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اجلرد الذى مت من قبل جهات التحقيق أثبت أن هناك توريدا وهميا على الورق يقدر بـ%50

عبد الظاهر يرفض حضور اجتماعات مجلس املحافظني.. 
وبدر يسحب اختصاصاته ويتوعده بالرحيل 

أالعيب الكبار فى صفقات توريد القمح للصوامع 

الــصــراع بين الــدكــتــور أحمد زكــى بــدر وزيــر 
التنمية المحلية والمهندس محمد عبد الظاهر 
محافظ االسكندرية بدأ منذ أول يوم جلس فيه 
بدر على كرسى الوزارة ووقتها كان عبدالظاهر 
ــل الــمــؤشــرات  ــت ك ــان مــحــافــظــا للقليوبية، وك
والترشيحات ترجح كفة عبد الظاهر لتولى 
منصب وزير التنمية المحلية، وأشارت الى ذلك 
العديد من وسائل االعــام قبل اجــراء التغيير 
ــوزارى االخــيــر فــى 19 سبتمبر 2015، على  ــ ال
اعتبار ان عبد الظاهر يمتلك الخبرة المحلية 
الكبيرة، لتولى هــذه الحقيبة، التى فشل فى 
إدارتها وتسيير امورها اللواء عادل لبيب الوزير 
السابق، مما ادى الى استياء وغضب واسع فى 
المحافظات وكان سببا رئيسيا فى رغبة القيادة 

السياسية لتهدئة المواطنين بتغيير الوزير.

لكن البديل كان أزمــة وصداعا فى رأس رئيس 
الـــوزراء شريف اسماعيل المكلف وقتها بتشكيل 
الحكومة خلفا للمهندس ابراهيم محلب رئيس 
ــان عــبــد الــظــاهــر اقــرب  ــ ــق، وك ــســاب الــحــكــومــة ال
المرشحين لكرسى الوزارة إال أن المفاجأة الكبرى 
كانت اختيار بــدر على الرغم من انــه لم يمارس 
اى عمل محلى من قبل وخبراته ضعيفة فى ملف 
المحليات، ولذلك قوبل قرار تعيينه وزيرا للتنمية 
المحلية باستهجان كبير واستنكار واســع النطاق 
السيما بعد فشله فى منصبه فى آخر عهد نظام 
المخلوع مــبــارك كــوزيــر للتعليم، فضا عــن ان 
المهندس محمد عبد الظاهر تــدرج فى مناصب 
كثيرة بالمحليات فــكــان مــديــرا عــامــا لمحافظة 
القاهرة ثم سكرتيرا مساعدا لمحافظة حلوان، 
وقــت انفصالها عــن الــقــاهــرة ثــم سكرتيرا عاما 
مساعدا لمحافظة االسكندرية، ثــم أمينا عاما 

لإلدارة المحلية، ثم محافظا للقليوبية.
كل هذه المعطيات تسبت فى قلق كبير وهواجس 

راودت أحمد زكى بدر تجاه عبد الظاهر، وزادت 
ــراضــات عــبــدالــظــاهــر الكثيرة  حــدتــهــا عــنــد اعــت
ــوب بــدر فــى معالجة مشاكل  على طريقة وأســل
المحافظات والمحليات فــى اجتماعات مجلس 
المحافظين، مما اوقــع الــوزيــر فى مواقف كثيرة 
محرجة، كــان آخــرهــا عندما طلب عبد الظاهر 
دعما ماليا قــدره 5 مايين جنيه إلعـــادة رصف 
الــطــرق الــداخــلــيــة فــى االســكــنــدريــة إال أن طلبه 
ــذى  قــوبــل بــالــرفــض والــتــعــنــت مــن بـــدر، االمـــر ال
جعل عبد الظاهر يمتنع عن حضور اجتماعات 
ــرســل الــســكــرتــيــر الــعــام  مجلس المحافظين وي
مندوبا عن المحافظة وهــو ما تسبب فى غضب 
بدر ومنع السكرتير العام لاسكندرية من حضور 
االجتماعات، مصرا على حضور المحافظ بنفسه.

 وزادت حدة التوتر والقلق بين بدر وعبدالظاهر 
ــرارا منذ عــدة ايــام  مما دفــع االول ألن يــصــدر قـ
بسحب اختصاصات عبد الظاهر من االسكندرية، 
وهو ما دفع االخير الى الثورة ضد الوزير وتقديم 

ــوزارء ومكتب الرئاسة،  ــ شكوى ضــده لمجلس ال
على اعتبار ان الــوزيــر ليس لــه اى وصــايــة على 
المحافظين، وال يملك سحب أى اختصاصات 
منهم ألنه ليس له اى سند قانونى ألن تعيينهم فى 

المنصب جاء بقرار جمهوري.
هذه االحــداث تسبق اجــراء حركة المحافظين 
ــان عنها واجــرؤهــا قــريــبــا، وتشير  الــمــزمــع االعـ
التكهنات الـــى ان بــقــاء عــبــد الــظــاهــر محافظا 
لــاســكــنــدريــة مــرهــون بتغيير بـــدر فــى التعديل 
ــان عنه  ــردد بشكل كبير االعــ ــذى تـ ــوزارى الـ ــ الـ

وتزامنه مع حركة المحافظين التى ستعقبه.
ــوقــت الـــذى اكـــدت فــيــه مــصــادر مطلعة  فــى ال
ان عبد الظاهر موقفه أقــوى فى قصر الرئاسة 
العتبار قربه من احــدى الشخصيات ذات الثقل 
فى القصر الجمهورى، فضا عن اقتناع مؤسسة 
الرئاسة بادائه وما يملكه من خبرات محلية تؤهله 
لاستمرار فى منصبه على االقــل ان لم تصعده 

لمنصب الوزير فيما بعد.

ال شك أن قضية الفساد فى صوامع القمح هى القضية 
األهم واألبــرز على الساحة السياسية والبرلمانية فى مصر 

حالياً بدون منازع.
وفــى تــصــورى الــخــاص أن فتح ملف القضية بهذه الطريقة 
أمر جيد للغاية ويؤكد – حتى اآلن – أن هناك نية جادة لتقديم 
المتورطين فى هذه الجريمة لمحاكمات عاجلة وعادلة، وأتمنى 
أن يكمل مجلس النواب ممثًا فى لجنة تقصى الحقائق التى 
شكلها للتحقيق فى هذه القضية حماسه وشجاعته لكشف كل 

الحقائق و)الباوى( بشفافية وحيادية. 
وأتمنى أيضًا أال يتم خــال األيــام القادمة )الطرمخة( على 
جوانب أو شخصيات متورطة فى هذه القضية مثلما حدث فى 
قضية فساد وزارة الزراعة المتهم فيها صاح هال وزير الزراعة 
السابق )المسجون حالياً( وآخرون حيث تم استبعاد شخصيات 
سياسية وإعامية رغم ثبوت تورطهم فى القضية التى تسببت 

فى إهدار 2.5 مليار جنيه من المال العام.
وفــى هــذا الــســيــاق أشــيــر إلــى أنــنــى توقفت طــويــُا أمــام 
التصريحات الخطيرة التى أطلقها المهندس عمرو الحيني، 
رئــيــس شعبة الــمــطــاحــن بــغــرفــة صــنــاعــة الــحــبــوب باتحاد 
الصناعات، والتى كشف فيها أن »فساد القمح تّم تحت رعاية 
الدولة، وبمشاركة وزارتى الزراعة والتموين، وبعض األجهزة 
التى ساهمت فى سرقة مقدرات الدولة وقوت الشعب« على 
حد قوله مطالبا بضرورة محاسبة وزيرى الزراعة والتموين. 
وقــال الحيني: »إن الجرد الــذى تم من قبل جهات التحقيق 
أثبت أن هناك توريدا وهميا على الورق يقدر بـ50%، فى حين 

أن الميزانية المخصصة لشراء القمح من الفاحين تقدر 
بـ14 مليار جنيه، وهو مايعنى أن هناك 7 مليارات جنيه مثبت 
على الــورق أنها دفعت للقمح بغير الحقيقة، وهناك محاولة 

لمعالجة »الفضيحة« من خال االستيراد من الخارج«.
وبعد أن تناولنا تصريحات رئيس شعبة المطاحن نسأل:

هل يعلم الرئيس عبدالفتاح السيسى والمهندس شريف 

الشركة العاملية السويسرية التى متت االستعانة بها فى عملية جرد صوامع القمح اكتشفت 
أن هناك بعض الشون غير مرخصة ومت صرف 100 مليون جنيه لها من وزارة التموين

اسماعيل رئيس مجلس الوزراء بهذه الحقائق المفزعة؟ ولماذا 
لــم تقم لجنة تقصى الحقائق البرلمانية باستدعاء عمرو 
الحينى لسماع شهادته حول هذه الكوارث التى كشف عنها؟ 
ولماذا ال تقوم جهات التحقيق باستدعائه لسماع اقواله فى 

الباغ الذى تقدمت به اللجنة للنائب العام؟
وهل تقوم لجنة تقصى الحقائق و األجهزة الرقابية بفتح ملف 

الفساد فى صوامع القمح العام الماضى والــذى أدى إلى إهدار 
2.4 مليار جنيه؟

واذا كانت هناك شفافية حقيقية ورغــبــة مــؤكــدة مــن جانب 
الجهات العليا فى مصر لفتح ملف هذه لقضية الشائكة، فلماذا ال 
يعقد رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة مؤتمراً صحفيا لكشف 
تفاصيل هذه الجريمة المكتملة األركــان وطمأنة الناس بأنه لن 

تتم )الطرمخة( على بعض الشخصيات والجهات المتورطة فيها 
مثلما حدث من قبل فى عدد من القضايا؟

ونسأل أيضاً: هل ستحاكم قيادات وزارة الزراعية بتهمة القيام  
بتحديد مساحات وهمية مــزروعــة بالقمح أكبر من المساحة 
الحقيقية المزروعة، وهو ما أدى إلى زيــادة فى كمية األسمدة 
المنصرفة لهذه المساحة وما يخلقه من فساد أيًضا فى منظومة 
السماد، وعلى أســاس ذلــك تم تحديد مبلغ الـــ 14 مليار جنيه 
للشراء من الفاحين؟ ومتى تحاسب قيادات وزارة التموين الذين 
قاموا بدفع المبالغ المالية دون تسلم حقيقى للقمح المورد بل 

تسلم على الورق ووهمي«؟ 
ونسأل أيضاً: هل صحيح أن الشركة العالمية السويسرية 
التى تمت االستعانة بها فى عملية جرد صوامع القمح اكتشفت 
أن هناك بعض الشون غير مرخصة وليست لها وجود حقيقي، 
وتم صرف 100 مليون جنيه لها من وزارة التموين، باعتبارها 

صوامع رسمية ومرخصة«؟ 
والسؤال األهم: متى تعلن النيابة العامة نتائج التحقيقات 
فى هذه القضية الخطيرة؟ أم سيتم كالعادة إصدار )فرمان( 
من النائب العام بحظر النشر فى القضية بحجة عدم التأثير 

على سير التحقيقات؟ 
ياسادة.. القضية خطيرة للغاية، ويكفى أن المبالغ المهدرة 
فيها والتى تم الكشف عنها حتى اآلن بلغت )7( مليارات جنيه، 
ويجب أن نتعامل معها بمنتهى الجدية والسرعة والحسم حتى 
ال يفقد الرأى العام الثقة فى وجود رغبة من القيادة السياسية 
ــواب لفتح ملفات الــفــســاد وتقديم  ــن والــحــكــومــة ومجلس ال
الفاسدين للمحاكمة بعيداً عن الضغوط السياسية ومافيا 
المصالح و)البيزنس( التى ال تستهدف سوى حماية مراكز 

القوى ألجل غير مسمى!!! 

محمد طرابية

كتبت نبيلة سليم: 

أسرار وكواليس خالفات وزير التنمية املحلية ومحافظ اإلسكندرية

فايد

حنفى
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جهات رقابية تقرر فتح ملفات ثروات وممتلكات القيادات والعاملين فى ماسبيرو

بدء التشغيل التجريبى لحقل »إينى« أوائل العام القادم
كشفت مــصــادر مطلعة أنــه تــم االنتهاء من 
وضــع الترتيبات النهائية للتشغيل التجريبى 
لحقل »اينى« فى البحر المتوسط فى المياه 
اإلقليمية المصرية فى بدايات العام القادم 
ثم بعد ذلك التشغيل الفعلى بدايات »2020«، 
وهو المؤشر الــذى يؤكد أن مصر سيكون بها 
أكبر احتياطى استراتيجى للغاز فى العالم، 
وستتحول مصر اقتصاديا إلى »نمر« اقتصادى 
وســيــبــدأ اإلنـــتـــاج، ويــزيــد فيما بــعــد، وبــذلــك 
ــاج الــقــطــرى الــذى  ــت ســتــهــدد مــصــر حــجــم اإلن

يقترب من ثلث إنتاج العالم من الغاز!
عائدات الغاز ستعمل على رفع قيمة الجنيه 
ــاد لــســعــر الــــدوالر،  ــخــفــاض حـ الــمــصــرى وان
وسيقلق صعود مصر االقتصادى دول العالم، 

ألن قوة مصر االقتصادية ستؤثر على قوتها 
السياسية.

هذا ما أكــده وزيــر البترول المهندس طارق 
ــمــا فـــى شـــرح واِفٍ لــمــؤســســة الــرئــاســة  ال
وطمأنها إلى أن مستقبل مصر البترولى واعد!

ــى تــســديــد  ــى نـــجـــاح مــصــر فـ ــ ــاف إل ــ وأضــ
مستحقات الشركات األجنبية المتراكمة منذ 
فترة وهــو ما جعل عــددا من الشركات يهدد 
بفسخ تعاقداتها للتنقيب والبحث عن الموارد 
الــبــتــرولــيــة، خــاصــة أن عــاقــة مــصــر بجميع 
الشركات العاملة فى مصر خاصة الشركات 
الدولية الشهيرة بالبحث والتنقيب عن البترول 
والــغــاز، وأن مصر تحترم تعاقداتها مع كافة 

الشركات.

كتابة بعض هذه املمتلكات بأسماء أشخاص آخرين من أقاربهم أو أصدقائهم املقربني بعدما أخذوا عليهم )أوراق ضد(

الرئيس يعلن مفاجآت سارة للشعب 
املصرى حول املشروع.. قريًبا

كشفت عنها مذكرة 
على مكتب الرئيس
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أصدر تعليمات مفاجئة لقائد الطائرة للتوجه 
إليها ملتابعة سير أعمال املرحلة األولى

تفاصيل زيارة السيسى للعاصمة اإلدارية بطائرة 
حربية واستمراره فى اجلو »35« دقيقة

وزير اإلسكان يوبخ رئيس مدينة مارينا بعد شكوى 
فريد خميس من تدنى مستوى اخلدمات

قضاة اإلخوان املستبعدون بقرار رئاسى يستعدون للسفر إلى بريطانيا وقطر

عقد عدة جلسات مع »أبوهشيمة«

عمرو أديب ينضم لقناة »األون تى فى«

شــكــاوى عــديــدة مــن معظم أهــالــى 
ــا بــالــســاحــل الــشــمــالــى لــوزيــر  ــن مــاري
اإلســكــان الدكتور مصطفى مدبولى 
ــاء مــاريــنــا  ــنـ ضـــد رئــيــس مــجــلــس أمـ
إبراهيم صبرى بعد انتشار المساحات 

الصفراء وغياب االعتناء بالحدائق.
الــشــكــاوى الــمــتــعــددة تــعــامــل معها 
الــوزيــر كأنها لــم تــكــن.. لكنه تحرك 
بــشــدة بــعــد وصـــول شــكــوى مــن رجــل 
األْعــمــال محمد فريد خميس والــذى 

تداعيات استبعاد عدد من قضاة اإلخوان 
والـــذى شــرف الــجــريــدة الرسيمة فــى 30 
مايو الماضى مازالت مستمرة حيث يوجد 
ضمن القضاة المستبعدين المستشار حسن 
ياسين المتحدث باسم النائب العام طلعت 
عبدالله، والمستشار أحمد صابر، الرئيس 
بمحكمة استئناف الــقــاهــرة، والمستشار 
محمد ناجى دربــالــة نائب رئيس محكمة 
ــذى يــرتــبــط بــعــاقــات عائلية  ــ الــنــقــض وال
مع عصام دربــالــة أحــد المتهمين باغتيال 
الرئيس الراحل أنور السادات وقضى فترة 

بعد مرور »20« عاما على عمله فى قناة 
ــت وبــرنــامــج »الــقــاهــرة الــيــوم«.. ترك  أوربـ
اإلعامى عمرو أديــب القناة بعدما نشبت 
بينه وبين إدارة القناة عــدد مــن المشاكل 
منذ 30 يونيو 2015 وأراد عمرو أديب فسخ 
عقده مع القناة.. لكنه كــان قد وقــع عقدا 
ينتهى 30 يونيو 2016.. األمــر الــذى جعل 
الطرفين يتفقان على استكمال مدة العقد 

منذ 2015 حتى 2016!!
مــن نــاحــيــة أخـــــرى.. كــشــفــت مــصــادرنــا 

يمتلك فيلا على البحر مــبــاشــرة.. 
لكنه اشتكى من االهمال فى االعتناء 

بالحدائق.
ــخ  ــر مــصــطــفــى مـــدبـــولـــى وب ــ ــوزي ــ ال
إبــراهــيــم صــبــرى عــلــى االهـــمـــال فى 
ــاء بــالــحــدائــق وأيــضــا طالبه  ــن االعــت
بتغيير طريقة التعامل مع الماك بعد 
االسلوب الجديد الذى تم اتباعه فى 
وضــع صــور الماك على الكارنيهات 

الخاصة بـ»مارينا«.

حبسه.
وخــــرج بــعــد 25 يــنــايــر لــيــنــضــم لــحــزب 
البناء والتنمية الــذراع السياسية للجماعة 
اإلسامية.. وتم االستبعاد بعد حكم مجلس 
تــأديــب الــقــضــاة وحــكــم مــجــلــس الــتــأديــب 

األعلى!
حيث اعــتــزم عــدد منهم السفر للخارج 
ــى لــنــدن أو قطر،  لــانــضــمــام لـــإخـــوان ف
وبعضهم قرر فتح مكاتب محاماة واالنضمام 
لهيئة الدفاع عن أعضاء جماعة اإلخــوان 

الذين يحاكمون بتهم عديدة.

المطلعة أن عمرو أديب عقد عدة جلسات 
مع رجــل األْعــمــال أحمد أبوهشيمة مالك 
قــنــوات »أون تــى فــي« لانتقال إليها فى 
صفقة تعد هى األغلى فى السوق اإلعامى 
المصرى ليقدم برنامج توك شو فى »أون 

تى فى«.
ــرر الــحــصــول على اجــازة  عــمــرو أديـــب ق
تستمر لعدة أيام يتكيف خالها على دراسة 
الشكل الجديد الذى سيطل به على جمهوره 

خال الفترة القادمة.

ــة  ــ ــ ــاصــمــة اإلداري ــع ــى ال ــع عــل ــلـ »اطـ
ــدر الــرئــيــس  ــ ــدة« هـــكـــذا أصـ ــديـ ــجـ الـ
عبدالفتاح السيسى التعليمات لقائد 
الــطــائــرة الـــرئـــاســـيـــة.. فــجــأة ودون 
مقدمات أصر الرئيس السيسى على 
متابعة سير العمل فى المرحلة األولى 
ــة.. ظلت طائرة  ــ مــن العاصمة اإلداري
السيسى فى الجو لمدة »35« دقيقة 
تحلق فوق العاصمة اإلداريــة الجديدة 
ويشاهد الرئيس ما يجرى من أعمال 

إنشاء وبناء وحفر.
حيث تقوم الشركات بمهامها المكلفة 
بها على أكمل وجــه.. وأشــاد الرئيس 

بسرعة العمل واعتبر المرحلة األولى 
بأنها »مفاجأة للشعب المصرى« والتى 
سيعلن عنها قريبا.. حيث تبلغ حجم 
اإلنــشــاءات فى المرحلة األولــى فقط 
أضــعــاف أضــعــاف مــا تــم مــن جهد فى 

حفر قناة السويس.
يشارك فى المرحلة األولى للعاصمة 
ــة الجديدة شاحنات وكراكات  اإلداريـ
وآالت حــفــر وبـــنـــاء تــابــعــة لــشــركــات 
مصرية.. يقدر حجمها بآالف المعدات 
واآلالت.. وهــو مــا لفت نظر الرئيس 
الذى يحرص على المتابعة المستمرة 

لألعمال التى تتم فى هذا المشروع!!

ــكــون كلها  وصــلــتــنــى مــعــلــومــات أتــمــنــى أن ت
صحيحة، هــذه المعلومات تتعلق بقيام بعض 
األجــهــزة العليا والرقابية بفتح ملفات ثــروات 
وممتلكات أعــداد كبيرة من القيادات والعاملين 
فى ماسبيرو من بينهم رؤساء قطاعات ومديرو 

عموم ومخرجون ومراسلون ومذيعون.
هذه الخطوة بــدأت عقب تلقى هذه الجهات 
ــام بها  ــتــى قـ مــعــلــومــات كشفتها الــتــحــريــات ال
المتعاونون معها حول امتاك عدد من القيادات 
ــثــروات طائلة منها  والعاملين فــى ماسبيرو ل
أرصــدة بنكية وقصور وفيلات وشاليهات فى 
الساحل الشمالى والتجمع الخامس والشيخ زايد 

والغردقة وغيرها.
ومــن بين المفاجآت التى كشفتها التحريات 
أن عدداً من هؤالء االشخاص )رجال وسيدات( 
قــامــوا بكتابة بعض هــذه الممتلكات بأسماء 
اشــخــاص آخــريــن مــن أقــاربــهــم أو اصدقائهم 
المقربين بعدما أخذوا عليهم )أوراق ضد( – أى 
اوراق تمكنهم من استرداد هذه الممتلكات فى 

الــوقــت المناسب بالنسبة لهم ولضمان 
عدم )لعب هؤالء بديولهم( عند طلب رد 

هذه الممتلكات.
الجدير بالذكر أن هــذه الــثــروات تضم 
ــضــًا أراض زراعــيــة بــمــســاحــات كبيرة  أي
ــى الــتــى تدخل  وقطعا كبيرة مــن األراضــ

ضمن )كردون المبانى(.
ــت الـــتـــحـــريـــات أن  ــفـ ــشـ وكـ

هــذه الــثــروات والممتلكات الكبيرة  ال تتناسب 
على اإلطـــاق مــع مــصــادر الــدخــل المشروعة 
لهؤالء االشخاص من وظائفهم وأعمالهم داخل 
المبنى بقطاعاته المختلفة خاصة فى قطاعى 
التليفزيون واألخبار، كما انه لم يثبت أنهم من 
عائات ثرية أو تزوجوا من أثرياء حتى يمتلكوا 

هذه األحجام الكبيرة من األرصدة والممتلكات.
ــك أتــمــنــى مــن كــافــة األجـــهـــزة المعنية  ــذل ول

المهتمة بشئون 

مــاســبــيــرو، أن تــقــوم بــمــراجــعــة وتــحــديــث هــذه 
البيانات والتحريات الخاصة بجوانب الثراء 
الفاحش وغير المبرر ألعداد كبيرة من العاملين 
وقــيــادات القطاعات.. كما أتمنى أن يتم عمل 
تحريات شاملة ووافية عن البرامج المشبوهة 
التى أذيــعــت خــال الفترة الماضية وتضمنت 
دعايات صريحة لشركات كبرى ورجــال أعمال 
مـــن خـــال فـــقـــرات ولـــقـــاءات 
وتــقــاريــر ومــداخــات 
تــــــــــمــــــــــت 

اذاعــتــهــا عــلــى شــاشــة الــتــلــيــفــزيــون فــى أوقـــات 
متميزة جداً وتحت ستار تنشيط السياحة ودعم 
االقتصاد القومى وكشف اإلنجازات التى تقوم 

بها الحكومة.
وأتمنى أن تكون هناك مراجعة لميزانيات 
البرمج المضروبة، وكذلك برامج » التنصيص 
فى السبوبة » التى سبق ان كشفت عنها فى نفس 

هذا المكان باألسماء والوقائع ؟
وأتمنى أن تكون هناك تحريات مفصلة عن 
الشركات التى يساهم فيها معدون ومراسلون 
ومخرجون وكذلك قيادات فى ماسبيرو؟ وكذلك 
الكشف عن طبيعة الخدمات التى قدمها هؤالء 
ــى هــذه  االشـــخـــاص لــلــقــيــادات والــمــســئــولــيــن ف
الشركات والــوزارات وأيضا المحافظات خاصة 

الساحلية منها ؟
وهــنــا نــتــســاءل: هــل سيتم بالفعل فــتــح مثل 
هذه الملفات الشائكة هذه المرة بطريقة جادة 
وحقيقية؟ أم سيتم اســتــمــرار الــتــعــامــل معها 
بأساليب شكلية وروتينية مــع اتــاحــة الفرصة 
للمتورطين فى جرائم استغال النفوذ والكسب 
غير المشروع وإهــدار المال العام لـ )تظبيط( 
أوراقهم وملفاتهم حتى يخرجوا من هذه القضايا 
المشينة )زى الشعرة من العجين( كما هو معتاد 
دائما؟ وهل سيتم الكشف عن بعض العاقات 
الغامضة والمريبة التى تجمع بين قيادات فى 
ماسبيرو وبين بعض الشخصيات داخل األجهزة 
الرقابية والعليا، خاصة أن تلك العاقات كانت 
وال تزال أحد األسباب الرئيسية الستمرار مافيا 

الفساد داخل اتحاد اإلذاعة والتليفزيون؟!!!

قائمة الثروات تضم أراض زراعية مبساحات 
كبيرة وقطًعا كبيرة من األراضى التى 

تدخل ضمن )كردون املبانى(

مصر تنجح 
فى كسر 
سيطرة 

قطر على 
إنتاج الغاز

محمد عثمان

صفاء

مدبولى

السيسى

عمرو



على
المكشوف

احلضور 
املتكرر لألمن 

كطرف فى 
غالبية 
األزمات

غلبة التفسير التآمرى والتركيز على فكرة االستهداف املمنهج للوطن من خالل مخططات كونية ترعاها أجهزة استخبارات عاملية

تؤكد كل المؤشرات والوقائع  أن مصر ال تزال تدار بطريقة )الشللية( والتى تعتمد فى األساس على أهل الثقة وليس 
أصحاب الخبرة. 

 وفى تصورى الخاص أن االستمرار فى نفس هذه السياسات سيؤدى إلى المزيد من المشاكل واألزمات للقيادة السياسية 
فى الداخل والخارج  مثلما حدث أخيرا فى قضية جزيرتى )تيران وصنافير( والتى أتصور أنها واحدة من أكبر األزمات 

التى أدت إلى غضب عدد ليس بالقليل من الشعب من الرئيس عبدالفتاح السيسى والحكومة بسبب طريقة التعامل مع 
الشعب الذى هو فى األساس مصدر السلطات وليس )متفرجا( أو مجرد )ديكورا(، وقد كان من الممكن تفادى كل المشاكل 

التى نتجت عن هذه االتفاقية التى أبطلتها محكمة القضاء اإلدارى بمجلس الدولة برئاسة المستشار يحيى دكرورى  
لو أنه تم احترام الرأى  العام وتهيئته من أجل تقبل ما تضمنته هذه االتفاقية ال أن يستيقظ الشعب من نومه ليجد أن 

الجزيرتين أصبحتا بـ )قدرة قادر( ملكًا للمملكة العربية السعودية.

محمد طرابيه يكتب:

األسباب احلقيقية ألزمات مصر السياسية

فى هذا السياق كشفت دراسة مهمة للغاية صدرت 
ــات مصر الــســيــاســيــة.. ملــاذا  ــ ــام بــعــنــوان »أزم منذ أيـ
حتــدث وكــيــف تـــدار ؟ «  والــتــى أعــدهــا د. إبراهيم 
محمد عرفـــات أســتــاذ العلوم السياسية- جامعة 
الــقــاهــرة، وكــشــف مــن خاللها أن مصر  مــرت منذ 
ثــورة يناير بأزمات سياسية متعددة، قد تكون حادثة 
الطائرة الروسية، ومقتل الطالب اإليطالى »ريجينى«، 
والتنازل عن جزيرتى »تيران« و»صنافير«، واقتحام 
نــقــابــة الصحفيني أبـــرزهـــا، إال أن الــقــائــمــة تطول 
حيث أطلق اإلعــالم واستعمل العوام تعبير »األزمــة« 
لوصف مشكالت مختلفة، مثل ارتفاع سعر الــدوالر، 
وانقطاع الكهرباء، ونقص أنابيب الــغــاز،  والتمويل 
األجنبى ملنظمات املجتمع املدنى وقــانــون التظاهر، 
واالحتجاجات الفئوية، وعــزل رئيس اجلهاز املركزى 

للمحاسبات السابق، وغيرها...إلخ.
ــوان »املــفــاتــيــح الــســبــعــة ألزمــــات مصر  وحتـــت عــن
السياسية« كشفت الــدراســة أن لكل أزمــة سياسية 
وقعت فــى مصر، خــالل السنوات اخلمس األخــيــرة، 
خلفياتها اخلاصة وتطوراتها املستقلة، إال أن هناك 
بعض السمات العامة أو املالمح املشتركة بينها تقترب 

لتكون مفاتيح لفهمها، وتتلخص فى سبعة:
1( غلبة التفسير الــتــآمــرى والتركيز على فكرة 
االســتــهــداف املمنهج للوطن. فهناك باستمرار أيــاد 
أجنبية تعبث، ووكــالء محليون يقبضون من اخلــارج، 
ومخططات كونية ترعاها أجهزة استخبارات عاملية. 
»نــحــن مــســتــهــدفــون«..عــبــارة ذاعـــت فــى اخلطابني 

السياسى واإلعالمى الرسميني.
ــان يــبــرز أمامهما فلم يكن  أمــا أى خــطــاب آخــر ك
يحظى بحوار صحفى مع أطروحاته، وإمنا كان سريعاً 

ما يتهم بأنه جزء من املؤامرة ودليل على االستهداف.
2( احلــضــور املــتــكــرر لــأمــن كــطــرف فــى غالبية 
األزمـــات، وحضور األمــن ليس مبستغرب فى أى بلد 
خالل األزمات، باعتباره مؤسسة حماية، وتأمني وجهاز 
للضبط واإلحضار وتنفيذ األحكام، أما فى األزمــات 
املصرية فلم يكن حضور األمن دائمًا كحارس يضمن 
ــة، وإمنــا كــان حــضــوره كطرف مثل  عــدم تفشى األزمـ
مسألة مقتل »ريجينى«، أو اقتحام نقابة الصحفيني، أو 
تكرار انتهاكات أمناء الشرطة، أو اعتقال املتظاهرين 
ضد التنازل عن جزيرتى »تــيــران« و»صنافير«. هذا 
احلضور املتكرر ليس إال امتداداً للفترة املباركية التى 
ال تزال آلياتها تبصم على احلياة السياسية املصرية 
برغم ثورتى 25 يناير و30 يونيو، مبا يعنى أن جزءاً 
كبيراً من أزمات مصر السياسية ناجت عن عدم إجناز 
قطيعة تاريخية كانت واجبة مع نظام مبارك لم تتم 

بعد.
ــادة ملحوظة فــى درجــة  ــزي ــة ب ــاط كــل أزمـ ــب 3( ارت
االستقطاب بني املصريني، وهو أمر يدعو للقلق ألن 
األزمات تعتبر، نظرياً، حوادث ضاغطة متنح الفرصة 
للمجتمع مــن أجــل التالحم والتعاضد واصطفاف 
ــت األزمــــات  الــصــفــوف، أمـــا فـــى مــصــر فــقــد حتــول

ــى مـــادة خصبة جلــدل واســـع وانقسام  السياسية إل
ــات التى وقعت خــالل السنوات  كبير، فجميع األزمـ
القليلة األخيرة وقعت واملجتمع والسياسة ميران بحالة 

سيولة، وهى حالة يسهل فيها االنقسام. 
لكن بدالً من أن يستفاد من تلك األزمات فى صياغة 
إطار جديد للمجتمع واحلياة السياسية، حتولت واحدة 

تلو األخرى إلى مصدر إضافى للسيولة.
4( لم يحظ ال الوقت وال التوقيت باالهتمام الكافى 
فى إدارة أكثر األزمــات السياسية، فبعض األزمــات، 
مثل مقتل »ريجينى«، تُركت لتأخذ وقتاً طوياًل أدى إلى 
زيــادة الضغوط السياسية، وتشويه الصورة خارجيًا، 
وإعــطــاء املــعــارضــة، وبالتحديد املسَيّسة إسالميًا، 
الفرصة فى املحافل األجنبية للطعن على طريقة األداء 
الرسمى. كذلك غابت الــدقــة فــى مسألة التوقيت، 
حيث جرت محاوالت الحتواء بعض األزمــات بأسرع 
من الالزم، مثل اقتحام نقابة الصحفيني مما أدى إلى 
تضخيمها، أو جرى التباطؤ فى حسم بعضها اآلخر، 
مثل التأخر الشديد فى إعالم الرأى العام باملفاوضات 
مــع السعودية حــول إعـــادة »تــيــران« و»صنافير« مما 
جعل كثيًرا من املصريني غير مهيأين لقبول الرواية 

الرسمية.
ــادة تعريف  5( جتــددت مــع كــل أزمــة مــحــاوالت إعـ
عالقة الدولة باملجتمع. فمنذ ثورة يناير 2011 والقوى 
املجتمعية املسَيّسة حتــاول أن تتمدد لكى يكون لها 
وزن أكبر فى تسيير الشأن العام. بينما تعمل الدولة 
مبؤسساتها العتيقة بنفس منطق عــصــور مضت، 
اعتادت على إبعاد املجتمع بقدر اإلمكان عن احليز 

السياسى. وألن الدولة تتعامل مع األزمــات باألساس 
على أنها مؤامرات، فقد ركزت على توظيفها كمبررات 
لتقليص العمل السياسى، وتقزمي احليز العام فيما 
اعتبرتها الــقــوى املــعــارضــة نــتــاجــا ألخــطــاء اإلدارة 
القائمة، وفرصة ملواصلة الضغط من أجل تغيير البنية 

السياسية، مبا يسمح بإنضاج تعددية حقيقية.
6( القابلية الواضحة للحياة السياسية املصرية 
لــلــتــأزم، فــاألزمــات السياسية تقع وتــتــكــرر ألن بنية 
ل إنتاج األزمات،  السياسة املصرية حتكمها معادلة تسِهّ
ــة مبــوجــب هــذه املــعــادلــة أقـــوى مــن أن تسقط  ــدول ال
وأضعف من أن حتتكر، واملجتمع أقوى من أن ميوت، 
وأضعف من أن يُغير. هذه املعادلة اإلشكالية تدفع بكل 
حادثة مثيرة إلى أن تكبر، لتصبح أزمة توظفها الدولة 
فــى تضييق احليز السياسى، بينما تستغلها القوى 
املسَيّسة اجتماعياً فى محاولة ضخ مزيد من املياه إلى 

نهر السياسة.
7( الــتــدويــل متنوع الــصــور والــدرجــات لــأزمــات. 
فبعضها ارتبط مباشرًة بأطراف خارجية، مثل مقتل 
ــة مــع إيــطــالــيــا، أو أزمـــة الطائرة  ــ »ريــجــيــنــى«، واألزم
الــروســيــة ومــا تبعها مــن وقــف للسياحة الــروســيــة. 
وبعضها اآلخر ترتب عليه توجيه انتقادات دولية، أو 
تقدمي مناشدات خارجية للدولة املصرية ملراجعة 
ــون الــتــظــاهــر، وحــبــس املحتجني،  موقفها إزاء قــان
والتضييق على الصحفيني. خطورة هذا التدويل ليست 
فى أنه مينح اخلارج فرصة للنفاذ إلى الشأن املصرى، 
وإمنا فى أنه يدفع بعض املصريني للظن فى أن اخلارج 

هو الوسيلة الوحيدة املمكنة إلصالح الشأن املصرى.

 ورداً على سؤال: ما العمل 
ســواء مع األزمــات القائمة، أو 
املحتمل أن حتــدث مستقباًل؟ 
ــة أن اإلجــابــة  ــــدت الـــدراسـ أك
لـــيـــســـت فــــى مـــضـــاعـــفـــة كــل 
محاوالت الوساطة، والترضية، 
والــتــوفــيــق، والــضــغــط، صحيح 
ــاً حــاجــة إلــى  ــاك دائـــمـ أن هــن
ابــتــكــار حــلــول فنية وإجــرائــيــة 
وقانونية إال أن تلك احللول لن 
تعمل بكفاءة ما لم تكن هناك 
حلول سياسية، إن كــل األطــر 
التفسيرية القائمة حلل ألزمات 
استنفدت قيمتها، فال التفسير 
التآمرى كامل أو سليم، أو مفيد 
أو قــادر على منع حــدوث أزمــات 
جـــديـــدة، وال الــتــفــســيــر الــوعــظــى 

التوبيخى، الذى يعتبر األزمات ابتالًء ميتافيزيقياً، 
تفسيرا صحيحا أو مــفــيــدا. اإلطـــار السياسى هو 
املشكلة، فهو أضيق بكثير من حجم قاعدة مشاركة 
شعبية واســعــة تبحث لنفسها عــن مــخــارج للتعبير 
والتمثيل السياسيني، على قــاعــدة سياسية جديدة 
فــقــط، ميكن مواجهة األزمـــات السياسية ســـواء ما 

تراكم، وما قد يستجد. 
وهــنــاك لزوميات كثيرة ليست مرعية حتى اآلن، 

أبرزها اثنتان هما:
ــات »الــســيــاســيــة« على أنها  ــ 1( التعامل مــع األزم
مشكالت »سياسية«، وليست مواجهات أمنية وأنها 
حتدث نتيجة خلل إما فى توزيع القوة السياسية، أو فى 

طريقة استعمالها، أو فى استمرار احتكارها. 
أما اإلصرار على اعتبار األزمات قضايا  أمنية فهو 
منهج ال يخاطب جوهرها العميق ويكتفى بتطبيب 

مظهرها اخلارجى فقط.
2( إجنــاز مــراجــعــات نقدية عميقة )لــم تبدأ قط 
وليس بعد( من ِقبل جميع القوى السياسية املصرية، 
ســواء عن تصوراتها عن نفسها، أو عن استعدادها 
للمشاركة مع اآلخرين، مراجعات تقبل باآلخر وجوداً 
وبحقه فــى تـــداول السلطة، وحتــتــرم الــتــعــدديــة وال 
تتزين بــشــعــارات أيــديــولــوجــيــة، أو حتتكر احلقيقة 
الدينية أو متثل وحدها البراءة الوطنية. فكل األشكال 
االستثنائية للذات، أو التمييز جلماعة، أو مؤسسة 
إال ويكرس األزمة البنيوية للحياة السياسية املصرية، 

ويقود إلى أزمات جديدة.
وفــى النهاية أقــول: نحن فى حاجة ماسة للتعامل 
ــات فــى مصر  بشكل جديد ومختلف مــع إدارة األزمـ
ــداًل مــن أن نغرق )فــى شبر مية( كلما حلت مبصر  ب
كارثة أو أزمة، وفى تصورى اخلاص أن تعدد اجلهات 
وصراعاتها املستمرة وتضارب االختصاصات فيما 
بينها أهم األسباب الرئيسية الستمرار إدارة األزمات 
ــؤدى إلـــى تعقيدها  ــذى يـ بــهــذا الــشــكــل الــعــشــوائــى الـ

وتأزمها ال إلى مواجهتها وحلها.

ارتباط كل أزمة بزيادة ملحوظة فى 
التدويل متنوع الصور درجة االستقطاب بني املصريني

والدرجات لألزمات دفع 
بعض املصريني للظن فى 

أن اخلارج هو الوسيلة 
الوحيدة املمكنة إلصالح 

الشأن املصرى

تعدد  اجلهات وصراعاتها 
املستمرة وتضارب االختصاصات 

فيما بينها أحد األسباب 
الرئيسية الستمرار إدارة 

األزمات بهذا الشكل العشوائى 

استمرار تعامل الدولة مع 
األزمات باألساس على 
أنها مؤامرات وتوظيفها 

كمبررات لتقليص العمل 
السياسى

العـدد 191

األربعاء  2016/7/20

فاتورة معارضة وتأييد الرئيس!!!!
تابعت باهتمام بالغ املعركة املشتعلة داخل 
مجلس النواب بني تكتل »25-30« وبني ائتالف 

دعم مصر الذى ميثل األغلبية حتت القبة.
هذه املعركة كشفت عن قضية خطيرة يجب 
أن نتوقف أمامها باملناقشة والتحليل، وهى 
القضية اخلاصة باالتهامات املوجهة لكل من 
املؤيدين واملعارضني للحكومة والنظام احلاكم.. 
وهل هذا الطرف أو ذاك وطنى أم خائن وعميل؟

وفى هذا السياق أعجبنى بعض أجزاء البيان 
الذى أصدره ائتالف دعم مصر رداً على الهجوم 
ــذى شنه ضــده تكتل 25 – 30 واتــهــامــه له  الـ
بــأنــه منبطح للحكومة، فقد أعــلــن االئــتــالف 
فى بيانه: »ليس كل من يؤيد احلكومة منبطح  
ومستفيد.. وليس كل من يعارض خائن أو عميل 
فجميعنا وطــنــيــون وحــريــصــون على املصلحة 

ــة مصالح  الــعــامــة واجلــمــيــع أقــســم عــلــى رعــاي
الشعب واحترام الدستور والقانون، واالئتالف ال 
يشك حلظة فى وطنية زمالئهم ولكن قد تكون 

الرؤى مختلفة«.
 فى هذا السياق أود أن أتوجه برسالة للرئيس 
عبدالفتاح السيسى شخصيًا ولكافة املسئولني 
املحيطني به، هذه الرسالة مفادها باختصار أنه 
ليس كل من يعارض بعض سياسات الرئيس غير 
وطنى أو ينتمى جلماعة اإلخــوان اإلرهابية أو 
أنه من فلول نظام حسنى مبارك.. فالعكس من 
ذلك هو الصحيح متاماً، فهناك مواطنون وكتاب 
وصحفيون شــرفــاء ال حتركهم ســوى مصلحة 
الوطن مهما كانت حقارة االتهامات الباطلة التى 

توجه إليهم.
وباإلضافة ملا سبق أمتنى أن تقوم األجهزة 

املعنية فى مصر بالكشف عن حجم التمويالت 
أو نوعية التكليفات التى تتلقاها بعض اجلهات 
أو الشخصيات  لتنفيذ أجــنــدات خــاصــة فى 
ــرارهــا لتعرية  ــق مــصــر  وتــهــديــد أمــنــهــا واســت
أمــثــال هـــؤالء أمـــام الشعب ومحاكمتهم وفقا 
للقانون، وفى املقابل أمتنى أن تتوقف حمالت 
تشويه املعارضني الوطنيني الذين يستهدفون  
الصالح العام، وفى تصورى اخلاص أن األجهزة 
الرقابية والسيادية لديها درايــة كاملة بحقيقة 
الشخصيات الوطنية  وغيرهم من املتاجرين 

بالوطن واملواطنني البسطاء.
ــن يؤيد  ــل م ــه لــيــس ك ــد انـ ــ ــى املــقــابــل أؤك وفـ
احلكومة والــنــظــام منبطحًا أو أفــاقــًا، فهناك 
شخصيات محترمة تؤيد الرئيس وترى أنه حقق 

عدداً من اإلجنازات خالل العامني املاضني.

 وهـــنـــا أؤكـــــد أن نــســبــة لــيــســت بــالــقــلــيــلــة 
مــن املــؤيــديــن حتــركــهــم مصاحلهم الشخصية 
واالمتيازات الكبيرة جــداً التى يحصلون عليها 
من خالل مراكز ومناصب مرموقة وفرص عمل 
فى قنوات شهيرة مببالغ خيالية أو اختيارهم 
لرئاسة مــراكــز بحثية وسياسية، إضــافــة إلى 
)تسليك( املصالح والتعيينات وإدخــال أقاربهم 
ومعارفهم لكليات الشرطة وغيرها، عالوة على 
أنهم ضيوف شرف دائمني على موائد الرئيس 
وكبار رجال الدولة والتى يستغلون صورهم فيها 
أســـوأ استغالل إلنــهــاء مصالح و)ســبــابــيــب( ال 

حصر لها.
وفى تصورى انه ال ميكن بأى حال من األحوال 
أن نصف هــؤالء بالوطنية فهم أبعد ما يكونون 
عنها ويتخذون منها ســتــاراً لتحقيق أكبر قدر 

من املكاسب املختلفة، وال أكون مبالغًا إذا قلت 
إن هؤالء أخطر بكثير على الرئيس عبدالفتاح 
السيسى من أى جماعات إرهابية أو متطرفة 
حيث إنــهــم يفقدونه شعبيته يــومــًا بعد اآلخــر 
بنفاقهم الرخيص ومدحهم الــذى يصل لدرجة 

التدنى والترخص.
وفى النهاية أقــول: أمتنى أن تتوقف حمالت 
التخوين واالتهامات بالعمالة ضد من يعارضون 
بشرف بهدف حتقيق املصلحة العامة، وكذلك 
االتهامات باالنبطاح والـ ).........( لبعض من 
يــؤيــدون النظام احلــاكــم بــشــرط أن يــكــون هذا 
التأييد مبنيًا على قناعة شخصية تستهدف 
مصلحة الــوطــن بعيداً عــن )شــغــل السبابيب( 
واألكــل على كل املوائد ورفع شعار )عاش امللك 

مات امللك((!!!

عدم وجود اهتمام كاف بالوقت والتوقيت 
فى إدارة أكثر األزمات السياسية ومنها 

قضايا اجلزيرتني واقتحام نقابة 
الصحفيني ومقتل ريجينى 

نحن فى حاجة ماسة للتعامل بشكل جديد ومختلف مع إدارة األزمات فى مصر بداًل من أن نغرق )فى شبر مية( كلما حلت مبصر كارثة أو أزمة 
ريجينى

السيسى



يعانى باستمرار من وجود آالم فى منطقة البطن

يعلم متاًما أن أيامه أصبحت معدودة داخل مجلس الوزراء

»برنيس« كلمة السر وهى املنطقة التى تتواجد بني البحر األحمر وحاليب وشالتني

يتم استشارته فى شئون الدستور وأمور سياسية

األطباء يطالبونه باالبتعاد عن التوتر والعصبية

الفحوصات أثبتت أنه مصاب بورم حميد فى املرارة

أبلغ الرئاسة بتعرضه ألزمة قلبية وطلب السفر للعالج باخلارج
الشارع

السياسى

نكشف أدق 
أسرارها وتفاصيلها 

قبل وبعد عودته 
من أملانيا

لم تكن الزيارة التى قام بها المهندس شريف 
إسماعيل رئيس الوزراء إلى ألمانيا.. للعالج هى 
المرة األولى.. لكنها كانت من بين مرات عديدة 
ذهــب إليها شريف إسماعيل للفحص الطبى 
وإجراء عدد من الفحوصات الطبية بعد تعرضه 
لعدد من اآلالم وشكواه من وجود آالم فى منطقة 
البطن.. وأثبتت هذه الفحوصات إصابته بورم 
فى الــمــرارة.. وبالفعل نصحه األطباء بضرورة 
إجراء عملية جراحية.. واستجاب لذلك وأجرى 
العملية ونجحت بعد أن تــم الكشف عــن أن 
الــورم حميد.. وتحسنت على أثر هذه العملية 
الــحــالــة الصحية لــرئــيــس الــــــوزراء.. لكنه تم 
التشديد عليه من قبل األطباء المعالجين بعدم 
انهاك صحته فى العمل.. واالبتعاد عن ضغوط 
العمل.. وعدم التوتر والعصبية.. وعدم الحديث 
باستمرار.. مع ضرورة التحدث بصوت منخفض 
مع استكمال العالج باستمرار وفق 
نــصــائــح األطـــبـــاء والــتــشــديــد عليه 
ــهــم لكن لم  بــضــرورة اتــبــاع ارشــادات
يستطع شريف إسماعيل منع نفسه من 
التوتر والتعصب بسبب كثرة المشكالت 

والضغوط السياسية المتوالية وعدم قدرته على 
لم شمل وزرائه.. وعدم دقته فى متابعة الشئون 
الوزارية ومتابعة وزرائه وحكومته التى يفشل ما 
يقرب من نصفها فى تطهيرها ومحاربة الفساد 

وتقليل النفوذ اإلخوانى داخل مؤسسات الدولة.. 
فــتــعــرض ألزمـــة قلبية اضــطــرتــه إلـــى اللجوء 
ــر.. بل  لمؤسسة الرئاسة واطالعها على األمـ
وطلب السماح له بالسفر إلى ألمانيا الستكمال 

العالج.. األمر الذى أدى إلى السماح له بإجراء 
ــات وجــود  ــب ــصــر.. إلث ــى م ــة ف ــي فــحــوصــات أول
اآلالم.. وبالفعل تم الكشف عن وجــود قصور 
فى ضربات القلب وعــودة آالم البروتستاتا مرة 

أخرى للنشاط تجعل المهندس شريف إسماعيل 
غير قـــادر على القيام بمهام عمله.. فقد تم 
إعطاء التعليمات بتولى اللواء عمرو عبدالمنعم 
األمــيــن الــعــام لمجلس الــــوزراء إدارة الــديــوان 
ــوزراء  الــعــام لمجلس الــــوزراء والتنسيق مــع الـ
والمحافظين ومتابعة التطورات مع المسئولين 
واستمرار عقد اللجان الفنية التى تمارس عملها 
بالتعاون مع الوزراء وعمل تقارير دورية بما يتم 
ــوزراء عقب  ــ وتجهيزها للعرض على رئــيــس ال

عودته.
المهندس شريف إسماعيل حينما عاد عرض 
عليه ما تم من إجـــراءات وتنسيق.. لكنه وجد 
مــؤشــرات تــدل على قــرب استبعاده خاصة أنه 
اكتشف أنــه لــم يتغير شــيء وكــل األمـــور تجرى 
على قدم وساق دون النظر إلى غيابه.. شريف 
إســمــاعــيــل عـــاد وقـــد وجـــد الــدكــتــور مصطفى 
مدبولى وزير االسكان قد نال قسطا كبيرا من 
االهتمام وتولى التنسيق مع وزارات عديدة.. 
وأجرى الكثير من االتصاالت مع وزراء لمتابعة 

بعض المشروعات المهمة!
ــذى انــتــاب شريف إسماعيل جعله  الــرعــب ال
ــه عقد لــقــاء مــع الرئيس  يشعر بالقلق رغــم أن
السيسى وتناول معه األمور االقتصادية مما يدل 
ــوزارة فى مهب  على أنــه يعلم أن مصيره فى الـ
الريح لو لم يتابع باهتمام مهام عمله.. ولو لم 
يستطع استكمال عمله بالشكل المطلوب وتأثرت 
صحته أو حــتــى تــأثــر أداؤه ســيــكــون مصيره 
االستبعاد فـــورا.. خاصة أن تكليفات الرئيس 
السيسى للحكومة واضــحــة فــى هـــذا الــشــأن 
ودائــمــا مــا يشد على يــد الحجكومة ويطالبها 

بالمزيد دائما!!

تقارير الحالة الصحية لرئيس الوزراء

نحن نجيب عن السؤال الصعب؟!

أين يتواجد اإلرهابيون اإلخوان والجماعة اإلسالمية وتنظيم الجهاد داخل مصر؟!

انفراد: تعيين عدلى منصور مستشارا قانونيا للرئيس السيسى!
الجميع يسأل عن المستشار عدلى 
منصور رئــيــس الجمهورية السابق 
ورئيس المحكمة الدستورية السابق؟! 
ما مصيره؟! أين هو؟! وماذا يفعل بعد 
أن وصــل للسن القانونية منذ أسابيع 

قليلة.
ولإلجابة عن هذا السؤال نشير إلى 
أن المستشار عدلى منصور تم تعيينه 
فى منصب شديد األهمية فى مؤسسة 
ــدا بـــجـــوار الــرئــيــس  ــحــدي ــاســة وت ــرئ ال
عبدالفتاح السيسى كمستشار للشئون 
القانونية الدستورية التى تعد من أهم 
المناصب فى مصر.. خاصة أن هناك 
أمــورا قانونية كثيرة مصر مقبلة عليها 
خالل الفترة القادمة لن يكون المستشار 
عدلى منصور مستشارا قانونيا للرئيس 
فــقــط.. لكنه سيعتبر المستشار األول 
ــى كــافــة األمـــــور.. حــيــث إنــه  لــلــرئــيــس ف
يحظى بثقة الرئيس السيسى ويستشيره 
فى أمــور سياسية عــديــدة.. ويطلب منه 

ابداء رأيه فى الشأن العام.. ويطلب منه 
أراءه فى بعض الــمــواقــف.. ويـــوازى بين 
ما كــان يفعله عدلى منصور فى مواقف 
ــرة حــكــمــه وبين  عــديــدة حــدثــت فــى فــت
األحــداث التى نشاهدها اآلن.. ويطالبه 

بأشياء سرية واعداد تقارير مهمة.
مــن ناحية أخــرى يشير إلــى أن عدلى 
ــجــوار الرئيس  ــمــا ب مــنــصــور يجلس دائ
الـــســـيـــســـى فــــى مــعــظــم االحـــتـــفـــاالت 
ــجــوار المشير طنطاوى  الــرســمــيــة.. وب
والــدكــتــور كــمــال الــجــنــزورى والمهندس 
إبراهيم محلب.. إذن كــل الــطــرق تــؤدى 
إلــى استمرار المستشار عدلى منصور 
فى دائــرة صنع القرار الرسمى.. لما له 
ــدى مؤسسة الرئاسة  ــة وثــقــة ل مــن رزانـ
وقـــيـــادات الـــقـــوات الــمــســلــحــة.. وأيــضــا 
يتم االستعانة بـــآراء عدلى منصور فى 
السياسة الخارجية وردود األفعال تجاه 
ــدول التى تعادى ثــورة 30 يونيو  بعض ال

وكيفية التصرف حيالها!!

»برنيس« هــذا هــو اســم المنطقة التى 
فيها الــعــمــل عــلــى قـــدم وســـاق مــن أجــل 
مكافحة اإلرهاب وتمثل أحد أذرع مناطق 
تواجد االرهابيين فى مصر.. »برنيس« 
هــى المنطقة الــتــى تــقــع بــيــن البحر 
األحمر وجباله الساحلية وبين جبال 
شاهقة بالقرب من المنطقة الشمالية 
لــحــاليــب وشـــالتـــيـــن.. ويــســتــغــلــهــا 
االرهابيون فى السيطرة عليها حيث 
إنها تعتبر منطقة ال يستطيع دخولها 
أى أشــخــاص إال العالمين بدروبها.. 
االرهابيون يعرفون هذه المنطقة جيدا 
ويلجأون إليها بعد تزايد مطارداتهم من 
قبل القوات المسلحة فى سيناء ومطاردات 
األجــهــزة األمنية فى معظم انحاء الجمهورية 
ــى جــبــال برنيس للتخفى  فيلجأون لــلــهــروب إل

واإلعاشة والكمون لفترة حتى تهدأ األجواء.

»برنيس« لها نافذة على شاطئ البحر األحمر.. 
ــواع الجبال وأوعــرهــا..  وجبالها تعتبر من أقسى أن
لدرجة يصعب فيها الطيران الحربى  المنخفض.. 
وكـــان التصرف األمــثــل هــو: ضــرب جــبــال »برنيس« 
بالطائرات الحربية والتركيز على المغارات العديدة 
المتواجدة أسفل الجبال.. ويستغلها االرهابيون من 
جماعة اإلخــوان وخالياها وتنظيماتها التى تتحكم 
فيها تمويال وتسليحا وتدريبا.. مثل تنظيم أنصار بيت 
المقدس.. وتنظيم أجناد مصر.. وتنظيم المقاومة 
الشعبية.. وتنظيم كتائب الــمــوت.. بــاإلضــافــة إلى 
عدد من التنظيمات التى شكلتها الجماعة اإلسالمية 
وأيضا التنظيمات التى شكلها تنظيم الجهاد.. كل هذه 
التنظيمات تجتمع فى »برنيس«.. ولهذا تم هدمها 
على رؤساهم.. مما أثر على التواجد االرهابى على 
األرارضى المصرية كافة.. وتم كبح جناح التنظيمات 
وافشال التواجد االرهابى والنجاح فى السيطرة على 

المنطقة.

عودة آالم البروستاتا 
جتعله غير قادر على 

القيام مبهام عمله

عقب عودته اكتشف ارتفاع 
أسهم مصطفى مدبولى 

خلالفته فى رئاسة احلكومة

جبال وعرة لم يدخلها أحد 
وصعب على الطائرات التوصل 

لها بالتحليق املنخفض!!

بها »مغارات« يقيم فيها 
اإلرهابيون التابعون ألنصار 

بيت املقدس وأجناد مصر
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السيسى يثق به جدا وقال له: أريدك بجانبى!!

بالل الدوى

السيسى عدلى

شريف إسماعيل



شريف سامى وهانى سرى الدين وأسامة عسران ووليد جمال الدين وجابر جاد نصار ومحمد معيط ومحسن صالح وسامى عبدالوهاب واللواء أحمد أبوالسعود وسها سليمان

مصادر: تغيير 4 محافظني لرسوبهم فى تنفيذ برنامج الرئيس باملحافظات والفشل فى وقف زحف مخالفات البناء

جهات عليا تقوم 
حاليًا بالبحث 

والتحرى عن 
ذمتهم املالية

الشارع
السياسى

كشفت مصادر مطلعة أن مجلس النواب 
ــارس ضــغــوطــا شــديــدة عــلــى احلكومة  مـ
من أجل إجــراء حركة املحافظني ترضية 
ألهالى دوائــرهــم االنتخابية  الغاضبني 
من سوء اداء املحافظني، مؤكدة أن جتديد 
الثقة فى احلكومة احلالية  كان مرهونا 
مبوافقتها على إجــراء حركة محافظني 
مــحــدودة، وزيـــادة ميزانية الــبــرملــان إلى 
مليار جنيه، وبالفعل نــفــذت احلكومة 
ــى ووافــقــت منذ عــدة ايــام  اخلــطــوة االولـ
لرفع ميزانية البرملان إلــى مليار جنيه، 
واخلطوة الثانية فى طريقها للتنفيذ خالل 

االيام املقبلة.
واضــافــت املــصــادر أن وزيـــر التنمية 
املحلية تسلم تقريرا مــن بعض الــنــواب 
يطالبون فيه بإقالة محافظني وتغييرهم 
باالفضل، وكــان من بينهم 5 محافظات 
االولـــى  تعيني محافظ جــديــد للقاهرة 
الــتــى ظلت بـــدون محافظ ملــدة 7 أشهر 
بعد اختيار الدكتور جالل سعيد املحافظ 
السابق وزيــرا للنقل فى التعديل الــوزارى 

األخير.
ــني«  ــالي ــدت املـــصـــادرلــــ«صـــوت امل ــ وأكـ
أنــه مت تشكيل جلنة عليا إلجـــراء حركة 
املــحــافــظــني اجلـــديـــدة، بــتــعــلــيــمــات من 
رئيس احلكومة ويشرف عليها الدكتور 
ــدر وزيـــر التنمية املحلية،  ــى ب أحــمــد زك
ــزة  ــات واألجــه تــضــم مــنــدوبــني مــن اجلــه
ــدى اجلــهــات  ــدوب مــن إحـ ــن الــرقــابــيــة وم
السيادية وخبراء من وزارة التنمية املحلية 
ــإدارة املحلية ورئيس  ــ واألمـــني الــعــام ل
قطاع التفتيش واملتابعة، حيث وضعت 
هــذه اللجنة شــروطــا قاسية فــى اختيار 
املحافظني اجلدد سواء فى احلركة املقبلة 
او احلــركــات التى تليها فيما بعد والتى 

التغيير يشمل محافظات 
بنى سويف وأسيوط 

والقليوبية ومطروح وتعيني 
محافظ جديد للقاهرة

 تشكيل جلنة عليا إلجراء 
احلركة برئاسة »بدر«  وتضم 
مندوبني من اجلهات واألجهزة 

الرقابية ومندوبا من إحدى 
اجلهات السيادية 

يستطيع املحافظون مــن خاللها تنفيذ 
برنامج احلكومة الذى مت تقدميه ملجلس 

النواب وبناء عليه مت جتديد الثقة فيها.
وتنفرد »صــوت املاليني« بنشر شروط 
اللجنة الــتــى مت االتــفــاق عليها الختيار 
املحافظني اجلــديــد ومــن بينها الــقــدرة 
على اتــخــاذ الــقــرار، وان يكون املحافظ 
من بني الشخصيات القريبة من الشارع 
ــه على  واملــواطــنــني ومــعــروف عــنــه قــدرت
ــزول لــلــشــارع والــتــفــاعــل واملــرونــة مع  ــن ال
املواطنني، والــقــدرة على قيادة مجموعة 
العمل للحصول على أفــضــل مستويات 
األداء فى املحليات، وان يكون على دراية 
بعلم األولــويــات ولديه املقدرة على وضع 
االولويات لتلبية احتياجات املواطنني،فى 
ــظــات، وضــعــف  ــحــاف ــوارد امل ــ ظـــل قــلــة مـ
اإلمكانات التى حتول بني طرح السياسات 
التى وضعتها الدولة وبني تنفيذها على 

أرض الواقع.
ــى  أن حــركــة  ــ ــادر إل ــــصــ وأشـــــــارت امل
املحافظني املقبلة لن تكون حركة كبير او 
موسعة كما أشــاع البعض ولكنها ستكون 
محدودة وتنحصر من 5 الى 6 محافظات 

محافظات من بينها تعيني محافظ جديد 
للقاهرة سواء بتكليف اللواء احمد تيمور 
القائم احلالى بأعمال املحافظ أو باختيار 

قيادة اخرى.
وأضافت أن املحافظات التى ستدخل 
احلركة من بينها محافظات بنى سويف 
وأســيــوط والقليوبية ومــرســى مــطــروح 

باالضافة الى محافظة القاهرة. 
مــؤكــدة ان التقارير الرقابية وتقارير 
مجلس النواب التى استعانت بها اللجنة 
ــى أن أداء مــحــافــظــى هــذه  ــ ــهــت ال ــت ان
املحافظات لم يكن على املستوى املطلوب، 
وانهم فشلوا فى كثير من امللفات اهمها 
ملف القمامة وانتشار مخالفات البناء 

والتعدى على أمالك الدولة.
من جانبه قــال الدكتور هانى محمود 
ــة السابق أن بعضا  وزيــر التنمية اإلداريـ
من أعضاء مجلس النواب ضغطوا بقوة 
إلجـــراء حركة محافظني، وتغيير بعض 
املحافظني وانهم ملسوا فشل املحافظني 
من خالل زياراتهم وجوالتهم فى دوائرهم 
االنتخابية، وان اختيار بعض املحافظني 
ــة لـــم يــكــن مــوفــقــا  ــاضــي فـــى احلـــركـــة امل
بعد مـــرور 6 اشــهــر مــن اختيارهم لهذه 

املناصب.
وأضاف وزير التنمية اإلداريــة  السابق 
ان نصوص دستور 2014 ومشروع قانون 
املحليات اجلديد يلزم احلكومة باعطاء 
ــات كــبــيــرة لــلــمــجــالــس املحلية  صــالحــي
املنتخبة منها اســتــجــواب املــحــافــظــني، 
والــتــصــويــت على اقالتهم وتنحيهم من 
مناصبهم اذا بلغ حجم التصويت ثلثى 
االعــضــاء فــى اى محافظة، فضال عن 
تطبيق الالمركزية الكاملة للمحافظني 
فى غضون 5 سنوات من إعالن الدستور، 
ــو مــا يــجــبــر احلــكــومــة عــلــى اخــتــيــار  وهـ
مــحــافــظــني أكــفــاء تــتــوافــر فــيــهــم جميع 

شروط الصالحية لهذا املنصب الهام.

تفاصيل الصفقة الحرام  بين مجلس النواب والحكومة فى حركة المحافظين الجديدة
شروط اختيار 

املحافظني اجلدد:

كتب ماهر هنداوى:

 القدرة على اتخاذ 
القرار 

معروف عنه قدرته على 
النزول للشارع والتفاعل 

واملرونة مع املواطنني

  القدرة على قيادة 
مجموعة العمل للحصول 

على أفضل مستويات 
األداء فى املحليات

 أن يكون على دراية 
بعلم األولويات 

لتلبية احتياجات 
املواطنني 

    أن يكون من بني 
الشخصيات القريبة 

من الشارع واملواطنني 
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جتديد الثقة مقابل زيادة موازنة البرملان إلى مليار جنيه 

سؤال صريح: حكومة شريف إسماعيل بتعمل إيه فى مصر؟!!!

باألسماء: 10 شخصيات مرشحة لالنضمام للحكومة فى التعديل الوزارى الجديدة
ــني عــقــد  ــيـ ــاضـ خـــــالل الـــشـــهـــريـــن املـ
الرئيس السيسى مجموعة من اللقاءات 
مـــع الـــــــوزراء، ملــتــابــعــة ســيــر الــعــمــل فى 
املشروعات القومية واستكمال املراحل 

املختلفة منها!
كما عقد لــقــاءات مــع وزراء املجموعة 
ــوصــول  ــغـــرض مــنــهــا ال االقــتــصــاديــة، والـ
عــلــى آخـــر املــســتــجــدات، لــعــرض التعديل 
الــوزارى وتعليمات لبحث ملفات عدد من 
الشخصيات املرشحة لالنضمام للوزارة 
اجلديدة، والتحرى عن أموالهم وعائالتهم 
وذمتهم املالية وترشيح ثالثة أسماء لكل 
حقيبة وزاريــة، ومن املتوقع تغيير عدد من 
الــوزراء عنهم وزراء املجموعة االقتصادية 

وبعض الوزارات اخلدمية.
مت البحث والتحرى عن كل من الدكتور 
محمد معيط نائب وزيــر املالية، وسامى 
ــيــس هــيــئــة الــتــأمــيــنــات  ــوهــاب رئ ــدال عــب
االجتماعية، والدكتور هانى سرى الدين 
رئيس هيئة سوق املال األسبق، والدكتور 
شريف سامى رئيس هيئة الرقابة املالية، 
والدكتور جابر جاد نصار رئيس جامعة 
القاهرة ووليد جمال الدين رئيس املجلس 
ــواء أحــمــد أبوالسعود  ــل الــتــصــديــرى، وال
رئــيــس جــهــاز شــئــون الــبــيــئــة، واملــهــنــدس 
محسن صــالح رئــيــس شــركــة املــقــاولــون 
الــعــرب، واملهندس أسامة عسران نائب 
وزيــر الكهرباء، وسها سليمان أمني عام 

الصندوق االجتماعى للتنمية.
املؤشرات األولية أشــارت إلى استبعاد 
الدكتور أشــرف العربى وزيــر التخطيط، 
ــر التموين،  والــدكــتــور خــالــد حنفى وزيـ
وخالد فهمى وزيــر البيئة ومحمد شاكر 
ــرة  ــ وزيــــر الــكــهــربــاء، وغـــــادة والــــى وزي
التضامن وطـــارق قابيل وزيـــر التجارة 
ــرة  ــ ــا خـــورشـــيـــد وزي ــ ــي ــ والــصــنــاعــة ودال
ــر شئون  ــ االســتــثــمــار ونــبــيــلــة مــكــرم وزي

املصريني باخلارج.
من ناحية كشفت مصادرنا املطلعة أن 
»حلمى النمنم« وزير الثقافة أجرى عددا 
من اللقاءات مع مسئولى الرقابة اإلدارية 

للضرورة القصوى.

ــة فـــى مــصــر؟  ــوم مـــا الــــذى تــفــعــلــه احلــك
ــه عــلــى أرض  وهـــل لــهــا دور مــحــدد تــقــوم ب
الواقع؟ وأين السياسات والبرامج التى طاملا 
ــام مجلس  صدعتنا بها تلك احلــكــومــة أمـ
النواب أو من خالل الصحف والفضائيات 
للنهوض مبستوى معيشة املواطنني 
وتطوير اخلدمات املقدمة 
لهم؟ وهل برامج 
هـــذه احلكومة 
تـــوقـــفـــت عــنــد 
الـــــنـــــاحـــــيـــــة 
الــنــظــريــة دون 
أن متلك آليات 
ــات  ــ ــي ــ ــان ــ ــك ــ وإم
لتطبيقها على 
أرض الــــواقــــع؟ 
وإذا كـــان الرئيس 
عبدالفتاح السيسى 

اعترف أكثر من مرة بأن املواطن البسيط لم 
يشعر بثمار اجلهود التى تبذلها احلكومة، 
فلماذا يتم اإلبقاء عليها بصفة عامة ورئيسها 
املــهــنــدس شــريــف اسماعيل بصفة خاصة 
والـــذى اثبت أنــه فاشل بكل املقاييس ولم 
ــة مشكلة  ينجح هــو أو حكومته فــى حــل أي
من املشاكل الكبرى أو الصغرى التى تواجه 
املــواطــنــني فــى كــل املــحــافــظــات؟ فاألسعار 
أصبحت حتــرق جــيــوب اجلميع واحلكومة 
تكتفى بـ)الفرجة( وكــأن األمــر ال يعنيها فى 
شىء، كما أن جشع التجار والشركات يزداد 
توحشاً واحلكومة تلتزم بالصمت التام جتاه 

كل هذه املهازل..الخ.
ولعل أبــرز األشياء التى كشفت عن فشل 
هذه احلكومة، اإلعالنات الكثيرة التى مألت 
شــاشــات الفضائيات وصــفــحــات الصحف 
طـــوال شــهــر رمــضــان اجلــــارى عــن التبرع 
للمستشفيات ودور األيـــتـــام واجلــمــعــيــات 
ــدل  ــار اجلـ ــ اخلــيــريــة واألهـــلـــيـــة بــشــكــل أثـ
وفجر العديد مــن الــتــســاؤالت حــول موقف 
احلكومة؟ وما الذى تقدمه من خدمات اذا 

كانت التبرعات هى التى تبنى املستشفيات 
وتشترى األجهزة الالزمة لها وتقدم األراضى 
املطلوبة لبناء املــدارس بل وتقوم بتجهيزها 
بــاألجــهــزة واملــعــدات املطلوبة، وتــقــوم ببناء 
املــســاكــن لقاطنى الــعــشــوائــيــات ومعدومى 
الدخل وتقدم مساعدات شهرية لهم..الخ؟!!!

وهنا نتساءل: هل حكومة بهذا املستوى 
تستحق البقاء فى أماكنها ولو ليوم واحد؟ 
وهــل عقمت مصر عــن أن تنجب كــفــاءات 
وخبرات تقدم أفكاراً ورؤى جديد للنهوض 
مبصر بــداًل من األفــكــار العقيمة التى عفا 
عليها الزمن والتى أدت إلى كوارث ومصائب 
ــا تــســريــب امــتــحــانــات  ال حــصــر لــهــا آخــره
الثانوية العامة وهى املهزلة التى كشفت اننا 
ــة( وأن كل  كنا والنــزال نعيش فى )شبه دول
األجهزة العليا فى البلد تعمل وفقًا لنظرية 

اجلزر املنعزلة.
وليسمح لى الرئيس عبدالفتاح السيسى 
ــت راض عــن أداء هذه  أن أســالــه: هــل أن
احلكومة؟ وهل خدعتك التقارير املضللة 
ــل اإلعــــالم  ــائـ ــعــض وسـ ــقــدمــهــا ب الـــتـــى ت

والصحف عن اإلجنــازات التى يتم الزعم 
بــأنــهــا حتــقــقــت عــلــى ارض مــصــر خــالل 
ــذى مينعك من  العامني املاضيني؟ ومــا ال
إجــراء تغيير فى هذه احلكومة لضخ دماء 
وأفــكــار جــديــدة؟ وهــل تتصور أن حكومة 
بهذا األداء الهزلى قـــادرة على ان حتقق 
طموحاتك كرئيس وأحالم البسطاء فى أن 

يعيشوا بشكل آدمى؟
والسؤال األهــم: ما سبب إصــرارك على 
بقاء رئيس هذه احلكومة فى منصبه رغم 
أنه وباعتراف الغالبية العظمى من األجهزة 
العليا ال يصلح؟ وهل صحيح أن السبب فى 
ذلك هو ضعف شخصيته وهو ما يتيح لك 
السيطرة على كل مقاليد السلطة والنفوذ 
فى مصر دون أن ينازعك فيها أو يراجعك 
أحد فى أى قرار تتخذه سواء كان صائباً 
أم خــاطــئــًا؟ وهـــل صحيح أن مــا ينطبق 
على احلكومة فى هذا الشأن ينطبق متام 
االنطباق على مجلس النواب أيضاً والذى 
أثبت أنه برملان )نص كم( ال يليق بثورتى 

25 يناير و30 يونيو؟!!

1

3

4

5

2

خالد عبدالرحمن

إسماعيل

بدر

معيطسامىسرى الدين

عبدالعال



فى
الممنوع

بعض القوى 
متارس نفس 

التفكير فيما 
يتعلق باحلراك 

الذى أطاح 
مببارك

ماهر عبده

العـدد 191

األربعاء  2016/7/20

كشفت مستندات رسمية حصلت عليها »صوت 
ــام فــى القطاع  ــع ــمــال ال ــدار ال الــمــايــيــن« أن  إهــ
الحكومى عــرض مستمر، لن يتورع عن القيام به 
المخالفون ومرتكبوا الــتــجــاوزات إال اذا تغيرت 
التشريعات والقوانين وتغليظ العقوبات جنائيا 

وماليا واداريا.
ويأتى اختراق جــدران  الجهاز القومى للسينما 
ــجــاوزات داخــلــه  تــزامــنــا مــع االهتمام  ــت لكشف ال
الكبير من الدولة ورئيس الحكومة ومجلس النواب 
المنتخب، الــذى وصــل الــى أعلى درجــة منذ ايــام 
بالموافقة وتصويت االغلبية على رفع دعم السينما 
من 20 مليون جنيه سنويا إلى 50 مليون جنيه، وذلك 
بقرار أصدره رئيس الوزراء شريف إسماعيل، وهو 
ما اعتبره البعض خطوة نحو دعــم عملية التنوير 
ومواجهة السينما الهابطة برفع دعم الدولة للمركز 

القومى للسينما.
وقد حصلت »صــوت المايين« على مستندات 
تكشف قيام  مسئولي  المركز القومى للسينما 
بإهدار أموال الدولة فى مكافآت للعاملين بالمركز 
ــوزارة الثقافة، بدعوى أنها تقدر دور العاملين  وبـ
ومجهوداتهم أثناء الحريق الــذى اندلع فى مدينة 
السينما فى  شهر يونيو الماضى وكذلك لمجهودات 
ــمــركــز فـــى مــهــرجــان  ــارج ال ــ الــعــامــلــيــن داخــــل وخـ
االسماعيلية الــثــامــن عــشــر لــأفــام التسجيلية 

والقصيرة.
المثير أن هــذه الحجج الواهية  النــفــاق المال 
الــعــام فــى غير مــســاره المخصص لــه تتناقض مع 
تصريحات واعتراف الدكتور أحمد عــواض رئيس 
المركز القومى للسينما  بأن حريق مدينة السينما 
أتلف ديكور الحارة وأن المنطقة المبنى بها ديكور 
الحارة توجد  وسط أحــراش كثيرة وأشجار عالية 
وهو ما جعل الحريق ضخما، وهو ما يعد تناقضا 
واضحا وصريحا مع صرف هذه المكافآت. التى 
تم صرفها بدعوى قيام العاملين بالتصدى لحريق 
كــاد يحدث كارثة سينمائية خطيرة كانت ستفقد 
على أثره السينما المصرى كنزا كبيرا من االفام 
القديمة، وذلك بعد ان نشب  فى سينما رادوبيس 
ــل شهر يونيه الماضى   بمنطقة الــهــرم، فــى أوائـ
وانتقلت سيارات اإلطفاء لمكان الحريق لمحاولة 

السيطرة عليه.
وطبقا للمستندات التى حصلت عليها  »صوت 
المايين« والتى تحمل توقيع احمد عــواض رئيس 
الــمــركــز الــقــومــى للسينما وتــأشــيــرة خــالــد جــال 
ــذى يتبعه المركز  رئيس قطاع االنــتــاج الثقافى ال

القومى للسينما بالموافقة طبقا للوائح والقانون 
على إثابة العاملين بــإدارة األمــن بالمركز وأعضاء 
لجنة الحماية المدنية ولجنة األزمـــات والــكــوارث 
وبعض موظفى المركز من مجهودات للحفاظ على 
المبنى ومحاصرة النيران  فإنه يتم إثابة من وردت 
اسماؤهم كل حسب مجهوده بإجمالى مبلغ وقدره 
»14350« جنيها وضمت الئحة األســمــاء الـــواردة 
فى الطلب بعض من الموظفين والعاملين بالمركز 
ممن ال عــاقــة لهم بالحماية المدنية أو إطفاء 
الحريق ولم يثبت تواجدهم فى مدينة السينما أثناء 
الحريق كما كشفت مــصــادر لـــ»صــوت المايين«  
وتــراوحــت مكافآتهم من 1500 لـــ750 جنيها لكل 
منهم، اما الطلب الثانى المرفوع من عواض لخالد 
جــال والـــذى حصل على نفس تأشيرة الموافقة 
فيتضمن الموافقة على منح العاملين بالمركز ومن 
خــارجــه ممن ساهموا فيما اســمــاه الكشف نجاح 
مهرجان االسماعيلية السينمائى لأفام التسجيلية 
والقصيرة - والــذى لم يحقق أى مــردود سواء على 
المستوى المحلى أو الدولى وكــان محل انتقاد من 
النقاد- مكافأة 250 ألف جنيه من امــوال المركز 
ومــوازنــة المهرحان لتشجيعهم طبقا لما ورد فى 

التقرير.
الافت ان رئيس المركز لم يكتف بمن شاركوا 
فى المهرجان بل قام بصرف مكافأة 900 جنيه لكل 
عامل من باقى العاملين بالمركز ممن لم يشاركوا 
فــى المهرجان مــن ميزانية المهرجان باجمالى 
»175 ألفا و850 جنيها  ليقارب اجمالى المكافآت 
للعاملين حــوالــى 400 ألــف جنيه فضا عــن 200 
ألف جنيه للقيادات من مخرجين ومشرفى اضاءة 

وديكورات.
تجدر اإلشـــارة إلــى أن كشوف المكافآت االربــع 
الــتــى حصلت »صـــوت المايين على نسخة منها 

لــم تقتصر فقط على االســمــاء التى حصلت على 
مكافآت وإثابات  للعاملين بالمركز القومى للسينما 
فقط، وال حتى االنــتــاج السينمائي  وانما تعدتها 
لتجامل موظفى ديوان عام وزارة الثقافة وسكرتارية 
حلمى النمنم وزير الثقافة مجاملة له، حيث منحت 
مكافآت لطاقم سكرتارية الوزير ومدير إدارة االمن 
وبعض العاملين فــى اإلدارة المالية والحسابات 
واإلدارة القانونية وحتى سائقى الوزير وموظفى 
ـــ»3000 جنيه« لكل  ــ المكتب ووصــلــت المكافآت ل
منهم  وهو ما أثار حفيظة العاملين بقطاعات أخرى 
من الــوزارة شاركت بالفعل فى المهرجان مثل هيئة 
قصور الثقافة حيث تم تجاهلهم فى تلك المكافآت.

كما كشفت مصادرنا داخل جهاز السينما أن %90 
من العاملين لم يحضروا عمليات انقاذ المركز، 
واخماد الحريق، مؤكدة أن اهمال العاملين عوامل 
ــراف عليها كـــان سببا مــن اســبــاب  ــ ــان واالشـ ــ األم
الحريق، وبدال من التحقيق مع المهملين قام المركز 
بمكافأتهم رغــم ان الخسائر التى كانت متوقعة 

المتداد الحريق لن تقل عن 10 مايين جنيه.
وفــجــرت الــمــصــادر مــفــاجــأة مــؤكــدة ان المركز 
القومى للسينما نفسه ال تتوافر فيها أبسط انواع 
عوامل االمان والطوارئ ومنها تواجد عربات حماية 
مدنية واطفاء على الرغم من أن  المركز يحتوى 
على غــرف أرشيفية لأفام وهــو ما يعتبره  كثير 
من كبار الفنانين  كنز ا ثمينا ال يجب االهمال أو 

التهاون فى الحفاظ عليه.
كما أوضــحــت الــمــصــادر ان صــرف المكافآت 
للعاملين بالمركز القومى للسينما أو بديوان عام 
وزارة الثقافة أو قطاعات االنــتــاج بالمركز غطاء 
كبير الحجم للتستر على الفساد المالى داخــل 
هذه الجهات، وبوابة تبرير لحصول القيادات على 

مكافآت وحوافز وادماجها فى مكافآت العاملين.

فضيحة باملستندات

« تكشف املستور وإهدار املال العام فى املركز القومى للسينما «
ــذخ واالســـــراف فــى وقـــت تـــزداد  ــب يــأتــى ذلـــك ال
ميزانية  دعم السينما من 20 مليونا إلى 50 مليون 
جنيه سنويا بنسبة  زيــادة قدرها 150 %، النفاقها 
على افام هابطة وسينما مبتذلة تعيش أسوأ أيامها  
فى الوقت الذى يئن فيه  الشعب من قلة وتخفيض 

الدعم على البترول والوقود والكهربا.
ــه لــأســف الــشــديــد هــذه  ــمــصــادر أنـ وأكــــدت ال
الميزانية ال تصرف فى طرقها المشروعة وإنما يتم 
التحايل عليها لتدخل جيوب المنتفعين والقيادات 
التى أوهمت الحكومة ونواب مجلس الشعب ضرورة 
الموافقة على زيــادة الدعم حتى تكون استفادتهم  
منه أكبر.. وأكــدت المصادر أن  الغرض األساسى 
من إنشاء المركز القومى للسينما كان إنتاج األفام 
التسجيلية، التى رأت الدولة أنها أداة جيدة تصلح 
للدعاية للدولة و«إنجازات«  الحكومة، وهى نظرة 
متخلفة لهذا النوع من األفــام التى تلعب دورا فى 
النقد والترشيد والكشف عن تناقضات الواقع على 
نحو ال يتوافر لصناع األفــام الخيالية الروائية.
مشيرة إلــى أنــه من المثير للسخرية أن كل إنتاج 
المركز لهذه النوعية من األفام ال يزيد سنويا على 
3 أو 4 أفام وفى الوقت نفسه يعمل بهذا المركز 
550 موظفا يتقاضون رواتـــب تنتزع نحو 90 فى 
المائة من الميزانية السنوية المخصصة للمركز 
ــادة الــدعــم  لجهاز السينما  التي  لــن تقل بعد زيـ
على  مبلغ 15 مليون جنيه سنويا  فيما ال يزيد 
على ما ينفق على النشاط المفترض، هو 10 % من 
الميزانية.. وأضافت المصادر أن ملفات الفساد 
داخل المركز القومى للسينما تعاقب عليها خال  
السنوات الخمس الماضية  الماضية خمسة رؤساء  

يدور حولهم جدل كبير.
وأكدت  أنه من ضمن ملفات الفساد فى الجهاز 
وجود ملف لفيلم  »بأى أرض تموت« للمخرج أحمد 
ماهر -مخرج فيلم »المسافر« الفاشل الــذى كلف 
الدولة 24 مليون جنيه،  يحتوى على مخالفات كثيرة  

وتسيطر عليها مافيا حالت دون التحقيق فيها.
وأكــدت انه لم ينتج المركز فى عهد وليد سيف 
الرئيس السابق للجهاز أفاما تسجيلية يعتد بها، 
لكنه  كان يتفاخر بأنه خصص فريقا لتصوير كل 
مراحل العمل فى مشروع قناة السويس الجديدة، 
وقد فشل فى الحصول على الدعم المالى لعدد من 

األفام الروائية المتميزة.
الفتة الــى أن خاصة األمــر أن المركز القومى 
للسينما، الــذى كان البعض يرغب فى تحويله إلى 
قطاع مستقل تماما عن وزارة الثقافة، أصبح فى 
حالة مزرية من الفوضى والفشل والتقاعس تدعو 
ــوده نفسه من  إلــى إعـــادة فتح كــل ملفاته، بــل ووجـ

إغاقه وإلغاء وزارة الثقافة أيضا.

ال تعى الفروق 
اجلوهرية بني 

البيئة التى مهدت 
لإلطاحة مببارك 
والبيئة املحيطة 
بالرئيس السيسى

صرف  600 
ألف جنيه 

مكافآت ألسماء 
وهمية بحجة 
إنقاذ مدينة 
السينما من 

حريق »يونيو« 

العجز فى تبنى شعارات جتذب اهتمام الرأى العام فى ظل التحديات االقتصادية واألمنية

الدولة ترفع دعم السينما لـ »50« مليوًنا.. واملسئولون يصرفونها مكافآت وحوافز ومجامالت لسكرتارية وسائقى سيارات وزير الثقافة 

 ال يوجد نظام حكم فى أى دولة بدون معارضني، باعتبار أن املعارضة السياسية هى 
أحد املكونات األساسية للمجتمعات على اختالف ثقافاتها ولغاتها.

 فاملعارضة القوية تكتسب قدرتها على التأثير من انحيازها للقضايا الوطنية، واملساهمة فى البناء وابتكار األفكار 
الرامية لفرملة شطط السلطة واحترام الرأى اآلخر، والعمل على تداول السلطة باألساليب الدميقراطية.

إذا كانت هذه األطروحات أقرتها كل دساتير العالم إال أن املعارضة فى احلالة املصرية تدور فى فلك مغاير.. هى تتحدث 
عن الدميقراطية، وال تؤمن بتطبيقها، هى تريد من نظام احلكم أن يساعدها فى العمل على إسقاط نفسه.. هذه احلالة 

الغريبة والفريدة من نوعها، دفعت الباحثني لتقصى ورصد تأثيرات أطروحات املعارضة والكشف عن أسباب فشلها، من 
بينهم الباحث سعيد عكاشة الذى وصف املعارضة املصرية بغياب الرؤية، وأن حركتها بال جماهير.

محمد عبداللطيف يكتب:

أسرار فشل املعارضة فى مصر
فى هذا السياق ال يمكن لنا الخروج من 
الوقت الراهن، والعودة إلى التاريخ، أى منذ 
نشأة المنابر واألحزاب منتصف سبعينيات 
القرن الماضى.. الواقع يقول إن المعارضة 
الحالية للرئيس عبدالفتاح السيسى تتشكل 
من أحــزاب وتيارات سياسية متنوعة تمتد 
من أقصى اليمين »اإلخوان وجزء من التيار 
السلفى« إلــى أقصى اليسار »األناركيين 
واالشتراكيين الثوريين«، ويجتمع الجانبان 
عــلــى هــــدف إســـقـــاط الـــنـــظـــام، ولكنهما 
يفتقران للقوة الحقيقة لتحقيق هذا الهدف 
لجملة مــن األســبــاب تتعلق بالتفاعات 
البنية، وأيــضــا بسبب عــدم قدرتهما على 
جــذب مــؤيــديــن أو أنــصــار لهما مــن خــارج 

معسكرهما.
 وقـــد مثلث مــظــاهــرات 15 و25 أبــريــل 
الماضيين دليا على تباعد المساقة بين 
الطرفين مــن جهة وبينهما وبــيــن غالبية 
الشارع المصرى من الجهة األخــرى، سواء 
على مستوى عــدم قدرتهما على الحشد 
للمظاهرات أو على مستوى العجز عن تبنى 
شعارات بإمكانها جذب اهتمام رجل الشارع 
العادى فى ظل تحديات اقتصادية وأمنية 

شديدة التعقيد.
وكما هو معروف حاولت جماعة اإلخوان 
االستئثار بالسلطة وقمع وتهميش القوى 
الــحــزبــيــة المخالفة مــمــا أدى إلـــى تعقيد 
األوضــاع ووقــوع ثورة 30 يونيو التى تمكنت 
بتأييد من المؤسسة العسكرية من االطاحة 
ــر الـــذى قــاد لصراع  بحكم اإلخــــوان، األمـ
ممتد على مدى نحو عامين حتى تم انتخاب 
الرئيس عبدالزفتاح السيسى فــى يونيو 

2014 لتبدأ بعدها حرب جديبدة بين القوى 
السياسية والحزبية وجماعات المصالح 
ــوان من  المرتبطة بنظامى مــبــارك واإلخــ
جهة، وبين نظام الرئيس السيسى من جهة 

أخرى. 
وكما ادعت القوى المعارضة بأن الرئيس 
السيسى يعيد إنــتــاج نظام مــبــارك، عــادت 
ــذى  ــقــوى لنفس الــخــطــاب ال نــفــس هـــذه ال
اعتادت ترويجه فى عهد مبارك بالقول بأن 
النظام يفتقر إلــى الرؤية المستقبلية كما 
يفتقر للحس السياسي، ومــن ثم اختزلت 
العمل السياسى فى مجرد استغال بعض 
االخــتــاالت فى وظائف مؤسسات الدولة 
وممارساتها للدعوة للتظاهر واالحتجاج 
ــدورهــا إلى  ورفـــع شــعــارات عــامــة تفتقر ب
الــعــمــق والـــقـــدرة عــلــى جـــذب الــمــؤيــديــن 
واألنصار،  ودون مراعاة للفروق الجوهرية 
بين البيئة التى مهدت لإلطاحة بمبارك 
وبــيــن البيئة الحالية المحيطة بالرئيس 

السيسى.
ــقــول إن  بمعنى أكــثــر وضــوحــا يمكن ال
النقد الذى وجه لتيارات اإلسام السياسى 
الــداعــيــة لــعــودة الــخــافــة باعتبار أن مثل 
هــذه التوجهات تعبر عن عقلية تبسيطية 
تنزع الحدث التاريخى من سياقه الزمنى 
ــاه عــلــى الــحــاضــر دون دراســـة  مسقطة إيـ
األبعاد الحضارية التى خلقت هذا الحدث، 
مثل هــذا النقد يمكن أن يوجه للمعارضة 
المصرية بشتى توجهاتها عامة والجماعات 
الثورية خاصة فى الوقت الراهن، إذ أنها 
مارست نفس التفكير فيما يتعلق بالحراك 
الــذى أطــاح بــمــبــارك، ومــازالــت تصر على 

امــكــانــيــة تـــكـــراره بــغــض الــنــظــر عــن تغير 
البيئة التى احتضنته والتى ال تشبه البيئة 

المحيطة بنظام الحكم الحالى.
تكمن أهم األسباب التى قادت المعارضة 
المصرية بكل فصائلها للسقوط المتكرر 
فى كل االختبارات التى وضعت نفسها فيها، 
فــى عــدم إدراكــهــا لمعنى المعارضة ســواء 
فى نظام سياسى منفتح يؤمن بمبدأ تداول 
السلطة، أو فى نظام تسلطى مغلق ال يسمح 
بأى تحرك سياسى مباشر للمعارضين له 

داخل المجال العام.
وألن السيطرة على المجال العام بشكل 
كامل مــن جانب الــدولــة ونظامها الحاكم 
ــكــن متحققة  ــم ت مــنــذ نــشــأة األحــــــزاب لـ
ــذا تعد  مــن الناحية النظرية والعملية، ل
المعارضة السياسية مسئولة عــن فشلها 
ــواء فــى توسيع قــاعــدة مؤيديها أو فى  سـ
الحوار مع النظام من أجل تقليل مساحات 
الصدام، المعارضة ســواء الحزبية أو تلك 
التى تكونت حول شخصيات ورمــوز ثقافية 
وسياسية وكأنها تطلب من الدولة وحزبها 
الــحــاكــم تهيئة الــظــروف الــتــى تساعدها 
على أن تكون بديا للحزب الحاكم، فيما 
كانت أجنحة أخــرى للمعارضة ومــن خارج 
الحياة الحزبية مثل جماعة اإلخــوان تدرك 
مــدى عــدم واقــعــيــة مثل هــذا الــتــصــور، أو 
بمعنى آخــر ففى حين اشترطت األحــزاب 
والــقــوى السياسية المعارضة على الدولة 
أن يكون المجال السياسى مفتوحا أمامها 
بالكامل لكى تــقــوم بعملها الـــذى يتمحور 
عمليا حــول هــدف اإلطــاحــة بحكم الحزب 
الــحــاكــم والــحــلــول مــحــلــه!! فـــإن الجماعة 

كانت قد وعــت أن المجال السياسى ليس 
مغلقا تماما فاتجهت لتقديم نفسها كعون 
للسلطة ولــيــس كمنافس لــهــا، وكــمــا قبلت 
أن تكون فى حقبة السبعينيات من القرن 
الــمــاضــى األداة الــتــى ضـــرب بــهــا النظام 
معاقل منافسيه من اليسار والناصريين، 
فقد قنعت أيضا بالمساحة التى تركها لها 
النظام لكى تــمــارس أنشطتها مــن خالها 
فى النقابات واألندية واألنشطة الخدمية 
والتجارية، وهو ما مكنها من تقليل الصدام 
مــع النظام، واألهـــم أنــه أتــاح لها الفرصة 
لتوسيع قاعدة مؤيديها فى المجتمع وأيضا 
تجنيد الــمــزيــد مــن كــبــار وصــغــار موظفى 
الجهاز البيروقراطى للدولة لصالح أفكارها 

وأهدافها.
تزيد الظروف الراهنة التى تمر بها الباد 
سواء على صعيد المواجهة مع الجماعات 
االرهابية، أو على مستوى غموض األوضاع 
اإلقــلــيــمــيــة والــدولــيــة، مــن مــشــاعــر القلق 
ــخــوف لــدى أغــلــب فــئــات المجتمع من  وال
ــوقــوع فــى الــفــوضــى أو الحرب  احــتــمــال ال
األهــلــيــة كما حــدث فــى بــلــدان أخـــرى مثل 
ليبيا وسوريا، وبالتالى تصبح مهمة طمأنة 
المجتمع أهم من الدخول مع النظام الحاكم 
فى معارك حول تحسين أدائــه، أو مواجهة 
الــفــســاد المستشرى فــى أجــهــزة الحكم، 
خاصة فى ظل غياب بديل حقيقى له حتى 
اآلن، وفى ظل الربط من جانب أغلب فئات 
المجتمع بين نقد النظام بعنف والــدعــوة 
للتظاهر ضد قــراراتــه وبين احتماالت أن 
يقود ذلك كله إلى سقوطه وسقوط الباد 

فى أتون الفوضى وعدم االستقرار.

السيسى

مبارك

جاللالنمنم

250 ألف جنيه 
»إكرامية« للعاملني  

ملشاركتهم فى مهرجان 
اإلسماعيلية الفاشل 



باملستندات: 
رجل 

احلديد فى 
مصر  يدير 

االقتصاد 
املصرى من 
وراء الستار 

عالمات
استفهام

ــن « عــلــى  ــ ــاي ــ ــوت امل ــ وحـــصـــلـــت » صـ
ــيـــة  تـــضـــم مــحــاضــر  ــمـ ــنـــدات رسـ ــتـ مـــسـ
اجتماعات رسمية  ملجلس إدارة شركة 
حديد عــز الدخلية أكبر شركة  لتصنيع 
احلديد فى مصر ومنطقة الشرق االوسط، 
لم يتم فيها ذكر اسم احمد عز ال من قريب 
أو بعيد،حيث كـــان آخـــر اجــتــمــاع رسمى 
ملجلس ادارة الشركة فى 11 ابريل 2016 
بــنــاء على دعـــوة مــن اجلمعية العمومية  
لعقد اجتماع عادى لها  فى الساعة الثالثة 
عصر هذا اليوم ومت إخطار كل االطــراف 
واجلـــهـــات املــنــوط بــهــا حــضــور اجلمعية 
العمومية باخطارات رسمية فى 29  مارس 
2016 وكان موجها للهيئة العامة لاستثمار 
واملــنــاطــق احلـــرة والهيئة الــعــامــة للرقابة 
املالية والسادة مراقبى احلسابات واعضاء 
اجلمعية العمومية..  وهــو مــا يعد اللغز 
االول والـــذى يتبعه طــرح  ســـؤال مــفــاده: 
كيف تنقطع صلة احمد عز  رسميا بشركة 
حديد عز الدخيلة، حسبما هو موجود فى 
املحاضر واألوراق الرسمية للشركة، وفى 
نفس الوقت يقوم بزيارات متعاقبة للشركة 
ــحــاء اجلــمــهــوريــة  فــى كــل فــروعــهــا فــى أن
ويــصــافــح الــعــمــال ويــصــرف لهم مكافآت 
وحوافز؟ وهنا نتساءل: هل تعلم احلكومة 
ــه يفعل كــل هــذا فــى اخلــفــاء؟  بــذلــك أم أن
ومــا مــدى قانونية حتركاته وقيامه بــإدارة 
شركاته من خلف الستار؟ وملــاذا ال يقوم 
أعضاء مجلس النواب بتقدمي استجوابات 
جديدة لفتح ملف استياء أحمد عز على 
شركة حديد الدخيلة بطرق غير مشروعة 

خال عهد مبارك؟!! 
والــلــغــز الــثــانــى الـــذى يحير الكثير  من 
الــعــقــول..  كيف تتعرض الشركة ملشاكل 
وأزمات وخسائر مالية مباين اجلنيهات، 
ــا حــســبــمــا ذكــــرت املــحــاضــر  ــان آخـــرهـ ــ ك
الرسمية الجتماعات مجلس االدارة فى 
اجلمعية العمومية العادية االخيرة خسارة 
الشركة مبلغا قــدره 414 مليون جنيه فى 
عام 2015 فضا عن انخفاض التدفقات 
النقدية فى عام 2015 إلى 1 مليون و139 
ألــفــا و43 جنيها مقابل 520 مليونا فى 

2014 وهى خسائر ضخمة تتجاوز %520  
كما بلغ  حجم اخلسائر االجمالية املرحلة 
لشركة العز لصناعة الصلب املسطح فى 
31 مــايــو 2015 نحو مليون دوالر  وهى 
ارقـــام مت اعــتــمــادهــا رسميا مــن مراقبى 
احلــســابــات فــى اجلــهــات املختصة حــول 
املــركــز املــالــى للشركة وعــن ادائــهــا املالى 
وتدفقاتها النقدية عن السنة املالية املنتهية 
فــى شهر يونية 2016، وفــى ذات الوقت 
تــقــوم الــشــركــة بــرصــد مــايــن اجلنيهات 
كتبرعات للجمعيات اخلــيــريــة فــى نفس 
العام الــذى خسرت فيه ماين اجلنيهات 
منها التبرع بـــ10 ماين جنيه لاغراض 
االجــتــمــاعــيــة ومــســانــدة املجتمع املــدنــي، 
حسبما ورد فى محاضر الشركة الرسمية، 
ــذا الــتــبــرع العينى  بــألــفــى طــن حديد  وكـ
للمساهمة فى بناء مساكن مبنطقة غيط 

العنب بوسط االسكندرية. 
ــث الــــذى حــيــر عــقــول  ــال ــث أمـــا الــلــغــز ال
الكثيرين حول  رجل النظام املخلوع فإنه 
ــات مــســتــمــرة فى  ــركـ ــوم بـــجـــوالت وحتـ ــق ي
ــروع الــشــركــة مصطحبا مــعــه عــددا  كــل فـ
كبيرا من رجــال األعمال املقربن اليه من 
النظام االسبق، ومجموعة اخرى من كبار 
االعامين وعلى رأســهــم “ ع. س” وكــان 
ــدى املــؤســســات  ــرأس مــجــلــس إدارة احــ ــ ي
الصحفية القومية و”م. ج” رئيس حترير 
سابق الحــدى الصحف اخلاصة الشهيرة 
ومعه عــدد كبير مــن الصحفين الشباب 
وكــانــت آخــر جوالتهم فــى فــرع شــركــة عز 
الدخيلة واملــصــانــع التابعة لها فــى العن 
السخنة بطريق الــســويــس، ممــا يــؤكــد ان 
هــنــاك حتــركــات مريبة تــزامــنــت مــع تــردد 
شائعات كثيرة ال ميكن ان تنفى او تصدق 

فى هذه اآلونة حول اجتاه احمد عز النشاء 
مؤسسة صحفية كبرى، وشــراء عــدد من 
ــادة تلميعه مــرة  الــقــنــوات الفضائية إلعــ
اخرى وتقدميه للمجتمع فى صورة افضل 
بعد مــا تــعــرض لــه عــز مــن ازمـــات كبيرة 
ــان اقــواهــا واضخمها حبسه على ذمة  ك
ــام، وتكسب  فــســاد مــالــى واهــــدار مـــال عـ
وتربح امــوال تقدم بشأنها للمحاكمة من 
خال تقارير الكسب غير املشروع، التى 
قــدمــت ضــده ومت على أثــرهــا التحفظ 
على امــوالــه ومنعه من السفر، وجتميد 
ممتلكاته حلن الفصل القضائى النهائى 
فى هذه القضايا مما تسبب فى خروجه 
من منافسات انتخابات مجلس النواب 
االخيرة قبل ان تبدأ  وفى فترة الترشح  
حيث مت رفض اوراق ترشحه لعدم توافر 
شروط الترشح فيه، وعدم وجود حساب 
ــده بــه “ صــفــر” بسبب  بــريــدى لــه ورصــي
القضايا املرفوعة ضــده وقــرارت النائب 
الــعــام بتجميد ممتلكاته والتحفظ على 
امواله، ورغم ذلك يحاول جاهدا الظهور 
على الساحة السياسية ب»نيولوك « جديد 
يصنعه لــه بوقه االعــامــى وصحفه التى 
يعتزم تأسيسها، والــســؤال الـــذى يطرح 
نفسه فى هذا اللغز هل سينجح احمد عز 

فى العودة مرة أخرى لألضواء؟! 
 هناك لغز آخر وليس أخير ا حول هذا 
ــن تأتيه الثقة  الــرجــل احلــديــدي.. مــن أي
ــرأة  ألن يسير مــن جديد فــى طريق  واجلـ
العودة لألضواء على الرغم من أنه مازال 
واقعا حتت طائلة القانون، وَمــن سمح له 

بهذه التحركات؟ 
وهــل يستطيع هــذا الــرجــل أن يعود من 
جــديــد للتحكم فــى صناعة هــى مــن أهم 
الصناعات الثقيلة  فى الباد، وتعتبر من 
أهم اعمدة االقتصاد الوطنى واملحلى ألنه 
يتوقف عليها مستقبل كثير من األسر حيث 
تدخل فى العديد من املهن واحلــرف؟ وما 
هو مصير ومستقبل رجــل احلديد االول 
فى مصر، وما مدى تغوله مرة أخــرى فى 
ــال املجتمع املــصــرى؟ وهــل سيظهر  اوصـ
ويـــعـــود لـــألضـــواء  بـــــنــيــولــوك جـــديـــد، أم 
سيظهر بشكله القدمي؟ كلها أسئلة ستجيب 
عنها االيام املقبلة وأحكام القضاء، وموقف 

احلكومة  والنظام احلاكم منه؟!!

ماهرعبده

خالد عبدالرحمن

 حسابه البريدى 
»صفر«..لكنه يجتمع 

برجال أعمال 
وإعالميني 
وصحفيني 

مشهورين لوضع 
خطط إصدار صحف 

ومجالت جديدة ؟!

انخفاض التدفقات 
النقدية  للشركة فى 

عام 2015 إلى 1 مليون 
و139 ألفا و43 جنيها 
مقابل 520 مليونا فى 

2014 وهى خسائر 
ضخمة تتجاوز 520%

ال يزال رجل األعمال أحمد عز صاحب 
شركة حديد عز الدخيلة، وأمني عام 
تنظيم  احلزب الوطنى املنحل خالل 

السنوات االخيرة من عهد حسنى مبارك 
لغزا محيرا، وعالمة استفهام كبيرة 

تثيرها حتركاته  املريبة وخطاه الواثقة، 
مما يؤكد أن ألغازه مازالت عرضا مستمرا 

على الساحة السياسية واالقتصادية.
»صوت املاليني« آثرت أن تفتح ملف أحمد 
عز وألغازه املستمرة، لعدة اعتبارات أهمها 

أن شركات هذا الرجل »احلديدى« تعمل 
فى صناعة سلعة تعد من أهم السلع 
والصناعات الثقيلة فى البالد والتى 

يقوم على أساسها االقتصاد  املصرى، 
حيث إن صناعة احلديد تعد العصب 

الرئيسى لصناعة )املعمار( التى ترتبط 
بأكثر من 100 مهنة و)صنعة(  فى مصر 

وهو ما يعنى أن  مستقبل كثير من االسر 
املصرية، ولذلك  رأينا أن من حق املواطن 

واملجتمع أن نحاول جاهدين فك هذه 
األلغاز أمامه ونطرح األسئلة التى قد 

جتول فى خياله وتفكيره لعلنا جند لها 
اجابة وتفسيرا منطقيا واضحا، السيما 
وأننا منلك األدلة واملستندات الرسمية 

التى تدعم فتحنا مللف ألغاز رجل 
»احلديد« األول فى مصر.

العـدد 191

األربعاء  2016/7/20

حكايات وأسرار من دفتر أحوال حياة وثروات أحمد عز
أحمد عبد العزيز أحمد عز )ولد فى 
يناير 1959( هو رجل أعمال وسياسى 
مصرى كان يشغل منصب أمن التنظيم 
ــاحلــزب  ــة الــســيــاســات ب وعـــضـــو جلــن
الوطنى الدميقراطى قبل أن يستقيل 
فى 29 يناير 2011 أثناء انــدالع ثورة 
25 يناير.أحمد عز، ولد فى 12 يناير 
ــلــواء متقاعد عبد  ــده هــو ال 1959 والـ
العزيز عز، الذى اجته بعد خروجه من 
اخلدمة، للتجارة فى احلديد من خال 
دكــان صغير فى السبيتة معقل جتارة 
ــقــاهــرة، أمـــا أحــمــد عز  ــردة فــى ال اخلــ
خليفة الراحل كمال الشاذلى فى مجلس 
الشعب، فقد تخرج من كلية الهندسة 
جامعة القاهرة فى منتصف الثمانينيات 
ــر لـــلـــدراســـة فـــى أملــانــيــا عقب  ــافـ وسـ
تخرجه، ولكنه سرعان ما عاد للقاهرة، 
وكــون فى ذلــك الوقت فرقة موسيقية 

صغيرة فرقة طيبة للعزف فى فنادق 
العاصمة ونواديها الليلية، باالشتراك 

مع املمثل واملذيع  الراحل حسن 
ــلـــحـــن مـــودى  اإلمـــــــام، واملـ

اإلمـــام، وكــان عز العبا 
ــرا عـــلـــى آلـــة  ــ ــاهـ ــ مـ

الدرامز.
ــس  ــ ــيـ ــ هـــــــــو رئـ
مجموعة شركات 
ــز الــصــنــاعــيــة  عــ
وتــعــتــبــر شــركــاتــه 
أكبر منتج للحديد 
فى الوطن العربى 

ــر تــقــريــر  ــ ــق آخـ ــ وفـ
ــى  ــربـ ــعـ لـــــاحتـــــاد الـ

لــلــصــلــب، وتــلــيــهــا شركة 
سابك السعودية. 

ميتلك أحمد عــز مجموعة شركات 
عــز الصناعية والــتــى تضم شركة عز 
الدخيلة للصلب باإلسكندرية والتى 
كانت تعرف سابقاً قبل شراء أحمد عز 

لها باسم شركة اإلسكندرية الوطنية 
للحديد والصلب، وشركة عز لصناعة 
حديد التسليح مبدينة السادات، 
وعـــز ملــســطــحــات الصلب 
بـــالـــســـويـــس، ومــصــنــع 
البركة بالعاشر من 
ــان، وشــركــة  رمـــضـ
عــــــز لـــلـــتـــجـــارة 
اخلـــــــارجـــــــيـــــــة 
ــى  ــة إل ــافـ بـــاإلضـ
شركة سيراميك 

اجلوهرة.
ــى  ــ أنـــــــــشـــــــــأ ف
أواخــر الثمانينيات 
ــاضــى  ــرن امل ــقـ ــن الـ مـ
مصانع العز للسيراميك 
والــبــورســلــن املــعــروفــة باسم 
“اجلــوهــرة”. ثم عــدة مصانع لصناعة 
الصلب فــى الــعــاشــر مــن رمــضــان، ثم 
مدينة الــســادات، ثــم مدينة السويس 
حتى دخوله كمستثمر رئيسى فى شركة 

اإلسكندرية الوطنية للحديد والصلب 
)الدخيلة( باإلسكندرية فى عام 1999 
)املعروفة اآلن باسم شركة العز الدخيلة 

للصلب باإلسكندرية(.
 كشفت تقارير اعامية وصحفية أن 
ثــروة املهندس أحمد عز تبلغ نحو 50 
مليار جنيه وكــان  يحصل على صافى 
أرباح سنوية من جتارة احلديد يبلغ أكثر 

من 5.3 مليار جنيه سنوياً.
فى 29 يناير 2011 أى اليوم التالى 
ليوم جمعة الغضب املصرى املوافق 28 
يناير 2011، استقال من األمانة العامة 
للحزب الوطنى الدميقراطى احلاكم 
وقبلت استقالته فوراً بعد ضغط الشعب 

وثورته على الفساد فى مصر.
فى 3 فبراير 2011 صدر أمر النائب 
العام فى مصر مبنعه من السفر خارج 
الــبــاد وجتميد أرصــدتــه ضمن قائمة 
طويلة تضم بعض الـــوزراء فى حكومة 
أحمد نظيف التى كانت آخر حكومات 

عصر مبارك.

  يغيب عن محاضر االجتماعات الرسمية للشركة.. لكنه هو 
الذى يصدر التعليمات بصرف املكافآت واحلوافز للعمال!

ألغاز أحمد عز.. العرض مستمر

شركاته تخسر 414 مليونا فى عام واحد ويتبرع بآالف األطنان من احلديد وماليني اجلنيهات جلمعيات خيرية ويشترى قنوات فضائية.. من أين لك هذا؟!

أحمد عز

مبارك

محكمة جنايات القاهرة 
تواصل محاكمة عز وعسل 

فى قضية تراخيص 
الحديد أول نوفمبر

ــررت مــحــكــمــة جــنــايــات  ــ قـ
القاهرة، املنعقدة فى التجمع 
اخلـــامـــس، تــأجــيــل محاكمة 
ــد عــز،  ــال أحــم ــمـ رجـــل األعـ
وعــمــرو عــســل، رئــيــس هيئة 
التنمية الصناعية السابق، 
ــل غــرفــة املـــداولـــة، فى  داخــ
ــهــامــهــمــا بـــإهـــدار  قــضــيــة ات
املـــال الــعــام مبــا بلغت قيمته 
660 مــلــيــون جنيه وتسهيل 
االســـتـــيـــاء عــلــيــه املــعــروفــة 
ــاســم “تــراخــيــص  ــا ب ــًي إعــام
احلديد” لليوم األول من دور 

االنعقاد بشهر نوفمبر.



شيكات مستحقة للشركة قيمتها 7 ماليني  جنيه لم تقدم للصرف وبعضها مضى على تاريخ استحقاقها أكثر من 3 سنوات

لديها أصول تتجاوز 622 مليون جنيه ومخزون بـ79 مليوًنا واألجهزة الرقابية لم تستطع التحقق من  هذه املبالغ

ملف
ساخن

»سبابيب« باملاليني فى »رغيف عيش« املصريني

 جلنة تقصى احلقائق 
البرملانية كشفت 

املخالفات داخل صومعة 
شقيق طارق حسانني 

وأعلنت عن تقدمي 
تقريرها للنائب العام
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مطاحن مصر العليا

 مطاحن وسط وغرب الدلتا 

ــاز املـــركـــزى  ــهـ ــر اجلـ ــري ــق ــع أرقــــــام ت ــ ــن واقـ  مـ
للمحاسبات عن شركة مطاحن مصر العليا، ميكن 
وصــف تلك الشركة بأنها »كــل حاجة وعكسها«، 
ولعلها صــورة مصغرة مــن الــدولــة املصرية التى 
لديها مــوارد ضخمة ومع ذلك تعانى من املشاكل، 
وملــا ال إذا كــان الصعيد أو مصر العليا هو أصل 

مصر .
وكانت تلك الشركة قد قامت بإعداد القوائم 
املالية مبا يتماشى مع معايير املحاسبة الضريبية، 
ــم وســنــة الــقــرار  لكنها لــم تقم بــاإلفــصــاح عــن رق
اخلــاص بها، فــى مخالفة للوائح رصــدهــا تقرير 
املــركــزى للمحاسبات، ولــم يتضح مــن ورائــهــا وال 

ملصلحة من متت األمور بهذا الشكل،
واألغــرب أن الشركة نفسها قد حققت صافى 
ربــح خــال فترة نطاق الفحص بلغت حوالى 95 
مليون جنيه، بزيادة حوالى 22 مليون ونصف املليون 
عن نفس الفترة من العام املاضى، ولكن جاء فى 
التقرير الــذى رصــد الــزيــادة، إنــه مع ذلــك لم يتم 
تأثير صافى الربح، ألسباب لم يوردها التقرير، 
بل وضعها كماحظة تنتظر الرد من القائمني على 

الشركة.
ــى ســـيـــاق مــتــصــل حــصــلــت الــشــركــة على  ــ وف
تعويضات ومديونيات مبوجب أحــكــام قضائية، 
بلغت قيمتها 2مليون و197 ألف جنيه، كإيرادات 
فعلية وأرصدة دائنة، ولم يتم تسويتها لتتحول إلى 
احتياطيات ســريــة، حسبما ورد نصا فــى تقرير 
املــركــزى للمحاسبات، الــذى رصــد أيضا حصول 
الشركة على تعويضات من بعض املستأجرين بل 
وتعويضات من شركة التأمني رغم انتفاء الغرض 

ــات  ــ ــرك ــشــ ــ ــس مـــــنـــــوال ال ــ ــف ــ ــى ن ــ ــلـ ــ وعـ
السابقة  سارت إدارة شركة مطاحن وسط 
وغرب الدلتا، حيث لم تقم بإعداد القوائم 
املــالــيــة طبقا ملعايير املــحــاســبــة املصرية 
الصادرة بقرار وزيــر االستثمار، علما بأن 
هذه الشركة لديها أصول ثابتة تقدر قيمتها 
الدفترية بحوالى 622 مليونا، ومخزون 
بقيمة 79 مليونا، ومع ذلك لم تقم بإجراء 
رد فعلى لها فى 31 يونيو 2016، مع انتهاء 
الــعــام املــالــى املنقضى، ومــن ثــم لــم يتمكن 
اجلهاز املركزى للمحاسبات من حتقيق هذه 

املبالغ فى تقريره.
وإن كان قد متكن من رصد أزمة مطحن 
ســـلـــنـــدرات شــبــني الــــذى تــكــلــفــت أعــمــال 
تطويره 12 مليون جنيه، بهدف رفع قدرته 
االنتاجية إلى 140 طن قمح، وكــان مقررا 
أن ينتهى التطوير فى ديسمبر 2014، ولكن 
األعمال لم تنجز حتى اآلن رغم إنفاق أكثر 
من 11 مليونا و800 ألف جنيه، من قيمة 
املبلغ املخصص للتطوير، كما مت رصد 
تداخل فى حسابات هذا املطحن”سلندرات 
شبني الكوم” مع حسابات مطحن سلندرات 
املحلة، وبلغت قيمة هذا التداخل 3 مايني 

من التعويض، لتبقى هذه املبالغ »لوغاريتم« كبير 
فى سجات الشركة، التى يفترض أنها ناجحة 
ــاحــا مــتــزايــدة مــن عــام آلخـــر، ناهيك  وحتــقــق أرب

عن عــدم وضــوح مصير مبالغ العموالت التى مت 
التنازل عنها من عمولة اخلبير املثمن خال بعض 
املــزادات، وكذلك املبالغ املحصلة لصالح صناديق 

محافظتى قنا واألقــصــر، واملبالغ املضافة وفقا 
ــواردة من البنوك ومكاتب  لكشوف احلسابات الـ
البريد، ومت حتصيل بعضها منذ عام 2007، وجاء 

فى تقرير اجلهاز أنها ال تخص الشركة، وال أحد 
يعرف حتى اآلن كيف وملاذا مت حتصيلها.

وفيما يتعلق بأعمال«املقاصة« بني اإليـــرادات 
واملصروفات جند أن شركة مصر العليا قد أجرت 
تلك املقاصة بقيمة تتجاوز 7 مايني جنيه، ومت 
خصم املبلغ من امليزانية دون سند من الصحة، 
بل ودون إثبات تلك املبالغ املخصومة على فواتير 

املبيعات.
واألدهــى أن تقرير املركزى للمحاسبات تناول 
أيضا مبالغ مستحقة للشركة ومرحلة منذ سنوات، 
قـــدرت قيمتها بــحــوالــى 9 مــايــني جــنــيــه، وقــال 
التقرير إنه لم تتوافر بشأنها أى بيانات حتليلية 

كما لم يتم إجراء العديد من التسويات.
ــا عــن الــشــيــكــات املــســتــحــقــة لــلــشــركــة فقد  أمـ
جتـــاوزت 7 مايني جنيه قيمة شيكات لــم تقدم 
للصرف، بعضها مضى على تاريخ استحقاقها أكثر 
من 3 سنوات، تضمنتها مذكرات تسوية البنوك 

األخيرة.
ومثل غيرها من شركات املطاحن لم تقم »مصر 
العليا« بإجراء مطابقات مع العماء واملوردين عن 
أرصدتهم الظاهرة، وفــى مقدمة هــؤالء العماء 
الهيئة العامة للسلع التموينية، والشركة العامة 
للصوامع والتخزين، وشركة وادى امللوك للطحن، 
إلى جانب مطاحن القطاع اخلاص، ووصف مراقبو 
اجلهاز املــركــزى للمحاسبات هــذا التصرف بأنه 
يجعل املركز املالى الــذى تقدمت به الشركة وما 
يتضمنه من أرصــدة وأرقــام ال تعبر إال عن وجهة 
نظر الشركة فقط، وتتجاهل مواقف العماء، فى 

مخالفة واضحة للقواعد واملعايير املحاسبية.

جنيه.
وفــى إطــار تعامات الشركة مع البنوك 
وسياستها التمويلية تبني من التقرير أنها 
تعتمد على االقــتــراض واالســتــدانــة بشكل 
مبالغ فــيــه، حيث بلغت قيمة السحب ع 
املكشوف والتسهيات االئتمانية والقروض 
91 مليون جنيه، وهــو مــا حمل الشركة 
ــاوزت 4 مــايــني جنيه سنويا،  فــوائــد جتــ
ووصــف تقرير املــركــزى للمحاسبات هذه 
األرقــام بأنها تكشف أخطاء فى السياسة 
التمويلية للشركة، وتؤدى إلى حتميلها أعباء 

مضاعفة.
فى حني تبني أن قيمة الضرائب املتنازع 
عليها بلغت 111 مليون جنيه، منها 104 
مايني قيمة ضريبة املبيعات على إيرادات 
القمح املــطــحــون مبنظومة اخلــبــز احلــر، 
بينما بلغت الضريبة طبقا للتوجيهات 
الوزارية ومطالبات وزارة املالية حوالى615 

مليونا،
واألغــرب أن التقرير رصــد فى ميزانية 
الــشــركــة مــبــلــغ 4 مــايــني جــنــيــه ملــواجــهــة 
ضريبة الدخل، رغم عدم وجــود مطالبات 

من مصلحة الضرائب بهذا املبلغ.

لوغاريتمات فى صفقة إقامة برج إدارى بـ)35( مليون جنيه فى  طهطا و)10( ماليني إلنشاء عمارتني بفرشوط

عدم  استغالل الطاقات املتاحة للشركة أهدر أطناًنا من الدقيق واملكرونة

مبا أنها شركة تتعدد فيها الغرائب واألسرار، 
رصد تقرير جهاز املحاسبات أن  رصيد التكوين 
االستثمارى ملطاحن مصر العليا بلغ 51 مليون 
جــنــيــه، وتــضــمــن 35 مليونا خصصت إلنــشــاء 
بــرج إدارى مبدينة طهطا مبحافظة سوهاج، 
باإلضافة إلــى إنشاء عمارتني سكنيتني مبركز 

فرشوط مبحافظة قنا، بتكلفة قدرها 10 مايني 
جنيه، ومت بيع املحات التجارية بالدور األرضى 
ببرج طهطا بقيمة 9 ونصف مليون جنيه بنظام 
التمليك، ومت إثبات حصيلة هذا البيع باألرصدة 
ــرادات،  ــ الــدائــنــة األخـــرى دون  إثباتها فــى اإلي
كما لم يتم تنفيذ قرار اجلمعية العامة للشركة 

بتشكيل جلنة لتحديد تكلفة اجلزء املباع.
ــدات  ــرح 108 وحـ ــه لــم يــتــم طـ ــرب أنـ ــ واألغـ
سكنية للبيع ببرج طهطا بــاألدوار العليا، رغم 
موافقة اجلمعية العمومية على بيعها، وهو ما 
يجعلها تنضم إلى قائمة األصول غير املستغلة 

والعاطلة.

وفــى نفس الشركة ظهرت بوضوح مشكلة 
عــدم استغال الطاقات املتاحة التى أوصى 
تقرير اجلهاز بضرورة االستفادة منها لتعظيم 
الربح ولتحقيق االكتفاء الغذائى وسد الفجوة، 
وباألرقام قال التقرير إنه فيما يتعلق بالدقيق 
اســتــخــراج 82 فــى املــائــة بلغت الكمية غير 
املطحونة 212 طن قمح، فيما بلغت الكمية 

الغير مطحونة من دقيق 72 فى املائة حوالى 
42 ألــف طن قمح، وأرجــع التقرير ذلــك إلى 
عــدم الــوصــول لــلــقــدرة التعاقدية للمطاحن 
وخــاصــة مطحن 23 يــولــيــو، ومــن ثــم أوصــى 
القائمون على رقابة الشركات وإعداد التقرير 
بضرورة استغال هذه الطاقة التى أدى عدم 
استغالها إلــى خسائر فــى مصنع املكرونة 

بشبني الكوم قــدرت قيمتها بـــ2 مليون جنيه 
ونصف املليون، لعدم استغال الطاقة املتاحة، 
حيث بلغ املحقق الفعلى للمصنع فقط 46 
فــى املــائــة مــن طــاقــتــه االنــتــاجــيــة، علما بــأن 
التوسع فى إنتاج املكرونة يساوى انخفاض 
فى أسعارها يوازيه انخفاضا فى أسعار األرز 

وباقى املنتجات النشوية.

حققت زيادة فى صافى 
الربح املحقق بلغت 22 

مليون جنيه مقارنة 
بالعام املاضى ومع ذلك 

صافى الربح لم يتأثر!! 

أعدت قوائم مالية 
التزمت مبعايير 

املحاسبة الضريبية 
دون اإلفصاح عن رقم 
وسنة القرار اخلاص بها

ليست مصادفة أن تبدأ جلنة تقصى احلقائق التى شكلها مجلس 
النواب عملها فى فحص ملف فساد توريد القمح للصوامع، فى 

نفس التوقيت الذى التقى خالله رئيس اجلمهورية عبد الفتاح 
السيسى مع وزير التموين خالد حنفى، بل وفى نفس اليوم الذى 

قامت فيه اللجنة بزيارة مفاجئة لصومعة مملوكة لشقيق النائب 
طارق حسانني وكشف تقريرها املبدئى عن تالعب فى األوراق 

وإخفاء للمستندات وفوارق بني الكميات املثبتة وبني ما هو على 
أرض الواقع، فى نفس اليوم كان وزير التموين يؤكد للرئيس أن 
حاالت التجاوز فردية ومحدودة جدا، ويتم مالحقتها وتوجيه 

التهم للمسئولني عنها بشكل فورى ومباشر، من خالل مباحث 
التموين وباقى األجهزة الرقابية، وهو ما يعنى أن املوضوع كله 

»حتت السيطرة«، من وجهة نظر الوزير ووزارته.
وإذا كان رئيس اللجنة النائب مجدى مالك مكسيموس قد أكد 

على أنه سيتم االنتهاء من إعداد التقرير مع انتهاء شهر يوليو 
اجلارى، مشيرا إلى أن اللجنة متكنت من اكتشاف فساد بصوامع 
تخزين القمح ملا يقرب من 150 ألف طن، مبا يعادل 400 مليون 

جنيه، فإن تقارير أخرى رسمية صدرت مؤخرا من اجلهاز املركزى 
للمحاسبات كشفت فسادا باملاليني بل واملليارات، فى نفس ملف 
األقماح والصوامع واملطاحن، والغريب أن جميع املالحظات التى 

أبدتها تقارير اجلهاز واملخالفات التى رصدتها تدور فى فلك عدم 
تسوية احلسابات وعدم املطابقات بني أرقام الشركات التى هى 

شركات حكومية وأخرى »مساهمة مصرية«، وبني أرقام وزارة 
التموين والهيئة العامة للسلع التموينية، مبا يعنى أن »زيت 

احلكومة فى دقيقها«، حيث امتدت التالعبات إلى فوارق فى قيمة 
املتحصالت الضريبية واملستحقات األخرى، ناهيك عن التالعب 

فى قيمة املخزون واملنتج من الدقيق بأنواعه واملكرونة التموينية 

والنخالة اخلشنة.
وفى السياق ذاته أكد رئيس جلنة تقصى احلقائق أن اللجنة التى 
تضم نوابا مثل اللواء مدحت الشريف والكاتب الصحفى مصطفى 

بكرى والدكتور حسن غيتة واإلعالمى جالل عوارة وغيرهم 
مهمتها القيام بعمل عدة جوالت مفاجئة لزيارة الصوامع والشون 

مبصاحبة ممثلني عن الهيئة الهندسية للقوات املسلحة وهيئة 
الرقابة اإلدارية ووزارتى التموين والزراعة، وهدفها هو وضع آليات 

ملنع  تكرار  عملية استنزاف الدعم، وإعادة تصحيح مسار قطاع 
توريده.

ومن جانبه أعلن وزير التموين خالد حنفى عقب لقائه بالرئيس 
أن األجهزة الرقابية بوزارة التموين اكتشفت بعض املخالفات فى 
الصوامع والشون واحالتها للنيابة العامة، ومازالت قيد التحقيق.

ومن هنا نضع عالمات استفهام كثيرة على مكتب السيد الوزير، 

باألرقام واملستندات: مافيا الفساد داخـل شركـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات املطاحن املصرية 



تراجعت أرباحها 5 ماليني جنيه عن العام املاضى و7 ماليني جنيه طاقة معطلة فى مطحن واحد

وزير التموين أكد 
للسيسى أن التجاوزات 
كلها »حتت السيطرة« 
ورئيس اللجنة قال إن 

الهدف عدم تكرار جرائم 
استنزاف الدعم
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مطاحن شرق الدلتا 

 مطاحن ومخابز شمال القاهرة

الــبــدايــة كــانــت مــن شــركــة مطاحن شرق 
الدلتا، حيث رصد التقرير األخير للجهاز 
املركزى للمحاسبات، بعض املخالفات قدرت 
قيمتها بأرقام ضخمة، تتصل بشكل مباشر 
بعمل الشركة فى مجال الطحن، وأيضا فى 
تعامالتها مــع هيئة السلع التموينية فيما 

يتعلق بتوريد الدقيق واملكرونة،
حيث جــاء فى التقرير أن إدارة الشركة 
ــدة الدفترية للمخزون  أثبتت قيمة األرصـ
وكــذلــك القيمة الــنــقــديــة بــاخلــزيــنــة، وبلغ 
مجموع هــذا املخزون نحو 43 مليون جنيه 
ــف للنقدية،  للقيمة الــدفــتــريــة و876 ألـ
ومـــع ذلـــك أكـــد تــقــريــرمــراقــب احلــســابــات 
ــم تــقــم بعمل اجلـــرد الـــالزم  أن الــشــركــة ل
لتقدير تلك القيمة الضخمة، علما بأن 
الــشــركــة نفسها متتلك أصـــول ثــابــتــة فى 
شكل أراض ومــبــان وآالت وأدوات تقترب 
قيمتها من 3 ماليني جنيه ونصف املليون، 
وهى أصول غير مستغلة ومعطلة منذ عدة 
ســنــوات، وبالطبع أوصــى التقرير بضرورة 
االستفادة منها وتنميتها لصالح الشركة، 
التى لديها أيضا أرصدة متوقفة ضمن بند 
حساب العمالء”مدين” جتــاوزت قيمتها 8 
ماليني جنيه، يرجع تاريخ بعضها ألكثر من 
ــرب أنــه صــادر بشأن  عشرين عــامــا، واألغـ
أحقية الشركة فيها أحكام قضائية، لم يتم 

لم تكن شركة مطاحن ومخابز شمال 
ــاال مــن الــشــركــات  ــاهــرة بــأفــضــل حـ ــق ال
ــرى، حيث حققت صافى ربــح قدر  األخـ
بــحــوالــى 13 مــلــيــونــا و288 ألـــف جنيه 
بانخفاض قدره 5 ماليني جنيه عن نفس 
الفترة من العام املــاضــى، والتى حققت 
الشركة خاللها أكثر من 17 مليون جنيه 

و980 ألفا.
واألرجح أن تلك اخلسائر ليست بعيدة 
ــرار إدارة الــشــركــة عــلــى تعيني  عــن إصــ
أكــثــر مــن عــضــو مــنــتــدب داخـــل مجلس 
ــك وفقا  إدارتــهــا، رغــم عــدم قانونية ذل
لتقرير ومالحظات املركزى للمحاسبات، 
الــذى جــاء فيه أن قــرار تعيينهم مخالفا 
للمادة 22 من القانون 203 لسنة 1991، 
ومخالف أيضا لــقــرارات إدارة الفتوى 
ــة مجلس  ــاسـ ــاســة اجلــمــهــوريــة ورئـ ــرئ ب

الوزراء.
وعــن أرصــدة الشركة وتعامالتها قال 
التقرير إن قيمة حساب االستثمار فى 
األوراق املالية املتداولة وأذون اخلزانة 

تنفيذها، وملــا ال إذا كانت الشركة نفسها 
لديها أرصــدة حسابات مدينة أخرى بقيمة 
تتجاوز 16 مليون جنيه، متوقفة ومرحلة منذ 

عدة سنوات، يقابلها مخصصات بحوالى 10 
ماليني جنيه مشكوك فى حتصليها.

وربـــط تقرير اجلــهــاز بــني هــذه الــفــروق 

وبــني عــجــوزات تــعــود إلــى إدارات سابقة 
للشركة، صــادر ضد بعض قياداتها أحكام 
جــنــائــيــة، وهـــنـــاك قـــــرارات مـــن اجلمعية 

الــعــمــومــيــة لــلــشــركــة بــالــعــمــل عــلــى تنفيذ 
األحــكــام واســتــرداد تلك املستحقات، وهو 
نفس ما أوصــى به تقرير اجلهاز املركزى 
للمحاسبات، فيما يخص بنود احلسابات 

املدينة وحسابات العمالء.
وعلى ذكــر تعامالت شركة املطاحن مع 
عمالئها وفى مقدمتهم الهيئة العامة للسلع 
التموينية- التابعة لوزارة التموين- تبني أن 
الرصيد املدين املستحق للشركة على الهيئة 
بلغ 446 مليون جنيه، قيمة توريد األقماح 
ــة، بينما  ــق”أ” واملــكــرون ــي ــدق املــســتــوردة وال
جاءت قيمة احلسابات الدائنة 392 مليون 
جنيه قيمة تــوريــد القمح املحلى والدقيق 
الــصــافــى والــدقــيــق “ب”، والحـــظ مراقبو 
احلــســابــات بــاجلــهــاز عـــدم قــيــام الشركة 
بإجراء املطابقات الالزمة مع هيئة السلع 
التموينية، ومــن ثــم ظــهــرت خــالفــات بني 
اجلهتني احلكوميتني بلغت قيمتها أكثر من 

3 ماليني جنيه.
ولـــم يـــوص الــتــقــريــر فــقــط بتسوية هــذه 
الــفــوارق والعجوزات وإمنــا طالب بتحديد 
املسئولية عــن تلك األخــطــاء واملخالفات 
التى حتملتها الشركة نتيجة عــدم التزام 
الــقــائــمــني عليها بــاملــواصــفــات املحاسبية 
املقررة، وضرورة تفعيل الرقابة على أعمال 

املطاحن للحد من املخالفات.

بلغ حوالى 4 ماليني جنيه ونصف املليون، 
فى حني بلغت قيمة هذه األذون 42 مليونا 
و77 ألــفــا بانخفاض جتـــاوز 38 مليون 

جنيه.
وأوضح التقرير إن هذه األذون حققت 
عائدا جتاوز 2 مليون جنيه بلغت نسبته 
ــاح الشركة،  13 فى املائة من صافى أرب
ــرد شــهــادات مــن البنوك  ــك لــم ت ــع ذل وم
عن تلك األذون خالل تاريخ املركز املالى 

للشركة.
واألغــرب أن هــذا املركز املالى تضمن 
األرصــدة الدفترية لألصول الثابتة وفقا 
لتكلفتها التاريخية والتى قــدرت بـ 372 
مليون جنيه وذلك بدون إجراء جرد فعلى 

لها.
فى حني قــدرت قيمة الطاقة املعطلة 
والغير مستغلة بحوالى 31 مليون جنيه، 
هــى عــبــارة عــن أراض  ومــبــان ووســائــل 
نقل وأثــاث وعدد وأدوات منها 7 ماليني 
قيمة الطاقة املعطلة فى مطحن واحد هو 

مطحن فؤاد.

رفض سداد 54 مليون جنيه ملصلحة الضرائب 

رغم االتفاق مع وزارة التموين.. أكثر من 18 مليون جنيه غرامة تأخير مجمع مطاحن مدينة السالم 

كشف تقرير جهاز املحاسبات عن خالفات 
ــا مـــع مصلحة  ــت ــدل ــة مــطــاحــن شـــرق ال شــرك
الضرائب فهى متنوعة ومختلفة األوجه، حيث 
رصد التقرير قيمة املتأخرت الضريبية املتنازع 
عليها والتى قــدرت بحوالى 6 ونصف مليون 

جنيه، وذلك وفقا ملطالبات مصحة الضرائب.
فيما رصــد التقرير أيضا مبلغ 26 مليون 

جــنــيــه حتــت حــســاب ضــريــبــة املــبــيــعــات على 
ــرادات الــقــمــح املــطــحــون مبنظومة اخلبز  ــ إيـ
احلـــر، وهـــذا الــرقــم محل مــنــازعــات قضائية 
ومت حتريك محاضر وتقدمي تظلمات بشأنه، 
بينما بلغت قيمة ضريبة املبيعات على النخالة 
اخلشنة 85 مليون جنيه، طبقا لتوجيهات وزارة 

التموين فيما يتعلق مبنظومة اخلبز احلر.

وكشف التقرير عن مفاجأة من العيار الثقيل 
حيث بلغت قيمة مــا مت تسديده بالفعل فى 
بند الضرائب على النخالة فقط 22 مليون 
جنيه، بفارق جتاوز 54 مليونا، رغم توصيات 
اجلمعية العمومية للشركة فــى اجتماعها 
مــؤخــرا بــضــرورة إجـــراء التسوية الــالزمــة مع 

الضرائب.

خاضت شركة مطاحن ومخابز شمال القاهرة 
العديد من النزاعات بسبب عدم تقنني العالقات 
بينها وبــني أطـــراف كثيرة، ممــا يعرض أصــول 
باملليارات للضياع فى ساحات املحاكم، حيث 
تــخــوض الــشــركــة نــزاعــا قانونيا مــع محافظة 
الــقــاهــرة حــول قطعة أرض ومبانى وغــرامــات 
تأخير تتعلق مبجمع مطاحن مدينة السالم، 
ألنـــه لــم يــتــم تــقــدمي مــســتــنــدات بقيمة األرض 

واملنشآت املتفق عليها مع وزارة التموين، رغم 
قيام الشركة بــســداد أكثر مــن 5 ماليني جنيه 
من تكلفة األقساط، فيما جتاوزت قيمة األرض 
واإلنشاءات 25 مليون جنيه، واملفاجأة أن هذا 
املبلغ يتضمن أكثر من 18 مليون جنيه غرامات 
تأخير، أى أكثر مــن 250 فــى املــائــة مــن قيمة 

األرض نفسها.
ولــم تكن تلك هى األزمــة القانونية الوحيدة 

حيث لم تقنن الشركة عالقتها بالشركة القابضة 
للصناعات الفضائية، بشأن تسليم قطعة أرض 
أخــرى قــال التقرير إنها مستخدمة فى إنشاء 
مركز جديد لتكنولوجيا الطحن، لوجود فارق بني 
املساحة املثبتة بالسجالت وبني الرفع املساحى، 
بل ولعدم وجود عقد بني الطرفني سواء بالبيع 
أو اإليجار، علما بأن قيمة األرض تتجاوز 284 

ألف جنيه.

لديها أرصدة متوقفة منذ 
سنوات بقيمة 16 مليون 

جنيه ومخصصات مشكوك فى 
حتصيلها بحوالى 10 ماليني 

جنيه رغم صدور أحكام 
جنائية تثبت التالعبات  

تفاصيل خالفاتها مع 
هيئة السلع التموينية 

حول توريد القمح 
املستورد والدقيق 

واملكرونة

إثبات  مخزون قيمته تتجاوز 43 مليون جنيه دون إجراء جرد فعلى

كما نضعها أمام السادة النواب أعضاء جلنة تقصى احلقائق، الذين 
قالوا إن تقرير جلنتهم سيقدم للنائب العام، ليبقى السؤال ما هو 
مصير تقارير اجلهاز املركزى للمحاسبات، التى ال تكشف التالعب 

فى قطاع املطاحن فقط، ولكن ترصد مخالفات منظومة اخلبز 
بوجه عام، والسؤال األهم هو ملاذا لم تقدم هذه التقارير للنائب 

العام أيضا، وملاذا لم يستفد بها النواب فى إعداد استجوابات 
للوزير وقيادات وزارته وإدارات تلك الشركات التى إذا ثبتت صحة 

ما بها من مخالفات فإنها ترتكب جرائم إهدار للمال العام، وتالعب 
فى »لقمة عيش« املصريني.

ومن جانبنا نعرض بعض الوقائع والتجاوزات الواردة فى تلك 
التقارير الصاردة عن اجلهاز املركزى للمحاسبات.

إميان بدر

باألرقام واملستندات: مافيا الفساد داخـل شركـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات املطاحن املصرية 



أين ذهبت الـ 500 
مليون جنيه التى 

خصصها مجلس 
الوزراء لهذا الغرض  

فى عام 2008 عقب 
حادث الدويقة؟ 

الوعد الرئاسى بالقضاء 
على العشوائيات فى مصر 
خالل عامني  يستوجب  

تطوير منطقتني 
عشوائيتني كل يوم 

تقريبًا مبا فيها األعياد 
واملناسبات الوطنية 

واإلجازات الرسمية؟!!

عدد املناطق 
العشوائية 
يبلغ نحو 

1221 تنتشر 
فى 24 

محافظة؟

 فــى 30 مايو الماضى، وخــال افتتاح 
ــى والثانية مــن مشروع  المرحلتين األولـ
»تحيا مصر«  بحى األسمرات بالمقطم،  
ــاح الــســيــســى  ــفــت ــدال ــى  الــرئــيــس عــب ــ أدلـ
بتصريحات أكـــد فيها أنــنــا »نــحــتــاج 14 
مليار جنيه لتنفيذ 160 ألف وحدة سكنية 
خــال المرحلة المقبلة، مشيًرا لضرورة 
تكاتف جميع المصريين لتطوير المجتمع 

والعشوائيات«.
وأضاف الرئيس: »نحتاج مجهودا كبيرا 
ــن الــحــكــومــة والــمــجــتــمــع لــلــقــضــاء على  م
الــعــشــوائــيــات والــمــنــاطــق الــخــطــرة، مش 
عايزين حتى المناطق غير المخططة، 
كلنا نضع أيدينا فى أيد بعض مش عشان 
مــحــدش يــعــايــرنــا بــفــقــرنــا، ال يــلــيــق بــأن 
العشوائيات تكون فى مصر، إن شاء الله 

خال عامين نخلصهم«.
ــاً على  ــراضـ ــتـ ــى اعـ ــس لـ ــي ــا ل ــ طــبــعــا أن
تصريحات الرئيس وتــأكــيــداتــه بــضــرورة 
مواجهة الفقر والعشوائيات ومساعدة 
مــحــدودى وفــقــراء الــدخــل، لكننى أتوقف 
ــام بــعــض الــحــقــائــق والــمــعــلــومــات التى  أمـ
أتمنى أن تصل للرئيس  ليكون على دراية 
كاملة بها اذا كانت هناك رغبة حقيقية فى 

التصدى لهذه المشاكل واألزمات.

فــى هــذا الــســيــاق. وبمناسبة الحديث 
عن قضية العشوائيات،  أشير إلى أنه فى 
أعقاب حــادث الدويقة عــام 2008، طرح 
مجلس الوزراء فكرة إنشاء صندوق لتطوير 
العشوائيات، وتم رصد ميزانية للصندوق 

تقدر بنصف مليار جنيه كبداية لتشغيله. 
وبهذه المناسبة أســأل: هل يكشف لنا 
الرئيس أو الحكومة ما الــذى قام به هذا 
الصندوق الخاص بتطوير العشوائيات على 
مدار 8 سنوات و؟ أين ذهب مبلغ الـ 500 
مليون جنيه؟ ومــا هى اإلنــجــازات التى تم 
تحقيقها لهذا الغرض على أرض الواقع؟ 
ــزال مـــوجـــوداً فى  أم أن هـــذا المبلغ ال يـ

موازنة الصندوق ولــم يصرف حتى اآلن؟ 
وهل هناك خطة لدمج كل الجهات المعنية 
وتــوحــيــد جــهــودهــا للقضاء عــلــى مشاكل 

العشوائيات؟
ــأل الــرئــيــس: هــل تعلم أنــه فى  كما أسـ
يناير 2012  اعــتــمــدت حكومة الدكتور 
كمال الــجــنــزورى )رئــيــس الـــوزراء السابق 
والمستشار االقتصادى الحالى للرئيس 
السيسى( مبلغ  175  مليون جنيه لتطوير 
4 مــنــاطــق عــشــوائــيــة، لــلــحــد مـــن تفاقم 
المشكلة، فمتى يتم الكشف عــن مصير 
هــذا المبلغ  وكــيــف تــم انــفــاقــه؟ وهــل تم 
صرفه فى الغرض المخصص من أجله؟ 

ــجــاوزات  وإذا كــانــت هــنــاك مــخــالــفــات وت
فــى أوجـــه الــصــرف فلماذا لــم يتم إحالة 
المتورطين فى مثل هذه الجرائم الخاصة 
بإهدار المال العام وتسهيل االستياء عليه 
إلى النيابة العامة  للتحقيق معهم وإحالتهم 

لمحاكمات عاجلة وعادلة؟!!
ــاذا تــم بشأن  وأســـال الرئيس أيــضــاُ:  م
الــبــرنــامــج الـــذى وضــعــتــه الــهــيــئــة العامة 
للتخطيط العمرانى للقضاء على األحياء 
الفقيرة بحلول عام 2025 بتكلفة إجمالية 
بلغت أكثر من 5 مليارات دوالر؟ وهل هذا 
البرنامج دخل حيز التنفيذ أم أنه ال يزال 
)حبيس( أدراج مكاتب السادة المسئولين 

فى الجهات العليا والرسمية؟! 
ومــن ناحية أخــرى أســال الرئيس: على 
أى أســاس أعلنت  أننا نحتاج 14 مليار 
ــدة سكنية  ــف وحــ جــنــيــه لتنفيذ 160 ألـ
خــال المرحلة المقبلة؟ ومــا هــى المدة 
التى تقصدها بـ)خال المرحلة المقبلة( 
ــا رأى ســيــادتــك فيما  ومــتــى ستنتهى؟ وم
أعلنه المركز المصرى لحقوق السكن أن 
هناك حاجة إلــى 5 مايين وحــدة سكنية 
الســتــيــعــاب الـــزيـــادة السكانية المتوقعة 
فى مصر حتى عــام 2020 وتبلغ التكلفة 
التقديرية اإلجمالية لهذه الوحدات 117 

مليار جنيه؟!! 
ــم: كــيــف سيتم القضاء  والـــســـؤال األهــ
عــلــى الــعــشــوائــيــات فــى مــصــر خـــال مــدة 
العامين التى أعلن عنها الرئيس السيسى 
رغــم أن األرقـــام الرسمية تكشف أنــه فى 
مصر، يقطن أكثر من 15،5 مليون مواطن 
المناطق العشوائية، بنسبة تقترب من 
20% مــن إجــمــالــى ســكــان مــصــر، بحسب 
تقرير صــنــدوق األمـــم المتحدة للسكان 
الــذى أوضــح أن عــدد المناطق العشوائية 
يبلغ نحو 1221 تنتشر فى 24 محافظة... 
ووفقا لهذه األرقــام مقارنة بمدة العامين 
نجد أنه لتنفيذ هذا الوعد الرئاسى يجب 
أن يتم تطوير منطقتين عشوائيتين كل 
يوم تقريبًا بما فيها األعياد والمناسبات 

الوطنية واإلجازات الرسمية؟!!  

العـدد 191

األربعاء  2016/7/20

خالد عبدالرحمن

روشتة ذهبية الستغالل المناطق العشوائية
ــدت د. أســمــاء الــخــولــى الباحثة  ــ أك
المتخصصة فى الشئون االقتصادية  أن 
ما نحتاجه فى مصر هو نهج استراتيجى 
يتشارك فيه جميع أصحاب المصلحة، 
ــة واإلدارات  ــزي ــمــرك أى الــحــكــومــة ال
المحلية والمؤسسات االقتصادية العامة 
ــك مــن الــعــشــوائــيــات،  ــخــاصــة، وكــذل وال
ــك إلضــفــاء الــشــرعــيــة أو تقليل أو  وذلـ
إزالة األحياء الفقيرة، فا توجد منظمة 
واحـــدة، عامة أو خــاصــة، بما فــى ذلك 
الــمــنــظــمــات غــيــر الــحــكــومــيــة، يمكنها 

معالجة تلك القضية بمفردها.
وأكـــدت د. أســمــاء فــى الــدراســة التى 
أعدتها بعنوان )اقتصاد العشوائيات: 
خــبــرات دولــيــة لــاســتــفــادة مــن األحــيــاء 
الــفــقــيــرة كــفــرصــة للتنمية ( أن هناك 
عددا من المتطلبات الضرورية الواجب 
توافرها لخلق أحياء عشوائية متكاملة 
يـُـمــكــن أن تُــســاهــم بقيمة حقيقية فى 

االقتصاد المصرى والتى تتمثل فى:-
1-   بناء قاعدة بيانات لجميع األحياء 
الفقيرة والمواطنين الذين يعيشون بها، 
لحصر كافة المناطق العشوائية من أجل 
وضع خطة استراتيجية على مدى زمنى 

مائم لتنميتها.
 2-   االعـــتـــراف بـــأن الــفــقــراء فى 
المناطق الحضرية ُمساهمون وليسوا 

فقط مستفيدين من التنمية.
ــُة بـــوضـــع  ــ ــوم ــ ــك ــحــ ــ  3-   تــــقــــوم ال

استراتيجيات لمنع تشكيل عشوائيات 
جديدة تشمل الحصول على األراضــى 
بــأســعــار مــعــقــولــة، والــســلــع والــخــدمــات 
ــمــل،  ــع بـــأســـعـــار مــعــقــولــة، وفـــــرص ال
والبنية التحتية األساسية والخدمات 

االجتماعية.
 4-   تــركــيــز االســـتـــثـــمـــارات الــعــامــة 
والحكومية على توفير فــرص الحصول 
على الخدمات األساسية والبنية التحتية 
والعمل، أى االستثمار فى اإلسكان والمياه 
والــصــرف الصحى والطاقة والخدمات 

الحضرية، مثل التخلص من القمامة. 
ــخــاص فى   5-   إشــــراك الــقــطــاع ال
ــن أجــل  عملية تــطــويــر الــعــشــوائــيــات م
ضــمــان السعى وراء إيــجــاد مشروعات 
تنموية هــادفــة لــلــربــح، دونــمــا تقاعس 
فــى االنتهاء مــن المشروعات، على أن 
ــح عــلــى تمكن  ــاك نـــص صــري ــكــون هــن ي
ــادة الــنــفــقــات  ــع الــمــســتــثــمــريــن مـــن اســت

المرتبطة بالتنمية.
6-   تدريب الشباب على العمل من 
خـــال امــتــهــان حـــرف صــنــاعــيــة ُمعينة 
تــتــاءم مــع طبيعة تلك المناطق لخلق 
قيمة ُمضافة تُسهم بشكل رئيسى فى 
نمو الناتج المحلى اإلجــمــالــى للدولة، 

وبالتالى تُشارك فى عملية البناء.
ــورد  ــم ــدام األراضـــــــى ك ــخـ ــتـ  7-   اسـ
ــواء سكان األحــيــاء الفقيرة،  لإلسكان إلي
وكذلك للتنمية من خال إنشاء الُمجمعات 

الصناعية والــتــجــاريــة، الــتــى غــالــًبــا ما 
ستحوى عدًدا كبيًرا من أصحاب الحرف 

والمشاريع الصغيرة والمتوسطة.
ــيـــن  ــون قـــوانـ ــ ــك ــ  8-   يـــجـــب أن ت
ولــوائــح البناء واقعية وقابلة للتنفيذ، 
وتعكس نمط الحياة واحتياجات تلك 
المجتمعات، على سبيل المثال، ال بد أن 
تكون الحكومة مرنة فى السماح للبعض 
بالبناء تدريجًيّا، بواسطة مواد منخفضة 

التكلفة وعلى قطع صغيرة من األرض.
9-   يــجــب أن يــتــم تــأمــيــن الــحــيــازة 
لسكان المجتمعات العشوائية، ذلك ألن 
ساكنى العشوائيات لو شعروا باحتمالية 
فـــقـــدان مسكنهم وأمـــاكـــهـــم، فــســوف 
يــقــاومــون بــشــدة أى مــحــاوالت لتطوير 

المنطقة.
 10- خــلــق ُســبــل إلقــــراض منظمات 
المجتمع قروًضا جماعية ُمشتركة بما 
يضمن تحسين خــدمــة الــديــن، وتقليل 
الديون المعدومة. وتلك االستراتيجية 
طبقتها الــحــكــومــة الــتــايــانــديــة، وقــد 
ــراد الــذيــن يشاركون فى  لوحظ أن األفـ
قرض جماعى يقل احتمال تخلفهم عن 
الــدفــع أو إســاءتــهــم الســتــخــدام القرض 
عن األشــخــاص الذين يقترضون بشكل 
شــخــصــى. وقــــدم الـــمـــشـــروع خــدمــاتــه 
لحوالى 91 ألف أســرة، وكلّف الحكومة 
التايلندية حوالى سبعة مايين بات )1،5 

مليون جنيه مصرى تقريًبا(.

حقائق وتساؤالت نهديها للرئيس السيسى!!

أسرار ومفاجآت حول المليارات المخصصة لتطوير العشوائيات !!

ماذا مت بشأن البرنامج الذى وضعته الهيئة العامة للتخطيط العمرانى للقضاء على 
األحياء الفقيرة بحلول عام 2025 بتكلفة إجمالية بلغت أكثر من 5 مليارات دوالر؟

ملاذا ال يسأل الرئيس مستشاره )اجلنزورى( عن أوجه صرف الـ 175 مليون  
جنيه التى خصصها لتطوير 4 مناطق عشوائية وقت أن كان رئيسًا للوزراء؟ 

أهل
بلدنا

السيسى

اجلنزورى
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باألرقام: قائمة الكوارث التى ستحدث داخل مصر بسبب )االحتباس احلرارى(

 تطورات وراثية فى الفيروسات والبكتيريا من إنفلونزا الطيور واملالريا إلى االلتهاب السحائى وفيروس زيكا
خرجت إلى النور مؤخرا دراسة حديثة حملت 
عنوان«املهددات البيئية: كيف تؤثر ظاهرة التغير 
املناخى على مصر«، تناولت الدراسة استمرار 
االحتباس احلرارى، وفقا ملؤمتر باريس للتغيرات 
املناخية 2015 الذى انتهى بالتوصية ببحث كيفية 
احليلولة دون ارتفاع درجة حــرارة األرض بواقع 
4 درجـــات مئوية كما هــو متوقع بحلول 2030، 
ــرورة تثبيتها عند درجــتــن فقط مــن خالل  وضـ

تقليل االنبعاثات الكربونية إلى نسبة %40.
ــارت الـــدراســـة إلـــى املــخــاطــر الناجمة  ــ وأشـ
ــادة معدل حــاالت اجلفاف والفيضانات  عن زي
وذوبان اجلليد، التى قد تؤثر على كافة األقاليم 
فى مصر، موضحة إنــه من املحتمل أن تُسهم 
التغيرات املناخية املتوقعه فى ذوبان اجلليد مبا 
يــؤدى إلــى ارتــفــاع منسوب املياه فى املحيطات 
والبحار، وهــو ما يــؤدى إلــى ما يُعرف بظاهرة 
النحر، التى ستتأثر بها املناطق القريبة من 
السواحل املصرية نتيجة ارتفاع منسوب املياه، 
وهــو ما تُشير إليه التقديرات بارتفاع مستوى 
البحر بنحو 50 ســم، مبــا ينعكس على غرق 
مــســاحــات واســـعـــة مـــن األراضـــــى املنخفضة 
الصاحلة للزراعة ســواء فى الدلتا أو فى عدد 
ــدن الساحلية ذات الــكــثــافــة السكانية  مــن املـ
كاإلسكندرية وبورسعيد، مبا يزيد من معدالت 

الهجرة البيئية.
وعلى صعيد صحة اإلنسان توقعت الدراسة 
أن يؤثر االرتــفــاع فى درجــات احلـــرارة املرتبط 
ــى الــصــحــة الــعــامــة  ــغــيــرات املــنــاخــيــة عــل ــت ــال ب
للمصرين، مشيرة إلى ارتفاع حــاالت الوفيات 
الناجمة عن ارتفاع درجــات احلــرارة  واإلصابة 
بضربات الشمس بن املصرين، كما أن التطرف 
احلـــرارى ينجم عنه بعض التطورات الوراثية 
فى بعض أنــواع الفيروسات والبكتيريا، فتظهر 
طفرات جديدة تتمتع بصفات وراثية جديدة، 
كبقائها مــدة أطـــول فــى الطبيعة، ومقاومتها 
ــادة عدوانيتها فى  للمضادات امليكروبية، وزيـ
إحــداث املــرض مثل فيروس إنفلونزا الطيور، 
وطفيليات املالريا، والبكتيريا املسببة اللتهاب 

األغشية السحائية، وفيروس إيبوال، وزيكا.
أمــا عــن الــثــروة الــزراعــيــة ومــعــدالت خصوبة 
التربة فتوقعت الــدراســة تراجع إنتاجية مصر 

من القمح والذرة بنسبة 15 إلى 19% بحلول عام 
2050، وكذلك تراجع جودة وخصوبة األراضى 
الزراعية مبنطقة دلتا النيل، كما سينعكس ذلك 
األمــر على الــثــروة احليوانية وحجم اإلنتاجية 
من اللحوم واأللبان، ال سيما مع تسبب اإلجهاد 
ــرارى فــى انــتــشــار أمـــراض جــديــدة تُعانى  احلــ
منها الثروة احليوانية، مثل: احلمى القالعية، 
ومرض اللسان األزرق، وحمى الوادى املتصدع، 
باإلضافة إلى هجرة األسماك التى تعيش فى 
املياه املصرية ناحية الشمال لتعيش فى املياه 

العميقة األكثر برودة. 
وفيما يتعلق باألمن املائى تُثبت كافة التقارير 
الدولية التى تناولتها الدراسة تأثير التغيرات 

املناخية على ارتفاع معدالت اجلفاف فى أجزاء 
مختلفة مــن الــعــالــم، وبصفة خــاصــة فــى دلتا 
حوض نهر النيل، مبا ينعكس سلًبا على املوارد 
املائية املصرية على اختالفها، والــتــى تصنف 
بخط »الفقر املائي« وفًقا لتقارير البنك الدولي، 
ووفًقا لتقارير الهيئة احلكومية الدولية املعنية 

.IPCC بالتغيرات املناخية
وأوضحت الدراسة إن التغيرات املناخية تؤثر 
فى تذبذب إيراد نهر النيل من املياه، حيث ميكن 
أن يرتفع فجأة بنسبة تصل إلى 28%، كما أنه 
ميكن أن يتناقص فجأة أيًضا فى سنة أخرى 
بنسبة تصل إلــى حــوالــى 76%، وذلـــك بسبب 
اختالل توزيع أحزمة املطر كمًيّا ومكانًيّا، وهو ما 

يظهر فى تذبذب القياسات الشهرية لتدفقات 
مياه النيل.

ونعود فى هــذا اإلطــار إلــى ما قاله الرئيس 
السيسى فى قمة املناخ على هامش اجلمعية 
ــأمم املــتــحــدة مبــديــنــة نــيــويــورك  الــعــمــومــيــة لـ
األمريكية، وما عاد ليكرره فى قمة املناخ التى 
عقدت بباريس فى ديسمبر املاضى، حن حمل 
السيسى الــدول الصناعية املتقدمة مسئولية 
الــتــغــيــرات املناخية الــتــى تــهــدد الــعــالــم أجمع، 
وتدفع فاتورتها الدول الفقيرة التى ال تقدر على 
ــار البيئية لأنشطة  حتمل نفقات معاجلة اآلث

الصناعية.
ومن هنا ميكن القول أن تعدد اآلثــار السلبية 

لظاهرة التغير املناخي، وتأثيرها املحتمل على 
األمــن القومى املــصــري، يتطلب مــن احلكومة 
املــصــريــة أن تــتــحــرك جــديــا مــن اآلن ملواجهة 
تداعيات ومخاطر تلك الظاهرة، مع ضــرورة 

احلفاظ على البيئة حتى ال تتفاقم املشكلة.
ووفــقــا لــرؤيــة مصر فــى قمة املــنــاخ بباريس، 
ــتــى طــالــبــت بــعــدالــة تــوزيــع األعـــبـــاء مــا بن  ال
الــدول املتقدمة والنامية على أســاس املسئولية 
الــتــاريــخــيــة للمتسبب الــرئــيــســى فـــى تنامى 
الظاهرة، فإنه ميكن للدولة املصرية أن تعتمد 
عــلــى مــســاريــن رئيسين ومتكاملن للتصدى 

لظاهرة التغير املناخي.
أما املسار األول فيدور حول ترجمة املبادرة 
املصرية - اإلفريقية للتكيف مع املــنــاخ؛ حيث 
ــادرة، الــتــى طــرحــهــا الرئيس  ــبـ تسعى تــلــك املـ
السيسى فــى مؤمتر بــاريــس لتغير املــنــاخ، إلى 
تعزيز قــدرات الــدول النامية على التكيف مع 
التغيرات املناخية، وتوفير التمويل والدعم الفنى 
والتكنولوجيا احلديثة لــدول القارة اإلفريقية، 
ال سيما وأنــهــا تعانى مــن فجوة متويلية تُقدر 
بـ12 مليار دوالر سنوًيّا، مبا يتطلب مساعدتها 
فى وضع أنظمة الرصد واإلنــذار املبكر للتنبؤ 
بالكوارث قبل وقوعها، وسرعة االستجابة لها 
وطرق التعامل معها، وكذلك تكوين ودعم البناء 
املؤسسى والسياسات الرامية لدعم القدرة على 
اتخاذ القرار فى مواجهة التغير املناخي، وتبنى 
مشروعات وإجــراءات محددة لدعم مشروعات 

التكيف البيئى.
ــه أوردت الـــدراســـة مسار  وفـــى الــســيــاق ذاتـ
ثــانــى ويتلخص فــى تطوير السياسات العامة 
فــى املــجــاالت الــزراعــيــة، والبيئية، والــطــاقــة، 
وتنويع األنشطة االقتصادية ملساعدة السكان 
املتضررين فى إيجاد مصادر جديدة للدخل، 
واالســتــفــادة مــن تطبيق تكنولوجيات الطاقة 
املــتــجــددة، كطاقة الــريــاح والــطــاقــة الشمسية 
لتقليل االنبعاثات الغازية، حيث ترجمت الدولة 
ــا فــى مــجــال الــطــاقــة الــشــمــســيــة فى  ــه أهــداف
استراتيجية التنمية 2030 مــن خــالل محور 
التنمية االقــتــصــاديــة بــاالعــتــمــاد على الطاقة 
الشمسية فــى تشغيل طلمبات الــرفــع واآلبـــار 

لتقليل االنبعاثات احلرارية.

150 ألف شخص ضحايا التغيرات المناخية فى العالم سنوًيا
تتعدد التأثيرات املحتملة لظاهرة التغير 
املناخى على مصر والعالم، بدًءا من التهديد 
بإفشال جهود التنمية، وزيادة معدالت الفقر، 
وتفاقم انعدام األمن املائى والغذائي، وتنامى 
ظاهرة الالجئن البيئين، ويوضح اخلبراء 
ــدوث تغير مؤثر  إن تــلــك الــظــاهــرة تعنى حـ
وطويل املدى فى معدل حالة الطقس، بسبب 
العمليات الديناميكية لأرض، أو بسبب قوى 
خارجية كالتغير فى شدة األشعة الشمسية أو 
بسبب نشاطات اإلنسان الضارة بالبيئة،  وهو 
ما يطرح العديد من التساؤالت حول أسباب 
الــظــاهــرة، وتداعياتها على األمـــن الغذائى 

والبيئى والقوة البشرية.
ومن جانبه قال املهندس عزت عبد احلميد 
خبير التغييرات املناخية، إن ظاهرة التغيرات 
املــنــاخــيــة، مــن احلـــر الــشــديــد إلـــى الصقيع 
والسيول ليست جديدة، ولكن النقاش حولها 
مستمر منذ أكــثــر مــن عشرين عــامــا، وكــان 
اجلدل يدور دائما حول الــدور الذى يجب أن 
تقوم به كل دولة؛ ألن الدول الغنية التى لديها 
أنشطة صناعية وتكنولوجية لم تكن لترغب 
فى حتمل التبعات وتكلفة اإلجــراءات ملواجهة 
تلك الظاهرة مبفردها، بينما كانت الــدول 
الفقيرة تصر على أنــه الذنـــب لها والطــاقــة 

لديها ملواجهة هذه التكلفة.

وأضاف«عبداحلميد« أن حالة السيول التى 
ضــربــت مصر خــالل فصل الشتاء املــاضــى، 
ــرارة الــتــى أدت  ــفــاع درجـــات احلــ وكــذلــك ارت
إلــى مقتل العديد من املواطنن فى الصيف 
الـــذى سبقه، هــى أمـــور تــؤكــد وجـــود ظاهرة 
ــبــاس احلـــــرارى، مــوضــحــا إن ظــواهــر  االحــت
جوية غير معتادة تضرب البالد مثل وجود 
ــاح شــديــدة أو سيول مثل التى حدثت فى  ري
االسكندرية،  وتلك الظاهرة تسمى ظاهرة 
الــتــغــيــيــرات املــنــاخــيــة، مــشــدداً عــلــى أهمية 
التنبؤات اجلوية لتحديد مــدى خطورة هذه 
الظواهر؛ التخاذ اإلجــراءات الالزمة وتوعية 

املواطنن بخطورتها.
ــفــاق إطـــارئ  مــشــيــرا إلـــى أنـــه مت تــوقــيــع ات
للتصدى لتلك الــظــاهــرة فــى بــاريــس، خالل 
ديسمبر املاضى، ولكن مازال هناك خالفات 

حول املسئولية الوطنية لكل دولة.
ــذر خبير التغييرات املناخية مــن أن  وحـ
العالم سيواجه كارثة إذا لم يتصد للتغيرات 
املناخية، خاصة أن األعاصير املتتالية تضرب 
بعض دول العالم حالًيا نتيجة تلك التغيرات، 
متوقعا أن احلــاصــالت الغذائية ستنخفض 
بنسبة 2% وستنتشر األمــراض إذا لم نتصد 
ــا إلـــى أن الــزيــادة  للتغيرات املــنــاخــيــة، الفــًت

السكانية تهدد بوجود فجوة غذائية ومالية.

قبل حوالى عام ونصف العام من اآلن وقف 
الرئيس عبد الفتاح السيسى أمام قمة املناخ 

التى عقدت فى سبتمبر 2014، على هامش 
اجلمعية العامة لألمم املتحدة، محذرا الدول 

الكبرى من مخاطر األنشطة الصناعية 
والبترولية التى تتسبب فى ظاهرة التغيرات 

املناخية، مؤكدا أن الدول الفقيرة هى التى 
تدفع ثمن األنشطة الصناعية للدول الثرية.

وبعدها بأسابيع واجه العالم شتاء شديد 
البرد، لم تألفه مصر والدول العربية، التى 

تعرضت ملوجات صقيع ألول مرة، وبعد 
ذلك وخالل الصيف املاضى جاءت موجات 

احلر القاتلة املتواترة والتى أدت لوفاة بعض 
املواطنني، ثم جاء شتاء 2016 مصحوبا 

مبوجات من األمطار الغزيرة والسيول تعرضت 
لها بعض محافظات مصر، وفى مقدمتها 

اإلسكندرية، ولم تنته موجات الطقس 
السيئ بعد اإلطاحة مبحافظها الوسيم هانى 

املسيرى،  ورحل الشتاء ومعه بعض الضحايا 
األبرياء، فى حني يحذر اخلبراء من موجات 

حر  قادمة قد تؤدى بحياة آخرين، كما حدث 
من قبل، حيث بدأ فصل الربيع الذى تعيشه 

مصر حاليا مبوجات حارة جتاوزت خاللها 
حاجز األربعني درجة مئوية، رغم أننا مازلنا 

فى الربيع، ولكن اجلو لم يعد بديعا، مع 
االعتذار للسندريال سعاد حسنى.

ومن جانبنا حاولنا فتح ملف ظاهرة التغيرات 
املناخية وعالقتها باالحتباس احلرارى 

وتأثيراتها على املجاالت البيئية واالقتصادية 
والصحية  فى مصر.

أستاذ كيمياء حيوية: انقراض العديد من الكائنات التى فشلت فى التكيف مع درجات احلرارة
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مجلس اإلدارة يتبرع مبليون دوالر لصالح صندوق )حتيا مصر( لكسب رضا الرئيس 

صرف 2 مليون 
و870 ألًفا و775 

دوالًرا أرباًحا لعدد 
12 عضًوا خالل 

عام واحد 

كل عضو مبجلس اإلدارة يحصل على 300 جنيه بدل حضور و2700 جنيه مقابل انتقال عن االجتماع الواحد وليس شهرًيا

املال السايب داخل »عزبة« النايل سات!!
حجز نحو مليون و463 ألف جنيه 

من حصة العاملني من األرباح عن عام 
2014 لكل من رئيس مجلس اإلدارة 
والعضو املنتدب للشئون الفنية السابقني

ــادر عن  كــشــف تــقــريــر رســمــى صــ
الجهاز المركزى للمحاسبات - لدينا 
صــورة كاملة منه - عن تحميل قيمة 
الدخل للشركة عن عام 2015 بنحو 
255 ألــفــا و288 دوالرًا تمثل قيمة 
مكافأة أداء عن نتائج عام 2014 بما 
يــعــادل مــكــافــأة 13 شــهــراً لألعضاء 
المنتدبين بالشركة.. وكشف الجهاز 
ان هــذه المكافأة تخص عــام 2014 
ــاُ فى  وهــو ما يعنى أنها تمثل ازدواجـ
صرف مبالغ ألعضاء مجلس اإلدارة 
حيث كــان نصيب مجلس اإلدارة من 
أربــاح 2014 نحو 2 مليون و63 ألف 
دوالر والتى يقوم المجلس بتوزيعها 
وفقاً لما يتراءى له وبين هذه المكافأة 
اإلضافية التى أقرها المجلس وتم 
تحميلها على قائمة الدخل. وأوصى 
جهاز المحاسبات بضرورة تصويب 
ــر إحــكــامــاً للرقابة واســـتـــرداداً  األمـ
للمبالغ التى صرفت دون وجــه حق 

وعمل التسويات التصويبية الالزمة.
من ناحية أخرى كشف التقرير أنه 
تم حجز نحو مليون و463 ألف جنيه 
من حصة العاملين من األرباح عن عام 
2014 لكل من رئيس مجلس اإلدارة 
والــعــضــو الــمــنــتــدب لــلــشــئــون الفنية 
السابقين وذلك على الرغم من سابقة 
تــحــفــظ إدارة مــراجــعــة الــحــســابــات 
بالجمعيات العامة وبالتقارير المبلغة 
للشركة على الصرف، وذلك لمخالفته 
لما استقر عليه إفتاء مجلس الدولة 
والتى انتهت جميعها إلى »عدم قانونية 
حصول رئيس مجلس اإلدارة والعضو 
ــتــدب عــلــى حــصــة مـــن األربــــاح  ــمــن ال
المقررة للعاملين«، وذلك على الرغم 
من قيام المذكورين برد ما تقاضوه من 
أرباح من حصة العاملين بالشركة عن 
أعــوام 2012 و2013 لصرفهم اياها 

دون وجه حق.
ــه نشير إلـــى أنــه   وفـــى الــســيــاق ذاتـ
ــجــاز نــحــو 706 آالف  تـــم أيـــضـــاً احــت
جنيه مــن حصة العاملين فــى األربــاح 
عـــن عـــام 2014 لــكــل مـــن الــمــهــنــدس 
عــامــر لطيف مــحــمــود رئــيــس القطاع 
الــفــضــائــى عــن الــفــتــرة مــن أول يناير 
2014 وحتى 30 أبريل 2014 بنحو 490 
ألــف جنيه )الحــظ أن الفترة 4 أشهر 
فــقــط أى أن هـــذا الــمــهــنــدس تقاضى 
فــى الشهر الــواحــد 122،5 ألــف جنيه 
ــداً(، وكــذلــك مبلغ 216 ألف  ــق عــداً ون
جنيه لـــ »بــكــر سيد حــســن« وهــمــا من 
العاملين الــمــتــجــاوزيــن لــســن الستين 
وذلــك بالمخالفة لفتوى إدارة الفتوى 
ــاســة مجلس  بــرئــاســة الــجــمــهــوريــة ورئ
الـــوزراء والتخطيط والتنمية المحلية 
واالســتــثــمــار بــرقــم 75 \21 \3805 
بتاريخ 19 أبــريــل 2014 وتــم ابالغها 
ــتــاريــخ 26 يــونــيــو 2014..  لــلــشــركــة ب
ـــ«اتــخــاذ الخطوات  وأوصـــى الــجــهــاز ب

الالزمة لتصويب الوضع واإلفادة«. 

قضية 
ساخنة

العـدد 191

األربعاء  2016/7/20

استفزنى بشدة قــرار الجمعية العمومية 
للشركة المصرية لألقمار الصناعية »نايل 
ــات«، بتفويض مجلس اإلدارة برئاسة  ســ
اللواء أحمد أنيس، بتخصيص جزء من أرباح 
الشركة السنوية بما ال يتجاوز »مليون دوالر«، 

للتبرع لصندوق »تحيا مصر«.
ــع.. اعــتــراضــى هــنــا لــيــس على  ــطــب ــال وب
صندوق »تحيا مصر » الذى أسسه الرئيس 
عبدالفتاح السيسى، حيث إنه مشروع متميز 
وله العديد من اإلنجازات حتى وإن كانت لنا 
بعض المالحظات عليه وربما نخصص لها 

مقاالً خالل الفترة القادمة.
ــشــىء المستفز فــى هـــذا األمــر  ولــكــن ال
هو الهدف من التبرع، وهــو هــدف سياسى 
يتمثل فــى الــتــقــرب وكــســب رضـــاء الرئيس 

والمحيطين به.
وفى هذا السياق أقول إننى كنت أتمنى أن 
يكون هذا التبرع خالصًا لوجه الله والوطن 
بــدون اى حسابات أو أهــداف أخــرى، وهذا 
ــا أحـــد فــالــلــه أعلم  ــواي لــيــس تشكيكا فــى ن
بنوايا البشر، أما األهــداف فيمكن معرفتها 
بكل سهولة مــن خــالل الــشــواهــد والــوقــائــع 

والمستندات الرسمية.
وهنا نتساءل: إذا كانت نية السادة أعضاء 

الجمعية العمومية ومجلس اإلدارة فى الشركة 
خالصة لله والوطن فلماذا لم يتبرعوا بجزء 
مــن أربــاحــهــم السنوية الطائلة الــتــى يحصل 
عليها أعضاء مجلس اإلدارة بــالــدوالر والتى 
قــدرت عن عــام 2015 فقط ووفقا لما انتهى 
إليه اجتماع المجلس الــذى انعقد فى 8 مايو 
2016 بــفــنــدق موفنبيك اإلنـــتـــاج اإلعــالمــى 
بـــ2 مليون و870 ألفا و775 دوالراً لعدد 12 

عضوا فقط؟ ولماذا لم يقوموا بالتبرع ببدالت 
حضور وانتقاالت االجتماعات التى يحصلون 
عليه، وهى لمن ال يعلم عبارة عن 300 جنيه 
بــدل حضور و2700 جنيه مقابل انتقال لكل 
عضو عن االجتماع الواحد وليس شهريًا كما 
قد يتصور البعض أمــا رئيس مجلس اإلدارة 
فيحصل على 5000 جنيها شهريا كبدالت عن 
حضور هذه االجتماعات ولدينا ما يثبت ذلك 

بالمستندات الرسمية ونتحدى أن يكذبنا فيها 
أحد.

ــاس يتم  ــرف عــلــى أى اسـ وبــصــراحــة ال أعـ
ــدل انــتــقــال عــن االجــتــمــاع الــواحــد بـ  تقدير ب
2700 جنيه، وهو رقم مبالغ فيه جداً حيث إنه 

يكفى للسفر لدولة أخرى.
ــبــرع الــمــثــيــر للجدل  ــت ــذا ال ــغــريــب أن هـ ال
والشبهات، يأتى فى نفس الوقت الذى اعترفت 

فيه الــشــركــة فــى تقرير رســمــى لها بتراجع 
أربـــاح الشركة المصرية لألقمار الصناعية 
)EGSA( خالل الربع األول من العام الجارى 
بنسبة 22.14%. وكشفت الشركة، أن األرباح 
خــالل الفترة بلغت 16.46 مليون دوالر )ما 
يعادل 146.5 مليون جنيه(، مقابل أرباح بلغت 
21.14 مليون دوالر )ما يُعادل 188.2 مليون 
جنيه( خالل الفترة المماثلة من العام السابق.. 
والــســؤال: هل تحتفل الشركة بتراجع األربــاح 

من خالل التبرع لحسب صندوق تحيا مصر؟ 
وبهذه المناسبة أسأل: ما الذى تم حتى اآلن 
فى الطلب الذى سبق أن تقدم به اللواء أحمد 
أنيس، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية 
ــات«، منذ عدة  لــألقــمــار الصناعية »نــايــل سـ
أشهر إلى عصام األمير رئيس اتحاد اإلذاعة 
والتليفزيون السابق، والـــذى تضمن مطالبة 
أنيس بالموافقة على عدم خضوع راتبه لقانون 
الحد األقصى لألجور أســوة برئيس الشركة 

المصرية لالتصاالت.
وقــام األمــيــر بتحويل الــمــذكــرة إلــى اإلدارة 
القانونية للشئون القانونية وقت أن كان يتولى 
رئاستها محمود سعد والذى تم نقله الى شركة 
النايل سات منذ عدة اسابيع؟ وهنا أسأل: هل 
هناك عالقة بين نقل محمود سعد للنايل سات 
والطلب الذى تقدم به أحمد أنيس؟ وما الذى 
تم فى هذا الطلب حتى اآلن وهل تم قبوله ام 

رفضه؟!!

تصفية الشركة الدولية لبث املعلومات )مينا سات( 
تسبب فى ضياع مليون و453 مليون دوالر

تخصيص خمسة ماليني و297 ألف 
دوالر حتت بند مكافآت نهاية اخلدمة 

جهاز املحاسبات: بطالن قيام احتاد اإلذاعة والتليفزيون ببيع 
األرض املخصصة المتداد مشروع مدينة اإلنتاج لـ »النايل سات« 

العجز عن حتصيل مديونيات مستحقة 
للشركة قيمتها 45 مليون دوالر

ــة  ــ ــاد اإلذاعـ ــحـ كــشــفــت إدارة مــراقــبــة حــســابــات اتـ
والتليفزيون التابعة للجهاز المركزى للمحاسبات فى 
تقريرها الصادر فى 16 مايو 2016 عن بطالن تصرف 
االتــحــاد بالبيع لشركة الــنــايــل ســات لــجــزء مــن األرض 
المخصصة بموجب القراررقم 375 لسنة 1995 بغرض 
امتداد مشروع مدينة اإلنتاج اإلعالمى وذلــك طبقًا لما 

انتهت إليه الفتوى رقم 355 الصادرة من إدارة الفتوى 
التابعة لرئاسة الجمهورية ورئــاســة الـــوزراء 

التخطيط والتنمية المحلية واالستثمار 
والتى أفــادت ببطالن التصرف، ورغم 
أن النيابة استبعدت شبهة االستيالء 
على المال العام إال ان البطالن ال 
ــاً، ولــذلــك طــالــب جهاز  يـــزال ســاري
المحاسبات بتصحيح الــوضــع من 
خــالل اســتــصــدار قـــرار مــن رئيس 
الجمهورية بالموافقة على إجراءات 
البيع من االتحاد لشركة النايل سات.

ومــن بين المفاجآت التى كشفتها 
التقارير الرقابية أن حسابات االصول 

الثابتة فى 31مــارس 2016 تضمنت بعض 
ــا زالــت  األصـــول المهلكة دفــتــريــا بالكامل وم

بعضها يعمل فى اإلنتاج بلغت تكلفتها 24 مليونا و384 
ألــف دوالر.. وطالب الجهاز بمراعاة إعــادة النظر فى 
التقديرات الفنية والمحاسبية لمعدالت اإلهالك وفروض 
األعمار اإلنتاجية بصفة دورية لمثل تلك االصول بما يتفق 
مع معيار المحاسبة المصرى رقم )10( االصــول الثابتة 

وإهالكاتها.
كما تضمنت مشروعات تحت التنفيذ دفعات مقدمة 
لشراء أصول بمبلغ 65228 دوالراً على ذمة بعض عقود 
توريدات مبرمة يرجع بعضها لعام 2009، وطالب جهاز 
المحاسبات ببحث ومتابعة تنفيذ تلك التوريدات وفق 
شروط أوامر اسنادها مع إجراء التسويات الالزمة لما تم 

توريده واستالمه. 
من ناحية أخــرى نشير إلى أنه قد تبين ظهور رصيد 
مساهمة شركة النايل سات فى شركة المحور للقنوات 
الفضائية واإلعالم بمبلغ 305 آالف دوالر بانخفاض قدره 
353 ألف دوالر عن تكلفة اقتنائها البالغة 658 ألف دوالر 
وذلك نتيجة للخسائر المتالحقة للشركة وقد بلغت قيمة 

الخسائر 54 % من تكلفة االقتناء دونما توضيح 
ــم وأســــاس احتساب  لــمــوقــف تــلــك األســه
التخفيض فــى الــقــيــمــة، وكــذلــك إمكانية 
الــتــصــرف فيها إضــافــة إلـــى عـــدم وضــوح 
الرؤية لتلك الشركة من حيث استمرارها أو 
إمكانية تحقيق أرباح، هذا إلى جانب عدم 
وجود أية قوائم مالية لتلك الشركة إلمكان 

الحكم على قيمة هذا االستثمار.
فــى هــذا الــســيــاق نشير إلــى أن رئيس 
ــة، قــرر فتح تحقيق  ــ هيئة النيابة اإلداريـ
عاجل بالمكتب الفني لرئيس الهيئة فيما 

جاء ببالغ الجهاز المركزي للمحاسبات )تم قيد البالغ 
برقم قضيه 2015/187( بشأن المخالفات التي شابت 
عملية تصفية الشركة الدولية لبث المعلومات )مينا 
ســات(، والتي ترتب عليها خسائر مالية جسيمة للشركة 
المصرية لألقمار الصناعية )نايل ســات( بلغت مليون 
وأربعمائة واثنين وخمسين ألــف ومــائــة وتسعين دوالر 
أمريكي )1،452،190( $، تمثلت في مبلغ ثالثمائة 
وستة عشر ألــف وأربعمائة وواحــد وأربعين 

دوالرا أمريكيا )316441( $ قيمة 
ــي رأس  ــ الــمــســاهــمــة ف
ــال الــشــركــة الدولية  م
ــومــات،  ــل ــمــع ــث ال ــب ل
ومبلغ مليون ومائة 
وخـــمـــس وثــالثــيــن 
ــفــا& وسبعمائة  أل
وتـــســـع وأربـــعـــيـــن 
ــا  ــكــي دوالرا أمــري
 $  )1،135،749(
ــة مــســتــحــقــات  ــمـ ــيـ قـ
ــات(  ــل ســ ــ ــاي ــ لـــشـــركـــة )ن
طـــرف الــشــركــة الــدولــيــة لبث 

المعلومات وقامت بالتنازل عنها.
وكــشــف الــبــالغ الـــذى يــقــوم بالتحقيق 
فيه المستشار سعد خليل عضو المكتب 
الفني لرئيس الهيئة بإشراف المستشار 
عصام المنشاوي وكيل المكتب، عن أنه 
تــم عــرض خسائر الشركة الدولية لبث 
المعلومات و التي بلغت 136% من رأس 
مالها على مجلس إدارة الشركة المصرية 
لألقمار الصناعية )نايل ســات( إال أن 
األخيرة قــررت االستمرار في الشراكة 
ــم الخسائر  ــة رغـ ــي ــدول ــع الــشــركــة ال م
الباهظة ودون اتخاذ أى إجراءات لوقف 

نزيف الخسائر.

كشفت تقارير رقابية عن ظهور رصيد حسابات العمالء 
ومدينو اإليجار بنحو 45 مليونا و575 ألف دوالر وهى تمثل 

مديونيات مستحقة السداد حتى 31 مارس 2016.
كما تبين وجود أرصدة عمالء مرحلة منذ سنوات مالية 
سابقة لبعض الوزارات والهيئات المصرية دون سداد على 
الرغم من وجود حركة تعامالت مالية الحقة للبعض منها 

وقــد بلغ رصيد مديونياتها المستحقة نحو 5 
ماليين و834 ألــف دوالر مقسمة 

بين 3.965 مليون دوالر 
مديونية لدى وزارة 

التربية والتعليم، 
ومليون دوالر 
ــدى وزارة  ــ ل
ــة،  ــحــ ــصــ ــ ال
 0.621 و
مليون دوالر 
ــدى الــبــحــث  ــ ل

العلمى، 0.243 
مليون دوالر لدى 

وزارة التعليم العالى. 
وانــتــقــد الــجــهــاز، استمرار 

الشركة فــى تقديم الخدمة لــوزارة 
ــالم الليبية، رغـــم توقفها عن  اإلعــ
ــام 2014 نظير  ــالل عــ الـــســـداد خــ
تأجيرها 9 قنوات تليفزيونية بقيمة 
إيجارية 3 ماليين دوالر وقناة نقل 
240 ألف دوالر، مما نتج عنه تراكم 
مديونية بلغت 5.6 مليون دوالر حتى 
30 يونيو من عام 2015، وهو األمر 
نفسه الذى تكرر مع المؤسسة العامة 
اليمنية لــإذاعــة والتليفزيون والتى 

بلغت مديونياتها 468 ألف دوالر. 
ــاز الـــمـــركـــزى  ــ ــه ــجــ ــ ــب ال ــ ــالـ ــ وطـ
للمحاسبات بسرعة موافاته بأسباب 
التأخر فى تحصيل تلك المديونيات 

األمر الذى أدى الى تضخم 
تـــــلـــــك 

األرصدة مع ضرورة العمل على سرعة تحصيلها.
وكشفت المستندات الرسمية أن رصــيــد مخصص 
مكافأة نهاية الخدمة فــى 31 مــارس 2016 بلغ خمسة 
ــداد دراســة  ــف دوالر، وبــالــرغــم مــن إعـ ماليين و297 أل
فنية لــهــذا المخصص بــواســطــة خبير إكــتــوارى إال أنه 
ــدراســة حتى  لــم يتم مــوافــاة جــهــاز المحاسبات بتلك ال
يستطيع الحكم على مدى كفاية المخصص لمقابلة 
التزامات مكافأة نهاية الخدمة. وبالرغم من 
موافقة مجلس اإلدارة منذ عــام 2008 
عــلــى انــشــاء صــنــدوق تــأمــيــن خــاص 
بالعاملين وذلــك باستخدام أرصدة 
مخصصات مكافأة نهاية الخدمة 
التى سبق وجنبتها الشركة، إال أنه 
رغم مرور 8 سنوات لم يتم الكشف 
عن الخطوات التى تم اتخاذها فى 

هذا الشأن.
ــرى تــبــيــن قــيــام  ــ ــة أخـ ــاحــي ــن ن مـ
الشركة باالستعانة ببعض االشخاص 
دون توصيف مــحــدد لطبيعة المهام 
الوظيفية واإلفصاح عن األعمال المطلوبة 
منهم أدائها للشركة بدقة بالمخالفة للمادة 32 
من القانون رقم 32 لسنة 2003 التى تنص على أن يتضمن 

العقد األمر المتفق عليه وطريقة وموعد أدائه.
 ومن بين األمثلة على ذلك االستعانة بأحد الصحفيين 
منذ عــام 2010 وحتى اآلن تقاضى خــالل تلك السنوات 
ــدون تــوقــيــع عــقــد مــعــه يــحــدد المهام  420 ألـــف جنيه بـ

المطلوب منه القيام بها.
كما كشف جهاز المحاسبات عن العديد من المخالفات 
داخــل الشركة، مــن بينها الموافقات والعقود الخاصة 
بالمستشارين والمعارين للشركة والعاملين الذين تخطوا 
سن الستين وتــم التجديد لهم بعد بلوغهم سن الستين 

والعمل المنوط بهم.
كما استنكر الــجــهــاز عــدم مــوافــاتــه ببعض البيانات 
والمستندات المهمة بالرغم من سابق طلبها عدة مرات 
منها التعاقدات السارية الخاصة باستئجار قنوات » يوتل 

سات ».
كما رفــضــت الشركة مــوافــاة الجهاز بتحليل 
المشتريات خــالل عــام كــامــل طبقا لطبيعة 
الشراء » مناقصة عامة – محدودة – ممارسة 

–أمر مباشر ».
وكذلك لم يتم موافاته بالتقرير 
الفنى للشركة الذى بناء عليه 
تــم تحديد تقديرات 
ــار  ــ ــمـ ــ ــار األقـ ــ ــ ــم ــ ــ أع
الصناعية بعد فترة 
الــتــشــغــيــل الــســابــقــة 
متوافقة مع تقديرات 
األعمار االفتراضية 

لها.

بدوى

أنيس

محمد عثمان



قضية شائكة 
ال يلتفت إليها 
الكثيرون رغم 

خطورتها

 الشيخ مظهر شاهين: على اإلنسان 
أن يتخلص من هذه الكلمات  خاصة 
إذا كانت ترتبط بكالمه المتداول 

فى معامالته اليومية
حــول رأى الــديــن فــى كيفية 
التخلص من هذه العادات التى 
ــؤدى إلــى  ــ تــخــالــف الــعــقــيــدة وت
ــشــرك يــقــول الــشــيــخ مظهر  ال
ــة اإلســامــيــة  ــداعــي شــاهــيــن ال
ــام وخــطــيــب مسجد عمر  ــ وإم

مكرم.
الــعــادة صعب على اإلنــســان 
أن يتخلص منها خــاصــة إذا 
كانت ترتبط بكامه المتداول 
فــى معاماته اليومية والتى 
ترسخت عبر الــزمــن وننصح 
أواًل بــمــحــاولــة التخفيف من 
ــس قــطــعــهــا فــجــأة  ــي ــادة ول ــعـ الـ
ــاً  ــم ــســان دائ ــل ــك بــجــعــل ال ــ وذل
ــاً بــذكــر الــلــه ومـــع الــوقــت  رطــب
ســيــعــتــاد لــســانــك عــلــى الــعــادة 
الحسنة الــجــديــدة ويــتــرك من 
تلقاء نفسه األلــفــاظ األخــرى 
وتجنب مشاهدة األعمال الفنية 
الهابطة الغنية بهذا النوع من 
األلفاظ أو الرفقة التى تتحدث 
بتلك األلــفــاظ فحتى إن كنت 
ال تتحدث بها فإنها ستتسرب 
بــالــتــدريــج الــى مــفــرداتــك دون 
شعور منك خاصة أنها ال تفرق 
فــى الــتــداول على اللسان بين 

المتعلم والجاهل.
 

حياة
الناس  

 
 

انــتــشــر عــلــى لــســان الــجــمــيــع الــكــثــيــر من 
الكلمات واأللفاظ التى تخالف العقيدة بل 
والتى تقع تحت بند الحرام حتى أصبحت 
مــنــهــجــًا وعــــادة نــســيــر عليها فــى حياتنا  
متناسين حديث الرسول )ص(   والذى رواه 
ــى هريرة رضــى الله عنه عن النبى صلى  أَِب
الله عليه وسلم َقاَل: »إن الْعبد ليتكلم بالكلمة 
من رضــوان الله ال يلقى لها بــااًل يرفعه الله 
ِبَها درجـــات، وإن العبد ليتكلم بالكلمة من 
سخط الله، اَل يلقى لَها بــااًل، َيْهِوى بها فى 

جهنم.
وقال العلماء: )إذا تَكلَّمَت ِبَكلمٍة فاعتبْرها 
قبَل أْن تتكلََّم بها، فإّنك ماِلُكها مالم تُْخِرْجَها 
ِمن فيَك، فإذا أخرْجتَها َملَكتك فتصير أسيراً 

لها(.
فــالــزواج بكلمة والطاق بكلمة والدخول 
إلى اإلسام بكلمة وأحياناً يكون الخروج من 

اإلسام بكلمة.
وقــال تعالى فى ســورة )ق( “مــا يلفظ من 
قول إال لديه رقيب عتيد” ففى اللسان هاك 

اإلنسان ونجاته.
ومـــن هـــذه األلــفــاظ والــكــلــمــات الشائعة 

والدارجة 
)طور الله فى برسيمه(

وهذه إساءة أدب مع الله فا يوجد ثور لله 
وثيران أخرى للناس حيث ثور الله يرمز إلى 

الغباء
)أنــا اصطبحت بــوش مين أو وش يقطع 

الخميرة من البيت(
هذا تشاؤم والتشاؤم يسمى الطيرة وهو 
شــرك قــال صلى الــلــه عليه وســلــم الطيرة 

شرك فدع توكلك دائماً على الله
)يا ساتر يارب(

الساتر فى اللغة شىء مادى ملموس بمعنى 
حاجز وليس من أسماء الله الحسنى وإنما 
اللفظ الصحيح يا ستير أو يا ستار ألن الله 

هو الفاعل للستر
)يا مستعجل عطلك الله(

فالله جل شأنه ال يعطل أحدا ولكن العجلة 
االستعجال هى خطأ لحديث أنس ابن مالك 
رضــى الله عنه عن النبى )ص( قــال التأنى 

من الله والعجلة من الشيطان
)الفاتحة على روح فان(

اشتهر هذا القول جداً على ألسنة الناس 
مع أن قراءة الفاتحة على الميت لم ترد عن 
النبى )ص( ولم يعلمها أحد من الناس ومن 

ثم فقراءتها على الميت بدعة
)ال حياء فى الدين(

فهل يذهب الحياء بالتدين ؟ فالدين كله 
حياء والحياء شعبة من اإليمان والصواب أن 

نقول ال حياء فى العلم
)أنا على غير طهارة(

 يقولها بعض الناس الذى انتقض وضوءه 
أو أراد أن يتوضأ لما ورد مــن حديث أبو 
هريرة عندما قال للنبى صلى الله عليه وسلم 
)أنــا على غير طهارة( فقال له النبى صلى 
الله عليه وسلم: )سبحان الله إن المسلم ال 

ينجس(.
)ربنا افتكره(

 هذه كلمات شرك يفهم منها وصف ربنا 
عز وجل بالنسيان وهى صفة نقص وصفات 

النقص ال تجوز على الله سبحانه وتعالى
)شكله غلط(

 )يقولها  البعض عندما يــرى إنسانا ال 
ــذا، لــمــا فــيــه مــن تسخط  يعجبه شكله وهــ
لخلق الله وسخرية بــه قــال الله تعالى: } 
الذى خلقك فسواك فعدلك فى أى سورة ما 
شاء ركبك { وقال } لقد خلقنا اإلنسان فى 

أحسن تقويم{ 

إال نذير وبشير لقوم يؤمنون”
)فان ما يستاهل(

إذا أصــابــت شخص مصيبة هــذا القول 
خطأ ألن به اعتراض على حكم الله واتهام 

له بالظلم تعالى الله عن ذلك
)لعنة الله على المرض(

ومقولة هذا خطأ ألن الله هو الــذى قدر 
المرض

 )ال حول الله( 
تعبير خاطئ ألنه متضمن لنفى الحول 

)الباقى على الله( 
التى تتردد دائماً على ألسنة األطباء وهى 
مذمومة شرعًا ويجب علينا التأدب مع الله 
واألحـــرى أن يقال أديــت ما علَيّ والتوفيق 

على الله
)والــنــبــى والكعبة الشريفة ورحــمــة أمى 

وخافه(
فالحلف ال يجوز إال بالله ومن حلف بغير 

الله فقد أشرك 
 

)زرع شيطاني(
وكأن الشيطان يعمل بوزارة الزراعة فالله 

وحده هو الزارع  
أرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن 

الزارعون 
)هو احنا بنقرأ فى سورة عبس(

ــحــاول أن تفهم غــيــرك شـــىء ما  حينا ت
ويصعب عليه فهمه وهــذا خطأ أن تضرب 
المثل لما صعب فهمه بالقرآن فالله يسر 

القرآن للذكر
)هعتمد على الله وعليك وهتوكل على الله 

وعليك(
ألنك تجعل لله نداً والصح أن تقول هعتمد 

على الله ثم عليك
)خد الشر وراح(

هذه عقوبة((
عندما يــصــاب أحــد أو جماعة بمصيبة 

يقول بعض الناس هذه عقوبة 
وهذا جهل، ألن المصيبة قد تكون عقوبة 
من الله وقــد تكون ابتاء وتمحيصا ورفعة 
لمنزلة هــذا المصاب وتكفيراً لسيئاته إذا 
كان تقيًا، لقول النبى صلى الله عليه وسلم: 
)من يرد الله به خيراً يصب منه(. وقوله )إذا 

أحب الله قوماً ابتاهم
)العصمة لله وما كامل إال محمد(

هـــذا خــاطــئ ألن الــكــمــال لــلــه والعصمة 
لرسول الله 

ــعــبــارة يمكن أن تــقــال فــى حق  : هـــذه ال
)الــرســل( ألن الله حفظهم ورعــاهــم صيانة 
لشرعه ودينه من االلتباس واالشتباه والزلل 
والزيغ )والله يعصمك من الناس( أما إطاق 
هذا التعبير على الله جل وعا فهذا ال يجوز 
إذا العصمة ال بد لها من عاصم، وقائلها قد 
يوحى بــأن هناك عاصمًا عصم الله – عز 
وجــل – فالعصمة ال تقع على الــلــه، وإنما 
تقع على مــن عصمه الله مــن عــبــاده. والله 

)عاصم( وليس )بمعصوم(.
)فان بسبعة أرواح( 

قول بعضهم إذا سمع أو شاهد أحد نجا 
ــمــوت وهـــذا مــن الــخــطــأ فــى الــقــول،  مــن ال
فالموت إذا جاء ال يمنعه غير الله جل وعا 
كما قال }ولن يؤخر الله نفساً إذا جاء أجلها 

والله خبير بما تعملون 
)ساعة لربك وساعة لقلبك( 

وهذه كلمة يقولها أصحاب األهواء والمنكر 
ــان يــقــصــدون بــهــا تبرير  ــيـ فـــى بــعــض األحـ
باطلهم، ويقصدون بها أيضاً أن العبد يصلى 
ويعبد الله، وفى نفس الوقت يفعل ما يمليه 
عليه قلبه وهــواه فى الساعة األخــرى ويفهم 
الحديث على غير معناه وهو أن المسلم أن 

لم يكن فى عبادة فهو مشغول فى أمور دنياه 
المباحة من أكل وشرب ولباس ونوم وغيرها.

)يعلم الله أنى ما عملت كذا وكذا( 
- قول بعضهم، وهذه عبارة خطيرة إن قلت 
يعلم الله أنى ما عملت كذا وأنت قد عملته 
فمقتضى ذلــك أن الــلــه ال يعلم هــذا األمــر 
ومعلوم أن من نفى عن الله العلم فقد كفر 
فلينتبه من هذه العبارة فهى حرام با شك. 
أما إذا كان مصيباً، واألمر على وفق ما قال 

فا بأس بذلك.
)فان معبود الجماهير( 

يقول البعض يقصدون الاعب الفانى 
أو الممثل الفاني، وهــذا جهل وشــرك، ألن 
العبادة ال تجوز إال لله وحده، وقد خلق الخلق 
لعبادته، قال الله تعالى: }وما خلقت الجن 

واإلنس إال ليعبدون{
)شاءت الظروف أو شاءت األقدار(

ــذا غــيــر صــحــيــح فــلــيــس لـــأقـــدار أو  ــ وه
للظروف مشيئة والصواب أن يقول شاء الله 

سبحانه وتعالى
)الله يلعن الساعة اللى عرفت فيها فان( 

ــه فـــى الــحــديــث  ــل ــرام فــيــقــول ال ــذا حــ ــ وه
القدسى يؤذينى ابــن آدم يسب الدهر وأنا 

الدهر أقلب الليل والنهار 
)اسم النبى حارسه وصاينه(

هـــى عـــبـــارة يــقــولــهــا الــكــثــيــر مـــن الــنــاس 
ومعناها اسم النبى يحرسه ويصونه وهذا 
خــطــأ وتــألــيــه لــلــرســول )ص( ووضــعــه فى 
ــقــول جــمــع بين  مــقــام غــيــر مــقــامــه فــهــذا ال
ــاءة إلــى الــرســول  الــشــرك بالله وبــيــن اإلســ
ــع الضرر  فــا يملك الحماية والــصــون ودف
إال الله سبحانه وتعالى فقد قال تعالى فى 
كتابه الكريم “ قل ال أملك لنفسى نفعًا وال 
ضــراً إال ما شــاء الله ولــو كنت أعلم الغيب 
الستكثرت من الخير وما مسنى السوء إن أنا 

أصبحت منهًجا وعادة نسير عليها فى حياتنا  متناسني 
حديث الرسول الذى يحذر فيه من خطورة الكلمة 

تخالف العقيدة وتقع حتت بند احلرام

كلمات وألفاظ متداولة تقودك إلى نار جهنم

د. أحمد الدبور: مشكلة متعددة األبعاد نفسيًا واجتماعيًا وتربويًا واقتصاديًا ودينيًا
يقول  د.أحــمــد الــدبــور أستاذ علم النفس 
والتنمية البشرية إن ترديد مثل هذه الكلمات 

مشكلة متعددة األبعاد نفسيًا واجتماعياً 
وتربوياً واقتصادياً ودينياً،  وللقضاء على هذه 
الظاهره السلبيه البــد من مشاركة كل هذه 

الجهات: 
1- األسرة 

ــاء مــراقــبــة ألــفــاظ أبنائهم  يجب على اآلبـ
وتعديلها أواًل بأول من خال قول األب لطفله 
هــذا الكام حــرام بــداًل من قوله هــذا الكام 
“ عيب “ فثقافة العيب تجعل الطفل يراقب 
الناس أما الحرام فتجعله يراقب الله. كما أن 
األبــاء يراعوا اختيار ألفاظهم بصورة جيدة، 

حتى ال يتعلم األبناء ذلك.
2 - المسجد: 

لقد أصبح دور المسجد ضيئًا فــى حل 

الكثير من المشكات الموجودة فى المجتمع 
الــمــصــرى فيمكن لــأئــمــه والــخــطــبــاء وضــع 
خطبه تتحدث عن هــذه األلفاظ والمقوالت 
الــخــاطــئــه حــتــى يــتــم الــحــد منها واختفائها 
تدريجيًا من خال التعلم بالنموذج والقدوة 
وذلك من خال أقوال وأفعال الرسول الكريم 

صلى الله عليه وسلم.
3-  المدرسة:

المدرسة ال تقوم بالعملية التعليمية فقط 
وإنــمــا البــد مــن عملية التربية قبل التعليم 
ويظهر منها دور األخصائى النفسى فى تعديل 
سلوك التاميذ غير المرغوب فيه من خال 
ــة والتربوية حتى تختفى  البرامج اإلرشــادي
األلــفــاظ البذيئة الــتــى تعلمها األطــفــال من 
الكبار بصورة مباشرة والتى يتناقلها التاميذ 

مع بعضهم البعض.

4- الجامعة:  
أن يقوم أســاتــذة الجامعات بعقد نــدوات 
ومحاضرات عامة حول هذا الموضوع المهم 
ســواء داخــل أســوار الجامعة أو خارجها من 

منطلق دور الجامعة فى خدمة المجتمع.
5- منظمات المجتمع المدنى:

تقوم بعقد دورات وورش عمل وخاصة فى 
األماكن صعب الوصول إليها كالقرى والنجوع 
واألمــاكــن األكــثــر فــقــراً لتوعية الــنــاس بهذه 
الكلمات المشينة والبذيئة والــتــى هــى نتاج 

الجهل واألمية.
6 - وسائل اإلعالم: 

دائماً ما تركز وسائل اإلعام على الجانب 
السلبى للظواهر الموجودة بالمجتمع فعلى 
صانعى الدراما التليفزيونية واألفــام أن ال 
يبرزوا هــذه السلبيات بصورة كبيرة حتى ال 

يتعلم منها النشء الصغير، وعليه أن يتحدث 
عن المشكلة والحل أيضاً فى نفس الوقت.
7 - العدالة االجتماعية االقتصادية:

نتيجة غياب العدل االجتماعى االقتصادى 
فى مصر وانتشار الظلم بين الناس أصبح 
الكثير منهم يستخدمون هذه األلفاظ بصورة 
كبيرة كسخرية األغنياء من الفقراء فى قوله 
“ أنت عارف انت بتكلم مين “ أو “ دا ربنا فوق 
وأنا تحت “ أو “ دا أنت وش أمك فقر وشكلك 
غلط “ فابد من تحقيق العدالة االجتماعية 
بين جميع المصريين من منطلق ال أحد فوق 

القانون. 
وأخيراً فإنها مشكلة متعددة األبعاد البد من 
مشاركة الجميع فيها حتى يتم فلترة المجتمع 
من هذه األلفاظ المشينة والمحرمة ونكون 

قمنا بخطوة إيجابية نحو حل هذه المشكلة.

فما يدريك أنــه أخــذ شــرا أو جلب خيرا 
فالصواب أن تقول قدر الله وما شاء فعل

)كتر السام يقل المعرفة(
ــام فكثرة  وهـــذا يــهــدم أصـــًا فــى اإلســ

السام تعطى حسنات ال حصر لها
)أنا عبد المأمور(

أنت والمأمور عباد لله وال طاعة للمخلوق 
فى معصية الخالق

)بياكل رز مع المايكة(
المائكة ال تأكل وال تشرب وال تنام

)كسبنا صاة النبي(
وتقال لاستخفاف وهذا خاطئ فمن منا 
ال يتمنى أن يكسب صــاة على النبى فمن 
صلى عليه مرة يصلى الله عليه عشر مرات 

)إن كــان لــك عند الكلب حاجه قــل لــه يا 
سيدي(

وهــذا ينافى قول الرسول )ص(  ال تقول 
للمنافق سيدا

)ربنا وقف معايا(
ألنه أثبت لله صفة لم يثبتها لنفسه فقل 

الله وفقني
)أعدائى أنا كفيل بهم(

خاطئ ألن لله األمر من قبل ومن بعد
)اللهم انــى ال اســألــك رد القضاء ولكن 

اسألك اللطف فيه(
هذه لفظه خطأ ولم ترد فى السنة وفيه 
تضييق ألمــر وسعه الله فقل أعــوذ بك من 

سوء القضاء
)كل اللى له نبى يصلى عليه(

هذا خاطئ وبها استخفاف بمقام النبوة 
ونحن علينا اإليمان بكل األنبياء والرسل

)دا ربنا فوق وانت تحت(
هذا خاطئ ألنك تجعل لله نداً

)علَيّ الحرام من ديني(
ومعناها سأخرج من الدين وأحرمه على 

نفسى وهذا كفر
)عملت إيه ياربى عشان تعمل بى كدا(

 وهــى كلمة احــتــجــاج واعــتــراض يقولها 
الجهلة حين تنزل بهم مصيبة وهذا وال شك 
غاية الوقاحة مع الله معاذاً لله من ذلك وهم 
ال يعلمون أنه ما نزل باء إال بذنب ولن يرفع 
إال بالتوبة وقد تكون رفعة فى الدرجة وعلم 

ذلك عند الله تعالى
)البقية فى حياتك(

هــذا خطأ فــأى بقية بقيت والــلــه تعالى 
يقول “ فإذا جاء أجلهم ال يستأخرون ساعة 

وال يستقدمون”
فالميت يموت وقــد استوفى أجله تماماً 
وهـــذا أيــضــًا مخالفة للسنة فــى التعزية 
فالسنة أن يقال لله ما أخذ ولله ما أعطى 
أو عظم الله أجــرك وأحسن عــزاءك وغفر 

لميتك
)نسيه الموت(

ــتــى تــقــال لشخص كبير فــى السن  : وال
وهذا خطأ ألن الموت بيد الله تعالى وأجل 

اإلنسان مقدر من الله 
)ال بيرحم وال بيخلى رحمة ربنا تنزل(

كلمة ال ينبغى أن نقولها على االطــاق 
فالله تعالى ال ينازعه فى سلطانه منازع فقد 
قــال تعالى “مــا يفتح الله للناس من رحمة 
فا ممسك لها وما يمسك فا مرسل له من 

بعده وهو العزيز الحكيم
)رزق الهبل على المجانين وبيدى الحلق 

للى با ودان(
الرزق هو لله وحده وال يملك أحد لنفسه 

وال لغيره رزقاً وال نفعاً   
)أنا حر فى تصرفاتي(

مــقــولــة خــاطــئــة ألن الــعــبــد عــبــد الــلــه وال 
يتصرف إال بما يرضى الله تعالى

)الله يظلمك مثل ماظلمتنى(
وهــذا حــرام ألن الظلم ال ينسب إلــى الله 

سبحانه وتعالى فالله ال يظلم
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ــادى  يـــــدرس مــجــلــس ادارة نـ
ــاج احلــربــى اقــامــة معسكر  ــت االن
ــرة األول  ــكـ ــق الـ ــفــري ــدادى ل ــ ــ اعـ
بالنادى باململكة العربية السعودية 
خــال الــفــتــرة الــقــادمــة، متهيداً 
ملشاركة الفريق فى بطولة تبوك 
ــة الــدولــيــة املــقــرر إقامتها  ــودي ال

بالسعودية أوائل الشهر املقبل.
وكان اللواء ماهر كسبة، رئيس 
نــادى اإلنــتــاج احلــربــي، قــد أعلن 
مؤخراً عن تلقيه دعوة للمشاركة 
فى بطولة تبوك الدولية الودية 
ــقــام حتــت رعــايــة األمــيــر  ــتــى ت ال
ــر منطقة  فــهــد بـــن ســلــطــان أمــي
تبوك خــال الفترة مــن 2 إلــى 5 

أغسطس املقبل.
ــاءت فــكــرة اقــامــة معسكر  وجــ
اعــــدادى للفريق فــى السعودية 
بناء على مطالبات العبى الفريق 
بضرورة منحهم فرصة للسفر إلى 
األراضـــى السعودية بفترة كافية 
قبل انطاق بطولة تبوك الودية، 
حــتــى يــتــســنــى لــاعــبــى الــفــريــق 
وكذلك اجلهاز الفنى أداء مناسك 

العمرة.
وجتــدر االشـــارة إلــى أن بطولة 
تبوك الــدولــيــة الــوديــة تقام على 
ــد  مـــاعـــب مـــديـــنـــة املـــلـــك خــال
ــة  الـــريـــاضـــيـــة بـــتـــبـــوك مبــشــارك
ــي، ونــادى  ــ نــادى الــوحــدات األردن
النصر السعودي، ونــادى االحتاد 

السعودى.
 وســتــقــام البطولة بنظام دور 
األربعة ثم مباراة نهائية ومباراة 
لتحديد املركز الثالث على أن يتم 
تــكــرمي أصــحــاب املــراكــز الثاثة 
األولـــى، وستقام جميع املباريات 

حتت قيادة طاقم حتكيم دولى.

»العمرة« جتبر اإلنتاج احلربى 
على املعسكر السعودى

بعد تالشى 
فرص الفريق 

فى البطولة 
األفريقية.. 

البساط
األخضر

أخبار النجومأخبار النجومأخبار النجومأخبار النجومأخبار النجوم
روشتة تألق من 

شيفو لكهربا 
 العبو الزمالك يطمئنون 
على العميد بـ»التليفون«

الشناوى ينضم لقائمة 
مالك »الدودج«

ــرى محمد عــبــدالــشــافــى الظهير األيــســر  أجـ
لفريق أهلى جدة السعودى اتصاال هاتفيا باعب 
الزمالك املعار لفريق احتــاد جدة محمود كهربا 
حيث حــرص ظهير الزمالك السابق على تهنئة 
كهربا بانتقاله للعميد مطالبا إيــاه بإثبات ذاته 
ــرة املــصــريــة فــى موسم  ــك ــألــق وتــشــريــف ال ــت وال

اإلعارة.
وشهدت املكاملة الهاتفية بني ثنائى الزمالك 
السابق عدة نصائح قدمها عبد الشافى الشهير 
بـ«شيفو« للوافد اجلديد على الــدورى السعودى 
كهربا، أمًا فى أن يتمكن األخير فى اثبات نفسه 

وفرض اسمه على الساحة الكروية السعودية.

ــادى الزمالك على اجــراء  حــرص العبو فريق ن
اتــصــاالت هاتفية باملدير الفنى لفريق املصرى 
البورسعيدى حسام حسن لاطمئنان عليه عقب 
انتهاء أزمته األخير مع رقيب الشرطة والتى مت 
احتجاز مــدرب املصرى على إثرها بعدما تعدى 
عليه حسام حسن وقام بتكسير الكاميرا اخلاصة 
به خال مباراة فريقه أمــام غزل املحلة فى ختام 

الدورى العام.
وكان رقيب الشرطة رضا عبد املجيد أبو زيد قد 
قام بالتنازل عن املحضر املحرر منه جتاه حسام 

حسن املدير الفنى للمصرى.

قــام أحمد الشناوى حــارس مرمى منتخب مصر 
والفريق األول لكرة القدم بنادى الزمالك بشراء سيارة 
جــديــدة فــى األيـــام املاضية وذهــب احلـــارس الدولى 
ألحد معارض السيارات وقام بشراء سيارة من نوعية 

.x3 دودج
وكــان الشناوى قد شــدد مؤخراً على أنــه لن يلعب 
فى الــدورى املصرى سوى بالقميص األبيض، وذلك 
رداً على الشائعات التى حتدثت عن قرب انتقاله إلى 
صفوف النادى األهلى، وقال الشناوى »لن ألعب فى 
مصر سوى للزمالك«، مضيفا: »أحلم بأن أتوج بدورى 
أبــطــال إفريقيا مــع األبــيــض، ومــن ضمن طموحاتى 

اللعب فى كأس العالم لألندية«.

مارتن يول يطلق حملة إصالح وتهذيب »فتوات« األهلى 
ــة  ــراكـــن الــغــضــب داخـــــل أروقــ تــفــجــرت بـ
نــــادى األهــلــى فــى أعــقــاب ســقــوط الــفــريــق 
الـــكـــروى األول بـــالـــنـــادى فـــى فـــخ الــتــعــادل 
ــوداد املــغــربــى فـــى اجلـــولـــة الــثــالــثــة  ــ أمــــام الــ
لـــدور املــجــمــوعــات بــــدورى أبــطــال أفريقيا، 
ــافـــت نــقــطــة الــى  ــى الــنــتــيــجــة الـــتـــى أضـ وهــ
رصيد الفريق الــذى كــان خاليًا متــامــًا من 
أى نــقــاط بــعــد هــزميــتــه فــى أول جــولــتــن، 
لكن تلك النقطة لم تشفع كثيرًا للفريق 
ــًا لــتــرتــيــب  ــذيــ ــتــ األحـــــمـــــر الــــــــذى بـــقـــى مــ

مجموعته.
ومـــع تــضــاؤل فـــرص الــفــريــق فــى التأهل 
لــنــصــف نــهــائــى الــبــطــولــة االفــريــقــيــة بــدأ 
الهولندى مارتن يول املدير الفنى للفريق 
األحــمــر فــى تنفيذ خطة اصـــاح وتهذيب 
العبى الفريق خصوصًا أصحاب الصوت 
العالى منهم والــذيــن كــانــوا سببًا فــى عدد 
ــاكـــل داخــــــل الـــفـــريـــق فــــى الــفــتــرة  مــــن املـــشـ
األخــيــرة ويـــرى اخلــواجــة الــهــولــنــدى أنهم 
كـــانـــوا ســبــبــًا مـــبـــاشـــرًا فـــى تـــراجـــع مــســتــوى 
الفريق وتشتيت انتباهه، ويأتى على رأس 
هــؤالء الاعبن حسام غالى قائد الفريق 
وصـــاحـــب الـــرقـــم الــقــيــاســى فـــى اخلــنــاقــات 
ســــــــواء مـــــع اخلـــــصـــــوم أو زمـــــائـــــه داخـــــل 

الفريق، وكذلك يأتى ضمن قائمة النجوم 
املــســتــهــدفــن بحملة االصــــاح والــتــهــذيــب 
مــؤمــن زكــريــا صــانــع ألــعــاب الــفــريــق والــذى 
يـــقـــدم مــســتــويــات مــتــراجــعــة بــشــكــل الفــت 
فـــى الــفــتــرة األخـــيـــرة ويــنــضــم كـــذلـــك الــى 
تلك القائمة الغانى جــون أنطوى مهاجم 
الــفــريــق والــــذى فــشــل فــى اســتــغــال فرصة 
املــشــاركــة أســاســيــًا فــى الفترة األخــيــرة بعد 

رحيل ايفونا عن الفريق.

جنوم األهلى تلقوا حتذيرًا صريحًا من 
املــدرب الهولندى مفاده أنه ال حصانة ألى 
منهم أمام اجراءات التأديب سواء اقتصرت 
تلك االجـــراءات على اخلصومات املالية أو 
امــتــدت الــى التجميد على الــدكــة أو حتى 

االستغناء النهائى والعرض للبيع . 
عــلــى جـــانـــب آخــــر ورغـــــم رحـــيـــل رمــضــان 
صبحى عــن صــفــوف فــريــق الــنــادى األهلى 
ــن الــاعــب  وخـــلـــو مـــركـــز صـــانـــع األلــــعــــاب مـ

ــاب الــــــذى شــغــلــه عـــلـــى مــــــدار األشـــهـــر  ــشــ الــ
األخـــيـــرة بــشــكــل شــبــه دائــــم، إال أن ذلـــك لم 
يــضــمــن لــلــثــنــائــى صـــالـــح جــمــعــة وأحـــمـــد 
الــشــيــخ اقــتــنــاص فـــرصـــة الـــتـــواجـــد بصفة 
أســاســيــة مـــع الــفــريــق األحـــمـــر فـــى الــفــتــرة 
املقبلة فى ظل عدم قناعة الهولندى مارتن 
يول مبستوى كا الاعبن واعانه صراحة 
أن مــســتــواهــمــا ال يــؤهــل أى مــنــهــمــا لشغل 

الفراغ الذى خلفه رحيل رمضان صبحي.
ــم اضـــطـــرار اجلــهــاز الــفــنــى للفريق  ورغــ
األحــمــر لــاعــتــمــاد عــلــى جــمــعــة أو الشيخ 
ــرة إال أن ذلــك  ــيـ فـــى بــعــض املـــبـــاريـــات األخـ
لــم يغير مــن قــنــاعــة املــــدرب الــهــولــنــدى عن 
كــا الاعبن، ولــم يــعــدوا كونه مجرد قــرار 
اضطرارى و »سد خانة« جلأ إليه اخلواجة 
الهولندى فــى ظــل حــالــة النقص الــعــددى 

التى يعانيها الفريق.
األمـــر الـــذى يجعل ســيــنــاريــو رحــيــل كا 
الاعبن عن صفوف الفريق األحمر شبه 
محسوم لكن تــبــرز عقبة كبيرة فــى طريق 
حتققه وهــى تــخــوف مجلس ادارة األهلى 
ــرار  ــن تــبــعــات قـ بـــرئـــاســـة مــحــمــود طـــاهـــر مـ
االستغناء عن الاعبن فى الوقت احلالى 
وبعد موسم واحد على انضمامها للفريق 
األحــمــر مقابل مــايــن اجلنيهات دون أن 
يقدم أى منهما ما يثبت جدارته فى تكبد 
كــل تــلــك الــنــفــقــات فــى سبيل ضــمــه لقلعة 

اجلزيرة.
ويتخوف مجلس طاهر بالتحديد 
مــن امــكــانــيــة قــيــام اجلــبــهــة املــعــارضــة 
لهم داخــل النادى بالتقدم بشكاوى 
ضــد املــجــلــس أمــــام الــنــيــابــة الــعــامــة 
ــبــــاب تـــتـــهـــم املــجــلــس  ووزارة الــــشــ
باهدار أمــوال النادى باالستغناء 
ــم مــا  ــ عــــن هــــذيــــن الــــاعــــبــــن رغــ
انفق فــى سبيل ضمهما، ومييل 

طــاهــر ومجلسه نحو التمهل فى 
حـــســـم مــصــيــر جــمــعــة والـــشـــيـــخ خـــوفـــًا 

مــن اســتــغــال املــعــارضــة لتلك اخلــطــوة 
ــارة اجلــمــعــيــة  ــ ــ ــال تــنــفــيــذهــا – إلثـ ــ – حـ
العمومية لــلــنــادى ضــد مجلس االدارة 
واتهامه بأنه غير أمن على موارد النادى 

وتعمد اهدارها واساءة إدارتها.
ــاوف تـــصـــاعـــدت  ــ ــخـ ــ وأمــــــــام كــــل تـــلـــك املـ
داخـــــــل مـــجـــلـــس االدارة األحــــمــــر بــعــض 
األصـــــوات مــطــالــبــة بــالــصــبــر عــلــى  جمعة 
ــم آخـــــــر وعـــــــــدم الـــســـمـــاح  ــ ــوسـ ــ والــــشــــيــــخ مـ
برحيلهما فــى فترة االنــتــقــاالت الصيفية 
احلــالــيــة، ومــحــاولــة الــضــغــط عــلــى مــارتــن 
يـــول لــاعــتــمــاد عــلــى الــاعــبــن فــى الفترة 
ــة الـــكـــامـــلـــة  ــفــــرصــ ــلـــة ومـــنـــحـــهـــمـــا الــ ــبـ املـــقـ
ــار قـــدراتـــهـــمـــا داخــــــل املـــلـــعـــب وعــــدم  ــهــ الظــ
االكتفاء باحلكم عليهما داخل التدريبات 

واعتبارهما مجرد »كمالة عدد«.

باسم مرسى يتصدر األعلى 
سعًرا.. وعمرو جمال ثالًثا
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اتــســمــت بــطــولــة الـــــدورى فـــى املــوســم 
املاضى بالقوة مقارنة باملواسم السابقة، 
حيث شهد هــذا املــوســم تألق العديد من 
االندية التى كانت تستحق لقب »احلصان 
األســـود«، خاصة أنها كانت دائــًمــا تظهر 

قوية أمام األهلى والزمالك.
ــدورى العديد مــن املهاجمني،  وأفـــرز الـ
ــر عــلــى مهاجمى  ــ حــيــث لــم يقتصر األم
األهلى والزمالك فحسب، بل ظهر مروان 
محسن مــن اإلســمــاعــيــلــى وحــســام بــاولــو 
مــن سموحة، وأحــمــد رءوف مــن املصرى 

وغيرهم.
ــدورى فــى املوسم  ــ وســاهــمــت بطولة ال
األخـــيـــر، فــى زيــــادة الــقــيــمــة التسويقية 
ــر، وفـــًقـــا ملــوقــع  لــلــمــهــاجــمــني فـــى مـــصـ
ــذى يحدد  »ترانسفير مــاركــت« العاملى ال

القيمة التسويقية لكل الاعب.
ــني«، الــقــيــمــة  ــ ــاي ــ ــوت امل ــ ــد »صـ ــرصـ ويـ
التسويقية ملهاجمى الـــدورى املصرى فى 

موسم االنتقاالت الصيفية احلالية.
يتصدر باسم مرسى قائمة املهاجمني 
بقيمة تسويقية تصل إلــى 1.11 مليون 

جنيه إسترليني، ويــأتــى إميانويل 
مايوكا فى املركز الثانى بقيمة 
ــى 1.2 مليون  تــســويــقــيــة إلـ

جنيه إسترليني.
ــاء عــمــرو جــمــال فى  وجــ
املــركــز الثالث بقيمة 850 
ألف جنيه إسترليني، وجاء 
ــون أنـــطـــوى فـــى املــركــز  جــ
الرابع بنفس القيمة ثم حل 
مــروان فى املركز اخلامس 
بقيمة 510 مايني جنيه 
إســتــرلــيــنــى بــالــتــســاوى 
ــو مهاجم  ــاول مــع حــســام ب
سموحة ونانا بوكو مهاجم 

مصر املقاصة.
ــاء أحــمــد رءوف فى  وجــ

مــرتــبــة مــتــأخــرة حــيــث احتل 
ــز23 بقيمة 255 ألــف  ــركـ املـ

جنيه إسترلينى.

اشتعلت حــرب تكسير العظام بني املرشحني فى انتخابات 
اجلباية املقبلة سواء على مقعد العضوية أو منصب الرئيس، 
حيث يــرغــب كــل منهم فــى كسب ود اجلمعية العمومية، فى 
محاولة حلجز مكان أساسى ما بني 11 عضًوا سيقع عليهم 

االختيار إلدارة منظومة الرياضة املصرية.
واستقر مسئولو احتاد الكرة على إقامة انتخابات احتاد كرة 
القدم فى نهاية شهر أغسطس املقبل، السيما بعد استقالة 
مجلس اجلباية بالكامل، بعدما قضت محكمة القضاء اإلدارى، 
برئاسة املستشار أحمد الشاذلى فى جلستها يــوم 27 من 
شهر مــارس املاضي، بحل احتــاد الكرة فى الدعوى 
املقامة من هرماس رضــوان رئيس نــادى بنى 
عبيد، وعضو اجلمعية العمومية لاحتاد 
املــصــرى لكرة الــقــدم، ومــاجــدة الهلباوى 
ــادى األولــيــمــبــى  ــ عــضــو مــجــلــس إدارة ن
سابًقا، بداعى وجود شبهات فى العملية 
ــى شهر  ــت ف االنــتــخــابــيــة الــتــى أجــري

أكتوبر من عام 2012.
وهناك العديد من التحديات التى 
ستواجه مجلس اجلباية املنتظر 
ســواء لها عاقة بــأمــور داخلية 
خاصة بالنشاط الرياضى فى 
مصر، أو التى تتعلق ببعض 
ــة التى  األمــــور اخلــارجــي
ــاد  ــاالحتـ ــة بـ ــاقـ لـــهـــا عـ
الدولى »فيفا« واالحتاد 

األفريقى »كاف«.
ويــــــرصــــــد »صــــــوت 
املـــايـــني« فــى التقرير 

التالى التحديات التى تواجه مجلس إدارة احتاد الكرة اجلديد.
تطبيق دورى املحترفني

مـــازال تطبيق دورى املحترفني ميثل صــداًعــا ملجلس إدارة 
احتاد كرة القدم املقبل، السيما وأن العام اجلارى هو آخر موعد 

لتطبيقه.
وفى حالة عدم تطبيق دورى املحترفني فى موعد أقصاه مع 
انتهاء عام 2016، فإن االحتاد األفريقى »كاف« سيوقع عقوبات 

صارمة على االحتادات األهلية التى لم تطبقه.
ولــن تفتصر العقوبات على اجلوانب املادية فقط، بل تصل 
ــدورى املمتاز والــتــى تضر  العقوبات إلــى بعض األنــديــة فــى الـ

مبصلحة الكرة املصرية بشكل عام.
اجلماهير

مازالت أزمة حضور اجلماهير متثل الشغل الشاغل للوسط 
الرياضى فى الوقت احلــالــي، خاصة فى ظل ارتــفــاع أصــوات 

اجلماهير من أجل العودة للمدرجات مجدًدا.
وسيكون أمــام احتــاد كرة القدم املقبل حتدًيا كبيًرا من أجل 
ــى املــدرجــات مــرة أخــرى فــى مــبــاريــات الــدورى  عــودة الـــروح إل

والكأس من خال التنسيق مع اجلهات األمنية.
وأجــبــرت اجلهات األمنية على املوافقة حلضور اجلماهير 
بعض مباريات األندية فى البطوالت األفريقية، خاصة أن لوائح 

الكاف تلزم بذلك.
املوافقات األمنية

مازالت أزمــة املوافقات األمنية متثل صداًعا الحتــاد الكرة 
املقبل، خاصة فى ظل اعتراض اجلهات األمنية على إقامة بعض 

مباريات األهلى والزمالك فى ماعب بعينها.
وجتــلــى ذلــك فــى بعض مــبــاريــات األهــلــى أمـــام اإلسماعيلى 
وكذلك مباراة الزمالك األخيرة أمام االحتاد السكندرى والذى 

رفض األمن إقامتها بالقاهرة.

كتبت – دعاء حسني 
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:» وائل جمعة لـ»

أبوريدة سر دخولى انتخابات اجلبالية.. وأمتلك خطة للنهوض بالكرة املصرية
ال يختلف اثنان على اخلبرات التى ميتلكها وائل جمعة، 
مدير الكرة السابق بالنادى األهلي، فى مجال كرة القدم 
والتى جعلته واحــًدا من أهــم عناصر الساحرة املستديرة 

خال الفترة األخيرة.
وائل جمعة أعلن ترشحه لعضوية احتاد كرة القدم خال 
الفترة املقبلة، حيث يدخل املنافسة ضمن قائمة هانى 

أبوريدة، املرشح املحتمل لرئاسة اجلباية.
حرصت »صــوت املــايــني«.. على اللقاء مع وائــل جمعة 
لتتحدث معه عن أهم امللفات التى يسعى للعمل عليها خال 
الفترة املقبلة، إضافة إلى معرفة أسباب ترشحه النتخابات 

اجلباية.
¿ فى البداية.. ما أسباب ترشحك النتخابات اجلباية؟

¿ ¿ هانى أبوريدة هو أحد وأهم األسباب الرئيسية فى 
ترشحى النتخابات اجلباية، حيث حتــدث معى من أجل 
خوض غمار املنافسات معه فى الفترة املقبلة داخل أروقة 

احتاد كرة القدم.
¿ وملاذا وافقت على الترشح؟

ــرة القدم  ــا أعــشــق ك ¿ ¿ أن
ــى أن  ــ ــن مـــنـــذ الـــصـــغـــر وأمتــ

استكمل مسيرتى فــى هــذا املــجــال، خاصة بعد اعتزالى 
الساحرة املستديرة، وكمان مش بفهم فى أى حاجة غير 

الكرة.
¿ وملاذا فضلت احتاد الكرة على األهلى؟

¿ ¿ لــم يحدث ذلــك على اإلطـــاق، أنــا خوضت جتربة 
داخل النادى األهلى عندما كنت مديًرا للكرة بالفريق، ولم 
يحالفنى احلظ بعدها فى أى منصب داخل القلعة احلمراء، 

وعندما أتيحت لى فرصة باحتاد الكرة لم أتردد.
¿ وهل حتدثت مع أبوريدة عن حال الكرة فى مصر؟

¿ ¿ أبوريدة من أكبر الداعمني للكرة املصرية، وال أحد 

يعلم ما يفعله من أجل النهوض باملنظومة الرياضية، ولكن 
حديثى معه فى هذا الشأن جعلنى أمتسك أكثر بالترشح فى 

انتخابات احتاد الكرة.
¿ وماذا ستقدم للكرة املصرية؟

¿ ¿ أمتلك خطة كبيرة للنهوض بالرياضة املصرية بشكل 
عــام، ولكنى لم أستطع الكشف عنها فى الوقت احلالي، 
خاصة أن العمل داخل القائمة جماعى وال يجوز التحدث 

مبفردى.
¿ وما خطة قائمة أبوريدة بالكامل؟

¿ ¿ سيتم عــقــد مــؤمتــر صحفى خـــال الــفــتــرة املقبلة 
وحتــديــًدا بعد غلق بــاب الترشح النتخابات اجلباية، من 

أجل توضيح كافة األمور داخل االحتاد حال جناح القائمة.
¿ وهل تفضل العمل باألهلى أم احتاد الكرة؟

¿ ¿ كل مجال وله طبيعة عمله، مبعنى أن النادى األهلى 
ــدورى والــكــأس وبطولة  هدفنا فــى وقــت مــا هــو حصد الـ
أفريقيا والتأهل لكأس العالم لألندية، أما العمل داخل 
احتــاد الكرة فاألمور مختلفة متاًما، خاصة وأنــك تشغل 
بالك باألهلى والزمالك واإلسماعيلى وإنبى وغيرها من 
األندية، إضافة إلى التفكير أيًضا فى املنتخبات الوطنى 
وكيفية العمل على تطوير أداء املنتخبات مبختلف أعمارهم 
ــروًرا باألوليمبى وانتهاء  ســـواء فــى مرحلة الناشئني مــ

باملنتخب األول.

حوار – محمد الصايغ 
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وسالم ومايوكا 
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 محمد الراعى

إضراب احلكام 
كارثة

¿ إضـــراب حــكــام كــرة الــقــدم وعــدم 
إدارتــهــم مــبــاراة الزمالك والشرطة 
فى كــأس مصر كارثة بكل املقاييس 
وهذا يؤكد أن لدينا منظومة رياضية 
فاسدة بداية من احتــاد الكرة ووزير 
الرياضة ونهاية بعصابة احلكام.. أين 
القوانني واللوائح؟ أيــن احتــاد الكرة 
ووزير الرياضة وأين احلكومة؟ هؤالء 
احلــكــام مــجــرد مــوظــفــني فــى احتــاد 
الــكــرة بــيــاخــدوا فلوسهم مــن أمــوال 

األندية والدولة والشعب املطحون؟
وبعيدا عــن ذلــك فوجئنا بــأن جمال 
الــغــنــدور رئــيــس جلنة احلــكــام أهــان 
ــاء  ــة املــصــريــة وأسـ وزارة اخلــارجــي
لسمعة الـــدولـــة عــنــدمــا أعــلــن على 
ــهــواء فــى بــرنــامــج شوبير أن ابنه  ال
كان مرافقا حلكام مباراة القمة وقام 
بدور وطنى جليل خلدمة مصر وأعلن 
الغندور أنه يتحدى أى فرد فى وزارة 
اخلارجية أن يقوم بنفس الدور الذى 
قــام به املــحــروس "ابــنــه".. باختصار 
ــغــنــدور يشكك فــى وطــنــيــة وزارة  ال
ــاء للدولة  اخلــارجــيــة املــصــريــة وأســ
أمام العالم على الفضائيات.. ويبقى 
السؤال هل من حق الغندور أن يرسل 
ابنه مرافقا للحكام؟ أيــن العالقات 

العامة باحتاد الكرة؟ 
واستكماال ملهزلة التحكيم فى مصر 
ــغــنــدور بتعيني وجــيــه أحمد  ــام ال قـ
نائبا لرئيس جلنة احلكام وهو متهم 
فــى قضية رشـــوة فـــودافـــون.. تعيني 
وجيه أحمد مخالف للقانون وحتدى 
ــش عــلــى السلطة  ــشــوي ــة وت ــدي ــالن ل
ــا فـــى بلد  ــن ــح ان ــيــة.. واضــ الــقــضــائ

الحتترم القانون..!!
¿ املــدرب الهولندى مارتن يول ابو 3 
ماليني جنية شهريا حقق اسوأ نتائج 
فى تاريخ االهلى خــالل شهر واحد 
فقط ورغــم ذلــك االعـــالم لــم ينتقد 
الــراتــب أو رئــيــس األهــلــى وال راتبه 
األعــلــى فــى تــاريــخ الــكــرة املصرية.. 
ما يحدث يعتبر إهــدارا للمال العام 

وإساءة لألهلى وتاريخه.

إعداد: محمد الصايغ- سارة عبدالباقىأخبار النجومأخبار النجومأخبار النجوم

 طلب خاص من »األسطورة« 
لنجوم املارد األبيض

 الننى يستقبل فرعون 
البرمييرليج اجلديد بـ»عزومة« 

هانى ميسح أحزان الشرطة 
بفسحة أوروبية 

تواصل الفنان الشهير محمد رمضان مع العبى 
الــزمــالــك خــالل الــفــتــرة املــاضــيــة وأجـــرى اتــصــاالت 
هاتفية بأكثر من العــب وعلى رأسهم باسم مرسى 
مهاجم الفريق فى ظل ارتباطه بعالقات صداقة مع 
العبى األبــيــض حيث طالبهم بــضــرورة التركيز فى 
الفترة املقبلة وحتقيق بطولة كــأس مصر وحصد 
لقب دورى أبطال أفريقيا من أجــل إسعاد جماهير 
ــارة إلــى ان النجم محمد  ــدر االشــ ــزمــالــك.. وجتـ ال
رمــضــان يقدم حاليًا عــرضــًا مسرحيًا حتــت عنوان 
"أهاًل رمضان"، وذلك فى أعقاب النجاح الذى حققه 
مسلسل "األسطورة" الذى قام ببطولته وعرض خالل 

شهر رمضان املاضى.

ــنــى العــــب وســــط أرســنــال  ــن حــــرص مــحــمــد ال
االجنليزى ومنتخب مصر على االتــصــال بزميله 
فى صفوف الفراعنة رمضان صبحى لتهنئته على 

انتقاله إلى صفوف نادى ستوك سيتى االجنليزى.
وأكد الننى لصبحى أنه سيعد له "عزومة" غداء 
كتحية له عند وصوله إلى إجنلترا المتام اجراءات 

انتقاله للفريق االجنليزى.
وجتدر االشــارة إلى ان الننى يقيم برفقة زوجته 
وابنيه فى العاصمة البريطانية لندن معقل فريق 
أرســنــال الــذى انتقل الننى إلــى صفوفه فى يناير 

املاضى.

بــادر هانى رمــزى المدير الفنى لفريق اتحاد 
الشرطة الى السفر الى أوروبــا في أعقاب انتهاء 
ارتباطاته مع الفريق البوليسى بخروجه من دور 

الـ16 لبطولة كأس مصر على يد الزمالك.
واصطحب رمزى زوجته ذات األصول اإليطالية 
وابنه الوحيد فابيو خــالل رحلته األوروبــيــة التي 
ستستمر عــدة أسابيع وينوى رمــزى خاللها زيــارة 
ــة لــلــتــرويــح عــن نفسه  ــيـ ــمــدن األوروبـ عـــدد مــن ال
وأسرته، وتصفية ذهنه استعداداً لترتيب أوراقــه 
وتحديد وجهته المقبلة فى عالم التدريب بداية من 

العـدد 191الموسم الكروى الجديد.

األربعاء  2016/7/20

الزمالك يبدأ رحلة البحث عن مهاجم سوبر
ــادى الــزمــالــك  يسعى مجلس إدارة نـ
برئاسة مرتضى منصور لتدعيم هجوم 
الفريق بأحد المهاجمين األفارقة السوبر 
خالل فترة االنتقاالت الصيفية الجارية 
حيث يرغب رئيس الزمالك فى التعاقد 
مــع مهاجم بـــارز لــدعــم الــخــط األمــامــى 
للفريق فــى ظــل اقــتــراب الثنائى أحمد 
حسن مكى ومحمد ســالــم فــى الرحيل 
وخـــروج الــزامــبــى مــايــوكــا مــن حسابات 

الجهاز الفنى.
ومنح رئيس الزمالك الضوء األخضر 
للجنة التعاقدات بالنادى برئاسة شريف 
إســالم ومعه عضو مجلس إدارة النادى 
أحمد مرتضى وشقيقه أمير مرتضى 
ــادى لــلــتــحــرك بشكل  ــنـ نــجــل رئــيــس الـ
سريع للبحث عــن مهاجم يمتلك سيرة 
ذاتية قوية من أجل سرعة التعاقد معه 
لقيده أفريقيا مــن أجــل االســتــفــادة منه 
خالل مشوار الفريق بــدور المجموعات 

األفريقى ودور قبل النهائى لبطولة دورى 
أبطال أفريقيا بعدما اقترب الفريق من 
التأهل حيث يسعى رئيس الزمالك لدعم 
الفريق بعدد مــن الصفقات للمنافسة 

على اللقب األفريقى الغائب عن القلعة 
البيضاء منذ موسم 2002.

وعقب اتــفــاق رئيس الزمالك مــع وفد 
اتــحــاد جــدة السعودى على إعـــارة كهربا 

موسما واحدا وبعد انتهاء الصفقة رصد 
رئيس الزمالك قيمة اإلعارة البالغة مليون 
و200 ألف دوالر كقيمة صفقة التعاقد مع 
المهاجم المنتظر والــذى يسعى الزمالك 

للتعاقد معه خالل األيام المقبلة.
ومــن ناحية أخــرى ينوى مجلس إدارة 
نــادى الزمالك مخاطبة االتحاد الدولى 
لكرة القدم إلخطاره بتجاهل نادى األهلى 
الــســعــودى الــحــكــم الــصــادر مــن الفيفا 
بــســداد القسط األخــيــر مــن مستحقات 
انتقال محمد عبدالشافى الظهير األيسر 
والبالغة مليون و300 ألــف دوالر بعدما 
حصل الزمالك على الحكم الشهر قبل 
الماضى وهدد الفيفا بإيقاف قيد النادى 
السعودى وتوقيع غــرامــات تأخير عليه 
بسبب عدم التزامه بمستحقات الزمالك.

وعــلــى صعيد الــصــفــقــات بـــدأ رئيس 
الزمالك فى تجهيز قيمة صفقة التعاقد 
مع رباعى فريق إنبى أكرم توفيق وأسامة 
إبراهيم ومحمد ناصف وصالح عاشور 
حيث يسعى مسؤولى الزمالك لتجهيز 
قيمة الصفقة انتظارا لرد إدارة النادى 
البترولى من أجل حسم انضمام الرباعى 
للفريق حتى يتثنى للجهاز الفنى اختيار 
الالعبين الذين سيتم قيدهم أفريقيا من 

بين الصفقات الجديدة.

كتبت – سارة عبد الباقى 

كتب – ضياء خضر

كتبت – دعاء حسني 

« ترصد.. «

كشف حساب كهربا مع الزمالك 
قبل االحتراف السعودى

يــبــدأ محمود عبد المنعم "كــهــربــا"، 
العب فريق الزمالك، رحلة جديدة مع 
الــســاحــرة المستديرة، عقب موافقة 
إدارة نــاديــه على إعــارتــه إلــى صفوف 
اتحاد جدة السعودى لمدة موسم واحد 

مقابل مليون و200 ألف دوالر.
وقدم كهربا موسًما مميًزا مع الزمالك 
ــة األخــيــرة الــتــى حــدثــت بينه  رغــم األزمـ
وبين محمد حلمى المدير الفنى للفريق، 
لكنه فشل فى المساهمة بالفوز ببطولة 
الدورى الممتاز مع القلعة البيضاء، التى 

حصدها الغريم التقليدى األهلى.
ويستعرض "صـــوت الــمــاليــيــن"، أبــرز 
أرقــام كهربا طــوال الموسم الحالى مع 

الزمالك.
ــارك كــهــربــا فــى 34 مـــبـــاراة هــذا   شــ
الموسم فى جميع المسابقات بواقع 29 
ــدورى و4 مباريات  مــبــاراة فــى بطولة الـ
فى بطولة دورى أبطال أفريقيا، ومباراة 
ــدة فــى كـــأس مــصــر بــمــعــدل 2607  واحــ

دقيقة.
ــا فى  ــرز جــنــاح الــزمــالــك 14 هــدًف أحـ

جميع البطوالت من بينها 11 هدًفا فى 
ــدورى الــمــمــتــاز، وهــدفــيــن فــى بطولة  ــ ال

دورى األبطال وهدف فى كأس مصر.
ــهــا 5  ــع كــهــربــا 6 أهــــــداف مــن ــنـ وصـ
أهــداف فى الــدورى الممتاز، وهدف فى 

المسابقة األفريقية.
تألق كهربا فى مركز الجناح األيسر، 
والــدلــيــل عــلــى ذلـــك إحــــرازه 12 هــدًفــا 
وصناعة 5 أهــداف طــوال مشاركاته فى 

هذا المركز.
ــا وصــنــع هدفاً  وســجــل الــالعــب هــدًف
ــز الــمــهــاجــم  ــرك خـــالل مــشــاركــتــه فـــى م
الصريح خالل مشاركته فى 4 مباريات 

فى هذا المركز.
ــرز كــهــربــا هــدفــا فــى فــى مــبــاراة  وأحــ
ــدة فقط شـــارك خاللها فــى مركز  واحـ

العب الوسط المهاجم.
دائــمــا مــا يسجل كهربا خــالل الفترة 
ما بين الدقيقة 66 وحتى الدقيقة 90، 
وهــو مــا يترجم تميزه باللياقة البدنية 

المرتفعة.
خلق اللعب 42 فرصة ناجحة من أصل 
85 بنسبة وصلت 49.7%، أما تمريراته 
الــعــرضــيــة فــمــرر 9 تــمــريــرات عرضية 

صحيحة من أصل 52 بنسبة %16.2.

سموحة »فتوة« امليركاتو الصيفى لـ»االيجبشني ليج«

أصبح نادى سموحة يحلم بالمنافسة على بطولة الدورى 
الممتاز فى الموسم المقبل مثله مثل األهلى والزمالك، 

الذى ال تخرج البطولة عنهما فى المواسم السابقة.
يلعب سموحة فى الموسم المقبل فى بطولة كأس االتحاد 
األفريقى "الكونفدرالية"، األمــر الــذى جعله يستمد قوته 
باعتباره من أكبر ثالثة أندية فى الدورى بالموسم الماضي.

واستطاع سموحة أن يحصل على لقب "فتوة الصفقات" 
فى الموسم الجديد، خاصة فى ظل إبرامه 10 صفقات 
حتى اآلن، ويستعرض "صــوت الماليين" فى الملف التالى 

أسماء الصفقات الجديدة لسموحة.
محمد أبو جبل

حارس مرمى نادى الزمالك، الذى انتقل إلى سموحة فى 
صففة انتقال حر بعد انتهاء تعاقده مع الفريق األبيض، 
ورفــضــه التجديد نــظــًرا لخروجه مــن الحسابات الفنية 
لألجهزة الفنية المتعاقبة، فضاًل عن استبعاده من القائمة 

األفريقية. 
ــو جبل صفقة مهمة لتدعيم حــراســة مرمى  ويعتبر أب
ســمــوحــة فــى الــمــوســم الــجــديــد بــرفــقــة الــمــهــدى سليمان 
الحارس األساسى للفريق، حيث ستكون هناك منافسة قوية 
بينهما إذا لم ينتقل سليمان إلى صفوف األهلى الذى أبدى 

رغبته فى ضمه لصفوفه.
أحمد جعفر

مهاجم نادى بتروجت وقع رسمًيا لسموحة لمدة 3 مواسم 
قادمة فى صفقة انتقال حر، بعد انتهاء تعاقده الرسمى مع 
فريقه البترولي، وسيواجه جعفر أزمة كبيرة فى حجز مكان 
أساسى بفريقه الجديد، فى ظل التخمة الكبيرة فى خط 

الهجوم السكندري.
أحمد رءوف

مهاجم النادى المصرى البورسعيدى وقع أيًضا لمدة 3 
مواسم لسموحة فى صفقة انتقال حر، بعد انتهاء تعاقده 
مع البورسعيدى ورفضه تجديد التعاقد، وتــدور اآلن أزمة 
بين سموحة والزمالك على رءوف، بسبب رغبة األبيض فى 

الحصول على خدماته فى الصيف الحالي.
بانو دياوارا

ــاوارا وقع  مهاجم نــادى شبيبة القبائل الجزائرى بانو دي
رسمًيا عقود انتقاله للفريق السكندرى فى صفقة ثقيلة، 
شهدت صراًعا مع نادى الزمالك، الذى وضع دياوارا هدًفا 
له، قبل أن ينجح محمد فرج عامر فى إتمام الصفقة لصالح 

فريقه.
يانيك زاكرى 

ــى ضم  ــا فـ ــًضـ ــجــح ســمــوحــة أيـ ن
مهاجم أفريقى جديد لصفوفه وهو 
يانيك زاكــري، مهاجم فريق أسيك 
ــوارى الـــذى سجل  ــفـ أبــيــدجــان اإليـ
هدًفا فى مرمى األهلى فى المباراة 
ــى جــمــعــت الــفــريــقــيــن الــفــتــرة  ــت ال
ــدور الــمــجــمــوعــات  ــ الــمــاضــيــة، ب
بـــدورى أبــطــال أفريقيا وانتهت 
لصالح أســيــك بهدفين مقابل 

هدف وحيد.
صالح سليمان

ــع نــــادى إنــبــى  ــع مـــدافـ ــ وق
والـــزمـــالـــك عــقــود انــتــقــالــه 
لسموحة لمدة 3 مواسم فى 
صفقة انتقال حــر، لتدعيم 

الــدفــاعــات الــســكــنــدريــة فى 
الموسم الجديد، إال أن سليمان 

عاد وجدد عقده مع البترولى مرة أخرى ودخل 
فى مفاوضات مع الزمالك أيًضا لعودته لألبيض، 
ــدور اآلن أزمــة ثالثية بين سموحة والزمالك  وت
وإنبى على الالعب، قد تعرضه لإليقاف فى حال 

عدم حل األزمة ودًيا.
محمد شاهين

ــدرجــة  ــمــنــصــورة أحـــد فـــرق ال مــهــاجــم نــــادى ال
الثانية انضم لسموحة فى الموسم الجديد لتدعيم 
الصفوف، وقد يجد شاهين صعوبة كبيرة فى إيجاد 
مكان فى التشكيل األساسي، نظًرا لكثرة المنافسين. 

خالد سطوحي
نجح محمد فرج عامر فى مواصلة تدعيم صفوفه 
بضم خالد سطوحى مــدافــع فريق اتــحــاد الشرطة 
الذى هبط رسمًيا لدورى الدرجة الثانية، ويأتى ذلك 
فى ظل حاجة الفريق السكندرى إلــى مدافعين فى 
ظل رحيل شريف حــازم عن الصفوف بنهاية الموسم 

الجاري.
السيد فريد

مدافع اإلنتاج الحربى السيد فريد أيًضا كــان ضمن 
صفقات سموحة الصيفية لتدعيم خط الدفاع فى الموسم 

الجديد
نصر رمضان

بعد صراع مع عدد من أندية الدورى الممتاز نجح فريق 
سموحة فى ضم نصر رمضان، صانع ألعاب فريق نجوم 
المستقبل لمدة 5 مــواســم، لتدعيم صفوف الفريق فى 

الموسم الجديد.

الفريق السكندرى 
ضم 10 العبني 
جدًدا حتى اآلن

جعفر

كهربا

مايوكا مرتضى
مكى



سيد سعيد
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مؤسسات 
الدولة ال 
تكتسب 

هيبتها إال 
من احترام 

أفرادها 
للدستور 
والقانون

لماذا ينتصر الغرور الشخصى دائما على 
حساب القانون؟

كيف؟... متى؟.... أين؟
ــرت آفــة  ــ ــم، هـــل دم ــ ــؤال األهـ ــسـ لــكــن الـ

النسيان عقول البعض منا؟
هل نسى البعض أساليب العقاب التى 
طالت الكثيرون جراء تجاوز القانون؟ وإن 
لــم يكن هــنــاك نــســيــان، إذن لــمــاذا تتكرر 
األخــطــاء؟ فقبل أن يتالشى عن أسماعنا 
صـــدى واقــعــة جـــرى فيها دهـــس الــقــانــون 
تالحقنا األخرى بصورة أشد قسوة، وكأن 
ما يحدث بمتابعة قــدر مكتوب، علينا أن 
نتعايش معه ونستسلم لــه لنلحق بركب 

طالبى راحة البال.
فــى األيـــام القليلة الــمــاضــيــة، داهمتنا 
الميديا بكل أشكالها التقليدية والحديثة 
ــوات فــضــائــيــة ومــواقــع  ــنـ مـــن صــحــف وقـ
الــكــتــرونــيــة، فــضــال عــن مــواقــع الــتــواصــل 
االجتماعى بتفاصيل بعض الحوادث التى 
انشغل بها الـــرأى الــعــام أمـــام مضمونها 
فيحتوى على جملة مــن االتــهــامــات، ربما 
يكون أقلها تجاوز حــدود السلطة ودهس 
ــارا لــمــا تضمنته من  ــه ــارا ن ــقــانــون جــه ال
اعـــتـــداءات لفظية وبــدنــيــة حسبما جرى 

تداوله على نطاق واسع بوسائل اإلعالم.
ــة آفــة  ــرى، ومـــا هـــى عــالق ــذى جــ ــ مـــا ال

النسيان بما جرى؟
فى البداية البــد من التأكيد على أمور 
أســاســيــة وجــوهــريــة فــى ســيــاق مــا ســوف 
ــة النسيان الــتــى سيطرت  ــوال آف نــســرده ل
على عقول البعض، مــا تــكــررت األخطاء 
الــتــى تــدخــلــت مــؤســســات الــدولــة لعقاب 
مرتكبيها، فهذه الحقيقة يعلمها القاصى 
والــدانــى فى بر مصر، القضية التى نحن 
بصددها اآلن أو الــواقــعــة تخص ضابط 
ينتمى لجهاز الشرطة وتخص نائبة فى 
مجلس الــنــواب، األول له سلطة، والثانية 
لديها حصانة.. بما يعنى أن كليهما يعملون 
تحت مظلة الدستور والقانون.. التفاصيل 
التى جــرى تداولها تقول إن النائبة زينب 
ــت إلـــى قــســم شــرطــة مدينة  ــب ــم ذه ســال
نصر بهدف التدخل إلخــراج ابــن شقيقها 
المقبوض عليه، وجرت مشادة كالمية بينها 
وبين أحد الضباط الذى رفض إخراجه.. 
انتهى األمر باتهامات متبادلة، ال نستطيع 
ــرار بصحتها وال نستطيع اإلقـــرار  ــ اإلقـ
بنفيها أيضا، لكن مفاد ما جرى تداوله، أن 
الضابط اعتدى باللفظ »شتائم وبــذاءات« 
على النائبة إلــى جانب االعــتــداء البدنى 
وأعقب ذلك تسريبات حول عرض النائبة 
البرلمانية على الــطــب الشرعى إلعــداد 
تقرير بوصف االعــتــداءات البدنية، كما 
أن الضابط اتهمها بالتعدى عليه.. هذه 
التفاصيل قيد التحقيق فى الجهات المعنية 
بالفصل فيها وتحديد مدى صحتها أو عدم 

صحتها.
فى المقابل تابع مجلس النواب ما حدث 
ــرى اتــصــاالت بــوزيــر الــداخــلــيــة، وفى  وأجـ
اعقاب ذلك ذهب بعض القيادات البارزة 
ــوزارة إلــى منزل النائبة لالطمئنان  فى الـ

عليها أو ترضيتها.
تبدو القصة فى شكلها الظاهرى عادية 
وطبيعية لكن ما يثير االستغراب ويدفع 
لالستفزاز، مــا أحــاط بهذه الــواقــعــة وما 
يدعو للتوقف أمامه كثيرا، ففى معرض 
تبرير ما حدث ترددت مقولة أن الضابط ال 
يعرف النائبة، متصورا أنها مواطنة عادية!!

ــر يــحــمــل إدانـــــة صــريــحــة  ــري ــب ــت ــذا ال هــ
للضابط، لما به من بشاعة وبجاحة ودهس 
للدستور الذى ساوى بين جميع المواطنين 

فى هذه البلد، كما أن التبرير ذاته 
يشير فى مضمونه أن الضابط 
لو كــان يعرف النائبة وموقعها 
وسلطتها وحــصــانــتــهــا، كانت 
المعاملة تغيرت ألنها ليست 
مــواطــنــة عــاديــة، بــاعــتــبــار أن 
ــعـــادى مستباح  ــواطــن الـ ــم ال

ليست له كرامة.

ــعــبــارة صــدرت  الــمــثــيــر لــلــدهــشــة، أن ال
بصورة عادية وتلقائية دون إدراك لحجم 
الغضب الناتج عن ترديدها، وبــدون دراية 
ــأن الــقــانــون قـــادر على حماية المواطن  ب
الــعــادى الــضــعــيــف، قليل الــحــيــلــة، فضال 
عن أن الدستور ال يوجد به مواطن عادى 
وآخر بشرطة، مواطن عادى ومواطن غير 
عــادى فهو ســاوى بين الجميع فى الحقوق 
والــواجــبــات، إلــى جانب أن المجتمع ذاته 
بكل مكوناته وفئاته يرفض وفــق تقاليده 
الــراســخــة المساس بكرامة اإلنــســان، أى 
إنسان مهما كان وضعه االجتماعى والمالى 

واألدبى أو الوظيفى.
ــواقــعــة يكشف بجالء  مــضــمــون هـــذه ال
حقيقة النظرة المتعالية تجاه المواطن 
العادى، فلو كانت النائبة مواطنة عادية ما 
جرت االتصاالت من هيئة مكتب المجلس 
بالوزير، ولو كانت مواطنة عادية، ما ذهب 
ــوزارة لمنزلها بهدف ترضيتها  قــيــادات الـ

واالطمئنان عليها.
الحديث عن أن البعض يرى فى المواطن 
العادى »سبة« أو بال كرامة خرج فى نفس 
الوقت الذى جرت فيه واقعة قسم شرطة 
مدينة نصر فهو تــكــرر فــى اإلسماعيلية 
عندما اعتدى المدرب حسام حسن على 
أحـــد الــمــصــوريــن وعــنــدمــا تــم ســؤالــه فى 
جهات التحقيق حول الواقعة، وبعد علمه 
بــأن المصور ينتمى لجهاز الشرطة، قال 
كنت أتصور أنه مواطن عادى، ألم يكن هذا 
كافيا لتوجيه سهام االتــهــامــات نحو هذه 
الفئة المتعالية على البشر، مع األخذ فى 
االعتبار أنهم أفــراد.. ألم يكن هذا كافيا 

بالصراخ فى وجه كل المسئولين داخل هذا 
البلد، لوضع حد لهذا العبث.

ــراف التى تــورطــت فــى اإلســاءة  كــل األطـ
ــدرك حجم الجرم  للمواطن الــعــادى، لــم ت
والفظاعة التى جرى ارتكابها ضد المجتمع 
ــؤالء جــمــيــعــا لم  ــ والـــقـــانـــون والـــدســـتـــور ه
يستفيدوا مــن الـــدروس السابقة الناتجة 
عن الحوادث والوقائع المماثلة التى جرى 
فيها دهس القانون وتجاوز لحدود السلطة 
وارتكاب جرائم االعتداء اللفظى والبدنى، 
ففى هذه الوقائع جرى محاكمة مرتكبيها 
تأديبا ووقعت عليهم عقوبات صارمة من 
وزارة الــداخــلــيــة، فــضــال عــن محاكمتهم 

جنائيا، واألمثلة على ذلك كثيرة.
إن آفة النسيان دمرت مراكز التذكر فى 
عقول البعض راح كل منهم يحتمى بموقعه، 
الضابط فقد قدرته على استدعاء تعليمات 
ــوزارة وصــرامــة العقوبات التى توقعها  ــ ال
على المتجاوزين، نتجاهل القانون ودهسه 
متصورا أن النائبة البرلمانية، مواطنة 

عادية، ففعل ما فعل.
أما النائبة، فتصورت أنها فوق القانون 
ــى قــســم الـــشـــرطـــة محتمية  ــ ــت إل ــبـ وذهـ
ــراج قريبها،  بحصانتها البرلمانية إلخــ
وعندما حــدث مــا حــدث، انتفض مجلس 
الــنــواب وهـــذا حقه فــى الــدفــاع عــن هيبة 
ــم نــائــبــا،  ــى الــمــقــابــل، ك ــه، لــكــن ف أعــضــائ
ذهب إلى مقار الشرطة إلخــراج أبرياء تم 

اقتيادهم بال ذنب؟
فــى خضم هــذه الوقائع تاهت القضية 
األساسية الخاصة بالشخص الذى ذهبت 

النائبة الخراجه لماذا تم القبض عليه؟

 أم مجنى عليه؟
ً
هل هو جان

إذا كــان هــذا الشخص متهما أو مرتكبا 
لواقعة ما.. ألم يكن ذهاب النائبة إلخراجه 
نوعا من استخدام النفوذ والسلطة لدهس 
القانون، والجور على حقوق المجنى عليهم، 
وإذا كــان مجنيا عليه وبريئا وليس هناك 
ما يدفع الضابط للقبض عليه من الناحية 
القانونية. لماذا أصر الضابط على عدم 
ــاألمــر إلـــى الــدرجــة  اخــراجــه والـــوصـــول ب
الــتــى جـــرت فيها اتــصــاالت بــيــن أعــضــاء 
فى البرلمان بـــوزارة الداخلية، وفــى هذه 
الحالة يكون اإلصــرار، نوعا من الغطرسة 
ــذا الشخص  ــان هـ ــاذا لــو كـ ــ والــتــلــفــيــق، م

المقبوض عليه، مواطنا عاديا.
إذا كان هذا فى الواقعة األولى الخاصة 
بأزمة الضابط والنائبة فلماذا عن الثانية 
بين المدرب الشهير والمصور.. هل كان 
مــن الممكن أن تتغاضى وزارة الداخلية 
عن المصور المعتدى عليه، إذا كان مواطنا 
عـــاديـــا؟ هــل كـــان مــن الــمــمــكــن أن ينتهى 
األمــر لحساب مــدرب كــرة القدم باعتباره 
شخصية عامة لو كان الشخص »المصور 
المعتدى عليه« بعيدا أو ال ينتمى إلى جهاز 

الشرطة.
ــســاؤالت الــمــشــروعــة  ــت ــن ال ــكــم م ــذا ال هـ
سيظل بــدون إجابات شافية فى ظل تكرار 
ــع، وتعليق األخــطــاء عــلــى شماعة  ــائ ــوق ال
جــاهــزة، كنت أظنه مواطنا عــاديــا، أى أنه 
بال حقوق، ففى هــذا السياق البــد لنا من 
التأكيد على ضرورة ترسيخ مفاهيم أساسية 
قبل أن تتوه تلك المفاهيم فى زخم تكرار 
الــجــرائــم.. ومفادها أن مؤسسات الدولة 
ســواء الداخلية، أو البرلمان أو غيرها من 
بقية الجهات التى تمثل األركــان األساسية 
لــبــنــاء الـــدولـــة، جميعها تكتسب مكانتها 
وهيبتها مــن احـــتـــرام أعــضــائــهــا للقانون 
والـــدســـتـــور، فسلطة الــضــابــط ال تمنحه 
الحق فى الجور على المواطنين والتفرقة 
بينهم، هذا عادى، وهذا مسنود، هذا فقير، 
ــر  ــذا لــديــه حــصــانــة واآلخـ وذاك غــنــى، هـ
ــدون حــصــانــة، وال تمنحه حــق االعــتــداء  بـ
على المواطنين لفظيا أو بدنيا، كما أن 
سلطة النائبة وحصانتها ال تمنحها حق 
إخــراج قريبها بــدون تحقيقات. أو تجاوز 
حدود القانون فى التعامل مع موظف داخل 
محيط عمله سواء كان هذا الموظف ضابط 
شرطة أو أى مسئول فى أى جهة أخــرى.. 
إن هــذه الــواقــعــة تبعث لنا جميعا بحزمة 
مــن الــرســائــل تحمل لنا مــؤشــرات خطرة 
على مستقبل هــذا البلد ومستقبل أجياله 
خاصة إذا علمنا أن البرلمان لــم يتحرك 
من أجل مواطن عادى لكنه تحرك للحفاظ 
على هيبة أحد أعضائه، وهذا حقه والدور 
الــمــنــوط بــه، لكنه تناسى أنــه ممثال لكل 
فئات الشعب، والداخلية لم تتحرك إال ألن 
الضابط أهــان نائبة فتحركه جــاء لكونها 
نائبة وشخصية عامة وهــذه كارثة، تكشف 
أن المواطن العادى أصبح بال ظهر يحميه، 
فظهره هو القانون، والقانون يدهس تحت 
األقـــــدام.. نــعــم وزارة الــداخــلــيــة ال تدخر 
جهدا فى إصدار التعليمات الرامية لحسن 
معاملة المواطنين.. نعم هى تقوم بتوقيع 
عقوبات رادعــة لكل المتجاوزين وما يصدر 
من أحكام ضدهم شاهد على حقيقة الردع.. 
لكن كل هــذه المشاهد يتم نسيانها من كل 
ــراف ألن آفــة النسيان دمـــرت مراكز  األطــ
التفكير فى عقول البعض، ممن يساهمون 
فى تشويه مؤسسات الدولة وتحفيز الناس 
على الغضب ليت البرلمان يحث أعضاءه 
على أنهم ليسوا فوق القانون، والوقوف إلى 
جانب الــمــواطــن الــعــادى المشغول بلقمة 
عيش فلواله ما جاءوا إلى البرلمان.. 
وليت وزارة الداخلية تكثف من 
توجيهاتها لــصــغــار الضباط 
ــعــادى يجب  بــأن الــمــواطــن ال
احترامه وتقديره، حتى ينالوا 
محبته، أخشى أن تلتهم آفة 

النسيان مضمون رسائلى!!

آفة حارتنا النسيان، هذه العبارة البليغة، المشحونة بالدالالت العميقة، وردت فى إحدى روايات األديب العالمى »نجيب 
محفوظ« واصفا النسيان بـ»اآلفة«، تاركا الباب مفتوحا أمام االجتهادات الرامية لتفسيرها، وتوظيف وصفها فى الشئون 

الحياتية حسب رؤية كل منا، وقدرته على استيعاب األدب والتحليق فى فضائه الواسع، فهناك من يستسلم لتلك اآلفة أو يرى 
فى النسيان راحة للبال، والبعض اآلخر يرى أن آفة النسيان، تعوق العقل، تجعله متبلدا، عاجزا على التفكير، مسلوب اإلرادة 

أمام غول الغطرسة والتعالى، غير قادر على تذكر األشياء واألحداث، األمر الذى يقود للغرق فى مستنقع تكرار األخطاء.
مقولة أديب نوبل، كانت حاضرة يقظة، شاهدة على تبلد المشاعر وموت الضمائر وخراب العقول بفعل آفة النسيان، التى 

دفعت كل القيم فى غيابات النفوس الموحشة.
أطلت علينا العبارة برأسها أثناء متابعة الرأى العام لبعض الوقائع واألحداث، فأطلقت العنان أمام سيل التساؤالت، هل غاب 

العقل فى تلك الوقائع؟

من يحمى املواطن العادى؟

كل األطراف تورطت فى اإلساءة 
للمواطن العادى ودهست حقوقه 

الدستورية والقانونية

عبدالغفار

زينب

حسام

عبدالعال
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