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تأمين مصر 
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الحالة األمنية »ج« خالل 
انتخابات الرئاسة

فرق خاصة للكشف عن المفرقعات وتشديد الحراسات على سفارات الدول الصديقة 

سيارات إسعاف ومطافئ وقوات خاصة أمام اللجان االنتخابية
تعليمات لرجال المباحث باالستعانة بالمرشدين السريين

 فى مناطق إقامة الشخصيات العامة والسفراء

تأهب أمنى فى مناطق الهيئات والمنظمات الدولية 
بالزمالك والمهندسين وجاردن سيتى ومصر الجديدة
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األولى فى مستشفى المعادى والثانية فى شارع العروبة

خفايا رفض مبارك 
استقبال 
سامى عنان

مفاجأة مثيرة.. 
رئيس جهاز التنظيم

 واإلدارة يجمع
 بين وظيفتين

 بالمخالفة للقانون

أسرار الحياة الخاصة
 ألقوى 8 شخصيات
 نسائية فى مصر

»الجندى« يطيح بـ15 مستشاًرا من رجال هشام الشريف

تفاصيل »أسافين« الوزراء 
لشريف إسماعيل 
ضد اإلعالم 
الحكومى والفضائيات

لمصلحة من.. إهدار
3.6 مليارات جنيه
فى صفقة استيراد

الدواجن البرازيلية واألوكرانية؟!!

 25  ألف جنيه 
راتب المستشار اإلعالمى

 لوزير التعليم

مستشار »سعفان« عمره 73 
عاًما وله غرفة نوم و»دوالب« 

فى »القوى العاملة«

محمد صالح
يشارك فى فيلم تسجيلى عن اإلنجازات المصرية

4 حلول أهالوية لتعويض الرحيل 
المحتمل لعبدالله السعيد

7 نجوم يتصارعون
 على ثقة »كوبر«

فضائح 
جنسية تطارد
 3 مذيعات

مى كساب تستعد 
لوالدة طفلها الثانى 

فى شهر رمضان

الحكومة ترفض إسقاط
 32 مليار جنيه مديونيات
 لبنك االستثمار القومى

 لدى ماسبيرو
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تم تقديم بالغات ضده للنائب العام

مفاجأة مثيرة.. رئيس جهاز التنظيم واإلدارة يجمع بين وظيفتين بالمخالفة للقانون
عمت حــالــة مــن الغضب الــشــديــد، بين 
كثير من موظفى الجهاز المركزى  للتنظيم 
واإلدارة ، بسبب إصـــداره قـــرارا بإيقاف 
موظف يدعى »هــانــى. س.خ« لمدة ثالثة 
أشهر وإيــقــاف راتــبــه الشهرى ، وتحويله 
لوظيفة أدنــى من وظيفته، بسبب تقدمه 
بــبــالغ رســمــى للنائب الــعــام ، ضــد رئيس 
الــجــهــاز، واعــتــبــار تعيينه رئــيــس للجهاز 
المركزى للتنظيم واإلدارة، باطاًل ومخالًفا 
للدستور والقانون، الــذى ينص على عدم 
جــواز جمع الموظف العام بين وظيفتين 
حكوميتين، مــشــيــًرا إلـــى أن المستشار 
محمد جميل يجمع بين وظيفته األساسية 
كنائب لرئيس مجلس الدولة، وبين وظيفته 

رئيًسا للجهاز.
وقال الموظف فى مذكرته للنائب العام، 

أن أعلى سلطة على رأس الجهاز اإلدارى 
للدولة ، ال يحترم القانون، ويخالفه بشكل 
صـــريـــح، فــكــيــف لـــه أن يــطــالــب موظفى 
الحكومة والــقــيــادات بــااللــتــزام بالقانون 

وعدم الوقوع فى مخالفات.
قــرار جميل بإيقاف الموظف الــذى قدم 
شكوى ضــده عن العمل ثالثة أشهر، أدى 
إلى ثــورة كبيرة داخــل الموظفين بالجهاز، 
ــة، تعاطفا مــع زميلهم،  ــادات الذعــ ــق ــت وان
فــىالــوقــت الـــذى دشــن فيه عــدد كبير من 
الموظفين بالجهاز صفحات على مواقع 
التواصل االجتماعى »الفيس بــوك« تنتقد 
جميل وكل قــراراتــه، وتتهمه بإهدار أموال 
الجهاز فى عقد مؤتمرات بالفنادق، الكبرى 
تاركا قاعة المؤتمرات التى كلفها نحو 2 

مليون جنيه، دون أدنى استفادة منها.

مساعدو »شوقى« يعيشون حالة 
نفسية سيئة  ويشعرون  بالتهميش

25 ألف جنيه راتب المستشار 
اإلعالمى لوزير التعليم

كشفت مصادر مطلعة داخــل وزارة التربية والتعليم  أن 
راتـــب المستشار اإلعــالمــى لــلــوزيــر، قـــدره 25 ألــف جنيه 
ــوزارة ،  ــ ــدًدا مــن موظفى ال شهريا، األمـــر الـــذى أصـــاب عـ

الثابتين بالغضب.
وأضافت المصادر أن الوزير اختار المستشار اإلعالمى 
له »أحمد خيرى والــذى يعمل مذيعا بإحدى 
شبكات اإلذاعــة الشهيرة، الرتباطه 
ــة، مــنــذ أن كــان  بــعــالقــة صــداق
ــر مــســتــشــارا لرئيس  ــوزيـ الـ
الــجــمــهــوريــة، وكـــان خيرى 
يــغــطــى أخـــبـــار مــؤســســة 

الرئاسة.
وأضافت المصادر أن 
هناك حالة من الغليان 
ــيــن نــــواب ومــســاعــدى  ب
ــل الـــديـــوان  ــر داخــ ــوزيـ الـ
ــوزارة ، بسبب   ــ ــل ــ ــام ل ــعـ الـ
فــرض الوزير لصديقه على 
ــقــطــاعــات وإعــطــائــه  جــمــيــع ال
صالحيات، أن يتحدث نيابة عنه 
وعنهم، وال يستطيع أحــد منهم أن يتحدث 
لإلعالم إال بعد استئذان المستشار اإلعالمى، وال يصدر 
تصريح إال باسمه هو دون أن يشار إلــى أحــد منهم، مما 
أصابهم بحالة نفسية سيئة وشعورهم بالتهميش، حيث أنهم 
على درجة وزير، وأكبر سًنا من المستشار اإلعالمى الشاب 

ذو الثالثة والثالثين عاما.
وأضافت المصادر أن المبلغ الذى يحصل عليه المستشار 
اإلعالمى، مبالغ فيه، كثيًرا فى حالة مقارنته برواتب كبار 
موظفى ديوان  عام الوزارة، وال يتناسب مع دعوات الحكومة 

بالتقشف فى الجهاز اإلدارى للدولة.

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

والتوزيع »ش.م.م«
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له »غرفة نوم« ودوالب فى الوزارة

قبل االنتخابات الرئاسية 

المستشار اإلعالمى لوزير القوى العاملة عمره 73 عامًا

 جهاز اإلحصاء »تايه واليص«.. ورئيسه الجديد غاب 15 يومًا بعد التعيين
حالة من االرتباك الشديد أصيب به الجهاز المركزى 
للتعبئة العامة واالحصاء، بعد رحيل اللواء أبو بكر الجندى 

عنه، وتولى اللواء خيرت بركات، خلفا له.
وقالت مصادر بالجهاز، إن الرئيس الجديد للجهاز لم 
يدخله لمدة 15 يوما عقب قــرار تعيينه، وهــو ما اصاب 
قطاعات الجهاز والعاملين به والذين يبلغ عددهم حوالى6 
ــاك والــشــلــل، مما ادى الى  ــب آالف عــامــل، حــالــة مــن االرت

بطء اصدار البيانات التى كانت تصدر بشكل يومى، ويتم 
توزيعها على الصحف ووسائل االعالم.

وأضــافــت المصادر ان الرئيس الجديد، رفــض إقامة 
اى مؤتمرات صحفية، على غير عــادة الـــوزراء ومسئولى 
األجهزة، عقب تعيينهم للتعرف على الصحفيين والمحررين 
ووسائل االعالم المهتمة والمكلفة بتغطية اخبار الجهاز، 
وذلك خوفا من تعرضه الى اسئلة عن الجهاز وهو ال يعلم 

االجابة الصحيحة والوافية.
وكشفت المصادر ان رئيس االحــصــاء الجديد مــازال 
ــرار تعيينه على  يعكف وبعد مــرور اكثر مــن شهر على ق

دراسة الملفات ويرفض اى مقابالت صحفية.
المثير أن إدارة العالقات العامة واالعـــالم وقعت فى 
خطأ طريف حيث نسيت ان ترسل السيرة الذاتية لرئيس 
الجهاز الى وسائل االعالم عقب تعيينه، إال بعد مرور أكثر 
من ثالثة أسبابيع وهو األمر الذى أثار استهجان المحررين 

الصحفيين المكلفين بتغطية أخبار الجهاز. 
يــأتــى ذلـــك فــى فــتــرة مهمة جـــدا مــن دور الــجــهــاز فى 
االنتخابات الرئاسية المقبلة وتحديد المقار االنتخابية، 

وتوزيعها على الناخبين حسب قربهم من اللجان.

»الجندى« يعيد هيكلة 
التنمية المحلية ويطيح 

بـ15 مستشارًا من 
رجال هشام الشريف

بدأ اللواء أبو بكر الجندى كسابقيه من 
وزراء التنمية المحلية، فى تطهير الوزارة 
مــن المستشارين والــمــســاعــديــن، الذين 
ــوزارة فــىعــهــد الــوزيــر  ــ تــعــاقــدت معهم الـ
السابق هشام الشريف. وقــالــت مصادر 
مطلعة بالوزارة إن الجندى، أصدر قرارًا 
سرًيا خالل هذه األيام باالستغناء عن 15 
مستشارا بالديوان العام للوزارة، واالعتماد 

فقط على أبناء الوزارة المعينين.
ــارت الــمــصــادر إلــى أن الجندى،  وأشـ
قرر االستغناء عن 10 فتيات  كان هشام 
الشريف الوزير السابق قد استعان بهن 
لتنسيق وتنظيم لــقــاءاتــه واجتماعاته، 
خــارج وداخــل الـــوزارة، واكتفى الجندى، 

بإعادة مصطفى عبد المجيد، لمنصب 
ــذى كــان  ــ ــرا لــلــعــالقــات الــعــامــة، وال مــدي
استبعده الدكتور أحمد زكى بدر وعينه 

مديراً إلدارة الشكاوى.
ــمــصــادر أن الــجــنــدى،  وأوضـــحـــت ال
سيبقى على مستشار واحــد فقط، من 
بين المستشارين الــذيــن تعاقد معهم 
الشريف، وهو محمد هنداوى المستشار 
اإلعالمى للوزارة، الفتة إلى أن هنداوى 
تم اختياره بناء على توصيات من جهة 
عليا لتولى منصب المستشار اإلعالمى 
للوزير وال يملك الجندى أى صالحيات 
إلبعاده، أو على األقل اغضاب من اختاره 

لهذا المنصب.

الــحــديــث عــن الــمــســتــشــار اإلعـــالمـــى الــعــجــوز، 
لمحمد سعفان وزير القوى العاملة، أصبح الشغل 
الشاغل لموظفى ديوان عام وزارة القوى العاملة 
بمدينة نصر، منتقدين اختيار الوزير، لشخص  
كــان يعمل صحفيا سابقا بــإحــدى الجرائد 
القومية، ثم خرج على المعاش، وعمره يتجاوز 
72 عاما، لمجرد أنه كان صديًقا مقربًا إليه 
ينشر أخــبــاره أثــنــاء توليه منصب نقيب 

عمال البترول.

الــطــريــف أن الــعــامــلــيــن بـــالـــوزارة ، أطــلــقــوا على 
المستشار اإلعالمىللوزير لقب »جــدو«، مؤكدين أن 
الــوزيــر خصص له غرفة نــوم بسرير، داخــل الـــوزارة، 
بالدور الثانى، ومكتًبا فخًما، ودوالب مما آثر حفيظة 
العاملين بالوزارة. وأكدت مصادر مطلعة أن المستشار 
اإلعالمى العجوز يتقاضى 10 آالف جنيه شهريا  نظير 
عمله. ياتى ذلك فى الوقت الــذى يرفض فيه الوزير، 
عقد أى مؤتمرات صحفية، بديوان عام الوزارة بدعوى 

ترشيد النفقات.

حــرصــت الفنانة مــى كــســاب على مشاركة 
جمهورها بموعد والدتــهــا الثانية، من خالل 
صفحتها الشخصية على موقع »إنستجرام«. 
ــورة تجمعها بــزوجــهــا أوكـــا،  ونــشــرت مــى صـ
وعلقت عليها قائلة: »أحلى حاجه إنى هولد 

فى رمضان إن شــاء الله يــارب هــون األيــام«. 
يذكر أن مى أنجبت ابنتها األولــى فريدة فى 
شهر ديسمبر مــن عــام 2016،  وأعلنت عن 
حملها للمرة الثانية منذ عــدة أشهر دون أن 

تعلن عن نوع الجنين.

مى كساب  تستعد لوالدة طفلها الثانى فى شهر رمضان

»تيتة رهيبة« تحتفل بعيد ميالدها الــ 86
تحتفل ســيــدة المسرح العربى سميحة أيــوب 
والتى اشتهرت فى السنوات األخيرة بلقب »تيتة 
رهيبة« بعيد ميالدها الـ 86 هذا األسبوع. حيث 
إنها من مواليد 8 مارس 1932 »نفس العام الذى 

ولدت فيه سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة«.
ولدت  سميحة أيوب فى حى شبرا فى القاهرة، 
تخرجت من معهد التمثيل عــام 1954. تتلمذت 
على يــد زكــى طليمات واشتهرت كممثلة مسرح 
ولمعت على المسرح حتى عملت مديرا للمسرح 
الحديث والمسرح القومى ولقبت بسيدة المسرح 
العربى. كانت زوجة للفنان محمود مرسى وأنجبا 

ابنا هو الطبيب عالء محمود مرسى.
بلغ رصيدها على المسرح على مدار مشوارها 
الفنى ما يقرب من 170 مسرحية، منها )رابعة 

العدوية، سكة السالمة، دماء على أستار الكعبة، 
ــرة الطباشير القوقازية(. ورغم  أغــا ممنون، دائ
سيطرة األعمال المسرحية على غالبية مساحة 
أعمالها الفنية، إال أنها كان لها مشاركات عديدة 
فىالسينما والــتــلــفــزيــون، ففى السينما تميزت 
مــن خــالل أفــالم عــدة منها )أرض النفاق، فجر 
ــالل وآخــرهــا  ــادة، بــيــن األطــ ــســع اإلســــالم، مــع ال
تيتة رهيبة مــع محمد هــنــيــدى(، وفىالتلفزيون 
ــارزة مــن أهمها  ــب قــدمــت الــعــديــد مــن األعــمــال ال
ــورد، أميرة فى عابدين،  )الضوء الشارد، أوان ال
المصراوية(. نالت العديد من التكريمات من عدة 
رؤســاء منهم جمال عبد الناصر وأنــور السادات، 
وأيضا الرئيس السورى حافظ األسد والفرنسى 

جيسكار ديستان.

قــررت الشركة المنتجة لمسلسل النجم 
عمرو يوسف »طــايــع«، السفر إلــى سويسرا 
يــوم السبت المقبل، لتصوير عــدة مشاهد 
خارجية هناك، وتستغرق الرحلة 10 أيام 
كاملة، وهو العمل المقرر عرضه فى رمضان 
المقبل، مــن تأليف محمد ديـــاب، وإخــراج 

عمرو سالمة.
مسلسل »طايع« تــدور أحداثه فى صعيد 
مصر، ويجسد عمرو يوسف ضمن أحداث 
العمل مــدرس صعيدى  يعيش رحلة صعود 
وخالل مشواره تواجهه العديد من العقبات 
والــصــعــوبــات الــتــى يتغلب عليها، ويــشــارك 
فى بطولة العمل عمرو عبد الجليل، سلوى 
محمد على ، صبا مبارك، سهير المرشدى، 

ومحمد على.

حكاية عمرو يوسف مع 
»طايع الصعيدى« فى سويسرا

سميحة

بركات

الجندى

سعفان

خيرى
جميل

شوقى

 خالد عبدالرحمن
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أطالبك بالتمسك 
بموقفك الرافض إلجراء 

أية تعديالت خاصة 
على الدستور لتعديل 

مدة الرئاسة 

فى البداية أود التأكيد على أننى حينما أقــول »انعدام 
التنافسية«، فهذا ليس معناه اإلســاءة أو التقليل من شأن 
المهندس موسى مصطفى موسى والذى أتشرف بصداقته 
وأرى أنــه من الشخصيات الجديرة بكل احــتــرام وتقدير، 
كما أنه ينتمى لعائلة سياسية عريقة لها مشوار طويل فى 
مجاالت العمل السياسى والبرلمانى والوطنى، ويكفى أن 
نشير فقط إلــى أن والـــده هــو المهندس مصطفى موسى 
زعيم الطليعة الوفدية والذى كان أحد المقربين من الزعيم 
الوفدى مصطفى باشا النحاس كما أنه كان أحد أشهر نواب 
دائــرة باب الشعرية فى البرلمان المصرى عــاوة على أنه 
أحد الذين شاركوا فى إعادة بناء دولة الجزائر عقب تحررها 

من االحتال الجزائرى فى الستينيات من القرن الماضى.
وهنا نشير إلــى أن موسى نفسه يعترف بــأن السيسى 
له الكثير من اإلنــجــازات ويكفى أنه كان حتى قبل أيــام من 
ترشحه فــى االنتخابات الرئاسية قــد قــام بتدشين حملة 

»مؤيدون« لدعم ترشح السيسى لفترة رئاسية ثانية.
وألن االنتخابات الرئاسية أصبحت على األبــواب حيث 
ستبدأ مرحلتها األولى بإجراء االنتخابات فى الخارج يومى 
16 و17 مــارس الحالى، فى حين ســوف تبدأ االنتخابات 
داخــل مصر يومى 26 و27 من مــارس الجارى، وســوف يتم 
اإلعــان عن إسم الفائز فى تلك االنتخابات يوم الثانى من 
أبريل القادم. ولذلك قررت أن أبعث بهذه الرسائل للرئيس 
عبدالفتاح السيسى، والتى ستكون عبارة عن رسائل موجزة 
تتضمن العديد من الماحظات والمطالبات واالقتراحات 
والتى أتمنى أن يكون هناك اهتمام بها، ألنها ال تستهدف 
شيئاً سوى الصالح العام للبلد وليس تملقاً ألى شخص أو 

جهة أو البحث عن مصالح شخصية كما يفعل الكثيرون:
- أطالبك يا سيادة الرئيس بالتمسك بموقفك الرافض 
إلجراء أية تعديات خاصة على الدستور المصرى الصادر 
فى عام 2014 حتى يتم تغيير فترات أو مدة الرئاسة، وهنا 
ينبغى أن أشيد بتكرار تصريحاتك الرافضة لهذا األمر 
وإعانك أن فترة الثمانى سنوات كافية لتحقيق اإلنجازات.. 
وأتمنى أن تظل عند موقفك فى هــذا الشأن ألن الغالبية 
العظمى ممن يطالبون بذلك مجرد »مطباتية« و»حملة 
مباخر« لكل األنظمة الحاكمة، كما أنهم ال يريدون إحداث 
تغير سياسى حقيقى على أرض مصر، وهذا التغير سوف 
يحدث فــى حــال تــكــرار تجربة الــتــداول السلمى للسلطة. 
وأرجــو أال تتصور أننى أرفــض استمرارك فى خدمة مصر 
ولكننى أتصور أنك يمكن أن تعطى لمصر الكثير سواء كنت 
رئيساً للجمهورية أو فى أى موقع آخــر، فالعطاء ال عاقة 
له بالمناصب فى الكثير من األحــيــان.. وأتصور أن تجربة 
المهندس إبراهيم محلب الــذى تم تعيينه مساعداً لرئيس 
الجمهورية لشئون المشروعات القومية بعد استبعاده من 
رئاسة مجلس الوزراء أفضل مثال على ذلك حيث قدم الكثير 

من اإلنجازات فى هذا الشأن.
- أدعو سيادتك لتفعيل ما يسمى بـ»بريد الرئاسة«، وهو 
اإليميل اإللكترونى الــذى يتم تلقى اقتراحات المواطنين 
وشكواهم عليه من الظلم الواقع عليهم. ويؤسفنى القول 
إن الناس لم تشعر بوجود هــذه الخدمة الجماهيرية التى 
ــدأ تنفيذها منذ 4 ســنــوات، وربــمــا يــكــون أحــد األســبــاب  ب
الرئيسية وراء ذلك عدم تسليط األضواء اإلعامية عليها.. 
ولذلك أقترح أن يتم تقديم برامج فى جميع وسائل اإلعام 
لمتابعة نشاط هذا البريد الرئاسى ليشعر الناس بوجوده 
على أرض الواقع.. وأتمنى أن يحظى هذا البريد باهتمام 
ورعاية سيادتك شخصياً إلحداث تفاعل بينك وبين الناس 
وأن تقوم فى بعض األوقــات باإلطاع عليه لتعرف الحقائق 
من مصادرها وليس من خال التقارير التى تقدم إليك والتى 
تكون فى كثير من األحيان متضاربة فيما بين الجهات التى 

تقدمها وغير كاشفة للحقائق كما هى على أرض الواقع.
- مــع كامل تقديرنا للعمليات البطولية التى تقوم بها 
القوات المسلحة ورجال الشرطة لمواجهة اإلرهاب وإحباط 
المؤمرات الدنيئة التى تستهدف إسقاط مصر، إال أننى 
ــراءات الــازمــة إلعــادة الــروح  أطالب سيادتك باتخاذ اإلجـ
للحياة السياسية التى وصلت الى مرحلة الموت االكلينيكى.. 
فاألحزاب رغم أن عددها اقترب من الـ 105 أحزاب إال أن 
الواقع يؤكد أنها أحزاب ضعيفة وميتة وال دور لها مع الناس 
فــى الــشــارع الــمــصــرى، وكــذلــك الــحــال بالنسبة لمنظمات 
المجتمع المدنى والنقابات ووسائل اإلعام حيث إننى أرى 
أن سياسة »الصوت الواحد« تعد أحد األسباب الرئيسية 
فــى عــدم تصديق الــنــاس لما يبث أو ينشر فــى الكثير من 
وسائل اإلعام المرئى والمقروء، وهو ما أدى الى انصراف 
بعضهم عنه واتجاههم لقنوات حقيرة تمولها جماعة اإلخوان 
اإلرهابية وتنظيمها الدولى. ولذلك اقــول إننا بحاجة الى 
وضع ضوابط تراعى ظروف البلد بعيداً عن القيود والعقبات 
أمــام هــذه النوافذ السياسية التى يمكن أن تكون متنفساً 
للكثيرين للتعبير عن آرائهم ووجهات نظرهم وشكاواهم، 
ويمكن أن يحدث ذلك مع مراعاة حالة البلد الحالية وجهود 
الجيش والشرطة لمواجهة اإلرهـــاب وعــدم خــدش الحياء 

العام أو المساس باألمن القومى.
مــن بين األخــطــاء التى حدثت خــال الفترة الماضية، 
استمرار بعض المسئولين فى مناصب رفيعة المستوى رغم 
ظروفهم الصحية الصعبة – شفاهم الله وعافاهم من كل 
شر وســوء -، ومــن بين هــؤالء المهندس شريف اسماعيل 
رئيس مجلس الوزراء وأيضاً الدكتور أشرف الشرقاوى وزير 
قطاع األعمال السابق ومن قبلهما اإلعامية صفاء حجازى 
رئيسة اتحاد اإلذاعـــة والتليفزيون  - رحمها الله -. ومع 
تقديرنا لقيمة الوفاء لمثل هؤالء األشخاص إال أننى أرى أن 
مثل هذه المناصب تستدعى أن يكون من يتوالها فى حالة 
ــوزراء الذى  صحية جيدة خاصة بالنسبة لمنصب رئيس ال
يقوم بحكم منصبه بمتابعة كل كبيرة وصغيرة فى الدولة. 
وفى الحقيقة فإننى تصيبنى الدهشة بسبب مواد القانون 
التى تلزم المرشح ســواء لرئاسة الجمهورية أو النتخابات 
ــإجــراء فــحــوصــات طبية دقيقة وشاملة  ــواب ب ــن مجلس ال
حتى يكون قــادراً على العطاء فى حين ال يتم إلــزام الــوزراء 
والمحافظين بإجراء هــذه الفحوصات رغــم أنها ضرورية 
للغاية لمعرفة مــدى قدرتهم على تحمل األعباء المكلفين 
بها. ولذلك أطالبك ياسيادة الرئيس بــتــدارك هــذا األمر 
واختيار مسئولين أصحاء وقادرين على العطاء، أما الذين 
هم فى حالة صحية صعبة فيمكن أن تتم االستعانة بهم فى 
وظائف استشارية ويتم تفعيل دورهم واالستفادة من آرائهم 

وخبراتهم فى نفس مجاالت تخصصاتهم.
نتمنى أن تــكــون هــنــاك مــراجــعــة دقــيــقــة قــبــل اخــتــيــار 
األشخاص فى مناصب عليا كالوزراء والمحافظين ورؤساء 
الهيئات العامة وغيرهم، حيث أثبتت الوقائع التى حدثت 
ــى وجـــود الكثير مــن قضايا  خــال الــفــتــرة الرئاسية األولـ
الفساد التى تورط فيها مسئولون كبار ومنهم: خالد حنفى 
وزيــر التموين السابق والــذى تــورط فى قضية فساد القمح 
الشهيرة وتمت إقالته بسببها وكــذلــك صــاح هــال وزيــر 
الزراعة السابق والمحبوس حالياً بعد ثبوت إدانته فى قضية 
الفساد الكبرى والتى بلغ حجم الفساد فيها 2.5 مليار جنيه، 
باإلضافة الى قضية هشام عبدالباسط محافظ المنوفية 
الـــذى تــم القبض عليه فــى قضية رشـــوة ثــم تبين تضخم 
حجم ثروتة خال عامين فقط ألكثر من 50 مليون جنيه، 
وهناك أيضاَ قضية سعاد الخولى نائبة محافظ األسكندرية 

المسجونة حالياً فى قضية رشوة، وهناك الكثير من القضايا 
التى ال يتسع المجال لذكرها اآلن.. ولذلك أطالب الرئيس 
بأن يتنبه جيداً إلى أن هناك بعض األشخاص – أقول بعض 
– يقومون بدعم بعض الشخصيات منعدمة الضمير والتى 
ال تتمتع بطهارة اليد ويتم تدعيمهم من خال تقارير ويتم 
إسناد المناصب إليهم، وهو األمر الذى قد يسيىء إلى صورة 

هذه الجهات المحترمة التى نكن لها كل تقدير واحترام.
أرجـــو أن تشهد الــفــتــرة الــقــادمــة تقلياً بــقــدر اإلمــكــان 
من أعــداد المؤتمرات التى تنعقد بشكل شبه دائــم توفيراً 
للنفقات الباهظة التى يتم انفاقها عليها دون أن يكون لها 
مردود كبير على أرض الواقع، وكذلك لمنع تكرار الكلمات 
والــتــصــريــحــات بشكل كــبــيــر.. ويمكن أن يــكــون التواصل 
الرئيسى بين الــرئــيــس والــشــعــب مــن خــال إجـــراء حــوار 
تليفزيونى شــهــرى يـــذاع فــى مختلف الــقــنــوات المصرية 
الحكومية والخاصة وكذلك جميع محطات اإلذاعـــة وكل 
الصحف والمواقع اإللكترونية، ويمكن أن يكون هناك لقاء 
كل ثاثة أشهر داخل مجلس النواب من خال الجلسة العامة 

للبرلمان على أن تتم إذاعتها على الهواء مباشرة.
- مع تقديرنا التام لجهود الرئيس المخلصة وكلماته 
ــاح االقــتــصــادى،  الــصــادقــة حــول رغبته فــى تحقيق اإلصـ
ومــع تقديرنا العــتــراف الرئيس أكثر مــن مــرة فــى لقاءاته 
وتصريحاته بأن المواطن البسيط لم يشعر حتى اآلن بثمار 
هذا اإلصــاح الــذى تتحدث عنه الحكومة. إال أننا نطالب 
الرئيس بــأن يكون هناك اهتمام أكبر بالمواطن البسيط 
خــال المرحلة الــقــادمــة، ألن الــنــاس تحملت كثيراً خال 
الــســنــوات الماضية بسبب السياسات الحكومية وغــاء 
األسعار وسوء مستوى الخدمات وزيادة الضرائب والرسوم 
ــاوات. ونتمنى أن يعلم الجميع أن استمرار التضييق  واإلتـ
على الناس قد أصابهم بحالة من الغضب الشديد بسبب 
سوء األوضــاع، ويجب أن يعلموا أن األجيال القادمة تعيش 
معنا اآلن بمعنى أن كــل منا لــديــه ابــنــاء وأحــفــاد وأشــقــاء 
صغار ويشربون من نفس كــؤوس المعاناة أيــضــاً.. ولذلك 
أقــول للرئيس: نتفق مع سيادتك فى التخطيط للمستقبل 
القريب والبعيد ولكن يجب أال نحمل األجيال الحالية أكثر 
مما تطيق وتحتمل ويكفى ما تحملوه من أزمــات ومشاكل 
ال حصر لها خال الفترة الماضية، وفى هذا اإلطار أحذر 
من أنه فى حال استمرار هذه المعاناة فسوف نفتح الباب 
على مصراعية للتيارات المتطرفة لبث سمومها والتواصل 
مع أعداد ليست قليلة من الناس تحت ستار مرتبات شهرية 
وكفالة أيتام وســداد المصروفات الدراسية وتقديم كسوة 

الشتاء ومابس فى األعياد.. الخ.
تؤكد كل المؤشرات والوقائع أن الفترة الرئاسية األولى 
شهدت تحقيق الكثير مــن اإلنــجــازات التى ال ينكرها إال 
جاحد، ولكن ال ينبغى استمرار محاوالت إقناع الناس بأن 
كل ما تم الوعد به نفذ بالفعل على أرض الواقع. وهنا أشيد 
بما تقوله ياسيادة الرئيس أنك لم تحقق كل ما تطمح إليه 
بالنسبة للشعب وأن هناك عقبات وتحديات تسببت فى 
تأخير بعض المشروعات التى تم اإلعان عنها ومنها مشروع 
المليون ونصف المليون فدان والــذى أرى أنه لو تم تنفيذه 
على الوجه المطلوب لكان كفياً وحده بأن يدخل الرئيس 
التاريخ من أوســع أبــوابــه. ولذلك أتمنى أن يقوم الرئيس 
بالتنبيه على مساعديه بــأن يطلعوا الناس على ما تحقق 
بالفعل من إنــجــازات على أرض الــواقــع، بعيداً عن اإلدعــاء 
بــان »كــل شــىء تمام وزى الــفــل«، وعلى سبيل المثال نجد 
الكثير من البرامج واألفــام التسجيلية تقوم ببث معلومات 
خاطئة حول تطوير العشوائيات واإليحاء بأن ما تم فى حى 
األسمرات حدث بالفعل فى جميع المناطق العشوائية التى 
يبلغ عددها فى مصر 1221 منطقة، وهو أمر غير صحيح 
بالمرة والدليل أن عدد المناطق العشوائية فى تزايد مستمر. 
وبمناسبة الحديث عن حى األسمرات والتى نتمنى أن تتكرر 
تجربتها فى جميع أنحاء الجمهورية، نشير إلى أنه فى ظل 
الحياة المأساوية التى تعيشها المايين من األسر المصرية 
وفى ظل الحديث عن الظروف الصعبة للدولة أعتقد أنه 
من غير المقبول أن يتم انشاء نادى رياضى فى األسمرات 
بتكلفة 150 مليون جنيه فى الوقت الذى ال يجد أهالى القرى 
المصرية كــوب مــاء نظيفا للشرب وهــو أمــر يجب تداركه 
فى المرحلة القادمة حتى نقول إن هناك عدالة اجتماعية 

حقيقية فى مصر.
أرجو أن يتم خال المرحلة القادمة تفعيل مبدأ اختيار أهل 
الكفاءة وعدم االكتفاء فقط بمن يطلق عليهم أهل الثقة، فقد 
ثبت بالدليل القاطع أن االعتماد على أهــل الثقة فقط عند 
اختيار بعض كبار المسئولين فى الــدولــة والمستشارين فى 
بعض الجهات كانت له الكثير من التداعيات الكارثية. ولذلك 
أتمنى أن يكون االختيار فى أغلب األحيان قائماً على مبدأ 
الكفاءة والخبرة والــقــدرة على االبتكار والتطوير إلــى جانب 
الثقة بالطبع حتى نحصل على نتائج تتماشى مع الرغبة فى 
تحقيق نهضة شاملة فى كل القطاعات على أرض مصر. وليكن 
اختيارك ياسيادة الرئيس لمن يقدم لك النصيحة الخالصة 
لوجه الله والوطن ال من يقول لك »كل شىء تمام« و»ليس فى 

اإلمكان أبدع مما كان«.
أتمنى أن تختفى عبارة »بناء على تعليمات الرئيس« من 
قاموس حياتنا السياسية ألن أى مسئول ال يستطيع تطوير 
المكان الذى يتواله ويقدم فيه أفضل اإلنجازات وينتظر دائما 
تعليمات الرئيس إليه ال يستحق أن يظل فى منصبه ولو لساعة 

واحدة.
أتمنى أن يكون هناك اهتمام من جانبك يا رئيس الجمهورية 
بقضية الحد األقصى لألجور، ألن هناك الكثير من الشواهد 
تؤكد أنه ال يتم االلتزام بالحد األقصى لألجور وهو 42 ألف 
جنيه، وهو المبلغ الذى التزمت به أنت نفسك يا سيادة الرئيس 
بل وقمت بالتنازل عن نصف هذا المبلغ لصالح صندوق »تحيا 
مصر«.. وأتمنى أن يكون الرئيس على علم تام بأن هذا الحد 
األقصى ال يتم االلتزام به فى العديد من القطاعات الحكومية 
وفى مقدمتها اإلعــام الحكومى بكافة وسائله واشكاله إلى 

جانب رؤساء الكثير من رؤساء الشركات والهيئات العامة.
أعتقد أنــه آن األوان ياسيادة الرئيس إعــادة النظر فى 
تغيير المنظومة اإلعامية بعدما ثبت بالدليل القاطع أن 
كل الهيئات اإلعامية التى تم تشكيلها فى العام الماضى 
لم تحقق أية نتائج ايجابية ملموسة، بل العكس هو الصحيح 
فقد شهدت المنظومة اإلعامية انــحــداراً فــى المستوى 
المهنى واالخاقى الذى تم تقديمه خال األشهر الماضية. 
ولذلك أتمنى إعــادة النظر فى قضية عــودة وزارة اإلعــام 
مرة أخرى ألنها وفقا لما يراه الكثيرون الحل األمثل إلعادة 

االنضباط للمشهد اإلعامى.

من الضرورى تفعيل ما يسمى بـ»بريد 
الرئاسة« إلحداث تفاعل بينك وبين 
الناس بعيدًا عن التقارير المتضاربة

اتخاذ اإلجراءات الالزمة 
إلعادة الروح للحياة 

السياسية التى وصلت إلى 
مرحلة الموت اإلكلينيكى 

وقف اختيار المصابين 
بأمراض خطيرة فى مناصب 
مهمة كالوزراء والمحافظين

إجراء مراجعات دقيقة قبل 
اختيار المسئولين الكبار حتى ال 

تتكرر قضايا الرشوة الكبرى

تقليل أعداد المؤتمرات توفيرًا 
للنفقات الباهظة ولمنع تكرار 

الكلمات والتصريحات بشكل كبير 

استمرار التضييق على الناس يفتح 
الباب على مصراعيه للتيارات المتطرفة 

لبث سمومها والتواصل مع الفقراء

يجب عدم خداع الناس بالحديث عن إنجازات بعضها 
لم يكتمل على أرض الواقع 

فى تغيير المنظومة اإلعالمية بعدما ثبت بالدليل 
القاطع أن كل الهيئات اإلعالمية الحالية فاشلة

البد من اختفاء عبارة »بناء على تعليمات 
الرئيس« من قاموس حياتنا السياسية 

تفعيل مبدأ اختيار أهل الكفاءة وعدم 
االكتفاء فقط بمن يطلق عليهم أهل الثقة 

إعادة النظر فى مدى التزام كبار المسئولين بالحصول 
على الحد األقصى لألجور وهو 42 ألف جنيه

محمد طرابيه يكتب:

أطالبك بالتمسك 
بموقفك الرافض إلجراء 

أية تعديالت خاصة 
على الدستور لتعديل 

مدة الرئاسة 

رسالة للرئيس السيسى قبل االنتخابات الرئاسية12

رغم انعدام ما يسمى بالتنافسية فى االنتخابات 
الرئاسية الجديدة والتى أغلق باب الترشح فيها على 

مرشحين فقط هما الرئيس عبدالفتاح السيسى 
والمهندس موسى مصطفى موسى ، إال أن االنتخابات 

ما تزال تحظى باالهتمام األكبر من جانب الغالبية 
العظمى من المصريين، ألنها سوف تمثل مرحلة 

جديدة من فترة حكم الرئيس السيسى والتى يحلم 
فيها المصريون باستكمال المشروعات التى لم يتم 

االنتهاء منها حتى اآلن باإلضافة إلى تنفيذ الكثير من 
اإلنجازات التى تستهدف تغيير شكل الحياة فى مصر 

فى الحاضر والمستقبل.

السيسى

صفاء

الشرقاوى

حنفى

إسماعيل
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انفراد: خفايا رفض )مبارك( استقبال )عنان( مرتين

بعد شكوى وزيرى النقل والصناعة والتجارة

شقيق مستشار )محمد مرسى( المعزول

الوزراء يشتكون لشريف إسماعيل: اإلعالم ال يبرز إنجازاتنا 
ومشروعاتنا ويتناولون األخطاء الفردية بطريقة غير محايدة

أخطاء )عايدة سيف الدولة( الناشطة المتمردة وحقيقة 
عالقتها مع منظمة إرهابية حقوقية قطرية

عــدد مــن الـــوزراء تقدموا بشكاوى كثيرة 
ــوزراء مــن اإلعـــام الحكومى  ــ إلــى مجلس ال
والخاص.. وذلك اعتراضا منهم على طريقة 
عرضهم للتطورات واإلنجازات التى يقومون 
بها.. وتقدموا بشكاوى من تركيز اإلعــام 
على حـــاالت خــاصــة أو شــكــاوى فــرديــة فى 
وزاراتهم وتناولها بطريقة غير مهنية وغير 

محايدة!
 الــــــــوزراء اشـــتـــكـــوا صـــراحـــة مـــن عــدم 
استضافتهم فى القنوات الفضائية الحكومية 

والــخــاصــة.. بــل وعـــدم طلبهم فــى البرامج 
التليفزيونية لشرح اإلنجازات وخطط عملهم 
التى يقومون بها والتى يشرف عليها رئيس 
الجمهورية شخصيا.. وتعتبر إنــجــازات لم 
يسبق لها مثيل وفــى وقــت قليل بالمقارنة 

بحجم اإلنجازات.
الـــوزراء اشتكوا مــن استعدادهم للظهور 
والشرح للمواطنين المشروعات التى يقومون 
بها وعدم مساعدة اإلعام لهم فى إبراز ما 
يقومون به وينسب للرئيس السيسى.. ومنهم 

الدكتور هشام عرفات وزيــر النقل.. والذى 
يقوم بإنجازات كثيرة فى مشروعات الطرق 
والكبارى وألول مرة يتم إنشاء ومد )3( آالف 
كيلو طرق جديدة على أحدث طراز وكلها فى 
المدن الجديدة التى يتم إنشاؤها إضافة إلى 
الكبارى التى تؤمن حياة المصريين وتسهل 

تحركاتهم..
وزيـــر الصناعة والــتــجــارة الــدكــتــور طــارق 
قابيل اشتكى أيًضا من عدم إتاحة الفرص له 

إلبراز حجم أعمال وزارته.

كشفت مصادرنا المطلعة أن الفريق سامى 
ــرارًا وتـــكـــرارًا لــقــاء الرئيس  ــ عــنــان حـــاول م

األسبق حسنى مبارك.
المرة األولى كانت خال تواجد مبارك فى 
مستشفى المعادى العسكرى.. وحاول الفريق 
عنان المرور على )مبارك( واالطمئنان عليه 
ولــقــائــه والـــدخـــول للغرفة الــخــاصــة.. لكن 
مبارك رفض لقاء عنان رفضا قاطعا بعد أن 
قامت الحراسات الخاصة لمبارك بالدخول 
له الستئذانه ليدخل الفريق عنان ليصافحه 
فقط.. لكن مبارك رفض ذلك رفضا قاطعا.. 
بــل إنــه وبــخ ضــبــاط الــحــراســة الــخــاصــة به 
رغم أنه يعاملهم معاملة طيبة ويتبادل معهم 

ــام.. وفــى أحيان  ــع الــحــديــث حــول الــشــأن ال
أخـــرى يــتــبــادل معهم الــنــكــات المضحكة.. 
ويعتبرونهم تــامــذتــه.. وبالفعل لــم يسمح 
لـــ»ســامــى عــنــان« بــالــدخــول للجناح الخاص 
بـ»مبارك« فى مستشفى المعادى العسكرى 

وتم إباغه برفض مبارك لقائه.
المرة الثانية: كانت بعد انتقال »مبارك« 
ــعـــروبـــة بمصر  ــى شـــــارع الـ ــه فـ ــزل ــن إلــــى م
الجديدة.. وكان الفريق سامى عنان متواجدا 
لـــدى إحـــدى أصــدقــائــه الــســابــقــيــن وحـــاول 
المرور على )مبارك( ولقائه والتحدث معه 
وشــرح وجهة نظره فى سير األحـــداث التى 
مــرت خاصة أثناء أحــداث 25 يناير 2011 

والفترة التى لحقتها.. لكن )مبارك( رفض 
وغــضــب غضبا عــارمــا وعندما حـــاول أحد 
الــوســطــاء شــرح لــمــبــارك أن موافقته على 
لــقــاء عــنــان بمثابة رد اعــتــبــار لــمــبــارك من 
الــرجــل الــذى كــان يقف أمــام مــبــارك بشكل 
واضــح وكــان المتشدد األول تجاهه.. رفض 
ــال: )ده بــالــذات  ــ ــه.. وق مــبــارك وعـــا صــوت
مايقابلنيش.. وال يدخل عليا.. وال يكلمنى.. 
ــل عليا  ــو دخــ ــ ــى حـــاجـــة.. ول وال يـــشـــرح لـ
هاطرده(.. وذلك طبقا للمصدر الذى تواجد 
بجوار حسنى مبارك وقتها.. ولم يهدأ مبارك 
إال وتــم إبــاغــه أن )ســامــى عــنــان( لــم يعد 

متواجدا أمام المنزل.

األولى: فى مستشفى المعادى العسكرى.. مبارك وبخ الحراسات 
الخاصة لمنع دخول )عنان( فى الجناح الخاص به

الثانية: )سامى( فى شارع العروبة ويحاول المرور على )حسنى( ويطلب 
لقاءه عبر أحد الوسطاء.. ومبارك يقول: )مايدخلش وال يكلمنى(

قالت لـ)B.B.C( نصا: )التعذيب فى مصر فى طول البالد وعرضها(

وزارة الصحة تغلق مركزها لعدم حصوله على تراخيص.. وهو مجرد )عيادة(

مركز حقوقى )واجهة( للجماعة اإلرهابيةأبرزهم فى مدينة السادات ورؤساء المدن والقرى

قالت )ُأقدم ألمريكا جميع االنتهاكات فى مصر(

السعودية ثم قطر ثم اإلمارات ثم البحرين

األجهزة الرقابية تقرر استبعاد رجال 
محافظ المنوفية المقبوض عليه

)التنسيقية للحقوق والحريات( 
تدافع عن اإلرهابيين 

المتورطين فى قضايا عنف

آية حجازى تواصل التحريض ضد 
مصر وتتواصل مع نواب الكونجرس

الدول العربية األكثر إنفاقا 
فى شراء السالح لعام 2017

أخيرا تم استبعاد عدد من قيادات محافظة المنوفية 
من الذين عينهم هشام عبدالباسط محافظ المنوفية 
المسجون حاليا فى قضية رشوة والذين يعتبرون بمثابة 
)شلة عبدالباسط( وذلــك بعد صــدور قــرار من النيابة 

العامة للتحفظ على أمواله.
جــاء ذلــك بعد ورود عــدد مــن التقارير الرقابية ضد 
هشام عبدالباسط يفيد بوجود شكاوى كثيرة ضده من 
عدد كبير من رجال األعمال خاصة من أصحاب األعمال 
فى مدينة السادات وتماديه فى عاقاته معهم عن طريق 
أحد الشخصيات بمحافظة المنوفية.. وتم القبض على 

المحافظ.. ومنعه من السفر.
طوال فترة تواجد هشام عبدالباسط فى منصبه حرصه 
على تعيين رجاله فى مناصب حيوية له فى المحافظة 
خاصة المشرفين على المدن والقرى ومسئولى اإلسكان 
بالمديريات والمدن.. ومسئولى الصحة فى المدن إضافة 

إلى مسئولى بمديريات األوقاف.
وقد تم استبعاد عدد من األسماء فى سرية تامة وتطهير 

المحافظة من معاونيه.

بعد أن تفاقمت خطايا ما يسمى بـ»التنسيقية المصرية 
للحقوق والــحــريــات« اتضحت الــصــورة أن هــذا المركز 
الحقوقى هو )واجهة لجماعة اإلخوان( ونافذة للجماعات 
اإلرهابية من أجل التشهير بالدولة والدفاع عن عناصرهم 
المتهمين فى قضايا عنف وتطرف وإرهـــاب ضد قوات 
الجيش والشرطة وجميعهم متهمين فى قضايا خطيرة 
منها كتائب المقاومة الشعبية.. وتنظيم أجناد مصر.. 

وخلية عرب شركس.. وخلية الجيزة.
كما تم الكشف عن العاقة الوثيقة بين هذه المنظمة 
وبين جماعة اإلخوان بعد أن تمادى أعضاؤها فى الظهور 
على قــنــوات اإلخـــوان فــى الــخــارج ومنها قــنــوات الشرق 
ومكملين والحوار ووطن.. إضافة إلى قناة الجزيرة.. وقيام 
المركز بتوريد الوقائع التى يتناولها اإلعــام اإلخوانى 
للتشهير بمصر واتضح انتماءه أعضاء المركز لجماعة 
اإلخوان ومنهم أحمد العطار.. إضافة لعدد من المحامين 
الــذيــن تــورطــوا فــى قضية تقرير الـــــ)B.B.C( والتشهير 
بمصر عن طريق جلب عناصر إخوانية كاذبة ضد الدولة 
وهو ما اتضح فى قضية أم زبيدة التى قبض عليها وتورط 

معها 2 محامين من التنسيقية للحقوق والحريات.

مفاجآت مثيرة كشفتها اإلحصائية الجديدة الصادرة 
عــن الـــدول العربية األكــثــر إنفاقا فــى شــراء األسلحة 
خال عام )2017-2018(.. وتم اإلعان عنها مؤخرا.. 

وهى أرقام بالمليار دوالر كاآلتى:
- المرتبة األولى من نصيب السعودية بإجمالى حجم 

إنفاق بلغ )354( مليار دوالر.
المرتبة الثانية مــن نصيب )قــطــر( بإجمالى حجم 

إنفاق بلغ )267( مليار دوالر.
ــارات( بإجمالى  ــ - المرتبة الثالثة من نصيب )اإلم

حجم إنفاق بلغ )120( مليار دوالر.
- المرتبة الرابعة من نصيب )البحرين( بإجمالى 

حجم إنفاق )90( مليار دوالر.

لــم يتوقف األمــر أمــام اســم الــدكــتــورة عايدة 
ــم لحقوق  ــدي ــن ــز ال ــرك ــر م ــدي ــة م ــدولـ ســيــف الـ
اإلنسان.. خاصة أنها ظهرت أيضا فى التقرير 
المسىء لمصر والــذى تمت إذاعــتــه على قناة 
)B.B.C(.. رغــم أنــه تقرير ينطق كذبا.. وكل 
ما أكدته )عايدة سيف الدولة( خال ظهورها 
فى التقرير كذب فى كذب، فقد قالت نصا: )إن 
التعذيب فى مصر فى طول الباد وعرضها(.. 
فى تأكيد واضــح ومنها على ما ذكرته السيدة 
)منى محمود محمد إبراهيم( الشهيرة بـــ)أم 
زبــيــدة(.. رغم أن كل ما ذكرته )أم زبيدة( غير 

صحيح جملة وتفصيا.
ــة قـــالـــت فـــى تــقــريــر  ــ ــدول ــ ــف ال عـــايـــدة ســي

ـــ)B.B.C(: إن الدولة المصرية تدعى أنه ال  الـ
يوجد اختفاء قسرى وأنا أقول لهم أنتم كاذبون.. 
وهى فى ذلك تقع تحت طائلة القانون ألنها تروج 

لألكاذيب ضد الدولة المصرية.
تناست )عــايــدة سيف الــدولــة( أنها خالفت 
الــقــانــون وادعـــت أنــهــا لديها مــركــز لمناهضة 
التعذيب وهى عبارة عن عيادة.. وحاصلة على 
ترخيص عيادة من وزارة الصحة وقامت وزارة 
الــصــحــة ومــســئــولــو الــحــى بغلق الــمــركــز الــذى 
تديره.. وتهاجم مصر بعد غلق المركز.. وتدعى 
أنها حقوقية وفــى نفس الــوقــت ترفض تنفيذ 

القانون.
ــداعــمــة الــكــبــرى  ــة( ال ــدولـ )عـــايـــدة ســيــف الـ

لجماعة اإلخـــوان اإلرهــابــيــة وتمشى فــى نفس 
ركــابــهــم.. وتقف ضــد ثــورة 30 يونيو 2013.. 
وتطلق عليها نفس ما يقوله اإلخــوان على 30 

يونيو.. وتهاجم القوات المسلحة.
)عــايــدة سيف الــدولــة( شقيق محمد سيف 
الدولة أحد المستشارين الذين تم تعيينه للعمل 
كمستشارين لمحمد مرسى طوال عام حكمه.. 
ــزة منظمة  وهـــى أيــضــا مــن حصلت عــلــى جــائ
الكرامة لحقوق اإلنسان.. وهى منظمة قطرية 
يرأسها )عبدالرحمن النعيمى( الــمــدرج على 
قوائم اإلرهاب الدولى بقرار من وزارة الخزانة 
األمريكية بعد رصد تمويله لتنظيمات إرهابية 

متطرفة فى الصومال واليمن وسوريا.

ــة حــجــازى( الناشطة المصرية الحاصلة على  )آيـ
ــن عــامــات  ــة.. أثــــارت الــكــثــيــر م ــكــي الجنسية األمــري
االستفهام خال األسبوع الماضى خاصة أنها عقدت 
العزم على التصعيد ضد مصر قبيل انتخابات الرئاسة 

القادمة.
)آية حجازى( أكدت فى تصريحات خاصة انتشرت فى 

كافة وسائل اإلعام األمريكية واستغلتها 
بالفعل جماعة اإلخـــوان اإلرهابية 

فى التشهير بمصر وتقليب الرأى 
ــد مصر  ــام األمـــريـــكـــى ضـ ــعـ الـ
وتــحــريــض نـــواب الــكــونــجــرس 
ــل قــطــع  ــ ــن أجـ ــ األمـــريـــكـــى م

المعونة األمريكية عن مصر.
وقالت )آية حجازى( نصا: 
إننى سأسعى لتقديم رؤيــة 
حقيقية لـــإدارة األمريكية 
عــن االنــتــهــاكــات فــى مصر 
ــة أعـــــوام  ــ ــعـ ــ خـــــال األربـ

الماضية!
ــازى(  ــ ــجـ ــ )آيـــــــــة حـ

استغلت عاقاتها 
بنواب الكونجرس 
لــلــتــحــريــض ضد 
ــت  ــامـ ــر وقـ ــصـ مـ
بالتواصل معهم 
مـــن أجــــل ذكــر 
ــع كـــاذبـــة  ــ ــائ ــ وق
عـــــــــن مـــصـــر 
مــثــل التعذيب 
واالخـــــتـــــفـــــاء 
الــــــقــــــســــــرى 

واالعتقال.

عنان
مبارك

عبدالباسط

عايدة

أية
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بالل الدوى

ألول مرة: الحالة األمنية )ج( طوال انتخابات الرئاسة

خطة تأمين مصر فى 
أخطر 20 يومًا

تداعيات انتخابات الرئاسة تشتعل بعد تهديدات اإلرهابيين

إذن نحن أمــام )20( يوما فــى غاية األهمية.. 
وهــذا يتطلب حالة من اليقظة واالستعداد لكافة 
المتغيرات فــى الــدولــة ونحن نستعد النتخابات 

الرئاسة بين اثنين من المرشحين هما:
-1 عبدالفتاح السيسى )رمز النجمة(.

-2 موسى مصطفى موسى )رمز الطائرة(.
ولهذا - بصراحة - تقف الدولة المصرية على 
قدميها فى حالة يقظة وتستعد لالنتخابات حتى 
تخرج صورة مصر على أكمل وجه وال تتيح الفرصة 
ــم االســتــعــداد مــن جانب  لمن يعكر صــفــوهــا.. وت
ــهــا.. وهذه  كل أجهزة الدولة ومؤسساتها ووزارات

االستعدادات شملت اآلتى:
- قيام الشرطة باتخاذ أعلى درجات االستعداد 
ـــ20 يــومــا وتــأمــيــن الــســفــارات  ــ والــيــقــظــة طيلة ال
ــك طبقا لما جاء  العربية واألجنبية المهمة وذل
فــى نــصــوص التحقيقات الــتــى قــامــت بــهــا نيابة 
أمــن الــدولــة العليا فــى قضايا العنف والــتــى ورد 
فيها اعترافات لإلرهابيين باستهداف عــدد من 
السفارات والهيئات الدولية والمؤسسات الدولية 
ــارات( وســفــارة الــســعــوديــة..  ــ ومنها )ســفــارة اإلمـ
وســفــارة الــبــحــريــن.. وســفــارة الــكــويــت.. وســفــارة 
الصين.. وسفارة روسيا وسفارة ألمانيا وسفارة 
إيطاليا وســفــارة فرنسا وهــى جميعها ســفــارات 
لــدول مؤيدة للدولة المصرية ولمواقفها بنسبة 
كــبــيــرة.. وهــى بطبيعة الــحــال تحتاج لتشديدات 
فى عملية التأمين أثناء سير العملية االنتخابية.. 
وأيضا تأمين شديد على سفارة أمريكا وإسرائيل 
وبريطانيا وكندا.. وجامعة الدول العربية.. وجميع 
هذه السفارات متواجدة فى مناطق جاردن سيتى 
والزمالك ومصر الجديدة والمهندسين والدقى 
والــعــجــوزة.. إضــافــة إلــى تأمين الفنادق الكبرى 
خــاصــة الــمــتــواجــدة على طــول كــورنــيــش النيل.. 
وتــأمــيــن مــحــل إقــامــة الشخصيات الــدولــيــة فى 
القاهرة.. وتأمين المناطق األثرية والسياحية.. 
إضافة إلى التأمين التام للمبانى الحكومية الهامة 
ومنها الــوزارات ومجلس النواب والهيئات الكبرى 
مثل الهيئة الــعــامــة لالستثمار، وهيئة التنمية 
الصناعية.. والتأمين الكامل للبنوك وفروعها 

وجميع دور العبادة للمسلمين واألقباط!
والتشديد على رجال المباحث بضرورة التواجد 
بشكل كامل فــى أماكنهم مــع االستعانة بالعيون 
لهم فى مناطق عملهم.. والتعاون مع المرشدين 
السريين فى المناطق الراقية.. مع تشديد التأمين 
على الشوارع الهامة مثل شــارع الخليفة المأمون 
بمصر الجديدة وشــارع العروبة ومــيــدان الجامع 
ــدول  ــارع جامعة ال وروكــســى ومــيــدان الجيزة وشـ
العربية والتحرير وكورنيش النيل بطوله من على 
الجانبين.. مع تسيير كمائن دوية ثابتة.. ومتحركة 
ــادة أعــدادهــا.. وطــوال الــــ)24( ساعة دوريــات  وزي

أمنية فى الشوارع وجميع محافظات الجمهورية 
ـــ20 يوما الخطيرة القادمة.. مع التأمين  لمدة ال
الكامل لمناطق تواجد اللجان االنتخابية المتواجدة 
فــى المناطق الحيوية وتــواجــد ســيــارات اإلطفاء 
بالقرب من المناطق الحيوية وعدم السماح بوجود 
سيارات على جانبى الطريق فى أهم مناطق تواجد 
الــســفــارات ومنها المهندسين والــزمــالــك ومصر 
ــاردن سيتى ومــديــنــة نــصــر.. وعــدم  الــجــديــدة وجــ
تــرك سيارات على جانبى الطريق لمدة طويلة.. 
مع انتشار ســيــارات الكشف عن المفرقعات فى 
الشوارع الرئيسية.. مع االهتمام بالشق الجنائى 
خــالل فترة االنتخابات.. وإعــالن الحالة األمنية 
ــبــالد..  )ج( وهـــى أقــصــى حـــاالت اليقظة فــى ال
لمواجهة أى تهديدات.. والهدف أن يشعر المواطن 
باألمن ويشعر بتواجد الشرطة حتى يشعر باألمن 
ويذهب للجان االنتخابات لــإلدالء بصوته فى جو 
آمن ومستقر أمــام العالم وأمــام جميع المنظمات 

الدولية التى تتابع وترصد االنتخابات.
وتــم التأكيد على وزارة الصحة على تواجد 
سيارات اإلسعاف بالقرب من اللجان االنتخابية 
العامة ولسهولة تحركها فى حالة حدوث مكروه.. 
وقــد وضعت وزارة الصحة خطة لنشر عربيات 
اإلسعاف.. وأيضا وزارة التموين شددت على توفير 
السلع التموينية واالستهالكية األساسية خالل 
العشرين يوما حتى ال يحدث أى شكوى للمواطنين.

ــقــرت وزارة الــتــضــامــن عــلــى تــوافــر  وقـــد اســت
المعاشات فى وقتها وال تتأخر حتى ال يحدث تذمر 

ألصحاب المعاشات فى وقت االنتخابات.
وقــد قــام مجلس الـــوزراء بــاإلشــراف على كافة 
خطة تأمين الــبــالد فــى انتخابات الــرئــاســة وتم 
التأكيد على ضرورة إنشاء غرفة عمليات رئيسية 
بمقر رئاسة الــوزراء تكون على تواصل مع جميع 
غرف العمليات الدورية التى ستنشأ فى الوزارات 
المختلفة أثناء االنتخابات مع التواصل مع وزارة 
الــعــدل واللجنة الوطنية لالنتخابات لبحث أى 
شكوى من أى جهة حكومية وتذليل العقبات أمام 
المواطنين.. وفــى هــذا الــشــأن يــأتــى دور الــلــواء 
أبوبكر الجندى وزير التنمية المحلية والذى سيكون 
محورا أساسيا فى تسيير العملية االنتخابية عن 
طريق التعليمات المشددة والخطة المدروسة ليتم 
تنفيذها فى المحافظات من أجل تذليل أى مشكلة 
تطرأ فى المدن والقرى.. وتم تكليف المحافظين 
بإنشاء غرفة عمليات مركزية فى كل محافظة.. مع 
إنشاء غرفة عمليات فرعية فى المدن يشرف على 
رؤســاء المدن.. ويكون المحافظون مسئولون عن 
كل شىء يحدث وإبــالغ غرفة العمليات الرئيسية 
فى الوزارة بالقاهرة.. والتواصل بين غرفة عمليات 
ــوزراء وبين غرفة عمليات نــادى القضاة  مجلس ال
وغرفة عمليات الهيئة الوطنية لالنتخابات وغرفة 

عـــمـــلـــيـــات 
ة  ر ا ز و
ــيــة  الــداخــل
ــة  ــ ــرع ــســ ــ ل

االســتــجــابــة 
ألى مستجدات 

طـــارئـــة.. مــع الــتــشــديــد على 
ــشــرطــة  ــاط وأفـــــــراد ال ــبـ ضـ
بــضــرورة التعامل الجيد مع 

المواطنين وتحمل جميع الضغوط 
ــات حــتــى ال  ــخــاب ــت ــام االن ــ خـــالل أي

يــتــورط أى ضابط أو فــرد فــى أزمــة 
تسبب إحــراج لجهاز الشرطة خاصة 

وللدولة المصرية بصفة عامة.
ــرفــة عــمــلــيــاتــه  ــغ مــجــلــس الـــــــوزراء ب

المتواصلة والمستمرة طيلة الـــ20 يوما 
ــا.. مــشــددا  ــي ــوم ـــ24 ســاعــة ي ــ ــوال الـ ــ وطـ

على ضـــرورة التواصل مــع غرفة عمليات 
المحافظات الحدودية من أجل توفير كافة 

احتياجات المواطنين من السلع االستهالكية 
ــاجــات األطــفــال  ــي ــتــجــات خــاصــة احــت ــمــن وال
والمرضى والتأمين الكامل للمستشفيات أثناء 
الــــ)20( يــومــا.. مع التشديد على ضــرورة سير 
العمل فــى مــشــروعــات التنمية بحسب الخطة 
الموضوعة للتنمية وسير العمل فى المشروعات 
دون انقطاع ودون تباطؤ بالتواصل مــع غرفة 
عمليات وزارة اإلسكان والمجتمعات العمرانية 
والــهــيــئــة الــهــنــدســيــة.. وســيــر مــعــدالت اإلنــجــاز 
بحسب الخطة الشاملة للتنمية ومراقبة وزيــر 
اإلســكــان لسير عملية اإلنــجــاز بنفس السرعة 
وبنفس الكفاءة والتواصل بصفة يومية مع رئاسة 
الــوزراء حتى ال تكون االنتخابات الرئاسية عائقا 
أمـــام االنــتــهــاء مــن مــشــروعــات قومية فــى نفس 
توقيتها خاصة أن الرئيس السيسى كان قد أعلن 
عن افتتاح عدد من المشروعات القومية خالل 

منتصف يونيو 2018.
وتشمل خطة تأمين مصر خالل أخطر )20( يوما 
فى تاريخ مصر التشديد على وزارة الكهرباء بعدم 
قطع الكهرباء خالل أيام االقتراع حتى ال يتسبب فى 
شكوى للمواطنين أو القضاة فى اللجان االنتخابية.. 

والتشديد على الهيئة العامة لمياه الشرب بعدم 
التمادى فى قطع المياه عن المواطنين طوال 

ــات.. مــع تولى  ــخــاب ــت أيـــام االن
مركز معلومات ودعم اتخاذ 
ــع لمجلس  ــاب ــت الـــقـــرار ال
ــى أى  ــرد عــل ــ الـــــــوزراء الـ
ــات مـــن شــأنــهــا أن  ــع شــائ

تؤثر على المواطنين طوال 
الـ)20( يوما!!

مجلس الوزراء يشكل غرفة 
عمليات مستمرة للتواصل 

مع جميع الوزارات

تعليمات مشددة للشرطة 
بتأمين السفارات العربية 
واألجنبية خاصة الدول 

الصديقة

تأهب أمنى فى مناطق تواجد 
الهيئات الدولية والمؤسسات 

الكبرى فى الزمالك 
والمهندسين وجاردن سيتى 

ومصر الجديدة

انتشار الفرق الخاصة 
للكشف عن المفرقعات 

فى منطقة تواجد 
السفارات األمريكية 

واإلسرائيلية 
والبريطانية

تأمين المبانى 
الحكومية 

واألثرية ومجلس 
النواب والمناطق 

السياحية والبنوك 
ودور العبادة

تعليمات لرجال 
المباحث باالستعانة 

بالمرشدين السريين فى 
مناطق إقامة الشخصيات 

العامة والسفراء

عدم السماح 
بانتظار سيارات 

فى شوارع الخليفة 
المأمون والعروبة 

وجامعة الدول 
العربية

تواجد سيارات 
إسعاف ومطافى 

وقوات خاصة 
أمام اللجان 
االنتخابية 

المهمة

وكأنه مكتوب على مصر أن تعيش أيامًا عصيبة، أن تمر عليها أيام خطيرة، 
يشعر بصعوبتها المصريون على اختالف ثقافاتهم، وهذه األيام تمر على مصر بشكل عصيب 

أقل ما يمكن أن يقال عنها إنها )أيام خطيرة( إلى درجة كبيرة.. لما لها من تداعيات على الدولة 
المصرية، إنها )أيام االنتخابات الرئاسية المصرية 2018(.

والسؤال: هل تستطيع الدولة المصرية عبور هذه األيام الصعبة بنجاح؟! خاصة بعد التهديدات المتوالية الصادرة من 
تنظيم داعش اإلرهابى!! بالتأكيد اإلجابة عن هذا السؤال هى: )نعم(.. نعم. ستنجح الدولة المصرية فى 
عبور هذه األيام العصيبة والتى تقدر بحوالى )20( يومًا.. والتى ينتظرها المصريون فى الداخل والخارج 

منذ 16 مارس حتى ليلة إعالن نتيجة االنتخابات الرئاسية فى أول أيام شهر أبريل لكن االستعدادات 
الفعلية ستبدأ منذ 10 مارس.
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حزبا الوفد ومستقبل وطن ينظمان مؤتمرات حاشدة 
لدعم »السيسى« فى انتخابات الرئاسة

يعقد حــزب الــوفــد مؤتمر فــى المقر الرئيسى 
لـ»بيت األمــة«، الخميس القادم، لدعم الرئيس عبد 
الفتاح السيسى ودعــوة المواطنين النتخابه.. وقال 
المستشار بــهــاء أبــو شــقــة، سكرتير عــام الحزب 
الوفد، أنه تم توجيه الدعوة لكل لجان حزب الوفد 
فى المحافظات، وهيئات مكاتب اللجان النوعية، 

ــة، بجانب  واالتـــحـــادات المختلفة داخـــل بيت األمـ
النقابات واالتــحــادات العمالية، متابعا: »المؤتمر 
سيكون لدعوة المواطنين أوال للمشاركة بفعالية فى 
االنتخابات الرئاسية، وحثهم على المشاركة بفعالية 
فــى أى استحقاق انتخابى آخـــر«.. وأكـــد أبوشقة 
أن رئيس الــحــزب الدكتور السيد الــبــدوى سيكون 
فى مقدمة حضور المؤتمر، كما تم توجيه الدعوة 
لكل رؤســاء األحـــزاب والــقــوى السياسية المختلفة 

للمشاركة فيه.

مــن ناحية أخـــرى ينظم حــزب مستقبل وطــن – 
الخميس - مــؤتــمــرا لــدعــم الــرئــيــس السيسى فى 
مركز شباب الحوامدية، فى منطقة عرب الساحة، 
بمشاركة نواب مجلس البرلمان وأهالى المحافظة.. 
وأكــد الحزب فى بيان له أن هذا المؤتمر يأتى فى 
إطــار خطة حزب مستقبل وطــن، برئاسة المهندس 
أشــرف رشــاد، لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسى، 
فى االنتخابات الرئاسية المقبلة، وإيمانا من الحزب 

بضرورة المشاركة الشعبية فى االنتخابات.

 خالد عبدالرحمن 

القضاء يحدد مصير ترشح القضاة وأعضاء الهيئات القضائية لرئاسة وعضوية مجالس إدارات األندية 
تنظر محكمة مستأنف الــقــاهــرة لألمور 
المستعجلة، فى جلستها غداً؛ االستئناف على 
حكم أول درجة بعدم االختصاص بحظر ومنع 
ترشح القضاة وأعضاء الهيئات القضائية، 

لرئاسة وعضوية مجالس إدارات األندية.
وجــاء فى االستئناف الــذى اختصم رئيس 
الجمهورية، رئيس مجلس الهيئات القضائية، 
ــة، أن المحامى  ــ رئيس هيئة الرقابة اإلداري
محمد حامد سالم، أقام الدعوى رقم 2577 
لسنة 2017 مستعجل القاهرة طالبا الحكم 
فى مادة مستعجلة بحظر ومنع ترشح القضاة 
وأعضاء الهيئات القضائية، لرئاسة وعضوية 
مجالس إدارات األندية، والذى يمثل مساسا 
خطيًرا باستقالل القضاء ومخالف للقانون 

وينال من كرامة وهيبة القضاة.
وأضـــاف االستئناف أن استقالل القضاء 
والحفاظ على سمعته وهيبته والحرص على 
كــرامــة الــقــضــاة هــو أمـــر فــى غــايــة األهمية 
ويفرض دائًما وأبًدا حالة االستعجال والخطر 
إذا مــا تــم الــمــســاس بــهــا، وينبغى أن يكون 

الــقــضــاة أنفسهم حريصين على استمرار 
هذه الثوابت، الفتا إلى أن حالة االستعجال 
والخطأ فــى هــذه الــدعــوى قوامها المساس 
باستقالل القضاء وهى حالة مستمرة طوال 
الــوقــت غــيــر مــرتــبــطــة بــنــتــائــج االنــتــخــابــات 

الرياضية.
وأضــاف االستئناف أن األوراق والقوانين 
وحكم محكمة النقض أن المسألة ال تحتاج 
ــوافــر شــرطــى الخطر  ــت بــحــثــا مــوضــوعــيــا ل
واالستعجال المرتبطين بالمساس باستقالل 
الــقــضــاء، وحــيــث إن الحكم قــد خــالــف هذا 
النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى 
تطبيقه ولم يفهم الواقع الصحيح فى الدعوى 
ــأن شــرطــى الخطر واالســتــعــجــال متوفرين  ب

باستمرار للمساس بالقضاء المصرى.
وكانت محكمة القاهرة لألمور المستعجلة، 
قضت بــعــدم االخــتــصــاص الــنــوعــى فــى نظر 
ــا الــمــحــامــى محمد  ــه ــام ــوى الــتــى أق ــدعـ الـ
حامد سالم، وتطالب بحظر ترشح القضاة 

بانتخابات األندية الرياضية واالجتماعية.

تصدر - الخميس - محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة 
بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار معتز خفاجى، 
حكمها فى قضية محاكمة متهم من »الوايت نايتس« الذى 
سبق أن صــدر ضــده حكما غيابيا بالسجن 5 سنوات، فى 
ضــوء اتهامه باالعتداء والــشــروع فى قتل مرتضى منصور 

رئيس نادى الزمالك.
 وكانت النيابة، أسندت للمتهمين وعــددهــم 21 متهماً، 
عددا من االتهامات، يأتى على رأسها اتهام استعراض القوة 
والتلويح بالعنف وإلحاق الضرر بالمجنى عليهم وتعريض 
حياتهم للخطر، باإلضافة لعقد العزم على قتل المجنى 
عليه األول »رئيس نادى الزمالك« وأنهم أعدوا لهذا الغرض 
»أسلحة نارية« إلى جانب ترصدهم تحركاته فى األماكن التى 

يتردد عليها.

النطق بالحكم فى إعادة محاكمة متهم 
بالشروع فى قتل مرتضى منصور

الخميس: إغالق باب التقديم 
ألعضاء الجمعيات األهلية 

الراغبين فى أداء فريضة الحج

الجمعية العمومية لـ»األطباء«  تناقش 
مالحظات جهاز المحاسبات عن النقابة

حزب الجيل يعقد مؤتمرًا لمساندة 
القوات المسلحة  والشرطة المدنية

أعلنت النقابة العامة لألطباء، أن جدول 
أعمال الجمعية العمومية العادية، والمقرر 
انــعــقــادهــا الجمعة 16 مـــارس الــحــالــى ، 
بــدار الحكمة، يناقش مالحظات الجهاز 
المركزى للمحاسبات ورد النقابة عليه، 
وإعــادة النظر فى اعتماد ميزانية النقابة 
عن عام 2016، وتقرير أمين الصندوق عن 
ميزانية 2017، وموازنة النقابة التقديرية 

لعام 2018.
وأوضحت النقابة ، أنه سيتم النظر فى 
تجديد التعاقد مــع مــراقــب الحسابات، 
وتقرير األمين العام عن أنشطة وأعمال 

النقابة عن عام 2017.

كما تناقش الجمعية العمومية تطورات 
قضية الــدكــتــور محمود نــاصــر، وأساليب 
دعمه والتضامن معه ، والتعسف والحمالت 
المتكررة ضد األطباء ، بالتزامن مع حفل 

الخريجين الجدد وما يستجد من أعمال.
من ناحية أخــرى ، قالت النقابة العامة 
لألطباء ، إنــه سيتم عقد مؤتمر صحفى 
تــحــت عــنــوان: »الــمــشــكــالت الــعــاجــلــة فى 
القطاع الصحى«، يوم األربعاء 28 فبراير 
ــدار الحكمة، موضحه أنــه تم  الــجــارى ، ب
دعوة ممثلى وزارة الصحة، وأعضاء لجنة 
الصحة بمجلس الــنــواب ، لمناقشة سبل 

الوصول إلى حلول لعالج تلك المشكالت.

أقــام حزب الجيل الديمقراطى بالتعاون 
مع جبهة شباب الصحفيين مؤتمرا  دعما 
لقواتنا المسلحة وشرطتنا المدنية فى 
حرب الوطن المقدسة ضد االرهاب االسود 
المسلح والمدعوم من أجهزة استخبارات 
دول اقليمية ودولية تستهدف إيقاف عجلة 
البناء والتنمية وضــرب تطور الحياة على 

االرض المصرية .
وأكــد ناجى الشهابى رئيس حزب الجيل 
ان هذا المؤتمر هو باكورة مؤتمرات حزب 

الجيل دعما ألبطالنا فى الجيش والشرطة 
فى معركة بقاء الوطن متماسكا، واضاف ان 
المعركة مع اإلرهاب طويلة ولكنه سيندحر 
وستتطهر االرض المقدسة منه وهى ال تقل 
اهمية عن معركة تحرير سيناء فى اكتوبر 
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شــارك فــى المؤتمر هيثم طــوالــة رئيس 
جبهة شباب الصحفيين وأسامه كامل نائب 
رئيس الحزب و الدكتور حمدي عبداللطيف 

األمين العام .

تواصل وزارة التضامن االجتماعى 
، فتح باب التقديم ألعضاء الجمعيات 
األهــلــيــة الــراغــبــيــن فــى أداء فريضة 
ـــ/2018م حتى  ــ الحج لموسم 14٣٩هـ
ــداً الــخــمــيــس، ويــشــتــرط أن يكون  غــ
العضو مسجاًل فى احــدى الجمعيات 
األهلية، ومــســدًدا االشــتــراك السنوى 
للجمعية قبل األول من فبراير الحالى.

من جانبها أعلنت غــادة والــى وزيرة 
التضامن االجتماعى، أن من الشروط 
أن تــكــون الجمعية مــر عــلــى قيدها 
عامين على األقل فى 2018/1/1، ولم 
يوقع عليها جــزاءات لمخالفات ثبتت 

بحقها.
وقالت والى ، إنه توجد عدة قواعد 
البد من مراعاتها عند التقديم للحج 
منها أن يتم تسجيل الطلبات على 
ــمــوحــدة وفــًقــا لــقــرار  بــوابــة الــحــج ال
مجلس الوزراء فى 2016 بتحديد جهة 
ــدة لتسجيل طلبات الــحــج ســواء  واحـ
حج قرعة أو جمعيات أو سياحة، وال 
يحق للمواطن التسجيل سوى فى جهة 

واحدة فقط.
ــرة الــتــضــامــن ، أنــه  ــ وأوضـــحـــت وزي
يشترط فى العضو المتقدم أن يكون 
قــادرًا على أداء المناسك من الناحية 
الصحية ويلتزم العضو الفائز بالقرعة 
بالخضوع للكشف الطبى لبيان قدرته 
الصحية على أداء المناسك، حرًصا 
على سالمته، والبــد من وجــود مرافق 
ــار فـــوق 75  للحجاج أصــحــاب األعــم
سنة وأصحاب اإلعاقة واألمراض التى 

تتطلب حالتهم وجود مرافق.
ومــن الــمــقــرر أن يتم إجـــراء قرعة 
إلكترونية مع نهاية شهر مارس الجارى 
الختيار الحجاج الفائزين وفًقا للحصة 
المخصصة لــكــل مــحــافــظــة، وسيتم 
تحديدها فى ضوء الحصة اإلجمالية 
لــــوزارة الــتــضــامــن االجــتــمــاعــى وفــًقــا 
لــقــرار اللجنة الـــوزاريـــة العليا للحج 
بــرئــاســة رئــيــس مجلس الــــوزراء، كما 
سيتم الــتــوزيــع بين المحافظات فور 
تحديد الحصة وفــًقــا لنسبة تعداد 

سكان كل محافظة.

صندوق مكافحة وعالج اإلدمان والتعاطى:

من المتعاطين 
ذكور و%28 

إناث

%72

ــان  ــاج اإلدمـ ــدوق مكافحة وعـ ــن أعــلــن »ص
والتعاطى« التابع لوزارة التضامن االجتماعي، 
أن معدل اإلدمـــان بلغ نحو 10% من السكان، 
و72% منهم ذكور و28% إنــاث، وتشكل ضعف 
المعدالت العالمية، وتعود هــذه الزيادة 
إلى االنفات األمنى عقب ثورة 25 يناير، 
ــواد الــمــخــدرة عبر  ــم وســهــولــة نقل ال
ــى جــانــب الفقر وارتــفــاع  ــدود، إل ــح ال

معدل البطالة.
ومــــن أبـــــرز أنــــــواع الـــمـــخـــدرات 
ــى مــصــر، الحشيش  الــمــنــتــشــرة ف
والبانجو والــمــاريــجــوانــا، وتمثل 
نسبة استهاكها نحو 77%، يليها 
ــتــرامــادول ومشتقات األفــيــون  ال
ــى سعره  ــن، نــظــرًا إلـ ــي ــورف ــم وال
الرخيص وسهولة الحصول عليه، 
وتوجد عاقة وثيقة بين مخدر 
الحشيش وبين انتشار الجرائم 
ــارت إلــى  ــ ــر، وقـــد أشـ ــص فـــى م
ــة أعدها المجلس  ذلــك دراس

ــى أن  ــان وإلـ ــ ــاج اإلدم الــقــومــى لمكافحة وعـ
86% من مرتكبى جرائم االغتصاب، و58% من 
مرتكبى جرائم هتك العرض، و23% من مرتكبى 
جرائم القتل العمد، و24% من مرتكبى جرائم 
ــاإلكــراه جميعهم كــانــوا يتعاطون  السرقة ب

مخدر الحشيش.
وأوضحت نتائج الدراسة أيضا، أن 56.7% من 
مرتكبى تلك الجرائم كانوا يتعاطون مخدر 
الحشيش قبل ارتكابهم الجريمة بساعات ما 
يعتبر مؤشرا قويا على العاقة الوثيقة بين 

التعاطى ووقوع الجرائم.
وتشير اإلحصائيات إلــى أن حجم تجارة 
المخدرات فى مصر فى عام 2016 تجاوز 400 
مليار جنيه ما يعادل 45 مليار دوالر ما يعادل 
51% من الموازنة العامة لمصر من نفس العام، 
ويصل متوسط اإلنفاق الشهرى على المخدرات 

حوالى 237.1 جنيه.
ــدالت التضخم  ــع والــجــديــر بــالــذكــر أن م
ــم تــقــف حـــدودهـــا عــنــد السلع  الــمــرتــفــعــة ل
األساسية فقط بل امتدت لتشمل أيضًا أسعار 
المخدرات لتزداد أسعارها بين 50% إلى %100 
نتيجة النــخــفــاض نــشــاط الــســوق الــمــوازيــة 
ــو ملجأ مستوردى  للصرف بعد التعويم وه

المخدرات للحصول على الدوالر.

10% من المصريين.. مدمنين
الحشيش والبانجو والماريجوانا أبرز 
األصناف يليها الترامادول ومشتقات 
األفيون والمورفين

إعادة محاكمة مرسى وبديع و22 آخرين 
بقضية »التخابر مع حماس«

تواصل – الخميس - محكمة 
ــرة، بــرئــاســة  ــاهـ ــقـ جــنــايــات الـ
ــشــار مــحــمــد شــيــريــن  ــمــســت ال
فهمى، والمنعقدة بمهد أمناء 
ــشــرطــة بـــطـــرة، نــظــر إعـــادة  ال
مــحــاكــمــة الـــمـــعـــزول مــحــمــد 
مرسى و2٣ متهما من قيادات 
وعـــنـــاصـــر جــمــاعــة اإلخـــــوان 
اإلرهــابــيــة، يتقدمهم المرشد 
العام للجماعة محمد بديع، فى 
قضية اتهامهم بارتكاب جرائم 
التخابر مع منظمات وجهات 
أجنبية خارج البالد، وإفشاء 
أســــــرار األمـــــن الــقــومــى، 
والــتــنــســيــق مــع تنظيمات 
العنف المسلح داخل مصر 
وخارجها بقصد اإلعــداد 
لعمليات إرهــابــيــة داخــل 
األراضـــــــــى الـــمـــصـــريـــة، 
ــة بـــ»الــتــخــابــر  ــروف ــمــع وال
مــع حــمــاس«، الستكمال 
ــت  ــانـ ــراز.وكـ عـــرض األحـ
النيابة قــد أســنــدت إلى 

ــر مع  ــخــاب ــت ــهــم ال الــمــتــهــمــيــن ت
منظمات أجنبية خــارج البالد، 
ــكــاب أعــمــال إرهابية  بغية ارت
ــالد، وإفــشــاء أســرار  ــب داخـــل ال
الدفاع عن البالد لدولة أجنبية 
ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل 
ــاب، والتدريب العسكرى  اإلرهـ
لتحقيق أغراض التنظيم الدولى 
لإلخوان، وارتكاب أفعال تؤدى 
إلــى المساس باستقالل البالد 
ووحــدتــهــا وســالمــة أراضــيــهــا. 
ــرت الــتــحــقــيــقــات أن  ــ ــهـ ــ وأظـ
المتهمين اتــحــدوا مــع عناصر 
ــاعــات  ــجــم ــل ــة ل ــعـ ــابـ أخـــــــرى تـ
التكفيرية المتواجدة بسيناء، 
لتنفيذ مــا تــم الــتــدريــب عليه، 
ــرى من  ــ ــاصــر أخـ وتــأهــيــل عــن
الجماعة إعالميا بتلقى دورات 
خــارج البالد فى كيفية إطالق 
الشائعات وتوجيه الــرأى العام 
لخدمة أغراض التنظيم الدولى 
لــإلخــوان، وفــتــح قــنــوات اتــصــال مع 

الغرب عن طريق دولتى قطر وتركيا.

بديع

مرتضى

رشاد
البدوى

مرسى

 خالد عبدالرحمن 
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تنفرد »صوت الماليين« بكشف تفاصيل تقرير الجهاز المركزى 
للمحاسبات، الصادر فى شهر ديسمبر 2017 الماضى، والخاص 
بالنصف المالى األول عن السنة المالية 2017 -2018 بشركات 
قطاع البترول، والذى أثبت وجود مخالفات مالية وإدارية جسيمة 
ــدارا صريحا للمال الــعــام، كما  بشركة »بــتــروجــت« مما يعد إهـ
حصلت وحصلت  »صــوت الماليين« على عــدد من المستندات 
التى تدعم تقرير المركزى للمحاسبات، تؤكد تورط قيادات كثيرة، 
إهدار ما يقرب من 600 مليون جنيه خالل العام المالى 2016-
2017 مضاًفا إليها الستة أشهر التالية حتى نهاية ديسمبر 2017 

الماضى.
وأرجع التقرير الخسائر المالية التى حققتها الشركة خالل هذه 
الفترة إلى التالعب فى كثير من االوراق، والتهاون فى مستحقات 
الشركة لدى الغير، وشبهات العموالت والسمسرة، والتى فاحت 
رائحتها من خالل عدم استيفاء شروط المناقصات والمزايدات 
فى الشراء والبيع للمعدات، واألالت، والتعاقدات المتنوعة للشركة 

مع األطراف األخرى.
وأظهر تقرير المحاسبات، أنــه طبقا للمادة 119 من قانون 
الهيئة المصرية العامة للبترول فإن الهيئة يحق لها امتالك 97 % 
من رأس مال جميع شركات قطاع البترول، وأن المال المدار به 

هذه الشركات هومال عام.
وكانت أولــى المالحظات، حــول شبهات إهــدار المال العام، 
حصول رؤســـاء الشركة المتعاقبين، خاصة آخــر ثالثة رؤســاء 
للشركة ابتداء من محمد الشيمى، ومرورا بصالح إسماعيل وحتى 
وليد لطفى، ومساعديهم ونوابهم على نحو 5 ماليين جنيه سنويا، 
بشكل ثابت لكل منهم، فى صــورة حوافز وبــدالت سفر خارجى 
ــاح، وإشــراف على نحو30  وداخلى، وحضور جلسات، وقيمة أرب

شركة تساهم فيها الشركة األساسية »بتروجت«.
ــدت تــقــاريــر الــجــهــاز، الــتــى سيتم الكشف عنها رسميا  ورصـ
خالل األيام المقبلة، بالتنسيق مع هيئة الرقابة اإلداريــة، لكشف 
عــدد مــن المتورطين فــى قضايا فــســاد سابقين وحاليين، من 
رؤســاء ومــديــرى قطاعات، بالشركة وفروعها، بالمحافظات ، 
وذلــك بحسب المصادر التى أكــدت لـ»صوت الماليين« أن بعض 
رؤساء القطاعات السابقين والحاليين ساهموا فى نشر الخاليا 
ــوام الماضية، فــى عصب الشركة  اإلخــوانــيــة، خــالل الــســت أعـ
وفروعها، مما يمثل خطرا كبيرا على مستقبل الشركة، ويدفعها 
باستمرار نحو تحقيق الخسائر، التى تحدث بشكل ملحوظ، 
ــاح المفاجئ، بسبب سياسات متعمدة من الخاليا  وتراجع األرب
اإلخــوانــيــة التى يتجاوز عــددهــا مــا يقرب مــن 1300 قــيــادة من 
مجموع 25 ألف عامل بالشركة، األخطر واألهم فى قطاع البترول، 
والتى تسعى دائما لتخريب الشركة لضرب االقتصاد المصرى 
فى مقتل، حيث تعد شركات البترول احدى أهم مصادر وموارد 

االقتصاد المصرى.
وذكــرت المصادر، أيضا أن أهــم القطاعات بالشركة، ومنها 
الجودة وقطاعات التخطيط والمشروعات بجميع الفروع، تسيطر 
عليها الخاليا اإلخوانية، والتى نجحت فى تثبيت عمالة تابعة لها 
ومحاسيبهم، على مــدار الست أعــوام الماضية، يتجاوز عددهم 
حوالى 3000 ألف عامل، تم تثبيتهم، عقب ثورة 25 يناير وحتى 

آخر قرار تثبيت كان فى شهر يوليو2017 الماضى.
ورصــد تقرير المحاسبات شبهة التالعب والمخالفات فى 
الــقــوائــم المالية للشركة، خــالل الــعــام المالى 2016 -2017، 
وحصول بعض القيادات، ومنهم حصول مدير وعموم قطاعات 
الشركة بالوجه البحرى وجنوب، وبرانى على حصص أرباح تتجاوز 
ما يحصل عليه نظرائهم فى مواقع أخــرى بثالثة أضعاف، مما 
يؤكد وجود خلل فى توزيع األربــاح، وفقا لما نصت عليه اللوائح 
والقواعد وهو ما يعد مخالفة صريحة تستوجب توقيع عقوبات 
على صاحب القرار فى توزيع األربــاح، ونوه التقرير إلى مراجعة 
اإلدارات المالية، بشأن هــذه المخالفات، ومطابقة استمارات 

الصرف، الصادرة منها بهذا الشأن. 
ــن بــيــن مــالحــظــات الــتــقــريــر الــمــحــاســبــى، انخفاض  وكـــان م
األربـــاح حيث أن الشركة حققت صافى ربــح 450 مليون جنيه 

مقابل 984 مليون جنيه العام 
الــســابــق بــانــخــفــاض قـــدره 534 
مليون جنيه.. كما لفت التقرير 
إلى أن إجمالى إيــرادات الشركة 
بــنــحــو1.691 مليار جنيه، خالل 

هذه الفترة.
ــد الــتــقــريــر، مــالحــظــة  ــ ورصـ
اخــتــصــاص أن رئــيــســى الشركة 
السابق صــالح إسماعيل، ووليد 
لطفى، اختصا لنفسيهما مقاعد 
رئــيــس مجلس اإلدارة والعضو 
الــمــنــتــدب، واحــتــفــظ فــى الوقت 
نفسه بعضوية مجلس إدارة 3 
شركات بالمخالفة للمادة 4 من 
الــقــانــون 85 لسنة 1983، حيث 
ــرت الــجــمــع بــيــن منصبى  ــب اعــت
رئــيــس مجلس اإلدارة والعضو 
المنتدب بــهــدف الحصول على 
المكافأة الــتــى تقرها الجمعية 
العامة لرئيس وأعــضــاء مجلس 

اإلدارة ومكافأة الميزانية، باعتباره من العاملين بالمخالفة ألحكام 
القانون 159 لسنة 1981.

ــمــشــروعــات فــى الــفــرع زادت  وكــشــف الــتــقــريــر أن بــعــض ال
مصروفاتها عن إيــراداتــهــا بنحو24 مليون جنيه، ووجــود إيــراد 
لــمــشــروع أعــمــال مــدنــيــة وميكانيكية لـــ»مــحــطــة غـــاز مليحة« 
بـــنـــحـــو10.895 مــلــيــون جنيه دون وجـــود مــصــروفــات، ووجـــود 
مشروعات ال تتناسب مصروفاتها مع إيراداتها، وكذلك تراكم 
مستحقات الشركة لــدى الغير وغــرامــات التأخير والتى وصلت 
بشركة »بتروجت« إلى 97.034 مليون جنيه، و16.791 مليون 
دوالر، ولــم يقم الــفــرع بتحصيل التأمينات المحجوزة ببعض 
العمالء عن مشروعات تم تسليمها نهائًيا منذ عام 2004 بلغ ما 
أمكن حصره منها نــحــو4.886 مليون جنيه، و359 ألــف دوالر، 
وانــخــفــاض اإليـــراد بمشروعى خــط ســيــدى كــريــر وادى القمر، 
ومــســتــودع الحمرا »أويـــل« بنحو63 ألــف جنيه، و8 آالف جنيه 
مع وجــود مصروفات إلتمام المشروعات بنحو425 ألــف جنيه، 
و168 ألــف جنيه على الترتيب، إضــافــة إلــى وجــود مصروفات 
تخص مشروعات تحت الدراسة –لم ُتنفذ- بنحو2.088 مليون 
جنيه، بتروجت خالفت الفقرة »42« من المعيار المحاسبى رقم 
»4« والــخــاص بقوائم التدفق النقدى فقامت بتسوية 21.609 
مليون جنيه قيمة نصيب الشركة فى زيــادة رأسمال شركة إيبك 
مع مستحقات الشركة طرف شركة إيبك، و152.8 مليون جنيه 
قيمة توزيعات أرباح لم يتم سدادها وتمت تسويتها مع مستحقات 

»الهيئة - صندوق العاملين«.

كما أظهر التقرير أن قائمة التدفق الخاصة بالشركة مدفوعات 
لشراء األصول الثابتة كانت بقيمة 67.786 مليون جنيه، فى حين 
أن هــذا المبلغ يمثل مــا تمت إضافته لــأصــول وليس المسدد 
وانفردت اإلدارات المالية ورئيس مجلس اإلدارة بالقرار، فتحملت 
الشركة الضريبة على المبالغ المنصرفة للعاملين مقابل رصيد 
اإلجازات دون وجود موافقة مجلس اإلدارة، وبينما أنشأت الشركة 
العديد من الصناديق »الرعاية االجتماعية - المعاش التكميلى 
- التأمين االدخــارى - التأمين الجماعى - التكافل االجتماعى 
ــى وبــلــغــت قيمتها  ــذات – الــعــالج الــطــبــى - صــنــدوق الــتــأمــيــن ال
نــحــو728.388 مليون جنيه، لم يتم تسجيلها كصناديق خاصة ، 
مما تسبب فى الهروب والخروج عن متابعة وزارة المالية والرقابة 

المالية وهوما يعد مخالفات صريحة وواضحة للقانون.
وأوضــح التقرير أن المراجعة المستندية لجانب من أعمال 
ومستندات الفرع الشمالى واإلدارة البحرية التابعين لشركة 
بتروجت خالل الفترة من 2016/1/1 حتى 12/31 /2017، فيما 
يخص الفرع الشمالى أن إجمالى اإليــرادات فى تلك الفترة بلغت 
نحو1،575 مليار جنيه، مقابل مصروفات تقدر بنحو1.209 مليار 
جنيه، محققة أرباحا طفيفة، التتناسب مع طبيعة المشروعات 
الضخمة، وذلــك بسبب وجــود مصروفات لبعض المشروعات ال 
يقابلها أى إيــرادات خالل الفترة المذكورة وبلغ ما أمكن حصره 
حوالى 221.50 مليون جنيه، منها 214.234 مليون جنيه تكلفة 

محطات خلط وورش صيانة وإدارة الفرع.
ورصد الجهاز فى تقريره حجم الخسارة التى بلغت 63.687 
مليون جنيه تقريبا لـــإدارة البحرية بشركة بتروجت إذ كشف 
وجود مصروفات لبعض األعمال فى نفس اإلدارة ال ُيقابلها أية 
إيــرادات بلغت حوالى 52.765 مليون جنيه، ووجود أعمال زادت 
مصروفاتها عن إيراداتها بنحو10.922 مليون جنيًها، ووجــود 
 Dech ــرادات ألعــمــال خــط اســتــيــراد الــغــاز بالعين السخنة ــ إي
khem platform تقرب من 2 مليون دون وجــود مصروفات 
عنها مــا أثــار الشك لــوجــود مــشــروعــات بها تــضــارب فــى أرقــام 

إيراداتها مع مصروفاتها.
ــفــرع الــشــمــالــى بــالــشــركــة، شــابــتــه الــعــديــد من  ــاف أن ال وأضــ
المالحظات كان من بينها عدم االستفادة من الطاقات العاطلة 
واألمــوال غير المستغلة التى قدرها الجهاز بماليين الجنيهات، 
ــذى يتمثل فى  وأيــًضــا تراكم الغرامات وإهـــدار المال الــعــام، وال
عــدم االلــتــزام بالمادة األولــى من القانون 85 لسنة 1983، من 
ــدالت حضور أوصـــرف دفــعــات ُمقدمة للعاملين  خــالل صــرف ب
بالمشروعات، وعدم إنهاء أعمالهم رغم انتهاء مدة التنفيذ المتفق 
عليها فى العقد، كما ُوجد مهمات ُمشغلة ومخلفات حديدية بواقى 
تشغيل مــشــروع البتروكيماويات بنحو71 طــن حــديــد، و53 طن 
حديد بواقى مشروعات تم االنتهاء منها وعدم ارتجاعها للمخزن 
حتى ديسمبر 2015 مع وجود حوالى 137 طنا مخلفات حديدية 

بالمخزن.
ورصــد التقرير عــدم قيام مسئولوالشركة بتحريك الدعوى 
الجنائية ضد أحمد فتحى عبد الجواد الروبى المدير التنفيذى 
السابق للشركة العربية للمشروعات والصيانة، والمعين من قبل 
شركة بتروجت بالسعودية للحفاظ على حقوقها للمخالفات التى 
وقعت بمشروعى منيفا والجبيل بالسعودية وتقديمه رشاوى ومنع 
بتروجت من الحصول على أى أعمال لنحو سنتين ، مما تسبب فى 

إهدارأموال وحقوق الشركة لدى الغير.
وأكــد العديد من المخالفات أدت بقصد أو بــدون تعمد إلى 
وجود شبه األموال المهدرة بالمشروعات تحت التنفيذ بنحو180 

مليون جنيه، إذ قامت الشركة بالتراخى فى تنفيذ مشروعات 
»بتروجاس«، والــذى تقدر تكلفته كما بالعقد بـ 25.188 مليون 
جنيه ولم يتم تنفيذ نصفه، ومشروع إنشاء المستودعات الـ7 الذى 
قّدرت تكلفته بـ 49.734 مليون جنيه، ولم ينفذ سوى أعمال بلغت 
7.428 مليون جنيه، والبطء فى االعتماد الفنى والمالى والصرف 
فى مشروع مصنع إنتاج اإلثيلين الذى قدرت تكلفته 145 مليون 
دوالر وتم تنفيذ أعمال بلغت 130 مليون دوالر، ومشروع إنشاء 
صومعة مريوط، وتكلفته 88.357 مليون جنيه، و4.566 مليون 
دوالر، وتم تنفيذ أعمال بالمشروع بقيمة 50 مليون جنيه فقط، 
وكذلك مشروع تطوير وحــدة استخالص الفينول، والــذى بلغت 
تكلفته 99.5 مليون جنيه، ولم يتم تنفيذه إال بأعمال بلغت قيمتها 
10.934 مليون جنيه فقط ، وتبّين فى الفحص وجود أعمال تم 
تنفيذها وأفاد المكتب الفنى أنه لم يتم إعداد مستخلصات عنها، 
وبلغ ما تم حصره منها 297975 جنيًها، وألــزم الجهاز الشركة 
بحصرها وتحميلها على مصروفات المشروع، إلظهار الموقف 

المالى للمشروع على حقيقته.
وكشف التقرير أيضا عن استمرار مخالفة، تم رصدها فى 
تقارير للجهاز المركزى للمحاسبات فى العام المالى السابق، 
ولم يتم إزالة أسبابها، حيث أسفرت المراجعة الميدانية لمشروع 
محطة توشكى عن قيام مساعد رئيس الشركة بإصدار قرار رقم 
1407 بتشكيل لجنة جــرد برئاسة مجدى الفقى وهومدير عام 
مساعد تنفيذى المحطة والمسئول عنها وهذا مخالف لقواعد 
العمل التى تلزم تشكيل لجنة الجرد من خارج مسئولى المحطة 
إحكاًما للرقابة عليها، كما أسفرت مراجعة مشروع معمل تكرير 
إيريك بمسطرد، عن إنهاء 14% فقط من المشروع رغم انقضاء 
نصف المدة، وكــان ذلك بتكلفة 11.389 مليون دوالر بُمخالفة 
العقد الُمتفق عليه بأن يتم تنفيذ المشروع خالل 24 شهرا بتكلفة 

81.7 مليون دوالر.
وكــشــف التقرير تــهــاون الــشــركــة وعـــدم مخاطبتها لمقاولى 
المشروعات إلنــهــاء أعمالهم بعد تأخرهم فــى تنفيذ األعمال 
المسندة لهم، رغم انتهاء فترة التنفيذ المحددة، رغم صرف مبالغ 

على دفعات لهم تقدر بنحو950 ألف جنيه.
كما كشف التقرير، أن إجمالى إيرادات اإلدارة البحرية بالشركة 
منذ عــام ُقـــّدر بــنــحــو113.316 مليون جنيه مقابل مصروفات 

بنحو120.743 مليون ما أسفر عن خسارة 7.427 مليون جنيها.
وفى ذات السياق قالت مصادر مسئول بالشركة، أن الفساد 
انتقل برمته من المحليات إلــى كل شركات البترول، وعلى 
رأسها بتروجت، التى تحولت إلى ورث خاص، ألبناء القيادات 
بجميع فــروع الشركة وعلى سبيل المثال، أن الشركة أنشات 
منذ أكثر من 10 سنوات بتكلفة استثمارية للفندق أكثر من 13 
مليون جنيها وملحق بها قرية للعاملين بالشركة عبارة عن بيع 
اتحاد مالك،كل العاملين بها من أقارب وأبناء القيادات، دون 
النظر الى الكفاءات، أوالقدرة على العمل فى هذه القطاعات، 
والــخــبــرة بها مما أدى إلــى تحقيق الفندق لخسائر سنوية 
تقارب 5 ماليين جنيه، ورغــم إنه مشروع استثمارى للشركة 
والقطاع مع تزايد إهــالك وصيانة وإعــادة صيانة والتجديد 
السنوى الناتج عن تأثير مياة البحر األحمر، مؤكدة أن الشرفاء 
ــكــرارا بــضــرورة  تشكيل  ــرارا وت مــن أبــنــاء الشركة طالبوا مـ
لجنة قضائية رقابية ومحاسبية من النيابة العامة والجهاز 
المركزى للمحاسبات وهيئة الرقابة اإلداريــة لفحص الفساد 
وسوء اإلدارة وإهــدار المال العام وتصحيح أوضاعها خاصة 
كانت تدار بنظام العزبة التى يستخدمها القيادات الستضافة 
الموالين لرئيس وقيادات الشركة ومستشاريهم وتوابعهم من 
بعض اإلعالميين والصحفيين، والشخصيات القريبة منهم، 
وكان القطاع يتحمل التكلفة كاملة بالفندق، وهو ما يعد إهدارا 

للمال العام.
وأضافت المصادر أن شركة بتروجت منذ زمن بعيد تدار 
بنظام اإلقــطــاعــيــة، فــال قـــرار لرئيس الجمهورية أورئــيــس 
الــــوزراء يطبق وال قــوانــيــن تنفذ وأصــبــح اخــتــراق ومخالفة 
القوانين برنامج عمل، إذ دأبت مجالس اإلدارة المتعاقبة على 
مخالفة القانون 63 لسنة 2014 
بشأن الحد األقــصــى لأجور، 
فبينما نــص الــقــانــون على أال 
يزيد ما يحصل عليه الموظف 
العام على 42 ألف جنيه شهريا 
يــحــصــل مــجــلــس إدارة شــركــة 
بتروجت ورئيسه على الماليين، 
والغريب هــوأن رئيس الشركة 
األســبــق محمد الشيمى نفسه 
ــم ينكر ذلـــك عــنــدمــا خاطب  ل
إحــدى الجهات الرقابية للرد 
على سؤالها فى 22 يناير 2015 
قائال بــأن العاملين ببتروجت 
ليسوا من المخاطبين بقانون 

63 الخاص بالحد األقصى.
جـــديـــر بــالــذكــر أن حــوالــى 
1700 مــن العاملين المؤقتين 
ــت نــــــددوا  ــروجــ ــ ــت ــ بـــشـــركـــة ب
بسياسات مجلس إدارة الشركة، 
فى تجاهل تثبيتهم، وتعيينهم، 
رغم مرووأكثر من 10 سنوات على تعاقدهم المؤقت بالشركة، 
واتهموا قيادادت الشركة ورؤسائها المتعاقبين بإهدار المال 
العام، وانفاقه على نقل مقر الشركة منذ اكثر من 7 أعوام من 
شــارع نهرو من مصر الجديدة إلــى التجمع الخامس بتكلفة 
مبدئية تقارب المليار جنيه، على الرغم من استيعاب المقر 
القديم لكافة القطاعات المركزية للشركة إال أنهم اعتبروا 
ذلك كان نوعا من التالعب واهــدارا للمال العام فى الظروف 
المالية التي حققت فيها الشركة تراجعا كبيرا فى االربــاح 
وتعانى منه األغلبية الفقيرة المعدمة من العمالة المؤقتة بدال 
من تثبيتهم يجرى تصفيتهم ورفض إدارة الشركة تثبيتهم رغم 
مرور أكثر من عشر سنوات على بعضهم بالرغم من توجهات 
وزير البترول األسبق سامح فهمى عقب اندالع الثورات الفئوية 
لبعض شركات الخدمات البترولية وليس البترولية األصلية 
الذى يعتمد عليها القطاع بالتثبيت ورغم صدور منشور رقم 
82 لسنة 2011م الموقع من نائبي الرئيس التنفيذى لشئون 
العاملين للهيئة والمالية إال أنــه لم يتم سريانه على شركة 
بتروجت التى تتفاخر بها وزارة البترول أمــام الـــرأى العام 
المصرى والعالمى حيث إنها تعمل فى أكثر من 14 دولة فى 
العالم ويتم استبعاد العمالة المهرة المدربة المؤقتة التى يعد 
كل فرد منهم ثروة بشرية يمكن استثمارها وتدويرها لتنمية 
قيمة االقتصاد القومى ومضاعفة إنتاجه وتصديرها كعمالة 
مدربة لبعض مشروعات القطاع فى الخارج وهو فى احتياج 

لها خصوصا فى إعادة إعمار العراق وغيرها.
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الجودة والتخطيط 

والمشروعات 
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العموالت 
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بالمستندات..
 تكشف فضائح
 شركة بتروجت

تنفرد »صوت الماليين« بكشف تفاصيل تقرير الجهاز المركزي 
للمحاسبات، الصادر فى شهر ديسمبر 2017 الماضى، والخاص 

بالنصف المالى األول عن عن السنة المالية 2017 -2018 
بشركات قطاع البترول، والذى أثبت وجود مخالفات مالية 

وإدارية جسيمة بشركة »بتروجت« مما يعد اهدارا صريحا 
للمال العام، كما حصلت وحصلت  »صوت الماليين« على عدد 

من المستندات التي تدعم تقرير المركزي للمحاسبات، تؤكد 
تورط قيادات كثيرة، إهدار ما يقرب من 600 مليون جنيه خالل 

العام المالي 2016-2017 مضافا اليها الستة أشهر التالية 
حتى نهاية ديسمبر 2017 الماضى.

وأرجع التقرير الخسائر المالية التي حققتها الشركة خالل هذه 
الفترة إلى التالعب فى كثير من االوراق، والتهاون فى مستحقات 
الشركة لدى الغير، وشبهات العموالت والسمسرة، والتي فاحت 

رائحتها من خالل عدم استفياء شروط المناقصات، والمزايدات، 
فى الشراء والبيع للمعدات، واألالت، والتعاقدات المتنوعة 

للشركة مع االطراف األخرى.

المحاسبات: إهدار 600 مليون جنيه بسبب مخالفات مالية وإدارية 
الشركة تتحول إلى عزبة خاصة ألبناء القيادات 
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يحتفل العالم خالل شهر مارس الجارى باليوم 
العالمى للمرأة، الذى يحل يوم 8 مارس تحديدًا، 

وبعده بأيام يحل عيد األم، أما فى مصر فيتم 
االحتفال به يوم 16 مارس من كل عام، وهى 

مناسبات اعتدنا أن نردد فيها عبارات من نوعية 
أن المرأة هى األم واألخت والزوجة واالبنة 
والحبيبة، وهى نصف المجتمع التى ترعى 

نصفه اآلخر، وأن فى مصر أكثر من ثلث األسر 
تعيلها بالكامل سيدات، والثلث الثانى من األسر 

المصرية تعيله إمرأة بالمشاركة مع زوجها.
أما اآلن فلم تعد المرأة هى »ست البيت« فقط، 
وإنما هى الحاكمة بأمره، التى ال تدير منزال وال 
حتى قصر، وإنما تدير اقتصاديات دول وترسم 
سياسات أوطان بأكملها، حيث أصبحت رئيسة 

جمهورية ورئيسة حكومة، وحتى الوزيرة لم 
تعد تعين من باب الديكور الحكومى، وإنما 

أصبح لدينا وألول مرة فى تاريخ مصر 6 وزيرات 
فى حكومة واحدة، منهن من تتولين وزارات 

بأهمية التخطيط والتعاون الدولى واالستثمار 
والسياحة والثقافة، وهى مقاعد وزارية تحتلها 
التاء المربوطة ألول مرة على مدار تاريخ مصر، 

كما أن مصر شهدت ألول مرة تعيين سيدة 
وهى السفيرة فايزة أبوالنجا مستشارة لرئيس 
الجمهورية لشئون األمن القومى، وال يجب أن 

ننسى أيضًا تعيين د. نادية عبده كأول سيدة فى 

بمناسبة يوم المرأة العالمى ويوم المرأة المصرية

أسرار الحياة الخاصة ألقوى 8 شخصيــــــــــــــــات نسائية فى مصر
فايزة أبوالنجا.. أول سيدة تشغل منصب 

مستشار الرئيس لألمن القومى

سحر نصر.. تبخرت أحالمها فى رئاسة 
الحكومة بسبب زوجها مجدى طلبة

إيناس عبدالدايم.. »عازفة الفلوت« التى أشعلت ثورة المثقفين
ــم، من  ــداي الــدكــتــورة إيــنــاس عبد ال
ــرات الــاتــى شــاركــن فى  ــوزي أحــدث ال
ــوزارة فــى 2018 بحقيبة الثقافة،  ــ ال
تنتمى إلى أسرة من الطبقة الوسطى، 
ــا مــعــلّــم الموسيقى  ــدهـ ــرص والـ وحــ
وعـــــــازف الـــكـــمـــان، عـــلـــى تــعــلــيــمــهــا 
الموسيقى منذ صغرها هى وشقيقتها 
إيــمــان مصطفى، الــتــى تعتبر واحــدة 
من أشهر مغنيات األوبــرا عالمًيا، أما 
إيــنــاس فقد اخــتــيــرت فــى عـــام2000 
ضمن أبــرز عشر نساء مصريات فى 
الــقــرن العشرين، وتــولــت رئــاســة دار 
األوبرا المصرية حيث حققت نجاحات 
فجرت انتفاضة المثقفين ضد حكم 
ــوان، حين قــرر وزيــر الثقافة فى  اإلخـ

عهد المعزول محمد مرسى إقالتها 
ــشــرارة  مــن منصبها، فــكــانــت هــى ال
األولــى العتصام المثقفين فى مكتب 
وزيـــر الــثــقــافــة اإلخـــوانـــى عـــاء عبد 
الــعــزيــز، وانــطــلــقــت مـــن خـــال تلك 
الشرارة ثــورة 30 يونيو التى أسقطت 

نظام اإلخوان الُمعادى للفن والثقافة.
ــرارًا لحربها مــع الــتــيــارات  ــم واســت
ــشــددة رشـــحـــت »عـــبـــدالـــدايـــم«  ــت ــم ال
لمنصب وزير الثقافة فى عهد الرئيس 
السابق عدلى منصور، ولكنها تعرضت 
لــتــهــديــدات مــن قـــوى سلفية جعلتها 
تعتذر عــن المنصب وتفضل الــعــودة 
ــرا، وظــلــت تديرها  ــ لرئاسة دار األوب
خــال عهد الرئيس السيسى، وتحت 

ــر الــثــقــافــة الــســابــق  ــ قــيــادة وزي
حلمى الــنــمــنــم، الـــذى قــيــل أنــه 
»بــيــعــمــل لــلــدكــتــور إيــنــاس ألــف 

ــى  ــة بــعــد أن أدل حـــســـاب«، خــاًص
الــلــواء سمير فـــرج، رئــيــس الشئون 
المعنوية بالقوات المسلحة سابًقا، 
بتصريحات رشــح فيها إيناس لتولى 
الــوزارة بــداًل من »النمنم«، مؤكًدا أنه 
هو الذى اكتشف إمكاناتها منذ أن كان 

رئيًسا لمدينة األقصر.
ــقــافــة أســــرة بــعــيــدة  ــث ــرة ال ــ ــوزي ــ  ول
ــم يظهر  ــى، ولـ عــن الــظــهــور اإلعـــامـ
منها ســوى احتفالية خاصة أعدتها 
لحفيدتها الصغيرة فى عيد ميادها 

وعزفت لها الفلوت.

سحر نصر وزيرة االستثمار والتعاون الدولى، الوزيرة األنشط فى 
حكومة إسماعيل منذ تشكيلها األول، كانت وزيــرة للتعاون الدولى 
فقط منذ سبتمبر2015، ووقتها كانت حقيبة االستثمار فى يد داليا 
خورشيد، التى لم تثبت أى كفاءة إال فى قدرتها على الفوز بإعجاب 
محافظ البنك المركزى طارق عامر، وبسبب إقالة »خورشيد« تمهيًدا 
لزواجها من »عامر«، تم إسناد الوزارتين للدكتورة سحر، التى حلمت 
بأن تكون القائم بأعمال رئيس الــوزراء إبان فترة مرض المهندس 
شريف إسماعيل، لكن تبخرت أحامها بإسناد المهمة إلــى وزير 
اإلســكــان الدكتور مصطفى مدبولى، ويقال إن »نصر« كانت قاب 
قوسين أو أدنى من تولى رئاسة الــوزراء، ولكن تم استبعادها بسبب 
تصريحات زوجها رجل األعمال مجدى طلبة، حول المعوقات التى 
مازالت تواجه المستثمرين، وهــو ما أعطى إيحاء بــأن الــوزيــرة لم 
تستطع حل مشاكل زوجها بوصفه أحد المستثمرين، فكيف لها أن 

تدير حكومة تعج باألزمات.
وعلى ذكر زوجها وأبو أوالدها، من المعروف أن سحر متزوجة من 
المهندس المعمارى مجدى طلبة، ولديها ابن ُيدعى أحمد، متزوج 
من ابنة السياسى عفت السادات ابن شقيق الرئيس أنور السادات، 

والطريف أن ابنة عفت السادات هذه جدها لوالدتها 
هو شقيق الزعيم جمال عبدالناصر، بمعنى أن إبن 

سحر نصر متزوج من سيدة جدها ألبيها هو السادات، 
وجدها لوالدتها هو عبدالناصر، وبذلك تكون »نصر« قد 
استفادت من عاقة المصاهرة التى تربط بين الزعيمين 

بأن أصبحت نسيبة كاهما فى آن واحد.
ولدى وزيرة االستثمار والتعاون الدولى أيًضا بنت ُتدعى 
ســـارة، حاصلة على الماجستير فــى االقــتــصــاد، ومتزوجة 
ولديها بنت ُتدعى لينا، أى أن الــوزيــرة ليست فقط أًمــا بل 

جدة.
ويقول المقربون من أسرة الدكتور سحر، أنها »ست بيت«، 

تحرص على قضاء يوم الجمعة مع أسرتها، وتعشق حفيدتها 
لينا، التى ولدت فى عام 2015، وهو عام دخول الجدة إلى ديوان 

الوزارة.
فيما تــؤكــد »نــصــر« أنــهــا طباخة مــاهــرة، تجيد عمل »فتة 
الكوارع«، و»المسقعة«، كما تعد »الطعمية« بنفسها فى المنزل، 

وتعرف أسرار الخلطة السرية لعجينة الطعمية.

تلقب بسيدة المناصب األولى فهى أول مصرية تتولى مناصب 
وزيرة التعاون الدولى ومندوب مصر لدى األمم المتحدة

فى يوم األربعاء الخامس من شهر نوفمبر عام 2014 أصدر الرئيس 
عبد الفتاح السيسى قراراً جمهورياً بتعيين فايزة أبو النجا مستشاراً 

للرئيس لشئون األمن القومى ألول مرة فى تاريخ مصر.
ــى، فهى أول سيدة  ــ تلقب بسيدة المناصب األول
مصرية تتولى مناصب وزيرة التعاون الدولى، ومندوب 
مصر لدى األمم المتحدة، وكل المنظمات الدولية فى 
العاصمة السويسرية جينيف، مندوب مصر الدائم 
لــدى منظمة التجارة العالمية ومؤتمر نــزع الساح 

النووى.
اختارتها مجلة »فــوريــن بوليسى« ضمن أقــوى 25 
سيدة بالعالم، ووصفتها صحيفة »نيويورك تايمز« 

بـ»السيدة المعادية للسياسة األمريكية«.
فايزة أبو النجا )12 نوفمبر 1951 بورسعيد( تولت 
وزارة الــتــعــاون الــدولــى المصرية فــى نوفمبر 2001 
لتصبح أول سيدة يتم تعيينها فى مثل هذا المنصب 
فى مصر.. بقيت فى منصبها بعد ثورة 25 يناير، خال 

وزارة عصام شرف ووزارة كمال الجنزورى.
شغلت فايزة أبــو النجا قبل انضمامها إلــى مجلس 
الوزراء، فى الفترة من 1999 حتى نهاية 2001 منصب 
مندوب مصر الدائم لــدى األمــم المتحدة فى جنيف 
وكافة المنظمات الدولية فى المدينة السويسرية. 
كما شغلت منصب مندوب مصر الدائم لدى منظمة 
التجارة العالمية، ومؤتمر نزع الساح، وهكذا ومرة 

أخرى تصبح أول سيدة فى مصر تشغل أى من هذه المناصب. 
وقد لعبت أبو النجا من خال هذه المناصب دوراً مؤثرا عبر 
مشاركتها فى العديد من المؤتمرات الدولية الهامة، والتى كان 
من أهمها المؤتمرات الوزارية لمنظمة التجارة العالمية فى 
كل من سياتل 1999والدوحة 2001، ومؤتمر مراجعة معاهدة 

منع انتشار األسلحة النووية فى نيويورك 2000، ومؤتمر 
األمم المتحدة العاشر للتجارة والتنمية فى بانكوك 

.2000
وخــال الفترة من 1997 حتى 1999، شغلت 
ــو النجا منصب نــائــب مساعد وزيــر  فــايــزة أب
الخارجية للعاقات األفريقية الثنائية، حيث 
لعبت دوراً بارزاً فى تحسين عاقات التعاون 
بــيــن مــصــر والــــدول األفــريــقــيــة. واعــتــرافــاً 
باسهاماتها الــعــديــدة لصالح أفريقيا، تم 
التنويه بها فى كتاب الدكتور شارون فريمان 
»حـــوار مــع قــيــادات نسائية أفريقية قوية: 

اإللهام، والدافع، واإلستراتيجية« باعتبارها 
واحــدة من القيادات النسائية األحــد عشر األكثر 

قوة فى أفريقيا.
ونــظــراً لــعــاقــات العمل الممتدة مــع الدكتور 
ــراً للدولة  بطرس بطرس غــالــي، عندما كــان وزيـ
للشئون الخارجية، تم اختيار أبو النجا، بصفتها 
ــوحــيــدة للعمل معه  الــدبــلــومــاســيــة الــمــصــريــة ال

كمستشار خــاص عندما تــم انتخابه أمينا عاما 
لألمم المتحدة عام 1992.

وفى عام 1987، انضمت أبو النجا إلى فريق الدفاع 
المصرى برئاسة السفير نبيل العربى فى لجنة هيئة 
تحكيم طابا فى جنيف، والتى أصدرت حكمها لصالح 
مصر بعد جلسات استماع قانونية ودبلوماسية طويلة 
وشاقة، ما أدى إلى استعادة مصر لشبه جزيرة سيناء 

بالكامل.
وقد بدأت أبو النجا مشوارها المهنى باالنضمام إلى 
السلك الدبلوماسى عام 1975، وذلــك عندما التحقت 
بالعمل فى وزارة الخارجية المصرية. وكانت أولى مهامها 
فى الخارج هى عضوية البعثة الدائمة لمصر لدى األمم 
المتحدة فــى نــيــويــورك، حيث مثلت مصر فــى اللجنة 
األولـــى للجمعية العامة لألمم المتحدة المعنية بنزع 
الساح واألمن الدولي، وكذلك فى اللجنة الثالثة المعنية 

بموضوعات الحقوق االجتماعية وحقوق اإلنسان.
انتخبت فايزة أبــو النجا عــام 2010 كعضو بمجلس 

الشعب عن مدينة بورسعيد، حيث فازت بأحد المقعدين المخصصين 
للنساء عن المحافظة.

خاضت معركة شرسة ضد جماعة اإلخـــوان أثناء 
توليها السلطة، ولها كلمة شهيرة قالت فيها: »أنا وزيرة 
فى الحكومة منذ 10 سنوات، وفخورة بكل ما فعلته، 
وبفترة خدمتى فى الوزارة«، رداً على هجوم أحد النواب 
المنتمى لجماعة اإلخوان، خال إحدى جلسات مجلس 
الشعب لعام 2012 والذى اتهمها بأنها من بقايا النظام 

السابق.
تلعب أبوالنجا دورا محوريا داخل قصر االتحادية، 
حيث تابعت أزمـــة الــطــائــرة الــروســيــة الــتــى تحطمت 
وراح ضحيتها أكثر من 200 روسى، من خال موقعها 
كمستشار الرئيس لألمن القومى والتواصل مع نظريها 

الروسى والبريطانى.
اقــتــرحــت، بالتعاون مــع الــلــواء أحمد جمال الدين 
مستشار الرئيس للشئون األمنية، مشروًعا لتدريب 40 
ألف شاب بحد أدنى، كل شاب يستهدف تدريب وتوعية 
100 شاب، فإجمالى الشباب المستهدف من البرنامج 
4 مايين شــاب على مستوى الجمهورية، فــى إطــار 
إعدادهم للمشاركة السياسية الفاعلة، بالمؤسسات 

التشريعية والرقابية على مستوى النواب والمحليات.
فى بداية توليها منصبها كمستشار للرئيس أسند 
إليها ملف إعادة ترميم العاقات المصرية اإلفريقية 
ــرة من  ــه مــن تــآكــل خـــال الــفــتــرة األخــي بــعــد مــا تــعــرضــت ل
حكم مبارك، امــتــداًدا لحكم الجماعة اإلرهابية. ونظرا 
لشغلها منصب نائب مساعد وزير الخارجية للعاقات 
اإلفريقية الثنائية حتى عام 1999، لعبت دورا بارزا فى 
تحسين عاقات التعاون بين مصر والــدول اإلفريقية، 
واعترافا بإسهاماتها العديدة لصالح أفريقيا تم التنويه 
ــوار مع  ــارون فــريــمــان »حــ بــهــا فــى كــتــاب الــدكــتــور شــ
قيادات نسائية إفريقية قوية »اإللــهــام، والدافع، 
واالستراتيجية« باعتبارها واحدة من القيادات 
النسائية األحد عشر األكثر قوة فى أفريقيا، 
ونجحت أبوالنجا فــى تــرك بصمة واضحة 
فى النجاح بتنظيم لقاءات الرئيس السيسى 
بزعماء القارة اإلفريقية حيث التقى أكثر 
من 12 رئيس دولة إفريقية فى أول عام من 

توليه السلطة.
السفيرة فــايــزة أبــوالــنــجــا مــتــزوجــة من 
السفيـر هــشـــــام محمـد الزميتــــى، عضو 
مجلس اإلدارة، وسكرتير عام المجلس المصرى 
للشئون الــخــارجــيــة، وعــضــو مجلس األعــمــال 
المصرى اليابانى، وعضو مجلس إدارة مشروع 
ــذى عمل فى  المتحف المصرى الكبير.. وال
العديد مــن المناصب منها مساعداً لوزير 
الــخــارجــيــة لشئون الهيئـات والمنظمــات 
ـــــة متعــددة  الــدولــيـــــــــــــــــــــــة والــدبــلــومــاســيـــ
األطــــــراف، ومــســاعــداً لــوزيــر الخارجية 
لشئون األمريكتيــن، وكــان سفيراً لمصر 
لــدى اليابـــــان، والمجـــر وسلوفينيـــا، 
وباكستــان، وعــضــواً بــوفــدى مصر لدى 
األمم المتحدة فى جنيف ونيويورك. كما 
عــمــل دبــلــومــاســيــاً بــســفــارات مــصــر لــدى 
السنغال وجامبيا والــرأس األخضر، ولــدى بلجيكا 
ولوكسمبورج واالتــحــاد األوروبـــى، ولــدى فرنسا.. 
وكان مديراً لمعهـد الدراسـات الدبلوماسيــة بوزارة 
الخارجيــة، ورئيساً لمركز القاهرة للتدريب على 

فض النزاعات وحفظ السام فى إفريقيــا.
الجدير بالذكر أن السفير هشـام الزميتــي، من 
مواليد القاهرة فى 13 مارس 1955، خريج كلية 
االقتصاد والعلوم السياسيــة – جامعة القاهرة 
- )1977( ويجيد اللغات العربية والفرنسية 

واإلنجليزية.

استفادت من زواج طارق عامر 
وداليا خورشيد 

اقترحت بالتعاون 
مع اللواء أحمد 

جمال الدين 
مستشار الرئيس 

للشئون األمنية 
مشروعًا لتدريب 

40 ألف شاب

هالة السعيد وزيرة التعاون الدولى.. »بنت سيادة الوزير« 
الذى تمنى أن يراها عميدة لكلية االقتصاد

الــدكــتــور هالة السعيد وزيــرة 
التخطيط واإلصاح اإلدارى، هى 
أول سيدة تتولى هــذا المنصب، 
وهى ابنة المهندس حلمى السعيد 
وزيــر الكهرباء والسد العالى فى 
ــنــاصــر، حــيــث تعتز  عــهــد عــبــد ال
الدكتورة هالة بوالدها، وبالصورة 
التى جمعتها بالرئيس عبدالناصر 
فــى طفولتها، وتــقــول إن والــدهــا 
رحمه الله كــان يحلم بــأن يراها 
عميدة لكلية االقــتــصــاد والعلوم 
الــســيــاســيــة، وقــتــمــا كــانــت أســتــاذ 
بالكلية وعميدة لمعهد الدراسات 
الــمــصــرفــيــة، وتــتــمــنــى أن تــكــون 

ــعــد وفـــاتـــه ما  قـــد حــقــقــت لـــه ب
يفوق حلمه، بــأن أصبحت وزيــرة 

للتخطيط.
وقبل 3 أشهر، احتفلت الوزيرة 
ــمــام عــامــهــا الــســتــيــن، وســط  ــإت ب
أجــواء أسرية دافئة، ورغم حرص 
عائلتها على أن تظل بعيدة عن 
األضواء طيلة رحلة عملها بالسلك 
األكاديمى، ولكنها دائًما ما تعرب 
عن سعادتها بأسرتها الصغيرة، 
وبزوجها رجل األعمال المهندس 
ــز رســــــان رئـــيـــس مــجــلــس  ــت ــع م
ــال الــمــصــرى الــكــنــدى، وال  األعــم
تتردد لحظة فى توثيق اللحظات 

السعيدة فــى حياة عائلتها 
ــال نشر  ــرة، مـــن خــ ــي ــب ــك ال
صــور عائلية على صفحتها 
ــمــوقــع »فــيــس  الــشــخــصــيــة ب
بــــوك«، ويــتــضــح مــنــهــا أنها 
ــة مثالية  ليست فقط زوجـ
وأم حــنــونــة وجــــدة تعشق 
ــًضــا  ــا، ولــكــنــهــا أي ــادهـ ــفـ أحـ

عمة رائعة، دائًما ما تشجع نجل 
شقيقها حلمى جــمــال السعيد، 
وتحتفى به على خلفية انضمامه 
لقوائم موسوعة »جينيس« لألرقام 
القياسية كأسرع متسابق دراجات 

عبر أوروبا.

تعشق أحفادها وتعتز بصورتها مع عبدالناصر 
وابن أخيها نجم سباق الدراجات



8 9& أزواج رفعوا شعار »مراتى وزيرة« وأحفاد 
ينادونها بلقب »تيتا صاحبة المعالى«

السيسى وعد نساء مصر برئاسة الحكومة 
خالل لقاء حضره شريف إسماعيل

اليوم 
العالمى 

للمرأة

عبد الناصر وافق على 
تعيين أول وزيرة 

بشرط تكون »وحشة«

ــى  ــم ــال ــال ع ــفـ ــتـ ــو احـ ــ ه
يــحــدث فــى الــيــوم الثامن 
من شهر مارس من كل عام، 
وتكون ركيزة االحتفاالت 
ــة عــلــى االحـــتـــرام  ــدالل ــل ل
العام، وتقدير وحب المرأة 
إلنــجــازاتــهــا االقــتــصــاديــة، 
والسياسية واالجتماعية. 
وفى بعض الــدول كالصين 
ــا وكـــوبـــا تحصل  ــيـ وروسـ
النساء على إجازة فى هذا 
ــوم.. االحــتــفــال بهذه  ــي ال
المناسبة جاء على إثر عقد 
أول مؤتمر لالتحاد النسائى 
الديمقراطى العالمى والذى 

عقد فى باريس عام 1945. 
ومــن المعروف أن اتحاد 
ــى  ــراط ــق ــم ــدي الـــنـــســـاء ال
ــون مــن  ــكـ ــتـ ــى يـ ــمـ ــالـ ــعـ الـ
الـــمـــنـــظـــمـــات الـــرديـــفـــة 
لألحزاب الشيوعية، وكان 
أول احتفال عالمى بيوم 
ــم أن  ــمــرأة العالمى رغ ال
بعض الباحثين يرجح 
ان اليوم العالمى للمرأة 
كــــان عــلــى إثــــر بعض 
اإلضـــرابـــات النسائية 
التى حدثت فى الواليات 
الـــمـــتـــحـــدة. فــــى بــعــض 
األماكن يتم التغاضى عن 
الــســمــة الــســيــاســيــة التى 
تصحب يوم المرأة فيكون 
االحــتــفــال أشــبــه بخليط 

بيوم األم، ويوم الحب. 
ــرى  ــن أخ ــاك ــى أم ولــكــن ف
غالبًا ما يصحب االحتفال 
ــة  ــوي ســـمـــة ســـيـــاســـيـــة ق
وشــعــارات انسانية معينة 
مــن قبل األمــم المتحدة، 
لــلــتــوعــيــة االجــتــمــاعــيــة 
بمناضلة المرأة عالميًا.. 
بعض األشخاص يحتفلون 
بهذا اليوم بلباس أشرطة 

وردية.

ــق الــرئــيــس الــراحــل  وافـ
جمال عبد الناصر على 
تــعــيــيــن أول ســـيـــدة فى 
ــرة مشترًطا  ــ منصب وزي
أن تــكــون غــيــر جميلة 
ــى حد  ــل أو »وحـــشـــة« ع
ــث عينت  ــي ــره، ح ــي ــب ــع ت
ــو  ــتـــورة حــكــمــت أب الـــدكـ
ــلــشــئــون  زيـــــد وزيــــــــرة ل
االجـــتـــمـــاعـــيـــة، أمــــا فى 
ــيـــس الــشــهــيــد  عـــهـــد الـــرئـ
أنـــــور الــــســــادات فــقــد تم 
ــرة حــســنــاء هى  ــ تعيين وزي
ــب،  الــدكــتــورة عــائــشــة راتـ
التى استطاعت أن تقف فى 
وجــه الحكومة بأكملها وأن 
تعلن استقالتها تضامًنا مع 
الفقراء، فى مواجهة الرئيس 
نفسه إبــان انتفاضة يناير 
1977، وبما أن الــمــرأة فيما 
مــضــى لـــم تــكــن تــتــولــى إال 
حقيبة الشئون االجتماعية 
فــقــد شــهــد عــهــد الــرئــيــس 
ــى مــبــارك  ــن ــس األســـبـــق ح
ــى ظــلــت على  ــت ــدة ال ــي ــس ال
كــرســى الــــوزارة واحتفظت 
بــه ألطـــول فــتــرة فــى تاريخ 
مصر، وهــى أستاذه القانون 
الدكتورة آمــال عثمان التى 
ــوزارى  ظلت فــى منصبها الـ

لسنوات طويلة.

تاريخ مصر. ويؤكد الكثيرون أن هذا اإلنصاف 
للمرأة جاء بسبب تشجيع رئيس الجمهورية 
للسيدات المصريات ويكفى أنه أطلق عليهن 

لقب عظيمات مصر، ووصل إلى كرسى الرئاسة 
مدعوما بأصواتهن، ومازال يحتاج إلى تلك الكتلة 

التصويتية ليفوز بفترة ثانية.
وإذا كان السيسى هو الرئيس الذى فى عهده 

وصلت لمقاعد البرلمان حوالى 90 نائبة، وهى 
النسبة األكبر منذ تأسيس الحياة النيابية فى 

مصر، فإن بنات حواء تجرأن فى إحدى جلسات 
منتدى الشباب وطالبن الرئيس بالمزيد من 

التمكين، فرد ضاحكًا وبجواره المهندس شريف 
إسماعيل رئيس الحكومة: »عايزين رئاسة 

الوزراء؟«، فأشار »إسماعيل« بالموافقة، ليلوح 
فى األفق النسائى حلم قادم بأن تتولى المرأة 

رئاسة الوزراء فى عهد الرئيس السيسى.
وألنها المرة األولى التى أصبح للتاء المربوطة 6 

مقاعد وزارية فى مصر، ومستشارة لألمن القومى 
ومحافظة، حاولنا أن نحتفل معهن بيوم المرأة 

العالمى وبعده عيد األم بإلقاء الضوء على بعض 
جوانب حياتهن األسرية والعائلية والعملية، 

لنتعرف على تفاصيل الحياة عندما تكون »مراتى 
وزيرة« أو »ماما وتيتا« من أصحاب المعالى.

أسرار الحياة الخاصة ألقوى 8 شخصيــــــــــــــــات نسائية فى مصر
نادية عبده.. أول امرأة تتولى منصب 

المحافظ فى تاريخ مصر
لديها من األبناء اثنين أشرف وأيمن 

وهما من خريجى كلية الهندسة
دخلت الدكتورة نادية عبده محافظ البحيرة، التاريخ 
باعتبارها أول إمــرأة تتولى منصب المحافظ فى تاريخ 

مصر.. ويطلق عليها الكثيرون لقب المرأة الحديدية.
حيث ولدت فى أربعينيات القرن الماضى وتخرجت فى 
كلية الهندسة جامعة اإلسكندرية قسم الكيمياء عام 1968، 
حصلت على دراســـات عليا فى مجال الصحة البيئية ثم 
على ماجستير فى الهندسة الصحية جامعة اإلسكندرية، 
ولها من األبناء اثنين أشرف وأيمن وهما من خريجى كلية 

الهندسة.
شغلت نــاديــة عــبــده، منصب رئيس شركة مياه الشرب 
ــوام، وهــى عضو مجلس إدارة  باإلسكندرية لمدة 10 أعـ
 IME الجمعية العامة لمعهد البحر األبــيــض المتوسط
بفرنسا منذ عام 1987، وعضو الجمعية العامة للمجلس 
ــال أعمال  العالمى للمياه acwua وعــضــو جمعية رجـ

اإلسكندرية.
ــمــرأة فــرع  ــل ــقــومــى ل ــررًة للمجلس ال ــقـ كــمــا عــمــلــت  مـ
اإلسكندرية وعضو نوادى سيدات األنرهويل باإلسكندرية، 

تم تعيينها نائب محافظا للبحيرة فى 2013.
كانت أول سيدة فى العالم العربى تترأس إدارة شركة مياه 
الشرب والصرف الصحى باإلسكندرية، وظلت بالمنصب 
لمدة 12 عاما، وذلك بعد ترشيح صندوق المرأة المسلمة 
واإلفريقية للحصول على جائزة أفضل إنجاز علمى إنسانى 
لمجهوداتها فى مجال المياه والعمل اإلنسانى باإلسكندرية.

كانت عضو مجلس إدارة الجمعية العامة لمعهد البحر 
األبيض المتوسط IME بفرنسا منذ العام 1987، وعضو 
الجمعية العامة للمجلس العالمى للمياه )acwua(، وعضو 

جمعية رجـــال أعــمــال اإلســكــنــدريــة، ومقرر 
المجلس القومى للمرأة فــرع اإلسكندرية، 
وعضو نوادى سيدات االنرهويل إسكندرية، 
وتـــم ترشيحها مــن مــحــافــظ اإلســكــنــدريــة، 
للحصول على جــائــزة محمد بــن راشــد آل 

مكتوم للمرأة اإلدارية العربية المتميزة.
خاضت انتخابات مجلس النواب فى عام 

2010 ونجحت على قوائم الحزب الوطنى. 
وفى العام 2013 أدت اليمين الدستورية أمام 

الرئيس المؤقت عدلى منصور لتعيينها نائًبا 
لمحافظ البحيرة اللواء مصطفى هدهود، واستقبلت 

صفوف القوى السياسية والثورية بالمحافظة حينها 
الــقــرار بغضب، معتبرين تعيينها ِردة عــن ثـــورة 25 
يناير و30 يونيو وعودة لدولة الحزب الوطنى المنحل، 
باعتبارها إحدى قيادات الحزب. ولذلك واجهت الكثير 
من المعارك السياسية ولذلك لقبت بالمرأة الحديدية 
واهمها احتجاجات بعض الــقــوى الثورية المعترضة 
على توليها منصب نائب محافظ البحيرة لكونها أحد 
قيادات الحزب الوطنى المنحل كما أنها واجهت اتهام 
أهالى مدينة رشيد بالتقصير فى حل مشكلة تلوث 

المياه.
ــان حــرب محمود  كــانــت مــتــزوجــة مــن العقيد أركـ
صدقى، ومؤسس نادى روتــارى اإلسكندرية، والذى 
تــوفــى يــوم 8 يناير 2018 وقــد أقيمت لــه جنازة 

ــن مــســجــد مــحــمــد كــريــم بــقــاعــدة  عــســكــريــة م
القوات البحرية فى رأس التين.

هى السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد، وزيــرة الدولة 
للهجرة وشئون المصريين بالخارج، التى تلقت تعليمها 
األســاســى فــى مــدرســة »ســانــت جين أونــيــد« بمحافظة 
ــة، وتــخــرجــت فــى كلية االقــتــصــاد والــعــلــوم  اإلســكــنــدري
السياسية بجامعة القاهرة، دفعة 1991، بتقدير جيد 

جًدا.
تعد »مكرم« من أكفأ الوزيرات فى الحكومة الحالية، 

وهــى متزوجة من هانى منير فهيم ميخائيل، 
مهندس مدنى ورجــل أعمال، ولديها ثالثة 

أبناء، منهم شاب عمره 20 عاًما، يدرس 
فى الواليات المتحدة األمريكية، واثنان 

آخران بالمرحلتين اإلعدادية والثانوية.
ــوزيــرة بقدرتها فــى اختيار  تتميز ال
ــواء  ــا ســ ــورهـ ــهـ مـــالبـــســـهـــا خـــــالل ظـ

ــل اإلعـــــــالم أو فــى  ــ ــائ عـــبـــر وســ
االجتماعات، ولذلك اختارها 

مهرجان عاصمة الموضة 
ــتــحــمــل لــقــب  ــيـــة، ل الـــعـــربـ
»أشــيــك وزيـــرة فــى الوطن 
الـــعـــربـــى«، ألنــاقــتــهــا فى 

اختيار مالبسها.
ــم مــن  ــ ــرغـ ــ وعــــلــــى الـ
ــة،  ــحـ ــواضـ أنـــاقـــتـــهـــا الـ
واجهت نبيلة أزمة حادة 
فـــور تعيينها وزيــــرة، 
بـــمـــجـــرد أن ظــهــرت 
خــــالل أداء اليمين 
ــام  ــ ــة أم ــوريـ ــتـ ــدسـ الـ
ــيــس السيسى  ــرئ ال
فى سبتمبر 2015، 
ــدى »بـــــــدى«  ــ ــ ــرت ــ ــ ت
ــيـــل  نـــــص كـــــــم، وقـ
وقتها أنها مالبس 
ــوال« ال تليق  ــاجـ »كـ
بالمنصب وبحلف 

ــى،  ــرســم ــمــيــن ال ــي ال
ولكنها أكــدت أنها أدرى 

بــالــمــالبــس الــالئــقــة بوصفها 
عملت لــســنــوات طــويــلــة مــديــرة 
إلدارة المراسم بوزارة الخارجية، 
ورفعت فى مواجهة هؤالء شعار: 

»الشغل أهم من النص كم«.
ــرى،  ــة أخــ ــ ــت أزمـ ــهـ ــمــا واجـ ك
بالرغم مــن لباقتها اإلعالمية، 
حــيــث تسبب أحـــد تصريحاتها 
ــر عباس  فــى غضب وكــيــل األزهـ
ــان حــيــن قــالــت إنــهــا وزيـــرة  شــوم
مسيحية تعمل على نشر اإلسالم 
ــت  ــال ــم، وق ــالـ ــعـ فـــى عـــواصـــم الـ
ــت المسيحية  ــان ــا ك ــه قــبــلــهــا إن
الوحيدة فى الدفعة التى عينت 

بالخارجية وكانت هى »دلوعة« 
الدفعة.

نبيلة مكرم وزيرة الهجرة.. 
رفعت شعار: »الشغل أهم 

من النص ُكم«

غادة والى.. صديقة لميس الحديدى و»حلة محشى« 
وضعتها فى موقف مـُحرج مع عمرو أديب

رانيا المشاط وزيرة السياحة.. األصغر سنًا 
واألقرب للرحيل من الحكومة بعد االنتخابات

سر اختيار يوم 16 مارس ليكون يومـًا للمرأة المصرية
جــاء اختيار يــوم 16 مــارس ليكون يوًما للمرأة 
المصرية لعدة أسباب تاريخية، ترجع بدايتها لثورة 
المرأة المصرية ضد االستعمار ونضالها من أجل 
االستقالل، بعد استشهاد حميدة خليل أول شهيدة 
مصرية من أجــل الــوطــن، وتظاهرت فى هــذا اليوم أكثر 
من 300 سيدة بقيادة هدى شعراوى رافعين أعالم الهالل 
والصليب كرمز للوحدة الوطنية. ومن بين األحداث المهمة 

التى حدثت فى نفس اليوم على مدار التاريخ المصرى:
1- فــى يـــوم 16 مـــارس 1919 سقطت مجموعة من 
الشهيدات المصريات هــن: نعيمة عبد الحميد، حميدة 
خليل، فاطمة محمود، نعمات محمد، حميدة سليمان، يمنى 

صبيح. 
2- فــى 16 مـــارس عـــام 1923 دعـــت هـــدى شــعــراوى 

لتأسيس أول اتحاد نسائى فى مصر، وكان على رأس 
مطالبه رفع مستوى المرأة لتحقيق المساواة السياسية 
واالجتماعية للرجل مــن ناحية الــقــوانــيــن وضـــرورة 
حصول المصريات على حــق التعليم الــعــام الثانوى 

والجامعى، وإصالح القوانين فيما يتعلق بالزواج.
ــمــرأة  3- 16 مــــارس مـــن عـــام 1956 حــصــلــت ال
المصرية على حــق االنــتــخــاب والترشيح، وهــو أحد 
المطالب التى ناضلت المرأة المصرية من أجلها وهى 

التى تحققت بفعل دستور 1956.
4- فــى التاريخ نفسه أصبحت الــمــرأة المصرية 
عضًوا برلمانًيا ولها الحق أيًضا فى التصويت، ومنهن 
مــن اختير ليشغل مناصب رفيعة كـــوزراء وقضاة 

وسفراء.

ــا الــمــشــاط هــى األصــغــر ســنــا وأحــدثــهــن  ــي ران
بالعمل الـــــوزارى، حيث انضمت فــى التعديل 
ــوزارى األخــيــر إلـــى الــحــكــومــة، لتصبح أول  ــ الـ
سيدة تتولى حقيبة السياحة منذ إنشاء وزارة 
السياحة عــام 1966، ومــنــذ توليها المنصب 
مطلع العام الجارى، تكررت وتصاعدت األزمات 
التى تواجه الــوزيــرة، والتى تهددها بــأن تكون 
األقــرب للرحيل مع تشكيل الحكومة الجديدة 
عقب انتخابات الرئاسة، حيث تفاقمت أزمة 
شحوط المراكب السياحية فى األقصر وأسوان، 
وعادت كوارث سقوط البالون، ناهيك عن واقعة 

وفاة السائح البريطانى مؤخًرا فى الغردقة، 
والتى استغلتها الصحف البريطانية بشكل 
سيء للسياحة المصرية، ولم تتخذ الوزيرة أى 

إجراء وال حتى بالرد المكفول لها فى الصحف 
اإلنجليزية التى هاجمت مصر.

 ويرجع الخبراء هــذه االخفاقات إلــى أن رانيا 
ليس لها خبرة فى العمل السياحى، ولكنها مصرفية 

ناجحة وتلميذة محافظ البنك المركزى السابق هشام 
رامــز، حيث تولت منصب وكيل محافظ البنك المركزى 
للسياسة النقدية منذ 2005 وحتى 2016، ويقال إنها 

تحلم بالعودة إلى العمل المصرفى بعد أن تترك الوزارة.

ــرة الــتــضــامــن  ــ ــى وزيـ ــ ــادة وال ــ الـــدكـــتـــورة غ
االجتماعى، التى ظلت على مقعدها رغم 
تكرار التعديالت الوزارية، وظل اسمها بعيًدا 
عن قوائم المبشرين بالرحيل، كما لم تواجه 
انــتــقــادات مــؤثــرة فــى عملها باستثناء نشر 
فيديو لسيدات موظفات بــإحــدى الهيئات 
التابعة للوزارة، يقمن بتجهيز و»لف المحشى« 
داخل المكاتب، وحينما أذاع اإلعالمى عمرو 
أديــب هــذا الفيديو فى برنامجه »كــل يــوم«، 
تلقى رسالة عتاب من الوزيرة التى أكدت 

له أن فى الوزراة إيجابيات كثيرة، رغم معاقبة 
سيدات المحشى.

ــرو أديــــب مـــن الــمــعــروف  ــى ذكـــر عــم ــل وع
أن زوجــتــه اإلعــالمــيــة لميس الــحــديــدى هى 
الصديقة المقربة للوزيرة، وحين تستضيفها 
فى برنامجها »هنا العاصمة« تناديها بإسمها 

قائلة: »ياغادة«.
وغادة هى ابنة الدكتور فتحى والى، أستاذ 
القانون، وحاصلة على ليسانس كلية اللغات 
واآلداب مــن جــامــعــة الــقــاهــرة عـــام 1977، 

وماجستير فــى اآلداب واإلنــســانــيــات من 
جامعة القاهرة عام 1980.

وهــى مــتــزوجــة مــن رجــل أعــمــال مبتعد 
عن الحياة السياسية تماًما، ولديها ثالثة 
أبناء ذكــور يعملون جميًعا بالخارج، وهذا 
ما ساعد الــوزيــرة أن تقضى معظم وقتها 

بالعمل، ولكنها تحرص على السفر 
للخارج فــى العطالت الرسمية، 

لقضاء اإلجازة مع أوالدها كلما 
سمحت ظروف العمل بذلك.

خفايا رحالت الوزيرة المتكررة للخارج فى »الويك إيند«

ليس لها خبرة فى العمل السياحى

إميان بدر
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رغــم قيام الشركة المصرية لالتصاالت بإطالق 
 ،we شبكة المحمول الــرابــعــة، والــتــى تحمل إســم
واستعانتها بالنجم كريم عبدالعزيز فى إعالناتها 
للترويج لخدمات الشبكة وكــروت »الجدعنة« التى 
تقدمها لــلــعــمــالء، ولــكــن يبقى الـــســـؤال: هــل ينجح 
بطل مسلسل »الزيبق« الرمضانى فى إنقاذ الصرح 

ــمــالق  ــع ــادى ال ــصــ ــ ــت ــ االق
ــفــات  ــمــخــال مـــن شــبــح ال
ــى  ــتـ والــــــتــــــجــــــاوزات الـ
تــطــارده منذ ســنــوات، أم 
ــم ينتهى  أن المسلسل ل
ــاك أجـــزاء  ومـــازالـــت هــن
جـــديـــدة مــنــه عــلــى غـــرار 
مسلسل »الــزيــبــق« الــذى 
يصور كريم الجزء الثانى 
ــاً لــعــرضــه فى  ــي مــنــه حــال
رمضان المقبل، بل  وربما 
يكون له جزء ثالث أو رابع 

أيضاً.
وحول الشركة المصرية 
لالتصاالت صدر مؤخراً 
تقرير الــجــهــاز المركزى 
ــات، لــيــرصــد  ــمــحــاســب ــل ل
المزيد مــن المالحظات 

الجديدة، ويعيد التنبيه على مالحظات تكررت فى 
تقاريره المتتالية السابقة دون أن تلتفت لها إدارات 
الشركة المتعاقبة، التى تحسب نفسها على الشركات 
الناجحة فى ضوء ما تمنحه للعاملين بها من رواتب 
وامتيازات ضخمة، متناسية مستوى الخدمة وغير 
عابئة بالمعايير المحاسبية واللوائح المنظمة لعمل 
الشركات، والتى تأتى مالحظات الجهات الرقابية 

على خلفية عدم االلتزام بها.
ــى هــذا الــســيــاق كشف التقرير عــن عــدم قيام  وف
القائمين على الــشــركــة بــمــوافــاة الــجــهــاز المركزى 
بإقرارات اإلدارة، وفقاً لما يقضى به معيار المراجعة 
ــداد الــقــوائــم المالية  ــه تــم إعـ الــمــصــرى، واألدهـــى أن

الــمــجــمــعــة لــلــشــركــة األم 
ــالتــصــاالت،  الــمــصــريــة ل
باستخدام القوائم المالية 
الغير معتمدة من مجالس 
إدارات بعض الشركات 
ــة، والـــشـــركـــات  ــعـ ــابـ ــتـ الـ
الشقيقة فودافون، كما لم 
تتم موافاة الجهاز بتقرير 
الفحص المحدود عن تلك 
الــمــراجــعــات، ومــن ثــم لم 
يتمكن مراقب الحسابات 
ــد الــتــقــريــر من  ــذى أعـ ــ ال
الــتــحــقــق مــن صــحــة تلك 
القوائم المالية، موضحاً 
ــرورة مـــوافـــاة الجهاز  ضــ
الــرقــابــى بــكــافــة الــقــوائــم 
المالية المعتمدة للتحقق 
مــن تطابقها مــع القوائم 

غير المعتمدة المستخدمة فــى التجميع، وكــذا 
تقرير الفحص المحدود عنها.

وباألرقام تحدث التقرير عن استثمارات الشركة 
المصرية فى شركات تابعة و شقيقة، كما وردت 
بدفاتر الشركة األم، حيث جاءت تلك االستثمارات 
متضمنة 69.22 مليون جنيه، قيمة استثماراتها فى 
الشركة المصرية بفرنسا، وتمت الزيادة بمبلغ 3 
ماليين يورو، المعادل لنحو 28 مليون جنيه، إلبرام 
التعاقدات الجديدة لتحديث الشبكة األرضــيــة، 

وأشــار التقرير إلــى عــدم مــوافــاة الجهاز بدراسات 
الجدوى االقتصادية والخطة التوسعية للوقوف على 
أسباب هــذه الــزيــادة و توقيتها، رغــم موافقة مجلس 
إدارة الشركة األم على زيــادة رأس المال، ولكن تبين 
أن ما تم استخدامه يبلغ فقط 16.99 مليون جنيه، 
قيمة شراء أجهزة اتصاالت، لم تقدم الشركة للجهاز 

لمطالبات الــتــراســل الخاصة بشركات المحمول وشــركــات 
اإلنترنت، وكــذا التقرير النهائى الخاص بفحص دوائــر شركة 
أورانج، فضالً عن عدم قيامها باالنتهاء من فحص دوائر شركة 
فودافون، ناهيك عن وجود اختالفات و تناقضات بين السعات 
المفعلة فنياً بقطاعات التشغيل وبين أرقام الجهات المحاسبية 
بلغت قيمتها نحو 8 ماليين جنيه، فيما لــم تلتزم شركات 

المحمول بالسعة التراسلية المطلوبة من طرفها.
وفى إطــار تقاعس إدارة المصرية لالتصاالت عن تحصيل 
أموالها وحقوقها، رصد التقرير تقاعسها فى مطالبة شركات 
المحمول بضريبة المبيعات، وكــذا ضريبة القيمة المضافة 
على إيــراد المكالمات الدولية الصادرة من شركات المحمول 
مــروراً بالبوابة الدولية للشركة المصرية، بالرغم من تحملها 
فــروق فحص ضريبى فى عام 2016 بنحو 203 مليون جنيه، 
تخص عامى 2011 و 2012، تم ســدادهــا فى مــارس 2017، 
متضمنة 130 مليون جنيه، تخص الضريبة المستحقة على هذا 
اإليــراد، فضالً عن 161 مليون جنيه، قيمة الضريبة اإلضافية 
المستحقة، و ذلــك بالرغم من ورود خطاب إلــى الشركة من 
اإلدارة المركزية للبحوث الضريبية يفيد خضوع هذا اإليراد 

الضريبة العامة على المبيعات بفئة 10 بالمئة.
وأكــد التقرير الرقابى على أن الشركة خالفت بذلك قانون 
الضريبة العامة على المبيعات وقانون القيمة المضافة، كما 
خالفت بنود االتفاقيات المبرمة مع شركتى فودافون وموبينيل، 
قبل أن تتحول إلى أورانــج، حيث تقضى تلك االتفاقيات بأن 
تتحمل شركات المحمول سداد ما يستحق من ضريبة المبيعات 
و ضريبة القيمة المضافة، ولفت التقرير إلى أن عدم تحميل 
عمالء شركات المحمول بقيمة الضريبة المضافة المستحقة 
عن هذا اإليراد، سيترتب عليه تحميل الشركة مستقبالً بفروق 

الفحص الضريبى باإلضافة إلى الضريبة اإلضافية، 
و ذلك على الرغم من وجوب تحمل عمالء المحمول 
بعبئها باعتبارهم هم المستفيدون من تلك الخدمة. 
مــشــدداً على ضــرورة تحديد المسؤولية بشأن عدم 
مطالبة شركات المحمول بهذه األمـــوال بالمخالفة 
ألحكام القانون واالتفاقيات المبرمة مع الشركات 

نفسها.
ــعــامــالت  وفــــى مــلــف ت
ــة  ــريـ ــصـ ــمـ الــــشــــركــــة الـ
لــالتــصــاالت مــع شــركــات 
ــضــاً، تطرق  الــمــحــمــول أي
ــخــالف  ــر إلــــى ال ــري ــق ــت ال
القائم بين الشركة وبين 
شــركــة أورانـــــج موبينيل 
سابقاً، والذى بلغت قيمته 
نــحــو 628 مــلــيــون جنيه، 
والــمــكــون عــنــه مخصص 
قيمته فقط 394 وفقاً لما 
ورد ضــمــن اإليــضــاحــات 
المتممة للقوائم المالية، 
بــاإلضــافــة إلـــى القضايا 
التى مازالت متداولة أمام 
الــمــحــاكــم، والــمــكــون لها 
مخصص بنحو 5 ماليين 
جنيه، دون موافاة الجهاز 
المركزى ببيان مــن القطاع القانونى للشركة يفيد 
باحتماالت الكسب أو الخسارة لتلك القضايا، وهو 
ما لم تتمكن معه الجهة الرقابية من الحكم على مدى 
كفاية المخصص لمقابلة تلك االلتزامات القضائية 

من عدمه.
وعلى ما يبدو ال تنشغل إدارة الشركة كثيراً بمتابعة 
القضايا المرفوعة ضدها، وال تهتم بتنفيذ األحكام 
حال صدورها، حيث انتقل التقرير إلى عدم تكوين 
المخصصات الالزمة لمواجهة المطالبات الواردة من 
ــة مختلفة بالدولة، من بينها محافظات  جهات إداري
ووحـــدات محلية، لسداد مقابل حق انتفاع أو قيمة 
شــراء بعض األراضــى المقام عليها سنتراالت، حيث 
ــا أمــكــن  ــغ إجـــمـــالـــى مـ ــل ب
حــصــره مــن تلك األحــكــام 
الصادرة ضد الشركة نحو 
466 مليون جنيه، يرجع 
بعضها إلــى عــام 2012، 
و األغـــرب أن الشركة لم 
تخطر الــجــهــاز بموقفها 
القانونى من تلك القضايا 

ومراحل تداولها.
وعـــــــــن الـــــنـــــزاعـــــات 
ــاً،  ــ ــضـ ــ ــة أيـ ــ ــي ــ ــائ ــضــ ــ ــق ــ ال
ــاول الــجــهــاز الــمــركــزى  ــن ت
للمحاسبات فــى تقريره 
ــزاع الــتــحــكــيــمــى بين  ــنـ الـ
ــة  ــة وبـــيـــن شــرك ــركـ ــشـ الـ
ــاالت مــصــر، صــدر  ــصـ اتـ
بشأنه قرار الخبير المعين 
فيها مــن قبل المحكمة، 
بأحقية شركة اتــصــاالت مصر بالحصول على مبلغ 
2.22 مليار جنيه، وأشـــار التقرير فــى هــذا الشأن 
إلى تراخى الشركة فى إبرام العقد الالزم بينها وبين 
العميل منذ بدء التعامل فى 2007، األمر الذى ترتب 
عليه هذا النزاع، الذى يكشف عن أن سياسة التقاعس 
وعـــدم االهــتــمــام ليست جــديــدة على الشركة وإنما 
تتوارثها اإلدارات المتعاقبة، على طريقة المسلسالت 

متعددة األجزاء.
ــام، أوصــى  وفيما يتعلق بالمخصصات بشكل عـ
التقرير بضرورة دراســة تدعيمها، مع الوقوف على 
ــاب عـــدم حــصــول الــمــصــريــة لــالتــصــاالت على  أســب
أى أحكام لصالحها فى كافة النزاعات بينها وبين 
ــالل الــســنــوات  عــمــالئــهــا مــن شــركــات الــمــحــمــول خـ
السابقة، باإلضافة إلــى ضــرورة تحديد المسؤولية 

بشأن التراخى فى إبرام تعاقداتها.

 ايمان بدر
 

رغم  إعالنات »الزيبق«
 كريم عبد العزيز

مسلسل إهدار المليارات بالداخل 
والخارج فى الشركة المصرية 

لالتصاالت.. العرض مستمر

رغم قيام الشركة المصرية 
لالتصاالت بإطالق شبكة 

المحمول الرابعة، والتى تحمل 
إسم we، واستعانتها بالنجم 
كريم عبدالعزيز فى إعالناتها 

للترويج لخدمات الشبكة وكروت »الجدعنة« 
التى تقدمها للعمالء، ولكن يبقى السؤال: هل 

ينجح بطل مسلسل »الزيبق« الرمضانى فى إنقاذ 
الصرح االقتصادى العمالق من شبح المخالفات 

والتجاوزات التى تطارده منذ سنوات، أم أن 
المسلسل لم ينتهى ومازالت هناك أجزاء جديدة 

منه على غرار مسلسل »الزيبق« الذى يصور كريم 
الجزء الثانى منه حاليًا لعرضه فى رمضان المقبل، 

بل  وربما يكون له جزء ثالث أو رابع أيضًا.

3
مليارات جنيه قيمة 

الكوابل وحقيقة 
اختفاء البيانات 

التفصيلية الخاصة 
بشركات المحمول 

واإلنترنت

62.5
مليون جنيه 

قيمة خسائرها 
فى الشركة 

العربية 
لتصنيع 

الحاسبات

أحقية شركة اتصاالت مصر فى الحصول على مبلغ 2.22 مليار 
جنيه نتيجة التراخى فى إبرام العقد الالزم

إهدار 203 
ماليين جنيه 

بسبب مخالفة 
بنود االتفاقيات 

المبرمة مع 
شركتى فودافون 

وأورانج

466  مليون جنيه 
قيمة التزامات 

الشركة القضائية 
بموجب أحكام 

صادرة ضدها 
يرجع بعضها إلى 

عام 2012

خالف مع 
أورانج  بسبب 

628 مليون 
جنيه وأسرار 
عدم االنتهاء 

من فحص 
دوائر فودافون

454 مليون جنيه قيمة خسائر مشروع الجزائر
60 مليون جنيه مهددة بالتصفية فى صندوق تنمية التكنولوجيا

من مصر إلى الجزائر، تناول التقرير 
عدم موافاة الجهاز بأى مستجدات فى 
أعــمــال اللجنة المشكلة للوقوف على 
أسباب خسائر مشروع الجزائر، والبالغة 
نحو 454 مليون جنيه، علماً بــأن تلك 
اللجنة قد سبق تشكيلها منذ عام 2012، 
كما لم تتم موافاة الجهاز بمحضر الجرد 
ألصول الشركة قبل اتخاذ قرار التصفية 
عام 2009، وأيضاً لم تقدم الشركة بيان 
بحساب التصفية وال كيفية التصرف فى 
أصول الشركة من بنية تحتية وخالفه، 
واألدهــى أنه لم تتحدد مدة لالنتهاء من 
أعمال تلك اللجنة بالمخالفة لقواعد 

ومعايير حوكمة الشركات.
 وفــجــر الــتــقــريــر مــفــاجــأة تتعلق بــأن 

تلك الــواقــعــة شملت مخالفات أحيلت 
إلــى النيابة العامة وتــم التحقيق فيها، 
ــى أن حفظ التحقيق ال يعفى  الفــتــاً إل
الشركة من مسؤولية السعى للحصول 
على حقوقها بالتفاوض مــع الحكومة 
الجزائرية عن طريق السلطات المصرية 
ــرورة اتــخــاذ  ــ الــمــخــتــصــة، مــوضــحــاً ضـ
التدابير الالزمة لتحصيل حق الشركة 
ــى هــذا  ــع مـــوافـــاة الــجــهــاز بــمــا يــتــم ف م

الشأن.
أمــا عن حساب االستثمارات المالية  
المتاحة للبيع فقد تضمن 60 مليون 
جــنــيــه، قيمة اســتــثــمــاراتــهــا فــى شركة 
صــنــدوق تنمية التكنولوجيا منذ عام 
2003، بنسبة مــســاهــمــة حــوالــى 46 

بــالــمــائــة، مــن رأس مــال تلك الشركة، 
وقد حصلت المصرية لالتصاالت على 
إيـــراد بلغت قيمته 18.4 مليون جنيه 
فقط منذ بداية االستثمار وحتى تاريخ 
صدور التقرير، أواخر عام 2017، وعلى 
خلفية ذلك اتخذت الجمعية العمومية 
غير الــعــاديــة للشركة قــرارهــا بتصفية 
استثماراتها بالصندوق األول للشركة، 
كما وافــقــت لجنة االستثمار بالشركة 
على ذلك وعلى تصفية الصندوق الثانى 
أيضاً، وترجع الموافقة إلى عام 2015، 
ومع ذلك لم تتم موافاة الجهاز بموقف 
التصفية وال بكيفية الــحــصــول على 
المبالغ الناتجة من بيع باقى الشركات 

المكونة للصندوقين حال البيع.

تفاصيل ضياع أموالها بسبب تصفية 
»كويك تيل« وإفالس النيل لالتصاالت

نسبة الخسائر بلغت 
89% من رأس المال

فى سياق متصل تضمن حساب االستثمار فى شركات متاحة 
للبيع نحو 11.5 مليون جنيه، قيمة االستثمار فى شركة »كويك 
تيل«، والمستثمر فيها منذ عام 2002، وتم عمل اضمحالل 
لتلك القيمة فى السنوات السابقة نظراً لتدهور نتائج أعمالها، 
ــرار تصفيتها منذ عــام 2010، دون موافاة  وبالفعل صــدر ق
الجهات الرقابية بحساب التصفية حتى صدور حكم محكمة 
استئناف عالى القاهرة االقتصادية إشهار إفالس تلك الشركة، 
وشدد التقرير على ضرورة دراسة أثر هذا الحكم على استثمار 
المصرية لالتصاالت فى الشركة المذكورة، وموافاته بما تسفر 

عنه هذه الدراسة.
وعلى ذكر الشركات المهددة بالتصفية، أوضح التقرير أنه تم 
مد أجل تصفية شركة النيل لالتصاالت، وهى إحدى الشركات 
المتاحة للبيع، بناًء على قرار الجمعية العمومية العادية لها، 
حيث تم مد األجــل لحين البت فى القضايا المتداولة، ولكن 
المصرية لالتصاالت كعادتها لم تخطر كاتب التقرير بموقف 
تلك القضايا بعد انتهاء فترة مد أجــل التصفية منذ فبراير 
2017، حيث تساءل التقرير هل تم مد األجل لمدة أخرى من 

عدمه، مطالبا الشركة بضرورة موافاته بهذا األمر.

انتقد التقرير بشكل عام استمرار الشركة 
ــاألدق إصـــرارهـــا عــلــى االســتــثــمــار فى  ــ أو ب
شركات لم تجنى منها أى عوائد نقدية على 
ــل حققت خسائر  ــوات طــويــلــة، ب مـــدار ســن
بــلــغ إجــمــالــيــهــا 26.7 مــلــيــون جــنــيــه، فيما 
يتعلق باستثماراتها فــى شــركــة المصرية 
لخدمات التوقيع اإللكترونى، وهــى شركة 
شقيقة مستثمر فيها منذ عــام 2006، أما 
الــشــركــة العربية لتصنيع الحاسبات فقد 
بلغت قيمة استثمارات المصرية لالتصاالت 
فيها نحو 7 ماليين جنيه، بينما تفاقمت 
خــســائــر تــلــك الــشــركــة لــتــصــل إلـــى 62.5 
مليون جنيه، بنسبة تــجــاوزات 89 بالمائة 
من رأس المال المصدر، ولم تتخذ الشركة 
ــتــى هــى الــمــصــريــة لــالتــصــاالت أى  األم ال
إجــراء فى هــذا الــشــأن، بالرغم من توصية 
لجنة االستثمار بها بــضــرورة التواصل مع 
المشترين المحتملين، للوصول إلــى قيمة 
متفق عليها لشراء حصة الشركة األم فى 

شركة الحاسبات.

ضياع 69.22 
مليون جنيه 

و3 ماليين 
يورو فى 

استثمارات 
الشركة 

بفرنسا

القاضى

المركزى مستندات تلك األجهزة، كما لم توافيه بأسباب زيادة 
قيمة إيجار الموقع حيث بلغت قيمة اإليجار 101.3 ألف 
يورو، ما يعادل نحو 2 مليون جنيه، مقارنةً بمبلغ 40 ألف 
يورو فقط، خالل الفترة المقابلة، وفى هذه النقطة لم 
يوصى التقرير فقط بأهمية موافاة الجهاز باألسباب 
والتفاصيل ولكن شــدد أيــضــاً على ضـــرورة ترشيد 
اإلنــفــاق فيما يخص استثمارات الشركة بالداخل 

والخارج.
وإذا كانت الشركة تحرص على توسيع استثماراتها 
فى الشركات األخرى، فمن المنطقى أن تبرز تساؤالت 
حــول مــدى جــدوى هــذه االستثمارات ومــا تحققه من 
ــه لــم يتم الــتــأكــد من  عــوائــد، حيث أوضـــح التقرير أن
ــرادات المحققة للشركة األم، مــن جــراء تحميلها  ــ اإلي
مصروفات بنحو 17.8 مليون جنيه، تمثل قيمة إيراد 
النشاط للشركة التابعة، فى ظل عــدم مــوافــاة الجهاز 
ببيان بالعائد والخدمات المقدمة للشركة األم، ولم يتم 
أيضاً إفراد حساب مستقل محدد به اإليرادات التى تتحقق 
فــى ضــوء مــا تتحمله مــن مــصــروفــات. مشيراً إلــى أن ذلك 
يتطلب إنشاء وحدة أعمال خاصة إلظهار اإليراد فى مقابل 
المصروفات، وهو ما تكررت بشأنه توصيات الجهاز 

واتبعت إدارة الشركة سياسة تكبير الدماغ.
ــرادات ومــا تواجهه فى  وعلى ذكــر اإليـ
ــاســة الـــطـــنـــاش، كشف  ظـــل ســي
التقرير عــن عــدم الــوقــوف على 
صحة إيــرادات الكوابل والتراسل 
البالغة نحو 2.3 مليار جنيه، وذلك 
لــعــدم مــوافــاتــه بالبيانات التفصيلية 
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        من املستفيد من تدمري صناعة الدواجن التى يعمل بها حواىل 4 ماليني مواطن فقط؟!
لمصلحة من  إهدار 3.6 مليار جنيه فى صفقة استيراد الدواجن البرازيلية واألوكرانية؟!!

ــارت الجدل فى  هــذه بعض الوقائع والتساؤالت التى أث
الــشــارع المصرى خــال األيــام الماضية  بعد قيام بعض 
ــة بــاســتــيــراد 225 ألــف طن  ــدول الــجــهــات الرسمية فــى ال
دواجن برازيلية، والتى أدت بشهادة الخبراء والمتخصصين  
لخسارة  فــرق التكلفة  والــذى يبلغ نحو 3 مليارات و600 
مليون جنيه؛ نتيجة بيعها بأسعار أقل من قيمتها الحقيقية، 
نظًرا الستيراد الدولة كميات كبيرة وغير مطلوبة داخل 

مصر ودون دراسة جدية للسوق.
وفى هذا السياق كشف فيها الدكتور نبيل درويش رئيس 
اتحاد منتجى الــدواجــن، أن الــدواجــن المستوردة تعرض 
حالياً بسعر 15 جنيهاً للكيلو بسبب االستيراد العشوائى 
الـــذى يــزيــد على الفجوة الــمــوجــودة بين االنــتــاج المحلى 
واالستهاك حيث بلغ حجم االستيراد نحو 250 ألف طن 
فى حين سد الفجوة ال يحتاج الكثر من 55 ألف طن ما يعنى 
ـــ200 ألف طن زائــدة على حاجة السوق  ان هناك قرابة ال

المحلية.
وأشار د. نبيل درويش إلى أن المستفيد من هذه الدواجن 
ليس المستهلك بل أصحاب المطاعم والفنادق والشوايات 
الموجودة بالشوارع بدليل ارتفاع اسعار البيع بالمزارع حاليا 
إلى 25 جنيها للكيلو الحى وأيضا تحرك سعر بيع كتكوت 
التسمين من جنيه الــى 5 جنيهات، وهــو فى زيـــادة، وهذا 
سيزيد من المعروض المحلى خاصة أن ثقافة اإلقبال على 
الدواجن الحية تسيطر على شريحة كبيرة من المستهلكين، 
مطالبا المسئولين بدعم الصناعة الوطنية بدال من األجنبية 
وانقاق الدوالرات فى سلعة متوافرة محليا وأن يكون الدعم 
بالعمل وليس بالكام فقط.. مؤكدا خــروج ما ال يقل عن 
ــمــزارع الصغيرة الــتــى تعتمد عليها  15% مــن أصــحــاب ال
الصناعة وهذه ال تقل 6 عن آالف مزرعة بسبب االمراض 

وكارثة االستيراد.
ــطــرح الــعــديــد من  ــذه الــحــقــائــق الــمــفــزعــة تــدفــعــنــا ل هـ

التساؤالت من بينها:
هــل وضــعــت الــجــهــات الــرســمــيــة الــتــى قــامــت بعمليات 
االســتــيــراد العشوائية لــلــدواجــن الــبــرازيــلــيــة و»األوراك« 
األوكــرانــيــة  فى اعتبارها أن هــذه الــدواجــن ال يتم ذبحها  

بالطريقة المعتادة بل يتم صعقها بالكهرباء أو خنقها بالغاز 
والتى تؤدى إلصابة من يتناولها بأمراض مزمنة وخطيرة؟ 
وهل وضعوا فى اعتبارهم أنهم ساهموا فى تدمير صناعة 
الدواجن الوطنية التى كانت تساهم فى التصدير للخارج 

حتى عــام 2006؟ وهــل أبلغهم أحــد أن هــذه السياسات 
العشوائية فى االستيراد أدت إلى إغاق أكثر من 70% من 
الــمــزارع  وتشريد مئات اآلالف من العاملين فى المزارع 

والمجازر؟

والــســؤال األهــم: لماذا تناقض الــدولــة نفسها، والدليل 
على ذلك أن كبار المسئولين فى الدولة أعلنوا عن مبادرة 
البنك المركزى لتقديم  قروض بـ200 مليار جنيه ألصحاب 
المشروعات الصغيرة بفائدة بسيطة ال تتجاوز الـ5 % بهدف 
خلق المزيد من فرص العمل واالستثمار، وفى نفس الوقت 
يتم فتح الباب على مصراعية لاستيراد العشوائى الذى 
أدت إلــى إغــاق مئات اآلالف من الــمــزارع والمشروعات 

الصغيرة؟
وهنا نفجر مفاجأة قد ال تكون لدى الجهات التى قامت 
بــاالســتــيــراد  معلومات كافية عنها، حيث ثبت بالدليل 
القاطع أن نسبة ليست بالقليلة من هذه الكميات الكبيرة 
من الدواجن  تسربت لألسواق عن طريق بعض السماسرة 
الذين قاموا بشراء الدجاجة الواحدة بـ 15 جنيها ثم قاموا 
بتسييحها وبيعها على أنها دواجــن محلية بسعر يتراوح ما 

بين 35 و40 جنيها.
ولذلك نؤكد ضــرورة محاكمة ومحاسبة كل من تورط 
ــراد الــعــشــوائــى لــلــدواجــن المشكوك  ــي فــى جــريــمــة االســت
ــدار الــمــلــيــارات من  فــى صاحيتها ألنــهــم تسببوا فــى إهـ
الجنيهات من المال العام لدعم المنتج البرازيلى واألمريكى 
واألوكرانى، كما تسببوا فى تدمير الصناعة الوطنية وإغاق  
آالف المزارع والمجازر، عاوة على فشلهم فى توصيل هذه 
المنتجات للمواطن البسيط الذى صدعنا المسئولون بأنهم  

قدموا له منتجات بأسعار رخيصة الثمن.
وفى النهاية أطالب مجلس النواب الــذى من المفترض 
أنــه  يمثل السلطة الرقابية األعــلــى فــى مصر والمدافع 
عن مصالح المواطنين والمال العام بتشكيل لجنة تقصى 
حقائق برلمانية على وجه السرعة وفتح هذا الملف الخطير  
الخاص باالستيراد العشوائى للدواجن وهــو األمــر الذى 
أدى إلى نتائج كارثية مدمرة لاقتصاد المصرى والصناعة 

الوطنية وصحة المواطنين الغابة.

بقلم: 
د. محمد أحمد صالح

لمصلحة من إقدام الحكومة باستيراد دواجن أمريكية وبريطانية مهندسة وراثيا والتى تشكل خطرًا داهما 
على صحة من يتناولها؟ وهل مصر كانت فى حاجة  إلى الكميات الضخمة من الدواجن البرازيلية التى تم 
استيرادها مؤخرًا ويتم بيعها على األرصفة بأسعار متدنية للغاية بسبب اقتراب انتهاء صالحيتها وإعادة 

تغليفها بتواريخ صالحية جديدة إلعادة بيعها مرة أخرى للمواطنين على أنها دواجن محلية؟ ومن المستفيد 
من وراء تدمير واحدة من أهم الصناعات الوطنية فى مصر وهى صناعة الدواجن التى يعمل بها حوالى 4 
ماليين مواطن ويبلغ حجم االستثمارات فيها أكثر من 50 مليار جنيه معظمها استثمارات عربية؟ ومن 
المستفيد من خسارة  مصر ألكثر من ثالثة  ونصف مليار جنيه فى عمليات استيراد دواجن مشكوك فى 

صالحيتها؟ وهل هذه الكميات من الدواجن المستوردة وصلت للمستهلك البسيط أم أن الفنادق والمطاعم 
ومحالت الشاورمة هى التى فازت بنصيب األسد منها؟!!

بقلم: 
د. عادل عامر

تمتلك مصر العديد من الكنوز المدفونة وال تزال فى انتظار من يستخرجها حتى اآلن.. ومن ضمن تلك الموارد 
الذهب الذى لم يأخذ حقه فى التنقيب بشكل جدى داخل األراضى المصرية، بل أن المناجم المتواجدة بها 

العديد من المشاكل التى تنتظر من يحلها وفًقا لتصريحات العاملين فى المجال، تُعد الصحراء الشرقية هى 
المنطقة الرئيسية الستخراج الذهب فى مصر، وتتمثل فى جبل السكرى ومنطقة حمش ووادى العالقى.

بينما تدور األحاديث عن عدد المناجم التى تمتلكها مصر هى 120 منجما تقع أيضًا فى الصحراء الشرقية.. 
فيما يعد منجم السكرى من أشهر المناجم المتواجدة فى الوقت الحالى والذى تم اكتشافه عام 1995، فيما 

تم بدء العمل فيه عام 2009، حيث يقع فى منطقة جبل السكرى الواقعة فى الصحراء الشرقية 30 كيلو مترا 
جنوبى مرسى علم، وتديره شركة مشتركة بين هيئة الثروة المعدنية وسنتامين مصر، التى يملكها الجيولوجى 

المصرى سامى الراجحى ومركزها أستراليا.

استيراد 250 ألف 
طن فى حين أن سد 

الفجوة ال يحتاج 
ألكثر من 55 ألف طن

الفنادق والمطاعم ومحالت 
الشاورمة هى التى فازت 

بالنصيب األكبر من هذه الكميات 
وليس المواطن البسيط

عدد المناجم التى تمتلكها مصر هى 120 منجمًا تقع أيضًا فى الصحراء الشرقية
»السكرى« تديره شركة مشتركة بين هيئة الثروة المعدنية وسنتامين مصر التى يملكها سامى الراجحى ومركزها أستراليا

أن اإلنتاج فى تزايد مستمر، حيث بدأنا بـ100 
ألف وقية ثم العام التالى بـأكثر من 200 ألف ثم 
العام التالى أكثر من 300 ألــف والعام الماضى 
2015 تخطى الـ400 ألف وقية ونستهدف الوصول 
ألكثر من 600 ألف وقية ذهب فى 2016.. لدينا 
احتياطى حاليا يكفينا لـ25 عاًما الستخراج 500 
ــف وقــيــة فــى الــعــام الــواحــد ونــحــن نــقــوم بعمل  أل
استكشاف للمنطقة المحيطة باستمرار، الذهب 
لــه بصمة مثل اإلنــســان ونستطيع التعرف على 

مصدره وأى منجم استخرج منه حتى بعد تنقيته.
أن المنجم أحــد أكــبــر 10 مناجم فــى العالم، 
نظرا لما يحويه من ثروة ضخمة، مؤكًدا أن حجم 
وثروة منجم السكرى يؤكد أن مصر لديها مناجم 
كبرى أخرى لم تكتشف بعد.. ليس السكرى فقط 
من أهم مناطق إنتاج الذهب بل أن هناك أيًضا 
منطقة حمش التى تعتبر من المناطق الحيوية 
فى إنتاج الذهب حيث أن شركة »حمش« إلنتاج 
الذهب أنتجت أول سبيكة تجريبية من المنجم 
الــذى يقع على بعد 100 كم غــرب مدينة مرسى 
علم بالصحراء الشرقية بالقرب من محمية وادى 
الجمال – حماطة عــام 2007، إال أن عمليات 
اإلنتاج من المنجم ال تتم بشكل منتظم رغم أنه 
كان من المفترض إنتاج 15 ألف أوقية عام 2010، 
وهــو مــا لــم يحدث حيث بلغ إنــتــاج الشركة حتى 
فبراير 2010 نحو 65 كيلو جراما فقط مما يمثل 
إخاال واضحا ببنود االتفاقية. وُيشار إلى أن فى 
السنوات الماضية كان العمل فى المنجم توقف 
أكثر من مرة إلى أن تم استئنافه فى يناير الماضى 
ــود خــافــات بين هيئة الــثــروة  وذلـــك بسبب وجـ

المعدنية والشركة التى تتولى مسئوليتها..
ــرى مثل  وهــنــاك أيــًضــا عــدد مــن األمــاكــن األخـ
منطقة حايب وشاتين تحتوى على صخور مليئة 
بالذهب تــعــادل منجم الــســكــرى، وأيــًضــا منطقة 
المثلث الذهبى التى تقع بمحافظة البحر األحمر 
ما بين سفاجا والقصير على مساحة 250 ألف 
مــتــر.. ويــوجــد 130منجما للذهب ومــن األماكن 
المشهور بوجود بها منطقة فرعونية قديمة تسمى 
وادى الحمامات وسميت هذه المنطقة بهذا االسم 
نسبه إلــى رسومات الحمام المتنوعة الموجودة 
بها وأن هذه المنطقة يوجد بها العديد من مناجم 
الذهب ويوجد بها طريق رابط بين البحر األحمر 
وقنا وهذه المنطقة اشتهرت بأنها كان ينفى فيها 
كل ما لديه عقوبة وكانوا يقومون بنقل الحجارة 
حــتــى يــكــون عــمــل شـــاق كعقوبة لــهــم فـــان مصر 
مليئة باآلثار فيجب الحفاظ عليها وعلى المناجم 
التاريخية وعـــدم إعــطــاء الــفــرص لمن يستخف 
بآثار بادنا بل من يفعل ذلــك يحكم عليه بأشد 

العقوبات حتى يكون عبرة لغيرة وال يهدر آثارنا.
ــتــى تتولى  أن هــيــئــة الـــثـــروة الــمــعــدنــيــة هــى ال
اإلشـــراف على ملف مناجم الذهب والتى يرجع 
تاريخ إنشاء الهيئة العامة للثروة المعدنية إلى 
عــام 1896 بينما كانت تحت مسمى »المساحة 

الجيولوجية المصرية«،
وبــعــد عامين تــكــون جــهــاز حكومى جــديــد هو 
مصلحة المساحة المصرية والذى ضم المساحة 
الجيولوجية.. ومرت الهيئة العامة للثروة المعدنية 
بعدد من التحوالت كان أبرزها القرار الجمهورى 

ــدد تبعية المناجم  ــام 2004، والــــذى حـ فــى عـ
والــمــحــاجــر بــيــن المحليات ووزارة الــبــتــرول أو 
إلــى جهة حكومية أخــرى تتولى عملية اإلدارة، 
ونــص الــقــرار رقــم 45 لسنة 1986، 336 لسنة 
2004 عــلــى إثــبــات تبعية الــمــنــاجــم والمحاجر 

لــوزارة البترول، والتى توجد فى هيكلها الرئيسى 
5 إدارات مركزية هــى: المساحة الجيولوجية، 
والــمــشــروعــات التعدينية، والمعامل والمناجم 
والمحاجر، والخدمات الفنية. وانتبه البعض خال 
الفترة الماضية ألهمية ملف الــثــروة المعدنية 

لــعــدة أســبــاب، أولــهــا االكــتــشــافــات الــجــديــدة فى 
هــذا المجال التى باتت أسهل وأســرع، »عمليات 
التنقيب عن الذهب والمعادن يمكن أن تمثل نعمة 
ــذى تحتاج فيه إلى  لمصر فــى الــوقــت الــراهــن ال
العملة األجنبية وتوفير فرص عمل، فالتكنولوجيا 
الحديثة تسهل عمليات الحفر لمساحات عميقة 
للغاية«. ووفــًقــا لتقرير الوكالة األمريكية الذى 
بنى معلوماته بعد الحديث مع عدد من العاملين؛ 
فــإن التشريعات الحالية ال تمنح مــا يكفى من 
الــحــوافــز لــجــذب االســتــثــمــارات األجــنــبــيــة، رغم 
بعض اإلصاحات التى دخلت حيز التنفيذ العام 
ــود الــحــكــومــة بخلق قوانين  الــمــاضــى وســـط وعـ
استثمارية أكثر مائمة، فإن التشريعات الخاصة 
بالتعدين ال تــزال بعيدة عــن المعايير الدولية، 
وقد فشلت محاوالت الحكومة لجذب االستثمار 
ــى حــد كــبــيــر.. الــمــثــيــر أن الــوكــالــة  األجــنــبــى إلـ
األمريكية تحدثت عن وقوف التشريعات القديمة 
أمام تقدم ملف الثروة المعدنية، لكن المؤسف أن 
التعديات الجديدة على قانون الثروة المعدنية 
الذى تم إقراره مؤخًرا بالبرلمان أدى إلى عدد من 
المشاكل على رأسها توقف عــدد من المحاجر، 
رَ ذلــك الموقف مــن أعــضــاء لجنة الصناعة  ــرِّ ــ وبُ
بسبب ضيق الوقت فى الفصل التشريعى األول 
مما دفعهم إلقرار القانون رغم ما يحمله من عيوب 
على أمل تعديله فيما بعد.. على الجانب اآلخر، 
تشتكى هيئة الثروة المعدنية من ضيق اليد، وعدم 
قدراتها على تنفيذ المهام المطلوب منها فى ظل 
الموارد المادية غير المناسبة، مايين فقط، وهو 

فرق ليس بالبسيط..
إن قضية التعدين فى مصر بصفة عامة والذهب 
بصفة خاصة تحتاج أول ما تحتاج إلى قانون تعدينى 
جــديــد يــحــتــوى عــلــى تــشــريــعــات مــرنــة حــتــى يمكن 
للمستثمرين اقــتــحــام هــذا الــقــطــاع وبــمــا يحافظ 
على حقوق الدولة، أن التشريعات الحالية عميقة 
ــادرة على  ومفيدة وأيــضــا مطلوب شــركــات قوية قـ
تحمل مخاطر التعدين الستغال مثل هذه الخامات 
التى تحتويها الصحراء الشرقية وضـــرورة إيجاد 
مناخ المنافسة بين هذه الشركات من خال وضع 

التيسيرات الازمة لها من قبل الحكومة.
أن مصنع منجم الــســكــرى أصــبــح مــن أشهر 
مناجم الذهب فى العالم وبات مروجا قويا للثروة 
التعدينية فــى مصر بدليل أنــه حتى اآلن هناك 
120 شركة عالمية زارت هــذا المنجم وانبهروا 
جميعا ببراعة العامل المصرى الــذى يعمل فى 
هذا المصنع، أى أن الظروف باتت مهيأة تماما 
النطاق االستثمارات فى هذا القطاع.. إن سبائك 
الذهب المستخرجة من منجم السكرى بمرسى 
علم ال تــعــود لمصر ألنــهــا تــبــاع فــى الــبــورصــات 
العالمية بعد تنقيتها واقتسام ثمنها طبقا للتعاقد 
بين مصر وشــركــة »سنتامين« االسترالية التى 
تتولى استخراج الذهب من المنجم الذى يعد من 

أكبر 10 مناجم ذهب فى العالم.

كنوز مصر الذهبية

 منجمًا للذهب  فى 
منطقه فرعونية 
قديمة تسمى 
وادى الحمامات
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غياب آلية مؤسسية لالستفادة من الخبراء المتخصصين فى المجال
القراءة غير المتخصصة للمؤشرات الدولية الخاصة باإلرهاب 

توفير تعويضات مالية لكل من ُأضير بسبب العمليات اإلرهابية
الرصد والتتبع لشبكات اإلرهاب والدعم والتمويل والسيطرة على المنافذ الخارجية للدولة

األربعاء  2018/3/7
العـدد 228

تظل قضية مكافحة التطرف واإلرهاب فى مصر 
من القضايا التى حافظت على تصدرها قائمة 

أولويات نظام الرئيس عبدالفتاح السيسى 
منذ توليه الحكم فى يونيو 2014 وحتى 
نهاية فترة واليته األولى.. وشهدت هذه 

الفترة تطورًا ملحوًظا فى سياسات 
مكافحة اإلرهاب والتطرف التى اتبعتها الدولة، سواء فى 

التعامل مع تنظيم أنصار بيت المقدس فى شمال سيناء، 
أو فى مكافحتها للخاليا والعناصر اإلرهابية فى محافظات 

الوادى.
هذا التطور ال يقتصر على السياسات األمنية أو 
العسكرية فى التعامل مع اإلرهاب ، والتى تركز 

عليها العديد من مراكز الفكر الغربية والعديد من 
المهتمين باإلرهاب فى مصر، على نحو يدفعهم إلى 

استنتاج بأن هناك »عسكرة« و»أمننة« لمكافحة 
اإلرهاب فى مصر، حيث إن هناك أبعادًا غير أمنية 

فى مكافحة اإلرهاب استثمرت فيها الدولة خالل 
الفترة الماضية.

هذه بعض الحقائق والوقائع التى رصدتها 
دراسة مهمة للغاية صدرت منذ أيام بعنوان 

»سياسات مكافحة اإلرهاب والتطرف فى مصر« 
والتى أعدتها د. إيمان رجب الخبيرة فى األمن 
اإلقليمى - مركز األهرام للدراسات السياسية 

واالستراتيجية. الدراسة تبنت مدخاًل آخر للتعامل 
مع سياسات المكافحة، فى محاولة لعكس صورة 
أكثر واقعية لما يبذل من جهود فعلية، وذلك من 
خالل تقسيم هذه السياسات إلى ثالث مجموعات 

رئيسية. المجموعة األولى، هى سياسات التعامل 
مع العناصر اإلرهابية ذاتها، والمجموعة الثانية هى 

سياسات التعامل مع ضحايا اإلرهاب، والمجموعة 
الثالثة هى سياسات منع انتشار اإلرهاب من خالل تحصين 
المجتمع عن طريق تطوير برامج فعالة لمكافحة التطرف.

روشتة ذهبية 
لمواجهة العمليات اإلرهابية

1- سياسات التعامل مع العناصر اإلرهابية
شهد العام 2017 كثافة عمليات المداهمة والمكافحة التى نفذتها 
قــوات إنفاذ القانون، ومــا ارتبط بذلك من الكشف االستباقى عن 
عمليات كانت تخطط الخاليا اإلرهابية لتنفيذها، وذلــك مقارنة 
باألعوام السابقة، فعلى سبيل المثال كانت نسبة عمليات مكافحة 
اإلرهــاب فى مواجهة العمليات اإلرهابية التى ُنفذت فى محافظات 
الــوادى فى المتوسط 6 إلى 1 خالل الربع الثالث من العام 2017.. 
كما نجحت هــذه الــقــوات فــى تفكيك خاليا إرهــابــيــة كانت معنية 

باستقطاب عناصر جديدة مثل خلية عمرو سعد.
إلى جانب ذلــك، واصلت الدولة فرض حالة الطوارئ فى شمال 
سيناء منذ أكتوبر 2014 والــتــى تعد الساحة الرئيسية لمكافحة 
اإلرهاب. وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى فى إبريل 2017 قرارًا 
بتطبيق الطوارئ فى البالد بعد حادثى االعتداء على كنيستى طنطا 
واإلسكندرية لمدة ثالثة أشهر تم مدها لفترات تالية وفق اإلجراءات 
المنصوص عليها فى الدستور والقانون. كما تشهد شمال سيناء 
تكثيف استخدام القوات الجوية فى عمليات استهداف العناصر 
اإلرهابية، فضال عن تطور العمليات الخاصة بالكشف عن أوكــار 

وأماكن اختباء العناصر اإلرهابية بين المدنيين فى القرى هناك. 
إلى جانب ذلك، تواصل قوات إنفاذ القانون فى شمال سيناء إنشاء 
المنطقة العازلة على الحدود مع قطاع غزة، والتى تهدف إلى قطع 
سبل الدعم الخارجى للتنظيم اإلرهــابــى النشط هناك، وتــم حتى 
نهاية 2017 االنتهاء من إنشاء 1.5 كلم من المنطقة العازلة، وتوفير 

تعويضات مناسبة لألهالى.
ويتم تنفيذ هذه السياسات فى إطار توجهات عامة للدولة أعلن 
عنها رئيس الوزراء شريف إسماعيل فى بيان فى 21 سبتمبر 2015، 
تضمن التزام الدولة بتوفير التعويضات لسكان شمال سيناء لجبر 
ــذى لحق بهم بسبب اإلرهـــاب، وتوفير الحماية الكاملة  الــضــرر ال
ألمن وسالمة المواطنين، واالعتماد على منظومة معلومات دقيقة 
قبل تنفيذ الحمالت األمنية ضد بؤر اإلرهــاب، مع »مراعاة مبدأى 
الضرورية والتناسب بالتوازى مع اإلجــراءات المتخذة لرفع المعاناة 
عن السكان المدنيين بهذه المناطق، وتأمين سلطة الدولة وحقها فى 

فرض السيادة على حدودها الخارجية«. 
كما أعلن عــن جــزء آخــر مــن هــذه التوجهات مدير المخابرات 
الحربية فى الندوة التثقيفية رقــم 24 التى ُعقدت فى 10 فبراير 
2017، وحدد ثالثة محاور لمكافحة اإلرهاب فى شمال سيناء، هى 
الرصد والتتبع لشبكات اإلرهــاب والدعم والتمويل والسيطرة على 
المنافذ الخارجية للدولة، وتنفيذ حمالت ومداهمات بالتعاون مع 

الشرطة المدنية وأهالى سيناء فى إطار عملية حق الشهيد، وبدء 
مشروعات التنمية الشاملة لالرتقاء بــاألوضــاع المعيشية ألهالى 

سيناء.
كما تواصل قــوات الشرطة التى تقود جهود مكافحة اإلرهــاب 
فى محافظات الـــوادى الجهود الخاصة بتتبع الخاليا والعناصر 
ــاط مخططاتهم  اإلرهــابــيــة وإحــب
وكشف األوكار التى يختبئون فيها. 
وتعد عملية الواحات الغربية التى 
وقعت فى أكتوبر 2017 مثااًل مهًما 

على تلك العمليات.
ــود،  ــجــه ــذه ال ــ ــع ه ــوازى مـ ــ ــت ــ وي
اســتــمــرار نــظــر قــضــايــا العناصر 
اإلرهــابــيــة التى تــم القبض عليها 

أمام القضاء المصرى.
ــعــد  ــب ــر ال ــويـ ــطـ وفـــــى إطـــــــار تـ
المؤسسى فــى مكافحة اإلرهــاب 
والتطرف، أصدر الرئيس السيسى 
قـــرارًا بتشكيل المجلس القومى 
ــى يــولــيــو  لــمــكــافــحــة اإلرهــــــاب فـ
2017، وهــو ما ُيعد نظريا خطوة 
إيجابية مــن حيث وجــود مؤسسة 
معنية بالتنسيق على األقـــل بين 
الجهود الخاصة بمكافحة اإلرهاب 
والــتــطــرف وبــإقــرار استراتيجية 
وطنية خاصة بذلك، ولكن لم يمارس هذا المجلس مهامه بعد بصورة 
متكاملة. كما وافــق مجلس الـــوزراء على مشروع القانون المنشئ 
للمجلس فى 3 يناير 2018 والــذى بموجبه أصبح اســم المجلس 

»المجلس األعلى« لمواجهة اإلرهاب والتطرف.
2- سياسات التعامل مع ضحايا اإلرهاب

أخذ اهتمام الحكومة بالتعامل مع ضحايا اإلرهــاب فى التطور 
تدريجًيا خالل الفترة الماضية، على نحو يكشف عن إدراكها أهمية 
البعد اإلنــســانــى فــى مكافحة اإلرهـــاب والــتــطــرف، حيث اهتمت 
الحكومة بتوفير تعويضات مالية لكل من أُضير بسبب العمليات 
اإلرهابية، من خــالل التعامل مع كل حالة على حــدة.. على سبيل 
المثال، أمــر الرئيس السيسى بعد حــادث جامع الــروضــة فى بئر 
العبد بصرف 200 ألف جنيه ألسرة كل شهيد، و50 ألف جنيه لكل 

مصاب،إلى جانب قرار وزير التربية والتعليم بإعفاء أبناء شهداء 

اإلرهــاب من الرسوم الدراسية فى المدارس الحكومية، والقرارات 
المتعلقة بأولوية تعيين أبناء الشهداء فى المؤسسات الحكومية..
كذلك، أشار الرئيس السيسى فى كلمته فى مؤتمر حكاية وطن الذى 
ُعقد فى نهاية يناير 2018 إلى أن إجمالى المصابين من اإلرهاب بلغ 
حوالى 13 ألف مصاب، مع التزام الدولة بتوفير الرعاية الكاملة لهم.

ورغم هذه الجهود، يظل هناك قصور رئيسى مرتبط بتعريف من 
هو الضحية؛ فقانون مكافحة اإلرهاب الصادر فى 2015 ال يتضمن 
تعريًفا محدًدا لهذه الفئة أو مواد خاصة بتعويضهم. كما أن مشروع 
القانون الخاص بضحايا اإلرهاب والمعروف إعالمًيا بقانون تعويض 
أسر الشهداء المدنيين لم يتم إقراره بعد من جانب مجلس النواب، 

حتى اآلن.
3- سياسات تحصين المجتمع من خالل مكافحة التطرف

تتعلق سياسات تحصين المجتمع بصورة رئيسية بالتعامل مع 
التطرف باعتباره المحرك الرئيسى لإلرهاب، ويمكن القول إن ما 
بُذل من جهود فى مصر خالل المرحلة الحالية يتعامل مع التطرف 
الدينى باعتباره الصورة الرئيسية للتطرف والمسئولة عن العمليات 
اإلرهابية التى نشهدها، ويتم التغافل عن أهمية األبعاد السياسية 

واالجتماعية للتطرف فى أحيان كثيرة.
والنتيجة المترتبة على ذلــك هــو تصدر المؤسسات الدينية، 
تحديًدا مؤسسة األزهر ودار االفتاء ووزارة األوقاف جهود المكافحة 
الفكرية للتطرف الدينى، وفى هذا اإلطار تم إطالق مرصد إلكترونى 
تابع لألزهر للرد على الفتاوى التكفيرية التى تنشرها تنظيمات 
داعش، وبوكو حرام، ولشكر طيبة، وطالبان أفغانستان، وغيرها.. 

وذلــك إلــى جانب األنشطة الخاصة بتدريب األئمة والــوعــاظ، 
وإرسال القوافل الدعوية إلى القرى والنجوع لتصحيح المفاهيم 
السائدة عن اإلسالم، وتصحيح الكثير من المفاهيم المغلوطة 
مثل الحاكمية، والخالفة، ودار اإلســالم ودار 

الحرب، والهجرة، والبيعة وغيرها. 

ثالثة مسارات لمكافحة اإلرهاب والتطرف

التحديات التى تواجهها الدولة

ــعــاد غــيــر أمــنــيــة فى  ــود أب إن الــحــديــث عــن وجـ
مكافحة اإلرهـــاب استثمرت فيها الــدولــة خالل 
الفترة الماضية ال يعنى أن السياسات كانت فعالة 
ــى التطور الحاصل  على نحو كـــاف، بــل يشير إل
فى كيفية التفكير فى مكافحة اإلرهــاب وهو أمر 
محمود يستحق التقييم والتطوير، السيما فى ظل 
تــزامــن تبنى هــذه السياسات مــع اســتــمــرار قــدرة 
العناصر والخاليا اإلرهابية على التخطيط لتنفيذ 
عمليات ذات طبيعة نوعية خــالل الــعــام 2017 

بصورة رئيسية.
ويمكن تحديد مجموعة من التحديات الرئيسية 
ــاب  ــ ــى تــواجــهــهــا الـــدولـــة فـــى مــكــافــحــة اإلره ــت ال
والــتــطــرف والــتــى تتطلب معالجة خــالل الفترة 

المقبلة، وهى كالتالى:
1-غياب آلية مؤسسية لالستفادة من الخبراء 
المتخصصين فــى مــجــال اإلرهــــاب والــتــطــرف؛ 
ــاب  فتشكيل المجلس الــقــومــى لمكافحة اإلرهـ
تضمن فئتين، هما الجهات والـــوزارات الحكومية 
ذات الصلة والشخصيات العامة، ولــم يتم إدراج 
فئة الخبراء المتخصصين والذين لديهم متابعة 
جيدة وتراكم معرفى بموضوع اإلرهــاب والتطرف 
ــى جــانــب ذلـــك، فإن  ضمن أعــضــاء المجلس.. إل
الجهات المختلفة المهتمة بهذا الملف فى الدولة 
تتواصل مع هذه الفئة من الخبراء بصورة متقطعة 
وال تتعامل معهم بــصــورة مــؤســســيــة، عــلــى نحو 
يترتب عليه عدم االستفادة الحقيقية من المعرفة 
والتوصيات والمقترحات التى يقدمها الخبراء، 
وبالتالى ال يحدث تقدم حقيقى فى التعامل مع هذه 

القضية.
2- القراءة غير المتخصصة للمؤشرات الدولية 
الخاصة بــاإلرهــاب والتطرف، وهــو تحٍد مرتبط 
ــراءات  ــق ــال عــلــى ذلـــك ال بــالــتــحــدى الــســابــق، ومــث
الخاطئة للمؤشرات الدولية الخاصة باإلرهاب 
فــى مــصــر، حــيــث اتــخــذ بــعــض المهتمين 
بــاإلرهــاب فــى مصر مــن تــراجــع ترتيبها 
فى مؤشر اإلرهــاب العالمى الــذى يصدر 
عن معهد دراســـات االقتصاد والسالم، 
من الترتيب رقــم 9 فى تقرير 2016 
إلــى الترتيب رقــم 11 فــى تقرير 
2017 مـــؤشـــرا عــلــى تــراجــع 
عـــدد الــعــمــلــيــات اإلرهــابــيــة 
ــم أهمية  فــى 2017. ورغــ
هذا التقرير، فإنه من المهم 
مــالحــظــة أنـــه يصنف الـــدول 
بالنظر إلــى مقياس مركب لتحديد 
ــاب عليها،  مستوى تأثير اإلرهــ
مــن حــيــث عـــدد الضحايا 
ــى عدد  ولــيــس بالنظر إل
العمليات اإلرهابية. كما 
أن تقرير 2017 يستند 
إلــى البيانات الخاصة 
ــام 2016، أى أن  ــعـ بـ
تــرتــيــب مــصــر بالنظر 
إلــى تــأثــرهــا بالعمليات 
ــالل الــعــام  اإلرهــابــيــة خـ
2017 سيكون 
فـــــى تـــقـــريـــر 
2018 الـــذى 

لم يصدر بعد.
والــنــتــيــجــة المترتبة 
على ذلك هو تقديم توصيات 
غير مفيدة لصناع القرار المعنيين 

بموضوع اإلرهاب والتطرف.
3- التطور النوعى فــى العمليات 

اإلرهــابــيــة الــتــى وقــعــت فــى شــمــال سيناء و باقى 
محافظات الـــوادى، ســواء مــن حيث تــزايــد اتجاه 
اإلرهابيين الختيار أهـــداف ُتــعــرف فــى دراســات 
soft targets »اإلرهاب باسم »األهــداف الرخوة
التى تمتاز بطبيعتها المدنية وكثافة وجود المدنيين 
فيها، أومن حيث قدرة العناصر اإلرهابية على بناء 
شبكات دعــم لوجستى غير تقليدية، أومــن حيث 

طبيعة العناصر التى نفذت تلك العمليات.
فمثال رغم استمرار كون محافظة شمال سيناء 
هى األكثر تعرضا للعمليات اإلرهابية مقارنة بباقى 
المحافظات، فــإن االنتشار الجغرافى لإلرهاب 
أصبح أكثر اتساعا، وامتد إلى خارج شمال سيناء، 
ليس من حيث وقوع عمليات إرهابية فى محافظات 
ــوادى، فهو أمــر تحقق فــى الــســنــوات السابقة،  ــ ال
ــى مــصــدر مهم  ولــكــن مــن حيث تــحــول األخــيــرة إل
لتوفير عناصر جــديــدة يتم استقطابها مــن ِقَبل 
الخاليا اإلرهابية، ومــن ذلــك قنا والبحيرة وبنى 
سويف وبورسعيد. ولعل خلية عمرو سعد فى قنا، 
والتى نجحت قوات إنفاذ القانون فى الكشف عن 
التفاصيل الخاصة بها ُتعد مثاال مهما فى هذا 

اإلطار.
 إلى جانب ذلك أصبح لدى اإلرهابيين فى شمال 
سيناء قدرة على جمع المعلومات واالستفادة منها 
فى تخطيط عمليات تالية تسمح لهم باستهداف 
أهــداف استراتيجية، معتمدين على سياسة الكر 
والفر واالختباء بين المدنيين، ومن ذلك العملية 
ــفــذت فى  ــتــى ُن اإلرهــابــيــة فــى مــطــار الــعــريــش وال
ــارة وزيــرى الدفاع  ديسمبر 2017 بالتزامن مع زي

والداخلية لشمال سيناء ]6[.
4- عدم وجود وثيقة تتضمن استراتيجية وطنية 
ــاب والــتــطــرف، وهــى الــتــى عــادة  لمكافحة اإلرهــ
مــا تكون كفيلة بوضع التوجه الــعــام فــى التعامل 
مع اإلرهـــاب والتطرف وتحديد الجهات المعنية 
بمكافحتهما.. وما تم اإلعالن عنه من قبل الدولة 
ــى هـــذه الــمــســألــة هــو ســيــاســات الــحــكــومــة فى  ف
مكافحة اإلرهــاب فى شمال سيناء والتى تضمنها 
بيان حكومة شريف إسماعيل فى سبتمبر 2015، 
ــك االســتــراتــيــجــيــة الــتــى أعــلــن عنها مدير  ــذل وك
المخابرات الحربية فبراير 2017 السابق ذكرهما. 

5- تعدد وتكرار أدوار المؤسسات الدينية فى 
التعامل مــع الفكر الدينى المتطرف، فما ُيبذل 
من جهود فى مواجهة التطرف الدينى هى جهود 
مــتــنــاثــرة بــيــن مــؤســســات الــدولــة وال تــوجــد جهة 
تنسقها، وتعد كيفية مواجهة األفــكــار المتطرفة 
دينيا على اإلنترنت مثااًل جيًدا على ذلك، فى حين 
أنــه مــن المهم أن تتكامل الجهود بهدف تطوير 
رسائل تتالئم مع طبيعة الفئة التى يتم استقطابها 

على اإلنترنت من قبل العناصر اإلرهابية.
 6- محدودية الجهود الخاصة بتمكين المواطن 
مـــن لــعــب دور مــســئــول فـــى مــكــافــحــة اإلرهــــاب 
والــتــطــرف، حيث يظل المواطن هــو خــط الدفاع 
الرئيسى فى مواجهة اإلرهاب والتطرف ، وترتبط 
تلك الجهود المحدودة بالخطوط الساخنة التى 
توفرها وزارة الداخلية والقوات المسلحة لإلبالغ 
عن أنشطة يشتبه فى تطورها إلى عمل إرهابى، 
وكذلك باالستعانة باألعين الراصدة المدنية خاصة 
فى شمال سيناء. ولكن تفعيل دور المواطن يتخطى 
هــذه المقاربة لتشمل عقد المؤسسات األمنية 
جلسات توعية مع المواطنين على مستوى األحياء 
والمربعات السكنية من أجل تعليمهم كيفية التعامل 
مع الحادث اإلرهابى، سواء فيما يتعلق بالمشاركة 
فــى مــســاعــدة المصابين خــاصــة فــى حــال تأخر 
وصول سيارات اإلسعاف، أو فيما يخص التعامل 

مع الموقف بعد وقوع العمل اإلرهابى.

توصيات لتطوير السياسات
فــى إطـــار الحديث عــن تطوير سياسات مكافحة 
اإلرهــاب خــالل الفترة المقبلة، أقترح العمل على ما 

يلى:
أ- إضافة فئة الخبراء واألكاديميين المتخصصين 
ــى لمكافحة اإلرهـــاب  إلـــى عــضــويــة الــمــجــلــس األعــل

والتطرف واألمانة العامة له عند تشكيلها.
ب- اإلســــراع فــى تبنى الــقــانــون الــخــاص برعاية 
ضحايا اإلرهــاب وإدخــالــه حيز التنفيذ بالشراكة مع 

مؤسسات المجتمع المدنى.
جـ- تشجيع مراكز األبحاث على تنفيذ مشروعات 
ــاب والتطرف ،  بحثية متخصصة فــى مــوضــوع اإلرهـ
حيث يظل مستوى إسهام مراكز األبحاث فى دراسة 

وتحليل هذه القضية محدوًدا.
ــمــواطــن الــفــرد  ــدرات ال ــ ــمــام بــبــنــاء ق د- االهــت
ــا رئــيــســًيــا فــى جــهــود مكافحة  بــاعــتــبــاره شــريــكً
اإلرهـــاب، مــن خــالل رفــع وعيه بكيفية التصرف 
ــى،  ــحــادث اإلرهــاب ــنــاء وجـــوده فــى مــوقــع ال فــى أث
وكيفية تقديمه المساعدة األولــيــة للمصابين فى 
مكان الحادث، فضال عن كيفية تصرفه فى الفترة 
السابقة والفترة التالية على وقوع الحادث اإلرهابى.

هـــ- االهتمام بتمكين جهات أخــرى فى الدولة 
ــبــذل جــهــود حقيقية فــى الــتــعــامــل مــع األفــكــار  ل
الــمــتــطــرفــة بــأنــواعــهــا الــمــخــتــلــفــة، مــثــل الجامعة 

ومؤسسات المجتمع المدنى.

بدء مشروعات 
التنمية الشاملة 

لالرتقاء 
باألوضاع 

المعيشية 
ألهالى سيناء

 سحر محمد
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نهلة عبدالعزيز 
»قلقانة« من 

التطوير

ــن رئــيــس  ــي ــدى الش ــج م
قــطــاع التليفزيون، أكد 
لعدد من المقربين إليه 
أنه حصل على تطمينات 
بالبقاء فى منصبه حتى 
نهاية شهر يونيو القادم.. 
وكشف أن الفترة القادمة 
تــســتــلــزم بــقــائــه بسبب 
االســتــعــداد لالنتخابات 
الرئاسية التى ستبدأ بعد 
أســبــوعــيــن وبــعــدهــا يتم 
وضــع الخطة البرامجية 
لشهر رمضان والتى سوف 
تستمر حتى ما بعد يونيو 
المقبل. المفاجأة التى 
ــه أحد  فجرها الشــيــن  أن
المرشحين بقوة لخالفة 
ــن فــى رئــاســة  حــســيــن زيـ

الهيئة الوطنية لإلعالم.

ــلـــة عـــبـــدالـــعـــزيـــز  ــهـ نـ
رئــيــســة الــقــنــاة الثانية، 
تعيش حالة مــن الترقب 
بسبب »الضبابية« التى 
ــى المشهد  تــســيــطــر عــل
ــل مــاســبــيــرو فــى ظل  داخـ
عمليات الــتــطــويــر التى 
ــرًا، والــتــى من  ــؤخ بـــدأت م
المنتظر أن تطال القناة 
الثانية خــالل المرحلة 
القادمة. وتخشى نهلة  أن 
يتم االستعانة بشخص 
من خارج القطاع لإلشراف 
على عملية التطوير مثلما 
ــى  ــدث فــى الــقــنــاة األول ح
ــت االســتــعــانــة  ــم ــث ت ــي ح
بــخــالــد شــبــانــة رئــيــس 
قناتى النيل اليف والنيل 
ــراف على  ــإلش كــومــيــدى ل

تطوير األولى.

تصريحات السيسى تصدم خيرى رمضان

وصلت إلى 32 مليار جنيه

الحكومة ترفض إسقاط مديونيات ماسبيرو لبنك االستثمار القومى
رفض مجلس الــوزراء كل المحاوالت التى قامت 
بــهــا قــيــادات الهيئة الــوطــنــيــة لــإعــام إلســقــاط 
مديونيات ماسبيرو لبنك اإلستثمار القومى.. حيث 
أكــدت د. هالة السعيد وزيــرة التخطيط والتعاون 
الــدولــى  أن هــذه المديونية وصلت الــى  نحو 32 
مليار جنيه، مشيرة إلــى  أن ماسبيرو أمــن قومى 

ومديونيته لبنك االستثمار أمن اجتماعى، وال يمكن 
إسقاط تلك المديونية الكبيرة ألنها أمــوال صغار  
المودعين وأصحاب المعاشات، وال بد من التوازن 
بين األمرين. وأشارت إلى أن دور وزارة التخطيط 
هو عمل المواءمات والتوازنات لتحقيق المصلحة 

القومية والمصلحة العامة.

حالة من الصدمة، انتابت اإلعامى خيرى رمضان 
مقدم برنامج »مصر النهاردة« عقب الكلمة التى قالها 
الرئيس عبدالفتاح السيسى خال حفل افتتاح مدينة 
العلمين الجديدة والتى قال فيها: »إن اإلساءة للجيش 
والشرطة« خيانة عظمى.. المفاجأة أن خيرى كان 
أحد الحاضرين للمؤتمر فى العلمين وقدم حلقة  تمت 
إذاعتها يوم األربعاء عن هذا المشروع.. المعروف أن 
خيرى كان قد أساء لجهاز الشرطة عندما تحدث عن 
واقعة زوجة عقيد الشرطة التى تحلم بالعمل »خادمة 
فى البيوت« لعدم قدرة زوجها على الوفاء بمصروفات 
ــان خــيــرى قــد تلقى »تــوبــيــخــاً« مــن أحــد  الــبــيــت، وكـ
األجهزة األمنية بسبب هذه الواقعة وتمت مطالبته 

بعدم الخروج عن »اإلسكريبت« المعد للحلقة!!

ــحــزن والغضب  الــجــديــر بــالــذكــر أن حــالــة مــن ال
تسيطر على أســرة برنامج »مصر النهاردة« بسبب 
االنــتــقــادات الــحــادة للبرنامج عبر مــواقــع التواصل 
االجتماعى خــاصــة فــى األزمــتــيــن اللتين فجرتهما 
كلمات خيرى فيما يتعلق بإهانة ضباط الشرطة 
وزوجاتهم وتصريحاته فى حلقة أخــرى حول دعوته 
للموطنين للمشاركة فى االنتخابات الرئاسية سواء 
بالتصويت أو إبطال الصوت وهو ما يعد رسالة سلبية 
للمواطنين ستؤدى لضعف التصويت وهو األمر الذى 
يخالف رغبة وتوجهات الجهات العليا فى الدولة.. 
ومن بين أسباب غضب أسرة البرنامج أيضاً ضعف 
تفاعل الجمهور مع الصفحة الرسمية للبرنامج على 

الفيس بوك.

محمد صالح يشارك فى فيلم 
تسجيلى عن اإلنجازات المصرية

صانع البهجة محمد صــاح نجم المنتخب 
الــقــومــى ونـــادى ليفربول اإلنــجــلــيــزى  سوف 
يستقبل فى لندن نهاية الشهر الحالى مجموعة 
مــن الــخــبــراء المصريين فــى مــجــال اإلعــام 
لتصوير فيلم تسجيلى يــكــون أحـــد ضيوفه 
محمد صــاح للحديث عــن اإلنــجــازات التى 
شهدتها مصر فــى مختلف المجاالت ومنها 
الــقــطــاع الــريــاضــى.. يستهدف الفيلم الــذى 
ستتم إذاعته عبر شاشات التليفزيون المصرى 
ــال رســالــة للشعب  والفضائيات مجانا إلرسـ
بضرورة المشاركة اإليجابية فى بناء حاضر 

ومستقبل مصر.

»شبانة« يثير األزمات بين الشين وقابيل
حالة مــن الــجــدل، فجرها قــرار حسين زين 
رئيس الهيئة الوطنية لــإعــام، بتكليف خالد 
شبانة رئيس قناة نايل اليــف ونــايــل كوميدى، 
ــى.. فقد  ــ بـــاإلشـــراف الــفــنــى عــلــى الــقــنــاة األولـ
تسبب الــقــرار فى أزمــة بين الصديقين مجدى 
الشين رئيس التليفزيون وخــالــد قابيل رئيس 
القناة األولــى، حيث أكد قابيل أنه رغم اإلبقاء 
عليه كرئيس للقناة بشكلها القديم والتى تذاع 
برامجها على القناتين الثانية والفضائية، إال أن 
قــرار االستعانة بشبانة يعنى أن الشين »باعه« 
ولم يراع عشرة العمر والصداقة بينهما.. ومما 
زاد من استياء قابيل أن عدد من المقربين منه 
أبلغوه أن قرار زين المشار إليه معناه االستغناء 
عــن خــدمــات قــابــيــل قــريــبــا وتــحــويــلــه لمنصب 
مستشار.. كما أن قابيل إصابته الصدمة من 

تصريحات الشين لـ»اليوم السابع« والتى قال 
فيها إن »خالد شبانة قيادة مهمة فى ماسبيرو، 
وجاء القناة األولى لتأدية دور معين وهو التنسيق 
واإلشراف الفنى على الشكل الجديد للقناة، وهو 
»شاطر« جدا فى ذلك، وأن الفترة القادمة تحتاج 
إلى أكبر قدر من التنسيق ال سيما بين البرامج 
واألخبار، وهنا يأتى دور خالد شبانة«، واعتبر 
قابيل أن تصريحات الشين تشكيك صريح فى 
قدراته وخبراته. على الجانب اآلخر حاول عدد 
من األصدقاء المشتركين إقناع قابيل بأن الشين 
ليس له عاقة بقرار  االستعانة بشبانة حيث إنه 
قرار أصــدره حسين زين  نظراً لكون شبانة من 
أصدقائه المقربين جــداً ويرغب فى تصعيده 
خال المرحلة القادمة فى محاولة للتخلص من 

الشين ورجاله المقربين.

داليا وعواطف تنضمان 
لبرامج التطوير قريبًا

»ميزو« مرعوب يا جدعان!!!

السوبر عبدالعال يواصل 
إهدار المال العام

تعليمات لـ»الطباخ« و»الست هانم« 
بالبعد عن »اإلفيهات« الجنسية

فى محاولة منه لطمأنة عدد من المذيعات والمذيعين 
بأن »دورهــم جــاى« فى برامج التطوير، اجتمع حسين 
زين رئيس الهيئة الوطنية لإعام مع المذيعتين داليا 
ناصر وعواطف أبوالسعود، وأبلغهما بأنه ســوف يتم 
إسناد برنامجين جديدين لهما فى إطار خطة التطوير 
فــى المرحلة الــقــادمــة.. وكشفت مــصــادرنــا المطلعة 
أن داليا ســوف تقدم برنامج »سينما األطــفــال« أما 
عــواطــف أبــوالــســعــود فــســوف تــقــدم برنامج »الــنــادى 

الدولى« بعد تطويرهما لمواكبة الوقت الحالى.

حالة من التوتر الشديد تسيطر على المعتز 
بالله محمد الشهير بـ»ميزو« والقائم بتسيير 
أعمال اإلدارة العامة للمنوعات بالقناة األولى، 
بعد قيام المعد ناصر عبدالعزيز بتقديم شكوى 
ضده إلى الشئون القانونية بقطاع التليفزيون 
ويــتــهــم مــيــزو فيها بسبه وقــذفــه وكــذلــك كل 
أهل محافظته.. وقد بــدأت الشئون القانونية 
بنظر الــشــكــوى واســتــدعــت كبير المخرجين 
محمد فــاروق المشرف على برنامج شبابيك 
ــاءت شهادتهما  والــمــخــرجــة عــبــيــرجــمــال، وجــ
لتؤكد كام ناصر عبدالعزيز.. ومن المنتظر  
أن تشهد األيام القادمة استدعاء المعتز بالله 

محمد لمواجهته بتلك األقـــوال وهــو ماجعل 
مــيــزو يستشعر الــخــطــر مــن إمــكــانــيــة توقيع 
جـــزاء ضــده يحرمه تماما مــن التقدم لشغل 
منصب مــديــر عـــام الــمــنــوعــات عــنــد اإلعـــان 
عنه، فقام على الفور بطلب وساطة العديد من 
ــاإلدارة للقيام بعقد صلح مع ناصر  العاملين ب
كى يتنازل عن شكواه.. ومن جهته قابل ناصر 
كل هذه الجهود بالرفض وأعلن أنه لن يقبل أى 
مصالحة مع من أهانه وأهــان أهــل محافظته 
وأنــه مصمم تماًما على التحقيق وفى انتظار 
نتيجته لرفع قضية ســب وقــذف ضــد المعتز 

بالله محمد يتضامن معه فيها أهل محافظته.

مجدى عبدالعال بــروديــوســر برنامج »مــن ماسبيرو« وشهرته  
»السوبر«  يواصل إهدار المال العام، حيث يقوم بمنح إسام رضا 
قيمة حلقات الشهر كاملة رغم أنه ال يفعل شيئا إطاقا، ويدعى 
عبدالعال أنــه يقوم بتغيير تترات البرنامج، كما يقوم بمنح هبة 
عبدالله قيمة 17 حلقة وال تفعل شيئا على اإلطاق، بينما يحصل 
كل من حسام عبدالوهاب وعصام محمد وشيرين كامل على 13 
حلقة فقط رغم أنهم من يقومون بالعمل.. ويحاول عبدالعال إخراج 
شيرين كامل من البرنامج بدعوى التطوير والقيام بتوزيع حلقاتها 
على حسام وعصام مع اإلبقاء على حلقات إسام وهبة كما هى.. 
إال أن عصام قرر على المأل تقديم باغ إلى النيابة اإلداريــة.. هذا 
التهديد دفع  محمد ربيع المخرج المنفذ  لاتصال بعصام  ثاث 
مرات بهدف »لم الموضوع« خوفا على السوبر من اإلطاحة به من 
البرنامج وخلعه من التطوير وقــال له بالحرف: »الكام هيتنطور 
وكلنا هيحصل لنا مشاكل، أنا كلمت لك مجدى عبدالعال وهيديك 
اللى أنت عــاوزه بس اسكت ألن مجدى بيه الشين قال مش عاوز 
مشاكل خالص فى المرحلة دى«.. ولم يلتفت عصام لكام ربيع ورد 
عليه بأنه سيقدم باغا للرقابة اإلدارية باإلضافة لباغ إلى النيابة 
اإلدارية وسيطالب بفتح كل ميزانيات البرنامج لكشف وقائع إهدار 
المال العام بشكل واضح تماما للجميع وتوزيع البنود واألموال على 
المحاسيب.. بقى أن تعرف أن هبة عبدالله التى تعمل بتنفيذ القناة 
ــى ويمنحها السوبر كل هــذه الحلقات دون عمل كانت لفترة  األول
تعمل مساعدة مخرج لـ»نهى السعيد« زوجــة مجدى الشين رئيس 
التليفزيون.. الغريب فى األمر  أنه رغم ثبوت كل هذه المخالفات 
التى يقوم بها السوبر ويسعى ربيع  لعدم انتشارها تم اختيار السوبر 

عبدالعال وربــيــع للعمل فــى برامج 
التطوير ألن االختيار يتم من جانب 

مجدى الشين وخالد قابيل رئيس 
القناة.

ــا شـــديـــدة  ــي تـــحـــذيـــرات عــل
الـــلـــهـــجـــة صــــــــدرت ألســـــرة 
ــت هـــانـــم«  ــســ ــ بـــرنـــامـــجـــى »ال
ــاخ«  ــ ــب ــطــ ــ ــد و»ال ــ ــم لـــمـــهـــا أحــ
لــلــشــيــف الــمــغــازى بــاالبــتــعــاد 
ــمــات  ــكــل ــاءات وال ــ ــحـ ــ عـــن اإليـ
ذات المعانى الجنسية خال 
فــقــرات البرنامج، حيث شهد 
ــن تـــكـــرار بعض  ــامــجــي ــرن ــب ال
اإلفيهات والكلمات المبتذلة 
ــى جـــــوزك  ــطــ ــ ــب ــا »ظــ ــ ــه ــ ــن ــ وم
عــلــشــان يظبطك ومتكتريش 
ــام  ــن ــن ي ــسـ ــوز الـــطـــيـــب أحـ ــ جـ
مــنــك«، »جـــوزى بيحب التخان 
ــو عرفتى  ــ والــمــكــلــبــظــيــن« و»ل
سر الطبخة ها تتحايلى على 
حماتك تعملى الحمام لجوزك  
بنفسك فــى شــهــر الــعــســل«.. 
التحذيرات تضمنت التأكيد 
ــدم تــجــاهــل أن هــذه  ــى عــ عــل
البرامج تقدم من خال شاشة 
التليفزيون الــرســمــى للدولة 
وليس من إحدى قنوات القطاع 
الخاص التى تبحث عن اإلثارة 

بأى شكل.

لغز اتصاالت قيادات فى ماسبيرو 
بأسامة الشيخ عقب استقالته 

من »إعالم المصريين«!!!

فضائح جنسية 
تطارد 3 مذيعات

حكاية »عنتيل الدور السيكس«

ــة الــشــيــخ.. تلقى الــعــشــرات من  ــام الــمــهــنــدس أس
ــام الــمــاضــيــة من  ــ االتـــصـــاالت الهاتفية خـــالل األي
إعالميين وقيادات فى ماسبيرو.. يأتى ذلك تزامنًا 
مع طرح اسم الشيخ  كأحد المرشحين لقيادة الهيئة 
الوطنية لإلعالم  عقب تقديمه استقالته من رئاسة 
مجلس إدارة مجموعة »إعــالم المصريين« المالكة 
لقنوات أون ومواقع اليوم السابع وصوت األمة ودوت 

مصر... إلخ.

مــن بين المالحظات المثيرة للدهشة أن بعض 
المذيعات اللواتى آثرن الجدل خالل الفترة الماضية 
ــى فــضــائــح جنسية..  ــراك ف ــتـ تــجــمــع بينهن االشـ
فإحداهن تــم الكشف عــن عالقة »شـــذوذ جنسى« 
بإحدى صديقاتها العامالت معها فى البرنامج وكانت 
ــف جنيه فــى الــمــرة الــواحــدة، أما  تمنحها مبلغ أل
الثانية فقد تمت خطوبتها أثناء  إحدى مرات زواجها 
واكتشف خطيبها ذلــك عندما توجه لزيارتها فى 
منزلها ففوجئ بأن زوجها هو من يفتح له الباب، كما أن 
نفس المذيعة اعترفت أنها تعرضت لمحاولة اغتصاب 
من »الجناينى« الذى كان يعمل فى فيللتها الخاصة.. 
أمــا الثالثة فلها واقعة شهيرة حيث تم »جرها من 
شعرها« أمام زمالئها من جانب إحدى اإلعالميات التى 
اكتشفت وجــود عالقة بينها وبين زوجها الــذى كان 

رئيسًا إلحدى القطاعات الشهيرة فى مبنى عريق!!!

ــدور السيكس« فى   فضيحة بجالجل.. عنتيل »ال
ماسبيرو قام بالتحرش بابنة زوجة مسئول كبير حال 
داخل المبنى بدرجة وكيل وزارة.. المفاجأة أن السيدة 
المتحرش بها والتى يعمل زوجها  فى ماسبيرو أيضًا 

تخشى الكشف عن الفضيحة لـ»جوز أمها«!!

الشين: أنا مرشح  لخالفة 
حسين زين فى رئاسة 
الهيئة الوطنية لإلعالم

هالةصالح

خيرى

زينشبانة
قابيل

الشين

نهلة الشيخ
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نجوم الزمالك يكافئون 
كاسونجو بـ»الجمبرى«

اإلصابة تشجع العجان 
على السفر لسوريا 

جوالت سياحية للنقاز 
فى القاهرة 

يحرص أصدقاء الكونغولى كابونجو كاسونجو 
مهاجم الفريق األول لكرة القدم بنادى الزمالك 
ــغــداء عقب إحـــرازه  على دعـــوة الــاعــب على ال
أى هــدف مــع الفريق األبــيــض خــال المباريات 

األخيرة.
ــروف أن كــاســونــجــو يــحــب تــنــاول  ــع ــم ومـــن ال
المأكوالت البحرية خاصة الجمبرى والكابوريا، 
وهو األمر الذى يلبيه أصدقاؤه كنوع من المكافأة، 
لتحفيزه وتشجيعه على مواصلة أدائــه المميز 

الذى ظهر عليه مؤخراً مع القلعة البيضاء.
ونجح كاسونجو فى إحراز 9 أهداف حتى اآلن 
مع الزمالك فى الــدورى، بينما أحرز هدفين فى 

الكأس.

يفكر الــســورى مؤيد العجان الظهير األيسر 
للفريق األول لكرة القدم بنادى الزمالك فى السفر 
إلى باده خال األيام المقبلة لزيارة عائلته، لعدم 

تمكنه من رؤيتهم منذ فترة طويلة.
وكــان الاعب السورى خضع لعملية جراحية 
مؤخراً بعد إصابته بقطع فى الرباط الصليبى 
للركبة، وتأكد غيابه عن الماعب مدة ال تقل عن 

ستة أشهر.
وينوى الاعب الحصول على إذن من الجهاز 
الفنى ومسئولى النادى األبيض، الستغال األيام 
المقبلة التى لن يكون مرتبط خالها بتدريبات من 

أجل السفر فى زيارة سريعة إلى باده.

يحرص عدد من العبى الزمالك على اصطحاب 
زميلهم التونسى حمدى النقاز الظهير األيمن للفريق 
األبيض فى عدة أماكن مختلفة بالقاهرة خال أيام 
الراحة التى يحصلون عليها من التدريبات، من أجل 

مشاهدته لمعالم العاصمة.
وكــان النقاز انضم لصفوف القلعة البيضاء فى 
فترة االنتقاالت الشتوية األخيرة، قادماً من نادى 

النجم الساحلى لمدة 3 مواسم.
ويشارك الاعب التونسى الدولى بصفة مستمرة 
مع الفارس األبيض، حيث نجح فى حجز مكان فى 
التشكيل األساسى للفريق خال كل المباريات منذ 
انضمامه للزمالك تحت قيادة الجهاز الفنى بقيادة 

إيهاب جال.

بطء إجراءات التخصيص يعطل بدء 
العمل فى استاد »الشياطين الحمر«

أخبار النجومأخبار النجومأخبار النجومأخبار النجومأخبار النجوم

المونديال 
يغازل أحالم 

خالد قمر
 كتب – محمد الصاوى

 
يوما بعد يوم تتزايد آمال 
خــالــد قــمــر مــهــاجــم فريق 
ــاج الــحــربــى-  المعار  ــت اإلن
ــادى الــزمــالــك- ــ ــن ن ــيــه م إل
فــى التواجد مــع المنتخب 
الوطنى األول خالل الفترة 
ــى ستشهد  ــت الــمــقــبــلــة، وال
الــتــحــضــيــر لــبــطــولــة كــأس 
ــتــى تستضيفها  الــعــالــم ال

روسيا الصيف المقبل.
ومنذ انتقاله إلى صفوف 
اإلنتاج فى فترة االنتقاالت 
ــرة على  ــيـ الــشــتــويــة األخـ
ــارة تمكن قمر  ــ سبيل اإلع
من نفض الغبار عن نفسه، 
وطــى صفحة ابــتــعــاده عن 
المشاركة فى المباريات مع 

الزمالك.
ــر مــســتــويــات  ــم ــدم ق ــ وقـ
مــمــيــزة القـــت اســتــحــســان 
ــدورى  ــ مــتــابــعــى بــطــولــة ال
ــق اإلنـــتـــاج الــحــربــى،  ــري وف
وشـــارك الــالعــب حتى اآلن 
ــات بــبــطــولــة  ــاريـ ــبـ ــى 7مـ فـ
ــدورى تمكن خاللها من  ــ ال
تسجيل 5 أهــداف وصناعة 

هدف وحيد.
ــذا األداء  ــ ــل هـ ــ ــى ظ ــ وفـ
الالفت يأمل قمر أن يضمه 
األرجـــنـــتـــيـــنـــى هــيــكــتــور 
كـــوبـــر مـــــدرب الــمــنــتــخــب 
إلــى قائمة المعسكر الذى 
ســيــخــوضــه الــفــراعــنــة فى 
الفترة من 20 إلى 28 مارس 
الجارى فى سويسرا، والذى 
ســيــخــوض المنتخب على 
هامشه مباراتين وديتين 
ــام منتخبى الــبــرتــغــال  ــ أم
واليونان، فى إطار التحضير 

للمونديال.
ــى سجل  ويمتلك قــمــر ف
ــه الـــدولـــيـــة  ــ ــات ــ ــارك ــ ــش ــ م
ــات بـــواقـــع 537  ــاريـ ــبـ 10مـ
ــرز خاللها  دقيقة لعب، أح
ــاءت  ــ ــد، جـ ــ ــيـ ــ هــــــدف وحـ
مشاركات قمر السابقة مع 
المنتخب فــى فــتــرة واليــة 
ــمـــدرب  ــب الـ ــريـ ــى غـ ــوقـ شـ

السابق للمنتخب.
ولم يسبق لقمر المشاركة 
مع الفراعنة فى أى مباراة 
تــحــت قــيــادة األرجنتينى 
هيكتور كــوبــر، حيث يأمل 
الـــالعـــب حــالــيــا أن ينظر 
ــة  ــن ــراع ــف ــه مـــــدرب ال ــيـ إلـ
ويعطيه الفرصة للتواجد 
مــع المنتخب فــى معسكر 
سويسرا أمــال فــى أن يكون 
ــتـــواجـــد فــى  ــلـ بـــوابـــتـــه لـ

مونديال روسيا.

 :» مختار مختار لـ»

انتظروا اإلنتاج فى نهائى الكأس.. والمنتخب لن يتخطى الدور األول فى المونديال

كأس العالم »حيلة« جديدة إلجبار فتحى والسعيد على التجديد

حلول حمراء لتعويض 
الرحيل المحتمل 

لـ»عبداهلل السعيد«
 كتب – محمد الصايغ

يبدو أن شهر العسل انتهى بين مجلس 
ــادى األهــلــى بــرئــاســة محمود  ــن إدارة ال
الخطيب، وبين عبد الله السعيد العب 
الــفــريــق، عــلــى خــلــفــيــة تــجــديــد تعاقد 

الاعب.
ــى الـــرغـــم مـــن تــقــديــم المجلس  وعــل
األحمر، كافة اإلغراءات لاعب من أجل 
تجديد تعاقده الذى ينتهى بنهاية الموسم 
الــجــارى، إال ان األول مــازال يماطل فى 

هذا الملف.
وعـــرض الخطيب ورفــاقــه على عبد 
الله السعيد، رفــع قيمة عــقــده، إضافة 
إلى توفير عقد إعانى له خال الفترة 
ــرفــض أى  الــمــقــبــلــة، إال أن الـــاعـــب ي
مــحــاوالت لتجديد التعاقد، حيث أرجأ 

ذلك، انتظارًا لنهاية الموسم.
وكان عبد الله السعيد، قاب قوسين أو 
أدنى من االحتراف فى الدورى السعودى 
خـــال الــفــتــرة الــمــاضــيــة، إال أن رفــض 
الجهاز الفنى للنادى األهلى بقيادة حسام 

البدرى، حال دون إتمام ذلك.
وترصد »صوت المايين«، العديد من 
الحلول للنادى األهلى فى حالة استقرار 
عبد الــلــه السعيد على الــرحــيــل بشكل 

نهائى.
أحمد حمودى

يعتبر أحمد حــمــودى، العــب الفريق، 
هو البديل األفضل للعب فى مركز عبد 
الــلــه الــســعــيــد، خـــال الــفــتــرة المقبلة، 
خــصــوًصــا فــى ظــل قــدرتــه عــلــى القيام 

بواجبات هذا المركز.
ــدعــم كــبــيــر من  ــودى، ب ــمـ ويــحــظــى حـ
الــجــهــاز الــفــنــى لــلــفــريــق بــقــيــادة حسام 
البدرى، األمر الذى تجلى فى المباريات 

األخيرة.
وظهر حمودى بشكل الفت للنظر سواء 
فى مــبــاراة اإلنــتــاج الحربى األخــيــرة، أو 

لقاء النصر فى مسابقة الدورى الممتاز.
أحمد حمدى

ــدى، العـــب األهــلــى،  يــعــد أحــمــد حــم
ضمن البدائل المطروحة أيًضا من أجل 

اللعب فى هذا المركز، حيث 
تم االعتماد عليه فى أكثر 

من مباراة.
ــاً  ــدي وحــــل حـــمـــدى ب
ــه الــســعــيــد فى  ــل لــعــبــد ال
أكثر من مــبــاراة ، إال أن 
ــة فى  ــإصــاب تــعــرضــه ل
ــرة،  ــيـ الـــمـــبـــاريـــات األخـ
ــرج مـــن  ــ ــخــ ــ ــ ــه ي ــ ــل ــ ــع جــ
حسابات الجهاز الفنى 

مؤقًتا.
ويعول البدرى كثيًرا، 
على اإلمــكــانــيــات التى 
يتمتع بــهــا حــمــدى فى 
هذا المركز، خصوًصا 
فى ظل المهارات التى 

يمتلكها الاعب.
كريم نيدفيد

يجيد كريم نيدفيد، 
ــلـــى، اللعب  العـــب األهـ

فى مركز صانع األلعاب 
ــســر، وفــًقــا  أو الــجــنــاح األي

الحتياجات الجهاز الفنى فى 
المباراة.

وبــدأ الجهاز الفنى، فى منح 
نــيــدفــيــد الــفــرصــة فــى الــعــديــد 
من المباريات خال المباريات 
األخيرة، من أجل االعتماد عليه 

مستقباً.
عودة ناصر ماهر

قرر مجلس إدارة النادى األهلى، 
عــودة ناصر ماهر، العــب الفريق 
المعار إلى نادى سموحة، فى نهاية 

الموسم الجارى.
وظــهــر مــاهــر بشكل طــيــب مع 
فــريــقــه الــســكــنــدرى فــى الموسم 
الحالى، األمــر الــذى جعله محط 
اهتمام النادى األهلى، للعودة إليه 

من جديد.
وقد تكون عودة ماهر، بمثابة حاً 

للجهاز الفنى من أجل تعويض 
غــيــاب عبد الــلــه السعيد فى 

المباريات المقبلة.

 حوار - ضياء خضر 

بفضل الخبرات الكبيرة التى يمتلكها 
استطاع أن يقود فريقه لتقديم مستويات 
مميزة أهلته الحتال مركز متقدم فى 
جدول ترتيب بطولة الــدورى، إنه نجم 
األهلى السابق مختار مختار المدير 

الفنى لفريق اإلنتاج الحربى. 
»صـــوت الــمــايــيــن« التقت مختار 

مختار وكان لنا معه هذا الحوار..
ــن تــطــلــعــاتــك  ــة.. حــدثــنــا عـ ــدايــ ¿ بــ
مــع اإلنــتــاج الــحــربــى فيما تبقى من 

الموسم الحالى؟
فريقى حالًيا فى المركز السابع 
ــدورى، وهــو مركز جيد  ــ بــجــدول ال
بالنسبة إلمكانات الفريق ونسعى 
للحفاظ على هــذا المركز فيما 

تبقى من عمر مسابقة الدورى.
¿ وماذا عن بطولة كأس مصر؟ 
نجحنا حتى اآلن فى الوصول 
ــدور ربـــع الــنــهــائــى حيث  ــ إلـــى الـ
سناقى الزمالك، وحقيقة طموحى 
فى هذه البطولة هو الوصول للنهائى، 
ألنها فى عرف الكرة بطولة سهلة الفوز 
بمباراة فيها ينقلك للدور التالى، وال 
يفصلنا حالًيا عن نصف النهائى سوى 

لقاء وحيد.
ــل حـــســـمـــت قـــــــــرارك فـــيـــمـــا يــخــص  ــ ¿ هـ
ــى فــى  ــربــ ــحــ ــاج الــ ــ ــتــ ــ ــع اإلنــ ــ مــســتــقــبــلــك مـ

الموسم المقبل؟ 
بالفعل لقد استقررت على االستمرار 
مع الفريق فى الموسم المقبل، ومواصلة 
المشوار الجيد الذى أقدمه مع الفريق 

حالًيا.
¿ هل سنشهد تغييرات كبيرة فى هيكل 

الفريق بالموسم المقبل؟
أعتقد أن أى تغييرات ستكون فى 
ــا يــتــنــاســب مع  ــم حــــدود بــســيــطــة، وب

اإلمكانات المالية للنادى.
ــظــرك لـــمـــاذا يغيب  ــة ن ¿ مـــن وجــه

اسمك عن الترشحيات الخاصة باألجهزة 
الفنية للمنتخبات؟

حقيقة ال أعرف لكن أغلب الظن أن عدم 
وجــود تــواصــل بينى وبين مسئولى اتحاد 
الــكــرة هــو السبب، ألن دائــمــا »البعيد عن 
العين بعيد عن القلب«، لكن ذلــك ال يقلل 
مــن األجــهــزة الفنية ومــدربــى المنتخبات 

المتواجدين حالًيا.
ــداد المنتخب األول  ¿ هــل تـــرى خــطــة إعــ
لمونديال روســيــا ومــا بها مــن مباريات وديــة 

كافية؟

مــن وجــهــة نــظــرى الــبــرنــامــج الــمــوضــوع 
للمنتخب مطمئن وأعتقد أن خــوض 4 أو 
5 مباريات وديــة كافى جــًدا، ألن الاعبين 
فى حالة جاهزية أصــًا بسبب مشاركتهم 
ــدورى أو البطوالت األخــرى  فــى بطولة الـ

بالنسبة للمحترفين.
ــتـــخـــب فــى  ــنـ ــيــــف تـــــــرى حــــظــــوظ الـــمـ ¿ كــ

المونديال؟
من منطلق التمنيات بالتأكيد أحلم برؤية 
المنتخب يتقدم ألبعد مدى، لكن من منظور 
الــواقــع أرى أنــه من الصعب على منتخبنا 

تخطى حاجز الدور األول.
ــرى  ــقــــك تــ ــريــ ــم فـــــى فــ ــجــ ــاك نــ ــ ــنـ ــ ¿ هـــــل هـ
ــتـــواجـــد مـــع الــمــنــتــخــب فى  أنــــه يــســتــحــق الـ

المونديال؟ 
باعتقادى فريق اإلنــتــاج أو أى مــن فرق 
الـــوســـط والـــمـــؤخـــرة ال يــمــكــن لاعبيها 
ــدث بـــهـــذه الــضــخــامــة،  ــى حــ الـــتـــواجـــد فـ
الفتقادهم ثقة المشاركة فــى المباريات 
واألحــداث الكبيرة، وهو العامل األهــم فى 

الاعب الدولى من وجهة نظرى.
¿ ما رأيك فى موجة االحتراف الجماعى 

لالعبين المصريين فى الدورى السعودى؟
هى مفيدة لاعبين وأنديتهم من الناحية 
المالية فقط، لكن لن تفيد المنتخب من 
وجهة نظرى خصوًصا أن الدورى السعودى 

ليس قوًيا بما يكفى ليضيف لاعب.
ــادت  ــا هــــى الـــعـــوامـــل الـــتـــى قــ ــرأيــــك مــ ¿ بــ

األهلى لالقتراب بشدة من لقب الدورى؟
األهلى لديه العبين على أعلى مستوى 
والفريق تقف خلفه إدارة متعاونة وفرت 
لــلــمــدرب »لــبــن الــعــصــفــور«، بدليل صفقة 
صاح محسن والتى وصلت لمبلغ خرافى 
يتخطى ضعف ميزانية فريق مثل اإلنتاج 

الحربى بأكمله.
¿ مـــا تــوقــعــاتــك لــلــمــنــافــســة عــلــى الــمــركــز 

الثانى؟ 
ــزمــالــك سينهى الــمــوســم  أعــتــقــد أن ال
فى المركز الثانى بكل سهولة، وعروضه 

األخيرة تدلل على ذلك.

4

 كتب – ضياء خضر

ــبــذل مــجــلــس إدارة الـــنـــادى األهــلــى جــهــودا  ي
مكثفة إلنهاء بعض اإلجــراءات المتعلقة بالمدينة 
الرياضية الخاصة بالنادى، والمزمع إنشاؤها وفقا 
لمشروع  استثمارى ســعــودى إمــاراتــى مشترك، 
تحت رعاية تركى آل الشيخ رئيس الهيئة العامة 

للرياضة فى السعودية.
واصطدم مسئولو األهلى فى المراحل األولى 
لتنفيذ المشروع على أرض الــواقــع بسلسلة من 
ــراءات الروتينية التى يستلزم على النادى  اإلجــ
استيفائها إلنهاء إجــراءات تخصيص األرض التى 
سيقام عليها مشروع المدينة الرياضية، والتى 
ستضم ملعًبا عالميا وفندقا وعددا من المنشآت 

الرياضية والترفيهية األخرى.
وطلبت اإلدارة الحمراء من رانيا علوانى عضو 
مجلس إدارة النادى التدخل لدى مسئولى وزارة 
ــراءات  اإلســكــان ومحافظة الــقــاهــرة لتسريع إجـ
تخصيص األرض، وذلــك بحكم صفتها النيابية 

عضوا فى مجلس النواب.
صداع مستمر

على جــانــب آخــر ال يـــزال ملف تجديد تعاقد 
ثنائى فريق األهلى أحمد فتحى وعبد الله السعيد 
يستحوذ على اهتمام إدارة الكرة بالقلعة الحمراء، 
مثلما هو الحال مع جماهير »الشياطين الحمر« 
والتى يتخوف قطاع واسع منها من رحيل الاعبين 
عن الفريق بنهاية الموسم الجارى بالتزامن مع 

انتهاء عقديهما.
وكما هو معلوم للجميع تقف المطالب المالية 
لكل من فتحى والسعيد عائقا فى طريق تمديد 
عقديهما مع األهلى، حيث ترفض اإلدارة الحمراء 
الموافقة على شــروط الاعبين الخاصة بالشق 
المالى، والتى يرى مسئولو األهلى أنها مبالغ فيها.

أسلحة مختلفة
ــرة الــمــاضــيــة بـــرز ســـاح الــهــجــوم  ــت ــف وفـــى ال
الجماهيرى واإلعــامــى بــاعــتــبــاره أحــد أدوات 
الضغط التى استعملتها إدارة األهــلــى لتضييق 
الخناق على الاعبين، ودفعهما للقبول بتجديد 

عقديهما مع النادى.
حيث خرجت تصريحات متوالية تارة من سيد 
عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادى، وتارة أخرى من 
عدلى القيعى مدير التعاقدات أكد فيها الثنائى أن 
األهلى ال يتوقف على العب بعينه، وأن النادى لن 

يكون لديه مشكلة فى رحيل الاعبين.
وبالتوازى مع ذلــك أصبح الاعبون فى مرمى 
انتقاد الجماهير الحمراء على وسائل التواصل 
االجتماعى، وسط اتهامات موجهة لهما بالخيانة 

والتعالى على النادى الذى صنع نجوميتهما.
تكتيك مختلف

ومع تمسك الاعبين بموقفهما فى مفاوضات 
التجديد وتمسكهما بمراوغة مسئولى األهلى، 
اضطرت إدارة األخير لتغيير سياستها من خال 

اتباع أسلوب التجاهل.
حيث خرج سيد عبد الحفيظ معلًنا أن محمود 
الخطيب رئيس الــنــادى أعطى تعليمات مشددة 
بعدم الحديث من طرف أى مسئول بالنادى حول 
هذا الملف، وأرجع عبد الحفيظ تلك الخطوة إلى 
الرغبة فى توفير حالة من الهدوء والتركيز للفريق 

الكروى األول بالنادى.
ورقة ضغط 

وتشير الدالئل إلــى أن األهلى قد يلجأ لحيلة 
ــى كا  ــى ســبــيــل تــكــثــيــف الــضــغــط عــل ــرى فـ ــ أخـ
الــاعــبــيــن، إلقناعهما بــالــقــبــول بــعــرض الــنــادى 
لتجديد عقديهما، وذلك من خال تجميدهما على 

دكة البدالء.
ومــن غير المستبعد أن يــبــادر حسام البدرى 

بإبعاد الاعبين فى الفترة المقبلة عن المشاركة 
بصفة أساسية مــع الفريق بتعليمات مــن إدارة 
النادى، وذلك لتهديد فرصتيهما فى التواجد مع 

المنتخب فى المرحلة المقبلة.
ومن المعروف أن السعيد وفتحى من العناصر 
األساسية التى يعتمد عليها األرجنتينى هيكتور 
كوبر مــدرب المنتخب، وسيكون ابتعادهما عن 
المشاركة فى المباريات مصدر إحــراج للمدرب 
األرجنتينى إذا ما قرر ضمهما لصفوف المنتخب، 
خصوًصا أن المشاركة المنتظمة فى المباريات هو 
الشرط الــذى دائًما ما يضعه الجهاز الفنى لدى 

اختياره لاعبين.
ر وارد  تغُيّ

وقد تؤتى تلك الحيلة من إدارة األهلى ثمارها 
خصوًصا أن تطبيقها على أرض الواقع قد يقود 
ــدالء لنهاية  ــب الاعبين إلــى الــبــقــاء على دكــة ال

عقديهما مع الفريق فى يونيو المقبل.
وهو السيناريو الذى سيشكل مصدر تهديد دون 
أدنى شك لفرصة تواجدهما مع المنتخب، حتى 
وإن تم ضمهما بشكل مبدئى فى معسكر المنتخب 

المقرر أواخر الشهر الجارى.
لكن قد يتغير موقف الجهاز الفنى للمنتخب 
منهما فى االرتباطات القادمة وتحديًدا بداية من 
معسكر مايو المقبل، والذى سيشهد على األرجح 
ضم عناصر القوام النهائى الذين سيتم االعتماد 
عليهم فــى منافسات الــمــونــديــال الــتــى ستنطلق 

منتصف يونيو المقبل.
األمر الذى قد يدفع فتحى والسعيد فى نهاية 
المطاف لمحاولة تجنب كل تلك السيناريوهات، 
ــعــرض األحـــمـــر لتجديد  ــال ــقــبــول ب ــال ال مـــن خـ
عقديهما، للحفاظ عــلــى تــواجــدهــمــا بالتشكل 
األســاســى لألهلى وبالتبعية ضمان التواجد مع 

الفراعنة فى مونديال روسيا.

مجلس األهلى يبحث عن »واسطة« لتخطى »روتين« المدينة الرياضية

مختارالسعيد
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هدايا روسى من كهربا 
ألصدقائه

عمر جابر مطلوب 
فى »الرابطة«

سائق خاص لجبر 
فى إنجلترا

حــرص محمود كهربا نجم الزمالك المعار 
فــى صفوف فريق اتــحــاد جــدة السعودى على 
شراء عدد من الهدايا والتذكارات خالل رحلته 
األخــيــرة لروسيا، لتقديمها لبعض أصدقائه 

وأفراد أسرته.
ــام فى روسيا بغرض  وتــواجــد كهربا لعدة أي
الــمــشــاركــة فــى تــصــويــر فــيــديــو دعــائــى لكأس 
العالم، والــذى ستنطلق منافساته فى روسيا 

منتصف شهر يونيو المقبل.
ويعد كهربا أحد الوجوه األساسية فى قوام 
المنتخب الوطنى، علما أن إعــارتــه إلــى فريق 

اتحاد جدة تنتهى بنهاية الموسم الجارى.

ــجــم الـــزمـــالـــك الــســابــق  تــلــقــى عــمــر جـــابـــر ن
والــمــحــتــرف فــى صــفــوف فــريــق لـــوس أنجلوس 
ــوة مــن الــنــجــم السينمائى شيكو  األمــريــكــى دعـ
للمشاركة فى إحدى حلقات برنامج الرابطة الذى 

سيقدمه األخير بالتعاون مع الفنان هشام ماجد.
ويرتبط جابر بعالقة صداقة وطيدة مع شيكو 
ومــاجــد بحكم أن األخــيــريــن مــن مشجعى نــادى 
ــدور فــكــرة بــرنــامــج الــرابــطــة حــول  ــ الــزمــالــك، وت
مشاركة منتخب مصر المنتظرة فــى مونديال 

روسيا.
وينتظر أن ترصد حلقات البرنامج استعدادات 
المنتخب فى روسيا، وتسلط الضوء على كواليس 

التدريبات وما يحدث فى غرف نجوم الفراعنة.

يستعين على جبر مدافع الزمالك المعار لصفوف 
نادى وست بروميتش اإلنجليزى بسائق خاص، ليتولى 
نقله من المنزل إلى مقر النادى والعكس بصفة يومية.

وفضل جبر تأجيل فكرة تلقى دورة لتعلم قيادة 
الــســيــارات اإلنــجــلــيــزيــة، لحين معرفة مصيره من 
االستمرار فى الدورى اإلنجليزى من عدمه، خصوصا 
أن عقد إعــارتــه إلــى وســت بروميتش ينتهى بنهاية 

الموسم الجارى.
والمعروف أن نظام قيادة السيارات فى إنجلترا 
يختلف عن معظم دول العالم، حيث يتواجد مقعد 
السائق فى الجانب األيمن من السيارة، وهو ما جعل 
إدارة وست بروميتش تكلف سائق خاص ليتولى قيادة 

السيارة المخصصة لجبر.

أخبار النجومأخبار النجومأخبار النجوم

دفتر ذكريات المالعب
7 مارس 1998

برشلونة يهزم ريال 
مدريد بثالثية نظيفة فى 

الكالسيكو بالدورى اإلسبانى

8 مارس 1991

حصول مصر على بطولة 
أفريقيا للشباب المقامة على 

األراضى المصرية على حساب 
منتخب ساحل العاج حيث 
تغلبت فى المباراة النهائية 

بهدفين لهدف 

9 مارس 1986

ميالد حسام عاشور العب األهلى؛ 
ويعد عاشور الالعب األكثر تتويجا 

بالبطوالت فى العالم مع ناديه، بعدما 
رفع رصيده من البطوالت لـ 31 بطولة، 

متفوقًا على ميسى 30 بطولة.

9 مارس 2015

أرسنال يخرج مانشستر 
يونايتد من ربع نهائى كأس 

االتحاد اإلنجليزى بهدفين لهدف

9 مارس 2014

صعود ثالثى مصر فى البطوالت 
األفريقية؛ األهلى يهزم يانج 

أفريكانز بدورى أبطال أفريقيا
اإلسماعيلى يصعد على حساب 

بطل الكونغو بالكونفيدرالية- 
يتبعه وادى دجلة لنفس الدور بعد 

تخطيه بطل توج

40 مليون جنيه 
تضع بيليات على 

أبواب الزمالك

جاء إعالن رئيس نادى الزمالك 
مــرتــضــى مــنــصــور، عـــن الصفقة 
السوبر ستار والقنبلة التى ستهز 
الوسط الرياضى ليثير الكثير من 
الــتــكــهــنــات، واتــضــح فيما بــعــد أن 
الــالعــب المنتظر ليس عبد الله 
السعيد نــجــم األهــلــى والمنتخب 
المصرى لكرة القدم، وليس العًبا 
بالدورى المصرى، وأنه العب دولى 
وسبق أن تصارعا األهلى والزمالك 
عــلــى الــتــعــاقــد مــعــه خـــالل الفترة 
الماضية، لكن المفاوضات لم تكلل 

بالنجاح.
وسيكون المهاجم الزيمبابوى 
ــز  ــب صــن دوانـ خــامــا بــيــلــيــات العـ
الجنوب إفريقى الصفقة اإلفريقية 
المنتظر أن يتم اإلعالن عنها خالل 
ــام المقبلة، خــاصــة أن وكيل  ــ األي
الــالعــب نـــادر السيد عقد جلسة 
مــع أحمد مرتضى منصور عضو 
مجلس إدارة الزمالك األسبق، فى 
أحـــد الــكــافــيــهــات الــشــهــيــرة خــالل 
األيام الماضية والتى سبقت إعالن 
رئــيــس الــزمــالــك عــن اإلعـــالن عن 
ــوســط الــريــاضــى  صفقة ستهز ال

بأكمله.
وسبق أن أعلنت اإلدارة البيضاء 
ــقــاالت الشتوية  ــت خـــالل فــتــرة االن
الماضية اهتمامها بالالعب لكن 
ــهــا الــنــجــاح  الــصــفــقــة لـــم يــكــتــب ل
بسبب التعثر  فى المفاوضات مع 
مسئولى الــنــادى الجنوب إفريقى 
فى ظل الطلبات المادية المغاالة 
من جانبهم للتفريط فى خدمات 

الالعب للزمالك.
وكــشــف نــــادر الــســيــد لــــإدارة 
البيضاء أن المهاجم الزيمبابوى 
ــه،  ــادي ــض تــجــديــد عــقــده مـــع ن رفـ
وهو األمر الذى جعل إدارة النادى 
ــة  ــمــادي تــتــراجــع عـــن طــلــبــاتــهــم ال
للحصول على مقابل مادى بدال من 

التفريط فى الالعب بالمجان.
وعــلــمــت »صـــوت الــمــاليــيــن« أن 
صفقة انــضــمــام الــالعــب الــدولــى 
خاما بيليات ستكلف خزينة القلعة 
البيضاء مــا يــقــرب مــن 40 مليون 
جــنــيــه بــالــتــمــام والــكــمــال لــنــاديــه 

الجنوب إفريقى والالعب.

البساط األخضر

إعداد: محمد الصايغ - سارة عبدالباقى -  ياسر حامد

 كتب – محمد الصايغ

رفض أحمد توفيق العب وسط الفريق األول 
لكرة القدم بنادى الزمالك فكرة تجديد تعاقده 
مع النادى األبيض خالل الفترة الحالية فى 
ظل اقتراب اتنهاء تعاقده مع النادى، وينتهى 
عقد العب الوسط بنهاية الموسم المقبل، 
وبــدأ مسئولو الــنــادى يفكرون فــى تجديد 
عــقــده، إال أن الــالعــب أغــلــق الــبــاب أمــام 

تجديد تعاقده مع القلعة البيضاء.
ــاق مـــتـــصـــل فــتــح  ــ ــي وفــــــى ســ

ــادى الزمالك باب  مسئولو ن
ــفـــاوضـــات مـــع محمد  ــمـ الـ
حــســن العــــب وســــط فــريــق 
وادى دجلة للتعاقد معه خالل فترة 
االنتقاالت الصيفية المقبلة، بعد 
ــذى يقدمه  المستوى المتميز الـ
الـــــــالعـــــــب مـــع 
فــريــقــه خــالل 

الـــــــمـــــــوســـــــم 
ــم  الـــحـــالـــى رغـ

التراجع فى ترتيب 
الــدورى ودخــول منطقة 

خطر الهبوط للقسم الثانى.
ويعد محمد حسن ضمن الراحلين عن صفوف فريق 
األهلى فى عام 2015 بعدما قرر فتحى مبروك المدير 
الفنى وقتها رحيل 15 العبا دفعة لينتقل الالعب وقتها 
لصفوف بلدية المحلة بعد رحيله عن القلعة الحمراء، 
وانضم محمد حسن لوادى دجلة مطلع الموسم الحالى 
على سبيل اإلعارة مقابل 500 ألف جنيه مع وجود بند 
بأحقية دجلة فى شرائه نهائيا مقابل سداد 500 ألف 
جنيه أخــرى وهو ما فعله الفريق الدجالوى بعد تألق 
الالعب ليصبح العبا فى صفوفه بشكل نهائى ومن 

المنتظر أن تشهد الفترة القادمة مفاوضات بين ناديى 
الزمالك و دجلة لالتفاق على تفاصيل الصفقة بعد 
قيام مسئولى القلعة البيضاء باستطالع رأى الالعب 

الذى أبدى ترحيبه التام باالنضمام للفريق األبيض.
ــادى الزمالك  ومــن ناحية أخـــرى رحــب مسئولو نـ

بعرض مبلغ قــدره مليون دوالر للتعاقد مع الغانى 
جون أنطوى مهاجم فريق المقاصة والمعار للفريق 
الفيومى من األهلى، ويسعى النادى األبيض لضم 
الــالعــب مــن المقاصة فــى حــالــة شـــراء األخير 
لالعب بصورة نهائية من النادى األحمر، فى 
ظل وجود بند يسمح للنادى الفيومى 
بضم الــالعــب مقابل 600 ألف 
دوالر، وهــو ما يتيح للمقاصة 
التعاقد مــع الــالعــب نهائيا 

قبل نهاية الموسم الحالى.
ــلـــى صــعــيــد آخــر   وعـ
تــلــقــى مــحــمــد إبــراهــيــم 
ــاب الــفــريــق  ــعـ صـــانـــع ألـ

األبيض عروضا فى اآلونة 
ــة سعودية  ــدي األخـــيـــرة مــن أن

لالنتقال إلــى أحــدهــم فــى بداية 
الموسم المقبل، فى ظل ابتعاد الفريق 

عــن الــمــشــاركــة فــى الــمــبــاريــات الحالية، 
بالرغم من عودته من اإلصابة التى كان يعانى منها فى 
الفترة الماضية، ويفكر الالعب بجدية فى قبول أحد 

العروض السعودية لخوض تجربة جديدة فى الموسم 
المقبل.

ومن ناحية أخرى منح مسئولو النادى األبيض إيهاب 
جالل المدير الفنى للفريق الحرية فى تحديد موقف 
الالعبين المعارين من الزمالك إلى الدورى السعودى أو 
األندية المصرية، ومن المقرر أن يحسم المدير الفنى 
موقف المعارين بنهاية الموسم الحالى، وفقا للعروض 

التى ستصل لالعبين وموقف العبى الفريق الحاليين.

أحمد توفيق يرفع راية التمرد فى وجه إدارة الزمالك 

نجوم يتصارعون على ثقة المدرب األرجنتينى

 كتب – ياسر حامد

يترقب عشاق ومتابعو الكرة 
المصرية إعالن القائمة الخاصة 
بالمنتخب الوطنى لمعسكر المقرر 
إقامته فى سويسرا فى الفترة من 20 وحتى 
28 مارس الجارى والذى سيتخلله مباراتين 

وديتين أمام منتخبى البرتغال واليونان.
وعلى الرغم من ثبات تشكيل المنتخب 
بقيادة األرجنتينى هيكتور كوبر غير أن 
هناك مراكز تعتبر مصدر حيرة للمدرب 
األرجــنــتــيــنــى، وعــلــى رأس تــلــك الــمــراكــز 
الظهير األيسر والــذى يتنافس لشغله أكثر 

من العب.
ــيــن« أبـــرز  ــمــالي ــوت ال وتــســتــعــرض »صــ
األسماء التى تتنافس على هذا المركز فى 

السطور التالية..
محمد عبد الشافى 

أحد أهم العناصر التى يعتمد عليها 
كوبر فى مركز الظهير األيسر، إال أن 
ــة الــتــى تــعــرض لها فــى الركبة  اإلصــاب
أبعدته كثيراً هــذا الموسم لــم يشارك 
بصفة أساسية مع أهلى جدة السعودى 
الذى أعاره فى يناير الماضى، إلى الفتح 
الــســعــودى، بعد مشاركته فــى مباراتين 

فقط بالدورى مع األهلى.
ومنذ انتقاله إلــى الفتح شارك 
ــى 7  ــ شـــيـــفـــو حـــتـــى اآلن فـ
مبارايات ساهم خاللها فى 

إحراز هدفين.
أيمن أشرف

الظهير األيسر للنادى األهلى الــذى أجاد 
ــارك فى  ــاع؛ حــيــث شــ ــدفـ ــى مــركــز قــلــب الـ ف

24 مــبــاراة أحــرز خاللها هــدف وساهم 
فــى إحـــراز آخــر بمباريات الفريق 

األحمر فى الدورى.
كريم حافظ

العب النس الفرنسى الذى 
يشارك فريقه بدورى الدرجة 
الثانية بفرنسا، شارك فى 19 
لقاء أحرز خاللها هدفين كما 

ســاهــم فــى إحـــراز هدفين إال 
أن اإلصابة لم تترك له المجال 
لــلــمــشــاركــة أكـــثـــر، فــقــد تــعــرض 

إلصابة فى كاحل القدم الزالت 
تبعده حتى اآلن.

صبرى رحيل
شــارك العــب األهــلــى حتى 
اآلن فــى 11 مــبــاراة جميعها 
ــدورى، ســاهــم فى  ــ ببطولة الـ

إحراز هدف وحيد. إال أن األداء 
المميز للتونسى على معلول دفع 

مدرب األهلى حسام البدرى لالعتماد 
عليه على حساب رحيل فى الفترة األخيرة 
وهو ما يضعف من إمكانية تواجد رحيل مع 

المنتخب.
حسين السيد

العب األهلى الذى أعير فى يناير الماضى 

ــارك الالعب  ــفــاق الــســعــودى، شـ لفريق االت
الشهير بـ«مارسيلو« حتى اآلن فى 9 مبارايات 
منها 4 مبارايات مع األهلى المصرى أحرز 
خاللها هــدف، قبل أن تتم إعــارتــه لإتفاق 
ــارك مــعــه فـــى 5  ــ ــذى شـ ــ الـــســـعـــودى الـ
مبارايات بالدورى، ساهم خاللها 

فى إحراز هدف وحيد.
محمد حمدى

ــذى  ــ ــب الــمــصــرى وال ــ الع
يــشــارك بصفة أســاســيــة مع 
الفريق البورسعيدى؛ حيث 
ــى 28 لـــقـــاء حــتــى  ــ ظـــهـــر ف
اآلن بــواقــع 2٣ لقاء بــالــدورى 
ــرز خــاللــهــا هدفا  الــمــصــرى أحـ
ــراز 4 أهـــداف،  وســاهــم فــى إحــ
كما شــارك فــى لقاءين بكأس 
ــاراة  ــب ــم ــة ل ــافـ ــاإلضـ مــصــر بـ
الــســوبــر الــمــصــرى ولــقــاءيــن 

بالكونفيدرالية األفريقية.
عمرو طارق

ــب أورالنـــــــــدو ســيــتــى  ــ العـ
ــذى انــضــم إليه  ــ األمــريــكــى وال
قادماً من وادى دجلة على سبيل 
اإلعـــارة لنهاية الموسم، ولــم يشارك 
ــاراة مــع الفريق  ــارق إلــى اآلن فــى أى مــب طـ
األمريكى كون منافسات الدورى فى الواليات 

المتحدة لم تنطلق إلى اآلن.
إال أن طارق شارك مع دجلة فى 11 مباراة 

قبل إعارته إلى صفوف أورالندو سيتى.

شبح »اإلقالة المبكرة« 
يطارد مدرب الدراويش 

   كتب – محمد الصايغ   

رغم الفوز األخير الذى حققه فريق اإلسماعيلى على سموحة فى 
الجولة الـ27 لبطولة الدورى، إال أن البرتغالى بيدرو بارنى مدرب 
الفريق لم ينجح إلى اآلن فى تقديم أوراق اعتماده سواء إلدارة 

النادى أو إلى جماهيره.
وعلى مدار خمس مباريات خاضها الدراويش تحت قيادة 
البرتغالى بــيــدرو، لم يعرف الفريق طريق الفوز ســوى فى 
مباراة واحدة كانتا أمام اإلنتاج الحربى وسموحة، وتعرض 
الفريق لخسارة بثنائية نظيفة أمــام إنبى، وسقط فى فخ 

التعادل مرتين أمام كل من الداخلية وطنطا.
ومن أصل 15 نقطة ممكنة لم يحصد اإلسماعيلى سوى 
8 نقاط فقط تحت قيادة بيدرو، وهو ما كلف الفريق فقدان 
موقعه فى المركز الثانى بجدول ترتيب بطولة الــدورى، 
والذى آل لفريق الزمالك الذى يمتلك حالًيا فى رصيده 51 
نقطة، ويأتى اإلسماعيلى خلفه مباشرة فى المركز الثالث 

بـ50 نقطة فى رصيده.
لكن فقدان اإلسماعيلى لمركز الوصافة يبقى إلى 
اآلن أمـــًرا مؤقًتا، نــظــًرا ألن الفريق لعب 
مــبــاراة أقـــل مــن الــزمــالــك صاحب 
المركز الثانى، وفــى حــال نجح 
اإلسماعيلى فى الفوز بمباراته 
ــمــصــرى  ــام ال ــ ــ الـــمـــؤجـــلـــة أم
سيكون ذلك كفياًل باسترداد 
الـــدراويـــش الــمــركــز الثانى 
ــزمــالــك، حتى  ــيــاب ال مــن أن
فى حال لم يتعثر األخير فى 
مبارياته المقبلة، وبشرط أال 

يتعثر اإلسماعيلى هو اآلخر.
والمؤكد أن سقوط اإلسماعيلى 

فــى فــخ الــنــتــائــج الــســلــبــيــة بــالــمــبــاريــات 
القادمة سيعنى حكًما بــاإلعــدام على تطلعات الفريق إلنهاء 
الموسم فى المركز الثانى، خصوًصا وأن فريق الزمالك الذى 
ينافسه على الوصافة يمر بحالة من التحسن الفنى الواضح، 

كللها بتحقيقه 6 انتصارات على التوالى.
ورغم اآلمال التى علقتها جماهير الدراويش على بيدرو بعد إسناد 
قيادة الفريق إليه، إال أن حصول المدرب البرتغالى على »صك« 
الثقة الجماهيرية يبقى مرهوًنا بما سيحققه الفريق فى نهاية 

الموسم سواء على صعيد بطولة الدورى أو بطولة الكأس.
ويطمح اإلسماعيلى إلنهاء غيابه الطويل عن بطولة دورى أبطال 
أفريقيا من خالل إنهاء الموسم فى المركز الثانى ببطولة الدورى، 
كما يسعى الفريق العتالء منصات التتويج بعد سنوات من الغياب 
من خالل بطولة كأس مصر والتى بلغ الفريق دورها ربع النهائى، 
حيث سيصطدم بالمقاولون العرب فى طريقه إلى نصف نهائى 

البطولة.
ولن يشفع للبرتغالى بيدرو التعاقد الذى وقعه قبل نحو شهر مع 

إدارة الدراويش والذى يمتد لموسم ونصف الموسم، حيث لن تتردد 
إدارة المهندس إبراهيم عثمان فى االستغناء عن خدمات المدرب 

العام السابق للنادى األهلى، حال استمرت النتائج المخيبة للفريق.
ــوار قلعة  وقــد يجد بــيــدرو نفسه بين عشية وضحاها خـــارج أسـ
الدراويش، خصوًصا إذا لم ينجح فى استرداد مركز الوصافة أو على 

األقل الوصول بالفريق إلى المباراة النهائية من مسابقة كأس مصر.

المجلس األبيض يرصد مليون 
دوالر لضم طريد األهلى 

كرة »المعارين« تستقر 
فى ملعب إيهاب جالل..

7
»الظهير 

األيسر« مصدر 
حيرة لـ»كوبر« 

قبل معسكر 
سويسرا

رحيل

أشرف

السيد

بيدرو

توفيق أنطوى

حسن

إبراهيم
جالل

بيليات
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بدون مقدمات هناك فروق شاسعة بين أساليب الوقاحة والتبجح وإهانة 
مؤسسات الدولة وبين ما يردده البعض من مزاعم يدور مجملها، حول حرية 

الرأى والديمقراطية وما شابه ذلك من أمور عبثية تهدف خلط األوراق، 
بدون مراعاة ألية معايير سياسية أو قانونية أو حتى أخالقية، فلم تعد هناك 
حواجز تفصل بين هذا أو ذاك، خاصة إذا أخذنا فى االعتبار أن البلد فى حالة 

حرب.. أكرر مرة أخرى، البلد فى حالة حرب، حرب حقيقية، ومن ال يؤمن 
بهذه الحقيقة الدامغة، فهو ال يبصر، أى أنه ال يرى شيئا، ولن يرى شيئا، 

فقناعاته تعبر عن مكنون ما يدور فى نفسه المريضة من رفض لكل شىء.

قبل أيام انشغل الرأى العام على كافة مستوياته، ومن حقه أن ينشغل 
ويهتم، بما جرى تداوله من معلومات وتصريحات، عن معاقبة كل من ينال 

من الجيش والشرطة، خاصة بعدما اتسعت مساحة العبث وتوجيه اإلهانات 
للمؤسستين اللتين يقع على عاتقهما حماية الدولة واستقرارها، فمشاهد 

العبث التى أعنيها، وجدت مساحة هائلة للتنامى على موقع التواصل 
االجتماعى »فيسبوك«، حيث تداهمنا على مدار الساعة »بوستات« وصور 

وتعليقات، هدفها النيل من الجيش وإحباط معنوياته، فضال عن السعى 
للوقيعة بين الشعب ومؤسسات الدولة.

سيد سعيد يكتب:

الجيش يا نشطاء 
السبوبة! 

يقينا.. لم أر تطاوال وسفاهة وتجاوزا 
مثلما أرى اآلن، »السفالة« تــجــاوزت كافة 
الحدود التى يمكن التغاضى عنها، فهى تعدت 
كل الخطوط الحمراء فى حق الجيش، أما عن هذا 

االنـــحـــطـــاط األخـــاقـــى، 
فلم يحدث عبر التاريخ كله، 
ألن الــجــيــش وهـــذه حقيقة، 
يمتلك لــدى كافة المصريين 
عــلــى اخـــتـــاف أوضــاعــهــم 
ــم  ــزهـ ــراكـ االجـــتـــمـــاعـــيـــة ومـ
األدبــيــة، مكانة خاصة، هذه 
الــمــكــانــة بلغت حــد امــتــاك 
السلطة فى النفوس والعقول، 
وهنا أعنى السلطة العاطفية، 
حيث يدفع أبناؤه وهــم أبناء 
الشعب أرواحهم ثمنا للدفاع 

عن هذا البلد وشعبه. 
 الــغــريــب أن بــعــض الــذيــن 
ــيــهــم »نـــشـــطـــاء«،  ــق عــل ــطــل ي
المعروفين بنشطاء السبوبة 
ظنوا أن منصات الفيسبوك، 
ســـاحـــة مــفــتــوحــة لــلــفــوضــى 
والسباب والشتائم، وأن هذا 
كاف ألن يعيدهم مرة أخرى 

لــأضــواء والصعود على مسرح الشأن العام على غــرار ما 
جرى فى أعقاب زوال نظام مبارك، راح هؤالء يبثون السموم 
عبر فواصل ردح و»شرشحة« إلهانة أروع ما فى هذا البلد 
من رجــال، يقدمون حياتهم فــداء للوطن، فــداء لنا وألجيال 
قــادمــة نريد لها أن تعيش فــى وطــن مستقر عنوانه األمــن 
واألمــان، هؤالء الرجال من أبناء القوات المسلحة والشرطة 
يقدمون أرواحهم لتطهير مصر من الجماعات اإلرهابية من 

تجار الدين وباعة األوطان.
أعــرف كما يعرف كثيرون غيرى جيشنا ضباط وصف 
ضباط وجنود يتحملون أعباء جسام، ومهاًما تنوء بحملها 
الجبال، هم ال يتألمون من ثقل المهام، ال ينامون وغالبيتهم ال 
يرون بيوتهم وأسرهم لفترات طويلة، واألهم أنهم ال يعرفون 
الشكوى وال يتاجرون بما يفعلون، وال ينتظرون كلمة شكر أو 

عرفاًنا بالجميل من أحد، فهم يؤمنون.
رغم كل هذه التضحيات المعلومة، يتعرض هؤالء األبطال 
ألحقر وأقذر حرب إعامية وفيسبوكية، تستهدف معنوياتهم 
والتشكيك فى وطنيتهم وبسالتهم، وال أعرف سبًبا منطقًيا، 
يجعلنا جميًعا شــعــًبــا ومــؤســســات نعيش حــالــة اإلهــانــات 
والسخرية لتشويه الجيش وكسر هيبته والتشكيك فيه بدون 

رادع قانونى. 
 ال أنكر أننى تلقيت البيان الصادر عن معاقبة المسيئين 
لمؤسسات الدولة بقدر وافر، بل وافر جًدا من االرتياح، رغم 
أننى لم أضبط نفسى متلبسا ولو مرة باستخدام المفردات 
القاسية، إال أننى ال أستطيع وصــف ما نــراه من شائعات، 
سوى بأنها حملة قذرة تستهدف إسقاط المؤسسة العسكرية 
التى تسند ظهر البلد ليس فى هذا الوقت العصيب فقط، بل 

طوال تاريخه.
األيــادى التى تكتب العبارات الجارحة، أياد مغموسة بدم 
الشهداء، فهؤالء ليسوا أبرياء وال يمتون للوطنية بصلة وال 

تهمهم مصلحة البلد من قريب أو بعيد، فهؤالء إن شئنا الدقة 
ليسوا متعاطفين مع المواطنين وليسوا غاضبين من أجلهم 
كما يزعمون، وإن أقسموا بأغلظ األيمان أنهم غاضبون من 
أجله، أو أنهم ال يريدون تحميل الجيش مهام غير مهامه، 
فكلها أكاذيب وادعاءات باطلة، لتبرير صنيعهم الذى يدخلهم 

فى سلة الخونة والمارقين عن الصف الوطنى. 
 يا سادة.. إن من يسعون لهدم مؤسسات الدولة وإهانتها، 
قطعا ال يشغلهم أحوال الناس وال يعنيهم أوجاع الفقراء وال 
هموم الوطن أو معاركه أو التربص الدولى واألطماع التركية، 
بل هــؤالء شركاء فى هذه المؤامرة الحقيرة التى تستهدف 
إسقاط مصر، وهــذا عمًدا، أمــا إذا كــان جها فهذا أخطر 

بكثير.
 إن الــذيــن خــرجــوا مــن أوكــارهــم وشكلوا لجاًنا إلشعال 
الــحــرب الفيسبوكية ضــد الــقــوات المسلحة لهز صورتها، 
غاضبون مــن الماحقات القانونية التى ستطالهم، فهم 
يتجاهلون أنهم يضرون بمصالح الدولة العليا ويعبثون باألمن 
القومى للدولة المصرية، كما أن هــؤالء العابثين ال يمكن 

وصفهم سوى بالمرتزقة والخونة. 
 القصد من هــذا، إبــراز جانب مهم، مفاده عدم اهتمامى 
بهؤالء، ولكن يهمنى أن يعرف المصريون حقيقتهم، ويعرف 
هؤالء أننا كشعب مستعدون للتضحية بالغالى والنفيس من 
أجل هذا البلد، وعلينا أن نتخيل جميعا مــاذا سيحدث لنا 
جميعا لو كــان جيش مصر ضعيًفا غير قــادر على حمايتها 

وتأمين حدودها وشعبها كما يتمنى المرتزقة وداعميهم.
بعيدا عن االستغراق فى قضية اهتمام المصريين بالبيان 
ــعــام حـــول عـــدم الــتــهــاون مع  ــصــادر مــن مكتب الــنــائــب ال ال
المسيئين للجيش والشرطة، فقد جاء أيًضا حديث الرئيس 
عبدالفتاح السيسى جازًما وحاسًما لهذا األمــر، لكن علينا 
االلتفات إلى جانب آخر من عمليات العبث ومحاوالت صناعة 
الفوضى، جميعنا الكبير والصغير الشاب والفتاة، شاهد 
واستمع لما تقوم به الجيش 
والشرطة من جهود ملموسة 
فــى سبيل تطهير سيناء من 
ــيــة التى  الــجــمــاعــات اإلرهــاب
تحمل بحوزتها تسليحا مموال 
مــن تركيا وقــطــر، ومــا تفعله 
الشرطة من عمليات مداهمة 
لكل بــؤر اإلرهـــاب على أرض 
مصر من شرقها إلــى غربها 
ــى أقــصــى  ــ ــن شــمــالــهــا إل ــ وم

جنوبها.
أعلم أن الجميع يقف اآلن 
مطمئنا على وطــنــه وجيشه 
وأجهزته األمنية، وأعلم ويعلم 
الجميع أن القوات المسلحة 
تــطــبــق شــعــارهــا عــلــى أرض 
الــواقــع »يــد تبنى ويــد تحمل 
ــســــاح«، فــبــيــنــمــا تــخــوض  ــ ال
معارك عنيفة وتوجه ضربات 
قــاتــلــة ومميتة لإلرهابيين، 
تكتب بها سطورا مضيئة فى دفتر البطوالت، لذا فإن اإلساءة 
لرجال مصر البواسل ال تدخل فى نطاق حرية الرأى أو وجهة 
نظر قابلة للحوار أو النقاش أو الخاف، لكنها خيانة بكل ما 

تحمله الكلمة من معنى، فما يقوم به الشعب المصرى من 
دعم ومــؤازرة لجيشه البطل وشرطته على كل شبر من أرض 
مصر، يبعث على الفخر والــعــزة.. فهذه الجهود الملموسة 
التى نشاهدها بأعيننا أثبتت قدرتنا على المستحيل، فخطة 
التنمية تسير وفق جداولها الزمنية، فى نفس الوقت الذى 

تدور فيه المعارك.
من هذا المنطلق تصبح هناك أهمية، بل أهمية 

لمتابعة وضبط وسائل اإلعام التى تبث أخبارًا 
كاذبة، لذا فإن القرارات األخيرة جاءت متأخرة 
كثيًرا، وكان ال بد منها منذ فترة طويلة، كجزء 
ــن القومى  مــن أســالــيــب الــحــفــاظ عــلــى األمـ
المصرى، خاصة فى ظل الــمــؤامــرات التى 
ــة مــن أعــدائــهــا، لكنه جــاء  ــدول تشهدها ال
وهــذا أفضل من أن ال يأتى أبـــًدا، فى ظل 
الــدعــوات المسمومة التى تخلط الحابل 
بالنابل، وتريد أن تذهب بالقضية إلى 
ــرى متعلقة بــالــحــريــات، دون  ــواح أخـ نـ
النظر الى الفروق الشاسعة بين حرية 
التعبير وبث الشائعات، فهذا القرار 
يستلزم سرعة وضع ضوابط حاكمة 
أى إصدار قوانين وتشريعات صارمة، 
ــدوًدا فــاصــلــة بــيــن الــحــريــة  ــ ــ تــضــع ح

والــفــوضــى خــاصــة فيما يتعلق بمواقع 
التواصل االجتماعى، وفى مقدمتها الفيس 

بــوك، والتى أصبحت العديد من صفحاتها 
تهدد األمــن القومى الــمــصــرى، ألنها تنشر 
أخبارا كاذبة وشائعات وتعمل على إثارة الرأى 
العام بهدف تحريضه ضد مؤسسات الدولة 

إلحداث فتنة.
 مــا نشرته بعض الصفحات الــتــى راحـــت تــروج 
لقصة االخــتــفــاء الــقــســرى، وتــحــاول أن تثبت زورا 
أن ما بثته الـ«بى بى ســى« من ادعـــاءات على أنه 
دلــيــل قــاطــع دون انــتــظــار لــلــرد الــمــصــرى على 
ادعـــاءات القناة الممولة من قطر والقريبة من 

المخابرات البريطانية، فهذه األساليب 
ــدى الغالبية  ــتــى بــاتــت مــكــشــوفــة لـ ال

هدفها التأثير السلبى على األمن 
القومى المصرى، بإثارة الذعر 
بين أفــراد المجتمع والتشكيك 
ــزة األمــنــيــة، وذلـــك  ــهـ فـــى األجـ
ــذى كشفت فيه  فــى الــوقــت الـ
األوضاع اإلقليمية والقتلى من 

صفوف داعش فى العراق 
ــا، انضمام بعض  وســوري

األفراد المنتمين لهذه 
التنظيمات، وراحت 

ــة  ــي ــة اإلعــام ــ اآللـ
الـــــمـــــغـــــرضـــــة 
»قــــــــــنــــــــــوات 
اإلخــــــــــــوان«، 
تـــــــــــروج عـــن 
عــــمــــلــــيــــات 
اخـــــــتـــــــفـــــــاء 

قسرى لتشويه سمعة الدولة 
المصرية فى الخارج. 

قصة االخــتــفــاء الوهمية الــتــى روجــت 
لها كذبًا الفضائيات الممولة من اإلخوان، عبر 

ادعــاءات سيدة إخوانية مجهولة اسمها أم زبيدة 
رتب للمقابلة المشبوهة بعض اإلخوان فى الداخل و 

الخارج إلثارة قضية وهمية أطلقوا عليها بالتنسيق 
مع منظمات مشبوهة أيًضا مصطلح »المختفين 
قسرًيا« لاتجار بها، خاصة فى هذا التوقيت 
الــذى يسبق االنتخابات الرئاسية على وجه 

التحديد.
األكــثــر غــرابــة، بعد أن توصلت أجهزة 
ــى زعـــمـــوا أنــهــا  ــت ــن إلـــى زبـــيـــدة ال ــ األم
مختفية قسريا، بــدأ التشكيك فى 
أجــهــزة األمـــن عبر كتائب اإلخـــوان 
اإللكترونية التى تعمل وفــق خطة 
ــم يكن هــذا كــاف بأن  ممنهجة.. أل
يقدم هــؤالء للمحاكمة بتهم مختلفة 
إلثــارة الــرأى العام واختاق شائعات 

هدفها تشويه الدولة. 
فــى هــذا السياق ال أريــد مناقشة 
ما فعلته الـ«بى بى ســى«، ســواء كان هذا مهنًيا أو 
غير مهنى، وإن كان غير مهنى بالمرة، لكننى 
أريـــد التأكيد على حجم الــجــرم الــذى 
ارتكبته القناة الفضائية، فهو جريمة 
سياسية وقانونية بامتياز، ارتكبتها 
عمًدا بالتخطيط والتدبير مسئولى 
الــفــضــائــيــة مـــع الــتــنــظــيــم الــدولــى 
ــذى يتخذ مــن العاصمة  ــإلخــوان الـ ل
البريطانية مقًرا له، كى يبث سمومه من 

هناك بتمويل خارجى ورعاية تركية.
هــذا الــنــمــوذج  يأتى فــى إطــار سلسلة من 
الــنــمــاذج الفاضحة لــإلخــوان، فــهــؤالء مــأوا 
ــقــاريــرهــم  ــهــم وت ــوات ــا ضــجــيــًجــا عــبــر قــن ــي ــدن ال
المضروبة عن اختفاء ذويهم قسريا، ثم ظهروا 
بعد ذلــك جــهــارا نــهــارا على المواقع اإلعامية 
للتنظيم اإلرهـــابـــى نــفــســه لــيــعــلــنــوا بــكــل فخر 
انضمامهم لداعش ومبايعتهم ألبى بكر البغدادى، 
والمثير للدهشة لم تخرج علينا فضائية، أو منظمة 
من تلك المنظمات المشبوهة لتقدم اعتذارًا علنًيا 
عن الجرائم التى ارتكبوها فى حق الدولة المصرية 
ومؤسساتها، لم يحدث هــذا ولــن يحدث ولــن يجرؤ 
أحد على فعل ذلك ألنهم حصلوا على المعلوم بالدوالر، 

أى أنهم قبضوا مقدًما.
المؤكد أن زبيدة لم تكن الوحيدة التى تم الترويج لها 
فى ملف االختفاء القسرى الذى ابتدعه عماء اإلخوان 
فهم أكثر الناس إذا احتسبناهم من بنى البشر علًما 
ــة بأماكن هــؤالء ســواء مــن انضموا لــداعــش فى  ودرايـ
سيناء، أو من تم تهريبهم بمعرفة المخابرات البريطانية 
إلــى ســوريــا والــعــراق وليبيا فــى إطـــار خطة صناعة 
الفوضى.. أخيًرا.. إن بيان النائب العام أثلج صدور 
المصريين الراغبين فى معرفة الحقيقة، الحقيقة 

حتى ال تتوه فى زحام الشائعات المغرضة!! 

إصدار قوانين وتشريعات صارمة تضع حدودًا فاصلة 
بين الحرية والفوضى خاصة فيما يتعلق بمواقع التواصل 

االجتماعى التى تنشر أخبارًا كاذبة وشائعات إلثارة الرأى 
العام بهدف تحريضه ضد مؤسسات الدولة 

األيادى التى تكتب 
العبارات الجارحة 

ضد مؤسسات الدولة 
مغموسة بدم الشهداء 
فهؤالء ليسوا أبرياء وال 

تهمهم مصلحة البلد من 
قريب أو بعيد 

رغم التضحيا ت 
المعلومة للكافة 

يتعرض هؤالء 
األبطال ألحقر 

وأقذر حرب إعالمية 
وفيسبوكية 

تستهدف معنوياتهم 

اإلساءة 
لرجال مصر 
البواسل ال تدخل فى 
نطاق حرية الرأى لكنها خيانة 
بكل ما تحمله الكلمة 
من معنى

إال

رامى
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