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يقيم فى الغرفة التاريخية 
التى  كان يقيم فيها 

د. طه حسين بفندق 
سيسيل باإلسكندرية

تسريح نصف 
مليون موظف حكومى 

نهاية 2018

خدمة الحجاج  »سبوبة«
 داخل وزارة القوى العاملة

» لعبة الكراسى
 الموسيقية« فى حركة 

المحافظين

السعر شامل الضريبة 
ويتجاوز الـ 3500 

جنيه يوميًا

الغرفة مجهزة 
بأسّرة فرنسية 
ومفروشات متماشية 
فى الشكل واللون 
لتوفير أجواء
 فنية ُمنعشة

هنا يقيم د. مصطفى الفقى 
مدير مكتبة اإلسكندرية
 على نفقة الدولة

خفايا وأسرار الكبار
 فى مملكة مارينا

سر غضب المالك من زوج شقيقة السادات

ممتلكات عالء مبارك تثير الجدل

إهمال المسرح الرومانى لحساب منصور عامر
حكاية شاطئ »الفييم« المخصص للحسناوات

حرب الوساطات تشتعل للحصول على 100 فيلال جديدة

فضيحة
 بجالجل

مسلسل إهدار المليارات 
فى الشركة المصرية لالتصاالت

 العرض مستمر

السر الحقيقى 
الستبعاد طارق قابيل 

من وزارة الصناعة

روشتة ذهبية لالستفادة من كنز مصرى مجهول اسمه الصناعات اليدوية

حفل زفاف 
عمرو دياب 

ودينا الشربينى 
يثير الفتنة 
داخل عائلة 
»الهضبة«

فوضى 
اللوائح تفتح 
طريق الكرة 

المصرية أمام  
»الخاليجة«

5 أسباب تهدد 
نجاح  اجتماعات 

لجنة تقصى 
الحقائق البرلمانية 

فى » فضيحة 
المونديال« 

حقيقة مشاركة 
محمد صالح 

فى الجزء 
الثانى من فيلم
 »العالمى« !!

كاظم الساهر 
يركب الموجة 

ويخضع لـ 
منع استضافة »البوتوكس « !!!

المعارضين يكشف كذب 
ادعاءات  نادية مبروك

 ومجدى الشين

رئيس مجلس اإلدارة
سيد سعيد
رئيس التحرير

محمد طرابيه
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جريدة

املستشار القانونى:

عصام االسالمبولى

الرياضة:

محمد الراعى

جرافيك:

أحمــــــد محمــــــود
إخراج:

أحمد الريس

جمع تصويرى:

محمد عبداهلل

نائب رئيس التحرير:

محمد عبداللطيف
أحمــــــد سعيد

مدير التحرير:

بـــــالل الــــــدوى

املراجعة اللغوية:

عبد الصمد جابر

املقاالت املنشورة تعبر عن رأى أصحابها.
االعالنات واالشتراكات

يتم االتفاق عليها مع ادارة اجلريدة

اإلدارة والتحرير:
26شارع عدنان املدني- الصحفيني

 نهاية أحمد عرابى - املهندسني
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أسبوعية - شاملة - مستقلة تصدر بترخيص 
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»عيون« للصحافة والطباعة والنشر 
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حقيقة مشاركة محمد صالح فى 
الجزء الثانى من فيلم »العالمى«!!

بدء اختبارات معلمى القرآن 
بالمعاهد.. السبت القادم

جامعة القاهرة تخطط لتخريج 600 قائد للعمل 
على تغيير طرق تفكير زمالئهم من الطالب

 أبــدى الفنان يوسف الشريف انزعاجه بسبب شائعات تتعلق به 
متداولة فى بعض المواقع اإلخبارية.. وزعمت التقارير أن الشريف 
يستعد لتقديم جزء جديد من فيلم »العالمى«، ويشاركه بطولته نجم 
كرة القدم العالمى محمد صــاح.. الشريف منزعج ألن كل ما نشر 
مجرد شائعات ال يوجد لها أى أساس من الصحة، كما أنه ال يريد أن 
يقال إنه يستغل اسم النجم العالمى محمد صاح للترويج ألعمال فنية 

وهمية.
وينتظر الشريف عرض فيلم »بنى آدم«، الذى يعود من خاله إلى 

السينما بعد غياب.

أعلنت اإلدارة العامة لشئون القرآن الكريم، بقطاع المعاهد 
األزهرية، عن بدء اختبار مسابقة معلمى القرآن الكريم تعاقدات 

2018م بالمناطق األزهرية، والمقررة يوم السبت المقبل.
وتــبــدأ االمــتــحــانــات السبت بــالــقــاهــرة والقليوبية والدقهلية 
والــشــرقــيــة وكــفــرالــشــيــخ والــبــحــيــرة والــمــنــوفــيــة واإلســكــنــدريــة 

والبحراألحمر وجنوب سيناء ومطروح ودمياط وغيرها.
وتستكمل بالوادى الجديد الثاثاء 17 يوليو، وبأسوان السبت 21 

من الشهر ذاته، بينما فى شمال سيناء والسويس السبت 14 يوليو.

أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، أن 
الجامعة ستنظم معسكر قادة المستقبل فى الفترة من السبت المقبل 
حتى 15 أغسطس المقبل، مشيرا إلى أن المعسكر من المقرر أن 
يضم 6 أفواج بغرض تخريج 600 قائد؛ للعمل على تغيير طرق تفكير 
زمائهم من الطاب من الفكر األسطورى والخرافى واالتكالى إلى 

الفكر العلمى والواقعى الذى يأخذ باألسباب.
 وأكد الخشت أن معسكر قادة المستقبل يستهدف تطوير العقل 
المصرى، يتضمن سلسلة لقاءات بعنوان »فتح مسارات المشاركة 
والبناء وريـــادة األعــمــال« بحضور العديد من الشخصيات العامة 
واإلعامية، مؤكدا أن هذا المعسكر مشروعا فكريا كبيرا يتجاوز 
أسوار الجامعة ألن مصر لن تتقدم إال عندما تتغير طرق تفكير الناس 
ومن أهم معالم التطوير التى يعمل عليها المعسكر التحول من ثقافة 

الوفرة إلى ثقافة الندرة ومن ثقافة االستهاك إلى ثقافة اإلنتاج.

ــق ســـوى  ــب ــت ــم ت ــ ل
ــام قــلــيــلــة على  ــ أيـ
فــــــض الــــــــــدورة 
ــة  ــ ــي ــ ــان ــ ــم ــ ــرل ــ ــب ــ ال
الحالية لمجلس 
الـــنـــواب وبعدها 
ســـــــوف يــحــصــل 
المجلس على إجازة 
صيفية لــن تقل عن 

ثاثة أشهر.
ــة ســــوف  ــ ــن ــ ــج ــ ــل ــ ال
يــقــتــصــر عــمــلــهــا على 
مناقشة الجوانب المتعلقة 

بإهدار المال العام فقط.
ــاب  ــشــب ــس الــــنــــواب ووزارة ال مــجــل
والــريــاضــة لــن يستطيعا اســتــصــدار قــرار 
بإقالة مجلس إدارة اتحاد الكرة ألنــه جاء 

باالنتخاب وليس بالتعيين.
المراهنة على قيام أعضاء مجلس إدارة 
االتــحــاد بتقديم استقالتهم لرفع الــحــرج عن 
جهة اإلدارة فى مصر يعد من سابع وليس من 

رابع المستحيات.
ضعف الــدور الرقابى لمجلس النواب الحالى  
يؤكد  أن لجنة تقصى الحقائق حــول »فضيحة 
المونديال« لن يكون سوى »فنكوش كبير« هدفه 

»الشو اإلعامى« لقيادات وأعضاء اللجنة.
عــادت بعثة المنتخب القومى المصرى لكرة 
القدم تجر أذيال الخيبة والفشل من روسيا عقب 
الخروج المهين من  بطولة كأس العالم المقامة 
حالياً، حيث انهزم المنتخب فى المباريات الثاث 
التى لعبها فى المونديال أمام أوروجــواى وروسيا 
وأخيًرا السعودية، وخيب الاعبون والجهاز الفنى 
آمـــال الجماهير المصرية العريضة الــتــى طالما 
حلمت بتحقيق حلم الصعود للدور الثانى فى البطولة 

العالمية األكبر واألشهر للمرة األولى فى تاريخ مصر.
وكالعادة دائًما فى مثل هذه المناسبات، قدم الاعبون 
والــجــهــاز الــفــنــى االعـــتـــذار للشعب الــمــصــرى عــن هــذه 
النتائج المخيبة لــآمــال، مــع وعــد بتحقيق الحلم فى 
المونديال القادم الــذى سيقام فى 2022 بدولة قطر.. إال 
أن الجماهير لم تقبل بهذه االعــتــذارات نظًرا لسوء النتائج 
وضعف المستوى  رغــم توافر كل اإلمكانيات المادية للفريق 
عقب الصعود للمونديال بعد مــبــاراة الكونغو  حيث حصل كل 
العب على مبالغ مالية وبــدالت ومكافآت ال تقل عن 10 مايين 
جنيه من بينها المليون ونصف المليون جنيه التى قرر الرئيس 
عبدالفتاح السيسى  صرفها لكل العب بعد الصعود لكأس العالم 
وهى المكافأة التى قام الاعبون جميًعا بالحصول عليها ورفضوا 
التبرع بهذا المبلغ لصندوق »تحيا مصر« باستثناء النجم محمد 

صاح.
من ناحية أخــرى، حاولت لجنة الشباب والرياضة فى مجلس 

النواب برئاسة محمد فرج عامر  تصدر المشهد الرياضى حالًيا 
عقب أزمة الخروج المهين للمنتخب، حيث حملت اللجنة، المدير 
الفنى للمنتخب هيكتور كوبر والاعبين المسئولية عن التقصير 
والخروج ، وأكدت عزمها على تشكيل لجنة تقصى حقائق للنظر 
فى العديد من المخالفات خال مسيرة المنتخب بالمونديال.  
وحملت اللجنة أيًضا اتحاد كرة القدم المسئولية عن المخالفات 
التى شابت أداء البعثة المصرية فى روسيا، مشيرة إلى أن مهمة 
لجنة تقصى الحقائق ستشمل التحقيق فى العديد من المخالفات، 
من بينها تصريحات عضو مجلس االتحاد مجدى عبد الغنى التى 
هــدد فيها مسئولى االتــحــاد بكشف المستور بعد استبعاده من 
رئاسة بعثة المنتخب.. كما تشمل مهمة لجنة تقصى الحقائق 
مسألة اختيار مدينة جروزنى الشيشانية التى تبعد 5300 ميل 
عن مكان إقامة مباريات الفريق، مما تسبب فى إرهاق الاعبين، 
إضــافــة إلــى اخــتــراق معسكر المنتخب مــن قبل رجــال األعمال 
والفنانين مما أفقد الاعبين تركيزهم، إلى جانب األزمات التى 
سببها االتحاد لاعب محمد صــاح..  وأشــارت اللجنة إلى أنها 
ستعد تقريًرا عقب تقصى الحقائق فى هذه المخالفات إلعانه 
للرأى العام لمحاسبة كل من أخطأ إعمااًل للشفافية وانطاًقا من 

الدور الرقابى للبرلمان.
وتعليًقا على قــرار تشكيل لجنة تقصى الحقائق البرلمانية 
لكشف المستور حول فضيحة مصر فى مونديال 2018، نشير 
إلى أن هذه اللجنة سوف ينتهى عملها فى النهاية  بدون التوصل 

للنتائج المرجوة وذلك لعدة أسباب نوجزها فى السطور التالية: 
لم تتبق سوى أيــام قليلة على فض الــدورة البرلمانية الحالية 
لمجلس النواب وبعدها سوف يحصل المجلس على أجازة صيفية 
لن تقل عن ثاثة أشهر وهو ما يعنى أن اللجنة إذا عقدت العديد 
من االجتماعات  لمناقشة ملف »فضيحة المونديال« وأعــدت 
تقريرها عنه فلن تستطيع عرضه على الجلسة العامة للمجلس 

وبالتالى سوف تكون توصياتها غير ملزمة.
مجلس النواب وفقا للقانون لن يستطيع رغم كونه أكبر جهاز 

رقابى فى مصر – وفقا للدستور والقانون – مناقشة كآفة جوانب 
هــذه الفضيحة الــمــدويــة حيث سيقتصر عملها على مناقشة 
الجوانب المتعلقة بإهدار المال العام فقط  وكذلك بعض الجوانب 
ــة التى لها عاقة بالمال العام )فــرج عامر نفسه اعترف  اإلداري
بذلك فى مداخلة مع وائل اإلبراشى فى برنامجه العاشرة مساء 

بقناة دريم(.
مجلس النواب ووزارة الشباب والرياضة لن يستطيعا استصدار 
قرار بإقالة مجلس إدارة اتحاد الكرة الحالى برئاسة المهندس 
هانى أبــوريــدة ألن  مجلس إدارة االتحاد جــاء باالنتخاب وليس 
بالتعيين، ولذلك فإنه فى حال اتخاذ قرار بإقالة مجلس أبوريدة 
فسوف يرفض الفيفا هــذا اإلجـــراء باعتباره تدخاً من جانب 
جهة اإلدارة فى النشاط الرياضى وســوف يتم حرمان مصر من 
المشاركة فى المسابقات الرياضية القارية والدولية. )ملحوظة.. 
هانى أبــوريــدة ال يــزال حتى اآلن يشغل منصب عضو المكتب 

التنفيذى لاتحاد الدولى لكرة القدم »الفيفا«(.
الــمــراهــنــة على قــيــام أعــضــاء مجلس إدارة االتــحــاد بتقديم 
استقالتهم لــرفــع الــحــرج عــن جــهــة اإلدارة فــى مــصــر يــعــد من 
سابع وليس من رابع المستحيات ألنهم يعرفون أنهم لو قدموا 
استقاالتهم فلن يــعــودوا لــصــدارة المشهد الرياضى مــن جديد 
ــدون اســتــثــنــاء يــقــومــون بــاســتــغــال هـــذه المناصب  وجميعهم بـ
ــات وتــعــاقــدات فى  ــورة إعــان ــوال طــائــلــة فــى صـ فــى تحقيق أمــ

األستديوهات التحليلية بالفضائيات وأشياء أخرى!!.
ضعف الــدور الرقابى لمجلس النواب الحالى برئاسة الدكتور 
على عبدالعال والذى لم يناقش أى استجواب ضد الحكومة طوال 
ثاث دورات برلمانية كاملة يؤكد أن لجنة تقصى الحقائق حول 
»فضيحة المونديال« لن يكون سوى »فنكوش كبير« هدفه »الشو 
اإلعامى« لقيادات وأعضاء اللجنة من خال تسليط األضــواء 
على اجتماعات اللجنة وما يــدور فيها من مناقشات وما يعقبها 
من مداخات واستضافات على الهواء فى الفضائيات الرياضية 

وبرامج » التوك شو«.

يقام فى جزيرة »ميكونوس« باليونان

حفل زفاف عمرو دياب ودينا الشربينى يثير الفتنة داخل عائلة »الهضبة«
مازالت أصداء حفل زفاف الفنان عمرو دياب المزعوم 
على الفنانة دينا الشربينى تشغل بال الكثيرين، لتكون آخر 
المستجدات ما تم تناوله عن موقف ابنتى الهضبة من 

زواجه.
وتردد أن ابنتى عمرو دياب كنزى وجانا يرفضان حضور 
حفل زفافه على دينا الشربينى، والذى يتم تداول موعده 
بأنه سيكون خال األيــام القادمة فى جزيرة »ميكونوس« 

فى اليونان.
ووفًقا لمصدر مقرب من أســرة عمرو ديــاب، أن كنزى 
وجانا ترفضان حضور زفاف والدهما، بينما من المحتمل 
أن يحضر ابنه عبدالله الحفل، كما ستحضر ابنته نور من 

طليقته الفنانة شيرين رضا، بحسب موقع بلكونة.
وكانت نور ابنة عمرو ديــاب نشرت صــورة لها مع دينا 

الشربينى ووالدها وهم جميًعا فى لندن، مما دفع التقارير 
الصحفية فى التأكيد على أنها تساند والدها فى قرار 

زواجه، وأن عاقتها بالفنانة الشابة جيدة للغاية.
ليس هذا فقط، بل كشفت التقارير الصحفية أن شيرين 
رضا تقوم بنفسها بدعوة أصدقاء عمرو ديــاب، كما أنها 

تساعد دينا الشربينى فى اختيار فستان الزفاف.
عمرو دياب منشغل حالًيا باالنتهاء من تسجيل ألبومه 
الجديد المنتظر طرحه الشهر المقبل، والـــذى يتردد 
أنــه سيكون فى األســواق يــوم 26 يوليو وهــو موعد حفله 

المرتقب فى اليونان.
وحــتــى اآلن لــم يعلق عــمــرو ديـــاب بشكل مباشر على 
ــار الــمــتــداولــة بــشــأن زواجـــه مــن ديــنــا الشربينى،  األخــب

متجاهاً كل ما يقال عنه.

شيرين عبد الوهاب  تستعد للسفر للمغرب
تستعد النجمة شيرين عبد الوهاب 
للسفر للمغرب، إلحياء ثانى حفالتها 
الغنائية هناك لهذا الــعــام، وذلــك على 
ــل فــى قلب مدينة أغــاديــر  مــســرح األمـ

المغربية، مساء السبت المقبل.
وتضع شيرين بهذه الحفلة بصمتها 
الخاصة فى ختام فعاليات اليوم الرابع 
واألخــيــر مــن مــهــرجــان تيميتار، أكبر 
التجارب الكرنفالية العربية المختصة 

بالموسيقى األمــازيــغــيــة والعالمية، 
ــذا الـــعـــام بنسخته  ــ والـــــذى يــعــود ه
الخامسة عشر باحتضانه توليفة من 
أشــهــر النجوم الــعــرب، منهم العراقى 
كاظم الساهر واللبنانية ماجدة الرومى 
والمغربى الدوزى، كما تعود عبد الوهاب 
بهذه اإلطاللة إلى جمهورها المغربى 
بعد أقــل مــن ثالثة أشهر عــن حفلتها 

األخيرة بالمغرب.

األحد المقبل.. أولى 
فعاليات مؤتمر الشباب 

»معـًا من أجل مصر«

تنظم محافظة القاهرة بالتعاون مع 
وزارة الشباب والرياضة وجامعة عين 
شمس مؤتمًرا للشباب بعنوان »مًعا من 
أجل مصر« تحت  رعاية د. مصطفى 
ــوزراء، وذلك  مدبولى  رئيس مجلس ال
فى إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح 
ــمــام بــالــشــبــاب فى  ــاالهــت الــســيــســى ب
مــخــتــلــف الــمــجــاالت وتــنــمــيــة الــوعــى 
الثقافى والــفــكــرى بقضايا المجتمع 
ومواجهة التحديات ودعــم روح الوالء 

واالنتماء للوطن بين الشباب.
وصــــــــــرح الــــمــــهــــنــــدس عـــاطـــف 
عــبــدالــحــمــيــد مــحــافــظ الــقــاهــرة أن 
فعاليات المؤتمر سوف تبدأ يوم األحد 
8  المقبل بـــدالً مــن أول يوليو الــذى 
صادف اعتباره أجازة لجميع العاملين 
بالدولة بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو 
المجيدة وتستمر فعاليات المؤتمر 
حــتــى 12 يــولــيــو بــقــاعــة الــمــؤتــمــرات 
بجامعة عين شمس وبحضور عدد من 
القيادات والرموز السياسية والثقافية 
والدينية واإلعامية وحشد كبير من 

الشباب.

أنغام تحذر الصحافة 
ومتعهدى الحفالت 

كاظم الساهر يركب الموجة ويخضع لــ »لبوتوكس« !!!

محمود سعد يعود لشاشة النهار
يواصل اإلعامى محمود سعد 
تقديم برنامجه »بـــاب الخلق« 
على شاشة النهار، اعتبارًا من 
ــان »بــاب  الجمعة الــمــقــبــل.. وكـ
الــخــلــق« قــد تــوقــف خــال شهر 
رمضان، على أن يعود الجمعة 6 

يوليو المقبل.

شــارك  الفنان كاظم الساهر منذ هذا األسبوع فى  
فعاليات الدورة رقم 17 من مهرحان »موازين« الغنائى 
فى العاصمة المغربية الرباط.. وتــداول مستخدمون 
لشبكات التواصل االجتماعى صــوراً ومقاطع فيديو 
من حفل الساهر، مشيرين فى تعليقاتهم إلى حقن 
وجهه بالبوتوكس، علًما أن النجم العراقى تجاوز 
سن الستين من عمره.. وأدى »القيصر« فى 
منصة ليالى الــشــرق فــى الــربــاط، أشهر 
أغــانــيــه أمـــام الــجــمــهــور، بمرافقة فرقة 
موسيقية مغربية، برئاسة المايسترو 

المغربى صاح الشرقاوى.

لم تجد المطربة أنغام أمامها سوى 
إصــدار بيان صحفى تؤكد من خاله 

بطريقة غير مــبــاشــرة بــأن هناك 
أشخاصاً يدعون إدارة أعمالها 

ويــصــدرون تصريحات خاطئة 
على لسانها.

وطالبت أنــغــام اإلعــام 
ــحــفــات  ومـــتـــعـــهـــدى ال
بــالــتــواصــل فــقــط مع 
مــديــرة مكتبها والــتــى 
ــدا ريـــاض،  ــ ــدعــى رانـ ت

وحــذرت من التعامل مع 
ــر، موضحة  أى شــخــص آخــ

أنها ليست مسئولة عن أى اتفاق أو 
شىء يتم بعيًدا عن مديرة مكتبها التى 

تعتمد عليها بشكل كامل.
ولم توضح أنغام الضرر الذى وقع عليها من ادعاء 
أحد األشخاص إدارة أعمالها كذبًا، واكتفت بتحذير 

الصحفيين ومتعهدى الحفات وجمهورها.

5 أسباب تهدد نجاح  اجتماعات لجنة تقصى الحقائق البرلمانية فى »فضيحة المونديال«
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فى هذا السياق نشير الى أن القضية التى نحن بصددها 
فى هــذا المقال تتشابه الــى حد كبير مع تلك القضية التى 
كانت أحد األسباب الرئيسية الستبعاد الدكتور خالد حنفى 
وزيــر التموين السابق من منصبه فى شهر أغسطس 2016، 
وذلك بعدما ثبت أنه كان يقيم منذ توليه منصبه الــوزارى فى 
فبراير 2014 بفندق سميراميس فى الجناح رقــم »1038«، 
وإلــى جــواره سكرتارية الوزير فى حجرة رقم »1036«، وكان 
ثمن الجناح والغرفة 800 دوالر يومياً، باإلضافة إلى المأكوالت 

والمشروبات.
وهنا نكشف أن السبب فى كتابة هذه السطور مجموعة من 
المعلومات التى كشفتها لنا مصادرنا المطلعة، حيث كشفت 
أن الدكتور مصطفى الفقى مدير مكتبة اإلسكندرية يقيم منذ 
تسلم مهام منصبه فى أول يونيو 2017 فى فندق  شتايجنبرجر 
سيسيل باإلسكندرية.. وقد جاء ذلك بناء على طلبه الشخصى، 
حيث تم اختيار الغرفة التاريخية التى كان يقيم فيها عميد 
األدب العربى الدكتور طه حسين، وهــى مــوجــودة فى الــدور 

الثالث وتطل على البحر من النافذتين.
الجدير بالذكر أن هذا الفندق أقيم فى عام 1929 وكان أول 
مالكه الثرى األلمانى »ألبرت متزجر« الذى أسماه »سيسيل« 
تيمنا باسم ابــن لــه، وصممه المعمارى اإليطالى »جوسيبى 
أليساندرو لوريا« على الطراز الفلورنسى الذى يميز المدينة، 
ويتكون الفندق من خمسة طوابق وبه 85 حجرة وثالثة أجنحة 
و2 مطعم و2 بار و4 غرف اجتماعات. وللعلم فإنه نفس الفندق 
الذى كانت تقيم فيه سيدة الغناء العربى أم كلثوم خالل فترة 
تواجدها باإلسكندرية وقد كشفت الكاتبة الصحفية نعم الباز 
عن زواج الكاتب الكبير مصطفى أمين وأم كلثوم، وقالت إنها 
شــاهــدت رســائــل غرامية أرسلتها أم كلثوم إلــى أمين كانت 
بدايتها تقول إلى زوجى العزيز مصطفى أمين واإلمضاء فى 
النهاية )المخلصة أم كلثوم – فاطمة ومؤرخة لسنة 1946، 
حيث إن اســم أم كلثوم الحقيقى هو فاطمة إبراهيم السيد 
البلتاجى، وكانت حوالى قرابة العشرين خطابا، وكانت هذه 
الخطابات مــدونــة على ورق فــنــدق سيسل الشهير بمدينة 
اإلسكندرية، مرجحة أن الزواج تم خالل تمثيل أم كلثوم لفيلم 

فاطمة عام 1945 واستمر الزواج بينهما لمدة 11 سنة.

كما كان من رواد الفندق عدد من المشاهير منهم: محمد 
نجيب، ونستون تشرشل، فيصل بن عبد العزيز، أجاثا كريستى، 
ألفيس بريسلى، نجيب محفوظ، عمر الشريف، محمد على 

كالى، محمود المليجى، فاتن حمامة، مصطفى النحاس.
وقبل أن نكشف بــاألرقــام عن اسعار اإلقامة بهذا الفندق 
التاريخى، نقدم بعض المعلومات حول هذا الفندق لتقريب 

الصورة لحضرات السادة القراء.
يتميز هــذا الفندق بموقع ممتاز فى حى األعمال بمدينة 
اإلسكندرية، ويوفر إطالالت على البحر ونادى اليخوت.. كما 
يتميز بأجواء أنيقة متأثرة بفن معمارى وتصميم فنى داخلى 
يعود إلى أوائل العصر الحديث.. وتتوافر خدمة الواى فاى فى 

جميع أنحاء مكان اإلقامة مجاًنا.
يوفر فندق شتيجنبرجر سيسيل اإلسكندرية غرًفا فسيحة 
مجهزة بأسّرة فرنسية وأرضيات مفروشة بالسجاد ومفروشات 
متماشية فى الشكل واللون لتوفير أجــواء فنية ُمنعشة.. كما 
أن غــرف الفندق بها عــزل صوتى جيد بحيث ال يصل صوت 

الشارع للنزالء.
تتميز مطاعم الفندق بسمعة طيبة منذ عشرات السنين. 
 Monty ــار وُيمكن للضيوف أيــًضــا التمتع بمشروب فــى ب
الذى يشتق اسمه من مارشال مونتجومرى الشهير. كما يعد 
»سيسيل« فندًقا للذواقين الذين يــقــدرون الخدمة الدقيقة 
واالهتمام بالتفاصيل. وباالضافة لما سبق نشير الى أن موقع 

هذا الفندق يبعد عن مقر مكتبة اإلسكندرية بـ 1300 متر.
ورغبة منى فى معرفة أسعار اإلقامة فى الفندق التاريخى 
األنــيــق، قمت بالدخول على موقع )بوكينج عــربــى(، وطلبت 
معرفة االسعار لمدة ليلتين فى فندق سيسيل.. وجاءت قائمة 

األسعار على النحو التالى:
غرفة سكوير مطلة على البحر »المصريون والمقيمون 

فقط« ما بين 3372 جنيها و5000 جنيه.
غرفة كالسيكية 2724 جنيها.

وللعلم فإن هذه األسعار ال تشمل وجبتى الغداء والعشاء بل 
اإلفطار فقط الذى يتم تقديمه فى الفترة من السادسة صباحاً 

وحتى العاشرة والنصف صباحاً.
كما أن األســعــار ال تشمل 14% ضريبة قيمة مضافة و%1 

ضريبة المدينة و12% رسوم خدمات مكان اإلقامة.
وبعد أن استعرضنا هذه الحقائق واألرقــام المثيرة نسأل: 
لماذا تتحمل مــوازنــة الــدولــة دفــع فــاتــورة إقامة د. مصطفى 
ــمــاذا لــم يتم  الفقى والــســيــدة حــرمــه فــى فــنــدق سيسيل؟ ول
استئجار شقة خاصة مثلما كــان يحدث مــع مدير المكتبة 
السابق وعضو مجلس األمــنــاء الحالى د. إسماعيل ســراج 
الدين؟ ولماذا ال يتحمل الفقى دفع ثمن هذه اإلقامة الفاخرة 

فى الفندق العريق من جيبه الخاص خاصة أنه يتقاضى راتبا 
شهرياً كبيراً من المكتبه )80 ألف جنيه( إلى جانب تعاقده مع 
قناة »ام بى سى مصر« الستضافته كل يوم أربعاء فى برنامج 
»يحدث فى مصر« الذى يقدمه شريف عامر؟ وكذلك حصوله 
على مبالغ كبيرة مقابل استضافته فى اللقاءات التليفزيونية 
ــدوات والــمــقــاالت التى يكتبها فــى الصحف والمجالت  ــن وال
المصرية والخليجية؟ عــالوة على تقاضيه معاشاً كبيرا عن 
منصبه السابق كمساعد لوزير الخارجية، إلى جانب ما يحصل 
عليه من عضوية العديد من الهيئات والجمعيات األخرى حتى 
اآلن.. كما أنه محاضر فى العديد من الجامعات المصرية؛ 
ومنها القاهرة، عين شمس، اإلسكندرية، أسيوط، المنصورة، 
الــزقــازيــق، طنطا، المنوفية، قناة السويس، المنيا، حلوان، 
والفيوم.. ويضاف لقوائم وظائفه الحالية عضوية مجلس كلية 
االقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة »التى تخرج منها 
عام 1966«، وعضو لجنة حماية حقوق المستخدمين بالجهاز 
القوم لتنظيم االتصاالت، وعضو مجلس أمناء المتحف القومى 
للحضارة المصرية، ورئيس المجلس التنفيذى للمكتبة الرقمية 
العالمية وعضو مجلس جامعة دمنهور ومجلس أكاديمية الفنون 
)للعلم هذه الوظائف كلها حالية وفقا لما نشر على الموقع 
الرسمى لمكتبة اإلسكندرية على شبكة اإلنترنت( وهنا نشير 
إلى أن كل من تعامل أو يعرف الفقى يدرك تماما أنه »مادى 
جدا« وال يفعل أى شيء بدون الحصول على مقابل مادى، فإذا 
كان يشغل كل هذه المناصب حالياً فلماذا ال يتحمل نفقات 

اقامته فى فندق سيسيل؟!!
وهنا نسأل: كيف يحدث ذلك البذخ الشديد فى الوقت الذى 
يطالب فيه الرئيس عبدالفتاح السيسى الحكومة والشعب 
بترشيد اإلنفاق؟ وكيف يسمح الرئيس بذلك رغم أن )المادة 
الــرابــعــة( مــن الــقــانــون رقــم 1 لسنة 2001 بشــــأن مكتبـــة 
د رئيس الجمهورية بقرار  اإلســـكندريــة تنص على أن »يحِدّ
منه أساليب اإلشراف على المكتبة وإدارتها وتصريف شئونها 
المالية واإلدارية، وذلك على النحو الذى يتفق مع طبيعة نشاط 
المكتبة ويمكنها من تحقيق رسالتها، ودون التقيد بنظم اإلدارة 
المنصوص عليها فى أى قانون آخر«؟ وكم سيكلف بقاء الفقى 
موازنة الدولة طوال مدة الخمس سنوات المقررة لشغله لهذا 

المنصب؟ وكيف تزعم الحكومتان السابقة برئاسة المهندس 
شريف إسماعيل والحالية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى 

أنهم يقومون بترشيد اإلنفاق الحكومى؟ 
ــى الميزانية الحالية لمكتبة  وفــى هــذا الــســيــاق نشير ال
اإلسكندرية وما تحصل عليه من الخزانة العامة للدولة، والتى 
سبق أن أثــارت أزمــة كبيرة داخــل لجنة االتــصــاالت بمجلس 
النواب خــالل اجتماعها لمناقشة هــذا الملف، األزمــة بدأت 
بكشف النائبة مى البطران أن وزارة المالية خصصت مبلغ 
230 مليون جنيه موازنة عامة للمكتبة للعام المالى 2017، 
فى حين أن مسئولى المكتبة الذين حضروا االجتماع طلبوا 
335 مليون جنيه، و59 مليونا للسلع والخدمات فيما خصصت 
المالية 40 مليونا، و32 مليونا خصصتها المالية لإلنفاق 
االســتــثــمــارى فــى حين طالبت المكتبة بــــ84 مليون جنيه.. 
واعــتــرض نــواب اللجنة محمد بــدوى وأحمد زيـــدان، ونضال 
السعيد على الزيادة فى بند األجور، والذى قدرته وزارة المالية 
فى الباب األول 170 مليونا، فى حين أن المكتبة طالبت بـ 

185مليونا.
وقـــال محمد الــشــيــحــى، رئــيــس الــقــطــاع الــمــالــى بمكتبة 
األسكندرية، إن المكتبة بها 2300 عامل، 100 منهم فقط 
عاملون دائمون بالدولة، فى حين أن 2200 يعملون بعقود، رد 
عليه النائب محمد بدوى: كيف يكون 2200 مؤقتين وتصرف 
ــح لــه »الــشــيــحــى« أن  لــهــم 153 مــلــيــون جنيه مــرتــبــات؟ أوضـ
المكتبة ال تخضع للشكل الوظيفى اإلدارى للدولة، لذلك تضع 
الـ)2200( موظف تحت بند العمالة المؤقتة.. ثم وجه له بدوى 
مرة أخرى انتقاد: إذن يكون متوسط مرتبات أولئك الموظفين 
بعقود يصل لـ10 آالف جنيه، ردت عليه مسئولة وزارة المالية 
بتأكيد كــالمــه، ثــم طــالــب باالستغناء عــن أولــئــك العاملين 

واالكتفاء بـ100 موظف.
ــاح الوديعة  وبــهــذه المناسبة نــســأل: كــم تبلغ حصيلة أربـ
الموجودة باسم مكتبة اإلسكندرية بالبنك المركزى منذ عهد 
الرئيس السابق حسنى مــبــارك والبالغ قيمتها 140 مليون 
دوالر؟ وهل هناك رقابة فعلية على أوجــه صرف هذا العائد 
الكبير سنوياً؟ وهل هناك رقابة على أوجه التبرعات التى تقدم 

للمكتبة من داخل وخارج مصر؟

محمد طرابيه يكتب:

فى البداية نؤكد على أن سطور هذا المقال ال تستهدف اإلساءة 
لشخص السياسى المخضرم والمفكر القومى الدكتور مصطفى 
الفقى مدير مكتبة اإلسكندرية الحالى وال للمكتبة نفسها التى 

نعتز جميعا بدورها الثقافى المتميز داخل مصر وخارجها.. ولكننا 
نستهدف كشف الحقائق للرأى العام. ولذلك نؤكد على ترحيبنا التام 

بأى رد أو تعقيب يصل الينا من د. مصطفى الفقى الذى نكن له كل 
تقدير واحترام.

توفير خدمة الواى 
فاى فى جميع 

أنحاء مكان اإلقامة 
مجانـًا

تساؤالت فى انتظار اإلجابة عنه:
لماذا تتحمل موازنة الدولة دفع فاتورة إقامة الفقى والسيدة حرمه فى فندق سيسيل؟ 
لماذا لم يتم استئجار شقة خاصة مثلما كان يحدث مع مدير المكتبة السابق وعضو مجلس األمناء الحالى د. إسماعيل سراج الدين؟

لماذا ال يتحمل الفقى دفع ثمن هذه اإلقامة الفاخرة فى الفندق العريق من جيبه الخاص؟

كم تبلغ حصيلة أرباح الوديعة الموجودة باسم مكتبة اإلسكندرية بالبنك المركزى والبالغ قيمتها 140 مليون دوالر؟
كيف يحدث ذلك البذخ الشديد فى الوقت الذى يطالب فيه الرئيس عبدالفتاح السيسى الحكومة والشعب بترشيد اإلنفاق؟

هل هناك رقابة على أوجه التبرعات التى تقدم للمكتبة من داخل وخارج مصر؟

وظائف حالية للفقى 
متعاقد مع قناة »ام بى سى مصر« الستضافته كل يوم أربعاء فى برنامج »يحدث فى مصر«
يحصل على مبالغ كبيرة مقابل استضافته فى اللقاءات التليفزيونية والندوات والمقاالت التى يكتبها فى الصحف والمجالت المصرية والخليجية 

يتقاضى معاشًا كبيرا عن منصبه السابق كمساعد لوزير الخارجية

عضو مجلس كلية االقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة ومجلس أكاديمية الفنون وجامعة دمنهور 
محاضر فى جامعات القاهرة وعين شمس واإلسكندرية وأسيوط والمنصورة والزقازيق وطنطا والمنوفية وقناة السويس والمنيا وحلوان والفيوم 

عضو لجنة حماية حقوق المستخدمين بالجهاز القومى لتنظيم االتصاالت وعضو مجلس أمناء المتحف القومى للحضارة المصرية ورئيس المجلس التنفيذى للمكتبة الرقمية العالمية

 يقيم فى الغرفة التاريخية
التى كان يقيم فيها د. طه حسين فى 

الدور الثالث بفندق سيسيل باإلسكندرية 
وتطل على البحر من النافذتين

أشهر رواد الفندق: محمد نجيب وتشرشل 

وأجاثا كريستى وألفيس بريسلى ونجيب 

ومحمد على كالى محفوظ وعمر الشريف وفاتن حمامة 

الفندق مكون من خمسة 
طوابق وبه 85 حجرة و3 

أجنحة و2 مطعم و2 بار و4 
غرف اجتماعات

الغرف مجهزة بأسرّة فرنسية وأرضيات مفروشة 
بالسجاد ومفروشات متماشية فى الشكل واللون 
لتوفير أجواء فنية مـُنعشة

أمين كلثوم ومصطفى غرام وزواج أم الذى شهد قصة نفس الفندق  الفندق التاريخى يبعد عن مقر 
مكتبة اإلسكندرية بـ 1300 متر

أسعار اإلقامة لمدة ليلتين:
غرفة سكوير مطلة على البحر ما 
بين 3372 جنيها و5000 جنيه 

غرفة كالسيكية 2724 جنيها
األسعار تشمل اإلفطار فقط 

والغداء والعشاء بأسعار إضافية
األسعار ال تشمل 14% ضريبة 

قيمة مضافة و1% ضريبة المدينة 
و12% رسوم خدمات مكان اإلقامة

هنا يقيم د. مصطفى الفقى مدير مكتبة 
اإلسكندرية على نفقة الدولة



04الشارع السياسى األربعاء  2018/7/4
العـدد 234

خفايا وأسرار الكبار داخل مملكة مارينا العظمى

سر غضب »مالك مارينا« من زوج شقيقة السادات 
ومحافظ المنيا األسبق محرم هالل فى حل أزمة القمامة

على ما يبدو أن الصيف هذا العام بدأ ساخنًا.. فمن بداية الساحل الشمالى 
عند قرية »سيدى كرير« حتى مطروح.. جميع هذه القرى السياحية 

تستقبل رواد الساحل الشمالى حيث الحفالت الماجنة على الشاطئ.. 
وحفالت كبار نجوم الغناء.. ومؤخرا انتشرت حفالت الراقصات على الشاطئ 

مباشرة.
ووسط هذه القرى الكثيرة.. تأتى »مارينا« بـ»مالكها«.. وزحامها.. وصخبها.. 

وسمعتها.. وشواطئها.. ومناطقها التى وصلت إلى 9 مناطق فى مقدمة القرى 
بالساحل الشمالى التى تتمتع بشهرة واسعة.

يقول مالك مارينا لبعضهم البعض »يجب تجهيز التيشيرتات الجديدة.. 
»الشورتات« الجديدة.. والبارفانات المتميزة.. واالستعداد لقضاء صيف 

ساخن جدًا حيث الهواء النظيف.
»مارينا« حيث النميمة وكبار رجال الدولة والسياسة والفنانين واإلعالميين 

وسيدات المجتمع.. ولكن هذا العام بدأ بالكثير من المشكالت التى تحاصر 
القرية األم فى الساحل الشمالى.

فى هذا الملف نكشف أسرار ما يحدث داخل دولة مارينا العظمى فى أيام 
وليالى الصيف.

بالل الدوى

مطعم »برنسيس« فى مارينا 4 استطاع الصمود أمام عدد 
من المطاعم الشهيرة.. ونجح فى جذب رواد مارينا وليس 
رواد مارينا فقط بل رواد من جميع قرى الساحل الشمالى 
ــا« و»مـــاربـــيـــا«  ــيـ ــراقـ خـــاصـــة »مـ
و»مينا« ونجح فى منافسة اثنين 

من أشهر مطاعم مارينا وهما:
مــطــعــم »الــمــهــراجــا« الــهــنــدى، 
وهو يقدم مأكوالت هندية وجميع 
أطقم العمالة به من الهند وأسعاره 
ــدا، لــكــن رواد مارينا  مرتفعة جـ
ــه مـــن أجـــل تجربة  ــي ــون إل ــذهــب ي

الطعام والمأكوالت الهندية.
مطعم »البانكا« وهو الموجود 
على البحر مباشرة ويستخدم الـ
DJ والبنات التى تعمل بالمطعم 
للرقص، مع وجــود عــدد كبير من 
البودى جــاردات، ويقال إن »عاء 
ــارك« أحـــد الــشــركــاء فــى هــذا  ــب م
المطعم ويضم عددا كبيرا جدا من 
المشاهير الذين يقضون ساعات 
طويلة من الليل فى الرقص على 

.DJنغمات الـ
ــم أن مــطــعــم »بــرنــســيــس«  ــ ورغ
مصرى ومملوك لعدد من الشباب 
الذين جــاءوا من محافظة دمياط 
وجميع عماله من محافظة دمياط 
ســـواء الشيفات أو الجرسونات 
ــه يــقــدم وجبات  أو اإلدارة، إال أن
مــصــريــة خــالــصــة مـــن الــفــطــائــر 
والــوجــبــات السريعة المتميزة.. 
والتى جعلته يلفت األنظار بقوة، 
وليحتل جميع شــوارع »مارينا 4« 
نتيجة الــزحــام أمامه خاصة بعد 
قيام إدارة مارينا بتوسيع شــارع 
ــة 4 وعـــدم الــســمــاح بــدخــول  ــواب ب
ســـيـــارات، مــمــا نــتــج عــنــه تجمع 
أكبر عــدد من الشباب والشابات 

والرقص المتواصل طوال ساعات الليل أمام المطعم.

مطعم »دمياطى« يكتسح 
المطاعم الهندية و»المباركية«

»برنسيس« 
مطعم مصرى 
يمتلكه شباب 

من دمياط 
يأكل الجو من 

»المهراجا«

مطعم وكافيه 
»البالنكا« يتردد أن 

مالكه عالء مبارك 
يستخدم بودى 

جاردات والرقص حتى 
الصباح على الشاطئ

حالة من الغضب تسود ماك مارينا بعد تزايد 
الشكوى من عدم مقدرة رجل األعمال محرم هال 
رئيس اتحاد الشاغلين وهو بالمناسبة زوج هدى 
شقيقة الرئيس الراحل أنور السادات وهو كان جار 
الرئيس مبارك لمدة 8 سنوات حينما كان يسكن 
فــى إحــدى عــمــارات مصر الجديدة أمــام حديقة 

الميرياند.
حالة الغضب لم تنل محرم هال فقط بل شملت 
أيًضا الثاثة الباقيين فى اتحاد الشاغلين وهم: 
اللواء حسن حميدة محافظ المنيا األسبق ونائب 
رئيس اتحاد الشاغلين، والسيد عصام غراب أمين 
الصندوق، والدكتورة أميمة إدريــس عضوة اتحاد 
الشاغلين وهى مالكة إحدى المستشفيات بمدينة 

6 أكتوبر.
والسبب تراكم القمامة فى جميع شوارع مارينا 
والشكوى المتزايدة من ماك مارينا بعد فسخ عقد 
شركة األمن والنظافة وهى شركة »كيرسيرفيس«، 
مــا اضــطــر اتــحــاد الشاغلين لــعــودة الشركة مرة 
أخــرى التى كانت فسخت العقد بسبب مطالبتها 
بــزيــادة قيمة العقد الــمــالــيــة.. ورضــخــت اإلدارة 
واتحاد الشاغلين لمطالب شركة األمن والنظافة 
وبـــدأت الشركة العمل متأخرة كانت مارينا قد 
استقبلت خــال شــهــرى مــايــو ويــونــيــو عــدد كبير 
ــرواد خــاصــة خــال شهر رمــضــان وتــزايــد  ــ مــن ال
اإلقبال على مارينا ووجود هواء نقى ودرجة حرارة 
منخفضة واالســتــمــتــاع بمباريات كــأس العالم.. 

فزادت القمامة.

الشكوى األخــرى من مــاك مارينا ضد اتحاد 
الشاغلين بسبب اإلقدام على ردم البحيرات والتى 
تعتبر أهم ما يميز مارينا عن جميع قرى الساحل 

الشمالى.
وتتم عمليات الردم مقابل مبالغ مالية كبرى ما 
سيجعل مارينا تتغير معالمها المعتادة عليها منذ 

)26( عاًما.
ــرى بسبب قــيــام اإلدارة بتأجير  الشكوى األخـ
الشاطئ لعدد من الشركات الخاصة، بعض هذه 
الــشــركــات مملوكة لشخصيات كــبــرى نــافــذة فى 
الــدولــة ومــن المنتمين لنظام مــبــارك مما يجعل 
الماك يشتكون من عدم رؤيتهم البحر وتحملهم 

تكاليف باهظة لدخول الشاطئ الذى تم تأجيره.
الشكوى األخــرى من نقص الحدائق الخضراء 
ــقــوم اإلدارة باستغال  ــى تميز مــاريــنــا، وت ــت وال
الــحــدائــق، إمــا بتأجيرها أو ببناء عليها فيلات 

جديدة كنوع من أواع تنمية موارد مارينا.
ــداول مـــاك مــاريــنــا عـــدد مــن المستندات  ــ وتـ
والتى تؤكد وجود تقارير خاصة بالجهاز المركزى 
للمحاسبات تفيد بإهدار المال العام على عمليات 
إنشائية فاشلة.. وعلى عملية تطوير فاشلة منذ 
ــدار المال  عــام 2017 حتى اآلن وتبلغ قيمة إهـ
العام )36( مليار جنيه.. إضافة على قيام الماك 
بتأجير الفيلات والشاليهات باليوم وبالساعة 
ـــ)9( آالف  بمبالغ باهظة تبلغ الليلة فى الفيلا ب
جنيه والشاليه بـ)6( آالف جنيه دون علم الضرائب 

وضياع هذه األموال على الدولة.

ردم البحيرات فى مارينا يغير شكل الشاطئ

تأجير الشواطئ لرجال منتمين لنظام مبارك

تقارير محاسبية يتم تداولها بين المالك عن إهدار )36( مليار جنيه والتهرب من دفع الضرائب للمالك الذين يؤجرون فيلالتهم وشاليهاتهم
تأجير الحدائق واستغاللها والبناء عليها

اشتعال حرب الوساطات للحصول 
على )100( فيلال جديدة على البحر

اشتعلت حــرب الوساطة بين رواد مارينا بالساحل 
الشمالى من أجل الحصول على حجز ضمن الـــ)100( 
فيلا الجديدة والتى أعلنت اإلدارة عن البدء فى تفريغ 
منطقة ساحلية قريبة من مارينا 5 وفسخ عقود عدد 
من الكافيهات واستغال المنطقة لبناء 100 فيلا على 
البحر مباشرة.. وبدأت عمليات الحفر واإلنشاء، ومن 
المتوقع أن يصل سعر الفيلا فى هذه المنطقة لحوالى 
20 مليون جنيه بعد اإلقــبــال الــشــديــد.. ويــصــل سعر 

الشاليه لحوالى 10 مايين جنيه.
ويــتــم الــتــواصــل مــع اإلدارة مــن أجــل الــتــوصــل لعدد 

محدود من الحاجزين الجديد والتعاقد معهم.

السيدات يقتحمن الشاطئ الخاص قبل تجهيزه
شاطئ )La Femme( لم يتم تجهيزه وسعر دخوله 200 جنيه

عــدد كبير مــن ســيــدات مارينا اشتكين من 
ــبــدء فــى االفــتــتــاح الــنــهــائــى لـــ»شــاطــئ  عـــدم ال
الفييم« La Femme المخصص للسيدات 
ــذى نــال شهرة كبيرة خــال العامين  فقط، وال

الماضيين.
الــشــكــوى تمثلت فــى عــدم تجهيزه بالقدر 
الكافى واستعداده الستقبال السيدات الاتى 
تزاحمن عليه ســـواء ســيــدات مارينا أو رواد 
الساحل الشمالى، ألنه شاطئ خاص بالسيدات 
وبه عروض فنية لعدد من أشهر راقصات مصر 
ــب ومــســمــوح فيه باستخدام  والــعــرب واألجــان

التليفونات المحمولة لتصوير الراقصات.
تم االستعداد هذا العام وإنشاء مسرح خاص 

على الرمل وبــه جــزء كبير داخــل مياه البحر، 
بحيث يتم الرقص على المسرح الموجود بطول 

الرمل والشط والمياه.
من المعروف أن »شاطئ الفييم« مخصص 
للسيدات والــدخــول فيه يلزم بــضــرورة ارتــداء 

المايوه البكينى ودفع »200« جنيه.
لكن إدارة الشاطئ »الفام« تأخرت عن تجهيز 
الشاطئ مما أغضب سيدات مارينا واضطرت 
إدارة الشاطئ إلى فتح باب الدخول مع التأكيد 
على عدم جاهزية الحمامات بالشاطئ، ورغم 
ذلك تزاحمت السيدات ووافقوا على الدخول 
ودفــع »200« جنيه للدخول رغــم عــدم وجــود 

حمامات حتى اآلن.

فى مارينا 5.. سعر الليلة فى »أوشن بلو« 
بـ)17( ألف ومحجوز لعام 2021

يظل مطعم »أوشن بلو« هو األغلى سعرا فى مارينا.. 
لما يتميز به من وجــوده داخــل البحر وله مجموعة من 
الغرف واألجنحة توجد داخل مياه البحر، ورغم ارتفاع 
أسعار اإلقامة فيه إال أنه عليه إقبال شديد حيث تبلغ 
سعر الليلة الواحدة فى الجناح المائى الموجود داخل 
البحر )17( ألــف جنيه، وهــذه األجنحة والــغــرف بها 
خدمة 7 نجوم.. لكن تم الكشف عن أن اإلقبال الشديد 
للحاجزين ليس للحجز فى صيف 2018 ولكنه للحجز 
لصيف 2019 و2020 و2012، ومــعــظــم الحاجزين 
لألجنحة فى »أوشــن بلو« من المتزوجين حديثا وبدال 
من قضائهم إجازاتهم الزوجية فى الخارج يأتون إلى 

»أوشن بلو«.

ســؤال مهم يتردد على ألسنة ماك مارينا: من المسئول 
عــن عــدم االســتــفــادة بـــ»الــمــســرح الــرومــانــى« الــمــوجــود فى 

مارينا؟!
البعض أكــد أن عــدم اهــتــمــام إدارة مــاريــنــا بـ»المسرح 
الرومانى« الذى شهد الحفات لكبار النجوم طوال السنوات 
الــــ20 السابقة.. وكــان يستفيد منه مــاك مارينا خاصة 

المنطقة 1 والمنطقة 2، وحينما جاءت اإلدارة منذ سنوات 
قليلة وأهملته ولم يعد يتم استخدامه أو االستفادة.

ومن الغريب أن اتحاد الماك ال يسأل وال يستفسر فى 
األمر وال يهتم رغم الشكاوى المتاحقة.. والسبب أن رجل 
األعمال الشهير منصور عامر صاحب »بورتو مارينا« و»بورتو 
مارينا جولف« يضغط على اتحاد الماك واإلدارة لعدم 

االهتمام بالمسرح الرومانى ألنه يقيم حفات طوال موسم 
ــذى يمتلك فيها مساحات  الصيف فى »مارينا جولف« وال
شاسعة هى األكبر فى الساحل الشمالى كله وتحديدا فى 
»بورتو مارينا جولف« حيث يقيم حفات لكبار النجوم منهم 
عمرو دياب الذى يستمر فى تقديم حفاته فى الصيف فى 

مارينا منذ أكثر من 20 عاًما.

سؤال من )مالك مارينا(: هل إهمال المسرح الرومانى يخدم مصالح »منصور عامر«؟!
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رفض بقاء مراكز القوى فى الوزارات والمحافظات
ضغط المصروفات.. ضرورة حتمية

ال تهاون مع أى شخص فاسد مهما كان منصبه
شراء احتياجات الوزارات ال يتم دون موافقة رئيس الحكومة

استعان بسيدات فى المكتب الفنى 
وسيطرن على الوزارة

بدأ منذ شهور قليلة كمساعد مدير للقابضة للغاز ثم انتقل 
ورطة »نائب« مع قيادات اإلخوانلـ»جاسكو« والوزير ينقله ليتولى »أمين عام الوزارة«

العـدد 234

تعيينات 
بالواسطة فى 
هيئة التنمية 

الصناعية

منع تخصيص سيارات فارهة للوزراء وكبار المسئولين
فرمان رئاسى من »السيسى« لرئيس الوزراء:

ــتـــخـــب الــرئــيــس  ــنـــذ أســـابـــيـــع انـ مـ
عبدالفتاح السيسى رئيسا لمصر لفترة 
رئاسية ثانية بعد حصوله على أغلبية 
ــوات الــمــصــريــيــن، وحــلــف اليمين  أصــ
الدستورية أمام مجلس النواب، وتعهد 
بالحفاظ على األمـــن الــقــومــى للبالد 

ورعاية مصالح الشعب.
ــة فــقــد تــقــدمــت الــحــكــومــة  ــوري ــدســت ــراءات ال ــإجــ ــ وطــبــقــا ل
باستقالتها، وتم تكليف الحكومة الجديدة بمهام جديدة ويتولى 
رئاستها الدكتور مصطفى مدبولى ليتولى المهمة خالل الفترة 

القادمة ومعه حكومته الجديدة التى شكلها.
الرئيس عبدالفتاح السيسى - كعادته - يهتم بالمعلومات 
ويفاجئ المسئولين من الوزراء والمحافظين بمقدرته العالية على 
حفظ المعلومات واألرقــام ومناقشتهم فيها، وكعادته أيًضا يهتم 

بكافة التقارير األمنية والسيادية والرقابية التى ترفع له، ال يأخذ 
الرئيس قرارا إال بعد أخذ رأى األجهزة األمنية.. وهذا فى حد 

ذاته شىء إيجابى حتي ال يقع فى أخطاء تؤثر على شعبيته.
خالل األسابيع القليلة الماضية كانت الرقابة اإلداريــة تبحث 
فى ملفات عديدة عن شخصيات مرشحة لتولى مسئولية الوزراء 
الجدد والمحافظين الجدد، وقد تبين وجود عدد من التجاوزات 
تم وضعها فى تقارير على مكتب الرئيس للعرض عليه وإبــداء 

الرأى.
قرأ الرئيس التقارير وانتظر الجتماع مع د. مصطفى مدبولى 
الرئيس الجديد للحكومة، وكشف الرئيس عن كواليس هامة من 
شأنها أن تجعل الحكومة الجديدة تضع عينها فى وسط رأسها 
وال تقع فيها مرة أخرى، وسأل الرئيس السيسى رئيس الحكومة 

الجديد مصطفى مدبولى عدة أسئلة.
وقــد كشفت مصادرنا المطلعة أن الرئيس تقصى عن عدم 
تعيين محافظا للمنوفية حتى اآلن مع عدم تعيين رئيسا لجهاز 
مدينة الــســادات حتى اآلن، واستمرار ذلــك حينما كــان يتولى 
محافظ المنوفية الذى تم القبض عليه بتهمة الرشوة، ورفض 

استمرار أى مركز للقوى فى المدن الجديدة أو المحافظين أو 
الوزراء.

وتساءل الرئيس عن حجم اإلنفاق على الـــوزارات المتعددة، 
وطالب بضرورة تقليل اإلنفاق الحكومى إلى نسب قليلة حتى 
ال تزيد من عجز الموازنة العامة للدولة، وطالب أيضا بضرورة 

االمتناع عن توفير سيارات حكومية فارهة للمسئولين.
كانت الرقابة اإلداريـــة قــد أكــدت أن هناك عــددا كبيرا من 
الـــوزراء والمسئولين الكبار والمحافظين يتم تخصيص لهم 
سيارات فارهة أحدث موديل ليس للوزراء فقط ولكن لعدد من 
الشخصيات الكبرى فى الـــوزارات والهيئات من المساعدين 
ــوزارات، منها سيارات مرسيدس وتويوتا  والمستشارين فى الـ
وتخصيص لكل مسئول 2 سيارة مرسيدس و2 سيارة تويوتا، 
ــوزارات ويكلف الــدولــة أكثر ألن هذه  وهــذا يشكل عبئا على الـ

السيارات تكلف الدولة بنزين مدعم طوال الشهر.
وأكدت المصادر المطلعة أن الرئيس السيسى حذر الحكومة 
الجديدة من اإلسراف والتبذير وضرورة ترشيد اإلنفاق وضغط 
المصروفات، كما شدد على ضرورة قيام الرقابة اإلدارية بدورها 

الرقابى وعدم السماح بالتعرض للمال العام وعدم التهاون مع أى 
مسئول كبر أم صغر.

مطالبات الرئيس بــضــرورة التقشف الحكومى جــاءت بعد 
توصيات عديدة تقدم بها الدكتور محمد معيط وزير المالية يؤكد 
من خاللها على أن التقشف الحكومى سيساهم بقدر كبير فى 
تقليل عجز الموازنة وهو ما نجحت فيه حكومة المهندس شريف 
إسماعيل وأصبح عجزا غير مسبوق فى تاريخ مصر، بعد أن 

ارتفع خالل السنوات القليلة.
من جانبه شدد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الــوزراء على 
ضرورة استمرار القرار الصادر من رئاسة الوزراء بعدم السماح 
ــوزراء بأى  بشراء سيارات جديدة، معها كــان، وإخطار رئاسة ال
احتياجات للوزارات من السيارات، وال يتم الشراء دون موافقة 

رئاسة الوزراء.
الدكتور مصطفى مدبولى شدد على ضــرورة عدم الموافقة 
على أى طلب من طلبات الــوزراء لشراء سيارات فارهة، طبقا 
ــوزراء وتعليمات رئيس الجمهورية خاصة أن  لقرار مجلس الـ

الرقابة اإلدارية تراقب ذلك عن كثب.

بالل الدوى

تساؤالت كثيرة تتردد فى أروقــة وزارة الصناعة والتجارة 
عن األسباب الحقيقية الستبعاد الوزير الدكتور طارق قابيل، 
كنا قــد ذكــرنــا منها قبل استبعاده عــن زيـــادة عــدد السيدات 
الــمــســئــوالت عــن مكتبه وزيــــادة نــفــوذهــن وسيطرتهن على 
كــافــة مجريات الــــوزارة، وتدخلهن فــى تعيينات كثيرة تمت 
فى هيئة التنمية الصناعية وجهاز 
المشروعات الصغيرة والمتوسطة، 
ــد بــأن  ــمــصــادر أكـ ــن ال ــدد م لــكــن عـ
وزير التجارة والصناعة السابق قد 
ــوزارة خالل  ــ طلب زيـــادة ميزانية ال
الميزانية الجديدة، وبلغت الزيادة 
120٪ عن العام الماضى، وقد حدث 
ذلك مع كافة الهيئات والمؤسسات 
التابعة للوزارة ومنها مكاتب التمثيل 
ــذى يبلغ عــددهــم 90  ــ الــتــجــارى وال
موظف فقط وزادت مرتباتهم ٪120 
وتـــم صـــرف الــمــيــزانــيــة عــلــى زيـــادة 
ــدالت،  ــب الــمــرتــبــات والــمــكــافــآت وال
ولــم يتم استثمار الميزانية فــى أى 
شىء يذكر أو تطوير المؤسسات أو 
تحديثها، وارتفعت مرتبات الموظفين الكبار بمكاتب التمثيل 
التجارى ارتفاعا ملحوظا زاد بمراحل عن 42 ألف جنيه وهو 

الحد األقصى لألجور ويتقاضون مرتباتهم بالدوالر.

طرد طارق قابيل من الوزارة 
والسبب »الميزانية«

انضم للحزب الوطنى.. ويرتبط بعالقات مصاهرة تصعيد وائل الصفتى فى وزارة البترول
مع أبناء قادة اإلخوان ومقبوض عليهم

بــدأ الــلــواء وائــل الصفتى فى التمكين من السيطرة 
على وزارة البترول رغــم الفترة القصيرة التى قضاها 
فى الـــوزارة، والتى تعد بالشهور التى تعد على أصابع 
اليد الواحدة، وخالل الشهور القليلة الماضية تم تعيينه 
فى شركة إيجاس »الشركة القابضة للغاز« كمساعد 
مدير، ثم انتقل بعدها إلى شركة جاسكو، ثم أصدر وزير 
البترول قرارا بتوليه »أعمال األمين العام لوزارة البترول« 

وهى تعادل وكيل وزارة البترول لألمانة العامة.
كثيرون تــســاءلــوا عــن ســر نــفــوذ وائـــل الصفتى لدى 

وزيــر البترول وتصعيده السريع، لكنه يبدو أن العمل 
السابق لـ»اللواء وائل الصفتى« فى أحد األجهزة األمنية 

وعالقاته المتشعبة هو السبب.
ــج كــلــيــة الــشــرطــة عــام  ــل الــصــفــتــى خــري ــ ــواء وائ ــلـ الـ
1984 وعمل منذ 1984 فــور تخرجه فى مديرية أمن 
اإلسكندرية ثم القاهرة، ونظرا لكفاءته وتميزه اختير 
للعمل فى إحــدى األجهزة األمنية وظــل به وتــدرج حتى 
وصل لمنصب وكيل الجهاز، وخــرج ليتولى منصبه فى 

وزارة البترول.

نائب فى البرلمان معروف عنه قربه الشديد من 
نظام مبارك، ويحاول الظهور بمظهر المعارض فى 
البرلمان اآلن وضــع نفسه فى موقف صعب بعد أن 
تزوجت ابنته نجل أحد أعضاء مكتب اإلرشاد الكبار 
ومن القيادات النافذة فى جماعة اإلخــوان، وحصل 
االثنين »البنت وزوجها« على الجنسية الكندية، لكنه 
قبض على الــزوج الشاب فى قضايا إخوانية وقبض 

على والده عضو مكتب اإلرشاد.

الغريب فى األمر أن »ابنة« النائب الثانية متزوجة 
من أحد المتحدثين الرسميين باسم جماعة اإلخوان 
خالل فترة حكمهم ومقبوض عليه حاليا بعد تورطه 

فى عدد من القضايا.
كل هــذا يفسر لماذا اتجه النائب للمعارضة فى 
البرلمان، وقــيــادة المعارضة وعــدم االعــتــراف بأى 
ــه يسخر مــن قـــرارات  ــة، بــل أن ــدول إنــجــاز تــقــوم بــه ال

الحكومة.

كشفت مــصــادر مطلعة عــن وجـــود رسالة 
مهمة على »الـــالب تـــوب« الــخــاص بالمتهم 
»محمد جمال عبده الكاشف« الشهير بـ»أبو 
أحمد« وهو عضو فى تنظيم القاعدة وتدرب 
فى أفغانستان على يد أسامة بن الدن وأيمن 

الظواهرى.
»الــكــاشــف« الــمــتــهــم بــاالنــضــمــام لتنظيم 
ــان فــى السجن وخـــرج بــقــرار من  الــقــاعــدة ك
»محمد مــرســى« خــالل فترة حكم اإلخـــوان، 
لكنه قبض عليه فى »قضية خلية مدينة نصر« 
وهى القضية التى كشفت عن قيام أكثر من 
14 عضًوا فى السلفية الجهادية والمنتمين 
لتنظيم الــقــاعــدة عــن قيامهم بالتخطيط 
لضرب المالحة فى قناة السويس وتأسيس 
معسكرات لتدريب اإلرهابين الذين سيأتون 
لمصر من جميع أنحاء العالم وسيستقبلهم 

اإلخوان.
الــرســالــة الــتــى تــم الكشف عنها فــى غاية 
الخطورة مما جعلت نيابة أمــن الدولة تهتم 

بــهــا، وتــم اســتــدعــاء عــدد مــن ضــبــاط األمــن 
الوطنى لسماع شهاداتهم مرة أخــرى، وهذه 
ــهــا »الـــكـــاشـــف« إلـــى »أيــمــن  ــة أرســل ــرســال ال

الظواهرى« شخصيا وفيها يطلب الحصول 
على دعــم مــالــى مــن التنظيم، ويشتكى من 
ارتـــفـــاع أســعــار الــســالح والــذخــائــر الــذيــن 
يشترونها لخدمة أهدافهم، إضافة إلى شراء 
عدد كبير من سيارات الدفع الرباعى للتحرك 
فى المناطق الصحراوية فى سيناء والصحراء 
الغربية وكفالة عــائــالت مــن يعملون معهم، 

وكذلك نقل السالح من ليبيا.
وكشفت الــرســالــة عــن حقيقة مهمة وهى 
تــأكــيــدات الكاشف لـــ»الــظــواهــرى« مــن أنهم 
يدفعون 1000 جنيه مــن أجــل نقل القطعة 
الواحدة من سالح الكالشينكوف من ليبيا إلى 
ــه، وأيضا  مصر إضافة إلــى ثمن السالح ذات
يدفعون 2000 جنيه مقابل نقل الــصــاروخ 
الواحد - هاون أو جراد - من ليبيا إلى مصر 

بخالف ثمن الصاروخ ذاته.

بسبب الكشف عن رسالة على »الالب توب« الخاصة به أرسلها لـ»الظواهرى«

فتح تحقيق جديد مع عضو بتنظيم القاعدة متهم بـ»تأسيس معسكرات إرهابية فى سيناء«

الظواهرى
قابيل
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ــوزارة التنمية المحلية، أن  ــ كشفت مــصــادر مطلعة ب
ــواء محمود شــعــراوى فــى حــركــة المحافظين  ــل دور ال
الــمــزمــع اإلعـــان عنها خــال ســاعــات قليلة مقبلة، 
استشارى فقط، وربما يصل إلى ترشيح بعض األسماء 
لرئيس الـــوزراء، والجهات الرقابية التى تتولى بحث 

واستعراض الحركة.
وأضافت المصادر فى تصريحات خاصة لـ»صوت 
المايين« أن حركة المحافظين الجديدة، ستكون أشبه 

بلعبة الكراسى الموسيقية، التى تعتمد على إعادة هيكلة 
المحافظين وتحركهم على رقعة المحافظات، بنقلهم من 

محافظة إلى أخــرى، الفًتا إلى أن »اللعبة« ستشمل 
15 محافظة، بمعنى أن 15 محافظا حاليا 

سيحتفظون بلقب ومنصب محافظ، ولن 
يتم اقصاؤهم فى الحركة الجديدة.

ــمــصــادر أن الــحــركــة  ــافـــت ال وأضـ
ستشهد ألول مــرة الدفع بأكبر عدد 
مــن الــعــنــاصــر الــنــســائــيــة والــجــنــس 
اللطيف، ليصبح عــدد المحافظين 
منهن حوالى 3 محافظات، لتضاف 
إلى المهندسة نادية عبده محافظة 
الــبــحــيــرة، امـــرأتـــان كمحافظتين 
ــورة مايا  ــت ــدك أخــريــيــن، أولــهــمــا ال
ــمــجــلــس  ــة ال ــسـ ــيـ مــــرســــى، رئـ
الــقــومــى لــلــمــرأة، الــدكــتــورة 
ســهــا ســلــيــمــان الــصــنــدوق 
االجتماعى للتنمية، وهى 
نائب رئيس مجلس بنك 
القاهرة وشغلت من قبل 
منصب أمين عام الصندوق 
االجتماعى للتنمية، فضا 
عــن تطعيم الــحــركــة بــعــدد كبير 
من الجنس اللطيف فى مناصب النائب 

والمساعد للتأكيد على فكرة تمكين المرأة.
وأوضحت المصادر أن هناك سلسلة اجتماعات تمت منذ تولى 
الدكتور مصطفى مدبولى منصب رئيس الــوزراء، وبعض قيادات 
الجهات الرقابية المهمة، وعلى رأسها الرقابة اإلدارية، الستعراض 
األسماء المرشحة لمنصب محافظ، وأسفرت هذه االجتماعات 
على ضرورة، تمكين المرأة، وتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح 
السيسى، الذى اتخذ من عام 2017 عام المرأة، وإسناد لها حقائب 
وزارية، ومناصب عليا على رأسها المحافظات، بشكل أفضل مما 
سبق، على ان يكون ذلــك تدريجيا حتى تصبح مسئولية المرأة 
عمليا وعلى أرض الواقع مضاهية لمسئولية الرجال المسئولين، 
ولذلك ستشهد الحركة الدفع بأكبر عناصر نسائية فى 

مناصب النواب والمساعدين للمحافظين.
وأكدت المصادر أن الساعات األخيرة الستعراض 
قائمة الحركة، شهدت جداال مثيرا بين القبول 
والرفض لبقاء المهندس عاطف عبد الحميد 
محافظا للقاهرة، إال أن الــرأى النهائى بشكل 
محسوم بإقصاء محافظ القاهرة، ونقل اللواء 
كمال الدالى محافظ الجيزة الحالى محافظا 
للقاهرة، خــاصــة أن الــفــتــرة المقبلة تحتاج إلى 
ضوابط أمنية نجح فى إرسائها الدالى فى محافظة الجيزة، أثناء 

توليه حقيبة هذه المحافظة المهمة والكبيرة.
وإســنــاد محافظة الجيزة للدكتور محمد سلطان، محافظ 
اإلسكندرية، ونقل اللواء محمود عشماوى، محافظ القليوبية، 
إلى اإلسكندرية، إضافة إلى نقل المهندس شريف حبيب، 
محافظ بنى سويف، للقليوبية، واللواء أحمد جاد منصور 
محافًظا للفيوم، واللواء أحمد زغلول مهران محافظا لقنا، 
وتعيين الدكتورة مايا مرسى لمحافظة الغربية، والدكتورة 
سها سليمان محافظا للدقهلية، مسقط رأسها ومولدها، 
وتعيين الدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة السابق، 
محافظا لكفر الشيخ، أو البحيرة فى حال االستقرار على 
نقل المهندسة نادية عبده محافظ البحيرة إلى محافظة 

دمياط.
وأضــافــت المصادر إلــى أن الساعات األخــيــرة قبل اإلعــان 
عن الحركة شهدت جدال واسعا واختافا بين الجهات المنوط 
بها االستقرار على التشكيل النهائى لحركة المحافظين، وذلك 
حول هوية محافظ المنوفية، حيث شهدت مقارنة بقوة المكانيات 
كل من الدكتور محمد مختار سامة والدكتور معوض الخولى 
لمنصب محافظ المنوفية، مشيرة 
إلى أنه فى حالة تمسك كل األطراف 
ــحــو مــرشــحــهــا فسيتم  بــمــوقــفــهــا ن
اختيار االثنين لمحافظتين احداهما 
المنوفية، واألخرى فى الوجه القبلى، 
ويضم االسماء المتوقعة بقوة كل من 

والمهندس محمد الشيخ.
وأشــارت المصادر إلى أن الحركة 
ربــمــا تــضــم أكــثــر مــن 3 محافظين 
جـــدد مــن قــطــاع الــشــرطــة، أبــرزهــم 
ــجــزار مــديــر األمــن  ــواء حــمــدى ال ــل ال
القليوبية األســبــق، بــاإلضــافــة إلــى 
عناصر مــن الــقــوات المسلحة، لما 
ــه الــمــؤســســتــان مــن صفات  تتمتع ب
الضبط والــقــوة والحسم، للقرارات 
التنفيذية فى المحافظات، وهــو ما 
يــتــنــاســب مــع تــوجــهــات الـــدولـــة نحو 

اإلصاح والتنمية المستدامة.
وفـــى ذات الــســيــاق وفــيــمــا يتعلق 
بحركة المحافظين، دشــن عــدد من 
نشطاء مواقع التواصل االجتماعى من أبناء محافظة الغربية 
حملة قوية، على الفيس بوك، تطالب الدكتور مصطفى مدبولى 
رئيس الوزراء والقياداة السياسية، بالتراجع عن فكرة تعيين مايا 
مرسى محافظا للغربية، والتمسك باللواء أحمد صقر المحافظ 
الحالى، والمثير أيضا أن أهــالــى الغربية تسارعوا فــى تعليق 

يافطات وبانرات تطالب بالبقاء على صقر.
أما بخصوص العنصر النسائى، فقد أكدت المصادر أن سبب 
االستقرار على مايا مرسى، وسها سليمان، لدورهما الكبير فى 
الفترة األخيرة فى أنشطة المرأة، ونجاحهما فى تنفيذ برامج 
األمم المتحدة فى خدمة المرأة، حيث أن الدكتورة مايا مرسى 
حصلت على الدكتوراه فى السياسات العامة واألمــن اإلنسانى 
للمرأة العربية من المعهد اإلقليمى للدراسات والبحوث العربية 
وكذلك دورها مع المجالس القومية للمرأة فى مصر، واإلمارات، 
والبحرين، واألردن، ومنظمة الــمــرأة العربية وجامعة الــدول 
العربية، فضا عن خبرات سها سليمان المرشحة لمحافظة 
الدقهلية فى مجال المشروعات الصغيرة، أثناء توليها شئون هذا 

القطاع فى بنك القاهرة.

»لعبة الكراسى الموسيقية« فى حركة المحافظين

تواصل هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، 
نظر 4 دعاوى قضائية مهمة، فى جلستها التى ستعقد يوم 

األ حد القادم.
ــاوى  ــدعــ ــ ــظــر ال ــن حـــيـــث ت
الــمــطــالــبــة، بــعــدم دســتــوريــة 
القانون رقم 13 لسنة 2017 
ــار رؤســــاء  ــي ــاخــت ــاص ب ــخـ الـ
الــهــيــئــات الــقــضــائــيــة. وأقـــام 
ــاوى  ــضــاة دعــ ــق ــدد مـــن ال عــ
دســتــوريــة لــلــمــطــالــبــة بــعــدم 
دســتــوريــة الــقــانــون رقـــم 13 
ــأن تــعــديــل  لــســنــة 2017 شــ
بــعــض أحـــكـــام قـــانـــون هيئة 
ــيــابــة اإلداريــــــة الــصــادر  ــن ال
بــالــقــانــون رقـــم 117 لسنة 
1958 وقــانــون هيئة قضايا 
الدولة الصادر بالقانون رقم 
ــون  ــان 75 لــســنــة 1963، وق
السلطة القضائية الصادر 
بـــالـــقـــانـــون رقــــم 46 لسنة 
1972، وقانون مجلس الدولة 
الــصــادر بــالــقــانــون رقـــم 47 

لسنة 1972.
وفى هذا السياق تنظر الهيئة الدعوى التى تطالب بعدم 
دستورية، نصوص المواد 38 و39 والفقرة األولى من المادة 
40 و58 و59 و60 و98 و102 و107 من القانون 119 لسنة 
2008 الخاص بالبناء الموحد، لمخالفتهم نص المواد 
9 و33 و35 و53 و94 و95 و96 و97 و98 و99 و100 من 
الدستور، لجلسة 8 يوليو المقبل، لضم مفردات الدعوى 

الموضوعية.
وكان تامر محمد عبد العظيم أقام الدعوى رقم 32 لسنة 
40 دستورية والتى طالب فيها بعدم دستورية، القانون 119 

لسنة 2008 الخاص بالبناء الموحد لمخالفته الدستور.

وتنص المادة )39( على أن:
يحظر إنشاء مبان أو منشآت أو إقامة أعمال أو توسيعها 
أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو ترميمها أو هدم المبانى 
غير الخاضعة لقانون هــدم المبانى غير اآليلة للسقوط 
جزئيا أو كليا أو إجراء أى تشطيبات خارجية دون الحصول 
على ترخيص فى ذلك من الجهة اإلدارية المختصة بشئون 
التخطيط والتنظيم وفقا الشتراطات البنائية وقت إصدار 

الترخيص ولما تبينه الائحة التنفيذية لهذا القانون.
ويصدر الترخيص بالمبانى أو األعمال المشار إليها 
فى الفقرة األولــى إذا كانت مطابقة ألحكام هذا القانون 
واالشــتــراطــات التخطيطية والبنائية المعتمدة وأســس 
التصميم وشروط التنفيذ بالكودات المصرية ومتفقة مع 
األصــول الفنية والمواصفات العامة ومقتضيات األمــان 
والسامة والقواعد الصحية وأحــكــام اإلضـــاءة والتهوية 
واألفنية واشتراطات تأمين المبنى وشاغليه ضد أخطار 

الحريق.
وتبين الائحة التنفيذية لهذا القانون تلك االشتراطات 
والتزامات المرخص له عند الشروع فى تنفيذ األعمال 

وأثناء التنفيذ وفى حالة التوقف عنه.
وتنص الفقرة األولى من المادة )40( على أن:

ــة بإعطاء أصــحــاب الــشــأن بيانا  ــ تلتزم الجهة اإلداري
ــمــوقــع لــلــبــنــاء مـــن الــنــاحــيــة التخطيطية  بــصــاحــيــة ال
واالشتراطات البنائية الخاصة بالموقع، وذلــك بمراعاة 

أحكام المادة )19( من الباب األول بهذا القانون.
وتنص المادة )58( على أن:

يختص جهاز التفتيش الفنى على أعمال البناء بــوزارة 
اإلسكان والمرافق بأداء مهام التفتيش والرقابة والمتابعة 
ــة المختصة بشئون  ــ على جميع أعــمــال الجهات اإلداري

التخطيط والتنظيم فى جميع أنحاء الجمهورية.
وعــلــى الــجــهــات اإلداريـــــة المختصة أن تــضــع جميع 
المستندات والبيانات تحت طلب لجان التفتيش المختصة 
مــن الــجــهــاز وتنفيذ جميع الــتــوصــيــات والـــقـــرارات التى 

يصدرها الجهاز ولجانه المختصة.
وتنص المادة )59( على أن:

توقف األعــمــال المخالفة بالطريق اإلدارى، ويصدر 

باإليقاف قرار مسبب من الجهة اإلدارية المختصة بشئون 
التخطيط والتنظيم يتضمن بيانا بهذه األعمال، ويعلن هذا 
القرار بالطريق اإلدارى إلى شخص المالك أو من يمثله 
قانونا والمقاول القائم بالتنفيذ والمهندس المشرف على 
التنفيذ، فإذا تعذر إعان أيهم بشخصه يتم إخطاره بكتاب 
موصى عليه مصحوب بعلم الــوصــول على محل إقامته 
المختار والــمــدون لــدى الجهة اإلداريـــة المختصة بشئون 

التخطيط والتنظيم.
ويــكــون للجهة اإلداريــــة المختصة بشئون التخطيط 
والتنظيم اتخاذ ما تــراه من إجـــراءات تكفل منع االنتفاع 
باألجزاء المخالفة أو إقامة أى أعمال بناء جديدة فيها، كما 
يكون لها التحفظ على األدوات والمهمات المستخدمة فى 
ارتكاب المخالفة ولمدة ال تزيد على أسبوعين ما لم تأمر 
النيابة العامة بخاف ذلك بشرط عدم األضــرار بحقوق 

غير حسن النية.
وفى جميع األحوال تضع الجهة اإلدارية المختصة الفتة 
فى مكان ظاهر بموقع العقار مبينا بها األعمال المخالفة 
وما اتخذ من إجراءات أو قرارات فى شأنها، ويكون المالك 
والمقاول والمهندس المشرف على التنفيذ مسئولين عن 
إبقاء هذه الافتة فى مكانها واضحة البيانات إلى أن يتم 

تصحيح األعمال المخالفة أو إزالتها.
ويصدر المحافظ المختص أو من ينيبه خال خمسة 
عشر يوما على األكثر من تاريخ إعان قرار وقف األعمال 
قرارا مسببا بإزالة األعمال التى تم إيقافها أو تصحيحها 
إذا كــانــت تــؤثــر على مقتضيات الصحة الــعــامــة أو أمن 
السكان أو المارة أو الجيران بما ال يخالف االشتراطات 
التخطيطية والبنائية المعتمدة وذلــك فى الــحــدود التى 
تبينها الائحة التنفيذية لهذا الــقــانــون، وذلــك مــع عدم 
اإلخـــال بالمسئولية الجنائية، ويعلن الــقــرار إلــى ذوى 

الشأن.
من ناحية أخرى تنظر هيئة المفوضين فى نفس اليوم 
الدعوى التى تطالب بعدم دستورية، نص المادة 276 من 
قــانــون العقوبات فيما تضمنته مــن لفظ »مــنــزل مسلم« 
لمخالفتها للدستور وأحكام المحكمة الدستورية العليا وما 

أرسته تلك األحكام من الثوابت الدستورية الراسخة..

وكــان بطرس نعيم بولس قد أقــام دعــواه رقم 37 لسنة 
39 دستورية والتى طالب فيها بعدم دستورية نص المادة 
276 من قانون العقوبات والتى تنص على أن »األدلــة التى 
تقبل وتــكــون حجة على المتهم بالزنا هــى القبض عليه 
حين تلبسه بالفعل أو اعترافه 
أو وجـــود مكاتيب أو أوراق 
أخــرى مكتوبة منه أو وجوده 
فــى مــنــزل مسلم فــى المحل 

المخصص للحريم«.
كــمــا تنظر الــدعــوى التى 
تطالب بــعــدم دســتــوريــة نص 
المادة 37 من قانون الوصية 
رقــم 71 لسنة 1946، فيما 
قضت به من إجــازة الوصية 
ــازة الــورثــة،  لــلــوارث بغير إجـ
لجلسة 8 يوليو المقبل، لضم 

مفردات الدعوى.
كــانــت صفية عبد العزيز 
ــن أقـــامـــوا  ــ ــري الـــســـيـــد، وآخــ
دعــواهــم التى حملت رقــم 5 
لسنة 40 دستورية ضد رئيس 
ــوزراء، بصفته، وآخــريــن،  ــ الـ
والتى طالبت بعدم دستورية 
نــص الــمــادة 37 مــن قانوص 
الوصية رقم 71 لسنة 1946، 
فيما قضت به من إجازة الوصية للوارث بغير إجازة الورثة، 
لمخالفتها نص المادة 2 من الدستور، والتى تنص على 
»أن مــبــادئ الشريعة اإلســامــيــة هــى المصدر الرئيسى 

للتشريع«.
وتنص المادة 37 على أن »تصح الوصية للوارث وغيره 
وتنفذ من غير إجازة الورثة وتصبح بما زاد على الثلث وال 
تنفذ فى الزيادة إال إذا أجازها الورثة بعد وفاة الموصى 
وكانوا من أهل التبرع عالمين بما يجيزونه، وتنفذ وصية 
ماال دين عليه وال زارث له بكل ماله أو بعضه من غير توقف 

على إجازة الخزانة العامة وصية المدين«.

األحد القادم.. 3 قضايا ساخنة أمام المحكمة الدستورية العليا

نص المادة 276 من قانون العقوبات يخالف الدستور لتضمنه »منزل مسلم« 

دعاوى تطالب 
بعدم دستورية 
القانون رقم 13 

لسنة 2017 
الخاص باختيار 
رؤساء الهيئات 

القضائية

دعوى قضائية : 
قانون البناء الموحد 

يخالف نص المواد 
9 و33 و35 و53 

و94 و95 و96 و97 
و98 و99 و100 من 

الدستور

3 محافظين 
شرطة.. 
واالتجاه 

لتمكين المرأة 
فى النائب 

والمساعد 

رئيس جهاز اإلحصاء : 
اإلعالن عن نتائج »التعداد 
االقتصادى« فى يونيو 2019

يقوم الجهاز المركزى للتعبئة العامة واإلحصاء حالياً بإجراء 
»التعداد االقتصادى« الــذى يستهدف الــوصــول إلــى الحسابات 
الدقيقة للحسابات القومية الخاصة بالنشاط االقتصادى للدولة، 
ومنها الناتج الــقــومــى، والــهــدف منه أن تبنى الــدولــة خططها 
المستقبلية بناء على معلومات سليمة، وال سيما أن هناك جزءا 
كبيرا من المنشآت االقتصادية صغيرة ومتناهية الصغر وتنتمى 
إلــى االقــتــصــاد غير الــرســمــى، ورصــدهــا مــن أهـــداف التعداد 

االقتصادى.
 من جانبه أكــد الــلــواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزى 
للتعبئة العامة واإلحــصــاء أنــه تم 
ــى من  االنــتــهــاء مــن المرحلة األولـ
ــذه المرحلة شملت  الــتــعــداد، وهـ
ــر لــلــتــعــداد  ــحــضــي ــت اإلعـــــــداد وال
االقــتــصــادى وتصميم االســتــمــارة 
االستقصائية باالستعانة بتجارب 
الــغــرب فــى إعـــدادهـــا، وتــضــم 12 
اســتــمــارة، وذلـــك لإلجابة عــن كل 
ــيــاجــات األجــهــزة  تـــســـاؤالت واحــت
والــــــوزارات الــمــعــنــيــة، والمتمثلة 
فى وزارات التخطيط والصناعة 
ــوزارات  والسياحة وغيرها مــن الـ
المشاركة فــى إعـــداد االستمارة، 
وأهــم بيان تضمنته االستمارة هو 
الموقف المالى للمنشأة، وقد تم 
اختيار المتميزين من الباحثين فى 
إعداد التعداد السكانى للمشاركة 
ــادى، وقــد  ــتـــصـ فـــى الــتــعــداد االقـ
حددنا شروطا لباحثى الميدان، 
ــى: أن يــكــونــوا حاصلين على  وهـ
بكالوريوس التجارة لقدرتهم على 
فهم البيانات االقتصادية والمالية الخاصة بالمنشآت، وسوف 
يقوم الجهاز بعمل دورات متخصصة اقتصادية للمتميزين للتعامل 
مع المنشآت الكبرى البالغ عددها 30 ألف منشأة، ومن المقرر أن 
يستخدم التابلت فى إعداد التعداد االقتصادى، وسوف يستخدم 
فى كل المسوح التى يقوم بها الجهاز مستقبا، ومنها بحث الدخل 

واإلنفاق عن الربع الثالث من العام باستخدام التابلت.
 وقــال الــلــواء خــيــرت: نحن فــى المرحلة الثانية مــن التعداد 
االقــتــصــادى، وهــى مرحلة التحقيق مــن إطـــار العينة الخاصة 
بالتعداد االقتصادى وتقوم على مطابقة المنشآت االقتصادية 
الــتــى رصــدهــا الــتــعــداد السكانى 2017 ومقارنتها بالمنشآت 
االقتصادية الموجودة على أرض الواقع، والمرحلة يقوم بها 600 
باحث و260 مراجعا وتبدأ من 28 إبريل حتى 28 يونيو لتدقيق 
إطــار العينة. وأشــار إلى أن حجم العينة يبلغ 471 ألف منشأة، 
فضا عــن الحصر الــشــامــل الـــذى يشمل كــل منشآت القطاع 
الحكومى واألعمال العام والمنشآت الكبرى من القطاع الخاص، 
وتشمل العينة 50% من المنشآت التى يوجد بها أقل من 10 أفراد 

على مستوى جميع أفراد الجمهورية.
 وكشف رئيس جهاز اإلحصاء أنه توجد مرحلة ثالثة من تبدأ 
من شهر أكتوبر وتستمر لمدة 6 أشهر وتنتهى فى مارس 2019 
وهى مرحلة جمع البيانات من الميدان والمرحلة األخيرة للتعداد 
االقتصادى التى تتم فيها مراجعة نهائية وإعداد الجداول الخاصة 
بالتعداد، وتستغرق شهرين، ومن المتوقع أن يتم اإلعان عن نتائج 

التعداد االقتصادى فى يونيو 2019.

 سحر محمود

دور »شعراوى« 
فى الحركة

استشارى فقط!!!

نقل الدالى من الجيزة للقاهرة 
وسلطان من اإلسكندرية للجيزة 

وعشماوى من القليوبية لإلسكندرية 

االستقرار على »مايا وسها« فى محافظتين 
للوجه البحرى.. ونقل نادية عبده إلى دمياط 

 نسرين إمام 
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الوزير محمد سعفان يتجاهل التحقيق فى هذه التجاوزات!!! إلغاء التصويت فى 1180 لجنة من إجمالى 1191 لفوز 95% من المرشحين فازوا بالتزكية 
مدة العمل للعمالة الموسمية للحج تتراوح بين ثالثة أيام وثالثة أشهر وتشمل السائقين وعمال حمل الحقائب بالمطارات وعمال النظافة والجزارين ومساعديهممفاجأة.. الكشف عن وجود بعض المرشحين على مقعد الرئاسة بينما هم متقدمون على مقعد العضوية والعكس

:» كما انفردت»

تسريح نصف مليون موظف حكومى نهاية 2018

انتهى مسئولو قطاع الخدمة المدنية بالجهاز المركزى للتنظيم واإلدارة، من 
وضع قاعدة البيانات النهائية لتقارير الكفاية، الخاصة بتقييم أداء ومستويات 
العاملين بالجهاز اإلدارى للدولة، فى أكثر من 816 جهة حكومية، وهى 
القاعدة التى بناء عليها سيتم تحديد مصير العاملين فى الجهاز اإلدارى خالل 
العام المالى الحالى طبقا لما نصت عليه مواد قانون الخدمة المدنية رقم 81 
لسنة 2016، والتى أكد محتواها على أحقية رؤساء السلطات المختصة فى 
الجهات والمؤسسات الحكومية، فى فصل الموظفين الذين يحصلون على 

تقدير ضعيف فى تقارير الكفاية، والتى يطلق عليها تقارير الكفاءة.
وفجرت مصادر مسئولة بقطاع الخدمة المدنية مفاجأة كبيرة لـ»صوت 
الماليين« أن نحو 500 موظف حكومى، سيتم تسريحهم مــن وظائفهم، 
مع نهاية العام الــجــارى، بسبب حصولهم على تقدير ضعيف للمرة الثانية 

على التوالى، منذ إقــرار قانون الالئحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية 
الصادرة فى شهر مايو 2017 لعد إجادتهم استخدام التكنولوجيا الحديثة فى 
العمل، وفشلهم فى التعامل مع الحاسب اآللى والكمبيوتر، وعدم إجادة اللغة 
اإلنجليزية، وأضافت المصادر أن تقارير الكفاية السنوية والتقويم للعاملين 
بالجهاز اإلدارى للدولة عن العام المالى 2017-2018 أكدت أن عدد العاملين 
الحاصلين عل تقدير ضعيف بالمصالح والمؤسسات الحكومية الخاضعة 
لقانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016 والئحته التنفيذية، تجاوز 500 ألف 

موظف حكومى، من إجمالى 5.8 مليون موظف.
وأوضحت المصادر أن إدارات الموارد البشرية بكل مؤسسة حكومية تعد 
تقرير الكفاية لكل موظف مرتين خالل العام الميالدى وذلك طبقا لما نصت 
عليه الالئحة التنفيذية للقانون، أولهما فى شهر نوفمبر واآلخر فى شهر مايو، 
على يتم إعــداد تقرير نهائى وتسليمه لرئيس السلطة المختصة، فى شهر 
يونيو، ويتم فى ذات الوقت اخطار الموظف بتقرير كفايته بعد اعتماده من 

الجهة المختصة بـ15 يوًما.

وأشــارت المصادر إلى ان إدارات الموارد البشرية بالمصالح الحكومية 
أكدت ان نسبة الحاصلين على تقدير ضعيف تصل إلى 8% ألسباب عدم إجادة 
التعامل مع أجهزة الحاسب اآللى، واألجهزة اإللكترونية ما يؤدى إلى حدوث 
أخطاء أو تأخر فى إنجاز المهام المكلف بها الموظف، فضال عن ضعف 
واضــح لــدى هــذه الشريحة من الموظفين عند استخدام اللغة اإلنجليزية، 
وهو األمر الذى ينعكس على تقاريرهم فى الكفاية السنوية بالسلب ويؤدى 
إلى نقص واضح فى درجات تقييمهم، موضحة أن الالئحة التنفيذية لقانون 
الخدمة المدنية قّسمت تقارير الكفاية للمعاملين بالجهاز اإلدارى للدولة إلى 
درجة ممتاز للحاصلين على درجات من 90 إلى 100 فى التقرير النهائى لهم، 
ودرجــة كفء للحاصلين على مجموع درجــات يتراوح من 80 إلى 90 درجة، 

ومتوسط من 65 إلى 80 وضعيف لمن هو أقل من 50 درجة.
وأضــافــت المصادر أن نسبة الحاصلين على تقرير ممتاز بلغت %10، 
والحاصلين على درجــة كــفء 70% ودرجــة متوسط 12% بينما بلغت نسبة 

الحاصلين على تقدير ضعيف %8.

ولفتت المصادر إلى أن عدم حصول الموظف الحكومى على تقدير امتياز 
أو كفء لمدة عامين يحرمه من الترقية للدرجة األعلى، وفى ذات الوقت فإن 
حصوله على درجة ضعيف يعطى الحق لرئيس السلطة المختصة نقله لوظيفة 
أخرى بذات درجته، وإذا استمر فى هذه النسبة لمدة عامين يتم خصم نصف 
راتبه، وفى الوقت الذى ألزم فيه قانون الخدمة المدنية المؤسسات الحكومية 

بتدريب العاملين بها، ورفع مستوى كفاءتهم.
وكانت »صــوت الماليين« قد انفردت من قبل بنشر العديد من التقارير، 
تؤكد على خطة الحكومة فى عهد المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء 
السابق، لتقليص أعــداد العاملين بالجهاز اإلدارى للدولة، وبناء على هذه 
الخطة تم وضع مواد قانون الخدمة المدنية الجديد، والئحته التنفيذية، حيث 
سيتم التخلص من 2.5 مليون موظف حكومى من إجمالى 6 ماليين وبدأت 
بالفعل بعدة وسائل، خاصة فى ظل تجميد حركة التعيينات التى نص عليها 
القانون، بإجراء التعيينات مرتين كل عام ميالدى األولى فى يناير والثانية فى 

يوليو من نفس العام.

خدمة الحجاج »سبوبة« داخل وزارة القوى العاملة االنتخابات العمالية.. »فنكوش«!!!!

صــدق أو ال تصدق، أن واحــدة من أهــم االنتخابات فى مصر، لم يجر 
التصويت ســوى فــى 5% منها، بسبب فــوز نسبة الــــ95 % مــن المرشحين 
بالتزكية، مما جعل المراقبين الدوليين، وخبراء منظمة العمل الدولية 
يصفونها على أنها استفتاء، وليس انتخابات، فى الوقت الذى أجريت فيه 
االنتخابات الرئاسية نفسها بين مرشحين متنافسين، وجرى فيها التصويت 

على مدار ثالثة أيام.
المثير أن المرحلة الثالثة من االنتخابات العمالية، والتى تمثلت فى 
انتخاب االتحاد العام لعمال مصر، لم تشهد اى منافسات على مقاعد 
العضوية أو الرئاسية، حيث فاز فى منصب رئيس االتحاد العام، الرئيس 
السابق جبالى المراغى، و27 مرشحا فى عضوية المجلس بالتزكية، دون 
اى تغييرات على المستوى العام لالنتخابات اال بنسبة 5% فقط، فى ظاهرة 
فسرها الخبراء على أنها اعتراض من غالبية العمال على إجراء االنتخابات 
بنفس الطريقة التى تمت بها، مما أدى إلى عزوف أغلبية عمال مصر عن 

خوض االنتخابات.
وكانت من أهم أسباب االعتراض على إجراء االنتخابات وعزوف الغالبية 
العظمى من العمال المصريين،ناخبين ومرشحين عنها، تعمد القوى العاملة 
اجراء االنتخابات فى صيام شهر رمضان، مما كان من الحتمى أن يتسبب 
فى مشاكل وعقبات كبيرة فى عملية التصويت وضيق الوقت خاصة أنها 
تتزامن مع موجة الحر الشديدة، باإلضافة إلى عدد من المشكالت اإلدارية 
تتمثل فى وجود بعض المرشحين على مقعد الرئاسة بينما هم متقدمون 
على مقعد العضوية والعكس، كما أن من أدار عملية االنتخابات هم المجلس 
القديم، والذين قاموا بوضع مراقبين على اللجان تابعين لهم مما يشكك فى 

نزاهة العملية االنتخابية. 
يأتى ذلــك فى الوقت الــذى كــان من أهــم أسباب فشل االنتخابات 
العمالية، وانها لم تتجاوز ســوى الحبر الــذى كتب قــرار اجــراؤهــا به، 
إصرار القوى العاملة على عدم تقنين أوضاع النقابات المستقلة، حيث 

فوجئ بأن أوراقهم مرفوضة ألسباب إداريــة من مديريات وزارة 
القوى العاملة بالمحافظات، إال أن البعض اآلخر تم قبول 

أوراقــه، لكن فوجئوا بعدم إدارج أسمائهم فى كشوف 
الجمعية العمومية، وبالتالى ال يحق لهم الترشح أو 
التصويت فى االنتخابات، مثلما حــدث مع سعد 
شعبان رئيس اتحاد عمال مصر الديمقراطى، 
الذى سقط قيده رقم قبول أرواق نقابته، وكذلك 
تكرر االمر مع فاطمة فؤاد رئيس نقابة العاملين 
بالضرائب على المبيعات، كانت وضعها مختلًفا، 
إذ رفضت مديرية القوى العاملة بالقاهرة أوراق 
ترشحها، وعندما لجأ لمحمد عيسى وكيل وزارة 
القوى العاملة، قــال لها أنها ال يمكن أن تتقدم 

بأوراقها وهو ما دفعها لتقديم بالغ فى قسم شرطة 
قصر النيل، متوعدة باتخاذ كافة اإلجــراءات 

القانونية لتقنين وضع نقابتها فى ظل 
القانون الجديد.

ــدد الـــذيـــن  ــ ــر أن عـ ــذكـ  يـ
تقدموا لالنتخابات العمالية، 
ــاً و87  ــ ــف ــ بـــلـــغ نـــحـــو 20 أل
متقدماً، منهم 17 ألفاً و974 
للعضوية اللجان النقابية، 
و2113 مــتــقــدمــاً لــرئــاســة 
اللجان التى يصل إجماليها 
إلــى 1191 لجنة نقابية، 
من إجمالى 2114 لجنة 

وفقت أوضاعها.

 كشفت مصادر مطلعة بوزارة القوى العاملة، أن موظفين وقيادات كبيرة 
بــالــوزارة متورطة فى التالعب فى أسماء العاملين المقبولين فى »خدمة 
الحجاج » بعد نجاحهم فى إجراء المقابالت الشخصية، وذلك بالتنسيق مع 
بعض العاملين بشركات السياحة المتخصصة فى تنظيم رحالت الحج 

والعمرة بدمياط إلى تجارة رابحة.
وقالت مصادر مطلعة بــالــوزارة أن الحظ لن يكتب إال لمن يدفع 
أكثر، للمسئولين عن اختيار العمال، ويصل ثمن الفيزيتا التى يطلبها 
القيادات المسئولة عن تسكين، وتسجيل العمالة الراغبة فى العمل 
بخدمة الحجاج خــالل موسم الــحــج، تــتــراوح مــا بين 15إلـــى 30 
ألف جنيه، على حساب العمال الذين اجتازوا بنجاح، المقابالت 

الشخصية، لكن يتم استبعادهم فى الكشوف النهائية.
الــمــفــاجــأة أن الــمــصــادر أكـــدت أن محمد سعفان 
وزير القوى العاملة، لديه معلومات كبيرة 
ــفــات  ــن مــخــال ــ ــدث م ــحـ عـــمـــا يـ
وتـــجـــاوزات، الــقــيــادات التى 
ــم اخــتــيــارهــا، الستقبال  ت
وتسجيل العمالة الراغبة، 
والتى دائما ما تعتمد على 
»الخيار والفاقوس«، لكنه 
دائما ما يغض الطرف 
ويــتــجــاهــل التحقيق 
فى هذه التجاوزات. 
واستغاللهم لرغبة 
المواطنين فى 
أداء فريضة 
الـــــــــحـــــــــج 

خاصة الــرجــال الذين لم يــفــوزوا فى قرعتى وزارة الداخلية أو التضامن 
االجتماعى وال يمتلكون قيمة الحج السياحى، من خالل تقديم تلك الشركات 
تأشيرات العمالة الموسمية والتى تطلبها المملكة العربية السعودية خاصة 

السائقين والجزارين.
واشارت المصادر إلى أن بعض موظفى الوزارة هددوا بالتقدم بكافة األدلة 

والمستندات التى تدين قيادات كبرى أخرى، وأيضا ضد الوزير بصفته. 
ووضعت وزارة القوى العاملة شروط التقدم لخدمة الحجاج، ومنها أال يقل 
السن عن 25، وال يزيد على 45 عاًما، وأن تكون المهنة المدونة بجواز السفر 
»عامل عادى، ومزارع، وعامل زراعى، وحاصل على دبلوم«، ويفضل أال يكون 
من العاملين بالحكومة أو القطاع العام، ولم يسبق له السفر للعمل خالل 
موسم الحج، وكل تلك الشروط متوفرة فى المتواجدين أمام الــوزارة بينما 

ينقصهم شرط واحد وهو دفع »الرشاوى« لتسهيل إجراءات سفرهم.
وقــال مصدر بقطاع خدمة الحجاج بــالــوزارة أن كثيرا من العمال الذين 
يجتازون اختبارات المقابالت الشخصية، يعانون من سوء معاملة الشركات 
حيث يتعمدون االتصال بهم فى الثانية فجًرا إلبالغه بالقبول ويطالبونهم 
بالتواجد فى الثامنة صباًحا فى مقر الشركات، ثم يفاجأون بعدم مقابلتهم 
إال فى وقت متأخر من النهار، وذلك من باب مضايقتهم، حتى يسهل الحصول 
ــاوات، والرشاوى عن طريق ناضورجية يتم تعيينهم الستلقاط  منهم على ات
ــاوات مقابل إنجاز مطالب من  الزبائن، الذين لديهم الرغبة فى دفــع االتـ
يستجيب لهم، الفتا إلى أن خدمة الحجاج تحولت الى أشبه بتجارة السوق 
السوداء خاصة فى ظل إقبال القادرين عليها قبل غير القادرين، حيث وصلت 

سعر تأشيرة عمالة الحج من 15 إلى 30 ألف جنيه.
يذكر أن مــدة العمل للعمالة الموسمية للحج تــتــراوح بين ثالثة أيام 
وثالثة أشهر، وتشمل السائقين، وعمال حمل الحقائب بالمطارات وعمال 
النظافة والجزارين ومساعديهم، وعقب أزمة سوريا زادت حصة مصر من 

التأشيرات نسبًيا«.

الفيزيتا من 15 إلى 30 ألف جنيه.. وناضورجية الستلقاط »الزباين«صدق أو ال تصدق..

تقارير الكفاية: 500 ألف موظف ال 
يجيدون استخدام الكمبيوتر وتقديرهم 

ضعيف فى اللغة اإلنجليزية 

 جهاز التنظيم واإلدارة ينتهى من 
تقييم أداء ومستويات العاملين 

فى 816 جهة حكومية 

إدارات الموارد البشرية بكل مؤسسة 
حكومية تعد تقرير الكفاية لكل 

موظف مرتين خالل العام

نسبة الحاصلين 
على تقدير ضعيف 

تصل إلى %8 

 نسرين إمام 

سعفان
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تحتل الحرف اليدوية والصناعات التقليدية مساحة واسعة من التراث المصرى يعتمد 
فيها  الصانع على مهاراته الفردية الذهنية واليدوية، باستخدام الخامات األولية المتوافرة 

فى البيئة الطبيعية المحلية أو الخامات األولية المستوردة.
وتنعكس أهمية الحرف والصناعات اليدوية فى أنها تدل على جوانب الهوية الوطنية 

للدولة المنتجة لها، ويمكن أن تحقق مصر مكاسب مادية رائعة من اهتمامها وتدعيمها 
للحرف اليدوية، حيث إن حجم التجارة العالمية للحرف اليدوية والتقليدية يفوق  100  

مليار دوالر.
وقد أدركت كثير من البالد أهمية استثمار تراثها الحرفى، فعملت على إقامة آالف الورش 
والمصانع.. وبالتالى إلى خلق مئات األلوف وربما الماليين من فرص العمل لشبابها، وإلى 

فتح أسواق لتصريف منتجاتها فى كل مكان، ما جعلها تتحول من دول فقيرة، أو دول 

مستهلكة لما ينتجه غيرها.. من أزياء وأثاث ومفروشات وأدوات منزلية وكافة احتياجات 
الحياة اليومية، إلى دول غنية من عائد تصدير منتجاتها الغزيرة من الحرف اليدوية 

لمختلف أنحاء العالم، إضافة إلى تعميقها للبعد الثقافى كدول ذات إرث حضارى يجعلها 
تقف باعتداد أمام الدول المتقدمة فى عصر العولمة، بال ميزة تنافسية غير إبداعها 

الشعبى . 
هذه الحقائق والمعلومات القيمة رصدتها دراسة رسمية صادرة عن الهيئة العامة 

لالستعالمات  بعنوان »الصناعات اليدوية.. تراث وطنى ومصدر جذب لالستثمار« والتى 
أعدها الباحث إبراهيم عبدالمنعم إبراهيم.

الدراسة كشفت أن  الحرف التقليدية كانت  بمثابة الصناعة الوطنية الثقيلة فى مصر، 
حيث كانت تشكل القوة اإلنتاجية الثانية بعد الزراعة، وكان إنتاجها يلبى احتياجات أهل 

البالد من الملبس والمعمار وما يضعه من فنون الزخارف الحجرية والخشبية والخزفية 
والزجاجية، ومن أعمال التطعيم بالعظام والمشغوالت النحاسية والفضية والمنسوجات 

الحريرية والصوفية وأشغال التطريز والخيامية، وعشرات الحرف األخرى، هذا إلى 
جانب المنتجات التى يتم تصديرها إلى البلدان األخرى من كافة الحرف المتوارثة، وكان 

لتلك القاعدة الصناعية أحياء بكاملها يعيش فيها الحرفيون تحت نظام دقيق هو نظام 
الطوائف الحرفية، له قواعده وأصوله وأربابه وشيوخه، غير أن متغيرات الحياة وعوامل 
التقدم المادى أدت إلى ضعف أغلب الحرف اليدوية التقليدية فى المدينة والقرية، وإلى 

تعرض بعضها لالندثار،، فلم تعد األوانى الفخارية والنحاسية والفضية المزينة بأدق 
الوحدات الزخرفية هى ما يحتاجه اإلنسان فى عصر الثالجة والبالستيك واأللومنيوم 
و»االستانلس« ولم تعد السجادة الصوفية التى تنسج على مدى أسابيع متصلة فوق 

كيفية التعامل مع 
الصناعات اليدوية 

األهمية االقتصادية 
للصناعات اليدوية    

المشروع القومى للحفاظ 
على التراث المصرى

 تباينت وجهات النظر حول التعامل مع الصناعات 
الــيــدويــة، فهناك فئة تنظر إليها مــن منظور التراث 
وضــرورة اإلبقاء عليه دون تجديد أو تعديل. وهناك 
فئة ثانية ترى أن األكثر صواباً هو إدماج هذه الحرف 
فــى عجلة الــصــنــاعــة الــحــديــثــة وإهــمــال مــا ال يقبل 
اإلدمــاج إلى أن يندثر تلقائياً، أما الفئة الثالثة فترى 
أن الصناعات اليدوية يجب التعامل معها كتراث وطنى 
تلزم المحافظة عليه، وكصناعة توفر فرصاً للعمل 
ســواء فى اإلنتاج أوالتسويق الــذى يجب أن يتالءم مع 
رغبات المستهلكين بصفة عامة، ومــع رغبات بعض 
الفئات األخرى ذات االهتمام باقتناء المنتجات اليدوية 

بصفة خاصة كالسائحين وغيرهم.

يمكن تلخيص األهــمــيــة االقــتــصــاديــة للصناعات 
اليدوية فى التالى:

1 - إمــكــانــيــة إيــجــاد فـــرص عــمــل أكــبــر عــن طريق 
تخصيص مـــوارد أقــل مقارنة بمتطلبات الصناعات 
األخــرى وقابليتها الستيعاب وتشغيل أعــداد كبيرة من 

القوى العاملة بمؤهالت تعليمية منخفضة.
ــخــامــات الــمــحــلــيــة وخــاصــة  2- االســتــفــادة مــن ال

المتوافرة بكميات اقتصادية.
3- تستطيع المرأة كأم وربــة بيت ممارسة الحرفة 
فى األوقــات التى تناسبها، وفى األماكن التى تختارها 

أو حتى فى منزلها.
4- انخفاض التكاليف الالزمة للتدريب، العتمادها 
ــاء الــعــمــل فضالً  ــن ــوب الــتــدريــب أث أســاســاً عــلــى أســل
عن استخدامها فى الغالب للتقنيات البسيطة غير 

المعقدة.
5- الــمــرونــة فــى االنــتــشــار فــى مختلف محافظات 
ومناطق الجمهورية التى يتوافر بها خامات أولية بما 
يؤدى إلى تحقيق التنمية المتوازنة بين الريف والحضر 
ويــؤدى إلــى الحد من ظاهرة الهجرة الداخلية ونمو 

مجتمعات إنتاجية جديدة فى المناطق النائية.
6- المرونة فى اإلنتاج والقدرة على تقديم منتجات 

وفق احتياجات وطلب المستهلك أو السائح.

ــار فقد تــم تدشين  ــدث ولحماية هــذا الــفــن مــن االن
المشروع القومى للحفاظ على التراث المصرى الذى 
يقوم بتنفيذه المجلس القومى مــن خــالل منحة من 
منظمة اليونيسكو ودعم مالى من الحكومة اإليطالية 
لفن التلى وتدريب السيدات على هذا الفن وتطويره، 
بجزيرة شــنــدويــل  بــهــدف حماية أكــثــر مــن ألــف فتاة 

وسيدة يعملن فى حرفة التلى.

الخيامية.. إبداع مصرى

فن التـُّلى.. من الصعيد المصرى إلى موضة عالمية
ــالم المشددة  ــِلـّـى بضم التاء وال فن الــُتّ
الــمــكــســورة يشير إلــى نــوع مــن التطريز 
المصرى الذى يستخدم الخيوط المعدنية 
الفضية أو الذهبية الالمعة التى اعتادت 
النساء فى صعيد مصر التطريز به منذ 
القرن الـ 18، حيث كان يتم استخدام هذا 
الــنــوع مــن التطريز فــى تزيين جالليب 
النساء وطرحة العروس عند الزفاف وفًقا 
للتقاليد التى كانت سائدة هــنــاك.. كان 
خيط الُتلى يصنع بالفعل من الشرائح من 
الذهب والفضة الحقيقيين، ولكنه يصنع 
اآلن من خيوط النحاس المطلية بالذهب 

والفضة.
ى.. واهتمام بيوت األزياء  فن الُتِلّ

العالمية:
 فن التلى مثله مثل فنون كثيرة، تجعلنا 
ــغــمــاس فــى الـــذات  دوًمــــا نعتقد أن االن
والتدقيق واالهــتــمــام بمفرداتها يحولها 
مــن أداة للتعبير عــن الـــذات والبيئة إلى 
أداة عالمية تحظى باهتمام ومتابعة بل 
وقد يصل األمر إلى االستعانة بهذا الفن 

فى بيئات أخــرى ولتبقى عناصر تكوينه 
النابعة من سيرته التراثية العميقة أساس 

التشكيل واإلحداث فيه.
أمــا فــن التلى نفسه فقد عــاد ليصبح 
»موضة« من جديد بين طبقات المجتمع 
الراقية والمتوسطة فى مصر فى موجة 

العودة إلى المالبس التراثية.
وقــد خــرج فــن التلى إلــى العالمية فى 
نماذج لخطوط إنتاج من عمل مصممين 
فرنسيين باإلضافة إلــى مجموعة مارى 
لويس المصرية الشهيرة فى عرض أزياء 
أقيم بـ»كاروسيل دو لوفر« فى باريس.. 
ــمــام وتــقــديــر  ــاهــت ــة ب ــجــرب ــت ــت ال وحــظــي
مــصــمــمــى األثــــــاث أيـــًضـــا فـــى مــعــرض 
»مــيــزون أوبــجــى« فــى بــاريــس الــذى أقيم 
فى يناير 2009، ومــن بين ما طلبه أحد 
المصممين تنفيذ غــطــاء لحوائط أحد 
القصور القديمة فى إنجلترا بدالً من ورق 
الحائط، وتطلب هذا العمل دقة متناهية 
فى التنفيذ قامت به مجموعة من فتيات 

إحدى القرى المصرية.

أهم موتيفات الُتلى
»الموتيف« فى عمل فن التلى، هو أصغر 
وحــدة بنائية مفردة أو متكررة فى العمل 
الفنى، والموتيفات فى فن التلى المصرى 
ــارة عن  هــى مجموعة مــن األشــكــال عــب
تصميمات تــراثــيــة تستخدمها الفتيات 
المطرزات للتعبير عن هويتهن، فهى تعتبر 
توثيًقا لألحداث المهمة المرتبطة بحياة 
الفتاة مثل ذهابها إلى المدرسة وإحاطة 
زميالتها بها ومقتنياتها الشخصية وحتى 
موكب زفــاف العروس من بيتها إلــى بيت 
الزوج، وكذلك توقعاتها لمنزل الزوجية.. 
فعلى سبيل المثال عندما تتخيل والــدة 
ــعــروس أن فــى الــمــنــزل نــبــاًتــا متسلًقا  ال
»اللبالب« أو أنه يقع بالقرب من المسجد 
نجد على الطرحة تطريًزا على شكل نبات 
ــارة إلــى العريس  أو مسجد. وتــتــم اإلشــ
أيــًضــا عــلــى الــطــرحــة مــن خـــالل موتيف 
الــشــجــرة أو النخلة أو الــجــمــل.. هناك 
الكثير من الموتيفات المفصلة فى كل بيئة 

وحسب طلب كل عروس. 

الخيامية مــن الصناعات الــيــدويــة التى تعكس حالة 
اإلبــداع لدى الصانع، تعتمد على الفن اليدوى واإلبــداع، 
وهــى حرفة تراثية توارثتها األجيال أبــا عن جــد، تعتمد 
على الفنون واإلبــداعــات اليدوية للخيامى، )صنايعى 
الخيمة(، بما يبدعه من تصميمات وموتيفات مستوحاة 
مــن الــحــضــارة اإلســالمــيــة، ومــا تحتويه مــن تطريزات 
مذهبة، وعادة مايطعم الخيامى تصميمه بزهرة اللوتس 
الفرعونية ليمزج بين ماهو فرعونى وماهو إسالمى ليدلل 
على مدى عراقة الحضارة المصرية الممتدة فى جذور 

التاريخ.
تاريخ الحرفة: 

يرجع تاريخ الخيامية إلى العصر الفاطمى، فيما يرى 
البعض أن المصريين تعرفوا على المهنة وتعلموها على 
أيدى األتراك فى عصر محمد على وأن المصريين طوروا 
الحرفة بعد ذلك، لتصبح صناعة مصرية خالصة.. حيث 
إن الخيامى ال يستخدم فى حرفته سوى أدوات بسيطة 
»اإلبرة والخيط« إضافة للتصميمات، دون االعتماد على 
ماكينات الحياكة أو غيرها من اآلالت الحديثة. ألنها مهنة 
تعتمد على الفن اليدوى واإلبــداع، واليظهر جمالها سوى 

عن طريق االشغال اليدوية.
شارع الخيامية باألزهر:

يوجد شــارع الخيامية بحى األزهـــر، ويضم الخيامية 

الذين يتراوح عددهم ما بين 20 و25 خياميا، وهو عدد 
قليل للغاية بالنظر إلى ما كان عليه فى السابق، ويجب 
أن تتعهدهم الدولة بالرعاية واالهتمام كما يجب ترميم 
الشارع، للحفاظ على الحالة التراثية لمحالت الخيامية، 

والتى يرجع تاريخها إلى مئات السنين.
إهمال مهنة الخيامية يعرضها لالنقراض:

رغم توارث األجيال للمهنة إال أنها تواجه االندثار بعد 
أن تراجع عدد المشتغلين فيها إلى 25 خياميا على أكثر 
تقدير، لتتحول إلى مهنة تقاوم الزمن فى ظل ماتعانيه من 
تجاهل وإهمال من قبل وزارة الثقافة، رغم انها من المهن 

التراثية النادرة.

جهود جمعيات حماية التراث للحفاظ على الخيامية:
وقــد طالبت  جمعيات حماية الــتــراث وزارة الثقافة 
بحماية التراث اإلسالمى من االندثار والحفاط عليه، فى 
ظل ما تواجهه حرفة الخيامية من االنهيار، كما طالبوا 
بوضعها كحرفة تراثية على خريطة المزارات السياحية 
وإعداد كتيبات تلقى الضوء على تاريخها كتراث إسالمى، 
ليتعرف عليها السائح العربى واألجنبى، وكــذا المواطن 
المصرى الذى ال يعرف عن تلك الحرفة كثيرا رغم أنها 
مهنة وحرفة اآلبــاء واألجـــداد، مطالبين مراكز التراث 
بتدريب النشء على الحرفة إلعداد أجيال جديدة لديها 

القدرة على إحياء المهنة. 

روشتة ذهبية لالستفادة من كنز مصرى مجهول اسمـــــــــــــه الصناعات اليدوية  

وتمثل تلك الحرفة طاقة رزق للكثيرات 
ــدات جــزيــرة شــنــدويــل التى  مــن بــنــات وســي
تــقــع شــمــال ســـوهـــاج، حــيــث تــغــزل األنــامــل 
الــمــاهــرة قطع الــمــعــدن الصغيرة )الــتــلــى(، 
بالخيوط الملونة الفضية والذهبية على كل 
األشــكــال مــن قطع النسيج، ويتهافت على 
منتجاتهن السياح فى كل بلدان العالم لروعة 
إنتاجهن اليدوى منه، حيث وصلت شهرتها 
إلى العالمية، ولكنها اآلن مهددة باالندثار، 
ــار عاشتها الــمــرأة  ــ بعد ســنــوات مــن االزده
الصعيدية منذ عرفت تلك المهنة فى القرن 

الثامن عشر وأتقنتها.

فتيات شندويل يحيين 
تراث القرن الـ  18  السجاد المصرى

يتميز الصوف المصرى بالجودة العالية؛ لذا ُيستخدم فى 
صناعة السّجاد اليدوى فى مصر، ومن أنواعه القشقاى الذى 
يتميز بدقة تفاصيله، والشيرازى ويتميز برسوماته المميزة. 
وسجاد األوبيسون وهــو مشتق من التريكو ويتميز بملمسه 
الناعم وخلوه من الوبر وتعّدد ألوانه الجميلة؛ حيث ُيشبه 
الّسجاد الصينى فى تعدد ألوانه، ومن أشهر األماكن التى 
تصنعه فى مصر مدينة أشمون بالمنوفية التى انطلقت فيها 
صناعة السّجاد فى الستينيات، ومدينة كرداسة فى الجيزة، 
ومن األنواع أيضاً الكليم، وهو يوجد فى الحرانية على طريق 
سقارة فى الجيزة، ويتمّيز هــذا النوع بالّرسوم الفرعونية 
ورسومات العصافير وُيستخدم الصوف المصبوغ باأللوان 
الطبيعية كالكركاديه والشاى، وكذلك مدينة ساقية أبو شعرة 
بالمنوفية، ويوجد بها ثالثون مصنعاً للسجاد، وأحياناً فى 

المنازل.
مدارس السجاد اليدوى بسقارة

 تعتبر منطقة سقارة واحدة من أهم األماكن فى صناعة 

السجاد الــيــدوى الــمــصــرى، حيث إنها منطقة سياحية 
من الطراز األول، ولهذا أنشئت بها العديد من مــدارس 
ومصانع السجاد اليدوى، و يوجد بالمنطقة حوالى ثمانى 
مــدارس ومصانع إلنتاج السجاد اليدوى، وتعتبر مدرسة 
سقارة أول مدرسة لصناعة السجاد الــيــدوى بالمنطقة 
حيث بنيت عــام 1976، واستمرت فــى عملها فــى تعليم 
صناعة السجاد اليدوى من خالل المدرسة الخاصة بها 

وإنتاجه حتى اآلن.
السجاد المصرى.. أنامل تغزل ذهبا:

يبدأ تعلم صناعة السجاد اليدوى فى سن الطفولة، حيث 
ينضم األطــفــال فــى ســن الثامنة تقريبا لــمــدارس السجاد، 
وتستغرق فترة التعلم حوالى ثــالث سنوات ليصبح الطفل 
ــادراً على عمل  ســجــادة بمفرده دون مساعدة معلميه..  قـ
وتعتمد مـــدارس السجاد على التعليم المباشر عــن طريق 
الممارسة، دون وجــود مناهج  معتمدة على أســس نظرية 

تساند التدريب العملى.

ــواع وهى  وينقسم السجاد اليدوى فى مصر إلــى ثالثة أن
الحرير والصوف والجبالن،  ويمكن أن تصنع السجادة من 
مزيج من الخامات كالحرير والصوف أو القطن، ويختلف 
سعر كل قطعة سجاد عن األخرى على حسب الخامة، فيعتبر 
السجاد الحرير هو أغلى أنواع السجاد، بينما يعتبر السجاد 
الــصــوف هــو أكثر أنـــواع السجاد إقــبــاال على الــشــراء نظرا 

ألسعاره  األقل نسبيا من سعر الحرير.
الجبالن.. سجاد مصرى بال منافس عالميا:

يتم تصنيع السجادة على أربع مراحل، تبدأ بإعداد النول 
من خــالل تثبيت الخيوط التى يتم نسج السجادة عليها ثم 
تأتى المرحلة الثانية باختيار تصميم السجادة وتفريغ هذا 
الرسم إلى ألوان على ورق الرسم البيانى ليسير عليها العمال 
أثــنــاء عملية التصنيع، هناك أيــًضــا مرحلة صباغة خيوط 
الحرير البيضاء للحصول على األلوان المطلوبة، أما المرحلة 
األخيرة فتتعلق بإعداد السجادة للبيع من خالل غسلها وكيها 

وتغليفها.  
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يمكن أن تحقق مصر مكاسب مادية رائعة 
من اهتمامها وتدعيمها للحرف اليدوية

ــون الــقــدمــاء أول من  ــمــصــري كـــان ال
استعمل ورق الـــبـــردى، وتـــدل النقوش 
المرسومة على المعابد المصرية والتى 
تمثل أشكاال لهذا النبات، والسفن التى 
صنعت من سيقانه والتى تركت رسومها 
على جدران معبد الدير البحرى، والوثائق 
الفرعونية المكتوبة على أوراق من البردى 
تؤكد معرفة مصر لهذا النبات منذ فجر 
ــخ، حــيــث صــنــعــت مــنــه الــصــنــادل  ــاري ــت ال
والــمــراكــب الخفيفة والــســال والحبال 

والحصر والفرش.
مراحل تصنيع ورق البردى

تبدأ زراعــة شتات البردى فى بداية 
شهر أبريل من كل عام، وألنه نبات مائى 
فهو يحتاج لــلــرى بصفة مستمرة، كما 
يجب أن تغطى المياه جـــزءاً كبيراً من 
الشجيرات، التى يتراوح طولها بعد تمام 

النمو من 1.5 متر إلى مترين.
وشــتــات الــبــردى نــوع واحــد ينمو فى 
شكل عيدان ويتم حصاده كل ستة أشهر، 
بعدها يتم تقسيم الــعــود لعدة قياسات 
طبقا لطلب المعامل له، ثم يتم تقشيره 
بنزع القشرة الخضراء منه تمهيداً للبدء 

فى مرحلة التصنيع.
يوضع الــبــردى بعد ذلــك فــى غايات 
لــمــدة تـــتـــراوح مـــن 5-6 ســـاعـــات، ثم 
يطرق ويــدق عليه لفرده جيدا، وبعدها 
يقسم لشرائح رقيقة ليدخل فى مرحلة 
»الـــرص«، أى ترتيب العيدان إلــى جانب 
بعضها، ليتم تقسيم ورق مــن الكرتون 
ــمــقــوى عــلــى نــفــس مــقــاســات شــرائــح  ال
البردى، يوضع عليها قطعة من القماش 
األبيض بنفس المقاس أيضا، وبعد ذلك 
يتم وضع صف بالطول وآخر بالعرض، ثم 
قطع أخرى من الكرتون والقماش، وهكذا 
ــتــرك فى  حــتــى تــتــكــون كمية كــبــيــرة ثــم ُي
الظل حتى يجف. لتأتى المرحلة األخيرة 
واألهـــم وهــى »الــعــصــر«، حيث يتم وضع 
الكرتون والقماش فى مكبس والضغط 
ــة بقايا المياه الــمــوجــودة به  عليه إلزالـ
وتــكــرر هــذه العملية عــدة مــرات ليخرج 
ورق البردى فى صورته المعروفة، ثم يتم 
الرسم عليه، وأغلب الرسومات والمناظر 

تكون مستوحاة من الحضارة الفرعونية.

ــة فــى مصر فترة  ــدول وقــد اهتمت ال
الــســتــيــنــيــات بــالــصــنــاعــات الــتــقــلــيــديــة، 
فأنشأت ستة مــراكــز بالقاهرة ألحياء 
الحرف التراثية والتدريب عليها، وكان 
مركزها األساسى هو مبنى وكالة الغورى 
بحى األزهر، ونجحت فى تحقيق صحوة 
مــلــمــوســة فــى مــيــاديــنــهــا المختلفة، ثم 
استأنفت وزارة الثقافة خال التسعينيات 
ــذه الــصــحــوة،  ــاضــى هــ ــم ــقـــرن ال مـــن الـ
فأقامت مبنيين جديدين أحدهما للخزف 
ــر للحرف  ــ ــر الــتــســعــيــنــيــات واآلخـ ــ أواخـ
التقليدية »2005« بمنطقة الفسطاط 
التاريخية »جنوب القاهرة«، وكان ذلك فى 
الحقيقة مجرد دليل رمــزى على تواجد 

واستمرار هذه الحرف.

تأسست فى منتصف التسعينيات من 
القرن العشرين جمعية »أصالة لرعاية 
الــفــنــون الــتــراثــيــة والــمــعــاصــرة« أخــذت 
مقرها فى قلب القاهرة التاريخية حيث 
ال يــزال يعيش تراثها العريق، وهو مبنى 
ــذى كــان، حتى سنوات  وكالة الــغــورى، ال
قليلة مضت. هو مركز الحرف التقليدية 
التابع لــوزارة الثقافة، قبل أن ينتقل إلى 

منطقة الفسطاط.
وخــال مسيرتها استطاعت »أصالة« 
استقطاب مــئــات الفنانين والمثقفين 
ــى الـــدعـــوة إلحــيــاء  كــأعــضــاء شـــاركـــوا ف
التراث، وأقامت عــدًدا من المشروعات 
الهامة لتدريب أجيال جديدة من شباب 
منطقة الــقــاهــرة التاريخية على شتى 
الحرف، وافتتحت معرًضا دائًما لتسويق 
منتجاتهم فى نفس المبنى، وانتقلت بهذه 
المنتجات إلــى عديد من المواقع داخل 
مصر وخارجها، وشجعت أعضاءها من 
الفنانين األكاديميين على التفاعل مع 
الحرفيين التقليديين مــن أجــل ابتكار 
تصميمات فنية متطورة، فيما تحتفظ 
بمامحها التراثية العريقة، وساعد ذلك 
على جذب جمهور متجدد من المصريين 
واألجانب على السواء القتناء بعض هذه 
المنتجات، مما عاد على العاملين بدخل 

إضافى كانوا فى أمس الحاجة إليه.

تجهز غرفة صناعة الحرف اليدوية 
بــاتــحــاد الــصــنــاعــات حــالــيــاً خــطــة عمل 
تتضمن كــافــة المناطق الــتــى يــوجــد بها 
ورش ومصانع تابعة للقطاع على مستوى 
الجمهورية، بهدف توفير التدريب الازم 
لــلــصــنــاع الــعــامــلــيــن بمختلف قطاعات 
الحرف اليدوية، لرفع كفاءة المنتجات 
حــتــى تــتــمــكــن مـــن الــمــنــافــســة عــالــمــيــا، 
بالتعاون مع المجلس التصديرى للحرف 
اليدوية وجهاز تنمية المشاريع الصغيرة 

والمتوسطة ومركز تحديث الصناعة.
ويأتى التعاون بين الغرفة والمجلس 
ــة والــقــيــادة  والــجــهــاز ضمن تــوجــه الــدول
السياسية للنهوض بقطاع المشروعات 
الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، 
ما يساهم فى توفير فرص عمل وزيــادة 

الصادرات.

حكايات تاريخية 
عن نبات البردى

جهود الدولة فى الحفاظ 
على الصناعات التقليدية

جمعية »أصالة لرعاية الفنون 
التراثية والمعاصرة«

خطة عمل لتدريب العاملين بالحرف 
اليدوية على مستوى الجمهورية

النول اليدوى تناسب عصر النسيج الميكانيكى السريع والمبهر بتقنياته وتصميماته.
وقد انتقل اإلنسان من مرحلة التصنيع اليدوى إلى التصنيع اآللى تبعًا للتغيرات 

االقتصادية واالجتماعية التى اجتاحت العالم، وأدت إلى تغيرات عميقة فى سلوكيات 
وحاجيات األفراد وأنماط االستهالك، ويعزى ذلك إلى أسباب منها القدرات اإلنتاجية 

العالية لآلالت أوإدخال التقنيات الحديثة، إضافة إلى اكتشاف مواد خام جديدة بديلة 
واستخدامها كبديل للخامات المحلية، فضاًل عن زيادة تفضيل بعض المستهلكين للسلع 
أو المنتجات المصنعة آليًا، خاصًة إذا صاحب ذلك انخفاض فى سعرها ومالءمتها لخدمة 

احتياجاته بصورة أفضل.

روشتة ذهبية لالستفادة من كنز مصرى مجهول اسمـــــــــــــه الصناعات اليدوية  

»قراموص«.. قرية مصرية تعرض ورق 
البردى فى أكبر المعارض الدولية

النقش على النحاس 

جمعية »حـِرَف أهل مصر«

صناعه الزجاج بالنفخ

تنفرد  قرية »قراموص«  بأنها األولى والوحيدة فى العالم التى تخصص حتى اليوم أراضيها 
كاملة لزراعة نبات البردى، فهى تزرعه وتصنعه وترسمه وتلونه، ثم تبيعه إلى أنحاء العالم، 
وهناك الكثير من األفواج السياحية تأتى لزيارة القرية لمشاهدة نبات البردى أثناء زراعته، 
أو التعرف على مراحل تصنيعه حتى يتحول ألوراق رسم عليها أجمل النقوش الفرعونية، 

فالقرية تعتبر متحفا فرعونيا مفتوحا يتجسد فيه تواصل الماضى مع الحاضر«.

النقش على النحاس فن من أبــرز الفنون 
ــزءاً مــن الفن  الشرقية وهــو حــرفــة تعتبر جـ
اإلســامــى الـــذى يعد مــن أروع الفنون التى 
عرفتها البشرية، ولعبت الزخرفة العربية 
دوراً كبيراً فى الفن اإلسامى بحيث غطى 
على الفنون األخرى، حيث اكتسبت هذا الدور 
بسبب روعــة العناصر التى اعتمدت عليها 
وثرائها وتعدد األنــمــاط، ولــم تقتصر حرفة 
النقش على النحاس على تزيين المبانى فقط، 

بل تعداها إلى تزيين كافة الحاجيات اليومية.
فن إسالمى:

ــنــحــاس إلــى  ــود تـــاريـــخ الــنــقــش عــلــى ال ــع ي
بدايات ازدهــار الحضارة العربية اإلسامية 
ــال عــلــى تــزيــيــن المبانى  ــب حــيــث اشــتــهــر اإلق
ــدور والــقــصــور  ــ ــدارس والـ ــمـ كــالــمــســاجــد والـ
وســواهــا من المنشآت بشتى ضــروب الزينة 
والزخرف وتهافت الناس على اقتناء األشياء 
المزينة بالرسوم والنقوش، فــأدى ذلــك إلى 
نشأة حرف عديدة لسد هذه الحاجة، ولجأ 
ــحــرف إلـــى أســالــيــب مبتكرة  ُصــّنــاع هـــذه ال
ــائـــل شــتــى لتلبية الــطــلــبــات المنهالة  ووسـ
عليهم، كالنقش والرسم والتذهيب والتلوين 
والتطعيم والتعشيق وســواهــا مــن الوسائل 
واألساليب التى اصطلح على تسميتها )الفنون 

الزخرفية(.
ــزال منتجات الــنــحــاس المزخرفة   وال تـ
بالنقوش تجد من يحبذها وتجذب على نحو 
خاص السياح األجانب الذين يسعون القتناء 
شيئاً من سحر الشرق وأن يعودوا إلى بادهم 

محملين بالصناعات الشعبية التى تربطهم 
بعالمه.

 مهنة وفن:
تبدأ عملية الزخرفة والنقوش بعد اختيار 
شكل اآلنــيــة المطلوب صنعها حيث ترسم 
النقوش بــأقــام نقش فــوالذيــة خاصة بهذه 
المهنة وبمساعدة المطرقة والــســنــدان ثم 
ُتمسح القطعة جيداً حتى تعود إلــى أصلها 
الطبيعى ثم يتم عزل القطعة التى يراد الحفر 
عليها بمادة شمعية ال تتأثر باألحماض، ثم 
يقوم الفنان بالرسم بواسطة قلم حــاد على 
هــذه الــمــادة، ويتم تحديد الشكل المطلوب 
مما يسمح بوصول الحمض إلى جسم المعدن 
فوق الخدش أو الرسم ثم يقوم بتغطيس اآلنية 
بحمض اآلزوت الممدد وتــركــه لفترة حتى 
يأخذ الشق حجمه المطلوب، وبعد إخــراج 
القطعة من الحمض وغسلها وتنشيفها يتم 
تركيب خيوط الفضة فى هذه الشقوق وذلك 
بالطرق الخفيف عليه يأخذ مكانه الصحيح 

وتسمى هذه الطريقة التطعيم بالفضة.
وهناك طريقة أخــرى تدعى الضغط على 
الــنــحــاس حيث يتم حفر الشكل الخارجى 
للعنصر الزخرفى أو الخطى والطرق حوله 
حتى يبرز القسم الداخلى للزخرفة ويشمل 
عمل النقش تزيين األوعية المنزلية من صوان 
ودالل قهوة ومناسف وأبواب خارجية وكؤوس 
ولوحات تزينية.. كما يجب استخدام النحاس 
السميك أى ما فوق 1-2 ملم فى النقش وليس 

النحاس الرقيق.

تم إشهار جمعية باسم »حرف أهل مصر، تهدف إلى تنظيم المعارض الدائمة والمؤقتة 
داخل وخارج مصر، وذلك من أجل رفع االستثمار المصرى وفتح أسواق أمام المنتج المصرى  
وتطويره وكذلك دراسة السوق وتوفير الخامات المحلية وبدائلها عالية الجودة.. وقد أقيمت 

عدة معارض تحت هذا االسم بأرض المعارض والقت نجاحا وإقباال كبيرا. 

صناعة وتشكيل الزجاج من الصناعات 
اليدوية التراثية القديمة التى ترجع إلى 
عصر الفراعنة فهى مهنة دقيقة تعتمد 
على الفن والمهارة والحرفية، دخل الزجاج 
ــن حــيــاة اإلنــســان  ــدة م ــى أغــــراض عــدي ف
واشــتــهــرت اإلسكندرية بصناعة الزجاج 
بالنفخ وقــامــوا بصناعة الكريستال الذى 
يحتوى على نسب مختلفة مــن أوكسيد 
الرصاص، وكذلك كانت تنتج زجاجاً متنوع 
األلـــوان أطلق عليه اإليطاليون فى عصر 
النهضة األوروبــيــة »ميللفورى« أى األلــف 

زهرة وهو ابتكار فرعوني.
وتعتبر رمال الزجاج من أهم المواد التى 
تدخل فــى الصناعة والــتــى تمتاز بدرجة 
عالية مــن الــنــقــاوة ويــكــون لونها »أبــيــض« 
ــداً من  الحــتــوائــهــا عــلــى نــســبــة ضئيلة جــ
المواد الملونة مثل أكسيد الحديد والكروم 
والتيتانيوم، وتمر صناعة الــزجــاج بأربع 

مراحل وهى:

1-  الصهر: حيث تكون المواد األولية 
قــد حضرت على شكل بـــودرة أو حبيبات 
وتــمــزج مــع بعضها البعض بنسب وزنية 

معينة ثم تدخل إلى األفران الخاصة.
2- التشكيل: يبرد مصهور الزجاج ببطء 
حتى يصل إلــى مرحلة التشكيل بالدرجة 
المطلوبة، وفيها يتحول الزجاج خال ذلك 

من عجينة إلى مادة صلبة.
3- التهذيب أو الــتــبــريــد: وهــى عملية 
تبريد الزجاج ببطء لتجنب تشققه وتكسره 
وتافى تكّون مناطق ضعف فى األدوات 
الزجاجية بعد تشكيلها، وتتم هذه العملية 
بوضع األدوات الزجاجية فى فرن التبريد 
على درجــة حــرارة تــتــراوح بين 600-400 
ْم لفترة زمنية كافية ثم تبرد تدريجيا إلى 

الدرجة العادية من الحرارة.
4- اإلنهاء: يتم فى هذه المرحلة تنظيف 
األدوات الــزجــاجــيــة وصــقــلــهــا وقطعها 

وتصنيفها.

معرض قومى للمرأة لعرض منتجات صاحبات الحرف اليدوية من السيدات بـ11 محافظة
يعتبر برنامج تطوير الحرف اليدوية أحد مبادرات 
المجلس القومى للمرأة بالمحافظات حيث يشمل 
آليات تحقيق التمكين االقتصادى للمرأة، ومساعدة 
المرأة على رفع مستوى معيشتها هى وأسرتها، وخلق 
فرص عمل للمرأة من خال مساعدتهّن فى الحصول 
على قـــروض إلقــامــة مــشــروعــات صغيرة ومتاهية 
الصغر، ومساعدة السيدات على تسويق منتجاتهّن، 
وعمل مجموعات إدخــاريــة، وعمل قوافل مجتمعية 
شاملة فى كافة المجاالت. وقد أتاح المجلس القومى 
للمرأة الفرصة للسيدات صاحبات الحرف من 11 
محافظة لعرض منتجاتهن بـ CSA بمنطقة المعادى 
فــى 4 مــايــو 2017 وذلـــك فــى إطـــار بــرنــامــج تطوير 
الــحــرف الــيــدويــة ونــشــاط التسويق، الــذى يتضمنه 

البرنامج.

أهم مقترحات تفعيل الصناعات اليدوية
 لــغــرض تنمية االســتــثــمــار فــى مــجــال الــحــرف 
والصناعات التقليدية وتطوير منتجاتها حتى تساهم 
بشكل فعال فى التنمية االقتصادية يقترح العمل 

على:
1.  وضــع آلية فاعلة للتنسيق بين الجهات ذات 

العاقة فى مجال الحرف والصناعات التقليدية
2. التنسيق مع جهات مثل وزارة التربية والتعليم 
والتعليم الفنى وضع البرامج التدريبية الهادفة إلى 
تنمية مهارات وقــدرات الحرفيين خاصة لألجيال 
الناشئة منهم إليجاد مصدر دائم لتزويد هذا القطاع 
بما يحتاجه من أيــٍد عاملة ماهرة تضمن استمرار 
وتـــداول الخبرات والمهارات الحرفية فى مختلف 

الصناعات.

3.  استمرار مشاركة الحرفيين بصورة سنوية فى 
المهرجانات الوطنية السنوية وغير السنوية للتراث 

والثقافة.
4. اختيار الصناعات الحرفية المميزة وإتاحة 
الفرصة لها فــى المشاركة فــى المعارض الدولية 
)الداخلية والخارجية ( التى تنظمها أو تشارك فيها 

بادنا.
5. التنسيق مــع الــبــنــوك والــمــؤســســات المالية 
المتخصصة والداعمة فى مجال اإلقــراض لتمويل 
الصناعات الحرفية بــشــروط ميسرة وأن يتضمن 
التمويل حوافز مشجعة تجعل الحرفى يقبل على 
استخدامه واالستفادة منه، ويمكن تقديمه بصيغ 

مختلفة حسب ظروف كل حاله.

6. االهتمام بأنشطة تسويق منتجات الصناعات 
ــاً عــلــى أن تشمل هــذه  ــيــاً وخــارجــي الــحــرفــيــة داخــل
األنــشــطــة داخـــل الــبــاد كــل مــن مــراكــز الحرفيين، 
األســواق السياحية، الفنادق، المتاحف، المطارات 
والموانئ، الحدائق العامة، المعارض والمهرجانات.. 
أمـــا الــتــســويــق الــخــارجــى فيتمثل فــى الــمــشــاركــات 
الــخــارجــيــة فــى الــمــعــارض والــمــؤتــمــرات واألســـواق 

الدولية وغيرها.
7- االهتمام بتفعيل التعاون المشترك مع الجهات 
ذات العاقة بالصناعات الحرفية فى الــدول على 
المستوى اإلقليمى والدولى، واالستفادة من تجارب 
هــذه الـــدول وذلــك بالتنسيق مــع الجهات المهتمة 

بالصناعات الحرفية فى تلك الدول.

فى إطــار االهتمام بالصناعات اليدوية، وإنقاذ الحرف التراثية 
فى مصر وحمايتها من االنــدثــار، دشــن أحــد الشباب العاملين فى 
مجال التسويق اإللكترونى مبادرة جديدة باسم »إيد مصرية بتنتج«، 
تستهدف الفئات العاملة فــى هــذا المجال لنشر منتجاتها عبر 

اإلنترنت ليس فقط على المستوى الداخلى بل فى كافة دول العالم.
وانطلقت مبادرة »إيد مصرية بتنتج« فى نوفمبر 2016، على شبكة 
اإلنترنت وعبر موقع التواصل االجتماعى »فيس بوك«، بالتعاون مع 
موقع التسويق اإللكترونى »تجار دوت كوم«، تستهدف الفئات العاملة 
فى مجال الحرف والصناعات اليدوية، والتى تعانى من الركود منذ 
فترة طويلة، لمساعدتهم على عرض منتجاتهم مجانا عبر الموقع، 
حيث يتولى القائمون على المبادرة مهمة الترويج للمنتج بين التجار 
واألفــراد المهتمين به فى كافة دول العالم، لتعريف العالم بجودة 

وفخامة المنتج المصرى.
لم تقتصر حدود المبادرة على مستخدمى شبكة اإلنترنت ووسائل 
التواصل االجتماعى فحسب، بل يستهدف صاحب الفكرة الوصول 
للشرائح البسيطة التى ال تجيد التعامل مع وسائل التكنولوجيا 
الحديثة فى الحسين وخان الخليلى وأصحاب الصناعات البدوية 

فى سيناء.

إن الحفاظ على الــحــرف الــيــدويــة يحتاج إلــى اتــخــاذ مجموعة من 
اإلجــراءات منها ضــرورة تكثيف الحمات اإلعامية التى توضح أهمية 
هذه الحرف ويمكن استغالها بشكل أمثل محليا ، أما بالنسبة للمجتمع 
الخارجى فتنشيط هذه الحرفة يكون عن طريق الوسائل الحديثة وهى 
اإلنترنت وإنشاء مواقع إلكترونية تدعم الحرفة عالميا ، كما يجب إنشاء 
مؤسسة وطنية كبرى ترعى هذا النشاط وتستقطب إليه المستثمرين 
ليقيموا عشرات المراكز الحرفية للتدريب واإلنتاج والتسويق داخل مصر 
وخارجها، ويجب على رجال األعمال رعاية مراكز وجمعيات ومشروعات 
لتنمية الحرف التقليدية والتى يمكن أن تعود عليهم بعائد إقتصادى كبير 
مثلما حدث لكثير من دول العالم ومنها تلك التى تغزونا بمنتجاتها اليوم. 

وهناك عائات فى الريف تبحث عن مصادر دخل ويمكن استغال ذلك 
بتعليم كل الشباب والسيدات وأرباب البيوت هذه الحرف من أجل زيادة 
الطاقة اإلنتاجية وتحقيق أرباح جيدة،  ولكن بشرط توفير كوادر للقيام 
بعمليات التدريب والخامات الازمة واألهم من ذلك ضرورة فتح أسواق 

فى أماكن مختلفة بحيث يمكن تسويق هذه المنتجات مهما كان حجمها . 
وتجب مراعاة خصوصية كل محافظة بحيث يتم تدريب الناس على 
الحرف ذات الخامات المتوفرة بكل محافظة من أجــل الحفاظ على 

الخامات فى كل المحافظات والحرف أيضا . 

»إيد مصرية بتنتج« مبادرة على اإلنترنت كيف نحافظ على الحرف اليدوية؟

خالد عبدالرحمن
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أول تقييم حقيقى للتجربة بما لها وما عليها

الجماهير انشغلت عن المؤتمر السابق بمسلسالت رمضان ولن تتابع القادم على خلفية صدمة الغالء

المؤيدون: محاولة لتفادى أخطاء نظام مبارك التى أدت إلى إسقاطه
المعارضون: إهدار مبالغ ضخمة على »شو« إعالمى والناس رفعت شعار: »مفيش فايدة«

الملفات المسكوت عنها فى مؤتمرات الشباب

فى مقدمتها العنف والجريمة واإلرهاب والهجرة

تزايد أعداد الشباب بدون استيعابهم يهدد بكوارث مجتمعية
ــدول التى تشهد نمواً سكانًيا متزايًدا  تعتبر مصر من ال
خــاصــة فـــى أعـــــداد ونــســب شــبــابــهــا، وإذا لـــم يــتــم وضــع 
االستراتيجية الكفيلة بتحويل وتهيئة وتمكين هذا النمو ليصبح 
هبة ديموجرافية للتنمية فى مصر، ستتحول هذه الهبة إلى 
نقمة على المجتمع بكل ما تحمله هذه الكلمة من معاٍن خطيرة 

كالفقر والعنف والجريمة واإلرهاب والهجرة.
ووقتما كان المشير عبدالفتاح السيسى مرشحاً رئاسًيا قال 
فى أحد خطاباته أن نسبة من هم دون األربعين عاًما تصل 
إلى 60% من سكان مصر، بما يعنى أن مصر شابة، ولكنه أكد 
فى حــوار مع اإلعالمية زينة يازجى إبــان حملته االنتخابية 
نفسها أن فى مصر شباب رائــع وواعـــى، لكنه »مــش عارف 
يوصل لــه«، ومــن ثم يصبح من إيجابيات تلك التجربة أنها 
تعد حلقة وصل مباشر بين الرئيس والحكومة وبين نخب من 

شباب مصر، ممثلين عن باقى الجيل.
وفـــى هـــذا الــســيــاق وجـــد المتخصصون أن خــيــر وسيلة 
لمناقشة قضايا الشباب هى إشراك الشباب فى تناولها، حيث 

إن اشــتــراك الشباب فى دراســة مشكالته المختلفة ووضع 
الخطط وتنفيذها يزيد من إدراكهم وينمى قدراتهم، ويجعلهم 
ه  يعتمدون على أنفسهم مستقبالً، بينما الشباب الــذى ُيوَجّ
بصفة دائمة، تتوقف قدرته على الفعل، ويبحث عن جهات 
تساعده فى مواجهة مشكالته الجديدة، وال يتأتى ذلك إال من 
خالل العمل على تجميع البرامج والمشروعات المجتمعية 
التى تسهم فى إشباع إحتياجات الشباب النفسية واإلجتماعية 

واالقتصادية.
وحـــول تلك الــفــكــرة نــشــرت مــؤخــًرا ورقـــة بحثية عرضها 
الباحث الدكتور شريف درويش اللبان تحت عنوان »استطالع 
اتجاهات الشباب المصرى نحو المؤتمرات الوطنية للشباب«.

ــه إلــى أن التفكير فى  وأشـــار الــبــاحــث فــى ســيــاق دراســت
انعقاد مؤتمرات وطنية للشباب جاء كخطوة فريدة من نوعها 
للتواصل والتحاور بين الشباب من جهة، والمسئولين فى 
الدولة وكبار المثقفين والمتخصصين واألكاديميين من جهة 
أخــرى، وجــاء ذلك فى إطــار اإلهتمام بالشباب ووضعهم فى 

أولويات أجندة النظام السياسى الحالى فى مصر وعلى رأسه 
مؤسسة الرئاسة والقيادة السياسية ممثلة فى الرئيس عبد 

الفتاح السيسى.
وأضاف »اللبان« إن حرص الرئيس السيسى على النقاش 
المشترك مع الشباب حول القضايا التى تشغلهم ُيعد تجربةً 
غير مسبوقة لم تشهدها مصر من قبل، حيث تم االهتمام 
بمختلف قطاعات الشباب من خــالل ظهور شكل وطنى 
جامع ال يقتصر على تيار سياسى معين، وبالتالى صارت 
تلك المؤتمرات بمثابة حلقة وصــل مع الشباب المصرى 
بدون حواجز، وكمنصة فعالة للحوار المباشر بين الدولة 
المصرية بمؤسساتها المختلفة والشباب المصرى، ونتيجة 
ألهمية تلك المؤتمرات، كانت تغطية فعالياتها المختلفة من 
أولويات اإلعالم وقت انعقادها حتى ُينقل للجماهير حالة 
التواصل بين طرفى المعادلة )الشباب والدولة(، فالشباب 
يطرح آراءه والدولة بمؤسساتها تقوم بالرد والشرح والتعليق 

والتنفيذ أيًضا.

فى أول أيام شهر رمضان المنصرم، كان 
الرئيس عبدالفتاح السيسى يشهد أحد 
المنتديات الوطنية للشباب، ونــظــًرا 
لطبيعة شهر رمضان انصرفت الجماهير 
عــن متابعة فعاليات المنتدى، وذهــب 
بعضهم إلــى الطقوس الدينية والصالة 
والقرآن، واهتم آخرون بخريطة البرامج 
والمسلسالت، أمــا عــن المؤتمر القادم 
المزمع انعقاده فى محافظة أخــرى من 
محافظات مــصــر، فيتوقع المراقبون 
ــد من  ــزي ــم أن يــقــابــلــه الـــمـــواطـــنـــون ب
الفتور، بسبب الصدمة التى تعرض لها 
الشعب على خلفية رفــع أسعار البنزين 
والوقود، وموجات الغالء المتتالية التى 
ــزاج المصريين وأفــســدت  »عــكــنــنــت« مـ
فرحتهم برمضان وعيد الفطر، وأصابت 
المجال العام بحالة من الركود السياسى 
والالمباالة المجتمعية، عماًل بنظرية 

»مفيش فايدة«.
وعلى الــرغــم مــن أن الخبراء يؤكدون 
على حقيقة أن إتساع الفجوة بين نظام 
الــرئــيــس األســبــق حسنى مــبــارك وبين 
األجيال األصغر خــالل السنوات العشر 
األخــيــرة مــن حكمه، كــان خطأه األكبر 
الذى تسبب فى ثورة هؤالء الشباب عليه 
وإسقاط نظامه، ويــرى هــؤالء أن حرص 
السيسى على عقد الــمــؤتــمــرات بشكل 

دورى يعد محاولة لتفادى هــذا الخطأ 
ومد جسور التفاهم بين الدولة والشباب، 
ولكن على الجانب اآلخر يرى المعارضون 
أن األمر ليس أكثر من »شو« إعالمى، وأن 
الشباب المختارين للمشاركة فى المؤتمر 
يتم انتقاؤهم بمعايير معينة تحت إشراف 
ــزة األمــنــيــة، وجميع الفاعليات  ــه األج
والنقاشات متفق عليها مسبًقا من أسئلة 
الشباب للرئيس وصواًل إلى التقاط الصور 
»سيلفى« معه، وينتقد أصحاب هذا الرأى 
ــوال ضخمة على فعاليات هذه  إنفاق أم
الــمــؤتــمــرات، خــاصــة المؤتمر العالمى 
الــذى أحيا فعالياته الغنائية المطرب 
العالمى الشاب خالد، وتمت خالله دعوة 
شباب مــن كــل أنــحــاء العالم وشخصيات 
عامة من سياسيين وفنانين ومثقفين من 
مختلف الجنسيات، وهو أمر يتكلف مبالغ 
كبيرة بالعملة الصعبة فى وقت يطالب 
فيه الفقراء بترشيد االستهالك وربط 

الحزام.
وفــى سياق السطور التالية نستعرض 
أهم اإليجابيات والسلبيات التى تحيط 
بتلك التجربة الــجــديــدة على الــواقــع 

السياسى والشارع الشبابى المصرى.

إميان بدر 

السيسى أكد أن مصر شابة وفيها شباب رائع لكنه »مش عارف يوصل له« 

انتقاء المشاركين وإقصاء غيرهم وفًقا لمعايير أيديولوجية وأمنيةأهمية مشاركة الشباب بصورة رئيسية فى الفعاليات بالتنظيم واإلدارة والمناقشة

تراجع االهتمام بالمؤتمرات بسبب النمطية والتكرار%75 من الشباب مهتمون بمتابعة هذه المؤتمرات

 تتيح لهم فهم واستيعاب ما يجرى حولهم 
وتمكنهم من مراقبة أداء الحكومة

وسيلة دعائية للدولة والنظام 
وعديمة الفائدة بالنسبة للشباب

ــام والــنــســب الــمــئــويــة تحدثت  ــاألرقـ بـ
ــة أجــرتــهــا د. مــى مصطفى عبد  دراســ
الرازق مدرس الصحافة بأكاديمية أخبار 
اليوم، لدراسة اتجاهات الشباب المصرى 
نــحــو المعالجة الصحفية للمؤتمرات 
الوطنية للشباب، وذلك من خالل دراسة 
ميدانية على عينة من الشباب المصرى 
من سن 18-35 سنة قوامها 448 مبحوًثا 
يمثلون مــســتــويــات التعليم ومستويات 

الدخل المختلفة.
ومــن خــالل البحث الــمــيــدانــى عرضت 
الباحثة ما يشبه خريطة للملتقيات الدورية 
لــلــحــوار المباشر بين الــشــبــاب المصرى 
من جهة وممثلين عن الحكومة المصرية 
ومؤسساتها المختلفة والمتخصصين وقادة 
الفكر والثقافة فى المجاالت المتنوعة من 
جهة أخرى تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح 
السيسى، وهى تلك المؤتمرات التى ُعقدت 
على نطاق محلى فقط فى الفترة ما بين 
2016-2017، وهى: المؤتمر الوطنى األول 
بشرم الشيخ والمنعقد فى أكتوبر2016، 
والمؤتمر الوطنى الثانى بأسوان والمنعقد 
فى يناير2017، والمؤتمر الوطنى الثالث 
باإلسماعيلية فى أبريل 2017، والمؤتمر 
الوطنى الرابع فى اإلسكندرية يوليو2017.

ــورة مــى إلـــى أنـــه تبين  ــت ــدك ــارت ال ــ وأشـ
مــن الــدراســة أن أكثر مــن 90% مــن أفــراد 

العينة يهتمون بمتابعة األحداث والفعاليات 
المتعلقة بالشباب بشكل عام، وتمثلت أهم 
القضايا التى يتابعها الشباب المصرى 
فــى القضايا االجتماعية واإلقــتــصــاديــة 
والسياسية، وهــو مــا يشير إلــى االهتمام 
الكبير لـــدى الــشــبــاب بمتابعة القضايا 
االقتصادية واالجتماعية التى تم تناولها 

بالمؤتمرات الوطنية للشباب.
كما أشار أكثر من )75%( من المبحوثين 
ــى حرصهم على متابعة فعاليات تلك  إل
المؤتمرات بواسطة وسائل اإلعالم ومنها 
الصحافة، وتــوزعــت تلك النسبة بين من 
تابعوها بدرجة متوسطة فى المقام األول، 
ثم من تابعوها بدرجة كبيرة، وتــدل هذه 
النسبة على مدى اهتمام الشباب المصرى 

عينة الدراسة بمتابعة تلك المؤتمرات.
ــك الــنــســبــة نـــجـــاح تــجــربــة  ــل ــعــكــس ت وت
المؤتمرات فى تحقيق رغبة الشباب لفهم 
وإســتــيــعــاب مــايــجــرى حولهم مــن أحــداث 
وتـــطـــورات مهمة وتــبــنــى آراء أو مــواقــف 
ــرات مــوجــهــة لهم  ــم ــؤت ــا م ــه تــجــاهــهــا، ألن
ولغيرهم من الشباب لمناقشة قضاياهم 
ومشاكلهم، ولمراقبة أداء الحكومة ومتابعة 

أنشطتها الموجهة للشباب.
والجدير بالذكر أن هــذه النتيجة تتفق 
مع نتائج عديد من الدراسات، حيث اتضح 
أنه من أسباب حرص الشباب على متابعة 

األحداث والقضايا السياسية، لتكوين رؤية 
عامة عن الوضع فى مصر والتعرف على 
القضايا واألحــداث، ولتكوين اتجاه أو رأى 

نحو موضوع معين، وللكشف عن الحقائق.
ــجــاح هــذه  ــم عـــوامـــل ن  كــمــا تــمــثــلــت أهـ
المؤتمرات فى تحقيق أهدافها، فى كون 
كل مؤتمر منها بمثابة حدث جديد موجه 
للشباب، يحاول من خالل فعالياته وندواته 
أن يشرح بعض األمـــور للشعب المصرى 
ويزيل الغموض عنها، باإلضافة إلى أهمية 
مشاركة الشباب بــصــورة رئيسة فــى تلك 
الفاعليات ســواًء فى التنظيم أو اإلدارة أو 

المناقشة.
ومن بين التأثيرات اإليجابية للمؤتمرات 
أيًضا، تناولت الدراسة نجاحها فى إبراز 
ــمــاذج المشرفة  ــن ــن ال الـــوجـــوه الــشــابــة م
ــواء الــتــى حققت إنــجــازات  والــمــشــرقــة سـ
فتم تكريمها، أو التى شاركت بفعالية فى 
مناقشاته، مــن خــالل التغطية الشاملة 
ــراز  ــى جــانــب إب لفاعليات الــمــؤتــمــرات، إل
ــتــواصــل بــيــن الــشــبــاب مــن جهة،  حــالــة ال
والرئيس والحكومة والمسئولين من جهة 
ــردود المبحوثين،  ــ ــك وفــقــاً ل ــرى، وذلـ أخــ
الذين أجمعت نسبة كبيرة منهم على كون 
المؤتمرات الوطنية للشباب بشكل عام 
تــقــدم صـــورة مــشــرفــة وحــضــاريــة لمصر 

محلًيا وعالمًيا.

تنقل الورقة البحثية من آراء المدافعين 
عن التجربة والمؤيدين لفوائدها، إلى وجهة 
نظر المعارضين لها والمنتقدين لفكرتها، 
حيث توصلت الــدراســة إلــى أن )%23.7( 
من الشباب المصرى عينة الــدراســة كانوا 
يتابعون تلك المؤتمرات بــدرجــة ضعيفة، 
ــا إلجاباتهم  ــًق ــاب ذلـــك – وف ــاءت أســب وجــ
– القتناعهم بــأنــه وسيلة دعــائــيــة للدولة 
والنظام السياسى، ثم ألنها عديمة الفائدة 
أو الجدوى لهم، إلى جانب عدم تعبير هذه 
المؤتمرات بالشكل الكامل عــن متطلبات 
وأفــكــار الشباب، مــن وجهة نظرهم، بينما 
ــرارًا فـــى عــدم  ــ ــك ــ ــل األســـبـــاب ت ــ ــاءت أق ــ جـ
اهتمامهم بمتابعة األحــــداث ذات البعد 
السياسى، وعــدم إتــاحــة وقــت كــاٍف لديهم 

للمتابعة.
ــالم على  وعلقت أســتــاذ الصحافة واإلعـ
تلك النتائج بأنها تشير إلى حالة القصدية 
أو العمدية لتلك النسبة من الشباب فيما 
يتعلق بمتابعتهم لهذه المؤتمرات بدرجة 
ــرورة اعــتــبــار هــؤالء  ضعيفة، مــوضــحــة ضــ
بمثابة جمهور محتمل استهدافه من جانب 
الــدولــة واإلعــــالم مــا دامـــت لــديــه الرغبة 
للمتابعة، حتى وإن كانت بنسبة ضعيفة، 
مع ضــرورة االهتمام باالبتكار واإلبــداع فى 
تناول المحاور المختلفة بتلك المؤتمرات، 
وتالفى سلبياتها وتعزيز إيجابياتها، كما أنه 
يمكن الــقــول إن تلك النتيجة تعد منطقية 
طبقاً للتنوع والتعدد المتاح فى المبحوثين 

كسمات ديموجرافية ونفسية وإنــتــمــاءات 
فكرية وجغرافية مختلفة. وربطت الدراسة 
بــيــن خــريــطــة الــمــؤتــمــرات المتتالية وبين 
ــن الــشــبــاب على  مـــدى حـــرص الــجــمــهــور م
متابعتها، حيث يعبر هذا الحرص عن مدى 
نجاح التجربة فى تحقيق أهدافها، ومدى 
قــدرة صناعها على الــوصــول إلــى الجمهور 

المستهدف من شباب مصر.
ــدراســة   وفـــى هـــذا الــســيــاق أوضــحــت ال
أن المؤتمر الوطنى األول للشباب بشرم 
الشيخ هو األكثر إقباالً من جانب الشباب 
للمتابعة يليه مؤتمر أســوان، ويمكن تفسير 
ذلــك بــأن مؤتمر شــرم الشيخ هــو المؤتمر 
األول، فهو حدث فريد من نوعه، شمل عدًدا 
كبيًرا من النخبة فى عديد من المجاالت، 
ــراًء، أما مؤتمر  وكانت محاوره هى األكثر ث
أسوان فكان بمثابة امتداد لما سبقه، وجاء 
ليحتوى على عدة عناصر جديدة كاالهتمام 
ببعض النواحى اإلنسانية الخاصة بالرئيس، 
ــذى تحدث  واســتــجــابــة الــرئــيــس لــلــشــاب الـ
عــن مصرف »كيما« بتفقدالرئيس بنفسه 
المكان ومتابعة المشكلة، وتناوله للمشاكل 
والقضايا التى تخص صعيد مصر، ثم جاء 
مؤتمر اإلســكــنــدريــة على الــرغــم مــن كونه 
المؤتمر الــرابــع أى مــن بعد انعقاد مؤتمر 
اإلسماعيلية، ويمكن تفسير ذلــك أنــه من 
بعد مؤتمر أســـوان شابت تلك المؤتمرات 
بعًضا مــن النمطية والــتــكــرار فــى أسلوب 
انــعــقــادهــا، وفــى المعالجة اإلعــالمــيــة لها، 

كما أن محافظة اإلسكندرية تحتل اهتماًما 
إعالمًيا ألخبارها يقارب االهتمام اإلعالمى 
بالعاصمة، وتتفق هــذه النتيجة مــع حجم 
التغطية الصحفية للمؤتمرات، فالدراسة 
أثبتت أن الصحافة اهتمت بهذه المؤتمرات 
مثلما تم ترتيبها بالدراسة الميدانية، ويشير 
ذلك إلى وجود درجة عالية من اإلتفاق بين 
رؤيــة اإلعــالم بشكل عــام، والصحافة بشكل 
خاص لهذه المؤتمرات من جهة، والشباب 

المصرى عينة الدراسة من جهة أخرى.
وعن التأثيرات السلبية لتجربة مؤتمرات 
الشباب، قالت الباحثة إن فى مقدمتها تأتى 
التغطية المتحيزة لإلعالم، ناهيك عن عدم 
متابعة اإلعالم لتنفيذ التوصيات والقرارات 
الناتجة عن تلك المؤتمرات، وتكرار نفس 
األفــكــار ثــم النمطية فــى المعالجة بشكل 
عــام مــع تــكــرار تلك المؤتمرات، والتغطية 
الــمــوســمــيــة لــهــذه األحــــداث وقـــت وقوعها 
ــواء على األحــداث  مــع ضعف تسليط األضـ

األخرى ذات الصلة بالشباب.
وأرجــعــت الــدراســة هــذه السلبيات إلى 
تفشى حالة من ضعف الثقة السياسية فى 
المسئولين لــدى نسبة كبيرة مــن الشباب، 
واقتناع هــؤالء بأن الوعود الحكومية ال يتم 
الوفاء بها، كما يعتقد غالبية المتابعين بأن 
الشباب المشاركين فــى هــذه المؤتمرات 
يتم انتقاؤهم وإقــصــاء غيرهم على خلفية 
االنتماءات السياسية واأليديولوجية، ووفًقا 

للتقارير األمنية.

السلبياتاإليجابيات
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استبعاد جزء من تكلفة الدوائر والسعات المباعة بـ 287 مليون جنيه بما يعادل 16.2 مليون دوالر

من إعالنات عز وكريم  
إلى سفر الفنانين واإلعالميين

 على نفقة WE  لتشجيع 
المنتخب فى فضيحة كأس العالم

مسلسل إهدار المليارات فى الشركة 
المصرية لالتصاالت..

 العرض مستمر

يقول المثل العربى القديم »عــاد بخفى حنين«، عن 
كل من يذهب إلنجاز مهمة معينة ثم يعود يجر أذيــال 
الخيبة، و إذا كــان هــذا هــو مــا حــدث لبعثة المنتخب 
الوطنى لكرة الــقــدم، الــذى ذهــب إلــى مونديال روسيا 
2018 محمالً بآمال المصريين وعاد محمالً بالهزائم، 
ــر ال يقتصر على الخيبة الــقــويــة والهزيمة  فــإن األمـ
الكروية، وإنما هناك فضيحة أخرى تتعلق بإهدار المال 
العام، حيث رافقت بعثة المنتخب مجموعة من الفنانين 
واإلعالميين من بينهم فيفى عبده وأحمد رزق وشريف 
منير ولميس الحديدى وشيكو وهشام ماجد وبوسى 
شلبى وحسن الـــرداد وإلــهــام شاهين ونقيب الممثلين 
أشرف زكى، كل هؤالء سافروا وعادوا وأقاموا فى أحد 
فنادق روسيا الفاخرة بحجة تشجيع المنتخب، »واكلين 
شاربين متفسحين« على نفقة شركة »وى«، التى هى 
شركة المحمول الرابعة، وهى الشركة الراعية للمنتخب 
المصرى بدًءا من إعالنات سمير اإلسكندرانى مع أحمد 
عز وكريم عبد العزيز، وصوالً إلى اإلقامة السبع نجوم 
لبعثة الفنانين واإلعالميين، علًما بأن تلك النفقات لم 
تهدر من جيب شركة مملوكة ألحد رجال األعمال، وقتها 
كنا سنقول »هو حر فى فلوسه«، و لكنها أمــوال شركة 
»وى« التابعة للشركة المصرية لالتصاالت، التى هى 
شركة حكومية تستثمر أموال الشعب المصرى بأكمله، 
وحينما تــهــدر وتــغــدق هــذه الماليين فهى تضع يدها 
فى جيب كل مواطن مصرى من دافعى الضرائب ومن 

المشتركين فى خدمات الشركة التليفونية واإلنترنتية.
ــغــريــب أن األمـــر ال يقتصر عــلــى الــمــاليــيــن من  وال
الدوالرات واليوروات التى أهدرت على رحلة الفنانين مع 
المنتخب إلى روسيا، ولكن هناك مليارات من الجنيهات 
والــــــدوالرات تــهــدر هــنــا فــى مــصــر، بسبب مخالفات 
وتجاوزات الشركة نفسها، وتقاعص إدارتها عن االلتزام 
بالقوانين والمعايير المحاسبية، تلك المخالفات 
واألخطاء ترصدها تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات 
المتتالية، والتى صدر أحداثها مؤخراً ليكشف المزيد 

من صور إهدار المال العام.
فى البداية استهل التقرير مالحظاته بالتعليق على 
عــدم مــوافــاة الجهاز المركزى للمحاسبات بــإقــرارات 
إدارة الشركة، واصفاً ذلك بأنه مخالفة واضحة للمعيار 
المحاسبى المصرى، فيما أسفر الفحص الذى قام به 
مراقب الحسابات الذى أعد التقرير عن مالحظة أخرى 
تتعلق بسجالت وحسابات األصول الثابتة، والتى مازالت 
تتضمن نحو 1.3 مليار جنيه، قيمة ما أمكن حصره من 
األراضى غير المملوكة للشركة، وهى أراضى تخصيص 
بثمن وبـــدون ثمن ونــزع ملكية، وبــشــأن تلك األراضــى 
أشار التقرير إلى صدور العديد من الفتاوى من مجلس 
الدولة، والتى مفادها عدم ملكية الشركة لتلك األراضى، 
ناهيك عن تأخر الشركة فى ســداد قيمة ثمن أو حق 
انتفاع األراضى المخصصة لها إلى الجهات المختصة، 

وكذلك التى وردت بشأنها مطالبات من جهات إداريــة 
مختلفة بالدولة، علماً بــأن قيمة ما أمكن حصره من 
المبالغ الواجب سدادها مقابل االنتفاع بهذه األراضى 
يبلغ 481 مليون جنيه، وحــذر التقرير مــن احتماالت 
ــة لهذه األراضــى ونــزع ملكيتها  استعادة الجهات اإلداري
من الشركة، كما حــدث بالنسبة ألرض عــرب المدابغ 
بأسيوط وغيرها، وأوصـــى التقرير بــضــرورة االلــتــزام 
بتطبيق الفتاوى الصادرة من مجلس الدولة بشأن عدم 
ملكية الشركة لألراضى المشار إليها، إلى جانب سرعة 
حصر كافة الحاالت المماثلة ودراســة جــدوى احتفاظ 

الشركة بهذه األراضى.
وانتقل التقرير إلــى واقــعــة تأخر أخـــرى، تتمثل فى 
تأخر المصرية لالتصاالت لسنوات طويلة فى تصويب 
المالحظات التى شابت شراء ورسملة األراضى ومبانى 

48116

92

120

139

مليون جنيه 
قيمة ما أمكن 

حصره من المبالغ 
الواجب سدادها

مليون جنيه قيمة ما تم حصره 
من سرقات العام الجارى 

وأصول تعرضت إلهالك طارئ 
نتيجة ألعمال السرقات

مليون جنيه قيمة 
السنتراالت المشتراة من 

هيئة المجتمعات العمرانية 
الجديدة وأخطاء بالجملة 
فى صفقات شراء األراضى

مليون جنيه 
قيمة الرسوم 
المستحقة 

للجهاز القومى 
لالتصاالت

خفايا إمداد 
هؤالء بالتيار 

الكهربى 
بالمخالفة 

لقانون شركات 
الكهرباء

مليون جنيه قيمة الدوائر 
 iru المباعة بنظام

واستمرار وجود فروق 
بالنقص بنحو 26.5 

مليون جنيه

السنتراالت المشتراة من هيئة المجتمعات العمرانية 
الجديدة، والمسدد قيمتها بنحو 92 مليون جنيه، ورصد 
التقرير مخالفات ترتبط بوجود فروق بين سعر األراضى 
المدرج بالعقود، والسعر المقيد بسجالت وحسابات 
األصول الثابتة، نتيجة قيام الشركة بتقييم تلك األراضى 
بقيم مختلفة عن الوارد بعقود شرائها من الهيئة، مشدًدا 
على ضرورة إجراء الرفع المساحى لتلك األرض وإجراء 
التصويبات الالزمة بحسابات وسجالت األصول الثابتة، 

مع مراعاة أثر ذلك على حساب إهالك المبانى.
ــضــاً، كشف  وفــى ملف ســجــالت األصـــول الثابتة أي
التقرير عن أرقام تم تسجيلها بالخطأ، من بينها القيمة 
الــدفــتــريــة لمسحوبات الــكــوابــل النحاسية، المباعة 
لشركة »كوين« خالل العام الجارى، والبالغ قيمتها نحو 
44 مليون جنيه، باإلضافة إلى 16 مليون جنيه أخرى 

تمثل ما أمكن حصره من قيمة سرقات الربع األول من 
العام الجارى ذاتــه، وتتمثل تلك المسروقات فى كبائن 
وبطاريات وكوابل نحاسية، إضافة إلى ما لم يتم تقييمه 
من تلك السرقات، وكذلك بعض األصول التى تعرضت 
إلهــالك طــارئ نتيجة ألعــمــال ســرقــات أخـــرى، وقعت 

خالل األعوام السابقة، ولم يتم استبعادها.
ــول الثابتة  وفــى ســيــاق متصل تضمن حــســاب األصـ
استمرار الشركة فى معالجة قيمة عقود الدعم الفنى 
والصيانة ونقل المعرفة ألجهزة السنتراالت والتراسل، 
وتكنولوجيا المعلومات بإضافتها لحساب األصــول 
الثابتة، خــالل الفترة من عــام 2016، وصــوالً إلــى 31 
مــارس 2018، حيث بلغت قيمتها نحو 1.089 مليار 
جنيه، وذلك بخالف المتبع خالل السنوات السابقة- ما 
قبل عام 2016- كما تبين اختالف قيمة خدمات الدعم 

الفنى لنفس العقد، بتحميل قيمة بعض الفواتير على 
حساب المصروفات وبعضها اآلخر على حساب األصول 
الثابتة، بل وتحميل جانب ثالث منها على حساب التكوين 
االستثمارى والمديونيات المتنوعة، وأوضــح المركزى 
للمحاسبات فى تقريره أن الفواتير المضافة لألصول 
الثابتة تم اهالكها بالكامل بذات الفترة، وهو ما يتعارض 
مع تعريف األصــول الثابتة، وفقاً للمعيار المحاسبى 
المصرى الخاص بــاألصــول الثابتة وإهالكها، ومــن ثم 
يتعين االلتزام بتطبيق معايير المحاسبة فى هذا الشأن، 
ومــوافــاة الجهاز الــرقــابــى بــمــبــررات اخــتــالف معالجة 

خدمات الدعم الفنى.
ولــم تقتصر المخالفات على ملف األصــول الثابتة، 
ولكن فيما يتعلق بحساب األصول األخرى، تبين ظهوره 
بغير حقيقته، حيث قامت الشركة باستبعاد جــزء من 
تكلفة بعض الدوائر والسعات المباعة خالل الفترة محل 
الفحص، دون استبعاد الجزء اآلخر، والذى بلغ إجمالى 
ما أمكن حصره منها نحو 287 مليون جنيه، بما يعادل 
16.2 مليون دوالر، ومــازال الرصيد يتضمن بالخطأ 
قيمة دوائـــر وســعــات مباعة منذ فــبــرايــر 2015، بلغ 
إجمالى ما أمكن حصره منها نحو 70.8 مليون جنيه، 
بما يعادل 4.9 مليون دوالر، فيما لم يتضمن الرصيد 
قيمة بعض السعات المشتراه منذ أبريل 2016،  والتى 
بلغت قيمة ما أمكن حصره منها نحو 11.87 مليون 

جنيه.
وعــلــى جــانــب آخــر رصــد التقرير تضخم الحساب 
ــر وسعات مباعة بأقل من  بمبالغ نتيجة استبعاد دوائ
قيمتها الــدفــتــريــة، منها 51.5 مــلــيــون جــنــيــه، تخص 
استبعاد سعات مباعة لشركة »ريالنس«، ناهيك عن مبلغ 
 ،I r u 139.26 مليون جنيه قيمة الدوائر المباعة بنظام
على كوابل الشركة المختلفة خالل الفترة من عام 2015 

وصوالً إلى العام الجارى.
ومن التضخم إلى االنخفاض، حيث انخفضت قيمة 
بعض الــدوائــر عــن قيمتها الحقيقية بنحو 58 مليون 
جنيه، نتيجة استبعاد دوائـــر بقيمة أكبر مــن قيمتها 

الدفترية.
أمــا عــن قيمة السعات اإلضافية الـــواردة مــن إدارة 
كابل smw4، نتيجة عمل بعض التعديالت الفنية عند 
تحديث الكابل، الذى شاركت المصرية لالتصاالت فى 
أعمال تحديثه باستثمارات قدرها 11 مليون دوالر، فلم 
تخلو الصفقة من المخالفات حيث أشار التقرير إلى أنه 
كان يتعين إثبات تلك السعات كمًيا فقط، نظراً لسابق 
قيام الشركة بسداد قيمتها عند االستثمار المبدئى، 
ناهيك عن استمرار وجــود فــروق بالنقص بنحو 26.5 
مليون جنيه، أمــا الفروق بالزيادة فبلغت قيمتها 3.3 
مليون جنيه فقط، إال أن جميع الفروق ظهرت بمخازن 
قطاع النظم بين البيانات الــواردة من اإلدارات المالية 
بأرصدة المخازن وبين األرصــدة الدفترية لها فى ذات 
التاريخ، وهو ما لم يمكن الجهة الرقابية من التحقق من 
صحة رصيد المخزون، حيث أوصــى التقرير بضرورة 

بحث أسباب تلك الفروق وإجراء التسويات الالزمة.

أسرار عدم موافاة الجهاز 
المركزى للمحاسبات 

بإقرارات إدارة الشركة

مليار جنيه خطأ فى معالجة قيمة عقود الدعم الفنى والصيانة ونقل المعرفة ألجهزة السنتراالت والتراسل
  إيمان بدر 

مخالفة بـ 1.3 مليار جنيه فى سجالت وحسابات األصول الثابتة

مليار جنيه إجمالى إيرادات تم استبعادها 
بالمخالفة للترخيص الممنوح للشركة

مليون جنيه قيمة الدوائر 
المباعة لشركات المحمول

فــى ملف الــمــصــروفــات ومــا يتم 
ــوال الــشــركــة، التى  ــ إنــفــاقــه مــن أم
هى فى األســاس من أمــوال الشعب 
المصرى وقـــوت أبــنــائــه، وفــى هذا 
الـــشـــأن أوضــــح الــتــقــريــر أن نحو 
120 مليون جنيه، قيمة الــرســوم 
المستحقة للجهاز القومى لتنظيم 
ــدرة بنسبة 5  ــق ــم االتـــصـــاالت، وال
ــرادات  ــ فــى الــمــائــة مــن إجــمــالــى إي
الدوائر المباعة بنظام IRU، لعمالء 
خـــارج مــصــر، حيث لــم يتم تحميل 
المصروفات بهذا المبلغ، التى لم 
تــكــن المخالفة الــوحــيــدة، بــل أكــد 
التقرير أيضاً أن اإليرادات المحققة 
الخاضعة لتلك الرسوم بلغت نحو 
2.4 مليار جنيه، عن الفترة محل 
الــفــحــص، ولـــكـــن قـــامـــت الــشــركــة 
باستبعادها عند حــســاب الــرســوم 
المستحقة للجهاز، وذلك بالمخالفة 

للترخيص الممنوح للشركة.

ــرادات النشاط  فيما يتعلق بحساب إيـ
فقد جاء متضمًنا مبلغ 126 مليون جنيه، 
قيمة الدوائر المباعة بنظام Iru، لشركات 
المحمول، والتى يتم تحصيل قيمتها على 3 
سنوات، وهو أمر وصفه مراقب الحسابات 
الــذى أعــد التقرير بأنه مخالفة للمعيار 
المحاسبى المصرى الخاص باإليرادات، 
مــوضــحــاً أن هــذا الــتــصــرف ينطوى على 

عملية تمويل للعميل.
ــاع أســعــار  ــف وبــمــا أنــنــا فــى عــصــر ارت
الكهرباء بشكل سريع ومتتالى، كشف 
التقرير عن قيام الشركة بإمداد عمالئها 
من شركات المحمول بالتيار الكهربائى 
بالمخالفة لالئحة التجارية لشركات 
الكهرباء، وكذا الكتاب الــدورى الصادر 
عن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء، وأشار 
التقرير إلــى أهمية سرعة تقنين هذا 
ــة تلك المخالفات تجنباً  الــوضــع وإزالـ
لتعرض الشركة لعقوبات يترتب عليها 

غرامات مالية كبيرة.

2.4126 حقيقة ضياع 2.8 مليار جنيه من أرصدة العمالء و530 مليونًا 
فى التعامالت مع شركتى اتصاالت وأورانج

ــإيـــرادات الــتــرابــط  فيما يتعلق بـ
ــبــالــغ  ــات الـــمـــحـــمـــول، ال ــركـ ــع شـ مـ
قيمتها نــحــو 10.4 مــلــيــون جنيه، 
كشفت تقارير جــهــاز المحاسبات 
أن إدارة الــمــصــريــة لــالتــصــاالت 
لــم تــقــم بــحــســابــهــا وإضــافــتــهــا من 
األساس، علًما بأن تكاليف الترابط 
والــتــجــوال بلغت خــالل تلك الفترة 
نحو 121.39 مليون جنيه، بــدون 
إضــافــة ضريبة القيمة المضافة، 
التى أوصى التقرير بحسم موقفها 

إلظهار النشاط على حقيقته.
وعــلــى مــا يــبــدو ال تهتم إدارة 
الشركة كثيًرا بالتحقق من األرقام 
والمبالغ المتحققة إلظهار حقيقة 
نشاطها وتعامالتها، حيث كشف 
ــأن عن  ــشـ ــذا الـ ــى هــ ــر فـ ــقــري ــت ال
عــدم التحقق مــن صحة أرصــدة 
عــمــالء تبلغ قيمتها 2.8 مليار 
جــنــيــه، شــامــلــة دوائــــر ومــقــاصــة 
واتصاالت فضائية وشركات، وما 

ــرادات لعدم  ــ يرتبط بذلك مــن إي
موافاة الجهاز بالبيانات الخاصة 
ــم يتحقق  ــدة، كــمــا ل ــ بــهــذه األرصـ
المركزى للمحاسبات أيــًضــا من 
مـــدى صــحــة إيــــــرادات الــكــوابــل 
ــحــو 530  ــغــة ن ــال ــب ــل ال ــراسـ ــتـ والـ
مليون جنيه، وذلــك لعدم موافاة 
الجهاز بالبيانات التفصيلية التى 
تم بناء عليها إعــداد المطالبات 
الــخــاصــة بــشــركــات الــمــحــمــول 
ــت، عــلــمــاً بــأن  ــرن ــت وشـــركـــات اإلن
ــذه الــمــالحــظــة لــم تــصــدر عن  هـ
المركزى للمحاسبات فقط ولكن 
ــدهــا تــقــريــر الــلــجــنــة المشكلة  أي
لفحص الدوائر التراسلية المفعلة 
ومطابقاتها مــع كــل مــن شركتى 

اتصاالت وأورانج.
ــرقــابــى على  ــدد الــجــهــاز ال وشــ
ضــرورة تحديد المسئولية بشأن 
هــذه الوقائع التى تمثل مخالفة 

لقانون الجهاز نفسه.

مليون جنيه تكاليف الترابط والتجوال 
لشركات المحمول واإلنترنت
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مباحث تنفيذ األحكام فى انتظار عودتها من دولة المغرب

الحكم بحبس المطربة بوسى 7 سنوات وتغريمها 55 ألف جنيه
بعد نــزاع قضائى استمر أكثر من عام 
ونصف العام بين المطربة الشعبية بوسى 
وطليقها فطين، أصـــدرت محكمة جنح 
النزهة أحكاما نهائية تدينها، وذلك فى 11 
قضية شيكات، مقدم منها 7 من طليقها 
فطين، كل شيك بـ3 ماليين جنيه، بإجمالى 
21 مليونا، إضــافــة إلــى شيك مــقــدم من 
شخص يدعى محمد فرج بـ3 ماليين و500 
ألف جنيه، وآخر من أحمد عادل بـ2 مليون 
جنيه، وأخيرا شيكين من تامر أبوسريع بـ2 

مليون جنيه للشيك الواحد.
وقضت المحكمة بحبسها فى 3 قضايا 
لمدة سنة للقضية الواحدة، وفى 8 قضايا 
لمدة 6 أشهر للقضية الواحدة، باإلضافة 
إلى غرامات تصل إلى 55 ألف جنيه نتيجة 
طعنها بالتزوير على الشيكات، ما يجعل 
الفنانة »بوسى« واسمها الحقيقى ياسمين 

ــان، مــعــرضــة لــلــحــبــس حـــال تنفيذ  ــب شــع
األحكام، كما قدم زوجها السابق شكاوى 
للجهات المختصة لوقفها عن العمل منها 
النقابة والمصنفات الفنية والسياحة 

والمديرية والوزارة وجهات التنفيذ.
وأكــد زوجــهــا السابق أن هــذه األحكام 
شبه نهائية ألنها أحكام حضورية، مشيرا 
إلى أن »بوسى« طعنت بالتزوير على كل 
الشيكات، وهى فى األساس من توقيعها، 
لذلك حكمت المحكمة عليها بغرامات 

غير األحكام الرئيسية.
ــا الــســابــق أن مباحث  ــاف زوجــه وأضــ
تنفيذ األحكام فى انتظارها حال رجوعها 
ــا تــشــارك  ــه ــمــغــرب حــيــث إن ــة ال ــ مـــن دول
ــه الــــ17  ــ فــى مــهــرجــان مــوازيــن فــى دورت
 بالعاصمة المغربية »الرباط« وذلك على

 مسرح النهضة.

محكمة النقض تسدل الستار على قضية »مذبحة كرداسة« االثنين القادم

تــصــدر محكمة الــنــقــض، يـــوم االثــنــيــن المقبل، 
حكمها فــى الطعن المقدم مــن 135 متهًما، على 
األحــكــام الـــصـــادرة بحقهم، فــى قضية »مذبحة 

كرداسة«.
 يذكر أن الــدائــرة 11 إرهـــاب بمحكمة جنايات 

القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة فى طرة، 
بــرئــاســة المستشار محمد شــريــن فهمى قضت 
ـــ20 متهًما، وبالسجن المؤبد  بــاإلعــدام شنًقا لـ
لـ»سامية شنن و79 آخرين«، وبالمشدد 15 سنة لـ34 
متهًما آخرين، و10 سنوات لمتهم حدث، وبرائة21 

متهًما، فى قضية اتهامهم باقتحام مركز شرطة 
كــرداســة، وقتل مأمور المركز ونائبه و12 ضابًطا 
وفـــرد شــرطــة، فــى أعــقــاب فــض اعتصامى رابعة 
العدوية والنهضة، والمعروفة إعالميا بـ»مذبحة 

كرداسة«.

استئناف محاكمة 
»دومة« فى قضية 

أحداث مجلس الوزراء

وقف تنفيذ قرار رئيس الوزراء 
بسفر وعرض 166 قطعة 

أثرية من مقتنيات الملك تون 
عنخ آمون بالمعارض الدولية

تنظر الــدائــرة 11 إرهــاب 
بمحكمة جــنــايــات جنوب 
القاهرة، برئاسة المستشار 
محمد شيرين فهمى، السبت 
القادم، إعادة محاكمة أحمد 
دومــــــة، بــقــضــيــة »أحـــــداث 
مجلس الـــوزراء«، الستكمال 

سماع الشهود.
كــانــت محكمة النقض قد 
ألــغــت فــى أكــتــوبــر الــمــاضــى، 
الحكم الصادر بمعاقبة دومة 
بالسجن المؤبد فى القضية 
وقــررت بإعادة محاكمته من 

جديد.
تـــعـــود أحــــــداث الــقــضــيــة 
لشهر ديسمبر 2011، عندما 
اندلعت اشتباكات بين نشطاء 
سياسيين فى محيط مجلس 
ــوزراء ومــجــلــســى الشعب  ــ ــ ال
ــورى، وأســنــدت النيابة  ــش وال
لـــ»دومــة« وبــاقــى المتهمين 
تهم التجمهر وحيازة أسلحة 
بيضاء ومولوتوف، والتعدى 
ــوات  ــقـ ــن الـ ــ عـــلـــى أفـــــــراد م
المسلحة والــشــرطــة وحــرق 
المجمع العلمى، واالعتداء 
ــرى،  على مــبــاٍن حكومية أخ
ــوزراء  ــ منها مــقــر مــجــالــس ال
والشعب والشورى والشروع فى 
اقتحام مقر وزارة الداخلية، 

تمهيًدا إلحراقه.

قــــررت الـــدائـــرة األولـــى 
بمحكمة القضاء اإلدارى 
بمجلس الــدولــة برئاسة 
المستشار بخيت إسماعيل، 
نائب رئيس مجلس الدولة، 
تأجيل دعوى تطالب بوقف 
ــقــرار الــصــادر من  تنفيذ ال
ــوزراء، الــخــاص  ــ ــ مجلس ال
بسفر وعـــرض 166 قطعة 
أثرية من مقتنيات الملك 
ــون، لعرضها  ــ تـــون عــنــخ آم
بالمعارض الدولية وإعادتها 
ــال  ــرة أخـــــرى ح ــ لــمــصــر م
ســفــرهــا لجلسة 9 يوليو 

المقبل.
اختصمت الــدعــوى، التى 
ــم 25945 لسنة  حملت رق
72 قضائية، رئيس الوزراء، 
ووزير اآلثار، ووزير الثقافة، 
ــر  ــيــة، ووزيـ ووزيــــر الــداخــل

الخارجية.
كـــان الــمــهــنــدس شــريــف 
ــوزراء  إسماعيل، رئــيــس الـ
ــرارًا  ــدر قـ الــســابــق، قــد أصـ
ــمــاضــى،  فـــى 16 يــنــايــر ال
ــرض  ــى ع ــل ــة ع ــق ــواف ــم ــال ب
166 قطعة أثرية بمعرض 
ــون »الفرعون  تــوت عنخ آم
الـــذهـــبـــى« لـــتـــعـــرض فــى 
مــركــز كاليفورنيا للعلوم 
بلوس أنجلوس بالواليات 
المتحدة، فى الفترة من 22 
مارس 2018 وحتى 6 يناير 
2019، بخالف مدد اإلعداد 

والتغليف والنقل والشحن.
تضمن الــقــرار، أن تكون 
الـــقـــطـــع األثــــريــــة تــحــت 
ــراف المباشر لـــوزارة  ــ اإلش
اآلثــار، وتتولى وزارة اآلثار 
ــة اإلجـــــراءات  ــاف اتــخــاذ ك
التنفيذية الــالزمــة لنقل 

القطع األثرية.

»جنايات اإلسماعيلية« تصدر الحكم فى 
قضية الهروب الكبير من سجن المستقبل

قــضــت محكمة جــنــايــات اإلسماعيلية 
»الــدائــرة الثانية« برئاسة المستشار هانى 
كمال غبريال وعضوية المستشارين محمد 
شــرف وشــريــف بــركــات بأمانة ســر محمد 
عبدالستار وحسام حسن، بإحالة أوراق 13 
متهًما فى قضية الهروب الكبير من سجن 
المستقبل إلـــى فضيلة المفتى وتحديد 
جلسة الخميس 12 يوليو الحالى للنطق 

بالحكم.
وأمــر المستشار عمرو سامى المحامى 

العام األول لنيابات استئناف اإلسماعيلية، 
بإحالة 13 متهًما إلى محكمة الجنايات من 
الهاربين من سجن المستقبل باإلسماعيلية 
ومــن ســاعــدهــم فــى عملية الــهــروب والتى 
وقعت أحداثها خالل أكتوبر قبل الماضى 
والــتــى تــم خاللها استشهاد الــرائــد محمد 
الحسينى رئــيــس مباحث مــركــز أبوصوير 
ومصرع شخص آخر تصادم وجوده بالقرب 

من السجن أثناء عملية الهروب.
والمتهمون هــم: »أحمد شحاتة محمد« 

والمتهم مــن أنــصــار تنظيم بيت المقدس 
ــصــار بيت  ــش عــلــى تنظيم أن ــ ــودة دروي وعــ
المقدس وصالح سعيد الفى تنظيم أنصار 
بيت المقدس وياسر عيد زيد وعــوض الله 
موسى على وأحمد يونس محمد وإبراهيم 
ــه الــشــيــخ إبــراهــيــم  ــح حــســن وشــهــرت صــال
وعويض سالمة عايد وشهرته الشيخ عويض 
وياسر محمود محمد وحسين عيد عودةالله 
وكمال عيد عودة الله وفايز عيد عودة الله 

أبوزينة وعبد الله سعيد سعد الفى.

محكمة األمور المستعجلة تحدد 
مصير الحجز على أرصدة نادى الزمالك

تــواصــل محكمة مستأنف الــقــاهــرة لــأمــور المستعجلة، يوم 
الخميس 12 يوليو - نظر استئناف ممدوح عباس، على حكم رفع 

الحجز عن أرصدة نادى الزمالك المالية فى »بنك مصر«.
واختصم االستئناف، الذى حمل رقم 257 لسنة 2018، كال من 

رئيس بنك مصر، ورئيس النادى مرتضى منصور.
كانت محكمة القاهرة لأمور المستعجلة، برئاسة المستشار 
وائــل أبــو شـــادى، وسكرتارية أحمد ســالــم، المنعقدة بمحكمة 

عابدين، قضت برفع الحجز على أموال نادى الزمالك.
وذكر منصور فى دعواه، أن النيابة العامة تجاوزت اختصاصتها 
وأصدرت قرارًا بتشكيل لجنة إلدارة نادى الزمالك بناًء على شكوى 
كيدية من ممدوح عباس رئيس النادى السابق، مؤكًدا أن الالئحة 
االسترشادية وقانون الرياضة ال يوجد بهما نص يجيز للمحامى 
العام للنيابات أو النائب العام تشكيل لجنة إلدارة أحد األندية 

الرياضية طالما لم تنته التحقيقات بعد.
وأشــار إلــى أن لجنة شكلت من الجهاز المركزى للمحاسبات 
وأعــدت تقريًرا فى 4 أغسطس 2015، وانتهت إلــى أن ممدوح 
عباس رئيس النادى السابق ومجلسه أهــدروا وسهلوا االستيالء 
على مبلغ 984 مليون جنيه؛ مما يمثل إهـــدارا للخزينة العامة 

للنادى؛ على حد وصفه.

تبدأ الــدائــرة العاشرة جنوب القاهرة برئاسة 
المستشار نــجــدى حسين عبدالخالق وعضوية 
المستشارين أسامه محمد أبــو صافى ومنتصر 
أحمد لطفى يوم األحد القادم أولى جلسات إعادة 
محاكمة 16 متهًما فى القضية المعروفة إعالمًيا بـ 

»التمويل األجنبى«.
وكــانــت محكمة النقض قضت بإلغاء األحكام 
الــصــادرة بحق 16 متهًما والــتــى تــراوحــت مابين 
الحبس ما بين سنة وسنتين مع الشغل والغرامة 
المالية، وإعــادة محاكمتهم من جديد فى قضية 
التمويل األجنبى غير المشروع لخمس منظمات 

أجنبية كانت تعمل فى مصر.
وتــضــمــن مــنــطــوق الــحــكــم الــقــضــاء بــعــدم جــواز 
الطعن المقدم من أحد األشخاص المدعين مدنًيا 
قبل جميع المتهمين فى القضية وسقوط الحق 
فى الطعن من المحكوم عليهم روبــرت فريدريك 
بيكر، وشريف أحمد صبحى، ويحيى زكريا غانم, 

وإسالم محمد أحمد فؤاد.
كــمــا تــضــمــن مــنــطــوق الــحــكــم الــقــضــاء بنقض 
الحكم المطعون فيه وإعـــادة محاكمة الطاعنين 
»المتهمين« الـــ16بــمــا فيهم مــن قضى بسقوط 

الطعن المقدم منهم ودون المحكوم عليهم غيابًيا.

محافظ المنوفية السابق المتهم بالرشوة 
أمام محكمة جنايات الجيزة .. السبت القادم

تواصل محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار 
بــالل محمد عبد الباقى وعضوية المستشارين أحمد 
صادق قرنى وإبراهيم لملوم، محاكمة هشام عبدالباسط 
محافظ المنوفية الــســابــق، واثنين آخــريــن، التهامهم 
بالتورط فى قضية رشوة ُمقدرة بـ27 مليونا و450 ألف 

جنيه، مقابل إسناد أعمال عــدد من المشروعات 
التى تجريها المحافظة لشركة مملوكة ألحد 

الــمــتــهــمــيــن، وتــســهــيــل اســـتـــالم األعــمــال 
وســرعــة صــرف مستحقاتها المالية، 

لطلبات الدفاع.
 كانت المحكمة قد قررت استدعاء 
عبد الله عمارة وكيل وزارة التربية 
والتعليم األسبق بالمنوفية، ومحمد 
لبنة مدير إدارة الــمــرور بالمنوفية، 

بجانب االستعالم مــن المحافظة من 
محاضر استالم جميع المناقصات محل 

التحقيقات واستعجال تقرير البنك المركزى 
الخاص بأرصدة المتهمين فى البنوك.

 وُيــحــاكــم فــى القضية أيــًضــا إلــى جــانــب المحافظ 
ــن هــمــا »عــاصــم أحــمــد فــتــحــى«، مقدم  متهمين آخــري
الرشوة، و»أحمد سعيد مبارك« الوسيط، والذين أدليا 

باعترافات تفصيلية.
 واعترف المتهمان »عاصم أحمد فتحى«، و»أحمد 

سعيد مبارك« بتقديم رشــوة مالية لمحافظ المنوفية 
السابق هشام عبد الباسط، والتوسط فيها، وذلك فى 
أولــى جلسات محاكمتهم أمــام محكمة جنايات الجيزة 

برئاسة المستشار بالل محمد عبد الباقى.
 ومن جانبه، طالب ممثل النيابة العامة بتطبيق مواد 
االتهام الواردة بأمر اإلحالة الخاصة بتقديم وطلب 

الرشوة.
 وكشفت تحقيقات نيابة أمــن الدولة 
العليا أن المحافظ المتهم طلب مبالغ 
مالية على سبيل الــرشــوة من المتهم 
الثانى »عاصم أحمد فتحى« صاحب 
إحدى الشركات والُمسند إليه أعمال 
تطوير ورفع كفائة وتوريدات لعدد من 
المنشآت التابعة للمحافظة، وأثبتت 
التحقيقات أن محافظ المنوفية، أسند 
مــشــروعــات إنشائية إلحـــدى الشركات 
الحكومية، والتى استعانت بدورها بشركة 
المتهم الثانى »عاصم فتحى« كمقاول لها من 
الباطن فــى تنفيذ تلك المشروعات، وتــوســط المتهم 
الثالث »أحــمــد سعيد« فــى تقديم مبالغ الــرشــوة إلى 
المحافظ، عن طريق شراء عدد من السيارات وتأسيس 
وحــدتــيــن سكنيتين إحــداهــمــا بالمهندسين وأخـــرى 

بمحافظة األسكندرية.

إعادة محاكمة 16 متهمـًا فى »التمويل األجنبى«

استئناف محاكمة 41 متهمـًا بقضية 
»االتجار باألعضاء البشرية«

حــجــزت محكمة جنايات جــنــوب الــقــاهــرك، برئاسة المستشار 
مدبولى كــســاب، محاكمة 41 ُمتهًما بـ»شبكة االتــجــار باألعضاء 
البشرية«، لجلسة الخميس 12 يوليو، للحكم، وتقديم المذكرات من 

النيابة والدفاع.
صــدر القرار من الــدائــرة 26 برئاسة المستشار مدبولى كساب، 
وعضوية المستشارين رأفــت محمد الطيب، وهيثم محمود عبد 

الرحيم، وأمانة سر وائل عبد المقصود وجورج ماهر.
وأكــدت تحقيقات النيابة قيام 20 طبيًبا من األطباء الجامعيين 
والعاملين بالمستشفيات الحكومية من المتخصصين فى أمــراض 
الباطنة والجراحة العامة وجراحة المسالك والرعاية والتخدير، 
إلى جانب 10 من الممرضين يعاونهم 9 من السماسرة والوسطاء، 
ومتهمين اثنين من العاملين ببنك الــدم، بإجراء 29 عملية جراحية 
لنقل وزراعة أحد األعضاء البشرية، والمتمثل فى عضو الكلى، لعدد 

من المتلقين من المرضى األجانب.
وتبين من تحقيقات النيابة أن تلك العمليات الجراحية باستئصال 
عضو الكلى كانت تتم من عدد من المواطنين المصريين بعد شرائه 
منهم بمبلغ مالى يتراوح من 10 آالف وحتى 15 ألف جنيه، استغالاًل 
الحتياجهم المالى ونقله وزراعته فى أجسام هؤالء المرضى األجانب، 
بعد الحصول منهم على مبلغ يتراوح من 80 ألفا إلى 120 ألف دوالر 
أمريكى من المريض الــواحــد، ودون الحصول على موافقة اللجنة 

العليا لزراعة األعضاء البشرية.

عبدالباسط

مرتضى

مدبولى

دومة

بوسى

ويسألونك عن الفساد.. قل إنه وباء ليس له دواء!!
كلنا يعلم علم اليقين أن الفساد تجاوز حــدود الظاهرة، وصار 
جزًءا من المكون الثقافى لدى فئات داخل المجتمع »رؤساء أحياء 
وشركات، ومسئولين كبار فى دوائر المسئولية وداخل الــوزارات«، 
وألنه تجاوز حدود الظاهرة، فقد تعددت أشكاله وتنوعت شبكاته، 
وبالرغم من توافر اإلرادة السياسية للحد من تناميه، والضربات 
الموجعة التى توجهها هيئة الرقابة اإلداريــة، ضد حيتان التربح 
ومعدومى الضمير فى مواقع المسئولية، إال أن هناك نوعا من 
الفساد، ال تقوى على رصده العيون، رغم أنه معلوم، وتلوكه األلسنة، 
ويتباهى بصنعه الصاعدون إلى القمة من العدم.. هذا النوع أكثر 
فجاجة وبجاحة لو تعلمون، فهو يهدد استقرار المجتمع ويحرض 
على كراهية المؤسسات المعنية بالحفاظ على هيبة القانون 
وحماية المجتمع من العبث، وهو ببساطة شديدة جــًدا ناتج عن 

نفوذ قائم على التلويح لعالقات مع جهات ومؤسسات نافذة.
هكذا يتم التباهى، ويتم استخدام تلك المؤسسات، رغــم أن 

العالقات فردية، ربما تكون مع شخص فاسد هنا أو هناك.
القصص كثيرة ومتنوعة، إحــداهــا وهــى معلومة ومتداولة فى 
أوســاط عــدة، تخص شخصا ما، جرى دعمه والتوصية عليه من 
شخص كان يعمل فى مؤسسة ما، لتأدية مهمة ما، وألنه محترف 
استطاع الصعود، وكــان الصعود غير المبرر مفتاًحا للبحث عن 
تاريخه المشين، وعالقاته المشبوهة، وألنــه كان فى فترة زمنية 
يؤدى دورًا ما، تصور أنه صاحب نفوذ لدى عدد من المؤسسات، 
راح يستخدم أسماء القائمين عليها بمناسبة وبــدون مناسبة، كى 
يبعث برسائل مفاداها أنــه مسنود ومحصن، ويستطيع إيقاف 

المراكب السايرة وتخليص ما ال يمكن تخليصه فى جهات كثيرة.
كنت واحًدا من الذين تسربت إليهم أكاذيبه وادعاءاته، وقبل أيام 
قادت الصدفة أن يجمعنا لقاء مع شخصية رفيعة، بل رفيعة جًدا 
فى المؤسسة التى يزعم الشخص إياه أنه رجلها القوى وصاحب 
النفوذ المستمد منها، ودار الحديث فى اتجاهات عــدة، وفجأة 
تــذكــرت مــا سمعته مــع آخــريــن عــن هــذا الشخص، فسألت عنه، 
ضحك المسئول، وقال: إنه محتال بل محتال دولى تجاوز المحلية 

فى ادعاءاته.
ــراًدا، يــتــصــرفــون بحكم عــالقــتــه بــهــم، وليس  ــ ــ لكنه يــعــرف أف
المؤسسات، وفجأة قال إن المتضررين من ادعاءاته والمتضررين 
من األفراد الذين يدعمونه، محل نظر، فالشكاوى كثيرة، وسلوكه 
المشين معلوم لدى الجهات، فهو أحياًنا يتدخل ليس لالستعراض 
بنفوذه، ولكن للحفاظ على نفسه، خشية أن يصبح محورًا للقيل 
والــقــال، مشيًرا إلــى أنــه شاهده من مــدة، وتــم توبيخه على فعل 
ارتكبه، أراد تلميع نفسه دون أن يخطر أحًدا، بخلفيات وترتيبات 

وزيارات، وما خفى كان أعظم!

النصب بنفوذ وهمى

محمد عبداللطيف 
يكتب:
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آخر كالم.. 37361 عدد 
العاملين فى ماسبيرو

قصة التصعيد »الصاروخى« 
لفتح اهلل زيدان فى النيل للرياضة 

ومعهد اإلذاعة والتليفزيون

كــشــف تــقــريــر رسمى 
أصدره المجلس األعلى 
لــإعــام برئاسة مكرم 
محمد أحــمــد، أن عدد 
الــعــامــلــيــن فـــى الهيئة 
ــام  ــإعـ ــة لـ ــيـ ــنـ ــوطـ الـ
»ماسبيرو« فى 30 يونيو 
2016 بلغ 37 ألف و361 
عــامــاً مــقــابــل 41 ألــفــًا 
و149 عــامــاً فــى نهاية 
يونيو 2010. التقرير 
كــشــف أن الــنــقــص جــاء 
ــة  ــى قــطــاعــات اإلذاعـ ف
والتليفزيون والهندسة 
اإلذاعـــيـــة والــهــنــدســة 
اإلذاعية واإلنتاج مقابل 
ــات  ــاع ــط زيــــــادة فـــى ق
اإلقليمى والمتخصصة 

والمجلة.

ما سر قوة وتصعيد فتح 
الله زيــدان المذيع بقناة 
النيل للرياضة ومــراســل 
ــاة فـــى كـــأس الــعــالــم  ــن ــق ال
المقامة حاليًا فى روسيا؟ 
)وصاحب اللقطة الشهيرة 
إلحدى الفتيات الروسيات 
وهى تقبله على الهواء(.. 
هذا السؤال يــردده الكثير 
مـــن الــعــامــلــيــن فـــى قــطــاع 
المتخصصة عــامــة وفــى 
قناة النيل للرياضة بصفة 
خــاصــة، والسبب فــى ذلك 
أنــهــم فــوجــئــوا بــأنــه رغــم 
ــرور عــامــيــن على  ــ عـــدم م
ــه بــالــقــنــاة  ــل عــمــل فــتــح ال
كمعد إال أنه أصبح مذيًعا 
بل ومقدمًا لبرنامج »ستاد 
النيل«. المفاجأة األكبر 
أن فــتــح الــلــه تـــم فــرضــه 
ــوت« ليعمل  ــاراشـ ــبـ ـــ»الـ بـ
رغم خبراته القليلة جداً 
كمحاضر للمذيعين فى 
الـــدورات التدريبية التى 
ينظمها  معهد اإلذاعـــة 
والتليفزيون، واألغرب أنه 
تــم أيــضــًا اخــتــيــار محسن 
ــمـــوظـــف فــى  مـــحـــمـــود الـ
قطاع األمن والمسئول عن 
التصاريح األمنية فى الدور 
السابع  ليعمل محاضرًا فى 
نفس المعهد الــذى تحول 
الـــى »تــكــيــة« للمجامات 
ــات.. وهــنــا  ــي ــوب ــس ــح ــم وال
نـــســـأل:  أيـــن حسين زيــن 
ــذه الـــمـــهـــازل  ــ ــل هـ ــ ــن ك ــ م
والــتــجــاوزات؟ وهــل صحيح 
ــه مــســنــود من  ــل أن فــتــح ال
مسئول فــى جــهــاز رقابى 

رفيع المستوى؟

منع ظهور أصوات تنتمى للمعارضة الوطنية وسبق أن تمت استضافتهم فى مؤتمرات الشباب التى شارك فيها الرئيس السيسى
 محمد عثمان 

منع استضافة المعارضين يكشف كذب ادعاءات نادية مبروك ومجدى الشين

كشف الخطاب رقم 910 /13م الصادر من 
مكتب رئيس التليفزيون ردا على خطاب رئيس 
المجلس األعــلــى لــإعــام رقــم 462 عــن تلك 
العشوائية وذلــك التضارب فى االختصاصات 
الــذى يحكم المجلس األعلى لإعام والهيئة 
الوطنية لإعام وعن عبقرية من جمع لمجدى 
الشين بين رئاسة التليفزيون المصرى وعضوية 

المجلس األعلى لإعام. 
ــال الشــيــن فــى رده على خــطــاب المجلس  ق
األعــلــى حــول مــدى وجــود عراقيل تمنع ظهور 
شخصيات على شاشة التليفزيون: إن الشاشة 
ــرأى  تتمتع بحرية كاملة فــى عــرض الـــرأى وال
اآلخر وال يوجد لدينا أى مانع يخص شخصيات 
سياسية أو اقتصادية أو غيرها يمنعها من 
الــظــهــور إال مــن ينتمون لــجــمــاعــات إرهــابــيــة 

محظورة.
يكشف الخطاب عن مغالطات واضحة اعتاد 
رئيس التليفزيون على ترديدها طــوال شغله 
للمنصب منذ عــام 2013 وحتى اآلن  وهــى إن 
شاشات التليفزيون المصرى تتمتع بالحرية 
ــرأى اآلخــر وكذلك  التامة فى عــرض الــرأى وال
التوجهات المختلفة واآلراء المتباينة.. وهنا 
نتوجه إلــى الشين بعدد مــن الــتــســاؤالت التى 

نتمنى أن يجب عليها:  
- لماذا لم تذكر اسم لبرنامج واحد من تلك 
البرامج التى تقدم الرأى والرأى اآلخر على أى 

شاشة من شاشات التليفزيون المصرى؟
- هــل تــجــرؤ عــلــى إنــكــار حقيقة أن هناك 
تعليمات مشددة صادرة من جهات عليا  بأسماء 
الــضــيــوف الــمــعــتــمــديــن الســتــضــافــتــهــم داخـــل 
البرامج؟ وهل تجرؤ على مخالفة هذه القائمة 

وإضافة اسم واحد من خارجها؟
ــم تــذكــر اســـم ضــيــف واحـــد ممن  ــمــاذا ل - ل
استضافتهم شاشات ماسبيرو محسوب على 
الــرأى اآلخــر المعارض التجاهات وسياسات 

الحكومة؟ 
ــرة الــمــاضــيــة  ــفــت - هـــل ســبــق لــكــم خـــال ال
استضافة أصــوات تنتمى للمعارضة الوطنية  
ــى مــؤتــمــرات  وســبــق أن تــمــت اســتــضــافــتــهــم ف
الشباب التى شــارك فيها الرئيس عبدالفتاح 
الــســيــســى نفسه ومــنــهــم الــكــاتــب والــســيــاســى 
الدكتور أسامة الغزالى حرب وإبراهيم عيسى 
والدكتور حسن نافعة والذين قال لهم الرئيس 

حرفًيا: »احنا محتاجينكم معانا«.
- لماذا لم نرى شخصيات وقامات سياسية   
ضيوًفا على برامج التليفزيون المصرى أمثال 
ــؤاد ووحــيــد حــامــد والــدكــتــور جمال  سكينة فـ
ــخ.. رغم  زهــران استاذ العلوم السياسية... ال

أنهم بعيدون كل البعد عن التيارات المتطرفة 
والكيانات اإلرهابية.

ــم نــشــاهــد أى نــائــب فــى مجلس  ــمــاذا ل  - ل
ــوت مــخــالــف لــبــعــض تــوجــهــات  الـــنـــواب لــه صـ
وقرارات الحكومة على شاشة التليفزيون ومنهم  
خالد يوسف وأحمد طنطاوى وضياء الدين داود 

وأحمد طنطاوى وهيثم الحريرى وغيرهم؟
- إذا كانت لديكم الشجاعة لعرض الــرأى 

والـــرأى اآلخـــر فلماذا قمت بتحويل الغالبية 
العظمى من البرامج إلى مسجلة بعدما كانت 
تــذاع على الهواء مباشرة؟ ولماذا يتم التدخل 
بعمل مونتاج لها فيما يخص أى كلمة قد يفهم 
منها أنــهــا تمثل هجوما على بعض سياسات 

الحكومة؟
- بعض العاملين فى ماسبيرو يقولون  إن 
بعض السياسيين يرفضون الظهور على شاشة 

ــان هــذا الكام  التليفزيون الــمــصــرى، وإذا ك
صحيًحا بنسبة قليلة فلماذا لم تسألوا أنفسكم 
عن السبب فى ذلك وهو أن برامجكم مسجلة 
وتتعرض لمقص الرقيب وبالتالى تشويه آرائهم 

واإلساءة إليهم؟
- أين إثراء الشاشة الذى ذكرته فى خطابك 
للمجلس األعلى بتقديم خليط متنوع من كل 
التيارات المشروعة؟ وماهو قصدك بالتيارات 

المشروعة؟ ومن هم ممثلو التيارات المشروعة 
من وجهة نظرك؟ 

- هل استضاف التليفزيون المصرى المرشح 
للرئاسة فــى االنتخابات الماضية المهندس 
موسى مصطفى موسى على شاشاته إلثــراء 

التنوع للتيارات المشروعة؟
ــة مــبــروك رئــيــســة قــطــاع اإلذاعـــة  ــادي  أمـــا ن
وعضو المجلس األعلى لإعام أيضاً والتى 
ستنتهى مــدة خدمتها القانونية لبلوغها سن 
اإلحالة للمعاش خال األسبوع القادم وتنتظر 
التجديد لها فى منصبها لمدة عام أو اختيارها 
لرئاسة  قطاع التليفزيون فى حال نقل مجدى 
الشين لمنصب آخــر خــال األسابيع القادمة، 
فقد ردت على خطاب المجلس األعلى لإعام 
بكلمات مشابهة لتلك التى قالها الشين فى 
خطابه المشار إليه، حيث أكــدت  أنه ال توجد 
أية عراقيل أو تعليمات تمنع استضافة أى من 
الشخصيات السياسية مهما كانت توجهاتها، 
وال توجد أى جهة تمارس ضغوطاً أو تتدخل فى 
عمل المذيعين ومقدمى البرامج بــاإلذاعــة  أو 
تمنعهم من أداء وظيفتهم بكل حرية واستقالية. 
وتعليقاً على كلمات نادية مبروك سألها : 
اذا كنتى واثقة من صدق وصحة ما ذكرتيه فى 
خطابك فلماذا قمتى بكتابة كلمة »سرى جدا« 
أعلى يسار الخطاب؟ ومــا هو الــداعــى لكتابة 
هــذه الكلمة؟ وبــهــذه المناسبة نــســأل رئيسة 
قطاع اإلذاعــة عن واقعة قيامها بإصدار قرار 
بــإيــقــاف الــمــذيــع حــمــدى عبدالمجيد بشبكة 
البرنامج العام وتحويله للتحقيق ألنه قال دعاء 
أثــنــاء نقل شعائر صــاة الفجر »اللهم عليك 
بالظالمين، اللهم إن كنا أيدنا ظالماً فى هذه 
الدنيا فإنا نتبرأ إليك من هذا ربنا ال تولى علينا 
من ال يخافك وال يرحمنا، وال تعاقبنا بما فعل 
السفهاء منا وتوّل أمرنا«؟ ولماذا تخيلت رئيسة 
القطاع أن المذيع يقصد الرئيس السيسى فى 
دعائه؟ وهل غضبت نادية لما توهمت أنه إساءة 
لشخص الــرئــيــس – الـــذى نكن لــه كــل تقدير 
واحترام – ولم تغضب رغم أن المذيعين يقومون 
خال نقل  صلوات الجمعة والفجر واألمسيات 
الدينية بــذكــر أســمــاء الــــوزراء والمحافظين 
ومدراء األمن ومأمورى المراكز  ورؤساء المدن 
وهــو مــا يشكل إســـاءة لبيوت الــلــه وترسيخاً 

لمبادئ التمييز بين المصلين داخل المساجد.
وفى النهاية أقــول إن أبلغ رد على ادعــاءات 
نادية والشين المفاجأة أن  التقرير السنوى 
ــام فــى مــصــر« الــذى  ــة اإلعــ األول عــن »حــال
أصـــدره المجلس األعــلــى لــإعــام منذ أيــام 
جــاء فيه نــصــاً »أن إلــغــاء قــوائــم السياسيين 
والمعارضين الذين كانوا ممنوعين من الظهور 
على الشاشة واإلذاعــات المملوكة للدولة قبل 
2011 لم يتم تنفيذه بالشكل الكافى لعرض 

وجهات النظر المختلفة«.

لماذا لم نشاهد أى نائب فى مجلس النواب له صوت مخالف لبعض توجهات وقرارات الحكومة على شاشة التليفزيون؟

تحويل الغالبية العظمى من البرامج إلى مسجلة بعدما كانت تذاع على الهواء مباشرة 

رفض رعاية شركة »صلة« السعودية لرعاية النيل للرياضة بضعف مقابل »بريزنتيشن« 

المجلس األعلى لإلعالم: إلغاء قوائم 
السياسيين والمعارضين الذين كانوا 

ممنوعين من الظهور لم يتم تنفيذه بالشكل 
الكافى لعرض وجهات النظر المختلفة

بسبب مجامالت وسياسات زين والبهنسى

بالمستندات.. الماليين الضائعة داخل التليفزيون المصرى
كشف قيام الــنــادى األهــلــى بتوقيع عقود الرعاية مع 
شركة »صلة« السعودية التى فازت بمزايدة الرعاية، مقابل 
500 مليون جنيه لمدة أربعة سنوات، عن فضيحة إهدار 
عشرات المايين من الجنيهات داخل الهيئة الوطنية 

لإعام.
وحتى ال يتعجل البعض التساؤل عن أسباب الربط 
بين  ما حدث فى األهلى  وماسبيرو نشير إلى أن هذه 
الشركة السعودية »صلة« كانت قد تقدمت بعرض خيالى 
لرعاية قناة النيل للرياضة إال أن قــيــادات ماسبيرو 

رفضت هذا العرض المادى الكبير.
ــى أن هــذه الــشــركــة تعمل منذ  فــى الــبــدايــة نشير إل
انطاقتها عــلــى تــطــويــر مفاهيم الــتــســويــق الــريــاضــى 
بالمملكة السعودية ودول الخليج، ويتجاوز حجم أعمالها 
40 مليون دوالر سنوياً، كما أنها أول شركة تحصل 
عــلــى شــهــادة رســمــيــة مــن الفيفا كوكيل 
لاعبين، وتــقــوم باستقطاب كبرى 
ــات الـــتـــجـــاريـــة وأرقــــى  ــركـ ــشـ الـ
الــمــاركــات الــعــالــمــيــة لــرعــايــة 
ــة  ــدي ــبــطــوالت والـــفـــرق واألن ال
السعودية. وتقوم الشركة حاليا 
ــن:  المنتخب  ــ بــرعــايــة كــل م
السعودى لكرة القدم ورعاية 
األندية الرياضية السعودية، 
رياضة السيارات، العديد من 
األندية الرياضية األخــرى.. 
كما تملك الشركة العديد من 
الــخــبــرات فــى االســتــشــارات 
ــة ومـــجـــال البنية  ــاضــي ــري ال
التحتية الرياضية فضا عن 
التسويق الــريــاضــى بجميع 

مجاالته.
ــار عقد الرعاية  وقــد أث
الــجــديــد لــلــنــادى األهــلــى، 
ــجــدل بــعــد نــجــاح إدارة  ال
ــى مــضــاعــفــة عقد  الـــنـــادى ف
ــان العقد  الــرعــايــة، بعدما ك
القديم مع شركة »صلة« أيضاً 
بقيمة 231 مليون جنيه لمدة 
3 ســنــوات فيما وصــل العقد 
الجديد لـ500 مليون جنيه فى 

أربعة مواسم.
ــة  ــايـ ــرعـ ــد الـ ــقـ ــص عـ ــ ــن ــ وي
الجديد على حصول األهلى 
عـــلـــى 100 مــلــيــون 
جـــنـــيـــه »ُمــــقــــدم« 
تعاقد 

و10% من قيمة العقد كتأمين، أى 50 مليون جنيه، وهو 
ما يعنى أن خزينة القلعة الحمراء  انتعشت خــال األيــام 

الماضية ب  150 مليون جنيه.
فى هذا السياق، نفجر مفاجأة من العيار الثقيل، حيث إن 
نفس هذه الشركة السعودية سبق أن دخلت فى مفاوضات 
ــعــام الــمــاضــى مــع حسين زيـــن رئــيــس الهيئة  ــادة فــى ال جـ
الوطنية لإعام الحالى وقت أن كان يتولى رئاسة قطاع 
النيل للقنوات المتخصصة  للحصول على حق رعاية قناة 
النيل للرياضة، وقد عقد جانب من هذه المفاوضات داخل 
مبنى ماسبيرو بحضور حسين زين وأسامة البهنسى رئيس 
قطاع القنوات المتخصصة الحالى والــذى كان نائباً لزين 
فى هذه الفترة كما كان مشرفاً على قناة النيل للرياضة.. 
وخال المفاوضات قدمت الشركة السعودية عرضاً خيالياً 

للحصول على حق رعاية قناة النيل للرياضة.
وكشفت مصادرنا المطلعة أن هذا العرض 
ــر مـــن ضــعــف الــمــقــابــل  ــث وصـــل ألك
ــذى يــحــصــل عليه  ــ ــادى الـ ــمــ ــ ال
ماسبيرو من شركة بريزنتيشن 
ــى الــعــديــد  إضــافــة الـ
من المزايا المادية 
ــة  ــ ــي ــ ــن ــ ــي ــ ــع ــ وال

العجز عن تحصيل 40 
مليون جنيه مديونيات 

لدى شركة »بريزنتيشن«

ــرى.. إال أن زيــن والبهنسى أصــرا بشكل غريب على  اآلخـ
عدم الموافقة على العرض السعودى رغم أن القانون كان 
يعطيهما الحق فى فسخ التعاقد مع شركة بريزنتيشن بسبب 
عدم التزامها ببنود التعاقد بين الطرفين خاصة ما يتعلق 

بعدم سداد مستحقات ماسبيرو فى المواعيد المحددة.
ــارة الشكوك حــول أسباب  هــذا الرفض فتح المجال إلث
حــرص  زيــن والبهنسى على اســتــمــرار التعاقد مــع شركة 
بريزنتيشن  رغــم وجــود تــجــاوزات فــى التعاقد، وأسباب 
قيامهما بحرمان مــوازنــة ماسبيرو من عشرات المايين 
من الجنيهات سنويا  بسبب رفضهم التعاقد مع الشركة 
السعودية.. فى األسبوع الماضى، نجح النادى األهلى  فى 
ابرام تعاقد مع شركة بريزنتيشن للحصول على حقوق البث 
الفضائى الخاص بالنادى لمدة 4 سنوات مقابل400 مليون 
جنية، على أن تقوم قناة النادى بإذاعة مباريات الفريق األول 
لكرة القدم بالنادى بعد إذاعتها بحوالى ساعة أو ساعة 

ونصف.
الغريب أن هذا التعاقد، تزامن مع الكشف عن العديد 
من المفاجآت التى  رصدتها التقارير الرسمية الصادرة عن 
الجهاز المركزى للمحاسبات حول المجامات التى تقدمها 
قيادات الهيئة الوطنية لإعام وفى مقدمتهم حسين زين 
رئيس الهيئة وأسامة البهنسى رئيس قطاع النيل للقنوات 
المتخصصة  لشركة بريزنتيشن، حيث كشفت أحدث تقارير 
جهاز المحاسبات  أن المديونية المستحقة على الشركة 
المصرية لخدمات اعانات األقاليم »بريزنتيشن« فى 30 
يونيو 2017  وصلت الى 40 مليوناً و504 ألف جنيه والتى 
تعاقدت معها الهيئة الوطنية لإعام فى 4 يناير 2015 
لمنحها حق اإلعان الحصرى على قناة النيل لرياضة مقابل 
مبلغ 45 مليوناً و500 ألف جنيه ويجدد تلقائياً وفقاً للشروط 
المنصوص عليها فى التعاقد، إال أنه تبين مخالفة الهيئة 
للبند الثالث من التعاقد والــذى يقضى أن العائد من هذا 
العقد قائم بذاته وال يمت بــأى صلة بأية تعامات أخرى  
بين الطرفين وال يجوز إجــراء  أى مقاصة أو تسوية مالية 
بين الحقوق الناشئة للطرف األول »الهيئة الوطنية لإعام« 
عن هذا العقد وبين أى عقد آخر مبرم بين الطرفين أو أى 

مستحقات مالية من إحداهما للطرف اآلخر.
وكشفت تقارير جهاز المحاسبات – لدينا صــورة منها 
– عن قيام قطاع القنوات المتخصصة بتخفيض مديونية 

شركة بريزنتيشن بالمبالغ اآلتية :
- مبلغ مليون و375 ألــف جنيه وذلــك بإستخدام مبلغ 
التأمين الواجب ســداده  للشركة المصرية لمدينة اإلنتاج 

اإلعامى كتأمين عن عقد إيجار استوديو 601.
 - مبلغ 20 مليون جنيه وذلـــك باستخدام مــن المبلغ 
المحتسب للشركة عن العقد المؤرخ فى 21 سبتمبر 2016 
والخاص بمنح الهيئة حق بث مباريات الدورى العام للموسم 
الكروى 2016ـ  2017 وهــو ما أضــاع على الهيئة السيولة 

النقدية الواجب تحصيلها طبقاً للعقد.
وكشف جهاز المحاسبات أنه يتصل بذلك اإلتفاق بالبند 
الثالث من ملحق العقد المؤرخ فى 8 فبراير 2015 أن تكون 
قيمة األنماط اإلعانية مبلغ وقدره 660 ألف جنيه بالنسبة 
للموسم 2016ـ  2017 وتــســدد خــال شهر مــن بــدء هذا 

الموسم وهو األمر الذى لم يتم.
وقد أوصــى الجهاز بالعمل على تحصيل تلك المديونية 
واإللــتــزام بما ورد ببنود التعاقد المشار إليها مــع اتخاذ 
ــراءات الـــازمـــة لمطالبة الــشــركــة بقيمة األنــمــاط  ــ اإلجــ

اإلعانية المشار إليها.
وهنا نتساءل: لمصلحة من تتم »الطرمخة« على هذه 
التجاوزات المالية؟ ومن المستفيد من وراء عدم تحصيل 
مستحقات ماسبيرو لــدى الشركة؟ ولــمــاذا تقف الجهات 

العليا صامتة تجاه هذه المخالفات المالية؟

متى تعلن نتائج التطوير »الفنكوشى« 
فى التليفزيون المصرى؟!!!

391 مليون جنيه طاقات عاطلة وغير 
مستغلة بالهيئة  الوطنية لإلعالم

نشرت »بوابة ماسبيرو« – الموقع 
الرسمى للهيئة الوطنية لــإعــام – 
ــرا مــجــهــاً يــتــضــمــن تــصــريــحــات  خــب
لمصدر مسئول فى اإلدارة المركزية 
لإعانات بالقطاع االقتصادى - لم 
يتم ذكر اسمه – قال فيها إن شاشات 
ماسبيرو واإلذاعــــة وقــطــاع األخــبــار 
شــهــدت طــفــرة كبيرة فــى اإلعــانــات 
خـــال شــهــر رمــضــان مــقــارنــة بالعام 
ــد الــمــصــدر أن ذلــك  ــمــاضــى.. وأكـ ال
ــو  ــى وراديـ ــ سببه تــطــويــر الــقــنــاة األول
مصر واختيار أعمال درامية متميزة 
ــة، وشــهــدت  ــادفـ ــة هـ ــيـ ــج إذاعـ ــرامـ وبـ
القنوات األولــى والفضائية المصرية 
ونايل دراما وإذاعة الشباب والرياضة 
وراديــــــــو مـــصـــر زيـــــــادة كـــبـــيـــرة فــى 
ــات، حيث عــرض التليفزيون  اإلعــان
مسلسات: »طايع، الشريط األحمر، 
الرحلة، أمــر واقـــع، هـــارون الرشيد، 

سيرة الــنــور، لعنة كــارمــا« باإلضافة 
ــبــرامــج الــديــنــيــة الــتــى تجذب  إلـــى ال
المشاهدين.. وتعليقاً على هذا الخبر 
نقول: إذا كان ما ذكر صحيحاً فلماذا 
لم يتم ذكــر اســم المصدر الــذى نشر 
التصريح على لسانه؟  ولماذا لم يتم 

ذكر األرقام الحقيقية لحصيلة هذه 
اإلعانات بعيداً عن الكام 

ــارات  ــعـ ــشـ ــهــم والـ ــمــب ال
الرنانة؟ ومتى تعلن 

ــائــج التقييم  ــت ن
الـــحـــقـــيـــقـــيـــة 
لتجربة التطوير 
ــكــوشــى«  ــن ــف »ال
ــدأ  ــ الـــــــــــذى بـ
فـــــى الـــقـــنـــاة 
األولـــــــى مــنــذ 
17 فـــبـــرايـــر 

الماضى؟

الجهاز المركزى للمحاسبات كشف فى تقرير رسمى أن 
تكلفة ما أمكن حصره من الطاقات العاطلة وغير المستغلة 
بحسابى األصول الثابتة والتكوين اإلستثمارى للهيئة بلغ 
359 مليوناً و625 ألف جنيه. وطالب الجهاز فى تقريره 
الهيئة بإتخاذ اإلجراءات الازمة  لاستفادة من الطاقات 
العاطلة وغــيــر المستغلة وبــحــث أفــضــل سبل التصرف 

االقتصادى لها. 

زيدان

مكرم

الشين نادية

البهنسى زين
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الجونة يفتح 
أبوابه أمام متعب  

بانسيه على أعتاب 
الطرد من المصرى 

رحب هشام زكريا المدير 
الفنى للفريق األول لكرة 
القدم بنادى الجونة بفكرة 
ــاد متعب  ــم الــتــعــاقــد مـــع ع
ــى بعد  مــهــاجــم فــريــق األهــل
انتهاء إعارته لنادى التعاون 
السعودى فى الفترة األخيرة، 
ــى أن  ــن ــف ــد الـــمـــديـــر ال ــ وأكـ
التعاقد مــع متعب سيكون 
مــكــســبــًا لــلــجــونــة، مضيًفا 
ــا  ــروًض أن الــاعــب تــلــقــى ع
لــاحــتــراف، ولكن فــى حالة 
ترحيبه باالنضمام للفريق 
سيكون مكسبًا كبيرًا للنادى 

الساحلى. 
ــدد هــشــام زكــريــا على  وشـ
ــادى تــعــاقــد مـــع 11  ــنـ أن الـ
العًبا بجانب 14 العًبا من 
مجموعة الاعبين الذين 
ــح  أن  صعدوا بالفريق، وأوض
هذا األمــر جيد، وكــان لديه 
أســس فــى اختيار الاعبين 
ــا الـــطـــمـــوح، وجــمــيــع  ــه ــم أه
الاعبين الجدد لهم تاريخ 
كبير فى الدورى، بعدما وافق 

على رحيل 13 العًبا.

ــادى  ــن اســتــقــر مــســئــولــو  ال
المصرى بنسبة  كبيرة على 
فسخ التعاقد مع البوركينى 
بانسيه مهاجم الفريق خال 
فــتــرة االنــتــقــاالت الصيفية 
الحالية، والتعاقد مع مهاجم 
أجنبى بديل لتدعيم صفوف 
الــفــريــق بــدايــة مــن الموسم 

المقبل.
ــرض  ــع وكــــــان بـــانـــســـيـــه ت
لإلصابة بقطع فى وتر أكيلس 
الشهر الماضى، سيغيب على 
ــب فــتــرة  ــاع ــم إثـــرهـــا عـــن ال
طــويــلــة، وهـــو مــا جــعــل إدارة 
ــادى تــقــرر فسخ التعاقد  ــن ال
مــعــه، خــاصــة بــعــد أن  اتهم 
الــاعــب إدارة المصرى بأنها 
ــم تــدفــع تكاليف العملية  ل
الجراحية التى خضع لها فى 

بلجيكا. 
وأكد ياسر سالم نائب رئيس 
الــمــصــرى أن اإلدارة تسعى 
للوصول التــفــاق مــع بانسيه 
لفسخ التعاقد معه بالتراضى 
فى الصيف الجارى، خاصة أنه 
لن يعود من اإلصابة قبل شهر 

ديسمبر المقبل. 
وأشــار نائب رئيس المصرى 
إلــى أن ناديه بصدد التعاقد 
مع صفقات قوية، خال األيام 
القليلة القادمة، ليساعدوا 
الفريق على مواصلة التألق 
فــى بطولة الكونفيدرالية 
األفريقية وبطولة الدورى فى 

الموسم الجديد. 

يبدو أن الساحة الكروية فى مصر ستكون على موعد مع 
كثير من التقلبات فى الفترة المقبلة، بعدما برز على السطح 
متغيرات جديدة تمثل أولها فى انتقال ملكية نادى األسيوطى 
إلى تركى آل الشيخ رئيس هيئة الرياضة السعودية، والذى 

بادر بتغيير اسم النادى إلى »بيراميدز إف سى« أو األهرام.
ــم أن ســعــى مستثمرين عـــرب لــشــراء أحـــد األنــديــة  ورغـ
ــى كونه شأناً  ــًرا منطقًيا للوهلة األول المصرية قد يبدو أم
تجارياً واستثمارياً بحتاً، إال أن وجود اسم تركى آل الشيخ فى 

الصورة كفيل بإثارة الجدل حول تلك الصفقة المحتملة.
ومنذ أشهر فــرض تركى آل الشيخ اسمه على الساحة 
الكروية فى مصر بعدما قــام بتدعيم الــنــادى األهلى مالًيا 
بسخاء، وبناء عليه تم منحه منصب الرئيس الشرفى للنادى، 
قبل أن يعتذر هو عن االستمرار فى هــذا المنصب بسبب 
خالف دب بينه وبين إدارة األهلى، وصل لحد توجيه المسئول 
السعودى اتهامات بالجملة إلدارة القلعة الحمراء ورئيسها 

محمود الخطيب.
وغالب الظن أن سعى تركى آل الشيخ لشراء ملكية نادى 
األسيوطى إنما يأتى فى إطــار رغبة المستشار فى الديوان 
الملكى السعودى لالستثمار بقطاع الكرة المصرية، وهى 
الرغبة التى ترجمت قبل أشهر من خــالل مشروع المدينة 

الرياضية للنادى األهلى.
لكن األزمة التى نشبت بين آل الشيخ وإدارة األهلى بددت 

هذا المشروع بشكل نهائى، وأضاعت فرصة استثمار كبيرة 
كــان يتحفز لها آل الشيخ ومــن خلفه عــدد من المستثمرين 

اإلماراتيين.
ويبدو أن آل الشيخ وشركاءه وجــدوا فى نــادى األسيوطى 
ضالتهم ليكون نــواة الستثماراتهم فى القطاع الرياضى فى 

غياب قواعد »اللعب 
المالى النظيف« يسهل 
مهمة أصحاب الرياالت 

مصر، وفى الوقت بوابتهم للنفوذ إلى سوق الكرة المصرى 
بالتحديد.

وسريًعا بــدأ مسئولو بيراميدز نشاطهم لتدعيم صفوف 
الفريق استعداًدا للموسم الكروى الجديد، حيث أبرم النادى 
عدة صفقات محلية من العيار الثقيل إذ نجح فى الحصول 
على خــدمــات محمد مجدى »قفشة« نجم إنبى الــذى كان 
مستهدًفا من األهلى والزمالك، وضم كذلك محمد حمدى 

الظهير األيسر لفريق المصرى والذى كان على رادار األهلى.
كما ضم النادى كذلك محمد فاروق العب المقاولون العرب 
ومحمد فتحى القادم من النادى اإلسماعيلى وعبد الله بكرى 
مدافع سموحة، إلى جانب رباعى برازيلى فضاًل عن المدافع 

السورى المميز عمر الميدانى.
وكان القاسم المشترك فى كل تلك الصفقات هو المبالغ 
المالية الضخمة التى دفعتها إدارة نــادى بيراميدز فى 
سبيل ضم تلك العناصر، ولم يكتف المالك الجدد لنادى 
األسيوطى بذلك بل حــاولــوا ضم بعض نجوم األهلى إذ 
رصدوا 4 ماليين دوالر فى سبيل استعارة محمد الشناوى 
حارس الشياطين الحمر لمدة موسمين، كما أبدوا اهتماًما 
بالحصول على خدمات ثنائى الفريق األحمر سعد سمير 

وباسم على.
وأمام  هذا الكم من الماليين التى أنفقها مسئولو بيراميدز 
فــى أيـــام قليلة لتدعيم الــفــريــق، تــبــرز عــدة تــســاؤالت حول 
قدرة األندية األخرى على مجاراة الغول الظاهر حديًثا على 

الساحة والمدعوم بأموال طائلة قادمة من الخليج.
وال شك أن األمــور ستكون أكثر صعوبة على كافة األندية 

خصوًصا أن التحركات األخيرة لفريق بيراميدز من شأنها 
أن ترفع  أسعار الالعبين والمبالغ فيها من األســاس، فضاًل 
عن أنها سترفع سقف الطموحات المالية لالعبى األندية 
األخــــرى، بالنظر إلـــى الـــرواتـــب الضخمة الــتــى خصصها 

بيراميدز إلى العبيه الجدد.
والمؤكد أن حالة الفوضى المسيطرة على اللوائح المنظمة 
للرياضة فــى مصر هــى أحــد العوامل التى تشجع المالك 
الجدد لنادى األسيوطى على مواصلة فــرد عضالتهم بهذا 
الشكل، خصوًصا فى غياب ما يعرف بقواعد اللعب المالى 

النظيف والمعمول بها فى الدول األوروبية.
وتلزم تلك القواعد األندية األوروبية بأن ال تتخطى حجم 
مصروفاتها ما تتحصل عليه من مكاسب، بحيث أن تبقى على 
األمــور فيها بعض من التوازن بين األندية الغنية ومنافسيها 

من األندية األخرى األضعف من الناحية المالية.
وبسبب تلك القواعد الصارمة عوقب مؤخًرا نادى ميالن 
اإليطالى – المملوك لمستثمرين صينيين- بالحرمان من 
المشاركة فى البطوالت األوروبــيــة لموسمين، وذلــك بسبب 

مخالفته قواعد اللعب المالى النظيف.
لكن اختفاء تلك الضوابط فى مصر وحتى على الساحة 
األفريقية، يؤكد أن الفترة المقبلة ستشهد مــزيــًدا من 
مــحــاوالت بــســط نــفــوذ الــمــال الخليجى عــلــى الــريــاضــة 
المصرية تحت قناع االستثمار، وهو ما بدأت بشائره فى 
الظهور من خالل ما تردد فى األيام األخيرة عن مساعى 
يبذلها تركى آل الشيخ لتكرار سيناريو السيطرة على نادى 

األسيوطى مع نادى االتحاد السكندرى.

بيراميدز الخطوة األولى.. والبقية تأتى.. 

فوضى اللوائح تفتح طريق الكرة المصرية أمام »الخاليجة«
 ضياء خضر

بــدأت األزمــات تطرق أبــواب فريق الكرة 
ــوادر صــدام  بــالــنــادى األهــلــى، حيث تــلــوح بـ
بين لجنة الكرة داخل النادى وبين الفرنسى 
كارتيرون المدير الفنى للفريق، وتتعلق هذه 

األزمات بشكل مباشر بالعبى الفريق.
ومــؤخــًرا بــادر كــارتــيــرون بمطالبة لجنة 
الكرة بالتدخل لدى إدارة النادى لمواجهة 
حالة االستياء الموجودة بين بعض الالعبين 
بسبب قيمة عــقــودهــم الــســنــويــة، وأوصــى 
كارتيرون بضرورة االستجابة لمطالب هؤالء 
الالعبين لتفادى تشتيت انتباههم، خصوًصا 
أن المرحلة المقبلة تتطلب تركيزاً من كافة 
عناصر الفريق لتصحيح مسار الشياطين 

الحمر فى بطولة دورى أبطال أفريقيا.
وشكلت الــعــروض السخية التى قدمها 
نادى بيراميدز لبعض العبى الفريق األحمر 
عامل ضغط إضافى على العناصر المستاءه 
مــن قيمة عقودها السنوية، وهــو مــا دفع 
كــارتــيــرون للتمسك بــضــرورة ترضية هذه 
ــذى يلقى  العناصر مالًيا، وهــو المطلب ال
معارضة من إدارة األهلى حتى قبل قدوم 

المدرب الفرنسى.
وتلوح فى األفــق كذلك أزمــة وشيكة بين 
كارتيرون ولجنة الكرة بسبب عــدم اقتناع 
الخواجة الفرنسى بالالعب صالح محسن، 
مهاجم الفريق، حيث طلب إعارته ألى ناد 

يرغب فى ضمه خالل الفترة المقبلة.
واستشاط أعــضــاء لجنة الــكــرة غضًبا، 
من موقف كارتيرون تجاه صــالح محسن، 
حيث رفضوا ذلك تماًما، باعتبار أن الالعب 
لــم يستكمل 6 أشــهــر مــع الــفــريــق. وتعاقد 
النادى األهلى مع صالح محسن خالل فترة 
االنتقاالت الشتوية الماضية قادًما من نادى 
إنبى فى أغلى صفقة بتاريخ مصر والتى 

بلغت 38 مليون جنيه.
وطلبت لجنة الكرة من المدرب الفرنسى، 
ــالعــب قــبــل الــحــكــم عليه ســواء  تــجــربــة ال

برحيله من عدمه.
فى سياق مختلف، رشح كارتيرون الالعب 
ــادى  الــمــالــى ســالــيــف كــولــيــبــالــى، مــدافــع ن
مازيمبى الكونغولى، لالنضمام إلى األهلى 
فى الموسم الجديد لتدعيم الخط الخلفى، 
ووضعه كخيار أول فى ظل النقص العددى 

فى هذا المركز.
وتحفظت لجنة الكرة على الالعب المالى 
لعدة أسباب أبرزها مشاركته مع مازيمبى 
فى دورى أبطال إفريقيا، وبالتالى لن يحق 
له المشاركة مع األهلى فى النسخة الحالية 

التى تشهد أزمة واضحة فى خط الدفاع.
ويبقى السبب الثانى أن كوليبالى يبلغ 30 
عاًما، وبالتالى لن يستطيع العطاء بنفس 
المستوى البدنى ألكثر من موسمين قادمين، 
وهــو مــا يأتى عكس الخطة التى تطبقها 

لجنة الكرة لتجديد دماء الفريق.

غضب النجوم ينذر بـ»صيف ساخن« 
بين إدارة األهلى وكارتيرون

 محمد الصايغ

دونيس يحرج اإلدارة البيضاء مجددًا..

الزمالك يتمسك ببقاء الرباعى المستهدف من األهرام 

3 سيناريوهات تنتظر بطولة الدورى فى الموسم الجديد
تعقدت األمــور كثيًرا داخــل االتحاد المصرى 
ــدة، بسبب  ــوريـ ــقــدم بــرئــاســة هــانــى أبـ لــكــرة ال
مسابقة الـــدورى الممتاز فى الموسم المقبل، 

والصعوبات التى تطاردها.
وكانت لجنة المسابقات بالجبالية قد حددت 
يوم 3 من شهر أغسطس المقبل موعًدا مبدئًيا 
النطالق الموسم الجديد، المزمع االنتهاء منه 

فى شهر مايو المقبل.
ــدورى  ــ ــات ال ــاري ــب وتــكــمــن األزمـــــة، فــى أن م
الممتاز، ستتعارض مع األنــديــة المشاركة فى 
البطولة العربية، وكذلك األندية المشاركة فى 
الــبــطــوالت األفريقية ســـواء دورى األبــطــال أو 

الكونفيدرالية األفريقية.
وهناك 3 سيناريوهات، للدورى فى الموسم 
الجديد، والــذى يستعرضها »صــوت الماليين«، 

فى التقرير التالى:
السيناريو األول

يعتبر الحل األول هو األسهل على اإلطــالق، 
ــدورى فى  ــ ــاء مــســابــقــة الـ ــغ حــيــث يتمثل فــى إل
الموسم المقبل، مع االكتفاء ببطولة كأس مصر.

واقــتــرحــت لجنة المسابقات بــاتــحــاد الكرة 
المصرى، إلغاء المسابقة نهائًيا، على أن يتم 

إعداد جدول زمنى لمسابقة الموسم الجديد.
وعرض عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات، 
ــدة، مــن أجــل البت فيه  ــوري األمــر على هانى أب

ومناقشته خالل الساعات المقبلة.

وهناك أزمة كبيرة حال إلغاء المسابقة، والتى 
ستتمثل فــى رفــض األنــديــة لذلك لعدم وجــود 
أسباب قهرية، فضاًل عن أن هناك تعاقدات مع 

رعاة بالماليين.
السيناريو الثانى

يرغب البعض داخل أروقــة االتحاد المصرى 
لكرة القدم، فى إقامة بطولة على مجموعتين، 
على أن يكون األهلى والزمالك على رأس كل 

مجموعة.
ويكون نظام البطولة، أن يصعد األول والثانى 
مــن كــل مجموعة، على أن يــكــون هــنــاك دورة 
مجمعة بينهم، لتحديد بطل الدورى فى الموسم 

الجديد.
وقد يكون هذا الحل هو األقرب للتنفيذ، حال 
موافقة األنــديــة الــــ18 المشاركة فــى مسابقة 

الدورى الممتاز.
السيناريو الثالث

يتمثل السيناريو الثالث فى إقامة المسابقة 
ــادى، ولــكــن مــن دور واحـــد وليس  ــع بنظامها ال

دورين كما هو معتاد.
ــة كبيرة  ــحــي ــو، أري ــاري ــن ــســي ويــعــطــى هـــذا ال
للجنة المسابقات بالجبالية، من أجل تسكين 

المباريات دون ضغوط.
واليــزال ذلــك، تحت الدراسة أيًضا، من أجل 
إصــدار القرار النهائى خــالل األسبوع الجارى 

بعد االجتماع مع األندية.

كثف مسئولو نادى الزمالك باب المفاوضات 
مع ياسر إبراهيم مدافع فريق سموحة للتعاقد 
معه خــالل فترة االنتقاالت الصيفية الحالية 
لتدعيم دفاع الفريق، واشترط مسئولو النادى 
السكندرى الحصول على 15 مليون جنيه نظير 
االستغناء عن المدافع، وفى نفس الوقت دخل 
الــزمــالــك فــى مــفــاوضــات مــع نـــادى المقاصة 
للتعاقد مــع أحمد عبد العزيز مــودى مدافع 
الفريق الفيومى وعرض األبيض خمسة ماليين 

جنيه لضم الالعب.
وعلى صعيد آخر اعتذر اليونانى  جورجيوس 
دونيس عن العرض الــذى تلقاه لتولى تدريب 
الفريق األول لكرة القدم بنادى الزمالك، بعدما 
جــدد مسئولو القلعة البيضاء مفاوضاتهم مع 
المدير الفنى خالل اآلونة األخيرة لتولى تدريب 
الفريق لمدة موسمين مقابل 3.5 مليون يورو، 
إال أن المدير الفنى رفض العرض، وتعد هذه 
هــى الــمــرة الثانية التى يتفاوض فيها النادى 

ــى تــدريــب  ــول األبــيــض مــع دونــيــس ويــرفــض ت
الفريق.

ويفاضل مجلس إدارة نـــادى الــزمــالــك بين 
مدربين أجنبيين لتولى تدريب الفريق األبيض 
خــالل الــمــوســم المقبل بعد االســتــقــرار على 
التعاقد مــع مــديــر فنى جــديــد لــقــيــادة القلعة 

البيضاء .
ويفاضل مجلس إدارة القلعة البيضاء بين 
الــمــدرب األوروجـــويـــانـــى خــورخــى دى سيلفا 
المدير الفنى األسبق لنادى النصر السعودى 
والبرازيلى جورجينو المدير الفنى لنادى فاسكو 

ديجاما البرازيلى.
ومــن ناحية أخــرى رفــض مجلس إدارة نادى 
الزمالك برئاسة مرتضى منصور عرًضا من 
ــرام ســبــورت يطلب خــاللــه األخير  نـــادى األهــ
ــيــض أحمد  ــاعــى الــفــريــق األب ــع رب الــتــعــاقــد م
مدبولى ومحمد عنتر ومحمود دونجا وعبد الله 
جمعة خالل فترة االتنقاالت الصيفية الحالية، 
وجاء رفض رئيس النادى لرحيل الرباعى بسبب 
حاجة الفريق لهم خاصة وأنهم من العناصر 
األساسية بالزمالك، فضال عن صغر أعمارهم.

 سارة عبد الباقى

عامر

كارتيرون

مدبولى
جمعة

مرتضى

ترك
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مارادونا يعتذر 
لـ»عدو المصريين«

ــرة الــقــدم  ــدل أســـطـــورة كـ ــ أس
األرجنتينية دييجو أرمــانــدو 
ــا الــســتــار عــلــى الــحــرب  مـــارادونـ
الكالمية التى نشبت بينه وبين 
ــوس،  ــ ــى ســيــرجــيــو رام ــان ــب األس
ــد، والملقب  ــدري ــال م العــب ريـ
ــدو الــمــصــريــيــن« بسبب  ـــ»عـ بـ
اإلصــابــة الــتــى ألحقها بنجم 
ــالح خالل  الفراعنة محمد ص
مباراة نهائى دورى أبطال أوروبا 

أواخر ما يو الماضى.
ــرب تصريحات قد  وكــانــت ح
اندلعت بين مــارادوانــا ورامــوس 
بــعــدمــا وصـــف نــجــم الــتــانــجــو 
السابق قائد ريــال مدريد بأنه 
ليس نجًما، مــؤكــًدا أنــه يعتبر 
دييجو جودين، العب أتلتيكو 

مدريد، أفضل منه.
ــورة األرجنتين  ــط وبــــادر  أس
ــذاره لــرامــوس فى  ــت لتقديم اع
تصريحات لصحيفة »مــاركــا« 
اإلسبانية حيث قــال: »إذا كان 
سيرجيو راموس يريد ذلك فأنا 
أعتذر، ولكن لن أُغير تفكيرى.. 
هو العــب عظيم وقائد عظيم 

لكنه بالنسبة لى ليس نجًما«.
وأضــــــاف: »بــالــنــســبــة لـــى ال 
يهمنى ما يقوله رامــوس، لذلك 
فــى حــال انــزعــاجــه فأنا أعتذر 
ــت أفــكــر بنفس  لــه لكننى مــا زل

الطريقة«.

البساط األخضر

 محمد الراعى

ال   حتاسبوا   الفاشلني
ــدث   لمنتخب   مــصــر   فــى   ــا حـ ¿ م
 مــونــديــال   روســيــا   ال   يمكن   السكوت  
 عليه ،  البد   من   محاسبة   اتحاد   الكرة  
 الفاشل   الفاسد ،  والبــد   من   تصحيح  
 أوضـــاع   الرياضة   فــى   مصر   حتى ال  

 تتكرر   مثل   هذه   المهازل . 
لألسف   أن   هانى   أبــوريــدة   حــاول  
 أن   يــدافــع   عــن   نفسه   وعــن   مجلسه  
 فــى   مــؤتــمــر   صحفى   فــاضــح   ولكنه  
ــاء   للمنظومة    أســـاء   للحكومة   وأســ
ــدار    الــكــرويــة   فــى   مصر   وأكـــد   أنــهــا   ت
ــح   ــمــصــال ــة   وحـــســـب   ال ــي ــعــشــوائ ــال  ب
ــدة   بــرر   ــوري ــواء   الشخصية ،   أب ــ  واأله
 إقــحــام   العبى   المنتخب   فــى   قضايا  
 سياسية   وتلبية   دعوة   رئيس   الشيشان  
 بــأنــه   بــرعــايــة   الـــدولـــة ،  وبـــرر   فــســاد  
 الشركة   الراعية   التحاد   الكرة   بأنها  
 مملوكة   لــلــدولــة ،   أبــوريــدة   لــم   يدافع  
 عن   الشركة   وأخطائها   وفسادها   ولم  
 ينكر   مخالفاتها   ومهازلها   ولكنه   اكتفى  
 بقوله   إنها   شركة   مملوكة   للحكومة ،  
والـــرجـــل   فــيــكــم   يــخــبــط   دمــاغــه   فــى  

 الحيط .  
  مبررات   أبوريدة   أقبح   وأفظع   من  
 الــذنــب ،  لــألســف   أن   رئــيــس   االتــحــاد  
ــام   والــبــرلــمــان    أراد   أن   يــهــدد   اإلعــ
ــة   شــديــدة   اللهجة   ــه   لــهــم   رســال  ووجـ
 ،بأن   أى  مخالفات   أو   فساد   فى   بعثة  
 المنتخب   فى   روسيا   كان   تحت   رعاية  
 وحماية   الحكومة ،  مما   يعنى   أن   نحاكم  
 الحكومة   أو   بمعنى   أدق   أن   الموضوع  
 انتهى   وتــم   إغـــاق   الــمــلــف  ، وممكن  
 نفتح   الملف   إذا   صعدنا   للمونديال  
 المرة   القادمة   بعد   28   سنة   أو   56  سنة  

 وعليكم . 
ال   أطالب   بمحاكمة   اتحاد   أبوريدة ،  
وال   أطالب   بمحاكمة   الشركة   الفاسدة  
 ولكن   أطالب   الحكومة   وتحديدا   وزير  
 الــريــاضــة   الــدكــتــور   أشــرف   صبحى  »    
 األكــاديــمــى«  بمتابعة   برامج   وخطط  
 اتحاد   الكرة   المستقبلية ،  وأن   تكون  
 خــطــطــاً   علمية   حــتــى   تــســيــر   الــكــرة  
 الــمــصــريــة   فــى   مكانتها   الطبيعية  
ــواجــد   فـــى   الــعــالــمــيــة   بــطــريــقــة   ــت ــل  ل
 مــشــرفــة  ، كــفــانــا   عــشــوائــيــة   ومــهــازل  
 وبيزنس   ومصالح   شخصية ،  ال   نريد  
 حساب   الفاشلين   الفاسدين ،  ولكن  
 نــريــد   تأميًنا   لمستقبل   الــكــرة   وفقا  
 لخطط   وبرامج   علمية   حتى  ال   تتكرر  
 الفضايح   أمام   العالم   وحتى   ال   يصاب  

 الجمهور   بالصدمة   والحزن . 
¿ صفقة   نــادى   »األهــــرام«   ليست  
 ضد   الكرة   المصرية ،  وعلى   العكس  
ــع   وجــيــد ،  وستزيد    إنها   استثمار   رائ
 من   احترافية   األندية   وترفع   أسعار  
 الاعبين   المميزين ،  ال   تنظروا   إلى  
ــرام«  مــن   الــجــزء   ــ  صفقة   نـــادى   »األهـ
 المظلم   ولــكــن   لها   مكاسب   كبيرة ،  
ــة ،   ــديـ ــارات   األنـ ــم ــث وتـــزيـــد   مـــن   اســت
وأعــتــقــد   أن   أول   المستفيدين   هــو  
 نــادى   الزمالك   ألن   مرتضى   منصور  
 تاجر   شاطر   ويختار   صفقات   مميزة  
ــادى  » األهـــرام«    كل   سنة ،  باختصار   ن
 سيكون   دافــًعــا   لاعبين   أن   يتألقوا  
 حــتــى   يــرتــفــع   ثمنهم   إلـــى   60   أو 70    

 مليوًنا . 
¿ خـــروج   الــكــبــار   مــن   الــمــونــديــال  
 مبكرا   فــى  مقدمتهم   ألمانيا   حامل  
 اللقب   وإسبانيا   أقـــوى   المرشحين  
 وأرجنتين   ميسى   وبرتغال   رونــالــدو  
 يــؤكــد   أن   هــذا   مــونــديــال   المفاجآت  
 وأنها   بطولة   الكرة   الجماعية   وليست  

 بطولة   النجم   األوحد . 

رأى

 محمد الصايغ

 سارة عبد الباقى

  ياسر حامد

بعد مشاركة هى األسوأ منذ 36 عامـًا

نكسة موسكو جرس إنذار
»عابر للقارات« للكرة األفريقية 

ممثلو القارة السمراء 
حققوا 3 انتصارات 
فقط فى 15 لقاء

آخرهم ألمانيا.. 
4 ضحايا ضربتهم 

لعنة »بطل العالم« 

الفراعنة األسوأ.. والمغرب نجم مضىء فى سماء عربية مظلمة..

نهائيات روسيا تتفوق فنيـًا على نسختى جنوب أفريقيا والبرازيل 
مــنــذ الــيــوم األول النــطــاق منافسات 
مونديال روسيا منتصف الشهر الماضى 
قدمت مباريات البطولة وجبة كروية دسمة 
ــا جعل  ــســاحــرة الــمــســتــديــرة، م لــعــشــاق ال
الكثيرون يؤكدون أنها النسخة األمتع من 

النهائيات العالمية فى السنوات األخيرة.
ونشر االتحاد الدولى لكرة القدم »فيفا« 
إحصائية عبر موقعه الرسمى.. عن دور 
المجموعات فى مونديال روســيــا، مقارًنا 

بينه وبين آخر بطولتين.
وأحــرز العبو المونديال الحالى.. عدًدا 
كــبــيــًرا مــن األهــــداف بــمــعــدل 2.5 هــدف 

لكل مــبــاراة، بينما كــان المعدل فى بطولة 
2014 بالبرازيل 2.8، وجاءت بطولة 2010 

بجنوب أفريقيا بمعدل 2.1 هدف.
ــاءت األهــــداف مــن الــلــعــب المفتوح  وجــ
خـــال الــبــطــولــة الــحــالــيــة بــنــســبــة 61.5 
ــل بــالــمــقــارنــة بالبطولتين  ــ ــى األق %، وهـ
السابقتين، حيث وصلت النسبة فى 2014،  
إلـــى 76.5 % بينما كــانــت 78.3 % فى 

مونديال 2010.
وتفوق مونديال روسيا فى األهداف التى 
جــاءت فى الوقت القاتل )مــا بعد الدقيقة 
90( حيث تم تسجيل 16 هدًفا خال الوقت 
الــضــائــع، بينما تــم إحـــراز 9 أهـــداف فى 
بطولة البرازيل 2014، وُسجلت 4 أهداف 

فقط فى بطولة 2010.
أمـــا بالنسبة إلحــصــائــيــة الــتــســديــدات، 
فــاســتــطــاعــت الـــفـــرق الــمــتــأهــلــة مـــن دور 
المجموعات فى البطولة الحالية التسديد 
بــمــعــدل 7.7 مــنــهــا 2.5 عــلــى الــمــرمــى، 
لتسجيل هدفا، بينما الفرق التى لم تتأهل 
ســددت 14.3 منها 4 على المرمى، وذلك 

لتسجيل هدفا.
ــفــرق  ــددت ال ــ ــة 2014، سـ ــطــول ــى ب ــ وف
المتأهلة لــلــدور الثانى بمعدل 6.9 منها 
2.8 على المرمى إلحراز هدفا، أما الفرق 
التى ودعت المونديال حينها سددت 13.7، 

منها 4.1 لتسيجل هدفا.
وفــى جنوب أفريقيا، استطاعت الفرق 

المتأهلة التصويب بمعدل 11.2، منها 3.6 
على المرمى، أمــا الفرق التى لم تستطع 
التأهل وســددت بمعدل 17.9، منها 4.9 

على المرمى.
ــًرا إحصائية الــتــمــريــرات، تفوقت  وأخــي
الفرق المتأهلة فى مونديال روسيا من دور 
المجموعات، على البطولتين السابقتين 
حيث مررت 520 كرة، أما فى بطولة 2014 
تــم تمرير 446، وفــى مونديال 2010، تم 

تمرير 475 كرة.
أما الفرق التى فشلت فى التأهل للدور 
ــرة فى  الــثــانــى فتمكنت مــن تمرير 430 ك
2018، وفى مونديال البرازيل 449 تمريرة، 

وفى مونديال جنوب أفريقيا 406 تمريرة.

ــعــرب فــى مــونــديــال  ــم يحسن ممثلو ال ل
روسيا استغال الفرصة التى سنحت لهم 
بتواجد أكبر عدد منهم فى تاريخ نهائيات 
المونديال، حيث خيبت المنتخبات العربية 
األربعة التى شاركت فى المونديال الروسى 
طــمــوحــات جماهيرها وعــشــاق الــســاحــرة 
المستديرة فى الــدول العربية بشكل عام، 
بعدما ودعوا جميًعا منافسات البطولة من 

الدور األول. 
ــال كــانــت معلقة على تأهل  ورغـــم أن اآلمـ
ــل مــن المنتخبات  ــد عــلــى األقـ منتخب واحـ
ـــ16 فى مونديال  العربية األربــعــة إلــى دور ال
روســيــا، إال أن كــل هــذه اآلمـــال ذهبت أدراج 
ــاح بــعــد أول جــولــتــيــن فــقــط فـــى دور  ــريـ الـ
المجموعات، وخاض الرباعى العربى الجولة 

الثالثة بدور المجموعات كتحصيل حاصل.
فى هذا اإلطار، ترصد صوت المايين ما 
قدمه كل فريق على حدة وفق ما كان متوقعاً 

له قبل إنطاق البطولة.
فراعنة بدون أنياب

 من يتابع الكرة المصرية، يــدرك تماًما 
أن ما قدمته مصر فى المونديال ال ينصف 
ــل وحتى  ــم، ب ــهـ مــســتــوى »الــفــراعــنــة« وأدائـ

تاريخهم. 
األســـى والــحــزن سيطرا على الاعبين 
قبل الجمهور، وهذا ما بدا واضًحا بقوة فى 

المباراة األخيرة أمام السعودية.
الملفت أن قــوة »الــفــراعــنــة« الــضــاربــة، 
محمد صــاح، تحول فى هذه البطولة إلى 
نقطة ضعف أثـــرت على مــشــواره وغلفت 

مستقبله الدولى بالغموض.
ــة  ــقــصــة بــالــضــجــة اإلعــامــي وبـــــدأت ال
»العاطفية« التى أثيرت حول هداف الدورى 
اإلنـــجـــلـــيـــزى.. قــبــيــل انـــطـــاق مــنــافــســات 
المونديال، وحول مدى جاهزيته للمشاركة 
فــى البطولة بعد اإلصــابــة الخطيرة التى 
تعرض لها مع فريقه فى نهائى دور األبطال.

أدى ذلك إلى أن تحولت مشاركة الاعب 
كمطلب »شعبى« مهما كان وضعه الصحى.. 
ــى األســبــوع األخــيــر قبل  فــى حــيــن أنـــه وإلـ
المونديال ألمح ليفربول فى مناسبات عدة 
أن الاعب لم يتعاف بعد.. ما أعلنه ليفربول 
عن صاح تأكد فى مباراة »الفراعنة« أمام 
ــا.. ولــكــن، وقــبــل هــذه الــمــبــاراة، كان  روســي
منتخب مصر قد تحول فعلًيا إلــى منتخب 
»النجم الواحد« كما عهدنا ذلك من البرتغال 

مع كريستاينو رونالدو.
منتخب النجم الواحد

على المستوى الــكــروى أجمع المعلقون 
على أن »الفراعنة« وفــى مباراتهم األولــى 
دون صاح ساد ارتباك شديد بين الاعبين 
إذ اعتمدوا على الدفاع وتشتيت الكرات، 

إلى »حين« عودة صاح. 
ــى الــفــكــر الــدفــاعــى  ــذا يــضــاف إلـ كــل هـ
لــلــمــدرب هيكتور كــوبــر الـــذى اعتمد على 

الوجود الحتمى لصاح.
انحراف المسار

األجــواء التى رافقت المنتخب المصرى 
لم تكن كما يتوجب عليها أن تكون، إذ ال بد 

من اإلشارة إلى أن المنتخب المصرى قطع 
أكثر من غيره من باقى المنتخبات الـــ31 
الــمــشــاركــة فــى البطولة مــســافــات خيالية 
بين مكان إقامته ومكان إجراء المباريات.. 
وذلــك بحكم أن معسكره كــان بغروزنى فى 
أقصى جنوب روسيا، األمر الذى تسبب فى 

مزيد من اإلرهاق بالنسبة لاعبين.
ومــا زاد الطينة بلة أيضا الــزيــارة التى 
قام بها فنانون مصريون، التى أثــرت سلًبا 
عليهم ولم تخدم الكرة، بقدر ما شتت تركيز 
الــاعــبــيــن، فــى خــطــوة يتحمل مسئوليتها 
بالدرجة األولى االتحاد المصرى الذى أساء 

التنظيم.
المغرب »األفضل«

أمــا فيما يخص األداء تــحــديــًدا، نلحظ 
إجماًعا بين متابعى المونديال بأن المنتخب 
الــمــغــربــى كـــان األفــضــل مــقــارنــة بنظرائه 

المصرى والتونسى والسعودى.
وحـــده الــحــظ كــان أول مــن خــان »أســود 
األطــلــس«، ليس ألن القرعة أوقعتهم بين 
كبار القارة األوروبــيــة )أسبانيا والبرتغال( 
فحسب، وإنما ما يتعلق بترتيب المباريات 

أيضا.. إذ لو لم تكن مباراة المغرب األولى 
أمام إيران وبهذه الخسارة المذلة باألقدام 
المغربية، قبل مباراتى البرتغال أو إسبانيا، 
الستطاع قلب الطاولة على الجميع وانتزاع 

بطاقة التأهل.
ومع ذلك أقنع المغرب الجميع خاصة فى 
مباراة إسبانيا التى أنهاها بالتعادل )2-2( 
ــرار العبيه على الــخــروج من  بــأدائــه وإصــ

البطولة مرفوعى الرأس.
األخضر الملكى

فــوز المنتخب السعودى على مصر فى 
آخر جولة فى دور المجموعات بنتيجة )2-
1(، وضعه فى المرتبة الثانية خلف المغرب 
رغم  انطاقة »األخضر« الكارثية بالخسارة 
بنتيجة )5-0( فــى الــمــبــاراة االفتتاحية 
ــام أصــحــاب األرض، إذ فوجئ  للبطولة أم

بشراسة وسرعة إيقاع »الدب الروسى«.
لم يجد »األخــضــر«، شأنه فى ذلك شأن 
مصر وتــونــس تــوازًنــا كــان ضـــرورًيـــا، فقد 
ــى هـــذه الــبــطــولــة،  دخـــل بــطــمــوح مــفــرط ف
لكنه ما لبث أن اصطدم بواقع المنافسة 

والمنافسين.
»نسور قرطاج« 

فى الحالة التونسية، ال يختلف اثنان أن 
»نسور قرطاج« كانوا مثل »أســود األطلس« 
ضحية الــقــرعــة، إذ وقــعــوا فــى مجموعة 
تضم بلجيكا وإنجلترا.. إال أن مبالغة العبو 
المنتخب التونسى فــى الطموح بشكل ال 
يتوافق مع إمكانياتهم وواقع المجموعة هو 

الذى أدى لهذا السقوط المريع.
الملفت فى أداء تونس أنها أخفقت فى 
إيــجــاد الــتــوافــق بين أداء دفــاعــى اعتمدت 
ــيــن اللعب  عــلــيــه فــى مـــبـــاراة إنــجــلــتــرا، وب
ــاراة بلجيكا  ــذى أديـــرت بــه مــب المفتوح الـ
وذلك على حساب الدفاع.. وكانت النتيجة 
المنطقية هزيمة مذلة أمــام نجوم بلجيكا، 
لكن المنتخب التونسى حفظ بعًضا من ماء 
وجهه بالفوز الذى حققه فى الجولة األخيرة 

على حساب منتخب بنما المتواضع.

قصة بــدأت منذ عام 1998 واستمرت حتى 2018، 
لعنة تطارد جميع المنتخبات التى تفرض سيطرتها على 

أكبر بطولة بتاريخ كرة القدم »كأس العالم«.
شهدت النسخ األخيرة من كأس العالم وتحديًدا منذ 
عام 1998، تدهور مستوى حامل اللقب، وخروجه من 

الدور األول بالمونديال.
فرنسا 

نجح المنتخب الفرنسى فى التتويج بكأس العالم 
عام 1998، بعد مسيرة رائعة بالبطولة، شهدت تألق 
الديوك، وتصدرهم للمجموعة بتحقيق العامة الكاملة.

منتخب فرنسا تصدر مجموعته برصيد 9 نقاط، 
فيما احتل المنتخب الدنماركى المركز الثانى برصيد 

4 نقاط.
وتدرج المنتخب الفرنسى فى الصعود حتى المباراة 
النهائية، ليواجه الديوك المنتخب البرازيلى.. وينجح 
زين الدين زيدان فى منح كأس العالم لفرنسا بتسجيله 

هدفين.
نسخة 2002 شهدت تــدهــوراً فى مستوى المنتخب 
ــن الــــدور األول بــعــدمــا تذيل  الــفــرنــســى.. وخــــروج م
مجموعته بنقطة وحيدة، ليخرج زيدان ورفاقه ضحية 

لعنة حامل اللقب.
إيطاليا 

فاز المنتخب اإليطالى بكأس العالم عام 2006، بعد 
التفوق على فرنسا بركات الترجيح فى مباراة شهدت 

إثارة كبيرة بين الفريقين.
قدم المنتخب اإليطالى بطولة رائعة ليظن الجميع 
أن جرينتا الطليان ستتحكم فى الكأس األغلى بالتاريخ، 
ولكن جاءت الرياح بما ال تشتهى السفن ففى عام 2010 
خرجت إيطاليا من الدور األول بعدما تذيلت مجموعتها 

بتعادلين وهزيمة.
إسبانيا 

نجح المنتخب األســبــانــى فــى الــفــوز بــكــأس العالم 
2010، عقب تغلبه على هولندا بالنهائى.. بهدف دون رد 

أحرزه الرسام أندريس إنييستا.
المنتخب اإلسبانى قــدم كــرة قــدم جميلة وممتعة، 
ورغــم حفاظه على قوامه األســاســى.. لم ينج من لعنة 
حامل اللقب، وخــرج  من الــدور األول بالنسخة التالية 
عــام 2014 محتًا المركز الثالث بمجموعته برصيد 

ثاث نقاط.
ألمانيا 

لم يتعلم المنتخب األلمانى بقيادة يواخيم لوف،  من 
ــدروس الماضية، فبعد فــوزه بكأس العالم  2014  الـ
وتغلبه على األرجــنــتــيــن بــهــدف دون رد فــى الــمــبــاراة 
النهائية قدم مباريات مخيبة للغاية بمونديال روسيا 

2018 المقام حالًيا.
تــذيــل المنتخب األلــمــانــى مجموعته برصيد ثاث 
نقاط، إذ لعب 3 مباريات فاز فى لقاء وخسر 2، ليودع 

الماكينات كأس العالم مبكًرا.

 ضياء خضر

»الخيبة« شعار 
الظهور األكبر للعرب 
فى تاريخ المونديال

لم يكن أكثر المتشائمين على الساحة الكروية فى قارة أفريقيا 
يتوقع أن يــودع ممثلو القارة السمراء نهائيات مونديال روسيا 
جميًعا من الدور األول، لكن السيناريو األسوأ حدث فعلًيا على 
أرض الواقع وسط دهشة ومرارة سيطرت على عشاق الساحرة 

المستديرة فى باد القارة السمراء.
وتعد هــذه هــى الــمــرة األولـــى التى يغيب فيها ممثلو القارة 
السمراء عن الدور الثانى لنهائيات كأس العالم منذ نسخة عام 
1982، وال شك أن صدمة الفشل قبل 36 عاماً كانت أقل أثًرا من 

المونديال الحالى. 
ففى مــونــديــال إسبانيا عــام 1982، كــانــت أفريقيا ممثلة 
بمنتخبين فقط وتشق طريقها بحذر نحو كرة القدم العالمية.. 
فــى روســيــا 2018، كانت حــاضــرة مــع خمس منتخبات ونجوم 
فــى الــمــاعــب األوروبـــيـــة 

من أمثال المصرى 
ــاح  ــ مــــحــــمــــد صـ
والسنغالى ساديو 

مانيه غير أّن الفشل 
ــا فى  ــًي األفــريــقــى كـــان كــارث

روســيــا مقارنة بما جــرى فى 
إسبانيا.

فى 1982، خرجت الكاميرون 
دون أن تــهــزم، بــعــدمــا تعادلت 
ثاث مرات آخرها مع إيطاليا 
ــوجــت بــالــلــقــب، علًما  ــى ت ــت ال
بــأن فــارق األهــداف هو الذى 
خذلها بعدما تساوت مع رفاق 
ــو روســـى فى  ــاول ديــنــو زوف وب

عدد النقاط )إيطاليا سجلت هدفين والكاميرون هدًفا واحًدا(.. 
الجزائر أقصيت بسبب التواطؤ بين ألمانيا الغربية والنمسا 

اصطلح على تسميته »وصمة عار خيخون«.
فى روسيا، خرجت ثاثة منتخبات أفريقية هى مصر والمغرب 
وتونس  من الجولة الثانية، وخسرت نيجيريا فى الوقت القاتل 
من مباراتها الثالثة األخيرة ضد األرجنتين بعدما كانت بحاجة 
إلى التعادل لتخطى الدور األول، بينما ودعت السنغال بناء على 
قاعدة اللعب النظيف، حيث ذهبت بطاقة التأهل عن المجموعة 
الثامنة  إلى اليابان بعد تساويها فى النقاط وعدد األهداف مع 

السنغال، لكن فارق اإلنذارات كان لصالح محاربى الساموراى.
بعبارة أكثر قسوة، خرجت مصر دون أن تترك أى بصمة 
بعد ثاث هزائم فى المجموعة األولــى، وتونس كذلك على 
رغم فوزها على بنما فى الجولة الثالثة األخيرة للمجموعة 
السابعة.. المغرب قــدم عــروًضــا جيدة دون أن يتمكن من 
التسجيل، بينما فشلت نيجيريا والسنغال فــى مباراتين 

مهمتين.
فى 15 مباراة، تمكنت الفرق األفريقية 
مــن تحقيق ثــاثــة انــتــصــارات فقط، 
ــان فــى مــبــاراة تــونــس ضد  أحــدهــا ك
ــكــن مـــن الـــواضـــح أن  ــا.. ل ــم ــن ب
المنتخبات األفريقية ال تزال 
تبحث عــن تــرك بصمتها فى 
البطولة التى لم تتوج بلقبها 
ــا.. ثـــاثـــة منتخبات  ــًق مــطــل
أفريقية فقط وصلت إلى ربع 
نهائى كأس العالم - الكاميرون 
ــى عــام  ــه مــيــا ف بــقــيــادة روجــي
1990، السنغال فى عام 2002 
وغانا فى 2010 عندما حرمتها 

يد األوروغــويــانــى لويس 
ســواريــز وركـــات الجزاء 
الترجيحية من بلوغ الدور 

نصف النهائى.
الفشل مفاجئ ألنه يأتى 
فى وقت يزداد فيه التمثيل 
ــى فـــى نــهــائــيــات  ــقـ ــريـ األفـ

كـــأس الــعــالــم، وينتظر فيه 
الــمــشــجــعــون بــصــبــر منتخًبا 

واحًدا من القارة ليترك بصمته 
فـــى أبــعــد مــرحــلــة فـــى الــعــرس 

العالمى.
كــانــت التطلعات واآلمـــال كبيرة 

قبل بــدء النسخة الحالية فى روسيا 
حيث كثر الــحــديــث عــن نجم ليفربول 

اإلنجليزى صاح، لكن إصابته فى الكتف فى 
المباراة النهائية لمسابقة دورى أبطال أوروبــا 

أمــام ريــال مدريد اإلسبانى.. أثــرت عليه وأبعدته 
عن المباراة األولى، مما انعكس بالتالى على مستوى 

الفراعنة.
وعقب هذه الخيبة، بــدأت الدعوات إلجــراء إعادة 

نظر شاملة بعد الخروج األفريقى المبكر، والذى اعتبر 
ــذار قـــادم مــن موسكو عاصمة الـــروس،  بمثابة جــرس إنـ

يستوجب أمامه إعادة النظر سريًعا فى السلبيات التى كلفت 
ممثلو أفريقيا الخروج بهذا الشكل المهين من الحدث الكروى 

العالمى. 
لكن تبقى بارقة األمــل الوحيدة فى المشاركة األفريقية فى 
المونديال هو أّن عدد منتخبات القارة سيرتفع من 5 إلى 9 فى 
نسخة 2026 التى ستقام بمشاركة 48 منتخًبا بداًل من 32 حالًيا.
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يدرك المصريون بمسئولية مخاطر الفوضى على مستقبل هذا البلد، وبنفس 
المسئولية يقفزون على الغضب المشروع من القرارات الحمقاء التى تدهس 
بعنفوان ما تبقى لهم من قدرة على تلبية الضرورات الحياتية، ومن واقع هذا 

اإلدراك وتلك المسئولية فشلت المحاوالت الرامية على التحريض بهدف الحشد 
إلثارة الفوضى عبر التظاهر ضد الغالء، فهم يعلمون أن تلك الدعوات، لن تحل 

األزمات االقتصادية، ولن تحقق أحالم الفئات الفقيرة، ممن يمثلون الغالبية 
العظمى داخل المجتمع المصرى، لكنها ستزيد األمور تعقيدا وسوءا، وربما 

تنسف تماما ما نعتمد عليه من موارد ضئيلة، خاصة إذا نظرنا إلى الواقع من 

زاوية ورؤية موضوعية، وإذا تعاملنا معه بمسئولية وطنية بعيدا عن النعرات 
والشعارات الوهمية، فالواقع الذى أقصده فى هذا المقال، يؤكد حقيقة دامغة 
ال يمكن ألحد إنكارها، وال يمكن ألحد أن يتجاهل دالالتها، ومفادها أننا نجنى 

ثمار الفوضى الناتجة عن أحداث 25 يناير، التى تركت على أرض الواقع 
كوارث، جراء هوس مراهقين راحوا يتصرفون بعشوائية، دون إدراك من جانبهم 
بأنهم ينفذون مخططات سابقة التجهيز، جرى إعدادها والتدبير لها فى مطابخ 

أجهزة االستخبارات العالمية، هدفها إنهاك الدولة المصرية، وإفقارها، وتفكيك 
مؤسساتها تحت الفتة زائفة، خادعة اسمها الثورة من أجل التغيير.

سيد سعيد يكتب:

اإلعالم يحرض ضمنـًا ضد الحكومة باتباعه أسلوب »التطبيل« لكل القرارات ولو كانت مجحفة
الحكومة ليست لديها قدرة على التعاطى مع الملفات الشائكة وعلى رأسها مراعاة البعد االجتماعى فى القرارات االقتصادية

هــؤالء المراهقون انساقوا وراء تلك الشعارات 
ــة، فــانــطــلــقــوا صـــوب هــدف  ــ ــة أو رؤيـ ــ ــدون درايـ ــ ب
التخريب والــتــدمــيــر وحـــرق المنشآت الحكومية 
ــار المصانع على الــتــوقــف، فــســاءت أحــوال  وإجــب
ــاد، فــعــلــوا كــل هـــذا دون تــفــرقــة فى  ــب ــع ــبــاد وال ال

ــم، خــلــطــوا  ــمــفــاهــي ال
ــاوى  ــدعــ ــ األوراق ب
تغيير نــظــام الحكم، 
فـــأشـــلـــعـــوا الـــنـــيـــران 
فـــى جــســد الـــوطـــن.. 
انساقوا أيًضا لتنفيذ 
أغــــــــــراض جـــمـــاعـــة 
مــارقــة راحـــت تحرك 
الـــنـــخـــب الـــشـــائـــهـــة 
ــطــع الــشــطــرنــج،  ــق ك
ــر األحــــداث فى  ــدي وت
الخفاء للوصول إلى 
ــم، فـــــــازدادت  ــكـ ــحـ الـ
وتيرة الخراب، بداية 
مـــن اإلرهـــــاب ولــيــس 
نهاية بانهيار األوضاع 

االقتصادية.
ــام تسربت  ــ قــبــل أي
على مواقع التواصل 
االجتماعى »تويتر - 
فــيــســبــوك« ووســائــل 

اإلعام المعادية الستقرار الدولة المصرية، دعوات 
تحرض على إشعال الغضب والحشد ضد الدولة 
فى ذكــرى 30 يونيو »أعظم وأنبل ثــورة فى التاريخ 
المصرى«، بهدف االحتجاج على ارتفاع األسعار، 
وتحويل االحتفال بثورة الشعب ضد الفاشية الدينية 
إلى فوضى، فالثورات تعنى إحداث التغيير فى بنية 
المجتمع اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا لألفضل، 
وليس تخريب المنشآت والوقوف ضد المؤسسات 

الضامنة لاستقرار.
نعم مــن حــق أى مــواطــن أن يعبر عــن رأيـــه، ومن 
حقه أن ينتقد سياسات الحكومة، ومن حقه أيًضا 
أن يطالب بإعادة النظر فى الــقــرارات التى تمس 

االحتياجات الضرورية.
ومن حقه أن يجاهر بوجهة نظره، لكن ليس من 
حقه إثارة الفوضى أو التحريض عليها، فالدعوات 
الــتــى انطلقت عبر هــاشــتــاجــات، تطالب برحيل 
السيسى والهاشتاجات التى تؤيده، ليس لها محل 
ــة دستورية  ــراب إذا أردنـــا أن نــكــون دولـ ــ مــن اإلع
مــتــحــضــرة، حــيــث ال يملك أحـــد تغيير الحقائق، 

والحقائق تؤكد أن السيسى رئيسا للدولة بــإرادة 
ــراع، وليس عــن طريق  ــت شعبية عبر صناديق االق
اللجان اإللكترونية التى تديرها شلل ومجموعات إن 
لم تكن مأجورة، فعلى األقل لها هوى ولها مصالح، 
فالمطالبون برحيله ظنوا أن الدعوات على »تويتر 
- فيسبوك« أو القنوات التى تبث من اسطنبول، 
ستكرر مــا جــرى فــى 25 يناير، بــدون إدراك بأن 
الشعب المصرى على اختاف وجهات نظره أصبح 
أكثر إدراكا بحقيقة التفرقة بين الحكومة والوطن، 
أى بين أن تعلن الغضب على الــقــرارات الجائرة، 

واستقرار الوطن وأمن المجتمع.
جانب آخر ال يمكن إغفاله فى سياق الموضوعية 
وهو أن القرارات التى صدرت برفع الدعم لم تكن 
ــر  قـــرارات طــارئــة، لــجــأت إليها الحكومة أو دوائ
صناعة القرار إلنقاذ وضع ما، لكنها معلومة لكل 
مــواطــن فــى هــذا البلد، وتسير وفــق جــدول زمنى 
ومواعيد محددة لرفع الدعم تدريجيا وبشرائح 
معلومة بما فيها الطاقة، أيضا ال يمكن إغفال أن 
تلك القرارات تلبية لشروط مجحفة من مؤسسات 
اإلقـــــــراض الــدولــيــة 
»صــــــنــــــدوق الـــنـــقـــد 
ــن  ــي ــي ــدول ــنـــك ال ــبـ والـ
وغيرهما« لجأت لها 
ــحــكــومــة لتعضيد  ال

موقفها االقتصادى.
الــــمــــوضــــوعــــيــــة 
ــى  ذاتــــهــــا تـــشـــيـــر إلـ
عــدم قـــدرة الحكومة 
عـــلـــى الـــتـــعـــاطـــى مــع 
ــات الــشــائــكــة  ــف ــل ــم ال
وعلى رأســهــا مراعاة 
البعد االجتماعى فى 
القرارات االقتصادية 
وفـــشـــلـــهـــا فــــى عـــدم 
إيــجــاد حــلــول مبتكرة 
ــس  ــ بـــــــــدال مـــــــن دهـ
ــة خــاصــة إذا  ــغــاب ال
علمنا أن الحكومات 
لـــديـــهـــا مــســئــولــيــات 
تجاه المجتمع، أقلها 
توفير االحتياجات الضرورية للمواطنين، وليس 
إصدار القرارات التى من شأنها العجز عن الوفاء 
بااللتزامات األساسية، لعل أبرزها تداعيات رفع 
أسعار الطاقة، التى ضاعفت أسعار كل شىء، فى 
الوقت الذى لم يطرأ فيها أى تعديل فى الدخول.. 

هذا هو الواقع الذى يعلمه الجميع.
فى الوقت الــذى نتجرع فيه مـــرارات الــواقــع لم 
تلق الدعوات التحريضية أى استجابة من األغلبية 
المسحوقة، ولــم يكن عــدم الــتــجــاوب أو التفاعل 
يعنى الرضا على الــقــرارات وقبول التعايش معها 
بــدون نقد أو غضب منها، إنما رفضا لكل دعوات 
الفوضى ورفضا للعودة بالباد إلى دوامات الخراب 
مرة أخــرى، ألن الجميع عانى من االنفات األمنى 
واالنــفــات األخــاقــى واإلرهـــاب وكــافــة األساليب 
الــتــى تـــؤدى إلــى االنــقــســام المجتمعى، فالجميع 
ــة كــامــلــة بحجم التكلفة الــنــاجــمــة عن  ــ لــديــه دراي
محاربة اإلرهــاب من األرواح واألمــوال والعتاد فكل 
الحقائق تؤكد أن التكلفة باهظة، والشعب يتألم 

مــن أجـــل شــهــداء ا لــوطــن من 
أبناء الجيش والشرطة، ويعلم 
ــفــاق على مــطــاردة  حجم اإلن
اإلرهابيين فــى سيناء وعلى 
الــحــدود الغربية ويعلم حجم 
الــتــربــص الــتــركــى والــقــطــرى 
ــى واإلســرائــيــلــى  ــكـ ــريـ واألمـ

بالدولة المصرية.
لـــذا فــإنــه يــرفــض دعـــوات 
ــرفــض  ــارة الـــفـــوضـــى، وي ــ ــ إث
ــوات بــث الــكــراهــيــة ضد  دعــ
رئيس الــدولــة، ألنــه يعلم أن 
الرئيس عبدالفتاح السيسى 
هدفا من المتربصين منذ 

اندالع ثورة 30 يونيو.
ــذه األجــــــواء  ــ ــل هـ ــثـ ومـ
ــع  ــ ــواق ــ ــة ب ــ ــون ــحــ ــشــ ــ ــم ــ ال
ــمــاعــى  ــادى واجــت ــتـــصـ اقـ
مــخــيــف، لــم يــكــن اإلعـــام 

بــعــيــدا عــن الــمــشــهــد الــصــاخــب، ســواء 
إعـــام التحريض أو اإلعـــام األحــمــق، 
فاإلعام الــذى لعب دورا مهما، عندما 
أزاح النقاب عن الوجه القبيح للفاشية 
الدينية فــى فترة استثنائية مــرت بها 
الباد، لم يعد له تأثير، سقط فى هوة 
سحيقة من الجهل بالظرف السياسى 
ــرأى  ــدى ال ــذا لــم يعد لــه مصداقية ل ل
الــعــام، صــار إعــامــا بليدا ليس لديه 
ــداع الـــذى يحفز على  ــ قـــدرة على اإلب
ــواقــع، حيث  الــتــجــاوب مــع معطيات ال
راح بعض اإلعاميين يستعدون غالبية 
المجتمع، عبر الــدفــاع األحــمــق بــدون 

إحــســاس أو مسئولية، عــن كــافــة الـــقـــرارات التى 
تصدر عن الحكومة، رغم أنها قرارات تفتقر للحس 
السياسى، وال تراعى البعد االجتماعى، وبدال من 
أن تكون رسالته دعــم مؤسسات الدولة والوقوف 
بجانبها عبر بث روح التحفيز على التشابك معها 
بقدر مــن المسئولية، وتعريف المواطن بحقيقة 
األوضــاع االقتصادية، وتفنيد األسباب التى دفعت 
على إصدار تلك القرارات، ومردودها وشرح خطط 
الحكومة المستقبلية فى رفــع المعاناة عن كاهل 
البسطاء، راح يقدم رســالــة  مستفزة للمشاعر، 
وتــحــرض ضمنا على الكراهية وتوسيع مساحة 
الغضب، حيث دأب بعض اإلعاميين فى القنوات 
الــخــاصــة على خلط األوراق 
ــم تــفــســيــرات ليست  ــقــدي وت
فــى مــوضــعــهــا، نــاهــيــك عن 
الــردح والجهل بالموضعات 
ــرورا بـــاإلصـــرار عــلــى أن  ــ م
الــقــرارات تــهــدف لتحسين 
أوضــاع الشرائح البسيطة، 
إلى جانب الكثير من األمور 
ــفــزة الـــتـــى تــنــافــى  ــمــســت ال

الواقع وتجافيه.
ــيـــون  ــؤالء اإلعـــامـ ــ ــ   ه
دخــلــوا بحماقة مستنقع 
ــة، وصـــــــاروا  ــ ــي ــ ــراه ــ ــك ــ ال
ــم  ــهـ ــأنـ مــــوصــــومــــيــــن بـ
مطباتية بالضبط مثل 
كراهية إعام الجماعة 
المارقة، التى تحرض 
ضد الــدولــة ورئيسها 
بصورة منافية للواقع، 
فقد دأبت على التزوير 
ــث الــشــائــعــات،  ــب الــحــقــائــق، وبـ وقــل
للتشكيك فى كل مؤسسات الدولة، 
ــأن الــرئــيــس والــجــيــش والــشــرطــة  وكـ
ــد الــشــعــب،  والـــقـــضـــاء يــعــمــلــون ضـ
ويــهــدفــون إفــقــاره وإذاللـــه وتعذيبه، 
حيث لم تنج أى مؤسسة من التطاول 

والتلفيق.
اإلعـــام الــمــضــاد يفعل كــل هذا 
بهدف تحريض أصــحــاب النفوس 
المريضة والمهووسين بالتخريب، 
إلشعال الفتنة والتظاهر للتشكيك 
فى كل ما هو موجود، لكن بين إعام 
محلى يتسم بالحماقة وعدم المعرفة 

ــام ضـــال ومــضــلــل وهــو  والــجــهــل بــالــمــلــفــات، وإعــ
اإلعام المأجور، تناسى القائمون على هذا وذاك، 
أن الشعب المصرى ال يلتفت لهما، وتكمن عبقريته 
بظهور معدنه األصيل وقت الشدائد، وأن الرسائل 
اإلعامية التحريضية صراحة والتحريضية بجهل 
لن تؤثر فى مكونه الحضارى وانتمائه لبلده كما أنه 
يعلم الفرق بين الخروج بثورة الستعادة وطنه وهويته 
الثقافية والحضارية من أنياب جماعة مارقة، أرادت 
اختصار الوطن بكل مقوماته التاريخية فى تنظيم 
، وبين الــخــروج ضد رئيس اكتسب شرعيته  فـــاِشٍ
عندما فوضه المصريون إلنقاذ الباد من اإلرهاب، 
وعندما استدعوه لتولى المسئولية، وعندما انتخبوه 
مــرتــيــن، بما يعنى أن األمـــر ال يحتاج النظر إلى 
هاشتاجات مواقع التواصل سواء المحرضة ضده 
أو المؤيدة لــه، كما أن الشعب يــدرك الــفــروق بين 
ــخــروج  الــغــضــب الــمــشــروع مــن غـــاء األســعــار وال
ــذى يتيح لــدعــاة الفوضى والمنظمات  للتظاهر ال
المأجورة والثائرون بأجر أن يندسوا لتنفيذ أجندات 
خارجية تهدف إسقاط الدولة المصرية عبر توسيع 
دوائر الفوضى فى الباد، كى يجد البلطجية مناخا 
مائما لانضمام إلــى جماعات اإلرهـــاب مثلما 

حدث فى أعقاب ثورة 30 يونيو.
الموضوعية الــتــى أقــصــدهــا هنا تــلــزم الجميع 
بالشفافية، فالنقد حق مشروع وال أعتقد أن أى 
مسئول فــى هــذا البلد أن يجور على هــذا الحق، 
ــرة الحقوق لما تحويه  أمــا الفوضى فا تدخل دائ
مــن اعــتــداء على حــريــة الــمــواطــن وحــريــة الــوطــن، 
والموضوعية ذاتها تدفع لمطالبة اإلعام المحلى، 
ــعــاد عن  ــت بـــأن يــكــون عــلــى قـــدر الــمــســئــولــيــة، واالب
الهمجية والضجيج بدون معرفة، وبدون فهم للواقع 
أو فهم لمضمون الرسالة اإلعامية التى يهدف 
توصيلها، فبعض اإلعاميون ينطبق عليهم المثل 
الشائع: »الدبة التى قتلت صاحبها« ومفاد ذلك أنهم 
يصنعون الكراهية بأحاديثهم العشوائية، ويظنون 
أنهم يدافعون عن النظام والمؤسسات عبر الدفاع 
باستماتة عــن أخــطــاء معلومة للقاصى والــدانــى، 
ويظنون أنهم يقفون فى صف الطبقات المعدومة 
داخل المجتمع، وفى نفس الوقت يفتقدون المعرفة 
والــدرايــة بالقضايا المطروحة، فلو كانت لديهم 
دراية لتغيرت الصورة تماًما، واستطاع الرأى العام 
أن يتفاعل مع األمــور بشفافية، ويتقبل القرارات 
بدون ضجر، فالشعب يتمسك باالستقرار أكثر من 
الحكومة واإلعاميين، ألنه يعلم أن الفوضى ستقود 
إلى الادولة، لذا فهو يقف خلف مؤسساته وقيادته 

رافًضا إعام التحريض، ورافضا لإلعام البليد.

الشعب يتصدى للتحريض 
ويسخر من اإلعالم البليد

اللواء محمود توفيق يبعث بعدة رسائل فى ذكرى ثورة 30 يونيو

وزير الداخلية: الشرطة والجيش والشعب يد واحدة ضد الخراب والتطرف
بينما كــانــت بعض الــدوائــر اإلعــامــيــة تتأهب لنقل 
مشاهد شغب وفوضى فى ذكرى ثورة 30 يونيو، بحسب 
ما خططت له قوى إقليمية ودولية داعمة لتلك الدوائر، 
ووفق ما صوره الخيال المريض للقائمين عليها، كان اللواء 
محمود توفيق وزير الداخلية الجديد، يبعث برسائل، تؤكد 
أن الدولة المصرية عصية على االرتباك وقادرة على دحر 
محاوالت نشر الفوضى فى الباد، فالرجل المسئول عن 
تأمين الجبهة الداخلية وحمايتها من العبث، نزل للشارع 
فى جولة ميدانية بعد أيام قليلة من توليه المسئولية فى 
إشــارة واضحة ال تقبل االلتباس، مفادها أن الجميع فى 
خندق الــدفــاع عــن الــوطــن، ال فــرق بين كبير أو صغير، 
فضا عن أنها رسالة طمأنة للمواطن العادى بأن قيادات 

الداخلية ستكون فى كل المواقع.
فى الجولة الميدانية بعث وزير الداخلية بعدة رسائل 

متنوعة، أكد خالها على أن الشرطة والجيش والشعب 
يد واحدة، تقف ضد الخراب والتطرف، مؤكدا أن احترام 
حقوق المواطن ثوابت أساسية لن تتغير فى االستراتيجية 
األمنية، باعتبارها عقيدة راسخة، وأحــد أهــم أولويات 
أجهزة الــوزارة وذلك فى إطار تفاعل واسع بين المواطن 

وكل قطاعات الشرطة.
كما تكمن أهمية الجولة فى مناح أخــرى، لها ارتباط 
وثــيــق بمصالح الــمــواطــنــيــن، لعل أبــرزهــا التأكيد على 
االهــتــمــام بــالــخــدمــات الــجــمــاهــيــريــة، وهـــى جـــزء أصيل 
من مفردات الحياة اليومية لغالبية الشعب على اتساع 
الخريطة الجغرافية لــلــبــاد، فضا عــن أن الرسائل 
خرجت من قلب عدد من الميادين فى محافظتى القاهرة 
والجيزة، كانت هــذه الميادين قد شهدت أحــداث عنف 
وإرهــاب من الجماعات المارقة والتنظيمات المأجورة، 

بما يؤكد أن الباد فى حالة من االستقرار، وأن األوضاع 
األمنية أفضل من دول إقليمية أخرى خاصة أن التأكيدات 
تدور فى محور مهم جدا مضمونه أن العنف أو القتل باسم 
الدين سيواجه بكل قــوة وحسم وال تهاون مع من يرفع 

الساح.
ــر الداخلية بعض المحاور للتأكيد  شملت جولة وزي
على ضــرورة توافر الخدمات األمنية وتعزيز الخدمات 
المرورية، وسرعة التعامل مع المواقف الطارئة واليقظة 

والتصدى لكل أشكال وصور الخروج على القانون.
ــواء مــحــمــود تــوفــيــق فــى جــولــتــه عــلــى ضـــرورة  ــل أكـــد ال
تفعيل دور ضباط حقوق اإلنسان باألقسام لتسهيل كافة 
الخدمات للمواطنين السيما كبار السن وذوى االحتياجات 
الخاصة، مؤكدا أن نجاح رجال الشرطة فى أداء واجبهم 
مرتبط بمدى تاحم وتعاون ومساندة المواطنين لهم وأن 

الــوزارة حريصة على الوصول بالقوات إلى أعلى مستوى 
من الكفاءة واالستعداد التى تمكنهم من مواجهة كافة 
ــوزارة ال تألو جهدا فى  المواقف، مشيرا إلــى أن الـ
توفير كافة اإلمكانيات الازمة لدعم العمل األمنى، 
مشددا على التواجد الميدانى لكافة المستويات 
اإلشــرافــيــة والقيادية مــع مرؤسيهم لمتابعة سير 

األداء األمنى.
تأكيد وزيـــر الداخلية على التصدى لــإلرهــاب 
ــم يــكــن مجرد  وحــســن الــعــاقــة مــع الــمــواطــنــيــن، ل
تصريحات عــابــرة، لكنها رســائــل تــأتــى فــى إطــار 
تناغم مؤسسات الــدولــة للحفاظ على استقرار 
الوطن فى إطار استراتيجية أمنية، باعتبار أن أمن 
الوطن والمواطن، رسالة وليست وظيفة، ومن هذا 

المنطق اكتسبت الجولة أهميتها.

لكل مواطن الحق 
فى انتقاد سياسة 

الحكومة والمطالبة 
بإعادة النظر فى 

قراراتها.. لكن ليس 
من حقه إثارة الفوضى 

والتحريض عليها
الجميع لديه 

دراية كاملة بحجم 
التكلفة الناجمة 

عن محاربة 
اإلرهاب والتربص 
الخارجى بالدولة 

المصرية

األمن رسالة والعنف سيقابل بكل حدة وحسماحترام حقوق المواطن ثوابت لن تتغير

اللواء
 محمود توفيق

التوزيع مؤسسة األهرام
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