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طاقية
اإلخفا

دراسة إحصائية حديثة:تسرق الماليين من مستحقات الموظفين رئيس التنظيم واإلدارة لـ»صوت الماليين«:

60% من النساء اللواتى يستخدمن فضيحة اإلدارات المالية فى المصالح الحكومية
الميكروباص يتعرضن للتحرش

الرقابة اإلدارية »قلصت« 15% من انتشار 
الفساد فى الجهاز اإلدارى للدولة

تحايل وفضيحة جديدة، ترتكبها كثير من اإلدارات 
المالية، بالجهات الحكومية التابعة للجهاز اإلدارى 
ــورادة اليها  للدولة، حيث تقوم بتخفيض الشيكات الـ

مــن وزارة المالية، والخاصة بصرف %400 
مــن حــوافــز االثـــابـــة، وتجعلها 200 % 

ــاوى صـــرف 200 %  فــقــط تــحــت دعــ
مكافات وحوافز عادية، والـــ200 

ــة، لتنمية  ــاب األخـــرى حــوافــز إث
مــوارد الوحدة الحكومة، وهى 
ــمــؤســســة،  ــحــة أو ال ــمــصــل ال

الحكومية. 
وقــالــت مــصــادر مطلعة إن 
ــذه الـــظـــاهـــرة مــنــتــشــرة فى  هــ

80% مــن الــمــصــالــح الحكومية 
بفئاتها الــثــاث »حكومة وقطاع 

عام وقطاع اعمال عام« فى مخالفة 
صريحة للقانون والدستور، الــذى ينص 

على مساواة جميع العاملين فى االستحقاقات 
الثابتة، كل وفق درجته المالية.

المثير أن فــارق التخفيض تحصل عليه القيادات 
وبعائد مالى اكبر، بحسب المصادر، حيث إن درجاتهم 
المالية والوظيفية أعلى، كلما ارتقع مستوى الدرجتين 

كلما حصلت القيادة على عائد أكبر، الفتة إلى أن كل 
هذه محاوالت للتحايل على القانون والموازنة العامة 
التى خصصت هذا العام حوالى 27 مليار جنيه، قيمة 

عاوات وحوافز ثابته ومتغيرات.
وعلمت »صــوت المايين » أن وزارة المالية تلقت 
عــشــرات الشكاوى مــن موظفى المصالح الحكومية، 
وستبدأ فى تشكيل لجان من التفتيش المالى 
والرقابى على المصالح الحكومية للتأكد 
ـــراءات، خال  مــن حقيقة هــذه اإلجـ

شهر اغسطس الجارى.
 وكــان أعضاء مجلس النواب 
قـــد طــالــبــوا الـــدكـــتـــور عــمــرو 
ــر الــمــالــيــة،  ــ ــى، وزيـ ــارحـ ــجـ الـ
بــضــرورة صــرف حافز اإلثابة 
المتأخرة للعاملين فى الدولة 
بعدد من القطاعات، فى عدد 
من محافظات الصعيد، منها قنا 

واألقصر وأسوان والبحر األحمر،
 وشهدت احــدى الجلسات العامة 
بــالــنــواب مــنــاقــشــة عـــدد مـــن مــشــاريــع 
القوانين الخاصة بالعاوة وزيـــادة المعاشات 
العامة والعسكرية، أن عــدم صــرف الحافز أثــر على 
ــحــاق الــضــرر بــهــؤالء  هـــؤالء العاملين وتــســبــب فــى إل
العاملين فى مختلف المحافظات، مطالبين بسرعة 

صرف الحافز الثابت لرفع المعاناة عن المواطنين.

اجلارحى

كتبت: نسرين إمام 

سيدة أعمال تستقوى بوزير الداخلية لمنع تنفيذ أحكام قضائية نهائية صادرة ضدها بالسجن
ــواء مجدى  ــل هــل يتصور السيد ال
ــر الــداخــلــيــة أنــه من  عبدالغفار وزيـ
الممكن أن يتسسب – بـــدون قصد 
– فى تعطيل تنفيذ أحكام قضائية 
نهائية وبــاتــة؟ وهــل يعلم الــوزيــر أن 
ــقــوم  ــدات األعــــمــــال ت ــ ــي إحــــــدى ســ
باستغال اسمه لمجرد أن بيت الوزير 
مــجــاور للمنزل الـــذى تقيم فيه فى 
منطقة بيفرلى هيلز وتــحــديــًدا فى 
قرية النجاريا – فيلا 53b  والكائنة 

فى نهاية سور المدرسة البريطانية.
القضية باختصار أن هناك سيدة 
أعــمــال اسمها جيهان محمد جمال 
حــلــمــى  وتــحــمــل بــطــاقــة رقـــم قومى 
24901150100729 تــتــهــرب من 
تنفيذ أحــكــام قضائية نهائية وباتة 
ــســجــن ومــنــهــا  ــال ــا ب صــــــادرة ضـــدهـ
ــم 8158 لــســنــة 2015  الــقــضــايــا رقـ
جنح الدقى المستأنفة برقم 10540 
لسنة 2015 جنح مستأنف الجيزة 

المقضى بها حضورياً »ثاث سنوات 
مع الشغل«.

والجنحة رقــم 8157 لسنة 2015 
جنح الدقى المستأنفة برقم 10541 
لسنة 2015 جنح مستأنف الجيزة 
المقضى بها حضورًيا »ثاث سنوات 

مع الشغل«.
والجنحة رقــم 8155 لسنة 2015 
جنح الدقى المستأنفة برقم 10542 
لسنة 2015 جنح مستأنف الجيزة 
المقضى بها حضورًيا »ثاث سنوات 

مع الشغل«.
وكــذلــك الجنحة رقــم 8153 لسنة 
2015  جنح الدقى المستأنفة برقم 
10965 لسنة 2015 جنح مستأنف 
الجيزة المقضى بها حضورياً » ثاث 

سنوات مع الشغل«. 
وذلك لقيامها بتحرير عدة شيكات 
جميعها ال يقابلها رصيد مسحوبة 
على البنك األهــلــى المتحد – فرع 

المهندسين – نادى الصيد.
وبعد أن استعرضنا أرقــام القضايا 
واألحــكــام النهائية الــصــادرة بشأنها 
نشير إلــى أنــنــا علمنا مــن مصادرنا 
الخاصة أن سبب عــدم القبض على 
هـــذه الــســيــدة حــتــى اآلن يــرجــع إلــى 
خوف ضباط تنفيذ األحكام من تنفيذ 
ــل المنطقة الــتــى يقيم  المهمة داخـ
فيها الوزير شخصياً؟ ولذلك نسأل: 
متى يتدخل وزيـــر الداخلية بنفسه 
ــدال الستار  فــى هـــذه الــقــضــيــة إلســ
عليها وليثبت للجميع أنه ال أحد فى 
مصر فــوق الــقــانــون؟ وأنـــه ال يتستر 
على الهاربين من العدالة والرافضين 

لتنفيذ األحكام النهائية الباتة؟
وهــل يتدخل اللواء هشام العراقى 
مساعد الــوزيــر ومــديــر أمــن الجيزة 
ــإعــطــاء تــعــلــيــمــاتــه لــضــبــاط تنفيذ  ب
األحكام بسرعة القبض على السيدة 

الهاربة من العدالة؟!

شهدت األيام الماضية نشاطا واسعا لكثير 
من الصحف وبعض الفضائيات، ضد الدكتور 
هشام الشريف وزيــر التنمية المحلية، فى 
مفاجأة غير متوقعة، خاصة أن رؤســاء هذه 
الصحف كانوا يرتبطون ارتباطا وثيقا وعلى 
عاقة جيدة بوزير التنمية المحلية، إال أنهم 
انقلبوا عليه فجأة وبــدون مقدمات، األمر 

الذى يثير الكثير من عامات االستفهام.
أكــدت مــصــادر مطلعة أن حملة الصحف 
والفضائيات بدأها اإلعــامــى عمرو أديب 
فــى برنامجه، ضــد الــوزيــر ومحاولته النيل 
منه، والصاق تهمة الفشل به، ثم نحى منحاه 
وســار على دربـــه، كثير مــن االعاميين من 
ــوات الــفــضــائــيــة الــخــاصــة والــصــحــف  ــن ــق ال
ــر الــقــرمــوطــى فى  الــمــســتــقــلــة، ومــنــهــم جــاب
برنامجه«مانشيت« وتبعه كتاب المقاالت، 
فى جرائد يومية واسبوعية، متزامنة بعيدا 

عــن النقد الموضوعى والــحــقــائــق. المثير 
أن الــمــصــادر أكـــدت أن الــســبــب الرئيسى 
فى هذه الحملة » غيرة » بعض الــوزراء فى 

حكومة شريف اسماعيل، والــذيــن رأوا أن 
هشام الشريف يسعى إلــى خطف االضــواء 
منهم، بكثرة تحركاته تارة وجوالته المكوكية 

ــة الـــوصـــول إلــى  ــى الــمــحــافــظــات ومــحــاول ف
حــلــول فــعــالــة، وحــاســمــة وقــاطــعــة لمشاكل 
وأزمــات المواطنين فى المحافظات، البدء 
فى مشروع قومى يوفر مليون فرصة للشباب 
العاطلين، وتارة أخرى بما اعتبروه تعديا على 
اختصاصاتهام، مثل وزير البيئة الذى يرى أن 
وزير التنمية المحلية، يسعى للسيطرة على 
االضواء، من خال تطوير منظومة النظافة، 
وإنــشــاء شــركــة قابضة ومساهمة مصرية، 
للقضاء على الفساد وتواطؤ بعض المسئولين 
فى المحافظات مع اصحاب الشركات على 

حساب المواطنين.
واضــافــت المصادر أن هناك وزيـــرا آخر 
يقف وراء هــذه الحملة الساخنة ضد وزير 
التنمية المحلية وهو الدكتور محمد مختار 
جمعة وزير األوقاف، الذى يرى ان الخطوات 
الجادة للشريف فى استرداد اماك الدولة، 
ومنها أمــاك االوقـــاف يسبب ضــررا كبيرا 
من وراء »سبوبة« تأجير االراضــى واالماك 
للمواطنين، فضا عن انها ستؤول للخزانة 

العامة لحين إعـــادة تنظيمها بعد ان كانت 
مشاعا وفوضى، وه األمر الذى أغضب وزير 

األوقاف.
ــردد شــائــعــات  ــ ــمــصــادر ان ت واضـــافـــت ال
تصعيد الشريف لرئاسة مجلس الـــوزراء، 
ــاف،  ــ ــر االوقـ ــ تــســبــب فـــى حــقــد وغـــيـــرة وزي
وجعله يستغل عاقاته ببعض االعاميين 
والصحفيين لاتفاق على شــن حملة ضد 

الشريف، وتوجيه النقد له.
أما حلمى النمنم وزير الثقافة، والخافات 
ــر التنمية المحلية، والحرب  بينه وبين وزي
ــهــا، وكما انفردت  ــبــاردة وصلت الــى ذروت ال
»صــوت المايين« فى العدد قبل الماضي، 
بها فقد زادت بعد أن تــرددت شائعات حول 
تصعيد هشام الشريف رئيسا لــلــوزراء فى 

التعديل الوزراى المقبل.
وأكــدت المصادر أن ارتباط الثاث وزراء 
بإعاميين كثيرين، حفز االعاميين على 
ــر التنمية المحلية، مجاملة  مهاجمة وزيـ

ألصدقائهم.

وزراء يعلنون الحرب على وزير التنمية المحلية فى »الميديا« بسبب »الغيرة«3

جمعة وفهمى والنمنم يقودون حملة لتشويه صورة 
الشريف بعد علمهم بترشيحه »رئيسا للوزراء« 

تخفيض حافز اإلثابة من 400% إلى 200% لتحصل القيادات على الفروق 

وزارة المالية تشكل لجانًا من التفتيش المالى والرقابى 
على المصالح الحكومية للتحقيق فى شكاوى الموظفين

كشفت دراســة إحصائية حديثة عن الجهاز المركزى للتعبئة 
العامة واإلحصاء، بشأن المخاطر التى تتعرض لها النساء، فى 
الريف والحضر، أن 13% من النساء يتعرضن ألى شكل من أشكال 
العنف أو التحرش فى األماكن العامة، سواء فى مكان العمل أو 

المؤسسات التعليمية أو فى المواصات العامة أو فى الشارع.
وأضــافــت أن 10% من النساء تعرضن للتحرش فى الشارع، 
ــواق، والميادين خــال العام السابق للمسح، وأن 7% من  واألسـ
النساء للتحرش فى المواصات العامة وحدثت غالبية حاالت 

التحرش فى الميكروباص 60% ومن شخص غريب %96.
ــدت الــدراســة   وأكـ
ان 99 % من النساء 
يــتــعــرضــن للختان 

ــارس 2017  حتى مـ
الــمــاضــى، وان %10 

ــســاء الــســابــق  ــن مـــن ال
لهن الـــزواج عانين من 

العنف البدنى والنفسى 
والجنسى من قبل الــزوج، 

وأن 25% مــن الــنــســاء 
تـــزوجـــن قــبــل بلوغهن 
18 ســنــة. وأن 48% من 
الـــنـــســـاء الـــســـابـــق لهن 
ــزواج تــعــرضــن لشكل  ــ الـ
مـــن أشـــكـــال الــعــنــف من 
قبل الــزوج، منهن 45 % 
تعرضن لعنف نفسى، 

و32% تــعــرضــن لعنف 
بدنى و12% تعرضن لعنف 

جنسى.
وأن 1% مــن الفتيات اللواتى 
يــدرســن حالياً أو اللواتى درســن 

العام الماضى يتعرضهن للتحرش 
الجنسى فــى الــمــؤســســات التعليمية 

خال العام السابق على المسح.

قال المستشار محمد جميل، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم 
واإلدارة، إن النشاط الملحوظ الــذى قامت به هيئة الرقابة 
االدارية مؤخرا، قلص نحو 15% من وقوع جرائم الفساد االدارى 
والمالى فى الجهاز االدارى للدولة، مؤكدا أنه ال توجد دراسات 

دقيقة حول حجم الفساد فى مصر.
وأضــاف جميل فى تصريحات خاصة لـــ»صــوت المايين « 
ان حجم الفساد قبل ثورة ينياير بلغ 50 مليار جنيه، مهدرة من 
خزينة الدولة، الفًتا إلى أن عدد قضايا الفساد طبقا للنيابة 
اإلدارية بلغت نحو 270 ألف قضية، بزيادة 170 ألف قضية عن 

العام الماضى.
وأشــار إلــى أن الفساد ظاهرة ال تخص مجتمع بعينه، إنما 
هو ظاهرة عالمية تشكو منها كل الـــدول، موضًحا أن صورة 
الفساد متعددة ســواء بــإســاءة استخدام السلطة، او الفساد 
األخاقى، والجرائم االقتصادية التى ترتكبها شركات متعددة 
الجنسيات لغسيل أمــوالــهــا بالمخالفة لنصوص القوانين 
واللوائح، باإلضافة إلى الفساد اإلدارى والمتجسد فى إقصاء 
الكفاءات، والمحسوبية والبساطة، والمحاكاة وغيرهم. مشيرا 
إلــى أن الجهاز المركزى للتنظيم واإلدارة تبنى استارتيجية 
تحديث قواعد البيانات لمنع التاعب بها، كقاعدة العمالة 
واألجــور لتوفير المعلومات الدقيقة التى يعتمد عليها متخذى 
القرار، الفتا إلى العمل على إعــداد قاعدة بيانات إلكترونية، 
ــداول  ــواردة الــجــهــاز لسهولة ت ــ لتسجيل كــافــة المخاطبات ال

المعلومات، والرد عليها إلكترونيا.

النمنم مختار فهمى

الشريف

جميل

أديب القرموطى

العراقىعبدالغفار

محمد سعيد
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المكشوف

ما الذى يضمن عدم 
استفادة الشركة 

اململوكة للوزير وأسرته 
من وجوده فى منصبه 

الوزارى حتى اآلن ؟!
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هل هناك عالقة بين 
الزيارة التى قام بها 
شريف فتحى  يوم 
الخميس 20 يوليو 
الماضى على متن 

الرحلة 711 إلى بيروت 
وبين الشركة؟

المادة )3( من قانون حظر 
تضارب المصالح تنص على أنه 

فى حالة قيام إحدى حاالت 
التعارض المطلق يتعين على 
المسئول الحكومى إزالة هذا 

التعارض إما بالتنازل عن 
المصلحة أو ترك المنصب 

خفايا العالقة 
بين الشركة 

وشركة »كايرو 
إير« التابعة 

للقابضة للطيران

فى البداية نؤكد أن هذا المقال ال يستهدف اإلساءة أو الهجوم على شخص شريف 
فتحى وزير الطيران المدنى، فله منا كل تقدير واحترام.

وقد دفعنا لكتابة هذه السطور وصول الكثير من المعلومات والمستندات المتعلقة 
بإحدى الشركات المملوكة لشخص الوزير وعائلته منذ سنوات وحتى اآلن، ولذلك 

رأينا أن نعرض هذه المعلومات انطالقًا من رغبتنا فى كشف الحقائق للرأى العام، وهنا 
نؤكد على ترحيبنا التام بأى رد أو تعليق يصل إلينا من وزير الطيران أو ذوى الشأن 

الذين ترد اسماؤهم فى هذا المقال.

محمد طرابيه يكتب

شريف فتحى وزير الطيران يخالف الدستور ويتحدى القانون

ــمــادة 166 من  فــى الــبــدايــة نشير إلــى أن ال
الــدســتــور تنص على أن الــقــانــون يــحــدد مرتب 
ــوزراء، وأعــضــاء الحكومة، وال  رئيس مجلس الـ
يجوز ألى منهم أن يتقاضى أى مرتب، أو مكافأة 
أخــرى، وال يجوز ألى منهم أن يــزاول طوال مدة 
توليه منصبه بالذات، أو بالواسطة مهنة حرة، 
أو عمالً تجارًيا، أو مالًيا، أو صناعًيا، وال أن 
يشترى، أو يستأجر شيئا من أمــوال الدولة، أو 

شركات القطاع العام. 
كما يتعين على رئيس مجلس الوزراء، وأعضاء 
الحكومة تقديم إقــرار ذمــة مالية عند توليهم، 
وتركهم مناصبهم، وفــى نهاية كل عــام، وينشر 
فى الجريدة الرسمية وإذا تلقى أى منهم هدية 
نقدية، أو عينية بسبب منصبه، أو بمناسبته؛ 
تؤول ملكيتها إلى الخزانة العامة للدولة؛ وذلك 

كله على النحو الذى ينظمه القانون.
وتــكــشــف الــمــســتــنــدات الــتــى حصلنا عليها 
ــر الطيران  أن شــريــف فتحى على عطيه وزيـ
المدنى شريك ومؤسس شركة »تــرافــل بــوك«، 
منذ 11 أغسطس 2011، وهـــذه الــشــركــة لها 
ســجــل تــجــارى يحمل رقـــم 1014143 بــيــروت 
بتاريخ 22 أغسطس 2011 بنسبة 78%  للوزير، 
بينما تمتلك زوجته رقية حسن حامد »لبنانية 
ــن محمد شريف  الجنسية » نسبة 19% واالبـ
فتحى 3%، وتحتكر الــشــركــة خــدمــة الطيران 
ــعــارض )شــارتــر( دون غــيــرهــا، وتتحكم فى  ال
السوق السياحية  بالمنطقة، وتعمل على الترويج 
للسياحة التركية على حساب المصرية مما 
يتسبب فــى خــســائــر مــالــيــة تــضــر بــاالقــتــصــاد 

القومي.
وبعد أن استعرضنا هذه المعلومات المبنية 
ــى اجــتــمــاع  عــلــى مــســتــنــدات رســمــيــة نــشــيــر إلـ
الجمعية العمومية غير العادية التى عقدها 
مجلس اإلدارة فى 2 مــارس 2013 والــذى تقرر 

فيه تعيين شــريــف فتحى مــديــراً 
عاماً مفوضاً بالتوقيع عن الشركة 
مــع الــمــديــر الــمــفــوض بالتوقيع 
عنها رقية حسن حامد متحدين 
أو منفردين، كما تقرر فى نفس 
االجتماع الموافقة على تفويض 
شريف فتحى ونجله محمد لتمثيل 
الشركة أمام عموم الدوائر سواء 
رسمية أو خاصة ومنها الــوزارات 

الحكومية إلنجاز المعامالت المتعلقة بالشركة، 
كما تم تفويضهما بفتح فروع للشركة فى مصر 

وتركيا ومنحهما كافة الصالحيات فى ذلك.
وهنا نؤكد أن هــذه البيانات لــم تتغير وفقا 
للبيانات الرسمية الصادرة عن السجل التجارى 
ــيــروت بــتــاريــخ 3 يــولــيــو 2017 مــع العلم  فــى ب
ــوزارى منذ فــى 27  أن الــوزيــر يتولى منصبه الـ
أغسطس 2015، وهو ما يجعل الوزير مخالفاً 
لقانون حظر وتضارب المصالح والذى نص فى 
المادة )10( على أنه » على المسئول الحكومى 
الذى يزاول نشاطاً مهنياً بمفرده أو بالمشاركة 
مع الغير قبل تعيينه فى منصبه أو وظيفته أن 
ــراءات الــالزمــة لوقف  ــ ــور تعيينه اإلجـ يتخذ ف
أو تصفية نشاطه أو للتصرف فى حصته فى 

النشاط خالل شهرين من تعيينه«.
ورداً على من يقول إن عالقة الوزير الحالية 
تقتصر على تقديم االســتــشــارات بــدون مقابل 
ــادة )11( منعت ذلــك حيث  نشير إلــى أن ال م
نصت على أنه » يحظر على المسئول الحكومى 
تقديم الخدمات االستشارية، ســواء مدفوعة 
األجــر أو غير مدفوعة  وبهذه المناسبة نسأل 
: هل هناك عالقة بين الــزيــارة التى قــام بها 

شــريــف فــتــحــى  يـــوم الخميس 20 يوليو 
الــمــاضــى على متن الــرحــلــة 711 إلى 

بيروت لها عالقة بالشركة المشار 
إليها؟

وفـــى هـــذا اإلطــــار نشير 
إلى أن القرار الجمهورى 

بالقانون 106 لسنة 
2013 ِبـــشـــأن 
ــارض  ــعـ ــر تـ ــظـ حـ

مصالح المسئولين 
فى الدولة والذى أصدره 

الرئيس السابق المستشار 
ــر فــى  ــشــ ــ ــور ون ــنـــصـ ــى مـ ــ ــدل عــ

)الجريدة الرسمية العدد 45 مكرر 
)أ( فى 13 نوفمبر سنة 2013( قد نص 

فى مادته األولى أنه » يخضع ألحكام هذا 
القانون كل من : 

)أ( رئيس الجمهورية. 
)ب( رئيس مجلس الوزراء، والوزراء.

ــرى عــمــوم  ــيـ ــرتـ ــكـ )ج( الــمــحــافــظــيــن وسـ
المحافظات ورؤساء الوحدات المحلية.

)د( رؤســاء الهيئات والمؤسسات والمصالح 
واألجهزة العامة.

ــواب  ــ  )هـــــــ( ن
ومــــــســــــاعــــــدى 
األشــخــاص شاغلى 
الــمــنــاصــب والــوظــائــف 
الــمــشــار إلــيــهــم فــى البنود 
السابقة، ومــن يفوضونهم فى 

بعض اختصاصاتهم.
ــادة )2( مـــن هــذا  ــمـ  كــمــا تــنــص الـ
القانون على أنــه فــى تطبيق احــكــام هذا 
الــقــانــون يقصد بالكلمات والــعــبــارات اآلتية 

المعانى المبينة، قرين كل منها :
 1- المسئول الحكومى: كــل شخص يشغل 
أحــد المناصب أو الوظائف المنصوص عليها 

بالمادة األولى من هذا القانون.
 2- الشخص المرتبط: كــل شخص تربطه 
بالمسئول الحكومى صلة قرابة حتى الدرجة 

الــرابــعــة، والــشــركــات الــتــى يساهمون فيها أو 
يديرونها.

 3- تعارض المصالح: كل حالة يكون للمسئول 
الحكومى أو الشخص المرتبط به مصلحة مادية 
أو معنوية تتعارض تعارضاً مطلقاً أو نسبياً مع ما 
يتطلبه منصبه أو وظيفته من نزاهة واستقالل 
وحفاظ على المال العام أو تكون سبباً لكسب 

غير مشروع لنفسه أو للشخص المرتبط.
 4- التعارض المطلق: كل حالة يترتب عليها 
ضــرر مباشر أو محقق للمصلحة أو الوظيفة 

العامة.
 5- التعارض النسبى: كل حالة يحتمل فيها 

وقوع ضرر للمصلحة أو الوظيفة العامة.
 وفــى هــذا السياق نــســأل: هــل تــم تطبيق ما 
نصت عليه المادة )3( من قانون حظر تضارب 
ــذه الــمــادة  ــر الــطــيــران، وهـ المصالح على وزيـ

تــنــص عــلــى أنــه 
ــة  ــ ــال » فـــــــى حــ

قــيــام إحـــدى حــاالت 
التعارض المطلق يتعين 

عــلــى الــمــســئــول الحكومى 
إزالة هذا التعارض إما بالتنازل 

عن المصلحة أو ترك المنصب أو 
الوظيفة العامة،  فــإذا كــان التعارض 

نــســبــيــاً تــعــيــن عــلــى الــمــســئــول الحكومى 
اإلفصاح عن هذا التعارض واتخاذ اإلجراءات 

الــالزمــة للحيلولة دون وقـــوع ضــرر للمصلحة 
العامة، وفقاً لإلجراءات والضوابط المبينة فى 

هذا القانون«.
ــمــادة )4( الــتــى تتضمن   وهـــل تــم تطبيق ال
انشاء لجنة تسمى »لجنة الوقاية من الفساد« 
يعهد إليها بتطبيق أحكام هذا القانون بما فى 

ذلك ما يعد تعارضاً مطلقاً أو تعارضاً نسبياً، 
ويصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها قرار من 
رئيس الجمهورية؟ فهل تم اصدار قرار جمهورى 
بإنشاء هــذه اللجنة مع العلم أن هــذا القانون 

صدر فى عام 2013؟ 
 وهل التزم شريف فتحى بما جاء فى المادة 
)5( من القانون التى تنص على أنــه » مع عدم 
اإلخــالل بأحكام قانون الكسب غير المشروع 
المشار إلــيــه، على المسئول الحكومى خالل 
شهر مــن تعيينه تقديم صــورة مــن إقـــرار ذمته 
المالية، وتحديثه سنوياً، إلى لجنة الوقاية من 
الفساد ».. فهل قدم الوزير هذا اإلقرار الخاص 
بذمته المالية أم ال؟ ولماذا لم يتم نشر مثل هذه 
اإلقرارات فى الجريدة الرسمية للدولة » الوقائع 
الرسمية » اذا كانت هناك شفافية ومصارحة 

للرأى العام.
وفى هذا السياق نشير إلى أن المادة )6( من 
القانون تنص على انــه » ُيعد الجمع بين عمل 
المسئول الحكومى وبين عضوية مجالس إدارة 
الــشــركــات أو المشروعات التجارية الخاصة 
أو العمل فيها تــعــارضــاً مطلقاً، ويتعين عليه 
االستقالة من تلك العضوية أوالعمل فور تعيينه 
فى المنصب أو الوظيفة العامة، فإذا لزم اتخاذ 
ــراءات معينة لقبول االستقالة، وجــب عليه  إجـ
خالل الفترة الالزمة لذلك أن يمتنع عن حضور 
المجلس أو المشاركة فى أنشطة المشروع أو 
الشركة أو فى اتخاذ القرارات الخاصة بها، وعن 
قبول أى عائد مادى مها » فهل قام الوزير بإتخاذ 

هذه اإلجراءات القانونية أم ال؟ .
كــمــا تــنــص الــمــادة )7( عــلــى أن »المسئول 
الحكومى فــور تعيينه فــى منصبه أو وظيفته 
عليه أن يتخذ اإلجراءات الالزمة لفصل ملكيته 
فى أسهم أو حصص الشركات أو المشروعات 
التجارية عــن إدارة أى أســهــم أو حصص فى 
هذه الشركات أو المشروعات أو فى أى أشكال 
أخرى للمشاركة فى أرباحها، وذلك خالل مدة 
ال تجاوز شهرين من تعيينه، ووفــقــاً للضوابط 
ــراءات المنصوص عليها فى الــمــادة )8(  واإلجــ
من هذا القانون، وإال تعين عليه التصرف فى 
تلك األســهــم أو الحصص خــالل الــمــدة ذاتها 
طبقاً لقواعد تحديد السعر العادل المنصوص 
عليها فى المادة )12( من هذا القانون. ويكون 
ــت مــلــكــيــة األســهــم  ــان ــارض مــطــلــقــاً إذا ك ــع ــت ال
والحصص فى شركات خاضعة لرقابة المسئول 
الحكومى أو تابعة لــه بشكل مباشر أو غير 
مباشر، وفى هذه الحالة يتعين عليه التصرف 
فى ملكيته خالل مدة الشهرين المشار إليهما أو 

ترك المنصب أو الوظيفة العامة.
 وهنا نشير إلــى أن المادة )17( نصت على 
أنه »مع عدم اإلخالل بأية عقوبة أشد منصوص 
عليها فى قانون العقوبات أو فى أى قانون آخر، 
يعاقب بالحبس وبالغرامة التى ال تقل عن العائد 
الـــذى تحقق وال تــزيــد على ضعفه أو بإحدى 
هاتين العقوبتين، كــل مــن خــالــف أحــكــام هذا 

القانون«.
وبعد أن استعرضنا هذه الوقائع والمعلومات 
نسأل: هل قام وزير الطيران باتخاذ اإلجراءات 
ــة بــشــأن االبــتــعــاد عــن إدارة  ــالزم الــقــانــونــيــة ال
الــشــركــة ونــقــل ملكية أسهمه فيها ألشخاص 
آخرين؟ واذا كان قد فعل ذلك فلماذا ال يصدر 
بيانا رسميا يؤكد فيه سالمة موقفه من الناحية 
القانونية بــدالً من استمرار الجدل حــول هذه 
القضية؟ ومــا الــذى يضمن عــدم استفادة تلك 
الشركة المملوكة له وألسرته من وجود شريف 
فى منصبه الــوزارى حتى اآلن سواء كانت هذه 
االستفادة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة؟

ومــا حقيقة ما يتردد حــول وجود 
ــة بــيــن شــركــة  ــجــاري ــامــالت ت ــع ت
ترافل بــوك  المملوكة للوزير 
ــه وبــيــن شــركــة )  ــرتـ واسـ
ــر ( التابعة  كــايــرو ايـ
للشركة القابضة 
للطيران والتى 
ــن  ــمـ تـــــقـــــع ضـ
مسئوليات الوزير 
ويــقــوم بتعيين رئيس 
الــشــركــة بــنــفــســه ؟ ومــا 
هــو رد الــوزيــر حــول حصول 
الــشــركــة على 3 رحـــالت يومياً 
فــى افــضــل األوقـــات طـــوال الــيــوم ؟ 
وهــل صحيح أن شريف فتحى يمارس 
ضــغــوطــاً لــمــنــع فــتــح تــحــقــيــقــات موسعة 
حول هذه المخالفات داخــل بعض الجهات 

الرقابية المهمة ؟ّّ!!!. 
وفى النهاية نؤكد على أننا نتعهد بنشر أى 
رد أو تعقيب يصل الينا من ذوى الشأن فى 
هــذه القضية ألن هدفنا األول واألخير هو 

الحفاظ على المال والصالح العام.

الوزير الحالى شريك ومؤسس شركة »ترافل بوك«.. منذ 11 أغسطس 2011

الشركة لها سجل تجارى يحمل رقم 1014143 بيروت ويمتلك الوزير 78% من أسهمها مقابل 19 لزوجته اللبنانية و3% لنجله محمد 

 البيانات الرسمية الصادرة عن السجل التجارى فى بيروت بتاريخ
3 يوليو 2017 تكشف عالقة شريف فتحى بالشركة ال تزال قائمة

الشركة تحتكر خدمة الطيران العارض »الشارتر« دون غيرها 
وتعمل على الترويج للسياحة التركية على حساب المصرية 

القانون يحظر على الوزير تقديم خدمات 
استشارية ألى جهة حتى ولو كانت مجانية

المادة 166 من
 الدستور تمنع المسئول الحكومى

 أن يزاول طوال مدة توليه منصبه 
مهنة حرة أو عمالً تجارًيا أو 

مالًيا أو صناعًيا 

هل قام وزير الطيران
 باتخاذ اإلجراءات القانونية 

الالزمة بشأن االبتعاد عن إدارة 
الشركة ونقل ملكية أسهمه فيها 

ألشخاص آخرين؟ 
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الكويتيون يضعون 
األموال فى البنوك 

ويستفيدون من 
الفوائد.. والرئاسة 

غاضبة

حكايات
بالل الدوىوأسرار

معتز األلفى اصطحب 12 رجل أعمال كويتى وقابل الوزيرة وعرض استثمارات بـ»2.4« مليار دوالر منها مصانع أخشاب وطالبوا بتخصيص »1000« فدان

تقارير سيادية رصدت التفاصيل وقدمتها لمؤسسة الرئاسة

خالل األسبوعين الماضيين كانت الدكتورة 
سحر نصر وزيرة االستثمار والتعاون الدولى 
ــرأى الــعــام فــى مــصــر.. المشاهد  حــديــث الـ
ــتــى رســخــت فــى أذهــــان الــمــصــريــيــن عن  ال
سحر نصر أنها سيدة مصرية ناجحة فى 
المحافل الــدولــيــة وواجــهــة مشرفة لمصر 
ــهــا يــطــلــق عليها اســم  ــخــارج واألهــــم أن ــال ب
»تلميذة فايزة أبوالنجا«.. ومنذ أن دخلت 
ســحــر نــصــر الـــــوزارة وهـــى كــل يـــوم تحصل 
على مساحة أكبر لها فى الحكومة.. ظهرت 
قوتها خالل محاولة فرض وجهة نظرها فى 
مشروع قانون االستثمار الجديد.. وقوتها 
ــدى رجـــال األعــمــال والمستثمرين الكبار  ل
البالغ عددهم »34« رجــل أعمال من النوع 
الثقيل جدا والذين يتحكمون فى كل صغيرة 
وكبيرة فى االقتصاد المصرى.. اجتماعاتها 
ولقاءاتها مع رجال األْعمال جعل منها وثيقة 
الصلة بهم وخصصت ثالثة من مستشاريها 
لخدمة رجــال األعمال وتذليل أى مشكالت 
وعوائق تقف أمامهم.. مما جعلها تنال رضا 
واستحسان »فطاحل االستثمار فى مصر« 
وأصــبــحــوا سندا لها أمــام الحكومة كلها.. 

يساندونها فى كل صغيرة وكبيرة.
»سحر نصر« خــالل األسبوعين ماضيين 
ورد اسمها فى الشكاوى والتقارير الرقابية 

المقدمة للرئاسة ضد الوزارة بأكملها.
فى البداية.. سحر نصر كانت قد تقابلت 
مع معتز األلفى وعدد كبير من المستثمرين 
الكويتيين البالغ عددهم 12 فى مكتها وفوجئ 
األلفى ومجموعة رجــال األعمال الكويتيين 
بسرعة تحديبد موعد لهم مع الوزيرة.. وفى 
بداية اللقاء ظهرت الكاميرات التى صورت 
اللقاء سريعا.. وتحدثوا عن االستثمار فى 
مصر.. وضــرورة جــذب االستثمار وترحيب 
مصر بالمستثمرين وحل مشكالتهم وتقديم 
أوجه الدعم لهم وتسهيل إجــراءات عملهم.. 
ــون أنـــهـــم يـــريـــدون  ــي ــت ــكــوي ــرض ال ــهــا عــ وقــت
االستثمار فى مصر بكثافة ولديهم مجموعة 
ــى تــقــتــرب من  ــت مــن الــمــحــافــظ الــمــالــيــة وال
2.4 مليار دوالر والتى تم جلبها إلــى مصر 
وتــم وضعها فى البنوك المصرية ويريدون 
االستثمار فى مصر ولديهم دراســات جدوى 
عن عــدد من المشروعات المزمع إنشاؤها 
فى مصر منها مصانع أخشاب.. يتم تصدير 
جميع منتجاتها للخارج.. وطلبوا زراعة أهم 
أنــواع أشجار األخــشــاب فى مصر بمساحة 
»1000« فدان.. ورحبت الوزيرة بالمشروع.. 
ورحبت بموافقتها على تخصيص الـــ»1000« 
فــدان لرجال األعــمــال الكويتيين لزراعتهم 
اشجار تستخدم فى صناعة األخشاب الغالية 

الثمن وسيتم تصدير جميع منتجاتها.
ــال الــكــويــتــيــيــن أنهم  ــمـ ــال األْعـ ــد رجــ ــ وأك
مــســتــعــدون لــدفــع ثــمــن األرض عـــدا ونــقــدا 
ــقــاء.. وفــوجــئ رجــال  ــل ــة.. وانــتــهــى ال ــدول ــل ل
األعمال الكويتيين بوسائل اإلعالم »صحافة 
وتليفزيون« تشيد باللقاء وتــم نشر الصور 

على أوسع نطاق.. والنتيجة.. لم يتحرك أحد 
حتى اآلن.. ولم تعد الوزيرة سحر نصر تهتم 
بمستثمرين كويتيين حجم أموالهم فى البنوك 
المصرية بلغت 2.4 مليار دوالر.. ونتيجة 
لالحباط الذى أصابهم قرروا استمرار وضع 
ــوال فــى الــبــنــوك المصرية وهــم بذلك  ــ األم
يحصلون على فوائد باهظة من بنوك مصر 
دون تحقيق فــائــدة واحـــدة على االقتصاد 
المصري.. خاصة أنهم كانوا سيفتتحون 16 
مــشــروعــا وســيــوفــرون 9 آالف فــرصــة عمل 

للمصريين.
المفاجأة األشـــد هــى قــيــام المستثمرين 

الوزيرة اهتمت بالتصوير 
مع رجال األعمال ولم 

تهتم باالستثمار.. 
والنتيجة »صفر«

تحذيرات من أى 
تجاوزات مع »محمد 

العبار« بعد لقائه 
بالوزيرة

الكويتيين بــرفــع األمـــر لــــوزارة الخارجية 
الكويتية والتى بدورها أبلغت الديوان األميرى 
الكويتى الشيخ صباح األحمد أمير الكويت 
وتمت اتصاالت على مستوى عال بين الديوان 
األمــيــرى الكويتى والرئاسة المصرية لحل 
مشكلة المستثمرين الكويتيين.. ووضحت 
الــصــورة أمــام الرئاسة فى مصر أن »سحر 
نــصــر« تهتم بــاإلعــالم أكــثــر مــن اهتمامها 
باالنجاز.. وتذليل المشكالت للمستثمرين 

العرب الكبار.
ــوع الــمــاضــى عــقــدت سحر  وخـــالل األســب
نصر لقاء هاما مع محمد العبار أحــد أهم 
ــان سيحصل  ــذى ك رجـــال اإلمــاراتــيــيــن.. والـ
على حق إنشاء العاصمة اإلدارية الجديدة.. 
وحضر إلى مصر من قبل تحديدا خالل عقد 
المؤتمر االقتصادى المصرى العالمى الذى 
أقيم فى 15 مــارس 2015 وتم عقد لقاءات 
مع الرئيس السيسى بحضور محمد بن راشد 
آل مكتوم حاكم دبــى وتــم االتــفــاق على قيام 
ــة  »العبار« بتمويل مشروع العاصمة اإلداري
الجديدة وتوقيع عقد مع مصر.. بمبلغ 50 
مليار دوالر.. لكن بعد أشهر قليلة تم اإلعالن 
عن فسخ التعاقد.. واالدعــاء بأن االستثمار 
لهذه األموال الضخمة استثمار طويل المدى 
وهــنــاك ركـــود فــى الــســوق المصرية خاصة 
ــواق الــعــقــاريــة.. وتــم التحذير مــن أن  األســ
العاصمة اإلدارية تحتاج مرافقة ضخمة قبل 
بدء عملية اإلنشاء.. وتحتاج عمل مرافق مياه 
وصــرف وكهرباء واتــصــاالت وغـــاز.. بمبالغ 
طائلة.. ستؤثر على أرباح المشروع.. وعرض 
»العبار« على الحكومة المصرية العمل على 
تحمل إنشاء المرافق.. فرفضت الحكومة.. 
ثــم عــرض »الــعــبــار« الــحــصــول على قــروض 
بنكية من البنوك المصرية إلنشاء المرافق.. 
ــم عــاد  ــرى.. ث ــ فــرفــضــت الــحــكــومــة مـــرة أخـ
»العبار« وعرض على الحكومة الحصول على 
ــى من مشروع  قــروض لتنفيذ المرحلة األول
ــة الـــجـــديـــدة.. فرفضت  ــ ــ الــعــاصــمــة اإلداري
الحكومة للمرة الثالثة.. وتــم على أثــر ذلك 

فسخ التعاقد.
ــأى »الـــعـــبـــار« أن الــحــكــومــة  ــ وحــيــنــمــا ارتـ
الــمــصــريــة نــجــحــت فـــى تــمــويــل الــمــشــروع 
واالنتهاء من إنشاء المرافق.. وزادت القيمة 
ــأرض بعد أن تــم إنــشــاء عــدد من  الفعلية ل
الــمــنــاطــق السكنية والـــوحـــدات المتميزة 
ــبــدء فــى االنتهاء  والمنطقة الحكومية وال
مــن المرحلة األولـــى مــن العاصمة اإلداريـــة 
الجديدة قرر المجىء لمصر للحصول على 
منطقة بأكملها فى المشروع والجلوس مع 
»سحر نصر« وزيرة االستثمار لتقديم العون 
والــمــســاعــدة.. بعد أن زادت قيمة األرض 
وارتفعت أسعارها بشكل ملفت للنظر.. هنا 
بــدأت عمليات الشك.. وتم إعطاء تعليمات 
واضحة وصريحة من ضرورة معاملة »العبار« 
مثله مثل كل رجــال األعمال الكبار.. وعدم 
التحيز له.. والتعامل مع بكل حياد وانصاف 
خاصة أنــه أعلن عن إقــدامــه على استثمار 
مبالغ مالية طائلة باستثمارات غير مسبوقة 

فى مصر.

مديرة المعهد الدنماركى 
فى مصر تعترف:

قلت أمام الرئيس 
السيسى إننى ضد غلق 

المواقع اإللكترونية
»نــهــى الــنــحــاس« المسئولة 
التنفيذية للمعهد الدانماركى 
ــنـــت عــن  ــلـ فــــى مــــصــــر.. أعـ
رفـــضـــهـــا لـــغـــلـــق الـــمـــواقـــع 
االلــكــتــرونــيــة فــى مــصــر بعد 
اقــدام الحكومة على غلق 12 
ــددت  مــوقــعــا إخـــوانـــيـــا.. وشـ
عــلــى أنــهــا أعــلــنــت عــن رأيــهــا 
هذا أمام الرئيس عبدالفتاح 
السيسى شخصيا.. وأيضا 
أعربت عن قلقها من التعامل 
ــاب  ــبـ ــشـ ــالت الـ ــ ــك ــشــ ــ مـــــع م
واإلعـــالن صراحة عن وجود 
أزمــة طاحنة مع الشباب فى 
مــصــر.. وعــدم شعورهم بأى 
انجاز بل إنهم يقررون الهروب 
بعيدا عن الحكومة وما تفعله 
ليرتموا فى أحضان الجماعة 

اإلخوانية.
ــذرت من  نــهــى الــنــحــاس حــ
الــدولــة الفاشلة وقــالــت على 
مصر أن تحتوى الشباب حتى 
ال تــفــشــل الـــدولـــة المصرية 
ــواجــه عــوامــل الفشل  وهـــى ت

اآلن.

»12« رجل أعمال كويتى يكشفون »بالوى« سحر نصر

وزارة اخلارجية الكويتية ترصد 
التفاصيل.. والديوان األميرى يتدخل

فضيحة تستوجب التحقيق!!

استقالة رئيس شركة أسمنت حكومية 
بعد خسائر »3« ماليين جنيه يوميا

ياسر النجار 
رئيس القابضة 

للصناعات 
الكيماوية يرفض 

التحقيق

أثــارت االستقالة المسببة التى تقدم بها 
الــكــيــمــيــائــى الــشــهــيــر »ســعــيــد عبدالمعطى 
محمود« رئيس مجلس إدارة الشركة القومية 
لأسمنت مــن منصبه وقــدمــهــا إلـــى رئيس 
الشركة القابضة للصناعات الكيماوية ياسر 
ــنــجــار.. الــعــديــد مــن عــالمــات االستفهام  ال
ــاع الــداخــلــيــة للشركات  حــول طبيعة األوضــ
الحكومية.. فضيحة مصيبة.. كارثة.. هذه 
كلها أوصاف من حقنا أن نصف بها ما يحدث 

داخل أروقة شركات الدولة.
ــة الــمــســبــبــة الــتــى  ــقــال ــة فـــى االســت ــارث ــك ال
قدمها رئيس الشركة القومية لأسمنت أنها 
»مسببة« وفــى هــذه الــحــالــة مــن المفترض 
أن يــتــم التحقيق فــيــهــا بــعــد تشكيل لجنة 
تحقيق كبرى للوصول إلى حقيقة ما جاء فى 
االستقالفة المسببة.. لكن رئيس الشركة 
القابضة لم يحقق فى االستقالة ووضعها فى 
األدراج  واكتفى بــذلــك.. ولــم يخطر الوزير 
أشرف الشرقاوى وزير قطاع األعمال العام.. 
ولــم يخطر الجهاز المركزى للمحاسبات أو 
ــة.. رغــم أن رئــيــس الشركة  ــ الــرقــابــة اإلداريـ
القومية لأسمنت طالب بسرعة التحقيق فى 

استقالته.
وإذا رصدنا بعض من المصائب التى وردت 
فــإن رئيس الشركة أكــد بــأن الشركة تخسر 
533 مليون جنيه سنويا.. أى أن الخسائر 
تــصــل إلـــى 3 مــاليــيــن شــهــريــا وفـــى القريب 
العاجل سنرى شركة أسمنت حكومية تعلن 
إفالسها رغم أن جميع المصانع الخاصة فى 

األسمنت تكسب دهب.

المتحدثون الرسميون للوزارات.. خارج الخدمة

مراسل »تحت التمرين« متحدثا 
لوزارة التربية والتعليم.. وحضر 

مؤتمر الشباب »دقنه طويلة«

متحدث الرى.. 
ضعيف.. قليل 

البيانات اإلعالمية

أشرف سلطان المتحدث باسم مجلس 
الوزراء.. ينام مبكًرا.. دوره غير 

مؤثر.. ال يحب الظهور اإلعالمى!!
مستشارة التضامن.. ترفض الرد على اإلعالميين والصحفيين.. وتترك المهمة لمساعدة الوزيرة

أزمــة كبرى تــواجــه الحكومة الحالية وهــى بصراحة 
ــوزارات« وهــو ما  ــ »ضعف المتحدثين اإلعالميين فى ال
يجعل الـــرأى الــعــام ال يشعر بــأى إنــجــاز تحققه حكومة 

المهندس شريف إسماعيل.. ومثال:
أحمد خيرى المتحدث الرسمى باسم وزارة التربية 
والــتــعــلــيــم.. فــشــل فــى مهمته الــتــى تــوالهــا األسبوعين 
الماضيين على اعتبار أنــه عمل مــن قبل مــراســال تحت 
التمرين فــى قناة الــمــحــور.. وانتقل للعمل مــراســال فى 
قناة »صــدى البلد« ثم جلس فى منزله فترة طويلة إلى 
ــو 90/90.. لينتقل  أن تخصص فى الفن وعمل فى رادي
ليعمل متحدثا باسم وزارة التربية والتعليم.. كيف سينجح 
فى مهمته وهو ال عالقة بالعمل كمستشار إعالمى.. بال 
خبرة.. وال كفاءة.. وال أداء.. األسبوع الماضى اشتكى عدد 
كبير من الصحفيين عدم رد »أحمد خيرى« على تليفونه.. 
وشنوا ضده حمالت كبرى لكن الوزير طارق شوقى وزير 

التعليم مقتنع به.. والنتيجة عدم وصول الرؤية الصحيحة 
عن وزارة التربية والتعليم للرأى العام.. بل قطع التواصل 
مع اإلعالميين.. الغريب أنه كان من ضمن الحاضرين فى 

مؤتمر الشباب لكنه حضر.. ودقنه طويلة.
ألفة السالمى المستشارة اإلعالمية لوزيرة التضامن 
ــي.. ال ترد على تليفونات الصحفيين  الدكتورة غــادة وال
واإلعالميين بل إنها تركت نيفين قباج للرد على اسئلة 
اإلعــالمــيــيــن واخــتــفــت فــى ظـــروف غــامــضــة.. رغــم أنها 
فــى يديها أشــيــاء كثيرة تقدمها لــلــرأى الــعــام المصرى 
كله.. فمثال مشروع تكافل وكــرامــة يحتاج لاليضاحات 
واالستفسارات الكثيرة ويعتمد عليه شريحة كبرى من 
المجتمع ويهتم بــه أبــنــاء الطبقة الــكــادحــة.. لكن »ألفة 
السالمى« ال تتحدث ال تــرد.. ال تتكلم ال تهتم.. وال.... 

وال..!!
أشرف سلطان المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء 

قليل الحديث.. ال يوجد له دور مؤثر.. يكره اإلعــالم.. 
يكره طمأنة المصريين باألخبار.. ال يعرف كيف يكون 
ــن« لــكــى يــرضــى عــنــه الــمــصــريــيــن.. ضــعــيــف.. قليل  »جـ
الخبرة.. ال يجيد التعامل مع اإلعــالم.. كــاره لمنصبه.. 
تشعر كأنه مغصوب عليه تولى هذه المهمة الحساسة.. 
ــهــا.. تشعر أنــه ال يريد  يكره الــدفــاع عن حكومته ووزرائ
طمأنة الرأى العام وكشف الحقائق كاملة لهم.. واألهم أنه 

بينام بدرى.
حسام إمام المتحدث باسم وزارة الرى.. ال يجيد أداء 
دوره.. ضعيف.. ال يحب الظهور من األساس قليل إصدار 

بيانات صحفية وإعالمية.
األمثلة كثيرة فى جميع الوزارات.. لكننا توصلنا لحقيقة 
هى: الــوزراء يستعينون بمعارفهم سواء أكانوا ضعاف أم 
عديمى الكفاءة.. أم قليلى الخبرة.. ووزارة النقل استعانت 

بمسئولى اإلعالم غير جادين.. والتموين والبترول.

العبار

األلفى

سحر

النجار
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بهدف معرفة أسرار صنع القرار 
األمريكى تجاه الدولة المصرية

جهات عليا تتابع دراسات 
وأبحاث 10 مؤسسات 

أمريكية وعالمية عن مصر
تعليمات عليا صــدرت لعدد من 
الجهات بمتابعة أدوار 10 منظمات 
حقوقية تابعة لــلــواليــات المتحدة 
األمــريــكــيــة.. منها: مؤسسة رانــد 
معهد كــارنــيــجــى المعهد الوطنى 
الـــديـــمـــقـــراطـــى »ndi« الــمــعــهــد 
الــجــمــهــورى الـــدولـــى »iri« وكــالــة 
التنمية األمريكية المؤسسة الوطنية 
لــلــديــمــقــراطــيــة »ned« الــمــعــهــد 
ــراطــى الــوطــنــى لــلــشــئــون  ــق ــم ــدي ال
ــاوس العفو  ــ ــيـــة.. فـــريـــدم ه الـــدولـ

الدولية.. هيومان رايتس وواتش.
وذلـــك بــغــرض مــعــرفــة دراســتــهــم 
وأبحاثهم عن مصر وكيف يفكرون 
ومــــاذا عــن خططهم المستقبلية 
وعملياتهم البحثية.. وأعضائهم.. 
وطـــريـــقـــة اخـــتـــراقـــهـــم للمجتمع 

المصرى.
يأتى ذلــك فى محاولة من مصر 
للكشف عــن خططهم للعمل على 
التصدى لها باألسلوب األمثل وعدم 
ــول فـــى مـــعـــارك مـــع اإلدارة  الـــدخـ
األمريكية والتى من شأنها فى غير 

صالح السلطات المصرية.

نرصد كواليس مناقشات أخطر القضايا والملفات

تفاصيل اجتماعات »إنقاذ مصر« داخل مؤسسة الرئاسة

مــــــــاذا يــــحــــدث فـــــى الــقــصــر 
الرئاسى؟! لقاءات مطولة يجريها 
الرئيس السيسى للتصدى لكافة 
ــرات عــلــى الــصــعــيــديــن  ــ ــؤام ــ ــم ــ ال
الخارجى والداخلى.. خاصة هناك 
العديد من الضغوط الدولية التى 
ــرأت عــلــى الــســاحــة المصرية  طــ
والمستجدات اإلقليمية والمصالح 
الــتــى طغت على الــمــبــادئ فــى كل 
ــى مــســتــوى  تــعــامــات الـــــدول عــل
الــعــالــم.. الرئيس السيسى طــوال 
األسبوع الماضى كعادته اطلع على 
كواليس كثيرة تتعلق بملف حماية 
الـــدولـــة الــمــصــريــة مــن الــســقــوط 
والمجهودات التى تقوم بها األجهزة 
األمــنــيــة والــســيــاديــة لمواجهة أى 
مــخــاطــر وتـــهـــديـــدات مـــن شأنها 

التأثير على مصالح مصر.
فى البداية كان االنشغال األكبر 
للرئيس السيسى هــو البحث عن 
آلية ناجحة للتعامل مع الواليات 
الــمــتــحــدة األمــريــكــيــة خــاصــة فى 
ظــل تغيير بعض الــقــيــادات داخــل 
مراكز صنع القرار األمريكى مما 
ــى تــغــيــيــر فـــى أســلــوب  ســـيـــؤدى إلـ
التعامل مع مصر.. ولهذا قررت 
ــة  ــان ــع ــة االســت ــاسـ ــرئـ مــؤســســة الـ
بالمتخصصين والباحثين الذين 
ــشــأن  ـــ»ال عــلــى درايـــــة واضـــحـــة ب
األمــريــكــى« والــتــكــتــات ومــراكــز 
ــطــن.. وحقيقة  ــى واشــن ــوى ف ــق ال
الدور الذى تقوم به مراكز األبحاث 
األمريكية ضــد مــصــر.. ودور كل 
من الكونجرس األمريكى فى تهيئة 
األجواء بين الدولتين.. والعاقات 
بين وزارة الــدفــاع »البنتاجون«.. 
ووزارة الدفاع المصرية.. كل هذا 
ــشــاغــل لمؤسسة  كـــان الــشــغــل ال
الرئاسة بعد تغيير رؤساء األجهزة 
السيادية فى أمريكا.. لذلك تمت 
االستعانة بـ»الدكتور عبدالمنعم 
المشاط« خبير األمــن القومى.. 
ــمــتــخــصــص الــوحــيــد لــشــئــون  وال
الــواليــات المتحدة األمريكية فى 
مصر وأحــد الذين عاصروا نهاية 
حكم الرئيس أنور السادات وشارك 
الــدكــتــور بــطــرس بــطــرس غــالــى 
وعصمت عبدالمجيد.. وأسامة 
الباز وأحمد ماهر فى التوغل فى 
ــة الــشــأن األمــريــكــى.. وكــان  دراسـ
السؤال الذى تم توجيهه هو: ماذا 
نفعل مع األمريكان اآلن؟! خاصة 
أن خريطة التوازنات الدولية قد 

تغيرت.
ــى: الـــــذى يشغل  ــانـ ــثـ األمـــــر الـ
ــجــحــت  ــة ون ــاســ ــ ــرئ ــ ــة ال ــسـ ــؤسـ مـ
ــى الكشف  األجـــهـــزة الــســيــاديــة ف
ــه بــرمــتــه عــلــى مكتب  عــنــه ووضــع
ــة هــــو: الــمــد  ــوري ــه ــجــم رئـــيـــس ال
ــوى فى  ــقـ ــح والـ ــواضـ اإليـــرانـــى الـ

منطقة باب المندب والذى حذرت 
منه األجــهــزة السيادية منذ فترة 
وزادت التحذيرات خــال الفترة 
ــران..  الــمــاضــيــة.. فقد دعــمــت إيـ
الــمــجــمــوعــات الــحــوثــيــة بالساح 
ــهــا فـــى الــســيــطــرة على  وســاعــدت
أجزاء شاسعة من اليمن.. إضافة 
إلــى سيطرة الحوثيين على عدد 
كبير من الجزر اليمنية المتواجدة 
ــر بــالــقــرب من  ــى الــبــحــر األحــم ف
مدخل مضيق باب المندب.. ويبلغ 
عــدد الــجــزر التى استولت عليها 

المجموعات الحوثية »12« 
ــم تــكــديــس  ــ ــرة.. وت ــ ــزي جــ

هـــذه الــجــزر بالساح 
الحديث والــذيــن تم 
تــدريــبــهــم عليه عن 
ــرس  ــحــ ــ ــق ال ــ ــريـ ــ طـ
ــى..  ــران ــورى اإلي ــث ال
ــت جــهــات  ــلـ ــصـ وحـ

عليا على معلومات تفيد 
بـــأن الميليشيات الحوثية 

هدفها فيما بعد هــو السيطرة 
على الماحة الدولية عند المدخل 
الخاص بمضيق باب المندب وهو 
مــا يــؤثــر على مـــرور الــمــاحــة فى 
قناة السويس حيث تأتى إلى قناة 
السويس السفن والشاحنات عبر 
مضيق بـــاب الــمــنــدب وبــعــد قيام 
مصر بعمل قناة السويس الجديدة 
لــزيــادة سعة عــبــور السفن بدلفا 
مــن 49 سفينة يــومــيــا لتستوعب 
98 يوميا.. وتحصل مصر مقابل 
ذلـــك عــلــى عــمــلــة صــعــبــة تــضــاف 
ــد من  ــزي لــاقــتــصــاد الــمــصــرى وت
الدخل القومى.. الخطر اإليرانى 
فى مضيق باب المندب كان مدعاة 
لحالة من اليقظة المصرية فقد 
ــفــاق مــع المملكة العربية  تــم االت
السعودية على تأمين مدخل مضيق 

بــاب المندب والحفاظ على أمن 
الجزر التى تمتلكها السعودية فى 
ــذه المنطقة حــتــى ال تستولى  هـ
عليها إيــران وتكدس فيها الساح 
ــى السعودية  الـــذى يتم تهريبه إل
ومصر.. ومنع وجــوده على الجزر 
ــل الــبــحــر  ــواحـ ــى سـ الــمــنــتــشــرة فـ
ــران استطاعت  األحــمــر.. لكن إيـ
االتــفــاق مع »ارتــيــريــا« على تأجير 
ــران  ــة لــحــســاب إيـ ــري ــي مــنــاطــق ارت
الستغالها كـ»قاعدة عسكرية«.. 

فــى ضـــوء هـــذه الــنــقــطــة تحديدا 
ظـــهـــرت تــقــاريــر ســيــاديــة هــامــة 
ــادة التواجد  أكــدت أنــه البــد من زي
المصرى فى مضيق باب المندب 
بدرجة كبيرة ولذلك كــان التعاون 
ــى الــســعــودى  ــ ــارات ــ ــمــصــرى اإلم ال
الــذى يهدف إلعــادة ترتيب النفوذ 
اإلقــلــيــمــى والــعــربــى فـــى مضيق 
بــاب الــمــنــدب واســتــطــاعــت مصر 
إنشاء األسطول البحرى الجنوبى 
الــمــتــواجــد عــلــى ســواحــل البحر 

األحمر.
ــر الــثــالــث: التأكيد  األمـ
على التنسيق بين وزارة 
الــخــارجــيــة والــجــهــات 
السيادية التى تتولى 
الــعــمــل الــمــخــابــراتــى 
الــخــارجــى.. وضــرورة 
ــرار الــتــنــســيــق  ــمـ ــتـ اسـ
طوال الفترة القادمة.. 
بعد أن وقــع عــدد من 
ــســفــراء المصريين  ال
بــالــخــارج فـــى مطبات 
صعبة.. وضعت الدولة 
ــى مـــواقـــف  ــ الـــمـــصـــريـــة ف
محرجة مــن شأنها التأثير 
ــم  ــارج.. وت ــخـ ــالـ ــى صــورتــهــا بـ عــل
االتــفــاق عــلــى أن يــكــون التنسيق 
والمتابعة للمواقف المصرية بين 
ــات الــســيــاديــة  ــجــه الــخــارجــيــة وال
طوال الـ24 ساعة مع ضرورة فتح 

خـــط مباشر 
ــا..  ــمـ ــهـ ــنـ ــيـ بـ
وبين مؤسسة 

الرئاسة.

ــر الــرابــع: عرضت الجهات  األم
السيادية على الرئيس الموقف 
الـــحـــاضـــر فـــى وســـائـــل اإلعــــام 
ــة  ــ ــي ــ ــة وخـــاصـــة األوروب ــي ــم ــال ــع ال
ــة والـــتـــى ركــــزت على  ــي ــك ــري واألم
ــراب مــوعــد إجـــراء انتخابات  اقــت
الرئاسة وال توجد أى استعدادات 
ــم أنــه  أو تــجــهــيــزات حــكــومــيــة رغـ
ــوى 10 أشهر  ــم يــتــبــق عليها سـ ل
فقط.... وينظر العالم كله لمصر 
خال الفترة القادمة نظرة مختلفة 
عــن ذى قــبــل.. فالهدف مــن وراء 
ذلــك مــعــروف وهــو الضغط على 
الـــرئـــيـــس الــســيــســى واســـتـــمـــرار 
ــجــمــاعــة اإلخـــــوان  تــحــريــضــهــم ل
للسير فى طريقهم نحو الصدام 
مع الدولة واالســـاءة للدولة.. وتم 
اقـــتـــراح عــلــى الــرئــيــس السيسى 
ضـــرورة الــتــحــرك الحكومى نحو 
ــدادات إلقــامــة انتخابات  ــع االســت
الرئاسة فى مصر.. والعمل على 
عــودة اللجنة الوطنية لانتخابات 
ــهــا..  ــعــدادات وبـــدأ نــشــاطــهــا واســت
ونحن على أبـــواب أهــم انتخابات 

رئاسية فى تاريخ مصر.
ــا يــتــعــلــق  ــ األمـــــــر الــــخــــامــــس: مـ
بـ»المهندس شريف إسماعيل« رئيس 
الــــوزراء شخصيا.. بعد أن تعرض 
لكبوات صحية متتالية خال الفترة 
القليلة الماضية وعلى أثرها سافر 
مــرارا وتــكــرارا للخارج للعاج.. وتم 
اقــتــراح أن يتم استحداث منصبين 
جديدين هما نائبان لرئيس الــوزراء 
للشئون المالية واالقتصادية على أن 
يتوالهما كل من وزيــر المالية عمرو 
الــجــارحــى.. والــدكــتــورة سحر 
ــرة الــتــعــاون الــدولــى  ــ نــصــر وزي
واالستثمار!! لكن تم التراجع 
عن ترشيح الجارحى 
ــح اســم  ــرشــي وتــــم ت
الـــــــدكـــــــتـــــــور 
مـــصـــطـــفـــى 
مدبولى وزير 
ــان  ــ ــ ــكـ ــ ــ االسـ
بــــــــــديــــــــــا 
ــرو  ــمـ عـــــن عـ
الــــجــــارحــــى 
وزير المالية.. 
بــســبــب الــجــدل 
ــجــارحــى  ــن ال ــي ــدث ب ــذى حــ ــ الـ
وسحر نصر فى مجلس النواب حول 
قانون االستثمار الجديد واالشتباك 
بينهما طــوال الـــ6 أشهر الماضية.. 
ــصــر وزيــــرة  ونـــظـــرا لـــقـــوة ســحــر ن
االستثمار فى الوزارة أطاحت بعمرو 
الــجــارحــى وأوقــفــت نــفــوذه وطموحه 
فى تولى منصب نائب رئيس الوزراء 

للشئون المالية.
األمــر الــســادس: ما يتعلق بالحالة 
األمــنــيــة فــى مــصــر.. فقفد أوصــت 
الــتــقــاريــر بــأن حــركــة الــشــرطــة على 
األبواب والبد من التجديد والتمديد 
وتجديد الثقة فى رئيس جهاز األمن 
ــراوى  ــواء مــحــمــود شــع ــلـ ــى الـ ــوطــن ال
لاستمرار فى منصبه حتى يستكمل 
ملف حماية الــدولــة من التنظيمات 
االرهــابــيــة ومــعــرفــة أدق التفاصيل 
عــن خططها وتمويلها وأعضائها 
وأهدافها وعناصرها الجديدة.. من 

أجل إحباط عملياتها.

بعد انتقال »عالء يوسف« للعمل سفيًرا فى جنيف

من سيكون المرشح القادم لمنصب المتحدث الرسمى باسم الرئاسة؟!
كنا فى العدد الماضى قد رصدنا عملية 
تــغــيــيــر الــســفــيــر عــــاء يــوســف الــمــتــحــدث 
الرسمى باسم رئاسة الجمهورية وأكدنا أنه 
سيتم تغييره ويستعد النهاء خدمته وسيترك 
مــنــصــبــه.. وقـــد حـــدث مــا تــوقــعــنــاه وكتبناه 
ونشرناه.. وخــال األسبوع تم صــدور حركة 
ــم نقل السفير عاء  ــجــدد.. وت الــســفــراء ال
يوسف من منصبه كمتحدث باسم الرئاسة 
للعمل كسفير لمصر فــى جــنــيــف.. ليترك 

موقعه شاغرا.
ــمــؤشــرات األولـــيـــة أكـــدت أن الجهات  ال
الرقابية تفاضل بين اثنين من الشخصيات 
ــالــكــفــاءة  ــا ب ــه ــود ل ــمــشــه ــة ال ــومــاســي ــل ــدب ال
والوطنية.. وممارسة العمل الدبلوماسى بكل 

انتماء.. وهما:

السفير طـــارق دحـــروج سفير مصر فى 
ــذى أصــبــح الــوحــيــد الـــذى لديه  الــيــونــان والـ
خطة كاملة لتحركات قطر فى دول االتحاد 
األوروبـــــى وهيمنتها عــلــى جميع الــمــراكــز 
ــة الــتــابــعــة لــجــمــاعــة اإلخـــــوان..  ــي اإلســام
وهيمنتها على جميع المنظمات اإلسامية 
التابعة لإلخوان فى الدول الكبرى فى أوروبا 
ومنها فرنسا وبلجيكا وبريطانيا وايطاليا 

وإسبانيا وألمانيا والنمسا.
السفير حسام زكى المتحدث باسم وزارة 
ــق.. وســفــيــر مــصــر لــدى  ــبـ الــخــارجــيــة األسـ
البرازيل سابقا ثم انتقل للعمل مساعدا لوزير 
الخارجية للشئون العربية.. ومعروف عنه 
انتمائه للدبلوماسية المصرية الصميمة.. 
وعاقاته الواسعة بكافة السفراء والهيئات 

الدولية والعربية.
ــة بين  ــي ــاب ــرق ــات ال ــجــه حــيــث تــفــاضــل ال
ــى« مــن أجــل اختيار أحدهما  »دحـــروج وزكـ
ــاســة  لــيــتــولــى مــهــامــه كــمــتــحــدثــا بــاســم رئ

الجمهورية خال الفترة القادمة.
يذكر أنه خال الفترة الماضية وتحديدا 
خال الثاث سنوات الماضية كان المتحدث 
باسم الرئاسة يلعب دورا كبيرا تجاه خطابات 
الــرئــيــس.. يــدلــى بــرأيــه يــحــاول كتابة جزء 
منها.. والمساهمة فى كتابتها.. حــدث مع 
بــدايــة تــولــى السفير إيــهــاب بـــدوى منصب 
المتحدث الرسمى.. لينتقل بعد ذلك للعمل 

كسفيرا لمصر فى فرنسا.
ــروج أم زكـــى« متحدثا  فهل سيكون »دحــ

رسميا باسم الرئاسة؟!

جهات رقابية 
تنظر ملفات 

طارق دحروج.. 
وحسام زكى!

بالل الدوى

خطة محكمة للتعامل مع الواليات المتحدة بعد 
تغيير القيادات داخل مراكز صنع القرار األمريكى

جهات سيادية تحذر من المد اإليرانى فى منطقة 
باب المندب ودعمها للمجموعات الحوثية

يوسف

السيسى



حقيقة تقاعس اإلدارة 
عن استرداد مقر احلزب 

الوطنى املنحل اململوك 
لها والبالغ مساحته 2800 

متر مربع رغم صدور حكم 
قضائى لصاحلها

العـدد 214
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خط
أحمر

إنفاق 83 مليون جنيه 
على تخطيط قطعة 

أرض و20 مليونا أخرى 
على تنفيذ خط 

المياه المغذى لها دون 
االستفادة منها

الشركة تمتلك أصوال 
غير مستغلة منذ 

سنوات أبرزها غرناطة 
والشوالند وكازينو 

الميريالند وال تحصل 
على أى عائد منها 

11 مليون جنيه أعمال 
تحت التنفيذ بمدينة 
6 أكتوبر صادر بشأنها 
قرار وزارى تم تحريك 

دعوى قضائية إللغائه 

فضيحة تخصيص 35 وحدة سكنية منذ 
سنوات بموجب مقدمات حجز ولم يتم 

التعاقد والتسليم للحاجزين 

نعلم أن لدينا مدن وأحياء كاملة آيلة للسقوط، 
ــواد الــبــنــاء أو الــفــســاد فى  بسبب الــغــش فــى مـ
اســتــخــراج الــتــراخــيــص، ويمكن أن نتفهم قيام 
مقاولى وشــركــات القطاع الــخــاص بــذلــك، على 
اعتبار أنــه مــازال لدينا رجــال أعمال يتعاملون 
مــع الــدولــة على اعتبار أنها صيدة أو فريسة، 
والشاطر اللى يخطف ويجرى من أموالها وحقوق 
شعبها، ولكن أن تتعامل الدولة نفسها مع نفسها 
بــهــذا الــمــنــطــق وتــتــقــاعــص عــن الــحــصــول على 
مستحقاتها وتتغاضى عما لها ومــا يمكن أن 
تحققه وتستفيد منه، فهذا ما تعجز الكلمات عن 
وصفه، والبد له من أرقام وتقارير رقابية رسمية، 
مثل تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات، التى 
تتكرر وتتالى فيها المالحظات لترصد وتكشف 
عن وقائع إهمال وإهــدار، وإفساد يصل أحياناً 
إلــى حــد التخريب المتعمد والــســرقــة مــع سبق 

اإلصرار.
ــع تــقــاريــر الجهاز  ومـــع تــلــك الــوقــائــع مــن واقـ
الــمــركــزى للمحاسبات الـــصـــادرة حــديــثــاً حــول 
األداء المالى واإلدارى إلحدى شركات اإلسكان 
ــاألدق المملوكة  والتعمير التابعة لــلــدولــة، أو بـ
للشعب الفقير، نستعرض بعض صور المخالفات 

والتجاوزات خالل السطور التالية.
من بين وقائع المخالفات التى تتكرر داخل 
شركات القطاع العام، المملوكة للدولة والمنوط 
بها استثمار أمــوال الشعب فى مجال المقاوالت 
واإلنـــشـــاءات، كــشــف تــقــريــر الــجــهــاز الــمــركــزى 
للمحاسبات، الناتج عن فحص أداء شركة مصر 
الــجــديــدة لــإســكــان والتعمير، كشف عــن عدم 
قيام الشركة بتسوية فروق المطابقة بين أرصدة 
ــجــرد الفعلى لــأصــول الــثــابــتــة مــع سجالت  ال
األصــول نفسها، وهــو ما لم يتأثر معه القوائم 

المالية باآلثار الناتجة عن تلك الفروق. 
وعلى ذكــر األصــول الثابتة المملوكة للشركة 
وغير المستغلة، رصد التقرير عدم قيام إدارة 
شركة مصر الجديدة باالستفادة من قطعة أرض 
مملوكة لها بالقاهرة الجديدة، تبلغ مساحتها 
1695 فــدانــا، رغــم إنفاق الشركة ما يقرب من 
83 مليون جنيه على تخطيط األرض، بخالف 
نحو 20 مليون جنيه قيمة دفعة مقدمة بخصوص 
تصميم وتــنــفــيــذ خــط الــمــيــاة الــمــغــذى ألرض 
الشركة، التى قامت أيضاً بسداد تعويضات عن 
االرتفاعات لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، 
منذ صدور قرار وزير اإلسكان فى فبراير 2014، 
بشأن اعتماد تخطيط وتقسيم منطقة الخدمات 
الشمالية والحى الرابع والحديقة العامة والنادي، 
وأشار التقرير إلى أن تلك األرض مازالت خاوية، 
على الرغم من تكرار مالحظات الجهاز الــواردة 
فى تقاريره السابقة حول ضرورة االستفادة منها. 
وال يقتصر األمر على هذه القطعة ولكن رصد 
التقرير أيضاً بقاء أصول أخرى غير مستغلة منذ 
سنوات، أورد منها غرناطة والشوالند وكازينو 
الميريالند، موضحاً أن بعضها يرجع إلــى عام 

ــزى  ــركـ ــمـ ــاز الـ ــهـ ــجـ ــرالـ ــاريـ ــقـ كـــشـــفـــت تـ
ــرار إدارة  للمحاسبات المتتالية، عــن إصـ
شــركــة الــشــمــس لــإســكــان والتعمير على 
تكرار أخطائها وتجاوزاتها، التى تتسبب فى 
إهدار أموال بالماليين، بل وجرجرة الشركة 
وعــمــالئــهــا إلـــى ســاحــات الــمــحــاكــم، حيث 
أوضح التقرير أن الشركة لم تحقق أى أرباح 
منذ عام 2011، وحتى تاريخ صدور التقرير 
مــؤخــًرا، وذك بشأن االستثمارات المالية 
المتاحة للبيع فى 31 مارس 2017، والبالغة 
نحو5.99 مليون جنيه، وكذلك االستثمارات 
المالية بغرض المتاجرة مع شركة القاهرة 
لإسكان، وأوصــى التقرير بضرورة إجراء 
دراسة الجدوى الالزمة لالستفادة من هذه 
األموال، مع إفادة الجهة الرقابية بما تسفر 

عنه تلك الدراسة.
وفى سياق متصل تضمنت األعمال تحت 
التنفيذ نحو 11 مليون جنيه، تكلفة مساحة 
44 فــدان أراضـــى فقط بخالف المرافق، 
مستقطعة مــن أراضـــى الشركة بالمنطقة 
ــى بمدينة 6 أكتوبر، والتى  العمرانية األول
صـــدر بشأنها قـــرار وزارى قــامــت شركة 
الشمس بتحرير دعـــوى قضائية إللغائه، 

مازالت متداولة أمام القضاء اإلدارى.
وعلى جانب آخر كشف مراقب الحسابات 
الذى أعد التقرير عن تضخم تكلفة األعمال 
الــتــامــة بنحو 25.3 مــلــيــون جــنــيــه، قيمة 
التكلفة المتوقعة لمشروع جاردينيا الشمس، 
موضًحا أن ذلــك أدى إلــى إظهار الحساب 
على غير حقيقته، بما يتعين معه إجــراء 

التصويب الالزم.
وفى ملف تعامالت الشركة مع الجمهور 
مــن المواطنين مشترى الشقق التى تقوم 
ببنائها، أشــار التقرير إلى أن االنتاج التام 

2008، دون الحصول على أى عائد منها، وأوصى 
التقرير بالعمل على االستفادة من تلك األصول 

بما يحقق ربحية للشركة، ويعظم من أرباحها. 
ــا يــبــدو ال تنشغل إدارات الــشــركــة  وعــلــى م
المتعاقبة باسترداد حقوقها وال تعظيم أرباحها، 
حيث كشف التقرير عن عدم قيام مصر الجديدة 
لإسكان والتعمير باسترداد مقر الحزب الوطنى 
المنحل، المملوك لها والبالغ مساحته 2800 متر 
مربع، على الرغم من صــدور الصيغة التنفيذية 
للحكم الــصــادر لصالح الشركة الستالمه فى 

أغسطس 2015، وبــالــرغــم مــن تــراكــم الــديــون 
المستحقة عليه، وشــدد التقرير على ضــرورة 
اتخاذ اإلجراءات الالزمة السترداد المقر، حفاظاً 
عــلــى ممتلكات الــشــركــة، والــعــمــل عــلــى متابعة 

تحصيل المديونية المستحقة. 
ــمــشــروعــات تحت  وتــأتــى أرقــــام حــســاب ال
التنفيذ، لتؤكد على فكرة عدم حرص الشركة 
على أموالها، حيث تضمن الحساب نحو 0.474 
مليون جنيه تمثل ما تم إنفاقه على مشروعات 
متوقفة منذ سنوات، من بينها مشروع التوسعات 

واالطفاء اآللى بمبنى اإلدارة العامة، ومشروع 
تطوير مدينة غرناطة، باإلضافة إلى مشروعات 
أخرى بمدينة هليوبوليس مرحلة منذ سنوات، 
ولفت مراقب الحسابات الذى أعد التقرير إلى 
أهمية إجــراء دراســة لحساب مدى تعرض تلك 
النفقات لالضمحالل، موصًيا باتخاذ ما يلزم 

فى ضوء تلك الدراسة وما تسفر عنه. 
وفيما يتعلق بما لــدى الشركة من مخزون، 
كشف التقرير عن عدم تأثر مخزون اإلنتاج غير 
التام بقيمة مستخلصات مشروعات اإلسكان 

باألرقام والمستندات:

إهدار المال العام على كل شكل ولون فى شركة مصر الجديدة لإلسكان

فضائح شركة الشمس لإلسكان والتعمير فى ساحات المحاكم

ــال مــنــفــذة بــمــشــروعــات  والـــمـــرافـــق، عــن أعــم
الشركة بلغ ما أمكن حصره منها نحو 21.2 
مليون جنيه، حيث لــم تقم الشركة بعمليات 
الحصر وتحميل الفترة بما يخصها لما لذلك 

من آثار على القوائم المالية. 
وفــى ملف الــمــخــزون أيــضــاً رصــد التقرير 
مخالفة أخــرى، تتمثل فى عدم تخفيض تكلفة 
مخزون اإلنــتــاج غير التام بنحو 10.8 مليون 
جنيه، هى تكلفة األراضى المنزوعة من الشركة 
بمدينة هليوبوليس الجديدة والقاهرة الجديدة، 
حيث تبلغ مساحة أراضــى مدينة هليوبوليس 
81947 متًرا مربًعا، وأراضى القاهرة الجديدة 
نحو 71950 مــتــًرا مــربــًعــا، وأوصـــى التقرير 
بتحميل قــائــمــة الــدخــل بــمــا يــتــعــرض لــه ذلــك 
المخزون من اضمحالل، واتــخــاذ ما يلزم فى 

هذا الشأن. 
وينتقل التقرير إلى ملف الحسابات المدينة، 
ــت تتضمن نحو 33.66  مــوضــحــاً أنــهــا مــازال
مليون جنيه، تمثل قيمة مستحقات طرف شركة 
الــقــاهــرة لتوزيع الكهرباء وهيئة النقل العام 
بالقاهرة، مقابل المرافق المنقولة لهم تنفيذاً 
لقرار رئيس مجلس الـــوزراء الصادر منذ عام 
1991، حيث قامت مصر الجديدة لإسكان 
والتعمير برفع دعــاوى قضائية ضد الشركات 
األخــرى، ومــازالــت متداولة حتى تاريخ صدور 

التقرير. 
وعلى جانب آخــر تضمن حساب األرصــدة 
المدينة أيضاً مبلغ 4.22 مليون جنيه، أرصدة 
متوقفة ومرحلة منذ ســنــوات، أوصــى الجهاز 

بدراستها واتخاذ ما يلزم بشأنها. 
وفى ضوء ما سبق ليس مستغرباً أن تعتمد 
مثل هذه الشركة على السحب على المكشوف 
ــداد االلــتــزامــات،  فــى تمويل الــمــشــروعــات وسـ
حيث بلغ رصيد السحب على المكشوف نحو 
467.8 مليون جنيه، مرتفعاً بنحو 265 مليون 
جنيه خالل الفترة من ديسمبر 2016 إلى مارس 
2017، علماً بــأن تــزايــد رصيد السحب على 
المكشوف يساوى المزيد من األعباء التمويلية 
التى تثقل كاهل الشركة، وبالفعل تأثرت قائمة 
الدخل بنحو 27.5 مليون جنيه قيمة الفوائد 
التمويلية للسحب على المكشوف دون تحميل 
الــمــشــروعــات بما يخصها مــن تلك الــفــوائــد، 
وأوصــى التقرير بالعمل على إجــراء التسويات 

الالزمة. 
ومــن الطبيعى أيضاً أال تحقق تلك الشركة 
أربـــاح تــذكــر وأن تــتــراجــع وتــتــضــاءل أرباحها 
فى مقابل الديون واألعــبــاء، حيث تم تخفيض 
األرباح المرحلة بنحو 54.6 مليون جنيه، قيمة 
الفوائد المسحوبة لصالح الشركة القابضة 
عن فترات عدم ســداد مستحقاتها عن الفترة 
من يوليو 2010 وحتى يونيو 2015، واألدهــى 
ــه لــم يتبين مــدى أحقية الــشــركــة القابضة  أن
فى تلك الفوائد، حسبما أكد تقرير المركزى 
للمحاسبات، الذى طالب بدراسة مدى أحقيتها 
ــون الــمــنــظــم للشركة  ــقــان ــوء أحــكــام ال فــى ضـ

ونظامها األساسى.

مشروعات متوقفة وأموال مهدرة ووقائع نصب على المواطنين وأحكام قضائية تثبت اإلدانة

لم تحقق أى أرباح منذ عام 2011 من استثماراتها المتاحة للبيع والبالغة 5.99 مليون جنيه 

إميان بدر

467.8 مليون جنيه رصيد السحب على المكشوف بزيادة 
قدرها 265 مليونا خالل أقل من عام و27.5 مليون فوائد

تضخم تكلفة األعمال التامة بنحو 25.3 مليون جنيه 
قيمة التكلفة المتوقعة لمشروع جاردينيا الشمس 

تخفيض األرباح الُمرحلة بـ 54.6 مليون جنيه لصالح الشركة 
القابضة وحتى اآلن لم يتبين مدى أحقيتها فى تلك األموال

مــــازال يتضمن نــحــو 5.6 مــلــيــون جنيه، 
تكلفة 35 وحدة سكنية بمشروع المعراج – 
مرحلة ثانية- تم تخصيصها منذ سنوات 
بموجب مقدمات حجز، ولــم يتم التعاقد 
والتسليم للحاجزين؛ بسبب وجـــود نــزاع 
ــادة التسعير، وتــنــاول  قــانــونــى نتيجة إلعــ
التقرير بعض تفاصيل هذه الجزئية، الفًتا 
ــدات بتكلفة 1.8  إلـــى أنـــا تتضمن 6 وحــ
مليون جنيه، تم تنفيذ حكم قضائى جبرى 
بتمكين حاجزيها منها، دون الرجوع للشركة 
التخاذ إجــراءات التعاقد والتسليم، ناهيك 
عــن قــيــام بــعــض حــاجــزى الـــوحـــدات برفع 
قضايا تعويض مادية وأدبية على الشركة، 
ــراء عـــدم تسليمهم الـــوحـــدات، وهـــو ما  جـ
يعنى بلغة الــســوق أن الــشــركــة الحكومية 
نصبت على المواطنين الحاجزين، وحاولت 
ــدون تسلميهم  االســتــيــالء عــلــى أمــوالــهــم بـ
وحــداتــهــم، لــوال تدخل القضاء، الــذى تعد 
أحكامه بالتمكين والتعويض بمثابة إدانــة 
إلدارة الشركة والقائمين عليها، ومــن ثم 
أوصـــى التقرير بــضــرورة متابعة الموقف 
القانونى والعمل على إنهاء هذه النزاعات، 
بما ال يضر بمصلحة الشركة وحفاًظا على 
سمعتها، كما شــدد التقرير على اتخاذ ما 
يلزم من إجـــراءات بالنسبة للوحدات التى 
تم تمكين حاجزيها منها جبرًيا، ومراعاة 
مــا يترتب على ذلــك مــن آثـــار التعويضات 
الــمــرفــوعــة عــلــى الــشــركــة، حــيــث تــعــد تلك 
الــشــركــة نــمــوذًجــا لــشــركــات الــقــطــاع العام 
العاملة فى هذا المجال، وبالتالى يتعين على 
إدارتها أن تخافظ على سمعتها التى تمثل 
سمعة شركات الحكومة ومــدى مصداقية 
الدولة فى تعامالتها مع جمهور المواطنين 

بشكل عام.



بعض االتفاقيات متت املوافقة 
عليها دون تقدمي أى مستندات 

عن تفاصيل بنود الصرف 
وُترك للمشرف على املشروع 

احلرية فى حتديدها
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اشتباك

هذه المخالفات تكشف 
ضعف رقابة وزارات 

»التعليم العالى والبحث 
العلمى  والتعاون 

الدولى« والجهات 
المانحة وفى مقدمتها 

االتحاد األوروبى

أحد األساتذة 
يحصل على 
أغلب منح 

االتحاد 
األوروبى

خمسة أساتذة فى كلية آثار جامعة القاهرة يحصلون على 113 مليون 
جنيه من منح االتحاد األوروبى بـ»أبحاث وهمية« !!!

« تكشف باألرقام والمستندات  «

ــوت الــمــايــيــن « أن هناك  وكــشــفــت » صـ
ــار فــى جامعة  ثمانية مــشــروعــات بكلية اآلثـ
القاهرة حصلت على منح خارجية، غير أنها 
مــشــروعــات أنــجــزت على الـــورق فــقــط.، وأن 
هناك خمسة أساتذة استغلوا ثغرات قانونية 
فى الائحة الداخلية لكلية اآلثار مكنتهم من 
االستحواذ على 113 مليوناً و205 آالف جنيه 

)14 مليونا و701 ألف دوالر.
الغريب ان ذلــك حــدث وســط ضعف رقابة 
ــى »التعليم الــعــالــى والــبــحــث العلمي،  ــ وزارت
والــتــعــاون الــدولــي«، وضــعــف رقــابــة الجهات 
المانحة وفى مقدمتها االتحاد األوروبى، وهو 
ما يعنى ضرب مــواد قانون تنظيم الجامعات 

أرقام »7و27 و264 و و253« عرض الحائط.
وكــانــت احــدى الوقائع مــع الباحث محمد 
على، وهو باحث آمن بحقه فى البحث للكشف 
عن أســرار وكنوز الفراعنة، حمل أبحاثه فى 
محاولة يائسة للحصول على منحة من كلية 
اآلثـــار جامعة الــقــاهــرة ظنا منه بــأن العلم 
وحــده هو المعيار.. لكّنه يكتشف أن غالبية 
المنح تأتى باسم أســتــاذ بعينه يحصل على 
أغــلــب مــنــح االتــحــاد األوروبـــــى هــو الــدكــتــور 
»حسام الدين متولى«، وال يعطى لهم كباحثين 
ومشاركين فى أبحاثه سوى فتات تلك المنح.. 
»رغم محاولة باحثين وأساتذة زماء بالكلية 
تقديم شكاوى ضد األساتذة المسيطرين فى 
الجهات المانحة، إال أن النتيجة لم تأت فى 
صالحه، فــاألوراق سليمة وبنود المصروفات 
وافية الشروط، دون ماحظات مالية؛ أى أن 
الجهات المانحة تتعامل أيضا بمنطق )تستيف 
األوراق(، وأبرزها االتحاد األوروبى الذى كان 

رده روتينيا. 
أمـــوال المنح تــدخــل خزينة الــدولــة تحت 
اسم منح أجنبية، ثم تذهب سريعا للباحثين 
الفائزين بمشاريع تحمل عناوين بــراقــة، إن 

بحثت عن نتائجها ستجد المحصلة صفرا. 
وكشفت الــوثــائــق والــمــســتــنــدات الــتــى بين 
أيدينا ومنها أكثر من 10 وثائق و300 مستند 
عن منح ذهبت أدراج الرياح، فى أبحاث على 
الورق دون تطبيق عملى ينتج عنه ترميم اآلثار 

المصرية. 
وتضمنت الــوثــائــق أن الموقع اإللكترونى 
لجامعة القاهرة، وتحت رابط: »جوائز البحث 
العلمى لعام 2006«، أكد ان الجامعة حصلت 
على جوائز دولية قدرها 176 مليونا و463 
ألف جنيه، كان نصيب كلية اآلثــار منها 113 
مليونا و205 آالف جنيه )14 مليونا و701 

ألف دوالر(.
فيما حصل الدكتور حسام الدين محمود 
متولى، أستاذ ترميم اآلثــار بالجامعة، على 
9.5 مليون يورو )79 مليونا و800 ألف جنيه(، 
عن أربــع مشاريع بحثية فى عــام واحــد؛ رقم 
يــتــجــاوز مــا يحصل عليه الــعــلــمــاء عــن أكبر 
الجوائز العالمية وعلى رأســهــا جــائــزة نوبل 

والتى تبلغ قيمتها مليون دوالر. 
فى الوقت الذى يكشف موقع الجامعة عن 
حصول الدكتورة فاطمة حلمى متبولى على 
مبلغ 350 ألفا و890 دوالرا كمنحة من االتحاد 
األوروبى تحت اسم مشروع »التقنيات الحديثة 
المستخدمة للحفاظ على المنسوجات كتراث 

ثقافي«. 
وتكشف المستندات الــتــى حصلنا عليها 
– من الموقع اإللكترونى للجامعة - حصول 
الدكتور حسام الدين متولى على خمس منح، 
قيمة األولــى ثــاث مايين يــورو من االتحاد 

األوروبـــــى تــحــت اســـم مــشــروع »انــقــاذ 
مقتنيات الهيئة العامة لدار 
الكتب والوثائق القومية«، 
والثانية ثاث مايين يورو 
أيــضــا تــحــت اســـم مــشــروع 
»تطبيق نظم المعلومات 

لــــدراســــة والـــحـــفـــاظ 
ــراث الثقافى  ــت على ال

تطبيقا على نتائج حفائر كلية اآلثــار«، وكانت 
المنحة الثالثة بقيمة 1.5 مليون يــورو تحت 
اســم مشروع »الحفاظ على التراث الثقافى 
الــمــصــرى تطبيقا عــلــى نــتــائــج حــفــائــر كلية 
اآلثـــار«، فيما بلغت المنحة الرابعة فى ذات 
العام مليونى يورو باسم »برنامج التراث األورو 
مــتــوســطــى الــثــقــافــي«. يــضــاف لــذلــك منحة 
خامسة لم تــرد ضمن القائمة نظرا لاتفاق 

عليها فى وقت سابق لتاريخ تلك القائمة. 
وضمن قوائم الحاصلين على منح بحثية، 
نــال بــاحــثــون آخـــرون منحا أخـــرى، إحــداهــا 
ــى بمبلغ 78 ألفا و400  ــ مــن االتــحــاد األوروب
يــورو وحصلت عليها الدكتورة أمانى محمد 
ــواد  ــم مــشــروع »مـ ــم تــحــت اسـ ــراهــي ــامــل إب ك
ــورق  مبتكرة وتكنولوجيا حديثة لصيانة ال
ذو األهــمــيــة التاريخية والفنية واألثــريــة«، 
الــذى اختلفت فيه د.أمانى مع عميدة الكلية 
وقتها د. عــا العجيزى على رئــاســة فريق 
ــمــشــروع، األمـــر الـــذى وصـــل إلـــى شــكــاوى  ال
متبادلة أمام رئيس الجامعة ومجلس الجامعة 

- بحسب المستندات التى تحمل تاريخ 31 
يوليو 2007 - وتسبب هذا الخاف فى 

توقف المشروع، ونظرا لعدم وجود 
لوائح منظمة من جامعة القاهرة 

فــى هــذا الــوقــت لــم يستفسر 
أحــد عــن نتائج المشروع 

ــرف الــدفــعــة  ــم صــ ــ وت
األولــى المستحقة 

لــــلــــمــــشــــروع 
كمصروفات 

انــــــتــــــقــــــاالت 
وســــــــفــــــــريــــــــات 

واتصاالت وأجهزة لم 
نجد لها أثراً. 

ــة اآلثــــار  ــي ــل أمــــا داخـــــل ك
بجامعة القاهرة، والحاصل عدد 

مــن أســاتــذتــهــا عــلــى معظم المنح، 
فيؤكد أحــد االســاتــذة أن المشروع هو 

بحث علمى يبدأ كفكرة، يتقدم بها صاحبها 
فى شكل فرضية، ويختار معاونيه من ذات 
التخصص ويتقدم بها للجهة المانحة للحصول 
على التمويل ويكون هو المسؤول عن استكماله 

وتقديم البحث فى صورته النهائية.
ــال رحـــلـــة تــعــقــب مــشــاريــع لــمــعــرفــة  ــ وخـ
مصيرها، اختفى رابــط الجوائز من الموقع 
اإللكترونى لجامعة القاهرة على اإلنترنت فى 
فبراير 2013، ثم عاد للظهور مرة اخرى فى 
2014، بعد استبعاد بيانات مشاريع الدكتور 
ــار بجامعة  حــســام الــديــن االســتــاذ بكلية اآلثـ
القاهرة، الــذى حصل على أربــع منح فى عام 
واحــد بقيمة 9.5 مليون يــورو، بخاف منحة 
أخرى عام 2005 لم ترد فى القائمة بمبلغ 2 
ــورو، ليصبح اجمالى ما حصل عليه  مليون ي

11.5 مليون يورو. 
ــى حصل  ــت تــكــشــف األوراق ان الــمــنــح ال
عليها الدكتور حسام خال السنوات العشرة 
األخــيــرة، بــدءا من عــام 2005، عن تفاصيل 

هذا المشروع الذى حمل عنوان »دراسة 
ــة وعــــــرض مــجــمــوعــة مــن  ــانـ ــيـ وصـ
العمات األثــريــة« حيث حصل على 

المنحة باسمه من االتحاد األوروبى.
وتكشف المستندات أيضا عن 

خطاب موجه من كلية اآلثار 
جامعة الــقــاهــرة إلى 

ــة  ــث ــع ــب ــر ال ــ ــدي ــ م
ــة  ــمــي ــي ــل ــع ــت ال

بــرومــا »العاصمة اإليــطــالــيــة«، حيث يشارك 
ــاث دول فــى ذات الــمــشــروع.  بــاحــثــون مــن ث
وتتضمن بنود الصرف والمدة الزمنية وأسماء 
األساتذة المعاونين فى المشروع الــذى حدد 
ــان يفترض ان  الــمــدة الزمنية بــــ36 شــهــرا ك

تنتهى فى 2005.
لكن تكشف األوراق عن بنود الصرف على 
المشروع وهى كالتالى »مرتبات ومكافآت - 
مصروفات - سفر- وانتقال - وإقامة ألعضاء 
المشروع المغتربين - واستشارات - وأجهزة 
بحثية وتأثيث معامل تعليمية للترميم بكلية 
ــدوات  اآلثـــار - ومــصــروفــات استهاكية - ون

وإعداد تقارير - ومصاريف إدارية«.
الــافــت هنا أن االتفاقية تمت الموافقة 
عليها دون تقديم أى مستندات عن تفاصيل 
بنود الصرف، وُتــرك للمشرف على المشروع 
الحرية فى تحديدها، وبعد انتهاء المرحلة 
األولــى للمشروع جــاءت بنود الصرف مبالغ 
فيها بالمقارنة ببنود صــرف مشاريع أخرى 
بكليات وأقسام اآلثــار بجامعات »عين شمس 
واإلسكندرية والمنيا«، حيث تضمن الصرف 
120 ألف يورو مصروفات شخصية و20 
ألفا انــتــقــاالت و243 ألفا ألعضاء 
المشروع المغتربين و213 ألفا 
نــدوات وتقارير لكل مشارك 
ــفــا مــصــروفــات  و125 أل

استهاكية.
معامل وهمية 

بالبحث عن 
بــنــود صــرف 
ــذه  ــة هــ ــمـ ــيـ قـ
ــل  الــمــنــحــة داخــ
كلية اآلثــار وفق بنود 
الـــصـــرف الـــتـــى ذكـــرت 
أجهزة بحثية وتأثيث معامل، 
حصلنا على تقرير لجان الجرد 
الــتــى شكلت مــن عــدد مــن أســاتــذة 
الجامعة لفحص تجهيزات المعامل 
ــدى تطابقها مــع احــتــيــاجــات الكلية،  ومـ
لنكتشف عدم وجود أى معامل بالكلية باستثناء 
معامل الطاب التى يزيد عمرها عن 30 سنة، 
وأن أى نفقات على المعامل ال تكون إال بأموال 
الجامعة والمصروفات التى يتم تحصيلها من 

الطاب كل عام. 
هــذا مــا يــؤكــده الــدكــتــور عبدالفتاح البنا، 
أستاذ الترميم بكلية اآلثــار جامعة القاهرة، 
ــن ورد اســمــهــم ضــمــن قــائــمــة  ــذيـ ــد الـ ــ وأحـ
ــذى قـــال إن  ــ ــمــشــروع، وال الــمــشــاركــيــن فــى ال
ــورى لــإيــحــاء للجهة  اســمــه وضـــع بشكل صـ
ــأن هــنــاك فــريــق عمل كــامــل يقوم  المانحة ب
على الــمــشــروع، حيث اكتشف وجـــود اسمه 
عن طريق الصدفة ما دفعه إلى تقديم عدد 
من الشكاوى إلــى عمداء الكلية المتعاقبين، 
وأمام تجاهلهم لفتح تحقيق قّدم باغا لنيابة 
األموال العامة التى فتحت بدورها تحقيقا فى 
يناير 2015. وكشف التحقيق بحسب »البنا« 
أن تسمية المنح بالجوائز وراءه عدة أسباب 
ــون الــجــامــعــات،  ــهــا الــتــحــايــل عــلــى قــان أول
وثانيها محاولة وضع الجامعة ضمن 
قائمة أفضل 200 جامعة على مستوى 
الــعــالــم، الــتــى يــجــرى تقييمها طبقا 
لــمــعــدل الــنــشــر الــدولــى للجامعة، 
وثالثها اإليحاء بأن المشروع 
انتهى ونشر وليس فى 

طور اإلعداد.
ورغــــــــــــــم 

تأكيد مــحــاور المشروع فــى أحــد بــنــوده على 
»دعـــم الــقــدرات العلمية والتكنولوجية فى 
ــار الــمــعــدنــيــة والــحــفــاظ عليها  ــ مــجــال اآلثـ
وأساليب عرضها مــن خــال بنك معلوماتى 
متصل بالشبكات العالمية فى هذا الشأن«، 
باإلضافة إلى »إنشاء مكتبة علمية متخصصة 
تعليمية بكلية اآلثار فى مجال اآلثار المعدنية 
والحفاظ عليها وترميمها وعرضها«، إال أنه 
بتتبع هذه البنود تبين أنها لم تنفذ، على غرار 
»المعامل الوهمية«، حيث كشفت أعمال لجنة 
جــرد المعامل عــدم وجــود أى أجــهــزة حديثة 
داخـــل المعامل بــالــرغــم مــن وجـــود محاضر 

استام لبعض األجهزة؟
ــرى، ذهــبــت  ــ ــاك مــنــحــة أخـ الــمــثــيــر أن هــن
مــع الــريــح، هــى الــمــشــروع الــخــاص باألستاذ 
ــوان »إنــقــاذ  ــن الــجــامــعــى د.حـــســـام » تــحــت ع
مقتنيات دار الكتب والوثائق القومية«، والذى 

حصل من خاله على 3 مايين يورو.
وعقب عملية بحث فى الهيئة العامة لدار 
الكتب والــوثــائــق، وداخـــل األرشــيــف الخاص 
بمشروعات الباحثين توصلنا إلــى معلومات 
بأن الدكتور »حسام« انحصرت عاقته بالدار 
فى استعانة رئيس الدار به خال عامى 1998 
و 1999 - أى قبل المشروع المقصود بسبع 
سنوات - لترميم لوحات الدار بخامات وفرتها 
الدار، ولم يحصل على أجر نظير ترميمه تلك 
اللوحات، وانتهت عاقته بدار الوثائق تماما 
عقب هذا المشروع. وهو ما أكده أيضا، حلمى 
النمنم رئيس دار الكتب والوثائق السابق وقت 
ذلك، ووزير الثقافة الحالي، حيث كلف إدارة 
المشروعات بــالــدار بتعقب هــذا المشروع، 
وكشف أن الدار لم تتلق أى أموال من االتحاد 
ــذى لــم يشهد  األوروبـــى فــى هــذا التوقيت، ال

أيضا أى تعاون بينه وبين جامعة القاهرة. 
فى الوقت الــذى أكد فيه عميد كلية االثار 
الــدكــتــور محمد حمزة الــحــداد، لسؤاله عن 
ــدى عــدم  ــيــة مــراقــبــتــهــا، أبـ مصير الــمــنــح وآل
معرفته بأى تفاصيل رغم أنه أستاذ بالكلية 
وكـــان وكــيــا لها عــام 2006 ثــم عميدا حتى 

اليوم.
وفــى جولة للتعرف على أبعاد المسلسل، 
أكــدت الــدكــتــورة هبة جابر منسق المشاريع 
بمكتب االتحاد األوروبى بالقاهرة، أن الرقابة 
ــكــون مـــن خــال  ــمــشــروعــات ت عــلــى بــعــض ال
المكتب بــالــتــعــاون مــع منسق الــمــشــروعــات 
فى وزارة البحث العلمي، أمــا الغالبية تكون 
الرقابة فيها مباشرة من بروكسل مقر االتحاد 
ــي، حيث يقدم الباحث مشروعه إلى  االوروبـ
الجهات المختصة هناك، وهــى التى توافق 
عليه أو تــرفــضــه، وبــالــتــالــى تــتــولــى الــرقــابــة 
المباشرة عليه؟، وأشـــارت إلــى أنــه ال يوجد 
قانون يمنع الباحث من تقديم أكثر من مشروع 
للحصول على أكثر من منحة تمويل فى ذات 
الفترة الزمنية، الفتة إلــى أن األمــر يتوقف 
ــى ولغته القوية  على عاقته باالتحاد األوروب
ــــى  ــحــاد األوروب وتــقــديــمــه لــمــشــروع يقنع االت
ــى جانب  بمنحه أمـــوال دافــعــى الــضــرائــب إل
ــل وخـــارج  عــاقــتــه الــقــويــة بباحثين مــن داخـ
الــدولــة بما يتيح لــه تكوين مجموعات عمل 

بحثية بين الدول لبحث نفس المشروع.
ــى  ــ ــحــاد األوروب ــــدت هــبــة جــابــر أن االت وأك
يشرف على ثاث آالف مشروع خاص بالبحث 
العلمى حاليا وهناك صعوبة فى الكشف عن 
أحد المشروعات من خال اسمه فقط حيث 

تتشعب تلك المشاريع وتتعدد. 
ــوال الــمــنــح للتأكد من  وعـــن مــراقــبــة أمــ
إنفاقها فى وجه صحيح، أكد مدير التعاون 
فــى مكتب االتــحــاد األوروبـــــى بــالــقــاهــرة، 
نيكوال كاج أن الجامعة فى هذه الحالة هى 
المسئول العلمى عن متابعة تنفيذ المشاريع 
الممولة من المنح األجنبية، ألن هذه أموال 
علمية بحتة ليس من شأننا التدخل 

فى تنفيذها.

د. عبدالفتاح البنا: 
تسمية المنح بالجوائز 

وراءه عدة أسباب أولها 
التحايل على قانون 

الجامعات وثانيها محاولة 
وضع الجامعة ضمن 

قائمة أفضل 200 جامعة 
على مستوى العالم

د.هبة جابر منسق 
المشاريع بمكتب االتحاد 

األوروبى بالقاهرة: 
ال يوجد قانون يمنع 

الباحث من تقديم أكثر 
من مشروع للحصول على 
أكثر من منحة تمويل فى 

ذات الفترة الزمنية

د. محمد 
حمزة الحداد 
عميد الكلية: 

ال أعرف أى 
تفاصيل عن 
مصير المنح 

وآلية مراقبتها

»مسلسل من مسلسالت 
الفساد اإلدارى وإهدار 
المال العام، داخل أكبر 
معقل علمى فى مصر.. 
داخل جامعة القاهرة.. 

مسلسل الفساد ممتد من 
قبل ثورة يناير وحتى 

بعد مرور 6 سنوات عليها.. 
ولذلك لم يكن سهال تتبع 
مصير ماليين الدوالرات 

من أموال المنح والقروض 
األجنبية المخصصة 

لمشاريع بحثية فى 
مجاالت ترميم وصيانة 

اآلثار المصرية، وتطوير 
معاملها، التى حصل عليها 

خمسة باحثين بكلية 
اآلثار فى جامعة القاهرة، 

وفرقهم البحثية.
تحت عناوين براقة 

وضخمة تستحضر تاريخ 
»فراعنة مصر« ُتفصل 

هذه المشاريع لنيل 
دعم المانحين، وأبرزهم 

االتحاد األوروبى، لكن 
المفاجأة بعد سنوات بأن 

الحال كما هو، فال آثار 
مصر رُممت وال متاحف 
ُبنيت، أو معامل ُطورت.

صرف ماليين الجنيهات حوافز ومكافآت نظير مشاريع ترميم وهمية 

أستاذ بكلية اآلثار 
يحصل على 12.5 مليون 

يورو لتطوير عملية 
التعليم.. والمحصلة 

»معامل متهالكة« 

باحث يفوز بمشروع 
منحته 3 ماليين يورو 

إلنقاذ مقتنيات دار الكتب.. 
والمسئولون: »ال نعرف 

شيئا عن هذا المبلغ«

300 مستند تكشف
 عن منح ذهبت أدراج الرياح

 فى أبحاث على الورق دون تطبيق 
عملى ينتج عنه ترميم 

اآلثار المصرية 

عبد الرحمن عبده 



التصوف املصرى 
يعد أفضل أنواع 

التصوف املعتدل 
ويستمد أصوله من 
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دور »التوريث« 
فى طريقة اختيار 

شيخ الطريقة 
بعض الطرق تضع شروطًا لمن يترشح 

على رئاستها قد تزيد على عشرة 
شروط منها البعد عن الطموح السياسى 

حتكم طريقة اختيار شيخ 
الطريقة فى مصر عدة عوامل 
اجتماعية مثل التوريث العائلى 
أو األبـــوى، إال أن الــوراثــة فى 
رئاسة الطرق املصرية ليست 
ــادًرا ما  ــ ــل نـ ــة، ب ظــاهــرة عــام
ــك ألن فــى حالة  ــدث، وذلـ حتـ
ــاة رئــيــس الــطــريــقــة جتــرى  وفـ
انتخابات بني أكبر مشايخها 
النتخاب رئيس جديد يكلف 
مــن قبل شيخ مشايخ الطرق 
الصوفية، ويالحظ أن بعض 
الـــطـــرق الــصــوفــيــة املــصــريــة 
تضع شروًطا ملن يترشح على 
رئاستها قــد تزيد عــن عشرة 
شروط منها البعد عن الطموح 
السياسى، وتنفيذ التكاليف 
ــة الــتــى  ــق ــطــري ــال اخلـــاصـــة ب

تضمنتها الئحة عملها.

 شهدت اخلريطة الصوفية املصرية تطورات متعددة 
منذ أن ظهرت فى صورتها األولى فى القرنني الثالث 

والرابع من الهجرة. لكن تعد فترة الثمانينيات 
والتسعينيات من القرن العشرين املرحلة األهم فى 
مسارها، حيث شهدت خاللها بلورة وتثبيت لهيكلها 

التنظيمى، وأصبحت أكثر انتشاًرا وقبوًل فى املجتمع 
املصرى.

وخالل تلك الفترة لم يعد النتماء للطرق الصوفية 
مقصوًرا على الفقراء فقط بسبب الظروف 

الجتماعية، فقد شهدت تزايًدا فى إقبال الفئات 

الجتماعية ذات اإلمكانيات، مما أدى إلى تواجدها 
فى كل بقاع اإلقليم املصرى من شماله إلى جنوبه.

وميكن القول إن اتساع أو ضيق نطاق اخلريطة 
الصوفية املصرية حتكمت فيه مجموعة من 

العوامل، يتمثل أهمها فى حدود العالقة بني السلطة 
واملتصوفة، إلى جانب مدى سيادة حالة النتعاش 

للتيارات الدينية األخرى التى تنسب نفسها لإلسالم. 
هذه احلقائق كشفتها دراسة مهمة للغاية بعنوان 

»خريطة الطرق الصوفية وتطوراتها فى مصر« والتى 
صدرت هذا األسبوع عن مركز الدراسات السياسية 

واإلستراتيجية باألهرام وأعدها أبوالفضل 
اإلسناوى. 

وفى هذا امللف نستعرض من خالل هذه الدراسة عددا 
من املعلومات واحلقائق عن خريطة الطرق الصوفية 

فى مصر وكيف نشأت ومراحل تطورها والهيكل 
اإلدارى والتنظيمى لها؟ ونتعرف أيضًا على حدود 

انتشارها فى محافظات مصر والرؤية املستقبلية لهذه 
اجلماعات.

خالد عبدالرحمن

الرفاعية والشاذلية والبدوية والقنائية أشهر الطرق
ظهرت الطرق الصوفية فى صورتها األولى فى القرنني الثالث والرابع من الهجرة

نقتحم امللف الشائك ونكشف تفاصيل مثيرة

ــة فى  ــي ــوف ــص ــرق ال ــطـ ظـــهـــرت الـ
صورتها األولــى فى القرنني الثالث 
والرابع من الهجرة، وأصبحت كلمة 
»طريقة« فى هذين القرنني تشير 
إلى مجموعة اآلداب واألخالق التى 
تتمسك بها طائفة الصوفية، وأوائل 
الصوفية كــانــوا يستخدمون إلى 
جانب اصطالحى الطريق والطريقة 
اصــطــالح الــســلــوك، أى السير فى 
الطريق، وهــذه الصطالحات كلها 
تعبر عندهم عن اجلانب السلوكى 
األخالقى من التصوف الذى يتمثل 
فى تصور الطريق إلى اهلل مكوًنا من 
عدة مراحل هي: املقامات واألحوال، 
فاملقامات كالتوبة والصبر والرضا 
واليقني واملحبة والتوكل، واألحوال 
كالقبض والبسط والفناء والهيبة، 
وهــذه كلها فضائل وأحــوال نفسية 
ــالقــيــة تــأتــى ثــمــرة مجاهدة  وأخ
النفس، يترقى فيها السالك للطريق 
حتى يصل إلــى مــقــام التوحيد أو 
ــر مــقــامــات  ــو آخـ ــاهلل وهـ املــعــرفــة بـ

الطريق.
وللطرق الصوفية فى مصر مدارس 
وفرق تأخذ منها مرجعيتها، فيعتبر 
العصر النبوى هو املرجع األساسي، 
وبالتالى كل طريقة صوفية تربط 
ــال يعيدها إلى  أورادهـــا بسند رج

أحد الصحابة أو إلى الرسول- صلى 
اهلل عليه وســلــم- بــذاتــه. 

ــإن  ــة عــــامــــة، فـ ــفـ ــصـ وبـ
ــوف املـــصـــرى يعد  ــص ــت ال

ــواع التصوف املعتدل،  أفضل أن
ــن الكتاب  ــه م ــول ويــســتــمــد أص

ــاة الــروحــيــة  ــي والــســنــة ألن احل
تــتــمــاشــى مـــع الــطــبــيــعــة املــصــريــة 

الهادئة املستقرة.
ــد ظــهــرت فــى القرنني الثالث  وق
والــرابــع الهجريني طــرق صوفية 
ــة،  ــارب ــص ــق ــا: املـــالتـــيـــة أو ال ــه ــن م
والـــطـــيـــقـــوريـــة، واخلـــــرازيـــــة، 
واحلالجية، والنورية، واجلنيدية. 

وفــى القرن اخلامس الهجرى 
ــة  ــقـ ــريـ ــطـ ــرت الـ ــ ــهـ ــ ظـ

الغزالية، نسبة إلى 
اإلمـــــام محمد 

ــد  ــم ــح بــــــن م
ــي.  ــ ــزالـ ــ ــغـ ــ الـ
ــرق  ــطـ ــا الـ ــ ــ أم
ــى ظــهــرت  ــتـ الـ

فــــى الـــقـــرنـــني 
الــــــــــســــــــــادس 

والسابع الهجريني، 
ــا:  ــه ــم ــن أه ــ فـــكـــان م

ــة، واألكــبــريــة،  ــادري ــق ال
والرفاعية، والشاذلية، واألحمدية، 

والبرهامية، والبدوية.
ــرع جــمــيــع الــطــرق  ــف ــت وت
الصوفية فى مصر من أربعة 
مــدارس أو طرق رئيسية، هي: 
الطريقة الــرفــاعــيــة، التى 
أسسها اإلمام أحمد الرفاعي، 
وكــــان تـــعـــدادهـــا حـــني تــوفــى 
ــد، ومـــا يــقــرب من  ــري 100.000 م
64 حزًبا وورًدا ودعــاء فى مكتبته. 
ــة نــســبــة إلــى  ــدوي ــب والــطــريــقــة ال
مؤسسها السيد أحمد البدوى فى 
مدينة طنطا. والطريقة الشاذلية، 
ــن  ــس ــواحل ــا أب ــه ــرح ــام ص ــ الـــتـــى أقـ
الــشــاذلــى احلسينى بــن عــبــداهلل، 
وتعد هذه املدرسة من أكبر املدارس 
الصوفية فــى مصر، وقــد لعبت 
دوًرا مهًما فى حياة املصريني 
الــروحــيــة وعــنــهــا نقلت 
ــدارس الصوفية  كــل املـ
األخــرى كل املبادئ 
والــقــيــم واملــنــاهــج 

الصوفية.
 أمــــا املـــدرســـة 
ــة  ــ ــي ــ ــس ــ ــي ــ ــرئ ــ ال
الــــرابــــعــــة، فــهــى 
ــى  ــت ــة، وال ــي ــائ ــن ــق ال
أنــشــأهــا عبدالرحيم 
القنائى مبحافظة قنا، 

وقــد اهتمت هــذه املدرسة بدراسة 
ــروح والنفس  ماهية الــفــرق بــني الـ

وضرورة الفصل فيها.
ــن الــــقــــول إن الـــتـــطـــور  ــ ــك ــ ومي
احلقيقى فــى الــصــوفــيــة املصرية 
من مدارسها القدمية إلى احلديثة 
ارتــبــط بــالــتــحــول اجلــــذرى عند 
ــام الغزالى الــذى انقلب فكرًيا  اإلم
مــن مــدرســة املتعلمني إلــى املدرسة 
الصوفية الــواقــعــيــة، وكـــان كتابه 
ــوم الـــديـــن« مــحــاولــة  ــل ــاء ع ــيـ »إحـ
لتأسيس العلوم الشرعية بصياغة 
صوفية، ثــم بعد حكم األيوبيني 
عـــادت الصوفية ألفــكــار الفلسفة 
امليتافيزيقية، وترسخت مبادئ 
الصوفية وأشعارها الروحانية على 
يد محيى الدين بن عربى الذى قام 
فى كتبه وأهمها »)فصوص احلكم( 
و)الفتوحات املكية(« بتذليل الكثير 
من املعارف واملعانى التى كانت عصية 

الفهم على إثبات مطابقتها للشرع. 
وقد حضنت مصر فى ذلك الوقت 
كــل املــهــاجــريــن إلــيــهــا مــن مختلف 
دول العالم، وقــد كــونــوا مدارسهم 
الصوفية فى جميع أقاليم مصر، 
فلم توجد مدينة فــى ذلــك احلني 
وإل كانت متثل مهبًطا لشيخ مهاجر 

إليها يقيم مدرسته الروحية.

أسباب تغير مالمح اخلريطة الصوفية
القيادة السياسية حترص على إرسال مندوب عنها لتهنئة املتصوفة بذكرى ميالد شيوخه

ميكن حتديد العوامل التى أدت إلــى تغير 
مــالمــح اخلــريــطــة الــصــوفــيــة املــصــريــة منذ 

التسعينيات حتى اآلن فيما يلي:
- دعم الدولة فى كثير من األوقات للطرق 
الــصــوفــيــة مــن خـــالل نــقــل احــتــفــاالتــهــم عبر 
قنوات التليفزيون الرسمي، وحــرص القيادة 
ــال مــنــدوب عنه لتهنئة  السياسية على إرسـ

املتصوفة بذكرى ميالد شيوخهم. 
وقــد أدى هــذا إلــى مشاهدة املواطنني من 
غير املتصوفة الحتفاالتهم، وبالتالى التعرف 
على مظاهر سلوكهم واحترامهم لقياداتهم، 
وهو كان ينتهى فى كثير من األوقات إلى جذب 

شريحة جديدة للطرق الصوفية.
- الشفافية والوضوح واالعتراف مبصادر 
التمويل على عكس التنظيمات األخــرى التى 
تنسب نفسها لإلسالم التى تقلق الراغبني 
فى االنضمام إليها. فيقول الشيخ محمد على 
عاشور شيخ الطريقة البرهامية أن فلسفة 
املتصوفة فى التمويل قائمة على قول سيدنا 
إبراهيم الدسوقى ) نحن قــوم ال نطلب وال 

نريد(.
- السلمية الــدائــمــة والــبــعــد عــن العنف، 
ومساندة األنظمة احلاكمة والــعــداء الدائم 
للتيار السلفى بكافة فصائله. وهو ما يجعل 
الطرق الصوفية ملجًأ لكافة فئات املجتمع من 
منطلق أنــه ال ضــرر وال ضــرار من االختالط 
بــالــطــرق الــصــوفــيــة عــلــى اعــتــبــار أن الــطــرق 
الصوفية لم يخرج من بني صفوفها متطرف 

أو إرهابى أو متشدد.

- ســهــولــة االنــضــمــام لــلــطــرق الــصــوفــيــة، 
فأغلب الطرق املصرية حترص على تسهيل 
ــروتــني وترفض  االنــضــمــام لها بــعــيــًدا عــن ال
االشتراكات املادية للعضو اجلديد على عكس 

التنظيمات الدينية األخرى.
 بل تقدم الطرق الصوفية وسائل تشجيعية 
ــدد عــلــى سبيل املــثــال كتب  للمشتركني اجلـ

األوراد اخلاصة بهم.
- كــاريــزمــة رمــــوز املــتــصــوفــة ســــواء فى 
اإلدارات املركزية للطرق أو فى الساحات فى 
املحافظات، وهذا ما ساعد على تقرب العديد 
منهم، وقــيــام الــطــرق الصوفية بـــدور أمنى 
داعــم جلهاز الشرطة فى املجتمع من خالل 
التحركات السريعة ملشايخ الصوفية فى بعض 
املحافظات حلسم املشاكل الثأرية بالتعاون مع 
الشرطة، وهو ما كان يلقى قبواًل بني العائالت 

والقبائل الكبيرة فى الريف املصري.
انتشار ظاهرة املوالد الصوفية ومجالس 
الــذكــر، والتى تعد أداة مهمة جلــذب محبني 
جــدد ألنها كما يقول الشيخ حسن الشناوى 
رئيس املجلس األعلى للطرق الصوفية األسبق 
مبثابة أســواق دينية جامعة لطالب العقول 

والقلوب.
ــدور اخلــدمــى للطرق الصوفية،  تــزايــد الـ
وقيام بعضها بإنشاء مراكز لتحفيظ القرآن 
الكرمي ودور لرعاية األيتام وصناديق الزكاة 
مـــن أجـــل تــقــريــب أبـــنـــاء الـــطـــرق الــصــوفــيــة 
ومختلف فئات املجتمع، سواء من املحبني أو 

املنتسبني لها.

األسباب احلقيقية لتعدد الطرق
اختالف املشايخ فى تفسير النصوص اإلسالمية

ميكن حتــديــد عــدة أســبــاب أدت 
إلــى نشأة وتــعــدد الــطــرق الصوفية 
فى مصر، فبعضها ميتد إلى عوامل 
ارتــبــطــت بطبيعة نــشــأة التصوف، 
وبعضها اآلخــر إلــى عــوامــل حديثة 
النشأة، خلقتها الــظــروف املتجددة 
مــن حــني آلخـــر، وتتمثل أهـــم هــذه 

العوامل فى:
ــرق  ــطـ ــخ الـ ــايـ ــشـ ــــالف مـ ــت ا- خــ
الــصــوفــيــة فـــى تــفــســيــر الــنــصــوص 
اإلسالمية، فهناك تصوف نشأ نشأة 
إســالمــيــة، ومــشــايــخ هــذا الــنــوع من 
التصوف اختلفوا فيما بينهم فى فهم 
النصوص املهتمة بالناحية الروحية 
واالعتماد على كمية هذه النصوص 
ومعرفتها، واخــتــلــفــوا فــى التركيز 
على اجتاه معني وواحد لهم، فهناك 
نــصــوص عــلــى ســبــيــل املــثــال تدعو 
إلى التأمل وأخــرى تدعو إلى الذكر 
الكثير باألدعية، وثالثة تدعو إلى 

كثرة العبادات من الصالة والصيام.
- االخــتــالف فى طريقة ترويض 
ــان هـــذا  ــ ــ الـــنـــفـــس ونـــتـــائـــجـــهـــا، وك
االختالف نتيجة ثالثة عوامل، هى: 
األول، نتيجة الــتــجــربــة الصوفية 
التى قــام بها شيخ الطريقة نفسه، 
ثم نظم طريقته على حسب جتربته 

ــة. والـــثـــانـــي، مــــزج شيخ  ــاصــ اخلــ
الطريقة جتربته مــع جتــارب غيره 
مــن أهــل دينه ومــن غير أهــل دينه، 
ثم النتيجة التى وصل إليها أخيًرا، 
والــعــامــل الــثــالــث، هــو تفسير شيخ 

الطريقة لتجارب غيره.
- تــكــويــن بــعــض الـــطـــرق بقصد 
ــاد، فــهــنــاك طــرق  الــتــشــويــه واإلفـــسـ
كثيرة نشأت وتكونت بغرض تشويه 
روح وإفــســاد املجتمع اإلســالمــي، 
فبعض هذه الطرق يعمل فى وضوح 

وبعضها يعمل فى تكتم وخفاء.
ــشــقــاقــات  ــات واالن ــســام ــق - االن
ــطــرق الــكــبــيــرة، وهــذا  فــى بــعــض ال
كــان يــحــدث نتيجة االخــتــالف على 
تولى منصب شيخ الطريقة، وظهور 
شخص من بني املريدين يحاول أن 
يصنع لنفسه صورة تقارب شخصية 
ــالــى ينشق  ــت ــال ــقــة، وب شــيــخ الــطــري
مبجموعة مصغرة تقوم على مبادئ 
وشعائر الطريقة الكبيرة التى انشق 

عنها.
- تأثير املصادر األجنبية، ويحدث 
تأثير املصادر األجنبية فى اجتاهات 
بعض الطرق سواء كان هذا التأثير 
عن قصد أو عن غير قصد، فهناك 

مصادر إيرانية وأخرى هندية.

خريطة الطرق الصوفية فـــــــــــــــــــــــى مصر
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املتعلقة بجميع الطرق الصوفية 
املعترف بها وفًقا للقانون
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استمرار ارتفاع األسعار وزيادة 
معدل البطالة والفقر أدى إلى 
انتشار التصوف وتغيير مالمح 

خريطته فى مصر
ميــكــن الـــقـــول إن اســتــمــرار 
ــادة معدل  ــ ــار، وزي ــفــاع األســع ارت
ــفــقــر فـــى املــنــاطــق  الــبــطــالــة وال
الريفية والشعبية، خاصة العمال 
باليومية منهم وغــيــر القادرين 
ــهــم، أثــر تأثيًرا  على إعــانــة ذوي
كبيًرا فى انتشار التصوف وتغيير 
ــه فـــى مــصــر،  ــطــت مـــامـــح خــري
فأصبح مــن أهــم املــدافــعــن عن 
الطرق الصوفية واملــروجــن لها 
هم املؤمنون بظاهرة »التبرك« 
بــأضــرحــة األولــيــاء والصاحلن 
سواء من البسطاء الذين يقيمون 
فى ريــف الصعيد أو محافظات 
الــدلــتــا أو فــى ضــواحــى منطقة 
السيدة زينب بالقاهرة أو منطقة 
احلــســن وغيرهما مــن املناطق 
التى تكتظ بساحات املتصوفة، 
ــات  ــاحـ ــرون سـ ــبـ ــتـ ــعـ وهــــــــؤالء يـ
ــؤدون فيها  ــ ــ ــة الـــتـــى ي ــي ــصــوف ال
أورادهــــم وشــعــائــرهــم ويقيمون 
فيها حلقات الذكر مبثابة بيوتهم 
التى يجب احلفاظ عليها ودعمها 
مــعــنــوًيــا. أو مــن غــيــر البسطاء 
الذين يعتبرون ساحات املتصوفة 
مــاًذا آمًنا يلجأون له-وهذا فى 
تصورهم-لتخفيف عبء ضغوط 
مشاكل احلــيــاة اليومية وظــرف 
العمل والــرغــبــة فــى االسترخاء 
ــي، وهــــؤالء قــد يــكــونــون  ــروحـ الـ
ــواءات سابقن أو فــى اخلدمة  لـ
أو رجــــال قــضــاء أو مسئولن 

سابقن.

خفايا التنظيمات اإلدارية للطرق الصوفية
تـــطـــورت الــتــنــظــيــمــات اإلداريــــــة للطرق 
الصوفية فى مصر منذ القرن 19 امليالدى أو ما 
قبله بقليل، فأصبح للطرق الصوفية مشيخة 
عامة متثل كافة الطرق الصوفية وتتحدث 

باسمهم.
ــى أى عــلــى مستوى  ــ  وعــلــى املــســتــوى األدن
الطريقة، حيث لكل طريقة شيخ ميثل أعلى 
سلطة روحية إداريــة فيها، ولكل شيخ خلفاء 
فى القرى ونواب فى املراكز واملديريات، ولكل 
خليفة مريدون، والشيخ يدير أمر اخللفاء، 
واخلليفة أمــر املريدين مــن حيث إرشــادهــم 
ومراقبتهم وأمرهم باملعروف ونهيهم عن املنكر.

ــظ أن أهـــم الــعــصــور الــتــى اهتمت  ــالح وي
بالتنظيمات اإلداريـــة للطرق الصوفية فى 
مصر هو العصر اململوكي، حيث انتظمت فيه 
ــن مظاهر  ــاوات، وم ــق ــان الصوفية داخـــل اخل
تنظيم الصوفية فى العصر اململوكى كيفية 
تقدم املريد للجماعة ثم وصوله إلى درجة 

النقابة فاخلالفة.
ــض الــتــنــظــيــمــات  ــع ــد تـــطـــورت ب ــ  وق

ــة للطرق الصوفية فى العصور  اإلداري
التالية حتى أصبح شيخ مشايخ الطرق 

الصوفية يعني بقرار من قبل رئيس 
اجلمهورية. لكن املــؤكــد أنــه على 

املستوى الداخلى للطرق 
الصوفية املصرية 

ــرة  ــ ــت ــ ــف ــ ــى ال ــ ــ فـ
ــيـــرة، فقد  األخـ
أصــبــح جلميع 

مـــشـــايـــخـــهـــا 
لـــفـــيـــًفـــا مــن 

األتــــــبــــــاع 

واملريدين واألبناء واملحبني يطيعون أوامرهم 
ويتبعون تعاليمهم ليس على مستوى املقربني 
من مركز القيادة والتى تــدار من خــالل شيخ 
ــل عــلــى مــســتــوى التنظيمات  الــطــريــقــة، ب
واإلداريات اإلقليمية سواء املبانى التى يقيم 
بها أتــبــاع الــطــرق الصوفية أو املبانى التى 
تنشؤها الطريقة ملضيفة املغتربني وعابرى 

السبيل.
والتنظيم الداخلى فى كل طريقة صوفية 
فى مصر يالحظ عليه التقسيم الهرمى من 
ناحيتني: األولــى: مرتبطة بالرقى الروحى 
ــا الثانية:  والــتــقــرب مــن شيخ الــطــريــقــة. أم
ــل الــهــرم اإلداري،  مرتبط بالتنظيم داخـ
ــاص بــإعــطــاء األوامــــر واملــتــابــعــة على  ــ واخل
تنفيذها. وفى هذا النوع من التنظيم يالحظ 
ــن الــطــريــقــة ال يستطيع أن يترقى  أن ابـ
مــن مرتبة إلــى أخـــرى، إال إذا جتــاوز جميع 
االختبارات وأدى كل املسئوليات التى كانت 
ملقاة عليه فى مراحله األولــى، عبر 
العديد مــن املــجــاهــدات الروحية، 
فهذا التنظيم الروحى يبدأ باملريد، 
ــك الطريقة  ــال ــو الــشــخــص س وهـ
ــى الــطــريــق حسب  الـــذى يسير ف
ــادات شيخه، فيسلك طريقه  إرشـ
كما يرسمه لــه حتى يصل إلى 
غايته، ولقد تــرك مشايخ 
الــطــرق الصوفية حرية 
اختيار الشيخ والطريقة 

التى يرغبها.
أمــا توصيف الهيكل 
التنظيمى للطرق 
الصوفية املصرية 

على املستوى العام فى الوقت الراهن، فيكون 
على قمته وفــًقــا للقانون رقــم 118 لسنة 
1976، املجلس األعلى للطرق الصوفية الذى 
يتكون من ستة عشر عــضــًوا، ويسيطر على 
كل القرارات املتعلقة بجميع الطرق الصوفية 
املعترف بها وفًقا للقانون، وجتــرى انتخابات 
عضوية هذا املجلس كل ثالث سنوات الختيار 
عشرة أعضاء باالنتخاب، بينما يتم اختيار 
اخلمسة الباقني بالتعيني مــن قبل وزارات 
التنمية املحلية والثقافة واألوقاف والداخلية 
واألزهـــر الشريف وهــم مــوزعــون على النحو 

التالي:
شيخ مشايخ الطرق الصوفية رئيًسا وهو 

يعني بقرار من قبل رئيس اجلمهورية.
عشرة أعضاء من مشايخ الطرق تختارهم 
اجلمعية العمومية ملشايخ الطرق الصوفية فى 

شتى أنحاء مصر.
ممثل عن األزهر يختاره شيخ األزهر. وممثل 
عن الداخلية يختاره وزير الداخلية. وممثل 
لــوزارة التنمية املحلية يختاره وزير التنمية 
املحلية، وممثل عن وزارة الثقافة يختاره وزير 
الثقافة. وممثل عن وزارة األوقاف يختاره وزير 

األوقاف.
ويــالحــظ أن الــتــنــظــيــم اإلدارى للطرق 
الصوفية فى املحافظات واألقاليم واملراكز 

والقرى والنجوع يتم على هذا النحو:
- وكــالء املحافظات واملــراكــز واألقــســام يتم 
تعيينهم مــن قبل املشيخة العامة للطرق 

الصوفية التى مقرها محافظة القاهرة.
ــاء اخلــلــفــاء  ــف ــل - الـــنـــواب واخلـــلـــفـــاء وخ
باملحافظات واملراكز واألقسام يتم تعيينهم من 

قبل شيخ الطريقة.

شيخ املشايخ يعني بقرار من قبل رئيس اجلمهورية

الطرق املسجلة فى املجلس األعلى 77 طريقة تضم ما يقرب من 6 ماليني ما بني مريد ومحب
اخلريطة الصوفية ستظل على شكلها الراهن خالل الفترة املقبلةأصبح لكل طريقة صوفية فرع فى القرى والنجوع يتبع إدارًيا املركز الرئيسى بالقاهرة أو فى أى من املدن الكبيرة باملحافظات

تبدو اخلريطة اجلديدة للطرق الصوفية املصرية، 
ــرف فى  ــ ــز واألطـ ــرك ــن امل أكــثــر تـــطـــوًرا وتــشــابــًكــا ب
األقاليم، فهى تشير إلى أن واقع الصوفية املصرية 
حالًيا اختلف كثيرا عن العصور السابقة، فأصبحت 
الصوفية أكثر انتشاًرا فى القرى والنجوع، حيث 
يبلغ عــدد الــطــرق الصوفية املسجلة فــى املجلس 
األعلى للطرق الصوفية 77 طريقة، تضم ما يقرب 
مــن 6 مــايــن مــا بــن مــريــد ومــحــب. فــقــد أصبح 
لكل طريقة صوفية فــرع فى القرى والنجوع يتبع 
إدارًيــا املركز الرئيسى بالقاهرة أو فى أى من املدن 
ــرى. ويــوجــد فــى القاهرة  الكبيرة مبحافظات أخـ
الــكــبــرى 41 طــريــقــة، أشــهــرهــا الــســادة الرفاعية 
واملــحــمــديــة الــشــاذلــيــة، وفـــى اإلســكــنــدريــة 4 طــرق 
أشهرها النقشبندية. وهــذه الطرق منتشرة فى كل 
أرجاء جمهورية مصر العربية، سواء فى محافظات 
الغربية والفيوم والشرقية وكفر الشيخ والصعيد، 
ومصر العليا التى من أشهرها طريقة »الرحيمية 

القناوية«.
بــصــفــة عــامــة ميــكــن الــقــول إن اتــســاع مساحة 
ــى تغير الــعــاقــة بن  اخلــريــطــة الصوفية يــرجــع إل
الصوفية واجلماهير فى الشارع، فلم يعد االنتماء 
لــلــطــرق الــصــوفــيــة مــقــصــوًرا عــلــى الــفــقــراء بسبب 
الظروف االجتماعية، بل إن الطرق املصرية تشهد 
تــزايــًدا فى إقبال الفئات االجتماعية ذات املكانة، 
فأصبح منها املهندس الصوفى والطبيب الصوفى 
والصحفى الصوفى وأســتــاذ اجلامعة. لذلك تظل 
عاقة الطرق الصوفية بفئات املجتمع املصرى سواء 

كانوا عمااًل أو موظفن أو أرزقية قائمة على احلب 
واملودة واألمان واالطمئنان.

ــراد املجتمع  ــ وتــطــور الــعــاقــة بــن الصوفية وأف
املصرى وفئاته، والــذى يظل املحدد الرئيسى فى 
رســم مامح اخلريطة الصوفية املصرية، يرتبط 
ــدور االجتماعى للتصوف،  بــعــدة قضايا، أولــهــا الـ
وإن كانت تتزايد فى مواسم بعينها، فما تتمتع به 
ــا والــســاحــات املــركــزيــة، وتقدمه مــن وسائل  ــزواي ال
املعيشة الناجتة عن املنح والعطايا من األثرياء جعلت 
اجلماهير تلتف حول املتصوفة لتنال ما لديهم من 
أرزاق رغــم أن هــذه الــظــاهــرة بـــدأت تــتــضــاءل فى 
الفترة األخيرة. والقضية الثانية، تتمثل فى ارتباط 
ــطــرق الــصــوفــيــة بــالــطــوائــف احلــرفــيــة املختلفة  ال
فقد كــان أربــاب الطوائف احلرفية يلجأون ملشايخ 
الطرق ومشايخ الساحات حلل مشاكلهم، وانضم 
العديد من تلك الفئة للطرق الصوفية، ولم يقتصر 
األمــر على طــوائــف املــدن بــل تشابك معهم العمال 
ــطــرق الــصــوفــيــة بتجنيد  واملـــزارعـــون وســمــحــت ال

املهمشن اجتماعًيا واألرزقية فى املدن.
ولــم يتوقف شكل العاقة بــن الــطــرق الصوفية 
وفئات املجتمع عند هذا احلد، بل حدث تقارب بن 
الصوفية ورجــال األعــمــال، والــذى انتهى فى أغلبه 
بزيادة الدعم النقدى املقدم للطرق املصرية، متثل 
فى التعاون بن أصحاب الشركات واألثرياء وبعض 
الطرق الصوفية فى متويل مقراتها وساحاتها وكذلك 
متويل احتفاالتها وانتقاالتها فى الداخل املصرى أو 

فى اخلارج.

 لــكــن الــعــاقــة بــن الــصــوفــيــة ومــخــتــلــف فئات 
ــيــات والعمل  ــروحــان املــجــتــمــع املــصــرى حتكمها ال
القلبى والــوجــدانــى والغاية منها التقرب إلــى اهلل 
ــول اهلل دون أهــــداف ســيــاســيــة أو  وآلل بــيــت رســ

يحكم مصلحة، وأيــًضــا ميكن أن 
تلك العاقة الــتــعــاون على 
أســـاس مــشــاركــة الصوفية 
ــم  ــهـ ــراحـ ــاس فــــى أفـ ــنـ ــلـ لـ
وأحزانهم من خال تعاون 
ــبـــن مــــن األثــــريــــاء  املـــحـ
بــالــدعــم املــــادى ملجالس 
الــطــرق الصوفية أو من 
خــال قيام بعض مشايخ 
الــســاحــات الصوفية فى 
كــل محافظات الصعيد 
بحل اخلــافــات الثأرية 
ــن خــال  ــهــا مـ ــت ــســوي وت
عــقــد مــجــالــس الصلح 
ــســاعــد  الـــعـــائـــلـــيـــة، وي
ــدور  على جنــاح هــذا ال

دعم رجــال األمــن فى تلك 
املــحــافــظــات للمتصوفة، بــاإلضــافــة إلـــى التفاف 
قيادات القرى والنجوع واملراكز من أطباء ومهندسن 
وأســاتــذة جامعة وكثيرين مــن رجــال القضاء حول 
رمــوز الصوفية ومشايخهم فى تلك املناطق، حتى 
أصــبــحــوا يــحــرصــون على حــضــور اجلــلــســات التى 

يعقدها املتصوفة حلل املشاكل الثأرية.

مفاجأة: جميع الطرق ليست لديها خطة مستقبلية

بصورة عامة يبدو أن الطرق الصوفية لم تضع 
خطة تطورها لتوسع من انتشارها رغم أن الظروف 
الــراهــنــة تــخــدم مــصــاحلــهــا، خــاصــة بــعــد مواجهة 
الدولة للجماعات الدينية التى تكفرها وحتاربها، 
وحـــرص الــقــيــادة السياسية على تطوير اخلطاب 
الدينى ليتناسب مع الوسطية 
واالعــتــدال اللذين 
هــــــمــــــا أســـــــــاس 
منهاجها الفكرى 
واملــــجــــتــــمــــعــــي. 
واســــتــــكــــمــــااًل ملــا 
سبق ميكن ترجيج 
ــالـــث  مـــســـاريـــن الثـ
لهما، ميكن أن يعبر 
ــا عـــن واقـــع  أحــدهــم
ــد  ــة اجلــدي ــي ــصــوف ال
خال العشرة سنوات 
املقبلة، وهما كالتالى:

ــار األول:  ــ ــســ ــ ــ امل
الــــكــــمــــون املــــؤقــــت، 
ويعنى هــذا املــســار أن 
اخلـــريـــطـــة الــصــوفــيــة 
ستظل على شكلها الــراهــن خــال الفترة املقبلة، 
بالتالى لن تستفيد الصوفية من املتغيرات املحيطة 
ــى اســتــمــرار التشتت احلــادث  بــهــا، وذلـــك يــرجــع إل
والــصــراع غير املعلن بن مشايخ الطرق الصوفية 
الكبيرة. ومــا يدعم هــذا السيناريو هو أن خريطة 

انتشار الصوفية املصرية، أخذت بعد ثورة 30 يونيو، 
شكًا جــديــًدا، ثــم عــادت إلــى أماكنها املركزية فى 
القاهرة الكبرى، رغم أن عودة القبليات والعصبيات 
إلى دورها السياسى واالجتماعى خال تلك الفترة، 
والتى ظلت بعيدة عن املشهد املصرى طــوال فترة 
ــوان، كــانــت مــن املمكن أن تدعمها بقوة  حكم اإلخــ
لتمأل الفراغ االجتماعى الذى تركته جماعة اإلخوان 

وغيرها.
املسار الثانى: التراجع الــدائــم، وهــذا السيناريو 
يعنى أن احلالة الصوفية ستشهد خال الفترة املقبلة 
تراجًعا كبيًرا فى املجتمع املصري، وهذا يرجع إلى 
اجتــاه بعض الطرق الصوفية الكبيرة إلى لعب دور 
سياسى فى املجتمع، وتأسيسها ألحــزاب سياسية 

متثل أذرع لطرقها. 
وقــد يكون هــذا التوجه سبًبا رئيسًيا فى ابتعاد 
ــهــا، ألن جتــربــة اإلخــــــوان الــســيــاســيــة  ــنـــاس عــن الـ
وتداعياتها ستظل فى ذاكرة من يحاولون االنتساب 
ــدور كانت تلعبه  إلــى تلك الطرق، خاصة أن هــذا ال
الصوفية بــوضــوح فــى مساندتها للسلطة وتبرير 
حتركاتها رمبا تكون قد افتقدته بصورة غير مقصودة 

خال الفترة الراهنة.
إجــمــااًل ميكن الــقــول إن جميع الــطــرق الصوفية 
ليست لديها خطة مستقبلية أو حتى مــجــرد نية 
لتجنيد أكبر عدد من املصرين لتتوغل فى حياتهم، 
رغم أن احلياة الروحية للصوفية تتماشى مع الطبيعة 
املصرية الهادئة املستقرة، وتتاءم مع النفس املصرية 

التى ورثتها من األجداد منذ القدم.

خريطة الطرق الصوفية فـــــــــــــــــــــــى مصر

عبدالهادى



ساويرس ورشيد 
رفضا الدفع 

لإلخوان ووافقا فى 
عهد السيسى

العـدد 214

األربعاء  2017/8/9

فى
الممنوع

الحل السحرى 
للتعامل مع 

لوغاريتم التصالح
وسط حيرة الرأى العام ما بين 
من يتوقون إلى االنتقام بسجن 
ــاء نــظــام مــبــارك والتنكيل  ــري أث
بهم، حتى لو كان الثمن هو ضياع 
األمـــوال وهــروب االستثمارات، 
ومــا بين مــن يــؤكــدون على عدم 
جدوى االنتقام خاًصة أنه مهما 
طال األمد خلف القضبان يعود 
ــى بيوتهم بــالــبــراءة أو  هـــؤالء إل
بإنقضاء المدة، وتبقى أموالهم 
لتستثمر فى الــخــارج، وبالتالى 
يصبح الحل األمثل هو التصالح 
قبل فــوات األوان، وألن كال من 
الرأيين له حجته ووجاهته، يرى 
الخبراء المحايدون أن الوسيلة 
المقبولة للتعامل مع تلك الحيرة 
هــو أن يــتــم تــعــديــل المنظومة 
التشريعية بالكامل، ليتم تغليظ 
الــعــقــوبــة عــلــى الــمــســئــول أو 
الموظف المرتشى، الــذى سهل 
االستيالء على المال العام، بأن 
يحبس وتــصــادر جميع أمــوالــه، 
الــتــى حصل عليها بــالــرشــاوى، 
ــو كـــان وزيــــًرا أو رئيًسا  حــتــى ل
للوزراء، أما رجل األعمال الذى 
قــدم لــه الــرشــوى ليسهل قضاء 
مــصــالــحــه، فيتم الــتــعــامــل معه 
بــطــريــقــة« أدب الـــقـــرش«، من 
خالل مصادرة نسبة من أمواله، 
تقررها لجان المصالحة وفًقا 
للمكاسب التى حققها بالرشاوى 

والطرق الملتوية.

تفاصيل جديدة فى صفقات التصالح مع حيتان نظام مبارك
باألسماء

حقيقة تأخر صدور الالئحة التنفيذية لقانون االستثمار بسبب مادة التصالح مع الفاسدين
أحمد عز »مش محتاج يتصالح«.. والقائمة تضم املغربى وجرانة ومنصور

مــن عــوامــل فشل المؤتمر االقــتــصــادى 
الذى شهدته مدينة شرم الشيخ فى مارس 
2015، أن قــانــون االســتــثــمــار صــدر قبيل 
المؤتمر بساعات قليلة، ولــم تكن الئحته 
التنفيذية قــد صــدرت إلــى مــا بعد انتهاء 
المؤتمر كــكــل، واألدهـــى أن هــذا القانون 
تم إلغاؤه وصــدر قانون جديد، تقدمت به 
وزيرة االستثمار والتعاون الدولى النشيطة 
ــنــواب منذ شهور،  سحر نصر لمجلس ال
ولكن الئحته التنفيذية لم تصدر حتى كتابة 
هذه السطور، فيما ترددت معلومات بشأن 
ــى إحــتــواء  أســبــاب هــذا التأخير، تــرجــع إل
الالئحة على مادة 
خـــــاصـــــة 

بالتصالح مع رجال األعمال المتورطين فى 
قضايا فساد، يخشى من أن تستفز الرأى 
العام على اعتبارها تفتح الباب أمام عودة 
الفساد وارتفاع معدالته، وهو ما يتعارض 
مــع إصـــرار الرئيس عبد الفتاح السيسى 

على إقتالعه من جذوره.
فــى حــيــن يـــرى الــمــدافــعــون عــن الفكرة 
أن إتاحة المصالحة بالقانون، هى رسالة 
إيجابية لــرجــال األعــمــال لتشجيعهم على 
تــســويــة أوضــاعــهــم وإعــادتــهــم الستثمار 
ــهــم فــى بـــالدهـــم، إلـــى جــانــب جــذب  أمــوال
المزيد من االستثمارات، التى »طفشت« 
ــورة يناير 2011، خوًفا  مــن مصر منذ ثـ
مــن المالحقة القضائية والحبس، ويــرى 
بعض الخبراء أن االستثمارات ال تأتى إال 
ــدول الــتــى ترحب  ــل ل
بعودة أثريائها 
للمشاركة 
بــقــوة فى 

دفع عجلة التنمية. 
ورغم أن المعارضة تتهم النظام الحالى 
ــاج نــظــام الرئيس  ــت ــادة إن بــأنــه يــحــاول إعــ
األســبــق حسنى مــبــارك، ويستعين برموز 
عصره ورجــال األعمال الذين كانوا حوله، 
فى تمويل ودعــم مشروعاته، ومــن ثم فتح 
بــاب التصالح معهم، ولكن الــوقــائــع تؤكد 
أن فكرة المصالحة ظهرت فى عهد نظام 
الــمــعــزول محمد مــرســى واإلخــــوان، حيث 
حاولوا ابتزاز رجل األعمال نجيب ساويرس 
وأســرتــه، والضغط عليهم بتحريك قضية 
اتهامهم بالتهرب من الضرائب، وعرضوا 
على »ســاويــرس« دفــع مبلغ مقابل تسوية 
القضية بــل وتعيينه مــحــافــظـًـا للقاهرة، 
كما عرضت الجماعة على رجــل األعمال 
رشــــيــــد مــحــمــد 
رشــيــد وزيــر 
الصناعة 

ــجــارة فــى عــهــد مــبــارك، أن يتصالح  ــت وال
ــع مليار دوالر للجماعة وليس  مقابل دف
ــع  ــدف ــا رفــــض ال ــم ــاله ــة، ولـــكـــن ك ــدولـ ــلـ لـ
ــم سعيا فيما بــعــد للتصالح  لـــإخـــوان، ث
مــع الـــدولـــة، لــتــبــدأ اإلجـــــراءات مــنــذ عهد 
المستشار عدلى منصور، وتستكمل فى 
عــهــد الــســيــســى، وبــالــفــعــل تــمــت التسوية 
بين مصلحة الضرائب وأســـرة ســاويــرس، 
بـــأن تــســدد إحـــدى شــركــاتــهــا )أوراســـكـــوم 
لإنشاء والصناعة( ضرائب قيمتها 7.1 
مليار جنيه، على خمس سنوات من بينها 
2,5 مليار جنيه تسدد على الفور، كما تم 
التصالح كذلك مع وزير التجارة والصناعة 
فــى آخــر حكومة فــى عهد مــبــارك رشيد 
محمد رشيد، الــذى سدد 15 مليون دوالر 
وأعلنت النيابة العامة رفع اسمه من على 
قوائم ترقب الوصول 
)الــــتــــى تــضــم 
الــمــطــلــوبــيــن 

للعدالة(.
وعلى الرغم من حصول أحمد عز أمين 
تنظيم الحزب الوطنى المنحل على أحكام 
نهائية بالبراءة، وإعالنه أنــه ليس بحاجة 
للتصالح وفًقا لقاعدة ُحجية الــبــراءة، بل 
ومحاوالته المستفزة للرأى العام بترشيح 
نفسه لمجلس الــنــواب الحالى، لــوال قرار 
استبعاده فى اللحظات األخــيــرة، مازالت 
قائمة الراغبين فى التصالح تضم رجال 
أعــمــال كــان منهم وزراء فــى أواخـــر عهد 
مبارك أبرزهم وزيــرى السياحة السابقين 
أحمد المغربى وزهير جرانة ووزيــر النقل 
األســبــق محمد لطفى مــنــصــور، وشقيقه 

ياسين منصور وغيرهم كثيرون. 
حاولنا إعـــادة فتح هــذا الملف الشائك 
لــلــتــعــرف عــلــى الــمــزيــد 
مــن تفاصيله فى 
ســيــاق السطور 

التالية.

إميان بدر

قالوا إن لديه تريليون دوالر وتمخض 
التصالح فولد 5 مليارات جنيه فقط

القانون 16 لسنة 15 بين تشجيع 
الفساد وإنقاذ االقتصاد

أسرة حسين سالم 
للمصريين من إسبانيا: 

حسبنا الله ونعم الوكيل !!!

المدافعون عنه يرونه الحل األمثل 
لجذب االستثمارات  والرافضون 

يؤكدون أن شعاره »وبشر الفاسدين«
حسام عيسى ومحمد محسوب »عشموا« 
الشعب بالـ110 مليارات دوالر وسبائك 

الذهب واألحالم انصهرت بأحكام البراءة
فى أعقاب ثورة يناير 2011، ظهر اسم رجل األعمال 
حسين ســالــم، محتكر تصدير الــغــاز إلــى إســرائــيــل، بل 
ومحتكر مدينة مدينة شــرم الشيخ بأكملها، وقيل أنه 
شريك لمبارك ونجليه عــالء وجمال فى صفقات الغاز 
الطبيعى والــســالح المشبوهة، وحركت ضدهم جميًعا 
قضايا فيلالت شرم الشيخ وعموالت تصدير الغاز، وإذا 
كان شيخ الناصريين الراحل الكاتب محمد حسنين هيكل 
قال إن مبارك لديه 70 مليار دوالر، فإن تالميذه أقنعوا 
الــرأى العام بــأن ثــروة حسين سالم تصل إلــى التريليون 
دوالر، وهــو رقــم ال يقبله العقل ولكن صدقته القلوب 

الحالمة بتوزيع الثروات على ساكنى الميادين.
وبعد إقــرار قانون التصالح بدأ »سالم« وأبناؤه رحلة 
التسوية عــن طــريــق مكتب محاميهم الــدكــتــور محمود 
كبيش، وقــال الرجل الــذى كــان ومـــازال ُمقيًما بإسبانيا 
أنه على استعداد للتنازل عن نصف ثروته مقابل العودة 
إلى مصر، وعــدم مالحقته قضائًيا، ثم جــاءت الصدمة 
أو بــاألدق الصاعقة، أن لجنة التسوية قررت إلزامه هو 
ونجله خالد وإبنته ماجدة بدفع مبلغ حوالى 5 مليارات 

جنيه فقط.
واألدهــى أن الرجل الُمسن خرج على المصريين عبر 
شاشة قناة »أون إى« المملوكة لرجل األعــمــال أحمد 
أبوهشمية، ومــن خــالل برنامج اإلعــالمــى عمرو أديــب 
ليبكى شاكًيا من الظلم الواقع عليه، وبداًل من أن يحصل 
على تعاطف المصريين بدموعه، استفزهم نجله خالد 
حين قال«حسبنا الله ونعم الوكيل فى كل اللى قال علينا 
كلمة«، وردت عليه صفحات التواصل االجتماعى وقتها 
بعبارة »يسرقونا وكمان يتحسبنوا علينا«. وقد عاد سالم 
إلى مصر منذ أسابيع قليلة مؤكداً سوف يقيم فى أحد 

الفنادق ألنه ال يمتلك أى شىء فى مصر !!!

ــة لتبسيط اإلجـــــراءات فــى محاسبة  ــدول حينما اتــجــهــت ال
المتهمين بجرائم الفساد المالى فى المرحلة السابقة، بإصدار 
قانون التصالح فى جرائم المال العام رقم 16 لسنة 2015، كان 
هدفها هو تحقيق مصلحة اجتماعية تتمثل فى استرداد األموال 
العامة المسلوبة والــتــى قــد تعجز منظومة العدالة الجنائية 
عن استردادها فى ضــوء النظم اإلجرائية التقليدية للدعوى 

الجنائية.
فبموجب القانون 16 لسنة 2015 والــصــادر فــى 12 مــارس 
2015 استحدث المشرع المصرى نظاماً جــديــداً للتصالح 
الجنائى بين الدولة والمتهم، إذ أجــاز بمقتضاه التصالح فى 
جرائم الباب الرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات، وهى 
جرائم اختالس المال العام والعدوان عليه، فأدخل المادة 18 
مكررا ب إلى قانون اإلجــراءات الجنائية والتى نصت على أنه: 
»يجوز التصالح فى الجرائم المنصوص عليها فى الباب الرابع 
من الكتاب الثانى من قانون العقوبات ويكون التصالح بموجب 
تسوية بمعرفة لجنة من الخبراء يصدر بتشكيلها قرار من رئيس 
مجلس الوزراء ويحرر محضر يوقعه أطرافه ويعرض على مجلس 
ــوزراء العتماده وال يكون التصالح نافذاً إال بهذا االعتماد«،  ال
ويعد اعتماد مجلس الـــوزراء توثيقاً لــه وبـــدون رســـوم، ويكون 
لمحضر التصالح فى هذه الحالة قوة السند التنفيذي، ويتولى 
مجلس الوزراء إخطار النائب العام سواء كانت الدعوى ما زالت 
قيد التحقيق أو المحاكمة ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية 
عن الواقعة محل التصالح بجميع أوصافها، وتأمر النيابة العامة 
بوقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها على المتهمين فى الواقعة إذا 

تم الصلح قبل صيرورة الحكم باتاً.
فإذا تم التصالح بعد صيرورة الحكم باتاً وكان المحكوم عليه 
محبوساً نفاذاً لهذا الحكم جاز له أو وكيله الخاص أن يتقدم إلى 
النائب العام بطلب لوقف التنفيذ مشفوعاً بالمستندات المؤيدة 
لــه، ويرفع النائب العام الطلب إلــى محكمة النقض مشفوعاً 
بهذه المستندات ومذكرة برأى النيابة العامة وذلك خالل عشرة 
أيــام من تاريخ تقديمه، ويعرض على إحــدى الــدوائــر الجنائية 
بالمحكمة منعقدة فى غرفة المشورة لنظره لتأمر بقرار مسبب 
بوقف تنفيذ العقوبات نهائياً إذا تحققت من إتمام التصالح 
واستيفائه كافة الشروط واإلجراءات المنصوص عليها فى هذه 
المادة ويكون الفصل فى الطلب خالل خمسة عشر يوماً منذ 

تاريخ عرضه وبعد سماع أقوال النيابة العامة والمحكوم عليه.
ورغــم أن المدافعين عن هــذا القانون يرونه فرصة أخيرة 
الستعادة األمـــوال وجــذب االستثمارات ومحاربة شبح الفقر 
الــذى تعانى منه الــبــالد، على اعتبار أن أحــًدا لن يستفيد من 
سجن الناس، بعد تهريب أموالهم، ولكن على الجانب اآلخر يرى 
المعارضون له أنه يرفع شعار »وبشر الفاسدين«، وأنــه يشجع 
على سرقة ونهب الــمــال الــعــام واالســتــيــالء على قــوت الشعب 

الجائع مقابل إلقاء بعض »الُفتات« للدولة. 

الدولة قبلت التصالح مع رجال مبارك ولن تتصالح مع اإلخوان

حول فكرة المصالحة فى حد ذاتها، ومع 
مــن يمكن التصالح، نشرت مــؤخــًرا دراســة 
ــوان  بــعــنــوان«هــل التصالح الــمــالــى مــع اإلخـ
ونــظــام مــبــارك ينقذ االقــتــصــاد المصرى«، 
أعدها الدكتور عادل عامر مستشار التحكيم 
الدولى، وخبير االقتصاد السياسى، أوضح 
فى سياقها أن المصالحات مع رجال األعمال 
بشكل عــام تستهدف الحصول على أمــوال 
تساعد الحكومة المصرية فى مواجهة األزمة 

االقتصادية الحادة التى تمر بها البالد.
ــالــذكــر هــنــا أن الـــدعـــوة إلــى  ــر ب ــجــدي وال
التصالح هــذه جـــاءت بعد إجــهــاض العديد 
من المحاوالت الخارجية السترداد األموال 
التى قيل عقب ثــورة يناير 2011، أن رموز 
وقــيــادات نظام مبارك، ورجــال األعمال من 
ــذى كــان حاكًما،  أعــضــاء الــحــزب الوطنى ال
قد نهبوها عن طريق الفساد والتالعب من 
قــوت الشعب وسرقت من المال الــعــام، وتم 
تهريبها إلى بنوك أوروبا، وبالفعل تم تشكيل 
لجان بقيادة المفكر الناصرى الدكتور حسام 
عيسى أستاذ القانون االقتصادى الدولى، 
وتلميذه القيادى بتنظيم الجهاد المتأسلم 
محمد محسوب أحــد وزراء عهد اإلخــوان، 
ووعــدوا الشعب وقتها باسترداد أمــوال تزيد 
ــيــارات دوالر، نــاهــيــك عن  عــلــى الـــــ110 مــل
سبائك الــذهــب والــقــصــور الــفــارهــة، ولكن 
غاب عن الرجلين المتخصصين فى القانون 
االقتصادى الــدولــى أن الــدول التى أودعــت 
ــوال فــى بنوكها وعلى رأســهــا سويسرا،  األمـ
تشترط لإفراج عن الحسابات صدور أحكام 
نهائية باإلدانة، فى حين أتت أحكام البراءة 

لصالح غالبية رمــوز النظام األســبــق، وفى 
مقدمتهم الرجل الحديدى أحمد عز و حسين 
سالم، لتتبخر معها أحالم استرداد األموال، 
ولتبرز المصالحة كحل وحيد الستعادة بعض 
أموالهم برضاهم، مقابل عودتهم إلعادة ضخ 
االستثمارات فى مصر، وتشغيل المصانع 
وإنقاذ االقتصاد من الركود وماليين الشباب 

من شبح البطالة. 
ــار الــدكــتــور عـــادل عــامــر فــى دراســتــه  وأشـ
إلــى أسباب أخــرى من بينها انحسار موجة 
ــالد، واستكمال  ــب ــاب الــتــى ضــربــت ال ــ اإلره
مؤسسات الدولة الدستورية بانتخاب مجلس 
الــنــواب، والتأييد الخارجى الــواســع لجهود 
ــاب،  الــرئــيــس السيسى فــى مــحــاربــة اإلرهــ
ــور دفعت  ــ ــوامــل بــأنــهــا أم ــع واصـــًفـــا تــلــك ال
ــى السير بــاتــجــاه المصالحة، وإن كانت  إل

مشروطة.
وشــدد الخبير المتخصص فى االقتصاد 
ــوال تبقى  السياسى على أنــه فــى كــل األحــ
أمنيات المصالحة بين الحكومة وجماعة 
اإلخــوان بعيدة المنال فى الوقت الحاضر، 
ــك لــتــورط غالبية قياديى الجماعة فى  وذل
قضايا إرهاب جنائية وسياسية، وعلى رأسهم 
مرشدها محمد بديع، الــذى يواجه أحكاًما 
بــاإلعــدام، كما تالحق الهاربين من قيادات 
ــوان خـــارج مصر تهم جنائية وأحــكــام  اإلخــ
مماثلة؛ فضاًل عن أن حالة من االستعداء 
تكونت خالل فترة حكم الجماعة لمصر وما 
تلتها، وهــو ما أدى إلــى ظهور رفــض شعبى 
لعودة اإلخوان إلى ممارسة دورهم التنظيمى 

أو وجودهم ككيان سياسى فى البالد.

منصوراملغربىعزرشيدساويرس

محسوب
عيسى

سالم
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حوار

يمكننا االستفادة 
من الزيادة 

السكانية وخير 
دليل على ذلك 

الصين التى تخطى 
عدد سكانها مليارى 

و300 مليون 

¿ اخلـــريـــطـــة الــســكــانــيــة فــــى مـــصـــر كــيــف 
ميكن وصفها ؟

- اخلريطة السكانية فى مصر لها شقان 
ــق جــغــرافــى الشق  شــق دميــوغــرافــى وشـ
الدميوغرافى يتعلق بشكل الهرم السكانى 
مبعنى أن قاعدة الهرم عريضة بسبب زيادة 
عدد املواليد، ووسط الهرم فيه زيادة كبيرة 
فى عدد الشباب وهذا جيد ثم قمة الهرم 
ولكى أحقق الغاية فى الشق الدميوغرافى 
فهذا يعنى أن عدد املواليد اجلدد ينخفض 
حتى أستطيع توفير فــرص تعليم ورعاية 
صحية أفضل للمواليد املوجودين حالًيا 
وقادرين الحًقا على العمل واإلنتاج مع بعد 
إنهاء تعليمهم واستفدت فعلًيا من قوة هذا 
العنصر البشرى وإذا استمر معدل الزيادة 
باملستوى احلالى سيصل عدد السكان لنحو 
١٢٨ مليون نسمة فى عام ٢٠٣٠ وبالتالى 
ـــ٣٥٪ وسيصل عدد  سيصل معدل الفقر ل
الــعــاطــلــن لنحو ٢٠ مــلــيــوًنــا وسيتناقص 
نصيب الــفــرد مــن املــيــاه لنحو ٤٥٠ متًرا 
مكعًبا سنويا ومن األرض الزراعية لنحو ٤٤ 
متًرا مربًعا وستصل الفجوة الغذائية من 
احلبوب لنحو ١١ مليون طن سنويا وذلك 
وفق دراســة أجراها مقرر املجلس القومى 

للسكان أ.د. طارق توفيق.
ــة الــســكــانــيــة أصــبــحــت قضية أمــن  ¿ األزمــ

قومى وتهدد االقتصاد.. فما احلل؟
ــادة احلالية  ــزي - القضية السكانية وال
أعتبرها قضية أمــن قومى وأرفـــض ذكر 
ــة أو انــفــجــار ســكــانــى ألن الــــ9٠  أنــهــا أزمـ
مليون مصرى هم قوة كبيرة ملصر فى حال 
تدريبهم بشكل جيد وهذا األمر يتم بشراكة 
ــن جــهــتــن األولــــى هــى الـــدولـــة واجلــهــة  ب
األخرى هم املواطنون أنفسهم فمن املمكن 
أن يتم تدريب املواطنن وأن يكونوا إضافة 
للدخل القومى ملصر فال يجوز أن ينتظر 
ـــ 9٠ مليون مــصــرى أن تــقــوم احلكومة  ال

باإلنفاق عليهم جميًعا.
وفــيــمــا يــخــص االهــتــمــام بــجــهــاز تنظيم 
األســرة فهذا األمر يتم بالشراكة مع وزارة 
الصحة وبشدة فهناك حمالت كبيرة تتم 
اآلن بالصحة اإلجنابية والصحة العامة 
عموًما واملعرفة الصحية للناس بخالف 
مــحــاوالت زيـــادة التغطية لتنظيم األســرة 
وتلبية االحتياجات وهذا األمر يعد أولوية 
بالنسبة لى ويحتل املركز الرابع بالنسبة 

لالستراتيجية.
¿ ما الــوزارات التى تشترك معكم فى تلك 

األزمة؟
- املــلــف ال يقتصر فحسب على وزارة 
ــاك وزارات وهــيــئــات  ــا هــن الــصــحــة وإمنــ
أخرى تلعب دورا كبيرا فى مكافحة األزمة 
السكانية ومنها وزارة التربية والتعليم 
ووزارة الشباب والرياضة واملجلس القومى 
ــمــرأة بــاإلضــافــة إلـــى الــعــنــصــر الــهــام  ــل ل
ــالم بشقيها  ــل اإلعــ واحلـــيـــوى وهـــو وســائ

اخلاص والعام.
¿ هــل ميكننا االســتــفــادة مــن تلك الــزيــادة 

السكانية ؟ وكيف؟
- نعم ميكن االستفادة من تلك الزيادة 
وخير دليل على ذلــك الصن التى تخطى 
عــدد سكانها مليارى و٣٠٠ مليون نسمة 
ولكن ذلــك يتطلب أن تكون صحة هــؤالء 
املواطنن طيبة وأن يكونوا على قدر عاٍل 
من التعليم وبالتالى يكونوا قــادريــن على 
العمل واإلنــتــاج القابل للتصدير وبالتالى 
يتمكنوا من العيش فى حياة كرمية لذا فإن 
املجلس باالشتراك مع الهيئات والــوزارات 
املختلفة يسعى لتوفير وسائل تنظيم األسرة 
وكــذلــك توفير كـــوادر وأعـــداد مــن األطباء 
بحيث ال يكون هناك أماكن محرومة من 
اخلدمة الطبية وكذلك االهتمام بالتعليم 
على أن يلتحق جميع األطــفــال بالتعليم 
والــقــضــاء على التسرب وكــذلــك مكافحة 
ــزواج املــبــكــر وكــذلــك  ــ ــال والـ عــمــالــة األطــف

منع التمييز السلبى ضد املــرأة ومساعدة 
السيدات الستكمال تعليمهن وتوفير فرص 
عمل لهن فــى القطاعن الــعــام واخلــاص 
وتغطية مصر بــالــصــرف الصحى وذلــك 
ألنه كلما اكتملت تلك العناصر مع بعضها 
الــبــعــض كلما كــانــت خــصــائــص العناصر 

السكانية أفضل.
ــا جـــدواهـــا  ـــ 54 أســـبـــوًعـــا ومــ ¿ مـــا خــطــة الــ

للحد من الزيادة السكانية؟
- خطة الـ ٥٤ أسبوًعا هى خطة قائمة 
على توحيد احلديث والكتابة والنشر من 
خالل وسائل اإلعــالم املختلفة وذلــك عبر 
ســفــراء التنمية على مـــدار الــعــام وكذلك 
املــــدارس والـــنـــوادى واجلــامــعــات والهيئة 
العامة لالستعالمات ولكننا وجدنا صعوبة 
كبيرة فى تطبيقها على أرض الواقع وذلك 
نــظــًرا لصعوبة التمويل لذلك مت االتفاق 
مع وزيــر األوقـــاف على أن تتضمن خطبة 
ــعــام ٣١ مــوضــوًعــا  اجلــمــعــة عــلــى مـــدار ال
خــاًصــا بــالــســكــان وكــذلــك تقدمنا بطلب 
لوزير التربية والتعليم وذلــك ليكون هناك 
ــام على مــدار السنة  يــوم سكانى ملــدة ٨ أي
الدراسية يوم واحد كل شهر سواء كان فى 

احلصص التعليمية أو من خالل األنشطة 
الطالبية.

¿ األمية هى أحد أسباب الزيادة السكانة 
وتــفــاقــمــهــا.. فــمــا هـــى خــطــطــكــم ملواجهتها 

والقضاء عليها؟
- بالتأكيد هى أحد العوامل األساسية 
فــى تفاقم األزمـــة السكانية ولكن الدولة 
وضعت خطة قومية للقضاء على األمية 
ــالل ٣ ســنــوات حــيــث مت إنــشــاء مركز  خـ
ــل وزارة التنمية  ــإســراع بالتنمية داخـ ل
املحلية بــقــيــادة الــدكــتــورة هــبــة حندوسة 
وحتت إشراف الدكتور هشام الشريف وزير 
التنمية املحلية ومتت دراسة املناطق األكثر 
انتشارا لألمية وكذلك الفئات األكثر تسربا 
للتعليم مبشاركة الــقــوات املسلحة والتى 
تلعب دوًرا كبيًرا فى القضاء على األمية 
هــنــاك رغــبــة واضــحــة قــويــة لـــدى الــدولــة 
للقضاء على األمية حيث يظهر ذلك جليا 

فى التكامل بن الهيئات املحتلفة.
¿ وكـــــــيـــــــف ســــنــــشــــعــــر بـــــــهـــــــذا الـــتـــغـــيـــيـــر 
ــًدا عــــن اخلــطــط  ــيــ ــعــ ــى أرض الـــــواقـــــع بــ ــلـ عـ

واالستراتيجيات؟
- فى البداية أود أن أؤكد أنه ال بديل عن 

تنفيذ االستراتيجية السكانية احلالية فهى 
أمــن قومى من وجهة نظرى اخلاصة ومت 
االتفاق على بــدء اخلطوات التنفيذية لها 
خالل الفترة القليلة املقبلة بخالف أنه مت 
االتفاق على أن تتسلم كل وزارة أو كل هيئة 
امللف اخلاص بها فى االستراتيجية ودورها 
فى التنفيذ أمام املهندس شريف إسماعيل 
رئيس مجلس الوزراء لضمان التنفيذ وحتى 
تتم املحاسبة واملتابعة من خالل دولة رئيس 

الوزراء.
وللعلم دور قطاع السكان فى تنفيذ هذه 
االستراتيجية ينحصر فــى أن يتم تنفيذ 
جتريبى خالل 6 أشهر لهذه االستراتيجية 
هــذا مت بالفعل خــالل الفترة املاضية وأن 
ــوزراء والهيئات  ــل تتم سياسات التنفيذ ل

املعنية بالتنفيذ ومتابعة العمل فقط.
¿ هل ميكن إصــدار قانون أو قــرار مينع أى 

أسرة من إجناب أكثر من 3 أبناء؟
- أنا أرى أن مثل هذا األمر ال يجوز أن 
يتم بقرار أو بقانون وحتى ينجح ال بد أن 
يكون نابًعا من وعــى األســرة واملــواطــن وال 
بد أن يكون قرار رب األسرة وزوجته فقط 
ولــكــن لــلــدولــة دور خــاص بتثقيف ووعــى 

املواطنن أن “أســرة صغيرة تساوى حياة 
أفضل” من خالل التعليم الصحة والترفيه 
الثقافة والرقى وغيرها من مناحى احلياة 
فــالــتــوجــه لــديــنــا اآلن أن يشعر اإلنــســان 

بالتنمية املستدامة.
¿ ومــــــــاذا عــــن إعــــــــادة تــشــكــيــل اخلـــريـــطـــة 
السكانية.. فاملصريون يعيشون فى مساحة 

ال تتعدى الـ 10% من مساحة مصر؟
- هــذا املوضوع مهم للغاية ولكنه ليس 
قرارى وإمنا قرار الدولة املصرية وال بد أن 
نعلم أنه حتى يتم نقل مواطنن ملجتمعات 
ــهــا املــقــومــات  جـــديـــدة يــجــب أن تــكــون ب
األساسية للحياة على األقــل أنــا أعلم أن 
ما يتم إنشاؤه اآلن من مدن جديدة تتم بناًء 
على أسس علمية على متطلبات املواطنن 
اآلن وحتى تصبح األماكن اجلديدة جاذبة 

لهم.
¿ وماذا عن مبادرة الرائد اجلامعي؟

ــد اجلــامــعــى عــبــارة عن  ــرائ ــادرة ال - مــب
٤ حقائب ٣ منها تتحدث عــن االهتمام 
بحياة املواطن والتى تختص بالوقاية من 
األمــــراض املــعــديــة حــيــث إن كــل ١ جنيه 
يتم صرفه على الوقاية يوفر على الدولة 
٤٥ جنيها فى العالج وكذلك جــزء خاص 
بالتغذية السليمة والتى تعتبر نواة أساسية 
فى املجتمع حيث تعتبر التغذية السليمة 
ــة فـــى املــجــتــمــع حــيــث تقل  نــــواة أســاســي
ــزداد اإلنتاج وكذلك تضم  األمــراض وي
جــزءا خاصا مبناهضة السلوكيات 
ــتـــان اإلنــــاث  ــبــيــة مــثــل خـ الــســل
والعنف ضد املــرأة والتفكك 
األســرى والتدخن وتناول 
املخدرات واملمارسات 
اجلـــنـــســـيـــة الــســيــئــة 
واخلاطئة ومت تطبيق 
تــلــك املــــبــــادرة فـــى ١٢ 
جامعة على أن يتم تطبيق 
ــادرة فــى ١٢ جامعة أخــرى  املــب
مع بداية سبتمبر املقبل وطلبنا من 
جامعة األزهـــر واجلــامــعــات اخلاصة 

االنضمام إلى املبادرة.
¿ أعـــلـــن الــرئــيــس عــبــد الــفــتــاح الــســيــســى 
مــؤخــًرا أن عــام 2018 سيكون عــام األطــفــال 
ذوى االحتياجات اخلاصة فهل استراتيجة 
املــجــلــس املــتــوقــع اطــاقــهــا قــريــًبــا خصصت 

برامج تستهدفهم بشكل أكبر؟
- نــعــم فاستراتيجية املــجــلــس القومى 
لألمومة والطفولة تستهدف بشكل ُمركز 
فئات خاصة من األطفال “ذوى االحتياجات 
ــال فـــى وضــعــيــة الــشــارع  ــفـ اخلـــاصـــة األطـ
األطــفــال األيــتــام األطــفــال الذين يتعرضون 
للعنف عمالة األطفال” هذه احلاالت توضع 
حتت امليكروسكوب لدراستها بشكل متعمق 
و تــكــون “عنينا عليهم بشكل أكــبــر طــول 
الــوقــت” حتى نستلفت احلكومة واجلهات 
الداعمة من املجتمع املدنى والقطاع اخلاص 

لهم.
¿ فيما يخص قضية التسرب من التعليم 
وهى أزمة تهدد العملية التعليمية فى مصر؟

- وزارة الــتــربــيــة والتعليم قــامــت بعمل 
إجراءات جيدة للقضاء على هذه األزمة من 
بينها تغيير املناهج حتى تكون جاذبة للطالب 
وبحث املشكالت املادية للطالب ومت عمل 
إدارة فى كل مدرسة لبحث أسباب التسرب 
من التعليم فى كل مكان على حــدة وقامت 

وزارة التضامن أيًضا ببحث األمر وأسبابه.
ــة با  ¿ مــتــى نستطيع الــقــول إن مــصــر دولـ

أزمة سكانية؟
ــة سكانية  - مــصــر ستتخلص مــن األزمــ
بــحــلــول ٢٠٣٠ فــمــن املــســتــهــدف أن يصل 
معدل اخلصوبة ٢.١٪ ولدينا خطة قوية 
خلفضه وهو ما يؤكد أن مصر على الطريق 
السليم ولكن يجب تكثيف اجلهود واالرتقاء 
باخلصائص السكانية من خــالل الشراكة 

اجلادة بن الهيئات املختلفة.

هناك وزارات وهيئات أخرى تلعب دورا كبيرا فى مكافحة 
األزمة السكانية ومنها وزارة التربية والتعليم ووزارة الشباب

الدكتورة مايسة شوقى نائب وزير الصحة لشئون السكان 
 :» ورئيس المجلس القومى للسكان فى حوار لـ»

مصر بال أزمة سكانية فى 2030.. 
والقضاء على األمية خالل 3 سنوات

أكدت الدكتورة مايسة شوقى نائب وزير الصحة والسكان أن القضية السكانية 
والزيادة احلالية قضية أمن قومى وأرفض وصفها بأنها أزمة أو انفجار سكانى ألن 

الـ90 مليون مصرى هم قوة كبيرة ملصر فى حال تدريبهم بشكل جيد وأشارت إلى أنه 
ال ميكن إصدار قانون ينظم عملية اإلجناب وإمنا البد أن يكون األمر نابًعا من وعى 
األسرة واملواطن وقالت نائب وزير الصحة والسكان أن األمية هى أحد أسباب الزيادة 

السكانية وتفاقمها والدولة وضعت خطة قومية للقضاء على األمية خالل 3 سنوات 
ولفتت نائب وزير الصحة والسكان إلى أن االستراتيجية احلالية للسكان تهدف 

لالرتقاء بنوعية اإلنسان املصرى واستعادة ريادة مصر الدولية من خالل حتسني 
خصائص اإلنسان وإعادة رسم اخلريطة السكانية من خالل إعادة توزيع السكان 

وحتقيق العدالة االجتماعية والسالم االجتماعى.. وإلى نص احلوار:

مايسة شوقى فى حوارها لـ»صوت املاليني«

السيسى

حوار -  أحمد سعيد
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ميثل احلصن 
األخير والدعم 

احلقيقى 
ملحدودى الدخل

باألرقام:
¿ يبلغ االحتياطى االستراتيجى 
مــن القمح فــى مصر نحو 4.6 
مليون طن محلى ومستورد وهذا 
ــبـــاد لــنــحــو 6 أشــهــر،  يــكــفــى الـ
وتعتبر مصر أكبر مستورد قمح 

فى العالم.
ــو 6  ــحـ ــر نـ ــك مـــصـ ــل ــه ــســت ¿ ت
مــايــيــن طــن مــن الــقــمــح سنوياً 
إلنــتــاج الخبز الــمــدعــم، فمعدل 
استهاك المواطن المصرى من 
القمح 180 كيلو جراماً فى السنة 
بينما المتوسط العالمى 85 كيلو 

جراماً.
¿ تشهد مــصــر انــخــفــاضــا فى 
التوريد المحلى فقد تم تقليص 
كميات التوريد إلــى 3.5 مليون 
ــدالً مــن 4.5 مــلــيــون الــمــوســم  ــ ب
السابق، وهو انعاكس لتراجع فى 
مــســاحــات الــقــمــح الــمــزوعــة من 
3.1 مايين فدان مقابل مساحة 
ــام الــمــاضــى بلغت 3.4  ــع فــى ال

مايين.
¿ اتعاقدت مصر على كميات 
كثيفة غير مسبوقة مــن القمح 
ــل مــن شــهــر وتــمــثــل %20  فــى أقـ
مــن المستهدف للسنة المالية 
2018/2017، فاستوردت مصر 
نحو 6 مايين طن من القمح فى 
العام المالي2017/2016 مقابل 
ــام السابق  ــع 4.4 مــلــيــون فــى ال
2016/2015، وتستهدف مصر 
استيراد نحو 6.2 مليون طن هذا 

العام 2018/2017.
¿ طرحت مؤخراً الهيئة العامة 
للسلع التموينية مناقصة عالمية 
الســتــيــراد قــمــح جـــرى بموجبها 
شـــراء 420 ألــف طــن مــن القمح 
ــي، و60 ألــف  ” 300 ألـــف روســ
ــف أوكـــرانـــي”  ــي، و60 ألـ ــانـ رومـ
بمتوسط سعر 202 دوالر ” 3682 
جنيهاً” للطن الواحد مقابل 3663 
جنيهاً وهــو متوسط سعر للطن 
بالنسبة لألقماح المحلية التى 
استلمتها الحكومة من الفاحين 
ــمــوســم الــمــنــتــهــى الــشــهــر  فـــى ال

الماضي.

صوت 
الناس

و تعد هــذه هــى ثــانــى انتفاضة شعبية 
تشهدها مصر انعكاساً لرفع الــدعــم عن 
الخبز، فقد شهدتها سابقاً فــى 18 و19 
يناير 1977 وُسميت »بانتفاضة الخبز« 
عقب قرار الحكومة وقتها بتخفيض الدعم 
على عــدد من السلع األساسية وتراجعت 
الحكومة أيضاً عن قرارها على الفور بعد 

االحتجاجات التى شهدتها الباد.
ــذه الــحــقــائــق كشفتها دراســــة مهمة  هـ
صدرت هذا األسبوع بعنوان:  هل »رغيف 
الخبز« الورقة األخيرة فى شروط صندوق 
النقد؟ والتى أعدتها الباحثة االقتصادية 

وسام محمد.
الدراسة كشفت أن وزارة التموين عادت 
مــؤخــراً تقترح تعديات على نظام الدعم 
بخفض حصة الــدعــم اليومية مــن أرغفة 
الخبز بنسبة 20% حيث ُتــصــرف الــدولــة 
حالياً 5 أرغفة يومياً للفرد الواحد منذ بدء 
العمل بمنظومة توزيع الخبز بالبطاقات 
ــل 2014 عــلــى أن يكون  ــري الــذكــيــة فــى أب
نصيب كل فرد من الخبز المدعم 4 أرغفة 
بإجمالى 120 رغيفاً فى الشهر، تبلغ قيمتها 
بنظام النقاط الجديد 24 جنيهاً، بيد أن 
وزارة التموين نفت هذا االقتراح سابقاً فى 
مـــارس الــمــاضــى وقــالــت المــســاس بحصة 
المواطن المصرى وال سعر رغيف الخبز 

الُمدعم.
وتتضمن التعديات فى منظومة الخبز 

مقترحاً أيــضــاً بــزيــادة مــا يسمى بنقاط 
الخبز إلى 20 قرشاً بــدالً من 10 قروش، 
حيث يحصل الفرد حالياً على 10 قروش 
مقابل كل رغيف خبز ال يشتريه من حصته 
نهاية كل شهر ويستطيع استخدام حصيلة 
ــك فــى شـــراء سلع تموينية أخـــرى عن  ذل
رصيده اإلجمالي، وهــذا المقترح يهدف 
إلـــى الــحــد مــن اســتــهــاك الــخــبــز لتوفير 
العملة التى تستخدمها الدولة فى استيراد 
القمح الذى ُيخلط مع القمح المحلى إلنتاج 
الخبز الُمدعم، وقبل رفع الدعم عن الوقود 
فــى األوانـــة االخــيــرة قــامــت الــدولــة برفع 
الدعم النقدى للفرد على بطاقات التموين 
من 21 جنيهاً إلى 50 جنيهاً، تعقبها ذلك 

زيــادة فى سعر السكر من 8 جنيهات إلى 
10 جنيهات وزيــادة الزيت من 12 جنيهاً 

إلى 14 جنيهاً.
ــى لرفع  ــ فــهــل تــكــون هـــذه الــخــطــوة األول
الدعم عن الخبز والمساس بحصة المواطن 
تنفيذاً لشروط صندوق النقد الدولى التى 
تهدف إلــى رفــع دعــم الخبز مثل ما حدث 
فى رفع دعم الوقود تدريجياً بهدف خفض 
العجز فى الموازنة دون النظر إلى الطبقة 

الفقيرة؟
وعلى الرغم من سعى الدولة إلى خفض 
دعـــم الــســلــع التموينية لمعالجة العجز 
فــى الــمــوزانــة إال أننا نجد وفقا للموازنة 
ــي2018/2017 أن  ــالـ ــمـ الــجــديــدة للعام الـ

الدعم ُيقدر بنحو 63 مليار جنيه مقابل 41 
مليار جنيه بموازنة السنة المالية الماضية 
2017/2016 أى بــزيــادة قــدرهــا22 مليار 

جنيه بنسبة زيادة بلغت نحو %54.
ــة للخبز فى  ــدول وقــد بلغ حجم دعــم ال
الموزانة الجديدة 45 مليار جنيه فى حين 
بلغ فى الموزانة السابقة 29 مليار جنيه، 
فهناك تناقض فى القرارات الحكومية فى 
السعى إلى خفض الدعم من خال تقليص 
حصة الفرد من رغيف الخبز وزيــادة قيمة 
الدعم على الخبز فى الموزانة فى نفس 

الوقت.
ــى الــرغــم مــن زيــــادة حــجــم الــدعــم  وعــل
الموجه إلــى السلع التموينية خاصة إلى 
الخبز فى الموازنة الجديدة إال أن الحكومة 
خفضت عدد المستفيدين من دعم رغيف 
الخبز ودقيق المستودعات فبلغ عددهم 
فى موزانة 2018/2017 نحو76.8 مليون 
فرد) تشمل حاملى وغير حاملى البطاقات 
الــذكــيــة(، وتبلغ كميات الخبز المستحقة 
للمواطنين نحو140 مليار رغيف سنوياً، فى 
حين بلغ عدد المستفيدين نحو 82 مليون 
فــرد فــى الــمــوزانــة الــســابــقــة2017/2016، 
وتدعم مصر نحو 68.6 مليون مواطن من 

خال نحو 20.8 مليون بطاقة تموين.
و فى عــام 2010 بلغ نسبة المستفيدين 
ــر  ــن األسـ ــحــو 90% مـ ــز ن ــخــب ــم ال ــن دعــ مـ
المصرية، فإحصائياً هناك 87% مستفيدين 

مــن دعــم الخبز فــى وقتنا الحالى أى أن 
النسبة انخفضت عن ما كانت عليه فى عام 
2010 على الرغم من تزايد النمو السكانى 
وزيــادة الطبقة الفقيرة ) تحت خط الفقر( 
وهــم أكثر عرضاً فى األوانـــة األخــيــرة بعد 
قرار تعويم الجنيه إلى القرارات التعسفية 
التى تقوم بها الدولة، وتمثل تلك الفئة أكثر 
من 30% من سكان مصر التى تعتمد بشكل 

كلياً على الدعم خاصةً دعم الخبز.
ولهذا نصل إلى نتيجة مهمة مفادها أن 
زيادة مخصصات الدعم، هى زيادة صورية 
فى حقيقة األمر، ويرجع هذا باألساس إلى 
ارتــفــاع أســعــار األقــمــاح المستوردة نتيجة 
لتحرير سعر الــصــرف. وأن االتــجــاه العام 
للحكومة يسير فــى طــريــق تقليص أكثر 

للدعم.
ويؤكد الخبراء أن الخبز الُمدعم يمثل 
حماية لشريحة واســعــه مــن المواطنين، 
فمنظومة الــدقــيــق الــمــدعــم عـــاوة على 
دعــم الخبز، بشكلها الحالى، تحتاج إلى 
ترشيد ووقف الفساد والتاعب وليس رفع 
أســعــاره، فربما ينعكس رفــع أسعار القمح 
عن حراك اجتماعى واسع ألنه يمس طبقة 
فقيرة تعتمد كلية على الخبز المدعم، فهل 
ستشهد األيــام القليلة القادمة رفعا لدعم 
الخبز مثل ما حدث فى دعم الوقود تنفيذا 
لــشــروط صــنــدوق النقد الــدولــى للحصول 

على الُدفعات األخرى من القرض؟

هل »رغيف الخبز« الورقة األخيرة فى شروط صندوق النقد؟

ُيمثل رغيف الخبز الحصن األخير والدعم الحقيقى لمحدودى الدخل، ولم يمر سوى 4 أشهر 
على »انتفاضة التموين« فى مارس الماضي، لتعود وزارة التموين مرة أخرى بمقترح جديد 

لتعديل نظام دعم الخبز وتخفيض حصة الدعم اليومية من أرغفة الخبز بنسبة %20.
 وتسبب قرار وزير التموين فى تخفيض حصة الكارت الذهبي، المخصص للمخابز إلى 500 

رغيف كحد أقصى يوميًا بدالً من 1500 الذى يمكن من صرف الخبز لغير حاملى بطاقات 
التموين اإللكترونية، مارس الماضي. تسبب فى خروج عدد كبير من المواطنين المتضررين 
من هذا القرار إلغالق الطرق حول المخابز التابعة للدولة احتجاًجا على هذا القرار، ما دفع 

إلى تراجع وزارة التموين على لسان وزيرها عن هذا القرار.

معدالت استهالك الخبز الُمدعم تتراوح  بين 2.5 إلى 3.8 رغيف فى اليوم لكل مواطن

مفاجأة مثيرة: الحكومة ال تزال تشترى من األسواق 
العالمية بأعلى من سعر األقماح المحلية

وتشير المناقصة األخيرة الستيراد 
ــاح إلـــى أن الــحــكــومــة ال زالــت  ــم األق
تشترى من األســـواق العالمية بسعر 
يفوق سعر األقماح المحلية بالرغم 
من جــودة القمح المحلى الــذى يفوق 
القمح المستورد الذى يستحوذ على 
فــطــريــات ســامــة كفطر “اإلرجــــوت” 
وقد سمحت الحكومة باستيراد قمح 
يحتوى على نسبة ال تتجاوز %0.05 

مــن الــفــطــر الـــســـام، كــمــا تتخطى 
نسبة البروتين فى القمح المحلى 
نسبة 16% بينما ال تــتــجــاوز %12 
بــالــمــســتــورد، فكيف إذن ال تشجع 

الحكومة إنتاج القمح المحلى وتفضل 
ــر  ــى أن أوامـ اســـتـــيـــراده، إضــافــة إلـ
االستيراد غالبا ما تسبق فترة التوريد 
المحلى ما ينطوى على تاعب كبير 

فى توريد األقماح المحلية.

تكلفة إنتاج رغيف الخبز ارتفعت إلى 
60 قرشا بدال من 37 قرشا نتيجة 

الرتفاع أسعار األقماح والنقل

ــادرة عن  ووفـــقـــاً لــلــبــيــانــات الــرقــمــيــة الـــصـ
شــركــات تشغيل الـــكـــروت الــذكــيــة أظــهــرت 
ُمعدالت استهاك الخبز الُمدعم التى تتراوح 
ــوم لكل  ــي بــيــن 2.5 إلـــى 3.8 رغــيــف فــى ال
مــواطــن، فــى حين تبلغ حصة الــفــرد نحو 5 
ــدعــوا لــلــتــســاؤل حـــول فساد  أرغــفــة وهـــذا ي
منظومة توزيع الخبز، إذ يذهب الكثير من 
الدعم إلى أصحاب المخابز بعيدا عن أعين 
الرقابة الحكومية، فبدال من رفع الدعم عن 
الخبز فلتبحث الحكومة عن كيفية السيطرة 

على سرقته.
حيث تشهد منظومة دعــم الخبز تاعبا بين 

أصحاب المخابز وتهريب الدقيق الُمدعم إلى 
ــول الــدعــم إلــى  الــســوق الـــســـوداء مــا يــعــوق وصـ
مستحقيه، وقد رصــدت مخالفات فى منظومة 
ــإهــدار الــمــال الــعــام لصالح  الخبز واتــهــامــهــا ب
مستوردى القمح، وفى أغسطس الماضى وجدت 
عجزا فى كميات القمح المخزنة فى الشون وقد 
اتضح أن الفساد طــال تــوريــد القمح وتخزينه 
وإنتاج رغيف الخبز، فقد اُهدر 323 مليون جنيه 

نتيجة لفساد الصوامع.
وأعلن وزيــر التموين أنه سيتم التوقف عن 
دعم الدقيق للمخابز بداية من شهر أغسطس 
الــجــارى وتطبيق نظام تحرير سعر الدقيق 

للقضاء على تهريبه من قبل أصحاب المخابز 
وتقليص الهدر فى المال العام.

و تحرير تداول الدقيق يتضمن عدة إجراءات 
تبدأ بــشــراء المطاحن للقمح مــن خــال هيئة 
السلع التموينية بالسعر الحر ثم تقوم المخابز 
بشراء الدقيق الُمنتج بالسعر الحر أيضاً ما 
ــودة المنتج والــقــضــاء على  ــؤدى لتحسين جـ يـ
ظاهرة تهريب الدقيق الُمدعم وتقليل الفاقد 
ــى10% مــن إجمالى  ــ ــراوح بين 5% إل ــت بنسبة ت

ــح الــتــى  ــمـ ــقـ ــات الـ ــيـ ــمـ كـ
تستهلك فــى إنتاج 

الخبز الُمدعم.

طبقاً للموازنة العامة السابقة 2017/2016 تبلغ تكلفة 
إنتاج رغيف الخبز 36.8 قرش منها 27.54 قرش صافى 
دعم الرغيف بخصم 5 قروش يدفعها المواطن وخمسة 
قــروش هى ثمن سعر رغيف الخبز الُمدعم وهــو نفس 

السعر الثابت من عام 1988.
 فيما ارتفعت باقى السلع التموينية مع  موجة التضخم 
المتصاعد لكن ظل سعر الرغيف الُمدعم كما هو، ومع 
ارتفاع تكلفة إنتاج رغيف الخبز إلى 60 قرشا بدال من 
نحو 37 قــرشــا نتيجة الرتــفــاع أســعــار األقــمــاح والنقل 
وغيرها، بعد التعويم، تحاول وزارة التموين رفــع سعر 

الخبز المدعم لخفض تكلفة إنتاجه.
وبهذا من المقرر أن يتحمل الفقراء، البالغ نسبتهم وفقا 
لإلحصاءات الرسمية لعام 2015 نحو 30 مليون مواطن، 
ومن المقرر أن يصل ها الرقم لنحو 50 مليونا وفقا لخط 
الفقر الوطنى الذى يقره الجهاز المركزى للتعبئة العامة 
واإلحصاء نتجية لارتفاعات المتتالية فى اسعار كافة 
السلع والخدمات نتيجة لقرارات اإلصــاح االقصادي، 
أعباء أخرى إذا ما قللت الحكومة دعم الخبز، إذ تعتمد 

الطبقة الفقيرة على الخبز المدعم على نطاق واسع.

منظومة دعم الخبز تشهد تالعبا 
بين أصحاب المخابز وتهريب 

الدقيق الُمدعم إلى السوق السوداء 
ما يمنع وصول

 الدعم إلى مستحقيه

سحر الشربينى 



اقتراح بتشكيل 
جلنة موحدة 

ملواجهة املهازل 
اإلعالمية

العـدد 214

األربعاء  2017/8/9

ماسبيرو

الشاعر يطالب 
بإنشاء قناة فضائية 

موجهة إلفريقيا
هــل تستجيب الهيئة الوطنية 
ــات  ــهـ ــجـ لـــــإعـــــام وكـــــافـــــة الـ
الــرســمــيــة والــســيــاديــة المعنية 
بــشــئــون مــاســبــيــرو لــاقــتــراح 
الـــــذى قـــدمـــه جـــمـــال الــشــاعــر 
وكــيــل الهيئة الــوطــنــيــة لــإعــام 
بضرورة اإلســراع فى انشاء قناة 
ــى إفــريــقــيــا باللغات  مــوجــهــة إلـ
اإلنجليزية والفرنسية والهرسا 
واألمــــازيــــجــــى.. الــــــخ؟  ويـــرى 
الكثيرون أن هذا االقتراح لو تم 
تنفيذه ستكون له نتائج إيجابية 
مــن الــنــواحــى السياسية واألمــن 
ــوف يــســاهــم بشكل  الــقــومــى وسـ
كبير فى عودة مصر بشكل كامل 
لــتــصــدر المشهد عــلــى الساحة 

اإلفريقية. 
ــذا االقــتــراح  ــد أن هـ ــ كــمــا أؤك
يواكب تطورات العصر حيث إن 
زمن اإلذاعات الموجهة ذهب إلى 
غير رجعة وال يعقل أن يستمر 
ــعــام  ــال ال ــمـ مــســلــســل إهـــــدار الـ
على 23 إذاعـــة موجهة ال يصل 
إرسالها فى معظم األحيان الى 

خارج مبنى ماسبيرو؟!

فضائح مذيعى ومذيعات الفضائيات تفجر الصراعات بين نقابة اإلعالميين والمجلس األعلى
 يبدو أن مسلسل األزمــات والصراعات 
بين نقابة اإلعاميين والمجلس األعلى 
لإعام لم ولن ينتهى بسبب تنازع األدوار 
وتضارب االختصاصات التى طالبنا مرارا 
ــكــراراً بتحديدها على وجــه الــدقــة اذا  وت
كــانــت الــدولــة جـــادة فــى ضــبــط المشهد 
ــام. أقــــول هـــذا الـــكـــام بمناسبة  ــ ــ اإلع
تضارب الــقــرارات التى أصدرتها كا من 
النقابة والمجلس األعــلــى بشأن الوقائع 
والــتــجــاوزات الــتــى حــدثــت عــبــر شــاشــات 
الفضائيات المصرية خال األيام الماضية 
ومنها برنامج »صبايا الخير« الذى تقدمه 
ريهام سعيد على شاشة قناة النهار والتى 
قامت باستضافة سيدة متزوجة وعشيقها، 
لــعــرض قــصــة خيانتها لــزوجــهــا، وكــذلــك 
التجاوز الذى وقع فى حلقة برنامج »دودو 
شــو« بقناة الــنــهــار وتــقــدمــه دعـــاء صــاح، 
والتى قامت بالترويج لفكرة إمكانية أن 
تكون الــمــرأة األب واألم فــى وقــت واحــد، 

عن طريق االتفاق مع رجل لغرض الحمل 
فقط، وذلــك بمجرد الحصول على مبلغ 
مالى ثــم ينفصان، اضــافــة إلــى المهزلة 
التى حدثت على الهواء من ضيفى برنامج 
»انــفــراد« بقناة العاصمة، تقديم سعيد 

حساسين، من تبادل للسباب، وإشهار أحد 
الضيوف للحذاء فى وجه اآلخــر، وهو ما 

يمثل تجاوزا مهنيا وأخاقيا.
وفى هذا السياق نشير إلى أننا فوجئنا 
بتصريحات أدلـــى بها صــالــح الصالحى 

عضو المجلس األعــلــى لتنظيم اإلعــام، 
عضو لجنة الشكاوى والتى أكــد فيها أن 
نقابة اإلعاميين لم تضع إلى اآلن ميثاق 
شرف إعامى لمحاسبة أعضاء النقابة أو 

وقف اإلعاميين عن العمل. 

وأكد أن المجلس األعلى لتنظيم اإلعام 
هو الجهة صاحبة الحق فى وقف تراخيص 
القنوات الفضائية أو وقف البرامج وفًقا 
لــلــقــانــون«، فــى حين فوجئنا بتصريحات 
لحمدى الكنيسى رئيس اللجنة التأسيسية 
ــتــى أكـــد فيها أن  لنقابة اإلعــامــيــيــن وال
النقابة تتخذ قراراتها طبقا لقانون إنشاء 
النقابة بــاألفــراد، بينما يختص المجلس 
ــام بــالــمــؤســســات  ــ األعـــلـــى لتنظيم اإلعـ

والقنوات. 
وفى رأيى الخاص أن حل هذه المعضلة 
الخاصة بالصراعات بين المجلس والنقابة 
يتمثل فى تشكيل لجنة موحدة لبحث هذه 
المهازل اإلعامية واتخاذ قــرارات موحدة 
بشأنها حتى ال يستمر مسلسل الصراعات 
بينهما ألجل غير مسمى !. وهنا أؤكد أننى 
مع أى إجراءات أو قرارات من شأنها ضبط 
المشهد اإلعــامــى ولكننى أتمنى أن يتم 
تحديد االختصاصات وتوحيد الــقــرارات 
والعقوبات بين المجلس والنقابة حيث إن 
اســتــمــرار تــضــارب وتــنــازع االختصاصات 
يؤدى فى النهاية الى استمرار هذه المهازل 

المهنية والا أخاقية.

محمد سعيد

إغالق »صوت الشعب« يشعل الخالفات  بين المجلس 
األعلى والهيئة الوطنية لإلعالم

أزمــة جديدة ظهرت على الساحة 
مؤخراً بين المجلس األعلى لإعام 
برئاسة مكرم محمد أحمد والهيئة 
الــوطــنــيــة لــإعــام بــرئــاســة حسين 

زين. 
ــســبــب قـــرار  األزمــــــة تـــجـــددت ب
الهيئة بــإغــاق قناة صــوت الشعب 
نهائيا وهو ما تم بالفعل منذ صباح 
الخميس الماضى، حيث كشفت د. 
ســوزان القلينى، عميدة كلية اآلداب 
بجامعة عين شمس، وعضو المجلس 
ــام أن إغــاق  األعــلــى لتنظيم اإلعـ
القنوات ليس من اختصاص الهيئة 
الوطنية لإعام وانما هو اختصاص 
اصــيــل للمجلس األعــلــى، وكشفت 
ــوزان أن قـــرار الهيئة بإغاق  د. سـ

القناة يعتبر تعدى على اختصاصات 
المجلس األعلى لإعام. 

وبعيداً عن الصراع المستمر 
ــذى  بين المجلس والنقابة وال
كــشــفــت الــكــثــيــر مـــن تفاصيله 
خال األسابيع الماضية، نؤكد 
أننا من مؤيدى قــرار اغــاق قناة 

ــوت الــشــعــب بــعــدمــا تــم منعها  صـ
ــث جــلــســات مجلس الــنــواب  مــن ب
على الهواء مباشرة وهو الهدف 
األساسى الذى أنشئت من أجله، 
كما أنها لم تضف جديداً طوال 
ــوات وجـــودهـــا حــيــث أن ما  ســن
تقدمه ليس إال تكراراً لما يقدمه 

قطاع األخــبــار ســوءا عبر شاشة 
القناة األولى أو قناة النيل لألخبار.

حرب األسافين تهدد بقاء حسين زين
فى سرية تامة، يتداول الكثيرون داخل ماسبيرو فى 
جلساتهم واتصاالتهم الخاصة أنــبــاء قــرب اإلطاحة 
بحسين زين رئيس الهيئة الوطنية لإلعالم ) الحاصل 
على معهد سينما قسم انتاج 1992 ( من منصبه، مصادرنا 
المطلعة أن من يروج لهذه األخبار بعض أعضاء الهيئة 

ــد االشــخــاص الطامعين فى  ــن بينهم أح الوطنية وم
الجلوس على كرسى رئاسة الهيئة والــذى قــام بـ »دق 
أسافين« ضــده لــدى بعض الجهات األمنية الــى جانب 
»تسخين« بعض أعضاء المجلس األعلى لإلعالم ضد زين 

بسبب وجود خالفات وصراعات شديدة بينه وبينهم.

قيادات التليفزيون تستعين بفريدة 
الزمر المحالة  للمعاش ويرفضون 

عودة منى الحسينى للشاشة

معارك تكسير العظام حول 
منصب رئيس التليفزيون القادم

العاملون فى برنامج »طعم البيوت« أبدوا استياءهم الشديد 
ــرار قــيــادات القطاع والــقــنــاة األولـــى على استمرار  مــن اصـ
االستعانة بديكور البرنامج الــذى تم تنفيذه من »جيوبهم« 
الخاصة وليس مــن مــوازنــة القناة، فــى السهرة األسبوعية 
الــتــى تقدمها اإلعــامــيــة فــريــدة الــزمــر على شــاشــة القناة 
ــى. العاملون أكــدوا أن هذا األمــر يسيىء لصورة القناة  األول
أمام المشاهدين ويعطى رسالة مفادها أن ماسبيرو معدوم 
اإلمكانيات رغم المليارات التى تخصص له من موازنة الدولة 
سنويا والتى قــدرت فى العام الماضى فقط ب 14.5 مليار 
جنيه. وطالبوا بعدم اإلستعانة بديكورات برنامجهم فى أية 

برامج أو سهرات أخرى. 
وبمناسبة الحديث عن عودة اإلعامية الكبيرة فريدة الزمر 
)68 عاما( لشاشة التليفزيون المصرى، نسأل مجدى الشين 
رئيس قطاع التليفزيون ونهلة عبدالعزيز رئيسة القناة الثانية 
عن أسباب عــدم الموافقة حتى اآلن على عــودة اإلعامية 
الشهير منى الحسينى صاحبة أجــرأ البرامج الحوارية إلى 
الشاشة حتى اآلن؟ وهل يليق أن تعجز مذيعة بحجم وقيمة 
منى الحسينى عن مقابلة مجدى الشين وحسين زين رئيس 
الهيئة لمعرفة أسباب عدم الموافقة على العودة ببرنامجها 
الجديد حتى اآلن؟ وهل يعقل أن يتم تجاهل وجود منى على 
الشاشة فى الوقت الــذى يستمر فيه ظهور مذيعات انتهت 

صاحيتهم لاستهاك اإلعامى؟!

شخصيتان بارزتان داخل ماسبيرو، دخلتا سباق الترشح 
لرئاسة قطاع التليفزيون خال المرحلة القادمة، الشخصية 
األولــى منهما ترتبط بعاقات واسعة جدا مع جهات أمنية 
ورقابية رفيعة المستوى، وقامت مؤخراً ب »دق اسفين« فى 
مجدى الشين رئيس التليفزيون أثناء جلوسها مع أثنين من 
أعضاء جهة رقابية مهمة للغاية لها تأثير كبير فى اتخاذ 

القرارات حالياً. 
أما الشخصية الثانية فترتبط بعاقات وطيدة أيًضا مع 
جهات عليا فى الدولة وتحظى بدعم منها، كما أنها مدعومة 
ــذى يرتبط بعاقات وطــيــدة للغاية مع  بقوة مــن زوجــهــا ال
شخصيات مقربة جداً من رئيس الــوزراء المهندس شريف 

اسماعيل.

سيارات ماسبيرو فى خدمة 
عالء باشا حافظ

ماليين الرعاية الطبية فى الباى باى
أعرب عدد كبير من العاملين فى ماسبيرو 
عن رغبتهم فى أال يسدل الستارعلى قضية 
اإلذاعية القديرة نبيلة ُسنبل، والتى تعانى من 
الضمور فــى المعدة وبعض الكسور، بعدما 
ــررت مؤسسة الرئاسة والشئون المعنوية  ق
بالقوات المسلحة نقلها إلى العناية المركزة 

بمستشفى الحلمية العسكرى.
 وذلك ألن هذه القضية فتحت ملف إهدار 
عشرات المايين من الجنيهات سنوياً وكذلك 
وفـــاة مــجــمــوعــة مــن الــعــامــلــيــن وعـــدم وجــود 
خــدمــات طبية للعاملين فــى ماسبيرو بكل 
قطاعاته. ويكفى أن نشير إلى أنه يتم سنويا 
تخصيص موازنة خاصة للرعاية الطبية الى 
جانب استقطاع 2% من إجمالى مستحقات 

العاملين وتخصيصها للرعاية وهــى نسبة 
تقترب من الخمسة مايين جنيه شهرياً أى 60 

مليون جنيه كل عام.
 وأتمنى أن يتم فتح ملفات التعاقدات مع 
أكثر من 120 طبيباً ليعرف الجميع ماذا قدم 
هــؤالء ألبناء ماسبيرو؟ وهــل يتم تنفيذ هذه 
التعاقدات على أرض الــواقــع أم على الــورق 
فقط؟ ولذلك أتمنى أن تقوم بعض الجهات 
الرقابية المعنية بشئون ماسبيرو وكذلك 
حسين زيــن رئــيــس الهيئة الوطنية لإعام 
بتشكيل لجان للتحقيق أو لتقصى الحقائق 
حول تجاوزات الرعاية الطبية. وفى تصورى 
الخاص أنــه لو حــدث ذلــك فسوف يتم كشف 

»باوى« ال تعد وال تحصى !

إلى من يهمه األمــر: عاء حافظ يتولى 
منصب رئيس اإلدارة المركزية للشئون 
القانونية بقطاع التليفزيون، ووفًقا للقانون 
فمن حقه سيارة للذهاب إلــى العمل من 
منزلة أى تقوم بتوصيلة من المنزل للعمل 
والعكس، على أن تعود هذه السيارة ويكون 
تمامها بمعنى يكون مبيتها بالجراج، ولكن 
عاء حافظ يستخدم هذه السيارة كملكية 
خاصة فهى فى حوزته ليا ونهارا وخال 
االجازات الرسمية وايام الجمعة والسبت، 
ــم مــن ذلـــك ان الــبــنــزيــن والصيانة  واالهــ
وخــافــة عــلــى حــســاب الــتــلــفــزيــون علما 

ــان الــســيــارة مــاركــة االنــتــرا رقــم »و هـــ ن  ب
749« والدليل تقرير معامات المركبة 
الــصــادر مــن جــراج التلفزيون فــى الفترة 
من 2017/1/1 إلى 2017/1/18. وهنا 
نسأل : هل هذه الواقعة تمثل حالة فردية 
أم أن هــنــاك حـــاالت أخـــرى كثيرة داخــل 
قــطــاعــات المبنى المختلفة؟ وهـــل تتم 
معاقبة المسئول عــن »الــطــرمــخــة« على 
اهـــدار الــمــال الــعــام بهذه الــصــورة؟ أم أن 
نفوذ وعاقات عاء حافظ سوف تمنعان 
ــرارات فــى هذا  اتــخــاذ أيــة إجـــراءات أو قـ

الشأن؟!

منى

العاملون بماسبيرو يشكون »شوقية« لمحافظ البنك المركزى

عــدد كبير مــن العاملين فــى قــطــاعــات وقــنــوات 
ماسبيرو، يقومون حالياً بجمع توقيعات تمهيدا 
ــارق عــامــر محافظ  لتقديم شــكــوى عاجلة الــى طـ
البنك المركزى ضد شوقية عباس رئيسة القطاع 

ــإجــراء تحقيق عــاجــل فى  االقــتــصــادى للمطالبة ب
وقــائــع تــكــرار تأخر صــرف الــرواتــب والمستحقات 
المالية وهو ما يعد تحدياً لقرارات الرئيس السيسى 

وشريف اسماعيل رئيس الحكومة.

عامر شوقية

زين

مكرم

دعاء حساسني ريهام

سر الصراع بين الشين وبهنسى
ــوال..  ــ ــ ســبــحــان مــغــيــر األح
تحولت العاقة الوطيدة التى 
ــن مـــجـــدى الشــيــن  ــي ربـــطـــت ب
ــيــفــزيــون  ــل ــت ــاع ال ــطـ ــس قـ ــيـ رئـ
وأســامــة بهنسى رئيس قطاع 
القنوات المتخصصة منذ أن 
ــاء دفــعــة واحــــدة فى  كــانــا زمـ
كلية اإلعــام جامعة القاهرة 
)دفعة 1986( وبعدها عملهما 
فى العديد من البرامج وكذلك 
حفات ليالى التليفزيون، الى 
صراع خفى يدور فى الكواليس 

ــا علم  ــدم ــع ــاً، وذلـــــك ب ــيـ ــالـ حـ
الشين أن بهنسى هو المرشح 
ــوى لخافته فــى رئــاســة  ــ األق
قطاع التليفزيون فى التغييرات 
الـــمـــقـــرر إجـــــراؤهـــــا خـــال 
ــع الــقــلــيــلــة الــقــادمــة،  ــي األســاب
ويحظى بهنسى بثقة حسين 
ــيــس الــهــيــئــة الوطنية  ــن رئ زيـ
لــإعــام اكتسبها على مدى 
ســنــوات عــمــل بهنسى كنائب 
لزين وقت أن كان رئيساً لقطاع 

القنوات المتخصصة. 
البهنسى

الشني
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البساط
األخضر

وجه مختار مختار المدير الفنى 
لفريق اإلنــتــاج الحربى تحذيراً 
شــديــد اللهجة لــاعــبــى فريقه، 
ــك مـــع انـــطـــاق تــحــضــيــرات  ــ وذل
الفريق استعداداً للموسم الكروى 
الــجــديــد، والـــذى يسعى الجهاز 
الفنى وإدارة النادى خاله لتجنب 
دخــول الفريق فى دوامــة الهبوط 

مثلما حدث بالموسم الماضي.
ومــبــكــراً أظــهــر مــخــتــار حسماً 
وجدية شديدة مع العبى الفريق، 
وأكد لهم أن الدلع غير موجود فى 
قاموسه التدريبي، مــشــدداً على 
أنه لن يتوانى عن توقيع عقوبات 
مغلظة على أى العــب يخرج عن 
النص أو يخالف تعليمات الجهاز 

الفني.
ــد مــخــتــار لــاعــبــى الفريق  وأكـ
العسكرى أن الباب مفتوح أمام 
أى العــب للرحيل إذا كــان يرى 
أنه لن يستطيع االلتزام بسياسة 
»الــضــبــط والــربــط« الــتــى يسعى 
الجهاز الفنى لفرضها، مشدداً 
على أنه حصل على ضوء أخضر 
من اإلدارة بفسخ التعاقد الفورى 
ــقــرار  ــب يـــهـــدد اســت ــع أى العــ مـ

الفريق.
وكان أحمد صبرى صانع ألعاب 
فريق طائع الجيش السابق أول 
ــار، حيث  ــزم« مــخــت ــ ضــحــايــا »حـ
تعرض الاعب لجلسة توبيخ من 
المدرب أدت إلى انقطاع الاعب 
عن التدريبات، بعد خوضه مراناً 
واحــــداً مــع الــفــريــق، حــيــث جمع 
الــاعــب متعلقاته بــعــد الــمــران 
وأعلن لزمائه أن لن يعود للفريق 
مجدداً وسيقوم بفسخ عقده مع 

النادي.
يذكر أن إدارة اإلنتاج كانت قد 
تعاقدت مــع أحمد صبرى لمدة 
موسمين، فى صفقة انتقال حر، 
خــال فترة االنتقاالت الصيفية 

الجارية.

مختار ُيظهر »العين 
الحمرا« لنجوم اإلنتاج

أخبار النجومأخبار النجومأخبار النجومأخبار النجومأخبار النجوم
كوفى »سواق خصوصى« 

لـ»أشيمبونج«
كاسونجو مدمن 

جمبرى 
الشناوى وجبر يستجمان 

فى الساحل 
يحضر محمد كوفى مدافع الفريق األول لكرة 
القدم بنادى الزمالك إلى مقر النادى يومياً بصحبة 
زميله بالفريق الغانى بنيامين أشيمبونج، حيث 

يسكن الاعبان فى نفس المكان بمنطقة المعادي.
ولم يمتلك أشيمبونج سيارة خاصة حتى اآلن، 
األمــر الــذى جعل كوفى يقوم باصطحاب زميله 
معه فى سيارته أثناء الذهاب إلى مقر النادى أو 

مغادرته.
ويمتلك الفريق األبيض اآلن بين صفوفه خمسة 
العــبــيــن أجـــانـــب، هــم الــبــوركــيــنــى محمد كــوفــي، 
والنيجيرى معروف يوسف، والكونغولى كابونجو 
كاسونجو، والغانى بنيامين أشيمبونج، باإلضافة 

إلى اإليفوارى رزاق سيسية.

يفضل الكونغولى كابونجو كاسونجو مهاجم 
الفريق األول لكرة القدم بنادى الزمالك تناول 
وجــبــة جــمــبــرى بــيــن الــحــيــن واآلخــــر، حــيــث أن 
الــاعــب مــن عــشــاق هــذه األكــلــة كثيراً ويأكلها 

باستمرار.
وكــان مرتضى منصور رئيس النادى األبيض 
دخل فى وصلة هزار مع الاعب الكونغولى وأكد 
له أنه عليه أن يأتى لاعب بوجبات الجمبرى، 

والاعب عليه تسجيل األهداف فى المباريات.
وكــان الزمالك نجح فى التعاقد مع كابونجو 
خال الفترة السابقة قادماً من صفوف االتحاد 

السكندرى، مقابل 15 مليون جنيه مصرى.

استغل أحمد الشناوى حــارس مرمى الفريق 
األول لكرة القدم بنادى الزمالك، وزميله على 
جبر مدافع الفريق األبيض، فترة االجــازة التى 
حــصــا عليها مــن قــبــل الــجــهــاز الــفــنــى للقلعة 
البيضاء، لمدة ثاثة أيام وتوجهوا إلى الساحل 

الشمالى من أجل قضاء فترة الراحة.
وفضل الثنائى السفر الى الساحل الشمالى 
مــن اجــل االســتــرخــاء، واالبــتــعــاد عــن الضغوط 
والعودة بكامل طاقتهما للمشاركة فى التدريبات 

بشكل قوى.
 ويستعد الزمالك لمواجهة المصرى الثاثاء 

8 أغسطس فى نصف نهائى بطولة كأس مصر.

»تخمة رؤوس الحربة« أحدث حلقة فى مسلسل أزمات األهلى 
رغــم أن فريق الــنــادى األهــلــى استطاع 
حتى اآلن أن يقدم موسماً ناجحاً توجه 
بحصوله على لقب الدورى واستمراره فى 
المنافسة على لقبى كــأس مصر ودورى 
أبطال أفريقيا، إال أن األزمات باتت قدراً 
على حسام البدرى مدرب الفريق األحمر، 
حتى وإن كــان بعضها فــى ظــاهــره يندرج 

تحت بند األزمات »اللذيذة«.
وتشير الدالئل إلــى أن البدرى سيكون 
على موعد مــع صــداع مزمن فــى الفترة 
الــقــادمــة ســيــكــون ســبــبــه العــبــو الــخــط 
األمامى لفريقه، والذى أصبح يضم كتيبة 
مدججة بالنجوم أصحاب العيار الثقيل 
والخبرات التى ال يستهان بها، ومع تواصل 
ارتــبــاطــات الــفــريــق األحــمــر، واســتــعــداده 
ــدء الــمــنــافــســة فــى الــمــوســم الــجــديــد  ــب ل
سيواجه الــبــدرى حيرة كبيرة بخصوص 
هــويــة المهاجمين األســاســيــيــن للفريق 
خال الموسم المقبل، حيث سيشهد هذا 
الــمــركــز صــراعــاً شــرســاً للظفر بفرصة 

المشاركة األساسية.
ويتواجد حالياً فى خط هجوم األهلى 
6 العبين بدرجة هدافين وهم المخضرم 
ــزال« عــمــرو جــمــال  ــ ــغ ــ عــمــاد مــتــعــب و»ال
ومروان محسن وجونيور أجاى ووليد أزارو 
إلى جانب المهاجم الصاعد أحمد ياسر 
ريان نجل نجم خط وسط األهلى السابق. 
ولن تكون مهمة البدرى سهلة بأى حال 
من األحــوال فى التعامل مع حالة التخمة 

التى يعانى منها خط هجوم فريقه رغم 
أنها فى ظاهرها تبدو أزمــة يتمناها أى 
مـــدرب، خصوصاً أنها تعنى تــوافــر أكثر 
من بديل قوى فى الخط األمامى لفريقه، 
لكن مصدر اإلزعاج األول للبدرى سيكون 
النجوم الستة نفسهم وشــكــاوى بعضهم 
خصوصاً ممن سيكون نصيبهم الجلوس 

أسرى على دكة البدالء.
ويعزز من فرص وقوع تلك األزمــة عدم 
قــنــاعــة الــبــدرى إلـــى حــد كبير بسياسة 
ــر بــيــن الــاعــبــيــن وبـــاألخـــص فى  ــدوي ــت ال
الخط الهجومي، حيث ٌيعرف عن البدرى 
أن تــغــيــيــراتــه فــى قـــوام خــط الهجوم 
األساسى عــادة ما تكون فى أضيق 
ــضــرورة  الـــحـــدود وفـــى حـــاالت ال

فقط سواء إيقافات أو إصابات.
ــل اعــتــمــاد الـــبـــدرى  ــى ظـ ــ وف
ــراك مهاجمين فقط  على إشـ
فــى الــخــط األمـــامـــى سيكون 
مصير 4 مــن رؤوس الحربة 
فــى األهــلــى الــتــنــاوب مــا بين 
ــبــدالء والــمــشــاركــة فى  ــة ال دك
المناسبات فقط، وهــو األمر 
الذى لن يكون مقبوالً ألى منهم 
بما فى ذلك عماد متعب قائد 
الفريق والـــذى تــكــررت مواقف 
الــصــدام بينه وبــيــن الــبــدرى فى 
الموسم الماضي، بسبب ابعاده 
عــن الــمــشــاركــة فــى الــمــبــاريــات بل 
وفى أحيان كثيرة استبعاده من قوائم 

المباريات.
ــروان محسن  ومــع اقــتــراب عـــودة مـ

من اإلصــابــة الطويلة التى أبعدته طوال 
الشهور الماضية، لن يقبل العب الفراعنة 
بفكرة الجلوس ضيفاً على دكــة البدالء، 
خصوصاً فى ظل رغبته للعودة للمشاركة 
أساسيا مع الفريق، الســتــرداد مكانه مع 
المنتخب وانتزاع ثقة األرجنتينى هيكتور 

كوبر من جديد.
ــيــد أزارو  ويــبــرز الــثــنــائــى األجــنــبــى ول
ــاى بــاعــتــبــارهــمــا األقـــرب  ــ وجــونــيــور أج
لــلــمــشــاركــة بــشــكــل أســـاســـى فـــى معظم 
مباريات األهلى فى المرحلة المقبلة، فى 
ظل قناعة البدرى بمستوى كل منهما إلى 
حد كبير حيث يعتبرهما المدرب األفضل 

بين رؤوس الحربة الـ6 لفريقه.
فيما يعد عمرو جمال الحلقة األضعف 
فى سداسى هجوم األهلى خصوصاً أنه 
جلس معظم فترات الموسم الماضى على 
دكة البدالء، وهو ما كان سبباً فى غضبه 
طــوال الموسم الماضي، ودفعه للتفكير 
فــى الــرحــيــل عــن الــفــريــق األحــمــر، وهــو 
السيناريو الــذى قد يلجأ األهلى لتنفيذه 
ــارة الــغــزال ألحـــد األنــديــة  ــ مــن خـــال إع

الخارجية.
ــصــاعــد أحــمــد يــاســر ريـــان  ويــبــقــى ال
األقـــرب للظهور فــى مناسبات قليلة مع 
األهلى، نظراً لحداثة سنة رغــم المهارة 
ــى جعلت  ــت الــكــبــيــرة الــتــى يتمتع بــهــا وال
الكثيرين يتوقعون له مستقباً كبيراً، لكنه 
سيكون األقــرب للبقاء على دكــة البدالء 
وأقــل أسراها تصديراً للصداع بالنسبة 
ــون الــاعــب مــا زال فــى بداية  لــلــبــدرى ك

طريقه.

كتب – ضياء خضر 

كتب – ضياء خضر 

مختار

أسرار تراجع الجبالية عن »القيد 
االستثنائى« لنجوم القلعة الحمراء 

ــرة الــقــدم  عــقــد مــجــلــس إدارة اتــحــاد كـ
برئاسة هانى أبو ريدة، عدة اجتماعات، من 
أجل التنسيق بشأن موعد فتح باب القيد 

خال الفترة المقبلة.
ودعم مجدى عبد الغني، عضو المجلس، 
فتح القيد بشكل استثنائى للنادى األهلى، 
حتى يستطيع قيد صفقاته الجديدة قبل 
غلق بــاب القيد األفريقى يــوم 5 أغسطس 

الماضى.
أما كرم كردى ومحمد أبو الوفا، يرفضان 
فكرة فتح بــاب القيد بشكل استثنائى ألى 
فريق، حيث طالبوا بفتح باب القيد للجميع 

أو غلقه عليهم.
ويــرصــد »صــوت المايين« فــى التقرير 
التالي، األزمات التى كانت ستواجه مجلس 
الجباية، حال فتح القيد بشكل استثنائى 

للنادى األهلي.
صدام مع األندية

ستعترض العديد من األندية على فكرة 
ــنــادى األهــلــى فــقــط، حيث  فــتــح الــقــيــد لــل
يطالبون بفتح باب القيد للجميع، بصرف 
النظر عن مشاركة األهلى فى إفريقيا من 

عدمه.
وتخشى األندية من إغراءات العبيها 
بعروض من أندية أخــرى، حيث ترغب 
فــى قــيــدهــم بشكل رســمــى فــى قــوائــم 
اتــحــاد الــكــرة، حتى ال يستطيعوا فسخ 

العقود.

ــان اتــحــاد كــرة الــقــدم، قــد حــدد يــوم 9  وك
سبتمبر المقبل، موعًدا النطاق الموسم 

الجديد.
مشاركة الصفقات الجديدة

فى حالة فتح باب القيد للنادى األهلى، 
سيكون هناك اتفاق ودى مع مجلس إدارة 
ــدم مــشــاركــة الصفقات  األحـــمـــر، عــلــى عـ

الجديدة فى نصف نهائى كأس مصر.
وال يوجد أى عقوبات على النادى األهلى، 
حال مشاركة صفقات الجديدة فى مسابقة 
الكأس، لذلك يخشى مجلس الجباية من 

عدم االلتزام باالتفاق الودى.
ــام ســمــوحــة، ضمن  ــ ويــلــتــقــى األهــلــى أم
منافسات دور نصف النهائى مــن بطولة 

كأس مصر.
النظام اإللكتروني

ُيجبر النظام اإللكترونى الخاص بالقيد، 
إلى فتح الباب لجميع األندية، أى ال يوجد 
داخل »السيستم« اقتراحات لفتح باب القيد 

ألى فريق بشكل استثنائى.
وسيكون هناك اتفاق ودى مع األندية 
على ذلك، حال االستقرار على فتح باب 

القيد بشكل استثنائى للنادى األهلى.
ويخشى مسئولو الجباية، من قيد 
ــة فـــى كـــأس مصر  ــمــشــارك ــة ال ــديـ األنـ
صفقاتها الجديدة، وعليه سيكون هناك 
العــب يشارك فى بطولة واحد 

مع أكثر من فريق.

سيطرت حالة من الجدية الواضحة 
على العــبــى فــريــق الــكــرة األول بنادى 
مصر المقاصة، منذ انطاق تحضيرات 
الفريق للموسم الجديد، والتى بدأت 
أول األسبوع الــجــاري، حيث يسعى كل 
العب فى الفريق إلظهار أفضل مستوى 
لديه أمــاً فــى نيل ثقة الجهاز الفنى 
الجديد للفريق الفيومى والــذى يقوده 

مؤمن سليمان.
وزاد مـــــن حـــمـــاس 
العبى الفريق الفيومى 
التأكيدات التى وجهها 
لهم مؤمن سليمان بأن 
جــمــيــع العـــبـــى الــفــريــق 
ــه ســـواســـيـــة، وأن  ــامـ أمـ
الفرصة متاحة أمامهم 
جــمــيــعــاً لــلــحــصــول على 
ــل  ــي ــشــك ــت ــال ــد ب ــاعــ ــ ــق ــ م
األساسى للفريق، بغض 
النظر عــن هوية القوام 
ــذى كـــان  ــ ــ ــى ال ــاســ األســ
يــعــتــمــد عــلــيــه الــمــدرب 
الــســابــق للفريق إيــهــاب 
ــى مـــــدار  ــ ــل ــ جـــــــــال، ع

الموسمين الماضيين.
كـــمـــا وجـــــه ســلــيــمــان 
تـــــــحـــــــذيـــــــراُ شــــديــــد 

اللهجة لــكــافــة العــبــى الــفــريــق مــؤكــداً 
أنه لن يتسامح مع أى تهاون أو »دلــع«، 
خصوصاً أنه قطع وعداً على نفسه أمام 
إدارة النادى بحصد لقب بطولة الدورى 
فى الموسم الجديد، مؤكداً أن االكتفاء 
باحتال أحــد مــراكــز المربع الذهبى 
ــمــاضــى وال يليق  ــراً مـــن ال ــ ــح أمـ أصــب
بالفريق، الذى استطاع أن ينتزع اعجاب 

الجميع خال الموسمين الماضيين.
ــى ســبــيــل تحفيز العــبــيــه يــدرس  وفـ

مــؤمــن سليمان الــتــقــدم بطلب إلدارة 
ــواء مــحــمــد عبد  ــلـ ــاســة الـ ــرئ ــادى ب ــنـ الـ
ــحــة الــمــكــافــآت  ــام، لــتــعــديــل الئ ــسـ الـ
والــجــزاءات الخاصة بالفريق لتشجيع 
الــاعــبــيــن عــلــى الـــفـــوز فـــى مــبــاريــات 
الــمــوســم الــجــديــد، وفـــرض مــزيــد من 
االنضباط من خــال تغليظ العقوبات 
والــخــصــومــات المالية لـــردع أى حالة 

للخروج على النص.
ــاء فــــرض ســلــيــمــان  ــ ــن ــ ــك األث ــل فـــى ت
جرعة بدنية مكثفة على العبى الفريق 
ــفــيــومــي، حــيــث يــوجــه  ال
الــجــهــاز الــفــنــى للفريق 
ــاً عــلــى  ــيـ ــالـ ــزه حـ ــيـ ــركـ تـ
رفـــع الــمــســتــوى البدنى 
لاعبين واالرتقاء بمعدل 
لياقتهم الــبــدنــيــة، وهــو 
ــذى يــســتــحــوذ  ــ ــر الـ ــ األمـ
عــلــى اهــتــمــام كــبــيــر من 
مؤمن سليمان خصوصاً 
ــه بــأن  ــاعــت ــن فـــى ظـــل ق
ارتفاع المستوى البدنى 
لــاعــبــيــن هـــو الــخــطــوة 
ــى مـــشـــوار  ــ األولـــــــــى فـ
ــى لقب  ــل ــافــســة ع ــمــن ال
ــقــة الـــــــدورى فى  مــســاب

نسختها المقبلة.
وهــو ما كــان سبباً فى 
إصـــــرار ســلــيــمــان على 
ضــم مــخــطــط األحــمــال 
ــى تشكيلة جــهــازه  ــغــارى إيــلــيــا إلـ ــبــل ال
المعاون، لما يتمتع به األخير من خبرة 
واحترافية كبيرة فى عمله، حيث قام 
بــوضــع بــرنــامــج بــدنــى مكثف لاعبين 
بالتشاور مــع الــمــدرب الــذى طلب من 
مساعده البلغارى تقديم تقرير تفصيلى 
عــن الحالة البدنية لكل العــب بشكل 
دوري، وعمل ما يشبه الخريطة البدنية 
للفريق، وتقسيم الاعبين إلى مستويات 

من حيث معدل اللياقة.

كتب – محمد الصايغ 

طوارئ »مبكرة« فى المقاصة 
بفرمان مؤمن سليمان
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البساط
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رأى

 محمد الراعى

قانون الفوضى
محمود طاهر رئيس األهلى تخطى كل 
الــحــدود وهــاجــم وزيـــر الــريــاضــة واللجنة 
األوليمبية والبرلمان واتهمهم بالتالعب 
فى قانون الرياضة الجديد وإضافة المادة 
ــداره  الــرابــعــة بــعــد اعــتــمــاد الــقــانــون وإصــ
وتفصيل الــالئــحــة االســتــرشــاديــة حسب 
ــواء الشخصية وكــانــت المفاجأة أن  األهــ
طاهر اتهم الوزير بالتآمر عليه وأن مجلس 

األهلى تعرض ألكبر مؤامرة فى التاريخ.  
ولـــم أتــوقــع تــصــريــحــات مــحــمــود طاهر 
وال يوجد شىء يستدعى  كل هذه الضجة 
الــطــريــف أن  مجلس طــاهــر لــن يستفيد 
شيئا من  افتعال األزمــة وسينفذ تعليمات 
الوزير واللجنة األوليمبية خالل الجمعية 
الــعــمــومــيــة ولـــن يستفيد طــاهــر مــن هــذه 
األحــــداث حــتــى الــالئــحــة الــداخــلــيــة التى 
يعدها مجلس األهلى اليوجد فيها مكاسب 
انتخابية له كما يعتقد البعض ولــن تبعد 
الــخــطــيــب عـــن االنــتــخــابــات كــمــا يعتقد 
البعض..  وخسر طاهر كثيرا فى األزمــة 
األخيرة خاصة الجماهير وأعضاء الجمعية 
العمومية انقلبوا عليه واعتبروا أن  المؤتمر 
ــان بسبب افــتــعــال أزمـــة تمنع  الصحفى ك
الخطيب مــن االنــتــخــابــات وخــســر طاهر 
تعاطف الوزير وتعاطف اللجنة األوليمبية 
وخلق عداء غير عادى مع البرلمان بسبب 
ــذي ليس لــه أى  هــذا المؤتمر  األونــطــة ال
داٍع، باختصار محمود طاهر خسر الكثير  
رغــم أنــه حقق مكاسب غير عــاديــة لدى 
الجمعية العمومية فــى آخــر عامين بعد 
دوره فى تطوير منشاءات األهلى وتحقيق 
الـــدورى وهبطت أسهم طاهر فى بورصة 
االنتخابات فى مؤتمر بدون داٍع ويبدو أن  
مستشارى  طاهر أصيبوا بالصدمة بعد 
ظهور الخطيب فــى جــوالت انتخابية فى 
مقر النادى بالجزيرة والشيخ زايد وأصيبوا 
بلوثة وطلبوا من محمود طاهر أن يرتدى 
ثــوب الــقــوة والشجاعة والبطولة ويهاجم 
الوزير واألوليمبية والبرلمان حتى يوحى 
للجميع أنـــه لــيــس مــرعــوبــا مــن الخطيب 
وأنه شجاع وال يحتاج دعم الحكومة ولكن 
مستشارى السوء ورطــوا  طاهر خاصة أن 
البرلمان وتحديًدا لجنة الشباب لن تفوت 
األمــر خاصة أن تصريحات طاهر أساءت 
للحكومة ونـــواب الشعب وأوحـــت للجميع 
أن الرياضة المصرية تعيش فــى فوضى 
وعشوائية ويــتــم سلق القوانين وطبخها 

وعدم احترامها
مـــا حـــدث مـــن طـــاهـــر  وهــجــومــه على 
الجميع أكد أننا نعيش فى قانون الفوضى 

وال يوجد كبير. 
ولن يخرج طاهر من هذه األزمة بسهولة 
خاصة أن هناك من يريد إشعال األزمة قبل 

انتخابات األهلى.

دويدار

كتب – ضياء خضر 

كتبت – سارة عبد الباقى 

أخبار النجومأخبار النجومأخبار النجوم
هانى رمزى

»إسكندرية رايح جاى«
 كهربا يرفع »الكارت 

األحمر« لـ»الحب«
 أزمة بين الننى وزوجته 

بسبب كريستين 
يضطر هانى رمــزى المدير الفنى لفريق الكرة 
األول بنادى االتحاد السكندرى للسفر من القاهرة 
إلـــى اإلســكــنــدريــة والــعــكــس بــصــورة شــبــه يومية، 
وذلك بعدما استقر على إبقاء أسرته فى القاهرة 
وعــدم اصطحابهم لإلقامة مع فى عــروس البحر 

المتوسط.
وكان ارتباط فابيو نجل هانى سبباً رئيسياً فى 
بقاء أسرة العب الفراعنة السابق بالقاهرة، حيث 
تعذر نقلهم لإلقامة فى اإلسكندرية خصوصاً مع 

قرب بداية العام الدراسى.
بدوره قرر رمزى عدم المبيت فى اإلسكندرية إال 
فى حاالت الضرورة القصوى، حيث يعود للقاهرة 

يومًيا بسيارته بعد انتهاء تدريبات »زعيم الثغر«.

كشف محمود عبد المنعم كهربا العب الزمالك- 
ــادى اتحاد جــدة السعودي-  المعار فى صفوف ن
لبعض المقربين مــنــه أنـــه أجـــل فــكــرة االرتــبــاط 
والـــزواج ألجــل غير مسمى، وذلــك بعد فشل ثانى 
تجاربه العاطفية بفسخ خطبته على شــدوى ابنة 
عصام الحضرى حارس مرمى منتخب مصر وفريق 

التعاون السعودى.
وأكد كهربا للمقربين منه أنه سيركز على مستواه 
داخــل الملعب، مفضالً عــدم التفكير فى مسألة 

االرتباط حتى يأتيه النصيب.
يذكر أن كهربا كان قد خاض تجربة زواج فاشلة 
مع المذيعة سارة خليفة، انتهت بالطالق ووصلت 

بهما إلى ساحات المحاكم.

يواجه محمد الننى العــب وســط منتخب مصر 
ونــادى أرسنال اإلنجليزى أزمــة مع زوجته، بسبب 
ــدعــى كريستين،  مشجعة لــلــفــريــق اإلنــجــلــيــزى ُت

والمشهورة باسم »مجنونة النني«.
ــراً قــامــت كريستين بنشر صـــورة عبر  ومـــؤخـ
حسابها على تويتر يظهر فيها الننى خــالل حفل 
زفــافــه على زوجــتــه، لكن كريستين قامت بوضع 
صورتها بدالً من وجه زوجة النني، وهو ما أشعل 

غيرة األخيرة وسبب أزمة بينها وبين زوجها.
وكانت كريستين سببت أكثر من أزمة فى السابق 
بين الننى وزوجته وهو ما جعل الالعب يضع تلك 
الفتاة فــى قائمة المحظورين لــديــه على مواقع 

التواصل االجتماعى.

إعداد: محمد الصايغ- سارة عبدالباقى

تسبب الخالف على المقابل المادى 
فــى تعثر انــتــقــال محمود عــالء مدافع 
فريق وادى دجلة لصفوف فريق الزمالك 
خالل فترة االنتقاالت الصيفية الحالية، 
بالرغم من رغبة مسئولى النادى األبيض 
ــالعــب خـــالل فترة  ــع ال ــى الــتــعــاقــد م ف
االنــتــقــاالت لــتــدعــيــم دفـــاعـــات القلعة 

البيضاء بداية من الموسم الجديد.
ــة عـــقـــد جــلــســة  ــلـ ــع دجـ ــ ــداف ــ ــان م ــ ــ وك
مفاوضات مع مسئولى النادى األبيض 
تم خاللها الحديث حول المقابل المادى 
لعقد الالعب، إال أنه لم يتوصل المدافع 
ــك التــفــاق بشأن  ــال ــزم مــع مــســئــولــى ال

طلباته المادية، لتتعثر المفاوضات.
ــام محمود عــالء بتعديل عقده مع  وق
دجلة خالل الفترة األخيرة ليستمر مع 
ناديه لمدة ثالثة مواسم مقبلة، ويغلق 

باب المفاوضات مع الزمالك.
وفــى سياق آخــر صــرف مجلس إدارة 
ــب الــجــهــاز الفنى  ــ نـــادى الــزمــالــك روات
للفريق األول لكرة الــقــدم بــالــنــادى عن 

الشهر الماضى وفقا للفترة التى تواجد 
فيها كل فرد فى الجهاز الفنى بما يعادل 
102 ألف جنيه للجدد فقط فى الجهاز 

الفنى.
ــارق يحيى الــمــديــر الفنى  وحــصــل طـ
للزمالك على راتبه بقيمة 55 ألف جنيه 
عــن 11 يــومــا تــواجــد فيها، السيما أن 
راتــبــه الــشــهــرى مبلغ 150 ألــف جنيه، 

بينما حصل حسين السيد مدير الكرة 
على مبلغ بقيمة 21 ألًفا و999 جنيًها عن 
تواجده لمدة 11 يوًما خاصة أن إجمالى 

راتبه مبلغ 77 ألًفا و419 جنيًها.
وحصل مدحت عبدالهادى على مبلغ 
16 ألًفا و333 جنيها عن تواجده 11 يوما 
خاصة أن راتبه 45 ألفا و161 جنيها، 
فــى حين حصل أحــمــد زاهـــر ومنتصر 

الرمالوى إدارى الفريق على مبلغ 3 آالف 
و999 جنيها عــن الــتــواجــد فــى الجهاز 

الفنى لمدة 10 أيام.
وفــى سياق آخــر صــرف مجلس ادارة 
نــادى الزمالك جــزءا من مقدم التعاقد 
للغانى بنيامين اشــيــامــبــونــج المنضم 
حديثا للفريق االول لكرة القدم بالقلعة 
البيضاء قادما من نــادى الدخلية ومن 
المقرر يعقد الالعب ووكيل أعماله وائل 
الخربتاوى جلسة مــع مرتضى منصور 
رئــيــس القلعة البيضاء لحسم مصير 
ــنــادى خــاصــة ان الفريق  الــالعــب مــع ال
يتواجد به خمسة العبين أجانب وهم 
معروف يوسف وأشيمبونج وكاسونجو و 

رزاق سيسية ومحمد كوفي.
ونــفــى مــصــدر مــقــرب مــن الــالعــب ما 
تردد حول تهديد الالعب بفسخ تعاقده 
مع الزمالك، خاصة أن الالعب يرغب 

فى االستمرار بصفوف الفريق االبيض.
وينتظر أن توالى إدارة الزمالك خالل 
الفترة المقبلة صرف مقدمات التعاقد 
لالعبين الجديد، كنوع من التحفيز لهم 
على الــدخــول بجدية فــى اســتــعــدادات 

الفريق للموسم الكروى الجديد.

أثار انضمام أحمد دويــدار، العب الزمالك 
ــادى األهــلــى بداية  ــن ــى صــفــوف ال الــســابــق، إل
مــن الموسم المقبل، فــى صفقة انتقال حر 
لمدة 3 ســنــوات، الكثير من التساؤالت حول 
الــفــائــدة التى سيحققها الفريق األحــمــر من 
ضم الالعب، خصوصاً أن انضمامه للكتيبة 

الحمراء شكل مفاجأة للكثيرين.
ووضــع النادى األهلى العديد من الالعبين 
على طــاولــة االختيار وأبــرزهــم محمود عالء 
ــة، ومــحــمــود مــتــولــى العــب  العـــب وادى دجــل
اإلسماعيلي، ومحمود عــزت العــب سموحة، 
إال أن مغاالة الفرق فى االستغناء عن العبيها، 
أجبرت اإلدارة الحمراء فى صرف النظر عنهم 

واالتجاه نحو دويدار.
بالنظر طريقة لعب دويــدار ال تتناسب مع 
ــى بشكل كــبــيــر، خــصــوًصــا أنــه  الــنــادى األهــل
يجيد طريقة لعب 3 - 4 - 3، أكثر من إجادته 
لطريقة لعب 4 - 4 -2، وهــى الطريقة التى 
جعلته محط أنظار العديد من األندية عندما 
كــان العًبا فى صفوف اتحاد الشرطة، وقبل 

انتقاله للزمالك.
يجيد دويدار اللعب بطريقة 3 مدافعين فى 
الخلف، حيث يتميز بتغطية المساحات سواء 

خلف المدافعين أو خلف ظهيرى الجنب.
وينكشف أداء دويدار عندما يلعب أى مدير 
فنى بالطريقة المعتادة فــى الــوقــت الحالى 
4 - 4 - 2، حيث إنــه ال يمتاز بالسرعة وال 

المواجهة المباشرة مع أى مهاجم.
وتجلت أخطاء دويــدار أكثر من مرة عندما 
كان مدافًعا فى صفوف الفريق األبيض، حيث 
إنه ال يمتلك مؤهالت استخالص الكرة عندما 
يكون فى مواجهة مباشرة مع مهاجم الفريق 

الخصم.
يــمــتــاز دويــــدار بــقــدرتــه عــلــى التحليق فى 
السماء وتشتيت الكرات العرضية بشكل يفوق 

المهاجمين.
ــجــاحــه فى  ــدم ن ــى دويــــــدار عــ وُيـــعـــاب عــل
ــكــرة بشكل ســريــع مــن العبى  اســتــخــالص ال

الخصم أو بلغة الكرة »بيحلق«.
وتبرز أرقــام دويــدار فى مشاركته مع فريق 
اتــحــاد الــشــرطــة، حيث شـــارك معه فــى 125 
مــبــاراة، نجح خاللهم فــى إحـــراز 14 هدًفا 

وصناعة هدف وحيد.
ــدار مــع الــزمــالــك 55 مــبــاراة،  ــ ــاض دوي وخـ
أحــرزهــم خاللهم هــدف وحــيــد، إضــافــة إلى 

صناعة هدفين.
وشـــارك فــى 5 مــبــاريــات فقط مــع سموحة 
ــادى  ــن ن الــســكــنــدرى، خـــالل فــتــرة إعـــارتـــه م

الزمالك.

دويدار.. صفقة حمراء بدرجة »سمك فى ميه«

التوأم يهدد متمردى 
المصرى بمصير العزب 

لم يطو النادى المصرى حتى اآلن صفحة األزمــة التى دارت مؤخراً بين 
المدير الفنى حسام حسن وأسامة العزب قائد الفريق السابق، والتى وصلت 
إلى حد احضار الالعب بعض أقاربة إلى جانب بلطجية لالعتداء على مدربه 

بعد قرار األخير باالستغناء عنه.
حيث أكد حسام حسن وشقيقه إبراهيم مدير الكرة لالعبى الفريق أن 
إدارة النادى منحته الضوء األخضر للتصدى ألى محاولة للخروج على النص 
ستصدر من أى العب، موضحاً أن مجلس إدارة النادى برئاسة سمير حلبية 

أبلغه أنه لن يتردد فى فسخ التعاقد مع أى العب يهدد استقرار الفريق.
وتعمد التوأم توجيه تلك الرسالة إلى العبى الفريق بعدما الحظا فى 
الفترة األخيرة بعض التذمر على عدد من العبى الفريق القدامى، الذين 
بدأوا يعقدون جلسات جانبية للحديث عن مستقبلهم مع الفريق وفرص 

مشاركتهم فــى ظــل استقدام 
الـــنـــادى ألكـــثـــر مـــن صفقة 

جديدة.
ــة االنــقــســام  ــوادر حــال ــ بـ

ــا الـــتـــوأم  ــدهـ الـــتـــى رصـ
ــيــن نــجــوم الــفــريــق  ب
الـــقـــدامـــى والـــجـــدد 
ــهــمــا لــلــتــدخــل  دفــعــت

بحسم واضح من خالل 
التأكيد لالعبين أن مصلحة 

الفريق فــوق الجميع ســواء القدامى أو 
الجدد، وأن أى محاولة لزرع بذور الفتنة 
داخل الفريق ستواجه بعقوبات قاسية قد 

تصل حد فسخ التعاقد بشكل نهائي.
وعزز من موقف التوأم حالة االصطفاف 
الــجــمــاهــيــرى الــتــى لمسوها خـــالل أزمــة 
ــة الـــعـــزب، حــيــث احــتــشــد عـــدد من  أســام
جماهير الــنــادى البورسعيدى أمـــام مقر 
تــدريــبــات الفريق إلعــالن دعمهم للعميد 
ــة، خصوصاً  حــســام حسن فــى تلك األزمــ
أنها جاءت قبل وقت حيوى بالنسبة للفريق حيث كان يستعد لمواجهة الزمالك 
فى نصف نهائى كأس مصر، فضالً عن أن الفريق البورسعيدى سيكون مرتبطاً 
بالمشاركة القارية من خالل بوابة البطولة الكونفدرالية، بخالف المنافسة فى 
بطولة الدورى بنسختها القادمة، والتى يسعى الفريق خاللها تكرار احتالله ألحد 

مراكز المربع الذهبى على أقل تقدير.
وتجدر اإلشارة إلى أن الفترة األخيرة شهدت رحيل نحو10 العبين عن صفوف 
فريق المصرى البورسعيدي، بينهم سعيد مراد الذى انتقل على سبيل اإلعارة لمدة 
موسم إلى األسيوطى وأحمد شرويدة لالتحاد السكندرى وأسامة العزب إلى وادى 

دجلة، فضاًل عن االستغناء عن أحمد فوزى ورمزى صالح.
كما أبــرم الــنــادى عــدة صفقات خــالل الميركاتو الصيفى اســتــعــداًدا للموسم 
الجديد وأبرزهم نجم المنتخب البوركينى بانسيه واإليفوارى شيخ موكورو وأحمد 
عيد عبد الملك وعمر كمال عبد الواحد العب الشرطة محمود السيد حارس 

االتحاد وأحمد عبد الموجود مدافع التعدين وغيرهم من الالعبين المتميزين 
وذلك استعداًدا للموسم الكروى المزمع انطالقه فى أول شهر سبتمبر.

اإلسماعيلى يحاصر متولى بعقد جديد إلحباط مخطط رحيله 
يكثف مجلس إدارة النادى اإلسماعيلى، 
من جلساته مع العبه محمود متولى، لعدم 
الرحيل عن قلعة الدراويش خالل الفترة 

المقبلة.
ــد طلب  ــى، قـ ــ ــل ــادى األهــ ــ ــن ــ ــان ال ــ وكـ
الحصول على خدمات متولى، إال أن 
اإلدارة الصفراء رفضت االستغناء 

عن الالعب.
وبـــات فــى حكم الــمــؤكــد، ترضية 
ــا ورفــع عــقــده، مقابل  الــالعــب مــادًي
عــدم طلبه الرحيل للنادى األهلى 
ــرة االنــتــقــاالت الصيفية  ــالل فــن خـ

الجارية.
ــنــاء تتجه النية داخــل  فــى تلك األُث
اإلسماعيلى لالستغناء عن 4 العبين 

خالل فترة االنتقاالت الصيفية وهم محمود 
حمد والــغــانــى تــوريــك جبرين وعــمــرو عبد 
الفتاح عمورى وسعد حسنى، بسبب عدم 
الحاجة لجهودهم، إال أن اإلدارة ماطلت فى 
االستغناء عنهم لحث الالعبين على تقديم 

مقابل مادى للرحيل عن القلعة الصفراء.
وكــانــت إدارة اإلسماعيلى قــد استغنت 
عــن 3 العبين وهــم شريف عبد الفضيل 
وشريف حــازم وعمرو حسين، وتفكر فى 
االستغناء عن 4 العبين آخرين حتى يتسنى 
لها التعاقد مــع عــدد كبير مــن الالعبين 
وســد العجز فــى مــراكــز الــدفــاع والظهير 
ــهــجــوم  ــاجــم وال ــمــه ــر والـــوســـط ال ــسـ األيـ
الصريح، السيما أن غالبية الصفقات التى 
تم التعاقد معها ال ترتقى لدرجة الصفقات 
ــر، وأن غالبيتهم مــن المظاليم  ــســوب ال
وعديمى الخبرة باللعب فى الدورى الممتاز 

بخالف صغر سنهم.

الزمالك يشحن حماس جهازه الفنى ونجومه الجدد بكارت المستحقات 

كتب – محمد الصايغ

كتب – محمد الصاوى

حسام

متولى

مرتضى

يحيى
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األخيرة

ما بني القبض على خلية إرهابية هنا، ورصد 
حتــركــات خلية أخــرى هــنــاك، بــات األمــر مثيرا 
لالستغراب، وباعثا على الدهشة، ومحفزا على 
طــرح عــالمــات االســتــفــهــام، إن لــم يفتح الباب 
أمــام التكهنات حول ظهور تلك اخلاليا، وقدرة 
أعضائها على تنفيذ جرائمهم، فضال عن غياب 
املعلومات املرتبطة بالعناصر اجلديدة التى جرى 
جتنيدها، وعـــدم وجـــود قــاعــدة بــيــانــات تخص 
أفـــرادا ينتمون للجماعة فى مؤسسات الدولة 
ممــن يطلق عليهم »خــاليــا نائمة« وغيرهم من 
املتعاطفني معهم أما األخطر فهو ظهور عناصر 

جديدة لم تكن معلومة ألجهزة الدولة من قبل.
أمــا الــتــســاؤل الـــذى يــخــرج بــصــورة تلقائية، 
ملــاذا ال تبادر أجهزة الــدولــة بقص أجنحة تلك 
التيارات الظالمية واجتثاثها من جزورها قبل 
أن تنمو وتــتــوحــش؟ الــهــدف مــن هــذا التساؤل 
هو وأد أسئلة أخــرى، تتواتر فى إطار التكهنات 
وغياب الشفافية، تدور حول مفاوضات سرية؟ 
أم أن األمر يدور فى فلك املواءمات السياسية؟ 
لكن يبقى التساؤل املشروع، ملاذا ال تقوم الدولة 
بتطهير املؤسسات واملصالح من هذه العناصر؟ 
وملــاذا الصمت إذاً؟ حتى ميكن لنا القفز على 
وجــود نية كامنة إلجــراء مصاحلة مع اجلماعة 
ــق مــا يــتــردد مــن وقــت آلخــر فى  اإلرهــابــيــة؟ وف
أعقاب أطــروحــات خبيثة، أم أن األمــر برمته، 
يدور فى خانة واحدة، مفادها التقصير فى رصد 
ومتابعة خاليا اإلخــوان النائمة وتركهم يعبثون 

إلرباك الدولة وإظهارها بصورة العاجزة.
لكن ملاذا خرجت تلك التساؤالت؟

سندخل فــى التفاصيل مــبــاشــرة.. قبل أيــام 
حضرت الــى مصر، بعثة فنية وأمنية روسية، 
بهدف الوقوف على آخر إجــراءات األمــان التى 
اتخذتها الــدولــة املصرية فــى مــطــاراتــهــا، وهو 
أمــر ليس سياسيا، يخص املؤسسات الرسمية 
فقط، بل شعبياً بامتياز، مبعنى أنه يهم قطاعات 
الشعب املصرى على اختالف مستوياتها، ملا له 
من تأثير على األوضاع االجتماعية واالقتصادية 
املرتبطة بتنشيط الــســيــاحــة، ومــا يتبعها من 

ــواب العمل والـــرزق  صناعات متنوعة تفتح أبـ
ــفــارغ الصبر  ــام الــشــبــاب، ممــن يــنــتــظــرون ب أمـ
عــودة السياحة إلــى وضعها الطبيعى قبل أن 
تتراجع وتتأثر سلبا، جــراء األحــداث اإلرهابية 
التى استهدفت النيل من الدولة املصرية، أمنيا 

وسياسيا واقتصاديا.
 إلــى هنا يبدو األمــر عــاديــا، بل عــادى جــداً، 
لكن غير العادى، أن حتدث واقعة بعينها، كان 
من املمكن أن متر مــرور الــكــرام فى الظروف 
ــعــاديــة، لــو أنــنــا تعاملنا معها فــى إطــارهــا  ال
التقليدى وسياقها الشكلى، أمــا اذا توقفنا 
ــراءة مضمونها، فسنجد  ــ أمــامــهــا بــهــدف ق
أنفسنا أمــام كارثة حقيقية، ال ميكن بحال 
من األحوال القفز عليها أو جتاهلها، خاصة 

لتزامن الواقعة مع تواجد البعثة الروسية.
الواقعة املقصودة هى انقطاع التيار الكهربائى 
عن صالة 3 مبطار القاهرة الدولى، وهو على 
قائمة املطارات املراد مراجعة إجــراءات الدولة 

املصرية فى أساليب التأمني.
املعلومات التى تواترت فى حينه، تشير إلى 
ــارة الوفد  أن الواقعة مدبرة وترمى إلفساد زي
الــروســى، بهدف حتقيق غاية ورســالــة بعينها، 
مفادها إظــهــار الــدولــة املصرية بأنها عاجزة 
عــن تأمني املــطــارات وصيانتها، ألــم تكن هذه 
املعلومات املــتــواتــرة هنا وهــنــاك كافية باتخاذ 
ــراءات احــتــرازيــة ملــحــاصــرة تــلــك الــفــئــات  ــ ــ إج
ــا مبكرا، ألــم يكن هــذا وحــده كافيا بأن  ووأدهـ
يفتح باب التكهنات على مصراعيه، ويستدعى 
مــخــاوف مــشــروعــة، بلغت جميعها تــصــورات 
لم تكن مطروحة من قبل، على رأســهــا، وجود 
خاليا نائمة فى قلب مؤسسات الدولة املصرية 

ومواقعها احليوية. 
ال أنكر حجم املــخــاوف مــن تلك التصورات 
ــراغ، بــل ناجتة عن  باعتبار أنها لــم تكن مــن فـ
حزمة من الوقائع املزعجة التى تكررت كثيرا 
ــة األخــيــرة، خــاصــة إذا علمنا بوجود  فــى اآلونـ
شــخــصــيــات تــولــت مــنــاصــب مهمة وحــســاســة، 
وســرعــان مــا نكتشف، إمــا أنــهــم كــانــوا أعضاء 

فى اجلماعة ولم يخف أى منهم انتماءه لها، بل 
ويتفاخر بذلك، أو أنهم يحملون فكراً متطرفاً 
ــان  ــدور فــى فلك الــهــجــوم على األديـ منغلقًا، يـ

والعقائد األخرى.
 اجلميع يعلم أن للجماعة عناصر متعددة 
الــوجــوه، تتبع منهج التقية، كما لــم يغب عن 
األذهــــان أن عــنــاصــرهــا تــوغــلــت فــى الكيانات 

الواقعة مدبرة.. لتحقيق 
غاية مفادها إظهار الدولة 
املصرية بأنها عاجزة عن 
تأمني املطارات وصيانتها

السياسية مبا فيها احلــزب الوطنى، بل وجلنة 
سياسات جمال مبارك. 

لذا فإنه من الضرورى بعد كل ما فعلت وتفعل 
اجلماعة اإلرهابية بحق مصر الدولة والشعب، 
أن تكون هناك سياسات واضحة وحاسمة فى 
التصدى لها ولعناصرها من منطلق احلرص على 
تطهير املؤسسات مــن الشخصيات الغامضة، 
التابعة لها، أواملؤيدة لها، من االنتهازيني الذين 

يلحقون بأى نظام حكم.
وإذا نظرنا إلى الواقع سنجد بعض األفراد، مت 
تعيينهم فى مناصب مهمة، دون اتباع اإلجراءات 
األمنية التى تسبق املوافقة على توليهم املسئولية، 
أحد هؤالء تولى منصبا رفيعا، رغم نشر مصائبه 
التى تؤكد انتماءه للجماعة املارقة عن الصف 
الوطنى، املسئول الــذى نتحدث عنه، له فيديو 
يفاخر فيه باالنتماء للجماعة بل ومكتب اإلرشاد، 
وهــنــاك مــن عــني رئيًسا إلحــدى اجلــامــعــات وله 
تصريحات فى برنامج تليفزيونى يهاجم فيها 
األديــان بصورة تؤكد قناعاته الفكرية املتطرفة، 

ألم يكن هذا كله ميثل عبًثا باستقرار املؤسسات.
ــرى، اجلماعة  علينا أن نــعــرف حقيقة أخــ
احترفت لعبة االقتراب من السلطة، منذ عدة 
عــقــود، واستطاعت بناء عــالقــات سمحت لها 
بــزرع خالياها فى املؤسسات الفاعلة، متهيًدا 
لــالنــقــضــاض عــلــى السلطة فــى اللحظة التى 
تراها مناسبة، فعلت هذا فى عهد امللك فاروق، 
وحاولت ممارسة نفس اللعبة على مر العصور 
ــور الــســادات ثم  مــن جمال عبدالناصر، الــى أن
ــادر عــلــى توظيف  ــذى تــصــور أنـــه قـ مــبــارك، الـ

اجلماعة لضمان استمراره فى السلطة.
كما علينا اإلقـــرار بــأن اجلماعة جنحت فى 
حتقيق أهدافها ألسباب كثيرة، فى مقدمتها، 
ــقــوى السياسية  دخــلــولــهــا فــى عــالقــات مــع ال
التى اعتلت املشهد العام فى أعقاب 25 يناير، 
فضال عن قدرتها على املــنــاورات، مبا أتــاح لها 
اختطاف البرملان والرئاسة، وبراعتها فى محو 
الفواصل التى كانت متيز بني اجلماعة وأحزاب 
وجماعات سياسية، بل وشخصيات كانت تقدم 
نفسها باعتبارها منشقة عن اجلماعة ومختلفة 
معها، وفوجئنا بأن اجلميع إخوان، ثم ظهور فئة 
املتحولني الذين كانوا يفاخرون باالنتماء للحزب 
الوطنى فى زمن سلطانه، ويعلنون أنهم جزءا من 
التيار الليبرالى وهناك من كان يقول إنه يسارى، 
فوجئنا بأنهم جميعا حتــولــوا وصـــاروا أدوات 
طيعة تعمل لصالح اجلماعة، وأخيرا انضمت 
لهم الفئة االنتهازية التى تبحث عن املكاسب 

وتولى وجهها شطر املصالح. 
مع سقوط اإلخوان وإبعادهم عن املشهد بإرادة 
شعبية خالصة، اختفت وجــوه، وعــادت للظهور 
وجوه أخرى، ومنها من هرب خارج البالد، ومنها 
من عاد للنوم مجدداً فى انتظار العودة مرة أخرى 
للعمل على الهدم من الداخل، وهى ظاهرة فى 
غاية اخلطورة لوجود هؤالء فى قلب املؤسسات 
واطالعهم بحكم املوقع والوظيفة، على معلومات 
وتــصــورات وخطط يجرى متريرها للجماعة، 
األمــر الــذى يجعل املراجعة ضرورية والتطهير 

مسألة حتمية، إن كنتم ال تعلمون.

 هو يعلم بحكم كراهيته للدولة أن منظمات دولية مشبوهة جاهزة للتعامل الفورى 
مع األكذوبة واستغاللها إلدانة الدولة املصرية فى وسائل اإلعالم األجنبية

ملاذا ال تبادر أجهزة الدولة بقص أجنحة التيارات الظالمية واجتثاثها من جزورها قبل أن تنمو وتتوحش؟ 

غالبية املصريني يعلمون أن احلرب الدائرة ضد اإلرهاب 
هى ترجمة واقعية إلرادة الشعب والدولة على حد سواء 

وهى الدواء املر الذى نشربه وعلينا سداد فاتورته

اجلماعة احترفت 
لعبة االقتراب من 

السلطة.. منذ عدة 
عقود واستطاعت 
زرع خالياها فى 

املؤسسات الفاعلة 
متهيدًا لالنقضاض 

على السلطة فى 
اللحظة التى تراها 

مناسبة

ال يــعــرف البسطاء، ومــا أكــثــرهــم، مــا حتويه 
خــرائــب عــقــول املتنطعني على نــواصــى مراكز 
التمويل من تدابير بغيضة، تهدف تشويه سمعة 
الدولة، والعمل على إحراجها فى وسائل اإلعالم 
األجنبية، لتحقيق غايات دفينة، باتت جميعها 
فى سجل األحالم املستحيلة، باعتبارها مجافية 

للعقل واملنطق.
 فقبل أيــام قليلة، كشف اإلخوانى عبداملنعم 
أبوالفتوح عن وجهه القبيح، وأزاح الستار عن 
ــوءة، قــال فــى تغريدة على  ــوب مكنون أفــكــاره امل
موقع التواصل »تويتر« أن الدولة املصرية تقوم 
بتصفية بعض العناصر وتزعم أنهم سقطوا قتلى 
أثناء املواجهات مع أجهزة الشرطة، مضمون ما 
أراد أبوالفتوح ترويجه، يرمى لهدف مشحون 
بالكراهية والتضليل، مفاده، أن الدولة متارس 
اإلرهاب ضد عناصر جماعته، التى يدعى زورا 

وبهتانا أنه انشق عنها.
هــــــذه األكــــذوبــــة 

تــكــشــف بــجــالء 

عن حقيقة األمراض املتوطنة داخل قيادات تلك 
اجلماعة، فهو يعلم، أنه يكذب، ويعلم أننا جميعا 
نعلم أنه يكذب، ومع ذلك يصر على أن يكذب، 
ويستمر فى الكذب إلى ما ال نهاية، وهذه وسيلة 
إخوانية بامتياز، كما أنــه يعلم بحكم كراهيته 
لــلــدولــة، أن منظمات دولــيــة مشبوهة جاهزة 
للتعامل الفورى مع األكذوبة واستغاللها إلدانة 

الدولة املصرية فى وسائل اإلعالم األجنبية.
 كثيرون ال يــدركــون أبــعــاد مــا يــدور فى 
ــفــوس  ــن ــات ال ــ ــاب ــ أحــــــراش وغ

املوبوءة، لكن غالبية املصريني يعلمون أن احلرب 
ــدائـــرة ضــد اإلرهـــــاب، هــى تــرجــمــة واقعية  الـ
إلرادة الشعب والدولة على حد ســواء، وأن تلك 
احلرب هى الدواء املر الذى نشربه وعلينا سداد 

فاتورته. 
املتطاولون على مؤسسات الــدولــة مبناسبة 
وبدون مناسبة، فاتهم أن زمن البطوالت الزائفة، 
وزمــن احتكار احلقيقة املطلقة قــد ذهــب إلى 
غير رجعة، وفاتهم أن الشعب بكل فئاته أدرك 
حقيقة اجلماعة، ولن يصدق أكذوبة االنشقاقات 

الوهمية.
ــروج أن أطروحاته   الغريب أن أبوالفتوح، ي
وأكاذيبه تــدور فى نطاق الوطنية، ظًنا منه أن 

ــاءات الــكــاذبــة، التى تسللت بفعل  آفــة االدعــ
الفوضى، وجعلت من يعرف ومن ال يعرف 

يدلو بدلوه، باعتبار أن اخليانة وجهة نظر.
ــات  ــي ــرغــم أن الــوطــنــيــة تــعــنــى فـــى أدب ب
البعض، املعارضة على طــول اخلــط مهما 
تغيرت األنظمة ومهما تعاقبت احلكومات، 
إال أن اخليانة شىء آخر، فاخليانة ليست 
معارضة، املعارضة توجه االنتقادات لكافة 

السياسات بصورة هادفة وصادقة.
 أمــا اخلــيــانــة فهى صناعة األكــاذيــب 
وخلق الضجيج، مبا يضر باملصالح العليا 
للدولة، وهــو ما فعله أبوالفتوح، يحاول 
بث الفتنة واإلســاءة ألجهزة الدولة، وهو 
يعلم أن خصوم الــدولــة سيستغلون هذه 

األكذوبة، لتشويه صورة مصر فى املحافل 
الدولة، هو يرى أن الفعل اإلرهابى معارضة، 

ــرى أن مقتل اإلرهــابــيــني فــى املــواجــهــات مع  وي
أجهزة األمــن، جرمية فى حق الدولة، يرى أنهم 
أبرياء، ويصمت أو يخرس متاًما عندما يتعلق 
ــر باستشهاد اجلــنــود والضباط مــن أفــراد  األم

اجليش والشرطة، ألم تكن محاكمة أبو الفتوح 
فريضة على أجهزة الدولة؟ مجرد تساؤل.

سيد سعيد يكتب:

»أبو الفتوح« بطل من ورق 
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لغز انقطاع الكهرباء عن املطار أثناء زيارة الوفد الروسى

ال أعرف بالضبط، من أين أبدأ؟ وال أعرف إلى أى نهاية؟ ستقودنى التفاصيل املشحونة بالغضب 
مرة، واخلوف من القادم مرات، فالقضية شائكة، وأهميتها، على األقل بالنسبة لى، تدور على 

املستويني األمنى والسياسى.. أحتدث عن توغل عناصر اجلماعة املارقة فى دواوين أجهزة 
الدولة ومؤسساتها الفاعلة، املؤثرة، فيوم بعد يوم تتكشف لنا حقائق مذهلة، كافية بأن تفتح 

بوابات الغضب على مصراعيها، بل تفتح حنفية االتهامات فى وجه املسئولني، أيا كانت مواقعهم 
أو مستوياتهم فى السلم الوظيفى بأجهزة الدولة، جراء تعاملهم مع األمور برد الفعل.
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