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كل منهم يتقاضى
 3آالف جنيه
مكافأة شهرية..
«واحلسابة
بتحسب»

طاقية
اإلخفا
ج ــريدة

املوقع االلكترونى

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

وزير التنمية املحلية يخصص  3أمناء شرطة لشراء اخلضار ألسرته!!!
كتبت :نرمني محمد
كشفت مصادر مطلعة بــوزارة التنمية المحلية
أن الدكتور أحمد زكى بدر منذ أن قدم إلى الوزارة
فى سبتمبر  2015وهــو يسير على نهج «انسف
حمامك القديم» حيث نجح حتى اآلن فى تغيير
 % 90مــن قــيــادات الــديــوان الــعــام لــلــوزارة بنقل
القيادات القديمة إلى قطاعات ووظائف أخرى
وقــام بتعيين قيادات جديدة قام باإلشراف على
تعيينها الــلــواء أحمد عبد المنعم األمــيــن العام
لإلدارة المحلية.
فى الوقت ذاتــه قــام بــدر بفصل بعض الموظفين
ألسباب واهية دون تحويلهم للتحقيق فى الشئون

السيسى يفتتح مطارى «سفنكس
والقطامية» خالل أيام
اإلعــداد الفتتاحات كبرى لمشروعات
قومية كبرى خالل األيام القادمة وتجرى
على قدم وســاق عملية االستعداد لقيام
الرئيس عبدالفتاح السيسى الفتتاحها
ومنها مطاران مهمان هما:
 -1مطار القطامية ..وهو مطار يخدم
جزءا كبيرا جدا من محافظة القاهرة..
وسينال اهتمام الكثيرين وتــم إنــشــاؤه
بتعاون من الهيئة الهندسية وعــدد من
الشركات الهامة فى مصر!

 -2مطار سفنكس :وهــو مطار كبير
جــدا يــخــدم ســكــان محافظة الــجــيــزة..
وأقــيــم عــلــى أح ــدث األنــظــمــة العالمية
للجودة التى يتم تطبيقها علي المطارات.
الــــمــــطــــارات الـ ـ ـــذى ســيــفــتــتــحــهــمــا
السيسى ملحق بهما عــدد مــن الفنادق
واالســتــراحــات والــشــركــات الــتــى تخدم
المطار مثل شــركــات النقل والسياحة
واالستثمار وعدد من أفخم أنواع الفنادق
عالميا!

محمد عبداللطيف
أحمـ ـ ــد سعيد

املدير الفنى:

عـدنان خليل
سكرتير التحرير:

محمد سعيد
الرياضة:

محمد الراعى
املستشار القانونى:

عصام االسالمبولى
جرافيك

أحمـ ـ ــد محمـ ـ ــود
التنفيذ

أحمد الريس
جمع تصويرى:

محمود محسن
املراجعة اللغوية:

عبد الصمد جابر
املقاالت املنشورة تعبر عن رأى أصحابها.
االعالنات واالشتراكات
يتم االتفاق عليها مع ادارة اجلريدة
اإلدارة والتحرير26:شارع عدنان املدني-
الصحفيني -نهاية أحمد عرابى  -املهندسني
فاكس وتليفون33450694-33450728 :
اإلمييلSoutalmalaien@yahoo.com:

ياسني منصور يشترى قنوات «»cbc

خيرى

قناة « »cbcتعانى من أزمة داخلية طاحنة بعد
أن تــم تسريب خبر قيام رجــل األْعــمــال ياسين
منصور بالدخول فى عملية شراء المجموعة.
األزمة حدثت بعد أن أعرب محمد األمين مالك
قنوات « »cbcعلى عدم قدرته على التحكم فى
الخط الذى يتبعه كل من المذيع خيرى رمضان..
والمذيعة لميس الحديدى فى برنامجهما ..حيث
إنهما اعتادا على مهاجمة الدولة وعدم االكتراث
بقيام الــدولــة بالحرب على االرهـــاب وظــروف

منصور

البالد الصعبة ..رغم أنه حذرهما مرارا وتكرارا
«محمد األمين» قرر بيع القنوات واالبقاء على
صحيفة الوطن ..وتقدم ياسين منصور للشراء
عن طريق أحد اإلعالميين الذين كانوا يلعبون
دور الوسيط لبيع عدد من الصحف فى الفترة
األخيرة.
ياسين منصور قرر الخوض فى مجال اإلعالم
والــدخــول والمنافسة بــه ..واالستعانة بعدد من
أصدقائه اإلعالميين الذين يثق فيهم!

حتالفات جديدة بني مصر ودول اخلليج لوقف املد الشيعى اإليرانى
خالد عبدالرحمن
رعب عربى وخليجى من التمدد اإليرانى
فى المنطقة وتحديدا فى دول الخليج بعد أن
تم تأسيس منظمة مخيفة خاضعة لـ«الجيش
الشيعى» أو «جيش التحرير الشيعى» تحت
قيادة الرجل الخطر فى العالم كله «قاسم
سليمانى» قائد فيلق القدس بالحرس الثورى
اإليرانى المسئول عن إحــداث الفوضى فى

المنطقة الــذى تم وصفه فى جميع صحف
الــعــالــم بــأنــه الــرجــل الــوحــيــد الــقــدار على
إحداث حرب عالمية كبرى ..قاسم سليمانى
يفرض نفوذه فى المنطقة العربية فى كل من
اليمن وسوريا والعراق ولبنان!
حالة الرعب والقلق انتابت دول الخليج
بعد إعالن قاسم سليمانى عن طريق «»54
منظمة شيعية طائفية كلها تأتمر بأمر
«قاسم سليمانى».
بعض الـــدول العربية استطاعت إجــراء

مناقشات مع مصر من أجــل الحفاظ على
أمن دول الخليج والعمل على الترتيب لتعاون
عسكرى قادم بالتعاون مع السعودية ..وهو
ما نتج عنه تأكيد القيادة المصرية المتمثلة
فى الرئيس عبدالفتاح السيسى فى كلمته
بالجمعية العامة لألمم المتحدة ..على أن
«أمــن الخليج مــن أمــن مــصــر» ..وتأكيدات
ولــى العهد السعودى محمد بن نايف على
أن إيران تمارس سياسة طائفية حاقدة فى
منطقة الخليج!

تسريح  %20من موظفى احلكومة ..وقف التعيينات  5سنوات ..تعومي اجلنيه

حكاية سمية اخلشاب مع (املسكني) اخلليجى!!!

مصادر بالتنظيم واإلدارة تكشف شروط صندوق النقد
للحكومة املصرية ملنح قرض الـ« 12مليار دوالر»
كتب -ماهر عبده

تشارك الفنانة سمية الخشاب هــذا العام بأحدث
كليباتها بأغنية بعنوان «يــا مسكين» ،ضمن مسابقة
مهرجان القاهرة لألغنية العربية المصورة والتى
تنطلق يوم  30أكتوبر الجارى.
«يا مسكين» أغنية باللهجة الخليجى ،كلمات أسير
الــريــاض ،وألــحــان محمود الخيامى ،وتــوزيــع مدحت
خميس ،مهندس صــوت هانى مــحــروس ،ومــن إنتاج
سمية الخشاب ،وتــوزيــع شركة مزيكا ،والكليب من

موظفى الحكومة مرحلة أول ــى فــى خطة
تستهدف تسريح  %60مــن الموظفين فى
ع ــام  2022االمـــر الـــذى مــن شــأنــه توفير
حوالى أكثر من مليار جنيه سنويا.
فــضــا عــن تــوقــف مــســابــقــات التعيينات
الحكومية لمدة  5سنوات.الفتة الى ان ذلك
يــأتــى فــى اطـــار خــطــة الــتــقــشــف والــتــرشــيــد
الحكومى التى يشر ف عيلها صندق النقد
الدولى مباشرة وتابعها اوال بأول.
واضــافــت المصادر أن الصندوق يشترط
ايضا تثبيت سعر الــصــرف بحيث يكون فى
الــســوق سعر واح ــد ولــيــس ســعــرا مخصصا
للبنوك وآخــر فــى الــســوق الــســوداء ،وهــو ما
يستلزم «تعويم الجنيه» ،مشيرة إلى أن التفكير
حاليا إما تثبيت سعر صرف الدوالر عند 12
جنيها بعد وصوله فى السوق السوداء إلى
 14جنيها ،أو تعويم الجنية بصفة نهائية.

عال غامن تتعاقد على مسلسل «ظل الرئيس» أمام ياسر جالل

األربعاء 2016/10/12

«األمني» يقرر االكتفاء بجريدة الوطن

الكشف عن تأسيس « »54منظمة شيعية طائفية للسيطرة على اخلليج

كشفت مصادر مسئولة بالجهاز المركزى
للتنظيم واإلدارة أن المسئولين بصندوق
النقد الــدولــى ،أبــلــغــوا كــل مــن ط ــارق عامر،
محافظ البنك المركزى ،وعمرو الجارحى،
وزي ــر المالية ،خــال االجــتــمــاعــات السنوية
للصندوق فى واشنطن ،بأنه لن يتم الموافقة
من قبل مجلس إدارة الصندوق على القرض
الــبــالــغ قيمته  12مــلــيــار دوالر ،دون تنفيذ
االشتراطات التى تم االتفاق عليها فى بداية
العام المالى الجارى ومنها تسريح  %20من
موظفى الحكومة بالجهاز االدارى للدولة
والقطاعين العام واالعــمــال العام عن طريق
اجبارهم على احالتهم للمعاش المبكر.
وأضــافــت الــمــصــادر أن احــالــة  % 20من
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زكى بدر

بعد إنشاء إيران «جيش التحرير الشيعى»

مدير التحرير:

ب ـ ــالل الـ ـ ــدوى

الــقــانــونــيــة ،وثـــارت هــذه االزمـــة فــى االحتجاجات
والمظاهرات التى قام بها العاملون بالديوان العام
وقطاعات الـــوزارة منذ شهرين أمــام مقر ال ــوزارة
بالدقى.
المثير أن الــمــصــادر كشفت ان وزيــر التنمية
المحلية خصص  3أمناء شرطة من المنتدبين
لــحــراســتــه لــشــراء الــخــضــار والــتــســوق لمنزله
الخاص .،مقابل مكافآت مالية تصل الى  3آالف
جنيه شهريا.
وحصلت «صــوت الماليين» على كشف اطلق
عليه موظفو الــوزارة كشف البركة ،والمرصودة
فيه اسماء المحظوظين لصرف مكافآت لهم من
ديوان عام الوزارة.
وم ــن بــيــن االشــخــاص الـــــواردة اســمــاؤهــم فى

الكشف امــنــاء شــرطــة يــقــومــون بــحــراســة منزل
الوزير فى القاهرة الجديدة بالتناوب.
وقالت مصادر مطلعة بديوان عــام ال ــوزارة أن
بدر قام بتعيين مدير أمن للوزارة من بين ضباط
الشرطة المحالين على المعاش براتب شهرى
نحو  10آالف جنيه شهريا .،ألول مرة فى
تاريخ الوزارة منذ انشائها.
وكانت «صــوت الماليين» قد نشرت
من قبل تقريرا حول قيام االمين العام
لــإدارة المحلية بتخصيص أسطول
من السيارات لبعض المقربين منه
ومــا اطلق عليهم موظفو الديوان
الــعــام «الــمــحــظــوظــيــن» لنقلهم
وقضاء مصحالهم الخاصة.

تعاقدت شركة فنون مصر مع الفنانة عال غانم على المشاركة فى بطولة مسلسل
«ظل الرئيس» بطولة الفنان ياسر جــال ،المقرر البدء فى تصويره خالل الفترة
المقبلة ،والتى تخوض به الشركة السباق الرمضانى المقبل .2017
وبدأت الشركة المنتجة جلسات عمل مع المخرج أحد سمير فرج من أجل معاينة
أماكن التصوير وترشيح باقى الشخصيات الرئيسية وإنهاء كل ما يخص العمل،
السيما أن الشركة المنتجة وضعت خطة زمنية محددة إلنهاء العمل فى أقرب
وقت.
يشار إلى أن شركة فنون مصر خاضت السباق الرمضانى الماضى بمسلسل
«رأس الغول» بطولة النجم الكبير محمد محمود عبد العزيز ،وميرفت أمين،
وفاروق الفيشاوى ،وعدد آخر من النجوم ،إخراج أحمد سمير فرج.

إخراج المخرجة اللبنانية رندلى قديح.
وأع ــرب ــت ســمــيــة عــن تــفــاؤلــهــا بالكليب الــجــديــد،
ومنافسته فــى مسابقة مهرجان األغنية المصورة
وتتمنى أن يفوز بجائزة الكرتوش الذهبى.
يذكر أن هذه هى المرة الثانية التى تُقدم فيها سمية
أغنية باللهجة الخليجية ،حيث كانت أول أغنية قدمتها
حملت اسم «كل بعقله راضــى» ،وكانت ضمن ألبومها
نجاحا كبي ًرا فى منطقة الخليج.
األول وحققت
ً

أحد الرعاة  يدفع منها  12مليون ًا

عمرو أديب يتقاضى  25مليون جنيه
سنو ًيا فى برنامجه «كل يوم»!!!
سمية

كــشــف مــصــدر مــن فــريــق انــتــاج بــرنــامــج «ك ــل يــــوم» ،الــذى
يــعــرض يــومــيـاً عــلــى قــنــاة  ،ON Eعــن األجـــر الـــذى تقاضاه
اإلعالمى عمرو أديب نظير تقديمه للبرنامج.
المصدر أكــد أن أجــر اإلعالمى المصرى وصــل إلــى 25
مليون جنيه ،مشيرا إلى أن شركة بروموميديا وفرت
للبرنامج كل اإلمكانات المناسبة ليتصدر سباق
برامج التوك شو المصرية والعربية.
وعــن تناسب أجــر أدي ــب مــع بــاقــى ميزانية
الــبــرنــامــج وحــجــم اإلع ــان ــات الــمــتــوقــع ،قــال
المصدر إن أحــد الــرعــاة الرئيسيين للبرنامج
وقع تعاقدا قيمته  12مليون جنيه سنويا ،وبذلك
يــكــون هــنــاك راع واح ــد للبرنامج قــد وفر
نصف أجر أديب.

أديب

تنص املادة  215من الدستور املصرى الصادر فى عام  2014على أن «القانون يحدد الهيئات املستقلة واألجهزة
الرقابية وتتمتع تلك الهيئات واألجهزة بالشخصية االعتبارية ،واالستقالل الفنى واملالى واإلدارى ،ويؤخذ رأيها
فى مشروعات القوانني ،واللوائح املتعلقة مبجال عملها ،وتعد من تلك الهيئات واألجهزة البنك املركزى والهيئة العامة
للرقابة املالية ،واجلهاز املركزى للمحاسبات ،هيئة الرقابة اإلدارية».
وتنص املادة  218على أن تلتزم الدولة مبكافحة الفساد ،ويحدد القانون الهيئات واألجهزة الرقابية املختصة
بذلك ،وتلتزم الهيئات واألجهزة الرقابية املختصة بالتنسيق فيما بينها فى مكافحة الفساد ،وتعزيز قيم النزاهة
والشفافية ،ضما ًنا حلسن أداء الوظيفة العامة واحلفاظ على املال العام ،ووضع ومتابعة تنفيذ اإلستراتيجية
الوطنية ملكافحة الفساد باملشاركة مع غيرها من الهيئات واألجهزة املعنية ،وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.

هل قرارات اجلمعية
العمومية لنادى
القضاة أقوى من
الدستور والقانون؟

محمد طرابيه يكتب:

جهات رقابية وقضائية تتحدى الدستور والقانون !!!!

على
المكشوف

هيئة النيابة اإلدارية ونادى القضاة واملحكمة الدستورية يرفضون رقابة جهاز املحاسبات على ميزانياتها
ملاذا يلتزم الرئيس الصمت جتاه هذه املخالفات الدستورية؟!!
هل متتلك هذه الهيئات صالحيات ونفوذا يجعلها قادرة على منع الرقابة عليها؟
القضاء اإلدارى يحيل دعوى اجلهاز ضد النيابة اإلدارية إلى هيئة مفوضى الدولة
كما تنص املادة  219على أن يتولى اجلهاز
املــركــزى للمحاسبات الــرقــابــة عــلــى أم ــوال
الـــدولـــة ،واألشـــخـــاص االعــتــبــاريــة الــعــامــة،
واجلــهــات األخـ ــرى الــتــى يــحــددهــا الــقــانــون،
ومراقبة تنفيذ املوازنة العامة للدولة واملوازنات
املستقلة ،ومراجعة حساباتها اخلتامية.
وفى هذا اإلطار نشير إلى أن قانون اجلهاز
املــركــزى للمحاسبات نــص على اختصاص
اجلهاز بفحص ومراجعة الــقــرارات الصادرة
من اجلهات اخلاضعة لرقابته بشأن املخالفات
املــالــيــة الــتــى تقع بــهــا ،وذل ــك للتأكد مــن أن
اإلجــراءات املناسبة قد اتخذت بالنسبة لتلك
املخالفات وأن املسئولية عنها قد حددت ومتت
محاسبة املسئولني عن ارتكابها .وألزم النص
القانونى اجلهات املشار إليها مبوافاة اجلهاز
املركزى للمحاسبات بالقرارات املتعلقة بتلك
املــخــالــفــات خــال شهر مــن تــاريــخ صــدورهــا
مصحوبة بكل أوراق املوضوع.
أقــول هــذا الــكــام مبناسبة رفــض العديد
من اجلهات القضائية والرقابية قيام جهاز
املــحــاســبــات مبــراجــعــة أوراق ــه ــا وال ــق ــرارات
الــصــادرة عنها وفحص املخالفات املالية فى
موازناتها ،ومن بني هذه اجلهات هيئة النيابة
اإلداري ــة ونــادى القضاة ومــن قبلهما املحكمة
الدستورية العليا عالوة على عدد من اجلهات
العليا األخرى.
وقــبــل أن نــواصــل احلــديــث عــن هــذا امللف
أسأل الرئيس عبدالفتاح السيسى :ملاذا تلتزم
الصمت جتاه هذه األمــور التى تعد مخالفات
صارخة للدستور الــذى أقسمت عند توليك
السلطة على احترامه؟ وهل هذه اجلهات أو
غيرها أق ــوى مــن الــدســتــور والــقــوانــن؟ وهل
متتلك تلك اجلهات نفوذا وصالحيات متنع
رئيس اجلمهورية من التدخل فى هــذا األمر
لتحقيق مبدأ الشفافية والعدالة واحلفاظ على
املــال العام؟ والسؤال األهــم :ما األشياء التى
تخشى تلك اجلهات من كشفها عند قيام جهاز
املحاسبات بواجبه املنوط به قانونيا ودستوريا؟
وهــل هــنــاك أشــيــاء متــس الــقــومــى – كما قد
يــدعــى البعض – يخشى مــن كشف الستار
عنها؟!!
ومبناسبة احلديث عن األمن القومى ،نؤكد
أن ه ــذا الــكــام ميــكــن أن يــكــون مــقــبــو ً
ال من
بعض اجلهات مثل القوات املسلحة ،والتى هى
مع ذلــك يتم الرقابة عليها ،وهــذا ليس رأيى
الشخص بــل رأى الــلــواء أرك ــان حــرب سمير
فــرج مــديــر إدارة الــشــئــون املعنوية بالقوات
املسلحة األســبــق ،الــذى أعــرب عــن استيائه
من الشائعات التى تستهدف اجليش ،مؤكداً
أن كل جيوش العالم بها أجهزة خدمة وطنية،
الفت ًا إلى أن القوات املسلحة أنشأت مصانع
للخضراوات ووف ــرت أمــاكــن لتربية املاشية،
مــن أجــل توفير الــطــعــام للمجندين ،كاشف ًا
أن العاملني بهذا اجلهاز هم خــارج حسابات
الوحدات املقاتلة وأن العمل األساسى ألجهزة
اخلدمة الوطنية ،هو التدخل فى األزمات التى
يواجهها املجتمع املصرى.
وأوضح مدير إدارة الشئون املعنوية األسبق،
خالل حواره الذى أذيع عبر قناة صدى البلد،
أن الــقــوات املسلحة أنشأت مصانع لتنشيط
االستثمار فى بعض املناطق واستغالل بعض
املــنــتــجــات امل ــه ــدرة ،مــثــل صــنــاعــة املــخــلــات
والــزيــتــون ،مشيرا إلــى أن كــل تلك األجــهــزة
تخضع لــســداد الــضــرائــب ،ولــرقــابــة اجلهاز
املــركــزى للمحاسبات ،الفــتـ ًا إلــى أن األربــاح
التى يتم توفيرها تدخل فى إنشاء املشروعات
األساسية واالستراتيجية التى حتتاجها.
وأضاف فرج ،أن اجليش يطرح املشروعات
على الشركات فى مناقصات عامة ،وال يسند
أى مشروعات باألمر املباشر ،مشيراً إلى أن
الــقــوات املسلحة مهمتها اإلشـ ــراف لضمان
تنفيذ املشروعات بكفاءة وجودة عالية وتكلفة

السيسى

اللواء سمير فرج :هيئات تابعة للقوات املسلحة
تسدد الضرائب وتخضع لرقابة جهاز املحاسبات

رزق

منخفضة ،مــؤكــداً أن اإلنــشــاءات فى اجليش
تنفذها شركات القطاع اخلاص والعام ،وال يتم
استغالل أى جندى فى العمل بهذه املنشآت
قائ ً
ال« :هاتلى جندى البس أفــارول يعمل فى
أى مشروع».
نــعــود م ــرة أخـــرى إل ــى قضية رف ــض هــذه
اجلــهــات رقــابــة اجلــهــاز عليها ،وهــى القضية
التى وصلت إلى ساحات القضاء حالياً حيث
قررت الدائرة األولى مبحكمة القضاء اإلدارى،
برئاسة املستشار بخيت إسماعيل ،نائب رئيس
مجلس الــدولــة يــوم الــثــاثــاء املــاضــى إحالة
الدعوى القضائية املقامة من اجلهاز املركزى

فرج

للمحاسبات والتى تطالب بإلغاء قــرار رئيس
هيئة النيابة اإلداريـــة الــذى يغل يــد اجلهاز
أو أى جهة أخــرى عــن رقــابــة الــقــرارات التى
تــصــدرهــا الهيئة س ــواء باحلفظ أو اجل ــزاء،
وقصر الطعن على تلك القرارات أمام املحكمة
التأديبية على ذوى الشأن دون غيرهم ،لهيئة
مفوضى الدولة إلعداد تقرير بالرأى القانونى
اخلاص بها.
وقالت الدعوى التى حملت  ٣٤٠٥٥لسنة
 70قــضــائــيـ ًا ،إن قـــرار رئــيــس هيئة النيابة
اإلداريـــة يخالف ما نص عليه قانون اجلهاز
املــركــزى للمحاسبات ،وأكـــدت الــدعــوى أن

بدوى

قرار رئيس هيئة النيابة اإلداريــة ينطوى على
تعديل قانون اجلهاز ،باملخالفة للدستور الذى
نص على أن كل ما قررته القوانني واللوائح
من أحكام قبل صدور الدستور يبقى نافذا وال
يجوز تعديلها وال إلغاؤها إال وفقاً لإلجراءات
املقررة فى الدستور.
وشــددت على أن قــرار رئيس هيئة النيابة
اإلداريــــة تضمن حتــريــضـاً للجهات اإلداريـــة
والتأديبية على عــدم مــوافــاة اجلــهــاز بــأوراق
ومــوضــوعــات املخالفات املالية محل قضايا
النيابة اإلداريــة ،كما تضمن أمراً إلى اجلهات
التأديبية املختصة بإقامة الدعوى التأديبية

بناء على طلب رئيس اجلهاز بعدم االستجابة
لطلب اجلــهــاز وع ــدم القيام باختصاصاتها
املــنــصــوص عليها فــى قــانــون هــيــئــة النيابة
اإلدارية وقانون اجلهاز.
من ناحية أخرى نشير إلى قرر مجلس إدارة
نادى القضاة ،االنضمام لهيئة النيابة اإلدارية،
فى موقفها الرافض للسماح للجهاز املركزى
للمحاسبات ،باالطالع على ميزانية النادى ،أو
أى قوائم مالية أو معامالت خاصة بالنادى ،أو
اإلشراف عليها.
وهــنــا أتــوقــف أم ــام املــبــررات الــتــى ساقها
مجلس إدارة نــادى القضاة فــى تبريره لهذا
الــرفــض حــيــث أكـ ــد أن رف ــض الــنــادى رقــابــة
اجلــهــاز املــركــزى للمحاسبات على ميزانيته
وأنشطته ،يأتى تنفيذا لقرار اجلمعية العمومية
لــقــضــاة مــصــر بــرفــض الــرقــابــة عــلــى ذل ــك،
موضحا أن مجلس إدارة الــنــادى أمــن على
ق ــرارات العمومية وال يحق لــه املوافقة على
رقابة املركزى للمحاسبات.
وأوضــح أن الالئحة األساسية للنادى أيضا
تقر بعدم أحقية اجلهاز املركزى للمحاسبات
فــى مــراقــبــة مــيــزانــيــة ال ــن ــادى ،الفــتــا إل ــى أن
مجلس إدارة نــادى القضاة اليحق له السماح
لـــ “امل ــرك ــزى للمحاسبات” ب ــاإلش ــراف على
ميزانيته إال بعد الرجوع إلى اجلمعية العمومية
للنادى والتى سبق وأن رفضت هذا األمر.
وأكـــد أن قـــرار العمومية بــرفــض تفتيش
املركزى للمحاسبات بنا ًء على أن نادى القضاة
ال يتحصل على أموال من الدولة وإمنا هو ٍ
ناد
قائم بناء على اشتراكات أعضائه من القضاة،
كما أنه ليس خاضعا لرقابة اجلهاز املركزى
للمحاسبات وفقا لالئحة الــنــادى الداخلية،
مضيفا أن أنشطة وميزانية النادى شأن من
شئون القضاة وال يجوز ألحد االطــاع عليها
سوى اجلمعية العمومية للقضاة.
وهنا أسأل  :هل قرارات اجلمعية العمومية
لنادى القضاة أقوى من الدستور والقانون؟
وما رد أعضاء مجلس إدارة نــادى القضاة
على ما أكــده فقهاء القانون أن فى تعريفهم
ملفهوم املال العام أنه املال غير الداخل فى ملك
األفراد ،وإمنا يخضع للمصلحة العامة ،وذلك
مثل املدارس واجلامعات واملستشفيات ،فاملال
العام هو املال الذى يشترك فى ملكيته اجلميع،
ولهم جميعا حق االنتفاع به ،وال يحق ألحد أن
يجعله فى مصلحته الشخصية بقصد التربح
أو سوء االستغالل أو السرقة أو اإلتالف بسوء
االستعمال.
ـاصــا ج ــاز لصاحبه أن
ف ــإذا ك ــان امل ــال خـ ً
يتصرف فيه بجميع أنـــواع الــتــصــرفــات من
بيع وإجــارة وهبة ،أما إذا كان املــال عاما فال
يجوز التصرف فيه من األفراد ،ألنه مخصص
للمنفعة الــعــامــة ،وملكيته مشتركة جلميع
خاصا ،فإن ملالكه أن
األفــراد ،وإذا كان املــال
ً
يهبه للغير ،وأن يبرأ مدينه منه ،وأن يتبرع به
كيفما شاء ،أما إذا كان املال عا ًما ،فال يجوز
للحاكم أو نائبه أن يبرأ أحــدا وال يتنازل عنه
ألحد” ،فاملال إذن يكون خاصا أو عاما ،ويعتبر
امل ــال عــامــا إذا كــان مخصصا ملنفعة عامة،
فتعتبر أمـــواال عــامــة ،الــعــقــارات واملــنــقــوالت
التى للدولة أو لألشخاص االعتبارية العامة،
والتى تكون مخصصة ملنفعة عامة بالفعل أو
مبقتضى قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير
املختص ،وهذه األموال ال يجوز التصرف فيها
أو احلجز عليها أو متلكها بالتقادم( .املادة 87
من القانون املدنى).
وفى النهاية نتساءل :متى يكشف إبراهيم
يــســرى رئــيــس ن ــادى أعــضــاء اجلــهــاز املــركــزى
للمحاسبات ،عــن حقيقة التصريحات التى
أدل ــى بها حــول وج ــود جــهــات رقــابــيــة حتــاول
اختراق اختصاصات جهاز املحاسبات؟ وإلى
متى تستمر هذه األوضاع املقلوبة؟ ومتى يشعر
املواطنون أنهم جميعاً أمام القانون سواء؟

متى يتم
الكشف عن
حقيقة وجود
جهات رقابية
حتاول اختراق
اختصاصات
جهاز املحاسبات؟

إلى متى
تستمر هذه
األوضاع
املقلوبة؟
ومتى يشعر
املواطنون أنهم
جميع ًا أمام
القانون سواء؟
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تركيب كاميرات
سرية ملراقبة
مكاتب الوزراء

الشارع
السياسى

الوزير يقرر
إحالة الواقعة
للتحقيق
ويرفض تواجد
أحد خارج
أوقات العمل
الرسمية

انفراد

ماذا يحدث داخل مكاتب وزراء
حكومة شريف إسماعيل؟!

هل مكاتب كبار املسئولني فى الدولة عادية مثلها مثل أى مكتب ألى مسئول فى
أى مصلحة حكومية؟!
أم أنها مكاتب فاخرة يتم تغييرها سنويا بأرقى أنواع اآلثاث وتكلف ميزانية
الدولة أمواال طائلة؟! وهل حتولت مكاتب الوزراء إلى ملجأ للغالبة واملواطنني
على شكل ولون ومحدودى الدخل وأصحاب الشكاوى واملظالم؟!
بالتأكيد ..إن مكاتب الــوزراء ليست كذلك ولن تكون ..والشواهد كلها تؤكد
ذلك؟! ً
إذا السؤال :ماذا يحدث داخل مكاتب الوزراء؟!

الصحة

كاميرات
سرية ترصد
حوا ًرا عبر
«سكاى بى»
بينهما

التموين
يرفض تعيني
مستشار ًا
إعالمي ًا
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فضيحة جنسية داخل مكتب الوزير

داخــل مكتب وزيــر الصحة؟! بطبيعة احلــال
اجتماعات مع مساعديه من املسئولني عن الطب
الوقائى ثــم ال ــدواء ملواجهة أزمــة ارتــفــاع سعر
بعض األدوي ــة وعــدم توافر بعضها والــذى يبلغ
 128نوعا من الدواء ..ولقاءات مع عدد من أصحاب
شركات األدوية للتعرف على مشكالتهم ..وبعد انتهاء
يوم العمل فى الــوزارة ..من الطبيعى أن يكون مكتب
الوزير به موظفوه ومسئولوه والقائمون عليه طوال
اليوم ال يرتبطون بوقت وغير محدد لديهم أوقات
العمل ..طــوال تــواجــد الــوزيــر يتواجد املوظفون..
وخ ــال األي ــام املاضية حــدثــت واقــعــة مذهلة تثير
الكثير من الشكوك حول تواجد املوظفني فى مكاتبهم
ألوقــات طويلة ليس فى وزارة الصحة فقط بل فى
مكاتب الوزراء جميعا.
إح ــدى املــســئــوالت فــى مكتب وزي ــر الصحة على
عــاقــة غير ســويــة مــع أحــد موظفى قــطــاع املــراكــز
الطبية املتخصصة واستغلت املسئولة فــى مكتب
وزيـــر الــصــحــة جــهــاز الكمبيوتر اخلـــاص بــهــا فى
املكتب فى ممارسة عــادات غير مسبوقة فى العمل
ومنها التحدث مــع هــذا املــوظــف بــاملــراكــز الطبية
املتخصصة التى تختص بــإصــدار قـــرارات العالج

مكتب د.أحمد
عماد يتحول ملكان
ملمارسة اجلنس
بني موظفة
وموظف فى املراكز
الطبية املتخصصة
فى إقامة عالقة مع زميلها املوظف فى قطاع العالج
على نفقة الدولة ..عالقة جنسية عبر «السكاى بى»
مصحوبة بأصوات جنسية عالية!!
مارست املوظفة اجلنس عبر الـ«سكاى بــى» مع
مــوظــف زميلها ..تــأوهــت ..وأقــامــت عــاقــة كاملة

على نفقة الدولة ..التحدث كان عبر وسائل التواصل
االجتماعى فى الفيس بوك و«سكاى بى» ..التحدث
بني املوظف واملوظفة متادى إلى التحدث عبر «سكاى
بى» واألمر الذى أدى إلى قيام املوظفة بخلع مالبسها
قطعة قطعة حتى خلعت جميع مالبسها وتورطت

«الشيخ» مشغول بتقارير الرقابة اإلدارية
عن الفساد ..واإلطاحة بالقيادات الفاشلة
مكتب وزيــر التموين الــلــواء محمد على الشيخ
ملىء باملوظفني ..ودائما ما يتواجد به رجال
الرقابة اإلداريـــة ..والنيابة اإلداريـــة ..الوزير
اجلــديــد يــقــوم بعملية تطهير شاملة فــى كل
مــواقــع الـــــــوزارة ..فــبــعــد أن اســتــبــعــد امل ــرأة
احلديدية بالوزارة «أحــام رشــدى» التى كانت
حتكم الـ ــوزارة منذ مــا يقرب مــن « »20عا ًما
وعاصرت عددا كبيرا من الــوزراء الذين كانوا
يثقون فيها!
الـــلـــواء مــحــمــد عــلــى الــشــيــخ قـ ــرر حتــويــل
عــدد كبير من املسئولني بــالــوزارة للتحقيق..
واجــتــمــاعــات مــتــواصــلــة مــع رجـ ــال الــرقــابــة
اإلداري ــة واألجــهــزة املعنية ملراقبة األس ــواق..

االستثمار

هل اجتماعات وحتضيرات ومناقشات ومــداوالت وميزانيات؟! وهل حتولت
مكاتب الـــوزراء إلــى خلية نحل ملـــداوالت بــن الـــوزراء ومساعديهم ومتابعة
للتطورات وحل مشكالت املواطنني؟
وهل حتولت مكاتب الوزراء إلى «مرسى» الستقبال نواب مجلس النواب ليوقعوا
لهم على طلباتهم ويعطون لهم تأشيرات منها تأشيرات بالقلم األزرق وأخرى
بالقلم األحــمــر؟! وهــل هناك وقائع فاضحة حتــدث داخــل مكاتب الـــوزراء..
اإلجابة عن هذه التساؤالت جتدونها فى سطور هذا امللف.

البيئة

وتــوفــيــر الــســلــع األســاســيــة لــلــمــواطــنــن ..خاصة
االطمئنان عن كميات األرز فى األســواق ..وتوفير
السكر للمواطنني ..واالطمئنان على االحتياطى
االستراتيجى من القمح.
وزيــر التموين اجتمع مع اثنني من كبار معاونيه
وهما «وائ ــل عباس وأحــمــد كــمــال» للوصول إلى
املتابعة الكاملة لكل القطاعات داخــل الـــوزارة..
ومتابعة كل الشركات التابعة للوزارة.
الوزير محمد على الشيخ قرر إعــادة االنضباط
داخل كل أروقة الوزارة ..وقرر عدم اعطاء إجازات
ألعضاء مكتبه ..وقرر تأجيل تعيني متحدث رسمى
باسم الوزارة بعد استقالة محمود دياب ورحيله عن
منصبه تضامنا مع الوزير السابق خالد حنفى.

«داليا خورشيد» ..تفشل فى حل
مشكالت املستثمرين العرب
الدكتورة داليا خورشيد وزيــرة االستثمار مكتبها دائم
التواجد به عدد كبير من رجال األعمال املصريني والعرب
مــن لديهم مشكالت عويصة فــى مــصــر ..ولــذلــك مكتب
الوزيرة مدجج بالكثير من املوظفني الذين يتواصلون حلل
مشكالت املستثمرين ورجال األعمال!!
وجميع املستثمرين ســواء املصريني أو الــعــرب لديهم
مشكلة واح ــدة هــى «قــانــون االستثمار» اجلــديــد الــذى لم
يخرج للنور حتى اآلن ..لكن اإلجابة دائما حتمل ردا واحدا
وهــو :نعمل بقانون االستثمار الــقــدمي ..انتظارا لصدور
القانون اجلديد ويتم اقراره داخل مجلس النواب!!
مكتب الــوزيــرة يقف عــاجــزا أمــام حــل جميع مشكالت
املستثمرين فبعض املستثمرين يخرجون وهم غاضبون من
عدم حل مشكالتهم وتذليل العقبات أمامهم!!

القوى
العاملة

وكأنها معه ..والنتيجة كانت كارثة!!
كارثة ملا مت الكشف عنه فى مكتب الوزير بسببني:
السبب األول :عدم توفيق الوزير فى اختيار كبار
موظفيه فــى مكتبه ..األمــر الــذى جعل مــن املكتب
«مرتعا» لقيام مسئولة مبمارسة اجلنس عبر «سكاى
بـــى» ..مستغلة جــهــاز الكمبيوتر اخل ــاص بها فى
مكتبها فى ذلك!
والــســبــب الــثــانــى :الــكــشــف عــن وج ــود كــامــيــرات
مــراقــبــة لــرصــد كــل صغيرة وكــبــيــرة داخ ــل مكاتب
الوزراء خاصة بعد ثورة « 30يونيو».
كــانــت أجــهــزة ســيــاديــة قــد رص ــدت قــيــام إحــدى
املوظفات بخلع مالبسها أثــنــاء ممارستها اجلنس
داخل مكتب وزير الصحة مع موظف فى قطاع العالج
على نفقة الدولة ..ومت رصدها عن طريق الكاميرات
السرية املوجودة فى املكتب ..ومت إبالغ وزير الصحة
بالواقعة ..وقام بتحويلها للتحقيق ونقلها من منصبها
وإيقافها عن العمل ..ونفس اإلجــراءات مت اتخاذها
مع املوظف زميلها!
وزيــر الصحة شــدد على ضــرورة عــدم استخدام
أجهزة الكمبيوتر بــالــوزارة فى غير أغــراض العمل
وتشديد الرقابة على املوظفني!

خالد فهمى يتاجر مبكاملة الرئيس السيسى
له على تليفون مكتبه الساعة  8صباحًا
مكتب وزيــر البيئة الدكتور خالد فهمى بداخله «خلية
صباحا
نحل» من الصباح يوميا منذ الساعة الثامنة
ً
ألن الوزير يدخل الــوزارة قبل هذا التوقيت وحتديدا
منذ الساعة السباعة ونصف صباحا ..ألن الوزير
اعتاد على احلديث تليفونيا مع الرئيس عبدالفتاح
السيسى على تليفون مكتب الوزير.
الــوزيــر فهمى تــعــود عــلــى الــذهــاب ملكتبه مبكرا
بعدما تعرض ملوقف مع الرئاسة حيث طلبه الرئيس
السيسى على تليفون مكتبه وحلسن حظ الوزير كان
متواجدا فــى مكتبه فــى الساعات األول ــى وحتديدا
فى متام الساعة الثامنة صباحا ..ومن يومها الوزير
دائم الذهاب إلى مكتبه فى الصباح الباكر ..وبالتبعية
يــذهــب جــمــيــع مــوظــفــى مــكــتــب ال ــوزي ــر مــبــكــرا إلــى
مقراتهم!

«سعفان» يستقبل نواب
البرملان دون موعد مسبق!
محمد سعفان وزيــر القوى العاملة ال يهدأ
مكتبه ودائــمــا مــا يحضر إليه أعــضــاء احتــاد
عــمــال مــصــر ويجتمعون مــعــه لــلــوصــول إلــى
حلول عاجلة ملشكالت احتــاد العمال خاصة
العمال فــى قطاع البترول الــذى ينتمى إليه
الوزير ..ليس هذا فقط ..فالوزير يعقد لقاءات
دائــمــة ومستمرة مــع املستشارين العماليني
فى السفارات املصرية باخلارج لبحث حلول
ملشكالت املصريني العاملني باخلارج.
محمد سعفان أعطى تعليمات جلميع أعضاء

املكتب الفنى ب ــال ــوزارة استقبال جميع الــوفــود
واملستشارين العماليني استقباال مشرفا ..وتهيئة
كل الظروف حلل مشكالت املصريني ..وقام الوزير
أيـ ً
ـضــا بالسماح جلميع نــواب الــبــرملــان بالدخول
إليه مباشرا للقائه دون موعد مسبق بشرط أن
يكون النائب البرملانى من العمال ..خاصة وأنه
على عالقة ممتازة بجميع أعضاء مجلس النواب
املنتمني للعمال ..مكتب وزير القوى العاملة يقال
عنه «دوار العمال» ألنه يحسن استضافتهم ويتعامل
معهم كأنه بيتهم ألن الوزير من طبقة العمال.

تفاصيل أخطر تقارير «تقديرات الموقف األمنى» على مكتب السيسى!
السفارات مؤمنة ..وبياناتهم
مرتبطة بتهديدات رفقاء
محمد كمال!

منيرى

عزت

طــلــب الــرئــيــس عــبــدالــفــتــاح الــســيــســى رئيس
الجمهورية عــددا من تقديرات الموقف بالحالة
األمنية بعد قيام السفارات البريطانية واألمريكية
والكندية بنشر بيانات يحذرون فيه رعاياهم من
التحرك فى التجمعات فى شوارع مصر وضرورة
الــتــزامــهــم فــى مــنــازلــهــم ي ــوم األحـــد الــمــاضــى..
وحــددوا مواقع معينة منها القاهرة واالسكندرية
وشرم الشيخ واإلسماعيلية.
الرئيس السيسى يتابع الحالة األمنية بنفسه مع
اللواء أحمد جمال الدين مستشار الرئيس للشئون
األمنية واإلرهــاب ..وبالتنسيق مع وزير الداخلية
اللواء مجدى عبدالغفار ..خاصة بعد عدم قيام

السيسى

توصلنا للمسئول الرئيسى عن العمليات العسكرية اإلخوانية عن طريق
تسجيل صوتى له ومتت مقارنته مع مكاملة تليفونية من مصر لشخص فى تركيا

بالل الدوى

عبدالرحيم
جماعة اإلخــوان بأخذ العزاء فى الدكتور محمد
كمال عضو مكتب االرشاد وقائد الجناح العسكرى
لإلخوان منذ ثورة  30يونيو وحتى اآلن!!

كمال
وق ــد تــم رص ــد مــحــمــد كــمــال وتــحــديــد مكان
تواجده عن طريق مكالمة تليفونية تم تسجيلها
بصوته بينه وبــيــن الــقــيــادى اإلخــوانــى الدكتور

أحمد عبدالرحمن عضو مكتب االرش ــاد أيضا
ومسئول المكتب اإلدارى لإلخوان فى بنى سويف
والمسئول الفعلى للتنظيم اإلخــوانــى بالخارج..
والمتواجد اآلن فى اسطنبول.
الــمــكــالــمــة تــم رصــدهــا عــن طــريــق اســتــخــدام
البصمة الخاصة بالصوت بعد أن تم استخدام
نــبــرة صــوت محمد كــمــال خــال تسجيل صوتى
أصـــدره فــى أوج خــافــاتــه مــع الــدكــتــور محمود
عــزت ..وتحديدا صــدر هــذا التسجيل الصوتى
مــن محمد كــمــال فــى  10مــايــو  2016الماضى
وكـــان ذل ــك أول الــخــيــوط للتوصل إل ــى الجناح
العسكرى لــإخــوان ..وتــم تحديد صــوت محمد
كمال والتوصل للمكالمة.

تكليف مجموعتين بتنفيذ المهمة وهما «مجموعة الموت» و«خليج البردة»

خطة اإلخوان الغتيال  200شخصية رفيعة المستوى
حددت جماعة اإلخوان اإلرهابية _ وأنصارهم ومن يمشى
فى ركابهم من جماعات التكفير هدفهم وهــو «السيسى»
الرجل الــذى عرض حياته للخطر وأعلن عن مواجهة تلك
الجماعات بعد فشلهم فى إثارة العنف والفوضى فى مصر،
ولهذا اتخذ اإلخــوان من التخطيط الغتيال السيسى طوقاً
لألمان لهم ولتنظيمهم الممتد فى أكثر من  ٧٧دولــة ،وتم
إسناد مهمة تنفيذ المخطط الــذى يستهدف الرئيس الى
جانب  200شخصية سياسية وأمنية وإعالمية وقضائية
لـمجموعتين رئيسيتين لتحقيق هــدف واحــد هــو إخــراج
الناس من بيوتهم للتظاهر ضد الرئيس وإحداث إنشقاق فى
المجتمع ،وهاتان المجموعتان هما:
« _١مجموعة الموت» :وهى تلك المجموعات الموجودة
بالداخل والــمــدربــة تدريبا عسكري ًا جــيــداً والــقــادرة على
القيام بعمليات إرهابية فى القاهرة ويبلغ عددهم ()٦٠
عنصرا إخوانيا إرهابيا رغم نجاحها فى القيام بعدد من
التفجيرات اإلرهابية إال أنها لم تؤت ثمارها سواء بتفجير
وزارة الداخلية أو وزارة الخارجية أو المنظمات الدولية أو
السفارات األجنبية نتيجة عملية التأمين األمنى المحكم
عــن طــريــق إقــامــة كتل خرسانية أم ــام الــوزارتــيــن (مثلما
حدث فى الــعــراق) ،ولهذا قامت مجموعات الموت بتغيير
استراتيجيتها والعمل على استهداف السيسى والتخطيط

الشارع
السياسى

«أحمد عبدالرحمن»
رفيق «محمد كمال» فى
التنظيم السرى هدد
باالغتياالت

حسني

الغتياله عن طريق التعاون مع عناصر حمساوية تحديداً
مــن المنتمين لكتائب عــز الــديــن القسام وهــم مــن الذين
حصلوا على الجنسية المصرية خــال فترة حكم محمد
مرسى دون الحصول على الموافقات األمنية بل ودون عرض
األمــر على أجهزة األمــن _  ١٣ألف حصلوا على الجنسية
المصرية منهم فلسطينيون وســوريــون يبلغ عــدد المنتمين
لكتائب القسام  ٢٥٠٠فرد _ وهم الذين تم ضمهم لحزب
الحرية والعدالة وحملوا كارنيهات الحزب فى نفس يوم
حصولهم على بطاقات الرقم القومى المصرية ،والعمل
على تسكينهم فى مناطق شعبية فى كل من بوالق الدكرور
وامبابة بمحافظة الجيزة وعين شمس والمطرية بمحافظة
القاهرة ومــع تزايد أحــداث العنف ..ومــؤخــراً تم التوصل
إلــى ص ــدور تعليمات لهم بــضــرورة االقــتــراب مــن الحشد
والتواجد المستمر لهذه العناصر بمنطقة مصر الجديدة..
ومــن هنا تأتى الخطورة حيث إن هــذه المنطقة قريبة من
القصر الجمهورى ،وتم التعامل مع هذه المعلومات بأهمية
شديدة وتركيب كاميرات مراقبة فى جميع الشوارع المؤدية
للقصر الرئاسى ،حيث اعترف بعض من العناصر اإلرهابية
المقبوض عليهم فى عمليات ارهابية سابقة بوجود مخطط
من (مجموعة الموت) الستهداف الرئيس السيسى نفسه.
« _ ٢مجموعة خليج البردة» :وهى المتواجدة شرق مدينة

(درنــة) الليبية والتى تحولت على يد عضو تنظيم القاعدة
(ســفــيــان بــن قــمــو) ال ــى إمـ ــارة درنــة
وتعتبر مجموعة خليج البردة تابعة
ألمره (بن قمو) وتضم ( )٢٠٠عنصر
ارهــابــى قــاعــدى وتــقــع على بعد ٦٠
كيلو مترا من محافظة مطروح ،وتنتمى
معظم هــذه العناصر الــى ســوريــا وتونس
ومالى وليبيا ويتم تمويلهم من الشيخ على الصالبى
القيادى اإلخــوانــى المقيم فى قطر إقامة دائمة،
ويعتبر معسكر خليج البردة من اهم المعسكرات
التدريبية الــمــوجــودة فــى ليبيا والــتــى تستهدف
اخــتــراق الــحــدود المصرية والعمل على استخدام
السيارات المفخخة ووضعها فى أماكن حيوية منها
مناطق أمام الــوزارات والسفارات المهمة والمنظمات
الدولية والعربية ،والتدريب على زرع القنابل وهم الذين
يرفعون الرايات السوداء ومن المنتمين لتنظم القاعدة...
واألخطر أن مخططاتهم تحولت إلى استهداف الرئيس
السيسى بعد الــتــعــاون مــع إرهابيين إخ ــوان فــى مصر
تــم تدريبهم فــى صــحــراء محافظة المنيا ،وأص ــدروا
تسجي ً
ال صوتياً يحرضون فيه أعضاءهم ويطالبونهم
باستهداف الرئيس السيسى.

وتم الكشف عن أن نفس الصوت فى التسجيل
الصوتى هو نفس الصوت فى المكالمة مع الدكتور
أحمد عبدالرحمن من تركيا وتــم تحديد مكان
المكالمة فى مصر!!
أكــد خــال المكالمة أنــه البــد مــن رفــع شعار
«وأع ــدوا» ..حتى يتم القصاص مما أطلق عليهم
أعداء اإلخــوان ..وأكد أنه المرشد العام لجماعة
اإلخــــوان ..المرشد الفعلى ال ــذى يــقــود الجناح
المسلح لــإخــوان ..وأكــد أنــه ال يهمه المناصب
وال الصراع على السلطة بالجماعة وكل ما يعنيه
هو أخذ الثأر من النظام الحاكم ..وأكد أنه البد
للجماعة أن تعمل على نشر جملة شهيرة على
جميع أعضاء الجماعة وجعلها هدفا للجماعة
ككل وهى «من يغلب سيفه يغلب رأيه» ..وإرسالها
فى رسائل لجميع أعضاء جماعة اإلخوان من أجل
التأكيد على ضــرورة انتقال اإلخــوان من مرحلة
السلمية إلى مرحلة العنف واالغتياالت.
مكالمة كاشفة بين «محمد كمال فى مصر..
وأحــمــد عــبــدالــرحــمــن فــى تــركــيــا» وت ــم رصــدهــا
والــتــحــرك إلــى مــكــان تلقى المكالمة بعد ورود
معلومات أخ ــرى تفيد اعــتــرافــات مــن عــدد من
أعضاء الجناح المسلح فى اإلخــوان بــأن محمد
كمال هو من يقودهم ويطالبهم بتنفيذ العمليات
االرهــابــيــة والتعليمات ص ــادرة منه إلــى قيادات
نــافــذة فــى الجناح المسلح ..وهــو الــذى يمدهم
باألموال الالزمة التمام العمليات االرهابية ..عن
طريق حصوله على تمويالت خارجية أتــت إليه
عن طريق رجال أحمد عبدالرحمن المتواجد فى
تركيا.
محمد كمال كان قد اتهم ثالثى قيادات اإلخوان
الــمــتــواجــديــن فــى «لــنــدن» وه ــم «إبــراهــيــم منير
ومــحــمــود حسين ومــحــمــود ع ــزت» بأنهم لديهم
مصالح وتوازنات كبرى يريدون أن يحافظوا عليها
مع أجهزة مخابرات غربية ..ولهذا اتجه للعمل
المسلح وسيطر على التنظيم الــســرى المسلح
للجماعة بعيدا عنهم.
وقد تم التوصل إلى مكان «محمد كمال» أيضا
عن طريق اعترافات من أحــد الشباب المنتمى
لطالب ضد االنــقــاب ..والــذى تم القبض عليه
ضمن الخاليا اإلخوانية المتورطة فى عمليات
عنف وتطرف.
األجــهــزة األمــنــيــة أعلنت الــحــالــة «ج» وهى
أعــلــى حــالــة تــأهــب أمــنــى يــصــل إلــيــهــا جهاز
أمنى بعد وجــود تهديدات أمنية كبرى من
الجناح العسكرى لإلخوان ..األمر الذى دعا
السفارات البريطانية واألمريكية والكندية
إلى التصريح بوجود مخاطر على رعايهم
فى مصر وحذرتهم من التنقل والتواجد
فى الشوارع.
وزارة الــداخــلــيــة أكـــدت أن الحالة
األمنية فــى مصر مطمئنة جــدا ويتم
تأمين السفارات بكفاءة عالية وجميع
الرعايا يتنقلون بحرية تامة!

أنس التكريتى «عراقى» ونهاد عوض «فلسطينى» يقودان المهمة!!

عقده ينتهى فى ديسمبر المقبل

التنظيم الدولى لإلخوان يدعم «هيالرى» فى
« »60فرعً ا للجمعية اإلسالمية فى « »35والية

إبراهيم عيسى يتهم األجهزة األمنية والرئاسة بالضغط
على «طارق نور» إلبعاده عن قناة «القاهرة والناس»

تعليمات إخــوانــيــة صـــادرة مــن قــيــادات
التنظيم الدولى بضرورة الحشد اإلخوانى
فـ ــى أم ــري ــك ــا مـ ــن أج ـ ــل ال ــت ــص ــوي ــت فــى
االنــتــخــابــات األمــريــكــيــة لصالح «هــيــارى
كــلــيــنــتــون» ضــد «رون ــال ــد تــرامــب» خاصة
وأن هــيــارى كــانــت قــد تبنت الجماعات
اإلسالمية التى تقودها اإلخــوان من أجل
إيــصــالــهــم للحكم فــى « »17دولـ ــة طبقا
لمخطط الفوضى الخالقة والــتــى تعتبر
هيالرى أحد أكبر منفذيه.
اإلخوان أعطوا تعليماتهم لكل من اتحاد
الــشــبــاب الــمــســلــم فــى أمــريــكــا ..واتــحــاد
األطــبــاء المسلمين فــى أمــريــكــا ..واتحاد

المهندسين المسلمين فــى أمريكا
وات ــح ــاد العلميين المسلمين فى
أمــريــكــا واتــحــاد االجــتــمــاعــيــيــن فى
أمــريــكــا وذل ــك عــن طــريــق الجمعية
اإلسالمية األمريكية التى تمتلك «»60
فرعا لها فى « »35والية أمريكية.
ً
الــتــعــلــيــمــات صــــدرت م ــن قــيــادات
التنظيم الدولى لإلخوان لكل من «أنس
الــتــكــريــتــى -إخــوانــى عــراقــى بريطانى
وعلى عالقة صداقة مع بــاراك أوبــامــا»..
ً
وأيضا نهاد عوض فلسطينى إخوانى
أمريكى وعلى عالقة صداقة مع
جميع مستشارى أوباما.

هيالرى

معلومات مؤكدة تــرددت داخــل أروقــة قناة
«القاهرة والناس» أكدت عدم قيام طارق نور
مالك قنوات «القاهرة والناس» بتجديد عقد
المذيع إبراهيم عيسى الذى يقدم برنامجه
بعنوان «مع إبراهيم عيسى» وسينتهى عقده
فى نهاية  ،2016ولن يتم تجديده.
إبراهيم عيسى علم بموقف طــارق نــور..
ويــحــاول اآلن تــســريــب مــعــلــومــات عــن قيام
الدولة بممارسة ضغوط شديدة على طارق
نور لعدم تجديد تعاقده مع قنوات «القاهرة
والـــنـــاس» ..الــضــغــوط الــتــى يــتــحــدث عنها
إبــراهــيــم عيسى تنقسم إلــى شقين :الشق
األول :ضغوط حكومية ص ــادرة مــن جهات

ثالثى إخوانى عمالء
للمخابرات البريطانية هم
«إبراهيم منير -محمود
حسني -محمود عزت»

األمن لمنع ظهوره مرة أخرى على الهواء بعد
رسالته لوزير الداخلية وحلقته التى تحدث
فيها عن عــدم االفــراج عن إســام بحيرى..
الشق الثانى :ضغوط رئاسية نتيجة عالقات
طــارق نــور مــع مؤسسة الرئاسة إبــان توليه
الحملة اإلعالنية للرئيس السيسى فى وقت
االنتخابات الرئاسية منذ عامين ..وحلقته
الــتــى تــحــدث فيها عــن األحـ ــوال فى
مــصــر اآلن وقــــارن فيها بين
األوضاع أيام مبارك واآلن..
وقــال إن األوض ــاع فــى فترة
عيسى
حكم مبارك كانت أفضل.

فودة

دعا لثورة عنيفة حتمية

اتهام يسرى فودة بالوقوف
ضد الدولة وتدعيم
تنظيم القاعدة
فـ ــى تـ ــجـ ــاوز غ ــي ــر م ــق ــب ــول..
وبــاســتــخــدام حجج غير منطقية
بـــــادر اإلعـ ــامـ ــى ي ــس ــرى فـــودة
بالهجوم على مصر قيادة وشعبا
فى برنامجه «السلطة الخامسة»
عــلــى قــنــاة « »DWاأللــمــانــيــة..
وقـــال« :إن مصر بها اآلن رواج
يجعل الــثــورة السلمية مستحيلة
ويجعل الــثــورة العنيفة حتمية»..
هذا التصريح الخطير جعل األمور
تتعقد بين يسرى فــودة والسلطة
فى مصر ..لكن يسرى فودة خرج
وظل فى برنامج يهيل التراب على
المشروعات القومية التى يقوم بها
الرئيس السيسى واتهم الرئيس
بأن تسبب فى «تمزيق مصر».
عدد من النشطاء هاجم يسرى
فــودة هجوما عنيفا واتهمه بأنه
حــلــيــف لــتــنــظــيــم ال ــق ــاع ــدة بعد
إجرائه حوارات مع قيادات تنظيم
القاعدة ومنهم أهم شخصين بها
وهما خالد شيخ محمد ..العقل
المدبر للتنظيم ورمزى بن شيبة..
واتهمه البعض بأنه «مجرد أجير»
لدى قطر التى تعمل ضد مصر.
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 5ماليني جنيه
خسائر مرحلة من
سنوات سابقة

باألرقام:

وقائع إهدار املاليني فى شركة مصر لألدوية والصناعات الكيماوية

فواتير مفتوحة لشركات القطاع العام بـ 40مليون جنيه ومستحقاتها لدى العمالء تتجاوز  10ماليني وفشلت فى حتصيل  11مليون جنيه من شركة موندى فارما

خط

أحمر

إهدار املاليني فى لعبة
العموالت والتسويات
مع العراق واليمن
والسعودية
ل ــم تــكــن ال ــف ــراول ــة الــمــصــريــة
فقط ،هى السلعة التى فشلت فى
الحصول على رضا المستوردين،
حيث فشلت شركة النيل لألدوية
فى الحصول على موافقة اللجنة
الخليجية الــمــركــزيــة للتسجيل
الــدوائــى على تسجيلها ،بسبب
ت ــك ــرار الــمــاحــظــات الــحــرجــة
المتعلقة بجودة التصنيع ،مع عدم
تالفى القائمين على الشركة تلك
المالحظات مرة بعد أخرى ،علما
بــأن شركة النيل لها مديونيات
مستحقة لــدى الشركة القابضة
بــالــعــراق تبلغ قيمتها  6ماليين
جــنــيــه ،ل ــم يــتــم تــســويــتــهــا ،كما
تــعــاقــدت عــلــى تــصــديــر بضاعة
بقيمة 3مــايــيــن جــنــيــه ونصف
المليون لمؤسسة الحارث باليمن،
وتــم إصــدار الفواتير دون شحن
البضاعة ،وقــد يرجع القائمون
على الشركة هــذا التأخير إلى
الـــظـــروف األمــنــيــة ف ــى دولــتــى
العراق واليمن ،وإن كانت اإلدارة
قد حققت إخفاقات أخرى فى
تعامالتها مــع دول ــة عربية
مــســتــقــرة ه ــى الــســعــوديــة،
حيث تحملت  2مليون جنيه
قيمة البضاعة التالفة باإلضافة
إلى عموالت البضاعة المصدرة
لمؤسسة الصالحية السعودية.

 6ماليني جنيه قيمة مبيعاتها
باألسعار القدمية باملخالفة لقرار
وزير الصحة لتتضاعف أرباح
العمالء على حساب الشركة

قيمة األصول الثابتة بلغت 340
مليون جنيه لم تتناول معدالت
االستهالك ولديها طاقات غير
مستغلة تتجاوز  110ماليني جنيه
إميان بدر
حينما صرح رئيس الــوزراء شريف إسماعيل بأن
موجات الغالء التى تجتاح األسواق حاليا ،لن تمس
أسعار الغذاء وال ــدواء ،علق الجميع على ذلــك بأن
الرجل يتحدث عن «بلد ثانية» ،ال يعيش فيها إال
هــو ووزراء حكومته ،وال يــدرى أحــدهــم شيئا عن
نار األسعار التى يحترق بها المصريون فى قوتهم
ت ــارة وف ــى صحتهم وأرواح ــه ــم ت ــارة أخـ ــرى ،وألن
ارتــفــاع أســعــار الـــدواء مرتبط دائــمــا بكون غالبية
األصناف مستوردة ،وبالتالى تتأثر بسعر الــدوالر
وســوق العمالت ،فإنه من األهمية هنا أن يتم فتح
ملف شركات األدوية الوطنية ،ولماذا توقف أو تعثر
نشاطها اإلنتاجى وأصبحت عاجزة عن توفير الدواء
للمصريين ومنافسة العقاقير المستوردة ،لتأتى
التقارير الرقابية وتكشف عــن أن تلك الشركات
تحول بعضها إلــى عــبء إضافى على كاهل الدولة
وموازنتها ،وال تحقق إال المزيد من الخسائر التى
تتكرر وتتزايد عاما بعد عام.
ومن بين تلك الشركات تأتى شركة النيل لألدوية
والصناعات الكيماوية ،التى تعرض لها مؤخرا تقرير
الجهاز المركزى للمحاسبات بعد فحص نشاطها،
ليكشف عن مخالفات وتــجــاوزات عديدة رصدتها
مــاحــظــات مــراقــب الــتــقــريــر ،ال ــذى أش ــار إلــى أن
الشركة قامت بتسليم مبيعات بقيمة  6ماليين جنيه
للعمالء باألسعار القديمة ،رغم قرار وزير الصحة
بزيادة األسعار ،وهو ما يعنى مضاعفة هامش ربح
هؤالء العمالء؛ ألنهم سيتيح لهم بيع الدواء باألسعار
الجديدة ،وتدخل األربــاح المضاعفة فى خزائنهم،
لتتحول إلى خسائر لدى شركة النيل الحكومية.
ولــم تكن تلك هــى الــخــســارة الــوحــيــدة بــل رصد
التقرير مبلغ  5ماليين جنيه قيمة خسائر مرحلة من
سنوات سابقة ،وجاء فى هذا البند أن تلك الخسائر
أدت إلــى تخفيض حساب احتياطى التدعيم لدى
مــيــزانــيــة الــشــركــة ،وه ــو خــطــأ مــحــاســبــى يخالف
المعايير والقوانين المعمول بها فى مصر.

باملستندات:

إهدار  5ماليني ونصف املليون بسبب عدم تشغيل قسم األمبول
وعــلــى صعيد األربـ ــاح قــال التقرير إن الشركة
حققت بالفعل ما يزيد على  8ماليين جنيه أربــاح،
ولكنها جـــاءت حــســب وص ــف مــراقــب الحسابات
ضمن اإليــرادات العرضية ،غير المرتبطة بالنشاط
االنتاجى ،مما يعنى أن الشركة تركز على أعمال
التوريدات ،وال تحقق أى إيــرادات من اإلنتاج ،رغم
كونها شركة حكومية منوط بها إنتاج دواء مصرى

قادر على منافسة المنتج األجنبى وضبط األسعار
فى السوق من ناحية وتوفير العملة الصعبة التى
يحتاجها االستيراد من ناحية أخرى.
وعلى ما يبدو ال تجيد إدارة الشركة لعبة التوريد
أيــضــا ،حــيــث رص ــد الــتــقــريــر فشلها فــى تحصيل
مبلغ  11مليون جنيه ،قيمة مستحقاتها لدى شركة
موندى فارما ،منها  9ماليين تتعلق بأنشطة السوق

والعطاءات ،و 2مليون تم احتسابها تقديريا بمعرفة
الــشــركــة دون توضيح معيار هــذا الــتــقــديــر ،ودون
مخاطبة شركة موندى فارما للحفاظ على حقوق
الشركة لدى الغير.
وفى ملف تعامالت الشركة مع الغير وعالقاتها
مع الكيانات األخــرى توجد العديد من المخالفات
الواضحة ،حيث قال مراقب الحسابات الــذى أعد

تقرير المركزى للمحاسبات أنه لم يتم تشغيل قسم
األمــبــول لــدى شركة النيل بكامل طاقته ،مما أدى
إلى اعتماد الشركة على األمبوالت المصنعة لدى
الغير ،ووصلت قيمة ما حصلت عليه الشركة من تلك
المنتجات المصنعة لدى الغير إلى  5ونصف مليون
جنيه ،علما بأنها كانت قد أنشأت هذا القسم لتوفير
مبالغ شراء األمبوالت المصنعة لدى الغير ،وهو ما
لم يتحقق رغم االستالم المبدئى للقسم منذ أكثر
من عام ،بل وانتهاء فترة الصيانة ومدتها سنة كاملة.
كما لم تكن تعامالت الشركة مع العاملين بها ومع
وزارة الصحة التى تتبعها بأفضل حاال من تعامالتها
مع الغير ،حيث قامت بصرف مبلغ  5ماليين جنيه
قيمة مكافآت للعاملين وغــرامــات تأخير ل ــوزارة
الصحة ،دون أن تتأثر بها قوائم المصروفات التى
قدمتها الشركة للمركزى للمحاسبات ضمن قوائمها
المالية فى مخالفة صريحة للقانون ،أوصى التقرير
بضرورة تصويبها.
فى حين أدرجــت الشركة ضمن مركزها المالى
قيمة األصــول الثابتة التى بلغت  340مليون جنيه،
دون أن تتناول معدالت اإلهالك المتعلقة باألراضى
والمبانى والمشروعات التى مازالت تحت التنفيذ،
واألخطر أن تلك األصــول الثابتة تضمنت طاقات
غير مستغلة تجاوزت قيمة ما تم حصره منها 110
ماليين جنيه.
ومــن بين تلك الممتلكات غير المستغلة لدى
الشركة يأتى قسم المجفدة ،الذى تكلف تطويره 10
ماليين جنيه ،ومــازال مشروع التطوير متعثرا رغم
أنه بدأ العمل به منذ عام  ،2011وحتى اآلن لم يتم
التسليم النهائى.
وفى ظل تلك األوضاع من الطبيعى أن تعجز إدارة
الشركة عن تحصيل مستحقاتها ،حيث بلغ رصيد
العمالء  10ماليين جنيه لم يتم تحصيلها ،ولم تتخذ
اإلدارة حتى اإلجـــراءات الــازمــة لمتابعة األحكام
القضائية الصادرة بشأنها ،فيما بلغت قيمة الفواتير
المفتوحة  40مليون جنيه ،الغالبية العظمى منها
تخص شركات القطاع العام وشركات التوزيع التى
تتعامل مع النيل لألدوية.

«الفساد للركب» داخل شركة النصر لصناعة املحوالت واملنتجات الكهربائية «املاكو»
تراجع رأس املال العامل للشركة وتفاقم موقف السيولة النقدية ليبلغ عجز  130مليون جنيه بزيادة قدرها  100مليون عن العام السابق

التوسع فى عمليات البيع اآلجل حتى بلغ رصيد الديون  135مليون جنيه مما يعرض أموال الشركة ملخاطر الضياع
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ال يختلف اثنان على أن الدكتور محمد شاكر
وزير الكهرباء والطاقة استطاع أن يحقق حلوال
سريعة وجــذريــة لمشكلة انقطاع الكهرباء،
وعلى الرغم من أن الرجل قد تعامل مع األزمة
بطريقة صندوق النقد الــدولــى ليحولها إلى
خــدمــة مــدفــوعــة األج ــر ويــرفــع أســعــارهــا فى
مقابل رفع كفاءتها ،متحركا فى اتجاه إلغاء أو
تقليص الدعم عن هذا المصدر الحيوى من
مصادر الطاقة ،ولكن ال يمكن أن نتجاهل أنه
ال يسير وحده فى هذا االتجاه ،ولكنها سياسة
دولــة بالكامل تتجه نحو تقليل الدعم وتنفيذ
روشتة صندوق النقد.
وإذا كنا نريد أن نتحول إلــى االقتصاد الحر
والسوق الرأسمالى المفتوح فال مفر من محاربة
الفساد ،وفتح ملف إهــدار مليارات الدولة ليل
نهار فى شركات الحكومة ،ألنه من المفترض أال
يكون هناك من األســاس شركات حكومية تكبد
الدولة المزيد من األعباء والخسائر ويتقاضى
العاملين بها أرقاما خرافية كمرتبات ومكافآت
على الخسارة ،يدفعها المواطن المطحون طحنا
من قوت أوالده ومن»لحم الحى».

وف ــى ه ــذا الــســيــاق رص ــد تــقــريــر الــجــهــاز
المركزى للمحاسبات الصادر مؤخرا مخالفات
وت ــج ــاوزات بالماليين ،داخ ــل ملفات شركة
النصر للمحوالت والــصــنــاعــات الكهربائية
«الــمــاكــو» ،لكونها شــركــة مساهمة مصرية
خاضعة ألحكام القانون المصرى ومعاييره
المحاسبية ،حيث تعمد القائمون على الشركة
تجاهل تلك المعايير المحاسبية ومخالفتها
فــى ســيــاق إعــدادهــم لقوائم المركز المالى
للشركة وأرصدتها المتنوعة ،مما ترتب عليه
فــوارق بأرقام ذات ستة أو خمسة أصفار فى
مــواقــع كثيرة مــن ســطــور الــقــوائــم والــجــداول
التى تقدموا بها لمراقبى حسابات المركزى
للمحاسبات.
وفى مقدمة تلك المخالفات يأتى ما يخص
قيمة المخزون الراكد والتالف ،والــذى بلغت
قيمته  13مليون جنيه ،وتم تحميل تلك القيمة
على بند خسائر الشركة غير العادية بقائمة
الدخل ،كما لم يتم حساب حجم االنخفاض
فى القيمة االستردادية لهذا المخزون ،فيما
تضمن مــخــزون االن ــت ــاج ال ــت ــام -المنتجات

المكتملة المكدسة بالمخازن -ما بلغ قيمته
 10ماليين جنيه ،وجــاء فى تقرير المركزى
لــلــمــحــاســبــات أنــهــا مــنــتــجــات ظــلــت حبيسة
المخازن لسنوات ،حيث يعود إنــتــاج بعضها
إلى عام  ،2010دون دراســة إمكانية تسويقها
واالستفادة منها ،وهو ما يعنى أنه تم إنتاجها
مــن األس ــاس دون دراس ــة احتياجات السوق
والقدرات التسويقية للشركة.
وبنفس األسلوب رصــد التقرير كميات من
البضائع ،تدخل ضمن مــخــزون اإلنــتــاج غير
التام تتجاوز قيمتها المليون جنيه ،تم العمل
فيها وفقا ألوامر تشغيل ولم يتم االنتهاء منها،
حتى اآلن رغم أن بعضها أيضا يعود إلى عام
 ،2010وعلى مــا يبدو كانت إدارة «الماكو»
تتعامل مــع هــذا الــعــام على أنــه عــام غــزارة
اإلنتاج وســوء التسويق ،وربما كــان مقررا أن
يستمر الحال على هــذا المنوال فى األعــوام
التالية ،لــوال إنــدالع ثــورة  25يناير فى مطلع
 ،2011والتى أطاحت بنظام مبارك الفاسد
ووزرائـــــه ورجــالــهــم وأتــبــاعــهــم داخـــل غالبية
شركات القطاعات الثرية والمنهوبة.

أما على صعيد األرصدة المدينة للعمالء فقد
بلغت قيمتها  135مليون جنيه ،بــزيــادة قدرها
 47مليونا عــن نفس الفترة مــن الــعــام السابق،
وهــو مــا يكشف عــن توسع الشركة فــى عمليات
البيع اآلجل ،مما يعرضها لمخاطر عدم السداد
وبالتالى ضياع أموالها ،كما أثرت تلك السياسة
على الهيكل التمويلى للشركة حيث رصد التقرير
عمليات سحب على المكشوف بلغ رصيدها 170
مليون جنيه ،بزيادة قدرها  68مليونا عن العام
الماضى ،مما أدى لتحمل الشركة فوائد تجاوزت
قيمتها  12مليون جنيه.
وإذا ك ــان ــت إدارة الــشــركــة تــتــوســع فى
االقتراض وتبيع باألجل دون أن تهتم بتحصيل
مستحقاتها ل ــدى الــعــمــاء ،فــمــن المنطقى
هنا أن تتصاعد قيمة الــحــســابــات المدينة
المستحقة لــهــا ،حــيــث بلغت وفــقــا لتقرير
المركزى للمحاسبات  25مليون جنيه ،وهى
أرصدة متوقفة منذ سنوات يرجع بعضها أيضا
إلى أواخر عهد مبارك ،وتحديدا عام ،2000
ومــن ثــم أوص ــى التقرير بــاتــخــاذ االجـ ــراءات
الالزمة لتنشيط عمليات التحصيل.

وبـــمـــا أن الـــشـــركـــة ال تــهــتــم بــتــحــصــيــل
مستحقاتها لدى العمالء فهى أيضا ال تلتزم
بتسليم البضاعة المباعة لهم فى المواعيد
الــمــحــددة ،حيث تكبدت مبالغ بلغ إجماليها
 2مليون جنيه ونصف المليون قيمة غرامات
تــأخــيــر ،نــتــيــجــة تــأخــر الــشــركــة ف ــى تسليم
المنتجات للعمالء ،إلى جانب عدم التزامها
بالمواصفات.
وفــى ظــل تلك األج ــواء يؤكد االقتصاديون
على أن النتيجة التى رصدها تقرير المركزى
للمحاسبات كانت متوقعة ،حيث تراجع رأس
المال العامل للشركة بنحو  11مليون جنيه،
وتفاقم موقف السيولة النقدية بها ليبلغ عجز
السيولة  130مليون جنيه ،بزيادة قدرها 100
مليون جنيه عن نفس الفترة من العام السابق.
وعلى صعيد التعامالت المالية والمصرفية
للشركة لم تقم اإلدارة بــإعــادة تقييم أرصدتها
بالعمالت األجنبية ،طبقا لسعر الصرف الجديد
بالمخالفة للقانون ،ما أدى إلى أن تتحمل الشركة
آثــار التغيرات السريعة والمتتالية فــى أسعار
صرف العمالت األجنبية ،خاصة الدوالر.

» تواصل االنفراد:

«
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صرف  282.4مليون
جنيه أرباحا للعاملني
بفروع الشركة باألمر
املباشر دون الرجوع
للجمعية العامة

«التواطؤ مع «فودافون وموبينيل» يكبد الشركة خسائر أكثر من  8.8مليار جنيه ..وحتقيق خسائر  32مليون جنيه شهريًا ملدة  5سنوات

« إهدار  266مليون جنيه فى شراء شبكة « »NOCمت تخريدها لعدم مطابقتها للمواصفات القياسية
ماهر عبده
تــواصــل «صـــوت الــمــايــيــن» انــفــرادهــا
لــلــعــدد ال ــث ــال ــث عــلــى الـــتـــوالـــى بنشر
«الــحــلــقــة الــثــالــثــة» مــن أسـ ــرار وكــوالــيــس
جــدول أعمال الجمعية العمومية العادية
للشركة المصرية لــاتــصــاالت برئاسة
المهندس وليد حسن السيد جــاد رئيس
مجلس االدارة ورئيس الجمعية العمومية
الــعــاديــة للشركة ،ومــا تضمنه مــن أرقــام
وحقائق مذهلة ومفجعة عن هذه الشركة
التى تعد إحــدى أكبر الشركات التابعة
لـــوزارة االتــصــاالت والمعلومات،الكائنة
بالقرية الذكية بطريق مصر اسكندرية
الـ ــصـ ــحـ ــراوى ،حــيــث حــصــلــت «صـــوت
الماليين» على التقرير الكامل لجدول
أعــمــال الجمعية الــتــى انــعــقــدت فــي30
مــارس  2016واكتمل نصابها ،ويضم 83
ورقــة سيتم نشر تفاصيلها على حلقات
متتابعة ،لكشف فضائح ووقــائــع إهــدار
المال العام فى هذه الشركة ،فى ظل وجود
مندوبين وممثلين مــن الجهاز المركزى
للمحاسبات سواء فى إدارة أعضاء ادارة
ومــراقــبــة حــســابــات االت ــص ــاالت ومثلهم
كــل مــن الــمــحــاســبــة مــرفــت عــلــى السيد
ربيع وزينب عبد الله الــدمــرداش ورضوة
محمد امين مدير عام بالجهاز المركزى
للمحاسبات وعبير طلعت عبد العزيز،
حيث تم تدوين المالحظات فى التقرير
التالى.
كشف تقرير لجنة الجهاز المركزى
للمحاسبات أن تخبط قرارات وسياسات
الشركة وانتقالها من نظام تشغيل «»ip
أثــبــت فشله بــاالمــر المباشر إلــى نظام
تشغيل آخـــر ثــبــت فــشــلــه ايــضــا وأســنــد
تنفيذه لنفس الموردين مما ترتب عليه،
مــســاوئ مــتــعــددة ابــرزهــا انــتــقــال تحمل
عـ ــبء تــلــك االنــظــمــة غــيــر الــمــحــســوبــة
بــأمــوال الــدولــة إلــى العمالء واحجامهم
عن التعامل على التليفون الثابت لسوء
الــخــدمــة مــع ارتــفــاع التكلفة مما ترتب
عليه ضياع ايــرادات نتيجة كثرة االعطال
وانصراف المشتركين عن التليفون الثابت
وك ــان مــن الممكن تحقيقها ان احسنت
الشركة اختيار نظم تشغيل جيدة تلبى
حــاجــات المشتركين ،وتــكــاســل الشركة
فى االطــاع على احتياجات المشتركين
ادى إلــى سيطرة انظمة المحمول على
ســوق االتــصــاالت نتيجة تقدمها مزايا
وع ــروض تلبى حــاجــة المشتركين ،وكنا
من المفترض ان تحرص عليها الشركة
المصرية لالتصاالت بدال من إهدار المال
العام وهذه األموال فى انظمة فاشلة بكل
المقاييس.
وكــذلــك اه ــدار الــمــال الــعــام فــى انشاء
وشراء شبكة « »NOCوثمنها  266مليون
جنيه بــاالضــافــة إل ــى قــطــع غــيــار بنحو
 286الــف جنيه والــتــى تــم انــشــاؤهــا فى
 ،2008حيث اثــبــت التقرير المحاسبى
انــه تــم تشكيل لجنة لتخريدها مــن غير
المتخصصين والــتــى اشـــارت إلــى عدم
امكانية فتح االجــهــزة المكونة للشبكة
لالطالع على حالتها ومــدى حاجة الركة
لها من عدمه وذلك فى التقرير المترخ فى
 ،2014/9/9باالضافة إلى قيمة اجهزة
مشروع شبكة « »ATMو» »CK2Zبنحو
 125مليون جنيه تم اهــدارهــا باالضافة
إلـــى مــا تــم انــفــاقــه عــلــى الــدعــم الفنى
لــلــمــشــروع بــنــحــو 16.8مــلــيــون جنيه فى
عامى 2007و 2008حيث لم يستغل منه
ســوى  %10من اجمالى الطاقة المتاحة
للمشروع.
كما تبين اهـــدار مبلغ  6.512مليون
جــنــيــه مــــن الــمــنــطــقــة االس ــت ــث ــم ــاري ــة
التكنولوجية بحى الــمــعــادى فــى صــورة
انشاء مشروعات وسنترال على اراضــى
مــخــصــصــة لــلــشــركــة مـ ــن ق ــب ــل وزارة
الاتــصــاالت بــهــذه المنطقة ،وتــم صرف
النظر عن المشروع والغاؤه منذ وذلك فى
عام  2011وحتى شهر ديسمبر  2015لم
يتم استرداد المبلغ بعد الغاء المشروع.
عــاوة على اه ــدار الــمــال الــعــام بقيمة
 5.8مليون جنيه فــى ص ــورة تخصيص
سنترال المعصرة منذ عام  2003والذى
ت ــم انـــشـــاؤه وتــســلــيــمــه ف ــى عـ ــام 2011
والــى اآلن لم يتم االستفادة منه بعد ان
رفض قطاع التسويق بالشركة المصرية
لالتصاالت البدء فى تشغيله بدعوى عدم
الحاجة اليه حاليا او مستقبال كما ورد فى
خطاب مديرعام المنطقة الثالثة بقطاع
غرب القاهرة والجيزة فى .2012/10/3

«إنفاق  13.5مليون جنيه فى إنشاء سنترال
املعصرة «املعطل « ومواسير 110مم ُخردة

صرف مستحقات للموردين املحليني بالعمالت الصعبة باملخالفة للقانون مما تسبب
فى ضياع  2.961مليون دوالر و 66ألف جنيه استرلينى من خزينة الشركة
صرف  9ماليني جنيه «إكرامية»
ملوظفى وزارة الداخلية رغم حصول
الوزارة على  32مليون جنيه قيمة
اخلدمات املؤداة للشركة فى 2015
ب ــاإلض ــاف ــة إلـ ــى إهـــــدار  1.9مــلــيــون
جــنــيــه قــيــمــة مــواســيــر 110مـــــم بــقــطــاع
الــمــخــازن والمشتريات ،تــم شــراؤهــا من
شركة «جولدن بايب» فى 2013 /8/24
وتبين عــدم مطابقتها للمواصفات وفقا
الختبارات المركز القومى للحوث ،على
الرغم من ذلك فقد تم الصرف منها على
اعمال الشركة ولم تقف اللجنة المشكلة
لفحص هذه المخالفات على اجراء اتخذ
ضــد الــمــورد الــمــذكــور،مــمــا يعد تهاونا،
واهدار للمال العام للشركة.
ومــن المخالفات التى رصــده التقرير
وتشوبها رائحة الفساد واالهــمــال الذى
ادى اهــدال ماليين الجنيهات والــدوالرت
ايــضــا فــى ســابــقــة ،حيث قــامــت الشركة
باسناد عملية اجهزة حاسب إلى وطابعات
مــاركــة زيــروكــس بالمناقصتين العامتين
رقــمــى  1/ 9/ 2014/ 143و2013 /8
 5/وملحقتها خالل عامى  2014و2015
بنحو  64.5مليون جنيه و 25مليون جنيه
على التوالى لشركة سنترا للتكونولوجيا
كــمــا خــصــت نــفــس الــــمــــوارد بــاعــمــال
الصيانة الدورية والدعم الفنى للطابعات
بالشركة «المشتراة بالمناقصة المشار
الــيــهــا وغــيــرهــا) بــعــقــود االمـــر المباشر
بلغت قيمتها نحو  30.519مليون جنيه
باالضافة إلــى نحو  2.961مليون دوالر
ونحو  66ألف جنيه استرلينى وبشأن ذلك
جاءت مالحظات التقرير لتؤكد ان وجود
مغاالة فى المواصفات حيث ال تتناسب

مــع مــعــظــم مستخدمى تــلــك االج ــه ــازة،
وكذلك فى االعــداد المشتراة من اجهزة
الحاسب المحمول «الــاب تــوب» فى ظل
تــراجــع ارقـــام االعــمــال المحققة خالل
العام السابق والحالى حيث بلغ عدد ما تم
شراؤه من اجهزة الحاسب المحمول نحو
 5422جهاز باالضافة إلى شراءعدد 532
طابعة وهو االمر الذى سبق االشــارة اليه
بتقرير سابق عام .2014
ورصـــد الــتــقــريــر الــمــحــاســبــى مخالفة
سـ ــداد الــشــركــة الــمــصــريــة لــاتــصــاالت
جــزء من عقود الصيانة والدعم المشار
اليه بالعملة الصعبة « االجنبية رغــم ان
المورد لهذه االجهز واآلالت مــورد محلى
وليس اجنبيا ،كما قامت الشركة بصرف
مستحقات بــعــض الــمــورديــن المحليين
خــال عــام  2015بالعملة االجنبية ومن
ه ــذه الــشــركــات ال ــم ــوردة الــتــى تقاضت
مستحقاتها بالعملة االجنبية «شركة جيزة
لألنظمة».
كما تم الكشف عن تعاقد الشركة مع
شركة سنترا لصيانة ماكينات زيروكس
عــلــى ال ــرغ ــم م ــن ان الــقــائــم بالصيانة
الفعلية مهندسون من شكرة «زيروكس»،
فضال عن شراء طابعات بنحو  20مليون
جنيه دون توضيح من الشركة المصرية
لــاتــصــاالت مـــدى حــاجــاتــهــا إلـــى هــذه
الطابعات يضاف إليها دعم فنى وصيانات
بنحو 22مليون جنيه تسدد على  5سنوات.
وأوصــــــى الــتــقــريــر بـ ــضـ ــرروة تــحــدى

الــمــســئــولــيــة عــلــى مـــن ســمــح بــصــرف
مستحقات الموردين المحليين بالعملة
الصعبة.
ورصد التقرير وقوع الشركة فى مخالفة
تتمثل فى تراكم الديون المستحقة على
العمالء منذ عام  2000لم يتم تحصيلها
بــســبــب ال ــب ــطء الــشــديــد ف ــى اجـــــراءات
التحصيل ،وعــدم قيام الشركة فى اخذ
الضمانات الكافية لحفظ حقوقها تجاه
العمالء ،مؤكد انا قيمة االضمحالل فى
حساب العمالء بلغ نحو  2.3مليار جنيه
فــى  ،2015/ 12/ 31ويــرتــبــط بذلك
انــه لــم يتم اقــفــال ارص ــدة بعض العمالء
بقطاع الدولى بقيمة المكالمات الدولية
عن الفترة ما قبل  2009 /10وتحويلها
إلــى السنترالت المختصة والعمل على
تحصيلها.
وتضمن التقريرانفاق الشركة المصرية
لالتصاالت  90مليون جنيه ،على دعوى
تحكيمية ضد فودافون وموبينيل لتسببها
فى خسارة الشركة المصرية حوالى 8.8
مــلــيــار جنيه بسبب مخالفة الشركتين
للمادتين 28و 29من قانون  10لسنة 2003
الــخــاص بتنظيم االتــصــاالت والــمــادة 13
من اتفاقية الترابط المبرمة بين الشركة
المصرية لــاتــصــاالت وكلتا الشركيتن،
وذلك فيما يخص قيام فودافون وموبينيل
بالتحاسب فيما بينهما بأسعار تقل عن
االسعار التى يحاسب كل منهما الشركة
المصرية لالتصاالت ،االمــر الــذى ترتب

عليه احــجــام المشتركين عــن التعامل
بالتليفون االرضى واالقبال عى استخدام
المحمول مما انعكس اثـــره على تدنى
ايـــــرادات الــمــصــريــة لــاتــصــاالت ،حيث
قامت الشركة بتكليف مكتب «جيبسون »
لحساب االيرادات الفائتة منذ عام 1998
حتى عــام  2009فقدر الخسائر بـــ8.8
مــلــيــار جنيه.المثير ان ــه تــم فــى الفصل
فى الــدعــوى القضائية لصالح فودافون
وموبينيل.
ورصــــــد ال ــت ــق ــري ــر وقــــــوع الــمــصــريــة
لالتصاالت فى مخالفة أخرى مع شركتى
فــودافــون وموبينيل وتتمثل فــى القصور
فــى تطبيق البند ( )2/4مــن االتفاقية
الخاصة بالمكالمات الدولية المبرمبة
بين المصرية لالتصاالت وبين شركتى
فــودافــون وموبينيل والمتضمنة شرائح
مــحــددة للدقائق الــتــى يجب ان يحققها
العميل حتى يحصل على السعر الخاص
لكل شريحة اال ان الــشــركــة قــامــت منذ
تــاريــخ تــوقــيــع االتــفــاقــيــة مــع الشركتين
ال ــم ــذك ــورت ــي ــن ح ــت ــى 2015/12/13
بمحاسبتهما عــلــى اســـاس قيمة الحد
االقصى لسعر الدقيقة للشريحة الرابعة
وليس من الدقيقة االولى لكل شريحة مما
ادى إلى تحمل الشركة باعباء مالية غير
مبررة بلغت  32مليون جنيه شهريا اعتبارا
مــن  2011حتى كتابة هــذا التقرير فى
ديسمبر .2015
ومن المخالفات التى رصدها التقرير
صـــرف 9مــايــيــن جــنــيــه تــحــت مسمى،
مكافآت لغير العاملين ،لــوزارة الداخلية
خــال الــعــام الــمــالــى  2015على الرغم
من ســداد الشركة المصرية لالتصاالت
مبلغ  32مليون جنيه لــوزارة الداخلية عن
الخدمات االمنية الــمــؤداة والــتــى تندرج
تحت الموازنة العامة للدولة.
واكـــــد الــتــقــريــر أن مــوافــقــة الــعــضــو
الــمــنــتــدب والــرئــيــس التنفيذى للشركة
المصرية بتاريخ  2015/ 11/ 18بتسوية
الــمــديــونــيــات الـــدوالريـــة بــيــن المصرية
التــصــاالت والشركات العاملة فى مجال
االتصاالت بالجنيه المصرية مع تحميل
الشركة الراغبة فى ذلك بما قيمته %3.5
مــن قــيــمــة الــمــطــالــبــات ال ــص ــادرة اليهم
بالعملة االجنبية مقابل االعباء التمويلية
التى تتحملها الشركة المصرية ادى ذلك
إل ــى حــرمــان الــمــصــريــة لــاتــصــاالت من
العمالت االجنبية التى تحتاجها الشركة
فى سداد مديونياتها والتزاماتها بالعملة
االجنبية.
تــحــمــل الــشــركــة  42.42مــلــيــون جنيه
بسبب قصور المسئولين فى الشركة فى
منظومة التعامالت الضريبية بين الشركة
ومصلحة الــضــرائــب ،وتــأخــر الشركة فى
تقديم المستندات المطلوبة لالعفاء من
ه ــذه الــضــرائــب فــى الــمــواعــيــد الــمــقــررة
واالجــراءات المحددة مما ادى إلى سقوط
حق الشركة فى المطالبة باسترادد مبلغ
 5.3مليون جنيه قيمة ضريبة المبيعات
على القيمة االيــجــاريــة للمواقع الــتــى تم
تأجيرها للغير عــن الــمــدة مــن  2004إلى
.2005
واي ــض ــا قــامــت الــشــركــة بــصــرف نحو
 282.4مــلــيــون جنيه خ ــال ع ــام 2015
للعاملين بالشركة تحت حــســاب االرب ــاح
وذلك بقرار من الرئيس التنفيذى للشركة
بالمخالفة للمادة  63من القانون  159لعام
 1981والتى تضمنت بالفقرة «هـــ» ضمن
اخــتــصــاصــات الجمعية الــعــامــة للشركة
الموافقة على توزيع األرباح.
انتهى تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات
إل ــى انــخــفــاض نــســبــة هــامــش الــربــح فى
الشركة المصرية لالتصالت فى عام 2015
إلــى  % 40مقابل  % 43.3فى عــام 2014
مما يعكس انخفاض ق ــدرة الشركة على
تحقيق ارباحها من النشاط االساسى.
انــخــفــاض نــســب هــامــش الــربــح بعدالضريبة إلى  %12.1مقابل  %13.9عام
.2014
 انخفاض نسبة العائد على اجمالىاالستثمار إلى  %5عام  2015مقابل %6.2
عام .2014
 انخفاض صافى العائد على حقوقالملكية إلى  %5.4فى  2015مقابل %6.7
عــام .2014وهـ ــو مــا يشير إلــى انخفاض
ما تحققه الشركة من عائد على االعمال
المستثمرة.
 تكبد المصرية لالتصاالت خسائر ماليةبقيمة  17.954مليون جنيه فى عام 2015
بسبب سرقة الكوابل حيث بلغ عدد حوادث
سرقة الكوابل ألفى و 548حادث سرقة.
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الصناديق اخلاصة ..بوابة الفسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
حينما دعا الرئيس عبدالفتاح السيسى البنوك
والشركات والكيانات التجارية واملواطنني إلى التبرع
للدولة بقيمة الفكة املتبقية من كل جنيه ،لم منانع
ولم نخرج لنتندر ونسخر من الفكرة ،إلمياننا بأن
الرئيس يبغى املصلحة العامة ،وهدفه هو توفير كل
قرش أو مليم خلدمة الوطن واملواطن ،وفى هذا اإلطار
أو باألدق من باب أولى يصبح من الضرورى البحث عن
أموال أخرى ،هى ليست فكة أقل من نصف اجلنيه،

ولكنها ماليني بل مليارات ،طاملا قيل عنها أنها ضائعة أو
مخبأة فيما يسمى بالصناديق اخلاصة ،ويجمع خبراء
االقتصاد على أن تلك الصناديق وما بها من أموال
قادرة على حل مشاكل عجز املوازنة ،وأن ضمها مليزانية
الدولة كفيل بأن يغنى مصر عن االستدانة واالقتراض
سواء من دول اخلليج أو من صندوق النقد الدولى.
واألغرب فى هذا امللف أن أحدا حتى كتابة هذه
السطور لم يجرؤ على اقتحام هذا «العش» األشبه

بعش الدبابير ورمبا وكر األفاعى ،وببعض التنقيب
فى سجل التصريحات الرسمية ملسئولى النظام
احلالى ،الذى ال يخفى على أحد أنه دق طبول احلرب
على الفساد ،وجدنا أن الرئيس عبدالفتاح السيسى
بعد انتخابه بوقت قليل ،وحتديدا قبيل ذهابه
إلى سويسرا حلضور منتدى دافوس االقتصادى عام
 ،2014كان قد طلب من القائمني على هذه األمور
التحقيق فى ملف الصناديق اخلاصة فى أقرب وقت،

مليارات الصناديق تغنى مصر عن قرض صندوق النقد وعن فكة «كسر اجلنيه»

بدأت من داخل برملان الكتاتنى واستمرت فى عهد مرسى

مستند «سرى للغاية»
يكشف صفقة
اإلفراج عن مبارك
مقابل  10مليارات
دوالر من أموال
الصناديق

ال تخضع للموازنة
العامة للدولة
وال رقابة مجلس
النواب أو اجلهاز
املركزى للمحاسبات

تفاصيل محاوالت اإلخوان للسطو على أموال الصناديق وتشغيلها لصالح التنظيم الدولى
إبان عهد الرئيس اإلخوانى املعزول محمد
مرسى ،لم يكن خافيا على أحــد أن جماعته
وتنظيمها الدولى تسعى بكل طاقاتها الستغالل
إمــكــانــات ومـــــوارد مــصــر لــصــالــح اجلــمــاعــة
وشــركــاتــهــا وحــلــفــائــهــا ،وم ــن ثــم تــوســعــت فى
تخريب صناعات األث ــاث واملــابــس املصرية
لــصــالــح تــوكــيــات تــركــيــا ،وخــطــط الــشــاطــر
خــيــرت لــتــحــويــل قــنــاة الــســويــس إلـــى عــزبــة
منعزلة عن مصر تديرها قطر وعائلة موزة،
ووقتها أيضا نشرت معلومات عن محاوالت
اجلماعة للتفاوض مــع رشــيــد محمد رشيد
وزي ــر الصناعة والــتــجــارة فــى عهد مــبــارك،
الــذى كــان قــد هــرب للخليج وعمل مستشار
اقتصاديا للحكومة التركية ،وقيل أن اجلماعة
تسعى ألن حتصل منه على مليار دوالر مقابل
عودته معززا مكرما إلى مصر ،وإذا كان سعر
التصالح مع أحــد وزراء مبارك مليار دوالر،
فإن املصاحلة مع رئيسه وقائد نظامه لم تقل
عن عشرة أمثال هذا الرقم.
ولــم تكن أمــوال الصناديق اخلاصة ببعيدة

الشاطر

مرسى

عن تلك الصفقات املشبوهة ،حيث جــاء فى
التحقيق الــصــحــفــى أن الــبــرملــان اإلخــوانــى
بــرئــاســة محمد سعد الكتاتنى كــان قــد أقر
نص
قانون ًا للموازنة العامة فى ّ 2014/2013
على اقــتــطــاع عــشــرة فــى املــائــة مــن عــائــدات
الصناديق اخلاصة املعروفة ،وجمعها ووضعها
فى صناديق الدولة ،لكن لم يتم قط تطبيق
هذا القانون تطبيقاً كام ً
ال إذ جرى حل البرملان

قبل أن يأتى محمد مرسى رئيسا للجمهورية.
أما املفاجأة التى وقعت إبان عهد مرسى
وكشفت مؤخرا من خــال تسريبات موقع
“ويــكــيــلــيــكــس” ،ف ــت ــدور حـ ــول مــحــاوالت
اإلخــــــوان خلــدمــة شــبــكــاتــهــم وشــركــات
تنظيمهم عبر استخدام الصناديق اخلاصة
كوسيلة إلدارة مبالغ طائلة من األموال من
دون اخلــضــوع لــلــمــســاءلــة ،حــيــث تنقل

القوى والتيارات السياسية تطالب
بضرورة استغالل مواردها
طالبت العديد من القوى والتيارات بضرورة استغالل
موارد الصناديق اخلاصة وادخالها فى املوازنة العامة
السيما أن أرصدة الصناديق واحلسابات اخلاصة تبلغ
(تريليون و 272مليار جنيه ال تخضع للموازنة العامة
للدولة وال رقابة مجلس النواب أو اجلهاز املركزى
للمحاسبات ،رغم أنها تضم مبالغ تفوق قيمتها
مجمل الــنــاجت املــحــلــى ،وتــســاوى  446ضعف ًا
إلجمالى إيرادات املوازنة العامة ،كما تقدر بـ
 14ضع ًفا للعجز األخيرة.
وعــلــى الــرغــم مــن ذلــك فــايــوجــد حتديد
دقيق لعدد الصناديق اخلاصة فى مصر فهناك
تــقــديــرات بأنها تصل الــى  7آالف صندوق
وتقديرات أخــرى تقول إنها تصل من  8الى
 10آالف صندوق كما تبلغ إيرادتها
 100مــلــيــار جــنــيــه أى ثــاثــة
أضعاف امليزانية التى ال تتعدى
 30مليار جنيه ،كما أنها متتلك

رشيد

حسابات فرعية ببنوك جتارية بالعمالت األجنبية مما
يجعلها متاهة يغرق فيها «املركزى للمحاسبات» الذى
ال يعرف حجمها ،وبسبب غياب الرقابة يستخدم أموال
الصناديق اخلاصة فى اإلنفاق على املكافآت وشــراء
الــهــدايــا والــبــدالت والــســيــارات وتــأثــيــث املكاتب
الفاخرة وتتم مشترياتها باألمر املباشر.
فــضــا ع ــن الــصــنــاديــق اخل ــاص ــة الــتــابــعــة
للمحليات والــتــى تعتبر «أمــوالــهــا فــى مهب
الــريــح» بسبب عــدم وجــود مجالس محلية،
وعلى النقيض جند احلكومة تنفى احتواء
الصناديق اخلاصة على هــذه املبالغ
الطائلة مكتفية بقولها إنها تضم
 35مليارا فقط ،حيث جــاء ذلك
على لسان الوزيرة فايزة أبو النجا
وزيرة التخطيط والتعاون الدولى
الــســابــقــة ومــســتــشــارة الــرئــيــس
فايزة
لشئون األمن القومى حالياً.

برقية سعودية مو ّثقة وغير مــؤ ّرخــة وضعها
وزير اخلارجية السعودى لالستعمال الداخلي،
وصنّفها فى خانة “ســرى للغاية” ،ويبدو أنها
ُكتِبت فى العام  2012نظراً إلى تط ّرقها إلى
الوضع السياسى األوسع نطاقاً  -تنقل إذاً عن
مسئول مصرى لم يُ َ
كشف عن هويته ،قوله بأن
اإلخوان مستعدون للقبول باإلفراج عن مبارك
مقابل عــشــرة مــلــيــارات دوالر“ ،ألن الشعب
املصرى لن يستفيد من سجنه” ،وعلى الرغم
من أن تلك البرقية السعودية لم تتطرق إلى
ذكر أية أدلة حول وجهة استخدام هذا املبلغ
لــو مت تسليمه إلــى اإلخـــوان ،كما أن تلك
الصفقة لم تكتمل ولم يسلم املبلغ للجماعة
وال للرئيس املعزول مرسى ،ولكن اخلبراء
املتخصصني فى الشأن اإلخوانى أكدوا من
خــال مــصــادر مــن داخــل اجلماعة على أن
قياداتها كانت تسعى لعقد صفقات عديدة
مماثلة مع رموز نظام مبارك ومع مبارك نفسه
وأسرته برعاية دول خليجية كبرى ،لإلفراج
عن هؤالء مقابل أموال حتصل عليها اجلماعة
وليس الدولة.

بسنت فهمى :حجم األموال املوجودة بها
داخل مصر ّ
يقدر بأكثر من تريليون جنيه
خالد عبدالرحمن
كــشــفــت بــســنــت فــهــمــى ،اخلــبــيــر
املصرفى وعضو مجلس الــنــواب أن
حجم األموال املوجودة فى «الصناديق
يقدر بأكثر من
اخلاصة» داخل مصر ّ
تريليون جنيه مصرى ،أى ما يزيد على
حجم الــودائــع فــى اجلــهــاز املصرفى
بالكامل.
وأضــافــت ان أمــوال تلك الصناديق
ميــكــن أن حتــل مــشــاكــل مــصــر خــال
24ســاعــة إضــافــة إلــى عجز املــوازنــة،
وأكــدت أن القائمني على إدارة البالد
ســواء املجلس العسكرى أو احلكومة
اجلــديــدة يــحــاوالن تأجيل هــذا امللف
قدر املستطاع ،لكنهم عاجال أم آجال
سيصالن إليه.
وعن كيفية تغطية الصناديق اخلاصة،

بسنت

أوضــحــت فهمى كــانــت تــأتــى معونات
ضخمة من اخلارج بغرض تطوير اجلهاز
املصرفى والوزارات واملحافظات وغيرها
من قطاعات الدولة وكانت تدخل تلك
املــعــونــات ملــا يــطــلــق عــلــيــه «الــصــنــاديــق
اخل ــاص ــة» بـــدال م ــن ان تــدخــل ضمن

املوازنة العامة للدولة.
وأضافت أنها كانت تستخدم فى دفع
أجور خيالية لبعض القيادات املصرفية
حتت مسميات مستشارين وخبراء بدال
مــن ان تستخدم لــأغــراض املخصصة
لــهــا ،وطــالــبــت بسنت فهمى ،بــضــرورة
اإلســراع باحلل فيما يخص «الصناديق
اخلــاصــة» وعــلــى الــقــائــمــن عــلــى إدارة
شــئــون الــبــاد ان ي ــدرك ــوا أهــمــيــة تلك
امللفات ومن ثم مناقشتها وإيجاد حلول
جذرية لها خاصة أن إرجاءها يؤدى إلى
تفاقم األزمات واملشكالت فى ظل العجز
الواضح للموازنة العامة للدولة.
وأضــافــت إذا اســتــطــاعــت الــقــيــادة
السياسية أن تأخذ إج ــراءات سريعة
فى ملف الصناديق اخلاصة سيحدث
انفراجة سريعة أما فى حالة استمرار
التباطؤ سيدخل االقــتــصــاد املصرى
نفقا مظلما.

مركز النزاهة والشفافية يطالب احلكومة بتقدمي حقيقة خضوع بعض الصناديق
حصر شامل بها على مستوى اجلمهورية
لسيطرة جهات عليا فى الدولة
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طالب شحاتة محمد املحامى ومدير مركز
النزاهة والشفافية من احلكومة تقدمي حصر
شامل جلميع الصناديق اخلاصة على مستوى
اجلــمــهــوريــة ومــعــرفــة حــجــم أرصــدتــهــا فى
البنوك فى ظل الظروف االقتصادية القاسية
التى متر بها البالد وأوضحت الدعوى التى
قــام املــركــز برفعها وال تــزال منظورة أمــام
القضاء أن مصر تعرضت طــوال الثالثني
عاما األخير إلــى فساد سياسى واقتصادى
واجتماعى تفشى هذا الفساد فى كل مجالت
احلياة باملجتمع وأظهرت الثورة املصرية صور
عديدة ملظاهر هذا الفساد الذى طال أجهزة
الدولة وهو ما صدقت عليه املحكمة وطلبت
من محامى احلكومة تقدمي هذه امللفات فى
اجللسة القادمة.

وأضــافــت الــدعــوى أنــه الشــك أن االزمــة
االقتصادية التى متر بها البالد كانت نتاجا
لهذا الفساد التى عاشته الدولة على مدار
الثالثني عاما األخــيــرة ،وهــذا الفساد أخذ
صــورا متعددة وباطلة ظاهرها مشروعية
فــاســدة كــان النظام يحميها ويطفى عليها
مــشــروعــيــة بــاطــلــة دون أص ــل أو ســنــد من
الدستور أو القانون ،وكانت تقوم هذه املصالح
خلدمة أعــوان النظام واملتآمرين على هذا
الشعب واملستفيدين من هذا النظام والذى
اهتم مبصاحله ومصاحلة أعــوانــه دون أن
يولى اى صور االهتمام ملقدرات هذا الشعب
وحماية اقتصادية.
وأشارت الدعوى إلى أنه كان من أهم صور
هــذا الفساد فى الفترة األخــيــرة فى أمــوال

الصناديق اخلاصة والتى خصصت خلدمة
املقربني من النظام والتى حصلت جميعها
من أمــوال ودمــاء الشعب املصرى دون قانون
يفرضها أو رقابة عليها فى عمليات الصرف
والتخصيص من اجلهاز املركزى للمحاسبات
ودون خضوعها لرقابة وإشراف اجلهاز والتى
تخفى أهــم صــور الــفــســاد االدارى واملــالــى
والــرقــابــى وأخ ــذت ص ــورا عــديــدة لتحصيل
أموال هذه الصناديق عن طريق االجبار فى
مختلف املجاالت واجلهات وجميع الــوزارات
بدايته من مواقف السيارات واملستشفيات
احلكومية واملــصــاريــف الــتــى تــدفــع لتركيب
عــــدادات الــكــهــربــاء واملــيــاه والــغــاز وم ــرورا
بتراخيص املرور وجميع التراخيص والطلبات
التى تقدم الى الوحدات واملجالس املحلية.

تتلخص مشكلة الصناديق اخلاصة فى أنه حتى
األموال املودعة بصورة قانونية لدى البنك املركزى،
ال تخضع للتدقيق من املراقبني املاليني ،ولذلك على
األرجح أنها تدار بطريقة سيئة وترتبط بالفساد.
وفــى هــذا السياق قــام الصحفيان نــزار مانيك
وجيرميى هودج بإعداد حتقيق واسع النطاق نشر
مؤخرا ،حــول األجهزة احلكومية والبنك املركزى
فى مصر ،وقد كشف التحقيق عن وجود «صناديق
خاصة» ملتبسة تشغّلها الدولة وحتتوى على مبالغ
قدرها  9.4مليارات دوالر أمريكي ،وقد أصبحت
هذه الصناديق موضع نقاش واسع فى أعقاب عام
 ،2011لكن حجمها واآلليات املتبعة فى اإلشــراف
عليها التزال غير واضحة.

أما فيما يختص بالصناديق اخلاصة اإلضافية
التابعة جلهات عليا فى الدولة ،قال كاتبا التحقيق
أنــه ال يسعهما ســوى التك ّهن بسبب عــدم توافر
ـســاســة عــن تلك
مــعــلــومــات مــالــيــة جــوهــريــة وحـ ّ
اجلهات فى السجالت التى ّ
اطلعا عليها.
وأش ـ ــار الــتــحــقــيــق إلـــى أنـــه ف ــى الــســنــة املــالــيــة
 ،2011/2010كانت نحو  4.9مليارات دوالر من
حسابات الصناديق اخلاصة القانونية املودعة لدى
البنك املركزي ،مملوكة من «السلطات االقتصادية»،
وأوض ــح الصحفيان أن هــذا املصطلح يشير إلى
سلسلة من الكيانات احلكومية الكبيرة ،منها هيئة
قناة السويس ،والهيئة املصرية العامة للبترول،
والهيئة العربية للتصنيع وغيرها.

هل هناك خطة
لالستفادة من أموال
هذه الصناديق؟!

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاد األولى فى مصر
فى الوقت الذى كانت تعانى فيه الدولة من عجز
كثيرا من الوقت حتى تبعه
هائل فى امليزانية ،ولم مير
ً
رئيس الوزراء آنذاك إبراهيم محلب ،حيث أعلن عن
«إستراتيجية جديدة ملحاربة الفساد» ،ولكن اختفت
تلك االستراتيجية فى ظروف غامضة خاصة بعد
إقالة محلب وحكومته.
وهنا نتساءل :ما حقيقة ما يتردد حول وجود مصالح
لشخصيات نافذة وجهات عليا من مصلحتها عدم فتح

هذا امللف؟ ومتى يتم فتحه بشكل كامل استجابة
ملطالب الرئيس السيسى؟ وهل هناك خطة لكيفية
االستفادة بأموال هذه الصناديق فى مشروعات
تنموية واستثمارية لبحث فرص عمل للماليني
من الشباب العاطل ووقف (حنفية) االقتراض من
اخلارج؟!!!

ملف
ساخن

أعدت امللف :إميان بدر

السيسى طالب بالتحقيق فى هذا امللف بشكل فورى وإبراهيم محلب أعلن عن إستراتيجية جديدة ملكافحة الفساد اختفت فى ظروف غامضة

الصناديق اخلاصة ولدت من رحم نكسة  67ثم قننها السادات وتوسعت فى عهد مبارك
أوعية موازية فى الوزارات والهيئات العامة ال تدخل حصيلة أموالها إلى خزينة الدولة

بنهاية عهد الرئيس املخلوع جتاوزت قيمة أموال الصناديق اخلاصة  14مليار دوالر ً
وفقا حلسابات البنك املركزى املصرى
تــعــرف «الــصــنــاديــق اخلــاصــة» بأنها أوعية
موازية فى الوزارات أو الهيئات العامة ،تستقبل
حصيلة اخلدمات والدمغات والغرامات وغير
ذلك من املوارد لتحسني اخلدمات التى تقدمها
الــهــيــئــات الــعــامــة ،وال تــدخــل ه ــذه احلصيلة
إلــى خزينة الدولة وال عالقة للموازنة العامة
بــهــا ،ولكنها تخضع لــرقــابــة اجلــهــاز املــركــزى
للمحاسبات.
وألن االقتصاد والسياسة وجهان لعملة واحدة،
وألن ثمة تغييرات اقتصادية جذرية تعرضت لها
مصر بعد هزمية  ،67جتلت خالل فترة االنفتاح
االقتصادى الــذى رعــاه الرئيس أنــور السادات
واستكمله حسنى مبارك بشكل أكثر حتــررا من
القيود الرقابية وبالتالى أكثر تغوال للفساد املالى

والتوحش الرأسمالى ،يقول اخلــبــراء أن فكرة
الصناديق اخلاصة نشأت عقب نكسة ،1967
كمحاولة من احلكومة لتخفيف العبء نتيجة عدم
القدرة على سد بعض االحتياجات فى املوازنة
العامة للدولة ،وفى هذا االجتــاه صدر القانون
رقم ( )38لعام  1967الــذى أقر إنشاء صندوق
للنظافة فى املحليات مت متويله من خالل فرض
رسوم نظافة محلية.
فيما نــشــأت “الــصــنــاديــق اخل ــاص ــة” بشكل
رسمى فى عهد الرئيس الراحل أنور السادات،
من خالل القانون رقم ( )53لسنة  1973بشأن
املوازنة العامة للدولة ،الذى أباح إنشاء “صناديق
خاصة” ،و “وحدات ذات طابع خاص” فى املادة
( )20منه بقرار من رئيس اجلمهورية ،وتوسع

مبارك

السادات

الرئيس األسبق حسنى مبارك فى إنشاء تلك
الــصــنــاديــق مبختلف الــــــوزارات واملــحــافــظــات
والهيئات.
وبحلول نهاية السنة املالية - 2011/2010
العام الذى خُ لِع فيه مبارك من احلكم  -كشفت
ســجــات الــبــنــك امل ــرك ــزى املــصــرى أن قيمة
األم ــوال املــودعــة فى الصناديق اخلاصة لديه
بلغت نحو  14.1مليار دوالر ،وهى أموال تعتبر
قانونية ألنها مودعة فى البنك الرسمى للدولة،
بينما قيل وقتها ومازال يتردد أن مليارات أخرى
من أموال تلك الصناديق حتركت أو هربت إلى
بنوك سويسرا ولندن وغيرها ،ضمن أمــوال
رم ــوز نــظــام مــبــارك الــتــى لــم تستطع الــدولــة
استعادتها حتى اآلن.

باألرقام :تفاصيل عمليات التالعب فى أموال الصناديق جدل حول جدوى إلغائها واقتصاديون يفضلون بقاءها
مع إحكام الرقابة لضمان عدم التالعب بأموالها
عقب ثورة  25يناير  2011التى أطاحت بالرئيس األسبق
حسنى مــبــارك ونــظــامــه ،تــبــارت وســائــل اإلعـ ــام املحلية
والدولية فى الكشف عن أمــوال رموز هذا النظام ،وكيف مت
التالعب فيها وتهريب مبالغ ضخمة منها ،ومن بني األموال
التى حتركت صعودا وهبوطا بشكل أثار العديد من عالمات
االستفهام كانت أموال الصناديق اخلاصة ،التى تتحرك بدون
رقابة من قبل أجهزة الدولة ،حيث كانت حصيلة تلك األموال
تبلغ  14.1مليار دوالر فى بداية السنة املالية 2011/2010
بنهاية عهد الرئيس املخلوع محمد حسنى مبارك ،ولكنها
تراجعت لتصبح  9.4مليار دوالر فــى بــدايــة الــعــام املالى
 ،2013/2012وف ًقا إلحصاءات اجلهاز املركزى للمحاسبات
مع نهاية فترة حكم املجلس العسكري ،مبا يعنى أن  4.7مليار
دوالر من حصيلة هذه الصناديق قد مت فقدها.
وفى أغسطس  2014قال وزير املالية آنــذاك هانى قدرى
دميان ،أن احلجم الكلى ألمــوال الصناديق اخلاصة لم تزد
على  3.8مليار دوالر ،لكنه فشل فى توضيح حقيقة الـ5.6

مليار دوالر التى فقدت من إجمالى حجم أمــوال الصناديق
اخلــاصــة للسنة املالية ( 2013/2012املــقــدر ب ـــ 9.4مليار
دوالر).
ومن جانبه كان هشام جنينة – وقتما كان رئيسا للجهاز
املــركــزى للمحاسبات – قــد وصــف شبكة األمـــوال الهائلة
بـ”الباب اخللفى للفساد ،التى من خاللها يتم تبذير أموال
الدولة بأسوأ طريقة” ،وإذا كان الرجل قد أقيل من منصبه
ووجهت له تهمة نشر أخبار كاذبة ،تتعلق بحجم الفساد فى
مصر ،ولكن أحــدا لم يفتح ملف أمــوال تلك الصناديق ولم
يحاول التحقق من صدق املستشار األسبق وال حتى إثبات
كذبه.
وعلى جانب آخر نسبت تصريحات للدكتور سمير رضوان
وزيــر املالية فى عهد املجلس العسكرى -مجلس طنطاوى
وعنان -قال فيها إن التالعب فى أموال الصناديق اخلاصة
يساوى أن متتلك أمــواال قذرة يستطيع الناس الصرف منها
وتوزيعها على أنفسهم.

عــلــى ال ــرغ ــم م ــن تــصــاعــد نــبــرة
املطالبة بإلغاء هذه الصناديق وضم
أموالها إلى موازنة الدولة ،خرجت
علينا آراء اقتصادية أخــرى تفضل
بقاءها ،بل وتكشف عن أهميتها مع
التشديد على ضرورة إحكام الرقابة
على مدخالتها ونفقاتها.
حــيــث أك ــد الــدكــتــور رشـــاد عبده
اخلبير االقــتــصــادى أن الصناديق
اخلاصة تخدم فئات كثيرة خاصة
الــفــقــراء واملــرضــى ،مثل الصناديق
اخلاصة مبستشفيات وزارة الصحة
والــتــى تــســتــخــدم مخصصاتها فى
تــوفــيــر م ــع ــدات حــديــثــة للتخلص
مــن نــفــايــات احلــقــن وأخـ ــرى لعالج
األمراض اخلطيرة ،وهى التى تعجز
ع ــن تــوفــيــرهــا مــخــصــصــات وزارة

د .على لطفى رئيس الوزراء األسبق :عددها يترواح ما بني  8و 10آالف
صندوق وإيراداتها السنوية تبلغ  200مليار جنيه
أعــلــن د .عــلــى لــطــفــى رئــيــس وزراء
م ــص ــر االسـ ــبـ ــق أن ع ـ ــدد الــصــنــاديــق
اخلــاصــة ي ــت ــرواح مــا بــن  8و 10آالف
صندوق وأن إيراداتها السنوية تبلغ 200
مــلــيــار جنيه وال يــوجــد رقــابــة عــلــيــهــا!!!
فمازالت الصناديق اخلاصة التــزال باب ًا
رئيسي ًا للفساد ويحصل منها مسئولون،
مثل الـــوزراء واملحافظني ومــديــرى األمــن
ورؤســاء اجلامعات والهيئات ،على ماليني
اجلنيهات شهري ًا ،فاحلكومات السابقة
واحلــالــيــة مــارســت أالعــيــب مــن شأنها
تــفــريــغ جــيــوب امل ــواط ــن الــبــســيــط حتت
مسمى التبرع اإلجبارى ،على سبيل املثال
“تذاكر الزيارة فى أى مستشفى حكومى،
ومصاريف تركيب عدادات املياه والكهرباء
والغاز ،مــروراً بـ “الكارتة” التى تفرضها
املــحــلــيــات عــلــى مــداخــل وم ــخ ــارج املــدن
ومواقف سيارات النقل اجلماعى ،أو رسوم
استخراج بطاقة الرقم القومى أو تراخيص
املـــــرور ،أو رخـــص املــحــلــيــات بــأنــواعــهــا
املختلفة مــن ورش إلــى مصانع أو محال
جتــاريــة ومببالغ تصل إلــى املــايــن ،هذا
صل من أجله،
عن طرق التحصيل ،أما امل ُ َح َّ
فيختلف باختالف الوزارة أو املحافظة ،من

تبرعات لصالح مشروعات وهمية حتت
مسمى جتميل املــدن أو تشجير الشوارع
أو دعم شركات اخلدمات العامة والنظافة
واألبنية التعليمية والصحة والبيئة.
ناهيك عــن وج ــود بعض االنــحــرافــات
فى بعض الصناديق واحلسابات اخلاصة
بــبــعــض امل ــح ــاف ــظ ــات ،خ ــاص ــة أن هــذه
الصناديق متول مشاريع باملحافظات ،منها
العاملون بنظام العقود املؤقتة فى هيئات
النظافة ،وفصل اإلنــتــاج عن التوزيع فى
اخلبز ،فهذه الصناديق تعددت فى جميع
الوزارات والهيئات وأيضاً املحافظات ،وال
تخضع لرقابة األجــهــزة الرقابية ومعظم
حساباتها موجودة ببنوك جتارية مطالبا
املحكمة بــضــرورة إل ــزام احلكومة بوضع
حساباتها فى البنك املركزى املصري.
وه ــو االم ــر ال ــذى يستدعى ض ــرورة
خضوع هذه الصناديق للموازنة العامة
ورقابتها ،فهناك  3أنــواع من الصناديق
تتضمن صــنــاديــق اإلســكــان والنظافة
واخلدمات ،وهى خاضعة لرقابة اجلهاز
املــركــزى للمحاسبات واملحليات ،وهو
االم ــر ال ــذى يتطلب وقــف تعامل هذه
الصناديق مع البنوك ،وحصر أرصدتها

رشاد

الصحة من املوازنة العامة للدولة.
ورأى «عــبــده» أن احلــل ليس فى
إلــغــاء الــصــنــاديــق ،ولــكــن فــى وضــع
ضوابط ومعايير مشددة للرقابة على
أموالها ،بحيث ال يُسمح بإنفاق أى
«مليم» إال بعد موافقة وزارة املالية
أو اجلــهــة املعنية بها لضمان عدم
التالعب بها.
وعلى جانب آخر قال الدكتور رائد
سالمة ،اخلبير االقتصادى وعضو
أمناء التيار الشعبى املصرى أن ضم
أموال الصناديق اخلاصة التى تصل
لتريليون و 200مليار جنيه للموازنة
الــعــامــة لــلــدولــة كفيلة بــســد عجز
املــوازنــة ،دون احلــاجــة لالقتراض،
مضيفا «نرفض أن تكون مصر دولة
متسولة».

جهاز املحاسبات:
مواردها أموال
«سائبة»!!!
كــشــفــت ت ــق ــاري ــر رســمــيــة
ص ــادرة عــن اجلــهــاز املــركــزى
للمحاسبات ،عن أوجــه فساد
كبير ش ــاب عــمــل الــصــنــاديــق
اخل ــاص ــة الــتــى خــرجــت عن
حـــــدود ال ــض ــواب ــط الــعــامــة،
ولــم حتقق األهـــداف املــرجــوة
مــن وراء إنشائها ،وأصبحت
مــواردهــا أمـ ــواالً «ســائــبــة» أو
مستباحة من جانب القائمني
عليها وأنــفــقــت فــى معظمها
ع ــل ــى الـ ــهـ ــدايـ ــا وال ــع ــط ــاي ــا
والــرشــاوى وبعلم مــن القيادة
الــعــلــيــا لــضــمــان ال ـ ــوالء حتت
مبدأ “إسرق بعيد عنى وأنا مو
شايف بس خليك حتت النظر.

بعد أيام من بدء دور االنعقاد الثانى ملجلس النواب

مشروع قانون يطالب بإلغائها

فــى حــســاب اخل ــزان ــة املــوحــد بالبنك
املركزى ،خاصة أن اجلهات التى تتبعها
الصناديق ترفض خضوعها للموازنة
العامة ،فهناك ايضا صناديق خاصة
بعمالت أجنبية داخــل عدة جهات منها
وزارتا اخلارجية والداخلية ،والشركات
القابضة ،وأكثر من صندوق ببعض
الـــــوزارات ،مضيفا أن اجلهاز
املــــركــــزى لــلــمــحــاســبــات ال
يستطيع حصر احلسابات
والــــصــــنــــاديــــق اخلـــاصـــة
بــــاجلــــهــــات والـــهـــيـــئـــات
وامل ــؤس ــس ــات والــــــوزارات
واجلامعات.

لطفى

إذا كــان بــرملــان اإلخ ــوان قــد حــاول
فتح ملف الصناديق اخلاصة لصالح
اجلماعة ،فإن برملان  30يونيو يتعني
عليه أن يعيد فتحه من أجل إنقاذ
مــوازنــة الــدولــة مــن العجز الــذى
يحاصرها ،وإنقاذ الدولة نفسها
مــن قــيــود الــقــروض الــتــى تخنق
تنميتها وتعيق منوها.
وم ـ ــن ه ـ ــذا املــنــطــلــق تــقــدم
النائب هشام والى مبقترح إللغاء
الــصــنــاديــق اخل ــاص ــة،
وأيــد اقتراحه عدد
مــن الــنــواب الذين
أكـــدوا أنــهــا باب
خلفى للفساد
وإهدار املال
العام.

وأوضـــحـــت املـــذكـــرة اإليــضــاحــيــة
ملشروع القانون الذى تقدم به «والي»
أن الهدف منه هو السعى لزيادة موارد
الدولة وتنميتها ومنع إهدار املال العام
والعمل على صيانته وتضافر اجلهود
نحو رؤى جديدة لإلصالح املالي.
وأضافت املــذكــرة ،أن الوقت الذى
ص ــدر فــيــه قــانــون  53لــســنــة 1973
بــشــأن املــوازنــة الــعــامــة لــلــدولــة ،كان
متماشيا مــع الــظــروف والبيئة التى
صـ ــدر فــيــهــا ،فــلــم يــكــن مستهجنا
أن تنص املـــادة  20منه على إنشاء
صــنــاديــق خ ــاص ــة لــبــعــض اجلــهــات
االعــتــبــاريــة الــعــامــة ،إال أن ــه مبــرور
الوقت ظهرت سلبيات عديدة فى تلك
الصناديق ،وباتت أبوابا خلفية إلهدار
املــال الــعــام واســتــفــادة طائفة بعينها
مبــــوارده ومخصصاته دون الفئات

األولى بالرعاية.
وقــال النائب هشام والــى إن هناك
فسادا كبيرا فى الصناديق اخلاصة
وال أحد يعلم حجم مواردها وال فيُما
تُنفق ،ويتم اإلعالن عن إنشاء مشاريع
وهمية أو غير مالئمة للظروف التى
متــر بــهــا الــبــاد مــن مخصصاتها،
مضيفا«:فلوس ملهاش رابط».
وأضـــــاف «والــــــى» أن مــصــر فى
حــاجــة ألمـــوال الــصــنــاديــق اخلاصة
لسد عجز ميزانية الدولة وجزء من
دي ــون مــصــر ،وذل ــك عــن طــريــق ضم
هذه األمــوال للموازنة العامة للدولة
ونــقــل الــتــزامــات الــصــنــاديــق بشكل
رسمى إلى وزارة املالية ،الفتا إلى أنه
يستثنى مــن الصناديق اخلــاصــة ما
يتعلق بوزارة الدفاع نظرا لعدم تعامل
املدنيني معها.
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شرب املياه
الساخنة مباشرة
من الصنبور
يؤدى لإلصابة
بالتسمم

أهالينا

العادات الغذائية عند املصريني..
حقائق وأكاذيب!!!
هناك الكثير من املعتقدات الغذائية رغم شهرتها إال أنها خاطئة
ولم ميكن إثباتها علمي ًا ..وينصح الباحثون األطباء مبراجعة
الدليل العلمى ملا يأخذونه من قرارات وأن يالحظوا األجزاء من
.معتقداتهم املبنية على التقليد أو اخلرافة أو األقوال املأثورة فقط
ومن هذه املعتقدات اخلاطئة والتى ليس لها أى أساس من الصحة
كما ذكر األطباء وخبراء التغذية
تناول البنادول مع السفن آب أو البيبسى يؤدى إلى الوفاة -
وضع اخلبز والثوم فى الفريزر يسبب السرطان -
ً
شرب املياه الساخنة من الصنبور مباشرة للمستعجل
بدال من -
تدفئتها على النار ال يضر
تناول األدوية مع اللنب يسبب التسمم والوفاة فى احلال -
أكل السمك وشرب اللنب مع ًا مضر بالصحة وقد يسبب املوت -
الرياضة على معدة فارغة حترق الدهون أكتر -

  تناول الطعام فى وقت متأخر من الليل ُيصيبك بالسمنة -
اجلزر يقوى النظر -
التخلص من جلد الدجاج وعظمه ظن ًا أنهما أفضل للصحة -
البيض األحمر أفضل من البيض األبيض -
شرب املاء يسبب الكرش -
 األغذية املشوية تسبب السرطانالنباتيون يتمتعون بصحة أكثر ويعيشون أكثر من الذين -
يتناولون اللحوم
السبانخ مليئة باحلديد -
إعطاء صودا الكوال للطفل املصاب باإلسهال -
!!! شرب احلليب فى حالة ابتالع منتج سام ..خرافة -

سحر الشربينى

د .هانى الناظر :تناول السمك وشرب اللبن مع ًا ليس مضر ًا بالصحة
ليس هناك أى
تأثير أو خطورة
إطالق ًا من أخذ
الدواء باللنب
فهذه خرافة
منتشرة

%55
من دهون
الدجاج
دهون
ُأحادية غير
مشبعة أى
أنها ليست
ضارّة للقلب
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تناول البنادول مع السفن آب أو البيبسى ممنوع ملرضى القلب فقط
حفظ الثوم واخلبز فى الفريزير ال يؤدى إلى الوفاة

أك ــد د هــانــى الــنــاظــر رئــيــس املــركــز القومى
للبحوث ســابــقـ ًا أن هــنــاك الكثير مــن الــعــادات
واملعتقدات الغذائية اخلاطئة من بينها ما يقال
حول أن تناول البنادول مع السفن آب أو البيبسى
ي ــؤدى الــى الــوفــاة وه ــذا تخريف وغــيــر صحيح
بــاملــرة وه ــى مــحــاولــة لــبــث الــرعــب فى
قلوب الناس ،ولكن ال أنصح
به فقط للناس التى تعانى
م ــن ض ــرب ــات قــلــب ســريــعــة
ألنــه يسبب زيــادة الضربات
بشكل كبير بسبب احتوائه
عــلــى الــكــافــيــن وم ــع هــذه
املشروبات ستكون كمية
الــكــافــيــن زيــــــادة عن
الــلــزوم وســيــكــون خطأ

على القلب ألنها ستعطيه تنبيها ويقظة زيادة عن
اللزوم.
وبالنسبة حلفظ الثوم والعيش فى الفريزر هذا
كــام غير علمى إطالق ًا وال يوجد أى خطر من
جتميد اخلبز أو الثوم.
ويضيف د .هــانــى :أما
عـــــن شــــــرب املـــيـــاه
الساخنة مباشرة
مــــن الــصــنــبــور
ً
فـــعـــا
فــــهــــو
يـــــعـــــرضـــــك
خلـــــــــطـــــــــر
اإلصـــــــابـــــــة
بــالــتــســمــم ألن
مــواســيــر املــيــاه

د .ياسمين الصيرفى :ليس صحي ًحا على اإلطالق ً أن
الرياضة على معدة فارغة تحرق الدهون أكثر
أكـــدت د .دكــتــورة يــاســمــن الــصــيــرفــى أخصائية
التغذية أنه ليس صحيحاً على اإلطالق ً أن الرياضة
على معدة فارغة حتــرق الدهون أكثر وال تتوقع أى
خــســارة وزن خيالية بالتمرن على معدة فــارغــة من
الطعام فى احلقيقة اجلسم يحرق السعرات احلرارية
من الدهون املخزنة فى اجلسم ومن الكربوهيدرات
وتــشــيــر الـــدراســـات احلــديــثــة إل ــى أن ممــارســة
الــريــاضــة على مــعــدة فــارغــة يجعل اجلسم
يحرق السعرات من دهــون اجلسم مبا أن
اجلسم خــال من الكربوهيدرات ولكن
املجمل مــن الــكــالــوريــات املحروقة
هو نفسه ،وهــذا هو األمــر الذى
يريده الشخص عند التمرن
الرياضي.
وعــن املقولة املنتشرة
أن تناول الطعام فى وقت
مــتــأخــر مـــن الــلــيــل يصيب
بالسمنة .صحيح أن نسبة احلرق
تكون قليلة لي ً
ال لكن ال يُهم الوقت
الذى تتناولني فيه وجباتك بقدر أهمية
عدد السعرات احلرارية التى تستهلكينها.
يُردد الكثيرون هذا املفهوم اخلاطئ فقط بسبب
توجه الناس إلى اإلفراط فى الطعام عند مشاهدة
التليفزيون لي ً
ال.
لقد كان أجدادنا األوائل يقضون كل وقتهم بالصيد
ويأكلون فقط فى املساء ،ال يؤدى ذلك إلى زيادة وزنك،
بشكل ُمبالغ بتناول
حيث إن تفويت الوجبات وتعويضها
ٍ
وجبات أكبر هو السبب احلقيقى وراء زيادة الوزن.
وعن وهم أن اجلزر يقوى النظر فتقول د .ياسمني
ادعــت احلكومة
أنه فى خالل احلرب العاملية الثانية ّ
البريطانية أن السبب فى قــدرة ط ّياريها على تدمير
الدبابات األملانية لي ً
ال يعود ألكلهم الكثير من اجلزر،
لكن السبب احلقيقى كان استخدامهم نوع جديد من
الــرادارات وأرادوا بذلك تضليل اجليش األملانى وقد
جنحوا ،ولكن الفكرة اخلاطئة عن اجلزر التى زرعوها

انتشرت حتى أن املدنيني بــدأو فى أكل الكثير
مــن اجلــزر لتقوية نظرهم فــى فــتــرات انقطاع
الكهرباء.
وحتى يومنا هذا ما زالت تلك احلقيقة منتشرة
فــى حــن أن اجلــزر ال يعمل على تق ّوية النظر أو
إضافة أى قــدرات استثنائية ألعيننا،
هو فقط يحتوى على فيتامني أ الذى
يقوم بدور مهم فى حفظ النظر.
أمــا عــن التخلص مــن جلد
الــدجــاج وعظمه ظن ًا
أنـــــــــــه أف ـ ــض ـ ــل
لــــلــــصــــحــــة
تـــــــرى د.

تناول الطعام
فى وقت متأخر
يــاســمــن
من الليل ال يصيب
أن مـــــن
يـــفـــعـــلـــون ذلـ ــك
بالسمنة
يــقــومــون بالتضحية
بالطعم مقابل فارق بسيط

ج ــداً فلو أخــذنــا قطعة دجــاج
« 340ج ــرام ــا م ــث ـ ً
ـا» بعظمها
وجــلــدهــا سنجد أنــهــا حتــتــوى على
 50ســعــرة ح ــراري ــة و 2.5جــرام
من الدهون املشبعة فقط أكثر
ممــا إذا كانت منزوعة العظم
ّ
واجلــلــد ِعــلــم ـاً ب ــأن  %55من
دهون الدجاج دهون أُحادية غير
مشبعة ما يعنى أنها ليست ضا ّرة للقلب.
بــاإلضــافــة إل ــى أن الــعــظــم واجلــلــد يــقــومــان بــدور
مهم أثــنــاء عملية الطبخ ،فالعظم يعمل على توزيع
احلـــرارة بشكل متساو واجلــلــد يضمن عــدم جفاف
اجلزء اخلارجى قبل نضج اجلزء الداخلى للدجاجة.
لذلك فمن األفضل طهى الــدجــاج باجللد ثم إزالته
عند التقدمي.

قد تكون محملة بالشوائب أو الصدأ الذى يظهر
مع املياه الساخنة وينصح باستخدام املياه الباردة
من الصنبور دائماً
وحول ما يقال أن تناول األدوية مع اللنب يسبب
الــوفــاة مــن عدمه قــال الرئيس السابق للمركز
القومى للبحوث إنــه ليس هناك أى تأثير أو
خطورة إطالقاً من أخذ الدواء باللنب فهذه خرافة
منتشرة وبشدة ومن أجل ذكر احلقيقة كاملة فإن
هناك بعض الــدراســات البحثية التى تشير إلى
تأثير اللنب على امتصاص اجلسم لبعض أنــواع
املــضــادات احلــيــويــة ،وه ــذه الــدراســات ال تشير
حلدوث تسمم من قريب أو بعيد ولكن غاية ما فى
األمر أنها تنصح بعدم شرب اللنب قبل تناول بعض
نوعيات املــضــادات احليوية بساعة وصــو ً
ال إلى
ساعتني بعد تناول الدواء ،وذلك من أجل احلرص

على امــتــصــاص الــــدواء بأفضل طريقة ممكنة
وجتنب فقدان القيمة الكاملة للجرعة.
وعــن اعتقاد أن أكــل السمك وشــرب اللنب مع ًا
مضر بالصحة فهذا االعتقاد حــرم الكثير من
املواطنني وخصوص ًا الذين يسكنون فى املناطق
الساحلية أو الــذيــن يفضلون أكــل السمك من
االستفادة من الفوائد الكثيرة فى احلليب أو اللنب
التى من أهمها احلصول على عنصر الكالسيوم
الذى يدخل فى تركيب العظام واألسنان والسبب
ليس جمع العنصرين ولكن السبب أن كالهما من
األغذية املثيرة للحساسية فإذا كان لدى الشخص
حساسية ألى منهما أو غيرهما مــن األغــذيــة
فسوف تؤثر على الشخص أما إذا لم يكن لديه
حساسية ألى منهما فليس هناك أى خطر على
الصحة.

د .بهاء ناجى :شرب الحليب فى حالة
ابتالع شىء سام اعتقاد خاطئ تمام َا
كشف الــدكــتــور بــهــاء نــاجــى استشارى
الــتــغــذيــة أن ــه لــيــس هــنــاك أي ــة ف ــوارق
بــــن ال ــب ــي ــض األحــــمــــر وال ــب ــي ــض
األبــيــض   فالسبب الــوحــيــد لوجود
بيض أبيض وأحــمــر هــو لــون ريش
الدجاج نفسه وال يوجد أى عالقة
بني لــون البيض ومــقــدار فائدته
فكالهما سواء.
وع ــن اعــتــقــاد أن ش ــرب املــاء
يسبب الــكــرش يــؤكــد د .ناجى
أن الكرش يتك ّون من دهــون فى
منطقة البطن وليس من املاء .فاملاء
ال عــاقــة لــه بالسمنة على اإلطـــاق ،فهو
من جانب ،خالى من السعرات احلرارية،
ومن جانب آخر ،يأخذ اجلسم حاجته منه
ويتخلص من الفائض عن طريق البول أما
الــكــرش ،فهو نتيجة السعرات احلرارية
الفائضة التى يستهلكها اإلنسان ،فتخزّن
فــى اجلــســم على شكل دهـــون ،وبشكل
عــام فــإن كل  7000سعر حــرارى فائض
يستهلكه اإلنسان تخزن فى اجلسم على
شكل دهــون .فمثال الشخص الــذى ارتفع
وزن ــه مبــقــدار  10كــجــم فــى ســنــة يــكــون قد
استهلك على مدار السنة فائض من السعرات
احلــراريــة يبلغ  70000سعر ح ــرارى ويخزن
ج ــزء كبير منها فــى منطقة الــبــطــن مسببا
الكرش.
أما األغذية املشوية التى تسبب السرطان
ـي اللحوم
فبعض املـــواد الــتــى تتكون عند شـ ّ
ضارة بالفعل ،حسب الدراسات العلمية .لكن
تناول اللحوم املشوية لبضع مرات فى السنة،
فى الصيف فقط مث ً
ال ،ال ميكن ربطها بزيادة
نسبة اإلصابة بالسرطان.
وأما عن اعتقاد أن النباتيني يتمتعون بصحة
أفضل ويعيشون حياة أطول من الذين يعتمدون
على اللحوم فهناك بعض الــدراســات تثبت
ذلك ،فيما تنفى أخرى ذلك.
فأوضحت مث ً
ال دراسة من جامعة مانشستر
بأن الناس الذين يتناولون اللحوم وكل أنواع
الــغــذاء مقارنة بالنباتيني يعانون مــن زيــادة
طفيفة فــقــط فــى مــعــدل اإلصــابــة بــأمــراض
القلب واألوعــيــة الــدمــويــة ،وال تلعب نوعية

التغذية دوراً رئيسياً بل دوراً ثانوياً فى اإلصابة
بــهــذه األم ـ ــراض ،فيما قــالــت دراسـ ــة أخــرى
مــن جامعة غــراتــس النمساوية إن متناولى
الــلــحــوم يتمتعون بصحة جسمانية وعقلية
أفضل مــن النباتيني والسبانخ ليست مليئة
باحلديد كما يشيع البعض فنسبة احلديد
فى هــذا النبات تزيد بنسبة ضئيلة جــداً عن
غــيــره مــن اخلــضــراوات وه ــذه الــزيــادة أيضاً
ليست مفيدة ألن قــدرة اجلسم البشرى على
امتصاص احلديد من اخلضراوات قليلة جداً
مقارنة مع قدرته على امتصاصه من اللحوم
باإلضافة إلــى احــتــواء السبانخ على عنصر
آخــر وهــو األك ــزاالت مكون من ذلــك أكــزاالت
احلديد الــذى ال ميكن اجلسم من االستفادة
من احلديد وحده وإعطاء صودا الكوال للطفل
املــصــاب باإلسهال خطأ ألن هــذا الــنــوع من
الــصــودا اخلــالــى مــن غــاز الــكــربــون ال يخفف
مشكلة اإلسهال وال يعاجلها إنه اعتقاد شائع
ليس لــه أس ــاس علمى وقــد نشأ فــى الــدول
الفقيرة التى تفتقد إلى مياه الشرب النظيفة
وتعتبر صــودا الكوال املشروب الوحيد النقى
فهو ال يحتوى على امللح واألســوأ من ذلك أنه
غنى جداً بالسكر الذى قد يفاقم املشكلة.
ويقول د .بهاء إن االعتقاد بأن شرب احلليب
فى حالة ابتالع شيء سام اعتقاد خاطئ متاماَ
ألن احلليب يحتوى على دهون تنقل املواد السامة
عبر اجلسم وحتفز هضم اجلزيئات السامة
وامتصاصها وتنشر اجلزيئات
الــســامــة بــســرعــة فى
اجلـ ــسـ ــم لــــــذا فــى
حــالــة ابــتــاع مــادة
ســامــة يستحسن
عــــدم تـــنـــاول أى
شــــيء ال حليب
وال ماء وال خبز
وي ــف ــض ــل ع ــدم
إج ــب ــار اجلــســم
عــلــى الــتــقــيــؤ بل
نقله إلى أقرب
مستشفى.

ليس سرا أن بعض اجلرائم العادية ،تتحول بفعل فاعل إلى فتنة مجتمعية ،يبرز خاللها الوجه الطائفى بصورة
بغيضة ،ولم يعد خافيا على أحد ،أن محاوالت تطييب اخلواطر وتبادل القبالت النهاء املشاحنات ،صارت مزعجة
ومخيفة للمهمومني بالشأن العام ،مبا يساهم فى تزايد مساحة الغضب ،جراء مباركة ،الدولة وأجهزتها ،األساليب
الرامية ،لتغييب القانون واجراءاته ،ليحل بدال منه املجالس العرفية التى حتكم بالقضاء العرفى ،الحتواء
األزمات ،خاصة املنازعات املهددة الستقرار املجتمع ،فى مقدمتها مشاحنات األفراد مختلفى الديانة ،أو العائالت
املتناحرة ثأريا ،حيث يتم تنحية القانون جانبا ويتم التعامل مع األمر الطارئ باجللسات العرفية برعاية أجهزة
الدولة ،حتت شعار «وأد الفتنة» ،وتفويت الفرصة على املغامرين من محترفى النفخ فى النار ،أو غير ذلك من
املصطلحات البراقة فى ظاهرها ،املدمرة لكيان الدولة فى جوهرها ،باعتبار أن مثل هذه األمور التى تدخل فى نطاق
ما يطلق عليه « املصاحلات » تتنافى ومفهوم الدولة املدنية احلديثة مبا حتويه من قوانني تنظم عالقات األفراد
واجلماعات داخل املجتمع ،وقضاء مهمته الفصل فى النزاعات بأحكام وفق القانون بني أطراف األزمات والنزاعات.

محمد عبد اللطيف يكتب

تتستر على املجرمني وتكرس التمييز بني املواطنني

صناعة الفتنة الطائفية باملجالس العرفية

القضاء العرفى
ميثل أحد أخطر
مظاهر أزمات
الدولة املصرية

قضية
شائكة

تلجأ إليه املجتمعات للهروب من بطء التقاضى ومن املدد الزمنية الطويلة التى يستغرقها الفصل فى املنازعات القانونية املعروضة على املحاكم
دراسة بحثية حتذر من تراجع
الدولة عن تطبيق القانون بحسم

احلديث عن املجالس العرفية لم يكن جديدا
باملرة ،وليس بدعة نشأت بفعل ظرف ما ،لكنها
أحد أشكال القضاء املتوارثة ،شاع تاريخيا فى
مــراحــل مــا قبل نشوء الــدولــة املدنية احلديثة
بنظامها القانونى والقضائى ،هــذا النمط من
القضاء ،يطلق عليه مجالس الــعــرب ،مهمتها
فض املنازعات بني األهالى ،على أسس ومعايير
مــوروثــة ،تنظم الــعــاقــات بــن أعــضــاء العائلة
أو الــعــائــات األخـــرى ،وهــو مــا كــان شائعاً وال
ي ــزال بعضه ســائــداً فــى الصعيد ،وبــن قبائل
سيناء وسيوة ،و«أوالد على» فى منطقة مطروح
واحلدود الغربية مع ليبيا.
ويعتمد الــقــضــاء الــعــرفــى فــى تشكيله على
بعض األفــــراد ،مــن ذوى املــكــانــة والــنــفــوذ مثل
املشايخ أو الزعامات التقليدية فى القبيلة أو
العائلة ،مهمتهم التصدى للمنازعات التى تنشب،
ويعتمدون فــى أحكامهم على بعض القواعد
الــعــرفــيــة ،املــتــراكــمــة ،يتم إعمالها وتطبيقها
فــى املــنــازعــات ،بحيث بــاتــت ذات قــوة معنوية
واعــتــبــاريــة إلــزامــيــة ،وحتــولــت بحكم الــتــكــرار،
والتطبيق إلى قانون عرفى.
رغم أن قواعد القضاء العرفى شفاهية فى
الغالب ،وال تتمتع مبعايير استقالل القضاء،
كما تعرفه تقاليد الدولة املدنية احلديثة ،اال أن

أسبابا كثيرة حتفز على اللجوء إليه فى بعض
املجتعات ،للهروب من بطء التقاضى ومن املدد
الزمنية الطويلة التى يستغرقها الفصل فى
املنازعات القانونية املعروضة على املحاكم،
فضال عن تفاقم مشكلة عدم تنفيذ األحكام
القضائية بــواســطــة األجــهــزة املنوطة
بالتنفيذ الــقــضــائــى ،وه ــو مــا يضع
النظام القضائى ،واملنظومة القانونية
الكلية فى مــأزق حقيقى ،بل يــؤدى إلى
التشكيك فــى مصداقية قــانــون الــدولــة،
وأنظمة وأجهزة وآليات العدالة فى البالد.
مــن ناحية أخــرى تــؤدى ظــاهــرة عــدم تنفيذ
األحــكــام القضائية إلــى عــدم استقرار املراكز
القانونية املتنازعة ،ومــا يترتب عليها من آثار
اجتماعية واقتصادية ومن ثم السياسية ،السيما
فــى نــطــاق الشرعية السياسية والــدســتــوريــة
والقانونية للدولة واحلكومة ،واألحــرى النظام
احلاكم وصفوته السياسية املسيطرة.
لكن القضاء العرفى فى مجمله ،ميثل أحد
أخطر مظاهر أزمات الدولة املصرية ،فهو يؤكد
تراجع دورها وانكماشه ،وتراجع هيبة القانون،
بسبب جلوء بعض أجهزة الدولة ،تطبيق منطق
وثقافة وقــانــون وقــضــاء األعــــراف ،بــدي ـ ً
ا عن
تطبيق قانون الــدولــة بــضــراوة وحسم وفعالية

احللول العرفية ترسخ
سيادة منطق ضد الدولة وإعمال
منطق وقيمة «الصلح خير» الشائعة
فى تفكير بسطاء الناس
وحــيــدة ونــزاهــة وعــدالــة ،إزاء كــل خ ــروج على
القواعد القانونية أيا كان مصدرها وطبيعتها،
عقابية أو إدارية أو مدنية أو جتارية ...إلخ.
تفاقمت الظاهرة السياسية واألمنية بامتياز
خـــال الــعــقــود األخـــيـــرة ،وســتــســتــمــر السيما

أخطاء األمن تساهم فى إفالت
اجلناة من العقاب

هــذه األم ــور أصبحت استراتيجية بيروقراطية فى
محاولة حل املنازعات «الطائفية» التى تؤدى إلى إفالت
اجلناة من احلساب واملحاكمة واملسئولية والعقاب العادل
ملنع تكرار األفعال اإلجرامية املؤثمة وحتقيق الردع العام
واخلاص.
إن ظــاهــرة الــلــجــوء إلــى املــجــالــس العرفية فــى نظر
النزاعات واجلرائم التى ترتكب حتت مظلة التبريرات
الدينية «الطائفية» ،هى تعبير عن أزمة دولة وأجهزتها،
فض ً
ال عن ضعف فعالية القوانني احلديثة ،وتراجعها
لصالح تنامى حيوية وفعالية أبنية وهياكل القوة العرفية
والتقليدية.
ثمة نتائج سلبية من وراء إحالة بعض رجــال اإلدارة
واألمــن والدين والعائالت لبعض املشكالت «الطائفية»
ملجالس الصلح العرفية ،وميكن لنا رصدها متثي ً
ال ال
حصراً فيما يلى:
 -1ستر املسئولية اجلنائية والــقــانــونــيــة للجناة،
وألخــطــاء بعض رج ــال اإلدارة أو األمـــن ،أو الفاعلني
األصليني أو شركائهم ومحرضيهم فى املوقف «الطائفى»
واجل ــرائ ــم الــتــى تــرتــكــب فــى ســيــاقــاتــه ،وإفــاتــهــم من
املحاكمة والعقاب واجلزاءات اجلنائية واإلدارية.
إضــعــاف البعد املؤسسى للدولة املصرية احلديثة
وأجهزتها ،على نحو أدى إلى دعم هياكل القوة املحلية
(القبائل ،العشائر والعائالت املمتدة واألسر ذات النفوذ
احلزبى والبيروقراطى السيما فى األري ــاف) ،وهــو ما
يشكل خصم ًا من تراث وتقاليد وثقافة الدولة املصرية

احلديثة.
-3إفقاد القانون لوظائفه السيما فى مجال التغيير
واملــســاهــمــة الــفــعــالــة فــى حتــقــيــق األمـ ــن االجــتــمــاعــى
واستقرار العالقات بني املخاطبني بأحكامه ،خاصة
إضعاف وظيفتى الردع العام واخلاص املستهدفتني من
وضع القانون اجلنائى أو بعض اجلــزاءات اجلنائية فى
بعض القوانني األخرى.
 -4إضفاء بعض املسئولني – رجــال اإلدارة والدين
وكــبــار العائالت والشرطة – مشروعية على عمليات
اخلروج على القانون ،وذلك حتت دعاوى دينية أو أمنية
تبرر هذه العملية املضادة لقانون الدولة
 -5 .تيسير حتــويــل املــنــازعــات الــعــاديــة بــن آحــاد
الناس -،على امللكية ،أو البيع والشراء وعديد الشئون
األخــرى – إلــى نزاعات «طائفية» حلسمها وفــق قانون
الكثرة الدينية العددية ،وتسهيل الهروب من املساءلة
اجلنائية.
 -6 .متــدد التمييز ال ــذى ميــارســه بعض املوظفني
العموميني -أيا كانت مواقعهم فى اإلدارة واحلكم املحلى
واحلكم املحلى الشعبى والشرطة ...إلخ – ،وذلك ليغدو
مثا ً
ال ميارسه بعض اجلمهور العادى – وغالباً من بعض
املسلمني الغالة – على البعض اآلخــر من املسيحيني،
واألخطر ،وذلك كى يغدو هذا النمط التمييزى ممارسة
يومية عادية فى وقائع احلياة وعديد تفاصيلها.
-7تكريس فجوة التمييز وإشاعة إحساس شبه جمعى
فى الوعى القبطى.

فى مجال مواجهة العنف ذى الــوجــوه الدينية
و«الــطــائــفــيــة» واحل ــام ــل ملــعــايــيــر متــيــيــزيــة فى
أعطافه.
وبــحــســب دراســــــة بــحــثــيــة أعـــدهـــا نبيل
عــبــدالــفــتــاح بــاملــركــز الــعــربــى لــلــبــحــوث
والـــدراســـات ح ــول املــجــالــس العرفية
والطائفية ميكن حتديد عدة أسباب،
وراء جلوء البعض – أعضاء البرملان،
ورج ــال الشرطة ،ورج ــال الــديــن وكبار
العائالت – إلى اآلليات والقواعد العرفية
فــى أعــقــاب كــل حــادثــة «طــائــفــيــة» ،تــتــم فى
األريـ ــاف أو بعض املـــدن ،رص ــدت على سبيل
املثال فى ،محاولة بعض رجــال الدين واإلدارة
والشرطة احتواء املشكالت «الطائفية» ،ووقف
متــددهــا لتشمل أشــخــاصــا وع ــائ ــات ...إلــخ،
ومــنــاطــق أخـــرى ح ــول مــكــان وقـــوع األزمـ ــة أو
املشكلة «الطائفية» ،ســواء أكــان سببها خالفا
على أرض ،أو ترميم كنيسة ،أو نزاعا حول املياه
فــى اجلــيــرة الــزراعــيــة ،أو توتر يــؤدى للصدام
فــى أمـــور تتصل مبــمــارســة الــشــعــائــر الدينية
فى منزل أو جمعية ...إلــخ .وهــذا النمط من
التعامل مع العنف «الطائفى» فى منطقة ما،
قرية أو مجموعة قرى أو حى أو مدينة ،يهدف
أساس ًا إلى إبعاد املساءلة القانونية ،مما يؤدى

للجوء إلى «آلية الفهلوة» التى حتاول بأية وسيلة
اخلـ ــروج مــن مـــأزق الــعــنــف والــشــحــن والــتــوتــر
واالحتقان «الطائفى» ،ولــو على حساب هيبة
وسيادة الدولة واحلكومة والنظامني القانونى
والقضائى ،السيما فى ظل انتهاكات للدستور
والقانون اجلنائى.
تبدو تلك األم ــور جلية فــى بعض األحــيــان،
فاللجوء إلى املجالس العرفية يهدف إلى إنهاء
النزاع ووقــف تدهور املوقف «الطائفى» ،ولكنه
يشير أيــض ـ ًا إل ــى ســيــادة منطق ضــد الــدولــة
وإعمال منطق وقيمة «الصلح خير» الشائعة فى
تفكير بسطاء الناس.
هــذا املنطق يشير إلــى تطابق أمنــاط تفكير
العامة والبسطاء وبعض املوظفني العموميني،
وذلك على حساب منطق وثقافة الدولة احلديثة
وأجــهــزتــهــا اإلداريــــة واملحلية واألمــنــيــة ،الــذى
يفترض متايزه عن منطق ولغة الناس العادية
الناس ،فضال عن محاولة بعض رجــال اإلدارة
والشرطة والوجهاء السياسيني ،أو رجال الدين،
أو كبار العائالت التستر على الواقع اإلجرامى،
واملجرمني الذين قاموا بارتكاب جرائم محددة
منصوص عليها فى قانون العقوبات ،باإلضافة
إلى انتهاكات أخرى لقواعد منصوص عليها فى
قوانني أخرى.

النزاعات املذهبية تقف وراءها
أغراض إقليمية ودولية
القراءة الدقيقة للواقع حتفز على طرح االشكاليات املجتمعية للنقاش
العام ،وإخضاعها للدراسات البحثية،الرامية للتوعية بأسس العالقة بني
أبناء الوطن الواحد ،عبر تفعيل القانون وانفاذه عل اجلميع دون مواءمات
ترسخ دون درايــة للتمييز الطائفى ،خاصة بعد أن تزايدت معدالت العنف
الفردى ،وصاحبتها مؤشرات أخذت وجها طائفيا ،تبلورت فى العديد من
شكاوى األقباط ،سواء األفراد ،أو بعض من جموعهم على مستويات عديدة،
يركز مجملها على بعض أشكال التمييز ضدهم ،ســواء من بعض األجهزة
احلكومية ورجال اإلدارة أو احلكم املحلى الشعبى أو بعض أعضاء البرملان.
وثمة شكاوى أخرى مشحونة باأللم واخلوف من تسرب مشاعر وسلوكيات
التمييز إلــى املــجــال االجتماعى ،وتكمن اخلــطــورة فــى حتــول التمييز إلى
ظاهرة اجتماعية -جــراء الثقافة الدينية السلفية والسياسية وخطاباتها
الفقهية والوعظية املسيطرة -التى تكرس املنطق التمييزى فى العالقات بني
املصريني ،وتؤسس على أساس تأويل دينى وضعى .خطاب الشكاوى واأللم
القبطى الداخلى واملهجرى من بعض األشــكــال التمييزية شــاع أخــيــراً فى
األحاديث اليومية لألقباط ،وفى كتابات بعضهم ،وبرز بقوة فى خطاب بعض
رجال الكنيسة السيما بعض كبار األساقفة والقمامصة والقساوسة ،وهو ما
يشير إلى اختالالت فى سياسات الدولة واحلكومة وبعض السلوكيات الدينية
واالجتماعية التى تؤثر على التفاعالت فى املجال العام.
مــن ناحية أخ ــرى ،ال يفوتنا التأكيد على أم ــور ،نــرى أنها مهمة ،تتعلق
باألسباب الرئيسية التى ساعدت على التوترات املذهبية عموم ًا ،شيوع
النزاعات السياسية والدينية على املستويني الكونى واإلقليمى كنتاج للتدخل
الغربي ،خاصة األمريكى ،فى صناعة ودعم التنظيمات االرهابية فضال عن
متدد الدور اإليرانى فى قلب نزاعات وأزمات املنطقة العربية ،ورعاية نظام
حكم آيــات اهلل للجماعات والتكتالت املذهبية ،فضال عن اتساع مساحة
احلركة للتيارات الدينية املتطرفة.

كثيرة هــى الــوقــائــع الــتــى متثل خرق ًا
لقانون الــدولــة وقضائها ،فــى مقدمتها
احلــلــول الــعــرفــيــة ،وميــكــن رص ــد بعض
املالحظات على تطبيق املــوروثــات التى
تتعارض مع مفهوم الدولة املدنية احلديثة
منها..
-1اجتــاه املجالس العرفية إلى تطبيق
قانون الدية بدي ً
ال عن قانون العقوبات،
دون النظر إلى أن هذا النوع من األحكام،
ي ــؤدى بالتبعية لتكريس املنطق الدينى
وفــرض فلسفته فى واقــع العالقات على
منطق الدولة والقانون الوضعى احلديث
الذى يطبق على اجلميع.
2ـ فـ ــرض الــقــضــاء ال ــع ــرف ــى ،مــبــدأ
املسئولية اجلنائية واملدنية اجلماعية،
بــديـ ً
ا عــن قــاعــدة املسئولية الشخصية
فى املبادئ والقواعد القانونية احلديثة
واملعاصرة ،الــذى تسود فى إطــاره قاعدة
اجلرمية شخصية ،وال جرمية وال عقوبة
إال بنص ،أما املجالس العرفية ،فتصدر
فــى الكثير مــن األحــيــان عقوبة جماعية
على مرتكب اجلرمية وذويه.
 -3تــتــغــافــل األح ــاك ــم ال ــص ــادرة عن
«قضاة املجلس العرفى» بعض اجلرائم
وتعتبرها نتاجا لرد الفعل األصلى ،مثل
حرق املنازل وإتالف املزروعات وغيرها،
بحيث ال يتم تعويض املضارين من هذه
األفعال ،ظهر ذلك جليا فى احدى الوقائع
الــتــى تــعــرض فــيــهــا بــعــض األفـ ـ ــراد من
األقياط حلرق منازلهم ،من ثم لم يعوضوا
رغ ــم أنــهــم املــجــنــى عــلــيــهــم ،وف ــق منطق
«القانون العرفى» و»القضاة العرفيني»
وذلــك بذريعة أن اجلــنــاة كــانــوا فــى حالة
غضب وهو ما يشكل تستراً على اجلناة.
 -4طبق «قــضــاة املجلس الــعــرفــى»،
عقوبة الطرد اجلماعى للجانى وذويه إلى
خــارج قريتهم ،بــدعــوى ارتكابه جرمية،
وهو أمر يشكل خروجاً على منطق الدولة
املــعــاصــر ،وحــقــوق املــواطــنــة .ممــارســات
املجالس العرفية التى حتولت إلى بدعة
مــن ب ــدع تــراجــع منطق وثــقــافــة الــدولــة
وذهــنــيــة املــوظــفــن العموميني الساعية
للتهرب من املسئولية اإلدارية والسياسية،
لصالح تفكير ينزع نحو القيم واملنطق
والقواعد التقليدية ،وإلــى تسييد بعض
املعايير وعادات التفكير املهيمنة واملهجنة
بــن األس ــاس الدينى التأويلى والشعبى
الشائع ،وبني منطق وإرث ولغة «مجالس
العرب العرفية»
كــل هــذه األم ــور مــؤشــرات خطر على
الدولة احلديثة ،واالندماج بني املصريني
جــمــيــعـاً أي ــا كــانــت انــتــمــاءاتــهــم الدينية
واملذهبية ،إننا فى واقع احلال إزاء منطق
من داخل أجهزة الدولة ضد الدولة ذاتها،
لــذا فــإن ال ــدراس ــات البحثية حــول هذا
الشأن توصلت لعدد من الرؤى ملنع التستر
على املجرمني ،لعل أبــرزهــا مساءلة أية
أطراف تلجأ بصورة أو أخرى ملنع تطبيق
القانون على األشــخــاص الــذيــن انتهكوا
أحكامه.
وضرورة اللجوء إلى وضع قانون يجرم
اللجوء إلى مجالس الصلح العرفية حلل
املنازعات «الطائفية» بهدف التستر على
اجلناة ،الى جانب تضمني مناهج التعليم
مبــنــظــومــة حــقــوق اإلن ــس ــان ،لــنــشــر قيم
وثقافة املواطنة ،السيما األمــور املتعلقة
بحرية االعتقاد وممارسة الشعائر الدينية
وفــق الــقــانــون الــدولــى حلــقــوق اإلنــســان،
وذلك منذ مراحل التعليم األولــى ورياض
األطفال إلى مستوياته العليا ،لتغدو جزءاً
من تكوين وثقافة وقيم املجتمع.
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 90ألف جنيه
مصاريف صيانة
سيارة قدمية بدون
أوامر تشغيل

فى
الممنوع

قصة أسامة هيكل مع «ميغة» السيارات الحكومية الفاخرة !!!!
هيكل

اشترى سيارة مرسيدس (كسر زيرو) بـ 540ألف جنيه من أموال مدينة اإلنتاج اإلعالمى
شراء سيارة
فولفو طراز إس
 80بـ  408آالف
جنيه بسبب
تعطل السيارة
االحتياطى

محمد طرابيه

حصل على سيارة
أحدث موديل من
مجلس النواب
بصفته رئيس ًا
للجنة اإلعالم
والثقافة

إلهام حصلت على
 300ألف دوالر
(مقدما) حتت
ً
حساب إيرادات
الفيلم
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فى الوقت الــذى يواصل فيه الرئيس عبدالفتاح
السيسى اطالق احلمالت واملبادرات ومنها (اتبرع
ملصر بجنيه ومــشــروع الــفــكــة ..ال ــخ) والــتــى يؤكد
ويــشــدد فيها عــلــى ضـ ــرورة املــشــاركــة املجتمعية
والشعبية فــى إقــامــة املــشــروعــات التنموية لتوفير
فرص عمل وأماكن إقامة آدمية لسكان العشوائيات،
جند أن الرئيس يتجاهل ويتغاضى عما يفعله كبار
املسئولني فى الدولة فيما يتعلق بــاإلهــدار السافر
للمال العام.
ولعل أبــرز األمثلة على ذلك مهزلة إقامة خالد
حنفى وزير التموين السابق فى جناح فاخر بفندق
ســمــيــرامــيــس بتكلفة تــقــدر بــأكــثــر مــن  7ماليني
جنيه ،وكــذلــك واقــعــة غــادة والــى وزي ــرة التضامن
االجتماعى التى ألغت سفرها إلــى لــنــدن ،بعدما
فوجئت بأن املقعد املخصص لها على منت الطائرة
ف ــى املــقــاعــد االق ــت ــص ــادي ــة ،ولــيــس ضــمــن مقعد
«البزنس».
أمــا أحــدث هــذه الوقائع التى نكشف تفاصيلها
مــن واق ــع األوراق واملــســتــنــدات الرسمية – لدينا
ص ــورة كاملة منها – فتتعلق بأسامة هيكل وزيــر
اإلعـــام الــســابــق ورئــيــس جلنة اإلعـــام والثقافة
واآلثــار مبجلس النواب حالي ًا ورئيس مجلس إدارة
مدينة اإلنــتــاج اإلعــامــى (حالي ًا أيــضـ ًا) والقيادى
البارز بائتالف دعم مصر الذى يقوم بدور (السنيد)
للرئيس واحلكومة حتت قبة مجلس النواب .كما أنه
– أى هيكل  -أحد املقربني للرئيس السيسى وفقا
ملا يعلنه فى كل جلساته اخلاصة.
ففى الــوقــت ال ــذى تخصص فيه لهيكل سيارة
فاخرة بسائق خاص من جانب مجلس النواب بصفته
رئيس للجنة الثقافة واإلع ــام (هناك  25سيارة
بسائقيها مخصصة لــرؤســاء الــــ 25جلنة نوعية

باملجلس بقرار من اللجنة العامة للمجلس بينما يتم
تخصيص  3سيارات لرئيس املجلس وسيارتني لكل
وكيل).
جند أن هيكل أيض ًا له حكايات مثيرة مع (ميغة)
الــســيــارات الفاخرة املخصصة لــه بصفته رئيس ًا
ملجلس إدارة مدينة اإلنتاج اإلعالمى ،والتى كشفتها
أحـ ــدث الــتــقــاريــر ال ــص ــادرة عــن اجلــهــاز املــركــزى
للمحاسبات – نؤكد ونكرر أن لدينا صــورة منها –
حيث أكد جهاز املحاسبات أنه على الرغم من صدور
قــرار مجلس إدارة الشركة املصرية ملدينة اإلنتاج
اإلعالمى (متتلك الدولة  %80من أسهمها) بجلستها
رقم  246املنعقدة بتاريخ  6ديسمبر ( 2014عقدت
اجللسة برئاسة اسامة هيكل) باملوافقة على تنفيذ
خطة إلحــال وجتديد السيارات لتهالكها وارتفاع
تكلفة اصالحها وصيانتها معتمدة فــى ذلــك على

حصيلة بيع تلك األصول كجزء من متويل السيارات
اجلديدة ومنها السيارة املخصصة لرؤساء مجالس
اإلدارة املتعاقبني نــظــراً الرتــفــاع تكلفة صيانتها
والتى بلغت وفق ًا ملا أمكن حصره خالل عام 2014
نحو  50ألــف جنيه وعليه مت شــراء ســيــارة أخــرى
مرسيدس الستخدام هيكل بصفته رئيس مجلس
اإلدارة مببلغ  540ألف جنيه موديل  2011من نفس
نوع السيارة القدمية وكسر زيرو مقابل بيع السيارة
القدمية « رقم ن ج  « 3728وفقا الشتراطات قرار
مجلس إدارة الشركة املــشــار إلــيــه وهــو مــا لــم يتم
حيث مت البيع خــال شهر مــايــو  2016فقط أى
بعد ما يقرب من سنة ونصف من شــراء السيارة
املــشــار اليها فــى ضــوء توصية جلنة املراجعة رقم
 97املنعقدة فى  26مارس  2016بالتأكيد على ذلك
فى الوقت الذى تالحظ فيه خاللها حتمل الشركة

ملصروفات نظير تشغيلها وصيانتها خالل عام 2015
وبعد شــراء السيارة البديلة بلغت وفــقـ ًا ملــا امكن
حصره نحو  40ألف جنيه دون وجود أوامر تشغيل
لها ،وارجعتها الشركة للدواعى األمنية (مش عارف
يعنى ايه دواعى أمنية بالنسبة لهذا املوضوع) ألنها
مخصصة أيضا كسيارة احتياطى لرئيس مجلس
اإلدارة على غير ما هو متبع بالشركة منذ انشائها.
وقــال جهاز املحاسبات فــى تقريره «إال انــه قد
تبني استخدام السيارتني اجلديدة والقدمية بشكل
يومى وفى نفس الوقت فى بعض األحيان فض ً
ال عن
تقارب ما تتحمله الشركة من مصروفات للسيارة
القدمية بلغت خــال عامى  2015 \ 2014بنحو
 50ألف جنيه و 40ألف جنيه على الترتيب ،بخالف
قيمة مصروفات السيارة اجلديدة خالل عام 2015
البالغة نحو  87ألــف جنيه وك ــذا تــقــارب متوسط

حكاية «هيكل» وإلهام شاهين مع الـ«هز فى وسط البلد»!!!
فــى حــــواره مــع وكــالــة أنــبــاء الــشــرق األوس ــط
مبناسبة مرور عامني على توليه رئاسة مجلس إدارة
مدينة اإلنــتــاج اإلعــامــى قــال أســامــة هيكل فى
رده على ســؤال بشأن عــدم عــرض مسلسل «أهل
اإلسكندرية» رغم إنتاجه منذ عامني ،أنه مت عمل
جلنة إلعادة تقييمه بعد عدم تسويقه ،الفتا إلى أن
رأيــه الشخصى أن املوافقة عليه كانت «جرمية «،
وكل من وافــق عليه يجب أن يحاسب ،موضحا أن
موافقة املدينة كانت قرارا خاطئا.
وبالطبع أنا ال أختلف مع هيكل أن هذا القرار
املشار إليه كــان خطأ ،ولكنى هنا أتوقف ألسأل
هيكل :وملــاذا لم تعترف بخطأك أنــت نفسك فى
إقحام الشركة املصرية ملدينة اإلنــتــاج اإلعالمى
فى املشاركة فى انتاج فيلم «هز وسط البلد» الذى
شارك فى بطولته إلهام شاهني وفتحى عبد الوهاب
وزينة وحورية فرغلى ومنذر رياحنة.
القصة تبدأ بقيام هيكل بتشكيل جلنة ملناقشة
انتاج بعض األفــام السينمائية بتاريخ  19أكتوبر
 2014دون األخذ فى االعتبار العرض على مجلس
اإلدارة باعتباره السلطة األعلى فى إدارة شئونها
فى ظل صــدور قــرار رقم  225بجلسة  12نوفمبر
 2012بالتخلص من عبء جهاز السينما اعتبارا
من  1أكتوبر  2012وحتويله جلهاز داخــل املدينة
وتقليص نشاطه لتقدمي اخلدمات اإلنتاجية للعمالء
املحليني وشركات اإلنتاج العاملية.
هذه اللجنة التى شكلها هيكل بقرار منفرد قررت
املشاركة فى انتاج فيلم سينمائى هو (هــز وسط
البلد)   الذى بلغت إيراداته  64ألفا و 300جنيه
فقط ال غير مبــعــدل عــائــد  % 3.19مــن األم ــوال
املستثمرة فيه حتملت منها مدينة اإلنتاج اإلعالمى
مليون و 663ألــف جنيه بــواقــع  %25مــن تكلفته
اإلجمالية البالغة نحو نحو  6ماليني و 653ألف
جنيه باملشاركة مــع شــركــة شــاهــن فيلم لإلنتاج
الفنى ،كما حتملت مدينة اإلنتاج أيض ًا مصاريف
تسويق الفيلم والتى تقدر بـ 350ألف جنيه.
املــفــاجــأة أن مدينة اإلنــتــاج اإلعــامــى وافقت
على عقد التوزيع والتسويق لتوزيع الفيلم السابق
إبــرامــه فى  30سبتمبر  2014بني شركة فالكون
انترناشيونال ومقرها بيروت وطــرف ثانى حتت
مسمى شاهني فيلم واعتباره جــزءا ال يتجزأ من
عقد مشاركتها فى اإلنتاج املبرم مع شركة شاهني
فيلم لإلنتاج الفنى كأمر واقع.
ومــن بــن املــفــاجــآت األخـــرى أن بــدايــة دراســة
ومناقشة املشاركة فى انتاج العمل بــدأت بتاريخ
انعقاد جلنة اإلنــتــاج السينمائى املــؤرخــة فــى 17

جلنة املراجعة أوصت
بتقدمي بالغ إلى النيابة
العامة للتحقيق فى شبهة
إهدار املال العام
ديسمبر  2014ومتــت املوافقة على التنفيذ فى
جلنة  25ديسمبر  2014وحــرر عقد املشاركة فى
اإلنتاج فى  30ديسمبر  2014جاء بالبند السابع
بالعقد أن الطرفان اتفقا على الــبــدء فــى تنفيذ
العمل فى ا ديسمبر  2014وهــو تاريخ سابق لكل
املناقشات واملوافقات السابق اإلشارة اليها وهو ما
يوضح صورية إجراءات التعاقد.
من ناحية أخرى تالحظ أن اإللتزامات اخلاصة
مبصاريف التوزيع التى مت على أساسها إبرام ملحق
العقد بتكلفة قدرها  1.4مليون جنيه هى نفس ما
نص عليه عقد التوزيع املبرم فى  30سبتمبر 2014
السابق اإلشارة اليه والتى حتصل مبقتضاه الفنانة
إلهام شاهني على «سلفة « توزيع للفيلم  300ألف
دوالر تستقطع مــن اإليـ ــرادات مــن شركة فالكون
انترناشيونال «أوف شــو» ،والغريب أن هذا االمر
حــدث فــى الــوقــت الــذى لــم يتبني فيه قيام مدينة
اإلنتاج بتفعيل البند الثامن من التعاقد الذى ينص
على أحقية الشركة فى اإلطــاع على السجالت

املتضمنة حسابات اإليرادات واملصروفات اخلاصة
بتوزيع الفيلم نظرا الشــتــراطــات شركة التوزيع
«فالكون» باإلطالع عليها مبركز شركتها ببيروت
– لبنان !!!
وتضم قائمة املفاجآت أيضاً أنه على الرغم من
موافقة مدينة اإلنتاج اإلعالمى بالفقرة التمهيدية
بعقد اإلنتاج على عقد التوزيع باعتباره مبرما بني
املنتج املــشــارك «الــطــرف الــثــانــى» شــركــة شاهني
لإلنتاج الفنى ومقرها  6شــارع املنتزه – مصر
اجلــديــدة ســجــل جت ــارى  331901196وبطاقة
ضريبية وملف ضريبى رقــم 232 -629 – 560
ومتثلها السيدة الهام شاهني املقيمة فى «« .......
وشركة فالكون انترناشيونال « اوف شو « إال أنه
قد تبني أن الطرف الثانى املدون بعقد التوزيع هو
«شاهني فيلم» ومقرها هو محل إقامة إلهام شاهني
دون وجــود ما يفيد كونها شركة من عدمه خاصة
وأن العقد غير مطبوع على أى مكاتبات الطرفني
وكــذا عدم تدوين السجل التجارى لهما وال يوجد

غير ختم شــركــة فالكون انترناشيونال ومقرها
بيروت – لبنان والتى حتصل مبقتضاه من شركة
فالكون انترناشيونال على  300ألف دوالر
أمريكى تخصم من اإليرادات املحققة من
بيع وتسويق الفيلم.
  من ناحية أخرى تبني إجحاف بنود
عقد الــتــوزيــع واحــتــكــار شــركــة فالكون
انترناشيونال «الطرف األول» وملدة عشر
سنوات حلق التوزيع والتصرف فى العمل،
وقد حدث ذلك فى الوقت الذى مت فيه غل
يد مدينة اإلنتاج فى اإلطالع على سجالت
ومستندات املصروفات واإليرادات التى فى
حوزة شركة فالكون مبقرها ببيروت لعدم
جــواز نقلها خــارج املقر فض ً
ال عــن قيام
شركة فالكون بخصم اية مصروفات توزيع
مبا فيها االنتقاالت وعموالت التسويق أو
طبع أو نسخ اضافية للفيلم..الخ ،وكذ
السلفة املسددة إللهام شاهني البالغة
 300أل ــف دوالر امل ــع ــادل لنحو 2.1
مليون جنيه لم يتبني مــدى استحقاق
مدينة اإلنتاج إليرادات أخرى بخالف
ايــــرادات دور الــعــرض السينمائية
مبــصــر مــنــذ عــرضــه فــى  26يناير
 2015فقط دون تضمني قائم شركة
مدينة اإلنتاج اإلعالمى املالية أى
إي ـ ــرادات عــن الــعــرض أو الــتــوزيــع
اخلارجى حتى اآلن.
وباإلضافة ملا سبق نشير إلى أنه
يتعني حتديد املسئولية بشأن كل ما
سبق لــوجــود شبهات تتعلق بــإهــدار
أمــوال شركة مدينة اإلنتاج اإلعالمى
والتى ميثل املــال العام فيها  % 80من
رأس مالها.
وقد أوصت جلنة املراجعة رقم  97بتقدمي بالغ
الى النيابة العامة للتحقيق لشبهة اهدار املال العام
مع العمل على تتبع اإلي ــرادات املحققة من توزيع
وتسويق العمل.
اجلــديــر بالذكر أن أح ــداث الفيلم خــال ثمان
ساعات فى منطقة وســط البلد مبدينة القاهرة،
ً
ستعرضا عــدد مــن الشخصيات املختلفة التى
ُم
تتواجد فى هذه املنطقة ،منها سيدة ثرية حتاول
احلصول على طفل رضيع بأى ثمن ،ورجل يخطط
لعملية إرهابية خطيرة ،ومتسولة تعانى من عدم
قدرتها على الصرف على طفلها ،وصاحبة محل
مالبس حتاول إرضاء زبائنها بشتى السبل.

استهالك البنزين والكيلومترات املستخدمة لكل
منهما خالل تلك الفترات وهو ما ال يتفق وما أفادت
به الشركة من كونها سيارة احتياطية لرئيس مجلس
اإلدارة وهو ما ال ميكننا من الوقوف على مستخدم
السيارة وأحقية ما يتم صرفه من أمــوال الشركة
عليها فى حالة استخدامها فى غير متطلبات الشركة
فى ظل ضعف الرقابة الداخلية على حركة تلك
السيارات نتيجة لعد وجــود أوامــر تشغيل لها وفقا
إلفادة الشركة».
وكشف تقرير جهاز املحاسبات أن هيكل لم يكتف
بــذلــك بــل قــام وب ــدون الــعــرض على مجلس إدارة
الشركة بشراء سيارة آخــرى فولفو موديل 2015
طراز  s80ها الين بنحو  408آالف جنيه بتاريخ 7
فبراير  2016تخصص لرئيس مجلس اإلدارة أيضاً
نظراً لتعطل السيارة االحتياطى «املرسيدس األولى»،
أى أن الشركة حتملت مبلغ مليون جنيه لسيارات
مخصصة لـ (الباشا) اسامة هيكل كرئيس ملجلس
اإلدارة فــى الــوقــت ال ــذى تعانى فيه الــشــركــة من
التزامات قضائية ملزمة التنفيذ وقعت عليها بتاريخ
 3فبراير  2016وقبل الشراء ،وأكد اجلهاز أنه حتى
وإن كــان سعر الــشــراء يقع فى حــدود سلطة رئيس
مجلس اإلدارة والعضو املنتدب إال انه نظراً لكون
شراؤها يعد ميزة عينية مرتبطة به فكان يستوجب
احلــصــول على مــوافــقــة السلطة األعــلــى بالشركة
املمثلة فى مجلس إدارتها.
وهــنــا أتــوقــف ألس ــأل الــرئــيــس الــســيــســى :ما
رأي ــك فــى هــذه املــهــازل؟ ومــتــى يقتنع املقربون
الــيــك ويستجيبون لــدعــواتــك املــتــكــررة لترشيد
اإلنفاق؟ وماذا أنت فاعل فى مثل هذه التجاوزات
التى تكشفها األجهزة الرقابية؟ وهل تتصور أن
الغالبية العظمى من الشعب ميكن أن تتجاوب
مــع دعــواتــك للتبرع ملصر فــى ظــل هــذا السفه
احلكومى غير املــبــرر الــذى تتجاهله الغالبية
الــعــظــمــى م ــن اجل ــه ــات واالجـ ــهـ ــزة الــســيــاديــة
والرسمية؟!!

إلهام

االحتاد ملتزم
قانوني ًا بتحصيل
الضريبة وتوريدها
للمصلحة

مصلحة الضرائب عاجزة عن حتصيل  832مليون
جنيه من املؤسسات الصحفية القومية بسبب تراخى
قيادات احتاد اإلذاعة والتليفزيون!!!
فــى الــوقــت الــذى يــواصــل فيه الرئيس
ع ــب ــدال ــف ــت ــاح الــســيــســى تــصــريــحــاتــه
حـــول ض ـ ــرورة تــرشــيــد اإلن ــف ــاق الــعــام
واحلكومى وأهمية املشاركة املجتمعية
حــتــى بــــ «ال ــف ــك ــة» إلنـــقـــاذ االقــتــصــاد
املصرى املنهار ،جند أن احتــاد اإلذاعــة
والتليفزيون لــم يكتف مبواصلة إهــدار
املليارات من املال العام كل عام ،بل يقوم
أيض ًا بالتسبب فى إهــدار مئات املاليني
من اجلنيهات على املوازنة العامة للدولة.
بالطبع ال ميكن أن يكون هــذا الكالم
انشائي ًا أو مجرد شائعات ولكنها حقائق

مفزعة تستند إلى مستندات رسمية لدينا
صورة منها.
حيث كشفت أحدث التقارير الصادرة
عــن اجلــهــاز املــركــزى للمحاسبات والتى
أك ــدت أن ــه مت تــضــمــن حــســابــات بعض
العمالء فــى ماسبيرو مبالغ مستحقة
عــلــيــهــم ملــصــلــحــة ال ــض ــرائ ــب (ضــرائــب
ودمغات إعالنات) ومن بينهم املؤسسات
الصحفية القومية بنحو  832مليون جنيه
فــض ـ ً
ا عــن مبلغ نــحــو  18مــلــيــون جنيه
على الشركة املصرية للوسائل اإلعالنية
حيث إن احتــاد اإلذاع ــة والتليفزيون هو

امللتزم قانوناً لتحصيل الضريبة وتوريدها
للمصلحة فى املواعيد املحددة قانوناً.
وطــالــب جــهــاز املــحــاســبــات بــااللــتــزام
بالتحصيل والتوريد فى املواعيد املحددة
ملصلحة الضرائب املصرية ملا لذلك من
أثار يتحمل االحتاد فوائد تأخير فى هذا
الشأن.
اجل ــدي ــر بــالــذكــر أن احتــــاد اإلذاعــــة
والتليفزيون أكد فى رده الرسمى على ما
كشفه جهاز املحاسبات فى هــذا الشأن
أن إحجام املؤسسات الصحفية القومية
عن سداد ضريبة الدمغة بناء على املنشور

قيادات ماسبيرو ترفع شعار:
«كله يهون عشان الكرسى»!!!
 « كله يهون عشان الكرسى» ..هذا هو الشعار الذىرفعه عــدد من القيادات الــبــارزة فى ماسبيرو من أجل
حتقيق حلمهم األكبر بالوصول إلى «كرسى العرش» فى
ماسبيرو ،وذلــك عقب تــردد أنباء بقرب اإلطاحة بصفاء
حــجــازى مــن منصبها كــرئــيــس ملجلس األم ــن ــاء عقب
مهزلة اذاعة حوار قدمي للرئيس السيسى أثناء حضوره
اجتماعات اجلمعية العمومية لألمم املتحدة فى نيويورك،
ومــن أجــل ذلــك قــام أحــد رؤس ــاء القطاعات بالترويج
ألنباء اإلطاحة بصفاء عن طريق بعض أصدقائه املقربني
خاصة فى الصحف القومية بل ووصل األمر إلى أن بعض
«دالديــلــه» يؤكدون فى كل جلساتهم اخلاصة أنه سيكون
رئيس االحتــاد الــقــادم وأنــه حصل على وعــد بذلك من
قيادات بارزة بجهات عليا فى الدولة ،على اجلانب اآلخر
قام رئيس قطاع آخر بتقدمي معلومات «حساسة» جداً ضد
أحد منافسيه على املنصب جلهات عليا فى الدولة.
مــصــادرنــا املطلعة كشفت أن هــنــاك أكــثــر مــن ثالث
جهات عليا تلقت خالل األيام القليلة القادمة معلومات
كثيرة للغاية متس حياة وسمعة عدد من قيادات ماسبيرو
البارزة ،وأن بعض من قدموا هذه املعلومات من قيادات

املبنى وصلوا لدرجة أنهم «قلعوا ملط» – ليس باملعنى
احلرفى ولكن باملدلول املتعارف عليه شعبياً – أى أنهم
قدموا تــنــازالت ووعـــوداً بتقدمي تسهيالت وخدمات
لبعض املسئولني الــكــبــار واجلــهــات العليا فــى حال
تصعيدهم لكرسى الــعــرش فــى ماسبيرو ،وكشفت
املصادر أن ما ال تعلمه هذه القيادات الـ «»..........
أن مسئولني فــى بعض اجلــهــات أبلغوا أصدقاءهم
فــى املبنى مبحتوى ومــضــمــون مــا قــدم ضــدهــم من
معلومات وأوراق « حساسة « بهدف السيطرة عليهم
وإقناعهم بأنهم سوف يساعدونهم فى حتقيق حلمهم
األكــبــر أمــا الــهــدف األســاســى مــن ذلــك فهو حصول
هذه اجلهات على أكبر قدر من املعلومات والوثائق
لكى يتم تضمينها فى التقارير الذى
سوف ترفعه بعض هذه اجلهات
للقيادة السياسية متهيداً
التـ ــخـ ــاذ قــــــرار نــهــائــى
ب ــإج ــراء حــركــة تطهير
شــامــلــة ف ــى مــاســبــيــرو
؟!!!!

رقم ( )1الصادر من مصلحة الضرائب
ســنــة  .1990وأش ـ ــار االحت ـ ــاد إلـــى أنــه
بالنسبة لدمغة الشركة املصرية للوسائل
اإلعالنية فإنها تسدد مباشرة ملصلحة
الضرائب.
إال أن جهاز املحاسبات لم يقتنع برد
احتاد اإلذاعــة والتليفزيون حيث أكد فى
رده الرسمى على تعقيب االحتـــاد أنــه
مصر على عدم اتخاذ قيادات ماسبيرو
اإلجراءات الالزمة لتحصيل هذه املبالغ
مشير ًا إلــى أن توصياته ومطالباته ما
تزال سارية حلني تنفيذ ما ورد بها وذلك

فــى ضــوء مــا تقضى بــه احــكــام قوانني
الضرائب الصادرة فى هذا الشأن.
وأك ــد جــهــاز املــحــاســبــات أن مسئولية
االحتاد تتحدد وفقاً للتعليمات التفسيرية
رقم ( )1لسنة  1990الصادر من مصلحة
الضرائب  -املبحث الرابع – االختصاص
فـ ــى حتــصــيــل ض ــري ــب ــة ال ــدم ــغ ــة عــلــى
اإلعــانــات حيث يلتزم االحتــاد بتحصيل
الضريبة وتــوريــدهــا للمصلحة بالنسبة
للوكاالت التى ال تقدم لالحتاد اخطار
من مأمورية الضرائب املختصة مبا يفيد
سداد الضريبة مباشرة للمصلحة.

جهات عليا تطلب إعداد تقارير عن أربعة
من رؤساء القطاعات احلاليني
أوامر عليا صدرت لقيادات وأعضاء بجهات رقابية
وأمنية رفيعة املستوى إلعــداد تقارير مفصلة عن
أربعة من رؤساء القطاعات احلاليني فى ماسبيرو
اضافة إلى صفاء حجازى رئيسة االحتاد ،وتشمل
هذه التقارير كل املعلومات اخلاصة باإلجنازات
واالخفاقات التى حققها هؤالء األشخاص خالل
فترة توليهم مناصبهم ،إضافة إلى فتح امللفات
املمنوعة التى كانت تدين هــؤالء األشخاص ومت
حفظها حلــســاب ع ــدد مــن الــقــيــادات الــبــارزة
فى ماسبيرو داخــل عدد من اجلهات الرقابية
والقضائية ،وأكدت مصادرنا املطلعة أن الهدف
مــن هــذه التقارير كشف بعض املسئولني فى
تلك اجلهات املهمة والذين قاموا بالتواطؤ مع
قيادات ماسبيرو مقابل
مصالح و»سبابيب»
خاصة اضافة
الــى اتخاذ
قرار نهائى
بـــــــشـــــــأن

استمرار أو بعاد هذه القيادات عن مناصبها احلالية
فــى محاولة أخــيــرة النــقــاذ املبنى مــن حالة السقوط
املدوى الذى يعانى منه حالياً.
من ناحية أخــرى تقوم عدد من اجلهات السيادية
تقوم حالي ًا مبراجعة ملفات كــل مــن مت تعيينهم فى
جميع قطاعات املبنى منذ ثورة  25يناير  2011وحتى
اآلن خاصة من مت تعيينهم حتت ستار (مصابى الثورة)
أو الذين دخلوا املبنى فى عهد الوزير اإلخوانى صالح
عبداملقصود وذلــك للتأكد من انتماءاتهم السياسية
ومعرفة هل كانوا وراء الوقائع املؤسفة التى أســاءت
ملاسبيرو خالل الفترة املاضية أم ال ؟
وفى سياق متصل يتم حالي ًا اعــداد تقارير خاصة
عن كل املتعاملني مع ماسبيرو من اخلارج خاصة فيما
يتعلق بالبرامج أو الفقرات املدفوعة للقطاع االقتصادى
ملعرفة انتماءات وتوجهات هؤالء األشخاص ،وقد حدث
بالفعل خالل اليومني املاضيني ايقاف أحد هذه البرامج
بالقناة الفضائية املصرية بعدما كشفنا معلومات حول
عــاقــات جتمع بــن  مــقــدم البرنامج وأفـ ــراد عائلته
ببعض املنظمات اخلارجية املعادية ملصر.

وزير الزراعة «قرفان»
من أحد قيادات ماسبيرو

تهريب «ماتيريال» يخص جهة سيادية داخل
«كيس السندويتشات»!!!
مصادرنا املطلعة بالشئون القانونيةبقطاع األخــبــار ،كشفت أنــه قبل أيــام
من واقعة إذاعــة حــوار قــدمي للرئيس
عبدالفتاح السيسى مع إحدى القنوات
األمريكية ،مت ضبط إحدى املخرجات
بقطاع األخــبــار أثــنــاء قيامها بتهريب

ماسبيرو
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ماليني جنيه
لـ«عمالة» من
خارج ماسبيرو
كشفت التقارير الرسمية أن
جمالى مــا تــم صرفه مقابل
االستعانة ببعض العمالة من
خـ ــارج االت ــح ــاد رغ ــم وجــود
متخصصين لذات األعمال بلغ
فى قطاع المتخصصة مليون
و 817ألـــف جــنــيــه مــقــابــل
خمسة ماليين و 100ألف
جنيه فــى قطاع التليفزيون
الذى يترأسه مجدى الشين.

قــيــادى بــارز جــداً فى ماسبيرو ..شوهد أكثر من مرةخــال الفترة املاضية أثــنــاء ت ــردده على وزارة الــزراعــة
لتخليص بعض املــوضــوعــات اخلــاصــة بــه ،إال أن وزيــر
ال ــزراع ــة عــصــام فــايــد أصــابــه الــضــيــق واملــلــل مــن هــذا
الشخص ولذلك أعلن رفضه استقباله فى مكتبه مرة
أخرى أو حتى الرد على تليفوناته ؟!!!

(مــاتــيــريــال) يــخــص إحـ ــدى اجلــهــات
السيادية.
املــــصــــادر كــشــفــت أن املــخــرجــة
كانت تخفى هــذه امل ــادة داخــل أكياس
السندويتشات وقــد مت الكشف عنها
عقب اشتباه أحد أفراد األمن فيها.

إهدار  153مليون جنيه على
إنتاج برامج إذاعية دون عائد

 6.9مليون جنيه مقابل إيجار استديوهات غير مستغلة

كشفت تقارير رسمية أنــه قد تبني عــدم التزام احتاد
اإلذاعـــة والتليفزيون فــى إدارة أمــوالــه مبــبــدأ ترشيد
اإلنــفــاق وتعظيم اإليـــرادات وذلــك من خــال االستغالل
األمثل لكل إمكانياته املتاحة وترشيد اإلنــفــاق لتعظيم
الربحية واحلد من مسلسل اخلسائر املتوالية ،ويتضح ذلك
من خالل العديد من احلقائق والوقائع من بينها حتمل االحتاد
فى عام  2014 \ 2013مبلغ  153مليونا و 507آالف جنيه قيمة
تكلفة برامج اذاعية بقطاع اإلذاعة دون وجود أي عوائد منها،
أما فى عام  2015 \ 2014فقد حتمل االحتاد نحو  109ماليني
و 188ألف جنيه قيمة تكلفة برامج اذاعية بقطاع اإلذاعة دون
حتقيق أى عوائد منها.

أكـــدت تــقــاريــر رســمــيــة حتــمــل االحتــــاد مبلغ
 6ماليني و 900ألــف جنيه قيمة ايــجــار عــدد 2
اســتــديــو 1ب و2ب مــن الــشــركــة املــصــريــة ملدينة
اإلنــتــاج اإلعــامــى لقطاع الــقــنــوات املتخصصة
حــيــث تــبــن ع ــدم اســتــغــال تــلــك االســتــديــوهــات
االستغالل األمثل مبا يحقق االستفادة املرجوة

مــنــهــا وانــخــفــاض ع ــدد أيـ ــام التشغيل الفعلية
مقارنة باأليام املتاحة للتشغيل وذلك بخالف %2
مصاريف نظافة و %10زيــادة سنوية اعتبا ًراً من
السنة الثانية.
ولذلك نسأل :متى تتم مواجهة هذه املهازل التى
تستنزف املال العام دون أى عائد ؟!!

 3قنوات متخصصة تهدر  128مليون جنيه
فايد

رصــدت أوراق ومستندات رسمية عن حتمل قطاع القنوات
املتخصصة الذى يترأسه حسني زين لتكلفة قدرها  128مليون
جنيه   قيمة أعباء وتكلفة بعض القنوات (الثقافية والتعليمية
واألســرة والطفل) دون وجــود أى مــردود اقتصادى فض ً
ال عما
تبني من تقارير املشاهدة من الضعف الشديد فى مشاهدة تلك
القنوات.
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الصفقات اجلديدة
وفضائح صالح
جمعة على رأسها..

البساط
األخضر

غريب

غريب يهدد بالرحيل عن
اإلنتاج بسبب «اخلصومات»
كتبت – سامح السبع
نشبت أزم ــة ح ــادة بــن إدارة
ن ــادى االنــتــاج احلــربــى وشــوقــى
غريب املدير الفنى لفريق الكرة
األول بــالــنــادى بــعــدمــا عــارض
األخـــيـــر رغ ــب ــة ادارة ال ــن ــادى
ف ــى تــغــلــيــظ الئــحــة اجلـــــزاءات
والــعــقــوبــات اخلــاصــة بالفريق
بــعــد خ ــس ــارة الــفــريــق ف ــى أول
جــولــتــن مبسابقة الـــــدورى ،ما
جعل الفريق يقبع فى قاع الدورى
برصيد خالى من أى نقاط.
وهــــدد غــريــب ادارة الــنــادى
العسكرى بتقدمي استقالته حال
أصر مسئولى النادى على مترير
مقترح مضاعفة الئحة العقوبات
املــالــيــة ،حــيــث يـــرى غــريــب أن
الفريق مير بحالة من سوء احلظ
مثلما حدث معه فى بداية املوسم
املــاضــى قبل أن يستطيع وضع
قدمه على طريق الفوز وتقدمي
ع ــروض قــويــة أهلته للمنافسة
على املــربــع الذهبى فــى املوسم
املاضى.
ويــتــخــوف غــريــب مــن حــدوث
ح ــال ــة مـــن االحـ ــبـ ــاط لــاعــبــى
فريقه حال أقــرت اإلدارة الئحة
اخلصومات املغلظة ،خصوص ًا
أن املوسم ما زال فى بدايته ،وهو
ما يجعله متفائال بقدرة العبيه
على تصحيح أوضــاع الفريق فى
اجل ــوالت القادمة وقيادته نحو
حتقيق أول فوز له هذا املوسم.

 5أزمات حتاصر البدرى فى القلعة احلمراء
رغم نجاح حسام البدرى فى تحقيق الفوز فى أول 3
مباريات له مع النادى األهلى هذا الموسم فى بطولة
الدورى المصرى بعد العودة لقيادة الفريق األحمر مطلع
الموسم الجارى.
إال أن هناك عدة أزمات تؤرق مدرب القلعة الحمراء

ويطمح للتخلص منها بعد نهاية فترة التوقف الدولية
قبل مواجهة المنتخب الوطنى لنظيره الكونغولى
األحد المقبل.
يستعرض «صوت الماليين» فى التقرير اآلتى  5مسببات
صداع فى رأس حسام البدرى.

كتب – ضياء خضر
الصفقات الجديدة
غــابــت الصفقات الــجــديــدة عــن الظهور
فى التشكيل األســاســى لألهلى مع حسام
الــبــدرى بــل ش ــارك أك ــرم توفيق وجونيور
أجاى احتياط ًيا خالل  3مباريات.
الجماهير الــحــمــراء تــســأل عــن الــوقــت
التى ستشارك فيه الصفقات الجديدة مثل
جونيور أجــاى ومــيــدو جابر وأك ــرم توفيق
وال ــح ــارس محمد الــشــنــاوى عــلــى حساب
الالعبين القدامى.
والــصــداع ب ــرأس حــســام الــبــدرى كيفية
توليف الصفقات الــجــديــدة مــع الالعبين
الكبار خــال الفترة المقبلة بعد األمــوال
الطائلة التى دفعها الفريق األحمر بأكرم
توفيق والشناوى وجونيور أجاى وميدو جابر
بالفترة الماضية.
بجانب الصفقات الجديدة ،كريم نيدفيد
ومحمد حمدى زكــى ،مستواهم مــع وادى
دجلة وسموحة أهلهم للعودة لقلعة الحمراء
هــذا الموسم الــجــارى ،األول شــارك فى 3
مباريات وسجل هدفا بمرمى فريقه السابق
والثانى يغيب عن المباريات.
تــراجــع مــســتــوى عــمــرو جــمــال وأنــطــوى
وعماد متعب ،يثير غضب جماهير األهلى
لعدم مشاركة محمد حمدى زكى وحصوله
على الفرصة لقيادة هجوم الفريق األحمر
بالفترة المقبلة وهذا من ضمن الصداعات
برأس حسام البدرى.

ميدو

أكرم

تحسين األداء
بالرغم من فوز األهلى فى  3مباريات فى
بطولة الــدورى إال أن مستوى الشياطين
الحمر ليس المخيف لفريق والفوز بفارق
هدف أو هدفين.
سيكون لدى حسام البدرى عمل شاق
لعودة الفريق لمستواه القوى قبل مواجهة
الداخلية  15أكتوبر الجارى واالستحواذ
على الكرة بشكل أكبر مع خلق المزيد من
الفرص والتسجيل أكثر من هدف بالمباراة
الواحدة مع شباك نظيفة.
مــازال األهلى يعانى من مشاكل دفاعية
سيحاول حسام البدرى معالجتها بالفترة
المقبلة.
صالح جمعة
صالح جمعة صداع كبير فى رأس حسام
البدرى لموهبة الالعب الفذة وسلوكياته

كرمي

خــارج الملعب والصور التى وصلت لجهاز
الفنى تفيد بــأن العــب إنبى السابق غير
ملتزم.
حسام الــبــدرى يأمل فى استعادة صالح

كتب – محمد الصاوى
على الرغم من مــرور فترة قليلة على تنصيب
مجلس إدارة اتحاد كــرة القدم الحالى برئاسة
هــانــى أب ــوري ــدة ،إال أن األزمــــات والــصــراعــات
أصبحت السمة الغالبة على أى مجلس يدير
شــئــون الــريــاضــة الــمــصــريــة ،حــيــث دب خــاف
حاد داخــل مجلس الجبالية خالل االجتماعات
السابقة؛ بسبب الــصــراعــات والــخــافــات على
الــعــديــد م ــن األم ـ ــور داخــــل الــمــجــلــس .شــئــون
الالعبين ،لجنة الــحــكــام ،السفريات ،كــل هذا
وأك ــث ــر حــدثــت بــســبــبــه م ــش ــادات كــامــيــة بين
األعــضــاء كـــادت أن تــصــل إل ــى حــد االشــتــبــاك
باأليدى.
اتحاد الكرة ابتكر شعارا جديدا فى الفترة
األخــيــرة ،بعدما شهد مجلس اإلدارة السابق
والحالى «واقعة الجزمة» ،مع اختالف األحداث
التى أدت إلى تكرار الواقعة فى كليهما.
يــرصــد «ص ــوت الــمــايــيــن» ،كــوالــيــس موقعة
الجزمة فى كل مجلس على حدة.
جزمة مجلس عالم
فــى واقــعــة خــارج السياق ،حــاول حسن فريد
نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق،
ضــرب أحــمــد مجاهد عضو المجلس الحالى
بالحذاء ،فى إحدى اجتماعات مجلس الجبالية
برئاسة جمال عالم وقتها ،لتنتشر الحادثة فى
وسائل اإلعالم باسم «موقعة الجزمة».
أدرك حسن فــريــد ،أن أحــمــد مجاهد وراء
استبعاده من قائمة هانى أبوريدة ،عضو المكتب
التنفيذى لالتحاد الدولى ورئيس اتحاد الكرة
الحالى.

كتب – محمد الصايغ
أبوريدة

فريد

مجاهد

أخبار النجوم
أخبار النجوم
أخبار النجوم
خطيبة باسم مرسى مع
آدم وتيما على قفاز
الزمالك فى برج العرب
الشناوى
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حرص أحمد الشناوى حارس الفريق األول
لكرة القدم بنادى الزمالك على تدوين اسم
أبنائه على القفاز الخاص به كنوع من أنواع
التفاؤل.
وكتب الشناوى على قفازه األيمن اسم ابنه
«آدم» وعلى قفازه األيسر اســم ابنته «تيما»
وقرر أن يرتديه للمرة األولى فى مباراة ذهاب
دورى أبــطــال إفريقيا أم ــام صــن داونـــز فى
جنوب إفريقيا فى المباراة المقرر لها يوم 15
أكتوبر الجارى.

تواصل أحمد مرتضى منصور عضو مجلس
إدارة نــادى الزمالك مع خطيبة باسم مرسى
مــهــاجــم الــفــريــق األول لــكــرة الــقــدم بــالــنــادى
األبيض للتنسيق معها لحضور مــبــاراة نهائى
دورى أبطال إفريقيا أمام صن داونز على ستاد
برج العرب.
ويسعى مجلس إدارة الزمالك لتجهيز عدة
مفاجآت لالعبين خالل المباراة النهائية المقرر
إقامتها  23أكــتــوبــر مــن أجــل تحفيزهم على
تحقيق الفوز واقتناص اللقب اإلفريقى المنتظر.

البدرى

 5أحالم تغازل جماهير الزمالك
قبل النهائى اإلفريقى

«اجلزمة» احللقة األولى فى
مسلسل خناقات اجلبالية
وعــلــم نــائــب الــجــبــايــة ،أن مــجــاهــد مــارس
ضغوطا كبيرة من أجل إقناع أبوريدة باإلطاحة به
– أى فريد -خارج قائمة االنتخابات ،األمر الذى
جعل عضو المكتب التنفيذى يبحث عن بديل له.
اســتــشــاط فــريــد غــض ـ ًبــا بــعــد طــلــب أحمد
مجاهد تحمله قيمة الغرامة التى وقعتها
الشركة الراعية لالتحاد الكرة «برزنتيشن
على المنتخب الوطنى األول ،من جيبه
الــخــاص ،باعتبار األول مشر ًفا على
المنتخب ،وزاد األمر احتقا ًنا ،بعدما
وجــه مجاهد انــتــقــادات الذع ــة إلى
فريد واتهمه بأنه لم يستطع الحفاظ
على الــحــقــوق الحصرية للفراعنة،
السيما أنه يسمح لكل وسائل اإلعالم
بالتصوير دون وج ــه ح ــق ،خــو ًفــا من
الهجوم عليه.
جزمة مجلس أبوريدة
شــهــد اجــتــمــاع مجلس إدارة اتــحــاد الــكــرة
األخير ،مشادات ساخنة بين أعضاء الجبالية
كــادت أن تصل إلــى حد االشتباك بـ»األحذية»،
وذلك بسبب الصراع على لجان االتحاد.
صراعا عني ًفا بين
اجتماع اتحاد الكرة شهد
ً
أعضاء الجبالية؛ بسبب رئاسة لجان االتحاد
وتــداخــل األدوار ووصــل الــصــراع بينهم إلــى حد
محاولة الضرب بـ(الجزم)».
الــواقــعــة ب ــدأت عــنــد اعــتــراض خــالــد لطيف
عضو الجبالية على تواجد بعض األســمــاء فى
القائمة الدولية للحكام ،وعلى رأسهم الحكم
طارق سامى ،بسبب كبر سنه ،وهنا انتفض أحمد
مجاهد عضو المجلس واتهمه بالكذب وأكد له
عدم صحة ذلك ،ليرد عليه (لطيف) قائ ً
ال« :والله
هقوم أضربك بالجزمة».

جمعة لــمــســتــواه بــنــاء على
طلب من محمود طاهر ،رئيس
النادى أم بيعه فى يناير إذا نفد
صبره وكل األساليب لمساعدته.
الــخــوف داخ ــل القلعة الــحــمــراء من
رحيل صالح جمعة لغريم الزمالك ويتألق
مــا يـــؤدى لغضب جــمــاهــيــرى مــن عــدم
مشاركته.
حاليا صــالــح جمعة لــم يــشــارك ألى
دقيقة مع األهلى بالرغم كل التوقعات
بمشاركته تحت قيادة حسام البدرى.
عماد متعب
قــائــد األهــلــى الــثــانــي ،عــمــاد متعب
لــم يــشــارك لــمــبــاراة واح ــدة مــن أصــل 3
مباريات مع حسام البدرى.
حسام البدرى سوف يترك عماد متعب
يغادر الفريق أو يعتزل كرة القدم بنهاية
الموسم الجارى ألنه فى غنى عنه بالفريق
األحمر.
وســيــكــون لــدى حــســام الــبــدرى ،صــداع
كيف يوظف عماد متعب ويــشــارك داخل
تشكيل الفريق األحــمــر بالفترة المقبلة
بوجود جون أنطوى وجونيور أجاى وعمرو
جمال ومحمد حمدى زكى.
قلبا الدفاع
 3مباريات لألهلى فى بطولة الــدورى،
حمى الثنائى سعد سمير ومحمد نجيب
عرين الحارس شريف إكرامى من غزوات
الخصوم.
ولكن الصداع الذى سوف يتصدر لحسام
البدرى بعد تعافى الثنائى أحمد حجازى
ورامى ربيعة من اإلصابة التى لحقت بهما.

ال صــوت يعلو فــوق صــوت نهائى
دورى أبطال أفريقيا والــذى يجمع
بين الزمالك وصــن داونــز الجنوب
إفريقى.
هناك العديد من األمنيات التى
يــتــمــنــاهــا عــشــاق ومــحــبــو الــفــريــق
األبيض ،قبل لقاء النهائى ،خاصة
أنه يمثل الشغل الشاغل لهم.
ويــرصــد «ص ــوت الــمــايــيــن» فى
الــســطــور الــتــالــيــة ،األمــنــيــات التى
تــســعــى جــمــاهــيــر ال ــزم ــال ــك إلــى
تحقيقها فى الفترة المقبلة.
جاهزية على فتحى
تتمنى جماهير الزمالك جاهزية
على فتحى الظهير األيسر لمباراة
ال ــع ــودة بــالــنــهــائــى األفــريــقــى بعد
تــضــاءل فــرصــة مشاركته فــى لقاء
الــذهــاب لخوضه لبرنامج تأهيلى
حــتــى اآلن وعــــدم الــمــشــاركــة فى
التدريبات الجماعية.
شفاء محمد إبراهيم
ورغـــم صــعــوبــة مــشــاركــة محمد
إبراهيم صانع ألعاب الزمالك فى
مــبــاراتــى الــنــهــائــى األفــريــقــى لكن
تتمنى الجماهير أن يــكــون قــادرا
على التواجد فى مباراة العودة بعد
خضوعه لفترة تأهيل فــى ألمانيا
لــمــدة  35يــومــا بعد إصابته خالل
مباريات دور المجموعات أمام صن
داونز.
االبتعاد عن اإلصابات
اإلصــــــابــــــات ســـتـــكـــون إح ـ ــدى
المخاطر التى تهدد الزمالك فى

مــبــاراة الــعــودة بالنهائى اإلفريقى
نظرا لقلة عدد الالعبين بالقائمة
اإلفريقية وإمكانية التأثر بإصابة
أى العـــب مــهــمــا كـــان اســمــه أو
مركزه.
الحفاظ على الخماسى المهدد
ه ــن ــاك خــمــاســى م ــه ــدد داخ ــل
الزمالك بالغياب عن إياب النهائى
اإلفــريــقــى ح ــال الــحــصــول على
إنــذارات فى مباراة الذهاب وهم
أيمن حفنى وباسم مرسى وإسالم
جمال وعلى جبر ومعروف يوسف
لــذلــك تتمنى الجماهير الحفاظ
على الخماسى ألن غياب أحدهما
فى موقعة العودة سيؤثر بالسلب.
عودة مظفرة من بريتوريا
أخـ ــيـ ــرا تــتــمــنــى
الـ ــجـ ــمـ ــاهـ ــيـ ــر
الــــبــــيــــضــــاء
ع ــودة الفريق
بـ ــنـ ــتـ ــيـ ــجـ ــة
إيـ ــجـ ــابـ ــيـ ــة
عــقــب خــوض
مـــــــــبـــــــــاراة
الـ ــذهـ ــاب فى
جنوب إفريقيا
وت ـ ــح ـ ــدي ـ ــدا
ب ـ ــم ـ ــدي ـ ــن ـ ــة
بـ ــريـ ــتـ ــوريـ ــا
ألن الــتــعــادل
أو الـــــفـــــوز
سـ ــيـ ــسـ ــاعـ ــد
األبــــــيــــــض فــى
م ــه ــم ــت ــه خـ ــال
لقاء الــعــودة على
عكس الخسارة

باسم

أخبار النجوم
أخبار النجوم
املصاحف هدية أبورجيلة
لالعبى األبيض
قــام رحــاب أبورجيلة عضو مجلس إدارة
نــادى الزمالك بشراء أجــزاء القرآن الكريم
المكون مــن  30جــزءا مــن أجــل توزيعه على
الالعبين والجهاز الفنى خالل رحلة جنوب
إفريقيا.
ويستعد الزمالك لخوض مباراة الذهاب
أمـــام صــن داونـ ــز فــى نــهــائــى دورى أبــطــال
إفريقيا يوم  15أكتوبر الجارى ،ويسعى عضو
المجلس األبــيــض لتسليح البعثة البيضاء
بالقرآن قبل خوض المباراة المصيرية.

الزمالك يشحن أرصدة العبيه استعداد ًا لنهائى «أبطال إفريقيا»

معسكر سكندرى
مغلق بعد موقعة
الذهاب

البساط
األخضر

كتبت – سارة عبد الباقى

مرتضى

يستعد الــفــريــق األول لــكــرة الــقــدم بنادى
الزمالك خلــوض مباراة ذهــاب نصف نهائى
دورى أبــطــال إفريقيا أم ــام صــن داونـــز فى
جنوب إفريقيا يــوم  15من الشهر اجلــارى،
ويــســعــى اجلــهــاز الــفــنــى للمارد
األبــيــض بــقــيــادة مؤمن
سليمان لتحقيق نتيجة
إيــجــابــيــة عــلــى أرض
املـــــنـــــافـــــس تــضــمــن
اقــتــراب الــزمــالــك من
اقتناص البطولة ،وتسهيل
مهمة الفريق فى مباراة العودة
املقرر إقامتها على ستاد بــرج العرب

فى  23أكتوبر اجلارى.
وقــرر مجلس إدارة نــادى الزمالك برئاسة
مرتضى منصور رصد مكافآت خيالية لالعبى
الــفــريــق األول فــى حــالــة الــتــتــويــج بالبطولة
اإلفريقية من أجل حتفيز الالعبني على تقدمي
أقصى ما لديهم خالل املواجهتني املصيريتني
لتحقيق حلم اجلماهير البيضاء واقتناص
اللقب الذى غاب عن جدران القلعة البيضاء ملا
يقرب من  14عاما.
وقـــام مجلس إدارة الــنــادى األبــيــض مبنح
الالعبني واجلهاز الفنى مستحقاتهم كاملة قبل
السفر إلــى جنوب إفريقيا رغــم قــرار احلجز
عــلــى أرصــــدة ال ــن ــادي ،حــيــث تسعى اإلدارة
البيضاء لتهيئة املناخ املناسب لالعبني خالل
الفترة احلالية من أجل حتفيزهم على حتقيق
الفوز والتتويج باللقب.

جالل يهدد «فتوات» املقاصة بالناشئني

وفــيــمــا يــخــص اســتــعــدادات الــفــريــق خــال
املــرحــلــة املقبلة ق ــرر اجلــهــاز الــفــنــى للفريق
األبيض االنتظام فى معسكر مغلق ملدة أربعة
أيــام فى اإلسكندرية عقب الــعــودة من جنوب
أفريقيا استعداداً ملباراة اإلياب ،ويسعى اجلهاز
الفنى للحفاظ على تركيز الالعبني وإبعادهم
عن الضغوطات التى ستقابلهم من أجل النيل
بالبطولة.
وطــمــأن اجلــهــاز الفنى اجلماهير البيضاء
بعد اإلصابة التى تعرض لها النيجيرى ستانلى
أوهــاويــتــشــى مــهــاجــم الــفــريــق األبــيــض خــال
مباراة سيراميكا كليوباترا الودية حيث أكد أنها
عبارة عن كدمة فى أنكل القدم ولن تعوقه عن
املشاركة فى مباراة صن داونز املقبلة ،ويسعى
اجلهاز الطبى خالل األيام احلالية لتجهيز على
فتحى الظهير األيسر للفريق األبيض لقيادة

اختفاء رمضان صبحى «لغز» يثير غضب اجلماهير املصرية
كتب – ضياء خضر

كتبت – محمد الصايغ
دخل ايهاب جالل املدير الفنى لفريق الكرة األول بنادى مصر املقاصة فى أزمة مع
بعض جنوم فريقه خالل األيام املاضية بسبب حالة التراخى الواضحة املسيطرة
على هــؤالء الالعبني خالل تدريبات الفريق ،األمــر الــذى دفع مــدرب الفريق
الفيومى لتهديدهم صراحة باالستبعاد من تشكيلة الفريق
وجتميدهم على دكة البدالء.
وفى سبيل إثبات جدية تهديداته قام جالل
بــاخــتــيــار  6م ــن العــبــى الــنــاشــئــن بــهــدف
تصعيدهم مع الفريق األول فى املرحلة
الــقــادمــة لالعتماد على بعضهم بــد ً
ال
من أى العب يتم استبعاده فى املرحلة
الــقــادمــة ،وجــــاءت تــهــديــدات جــال
لنجوم فريقه فى وقــت يضع اجلهاز
الفنى وادارة الــنــادى هــدف ـ ًا واضــحـ ًا
جالل
للفريق هــذا املــوســم يتمثل فــى احتالل
أحــد مراكز املربع الذهبى للتأهل إلحدى
البطوالت القارية ،فض ً
ال عن املنافسة على لقب كأس مصر.
وجتــدر االش ــارة الــى أن املقاصة يستعد ملواجهة املصرى
يوم  12أكتوبر ضمن مباريات اجلولة الرابعة للدورى املمتاز،
ويحتل الفريق الفيومى حالياً املركز اخلامس فى جدول ترتيب
مسابقة الدورى برصيد  6نقاط حصدهم الفريق على مدار
الثالث جوالت األولى للمسابقة.

اجلبهة اليسرى خالل مباراتى صن داونز بعد
اإلصــابــة التى تعرض لها فى الفترة األخيرة
وهــى عــبــارة عــن الــتــهــاب فــى الــوتــر الــردفــى،
وكذلك محمد إبراهيم صانع ألعاب الزمالك
الــذى تعرض لكسر فى الشظية خالل مباراة
صن داونــز فى دورى املجموعات ،حيث يقوم
الالعب حالي ًا بالتدريب فى اجليم من أجل
اللحاق مبباراة العودة فى مصر.
ويعقد إسماعيل يوسف مدير الكرة بالقلعة
البيضاء جلسات مع الالعبني بشكل مستمر
من أجل تخفيف الضغوطات عليهم ومطالبتهم
بــالــتــركــيــز فــى الــفــتــرة املــقــبــلــة لتحقيق حلم
اجلماهير ،وتشجيعهم على الفوز بالبطولة
اإلفــريــقــيــة مــن أجــل اللعب فــى بطولة كأس
العالم لألندية املقرر إقامتها فى اليابان وحفر
أسمائهم فى سجل التاريخ.

رمضان

آم ــال عريضة كــانــت تعلقها اجلماهير
املصرية العاشقة للكرة االجنليزية على
رمــضــان صبحى جنــم الــنــادى األهلى
الــســابــق والــــذى انــتــقــل خ ــال فترة
االنتقاالت الصيفية املاضية لستوك
سيتى االجنليزى ،لكن ومبرور األيام
أصيبت اجلماهير املصرية املتابعة
ملــســيــرة رمــضــان فــى البرمييرليج
باإلحباط نتيجة ابتعاد الالعب عن
مباريات فريقه والــذى بات خروجه
من قائمة كل مباراة أمراً شبه معتاد
فى الفترة األخــيــرة حيث وصلت مدة
غيابه ألكثر من شهر كامل.
وســيــطــرت حــالــة مــن اجلـ ــدل حــول
تفسير قــرار استبعاد الالعب القادم
مـ ــن الـ ــنـ ــادى األهـ ــلـ ــى فـ ــى صــفــوف
الفريق اإلجنليزى خاصة مــع تألقه
ف ــى امل ــب ــاري ــات الــتــى شـ ــارك فيها،
وإجماال خاض صبحى حتى اآلن 5
مباريات مع فريقه اجلديد بإجمالى
مشاركات بلغت  223دقيقة.

وســيــطــرت حــالــة مــن الغضب على اجلماهير
املصرية عبر الصفحة الرسمية لستوك سيتى
على موقع التواصل االجتماعى "فيس بوك" والتى
تتشوق إلى متابعة أداء الالعب فى البرمييرليج.
وكــانــت آخــر مــبــاراة قــرر الــويــلــزى مــارك هيوز
املــديــر الفنى للفريق اإلجنليزى تــواجــد الالعب
فــى تشكيلة الفريق أمــام توتنهام هوتسبير فى
اجلولة الرابعة من الدورى اإلجنليزى املمتاز لكرة
القدم وبالتحديد فى  10سبتمبر املاضى ثم غاب
رمضان بعدها عن القوائم األساسية للفريق أمام
كريستال باالس وست بروميتش ألبيون ومانشستر
يونايتد وستكون املــبــاراة املقبلة لـ ستوك سيتى
أمام سندرالند فى  15أكتوبر احلالى لتزيد بذلك
بفترة غياب الالعب أكثر من شهر وهو ما أدى إلى
تعجب اجلماهير املصرية واإلجنليزية من قرار
املدير الفنى الستبعاد رمضان من قوائم الفريق
بعد ظهوره مبستوى جيد فى املباريات التى خاضها
مع فريقه رغم مشاركته فيها كبديل فى الدقائق
األخيرة من عمر املباريات.
واعتبرت اجلماهير فى تعليقات عبر الصفحة
الــرســمــيــة لـــ "ســتــوك ســيــتــى" مبــوقــع الــتــواصــل
االجتماعى "فــيــس ب ــوك" أن خ ــروج رمــضــان من
القائمة يعتبر خطأ من جانب املدير الفنى الذى
يصر على استخدام طريقة دفاعية تفقده املزيد

من النقاط وتؤدى إلى انتكاسته.
وطالب فريق من اجلماهير من رمضان صبحى
بالصبر وعدم االستعجال خاصة أن املدير الفنى
أشــاد بــأدائــه ملمحني إلــى أن خطوة انتقاله من
مصر إلى اجنلترا كانت شبه مستحيلة واالستعجال
قد يضيع عليه كل شــىء ،وعلى النقيض اجتمع
فريق آخر على ضرورة رحيل رمضان عن صفوف
ستوك سيتى فإمكانياته أكبر من الفريق على حد
قولهم وأن االحــتــراف ليس دائــمــا يكون إضافة
لالعب وترقبوا حدوث سيناريو عودته إلى ناديه
السابق األهلى.
ولــم تخلو التعليقات مــن قــالــب فكاهى حيث
طالب أحد اجلماهير بضرورة إقالة مــارك هيوز
املــديــر الفنى واســتــبــدالــه بالهولندى مــارتــن يول
املــدرب السابق للنادى األهلى الــذى يعرف جيدا
إمكانيات رمضان صبحى وحينها سيقوم بإشراكه
فى جميع املباريات.
وجاء قرار مدرب ستوك مارك هيوز باستبعاد
رمضان صبحى مرتبطا بضرورة أن يتعلم رمضان
طبيعة الــكــرة اإلجنــلــيــزيــة بشكل جــيــد مــن أجــل
االعــتــمــاد عليه فــى املــبــاريــات املقبلة خــاصــة أن
الفريق يتذيل قاع ترتيب الدورى اإلجنليزى مؤكدا
أنــه ميتلك موهبة رائــعــة وسيتطور مستواه بكل
تأكيد ولكنها مسألة وقت.

كتيبة الساجدين تبحث عن االنتصارات من جديد..

املنتخب يتفوق فى أول اختبار مونديالى ..ويعطى إنذا ًرا لغانا
كتبت – محمد الصايغ
جنــح املــنــتــخــب الــوطــنــى األول فى
اختبار له بالتصفيات املؤهلة إلى كأس
العالم  2018بروسيا ،بعدما تفوق على
الكونغو بهدفني مقابل هدف.
وبــهــذا الــفــوز ،يعتلى منتخب مصر
صدارة مجموعته برصيد ثالث نقاط،
خاصة بعد تعادل أوغندا وغانا.

وأشـــاد األرجنتينى هيكتور كوبر،
املدير الفنى للمنتخب الوطنى ،بأداء
الــاعــبــن ال ــرج ــول ــى مــنــذ انــطــاق
صافرة بداية املباراة وحتى نهايتها.
وأوض ــح كوبر فــى تصريحاته التى
أعقبت املباراة ،أنه أصبح لزا ًما على
الــاعــبــن ط ــى صــفــحــة ال ــف ــوز على
الكونغو والتركيز فيما هو قادم.
ولـــم يــخــف اخل ــواج ــة األرجنتينى
ســــ ًرا ،ب ــأن الــفــوز عــلــى الــكــونــغــو فى

أخبار النجوم
يارا تشجع متعب
على البيزنس

بدأ عماد متعب مهاجم الفريق األول للكرة
بالنادى األهلى التفكير جدي ًا فى اقتحام
عــالــم البيزنس استجابة لرغبات زوجته
يارا نعوم ملكة جمال مصر السابقة ،والتى
أحلت كثيراً على متعب فى الفترة األخيرة
وطالبته بإعالن اعتزاله ودخول عالم املال
واألعمال.
وبــاتــت فــرص متعب فــى االســتــمــرار مع
فريق النادى األهلى شبع معدومة خصوصاً
فى ظل خروجه من حسابات اجلهاز الفنى
للفريق األحمر بقيادة حسام البدري.

مستهل مــشــوار التصفيات املؤهلة
إلى كأس العالم ،يعتبر دفعة معنوية
قوية لالعبني قبل الدخول فى غمار
التصفيات.
أســـفـــرت ال ــق ــرع ــة ال ــت ــى أقــيــمــت
فــى  24مــن شهر يونيو املــاضــى عن
وقــوع املنتخب الوطنى فى املجموعة
اخلامسة التى تضم إلى جوارها غانا
وأوغندا والكونغو برازفيل.
وسيواجه املنتخب املصرى نظيره

الغانى فى القاهرة  7نوفمبر ،2016
ويلعب فى اجلولة الثانية أيضا منتخب
أوغندا أمام الكونغو.
وســيــخــرج املــنــتــخــب امل ــص ــرى فى
اجلــولــة الــثــالــثــة خــــارج األرض إلــى
أوغندا يوم  28أغسطس  ،2017بينما
سيلعب املنتخب غانا أمام الكونغو.
ويلعب املنتخب املصرى أمام أوغندا
فى اجلولة الرابعة بالقاهرة  2سبتمبر
 ،2017ف ــى ح ــن ســيــكــون املنتخب

أخبار النجوم
أخبار النجوم
شوبينج إلكترونى لرامى
ربيعة فى أملانيا
حرص رامى ربيعة مدافع النادى األهلى على
شــراء عدد من األجهزة االلكترونية احلديثة
خــال تواجده مؤخراً فى أملانيا حيث خضع
جلــراحــة لعالج إصابته بقطع فــى غضروف
الركبة.
وفضل ربيعة شراء هذه األجهزة من اخلارج
نظراً لتوافر أحــدث موديالتها باالضافة إلى
رخص أسعارها فى اخلارج مقارنة مبصر.
ومــن املــقــرر ان يصل ربيعة الــى القاهرة
اخلــمــيــس املــقــبــل لــبــدء بــرنــامــجــه التأهيلى
للتعافى من اصابته متهيداً للعودة للمالعب.

الغانى فى زيارة لنظيره الكونغو.
ويخوض الفراعنة اجلولة اخلامسة
يوم  2أكتوبر  2017أمام الكونغو فى
القاهرة ،فى الوقت الــذى يواجه به
منتخب أوغندا نظيره الغانى.
وف ــى اجلــولــة األخ ــي ــرة يلعب
املنتخب املــصــرى أمــام نظيره
الــغــانــى خـ ــارج األرض فــى 6
نوفمبر  ،2017ويلعب الكونغو
أمام أوغندا.

إعداد :محمد الصايغ -سارة عبدالباقى

كوبر

رأى

محمد الراعى

املونديال يا أبطال
¿ املــنــتــخــب اب ــت ــدى م ــش ــوار تــصــفــيــات
املــونــديــال بــفــوز مــهــم عــلــى الــكــونــغــو خــارج
ملعبنا ،حققنا 3نقاط وتصدرنا املجموعة
مــن ب ــدرى رغــم بعض األخــطــاء ولــكــن املهم
هناك مكاسب باجلملة أهمها اكتساب الثقة
الكبيرة للجميع بداية من الالعبني واجلهاز
الفنى ونهاية باجلماهير والنقاد ،هذا الفوز
سيجعل اجلميع على قلب رجل واحد لدعم
املنتخب لتحقيق حلم الــتــأهــل للمونديال
ال ــذى غــاب 28ســنــة ..مطلوب مــن اجلميع
التمسك بالفرصة واستمرار املسيرة بقوة
وعدم التهاون ،والبد من اللعب بقوة وإصرار
الستكمال املشوار بنفس القوة والــروح دون
النظر الى نتائج اآلخرين ،وجاء تعادل غانا
مــع أوغــنــدا فــى اكــرا ليعطى التفوق املبكر
والدائم للمصريني ..اقترب احللم يا أبطال
خليكوا داميا رجال.
¿ قــلــوب كــل املــصــريــن مــع الــزمــالــك فى
نهائى افريقيا يوم السبت املقبل أمــام صن
داون ــز وأتــوقــع أن يحقق بطل مصر نتيجة
طيبة فى جوهانسبرج تسهل املهمة فى لقاء
الــعــودة فــى بــرج الــعــرب  23أكتوبر اجلــارى
وبصراحة أشعر بأن اكتوبر دائما هو شهر
االنــتــصــارات للمصريني ،وال ننكر مجهود
املستشار مرتضى منصور فى دعم الزمالك
واعادته ملنصة التتويج االفريقية بعد غياب
 14سنة واستعادته درع الــدورى وتخصص
فــى احـ ــراز ك ــأس مــصــر لــلــعــام الــرابــع على
الــتــوالــى وأع ــاد هيبة الــزمــالــك بعد ان كان
مهددا بالهبوط للدرجة الثانية فى السنوات
املاضية فــى اغلب االلــعــاب الرياضية .كل
الــتــحــيــة ملــســتــشــار االجنـــــازات والــبــطــوالت
البيضاء.
¿ مصر كلها مــع الــزمــالــك فــى النهائى
االفريقى إال ممــدوح عباس رئيس النادى
االسبق الذى حجز على امــوال الزمالك فى
البنوك مما يهدد مسيرة اجنــازات الزمالك
فــى كــل األلــعــاب الــريــاضــيــة ..الــطــريــف ان
عباس أهدر  980مليون جنيه من املال العام
بالنادى وكل مخالفاته امام النيابة ورغم ذلك
حجز على الــنــادى بحجة انــه لديه شيكات
بـــ 45جنيها على الزمالك رغــم انــه اشترى
بهذه االم ــوال صفقات فاشلة منها اجوجو
مــدمــن املــخــدرات وك ــان املــفــروض محاكمة
عباس وليس احلجز على ام ــوال الزمالك
وتدمير قلعة عريقة.
¿ جت ــاه ــل احتـــــاد الـــكـــرة لــلــتــجــاوزات
االخالقية ملــدرب االهلى حسام البدرى مع
احلكم محمود بسيونى فى مباراة دجلة كارثة
اخالقية قبل ان تكون مجاملة للنادى االهلى
الكبير العريق ..احتاد الكرة عاقب ابراهيم
حسن بااليقاف  8مبارايات العتراضه على
احلكم اثناء مباراة املصرى االولــى بالدورى
وال اطالب بالعفو عن ابراهيم حسن ولكن
اطالب باملساواة وتطبيق القانون على اجلميع
ســواســيــة خــاصــة ان احت ــاد الــكــرة اعــتــرف
بخطأ الــبــدرى وسيد عبداحلفيظ وابتكر
عقوبة أونطة اسمها عقوبة جماعية جلهاز
األهلى  5آالف جنية!!

سفارة فرنسا تطلب بودى
جارد ملدرب دجلة

تلقى الفرنسى باتريس كارتيرون املدير
الفنى لفريق وادى دجلة نصائح من مسئولى
ســفــارة بــاده بالقاهرة بــضــرورة استعانته
مبرافق شخصى ليتولى حراسته فى الفترة
املقبلة ،خوفاً من تعرضه ألى أذى.
وتــزامــنــت نصيحة املـــدرب الفرنسى مع
صدور حتذير أمنى من عدة سفارات أجنبية
بالقاهرة لرعاياها داخ ــل مصر طالبتهم
بتوخى احلذر واالبتعاد عن األماكن املزدحمة
خــال الفترة املقبلة تفادي ًا لتعرضهم ألى
أذى.
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قبل أيام أصدرت السفارة األمريكية بالقاهرة نشرة تحذيرية لرعاياها فى مصر ،بتجنب التواجد بمناطق التجمعات فى
األماكن العامة ،حددت خاللها تاريخ التاسع من أكتوبر للبدء فى تنفيذ التعليمات الواردة فى بيان التحذير بعدم االقتراب من
دور السينما والموالت التجارية وقاعات الحفالت وغيرها ،وعلى نفس النهج ،سارت سفارتا كندا وبريطانيا ،فى أعقاب البيان،
اشتعلت مواقع التواصل االجتماعى بالتكهنات ،وتبارى مدعى الخبرة فى تحليل الحدث الجلل ،بالحديث عن أعمال ارهابية
محتملة ،ربما تمتد الى المدن الكبرى فى األقاليم ،وكأن الفوضى تعم البالد واألوضاع األمنية مضطربة بصورة تهدد رعايا
تلك الدول ،أو أن الميليشيات المسلحة تسيطر على مؤسسات الدولة ،أو بتعبير أكثر دقة« ،القيامة قامت فى مصر ،بما جعل
كل امرئ يفر من ذويه هربا من الجحيم.

جتاوزوا األعراف الدولية وأذاعوا أخبا ًرا كاذبة

سيد سعيد
يكتب:

احلقيقة الغائبة فى بيانات التحذير لرعايا أمريكا وبريطانيا فى مصر

كــنــت أظــــن ،ولــيــس ك ــل الــظــن إثــمــا،
أن احلــكــومــة املــصــريــة ممثلة فــى وزارة
اخلــارجــيــة ،ستقيم الدنيا وال تقعدها،
ستقوم باستدعاء سفراء الــدول الثالثة
وتعنيفهم على ارتكاب هذا الفعل ،إن لم
تصدر قــرارا رسميا مبغادرتهم البالد،
جــراء نشر الشائعات املغرضة ،املهددة
لالستقرار ،مبــا يؤثر سلبا على تدهور
األوضـ ــاع اقتصادية املــتــرديــة بــاألســاس
والظروف االجتماعية البائسة ،املعلومة
لكل ذى عينني ،لكن خابت ظنونى فيما
كنت أتوقعه على املستوى الرسمى ،فقد
جرى التعامل مع سفارات الدول الغربية،
خــاصــة أمــريــكــا وبــريــطــانــيــا مستكينا،
ال يــرقــى ملستوى الفعل أو الــقــدرة على
وأد تداعياته الكارثية ،حيث جــاء الــرد
الدبلوماسى على بيان التحذير الصادر
من سفارات الدول الثالث ،يدعو للغيظ،
فهو لم يشف غليل الرأى العام ،خاصة أنه
لم يتم استدعاء السفراء الثالثة وسؤالهم
عن مغزى صدور البيان دون الرجوع إلى
السلطات املصرية تشاورا ،ان مثل هذه
التصرفات املستكينة ،بها شئنا أم أبينا
سلبية مفرطة فــى أم ــور تتعلق باألمن
القومى املصرى على كل مستوياته.
ال أنكر أن بيان التحذير ،كان بالنسبة
لى ،مثيرا للدهشة ،محفزا على الغوص
فــى أســبــابــه ،وبــاعــثــا عــلــى اخلـ ــوف من
تداعياته ،لكن فى نفس الوقت ال أستطيع
انكار أننى حتى كتابة مقالى ،لم أفهم سر
حتديد البيان لتاريخ  9أكتوبر؟ لذا رحت
أتساءل بني نفسى ..،هل هناك معلومات
مــن أجــهــزة استخبارات تلك ال ــدول بأن
عمال ما سوف يحدث ،فحذرت رعاياها؟
ومــا هــى طبيعة هــذا العمل ،احتجاجى
واســـع ،أم ارهــابــى ،أو غير ذل ــك؟ تبدو
القصة مــن بدايتها الــى نهايتها ،قنبلة
دخــان محاولة فاشلة لقياس رد الفعل،
حولها أو ومحاولة مشحونة باخلبث إلثارة
البلبلة والتأثير على مؤمتر شرم الشيخ.
فى البداية البد من التأكيد على أمور
ن ــرى أنــهــا مــهــمــة ،وال ميــكــن بــحــال من
األحـــوال إغفالها أو إبعادها عــن سياق
القضية املثارة ،من الطبيعى ،بل الطبيعى
جــدا ،أن تخشى أى دولــة فى العالم على
رعاياها ،وتتواصل معهم فى إطار تأمينهم
داخــل البلدان األخــرى خاصة اذا كانت
تلك البالد تعانى من اضطرابات أمنية
أو كوارث طبيعية ،لكن غير العادى وغير
الطبيعى ،أن تقوم سفارة أى دولة بإذاعة
بــيــانــات تتعلق ب ــاألوض ــاع األمــنــيــة دون
التشاور مــع حكومة الــدولــة التى توجد
بها السفارة ،ودون وجــود ما يستدعى،
اذاعــة مثل هذه الشائعات املضللة ،هذا
بدوره يقودنا لطرح العديد من التساؤالت
حول مرامى البيانات ،ما املعلومات التى
تعرفها السفارتان األمريكية والبريطانية
بــالــقــاهــرة؟ واذا كــانــت هــنــاك معلومات
بــالــفــعــل..ملــاذا أخــفــوهــا عــن احلــكــومــة
املــصــريــة بأجهزتها املتنوعة «مؤسسة
الــرئــاســة اخلــارجــيــة املــخــابــرات العامة
فى إطــار التعاون بني الــدول على تبادل
املعلومات»؟ هــل جــرى تــبــادل املعلومات
بــن ســفــراء الـــدول الــثــاثــة ..أم أن كل
دولة عرفت وفق مصادرها؟ ملاذا صدرت
البيانات بالتتابع املثير للقلق؟
نــحــن هــنــا ال نــســعــى ملــــصــــادرة حق
السفارات األجنبية فى حتذير رعاياها
مــن أى خطر ت ــراه ،فهذا حقها ودورهــا
الرئيسى فــى رعــايــة مصالح مواطنيها
أينما وجــدوا بــأى بقعة فى العالم ،لكن
هذه احلقوق مشروطة بالقانون الدولى
واألعراف املتبعة بني دول العالم ،باعتبار
أن حــمــايــة ســفــارة أى دول ــة ورعــايــاهــا،
مسئولية الدولة التى توجد بها السفارة،
فإذا كانت هناك مخاطر محتملة ،األولى
إبالغ الدولة املصرية ووضع كل املعلومات

السفير
الكندى

السفير
البريطانى

رد الفعل الرسمى على
البيانات الصادرة من
السفارات الغربية
مستكينا وال يرقى
ملستوى احلدث أو
القدرة على وأد
تداعياته الكارثية

السفير
األمريكى

ما املعلومات التى تعرفها السفارتان األمريكية والبريطانية بالقاهرة؟ ملاذا أخفوها عن احلكومة املصرية بأجهزتها
املتنوعة «مؤسسة الرئاسة  -اخلارجية املخابرات العامة» فى إطار التعاون بني الدول على تبادل املعلومات؟
أمامها حلماية رعاياها واملصريني على
حد سواء.
القراءة الدقيقة لهذه التحذيرات ،تؤكد
مبا ال يدع مجاال ألى شك ،أن االدارتــن
األمريكية والبريطانية ،حتاول كل منهما
االض ــرار باملصالح املصرية ،والشواهد
على هذه التأكيدات ال تعد وال حتصى،
بداية من إصدار البيان البريطانى بشأن
الطائرة التى سقطت فوق سيناء ،واطالق
التصريحات إلحــراج احلكومة املصرية
فضال عن عرقلة التقارب مع روسيا.
ول ــي ــس نــهــايــة مب ــا تــفــعــلــه ال ــوالي ــات
املــتــحــدة األمــريــكــيــة مــن تــدابــيــر لعرقلة
االقتصاد املــصــرى ،وتوجيه ذيولها فى
الداخل ،بتكرار املطالبة باالحتجاجات،
الرب ـ ــاك ال ــدول ــة مبــظــاهــرات مــتــوالــيــة
إلثــارة الفوضى ،خاصة مع بــوادر عودة
السياحة.
بالعودة مــرة أخــرى للموقف الرسمى
امل ــث ــي ــر ل ــاس ــت ــغ ــراب مـ ــن ضــعــفــه فــى
مــواجــهــة الــتــدابــيــر األمــريــكــيــة ،خرجت
بــعــض ال ــت ــص ــورات ،ت ــع ــن ــى..م ــاذا ل ــو..
مبعنى ماذا لو أن السفارات املصرية فى
الــدول الــثــاث ،أصــدرت بيانا حتــذر من
خالله رعاياها مبغادرة البالد األوروبية
خشية مخاطر أمنية محتملة ..رغم أنها
تصورات احتمالية ،تهدف القياس ليس
أكثر ،إال أنها من األمــور املستحيلة ،وفق
احلقائق املعلومة للكافة ،لكن إذا افترضنا
حدوثها رغم أنها مستحيلة ،لكانت اإلدارة
األمريكية ومعها حكومتى بريطانيا وكند،
قــلــبــوا الــدنــيــا رأســـا عــلــى عــقــب ،سيتم
اســتــدعــاء الــســفــراء املــصــريــن فــى هذه
الــدول وطلبوا منهم مغادرة بالدهم على
وجــه السرعة ،وأن يحزموا حقائبهم أو
إخــطــار أســرهــم باعتبار أن كــا منهم
شــخــص غــيــر مــرغــوب
فـ ــيـ ــه ،وي ــش ــي ــع ــون
أخــبــارا من شأنها
الـــتـــأثـــيـــر عــلــى
األم ـ ــن الــقــومــى
لـــــــبـــــــادهـــــــم
شكرى
دون ب ــي ــن ــة
أو إفـــصـــاح،
مبـــــــا يـ ــؤثـ ــر

البيانات كاشفة عن ضحالة سفراء
الدول الثالثة فى فهم تركيبة
الشخصية املصرية القادرة على
مواجهة أى محاولة للعبث باستقرار
الدولة مهما كانت التحفظات على
أداء احلكومة السلبى فى كل امللفات
خاصة االقتصادية

على األوضـ ــاع االقــتــصــاديــة ،وعــلــى أقل
تقدير تطلب حــكــومــات تلك الـــدول من
وزارة اخلارجية املصرية بيانا بشأن هذه
املــخــاوف وراء هــذا الــتــحــذيــر ،كــل هذه
التصورات التى أقر بأنها مستحيلة وتفوق
اخليال ،تداعت إلى األذهــان نتيجة لرد
الفعل حــول بــيــانــات مــن شأنها زعزعة
االستقرار وتشويه صورة الدولة املصرية
أمــام املجتمع الــدولــى ،بــادعــاءات واهية
للتأثير على األوضاع االجتماعية ،فضال
عن إثــارة الفتنة بسبب االرتفاع اجلنونى
فى أسعار السلع األساسية وعــدم قدرة
شــرائــح مــتــنــوعــة عــلــى م ــج ــاراة الــواقــع
االقتصادى.
فى هذا السياق ،أرى كما يرى غالبية
املصريني أن الدافع وراء بيانات التحذير
الــتــى انــتــشــرت كــالــنــار فــى الهشيم ،هو
السعى وراء خلق مناخ مرتبك ،يفتح الباب
أمام شائعات أخرى واشاعة املخاوف بني
أبناء الشعب ،رغم أن تلك البيانات ليست
لها قيمة ،وميكن وصفها بالكالم الفارغ،
الــســاذج ،الــكــاشــف ،عــن ضحالة سفراء
الدول الثالثة فى فهم تركيبة الشخصية
املصرية ،القادرة على مواجهة أى محاولة
للعبث بــاســتــقــرار ال ــدول ــة ،مهما كانت
التحفظات على أداء احلكومة السلبى فى
كل امللفات خاصة االقتصادية ،فهم الذين
سيتصدون للتخريب واالرهــاب والوقوف
خلف الــدولــة فــى كــل توجهاتها الرامية
لفرض هيبة القانون وفرض االستقرار،
ألنهم فهموا أبعاد املحاوالت القذرة من
تلك الــدول وأعوانهم بالداخل واخلــارج،
إلــى جــانــب االصـ ــرار على الــتــواجــد فى
األماكن التى حددتها النشرات والبيانات
امل ــغ ــرض ــة ،إلثـــبـــات أن ــه ــم الــــى جــانــب
مؤسسات فى خندق واحد للحفاظ على
متاسك الــدولــة فى تلك اللحظات
الفرقة من عمر الوطن.
يكمن لغز البيانات
املشبوهة ،فى إثارة
أجواء من االرتباك،
فــــــــى أعــــــقــــــاب
الدعوات الرامية
لـ ــلـ ــتـ ــظـ ــاهـ ــر،
واسـ ــتـ ــثـ ــمـ ــارا

حلالة الضيق التى جتتاح املجتمع بدرجة
ملحوظة ،الضيق امللموس مصحوب بنبرة
مشحونة بالقلق مــن املستقبل واخلــوف
من املجهول ،لذا أرادت االدارة األمريكية
توجيه دفته من ضيق شعبى من سياسات
احلكومة ،الى ضيق من النظام احلاكم،
رغم الفارق بينهما ،البيان يحاول التأكيد
عــلــى وجـــود اره ــاص ــات ملــوجــة غاضبة،
بالتوازى مع حتركات مريبة من جماعة
اخلــراب وأعوانها بالداخل واخلــارج مع
بعض املراهقني الثوريني لزرع بذور الفتنة
بني أفراد الشعب الواحد.
كــل مــا أخــشــاه ،هــو الــتــجــاوب مــع تلك
البيانات والتكريس لصحة ما جــاء بها،
كما أخشى أن تضيع وســط هــذا الركام
آثار النجاحات التى تتحقق على املستوى
االستراتيجى فى الداخل واحلــارج ،لعل
أبرزها متاسك اجلبهة الداخلية ،وقدرة
األجهزة األمنية فى السيطرة على البالد،
ودح ــر االرهــــاب فــى ســيــنــاء ،فضال عن
اجلــهــود التى مــن شأنها استعادة مصر
ملكانتها الالئقة بها.
مرامى سفارات الــدول الثالث ،تؤكد
أن البالد فى حالة حــرب حقيقية على
ك ــل املــســتــويــات ،وميــكــن رص ــده ــا فى
عــدة محاور ،معارك ضارية ضد فلول
االرهابيني فى سيناء «اجلبهة الشمالية
الشرقية» أوضــاع ملتهبة على احلــدود
الــغــربــيــة ،إره ــاص ــات لــتــدخــل أمريكى
قــطــرى ضــاغــط على نــظــام احلــكــم فى
الــســودان ألجــل اشعال أزمــات حدودية
بــن البلدين الشقيقني ،ومبــا أنــنــا فى
حرب حقيقية على هذه اجلبهات ،هناك
ضرورة الستنفار كل قوى الوطن وحماية
الــبــاد مــن االنـ ــزالق إلــى املــجــهــول ،من
نــاحــيــة أخـــرى ال ميــكــن إغــفــال حــروب
أخــرى «حــروب اقتصادية وإثــارة الفتنة
بــن فئات الشعب ،فـــاالدارة األمريكية
وأجـ ــهـ ــزة اســتــخــبــاراتــهــا واحلــكــومــة
البريطانية وأجــهــزة استخباراتها لن
تــتــوانــى أى منهما فــى الــبــحــث عــن كل
الــوســائــل إلشــعــال الــنــيــران فــى الــدولــة
املصرية بإدخالها فى دوام ــات التمزق
الداخلى اقتصاديا واجتماعيا لتفتيت
جهودها األمنية.

مرامى سفارات
الدول الثالث تؤكد
أن البالد فى حالة
حرب حقيقية
على كل املستويات
االستراتيجية
واالقتصادية

