أبدانهم ويستغنون به فى إقامة أبدانهم، ويمكن 

ــك فــى مصلحة  ــان ذل دفــع القيمة إن ك
المسكين، وقيمة ما ذُِكر حوالى خمسة 
جنيهات اآلن، ولـــو كـــان فــقــيــرا ثبتت 
الفدية فى ذمته ؛ فيخرجها إذا اغتنى، 

وُتخَرج من تركته إذا ترك وفاًء، وعلى 
ــك على  ــه َقـــِوى بعد ذل افــتــراض أن
الصيام فال قضاء عليه، بل يجب 
ــه ُمــخــاَطــب بها  عليه الفدية ؛ ألن

ابتداًء مع حالته المذكورة.
ــرؤه  أمــا إن كــان الــمــرض ُيــرجــى بُ
فيجب عليه نية الصيام من الليل، 
فــإن اســتــطــاع الــصــيــام فــى النهار 
صـــام، وإن لــم يستطع أفــطــر، وال 
ــام عـــن األيـــام  ــعـ ُيـــجـــزئ اإلطـ
التى ُيفِطر فيها، والبــد من 
ــاء ثم  ــشــف االنــتــظــار حــتــى ال
يقضى ما عليه، فإن مات قبل 

الُبرء صام عنه أولياؤه أو 
غيرهم من المسلمين.

- ما نــوع الكّفارة التي تجب على الــزوج إذا جامع زوجته 
فى نهار رمضان ؟

إذا جامع الرجل زوجته فى نهار رمضان فعليه الكفارة 
العظمى مع قضاء اليوم الــذي أفطره؛ أى يقضى اليوم 
ثم عليه صيام ستين يوماً متتابعة، وعليه التوبة من هذا 
اإلثم بالندم والعزم على عدم العودة إليه أبــداً«. هذا إذا 
كان الزوج صائماً، أما إن كانت الزوجة فقط هى الصائمة 
فال كفارة عليه وال قضاء، أما المرأة فإن كانت صائمة 
وأفطرت بالجماع فى صيام الفريضة )أداء رمضان أو 
قضائه أو نــذر( فعليها القضاء فقط وال كفارة عليها؛ 
ألن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر من جامع في نهار 
رمضان بالكفارة عن نفسه ولــم يأمره أن يخبر زوجته 
أيضاً بأن عليها الكفارة، وتأخير البيان عن وقت الحاجة 
ال يجوز، فعلم من ذلك أن عليها القضاء فقط، مع التوبة، 

أما إن لم تكن صائمة فليس عليها قضاء وال كفارة«.

- هل االحتالم فى نهار رمضان  يفسد الصوم؟
ال يفسد الــصــوم، والصيام عــبــادة مــن الــعــبــادات التى 
اختص الله تعالى نفسه بمعرفة ثواب فاعلها دون غيره، 
واإلنسان يعتريه النسيان والخطأ والنوم، والله سبحانه 
وتعالى ال تأخذه ِسَنةٌ وال نوم، ومن رحمة الله تعالى بخلقه 

أن رفع عنهم إثم الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه«.

- تــداول البعض فتاوى لشخص يدعى أن التدخين فى 
نهار رمضان ال يفطر فما رد فضيلتكم؟

هذا الكالم باطل، وال يمكن أن تصدر مثل هذه الفتاوى 
مــن شخص متخصص فــى العلم الــشــرعــي، فالتدخين 

حرام شرًعا فى رمضان وغير رمضان؛ ألن 
الطب الحديث أثبت أضراره الكبيرة على 
صحة اإلنسان ومن يخالط المدخنين، بل 
قد يــؤدى التدخين إلى الوفاة.. والتدخين 
مــن الــمــفــطــرات الــتــى تفسد الــصــيــام ألن 
الدخان يدخل إلى جوف الصائم، وليست 
ت بها  السجائر من المعفَوّات التى عَمّ

البلوى وذكرها الفقهاء والتى ال تفطر 
مما ال يمكن االحتراز عنه، كبلع الريق 
وغبار الطريق، وذوق الطعام للمرأة فى 

البيت وشم الروائح الطيبة.

- ما الحكمة من إخفاء ليلة القدر؟ 
اقــتــضــت حــكــمــة الــلــه أن ُيــخــف 
ــدر فى  ــقـ لــيــلــة الـ
رمــــــــضــــــــان، 
ــد  ــ ــه ــ ــت ــجــ ــ ــي ــ ل
الـــصـــائـــم فــى 
طلبها، خاصة 
ــعــشــر  ــى ال ــ ف
األواخـــــــر 

منه 

ويوقظ أهله كما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم، أمالً فى أن توافقه ليلة القدر التى قال الله تعالى 
ُل الَمالِئكَةُ  ــِف َشْهٍر. َتــَنــَزّ ــْن أَْل فيها: }َلْيلَةُ الَقْدِر َخْيٌر ِمّ
ى َمْطلَِع  ن ُكِلّ أَْمٍر. َسالٌم ِهى َحَتّ وُح ِفيَها ِبِإذِْن رَِبِّهم ِمّ َوالُرّ
الَفْجرِ{)القدر 3-5( فتكون حظه من الدنيا وينال رضاء 
الله فى دنياه وفى آخرته؛ لذلك أخفى الله ليلة القدر فى 
ا للصائمين على مضاعفة العمل فى هذا  أيام رمضان حًثّ
الشهر، وقد كان النبى صلى الله عليه وآله وسلم يجتهد 

فى طلبها فى العشر األواخر من رمضان.
وقد اختلف الفقهاء فى تعيينها، ونظًرا للخالف القائم 
بين العلماء ينبغى للمسلم أال يتوانى فى طلبها فى الوتر 
من العشر األواخــر، وقد ورد فى فضل إحيائها أحاديث، 
منها ما رواه البخارى ومسلم عن أبى هريرة رضى الله 
عنه أن النبى صلى الله عليه وآلــه وسلم قــال: » َمــْن َقاَم 
َم ِمْن ذَْنِبِه «..  َلْيلَةَ اْلَقْدِر ِإيَماًنا َواْحِتَسابًا ُغِفَر َلُه َما َتَقَدّ
أمــا بالنسبة للدعاء المأثور إذا أكــرم الله المسلم بهذه 
الليلة، فعن عائشة رضى الله عنها قالت: ُقلُْت: َيا رَُسوَل 
اللَِّه، أَرَأَْيَت ِإْن َواَفْقُت َلْيلَةَ اْلَقْدِر، ِبَم أَْدُعو؟ َقاَل: »ُقوِلى: 
ى« أخرجه الترمذى  اللَُّهَمّ ِإَنَّك َعُفٌوّ ُتِحُبّ اْلَعْفَو َفاْعُف َعِنّ

وصححه والنسائى وابن ماجة وأحمد وصححه الحاكم.

- زكـــاة الفطر مــن الــفــرائــض المرتبطة بشهر رمضان 
والتى قد يسهوعنها كثير من الناس.. فمتى نخرجها؟ 

تجب زكــاة الفطر على كل فرد من المسلمين، لقول 
ابن عمر: »فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة 
الفطر من رمضان صاًعا من تمر أوصاًعا من شعير، 
على العبد والحر، والذكر واألنــثــى، والصغير والكبير 
من المسلمين«، وهى واجبة على المسلم الحر المالك 
لمقدار صاٍع مما ذُكر، يزيد عن قوته وقوت عياله يوًما 
وليلة، وتجب عليه عن نفسه وعمن تلزمه نفقته..ووقتها 
غــروب الشمس ليلة العيد، وقيل: وقتها طلوع الفجر 
يوم العيد، ويجوز تعجيلها من أول رمضان على مذهب 
الشافعى رضــى الله عنه وهوما نميل إليه، كما يجوز 
نقل زكاة الفطر إلى بلد آخر غير البلد الذى يقيم فيه 
المزكي، إذا كان فى ذلك البلد من هم أحــوج إليها من 
أهل البلد الذى فيه المزكى أوكان فى ذلك البلد قرابة 
للمزكى من أهل استحقاق الزكاة، أوإذا كان فى نقلها 
تحقيق مصلحة عامة للمسلمين أكثر مما لولم تنقل..
وُيَسُنّ أالَّ تؤخر عن صالة العيد، ويحرم تأخيرها عن يوم 
العيد بال عذر، والراجح أنها تجزئ إلى آخر يوم الفطر 
لظاهر قوله صلى الله عليه وسلم أغنوهم عن المسألة 

فى هذا اليوم، لصدق اليوم على جميع النهار.

- كيف يتم احتساب زكــاة المال على األسهم المتداولة 
فى البورصة  ؟.

أوالً: الــبــورصــة مــا هــى إال ســـوق لــــأوراق المالية 
والــمــعــامــالت الــتــجــاريــة، والتعامل فيها بــشــراء أسهم 
الشركات التى تتعامل فيما أحله الله تعالى أو بيعها 
جــائــٌز شــرعــاً بشرط أن يكون الــشــراء أو البيع بقصد 
المشاركة فى التجارة أو الصناعة، أما إذا كان بقصد 
المضاربة على األسهم إلفساد الواقع المالى لها األسهم، 
والتدليس على جمهور المتعاملين، فال يجوز شرعاً؛ 
ألن فيه نــوع من المقامرة، وإخــالل باألسعار الواقعية 

للمؤسسات المالية والتجارية.
ثانًيا: تخرج الزكاة عن األسهم، إذا حال عليها الحول، 
وبلغت قيمتها السوقية النصاب وقــت بــدايــة الحول 
القمرى، وكانت فى نهاية الحول تساوى نصاباً أو أكثر، 
إذا كانت الشركات تجارية، أمــا إن كانت صناعية أو 

إنتاجية أو خدِمّية فال زكاة فيها.

هل يجوز إخراج أموال الزكاة لمساعدة َمن أراد الزواج؟ 
هذا أمر جائز شرعاً كما عند المالكية، وكما صرح به 
بعض الحنابلة، الذين ذكــروا أن ِمن تمام الكفاية، التى 
ُيــشــَرع إعــطــاُء الفقير من الــزكــاة ليصل إلــى َحــّدهــا ما 

يأخذه ليتزوج به، إذا لم تكن له 
زوجــة واحتاج للنكاح. »حاشية 
ــع«. وفــى األثــر  ــرِب ــُم ــَروض ال ــ ال
ــن عــبــدالــعــزيــز أنــه  عــن عــمــر ب

أمــر من ينادى فى الناس: »أين 
ــن الــغــارمــوَن؟  الــمــســاكــيــُن؟ أي

ــوَن؟«، أى:  ــحــ ــ ــاك ــ ــن ــ أيــــن ال
ــن يـــريـــدون الــــزواج،  ــذي ال
ليعطيهم مــن بــيــت مــال 
المسلمين. وزكــاة المال 
تجب للمسلمين فقط؛ 
ألنها تؤخذ ِمــن أغنياء 
ــرد على  ــ المسلمين وت
ــاة المال  فقرائهم. وزكـ
ــل فــيــهــا أن تــؤدى  األصــ
مــاالً، فإن كان المستحق 
يحتاج إليها َعيًنا ويفيده، 
فــال بـــأس بتأديتها إليه 

َعــيــًنــا؛ ألن المطلوب 
ــق  ــ ــي ــ ــق ــحــ ــ هــــــــــو ت

مصلحته.

شوقى
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يبدو أن حكومة المهندس شريف إسماعيل ال تتعلم من نتائج تكرار 
أخطائها، ولم تتعلم من أخطاء الحكومات السابقة، فهى تصدر قرارات 

عشوائية تمس حياة المواطنين دون حساب لعواقب ما تقدم عليه، ودون 
إدراك لحجم الغضب الناتج عن ممارساتها الفجة، وزراؤها دأبوا على الظهور 

أمام الميكروفونات لإلدالء بتصريحات وردية، لكنهم على أرض الواقع 
يسيرون فى االتجاه المعاكس لموجة الرأى العام، األمر الذى يعكس حجم 
الكراهية لها، ما يؤكد أنها تغرد خارج السرب، بعيدًا عن تصورات وأحالم 

القيادة السياسية.

 إن كل القرارات التى جرى تمريرها وتنفيذها، وصارت تمثل عبًئا على كاهل 
المواطنين، دائما تأتى فى توقيت خاطئ بما يشير لعدم وجود كياسة، 

وافتقاد القدرة على فهم المواءمات السياسية، ومنها قرار زيادة سعر تذكرة 
المترو، فالقرار تزامن مع استعداد المواطنين الستقبال شهر رمضان الذى 

تكثر فيه احتياجاتهم المعيشية، وفى ظل الظروف الصعبة التى يعيشها 
أصحاب الدخول الضعيفة من محدودى ومعدومى الدخل، وهؤالء يمثلون 

الشريحة المجتمعية األكبر فى مصر، إن لم تضعهم الحكومة فى حساباتها، 
فمن إذن الذى سيكون فى أولوياتها؟

سيد سعيد يكتب:

الجدل حول تبرير القرارات الجائرة ترف وتنظير على حساب الحقيقة
أثــار قــرار الدكتور هشام عرفات، وزيــر النقل، عن 
زيادة أسعار تذاكر المترو حالة من الجدل فى الشارع 
الــمــصــرى، فـــالـــوزارة مــن ناحيتها تعتبر أن الــزيــادة 
الجديدة أمر ضرورى، للحفاظ على كفاءة المرفق الذى 

ينقل يومًيا ثالثة ماليين ونصف المليون راكب، 
وبحسب بياناتها وتصريحات مسئوليها، أن 

أى خلل فى عملية التشغيل والصيانة، 
سيؤدى بالتبعية لحالة من الشلل التام 
فى القاهرة الكبرى، باعتبار أنه ليس 
من المنطقى أن يبقى سعر التذكرة 
ثابًتا فى ظل ارتفاع تكاليف التشغيل 
والــصــيــانــة وقــطــع الــغــيــار الــتــى يتم 
استيرادها من الخارج، وغير ذلك 

مــن األمـــور التى تدخل فى 
دائرة التبرير للخروج من 

المأزق.
ــفــت  ــوق يــــا ســــــــــادة.. ت

زيـــادات المرتبات وتــهــاوت 
ــة لــلــجــنــيــه  ــيـ ــرائـ ــوة الـــشـ ــ ــق ــ ال

الــمــصــرى، وأصــبــح المواطنون 
فــى حــيــص بــيــص، ال يستطيعون 

الوفاء بااللتزامات الضرورية، وأعنى 
المنتمين لشريحة الموظفين ســواء فى 

قطاعات الــدولــة أو القطاع الــخــاص، وهــؤالء 
يمثلون غالبية المجتمع، وهم أنفسهم يتسولون زيادة 
ــوزارات والمصالح، كى يواصلوا  رواتبهم على أبــواب ال
العيش على حد الكفاف، فما بالنا من العمالة المؤقتة 
وعمال اليومية اللذين توقفت أنشطتهم جراء األوضاع 

االقتصادية السيئة. 
فى هــذا المقام ال أريــد أن أدخــل فى أى مجادالت 
حــول جدية اإلصــالح وضــرورة آالم المخاض، فاألمر 
ال يحتمل الترف والسفسطة والتنظير، ألن المواطن 

ــذى يدفع الــفــاتــورة، ووحـــده هو  البسيط وحــده هــو ال
الــذى يجنى ثمار الشوك التى زرعها الفاسدون عبر 
عقود فهو لم يكن سبًبا للفساد حتى يدفع وحده فاتورة 
اإلصالح كلها ويدفع ثمن خطايا الذين ينعمون بخيرات 
الوطن، هناك بدائل كثيرة ومشروعة، يمكن من 
خاللها تدبير عشرات المليارات، لعل أهمها 
الضرائب التصاعدية المعمول بها فى 
كل البلدان المتقدمة، فلماذا ال تقترب 
الحكومة مــن هــذاالــمــلــف.. هــل ألنه 

يخص كبار رجال األعمال؟ 
فى البداية يجب التأكيد على أنه 
مهما كانت المبررات ومهما كانت 
الحاجة التــخــاذ هــذا الــقــرار الــذى 
وصف بـ»العشوائى« البد من الوقوف 
أمام جملة من المسلمات المحكومة 
بالمنطق والــعــقــالنــيــة، فمضمونها 
يدحض كل المبررات الواهية، التى 
تسعى الحكومة لتسويقها إعالمًيا، 
مفادها أن فاتورة اإلصــالح االقتصادى 
ال يمكن أن يتحملها راكبو المترو على 
امتداد القاهرة الكبرى، فمن النادر أن تجد 
مواطًنا ليس من ركاب المترو، بصفة دائمة 
أو مؤقتة، فهو ليس وسيلة ترفيهية أو سلعة 
كمالية، بل إن أصحاب السيارات الخاصة ال 
يستغنون عنه بصفته أكثر وأسرع وسيلة مواصالت، 
ــإجــراءات مــن شأنها تحميل  فلماذا تقوم الحكومة ب
ــالح على المواطنين  الــعــبء األكــبــر فــى فــاتــورة اإلصـ
البسطاء، مع أنهم وحدهم الذين تحملوا العبء األكبر 

فى فاتورة الفساد واإلفساد؟
القرارات التى تفاجئنا بها الحكومة من وقت آلخر، 
أصبحت بمثابة عقوبة للمواطنين البسطاء الذين وقفوا 
ضد خصوم الوطن وتحملوا كل االتهامات لهم بأنهم 

»مطبالتية« وصارت تلك االتهامات مادة خصبة ومجاال 
لمزايدات ضعاف النفوس من معدومى الضمير، ألننا 
تحملنا ما ال يطيق أحد من ضغوط وسخافات تصدر 

كل ساعة من أولئك الذين دأبوا على إشعال الفتنة.
نعم إننا تحملنا الكثير لكى تنعم بــالدنــا بــاألمــان، 
تحملنا تبعات تحرير سعر الصرف، وقلنا إنها موجة 
غــالء »وهــتــعــدى«.. تحملنا زيـــادة أســعــار المحروقات 
وجرت وراءها زيادة فى بقية السلع.. تحملنا سخافات 
النفاق العلنى من شخصيات بغيضة ومسئولين حمقى 

يتقاضون رواتب وأمواال تجعلهم فى عيشة رغدة.
إن الذين طالتهم قــرارات زيادة أسعار تذكرة المترو 
بنسبة بلغت 400% هم الفئات األكثر احتياًجا للرعاية 
واالهتمام، ليس فقط ألنهم الظهير الشعبى لمؤسسات 
الدولة ضد مخططات قوى دولية ال تكف عن محاوالت 
إسقاط مصر ونشر الفوضى، وليس ألنهم القوى التى 
تصدت وما زالت تقاوم كل محاوالت القوى الظالمية 
التى أرادت تحويل الــبــالد إلــى مجرد أداة فــى أيــدى 
ــت أجهزة  تنظيم ماسونى، هــذه الــقــوى الظالمية دأب
إعــالمــهــا على إهانتهم عبر وصفهم بعبيد البيادة 

والمطبالتية، إال أن هــؤالء البسطاء الذين خصمتهم 
الحكومة مــن خريطة اهتماماتها، إن كــانــت هناك 
خريطة اهتمامات باألساس، هم ردوا الصاع صاعين 
لكل المتربصين بأمن واستقرار البلد، فما ذنبهم أن 
يسددوا وحدهم ودون سواهم فاتورة فساد لصوص 

ــؤالء اللصوص  ــا، هـ ــه ــروات نــهــبــوا خــيــرات مــصــر وث
إن شئنا الــدقــة هــم اآلن فــى قــصــورهــم آمنين 

مــدجــجــيــن بــقــنــواتــهــم الــفــضــائــيــة 
وحــراســاتــهــم الخاصة وطائراتهم 
ــارات فـــى بــنــوك  ــي ــل ــم الـــخـــاصـــة، ب
سويسرا، ال تعنيهم البلد وال يعنيهم 

االستقرار، فقط يعنيهم تكديس 
المليارات من جيوب الغالبة 
ــوا  ــن، ســرق ــي ــطــحــون ــم وال
ونهبوا وخــربــوا، وبــات كل 

شىء، كل مرفق فى حال سيئ 
جــراء الفشل فى اإلدارة وتبديد 

المال العام.
الحكومة لم تــدرك تداعيات ما 
تفعل، هــى ال تعلم أن الــذيــن وقف 

الشعب فى وجوههم، يجدوا كل يــوم ضالتهم 
فــى تصرفاتها ليشمتوا ويسعون لسكب المزيد 

من البنزين إلشعال النيران، يقومون بالتحريض فى 
فضائياتهم وعبر السوشيال ميديا.

االعــتــراض على الــزيــادة لم يكن من قبيل الترف أو 
الــدخــول فى حلبات المكلمة المفتوحة على البحرى 
فى مواقع التواصل االجتماعى والقنوات المشبوهة، 
إنما ألسباب مرتبطة بمطالب مشروعة، وتعبيًرا عن 
وصف الغضب الشعبى الناجم عن األساليب العشوائية، 
بالتمادى فى دهــس البسطاء وعــدم االلتفات إليهم، 
خاصة إذا علمنا أن كل من يستقل المترو هم الفئة 
التى دأبت الحكومات المتعاقبة على وصفها »محدودة 

الدخل« وفى الحقيقة هى فئة معدومة الدخل، ال تمتلك 
سيارات وال تستطيع ركــوب التاكسى، فهذه الفئة إن 
كانت حكومة شريف إسماعيل ال تعلم، تعيش بالكاد، 
يقتاتون رزقــهــم يــوًمــا بــيــوم، فهم كــانــوا ينتظرون من 
الحكومة أن ترعاهم وال تجور عليهم، تريد منها دعم 
المواصالت العامة باعتبارها خدمات ضرورية، 
والــحــكــومــة مسئولة عــن توفيرها للمواطنين 

وإدارتها بصورة علمية وسليمة.
الحكومة ممثلة فى وزارة النقل، 
تجاهلت كل ذلك وتصرفت بعنترية 
على طريقة فتح الــصــدر فهى لم 
تعبأ بـــردود الفعل الغاضبة، 
فــإن كانت لــم تتوقع غضًبا 
مــن قــراراتــهــا فتلك كارثة 
تــعــبــر بـــجـــالء عـــن غــيــاب 
الحس السياسى، كما أنها لم 
ترسل للبرلمان الممثل للشعب 
أى دراســـة تتعلق بــالــزيــادة وكــأن 
وزارة النقل عزبة خاصة ال تخضع 
ــن بينها  ــة ومــ ــدولـ لــمــؤســســات الـ

البرلمان.
نعم.. نحن فى حاجة ماسة لمواجهة مشاكلنا 
بجرأة وعــدم التردد فى حلها، فمترو األنفاق يعتبر 
من بين األجهزة الحيوية فى مصر، وهذا بدوره يحمل 
ــرادات  ــ ــأن اإلي الــدولــة مبالغ طــائــلــة، وال بــد أن نقر ب
الحالية وفــق سعر الــتــذاكــر المعمول بــهــا، ال تكفى 
التشغيل والصيانة، وشــراء قطع غيار جديدة بعد أن 
تضاعف سعرها بعد تعويم الجنيه، ومــن الصعب أن 
نترك مترو األنــفــاق للخسائر والتهالك، وتأجيل حل 
المشكالت التى تعترضه، لكن حل المشكالت ال يكون 
بهذه الطريقة العنترية، المعلومات المتداولة على 
هامش القضية المثارة حالًيا، تشير إلى أن مديونية 

المترو لصالح وزارة الكهرباء 500 مليون جنيه. 
كما أن الخسائر التى تحدث فى المرفق سببها 
عدم تشغيل الماكينات الحالية بكامل طاقتها، والتى 
تجاوزت 500 مليون جنيه، أيًضا هــذا ال يعنى حق 
ــر النقل أو مجلس الـــوزراء إقـــرار الــزيــادة بهذه  وزي
الطريقة العشوائية، فالبد من تدرجها على فترات 
زمنية، وفق خطة مدروسة كما أن الحكومة ملتزمة 
بمراعاة ظروف محدودى الدخل والطلبة وكبار السن 

وذوى االحتياجات الخاصة.
وفــق مجموعة من االعــتــبــارات من بينها األسعار 
الجديدة للكهرباء، والتى سيتم إعالنها فى يوليو 
المقبل أيضا، مشيًرا إلى أن الخط األول وحده يحتاج 
إلى 26 مليار جنيه إلتمام التطوير، وأن الخط الثالث 
يتكلف 80 مليار جنيه، باإلضافة للمرحلة األولى من 

الخط الرابع التى تتجاوز تكلفتها 30 مليار جنيه.
مثل هــذه الــقــرارات ال يمكن اعتبارها قـــرارات 
ــهــا، وضــعــهــا فــى إطــار  ــة، وأعــنــى بــدراســت ــدروسـ مـ
المناقشة الموضوعية والمجتمعية قبل تنفيذها 
بشكل صادم ومثير للغضب الشعبى، ياسادة الحكومة 
ليست تــاجــًرا معنًيا بالمكسب والــخــســارة مــن باب 
الشطارة، إنما سلطة معنية بما هو أبعد من النظرة 
الضيقة، نظرة التاجر الذى يحتكر السلعة ويتحكم 
ــى ســعــرهــا عــلــى هــــواه، الــحــكــومــة دورهــــا توفير  ف
االحــتــيــاجــات الــضــروريــة للمجتمع ومــراعــاة البعد 
ــرارات من شأنها التأثير على  االجتماعى فى أيــة ق

دخل واحتياجات أى أسرة.
أعلم كما يعلم الكثيرون فى بر مصر أن اإلصالحات 
االقتصادية ضرورة البد من تطبيقها والتعايش معها، 
لكن فى المقابل هذه الضرورة لها ضوابط، ال يمكن 
تجاهلها أو التغاضى عنها مهما كــانــت الــمــبــررات 
ومهما كانت الــدوافــع، وبالتالى فــإن األمــر برمته ال 
يحتاج لــمــزايــدات على طريقة وصــف المعارضين 
للقرارات الجائرة بأنهم أعــداء الوطن وغيرها من 
االتهامات الجاهزة، الحكومة من جانبها تقول إن عدد 
الركاب يبلغ يومًيا قرابة 3٫5 مليون مواطن، وسأميل 
لتصديقها تماًما، وتــقــول أيضا إن مديونية المترو 
لـــوزارة الكهرباء بلغت 500 مليون جنيه سنوًيا وأن 
تكلفة التشغيل والصيانة 500 مليون جنيه، بما يعنى 
أنها فى حاجة إلى مليار جنيه كى تقوم بإنجاز المهام، 
هناك حلول بسيطة ترضى رغبة الحكومة فى إنقاذ 
نفسها وترعى محدودى الدخل ومعدومى الدخل، بأن 
تكون الزيادة بنسبة 50%، أى زيــادة جنيه واحــد على 
التذكرة، بما يعنى أنها ستحصل على 3،5 مليون جنيه 
يومًيا، وهــذا سيحقق نحو مليار وربــع المليار وليس 

مليار جنيه فقط.
ــرارات تــمــس حياة  ــ ــخــاذ قـ إن الــحــكــومــة تتعمد ات
المواطنين، دون تمهيد ُمسبق أو الرجوع للبرلمان، وهو 

ما يضعنا فى حرج شديد مع أبناء دوائرنا.

قرارات دهس الغالبة 
تحت عجالت مترو األنفاق

الحكومة ليست 
تاجرًا يبحث عن 
المكسب لكنها 
سلطة معنية 
بتوفير الخدمات 
الضرورية

المواطن البسيط 
يدفع ثمن فاتورة 

الفساد والفاسدون 
فى قصورهم ينعمون

عملية 
اإلصالح 
ضرورة ولها 
ضوابط 
وأبعاد 
اجتماعية

إسماعيل

عرفات
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