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باألسماء: أسرار »الضرب 
تحت الحزام« بين الوزراء

وزير الصناعة خدع هالة السعيد فى »البحيرة«
غادة والى »غيرانة« من محاوالت تصعيد نيفين جامع
الوزراء إسماعيل و»مدبولى« فى مجلس  صراع رجال شريف 

الوزارة 5 وزراء يحلمون بكرسى 
وعبدالله وفودة  ونصر  طاهر وضيف 

أجرى اتصاالت مع 5 دول دائمة العضوية فى مجلس األمن للتحريض ضد السيسى

تقارير سيادية تكشف: أردوغان بـ»يجر شكل« مصر
جماعة اإلخوان ترسل 1400 فرد إلى سوريا بمقابل 3 آالف دوالر شهرًيا

قريًبا.. 
قطارات الغالبة 
تحت وصاية 
رجال األعمال المصريين 
والمستثمرين األجانب

دورات رياضية لكرة القدم وتنس الطاولة
وجبات جاهزة من اللحوم والدواجن واألسماك

حكاية 33 مصاًبا باإليدز فى »برج العرب«
سجون مصرية خمس نجوم!!!

صدق أو ال تصدق:

المسكوت عنه
 فى صفقة 
»أبوهشيمة«

 وشركة
 داليا خورشيد

األسرار الممنوعة 
فى ملف المناطق 
الحرة داخل مصر

أقالم رصاص وبالونات وكرات تنس ولعب أطفال وأدوات تجميل ومراجيح ومباسم شيشة

مصر استوردت سلًعا استفزازية  و»ترفيهية«  بـ42 مليار دوالر  فى 8 شهور
حراسة المرمى قنبلة

 موقوتة فى منتخب مصر

فضيحة المتحدث باسم »الحرية والعدالة« داخل جامعة عين شمس 

مجلس الخطيب
 يرسم خطة 

التخلص من البدرى
 صداع »الكابيتانو« 

يتجدد فى 
رأس كوبر

مطالبات بإعادة 
النظر فى ترشح نواب 
البرلمان النتخابات 
األندية الرياضية

الماليين الضائعة
  فى الشركة العامة 
للصوامع والتخزين

مرض شريف 
إسماعيل يؤجل 
تغييرات ماسبيرو

مفاجآت مثيرة حول 
الترتيب المصرى  فى 
مؤشر القوى الناعمة 

العالمى!!!

تجربة مصر فى
التعايش والمشاركة

الحياة الخاصة للمعزول 
محمد مرسى
 داخل السجن

د. شوقى عالم يكتب:



أسبوعية - شاملة - مستقلة تصدر بترخيص 
من املجلس األعلى للصحافة عن دار 
»عيون« للصحافة والطباعة والنشر 

والتوزيع »ش.م.م«

املدير الفنى:

عـدنان خليل
سكرتير التحرير:

محمد سعيد

املستشار القانونى:

عصام االسالمبولى

الرياضة:

محمد الراعى

جرافيك:

أحمــــــد محمــــــود
إخراج:

أحمد الريس
جمع تصويرى:

محمود محسن

نائبا رئيس التحرير:

محمد عبداللطيف
أحمــــــد سعيد

مدير التحرير:

بـــــالل الــــــدوى

املراجعة اللغوية:

عبد الصمد جابر

املقاالت املنشورة تعبر عن رأى أصحابها.
االعالنات واالشتراكات

يتم االتفاق عليها مع ادارة اجلريدة

اإلدارة والتحرير:26شارع عدنان املدني- 
الصحفيني- نهاية أحمد عرابى - املهندسني
فاكس وتليفون: 33450694-33450728

Soutalmalaien@yahoo.com:اإلمييل

جـــريدة

املوقع االلكترونى

WWW.Soutalmalaien.com

األفراد 
يسافرون لليبيا 

ويتم تهريبهم 
لسوريا بجوازات 

سفر مزورة
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طاقية
اإلخفا

لديه ثالثة أحفاد جدد لم يراهم منذ ثورة يونيو »مهاب - محمد - معاذ«

لم ير  زوجته وابنته الشيماء إال مرة واحدة فى منتصف 2017

أجرى اتصاالت مع )5( دول دائمة العضوية بمجلس األمن للتحريض ضد مصر

قام بتسجيل رسالة ماجستير 
فى قسم المخ واألعصاب

فضيحة المتحدث باسم حزب الحرية 
والعدالة فى كلية طب عين شمس

الحياة الخاصة لـ»المعزول« محمد مرسى داخل السجن

الــدكــتــور أحــمــد ســعــد رئــيــس قــســم المخ 
واألعصاب بكلية الطب بجامعة عين شمس 
تسبب فى حالة من الغضب لدى زمالئه فى 
قسم المخ واألعــصــاب بعد أن تــم اإلعــالن 
عن قيام الدكتور مراد محمد على المتحدث 
اإلعالمى باسم حزب الحرية والعدالة الذراع 
السياسى لجماعة اإلخوان رسالة ماجستير 

فى القسم.
على إثر ذلك قام عدد من أعضاء القسم 
بتقديم شــكــاوى ضــد الــدكــتــور أحــمــد سعد 
اتهموا فيه بأنه يشتبه بوجود عالقات بينه 
وبين اإلخوان.. وقد تم تقديم شكاوى أخرى 
لدى هيئة الرقابة اإلداريــة تطالب باستبعاد 

أحمد سعد.

كشفت مــصــادرنــا المطلعة أن الــمــعــزول 
محمد مــرســى يعيش هــذه األيـــام حــالــة من 
الــحــزن الــشــديــد بــســبــب الــحــكــم عــلــيــه هــذا 
األسبوع بالسجن 3 سنوات فى قضية إهانة 

القضاء.
المصادر كشفت عن تفاصيل جديدة عن 
مرسى من بينها أن أنجاله رزقــوا منذ قيام 

ثورة 30 يونيو 2013 بـ3 أحفاد وهم:
مهاب أحمد محمد مرسى

محمد أسامة محمد مرسى
معاذ أسامة محمد مرسى

ــرف أن  ــع كــمــا أن مــرســى حــتــى اآلن ال ي

ابنه أســامــة مرسى محكوم عليه فــى إحــدى 
القضايا.

المعلومات تــقــول أيــضــا إن مــرســى لــم ير 
زوجته إال مرة واحدة فقط منذ حبسه.. ورآها 
ــوم 2017/7/12 أى منذ  فــى محبسه فــى ي
خمسة أشــهــر.. وكانت معه ابنته الشيماء.. 
ــزول مـــع مــحــامــيــه الــخــاص  ــع ــم ــواصــل ال ــت وي
عبدالمنعم عبدالمقصود.. ويتضح عليه عدم 
درايته بمجريات األمور فى مصر، حيث إنه ال 
يتابع إال ما يتم بثه فى القنوات األرضية فى 
التليفزيون المصرى، ودائما يقول: »أنا مازلت 

على ما أنا عليه«، و»أحب دينى«.

جماعة اإلخوان ترسل 1400 فرد إلى سوريا ويتقاضون 3 آالف دوالر شهرًيا
كشفت تــقــاريــر أمــنــيــة عــن اســتــمــرار 
الحملة اإلخــوانــيــة التى تبنتها لتسفير 
عناصر من المنتمين لجماعة اإلخــوان 
ــا لــقــتــال الــجــيــش الــســورى..  إلـــى ســوري
وهــذه الحملة أطلق عليها »حملة عزيز 
قــوم إلغاثة ســوريــا« وكــان يشرف عليها 
الشيخ حازم صالح أبوإسماعيل وحركة 

ــرار الــتــابــعــة لـــه والـــتـــى شــكــلــت من  ــ أحـ
عناصر شبابية تؤتمر بــأمــره وتخضع 
لسلطته لتوريد مقاتلين للذهاب إلى 
ــا لــلــحــرب ضــد الــرئــيــس الــســورى  ســوري
ــد.. مــقــابــل حــصــول الــفــرد  ــ بــشــار األسـ
اإلخــوانــى على »3« آالف دوالر شهريا 
وهناك أفراد يحصلون على مستحقاتهم 

بــالــيــوم.. بمعدل »35« دوالراً يوميا.. 
وقد أكــدت التقارير األمنية أن اإلخــوان 
نجحوا فــى تــوريــد مقاتلين إلــى سوريا 
ويــبــلــغ عــددهــم »1400« فـــرد إخــوانــى 
بمساعدة مــن الجبهة السلفية فــى كل 
من اإلسكندرية والمنصورة والذين كانا 
ــراد للسفر  لهم دور كبير فــى حشد أفـ

إلى سوريا.. عن طريق المشايخ الكبار 
الذين يقنعنون الشباب الصغير بضرورة 
الذهاب إلى سوريا لقتال بشار األسد.. 
وقــد ســافــروا عبر الـــدروب الجبلية من 
ليبيا وتم تسفيرهم إلى سوريا بجوازات 
سفر مزورة بمساعدة المخابرات التركية 
والــتــى تعمل على تسللهم عبر الحدود 

التركية مع سوريا.
هــذا وقــد قــام عــدد من عائالت هؤالء 
الشباب الذين تم تسفيرهم بعمل بالغات 
ومحاضر تفيد باختفاء أبنائهم وطالبوا 
الشرطة بالبحث عــن ذويــهــم رغــم أنهم 
ذهبوا طواعية إلى سوريا بعد انضمامهم 

لإلخوان لمحاربة الجيش السورى.

تقارير سيادية تكشف:

مفاجأة

بعد تصريحاته عن »المصالحات«
محافظ مطروح يحرج الحكومة

أردوغان بـ»يجر شكل« مصر
كشفت تقارير سيادية أن الرئيس التركى رجب 
طيب أردوغـــان »يجر شكل مصر« ويدعم جماعة 
اإلخوان اإلرهابية بضراوة وبطريقة مستمرة بل أنه 

يراهن عليهم وعلى قياداتهم.
التقارير أكــدت أن أردوغـــان قــام خــالل األسبوع 
الماضى باالتصال بنفسه بجميع الــدول األعضاء 
الدائمين بمجلس األمـــن.. للتحريض ضد مصر 

ورئيسها وجيشها وشرطتها وقضائها!!
كما  رصــدت بــأن أردوغـــان كلف وزيــر خارجيته 
»مولود جاويش أوغلو« بالتواصل واالتصال مع دول 
االتحاد األوروبى وليس هذا فقط بل االتصال أيضا 
بالدول اإلسالمية وعدد من الدول العربية من أجل 
التحريض ضــد مصر وإهــانــة القضاء المصرى 
ــذى حكم على »محمد مــرســي« وقـــادة اإلخــوان  ال
بأحكام تقترب من الـ»50« عاما، خاصة أن مرشد 
اإلخــوان اإلرهابى محمد بديع حصل على أحكام 
قضائية مجموعها يصل لـ»90« عاما وهو ما يغضب 
السلطات التركية التى تعتبر نفسها راعية لجماعة 

اإلخوان اإلرهابية.
التقارير رصدت أيضا أن »أردوغان« قال لقيادات 
الــدول دائمة العضوية فى مجلس األمــن أن تركيا 
لــن تصمت على األحــكــام القضائية ضــد مرسى 
واإلخــوان، وأجرى االتصاالت مع كل من »روسيا - 
الصين - بريطانيا - فرنسا - الواليات المتحدة 

األمريكية«.
األمــر الــذى قوبل بالرفض من عــدد من الــدول، 
وأكدوا أن رحيل اإلخوان ومرسى هو قراراً الشعب 
ــورة 30 يونيو 2013 وهــو مــا أكــده  المصرى فــى ث
الــرئــيــس الـــروســـى فــيــالديــمــيــر بــوتــيــن والــرئــيــس 

الفرنسى ماكرون.

أزمــة كبرى داخــل الحكومة سببها الــلــواء عــالء أبوزيد 
محافظ مطروح بعد التصريحات األخيرة له عن إقدامه 
على إتمام مصالحات مع المعتدين على أراضى الدولة فى 
مشروع ميناء جرجوب والمنطقتين اللوجستية والحرة 
فى مطروح، حيث قال المحافظ إنه البد من إجراء 
ــد  ــة، والب ــام ــع الــجــمــيــع بــصــفــة ع مــصــالــحــات م
للمجتمع أن يحدث فيه مصالحة مــع أبناء 
الوطن الواحد حتى تستطيع مصر العبور 

من هذه المرحلة الصعبة.
البعض فهم تصريحات المحافظ 
على أنها دعــوة إلتمام المصالحة 
ــوان اإلرهــابــيــة،  ــ ــ مـــع جــمــاعــة اإلخ
وتــنــاقــلــت هـــذه الــتــصــريــحــات وســائــل 
اإلعــالم وقنوات الشرق والحوار ومكملين، 
وبالغوا فى تأكيدات المحافظ من أن الدولة 
عاقدة العزم على المصالحة مع اإلخـــوان ودون 
تمييز، األمـــر الـــذى أدى إلــى حــالــة مــن التذمر بين 
ــرأى الــعــام  ــ ــام ال ــة أمـ ــدول صــفــوف الــحــكــومــة وإحــــراج ال
الــرافــض ألى مصالحة مع الجماعة اإلرهابية بعد تزايد 
جرائمهم ضد الجيش والشرطة والقضاء والمدنيين من 

المسلمين والمسيحيين.
هــذا وقــد صــدرت تعليمات مــشــددة لــلــواء عــالء أبوزيد 
ــه يقصد  ــذه الــتــصــريــحــات والــتــأكــيــد عــلــى أنـ بــتــكــذيــب هـ
المصالحات لمن اســتــولــوا على أراض مملوكة للدولة 
ستستخدم فــى مــشــروع مــيــنــاء »جـــرجـــوب« والمنطقتين 
اللوجستية والحرة فى مطروح، بل والــخــروج بتصريحات 

تهاجم الجماعة اإلرهابية.

أبوزيد

أردوغان

الدعوة السلفية 
باإلسكندرية 

والمنصورة تدعم 
الحملة

وسائل اإلعالم
 المؤيدة لإلخوان تنشر

 تصريحاته عن إتمام المصالحة
 ودعوته لصلح 

»جاويش أوغلو« اجتماعى
تواصل مع قادة 

العرب وزعماء الدول 
اإلسالمية للتشهير 
بالجيش والشرطة 

ضد مصر

كلف وزير خارجيته 
لالتصال بدول 

االتحاد األوروبى 
لالعتراض على أحكام 

القضاء ضد اإلخوان

مرسى



على
المكشوف

جميع السجناء 
لديهم بطاقات 
عالجية وملف 

بحالتهم الصحية منذ 
بداية مدة الحبس
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نتمنى أن  يكون كل ما ورد  فى التقرير البرلمانى صحيحًا وأن يكون كاشفًا للحقيقة على أرض الواقع 
بال تهويل أو تهوين. 

ال يكفى أن يكون هذا الوضع المتميز فى سجن برج العرب  وحده  بل يجب أن يكون الحال كذلك فى 
كافة السجون المصرية. 

يجب أن يكون تحقيق ذلك نابعا من قناعتنا الشخصية وليس مجرد محاولة للرد على المنظمات 
األجنبية المشبوهة.

نحن  أولى الشعوب بالمحافظة على هذه الحقوق والضمانات التى كفلتها الدساتير والقوانين 
المصرية والعالمية. 

أتمنى أن تكون مثل هذه الزيارات البرلمانية مفاجئة وليس مرتبًا لها حتى تكون النتائج  كاشفة لما 
يحدث على أرض الواقع. 

محمد طرابيه يكتب:

ممارسة عدة أنواع 
من الهوايات مثل 
إصالح األدوات 

الكهربائية والقيام 
بأعمال تشكيل 

األخشاب )األركيت( 
وأعمال الخرز

مطالبات ببحث 
مشكالت الغارمين 

والغارمات بالسجون 
ومراعاة التوزيع 

الجغرافى المناسب بين 
السجناء وذويهم

قصة سجين يقوم 
بصناعة اللوحات 
والتماثيل من نوى 

البلح وتم قيده 
بموسوعة جينيس 

لألرقام القياسية

حكاية 33 سجيناً  فى سجن برج العرب مصابون مبرض اإليدز ويتلقون العالج الكامل مع العزل التام عن باقى السجناء

سجون مصرية 
خمس جنوم!!!  

بادئ ذى بدء، أود التوضيح أن عنوان هذا المقال  
ليس »تريقة« أو إسقاط على حــال السجون فى 
مصر مقارنة بغيرها من دول العالم المتقدم، كما 
أنه ليس »تطبيال« ألى شخص أو جهة )فنحن وبكل 
تواضع أكبر من أنحدر إلى هذا المستوى(، ولكنه 
يسلط الــضــوء على قضية شائكة تعلق بأوضاع 

السجناء فى مصر.  
وكما عودناكم دائما فإننا نقتحم كل القضايا 
ــة خطورتها  ــة مــهــمــا كــانــت درجــ ــادي بــجــرأة وحــي

وحساسيتها.  
ــنــا ال نبحث ســـوى عــن الحقيقة، فسوف  وألن
نستعرض فى السطور القادمة بعضا مما تضمنه 
تقرير برلمانى رســمــى صــدر مــؤخــراً حــول هذه 
الــقــضــيــة الــشــائــكــة، وبــعــدهــا نــطــرح الــعــديــد من 
الــتــســاؤالت والــمــالحــظــات الــتــى تـــدور فــى أذهــان 

الكثيرين منا.
فقد سمعنا كثيراً عن سجون الخمس نجوم فى 
العديد من دول العالم، حيث تتوافر كافة الخدمات 
الصحية والــرعــايــة الطبية والمعاملة اإلنسانية 
وعــدم وجــود تعذيب داخــل السجون.  الجديد فى 
هذا األمر أن هذه المزايا انتقلت إلى مصر، وهذا 
ليس رأيــى الشخصى بل حقائق رصدها التقرير 
البرلمانى الـــذى أصــدرتــه لجنة حــقــوق اإلنــســان 
بمجلس النواب برئاسة عــالء عابد حــول الزيارة 
التى قامت بها اللجنة إلى  سجن برج العرب لتفقد 
حالة السجناء وكيفية تقديم الخدمة الصحية لهم 
ــراءات التى يتم اتخاذها  ووســائــل رعايتهم واإلجــ
إلعادة تأهيلهم، والوقوف على مدى تطبيق معايير 
حقوق اإلنسان بالسجن، وذلك للرد على ما كشفته 
تقارير صــادرة عن بعض المنظمات الدولية عن 
»أوضاع حقوق اإلنسان فى مصر ووجود انتهاكات 
وتعذيب ممنهج داخــل السجون وأماكن االحتجاز  

المصرية«.
 أكــدت اللجنة فــى تقريرها أنها قامت بتفقد 
مستشفى سجن برج العرب  فوجدت أنها تتكون من 
قسم للعمليات الجراحية  وآخر للرعاية المركزة 
ــدات الطبية  ــمــع ــأحــدث األجـــهـــزة وال مــجــهــزيــن ب
باإلضافة إلــى غرفة استقبال وطــوارئ وصيدلية 
وقسم للتحليل الطبى وغرفة لألشعة وغرفة حجز 
داخلية مجهزة بأسرة )فــوالر( كاملة وعيادات فى 
كافة التخصصات الطبية.  وكشفت اللجنة عن 
وجـــود ثــالثــة عنابر لمالحظة الــمــرضــى، يحتوى 
كل عنبر على عدد من األسرة الطبية ودورة مياه، 
باإلضافة إلى وجود عنبر لعالج ذوى االحتياجات 
الــخــاصــة، يــحــتــوى عــلــى عـــدد 10 أســـرة وثــالثــة 
كراسى متحركة ودورة مياه مجهزة لخدمة ذوى 

االحتياجات الخاصة.
وكشفت  اللجنة – وفقا لما جاء بالتقرير – أن 
جميع األجهزة الطبية بأقسام المستشفى تعمل 
بكفاءة عالية، وأن السجن به ثالثة وثالثين سجيناً 
مصابون بمرض اإليدز ويتلقون العالج الكامل مع 
العزل التام عن باقى السجناء، كما تأكدت اللجنة 
مــن أن جميع السجناء لديهم بطاقات عالجية 

وملف بحالتهم الصحية منذ بداية مدة الحبس.
وحول أماكن النشاط الرياضى، كشف التقرير 
ــقــدم بالنجيل  وجـــود ملعبين قياسيين لــكــرة ال
الطبيعى، وتــقــوم إدارة السجن بتنظيم دورات  
رياضية بين فرق السجن، كما تم تنظيم مباريات 
بين فــرق كلية الحقوق وفــرق السجن وتــم توزيع 
ــز عــلــى الــفــائــزيــن، وذلـــك لتشجيعهم على  جــوائ
ممارسة الرياضة وإخــراج طاقاتهم فى ممارسة 

الرياضة، كما يوجد رياضة تنس الطاولة.
وعلمت اللجنة من  تصريحات مسئول التغذية 
أن مقررات الغذاء من البروتينات التى  تصرف 
للسجناء عــبــارة عــن يومين لحم  ويومين عدس  
ويــومــيــن بــيــض  بــاإلضــافــة الـــى أن الــخــضــراوات 
والفاكهة تصرف يــومــيــاً.  أمــا  كافيتريا السجن 
فيعمل بها عدد من السجناء حيث يقومون بإعداد 
وجبات جاهزة من اللحوم والــدواجــن واألسماك 
وأصناف أخرى من الطعام،   كما أنها تحتوى على 
كافة احتياجات السجناء من السلع األخرى، وصرح 
مسئول الكافيتريات بــأن كل تلك المنتجات تباع  

للسجناء بمقابل مالى ولكنها ال تهدف للربح.
وحــول ورش الهوايات، كشف تقرير اللجنة أن 
هناك عدد من السجناء يمارسون عدة أنــواع من 
الهوايات مثل إصالح األدوات الكهربائية، والقيام 
بأعمال تشكيل األخشاب )األركيت( وأعمال الخرز 
وصناعة اللوحات والتماثيل من نوى البلح والتى 
يقوم بها أحــد السجناء مقيد بموسوعة جينيس 

لألرقام القياسية.
أمــا المكتبة فتحتوى على مجموعات من كافة 
أنواع الكتب )تعليمية - دينية - علمية - ترفيهية 
- قصص - قانون - فلسفة - فنون  ويتم اتاحة 

مقررات الغذاء من البروتينات 
التى  تصرف للسجناء عبارة 

عن يومين لحم  ويومين عدس  
ويومين بيض والخضراوات 

والفاكهة تصرف يوميًا 

إعداد وجبات جاهزة 
من اللحوم والدواجن 

واألسماك وأصناف 
أخرى من الطعام 

السجين محمد الشناوى تم إعفاؤه 
من 6 سنوات سجنًا بعد حصوله 

على  درجة  الدكتوراه فى القانون 
الجنائى من كلية الحقوق جامعة 

اإلسكندرية  بتقدير جيد جدًا

المكتبة للقراءة من الساعة العاشرة صباحاً وحتى 
الساعة الواحدة  ظهراً، ويسمح للسجناء بالذهاب 
إليها فى أوقــات فراغهم ويكون ذلــك بالتناوب.. 
وتــحــتــوى المكتبة على عــدد كــاف مــن المقاعد 
والمناضد الخشبية، كما أنها  جيدة اإلضــاءة 

والتهوية ونظيفة.
ــخــاص بالتعليم، كشفت  وحـــول الــجــانــب ال
اللجنة عــن وجـــود  266 سجينا مــقــيــدون فى  
قسم محو األمية وتكون الدراسة يوميا ما عدا 
الجمعة، كما يوجد قسم للدراسة األزهــريــة، 
حيث يقوم بعض السجناء بدراسة منهج الشهادة 
الثانوية األزهرية وتأدية االمتحانات بها.. كما أن 
وزارة األوقــاف والكنيسة ترسالن قوافل لتوعية 
المسلمين والمسيحيين من السجناء أسبوعيا.. 
وهناك قسم خاص بالسجناء المقيدين بالمعاهد 

والتعليم الجامعى وقبل الجامعى.
وكشفت اللجنة أن السجين محمد الشناوى 
محمد الشناوى نزيل سجن بــرج الــعــرب قــد نال 
درجــة  الــدكــتــوراه فى القانون الجنائى  من كلية 
الحقوق جامعة اإلســكــنــدريــة  بتقدير جيد جــداً 
أثناء قضائه  فترة عقوبته فى سجن برج العرب، 
وقد تم اإلفراج عنه منذ أيام واعفائه من قضاء 6 
سنوات فى السجن كمكافأة له على تفوقه العلمى 
)الشناوى كــان يعمل محامياً وتــورط فى قضايا 

تزوير عوقب على إثرها بالسجن 20 عاما(.
وطالبت اللجنة بالعمل على  بحث مشكالت 
ــات بــالــســجــون بــالــتــعــاون مع  ــارم ــغ الــغــارمــيــن  وال
مــؤســســات المجتمع الــمــدنــى ووزارة التضامن 
االجتماعى والعمل على حلها، وكــذلــك مــراعــاة 
التوزيع الجغرافى المناسب بين السجناء وذويهم 
لتخفيف المعاناة  عن ذويهم  فى االنتقال  لزيارتهم 
بالسجون، خاصة بالنسبة ألهالى السجناء الذين 
يقطنون  فى أماكن بعيدة مثل محافظات الصعيد 

ومدن القناة وسيناء.
 كما طالبت اللجنة بالعمل على تسهيل إجراءات 
اإلفــراج عن السجناء على أن يكون إجراء اإلفراج 
مــن الــســجــن مــبــاشــرة دون الــرجــوع الـــى أقــســام 
الشرطة وذلك من خالل استعالم مصلحة السجون 
المبكر عن السجين المفرج عنه، وأنه غير مطلوب 
ــرى، وخــاصــة أن السجين  عــلــى ذمـــة قــضــايــا أخــ

المفرج عنه معلوم مسبقاً موعد اإلفراج عنه.
وطالبت  اللجنة وزارة التضامن االجتماعى 
بــزيــادة اإلعــانــة الشهرية الــتــى تــصــرف للذوى 
السجناء المحكوم عليهم بأكثر من ثالثة سنوات، 
حيث إنــه يتم حاليا صــرف 360 جنيها شهرياً 
ــرة السجين،  ــة أسـ وهـــو مبلغ غــيــر كـــاف إلعــان
وكذلك دراسة صرف مساعدات وإعانات شهرية 
لــذوى السجناء المحكوم عليهم بأقل من ثالث 

سنوات.
كما تمت المطالبة بتوفير وسائل انتقال مناسبة 
لنقل أقارب السجناء من بوابات السجن العمومية 
وحتى أماكن الزيارة مع التأكد من مناسبة أماكن 
الــزيــارة ومالءمتها لحفظ الــروابــط  االجتماعية 

والكرامة اإلنسانية للسجناء وذويهم.
ــاء بالتقرير  ــذا هــو الــنــص الــحــرفــى لــمــا جـ هـ
البرلمانى – لدينا صــورة كاملة منه -  ونتمنى 
أن يكون كل ما ورد به صحيحاً، وأن يكون كاشفاً 

للحقيقة على أرض الواقع بال تهويل أو تهوين.
ونتمنى أيــضــاً أال يــكــون مــا تضمنه التقرير 

محاولة لـ »تجميل« الواقع على حساب الحقيقة.
وفــى هــذا السياق نشير إلــى  أنــه ال يكفى أن 
يكون هذا الوضع المتميز فى سجن برج العرب  
وحــده، بل يجب أن يكون الحال كذلك فى كافة 
السجون المصرية،  ويجب أن يكون تحقيق ذلك 
نابعا من قناعتنا الشخصية بأهمية الحفاظ 
على حقوق السجناء وليس مجرد محاولة للرد 
على المنظمات األجنبية المشبوهة التى تمتلئ 
تقاريرها بالكثير والكثير حــول تــردى أحــوال 
السجناء بصفة خاصة وحقوق اإلنسان بصفة 
عــامــة، فنحن دولــة ضــاربــة فــى أعــمــاق التاريخ 
ــى الشعوب بالمحافظة على  ولــذلــك فنحن أول
هذه الحقوق والضمانات التى كفلتها الدساتير 

والقوانين المصرية والعالمية. 
وهنا نشير إلى أنه حتى يتم الوقوف على حقيقة 
ما يحدث داخل السجون وأماكن االحتجاز، فينبغى 
أن تكون مثل هــذه الــزيــارات البرلمانية مفاجئة 
وليس مرتباً لها، ألنه من المؤكد أنه عند معرفة 
الموعد مسبقاً  يتم اتخاذ كافة اإلجراءات الالزمة 
ــرام«، وهذا  إلثبات أن  »كــل شــىء تمام وعلى ما ي
الــكــالم ال يعد تشكيكاً فيما جــاء بتقرير اللجنة 
البرلمانية ولكنه اقتراح حتى تكون النتائج التى 
تكشف عنها مثل هذه الزيارات كاشفة لما يحدث 

على أرض الواقع سواء بالسلب أو اإليجاب.

مالعب لكرة القدم بالنجيل الطبيعى وتنظيم
دورات رياضية بين فرق السجن  فى الكرة وتنس الطاولة

عبدالغفار

عبدالعال

عابد

السجني محمد 
الشناوى
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تراجع ترتيبنا 
فى مؤشر جودة 
التعليم العاملى 

الصادر عن املنتدى 
االقتصادى العاملى

فى
الممنوع

مفاجآت مثيرة حول الترتيب 
 المصرى  فى مؤشر

»القوى الناعمة« العالمى !!!

ــة  ــذا الــســيــاق كــشــفــت دراسـ فــى هـ
صــدرت مــؤخــراً بعنوان »موقع مصر 
على خريطة القوى الناعمة  والتى 
أعــدهــا الــبــاحــث عــاطــف ســعــداوى 
أنــه فيما يتعلق بالمؤشر المتعلق 
بــاإلنــتــاج الــرقــمــى، فتحتل مصر، 
على سبيل المثال، المركز 107 
من بين 193 دولة فى مسح األمم 
المتحدة للحكومات اإللكترونية 
، كــمــا تــأتــى مــصــر دائـــمـــا فى 
ــل الــمــؤشــر العالمى لسرعة  ذي
اإلنـــتـــرنـــت، حــيــث احــتــلــت فى 
التقرير األخــيــر المركز 129 
ــة شملها  ــ مـــن بــيــن 134 دول
التقرير .. حتى فى المؤشر 
المتعلق بــاإلنــتــاج الثقافى، 
ــذى كــانــت تستقى منه  ــ وال
ــادر قــوتــهــا  ــ ــصـ ــ مـــصـــر مـ
الناعمة حــدث بــه تراجع 
كبير ال يحتاج إلــى جهد 
لــتــبــيــنــه أو إحـــصـــاءات 
ــدهــور  ــت ــدى ال ــ لـــرصـــد م

الذى أصابه، وإن كان ذلك 
ال يمنع من إشارة سريعة لبعض بيانات الجهاز 

المركزى للتعبئة العامة واإلحــصــاء لعام 2016 
والــتــى أحصت تراجعا فــى أعـــداد دور العرض 
السينمائى من 250 دور عــرض فى عــام 2008 
إلى 75 دور عرض فقط فى 2015، كذلك فيما 
يتعلق بعدد حفالت الــفــرق المسرحية العامة 
التى تراجعت وفقا لبيانات الجهاز المركزى 
للتعبئة العامة واإلحــصــاء مــن  959 حفلة فى 
ــى 482 حــفــلــة فــى عــام  ــام 2003/2002 إلـ عـ
2012/2011، وبالتأكيد فإن اللجوء لمزيد من 
اإلحصاءات فى بقية القطاعات الثقافية والفنية 
سيثبت حالة مماثلة مــن التراجع ربما سببها 

انسحاب الدولة من كثير من هذه القطاعات.
فى المقابل، تستطيع هذه المؤشرات تفسير 
لماذا تحتل دول، مثل فرنسا وبريطانيا والواليات 
ــدارة »مــؤشــر الــقــوى  الــمــتــحــدة األمــريــكــيــة، صــ
الناعمة  منذ إطــالقــه فــى 2015 وحــتــى اآلن، 
متبادلة المركز األول فيما بينها. فعلى سبيل 
المثال، برر المؤشر احتالل بريطانيا صدارته 
فــى نسخة 2015 بالتأثير الــذكــى التى جلبته 
بريطانيا عن طريق فريق البيتلز، ومجموعة 
أفــالم هــارى بــوتــر، واألعــمــال األدبــيــة لوليام 
شكسبير، وشــهــرة الــالعــب ديفيد بيكهام، 
وتأثير العائلة المالكة، وجماهيرية الدورى 
اإلنــجــلــيــزى الــمــمــتــاز، وجــــودة جامعاتها، 

وجاذبية نظامها السياسى، وكفاءة حكومتها، 
ــزاهــة انتخاباتها، ودور عــدد مــن منظمات  ون
المجتمع المدنى اإلنجليزية فــى الــعــالــم، مثل 
أوكسفام ومنظمة العفو الدولية. ذلك باإلضافة 
إلى نجاحها فى استضافة دورة األلعاب األولمبية 
لــعــام 2012 الــتــى مكنتها مــن اســتــعــادة ثقتها 
وتأثيرها الدولى بشكل كبير. وعالوة على ذلك، 
تمكنت بريطانيا من جلب استثمارات أجنبية 
مباشرة كبيرة، متفوقة على ألمانيا وإسبانيا، 
أما عن العاصمة البريطانية لندن، فقد شبهها 
التقرير بكونها »جوهرة التاج البريطانى« والسبب 
الرئيسى فى تصدرها المؤشر باعتبارها أكثر 

مدينة تمت زيــارتــهــا فــى الــعــالــم، بحسب 
المؤشر. ولفت المؤشر إلى أنه سيتم اختبار 
المدى الحقيقى للتأثير الدولى البريطانى 
ــى،  خالل مفاوضات إصــالح االتحاد األوروب
وهــى المفاوضات التى انتهت بخروجها من 
االتحاد، والتى كانت سببا رئيسا فى فقدانها 
صدارة التصنيف فى عام 2016، والذى ذهب 
إلــى الــواليــات المتحدة بسبب وجــود أكثر من 
مليونى طالب أجنبى فى جامعاتها، و90 ألف 
باحث أجنبى فى مؤسساتها، مع قدرتها على 
تصدير 66 % من األفالم والبرامج التليفزيونية 
فــى العالم، وامتالكها نحو 23 % مــن القنوات 
الفضائية الــعــالــمــيــة، بــاإلضــافــة الـــى عناصر 
كثيرة بالطبع للقوة الناعمة، فيما ذهبت صدارة 

التصنيف فى عام 2017 إلى فرنسا.
وأوضحت الدراسة أنه بالنظر إلى هذا الوزن 
النسبى لكل عنصر من عناصر القوة الناعمة 
السابق اإلشــارة إليه، يمكن تفسير لماذا تحتل 
الصين – مثال- مرتبة متأخرة دائما فى هذا 
ــى  التقرير، فتذيلت التقرير فــى نسخته األول
عــام 2015 ، وفــى نسخة 2016 احتلت المرتبة 
28، وفــى النسخة األخــيــرة جـــاءت فــى المركز 
25 مــن بين 30 دولـــة،  وذلـــك على الــرغــم مما 
لديها من ثروة من أصول القوة الناعمة، عندما 
يتعلق األمـــر بالثقافة والــتــاريــخ، كما أن حجم 
سكانها الكبير يعطيها قوة وجماهيرية شعبية، 
ونفوذًا سياسيا ما كانت لتتمتع به لو كانت بلدا 
متوسط أو قليل السكان، كما أن قوة اقتصادها 
جعلتها قطبا اقتصاديا دوليا، ولكن مع كل تلك 
المقومات الناعمة تذيلت الصين الترتيب منذ 
انــطــالقــه، أو حــلــت فــى مــراكــزه األخـــيـــرة، ألن 
النظام السياسى فى الصين لم يواكب الدينامية 
االقتصادية للبالد، فى ظل السيطرة المركزية 
للحكومة، والقبضة القوية للحزب الشيوعى 
على السلطة، والــرقــابــة على اإلنــتــرنــت، وخنق 
المعارضة السياسية وإخــمــاد روح 
المبادرة فى البالد، وإعاقة التنمية 
االجتماعية، كما أن انتهاكات حقوق 
اإلنــســان، وتقويض الصحافة تسببا 
ــورة ذهــنــيــة سلبية حــول  فــى خــلــق صـ

الصين خارجيا.
ووفقا لهذه المؤشرات أيضا، يمكن 
تفسير لــمــاذا خــرجــت مصر أصــال من 
التصنيف الــذى لم يضم أى دولــة شرق 
أوسطية باستثناء تركيا التى جــاءت فى 
الــمــركــز األخــيــر فــى تقرير 2017، ربما 
وجــود تركيا يمكن تفسيره بتركيزها على 
الــتــرويــج لفكرة أنــهــا الجسر بين الشرق 
والــغــرب، وجــذب السياحة، وتطوير مطار 
ــدد مــشــاهــدى  ــول، فــيــمــا يــصــل عــ ــب اســطــن
الدراما التركية حول العالم إلى 400 مليون 
ــة، وفــقــا لتقرير لهيئة  مشاهد فــى 140 دولـ
اإلذاعــة البريطانية3، و بلغت عائدات تركيا 
عام  2015 من المبيعات الدولية للمسلسالت 
التليفزيونية 250 مليون دوالر، مــع توقعات 
بوصولها إلى مليار دوالر فى 2023، ووفقا لنفس 
التقرير فإن المسلسالت التركية أصبحت األكثر 
مشاهدة لــدى شعوب دول أمريكا الجنوبية.. 
حــتــى بــالــمــقــارنــة بــالــمــســلــســالت األمــريــكــيــة 

والمكسيكية.

عدد مشاهدى الدراما التركية حول العالم 400 مليون مشاهد فى 140 دولة
كــشــف مــصــدر بــالــجــهــاز الــمــركــزى 
للتعبئة العامة واإلحــصــاء، عن مفاجأة 
مثيرة، حيث أكــد ان مــؤشــرات مؤتمر 
المعرفة العالمية، الــذى عقد فى دبى 
الشهر الــمــاضــى، أعــلــن قائمة ترتيب 
ــاءت مــصــر فى  ــدول ، تــنــازلــيــا ، وجــ ــ ال
ــم 95، و94 فـــى مــؤشــر  الــتــرتــيــب رقــ
تكنولوجيا المعلومات ، بينما احتلت 
ــدا الــمــركــز 92 ومــوزمــبــيــق 94 ،  ــ روانـ
مــتــفــوقــيــن عــلــى مــصــر، فــى مــؤشــرات 
ــة  الــمــعــرفــة ،   مــن إجــمــالــى 131 دول
واحتلت سويسرا المركز األول تليها 

سنغافورة وفنلندا.
وأضـــاف المصدر ان  مصر احتلت 
الــمــركــز الــســابــع عــربــيــاً فــى مــؤشــرات 
ــارات الــتــى احتلت  ــ الــمــعــرفــة بــعــد اإلمـ
المركز الـ25 عالمياً، وقطر فى المركز 
41، والكويت »59«، والسعودية »68«، 
وسلطنة عمان »75«، والمغرب »77«، 

وتونس »80«، والجزائر »96«.
واشار الى أن  تراجع ترتيب مصر فى 
مؤشرات المعرفة لعدم إتاحة البيانات، 
وتــقــصــيــر جــهــات كــثــيــرة مــن الــجــهــات 
التى يتعامل الجهاز معها، فــى إتاحة 
البيانات التفصيلية والفرعية، ما يؤدى 
تلقائياً إلى إبالغ برنامج المعرفة باألمم 
المتحدة ببيانات كثيرة منقوصة، وهو ما 
يؤثر على الدرجات التى تحصل عليها 

مصر فى تقييم برنامج األمم المتحدة.
من جانبه قال اللواء أبو بكر الجندى 
رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة 
واالحــصــاء  أن الجهاز بكل قطاعاته 
يعكف على دراسة جميع أسباب تراجع 
مــصــر فــى تــرتــيــب مــؤشــرات المعرفة 
الــعــالــمــيــة، لــوضــع أيــديــنــا عــلــى نقاط 
ــواء كــانــت من  الــضــعــف والــتــقــصــيــر، سـ
مندوبى حصر وتجميع البيانات بالجهاز 
أو من جانب الجهات الحكومية المنوط 
ــاحــة الــبــيــانــات بــكــل تفاصيلها  بــهــا إت
ــون واتــفــاقــيــات  ــان ــق ــلــجــهــاز، طــبــقــاً ل ل

اإلحصاء الدولى باألمم المتحدة.
يذكر أن مؤشرات المعرفة العالمية 
ــة  ــي ــســان ــقــيــس أوضــــــاع الـــحـــيـــاة اإلن ت
واألنــشــطــة االجتماعية واالقــتــصــاديــة 

والثقافية لكل دولة  فى العالم .

رواندا وموزمبيق  ودول الخليج 
تتفوق على مصر  فى المعرفة 

وتكنولوجيا المعلومات

مؤتمر دبى يفضح حكومة 
إسماعيل ويكشف :

على الرغم مما تملكه من عمق تاريخى وموروث حضارى وثقافى ضخم، فإن هذا الموروث 
لم يكن شفيعا، لدخول قائمة أكثر 30 دولة امتالكا لمقومات القوة الناعمة بالنظر إلى 

أوجه النقص الشديدة التى تعانيها مصر فى بقية المؤشرات، ال سيما المؤشر األول 
المتعلق بجودة الحكم ومدى االلتزام بتطبيق معايير الحكم الرشيد، وحكم القانون، 

ومدى توفير ضمانات لحرية الرأى والتعبير والتنافس السياسى، فجميع التقارير 
الدولية التى اعتمد عليها المؤشر لتصنيف الدول احتلت فيها مصر مركزا متدنيا، مثل 

تقرير منظمة بيت الحرية حول حرية الصحافة، وتقرير نفس المنظمة حول الحريات 
العامة، حيث تصنف مصر فى كال التقريرين بأنها »دولة غير حرة« ، فيما احتلت مصر 
المركز 111 فى تقرير التنمية البشرية الصادر عن البرنامج اإلنمائى لألمم المتحدة 

، فيما تمتلك 35 مركزا بحثيا فقط6، كذلك المؤشر المتعلق بجودة النظام التعليمى، 
حيث تحتل مصر دائما مركزا متراجعا فى مؤشر جودة التعليم العالمى الصادر عن 

المنتدى االقتصادى العالمى، كذلك فيما يتعلق بعدد المقاالت المنشورة فى الدوريات 
العلمية والتقنية ، حيث بلغ هذا الرقم، وفقا آلخر إحصاء للبنك الدولى 9199 مقالة فى 

2013، مقابل 30402 مقالة لتركيا فى نفس العام، 

تحتل المركز 
111 فى تقرير التنمية البشرية الصادر
 عن  البرنامج اإلنمائى لألمم المتحدة

توقعات بوصول عائدات 
تركيا من المبيعات الدولية 

للمسلسالت التليفزيونية إلى 
مليار دوالر فى 2023

مصر لم تدخل قائمة أكثر 30 دولة 
امتالكا لمقومات القوة الناعمة رغم 

تاريخها وحضارتها العريقة

14 سببًا وراء تصدر 
بريطانيا لـ »مؤشر القوى 

الناعمة« العالمى

إسماعيل

سحر محمود
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نواب البرلمان 
يتواصلون مع »على 
عبدالعال« لترشيح 
أنصارهم فى وظائف 

الحكومة بعد 
تصريحات »جميل«

الصراع يشتعل بين »حسن 
شوقى« مدير مكتب شريف 

إسماعيل و»خالد عباس« 
أقوى رجال مصطفى مدبولى

د. هشام 
الشريف يستغل 

عالقاته 
بـ»شريف 
إسماعيل« 
للبقاء فى 

المنصب

باألسماء: »5« محافظين يحلمون بكرسى الوزارة

إيـــه الــحــكــايــة؟! يــبــدو أن هــنــاك حــاالت 
ــضــرب تــحــت الـــحـــزام بــيــن الــــوزراء  ــن ال م
ــدد من  فــى حــكــومــة شــريــف إســمــاعــيــل وعـ
المسئولين.. الوقائع تثبت ذلك والعالقات 
ــوزراء والمسئولين تؤكد وجــود فتن  بين الـ
وصراعات طاحنة، فعلى سبيل المثال نجد 
أن وزيـــر الــبــتــرول المهندس طـــارق المال 
المدعوم من المهندس شريف إسماعيل 
أصبح يشعر بالضعف بعد أن كــان أقــوى 
وزراء شريف إسماعيل اآلن هو أضعف وزير 
فى الحكومة بعد أن تم تركه يعمل بمفرده 
ــوزراء شريف إسماعيل  وال يتابعه رئيس ال
فقد كانت كافة قرارات الوزارة يتم اتخاذها 
ــوزراء شخصيا وتأتى  ــ مــن مكتب رئيس ال
لـ»طارق المال« لينفذها حرفيا دون نقاش، 
مثال قرار التعاقد مع شركات أجنبية للبحث 
والتنقيب كان يأتى من مكتب رئيس الوزراء، 
كذلك قــرار ســداد المستحقات المتأخرة 
لــلــشــركــات األجــنــبــيــة كـــان يــأتــى دون علم 
وزيــر البترول أو حتى رئيس الهيئة العامة 
للبترول، بعد استشارة وزير المالية عمرو 

الجارحى ونوابه.
فــى هــذا السياق نشير إلــى أن الدكتور 
طــارق قابيل وزيــر الصناعة والتجارة كان 
قــد حضر مــؤتــمــرا للتنمية فــى محافظة 
البحيرة والذى أشرفت عليه الدكتورة هالة 
السعيد وزيرة التخطيط.. وفوجئ الجميع 
بالدكتور طارق قابيل يصدر بيانا متسرعا 
ومتعجال بتفاصيل المؤتمر قبل انعقاده 
رغم أنه ذهب كضيف شرف وال يعرف أى 
تفاصيل عــن تجهيزات المؤتمر وال عن 
رجال األعمال الحاضرين، وهو األمر الذى 

أغضب الدكتورة هالة السعيد.
مــن نــاحــيــة أخـــرى حــدثــت أزمـــة بسبب 
تصريحات المستشار محمد الجميل رئيس 
جهاز التنظيم واإلدارة بأن الحكومة ستقوم 
بتعيين آالف مــن الــشــبــاب فــى منتصف 
يــنــايــر 2018 وتــنــاســى أن الـــدولـــة منعت 
التعيينات إال لــلــضــرورة القصوى بعد أن 
ــة لــــ»7«  ــدول وصـــل عـــدد الموظفين فــى ال
ماليين مــوظــف و»65«٪ منهم ال يعملون 
ووجودهم فى وظائفهم بمثابة بطالة مقنعة 
ويحصلون على مــرتــبــات وحــوافــز وأربـــاح 
وبــدالت وخالفه رغم أهم ال يقدمون شيئا 

للدولة ويتعاملون مع الدولة ووظيفتهم كأنها 
»تأمينات اجتماعية» فقط، وهــذا األمــر 
قــد أغــضــب الــدكــتــورة هــالــة السعيد التى 
خرجت سريعا لتنفى نية الحكومة لفتح 
بــاب التعيينات خــالل بــدايــات عــام 2018، 
وانتقل األمر للقائم بأعمال مجلس الوزراء 

المهندس مصطفى مدبولى الذى تدخل فى 
األمر بالرد وتكذيب على ما أكده المستشار 
محمد الجميل رئيس جهاز التنظيم واإلدارة 
والذى اعتبر بأنه »يورط الحكومة كلها« مع 
الشعب الذى ينتظر أى خبر عن التعيينات 
الــجــديــدة، خاصة بعد حالة الــجــدل الــذى 

شهدتها الحكومة على إثــر هــذا التصريح 
ــوزراء إرســال طلبات  والــذى استدعى من ال
لمجلس الوزراء باحتياجاتهم من الموظفين 
والــمــؤهــالت المطلوبة إضــافــة إلــى قيام 
أعــضــاء مجلس الــنــواب بــاإلســراع بتقديم 
طلبات للدكتور على عبدالعال رئيس مجلس 

النواب للحصول على تزكية منه للطلبات 
الخاصة بدوائرهم والتى تطالب بالتعيين 

بالحكومة فى الوزارات المختلفة.
ــزام أيـــضـــا وصــل  ــحــ ــ ــحــت ال ــرب ت ــضـ الـ
ــرة الــتــضــامــن  ــ ــورة غــــادة والــــى وزيـ ــت ــدك ــل ل
ــمــاعــى الــتــى مـــا إن وصــلــت إلــيــهــا  االجــت
معلومات عن ترشيح »نيفين جامع« رئيسة 
جــهــاز تــنــمــيــة الــمــشــروعــات الــمــتــوســطــة 
والــصــغــيــرة والمتناهية الــصــغــر لمنصب 
وزارى رفيع وهــو بطبيعة الــحــال »منصب 
وزيــر التضامن االجتماعي« على اعتبار 
أن منصبها اآلن بمثابة رئيس الصندوق 

االجتماعى الذى تم تصفيته.
ــراء عــــدد من  ــإجــ ــ قـــامـــت غـــــادة والـــــى ب
االتصاالت مع شخصيات نافذة فى الدولة 
وعدد من المسئولين للضرب تحت الحزام 
ضد »نيفين جامع« وأكــدت أنها تم تعيينها 
منذ منتصف 2017 فى منصبها لمدة عامين 
وقابلة للتجديد، وهى فى منصبها الحالى 
تجيد أداء مهامها، وال تستطيع القيام بما 
تؤديه فى الوزارة، خاصة أنها فى نهاية األمر 
خاضعة وتابعة لــوزيــر الــتــجــارة والصناعة 
طــارق قابيل، كما أن الضرب تحت الحزام 
وصل أيضا إلى مكتب رئيس الوزراء الحالي، 
ــاع الــقــائــم بــأعــمــال مجلس  ــب ــن أت وعــــدد م
الوزراء، فـ»حسن شوقى« مدير مكتب رئيس 
ــوزراء والــرجــل الــقــوى فــى رئــاســة الـــوزراء  الـ
والــذى يطلق عليه اسم »بعبع الــوزراء« رغم 
أنه منتدب من شركة اإليثيلين باإلسكندرية 
التابعة لقطاع البترول وخريج مؤهل متوسط 
واستكمل تعليمه الــعــالــى مــن وقــت قريب 

بجامعة عين شمس.
حسن شوقى يتصادم مع أعضاء مكتب 
مصطفى مدبولى القائم بأعمال رئيس 
الــوزراء ووزير اإلسكان، وتحديدا مع خالد 
عباس أقــوى رجــال وزيــر اإلســكــان والــذى 
ــى حــالــة غياب  يــحــرك وزارة اإلســـكـــان ف
مصطفى مــدبــولــى، فــمــن ينتصر »حسن 

شوقى« أم »خالد عباس«؟! دعونا ننتظر!

أسرار »الضرب تحت الحزام« بين الكبار داخل الحكومة
بالل الدوى

حالة من الغضب
 أصابت وزير البترول

بعد مرض رئيس 
الوزراء

هالة السعيد تقيم 
مؤتمرا فى البحيرة 

وتدعو وزير الصناعة 
الذى خدعها وأصدر 

بيانا بكل التفاصيل

املالعبدالعالغادةهالةجميل

إسماعيل

مبكرا جدا بدأت الصراعات بين الــوزراء وكبار المسئولين بالدولة من أجل 
البقاء فى الــوزارة أو الوصول للمنصب الــوزارى المرتقب.. وظهر على السطح 
مقولة أن عدداً من المحافظين سيتم تصعيدهم لتولى منصب الوزير على اعتبار 

أن منصب المحافظ بوابة لتولى المنصب الوزاري، وبصراحة، أصبح عدد من 
ــوزارى الجديد.. وكل  المحافظين يروجون أنهم سيأتون فى التشكيل ال

محافظ له سبب قوى من وجهة نظره ليتم تصعيده - أو على سبيل 
المثال - كل محافظ له واسطة أو عالقات أعلى من زميله ترجح 

كفته أمام صانعى القرار.. فى البداية بدأت بورصة التوقعات 
تبرز اسم اللواء ياسين طاهر محافظ اإلسماعيلية الحالى 

والذى نال قسطا كبيرا من الشهرة والسمعة الطيبة بعد 
تعاونه الكبير والمثمر مع القوات المسلحة وخاصة 

الهيئة الهندسية والــلــواء كامل الــوزيــر.. إضافة إلى 
تواصله المستمر مع مؤسسة الرئاسة واالتصاالت 
المتوالية التى أجراها الرئيس السيسى شخصيا 
معه لمتابعة األعمال واإلنشاءات والمشروعات 
الهامة فــى محافظة اإلسماعيلية.. وأيضا 
التواصل المستمر مع الفريق مهاب مميش 
جعل اللواء ياسين طاهر مركزا للقوة داخل 
مجلس المحافظين بل داخل الدولة بأكملها 
لدرجة أنه يشيع وسط زمالئه المحافظين 
بأنه سيأتى وزيــرا خالل التعديل الــوزارى 
القادم.. وسيتولى وزارة التنمية المحلية.. 
لكن ذلك أغضب اللواء أحمد ضف صقر 
محافظ الغربية والذى دائما ما يقول إنه 
أقدم من اللواء ياسين طاهر فى مجلس 
المحافظين وهــو أولــى وأحــق بالمنصب 
الوزارى المرتقب كوزير للتنمية المحلية، 
بالرغم من أنــه تزامل مع الــلــواء ياسين 
طاهر معا حينما عمال سويا فى منصب 

نائبى محافظ القاهرة.
ــواء الــســيــد نــصــر مــحــافــظ كفر  ــل أمـــا ال
الشيخ اآلن فيطمع هو اآلخــر فى منصب 

وزير التنمية المحلية ألسباب كثيرة منها: أنه 
تزامل مع اللواء ياسين طاهر واللواء أحمد 

ضيف حينما عملوا الثالثة كنواب لمحافظ 
القاهرة فى فترة سابقة لتولى منصب المحافظ 

وانفصال كال منهم عن اآلخر.

أما عن عالقة جيدة بجهات عليا فى الدولة نتيجة العالقة العائلية مع وزيرة 
االستثمار والتعاون الدولى الدكتورة سحر نصر وهو ما يزيد من ثقته بتولى 

منصب الوزير.
أنــه أبلى بــالء حسنا فــى التعامل مــع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة 
فى اإلســراع بإنشاء المزارع السمكية فى كفر الشيخ ونــال ثقة الرئيس 

السيسى شخصيا.
فــى هــذا السياق أيضا يأتى اســم الــلــواء خالد فــودة محافظ 
جنوب سيناء والــذى حقق نجاحات كبرى خالل سنوات توليه 
المسئولية فقد صعد بشرم الشيخ إلــى مصاف عالمي، 
وجعلها محط أنظار العالم ونجح بامتياز خالل استضافة 
شرم الشيخ لمنتدى شباب العالم والــذى شاركت فيه 
وفود من 107 دول من جميع أنحاء العالم.. إضافة 
إلى ارتباط اللواء خالد فودة بعالقات مصاهرة مع 
الرئيس السيسي.. وهو ما يجعله مرشحا بقوة 

لتولى المنصب الوزارى بقوة.
أمــا الــلــواء أحمد عبدالله محافظ البحر 
األحــمــر فهو أحــد المرشحين بــقــوة لتولى 
منصب وزيــرا للتنمية المحلية بعد نجاحه 
فى تطوير مدينة الغردقة وارتباطه بعالقات 
مصاهرة مــع قــيــادات كــبــرى فــى الــدولــة، 
وإنجازاته التى حققها تتحدث عن نفسها.

كــل هــذا يــأتــى رغــم تسريب الدكتور 
هــشــام الشريف وزيـــر التنمية المحلية 
أخــبــارا عــن أنـــه يحظى بثقة الرئيس 
السيسى وأن ما قيل عن تعرضه لمتاعب 
صحية ال يؤثر على أدائه لعمله، إضافة 
إلى ارتباطه بعالقات قوية مع المهندس 
ــوزراء الــذى  ــ شــريــف إسماعيل رئــيــس ال
تعرض لمتاعب صحية وسافر أللمانيا 
إلجراء بعض الفحوصات الطبية وأجرى 
عملية جراحية وعــاد إلــى مصر، وينتظر 
قـــرار الــرئــيــس السيسى الـــذى سيتخذه 
لتحديد مــا إذا كــان سيستمر فــى منصبه 
كرئيس لــلــوزراء أو سيتم استبعاده ليتولى 
الدكتور مصطفى مدبولى القائم باألعمال 
كرئيس للوزراء ويستمر ليتولى رئاسة الــوزراء 

خالل الفترة القادمة.

»ياسين طاهر« يستغل عالقاته بـ»كامل 
الوزير« و»مهاب مميش« واتصاالت الرئاسة

»خالد فودة« ابن المؤسسة 
العسكرية وعلى صلة قوية 
بالرئيس السيسى »السيد نصر« يشيع قربه من الرئاسة 

»أحمد عبدالله« يتواصل مع »أصهاره« فى وقرابته من »سحر نصر« ترجح كفته
المؤسسات القوية للصعود لمنصب الوزير »أحمد ضيف« يعترض ويقول: »أنا األقدم فى منصب المحافظ«
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برلمان 

مطالبات بإعادة النظر فى ترشح نواب البرلمان النتخابات األندية الرياضية

باألسماء : قائمة النواب »الساقطين« فى انتخابات األندية
كــيــف تــكــون نــائــبــا للشعب الــمــصــرى وممثال 
ألهل دائرتك، وتخفق فى انتخابات أحد األندية 
الرياضية؟ وهى االنتخابات التى ال يفصلها عن 
انتخابات البرلمان سوى عامين فقط؟ خاصة أن 
الجمعية العمومية لألندية هى بأى حال أقل من 

قاعدة المصوتين فى انتخابات مجلس النواب.
ــة مهمة  هــذه الــتــســاؤالت أجــابــت عليها دراسـ
صــدرت هذا األسبوع بعنوان  “ نــواب ساقطون”  
والــتــى أعــدهــا سمير رمــزى الباحث فــى الشئون 
السياسية، والــذى أكــد أن هــذه الحادثة تكررت 
أكثر من مرة فى انتخابات األندية الحالية، فهناك 
على سبيل المثال النائب سمير البطيخى الذى 
فشل فى الفوز بأمانة صندوق مجلس إدارة نادى 
سبورتنج  فى اإلسكندرية، وأيضا اللواء سالمة 
الجوهرى – وكيل لجنة الدفاع بمجلس النواب- 
وفشل أيضا فى الفوز بعضوية مجلس إدارة نادى 
الشمس، والنائبة منى منير– عضو ائتالف دعم 
مصر- التى فشلت فى الفوز بمقعد عضو مجلس 

إدارة نادى الجزيرة.
عــالوة على فشل المرشح خالد أبــو طالب– 
نائب دائرة المرج- فى الفوز بمنصب نائب رئيس 
نــادى المرج!، واألكثر أنه حاز أقل األصــوات بين 
القائمتين الرئيسيتين فى انتخابات النادي، فى 
داللــة على انخفاض شعبية النائب الحالى بين 
ــه، ونجاحه أيــضــا فــى فــقــدان دعم  ــرت أهــالــى دائ
أهالى دائرته، الذين فضال على النائب شخصا 
آخـــر لــيــس عــضــوا فــى مجلس الــنــواب.والــحــالــة 
األشهر هى أحمد مرتضى منصور الذى خسر فى 

ترشحه على منصب نائب رئيس نادى الزمالك .
األمــر مدهش فى الحقيقة، وهناك عدة أوجه 
للدهشة، أولها هو كيف تكون عضوا فى مجلس 
النواب وتقرر الترشح فى انتخابات األندية؟ أليس 
مــن المفترض أن يتفرغ عضو مجلس الــنــواب 
لمزاولة مهامه التشريعية والرقابية، وهى مهام 
جسيمة من الصعب أن يكفى وقتك فى تلبيتها 
جميعا، فكيف يتسنى لك الترشح إال حــال كان 
لديك وقت فراغ قررت أن تستقطعه لخدمة أحد 

النوادى االجتماعية أو الرياضية.
وقــال رمــزى :  هــذا الــبــاب يدفعنا لفتح ملف  

تقييم أداء البرلمان الــمــصــري، ومــدى الرضاء 
الشعبى عن أداء نوابه، وهنا ال يتعلق األمر فقط 
بالمسائل التشريعية والرقابية، بل يتصل أيضا 
بكفاءة األداء الخدمى لــهــؤالء الــنــواب، فلطالما 
عمل أعضاء البرلمانات المصرية فيما سبق على 
أداء الوظيفة الخدمية عوضا عن القيام بمهامهم 
التشريعية والرقابية، ويبدو أن هناك نواب داخل 
البرلمان الحالى لم ينالو الرضاء الشعبى حتى 
فيما يتعلق بتقديم الخدمات ألهــالــى دائرتهم، 
فكيف تكون فاشال تشريعيا ورقابيا وخدميا ثم 

تحاول الترشح على مقعد أخر؟!
والحقيقة أن فتح باب تقييم البرلمان الحالى 
لن يصل بنا إلى نتائج مختلفة عن رأى الجمعيات 
ــة، وال يــوجــد اســتــطــالع رأى  ــدي الــعــمــومــيــة لــألن
حديث يمكن االعتماد عليه فــى تقييم الرضاء 
الشعبى عنهم ســواء انتخابات األندية الرياضية 
واالجتماعية، وهذا قد يعنى أنه إذا ما فتح باب 
االنتخاب ألى سبب على أحد هذه الدوائر فربما 
سيفشل هؤالء النواب فى الفوز بالمقعد النيابى 
مرة أخرى، وقد يتذيلون ترتيب قائمة المرشحين 
أيضا!، وأضافت الدراسة أن الحادثة  مرت مرور 
الكرام بالطبع، ولم يتم الوقوف عندها من جانب 
المسئولين داخــل البرلمان، الذين هم أنفسهم 
فى محل مسألة عن مدى مخالفة ترشح النواب 
لشرط التفرغ الذى نص عليه الدستور؟ وهل نواب 

مصر لديهم متسع من الوقت للترشح فى انتخابات 
األندية من األســاس؟ وما رأى قياداتهم فى نتائج 
انتخابات األندية بعد فشل النواب؟ وما رأيهم فى 

أداء النواب وأنفسهم؟ 
من ناحية أخرى , كشف الدكتور جمال زهران 
أستاذ ورئيس قسم العلوم السياسية بجامعة قناة 
السويس ، أن  ما يفعله البعض من نواب البرلمان، 
الــذيــن يتكالبون على الترشيح لمناصب رئيس 
ــواب رئيس وأمــنــاء صندوق وأعــضــاء لمجالس  ون
إدارات األندية، أمر مخالف  للدستور صراحة. 
فنص المادة )103( من دستور 2014، هو: »يتفرغ 
عضو مجلس النواب لمهام العضوية، ويحتفظ له 

بوظيفته أو عمله وفقا للقانون«.
فــإذا كان النص واضحا وصريحا، بأن التفرغ 
للعمل البرلمانى ضرورة حتمية، وال عمل برلمانى 
دون تــفــرغ، فكيف بالله عليكم أن يشغل عضو 
البرلمان، موقعا آخر غير وظيفته البرلمانية التى 
أوكلها لــه الشعب باالنتخاب، وكــذلــك المعينون 
يصير عليهم ما على العضو المنتخب. وكثيرا ما 
كتبت عن حتمية التفرغ للعمل البرلمانى تماما، 
األمر الذى يؤكد احترام الدستور، من جانب، ومن 
جانب آخر تفعيل دور النائب بحضوره الجلسات 
التى ال يحضرها سوى القلة كما نرى فى الصور، 
ويشكو رئيس البرلمان بنفسه من ذلك، وضرورة 
المشاركة فــى المناقشات، والمشاركة بتقديم 

طــلــبــات إحــاطــة عــاجــلــة أو حــتــى االســتــجــوابــات 
للحكومة فــيــزداد الـــدور الرقابى على الحكومة 

وعلى سياساتها.
إال أن الحادث طــوال العامين الماضيين وقد 
دخــلــنــا إلـــى دور االنــعــقــاد الــثــالــث، هــو الصمت 
البرلمانى على هــذه الظاهرة، وهــى عــدم إلــزام 
النائب بالتفرغ للعمل البرلمانى، والشك أن هذه 
كارثة بكل المعايير، ألنها تؤكد حقيقتين، األولي: 
هى االنتهاك الــصــارخ والصريح للدستور )مــادة 
103(، والثانية: هى محدودية فعالية البرلمان 
وأعضائه. فعندما أشرنا إلــى هــذه الظاهرة من 
قبل، مع بداية عمل البرلمان، رد البعض بالقول 
إنهم شغلوا هذه المناصب قبل دخول البرلمان!! 
وهو أمر غير مبرر، ألن التفرغ للعمل البرلمانى 
ضـــرورة حتمية، ال قبل وال بعد. كما أن حصاد 

النواب الشاغلين لمناصب أخرى منعدم تماما.
وإذا كان هناك صمت طوال العامين الماضيين، 
فهل يستمر الصمت على ما يجرى فى انتخابات 
األندية اآلن، حيث يتكالب عدد كبير من أعضاء 
مجلس الشعب )النواب(، على الترشيح لمجالس 
إدارات األنــديــة )رئــيــســا وأعــضــاء(، بالمخالفة 
الصريحة للدستور. فهم اآلن فى حالة تفرغ تام 
طبقا لنص الــمــادة )103( مــن الــدســتــور، فكيف 
يترشحون لمناصب أخـــري؟ فــهــؤالء عليهم أن 
يكونوا الــقــدوة فــى السلوك السياسى باحترام 

الدستور، وإال فإن التهمة السياسية هى مخالفة 
الدستور، وقــد كتب كثيرون غيرى وتابعتهم فى 
شأن تفعيل المادة )103( التى تلزم جميع األعضاء 
فى البرلمان بالتفرغ الكامل، حيث ال يجوز ألى 
ــان وظيفيا، أم  نائب شغل منصب آخــر ســواء أك

ممارسة مهنة أخري، أو منتخبا أو ........الخ.
وقــال د. جمال زهــران إن دستور 1971، كان 
يسمح بالجمع بين عضوية البرلمان )مجلس 
الشعب(، وبين الوظائف الجامعية واإلدارية العليا، 
وبموافقة مجلس الشعب نفسه، بشرط أال تمنح 
الوظائف اإلدارية بعد تولى البرلمان. أما الدستور 
الحالى الصادر بعد ثورة 30 يونيو، عام )2014(، 
ــادة )103( بالتفرغ  فقد جــاء بالنص الحاسم م
التام للعمل البرلماني. فمن ال يريد أن يتخلى عن 
مناصبه األخرى احتراما للدستور، فليستقل، وإال 
فــإن هناك تسترا عمديا على انتهاك الدستور، 
يستدعى المساءلة السياسية الــجــادة. فدواعى 
التفرغ للعمل البرلمانى كما نص الدستور، الذى 
عالج عوارا دستوريا سابقا، عديدة. فكيف أشغل 
منصبا إداريــا، وأخضع للحكومة وزيرا وما دونه، 
ثــم أقـــوم بمراقبة هــذه الحكومة ومساءلتها؟! 
فالتفرغ يعطى الــنــائــب قــوة كبيرة فــى مراقبة 
الحكومة، لتزداد فعاليتها بالعمل من أجل الشعب 
وتحقيق مصلحة الغالبية العظمى وهو ما يتوافق 
مع المصلحة العامة، والسعى نحو كشف الفساد 
من أجل محاصرته والقضاء عليه واستخدام أداة 
االســتــجــواب وغيرها لضبط العمل الحكومي. 
فكيف إذن يتم الــســمــاح جــهــارا نــهــارا بانتهاك 
الدستور، بترشح نواب البرلمان فى األندية حاليا، 

بالمخالفة لنص الدستور؟!
إذن تفعيل الــمــادة 103 مــن الــدســتــور، تقضى 
بــضــرورة منع الــنــواب مــن الترشح، وشطبهم إذا 
ترشحوا، منعا لتعارض المصالح ودرءا للفساد، 
وإعماال للمحاسبة الحقيقية، مع مراجعة البرلمان 
فورا لموقف كل من ينتهك الدستور مادة )103(، 
ومحاسبته، كما أدعــو المهتمين فى هــذا الشأن 
برفع دعــاوى قضائية حال التقاعس عن احترام 
الدستور المادة الـ )103( القاضية بالتفرغ التام 

ألعضاء البرلمان.

د. جمال زهران  : 
المادة 103 من الدستور 

تقضى بضرورة منع 
النواب من الترشح 

وشطبهم إذا ترشحوا 
منعا لتعارض المصالح 

ودرءا للفساد

خبراء  :  إشراك 
القطاع الخاص تجربة 
محكوم عليها بالفشل 

ومخاوف من فقدان 
الدولة السيطرة على 
تحديد أسعار التذاكر 

والخدمات

مرتضىالبطيخىزهران

قريًبا .. قطارات الغالبة تحت وصاية رجال األعمال المصريين والمستثمرين األجانب  
حظيت قضية الخسائر المتتالية لمرفق 
السكة الحديد فى مصر،  باهتمام خــاص من 
جانب عــدد مــن اللجان البرلمانية فــى مجلس 
النواب خالل األيام الماضية  . حيث عقدت لجنة 
الخطة والموازنة برئاسة الدكتور حسام عيسى، 
اجتماعاً لمناقشة الخسائر التى تعانيها الهيئة 
العامة للسكك الحديدية بشكل دائــم، كما قامت 
لجنة النقل بالتعاون مــع مكتب اللجنة التشريعية 
بدراسة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل 
بعض أحكام القانون رقــم 152  لسنة 1980 بإنشاء 

الهيئة القومية لسكك حديد مصر . بهدف اتاحة  
شــراكــة القطاع الــخــاص فــى تطوير مرفق 

السكك الحديدية، وذلك ألن القانون بنصه 
الحالى ال يسمح بوجود شركات أجنبية 

إلدارة أو تطوير الــمــرفــق، وبالتالى هذا 
التشريع من شأنه منح حق االمتياز لشركات 
أجنبية لها خبرة فى إدارة المرافق دون بيع 
أو خصخصة، وإنما من أجل تطوير الخدمات 
وتحمل ما ال تستطيع أن تتحمله الدولة تعويضا 
للخسائر، بحيث يتم منح الشركة األجنبية امتيازا 
لمدة 15 عاما قابلة للتجديد إلدارة خدمة معينة 

أو خطوط معينة دون أن يقابل ذلك أعباء إضافية 
على المواطن وفى سبيل تقديم خدمة أفضل .

من جانبه اكد اللواء سعيد طعيمة رئيس لجنة النقل 
والــمــواصــالت بمجلس الــنــواب  أنــه مــن المتوقع أن يصدر 

القانون بتعديالته الجديدة مع بداية العام المقبل . 
وكشف طعيمة أن  مرفق السكك الحديدية بلغت خسائره 43 مليار 
جنيه.. وال توجد هيئة أو مرفق حكومى يحقق أربــاحــا أو مكاسب، 
وتراكمات الفشل عبر سنوات سبب فى أزمة، وخسائر هذه المرفق التى 
يشهدها اآلن كبيرة.. وهذا القطاع غير منتج وال يقدم خدمة جيدة والبد 
من شراكة القطاع الخاص النتشاله من الخسائر والسكك الحديدية فى 

حاجة ماسة إلى هذه الشراكة”.
وينص التعديل الــذى يناقشه البرلمان حاليا – والكالم على لسان 
طعيمة- على إمكانية إشراك األشخاص الطبيعيين أو االعتباريين مع 
الهيئة القومية لسكك حديد مصر فى إدارة وتشغيل وصيانة شبكات 
السكك الحديدية، وتطويرها وتدعيمها، وإدارة وصيانة المنشآت 
واألجــهــزة الالزمة لتقديم هــذه الخدمة، وتنفيذ المشروعات الالزمة 
لتحقيق أغراضها أو المرتبطة بهذه األغــراض، وتطوير خدماتها فى 

جميع أنحاء البالد. ويتضمن التعديل تنظيم إجــراءات منح االلتزام فى 
إدارة وتشغيل وصيانة مرافق السكك الحديدية، واختيار الملتزم فى إطار 
من المنافسة والعالنية والشفافية، مع تحديد وسائل اإلشراف والمتابعة 
الفنية والمالية، التى تكفل حسن سير المرفق بانتظام بمعرفة الهيئة، 
وكذلك التأكيد على أهمية محافظة الملتزم على المرفق، ليكون صالحا 
لالستخدام طوال فترة االلتزام، على أن يؤول المشروع إلى الدولة فى 

نهاية مدة االلتزام، دون مقابل، وبحالة جيدة.
مــن ناحية أخــرى كشف تقرير أصــدرتــه  وزارة المالية عــن موازنة 
الهيئات االقتصادية للعام المالى المنتهى 2017/2016 أن جملة موازنة 
هيئة السكك الحديدية بلغت 19 مليارا و544 مليونا و89 ألف جنيه، 
وقــدرت التكاليف والمصروفات بواقع 8 مليارات و531 مليونا وألفى 
جنيه، أى أن المصروفات وحدها استحوذت على ثلث الموازنة، فيما 
سجلت اإليرادات 4.5 مليار جنيه، أى أن اإليرادات لم تغط المصروفات 
ووصلت نسبة العجز إلى 50% . كما أن الخسائر بلغت 4 مليارات 
ــيـــرة، مــع توقعات  و481 مــلــيــون جنيه خـــالل الــســنــة األخـ

بارتفاعها خالل العام المقبل إلى 5 مليارات جنيه.
فى هذا السياق , أوضح عدد من خبراء وأساتذة 
اإلقتصاد والنقل أن إشــراك القطاع الخاص فى 
إدارة مــرفــق السكك الــحــديــديــة تجربة محكوم 
ــك أن  عليها بالفشل فــى مصر والــســبــب فــى ذل
البنية التحتية للمرفق متهالكة من حيث القضبان 
والــجــرارات والقطارات وحتى نظام اإلشــارات، 
 service provider ـــ وبالتالى فــإن نــظــام ال
أو مقدم الخدمة الــذى أعلنت الحكومة انتهاجه 
بصدد إشــراك القطاع الخاص ال يمكن أن ينجح 
بــدون بنية تحتية قوية حيث إن المستثمر وفــق هذا 
النظام غير مطالب بتطوير البنية التحتية بل باستغالل 

األًول فقط.
وكشف الخبراء أن هيئة السكك الحديدية  يعمل بها نحو 54 ألف 
موظف برواتب تصل إلى 2.2 مليار جنيه سنويا وتحقق معدل خسائر 
سنوى ال يقل عن 3 مليارات جنيه وزادت لتصبح العام الحالى 7 مليارات 
جنيه مقارنة بالعام الماضى ومدينة للدولة بـــ55 مليار جنيه، وهو ما 
يعنى أن هذه األوضاع البد من معالجتها قبل اللجوء إلى إشراك القطاع 

الخاص.
وكشف الخبراء  أنه بإشراك القطاع الخاص ستفقد الدولة السيطرة 
على تحديد أسعار التذاكر والخدمات، فالمستثمر همه األول تحقيق 
أرباح والمصدر الرئيسى من هذا الربح هو أسعار الخدمات وبالتالى إن 
زادت أسعار الخدمات بالسكك الحديدية فسيلجأ المواطن لالعتماد 
على النقل البرى خاصة أن عــدد المتعاملين مع المرفق 500 مليون 
مواطن سنويا 70% منهم من سكان األقاليم والصعيد وبالتالى سيحدث 

خلل فى منظمة النقل بأكملها.

طعيمة :  من المتوقع 
أن يصدر القانون 

بتعديالته الجديدة 
مع بداية العام المقبل

منح الشركة األجنبية 
امتياًزا لمدة 15 عاما 

قابلة للتجديد إلدارة 
خدمة أو خطوط معينة

عرفات
طعيمة

الهيئة يعمل بها 54 ألف موظف برواتب 
تصل إلى 2.2 مليار جنيه سنويا

خالد عبدالرحمن



دراسة إحصائية:  
إنفاق  3 مليارات جنيه 

الستيراد أحشاء وأمعاء 
وأطراف احليوانات 

ودبابيس الدجاج 

العـدد 224

األربعاء  2018/1/3

مصر 
استوردت 

سلعا زراعية 
من 37 دولة 
بقيمة 2.7 
مليار دوالر

عالم
البيزنس

-روسيا 
احلجم : 621 ألف طن 

القيمة : 243 مليون دوالر 
-اململكة العربية السعودية

احلجم: 508 ألف طن 
القيمة 263 مليون دوالر، 

- الكويت 212 ألف طن
احلجم : 212 ألف طن 

القيمة : 124 مليون دوالر.
-هولندا

احلجم : 187 ألف طن
القيمة : 95 مليون

-اإلمارات العربية املتحدة 
احلجم : 175 ألف طن 
القيمة : 89 مليون دوال

-ايطاليا 
- احلجم : 134 ألف طن
القيمة : 95 مليون دوالر.

أبرز الدول املستوردة 
من مصر فى 2017

أهم السلع الزراعية املصدرة 
خالل عام 2017 

-البرتقال : 1.4 مليون طن 
القيمة : 500مليون دوالر 

- القمح 
القيمة : 33.6 مليون دالر 

-البطاطا: 674 ألف طن
القيمة 228 مليون دوالر

-العنب الطازج: 19 الف طن
القيمة 37 مليون دوالر

- البصل الطازج : 287 ألف طن 
القيمة 109 ماليني دوالر

-الرمان الطازج: 120 ألف طن 
القيمة: 96 مليون دوالر

- اليوسيفى الطازج: 86 ألف طن
القيمة: 40 مليون دوالر

- الفاصوليا اخلضراء: 25 ألف طن
القيمة 36 مليون دوالر

- الفاصوليا اجلافة: 60 ألف طن 
القيمة 53 مليون دوالر

- الزهور القطف ونبات الزينة والنخيل 
48 ألف طن

القيمة 61 مليون دوالر.
-الفول السودانى: 46 ألف طن

القيمة 74 مليون دوالر
-الفول العريض: 45 ألف طن

القيمة 20 مليون دوالر
-ليمون طازج : 48 ألف طن

القيمة 16 مليون دوالر
ــمــون أضــالــيــا(  ــي ــمــون احلــامــض)ل ــي ــل -ال

الطازج: 44 ألف طن 
القيمة 18 مليون دوالر

-الفراولة الطازجة: 39 ألف طن 
القيمة 91 مليون دوالر

- النباتات الطبية والعطرية: 26 ألف طن 
القيمة 47 مليون دوالر

-موالح متنوعة : 12 ألف طن
القيمة7 ماليني دوالر 
-األرز: 133 ألف طن 
القيمة 58 مليون دوالر

- الثوم :20.756 ألف طن
القيمة 2 مليون دوالر 

- البطاطس: 405.864 ألف 
طن

القيمة 259 مليون دوالر

أهم الواردات املستوردة 
- القمح 

القيمة: 1.237 مليار دوالر 
-الذرة 

القيمة: 752.5 مليون دوالر
-قطن 

القيمة: 113.5 مليون دوالر 
- شاى 

القيمة 103.9 مليون دوالر 
- بذر عباد الشمس

القيمة : 58.8 مليون دوالر 
- عدس

القيمة: 41.3 مليون دوالر
األرز

القيمة : 38.4 مليون دوالر 
النب 

القيمة: 36.5 مليون دوالر 
- بطاطا 

القيمة : 8مــاليــني و653 الفا 
و565 دوالر 
- البطاطس

القيمة: 61الفا و115دوالر 
-البصل الطازج 

القيمة: 539الفا و707 دوالر 
-الثوم 

القيمة : 11الفا و724 دوالر 
-اخلس :

القيمة: 5االف و826 دوالر 
-الفلفل

القيمة : 31 الفا و263دوالر 
-الشبت والبقدونس والكوزبرة 

القيمة : 1660دوالر 
-البازالء: 

ــون و343ألــــــف  ــي ــل ــقــيــمــة : م ال
و3ودالرات 

-اللوبيا والفاصوليا : 
القيمة : 19الفا و871دوالرا 

-بقوليات قرنية 
القيمة : 100الف و782دوالر 

-ذرة حلوة
القيمة : 181ألـــف دوالر و323 

دوالرا
- بامياء

القيمة : 3االف و803 دوالرات 
-خضر اخرى غير مطبوخة 
القيمة : 4االف و637 دوالر 

-زيتون محفوظ 
القيمة : 121 دوالر 

-كمأة وفطور 
القيمة : 15ألفا و 243 دوالرا

-بصل مجفف
القيمة : 227ألفا و371دوالرا 

-ثوم مجفف
القيمة : 292 الفا و348دوالرا 

-ملوخية مجففة 
القيمة :ألفان و165دوالرا 

-حمص”جاربانزوز” 
القيمة : 78ألفا و159 دوالرا

-عدس
القيمة: 6ماليني و113الفا و57 

دوالرا
-الفول العريض “ الفيشيا فابا” 

” احلراتى “
القيمة : 102 ألفا و347 دوالرا 

-جوز الهند مجفف مبشور
القيمة : 9ماليني و410 ألفا و 

78 دوالرا
-جوز الهند طازج

القيمة : 209 ألفا و892دوالرا
-جوز البرازيل طازج -مجفف- 

بقشره
القيمة : 28ألفا و891دوالرا 

-جوز البرازيل طازج -مجفف- 
مقشور 

ــا  ــ ــف ــ ــون و195أل ــي ــل ــقــيــمــة : م ال
و30دوالرا 

-جــوز الكاجو طــازج - مجفف- 
بقشره 

القيمة : 193ألفا و477 دوالرا 
-جــوز الكاجو طــازج - مجفف- 

مقشور
ــا  ــف القيمة : 27مــلــيــون و118أل

و49دوالرا 
لوز طازج - مجفف- بقشره 

القيمة : 347ألفا و254دوالرا 
لوز طازج مجفف -مقشور

الــقــيــمــة : 4مــاليــني و436ألـــفـــا 
و276دوالرا

-بندق طازج - مجفف- بقشره 
القيمة : مليون دوالر و 719 

ألفا و718 دوالر 
-كستناء طازجة أو مجففة ، 

بقشرها 
القيمة : 40 ألفا و702 دوالرا 

-فــســتــق طــــازج أو مــجــفــف ، 
بقشره 

القيمة : 
فـــســـتـــق طـــــــازج أو مــجــفــف 

،مقشور. 

القيمة :3 ماليني و78 ألفا 119 دوالرا 
-مــوز اجلنة ) plantacns ( ، طــازج أو 

مجفف . 
القيمة : 30 ألفا و181 دوالرا 

-متر غير محشو ، طازج 
القيمة :1 مليون و443 ألفا و 968 دوالر 

- متر غير محشو ، مجفف .
القيمة :812 أألفا و573 دوالر 

- تني ، طازج . 
القيمة : 505 ألفا و93

-تني مجفف 
القيمة : مليون دوالر  و284 ألفا و360 دوالر 

-حبوب العصافير
القيمة : 2 مليون دوالر  و90 الفا و 220 

دوالر 
-زجنبيل ، مجروش أومسحوق. 

القيمة : مليون و 550 ألفا و 855 دوالرا
-شمام ، بطيخ أخرى ، طازج 
القيمة : 30 ألفا و370 دوالر 

-مشمش ، طازج . 
القيمة :1 مليون دوالر  و112 ألفا و 499 

دوالرا
- برقوق وبرقوق السياج ،طازج . 

القيمة : 6 ماليني و518 ألفا و 559 دوالر 
-بذور كمون ، غير مجروش وال مسحوق. 
القيمة : 16 مليونا و591 ألفا و319 دوالر 

-قرنفل ] كبوش وسيقان وثمار[
القيمة : 2 مليون و493 ألفا 705 دوالر 

_جوز الطيب، مجروش او مسحوق .
القيمة : 105 ألفا و 817 دوالر 

-صمغ عربي، طبيعى 
القيمة : 1 مليون و781 ألفا و 567 

_احلناء
القيمة : 48 ألفا و305 دوالر

ــرزان مستعمل بــصــنــاعــة احلصر  ــيـ -خـ
والسالل . 

القيمة : 1 مليون و440 ألفا و517.

مصر استوردت سلعاً استفزازية  و»ترفيهية« بـ 42 مليار دوالر  فى 8 شهور 

الصادرات والواردات الزراعية خالل 2017 

ــادرة عــن اجلــهــاز  ــة إحــصــائــيــة صــ كشفت دراســ
املــركــزى للتعبئة العامة واإلحــصــاء ، العديد من 
ــاءات الــتــى تــؤكــد أن املصانع  ــصـ األرقــــام ، واالحـ
ــن أدوات  ــاج الــعــديــد م ــت ــى إن املــصــريــة فــشــلــت  ف
الــرفــاهــيــة ، فلجأ كــبــار الــتــجــار الـــى االســتــيــراد 
لتعويض النقص فى هذه املنتجات وحتقيق مكاسب 
وأربــاح خيالية  ، غير األساسية فى حياة املجتمع 
املصري،ليبلغ اجمالى ورادات مصر فى 8 أشهر ، 
طبقا للدارسة ، نحو 42 مليار دوالر و205 مليونا 
ــرارات وزارة  ــفــا و627 ، ضــاربــني بذلك قـ و993أل
ــددت 25 مجموعة  الــتــجــارة والــصــنــاعــة  الــتــى حـ
سلعية تلتزم الشركات واملصانع املصدرة لها بأن 
تسجل بياناتها لدى هيئة الرقابة على الصادرات 
والــواردات، كشرط للسماح لتلك املنتجات بدخول 
مــصــر، وكــانــت مــن بينها لعب األطــفــال واألدوات 
املكتبية واملــنــزلــيــة.  فــى الــوقــت الــذى اعلنت فيه 
احلكومة ، حالة التقشف  ، والفقر الــذى يعيشه 
املجتمع ، وجــاءت االرقــام التى كشفتها الدراسة ، 
مستفزة ، لكثير من غالبية الشعب املصرى البسطاء 
والفقراء ، حيث ان  نسبة الفقربني املصريني بلغت 
65 % يعيشون حتت خط الفقر ، وال يستطيعون أن 

يوفروا قوت يومهم .
حصلت “صوت املاليني”على نسخة من الدارسة 
االحصائية  واألرقام التى تكشف وتوضح ، مليارات 
اجلنيهات التى ، تنفق الستيراد ، منتجات رفاهية 
والــعــاب اطــفــال ، واداوت بالستيك ، لالحتفال 
بأعياد املــيــالد ،حيث أكــدت الــدراســة أن   مصر 
اســتــوردت خــالل عــام 2017 ، لعب أطــفــال بنحو 
52 مليون دوالر منذ بــدايــة يناير املــاضــى وحتى 
نوفمبر 2017 ، وتشمل هــذه »اللعب « كما وردت 
فى بيانات الدارسة كل انواع االلعاب والترفيه التى 
تهم االاطفال مثل االسكوتر وترسكالت  وعربات 
أطفال ولعب ، واملراجيح ، الــى ان وصلت الــى ى 
السلع الغذائية السيادية ، مثل اللحوم واالسماك 

وغيرها .
املثير أن الدراسة أظهرتـ ن  واردات  مصر من 
مضارب وكــرات التنس وكــرات وعصا اجلولف فى 
2017 بلغت  12 مليون دوالر  خالل الفترة من يناير 

إلى نوفمبر .
ــام االســتــيــراد أدوات  كما شملت عمليات  أرقـ
اخــرى منها ماهو ترفيهى مثل ادوات التجميل ، 
والعطور ، ومنها ما يبدو  أكثر اهمية الحتياجات 
املواطنني ، ومنها مقاعد “كراسي” لطب األسنان 
واحلالقني، وبلغت قيمتها حوالى  2.5 مليون دوالر، 
مؤكدة أن إجمالى   الــواردات املصرية ، وما تشمله 
من ادوات الترفيه، ولعب الطفال  والسلع الغذائية  
بلغ  ما يقرب من 42.3 مليار دوالر حتى نهاية شهر 

نوفمبر اجلارى 
االرقـــام واالحــصــاءات التى اظهرتها الــدراســة  
االحصائية ، تبرز تناقضا غريبا فى حياة احلكومة 
املــصــريــة والــشــعــب املــصــرى ، تظهر بــوضــوح فى  
ماليني الــدوالرات التى ينفقها  الشعب على سلع ، 
ومنتجات  الرفاهية ، فى الوقت الذى يشكو  ويئن 
فيه من الغالء ، والفقر  ومن بني املفاجآت املفجعة 
ــدارســة اإلحــصــائــيــة  ان  مصر  ، الــتــى كشفتها ال
ــوردت خــالل عــام 2017 ، ممــحــاة »أستيكه«  اســت
لألقالم الرصاص ، بـ 195 ألفا و 409   دوالر،وهى 
ــعــادل  “3مــاليــني و430 ألــف جنيه مــصــري” ،و  ت
كالسونات و سراويل داخلية ، للرجال أوالصبية 

،لعب األطفال التى ميكن  أن تالمس الفم بـ     88 
ألفا و150 دوالر ، ولعب  أطفال بشكل مسدسات 
أو بنادق مما يستخدم معها مقذوفات من أجسام 
صلبة 12 ألـــف دوالر و397 وعــجــالت اسكوتر 
ـــ” 12 مليون دوالر و390 الفا و 206  لالطفال ب
دوالر   ، والعاب بلياردوبـ”125 ألــف دوالر و975 
دوالر ، وبالستيك احتفاالت عيد امليالد 665 ألفا 
و900  دوالر وأكياس نوم بـ” 37 ألفا و861  دوالر ، 
ومضارب لتنس الطاولة بـ”327 ألف دوالر و 284 ، 
وقصبات صيد األسماك ، بـ”164 ألفا و 628 دوالر 
، وأراجيح دوارة ، وأراجيح ، منصات  ألعاب الرماية  
، ألعاب تسلية متنقلة بـ”2 مليون و436 ألفا و461 
دوالر ،ومباسم سيجار أو سجائر ، وأجزاؤها بـ” 21 
ألفا و 45 دوالر ، ودبابيس شعر ،  مالقط ومشابك 
ولفافات لتجعيد أو متويج الشعر وأصناف مماثلة 
بـــ”293 ألفا و636  دوالر ، ومستحضرات أخرى 
للعناية بالشعر مهيأة للبيع بالتجزئة، وقيمتها بلغت 
نحو “ 7 ماليني دوالر و965 ألفا و 445  دوالرو 
صبغات للشعراساسها مسحوق نبات احلناء ، مهيأة 
للبيع بالتجزئة بلغت قيمتها “ 1 مليونا و8540 الفا 
و95  دوالرا ، باالضافة الى استيراد أقالم رصاص 

،للكتابة بقيمة  نحو  665 ألفا و429 دوالر .فى 
الوقت ذاتــه  ، اظهرت الدراسة املنتجات الغذائية 
املستوردة ، من اخلارج ، ومنها استيراد ، األحشاء 
بجيمع انواعها ، بأكثر من 3 مليارات جنيه ، النها  
تعتبر طعام الفقراء واملحتاجني ، ومن بينها أحشاء 
وأطــراف أخــرى صاحلة لألكل من فصيلة األبقار 
، مجمدة ،بقيمة  “ 22 مليون دوالر  و398 ألفا 
و814 دوالرا، وأحشاء وأطــراف صاحلة لألكل من 
فصائل الضأن و املاعز و اخليل واحلمير والبغال، 
وبلغت قيمتها نحو 88 ألــفــا دوالر و497 دوالر 
،وقطع وأحشاءوأطراف ديوك ودجاجات من فصيلة 
جــالــوس دومستيكاس ، طــازجــة أو مــبــرد، وبلغت 

قيمتها نحو 459 الفا و 174 دوالرا .  
ــى صـــادرات  ــدراســة اإلحــصــائــيــة ال وتــطــرقــت ال
وواردت مــصــر مــن املــنــتــجــات والــســلــع الــزراعــيــة 
والغذائية ، مؤكدة ان  مصر استوردت  خالل 2017 
سلعا زراعية “بدون القطن” مببلغ 2.7 مليار دوالر 
حتى شهر نوفمبر املاضى ، وقــد تنوعت ورادات 
مصر بني 37 دولة، وتصدرت أوكرانيا الدول اولى 
املصدرة ملصر للسلع الزراعية مببلغ 599 مليون 
دوالر ، ثم روسيا وردت ملصر 364 مليون دوالر، 
بينما جتاوزعدد السلع الزراعية املصدرة  91 سلعة 
زراعية الى 143 دولة فى العالم ، وفى الفترة من 
يناير املاضى حتى نوفمبر 2017 ، حيث بلغ حجم 
الصادرات الى كل دول العالم نحو 4.8 مليون طن ، 

وبزيادة بلغت 500 ألف طن مقارنة بالعام املاضي. 
وأضافت الدراسة أن صــادرات البالد الزراعية 
بلغت نحو 4.1 مليون طن ارتفاعا من 3.6 مليون 

طن فى الفترة ذاتها من العام املاضي.
وأوضحت الدراسة أن الدول العربية استحوذت 
على املرتبة األولــى من حيث الــدول املستوردة من 
مصر، حيث مت تصدير 389.1 مليون طن بقيمة 
718 مليون دوالر، تــالهــا االحتـــاد األوروبــــى فى 
املرتبة الثانية بإجمالى 180 ألف طن بقيمة 193 
مليون دوالر، واستحوذت الدول األوروبية من خارج 
االحتــاد على املرتبة الثالثة، بإجمالى 76 ألف طن 
بقيمة 80 مليون دوالر، الفتة الى أن صادرات مصر 
للدول اآلسيوية بلغ 20 ألف طن، بقيمة 25 مليون 
دوالر، و5 أطنان لدول األمريكتني واستراليا بقيمة 
11 مليون دوالر، و للدول األفريقية 3 أطنان بقيمة 

5 ماليني دوالر.

باملستندات 
واألرقام

دولة تعداد سكانها 104 ماليني  نسرين إمام 
نسمة  تستورد »أستيكة« وقلم 
رصاص وبالونات  أعياد امليالد 

وكرات التنس بـ»1.7 مليار جنيه« 

حكومة شريف إسماعيل 
تخصص  2.4 مليار جنيه 

الستيراد البطيخ والشمام  
واخلس والبطاطا 

نسبة الفقر  بني املصريني 
بلغت 65% يعيشون حتت 

خط الفقر  وال يستطيعون 
أن يوفروا قوت يومهم 
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أول منطقة 
فى مصر 

أقيمت عام 
1902

غياب جهاز 
رقابى فعال 

عليها مشكلة 
تبحث عن حل

األسرار املمنوعة فى ملف املناطق احلــــــــــــــــــــــــــــــرة داخل مصر

ترجع فكرة إنشاء مناطق التجارة الحرة تاريخّيًا إلى نحو 
ألفى عام مضت، أى منذ عصر اإلمبراطورية الرومانية، حيث 
كانت تطبق فكرة إعادة الشحن، والتخزين، وإعادة التصدير 
للبضائع العابرة لحدود اإلمبراطورية. وقد اعتمدت الدول 
الواقعة فى حــوض البحر المتوسط على النشاط 
التجارى من خالل استخدام نظام المناطق 
الــحــرة، ومــن أمثلة تلك المناطق »منطقة 
ــارق« والــتــى أنشئت عــام 1704،  جبل طـ
و«منطقة سنغافورة« والتى أنشئت عام 
1819، ومنطقة »هــونــج كــونــج« والتى 
أنشئت عــام 1842. وقــد عملت هذه 

ــادة التصدير، وتموين  المناطق على ممارسة أنشطة إعـ
السفن. ومنذ نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين 

بدأت فكرة الموانئ الحرة تنمو بسرعة فى أوروبا.
وعرفت مصر فكرة المناطق الحرة فى النصف الثانى من 
القرن الثانى عشر عندما كانت مدينة اإلسكندرية مركزا 
ــا وآســيــا وبالعكس. وفــى العصر  للتجارة الـــواردة مــن أوروبـ
الحديث أقيمت أول منطقة حــرة فى مصر فى عــام 1902 
عندما أبــرمــت الحكومة المصرية اتــفــاًقــا مــع شــركــة قناة 
السويس تم بمقتضاه إنشاء منطقة حرة برية بحرية ملحقة 
ببورسعيد لخدمة أغراض الشركة وتوسيع، وصيانة الميناء. 
وبمقتضى االتفاق منحت الشركة إعفاءات جمركية لكافة 

البضائع الواردة إلى المنطقة.
ويتضح جليا أن فكرة المناطق الحرة تطورت فى العالم 
مــن حيث الــمــوقــع، حيث كــانــت فــى السابق تتخذ مواقعها 
بالقرب مــن أو داخــل الموانئ البحرية ثــم أصبحت تتخذ 
مواقعها بالقرب من الموانئ الجوية أو داخــل البالد بهدف 
تعمير المناطق النائية. وتطورت من حيث نوعية النشاط  
والغرض، من مجرد منطقة تُمنح فيها المشروعات التجارية 
بعض االمتيازات بغرض تنشيط التجارة العابرة، إلى مناطق 
تُمارس فيها عمليات مختلفة من التخزين والتصنيع البسيط 
إلــى التصنيع الثقيل، فضال عن أنشطة الخدمات. كذلك 
كان إنشاء هذه المناطق فى البداية بغرض خدمة المصالح 

األجنبية للدول االستعمارية أكثر من كونها أداة من أدوات 
التنمية االجتماعية االقتصادية فــى الـــدول النامية. كما 
شهدت تطورا كبيرا من حيث المساحة، فبينما كانت تُقام 
فــى السابق على مساحات مــحــدودة أصبحت تــقــام حاليا 
على مساحات شاسعة، بل أصبحت تشمل مدنا أو موانئ 
بأكملها، وبهذا اتخذت المناطق الحرة شكلها الحديث فى 
اآلونة األخيرة فأصبحت مناطق تصدير صناعية. كذلك شهد 
حجم االمتيازات واإلعفاءات التى تحصل عليها هذه المناطق 
تطورا كبيرا، فرغبة من الدول فى جذب رؤوس األموال للعمل 
بالمناطق الحرة أصبحت اليوم تتسابق فى منح االمتيازات 

واإلعفاءات المختلفة لالستثمار فى المناطق الحرة.

العناصر أو السمات األساسية الواجب 
توافرها لتحديد املقصود باملنطقة احلرة

وفى هذا السياق، يمكن تحديد عدد من العناصر أو 
السمات األساسية الواجب توافرها لتحديد المقصود 

بالمنطقة الحرة، وهى :
- المساحة الجغرافية )جزء من أرض الدولة(: فالبد 
من تحديد مساحة المنطقة جغرافيا وذلك الجزء من 
ــذى سيتم عليه مباشرة المشروعات  أرض الــدولــة ال
لألنشطة الــمــصــرح بها داخـــل حـــدود تلك المنطقة. 
وغالبا ما تكون تلك المساحة بالقرب من أو بداخل أحد 
الموانى البحرية أو الجوية أو المنافذ البرية للدولة، 
بمعنى ارتباطها ببعض التسهيالت من خطوط االتصال 
الالزمة من سكك حديدية أو خطوط جوية أو خطوط 

مالحية دولية.
- عزل المنطقة الحرة عن الحدود أو اإلقليم الجمركى 
للدولة: ويكون ذلك بإحاطة المنطقة بــاألســوار، وأن تكون 
بطبيعتها محاطة بعوازل طبيعية )من مياه نهر أو جبال...
إلــخ(، حيث يُعامل ذلــك الجزء كما لو كــان خارجا عن إقليم 
الدولة وذلك من الناحية الجمركية أو من ناحية تطبيق بعض 
القواعد القانونية الخاصة عليه، فتعامل البضائع الواردة من 
المنطقة الحرة لداخل البالد كما لو كانت مستوردة من الخارج 
تماما، وبالمثل صادرات الدولة المضيفة إلى المنطقة الحرة 

كأنها مصدرة إلى الخارج.
- الخضوع لسيادة الدولة المضيفة: بمعنى تطبيق القواعد 
القانونية المعمول بها فى الدولة المضيفة على المشروعات 
التى تقام داخــل تلك المنطقة. وتختلف القواعد المنظمة 
للعمل داخل حدود تلك المناطق من حيث شدتها أو حجمها 
ــة المضيفة حــيــال هــذه  ــدول تبعا للسياسة الــتــى تتبعها ال
الــمــشــروعــات، وتــبــعــا لــنــوع الــســلــع واألنــشــطــة الــتــى يصرح 

بمباشرتها داخلها.

- اإلعفاءات الضريبية والجمركية واإلجرائية: يتم إعفاء 
واردات الــمــشــروعــات المقامة داخـــل حـــدود المنطقة من 
ــرســوم والــضــرائــب  ــراءات الجمركية الــعــاديــة، ومــن ال ــ اإلجـ
ــواردات والــصــادرات الخاصة بها. فيمكن  الجمركية على الـ
لهذه المشروعات استيراد احتياجاتها من كافة أنواع السلع، 
فيما عدا الممنوع تداولها، وذلك بدون أداء الضرائب والرسوم 
الجمركية عليها، وبدون الخضوع لإلجراءات الجمركية العادية 
أو للقيود االستيرادية والتصديرية المتبعة فى البلد المضيف. 

ويختلف حجم تلك اإلعفاءات من دولة ألخرى.
- تحديد األنشطة المصرح بمزاولتها داخــل حــدود تلك 
الــمــنــاطــق: يتم تحديد نوعية األنــشــطــة الــمــصــرح بــهــا، من 
أنشطة تجارية أو صناعية أو تجارية وصناعية معا، وكذلك 
تحديد بعض النوعيات مــن مشروعات الخدمات الالزمة 
لسد احتياجات المشروعات المقامة داخــل المنطقة، من 

مشروعات النقل، والتأمين، والشحن، والتفريغ ... إلخ.
ــة: لقيام  ــام ــع ــمــوقــع وتــجــهــيــزه بــالــمــرافــق ال - إعــــداد ال
الــمــشــروعــات بمباشرة أنشطتها مــثــل: الــكــهــربــاء، والمياه، 

والصرف، والطرق، واالتصاالت السلكية والالسلكية.
وبصفة عامة، فــإن المنطقة الحرة هى جــزء من أراضــى 
الــدولــة تــدخــل ضمن حــدودهــا سياسيا، وتــحــدد مساحتها 
الجغرافية صراحة، وتعزل عن باقى أقاليم الدولة من خالل 
ــوار العازلة حولها. وقــد تقام فــى منطقة تكون  إقــامــة األسـ
بطبيعتها الجغرافية معزولة عن بقية الدولة عن طريق المياه 
أو الجبال، وهى تخضع لسيادة الدولة وسلطتها وتطبق عليها 
قوانين الدولة نفسها وينظم العمل بها قانون خاص . والسمة 
الرئيسة للمناطق الحرة هى قيام الدولة المضيفة بعدم تطبيق 
الضرائب أو القيود التجارية على المعامالت التجارية داخل 

وخارج المنطقة وعلى األنشطة التى تجرى داخلها .

مصر عرفتها فى النصف الثانى من القرن الثانى عشر

روشتة ذهبية لضمان النجاح
يمكن القول إن خبرة المناطق الحرة تؤكد أن فرص 
نجاح هذه المناطق يرتبط بعوامل عديدة، فباإلضافة 
ــروط االســـتـــقـــرار االقـــتـــصـــادي، والــســيــاســي،  إلـــى شــ
واالجتماعى بالدولة المضيفة، البــد مــن تــوافــر أطر 
قانونية وتشريعية دقيقة وواضحة فى التطبيق . ولتفعيل 
دور المناطق الحرة وزيادة كفاءتها يُراعى تحديد الهدف 
من إقامة هذه المناطق بدقة ووضوح، وتحديد مجاالت 
النشاط التى يـُـصــرح بالعمل فيها لهذه المشروعات 

فــى ضــوء الــهــدف مــن إقــامــة المناطق الــحــرة والخطة 
العامة للدولة. هــذا إلــى جانب وضــع األســس السليمة 
لــدراســة الــجــدوى االقتصادية لمشروعات المنطقة، 
واخــتــيــار كــفــاءات إداريـــة قـــادرة على اتــخــاذ الــقــرارات 
السليمة فيما يخص إدارة المنطقة، مع مراعاة الحوافز 
ــرى للمنافسة  ــدول األخـ والــضــمــانــات الــتــى تقدمها الـ
فــى جـــذب االســتــثــمــارات األجــنــبــيــة. أضـــف إلـــى ذلــك 
ضــرورة تكامل التشريعات المنظمة للعمل بالدولة من 

قوانين االستثمار األجنبى والضرائب مع التشريعات 
المنظمة للعمل بالمنطقة الحرة حتى ال تحدث ازدواجية 
فيما بينها وحتى يتوافر المناخ االستثمارى المالئم 
للمشروعات المزمع اجتذابها للمنطقة،  باإلضافة إلى 
أهمية التواصل والتعاون وتبادل الخبرات بين المناطق 
الحرة العربية واألجنبية .، فضال عن ضــرورة توافر 
قــاعــدة معلوماتية للمستثمرين لإللمام بالمعلومات 

الخاصة بفرص االستثمار فى مصر .

نشأة
وتطور الفكرة تاريخًيا

سحر نصر
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اعتماد مشروعات المناطق 
الحرة على العمالة 

المؤقتة أدى إلى حرمان 
الصناعات الوطنية من 

الكوادر الفنية المدربة  

إجمالى عدد مشروعات المناطق الحرة الخاصة بلغ نحو 209 مشروعات بإجمالى 
رؤوس أموال 5 مليارات دوالر وقد أسهمت فى توفير فرص عمل 82859 عاماًل

مفهوم املناطق 
احلرة

تعكس الدراسات املتعلقة 
باملناطق احلــرة عــدم توفر 
إجماع على تسمية واحدة 
لهذه املــنــاطــق، حيث مييل 
البعض إلى استخدام مفهوم 
ــرة«، ومييل  ــ ــنــاطــق احلـ »امل
آخرون إلى استخدام مفهوم 
»املناطق اجلمركية احلرة«، 
ــرون  بينما يــســتــخــدم آخـ
»مناطق العبور«، يستخدم 
فريق آخر مصطلح املنطقة 
االقـــتـــصـــاديـــة اخلـــاصـــة. 
ويختلف مــفــهــوم املناطق 
احلـــرة عــن بعض املفاهيم 
األخرى قريبة الشبه مثل: 
»األسواق احلرة«، و«مناطق 
التجارة احلرة«، و«األنظمة 
اجلمركية« األخرى كنظام 
ــاء  ــ ــف ــ ــاك، و«اإلع ــ ــدوربـ ــ الـ
املؤقت« وغيرها من النظم 
الــتــى تعمل عــلــى تنشيط 
الــتــجــارة الــدولــيــة ولكنها 
فــى طبيعتها تختلف عن 

املناطق احلرة.
ويرجع اختالف الباحثني 
ــط  ــب بـــشـــأن حتـــديـــد وض
مفهوم املناطق احلــرة إلى 
اتساع وتطور أنشطة املناطق 
احلرة، وتعدد وتنوع أهدافها 
بتعدد واخــتــالف األهــداف 
السياسية واالقــتــصــاديــة 
واالجتماعية لكل دولة من 
هذه املناطق. أيضا لم تضع 
الــقــوانــني والتشريعات 
الــتــى نظمت العمل 
فــى املــنــاطــق احلــرة 
ــددا  ــح تــعــريــفــا م
ــت  ــعـ وإمنـــــــــا وضـ
ــة  ــ ــوعـ ــ ــمـ ــ ــجـ ــ مـ
ــد  ــواعـ ــقـ مــــن الـ
واألســـس للعمل 
بها داخـــل تلك 

املناطق.
ــا  ــ ــه ــ ــرف ــ ــع ــ وي
ــبــنــك الــدولــى  ال
ــق  ــاطـ ــنـ بـــأنـــهـــا »مـ
ــى مــســاحــات  ــل تــقــام ع
مــن 10 إلــى 300 هكتار 
مخصصة للصناعات 
الــتــصــديــريــة، وتعمل 
ــات  ــ ــاع ــ ــن ــ ــص ــ هــــــــذه ال
ــالل ســـيـــاســـات  ــ ــ مــــن خ
وبــيــئــة تتميز بــاحلــريــة 

والشفافية« .
ــة الــعــاملــيــة  ــم ــظ ــن أمــــا امل
للمناطق احلــرة للصناعات 
التصديرية فتعرفها بأنها 
»كل القطاعات املسموح لها 
مــن طــرف احلكومات مثل: 
ــرة، املــنــاطــق  ــ ــئ احلـ ــوانـ املـ
التجارية احلرة، املناطق 
اجلـــمـــركـــيـــة احلـــــرة، 
ــنــاطــق الصناعية  امل
ــرة، أو كــل منــوذج  احلـ
ــر لــلــمــنــاطــق مبا  ــ آخ
فيها تلك التى تتوجه 

للتجارة اخلارجية«.

تعد المناطق الحرة نمًطا استثمارًيا متميًزا ضمن أنظمة االستثمار المتعددة 
لمساهمتها بفاعلية فى جذب االستثمارات سواء المحلية أو األجنبية، وذلك 
باعتبارها آلية مهمة من آليات زيادة الصادرات، ومضاعفة الناتج القومي، وسبيل 
إليجاد فرص عمل جديدة نظًرا لما تتمتع به هذه المناطق من مزايا عديدة 
أهمها؛ االرتباط المباشر بالعالم الخارجى عبر أراضى مكتملة المرافق والبنية 
األساسية تتميز بخصوصية التعامل داخلها من حيث النواحى الجمركية، 

واالستيرادية، والنقدية، وغيرها.
وفى مصر تشكل المناطق الحرة أحد المقومات الرئيسة التى يرتكز عليها 
االقتصاد المصرى لتحقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية، نظًرا للفوائد التى 
يمكن أن تعود على االقتصاد القومى من هذه المناطق إذا ما ُأحسن استغاللها. 
وعلى الرغم من ظهور مناطق حرة جديدة وتحقيق عدد من هذه المناطق لنجاح 
كبير، بيد أن المناطق الحرة المصرية تتعرض للعديد من التحديات بالنظر إلى 
المشكالت التى تواجه عملها، ومن ثم تقلل العائد منها كاحتمال تحول بعض هذه 
المناطق من التصدير إلى خارج الدولة إلى تهريب السلع إلى الداخل مما يضر 
باإلنتاج المحلى المماثل، باإلضافة إلى إمكانية حرمان الصناعات الوطنية من 

الكوادر الفنية المدربة.
وقد أثارت المزايا التى تتمتع بها تلك المناطق جداًل واسًعا، حيث يرى البعض 
أن المشروعات التى تقام بنظام المناطق الحرة تستغل المعاملة الجمركية 
التفضيلية، رغم أنها لم تسهم بالشكل المطلوب فى تحفيز الصادرات المصرية. 
فخالل الفترة مــن2011 / 2012 إلى 2015 / 2016 أسهمت المناطق الحرة بنحو 
10.3 مليار دوالر من الصادرات السلعية، و5.9 مليار دوالر من الصادرات الخدمية. 
ومن ناحية أخرى، كان نصيب تلك المناطق من إجمالى الواردات حوالى 8.45 مليار 
دوالر. ومن ثم يبدو أن التركيز على الحوافز الضريبية لتشجيع االستثمار بحاجة 
إلى مراجعة، فبعض الدراسات الحديثة أثبتت أن المردود االستثمارى لإلنفاق 
على تطوير البنية التحتية والخدمات العامة له قدرة أعلى على جذب االستثمار 

األجنبى المباشر من الحوافز الضريبية التقليدية.
 هذه بعض الحقائق والمعلومات التى كشفتها دراسة مهمة لغاية  أصدرها مركز 
الدراسات السياسية واإلستراتيجية باألهرام بعنوان  » المناطق الحرة فى مصر... 
قــراءة نقدية  »  والتى أعدتها د. إيمان مرعى , والتى تكشف الكثير من الوقائع 
والحقائق حــول  طبيعة المناطق الحرة، واألطــر القانونية التى تحكم وتنظم 
عملها فى مصر، والوقوف على أهم المعوقات التى تواجه إدارة تلك المناطق بهدف 
تحديد نقاط القوة ونقاط الضعف، وفرص وتحديات تحسين وتفعيل أداء وكفاءة 

هذه المناطق.

األسرار املمنوعة فى ملف املناطق احلــــــــــــــــــــــــــــــرة داخل مصر

عدد املشروعات باملناطق العامة 905 بإجمالى رؤوس أموال تبلغ 6.044 مليار دوالر
ــى نمطين  ــ ــرة إل ــحـ ــاطــق الـ ــمــن تــنــقــســم ال
ــحــرة الــعــامــة،  أســاســيــيــن هــمــا: الــمــنــاطــق ال

والمناطق الحرة الخاصة
1- المناطق الــحــرة العامة : هــى منطقة 
تخضع لسيادة الدولة، وتقع فى أغلب األحيان 
على أحــد منافذها البحرية أو الــبــريــة أو 
الجوية، ويتم تحديدها باألسوار لفصلها عن 
باقى إقليم الــدولــة. وتضم المنطقة العامة 
مجموعة من المشروعات االستثمارية التى 
تقام لالستفادة من حوافز ومزايا االستثمار 
فى هذه المنطقة، وتقوم الدولة بتوفير البنية 
األساسية الــالزمــة لممارسة النشاط داخل 

هذه المنطقة.
ــى مــصــر 9 مــنــاطــق حـــرة عامة  ــوجــد ف وي
تتوزع جغرافيا على: اإلسكندرية )العامرية( 
ــد،  ــي ــورســع ــر(، وب ــصـ ــرة )مــديــنــة نـ ــاهـ ــقـ والـ
والسويس، واإلسماعيلية، ودمياط، والمنطقة 
اإلعالمية بمدينة 6 أكتوبر، وشبين الكوم 
)محافظة المنوفية(، ومنطقة قفط الحرة 
)مــحــافــظــة قــنــا(. والــمــنــاطــق الــحــرة العامة 
المصرية مناطق غير متخصصة باستثناء 
الــمــنــطــقــة اإلعـــالمـــيـــة، حــيــث إن المنطقة 
ــواحــدة تضم عــددا مــن مشروعات  الــحــرة ال
التخزين، والمشروعات الصناعية، والخدمية، 

والتمويلية دون أن تقتصر على نشاط واحد.
ــق آخــر البيانات الــصــادرة عــن الهيئة  ووف
العامة لالستثمار والمناطق الحرة لعام 2017 

يبلغ عدد المشروعات بالمناطق الحرة العامة 
905 مشروعات، بإجمالى رؤوس أمــوال تبلغ 
6.044 مليار دوالر، وبتكاليف استثمارية 
تبلغ 14.9 مليار دوالر، وأسهمت فى توفير 

98989 ألف فرصة عمل.
ومن نماذج المناطق الحرة العامة »المنطقة 
الــحــرة العامة بالسويس«، التى أنشئت فى 
إبريل 1975، على ثالثة مواقع هي: منطقة 
بورتوفيق المالصقة لميناء السويس البحري، 
ومنطقتى األدبية، ومنطقة عتاقة على طريق 
السويس- السخنة، بهدف توفير بيئة أعمال 
متكاملة مع االستفادة من شبكة متنوعة من 
الــمــشــروعــات الــتــى تــقــدم خــدمــات الــتــوريــد، 

والتصدير، والخدمات اللوجستية.
وتبلغ المساحة اإلجمالية للمناطق الحرة 
العامة بالسويس 1217 كم مربع وبلغت نسبة 
اإلشغال حتى عام 2017 نحو 65%، بمتوسط 
رأس مــال 4 مليون دوالر لكل مــشــروع. وبلغ 
ــصــادرات السنوية نحو 2 مليون  متوسط ال
دوالر، ومــتــوســط فـــرص الــعــمــل حــوالــى 45 
ألــف فرصة عمل. وتستفيد هــذه المناطق 
مــن الموقع االستراتيجى المهم باعتبارها 
ميناء بحرى وتجارى يطل على شمال خليج 
السويس. كما تعتبر مدينة السويس المنفذ 
الجنوبى لقناة السويس، ما يعكس توافر بنية 

أساسية ومرافق جيدة.
ويبلغ إجمالى عــدد المشروعات العاملة 

بالمنطقة الــحــرة بالسويس 189 مشروعا 
)171 عامة، 18 خاصة( موزعة على النحو 
ــالــي: صــنــاعــى )75(، وتــخــزيــنــى )25(،  ــت ال
ــى حجم  ــال ــد بــلــغ إجــم وخـــدمـــى )89(. وقــ
نشاط المشروعات خالل عام 2017 حوالى 
1019.2 مليون دوالر مقارنة بالعام 2016 
والــذى بلغ نحو 1499 مليون دوالر. كما بلغ 
إجــمــالــى الـــصـــادرات الخدمية 564 مليون 
دوالر أى بنسبة 55% من إجمالى صــادرات 
الــمــنــطــقــة، فــى حــيــن بلغت فــى عـــام 2016 
نحو 448 مليون دوالر أى بنسبة 30% من 
إجمالى صادرات المنطقة. بينما بلغ إجمالى 
ــحــو455.2 أى بنسبة  الــصــادرات السلعية ن
45%، موزعة إلى إجمالى صــادرات النشاط 
الصناعى والذى يبلغ 102.4 مليون دوالر أى 
بنسبة 22% من إجمالى الصادرات السلعية، 
وإجمالى صــادرات النشاط التخزينى 31.7 
مليون دوالر بنسبة 7%، وإجمالى صــادرات 
النشاط الخدمى 321.0 مليون دوالر بنسبة 
71% مقارنة بعام 2016 والذى بلغ نحو1051 
أى بنسبة 70%  موزعة إلى إجمالى صادرات 
النشاط الصناعى بنحو 124 بنسبة %12، 
وإجمالى صــادرات النشاط التخزينى حوالى 
26 مليون دوالر بنسبة 3%، وإجمالى صادرات 
النشاط الخدمى 901 مليون دوالر بنسبة %86 

من حجم النشاط ..
أيضًا بلغ إجمالى االستثمارات األجنبية 

نحو 65.8% من إجمالى االستثمارات. وقد 
كانت أعلى جنسيات رؤوس األموال استثمارا 
الهند بنسبة 17.8% من إجمالى االستثمارات 
األجنبية، يليها الصين بنسبة 13.5%، ثم 
موريشيوس بنسبة 13%. وهــو مــا يوضحه 

الجدول التالى :
وتتمثل أهــم الــمــشــروعــات بالمنطقة فى 
»الــمــصــريــة- الهندية« إلنــتــاج الــبــولــى استر 
ــئ دبى  ــرأس مــال 57 مليون دوالر، ومــوان بـ
العالمية للسخنة برأس مال 50 مليون دوالر، 
وجالكسى للكيماويات بــرأس مال 30 مليون 

دوالر.
وقد بلغ إجمالى فرص العمل التى توفرها 
مشروعات المناطق الحرة بالسويس حوالى 
9353 بنسبة 80% من إجمالى فرص العمل 
التى يتم توفيرها موزعة إلــى: فرص العمل 
الــتــى تــوفــرهــا مــشــروعــات المناطق الحرة 
العامة 5634  بنسبة 62 % من إجمالى فرص 
العمل التى يتم توفيرها، وفرص العمل التى 
توفرها مشرعات المناطق الحرة الخاصة 

3469 بنسبة 38% من إجمالى فرص العمل.
2- المناطق الحرة الخاصة: وتقتصر على 
مشروع واحد فقط إذا كانت طبيعة المشروع 
تستلزم ذلك  كأن يكون موقع المشروع مؤثرا 
بالنسبة القتصادياته )كالقرب من مصادر 
ــخــام( أو يــكــون الــمــوقــع متفق مع  ــمــواد ال ال
طبيعة النشاط كمشروعات النقل البحرى أو 

صوامع اإلسمنت، أو أن تكون المساحة 
الــالزمــة إلقــامــة المشروع كبيرة بحيث 
ال يمكن توفيرها فــى إحــدى المناطق 
الحرة العامة، أو أن ينتج عن المشروع 
تــلــوث بالبيئة المحيطة مما يقتضى 
إقامته فى منطقة خاصة، أو أن يسهم 
المشروع فى تنمية منطقة عمرانية 
جديدة طبقا لخطة الــدولــة. ويتمتع 
المشروع المقام بهذا النظام بنفس 
المزايا والحوافز والضمانات التى 
تتمتع بها المشروعات المقامة فى 
المناطق الــعــامــة، ويــكــون اإلشـــراف 
اإلدارى عليها من أقرب منطقة حرة 

عامة، ويمكن ألى مشروع أن يتحول 
للعمل بنظام المناطق الــحــرة الخاصة 

ــك بــشــرط أن يــكــون الــمــشــروع قــد بــدأ  وذلـ
نشاطه بالفعل وأال تقل صــادراتــه عن %50 

من إنتاجه .
وتشير الــبــيــانــات الــصــادرة عــن الهيئة 
ــى أن  الــعــامــة لالستثمار لــعــام  2017 إل
إجمالى عدد مشروعات المناطق الحرة 
الــخــاصــة بــلــغ نــحــو 209 مــشــروعــات، 
بإجمالى رؤوس أموال 5 مليارات دوالر، 

وتكاليف استثمارية 11.3 مليار دوالر. وقد 
أسهمت فى توفير فرص عمل 82859 عامل.

توجد فى مصر 9 مناطق حرة 
عامة تتوزع جغرافيا فى القاهرة واإلسكندرية  

وبورسعيد والسويس واإلسماعيلية ودمياط والمنطقة 
اإلعالمية بمدينة 6 أكتوبر وشبين الكوم

مسلسل املشاكل واألزمات .. العرض مستمر
تطورت المناطق الحرة فى مصر منذ نهاية السبعينيات إلى 
منتصف الثمانينيات من القرن العشرين، حيث شهدت إقباال 
على إقامة مشروعات التخزين والنقل البحرى إلى جانب بعض 
المشروعات الصناعية، خاصة فى مجال النسيج والمالبس 
الجاهزة. وكانت مشروعات التخزين توجه معظم صادراتها 
إلــى السوق المحلى حيث كانت توفر احتياجات البالد من 
السلع والخدمات الحيوية التى تستوردها مثل: حديد التسليح 
واألخــشــاب، واإلســمــنــت، والــمــواد الطفلة التى تحتاج إليها 
الشركات العاملة فى مجال التنقيب عن البترول. وقد كان هذا 
االتجاه مقبوال فى بداية األخذ بسياسة االنفتاح االقتصادى 
على اعتبار أن عبء توفير هذه السلع والخامات كان يقع على 

عاتق الدولة .
ومنذ منتصف الثمانينيات إلــى منتصف التسعينيات من 
القرن العشرين انتهجت هيئة االستثمار والمناطق الحرة 
سياسة الــحــد مــن مــشــروعــات الــتــخــزيــن، والــتــرويــج إلقامة 
ــى تصدير  مــشــروعــات التجميع والتصنيع والــتــى تــهــدف إل
منتجاتها أو نسبة منها إلــى خــارج البالد. وقــد شهدت هذه 
المرحلة إقامة صناعات هندسية، وغذائية، وكيماوية ودوائية.

1- دور المناطق الحرة فى زيــادة الصادرات : كان الهدف 
وراء معاملة المناطق الحرة فى مصر– العامة والخاصة- 
معاملة جمركية مختلفة عن باقى أجــزاء الــدولــة، هو إزالــة 
المعوقات الــتــى قــد تعترض سبيل المستثمرين، وتسهيل 
عملية استيراد السلع وتصنيعها ثــم إعـــادة تصديرها مرة 
أخرى، األمر الذى يؤدى إلى خلق قيمة مضافة عالية وزيادة 
الصادرات، ومن ثم يسهم فى زيادة حصيلة الدولة من النقد 
األجنبي. وقد بلغت قيمة الصادرات السلعية اإلجمالية حتى 
ــارس2017 حوالى 2027 مليار دوالر. بيد أن نسبة كبيرة  مـ
مــن تلك الـــصـــادرات قــد استهدفت الــســوق المحلى وليس 
األســواق الخارجية، نظراً لسهولة واتساع السوق من ناحية، 
ولعدم اإللمام الكافى باألسواق الخارجية، ولضعف القدرة 
على المنافسة من ناحية أخــرى. وهــو األمــر الــذى قد يؤثر 
على المنتجات المحلية، حيث يعرضها لخطر المنافسة غير 

المتكافئة مع منتجات المناطق الحرة مما يعنى أن  أحد أهم 
األهداف التى أنشئت من أجلها المناطق الحرة لم يتحقق.

2- دور المناطق الحرة فى جذب االستثمارات األجنبية: 
يعكس توزيع االستثمارات فى المشروعات المقامة بنظام 
المناطق الــحــرة حـــدوث تــحــول كبير فــى األهــمــيــة النسبية 
لجنسيات رؤوس األموال المستثمرة فى هذه المناطق، فخالل 
عقد الثمانينيات من القرن العشرين احتلت رؤوس األمــوال 
العربية موقع الــصــدارة، تلتها رؤوس األمـــوال المصرية ثم 
األجنبية، وبحلول عام 2000 أصبحت االستثمارات المصرية 
تحتل المرتبة األولى، ثم االستثمارات األجنبية، وفى المرتبة 
الثالثة تأتى االستثمارات العربية. ويرجع انخفاض نسبة 
المساهمات العربية فى المشروعات المقامة فى المناطق 
الحرة بالمقارنة بعقد الثمانينيات وفترة منتصف التسعينيات 
من القرن العشرين إلى تركز أغلب االستثمارات العربية فى 
مشروعات تخزينية والتى انخفضت نتيجة التزام الهيئة بعدم 
إعطاء الموافقة على مشروعات تخزين جديدة ما لم تكن 
قادرة على التصدير إلى الخارج. وفى عام 2017 بلغت قيمة 
االستثمارات األجنبية المباشرة حوالى 2 مليار دوالر. ويعكس 
تراجع نسب المساهمات العربية واألجنبية فى المشروعات 
المقامة داخل المناطق الحرة فى مصر انخفاض جاذبية هذه 
المناطق بالنسبة لالستثمارات األجنبية عموما والعربية 

بصفة خــاصــة، وهــو األمـــر الـــذى قــد يعزى 
ــداد المناطق  ــى تــزايــد أعـ أســاســا إل

الـــــحـــــرة عـــلـــى مــســتــوى 
العالم، وتزايد حدة 

المنافسة 

بينها الجتذاب االستثمارات العالمية.
3- دور المناطق الحرة فى جذب التكنولوجيات الحديثة: 
تعمل المناطق الحرة كنوافذ للتكنولوجيا وذلــك من خالل 
جذب تكنولوجيات متقدمة، واستخدام أساليب إنتاج حديثة. 
وال يوجد معيار محدد ووحيد لتحديد مدى نجاح المناطق 
الحرة فى جــذب التكنولوجيات الحديثة ولكن يمكن القول 
إنه كلما زاد عدد المشروعات الصناعية كلما زادت فرص 
استقدام التكنولوجيات المتقدمة، وكلما كانت المنتجات 
عالية التخصص دل ذلك على استخدام تكنولوجيا متقدمة. 
ويعد تزايد نسبة المشروعات الصناعية إلــى المشروعات 
األخرى شرطا ضروريا وليس شرطا كافيا لجذب التكنولوجيا 
المتقدمة. بعبارة أخــرى، يجب أن تعمل نسبة ال بــأس بها 
مــن هــذه الــمــشــروعــات فــى مــجــاالت التكنولوجيا العالية. 
فبينما أدخلت مصر أنشطة الشركات التمويلية، والسياحية، 
والخدمية كالنقل البحري، قامت المنطقة الحرة فى »جبل 
علي« فى دولــة اإلمـــارات العربية المتحدة بإدخال خدمات 
السوق اإللكترونية للتجارة باستخدام تكنولوجيا اإلنترنت 

وخدمات اإلعالم والمصارف .
ــق  ــاطـ ــنـ ــمـ 4- دور الـ

الحرة فى استيعاب العمالة: تمثل 
المناطق الــحــرة أحــد الحلول التى 
ــاد عــلــيــهــا فـــى تقليل  ــم يــمــكــن االعــت
ــدول التى  ــ مــعــدالت الــبــطــالــة فــى ال
تعانى من هذه المشكلة؛ فالمناطق 

الحرة بما تضمنه من مشروعات 
ــادرة عــلــى استيعاب  ــ تــكــون ق

ــة الــتــى  ــمــال ــع ــن ال ــدر مـ ــ ق
ــمــل  ــع ــوق ال ــســ ــ تـــنـــضـــم ل
ســـنـــويـــا. وقـــــد حــقــقــت 

الــمــنــاطــق الـــحـــرة الــعــامــة 
والخاصة فــى مصر نسبة 62% مــن المستهدف مــن فرص 

العمل.
كل هذه الحقائق تؤكد  أن المناطق الحرة المصرية تتعرض 
للعديد مــن التحديات بالنظر إلــى المشكالت التى تواجه 
عملها، ومن ثم تقلل العائد منها ، حيث يصاحب عمل هذه 
المناطق بعض السلبيات ، أهمها: إمكان حــدوث تحول فى 
بعض هذه المناطق الحرة من التصدير للخارج إلى تهريب 
السلع لــلــداخــل، مما يـــؤدى إلــى اإلضـــرار بــاإلنــتــاج المحلى 
المماثل ، إلــى جانب إمكانية سيطرة رؤوس األمـــوال من 
جنسية معينة على المشروعات داخلها، وقيامها بممارسة 
ضغوط على الحكومة الوطنية . من ذلك أيضا استخدام هذه 
المناطق كمعبر لتهريب رؤوس األمــوال الوطنية إلى الخارج 
ــاح إلى الخارج فى  بسبب وجــود حرية تامة لتحويالت األرب
هذه المناطق ، باإلضافة إلى غياب جهاز رقابى فعال على 
المناطق الحرة. كما ترتب على حرية الشركات األجنبية 
فى إدارة العمالة بالمنطقة الحرة تغيير فى هيكل العمالة 
السائد فى المجتمع وفقا الحتياجاتها الخاصة، حيث يتزايد 
اعتماد مشروعات المناطق الحرة على العمالة المؤقتة على 
اعتبار أنه نظام عمالة مرن يستجيب للتغيرات فى الطلب 
على العمالة ، مما أدى إلى حرمان الصناعات الوطنية من 

الكوادر الفنية المدربة .

طارق املال

خالد عبدالرحمن



حساب العمالء مديًنا 
بنحو 1179 مليون جنيه 
ولم يتم إجراء املطابقات 
الالزمة مع الهيئة العامة 

للسلع التموينية 

العـدد 224

األربعاء  ٢٠١٨/١/٣

خط
أحمر

على صعيد حساب النقدية 
واألرصــدة لدى البنوك بلغ 665 
ــى حــيــن بلغت  مــلــيــون جــنــيــه، ف
إجمالى مستحقات الموردين 
ــوات مـــنـــذ 2013  ــ ــن ــــســ ــن ال عــ
وحــتــى 2017، بــاإلضــافــة إلــى 
مــســتــحــقــات مــطــاحــن الــقــطــاع 
الخاص فقد بلغت نحو 545.2 

مليون جنيه.
ــب مــراقــب الــحــســابــات  وطــال
الذى أعد التقرير إدارة الشركة 
بإجراء المطابقات الالزمة مع 
مديريات التموين، والمطاحن 
المختلفة، وســـداد مستحقات 
الــمــطــاحــن والـــمـــورديـــن الــذيــن 
لــم يــســفــروا عــن عــجــوزات، مع 
مــراعــاة أثــر ذلــك على القوائم 

المالية للشركة.

مليون جنيه إجمالى 
مستحقات الموردين 

ومطاحن القطاع الخاص 

545

الماليين الضائعة  فى الشركة العامة للصوامع  والتخزين

يــواصــل الجهاز الــمــركــزى للمحاسبات إصــدار 
تــقــاريــره الــتــى تنبش ملفات الــفــســاد وتكشف عن 
صور التالعب بقوت المصريين، حيث تناول تقريره 
الصادر مؤخراً فحص القوائم المالية للشركة العامة 
للصوامع والتخزين، التى تستثمر أموال الشعب فى 

تخزين وتوريد القمح المحلى.
فى البداية استهل التقرير مالحظاته بالكشف 
عن فضائح وصلت إلى نيابة األمــوال العامة، حيث 
علق التقرير الــرقــابــى على عــدم إخــالء مسئولية 
رئيس مجلس إدارة الشركة وأعضاء مجلس اإلدارة، 
ــرار الجمعية العمومية لــلــشــركــة، بــإخــالء  رغـــم قـ
مسئوليتهم لحين انتهاء نيابة األمـــوال العامة من 
التحقيق فــى وقــائــع فــســاد تــوريــد القمح المحلى 
لموسم 2016، كما لم يتم إبراء ذمة هؤالء القيادات، 
ــوال العامة،  رغــم رغــم قـــرار إحالتهم لنيابة األمــ
للتحقيق معهم فى المخالفات التى وردت تفصيالً 
بــمــذكــرة النيابة اإلداريــــة، والــتــى تضمنت جرائم 
جنائية، استوجبت إحالتهم لنيابة األمــوال العامة، 
وأوصــى التقرير بضرورة متابعة سير التحقيقات، 
مع وقف هؤالء عن العمل لحين صدور قرار النيابة 

بشأن براءتهم أو إدانتهم.
وبما أنها شركة ذات رأس مــال ضخم، وتتعامل 
فى سلعة تمس األمــن الغذائى بل واألمــن القومى 
المصري، وتخزن القمح الذى ينتج منه لقمة عيش 
المصريين، فمن الطبيعى أن تكون مخالفاتها جرائم 
ضخمة و بأرقام ليست هينة، ومن بين المخالفات 
رصد التقرير عدم إدراج مبلغ نحو 448.5 مليون 
جنيه، بالقوائم المالية للشركة، فى مخالفة واضحة 
للمعيار المحاسبى المصرى الخاص بعرض القوائم 
المالية، علماً بأن هذا المبلغ هو قيمة االلتزامات 
الناشئة عن حكم محكمة استئناف شمال القاهرة، 
ــؤدى للهيئة الــعــامــة للسلع  بــإلــزام الــشــركــة بـــأن تـ
التموينية نحو 390 مليون جنيه، والمحدد رسومها 
القضائية بنحو 58 مــلــيــون جــنــيــه، عــن تعامالت 
ماقبل عــام 1994، مكون بشأنها مخصص قيمته 
40 مليون جنيه فقط، وعلى خلفية رفــض الطعن 
المقدم من شركة الصوامع، قامت المحكمة بالحجز 
على أرصــدة الشركة بالبنوك، وبلغت قيمة المبالغ 
المحجوز عليها 45 مليون جنيه، الستيفاء حق وزارة 
العدل فى الرسوم القضائية، وشدد الجهاز المركزى 
للمحاسبات فى تقريره على ضرورة االلتزام بأحكام 
القضاء ومعايير المحاسبة والمراجعة، مع ضرورة 
إجراء التسويات الالزمة ومراعاة أثرها على القوائم 

المالية.
وعلى الرغم من ضخامة حجم تعامالت الشركة 
وأصولها، و أهمية إنتاجها وسهولة تسويق منتجاتها، 
ومع ذلك لم تحقق أرباح تتناسب مع حجمها، حيث 
بلغ صافى الربح فقط 11.5 مليون جنيه، وأرجع 
التقرير ذلــك إلــى تأثر الــربــح بما تضمنه حساب 
ــرادات بنحو 13.4 مليون جنيه، بـــدون وجه  ــ اإليـ
حق، خالل فترة المركز المالي، باإلضافة إلى 51 
مليون جنيه، عن العام السابق، تمثل قيمة الفوائد 
الدائنة عن الشيكات الواردة من الهيئة العامة للسلع 
التموينية، بخصوص القمح المحلى موسم 2016، 

موضحاً أن تلك المبالغ تم إيداعها بالبنوك باسم 
الشركة، رغــم أنها تخص مــوردى القمح المحلى، 
وأكد مراقب الحسابات الذى أعد التقرير أنه يتعين 
على إدارة الشركة تخفيض اإليــــرادات بإجمالى 
القيمة المستحقة على األرصدة الدائنة، بحسابات 
البنك العربى اإلفريقى وبنك عودة، وتعليتها لحساب 
الهيئة العامة للسلع التموينية لحين انتهاء تحقيقات 

النيابة فى هذا الشأن.
وينتقل التقرير إلــى ملف العجز فى المنتجات، 
حيث بلغ إجمالى ما أمكن حصره من كميات العجز 
بالقمح المحلى حوالى 395534 طناً، بنسبة 28 
فــى المئة مــن إجمالى األقــمــاح التى تــم تسويقها، 

فضائح رئيس مجلس اإلدارة 
وأعضاء المجلس من نيابة األموال 

العامة إلى ساحات المحاكم

مذكرة النيابة اإلدارية كشفت 
جرائم جنائية لقيادات الشركة 
ومازالوا يمارسون سلطاتهم رغم 

عدم إبراء ذمتهم
وذلــك بتحصيل نحو 447 مليون جنيه من إجمالى 
قيمة العجز البالغ 1761 مليون جنيه، مضافاً إليه 
الغرامات وباقى رصيد الشيكات الــواردة من الهيئة 
العامة للسلع التموينية، وكذلك المبالغ المحصلة 
تحت حساب العجز، حيث تــم تحصيل نحو 537 
مليون جنيه، متضمنة الــفــوائــد الــدائــنــة عــن تلك 
الفترة، بخالف مبلغ آخر بلغت قيمته نحو 465.9 
مليون جنيه، منصرف مــن الــعــام السابق، لسداد 
بعض التزامات الشركة المباشرة والمتعلقة بالنشاط 
الجارى، حسبما جاء فى كشف حساب البنك ومن 

واقع التعامالت المصرفية لشركة الصوامع.
ــاق مــتــصــل كــشــف الــتــقــريــر عـــن عــدم  وفـــى ســي

ســالمــة التصرفات الــتــى شــابــت تــعــاقــدات تسويق 
القمح المحلي، مطالبا بضرورة تحديد المسئولين 
عن ذلــك، ومــوافــاة الجهة الرقابية بما تسفر عنه 
تحقيقات النيابة، مع إجراء التسوية الالزمة لعمولة 
تسويق القمح عن كميات العجز، ومراعاة أثر ذلك 

على الحسابات.
أمــا عــن األصـــول الثابتة واألراضــــى المملوكة 
للشركة، فلم تكن بعيدة عن سيناريوهات الضياع 
و اإلهــــدار، حيث قــال التقرير الــرقــابــى الــصــادر 
مــؤخــراً  أن المالحظات التى وردت فــى التقارير 
الــدوريــة السابقة مــازالــت قائمة، حيث تتعلق تلك 
المالحظات بشأن عدم نقل ملكية بعض األراضى 

واألصــول وعدم تسجيلها، ناهيك عن إقامة مبانى 
بدون ترخيص، وعدم الحصول على تعويضات عن 
األراضــى المنزوع ملكيتها للمنفعة العامة، موصيا 
بضرورة اتخاذ الــالزم للحفاظ على حقوق الشركة 

وحماية ممتلكاتها.
وأشــار التقرير إلــى أن األصــول الثابتة للشركة 
مازالت تتضمن 40 مليون جنيه، قيمة ما تم استالمه 
ابتدائيا لبعض ملحقات صومعة العامرية، التى 
أنشأتها دولــة اإلمــارات العربية من خالل منحة ال 
تــرد للجانب المصرى، ولــم تكن تلك المنحة هى 
النموذج األوحــد لألموال المتوقفة وغير المستغلة 
داخل الشركة، حيث كشف التقرير عن وجود أصول 
عاطلة و طاقات إنتاجية معطلة وغير مستغلة، بلغ 
إجمالى ما أمكن حصره منها نحو 27.33 مليون 
جــنــيــه، تتمثل فــى آالت و مــعــدات ووســائــل نقل، 

باإلضافة إلى مساحات من األراضى الغير مستغلة.
ــى عــدم  ــطــرق  الــتــقــريــر إلـ ــى نــفــس اإلطــــار ت وفـ
االستغالل األمــثــل لمخازن الشركة داخــل اإلدارة 
الجمركية، والبالغ عــددهــا 9 مــخــازن، فضالً عن 
تضمن مخازن الشركة العديد من رسائل المهمل، 
بلغ إجمالى ما أمكن حصره منها 404 رسالة مهمل، 
يعود بعضها إلى عام 2000، لم يتم اإلفراج الجمركى 

عنها و سداد مستحقات الشركة عن تلك السنوات.
أمـــا عــن حــســاب الــتــكــويــن االســتــثــمــارى فقد 
بلغ رصــيــده 383.8 مليون جنيه، قيمة عقد 
إنشاء الصومعة المعدنية بالعامرية و الصومعة 
المعدنية بميناء دمــيــاط، بموجب المنحة التى 
حصلت عليها مصر من اإلمــارات، وعلى الرغم 
ــرد، لــم تكلف الــدولــة نفسها  مــن أنها منحة ال ت
عناء وضع الضوابط و القواعد المالية لتسليم 
الصومعتين، كما لم يتم التسليم المبدئى لهما، و 
األغرب أن إدارة الشركة لم تقم بعمل التسويات 
الالزمة لاليرادات والمصروفات المترتبة على 
تجارب التشغيل المبدئي، و بالطبع لم تلتفت 
إلــى معايير المحاسبة التى تنص على ضــرورة 
إجراء تلك التسويات ومراعاة أثرها على القوائم 

المالية للشركة.
وفــى ضــوء مــا سبق ليس مستغرباً أن يظهر 
حساب العمالء مدينا بنحو 1179 مليون جنيه، 
بعد خصم المخصص البالغ قيمته 11.8 مليون 
فقط، فيما ظهر حساب الهيئة العامة للسلع 
التموينية مدينا بنحو 1870 مليون جنيه، فضالً 
عن عــدم إجــراء المطابقات الــالزمــة مع الهيئة 
العامة للتحقق من صحة األرصـــدة، كما لم يتم 
إجــراء المطابقات الالزمة مع الشركة القابضة 

للصوامع والتخزين.
أما عن الودائع المجمدة والمرهونة إلصدار 
خطابات الضمان للغير بحسابات البنوك التى 
تتعامل معها الــشــركــة، و مــن بينها بنك مصر 
واألهلى القطرى وبنك عودة و المصرى الخليجى 
و العربى األفريقي، فقد بلغ إجمالى هذه الودائع 
المجمدة نحو 28.6 مليون جنيه، يعود بعضها 
ــوات ســابــقــة، لــصــالــح جــهــات حكومية  إلـــى ســن
مثل ميناء االسكندرية وميناء بورسعيد، وأشار 
التقرير إلــى ضـــرورة بحث تلك الــودائــع وفك 
الودائع الغير صادر خطابات لمقابلتها، و مراعاة 

أثر ذلك على الحسابات.

 إميان بدر

85 مليون جنيه رصيد مخصص المنازعات
والمطالبات ال تكفى لمواجهة التزامات الشركة

حقيقة ضياع 760 مليون جنيه من مستحقات 
الموردين عن األقماح المحلية

بما أن الشركة العامة للصوامع والتخزين قد ارتضت لنفسها 
أن تدفن وتغوص فى صومعة من المشاكل والمنازعات، وال 
تخلو عالقاتها مع عمالئها من أزمــات ونزاعات وصلت منذ 
سنوات إلى ساحات المحاكم، فمن الطبيعى أن تتراكم عليها 
االلتزامات والتعويضات والغرامات، وفى هذا السياق كشف 
التقرير عن عدم كفاية مخصص المطالبات والمنازعات البالغ 
رصيده 85 مليون جنيه، حيث تم تكوين مخصص بنحو 45 
مليون جنيه، بشأن الحكم الصادر لصالح الهيئة العامة للسلع 
التموينية، اللزام الشركة بأن تؤدى للهيئة مبلغ 389.7 مليون 

جنيه.
كما تــم تكوين مخصص بـــ 15 مليون جنيه، لمواجهة 
الدعوى القضائية المقامة من شركة فينوس والتى تطالب 
العامة للصوامع و التخزين بتعويض قدره 445 مليون جنيه، 
لعدم وفاء الشركة بالتزاماتها التعاقدية عن توريد القمح 

منذ العام المالى 2007  2008.
أما عن المنازعات القضائية فقد قامت الشركة بتكوين 
مخصص بنحو 5 ماليين جنيه، لمواجهة دعـــوى وزيــر 
المالية ممثالً عــن مصلحة الــضــرائــب على المبيعات، 
لمطالبة الشركة بنحو 6.5 مليون جنيه، عن فروق فحص 

خدمات تشغيل للغير.

فيما يتعلق بتعامالت الشركة مع موردى القمح، 
أوضــح التقرير أن رصيد حساب الموردين ظهر 
دائــنــا بنحو 211.5 مليون جنيه، و مدينا بنحو  
760.7 مليون جنيه، يتضمن مستحقات الموردين 
ــاح المحلية، كــبــاقــى عــمــولــة التسويق  ــم عــن األق

لمواسم سابقة منذ عام 2013، لم يتم تسويتها.
كما تضمن  رصيد الحسابات الدائنة األخرى 
ــدة مــتــوقــفــة منذ  ــ 156.2 مــلــيــون جــنــيــه، أرصـ
عــدة ســنــوات، بعضها محل نـــزاع قــضــائــي، كما 
تضمن رصيدا دائنا بمبلغ 5.69 مليون جنيه، 
تحت مسمى كسب الــوقــت، بالمخالفة للمعيار 
المحاسبى المصرى وكذلك بالمخالفة لقرار 

رئيس الجمهورية الخاص بعوائد كسب الوقت.
وأوضــح التقرير أن هذه المخالفة تتمثل فى 
أن مديونية الهيئة العامة للسلع التموينية ظهرت 
بحساب كسب الوقت بمبلغ قدره 21.2 مليون 
جنيه، بينما قامت الشركة العامة للصوامع 
بصرف مبلغ 15.5 مليون جنيه مــن أموالها 
للعاملين، مقابل ما يسمى كسب الوقت، رغم 

عدم التحصيل من هيئة السلع التموينية.

رصيد الحسابات الدائنة
156 مليون جنيه يتضمن أرصدة 

متوقفة ومرحلة منذ سنوات
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فى
الممنوع

قيمة المطالبات 
الضريبية 

المتعددة 51.2 
مليون جنيه 

و25 مليونًا قيمة 
األصول الُمعطلة  

حساب العمالء يتضمن  
44.6  مليون جنيه 

متأخرات على  عمالء 
األراضى والمبانى منذ 

عام 1987

مخالفات جسيمة 
فى مشروع توزيع 

األرباح عن 
السنة املنتهية

مسلسل ضياع الماليين فى شركة البويات والصناعات الكيماوية »باكين« .. العرض مستمر

وكالعادة تتكرر مالحظات الجهاز المركزى 
للمحاسبات فى تقاريره المتتالية حول األداء 
المالى واإلدارى للشركة، من خــالل الفحص 
ــدورى لــقــوائــمــهــا الــمــالــيــة، ومـــؤخـــراً صــدر  ــ الـ
تقرير الجهاز ليكشف عن استمرار مسلسل 
المخالفات ومــا أدت إليه مــن تــراكــم األعباء 
المالية والغرامات وتصاعد األزمات التى تواجه 

هذا الكيان العمالق.
فى البداية أوضح التقرير أن الشركة تمتلك 
أصول ثابتة بلغ إجماليها 526.6 مليون جنيه، 
فيما لم تتضمن اإليضاحات المتممة للقوائم 
الــمــالــيــة اإلفــصــاح عــن بــعــض األرصــــدة ذات 
األهمية النسبية، التى تحتفظ بها المنشأة 
والغير متاحة لالستخدام بواسطة الشركة، 
ــك بــأنــه مخالفة واضحة  ووصـــف التقرير ذل
للمعيار المحاسبى المصرى، الفتاً إلى أن تلك 
األموال تتضمن استثمارات فى سندات حكومية 
ــدى بنك االســتــثــمــار الــقــومــى، مــقــام بشأنها  ل
دعــاوى قضائية، كما تتضمن مبالغ تم الحجز 
عليها ضمن رصيد بنك قطر الوطنى، مشيراً 
إلى أن محافظة القاهرة هى التى وقعت الحجز 
على أرصدة الشركة لعدم سداد األخيرة قيمة 
فواتير استهالك المياه عن الفترة منذ يناير 
2008، بمصنع الشركة بمنطقة مصر القديمة، 
و أوصى الجهاز المركزى للمحاسبات فى سياق 
تقريره بضرورة متابعة سير الدعاوى القضائية، 
وموافاة الجهة الرقابية بما تسفر عنه القضايا، 
مع االلتزام بتنفيذ األحكام والوفاء بااللتزامات.

وفيما يتعلق بملف المخزون رصــد مراقب 
الحسابات الــذى أعــد التقرير مخالفة أخرى 
تتمثل فــى تحميل الــمــخــزون بقيمة غــرامــات 
ــات تــســتــخــدم لــأصــنــاف  ــ ــاوي ــات حــ ــ ــي وأرضــ
الراكدة، وتم تحميلها لحساب المخزون ببعض 
االعــتــمــادات المستندية بالمخالفة للمعيار 
المحاسبى المصرى الخاص بفصل الغرامات 

عن تكلفة المخزون.
ــه تضمن رصيد المخزون  وفــى السياق ذات
بعض األصناف الراكدة و بطيئة الحركة بلغت 
قيمتها اإلجــمــالــيــة نحو 1.82 مليون جنيه، 
وطــالــب الــتــقــريــر بــســرعــة الــتــصــرف فــى هــذه 

على الرغم من أن شركة »باكين« 
للبويات كانت تؤكد فى إعالناتها 
أنـــهـــا اخــتــيــار الــمــاليــيــن، ولــكــن 
توقفت هــذه الحمالت اإلعالنية 
منذ سنوات، بسبب إهــدار وضياع 
الماليين مــن ممتلكات الشركة، 
التى باتت فى السنوات األخيرة 
ــًا إلهـــدار المال  ــارخ نــمــوذجــًا ص
الـــعـــام، بــشــكــل تــراجــعــت معه 
الــمــبــيــعــات،  واتــضــحــت حقيقة 
سوء التسويق للمنتجات وسوء 
االســتــغــالل لــلــثــروات، لتتحول 

ــات والــصــنــاعــات  ــويـ ــبـ ــة الـ ــركـ شـ
ــن اختيار  الــكــيــمــاويــة »بــاكــيــن« م
ــى  ــن الــمــصــريــيــن إل ــن مـ ــي ــالي ــم ال
مضيعة للماليين من أمــوال هؤالء 

المصريين.

الكميات المتراكمة منذ ســنــوات، بما يحقق 
ربحية واستفادة للشركة.

ــد إلــــى األرصـــــدة  ــ ــراك ــ ــمـــخـــزون ال ومــــن الـ
المتوقفة، حيث تطرق التقرير إلــى أرصــدة 
العمالء التى مازالت متوقفة لتبلغ قيمتها 6.6 
مليون جنيه، وفقاً لحصر الشركة، كاشفاً عن 
فضيحة أخرى تتمثل فى وجود فارق بين تلك 
القيمة الـــواردة فــى ملفات الشركة، وبين ما 
ــذى تــم بمعرفة مراقب  أسفر عنه الحصر ال
الحسابات لدى الجهاز المركزى للمحاسبات، 
وأوضــح التقرير أن قيمة نفس األرصــدة بلغت 
10.4 مليون جنيه، وفــقــاً للتقييم والحصر 

ــذى تــنــاول أيضاً  بمعرفة الجهاز الــرقــابــى، ال
بعض تفاصيل هذه الحسابات التى تبلغ نسبتها 
ــدة المدينة  89 فــى المئة مــن إجمالى األرصـ
للعمالء، الفــتــاً إلــى أنــهــا تتضمن 4 ماليين 
جنيه قيمة مخالفات وأخطاء محالة للشئون 
القانونية، يجرى التحقيق فيها، ناهيك عن 
ــود اضــمــحــالل فــى رصــيــد الــعــمــالء بلغت  وجـ
قيمته نحو 7.79 مليون جنيه،  وشدد التقرير 
على ضـــرورة دراســـة هــذه األرصـــدة و تحديد 
أسباب وجود فروق بين التقديرات، مع العمل 

على تحصيل المبالغ المستحقة للشركة.
و على ذكر المستحقات والمتأخرات، ومثلما 

ال تهتم إدارة باكين بتحصيل مستحقاتها، فهى 
ال تعنى أيضاً بسداد ما عليها من التزامات 
ضريبية ومالية، حيث بلغت قيمة المطالبات 
الضريبية المتعددة نحو 51.2 مليون جنيه، 
و كــشــف الــتــقــريــر عــن عـــدم كــفــايــة مخصص 
الضرائب المتنازع عليها، كما لم تكلف اإلدارة 
نفسها عناء توضيح وجهة نظرها فيها يخص 

الضرائب المتأخرة والمطالبات.
وإذا كانت أربــاح الشركة تتراجع و تتضاءل 
ــى عـــام، فــإن عملية تــوزيــع األربـــاح  مــن عــام إل
نفسها يشوبها مخالفات جسيمة، حيث رصد 
التقرير مخالفة مشروع توزيع األرباح المقترح 

 األرباح الرأسمالية ال تكفى 
فى ظل الظروف الحالية 

الستعادة ما تم نزعه أو 
التصرف فيه من أصول

عن السنة المالية المنتهية ألحكام القانون رقم 
159 لسنة 1981، و الئحته التنفيذية، كما تبين 
أن ما حصلت عليه الشركة من أرباح  رأسمالية 
ال يكفى فى ظل الظروف الحالية الستعادة ما 
تم نزعه أو التصرف فيه من أصول، علماً بأن 
ترحيل تلك المبالغ يمكن الشركة من توزيعها 
فى السنوات القادمة، وهو ما يؤثر على قدرة 
باكين على استعادة أصولها إلى ما كانت عليه 
ــدة، ومــن ثــم يضر هذا  أو شـــراء أصـــول جــدي

التصرف بمصلحة الشركة.
وفى نفس اإلطار قامت الشركة بتوزيع جزء 
من األربــاح المرحلة كحصة ثانية من األربــاح، 
و وزعتها على العاملين و المساهمين، فى 
حين ينص القانون على أن األرباح المرحلة هى 
جزء من حقوق  الملكية، كما أن األرباح القابلة 
ــاح  للتوزيع وفــقــاً لنص القانون ال تشمل األرب
الــمــرحــلــة، و أوصـــى التقرير بــضــرورة إعــادة 
النظر فى مشروع توزيع األرباح المعروض على 

الجمعية العمومية للشركة.
ــاح إلى  و انتقل التقرير من سوء توزيع األرب
تــراكــم الخسائر، موضحاً أن قيمة األصــول 
الثابتة المعطلة بلغت 25 مليون جنيه، انعكست 
على تــراكــم خسائر توقف النشاط و خسائر 
الــعــمــلــيــات غــيــر الــمــســتــمــرة بمصنع الشركة 
بمصر الــقــديــمــة و أيــضــاً مصنعها بمنطقة 
ــع الــتــقــريــر هـــذه الــخــســائــر إلــى  الــقــبــة، و أرجـ
عــدم االستغالل الكامل ألرض ومبانى مصنع 
ــأن مساحة األراضـــى  القبة تــحــديــداً، علماً ب
الغير مستغلة بلغت 51347 متر مــربــع، على 
الرغم من تكرار توصيات الجمعية العمومية 
للشركة منذ انعقادها فى اجتماعها عام 2016، 
بضرورة تأجير بعض المساحات واالستفادة 
منها بما يحقق ربحية للشركة، و كرر التقرير 
التوصيات بالعمل على االســتــفــادة مــن كافة 

األصول المعطلة.
وبما أنها شركة ال تستغل ممتلكاتها فليس 
مستغرباً أن تتقاعص عــن تحصيل مــا لها من 
ــدى الــعــمــالء، حيث أشــار  مديونيات متوقفة ل
التقرير إلــى تــجــاوز بعض المديونيات الفترة 
القانونية للتقادم، التى حددها قانون التجارة، 
وضــرب بعض األمثلة بمديونية الشركة العامة 
للمشروعات الكهربائية الــتــى تــعــود إلــى عام 
2007، وكذلك مؤسسة الــفــاروق للبويات التى 
صدر بشأنها حكم قضائى لصالح باكين منذ عام 
2004، وأيضاً شركة موبيك التى صدر الحكم 
ــراف فقد  ضــدهــا فــى 2003، أمــا شــركــة األشــ
تراكمت عليها المديونيات لصالح باكين وصدر 
حكم بأحقية األخيرة فى أموالها منذ عام 1999، 
ولم يحتو ملف الديون المعدومة والمتأخرة على 
تلك الحاالت فقط، حيث أوصى التقرير بضرورة 
ــحــاالت المماثلة والــعــمــل على  حــصــر بــاقــى ال
تحصيل المديونيات، خاصةً وأن هناك ديون 

أخرى لم تتجاوز مدة التقادم.
وفــى ضــوء مــا سبق مــن الطبيعى أن تتراجع 
مبيعات الشركة رغــم ارتفاع أسعار منتجاتها، 
حيث بلغ صــافــى المبيعات 126 مليون جنيه 
فقط، مقابل 134 مليون جنيه قيمة مبيعات 
نفس الفترة من العام السابق، بما يعنى أن قيمة 
تــراجــع المبيعات بلغت 8 ماليين جنيه، ومع 
ارتــفــاع تكاليف اإلنــتــاج مــن الطبيعى أيــضــاً أن 
تتراجع قيمة إجمالى األربــاح، حيث بلغت قيمة 
انخفاض األرباح 9 ماليين جنيه مقارنةً بالفترة 
المثيلة من العام الماضي، و بنسبة نقص بلغت 

،%47.6
و شــدد التقرير على أهمية دراســة أسباب 
تراجع المبيعات و انخفاض األربــاح و العمل 
ــاح تتناسب مع حجم الشركة  على تحقيق أرب

وطاقاتها اإلنتاجية.

 إميان بدر

حقيقة الـ4 ماليين جنيه الضائعة فى أرصدة العمالء
 بين ملفات الشركة وتقرير الجهاز المركزى

تمتلك أصوال ثابتة بلغ إجماليها 526.6 مليون جنيه 
ولهذه األسباب تم الحجز على رصيدها فى بنك قطر

خفايا تراجع المبيعات بقيمة 8 ماليين جنيه مقارًنة بالعام الماضى وانخفاض إجمالى األرباح بنسبة %47.6

من المعروف أن قطاع البناء والتشييد هو 
ــد، الـــذى مـــازال يحقق أربــاحــاً  الــقــطــاع األوحــ
معقولة، مقارًنة بقطاعات أخرى إنهارت تماًما 
بسبب الـــظـــروف األمــنــيــة والــســيــاســيــة، وفــى 
مقدمتها قطاعات السياحة والصناعة وغيرها.

ولكن على ما يبدو ليست كل الشركات العاملة 
فــى مــجــال الــبــنــاء والتعمير، تحقق حــالــة من 
اإلستقرار والعمار داخلها، حيث تعانى بعض 
الشركات من »غربان« المخالفات التى تنعق بين 

جنباتها وتهددها بالفشل والخراب.
ــاًدة مــا ترتبط هــذه المشاكل بمخالفة  وعــ
المعايير المحاسبية المصرية، وضرب عرض 
الحائط بقواعد المراجعة والقوائم المالية، 
حيث صــدر مــؤخــًرا تقرير الــجــهــاز المركزى 
للمحاسبات ليكشف عن تقاعص شركة مصر 
ــدة لــإســكــان والــتــعــمــيــر عــن تحصيل  ــجــدي ال
مستحقاتها، والــمــطــالــبــة بحقوقها، وهـــو ما 
ترتب عليه إهـــدار وضــيــاع أموالها وأصولها، 
وكشفت القوائم المالية الــدوريــة للشركة عن 
وجود شيكات بقيمة أقساط مؤجلة على بعض 

العمالء بخزينة الشركة بنحو 448 مليون جنيه.
وفــى السياق ذاتــه تضمن حساب العمالء 
نحو  44.6  مليون جنيه متأخرات على بعض 
عمالء األراضى والمبانى، يرجع تاريخ بعضها 
إلــى عــام 1987، بخالف الفوائد المستحقة 
ــشــأن مــعــظــمــهــا دعـــاوى  ــوع ب ــرفـ عــلــيــهــا، ومـ
قضائية، فيما تضمنت الحسابات المدينة 
األخــــرى نــحــو 99.6 مــلــيــون جــنــيــه، قيمة 
أقــســاط متأخرة لعمالء، سددتها الشركة 
نيابة عنهم لبنوك، وفًقا لعقود حواالت الحق 
المبرمة مع تلك البنوك، باإلضافة إلى 1.7 
مليون جنيه شيكات مرتدة لبعض العمالء، 
وشــدد الجهاز الــمــركــزى للمحاسبات فى 
ــخــاذ اإلجــــراءات  ــرورة ات تــقــريــره عــلــى ضــ
الالزمة لتحصيل تلك المديونيات، ودراسة 

448
مليون جنيه قيمة 

شيكات أقساط مؤجلة 
على بعض العمالء 

بخزينة الشركة

مدى تعرض بعضها لإضمحالل.
ــرادات  وعلى جانب آخــر لــم يخلو ملف اإليـ
من المخالفات، حيث تضمن حساب األرصدة 
الــدائــنــة نحو 103 ماليين جنيه، تمثل قيمة 
ــاح مبيعات تقسيط لوحدات تم بيعها منذ  أرب
سنوات سابقة، بالمخالفة للنظام المحاسبى 
الموحد وتعديالته، ولمتطلبات معيار المحاسبة 

المصرى الخاص باإليرادات.
كــمــا رصـــد الــتــقــريــر مخالفة أخـــرى تتمثل 
فــى تعلية نحو 186.6 مليون جنيه لحساب 
اإليـــــــرادات، بــالــمــخــالــفــة لــمــعــيــار المحاسبة 
المصرى رقــم11، علًما بأنه لم تتوافر شروط 
اإلعــتــراف بهذه اإليــــرادات، حيث تمثلت تلك 
المبالغ فــى قيمة مبيعات وحـــدات سكنية لم 
يتم إستكمالها أو تسليمها للعمالء حتى تاريخ 
صدور التقرير، وأشار مراقب الحسابات الذى 
أعد التقرير إلى أهمية إجراء التصويب الالزم، 
ــرادات نشاط الشركة خــالل الفترة  إلظهار إيـ
محل الفحص على حقيقتها، لما لذلك من أثر 

جوهرى على نتائج األعمال.
ــواصــل الــتــقــريــر كــشــف األخــطــاء فى  وي
ــرادات، حيث لم تتضمن إيــرادات  ملف اإلي
شــركــة مصر الــجــديــدة مبلغ 149 مليون 
جنيه، والذى يتمثل فى الحد األدنى لإيراد 
الــمــســتــحــق لــلــشــركــة، طــبــًقــا لــبــنــوك عقد 
المشاركة على مساحة 665 فداناً بمدينة 
هليوبوليس الــجــديــدة، مــع شركة سوديك، 
ودون تحميل قائمة الدخل بما يقابلها من 

تكاليف إمداد المرافق للمشروع.
وعلى خلفية هذه األخطاء وغيرها تأثرت 
قائمة الدخل بنحو 7.9 مليون جنيه، قيمة 
الفوائد التمويلية على السحب على المكشوف 
دون تحميل المشروعات بما يخصها من تلك 
الفوائد أول بــأول، وهو ما يتعين معه  إجراء 

التصويب الالزم.

خريطة المال السايب داخل شركة مصر الجديدة لإلسكان والتعمير
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كبار الصحابة 
واألئمة كانوا 

يشهدون أعياد 
غير  املسلمني

أهل 
بلدنا

ــاء الــمــصــريــة،  ــتـ قــالــت دار اإلفـ
إن هــدم الكنائس أو تفجيرها أو 
قتل من فيها أو ترويع أهلها حرام 

شرعا.
وأضافت الدار فى فتوى لها، عبر 
موقعها الرسمي، أن القرآن الكريم 
جعل تــغــلـُّـَب المسلمين وجهادهم 
لرفع الطغيان ودفع العدوان وتمكيَن 
الــلــه تــعــالــى لــهــم فــى األرض سبًبا 
فــى حفظ دور الــعــبــادة مــن الــهــدم، 
وضماًنا ألمنها وسالمة أصحابها؛ 
اَس  فقال تعالى: ﴿َوَلْوَل َدْفُع اللِه الَنّ
َمْت َصَواِمُع َوِبَيٌع  بَْعَضُهْم ِبَبْعٍض َلُهِدّ
َوَصلََواٌت َوَمَساِجُد ُيْذَكُر ِفيَها اْسُم 
اللِه َكِثيًرا َوَلَيْنُصَرَنّ اللُه َمْن َيْنُصُرُه 
ــَن ِإْن  ــِذي ــِوٌيّ َعــِزيــٌز * اَلّ ــَق ِإَنّ الــلــَه َل
اَلَة  اُهْم ِفى اأْلَرِْض أََقاُموا الَصّ َمكََّنّ
َكاَة َوأََمُروا ِباْلَمْعُروِف َوَنَهْوا  َوآَتُوا الَزّ

َعِن اْلُمْنكَرِ َوللِه َعاِقَبةُ اأْلُُموِر﴾.
وأشارت الدار إلى أن النبُيّ صلى 
الله عليه وآلــه وسلم كتب ألْسُقف 
ــفــة  بــنــى الـــحـــارث بــن كــعــب وأســاِق
نجران وكهنتهم وَمن تبعهم ورهبانهم 
: “لهم على ما تحت أيديهم من  أَنّ
قليل وكثير مــن ِبيعهم وصلواتهم 
ــوار الــلــه ورســولــه  ورهبانيتهم، وجـ
صلى الله عليه وآله وسلم” أخرجه 

ابن سعد فى “الطبقات” وغيُره.
ولفتت دار اإلفتاء إلى أن الناظر 
ــرى مـــصـــداق خبر  ــ فـــى الـــتـــاريـــخ ي
ــه  المصطفى صــلــى الــلــه عليه وآل
ــم؛ حــيــث رحـــب أقـــبـــاُط مصر  وســل
بالمسلمين الفاتحين، وفتحوا لهم 
صــدورهــم، وعاشوا معهم فى أمان 
وســـالم؛ لتصنع مصر بذلك أعمق 
تجربة تاريخية ناجحة من التعايش 
والمشاركة فى الوطن الواحد بين 

أصحاب األديان المختلفة.
وشـــددت الـــدار على أن فــى هذه 
األعمال وهــذه التهديدات مخالفةً 
ــى سبيل  ــرع عــل ــشـ ــه الـ ــر بـ ــ ــمــا أم ل
الوجوب؛ من المحافظة على خمسة 
أشياء أجمعت كل الملل على وجوب 
ــان،  المحافظة عليها، وهـــي: األديـ
ــراض،  ــ ــنــفــوس، والــعــقــول، واألع وال

واألموال.

اإلفتاء: هدم الكنائس 
وتفجيرها وترويع 

أهلها حرام شرًعا

مركز األزهر العاملى للفتوى اإللكترونية يواصل إطالق حملة »شركاء الوطن«

الحمد لله وحَده، والصالة والسالم على َمن ال نبيَّ بعَده سيِدنا محمٍد وعلى آله وصحِبه، وبعُد:
فإنَّ مصَر المحروسَة صاحبُة أعمِق تجربٍة تاريخيٍة ناجحٍة فى التعايِش والمشاركِة فى الوطِن الواحِد 

بيَن أبنائها، فأهُلها على مداِر تاريخهم لم يعرفوا أيَّ مظهٍر ِمن مظاهِر النزاع الطائفي؛ ألنهم أهل اعتدال 
وسماحة واحترام للخصوصيات الثقافية واالجتماعية والحضارية.

وهى سمات نبيلة وقيم راقية تنطلق من أن اختالف الناس فى ألوانهم وأجناسهم ولغاتهم وعقائدهم ما هو 
له هذه  إال آية من آيات باهرة للخالق سبحانه، وداللة على اتساع مجال العمران فى هذه الحياة بما ُتَمثِّ

ا  اُس ِإنَّ َها النَّ التعددية من سبب دافع للتعارف والتواصل ال للتصارع والتقاطع؛ مصداًقا لقوله تعالى: ﴿َيا َأيُّ
َه َعِليٌم َخِبيٌر﴾  ِه َأْتَقاُكْم ِإنَّ اللَّ َخَلْقَناُكْم ِمْن َذَكٍر َوُأْنَثى َوَجَعْلَناُكْم ُشُعوًبا َوَقَباِئَل ِلَتَعاَرُفوا ِإنَّ َأْكَرَمُكْم ِعْنَد اللَّ

]الحجرات: 13[.

د. شوقى عالم  مفتى اجلمهورية يكتب :

تجربة مصر فى التعايش والمشاركة

دار اإلفتاء: تهنئة غير المسلمين بأعيادهم 
« تأمرنا به الشريعة اإلسالمية »برٌّ

أكــدت دار اإلفــتــاء المصرية أن تهنئة 
غــيــر المسلمين فــى أعــيــادهــم مــن بــاب 
“البر” الذى تأمرنا به الشريعة اإلسالمية 

الغراء.
وقــالــت دار اإلفــتــاء فــى فــتــواهــا التى 
جــاءت ردا على فتاوى المتشددين التى 
ــاط وغــيــر المسلمين  تــحــرم تهنئة األقــب
ــادهــم: أنـــه يــجــوز شــرعــا تهنئة  فــى أعــي
غير المسلمين بأعيادهم باعتباره من 
ــه الشريعة  بـــاب “الــبــر” الـــذى تــأمــرنــا ب

اإلسالمية.
وأضافت دار اإلفتاء فى فتواها: إن هذا 
الفعل يــنــدرج تحت بــاب اإلحــســان الــذى 
أمرنا الله عز وجــل به مع الناس جميعا 
دون تفريق، مذكرة بقوله تعالى: }َوُقوُلوا 

اِس ُحْسًنا { ]البقرة: 83[، وقوله تعالى  ِللنَّ
ْحَساِن{  أيًضا: }ِإنَّ اللََّه َيأُْمُر ِباْلَعْدِل َواإْلِ

]النحل: 90[.
وذكرت الفتوى: إن أهم مستند اعتمدت 
عليه هــو النص الــقــرآنــى الصريح الــذى 
يؤكد أن الله تبارك وتعالى لم ينَهنا عن 
بر غير المسلمين، ووصلهم، وإهدائهم، 
ــك من  ــى ذل ــا إل وقــبــول الــهــديــة منهم، وم
أشــكــال البر بهم، وهــو قوله تعالى: }َل 
ــِذيــَن َلــْم ُيَقاِتلُوُكْم ِفى  َيْنَهاُكُم اللَُّه َعــِن الَّ
ــْم أَْن  ــاِرُكـ ــْم ِمــْن ِدَيـ ــْخــرُِجــوُك ــِن َوَلـــْم ُي ي ــدِّ ال
وُهــْم َوُتْقِسُطوا ِإَلْيِهْم ِإنَّ اللََّه ُيِحبُّ  َتــَبــرُّ

اْلُمْقِسِطيَن { ]الممتحنة: 8[.
وأوضــحــت الفتوى: إن اإلهـــداء وقبول 
الهدية من غير المسلم جائز أيًضا، مؤكًدا 

أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يقبل 
الهدايا من غير المسلمين، حيث ورد عن 
على بن أبى طالب، رضى الله عنه قال: 
“أهدى كسرى لرسول الله صلى الله عليه 
وسلم فقبل منه، وأهــدى له قيصر فقبل، 

وأهدت له الملوك فقبل منها”.
واختتمت الفتوى: أن علماء اإلسالم قد 
فهموا من هذه األحاديث أن قبول هدية 
غير المسلم ليست فقط مــشــروعــة أو 
مستحبة؛ ألنها من باب اإلحسان، وإنما 
ألنها سنة النبى صلى الله عليه وسلم، 
مؤكدة على حاجتنا الشديدة لنشر المزيد 
مــن الــمــودة والرحمة والتآلف بين أبناء 
الوطن الواحد من المسلمين والمسيحيين 

لمواجهة محاولت ومؤامرات نشر الفتن.

ــب أن مشاركتنا لــشــركــاء الوطن  ول ري
فى أعيادهم ومناسباتهم وتبادل الفرحة 
معهم هى من قبيل السالم والتحية وحسن 
ــك مــظــهــٌر مــن مــظــاهــر البر  الـــجـــوار، وذلـ
والرحمة والتعامل بالرقيِّ اإلنسانى الذى 
كان يفعله سيدنا رسول الله صلى الله عليه 

وسلم مع من جاوره أو تعامل معه منهم.
إن اإلســالم لم يأمر أبــًدا بالنسالل من 
شركاء المسلمين فى أوطانهم ومجتمعاتهم 
وعــدائــهــم وبــغــضــهــم، بــل أمـــر بــبــذل الــِبــرِّ 
والمعروف واإلحسان، وحب الناس، وحسن 
المعاملة، ودماثة الخلق، والكالم الجميل، 
والبتسامة الودود، والعشرة الطيبة، وبهذا 
انتشر اإلســالم شرًقا وغربًا، ودخل قلوب 
الــنــاس بالحب قبل أن يدخل المسلمون 

بلدانهم.
وهـــذه لمسات إنسانية راقــيــة ومعالم 
حضارية زاهــيــة قــد جــرى على مراعاتها 
المسلمون تشريًعا وممارسة عبر تاريخهم 
الــمــشــرف وحضارتهم النقية وأخالقهم 
النبيلة السمحة؛ فقد كان كبار الصحابة 
ــه عليهم وأئــمــة المسلمين  ــل رضــــوان ال
يشهدون أعياد غير المسلمين واألكــل من 
األطعمة التى ُتعدُّ لتؤكل فى أيام الحتفال 
بــأعــيــادهــم، مستحسنين ذلـــك بــال أدنــى 
حــرج؛ كما ذكــر جمٌع من األئمة والعلماء 
فى كتبهم أن الصحابى الجليل عمرو بن 

الــعــاص رضــى الله عنه كــان يخطب أهــَل 
مصر فى نهاية فصل الشتاء وأول فصل 
الربيع من كل عام حين يحتفل المصريون 
ى “َشـــمَّ النسيم” الموافق أليــام  بما ُيَسمَّ
“حميم النصارى” أو “خميس العهد” عند 
المسيحيين؛ حيث كان يحض الناس على 
الــخــروج للربيع. “فــتــوح مصر والمغرب” 
لبــن عبد الحكم )ص: 166-167، ط. 

مكتبة الثقافة الدينية(.
فـــإذا أضــيــف إلـــى ذلـــك أن المسلمين 
يؤمنون بأنبياء الله تعالى ورسله كلهم، ل 
يفرقون بين أحــد منهم، ويفرحون بأيام 
ولدتــهــم، وهــم حين يحتفلون بها يفعلون 
ذلــك شكًرا لله تعالى على نعمة إرسالهم 
هداية للبشرية ونـــورًا ورحــمــة، فإنها من 
أكبر ِنعم الله تعالى على البشر، وقد أشار 
ــك؛ فــقــال عــن سيدنا  الــلــه تــعــالــى إلـــى ذلـ
يحيى: ﴿َوَســاَلٌم َعلَْيِه َيْوَم ُوِلَد َوَيــْوَم َيُموُت 
ا﴾ ]مريم: 15[، وقــال عن  َوَيـــْوَم ُيْبَعُث َحّيً
اَلُم َعلَيَّ َيــْوَم ُوِلــْدُت  سيدنا عيسى: ﴿َوالسَّ
ــا﴾ ]مــريــم:  ــّيً ــُث َح ــَع ــوُت َوَيــــْوَم أُبْ ــ َوَيــــْوَم أَُم
ــاَلٌم َعلَى ُنــوٍح ِفى  33[، وقــال تعالى: ﴿َسـ
اْلَعاَلِميَن﴾]الصافات: 79[، وقال تعالى: ﴿
َساَلٌم َعلَى ِإبَْراِهيَم﴾ ]الصافات: 109[، ثم 
قال تعالى: ﴿َســاَلٌم َعلَى ُموَسى َوَهــارُوَن﴾ 
]الصافات: 120[، إلــى أن قــال تعالى: ﴿
َوَســاَلٌم َعلَى اْلُمْرَسِليَن  َواْلَحْمُد لله رَبِّ 

اْلَعاَلِميَن﴾ ]الصافات: 182-181[.
وفــى ذلــك تــأسٍّ بالنبيِّ صلى الله عليه 
وســلــم واتـــبـــاعٌ لسنته الــشــريــفــة وشرعته 
الــطــاهــرة؛ حيث احتفل صلى الــلــه عليه 
وســلــم بــيــوم نــجــاة نــبــى الــلــه مــوســى عليه 
الصالة والسالم من فرعون وجنوده مذكًرا 
ــى بــمــوســى منهم«  المسلمين: »نــحــن أولـ
ــر بصيامه،  رواه الــبــخــاري، فــصــامــه وأمـ
وبمثله قال صلى الله عليه وسلم عن السيد 
اِس  ــى النَّ المسيح عليه الــســالم: »أََنـــا أَْوَلـ
ْنَيا َواآلِخــَرِة« رواه  ِبِعيَسى ابِْن َمْرَيَم ِفى الدُّ

البخاري.
ــه مـــن الـــالئـــق بـــل من  ــإن ولـــذلـــك كــلــه ف
الــواجــب علينا فــى هــذا العصر أن نظهر 
جمال اإلســالم وقيمه الراقية، حتى نكون 
خير حملة لهذا الدين الحنيف بأخالقنا 
وتعامالتنا، وما جاء فى نصوص الفقهاء 
من النهى هى أقواٌل لها سياقاتها التاريخية 

وظروفها الجتماعية المتعلقة بها.
ة وشواهد  أليس ما سقناه من أدلة شرعيَّ
تاريخية بكاٍف ألهل العقل والبصيرة على 
ة دعوتنا للمسلمين فى كل مكان أن  صحَّ
ُيــشــِعــروا مــن حولهم بالسعادة والــتــفــاؤل 
واألمل والبر، وأن يتعاملوا مع مجتمعاتهم 
بكل ُخلٍُق جميل، وأن يشاركوا أصدقاءهم 
وجيرانهم فى فرحتهم واحتفالتهم! وآخر 

دعوانا أن الحمد لله ربِّ العالمين.

ــر العالمى للفتوى  ــد مــركــز األزهـ أك
اإللــكــتــرونــيــة، أن تهنئة المسيحيين 
بأعيادهم »جائزة«، وأنها تندرج تحت 
ــاب اإلحــســان إليهم والــبــر بــهــم، كما  ب
أنها تدخل فى باب لين الكالم وحسن 
الــخــطــاب، وجميع هــذه األمـــور أمرنا 
ــنــاس جميًعا  الــلــه عــز وجـــل بــهــا مــع ال
ــا  ــن ــع إخــوت ــ ــة م ــاصـ ــة، خـ ــرقـ ــفـ دون تـ
المسيحيين الــذيــن هــم شــركــاء فى 
الوطن. وأوضــح مركز األزهــر العالمى 
للفتوى اإللــكــتــرونــيــة، أن الدليل على 
جــواز تهنئة المسيحيين بأعيادهم من 
القرآن قوله تعالى فى سورة الممتحنة: 
»لَ َيْنَهاُكُم اللَُّه َعِن اَلِّذيَن َلْم ُيَقاِتلُوُكْم 
ن ِدَياِرُكْم أَن  فى الِديِن َوَلْم ُيْخرُِجوُكم ِمّ
َوُهْم َوُتْقِسُطوا ِإَلْيِهْم ِإَنّ اللََّه ُيِحُبّ  َتَبُرّ
الُمْقِسِطيَن«، وقوله تعالى فى سورة 
اِس ُحــْســًنــا«؛ كما  ــوا ِللنَّ ــوُل البقرة: »َوُق
أن هــذه التهنئة ُتــعــد مــن قبيل العدل 
معهم واإلحــســان إليهم، وهــو ما أمرنا 
به المولى عز وجــل فى ســورة النحل: 
ــَعــْدِل َواإِلْحـــَســـاِن«.  ــُر ِبــاْل ــأُْم »ِإَنّ الــلَّــَه َي
وأشـــار مركز األزهـــر العالمى للفتوى 
ــى أن جــــواز تهنئة  ــ اإللــكــتــرونــيــة، إل
المسيحيين بــأعــيــادهــم يــتــوافــق مع 
مقاصد الدين اإلسالمى وُيبرِز سماحته 
ووسطيته، وأن هــذا األمـــر مــن شأنه 
تزكية روح األخوة فى الوطن، والحفاظ 

على اللحمة الوطنية، ووصـــل الجار 
لجاره، ومشاركة الصديق صديقه فيما 
يسعده من مناسبات. وتأتى فتوى جواز 
تهنئة المسيحيين بــأعــيــادهــم، ضمن 
الحملة التوعوية التى أطلقها مركز 
األزهـــر العالمى للفتوى اإللكترونية، 
تحت عــنــوان: »شــركــاء الــوطــن«، وذلــك 
ــوة  ــدء احـــتـــفـــالت اإلخــ ــ تـــزامـــًنـــا مـــع ب
المسيحيين بأعيادهم. وتهدف الحملة 
إلــى ترسيخ مبادئ المواطنة والعيش 
المشترك بين أبــنــاء الــوطــن الــواحــد؛ 
ــى إظــهــار صــورة اإلســالم  بــاإلضــافــة إل
الــوســطــى الــصــحــيــح، وإبــــراز تعالميه 
السمحة الــتــى شرعها ألتــبــاعــه فيما 
يتعلق بالتعامل مع أهل الكتاب، وتفنيد 
جميع الشبهات التى يثيرها عناصر 
الجماعات اإلرهابية والمتشددون ضد 
اإلخوة المسيحيين، وما شابه ذلك من 
مزاعم وادعــاءات اإلســالم منها بريٌء. 
وتوضح حملة »شركاء الوطن«، الحقوق 
الــديــنــيــة والــســيــاســيــة والجــتــمــاعــيــة 
ــان السماوية  والقتصادية ألتباع األدي
فى الــدول اإلسالمية، وأحكام التعامل 
مــع غير المسلمين بالبيع والــشــراء، 
وتهنئتهم بأعيادهم، وزيــارتــهــم، وأكــل 
ساتهم، وتــرد  طعامهم، واحــتــرام مقدَّ
بشكل مفصل عــلــى الــفــتــاوى الــشــاذة 
والمتطرفة التى يطلقها البعض فى هذا 

السياق، وغير ذلك من القضايا المهمة 
التى تشغل األذهــان، والتى تتجدد على 
الــســاحــة فــى بــدايــة كــل عــام مــيــالدي، 
كما تلقى الضوء بشكل تفصيلى على 
العديد من المصطلحات على رأسها: 
المواطنة، والــذمــة، والــجــزيــة. ومركز 
األزهـــر العالمى للفتوى اإللكترونية، 
إذ يطلق هــذه الحملة بُغية تصحيح 
مفاهيم خاطئة، والرد على فتاوى شاذة 
ومتطرفة، فإنه فى الوقت ذاتــه يهيب 
بالجميع أن يكفوا ألسنتهم عن إطالق 
األحــكــام الشرعية دون سند أو دليل، 
وأن يتركوا أمــر الفتوى للمتخصصين 
من العلماء، وأل يزجوا بأنفسهم فى 
أمـــور ليسوا لها بــأهــل، وأن يتوقفوا 
ــار الفتنة الطائفية بين  عــن إشــعــال ن
أبـــنـــاء الـــوطـــن الـــواحـــد، وأن يــتــركــوا 
الجميع ينعمون بطيب العيش تحت 
ظــالل المواطنة والــعــيــش المشترك. 
ويستقبل مركز األزهر العالمى للفتوى 
اإللكترونية، اتصالت المستفتين من 
الساعة 9 صباًحا حتى 4 عصًرا على 
الرقم: »19906«، وعلى مدار اليوم عن 
طريق استقبال الرسائل القصيرة والرد 
عليها على الــرقــم: »1020«، ويمكنكم 
متابعة الحملة على السوشيال ميديا 
عبر الــرابــط ، أو على وســم المربع - 

الهاشتاج -: #شركاء_الوطن.
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الكشف عن قيمة 
صفقة االستحواذ 

على »إعالم 
املصريني«؟!

العـدد 224

األربعاء  2018/1/3

ماسبيرو

رئيس قطاع يستعد 
لالنتقال للتجمع الخامس

نقل برامج من 
األولى للثانية

فــى ســريــة تـــامـــة.. يستعد أحــد 
رؤســــاء الــقــطــاعــات الــبــارزيــن فى 
مــاســبــيــرو لــنــقــل مــقــر إقــامــتــه إلــى 
»الفيلال« الجديدة التى اشتراها فى 

منطقة التجمع الخامس.
الــمــصــادر الــمــطــلــعــة أكــــدت أن 
الفيلال سعرها 14 مليون جنيه وبها 

أسانسير داخلى.

ــجــرى حاليا  ــة تــامــة، ت فــى ســري
دراســة لنقل  مجموعة من البرامج 
التى سيكون هناك صعوبة إلذاعتها 
ــى بسبب  على شــاشــة  الــقــنــاة األولـ
البرامج الجديدة التى سيتم البدء 
ــام القادمة  فــى إذاعــتــهــا خــالل األيـ
ومنها برنامج خيرى رمــضــان )من 
ــاهــرة( إلـــى  الــقــنــاتــيــن الثانية  ــق ال
والــفــضــائــيــة، وقـــد ســبــق أن حــدث 
هذا األمر من قبل فى شهر رمضان 
ــقــل بــرنــامــج  الــمــاضــى حــيــث تـــم ن
»مــن ماسبيرو« الـــذى تــقــرر إلــغــاؤه  
إلــى القناة الثانية  بسبب ازدحــام 

الخريطة البرامجية.

المسكوت عنه فى صفقة »أبوهشيمة« وشركة داليا خورشيد 
ــجــل كــابــيــتــال  ــة إي ــام، أعــلــنــت شــرك ــ مــنــذ أيـ
لالستثمارات المالية، »ش .م.م«، عن نجاحها 
فى االستحواذ على حصة رجل األعمال أحمد 
أبو هشيمة فى شركة إعالم المصريين للتدريب 
واالستشارات اإلعالمية »ش.م.م« وهى الكيان 
المالك لـ16 شركة تابعة منها 6صحف ومواقع 
إلكترونية وهــى جريدة اليوم السابع وصوت 
ــة وعين وإيجيبت تـــوداى وبيزنس تــوداى  األم
ومدى مصر وانفراد، كما تمتلك عدة شركات 
ــة واإلعــالنــيــة وهــى  ــي لــالســتــشــارات اإلعــالم
ـ وسنرجى  ـ و بى او دىـ  ايجايبسين اوت دورـ 
واى فالى إلى جانب شركة بريزنتيش للرياضة 
وشركة مصر للسينما وشركة سبيد وهاشتاج 
للتسويق اإللكترونى إلى جانب شبكة القنوات 

.on t.v التليفزيونية
هذه الصفقة أثارت الكثير من الجدل الذى 
لم ينقطع طوال األيام الماضية وحتى اآلن، كما 
دفع الكثيرون لطرح العديد من التساؤالت التى 
لم يتم الكشف عن اجابات شافية ووافية عنها 

حتى اآلن منها: 
ما هى الشركة المالكة لهذا الكيان اإلعالمى 
الضخم؟ وما هو مصدر تمويلها؟ وهل صحيح 
أن هــنــاك جــهــات عليا فــى البلد تقف خلفها 
ــؤالء األشــخــاص مجرد  وتــســانــدهــا؟ أم أن هـ
واجهات لجهات سيادية تمتلك هذه الكيانات 
االقتصادية بالفعل دون إعــالن رســمــى؟ وما 

مدى قانونية اتمام مثل هذا االستحواذ؟
واسمحوا لى أن أبدأ بالحديث عن الجانب 
القانونى لتلك الصفقة، وأتوقف أمام ما قاله 
الكاتب مــكــرم محمد أحــمــد رئــيــس المجلس 
األعلى لتنظيم اإلعالم،  قال تعليقاً  على صفقة  
استحواذ  شركة إيجل كابيتال لالستثمارات 
المالية،«ش .م.م«، على حصة رجــل األعمال 
أحمد أبو هشيمة فى شركة إعالم المصريين: 
»الــقــانــون يلزم بإخطار المجلس األعــلــى بأى 
عمليات بيع أو تغيير ملكية، والمجلس لم 

يخطر بأى إجراء حتى اآلن. 
ــال  مــكــرم فــى مداخلة هاتفية لبرنامج  وقـ
»حضرة المواطن« الذى يقدمه اإلعالمى سيد 
على، على فضائية »الــحــدث الــيــوم«، إن هذه 

الصفقة غير شرعية طالما لــم يتم إخطار 
المجلس وكل ما سمعناه مجرد كالم.

 وأضـــاف أن كافة عمليات البيع والــشــراء 
يجب أن يتم تسجيلها واإلعــالن عن تفاصيلها 
أمام الرأى العام حتى تكون قانونية، والمجلس 
ــك، وسيفحص  ــ األعــلــى لــن يــتــغــاضــى عــن ذل

الموضوع للتأكد من عدم وجود احتكار.
وهــنــا نــســأل: هــل سيقوم المجلس األعلى 
لــإعــالم بفتح هــذا الملف بالفعل؟ أم ستتم 
ممارسة ضغوط عليا  لمنح فتحه بأى صورة 
نظرا ألنه فى حال إثارة هذا الموضوع رسميا 
ــرار  ــؤدى لــكــشــف الــكــثــيــر مـــن األســ ــ فــســوف ي

والكواليس التى ال يعلم الكثيرون عنها شيئا.
فــى هــذا الــســيــاق أتــوقــف أمـــام اســـم  داليا 
خــورشــيــد رئــيــس مجلس إدارة شــركــة إيجل 
كابيتال التى  اشترت أسهم أبوهشيمة والتى 
قــالــت فــى تعليقها على الصفقة: » إن هذا 
االستحواذ يمثل باكورة الصفقات االستثمارية 
للشركة وهو ما يعكس اهتمامنا بذلك القطاع 
االستراتيجى الذى يمس حياة المواطن بشكل 

يومى«.
وهنا نــســأل: مــا مــدى قانونية وجــود داليا 

خــورشــيــد عــلــى رأس هـــذه الــشــركــة كرئيسة 
لمجلس اإلدارة بالمخالفة  للقانون؟   وهذا 
ــى الشخصى، حيث أن هناك قانون  ليس رأي
يمنعها منذ ذلــك. ألنها تولت منصب  وزيــرة 
االســتــثــمــار لــمــدة سنة مــن مـــارس 2016 إلى 

مارس2017.
وهنا نشير إلى  المادة 178 من القانون 159 
لسنة 1981 والتى تنص على أنه )ال يجوز بغير 
إذن خاص من رئيس مجلس الــوزراء للوزير او 
ألى من العاملين شاغلى وظائف اإلدارة العليا 
قبل انقضاء ثالث سنوات من تركه الــوزارة أو 
الوظيفة أن يعمل مديرا أو عضو مجلس إدارة 
أو أن يشتغل بصفة دائــمــة بــأى عمل فنى أو 
إدارى أو استشارى فــى شركة مــن الشركات 
المساهمة التى تكفل لها الحكومة مزايا خاصة 
عن طريق اإلعانات أو الضمان أو التى ترتبط 
مع الحكومة أو وحــدات الحكم المحلى بعقد 
من عقود االحتكار أو عقد من عقود اإلشغال 
ــزام مــرفــق عــام أو بعقد  ــت الــعــامــة أو بعقد ال
استغالل مصدر من مصادر الثروة المعدنية 
أو الطبيعية ويعتبر بــاطــال كــل عمل يخالف 
حكم هــذه الــمــادة ويــلــزم المخالف بــأن يــؤدى 

المكافآت والمرتبات التى قبضها من الشركة 
لخزانة الــدولــة(. فــإذا علمنا أن داليا  شغلت 
منصب وزيرة االستثمار خالل الفترة من مارس 
2016 حتى مارس 2017 فهذا معناه أنه لم يكن 
قد مضى على تركها للوزارة سوى عدة أشهر 

فقط. 
وهنا نشير أيــضــاً إلــى أن الــقــانــون السابق 
ــيــه، يختلف عــمــا جـــاء فــى الــقــرار  اإلشــــارة إل
الجمهورى بالقانون 106 لسنة 2013 ِبشأن 
حظر تعارض مصالح المسئولين فى الدولة 
والذى أصدره الرئيس السابق المستشار عدلى 
منصور ونشر فى )الجريدة الرسمية العدد 45 
مكرر )أ( فى 13 نوفمبر سنة 2013 )والــذى 
نــص عــلــى   تخفيض مــدة منع الــوزيــر السابق 
من التعيين فى إحــدى الشركات المساهمة( 
ألن  المقصود هنا هو التعيين وليس تأسيس أو 

رئاسة الشركة.
 مــن ناحية أخـــرى  توقفت أمــام مــا نشرته 
ــصــادر يـــوم –  جــريــدة األهــــرام فــى عــددهــا ال
السبت 23 ديسمبر 2017 – حيث كشفت أن  
»ايــجــل كابيتال« لالستثمارات المالية  التى 
استحوذت على حصة رجل األعمال أحمد أبو 

هشيمة فى شركة إعــالم المصريين للتدريب 
واالستشارات اإلعالمية »ش.م.م« وهى الكيان 
الــمــالــك ل  16 شــركــة تــابــعــة منها 6صحف 
ومــواقــع إلكترونية وهــى جريدة اليوم السابع 
ــوداى وبيزنس  وصــوت األمــة وعين وإيجيبت ت
توداى ومدى مصر وانفراد،  هى شركة مصرية 
مؤسسة وفقا لقانون الشركات وغير مقيدة 
بالبورصة المصرية وتعمل كصندوق استثمار 
خاص ويتمثل نشاطها األساسى فى االستحواذ 
على بعض الكيانات والمؤسسات لتحويلها من 
الخسارة إلى الربح من خالل عمليات تطوير 

وهيكلة شاملة.
ــأل: كــيــف ســيــتــم تــحــويــل  هــذه  وهــنــا نـــسـ
الشركات من الخسارة الى الربح كما يشاع؟، 
فى الوقت الذى يعلم  كل من يعمل فى المجال  
اإلعالمى أن هناك انكماشاً للسوق اإلعالنى، 
وأن حجم هــذه الــســوق ال تتعدى حاليا أكثر 
من 2.5 مليار جنيه سنوياً  ويتم توزيعها على 
كافة الوسائل اإلعالمية المقروءة والمسموعة 
والمرئية ومــواقــع التواصل االجتماعى الــخ؟  
ويضاف إلى ما سبق فإن هناك حالة ركود تام 
لتوزيع كافة الصحف والمطبوعات الحكومية 
والمستقلة؟ فمن أيــن ستحقق هــذه الشركة 
الوليدة  تلك األرباح التى تعلن عنها إذا لم يكن 

لها دعم مادى  وكبير من الدولة .
ونتساءل أيــضــاً: كم تبلغ القيمة الحقيقية 
لتلك الصفقة؟ ولــمــاذا لــم يتم اإلعـــالن عنها  
من خالل مؤتمر صحفى عام أو بيان رسمى؟ 
ومن أين جاءت الشركة بكل هذه المبالغ التى 
وصلت الى أكثر من  6.8 مليار جنيه؟ ولماذا 
قــررت  بــدء نشاطها  فى مشروعات خاسرة؟   
ولماذ كانت البداية بشركة إعــالم المصريين 
الــتــى حققت خسائر كبيرة وصــلــت إلــى 350 
مليون جنيه حتى وقت اتمام صفقة االستحواذ؟ 
وهــل صحيح أن  اختيار داليا خورشيد لهذه 
المهمة جـــاء عــلــى سبيل المجاملة لزوجها 
الحالى طــارق عامر محافظ البنك المركزى 
الحالى مقابل موافقته على منح  بعض الجهات 
امــتــيــازات وتسهيالت مصرفية خــاصــة؟ وهل 
هــنــاك مــشــاركــات أو مساهمات للبنوك فى 
رأسمال هذه الشركة المثيرة للجدل؟ وفى رأيى  
الخاص أن اإلجــابــة عن هــذه التساؤالت مهم 

للغاية لكشف الحقائق أمام الرأى العام؟

سر ضغوط شريف فؤاد لمشاركة 
خيرى رمضان برنامجه الجديد

مرض شريف إسماعيل 
يؤجل تغييرات ماسبيرو

»النايل سات« تعجز عن تحصيل 
6 ماليين دوالر من الوزارات

كشفت مــصــادرنــا المطلعة أن اســتــمــرار تـــردى الحالة  
الصحية للمهندس شريف اسماعيل رئيس الـــوزراء رغم 
عودته من ألمانيا منذ أيــام عقب إجــرائــه عملية جراحية 
ــؤدى إلــى تعطيل إصـــدار حركة التغييرات  خطيرة، ربما ي
المرتقبة فى المناصب العليا داخــل ماسبيرو .. الجدير 
بالذكر أن هناك تفويًضا من رئيس الجمهورية لرئيس الوزراء 
ــقــرارات الــالزمــة الخاصة بالقيادات العليا فى  باتخاذ ال
ماسبيرو منذ عهد الرئيس السابق المستشار عدلى منصور.

ــاز الــمــركــزى  ــجــه ــراه ال ــ كــشــف الــفــحــص الــــذى أجـ
للمحاسبات، حول أرصــدة العمالء فى شركة »النايل 
ــون خاصة  ســـات«  للسنوات الماضية،  عــن وجــود دي
ببعض الوزارات والهيئات المصرية، دون سداد قيمتها 
6 ماليين دوالر،  منها  4 ماليين دوالر نصيب وزارة 
التعليم ، ومليون لــوزارة الصحة واإلسكان، و621 ألف 
دوالر لـــوزارة البحث العلمى، و303 آالف دوالر من 

نصيب وزارة التعليم العالى.

الزيادات المالية ممنوعة 
بأمر حسين زين

البهنسى »مبسوط« فى المتخصصة

أحمد حمادة يعود لرئاسة القناة السابعة

رؤســاء القطاعات المعنية فى ماسبيرو، تلقوا  منشورًا 
رسمًيا مــن  رئاسة الهيئة الوطنية لإعالم يتضمن حظر 
صــرف أى زيــادة فى المخصصات المالية من جانب لجان 
اإلشـــراف واألجـــور دون الــرجــوع لحسين زيــن رئيس الهيئة 

شخصياً.

ش رئيس قطاع القنوات المتخصصة، نفى ما يتردد 
حالياً حول قرب إصدار قرار بتوليه رئاسة القطاع المرئى 
فى ماسبيرو. وأكد البهنسى للمقربين اليه أنه »مبسوط« 
بوضعه الحالى، حيث إنــه بعيد عن المشاكل واألزمــات 
التى تعانى منها باقى القطاعات المرئية »تليفزيون.. 

أخبار.. اقليميات«.

الدائرة 13 ترقيات بمجلس الدولة قررت فى جلستها 
أمس برئاسة المستشار خالد محمد سليم  بطالن قرار 
أبعاد د. أحمد حمادة عن رئاسة القناة السابعة التابعة 
لقطاع اإلقليميات،  وقررت اعادته لرئاسة القناة والزام 
الجهة اإلداريــة )الهيئة الوطنية لإعالم ( بتحمل كافة 

اآلثار المالية المترتبة على القرار المشار إليه.

»السبكى« يتقدم ببالغ 
لنيابة األموال العامة

طالب خالد السبكى  كبير المحاسبين والمدير العام بالقطاع 
االقتصادى بمعرفة  المسئول عن بيع حقوق ماسبيرو  لشركة 
بريزنتيشن بشأن البث المرئى ومخالفة قانون اتحاد اإلذاعــة 

والتليفزيون وقانون الهيئة الوطنية لإعالم بموجب 
عقود ابرمها فاسدون  - حسب وصفه - يتعين 

محاكمتهم العاجلة وإلغاء كافة تلك العقود 
المبرمة معها وعــودة حقوق  ماسبيرو  
بالقوة القانونية. وكشف السبكى أنه 
ســـوف يــتــقــدم بــبــالغ لــنــيــابــة األمـــوال 
العامة بالتجمع الخامس ضــد بعض 
القيادات بتهمة إهــدار المال العام و 

تسهيل االستيالء عليه!!

شــريــف فـــؤاد الــمــذيــع بالقناة 
ــى وأحــــد مــقــدمــى بــرنــامــج  ــ األولـ
مــن ماسبيرو  »الشهير بالمذيع 
المالكى للرئيس السيسى« يقوم 
حاليا بممارسة ضغوط  بالتعاون 
مــع شخصية لها تأثير كبير فى 
ــن أجــل   ــى، مـ ــ ــالم الــمــشــهــد اإلعــ
الــضــغــط عــلــى الــجــهــات الــراعــيــة 
لبرنامج خيرى رمــضــان الجديد 
»مــن الــقــاهــرة« ليكون البرنامج 
بينهما بالتناوب على مدار األسبوع 
.. محاوالت شريف جــاءت بعدما 

ــا نبيل  ــم أن اإلعـــالمـــيـــة رشــ عــل
ــرددة فــى مــشــاركــة خــيــرى فى  ــت م
الــبــرنــامــج ورغبتها فــى مواصلة 
عملها الحالى كمقدمة لبرنامج 
ــم، كما  »كــالم تانى« على قناة دري
أن تعاقد شريف الــذى أعلن عنه 
منذ أســابــيــع مــع قــنــاة الــحــيــاة لم 
يدخل حيز التنفيذ بسبب وجود 
أزمات مالية فى قناة الحياة وعدم 
قيام شريف خالد المالك الجديد 
للقناة بسداد مستحقات العاملين  

منذ 4 أشهر حتى اآلن. 

تهديدات لنهلة عبدالعزيز بسبب 1.2 مليون جنيه
 شهدت األيـــام الماضة عقد 
عدة  اجتماعات فى مكتب عالء 
ــيــس اإلدارة  الــديــن حــافــظ  رئ
الــمــركــزيــة لــلــشــئــون الــقــانــونــيــة 
بــقــطــاع التليفزيون مــع كــل من 
عبد الــمــولــى سعيد مــديــر عام 
ــرامــج الــثــقــافــيــة فــى الــقــنــاة  ــب ال
ــالم عـــمـــران أحــد  ــ الــثــانــيــة وإسـ
أعضاء  الشئون القانونية  وثالثة 
من الشخصيات الشهيرة بالقناة  
فــى حــضــور شخصية مــن جهة 
أمنية من خــارج ماسبيرو وذلك 
لمناقشة  كيفية رد مبلغ مليون 
و200 ألــف جنيه تــم االستيالء 
ــق  بــنــاء  ــه حــ ــدون وجــ ــ عــلــيــهــا بـ
على  ما كشفته تحقيقات نيابة 

األموال العامة.
ــاعــات  ــم ــذه االجــت ــ ــالل ه ــ وخـ
حدثت  أكثر من  مشادة كالمية 
ــن الــشــخــصــيــات الــمــتــورطــة  ــي ب
فــى الــواقــعــة، وتــمــت مطالبتهم 

صــراحــة: »يــا تدفعوا المبلغ أو 
ــحــبــس«  .. الــجــديــر بــالــذكــر  ال
ــؤألء األشـــخـــاص أطــلــقــوا  أن هــ
تــهــديــدات ســابــقــة مــنــهــا: »احــنــا 
مش هانروح لوحدنا هانقول كنا 
بندفع لمين  وكــام«.. كما تجدر 
اإلشارة إلى  أن هذه االجتماعات 
تعقد فى مكتب عالء حافظ بعد 
الساعة السادسة بالدور الثامن 
ــدور  حــتــى ال يــعــرف أحـــد بــمــا ي
فيها وبعد االجتماع يقوم حافظ 
بإعطاء نتيجة االجتماع لمجدى 
الشين.. وفى هذا اإلطار كشفت 
مصادرنا المطلعة أن عــدد من 
العاملين فى القناة قاموا  بتهديد 
نهلة عبد العزيز رئيسة القناة  
بــســبــب اســتــمــرار التحقيقات 
ــوال الــعــامــة وقد  ــ فــى نيابة األم
قــرر قطاع األمــن  وضــع حراسه  
مشددة عليها خوفا من احتكاك 

العاملين بها.

محمد عثمان

أبوهشيمة
داليا

البهنسى

زين

رمضان
إسماعيل

نهلة
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البساط
األخضر

تبذل إدارة الــنــادى اإلسماعيلى 
جهوداً مكثفة  إلقناع نظيرتها فى 
نـــادى إنــبــى بــضــم مــهــاجــم األخــيــر 
ــرة  ــت صـــــاح مــحــســن ، خـــــال ف

االنتقاالت الشتوية الجارية.
وعـــرضـــت إدارة اإلســمــاعــيــلــى 
الحصول على خدمات محسن على 
سبيل اإلعــارة لنهاية الموسم، مع 
منح الــنــادى البترولى العبين من 
عناصر الــصــف الــثــانــى فــى كتيبة 

الدراويش.
ــل اســتــقــرت لجنة  ــمــقــاب ــى ال فـ
التسويق بــنــادى إنــبــى، على وضع 
بعض الــشــروط أمــام رحيل صاح 
ــقــاالت  ــت ــرة االن ــت مــحــســن خـــال ف
الشتوية، بعد تألقه بشكل ملفت 
ــدورى ،  ــال فــى األســابــيــع األخــيــرة ب
وفضلت لجنة التسويق بنادى إنبي، 
أن يكون رحيل صاح محسن حال 

احترافه بأحد دوريات سويسرا 
أو بلجيكا أو إيطاليا، على 
ــارة وليس البيع  سبيل اإلعـ

النهائى.
مـــن جــانــبــه أكـــد زكــريــا 
السيد نــائــب رئــيــس نــادى 
إنبى ورئيس لجنة التسويق 

ــي، فــى  ــرولـ ــتـ ــبـ ــادى الـ ــنـ ــالـ بـ
تصريحات خاصة، أن صاح 

مــحــســن لــن يــرحــل فــى يــنــايــر إال 
ــى قوى  فى حــال تلقى عــرض أوروب
ويكون ألحــد األنــديــة التى تشارك 
ــدورى األوروبــى حتى يساهم  فى ال
ذلـــك فــى ارتــقــاء مــســتــواه بــصــورة 
كبيرة خــاصــة أن الــفــائــدة ستعود 
بالتالى على المنتخب الوطنى حال 

احتكاك الاعب بمستويات قوية.

اإلسماعيلى يطرق 
باب »محسن« إنبى

أخبار النجومأخبار النجومأخبار النجومأخبار النجومأخبار النجوم
التأشيرة تفصل أشيمونج 

عن زيارة عائلته
عمرة جنش فى 

ضيافة كهربا 
كافيهات أكتوبر المقر 

الرسمى للشبلى 
يستعد الغانى بنيامين أشيمونج للسفر إلى 
ألمانيا خال األيــام القليلة المقبلة لزيارة أسرته 
المقيمة هناك، وينهى الاعب إجــراءات الحصول 
على تــأشــيــرة السفر إلــى ألمانيا خــال الفترة 

الحالية.
جدير بالذكر أن الاعب أصبح يشارك بصورة 
أساسية فى المباريات األخيرة، ونجح فى تسجيل 
هدفى الفوز أمــام االتحاد السكندرى فى مباراة 

الجولة الرابعة عشر لمسابقة الدوري.
وكــان الاعب انضم للفريق األبيض قادمًا من 
الداخلية مقابل ثاثة مايين جنيهًا حصل عليها 
ناديه، بخاف ما يحصل عليه الاعب الغانى فى 

فترة التعاقد.

حرص محمود كهربا صانع ألعاب الفريق األول 
لكرة القدم بنادى الزمالك والمعار التحاد جدة 
على استضافة محمود جنش حارس مرمى الفريق 
األبيض أثناء تواجد األخير فى السعودية خال 

الفترة الماضية ألداء مناسك العمرة.
ويرتبط كهربا بعاقة صداقة قوية مع حارس 
القلعة البيضاء، ويحرص الاعبان على التواجد 
ــازة، فــى ظــل صداقتهما  ــ مــعــاً فــى فــتــرات اإلجــ

الوطيدة.
وكان كهربا قد أثار الجدل مؤخراً فى السعودية 
بعدما دخل فى مشادة مع جماهير نادى االتحاد، 
خــال تبديله فى إحــدى مباريات فريقه بالدورى 

السعودي.

يــحــرص الــســورى عـــاء الشبلى الظهير 
ــدم بــنــادى  ــق ــن لــلــفــريــق األول لــكــرة ال ــم األي
الزمالك على التواجد مع بعض السوريين فى 
مقاهى منطقة السادس من أكتوبر، خاصة 

وأنه يقيم هناك.
واقــتــرب الــاعــب مــن الرحيل عــن القلعة 
البيضاء فى فترة االنتقاالت الشتوية، خاصة 
وأنــه لم يشارك مع الفريق فى أى لقاء منذ 

انتقاله للزمالك فى بداية الموسم الحالي.
ويتجمع الاعب مع السوريين المقيمين فى 
أكتوبر على بعض المقاهى بصورة يومية بعد 

انتهائه من تدريبات الفريق األبيض.

كتب – ضياء خضر 

كتب – ضياء خضر 

يبدو أن حسام البدرى مدرب فريق الكرة األول بالنادى 
األهــلــى لــم يعد ضامناً االســتــمــرار فــى قــيــادة الفريق 
األحمر لنهاية الموسم الجارى، خصوصاً فى ظل وجود 
مجلس اإلدارة الحالى الذى يترأسه محمود الخطيب، 

والذى ال تربطه عاقة جيدة مع البدرى.
ولــم يخف الخطيب ســواء ســراً أو علناً استياءه من 
األداء الــذى يقدمه األهلى فى الفترة الماضية، رغم 
الفوز الذى حققه مؤخراً على بتروجت، إال أن الخطيب 
يــرى أن المستوى الــذى يقدمه الفريق غير مقنع، وال 

يدفع نحو التفاؤل بما هو قادم.
ويوماً بعد يوم تتزايد لدى الخطيب وأعضاء مجلسه 
الرغبة فى اإلطاحة بالبدرى من قيادة المارد األحمر، 
لعدة أســبــاب يأتى مــن ضمنها أيــضــاً الــدعــم الصريح 
والمساندة الواضحة التى أبداها البدرى لمحمود طاهر 
رئيس النادى السابق، خال انتخابات مجلس اإلدارة 

األخيرة والتى أتت بالخطيب رئيساً لألهلى.
كما يــرى الخطيب أن أســلــوب الــبــدرى الــحــاد وميله 
للصدام مع نجوم الفريق، كان السبب وراء تجميد عدد 
من نجوم فريق الكرة وفى مقدمتهم عماد متعب وصالح 
جمعة ومــؤمــن زكــريــا، وعـــدم االســتــفــادة منهم لينتهى 
المطاف بوضعهم على قائمة الرحيل من الفريق خال 

فترة االنتقاالت الشتوية الحالية.
وخــال الفترة الماضية تــردد بقوة أن إدارة األهلى 
تحركت فعلياً باتجاه االتفاق مع مــدرب أجنبى ليتولى 
قيادة الفريق الكروى األول للنادى خلفاً للبدري، وفى 
مقدمة األسماء التى تــرددت بقوة الهولندى هينك تين 

كات المدير الفنى لنادى الجزيرة االماراتى.
وتشير الدالئل إلى أن إدارة األهلى وضعت خطة زمنية 

قصيرة األجل لإلطاحة بالبدرى وتعيين مدرب أجنبى 
مكانه فــى أقــرب وقــت، الستكمال مسيرة الفريق فى 
بطولة الــدورى، فضاً عن منافسات النسخة الجديدة 

من بطولة دورى أبطال أفريقيا.
ورغم علم البدرى بما يحاك له داخل الغرف المغلفة 
باألهلي، إال أن المدرب يفضل عدم القفز من المركب 
مبكراً خصوصاً أنه يــدرك جيداً أن مبادرته بالرحيل 
عن األهلى تعنى إغــاق الطريق نهائياً أمــام إمكانية 
االستعانة بــه مستقباً لقيادة الفريق، خصوصاً فى 
ظل سابقة تركه تدريب المارد األحمر وانتقاله للعمل 
مــع أهــلــى طــرابــلــس الليبى عــام 2013، والــتــى فتحت 
عليه أبــواب الهجوم وقتها من الجماهير والمسئولين 
األهاوية، وكانت األيام األخيرة قد شهدت توارد أنباء 
عن دخــول البدرى دائــرة المرشحين لتدريب المنتخب 
السودانى األول لكرة القدم، حيث رصد اتحاد الكرة فى 
السودان راتباً ضخماً فى سبيل اقناع البدرى بتولى تلك 

المهمة.
وعلى الجهة المقابلة تترقب اإلدارة الحمراء حدوث 
أى تعثر للفريق فى الفترة المقبلة، الستغالة كذريعة 
إلقصاء البدرى وتعيين مــدرب أجنبى بــدالً منه، وهى 
الخطوة التى ستلقى دعم من قطاع كبير من جماهير 
النادي، فى ظل عدم تقبل قطاع كبير منهم لشخصية 

المدرب األحمر.
وكانت تقارير إعامية سابقة قد أكدت أن الهولندى 
ــدريــب األهــلــى، مــؤكــدا  تــيــن كـــات مــوافــق عــلــى تــولــى ت
للوسطاء انه يرحب بتدريب افضل فريق فى افريقيا، 
مطالبا بعرض مفصل من االهلى يحمل القيمة المادية 
ومدة العقد من اجل مناقشته، مشيرا إلى أن أمر رحيله 
عن الجزيرة االماراتى لن يشكل عائقا كبيرا، خاصة انه 
حقق اقصى ما يمكن تحقيقه مع الفريق، وسيطلب من 

إدارة النادى مساعدته فى إيجاد حل جديد.

مجلس الخطيب يرسم خطة التخلص من البدرى 

صداع الكابيتانو يتجدد 
فى رأس كوبر 

»مطاريد الكبار« أمل طنطا لتصحيح وضعه فى الدورى
بدأت إدارة نادى طنطا برئاسة فايز عريبى توجيه أنظارها 
صوب العبى فرق المقدمة ببطولة الدورى، والذى سيتم وضعهم 
على قوائم البيع أو اإلعــارة خال فترة االنتقاالت الشتوية 
المقبلة، لضم بعض العناصر منهم لصفوف أبناء السيد 

البدوى.
وتــأمــل إدارة طنطا فــى تعزيز صفوف الفريق 
خال انتقاالت يناير ، أماً أن تسهم التدعيمات 
الجديدة فى تصحيح أوضــاع الفريق بمسابقة 
الـــدورى الممتاز، حيث يحتل الفريق حالياً 
المركز قبل األخير بجدول ترتيب البطولة 
برصيد 13 نقطة حصدهم على مــدار 16 
ــعــادالت و7  جــولــة، بــواقــع انــتــصــاريــن و7 ت
هزائم، كان آخرها الهزيمة الثقيلة أمام 

المصرى بنتيجة 6-3 فى الجولة الـ16 للبطولة.
ورغــم الخسارة القاسية أمــام المصرى إال أن مجلس إدارة 
نــادى طنطا قرر تجديد الثقة فى أسامة عرابى المدير الفنى 

للفريق.
وبدوره أكد محمد أبوفريخة أمين صندوق نادى طنطا وعضو 
لجنة الكرة أن الــنــادى ال يتعامل بالقطعة مع المدير الفني، 
مشددا على أن الوقت لم يسعف أسامة عرابى للعمل مع الفريق 

عقب التعاقد معه قبل أسبوع واحد فقط من مباراة األهلي.
وطــالــب أبــو فريخة جمهور الفريق بمساندة الجهاز الفنى 
والعبى الفريق، مشيرا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد التعاقد 
مع عدد من الاعبين المميزين من أجل تدعيم الفريق فى فترة 
االنتقاالت الشتوية لعاج نقاط الضعف فى عــدد من مراكز 

الفريق قبل انطاق الدور الثانى من بطولة الدورى.

مــا زال مشهد عــودة حسام غالى، 
المحترف فى صفوف فريق النصر 
ــتـــصـــدر الــمــشــهــد  ــودى، يـ ــ ــع ــســ ــ ال
الــريــاضــى فــى الـــشـــارع المصرى 

خال الساعات القليلة الماضية.
ــوة الــهــئــيــة الــعــامــة  وجــــاءت دعــ
للرياضة السعودية، للعديد من 
نجوم الرياضة المصرية، ليفتح 
الــبــاب مـــجـــدًدا لــلــنــقــاش بشأن 
عودة كابيتانو األهلى السابق إلى 

صفوف الفراعنة.
ــرج مــن  ــ ــد خـ ــ ــى ق ــالـ وكــــــان غـ
حسابات الجهاز الفنى للمنتخب 
المصرى بقيادة األرجنتينى 
هيكتور كوبر؛ بسبب 

االخــــــتــــــاف فــى 
بـــعـــض األمــــــور 

ــة، فــضــاً  ــي ــفــن ال
ــن دخــــــــول األول  ــ عـ

ــامـــة  ــع أسـ ــ ــى صــــــدام م ــ ف
ــمــدرب المساعد  نــبــيــه، ال

بالمنتخب.
ويــرتــبــط هــانــى أبــوريــدة، 
رئيس االتحاد المصرى لكرة 
القدم، بعاقة وطيدة مع حسام 

غالى منذ فترة طويلة.
ــى صفوف  ــدة فــى عـــودة غــالــى إل ــوري ويــرغــب أب

الــفــراعــنــة، خــصــوًصــا فــى ظــل شــعــوره بــأنــه سيفيد 
المنتخب بشكل كبير فى مونديال روسيا 2018.

وسيضغط رئيس اتحاد كــرة الــقــدم، خــال الفترة 
المقبلة، من أجل إنهاء الخاف بين غالى وكوبر، من 

أجل عودة األمور إلى طبيعتها.
واقترح ثنائى مجلس الجباية حــازم إمــام ومجدى 
عبد الــغــنــي، عقد جلسة مــع كــوبــر خــال الساعات 

المقبلة، من أجل إنهاء الخاف مع غالي.
وبرر الثنائى رغبتهم فى جلسة كوبر، بأن غالى يسير 
بخطى ثابتة، والمنتخب يحتاج إلى خبراته فى كأس 

العالم.
ويــدرس الثنائى، عقد جلسة بين غالى ونبيه، من 
أجل إنهاء الخاف بينهما، وإســدال الستار على هذه 

األزمة.

:» عنتر  »األسيوطى«   لـ» 

استطاع محمد عنتر، العب 
األسيوطي، أن يلفت األنظار إليه 
منذ بداية الموسم الجاري، وكان 
قاب قوسين أو أدنى من االنتقال 

إلى النادى األهلي.
ــوت الــمــايــيــن«،   الــتــقــى »صــ
ــاوره فــى العديد من  مــع عنتر، وحـ
الــنــقــاط الــخــاصــة بــمــفــاوضــات 
ــك والـــفـــريـــق  ــ ــال ــ ــزم ــ ــى وال ــ ــل ــ األه

السعودي.
ــى  ــؤولــ ــســ ــــت مـــــــع مــ ــدثـ ــ ــحـ ــ هـــــــل تـ
ــى عــــن الـــرحـــيـــل خـــال  ــوطــ ــيــ األســ

الفترة المقبلة؟
جمعتنى جلسة مــع على ماهر 
ــفــريــق، وبــعــض  ــل ــفــنــى ل ــر ال ــمــدي ال
مسؤولى النادي، واتفقنا على إغاق 
ــتــهــاء من  مــلــف الــرحــيــل، لحين االن

الموسم الحالي.
يعنى ذلك أنك لن ترحل فى يناير؟

تركيزى فى الفترة الحالية مع فريق 
األسيوطى من أجل إنهاء الــدورى فى 
مركز متقدم، خصوًصا وأننا نقدم 

عروضا جيدة منذ بداية الموسم.
وماذا عن حقيقة مفاوضات األهلي؟

بالفعل كــان هناك عرًضا رسمًيا من 
ــادى األهــلــى فــى بــدايــة الــمــوســم من  ــن ال
أجل ضمي، ولكن لم تتم الصفقة بسبب 

االختاف بشأن المقابل المادي.
وهل الزمالك طلب ضمك؟

علمت بــوجــود مفاوضات شفهية من 
ــك لــلــحــصــول على  ــزمــال ــادى ال ــ جــانــب ن
توقيعي، ولــكــن حتى اآلن ال تــوجــد أى 
عروض رسمية من جانب النادى األبيض.

وماذا عن مفاوضات اإلسماعيلي؟
اإلسماعيلى طلب ضمى فى الموسم 
ــل مـــفـــاوضـــات األهـــلـــي،  ــب الـــمـــاضـــي، ق
واألســيــوطــى طلب 10 مايين جنيه من 
أجــل بيعي، إال أن الــمــفــاوضــات تعثرت 

ولم تتجدد.
هل تمتلك عرضا من النصر السعودي؟

علمت بوجود عرضين عن طريق بعض 
الوكاء من ناديين فى السعودية أبرزهما 
اتحاد جدة، ولكن حتى اآلن العروض لم 

ترتق إلى الطابع الرسمي.
هل هناك عروض عربية أخرى؟

العروض بالدول العربية كلها شفهية، 
وأنــا تحت أمر النادى الــذى صنع اسمى 

فى أى قرار، سواء باالنتقال 
ــاد فــى مصر أو  ــى أى ن إل

خارجه.
ومــــــــــــاذا عــــــن الـــــعـــــروض 

األوروبية؟
بطل الـــدورى فــى صربيا 

ســبــق وأن طــلــبــنــى وتــحــدثــت 
ــن رغــبــتــه  ــصــحــف هـــنـــاك عـ ال

فى ضمي، لكن المفاوضات لم 
تكتمل، وأعــتــقــد أنــهــا تــعــود مرة 

أخرى مع نهاية الموسم الجاري؟
ــتـــقـــال إلــى  أيــهــمــا تـــفـــضـــل.. االنـ
ــراف  ــ ــتــ ــ أحـــــــد الـــقـــطـــبـــيـــن أو االحــ

الخارجي؟
ــقــال ألحــد  ــت ــتـــراف أو االن االحـ
القطبين ليس قــراري، واألفضلية 
ــى مـــادًيـــا،  ــقــدرن لــلــعــرض الــــذى ي
ورئيس األسيوطى بمثابة والــدى 

وسيختار لى األفضل.
ــل تــشــعــر بــالــتــجــاهــل مــن قبل  وهـ

جهاز منتخب مصر؟
أبذل قصارى جهدى من أجل نيل 
ثقة الجهاز الفنى للمنتخب المصرى 

بــقــيــادة األرجــنــتــيــنــى هــيــكــتــور كــوبــر، 
وأعتقد أن فرصتى قادمة.

لم أحسم رغبتى باللعب لألهلى 
أو الزمالك.. واالحتراف حلمى

حوار – محمد الصايغ

اخلطيب

البدرى

غالى

كوبر

عنتر
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البساط
األخضر

محمد إبراهيم يهرب من ضغوط 
الزمالك إلى المصرى  

قـــرر محمد إبــراهــيــم 
صانع ألعاب الفريق 
األول لكرة القدم 
بــنــادى الــزمــالــك 
الرحيل عن صفوف 
الفريق األبيض خالل فترة 
االنتقاالت الشتوية يناير المقبل، بعد الضغوط التى 
يتعرض لها فى القلعة البيضاء، خاصة أن الالعب 
تلقى عروضاً عديدة فى اآلونــة األخيرة للرحيل عن 

صفوف النادي.
واســتــقــر الــالعــب عــلــى الــرحــيــل إلـــى صــفــوف فريق 
المصرى البورسعيدى لمدة ستة أشهر بداية من يناير 
المقبل، على أن يتم قيده بالقائمة اإلفريقية للفريق 
البورسعيدى الـــذى يستعد للمشاركة فــى بطولة كأس 

الكونفدرالية اإلفريقية.
وتلقى الالعب اتــصــاالت عديدة فى الساعات القليلة 
الماضية مــن قبل حسام حسن المدير الفنى للمصرى 
وإبراهيم حسن مدير الكرة بالنادى البورسعيدى إلقناع 
الالعب باالنتقال للفريق األبيض ورحــب محمد إبراهيم 

باألمر وطالب بحسم المفاوضات مع إدارة ناديه.
وفــى ســيــاق آخــر طلب خــالــد قمر مهاجم الــفــريــق من 
مسئولى النادى األبيض إعارته فى يناير المقبل مجاناً دون 
الحصول على مقابل مادى من النادى الذى سينتقل له فى 

فترة االنتقاالت الشتوية المقبلة.
وكان مرتضى منصور رئيس النادى 
ــود خالد  األبــيــض أعــلــن عــن وجـ
قمر ضمن الالعبين الراحلين 
عن صفوف الفريق فى يناير 
ــن الــالعــبــيــن  ــل، ضــم ــب ــق ــم ال
الراحلين عن صفوف النادى 

مع كل من أسامة إبراهيم وعلى فتحى ومحمد رمضان.
وتلقى قمر عروضاً من أندية االنتاج الحربى وبتروجيت 
واإلسماعيلى والــمــصــري، ويعد الفريق البترولى هو 
ــرب للتعاقد مــع الــالعــب خــالل فــتــرة االنــتــقــاالت  األقـ

الشتوية المقبلة.
ولم يشارك المهاجم مع الفريق األبيض إال فى ثالث 
مباريات فقط على فترات متباعدة، ومن المقرر أن 
يحسم خالد قمر موقفه من العروض خالل الفترة 

المقبلة.
وعلى صعيد آخــر أصبح فى حكم المؤكد عودة 
باسم مرسى مهاجم الفريق األول لكرة القدم بنادى 
الزمالك إلى حسابات الجهاز الفنى للفريق األبيض 
بقيادة المونتينجرى نيبوشا خالل مباراة الطالئع 
المقرر لها يوم 3 يناير الجارى فى اللقاء المؤجل 
من الجولة العاشرة لمسابقة الدورى المصرى 
الممتاز، بعدما ابتعد الالعب عن المباريات 
الماضية للفريق األبــيــض، بسبب اإلصابة 
ــان يعانى منها بــمــزق فــى العضلة  الــتــى ك

األمامية.
ــاد لــتــدريــبــات  ــاســم مــرســى عـ ــان ب ــ وك
الفريق األبيض قبل مباراة األسيوطى 
فــى الجولة الــســادســة عشر لمسابقة 
الــــــــدورى الـــمـــصـــرى الـــمـــمـــتـــاز، إال 
أن الــجــهــاز الــفــنــى فــضــل عـــدم ضم 
الالعب لقائمة المباراة بسبب عدم 

جاهزيته.
وسيعود مرسى لقائمة مباريات 

الــفــريــق فــى لــقــاء الــجــيــش من 
أجــل تجهيزه لــمــبــاراة القمة 
ــى الــجــولــة  ــى فـ ــلـ ــام األهـ ــ أمـ
ــة عــشــر لــمــســابــقــة  ــع ــســاب ال
ــدوري، والتى ستقام يوم 8  ال

يناير الجاري.

أخبار النجومأخبار النجومأخبار النجوم
باكمانى أحدث زباين 

كوافير النجوم 
البلدوزر يرفع 

تسعيرته الفضائية 
دورة »سواقة« 

لحجازى فى إنجلترا
بادر صالح جمعة العب النادى األهلى زميله 
فــى الفريق باكمانى ماهالمبى إلــى المركز 
الخاص بأحد الكوافيرات المشهورين بمنطقة 
المهندسين، وذلــك بناء على رغبة الالعب 

الجنوب أفريقي.
وأبدى باكمانى إعجابه بقصات الشعر التى 
يظهر بها صالح جمعة، ليطلب مــن األخير 
تعريفه بنفس الــكــوافــيــر الـــذى يتعامل معه 

جمعة.
ــدوره نشر الكوافير الشهير صــورة له مع  ب
باكماني، وذلك كعادته مع كل نجوم الساحرة 

المستديرة من مختلف األندية.

قرر مجدى عبدالغنى العب منتخب مصر 
السابق وعضو مجلس إدارة اتحاد الكرة رفع 
المقابل المالى الذى يحصل عليه نظير ظهوره 

فى أى برنامج تليفزيوني.
ووفقاً للتسعيرة الجديدة يحصل عبدالغنى 
ــف جــنــيــه لــلــظــهــور فــى أى لقاء  عــلــى 50 ألـ
تليفزيونى للحديث عــن مــشــاركــة الفراعنة 

المنتظرة للمونديال.
وتجدر اإلشارة إلى أن عبدالغنى ظهر خالل 
السنوات األخيرة فى أكثر من إعالن تجاري، 
مستغالً مسألة كونه صاحب الهدف الوحيد 

للفراعنة فى بطولة كأس العالم حتى اآلن. 

شــــرع أحـــمـــد حـــجـــازى مـــدافـــع مــنــتــخــب مصر 
ــق وســـت بــرومــيــتــش  ــري ــمــحــتــرف فـــى صــفــوف ف وال
اإلنجليزى فى تنفيذ اإلجراءات الالزمة للحصول على 

رخصة قيادة بإنجلترا.
ومنذ انضمامه لوست بروميتش فى بداية الموسم 
الجارى على سبيل اإلعارة، يعتمد حجازى على سائق 
خــاص يتولى عملية قيادة سيارته، نظراً الختالف 
نظام القيادة فى إنجلترا عن معظم دول العالم، حيث 

يتواجد مقعد السائق فى الجانب األيمن من السيارة.
ومؤخراً بعد اتمام انتقاله بشكل نهائى إلى وست 
بروميتش عقد حــجــازى الــعــزم على الحصول على 
رخصة، حيث بــدأ فى الحصول على دورة تدريبية 

لقيادة السيارات اإلنجليزية. 

إعداد: محمد الصايغ- سارة عبدالباقى

رأى

 محمد الراعى

دورى الترامادول
ــام 2017 بــكــل أفــراحــه  ــتــهــى عــ ¿ ان
ــوام  ــ ــه، ويــبــقــى هـــو أفــضــل األع ــ ــزان وأحــ
للجيل الحالى خاصة بعد صعود منتخب 
ــا، وازدادت  الــفــراعــنــة لــمــونــديــال روســي
ــفــوز أبــطــالــنــا فــى الــكــاراتــيــه  األفـــــراح ب
واإلســكــواش واألثــقــال ومتحدى اإلعاقة 
الــذيــن أبــهــروا الدنيا وفـــازوا بميداليات 
عالمية، ورغم ذلك البد أن نعيد حساباتنا 
ألن كل إنجازاتنا عشوائية وبالصدفة ومن 
الصعب أن نكرر اإلنجاز، نحتاج إلى إعادة 
تصحيح األوضــاع وتطبيق النظم العلمية 

والخطط المستقبلية وكفانا عشوائية.
ــاضــة الــجــديــد  ــري ــدور قــانــون ال ¿ صــ
إنجاز كبير فى عام 2017 ولكن لألسف 
الــقــانــون لــم يحسم المشاكل الرياضية 
فى االتــحــادات واألنــديــة، بل إنه أشعلها، 
ولألسف أصدرنا قانوًنا جديًدا ولك كل 
شىء قديم فى قديم، خاصة بقاء عصابة 
ــوال االتــحــادات  الــريــاضــة الــتــى تنهب أمـ
واألندية مازالت تتحكم فى مقاليد الكرة 
ــقــانــون ضعيف  الــمــصــريــة، بــصــراحــة ال
ويحتاج إلــى تعديالت كبيرة خاصة فى 
بنود االستثمار والنزاعات الرياضية التى 

تصدر فيها األحكام باألهواء الشخصية.
¿ إعــالن الخطيب ومرتضى منصور 
رئيسى األهلى والزمالك عن إنشاء مدينة 
رياضية لكل ناد تضم ستادا وفنادق تعتبر 
ــعــام، وهـــذا يــؤكــد وعى  أهــم إنــجــازات ال
الجمعية العمومية فى األهلى والزمالك 
الــتــى اخــتــارت بيبو حبيب الماليين 
ومرتضى قاهر الحرامية الذين سرقوا 
الــمــاليــيــن، أطــالــب الــحــكــومــة بدعم 
رئيسى األهلى والزمالك من أجل بناء 
المشروع الحلم الذى يجعل الرياضة 

المصرية تقتحم آفاق العالمية.
¿ مع اشتعال صراع األندية لخطف 
ــتـــقـــاالت الــشــتــويــة،  ــيــن فـــى االنـ الــالعــب
بصراحة ال يوجد العب فى مصر يستحق 
مليون جنيه، ولــألســف أن هــنــاك بعض 
األندية تغالى فى بيع العبيها بدون داع، 
وهــنــاك أنــديــة تــهــدر الماليين مــن أجل 
شراء العبين ال يلعبون 3 مباريات طوال 

الموسم.
¿ عام 2017 كشف أن الدورى المصرى 
عشوائى، حبة فــوق وحبة تحت، وهناك 
فــرق مثل المقاصة فـــازت على األهلى 
ــزمــالــك ولكنها خــســرت مــن النصر  وال
وتــعــادلــت مــع الــرجــاء وهــمــا مــن الــفــرق 
الصاعدة من الدرجة التانية، باختصار 
األمور مقلوبة وعشوائية، وال يوجد العب 
ظهر بمستوى ثابت طــوال الموسم، وال 
يوجد العــب يستحق لقب األفــضــل هذا 
العام فى مصر، ولكن يبقى محمد صالح 
الفرعون المصرى الذى خطف األضواء 
فى العالم كله يستحق األفضل هذا العام 
فى أفريقيا وأوربــا، ونتمنى عودة النجوم 

إلى مستواها المميز لعودة مصر للريادة.
¿ بعد اكــتــشــاف أول حــالــة منشطات 
ــاالت جــديــدة  ــوقــع ظــهــور حـ فــى مــصــر أت
فى دورى الترامادول.. عفًوا فى الدورى 

المصرى.

قمر  يفاضل 
بين اإلنتاج 
وبتروجت.. 

وباسم يعود أمام 
طالئع الجيش 

كتبت – سارة عبدالباقي

كتب – ضياء خضر 

يوسف يضبط إيقاع بتروجت 
بسالح الخصومات

طلب محمد يوسف مدرب فريق بتروجت من إدارة النادى منحه 
سلطة توقيع عقوبات مالية على الالعبين، وذلك بهدف مواجهة 
حالة االستهتار والالمباالة التى لمسها من بعض عناصر الفريق 
البترولى فى الفترة األخيرة، والتى تجلت بوضوح فى مباراة الفريق 

األخيرة أمام األهلى والتى خسرها العبو يوسف بثالثية نظيفة.
وخالل جلسة ودية جمعته مع مسئولى النادى فى حضور مدير 

الكرة كشف يوسف أن عدد من العبى الفريق 
دخلوا فى مفاوضات مع أندية أخرى فى 

الفترة الماضية لالنتقال إلى صفوفها 
بــدايــة مــن يــنــايــر الـــجـــاري، وهـــو ما 
أصــاب هــؤالء الالعبين بحالة من 
عدم التركيز والتشتت، وأثــر سلباً 
بشكل واضح على مستواهم داخل 

الملعب.
وشـــدد يــوســف لمسئولى الــنــادى 

ــرورة أن يــلــقــى مــثــل هـــؤالء  ــ عــلــى ضـ
ــر يثبت  ــيــن -وأى عــنــصــر آخــ الــالعــب

تقصيره- جـــزاًء راداعــــاً مــن خــالل توقيع 
خصومات مالية مضاعفة عليهم، لما ألحقوه من 

ضرر بالفريق.
وفــى تلك األثناء طالب يوسف إدارة بتروجت بضرورة تعزيز 
الخط الخلفى للفريق بعنصرين مميزين خالل فترة االنتقاالت 
الشتوية الحالية، بعدما كشفت المباريات األخيرة للفريق، عن 
وجود قصور واضح فى أداء مدافعى الفريق وهو ما كلف بتروجت 

فقدان العديد من النقاط.
ويرى يوسف أنه لم يعد أمام الفريق مجال إلهــدار المزيد من 
النقاط خصوصاً وأنه يتواجد على مشارف منطقة الخطر بجدول 
ــدوري، حيث يحتل الفريق حالياً المركز الـ12  ترتيب مسابقة ال
برصيد 17 نقطة حصدهم الفريق على مدار 16 جولة، بواقع 4 

انتصارات و5 تعادالت و7 هزائم.
وتجدر اإلشــارة إلى أن فريق بتروجت يستعد لمواجهة االنتاج 
الحربى يــوم الجمعة المقبل، فى لقاء يأتى ضمن الجولة الـــ17 

لبطولة الدورى الممتاز لكرة القدم.

حراسة المرمى قنبلة موقوتة فى منتخب مصر
الحضرى يتأهب.. والشناوى يترقب.. وعواد فى الصورة.. وإكرامى يبتعد

احتدم الصراع بين الحراس، من أجل نيل شرف المشاركة 
فى بطولة كــأس العالم مع المنتخب المصرى فى مونديال 

روسيا 2018.
وأسفرت قرعة كأس العالم، عن وقــوع المنتخب المصرى 
ــواى وروســيــا  ــ فــى المجموعة الــتــى تضم إلــى جـــواره أوروجـ

والسعودية.
ويتنافس الرباعى عصام الحضرى حــارس مرمى التعاون 
السعودي، وأحمد الشناوى حــارس مرمى الزمالك، وشريف 
إكــرامــى حــارس مرمى الــنــادى األهــلــي، ومحمد عــواد حارس 
اإلسماعيلي، على نيل ثقة الجهاز الفنى للمنتخب بقيادة 

األرجنتينى هيكتور كوبر، خالل الفترة المقبلة.
وتــرصــد »صـــوت الــمــاليــيــن«، تــقــريــًرا رقمًيا عــن الــحــراس 

األربعة، عن الموسم الحالى منذ بدايته.
عصام الحضري

يعد عصام الحضري، هو األوفر حًظا حتى اآلن للمشاركة 
بشكل أساسى مع المنتخب المصرى فى بطولة كأس العالم 

بالنسخة المقبلة.
وشـــارك الحضرى فــى 16 مــبــاراة مــع فريقه فــى الموسم 

الحالي، بواقع 15 لقاء فى الــدوري، ومباراة وحيدة فى كأس 
مصر.

وجاءت عدد دقائق مشاركته فى المباريات، 1440 دقيقة، 
بواقع 1350 فى الدورى و90 دقيقة فى الكأس.

وسكنت شباك الحضرى 20 هدًفا، منهم 19 فى الــدورى 
وهدف وحيد فى كأس مصر، فضالً عن خروجه فى 3 لقاءات 

بشباك نظيفة.
أحمد الشناوي

أعلن أحمد ناجي، مدرب حراس مرمى المنتخب المصري، 
أن الشناوى يعتبر الحارس الثانى للفراعنة بعد الحضري.

ــارك الــشــنــاوى فــى 13 مــبــاراة مــع فريقه فــى الموسم  وشـ
الحالي، منهم 12 مباراة فى الدورى ولقاء وحيد فى الكأس.

وجــاءت إجمالى مشاركة الشناوى فى 1170 دقيقة، منهم 
1080 بالدوري، و90 دقيقة بكأس مصر.

وسكنت شباكه 12 هدًفا بالدوري، إال أنه نجح فى الخروج 
بشباك نظيفة فى 5 لقاءات منهم 4 بالدورى ومباراة بالكأس.

شريف إكرامي
توترت العالقة كثيًرا بين شريف إكرامي، والمدرب 

حسام البدري، األمر الذى أدى إلى استبعاد األول عن 
المشاركة فى المباريات.

وشــارك إكرامى فى الموسم الحالى بأربعة مباريات 
ــدورى الــمــمــتــاز، بإجمالى عــدد دقائق  ــ فــى مسابقة ال

مشاركة 360 دقيقة.
وسكنت شباك إكرامى 4 أهداف فى الموسم الحالي، 

ولكنه خرج بشباك نظيفة فى مباراتين فقط.
محمد عواد

ــواد، أن يــفــرض نسفه بــقــوة على  اســتــطــاع محمد عـ
الحراس فى مصر بالفترة األخيرة، خصوًصا بعد تألقه 

الالفت للنظر.
ــاراة مــع فــريــقــه بالموسم  ــب ــواد فــى 17 م ــارك عـ وشــ
الحالي، منهم 16 مــبــاراة بــالــدورى ومــبــاراة وحيدة فى 

كأس مصر.
وبلغ إجمالى عــدد دقــائــق مشاركته بالمباريات فى 
1530 دقيقة، بواقع 1440 بالدوري، و90 دقيقة بالكأس.

وسكنت شباك عواد 11 هدًفا بالدوري، ولكنه نجح فى 
الخروج بشباك نظيفة فى 8 مباريات حتى اآلن.

قمر

إبراهيم

يوسف



األخيرة

سيد سعيد
يكتب:

رغم الحزن الذى يخيم على المصريين مسلمين ومسيحيين، إال أن حادث استهداف كنيسة حلوان، وبغض النظر عن 
أعداد الشهداء والمصابين، سيضيف صورة جديدة، تضاف إلى سجل الشخصية المصرية، وما تحمله من موروثات 

حضارية، فمكنون الشخصية المصرية، بجيناتها المتوارثة عبر األزمنة، أفرزت المعنى الحقيقى لقيم التالحم 
الوطنى، وأكدت إصرار المصريين وقدرتهم على التصدى لإلرهاب الذى يقتلهم وهم يرفعون أيديهم إلى الله فى دور 
العبادة »المساجد والكنائس«، ويستهدف أبناءهم من جنود وضباط الجيش والشرطة، وهم يؤدون واجبهم الوطنى 

دفاًعا عن شرف البالد والعباد.
تجلت تلك الروح الموجودة فى المصريين وحدهم دون سائر شعوب األرض، فى عدة مشاهد جديرة بالتوقف أمامها 

طوياَل، عندما طارد األهالى اإلرهابيين فى الشوارع المحيطة بموقع الجريمة بدون تردد أو خوف وعندما رفضت 
الكنيسة المصرية رسمًيا، استثمار الجريمة بصورة مريبة لتحقيق أجندات دولية، فضال عن التدخل فى الشأن 

المصرى والسعى نحو تمزيق النسيج المجتمعى، بادعاءات ال تمت للواقع بصلة، كما رفضت الكنيسة القانون األمريكى 
المشبوه »قانون حماية األقباط فى مصر«، مؤكدة على لسان قداسة البابا »تواضروس« أن الواقع يكشف زيف 

االدعاءات األمريكية، قائاًل: »المسلمون هم الذين يحمون كنائسنا«.
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احلادث امتداد 
ملؤامرة داخلية 

تتعلق مبحاوالت 
اجلماعة اإلرهابية 
للضغط على الدولة 

فى إطار مصالح 
دولية

عالقة واضحة 
تربط بني حادث 
حلوان ومناقشة 
»قانون حماية 

األقباط« املشبوه 
فى الكوجنرس 

األمريكى

اجلرمية جاءت رًدا على 
املوقف املصرى املناهض 

لقرار البيت األبيض 
بنقل السفارة األمريكية 

من تل أبيب إلى القدس

 ربما لم يكن البابا يعلم أن عبارته بمثابة نبوءة، وإن 
كان إطالقها جاء من خالل معرفته وإدراكه وثقته فى 
أن المسلمين هم الذين سيدافعون عن الكنائس، إال 
أن هذه المقولة تجسدت فعاًل وليس قواًل، على أرض 
الواقع عندما واجه البسطاء من المصريين رصاص 
اإلرهـــاب بــصــدورهــم، كــى ال يتمكن المجرمون من 
الوصول إلى حرم الكنيسة والقيام بالقتل العشوائى، 
ــداث مــجــزرة، كما حــدث فــى مسجد الــروضــة  وإحــ

بالعريش.
القراءة الدقيقة، تشير إلى عالقة ما، تربط بين 
حــادث حلوان الخسيس وقانون حماية األقباط فى 
الكونجرس األمريكى، على األقل بالنظر إلى التوقيت، 
فالجريمة تــم ارتــكــابــهــا بعد اإلعـــالن عــن مناقشة 
هذا القانون المشبوه، كما أن التنفيذ جاء فى وقت 
الظهيرة ليظهر مشهد اإلرهابيين وهم يستعرضون 
بخيالء قبيل تنفيذ عمليتهم التى أفشلها المصريون، 
هذا المشهد وغيره يقطع بأن هناك رسالة، يريدون 
توصيلها إلى أمريكا، مفادها أن األقباط فى حاجة 
إلى حماية، ولكن المصريين قطعوا الطريق أمام تلك 

الرسالة الهزلية وأفشلوا مفعولها االستخبارتى.
الــتــوقــف أمـــام تفاصيل واقــعــة اســتــهــداف كنيسة 
»مارمينا«، ربما يزيح الستار أمام العالقات المتشابكة 
بين التنظيمات اإلرهابية مع أجهزة االستخبارات 
العالمية، وفى مقدمتها الـ»سى آى إيــه«، إلى جانب 
تورط خاليا تنتمى لإلخوان عبر مسميات مستحدثة، 
كما يكشف أيــًضــا جــوانــب أخــرى إيجابية، منها أن 
المصريين اجتمعوا على ضــرورة االصطفاف خلف 
ــاب، كما أن هذا  مؤسسات الــدولــة لمواجهة اإلرهــ
الــحــادث امــتــداد لمؤامرة داخلية تتعلق بمحاوالت 
الجماعة اإلرهــابــيــة الضغط على الــدولــة فــى إطــار 
تكتيكات تنظيمية داخــلــيــة، وإقليمية تتعلق بقطر 
ــضــًا، إذا أخذنا  وتــركــيــا ومــن يدعمهم، ودولــيــة، أي
باالعتبار فتح ملف األقباط فى الكونجرس األمريكى،  
ومن ال يرى هذه المؤامرة، فهو إما أعمى أو أنه يغض 
ــة الحقيقة بغرض مجافاتها، فهذا  البصر عــن رؤي
الــحــادث يهدف إحــراج الــدولــة والتشكيك فى قدرة 
أجهزتها األمنية على حماية األقباط، والتأكيد أن تلك 
األجهزة لم تنجح فى التصدى للعمليات اإلرهابية التى 
تستهدف دور العبادة، وأن العمليات تتم رغم وجود 

قوات األمن لتأمين الكنائس.
ــدت غــطــاء سياسيا  ــى وجــ ــت تــلــك الــمــحــاوالت ال
وإعــالمــيــا فــى قطر وواشــنــطــن وأنــقــرة، بــاتــت غير 
مجدية، الفتقادها الدقة والموضوعية والمصداقية، 
فهى مــجــرد أكــاذيــب يتم ترويجها الستثمارها فى 
أوراق اللعبة السياسية، كورقة ضاعطة على القرار 
المصرى، والتلويح بها لإلساءة وتشويه سمعة النظام 

فى الخارج، وهى وسيلة أمريكية أضحت محفوظة.
أما قصة حماية األقباط فهى ليست جديدة بالمرة، 
سبق وأن منحت واشنطن ومنظمات أوروبية تمويال 
لمركز ابــن خــلــدون، منتصف التسعينيات، إلقامة 
مؤتمر يناقش فيه أوضــاع األقليات فى مصر، ووجد 
رفضا شعبيا ورسميا غير مسبوق، وللحفاظ على 
التمويل، عقد المؤتمر فــى قــبــرص، أمــا محاوالت 
التلويح بها اآلن، فهى معروفة، جاءت رًدا على الموقف 
ــرار الــبــيــت األبــيــض بنقل الــســفــارة  الــمــصــرى مــن قـ
األمريكية مــن تــل أبيب إلــى الــقــدس، تصدت مصر 
للقرار، وبذلت مساعى دبلوماسية، لحشد المجتمع 
الدولى ضد واشنطن، وهو ما جرى بالفعل، فكانت 

لطمة على وجه اإلدارة األمريكية وهذا هو السبب.
كما أن الحديث عن استهداف الكنائس وحدها، 
فهو حديث عبثى ألن اإلرهــاب ال يفرق بين مسيحى 
أومسلم، مدنى أوعسكرى، هو يستهدف المصريين 
جميعا مسلمين ومسيحيين، وجريمة مسجد الروضة 
ببئر العبد بالعريش شاهدا حيا على أن اإلرهــاب ال 

يفرق بين المسجد والكنيسة.
الجريمة نفذها 4 إرهابيين، استهدفوا كنيسة 
»مارمينا« فى منطقة حلوان، أسفرت عن استشهاد 
9 أشخاص، وإصابة 5 آخرين من بينهم أمين شرطة 
يعانى، بحسب المعلومات المتداولة، من تهتك فى 
الــكــبــد، بما يعنى أن حالته ليست مستقرة، هذه 
المآسى التى تنتج عن اإلرهــاب لم تعد موجودة فى 

اهتمامات ال المنظمات الــتــى تــصــدع رؤوســنــا ليل 
نهار بحقوق اإلنسان وال اإلعــالم القطرى المشبوه 
وال الحكومات التى تختلق القضايا الوهمية لتشويه 
سمعة الــدولــة الــمــصــريــة، لـــذا علينا جميعا عــدم 

االلتفات لمثل هذه الهرتالت.
الجريمة تزامنت مع احتفاالت المصريين بالعام 
الجديد وأعياد األقباط، وهو نهج يتبعه اإلرهابيون 
منذ سنوات، لتعكير صفو االحتفاالت بأعياد الميالد 
واســتــقــبــال الــســنــة الــجــديــدة، لــكــن فــى الــتــعــامــل مع 
استهداف كنيسة حلوان، تغيرت األمور كثيرا، وبدا أن 
المصريين ضاقوا من تكرار الجرائم اإلرهابية التى 
تستهدف االستقرار فى هذا البلد، فقرروا المواجهة 
بــصــورة فعلية، كما حــدث فــى حــلــوان، بما يعنى أن 
الضمير الجمعى المصرى، قــادر فى وقت األزمــات، 
خاصة األوقــات التى يخوض فيها الوطن معاركه، أن 
يعطى رسالة واضحة، ال تقبل التأويل لغير هدفها 
الراسخ فى الوجدان، مفادها أن الشعب والمؤسسات 

الصلبة »الجيش والشرطة فى خدمة الوطن«.
 أن يقظة رجــال الشرطة حالت دون وقــوع كارثة 
كبرى أثناء محاولة اإلرهابيين اقتحام الكنيسة، عبر 
تطويق المنطقة ووضعها داخــل حــزام أمنى، ما منع 
ارتفاع أعــداد الشهداء، وإحباط العملية اإلرهابية، 
لكن هناك مشاركة شعبية ال يمكن إغفالها، فهذه 
المشاركة تعبير عن أن المواطن العادى أخذ بزمام 

المبادرة فى مواجهة اإلرهاب بدون طلب أو تكليف.
 هذه المواقف اإليجابية تحفز على اتخاذ خطوات 
جادة نحو استثمارها، كجزء مهم فى المكون الثقافى 
المصرى، وتجعل هناك ضرورة ملحة، لتكاتف جموع 
المصريين لالحتشاد خلف مؤسسات الــدولــة فى 
مواجهة اإلرهاب واالصطفاف من أجل القضاء عليه 
بالتوازى مع المشاركة فى معركة التنمية، التى يريد 
اإلرهــاب مدعوما من قوى دولية وإقليمية، لتقويض 

إلــى خالقهم، 
واستهداف األبرياء 

وهــم يــؤدون واجبهم، جريمة 
ال عالقة لها بــاألديــان السماوية وإن جنح المعنيون 

بتفسيرها بعيًدا عن التسامح.
 مــحــاوالت الــواليــات المتحدة األمريكية، ابتزاز 
الدولة المصرية بملفات وهمية، باتت لن تجدى، وال 
يتفاعل معها سوى المنظمات الممولة من الخارج، 
بهدف صناعة ضجيج للنيل مــن مصر الخضاعها 
وتركيعها أمــام اإلمــالءات الغربية، حيث تالقت تلك 
األجــنــدات مع رغبات حكام قطر الــداعــم الرئيسى 
ــم لجماعة اإلخــــوان بــخــالف توفير  والــمــمــول األهـ
ــمــالذات اآلمــنــة لهم فــى الــدوحــة أو االنــفــاق على  ال
مشاريعهم اإلرهابية فى اسطنبول، باعتبارها قاعدة 

انطالق لزعزعة االستقرار فى مصر.
كل هــذه المحاوالت لم تنل ولــن تنال من عزيمة 
الــمــصــريــيــن فـــى اســتــدعــاء مــوروثــهــم الــحــضــارى 
واإلنــســانــى، كى يكون حــاضــًرا على سطح المشهد، 
فــاإلرهــاب لــن ينال مــن الــوحــدة الوطنية المصرية، 
ــد، وال يمكن ألى  ألن الشعب الــمــصــرى نسيج واحـ
إنسان مهما كانت براعته أن يفرق بين مصرى وآخر 
على كافة المستويات، فال يوجد على امتداد مصر 
أماكن للمسيحيين وأخرى للمسلمين، وال يوجد عقار 

مخصص لهذا وعقار مخصص لذاك.
إذا كان الدور الشعبى بارزا فى محاولة استهداف 
ــوات الشرطة  الكنيسة، فــهــذا ال ينفى بــطــوالت قـ

فرص التقدم واالنطالق. 
 إن الحادث اإلرهــابــى، وإن كان يهدف إلى تعكير 
ــاألحــزان، كما  صفو المصريين، وتبديل فرحتهم ب
اعتاد أن يفعل فى المناسبات، إال أنه فوجئ بما لم 
يكن فى حساباته، لذا لم يكن غريًبا على أحد مرتكبى 
الجريمة أن يتباهى بفعله أثناء سيره، وكأنه يقول ال 

يوجد من يقف أمامى. 
مثل هذه األفعال اإلجرامية لن تعكر صفوة الشعب 
المصرى فــى عيد الميالد المجيد، وأن مــا حدث 
سيزيد من اإلصرار على المواجهة، ألن استهداف دور 
العبادة المقدسة أثناء تقرب المسلمين والمسيحيين 

ويقظتهم فــى إحــبــاط محاولة تفجير الكنيسة بعد 
محاولة اقتحامها بهدف تفجيرها، والقبض على 
اإلرهابى مرتكب الواقعة، وبحوزته سالح آلى وعدد 

من القنابل قبل إلقائها.
أمس فى العريش واليوم فى حلوان رجال القوات 
المسلحة المصرية يستشهدون دفــاعــا عــن سيادة 
ووحــدة تــراب مصر وأمــن وسالمة شعبهم الــذى لن 

ينسى تضحياتهم الغالية.
وقال إن المسلمين واألقباط ذهبوا إلى المستشفى 
فــور وقــوع الــحــادث للتبرع بــالــدم، وعلى الجميع أن 
يتفهم أن مصر مستهدفة بكافة أرجــائــهــا، لكننا 

قادرون على مواجهة اإلرهاب.
إن اســتــهــداف دور الــعــبــادة »كنيسة أو مسجد« 
يبرز حقيقة معلومة بالضرورة  هذه الفئة الضالة، 
ليست فى حاجة إلصدار بيانات تدين جرائمهم التى 
يرتكبونها بأجر معلوم، أو إشغال مساحات زمنية 
فى القنوات الفضائية، للتأكيد على أن أفعالهم ال 
تمت للدين بصلة، فهؤالء ال تعنيهم ردود األفعال، 
ألنهم ببساطة ال يملكون عقوال ناضجة، كى يراجعوا 
ــرة النقاش  ــ أنــفــســهــم، أو يــضــعــوا صنيعهم فــى دائ
ــمــوضــوع، قــبــوال أو رفــضــا، ســـواء كـــان نقاشا  ال
سياسيا أودينيا، فالدين بالنسبة لهم، مجرد 
شــمــاعــة، يعلقون عليها تــبــريــر القتل 
والتدمير، وكافة الجرائم، بما يعنى 
قضية اإلرهــاب تتجاوز الحديث 
عـــن الـــمـــواجـــهـــات الــفــكــريــة 
ــر ذلــــك مـــن األمـــــور،  ــيـ وغـ
التى يتم تــرديــدهــا وتمتد 
إلــى مصالح قــوى دولية 
ومؤامرات استخباراتية 
والهدف إربــاك الدولة 
المصرية واستنزاف 
ــى الــحــرب  ــهــا ف قــدرات

ضد اإلرهاب.
فالجريمة تحمل 
دالالت مهمة، بمعنى 
أنها جزء من تداعيات 
ــمــصــرى  ــوك ال ــلـ ــسـ الـ
فــى مــواجــهــة الهيمنة 
األمـــريـــكـــيـــة ومــواجــهــة 
ــيــمــيــة  ــات اإلقــل ــديـ ــتـــحـ الـ
ــى  ــران الــرامــيــة للتوسع اإلي
ــالم  ــاوالت تــحــقــيــق أحـ ــحــ ــ وم
ــة الــخــالفــة  ــ وهــمــيــة اســمــهــا دول
العثمانية، فضال عن أنها ترجمة لما 
يجرى على الساحتين اإلقليمية والدولية، 
ومــا يحويه المشهد مــن تعقيدات سياسية 
وأمنية، فالعمليات تتم بتمويل قطرى، استهدفت 
ضرب االقتصاد المصرى ونشر الشائعات إلثارة 

الفوضى، بغرض إيصال اإلخوان للحكم.
القضية إذن، ليست تلك الجماعات المأجورة، التى 
تنفذ ما يوكل ألمرائها بمقابل معلوم، بل فى دول كبرى 
مثل أمريكا ودوال إقليمية مثل قطر وتركيا وإيــران، 
تورطوا جميعا فى تصنيع التنظيمات ذاتها، هؤالء 
خططوا ومولوا وجندوا وكلفوا لتحقيق أغراض دنيئة.

فى هــذا السياق المشحون بالمصالح الدولية 
ــاب ووجــد أرضــا خصبة  واإلقليمية، تمدد اإلرهـ
للنمو فى المجتمعات العربية من العراق إلى سورية 
ومن مصر إلى ليبيا ومن اليمن إلى السودان، لذا 
علينا أن نخاطب أنفسنا بقدر من الموضوعية، 
وال نجعل جرائم اإلرهاب تعيق تطلعاتنا أو تسرب 
إلينا الهزائم النفسية، بل علينا التأكد وفــق ما 
نراه بأن اإلرهــاب بدأ يلفظ أنفاسه األخيرة، رغم 
توقع حدوث جرائم أخرى بتكتيكات استخباراتية 
متقنة، تستهدف النقاط الضعيفة مثل المساجد 
والكنائس، باعتبار أن المدنيين ال يملكون القدرة 
على المواجهة، أو المقاومة أثناء وقــوع الجريمة 
اإلرهــابــيــة، مثلما حــدث فى مسجد الشيخ »عيد 
الجريرى« فى قرية الــروضــة ببئر العبد، عندما 
داهمت المكان مجموعة إرهابية وقتلت المصلين 

بدم بارد.

 الواليات املتحدة األمريكية حتاول ابتزاز
 الدولة املصرية مبلفات وهمية بهدف صناعة

 ضجيج لتشويه سمعتها فى املحافل الدولية

البابا »تواضروس« 
يرد على واشنطن: 

»املسلمون هم الذين 
يحمون كنائسنا«

رائحة أمريكا فى حادث 
حلوان اإلرهابى
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