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تقارير القصر: 
شريف فشل فى 
مهمته.. ووزراؤه 

الرئاسة تجهزحكومة جديدة بقيادة »العصار«عاجزون 
كشفت مــصــادر رفيعة المستوى، 
ــة أن  ــي ــاب ــرق ــات ال ــجــه فـــى احــــدى ال
الــرئــيــس عبد الــفــتــاح السيسى قبل 
سفره لحضور اجتماعات الجمعية 
العمومية لألمم المتحدة بالواليات 
المتحدة االمريكية األسبوع الماضى 
أبــد غضبه الشديد من ســوء تفاعل 
حكومة المهندس شريف اسماعيل 
ــوزراء مــع الــشــارع  ــ رئــيــس مجلس الـ
المصرى، وابتعادهم كليا عن مطالب 

المواطنين وهموم المجتمع.
وأضافت المصادرفى تصريحات 
مهمة لـ«صوت الماليين« أن الرئيس 
السيسى طلب من معاونيه ومساعديه 
بالقصر الــرئــاســى ضـــرورة مواجهة 
الموقف بحسم قائال لهم: »أنــا غير 
راض تماما عن أداء الحكومة وانها 
استنفدت كــل الــفــرص التى منحتها 
لهم للتجاوب مع المواطنين إال أنهم 

لم يقدموا جديدا« 
وأضـــافـــت الــمــصــادر أن الجهات 

العليا فــى الــدولــة بـــدأت فــى اتخاذ 
الــخــطــوات الــجــادة لتنفيذ تعليمات 
الرئيس السيسى فى محاولة أخيرة 
منها المــتــصــاص الغضب الشعبى، 
الفتة إلــى أن االتــجــاه األكــبــر والــذى 
أجمعت عليه الغالبية العظمى من 
القيادة السياسية والجهات السيادية 
إسناد المهمة فى المرحلة المقبلة 
إلى شخصية من المؤسسة العسكرية 
إلنــقــاذ الــمــوقــف ومــواجــهــة األزمـــات 

ــارع  ــشـ ــث الـ ــديـ ــى أصـــبـــحـــت حـ ــتـ الـ
المصرى.

ــمــصــادر أن أصــابــع  وأوضـــحـــت ال
االنقاذ تتجه الى اختيار اللواء محمد 
العصار وزير الدولة لإلنتاج الحربى، 
بما يحمله من خبرات كبيرة فى ادارة 
االزمات، وقدرته على تشكيل حكومة 
ــات تنقذ الموقف وتسيطر على  ازم
األسعار، وتنحاز للمواطنين الغالبة، 
وتواجه أوكــار الفساد التى استشرت 

تأخر املوافقة على قانون اإلدارة املحلية »حجة علنية«  من احلكومة للتأجيل

مصادر حكومية: تأجيل انتخابات المحليات بسبب خاليا اإلخوان

النائب سامر التالوى يفتح ملفات السلع التموينية 
وأموال التبرعات ودور األيتام تحت قبة البرلمان

ــا  ــقــضــاي ــال ــتـــمـــامـــه ب ــى إطــــــار اهـ ــ ف
الجماهيرية التى تهم قطاعات كبيرة من 
المواطنين تقدم النائب سامر التالوى 
عضو مجلس الــنــواب عن دائـــرة  شبين 
الكوم بالمنوفية ببيان عاجل إلى وزير 
التموين اللواء محمد الشيخ بخصوص 
وقف صرف السلع التموينية المدعمة 
لعشرات اآلالف من المواطنين، بحجة 
تخلفهم عن تحديث البيانات الخاصة 

بهم.
وأشــار النائب إلــى أن هــذه المشكلة 
تعانى منها آالف األســـر مــن أكــثــر من 
ــوزارة بحل المشكلة  شهور، ولــم تقم الـ
مما جعلها تتصاعد وتصل إلى اعتصام 
األهالى أمام مديرية التموين بالمنوفية، 
ــذه الــمــشــكــلــة فــى ظل  ــل حــل هـ مــن أجـ
ارتفاع أسعار السلع ولجوء هذه األسر 

إلى بطاقات التموين المدعمة.
وطالب التالوى فى بيانه وزير التموين 
بحل المشكلة سريعا حتى ال يتفاقم 
غــضــب األهـــالـــى، وأن يــقــدم للبرلمان 

ــحــذف، هــل هــى أخــطــاء من  أســبــاب ال
السيستم أم حذف لغير المستحقين؟

ــن  ــوطـ ــوم بـــقـــضـــايـــا الـ ــمـ ــهـ ــه مـ ــ ــ وألنـ
والمواطنين، تقدم النائب سامر التالوى 
ــوال  ــ ــخــصــوص أم ــضــامــن ب ــت ــرة ال ــ ــ وزي
الــتــبــرعــات الــمــوجــهــة أســـاًســـا ألعــمــال 
الخير إال أنه فى اآلونة األخيرة، تفشت 
هــذه الظاهرة دون رقابة واضحة على 
مسار هــذه التبرعات حيث إنــه نظرًيا، 
تقوم المؤسسات الخاصة والجمعيات 
ــراد بهدف  ــ ــن األفـ بــجــمــع الــتــبــرعــات م
تقديم الخدمات االجتماعية المختلفة 

للمواطنين داخل المجتمع.
ــتــالوى”، إال أنــه فى الواقع،  وقــال “ال
نجد أن هذه الجمعيات تقيم الحمالت 
اإلعالنية الضخمة التى تتكلف مبالغ 
طــائــلــة، يــصــل ســعــر الــدقــيــقــة بــهــا إلــى 
أكثر من 100 ألــف جنيه، وال أحــد من 
المتبرعين يــعــرف أيــن تــذهــب أمــوالــه 
بصورة دقيقة خاصة أنها ال تخضع ألى 

صورة من صور الرقابة المالية. 

ــه عــن  ــب ــى طــل ــ ــب ف ــائـ ــنـ وتــــســــاءل الـ
كيفية تسديد تلك الجمعيات ألسعار 
ــات، وكــيــف يــتــم الــتــصــرف فى  ــالنـ اإلعـ
ــا  ــوال الـــتـــى تـــقـــوم بــجــمــعــهــا؟ وم ــ ــ األمـ
الجهات التى تراقب على عملها؟ فهل 
يتبرع المواطنون لهذه الجمعيات لكى 
تــؤدى خــدمــات، أم لكى تقيم الحمالت 

اإلعالنية.
وأضاف النائب أن فى مصر ما يقارب 

الـ 30 ألف جمعية وال نجد نظاًما ثابًتا 
للمتابعة والرقابة على األموال التى تصل 

إلى هذه الجمعيات فى صورة تبرعات.
من ناحية أخــرى تقدم النائب سامر 
التالوى، ببيان عاجل إلى الدكتور على 
عبدالعال، لتوجيهه إلــى الدكتور غادة 
والى، وزيرة التضامن، بشأن االنتهاكات 
المتزايدة التى تُمارس ضد األطفال فى 
دور األيتام فى الفترة األخيرة، من ضرب 
وتعذيب، وتقديم أغذية فاسدة، ومعاملة 
قاسية، وتعرض للتحرش واالغتصاب 

وممارسة العنف ضدهم.
وأشار النائب فى بيانه إلى أن إحدى 
المؤسسات المهتمة بأوضاع الطفولة 
قالت إن عدد األطفال المنتهكة حقوقهم 
فى شهر يونيو من عام 2016 بلغ 349 
طفاًل فى 190 قضية تم تداولها إعالمًيا 
مــن خــالل الصحف، حيث تــتــراوح تلك 
ــطــاف  ــات بــيــن الــقــتــل واالخــت ــاك ــه ــت االن
واالغتصاب والــغــرق، فيما بلغت نسبة 

اإلناث من تلك االنتهاكات %22.

قــالــت مــصــادر حــكــومــيــة مــســئــولــة أن هناك 
اتجاها كبيرا لتأجيل انتخابات المجلس الشعبية 
المحلية،التى كان وزير التنمية المحلية الدكتور 
أحمد زكى بدر قد أعلن اكثر من مرة انها ستتم 

قبل نهاية العام الجارى.
ــت الــمــصــادر أنـــه مــن الــصــعــب إجـــراء  وأضــاف
ــتــخــابــات الــمــحــلــيــات هـــذا الـــعـــام والمتبقى  ان
منه شــهــران، ألنــهــا عملية تحتاج الــى ترتيبات 
واجراءات إدارية وأمنية مشددة ومكثفة أكثر مما 

يتم فى انتخابات مجلس النواب.
ــدت الــمــصــادر أن الــســبــب الــرئــيــســى فى  ــ وأك
االتجاه لتأجيل انتخابات المحليات يرجع الى 
وصول تقارير أمنية ورقابية تؤكد انتشار الخاليا 
ــوان المسلمين مــازالــت  النائمة لجماعة اإلخــ
متجذرة ومنتشرة فى جميع الوحدات المحلية، 
وأن أجـــراء االنتخابات فــى هــذا التوقيت يعنى 
فتح قــنــوات لــإلخــوان للدخول فــى العمل العام 
والسياسى من اوســع ابوابه، مما يهد من جديد 

االستقرار السياسى فى البالد.  

وأكــدت أن الجهات الرقابية أوصــت بضرورة 
تأجيل اجــراء انتخابات المجالس المحلية قدر 

اإلمكان.
وأضــافــت الــمــصــادر أن هــنــاك اتــجــاهــا كبيرا 
ــراف بما فيه مجلس الــنــواب  لــدى جميع األطــ
لتأجيل االنتخابات، والــذى سيكون أمرا حتميا، 
لعدم االنتهاء من مناقشة قانون اإلدارة المحلية 
ــواب، ومــازالــت  ــن والمنظور حاليا أمـــام ملس ال
هناك مالحظات كثيرة حول بنوده، مما يؤكد أن 
الموافقة عليه ومن بعدها موافقة مجلس الوزراء، 
ثم اعتماده بقرار من رئيس الجمهورية يجعله 
تنطبق عليه مقولة »ظهوره للنور سيكون فى علم 

الغيب«. 
وفى سياق آخر ما زال حالة التخبط تضرب 
ديــوان عــام وزارة التنمية المحلية، بعد تضارب 
التصريحات والشائعات حول نقل العاملين من 
يـــدوان عــام الـــوزراة بالدقى الــى مبنى الــمــزارع 
السمكية بالتجمع الخامس، حيث أكــد الوزير 
للعاملين بأنه تراجع عن فكرة النقل وانها مازالت 
ــة، فيما أكـــدت بــعــض الــقــيــادات  ــدراسـ تــحــت الـ
األخرى بالديوان ان النقل للمقر الجديد سيكون 

نهاية شهر اكتوبر الجارى.

ــن واســتــقــرار  ــ وأصــبــحــت تـــهـــدد أم
المجتمع.

وأشــــارت الــمــصــادر إلـــى أن شهر 
ــر الــمــقــبــل ســيــشــهــد تشكيال  ــوب ــت أك
حكوميا جديدا،أغلب مؤشراته ان 

اللواء العصار سيكون على رأسه.
 واكـــدت أنــه ربما هــذا التشكيل 
لــن يطال الــدكــتــور أشــرف العربى 
وزير التخطيط واإلصــالح اإلدارى 
للدولة، وذلك لتوليه مهمة التفاوض 
مــع صــنــدوق النقد الــدولــي، بشأن 
ملفات الــقــروض، وكــذلــك السفير 
ــر الــخــارجــيــة،  ــ ســامــح شــكــرى وزي
ــوات  ــان هــنــاك بــعــض االصــ وإن كـ
داخـــل الــجــهــات الــســيــاديــة تطالب 
بتغيير شــكــرى، بــدعــوى فشله فى 
الترويج المطلوب لمصر خارجيا 
واالستعانة بشخصية دبلوماسية 
جــديــدة لــديــهــا خــبــرات سياحية 
وحنكة سياسة خــارجــيــة وتمتلك 
ــاع لــآخــر  ــنـ وســـائـــل وأدوات اإلقـ
ــى  الــتــرويــج لمصر  ــل والـــقـــدرة ع
ــم بــشــأن  ــال ــع ــة ال ــا وطــمــأن خــارجــي

استقرار االوضاع فى مصر.
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 كتبت- سميرة محمود

كتب ماهر عبده: 

محمد جمال

بالل الدوى

التالوى

أنا غير راض متاًما عن أداء احلكومة 
استنفدت كل الفرص التى منحتها 
لهم للتجاوب مع املواطنني إال أنهم 

لم يقدموا جديًدا  

الرئيس السيسى:

فضيحة فى »التنظيم واإلدارة«

جميل يتحدى خطة التقشف ويستمد 
قوته من ابن خاله أشرف العربى

رئيس الجهاز ينفق 2مليون 
جنيه لتجديد مكتبه

كشفت مصادر مطلعة بالجهاز المركزى للتنظيم واإلدارة أن 
المستشار محمد جميل رئيس الجهاز أنفق ما يزيد على 2 مليون 

جنيه لتجديد مكتبه بالدور التاسع بالجهاز.
 وأضافت المصادر أن رئيس الجهاز رفض الدخول إلى مكتبه 
عقب توليه منصبه فى بداية شهر يوليه الماضى إال بعد أن يتم 
تجديده من األلــف إلى الياء، وقــرر نقل إدارة الجهاز من خالل 

مكتب آخر بوزارة التنمية االدارية بشارع صالح سالم. 
وأشــارت المصادر إلى أن المستشار محمد 
جميل يشغل منصب نائب رئيس مجلس 
الــدولــة، وابــن خــال الدكتور أشــرف 
العربى وزيــر التخطيط، ويستمد 
قــوتــه مــن قرابته لــلــوزيــر، الــذى 
أعــطــى أوامـــره لــقــيــادات وزارة 
التنمية اإلدارية بضرورة توفير 
وإخــــــالء مــكــتــب البــــن عمته 
لــيــمــارس فيه عمله حتى يتم 
االنتهاء من أعمال وتشطيبات 
وتجديدات مكتبه بمقر الجهاز 
المركزى للتنظيم واإلدارة، فى 
الــوقــت ذاتــه قــرر جميل بناء سور 
طــوبــى ضــخــم يحيط بمنى الجهاز 
بــشــارع النصر بــدعــوى الــتــجــديــد، وذلــك 
بعد أن كثر اللغط حــول انفاقه أمــواال طائلة على 
تجديد مكتبه، وإظهار االمر للعاملين بالجهاز ورواده من موظفى 

الحكومة على انه تطوير شامل لمبنى الجهاز. 
وأكدت المصادر أن رئيس التنظيم واإلدارة ال يترك مناسبة اال 
ويعلن فيه عن خطة الجهاز للتقشف الحكومى، فى الوقت الذى 
ما برح أن انفق فيه كل هذه األموال لتطوير وتجديد مكتبه بأفخر 

أنواع األثاثات.
وأوضــحــت المصادر المطلعة لـــ«صــوت الماليين« أن عــددا 
من العاملين بالجهاز يعتزمون التقدم بشكاوى لرئيس الــوزراء 
حول بعض التجاوزات والمخالفات التى يرتكبها الجهاز، ومنها 
رفضه تماما تطبيق قــرار رئيس الجمهورية بالعودة إلى قانون 
47 لسنة 1978 فيما يتعلق بصرف المرتبات واألجور وانه مازال 
يعمل بقانون الخدمة المدنية الجديد رقم 18 لسنة 2015 الذى 
رفضه مجلس النواب، وعلى أثــره قرر رئيس الجمهورية إلغاء 
العمل به فى شهر فبراير الماضى. على الجانب اآلخــر رفض 
جميل الموافقة على إصدار قرارات بالتجديد لجميع القيادات 
والكوادر والخبرات بالجهاز لالستفادة منها بعد خروجها الى سن 

المعاش.

وفد من أعضاء المجلس القومى 
لحقوق اإلنسان يسافر إلى سويسرا 

ملفات مهمة على أجندة 
مجلس إدارة النادى األهلى

يــســافــر وفـــد مـــن أعـــضـــاء المجلس 
ــقــومــى لــحــقــوق اإلنـــســـان، إلـــى دولـــة  ال
سويسرا غــداً للمشاركة فى اجتماعات 
ــدولــى لحقوق اإلنــســان فى  المجلس ال

جنيف.
ومــن المقرر أن يشارك المجلس فى 
ــدورة الــــ33 مــن مجلس حقوق  أعــمــال الـ

اإلنسان التابع لألمم المتحدة المنعقدة 
فى جنيف، والتى ستستمر حتى يوم 30 

سبتمبر الجارى.
يذكر أن االجتماع هذا العام سيناقش 
آخـــر تــقــريــر أصــدرتــه اللجنة الــدولــيــة 
للتحقيق فى سوريا، كما سيناقش أوضاع 
حقوق اإلنسان فى األراضى الفلسطينية 
ــســودان والــصــومــال وكمبوديا  وليبيا وال

وجمهورية الكونغو.

يعقد مجلس إدارة الــنــادى األهلى برئاسة 
محمود طاهر اجتماعًا الــيــوم بمقر النادى 

بالجزيرة لمناقشة عدد من الملفات المهمة.
ــنــاقــش الــمــجــلــس األحــمــر الئــحــة جهاز  وي
الــكــرة الــجــديــدة التى أعــدهــا حسام البدرى 
المدير الفنى لفريق الــكــرة األول، واعتماد 
الخطة اإلنشائية للموسم الجديد وبحث آخر 

مستجدات النشاط الرياضى.

جميل

زكى بدر

العصار

السيسى



على
المكشوف

أحمد زكى بدر: 
حجم التعديات على 

األراضى الزراعية 
واململوكة للدولة بلغ 
3 ماليني و250 ألًفا 

حتى اآلن 

تواصل حكومة شريف إسماعيل نفس السياسات الفاشلة التى انتهجتها معظم إن لم تكن كل احلكومات التى 
تعاقبت على مصر طوال العقود املاضية، وهو األمر الذى يؤكد أن تلك احلكومات كلها قد أصابها العجز عن 

ابتكار أفكار جديدة )خارج الصندوق( واكتفت باحللول السهلة التى تعتمد على أساليب اجلباية وفرض رسوم 
وضرائب ودمغات جديدة أثقلت كاهل البسطاء وحولت حياتهم إلى جحيم ال يطاق.

ولعل أكبر دليل على ذلك تلك القوانني التى صدرت مؤخرًا ومنها قانون الضريبة املضافة والذى زعمت احلكومة 
على لسان رئيسها والكثير من وزرائها أن تطبيقه لن يؤثر على محدودى الدخل وهو األمر الذى اكتشف اجلميع 

أنه أكذوبة كبرى فى ظل عدم وجود أية رقابة فعلية على األسواق. 

محمد طرابيه يكتب:

ملصلحة من.. حرمان املوازنة العامة للدولة من 300 مليار جنيه؟!!!

محمد األمني و«شركاه« يكشفون  فضائح جديدة  ملجلس النواب 
غرفة صناعة اإلعالم حتملت تكاليف سفر وإقامة 24 نائبا أثناء زيارة السيسى ألمريكا 

فى العدد املاضى من )صوت املاليني( هناك مقال بعنوان 
»فضائح 4  أعضاء بالبرملان املصرى فى أوملبياد البرازيل!!! 
» والــذى كشفت فيه عن سفر 4  من أعضاء جلنة الشباب 
ــواب وهـــم:  فـــوزى فتى أمــني السر  ــن والــريــاضــة مبجلس ال
ومحمود حسني وكيل اللجنة وجنــوى خلف ومنى الشبراوى 
إلى ريو دى جانيرو ملرافقة البعثة الرسمية املصرية املشاركة 
فى أوملبياد البرازيل وذلك على نفقة وزارة الشباب والرياضة، 
وقلت إن هذا األمر  يعد مهزلة ويتعارض مع الدور الرقابى  

للبرملان املصرى.
اليوم نتناول  ما ميكن أن نسميه بفضيحة جديدة ملجلس 
الــنــواب، حيث مت سفر  24 عضًوا مبجلس النواب   بحجة 
دعم الرئيس عبدالفتاح السيسى خالل مشاركته األخيرة  فى 
اجتماعات اجلمعية العمومية لألمم املتحدة لدورتها الـ71 

بنيويورك فى الواليات املتحدة األمريكية.
املهزلة ليست فى سفر هــؤالء النواب لدعم الرئيس  بل  
فى سفرهم على نفقة ما يسمى بغرفة صناعة اإلعالم  التى 
يترأسها رجــل االعــمــال محمد األمــني رئيس مجلس إدارة 

قنوات السى بى سى،  وليس على نفقة البرملان نفسه!!!
ــوفــد الــبــرملــانــى كــل مـــن:  عــبــد الرحيم  وتــضــم قــائــمــة  ال
على،  مى البطران،  أحمد بدوى، خالد يوسف، داليا يوسف، 
طــارق اخلــولــى، طــارق رضـــوان، د. عماد جــاد،  إيليا ثــروت 
باسيلى، نادر مصطفى، هشام الشطورى،  نبيل بولس شنودة، 
منال ماهر،  محمد شعبان، إيهاب الطماوى، محمد على عبد 
احلميد، هانى جنيب، سحر طلعت، سوالف درويــش، نشوى 
الــديــب، كــرمي درويـــش، كــرمي سالم، صــالح حسب اهلل، على 

بدر.
فى هذا السياق نتساءل: على أى أساس مت اختيار هؤالء 
الــنــواب للسفر مــع الرئيس السيسى؟ وهــل قامت مؤسسة 

الرئاسة ومعها مجلس النواب مبراجعة قائمة هذه األسماء أم 
أنهما لم يتدخال من قريب أوبعيد فى  عملية االختيار؟ وما 
هى طبيعة املهمة التى من املقرر أن يقوم بها أعضاء هذا 
الوفد البرملانى خــالل هــذه الــزيــارة؟ وهــل هناك دول أخرى 
تقوم مبثل هذه األعمال الغريبة لدعم رؤسائها فى مثل هذه 

املؤمترات العاملية؟ 
ــنــواب يــريــد املــشــاركــة والــقــيــام بدعم  ــان مجلس ال وإذا ك
الرئيس  فلماذا لم يتم سفر األعضاء على نفقته اخلاصة 
ــى تــقــارب  ــام احلــال ــع الســيــمــا وأن مــيــزانــيــة الــبــرملــان فــى ال
املليار جنيه؟ وهــل سفر الــنــواب على نفقة غرفة صناعة 
اإلعالم  يتماشى مع طبيعة الدور الذى يقوم به املجلس ونوابه 
والتى تستوجب أال يكون  السفر  على حساب أى جهة أخرى 

غير الدولة؟ 
وفى هذا السياق نتساءل: ما املقابل الــذى سوف حتصل 
عليه غرفة صناعة اإلعـــالم )كــيــان إعــالمــى يجمع كــل من 
قنوات CBC والنهار واحلياة وONtv والقاهرة والناس ودرمي 
وصدى البلد واملحور وتن  »مقابل حتمل نفقات سفر وإقامة  
و»بوكيت مــونــى« هــؤالء الــنــواب؟ وهــل يصدق أحــد أن هذه 
الغرفة والقنوات التابعة لها والتى تضم حيتان رجال األعمال 

هل سفر النواب على نفقة غرفة 
صناعة اإلعالم  يتماشى مع طبيعة 

الدور الرقابى للمجلس ونوابه؟

ميكن أن يقدموا  شيئاً دون مقابل )لوجه اهلل والوطن(  وكلنا 
يعلم أن )احلداية ما بتحدفش كتاكيت( – كما يقولون -؟!!!

 وهنا أتوقف عند واقعة أرى أن لها دالالت خطيرة، هذه 
الواقعة تتلخص فى أنه فى نفس اليوم الذى أعلن فيه سفر 
هؤالء النواب على نفقة غرفة صناعة اإلعالم التابعة الحتاد 
الصناعة والذى يترأسه بالتعيني النائب محمد زكى السويدى 
رئيس جلنة الصناعة احلالى مبجلس الــنــواب، قــام مجلس 
النواب بإصدار بيان رسمى أعلن فيه عــدم  مخالفة بعض 
النواب ممن يشغلون عضوية مجالس إدارات احتاد الصناعات 
املصرية أو الغرف الصناعية الدستور أو قانون مجلس النواب 
أو الالئحة الداخلية للمجلس، وأكد البيان أن  إدارة الفتوى 
لـــوزارات الصناعة والــتــجــارة والــبــتــرول والكهرباء مبجلس 
الدولة قد انتهت فى فتواها بامللف رقم 5401/1/2 بتاريخ 
2016/6/7 لدى بحثها ذات املوضوع إلى أن عضوية مجلس 
إدارة الغرف املشار إليها ال تعد من قبيل التعيني بالوظائف 

العامة باحلكومة أو القطاع العام أو قطاع األعمال العام.
وأشــار إلى أن قانون مجلس النواب يحظر على أعضائه 
التعيني بالوظائف العامة باحلكومة أو القطاع العام أو قطاع 
األعمال العام أثناء مدة العضوية أو اجلمع بينها وبني عضوية 

البرملان.
وأوضح البيان  أن جوهر عمل الغرفتني هو متثيل مجتمع 
الصناع لدى السلطات العامة، وبالتالى فهى هيئات متثيلية 
وال تــنــدرج ضمن أجــهــزة احلــكــومــة، فضال عــن أنها أعمال 

تطوعية وال يتقاضى عنها أى أجور.
ولذلك نسأل: هل تقوم قيادات مجلس النواب بالرد على 
هذه التساؤالت  التى طرحناها فى إطار احلرص على سمعة 
البرملان الذى ميثل الشعب املصرى وقيامه  بالدور الرقابى 

والتشريعى املنوط به على الوجه األكمل؟!!
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وقد سبق هذا القانون الكارثى زيادات جنونية 
أخرى فى أسعار الكهرباء ومياه الشرب والغاز 
واألدويــة وقريبا أسعار تذاكر املترو والقطارات 

وغيرها.
واملؤسف أن تلك احلكومات ومنها احلكومة 
احلالية لم تكتف بـ )العكننة( على املواطنني 
البسطاء بسبب هذه الزيادات غير املسبوقة فى 
أسعار كافة السلع واخلــدمــات، بل وجدنا أنها 
تتوسع فى االقتراض من اخلارج بحجة مواجهة 
العجز فى املوازنة ونقص املــوارد وإقامة بعض 
املشروعات وهو األمــر الــذى يثير قلق الغالبية 
العظمى مــن املصريني بسبب الــشــروط التى 
تفرضها تلك املنظمات الدولية مقابل منح هذه 
الــقــروض والتى حتــاول احلكومة التأكيد على 
عدم وجود مثل هذه الشرط أو القيود باملخالفة 
للواقع واحلقيقة، عــالوة على الفوائد الكبيرة 
الــتــى يــتــم دفــعــهــا مــقــابــل احلــصــول عــلــى هــذه 
القروض والتى تثقل كاهل املواطنني فى مصر 

حالياً ومستقباًل.
ولــذلــك كنت أمتنى أن تكون لــدى احلكومة 
وكافة اجلهات املعنية أفــكــاراً جديدة ومبتكرة 
ــة دون حتميل  ــدول ــل جلــلــب مـــــوارد جـــديـــدة ل
املواطنني مثل هذه األعباء الكبيرة أو االقتراض 
مــن اخلـــارج أو مــن الــبــنــوك الــتــى تعمل داخــل 

مصر.
ومــن بني هــذه األفكار التى أرى أنها جديرة 
باملناقشة والدراسة واالهتمام، مشروع القانون 
اجلديد الذى قدمه النائب أمين عبداهلل عضو 
مجلس النواب للتصالح فى مخالفات البناء على 
األراضــى الزراعية والــذى وافقت عليه مؤخراً 
جلنة االقــتــراحــات والــشــكــاوى مبجلس النواب 
برئاسة همام العادلى ومتــت إحالته قبل فض 
الــدورة البرملانية بأيام قليلة إلى جلنة الزراعة 
ملناقشته وإعداد تقرير عنه يعرض على املجلس 
فــى دورتـــه اجلــديــدة التى ستبدأ يــوم الثالثاء 

القادم.
وقبل أن أتطرق لهذه القضية أود التوضيح 
ــى  ــتــعــدى عــلــى األراضــ ــد فــكــرة ال ــ ــنــى ال أؤي أن
الــزراعــيــة وغير مستفيد مــن تعديل القانوان 

وإقرار التصالح أو متضرر من بقاء الوضع على 
ما هو عليه حاليًا لكننى أتعامل مع واقع مؤلم 
ومرير يجب التعامل معه وعدم جتاهله خاصة 
أن التعديات على األراضــى الزراعية ما تزال 

مستمرة مبعدالت عالية.
وقبل أن  نستعرض القضية اخلاصة بالصالح 
فى قضايا االعتداءات على األراضــى الزراعية 
ــادر عــن اإلدارة  نشير إلــى أن آخــر تقرير صـ
ــزراعــة،  ــوزارة ال ــ ــى ب املــركــزيــة حلماية األراضــ
بشأن التعديات على األراضى الزراعية بالوادى 

والدلتا ســواء بالبناء أو التجريف أو التشوين، 
كشف أن إجمالى مساحات التعديات منذ ثورة 
25 يناير 2011 وحتى اآلن، بلغت مليونا و540 
ألف حالة على مساحة من األراضــى اخلصبة 
بلغت 68 ألفا و22 فداناً، ومتت إزالة 309 آالف 

و770 حالة على مساحة 17 ألفا و449 فداناً.
كما أكد الدكتور أحمد زكى بدر وزير التنمية 
املــحــلــيــة، أن حــجــم الــتــعــديــات عــلــى األراضـــى 
الزراعية واململوكة للدولة بلغ 3 ماليني و250 

ألفا حتى اآلن.

 من ناحية أخرى أعلن اتفاقى مع آراء الغالبية 
العظمى مــن أعــضــاء جلنة الــزراعــة مبجلس 
النواب وهى املوافقة على التصالح مع املخالفني 
ما لم يتم إنشاء العقار مخالفا لشروط البناء أو 
كانت األرض مملوكة للغير أو مت إنشاء املبنى 
مخالفا لقواعد التوزيع العمرانى. وأكد النواب 
ــرار هــذا الــقــانــون ســيــدر على  ــه فــى حــال إقـ أن
خزينة الدولة قرابة الـ300 مليار جنيه تستفيد 
منها الــدولــة فــى املــشــاريــع االقــتــصــاديــة ودعــم 

السلع واخلدمات األساسية. 

اجلدير بالذكر أن االقتراح مبشروع القانون 
الــذى يناقش حاليا فى جلنة الــزراعــة مبجلس 
النواب يتضمن النص على تطبيق القانون على 
املساحات املحصورة بــني املبانى والــتــى يكون 
لها على األقـــل حــديــن مــن املــبــانــى ومحصورة 
داخــل الكتلة السكنية وليس لها مصدر رى أو 
صــرف، وأن حساب الغرامة فى التعدى على 
األراضــى الزراعية تكون على مساحة األرض 
ــاءات. كــمــا يــنــص عــلــى عــدم  ــشـ فــقــط دون اإلنـ
شمول املخالفات التى ارتكبت بالتعدى على 
خطوط التنظيم املعتمدة، واألعمال التى تخل 
بالسالمة اإلنشائية، واملخالفات اخلاصة بالبناء 
على األراضى اخلاضعة لقانون اآلثار، والتعدى 
بالبناء أو االســتــيــالء على األراضـــى اململوكة 
للدولة، وجتــاوز كــود االرتــفــاع ملتطلبات شئون 

الدفاع عن الدولة. 
وحــدد االقــتــراح مبشروع القانون الغرامات 
على مخالفات قانون البناء جغرافيا على أن 
تكون قيمة الغرامة بالقرى 100 جنيه عن املتر 
ومــدن املحافظات 500 جنيه عن املتر املسطح 
وعواصم املحافظات ألف جنيه عن املتر، وفيما 
يتعلق مبخالفات قانون الزراعة والبناء الواقع 
بشأنها حــاالت التعدى على األرض الزراعية 
بالبناء يكون سعر املتر بالقرى 300 جنيه ومدن 
املــراكــز الــف جنيه وعــواصــم املحافظات ألفى 
جنيه ويخصص 5٪ من هذه الغرامات للصرف 

على األعمال التنموية للمحافظات.
وبعد أن استعرضنا كل هذه احلقائق واألرقام 
نسأل: متى نتعامل مع هــذه القضية اخلطيرة 
ــنــواب فى  بفكر مختلف؟ وهــل يقر مجلس ال
دورتــه اجلديدة هــذا القانون الــذى ييدر دخاًل 
يتجاوز الـــ 300 مليار جنيه ميكن أن نستفيد 
منها فى مواجهة عجز املوازنة وتنفيذ العديد 
من املشروعات القومية اجلديدة ومنها مشروع 
املليون ونصف املليون فدان دون اللجوء للبنوك 
والهيئات الدولية للحصول على قروض لتنفيذ 
املشروع؟ ومتى توقن احلكومة والبرملان أن إزالة 
هذه التعديات على األراضى لن تتم ولن تستفيد 

منها الدولة مرة أخرى؟!!

ملاذا لم يتم سفر األعضاء على نفقة البرملان رغم أن ميزانيته فى العام احلالى تقارب املليار جنيه؟

حكومة شريف إسماعيل متارس نفس السياسات الفاشلة التى انتهجتها كل احلكومات السابقة 

احلكومة عجزت عن ابتكار 
أفكار)خارج الصندوق( 

وتعتمد على أساليب 
اجلباية وفرض رسوم 

وضرائب ودمغات جديدة 

إجمالى مساحات 
التعديات منذ ثورة 

25 يناير وحتى 
اآلن بلغ مليونا 

و540 ألف حالة 

فى القانون اجلديد.. 
قيمة الغرامة بالقرى 100 
جنيه عن املتر واملدن 500 
جنيه وعواصم املحافظات 

ألف جنيه 

القانون اجلديد 
)مركون( داخل 
جلنة الزراعة 
مبجلس النواب 

حتى اآلن

إقرار قانون التصالح
 فى مخالفات البناء يدر قرابة

 الـ300 مليار جنيه ميكن أن تستفيد 
منها الدولة فى املشاريع االقتصادية ودعم 

السلع واخلدمات األساسية 

األمني

يوسف

عبدالعالإسماعيل

اخلولىعلى

سحر

السويدى



الشارع
السياسى

رئيس احلكومة 
اتهم شرطة التموين 

بالتسبب فى رفع 
األسعار

ــوزراء بعد  حالة من الغضب ســادت مجلس ال
الطريقة التى تتعامل بها األجهزة األمنية مع 
المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء.. بعد 
زيادة التقارير األمنية التى أكدت وجود حاالت 
ــوزارات ونتج عنها استبعاد  فساد كثيرة فى الـ
الــوزيــر خــالــد حنفى وزيـــر الــتــمــويــن.. وخــروج 
مجلس الوزراء ببيان شكر للوزير خالد حنفى.. 
األمــر الــذى أدى إلــى حالة غضب عــارمــة من 

األمن ألنه بذلك أحرج الجهات األمنية.. وهو ما 
جعل شهر العسل ينتهى بينهما »رئيس الــوزراء 
واألمــــن«.. وسيجعله يــكــرر تجربة المهندس 
إبراهيم محلب رئيس الــوزراء السابق من عدم 

تقديره لتقارير األمن.
ــذى بــدأ عملية الصدام  شريف إسماعيل ال
مع األمن بعد أن أعلن عن ضرورة قيام شرطة 
التموين بدورها فى حماية المواطنين والحفاظ 

عــلــى األســعــار وحملهم المسئولية فــى توتر 
الــمــواطــنــيــن مــن الــحــكــومــة ألنــهــم ال يــراقــبــون 

األسواق.
ــوزراء  تدخل القيادة السياسية بين رئيس ال
ــر الــداخــلــيــة لتسوية الــصــراعــات بينهم  ــ ووزي
جعل االثنين يسعيان للسيطرة على األسعار.. 
واالتفاق على ضرورة مشاركة وزارة التموين فى 

الحملة على األسواق.

انتهاء شهر العسل بين شريف إسماعيل واألجهزة األمنية
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محامى اخللية أكد أن وزير الداخلية األسبق اعترف بأنهم »حاولوا يحكموا على شقيق الظواهرى باإلعدام علشان يضغط على أخوه

مفاجأة: تورط اللواء منصور العيسوى فى قضية خلية مدينة نصر
ــن عــنــهــا »عــمــاد  ــل ــرى أع ــب ــاجــأة ك ــف م
الـــــدوح- مــحــامــى الــســلــفــيــة الــجــهــاديــة 
ومــحــامــى المتهمين فــى قضية خلية 
مدينة نصر« عن أن المتهمين اقترحوا 

ضرورة االستناد لشهادة وزير 
الداخلية األســبــق اللواء 

ــســوى  ــي ــع مـــنـــصـــور ال
خـــــــــــــال حــــــــــوار 
تليفزيونى أجـــراه 
مـــع الــتــلــيــفــزيــون 
ــاء  ــن الـــمـــصـــرى أث
ــه مــنــصــبــه  ــيـ ــولـ تـ
ــال فـــيـــه نــصــا:  ــ قـ
إن الــشــيــخ محمد 

الـــظـــواهـــرى زعــيــم 
الــســلــفــيــة الــجــهــاديــة 

وشــقــيــق الــدكــتــور أيمن 
ــم تنظيم  الـــظـــواهـــرى زعــي

ــدة قـــد تـــم الــحــكــم عليه  ــاعـ ــقـ الـ
بــاإلعــدام فى مصر ألنهم بيضغطوا به 

على أخوه!
ــاف عــمــاد الـــــدوح: إن أعــضــاء  ــ وأضـ

خلية مدينة نصر متهمون بتفجير الهرم 
وحديقة الحيوان ومترو االنفاق.

كانت خلية مدينة نصر قد تم القبض 
على أعضائها وعثر بحوذتهم على عدد 
مــن األشـــولـــة الممتلئة بــالــمــواد 
المتفجرة الشديدة االنفجار 
 ..»c4 والتى تسمى »مــادة
وعــثــر أيــضــا معهم على 
ســـاح آلـــى ومــضــادات 
للطائرات والــدبــابــات 
ــع  ــابـ ــزن تـ ــ ــخـ ــ ــى مـ ــ ــ ف
للتنظيم فـــى مدينة 
بــرج الــعــرب الجديدة 
بمحافظة االسكندرية 
وذلــــك بــاعــتــراف أحــد 
ــاء الــخــلــيــة  ــضــ ــر أعــ ــبـ أكـ
ويدعى »هيثم أحمد السيد«.

ومتهم أيضا فى القضية »عادل 
شحتو« وتــم اتهامهم بــوجــود عاقات 
ــقــاعــدة وتــكــفــيــر الــحــاكــم  مــع تنظيم ال
خال نوفمبر 2012.. ومازالت القضية 

منظورة فى المحاكم!

اخللية استهدفت 
األهرام واملترو وحديقة 
احليوان ولديهم مخزن 
سالح ملواد متفجرة فى 

مدينة برج العرب

تفرغوا لعقد 
صفقات 
جتارية 

خاصة فى 
اإلسماعيلية

متخصص فى  اخلرسانة املسلحة وال 
توجد له أبحاث أو دراسات منشورة تفاصيل عمليات البزنس الغامضة 

لقيادات وأعضاء حزب مستقبل وطن

شراء الدينار الكويتى بـ»40« جنيًها.. والريال 
السعودى بـ»6« جنيهات لعدم تحويلهما لمصر!!

أحدث أالعيب اجلماعة اإلرهابية فى اخلليج!!

كشفت مــصــادر أمــنــيــة عــن قيام 
ــة  ــ ــي ــ ــاب ــة اإلخــــــــــوان االرهــ ــاعـ ــمـ جـ
باستهداف االقتصاد المصرى من 
الخارج خاصة من الــدول العربية.. 
ــوان فــى الكويت بشراء  وقــيــام اإلخـ
ــار الــكــويــتــى مــن المصريين  ــن ــدي ال
الراغبين فى تحويل مرتباتهم إلى 
ــدال من  مصر بــحــوالــى 40 جنيها ب
29 جــنــيــهــا.. حــتــى ال يــتــم تحويل 
ــداث ركــود  ــى مصر وإحــ ــوال إل ــ األم
اقتصادى لخنق مصر.. وأيضا قيام 
اإلخوان فى السعودية بشراء الريال 
السعودى بسعر 6 جنيهات.. بدال من 
السعر الحقيقى للريال بقيمة »3« 

جنيهات.
ــى ذلـــك فـــى جــمــيــع الـــدول  ــأت ي
الــعــربــيــة بــشــراء الــعــمــات لعدم 
ــى مصر  ــ ــاح بــتــحــويــلــهــا إل ــســم ال

إلحداث أزمة اقتصادية والتسبب 
ــع سعر  ــ ــة خــانــقــة ورف ــ فــى أزم

الدوالر.
وجاءت التعليمات فى الدول 

ــة  ــ ــيـ ــ األوروبـ
أيًضا لزيادة 
احـــــتـــــيـــــاج 
مصر للعملة 
ــة..  ــب ــصــع ال
مـــــــــــمـــــــــــا 
يــــــؤدى إلـــى 
ــاض  ــفـ ــخـ انـ
الــــعــــمــــلــــة 
الـــصـــعـــبـــة 

فــــــــى مـــصـــر 
وزيادة سعرها.. وعدم توافرها.. 
ــن الــتــجــار  ــ لـــيـــحـــدث غـــضـــب م

والمستوردين.

ــرات  ــ ــؤشـ ــ ــمـ ــ ــن الـ ــ ــ عـــــــدد م
االحصائية الميدانية أكــدت 
ــن  ــل وطـ ــب ــق ــزب مــســت ــ أن حــ
فقد الكثير مــن شعبيته منذ 

انتخابات مجلس النواب!
قيادات حزب مستقبل وطن 
شــعــروا بــفــقــدانــهــم شعبيتهم 
ــارع.. رغـــم أن حــزب  ــشـ فــى الـ
ــواب  مــســتــقــبــل وطــــن لـــديـــه نـ
كثيرون فى البرلمان يقترب من 
60 نــائــًبــا.. وحــصــدوا أصواتا 
كثيرة فى انتخابات البرلمان.. 
واآلن الحزب لم يعد له وجود 
والسبب اتجاه معظم قيادات 

الحزب للبزنس واتمام صفقات 
تــجــاريــة والــرغــبــة فــى تحقيق 
مكاسب مادية فقط!! كان عدد 
من قيادات مستقبل وطــن فى 
اإلسماعيلية قــد اتجهوا نحو 
عقد صفقات تجارية وتركوا 
الـــحـــزب بـــــدون تـــواصـــل مع 
الجماهير ومثله أيضا مقرات 
الحزب فى محافظات الغربية 
والــمــنــوفــيــة والــدقــهــلــيــة وكفر 
الشيخ.. فلم يجد المواطنون 
أى مــســاعــدة أو تــجــاوب من 
حــزب مستقبل وطــن والسبب 

»البزنس«!!

مفاجآت مثيرة فى حياة مصطفى حجازى مستشار 
الرئيس السابق والمرشح المحتمل للرئاسة

هو »المصطفى مصطفى سالم حجازى«.. الشهير بـ»مصطفى 
ــذى تقلد منصب المستشار السياسى لرئيس  حــجــازى« والـ
الجمهورية السابق المستشار عدلى منصور.. ويبدو أنه سيكون 
المرشح الرئاسى المحتمل والذى يتم تجهيزه من اآلن بدعم من 
عدد من الدول الغربية وقطر.. عن طريق الدكتور محمد سليم 

العوا الذى يرتبط بعاقات وطيدة مع مصطفى حجازى.
كان مصطفى حجازى قد سافر إلى لندن فى »17« سبتمبر 
الحالى للقاء الدكتور محمد سليم العوا.. فى الوقت الذى أعلن 
عصام حجى عن البدء فى تشكيل فريق رئاسى للمنافسة فى 
انتخابات الرئاسة فى 2018 على أن يضم الدكتور مصطفى 
حجازى والدكتور حــازم حسنى المحسوب على اإلخــوان وهو 
استاذ بكلية االقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة وزميل 
الدكتور سيف عبدالفتاح فى جامعة القاهرة.. الذى هرب إلى 
تركيا.. لينضم لهم فى الفريق الرئاسى هالة البنانى مدير حملة 
البرادعى سابقا.. ومدير حملة عصام حجى حاليا.. والدائمة 

الظهور على قناة »العربى الجديد«.
مصطفى حجازى الذى يحسبونه محلا سياسيا ومفكرا وهو 
خريج كلية الهندسة جامعة عين شمس وأستاذ مساعد بقسم 

اإلنشاءات وتخصصه فى »الخرسانة المسلحة«.
والمفاجأة: أن الدكتور مصطفى حجازى ال يوجد له أى أبحاث 
منشورة على موقع كلية الهندسة جامعة عين شمس.. وال أى 
دراسات أو مشروعات وفوجئت إدارة الكلية أن جميع األساتذة 
المساعدين أبحاثهم ومشروعتهم ودراســاتــهــم منشورة على 

الموقع إال مصطفى حجازى!
كان مصطفى حجازى قد أعلن أنه قام بالتوسط لدى عدد 
مــن قــيــادات اإلخـــوان حتى يصل معهم إلــى حــل سياسى قبل 
عملية فض اعتصامى رابعة والنهضة ومنهم الدكتور عمرو 
دراج والدكتور محمد على بشر..!! واعترف حجازى أيضا بأنه 
تواصل مع شباب جماعة اإلخــوان ومنهم عبدالرحمن منصور 

وعدد من شباب اإلعاميين اإلخوان!

حجازى

بدران

العيسوى

إسماعيل



استمرار الدور الذى 
يقوم به ائتالف 
»دعم مصر« فى 
مساندة الرئيس 

خاصة حتت قبة 
البرملان

الشارع
السياسى
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افتحوا 
ملفات 

الفساد فى 
كل قطاعات 

الدولة 
بأسرع ما 

ميكن

تكليف كل عضو بالبرنامج الرئاسى 
بتشكيل مجموعات خاصة لنشر األفكار 
التى سيتم الترويج لها طوال عام 2017

مسئولون مبجلس الوزراء يعملون لصالح رجال 
األعمال ويخدمونهم ويبلغونهم بقرارات عن وزارات 

املالية والصناعة واالتصاالت قبل إصدارها

يتساءل الكثيرون عن أسباب عدم وجود 
ظهير سياسى للرئيس السيسى؟! لكن 
البعض يقول إن ائتالف دعم مصر يعتبر 
بمثابة الظهير السياسى للرئيس.. إال أنه 

يضم عددا من األحــزاب المعارضة ومنها 
حــزب الــوفــد وحــزب المصريين األحــرار 
وحزب حماة الوطن وحزب المؤتمر وحزب 

السالم.. إضافة إلى حزب مستقبل وطن.
لكن مــع تــكــرار الرئيس السيسى بأنه: 
ليس لديه شلة أو حــزب سياسى.. وأنــه 
مواطن مصرى فقط هدفه الحفاظ على 
الوطن فى هذا الوقت الخطير التى تمر 
بــه مــصــر.. وظــهــيــره الــســيــاســى الشعبى 
المصرى كله الــذى أعطى لــه صوته فى 

االنتخابات الرئاسية.
ولهذا بدأ التفكير فى اإلعالن عن ظهير 
سياسى للرئيس السيسى قبل البدأ فى 
»معمعة« انتخابات الــرئــاســة الــقــادمــة.. 

ولهذا أيضا كان التفكير فى بداية ظهور 
الظهير السياسى بعد ثــالثــة أشــهــر من 
اآلن حتى يعمل طــوال عام 2017 ويرسخ 

أقدامه فى المجتمع المصرى.
لكن الــســؤال هــو: مــن سيكون الظهير 

السياسى للرئيس السيسى؟!
فى البداية كــان التفكير على أن يكون 
الظهير السياسى مكون من مجموعة من 
الشباب النابه المتعلم الــواعــى المدرك 
ــارهــم بعناية  ــي ــم اخــت ــ لــــدور مـــصـــر.. وت
فائقة وقــد تــم اإلعـــالن عــن انضمامهم 
لمبادرة »البرنامج الرئاسى« حينما أعلن 
الرئيس السيسى عــن أن عــام 2016 هو 
عــام الشباب وقــد تم حصولهم على عدة 

دورات فى تكنولوجيا المعلومات واللغات 
والمعارف الجديدة والعلوم الحديثة واألمن 
القومى.. وقد قام بالتدريس لهم عدد كبير 
مــن المتخصصين فــى جميع المجاالت 
وتم التنسيق بين الرئاسة ووزارة الشباب 
ــصــاالت ووزارة التخطيط..  ووزارة االت

ووزارة التعاون الدولى.
وقد تم االتفاق على أن يتم توزيع هؤالء 
ــوزارات ويتولون  الشباب على عــدد من الـ
مناصب بها من أجل االنتشار.. ليس هذا 
فقط بل إنهم سيشكلون ظهيرا سياسيا 
للرئيس السيسى فى االنتخابات الرئاسية 
القادمة عن طريق قيام كل عضو بالبرنامج 
الــرئــاســى بتشكيل مجموعات خاصة به 

لنشر األفكار الرئاسية التى سيتم الترويج 
لها طوال عام 2017.

هل سيصبح أعضاء البرنامج الرئاسى 
فقط هم الظهير السياسى للرئيس فقط؟! 
ــفــاق على قيام  بالطبع ال.. فقد تــم االت
عدد من الشباب بتشكيل »شباب من أجل 
مصر« يقوم بتمويله رجل األعمال محمد 
منظور ويقوده عضو مجلس النواب أحمد 

بدوى وداليا يوسف عضو مجلس النواب.
ويــقــوم »شــبــاب مــن أجــل مصر وشباب 
البرنامج الرئاسى« بدور الظهير السياسى 
للرئيس إضافة إلى الدور الذى سيقوم به 
»ائتالف دعم مصر« خاصة داخل مجلس 

النواب الذى يحظى باألغلبية به حاليا.

توزيع للشباب »البرنامج الرئاسى« على عدد من 
الوزارات وتولى مناصب بها من أجل االنتشار

قيام مجموعة من الشباب بتشكيل قرية »شباب من أجل 
مصر« ويقودها رجل أعمال وأعضاء مبجلس النواب

بعد تلقيه تقارير أمنية تطالب بالتدخل السريع ملحاربة الفساد

بعد قيام رجال أعمال أمانة السياسات بتجنيد عمالء لهم

نص تعليمات الرئيس للواء عمر هيبة ورئيس هيئة الرقابة اإلدارية

بالوقائع: جواسيس فى مجلس الوزراء لخدمة رجال األعمال!!
ــال األعـــمـــال« لـــم يــعــد لــديــهــم ما  ــ »رجـ
يقدمونه للوطن كل همهم الحصول على 
امــتــيــازات واســتــثــنــاءات مــن الحكومة من 
أجــل االستفادة من الــدولــة فقط.. ومنذ 
ــس األســـبـــق حسنى  ــي ــرئ نــهــايــة عــصــر ال
مبارك وحتى اآلن وجميع رجــال األعمال 
يتعلمون كيف يستفيدون من الحكومة وال 
يفيدون المجتمع.. والدليل عدم تعاونهم 
ــقــدر الــكــافــى  ــال ــرئــيــس الــســيــســى ب مــع ال
وضــعــف مشاركتهم فــى حــمــالت التبرع 
الــتــى تتبناها الـــدولـــة.. والــبــعــض اآلخــر 
فضل عــدم توسيع مشروعاته.. وآخــرون 
فضلوا نقل مشروعاتهم واستثماراتهم إلى 
دول بعينها.. وآخــرون انتقلوا إلى صفوف 
المعارضة ورســخــوا أقدامهم فى معاداة 

النظام.
وقبل نهاية عــام 2010 كانت عالقات 
رجــال أعمال مبارك قد توطدت مع كافة 
المسئولين والوزراء ومجلس الوزراء لدرجة 
ــوزراء وعــرفــوا  ــ أنــهــم اخــتــرقــوا مجلس الـ
كواليسه وقــراراتــه الهامة قبل إصدارها 

نداءات كثيرة توجه بها عدد من األجهزة األمنية 
للرئيس السيسى من أجل التدخل لحث الجهات 
الرقابية على مواجهة الفساد الذى استشرى فى 
ــرأى العام يتحدث ويشتعل  المجتمع مما جعل ال
بعد تمادى الفساد وانتشاره فى معظم مؤسسات 

الدولة.
وجاءت تقارير مختلفة من أجهزة أمنية بضرورة 
التدخل السريع من أجل محاربة الفساد.. ولهذا 

قامت القيادة السياسية بالتواصل مع اللواء محمد 
عمر هيبة مستشار رئيس الجمهورية لمخالفة 
الفساد.. والتأكيد على ضــرورة فتح ملف الفساد 
ــة بــأســرع مــا يــمــكــن.. مع  فــى كــل قــطــاعــات الــدول
تحويل أى شخص متهم فــى أى قضية أى كان 
للنيابة للتحقيق معه.. وعدم السماح بضياع أموال 
الــدولــة.. ووقــف عمليات اهــدار أمــوال الدولة فى 

الوزارات والهيئات والمصالح الحكومية.

القيادة السياسية تواصلت أيضا مع اللواء محمد 
عرفان رئيس الرقابة اإلدارية من أجل االسراع فى 
التحقيق فى القضايا الهامة التى تهم الرأى العام.. 
وتقديم المتهمين للمحاكمة العاجلة لتهدئة الرأى 

العام.
القيادة السياسية شددت على ضــرورة أن تكون 
الرقابة اإلدارية السالح الحقيقى للدولة المصرية 

لمكافحة الفساد وإهدار المال العام.

بفترات طويلة عــن طريق جواسيس لهم 
داخل مجلس الوزراء سواء أكانوا مسئولين 
ــوزراء أم موظفين أم  ــ كــبــار فــى مجلس ال
موظفى الوزارات المختلفة الوثيقى الصلة 
ــان تــحــالــف رجــال  ــوزراء.. وكـ ــ ــ بمجلس ال
أعمال مبارك مع جواسيسهم داخل مجلس 
الـــوزراء قــد نتج عنه تنامى أمـــوال رجــال 
األْعمال بدرجة غير مسبوقة وكان أول من 
بدأ ذلك.. رجل أعمال كان قريبا جدا من 
أمانة السياسات وكــان عضوا فاعال فى 

مجلس الشعب وقتها.
كان رجل األْعمال هذا يعرف كل صغيرة 
وكــبــيــرة فــى المبنى التاريخى فــى شــارع 
ــن كــوالــيــس الــبــورصــة  قــصــر الــعــيــنــى.. م
وطبيعة تــعــامــل الــحــكــومــة مــع الــبــورصــة 
واألسهم والــقــرارات الجديدة التى سيتم 
اتــخــاذهــا حــول الــشــركــات الــجــديــدة التى 
ستنضم لــلــبــورصــة.. ليس هــذا فقط بل 
القرارات الجديدة حول التراخيص فى كل 
من وزارات الصناعة والقرارات المصيرية 
ــى  ــة.. وحــجــم األراضــ ــي ــمــال فــى وزارة ال

الــجــديــدة الــتــى سيتم طرحها فــى وزارة 
االسكان والمجتمعات العمرانية وأعدادها 

وأماكنها!!
ومــن يومها: وقــد تعلم عــدد مــن رجــال 
األعمال حاليا هذه اللعبة.. والتى تعلموها 
من رجل األعمال الكبير المقرب من أمانة 
السياسات بالحزب الوطنى.. ويقوم حاليا 
ــان يفعله رجــل أعــمــال أمانة  بنفس مــا ك

السياسات.
ــم الــتــوســع فــى األمـــر عــن طريق  لــكــن ت
الدخول فى عالقات صداقة وتناميها بين 
رجــل األْعــمــال وعــدد من موظفى مجلس 
الـــوزراء وبذلك أصبح يعلم »كــل دبــة نملة 
عن الحكومة المصرية«.. ويصبح تحت 
قدميه كل أسرار الدولة من بورصة وأراض 

وتراخيص ومشروعات.
وبذلك يستغل رجل األعمال الموظفين 
بمجلس الوزراء لصالحه.. يتقدم للحصول 
عــلــى أراض وتــراخــيــص قــبــل أى شخص 
آخر.. ويعلم كواليس البورصة والشركات 

الجديدة.

كبار املوظفني يتحالفون مع رجال األعمال ويعطونهم أسرار البورصة وشركاتها وأراضى الدولة والتراخيص اجلديدة

عمر هيبة يطلب تقارير عن »خالد حنفى« شخصيا وقراراته منذ أول يوم فى الوزارة وملدة عامني ونصف

هيبة

السيسى
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إجمالى االستثمارات يبلغ 4 مليارات جنيه وحجم صافى اخلسائر التى منيت بها فى عام واحد 5 ماليني جنيه

صافى اخلسائر  بلغ  13 مليون جنيه خالل 6 شهور وإجمالى اخلسائر املرحلة من سنوات سابقة جتاوز 60 مليون جنيه

باألرقام: إهدار املاليني فى شركة مصر لأللومنيوم بالدوالر واجلنيه

باملستندات واألسماء: خسائر وجتاوزات باملليارات فى شركة التعمير السياحى

»علمونا فى مدرستنا« إن شركة نجع حمادى 
لأللومنيوم هى إحــدى أكبر الشركات الصناعية 
على مستوى العالم، وأنها إحــدى أهــم انجازات 
ــورة 23 يــولــيــو 52، وأن الــشــركــة تمثل خطوة  ثـ
ضخمة على طريق تحقيق أهداف الثورة التى من 
أهمها القضاء على الرأسمالية وتحقيق العدالة 
االجتماعية، ومن ثم تعد تلك الشركة ليست مجرد 
مصنع ولكنها مدينة بأكملها تحتضن وتأوى وتوفر 

مصدر الرزق آلالف من األسر الصعيدية.
ــذى يستحق عن  وفــى أواخـــر عهد مــبــارك الـ
جـــدارة لقب عهد اإلفــســاد والــتــخــريــب، نشرت 
تقارير صحفية تؤكد أن الشركة تعانى من خسائر 
ضخمة، وأن جانبا كبيرا من مصانعها متوقف 
عن العمل، واستمر الحال على هذا المنوال حتى 
ــاألدق  يومنا هـــذا، ومــازالــت الشركة تــنــزف أو ب
تستنزف لتهدر المزيد من أمــوال الشعب وقوت 
وعرق أبنائه من الفقراء والكادحين الذين شيدوا 
هذا الكيان العمالق، وشغلوه بسواعدهم ودمائهم 

جيال بعد جيل.
وألنــنــا اآلن فــى عهد آخــر ولدينا نظام معنى 
بإقامة المشروعات العمالقة الجديدة، فمن باب 
أولى أن يعمل على إعــادة إحياء الكيانات الهائلة 
العريقة، التى تحولت إلى جزء من تاريخ غالبية 
إن لم يكن جميع عائالت صعيد مصر، واألهــم 
فى هذا السياق أن النظام المصرى الحاكم حاليا 
هو الــذى أعلن الحرب على الفساد ودق رئيس 
الجمهورية شخصيا طبول هذه الحرب، مؤكدا أنه 
ال أحد فوق المحاسبة من رئيس الدولة نفسه إلى 
أى مواطن، ومن ثم نضع تقرير الجهاز المركزى 
للمحاسبات الصادر مؤخرا عن تقيم أداء شركة 
مصر لأللومنيوم، نضعه على مكتب كل من يهمه 
أمر اقتصاد مصر وصناعتها ومستقبل عمالها 
وشبابها وعائالتها، بدءا من الرئيس عبدالفتاح 
السيسى وصــوال إلــى أى مواطن يمكنه التدخل 
إلنقاذ حلم ضائع من ماليين األحــالم التى تعلق 
بها الغالبة، وانحسرت عنها أيادى الدولة فى زمن 

ما بعد ثورة ناصر الفقراء.
 وعــن أداء شركة مصر لأللومنيوم التى هى 
شركة مساهمة مصرية تابعة للشركة القابضة 
للصناعات المعدنية قال تقرير الجهاز المركزى 
للمحاسبات إن إجمالى االستثمار بها يبلغ 4 
مليارات جنيه، بينما بلغ حجم صافى الخسائر 
التى منيت بها 5 ماليين جنيه، أما عن األصول 
الثابتة المملوكة للشركة فتتضمن 10 ماليين 
جنيه قيمة ماكينة درفــلــة مــتــوقــفــة، رغـــم أنها 
مشتراة فى عــام 1997، ولــم تنتج أكثر من 130 
ــخ، وهـــو مــا جــعــل تقرير  ــاري ــت طــنــا، مــنــذ هـــذا ال
المركزى للمحاسبات يصف تلك الصفقة بأنها 
تمت مــن دون إجـــراء الـــدراســـات الــالزمــة حول 

نعلم أن جانبا كبيرا من أزمة الدوالر 
التى أدت لالرتفاع الجنونى فى أسعار 
جميع السلع والخدمات، إنما ترجع 
للتدهور الذى يشهده قطاع السياحة، 
كــمــصــدر أســـاســـى وســـريـــع لتوفير 
الدوالر وضبط أسعاره، ولكن ما قد ال 
يعرف الكثيرون أن هذا الكساد الذى 
يواجهه ســوق السياحة فى مصر، ال 
ــقــرارات بعض الــدول  يرتبط فقط ب
األوروبية بتعليق رحالتها إلى سيناء، 
على خلفية سقوط الطائرة الروسية، 
كما ال يعود تدنى دخل السياحة فقط 
إلــى العمليات اإلرهــابــيــة والمشاكل 
األمنية، وإنما ال ينفصل هذا التدنى 
ــع الــتــجــاوز  ــائ ــرادات عــن وق ــ ــ فــى اإلي
ــى تــصــل إلـــى حد  ــت والــمــخــالــفــات ال
إهــدار المال العام فى بعض شركات 

وقطاعات السياحة المملوكة للدولة.
ــاق كــشــف تقرير  وفـــى هـــذا الــســي
الــجــهــاز الــمــركــزى للمحاسبات عن 
تقييم أداء شركة التعمير السياحى، 
وهـــــى شـــركـــة مــســاهــمــة مــصــريــة 
ــون االســتــثــمــار، عن  ــان ــق خــاضــعــة ل
ــوارق  ــف ــه الــخــلــل وال الــعــديــد مــن أوجـ
جاءت فى مقدمتها الفوارق والمشاكل 
الضريبية، حيث بلغت قيمة الضرائب 
المستحقة على الــشــركــة والــواجــبــة 
الــســداد 2،6 مليون جنيه عن الفترة 
مــن عـــام 1989 وحــتــى عـــام 2003، 
ــخــالف ضــريــبــة شـــركـــات األمــــوال  ب
ــوام سابقة،  الــتــى تــم ربطها على أعـ
ــســدد حــتــى اآلن، وتــبــلــغ تلك  ولـــم ت
الــضــريــبــة 5 مــاليــيــن جنيه عــن عــام 
ــام2009،  2004، و4 ماليين عــن عــ
و2،6 مليون عــن عــام 2010، ورغــم 
مــرور شهور بــل ســنــوات على تواريخ 
استحقاقها، ولكن أكد تقرير المركزى 
للمحاسبات أن الشركة لم تنته حتى 
اآلن مــن لــجــان الــطــعــن، كما لــم تقم 
بــإجــراء التسويات الــالزمــة للفوارق 
الضريبية الــتــى ظــهــرت فــى حساب 

احتياجات الــســوق والكميات المتوقع إنتاجها 
وآليات تسويقها، وبالتالى تم إهــدار هذا المبلغ 

على صفقة ليس لها جدوى إقتصادية.
ولم تكن تلك الصفقة هى الوحيدة من نوعية 
– الصفقات عديمة الجدوى االقتصادية- حيث 
قـــررت إدارة مصر لأللومنيوم استبعاد نظام 
ــذى حصلت عليه من  المعلومات« السيستم« ال
شركة رايـــة، رغــم أنــه تكلف أكثر مــن 18 مليون 
جنيه، واألدهــى أن الشركة نفسها اعترفت بعدم 
الجدوى االقتصادية لهذا النظام، وعدم صالحيته 

ضريبة كسب العمل عن عام 2011، 
مما أدى إللزام الشركة بدفع غرامات 
مرشحة للتصاعد، وتكبيدها مزيدا 

من األعباء.
ــة مع  ــشــرك ــامــالت ال ــع ــكــن ت ــم ت ــ ول
البنوك بأفضل حــاال مــن تعامالتها 
مــع مصلحة الــضــرائــب، حــيــث بلغ 
رصيد حساب القرض الــذى حصلت 
عليه مــن بنك مصر أكــثــر مــن 120 
مليون جنيه، منها 38 مليون فوائد 
بما يــعــادل أكــثــر مــن 43 فــى المائة 
مــن قيمة الــقــرض نفسه البالغة 82 
مليون، كما احتوى ملف هذا القرض 
على مخالفات عديدة حيث لم تقدم 

للعمل، ولم تبد أسباب تعاقدها على شرائه لتهدر 
18 مليون جنيه على نظام اعترفت بعدم جدواه، 
دون اإلفصاح حتى عن مالبسات الشراء، بينما 
كان لمراقب الحسابات الذى أعد التقرير الرقابى 
رأى آخــر، كشف عنه فى سياق تقريره موضحا 
أن عدم استغالل نظام المعلومات وعدم إصدار 
فواتير رقمية مميكنة«بالكمبيوتر«، أدى إلى ضعف 
الرقابة على مبيعات الشركة، حيث ال يختلف 
اثنان على أن فواتير الكمبيوتر هى أسهل وأفضل 
طريقة إلحكام الرقابة على مبيعات أى منشأة 

شركة التعمير السياحى توكيل رسمى 
عام بشأن إجراء رهن تجارى لصالح 
البنك، بالمخالفة للبند الخامس من 
عقد االتفاق على القرض، فى حين 
رصد تقرير مراقب الحسابات أيضا 
ــوارق بــيــن مــصــادقــة البنك  ــ وجـــود ف
ــقــرض، وبــيــن القيمة  عــلــى رصــيــد ال
ــواردة فى المركز المالى للشركة،  الـ
واألغـــرب أن إدارة الشركة لــم تقدم 
لمراقب الحسابات المنوط بإعداد 
التقرير كشف حساب البنك بشأن 
رصــيــد الــقــرض وغــرامــات التأخير، 
ــم يــتــم التحقق مــن مــدى  وبــالــتــالــى ل

صحة األرقام.

كبرت أو صغرت.
وفــى ظــل هــذه الكيفية الــتــى تعمل بها إدارة 
الــشــركــة، لــم يكن غريبا أن تغض الــطــرف عن 
تثمين قطعة أرض مملوكة لها، تبلغ مساحتها 
418 مترا مربعا، تقع فى جــراج الشركة بمدينة 
نجع حمادى، تم انتزاعها من قبل المحافظة لزوم 
األعمال اإلنشائية لكوبرى مزلقان نجع حمادى، 
وعلى الرغم من قرار مجلس إدارة الشركة باتخاذ 
اإلجراءات الالزمة لتثمين قطعة األرض المنزوعة 
بالقيمة العادلة، ولكن لم يتم اتخاذ أى إجراءات 

ولعل القائمون على إدارة الشركة 
ال يعنيهم إثــبــات صحة بيانات هذا 
الـــقـــرض، حــيــث بلغت قيمة رصيد 
التسهيل االئــتــمــانــى الـــذى حصلت 
عليه الشركة من بنك مصر 4 ماليين 
جــنــيــه، لــتــمــويــل الــنــشــاط الــتــجــارى، 
ــالــطــبــع عــجــزت عـــن ســــداد هــذا  وب
التسهيل الــذى كان تاريخ استحقاقه 
فــى ديسمبر 2011، وعــلــى مــا يبدو 
أظهرت حالة الفقر والخسائر التى 
تــعــانــى منها لتحصل عــلــى تعاطف 
القائمين على البنك، وبالفعل وافق 
البنك على أن يتم ســداد المبلغ على 
أقـــســـاط، تــبــلــغ قــيــمــة الــقــســط 150 

فى هذا الشأن، وهو ما يهدد بضياع حق الشركة 
فى الحصول على التعويض الالزم مقابل نزع تلك 

المساحة من األرض.
أمــا عن القوانين والمعايير المحاسبية التى 
ضربت بها إدارة الشركة عرض الحائط، فتبدأ 
من محطة الكهرباء الخاصة بمصنع البلوكات 
والمتوقفة عن العمل منذ أكثر من عامين؛ بسب 
تعطل التوربينة الــتــى تعمل بــهــا، ولــم تدرجها 
الشركة ضمن األصـــول الثابتة المعطلة بشكل 
ــأن الــمــحــطــة بــأكــمــلــهــا ســقــطــت من  ــ مـــؤقـــت، وك
حسابات القائمين على إعــداد القوائم المالية 
لمصر لأللومنيوم، ولما ال إذا كانت قد اسقطت 
مشروعات معطلة قدرت قيمة ما تم حصره منها 
ـــ69 مليون جنيه، جــاءت ضمن بند مشروعات  ب
تحت التنفيذ، تتضمن مبالغ ضخمة مرحلة منذ 
سنوات، من بينها مشروع تركيب الغاز الطبيعى 
بالمصنع والمدينة بقيمة 32 مليون جنيه، وكان 
مــقــررا االنــتــهــاء مــنــه فــى نوفمبر 2010 طبقا 
للتعاقد، وكذلك  مبلغ 19 مليون جنيه قيمة ما 
تبقى مــن مــشــروع التوحد الــروســى، والـــذى كان 
مقررا االنتهاء منه فى يونيو 2014، و15 مليون 
جنيه قيمة مــشــروع سحب ونقل بـــودرة الفحم، 
والــذى كــان من المفترض أن ينتهى فى ديسمبر 
2015،  وهو ما لم يحدث حتى كتابة تقرير الجهاز 

المركزى للمحاسبات.
ومــن العملة المحلية إلــى الـــدوالر حيث رصد 
التقرير قيام الشركة باعتماد كفاالت وتعهدات 
مالية وتسويقية للبنوك كضمانات باسمها مقابل 
منح ترخيص للشركة المصرية لبلوكات األنــود 
الكربونية بقيمة 64 مليون دوالر، كما منحت نفس 
شركة البلوكات قــرض بقيمة 5،8 مليون دوالر، 
وهو ما يعادل 20 فى المائة من رأس مال الشركة 
نفسها، مخالفة بذلك النظام األساسى إلنشائها، 
الذى نص فى الئحته على أن الغرض من إنشائها 
هو إنتاج وتصنيع وتسويق وتوزيع معدن األلومنيوم 
ومشتقاته وخاماته، وليست جهة إقراض أو منح 
اعــتــمــادات وتسهيالت ائتمانية، وقــد أدت تلك 
المخالفة إلــى تعريض شركة مصر لأللومنيوم 
لمخاطر مالية فى ظل عدم قيام شركة بلوكات 
األنود بسداد أى قسط من أقساط هذه القروض 

أو الفوائد المستحقة عليها.
 ولم تكن شركة البلوكات هى الشركة الوحيدة 
التى سببت خسائر لمصر لأللومنيوم، حيث جاء 
فى تقرير الجهاز أن قيمة االستثمارات طويلة 
األجـــل والــمــتــداولــة تضمنت 167 مليون جنيه، 
وصفها التقرير بأنها استثمارات غير ذى جدوى 
اقتصادية، ولم يتحق منها أى عوائد مالية، منها 
126 مليون جنيه استثمارات شركة األلومنيوم فى 
شركة الحديد والصلب المصرية، حيث انخفضت 
قيمة تلك االستثمارات بحوالى 64 مليون جنيه، 
وهو ما يتجاوز نصف القيمة األسمية لألسهم فى 

بورصة األوراق المالية.

ألــف جنيه شهريا، والتزمت الشركة 
بالسداد حتى إبريل 2014، ثم عادت 
ــتــعــثــر كــمــا عـــادت  ــوقــف وال ــت ــــى ال إل
للتفاوض مع البنك، الــذى وافــق على 
تخفيض األقـــســـاط 90 ألـــف جنيه 
شهريا، تبدأ من شهر فبراير من العام 

الجارى.
وفى ضوء ما سبق من الطبيعى أن 
تعجز الشركة عن إنجاز المشروعات 
المنوطة بــهــا، حيث جــاء فــى تقرير 
المركزى للمحاسبات أن الشركة لم 
تنته مــن مراجعة البنود المستجدة 
لمشروعى امــتــداد فندق موفنمبيك 
الــهــرم، وتطوير الفندق القائم، كما 
عجزت الشركة عن سداد مستحقات 
الموردين والمقاولين الدائنون، مما 
أدى إلــى تــراجــع حصتها مــن صافى 
ربــح فندق موفمبيك لتصل إلــى 51 
ألف جنيه شهريا فقط، فى حين بلغ 
رصيد رأس المال بالسالب 24 مليون 

جنيه.
ــاد  ــصـ ــتـ ــان خــــبــــراء االقـ ــ ــ وإذا ك
والمحاسبة يــؤكــدون أن ظهور رأس 
ــود خلل  الــمــال بــالــســالــب يعكس وجـ
تمويلى، فإن تقرير الجهاز المركزى 
للمحاسبات لــم يغفل هـــذا الخلل، 
ــذى تــفــاقــم بــشــكــل جــعــل الــشــركــة  ــ ال
تحقق صافى خسائر بلغت قيمته 13 
مليون جنيه، خالل فترة الستة شهور 
الماضية، فيما بلغ إجمالى الخسائر 
المرحلة من سنوات سابقة 60 مليون 
جنيه، بما يــعــادل 92 فــى المائة من 
رأس مــال الشركة البالغ 65 مليون 

جنيه.
 وعلى صعيد القروض والتسهيالت 
االئتمانية واألرصــــدة الــدائــنــة فقد 
تجاوزت قيمتها 827 فى المائة من 
صافى حقوق الملكية، حيث تجاوزت 
ــقــروض والتسهيالت 137 مليون  ال
جــنــيــه، فــى حــيــن تبلغ قيمة صافى 

حقوق الملكية 16 مليون جنيه فقط.

لديها نظام معلومات تكلف 18 مليون جنيه اعترفت بعدم صالحيته للعمل 
وغياب الرقابة على املبيعات بسبب عدم استغالله فى إصدار الفواتير

نسبة اخلسائر تعادل 92 %  من رأس مال الشركة 
وعليها ديون متثل 827 %  من صافى حقوق امللكية

حصلت على قرض من بنك مصر بـ 120 مليون جنيه منها 
38 مليون فوائد ولم تقدم الرهن التجارى وال كشف احلساب

جتاوزات مبئات املاليني فى ملف املخزون واخلامات

633 مليون جنيه قيمة قطع الغيار غير املستغلة وخطأ فى تسعير
ــة مــصــر  ــركـ يـــحـــتـــوى مـــلـــف تـــعـــامـــل شـ
لــأللــومــنــيــوم مــع الــخــامــات وقــطــع الغيار 
والــمــخــزون على العديد مــن المخالفات 
التى رصدها تقرير المركزى للمحاسبات، 
وقــدرت قيمتها بأرقام هائلة، حيث بلغت 
نسبة األصــنــاف غير المستغلة مــن هذا 

الــمــخــزون مــا يــتــجــاوز 40 فــى الــمــائــة من 
رصــيــد مــخــزون الــخــامــات وقــطــع الغيار، 
وقـــدرت قيمة الكميات المتوقفة وغير 
المستغلة بـ633 مليون جنيه، متوقفة منذ 
سنوات، كما تبين عدم صحة الرقم الذى 
ــه الــشــركــة بالمركز الــمــالــى، تحت  ــ أوردت

ــود  بند رصــيــد الــمــخــزون مــن بلوكات األن
الكربونية، ورصد تقرير مراقب الحسابات 
خطأ فــى تسعير الــبــلــوكــات بلغت قيمته 
51 مليون جنيه للبلوكات المنتجة محليا، 
و431 مليون جنيه قيمة مخزون البلوكات 

المشترى من الخارج.

167 مليون جنيه 
استثمارات بدون جدوى 
وضياع 126 مليونا فى 

احلديد والصلب

 قدمت تعهدات وضمانات للبنوك 
جتاوزت 64 مليون دوالر باملخالفة 

للقانون وأعطت قروضًا بالعملة 
الصعبة لم يتم سدادها ولديها 

مشروعات معطلة بـ69 مليون جنيه

  العجز عن سداد 
مديونيات بقيمة 4 
ماليني جنيه رغم 
تخفيض القسط 

الشهرى من 150 ألًفا 
إلى 90 ألف جنيه 

شهريا

 إميان بدر 



·   تواطؤ املصرية 
لالتصاالت فى حتصيل 

235 مليون جنيه من 
شركة »تى إى  داتا« بحجة 
عدم االتفاق  بينهما على  

أسعار  السرعات  

عالمات
استفهام

 » « 
 تواصل االنفراد

العـدد 195

األربعاء  2016/9/28

 المال المنهوب فى الشركة المصرية لالتصاالت
تواصل  »صوت الماليين« انفرادها فى العدد 
ــرار وكــوالــيــس  الــثــانــى عــلــى الــتــوالــى  بنشر أســ
جدول أعمال الجمعية العمومية العادية للشركة 
المصرية لالتصاالت برئاسة المهندس وليد 
حسن السيد جاد رئيس مجلس اإلدارة ورئيس 
الجمعية العمومية العادية للشركة، وما تضمنه 
ــام وحــقــائــق مــذهــلــة ومفجعة عــن هــذه  ــ مــن أرق
الشركة التى تعد إحــدى أكبر الشركات التابعة 
ــوزارة االتصاالت والمعلومات،الكائنة بالقرية  ل
الــذكــيــة بطريق مصر اسكندرية الــصــحــراوى، 
حيث حصلت »صــوت الماليين« على التقرير 
الكامل لــجــدول أعــمــال الجمعية التى انعقدت 
فــي30 مــارس 2016 واكتمل نصابها، ويضم 83 
ورقة سيتم نشر تفاصيلها على حلقات متتابعة، 
لكشف فضائح ووقــائــع إهـــدار الــمــال الــعــام فى 
هــذه الشركة، فى ظل وجــود مندوبين وممثلين 
من الجهاز المركزى للمحاسبات سواء فى إدارة 
أعــضــاء إدارة ومــراقــبــة حــســابــات االتــصــاالت 
ومثلهم كل من المحاسبة مرفت على السيد ربيع 
وزينب عبد الله الدمرداش ورضــوة محمد أمين 
مدير عام بالجهاز المركزى للمحاسبات وعبير 
طلعت عبد العزيز، حيث تم تدوين المالحظات 

فى التقرير التالى« 
وكشفت مالحظات المركزى للمحاسبات فى 
التقرير أن الشركة المصرية لالتصاالت قامت 
باتخاذ قــرار منفرد مــن جانبها بــزيــادة أسعار 
الــكــهــربــاء الــتــى يتم التحاسب بها مــع شركات 
المحمول دون االتــفــاق  معهم مما ترتب عليه 
زيــادة اإليـــرادات بنحو 161 مليون جنيه -غير 
الُمحصلة – مقابل تحميلها على العمالء المشار 
إليهم وذلــك بموافقة لجنة الخدمات واالسعار 
رقم 24 /2015 بتاريخ 12  اكتوبر 2015 االمر 
الـــذى ادى إلــى تضخم االيــــرادات بــذلــك المبغ 
فضال عن تحملها بقيمة الضرائب الواجبة االداء 

عن تلك الزيادة، 
وأكد تقرير المحاسبات أنه سبق وأن ارتكبت 
الشركة هــذا الخطأ مــن اتــخــاذ نفس االجـــراء 
خالل عام 2010 االمــر الــذى استتبعه اعتراض 
العمالء على االســعــار وامتناعهم عــن السداد 
مما حذا بالشركة إلى التراجع عن ذلك وخفض 
األسعار بموجب قرار مجلس االدارة رقم 2125 

بتاريخ 31 مايو 2011.
وطالب تقرير المحاسبات الشركة بضرورة 
سرعة تــدارك ذلك االمر والتفاوض مع العمالء 
وأخذ الموافقة الالزمة قبل إجراء تلك المعالجة 

المحاسبية.
كما رصــد التقرير وجـــود فـــروق فــى بيانات 
شــاشــات االســتــهــالك »ICT« وقــطــاع الــفــوتــرة 
»IRB« فيما يخص عــدد الدقائق نظرا لوجود 
قصور فى برامج نظام الفوترة الحديثة والذى 
تم بمعرفة شركة » CONVERGYS«  بالعقد 
ــذى بلغت تكلفته نحو  رقــم 15 /2002 /82 وال
255 مليون جنيه حيث تبين أن نظام الفوترة 
المشار إليه يرفض المكالمات التى ال تتفق معه 
مما ترتب عليه عــدم تضمين االيـــرادات –منذ 
تطبيق نظام الفوترة  حتى عــام 2015 – قيمة 
تلك المكالمات المرفوضة حيث ال يتم التحاسب 
عنها مــع عمالئها مــن المشتركين، وقــد سبق 
االشارة لذلك بتقاريرنا السابقة ولم تقم الشركة 
بإجراء التعديالت الالزمة ونشير فى هذا الشأن 

إلى ما يلى:
ضياع ماليين الجنيهات من االيـــرادات التى 
كان من الواجب تحميلها على عمالء المشتركين 
»التليفون« الثابت مما أثــر على نتائج اعمال 

الشركة بالسلب. 
واضـــاف التقرير ان هــذه االخــطــاء فــى نظام 
الفوترة ادى إلى تحمل الشركة مصروفات بقيمة 
نسبة المشاركة مــع شــركــات الخدمة الصوتية 

ــات تــلــمــيــدا، تــلــى كــومــيــديــان مسشتارك  »شــرك
القانونى، وكــذا محاسبتها لشركات المحمول 
والــنــاوقــل الــدولــيــة »بـــالـــدوالر« عــن المكالمات 
المرفوضة المشار اليها بعاليه والــتــى لــم يتم 
تدوينها بــااليــرادات كذلك قيام الشركة بصرف 
مــســتــحــقــات تــلــك الــشــركــات عـــن الــمــكــالــمــات 

المقبولة بغض النظر عن تحصيلها من عدمه.
وأكد تقرير المحاسابت أن الشركة المصرية 
لالتصاالت حققت خسائر فادحة بسبب توقف 
العمالء عن السداد ورفــع الخدمة عنهم نهائيا 
ما أدى إلى تعاظم خسائر المصرية لالتصاالت 
نتيجة تحملها قيمة المستحق لشركات الخدمة 
الصوتية والمحمول والنواقل الدولية طرف هؤالء 
العمالء، وكــذا ساعد فى ذلــك مخالفة الشركة 
لقرار الجهاز القومى لتنظيم االتصاالت بشأن 
وضــع حــد أقــصــى لكل عميل لقيمة الخدمات 
الصوتية المحملة عليه.، مشيرا إلــى أنــه على 
الرغم من ذلك فإن الشركة استمرت فى تقديم 
ــجــاوز الــعــديــد من  ــه بــالــرغــم مــن ت الــخــدمــات ل
العمالء للحد األقصى المشار إليه، باالضافة إلى 
تحملها بقيمة ضرائب المبيعات المستحقة عن 

المكالمات غير المحصلة. 
واستمر التقرير المحاسبى فى رصد الخسائر 
المادية التى ترتبت على أخطاء نظام الفوترة، 
الــذى تعاقدت عليه المصرية لالتصاالت بمبلغ 
255مليون جنيه، مؤكدا تدنى نصيب الشركة 
المشاركة فــى االيـــراد مــع الشــركــات »الخدمة 
الصوتية« المشار إليها بعاليه لتصل فى بعضها 
إلى نحو 30 % فقط، فضال عن المبالغة فى مدة 
العقود المبرمة بين الشركة المصرية وبين تلك 

الشركات التى تصل فى بعضها إلى 10 سنوات.
والمح التقرير إلى تواطؤ الشركة المصرية  
فى تحصيل مستحقاتها المالية مع »شركة تى 
داتا« مما أدى قيام االخيرة بعدم سداد مبلغ مالى 

قدره 235 مليون جنيه، منها نحو 13 مليون دوالر 
بالعملة الصعبة حسب االتــفــاق بين الطرفين، 
وذلك بحجة انه لم يتم االتفاق بين الطرفين على 

أسعار السرعات وما يسمى بـ«سرعة الطلقة« 
واســتــمــرار المصرية لــالتــصــاالت فــى تقديم 
الــخــدمــات لــشــركــات« لينك، وفـــودافـــون، ونايل 
اون اليــن، وايجى نت »وهــى شركات غير تابعة، 
دون االتفاق على النهائى على أسعار التحاسب 
للسرعات.األمر الــذى شجع العمالء على عدم 
سداد الفواتير وبلوغ المديونيات المستحقة نحو 
11 مليون جنيه فى 13 12 / 2015  الماضى 
وقــد تم التحاسب ضمن الفواتير الــصــادرة لهم 
خالل الفترة من 1 /1 2015 حتى 2015/12/31  
بسعر موحد وهــو سعر ادنــى سرعة وفقا لما 
هو وارد بالمطالبات بغض النظر عن السرعات 

 الشركة تعاقدت مع مكاتب قانونية 
خارجية بـ« 700 ألف جنيه« رغم  
وجود »شئون قانونية«  بكل قطاع 

ــادت الشركة  الحقيقية المقدمة لــهــم، وقــد أفـ
المصرية لــالتــصــاالت بــردهــا انــه سيتم اجــراء 
التسويات الــالزمــة وهــو مــالــم يتم مما غــل يد 

الشركة عن استغالل أموالها.
وطالب  تقرير المركزى للمحاسبات  ضرورة 
مــســاءلــة  الــشــركــة المصرية لــالتــصــاالت، عن 
اســتــمــرار تقديم الــخــدمــة للعمالء دون وجــود 
اتفاق نهائى مبرم بين الشركة والعمالء يحفظ 
حق الشركة لديهم،مع ضرورة سرعة انهاء إبرام 
العقود المطلوبة التى تجنيها تكرار الدخول فى 
نزاعات قضائية مع العمالء واجــراء التوصيات 

الالزمة فى ضوء االتفاق.
ورصد تقرير المركزى للمحاسبات فى الشركة 
 »AAE1 « المصرية لالتصاالت بالسماح لكابل
 »TENORTH« باستخدام نقتطى انــزال كابل
بابو تالت والزعفرانة مقابل نحو 46.5 مليون 
جنيه بما يــعــادل » 6ماليين دوالر » تــم تعليتها 
لحساب االيـــرادات »IRU« دون تحميل حساب 

المصروفات بما يخصه من ذلك االيراد.
وكــذلــك لــم تقم الشركة بــإعــادة تقييم بعض 
أرصدة الحسابات ذات الطبيعة النقدية فى 31 
/12 /2015  ومنها رصيد عمالء دوائر خارجية 
خارج مصر وذلك بالمخالفة لمعيار رقم »13« من 

معايير المحاسبة المصرية.
ورصــد التقرير مخالفة خطيرة بشأن أمالك 
الشركة وأراضيها التى قامت بشرائها بعقود 
ابــتــدائــيــة مــن أصــحــابــهــا ومــنــهــا ارض سنترال 
ــدد 5 قطع أراض ومبان  مدينة نصر »2« وعـ
بــالــقــرى الــســاحــلــيــة، حــيــث اكـــد تــراخــى وتــأخــر 
الشركة فى تسجيل ونقل ملكية هذه األراضــى، 
مما يعرض ضياع حقوق الشركة لــدى الغير، 
مشيرا إلى ان هذا التأخر والتردد فى التسجيل 
يــؤكــد عــدم وجـــود دراســـات جـــدوى كافية لهذه 
المشروعات، ورصد التقرير إصرارا من الشركة 

على االستعانة بمكاتب قانونية من خارج الشركة 
كلفت المصرية لالتصاالت 700 ألف جنيه  على 
الرغم من وجــود وتــوافــر شئون قانونية فى كل 
قطاع من قطاعات المصرية لالتصاالت، ورغم 
ذلك لم تحقق هذه المكاتب اى إنجازات بشأن 
اتمام إبرام العقود الموقعة مع اصحاب االراضى 

التى اشترتها المصرية لالتصاالت.
ــد التقرير قــيــام انــفــاق الــشــركــة ماليين  وأكـ
الجنيهات على شــراء اراضــى القامة سنترالت 
عليها منذ عــام 2005 ولــم يتم استغالل هذه 
االراضــى لالستفادة منها، وعلى سبيل المثال 
ارض بنحو 6مــاليــيــن جنيه خصصت القــامــة 
سنترال الــمــعــراج بالعقد رقــم 7 /2008 /59 
من محافظة القاهرة بالقرار رقم 3808 لسنة 
2007 بمساحة 1200 م.مربع بمدينة المعراج 
المسلمة للشركة منذ 21/ 8 /2008، حيث اشار 
التقرير إلى أن البند الثالث من قرار التخصيص 
تضمن الغاء التخصيص فى حالة عــدم اقامة 
الــمــشــروع خــالل سنة مــن تــاريــخ التخصيص، 
وبعض قطع اراض بنحو 2 مليون و113 الف 
جنيه بحساب التكوين االستثمار مشتراه من 
بعض أجهزة المدن العمرانية الجديدة القامة 
سنتراالت »أراضــي  سنترالت 6،7،8 بمدينة 6 
اكتوبر، وأرض سنترال بمدينة الفيوم الجديدة 
وارض سنترال قنا الجديدة، حيث يرجع تاريخ 
ــداد قيمتها لــعــامــى 2009،و 2010 لــم يتم  سـ
استغالل تلك االراضـــى منذ استالمها خالل 
االعــــوام 2055 و2010 و2011، وكـــذا ارض 
بمطنقة سوهاج بلغت مساحتها نحو 1663.39 
متر مربع  سددت قيمتها بنحو 278 الف جنيه 
منذ عام 2007، وأرض مدين السادات بمساحة 
7865 مترا مربعا بنحو 1.076 مليون جنيه، 
وأرض ومبنى سنترال الفشن القديم بمحافظة 
بنى سويف البالغ مساحته نحو 220 مترا مربعا 
والمخصص للشركة بالقرار الجمهورى رقم 551 
لعام 1972 والذى تم إخالؤه من االجهزة ونقلها 
إلــى مبنى السنترال الجديد منذ عــام 2006 
وعدد 12 قطعة ارض فضاء بقطاع شرق الدلتا، 
انـــزال سنترال راس ســدر والـــذى بلغ مــا امكن 
حصره من المبالغ المنصرفة عليه 4 ماليين 
جــنــيــه، ومــبــنــى الــكــابــل الــبــحــرى بــســيــدى كرير 
باالسكندرية بنحو 1.8 مليون جينه والذى توقف  
العمل به منذ عام 2008، ومركز تحصيل بحلوان 
بمساحة 138.4 متر مربع منذ عام 2002 بنحو 
ــذى افــادت اللجنة الخاصة  517 الــف جنيه وال
بتنفيذ مشروع الفون بوتيك فى 31 /12 /2015 
بعدم تناسب المبنى مع اهــداف المشروع ولم 

يستغل منذ ذلك التاريخ.
ورصــد التقرير ان استثمارات الشركة حتى 
عــام 2015 بلغت 6 مليارات و476 مليون جنيه 
بعد خصم اضمحالل بنحو 31 مليونا و823 
الف جنيه فى عدد 23 شركة، مؤكدا أن الشركة 
المصرية لالتصاالت لم تجن ارباحا سوى من 12 

شركة فقط.
وتضمن التقرير ايضا استمرار الشركة فى 
االستثمار فى شركات خاسرة لم تجن منها أى 
عوائد نقدية منذ بداية قيم هذه االستثمارات، 
مــدلــال على ذلــك بأمثلة منها: شــركــة خدمات 
التوقيع االلكترونى » شركة شقيقة ومستثمر فيها 
منذ عام 2006 » والذى تضمن حساب االستثمار 
فيها مبلغ 2.5 مليون جنيه، يمثل قيمة استكمال 
نصيب الشركة المصرية فى رأس المال للشركة 
المذكورة مسددة منذ 6 /2014 وبــم يتم انهاء 
التأشير بالسجل التجارى لتلك الحصة لعدم 
استكمال باقى الشركاء لحصصهم مما يحول 

دون التأشير.
وايــضــا الشركة العربية لتصنيع الحاسبات 
ــذى تضمن حــســاب االســتــثــمــار فيها مبلغ  ــ وال
2مليون و450 ألــف جنيه قيمة المسدد منذ 5 
/12 /2010، وحققت الشركة المذكورة خسائر 

بلغت 54.8 مليون جنيه حتى 31 12 /2014.

جهاز املحاسبات: ضياع ماليني اجلنيهات بسبب أخطاء فى نظام »الفوترة « الذى كلف الشركة 255 مليون جنيه لالشتراك فيه 

ضياع ماليني اجلنيهات 
بسبب تراخى املصرية 

لالتصاالت فى اعتداء الغير 
على أمالكها دون رد فعل 

ــر جـــهـــاز  ــ ــاري ــ ــق ــ رصـــــــدت ت
المحاسبات تــراخــى الشركة 
فى اتخاذ موقف حاسم وجاد 
وقانونى ضــد المعتدين على 
بــعــض مــواقــعــهــا ومــنــهــا تعدى 
هيئة الــبــريــد على جــانــب من 
ــرج الــعــرب  ــ ــرال ب ــت أرض ســن
بقطاع االســكــنــدريــة وبــحــرى، 
والــتــعــدى على مساحتين كل 
منهما 750 مترا مربعا بنطاق 
سنترالى اجــا وبلقاس بقطاع 
شـــرق الــدلــتــا، والــتــعــدى على 
ارض بــمــســاحــة 989 مــتــرا 
مربعا »موقع سنترال الطوابق« 
بقطاع الجيزة، وتــعــدى نــادى 
الكهرباء بمطنقة االسماعيلية 
على مساحة 794 مترا مربعا 
ــل مـــســـاحـــة 4650  ــ ــن اصـ ــ م
مــتــرا مربعا بــنــادى العاملين 
بالتليفونات  المخصصة من 
محافظة االسماعيلية، وأكد 
التقرير ان هــذه المخالفات 
تم إثباتها بلجنة جرد االصول 
ــقــرار  ــال ــة الــمــشــكــلــة ب ــت ــاب ــث ال
اإلدارى رقــم 2615 فى 24 / 
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سداد ماليني الدوالرات لشركات عاملية.. دون حتقيق أى استفادة مالية من العمالء 
املشتركني  بسبب اإلهمال فى  توفير اخلدمات الصوتية وتوصيل املكاملات ألطرافها 

 1.5  مليار جنيه خسائر بسبب الدخول فى مشروعات فاشلة.. وإسناد عمليات باألمر المباشر بالمخالفة للقانون 
ــة أن الــشــركــة  ــي كــشــفــت تـــقـــاريـــر رســم
المصرية لالتصاالت زجت بنفسها وبصورة 
ــدة مــشــروعــات بــدراســات  مــتــكــررة فــى عـ
جـــدوى قــاصــرة وغــيــر دقيقة، مــا أدى إلى 
تــدنــى نسبة اســتــغــالل تــلــك الــمــشــروعــات 
او انــعــدام االستغالل لبعضها، فضال عن 
أن إســنــاد معظم تلك المشروعات قــد تم 

باالمر بالمباشر، باإلضافة إلى شراء أراض 
واصــول اخــرى وانشاء مبان دون استغالل، 
وأكـــدت  انــه تــرتــب على هــذه المخالفات 
تــكــبــد الــشــركــة خــســائــر مــالــيــة كــبــيــرة بلغ 
مــا  أمــكــن حــصــر 1.5 مــلــيــار جنيه،منها 
1.1 مليار جنيه فــى مــشــروعــات لتقديم 
الخدمة الالسلكية، وقد تم اسناد تنفيذها 

بــاالمــر الــمــبــاشــر، و460 مليون جنيه فى 
مشروع انشاء شبكة السلكية بعدد 180 ألف 
خــط بنظام »DEGT« والــمــســنــد تنفيذها 
لشركة« لوسنت تكنولوجى االمريكية« باالمر 
المباشر ووكيلها الحالى بمصر هو الشركة 
العربية »تليتك« وقــد بــدأت العيوب الفنية 
بالشبكة فى الظهور بعد تشغيلها بعامين 

حيث تم تشغيلها فى 1998 وظهرت العيوب 
فى عام 2000مما اضطر الشركة الستبدال 
النظام بآخر وتم اسناد فك تلك المحطات 
لشركة »تليتك« وهــى نفسها الشركة التى 
تــم اســنــاد اليها الــمــشــروع لتنفيذه باالمر 
المباشر وقد قامت االخيرة باالحتفاظ بما 
تم فكه بمخازنها لمدة نحو عامين دون اى 

محاضر تسليم وتسلم بينها وبين المصرية 
لالتصاالت، وايضا اهدار 595 مليون جنيه 
فى مشروعات بعدة قطاعات بالشركة لتقيم 
خدمة ال »CDMA« السلى المشتركين، 
وتبين تدنى االســتــفــادة مــن هــذا المشروع 
مما ادى إلى انخفاض المشتركين وتحققت 

الخسائر المذكورة.  



ملف
ساخن

أحزاب رجال األعمال تتبنى تشريعات اقتصادية تضاعف ثروات مؤسسيها وال عزاء للفقراء

 فــى تصريح سابق للسياسى اليسارى 
املخضرم البدرى فرغلى قــال إن البرملان 
احلالى هو برملان لألغنياء فقط، واألحزاب 
التى تشكله هى أحــزاب مالكى، موضحا 
أن رجــل األعمال من مصلحته أن يؤسس 
حزباً واحداً، ليكسب من ورائه أضعاف ما 
سيكسبه لو أسس عشر شركات، ذلك ألن 
حــزب واحــد فى البرملان قــادر على مترير 
قوانني تخدم مصاحله ومصالح شركائه 
وزمالئه، ليزدادوا ثراء على حساب سحق 

الفقراء.
وفى هذا السياق لم تنكر قيادات حزب 
»املصريني األحرار« ونواب هيئته البرملانية 
أن أجندة احلزب تركز خالل دور االنعقاد 
ــى مــراجــعــة  ــيــســى عــل اجلـــديـــد بــشــكــل رئ
التشريعات االقتصادية، ومن بينها تعديل 
قانون االستثمار احلالى، علما بأن وزيرة 
االستثمار داليا خورشيد نفسها هى إحدى 
قــيــادات شركة أوراســكــوم اململوكة لرجل 
األعــمــال جنيب ســاويــرس مؤسس احلزب 

املالكى.
ــرس عــن حزب  وال يختلف حــزب ســاوي
رجل األعمال وحوت احلديد اجلديد أحمد 
أبوهشيمة الذى أسس ومــازال ميول حزب 
»مستقبل وطـــن«، وهــو احلـــزب احلاصل 

على املركز الثانى بعد املصريني األحــرار 
ــن حــيــث أكــثــريــة مــقــاعــده حتــت الــقــبــة،  م
وعلى صعيد الدور التشريعى يتباهى نوابه 
ــأن أجندتهم  مــن شــبــاب رجـــال األعــمــال ب
التشريعية تشمل املطالبة بقانون لدعم 
املشروعات الصغيرة، وتوفير فرص للشباب 

القــتــحــام ســـوق الــعــمــل والــصــنــاعــة، حيث 
يضم احلزب عددا كبيرا من أصحاب تلك 
املشروعات الصغيرة واملتوسطة، كما يدعم 
»أبــوهــشــيــمــة« بنفسه بــعــض املــشــروعــات 
ــيــقــدم صـــورتـــه كــأحــد بــنــاة  ــيــة؛ ل الــشــبــاب
االقتصاد الوطنى ورموز الصناعة الواعدة.

وعــلــى جــانــب آخــر يتبنى نـــواب احلــزب 
مشروع قانون املحليات الذى يخدم أغراض 
مرشحيهم، حيث مازال«مستقبل وطــن« 
جزء من ائتالف دعم مصر ولم ينشق عنه 
بشكل رسمى حتى اآلن، رغم تكرار التلويح 

بذلك، مع اقتراب كل مناسبة أو انتخابات.

واملالحظ هنا أن جميع األحــزاب املكونة 
الئــتــالف »دعــم مــصــر«، أعلنت أنها تعمل 
على إعداد مناذج من مشروع قانون اإلدارة 
ــذى يــأتــى عــلــى رأس األجــنــدة  املــحــلــيــة، الـ
التشريعية لالئتالف كــكــل، ومــن املنتظر 
أن يــتــم دعـــم املــشــروع الـــذى سيتقدم به 
االئتالف للمجلس، بقدر نصيب كل حزب 
من تورتة املحليات، مبعنى إنه إذا لم يحصل 
ــا يــريــد من  ــن عــلــى م ــزب مستقبل وطـ حـ
مــقــاعــد املــحــلــيــات فــلــن يــصــوت أعــضــاؤه 
لصالح املــشــروع الـــذى ستقدمه قــيــادات 
ــالف، وهــو أمــر ليس بالغريب ليس  ــت االئ
فقط ألن التصويت سرى، ولكن ألن هناك 
سابقة برملانية قريبة، حني أعلن قيادات 
التحالف ومؤسسه الــراحــل سامح سيف 
اليزل نفسه أنهم سيصوتون لصالح قانون 
اخلدمة املدنية الذى تقدمت به احلكومة، 
ثم جاء تصويت غالبية نواب االئتالف ضد 
القانون، حيث مت رفضه وإسقاطه، ووقتها 
قال املحللون إن االئتالف لم يقدم ألعضائه 
مــا يرضيهم، كما أنــه يفتقد إلــى االلــتــزام 
احلــزبــى ولــيــس لــديــه قـــدرة على احلشد، 
بدليل تفاقم ظــاهــرة غــيــاب الــنــواب حتى 
عن أهم اجللسات التى تتم خاللها إقرار 

القوانني.

 أبرزها قوانني 
التأمني الصحى 

واإلسكان 
واإليجارات وتنظيم 

اإلعالم والعمل 
املوحد والنقابات

السيسى يصدر قراًرا 
بدعوة مجلس النواب 

لالنعقاد بالدور 
الثانى 4 أكتوبر

أصــدر الرئيس عبد الفتاح 
الــســيــســى، قـــــراًرا رقـــم 423 
لــســنــة 2016، يــدعــو مجلس 
الــنــواب لــالنــعــقــاد ابــتــداء من 
يوم الثالثاء 2 من املحرم سنة 
1438 هجرية، املــوافــق 4 من 
أكــتــوبــر ســنــة 2016 ميالدية 
الساعة الثانية عشرة ظهًرا 
الفتتاح دور االنــعــقــاد العادى 
الثانى للفصل التشريعى األول 

ملجلس النواب.
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البدرى فرغلى: بزنس األحزاب املالكى يحقق 
ثروات تفوق مكاسب عشر شركات وكله بالقوانني

انتهى دور االنعقاد األول ألول مجلس نواب بعد ثورة 30 
يونيو، وهو املجلس الذى يترأسه رئيسا جديدا اعتلى 

منصته ألول مرة، هو الدكتور على عبد العال، الذى توجه 
له انتقادات عديدة ويصفه املعارضون بأنه رجل ميارس 
احلياة النيابية ورمبا السياسية للمرة األولى فى حياته، 

مثلما ضم نسبة كبيرة من النواب اجلدد، خاصة من الشباب 
والشابات، ورغم أنه يحسب لهذا البرملان كونه  يضم نسبة 

غير مسبوقة من ممثلى األقباط واملرأة والشباب، كما يضم 
ألول مرة نوابًا من ذوى االحتياجات اخلاصة ومن املصريني 
فى اخلارج، ولكن ال تخلو التجربة األولى دائما من العيوب 

واألخطاء والسلبيات، التى اعترف بها غالبية نواب املرة 
األولى، ووعدوا ناخبيهم ودوائرهم بعدم تكرارها، وبأن يكون 

األداء أفضل فى دور االنعقاد اجلديد، املقرر أن يبدأ يوم 
الثالثاء الرابع من أكتوبر.

وإذا كان اخلبراء واملحللون قد أجمعوا على أن األداء 

التشريعى للبرملان فى دورة االنعقاد األولى لم يكن جيدا، 
بسبب انشغال النواب فى البداية باملوافقة على أكثر من300 

قانون مت إقرارها خالل فترة الفراغ النيابى بقرارات من 
الرئيس عبد الفتاح السيسى وقبله املستشار عدلى منصور، 
وإضطروا إلقرار هذا العدد الضخم من التشريعات والقرارات 

بقوانني فقط خالل 15 يوما حسبما ألزمهم الدستور، ولكن 
بعضهم وعدوا بالعودة ملناقشة وتعديل بعض القوانني املثيرة 

للجدل، وهذا ما لم يتيسر خالل الدورة األولى حيث خاض 
البرملان حربا مع احلكومة إللغاء قانون اخلدمة املدنية، 

الذى كانت حكومة شريف إسماعيل تتمسك به، ولكنه عاد 
وصالح احلكومة نفسها بعد أن عرض رئيسها برنامجه على 

املجلس الذى وافق على بقائها، رغم امتالكه لصالحية رفض 
برنامجها، وتشكيل حكومة جديدة.

ورغم أن الوقت لم يتح للمجلس ملناقشة العديد من القوانني 
الهامة، ولكنه وافق على قوانني أخرى مثيرة للجدل فى 

مقدمتها قانون بناء الكنائس الذى مازال بعض األقباط 
واملسلمني يعترضون على بعض نصوصه، كما أقر قانون 

ضريبة القيمة املضافة الذى أشعل نار األسعار، ومازال يلقى 
بتداعياته على الشارع املصرى.

وفى السياق ذاته  يستعد أعضاء مجلس النواب، لدور 
االنعقاد الثانى فى الفصل التشريعى األول والذى سيبدأ  

يوم  4 أكتوبر املقبل، من خالل ترتيب أولويات عملهم، 
وإعداد األجندة التشريعية لكل نائب، وكذلك لكل حزب أو 
ائتالف أو كتلة برملانية ممثلة حتت القبة، كما يعمل النواب 

خاصة أصحاب التجربة البرملانية األولى على تالفى ما 
حدث فى بداية دور االنعقاد األول.

حيث أكد عدد من النواب أن تلبية رغبات أهالى الدائرة 
بجانب سن تشريعات تصب فى صالح املواطن، تعد األهم 

لديهم فى دور االنعقاد الثانى، ويأتى فى مقدمة تلك 
القوانني قانون اإلعالم املوحد وقانون العمل املوحد وتنظيم 

خريطة القوانني والقضايا الساخنة على أجندة مجلس الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنواب فى دور االنعقاد اجلديد

حزب ساويرس يطالب بتعديل قوانني االستثمار من أجل عيون داليا خورشيد

صراعات »مستقبل وطن« على تورتة مقاعد املحليات وقانون جديد لدعم مشروعات حزب أبوهشيمة

جلنة اإلصالح التشريعى تنتهى من قوانني حماية 
املستهلك واجلرائم اإللكترونية  واملجمع العلمى

عبدالغفار شكر: األوضاع احلالية حتتم سرعة 
تعديل قانونى التظاهر واجلمعيات األهلية

 أكد عبدالغفار شكر نائب رئيس املجلس القومى 
حلقوق اإلنسان أن األوضاع احلالية فى املجتمع 

ــة إلصـــدار  ــوي املــصــرى حتــتــم إعــطــاء أول
وتعديل بعض القوانني على رأسها 

ــون الــتــظــاهــر الـــذى يتعارض  ــان ق
ــور مــن أن  ــدســت ــده ال ــ مــع مــا أك
التظاهر السلمى والتجمع حق 
أصيل للمصريني، وهناك شبه 
إجــمــاع بــني الــقــوى السياسية 
واملجتمعية على ان تطبيق هذا 
الــقــانــون شــمــل شــبــاب الــثــورة 

املــســاملــني الــذيــن لــم ميــارســوا 
العنف، كما أجمعت هــذه القوى 

أيضا على ان يتم تعديل هذا القانون 
وفق مالحظات املجلس القومى حلقوق 

اإلنــســان الـــذى رفــض مــشــروع الــقــانــون قبل 
صدوره وواصل رفضه بعد الصدور. وأوضح املجلس 
فى مالحظاته أن القانون يتعارض مع نص دستورى 
صريح بأن التظاهر السلمى حق للمواطنني باإلخطار 
فى حني ان القانون يجعله بالتصريح وهو ما يجب ان 

يتم تعديله. 
كما ان القانون تضمن جرائم يعاقب عليها قانون 
العقوبات مثل االعتداء على املنشآت العامة أو اخلاصة 
وقطع الطريق وتعطيل املواصالت وهى جرائم يعاقب 

عليها قانون العقوبات بالسجن ملدد تصل إلى 7 سنوات 
والغرامة مبئات األلوف من اجلنيهات، وملا كان القانون 
ينظم حق التظاهر السلمى فإنه ال مبرر إلدراج هذه 
اجلرائم فى قانون التظاهر وقد أســاء لسمعة مصر 
فى اخلــارج األحكام التى صــدرت ضد الشباب 
املــتــظــاهــر سلميا بالسجن والــغــرامــات 
ــاك أيــضــا مالحظات  الــكــبــيــرة وهــن
أخرى ينبغى األخذ بها فى تعديل 

القانون.
ــن الـــقـــوانـــني املــطــلــوب  ــ وم
ــون اجلمعيات  ــان تعديلها ق
األهلية بحيث يــكــون إطــارا 
لتنظيم املجتمع املــدنــى مبا 
يتناسب مع نصوص الدستور 
وافساح املجال لقيام مجتمع 
ــل خـــاصـــة أن  ــق مـــدنـــى مــســت
أســاس التكامل فى املجتمع يجب 
ان يقوم على التعاون والتكامل بني 
ثالثة أطــراف هم الدولة واملجتمع املدنى 
والقطاع اخلــاص. وقــد أثبتت التجربة فى البالد 
الدميقراطية املتقدمة انــه ال ميكن حتقيق ذلك 
اال بــانــهــاء الــوصــايــة احلــكــومــيــة عــلــى اجلمعيات 
األهلية التى يجب ان تتمتع باالستقاللية وان يتاح 
لــلــمــواطــنــني مــن خـــالل هـــذه اجلــمــعــيــات ممــارســة 
أنشطة مــتــعــددة بعضها تنموى وبعضها دفاعى 
وبعضها يهيئ املجال للمواطنني ملمارسة أنشطة 

اجتماعية تطوعية.

ناقشت جلنة اإلصالح التشريعى فى 
اجتماعها األخير  عدد من مشروعات 
القوانني التى ستتم احالتها مجلس 
النواب خالل االسابيع القادمة، منها 
مـــشـــروع قـــانـــون حــمــايــة املــســتــهــلــك، 
ومشروع قانون بشأن مكافحة جرائم 
تقنية املعلومات، ومشروع قانون بشأن 

املجمع العلمى املصرى.
وفيما يتعلق مبشروع قانون حماية 
املستهلك فقد متت املوافقة من حيث 
املبدأ على املشروع، مع تكليف اللجنة 
الفرعية باعادة دراسة بعض النصوص 
لتوفير اقصى حماية للمستهلك، وفى 
ــيــس الــــوزراء  ــذا الــصــدد طــالــب رئ هـ
بــضــرورة أن تشتمل الصيغة النهائية 
للقانون املــقــرر عرضها على مجلس 
الــوزراء على عقوبات رادعــة للحد من 
املمارسات الضارة وعمليات استغالل 
ــار  املــواطــنــني والــتــالعــب فـــى األســع

وحجب السلع.
ــقــت الــلــجــنــة عــلــى مــشــروع  كــمــا واف
قــانــون بشأن املجمع العلمي، والــذى 
يهدف إلى تنمية روح البحث والتوثيق، 
واذكاء السعى نحو األهداف اإلنسانية 

العليا، والتى تتلخص فى رفعة اإلنسان 
ــارف  ــع ــو امل ــة، وســم ــي ــوطــن ــى ال ــان ومــع
اإلنسانية، وعلومها، وآدابها وفنونها، 
ــالل تنظيم املــؤمتــرات  ــك مــن خـ ــ وذل
ــدوات واملــحــاضــرات والــــدورات  ــنـ والـ
ــات علمية  ــ ــدار دوري الــتــدريــبــيــة، وإصــ
متخصصة، فضاًل عن إجراء البحوث 
والـــدراســـات العلمية واملــعــلــومــاتــيــة، 

وغقامة مواسم ثقافية وعلمية سنوية.
ووافــقــت اللجنة أيــًضــا حيث املبدأ 
على مشروع قانون فى شأن مكافحة 
اجلرائم اإللكترونية، على أن يعرض 

على مجلس الوزراء.
وأكد املهندس ياسر القاضى  وزير 

ــقــوم على  ــون ي ــان ــق ــاالت أن ال ــصـ االتـ
حماية حقوق وواجبات مقدم اخلدمة 
واملستخدمني، ومــنــع االستخدامات 
غير املسئولة لتكنولوجيا املعلومات 
ــات وضــبــط  ــ ــري ــاظ عـــلـــى احلــ ــحــف ــل ل
ــار تــطــورهــا عــلــى احلــيــاة اليومية،  آثـ
مــع منع الــتــجــاوزات الــتــى مــن شأنها 
املساس بحقوق األفــراد أواملؤسسات 
ــة، وتــغــلــيــظ الــعــقــوبــات  واخلــصــوصــي
اخلاصة باجلرائم اإللكترونية، وتعزيز 
التعاون الــدولــى فــى هــذا املــجــال، من 
خــالل تــبــادل املــعــلــومــات ملنع ارتــكــاب 
اجلرائم اإللكترونية، واملساعدة على 

التحقيق فيها وتتبع مرتكبيها.

شكر

ساويرسفرغلىأبوهشيمة
داليا

هنادى عصامخالد عبدالرحمن



ائتالف األغلبية يتقدم بـ17 قانوًنا فى مقدمتها اإلدارة املحلية ومحاربة الفساد

ــتـــاف »دعــــم مــصــر« هـــو ممثل  ألن ائـ
األغلبية،  وال ينكر نــوابــه دعمهم للنظام 
واحلكومة، فمن املتوقع أن تكون القوانني 
التى سيتقدم بها االئــتــاف هى املرشحة 
ــع ويــتــم  ــوى ألن تــنــاقــش بــشــكــل ســري ــ األقـ
إقرارها، حيث يتندر البعض على ذلك بأن 
احلكومة لم ترغب فى تقدمي االقتراحات 
بنفسها وفضلت أن يتقدم بها حزبها، أو 
الكيان الــذى ميثلها والــذى أسسه الراحل 
ــيــزل، رجــل النظام  ــواء ســامــح سيف ال ــل ال
املــقــرب حسبما كــانــوا يطلقون عليه، كما 
يترأسه حاليا الــلــواء سعد اجلــمــال، أحد 
رمـــوز اجلــهــاز األمــنــى، وأحـــد أقـــدم نــواب 
البرملان الذين مثلوا احلــزب احلاكم إبان 

عهد الرئيس األسبق حسنى مبارك.
ــدرك حجم مسئولياته  وألن االئــتــاف ي
التشريعية فــى الـــدور اجلــديــد بــدأ مكتبه 
ــازة  ــ الــفــنــى الــعــمــل بــالــفــعــل مـــع بـــدأ اإلج
البرملانية، حيث أخطر املكتب الفنى نواب 
االئتاف البالغ عددهم 317 نائبا بالبرملان 
لتقدمي االقتراحات فى القوانني التى ينوى 
االئتاف تقديهما  إلى مجلس النواب فى 

دورة االنــعــقــاد الثانية التى ستبدأ خال 
ــدأت مبكرا  ــ األيــــام الــقــادمــة، فــى حــني ب
حمات النقد املوجهة ضد التحالف واتهمه 
املــعــارضــون بتفصيل القوانني ليس فقط 
على هــوى احلكومة ولكن وفقا ألهدافه 
ــة مــصــاحلــه ورغـــبـــات أعــضــائــه  ــدمـ وخلـ
ومــرشــحــيــه، خــاصــة مــع قـــرب انــتــخــابــات 
املحليات، كما ذهب البعض إلى أن احلكومة 
حتاول من خال ائتاف دعم الدولة رشوة 
ــرأى العام، بتمرير قوانني يتم تسويقها  ال
بشكل يــدعــم الــنــظــام أو يــحــاول استعادة 

شعبيته.
وحسبما أعلن نواب االئتاف من املنتظر 
ـــ17 قــانــونــا فى  أن يتقدم “دعـــم مــصــر” بـ
مقدمتها قانون اإلدارة املحلية والذى انتهى 
ــداده، فــى إطــار  ــ ــاف رســمــيــا مــن إعـ ــت االئ
ــعــداده خلـــوض انــتــخــابــات املحليات،  اســت
ــفــســاد” وهــو  ــون “مــكــافــحــة ال ــان بــجــانــب ق
ــده االئـــتـــاف لتقدميه  قــانــون جــديــد أعــ
ــى مــجــلــس الـــنـــواب خــاصــة بــعــد كشف  إلـ
عمليات فساد كبيرة خال الفترة األخيرة 
فــى بعض الــــوزارات، وعلى الــرغــم مــن أن 

آخر كالم.. إقرار قانون اخلدمة املدنية 
فى أولى جلسات الدورة اجلديدة

أعلن  املستشار محمد جميل رئيس اجلهاز 
املركزى للتنظيم واإلدارة، انـــه مت االنتهاء من 
ــداد الــائــحــة التنفيذية لــقــانــون اخلــدمــة  إعــ
املدنية، حتت إشراف وزارة التخطيط، متهيًدا 
إلقــراره فى أول جلسات الــدورة الثانية ملجلس 
ــنــواب املــقــرر لها 4 أكــتــوبــر املــقــبــل، مشيًرا  ال
إلى أنه سيتم إصــدار الائحة خال 3 أشهر 

ــدء العمل بــالــقــانــون، بعد طرحها  مــن ب
لــلــحــوار املجتمعى ومتخصصني 

ــلــوصــول ألفــضــل إجــــراءات  ل
تنفيذية، مضيًفا: »وسيكون 
آخر محطات الائحة هو 
عــرضــهــا عــلــى مجلس 
ــواب، بــاعــتــبــارهــم  ــ ــن ــ ال
شركاء، رغم أنه ال يلزم 
قانوًنا مشاركتهم بها، 
واخــتــصــاص احلكومة 
بذلك«. القانون اجلديد 

ــهـــدف  حتــقــيــق  ــتـ يـــســـسـ
ــوازن بــني حــق االستعانة  ــ ت

مبـــســـتـــشـــاريـــن وخــــبــــراء فــى 
ــادرة، وإتاحة الفرصة  تخصصات ن

للشباب، حيث تضمن عــدة ضوابط لضمان 
عـــدم اســتــخــدام األمـــر بشكل غــيــر قــانــونــى، 
منها: أال يكون فى تلك اجلهة التى ترغب فى 
التعاقد معه من يكون قــادًرا على احلل محله، 
ــوزارة املعنية لتقييم مدى احتياجها  وتقدمي ال
له، وبالرغم من أنه سيكون خبرة نادرة إال أنه 
سيلتزم باحلد األقصى لألجور، ثم رفع الطلب 
إلــى مجلس الـــوزراء للنظر فــى املوافقة على 
التعاقد، بجانب االلتزام بحد أقصى للتعاقد 

معه 3 سنوات، يتم جتديدها فى نهاية كل عام 
من تلك الفترة«.

 اجلدير بالذكر  أن قانون اخلدمة املدنية 
تعامل مع املاجستير والــدكــتــوراه باعتبارهما 
معيار أفضلية، وليس جــواًزا إلزامًيا للتعيني 
فى اجلهاز اإلدارى للدولة، حيث سيتم التعيني 
ــال شهرى  ــا خـ ــال مــســابــقــتــني ســنــوًي مــن خـ
يناير ويوليو، وسيتولى الوظائف األكفأ 
ــني املــتــقــدمــني،  ــن بـ واألجــــــدر مـ
ــســاوى  ــال ت ــى حــ ــ قـــائـــًا: »ف
نــتــائــج املــتــقــدمــني فسيتم 
النظر إلى عدة أمور من 
بينها: التقدير الــعــام، 
ثم الدرجات أو ترتيبه 
فــى التقدير الــعــام، ثم 
املـــؤهـــات األعــلــى أى 
أن املسابقات ستجلب 
لــلــجــهــاز اإلدارى فقط 
األكــفــأ ممــا يحتاجه من 

موظفني«.
ــة،  ــدوري ــاوة ال ــع  أمـــا عــن ال
فسوف سيتم صرفها بأثر رجعى 
عقب إقـــرار الــقــانــون، بقيمة 7% مــن األجــر 
األســاســى، كما هــو منصوص عليها، اعتباًرا 
من شهر يوليو املاضى، مشيًرا إلــى أن وزارة 
املالية فضلت كتابة نسبة محددة للوضوح فى 
ــرك التطبيق لــألهــواء فى  تطبيقها، وعـــدم ت
حال كتابة »ال تقل عن، أو ما يزيد«، الفًتا إلى 
أن مجلس الــنــواب ميكنه تغيير تلك النسبة 
وزيــادتــهــا فقط فــى حــال توفير البند املالى 

الكافى لصرف الزيادة.

النائب واخلبير الدستورى عاء عبد املنعم 
املتحدث بإسم االئتاف كان قد أعلن منذ 
جنــاحــه فــى االنــتــخــابــات أن لــديــه مشروع 
قانون ملحاربة الفساد، يضع آليات ملحاسبة 
ومحاكمة الوزير واملسئول إبان عمله، دون 
إجــبــاره على تقدمي االستقالة، ولكن فور 

تسريب أخبار عن مامح هذا املشروع، دون 
نشر تفاصيله سن املعارضون سكاكينهم، 
مؤكدين أن مثل هذه القوانني لاستهاك 
اإلعامى فقط،  ألن جرائم الفساد التى 
يــتــم الــكــشــف عــنــهــا لــيــســت إال مــحــاوالت 
لتجميل وجــه احلكومة، ومــا هى إال نقطة 

فى بحر الفساد احلقيقى.
كما أعد االئتاف قانون لـ»تنظيم العمل 
داخل املؤسسات« وعلى رأسها العمل فوق 
60 عاما، يرى املدافعون عنه أنه سيقضى 
على مشكلة متديد العمل للقيادات املحالة 
للمعاش، وسيتصدى آلفة تعيني مستشارين 
ــات مـــن كــبــار املــوظــفــني  ــئ ــي ــه لـــلـــوزراء وال
املتقاعدين، فيما يرى ثورجية الفضائيات 
أنه هو اآلخر قانون لاستهاك اإلعامى 
وعملية جتميل جديدة إلنقاذ ما تبقى من 

سمعة احلكومة والنظام احلاكم.
وعلى الرغم من تصاعد حدة االنتقادات 
املــوجــهــة لــائــتــاف وللمجلس كــكــل، بأنه 
مجرد “ختامة” هدفها اخلتم والبصم على 
ــرار مــا حتتاجه  ــ مــا تــريــده احلــكــومــة، وإق
ــازال املــكــتــب السياسى  مــن تــشــريــعــات، مــ
لائتاف ينسق مع النواب لتلقى أفكارهم 
وكتابتها بشكل دقيق ودراســتــهــا مــن أجل 
عرضها على املستشارين القانونيني وإعادة 
صياغتها بشكل قانونى، ثم عرضها على 
املكتب السياسى لفحصها قبل تقدميها إلى 

مجلس النواب.

 بعد اإلطاحة بخالد 
حنفى بسبب فساد 

القمح: البرملان يستعد 
ملشاكل األرز والدور 

على وزير الزراعة

 قانون مصطفى بكرى يثير 
أزمة فى الشارع الصحفى 
ونواب يطالبون باالنضمام 

للمجلس القومى

مصير حقوق اإلنسان واألعلى 
للصحافة فى دور االنعقاد اجلديد

ــب والـــكـــاتـــب  ــائـ ــنـ ــني تـــقـــدم الـ حــ
الصحفى مصطفى بــكــرى مبشروع 
قانون لإلعام املوحد، قيل أن القانون 
سيطيح بالتشكيل احلالى للمجلس 
األعلى للصحافة، وظل بكرى يدافع 
عن مشروعه مؤكدا أن بقاء أعضاء 
ــى مــواقــعــهــم بــاطــل وغير  املــجــلــس ف
قانونى، وحصل بالفعل على توقيع 
عـــدد كبير مــن الـــنـــواب، حــيــث يضم 
املــجــلــس مــجــمــوعــة مــن الصحفيني 
واإلعاميني، ومع ذلك لم تتم مناقشة 
القانون فــى دور االنعقاد األول ومت 
تأجيله ألســبــاب غير واضــحــة، فيما 
أكد أعضاء املجلس األعلى للصحافة 
أنــهــم مــســتــمــرون فـــى أداء عملهم 
حلني إقــرار القانون وتشكيل املجلس 
ــذى نــص عليه  ــ الــوطــنــى لــإلعــام ال
الدستور، ووقتها انقسمت اجلماعة 
الصحفية بــني مــن يــنــحــازون لبقاء 
مجلس جــال عــارف وصــاح عيسى 
ومن يساندون رحيلهم وتطبيق قانون 

اإلعام املوحد.
ــى للصحافة هو  ــم يــكــن األعــل  ولـ
الوحيد الـــذى سيتحدد مصيره فى 
ــقـــادم، حــيــث ينتظر  دوراالنـــعـــقـــاد الـ
مجلس النواب وصــول مشروع قانون 
ــســان،  املــجــلــس الــقــومــى حلــقــوق اإلن
بعد أن وافقت احلكومة على مشروع 
القانون، وذلك ملناقشته فى بداية دور 

االنعقاد الثانى للمجلس.
ــوقــع أن يــتــســبــب قــانــون  ــت ومـــن امل
الــقــومــى حلــقــوق االنــســان هــو اآلخــر 
فــى حالة مــن اجلــدل واخلـــاف حال 
البدء فى مناقشته، حيث كــان بعض 
أعضاء جلنة حقوق اإلنسان بالبرملان 
قد طالبوا، بضرورة أن يكون 10% من 
أعضاء “املجلس القومى” من أعضاء 
الــبــرملــان، بينما رفــض آخـــرون متثيل 

نواب البرملان فى املجلس.
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العمل النقابى، إلى جانب قانون التأمني الصحى وتعديل 
قانون اإلسكان واإليجارات.

وعلى صعيد الدور الرقابى للمجلس يتوقع اخلبراء أن يفتح 
النواب خاصة الفالحني، ملفات ال تقل خطورة عن ملف 

فساد منظومة القمح، الذى فتحته جلنة تقصى احلقائق 
البرملانية فى دور االنعقاد املاضى، وانتهى باإلطاحة بوزير 
التموين السابق خالد حنفى، حيث تتوقع مصادر برملانية 
أن يتصدى نواب جلنة الزراعة مللف محصول األرز ومشاكل 

زراعته، مما قد يؤدى لتقدمي استجوابات ساخنة ضد وزير 
الزراعة عصام فايد.

ومن جانبنا نحاول أن نلقى الضوء على أهم القوانني 
والقضايا املنتظر أن يناقشها مجلس النواب فى دور االنعقاد 

اجلديد من الفصل التشريعى األول فى سياق السطور 
التالية.

خريطة القوانني والقضايا الساخنة على أجندة مجلس الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنواب فى دور االنعقاد اجلديد

 اتهام »دعم مصر« بتفصيل قانون انتخابات املحليات لصالح مرشحيه وعمليات جتميل للحكومة بقوانني رشوة الرأى العام

الدستور نص عليه واألحزاب تختلف حوله والبرملان قرر تأجيله بسبب اإلخوان

قانون عالء عبد املنعم يضع آليات محاكمة الوزراء أثناء ممارسة عملهم دون إجبارهم على االستقالة وقواعد جديدة لعمل املستشارين بعد الستني

قانون العدالة االنتقالية على رأس قائمة القوانني املثيرة للجدل

نص الدستور احلالى، أو باألدق الدستور 
الـــذى استفتى عليه الشعب وحــصــل على 
موافقة بأغلبية ساحقة، ومــع ذلــك لم يتم 
تطبيقه حتى اآلن، رغــم تصاعد الدعوات 
املطالبة بتعديله، نــص فــى بــاب األحــكــام 
االنتقالية على أن يبدأ مجلس النواب بإقرار 
ــون دور الــعــبــادة املــوحــد  قــانــونــني هــمــا قــان

وقانون العدالة االنتقالية.
ورغـــم أن املجلس بالكاد استطاع قبيل 
أن يسدل الستار على دور االنعقاد األول، 
ــذى هــو نسخة  أن يقر قــانــون الكنائس الـ
معدلة من قانون دور العبادة، جاءت مخالفة 
للمادة األولى من الدستور نفسه وهى مادة 
املواطنة، التى تساوى بني املواطنني وبالتالى 
من املفترض أال تتميز الكنائس عن املساجد 
واملعابد، وعلى الرغم من أن املجلس استطاع 
بالكاد أيضا أن يحسم هذا اجلدل، وأن ميرر 
القانون بشكله غير املــرضــى لألقباط وال 
حتى للمتأسلمني السلفيني، ولكنه انتهى من 
إقراره على أى حال، أما القانون الثانى الذى 
هو قانون العدالة االنتقالية فقد اختفى فى 

ظروف غامضة.
حيث لــم يــدرجــه ائــتــاف األغلبية “دعــم 
مصر” على أجندته التشريعية، وبالتالى فهو 
غير مرشح ألن يناقش خال دور االنعقاد 
ــه فــى األســـاس مؤجل من  اجلــديــد، رغــم أن

الدور املنقضى.
ــم مــصــر”  ــ ــ ــل “دع ــاهـ ــاب جتـ ــ ــب ــن أســ ــ وعـ

املستشار إبراهيم الهنيدى 
فقد كرسى الوزارة حني حتدث 

عن القانون سيئ السمعة

لــلــقــانــون رغـــم كــونــه استحقاقا دســتــوريــا، 
ــرددت معلومات تؤكد أن القانون حتيطه  ت
دائما شبهات أنه يدعو للتصالح مع جماعة 
اإلخــوان االرهابية، ورمــوز احلــزب الوطنى 
املنحل من الفاسدين، ومن هنا ميكن اعتباره 
قانونا سيئ السمعة حيث وجهت انتقادات 
ضخمة لــوزيــر الــعــدالــة االنتقالية السابق 
املستشار إبراهيم الهنيدى بسبب تصريحاته 
حول عاقة العدالة االنتقالية باملصاحلة، 
وقــيــل وقتها أن الــرجــل فقد مقعده ومتت 
اإلطاحة به فى أول تعديل وزارى ملجرد أنه 

حتدث عن هذا القانون.
ــت املــســتــشــارة تهانى  ــال ومـــن جــانــبــهــا ق
اجلبالى نائب رئيس املحكمة الدستورية 
ــرار الــقــانــون ال يعنى  ــ العليا ســابــقــا إن إق
التصالح مــع اإلرهــابــيــني واملــفــســديــن، ألن 
املصاحلة قرار مجتمع بأكمله وليست قرار 

الدولة أو املشرع.
ــواب ائــتــاف دعـــم مــصــر قد  وإذا كـــان نـ
نــســوا هــذا الــقــانــون أو تــنــاســوه فــإن حزب 
املصريني األحـــرار صاحب الكتلة احلزبية 
األكبر، والــذى رفض منذ البداية االنضمام 
لــائــتــاف قــد أعــلــن عــلــى لــســان متحدثه 
اإلعامى شهاب وجيه  أن احلــزب سيركز 
ضمن أجندته التشريعية فى دور االنعقاد 
اجلــديــد على االنــتــهــاء مــن االستحقاقات 
ــة ومـــن بــيــنــهــا قـــانـــون الــعــدالــة  ــوري ــدســت ال

االنتقالية.

إميان بدر

اجلمال
عبداملنعم

الهنيدى

جميل

اجلبالى



كشفت أن صفاء 
ورؤساء القطاعات 

فشلوا فشاًل 
ذريعًا فى إحداث 

التطوير 

أكــدت مــصــادر مطلعة، أن مؤسسة الرئاسة 
وعــــدًدا مــن اجلــهــات العليا غــيــر راضــيــة على 
اإلطــالق عن أداء ماسبيرو خالل عهدى عصام 
األمــيــر رئيس االحتـــاد السابق وصــفــاء حجازى 
رئيسة االحتـــاد احلــالــيــة، وأكــد مسئولون بهذه 
اجلهات أنهم أخطأوا باختيارها لرئاسة االحتاد.

اليوم.. نكشف عن اســرار جديدة ومثيرة حول 
ملف الرئاسة وماسبيرو، حيث كشفت مصادرنا 
املطلعة، عن أن الرئيس عبدالفتاح السيسى عندما 
عرض عليه تقرير مفصل قدمته إحــدى اجلهات 
السيادية املحترمة والــذى تضمن أفكاراً إلصالح 
ــد إصــالح  ماسبيرو رد الرئيس قــائــاًل: أنــا ال أري
ماسبيرو بــاألوضــاع التى هو عليها حاليًا، ولكن 
أريد إعادة تأسيسه من جديد على أسس صحيحة 
وسليمة تعيد أمجاد اإلذاعة والتليفزيون على مدى 
سنوات طويلة، وقد أمر الرئيس السيسى، بأن يتم 

البدء فى عملية اإلصــالح الشاملة فى ماسبيرو 
بداية من األسابيع القليلة القادمة، )ملحوظة.. 
لدينا اسم اجلهة التى قدمت التقرير وتفاصيله 
الكاملة والــشــخــص املــســئــول الـــذى عــرضــه على 
الرئيس ولكننا قررنا عــدم نشر هــذه التفاصيل 

لدواعى املصلحة العامة(.
وفى هذا السياق، نشير إلى أن قرار الرئيس لم 
يأت من قبيل املصادفة حيث كان قد التقى بأحد 
اإلعالميني املشهورين الذين يثق فيهم بشكل كبير 
وعرض عليه منذ أشهر قليلة تولى أى منصب حتى 
ولو كان منصب رئيس االحتاد)كان هذا اللقاء بني 
الــرئــيــس واإلعــالمــى فــى األســبــوع األول مــن شهر 
يونيو املاضى(، إال أن هذا اإلعالمى املحترم رفض 
تولى أى منصب رسمى داخل املبنى وقال للرئيس: 
» املبنى ده بأوضاعه احلالية يحتاج إلى 10 سنوات 
على األقل إلصالح ما أصابه من كــوارث ونكبات«، 
وقد اكتفى هذا اإلعالمى بعضوية إحــدى اجلهات 
املسئولة داخل ماسبيرو حالياً لكنه ليس رئيساً لها، 
وفى نفس الوقت رشحت إحدى اجلهات السيادية 

اسم أحد اإلعالميني البارزين واملعروفني جداً داخل 
ماسبيرو للمشاركة فى إدارة املبنى أو تسيير العمل 
به عقب إقــرار قانون اإلعــالم املوحد فى األسابيع 
ــى لــلــدورة البرملانية اجلــديــدة ملجلس النواب،  األول
والتى ستبدأ رسمًيا يوم 2 أكتوبر املقبل )ملحوظة.. 
لدينا اسم هذا الشخص والسى فى الكامل له ولكننا 
لن نذكر اسمه العتبارات املصلحة العامة أيضاً 
ويكفى أن نشير إلــى أن اجلهة التى رشحته قالت 

عنه فى تقريرها للرئيس أن لديه » روح اإلعالم«(.
من ناحية أخرى، تقوم رشا عالم مسئولة املكتب 
اإلعالمى بالرئاسة بإعداد تقرير موجز عن أهم 
ــى مــاســبــيــرو ضــد الــقــيــادات  ــاوى الــعــامــلــني ف شــك
احلالية سواء التى مت تسليمها باليد أو عبر البريد 

اإللكترونى للرئاسة.
- كلمة البــد منها.. عندما أكتب شيئًا يتعلق 
مبؤسسة الرئاسة أو الرئيس فهذا ليس معناه 
أن لى عالقة بالرئيس عبدالفتاح السيسى، ألن 
عالقتى به ال تزيد على كونى مواطًنا منحه صوته 
فى االنتخابات الرئاسية تقديًرا لدوره فى ثورة 

30 يونيو، ورغــم أننى منحته صوتى إال أن هذا 
لم ولن مينعنى من توجيه النقد لبعض - أقول 
بعض - قــراراتــه وسياساته التى أراهــا خاطئة 

وبكل حرية وصراحة. 
وبعيداً عن الرئيس فــإن لى مصادر مطلعة فى 
بعض اجلــهــات أحصل مــن خاللها على معلومات 
صحيحة ودقيقة عن املوضوعات التى أتناولها فى 
ــوم بـ  مقاالتى، وهنا أشير إلــى أنــه ال ميكن أن أق
»فبركة« مثل هذه املعلومات واألســرار ألنه من غير 
املتصور أن اقوم بـ »الهزار« مع مؤسسة الرئاسة أو 

اجلهات السيادية واألمنية.
ومبناسبة احلديث عن هذه اجلهات، أؤكد أنه 
ال تربطنى صلة بــأى من مسئوليها أو قياداتها 
بشكل شخصى ولــم ولــن أتــعــامــل مــع أى منها 
بــطــريــقــة »املــخــبــريــن« أو غــيــرهــا مثلما يفعل 
الكثيرون داخــل ماسبيرو وخــارجــه وأحتـــدى - 
ــدى - مــن يثبت أن لــى عــالقــة مبثل  ــرر أحتـ أكـ
هذه اجلهات رغم تقديرى التام لدورها الوطنى 

وللشخصيات املحترمة التى تعمل بها.
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ماسبيرو

جلنة فض املنازعات تلغى 
قرار صفاء باستبعاد 

هويدا فتحى من منصب 
مدير  تقييم أداء الشاشة

تــطــورات جــديــدة  فــى قضية استبعاد 
اإلعالمية د. هويدا فتحى من منصبها 

كمدير إلدارة تقييم أداء  الشاشة.  
حيث أصــدرت لجنة فض المنازعات 
باتحاد اإلذاعــة والتليفزيون قــرارا يوم 5 
سبتمبر 2016ً  بإلغاء قرار صفاء حجازى  
رئيس االتحاد واعتباره كأنه لم يكن وما 
ترتب عليه من أثــار وهو  ما وضع صفاء 
ومجدى الشين رئيس قطاع التليفزيون  
ــشــف عن  ــف حــــرج  لــلــغــايــة وك ــوق فـــى م

كواليس وأسرار اإلطاحة بهويدا. 
مصادرنا المطلعة  كشفت أن ميعاد 
التجديد لوظيفة مدير عــام تقييم أداء 
الــشــاشــة  كـــان يـــوم 13 مــايــو   2016،  
ولكن هويدا  تقدمت بشكوى ضد رئيس 
التليفزيون ومحمد صبحى  رئيس اإلدارة 
المركزية للشئون اإلدارية  وعصام االمير 
ــى المهندس  رئــيــس االتــحــاد الــســابــق  إل
ــوزراء،  وكــان  ــ شريف اسماعيل رئيس ال
ــاب الـــتـــى تضمنتها  ــ ــب ــن ضــمــن األســ مـ
ــم تحصل  حــتــى اآلن  الــشــكــوى  أنــهــا  ل
على حافز التميز لدرجتى الماجستير 
والــدكــتــوراه، رغــم صرفها أكثر من عشر 
ســنــوات آلخــريــن  ليس لديهم شــهــادات 
مــن األصـــل، وعقب هــذه الشكوى طلبت 
رئاسة الـــوزراء من وزارة االعــالم الــرد.. 
وهــنــا بـــدأت الــمــهــزلــة  للتخلص مــن د. 
ــدا  رغـــم وجـــود خــطــاب مــن رئيس  هــوي
االتحاد صفاء حجازى ومعتمد من رئيس 
التليفزيون بــاســتــمــرارهــا  فــى ممارسة 
العمل بتاريخ  4 يونيو 2016..  وبالفعل 
قامت  بتسليم  تقارير تقييم البرامج  
لرئيس التليفزيون وايضاً لرئيس االتحاد 
حــتــى 4 يــولــيــو  2016 .. ونـــظـــراً ألن  
التقارير كانت تتضمن تقييم ومالحظات 
على  برنامج )نهر الحياة( الذى تخرجه 
نهى السعيد زوجـــة  رئــيــس التليفزيون 
وأيـــضـــاً إذاعــــة فــقــرات لـــإخـــوان فيها 
إسقاط على الــدولــة،  كــان الــرد بنقل د. 
هــويــدا  لــدرجــة أقــل بالمخالفة لالئحة 
ــيــن.. وكــشــفــت الــمــصــادر أن د.  ــقــوان وال
هويدا  قامت عقب ذلك بالذهاب للجنة 
ُفض المنازعات والتى قــررت إلغاء قرار 
رئيس االتحاد واعتباره كأن لم يكن وما 

ترتب عليه من آثار. 
وهنا نؤكد أننا على استعداد تام لنشر 
أى رد أو تعقيب يصلنا من صفاء حجازى 
أو مــجــدى الشــيــن بــشــأن هــذا الموضوع 
ألن هدفنا األول واألخير كشف الحقيقة 

للرأى العام؟!!

تفاصيل تقارير األجهزة السيادية عن تطوير ماسبيرو  

ماذا يدور عن ماسبيرو داخل قصر الرئاسة؟!!
الرئيس قال: أنا ال أريد إصالح ماسبيرو بأوضاعه الحالية ولكن إعادة تأسيسه من جديد 

ال أعرف على أى أساس تزعم قيادات اتحاد اإلذاعة والتليفزيون 
أن هناك تطويرًا قد حدث للشاشة خالل األشهر الماضية منذ أن 

تولت صفاء زمام المسئولية فى نهاية شهر أبريل الماضى.
وكما كشفنا من قبل  فــإن ما تم الزعم بأنه تطوير فى قطاع 
التليفزيون ليس إال  إعادة إذاعة الفواصل واللوجوهات التى تم 

تنفيذها فى التطوير الفاشل الذى تم فى عام 2009.
ويخطئ من يتصور أن هذا الكالم عبارة عن رأيى الشخص فقط  
كمشاهد ومتابع للتليفزيون المصرى، وإنما هى حقائق كشفت  

عنها تقارير رسمية.
واسمحوا لى أن أكشف لكم عن معلومات تنشر ألول مرة ونتحدى 
أن يكذبنا أحــد، فقد تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسى مؤخرًا 
تقارير مفصلة من بعض الجهات  السيادية  والرقابية حول واقع 

التليفزيون المصرى خالل الفترة األخيرة. 
وقد كشفت هذه التقارير  أن صفاء حجازى ومعها قيادات ورؤساء 

القطاعات القنوات فشلوا فشاًل ذريعًا فى إحداث التطوير الذى 
سبق اإلعالن عنه، وأكدت أن هناك فشال فى التغطيات اإلخبارية 
خاصة فى المناسبات الكبرى  ومن بينها بعض االفتتاحات التى 
حضرها الرئيس  بنفسه وأيضًا مثلما حدث من أخطاء أثناء إذاعة 
حديث الرئيس السيسى  مع اإلعالمى أسامة كمال  يوم 3 يونيو 
الماضى حيث تمت إذاعة الجزء الثانى من الحوار قبل الجزء األول 

وهو ما تسبب فى  استفزاز ودهشة المسئولين فى الرئاسة 
والمشاهدين أيضًا.

وأكــدت التقارير أن التليفزيون المصرى خاصة قطاعى 
األخبار والتليفزيون بعيدان كل البعد عن الشارع المصرى 
ومــا يهتم به الناس من قضايا حياتية وسياسية  ويتم 
تناولها بطرق سطحية للغاية  أدت إلى هروب المشاهدين 

من مشاهدة قنوات التليفزيون الرسمى وهو ما كشف عن 
انعدام تأثيره على المشاهدين.  

فى ردها على سؤال جهاز المحاسبات عن 
أسباب انخفاض إيرادات اإلعالنات 

محاوالت مشبوهة الستكمال اتفاق 
تنفيذ )لوجوهات( القنوات اإلقليمية

تفاصيل فضيحة الـ)250( ألف دوالر داخل ماسبيرو!!!قيادات ماسبيرو تعترف رسميًا: »إحنا فاشلين«!!!!
هل تعرفون فى أى شــىء كانت تفكر وتخطط قيادات 
ماسبيرو فــى نفس  الــوقــت الـــذى شهد فضيحة اذاعــة 
حــوار قديم للرئيس عبدالفتاح السيسى إلحــدى القنوات 
ــؤال ونــجــيــب  ــسـ ــذا الـ ــرة؟ نــطــرح هــ ــي ــشــه ــة ال ــي ــك األمــري
عنه  لتعلموا إلــى أى مــدى أصــاب االنهيار هــذا المبنى 

العريق؟
ولإجابة عن هذا السؤال نشير إلى أن بعض قيادات 
ــحــاد وفــى مقدمتهم صــفــاء حــجــازى رئــيــس االتــحــاد  االت
ومحيى سعد المنسق العام للجنة االختبارات الموحدة 
فى ماسبيرو )وآخــرون( قــرروا إجــراء اختبارات )شكلية( 
ــا إلى  فى الخامسة من مساء الثالثاء لتحويل 158 اداري
برامجيين؟ وهــنــا أوضـــح أنــنــى سبق أن كتبت عــن هذا 
الموضوع أكثر من مرة وتم وقف هذه االختبارات إال أن 
هذه القيادات صممت بشكل غريب ومثير للدهشة على 
ــداف خاصة  إجـــراء االخــتــبــارات ألســبــاب وأهـ

يعلمها الكثيرون. 
ــار أؤكـــد أنــنــى لست  فــى هــذا اإلطـ
من المعترضين على تحويل من 
يــحــمــلــون مـــؤهـــالت مــنــاســبــة أو 

خــبــرات حقيقية فــى العمل البرامجى  ولكننى أعترض 
على المجامالت والمحسوبيات واألشياء األخرى )أظنكم 

تعرفونها!!!(.
 على الجانب اآلخر كانت صفاء حجازى مشغولة بقضية 
أخرى رغم وجود الرئيس السيسى فى الواليات المتحدة 
األمريكية للمشاركة فــى أعــمــال الجمعية العامة لالمم 
المتحدة، هذه القضية تتعلق بقيام صفاء بإقناع نائلة فاروق 
القائمة  بتسيير أعمال رئيس قطاع القنوات اإلقليمية 
للتوقيع على  استكمال التعاقد الخاص مع شركة )أكس 
راتد ( العالمية لعمل ما يسمى بـ )لوجو( للقنوات التابعة 
للقطاع  اإلقليمى )من الثالثة للثامنة(..  ولهذا الموضوع 

قصة مثيرة تستحق أن نحكيها.
فى عام 2010 تم التعاقد بين اتحاد اإلذاعة والتليفزيون 
وشركة أكــس راتــد لعمل لوجو خــاص للقنوات اإلقليمية، 
ــم االتــفــاق على أن يــكــون المقابل الـــذى تحصل عليه  وت
ــدوالر( ، وبالفعل  ــال الشركة  هــو 450 ألــف دوالر )أيـــوه ب
تم استالم المرحلة األولــى من هذا االتفاق يوم 22 يونيو 
2010 وتــم دفــع مبلغ 200 ألــف دوالر للشركة المذكورة، 
وبعد عدة أشهر قامت ثــورة 25 يناير 2011 والتى توقف 
بعدها  استكمال هذا االتفاق، خاصة بعدما تقدم البعض 
ببالغات وشكاوى للجهات القضائية والرسمية  ضد هذا 
االتفاق، وتوقف األمر بشكل شبه نهائى، وقد حاول عصام 
األمير رئيس االتحاد السابق  استكمال التعاقد المشار اليه 
إال أنه فشل، وبعدما تولت صفاء حجازى زمام المسئولية 
فى ماسبيرو عــاد الحديث مــرة أخــرى عن هــذا االتفاق، 
وقــد عقد بالقعل فــى شهر أغسطس الماضى اجتماع 
داخل ماسبيرو حضرته قيادات القطاع ورؤســاء القنوات 
اإلقليمية )شــارك فيه أيضًا ممثل عن شركة اكس راتد(، 
ولم ينته االجتماع الى شىء بسبب المالحظات التى أبداها 
رؤساء القنوات نظراً لتغيير أسماء القنوات )مثال الخامسة 
أصبحت االسكندرية والثالثة أصبحت القاهرة.. الخ( حيث 
إن اللوجوهات التى نفذتها الشركة تحمل األسماء القديمة  
كما أن األلوان الموجودة فى اللوجوهات غير الموجودة فى 
لوجوهات القنوات حاليًا، وتم تأجيل البت فى الموضوع 

رغم تعهد مندوب الشركة بإجراء كل التعديالت المطلوبة.
إال أن األيــام الماضية شهدت صغوطاً من جانب صفاء 
حجازى رئيس االتــحــاد إلقناع نائلة بالتوقيع واستكمال 
تنفيذ التعاقد والذى بمتقضاه سوف يكون ماسبيرو ملزما 

بدفع باقى المبلغ المتفق عله وهو 250 ألف دوالر.
ولــذلــك نــســأل: مــا الــســبــب وراء مـــحـــاوالت صفاء 
الستكمال التعاقد المثير للشبهات؟ ولماذا تصر على 
ذلك رغم أن المبلغ الذى سيدفعه االتحاد وهو 250 ألف 
دوالر مبالغ فيه جداً حيث يؤكد الكثيرون أن هناك 
مكاتب وشركات مصرية متخصصة يمكنها 
تنفيذ هذه اللوجوهات مقابل عدة آالف 
من الجنيهات وليس 250 ألف دوالر؟ 
وهــل ميزانية االتــحــاد والــتــى تزعم 
الــقــيــادات وبعض العاملين 
أنها  قليلة جدا  وغير 
ــع  ــى دف ــادرة عــل ــ ــ ق
ــذا المبلغ  هـ
وبـــــالـــــدوالر 
ولـــــــــيـــــــــس 
الــــجــــنــــيــــه 

المصرى؟ 

ــد أن رئـــاســـة اتـــحـــاد اإلذاعــــة  هـــل يــصــدق أحــ
والــتــلــيــفــزيــون اعــتــرفــت – بــخــط يــدهــا - بفشل 
الــمــحــتــوى الــبــرامــجــى الـــذى يــقــدم عــلــى شــاشــات 
ــســؤال ليس مــن قبيل  قــطــاعــات االتــحــاد؟ هــذا ال
»الــهــزار« أو »النكتة« كما قد يتخيل البعض وانما 
حقيقة مؤكدة كشفتها الردود الرسمية التى أرسلتها 
رئاسة االتحاد إلــى الجهاز المركزى للمحاسبات 
رداً على ما كشفته التقارير الرسمية الصادرة عن 
الجهاز )لدينا صورة رسمية من تقرير الجهاز وردود 
االتحاد( حول انخفاض ايرادات اإلعالنات )اذاعية 
وتليفزيونية( فى عام 2013 \ 2014 إلى 132 مليون 
جنيه و170 مليون جنيه فى عام 2014 \ 2015 بعد 
أن كانت 198 مليون جنيه فى عام 2012 \2013 
المثير فى األمر أن ردود رئاسة االتحاد )ملحوظة.. 
ــردود مــوجــودة ضمن تقرير لجنة الثقافة  هــذه الـ
ــالم بمجلس الــنــواب والــتــى يترأسها أسامة  واإلعـ
هيكل الــذى يشغل فى نفس الوقت منصب رئيس 
مجلس ادارة مدينة اإلنتاج اإلعالمى بصفته ممثال 
التحاد اإلذاعة والتليفزيون عن نتائج الرقابة المالية 
وتقويم أداء االتحاد، وقد صدر التقرير فى شهر 
أغسطس 2016( على جهاز المحاسبات حملت 
العديد من المفاجآت واالسرار، حيث أكدت الردود 
– حرفياً - وبدون اضافة حرف واحد من جانبنا - 

أن انخفاض إيرادات اإلعالنات يرجع إلى:
- حالة عدم االستقرار السياسى واالقتصادى 
ــورة 25 يناير 2011 ومــا صاحب ذلــك من  منذ ث
تقليص حجم اإلنفاق اإلعالنى من قبل المعلنين 
ــا تبعه مــن عــدم توافر  والـــوكـــاالت اإلعــالنــيــة وم
سيولة مالية لدى االتحاد )هذا الرد يكشف كذب 
قيادات االتحاد حيث إن حصيلة اإلعــالنــات فى 
عــام 2012 \ 2013 بلغت أكثر مــن 198 مليون 
ــات الــتــى حصلت  جنيه كما أن حصيلة اإلعــالن
عليها القنوات الفضائية زادت بنسب كبيرة خالل 

السنوات األخيرة(.
- ضعف المحتوى البرامجى الــذى يقدم على 
جميع شــاشــات قــطــاعــات االتــحــاد رغــم مطالبة 
السلطة المختصة )أى رئاسة االتحاد( بضرورة 
العمل على تغيير وتطوير المحتوى البرامجى حتى 

يمكن تسويقها إعالنيا.
ــود الــمــذيــع النجم الــجــاذب  - عــدم وجـ

ــهــجــرة الــمــذيــعــيــن  ــراً ل ــظـ لـــإعـــالن نـ
المتميزين للقنوات الفضائية 

الخاصة.
- عــدم وجـــود بــرنــامــج توك 
شــو أو بــرامــج ريــاضــيــة ذات 
مستوى عــال كــى تكون جاذبة 

إعالنيا.
ــعــد أن اســتــعــرضــنــا هــذه  وب
االعـــتـــرافـــات الــخــطــيــرة التى 

ــحــاد اإلذاعــــة والتليفزيون  تضمنتها ردود ات
الــرســمــيــة عــلــى جــهــاز الــمــحــاســبــات نــســأل: ما 
األسباب الحقيقية وراء اإلبقاء على القيادات 
الحالية فــى ماسبيرو فــى مناصبها اذا كانت 
رئاسة االتحاد قد اعترفت بأن جميع القطاعات 
فاشلة فــى كــل شــيء؟ ومتى تتم محاسبة تلك 
القيادات على فشلها الذى أدى إلى إهدار أكثر 
من 33 مليار جنيه تم تخصيصها التحاد اإلذاعة 
والتليفزيون خالل السنوات األخيرة إلى جانب 
مــا حصل على مــن قــروض داخلية وخارجية 

تجاوزت الـ 500 مليون جنيه؟
ومــتــى تتوقف تلك الــقــيــادات الفاشلة عن 
اإلدالء بتصريحات عما يسمى - من وجهة 

نظرهم - بالتطوير داخــل القطاعات 
وفــــــى مـــقـــدمـــتـــهـــا قـــطـــاعـــات 
التليفزيون واألخبار والقنوات 

المتخصصة؟

محمد طرابيه

السيسى

صفاء



االقتراض اخلارجى 
يبدو رخيًصا من 

الناحية الشكلية، إذا 
ما متت مقارنته بتكلفة 

االقتراض املحلى

قضية
شائكة
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احلكومة 
استنفدت 

مصادر التمويل 
املحلية وأسعار 
الفائدة على 
أذون اخلزانة 

التى بدأت 
تزحف إلى 
معدل جتاوز 
17% سنويا

الدولة واملواطنون  يبتز كل منهما اآلخر والتظاهر باسترضائه  فتدنت إنتاجية الفرد إلى مستوى ضئيل وزاد إنفاق الدولة على حساب قدرة املجتمع 

 االقتراض من اخلارج، قضية شائكة، معقدة، ملا سيترتب عليها من تأثيرات اجتماعية وسياسية حالية ومستقبلية، ونظرا 
خلطورة تداعياتها على الشأن العام بكل تفاصيله وتشابكاته، فهى محل اهتمام واسع على كافة املستويات، خاصة، إذا علمنا أن 

االقتراض من اخلارج، ال يأتى مجانا، أى أنه ال يتم تلبيته على سبيل املجاملة، ملجرد طلب حكومة أى دولة قرضا من مؤسسات 
التمويل الدولية، سواء البنك الدولى أو صندوق النقد وغيرهما، فهذه اجلهات، تطلب الضمانات الكافية من الدولة املقترضة 

مبا يضمن االطمئنان على حقوقها، عبر التأكد من أوجه انفاقها سواء فى برامج تنموية أو مشروعات خدمية تتيح الفرصة 
أمام االستثمارات، من هذه الزاوية حتديدا، تتدخل بعثات جهات التمويل فى االطالع على البرامج فى اطار التفاوض على 

القروض وقيمتها وطرق سدادها، دون النظر الى املسئولية االجتماعية للدولة.
املخاوف من تداعيات االستدانة وتأثيراتها على القرار السياسى، كانت وراء اصرار املجلس العسكرى، الذى أدار البالد فى 

أعقاب رحيل نظام مبارك، على عدم اللجوء لالقتراض من صندوق النقد الدولى، خشية اغراق البالد فى دوامات املشكالت 
االقتصادية واالجتماعية، جراء تلبية مطالب الصندوق فى ظل أجواء، كانت فيها البالد مرتبكة، تلك املخاوف دفعت القوات 

املسلحة، ألن تقدم  من رصيدها االستراتيجى دعما ماليا استثنائيا للميزانية العامة للدولة، ثم ساعدت املنح واملساعدات 
املالية والعينية العربية على جتنب مفاوضات االقتراض من الصندوق أكثر من مرة، ومع تردى األوضاع االقتصادية، ظلت مصر 

تقدم رجاًل وتؤخر األخرى حتى شهر إبريل من العام اجلارى.

محمد عبد اللطيف يكتب 

احلقيقة الغائبة فى قرض صندوق النقد الدولى 
تــقــدمــت مــصــر رســمــيــا بطلب املــســاعــدة 
مــن الــصــنــدوق، بــالــتــزامــن مــع فشل البنك 
ــزى املـــصـــرى فـــى إدارة أزمــــة سعر  ــركـ املـ
ــة،  صـــرف اجلــنــيــه، أو تخفيف حـــدة األزمـ
لــذا تضاربت التوجهات داخــل دوائــر وزارة 
املالية والبنك املركزى بشأن اجتاهات أسعار 
الفائدة، وبشأن قيمة اجلنيه املــصــرى، ملا 
لهما من تأثير كبير على العجز فى املوازنة 
املالية للسنة احلالية، وعلى أعــبــاء ســداد 
الديون العامة، ووجــدت احلكومة أن تأمني 
احتياجاتها التمويلية من اخلــارج لن يتأتى 
بغير اتفاق مع الصندوق، جلأت لذلك بعد 
أن اســتــنــفــدت أو كـــادت تستنفد مــصــادر 
التمويل املحلية، فضال عن أن أسعار الفائدة 
على أذون اخلزانة، بدأت تزحف إلى معدل 
جتاوز ١٧٪ سنويا، وهو ما يعنى تفاقم أعباء 

خدمة الديون احلكومية. 
ــة لـــأوضـــاع  ــي ــع ــواق ــراءة ال ــ ــق ــ كــمــا أن ال
ــى أن األســـبـــاب  ــ ــة، تــشــيــر إل ــاديـ ــتـــصـ االقـ
احلقيقية، التى جعلت احلكومة تتجه بصورة 
ــراض مــن اخلــــارج تقف  ــتـ مــلــحــة نــحــو االقـ
وراءهــا عــدة اعتبارات، ال ميكن اغفال أى 
منها، يبرز فى مقدمتها جميعا، انخفاض 
أسعار الفائدة على القروض بالدوالر، فهى 
تــتــراوح بني ١٪ و١.٥٪ سنويا، األمــر الذى 
يجعل االقتراض اخلارجى يبدو رخيًصا من 
الناحية الشكلية، اذا ما متت مقارنته بتكلفة 

االقتراض املحلى.
احلكومة، إًذا، قررت بإرادتها الدخول فى 
مصيدة االستدانة من اخلــارج والوقوع فى 
شرك تراكم االحتياج إلى العمالت األجنبية 
ــون اخلــارجــيــة، وهى  ــدي لــســداد أقــســاط ال
االحتياجات التى من شأنها أن ترتب أعباء 
ثقيلة على اقتصاد منهك، يعانى مــن شح 
املوارد بالنقد األجنبى سواء من التصدير أو 
السياحة أو حتويالت العاملني أو إيــرادات 

قناة السويس. 
قضية االقــتــراض مــن اخلـــارج واملــخــاوف 
الــنــاجتــة عــنــه، لــم تــكــن بــعــيــدة عــن اهتمام 
ــال  ــجـ ــني املـــتـــخـــصـــصـــني فــــى املـ ــثـ ــاحـ ــبـ الـ
االقتصادى، وبحسب دراســة بحثية بعنوان 
ــفــرصــة والــتــكــلــفــة: االقــتــصــاد املــصــرى  »ال
وصندوق النقد الدولي« ان تكلفة االقتراض 
من اخلــارج ال يجب أن حتسب على أساس 
أسعار الفائدة على الدوالر فقط، وإمنا على 
أســاس تكلفة تدبير النقد األجنبى، كما أن 
الــقــدرة على االستدانة بالنقد األجنبى ال 
حتتسب على أســاس معامل متوسط نسبة 
الديون اخلارجية من إجمالى الناجت املحلى، 
إمنــا بالقدرة على الــســداد، أى أن القدرة 
على توليد دخل حقيقى بالعمالت األجنبية 
ستكون املحدد األول الــذى يجب أن يحكم 

طلب االستدانة من اخلارج.
الــدراســة التى أعــدهــا الــدكــتــور ابراهيم 
نــوار باملركز العربى للبحوث والــدراســات، 
يشير خاللها، إلــى أن الــقــدرة على توليد 
دخل حقيقى بالنقد األجنبى هى حالًيا أقل 
مــا تــكــون فــى الــســنــوات اخلــمــس األخــيــرة، 
لــذا فهو يؤكد أن حكومة املهندس شريف 
إسماعيل، لديها طموحات أن يوفر قرض 
الصندوق، املقدر بنحو ١٢ مليار دوالر على 
مــدى ثــالث ســنــوات، فرصة جيدة للمزيد 
من االقتراض من املؤسسات املالية الدولية، 
ومــن أســـواق الــســنــدات الــدولــيــة، مبــا يصل 
إلــى قيمة مماثلة لقرض الصندوق، ورغم 
أن الطموح مــشــروع فــى وقــت احلــاجــة، إال 
أن احلكومة يجب أن تــدرك أن احلكومات 
السابقة منذ عام ٢0١١ وحتى اآلن حصلت 
ــروض خارجية  ــ عــلــى مــنــح ومــســاعــدات وق
تتراوح بني ١٨٪ إلى ٢0٪ من إجمالى الناجت 
املحلى للبالد، ومع ذلك فإن هذه املساعدات 
تبخرت فى حلول ومسكنات لأجل القصير، 
ولم يظهر لها أثر إيجابى على املدى الطويل، 
خاصة أن اجلــهــاز احلكومى بــدأ يتصرف 
خالل السنوات األخيرة، وكــأن املساعدات 
اخلــارجــيــة خصوًصا املــنــح املجانية، متثل 
واحــًدا من مرتكزات النمو ومتويل اإلنفاق 
العام، مضيًفا فى دراسته املهمة، أن امليل 
املــتــزايــد مــن جــانــب احلــكــومــات املتعاقبة 
ــة،  لــالعــتــمــاد عــلــى املـــســـاعـــدات اخلــارجــي
يثير القلق بشأن املستقبل، وسيكون على 
احلكومة احلالية واحلــكــومــات املقبلة، مع 
ــادة االقــتــراض من اخلـــارج، أن تنجح فى  زي
تدبير كميات متزايدة مــن النقد األجنبى 
ــزامــات اخلــارجــيــة، وهـــو أمــر  ــت لــســداد االل
يطرح الكثير من عالمات االستفهام حول 
السياسات االقتصادية التى تعتزم احلكومة 
اتباعها، واإلصالحات التى تتأهب إلدخالها 

إسماعيل

الفساد احلكومى  وغياب الرقابة املالية احلقيقية  وانخفاض مستوى الشفافية وتضارب القوانني وتنازع االختصاص 
بني اجلهات الرسمية متثل عوائق رئيسية حتد من تدفق االستثمار األجنبى إلى مصر  وحتد من النمو

من أجل زيــادة القدرة على حتقيق التوازن، 
والقضاء على مظاهر العجز فى املجاالت 

االقتصادية املختلفة. 
القراءة املتأنية للواقع تذهب لتأكيد بعض 

األمور باعتبارها روشتة عالج من جانب 
بعض املتخصصني، منها أن سياسات 
مواجهة العجز املطلوبة، البــد من أن 
تتضمن تقليل العجز فى امليزانية، ليس 
فقط عن طريق تقليل النفقات، ولكن 
ــرادات احلقيقية،  عن طريق زيــادة اإلي
بدون اإلضرار بالفئات االجتماعية غير 
الــقــادرة أو بهيكل اإلنتاج فى قطاعات 

االستثمار الصغير واملتوسط فى مجاالت 
ــزراعــة واملــقــاوالت  التجارة والصناعة وال

وغيرها. 
كما يجب أن تتضمن السياسات برامج 
لتضييق الفجوة بني التصدير واالستيراد، 
خصوًصا بعد أن هبطت الــصــادرات لتمثل 
أقــل مــن ثلث الــــواردات، إلــى جانب العمل 
على حتقيق الــتــوازن املالى والتجارى، كما 
يجب أن تتبنى احلــكــومــة بــرامــج واضحة 
لتشجيع االســتــثــمــار األجــنــبــى مبــا يسمح 
بضخ مــوارد مالية صافية من اخلــارج فى 
القطاعات غير االستخراجية، خصوًصا فى 
الصناعات التحويلية، واملشكلة احلقيقية 
التى ستواجهها احلكومة هنا هى أن معظم 
السياسات الصحيحة التى ميكن إدخالها 
ــجــاالت لــن تنتج آثــــاًرا واســعــة  فــى هـــذه امل
النطاق فى املــدى القصير، وإمنــا ستحتاج 
إلــى وقــت لكى تنتج آثــارهــا اإليجابية على 
نطاق واســع، وعلى سبيل املثال فــإن زيــادة 
ــمــارات  ــث االســتــثــمــارات األجــنــبــيــة واالســت
اخلــاصــة، تتطلب أواًل، مكافحة الفساد، 
كما أن مكافحة الــفــســاد تتطلب، أيضا، 

إعـــادة النظر فــى نــظــام العمل احلكومى، 
ورمبا إعادة النظر فى دور بعض املؤسسات 
والــقــوانــني، ولــن يتحقق ذلــك بسرعة، ولن 

ينتج آثاره بني يوم وليلة. 
لكن من الضرورى، التأكيد على أن الفساد 
احلكومى، وغياب الرقابة املالية احلقيقية 
أو نقصها، وانــخــفــاض مستوى الشفافية 
وتضارب القوانني وتنازع االختصاص بني 
اجلهات الرسمية وبطء دورة العمل اإلدارى 
وتعقيداتها متثل عــوائــق رئيسية حتــد من 
تدفق االستثمار األجنبى إلى مصر، وحتد 

من النمو.
ليس ســرا، أن املتغير األمنى واالستقرار 
الــســيــاســى يــلــعــبــان دوًرا مــهــًمــا فــى جــذب 
االستثمار األجنبى، لكن مــن الــواضــح فى 
احلالة املصرية أن التأثير السلبى للفساد 
يفوق تأثير املتغيرات األخــرى التى جنحت 

مصر فعاًل فى تطويرها إلى األفضل، لذا 
لــم يعد مــن الصعوبة، عبور مصر أزمتها 
االقتصادية، لكن هذا التصور يظل مجرد 
رغبة تــدور فى اطــار نظرى، ما لم تتوافر 
اإلرادة السياسية والــكــفــاءة فــى اإلدارة 
والــقــدرة على التنفيذ بكفاءة مؤسسية 
عالية، مع ضرورة وجود ثقة متبادلة بني 
احلكومة واملــواطــنــني، فاحلكومة التى 
حتـــاول التظاهر بأنها تــرعــى مصالح 
غير القادرين والطبقة الوسطى الدنيا، 
ــؤالء عــلــى رد فعل  حتــصــل فــقــط مــن هـ
يتظاهر بالتجاوب مع احلكومة، فتكون 
النتيجة أن كـــاًل مــن الــطــرفــني يتظاهر 
بالرضا عن سلوك اآلخــر بينما االقتصاد 
يدفع الثمن، وهو ما يــؤدى إلى سوء احلال 
يوًما بعد يــوم، مبعنى كال الطرفني، الدولة 
واملواطنني، يجب أن يتوقفا عن ابتزاز اآلخر 
أو التظاهر باسترضائه، فقد تدنت إنتاجية 
الفرد إلى مستوى ضئيل، وزاد إنفاق الدولة 
على حساب قــدرة املجتمع على التمويل، 
ــعــام املحلى  حــتــى تــراكــمــت قيمة الــديــن ال
واخلارجى إلى أكثر من قيمة الناجت املحلى 

السنوى للبالد.
سيبقى على احلكومة أن تقدم للصندوق 
ــاإلصــالحــات  بــرنــامــجــا واضـــحـــا يــتــعــلــق ب
الهيكلية وحتــقــيــق الــشــفــافــيــة ومكافحة 
الفساد، وحتقيق االتــســاق فــى السياسات 
ــاء تــنــامــى ظــاهــرة  ــه ــة، فــضــال عــن إن ــي ــال امل
االقــتــصــاد اخلــفــى، مبــا يعنى إخــضــاع كل 
املؤسسات االقتصادية التى تعمل فى السوق 

بدون استثناء للرقابة املالية.
ــًدا فــى قضية الــقــروض، أن  اخلطير جـ
املسئولية فى سداد الديون تقع على األجيال 
القادمة، كما أنها ستقتطع بالضرورة من 

مستوى الرفاهية املحتملة للمولودين اجلدد، 
ناهيك عن األزمات التى قد تسببها الديون 
اخلارجية والتى ميكن أن تصل إلى مستوى 
أزمات الديون السيادية التى شهدناها أخيًرا 
تعصف باقتصاد العديد من بلدان أوروبــا، 

مثل اليونان وإسبانيا وإيطاليا وغيرها.
من الــضــرورى اإلشــارة هنا إلــى الظواهر 
االقتصادية السلبية التى يجب أن تتصدى 
لها السياسة املــالــيــة واالقــتــصــاديــة، طاملا 
ــــذى ســوف  تـــوافـــرت اإلرادة لـــإصـــالح، ال
يتحدد إطاره فى هذه املرة فى خطاب النوايا 
حال التوصل إليه، وتتعلق الظاهرتان اللتان 
رمبا ال يهتم بهما الصندوق بقدر اهتمامه 
بالسياسة النقدية واملالية، نظًرا لطبيعة 
اختصاصه ودوره على املــســتــوى العاملى، 
بطبيعة الهيكل االقــتــصــادى الـــذى تعرض 
لــتــغــيــرات سلبية عميقة أدت إلـــى تــراجــع 
معدالت النمو وخلق الوظائف واتساع نطاق 
التفاوت االقتصادى بني الطبقات املختلفة، 
فــى مــقــدمــة الــظــواهــرالــتــى يــجــب أن تهتم 
احلكومة بالعمل على عالجها هــى حتول 
االقتصاد من ريعى الى اقتصاد يتجه بقوة 

نحو التصنيع.
ولــن تستطيع مصر النهوض واالنطالق 
نحو املستقبل، إال إذا حتــولــت بــقــوة إلى 
ــدًءا مــن مجاالت  الصناعات التحويلية بـ
االستثمار الصغير واملتوسط إلى مستوى 
الــصــنــاعــة املــشــاركــة فــى شــبــكــات القيمة 
والــتــجــارة على مستوى الــعــالــم. إن حتول 
االقتصاد املصرى من اقتصاد منتج إلى 
اقتصاد ريعى مــن شأنه أن يقتل القدرة 
على النهوض واالنطالق فى املدى املنظور، 
وهذه الظاهرة السلبية تضاف الى قائمة 
طويلة من املظاهر السلبية األخــرى، التى 
يعانى منها االقــتــصــاد حــالــًيــا، وهــى التى 
مت تكريسها فــى السنوات األخــيــرة، منها 
تنامى ظاهرة االقتصاد اخلفى، الذى تديره 
مؤسسات رسمية وغير رسمية وأشخاص 
بعيدا عن أجهزة الرقابة واملحاسبة وبعيدا 
عن قواعد الشفافية، فهذه الظاهرة تنتشر 
فى قطاعات اإلنشاءات والبنية األساسية 
ــاوالت والــتــوريــدات بشكل عــام، إلى  ــق وامل
جــانــب كــل مــجــاالت الــنــشــاط الــتــى يعمل 
فيها القطاع غير الرسمى مثل قطاعات 
ــارة التجزئة واجلــمــلــة، خــصــوًصــا فى  جتـ
أسواق السلع االستهالكية واملعمرة وجتارة 
الــغــالل واخلــضــروات والــفــواكــه واملاشية 
والــلــحــوم وغــيــرهــا يــهــدد بنية االقــتــصــاد 
بــانــتــشــار الــتــشــوهــات، ويــحــد مــن الــقــدرة 
على التخطيط السليم أو توجيه النمو 
وفــًقــا إلستراتيجيات مــحــددة، ألغــراض 
ــادة فــرص النمو  ــ توفير فــرص العمل وزي
ــوازن والــعــدالــة االجتماعية،  ــت وحتقيق ال
ــرورى أن تــضــع احلــكــومــة فى  ــضـ ــن الـ ومـ
اعتبارها أن حتويل االقتصاد من اقتصاد 
ريــعــى إلـــى اقــتــصــاد صــنــاعــى مــنــتــج، ومــن 
اقتصاد خفى إلى اقتصاد تسوده الشفافية 
ويخضع خضوًعا صارًما للرقابة املالية، 
هما مهمتان وطنيتان بالدرجة األولــى، ال 
عالقة لصندوق النقد الدولى بهما، وتتمثل 
أهمية عالج تلك الظواهر فى أن االقتصاد 
املــصــرى لــن يستطيع التعافى والــوصــول 
إلى مستوى القدرة على التنمية املستدامة 
بــدون عالجهما والشفاء منهما، وإال فإن 
أى وصفة لإصالح ستعانى من مشكالت 

عميقة وشائكة عند التطبيق. 
 فى النهاية تشير الــدراســة البحثية الى 
أن جلــوء مصر لــالقــتــراض مــن الصندوق 
لم يكن من باب رفاهية االختيار، فهو أمر 
ضــرورى بعد أن ارتفعت تكلفة االقتراض 
املحلى إلى حد رمبا ال يقدر االقتصاد على 
احــتــمــالــه، وبــعــد أن نضبت تقريًبا مــوارد 
املساعدات واملعونات من دول اخلليج، لكننا 
نحذر مــن خــطــورة زيـــادة الــديــن اخلــارجــى، 
ألن التعثر ميكن أن يلقى مبصر فى غيبوبة 
اقتصادية ومالية يتوقف اخلــروج منها على 
اإلرادة الــدولــيــة ولــيــس املــصــريــة. كما أننا 
فى الوقت نفسه نؤكد أن جناح أى برنامج 
ــق حــر بني  ــواف ــن يــكــون بــغــيــر ت ــإصــالح ل ل
احلكومة واملواطنني، بال ضغط وال إكــراه. 
وقــد أشــار الباحث فى نهاية الــدراســة إلى 
خــطــورة ظــاهــرتــى انــتــشــار الــطــابــع الريعى 
لالقتصاد على حساب الطابع اإلنتاجى، 
خصوًصا فــى مجال الصناعة التحويلية، 
وانــتــشــار االقــتــصــاد اخلــفــى فــى عــدد كبير 
من األنشطة االقتصادية مما يهدد هيكل 
ــعــدام  االقــتــصــاد الــوطــنــى بــالــتــشــوهــات وان

الشفافية وغياب الرقابة املالية. 



 يوجد عدد هائل 
من احلضانات غير 

املرخصة وما  فى 
مدن وقرى وجنوع 

احلضانات العشوائية ال تقوم على أسس سليمة  وال برامج تربوية أو مهاريةمصر خارج الرقابة 

الحضانة هى مكان مخصص لرعاية 
األطــفــال الــذيــن لــم يبلغوا ســن الرابعة 
وتخضع إلشراف ورقابة وزارة التضامن 
االجتماعى طبقًا ألحكام قانون الطفل 
رقــم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون 
رقم 126 لسنة 2008 وال يجوز إنشاء دار 
الحضانة أو التغيير فى موقعها أو فى 
مواصفاتها قبل الحصول على الترخيص 
بذلك من مديرية التضامن االجتماعي، 
ولكن مايحدث أن الكل ينظر للحضانة 
على أنها مشروع مربح ويستغل أى شقة 
سكنية دون ترخيص ودون اشتراطات 
أو عوامل أمــان لألطفال من أجــل جنى 
ــوال دون أن يـــدرى أنــه يــقــوم بخلق  ــ األم
ــداع أو عقول  ــ ــال بــا إب جــيــل مــن األطــف

 مهازل وكوارث تحدث داخل دور الحضانة
ــول نــســريــن وهـــى مــوظــفــة: لــقــد ألحقت  ــق ت
ابــنــى الـــذى لــم يتعدا عــمــره السنتين بحضانة 
لألطفال األقــل من أربــع سنوات بما يتناسب مع 
إمكانياتى البسيطة ولكننى الحظت أنــه دائماً 
ما يصاب باإلنفلونزا وعندما استئذنت في أحد 
األيــام من عملى وعملت زيــارة مفاجئة منتصف 
ــدت أن مشرفة األطــفــال  الــنــهــار للحضانة وجـ
مشغلة مــروحــة الــســقــف عــلــى آخــرهــا وقــامــت 
بخلع التيشرتات مــن على األطــفــال ومنيماهم 
تحت المروحة طبعا حتى يناموا وترتاح هى وال 
يزعجونها وبــصــراحــة بكيت بــشــدة على منظر 
ابنى واألطفال وكانت هذه المرة آخر عهدى بهذه 
الحضانة.. لكن لألسف إمكانياتى بسيطة وال 
تتحمل أن أدخله  فى حضانة غالية ربما وجد 

هناك االهتمام والرعاية.
وتعلق خلود قائلة: أذهب إلى شغلى وأترك ابنى 
ذي الثاث سنوات بحضانة قريبة من المنزل 
حتى ال أتعب فى مــشــوارى إليه بعد الشغل وال 
أعـــرف إن كــانــت الحضانة مرخصة أم ال فقد 
أسسها جار لى خدمة ألبنائنا بكل الشارع ولكن 
الحــظــت أن المعلمة بالحضانة تكلم األطــفــال 
اللى أكبر واحــد فيهم ال يتعدى أربــع سنوات فى 
السياسة عن طريق تحفيظهم أناشيد تمدح فى 

اإلخوان وتشرح أمجادهم وبطوالتهم عبر السنين 
وقــد شــكــوت كــام مــرة لصاحب الحضانة دون 
جدوى وآخر مرة قال لى  لو عندك واحدة تشتغل 
بالمبلغ البسيط الذى تعمل به هذه المعلمة أها 
بها واضطريت أسكت ألنــه ال يوجد بديل لهذه 

الحضانة فى الشارع.
وأضــافــت رانــيــا: أنــا موظفة وزوجــى موظف 
وليس لنا دخل سوى المرتب البسيط وعندى 
أربــعــة أوالد بمراحل مختلفة وابــنــى الصغير 
عنده ثاث سنوات اضطررت أن أدخله حضانة 
رخيصة عاملها واحد تحت منزله وتقريباً غير 
مرخصة كمان لتناسب ظروفنا ورغم اإلهمال 
بها وقلة اإلمكانيات إال أننى تحملت وقلت كفى 
أنها مكان يلم ابنى فى الفترة التى أقضيها فى 
الشغل إلــى أن ذهــبــت ذات يــوم ألستلمه بعد 
ــم إلى  ــم أجـــده الــولــد خــرج مــن وراهـ العمل ول
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الــشــارع دون أن يشعروا مــن زحمة األوالد 
عندهم وطبعا صرخت وقلبت الدنيا وبعد 

أن قلبنا الدنيا بحثا وجدتهم يتصلون 
بى فى اليوم التالى ويخبروننى أن ابنى 
بالحضانة، الولد لما خرج من الحضانة 

خــاف ولــم يــدرى مــاذا يفعل ووجــدتــه سيدة 
فى شارع ضيق خلف الحضانة عصراً بعد غلق 
الحضانة فأخذته شــاكــرة وبــات عندها وفى 
اليوم التالى سلمته للحضانة بعدما علمت منه 
أنــه يتواجد بها، طيب المرة دى ربنا سترها 

ــه لــو وقــع فــى إيد  مــع ابــنــى كنت هعمل إي
ناس من دول وال من دول، 

ولــــألســــف الـــشـــديـــد 
مــازلــت أرســلــه لنفس 
الـــحـــضـــانـــة ألنـــــه ال 

يوجد عندى بديل.

سليمة وأجساد صحية، فتلك الحضانات 
العشوائية ال تــقــوم على أســس سليمة، 
وال برامج تربوية أو مهارية، وعبارة عن 
ســجــون لــألطــفــال وال تــحــتــوى عــلــى أى 
من شــروط الحضانة ويحقق أصحابها 
ــاحــًا طائلة دون تسديد مستحقات  أرب
ــة ألنــهــا  ــدولـ الــتــرخــيــص أو ضـــرائـــب الـ

تعمل فــى الــخــفــاء، ومــن الجهة األخــرى 
ال يتم بناء طفل سوى ومؤهًا لالتحاق 
بالمدرسة، ولألسف األمهات ال هم لهم 
سوى مكان الحتجاز األطفال نهارا سواء 
كانوا عامات أو ربات بيوت، وال يراعون 
مدى ماءمة المكان وكونه وسيلة لتدمير 
إبــداع وطاقة الطفل واكتسابه أمراضا 

مــعــديــة وســلــوكــيــات ســيــئــة، فالمعلمات 
غير مؤهات وربما يكن حملة مؤهات 
متوسطة وال رعــايــة صحية أو نظافة 
لــألطــفــال، والنتيجة طفل غير مــتــوازن 
نفسيًا واجتماعيا وغــيــر سليم صحيا 
وعقليا، ويوجد عدد هائل من الحضانات 
غير المرخصة ومايسمى بمكاتب تحفيظ 

الــقــرآن الكريم  فــى مــدن وقــرى ونجوع 
مصر ال يعلم عنها أحد أى شىء وال عن 
الــمــنــاهــج الــتــى يــتــم تــدريــســهــا لألطفال 
وال الــمــعــلــومــات الــتــى يــتــم حــشــوهــا فى 
عقولهم وال طريقة معاملة األطفال من 
قبل العاملين فيها والنتيجة كوارث بشرية 

لمصر
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الشروط الواجب 
توافرها فى 

الراغبني بفتح 
حضانة أطفال

هناك مجموعة من الشروط 
الواجب توافرها فيمن يرخص 
له بإنشاء دور حضانة لرعاية 
األطفال الذين لم يبلغوا سن 
الرابعة والخاضعة إلشــراف 
ورقــــابــــة وزارة الــتــضــامــن 

االجتماعى.
ويتم الترخيص لألشخاص 
ــبــاريــة  الــطــبــيــعــيــيــن أو االعــت
بــإنــشــاء دور للحضانة وفًقا 
لـــألحـــكـــام الـــتـــى تــحــددهــا 
الائحة التنفيذية ويشترط 
ــن يــــرخــــص لـــهـــم مــن  ــمـ ــيـ فـ
ــاص الــطــبــيــعــيــيــن أن  ــخـ األشـ

يكون:
1- مصرى الجنسية كامل 

األهلية.
2- لــم يسبق الحكم عليه 
بــعــقــوبــة مــقــيــدة لــلــحــريــة فى 
جــنــحــة مــخــلــة بـــالـــشـــرف أو 
ــة أو فـــى جــريــمــة من  ــانـ األمـ
الــجــرائــم الــمــنــصــوص عليها 
فى المواد 283، 292، 287، 
285، 284، 293، من قانون 
الــعــقــوبــات مــا لــم يكن قــد رد 

إليه اعتباره.
3- حسن السيرة ذو سمعة 

اجتماعية طيبة.
4- غير قائم بعمل أو بمهنة 
تتعارض مع العمل االجتماعى 

أو التربوى.

حضانات األطفال غير المرخصة.. قنبلة موقوتة فى مصر

األشخاص غير المؤهلين الذين يعملون فى هذه الحضانات ال يفهمون طبيعة نمو 
األطفال نفسيًا وجسميًا وعقليًا وانفعاليًا واجتماعيًا حتى يستطعيوا التعامل معهم

ــراء  ــ ــب ــخــ ــ ــل الــــوقــــائــــع وال ــ ــد كـ ــ ــؤك ــ  ت
المتخصصون أن هناك خطورة داهمة 
على حياة االطــفــال الصغار داخــل دور 
الــحــضــانــة غــيــر الــمــرخــصــة، وفـــى هــذا 
السياق يقول الدكتور أحمد دبور أستاذ 
علم النفس إن إقامة رابطة بينك وبين 
ــى بعد الــوالدة  طفلك فى األسابيع األول
ــحــول هــذه  ــكــن مـــع ت ــع ول ــ هـــى وقـــت رائ
األسابيع إلــى أشهر تبدأ هموم الحياه 
اليومية بالتسلسل )نفاذ المال( فا تملك 
معظم األمهات خياراً سوى العودة للعمل 
والسماح لشخص آخر بالعناية بالطفل 
وهو إرسال الطفل إلى دار الحضانة التى 

ال تعوضه أمه مهما كانت أحوالها. 
ــة مــفــيــدة  ــحــضــان ولـــكـــن هـــل هــــذه ال
ــل هــذه  لــطــفــلــك؟ أعـــنـــى بــالــتــحــديــد هـ
الحضانة مرخصة ويعمل فيها كــادر من 

المتخصصين ذوى الخبرات المتميزة؟؟
واإلجــابــة أنــنــا الحظنا فــى السنوات 
األخــيــرة تــزايــداً فــى أعـــداد الحضانات 
بصورة كبيرة وبدون تراخيص وال تمتلك 
المواصفات الخاصة بالمنشآت واألثاث 
والموارد البشرية المتخصصة فى هذا 

المجال.
فــأصــبــح الــكــثــيــر مـــن راغـــبـــى الــربــح 

واالســتــثــمــار يــقــوم بفتح شقة أو منزل 
داراً للحضانة بــدون تراخيص ويستعين 
بالكثير من األشخاص غير المتخصصين 
فى رعاية هؤالء األطفال فى سن ما قبل 
المدرسة )سنتان – ستة سنوات( لما له 
من عواقب وخيمة على األطفال نفسياً 

وعاطفياً واجتماعياً وجسدياً. 
ــاص غــيــر الــمــؤهــلــيــن  ــخـ فـــهـــؤالء األشـ
الـــذيـــن يــعــمــلــون فـــى هـــذه الــحــضــانــات 
غير المرخصة ال يفهمون طبيعة نمو 
األطفال نفسياً وجسمياً وعقلياً وانفعالياً 
واجتماعياً حتى يستطعيون التعامل معهم 
بصورة جيدة بل يسببون لهم الكثير من 

األذى. 
فقد يتسبب ذلك فى اإلساءة العاطفية 
مثل تحقير الطفل، إهماله، تهديده، عزله 
عن اآلخرين هذا من شأنه أن يؤثر سلباً 
وبشكل كبير على مفهوم الــذات، الذكاء، 
الذاكرة، اإلدراك، االنتباه، الخيال )النمو 
العقلى والــمــعــرفــى بشكل عـــام(، النمو 

االجتماعى واالنفعالى.
ومن اإلشارات التى تدل على أن الطفل 
تــعــرض لـــإســـاءة النفسية والعاطفية 
شــعــوره بــمــفــهــوم ذات مــنــخــفــض، عــدم 
ــمــادى، منسحب  ــن، اعــت ــاآلخــري الــثــقــة ب

اكتئاب وقلق، كثير الشكوى واالعتراض، 
قــدره منخفضة على التحمل، يميل إلى 
التخريب والعدوانية ضد الغير خاصة 
مع من هم أضعف منه، اضطرابات فى 

النطق والكام، الخوف من العقاب. 
ــراد غير المؤهلين  كما أن هــؤالء األفـ
الذين يقومون بــاإلســاءة لألطفال تكون 
سلوكياتهم كالتالى )عــادة يقومون بلوم 
الــطــفــل عــانــيــة – يــنــظــرون دائــمــاً إلــى 
الجانب السلبى فى الطفل – يتوقعون أن 
الطفل مخطئ حتى قبل أن يسمعوا ما 
حــدث – التعبير عن عــدم حبهم للطفل 
عانية – تهديد الطفل بالعقاب الشديد 
– حــرمــان الطفل مــن بعض احتياجاته 
األساسية – يميلون إلــى العنف بشكل 
ــم يتعلموا كــيــف يــواجــهــوا  عـــام( وهـــم ل
ويــعــدلــوا سلوكيات األطــفــال المختلفة 
طبقًا للفروق الــفــرديــة بينهم وبالتالى 
فهم كثيرو السب والشتم ومناداة الطفل 
بــأســمــاء غــيــر محببة مــثــل أســكــت، ما 
عــنــدك مــخ تفكر بــه، مــا عــنــدك لسان، 
ــودك مثل  غــبــى، متخلف، كــســان، وجــ
عــدمــه وعـــدم االلــتــفــات لشكوى الطفل 

بصورة سريعة.
كما يلجأ الكثير منهم إلى تهديد الطفل 

بغرفة الفئران أو التهديد بالضرب مما 
يجعل هؤالء األطفال يتميزون بخصائص 
معينه كالحركة الزائدة وتشتت االنتباه 
والعناد وعصيان األوامــر – والبطء فى 
القيام بالمهام، كــل ذلــك يجعل الطفل 
ينعزل اجتماعيا عن األطــفــال اآلخرين 

بحيث ال يستطيع تكوين صداقات.
كل هذه السلبيات يمكنها أن تعوق نمو 
هــؤالء األطفال نفسيًا وجسميًا وعقلياً 
وانفعاليًا واجتماعيًا وتجعلهم يكبتون 
كل هــذه الخبرات المبكرة المؤلمة فى 
الجانب الــاشــعــورى لديهم وتــؤثــر على 
ــال عالم  شخصيتهم مستقبًا كــمــا قـ
النفس الشهير » سيجموند فرويد » البد 
للمكبوت من فيضان، فالخمس أو الست 
ســنــوات األولـــى مــن العمر تشكل فيها 
شخصية الطفل وبالتالى نجنى جيًا 
من األطــفــال لديه خلًا واضــطــرابــاً فى 
شخصيته نتيجة هذه الخبرات المبكرة 
السيئة التى اكتسبها من هــؤالء مقدمى 
الرعاية غير المؤهلين تماماً لهذه المهمة 
وهنا البد من اإلشراف الكامل من أجهزة 
الدولة على دور الحضانة ومعاقبة جميع 
المخالفين حــتــى نبنى جــيــًا صالحاً 

يساهم فى نمو وتقدم مصرنا الحبيبة.

الكل ينظر للحضانة على 
أنها مشروع مربح ويستغل 

أى شقة سكنية دون ترخيص 
ودون اشتراطات أو عوامل أمان 
لألطفال من أجل جنى األموال

 عدم تأهيل 
املعلمات  وغياب الرعاية 

الصحية  يخلق  طفال غير 
متوازن نفسيًا واجتماعيا 
وغير سليم صحيا وعقليا

أصحابها يحققون أرباحًا 
طائلة دون تسديد 

مستحقات الترخيص 
أو ضرائب الدولة ألنها 

تعمل فى اخلفاء

 د. أحمد الدبور أستاذ علم النفس

اخلمس أو الست سنوات 
األولى من العمر تشكل فيها 

شخصية الطفل وبالتالى 
جننى جياًل من األطفال لديه 
خلاًل واضطرابًا فى شخصيته

الدبور



محاوالت رعاية 
املوهوبني ترتبط 

بالنظام  التعليمى 
الذى يعانى من 

مشاكل ال حصر لها

تعريف الموهبة 
والنبوغ

Gifted� »ت��ـ��رف ال��ـ��وه��ـ��ة 
ness« ع��ل��ى أن��ه��ا ال���ق���درة أو 
االس��ت��ـ��داد الطـيـى الــشر 
بالتـيز أو اإلب����داع ف��ى واح��د 
أو أك��ث��ر م��ن ال��ج��وان��ب التالية: 
)األك�����ادي�����ـ�����ي�����ة� ال��ـ��ق��ل��ي��ة/ 
الــرفية� اإلب��داع��ي��ة� الفنون 

األدائية� القيادية(. 
وتتـثل أه��م أن���واع الـواهب 
ف���ي: ال��ـ��وه��ـ��ة األك��ادي��ـ��ي��ة فى 
م��ج��االت ال��ـ��ل��وم وال��ري��اض��ي��ات 
وال��ـ��ـ��ارف وال��ـ��وه��ـ��ة الـقلية 
/ ال��ـ��ـ��رف��ي��ة، وف����ى م��ج��االت 
الذكاء الـام، إلى جانب موهـة 
التفكير اإلب��داع��ى ف��ى مجاالت 
االب���ت���ك���ار ال��ـ��ل��ـ��ي��ة واألدب���ي���ة 
والفنية والـواهب األدائ��ي��ة فى 
الـوسيقى والفنون التشكيلية 

والتـثيل والرياضة الـدنية.
 وال���ـ���واه���ب ال���ق���ي���ادي���ة فى 
م�����ج�����االت اإلدارة وال���ـ���ـ���ل 

االجتـاعى والسياسي.
أما )النـوغ Talent( فيـرف 
ع��ل��ى أن���ه ك��ل ص���ور ال��ت��ف��وق، أو 
األداء الـتـِيّز: الـلـى، أو الفنى، 
أو األدب�����ى، أو األك���ادي���ـ���ى، أو 

الـهنى عـوًما. 
فالشخص ال يكون نابًغا دون 
أن ي��ك��ون م��وه��وًب��ا؛ حيث تظهر 
الـوهـة ف��ى س��ن م��ـ��ك��رة، وقد 
تتالشى بفـل ع��وام��ل ع��دة، وال 

تتحول إلى نـوغ.

حياة
الناس
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ُتعد مصر من أكثر البلدان العربية تــضــرًرا من 
هجرة عقولها إلى الخارج؛ إذ لم تنجح حتى اآلن فى 
كبح جماح االتجاه المتزايد لهجرة تلك العقول، أو 
حتى اإلفادة منها قدر المستطاع أثناء وجودها فى 

بالد المهجر. 
وكانت مصر قد اتبعت خالل فترة السبعينيات 
سياسات من شأنها تشجيع المواطنين على الهجرة، 
فيما كــان من ضمن المستجيبين لهذا التشجيع 

األفراد ذوي المهارات والقدرات العالية. 
ــالل الــســنــوات األخــيــرة عن  ــا سمعنا عنه خ وم
اختراعات أطفال مصريين يتم تبنيها فى الخارج 
وال تلقى أى اهتمام على المستوى المحلى، ما هو إال 

استمرار لمسلسل هجرة العقول النابغة دون عودة.
ــة مهمة  هــذه بعض الحقائق التى كشفتها دراس
صــدرت مؤخرًا بعنوان »هجرة العقول: منظومة 
رعاية الموهوبين فى مصر« والتى أعدها إسالم 

معتز سيد عبدالله.
الــدراســة أكــدت أن محاوالت رعاية المتفوقين 
والموهوبين فى مصر ارتبطت بالنظام التعليمى 

الذى يعانى هو األخير من مشكالت جمة.
 وقد تسبب ذلك فى بحث هؤالء الموهوبين عن 

بدائل يجدون فيها االهتمام والرعاية وتحافظ 
على قدراتهم وتدعمها، وقد تمثلت هذه البدائل 
فى مدارس المتفوقين أو فصول المتفوقين التى ال 
تختلف كثيًرا عن النظام التعليمى القائم، وال تلبى 
طموحاتهم، خاصة أنها ستصب فى نفس المسار 
التعليمى بنفس الروتين، أو السفر للخارج بحًثا عن 

التعليم بأساليب متطورة والعمل. 
وغالًبا ما يكون البديل األخير هو الحل فى ظل 

مغريات المعيشة فى الخارج.
وكشفت الدراسة أنه ُيمكن لمصر أن تتغلب على 
هذه الصعوبات التى ُتواجهها فى رعاية الموهوبين 
والمتفوقين وتثنيهم عن فكرة السفر أو الهجرة 
من خــالل تبنى سياسات واضحة فى التعامل مع 
الموهوبين والمخترعين، واالستفادة من تجارب 
الدول الناجحة فى هذا الصدد، والتى تبنت تطبيق 
برامج تعليم الموهوبين المختلفة، بما يحافظ 
على هذه العقول، وتحقيق أقصى استفادة منها فى 

دعم مسيرة التنمية، فمصر أولى بعقولها.

محاوالت رعاية النابغني فى مصر

كيف ُتسهم منظومة التعليم ورعاية 
املوهوبني فى استمرار هجرة العقول؟

على الرغم من أهـية إنشاء الـدارس 
وت��خ��ص��ي��ص ال���ف���ص���ول ال���ت���ى ت��رع��ى 
الـتفوقين والنابغين، فإنه وقـل كل 
ذلك يجب التفكير فى الـسار التـليـى 
ال����ذى ي��ل��ى ت��خ��رج ال��ط��الب م��ن ه��ذه 
ال���ـ���دارس، ف��ـ��ن غ��ي��ر الـنطقى أن 
يدخل خريجو هذه الـدارس إلى نفس 
الجامـات التى يتخرج فيها الطالب 
ال��ـ��ادي��ون، وي��ت��ل��ق��ى ال��ج��ـ��ي��ع نفس 
الـنهج التـليـى بنفس الطريقة 
التقليدية. ف��ـ��ح��دوث ذل��ك يصـح 
األمر هدًرا كـيًرا إلمكانات الطالب 
الـوهوبين، وتـجيال بالقضاء على 

الـوهـة التى يـتلكونها.
ولكى ال يحدث ذلك، يـدأ اآلباء 
ال����ق����ادرون وال���داع���ـ���ون لـوهـة 
أوالده���م، فى التفكير فى إرس��ال 
أب��ن��ائ��ه��م إل����ى ال���خ���ارج إلك��ـ��ال 
تـليـهم ال��ث��ان��وى أو الجامـى 
فى إح��دى ال��دول األجنـية لكى 
ي��ح��ظ��وا ب��االه��ت��ـ��ام وال��رع��اي��ة، 
ويضـنوا ف��ى ال��وق��ت نفسه ج��ودة 
التـليم الداعم لـواهـهم وقدراتهم، 
وف��ى الغالب ال يفكرون فى ال��ـ��ودة مرة 
أخرى إلى بالدهم، وإن ع��ادوا يكون ذلك 
ب��ص��ورة م��ؤق��ت��ة ح��ت��ى يستطيـوا إي��ج��اد 

فرصة عـل فى الخارج.
وي��ـ��ك��ن ال��ق��ول إن ه��ن��اك ال��ـ��دي��د من 
دول الـالم التى قامت بتطـيق مجـوعة 
م��ن ال��ـ��رام��ج الخاصة بتـليم الـوهوبين 
والنابغين من شأنها تحويل الـدارس إلى 
بيئة جاذبة لهم تشـع رغـاتهم فى تـلم كل 
ما هو جديد، وترعاهم، وتكون بـيدة كل 
الــد عن الحياة الروتينية، ومن أبرز هذه 

الـرامج ما يلي:
� برنامج التسريع أو اإلسراع:

تم وض��ع ه��ذه الـرامج نتيجة ما يواجه 
الـوهوبين والـتفوقين أث��ن��اء ال��دراس��ة 
م���ن إح��ـ��اط��ات ج��ـ��ة وم��ل��ل ك��ـ��ي��ر نتيجة 
ف��رق االستيـاب بينهم وبين أقرانهم فى 
ال��ص��ف��وف ال��ـ��خ��ت��ل��ف��ة، ف��ه��م يستوعـون 
الــلومات م��ن أول وهلة عكس أقرانهم 
الذين يحتاجون إلع��ادة الــلومة أكثر من 
م���رة. وم��ن هنا ج���اءت ف��ك��رة اق��ت��راح هذا 
ال��ـ��رن��ام��ج، حيث يسـح للطالب بالتقدم 
فى السلم التـليـى بــدل أس��رع مـا هو 
مـتاد ألقرانه، وفى هذه الحالة يتحرك فى 
جدوله الدراسى بالسرعة التى تريحه 

وتسـح له بالتفوق.
وتتنوع أساليب التسريع، 

ويـكن تقسيـها إلى نوعين هـا:
• »الــتــســريــع بحسب الــمــحــتــوى« ومــن 
أشكاله: تكثيف الـقرر الدراسي، التسريع 
الجزئى فى تـلم مادة دراسية مـينة، دراسة 
ب��ـ��ض ال��ـ��رام��ج أو ال��ـ��ق��ررات الصيفية، 

القـول الـزدوج فى الـدرسة والجامـة.
ــوى: ومــن  ــمــســت • الــتــســريــع بــحــســب ال
أشكاله: القـول أو الضم الــكر فى الصف 
األول االب��ت��دائ��ى، أو تخطى ال��ص��ف��وف، أو 
تخطى الـرحلة ال��دراس��ي��ة، ويـنى إنهاء 
م��رح��ل��ة تـليـية مـينة ف��ى ع���دد أق���ل من 

السنوات مقارنة بأقرانهم الـاديين.
ومن أهم برامج التسريع الـتـارف عليها 

عالـًيّا فى هذا اإلطار:
1. االلتحاق الــكر برياض األط��ف��ال أو 
Early Admis�  الصف األول االبتدائى

.sion
2. ت��خ��ط��ى ب��ـ��ض ال��ص��ف��وف ال��دراس��ي��ة 
.Grade Skipping )الترفيع االستثنائي(

3. ضغط أو تركيز الـقررات أو الصفوف 
.Telescoped Programs

ف��ى ال��ـ��راق، ت��م تطـيق ب��رام��ج التسريع 
ب��ح��ي��ث ت��ش��ـ��ل ف���ص���وال دراس���ي���ة م��ـ��ي��ن��ة، 
بشرط أال يقل مـدل التالميذ فى الـرحلة 
االبتدائية عن 95%، والـرحلة اإلع��دادي��ة 
بنسـة 97%. أما فى األردن، فقد اعتـدت 
وزارة التربية والتـليم األردن��ي��ة برنامج 
ال��ت��س��ري��ع األك��ادي��ـ��ى للطلـة الـتفوقين 

تحصيلًيّا عامى 1997/ 1998. 
أم���ا ف���ى أس��ت��رال��ي��ا، ف��ي��ـ��ك��ن أن يلتحق 
الـوهوب بالجامـة وهو ال يتجاوز 13 عاًما 
من عـره، كـا تم تطـيق برامج اإلسراع فى 
الـحتوى بحيث يقضى الطلـة الـتفوقون 
نصف ي��وم ف��ى ف��ص��ول خ��اص��ة، ب��ش��رط أن 

يكون مـدل الذكاء 130 فأعلى. 
وفى الـرازيل تم تطـيق برنامج التسريع 
فى الـحتوى، وخاصة فى الرياضيات لـن 
ه��م ف��ى الـرحلة الـتوسطة. أم��ا بولندا، 
ف��ق��د اع��ت��ـ��دت ع��ل��ى ال��ت��س��ري��ع ف��ى تخطى 
الصفوف بالـرحلة االبتدائية، وضـها مع 
طالب الـرحلة الثانوية فى مواد مـينة، مثل 

)الـلوم والفنون والرياضيات واللغات(.
 Enrichment )برامج اإلثراء )اإلغناء �

:Programs
يُشير مفهوم اإلث��راء إل��ى تلك الترتيـات 
التى يتم بـقتضاها تحرير الـنهج الــتاد 
بطريقة مخططة وه��ادف��ة، وذل��ك بإدخال 
خـرات تـليـية إضافية لجـله أكثر اتساًعا 
وتنوًعا، وعـًقا وتـقيًدا، بحيث يصـح أكثر 
م��الءم��ة الس��ت��ـ��دادات الطلـة الـوهوبين، 

وأك��ث��ر ق��درة على إش��ـ��اع حاجاتهم الـقلية 
والتـليـية، بــنى آخ��ر، فهو يـنى إدخ��ال 
تـديالت أو إضافات على الخـرات الـقررة 
على الطلـة الـاديين حتى تتالءم مع حاجات 
الطلـة الـوهوبين فى الـجاالت الــرفية 
واالنفـالية واإلبداعية والحس حركية. وقد 
تكون التـديالت أو اإلض��اف��ات على شكل 
زي��ادة م��واد دراسية ال يتم تدريسها للطلـة 
الـاديين، أو ب��زي��ادة مستوى الصـوبة فى 
الـواد الدراسية التقليدية، أو التــق فى 

مادة أو أكثر من الـواد الدراسية.
وه��ن��اك مجـوعة م��ن االش��ت��راط��ات التى 

يجب أن تتوافر فى برامج اإلثراء وهي:
ال وام���ت���داًدا م��دروًس��ا  ـّ 1. أن ي��ك��ون مك

للـنهاج الـام.
2. أن يحّدد بوضوح الـهارات والـفاهيم 
ال��ـ��ط��ل��وب ات��ق��ان��ه��ا، وال ي��ت��س��ّن��ى ذل���ك فى 

الـنهاج الـام.
3. أن يركز على عـليات التفكير الـليا 

وكيفية التـلّم.
4. أن يتضـن دراس���ات ونشاطات ح��ّرة 

استقاللية.
5. أن يشارك الــلـون فى تطويره.

6. يتصف بالشـولية والـرونة والتداخل 
بين ميادين الــرفة الـختلفة.

� برامج التجـيع:
وي��ـ��ن��ى ال��ت��ج��ـ��ي��ع »وض����ع م��ج��ـ��وع��ة من 
الطالب الـوهوبين ذوى القدرات الـتقاربة 
فى إط��ار تـليـى واح��د كصف أو مدرسة«، 
وي��رى الــض أن أسلوب التجـيع يـكن أن 
يتم من خالل تجـيع الـتـيزين من الطالب 
ف��ى م����دارس أو ف��ص��ول خ��اص��ة ف��ى ج��زء 
م��ن ال��ي��وم ال��دراس��ى ف��ق��ط، وي��ك��ون الهدف 
إمدادهم بــض الـرامج التربوية الخاصة 
أو األن��ش��ط��ة اإلض��اف��ي��ة. فالتجـيع هنا 
يستخدم )كوسيلة( لتنـية وتـليم الـتفوقين 
والـوهوبين م��ن خ��الل دراس��ت��ه��م مقررات 
متقدمة لتنـى حاجاتهم وتستثير قدراتهم، 
حيث ينضم إليهم ويتجـع مـهم أقران مـن 
يشاركونهم نفس االهتـامات، ومن تتوافق 

أساليب تـليـهم فى فصول متقدمة.
ويـكن حصر مـيزات هذه الطريقة في:

1. ت���وف���ي���ر ف���ص���ول ق��ل��ي��ل��ة ال����ـ����دد ال 
تحتوى س��وى على ال��ط��الب الـتفوقين أو 

الـوهوبين.
2. تُتيح الفرصة للتجاوب بين األطفال 

ذوى الـستويات الـقلية الـتقاربة.
3. ت��وف��ي��ر االخ��ص��ائ��ي��ي��ن وال��ـ��ـ��ل��ـ��ي��ن 
الـدربين على التـامل مع ه��ذه الفئة من 

الطالب.

ت�������ـ�������ود رع�����اي�����ة 
الـوهوبين والنابغين 
فى مصر إل��ى ما قـل 
ق���ي���ام ح���رك���ة ال��ت��ن��وي��ر 
والتحديث، وت��ح��دي��ًدا فى 
عصر محـد على ال��ذى قام 
ب��إرس��ال الـتفوقين والنابغين 
ف��ى ال��ـ��ج��االت الـختلفة ف��ى بـثات 
خارجية ف��ى أوروب���ا ل��دراس��ة الـلوم 
الحديثة، والتزود بالخـرات الـقدمة 
فى مختلف الفنون والصنائع، وكان 
رفاعة الطهطاوى مع أول بـثة كانت 
متجهة إل��ى فرنسا ع��ام 1826، وقد 
أص��ـ��ح ال��ش��ي��خ م��ح��ـ��د ع��ـ��ده وعلى 
م��ـ��ارك ب��ـ��ث��اب��ة األس����اس فيـا بـد 

لحركة التنوير وال��ت��ح��دي��ث ونهضة 
مصر الحديثة.

ف��ف��ى ع���ام 1932 ت��م إن��ش��اء بـض 
ال���ف���ص���ول ال��ت��ج��ري��ـ��ي��ة ال��ـ��ل��ح��ق��ة 
بــهد التربية، وال��ت��ى تحولت فيـا 
بـد إل��ى م��درس��ة نـوذجية بحدائق 
القـة، وت��م التركيز فيها على مـادئ 
التربية الحديثة، وم��راع��اة ال��ف��روق 
الفردية، والتدريس فيها كان بطريقة 

الـشروعات.
 كـا اهتـت ه��ذه الفصول بإنشاء 
األندية للـوهوبين والـتفوقين ثقافًيّا 

واجتـاعًيّا ورياضًيّا وفنًيّا. 
وبـد ث��ورة 1952 ت��م التركيز على 
ث����الث ف���ئ���ات م���ن ال��ـ��ت��ف��وق��ي��ن فى 

م��ص��ر وه����م: ال��ـ��ت��ف��وق��ون دراس���ًيّ���ا، 
وذوو ال��ـ��واه��ب األدائ��ي��ة ف��ى الفنون 
الـختلفة، وال��ـ��ت��ف��وق��ون ري��اض��ًيّ��ا. 
فـالنسـة للـتفوقين دراسًيّا فى الـلوم 
واآلداب، فقد ت��م تخصيص فصول 
خ��اص��ة ب��ـ��درس��ة ال��ـ��ـ��ادى الثانوية 
النـوذجية للـنين، واستـرت فى قـول 
الطلـة الخـسة األوائ���ل بامتحانات 
الشهادة اإلع��دادي��ة، إل��ى أن أنشئت 
م��درس��ة الـتفوقين ال��ث��ان��وي��ة بـين 
شـس عام 1960، وتم تـديل اسـها 
فى عام 1990 إلى مدرسة الـتفوقين 
التجريـية النـوذجية للـنين. وقد 
وصل عدد الطالب فى هذه الـدرسة 

ـًا. عامى 1968/ 1969 إلى 280 طال

اكتشاف املوهوبني بني الطرق 
التقليدية واملبتكرة

يـكن القول إن اكتشاف الـوهوبين فى مصر 
يتم من خالل عدة طرق تقليدية منها:

¿ ال��ت��ح��ص��ي��ل ال�����دراس�����ى )ال���ت���ف���وق 
ال��دراس��ي(: ويـنى التالميذ والطالب 
ذوى الـالمات الكاملة فى بـض الـواد 
أو ال��ذي��ن اس��ت��ط��اع��وا ال��ح��ص��ول على 
مجـوع درجات مقارب للـالمة النهائية.

¿ ترشيح الــلم: أن يلحظ الــلم 
أن هناك تلـيًذا لديه ق��درات خاصة فى 
القيام بشىء مـين، أو تحصيل مادة مـينة.
• ترشيح الوالدين: أن يلتفت اآلباء إلى 

ق��درات مـينة لدى أبنائهم، فيـدأون 
فى تدعيـها واالهتـام بها.

¿ ت��رش��ي��ح ال��زم��الء واألق����ران: 
تفوق الطفل عن أقرانه فى مجال 
م��ـ��ي��ن أو ري��اض��ة مـينة بشكل 

الفت.
¿ ال��ـ��س��اب��ق��ات: ي��ت��م إج����راء 

م���س���اب���ق���ات ت��ظ��ه��ر م����ن خ��الل��ه��ا 
ال���ق���درات الـختلفة، وي��ت��م تسليط 

ال���ض���وء ع��ل��ى ال��ف��ائ��زي��ن، وال���ـ���دء فى 
االلتفات لقدراتهم التى أهلتهم للفوز.

غ��ي��ر أن األس���ال���ي���ب ال��ح��دي��ث��ة فى 
الكشف ع��ن النابغين والـوهوبين 

قد وج��دت طريقها فى مصر من 
خالل:

¿ اختـارات الذكاء الـتـددة: 
ف��األط��ف��ال ي���ول���دون ول��دي��ه��م 
كفاءات ذهنية متـددة، منها ما 

هو ضـيف، ومنها ما هو قوى، 
ومن شأن التربية الفـالة أن تنـى 

ما لدى الـتـلم من كفاءات ضـيفة، 
وتــل ف��ى ال��وق��ت نفسه على زي��ادة 

تنـية ما هو قوى لديه. 
¿ اخ��ت��ـ��ارات اإلب�����داع: ي��ت��م م��ن خاللها 

الكشف عن ال��ق��درات والـهارات األكاديـية 
ال��ك��ام��ن��ة ل����دى ال��ط��ل��ـ��ة ف���ى م���ج���االت ال��ل��غ��ة 

والرياضيات والـلوم.
ثالًثا� لـاذا تتراجع رعاية الـوهوبين فى مصر حتى 

اآلن؟
وت��ت��ـ��دد األس��ـ��اب ال��ت��ى ينتج عنها ت��راج��ع االه��ت��ـ��ام 

بالـوهوبين فى مصر، ومن أهـها:
1. ع��دم وج���ود رؤي���ة واض��ح��ة أو استراتيجية شاملة 
لرعاية الـوهوبين فى مصر؛ إذ بات األمر مقصوًرا على 
بـض الجهات التابـة للدولة، إلى جانب مؤسسات خاصة 

مـنية بـجاالت إبداعية مـينة.
ـًا فى مصر  2. ترتـط محاوالت رعاية الـوهوبين غال
بالتفوق الدراسى الذى يُـد عالمة من عالمات الـوهـة 
أو النـوغ، ولكنه ليس الـالمة الفارقة فى األم��ر، فـن 
الــكن أن تظهر موهـة مـينة ل��دى طفل غير متفوق 
دراسًيّا، كـا يـكن أن تكون الـوهـة غير مرتـطة بالتـليم 
م��ن األس���اس، عندما تكون أدائ��ي��ة كالعـى الـاليه، أو 

رياضية كالـواهب الفذة فى كرة القدم.
3. يجب أن تـدأ محاوالت اكتشاف ورعاية الـوهوبين 
ـًا تـدأ فصول  والنابغين فى مصر منذ سن مـكرة، فغال
أو مدارس الـتفوقين فى مصر من الـراحل اإلعدادية 
أو الثانوية )كفصول الـتفوقين فى الـدارس الثانوية 
– أو مدارس STEM لطالب الـرحلة الثانوية أيًضا(، 
فى حين أن اكتشاف الـواهب ورعايتها يحتاج إلى 
مراحل مـكرة أكثر من ذلك كى يتم الحفاظ عليها 

مشتـلة وتدعيـها وتنـيتها.
4. تـانى الكثير من مدارس الـتفوقين والنابغين 
ف��ى الـجاالت الـختلفة م��ن مجـوعة مشكالت، 
تتـثل أب��رزه��ا ف���ي: ن���درة وج���ود مـلـين أك��ف��اء 
يستطيـون التـامل مع عقلية الطفل النابغ فى 
مجال مـين، إلى جانب محاولة تطـيقها بــايير 
ال تتواءم مع الطفل الـصرى.. ففى حالة مدارس 
 )STEM( الـتفوقين فى الرياضيات والتكنولوجيا
صرح الطالب فى كثير من الـناسـات بأن النظام 
الداخلى لهذه الـدارس يُــدهم عن ذويهم، وهو 
األم��ر ال��ذى ال يُـد مقـوال فى السياق الـصرى، 
كـا يتم ت��دري��س كافة الـناهج ال��دراس��ي��ة باللغة 
اإلنجليزية، وهو األمر الذى يجد فيه بـض الطالب 

صـوبات بالغة.

خالد عبدالرحمن

محمد عبده

رفاعة الطهطاوى

على مبارك



ــادل جمعة  ــ ــدرس مــحــمــد عـ ــ يـ
ظهير فريق الكرة األول بالنادى 
اإلسماعيلى التقدم بشكوى ضد 
إدارة الدراويش أمام احتاد الكرة 
يتظلم فيها مــن عـــدم احلــصــول 
على مستحقاته املالية وفقاً لبنود 
العقد املــوقــع بينه وبــن الــنــادى، 
وإصــدار ادارة الدراويش برئاسة 
ابراهيم عثمان تعليمات للجهاز 
ــاعــب وعــدم  الــفــنــى بتجميد ال
ــات  ــاري ــب االعــتــمــاد عــلــيــه فـــى امل
ــاره على الــقــبــول بتخفيض  إلجــب
القيمة املالية لعقده والتى يرى 
مجلس الـــدراويـــش احلــالــى أنها 
مبالغ فيها وتفوق قــدرات النادى 

املالية.
بـــدوره جلــأ الــاعــب الــى أحد 
ــرة فى  املــحــامــن أصــحــاب اخلــب
النزاعات بن الاعبن واألندية 
لتجهيز األوراق الازمة للشكوى، 
ــاعــب أن فى  ــغ املــحــامــى ال ــل وأب
حــــال مت احلـــكـــم لــصــاحلــه فى 
ــان  هــــذه الـــشـــكـــوى ســيــتــم حــرم
االسماعيلى مــن قيد أى العب 
ــقــاالت  ــت ــرة االن ــت ــال ف ــد خـ جــدي
القادمة وحلن سداد مستحقاته 

بشكل كامل.
ــادل  ــن عــ ــب املـــحـــامـــى مــ ــلـ وطـ
ــام فى  ــظـ ــتـ جــمــعــة ضــــــرورة االنـ
تــدريــبــات الــفــريــق وعـــدم التغيب 
ــال بــشــكــل كــامــل  ــثـ ــتـ عــنــهــا واالمـ
لتعليمات اجلــهــاز الفنى وعــدم 
افــتــعــال أى مــشــاكــل قــد تضعف 
ــشــكــوى أو جتعل  مــوقــفــه فـــى ال
إدارة االسماعيلى تتهمه بعدم 

االنضباط.

عادل جمعة يهدد بحرمان 
اإلسماعيلى من القيد 

فانلة املنتخب تشعل 
غضب الشناوى.. واتهامات 
مبجاملة إكرامى.. وعوض 
يبحث عن عرض للرحيل 

فى يناير

البساط
األخضر

أخبار النجومأخبار النجومأخبار النجومأخبار النجومأخبار النجوم
باسم مرسى مستعجل 
على »عش الزوجية«

حماقى »أنتيم« صخرة 
الدفاع األبيض 

 ستانلى »رايح جاى« 
على الكنيسة 

قرر باسم مرسى مهاجم الفريق األول لكرة 
الــقــدم بــنــادى الــزمــالــك تقديم مــوعــد زواجــه 
ليكون فى شهر نوفمبر المقبل بداًل من شهر 

مايو.
وكان الاعب أعلن خطبته منذ فترة قريبة، 
وأقـــام حــفــًا على نــطــاق ضيق فــى الساحل 
الشمالى شهد حضور أصــدقــائــه المقربين 
ــيــض، ونشر  فــى غــيــاب زمــائــه بالفريق األب
باسم مؤخراً على صفحته الشخصية بموقع 
ــتــواصــل االجــتــمــاعــى »انــســتــجــرام« صــورة  ال

تجمعه بخطيبته.

يقضى على جبر مدافع الفريق األول لكرة 
الــقــدم بــنــادى الزمالك جلساته مــع الفنان 
الشهير محمد حماقى بشكل مستمر، حيث 
تجمعهما عاقة صداقة قوية منذ انضمام 

جبر للقلعة البيضاء من حوالى عامين.
ومــن المعروف أن حماقى ينتمى للنادى 
األهــلــى، ولكنه لديه العديد من األصدقاء 
الذين يلعبون بصفوف الزمالك على رأسهم 
جبر، الذى أكد له أنه يعتبره أحسن مدافع 

فى الدورى المصرى.

يــحــرص الــنــيــجــيــرى ســتــانــلــى أوهــاويــتــشــى 
مهاجم الفريق األول لكرة القدم بنادى الزمالك 
على الذهاب إلى أحد كنائس المعادى بشكل 
مستمر مــن أجــل ممارسة الشعائر الدينية 

الخاصة به.
ويصطحب ستانلى معه بعض أصدقائه 
األفارقة الذين يقنطون بالمنطقة، وذلك بعد 
االنتهاء من أداء تدريباته اليومية بمقر القلعة 
البيضاء بميت عقبة، ويحرص ستانلى على 
الــتــواجــد مــع هــذه المجموعة مــن أصدقائه 

بشكل شبه دائم حتى ال يشعر بالوحدة.

ثورة حراس األهلى »قنبلة موقوتة« تهدد البدرى
تشهد أروقة وكواليس فريق الكرة بالنادى 
األهلى حالة من الغليان والثورة غير المعلنة 
بين حراس مرمى الفريق بسبب ما يعتبرونه 
عــدم انــصــاف ومــحــابــاة مــن الجهاز الفنى 
بــقــيــادة حــســام الــبــدرى لــشــريــف إكــرامــى 
ــذى أعـــاده  ــ حـــارس الــفــريــق األســـاســـى وال
الــبــدرى لحراسة عرين الفريق من جديد 
بعد فترة ابتعاد على إثــر اهــتــزاز مستواه 
الفنى خــال فــتــرة الــهــولــنــدى مــارتــن يول 

المدرب السابق للفريق األحمر.
وتسيطر حالة من الغليان على الثنائى 
أحمد عــادل عبد المنعم ومحمد الشناوى 
حارسى الفريق األحمر بسبب االعتماد على 
شريف اكــرامــى، حيث يعتبر أحمد عــادل 
عـــودة شــريــف لمركز الــحــراســة األســاســى 
مجاملة واضحة وصريحة من البدرى سيماً 
وان تلك العودة جــاءت على حساب أحمد 
ــذى كــان قــد حــرس عرين  عـــادل نفسه والـ
األهلى فى عدة لقاءات متتالية ونجح فى 
تقديم مستوى جيد عقب قرار الجهاز الفنى 
السابق بإبعاد شريف اكرامى وتجميده على 
دكة البدالء، لكن األحوال سرعان ما تغيرت 
عقب قــدوم البدرى والــذى أصــر على منح 

ثقته إلكــرامــى وأعــاد 
تجميد أحــمــد عــادل 

على دكة البدالء.
أمــا الــحــارس اآلخر 
محمد الشناوى فكان 

يأمل أن يقوم الجهاز 
الــفــنــى بــتــقــيــيــم عـــادل 

ــراس الــفــريــق  لــمــســتــوى حــ
الختيار األفــضــل فيما بينهم 

ــعــريــن األحــمــر فى  ــدفــاع عــن ال ــل ل
الــمــوســم الــجــديــد، اال أن الــشــنــاوى الــذى 
انضم للقلعة الحمراء خال فترة االنتقاالت 
الصيفية الماضية فوجئ باستعادة شريف 

ــز  ــركـ ــمـ اكـــــــرامـــــــى لـ
الــحــراســة األســاســى، 
ليجد الشناوى نفسه 
أســـــيـــــراً فــــى خــانــة 
التجاهل مــن الجهاز 
الــفــنــى بــقــيــادة حسام 

البدرى.
وزاد من غضب الشناوى 
إدراكه أن ابتعاده عن المشاركة 
مــع الــفــريــق األحــمــر وتصنيفه من 
جهاز البدرى على اعتبار أنه الحارس الثالث 
للفريق سيخرجه حتماً من حسابات الجهاز 
الفنى للمنتخب الوطنى بقيادة األرجنتينى 

كوبر، وكان الشناوى يعول على الوعود 
الــتــى تلقاها مــن مسئولى األهــلــى عن 
انضمامه للفريق بأنه سيصبح الحارس 
األول لــلــمــارد األحــمــر خــصــوصــاً أن 
انضمامه جــاء فــى وقــت كــان شريف 
اكرامى يقدم مستوى مهتزا للغاية ما 
دفع إدارة األهلى لاسراع وقتها بضم 

الشناوى من فريق بتروجت.
ــح لــدى  ــاق مــتــصــل أصــب وفـــى ســي
مسعد عــوض حــارس مرمى األهلى 
قــنــاعــة تــامــة بـــأن فـــرص اســتــمــراره 
داخــل القلعة الــحــمــراء قــد تاشت 
تماماَ، وهو ما دفعه لمطالبة وكيل 
أعــمــالــه بــالــبــحــث عــن عـــرض جيد 
له ســواء داخــل مصر أو فى أى من 

الدوريات العربية للرحيل بصفة نهائية 
خــال فــتــرة االنــتــقــاالت الشتوية فى 
يناير المقبل، وكــان عــوض قــد رفض 
فكرة الرحيل عن صفوف األهلى خال 

فــتــرة االنــتــقــاالت الصيفية عــلــى سبيل 
اإلعارة ألى من أندية الدورى الممتاز حيث 

كــان يــأمــل أن يــدخــل فــى حسابات الجهاز 
الفنى الجديد، اال أن قرار البدرى باالعتماد 
على اكرامى بدد آماله تماماً وجعله متأكداً 
مــن أن رحــيــلــه عــن الــفــريــق األحــمــر بــات 

مسألة وقت ليس إال.

كتب – سامح السبع 

كتب – ضياء خضر 
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جمعة

:» أسامة عرابى يفتح خزينة أسراره لـ»

مارتن يول لم يحصل على فرصته 
كاملة.. ومقارنته بجوزيه ظاملة

ال أحــد يستطيع أن يخفى ســـًرا، بــأن أســامــة عــرابــى الــمــدرب 
الــعــام الــســابــق بــالــنــادى األهـــلـــى، كـــان لــه دور كــبــيــر فــى حصول 

الفريق على بطولة الدورى الممتاز.
ولـــم يــكــن الــحــصــول عــلــى لــقــب مسابقة الــــدورى كــافــًيــا أن 

يبقى عليه فى الجهاز الفنى الجديد بقيادة حسام البدرى.
»صوت الماليين« حرصت على اللقاء مع عرابى لتحاوره 

فى العديد من األمور المهمة داخل منظومة األهلى.
¿ فى البداية.. كيف تلقيت قــرار رحيلك من األهلى بعد 

هذه الفترة القصيرة؟
¿ ¿ بالطبع شعرت بالحزن الشديد وهــذا شعور كل أبناء 

األهلى حال االبتعاد عن العمل فى النادى سواء كان بعد فترة 
قصيرة أول طويلة، وفــى النهاية الجميع يبحث عن مصلحة 

القلعة الحمراء.
¿ ما تقييمك لتجربة مارتن يول مع األهلى؟

¿ ¿ تجربة نصف ناجحة ألنها لم تكتمل والوقت كان ضيقا 
للغاية لم يسمح للجهاز الفنى بتطبيق فكره بالشكل الكامل حيث 
كان يخوض الفريق مباراة كل 3 أيام فقط.. وفى النهاية خسر 
األهلى والكرة المصرية مدربا كبيرا ومخضرما بقيمة مارتن 
يول، خصوصا أنه لم يكن يبخل بكل خبراته فى تطوير النادى 

فى المستقبل.
¿ هل كنت راضيا عن أداء الفريق فى نهاية الموسم؟

¿ ¿ الــفــريــق مــر بــظــروف صعبة فــى نهاية الــمــوســم وتلك 
الــظــروف تسببت فى تراجع األداء والنتائج أبــرزهــا اإلرهــاق 
والتعب الشديد الــذى تعرض له الاعبون لتاحم المواسم 
وضــغــط الــمــبــاريــات والــســفــر الــداخــلــى المتكرر بسبب لعب 
مباريات الفريق خــارج القاهرة بخاف السفر خــارج مصر 
للمشاركة فى المباريات األفريقية، باإلضافة إلى اإلصابات 
الجماعية التى تعرض لها الاعبون األساسيون مثل رمضان 
صبحى والجابونى إيفونا وعبد الله السعيد ووليد سليمان 

وأحمد حجازى.
¿ هــل تــرى أن خــســارة كــأس مصر ووداع بطولة أفريقيا أفسد 

الفرحة ببطولة الدورى؟
¿ ¿ شعرت بوجود تعتيم على فــوز األهلى بــالــدورى بشكل 
غريب، فلم أجد تلك الفرحة المعتادة فى كل موسم يحقق فيه 
الفريق البطولة األهم بالموسم وذلك بجانب خوض مباريات 

أفريقيا والكأس بشكل مباشر وغياب التوفيق.
¿ هل كنت تدعم فكرة رحيل مارتن يول؟

¿ ¿ الجميع يعلم أن مارتن يول مدرب كبير ولم يقدم كل ما 
لديه وأغلب المدربين األجانب لم يوفقوا فى المرحلة األول 

وجوزيه دليل على ذلك ألنه لم يحالفه التوفيق فى واليته األولى 
قبل أن يعود مــرة أخــرى ويحقق االنــجــازات التاريخية له مع 

الفريق.
¿ ولــكــن الــفــريــق خــســر بطولتين »كــــأس مــصــر وأفــريــقــيــا« فى 

أسبوع واحد؟
¿ ¿ بالتأكيد خسارة بطولتين فى هذا الوقت القصير أمر 
صعب للغاية على الجميع خصوصا الجماهير التى اعتادت على 
الفوز بالبطوالت، إال التقييم الموضوعى يؤكد أن غياب ايفونا 
ورمضان والسعيد وارهــاق الاعبين كــان أقــوى العوامل وراء 

تراجع األداء المفاجئ.
¿ ولماذا وافق الجهاز الفنى على رحيل رمضان وإيفونا؟

¿ ¿ الجهاز الفنى أبدى تحفظه على قرار بيع الثنائى لحاجة 
الفريق لهما بسبب المشاركة فى كأس مصر وبطولة أفريقيا، 
إال أن العروض المالية التى تاقاها النادى كانت مغرية للغاية 
وال يمكن رفضها، لذلك أرى أن الجهاز الفنى كان سيئ الحظ 

 مقومات النجاح متوافرة 
للبدرى.. واعتزال غالى مرفوض

بسبب هذا القرار المفاجئ.
¿ ما هو أنسب مركز إليفونا؟

¿ ¿ المهاجم الصريح هو أنسب مركز يلعب به إيفونا ليس 
اللعب فى مركز الجناح أو باألطراف كما كان يتحدث البعض 
والدليل على ذلك أنه كان أخطر العب بالفريق وسجل 12 

هدفا وإذا استمر كانت سيحقق نجاحا كبيرا.
¿ ما حقيقة الخالف بين يــول وزيــزو وتدخل األخير فى 

عمل الجهاز الفني؟
¿ ¿ لم يكن يوجد خاف بهذا الشكل الكبير و90 % من 
الصفقات التى أبرمها النادى جاءت باالتفاق بين مارتن 

يول وعبد العزيز عبدالشافى زيزو مدير القطاع.
¿ هل يحتاج األهلى لتعاقدات جديدة؟

¿ ¿ تم تدعيم كل الخطوط بالصفقات الجديدة منها 
محمد الشناوى فى حراسة المرمى وعلى معلول بالجبهة 
اليسرى والنيجيرى أجــاى وميدو جابر فى الهجوم، إال أن 
الفريق قد يحتاج مع مــرور الوقت إلى صفقة أو اثنين ومع 

ذلك األهلى يضم أفضل فريق فى مصر.
¿ وما رأيك فى تولى حسام البدرى قيادة الفريق؟

ــعــرف كــل تفاصيل الفريق  ¿ ¿ الــبــدرى مـــدرب كبير وي
وإمكانيات وقدرات الاعبين وتربطه عاقة جيدة بالجميع، 
وأتمنى التوفيق فى المرحلة المقبلة، وأرى أنــه قــادر على 
النجاح مع الفريق وتحقيق البطوالت بمجموعة الاعبين 

الحاليين.
¿ ما سر خالفات حسام غالى الكثيرة داخل الفريق وحقيقة 

تدخله فى اختيار التشكيل؟
¿ ¿ حسام غالى أهم العب فى الفريق وقائد بمعنى الكلمة 
ويمتلك خبرات كبيرة للغاية وأرى أنه سيكون مدربا كبيرا أو 
إداريا ناجحا فى المستقبل وجميع الاعبين يحبونه وتجمعهم 
عــاقــات قوية مــعــه.. أمــا الحديث عند تدخله فــى اختيار 

التشكيل فهو أمر غير منطقى على اإلطاق و«هراء«.
¿ كيف ترى مقارنة البعض بين مارتن يول وجوزيه؟

¿ ¿ ال يوجد مقارنة بين مدرب تولى الفريق 5 شهور وآخر 
صاحب مشوار أكثر من 7 سنوات، بخاف أن جوزيه أفضل 
مــدرب تولى تدريب األهلى وصاحب إنــجــازات تاريخية مع 
األهلى وقادة الفريق لسنوات طويلة حقق إنجازات فى بعضها 

وأخفق فى البعض اآلخر.
¿ هــل تــؤيــد فــكــرة اعــتــزال حــســام غــالــى وعــمــاد متعب نهاية 

الموسم؟
¿ ¿ اعتزال متعب وغالى فى الوقت الحالى مرفوض ألن 
الفريق يحتاج إلى خبرات العبيه الكبار وبالتحديد الصفقات 
الــجــديــدة التى مـــازال يحتاج لاحتكاك بالاعبين الكبار 

واكتساب سمات الفريق األحمر.

حوار – محمد الصايغ 

كتب- محمد الصاوى 

قيادة وسط الفراعنة 
صداع فى رأس كوبر

مع بدء العد التنازلى لمشاركة المنتخب الوطنى فى 
تصفيات كأس العالم خال الفترة المقبلة، واستعداد 
المنتخب الوطنى لمواجهة الكونغو يوم 9 من شهر أكتوبر 
المقبل، فى مستهل مشوار الفراعنة فى تصفيات كأس 

العالم.
باتت تسيطر حالة من الحيرة على األرجنتينى هيكتور 
كوبر، المدير الفنى للمنتخب الوطني، بسبب المفاضلة 
ما بين العديد من الاعبين من أجل اختيار األفضل من 
بينهم، وتحديداً فى مركز الاعب الجوكر قائد خط 

الوسط.
ونرصد فى التقرير التالى مقارنة بين الثاثى محمد 
الننى وطــارق حامد وإبراهيم صــاح، من أجــل اختيار 

األفضل من بينهم.
طارق حامد

1- شــارك طــارق حامد مــع نــادى 
الــزمــالــك فــى الموسم الماضى 
ــدورى  ــ ــال ــ ــاًء ب ــ ــق ــ ــال 27 ل ــ خـ

المصرى.
2- ارتــكــب خــالــهــم 68 
خطأ و حصل على 80 كما 
أن نسبة نــجــاح تمريراته 

.%89
3- استقبل الــكــرة بشكل 
صــحــيــح فـــى 1508 مـــرات 
وأخطأ فى 9 مــرات، استخلص 
الكرة من الخصم فى 307 مرات 
و فشل فــى االســتــحــواذ على الــكــرة فى 

26 مرة.
4- قام بـ 19 مراوغة ناجحة وأخطأ فى مراوغتين 

فقط.
إبراهيم صالح

1- شـــارك ابــراهــيــم صـــاح مــع نـــادى ســمــوحــة فى 
ــال بـــالـــدورى  ــال 17 لـــقـــاًء خـ ــمــاضــى خـ ــمــوســم ال ال

المصرى.
2- ارتكب خالهم 50 خطأ وحصل على 30 كما أن 

نسبة نجاح تمريراته 89 %.
3- استقبل الكرة بشكل صحيح فى 500 مرة و أخطأ 
فى 100 مرة، استخلص الكرة من الخصم فى 300 مرة 

وفشل فى االستحواذ على الكرة فى 80 مرة.
4- قام بـ 10 مراوغات صحيحة وأخطأ فى 7 مرات.

محمد الننى
1- شارك محمد الننى مع نادى ارسنال األنجليزى فى 

الموسم الماضى خال 38 لقاًء.
2- ارتكب خالهم 8 أخطاء و حصل على 11 كما أن 

نسبة نجاح تمريراته 93 %.
3- استخلص الكرة بشكل صحيح بنسبة %51.

4- قام بـ 25 مراوغة ناجحة وأخطأ فى 3 مراوغات.

كوبر

عرابى

يول

عوض

عبداملنعم

إكرامى

الشناوى



تيجانا يتولى 
ملف التجديد 

للخماسى.. وزيادة 
رواتب اجلهاز 

الفنى

البساط
األخضر

رأى

 محمد الراعى

متحدو الفشل
ــك اســتــحــق الــصــعــود للنهائى  ــزمــال ¿ ال
اإلفــريــقــى وهــو فــى النهاية مكسب للكرة 
املصرية رغم الهزمية الثقيلة والقاسية أمام 

الوداد باملغرب.
ال ننظر للجانب السلبى وأرفــض أن نرى 
هزمية الــزمــالــك باخلمسة ولكن علينا ان 
نعلم ان الزمالك تخطى الــوداد بنتيجة 5/6 
وحقق مكاسب قوية رغــم نقص الصفوف 
وهى الصفقات اجلديدة التى حققها مجلس 
املستشار مرتضى منصور وخبرته الكروية 
فى دعم الفريق حلصد البطوالت ووضحت 
ــرار مرتضى على  قــوة صفقة ستانلى وإصـ
التعاقد معه رغــم تكاليفه املالية وإصــرار 
مرتضى على عــودة إبراهيم صالح وإسالم 
جمال وبث روح البطولة فى نفوس الالعبني. 
وأرفــض حملة االنتقادات والتشكيك فى 
مؤمن سليمان والعبى الزمالك، والشك أن 
هناك أخطاء كثيرة بصفوف الفريق ولكن 
ال وقت للبكاء على اللنب املسكوب والبد أن 
يعيد مؤمن والعبوه حساباتهم ويستفيدوا 
من أخطائهم قبل املوقعة النهائية أمام صن 
داونز اجلنوب إفريقى بعد أسبوعني خاصة 
أنه فريق شرس وسبق أن فاز على الزمالك 
رايح جاى فى نفس البطولة وكان بطل مصر 
مكتمل الصفوف ولكنه حاال معه 14 العبا 
فقط فى القائمة االفريقية، وال أقصد أن 
مهمة الزمالك مستحيلة وعلى العكس انه 
ــكــأس اإلفــريــقــيــة  ــراز ال ــامــه فــرصــة إلحــ أم
وإسعاد اجلماهير وحتقيق إجناز كبير ملصر.

اخلطأ ليس عيًبا ولكن البــد ان يستفيد 
ــؤدى العبوه  مــدرب الزمالك من أخطائه وي
بــرجــولــة.. ومــن حــق كــل زمــلــكــاوى أن يفرح 

باالجناز الذى لم يتحقق منذ 14 سنة.
¿ األهلى حامل لقب الدورى بدأ البطولة 
بقوة واستطاع حسام البدرى ان يحقق فوزين 
متتاليني فى اول مباراتني باملسابقة ولكن 
لم يصل باألداء إلى مستوى فريق البطوالت 
كما يــريــد اجلمهور ومـــازال األهــلــى يعانى 
من نقص الصفوف خاصة فى الهجوم وال 
يوجد الهداف القناص مع كل التقدير لعماد 
متعب وعــمــرو جــمــال وهــنــاك نقص مركز 
الوسط االرتكاز ألن حسام عاشور وحسام 
غالى تخطوا 35 سنة ولكن يبقى السؤال 
)أين صفقات االهلى اجلديدة " اجاى واكرم 

توفيق وميدو جابر ومروان محسن"( ؟!
¿ البعثة الباراملبية حتدت اإلعاقة وحققت 
اجنــازا رائعا ملصر 12ميدالية )3 ذهبيات 
و5 فضيات و4 برونزيات( وقــوام البعثة 45 
العبا شــاركــوا فــى 5 ريــاضــات فقط عكس 
بعثة االصحاء التى شاركت فى االوليمبياد 
بعدد 120 العبا فى كل الرياضيات وحققت 
3 مــيــدالــيــات بــرونــز فــقــط.. حتية ملتحدى 
االعاقة ومتحدى الفشل وال عزاء للفاشلني 

والفاسدين.
¿ ســـتـــاد الـــقـــاهـــرة جـــاهـــز الســتــضــافــة 
ــك ال  ــى أبــهــى صـــوره ورغـــم ذل املــبــاريــات وف

يستقبل املباريات منذ 4 سنوات.
)هــل وزيــر الشباب واحلكومة يخططون 
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الزمالك يحفز العبيه باملكافآت الستعادة عرش إفريقيا
 

قـــرر الــمــســتــشــار مــرتــضــى منصور 
رئيس نــادى الزمالك صــرف مكافآت 
خاصة لالعبى الفريق األول لكرة القدم 
والجهاز الفنى بقيادة مؤمن سليمان 
بعد الفوز الــذى حققه الفريق األبيض 
ــوداد المغربى بمجموع مباراتى  على ال
ــاب ليصعد إلـــى نهائى  ــ ــذهــاب واإلي ال
بطولة دورى أبطال أفريقيا بعد غياب 
دائم ألكثر من 14 عاما، وجاءت مبادرة 
اإلدارة البيضاء بصرف مكافآت خاصة 
لالعبين كنوع من التحفيز لهم على بذل 
كل جهد ممكن لتحقيق حلم الجماهير 
البيضاء بــرؤيــة فريقها يعتلى منصة 
التتويج القارية للمرة األولى من سنوات 

طويلة.
وكــان منصور  قد اجتمع بالالعبين 
ووجــه لهم التهنئة على المستوى الذى 
يقدمه الفريق خــالل الفترة األخــيــرة 
ــى أو  ــمــحــل ــوى ال ــســت ــم ــى ال ــل ســـــواء ع
األفــريــقــى مما جعل الــفــارس األبيض 
ـــ 15 على صعيد  ــى المركز ال يقفز إل
األندية العالمية ألول مــرة فى تاريخه 

متفوقًا على أنــديــة كبيرة مثل بنفيكا 
الــبــرتــغــالــى، ولــيــفــربــول وأرســنــال 

ومانشستر يونايتد اإلنجليزى، 
ــوس الــبــرازيــلــى، كما  ــت وســان
ــة  ــ ــدي ــ ــل األن ــضــ ــ ــدر أف ــصــ ــ ت
العربية واألفريقية وذلــك 
وفقاً لتصنيف موقع "كلوب 

وورلد راتكينج" العالمى.
وطــلــب مــؤمــن سليمان 
مــن العبيه إغـــالق صفحة 
ــقــة مــؤقــتــاً  الــبــطــولــة اإلفــري

والتركيز فى مباريات الدورى، 
ــك يــوم  ــال ــزم حــيــث سيلتقى ال

الــخــمــيــس الــمــقــبــل مـــع الــنــصــر 
للتعدين فى الجولة الثالثة من 
عــمــر الــــدورى الــمــمــتــاز بعد 
أن تــم تأجيل أول جولتين 
لألبيض بسبب إنشغاله فى 
مــبــاريــات بطولة أفريقيا، 
ــاء طــلــب ســلــيــمــان حتى  جـ
ال يــتــكــرر ســيــنــاريــو الــعــام 
الماضى بعد أن قام الفريق 

األبيض بالتفريط فى العديد 
مــن النقاط السهلة فــى بداية 

الموسم مما وضعه فى مــأزق فى 

صراع اللجان يشعل احلرب داخل مجلس أبوريدة

باألسماء.. العواجيز »ماركة مسجلة« فى »االيجبشني ليج« 
أبــى العديد من جنــوم الساحرة املستديرة اعتزال كــرة القدم على 
الـــرغـــم مـــن تــقــدم عــمــرهــم بــشــكــل الفـــت لــلــنــظــر، ويــشــهــد الــــدورى 
املــصــرى فــى املــوســم احلــالــى مــشــاركــة مــا يــقــرب مــن سبعة العبني 

أطلق عليهم لقب "العواجيز".
وترصد "صــوت املاليني" فى التقرير التالى أسماء 

عواجيز الدورى فى املوسم احلالى. 
عصام احلضرى

حــارس مرمى وادى دجلة، صاحب الـ44 
ربــيــًعــا، ميتلك ســيــرة ذاتــيــة كبيرة منذ 
انتقاله من دمياط لألهلى عام 1995، 
خاصة وأنــه مــازال قــادًرا على العطاء 
بعدما ضــرب جميع األرقــام القياسية 
املسجلة باسم احلراس، وأجبر اجلهاز 
الفنى للمنتخب الوطنى على ضمه بل 

واالعتماد عليه فى بعض املباريات.
أمين عبد العزيز

مدافع وسط الشرقية، صاحب الـ38 عاما، 
عاد للمالعب بناء على رغبة من طــارق يحيى 

املدير الفنى ألبناء الزقازيق، الذى تعاقد مع املدافع 
الدولى السابق حتى يكون قائدا للفريق بالدورى ويستطيع 

لم شمل الالعبني خاصة أن عبدالعزيز يتميز باحلنكة واخلبرة 
بالدورى.

محمد عبد املنصف
حارس مرمى إنبى، صاحب الـ39 ربيًعا، ينطبق عليه نغمة " كل 
ما تكبر حتلى"، باحلارس الدولى منذ رحيله عن الزمالك وهو 
فى حالة تألق دائمة لذا فإنه يرفض االعتزال فى ظل املستويات 
ــارد البترولى وقيادته للفريق سواء  الرائعة التى يؤديها مع امل
داخليا عندما يشارك بشكل أساسى أو خارجيا عندما يكون 

جالسا على الدكة.
أمير عبد احلميد

حارس مرمى اإلنتاج احلربى، صاحب الـ37 عاما، من احلراس 
الذين أثبتوا كفاءتهم مع األندية التى شارك معها منذ رحيله عن 
األهلى وقــدم مستوى مختلفا خــالل املوسم املنقضى مما دفع 

إدارة اإلنتاج للتمسك به حلماية عرين النادى العسكرى.
محمود عبد احلكيم

حــاوى اإلنتاج احلربى، صاحب الـــ38 ربيًعا، من الالعبني 
ــدورى املــصــرى، فقد ظهر مع  املعمرين فــى الـ
بتروجت عند صعوده عــام 2005 ومنذ 
ــدورى،  ــال ذلـــك الــوقــت وهـــو العـــب ب
انتقل من بتروجت بعد أكثر من 
ســبــعــة مـــواســـم قــضــاهــا داخـــل 
ــدران الــنــادى البترولى إلى  جـ
املصرى البورسعيدى ثم رحل 
عــنــه لــإنــتــاج احلــربــى بــدايــة 
املــوســم املــاضــى ورغـــم رغبته 
فــى الــرحــيــل بــدايــة املــوســم إال 
أن شــوقــى غــريــب املــديــر الفنى 

لإنتاج أقنعه بالبقاء.
أحمد عيد عبد امللك

ــانـــع ألـــعـــاب حــــرس احلـــــدود،  صـ
صاحب الـ36 عاما، من أكثر الالعبني 
ــدورى، فــمــنــذ رحــيــلــه عن  ــ ــال ــ ــة ب مــشــارك
الزمالك فى فترة الشباب إلى املحلة ثم أسوان 
مــرورا بحرس احلــدود التى شهدت أفضل فترات حياته 
الكروية، انتقل بعدها للزمالك شارك معه فى موسمني 
ثم انتقل بناء على رغبته إلى طالئع اجليش التى يشارك 

معها للموسم الثانى فى العام املقبل.
أسامة محمد

قائد بتروجت، صاحب الـ37 عاما، صعد مع بتروجت 
عــام 2005 ومــن وقتها يــشــارك بشكل أســاســى مع 
ممثل الفريق البترولى، رفــض كل الــعــروض التى 
وصلته خالل فترة الشباب لالنتقال إليها أحدها 

من األهلى لرغبته فى االستمرار مع بتروجت.

ــق خــالل  ــ ــوح فــى األف ــل ــة جــديــدة ت ــ بــــوادر أزم
الساعات القليلة املقبلة، بني أعضاء مجلس 
إدارة احتــاد كــرة الــقــدم؛ بسبب الــصــراع على 

اللجان.
كل عضو داخل مجلس إدارة احتاد الكرة، مُينى 
ــراف على أحــد الــلــجــان فى  النفس فــى اإلشــ

الفترة املقبلة.
ويرصد "صوت املاليني" فى التقرير التالى أبرز 

الصراعات داخل اللجان فى الفترة املقبلة.
شئون الالعبني

اشتعلت الــصــراع بــني الثنائى أحمد مجاهد 
ــغــنــى، عــضــو مــجــلــس إدارة  ومـــجـــدى عــبــد ال
االحتـــاد، من أجــل اإلشـــراف على جلنة شئون 

الالعبني.

عبد الغنى يطلب اإلشراف على اللجنة، خاصة 
وأنــه يسعى لتحقيق بعض أهــدافــه من خالل 

رئاسته للجنة شئون الالعبني.
أما مجاهد، يرى نفسه األفضل من أجل رئاسة 
شئون الالعبني، خاصة أنــه على درايـــة بكل 

صغيرة وكبيرة بها.

احلكام
يــرى عصام عبد الفتاح، عضو مجلس إدارة 
ــراف على جلنة  ــاد، أنــه مــن حقه اإلشــ االحتــ
احلكام، خاصة أنه سبق له تولى مسئوليتها فى 

املجلس السابق.
ــك فــى الــوقــت الـــذى طلب فيه حــازم  يــأتــى ذل
الــهــوارى، عضو املجلس أيــًضــا، بتولى ملف 
احلــكــام، باعتباره كــان على درايـــة كبيرة بكل 
ما يدور بها منذ أن كان يتولى مسئوليتها فى 

مجلس سمير زاهر السابق.
كرة الصاالت

استغنى خالد لطيف، عضو املجلس، عن 
ــصــاالت والشاطئية،  ــه عــلــى كـــرة ال إشــراف
خاصة أنه يرى أن حازم الهوارى األنسب لها.

وعلى الرغم من أن لطيف تــرك املهمة إلى 
ــه مُيــنــى النفس أن األخير  الـــهـــوارى، إال أن

يتركها له.

ــرة الــتــى حسمت درع  ــجــوالت األخــي ال
الدورى للنادى األهلى.

وكلف مجلس إدارة القلعة البيضاء 
إسماعيل يوسف مدير الكرة بفتح ملف 
المفاوضات مع الخماسى باسم مرسى، 
ومحمود عبدالرحيم جنش، ومعروف 
يوسف، وإبراهيم صالح، وأحمد دويدار 
حيث تنتهى عقودهم بنهاية الموسم 
الــجــارى ويــرغــب مسئولو األبــيــض فى 
تجديد تعاقدهم فى الوقت الحالى حتى 
يتثنى لهم التركيز مع الفريق فى الفترة 
المقبلة وحصد البطولة القارية وإعادة 
درع الدورى إلى جدران القلعة البيضاء.

وعلى جانب آخر قرر مرتضى منصور 
ــادة مرتبات  رئــيــس الــنــادى األبــيــض زيـ
ــى رأســهــم مؤمن  الــجــهــاز الــفــنــى وعــل
سليمان بعد نجاحه فى قيادة الفريق 
خــالل الفترة األخــيــرة لعدة انتصارات 
حاسمة غيرت مساره لألفضل، حيث 
يرى المجلس األبيض أن سليمان وفر 
على خزينة النادى دفع مرتبات باهظة 
للمدرب األجنبى الذى كان من المقرر 
أن يتم التعاقد معه بعد محمد حلمى 
المدير الفنى السابق قبل االستقرار 

على منح سليمان الفرصة.

كتبت – سارة عبد الباقى 

قنابل موقوتة تهدد 
انتظام الدورى

ــوم  انـــطـــلـــقـــت مـــســـابـــقـــة الـــــــــدورى املـــمـــتـــاز يـ
ــى، إال أن هــنــاك الــعــديــد  ــاضـ اخلــمــيــس املـ
مــن الــصــعــوبــات الــتــى قــد تــعــوق اســتــمــرار 
املسابقة أو على األقــل انتظامها فى 

الفترة املقبلة.
ــد "صــــــوت املــــاليــــني" أهـــم  وتــــرصــ
الصعوبات التى تواجه مسابقة 
ــدورى فــى املــوســم اجلــديــد،  ــ الـ
والتى قد تساهم فى تعطيل 
ــرة لــيــســت  ــتــ ــفــ ــة لــ ــقــ ــابــ ــســ املــ

بالقليلة.
املوافقات األمنية

مازالت املوافقات األمنية 
لــبــعــض املـــبـــاريـــات، متثل 
الــشــغــل الــشــاغــل ملسئولى 
احتاد كرة القدم، خاصة أنها 
قد تتسبب فى تأجيل العديد 

من املباريات.
ــن عـــرض  ــ ــم م ــرغــ ــ وعـــلـــى ال
جدول املسابقة على اجلهات 
األمــنــيــة، إال أن هــنــاك بعض 
الــظــروف االستثنائية الــتــى قد 
ــيــة تــصــدر  جتــعــل وزارة الــداخــل

فرماًنا بتأجيل املباراة.
املنتخب األول

ــى يــســتــعــد  ــ ــن ــوطــ ــ ــب ال ــخـ ــتـ ــنـ املـ
للتصفيات كـــأس الــعــالــم 2018 
بروسيا، حيث يبدأ أولــى لقاءاته 

مبواجهة الكونغو يــوم 9 من شهر أكتوبر 
املقبل.

وبخالف املشاركة فى تصفيات املونديال، 
فــإن أحــفــاد الفراعنة ينتظرون املشاركة 
فى بطولة األمم األفريقية 2017 باجلابون 

والتى تنطلق فى شهر يناير املقبل.
ويــســاهــم مــشــاركــات املــنــتــخــب األول فى 
ــاز أكــثــر  ــمــت إيـــقـــاف مــســابــقــة الـــــدورى امل
ــؤدى إلـــى وجــود  ــ ــــذى ي ــر ال ــ ــرة، األم ــ ــن م م

اضطرابات فى جدول املسابقة.
منتخب الشباب

لــم يختلف احلــال كثيًرا بالنسبة ملنتخب 
الشباب الــذى يستعد أيًضا للمشاركة فى 
بطولة األمم األفريقية التى تستضيفها 

زامبيا فى العام املقبل.
وتكمن األزمة احلقيقية، فى أن هناك أكثر 
من العــب يشارك مع منتخب الشباب مت 
تصعيده للمشاركة مع املنتخب األول فى 
مباريات الدورى، األمر الذى قد يؤدى إلى 

تأجيل مباريات بعض الفرق.
قضايا احتاد الكرة

ــرغــم مــن تنصيب مجلس جديد  عــلــى ال
يدير منظومة كرة القدم ملدة أربع سنوات 
مقبلة، إال هناك دعاوى قضائية من بعض 
املرشحني قد تساهم فى إربــاك حسابات 

الدوري.
تــصــعــيــد الــشــئــون الــقــضــائــيــة اخلــاصــة 
بالرياضة املصرية إلى االحتاد الدولى لكرة 
القدم "فيفا"، قد يؤدى إلى جتميد النشاط 
الرياضي، السيما فى ظل حتذير األخير 

من تدخل احلكومة فى الشئون الرياضية.
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كتب – محمد الصايغ 
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احلضرى

عبدامللك

أبوريدة

مؤمن

يوسف

مرتضى

»كورس إجنليزى« 
مكثف لرمضان صبحى 

فييرا يرفض الشقة 
ويتمسك بالفندق 

حــــرص رمـــضـــان صــبــحــى جنـــم مــنــتــخــب مصر 
واملحترف فى صفوف فريق ستوك سيتى االجنليزى 
على االلــتــحــاق بـــدورة دراســيــة مكثفة لتقوية لغته 
ــراءات حصوله  االجنليزية، وذلــك بهدف تسهيل إجـ
على رخــصــة قــيــادة فــى اجنــلــتــرا، فــضــاًل عــن رغبته 
فى التواصل مباشرة مع اآلخرين خالل تواجده فى 
إجنلترا دون احلاجة الى مترجم خاص كما هو احلال 
اآلن.. وكانت إدارة نــادى ستوك سيتى قد خصصت 
مــرافــق خـــاص مــن أصـــول مغربية لــرمــضــان عقب 
انضمام األخير لصفوف ناديها، حيث يتواجد هذا 
املرافق بصورة دائمة بصحبة الالعب فى أى مكان 

للقيام بأعمال الترجمة له.

رفض البرتغالى جورفان فييرا المدير الفنى 
لنادى سموحة اقتراح مسئولى النادى السكندرى 
بنقل مقر إقامته مــن أحــد الفنادق الــى احــدى 
الشقق الفاخرة بأحد أحياء اإلسكندرية الراقية.

وتمسك الــمــدرب البرتغالى باالستمرار فى 
اإلقامة هو وأسرته بالفندق المتواجد فيه حالياً 
خصوصاً أنه يشعر بالراحة واألمان فيه، فضاًل 
عــن تخوفه مــن فــكــرة السكن فــى شقة خاصة 
تفادياً لتعرضه ألى مضايقات أو مخاطر، سيما 
وأن الــفــنــادق تتمتع بــحــراســة أمنية مــن قــوات 

الشرطة بخالف الحال فى الشقق الخاصة.

أحمد سعيد نائب رئيس التحرير
يتقدم بخالص التهانى 

لألستاذ الفاضل وليد عودة
مدير عام مدرسة الضياء اخلاصة
 والسيدة الفاضلة آمال فارس

  ناظرة املدرسة والسادة املدرسني واملدرسات
 وجميع العاملني مبناسبة بدء العام الدراسى اجلديد 

متمنًيا للجميع املزيد من النجاح والتوفيق

تهنئة
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اإلخوان أرسلوا 
خطابات لبعض 

املسئولني 
األمريكيني 
يطالبونهم 

بعدم استقبال 
الرئيس 

عبدالفتاح 
السيسى 

فاستقبلوه 
صناع القرار فى العالم، ففى هذه الزيارة 
ومن خالل اللقاءات التى عقدها الرئيس، 
لمس األمريكان وغيرهم من شعوب وقادة 
العالم، بعض الحقائق، مفادها أن وطنية 
الرئيس تطغى على تطلعاته الشخصية 
أو الــبــحــث عــن أمــجــاد ذاتــيــة، لــذلــك لم 
يكن غريبا أن حواراته كانت كاشفة لهذه 
الــحــقــائــق، كــاشــفــة أيــضــا عــن أن الــدولــة 
المصرية هى المسئولة حصريا بالدفاع 
عن األمــن القومى العربى بكل تشابكاته، 
ــى ضــــــرورة حـــل الــقــضــيــة  ــل ــو أكــــد ع ــه ف
الفلسطينية وإقــامــة دولـــة للفلسطينين 
على أرضــهــم، بما يضمن لإلسرائيلين 
العيش بسالم فى المنطقة كان حديثه عن 
القضية الفلسطينية مشحونا بالرسائل 
السياسية التى تكشف قدرته على إدارة 
الصراع الدولى، خاصة فى أعقاب حصول 
تل أبيب على أكبرصفقة لشراء األسلحة 

من واشنطن عبر تاريخها كله.
فــى ذات السياق لــم يبتعد حديثه عن 
العالقات المصرية األمريكية، بأنها تستند 
على المصالح المشتركة مؤكًدا على دور 
مــصــر فــى الــمــنــطــقــة، وفـــى فـــرض األمــن 

والسلم العالميين.
اإلرادة السياسية الــتــى نتحدث عنها 
ــرئــيــس السيسى  ــحــرك ال ــورت فـــى ت ــل ــب ت
شــرقــا وغــربــا وعـــدم االكــتــفــاء بالعالقات 
مع واشنطن باعتبار أن السياسة تنوعا 
فى العالقات والصداقات، كما أن هناك 
تنوعا فى مصادر السالح، لخلق التوازن 

االستراتيجى فى المنطقة بالتوازنات.
العالم بــدأ يتفهم مــا يحدث فــى مصر 
وجهود السيسى، لذا يجب على المجتمع 
بكل مكوناته مساندة تلك الجهود على كافة 
المستويات الستيعاب المتغيرات والتفاعل 
معها، فــى ظــل النجاحات الــتــى يحققها 
الرئيس على المستوى االستراتيجى وعلى 
مستوى العالقات الدولية، بما وضع الدولة 
المصرية فى مكانها الالئق افريقيا وعربيا 
واقليميا، خاصة أن التركيز على األبعاد 
االقتصادية دون القطاعات األخرى أمر ال 

يتسق مع التطلعات. 
أؤكد على ذلك بالرغم من رفضى لكافة 
السياسات الداخلية التى أفرزت أوضاعا 
اقتصادية سيئة واجتماعية بائسة، جراء 
فشل الحكومة فــى استيعاب طموحات 
الرئيس وتحويل األفكار إلى خطط وبرامج 

تراعى البعد االجتماعى.
من وجهة نظرى الزيارة، دشنت لمفاهيم 
جديدة تتجاوز حدود المردود االقتصادى 
وإن كــان مهًما وملًحا فى تلك الظروف، 
فالمفهوم الــذى أعنيه هو اســتــرداد قيمة 
ــا االســتــراتــيــجــى. ــ ــيــة ودورهـ مــصــر الــدول
خاصة أن الدولة تمر حاليا بمرحلة اختبار 
حقيقى لقدرتها على تجاوز التحديات بما 
تشمله من حروب اقتصادية صارت معلومة 
للكافة، هدفها إثـــارة الغضب الداخلى 
ضد سياسات الرئيس، لــذا ال أنكر أننى 
تعجبت كثيرا من آراء بعض مدعى الخبرة 
فــى الــشــأن االستراتيجى وقــدرتــهــم على 

»السفسطة« والتبارى فى سرد تصوراتهم 
النظرية حول العالقات المصرية الدولية، 
ــات الــمــتــحــدة األمــريــكــيــة،  خــاصــة الـــواليـ
والتباهى بما يصنعه الصبية أمثال تميم 
الذى ال يدرك قيمة المكان الذى يتحدث 
فــيــه، وال يــعــرف معنى مــا يــرمــى إلــيــه من 
ــام ليست مــوجــودة إال فى  شطحات وأوهـ
خياله المريض وعقول من يدعمهم بأموال 
شعبه، هــؤالء الــذيــن يتحدثون مــن منطق 
الــخــبــرة السياسية يطلقون الــهــرتــالت، 
دون قـــراءة موضوعية لما يحيط بتلك 
الــعــالقــات مــن تــشــابــكــات فــى المصالح، 
ال يمكن اقصاؤها بعيدا عن التعقيدات 
السياسية واألمــنــيــة فــى المنطقة، وهنا 
أعنى مصالح القوى المؤثرة فى توجهات 

السياسة الدولية.
ــع تــلــك  ــ ــم يــتــعــامــلــون م ــهـ ــب أنـ ــريـ ــغـ الـ
الــتــصــورات، باعتبارها معطيات يترتب 
على أثرها نتائج تقود إلى وضع كل األوراق 
فــى سلة الــرضــا األمــريــكــى، دون إدراك 
للحقائق والمتغيرات التى طرأت على شكل 
العالقات الدولية القائمة باألساس على 

المصالح المشتركة. 
الـــقـــراءة الــدقــيــقــة لتفاصيل المشهد 
المعقد على الساحتين اإلقليمية والدولية، 
تدحض كافة األصوات التى تهوى الصراخ 
بهدف قلب الحقائق، فتلك القراءة تشير 
بوضوح إلى أن مساحة التالقى والتنافر 
بين مصر والــواليــات المتحدة األمريكية، 
تحكمها الــمــصــالــح االســتــراتــيــجــيــة دون 
سواها، ولم يغب عن صانع القرار الدور 
الــذى تلعبه واشنطن مع حلفائها لتقسيم 
المنطقة العربية لعدة دويــالت، ضعيفة، 
متناحرة مذهبيا، وطائفيا وعرقيا، بما 
يقود إلــى إربـــاك المنطقة بأكملها، عبر 
الصراعات التى ترعاها الواليات المتحدة 

األمريكية.
ــوان تعيش فى  مــازالــت جماعة اإلخــ
معزل عن الواقع، ال يعلمون إشكالياته 
ــة، كما  ــي ــن الــســيــاســيــة وضـــروراتـــه األم
أنــهــم ال يــدركــون حجم الــتــغــيــرات التى 

ــداخــل وفــرضــت نفسها  ــرأت عــلــى ال طـ
بــــإرادة وطــنــيــة عــلــى مجمل الــعــالقــات 
الدولية، فتصوروا أن األمريكان الذين 
كــانــوا يوجهونهم ويــدعــمــونــهــم بالمال 
ويشكلون قــراراتــهــم، لهم سطوة ونفوز 
على الــقــرار الــمــصــرى، قــامــوا بــإرســال 
خطابات لبعض المسئولين األمريكيين، 
يطالبونهم فيها، بعدم استقبال الرئيس 
عبدالفتاح السيسى، تضمنت الخطابات 
ــف حــقــوق  ــل ــن م تـــقـــاريـــرا مـــزعـــومـــة عـ
اإلنــســان، فضال عــن رصــدهــم ميزانية 
مالية ضخمة، لإلنفاق على تشويه صورة 
الدولة والرئيس فى أمريكا، لكن كل تلك 

المحاوالت فشلت. 
خاصة إذا علمنا أن إرســال مثل هذه 
الملفات »مــلــفــات الــكــاذبــة« عــن حقوق 
اإلنــســان لــن تشغل مصر عــن قضاياها 
الرئيسية والــتــفــرغ لتبرئة نفسها من 
هــذه األمــور التى صــارت مكشوفة لمن 
يتلقاها، هــذه الــمــحــاوالت ليست أمــرا 
ــوان يتبعه. ــدا، بــل هــو منهج اإلخــ جــدي

اإلخوان لتشويه مصر.
لــم تكن هــذه الــمــحــاوالت البائسة هى 
األولــى ولــن تكون األخــيــرة ففى كل زيــارة 
يقوم بها الرئيس السيسى للغرب، يقوم 
ــوان بتأجير متظاهرين ضــد مصر  االخــ
وضد الرئيس، بهدف إحراجه أمام وسائل 
اإلعالم، لكن مثل تلك التحركات أصبحت 
ــعــدم ســـواء، فضال عــن مشاركته  هــى وال
فــى اجــتــمــاعــات الجمعية الــعــامــة لألمم 
المتحدة األخــيــرة، تابع خاللها المجتمع 
الدولى، دعوة مرشحى انتخابات الرئاسة 
األمريكية الرئيس السيسى، للقائه على 
هامش تلك االجتماعات، بما يشير إلى أن 
الحالمين بدخول البيت األبيض يدركون 
قبل تولى أى منهم المسئولية حجم الدولة 

المصرية.
لذا أصبحت محاوالت عزل مصر دوليا 
ــوان وحدهم،  وهما وســرابــا، يعيشه اإلخـ
فعالقات مصر الخارجية راحــت تتنامى 
تتطور يوما بعد يوم، بصورة الفتة للكافة، 
بما يــؤكــد أن هــذه األفــعــال ال تــؤثــر على 

مسيرة الدولة المصرية.

وسط أجواء مشحونة بالترقب.. ذهب الرئيس عبدالفتاح السيسى إلى الواليات المتحدة األمريكية لحضور قمة العالم، كان 
من الطبيعى أن تتجه أنظار الكثيرين فى الداخل والخارج إلى نيويورك حيث مقر األمم المتحدة، لمعرفة ردود فعل، دوائر 
السياسة العالمية حول كلمة مصر باعتبارها دولة مهمة ومؤثرة فى مجريات األحداث على المستويين االقليمى والدولى، 

فكان مفاجئا للجميع أن نتائج الزيارة جاءت مغايرة تماما لكل التوقعات التى كانت مترقبة، ومحبطة لكافة الترتيبات 
المضادة، فشلت التدابير القطرية اإلخوانية الرامية للتحريض ضده، فسقط النقاب عن الوجه القبيح لـ»تميم« حاكم دويلة 

قطر، كما أن الزيارة كانت ترجمة فعلية لقدرة القيادة السياسية المصرية، على اقتحام ما اعتبره البعض مستحيال أو صعبا 
على أقل تقدير، فضال عن أنها كشفت بوضوح عن دالالت البراعة السياسية للرئيس والنضج فى تحمل المسئولية الوطنية، 
إلى جانب تغليب المصالح العليا على ما سواها بعيدا، عن المزاج الشخصى واألهواء الذاتية التى تحكم عالقات الحكام فيما 
بينهم، لذا أرسى قاعدة استراتيجية فى العالقات، مفادها أن الخالفات فى العالقات الدولية واردة، وإيجاد مساحة للتفاهم 

حول المصالح المشتركة فى إطار الضرورة الوطنية، وإردة أيضا. 

السيسى يفضح األنظمة الداعمة لإلرهاب فى األمم املتحدة 

فشلت التدابير القطرية 
اإلخوانية الرامية 

للتحريض ضد الرئيس.. 
فسقط النقاب عن 

الوجه القبيح لـ»متيم« 
حاكم دويلة قطر

نتائج الزيارة جاءت مغايرة 
متاًما لكل التوقعات التى 

كانت مترقبة ومحبطة 
لكل الترتيبات املضادة

 الصوت املصرى أصبح مسموًعا ومؤثًرا
لوجود إرادة سياسية مدعومة بقاعدة شعبية 

استطاع من خــالل كلمته توجيه رسالة 
مــشــحــونــة بــالــمــســئــولــيــة، هــدفــهــا توعية 
المجتمع الدولى خاصة الغرب، بظروف 
اللحظة الراهنة فى المنطقة العربية، وما 
تحويه تلك اللحظة، من اتساع لمساحة 
العنف واإلرهـــاب إلــى جانب التربص من 
حــكــومــات إقليمية ودولـــيـــة، تسعى بكل 
ــات  ــ ــيــم فــى دوام ــل إلغــــراق اإلقــل ــوســائ ال
الفوضى، كــان خطابه، حاسما، سطوره 
مــقــصــودة، أمــا تعبيراته، فتحوى دالالت 
كاشفة عن المتربصين ومعانى فاضحة 

لهم.
القراءة الدقيقة تؤكد أن الزيارة جاءت 
تجسيدا لــــإلرادة الــوطــنــيــة، عــبــر فــرض 
الندية فــى الــعــالقــات الــدولــيــة، والتأكيد 
على احترام إرادة المصريين،الى جانب 
التصدى لمحاوالت التدخل فى الشئون 
الداخلية للبلدان، والتحدى الواثق ألنظمة 
حكم إقليمية، تعمل سمسارا، وتؤدى أدوار 
الــوكــالــة عــن جماعة إرهــابــيــة، تقوم على 
تنفيذ أجندات غير وطنية، كما تعمل تلك 
األنظمة بكل طاقتها للوقوف عقبة أمام 
مصالح مصر االستراتيجية، تلك المصالح 
التى دفعت القيادة السياسية لكشف أبعاد 
ما يحدث فى منطقة الشرق األوســط من 
صراعات مذهبية وطائفية، ومخططات 
إقليمية ودولية داعمة للتنظيمات اإلرهابية 

بهدف تفتيت البلدان العربية.
الجماعة وداعميها فى تقديرى، يدبرون 
ــارة الــزوابــع حــول زيـــارات الرئيس قبل  إلث
الــقــيــام بــهــا، الــهــدف هــو التعتيم على ما 
سيقوله أمــام الـــرأى الــعــام الــدولــى ألنهم 
يعلمون أن االستماع لكلمته المعبرة عن 
وجــهــة نــظــر مــصــر بشعبها ومؤسساتها 
ستكون كاشفة أمام الجميع لمعرفة الفروق 
الجوهرية بين رئيس وصــل لحكم مصر 
عــبــر اســتــدعــاء شعبى غــيــر مــســبــوق فى 
التاريخ، وآخــر سطا على الحكم مدفوعا 
من تنظيم، احترفت قياداته العبث باألمن 
القومى للبالد، والتعاون مع أنظمة وأجهزة 
ــخــفــاء إلثـــارة  ــارات تــعــمــل فـــى ال ــخــب اســت

الفوضى داخل الدولة.
النقاش الدائر اآلن فى وسائل االعالم 
حول كلمة مصر فى األمم المتحدة ال يخلو 
ــقــراءة لملف الــعــالقــات المصرية  مــن، ال
ــرى بما فيها أمــريــكــا، هذه  ــدول األخـ ــ وال
ــقــراءة تشير إلــى أن الــصــوت المصرى  ال
أصــبــح مسموعا، لــوجــود إرادة سياسية 
مدعومة بقاعدة شعبية، يــدرك تأثيرها 

متيم

السيسى
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