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الثمن  ٢جنيه

خطاب رسمى من «صبحى» لرئيس التليفزيون يكشف املستور

اتهام رئيسة القناة الثانية بالتزوير فى أوراق رسمية
محمد عثمان
كشف خطاب رسمى مرسل مــن محمد صبحى
رئــيــس اإلدارة المركزية للشئون اإلداريــــة بقطاع
التليفزيون إلــى مجدى الشين رئيس القطاع ،عن
الكثير من األســرار لكيفية إدارة هذا القطاع والذى
أصبح أقل من أن نصفه بـ(العزبة).
فــى هــذا الخطاب كشف صبحى أن ناهد سالم
رئيسة القناة الثانية تقدمت بطلب فى  3أغسطس
 2005بالتماس للموافقة على منحها المنحة المقرر
للحاصلين على درجة الماجستير فى اللغة الفرنسية
وقد صدر القرار بالموافقة على هذا االلتماس برقم
 630بتاريخ  9يوليو  2017بمنحها حافز األداء وقدره
 100جنيه اعتباراً من ا يوليو .2006
وق ــال صبحى فــى خــطــابــه« :وبالبحث فــى ملف
خــدمــة الــســيــدة الــمــذكــورة تبين أنــهــا حاصلة على
تمهيدى ماجستير فقط ،ولذلك فقد تمت مخاطبة

ناهد

الشني

جامعة القاهرة (الدرسات العليا) والتى أكــدت فى
ردهــا المرسل للتليفزيون بتاريخ  24مــارس 2015
أنها لــم تحصل ســوى على تمهيدى ماجستير من
قسم اللغة الفرنسية فــى عــام  ..)1983وأضــاف
رئيس اإلدارة المركزية للشئون اإلداريـــة  « :وقد
حضرت المذكورة وأبدت رغبتها فى رد جميع المبالغ

التى صرفت بــدون وجــه حــق وقــدرهــا عشرة آالف
وخمسمائة جنيه».
من جانبه قام مجدى الشين بالتأشير على خطاب
صبحى بعبارة (السيد رئــيــس الشئون اإلداريــــة :
التخاذ الالزم نحو استرداد المبلغ وإحالة الموضوع
للتحقيق باإلدارة المركزية للشئون القانونية.

هذه الواقعة تدفعنا لطرح العديد من التساؤالت:
كيف تجاهلت الشئون اإلداري ــة والقانونية داخل
ماسبيرو ومعهما اللجان (الفنكوشية) التى أقرت
منح ناهد هذا الحافز شهري ًا أن يكون لديها صورة
رسمية من شهادة الحصول على درجــة الماجستير
قبل اتخاذ القرار؟ أم أنها قدمت شهادة (مضروبة)
تفيد بذلك؟ ولــمــاذا لم يحاسب كل من شــارك فى
هــذه الــواقــعــة؟ وكــيــف ظــل هــذا الــوضــع المخالف
للقانون مستمراً لمدة عشر سنوات كاملة؟ واذا كانت
أرك ــان الجريمة متوافرة وتمت مــع سبق اإلصــرار
والترصد فلماذ لم يحال الموضوع للنيابة العامة؟
ولماذا لم تتخذ اإلدارة المركزية للشئون القانونية
اإلجــراءات الالزمة ضد ناهد سالم حتى اآلن رغم
أن قــرار مجدى الشين بإحالة الموضوع إليها قد
مضى عليه عــام كامل؟ ومتى يتم االنتهاء من هذا
التحقيق ليعرف الجميع العقوبة التى ستوقع ضدها
أم سيتم حفظ التحقيق كالعادة بتدخل جهات عليا
أو تجميد التحقيقات فــى هــذه الواقعة الخطيرة

ألجــل غير مسمى؟ ولــمــاذا لــم يتم إبــعــاد ناهد من
منصبها كرئيسة للقناة الثانية رغم اعترافها الصريح
والواضح بأنها ارتكبت المخالفة بدليل استعدادها
للقيام برد المبالغ التى حصلت عليها بدون وجه حق؟
ونتساءل أيضاً :هل هذه الواقعة ينطبق عليها ما
جاء فى المادة  211من قانون العقوبات المصرى
والتى تنص على أن (كل صاحب وظيفة عمومية
ارتكب فى أثناء تأدية وظيفته تزويرا فى احكام
صادرة أو تقارير أو وثائق أو سجالت أو دفاتر أو
غيرها من السندات واألوراق األميرية سواء كان
ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مــزورة أو بتغيير
الــمــحــررات أو االخــتــام أو االمــضــاءت أو بزيادة
كلمات أو بوضع اسماء أو صور اشخاص آخرين
مزورة يعاقب باالشغال الشاقة المؤقتة وبالسجن)
أم ال؟
والسؤال األهم :أين األجهزة المعنية مما يحدث
من تجاوزات ومخالفات صارخة وفاضحة بدون
رقيب وال حسيب؟!!

 3سيناريوهات للطعون االنتخابية التى تنظرها محكمة النقض ضد أعضاء مجلس النواب
خالد عبدالرحمن

يطرح وجــود أكثر من  250طعنًا فى محكمة
النقض ،تُهدد صحة عضوية ما يزيد على 100
نائب فى البرملان  -عد َة تساؤالت تتعلق بكيفية
تعامل محكمة النقض مع هذه الطعون ،خاص ًة
أنــهــا صــاحــبــة االخــتــصــاص األصــيــل فــى صحة
العضوية وفـ ًقــا لنص امل ــادة  107مــن الدستور،
هى :ما هى أهم السيناريوهات املحتملة للطعون
االنــتــخــابــيــة الــتــى تــنــظــرهــا املــحــكــمــة؟ وم ــا هى
أهــم احلــاالت املحتمل قبولها؟ وأكثر األحــزاب
واملحافظات التى تشهد العدد األكبر من تلك
الطعون؟
ولإلجابة عــن هــذه الــتــســاؤالت نشير إلــى أن
املــادة  107من الدستور تنص على أنــه “تختص
محكمة الــنــقــض بــالــفــصــل فــى صــحــة عضوية
أعــضــاء مجلس الــنــواب ،وتُــقــدم إليها الطعون
خالل مدة ال تتجاوز ثالثني يو ًما من تاريخ إعالن
النتيجة النهائية لالنتخاب ،وتفصل فى الطعن
خالل ستني يو ًما من تاريخ وروده إليها.
وفى حالة احلكم ببطالن العضوية ،تبطل من
تاريخ إبالغ املجلس باحلكم.
وبالتالي ،فــإن محكمة النقض هى صاحبة
االختصاص األصيل فى النظر دون غيرها فى

صحة عضوية أكثر من  100نائب فى البرملان
موزعني على  22محافظة و 12حز ًبا سياس ًّيا،
من بينها 55مقعدا للمستقلني ،باإلضافة إلى
ائتالف (دعــم مصر) .وتنوعت أسباب الطعون
املوجهة إليهم ما بني تسويد بطاقات ،وأخطاء
من قبل املشرفني على العملية االنتخابية ،سواء
فــى فــرز أوراق االقــتــراع أو مراجعة محاضر
الفرز ،واستخدام مال سياسى فى التأثير على
اجتــاهــات أصـــوات الناخبني ،ورص ــد تصويت
ناخبني تُــو ّ ُفــوا قبل إجــراء العملية وانتهاء مدة
تعديل قاعدة الناخبني.
فى هــذا السياق رصــدت دراســة مهمة للغاية
صـ ــدرت مــنــذ أيـ ــام بــعــنــوان «إلـــــزام دس ــت ــورى:
السيناريوهات الثالثة للطعون االنتخابية التى
تنظرها محكمة النقض».
أنه على الرغم من اتساع النطاق اجلغرافى
للطعون ،وشموله مــا يــقــرب مــن  22محافظة
من محافظات اجلمهورية ،إال أن من املالحظ
أن محافظات املــرحــلــة األولـــى هــى األق ــل فى
عدد املقاعد املطعون فيها املقدمة على املقاعد
الفردية ،فلم يــزد عــدد املقاعد املطعون فيها،
والــتــى أخــطــرت محكمة النقض نــوابــهــا حتى
منتصف مــارس اجلــارى عن  25مقعدً ا ،متثلت
فى مقعدين فى محافظة ســوهــاج ،وثالثة فى
أســيــوط ،ومقعدين فــى محافظة بنى سويف،

وثــاثــة مقاعد فــى قنا ،ومقعدين فــى الفيوم،
ٍ
مقعد لــكـ ٍ ّـل مــن البحر األحمر
بــاإلضــافــة إلــى
والوادى اجلديد ،بينما خلت محافظات األقصر
وأسوان ومطروح.
لكن ما يؤدى إلى ارتفاع عدد املقاعد املطعون
عليها فى محافظات املرحلة األولــى هو ارتفاع
ع ــدد املــقــاعــد املــطــعــون فيها فــى محافظة
اجليزة إلى  9مقاعد ،والطعن املقدم فى
قائمة (فى حب مصر) فى قطاع شمال
ووس ــط وجــنــوب الصعيد الــبــالــغ عــدد
مقاعدها  45مقعدً ا ،وهو ما يشير إلى
أن ما يقرب من  36مقعدً ا من ائتالف
(دعـــم مــصــر) تنتظر قـــرار املحكمة
للفصل فى صحتها.
لـــكـــن الــــــواضــــــح أن
محافظات املرحلة
ال ــث ــان ــي ــة تــشــهــد
العدد األكبر من
املــقــاعــد املــهــددة
التى تنتظر قرار
امل ــح ــك ــم ــة ،إذا
مت طـــــرح ع ــدد
عبدالعال
مــقــاعــد قائمة
(فــــــــــــــى حـ ــب
مــــــصــــــر) ف ــى

قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد .ويالحظ
ارتفاع عدد املقاعد الفردية املطعون فى صحتها
فــى محافظات الدلتا ،وهــو مــا يُشير أن املــال
السياسى كان أكثر تغوال فى تلك املحافظات،
حيث استخدمت كافة الوسائل حلسم املقاعد
بني األحزاب املتنافسة فى تلك املحافظات،
أو بينها وبــن املستقلني ،وهــو ما
نتج عنه ارتفاع فى عدد املقاعد
امل ــط ــع ــون فــيــهــا فـ ــى مــنــاطــق،
وانخفاضها فى مناطق أخرى.
وك ــان ــت املــحــافــظــات األكــثــر
تــهــديــدا بــالــفــصــل ف ــى صحة
عــضــويــة مــقــاعــدهــا الــفــرديــة،
هـــى :الــقــلــيــوبــيــة الــبــالــغ عــدد
املقاعد املطعون فيها
حـ ــتـ ــى مــنــتــصــف
مــارس اجل ــارى 9
مــقــاعــد تقري ًبا،
ومــــحــــافــــظــــة
املنوفية البالغ
عـــدد املــقــاعــد
املطعون فيها
 ،7والدقهلية
 8مــقــاعــد
مــوزعــة على

أربع دوائر.
أمــا عــن السيناريوهات الثالثة للتعامل مع
قرارات محكمة النقض فى الطعون فتشمل:
السيناريو األول :رفض الطعون املقدمة ،وهو
ما يعنى أن ترفض محكمة النقض الطعن بسبب
ضعف أسباب وحجية الطعن .ومن املنتظر أن
يكون هذا السيناريو األكثر تطبي ًقا على حاالت
الطعون املقدمة ،وقد ينطبق على ما يزيد على
 %96مــن عــدد املــقــاعــد الــفــرديــة املــطــعــون فى
صحتها ،وجميع مقاعد القوائم املتمثلة فى الـ45
مقعدً ا لقائمة (فى حب مصر) فى قطاع شمال
ووسط وجنوب الصعيد.
السيناريو الثانى :قبول الطعن ،وهو ما يعنى أن
حتكم محكمة النقض فى بعض الطعون ببطالن
ُصحح
عضوية النائب املطعون فى حقه .وبالتالى ت َّ
النتيجة ،ويتم تصعيد املرشح الطاعن بعد إعالن
املحكمة بــطــان عضوية الــنــائــب املــطــعــون فى
عضويته ،وتبطل العضوية من تاريخ إبالغ مجلس
النواب باحلكم.
ومــن املــرجــح وفـ ًقــا لألسباب الــتــى تضمنتها
أغلب الطعون املقدمة أن هذا السيناريو ينطبق
على عدد قليل من املقاعد قد ال يزيد على 4 - 3
مقاعد فقط.
السيناريو الــثــالــث :قــبــول الطعن ،مــع عدم
تصحيح النتيجة ،أوتصعيد املرشح الطاعن،

بل تقرر املحكمة إعادة االنتخابات فى الدائرة.
الطعن متعلقا باجلولة الثانية بني
ف ــإذا كــان
ُ
املتنافسني ،فقد تُعاد االنتخابات فى الدائرة
املطعون فيها بــن أقــرب املتنافسني فــى جولة
اإلعـــــادة فــقــط .أو قــد تــقــرر املــحــكــمــة إع ــادة
االنتخابات بني املتنافسني فى اجلولة األولــى،
وذلــك إذا كــان من ضمن أسباب الطعن تغيير
النائب املطعون فى عضويته لصفته املترشح بها
فى غير التوقيت الذى حدده القانون.
ومــن أهــم األمثلة التى قد ينطبق عليها هذا
السيناريو الطعن املُــقــ َّدم مــن املــرشــح الدكتور
«عمرو الشوبكي» ضد النائب «أحمد مرتضى»،
فقد تقبل املحكمة الطعن ،وتصعد املرشح مكان
النائب ،أو تصدر قــرا ًرا بإعادة االنتخابات بني
االثنني ،أو إعــادة االنتخابات متضمنة متنافسى
اجلولة األولى.
وذلــك يحدث فى حالة قبول املحكمة الدفع
بتغيير املطعون فى حقه لصفته التى ترشح عليها
فى غير املوعد الذى حدده القانون.
فى النهاية ،ميكن القول إنــه على الرغم من
ارتفاع عدد الطعون املقدمة فى صحة عضوية
مهددة لبقاء
ما يزيد على  100نائب ،إال أنها غير ِ ّ
الــبــرملــان ،فمن املــرجــح أال يزيد احلــد األقصى
للمقاعد التى ستُقبل الطعون املقدمة فيها على
 %10من إجمالى املقاعد املطعون فيها.

راسلونا على فاكس وتليفون - 33450694 :موبايل 01062648190 :اإلمييل  26 Soutalmalaien@yahoo.comشارع عدنان املدنى  -الصحفيني  -نهاية أحمد عرابى  -املهندسني

متى تبدأ
اجلهات العليا
إجراءات
تطهير
ماسبيرو؟!

طاقية
اإلخفا
ج ــريدة

املوقع االلكترونى

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

باملستندات :قائمة مجامالت عصام األمير للمذيعة التى أساءت للرئيس السيسى!!
محمد عثمان
ص ــدق عــصــام األمــيــر رئــيــس اتــحــاد اإلذاعـ ــة
والتليفزيون منذ أيام على مذكرة الشئون القانونية
المركزية التابعة لالتحاد ،واعتمد نتيجة التحقيق
مع المذيعة عزة الحناوى المذيعة بالقناة الثالثة
بشأن ما أثير حول انتقادها الرئيس عبد الفتاح
السيسى فى إحدى حلقات برنامجها .وقام األمير
بإرسال مذكرة التحقيق بتاريخ  24مارس الماضى،
وتحمل رقــم « ،»5156إلــى رئــيــس هيئة النيابة
اإلداريـ ــة بــالــســادس مــن أكــتــوبــر ،وتسلم المذكرة
نيابة عنه سكرتير النيابة ،عالء على ،وكشفت عزة
فى تصريحات لها أن المذكرة ونتيجة التحقيق
النهائية تتضمن إحالة كل من هانى عبد المحسن
جعفر ،رئيس قطاع القنوات اإلقليمية ،ومحيى
الــديــن سعد ،رئيس الــقــنــاة ،وخــالــد شــكــرى ،معد
البرنامج ،ووليد محمد حسنى ،المخرج التنفيذى،
ووجيه حسين خطاب ،مخرج الحلقة ،إضافة إليها،
تمهيدًا إلحالتهم للمحكمة التأديبية.
فى هذا السياق كشف (بيان الحالة الوظيفية)
للمذيعة عــزة الحناوى -لدينا صــورة منه  -عن
الكثير من الحقائق واألســـرار الجديرة بالكشف
عنها وطرح تساؤالت بشأنها.
حيث يكشف بــيــان الــحــالــة الوظيفية أن عزة
فتحى محمد حسين الحناوى من مواليد ا أبريل
 1967وتعمل مقدم برامج أول بالقناة الثالثة وقد
عينت بالقرار رقم  1297بتاريخ  27نوفمبر 1995

األمير

تفاصيل مفاوضات اإلخوان مع السفارة األمريكية
بالقاهرة لتعديل اتفاقية املعونة ملصر
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احلناوى

كمندوبة أخــبــار ثالث ثــم صــدر الــقــرار رقــم 631
فــى  11يونيو  2000بــإرجــاع أقدميتها الوظيفية
لـ  4ديسمبر  .1991ثم صــدر الــقــرار رقــم 1203
لسنة  2000بترقيتها لوظيفة مندوب أخبار ثان
اعــتــبــاراً مــن ا سبتمبر  .2009وفــى عــام 2008
صدر لها القرار رقم  208بترقيتها مندوب أخبار
أول اعتباراً من  1يوليو  .2008وبعد ذلــك صدر
لها القرار رقــم  990لسنة  209بنقلها من العمل
بقطاع التليفزيون بدرجتها المالية إلــى قطاع
القنوات اإلقليمية اعتباراً من  1يوليو  .2009ثم تم
تصويب الوضع الوظيفى لها بالقرار رقم  17فى 18
يناير 2012كمقدم برامج اعتباراً من  14سبتمبر
 2011وتسلمت العمل بالفعل يوم  22يناير 2012
بالقناة الثالثة.
على الجانب اآلخر ،كشف بيان الحالة الوظيفية
عن القائمة الكاملة للجزاءات والخصومات التى
وقعت ضد عزة الحناوى طوال السنوات الماضية

محمد عبداللطيف
أحمـ ـ ــد سعيد

الرياضة:

الخصم  7أيــام بالقرار رقم  144بتاريخ  20مايو
 2013المتناعها عن العمل فى البرامج التى تسند
اليها من إدارة القناة وتم محو الجزاء بالقرار رقم
 132فى  30يناير  .2014ثم صدر قرار ايقاف لها
بقرار األمير رقــم  1480فى  8نوفمبر  2015ثم
القرار رقم  1533لسنة  2015بمجازاتها بعقوبة
اإلن ــذار وانــهــاء إيقافها عن العمل والــغــاء القرار
.1480
إننى إذ أنشر هــذه الــوقــائــع ،فإننى ال أطالب
بتوقيع المزيد من الجزاءات ضد عزة الحناوى رغم
اعتراضى على طريقتها على الشاشة ؟ بل أطالب
بمحاسبة قــيــادات ماسبيرو الــتــى قــامــت بمحو
الــجــزاءات الكثيرة من ملف خدمتها وهو ما أدى
إلى قيامها بارتكاب هذه االخطاء المهنية المتكررة
على الشاشة وفى مقدمة هؤالء القيادات عصام
االمير رئيس االتحاد وهانى جعفر رئيس قطاع
اإلقليميات الذين يرفعون شعار (الخيار والفقوس)  
فى التعامل مع العاملين فى المبنى والقطاع وهو
أسلوب عقيم و(عفن) لــإدارة ألن فى ظله تنتشر
الــواســطــة والــمــحــســوبــيــات والــتــجــاوزات المالية
واإلدارية و( ).........أيضاً.
والـ ــسـ ــؤال :مــتــى تــتــدخــل الــجــهــات الــعــلــيــا فى
مصر والمعنية بشئون ماسبيرو لفحص ملفات
الــعــامــلــيــن فــى مــاســبــيــرو بشكل ج ــاد بــعــيــداً عن
اللجان (الفنكوشية) التى ال دور لها سوى (تقنين)
أوض ــاع الفساد داخــل المبنى؟ ومتى تبدأ هذه
الجهات بشكل جاد إجــرءات تطهير اتحاد اإلذاعة
والتليفزيون من الفاشلين والفاسدين ؟!

خالد عبدالرحمن
كشف تقرير لــوزارة التعاون الدولى أن حكومة جماعة اإلخــوان اإلرهابية
برئاسة الدكتور هشام قنديل فى ظل حكم اإلخــوان قدمت اقتراح ًا للسفارة
األمريكية بالقاهرة لبدء مفاوضات حول إدخال تعديالت على اتفاقية المساعدة
األمريكية لمصر سواء المساعدة العسكرية أو االقتصادية ،وتكليف الدكتور
عصام الحداد مساعد رئيس الجمهورية المعزول بإجراء هذه المفاوضات.
وأوضح التقرير أن مكتب إرشاد اإلخوان أعد مقترحا تضمن خفض المعونة
العسكرية بنسبة  %50على  5سنوات ،ويوجه المبلغ للمعونة االقتصادية ،بحيث
يتم االستفادة منه فى المناطق والمراكز ذات التجمع اإلخوانى والجمعيات
األهلية اإلخوانية حيث إن القوات المسلحة ليست فى حاجة لهذه المعونة.
وذكــر التقرير أن جماعة اإلخــوان أعــدت قائمة شملت  200جمعية أهلية
ومنظمة مجتمع مدنى تابعة لــإخــوان لكى تستفيد من برامج المساعدات
األمريكية مما يساعد فى دعم استمرار الجماعة فى الحكم وتنفيذ برنامج
األخــونــة لمؤسسات وأجــهــزة الــدولــة وإحــبــاط أيــة حــركــات شعبية مــضــادة أو
مناهضة لإلخوان.
وأشار التقرير طبقاً لما أكده الخبير االقتصادى الدكتور رشاد عبده أنه فور
تسريب هذا التقرير لوزير الدفاع وقتها الرئيس عبدالفتاح السيسى وقيادات
القوات المسلحة ومكاشفة المعزول السيسى بهذا التقرير تراجعت الجماعة عن
مناقشة المقترح وعدلت عن تنفيذة وبدء المفاوضات التى كان مقرراً أن تجرى
فى واشنطن وليس القاهرة.

واإلج ــراءات التى اتخذت بشأن هذه الــجــزاءات..
حــيــث بـ ــدأت رحــلــة ع ــزة مــع الـــجـــزاءات ي ــوم 15
نوفمبر  2013عندما تم خصم  15يوماً من راتبها
لخروجها على مقتضى الواجب الوظيفى وعدم
الحيدة والدعوة للتجمهر وإثارة العاملين وتم سحب
القرار بقرار رئيس مجلس األمناء عصام األمير
رقم  307فى  7أبريل .2013
كما تــم خصم  3أيــام بالقرار رقــم  66فــى 19
فبراير  2013المتناعها عن العمل فى برنامجى
(مرتبة شرف وبيت الهنا) وتم سحب القرار أيض ًا
بالقرار رقم  482فى  27مايو .2013
وفــى نفس السياق تــم خصم  5أيــام مــن راتبها
بقرار رقم  307فى  30أبريل  2013المتناعها عن
العمل فى نفس البرنامجين مــرة أخــرى ثم تكرر
نفس السيناريو وتــم محو الــجــزاء بــقــرار عصام
األمير رقم  1394بتاريخ  23ديسمبر .2013
ويضم ملف جزاءات عزة الحناوى أيضا .واقعة

إلحباط محاوالت شقيقه زعيم تنظيم القاعدة لتهريبه خارج مصر

خطة أمنية محكمة ملراقبة محمد
الظواهرى شقيق زعيم القاعدة

قــــــــــــــررت األجـــــــهـــــــزة
األمــنــيــة تــكــثــيــف عملية
المراقبة األمنية اليومية
على محمد الظواهرى شقيق
زعيم تنظيم القاعدة أيمن
الــظــواهــرى بــعــد أن قــررت
المحكمة إخالء سبيله على
ذمة إحــدى القضايا المتهم
فيها مع خضوعه إلجراءات
احترازية ومراقبة يومية
مــن خــال تـــردده على
قسم الشرطة التابع
لمسكنه.

مجاور

الظواهرى

كشف حسين مــجــاور رئيس اتــحــاد عمال مصر السابق
أن إنشاء نقابات عمالية مستقلة موازية للنقابات العمالية
الشرعية والتى أسست فى عهد اإلخــوان كان هدفها إنشاء
كيان عمالى إخوانى كأحد أذرع جماعة اإلخــوان اإلرهابية
للسيطرة على الحركة النقابية العمالية والحكم فى إدارتها
لصالح مخططات الجماعة.
  وأشــار رئيس اتحاد عمال مصر السابق إلى أن جماعة
اإلخ ــوان بعد سقوطها من فــوق مقاعد حكم مصر حاولت
إنشاء خاليا إخوانية قائمة داخــل الكيانات العمالية ولم
تستطع تنفيذ هذا المخطط بل إن بعض المنتمين لإلخوان
فكراً وليس تنظيماً انشقوا عن الجماعة ،وأن هناك أكثر من
 600قيادى عمالى فى مواقع مختلفة انشقوا عن اإلخوان.

مفاجأة :زينة تطلب
 100ألف جنيه من أحمد
عز لـ«توءمها» كنفقة شهرية

جماعة اإلخوان تلقت دعما وتبرعات
بـ« »300مليون دوالر منذ ثور  30يونيو

كشفت حركة إخوان بال عنف أن إجمالى مبالغ التبرعات التى حصلت عليها
جماعة اإلخوان من تلك الجهات منذ يوليو  2013وحتى ديسمبر  2015تجاوزت
مبلغ  300مليون دوالر دعم مباشر عالوة على  120مليون دوالر دعم غير مباشر
من خالل اإلنفاق على إعالنات فى صحف وفضائيات عالمية لدعم الجماعة.
وقالت الحركة  -فى بيان لها  -إن جانب من هذه المبالغ والتبرعات ذهب
إلى االتحاد العالمى لعلماء المسلمين الذى يرأسه القرضاوى وجانب آخر إلى
برلمان اإلخوان المزعوم بقيادة الهارب الدكتور جمال حشمت وأيضاً المجلس
الثورى اإلخوانى الذى يقوده القيادى حليف اإلخوان الهارب خارج مصر الدكتور
أيمن نور.
وأشــــارت الــحــركــة إل ــى أن تــلــك الــهــيــئــات والــجــمــعــيــات أبلغت
قيادات جماعة اإلخــوان بــأن كل وعــود الجماعة ذهبت أدراج
الرياح ولــم تتحقق ،وأن النظام المصرى حقق انتصارات
داخلية وخارجية عديدة كما أن الجماعة لم تقدم أى
كشف حساب عن إنفاق هذه المبالغ على مــدار الفترة
الماضية.

وجــــــــــــــاء تــــشــــديــــد
اإلجـــــــــــراءات األم ــن ــي ــة
ومــرافــقــة أحـــد الضباط
لــه لــيــل نــهــار فــى مسكنه
بعد تــوافــر معلومات عن
وجـــود مخطط لتهريب
الظواهرى يسعى لتنفيذه
شقيقه أيمن الظواهرى
وإحــــبــــاط أى مــخــطــط
للهروب على غــرار ما قامت
به عناصر جماعة اإلخوان
عقب عملية فــض اعتصام
رابــعــة والــنــهــضــة وانــشــغــال
أجهزة األمــن بمتابعة آثار
فض االعتصام.

انشقاق  600قيادى
عمالى عن اإلخوان

زينة

فى مفاجأة من العيار الثقيل ..طلبت الفنّانة زينة من الفنّان أحمد ع ّز ما ال يقل عن
 100ألف جنيه شهرياً فى الدعوى التى أقامتها للحصول على نفقة لتوءمها بعد أن
كسبت دعوى إثبات النسب.
وقــد تقدم معتز الــدكــر ،محامى زينة بمذكرة دعــوى نفقة الصغيرين متضمنة
مستندات رسمية تكشف الدخل الحقيقى السنوى الذى يحصل عليه الفنان أحمد
عز ،والذى بمقتضاه يحق للصغيرين الحصول على نفقة ال تقل عن  100ألف جنيه
شهريا.
وقــد حــددت محكمة األســرة بمدينة نصر جلسة  7مايو المقبل لنظر أولــى جلسات
الدعوى.
وقــال الدكش إن الحكم الصادر فى الدعوى رقم  539لسنة  2014كلى أســرة مدينة
نصر أول ،بتاريخ  25يونيو عام  2015بإثبات نسب الطفلين إلى والدهما الفنان الشهير
أحمد عز ،وتأييده باالستئنافيين رقم  15104و 15443لسنة  132ق ،الصادر من محكمة
استئناف األسرة ،بتاريخ  13يناير عام  ،2016يلزمان عز باإلنفاق على طفليه اللذين أقرت
المحكمة بثبوت نسبهما له.
وقــال إن الحالة المادية لعز ميسورة فلديه أعمال فنية كثيرة يتقاضى عنها ماليين
الجنيهات ،فضال عن امتالكه لعدد من المشروعات تدر عليه ما يزيد على مليونى جنيه
شهريا ،ولذلك طلبنا فى الدعوى أن يؤدى عز نفقة شهرية للصغيرين ال تقل عن  100ألف
جنيه شهريا.

من بين القضايا التى ظهرت على الساحة السياسية مؤخر ًا قضية األجهزة الرقابية فى مصر والتى ال يعلم أحد
عددها على وجه التحديد وال طبيعة وظائفها والدور الذى تقوم به على أرض الواقع.
وقد ظهرت تلك القضية لعدة أسباب لعل من أهمها القرار الذى أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسى منذ أيام
بإقالة المستشار هشام جنينة من منصبه كرئيس للجهاز المركزى للمحاسبات بسبب تصريحاته حول واقعة
(فساد الـ  600مليار جنيه) ،أما السبب الثانى فهو كثرة التقارير الدولية التى نشرت طوال الفترة الماضية والتى
كشفت عن الكثير من التفاصيل واألسرار حول الصراعات الدامية بين الجهات واألجهزة الرقابية فى مصر.
وقبل أن نكشف المزيد من التفاصيل حول هذا الملف ،أود التأكيد على أننى ال أدافع عن المستشار هشام
جنينة الذى تمت إقالته منذ أيام ،حيث إننى ال تجمعنى به أية صلة على اإلطالق وإنما أتحدث عن الموضوع
كقضية عامة.

محمد طرابيه يكشف:

تفاصيل الصراعات بني الرئاسة واألجهزة الرقابية

وكنت أمتنى أن يقوم الرئيس السيسى والــذى
أصدر قرا ًرا بإقالة جنينة بعد ثبوت إدانته من قبل
اللجنة التى شكلها الرئيس برئاسة اللواء محمد
عرفان رئيس هيئة الرقابة اإلدارية مبطالبة نفس
اللجنة بأن تكشف للرأى العام اإلجابة عن عدة
تساؤالت منها :إذا كان حجم الفساد فى مصر لم
يصل إلى  600مليار جنيه وأن هشام جنينة أطلق
تصريحات خاطئة ومضللة وأن تلك املبالغ تخص
الفترة فيما قبل عام  ،2012فكم يبلغ حجم الفساد
فى مصر حاليا؟ وكم حجمه على وجه الدقة خالل
عامى  2014و2015؟ وملــاذا لم ترد هيئة الرقابة
اإلدارية على التقرير الذى نشرته جريدة األهرام
فــى شهر سبتمبر املــاضــى وكشفت فيه أن هيئة
الرقابة اإلداريــة نفسها قامت بالتعاون مع جهاز
املحاسبات بإعداد تقرير عن حجم الفساد فى
مصر والذى كشف أن حجمه يزيد على  450مليار
جنيه؟
وليسمح لى الرئيس السيسى أن أوجه له سؤا ًال
هو :هل قرارك بإقالة جنينة سببه الوحيد إدانته
فى واقعة (فساد الـ 600مليار جنيه) أم أن هناك
أسبا ًبا أخرى منها – وكما كشفت مصادر مطلعة
ووثيقة الصلة بأجهزة عليا فــى مصر – تــورط
جنينة فى تهريب وثائق ومستندات رسمية تتعلق
بالفساد واالمــن القومى إلــى دول معادية حالي ًا
ملصر؟ وهــل صحيح أن أحــد اســبــاب اإلقــالــة هو
رغبة رئيس جهاز املحاسبات السابق فى الكشف
عن وقائع فساد تخص بعض اجلهات العليا فى
البلد.
وأقول للرئيس :يجب أن ندرك جميعا أن الزمن
تغير وأننا فى حاجة الى املكاشفة واملصارحة ألن
استمرار األوضاع على ما هو عليه حتى اآلن ينذر
بــكــوارث قــد ال حتمد عقباها؟ لــذلــك أمتــنــى أن
تصارحوا الــرأى العام باحلقائق فى حــدود عدم
املساس باألمن القومى.
أعــود مــرة أخــرى إلــى ملف األجــهــزة الرقابية
فــى مصر ،ولكن فــى البداية البــد أن نشير إلى
أن هناك العديد من الهيئات واألجهزة الرقابية
منها هيئة الرقابة اإلداريــة وهيئة الرقابة املالية
واجلــهــاز املــركــزى للمحاسبات والبنك املــركــزى
املــصــرى وهيئة النيابة اإلداريـ ــة والهيئة العامة
للرقابة على الصادرات والــواردات وهيئة الرقابة
والبحوث الدوائية وهيئة الرقابة على املصنفات
الفنية ومصلحة الرقابة الصناعية وجهاز حماية
املستهلك وجهاز حماية املنافسة ومنع االحتكار
وجــهــاز الكسب غير املــشــروع ومــبــاحــث األم ــوال
العامة ووحــدة مكافحة غسيل األم ــوال واجلهاز
القومى لتنظيم االتصاالت ..الخ.
ويؤكد اخلبراء أن دور تلك االجهزة هو مكافحة
الفساد و الغش واملحافظة على املال العام وضمان
حسن استخدامه واالرتــقــاء ب ــاألداء احلكومي و
ضمان نزاهة الــوزراء وحتقيق الشفافية لألعمال
احلكومية ونشرها .ويؤكد اخلبراء أنه من الغريب
أن جميع األجــهــزة املعنية مبكافحة الفساد يف
مصر تتبع السلطة التنفيذية ممــا يــؤثــر على
استقالليتها ،باعتبار أن السلطة التنفيذية سوف
تكون هي املراقِ ب واملرا َقب يف ذات الوقت ،وهو ما
يخالف املبادئ الرقابية السليمة.
فى هذا السياق أشير إلى الدراسة املهمة التى
صدرت هذا األسبوع بعنوان (دور األجهزة الرقابية
فى ظل البرملان اجلديد :نحو املزيد من التكريس
لصالحيات السلطة التنفيذية) والــتــى أعدتها
د.أمانى محمود غامن مــدرس العلوم السياسية-
كلية االقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة،
وهــى الــدراســة التى بــدأت بــاإلشــارة إلــى موافقة
مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال،
خالل جلسته العامة ،املنعقدة يوم األحد  17يناير
 2016على القانون رقم  89لسنة  2015الصادر
مــن رئــيــس اجلمهورية واخلـــاص بــإعــفــاء رؤســاء
وأعــضــاء الهيئات املستقلة واألجــهــزة الرقابية
من مناصبهم .وهــو القانون الــذى جــاء مقتض ًبا

تساؤالت فى انتظار اإلجابة عنها:
إذا كان حجم الفساد فى مصر لم يصل إلى
 600مليار جنيه فكم يبلغ حاليا؟
ملاذا لم ترد هيئة الرقابة اإلدارية على التقرير الذى نشرته جريدة األهرام حول تعاونها
مع جهاز املحاسبات بإعداد تقرير كشف أن حجم الفساد يزيد على  450مليار جنيه؟
هل قرار الرئيس بإقالة «جنينة » سببه تورطه فى تهريب وثائق ومستندات
رسمية تتعلق بالفساد واألمن القومى إلى دول معادية حالي ًا ملصر؟

جـ ًّـدا ،حيث يتكون من مادة واحدة وال يرتبط بأى
قوانني أخرى ،وينص القرار على أنه :يجوز لرئيس
اجلمهورية إعفاء رؤساء وأعضاء الهيئات املستقلة
واألجــهــزة الــرقــابــيــة مــن مناصبهم فــى احلــاالت
اآلتية:
• إذا قامت بشأنه دالالت جدية على ما ميس
أمن الدولة وسالمتها.
• إذا فقد الثقة واالعتبار.
• إذا أخــل بــواجــبــات وظيفته ،مبــا مــن شأنه
اإلضــــــرار بــاملــصــالــح الــعــلــيــا لــلــبــاد أو إح ــدى
الشخصيات االعتبارية العامة.
• إذا فقد أحــد شــروط الصالحية للمنصب
الذى يشغله لغير األسباب الصحية.
وكشفت الــدراســة أن دستور  2014نص فى
مادته  215على «متتع الهيئات املستقلة واألجهزة
الرقابية بالشخصية االعتبارية ،واالستقالل الفنى
واملالى واإلدارى ،وأن يؤخذ رأيها فى مشروعات
القوانني ،واللوائح املتعلقة مبجال عملها» .وس َّمت
املادة عددا من هذه األجهزة ،هى حتديدا (البنك
املركزى ،والهيئة العامة للرقابة املالية ،واجلهاز
املركزى للمحاسبات ،وهيئة الرقابة اإلدارية).
بينما تنص امل ــادة  216مــن الــدســتــور على أن
«يــعــن رئــيــس اجلــمــهــوريــة رؤسـ ــاء تــلــك الهيئات

القانون يرسخ املزيد من صالحيات
مؤسسة الرئاسة مما يضر مببدأ الفصل
بني السلطات وجهود مكافحة الفساد
بدون منح كافة الصالحيات والسلطات لتلك
األجهزة ستظل مصر مرتعا للفساد والفاسدين
وهو األمر الذى ستكون له تداعيات كارثية

واألجــهــزة بعد مــوافــقــة مجلس الــنــواب بأغلبية
أعــضــائــه ملــدة أرب ــع ســنــوات قابلة للتجديد مرة
واحــــدة ،وال يعفى أى منهم مــن منصبه إال فى
احلاالت املحددة بقانون».3
كــمــا ج ــاءت االســتــراتــيــجــيــة الــوطــنــيــة ملكافحة
الفساد الصادرة  4 2014على اعتبار أنها إطار
عام ملكافحة الفساد للسنوات  ،2018-2014وعلى
أنها-كما ورد مبقدمتها -تتبنى مبادئ املساءلة
واملحاسبة دون أى مجاملة أو متييز ،وأن مكافحة
الفساد هو واجب وطنى أساسى لتحقيق التنمية
املستدامة للوطن.
هــذه االستراتيجية ورد فيها ضمن أسباب
الــفــســاد فــى مصر مــا سمته «األســبــاب املتعلقة
بالترتيبات املؤسسية ملكافحة الــفــســاد» ،والتى
ورد فيها نــص «تبعية بعض األجــهــزة الرقابية
املعنية مبكافحة الفساد للسلطة التنفيذية ،مبا
يؤثر على استقالليتها» ،وأيضا «افتقار أعضاء
األجهزة الرقابية إلى احلصانات الكافية للقيام
بدورهم» ،وكذلك «وجــود بعض القيود اإلجرائية
بشأن التحقيق مع شاغلى الوظائف العليا باجلهاز
اإلدارى للدولة».
وكشفت الدراسة عن تعارض القانون رقم 89
لسنة  2015بشكل صريح مع املبادئ الدستورية

الــــواردة فــى املــادتــن  216 ،215املــشــار إليهما
آنــفــا ،ذلــك أن القانون اجلــديــد يغيب ضمانات
االستقالل واحلــيــاد ،وذلــك مبنحه رأس السلطة
التنفيذية صالحية عزل رؤساء األجهزة الرقابية
والهيئات املستقلة.
كما يتعارض ً
أيضا هذا القانون ،صراحة ،مع
املادة  20من القانون رقم  157لسنة  1998بتعديل
بعض أحكام قانون اجلهاز املركزى للمحاسبات
الــصــادر بالقانون رقــم  144لسنة  ،1988والتى
تنص على عدم جواز إعفاء رئيس اجلهاز املركزى
للمحاسبات من منصبه.
كما أن القانون اجلديد يتعارض واستراتيجية
مكافحة الفساد الصادرة من مجلس الــوزراء فى
ديسمبر  ،2014مبناسبة مرور خمسني عا ًما على
إنشاء هيئة الرقابة اإلدارية ،والتى ذكرت صراحة
أن من أهم املعوقات املؤسسية ملكافحة الفساد هو
افتقار أعضاء األجهزة الرقابية إلى احلصانات
الكافية للقيام بــدورهــم ،وتبعية بعض األجهزة
الرقابية املعنية مبكافحة الفساد فى مصر للسلطة
التنفيذية ،مبا قد يؤثر فى استقالليتها فى اجلزء
اخلاص بالترتيبات املؤسسية ملكافحة الفساد.
كما يرى البعض أنه حتى قبل صــدور القانون
األخــيــر ،كــان ثمة تــعــارض بــن األط ــر التشريعية
املنظمة لعمل الهيئات املستقلة واألجهزة الرقابية
مــن جــهــة واملــــواد الــدســتــوريــة لــلــدســتــور احلــالــى
اخلاصة بتلك الهيئات من جهة أخــرى ،وكــان من
املنتظر أن تــتــم تــعــديــات تشريعية فــى قــوانــن
الهيئات املستقلة جلعلها أكثر تواف ًقا مع الدستور
اجلديد ،لكن ً
بدل من ذلك ،فوجئنا بالقانون األخير
اتساعا بني القوانني املنظمة لعمل
يزيد الفجوة
ً
الهيئات املستقلة ،واألجهزة الرقابية والدستور.
على اجلانب اآلخر – ووفقا للدراسة  -تشير
تقارير الهيئات الدولية املهتمة مبكافحة الفساد
إلــى عــدد من الشروط البــد من توافرها لضمان
جن ــاح عــمــل الــهــيــئــات الــتــى تــهــدف إل ــى مواجهة
الفساد ،فإن شرط االستقالل السياسى والتنفيذى
لــهــذه الــهــيــئــات واألج ــه ــزة يــأتــى عــلــى رأس هــذه
الــشــروط ،بحسبانه ضمانا حلياد هــذه الهيئات،
وعلى أســاس أنــه من غير اجلائز حتولها لكيان
تابع للتوجيه السياسى ،ورمبا حتويلها -أحيانا-
لسالح ملواجهة املعارضة أو إلى منتقدى سياسات
احلكومة.
وبينما تتجه األعراف الدولية لتحصني األجهزة
الرقابية ضد تغول السلطة التنفيذية ،فى هذا
الوقت نفسه ،يصدر هــذا القانون الــذى ال يعبر
فقط عــن تــضــارب تشريعى ،وانــتــكــاســة جلهود
مكافحة الفساد ،ولكنه يعبر ً
أيضا عن تضارب
داخــل أروقــة اتخاذ الــقــرار ،وعــدم وضــوح الرؤية
اخلاصة باستراتيجيات مكافحة الفساد وهو ما
يؤكد أن هذا القانون يرسخ املزيد من صالحيات
السلطة التنفيذية على وجــه العموم ،ومؤسسة
الــرئــاســة حتــديــدً ا ،ممــا يضر مببدأ الفصل بني
السلطات ،وجهود مكافحة الفساد وتعزيز أطر
احلوكمة الــرشــيــدة ،فمما ال شــك فيه أن غياب
استقالل تلك األجهزة والهيئات وخضوعها املباشر
واملتزايد للسلطة التنفيذية يؤثر بالقطع فى عملها
على مكافحة الفساد.
وفى النهاية أقــول :نحن فى حاجة إلى أجهزة
رقابية لها اختصاصات محددة ومعروفة وتكون
لها السلطة فى اتخاذ القرارات ملكافحة الفساد
وتقدمي الفاسدين للعدالة.
وأؤكــــد أنــنــا بـ ــدون مــنــح كــافــة الــصــاحــيــات
والسلطات لتلك االجهزة ،وتوحيد جهودها ودمج
املتشابه منها فــى كــيــانــات واحـــدة ومــنــع ظاهرة
الــصــراعــات الــدامــيــة وتــضــارب االخــتــصــاصــات
بني هذه األجهزة فلن تقوم ملصر قائمة ،وستظل
كــمــا هــى حــتــى اآلن مــرتــعــا للفساد الفاسدين
وهو األمــر الــذى ستكون له تداعيات كارثية على
مختلف األصعدة السياسية واألمنية واالقتصادية
واالجتماعية ..الخ.
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 2015اخلاص بإعفاء
رؤساء وأعضاء الهيئات
املستقلة واألجهزة
الرقابية من مناصبهم
يتعارض بشكل صريح
مع املبادئ الدستورية
الواردة فى املادتني
216 - 215

القانون الذى أصدره
الرئيس وصدق عليه
مجلس النواب يتعارض
مع املادة  20من القانون
رقم  157لسنة 1998
التى تنص على عدم جواز
إعفاء رئيس اجلهاز املركزى
للمحاسبات من منصبه
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الشيخ محمود
احلصرى رئيس
مجلس إدارتها حصل
على موافقة «»50
هيئة حكومية
لتسهيل احلج والعمرة

الشارع
السياسى

مهم وعاجل ألكبر رأس فى البلد

شركة إخوانية تهرب األموال وترفع شعار «هدفنا اخلالفة اإلسالمية»
شركة األراضى املقدسة تضغط على املعتمرين بحمل « »5آالف ريال إلخراجها خارج مصر
بالل الدوى
الـــبـــدايـــة ..ك ــان ــت عـ ــدة ش ــك ــاوى من
املعتمرين الذين ذهبوا للسعودية ألداء
الــعــمــرة ..وقــالــوا فــى شــكــواهــم اآلت ــى:
ذهبنا إلــى مكة واملــديــنــة ألداء العمرة
وبعد ركوبنا األتوبيس املتجه إلى املطار
فوجئنا مبندوب شركة السياحة يعرض
علينا أن نشاركه فى حمل « »5آالف ريال
سعودى لكل راكب على أن يتم ردهم عند
الــوصــول وذل ــك بحجة تكلفة مصاريف
احلملة بالسعودية وأنه ال يستطيع حمل
مبلغ كبير خوفا من مصادرته ثم اتضح
لنا أن هــذه الشركة إخوانية ولها فروع
فــى االســكــنــدريــة وتــقــوم بعمل حمالت

كثيرة للعمرة واحلـ ــج ..فلك أن تتخيل
حجم املبالغ املهربة للخارج اسم الشركة
«األراضى املقدسة».
انــتــهــت صــنــيــعــة ال ــش ــك ــوى ..وهـــو ما
اضطرنا إلــى البحث عــن حقيقة شركة
األراضـــى املقدسة للسياحة ..ووجــدنــا
أن هــذه الشركة يترأس مجلس إدارتها
الشيخ محمود احلصرى ومديرو التسويق
ه ــم :أحــمــد جنــم والــســعــيــد عــلــى حسن
ومصطفى السيد وعمرو الزغبى ..وهم
جميعا مــن املنتمني جلــمــاعــة اإلخـــوان
االرهــابــيــة ..ولــأســف حتى اآلن لــم يتم
التحفظ عليها بالرغم مــن أنــهــا شركة
إخ ــوان ــي ــة والــقــائــمــون عــلــيــهــا منتمون
للجماعة االرهابية.
الغريب أن الشيخ محمود احلصرى

نــشــر فــيــديــو حـ ــول إجنــــــازات الــشــركــة
وق ــال فــى الفيديو إن الشركة تعاقدت
مــع « »50شركة حكومية خاصة إلمتــام
رحــات احلــج والــعــمــرة وهــذه الشركات
ه ــى :شــركــة فــاركــو لـــأدويـــة ..وشــركــة
االســكــنــدريــة لــلــبــتــرول ..وشــركــة مياه
ال ــش ــرب بــاإلســكــنــدريــة ..وش ــرك ــة أبــو
قــيــر لــلــصــنــاعــات الــهــنــدســيــة والــشــركــة
الــتــجــاريــة لــأخــشــاب وش ــرك ــة مطابع
مــحــرم بـــك ..والــشــركــة الــعــربــيــة للغزل
والنسيج وشــركــة احل ــراري ــات ..وشركة
آمول لزيوت املعدنية ..وشركة اسكندرية
لــلــزيــوت وال ــص ــاب ــون ..شــركــة مساهمة
الــبــحــيــرة ومكتبة االســكــنــدريــة وشــركــة
كهرباء باإلسكندرية ورابــطــة العاملني
بالهيئة العامة للنقل ..وهيئة التأمينات

أكد على ضرورة صنع البديل للنظام احلالى
ً
قائدا
اخترنا
عسكريً ا
محبوبً ا ً
جدا
بني صفوف
القيادات
والرأى العام

السياسات
احلالية
ساعدت فى
عودة رجال
عهد مبارك

تفاصيل خطة «صباحى» إلشعال
الفتنة بني الرئيس واجليش

حمدين :نظام السيسى يعادى
البسطاء وال ينظر إال لرجال ْ
األعمال
خالل األسبوع املاضى أعلن حمدين صباحى عن
قيامه بتأسيس ما أسماه بـ«مبادرة لنصنع البديل»
مع عدد من القوى السياسية والسياسيني ..وعرض
خالل مبادرته أنه يستعد لتشكيل حتالف بني القوى
السياسية للنزول للشارع إلقناع الناس وتشكيل رأى
عام مؤيد له بعد أن زادت حدة الغضب -على حد
قوله -على النظام احلالى ..إال أن حمدين صباحى
قام بالفعل بالتراجع عن فكرته هذه بعد أن غضبت
الــقــوى السياسية واتهمته بأنه يتاجر باسمها..
وأعلن أن هدفه هو توحيد حزب الكرامة والتيار
الشعبى فى كيان واحــد للنزول للشارع ..وبالفعل
قام بتنظيم زيارة مؤخرا إلى مدينة املنصورة والتقى
مواطنني ال يزيد عددهم على اليدين ..وقال لهم:
نحن نريد أن نصنع البديل للنظام احلالى الذى

أصبح يــعــادى املواطنني البسطاء ويــزيــد األعباء
عليهم وال ينظر إال لرجال األعــمــال ..وتسبب فى
عودة رجال نظام مبارك -على حد قوله.-
وأضاف صباحى :علينا البحث عن بديل للنظام
احلالى ألن اجليش يدعمه ..لذلك فيجب اختيار
بديل من اجليش ونحن اخترناه وهو قائد عسكرى
محبوب جدا بني صفوف القيادات وله قبول واسع
لدى الرأى العام ويسافر كثيرا خالل الفترة القليلة
املاضية المتام عدد من الصفقات اخلاصة بالقوات
املسلحة!
على الفور كانت تصريحات حمدين ضمن تقرير
عن زيــارة صباحى للمنصورة على مكتب شخصية
كبيرة ومت تفسير األمــر على أن حمدين صباحى
يهدف ألحداث انقسام فى صفوف القوات املسلحة
بتصريحاته هــذه والــتــى يــرمــز فيها إلــى الفريق
محمود حجازى رئيس أركان حرب القوات املسلحة
الذى سافر كثيرا خالل الفترة املاضية.

« »35وكيل نيابة يحققون فى مقتله

فيلال فى الطريق الصحراوى مرفوع عليها علم
مصر وإيطاليا ..كلمة السر فى مقتل ريجينى

العـدد
187

«البوكس» منتظر أمام منزله فى التجمع خلف «ميراج»

انتظروا القبض على «هشام جنينة»!

كلمتان وبــس عن عــزل هشام جنينة من رئاسة
اجلهاز املركزى للمحاسبات ..أولهما أنه فى «»11
يوليو  2015مت الكشف عن محاوالت هشام جنينة
للحصول على مستندات اجلــهــاز ..مت مطالبته
بتقدمي استقالته الض ــراره بــاألمــن القومى لكنه
رفــض ..ثم مت استبعاده ..وحــاول جنينه أن يتصل
برئاسة اجلمهورية لكن مت رفــض طلبه ..وطلب
امتــام لقاء بالرئيس السيسى لكن رفــض طلبه..
واآلن ..قــامــت ق ــوات الــشــرطــة بــزيــادة أعــدادهــا
وتواجدها أمــام بيته فى التجمع بجوار «ميراج»
واخلدمات األمنية مستمرة طــوال الـــ« »24ساعة
وغير مسموح له باخلروج من بيته ..و«البوكس»
مــنــتــظــر هــنــاك ولــيــس حلــمــايــتــه ولــكــن انــتــظــارا
لتعليمات بالقبض عليه ..وهذا يدل على أنه سيتم
تقدميه للمحاكمة وحتويله للنيابة خــال األيــام
القادمة.

جنينة

سؤال للقائم بأعمال رئيس اجلهاز املركزى للمحاسبات

صباحى

محمد جمال

االجــتــمــاعــيــة ب ــاالس ــك ــن ــدري ــة ..وهــيــئــة
الطرق والكبارى باالسكندرية والعاملون
بالهيئة الــقــومــيــة لــلــبــريــد ..والــعــامــلــون
بالهيئة الــقــومــيــة لــلــبــريــد ..والــعــامــلــون
بالهيئة العامة للصرف الصحى وهيئة
ميناء االســكــنــدريــة ..وهيئة اجلــمــارك
باالسكندرية ونقابة املعلمني مبحرم بك
وقطاع غرب وكرموز ووسط باالسكندرية
وبـ«كوم حمادة» بالبحيرة ..ونقابة األطباء
البيطريني وحى العجمى!
وأضاف الشيخ محمو احلصرى قائال:
إن الشركة تعاقدت مــع شــركــات أخــرى
منها شــركــة التعمير للتنمية واإلداريـــة
السياحية ..وجمعية البر القبلى اخليرية
وجمعية العمراوى اخليرية ..ومسجد بدر
اخليرية ..ومسجد الصحابة واخلالدين

بــالــعــجــمــى واألخـــــاق احلــســنــة وجميع
املــســاجــد الــتــى يسيطر عليها اإلخ ــوان
والسلفيني فــى االســكــنــدريــة ..إضــافــة
إلــى نــادى النيابة اإلداري ــة باالسكندرية
والــنــقــابــة ال ــع ــام ــة لــلــشــركــة املــصــريــة
لالتصاالت.
األهــم من كل هــذا وذاك هــو :اعتراف
الــشــيــخ مــحــمــود احلــصــرى نــفــســه بأنه
عندما سأل عن كل ما يتمناه فى احلياة
رد قائال :اسأل اهلل العظيم أن أكون لبنة
فى بناء اخلالفة اإلسالمية!
وه ـ ــو مـ ــا يـــؤكـــد انـــتـــمـــاءه لـــإخـــوان
وألهدافهم وخلططهم اخلبيثة للسيطرة
على الــدولــة وإقــامــة اخلــافــة التى دعا
لها أبو بكر البغدادى زعيم تنظيم داعش
االرهابى.

الكثيرون يتساءلون عن مصير قضية الشاب االيطالى ريجينى الذى وجدت جثته فى ظروف غامضة
وأصبح حديث وسائل اإلعــام األوروبية واستعان البرملان األوروبــى بحادث مقتله ..وأصــدر تقريرا
يطالب بالتدخل فى الشئون الداخلية ملصر ويحرض « »39دولة على منع سفر أبنائها إلى مصر..
واملطالبة بإلغاء قانون التظاهر وعدم التضييق على املنظمات احلقوقية ..وكلمة السر فى القضية
هى «مكان العثور على جثة ريجينى فى الطريق الصحراوى وحتديدا أمام فيلال أحد املصريني
احلاصلني على اجلنسية االيطالية ومرفوع على الفيلال علم كل من مصر وإيطاليا ..وأيضا يعتبر
هناك سر سيساعد على الكشف عن عدد كبير من األلغاز فى القضية هو «اجلثة التى عثر عليها
داخل السيارة امليكروباص التى قبض على متهمني استخدموها فى السطو على مواطنني فى
التجمع ومدينة نصر وعثر على عصابة استخدمتها وكان بحوذة أحد أشقائه املتهمني شنطة
بها جميع متعلقات الشاب االيطالى ريجينى ..كما أن املحامى األول لنيابات استئناف طنطا
والتى يتبع لها «نيابة استئناف القليوبية» كلف « »35وكيل نيابة بالتحقيق فى القضية
خاصة أن القضية لها أبعاد دولية ..ويهتم بها الرأى العام األوروبى كله ..وأيضا قام
فريق بحثى إيطالى بالتواجد فى مصر ليتعاون مع الفريق البحث املصرى ..وقد
الزند
أكد الطرفان أنه مت التوصل لبعض خيوط القضية التى ستساعد فى الكشف
عن مرتكبى اجلرمية.

هل حصلتم على « »41قطعة أرض فى جمعية
أحمد عرابى بطريق اإلسماعيلية باسمك وألسرتك!

بدوى

معلومة مهمة لدينا ..وثقة فى مصادرنا استطعنا التحرى
عنها والبحث عن حقيقتها ..وسنقدمها للقارئ فى صيغة
ســؤال ونتوجه إلى املستشار هشام بــدوى القائم باألعمال
اجلديد كرئيس للجهاز املركزى للمحاسبات ..وسنقول له:
سيادة املستشار هل أنت متلك قطع أراض فى جمعية أحمد
عرابى بطريق اإلسماعيلية؟! حيث يوجد عدد كبير من كبار
رجال الدولة الذين حصلوا على أراض فى أهم بقاع انحاء
مصر وهى جمعية أحمد عــراب» ..هل يا سيادة املستشار
حصلت أنت وأسرتك وعائلتك على « »41قطعة أرض من
جمعية أحمد عراب ..الذى يحاكم كبار املسئولني فى نظام
مبارك بتهمة التربح واالستيالء على أراضى دون وجه حق
وباملخالفة للقانون!
السؤال الثانى :ملاذا يحاكم رجال مبارك على ذلك وآخرون
مت سحب األراضى منهم وحتديدا عدد من القطع املوجودة
بــجــوارك ..وآخــرون تنازلوا عن هــذه األراضــى مقابل غلق
القضايا فى جهاز الكسب غير املشروع؟!

املستشار أحمد الزند فى تصريحات خاصة

«البلد محتاجة لنا كلنا ألن دم والدنا بيروح هدر»
دعا املستشار أحمد الزند وزيــر العدل السابق ،جموع املصريني الوقوف صفا واحدا
خلف القيادة السياسية ..وقال الزند فى تصريحات خاصة لـ«صوت املاليني» :يجب أن
نكون كلنا واحد ..ال ننقسم ..وال نختلف ..وال نتعارك ..ألن الوطن محتاجنا كلنا..
ألن دم أوالدنا بيروح هدر ..والبد من التصدى لالرهاب الذى يهدف للنيل من
الدولة املصرية التى تتعرض لالستهداف من جماعة ارهابية تسعى لهدم
الوطن ملصلحتها فقط ..وارهابيون يسعون إلى نشر الرعب واالرهاب
والتطرف والتكفير فى املجتمع.
وأضــاف املستشار أحمد الزند قائال :مصر اآلن حتتاج
الرجال الوطنيني املخلصني فهناك رجال أقوياء فى مصلحة
الــوطــن وهــنــاك رجــال بـ«شنبات» فــقــط ..وهــنــاك رجــال
خــانــوا اهلل والــوطــن مــن أجــل مصلحة جماعة ارهابية
الوطن بالنسبة لها عبارة عن حفنة من التراب العفن!!
وهناك رجــال أبناء رجــال ..وادعــو اجلميع للتصدى
لــارهــاب واالرهــابــيــن حتى تستطيع مصر أن تقتلع
االرهاب وتتصدى لالرهابني.

أسرار أخطر  168ساعة داخل مؤسسة الرئاسة
تقرير سيادى على مكتب الرئيس يكشف:
 6معسكرات تدريب لإلرهابيني على احلدود الغربية

الشارع
السياسى

 16ألف إرهابى ميتلكون  3ماليني
قطعة سالح مهربة من تركيا

اإلخوان يسيطرون على  3جزر فى باب املندب
ويقومون بتهريب السالح لوسط سيناء

السيسى

السيسى :إحنا ثابتني وعارفني كل املخططات
بالل الدوى
بــالــفــعــل ..إن ــه أســبــوع عصيب ج ــدا مــر على
مؤسسة الرئاسة فى مصر »7« ..أيام كانت مبثابة
استمرار حلالة التأهب املوجودة عليها منذ فترة..
« »168ساعة بالتمام والكمال ..واألجواء مازالت
ساخنة جدا داخل مؤسسة الرئاسة بعد أن زادت
املخاطر على مصر ..وتزايدت التهديدات بشكل
غير مسبوق وأصبحت واضحة للقاصى والدانى
وال ينكرها إال أعــمــى أو جــاهــل أو إخــوانــى أو
مأجور!
ولــذلــك عــقــد الــرئــيــس عــبــدالــفــتــاح السيسى
اجتماعا طارئا لعدد من األجهزة السيادية وعدد
مــن ق ــادة الــقــوات املسلحة ملناقشة التداعيات
املهمة.
ق ــام أح ــد رؤسـ ــاء األجــهــزة الــســيــاديــة بعرض
تقرير هام يفيد بوجود أخطار رهيبة على مصر
من اقدام السلطات االثيوبية باستكمال بناء سد
النهضة خاصة أنه مت االنتهاء من  ٪60من السد..
وإثيوبيا أعلنت عن قيامها ببناء « »3سدود أخرى.
وقــد متــت مناقشة مــا يــحــدث فــى ليبيا وفى
احل ــدود الغربية معها ..حيث متــت مناقشة ما
يحدث فى ليبيا وفى احلدود الغربية معها ..حيث
مت الكشف عــن وج ــود « »6معسكرات لتدريب
االرهابيني فى «مصراتة وسرت واجلبل األخضر
وخليج البردة وبنى غازى والكفرة» وموجود بكل
مــن هــذه املعسكرات ارهــابــيــن منتمني لكل من
تنظيم القاعدة ..وداعش ..واجلماعة اإلسالمية
املسلحة وأنصار الشريعة!!
ولديهم سالح بكثرة ..ويحدث كل ذلك فى ظل
عدم وجود دولة بالقدر الكافى وتسيطر جماعة
اإلخ ــوان على اجلانب الغربى الليبى عن طريق

طائرات الرافال تستطيع الوصول إلى إثيوبيا
أنصارها ..أما اجلانب الشرقى الليبى فينتشر
فيه االرهابيون املتطرفون الذين أتــوا لألراضى
الليبية مــن كــل بــقــاع الــعــالــم ..عــن طــريــق مدير
املخابرات التركية «هاكان فيدان» والــذى تتورط
بالده فى تهريب االرهابيني من تركيا إلى «مطار
معيتيقة» الــذى يسيطر عليه االرهابى القاعدى
املتطرف «عبداحلكيم بلحاج» ..واملــعــروف بأنه
مــن أبــنــاء جماعة اإلخـــوان الــقــدامــى ..ويحصل
على أوامـ ــره وتعليماته مــن أحــد أكــبــر قــيــادات
جماعة اإلخــوان ويسمى «الشيخ على الصالبى»
مسئول اإلخـ ــوان الــرفــيــع فــى األراضـ ــى الليبية
وهــو املتحكم فــى كــل األم ــور فــى ليبيا ..لدرجة
أنــه دفــع تلميذه «عبداحلكيم بلحاج» إلــى تبنى

العنف والتهديد بــتــوزيــع الــســاح على عناصر
من اجلماعة اإلسالمية املسلحة وإراقــة الدماء
فــى ال ــش ــوارع للسيطرة عــلــى مــجــريــات األم ــور
وتــهــديــد مصر مــن الناحية الغربية لــلــحــدود..
والتهديد بذبح أى مصرى فــى ليبيا ..وهــو ما
يسبب خطرا داهــمــا على مصر بعد اطــاق يد
العناصر االرهــابــيــة الــتــى تــتــدرب على احلــدود
الغربية ويبلغ عددها « »16ألف ارهابى معظمهم
من املنتمني جلنسيات «تونسية ومينية وجزائرية..
وصومالية ..وعراقيني ..وســوريــن ..وليبيني..
وباكستانيني ..وشيشانيني ..وألبانيني» وجميعهم
مــن املنتمني جلماعة اإلخـ ــوان والــتــحــقــوا فيما
بعد بتنظيم القاعدة ..وعدد منهم كانوا أعضاء

بالسلفية اجلهادية وتنظيم اجلهاد!!
الغريب أن التقرير الــذى عرضه أحــد رؤســاء
األجــهــزة السيادية على الرئيس السيسى رصد
عدد قطع السالح التى حصل عليها االرهابيون
املتواجدين على احلدود الغربية والتى مت تخزينها
فى املعسكرات الـــ« »6وتقدر بحوالى « »3ماليني
قطعة سالح مت تهريبها من تركيا بطائرات تركية
وهو سالح تركى ..وإيرانى ..وصل ليد االرهابيني
بفعل فاعل»!!
أمــا الــتــهــديــدات الــتــى عــرضــت على السيسى
فــى االجــتــمــاع الــتــى تتعلق باخلطر على األمــن
القومى املصرى من اجتاه باب املندوب فقد نهض
رئيس أحــد األجــهــزة السيادية مــن مقعده وظل

يشرح على خريطة أمــامــه للقيادات احلاضرة
لالجتماع ..وسدد أسماء عدد من اجلزر تتحكم
فيها جماعة اإلخوان فى وسط مضيق باب املندب
وهى «حنيش الكبرى -حنيش الصغرى -وجزيرة
ميدى» وتعتبر هذه اجلــزر الثالث مبثابة مخزنا
للسالح الــذى يتم تهريبه إلــى الضفتني «الضفة
الشرقية حيث السواحل السعودية» و«الضفة
الغربية حيث السواحل املصرية» ..ومت التوصل
ملعلومات مــؤكــدة فــى هــذا الــصــدد تفيد بتهريب
كميات هائلة من السالح عبر السواحل املصرية
لكى تصل ليد اجلــمــاعــات االرهــابــيــة وحتــديــدا
فى وسط سيناء حيث «جبل احلــال» ..ومنطقة
«وادى العني».
وعــرض رئيس اجلهاز السيادى ضــرورة اتخاذ
االحتياطات لتأمني مداخل مضيق بــاب املندب
بالتعاون مع السلطات السعودية حتى ال يؤثر ذلك
على حركة املالحة البحرية التى تأتى إلــى قناة
السويس والتى عانت مؤخرا من عــدم استقرار
األوضـ ــاع فــى مضيق بــاب املــنــدب وتــأثــر دخلها
املادى مما يؤثر على األمن القومى املصرى.
وما أن انتهى رئيس اجلهاز السيادى من شرح
وجــهــة نــظــره ومــا لــديــه مــن معلومات عــن حجم
املخاطر التى تهدد مصر ..وما أن قرأ السيسى
التقرير الهام الذى وضع على مكتبه ليشرح كيفية
مواجهة التحديات حتى قــال السيسى :أنــا مش
قلقان ..احنا ثابتني وعارفني املخطط واملؤامرة
لــم تنته على مصر ممكن تــأخــذ أشــكــاال كثيرة
وطرقا لتنفيذها أكثر ..بس داعش ممكن يخلينا
نــتــهــز ..اجلــيــش صــاحــى ..وواضـــح أن األجــهــزة
شغالة صــح ..وعايز أقولكم اطمنوا ..طائرات
الرافال تستطيع الوصول إلى أى مكان فى ليبيا..
ســواء « »6معسكرات أو مخازن السالح ..واحنا
عــارفــن حتى أمــاكــن الــســاح اللى حتــت األرض
هناك واملخازن السرية هناك ..أما بالنسبة لباب
املندب ..فإحنا لينا قــوات بحرية منتظرة هناك
وحتفظ سير املالحقة وكمان طــائــرات الرافال
تستطيع الــوصــول إلــى بــاب املــنــدب فــى دقــائــق..
وبقول للخائفني من قصة سد النهضة ..طائرات
الــرافــال مستعدة تــوصــل اثــيــوبــيــا ..والطيارين
مستنيني األمر بالذهاب إلى اثيوبيا!

نرصد محاوالتها وخططها املشبوهة

الدور القذر للمخابرات والسفارة البريطانية داخل مصر

أث ــار الفيلم القصير ال ــذى أنتجته وأشــرفــت
عليه هيئة اإلذاعــة البريطانية « »B.B.Cوإذاعة
« B.B.Cعــربــى» عــن ق ــوات األم ــن املــركــزى فى
مصر ..الكثير من عالمات اجلــدل واالستفهام
خاصة أن الفيلم القصير مدته « »48دقيقة وحمل
عنوان «موت فى اخلدمة» عن قوات األمن املركزى
فى مصر يتضمن الكثير من املغالطات فى املحتوى
بعد أن اتهم الفيلم الشرطة املصرية بأنها تقتل
جنود األمن املركزى وأشعلت الفتيل حينما أعلنت
أن هناك عمليات اضرابات داخل معسكرات األمن
املركزى فى انحاء جمهورية مصر العربية ..وهو
ما لم يحدث!!
مــغــالــطــات « B.B.Cعــربــى» جعلتنا نبحث
عــن أهــدافــهــا فــى مــصــر ..بــل أه ــداف وأغ ــراض
املخابرات البريطانية فى مصر!
منذ أن أطــيــح بحكم اإلخـ ــوان مــن مصر بعد
ثورة عارمة للشعب املصرى فى  30يونيو ،2013
والبريطانيني فى حالة انعدام وزن فـ«حليفتهم»
حماية اإلخوان والتى تربت فى أحضان املخابرات
البريطانية ..سقطت سقوطا مروعا وخرجت من
السلطة ومعها كل سجلها االجرامى.
فمنذ ثورة « 30يونيو» والسفير البريطانى الذى
تولى زمــام السفارة فى مصر هو «جــون كاسن»
ويــتــحــرك حتــركــات مــريــبــة وغــريــبــة يــتــحــرك من
أقصى البالد ألدنــاهــا ..يتحرك فى االسكندرية
وجت ــده فــى األســبــوع التالى فــى أسـ ــوان ..يقابل
النوبيني ..ثم جتده يلتقى بعدد من الباعة اجلائلني
فى الــشــوارع ..يسأل عن األسعار وكيفية معيشة
املصريني فى ظل حالة الغالء التى يعانى منها

البى بى سى زعمت
وجود إضرابات داخل
معسكرات األمن املركزى

كاسن

حتركات غريبة ومريبة للسفير «جون كاسن» باملحافظات
املجتمع املصرى.
كانت بريطانيا تساند اإلخـــوان حتى النفس
األخــيــر لكن خــاب ظنهم جميعا لذلك يحاولون
بشتى الطرق العمل على إعادتهم للحياة السياسية
واعطائهم قبلة املحاياة ..لذلك تعمل على التشهير
بالنظام املصرى لصالح جماعة اإلخوان واتخذت
الــــ« »B.B.Cوسيلة للتشهير واتخذت من قطاع
األمن املركزى وسيلة للزعم بأن الشرطة املصرية
تعادى الشعب وتظلم جنودها ..الغريب أن الفيلم
القصير الـــذى أذاعــتــه الـــــــ« B.B.Cعــربــى» مت
إنتاجه بالتعاون مــع مؤسسة «أريـــج» للصحافة

االستقصائية والتى يوجد مقرها فى «األردن»
وتقوم بإعطاء شباب الصحفيني دورات تدريبية
مقابل احلصول على مبالغ مالية طائلة ..والعمل
على دفعهم إلجراء حتقيقات صحفية وتليفزيونية
استقصائية فى عدد من الــدول العربية والتركيز
على دول مــا أســمــوه دول الربيع العربى خاصة
«اليمن والــعــراق وليبيا وســوريــا» وبطبيعة احلال
كل من السودان وتونس واجلزائر ..واألهم من كل
هــؤالء ..مطالبتهم بضرورة التركيز على «مصر»
والتشهير بها وتصوير مصر وكأنها مجموعة
عــشــوائــيــات مهملة وحتــريــض سكانها بــضــرورة

نعرف أماكن
تخزين السالح
حتت األرض
فى ليبيا

عصيان الدولة ..والتركيز على األقليات وإثارتهم
وحتريضهم ..والتركيز على التهجير والنوبة..
وكــذلــك التشهير بالشرطة وتقليب ال ــرأى على
األمن املركزى.
بريطانيا الــتــى تتبنى سياسة مــعــاديــة ملصر
اشتركت مع اإلخوان من أجل الضغط على النظام
املــصــرى لقبول مصاحلة مــع اجلماعة اخلائنة
وإعادتهم للمشهد السياسى واستقبال إعالميني
وسياسيني وإقناعهم بقبول عودة اإلخوان.
أمــا املــخــابــرات البريطانية فقد استمرت فى
الــتــواصــل مــع جماعة اإلخـ ــوان خــاصــة قــيــادات

التنظيم الــدولــى املتواجدين فــى لندن والنمسا
وسويسرا ..وقد اكتشفت أجهزة األمــن املصرية
الــكــثــيــر مــن امل ــؤش ــرات عــلــى ق ــوة الــتــواصــل بني
املــخــابــرات البريطانية وجماعة اإلخـ ــوان ..بعد
أن مت عرض فكرة قيام الرئيس السيسى بزيارة
لبريطانيا بناء على طلب السلطات البريطانية..
وتلكأت السلطات املصرية فى املوافقة على زيارة
بريطانيا ..ومتت املوافقة ففضلت بريطانيا إحراج
السيسى ..بعد أن قامت أجهزة األمــن املصرية
بإرسال مجموعة من أكفأ ضباط األمن فى مصر
للتمهيد لزيارة الرئيس للندن ومت التكتم على مكان
إقــامــة السيسى هــنــاك حتى آخــر حلــظــة ..لكن
حدث شىء مؤسف للغاية.
عــلــى الــرغــم مــن حــالــة التكتم الــقــصــوى على
مكان إقامة السيسى فى لندن إال أن املخابرات
البريطانية قــد أفــشــت أدق األسـ ــرار عــن زيــارة
السيسى وأبلغت جماعة اإلخــوان مبكان إقامته
حتى يعتصموا ويتظاهروا أمــام املــقــر ..واملكان
ســرى ج ــدا ..ال يعرفه أح ــد ..وحــدث أن حصل
اإلخــوان على تصريح بالتظاهر أمــامــه ..وقاموا
بتوجيه أبشع األلفاظ والشباب والشتائم للرئيس
السيسى ..الحراجه أمــام املجتمع البريطانى..
ونقل وسائل اإلعالم البريطانية ملشاهد تظاهرات
اإلخـــوان على أنهم املــصــريــون املتظاهرون ضد
السيسى والرافضون لــه ..ومــا تقوم به السفارة
البريطانية اآلن فى القاهرة دور مستمر للعمل
على عودة اإلخوان للحياة السياسية ونشر مؤيدى
اإلخ ــوان فــى الـــــ« B.B.Cعــربــى» ..للهجوم على
مصر.

املؤامرة لم
تنته على مصر
وممكن تأخذ
أشكاال كثيرة
لتنفيذها

اجليش
صاحى
واألجهزة
بتشتغل صح

خفايا التعاون
مع مؤسسة
«أريج» للصحافة
االستقصائية فى
األردن

العـدد
187

أمني العهدة يستولى
على فروق أسعار
سلع «رمضان»

تقرير مكون من  128صفحة يفضح مخالفات الشركة القابضة للصناعات الغذائية

جهاز المحاسبات :التستر على  115مليون جنيه عجز ًا  .وتسريب بضائع للمضاربين بقيمة  3مليارات جنيه بالمخالفة لقانون
تهريب آالف األطنان من سكر التموين والزيت املدعم للتجار

حكايات
وأسرار

إجمالى نفقاتهم السنوية
تتجاوز الـ 600مليون دوالر

الداخلية  50 :ألف
عنصر يديرون اإلعالم
اإللكترونى للجماعات
اإلرهابية واملتطرفة
أك ــد الــلــواء محمد عــبــدالــواحــد
مــديــر اإلدارة الــعــامــة للمعلومات
والتوثيق بوزارة الداخلية المصرية
أنـــه وف ــقــاً إلحــصــائــيــات مبدئية
فــإن هناك مــا يزيد على  50ألف
عنصر يديرون اإلعالم اإللكترونى
للجماعات اإلرهابية والمتطرفة،
وأن ل ــدى جــمــاعــة اإلخــــوان فقط
 10آالف عــنــصــر يــطــلــق عليهم
الميليشيات اإللكترونية اإلخوانية
وكــان عددهم قبل  25يناير 2011
نحو ألف عنصر فقط.
وأوض ــح عبدالواحد أن تقدير
الــنــفــقــات ال ــت ــى ت ــرص ــده ــا هــذه
الجماعات والتنظيمات اإلرهابية
إلدارة اإلعــام اإللكترونى تتجاوز
شهري ًا  50مليون دوالر بما يصل
إلـــى  600مــلــيــون دوالر ســنــوي ـ ًا،
وأن جــمــاعــة اإلخـــــوان اإلرهــابــيــة
أنفقت على مدار السنوات الثالثة
الماضية ما يزيد على  300مليون
دوالر للميليشيات اإللكترونية.
وأش ــار مدير إدارة المعلومات
والتوثيق بوزارة الداخلية المصرية
إلــى أننا رصدنا خــال شهر واحد
فقط قيام اإلعالم اإللكترونى التابع
لجماعة اإلخــــوان بــبــث ونــشــر ما
يزيد على  500خبر كاذب وشائعة
هدفها إثارة الرأى العام والتحريض
عــلــى مــؤســســات ال ــدول ــة وتــشــويــه
اإلنـــجـــازات الــتــى تتحقق لصالح
المواطنين.

كتب -ماهر عبده
كشف تقرير حــديــث ص ــادر عــن الجهاز
الــمــركــزى للمحاسبات يضم  128صفحة
وقـ ــوع بــعــض الــشــركــات الــتــابــعــة للشركة
القابضة للصناعات الغذائية ،فى مخالفات
مالية وإدارية ووجود عجز تراكمى لعدد من
الــفــروع المميكنة ومنها الشركة المصرية
للجملة والتى أثبت التقرير تستر المسئولين
بها على عجز يبلغ نحو  115مليون جنيه.
وأضـ ــاف الــتــقــريــر أن الــشــركــة لــم تأخذ
أى إجــــراءات رسمية لــدراســتــهــا ومعرفة
أسبابها وتحديد المسئولية بشأنها ،بما
يقتضى إجراء التحقيق بشأنها والعرض على
الجمعية العامة للشركة.
وأوضح التقرير أن بعض شركات القابضة
للصناعات الــغــذائــيــة ارتــكــبــت مخالفات
مالياية وإداريــة ومن بيها الشركة المصرية
للجملة ،وعلى سبيل المثال ال الحصر فقد
تبين مــن خــال الفحص وجــود  806آالف
جنيه قيمة سكر تموينى تم االستيالء عليه
من أمين العهدة المكلف بذلك خالل الفترة
من  2007حتى  2009والتى يطالب الجهاز

بها شــركــة السكر ،و 359ألــف جنيه تمثل
فــروق أســعــار حصة شهر رمــضــان ،وكذلك
ضــرائــب مخصومة مــن شــركــة السكر غير
مقيدة بــدفــاتــرهــا لــعــدم حصولها على ما
يؤيد تلك المبالغ ،و 133ألــف جنيه قيمة
زيت مقيد بالشركة المصرية كمديونية على

شركة «النيل للزيوت» وذلــك لتحريزه رغم
عدم اعتراف شركة النيل به.
وأك ــد الــتــقــريــر ان الــســبــب الــرئــيــســى فى
الــعــجــز ف ــى كــمــيــات الــســكــر الــمــدعــم كــان
وراءه تــســريــب كــمــيــات كــبــيــرة للمضاربين
وتجار الجملة والتجزئة ،وبيعه لهم بأسعار

خــاصــة ،مــمــا يــهــدر عــلــى ال ــدول ــة ماليين
الجنيهات،ويحرم المواطنين المستحقين
لحصص التموين المدعم من حقوقهم فى
هذه الحصص.
ورص ــد التقرير ،ظــهــور عجز فــى رصيد
السكر التموينى عند مطابقة الجرد الفعلى

باألرصدة الدفترية بلغ نحو  17ألف ًا و989
طــنـ ًا ،تحقق جــزء منه هــذا الــعــام ومعظمه
ُمــرحــل مــن ســنــوات ولــم تتخذ الــشــركــة أى
إجــــراءات حــيــال هــذا الــعــجــز .وبــلــغ صافى
مبيعات بضائع بغرض البيع خــال الفترة
مــن  1يوليو  2012حتى  30يونيو 2013
نحو  3مليارات و 659مليون جنيه ،مقابل
 3مليارات و 987مليون ًا للعام السابق عليه،
وتبين بشأنها مخالفة تعليمات الشركة
القابضة الصادرة فى  18يونيو  2013التى
تضمنت التنبيه على الفروع التابعة للشركة
المصرية لتجارة الجملة بعدم البيع إال فى
حدود االستهالك العادى لألسرة مع مراعاة
مــراجــعــة الــمــخــازن عند الــصــرف للفروع،
لمنع تسرب أى كميات من السلع للوسطاء
والــمــضــاربــيــن ،وه ــو مــا لــم تــلــتــزم بــه بعض
فروع الشركة لما تبين من ضخامة الكميات
المبيعة خالل فترات التخفيض المختلفة فى
العام المالى المنتهى فى  30يونيو ،2013
وكذلك ما تاله من فترات تخفيضات ،حيث
نتج عنها تحمل الشركة القابضة لفروق
أسعار السلع المخفضة رغــم بيعها للتجار
وليس للمستهلكين ،وبما أدى لعدم وصول
الدعم لمستحقيه.

بأمر رئيس الوزراء

تجميد التعيينات فى الحكومة وفتح باب اإلغراءات أمام العاملين للتقاعد المبكر
كشف مصدر مسئول بالجهاز الــمــركــزى للتنظيم
واإلدارة أن المهندس شريف اسماعيل رئيس الــوزراء
أصــدر قــرارا وزاري ــا برقم  8/15/12/41بتاريخ 20
مارس الماضى بإيقاف جميع التعيينات فى الحكومة
والجهاز االدارى للدولة.
واضــاف المصدر أن رئيس الــوزراء عقد اجتماعا
األســبــوع الماضى مــع الــدكــتــور أش ــرف العربى وزيــر
التخطيط واالصــاح االدارى وفوزية حنفى ومديرى
مديريات التنظيم واالدارة بالمحافظات ،أوعز إليهم
برفض جميع طلبات التعيينات ،وايقاف اجراءات انهاء

تعيينات حاملى الماجستير والدكتوراه المتخلفين من
 % 30من دفعة  2014التى سبق وان تم تعيين % 70
منها ،وارجع المصدر هذه االجراءات المشددة من قبل
رئيس الوزراء بسبب ارتفاع العجز فى الموازنة العامة،
وعدم توافر درجات مالية تسمح بتعيينات جديدة.
واشار المصدر الى ان باب التعيينات سيظل مغلقا
حتى عام نهاية عام  2017ولن يتم فتحه بأى حال
من االح ــوال قبل هــذا التاريخ لعدم توافر ميزاينة
لمرتبات معينين جــددا ،هذا فضال عن خطة وزارة
التخطيط الممنهجة فى تقليص أعــداد العاملين

بالجهاز االدارى للدولة.
واض ــاف المصدر أن رئيس الـــوزراء طالب وزيــر
التخطيط وقــيــادات التنظيم واالدارة يفتح باب
االغــراءات عن طريق التعجيل بطرح حزم تحذيرية
مادية وعينية لتشجيع التقاعد المبكر ،والعمل على
أن يبدأ التطبيق اعــتــبــاراً مــن شهر ابــريــل الجارى
بالتنسيق مع وزراء التخطيط والمتابعة واإلصــاح
اإلدارى والمالى ،والتضامن االجتماعى ،مع مراعاة
الحفاظ على اقــل عــدد من الــكــوادر المتخصصة
التى يحتاج إليها الجهاز اإلدارى.

إسماعيل

الحكومة تتراجع عن إجراء حركة محافظين جديدة
بدر :هو إحنا كل شهرين هنعمل حركة محافظني..التغيير للضرورة فقط
قالت مصادر مسئولة بــوزارة التنمية المحلية
أن الدكتور أحمد زكى بدر وزير التنمية المحلية
يقوم حاليا بالتشاور مع بعض الجهات الرقابية
واألمنية بشأن تعيين محافظ جديدة للعاصمة
خلفا للدكتور جــال السعيد محافظ القاهرة
الـــذى تــولــى منصب وزيـــر الــنــقــل فــى التعديل
الوزارى األخير.
وأضــافــت المصادر فى تصريحات لـــ» صوت
الماليين « أن بــدر أكــد للمقربين منه ضــرورة
االســتــعــانــة بمحافظ للعاصمة مــن بــيــن أبــنــاء
المؤسسة العسكرية سواء من القوات المسلحة
أو من جهاز الشرطة ،موضحة أن الوزير ألمح
بذلك لبعض قــيــادات الـــوزارة خــال لقائهم به
لتهنئته باستمراره فى منصبه عقب تجديد الثقة
فيه فــى التعديل الـــوزارى األخــيــر ان االمــر فى
العاصمة يتطلب وجــود محافظ فــى نفس قوة
الدكتور جالل السعيد المحافظ السابق ،والذى
كان يتسم بطابع الحزم والقوة فى تنفيذ القانون،
بحسب المصادر.
وأك ــدت المصادر أن كــل المشرات تميل فى
اتجاه الــلــواء ايمن عبد الــتــواب نائب المحافظ
للمنطقة الشمالية وتصعيده لمنصب محافظ

بدر
القاهرة،حيث إنه كان احد المرشحين بقوة فى
حركة المحافظين االخيرة لتولى منصب محافظ
لمحافظة سوهاج وتم االبقاء عليه لرغبة جالل
السعيد الــمــحــافــظ الــســابــق االحــتــفــاظ بــه فى
منصبه كنائب محافظ لالستفادة مــن خبراته
وكذلك بقاء محافظ سوهاج فى منصبه الرتباطه
بعالقات قوية بوزير التنمية المحلية.
وأشــارت المصادر إلــى ان الوزير نفى إجــراء

حركة محافظين جديدة قائال لقيادات الــوزارة
 :هو إحنا كل شهرين هنعمل حركة محافظين،
التغيير فقط للضرورة ،هو احنا بس مجبرين
نعين محافظا للقاهرة بسبب خلو المنصب
فيها».
وكــان بــدر قد وافــق على إسناد مهمة تسيير
شئون المحافظة للواء أحمد تيمور نائب محافظ
القاهرة للمنطقة الشرقية كقائم بأعمال محافظ
القاهرة لحين تعيين محافظ جديد.
وفــى ســيــاق متصل أك ــدت الــمــصــادر أن بدر
يدرس بجدية تامة إجــراء حركة محليات شاملة
فــى  27مــحــافــظــة بــهــدف تــجــديــد ال ــدم ــاء فى
األجهزة التنفيذية فى المحليات بكل وحداتها
المحلية ،موضحة أن الــوزيــر يــريــد أن يحدث
تغييرا حقيقيا فى المرافق والخدمات يلمسها
المواطن خاصة بعد التعديل الوزارى األخير.
وأوضحت المصادر أن الحركة الشاملة سيكون
معظم أفرادها من القيادات الشبابية التى يتم
حاليا إجراء التحريات حولها ،حتى يتم اختيارها
بشكل يتناسب مع خطورة المرحلة التى تعيشها
اإلدارة المحلية ومــا يــتــردد حولها مــن انتشار
الفساد واالزمات التى يعانى منها المواطن.

«بدر» يواصل غربلة ديوان التنمية المحلية
يــواصــل الدكتور أحمد زكــى بــدر وزيــر
التنمية المحلية غربلة ديوان عام الوزارة
وذلــك عــن طريق اتــخــاذ إجـــراءات مثيرة
للدهشة وفرمانات متشددة ضد العاملين
بقطاعات الــوزارة المختلفة ،حيث أصدر
مؤخرا قــرارا بتعيين العقيد وليد أحمد
مــســتــشــارا إعــامــيــا ومــتــحــدثــا رسميا
لــلــوزارة ،ومــشــرفــا على ادارة العالقات
العامة بالديوان العام بدرجة وكيل وزارة،
فى الوقت الذى قرر فيه نقل على هارون
وكيل الــوزارة ومدير عام العالقات العامة
وإنزاله الدرجة األدنــى فى وظيفة مدير

عام بجهاز الصناعات الحرفية والصغيرة
التابع للوزارة ،والموجود بمدينة الحرفيين
بالقاهرة.
وقالت مصادر مطلعة إن العقيد وليد
احمد مدير العالقات العامة و المتحدث
االعالمى الجديد باسم الوزارة كان يعمل
ضابطا سابقا بــوزارة الداخلية ،ويرتبط
بعالقات جيدة بالوزير.
واضافت المصادر أن راتــب المتحدث
االعالمى الجديد قــدره  10آالف جنيه،
تصرف له على سبيل مكافأة مالية صافية
من الضرائب والخصومات الرسمية.

خطة اإلخوان لتصفية المنشقين عن الجماعة
خالد عبدالرحمن
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قــررت جماعة اإلخ ــوان انــشــاء مرصد
لــمــتــابــعــة الــعــنــاصــر واألســــر اإلخــوانــيــة
المنشقة عن الجماعة سواء فى العالنية
أو الــســر وأي ــضــاً الــعــنــاصــر اإلخــوانــيــة
السلبية والتى ال تشارك فى أى فعاليات
أو دفــع اشتراكات وتبرعات دون أعــذار
مقبولة وكتابة تقارير عن هذه العناصر
وســبــب هـ ــذا الــتــصــرف وأيـــضـــاً رصــد
المتعاونين مع أجهزة األمن.

وذكــــرت حــركــة إخــــوان بــا عــنــف فى
تقريرها عــن تحركات جبهات اإلخــوان
المتصارعة أن المرصد اإلخوانى قررت
إنشائه جبهة القيادى اإلخــوانــى الهارب
محمد كمال وأصدرت تكليفات لعناصرها
داخــل مصر وأن يكون له قيادة مركزية
موحدة ويضم أقــدم العناصر اإلخوانية
فى كل محافظة من المحافظات المصرية
وأكثرهم إخالصاً ووال ًء للجماعة.
وذكـ ــر اإلخ ــوان ــى الــبــرلــمــانــى الــســابــق
الــمــنــشــق مــجــدى عــاشــور أن الــمــرصــد
اإلخوانى الجديد واألول من نوعه هدفه

بــث الــرعــب والــفــزع فــى نــفــوس أعــضــاء
اإلخــــوان الــذيــن يــفــكــرون فــى االنشقاق
أو عــدم دفــع االشــتــراكــات وربــمــا يسعى
المرصد بعد ذلــك إلنــشــاء جهاز خاص
يتولى تصفية بعض هذه العناصر.
وقال اإلخوانى المنشق مجدى عاشور
أن هناك عناصر إخوانية منشقة هجرت
أماكن إقامتها الحالية دون اإلفصاح عن
أمــاكــن اإلقــامــة الجديد لمنع تتبع هذا
المرصد اإلخــوانــى لها أو تعرضها ألى
مــكــروه عــلــى أيـــدى عــصــابــات المرصد
اإلخوانى.

«

» تنفرد بنشر الصور والوثائق اجلغرافية..

خريطة إعادة ترسيم الحدود بين المحافظات

جتديد مسار العائلة
املقدسة من بنى
سويف حتى أسيوط
يجذب ماليني
السياح األجانب

اخلريطة تضم  6محافظات جديدة ..وتفتح طريق ًا ساحلي ًا لكل محافظات الصعيد

فى
الممنوع

إعادة ترسيم حدود املحافظات يرفع معدالت السياحة إلى  25مليون زائر سنويً ا
ماهر عبده
تنفرد “صوت املاليني” بنشر دراسة وخريطة
إعــادة ترسيم احلــدود التى تعتزم وزارة التنمية
املحلية تقدميها ملجلس الـ ــوزراء العتمادها من
رئيس اجلمهورية وإصدار قرار جمهورى بها خالل
االسابيع املقبلة  ،كما حصلت على دراسة مرفقة
باخلريطة أهداها الباحث اجلغرافى هشام عبد
العال واخلبير فى حتليل النظم لــوزارة التنمية
املحلية.
وحــصــلــت “صــــوت امل ــاي ــن” عــلــى اخلــريــطــة
اجلــديــدة الرئيسية املقترحة جلمهورية مصر
العربية واخلــرائــط الفرعية بعد إع ــادة ترسيم
احلدود ،والتى توضح مالمح املحافظات واحلدود
اجل ــدي ــدة مــن خ ــال إعــــادة الــتــرســيــم بــن هــذه
املحافظات.
وتضم خريطة مصر بعد اعادة ترسيم احلدود
الـــ” “ 27محافظة املوجودة حاليا تضاف إليها 6
محافظات جديدة نتجت عن اعادة ترسيم احلدود
وهــى محافظات الــعــاشــر مــن رمــضــان وحــلــوان
ووادى النطرون ووسط سيناء والعلمني والواحات.
ووض ــع ــت الـــدراســـة املــرفــقــة بــخــريــطــة مصر
اجلــديــدة خــطــا عــمــرانــيــا وتــصــورا حــدوديــا لكل
محافظة من هذه املحافظات اجلديدة حيث متتد
محافظة الــعــاشــر مــن رمــضــان مــن شــمــال شرق
محافظة الــقــاهــرة لتضم مدينة العبور ومدينة
 10رمــضــان واألراضـ ــى شمال طريق الــقــاهــرة /
اإلسماعيلية الصحراوى.
بينما تضم محافظة جنوب القاهرة “حلوان”
مــركــزى الصف وأطفٌيح استقطاعا مــن اجليزة،
وجنوب القاهرة .ومحافظة العلمني تضم املدينة
املليونية بالعلمني ومتــتــد جنوبا لتضم منطقة
منخفض القطارة.
ومحافظة وادى النطرون تضم اضافة ظهير
صــحــراوى غ ــرب طــريــق الــقــاهــرة /االســكــنــدريــة
الصحراوى فى مواجهة مدينة السادات استقطاعا
مــن محافظة البحيرة ،ومحافظة وســط سيناء
استقطاعا من محافظتى شمال وجنوب سيناء ما
ميثل احلد الشرقى لها بعد استراتيجى وأمنى ولها
وجهتان بحريتان على خليجى العقبة والسويس،
ومــحــافــظــة ال ــواح ــات اســتــقــطــاعــا مــن محافظة
الوادى اجلديد وتضم الواحات الداخلة واخلارجة
والفرافرة والبحرية.
وكشفت الــدراســة عــن تــصــورات أخــرى إلقليم
شمال الصعيد بعد اعــادة ترسيم احلــدود حيث
تصل مساحته  % 17 .8من مساحة اجلمهورية
وسكانه ميثلون حوالى  11مليون نسمة ،ومنها
محافظات الفيوم  56 .15الف كم ،2وبنى سويف
 45 .16الف كم ،2واملنيا  18 .50الف كم.2
وتوضح الدراسة تعديالت الترسيم املقترح على
محافظات شمال الصعيد على النحو التالى:
محافظه الفيوم -:توفير منفذ للمحافظة على
نهر النيل بضم مركز العياط وكذلك اضافه ظهير
صحراوى غرب املحافظة حول طريق الواحات من
محافظتى اجليزة وبنى سويف.
محافظة بنى سويف :مد املحافظة شرقا حتى
البحر االحمر بحيث تضم ميناء رأس غارب.
محافظة املنيا :اضــافــة عمق صــحــراوى غربا
حتى مركز الواحات البحريه وكذلك اضافة واجهة
بحرية على البحر االحمر استقطاعا من محافظة
البحر االحمر.
بينما كشفت الدراسة تعديالت الترسيم املقترح
على محافظات “وسط الصعيد على النحو التالى:
أسيوط وسوهاج وقنا -:اضافة ظهير صحراوى
غ ــرب املــحــافــظــة حــتــى حـ ــدود ال ــغ ــرود الرملية
استقطاعا من محافظة الوادى اجلديد وكذلك مد
املحافظات إلى ساحل البحر االحمر استقطاعا
من محافظه البحر االحمر.
البحر األحمر :استقطاع مساحات من الواجهة
املائية للمحافظة والتركيز على تنمية املــراكــز
السياحية الرئيسية القائمة فى الغردقة وسفاجا.
وهــو ما يختلف عن الترسيم احلالى املوجودة
عليها حاليا محافظات أقليم وســط الصعيد
ومساحته  % 83 .9من مساحة اجلمهورية ،وعدد
سكانه حوالى  13مليون نسمه ،بينما مساحات
املحافظات على النحو التالى:
أسيوط  92 .23الف كم2قنا  58 .30الف كم2-سوهاج  90 .23الف كم2

جتاهل احلكومات السابقة إنشاء ظهير ساحلى ملحافظات
الصعيد أهدر على الدولة مليار دوالر سنويًا
البحر األحمر  30 .20الف كم2أمــا اقليم جنوب الصعيد بعد اعــادة الترسيم
سيكون على النحو التالي االقصر -:مد املحافظة
إلى ساحل البحر االحمر استقطاعا من محافظة
البحر االحمر لتضم مرسى علم وكذلك اضافة
ظهير صــحــراوى غــرب املحافظة استقطاعا من
الوادى اجلديد.
أسوان -:مد املحافظة إلى ساحل البحر االحمر
استقطاعا مــن محافظه البحر االحــمــر لتضم
حاليب وشالتني وكذلك اضافة ظهير صحراوى
غــرب املحافظة استقطاعا من ال ــوادى اجلديد،
بينما الترسيم احلالى جلنوب الصعيد يكون على
النحو التالى:
 مــســاحــة االقــلــيــم  % 97 .16م ــن مساحةاجلمهورية.
 ســكــان االقــلــيــم حــوالــى  5 .3مليون نسمة،ومساحات املحافظات كاآلتى:
االقصر  94 .23الف كم2اسوان  61 .146الف كم2واكدت الدراسة أن جتاهل احلكومات السابقة
إلعــادة ترسيم احلــدود للمحافظات ومحافظات
الصعيد بصفة خاصة أهدر على الدولة ماليني
الــدوالرات سنويا بسبب عدم وجود ظهير ساحلى
ملحافظات الصعيد ،وانفصالها عن ساحل البحر
االحمر.
وأضــافــت ال ــدراس ــة أن إعـ ــادة تــرســيــم حــدود
محافظات جنوب مصر والتى تضم بنى سويف
واملنيا وأسيوط وسوهاج وقنا واألقصر وأســوان،
فــى هــذا التوقيت الــذى تعانى منه السياحة من
ركود سيؤدى إلى خلق ثالثة أسواق سياحية جديدة
تتميز بتنوع االمنــاط السياحية والتى يصاحبها
تنوع فى االمنــاط املناخية وهــى ميزة سياحية ال
تتواجد فى أى بلد سياحى فى العالم واستغاللها
سيجذب آالف السياح سنويا.
وتطرقت الــدراســة إلــى مسار العائلة املقدسة
مبصر وكيفية استغاللها وتنمية املناطق التى مرت
بها حيث انها ثــروة سياحية مــهــدرة يبحث عنها
ماليني السياح حول العالم.
واقترحت الــدراســة بالتزامن مع اعــادة ترسيم
احل ــدود ض ــرورة جتديد وتطوير مسار العائلة

املــقــدســة مبــصــر والــتــى سيعتبر أه ــم مــحــور من
محاور اعادة ترسيم احلدود ألنه سيكون مقصدا
سياحيا مهما يجذب ماليني السياح من مسيحيى
اوروبــا واملشرق العربى ،حيث إن السيدة العذراء
وابــنــهــا السيد املسيح والــقــديــس يــوســف النجار
ســاروا فى رحلة استمرت ألكثر من ثالث سنوات
قطعوا فيها أكثر من الفى كيلو متر كانت وسيلة
مــواصــاتــهــم الــوحــيــدة ركــوبــة ضعيفة إلــى جــوار
السفن أحــيــانــا فــى النيل وبــذلــك قطعوا معظم
الطريق مشيا على االقــدام محتملني تعب املشى
وح ــر الــصــيــف وبـ ــرد الــشــتــاء واجلــــوع والــعــطــش
واملطاردة فى كل مكان .الفتة إلى أنه سيتم تطوير
وانشاء وتطوير خط سير جديد بشكل حضارى
تشرف عليه الهيئة الهندسية للقوات املسلحة
ووقطاع التنسيق احلضارى بــوزارة البيئة لوضع
الرسومات والعالمات املسيحية يف املناطق التى
مرت بها العائلة املقدسة مبصر ويشمل الطرق
واملناطق التالية:
مدينة بسطا  -محافظة الشرقية
العائلة املقدسة بسمنود وسنجا
العائلة املقدسة فى مدينة سخا
العائلة املقدسة فى منطقة املطرية وعني شمس
والزيتون
العائلة املقدسة فى منطقة املعادى
العائلة املقدسة بجبل الطير  -شرقى سمالوط
شجرة العابد  -نزلة عبيد  -املنيا
العائلة املقدسة ببلدة مير
وتطرقت الدراسة إلى وضع حلول فعالة على
ارض الــواقــع العــادة تنشيط السياحة واستثمار
حــدود الصعيد فى املستقبل ،مؤكدة الدراسة أن
كل االنظمة واحلكومات السابقة التفتت فقط إلى
رصد املشكالت دون وضع حلول جذرية وتنفيذها
على ارض الواقع.
وأوضحت الــدراســة أن مثلث حاليب وشالتني
ث ــروة قومية لــم يتم استغالها حتى اآلن ،حيث
إن املثلث يضم مساحة  51ألف فــدان تقع شمال
مدينة شــاتــن يصلح لــاســتــزراع السمكى وان
مدينة حاليب وحدها تصلح النشاء موانئ جتارية
باالضافة إلى مصانع للتصنيع السمكى والتعبئة،
حيث تتواجد منطقتا أبو رماد ورأس حدربة وهما

منطقتان تعتبران ممرا مالحيا عن طريق البحر
االحمر لربط جنوب مصر بقارة افريقيا بحريا ملا
متتاز به ابورماد ورأس حدربة من موقع متميز على
البحر االحمر حيث تقع على ساحل البحر األحمر
وهــو االمــر الــذى يخلق نشاطا جتــاريــا فعاال مع
القارة االفريقية.
وأشارت الى أن الهدف املخطط منها يستهدف
التوزيع املتكافئ واملــتــوازن ملقومات التنمية على
مستوى املحافظات وحتقيق العدالة اإلجتماعية
وتقليل التفاوت فى توزيع امل ــوارد والــثــروات بني
املحافظات واحلد من الفقر ،وتوفير فرص عمل
باملناطق املقترحة للتنمية وحتقيق جــودة احلياة
للمواطنني.
وأوضحت الدراسة ان نتائج اعادة الترسيم على
التنمية السياحية سيكون له أثر كبير فى االسراع
فى انشاء إمكانات السياحة االستشفائية خاصة
والسياحة عامة فى مصرملا متتاز به املحافظات
يف اقاليم جنوب مصر بتنوع االمنــاط السياحية
بها ،باالضافة إلى توافر شبكة مواصالت تربط
أجزاء اإلقليم مع توافر وسائل أخرى لربط اإلقليم
بغيرة مــن األقاليم األخـــرى ،والتكامل والتعاون
بني منطقتني أو أكثر داخل اإلقليم الواحد لعالج
مرض ما.
واستعرضت الدراسة األقاليم املقترحة لتنشيط
السياحة ومنها:
االقــلــيــم املــســتــعــرض األول(   :رأس غـــارب -
القصير – الغردقة -شمال الصعيد – الفرافرة،
وميتد هذا اإلقليم بني خط عرض  29شماال فى
الشمال و 26شرقا فى اجلنوب ،وبني ساحل البحر
األحمر فيما بني (جنوب رأس الزعفرانة وجنوب
القصير ) شرقا واحلــدود املصرية الليبية غربا،
وميكن االعتماد فى هذا االقليم على ثالثه انواع
من االنشطة السياحية والتى بدورها تكون عامل
جذب للسياح من خالل تنوع االنشطة السياحية
وذلـــك مــن خ ــال ممــارســه الــســيــاحــة الشاطئية
وسياحة الغوص فى اجلزء اخلاص مبدينه الغردقة
ورأس غارب والقصير وهو نوع مفضل لدى الكثير
من السياح حيث الشعب املرجانية واكتشاف ما
يوجد فــى قــاع البحار باالضافة إلــى توفير نوع
ثانى من السياحة وهى السياحة الدينية التاريخية

وذلــك مــن خــال اجلــزء الثانى مــن رحلة العائلة
املقدسة فى مصر حيث ان اجلزء االول ميتد من
رفح املصرية مرورا مبحافظات الدلتا إلى جنوب
مصر ويبحث عنها الكثير مــن السائحني على
مستوى العالم ولكنها مهملة ،وذلك بإعادة ترميم
االماكن التى زارتها العائلة املقدسة واعادة متهيد
الطريق ال ــذى سلكته العائلة املقدسة موضحا
بأسهم ولــوحــات وعــامــات ارشــاديــة تكتب باللغة
االجنليزية األم ،على ان يكون املسار ممتدا من بنى
سويف ومــارا باملنيا واسيوط .وذلــك تعويضا عن
اجلزء الشمالى من خط سير العائلة املقدسة الذى
يبدأ من شمال سيناء فى رفح املصرية بسبب عدم
االستقرار االمنى بها.
والنوع الثالث الــذى ميكن إضافته هو سياحة
السفارى وذلك من خالل الواحات التى توجد غرب
االقليم وجمال املناظر الصحراوية الشاسعة وذلك
من خالل واحة الفرافرة.
 اإلقليم املستعرض الثانى (مرسى علم – رأسبناس  -االقــصــر– الــواحــات الداخلة واخل ــارج)
وميتد هــذا اإلقليم من خط عــرض  26شماال فى
الشمال إلــى خط عــرض  24شماال فى اجلنوب،
ومتثل سواحل البحر األحمر – فيما بني جنوب
القصير وبرنيس – حدوده الشرقية فى حني متثل
احل ــدود املصرية الليبية ح ــدوده الغربية وميكن
االعــتــمــاد فــى هــذا االقــلــيــم على ثــاثــة انـــواع من
االنشطة السياحية والتى بدورها تكون عامل جذب
للسياح من خــال تنوع االنشطه السياحية وذلك
مــن خــال ممــارســة السياحة الشاطئية وسياحة
الــغــوص فــى اجل ــزء اخل ــاص مبدينة مــرســى علم
ورأس بناس وهو نوع مفضل لدى الكثير من السياح
حيث الشعب املرجانية واكتشاف ما يوجد فى قاع
البحار باالضافة إلى توفير نوع ثانى من السياحة
وهى السياحة التاريخية وذلك من خالل محافظة
االقصر وما بها من آثار وهو نوع مفضل لدى الكثير
من السياح حيث روعة وعظمة احلضارة الفرعونية
القدمية والــنــوع الثالث ال ــذى ميكن اضافته هو
سياحة السفارى وذلــك من خــال الــواحــات التى
توجد غــرب االقليم وجــمــال املناظر الصحراوية
الشاسعة وذلك فى الواحات الداخلة واخلارجة.
 اإلقليم املستعرض الثالث (حاليب وشالتني– أسوان  -الواحات الداخلة ومركز باريس وميتد
بني خطى عرض  26شماال ،و 22شماال وحــدوده
الشرقية متتد بني برنيس وحــدود مصر اجلنوبية
على ساحل البحر األحمر ،وحدوده الغربية متثلها
احلدود املصرية الليبية ،وميكن االعتماد فى هذا
االقليم على ثالثة انــواع من االنشطة السياحية
والتى بدورها تكون عامل جذب للسياح من خالل
تنوع االنشطة السياحية وذلك من خالل ممارسة
السياحة الشاطئية وسياحة الــغــوص فــى اجلــزء
اخلاص مبدينة حاليب وشالتني وهو نوع مفضل
لــدى الكثير مــن السياح حيث الشعب املرجانية
واكتشاف ما يوجد فى قاع البحار وجتدر االشارة
إلى انه كلما اجتهنا جنوبا كانت الشعب املرجانية
اكثر بكرا وبالتالى افضل شكال وذلــك البتعادها
عن االعمال السياحية وعمليات القطع باالضافة
إلــى توفير نــوع ثانى من السياحة وهــى السياحة
التاريخية وذلك من خالل محافظة اسوان وما بها
من آثــار وهــو نــوع مفضل لــدى الكثير من السياح
حيث روعــة وعظمة احلضارةالفرعونية القدمية
والــنــوع الــثــالــث ال ــذى ميكن اضــافــتــه هــو سياحة
السفارى وذلك من خالل الواحات التى توجد غرب
االقليم وجمال املناظر الصحراوية الشاسعة وذلك
فى الواحات الداخلة ومركز باريس.
وأوضحت الدراسة ان هناك ثالثة افتراضات
ستنتج عن اعــادة ترسيم احلــدود ستكون على
النحو التالى:
االفتراض األول :حدوث زيادة واضحة فى حجم
حركة السياحة إلى مصر.
إذا مت االسراع فى بدء العمل ،قد تتجاوز % 50
عما هو عليه اآلن.
االفــتــراض الثانى :حــدوث زيــادة متوسطة فى
حجم حركة السياحة إلى مصر.
إذا مت التراخى والــبــدء متأخرا بنسبة تتراوح
مابني  20و.% 30
االفتراض الثالث :إذا مت جتاهل هذه الدراسة
أو فكرة اعادة ترسيم احلدود بصفة عامة وإلقاء
اى فكرة داخل األدراج دون تنفيذ ستكون النتيجة
بقاء الوضع على ما هو عليه وحالة ركود سياحى
قــد تصل إلــى انخفاض النسبة احلــالــى للنشاط
السياحى.

إنشاء ممر
مالحى فى
«حاليب
وشالتني»
يعيد فتح
أبواب التجارة
واالستثمارات
بني مصر
وأفريقيا
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االستعانة بوزراء
من القطاع
اخلاص تكشف
تضارب املصالح
مع رجال األعمال
ملف

خاص

خبير اقتصادى:
أرقام ومعدالت
متواضعة ً
جدا على
أى حكومة أن تخجل
منها بدال من أن
تتباهى بها

«إسماعيل» اختار اخلضوع
لروشتة البنك الدولى
الذى خرب كل بلد دخلها
وال جدوى من زيارات
السيسى للنمور اآلسيوية
و«البريكس»

بيان رئيس الوزراء حتدث عن «بلد وهمية» وبرنامج احلكومة «حلم لن يتم»

مصر األخرى التى ال يعرفها شريف إسماعي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
نعلم أن شعار برنامج حكومة املهندس شريف إسماعيل،
«نعم نستطيع» مقتبس أو باألدق مسروق من شعار حملة
باراك أوباما ،حني ترشح لرئاسة الواليات املتحدة األمريكية
عام  ،2008فى الدورة األولى ،وعلى الرغم أن هذا األمر مر
على السادة نواب البرملان مرور الكرام ،حني تلى إسماعيل
بيان حكومته يوم األحد  27مارس املاضى ،ولم يعلق
أحدهم على ذلك إال بعد أن فجرته برامج «التوك شو»،
وواجهت به النواب فى مساء نفس اليوم ،ولكن ما يستحق
التوقف عنده هو البرنامج نفسه ،الذى جاء نسخة مكررة
من بيانات حكومة أحمد نظيف فى عهد الرئيس األسبق
حسنى مبارك ،علما بأن تلك احلكومات ونظامها كله ثار

عليه املصريون وأسقطوه ،واتهم القاصى والدانى حكوماته
بأنها حكومات رجال أعمال وفساد وتضارب مصالح ،ولكن
أحدا لم يتوقع أن يأتى شريف إسماعيل بعد ثورتني،
بحكومة تضارب مصالح أخرى ولكن بكفاءات أقل ممن
استوزرهم مبارك ونظيف ،وحتى فى التعديل الوزارى
الذى كان مرتقبا قبيل إلقاء البيان ،جاء بوزراء من القطاع
اخلاص ،لتتجلى فكرة تضارب املصالح فى أوضح صورها،
حني جند وزيرة إستثمار من شركة قطاع خاص ،عليها أن
تراقب هذه الشركة طاملا هى وزيرة ،علما بأنها ستعود للعمل
بها حني تترك كرسى الوزارة ،كما عاد وزراء سابقني إلى
الشركات التى كانوا يعملون بها ،ومن هنا يتضح أن حكومات

تسحق املصريني فى الداخل وتهدر مكانة مصر دولي ًا وإقليمي ًا

احلكومة احلالية «نسخة مكررة» من حكومات مبارك ومرسى
عضو مبجلس النواب :برنامج احلكومة لم يقدم مشروعا قوميا ليكون قاطرة تنمية املجتمع وجاء تقليديا مكررا ولن نوافق عليه إال بشروط
قـــال املــهــنــدس شــريــف إســمــاعــيــل ف ــى بــيــان
احلــكــومــة إنــه على الــرغــم مــن الــتــحــديــات التى
تواجهها مصر على املستويني الداخلى واخلارجى
مــنــذ أن صــحــح الــشــعــب املــصــرى فــى الــثــاثــن
من يونيو  2013مسار ثورته املطالبة بالعدالة
االجتماعية فى  25يناير  ،2011إال أن حكومته
جنــحــت فــى حتقيق بــعــض األهـــــداف ،وأحـــرزت
تقدما حقيقيا ،وف ًقا للمؤشرات الدولية.
موضحا أن مصر جنحت منذ يونيو 2013
فى حماية أمنها القومى من براثن السقوط فيما
آل إليه مصير دول حولنا ،وال تزال تسعى لوقف
مت ــدد إرهـ ــاب يحيط بــنــا مــن جــهــات عـــدة ،كما
جنحنا فى استعادة مكانتنا الدولية عبر سياسة
رسخت أقدام مصر فى عالقتها الدولية واألممية
واإلقليمية والعربية.
وعلى اجلانب االقتصادى قال رئيس الوزراء فى
بيانه إن البطالة تراجعت فى مصر من ٪13٫3
نهاية عــام  2013إلــى  ٪12٫7بنهاية عــام،2015
كما تقدم ترتيب مصر فى تقرير الشفافية الدولية
اخلاص بتقييم الفساد من املرتبة  114فى نهاية
 2013إلى املرتبة  94فى نهاية  2014إلى املرتبة
 88فى نهاية .2015
كما ارتفع معدل النمو االقتصادى من ٪2٫4
فى نهاية  2013إلى  ٪4٫2بنهاية ،2015وتراجع
معدل التضخم من  ٪12إلى  ٪11٫5وتراجع عجز
املوازنة العامة من  ٪12٫2إلى  ،٪11٫5كما ارتفع
التصنيف االئتمانى ملصر وف ًقا لتصنيف مؤسسة
ستاندرد آند بوزر من مستقر إلى إيجابى ،بجانب
جــهــود مضنية لتجديد البنية التحتية وشبكة
الطرق وإنشاء محطات توليد الكهرباء املعتمدة
على مصادر متنوعة من الطاقة.
وتعليقا على هــذه األرق ــام قــال النائب أحمد
خليل عضو مجلس النواب إن برنامج احلكومة
اعــتــمــد كــالــعــادة عــلــى مـ ــوارد ثــابــتــة لــلــدولــة مثل
البترول والسياحة وقناة السويس ،وهى أمور تتأثر

مبارك

مرسى

بالعوامل اخلارجية ،وتتراجع إيراداتها فى كثر من
األحيان بسبب كساد التجارة العاملية وإنخفاض
األسعار العاملية وموجات االرهــاب ونقص األمن
وغــيــرهــا ،مــوضــحــا أن احلــكــومــة لــم تــطــرح فى
برنامجها مشروع عمالق خاص مبصر ،نتميز به
عن غيرنا ،ويكون قاطرة التنمية للمجتمع املصرى
ككل ،كما كانت التكنولوجيا على سبيل املثال هى
القاطرة التى قــادت اليابان إلــى ماهى فيه من
تقدم،
وأضــاف النائب السلفى إن لدينا مدينة مثل
بــرج العرب كميناء به مصانع ومناطق صناعية
وبحيرة واستاذ رياضى ،وإمكانات ضخمة مهملة،
ميكن أن يتحول إلى منطقة صناعية جتارية دولية

مثل دبــى ،تكون هــى قــاطــرة التنمية ،الفتا إلى
أن بيان احلكومة وبرنامجها خلى من مثل هذه
األفكار ،وجــاء تقليديا مكررا ،رغم أنهم تقدموا
بهذه الفكرة مكتوبة بدراساتها الوافية للمهندس
شريف إسماعيل،
وشدد»خليل» على أن مجلس النواب لن يوافق
على بقاء احلكومة موافقة مطلقة ،كما أن رفض
برنامجها وسحب الثقة منها سيوقعنا فى براثن
مأزق دستورى قد يؤدى إلى حل البرملان ،موضحا
أنه من املتوقع أن تكون املوافقة مشروطة ،بإضافة
تعديالت جوهرية فى البرنامج ،وحتديد أوقات
ومــدد زمنية ،يلتزم بها كل وزيــر فى مجاله ،كما
تلتزم بها احلكومة ككل.

وف ــى ســيــاق متصل ق ــال اخلــبــيــر االقــتــصــادى
الدكتور فاروق العشرى القيادى باحلزب الناصرى
إن بيان احلكومة ذكــر أرق ــام متواضعة للغاية،
ألن زيــادة معدالت النمو مبقدار أقــل من  2فى
املائة كل عام ،وتراجع عجز املوازنة بقيمة  1فى
املــائــة فــقــط ،وهــو نفس مــعــدل تــراجــع البطالة،
إذا إفترضنا أن هذا حدث وأنها أرقــام حقيقية،
ولكنها فى النهاية أرقام يتعني على أى حكومة أن
تخجل منها ،ال أن تتباهى بها.
وأشـــار السياسى الــنــاصــرى إلــى أن احلديث
عن مكانة مصر الدولية واستعادتها بــات أمرا
لالستهالك االعالمى املحلى فقط ،بدليل تراجع
عالقاتنا مع إيطاليا بسبب ممارسات الداخلية

دراسة حديثة تكذب أرقام احلكومة وتؤكد:

املؤشرات االقتصادية الكلية لالقتصاد املصرى تكشف عن أزمة شديدة اخلطورة

مصر سجلت مزيدا من التراجعات فى العديد من القطاعات االقتصادية مؤخر ًا

كرمي عبداجلابر
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نظيف ورشيد ويوسف بطرس كانت أكثر كفاءة ورمبا نزاهة،
ألن وزراءها كانوا مالكا للشركات وليسوا موظفني يحلمون
بتظبيط أوضاع شركات معينة ليجدوا ألنفسهم أماكن فيها
بعد أن يتركوا مناصبهم الوزارية ،وال عزاء لتضارب املصالح.
وبعيدا عن وزراء احلكومة وعن اجلدد منهم الذين
سينفذون برنامج لم يشاركوا فى وضعه وال يعلمون عنه
شيئا ،ولكن الثابت أنه عند تقييم أى برنامج تعتمد معايير
التقييم على مدى إتساق هذا البرنامج مع الواقع ،ومدى
قدرة إمكانيات ومؤهالت أصحابه على تطبيقه ،وحتويله
إلى أمور ملموسة وإجنازات حقيقية يشعر بها املواطن،
ليبقى السؤال هل هذه احلكومة قادرة على تنفيذ ما

عــلــى الــرغــم مــن أن األرقــــام التى
تضمنها بيان احلكومة ،حــول ارتفاع
مـــعـــدالت الــنــمــو وتـ ــراجـ ــع الــبــطــالــة
وعجز املــوازنــة ،جــاءت أرق ــام ضعيفة
ومــتــواضــعــة ،ومــع ذلــك شككت بعض
الــدراســات فى صحة هــذه املعلومات،
حيث أكد الدكتور عــادل عامر اخلبير
االقتصادى ومستشار التحكيم الدولى
أن املـ ــؤشـ ــرات االقــتــصــاديــة الكلية
لالقتصاد املــصــرى فــى  ،2015تشير
إلــى أزمــة شــديــدة؛ موضحا أن مصر
ســجــلــت م ــزي ــدا م ــن الــتــراجــعــات فى
الــعــديــد مــن الــقــطــاعــات االقــتــصــاديــة

مؤخراً.
وأشــــــارت الـ ــدراسـ ــة إلـ ــى أن هــذه
التراجعات فــاق مــن تأثيراتها حــادث
حت ــط ــم الـــطـــائـــرة الـــروســـيـــة الـ ــذى
ألــقــى بتداعيات سلبية على القطاع
الــســيــاحــى ،الـــذى يــعــانــى مــنــذ قــرابــة
خمس سنوات ،فارتفع معدل البطالة
اإلجمالى خالل الربع الثالث من العام
اجلــــارى ،ليبلغ  %12.8مــن إجمالى
قوة العمل ،مقابل  %12.7خالل الربع
الثانى من العام ذاته ،ووصلت خسائر
قطاعى السياحة والطيران املدنى إلى
 2.2مليار جنيه خسائر شهرية مباشرة
جــراء قــرار بريطانيا وروســيــا بتعليق
السفر ملصر بعد حتطم طائرة الركاب

الروسية فى شبه جزيرة سيناء.
وأضـ ــاف د .عــامــر فــى دراســتــه إن
الدين العام املحلى قفز بنهاية يونيو
املــاضــى إلــى  2تريليون و 116مليار
جنيه مقابل  2تريليون و 16مليارا
نهاية مــارس املاضى ،كما ارتفع عجز
امل ــوازن ــة الــعــامــة لــلــدولــة خ ــال الــربــع
األول (يوليو -سبتمبر) من العام املالى
احل ــال ــى  2016 -2015إلـــى 78.3
مليار جنيه ،مقابل  65.8مليار جنيه
خــال الفترة ذاتــهــا مــن الــعــام السابق
عليه ،الفتا إلى أن أسباب ذلك ترجع
إلــى تــراجــع الــصــادرات املصرية غير
الــبــتــرولــيــة بنسبة  %69خـــال شهر
نوفمبر املــاضــى ،لتصل قيمتها لنحو

 16مليار و 760مليون دوالر مقـابل 20
مليارا و 271مليون دوالر خالل نوفمبر
من العام املاضى.
وإذا كانت قناة السويس هى درة التاج
فــى إجنــــازات احلــكــومــة ،خــاصــة بعد
افتتاح وتشغيل القناة اجلديدة ،ثم قناة
شرق بورسعيد ،وعلى الرغم من ذلك
كشفت الــدراســة أن بيانات هيئة قناة
السويس أكــدت تراجع إيــراداتــهــا من
رسوم عبور السفن للشهر الرابع على
الــتــوالــي ،خــال نوفمبر املــاضــى بنحو
 %7.9مقارنة بنوفمبر  ،2014حيث
سجلت إي ــرادات نوفمبر املاضى 408
ماليني دوالر ،مقابل  443ماليني فى
نوفمبر  2014بتراجع  35مليون دوالر.

وبياناتها املتضاربة حول مقتل الشاب االيطالى
جوليو ريجينى ،ناهيك عن أزمانتا مع روسيا ليس
فقط بسبب الطائرة ،التى سقطت فى سيناء،
ولــكــن فــى ظــل إنحياز مصر للجانب السعودى
الوهابى فيما يتعلق باألزمات السورية واليمنية،
ورفضها فتح قنوات احلــوار مع إي ــران ،وغيرها
من األمــور التى انعسكت سلبا على وضــع مصر
اإلقليمى وجعل الرئيس األمريكى يقول صراحة
أن زعامة املنطقة تتقاسمها السعودية مع إيران،
متجاهال مصر التى يرونها مجرد تابع للدول
النفطية.
وشدد اخلبير املصرفى على أن حكومة شريف
إسماعيل مــازالــت تتمسك باستراتيجية البنك
الــدولــى ،وتنفذ تعليماته وهــو الفكر االقتصادى
الــــذى اخ ــت ــاره رئــيــس احلــكــومــة دون أن يعلن
عــن ذلــك ،رغــم أن روشــتــة هــذا البنك لــم جتلب
لــلــدول إال الــفــقــر ومــعــروف عــنــه أن ــه خ ــرب كل
دولــة قــررت أن تتبع إستراتيجيته ،الفتا إلى أنه
ال داعــى ألن يــزور الرئيس عبدالفتاح السيسى
دوال مثل الــيــابــان والــصــن والــنــمــور اآلســيــويــة،
أو يسعى ألن يفتح قــنــوات اتــصــال مــع مجموعة
«الــبــريــكــس» الــتــى تضم جــنــوب أفريقيا والهند
والبرازيل وروسيا ،ألن حكومته لم تختار أن تتبع
إستراتيجيات تلك الدول ،التى لم تتقدم إال حني
أعطت ظهرها للبنك الــدولــى ورفضت قروضه
وتعليماته ،بينما مصر مازالت تصر على تبعيته
التى هى تبعية ألمريكا وإسرائيل ،بدليل أنه حتى
شعار برنامج احلكومة جــاء مسروقا مــن شعار
اإلرهــابــى األمــريــكــى «أوب ــام ــا» ،ومــن ثــم فهى لم
تختلف عن حكومات اليمني الفاسد التى شكلها
احلـــزب الــوطــنــى املــنــحــل ،وال حــتــى عــن جتربة
اليمني املتطرف الفاسد أيضا التى مثلها نظام
مرسى واإلخوان ،مستخلصا من ذلك أنها جميعا
حكومات تنحاز لألغنياء وتسحق الفقراء وتغتال
الطبقة الوسطى لينهار املجتمع.

استمرار مهزلة عدم
وصول الدعم ملستحقيه من املواطنني
على الرغم من ارتفاع فاتورة الدعم وفقً ا لبيان رئيس الــوزراء
من  93,6مليار جنيه عام  2010/ 2009لتصل إلى حوالى  231مليار
واضحا فى وصول الدعم
قصورا
جنيه عام  ،2016/2015إال أن ثمة
ً
ً
إلى مستحقيه ،سواء ما يتعلق بدعم الطاقة من السوالر والبنزين
أو ما يتعلق بدعم السلع التموينية التى حتصل عليها جميع
الشرائح املجتمعية.

توريث الفقر
لألبناء ..ظاهرة مصرية
حذر خبراء اقتصاديون من أن استمرار اعتماد الفئات األكثر
فقرا على املعونات االجتماعية ال يتيح لها إحراز تقدم فى مستوى
ً
معيشتها ،سيؤدى على املــدى البعيد إلــى ظاهرة توريث الفقر
لألبناء ،لذا فإن التمكني االقتصادى واالجتماعى لهذه الفئات من
خالل دعم ومتويل برامج ُتسهم فى تدريبهم على اكتساب املهارات
احلرفية ،ال سيما فى قطاع الصناعات الصغيرة ،قد يكون املدخل
املالئم لتحسني أوضاعهم االقتصادية واالجتماعية.

احلكومة
تتحدث عن
إجنازات اليشعر
بها املواطن

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل وحكومته

ملف

عرضته فى برنامجها وبيانها ،وهل ستقود البالد إلى واقع
أفضل على األرض ،علما بأنها قد اختبرت بالفعل على
أرض الواقع ألكثر من  6أشهر ،وقدمت إجنازات حتدث عنها
البيان ،ورفضها الشارع كما نفتها الدراسات االقتصادية،
الصادرة عن جهات علمية وبحثية محسوبة على الدولة
ومؤيدة للحكومة نفسها.
وفى سياق السطور التالية نحاول أن نضع حدودا للمساحة
ثالثية األبعاد بني بيان احلكومة الوردى وبني الواقع على
األرض بألوانه التى يعرفها اجلميع ،وبني سيناريوهات
وحتديات املستقبل ،فى ضوء الدراسات العلمية وآراء
وحتليالت اخلبراء.

خاص

إشراف :
إميان بدر

إسماعيل

فى مقدمتها البطالة والطاقة واالنكشاف اخلارجى والعدالة االجتماعية

أزمات حتاصر احلكومة وتهدد بعدم تنفيذ برنامجها
تدريجيا
رئيس املنتدى االقتصادى للشرق األوسط :احلكومة املصرية تسعى إلى إلغاء الدعم
ً
قــال المهندس شريف إسماعيل رئيس ال ــوزراء
وهو يعرض برنامج حكومته فى بيانه أمام البرلمان،
إننا بــإذن الله جــادون فى عملية اإلصــاح على كل
المستويات السياسية واالقتصادية واالجتماعية
والــبــيــئــيــة واإلداريـــــــــة ،مــوضــحــا إن الــمــشــكــات
والتحديات كبيرة وضخمة ،ولكنهم عــازمــون على
اتباع المنهج العلمى السليم فى مواجهتها.
وقبل أن نتذكر الراحلة ليلى مــراد وهــى تشدو
بأغنيتها «ك ــام جميل وك ــام مــعــقــول» ،علينا أن
نقول إن هذا الكالم قد يبدو إنشائيا بليغا فصيحا،
ولكن ال تقدر قيمته إال بمقدار اتساقه مع الواقع
وم ــع تــحــديــات المستقبل كــمــا يــراهــا الــخــبــراء،
حيث نشرت مــؤخــرا دراس ــة أعــدهــا «إي ــزاك جــال»
الرئيس الــمــشــارك بالمنتدى االقــتــصــادى للشرق
األوســـط بــعــنــوان «السيسى ومستقبل االقتصاد
المصرى :التحديات األساسية ،والخطوات الجريئة،
والمخاطر العالية».
تناولت الدراسة فى البداية بعض أوجه التحسن
الــتــى ط ــرأت على االقــتــصــاد الــمــصــرى فــى الفترة
األخــيــرة ،ولكن تطرق كاتبها فى الشق الثانى من
دراسته للتحديات التى تواجه التقدم االقتصادى
وتعوقه موضحا أنه على الرغم من حالة التحسن
الــتــى يشهدها االقــتــصــاد الــمــصــري ،فــإنــه ال يــزال
فى مرحلة التعافي ،كما أنه ال يــزال أمامه العديد
مــن التحديات الهيكلية التى يجب على الحكومة
المصرية مواجهتها ،ويــأتــى فــى صــدارتــهــا أزمــة
البطالة ،مشيرا إلــى أنها ترجع إلــى زيــادة أعــداد
الشباب الذين وصلوا إلى سن العمل ،فبعدما كان
يقدر عددهم فى فترة الخمسينيات والستينيات
بنحو  400ألف شاب سنو ًيا ،تضاعف عددهم فى
فترة الثمانينيات ليصلوا إلى  800ألف سنو ًيا ،ثم
إلى  1.6مليون شاب فى العقد الحالي ،ومتوقع أن
تــزداد النسبة لتصل إلى ما يقدر بنحو  1.8مليون
شــاب سنو ًيا فى السنوات القادمة وذلــك بنا ًء على
تقديرات األمم المتحدة.

وأكد «جــال» أن األزمــات االقتصادية المتتالية
أدت إل ــى زيـ ــادة متتالية فــى مــعــدالت البطالة
ال سيما بين الــشــبــاب ،حيث أشـــارت المصادر
الرسمية إلى أن نسبة البطالة وصلت إلى %13.5
بين الشباب ،وذلــك فــى عــام  ،2013وبــنــا ًء على
دراسة تم إجراؤها فى منتصف  2014تم التوصل
إلــى أن نسبة البطالة بين الشباب فى عمر 18
إلــى  29عاما ضعف نسبة البطالة بين إجمالى
القوة العاملة ،بينما تقدر بنحو ثالثة أضعاف بين
الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين  15إلى 24
عاما مقارنة بالبطالة بين إجمالى القوة العاملة.
وأش ــار إلــى أن مصر تحتاج إلــى أن تحافظ
على معدل نمو سنوى قدره  %5لكى تستطيع حل

أزمة البطالة.
أمــا التحدى الثانى الــذى أوردتــه دراســة»إيــزاك
جــال « فهو أمــن الطاقة ،مــؤكــدا إن قطاع الطاقة
استطاع الحفاظ على صدارته لفترة طويلة كأحد
المصادر المهمة للدخل القومى المصري ،فعلى
سبيل المثال بلغت مساهمة هذا القطاع فى ميزان
المدفوعات فى عام  2010ما يقدر بنحو  25مليار
دوالر أى ما يعادل  %45من إجمالى السلع والواردات
المصرية ،باإلضافة إلى قدرة الدولة المصرية وقتها
على تغطية احتياجاتها من الطاقة ذات ًيا ،وهو ما
أتاح للدولة دعم هذا القطاع سواء عن طريق الدعم
المباشر أو غير المباشر.
واســتــدرك الــرئــيــس الــمــشــارك لمنتدى الشرق

أوسط مؤكدا أن الوضع قد تغير كلية فى السنوات
األخــيــرة؛ حيث أصــبــح إنــتــاج النفط فــى حــالــة من
الركود ،وفى المقابل زاد االستهالك الداخلى من
الوقود المدعم والكهرباء ،وهو ما اضطر مصر إلى
زيادة استيرادها من الخارج فيما يتعلق بهذا القطاع،
ومن ثم أصبح دعم الوقود والذى يصل لبعض الفئات
غير المستحقة يمثل عب ًئا متزايدً ا على االقتصاد
المصرى ،وهو ما أدى إلى اتخاذ قرارات متتالية من
متتال.
الحكومة لتخفيض الدعم بشكل ٍ
ونوه الخبير االقتصادى المتخصص فى شئون
الشرق األوســط إلــى أهمية وخطورة مساعدات
دول الــخــلــيــج الــبــتــرولــيــة ،حــيــث وصــلــت قيمة
المساعدات البترولية الخليجية لمصر ما بين

انهيار اجلنيه مقابل الدوالر يهدد مبوجات غالء جديدة

ارتفاع جنونى فى أسعار السلع قبل حلول رمضان والصيف
أعلن اجلــهــاز املــركــزى للتعبئة العامة
واإلحــصــاء ،ارتفاع معدل التضخم العام
ليصل إلــى  %11.08فى نوفمبر املاضى
مقارنة بـ %9.70فى أكتوبر.
وارتفع سعر صــرف الــدوالر األمريكى

مقابل اجلنيه املصرى فى  2015ليسجل
 7.78جنيها للشراء و 7.83جنيها للبيع
مقابل  7.15جنيها للشراء و 7.18جنيها
للبيع نهاية .2014
ومازالت أزمة الدوالر تواصل تداعياتها
املــؤســفــة وتــهــدد املــواطــن مبــوجــات غالء
جــديــدة وارتــفــاعــات جنونية فــى أسعار

جميع السلع ،حتى غير املستورد منها؛
ألن ــه ــا حت ــت ــاج إلـ ــى مــســتــلــزمــات إنــتــاج
مستوردة ،أو ترتفع أسعار السلع املحلية
وفقا لنظرية العرض والطلب ،مع ارتفاع
أسعار بدائلها املستوردة ،وهو ما يخشى
منه املواطن خاصة مع قــرب حلول شهر
رمضان واألعياد وإجازات الصيف.

انتقد عبد الرحيم على عضو مجلس
الــنــواب ،برنامج احلــكــومــة ،قــائــا «لم
أشــعــر أنــنــى أمـــام بــيــان مــقــاتــل ،أثــنــاء
استماعى للمهندس شريف إسماعيل،
بــل شعرت أننى أمــام موظف حكومى
كبير يلقى بيانا».
وأضـــــاف «كــنــت أمتــنــى أن يتضمن
بــرنــامــج احلــكــومــة ،مــا يعايشه املــواطــن

خالل الفترة احلالية وما تواجهه البالد
من حتديات».
وأكـ ــد عــبــدالــرحــيــم عــلــى أن ــه ســوف
يتقدم خالل أيام بدارسة شاملة لبرنامج
احلكومة لتكون حتت نظر جميع أعضاء
جلنة ال ــرد على الــبــيــان لالستعانة بها
عــنــد إعـ ــداد تــقــريــرهــا ،مــشــيــرا إل ــى أن
دراسته سوف تتناول جميع القضايا التى

طرحها إسماعيل فــى برنامج حكومته
أمام البرملان.
وأوض ــح أنــه ســوف يــركــز فــى دراســتــه
على قضايا مكافحة اإلرهـ ــاب واألمــن
القومى املــصــرى وأهمية احلــفــاظ على
الــدولــة املــصــريــة واحلــفــاظ عــلــى أمنها
واستقرارها ودعم قواتنا املسلحة وأجهزة
الشرطة والقضاء املصرى الشامخ.

خالد عبدالرحمن

عبدالرحيم على :شريف إسماعيل مجرد موظف حكومى كبير
عبدالرحيم

شهرى يناير وأبريل  2015إلى ما يقدر بحوالى
 2.5مليار دوالر ،غير أنــه ال تــزال هناك فجوة
مــضــطــردة بين الطلب والــعــرض على الطاقة،
كذلك ال تزال قدرة الحكومة محدودة على إنشاء
محطات جديدة للكهرباء يمكنها تغطية الطلب
المتزايد على الكهرباء فى فترة وجيزة.
ومــن هــذه النقطة المتعلقة بــالــدول النفطية
ودعم الطاقة انتقلت الدراسة إلى التحدى الثالث
وهــو االنكشاف الخارجى لتوضح إن االقتصاد
المصرى يرتبط باقتصادات ال ــدول العربية ال
سيما الخليجية منها ،حيث يعتمد بــدرجــة ما
على المساعدات ال ــواردة من دول الخليج ،وهو
ما يعرض االقتصاد المصرى للتضرر فى حالة
انخفاض أسعار النفط فى دول الخليج ،إذ إن هذه
الدول سوف تقوم فى هذه الحالة بتخفيض حجم
المساعدات الواردة إلى مصر.
وأضـــاف رئــيــس المنتدى االقــتــصــادى فــى ذات
الــســيــاق أن تــحــويــات العمالة المصرية فــى دول
الخليج وصلت إلــى  9.9مليار دوالر أى مــا يقدر
بنحو  %14.2من إجمالى تحويالت العمالة المقيمة
فــى الخليج وذل ــك فــى فــبــرايــر  ،2015ويــتــوقــع أن
تناقصا متتال ًيا مع انتشار عمالة
تشهد هذه النسبة
ً
أجنبية فى دول الخليج من جنسيات مختلفة كالهنود
والباكستانيين وغيرهم وبتكلفة أقل.
أمــا المعضلة الــرابــعــة والــتــى تــواجــه مصر منذ
عقود ،حسبما جاء فى الدراسة ،فهى تلك المتعلقة
بالعدالة االجتماعية ،حيث قال»إيزاك جال» :تسعى
الحكومة المصرية إلى اإللغاء التدريجى للدعم من
أجل تخفيض عجز الموازنة ،باإلضافة إلى السعى
إلى رفع حصيلتها من الضرائب ،وعلى الرغم مما
ستؤدى إليه هذه الخطوات من تعظيم حصيلة الدولة
من اإليــرادات فإنها سيكون لها تأثير سلبى خاص ًة
على الطبقات الفقيرة والمتوسطة فى حالة إذا لم
يتم وضــع برامج وسياسات تعويضية فاعلة تصل
لهذه الفئات بشكل خاص.

رفع احلصيلة
احلكومية من
الضرائب سيؤثر
سل ًبا على
الطبقات الفقيرة
واملتوسطة

يعيشون فى  1171منطقة عشوائية

 15مليون مواطن محرومون من املرافق واخلدمات
حتديا ماثال
ُتشكل العشوائيات التى تنتشر على أطــراف املــدن
ً
أمــام جهود واضــعــى السياسات االجتماعية ،ال سيما وأنــهــا أماكن
محرومة من املرافق األساسية واخلدمات فوفقً ا لدراسة أعدها مركز
معلومات دعم واتخاذ القرار التابع ملجلس الوزراء فإن إجمالى املناطق
العشوائية فى مصر يبلغ  1171منطقة ،ومت تقدير عدد سكان تلك
املناطق العشوائية بنحو  15مليون نسمة ،وبلغ عدد سكان العشوائيات
فى القاهرة الكبرى وحدها نحو  1 .6ماليني نسمة ،بنسبة  %41من
إجمالى سكان العشوائيات فى جميع املحافظات.

طنطاوى   :برنامج
احلكومة يؤكد أنها تعيش فى جزر منعزلة

انتقد النائب احمد طنطاوى عضو مجلس النواب برنامج احلكومة
الذى تقدمت به للبرملان قائال ان من كتب هذا البرنامج يعيش فى
جزر منعزلة وهناك نقاط كثيرة غير صادقة ولن تتمكن احلكومة
من إجنازها .واعترض طنطاوى على عبارة احلماية االجتماعية
التى استخدمتها احلكومة فى برنامجها مؤكدا ان هناك فرقا كبيرا
بني احلماية االجتماعية والعدالة االجتماعية فالبد ان تكون
سياسات احلكومة محددة والبد من التشديد على تطبيق العدالة
االجتماعية .كما انتقد العاصمة اإلداريــة اجلديدة النه فى الوقت
الذى تعيش فيه البالد أزمة اقتصادية نلجأ ملشروعات كبيرة وبتكلفة
عالية وليست من األولويات.

العـدد
187

أقول للمصريني
ونحن نحتفل
بأعياد حترير
سيناء «ال تقلقوا
على جيشكم
وأبنائكم»
حوار

التحالفات
العسكرية
العربية
والدولية لن
تنجح بدون
االتفاق على
التمويل
والقيادة
واألهداف
وآليات
التنفيذ
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اللواء أركان حرب دكتور نبيل فؤاد مساعد وزير الدفاع األسبق ورئيس مركز الدراسات االستراتيجية بالقوات املسلحة ساب ًقا لـ«

»:

لن يتم تطهير البؤر اإلرهابية فى سيناء بدون اختراقها من العمق لتجفيف منابع تلك الجماعات
لعلها مفارقة هامة أن ينعقد مؤمتر
وزراء دفاع دول جتمع الساحل والصحراء
اإلفريقى مبدينة شرم الشيخ مبحافظة
جنوب سيناء املصرية ،بعد ساعات قليلة
من الهجمات االرهابية التى تعرضت لها
عاصمة االحتاد األوروبى بروكسل ،وأيضا
بالتزامن مع الهجمات اإلرهابية على كمائن
شمال سيناء فى مصر ،والتى وإن كانت قريبة
من مكان عقد املؤمتر ،ولكنها ليست وحدها
القريبة من خطر اإلرهاب العابر للقارات،
وفى هذا السياق يتوقع اخلبراء مزيد ًا من
الهجمات االرهابية فى شمال سيناء ورمبا
باقى محافظات مصر ،خالل شهر إبريل
اجلارى ،مع حلول أعياد حترير سيناء ،كما
وقعت جرمية كمني الصفا اإلرهابية إبان
احتفاالت مصر بذكرى عودة طابا ،خالل
شهر مارس املنقضى ،لتبرز عالمات استفهام

من نوعية إلى متى سيظل اإلرهاب األسود
يضرب سيناء ويهدد شعوب العالم ،وإلى
متى ستظل مصر هى الدولة التى حتاربه
وتتصدى له مبفردها ،وأين هى الدول
األخرى وما هو دور التجمعات والكيانات
الدولية التى دعت القاهرة لتشكيل بعضها،
كما تشارك فى جميعها ،ومنها ما هو
عربى إسالمى أو شرق أوسطى إقليمى أو
أورومتوسطى أو إفريقى ،ولكن القاسم
املشترك فيها هو مصر.
حول تلك املحاور كان حوارنا مع اللواء
أركان حرب دكتور نبيل فؤاد مساعد وزير
الدفاع األسبق ورئيس مركز الدراسات
االستراتيجية بالقوات املسلحة سابقا،
وأستاذ العلوم العسكرية حاليا ،فماذا قال
اخلبير االستراتيجى وامللحق العسكرى
األسبق لـ«:صوت املاليني»:

نبيل فؤاد

نحتاج لطائرات بدون طيار ملراقبة حدودنا مع غزة يوم ًيا وهذا ليس باألمر الصعب ولكن يجب أن نعلم أن الصراع مستمر وسوف يستغرق وقتا طوي ًال
أجرت احلوار إميان بدر
  
¿ ت ـ ـع ـ ـيـ ــش مـ ـ ـص ـ ــر خـ ـ ـ ـ ــال شـ ـ ـه ـ ــر إب ـ ــري ـ ــل
الـ ـج ــارى أجـ ـ ــواء االح ـت ـف ــال ب ــذك ــرى تـحــريــر
س ـي ـنــاء الـحـبـيـبــة ،وس ــط م ـخ ــاوف م ــن ت ـكــرار
الـعـمـلـيــات االرهــاب ـيــة ال ـتــى اع ـت ــادت أن تعكر
عـلــى الـمـصــريـيــن صـفــو االح ـت ـفــاالت خاصة
الوطنية والسياسية والعسكرية ،كما حدث
م ــؤخ ــرا إب ــان االح ـت ـفــال ب ــذك ــرى ع ــودة طــابــا،
كـيــف ت ــرى خـطــر اإلره ـ ــاب فــى سـيـنــاء ،وكيف
يمكن تطهير المناطق التى تحولت إلى بؤر
لتفريخ االرهابيين تحصد أرواح أبنائنا كل
يوم فى شمال سيناء؟
¿ ¿ قلت ومازلت أؤكد إن اإلرهابيين الذين
يقتلون جنودنا كل يوم في سيناء ال يسكنون
في جبل الحالل والدليل على ذلك أن بين
جبل الحالل والمناطق التي تحدث بها تلك
الحوادث في رفح وأماكن السكان فى سيناء
أكثر من  65كيلو ،وبالتالى يسهل مطاردة
هؤالء اإلرهابيين بالطائرات األباتشى ،نظرا
لطول المسافة حتى يصلون لجبل الحالل
مما يسهل رصدهم والقبض عليهم ،وأتصور
أن هــؤالء اإلرهابيين يسكنون وســط سكان
سيناء والــســكــان يعلمونهم جــيــدا ،ولكنهم
مــهــددون بالقتل مــن قبل تلك الجماعات،
وبالتالى فهم يخشون على أنفسهم ،لذا
فهناك من يتستر على هــؤالء ،ولذلك الحل
الوحيد هو أنــه البــد من اختراق سيناء من
العمق لتجفيف منابع تلك الجماعات.
¿ ت ــردد مــؤخــرا أن بـعــض ه ــذه الـجـمــاعــات
تـسـتـخــدم ســاحــا إســرائ ـي ـل ـيــا ،ه ــل يـمـكــن أن
ت ـكــون إس ــرائ ـي ــل ت ـخ ـتــرق الـ ـح ــدود الـمـصــريــة
لتهريب االرهابيين إلينا؟
¿ ¿ طــبــعــا إس ــرائ ــي ــل مــســتــفــيــدة مما
يــحــدث فــى ســيــنــاء ،ولــكــن لــم يــثــبــت أنها
تــدعــم االرهــابــيــيــن عــســكــريــا ،والــســاح
ال ــذى يتحدثون عنه مــســروق مــن الجيش
االســرائــيــلــى ،ع ــن طــريــق بــعــض عناصر
حــمــاس ،وبــعــض المجندين االسرائيليين
يــقــومــون بــبــيــع بــعــض الــذخــائــر واألشــيــاء
المسروقة للحمساوية ،والمؤكد أن الحدود
مــع إســرائــيــل ال خ ــوف عــلــى أن تخترقها
الجماعات اإلرهابية ،فى االتجاهين على
حد ســواء؛ ألن إسرائيل تسيطر على تلك
الــحــدود عــن طريق البانوراما التى تمتد
بطول حــدودهــا مــع مصر ،ولكن التخوف
كله من حدودنا مع غزة بسبب األنفاق ،لذا
فنحن نحتاج هناك لطائرات بــدون طيار
لمراقبة حدودنا مع غزة يوميا وهــذا ليس
باألمر الصعب.
¿ مــا دام هــذا ليس بــاألمــر الـصـعــب ،فأين
هى المشكلة ،وإلى متى ستظل سيناء مرتع
لتلك الجماعات المتطرفة؟
¿ ¿ المشكلة ليست فــى سيناء “كلها”،
ولكن فى الثلث األخير للحدود مع غزة ،وهو
جزء من المنطقة “ج” ،التى لم يكن مسموحا
بدخول الجيش إليها حسب اتفاقية السالم
مــع إســرائــيــل ،واآلن دخــلــت ق ــوات الجيش
لتحارب اإلرهاب ،بعلم الجانب اإلسرائيلى،
ولــكــن يجب أن نعلم أن الــصــراع مستمر،
وس ــوف يستغرق وقــتــا طــوي ـ ً
ا ،حيث كانت
بعض األصــوات فى البداية تعتقد عن غير
خبرة ،أنها ضربة أو عملية وستنتهى ،ولكن
القاعدة العسكرية تقول ،إذا أردت أن ترهق
أى جيش نظامى ،حاربه حــرب عصابات،
وحـــرب الــعــصــابــات فــى تصنيف الــحــروب
بالعلوم العسكرية “حرب غير متماثلة” ،بين
جيش نظامى وبين جماعات أو ميليشيات
مسلحة.
¿ بخبرتك العسكرية واالستراتيجية ،أين
تـكـمــن ال ـخ ـطــورة ف ــي ال ـح ــرب ض ــد اإلره ـ ــاب،
ال ـ ـتـ ــى ت ـس ـم ــون ـه ــا حـ ـ ــرب ع ـ ـصـ ــابـ ــات أو غ ـيــر
متماثلة ،وهى ليست فى سيناء فقط ،ولكن

العالم اقتنع بخطورة ما حذر منه
السيسى حتى قبل أن يصل إلى سدة
احلكم لكن الظروف ال تسمح للجيش
املصرى بأن يقاتل خارج احلدود

السيسى

لهذه األسباب أجريت مناورة رعد الشمال فى السعودية
قبيل انعقاد مؤمتر وزراء دفاع الساحل والصحراء
أمــام ـنــا ت ـجــربــة ال ـس ـعــوديــة ف ــى ال ـي ـمــن حيث
حــاربــت الميلشيات الحوثية ولــم تصل إلى
شىء ،وهو ما يؤكد نظرية أن المواجهات بين
الجيوش النظامية والميليشيات االرهابية
عادة تكون مرهقة للجيوش؟
¿ ¿ تكمن الخطورة فى أن هــذه الحرب
ليس لها حسابات ،والجماعات اإلرهابية
أو اإلجــرامــيــة بــشــكــل ع ــام غــيــر مــعــروف
مكانها وال حجم أفرادها وال تكتيكاتها وال
تسليحها ،وهــى أيــضــا ال تلتزم بالشرف
العسكرى ،ومن هنا تستغرق هذه الحروب
وقــتــا ،ولــديــنــا دروس أخ ــرى فــى الــتــاريــخ
الــقــريــب يجب أن نتعلم منها ،حيث ظل
الجيش األمــريــكــى بكل إمــكــانــاتــه يحارب
اإلرهــاب فى أفغانستان لعشرة سنوات ولم
يقض عليه ،وكــرر نفس األمــر فى العراق

لعشر سنوات أخرى.
¿ ب ـم ــا إنـ ـن ــا ن ـح ـت ـفــل ه ـ ــذا ال ـش ـه ــر بـعـيــد
ت ـحــريــر س ـي ـن ــاء ،م ـ ــاذا ت ـق ــول ل ــرج ــل ال ـش ــارع
الـ ــذي أص ـبــح قـلـقــا عـلــى ال ـج ـنــود والـضـبــاط
مــن إخــوانــه وأبنائه فــى سيناء ،وخــائــف على
األرض نفسها التى استعدناها بدمائنا من
االحـ ـت ــال ال ـص ـه ـيــونــى ل ـت ـهــددهــا جـمــاعــات
اإلرهاب من صهاينة االسالم؟
¿ ¿ أق ــول للشعب المصرى العظيم”:ال
تــقــلــقــوا عــلــى أبــنــائــكــم ،جــيــشــكــم بيعمل
المستحيل فــى ســيــنــاء ،وفــى كــل شبر من
أرض مصر لتأمين الــبــاد ،هو والشرطة،
والقيادات والضباط والجنود الجميع يبذل
أقصى جهد،ما يفوق طاقة البشر”.
¿ وم ــا تعليقك عـلــى أداء ال ـفــريــق أســامــة
عسكر قائد الجيشين الثانى والثالث ،الذى

حول سيناء إلى حجيم يحاصر اإلرهابيين،
ورغم ذلك لم تتوقف العمليات اإلرهابية؟
¿ ¿ قلت من قبل إنى أعرف الفريق أسامة
عسكر جــيــدا ،وهــو قائد متميز جــدا ،وله
إستراتيجية قوية ،ومن هنا يحاولون االنتقام
منه بعمليات قــويــة ،ردا على نجاحه في
التصدى لإلرهاب ،ولكن أثق فى قدرته على
إضعافهم وهزيمتهم بإذن الله.
¿ ننقل للشأن الــدولــى واالقـلـيـمــى ،نعلم
إن س ـيــادتــك ك ـنــت مـلـحـقــا عـسـكــريــا لمصر
لدى السودان وبعض دول أفريقيا ،كيف ترى
مؤتمر وزراء دفــاع دول الساحل والصحراء
الـ ــذى انـعـقــد م ــؤخ ــرا ب ـشــرم ال ـش ـيــخ ،وبـعــده
ب ـس ــاع ــات ح ـضــر ال ـف ــري ــق م ـح ـمــود ح ـجــازى
رئـيــس أرك ــان الجيش المصرى ملتقى آخر
فــى الــريــاض ضــم ممثلى ال ــدول اإلسالمية

التى شكلت تحالفا بهدف مواجهة اإلرهاب،
ه ــل يـمـكــن مــواج ـهــة اإلرهـ ـ ــاب بــالـمــؤتـمــرات
والتجمعات الدولية والعربية واألفريقية؟
¿ ¿ التنظيمات اإلرهابية اآلن أصبحت
ع ــاب ــرة ل ــل ــق ــارات والــجــريــمــة الــمــنــظــمــة
وااللــكــتــرونــيــة تــخــتــرق ال ــح ــدود ،وم ــن ثم
يصعب على أى دولــة فى العالم أن تواجه
هذا الخطر بمفردها ،وأرى أن التوصيات
النهائية لمؤتمر دول الساحل والصحراء
كانت جيدة ،ألنها تعمق سبل التعاون بين
الدول المشاركة خصوصا فيما يتعلق بملف
التعاون العسكرى وتأمين الحدود ،وبالفعل
اإلرهــاب ومكافحته كان الموضوع الرئيس
الــذي تناوله مؤتمر الساحل والصحراء،
وأتــصــور أن المؤتمر بتوصياته قد تحول
إل ــى مــجــلــس مـ ــواز للجنة الــســلــم واألم ــن
بــاالتــحــاد االفــريــقــي ،وأرى أن هــدف تلك
المتجمعات بشكل عام هو دعم العالقات
بين المشاركين بصورة كبيرة ،ولكن البد
من الــتــزام الــدول بتنفيذ هــذه التوصيات،
خاصة فيما يتعلق بإيجاد التمويل ،كما
أن محاربة االرهــاب ليست مقصورة على
المؤتمرات والتجمعات ولكن هناك مناورات
وتدريبات مشتركة ،تزامن بعضها أيضا مع
تلك التجمعات ،وعلى سبيل المثال أجريت
مــنــاورة رعــد الشمال مع السعودية ،ودول
عربية وإسالمية أخرى كثيرة قبيل إنعقاد
المؤتمر ،وقــبــل سفر رئــيــس األركـ ــان إلى
الــريــاض ،كما أجريت مناورة تحية النسر
البحرية مــع اإلمــــارات وأمــريــكــا فــى مياة
البحر األحمر ،فى نفس التوقيت تقريبا،
وكذلك تجرى القوات المسلحة المصرية
مناورات رمسيس مع فرنسا ،وكلها عمليات
تــدريــب مشترك تهدف لتبادل الخبرات،
والتعرف على أساليب قتالية جديدة فى
بــيــئــات مــتــنــوعــة ،كــمــا أنــهــا تــرســل رســائــل
ردع للعدو المشترك ،وهــو قــوى اإلرهــاب
والتيارات الظالمية المسلحة وتنظيماتها
الــعــابــرة لــلــقــارات ،والــتــى أصبحت خطرا
يهدد العالم أجمع والمنطقة بشكل خاص،
ومعروف أن مصر كانت من أوائل إن لم تكن
أول دولة دعت إلى توحيد الجهود اإلقليمية
والــدولــيــة لــمــواجــهــتــه ،كــمــا ظــلــت تــحــارب
االرهــاب بمفردها فى سيناء شرقا وعلى
حدود ليبيا غربا لفترات طويلة ،حتى اقتنع
العالم بخطورة ما حذر منه السيسى حتى
قبل أن يصل إلى سدة الحكم.
¿ ولـ ـك ــن حـ ـت ــى اآلن ال ن ـس ـت ـش ـعــر دع ـمــا
واض ـحــا مــن دول ال ـعــالــم ،س ــواء الـعــربـيــة أو
اإلفــري ـق ـيــة ،م ــا ه ــى آل ـي ــات تــوح ـيــد الـجـهــود
الــدول ـيــة لـمــواجـهــة االرهـ ـ ــاب ،حـتــى ال نظل
نحاربه بمفردنا؟
¿ ¿ يجب أن نوضح أوال أن التدريبات
المشتركة لــيــس لــهــا عــاقــة بالعمليات،
ألن الــدول تكون حــذرة قبل أن تشارك فى
عمليات عسكرية خــارج أراضيها ،ومصر
أيــضــا حريصة على ذلــك وتـــدرس األمــور
بشكل جيد ،ألن الظروف ال تسمح للجيش
المصرى بأن يقاتل خارج الحدود ،ولنا فى
تجربة حــرب اليمن عــام  1962دراس ــا لم
ننساه ،أما عن آليات تنفيذ أهداف مؤتمر
وزراء دفــاع الساحل والصحراء وغيره من
التجمعات العسكرية التى يمكن تشكيلها
لــمــواجــهــة األخ ــط ــار الــمــشــتــركــة فأتصور
أن ــه مــن الممكن تشكيل قـــوات عسكرية
خفيفة الحركة تكون مهمتها تأمين الحدود
المشتركة بين الدول والتصدي ألى عدوان
خارجى على أحــد أعضاء هــذا التحالف،
ألنه من الواضح أن مشروع القوة العربية
المشتركة الــذى دعــت إليه مصر ،لن يتم
التوصل إلــى آلــيــات تنفيذه قريبا ،ونفس
الحال بالنسبة للتحالف اإلســامــى الذى
دعت إليه السعودية ،لنفس األسباب التى
تحدثت عنها والتى تتعلق بالتمويل واإلتفاق
على القيادة واألهداف.

قصور الثقافة ..إهدار للمال العام ومقابر للمبدعني واملوهوبني
أعداد هائلة من املوظفني واملوظفات سواء معينني أو بالعقود يتقاضون رواتب بال عمل

اختيار أشخاص
وأسماء معينة
للمشاركة فى
األنشطة الثقافية
تبع ًا للمزاج واألهواء
الشخصية دون النظر
إلى املوهبة

قضية

ساخنة

ما ينفق عليها استنزاف ألموال الشعب ألن أغلبها ال يعمل وغير مفعل وال يقدم أية أنشطة
سحر الشربينى
فى مصر ميكن أن تقول :هناك قصور
فى الثقافة وال تقل يوجد قصور للثقافة،
فهناك الكثير من اجلهات املعنية بشئون
الثقافة وتتنوع ما بني قصور وبيوت ثقافة
منتشرة فى كل ربــوع مصر بنيت بأموال
الــشــعــب ،رغــم أن كــل الــوقــائــع واملــؤشــرا
تــؤكــد أن م ــا يــنــفــق عــلــيــه ال يــزيــد على
كونه استنزافا ألموال الشعب فأغلبها ال
يعمل وغير مفعل وال يقدم أية أنشطة.
وعــلــى الــرغــم مــن ذل ــك يــتــواجــد بهذه
القصور والبيوت أعداد هائلة من املوظفني
وامل ــوظ ــف ــات ســــواء مــعــيــنــن أو بــالــعــقــود
يتقاضون مرتبات بال عمل يقابلها سوى
أنهم يذهبون يوم ًا أو يومني كل أسبوع أو
أســبــوعــن  -حسب املـــزاج !!!  -ولهذه
األماكن ميزانية خاصة لألنشطة الثقافية
يتم تسويتها على الورق على أكمل وجه.
ومبــا أن حكومتنا حكومة ورق فيصبح
كــل شــىء على مــا ي ــرام أمــا املفعل منها
فأصبحت بالشللية والواسطة واملحسوبية
والــصــراعــات بيئة فــاســدة لقتل اإلب ــداع
واملبدعني ،باإلضافة إلى اختيار أشخاص
وأســمــاء معينة للمشاركة فــى األنشطة
الثقافية تبعاً للمزاج واألهواء الشخصية
دون النظر إلى املوهبة ومن ثَ َّم وصلنا إلى
هذا احلال املتردى من األوضاع الثقافية.
يقول مصطفى عوض ويعمل باألجر فى
الهيئة العامة لقصور الثقافة أن الهيئة
قامت بتعيني موظفني من خارجها بعقود
م ــزورة وتــعــدت العاملني بــاألجــر اليومى
وهم من يستحقون التعاقد فض ً
ال على أن
العاملني باألجر اليومى يخصم منهم % 14

مصطفى :الهيئة قامت بتعيني موظفني من خارجها بعقود مزورة
حسن :أين اختفت املبالغ املخصصة كـ(بدل طبيعة عمل)للعاملني فى الفترات املسائية
فضل :األمور تدار من األبواب اخللفية التى حتكمها العالقات الشخصية الفاسدة
صابر :أين تذهب امليزانية املعتمدة لنادى األدب؟
سمر :رشاوى جنسية وأشياء أخرى للراغبات فى احلصول على منح التفرغ؟
من قيمة الراتب الضئيل على أن يسدد فى
التأمينات االجتماعية وعندما ذهبوا بعد
عام لم يجدوا هذه األموال فى التأمينات
كما لم يجدوا أيــة أمــوال خاصة بهم فى
التأمينات فأين ذهبت هذه األمــوال التى
خصمت منهم ما يقرب من ثالث سنوات؟!
ويــقــول حسن يحيى نصار موظف فى
بــيــت ثــقــافــة تــا بــاملــنــوفــيــة إن ــه ق ــدم هو
وزمــــاؤه الــعــامــلــن فــى الــفــتــرة املسائية
طلبات لقبض بدل طبيعة عمل ألنها من
حق كل العاملني بالهيئة العامة لقصور
الــثــقــافــة وبــعــد أن عــمــلــوا تــوصــيــات وكــل
األوراق املطلوبة قالوا لنا لن نقبض وال
نــدرى أيــن ذهبت األوراق فى الهيئة إلى
أن فوجئت أن طلبى املسجل برقم 3449
مــســجــل فــع ـ ً
ا فــى الــهــيــئــة وأخــــذه نــاس
ال أعلمهم وعــنــدمــا قــمــت بالكشف عن

عبد الواحد النبوى وزير الثقافة األسبق :يوجد مبصر  575قصرا
ثقافيا ال يعمل منها فى الواقع إال  300قصر فقط
أكــد عبد الــواحــد النبوى
وزيـــر الثقافة األســبــق أنه
يــوجــد مبــصــر  575قصرا
ث ــق ــاف ــي ــا ال ي ــع ــم ــل مــنــهــا
فــى الــواقــع فــى الــواقــع إال
 300قصر فقط ،وأكــد أن
هــنــاك تــقــصــيــراً مــن بعض
املسئولني عن قصور الثقافة
مــشــيــراً إل ــى أن اســتــمــرار
الــرقــابــة واملــتــابــعــة ستدفع
لــلــصــحــوة وتــغــيــيــر معايير
ال ــع ــم ــل وتـــطـــويـــر األداء
للوصول باخلدمة الثقافية
لــلــمــواطــنــن وأضــــــاف أن
التكليف األول مــن رئيس
اجلمهورية هو االهتمام بها
وتطويرها نــظــراً ألهميتها
الكبيرة.

النبوى

أسماء هؤالء الناس وجدتهم موظفني فى
الهيئة نفسها يعنى غش وتدليس وسرقة
واســتــغــال سلطة أخـــذوا حقى وغــيــروه
بأسماء ناس تانية.
ويضيف الشاعر فضل إبــراهــيــم :منذ
سنة أعلنت الهيئة العامة لقصور الثقافة
عــن مسابقة النشر اإلقليمى السنوية
فتقدمت بديوانى الــذى لم ينشر من قبل
مطابق ًا للشروط واملــواصــفــات املطلوبة
ومصحوب ًا بإقرار كتابى منى بأن الديوان
لــم يسبق نــشــره ،ودخ ــل الــديــوان وغيره
جلنة الفحص والتقييم األول وعلمت أنه
قد حصل على املركز األول بنسبة تخطت
 % 90بني الكتب املتقدمة من خالل اللجنة
وقد حرر محضر رسمى بذلك بتوقيعات
السادة أعضاء اللجنة.
وكــلــمــا س ــأل ــت ع ــن مــصــيــر ال ــدي ــوان

واملراحل القادمة تكون اإلجابة فى مرحلة
التصفية وديــوانــك مــن أوائـــل الــدواويــن
املرشحة للنشر فاملسألة مجرد إجراءات
وبعدها سيأتيك إخطارنا بدخول ديوانك
للمطبعة وفوجئت بعد ذلــك بــأن ديوانى
مستبعد من النشر بسبب ديوان على نوح
رئيس نادى أدب مدينة السالم على الرغم
أن ديـــوان املــذكــور لــم يــدخــل فــى املوعد
املحدد لتلقى األعمال ولم يدخل املرحلة
األولى للفحص والتصفية للمرحلة الثانية
بــل ديـــوان الــشــاعــر على نــوح مت تقدميه
إلــى رئاسة اإلقليم مباشرة متجاوزاً كل
شــئ ول ــم يـــدرج اس ــم ال ــدي ــوان باملحضر
الــرســمــى لتقييم األع ــم ــال فــى املرحلة
األول ــى وهــذه بالطبع مخالفة إداري ــة بل
فساد إدارى صارخ ،وهو ما يؤكد أن األمور
تــدر مــن األبـــواب اخللفية الــتــى حتكمها

اإلذاعى محمد درة :أضواء هيئة قصور الثقافة خفتت
بعد انتشاراملحمول واإلنترنت والقنوات الفضائية
يقول الشاعر واإلذاعى محمد
درة :خفتت أضــواء هيئة قصور
الــثــقــافــة بــعــد انتشاراملحمول
واإلنترنت والقنوات الفضائية
التى جعلت للتواصل مع اجلمهور
طــرقــه األخـــرى فــبــدأت قصور
الــثــقــافــة جتــد منافسة قوية
جتـــذب الــشــبــاب بــعــيــد ًا عنها
وكذلك بدأت تظهر كوادر إدارية
ليست على نفس املستوى اإلدارى
السابق من التفاعل أو حتى من
املنظور الفكرى والثقافى فبدأت
تفقد بريقها رويــدا رويــدا و مع
اشتداد املنافسة وحدة التغيرات
االجــتــمــاعــيــة واالقــتــصــاديــة

والــســيــاســيــة كـــل هــــذا أصــبــح
هــامــشــي ـ ًا ف ــى حــيــاة األجــيــال
اجلديدة إال فيما ندر وهم قلة
قليلة من املتابعني واملداومني على
حضور ندوات نوادى األدب والفن
التشكيلي.
ونحن نأمل عــودة الــروح لهذه
الهيئة الكبيرة بتواصلها مع كل
زاويــة صغيرة فى مصر وقدرتها
على التنوير والتطوير من خالل
األجــيــال الــقــادمــة بــروح الثورة
والتصحيح والتغيير على طريق
املستقبل طــريــق مصر ال ــوالدة
التى ال تنتهى إبداعات أبنائها
أبد ًا و لن تنتهى بإذن اهلل.

الــعــاقــات الشخصية الــفــاســدة فبيوت
الثقافة أصبحت مقابر املبدعني وليست
الكتشاف املواهب وتنميتها أبداً.
وقــال الشاعرصابر شعبان :نــادى أدب
الــدلــنــجــات اجــتــمــع ك ــى يــفــصــل عــضــوة
فيه ليست على م ــزاج إحــدى القيادات
َّ
وحـــضـــر أع ــض ــاء لــيــســوا
ف ــى الـــنـــادى
موجودين ليصدقوا على املحضر وزورا
إمضاءهم ،واسألوا رئيس ادارة النادى
أين تذهب امليزانية املعتمدة لنادى األدب؟
واســألــوا املــديــريــة كيف اعــتــمــدت ناديا
غــيــر كــامــل األعــضــاء ومــعــظــم األعــضــاء
امل ــوج ــودي ــن ال تــنــطــبــق عــلــيــهــم ش ــروط
الــعــضــويــة؟ وأضـ ــاف صــابــر :امليزانية
املفروض يتعمل لها مقايسة تتم على الورق
بشكل لطيف جدا والواقع غير مضبوط
باملرة فاملادة موجودة ولكن ال توجد رقابة
على هذه املادة.
وتقول الكاتبة سمر محمد بعصبية :بال
هيئة قــصــور ثقافة بــا هيئة كــتــاب بال
ثقافة هذه الكلمة لم تعد موجودة أصال
فــلــم أعـــد أرى غــيــر اجلــهــل واخلــاعــة
واملــســخــرة و»عــلــى ق ــدر خــاعــتــك تكون
قيمتك « أنــا ذهبت ذات مــرة ألقــدم على
منحة التفرغ وعلمت أنــه يجب أن أقدم
مشروع ًا مع بعض كتبى وعندما سألت
أحــد املوظفني الكبار بالهيئة عن ماهية
املشروع قال لى بالعني واحلاجب ببساطة
كده من غير ما تدفعى دانتى طيبة جداً
طبعا أنا فهمت غرضه منذ البداية هو ال
يريد رشوة مادية بل جنسية وباستفسارى
من البعض وجدت أن هذه املنحة ميكن أن
يأخذها من اليستحق لو كان له واسطة أو
هى إن كانت ذات ميوعة ،وحسرة عليها
حسرة عليها (الثقافة).

املوقع الرسمى للوزارة:
يوجد  550موقعا ثقافيا
متنوعا ما بني قصر ومكتبة
كشف املوقع الرسمى لوزارة
الثقافة أن عدد قصور وبيوت
الثقافة فــى مصر تضاعف
ليصل إلى  550موقعا ثقافيا
متنوعا مــا بــن قــصــر وبيت
وقــصــر طفل ومكتبة تغطى
جــمــيــع أنـــحـــاء اجلــمــهــوريــة
وتشكل ملتقى لإلبداع األدبى
والفنى والنشاط الثقافى مع
كفالة حلرية التعبير واإلبداع.

محمد بدران الرئيس األسبق للهيئة :هناك ضعف
وقصور فى األداء الثقافى املؤسسى فى مصر
قـــــــال م ــح ــم ــد أبـــــــو ال ــف ــض ــل
بـــــدران الــرئــيــس األس ــب ــق للهيئة
الــعــامــة لقصور الثقافة أن مصر
بها أكــثــر مــن  632مــوقــعـاً مــا بني
قــصــر وبــيــت ثــقــافــى تــخــدم كــافــة
املواطنني وتقدم األدب والفولكلور
الشعبى وبها مكتبات تخدم طلبة
املـــدارس واجلــامــعــات ولــكــن هناك
ضعفا وقصورا فى األداء الثقافى
املؤسسى فى مصر ،وأول مؤسسة
أصابها الضعف هى الهيئة العامة
لقصور الثقاقة ،بل وبها مراكزقوى
يجب محاربتها ،ونأمل أن تتحول
قــصــور الــثــقــافــة إل ــى خــط الــدفــاع
األول وذلك من خالل الذهاب إلى
الطالب فى اجلامعات والتالميذ
فــى امل ــدارس والعمال فــى املصانع
والــفــاحــن فــى الــقــرى والــنــجــوع،
وهذا الدور هو ما أنشئت من أجله
قصور الثقافة ،إمنــا مــا حــدث هو
أننا تركناه واكتفينا باجللوس فى
القصور.

أبوالفضل
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صناع القرار السياحى
بأملانيا وأمني عام منظمة
السياحة العاملية وعمدة
برلني يفتتحون اجلناح
املصرى دون حضور الوزير

تلقى مذكرات ووثائق حول مخالفات مالية

وزير السياحة يفتح ملفات مكاتب التنشيط فى العواصم الغربية
مكتب تنشيط السياحة فى أملانيا يبيع احلفلة املصرية التى أقيمت ببورصة برلني لقناة اجلزيرة القطرية

سياحة

لغز أشرف سعيد
عبدالفتاح
عالمات استفهام عديدة حتيط
ببطل هذه القصة!
ماذا يعمل؟
ما حجم عالقاته؟
ملــــاذا يــحــيــط نــفــســه بــهــالــة من
األهمية؟
أمـــا ال ــس ــؤال األهـ ــم ف ــه ــو ..من
يتستر عليه؟
اسمه أشــرف سعيد عبدالفتاح،
صــدرت ضده عدة أحكام قضائية
ولم يتم تنفيذها ،وهنا يكمن اللغز
فــى تلك القصة ،رغــم أن الوقائع
التى تــورط فيها ،وثبتت إدانته من
املحاكم املختصة متثل عنوانا بارزا
للتدليل على شخصيته املوصومة
رسميا وقضائيا بالبلطجة.
معظم هــذه القضايا عــبــارة عن
ارتكاب جرائم ضرب منها القضية
رقـ ــم  6758لــســنــة  2010مصر
اجلديدة ،وتقرر حبسه  3شهور.
والقضية رقم  1951حدائق القبة
وق ــررت املحكمة حبسه  3شهور،
وكــذلــك القضية رقــم  1355لسنة
 ،2011خيانة أمــانــة وصــدر ضده
حــكــم بــاحلــبــس ســنــتــن ،والقضية
 5650لسنة  2012حــلــوان ضرب
وصـــــدر ضــــده حــكــم بــاحلــبــس 6
شهور.
مــن الــضــرب ال ــذى ميثل بلطجة
إلى خيانة األمانة التى متثل جرمية
مــخــلــة بــالــشــرف ال ي ــع ــرف أحــد
حقيقة أش ــرف سعيد عبدالفتاح
الذى يقيم  8شارع ..رمضان مدينة
نصر .وال يعرف أحــد من يحميه،
وماذا يعمل ،بالرغم من أن قضيته
أصبحت متداولة بني أفراد مباحث
تنفيذ األحكام ،األمــر الــذى أصبح
بالنسبة للبعض لغزا محيرا.
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محمد عبداللطيف
فور توليه موقعه الــوزارى فى التشكيل اجلديد،
فوجئ محمد يحيى راشد وزير السياحة ،بالعديد
من امللفات الشائكة داخل وزارته ،وهى امللفات التى
يعكف حاليا على دراستها ،بعد أن جرى التعتيم
عليها عــم ـدًا خــال الــســنــوات اخلــمــس األخــيــرة،
وتتضمن العديد من مشاهد العبث باملال العام،
فضال عن التستر على وقائع الفساد واملجامالت
وتوزيع املكافآت وما خفى كان أعظم.
املثير للدهشة أن هــذه األســالــيــب الفوضوية
والــوثــائــق الــتــى اكــتــظــت بــالــوقــائــع ،كــانــت تــدور
مشاهدها فــى أروقـــة اح ــدى املــؤســســات املعنية
بانقاذ القطاع السياحى والسعى إلخــراجــه من
كبواته املتالحقة ،وفق قانون تأسيسها ،وهى هيئة
تنشيط السياحة ،األم ــر ال ــذى يــدفــع أى انسان
غيور ،للصراخ بأعلى صوت فى وجه كبار املسئولني
داخل هذا البلد ،إلى جانب املطالبة بتدخل أعلى
مستويات الــدولــة وأجهزتها الرقابية لوضع حد
لتلك املهازل والتحقيق فى كافة البيانات واألوراق
املوجودة اآلن بحوزة وزير السياحة اجلديد ،حتى
تتبني األم ــور أمــام ال ــرأى الــعــام ،ملعرفة عما اذا
كانت امللفات وما بها من أوراق تتضمن حقائق أم
ادعاءات.
بعيدا عــن الــدخــول فــى تفاصيل تلك الوقائع
املذهلة التى تقود مرتكبيها اذا ثبت تورطهم ،إلى
محاكمات علنية ،سنذهب إلــى جــانــب آخــر من
الوقائع ال تقل فى أهميتها وخطورة تداعياتها على
مستقبل السياحة ،عن الوقائع األخــرى ،احلديث
الــذى نعنيه مرتبط باملكاتب اخلــارجــيــة للهيئة،
حيث تتناثر االتــهــامــات التى تلوكها األلسنة فى
مكاتب وقطاعات الــوزارة املختلفة ،ويدور مجملها
ليس فقط فى مناحى الفشل الزريع ،وعدم قدرة
املوفدين لتلك املكاتب على حتسني صــورة مصر
وتسويقها مبا يليق مبقاصدها السياحية ،إمنا فى
االنفاق بال مردود أو عائد.
نحن هنا أمام واقعة ،لدينا ما يؤكد أن تفاصيلها
على مكتب الوزير ،وفى هذا السياق ال ميكن لنا أو
لغيرنا توجيه إدانــة أو اتهام ألحد أو التأكيد على
صحتها قبل أن تعلن اجلهات الرسمية احلقائق
كاملة ،لــذا سنقوم فقط بــســرد التفاصيل التى
تضمنتها األوراق ،كما وردت أيضا فى مذكرات
جلهات االختصاص.
من بني تلك الوقائع ،بيع احلفلة املصرية التى
أقيمت ببورصة برلني لقناة اجلزيرة القطرية ،وفق
ما جرى بثه فى القناة األولى بالتليفزيون املصرى
التى اذاعــت عن قيام مدير مكتب هيئة التنشيط
السياحى ببرلني تامر مــرزوق بتسليم نسخة من
تسجيل احلفلة لقناة اجلــزيــرة حيث إن مكتب
الهيئة قام بتنظيم تلك احلفلة يوم اخلميس املوافق
 ،2016/3/10على هامش بورصة برلني الدولية
بقاعة اكسيكا بــالــقــرب مــن بــوابــة براندنبوجر

مصر أنفقت  400ألف
يورو لرعاية بورصة
برلني لم حتصل على
مميزات من جراء تلك
الرعاية
زعزوع

رشاد

ببرلني ،وبلغت تكلفة تلك احلفلة ما يقرب من 90
ألف يورو مبا يوازى مليون جنيه مصرى ،وكان عدد
املدعوين ال يتجاوز املائة والعشرين ،وأغلبهم من
أصدقاء السيد تامر مرزوق مدير املكتب ،كما ورد
فى املذكرات املقدمة للوزير.
حيث قــامــت شــركــة  TV Touringاالملانية
بتصوير هــذا االحــتــفــال لصالح املكتب مبصور

ليبى اجلنسية ،ومكتب هيئتكم املوقرة بأملانيا هو
الــذى يحصل على املــادة املصورة ولديه احلق فى
التصرف فيها كيفما يشاء ألنــه هو الــذى يتحمل
التكلفة.
بــنــاء عــلــى م ــذك ــرة تــكــلــفــة املــكــتــب لفعاليات
البورصة .فإن شركة  TV Touringلديها قناة
إقليمية صغيرة مبدينة فورتسبورج االملانية وعدد

مشاهديها ضعيف جــداً إذا مــا قــورن بالقنوات
االقليمية االخــرى والقنوات الرسمية واخلاصة
بأملانيا ،وميكن التأكد مــن خــال شــركــات ميديا
محايدة وليس شركة امليديا التى تتعاقد معها شركة
الـ jwtالتى تقوم باالتفاق مع شركة ميديا بأملانيا
حتصل من خاللها على عمولة كبيرة ،ومصر هى
التى تدفع الثمن.

وقــد تضمن برنامج احلفلة العرض التقدميى
الذى قام به السيد وزير السياحة االسبق ويحتوى
على صور للعاملني البسطاء باألقصر ومعاناتهم
من جراء انخفاض احلركة السياحية.
وبعد االحتفال مباشرة قام مدير مكتب التنشيط
بــأملــانــيــا بــإعــطــاء نسخة لــقــنــاة اجل ــزي ــرة ،والــتــى
قامت بترجمته وبثه عالوة على نشره على مواقع
التواصل االجتماعى للقناة وقد قام بالتعليق على
هــذا الفيديو أكثر من  3500شخص من جماعة
االخـــوان االرهــابــيــة للنيل مــن السياحة املصرية
وتشويه سمعة مصر بني االشقاء العرب.
ملف األوراق املــقــدم لــوزيــر السياحة تضمن
اتهامات ال نعلم مدى صحتها من عدمه ،لذا فهناك
ض ــرورة الج ــراء حتقيقات بشأنها قبل اخلــوض
فــى ال ــذمم ،وهــى تخص مــا جــرى وصــفــه بوجود
مخالفات مالية باملكتب السياحى فى أملانيا خالل
الفترة من عام  2007وحتى عام .2011
إحــدى املــذكــرات تشير إلــى أن وزيــر السياحة
االسبق هشام زعــزوع أصــدر قــراراً بتشكيل جلنة
ملراجعة املستندات املالية ملكتب أملانيا مــن عام
.2011-2007اال أن هناك عبثا وفق املذكرة مت فى
األمر من بعض القيادات ،وهو أمر لن يتم التيقن
منه ،لــذا هناك ضــرورة تستوجب فتح ملف كافة
املكاتب اخلارجية ،سواء من الناحية املالية أو طرق
التعيني واملعايير التى يؤخذ بها.
الــتــفــاصــيــل تــنــاولــت قــيــام ش ــرك ــات الــطــيــران
االملانية بخفض الطاقة االستيعابية خالل موسم
الــصــيــف ال ــق ــادم ،دون إخــطــار ال ــوزي ــر ،ول ــم يقم
املكتب بالتواصل معهم ملعرفة طلباتهم والتفاوض
معهم لتدارك املوقف واالستسالم التام العالنات
شركات الطيران االملانية بتقليل طاقاتها شركة تلو
االخرى خالل موسم الصيف القادم.
وعــنــدمــا وص ــل ال ــوزي ــر االســبــق فــوجــئ بتلك
الــقــرارات اســتــدرك املــوقــف باحلفاظ على سعة
الطيران خــال موسم الشتاء الــقــادم ألن موسم
الصيف قد ضاع.
كــمــا مت االتــفــاق مــع الــقــطــاع اخل ــاص املــصــرى
مبهاجمة الوزير االسبق وحتضير اجتماع معه ،دون
سابق علم ،مع أن خطاب الهيئة للمكتب هو دعوة
منظمى الرحالت لعرض احلملة االعالنية من قبل
شركة  ،jwtوليس عرضها على الوكالء مبصر.
ورد وزير السياحة األسبق بأنه البد أن يراجع
املبالغ على وجــه الــدقــة ؟  -احلــمــات االعالنية
الناجحة فى االسواق املتحدثة باللغة االملانية تكون
فى شهر يناير واكتوبر ومايو ويونيو حتى تؤتى
ثمارها.
قام قيادات البورصة وصناع القرار السياحى
بأملانيا وأمني عام منظمة السياحة العاملية ووزيرة
الــدولــة لشئون االقــتــصــاد وعــمــدة بــرلــن بافتتاح
اجلناح املصرى دون حضور الوزير ومدير املكتب،
فضال عن الرعاية الوهمية التى تكلفت ما يربو من
 400ألف يورو ،ولم حتصل مصر على مميزات من
جراء تلك الرعاية.

بعد طرده من مركب رويال كينج

نفتح ملف فضائح أشرف قرن الغزال فى علب الليل
كتب :محمد أشرف
متــرح الرذيلة فــى أح ــراش النفوس
امل ــوب ــوءة ،وغــابــات الــقــلــوب املعطوبة،
فتفرض سطوتها ،وتصبح عنوانا ملعانى
الفضائل ،وتتسلل الفضائح برائحتها
الكريهة «العفنة» من مقابر الضمائر
امليتة مــرتــديــة قــنــاع الــعــزة والــشــرف،
بينما الفضيلة ذاتها عاجزة ،مستكينة،
ال تقوى على احلركة ،وال متلك القدرة
عــلــى مــواجــهــة غ ــول الــفــوضــى ،الــذى
دهــس بجبروته كــل القيم النبيلة فى
حياتنا ،لــذا تاهت األشــيــاء فــى زحــام
العبث ،وتبدلت معانى املفردات بفعل
الضجيج ،ولم تعد هناك فروق واضحة
بني الصواب واخلطأ ،اجلمال والقبح،
الفن احلقيقى ووصالت الردح ،الطرب
والنهيق ،كــل هــذا يؤكد لنا جملة من
احلقائق ال ميكن بــحــال مــن األح ــوال
سيرسخ لثقافة الرذيلة ،وما حتويه من
مفاهيم شــاذة دخيلة على مجتمعاتنا،
األمـــر الـــذى يحفز عــلــى اخلـــوف من
تالشى الذوق وانهيار األخالق.
فتحت الفتة الطرب والغناء ،اكتظت
الكازينوهات واملالهى الليلية بأنواع من
البشر ،تسئ للفن احلقيقى والطرب
األصيل ،تسلل إلى تلك األماكن عدميى
املوهبة ،وفــاقــدى األهلية الفنية ،من
عينة البلطجية والــقــواديــن والــشــواذ
جنسيا ونفسيا وأخالقيا.
أحــد هــؤالء الذين ينسبون أنفسهم
زورا وبهتانا إلى الفن ،والفن منهم براء،
كان الشغل الشاغل لألحاديث املتداولة
فى جلسات النميمة الليلية بعد أن أساء
بتصرفاته إلى سمعة املحال التى يتنقل
إليها ،ألداء فقرة ،يظن هو واملصاحبون
له من فتيات الليل و«نوبتجية» األفراح
أنــهــا فــقــرة غنائية رغــم أنــهــا «نهيق»

وصـ ــراخ أشــبــه بــحــركــات املــشــعــوذيــن،
ومجاذيب املــوالــد ،اسمه أشــرف قرن
الــغــزال .وال أعـــرف ،ورمب ــا ال يعرف
الكثيرون ،سر التسمية التى تشير إلى
أنــه ســاح أبيض مجرم قانونا ،وملــاذا
قرن غزال هذا.
عــلــى أى حــــال بــحــثــنــا فـــى الــســر
الكامن وراء تــداول اسمه فى جلسات
النميمة ،فتوالت املــفــاجــآت ،البداية
كانت طــرده قبل أيــام قليلة من مركب
روي ــال كينج أثــنــاء تأديته فقرته التى
يظن أنها غنائية ،وذلك لتجاوزه حدود
اللياقة فى التعامل مع زبائن املركب من
الشخصيات املرموقة ،حدث هذا عبر
عدة مشاهد توحى بشذوذه ،وتشير إلى
خبرة طويلة فى مجال «القوادة» بعرض
الفتيات على الزبائن ،خاصة الريكالم.
هو يعمل فى  3محالت أخرى موزعة
فــى مــنــاطــق الــعــجــوزة -قــصــر النيل-
شارع البحر األعظم ،ويتنقل بينهما من

أول السهرة حتى نهايتها.
اعتاد أشــرف قرن الغزال ،مخاطبة
مرتادى األماكن التى يعمل بها ،بألفاظ
بذيئة ،يتعفف عنها أطفال الشوارع وال
جتــرؤ عليها بنات الليل وهــن عاريات
على أسرة محترف االصطياد.
يــدخــل «مـــطـــوة» مــشــعــا ســيــجــارة
احلــشــيــش ب ــص ــورة فــجــة ومــشــحــونــة
بالبجاحة ،وأثناء استقباله يقوم بوضع
يديه على مؤخرة كل فتاة «ريكالم» من
الالتى تعملن فى املكان.
األمــر الــذى أدى إلــى استياء الكثير
من الزبائن ،ألن بعضا منهم يصطحب
أسرته ،أو أصدقاء له من بلدان أخرى،
خاصة أن تصرفاته تشير إلى أن املكان
«مــاخــور» دفــع ذلــك أصحاب املحالت
للبحث عــن بــديــل لــه واالســتــغــنــاء عنه
متاما ،بعد أن أصبح وضعهم حرجا،
وخــشــيــة أن تهجر الــزبــائــن محالهم،
فضال عــن انــصــراف «الــريــكــام» عن

العمل فــى األمــاكــن التى يتنقل إليها،
خشية الوقوع فى قبضة مباحث اآلداب
أو شرطة السياحة ،بعد أن ذاع صيت
قــرن الــغــزال فى أوســاط مــرتــادى تلك
األمكنة.
أما احلركات التى تشير إلى احترافه
الــقــوادة ،فــحــدث وال ح ــرج ،هــى تبدأ
بتنقله على املوائد هائجا على طريقة
النوبتجية فى األفــراح الشعبية ويشير
إلى الفتيات «الريكالم» ويقوم بالكشف
عن السيقان ،عارضا بضاعته ،ويعقبه
ذلك االتفاق على املعلوم له ولها.
األحــــاديــــث لـــم تــتــوقــف عــنــد تلك
احلــــدود ،لكنها امــتــدت إل ــى جــوانــب
أخرى لعل أبرزها ،البحث فى بداياته
األول ــى ،وعالقاته الــشــاذة ،التى يعبر
عنها البعض بــصــورة مهذبة «أنــه تاه
مــع العجالتى» فــى بــواكــيــر عــمــره فى
داللة لشذوذه ،وتأثير ذلك على حالته
النفسية ،لــذا لم يكن غريبا ،أنــه قال

ذات مرة إلحدى
الـــــفـــــتـــــيـــــات
ال ــات ــى يــقــوم
بــتــســريــحــهــن
عــلــى الــزبــائــن
وراغــبــى املتعة
احلــــــــــــرام« ،مــــا
ترفسيش النعمة يا ريت
يطلبنى أنا».
كانت فتاة الليل تشكو له من
الــثــرى الــعــربــى الـــذى ميــارس
معها اجلنس بطريقة تتنافى
وطبيعتها األنــثــويــة ،فالثرى
يــحــب «ال ــل ــواط» األمـــر الــذى
جعله يطلب مــنــهــا ،أن تقوم
بترشيحه للثرى موحيا له بأنها
ستحصل على العمولة املناسبة
إذا كان االتفاق مغريا.
مثل هــذه الــنــمــاذج ذات التاريخ
الــعــريــق ف ــى ال ــرذي ــل ــة ،والــتــبــاهــى
بالفضائح ،ستظل وصمة عــار على
جبني أصحاب املــحــات ،رغــم أنهم
مستاءون وهذا حقيقى.
لكن األهم من هنا وذاك ،هو غياب
اجلــهــات املــســئــولــة عــن رقــابــة تلك
املحال مثل شرطة السياحة ومباحث
اآلداب ،وغــيــرهــا مــن أجــهــزة الــدولــة
املعنية بحماية املجتمع من االنحراف،
وتسهيل الــدعــارة ،وممــارســة الشذوذ
وغــيــر ذل ــك مــن األمــــور الــتــى تدهس
قيم املجتمع وجتعل الرذيلة تقفز على
الفضيلة ،إلــى جــانــب غــيــاب مباحث
املــخــدرات ،فهو يدخن احلشيش علنا
وبدون حياء.
إن صــمــت األج ــه ــزة املــســئــولــة عن
رقــابــة هــذه األمــاكــن ،فتح الــبــاب على
مــصــراعــيــه لــلــتــكــهــنــات ،حـــول وج ــود
عالقات غامضة تربطه بالبعض ،وهذا
إن صح ،فعلى هذا البلد السالم!

مدير أمن اجليزة يرسى قواعد العالقة اجليدة بني الشرطة واملواطنني

اللواء «حجازى» يحذر مرؤسيه من اخلروج على القانون

تفعيل منظومة حقوق
اإلنسان فى أقسام
ومراكز الشرطة تنفيذا
لالستراتيجية األمنية
التى وضعت إطارها العام
وزارة الداخلية
قضايا
ساخنة

أكد لضباطه وكبار معاونيه ،على أن مبدأ الشرطة وعقيدتها هو حسن التعامل مع املواطنني وعدم استخدام العنف نهائي ًا مهما كانت الظروف
سيد سعيد
لــم يعد خافيا على أى متابع للشأن
الــعــام ،إدراك أن الــشــرطــة المصرية،
صارت هدفا رئيسيا لسهام المتربصين
وقــــــوى الـ ــشـ ــر ،ســــــواء مـ ــن أص ــح ــاب
الــدكــاكــيــن الــمــأجــورة فــى ال ــداخ ــل أو
الجهات والحكومات الداعمة لها فى
الخارج ،كما لم يعد بمقدور أحد مهما
بلغت درجـــة مــجــافــاتــه لــلــواقــع ،إنــكــار
تــلــك الــحــقــيــقــة الــســاطــعــة مــثــل شمس
الــصــيــف ،فــهــذه الــقــوى تستخدم كافة
االمــكــانــيــات االستخباراتية وأساليب
التقنية االعالمية الحديثة»السوشيال
مــيــديــا» ،إل ــى جــانــب دع ــم المنظمات
الحقوقية المشبوهة بــالــمــال إلعــداد
التقارير المشبوهة ،وامــداد التنظيمات
االرهابية باألسلحة المتطورة والمواد
المتفجرة ،القتحام الكمائن واغتيال
الضباط واألفراد ،لهدم الشرطة وارباك
الدولة ،فضال عن اللجوء لطرق أخرى
متنوعة ،منها عدم التوقف عن محاوالت
ابتكار األساليب المختلفة التى تهدف
االســـاءة لسمعتها ،والنيل مــن الشرف
المهنى لقياداتها وضباطها فى األوساط
الدولية ،عبر التلويح بملفات مشحونة
باالدعاءات واألكاذيب المرتبطة بقضايا
الحقوق والحريات والتعذيب فى مقار
االحتجاز واالختفاء القسرى والكثير من
االتهامات المنافية للحقيقة ،الحراجها
فى المحافل الدولية ،بما يتيح الفرصة
أمــام الحكومات الغربية للضغط عليها
والــتــحــريــض ضــدهــا ،بــهــدف اسقاطها
كــإحــدى الركائز األساسية لمؤسسات
الــدولــة الــصــلــبــة ،بــاعــتــبــارهــا الضامن
الستقرار الجبهة الداخلية وحمايتها من
محاوالت العبث ونشر الفوضى.
وســـــط أجـــــــواء ال ــح ــم ــل ــة ال ــدول ــي ــة

اللواء
أحمد حجازى

الممنهجة ،التى تحاك سيناريوهاتها
فى غرف أجهزة االستخبارات العالمية،
ال أستطيع أنا أو غيرى إنكار الحقائق،
المشحونة بالتضحيات ،والمصحوبة
بــالــتــأكــيــد عــلــى االس ــت ــع ــداد لــتــقــديــم
المزيد ،فضال عن الــقــدرة على تجاوز
مــحــاوالت االربـــاك ،عبر تطبيق حزمة
مــن اإلجــــراءات القانونية والسياسات
ترتكز باألساس على القواعد المهنية
والمعايير الدولية وفق استراتيجية أمنية
متناغمة مع توجهات الدولة.
تجلت هــذه االستراتيجية فى اختيار
القيادات األمنية اعتمادا على التاريخ
المهنى لكل قيادة.
االتــجــاه الــقــائــم على المعايير تبلور
عمليا على أرض الــواقــع ويــؤكــده حالة
االرتــيــاح فــى أوس ــاط ال ــرأى الــعــام على
اخ ــت ــاف شــرائــحــه االجــتــمــاعــيــة من
السياسة األمنية التى ينتهجها اللواء

أحــمــد حــجــازى مــســاعــد الــوزيــر مدير
أمن الجيزة ،وهى التى خلقت حالة من
التناغم بين المواطن ورجل الشرطة.
حالة االرتياح لم تكن فقط الهتمامه
ومقابلته أى مــواطــن لــديــه شــكــوى أو
مظلمة ،انما لما يمتلكه مــن مقومات
الكفاءة المهنية والــمــهــارة الذاتية فى
مواجهة األزم ــات ،والــقــدرة على تحمل
المسئولية الوطنية فى أصعب األوقات،
فــضــا عــن بــراعــتــه فــى احــتــواء صغار
الــضــبــاط بــهــدف الــتــوعــيــة والــتــوجــيــه
والمتابعة لضمان تنفيذ المهام فى اطار
القانون.
تــبــلــورت الــقــنــاعــات الــخــاصــة بصحة
المعايير المرتبطة باختيار القيادات
العليا فــى كــل مــا تشهده مــديــريــة أمن
الجيزة باعتبارها أحد أهم القطاعات
الــجــغــرافــيــة األم ــن ــي ــة عــلــى مــســتــوى
الــجــمــهــوريــة ،فــهــى مــتــرامــيــة األطـــراف

وتضم قطاعات ريفية وأخــرى حضرية
ومــنــاطــق ســيــاحــيــة ،فــضــا عــن وجــود
السفارات والبنوك فى مناطق مختلفة
بأحيائها الراقية.
كل هــذه األمــور وغيرها جعلت مديرية
أمن الجيزة فى بــؤرة اهتمام الــرأى العام،
خاصة اذا علمنا أن بعض القرى التابعة
لــهــا مصنفة معقال لــجــمــاعــات التطرف
واالره ــاب الــذى تعانى منه الــبــاد ،وهذا
بدوره يحتاج لقيادات من طراز فريد لديها
مهارات القيادة والمبادأة وفنون االدارة.
هذه الميزات الباعثة على الطمأنينة
توافرت بصورة فعلية فى اللواء أحمد
حــجــازى مــســاعــد ال ــوزي ــر الـ ــذى تولى
مسئولية القيادة األمنية فى المديرية.
لمس الــمــواطــن الــعــادى على اتساع
الخريطة الجغرافية لمحافظة الجيزة،
التحركات السريعة ،الــرامــيــة لتوجيه
ضــربــات اســتــبــاقــيــة مــوجــعــة للعناصر
ال ــم ــح ــرض ــة ع ــل ــى إثـــــــارة الــفــوضــى
والتنظيمات االرهــابــيــة وعــلــى رأســهــا
جماعة االخوان.
كما أن المعلومات المتداولة تشير
إلــى متابعته الدقيقة للخطط األمنية،
بهدف تحقيق األمن للمواطنين ،وبسط
الــســيــطــرة األمــنــيــة وف ــق استراتيجية
الـــوزارة التى تــدور فــى اطــار السياسة
العامة للدولة وتوجهاتها المستقبلية.
المنظومة األمنية فى الجيزة ،جسدت
فــعــلــيــا عــلــى أرض الـــواقـــع ،األمــنــيــات
المجتمعية التى تهدف ض ــرورة وضع
الرجل المناسب فى المكان المناسب.
وألن الجيزة مالصقة للقاهرة فإن
صـــدى ســيــرة الــرجــل الــمــهــنــيــة تــتــردد
بــصــورة الفــتــة لــانــتــبــاه ،خــاصــة فيما
يتعلق بالمعلومات والبراعة فى تحليل
المعطيات وتحركه على رأس الحمالت
األمنية وتوجيه شرطة المرافق فى إزالة
المخالفات واالشغاالت والتعديات على

ح ــرم ال ــش ــوارع واألرص ــف ــة والــحــمــات
الــمــروريــة ومــداهــمــة أوكــــار الجريمة
ومتابعة سير معاملة المواطنين فى مقار
الشرطة ،فضال متابعته تــزويــد جميع
الشوارع والميادين الرئسية ،بكاميرات
مراقبة لمعرفة األماكن التى يوجد بها
اختناقات مرورية ،والتوجه إليها بأسرع
وقت.
وجـــــود الـ ــلـ ــواء حـــجـــازى عــلــى رأس
الــمــنــظــومــة األمــنــيــة فــى مــديــريــة أمــن
ال ــج ــي ــزة ،تــرجــمــة حــقــيــقــيــة لفلسفة
اختيار القيادات باعتبار أن الجيزة من
المناطق المكتظة بالسكان واالنشطة
االقتصادية ،خاصة اذا علمنا أن قدرته
على خلق التناغم بين االدارات المختلفة
من مباحث ومــرور وشرطة متخصصة
صارت ملموسة لدى الكافة.
الحديث عن خلق التناغم ليس نوعا
من ترف االسهاب فى الكتابة ،أو رغبة
ف ــى صــيــاغــة مـــفـــردات ومــصــطــلــحــات
للمديح ،بــقــدر مــا يحقق التأكيد على
عــمــق فلسفة الــتــوجــهــات الــتــى أرســى
قواعدها الرئيس عبد الفتاح السيسى،
للنهوض بالبالد على كافة المستويات،
وتهدف لتوطيد العالقة بين المواطن
ورجل الشرطة.
المعلومات المتداولة فى أروقة مديرية
أمن الجيزة ،تشير إلى أن الرجل يحث
ضباطه وكبار معاونيه ،بالتأكيد على
أن مبدأ الشرطة وعقيدتها ،هو حسن
التعامل مع المواطنين ،وعدم استخدام
الــعــنــف نــهــائــيـاً مهما كــانــت الــظــروف،
لــذا تم تطبيق تلك المبادئ على أرض
الواقع ،حيث جرى تفعيل منظومة حقوق
اإلنــســان ويــوجــد فــى كــل قسم أو مركز
شرطى ضابط مختص لهذا الغرض،
تــنــفــيــذا لــاســتــراتــيــجــيــة األمــنــيــة التى
وضعت إطــارهــا العام وزارة الداخلية،
التى قامت بتأهيل الضباط على ذلك.

تزويد جميع
الشوارع وامليادين
الرئسية
بكاميرات مراقبة
ملعرفة األماكن
التى يوجد بها
اختناقات مرورية
والتوجه إليها
بأسرع وقت

شركة ايفر جرو لألسمدة املتخصصة
أنشئت شركة ايفر جرو فى عام 2006
بواسطة المهندس محمد محمد الخشن
فى المنطقة الصناعية بــأبــورواش ليكون
أول مجمع صــنــاعــى فــى مــصــر لصناعة
جميع انواع االسمدة المتخصصة الذوابة
مــثــل ســلــفــات الــبــوتــاســيــوم تــامــة الــذوبــان
_الــمــونــو امــونــيــوم فــوســفــات _الــمــونــو
بوتاسيوم فوسفات _الــيــوريــا فوسفات_
نترات الكالسيوم الصلبة والسائلة _عدد
كبير من مركبات الـ  npkالصلبة والسائلة
والمعلقة وكذلك سلفات النحاس ونتيجة
للطلب المتزايد على منتجات ايفر جرو
نظرا لجودتها المرتفعة وانتشارها فى
السوق المحلية والخارجية قامت الشركة
بإنشاء المجمع الصناعى الثانى االضخم
فى المنطقة الصناعية فى مدينة السادات

لتصنيع احماض الفوسفوريك والكبريتيك
الســتــخــدامــهــمــا فـــى تــصــنــيــع االس ــم ــدة
المتخصصة بــاالضــافــة لــزيــادة الطاقة
االنــتــاجــيــة لــكــل مــن ســلــفــات البوتاسيوم
تــامــة الــذوبــان والمحببة وكــذلــك نترات
الكالسيوم الكرستالى والمحبب وانتاج
كــلــوريــد الكالسيوم المستخدم فــى حفر
آبار البترول وفى اطار ايمان الدولة بدور
القطاع الــزراعــى باعتباره قاطرة التنمية
فــى مصر ودوره الــهــام فــى توفير الــغــذاء
والكساء ولذلك تتجه الــدولــة الستصالح
مليون ونصف فــدان خالل الفترة القادمة
وهنا يبرز دور الشركات المنتجة لمدخالت
االنـ ــتـ ــاج فـــى الــمــســاهــمــة فـــى االرشـــــاد
الزراعى.
ومــن هنا جــاءت فكرة قافلة ايفر جرو

املهندس :محمد اخلشن

ال ــزراع ــي ــة..ال ــح ــدث الــمــمــيــز فــى تــاريــخ
ال ــزراع ــة الــمــصــريــة تنظمها شــركــة ايفر
جــرو لالسمدة المتخصصة بالتعاون مع
االتــحــاد الــعــربــى لــاســمــدة بــهــدف زي ــادة
الوعى الزراعى والسمادى وتعظيم العائد
من استخدام االسمدة وحل مشاكل التربة
فــى االراضـــــى الــصــحــراويــة ورفـ ــع جــودة
المحاصيل وزيادة الفرص التصديرية.
قام بالتجهيز لتلك القافلة نخبة من كبار
المتخصصين فــى المجال الــزراعــى من
خالل اكثر من خمسين اجتماعا تحضيريا
لضمان تحقيق الــهــدف مــن تلك القافلة
وسيتم استخدام عشرة ســيــارات مجهزة
بــورش عمل متنقلة مدعمة بأفضل معمل
لتحاليل التربة والمياه باالضافة إلى معمل
تحليل فــيــروس ســى بالتعاون مــع جامعة

الــســادات ويوجد بالقافلة خبراء لالجابة
عن استفسارات وتساؤالت المزارعين من
خالل اكثر من عشرين نقطة تمركز تغطى
محافظات الوجه البحرى.
اما عن اليوم الختامى فسوف يقام عدد
من ورش العمل الخاصة بالخضر والفاكهة
والمحاصيل الحقلية الــهــامــة يــقــوم على
إدارتها فريق من المتخصصين بهدف زيادة
الوعى الزراعى لمزارعى هذه المحاصيل
وتبادل الخبرات.
كما تتضمن تلك الفعاليات ع ــددا من
المحاضرات العامة عــن تطور االسمدة
والزراعة فى مصر داخل القاعة الرئيسية
للفعاليات فى حضور ومشاركة عدد كبير
من تجار ومــوزعــى ومستخدمى االسمدة
فى جمهورية مصر العربية.
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طاهر يقود جبهة
اإلبقاء على
الالعب داخل
اجلزيرة
البساط
األخضر

باألرقام ..فرص مصر
فى التأهل ألمم
أفريقيا 2017
كتب – محمد الصايغ
بات املنتخب الوطنى لكرة القدم،
بقيادة األرجنتينى هيكتور كوبر ،على
أعتاب التأهل ملنافسات كأس األمم
األفريقية ،بعد غياب  3بطوالت ألول
مــرة فــى تــاريــخ الفراعنة والبطولة
األقوى بالقارة السمراء.
ووصــل الفراعنة إلــى النقطة رقم
 7بعد ف ــوزه الصعب ،على منتخب
نــيــجــيــريــا ،بــهــدف نــظــيــف ،لــاعــب
رمــضــان صــبــحــى ،فــى الــلــقــاء الــذى
جمعهما مؤخرا ،مبلعب بــرج العرب
بــاإلســكــنــدريــة ،ضــمــن مــنــافــســات
اجلولة الثالثة املؤهلة ألمم أفريقيا.
خــــــرج مــنــتــخــب ن ــي ــج ــي ــري ــا مــن
احلسابات رسمي ًا ،بعد خسارته من
الفراعنة اليوم ،وجتمد رصيده عند
نقطتني فقط ،بينما يتبقى للمنتخب
الــتــنــزانــى صــاحــب املــركــز األخــيــر،
برصيد نقطة واحــدة ،فرصة واحدة
لــلــتــأهــل ع ــن طــريــق حتــقــيــق الــفــوز
على نيجيريا ومــصــر فــى اجلولتني
املقبلتني.
وتتمثل فــرص مصر فــى التأهل
للعرس األفريقى ،فى تعثر املنتخب
ال ــت ــن ــزان ــى فـــى احـــــدى امل ــب ــارات ــن
الــقــادمــتــن ،حيث يحتاج الفراعنة
إلى التعادل فقط فى املباراة املقبلة
أمام تنزانيا فى اجلولة قبل األخيرة،
كما يضمن الفراعنة التأهل فى حال
اخلسارة أمام تنزانيا وتعثر املنتخب
التنزانى أمــام نيجيريا فــى اجلولة
األخيرة.
ويحتاج املنتخب التنزانى للفوز
على مصر باللقاء املقبل ،بفارق أكثر
من  3أهداف وعبور املنتخب التنزانى
للنسور بأى ننيجة فى املباراة األخيرة
مــن أجــل الــوصــول النقطة السابعة
والتفوق فى املواجهات املباشرة على
الفراعنة خلطف بطاقة التأهل ألمم
أفريقياـ
وغــــــاب املــنــتــخــب ال ــوط ــن ــى عــن
املشاركة فى آخر  3نسخ من البطولة
أعــــــوام 2012 ،و 2013و،2015
عقب تتويج الفراعنة ببطولة األمم
األفــريــقــيــة  3مـــرات متالية أع ــوام
 2006و 2008و.2010

رمضان صبحى يشعل االنقسام داخل مجلس األهلى
أوروبيا خالل فترة االنتقاالت الصيفية
مطالبات داخل املجلس األحمر بتسويق خليفة أبوتريكة
ً
كتب – محمد الصاوى
تــعــالــت بــعــض األصــــوات داخـــل مجلس إدارة
النادى األهلى مطالبة بضرورة االسراع بالتعاقد
مــع شركة تسويق أوروبــيــة كبرى بهدف تسويق
رمضان صبحى صانع الفريق األحمر فى القارة
العجوز خالل فترة االنتقاالت الصيفية المقبلة،
وتــأتــى هــذه الــدعــوات فــى مواجهة ال ــرأى الــذى
يــقــوده محمود طاهر والمتمسك باالبقاء على
الالعب وعــدم السماح باحترافه نظراً لحاجة
الفريق األحمر لجهوده كونه أصبح أحد العناصر
الرئيسية فى صفوفه.
المعسكر المؤيد الحتراف الالعب أيد وجهة
نظره بتوصية الهولندى مارتن يول المدير الفنى
للفريق األحمر والذى نصح ادارة القلعة الحمراء
بالسماح لــاعــب بــاالحــتــراف األوروبـــــى ،حيث
تنبأ يول لالعب الصاعد بالنجاح فى المالعب
األوروبــيــة بما يمتلكه من مقومات تؤهله لذلك،
ويبرر التيار المؤيد لبيع الالعب موقفه بضرورة
سير األهلى على السيناريو الــذى قــام به نادى
الــمــقــاولــون مــع الثنائى محمد صــاح ومحمد
الننى واللذين خرجاً من قلعة الذئاب لالحتراف
االوروبــى وحصد النادى من وراء بيعهما ماليين
الدوالرات.
وتــأتــى حــالــة الــشــد والــجــذب داخ ــل المجلس
األحــمــر حــول مستقبل رمــضــان صبحى –الــذى
يلقبه البعض بخليفة أبوتريكة -فى وقت قررت

طاهر

لجنة الكرة بالنادى تعديل عقد الالعب بداية
من الموسم الجديد إلقناعه بالبقاء فى القلعة
الحمراء ،وغلق ملف االحتراف بصورة نهائية.
وتتجه النية لدى اللجنة لوضع «صبحى» ضمن
العبى الفئة األولـــى ،ومحاولة إقناعه بتمديد
تعاقده مع الفريق لمدة موسمين جديدين بخالف
الثالثة مواسم المتبقية له مع الفريق.
وينتظر أن يبدأ مسئولو اللجنة فى التفاوض
حول تلك النقطة مع الالعب ،عقب االنتهاء من
مواجهة يانج أفريكانز التنزانى ،فى دور الـ ١٦
لدورى رابطة األبطال األفريقى.
على جانب آخر تلقى مسئولو الشئون القانونية
بالقلعة الحمراء تكليفا من ادارة الكرة بالنادى
بضرورة تجهيز ملف قوى حول أزمة محمد ناجى
جدو العب الفريق السابق ،والــذى أعلن مؤخراً

عزمه مقاضاة النادى أمام المحكمة الرياضية
الدولية “كــاس” للمطالبة بالحصول على كامل
قيمة عقده األخير مع األهلى بعدما فسخت
إدارة األخــيــر الــعــقــد مــن طــرفــهــا ،ويخشى
مــســئــولــو ال ــن ــادى األهــلــى مــن تــطــور أزمــة
جــدو بعد لجوء الالعب لورقة المحكمة
الرياضية حيث تتخوف ادارة النادى
األحــمــر مــن نــجــاح الع ــب الــفــريــق
السابق واالنــتــاج الحربى الحالى
فــى الــحــصــول على حكم تعويض
بمبلغ مــالــى ضــخــم ،لــذلــك بــدأت
مبكراً فى تجهيز دفوعها استعداداً للترافع أمام
المحكمة الدولية بمجرد وصــول اخــطــار منها
بمقاضاة الالعب للنادى األهلى أمامها.
مــن جانبه أكــد سيد عبد الحفيظ مدير
الكرة باألهلى أن ناديه سيتعامل مع أزمة
مستحقات محمد ناجى جدو العب الفريق
الــســابــق عــنــدمــا يــتــم تصعيدها بشكل
رسمى.
وجـــاء قـــرار ج ــدو بتصعيد أزمــتــه
مــع األهــلــى بــعــدمــا رفــضــت لجنة
الــتــظــلــمــات بــاتــحــاد الــكــرة طلب
الــاعــب بــالــحــصــول عــلــى قيمة
عقده بالكامل قبل فسخ العقد
من قبل األهلى وقضت بأحقيته
فى الحصول على قيمة السنة
األولى فقط.

أحلم بالوصول مع الفراعنة إلى كأس العالم 5
»:

أسامه نبيه لـ«

حوار  -محمد الصايغ

يعد اسامة نبيه ،المدرب المساعد
ل ـل ـم ـن ـت ـخــب ال ــوطـ ـن ــى ،مـ ــن األسـ ـم ــاء
البارزة فى عالم التدريب ،ال سيما فى
ظــل الـخـبــرات الـتــى يمتلكها فــى هذا
المجال.
ع ـ ـمـ ــل م ـ ـ ـسـ ـ ــاعـ ـ ـ ًـدا ف ـ ـ ــى الـ ــزمـ ــالـ ــك
للبرتغالى جورفان فييرا ،إضافة إلى
أن ــه اس ـت ـطــاع أن يـحـجــز مـكــانــه داخــل
الجهاز الفنى للمنتخب األول لمدة
اقتربت من ثالث سنوات.
التقت “ص ــوت الـمــايـيــن” مــع نبيه
لـ ـتـ ـح ــاوره ف ــى ال ـع ــدي ــد م ــن ال ـن ـقــاط
الـ ـه ــام ــة ،خ ــاص ــة ب ـعــد اق ـ ـتـ ــراب تــأهــل
المنتخب الوطنى مــن بطولة األمــم
األف ــري ـق ـي ــة ،ع ـقــب تـخـطــى نـيـجـيــريــا
فــى الجولة الماضية ،وإلــى تفاصيل
الحوار...
¿ ف ــى ال ـ ـبـ ــدايـ ــة ..مـ ـب ــروك تـخـطــى
عقبة نيجيريا؟
¿ ¿ الــحــمــد الــلــه عــلــى كــل حــال،
وأتــمــنــى أن يــكــلــل مــجــهــود جميع
الالعبين بالحصول على بطولة األمم
األفــريــقــيــة  2017الــتــى تستضيفها
الجابون خالل النسخة المقبلة.
¿ ومــا هــى الصعوبات التى واجهت
المنتخب؟
¿ ¿ طب ًعا هــنــاك صــعــبــوات كثيرة
جـ ًـدا ســواء المتعلقة بــاإلرهــاق الذى
كـ ــان يــســيــطــر عــلــى الــاعــبــيــن ،أو
الــضــغــط الــنــفــســى والــعــصــبــى على
الجهاز الفنى.
¿ وه ــل ك ــان هـنــاك حــالــة مــن القلق
قبل مواجهة نيجيريا؟

نبيه

مباراة تنزانيا
«مش سهلة»
والتأهل للجابون
هدفنا

¿ ¿ بكل تأكيد منتخب نيجيريا من
أقوى المنتخبات المتواجدة بالقارة
األفريقية فى الوقت الحالى ،خاصة
أن هــنــاك مــا يــقــرب مــن  80العـ ًبــا
محترفا هناك.
¿ وهل ترى أن مباراة تنزانيا صعبة؟

¿ ¿ بكل تأكيد لقاء تنزانيا ال يقل
أهمية عن لقاء نيجيريا ،خاصة أن
األول سيلعب على فرصه ومحاولة
الفوز على الفراعنة بثالثة أهــداف
دون مقابل.
¿ وهــل تــرى أن تحقيق هــذه نتيجة
أمر سهل؟
¿ ¿ بــصــراحــة شــديــدة كــرة القدم
الحديثة ال تعرف المستحيل ،ولكننا
سنلعب أمـ ــام تــنــزانــيــا عــلــى الــفــوز
من أجــل الــخــروج من المباراة بأقل
الخسائر.
¿ ومـ ــا خ ـطــة الـمـنـتـخــب للمرحلة
المقبلة؟
¿ ¿ مازال هناك العديد من األمور
التى يفكر الجهاز الفنى فيها سواء
المتعلقة بالوديات أو الخاصة بفترة
اإلعـ ــداد والمعسكرات الخارجية،
وأعتقد أن كل ذلك سيتم االنتهاء منه
خالل أسبوع على أقصى تقدير.
¿ ومـ ـ ـ ــاذا عـ ــن اسـ ـتـ ـبـ ـع ــاد ك ــوك ــا مــن
المباراة الثانية أمام نيجيريا؟
¿ ¿ ك ــل مـــبـــاراة لــهــا حــســابــاتــهــا
الــخــاصــة ،جــمــيــع الــاعــبــيــن داخــل
المنتخب عــلــى عــلــم بــذلــك ،فليس
هناك العــب يحجز مكان لــه داخــل
الــمــنــتــخــب ،وإن ــم ــا ك ــل م ــب ــاراة لها
حساباتها الخاصة.
¿ وما الذى تتمناه مع المنتخب فى
الفترة المقبلة؟
¿ ¿ بــصــراحــة أمنيتى تتمثل فى
ال ــوص ــول إل ــى ك ــأس الــعــالــم 2018
والــذى تحتضنه روسيا فى النسخة
المقبلة ،إضافة إلــى تحقيق بطولة
األمم األفريقية.

أخبار النجوم
أخبار النجوم
أخبار النجوم
كوفى يطالب
باسم مرسى على أبواب
باجلنسية املصرية
القفص الذهبى
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يستعد بــاســم مــرســى مــهــاجــم فــريــق الــزمــالــك
لــدخــول قفص الــزوجــيــة خــال الــفــتــرة المقبلة،
خاصة أن الالعب سيرتبط بفتاة من طنطا مسقط
رأسه بعد أيام قليلة.
وكــانــت اآلون ــة األخــيــرة شهدت تــراجــع مستوى
الــاعــب فــى بــعــض الــمــبــاريــات مــمــا تــرتــب عليه
استبعاده من معسكر المنتخب األول لكرة القدم
لخوض مباراتى نيجيريا فى التصفيات المؤهلة
لبطولة كأس األمم اإلفريقية.
ومن المنتظر أن يستغل باسم أقرب فترة توقف
فــى الـــدورى إلع ــان خطوبته والــبــدء فــى تجهيز
إجراءات الزفاف فى وقت الحق.

ب ــدأ الــبــوركــيــنــى محمد كــوفــى مــدافــع الفريق
األول لكرة القدم بنادى الزمالك فى االستفسار
عــن الــشــروط الخاصة بالحصول على الجنسية
المصرية فى الفترة المقبلة.
وقضى الالعب مدة أكثر من عشر سنوات فى
مصر وطالبته بعض الجماهير الــحــصــول على
الجنسية المصرية ،وهو األمر الذى دفع الالعب
للتفكير بجدية فى الحصول على الجنسية.
وكشف كوفى عــن حبه وتفضيله للتواجد فى
مصر خاصة أنــه يشعر بأنها بلده الثانى وقضى
فيها فترات من أفضل فترات حياته كما أنه وجد
فرصة للتألق فى الدورى المصرى.

رمضان

عقبات تهدد تطبيق دورى املحترفني

كتب – ضياء خضر
أصبح اتحاد الكرة فى سباق مع الزمن النهاء كافة
الترتيبات واالشــتــراطــات الــازمــة لتطبيق نظام دورى
المحترفين بداية من الموسم القادم لتفادى استبعاد
األندية والمنتخبات من البطوالت القارية والدولية.
وبعد أحــدث تحذير يوجهه االتحاد الدولى (الفيفا)
لمصر من أجل اإلســراع فى تطبيق االحتراف الكامل،
يترقب اتــحــاد الــكــرة قيام الجمعية العمومية باعتماد
اللوائح الجديدة خالل اجتماع الجمعية المقرر له يوم
 23أبريل الجارى تمهيداً للحصول على موافقة الفيفا
واالتحاد االفريقى للعبة.
وأعــطــى الفيفا أكــثــر مــن مهلة لمصر منذ الموعد
النهائى لتطبيق دورى المحترفين فــى كــل البطوالت
المحلية فى العالم عام  2010لكن اتحاد الكرة لم يتخذ
أى خــطــوات جــديــة نــحــو إكــمــال الــتــحــول لــنــظــام دورى
المحترفين حتى اآلن.
ويجب على األندية واتحاد الكرة تطبيق خمس نقاط
أساسية فى الجانب الرياضى وفى البنية التحتية واإلدارة
والــشــئــون القانونية والمالية مــن أجــل التحول ألندية
محترفة بشكل كامل.
وطبقا للوائح الفيفا يجب أن تملك األنــديــة نظاما
متكامال لتطوير فرق الناشئين وأن يكون لها فريق واحد
على األقل بين  15و 21عاما وآخر بين عشرة و 14عاما.
وفى البنية التحتية سيكون على كل ناد أن يمتلك ملعبا
خاصا أو التعاقد لموسم واحــد على األقــل مــع مالك
الملعب الذى يخوض عليه مبارياته وتقديم خطة كاملة
لتأمينه وخطة إلخالء الجماهير فى حالة حدوث كوارث
أو أعمال شغب.
ويــجــب أيــضــا على األنــديــة توفير غــرفــة الختبارات
المنشطات إضافة لغرفة واحدة على األقل لالسعافات
األولية للجماهير .وعانى األهلى بطل افريقيا ثمانى
م ــرات وأكــثــر األنــديــة المصرية نجاحا على الصعيد
المحلى ليجد ملعبا له قبل بداية الموسم وواجه صعوبات

فــى الــحــصــول على مــوافــقــة السلطات ليلعب باستاد
الجيش فى بــرج العرب بمدينة االسكندرية التى تبعد
بأكثر من  200كيلومتر عن مقره فى القاهرة.
وضمن اشتراطات الفيفا أن يحصل مــدرب الفريق
األول على أعلى رخصة تدريبية لالتحاد المحلى أو
رخصة معادلة من اتحاد آخر أو أن يقدم ما يثبت أنه فى
طريقة للحصول على هذه الرخصة أو يمنحه االتحاد
المحلى “شهادة تدريبية” إذا كان يملك خبرة ال تقل عن
خمس سنوات فى أى من الدرجتين األعلى.
ويتعين على األندية أن تملك أيضا أفراد أمن تابعين
لها أو تقدم ما يثبت تعاقدها مع إدارة الملعب الذى
يستضيف مبارياتها من أجل توفير األمن أو تتعاقد مع
شركة أمن.
وأحد البنود التى تمثل تحديا أمام األندية المصرية
من أجل تطبيق دورى المحترفين هى التى تنص على أن
يقدم كل ناد وصفا مفصال لكيفية إدارته وكيفية تحوله
لشركة “ويحظر على أى شخص داخل اإلدارة أو حاملى
األسهم أن يكون عضوا أو يملك أسهما أو تكون له أغلبية
األسهم أو يحق له تعيين أو إقالة المديرين ...فى أى ناد
آخر فى نفس المسابقة”.
ويتشكل قــوام بطولة ال ــدورى الممتاز مــن  18ناديا
أغلبها تابعة لشركات وتحمل اسمها أو تتبع القوات
المسلحة ووزارة الداخلية.
وينافس فى المسابقة حرس الحدود وطالئع الجيش
واالنتاج الحربى وهى أندية تتبع جميعا القوات المسلحة
إضافة لفريقى الداخلية واتــحــاد الشرطة المملوكين
لوزارة الداخلية.
وتضم المسابقة أيضا إنبى وبتروجت وهما ناديان
يتبعان شركات مملوكة للدولة ومرتبطة بوزارة البترول.
وتملك شركة إنبى  2بالمائة من أسهم بتروجت.
ومن أجل التحول لالحتراف سيتعين على كل ناد أن
يقدم تقريرا مفصال عــن وضعه المالى ويشمل ذلك
اإليــــرادات والــمــدفــوعــات والــقــروض وعــقــود الالعبين
واألرباح والخسائر.

أخبار النجوم
أخبار النجوم
قميص الفراعنة هدية
طلبة ملشجع زمالكاوى
منح حمادة طلبة مدافع الفريق األول لكرة القدم
بنادى الزمالك والمنتخب المصرى أحد المشجعين
الزمالكوية قميصه فى المنتخب بعدما توقع هذا
الــمــشــجــع لــاعــب تــألــقــه مــع الــزمــالــك وانــضــمــامــه
للمنتخب والتألق مع الفراعنة فى مباراتى نيجيريا
فى التصفيات المؤهلة لبطولة كأس األمم اإلفريقية.
وحــرص الــاعــب على تلبية رغبة المشجع الــذى
طلب قميصه مع المنتخب ومنحه بالفعل القميص
بعدما وقع عليه طلبة ،وكان الظهير األيسر للزمالك
شـ ــارك بــصــورة أســاســيــة مــع الــفــريــق األبــيــض فى
مباريات الموسم الحالى لينضم لمعسكر المنتخب
ويتألق أمام النسور الخضر.

الزمالك يؤجل فتح ملف الصفقات اجلديدة
اخلواجة االسكتلندى يرفض حسم قائمة املستبعدين للحفاظ على تركيز الفريق

كتبت – سارة عبد الباقى
يرفض االسكتلندى أليكس ماكليش املدير
الفنى للفريق األول لكرة القدم بنادى الزمالك
احلديث فى الوقت احلالى عن التفريط فى
خدمات أى العــب بصفوف الفريق فى نهاية
املــوســم ،للحفاظ على تركيز الالعبني خالل
الفترة احلالية الــتــى تشهد مشاركة القلعة
البيضاء فى ثالث بطوالت مهمة وهى الدورى
وكـ ــأس مــصــر بــخــاف بــطــولــة دورى أبــطــال
إفريقيا التى يخطو فيها الزمالك خطوات
إيجابية بعد متكنه من الفوز على فريق يونيون
دواال الكاميرونى ذهاباً وإياباً فى دور الـ 32من
املسابقة.
وأجتمع اجلهاز الفنى للزمالك بقيادة املدرب
االسكتلندى مع الالعبني بعد عــودة الدوليني
مــن معسكر املنتخب الــوطــنــي ،وأوضـــح لهم
ماكليش أن كل ما يثار فى اإلعــام حالي ًا عن
رغبته فى االستغناء عن بعض الالعبني لعدم
حاجة الفريق إليهم عــار متام ًا من الصحة،
وكلها تقارير ترغب فى هدم استقرار الفريق
ودخــول جنومه فى دوامــة مشاكل للتأثير على
تركيزهم داخل امللعب.

مرتضى

شيكاباال

وعقد ماكليش جلسة مع مجلس إدارة نادى
الــزمــالــك بــرئــاســة مرتضى منصور للتأكيد
على ذلك األمر ،وأيد مجلس الزمالك املدرب
فــى قـ ــراره بــشــأن ع ــدم احلــديــث فــى الــوقــت
احلالى عن التفريط فى خدمات أى العب،
ووعــد مجلس الزمالك املــديــر الفنى للفريق
بعدم فتح باب املفاوضات مع أى العب خالل
الــفــتــرة احلــالــيــة مــن أجــل ضمه إلــى صفوف
الفريق األبــيــض قبل حصولهم على موافقة

ماكليش

منه شخصي ًا للتعاقد مع هذا الالعب ،ومينح
املجلس حرية االختيار ملاكليش بحكم مسئوليته
عن كل كبيرة وصغيرة داخل الفريق ،باإلضافة
إلى إملامه باحتياجات الفريق فى الفترة املقبلة
من تدعيمات.
ومن جانبه نفى إسماعيل يوسف مدير الكرة
بالزمالك كل ما تــردد فى الفترة األخيرة عن
انتقال محمود عبدالرازق “شيكاباال” ومحمد
إبراهيم لفريق سموحة بنهاية املوسم اجلارى،

مشيراً إلــى أن الفريق يركز حالي ًا فى حصد
األل ــق ــاب واحل ــف ــاظ عــلــى مــا وص ــل إلــيــه وال
ينوى التفريط فى جنومه ،وأضــاف تيجانا أن
الهدف من هذه الشائعات هو تشتيت الفريق
واخلـ ــروج عــن تــركــيــزه ملــواصــلــة االنــتــصــارات
وحصد البطوالت ،موضحاً أن الفترة احلالية
مليئة بــاملــبــاريــات الصعبة للفريق والب ــد من
التركيز فيها ملواصلة مسيرة االنتصارات.
وعلى جانب آخر ضربت اجلمعية العمومية

لنادى الزمالك رقم ًا قياسي ًا بحضور حوالى
تسعة آالف عضو ،وهو األمر الذى لم يحدث
من قبل فى اجلمعية العمومية ألى نــاد على
مستوى اجلمهورية ،وأوضــح مرتضى منصور
رئيس النادى أن الزمالك تعرض حلرب شرسة
فى اآلونة األخيرة ،وشدد على أن حضور هذا
العدد لالجتماع يعد مكسب للنادى ،وأوضــح
منصور أن مجلس اإلدارة احلالى حتمل ما ال
يتحمله بشر ،مشدداً على تدخله فى اإلنشاءات
املــوجــودة بالنادى لسرعة االنتهاء منها ،إلى
جــانــب أن ــه أع ــاد الــــدورى والــكــأس للزمالك
باإلضافة إلى إعــادة الهيبة لفريق اليد وباقى
األلــعــاب األخ ــرى فض ً
ال عــن إنــشــاء  7بوابات
للنادى ،وحمامات سباحة جــديــدة ،وتأسيس
مسجدين ،ومطاعم جديدة ،وأبــدت اجلمعية
العمومية لــلــزمــالــك موافقتها عــلــى اعتماد
املــيــزانــيــة ،بــاإلضــافــة إلــى رفضها الستقالة
رئيس النادى بعد عرضها عليهم ،وجاء رفض
اجلمعية العمومية لالستقالة بناء على ما وصل
إليه الزمالك فى عهد منصور من إنشاءات
على أعلى مستوى باإلضافة إلى عــودة فريق
الــكــرة حلصد الــبــطــوالت ،وهــو مــا لــم يتوافر
على مدار السنوات املاضية فى عهد املجالس
السابقة.

تيجانا :هدفنا
حصد جميع
البطوالت

البساط
األخضر

رأى

الصخرة والسقا والصقر فى الصورة..

جنوم الكرة أحدث أسلحة زاهر فى انتخابات اجلبالية
كتب – محمد الصايغ
مـــازال سمير زاهـــر ،رئــيــس اتــحــاد كــرة القدم
السابق ،يواصل استعداداته النتخابات الجبالية
المقبلة المقرر إقامتها فى شهر أكتوبر المقبل.
وأعــلــن مجلس إدارة اتــحــاد كــرة الــقــدم برئاسة
جمال عــام ،عن فتح بــاب الترشح لرئاسة اتحاد
الكرة يوم  12من شهر أغسطس المقبل.
ويــو ًمــا بعد اآلخــر ،يكتشف زاهــر أنــه بــدأ يفقد
قوته داخل الجمعية العمومية التحاد الكرة ،حيث
تجلى ذلــك مــن خــال اتصاالته التى أجــراهــا مع
العديد من أندية القسم الثانى والثالث والتى لم تبد
رأيها النهائى فى تدعيمه من عدمه.
وبدأ زاهر التفكير فى حيلة جديدة فى محاولة
لكسب ود الجمعية العمومية خــال االنتخابات

زاهر
المقبلة ،السيما وأنه سيتنافس على عرش الجبالية
أمـــام هــانــى أب ــوري ــدة ،عــضــو الــمــكــتــب التنفيذى
لالتحادين الدولى واألفريقى.
وفاوض سمير زاهر العديد من نجوم الكرة ،فى
محاولة الستغالل أسماءهم فى مارثون الجبالية

المقبل ،والذى سيشهد منافسة ساخنة بين جميع
المرشحين.
وفتح زاهر خطوط اتصال مع وائل جمعة ،مدير
الكرة السابق باألهلي ،من أجل الترشح والدخول
ضمن أفراد قائمته االنتخابية.
ورفض جمعة فى بداية األمر ،إال أن إلحاح زاهر
عليه جعله يعيد التفاوض بينهما إلى نقطة الصفر،
حيث يفكر الــصــخــرة مــجــد ًدا فــى هــذ األم ــر قبل
الحديث عن رأيه النهائى فى هذا الصدد.
ويحاول سمير زاهر ،إقناع أحمد حسن ،المدير
الفنى السابق لفريق بتروجت ،بالدخول فى قائمته
ـضــا ،مستغ ً
أيـ ً
ال العالقة الوطيدة التى يتمتع بها
األخير مع بعض األندية.
ولم يحسم الصقر موقفه من انتخابات اتحاد كرة
القدم حتى اآلن ،السيما وأنــه يفكر فى استكمال
مشواره التدريبى ،إال أن زاهر يضغط عليه بقوة.

محمد الراعى

اإلجناز واإلعجاز والفساد

ولجأ رئيس اتــحــاد الــكــرة السابق
مؤخ ًرا إلى التفكير فى عبد الظاهر
ال ــس ــق ــا ،م ـ ــدرب ف ــري ــق اإلن ــت ــاج
الــحــربــى ،مــن أجــل الترشح معه
على عضوية اتحاد الكرة.
ويــعــتــبــر الــســقــا ه ــو الــورقــة
األخيرة التى يفكر فيها زاهر،
حال رفض الصخرة والصقر
ف ــى الــتــرشــح بــانــتــخــابــات
الجبالية المقبلة.
ورفض زاهر التفاوض
مــــــع الــــســــقــــا بــشــكــل
نــهــائــى فــى ه ــذا األم ــر،
انــتــظــا ًرا لما تسفر عنه
الــمــفــاوضــات مــع الثنائى
المذكورين سل ًفا.

حسن

جالل يظهر العني احلمرا لالعبى املقاصة
أطلق إيهاب جالل المدير الفنى لفريق مصر
المقاصة عدداً من التحذيرات شديدة اللهجة فى
وجه نجوم الفريق ،حيث أكد جالل لالعبيه أنه لن
يتهاون مستقب ً
ال مع اى تقصير قد يصدر من منهم
خصوص ًا بعد توديع الفريق الفيومى منافسات
بطولة كأس مصر من دور الـ 32على يد فريق اف
سى مصر.
وأبلغ جالل العبيه بأن الفريق حالياً بات يضع
نصب عينيه هدفين يتمثالن فى الوصول ألقصى

مدى ممكن فى البطولة الكونفيدرالية األفريقية
التى يستعد لمالقاة شباب قسنطينة الجزائرى
فيها مطلع االسبوع القادم فى ذهــاب دور الـــ،16
وكذلك احتالل احد مراكز المربع الذهبى ببطولة
الــدورى لضمان المشاركة األفريقية فى الموسم
القادم.
ونقل جالل لالعبى الفريق الفيومى صورة من
حالة الغضب المسيطرة على ادارة الــنــادى بعد
الخروج من بطولة كأس مصر بصورة تراها ادارة

النادى “مهينة” خصوصاً أنها جاءت فى دور مبكر
فض ً
ال عــن الــنــادى كــان يضع على رأس اهدافه
المنافسة على بطولة كأس مصر هذا الموسم.
وكانت ادارة المقاصة قد وجهت لوم ًا مباشراً
الــى ايــهــاب جــال بعد الــخــروج مــن كــأس مصر
واتهمه بعض أعــضــاء مجلس ادارة الــنــادى أنه
فشل فى السيطرة على العبى الفريق خصوص ًا
العناصر المميزة منهم والذين انشغلوا فى الفترة
األخيرة ببورصة االنتقاالت والعروض التى انهالت

عليهم مــن سماسرة الالعبين وهــو مــا أفقدهم
تركيزهم بحسب رؤية مسئولى النادى الفيومى.
بدوره شدد ايهاب جالل لالعبى الفريق أنه لن
يقبل ان يكون موضع اتهام بالتقصير من ادارة
النادى مجدداً أياً كانت الظروف وطالبهم بضرورة
رد اعتبارهم مــن خــال قطع تــذكــرة العبور الى
دور الثمانية بالبطولة الكونفيدرالية وكتابة انجاز
جديد فــى تــاريــخ الــنــادى الفيومى الــذى يشارك
للمرة األولى فى تاريخه على الساحة األفريقية.

صفقات الصيف تهدد بإنهاء مشوار القماش مع الدراويش
كتب – محمد الصاوى
ه ــدد خــالــد الــقــمــاش الــمــديــر الفنى
لفريق الكرة األول بالنادى االسماعيلى
بالتقدم باستقالته مــن قــيــادة الفريق
فــى حــال أصــرت ادارة الــنــادى برئاسة
العميد محمد ابــو السعود على ابعاده
عن ملف الصفقات الجديدة التى يعتزم
الــنــادى ضمها لصفوف الــفــريــق خالل
فترة االنتقاالت الصيفية المقبلة.
وكــــانــــت خــــافــــات الـــقـــمـــاش وأبــــو

ال ــس ــع ــود قـــد ت ــص ــاع ــدت فـــى الــفــتــرة
األخــيــرة ووصلت حد التراشق اللفظى
بــيــن الــطــرفــيــن ،بــعــدمــا أص ــر القماش
على أن يكون ملف الصفقات الجديدة
تحت اشــرافــه الــمــبــاشــر ،رافــض ـاً قيام
مجلس االدارة وبالتحديد رئيس النادى
بــالــدخــول فــى مــفــاوضــات مــع عــدد من
العــبــى أنــديــة الـــدورى الممتاز دون أن
يكون للمدير الفنى للدراويش أى علم
باألسماء التى يتم التفاوض معها ،وهو
ما اعتبره القماش تهميشاَ له وتعدياً على

القماش

أخبار النجوم
مؤمن زكريا ينضم إلى
أصحاب الـ«بورش»

عبدالواحد يبحث
عن سبوبة فضائية

ي ــدرس مــؤمــن زكــريــا العــب فــريــق الــكــرة األول
بالنادى األهلى تغيير سيارته الخاصة خالل الفترة
المقبلة ،حيث يعتزم الالعب شــراء سيارة ماركة
«بورش».
ويمتلك مؤمن فى الوقت الحالى سيارة ماركة
 bmwمن الفئة السابعة ،وبدأ يفكر منذ فترة فى
ضم سيارة جديدة اليها ليستقر فى نهاية المطاف
على االنضمام الى ركاب ماركة “بورش” الفارهة.
واطــمــئــن مــؤمــن مــن خــال عــمــاد متعب زميله
فــى الفريق على مــدى الكفاءة الفائقة لسيارات
«بــورش» ،خاصة أن متعب يمتلك سيارة من نفس
الماركة منذ سنوات.

يفكر عــبــد الــواحــد الــســيــد حـــارس مــرمــى نــادى
الزمالك السابق فى دخــول عالم تحليل المباريات
على الفضائيات ،حيث بدأ حارس الفراعنة السابق
فى فتح خطوط اتصال مع عدد من زمالئه السابقين
الــذيــن يرتبطون بعقود مــع الفضائيات للبحث عن
فرصه له للدخول ضمن أى من الفريق التحليليلة
للفضائيات ..ويرى عبد الواحد ان التحاقه مستقب ً
ال
بالعمل فى أى قناة فضائية لن يعيقه عن المشاركة مع
منتخب مصر للكرة الشاطئية والذى انضم الحارس
الدولى السابق لصفوفه مؤخراً فى خطوة مفاجئة،
خاصة بعد ابتعاده لفترة عن المالعب وعدم وجوده
ضمن قائمة أى ناد.

اختصاصاته.
وتأتى ازمة الصفقات الجديدة لتضاف
الى رصيد التوتر والمشاكل بين القماش
وادارة الــدراويــش ،حيث كانت العالقة
بين الطرفين قد شهدت عــدة مشاكل،
تارة بسبب مستحقات الالعبين وأخيرا
بسبب الصفقات فى الموسم الجديد.
م ــن جــانــبــه لـــوح الــقــمــاش بامكانية
لجوئه الــى ورقــة الجماهير حــال أصر
أبو السعود على موقفه ووصــول األمور
بين الطرفين الى طريق مسدود ،حيث

أبــلــغ الــقــمــاش بــعــض المقربين
مــنــه بــأنــه ل ــن ي ــت ــردد ف ــى فضح
حقيقة تدخالت االدارة فى شئون
فريق الكرة أمام جماهير النادى ،وهو
مــا يــنــذر بتصاعد ح ــدة األزمــــة نــظــراً
لحالة التحفز المسيطرة على جماهير
ال ــدراوي ــش تــجــاه مجلس ادارة الــنــادى
سيما وأنهم يعتبروه سبب ًا مباشراً فى
الــحــالــة غــيــر الــمــرضــيــة لــفــريــق الــكــرة
وابتعاده عن دائرة المنافسة فى المواسم
األخيرة.

إعداد :محمد الصايغ -سارة عبدالباقى

مبناسبة االحتفال بعيد األم ..أقامت مدرسة الضياء احتفاال كبيرا ،حيث تزينت املدرسة
مبجموعة جميلة من الرسومات امللونة والعبارات املعبرة احتفاء بهذه
املناسبة السعيدة ،وقد متت دعوة األمهات والطالب إلى قاعة املدرسة ،حيث مت تنظيم
وتقدمي العديد من الفقرات الفنية ..وخالل االحتفال الذى حضرته
األستاذة آمال فارس ناظرة املدرسة وجميع املدرسني والعاملني باملدرسة ،وجه
األستاذ وليد عودة مدير املدرسة كلمة شكر للقائمني على إجناز هذا االحتفال.

¿ امل ـن ـت ـخــب ال ــوط ـن ــى اس ـت ـع ــاد عــافـيـتــه
وكبرياءه بعد أن حصد  4نقاط غالية من
نيجيريا ضمنت لــه التـأهل لـكــأس األمم
األفريقية بعد غياب  7سنوات.
وح ـ ـق ـ ــق امل ـ ـن ـ ـت ـ ـخـ ــب م ـ ـكـ ــاسـ ــب أخ ـ ـ ــرى
بــاجلـمـلــة ،بـخــاف الـتــأهــل ل ــأمم والـفــوز
عـلــى نـيـجـيــريــا الــره ـيــب وأه ـم ـهــا صناعة
ج ـيــل ج ــدي ــد م ــن ال ــاع ـب ــن امل ـم ـيــزيــن ال
يقل عن جيل أبو تريكة اللى حقق بطولة
األمم  3مــرات متتالية فــى اجنــاز تاريخى
صـعــب حتقيقه ،واأله ــم ع ــودة اجلماهير
للمدرجات بعد غياب وحــوادث  6سنوات..
وظـهــرت اجلماهير بشكل حـضــارى يؤكد
أن الشعب املصرى مسالم ..ولألسف رغم
املـكــاســب الكثيرة للمنتخب إال أن هناك
ن ـغ ـمــة ان ـت ـق ــاد إلـ ــى امل ـ ـ ــدرب االرج ـن ـت ـي ـنــى
ك ــوب ــر ب ــأن أداء املـنـتـخــب غ ـيــر مـقـنــع ولــم
ي ـش ـفــع ل ـل ـم ــدرب إجنـ ـ ــاز ال ـص ـع ــود ل ـكــأس
األمم وتناسو أن هــذا الفريق لــم يتواجد
فــى مـعـسـكــرات او جتـمـعــات كــافـيــة بسبب
ض ـغــط ج ـ ــدول ال ـ ـ ــدورى خـ ــال ال ـس ـنــوات
االخيرة ولم يوفر له احتاد الكرة مباريات
ودي ــة مـهـمــة ..أطــالــب اجلـمـيــع بالتكاتف
خ ـل ــف امل ـن ـت ـخــب ح ـت ــى يـسـتـعـيــد مـكــانـتــه
وبـطــوالتــه والب ــد أن نستفيد مــن مكاسب
موقعة نيجيريا وال نــركــز على انـتـقــادات
وهمية خاصة أن املنتخب لو لعب وهاجم
نـيـجـيــريــا وخ ـســر امل ـب ــارات ــن ك ـنــا هـنـصــاب
بالصدمة وكنا نتمنى التأهل دون النظر
لألداء ..املهم نستفيد من عودة اجلماهير
ونطبق الشروط التأمينية التى حددتها
ال ـن ـيــابــة ب ـعــد حـ ـ ــوادث سـ ـت ــادى بــورسـعـيــد
وال ــدف ــاع اجلـ ــوى لـلـحـفــاظ ع ـلــى األرواح
واملـنـشــآت وســامــات ال ـب ـطــوالت ..ال نريد
عودة اجلماهير بقرار عنترى دون حتقيق
األس ــالـ ـي ــب ال ـع ـل ـم ـيــة ل ـل ـتــأمــن وتـطـبـيــق
قوانني الشغب ..البلد مش ناقصة كارثة
أخرى.
¿ اجل ـ ـم ـ ـع ـ ـيـ ــة ال ـ ـع ـ ـمـ ــوم ـ ـيـ ــة ل ــأهـ ـل ــى
والــزمــالــك تــؤكــد ثقة األع ـضــاء العاملني
فــى إدارة ال ـنــاديــن الـكـبـيــريــن ..ول ـكــن ما
يحدث فــى الــزمــالــك حضور أكبر جمعية
عـمــومـيــة ف ــى ت ــاري ــخ األن ــدي ــة ت ـق ـتــرب من
 9آالف عـضــو اجنـ ــاز واع ـج ــاز للمستشار
م ــرتـ ـض ــى مـ ـنـ ـص ــور ال ـ ـ ــذى ي ـح ـظ ــى ب ـه ــذا
التأييد رغــم انـهــا ليست انـتـخــابــات وهــذا
ي ــؤك ــد ان الـ ـث ــورة االن ـشــائ ـيــة والــريــاض ـيــة
الـتــى حققها مــرتـضــى اجن ــاز تــاريـخــى لم
يتكرر فى االندية املصرية ..يبقى السؤال
ل ــوزي ــر الــريــاضــة ملـ ــاذا الـصـمــت والـسـكــوت
عـلــى الــرئ ـيــس ال ـســابــق لـلــزمــالــك ممــدوح
عباس املتهم بإهدار  900مليون جنيه فى
6سـنــوات ؟ ده مــال عــام يــا وزيــر الرياضة ؟
فلوس البلد ..وملاذا الصمت على الفساد!!
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املشهد اإلقليمى مرتبك على املستويات كافة ،هذه حقيقة مرئية من العيون ،وملموسة على أرض الواقع .لذا لم يعد مبقدور أحد اغفال وجودها ،أو جتاوز
تداعياتها على مستقبل املنطقة العربية بأكملها .خاصة إذا علمنا أن األحداث املتزاحمة وما حتويه من تشابك فى العالقات وتعقيدات املصالح ،بلغت حدا
مخيفا ومزعجا ،فضال عن أن القراءة الدقيقة واملتأنية ملا يحدث فى املنطقة العربية بصورة موضوعية ،تشير بوضوح إلى سيناريوهات املؤامرة الدولية،
لم تتوقف عند حدود معينة وإن كان الشعار املعلن ،هو تغيير األنظمة احلاكمة ،لكنها امتدت إلى صناعة األزمات إلشعال املزيد من احلروب واختالق الفنت.
وذلك لتحقيق أطماع لم تعد خافية على أحد ،مجملها يدور فى فلك نهب الثروات ،وتقسيم املنطقة وفق استراتيجية أمريكية إسرائيلية معدة سلفا مبا
يجعلها دويالت متناصرة عرفيا ومذهبيا ،وهذا بدوره يحقق التفوق إلسرائيل ،ومينحها نفوذا لفرض هيمنتها على املنطقة بأكملها ،بعد إهدار طاقاتها
االقتصادية وقدراتها العسكرية سواء فى احلروب الداخلية أو املواجهات مع التنظيمات االرهابية ،وسط هذه األجواء املرتبكة واملعقدة تأتى زيارة العاهل
السعودى امللك سلمان بن عبدالعزيز إلى القاهرة .لتوقيع اتفاقيات اقتصادية ،والتشاور فى قضايا األمن القومى العربى .األمر الذى جعل الزيارة ،حتظى
باهتمام غير مسبوق من الدوائر اإلعالمية والسياسية إقليميا ودوليا.

سيد سعيد
يكتب:

وسط اهتمام الدوائر اإلعالمية والسياسية اإلقليمية والعاملية

لقاء السيسى وسلمان ملواجهة الهجمة األمريكية ضد القاهرة والرياض

على الرغم من أن اللقاء بين الرئيس عبدالفتاح
السيسى وملك السعودية لم يبدأ رسميا حتى مثول
الجريدة للطبع ،إال أن التوقعات منها ،ستضع حدا
للجدل المشتعل حول وجود أزمة سياسية بين القاهرة
والرياض ،وهما العاصمتان المستهدفتان من إدارة
البيت األبــيــض .بسبب مواقف قــيــادات البلدين من
التدخالت األمريكية ،وافتعال األزمــات بهدف إدانة
أنظمة الحكم العربية على قبل المجتمع الدولى.
تكمن أهــمــيــة ال ــزي ــارة فــى تــزامــنــهــا مــع الهجنة
الشرسة التى تقوم بها الواليات المتحدة األمريكية
ضــد مــصــر والــســعــوديــة فــى تــوقــيــت واحـ ــد ،ســواء
مــن خــال التصريحات الرسمية ،أو عبر محللين
وباحثين معنيين باألجندة ذاتها من محترف الظهور
فى وسائل اإلعالم ،وهو األمر الذى امتد صداه إلى
اإلعالم اإلخوانى الممول من حاكم قطر ،والمدعوم
استخباراتيا من واشنطن وتركيا.
هــذا اإلعــام استطاع أن يــروج بصورة فجة ،عن
وجــود أزمــة بين القاهرة والــريــاض ،مستندين إلى
التباين فى وجهات النظر ،حول األوضــاع فى سوريا
ومستقبلها السياسى والجغرافى.
وهنا البد من التوقف أمام هذا األمر ،ليس بهدف

ال ــرد على تلك الــمــزاعــم ،إنــمــا إللــقــاء الــضــوء على
حقيقة األمــور ،مبدئيا ،إذا كانت العالقات الدولية
محكومة بالمصالح االقتصادية واالستراتيجية ،فإن
األمر يختلف تماما فى العالقات العربية ،باعتبار أن
مصير بلدانها ومستقبل شعوبها ،مرهون بالتوازن فى
العالقات ،والتوافق الذى يحدد إطار األمن القومى
لكل دولــة على حــدة واإلطـــار الشامل الــذى يرسخ
مفهوم األمــن القومى العربى بصفة عامة ،وهــذا ما
يتفهمه كل طرف من األطــراف العربية ويعمل على
تحقيقه بما ال يخل بالمبادئ األساسية.
فبالنسبة للملف ال ــس ــورى ،نــجــد أن الموقف
السعودى معلن وواضح ،وهو يخص خروج نظام بشار
من المعادلة ،وهــذا ال يمثل نوعا من العنت أو ربما
المواقف الشخصية من سلطات الحكم فى دمشق،
لكنه يــدور فى إطــار مفهوم األمــن القومى للمملكة،
بهدف التصدى لمحاوالت التمدد الفارسى الشيعى،
الــذى يــرعــاه نظام آيــات الله فــى إي ــران ،خاصة أن
طهران داعمة بقوة لبقاء الحكم العلوى فى سوريا،
وداعــمــة أيضا لبسط النفوذ الشيعى فــى الــعــراق،
كما أن تلك المحاوالت التى تتصدى لها السعودية
امتدت إلى العبث اإليرانى فى الملف اليمنى ،عبر

دعم متمردى الحوثى فى الحدود الجنوبية للمملكة،
وكذلك محاوالت آيات الله إلثارة القالقل فى مملكة
البحرين.
كل هذه األمور يمكن تفهمها إذا تم النظر لألمور
بقدر مــن الموضوعية ،أمــا الموقف المصرى من
األزمـــة الــســوريــة ،فتحكمه دواعـــى األم ــن القومى
المصرى والعربى على حد ســواء ،لذا فإن التحرك
عــلــى المستويين المعلن والــســرى يـــدور فــى تلك
الــحــفــاظ عــلــى وح ــدة الــدولــة الــســوريــة والــتــصــدى
لمحاوالت تقسيمها على أســاس مذهبى أو عرقى،
واأله ــم هــو االبــقــاء على تماسك الجيش الــســورى
باعتباره ضمانة للحفاظ على الدولة ،إلى جانب أن
سوريا إحــدى دول الطوق والمواجهة مع إسرائيل
وه ــذا أيــضــا تتفهمه الــســعــوديــة ،كما تفهمت قبل
ذلــك موقف القيادة السياسية بعدم دخــول الجيش
المصرى فــى الــحــروب الــدائــرة باليمن ،واالكتفاء
بتأمين باب المندب باعتباره عمقا استراتيجيا لقناة
السويس.
إذاً ال توجد تقاطعات بين الموقفين ،كما ال توجد
أزمــة بالمرة ،لكن توجد تفاهمات واتــفــاقــات على
قضايا مشتركة منها الحرب ضد االرهاب ،والتصدى

لمحاوالت الــضــرب العبث بالمنطقة على مستوى
الجغرافيا والسياسة وبقية أدوار األمــن القومى،
خاصة إذا علمنا أن المملكة تنفق مــع مصر على
وحدة الدولة السورية ،وتماسك جيشها.
االكتفاء فى المبادئ األساسية التى تربط القاهرة
وطهران ،تبلورت فى العديد من المواقف القومية
من ناحية ،والشراكة االقتصادية ،ورغم خط التنمية
من ناحية أخرى ،لعل أبرز تلك المشاهد هى تقديم
الدعم االقتصادى لتنمية سيناء ،إلى جانب تقديم
حزمة من المشروعات االستثمارية واالقتصادية
فى إطار خطط التنمية على مستوى مصر ،وفق ما
تشير التسريبات التى خرجت من كواليس االستعداد
لــلــزيــارة ،والــقــمــة المرتقبة بين الــرئــيــس السيسى
والملك سلمان.
التسريبات ذاتها أشارت إلى أن المشاورات بينهما
ستتناول كيفية التصدى لمواجهة التدابير األمريكية
الغربية ضد المنطقة العربية ،وتحديدا العاصمتين
الكبيرتين واألكثر تأثيرا على مجريات األمــور فى
القرار العربى وهما المعنيتان بمواجهة محاوالت
تمزيق المنطقة العربية.
تعقيدات المشهد العربى ،واإلعالم األمريكى الذى

يمهد النهاء تحالفاته مع القوى المؤثرة اقليميا ،لم
تكن غائبة أو بعيدة عبر صانع القرار المصرى ،وقد
حــذر منها الرئيس السيسى فى أكثر من مناسبة،
بقوله أن المخططات التى تستهدف المنطقة لن
تستثنى أى دولة.
وهذا بدوره يؤكد أن الرؤية المصرية فى التعامل
مع الملفات اإلقليمية ،لها ما يبررها من الناحية
االستراتيجية فهناك تحالف بين الرياض وتركيا،
وتعقيدات تصل حــد الــعــداء بين الــقــاهــرة وأنــقــرة
بسبب ســيــاســات أردوغـ ــان الــداعــمــة لــارهــاب فى
مصر ،والمدافعة عن جماعة اإلخــوان ،كذلك األمر
بالنسبة لدولة قطر التى يوجد تــوازن فى عالقاتها
مع السعودية ،وعــداء مع مصر لدعمها الال محدود
للعمليات االرهابية فى سيناء.
هذه األمــور ال يمكن النظر إليها من زاويــة ضيقة
فالعالقات الدولية تحكمها أســس ودواع ــى أمنية
واستراتيجية ،لهذا ال يمكن الميل لتصديق الدعاوى
الرامية لخلق أزمات بين القاهرة والرياض ،فالزيارة
فــى حــد ذاتــهــا ستنهى حالة الــجــدل الــدائــر ،وتغلق
الــمــلــفــات المفتوحة بــيــن الــبــلــديــن ،ورســالــة تثبت
الشراكة االستراتيجية.

املناقشات ستتناول
كيفية التصدى للتدابير
األمريكية الرامية
للعبث باملنطقة العربية
على مستوى اجلغرافيا
والسياسة
توقيع اتفاقيات شراكة
اقتصادية بني القاهرة
والرياض ..وجذب
االستثمارات السعودية
للعمل فى املشروعات املصرية

الرئيس وامللك يتفقان
بشأن احلفاظ على
وحدة الدولة السورية
ومتاسك اجليش الوطنى

