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طاقية
اإلخفا

الوزير ال يرد إال على الرئاسة وشريف إسماعيل

فضائح وزارة اسمها »التنمية المحلية«
ــر  ســـوء حــالــة الــدكــتــور هــشــام الــشــريــف وزي
التنمية المحلية.. وتــردده لفترات طويلة على 
مستشفى دار الفؤاد بمدينة 6 أكتوبر.. وعدم 
مقدرته على أدائـــه لعمله ومتابعته لشئون 
وزارتــه.. األمر الذى أدى إلى تزايد نفوذ مديرة 
مكتبه والــتــى أصبحت تتحكم فــى كــل صغيرة 
ــوزارة.. تتحكم فى المحافظين  ــ وكبيرة فى ال
وقراراتهم.. وتنقالتهم وزياراتهم.. وترقياتهم 
التى يصدرونها.. إضافة إلى حضور اجتماعات 

مع المحافظين وإصدار التعليمات لهم.
إال أن الدكتور هشام الشريف أصدر تعليماته 
بضرورة تحويل كافة التليفونات والمخاطبات 
الرسمية ســـواء مــن رئــاســة الــــوزراء أو رئاسة 
الجمهورية.. ليرد عليها بنفسه ويطلع عليها 

بنفسه.
ــد تــواصــلــت مع  ــة الــجــمــهــوريــة ق ــاس كــانــت رئ
الدكتور هشام الشريف حتى يقدم مقترحاته 
لتطوير المنتدى العالمى للشباب فى نوفمبر 

ــادم الــمــزمــع إقــامــتــه فــى مدينة  ــق ال
السالم شرم الشيخ.. وتقديم رؤيته وما 

تم إنجازه فى وزارتــه خالل الفترة القليلة 
الماضية.. إال أنه طلب تحويل األمــر إلى 

ــوزراء ألنــه غير معنى باإلنجاز  ــ رئــاســة ال
والعمل داخل المحافظات.. وأن كل مهمته 

هى »ميكنة الجهاز اإلدارى للدولة«.. وهو ما 
يؤكد لنا أن وزير التنمية المحلية سيخرج من 

الوزارة آجال أو عاجال.

ــزال الشعب المصرى يعيش أجـــواء الفرحة بعد صعود  ال ي
منتخبنا القومى لكرة القدم لنهائيات كأس العالم المقرر إقامتها 

فى روسيا فى الفترة من 14 يونيو حتى 15 يوليو 2018.
وفى ظل هذه األجــواء التى لم تشهدها مصر على المستوى 
الرياضى منذ 28 عاماً وهو العام الذى شهد مشاركة مصر فى 
مونديال إيطاليا 1990.. تظل هناك بعض التساؤالت التى تشغل 
أذهان الجميع فى الشارع المصرى ومنها: هل سنشاهد مباريات 
المونديال )64 مباراة فى 12 ملعبا بـــ11 مدينة روسية( على 
شاشة التليفزيون المصرى أو القنوات المصرية المفتوحة وغير 
المشفرة؟ وهل بدأت الجهات المعنية اتخاذ اإلجراءات القانونية 
لتحقيق حلم مشاهدة المباريات على الشاشات المفتوحة مثلما 
حــدث فــى تصفيات كــأس العالم الــى نقلت قناة أون سبورت 
عددا من مبارياتها بشكل احترافى متميز نال احترام وإعجاب 
الجماهير المصرية ووسط غياب تام للتليفزيون الرسمى، رغم 
أن الشركة الراعية ألون سبورت هى نفسها الشركة الراعية لقناة 

النيل للرياضة؟!
فى هذا السياق نشير إلى أنه وبموجب لوائح االتحاد الدولى 
لكرة القدم )الفيفا( فإن من حق كل دولة مشاركة فى نهائيات 
كأس العالم أن تنقل مبارياتها عبر قنواتها المفتوحة لشعبها 
بمبالغ رمزية تدفعها إلى الشركة صاحبة امتياز النقل الحصرى 

لــمــبــاريــات كـــأس الــعــالــم وفـــى حـــال رغــبــة أى منتخب متأهل 
للنهائيات نقل مبارياته فى مجموعته ونقل حفلى ومباراتى 
االفتتاح والختام وأيضا مباراتي نصف النهائى تقوم القنوات 
التليفزيونية المحلية المفتوحة والخاصة بالمنتخبات المتأهلة 
للمونديال بــإجــراء مــفــاوضــات مــع الــشــركــة صاحبة االمتياز 
الحصرى لنقل مبارياتها والمباريات المشار إليها بمبالغ رمزية. 
أمــا فــى حــال حــدوث خــاف حــول المبلغ المطلوب أو إصــرار 
الشركة صاحبة االمتياز على فرض مبالغ خيالية فإن من حق 
االتحاد الدولى لكرة القدم أن يتدخل لفض هذا الخاف وإعطاء 

كل ذى حق حقه.
ولعل الجزئية األخيرة المتعلقة بتدخل الفيفا تستدعى 

تدخاً عاجاً من جانب المهندس هانى أبوريدة 
رئيس االتحاد المصرى لكرة القدم بصفته 

عضواً بالمكتب التنفيذى لاتحاد الدولى 
لــكــرة الــقــدم مــن أجــل حسم قضية نقل 
ــمــصــرى على  الــمــبــاريــات لــلــجــمــهــور ال
القنوات المفتوحة حتى ال يتركه فريسة 
لضغوط وابتزاز شركة »بى إن سبورت« 
ــمــرار  ــقــطــريــة خــاصــة فـــي ظـــل اســت ال
المقاطعة الدبلوماسية من جانب مصر 

ودول الخليج لدولة قطر، ولكننا نتمنى 
أن يكون تدخل أبــوريــدة لصالح 

ــمــشــاهــد الــمــصــري  ال

وليس لمصلحته الشخصية باعتباره شريكا أساسياً فى شركة 
بريزنتيشن.. ونتمنى أيضاً أن يكون للتليفزيون لمصرى نصيب 
فى نقل هذا الحدث العالمى الــذى ال يتكرر إال مرة واحــدة كل 
4 سنوات.. ونتمنى أن تتحرك قيادات الهيئة الوطنية لإلعام 
والتليفزيون المصرى مبكراً فى هذا الملف لضمان التواجد فى 
هذا الحدث التاريخى.. ونتمنى أن تتخلى قيادات ماسبيرو عن 
تغليب مصالحهم الخاصة وعدم التواطؤ مع شركة بريزنتيشن 
الــتــى يجب إلــزامــهــا )فــى حــال نــجــاح مفاوضاتها مــع الشركة 
القطرية( بأن يكون لقناة النيل للرياضة نصيب فى هذا المحفل 

العالمى الكبير.
على الجانب اآلخر نسأل: هل هناك وسائل ضغط من جانب 
مصر والسعودية )اللتان تأهلتا للمونديال رسمياً( على 
دولــة قطر إلجبارها على الموافقة على نقل مباريات 

المونديال على القنوات المفتوحة؟
ولإلجابة عن هــذا الــســؤال نشير إلــى أن هناك 
وجــهــات نظر تــرى أن الضغط يمكن أن يتم عن 
طريق حجب الدول المقاطعة لقطر شارة البث عن 
شبكة بى أن سبورت الرياضية القطرية الحاصلة 

على حقوق نقل مباريات البطولة األشهر 
فى العالم، بينما يرى البعض أن قطر 
ــارة هــذه  يمكن أن تــقــوم بحجب شـ
القنوات عن الــدول المقاِطعة، وهنا 
يشير الخبراء إلى أنه ليس من حق أى 

من الطرفين قطع الشارة عن الطرف اآلخر.
ويــرى الخبراء أن الشركة القطرية ملزمة بموجب العقود 
التى وقعتها مع الشركات الحاصلة على حقوق نقل المباريات 
والبطوالت على إيصال الشارة إلى الشرق األوســط، المنطقة 

التى تغطيها الشبكة. 
وفى حالة إخالها ببنود التعاقد، يتم فسخ العقد معها 
وطرح مزايدة جديدة تدخل بها شركات أخرى.. وفى المقابل 
تتعرض الدول التى تمنع شارة البث الخاصة بالبطوالت التى 
تمتلك الشبكة القطرية حقوق نقلها نفسها لعقوبات شديدة، 

ألن هذه الحقوق تعود إلى االتحادات القارية.
)ملحوظة.. عندما قام التليفزيون المصرى بنقل مباراة 
مصر وغانا فى التصفيات اإلفريقية المؤهلة لكأس العالم 
ــى شبكة بــى أن سبورت  2014 بــالــبــرازيــل دون الــرجــوع إل
الحاصلة على حق النقل الحصرى للتصفيات اإلفريقية من 
االتحاد الدولى، قرر الفيفا، رداً على ذلك، تغريم التليفزيون 
المصرى مليونى دوالر، نظراً لقرصنته حقاً سبق أن حصلت 

عليه الشبكة القطرية(.
على الجانب اآلخــر نشير إلى أن الــدول المقاطعة لقطر 
تملك ساح ضغط من حقها أن تستخدمه فى هذه المعركة 
وهو منع بيع وتداول أجهزة استقبال قنوات بين سبورت 
داخل الدول المقاطعة، وفى تصورى أن هذا األمر فى 
حــال تنفيذه سيكون ساحاً فعاالً ألنــه سيكبد قطر 

وشركتها الشهيرة خسائر مالية فادحة.

كيف يشاهد الجمهور المصرى 
مباريات كأس العالم بدون تشفير؟!!

خبر سار.. زيادة رواتب المعلمين العام القادم

 »ATM« صرف ميزانيات المحافظات بالـ
أوصــت دراســـة حديثة للخبير المالى إبراهيم 
سرحان مدير الشركة المالية للحكومة المصرية، 
ايفانانس، المختصة بالشئون المالية فى التعامات 
الحكومية، بضرورة االستغناء عن الشيكات الورقية 
عند المخاطبات المالية، فيما يتعلق بالمتحصات 
والمستحقات والصرف، مع نهاية العام الجارى.

وأكـــــدت الــــدراســــة، أن أفـــضـــل الــســبــل 
لمكافحة الفساد فى المحليات، واإلدارة 
المركزية للحكومة والمتمثلة فى وزارتى 
التخطيط والمالية، أن يتم التعامل 
 »ATM»بنظام »المكينة اآللــيــة« الــــ
ــصــوره  لــتــقــيــص حــجــم الــفــســاد ب

المتعددة.
ــة وزارة  ــــدراســ ــت ال ــب وطــال
ــرورة صــرف  الــمــالــيــة بـــضـ
مستحقات وميزانيات 

.»ATM« المحافظات عن طريق الـ
وكشفت مصادر بوزارة المالية أن دراسة إبراهيم 
سرحان تم أخذها فى االعتبار، وقرر رئيس الوزراء 
أن جميع المحافظات ستحصل على كل مستحقاتها 
ومتحصاتها المالية من موازنة الدولة عبر ماكينات 
الصرافة اآللــيــة وليس الشيكات ابــتــداء مــن شهر 

مارس المقبل. 
مــؤكــدة أن آخـــر مــوعــد للتعامل نهائيا بنظام 
الشيكات الورقية بين الحكومة متمثلة فى وزارة 
المالية واإلدارة المحلية،،المحافظات،، سيكون آخر 
نوفمبر المقبل.. طبًقا لخطة واستراتيجية الحكومة 
للميكنة ومكافحة كــل توجه الفساد والترشيد.. 
مشيًرا إلى أن خطة الميكنة العاجلة تتضمن ميكنة 

14٪ من المحليات فى نهاية أكتوبر.
وأوضحت المصادر أن هناك 1186وحــدة محلية 

تتعامل حاليا بنظام أوامر الدفع اإللكترونى.

كشفت مــصــادر مطلعة بالجهاز المركزى 
للتنظيم واإلدارة، أن الجهاز يـــدرس حاليا 
بعين االهتمام، زيادة رواتب المعلمين، تنفيًذا 
لتوجيهات وتكليفات من مجلس الـــوزراء، من 
أجل وضع الزيادة الجديدة، فى ميزانية وزارة 
التربية والتعليم للعام المالى 2018-2017 

المقبل.
وأضــافــت الــمــصــادر أن هــنــاك توجيهات 
حثيثة من الحكومة لزيادة رواتــب المعلمين، 
فــى المرحلة المقبلة، وسيكون دور الجهاز 
الــمــركــزى للتنظيم واإلدارة وضــع دراســـات 
ــادة، وتقديمها  ــزي الــجــدوى، لتبعات هــذه ال
ــهــا وزارة  ــن الــجــهــات ومــن لــلــعــديــد مـ
التخطيط ووزارة المالية ومجلس 

الــوزراء، لوضع التدابير المالية وفقا للقانون، 
تمهيًدا إلدراجــهــا فــى الــمــوازنــة العامة للعام 
المالى الجديد الــذى سيبدأ فى شهر يوليو 

المقبل.
ــت الــمــصــادر أن الــجــهــاز ســيــدرس  وأضــاف
أيًضا مقترحات وزارة التربية والتعليم بتعديل 
الـــعـــاوات التشجيعية واألعـــبـــاء الوظيفية 
للمعلمين المعينين فى مسابقة الحكومة »30 
ألف معلم« والذين تم تثبيتهم وتعيينهم خال 
عــام 2016، حيث تتضمن المقترحات زيــادة 
عاواتهم التشجيعية من 400 جنيه إلى 425 
جنيًها مــع إضــافــة الــفــروق ابــتــداء مــن تاريخ 
تعيينهم فــى يناير 2016 وحتى 30 سبتمبر 

2017 وقيمة الفرق25 جنيًها.

مفاجأة.. اتفاق بين »التنظيم واإلدارة« والحكومة 
لتخفيض موظفى المحليات إلى 1.7 مليون

فى مفاجأة غير متوقعة، أرسل الجهاز المركزى للتنظيم واإلدارة مذكرة 
توضيحية، للمهندس شريف إسماعيل، بناء على تكليفه للمستشار محمد 
جميل رئيس الجهاز، بوضع دراسة عن مدى الترهل فى المحليات، وطالب 
جميل فى المذكرة بتخفيض عدد العاملين بالمحليات من 4.2 مليون 
موظف إلــى 1.7 مليون موظف، كشرط أساسى للقضاء على الترهل 

الموجود بالجهاز اإلدارى للدولة.
وأكد جميل أن الجهاز اإلدارى داخل قطاع المحليات يعانى من الترهل 
الشديد، حيث إن موظفى المحليات يمثلون 60٪ من موظفى الجهاز 

اإلدارى للدولة، من إجمالى موظفى الحكومة.
وأضــاف أن من أهــم أسباب الترهل ســوء تسكين العمالة 

وســوء توزيعهم وهى أزمــة ال تساعد على تقديم خدمة 
جيدة للمواطنين، مشيًرا إلــى أن الهيكل التنظيمى 
ــى إعــــادة هيكلة ألن التنمية المحلية  يــحــتــاج إلـ

ــادى، مـــؤكـــدا أن  ــصـ ــتـ ــاح اإلدارى واالقـ ــ واإلصــ
استراتيجية مصر 2030 لن تتحقق بدون جهاز 
إدارى كــفء قــادر على التطوير والتفاعل مع 

التكنولوجيا الحديثة.
الــمــثــيــر أن شــريــف إســمــاعــيــل، طلب 

مــن جميل صــرف النظر مؤقتا عن 
هــذه الخطوة، وتأجيل االستغناء 

ــيــون مـــوظـــف فى  عـــن 2.5 مــل
المحليات، إلــى العام المالى 

2019 - 2020، الــذى يبدأ 
فى يوليو 2020، ألسباب 

سياسية وأمنية، عديدة.
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هنادى عاصم



على
المكشوف

هل حصلت املقرات 
التى ميارسون نشاطهم 

فيها فى جميع مراكز 
ومحافظات مصر على 
التراخيص الالزمة؟!
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بادئ ذى بدء، أوضح أننى لست ضد الرئيس عبدالفتاح السيسى، فهو من وجهة نظرى 
صاحب دور كبير فى تخليصنا من الحكم اإلخوانى الذى ابتليت به مصر خالل العام 

الذى تولى فيه محمد مرسى منصب الرئيس، لكننى فى نفس الوقت أنتقد بعض – أقول 
بعض - القرارات التى يصدرها الرئيس السيسى، وهذا حقى كصحفى ومواطن مشغول 
ومهموم بالمصلحة العامة، وأنا أنتقد ليس من باب حب الظهور كمعارض فهذا األمر ال 

يعنينى فى شىء ألننى لم ولن تكون لى توجهات سياسية ولم أنتم يوما ألى حزب أو 
جماعة أو حتى اتحاد طالب مدرسة أو جامعة.

محمد طرابيه يكتب:

شعار »عشان تبنيها« يعطى انطباعًا للكثيرين أنه لم يتم تحقيق إنجازات خالل السنوات الثالث الماضية 

حتى ال تتحول االنتخابات الرئاسية إلى مسرحية هزلية!!!
أقول هذا الكالم، ألننى سوف أتحدث فى 
السطور القادمة عن االنتخابات الرئاسية 
القادمة والتى ستبدأ إجراءاتها الفعلية فى 
شهر فبراير القادم.. وحتى ال يفهم البعض 
أنــنــى أعــتــرض على تــرشــح الــرئــيــس لفترة 
رئاسية ثانية فهذا حقه الدستورى، ومن حق 
كل مواطن أن يشارك فى االنتخابات سواء 
بمنح صوته للمرشح عبدالفتاح السيسى أو 

ألى مرشح منافس.
ولكننى أعــتــرض على بعض السلوكيات 
والتصرفات التى بدأت فى الظهور مؤخراً، 
وأرى أنها ال لزوم لها وأن نتائجها السبيلة 

تفوق اإليجابيات بكثير.
ــن هــــذه اإلجـــــــــراءات اإلعــــالن  ــي ومــــن ب
عــن حملة »عــشــان تبنيها« الــتــى انطلقت 
مؤخراً لدعم ترشيح الرئيس السيسى فى 

االنتخابات القادمة.
وفى رأيــى الخاص أن استمارات »عشان 
تبنيها« الــتــى يــتــم تــوزيــعــهــا عــلــى الجهات 
الحكومية والشخصيات العامة والمواطنين 
لمطالبة الــرئــيــس عــبــدالــفــتــاح السيسى 
بترشيح نفسه لفترة رئاسية ثانية »مضيعة 
للوقت« والمال العام.. لعدة أسباب أهمها 
أن الرئيس نفسه قــرر الترشح وال يحتاج 
من أحد أن يطالبه بذلك، وثانيا: ال يوجد 
منافس قــوى ضــده فــى االنــتــخــابــات حتى 
اآلن، كما أن الــــ«....... » يقومون بحمالت 
التشهير ضد كل من يفكر فى خوض السباق 
الــرئــاســى، وثــالــثــا: وهـــذا هــو األهـــم أن كل 
الــوقــائــع تــؤكــد أن السيسى نــاجــح نــاجــح.. 
ــول: كفاكم تضييع وقــت، ألنــه فى  ولــذك أق
النهاية ستكون »الرئاسة للرئيس والجرى 

للمفاعيص«!
ولذلك أرجــو من القائمين على حمالت 
دعم ترشح الرئيس السيسى لفترة رئاسة 
ثانية أن يراجعوا أنفسهم فى الشعار الذى 
يرفعونه وهو )عشان تبنيها( ألن هذا الشعار 
ــقــال عــن تحقيق  مــعــنــاه أن كــل مــا قــيــل وي
إنــجــازات خــالل السنوات الثالث الماضية 

مجرد »فنكوش«!
ــر إلـــى مـــا قــالــه  وبـــهـــذه الــمــنــاســبــة أشــي
الرئيس السيسى فى أكثر من مناسبة أنه 
ال تراجع عن عودة دولة القانون، وأن جميع 
المواطنين ســواســيــة أمـــام الــقــانــون، وأنــه 
ال فــرق بين مــواطــن وآخـــر ســوى احترامه 
للقانون وأن فــتــرة الــتــراخــى فــى مواجهة 
مظاهر الخروج على دولة القانون انتهت إلى 
غير رجعة، وأن القانون يطبق على الجميع 
مــن رئيس الجمهورية إلــى أصغر مسئول 

تنفيذى.
 ولذلك نسأل: على أى أساس قانونى يتم 
جمع توقيعات لحملة »عشان تبنيها« لدعم 
ترشح السيسى لفترة رئاسية ثانية سواء 
على الــهــواء فــى الــبــرامــج أو داخــل مجلس 
النواب وكذلك المصالح الحكومية والنوادى 
الرياضية؟ وهــل كــان سيتم السماح بذلك 
لو أن من قــام بهذا األمــر أحــد المرشحين 
اآلخــريــن؟ ومــن أيــن جــاء أعضاء الحملة بـ 
30 ألــف شــاب مــن كــل المحافظات؟ ومن 
الذى ينفق عليهم ويتحمل تكاليف الدعاية 
ــمــرات االنــتــخــابــيــة؟ وهـــل حصلت  ــمــؤت وال
الــمــقــرات الــتــى يــمــارســون نشاطهم فيها 
فــى جميع مــراكــز ومحافظات مصر على 

التراخيص الالزمة؟!
وهنا أشير أيــضــاً إلــى أن ظهور الكاتب 
الصحفى واإلعالمى عماد أديب من خالل 
ــذى يــقــدمــه شقيقه  ــ ــوم( ال ــ ــل ي بــرنــامــج )كـ
األصغر عمرو أديــب على شاشة قناة »أون 
إى« للتمهيد لترشح الــرئــيــس عبدالفتاح 
السيسى لفترة رئاسية ثانية، كانت له نتائج 
سلبية لدى الرأى العام، وفى رأيى الخاص 
أنــه مــن الخطأ اخــتــيــار عــمــاد أديـــب لهذه 
المهمة، ألنه ال يزال يواجه أحكاما بالسجن، 
حيث صدرت ضده ثالثة أحكام قضائية من 
محكمة العجوزة منذ عام 2014 لعدم سداد 
مديونيات عليه، خاصة بمؤسسة األهــرام 
حيث وصلت قيمة المديونية إلى 16 مليون 
ــك مــن أصــل 17 دعــوى قضائية  جنيه، وذل
كــانــت قــد أقامتها األهـــرام ضـــده، بصفته 
رئيس مجلس إدارة مؤسسة جــود نيوز.. 
والــســؤال: كيف يظهر هـــارب مــن العدالة 
ــهــواء مباشرة؟  منذ ثــالث ســنــوات على ال
ولماذا لم يتم القبض عليه؟ وما هو موقف 
ــرام مــن المطالبة بتحصيل  مؤسسة األهــ
هــذه المديونيات؟ وهــل مــا يقوم بــه عماد 
أديب سوف يكون بمثابة الفاتورة لحفظ كل 
قضاياه ومديونياته؟ وكيف يقبل الرئيس أن 

يتحدث هارب من العدالة عن إنجازاته؟!
ــاك بــعــض األخــطــاء  ــد أن هــن ــ ــا أؤك وهــن
ــتــى حــدثــت مــن جــانــب بعض  البسيطة ال
المحسوبين أو المؤيدين للرئيس أكدت أن 
انتخابات الرئاسة القادمة 2018 ليست 

إال »بروفة » لالنتخابات التى ستجرى فى 
2022، ومــن بين هـــؤالء األشــخــاص ياسر 
رزق الكاتب الصحفى المقرب من الرئيس 
ــذى أكــد عندما ســألــه عمرو  السيسى والـ
أديــب فــى برنامجه »كــل يـــوم«: مــا خطتكم 
النتخابات الرئاسة فى 2018؟ فقال: إحنا 

بنستعد النتخابات 2022 ألن انتخابات 
2018 مسألة منتهية ومحسومة؟ وفى نفس 
البرنامج ولكن فى حلقة أخــرى قــال عماد 
أديب: » لو كان السيسى عايز يطرمخ على 
المشاكل ويسيبها للى ييجى بعده كان قالك 

أقعد الـ 8 سنين بتوعى وأمشى«.

ورداً على هذا الكالم حتى لو كان واقعًيا 
ــال عــلــى الــمــأ  ــق ــول إنـــه ال يــجــب أن ي ــ أق
أمــام الماليين مــن المشاهدين فــى مصر 
وخــارجــهــا، ألنـــه يعطى انــطــبــاعــاً للخارج 
أنــه ال تــوجــد انتخابات رئاسية فــى مصر 
بالمعنى الحقيقى وهــو ما يكشف بوضوح 

غياب الديمقراطية الحقيقية فى مصر؟ 
كما أنــه يعطى انطباعاً صريحا وواضحا 
للمواطن المصرى أن »صوته مالوش لزمة 
وأن السيسى ناجح ناجح » وهو ما ستكون 
له تداعيات كارثية تتعلق بإحجام الكثيرين 
عن الذهاب للجان االنتخابية والمشاركة 
فى التصويت فيها وهــو ما سينعكس على 
انخفاض نسبة الذين سيقومون بالتصويت، 
وسيكون ذلك بمثابة فضيحة عالمية لمصر 
فى المحافل الدولية. كما أن ذلــك سوف 
يفتح الــمــجــال ألعــضــاء وأنـــصـــار جماعة 
ــة لعقد مــقــارنــات بين  ــي ــوان اإلرهــاب ــ اإلخـ
االنتخابات التى شهدتها مصر فى 2012 
وفـــاز فيها الــمــعــزول محمد مــرســى على 
منافسه أحمد شفيق، والتأكيد على أنها 
كانت انتخابات محايدة ونزيهة على عكس 
ما سيحدث فى االنتخابات القادمة إذا تمت 
بنفس الطريقة التى يروج لها أنصار الرئيس 

السيسى!
ــاق أتـــوقـــف أمــــام بعض  ــســي فـــى هـــذا ال
ــة مهمة صـــدرت منذ  مــمــا جـــاء فــى دراســ
ــددات الــتــنــافــســيــة فى  ــحـ ــعــنــوان »مـ ــام ب ــ أي
االنــتــخــابــات الــرئــاســيــة المصرية » والتى 
أعــدهــا سمير رمــزى الباحث فــى الشئون 
السياسية والــتــى كشفت أنــه رغــم اقتراب 
موعد إجــراء االنتخابات لم تشهد الساحة 
المصرية اإلعــالن الرسمى عن ترشح أحد 
للرئاسة، ما يثير مسألة فــرص التنافسية 
فــى االنــتــخــابــات المزمع عقدها فــى مايو 
2018، وهل نحن بصدد انتخابات مرتفعة 
التنافسية أم منخفضة، وما العوامل المؤثرة 

فى التنافسية االنتخابية؟
وأكدت الدراسة أنه عند مقارنة التجارب 
االنتخابية السابقة بــمــؤشــرات التجربة 
االنتخابية المقبلة يتضح لنا أن هناك ثمة 
معايير تتحكم فــى مستوى التنافسية فى 
االنتخابات الرئاسية المصرية، تتشكل هذه 

المعايير كما يلي:
• مدى انفتاح المجال العام على القوى 

السياسية المختلفة.
• شروط الترشح لالنتخابات.

• وجــود رغبة لــدى النظام الحاكم فى 
إجراء انتخابات تنافسية.

• التوجهات الدولية ناحية الديمقراطية.
• األوزان النسبية للمرشحين من زاوية 

التأييد الشعبى.
• مدى ثقة المواطنين فى نزاهة العملية 

االنتخابية.
• مستوى العنف السياسى والعمليات 

اإلرهابية.
وبتطبيق هــذه المعايير على االنتخابات 
الرئاسية المزمع عقدها فى مايو 2018، 
يتضح لنا إننا على األغلب بصدد انتخابات 
مــحــدودة التنافسية، وستكون فى مستوى 
بين انتخابات 2014 و2005، وربما يكون 
ــرشــح مـــن الــقــوى  هـــذا فـــى شــكــل طـــرح م
ــام الــرئــيــس الــحــالــى، إال فى  الــيــســاريــة أمـ
ــال حـــدوث بــعــض الــمــتــغــيــرات الــطــارئــة  حـ
على سياق العملية االنتخابية، ومــن هذه 
المتغيرات ترشح أحــد المنتمين للدوائر 
العسكرية أو اإلسالمية، ما من شأنه رفع 
مــســتــوى المنافسة مــع الــرئــيــس الــحــالــى، 
كــمــا تــتــوقــف فـــرص رفـــع التنافسية على 
مــدى اســتــعــداد السلطات المصرية لفتح 
المجال العام، ويبدو هذا بعيدا نسبيا وفق 
الــظــروف الــحــالــيــة، كما أن لــإعــالم دورا 
مهما فى اكتساب ثقة المواطنين فى نزاهة 
العملية االنتخابية، ويكون هذا عبر السماح 
للمرشحين المحتملين ومؤيديهم بالظهور 
اإلعالمى والترويج ألفكارهم المتناقضة مع 

السياسات الحالية بالضرورة.
وشددت الدراسة على أن مصلحة النظام 
الحاكم فى مصر تكمن فى أن يعمل على 
رفـــع مــســتــوى التنافسية فــى االنــتــخــابــات 

المقبلة.
يــاســادة.. أتمنى أن تكون هناك تنافسية 
حقيقية فى االنتخابات الرئاسية القادمة، 
بــدالً من المسرحيات الهزلية التى تحدث 
حالياً والــتــى حولتها إلــى مــا يشبه »الزفة 
البلدى« وأرجو أن تتوقف مثل هذه الحمالت 
وتلك الحركات ألن ما يقومون به بعيد كل 
البعد عن الحنكة السياسية والتى تجعلنا 
ــه ال تــوجــد دولــة  أضحوكة أمـــام العالم ألن
متقدمة أو حتى نصف متقدمة يحدث بها 
مثل هذا الهراء، فالواقع يؤكد أن الرئيس 
السيسى ســوف يفوز فــى تلك االنتخابات 
حتى لو وجد منافًسا أو أكثر فى االنتخابات 
ــذى يعترف بــه الرئيس  حتى مــع اإلقـــرار ال
شخصًيا أن شعبيته فى الــشــارع المصرى 
قــد انخفضت عــن النسبة الــتــى كــانــت فى 
انتخابات 2014 أو حتى بعد اإلطاحة بحكم 

اإلخوان اإلرهابيين.

من أين جاء أعضاء 
الحملة بـ30 ألف شاب 

من كل المحافظات؟ ومن 
الذى يتحمل تكاليف 
الدعاية والمؤتمرات 

االنتخابية؟ 

كيف يظهر عماد 
أديب الهارب من 

العدالة على 
الهواء مباشرة 

للحديث عن 
إنجازات الرئيس؟ 

تصريحات 
ياسر رزق تؤدى 

إلى إحجام 
المواطنين عن 

الذهاب لصناديق 
االنتخابات

أهم شروط التقديم فى االنتخابات 
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تـــنـــص الــــمــــادة 140 مــن 
الدستور المصرى الصادر فى 
2014 على أن » ُينتخب رئيس 
الجمهورية لمدة أربع سنوات 
ــدأ مـــن الــيــوم  ــب مــيــالديــة، ت
الــتــالــى النــتــهــاء مــدة سلفه، 
ــادة انتخابه إال  وال يجوز إع
لمرة واحــدة. وتبدأ إجــراءات 
انــتــخــاب رئــيــس الجمهورية 
قبل انتهاء مدة الرئاسة بمائة 
ــل،  وعــشــريــن يــوًمــا على األق
ويجب أن تعلن النتيجة قبل 
نهاية هــذه الــمــدة بثالثين 

يوما على األقل.
ــيـــس  ــرئـ  وال يـــــجـــــوز لـ
الــجــمــهــوريــة أن يــشــغــل أى 
مــنــصــب حــزبــى طــــوال مــدة 

الرئاسة.

 يــنــص الــدســتــور الــمــصــرى على 
أال تبدأ إجـــراءات االنتخاب قبل 
أكثر من 120 يوما من تاريخ انتهاء 
فترة الرئاسة الحالية التى تنتهى 
ــن المتوقع  فــى 7 يونيو 2018 وم
أن تكون العملية االنتخابية فى 
مصر النتخاب رئيس الجمهورية 
خالل الفترة من فبراير 2017 حتى 
شهر مايو 2018، حيث ستبدأ كما 
ــع شــهــر فــبــرايــر فتح  ــو مــتــوقــع م ه
بــاب الــتــرشــح لــالنــتــخــابــات، بعده 
تتم عملية فــرز أوراق المتقدمين 
للترشح من قبل اللجنة القضائية 
المشرفة على االنتخابات، وبعد 
إعالن من يحق لهم الترشح ستبدأ 
الــحــمــلــة الــدعــائــيــة للمرشحين 
حيث سيعلن كــل مرشح برنامجه 
ــى، بــعــد ذلـــك الصمت  ــاب ــخ ــت االن
ــى يــعــقــبــة انــتــخــابــات  ــاب ــخ ــت االن
ــتــى ستتم  ــة الــمــصــريــة ال ــاس ــرئ ال
فى الداخل والــخــارج، على أن يتم 
تنصيب الرئيس الجديد فى يونيو 

.2018

– البد أن يحصل المرشح على 
توكيالت من 20 عضًوا على األقل 
ــاء مجلس الــنــواب فى  ــض ــن أع م

البرلمان.
ــا ال يــقــل عـــن خمسة  – أو مـ
وعشرين ألــف مــواطــن ممن لهم 
حق االنتخاب فى خمس عشرة 
محافظة على األقل، وبحد أدنى 
ألف مؤيد من كل محافظة منها. 
وفــى جميع األحــــوال، ال يجوز 
تأييد أكثر من مترشح، وذلك على 

النحو الذى ينظمه القانون.
– يتم فحص أوراق المرشحين 
ــن خـــالل الهيئة  لــالنــتــخــابــات م
ــراء  الــوطــنــيــة لــالنــتــخــابــات وإجـ
الكشف الطبى، ثــم يعقب ذلك 
اعـــالن أســمــاء المرشحين وفتح 
الباب لهم للدعاية وحتى موعد 
ــراء  ــ ــت االنــتــخــابــى وإجـ ــم ــص ال

االنتخابات الرئاسية 2018.

على أى أساس قانونى يتم 
جمع توقيعات لحملة »عشان 

تبنيها« فى البرامج أو داخل 
مجلس النواب وكذلك المصالح 
الحكومية والنوادى الرياضية؟ 

السيسى
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معسكرات للتدريب 
على استخدام 

املدافع والقنابل 
والصواريخ املضادة 

للطائرات

الشارع
المصرى

ال توجد شبكات 
للتليفزيون المحمول 
ويتعاملون بتليفونات 

»الثريا« المتصلة 
باألقمار الصناعية

عندما ذهبت القوات 
تم إطالق النار على 

أنابيب البوتاجاز 
فانفجرت وتم استشهاد 

القوات بالكامل ماعدا 
سياراتين مدرعتين 

حركتا حسم ولواء 
الثورة تنشطان فى 

محافظة الغربية وقاما 
بتنفيذ تفجيرى مركز 

تدريب الشرطة وكنيسة 
مارجرجس فى طنطا 

)أسرار ُمعسكر اإلرهابيين فى طريق الواحات(
.. لمن يــريــد ان يــعــرف اســــراراً جــديــدة عن 
اإلرهابيين الذين تولوا تدريب عناصرهم فى 
طريق الــواحــات وتــحــديــداً فــى الكيلو )١٣٥(.. 
عليه ان يعود إلى الخلف ولو قليالً حتى يعرف 
من هؤالء االرهابيين؟ ومن يدعمهم؟ ومن يقف 
خلفهم؟ ومن أين أتوا بسالحهم الثقيل المتعدد 

والمدافع المضادة للطائرات وصواريخ اآلر 
بى جى.. ولماذا هذه المنطقة بالذات؟

ــؤالء اإلرهــابــيــيــن  .. بالتأكيد ان هـ
اغراضهم خبيثة وحصلوا على دعم 
مــن جــمــاعــة االخــــوان وهـــم بطبيعة 
الــحــال مــن المنتمين لحركة حسم 
اإلرهــابــيــة االخــوانــيــة ولهم عالقات 
بالتنظيم الدولى لإلخوان فى تركيا 
ويمثلون نقطة فاصلة لدعم التنظيم 

ويتورطون فى معظم العمليات اإلرهابية 
التى استهدفت الكنائس والقوات الشرطية 

فى الجيزة والقاهرة. 
الحادث اإلرهابى فى الواحات مؤلم إلى حد 
يثير لدينا سرعة معرفة ماذا حدث وكيف حدث 
ومــن هـــؤالء؟ وهــل كانت لــدى األجــهــزة األمنية 
معلومات عنهم؟ اإلجابة عن كل هذه التساؤالت 

وغيرهم فى السطور القادمة: 
بعد القبض على اإلخــوانــى »محمود غــزالن 
_ عضو مكتب اإلرشـــاد« تــم التحقيق معه إثر 
استشهاد »العميد وائل طاحون _ مفتش األمن 
الــعــام« قــال نصاً )الــدكــتــور محمد كمال عضو 
مكتب اإلرشاد أنشأ لجاًنا نوعية لتنفيذ عمليات 
ــصــدام مــع الـــدولـــة.. وهــو  ــرر ال وتــفــجــيــرات وقـ
المسئول عن كافة التنظيمات المسلحة التابعة 
له شخصياً المنتشرة فى المحافظات.. مستغالً 

فى ذلك أنه عضواً بمكتب اإلرشاد(.
٢_ قامت أجهزة األمــن وقتها بتتبع »محمد 
كــمــال« وتــم تصفيته أثــنــاء وجـــوده فــى شقة فى 
منطقة البساتين بالقاهرة بعد تبادل اطالق النار 

مع القوات الخاصة التابعة لألمن المركزى.
ــى »مــحــمــد عــبــدالــرحــمــن  ــوانـ ــولــى اإلخـ ٣_ ت
المرسى _ من المنصورة وعضو مكتب اإلرشاد« 
مسئولية القيادة للجان النوعية المسلحة التابعة 
لإلخوان.. وقام بتقسيمها لتنظيمين أطلق عليهم 
اسم )حركة حسم _ حركة لواء الثورة( وأعلنا فى 
بيانات رسمية باالنتقام من الدولة بعد تصفية 

محمد كمال.
ــواء الــثــورة« فى  ٤_ تورطت حركتى »حسم ول
العمليات االرهــابــيــة اآلتــيــة )مــحــاولــة اغتيال 
الدكتور على جمعة المفتى السابق _ المستشار 
زكريا عبدالعزيز النائب العام المساعد( وإغتالوا 
العميد الشهيد عادل رجائى _ استهداف كمين 
ــوا بنشر  ــام شــرطــة الــعــجــيــزى بــالــمــنــوفــيــة.. وق
فيديوهات العتصام رابعة ومحاكمات قيادات 
االخوان على صفحاتهم على تويتر وفى بياناتهم 

الرسمية.
ــوات األمــن فــى التوصل لمكان  ٥_ نجحت ق
»محمد عبدالرحمن المرسي« والقبض عليه 
))حـــى(( وأدلــى بشهادات خطيرة جــداً وأرشــد 
األمن على جميع خيوط التنظيمين المسلحين.. 

ومن اهم اعترافاته اآلتى: 
_ شكلنا خلية فى االسكندرية وحصلت على 
تمويل بــالــدوالر )سريعاً تم القبض على معظم 

عناصر الخلية(.
_ شكلنا خلية فى منطقة الدلنجات بمحافظة 
البحيرة )تم تصفية عناصرها كاملة وبحوزتهم 

مواد متفجرة(.
_ هــنــاك خلية تــابــعــة لــنــا فــى منطقة »بنى 

مــجــدول بــكــرداســة«.. )سريعاً تــم الــوصــول لها 
ومطاردتها وتم تبادل اطالق نار مع االرهابيين 

وتم تصفيه ٣ عناصر منهم(.
_ األخــطــر هــو: سلمت قــيــادة التنظيمين لـ 

)عالء السماحى(.
... بالبحث نجد أن )عالء السماحى هو: عالء 
على على السماحى _ مدرس بقرية الدلجمون 
بمحافظة الغربية ومــوالــيــد ٨ سبتمبر ١٩٧٦ 
ومتهم فــى قضايا عــديــدة منها: فــض رابــعــة _ 
ــل طــاحــون _ وتـــم تحويله  اغــتــيــال العميد وائـ
للقضاء العسكرى فى القضية ٤٢٣ لسنة ٢٠١٤ 
حصر أمن دولــة عليا ومعه ٥٢ عنصر اخوانى( 
ــورة فى  ــث ــواء ال ــ لــذلــك تنشط حــركــتــى حــســم ول
محافظة الغربية وقــامــوا بتنفيذ تفجير مركز 
تدريب الشرطة فى طنطا.. ونفذوا تفجير كنيسة 

مارجرجس فى طنطا.
_ كانت التكليفات الــصــادرة لحركتى حسم 
ــواء الثورة هى )استهداف الجيش والشرطة  ول
والــقــضــاة الــذيــن يــنــظــرون قضايا اإلخــــوان(.. 
وتــم تغيير التكليفات إلــى )استهداف االقباط( 
ونجحت هذه التكليفات مــرات عديدة لذلك تم 

االستمرار فيها.
_ كنت أقـــوم بــالــربــط بين عناصر )حركتى 
ــة ســيــنــاء( مــن أجل  ــ ــورة( و)والي ــث ــواء ال حسم ولـ
توريد عناصر لهم لمساعدتهم فى عملياتهم التى 
يقومون بها.. وقمت بإصدار تعليمات بأن يكون 
التوريد لالفراد فقط وليس لجماعات... حتى 
ال يصل األمن لجميع عناصر التنظيم فى حالة 
القبض على الفرد.. ومن أهم العناصر التى قمت 
بتوصيلها لـتنظيم والية سيناء هو »محمود شفيق 

قاموا بتفخيخ المنطقة 
المحيطة بهم من أسفل 

الحبل بـ )أنابيب بوتاجاز( 
و)ألغام( حتى ال يصل إليهم 
أحد ويصعب القبض عليهم 

_ عضو حركة حسم« ))مــحــمــود شفيق عضو 
حركة حسم تم توصيله لالنضمام لوالية سيناء 
وقــام بتنفيذ عملية تفجير الكنيسة البطرسية 

وارتدى الحزام الناسف((.
٦_ »محمد السعيد _ عضو حركة حسم« 
تــم الــقــبــض عــلــيــه واعـــتـــرف اعــتــرافــات 
تفصيلية وقــال نصاً )عــالء السماحى 
يــحــصــل عــلــى ١٠٠ الـــف دوالر من 
ــاً مقابل  ــري ــوان بــالــخــارج شــه ــ االخــ
االشـــراف على عمليات حركة حسم 
ولــواء الــثــورة.. وتأتى له من »االخوانى 
يحيى مــوســى _ الــمــتــحــدث الرسمى 
باسم وزارة الصحة فى حكم مرسى 

ــى تــركــيــا  ــارب اآلن فــ ــ ــهـ ــ والـ
ــى منه  ــأتـ وهــــو الـــــذى تـ

الــتــكــلــيــفــات والتعليمات 
لعالء السماحى( وتورطوا 
فــى تفجيرى كنيسة طنطا 
واإلســكــنــدريــة وتــم القبض 
على عناصر خلية الدلنجات 
بالبحيرة التابعة لحركتى 
ــورة الــذيــن  ــث ــواء ال ــ حــســم ول
ارتــبــطــوا بــتــنــظــيــم داعـــش 
وهــم المنفذين الحادثين 
ولهذا نجد أن تنظيم داعش 
اصدر بياًنا يعلن مسئوليته 

عن الحادثين.
٧_ تنظيم حسم تــورط 
ــى حــــــادث الـــبـــدرشـــيـــن  ــ ف
ــمــا تــوصــل  ــن األخـــيـــر وحــي
األمــن المصرى لمعلومات 
عــن الــمــنــفــذيــن عــن طريق 
صورهم التى تم تتبعها عن 
ــم الحصول  طــريــق فــيــديــو ت
ــم الــتــوصــل لــوجــود  عــلــيــه.. ت
عــنــاصــر مــن الــمــنــفــذيــن فى 
ــــى أكــــتــــوبــــر.... تــم  شـــقـــة ف
تبادل إطــالق النار بينهم وتم 
تصفيتهم عددهم ٣.. والقبض 

على ٢ احياء.. واعترفوا بوجود 
شقة ايــجــار فــى شـــارع اللبينى فى 

منطقة المريوطية بــالــجــيــزة.. ذهبت 
القوات ووجدوا سالًحا ثقيالً ومتفجرات 
ومــادة الـــ C ٤ الشديدة االنفجار وكمية 
مــن الــســالح المتعدد.. وأدلـــى المقبوض 
عليهم بــوجــود عناصر قــيــاديــة منهم فى 
صحراء الواحات تحديدا فى الكيلو ١٣٥ 
يتم الــتــدريــب فيها لمجموعات التنظيم 
بعمق ٢٢ كيلو بداخل الجبال... تم تشكيل 
مأمورية كبرى من العمليات الخاصة واألمن 
ــيــون فــى معسكر  الــوطــنــى.. وكـــان االرهــاب
الــتــدريــب يختبئون ويــتــدربــون فــى منطقة 
ــات بخارية  جبلية مرتفعة.. ولديهم دراجـ
وســـيـــارات دفـــع ربـــاعـــى.. وقــامــوا بتفخيخ 
المنطقة المحيطة بهم مــن أســفــل الحبل 
بـــ )انابيب بــوتــاجــاز( و)ألــغــام( حتى ال يصل 
اليهم احــد ويصعب القبض عليهم.. جــاءت 
القوات وتم إطالق النار على انابيب البوتاجاز 
ــقــوات بالكامل..  فانفجرت وتــم استشهاد ال
ماعدا سياراتين مدرعتين.. احدهما كــان ِبه 
ضــابــط أصــيــب وقــطــعــت قــدمــه وتــوفــى وهــوه 
ينزف.. االرهابيون تتبعوا السياراتين المدرعتين 
التابعتين لــلــشــرطــة.... وهــاجــمــوهــا بالسالح 

المضاد للطائرات.

المعسكر الذى 
أقاموه كان 

بداخل الجبل 
بعمق 22 كيلو

كانوا يستخدمون 
سيارات الدفع 

الرباعى للتنقل 
داخل أعماق الجبل

»الداخلية« غاضبة من هجوم 
قيادى بارز فى ائتالف دعم مصر

ماذا يحدث داخل ائتالف دعم مصر؟!
خــالفــات عــديــدة نشبت خــالل الفترة القليلة 
الماضية والسبب وزير الداخلية اللواء مجدى 

عبدالغفار.
...وإلى التفاصيل:

١- لماذا غضب وزيــر الداخلية من ائتالف 
دعم مصر؟!

.... بعد وقوع حادث الواحات اإلرهابى كانت 
األجــواء مشتعلة وفضلت وزارة الداخلية 
االنتظار لحين استكمال باقى تفاصيل 
الحادث وعرضها فى بيان رسمى على 
الرأى العام.. فوجئت وزارة الداخلية 
ــيــان رســمــى صــــادر عـــن الــنــائــب  ــب ب
طارق رضوان رئيس لجنة العالقات 
ــواب.. بيان  ــن الخارجية بمجلس ال
ــروب الصحفيين  أرســلــه عــلــى جــ
ــد فيه غضبه مــن تــأخــر وزارة  أك
الداخلية فى إصدار بيان رسمى 
بــخــصــوص حـــــادث الـــواحـــات 

اإلرهابى.
سريعا تــم نشر البيان فى 
كافة المواقع اإللكترونية على 
لسان رئيس لجنة العالقات 
الخارجية بمجلس النواب.. 
ــى حــالــة  ــ ــا أدى إل ــو مـ ــ وه
ــواب  ــل نـ ــ ــى داخـ غــضــب فـ
ــواب  ــهــم نـ ــان ومــن ــم ــرل ــب ال
حــزب المصريين األحــرار 
المحسوبين على ائتالف 
ــتــمــيــن  دعـــــم مـــصـــر والــمــن
الئتالف دعم مصر.. وهاجموا 
ــه غير  ــ طــــارق رضـــــوان وأكــــــدوا أن
محق ولــيــس مطلوبا الــهــجــوم على 
الشرطة والضغط عليها خالل هذه 

األحداث.
ــوان إلـــى  ــ ــ ــارق رضـ ــ ــا طــ ــ ــا دعـ ــ م
إصدار بيان آخر أكد فيه نًصا »من 
المحزن أن جميع قنوات التليفزيون 
تتجاهل ما يحدث من خيانة داخلية 
ضمن صــفــوف قـــوات الــشــرطــة فى 
ــواحــات.. وهــو مــا استنكره  طريق ال
نواب كثيرون ويمثل تماديا من النائب 
ــوان ضــد وزارة الــداخــلــيــة..  طـــارق رضـ
ــتــســرع فى  ــهــمــوه بــعــدم الــفــطــنــة.. وال وات
إصدار بيان غير مفهوم وإرساله للصحفيين 
ــارق رضــــوان« جعله يرضخ  الــهــجــوم عــلــى »طــ
ألصــدقــاء فى البرلمان وأصــدر بياًنا ثالًثا قال 
فيه »ندعو الله أن يصبر أهالى الشهداء الذين 
ذهبوا إلى جنة رب العالمين ليكونوا مخلدين 

فيها إن شاء الله.
وزارة الداخلية أعلنت بياًنا رسمًيا سريعاً 
مقتضًبا للرأى العام عن وقوع حادث إرهابى 
فى الكيلو »١٣٥« طريق الواحات.. وتدخل الدكتور على 
عبدالعال رئيس البرلمان وقدم التعازى لشهداء الشرطة 

ووزير الداخلية.

رئيس لجنة العالقات الخارجية بالبرلمان ينتقد 
الوزارة فى بيانات رسمية عن أحداث الواحات

عبدالغفار

منذ وقوع الحادث اإلرهابى فى طريق الواحات والــذى راح ضحيته 
مجموعة من خيرة شباب الشرطة فى القوات الخاصة واألمن الوطنى 
وهناك معلومات كثيرة متداولة فى هذا الشأن ومع مرور كل دقيقة نجد 
أنفسنا أمام معلومات جديدة.. حول الحادث.. لكن المؤشرات األولية 
أكدت أن اإلرهابيين أقاموا معسكرات للتدريب على عمليات ضرب النار 
وكيفية استخدام المدافع والقنابل.. والصواريخ المضادة للطائرات.. 

وصواريخ »الهاون« وصواريخ »آر بى جى«.
المعسكر الذى أنشأه اإلرهابيون فى الكيلو 135 بطريق الواحات كان 
بداخل الجبل بعمق »22« كيلو.. وكانوا يستخدمون فيه الدراجات 
البخارية للتنقل ألول الطريق.. ويستخدمون  سيارات الدفع الرباعى 

للتنقل داخل أعماق الجبل.

اإلرهابيون استطاعوا بحسب المعلومات المتاحة »ركــوب الجبل« 
واالســتــقــرار  فى منطقة عالية عن المستوى الطبيعى وتــم تفخيخ 
الطريق المؤدى لهم.. وحينما جاءت المأمورية التى شكلت من ضباط 
القوات الخاصة واألمن الوطنى فجروا األلغام.. وتم فتح النيران على 
القوات أيضا من أعلى.. والقوات من أسفل.. واستخدم اإلرهابيون عددًا 
من المغارات الجبلية داخل بطن الجبل لالختباء من عمليات التمشيط 

التى تمت بعد العملية اإلرهابية.
كان اإلرهابيون قد استقروا فى معسكرهم وتدربوا بعد القبض على 
بعض عناصرهم فى منطقة الجيزة.. واعــتــراف المتهمين بمخازن 
السالح.. وكانت المفاجأة أن كشفوا عن مكان معسكر التدريب الرئيسى 
لعناصرهم وهو يتم الكشف عنه ألول مرة وال توجد هناك شبكات 

تليفون محمول.. ويتم التعامل هناك بتليفونات الثريا.. وال توجد 
أى تواجد لقوات الشرطة فهى منطقة لم يسبق ألحد أن وضع قدمه 

عليها.. إال هؤالء اإلرهابيون الخونة الذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم.
كانت معلومات قد وصلت لجهاز األمــن الوطنى أكــدت أن المعسكر 
اإلرهابى بمثابة المصدر األساسى لجميع اإلرهابيين الذين ينفذون 
العمليات اإلرهــابــيــة فــى القاهرة والجيزة واإلسكندرية وطنطا.. 

واستهدفوا الكنائس.

بالل الدوى

المسكوت عنه فى قضية حادث صحراء الواحات



الشارع
السياسى

قوى سياسية جتتمع 
وتطالب هشام جنينة 

بالترشح وتعلن عن 
تظاهرات أمام منزله 

ملطالبته بالترشح  وينتقد 
اجليش والشرطة
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أنور عصمت 
السادات يضع 

اللمسات األخيرة 
للترشيح.. ويعلن 

تخوفه من حمالت 
التشويه

مصطفى حجازى 
تلميذ سليم العوا 

يغازل أنصار البرادعى 
ويشكل جبهة 

لمعارضة السيسى

الرقابة تطلب إنهاء 
تعاقد القيادى 

وعودته لشركته.. 
والوزير يرفض ويلجأ 

لرئيس الوزراء الهيئة تكشف سفر قيادى كبير فى وزارة محمد شاكر مع السويدى ألوروبا إلنهاء صفقات مع شركات عالمية

رئيس ائتالف دعم مصر يضع وزير الكهرباء فى مأزق

من سينتصر: الرقابة اإلدارية أم رئيس الوزراء؟!
األجــهــزة الــرقــابــيــة غــاضــبــة مــن محمد 
السويدى رئيس ائتالف دعم مصر ورئيس 
اتحاد الصناعات المصرية.. السبب فى 
ذلــك قيام محمد السويدى رجــل األعمال 
الشهير وصاحب مصانع السويدى ورئيس 
ائتالف دعــم مصر.. بتجنيد أحــد قيادات 
وزارة الــكــهــربــاء الــكــبــار للعمل لحسابه 
واالستفادة من خبراته رغم أنه مــازال فى 
منصبه حتى اآلن.. وقــام السويدى بدعوة 
القيادى البارز فى وزارة الكهرباء للسفر معه 
إلى إحدى الدول األوروبية الكبرى من أجل 
اتــمــام صفقات كبرى مــع إحــدى الشركات 
العالمية فــى مــجــال مستلزمات الكهرباء 
والكابالت الكهربائية.. واستقدام خط إنتاج 
جديد لمصانعه.. لالستفادة من خبراته.. 

وعالقاته.
وبالفعل تمت الــزيــارة فــى إحــدى الــدول 
األوروبية بقعد حصول المسئول الكبير فى 
وزارة الكهرباء على إجازة قصيرة من العمل 

لحين عودته والتى قاربت على األسبوع.
ــمــم مهمته بــنــجــاح وحقق  ــدى أت ــســوي ال
المرجو من الــزيــارة وعــاد المسئول الكبير 

فــى وزارة الــكــهــربــاء إلــى مــصــر.. ليفاجأ 
ــن جــهــات رقــابــيــة تطلب  ــوجــود تــقــريــر م ب
عــدم التجديد لــه على اعتبار أنــه منتدب 
مــن إحـــدى الــشــركــات الحكومية التابعة 
لــوزارة الكهرباء للعمل فى ديوان عام وزارة 
الكهرباء.. خاصة أن العقد سيتم الجديد له 

فى شهر يناير من كل عام.
وزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر صدم 
من هول المفاجأة.. وطلب معرفة المزيد 
من المعلومات عن الزيارة للمسئول الكبير 
ــدول األوروبـــيـــة.. لم  فــى وزارتـــه إلحـــدى الـ
يتوقف وزير الكهرباء عن هذا الحد.. بل أنه 
ــوزراء المهندس شريف  تحدث مع رئيس ال
إسماعيل من أجــل طلب التوسط من أجل 
استمرار القيادى الكبير فى الوزارة.. والمد 
له.. وعدم استبعاده على اعتبار أنه لديه كل 
تفاصيل وأعمال وزارة الكهرباء.. والوزير 
ال يستطع االستغناء عن أحد كبار قيادات 
ــام القادمة سنرى ما  الـــوزارة.. وخــالل األي
ستسفر عنه المحاوالت التى قام بها وزير 
الكهرباء.. وهل ستنتصر األجهزة الرقابية؟! 

أم سينتصر رئيس الوزراء؟!

محمد شاكرمحمد عرفان
شريف 
إسماعيل

بالل الدوى

الصراع على كرسى الرئاسة يبدأ مبكًرا

ــأول المنافسين للرئيس السيسى  نبدأ ب
ــادات  ــســ ــ ــد أنــــــور عــصــمــت ال ــحــم ــو م ــ وهـ
عــضــو مجلس الــنــواب الــســابــق المفصول 
مــن الــبــرلــمــان لــمــرتــيــن فــى عــامــى 2009 
ــرشــح عن  و2017.. وهـــو رجـــل أعـــمـــال ت
ــال مــحــافــظــة الــمــنــوفــيــة ودخـــل فى  ــرة ت ــ دائ
عمليات بيزنس كثيرة خالل السنوات العشر 
األخــيــرة مــن حكم مــبــارك وخــالل األحــداث 
الــتــالــيــة لــتــظــاهــرات 25 يــنــايــر 2011 كــان 
ــوان  ضــمــن المتحالفين مــع جــمــاعــة اإلخــ
وحصل على عــدد من المقاعد فى برلمان 
اإلخــوان.. ودخل أعضاء من حزبه اإلصالح 
والتنمية البرلمان بعد التحالف مع اإلخوان.. 
وازداد نــفــوذه السياسى بعد االرتــبــاطــات 
الوثيقة بينه وبين عدد من منظمات حقوق 
اإلنسان الدولية وتزايد عالقاته بالسفارات 

األجنبية فى مصر ومنها السفارة األمريكية 
ــة والــفــرنــســيــة  ــدي ــن ــول ــه ــة وال ــي ــطــان ــري ــب وال
والنرويجية.. وحصل على أموال وتمويالت 
خــارجــيــة إلحـــدى الــجــمــعــيــات الــتــى يتولى 

إدارتها.
محمد أنور عصمت السادات انتهى من 

تجهيز كل أوراق ترشحه واتخذ القرار 
ــم ينقصه إال اإلعــالن  للترشح ول

ــرشــحــه.. ولــكــنــه  ــت ــى ل ــرســم ال
يعترض على حمالت النقد 

الجاهزة لتوجيه سهامها 
له حــال دخوله حلبة 
ــة ضــد  ــســ ــ ــاف ــ ــن ــ ــم ــ ال

ــيــس الــســيــســى..  ــرئ ال
ــل مـــع عــــدد من  ــواصــ ــ وت

مؤسسات الدولة حتى يحصل 
على ضمانات تمنع شن حمالت 

ــده.. وقـــد حــصــل على  إعــالمــيــة ضــ
ضمان وسيترشح مدعوما بتاريخ »عمه« 

البطل الزعيم أنــور الــســادات.. خاصة أنه 
خالل فترة الثالث سنوات الماضية من حكم 
الرئيس السيسى تحول إلــى معارض شرس 
لسياسات السيسى ومنتقدا دائــمــا للجيش 

والشرطة.
ثانى المرشحين المحتلمين هــو: الفريق 
ســامــى عــنــان الـــذى يــتــواصــل مــع أصدقائه 

األشراف الذى ينتمى إليهم.. ويعقد جلسات 
متوالية معهم.. ويبلغ عددهم »9« ماليين 
مواطن بحسب احصائيات أخيرة.. ويتواصل 
أيًضا مع عــدد من القبائل العربية والذين 
يرتبط معهم بعالقات وثيقة جًدا.. إضافة 
إلــى تــحــركــات الــفــريــق األســبــق سامى 
عنان للتواصل مع عــدد من القوى 
ــة الـــمـــنـــاوئـــة لحكم  ــاســي ــســي ال
الــرئــيــس الــســيــســى ومــنــهــم 
التيار الديمقراطى والذى 
يــضــم مـــمـــدوح حــمــزة 
ــار  ــغ ــوال ومــحــمــد أب
وقد استغل »عنان« 
نهاية الصيف الــذى 
ــا  ــاتـ ــه أوقـ ــاللـ قــضــى خـ
طويلة بالساحل الشمالى.. 
اســتــطــاع خــاللــهــا زيــــارة عــدد 
مــن السياسيين المتواجدين فى 
فيلالتهم بالساحل الشمالى وطلب 
منهم رسميا دعمه فى انتخابات الرئاسة 
وتفاوض مع بعضهم على صفقات سياسية 
ــهــم على  ــل حــصــول ــاب ــق ــه م ــدعــم تــقــضــى ب
حقائب وزاريــة ومحافظين ومناصب رفيعة 

المستوى.
وأكــدت مصادر رفيعة المستوى أن عنان 
التقى لمرات متعددة الدكتور أحمد البرعى 

وزيــر القوى العاملة األسبق للتفاوض معه 
للحصول على دعمه فى انتخابات الرئاسة 
القادمة مقابل تولى أحمد البرعى رئاسة 
ــوزراء لكن الدكتور أحمد البرعى رفض  الـ
ــه مــن مــؤيــدى الرئيس  الصفقة ووضـــح أن

السيسى.. ورفض الدخول فى مواءمات 
غير محسوبة الــعــواقــب.. ويــحــاول 

ــتــواصــل مـــع  قــوى  عــنــان اآلن ال
ســيــاســيــة مــعــارضــة للرئيس 

ــدًدا  الــســيــســى ويــلــتــقــى عـ
مــن أنـــصـــاره فــى أحــد 

الــمــســاجــد القريبة 
ــه  مـــن مــحــل إقــامــت

بــمــنــطــقــة الــتــجــمــع.. 
وبصفة مستمرة.

المنافس الثالث للسيسى 
هــو: الدكتور مصطفى حجازى 

أســتــاذ الخرسانة المسلحة بكلية 
الهندسة بجامعة عين شمس والتلميذ 

النجيب للدكتور محمد سليم العوا.. والعوا 
هو الذى تسبب فى دخول »حجازى« العمل 
السياسى عن طريق إيصاله لكبار مسئولى 

حزب الوسط.
مصطفى حجازى الذى يواصل معارضته 
للسيسى رغم أنه المتحدث باسم الرئاسة 
ــى فــتــرة حــكــم الــمــســتــشــار عدلى  ســابــقــا ف

منصور واختار بنفسه لجنة الخمسين الذى 
وضعت الدستور الحاكم اآلن بالتعاون مع 

الدكتور محمد البرادعى.
حجازى الــذى يكتب مقاالت فى صحيفة 
المصرى اليوم مهاجما السيسى.. يحضر 
ــخــوض الــمــنــافــســة ويجهز  اآلن ل
برنامجه االنــتــخــابــى ومعتمدا 
على استغالل مشاعر الشباب 
الذى سيدعمونه حسبما قال 
أحد أنصاره.. ولديه تخوف 
ــالن حــمــالت  ــضــا مـــن إعــ أي
لــلــهــجــوم عــلــيــه فـــى حــالــة 

خوضه المنافسة.
ــع هــو:  ــرابـ الــمــنــافــس الـ
الــدكــتــور حــســام الشاذلى 
ــر اقـــتـــصـــادى  ــي ــو خــب ــ وهـ
ــى جــمــاعــة  ــل ــحــســوب ع م
اإلخــــــــــوان وال يـــتـــوانـــى 
ــح  ــرشـ ــتـ مـــــن إعـــــالنـــــه الـ
ــع..  ــرفــي عــلــى الــمــنــصــب ال
ــدث فى  ــًدا أن مــا حـ ــؤكـ ومـ
مصر فــى 30 يونيو ليست 
ــورة شــعــبــيــة.. ويــتــضــح من  ــ ث
تصريحات حسام الشاذلى أنه 
إخــوانــى وعــاش بالخارج لفترات 
ــة.. ويـــواصـــل هــجــومــه على  ــل طــوي
الجيش والشرطة والقضاء واإلعالم 
واألزهــر والكنيسة وجميع مؤسسات 
الدولة وهو نفس المسلك الذى تتبعه 

جماعة اإلخوان وأنصارهم.
الشاذلى لديه من األمــوال الوفيرة 
ما يجعله يخوض المعركة حتى النهاية 
ــصــارهــم  ــوان وأن ــ ــ ــا مـــن اإلخ مــدعــوم
ومــؤيــدهــم وتابعيهم وحــركــة 6 إبريل 

واالشتراكيين الثوريين.
وهناك معلومات تؤكد أن حسام 
ــخــارج ويــصــدر  ــال ــى مــقــيــم ب ــشــاذل ال
تصريحات ضد مصر وشعبها وهو 
فى الخارج ولن يجرؤ على الحضور 
لمصر خاصة أنــه من أشــد العناصر 

اإلخوانية تطرفا.
ــرى تــقــول إن هناك  الــمــعــلــومــات األخــ
مجموعة مــن الــنــشــطــاء يــتــواصــلــون مع 
المسشتار هشام جنينة رئيس الجهاز 
ــن أجـــل  ــ ــات م ــمــحــاســب ــل الـــمـــركـــزى ل
الضغط عليه حتى يترشح للرئاسة 
وسينظمون تظاهرات أمــام بيته وسيدعونه 
للترشح مستغلين عالقاته مع القوى السياسية 

وتصريحاته بأنه »يحارب الفساد«.
من  اآلن  فصاعدا.. سنرى كواليس كثيرة.. 
وأحداث ومشاحنات.. وحمالت لتشويه ونقد 
المرشحين.. وسيستمر المرشحون فى 
حمالتهم الدعائية إلقــنــاع الناخبين 
المصريين.. والــهــدف واحــد وهو 
ــن لــــإدالء  ــي ــمــصــري خـــــروج ال
ــم لــيــرى الــعــالــم  ــه ــأصــوات ب
انتخابات رئاسية تليق 
بــمــصــر وبــشــعــبــهــا.. 
خاصة أن الكثيرين 
ــدون مـــقـــارنـــة  ــ ــق ــ ــع ــ ي
ــمــشــاركــة  ــن نــســبــة ال ــي ب
فــى انتخابات الــرئــاســة فى 
2012 وكــانــت نسبة المشاركة 
بها 47٪.. ثــم انتخابات الرئاسة 
فى 2014 وكانت نسبة المشاركة بها 
40٪.. ومربط الفرس هو نسبة المشاركة.. 
ــد أن يــكــون هــنــاك معركة  ــك الب ولتحقيق ذل
ــة حــقــيــقــيــة.. ويــخــرج  تــحــقــق نــســبــة مــشــارك
المصريون من بيوتهم لإدالء بصوتهم الختيار 
رئــيــس جمهورية يحكم 104 ماليين نسمة 
ألربعة سنوات قادمة.. ويواجه كل التحديات 

الخطيرة طويلة 4 سنوات.

الصراع على كرسى الرئاسة بدأ مبكًرا.. وخالل األيام القليلة 
الماضية وضحت الرؤية إلى حد كبير من أن المنافسة 

ستكون قوية بعد وجود مؤشرات أولية تؤكد خوض كل 
من النائب السابق محمد أنور عصمت السادات والفريق 

سامى عنان رئيس أركان حرب القوات المسلحة والمستشار 
هشام جنينة رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات سابقا 

وحسام الشاذلى الخبير االقتصادى وهو المحسوب على 
جماعة اإلخوان.. إذن كيف ستكون المنافسة الشرسة 
التى ينتظرها المصريون والعرب والعالم كله.. خاصة 

وأنها منافسة ستشهد خوض الرئيس عبدالفتاح السيسى 
المعركة االنتخابية؟!

فى البداية.. بالتأكيد سيخوض السيسى المنافسة على 
المنصب الرفيع مستندا على مشروعات قومية 

كثيرة وإنجازات فى طول مصر وعرضها.. 
ومستندا أيًضا على شعبيته الجارفة 

ورصيده الكبير لدى جموع الشعب 
المصرى الذين دعموه واختاروه وهم 
يعلمون أنهم سيقفون بجانبه للعبور 

بمصر لبر األمان.

سامى عنان
 يقرر الترشح بقوة ويعقد 

لقاءات مع »األشراف 
والقبائل العربية« وقيادات 

سياسية فى الساحل 
الشمالى

حسام الشاذلى
 خبير اقتصادى مقيم 

بالخارج  وأعلن عن
 عملية دعائية كبرى 

لحملته بماليين
 الدوالرات

مصطفى 
عصمت حجازى

السادات
سامى 
عنان

عبدالفتاح 
السيسى
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»باى باى« شريف إسماعيل

محافظ اإلسكندرية فى »فضفضة« 
مع أصدقائه من رجال األعمال

أنا مرشح لوزارتى الصحة والتنمية 
المحلية أو محافظا للقاهرة

محافظ االســكــنــدريــة الــدكــتــور محمد سلطان أصبح 
حديث جلسات النميمة داخل األوساط السياسية بعد أن 
تم ترشيحه لتولى منصب مهم، ولم يتم حتى اآلن تحديده، 
لكنهم توقعوا له منصبين إمــا محافظ القاهرة أو وزير 

التنمية المحلية.
المعلومات تــقــول: إن الــدكــتــور محمد سلطان أصبح 
مشهودا له بالكفاءة والنزاهة وكان عامال مساعدا للقبض 
على المتهمة سعاد الخولى التى عملت لسنوات طويلة 

كنائبة لمحافظ االسكندرية.
إضافة إلى قيام الدكتور محمد سلطان بتوطيد عالقاته 
مع األجــهــزة الرقابية فى االسكندرية والــقــاهــرة، وعدم 
االقدام على أى خطوة إال بعد استشارة األجهزة الرقابية 
والشئون القانونية بالمحافظة والتنسيق التام مع وزارة 
التنمية المحلية ورئيس الوزراء ورئاسة الجمهورية خاصة 

فى االفتتاحات الجديدة للمشروعات القومية الكبرى.
محمد ســلــطــان تلقى عــرضــا مــن األجــهــزة الرقابية 
المكانية قبوله بأى من المنصبين، ووافق وأكد أنه يخدم 

مصر فى أى موقع تختاره القيادة له.
لكن مصدر مقرب من الدكتور محمد سلطان محافظ 
االسكندرية أكد أنه عرض بالفعل عليه تولى منصب وزير 
الصحة خاصة أنه كان ضمن أحد أبرز قيادات الوزارة فى 
فترة صعبة من تاريخ مصر بعد أحداث 25 يناير 2011، ثم 
تولى منصب رئيس هيئة االسعاف فى فترة تولى الدكتور 
عــادل الــعــدوى وزارة الصحة، واستخدام الدكتور عادل 
العدوى سلطاته ونفوذه مع المهندس إبراهيم محلب رئيس 
الـــوزراء وقتها لترشيحه لتولى منصب المحافظ وتولى 
بالفعل محافظة البحيرة ثم انتقل إلى االسكندرية وشهدت 

االسكندرية على يديه افتتاح مشروعات كثيرة.
محمد سلطان اعترف ألصدقائه من رجــال األعمال 
الكبار باالسكندرية بأنه عرض عليه 3 مناصب وفى انتظار 
ما ستختاره القيادة، ومستعد ألى منهم، خاصة أنه يعد من 

أبرز قيادات الصحة خالل ثورة 30 يونيو 2013.

»دعم المشروعات الصغيرة« مجرد شعار

قائمة مجامالت البنك المركزى لكبار المستثمرين ورجال األعمال 
ــزى الــمــصــرى  ــرك ــم ــدر الــبــنــك ال أصــ
مبادرة فى 11 يناير 2016 تهدف إلى 
تشجيع البنوك على تمويل الشركات 
والمنشآت الصغيرة والمتوسطة وذلك 
مــن خــالل منحها تسهيالت ائتمانية 
بسعر عائد منخفض 5% )عائد بسيط 
ــزام البنوك  ــ مــتــنــاقــض(، إلـــى جــانــب إل
بتخصيص نسبة 20% مــن محفظتها 

االئتمانية لتمويلها خــالل 4 سنوات 
من تاريخ صدور تلك التعليمات.

كما أصــدر مــبــادرة أخــرى فــى 5 
مــارس 2017 تــم بموجبها تعديل 
ــعــريــف الـــشـــركـــات والــمــنــشــآت  ت
الصغيرة والمتوسطة من خالل 
دمــج فئتى الشركات والمنشآت 
الصغيرة والصغيرة جــدا تحت 
مسمى » الشركات والمنشأت 
الــصــغــيــرة » وتــعــديــل الــحــدود 
ــال  ــمـ الـــخـــاصـــة بــحــجــم االعـ
ــات / االيـــــــرادات  ــع ــي ــب ــم )ال
السنوية ( للفئات الصغيرة 
لتصبح من مليون جنيه إلى 
ــل مــن 50 مــلــيــون جنيه  أقـ
)بــدل من مليون جنيه إلى 
أقل من 20 مليون جنيه (، 
مــع الحفاظ على تعريف 

الشركات متناهية الصغر 
كما هو بواقع حجم أعمال ) مبيعات / 

إيرادات سنوية ( أقل من مليون جنيه.
ــدار مــبــادرة التمويل  ــراً تــم إصـ وأخــي
متناهى الصغر فى 23 مايو 2017 التى 
تم من خاللها إضافة التمويل متناهى 
الصغر الممنوح مــبــاشــرة لألشخاص 
ــات والــمــنــشــآت أو مــن خــالل  ــشــرك وال
ــســات االهــلــيــة  ــمــوســئ الــجــمــعــيــات وال
وشــركــات التمويل متناهى الصغر الى 

نسبة 20% المشار اليها سلفاً.
فــى هــذا السياق أشــار تقرير صــادر 
عـــن مــركــز األرض لــحــقــوق اإلنــســان 
بــعــنــوان »الــحــكــومــة تستخدم شــعــارات 
دعـــم الــمــشــروعــات الــصــغــيــرة لتدعيم 
كبار المستثمرين« إلــى أهمية القطاع 
الزراعى فضالً عن أن الغالبية العظمى 
مـــن الــشــركــات الــعــامــلــة فـــى الــمــجــال 
الــزراعــى والتصنيع الــزراعــى واأللــبــان 
واالعــالف والــثــروة السمكية والداجنة 
والحيوانية )ســواء تسمين أو تربية أو 
ــبــان أو الــبــيــاض( تقل حجم  إدرار االل
أعمالها عــن مليون جنيه وبالتالى ال 
ــن تــمــويــلــهــا تحت  تــتــمــكــن الـــبـــنـــوك مـ
مظلة الــمــبــادرة بسعر عــائــد منخفض 

ــأى البنك المركزى  بواقع 5%، فقد ارت
ضــرورة مساندة هذا القطاع من خالل 
المساهمة فى تخفيض تكلفة التمويل 
لهذه المشروعات حتى يتمكن القطاع 
من مواكبة متطلبات المرحلة الحالية 
لدعم سياسة الدولة الزراعية وخدمة 

االقتصاد القومى.
وفى ضوء ما تقدم قرر مجلس إدارة 
البنك المركزى بجلسته المنعقدة فى 
12 يوليو 2017 تخفيض الحد األدنــى 
لحجم االعمال )المبيعات / االيــرادات 
السنوية( للشركات والمنشآت الصغيرة 

العاملة فى المجال الزراعى والتصنيع 
ــان واالعـــالف والــثــروة  ــب ــزراعــى واالل ال
السمكية والداجنة والحيوانية )ســواء 
ــبــان أو  تسمين أو تربية أو إدرار االل
البياض( ليصبح250 ألف جنيه )بدالً 
مــن مليون جنيه( وحتى أقــل مــن 50 
مليون جنيه، ليتم منحها تسهيالت 
ائتمانية بسعر عــائــد منخفض %5 
)عائد بسيط متناقض( تحت مظلة 
المبادرة الصادرة فى 11يناير 2016.

وأكــــــد الـــتـــقـــريـــر عـــلـــى أن تــلــك 
ــى احـــتـــوت على  ــتـ ــادرات الـ ــ ــب ــ ــم ــ ال
ــفــائــدة غــيــر مــفــهــوم ال  ــل ازدواج ل
تدعم المشروعات الصغيرة ومنها 
مــشــروعــات تــربــيــة مــاشــيــة وانــتــاج 
ــان، كما لــم تــراع أن  ــب اللحوم واالل
المربى الصغير الذى 
يمثل 80 انتاجه % من 
انتاج اللحوم وااللبان 

ال يمكنه االســتــفــاده لعدم 
ــود ضــمــانــات كــحــيــازة  ــ وجـ
االرض الــزراعــيــة او غيرها 
من الضمانات. باالضافة إلى 
انه سيتحمل تكاليف إضافية 
مــثــل تــكــالــيــف الــتــأمــيــن التى 
تــصــل الـــى 2% تــأخــذهــا منهم 
شركة تأمين المخاطر.. وكذلك 
سيتحمل 2% تقريبا لصندوق 
الــتــأمــيــن عــلــى الــمــاشــيــة الـــذى 
يصرف له تعويضا حالة تعرض 
الماشية للنفوق أو ألى خطر وهذا 
التأمين هو تأمين إجبارى يشترطه 

البنك للحصول على القرض.
ولــذلــك نــســأل: مــن سيتمكن من 
ــن من  ــزارعــي ــم صــغــار الــمــربــيــيــن وال
االستفادة من هذه القروض وهل يعقل 
أن تكون الضمانات حوالى80% من قيمة 
الفائد او مساوية لها او اكثر من الفائدة 

المطلوبه !!
ــادارات  ــب ــم ــذا نــؤكــد ان هـــذه ال ــه ول
ال تخدم أصــال صغار المزارعين او 
المربيين او اصــحــاب الــمــشــروعــات 
ــح كــبــار  ــل تـــخـــدم مــصــال ــرة بـ ــي الــصــغ
ــيــن لــتــوفــيــر  الــمــســتــثــمــريــيــن الــمــؤهــل
الضمانات الــالزمــة وتـــؤدى فــى نفس 
الوقت لتدهور المشروعات الصغيرة 
ــاج  ــت ــمــواشــى وان المتعلقة بــتــربــيــة ال
اللحوم وااللبان وغيرها وتزيد أعداد 

العاطلين.
وأمام أنحياز البنك المركزى لمصالح 
كبار المستثمرين ال يملك الفالحين 
إال تنظيم أنفسهم وتــقــويــة نقاباتهم 
وروابطهم كى يتمكنوا من التمتع بعوائد 

ثروات بالدهم وتحسين دخولهم.

المهندس شريف إسماعيل رئيس الــوزراء يعانى من حالة صحية 
سيئة تجعلنا ندعو له بالشفاء واتمام الصحة والعافية.. فمنذ عام 
2010 وهو يعانى من آالم فى البروستاتا وأجرى عمليتين جراحيتين 
بها.. ومازال يعانى من آثارهما حتى اآلن.. ويعانى أيضا من آالم فى 
األمعاء.. وعدد من األورام فى الكبد أثرت على صحته وجعلته غير 
قادر على أداء عمله.. فلم يعد قادرا على السهر فى مكتبه.. 
أو مؤديا عمله لساعات طويلة ومتابعا لشئون الحكومة 
مثلما كــان يحدث فــى الــســابــق.. ويلقى كافة الشئون 
االقتصادية على الدكتورة سحر نصر وزير االستثمار 
والتعاون الــدولــى التى تدير الملف االقتصادى من 
األلف للياء.. وحصلت على كافة الصالحيات إلدارة 

الملف االقتصادى فى الحكومة بأكملها.
المهندس شريف إسماعيل سافر إلــى ألمانيا 
فــى آخــر »6« شهور مرتين للعالج مــن سرطان 
فى القنوات المرارية.. وهو ما أثر عليه 
صحيا بــدرجــة كبيرة وجعله يظهر 

عليه عالمات المرض.
مصادر حكومية أكدت أن 
ــة المصرية  ــدول شــئــون ال
معطلة.. وال يتم تحريك 
أى شـــــىء انـــتـــظـــارا 
ــل حـــكـــومـــة  ــ ــي ــرحــ ــ ل
شريف إسماعيل.. 
فــــاالعــــتــــمــــادات 
المالية الــصــادرة 
من وزارة المالية 
تم ايقافها.. وغير 
مسموح الــدخــول 
فـــى مــفــاوضــات 
جديدة للحصول 
عــــلــــى قــــــروض 
جديدة أو توقيع 
ــدة  عــقــود جــدي
لــــــشــــــركــــــات 

التنقيب عن البترول والغاز بعد ورود تعليمات عليا بوقف كافة 
الممارسات القانونية الحكومية حتى يرحل شريف إسماعيل.. 
ليس هذا فقط بل إن هناك جهات رقابية وسيادية مازالت 
ــرارات  تبحث فى جميع ملفات وزراء شريف إسماعيل واق
ــوزراء ونــوابــهــم وجميع رؤســـاء الشركات  ــل الــذمــة المالية ل
القابضة والمحافظين.. وتم طلب تحريات حول عدد من 

االسماء المرشحة لتولى الحقائب الوزارية الجديدة.
ــام القليلة الماضية دخــل الدكتور مصطفى  وخــالل األي
ــر اإلســكــان بــورصــة التوقعات للمنافسة على  مدبولى وزي
ــوزراء.. وتمت زيــادة الحراسة عليه لعدة  ــ كرسى رئاسة ال

أسباب:
 1- حصوله على دعم منقطع النظير من المهندس إبراهيم 

محلب مستشار رئيس الجمهورية لشئون المشروعات القومية 
الكبرى والذى كان سببا فى اختياره فى البداية كوزير لإلسكان.

2- حالة الرضا الرئاسية التى ينالها مصطفى مدبولى نتيجة 
عمله الدؤوب فى جميع المشروعات القومية التى ينفذها السيسى 

ويتم اقامتها عن طريق وزارته وهيئة المجتمعات العمرانية.
3- حالة اآلنسجام الواضحة بين مدبولى.. واللواء كامل الوزير 
رئيس الهيئة الهندسية فى اتمام المشروعات الكبرى ومشروعات 

االسكان والكبارى والطرق.. والعشوائيات.
4- قيام مدبولى بإنجاز تخطيط مدينة المنصورة الجديدة ومدينة 
العلمين الجديدة فى وقت قياسى والبدء فى تنفيذهما بطريقة أثارت 
إعجاب الكثيرين.. رغم أن هناك آراء طالبت بتأجيلهما فى المدة 
الثانية للرئيس السيسى.. لكنه نجح فى البدء فى انجازهما بطريقة 

الفتة للكثيرين.
5- نجاحه فــى االنتهاء مــن جــزء كبير مــن المرحلة األولـــى من 
العاصمة اإلداريـــة الجديدة واالنتهاء من إنشاء عــدد »106« آالف 

وحدة سكنية افتتحها الرئيس السيسى منذ أسبوعين.
ونحن فى األيــام األخيرة لحكومة شريف إسماعيل سننتظر ما 
ستسفر عنه التغييرات القادمة بعد »منتدى شباب العالم«.. وسيتم 
عــرض كافة مــا قامت بــه الحكومة خــالل الــمــدة التى قضتها فى 
السلطة.. وسيقوم وزراء المجموعة الوزارية بشرح كافة أعمالهم وما 
وصلت إليه األحوال االقتصادية.. وحقيقة الوضع االقتصادى ليصل 

لجموع المواطنين.

أسرار تصعيد »مصطفى مدبولى« وزير اإلسكان وزيادة الحراسة عليه

بعد سوء حالته الصحية وإجرائه عمليتين جراحيتين وتعرضه لسرطان فى القنوات المرارية وآالم فى المعدة

محمد 
سلطان

إسماعيل
مدبولى

محلب



الدولة فى حالة حرب 
ويجب أن نكون جميعًا 

فى خندق واحد حتى لو 
اختلفنا فى وجهات النظر 
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حوار

¿ ما رأيك فى أداء مجلس النواب؟
- بالتأكيد هناك سلبيات كثيرة وهناك إيجابيات ال ميكن ألحد أن ينكرها، 
ومن هذه السلبيات أنه اليوجد استجوابات حتى اآلن وهذا أمر لم نعهده فى 
احلياة البرملانية أبداً، فاالستجوابات مهمة ألنها جرس إنذار للحكومة فالوزير 
الــذى يأتى وال يتجاوب مع مصالح الناس أو الــذى يرتكب أخطاء البــد أن 

يحاسب داخل البرملان.. ولكن لألسف حتى اآلن ال توجد استجوابات، 
وعلى اجلانب اآلخر البرملان أصدر قوانني عديدة ومهمة وحتمل مسئوليات 
جسام كان طبيعياً أن يتحملها، كما أن هناك بعض املمارسات رمبا تكون خاطئة 
فى املمارسة ولكن أنا أعتقد أن هذا املجلس حتمل املسئولية فى فترة تاريخية 

صعبة وإلى حد كبير جنح فى إجناز الكثير من املهام املطروحة عليه.
¿ هل أنت راض عن الدور الرقابى ملجلس النواب على احلكومة؟

- بالقطع ال فالبد أن يكون للمجلس أدواته البرملانية املختلفة والبد 
أن يحضر كل الوزراء الذين تقدم لهم طلبات إحاطة والبد أن تتأكد 

احلكومة أن املجلس لديه أنياب يستطيع أن يستخدمها فهذه 
مهمة املجلس اآلن والــدور الرقابى يجب أن يتصاعد فى 

الفترة القادمة، فهناك مظاهر فساد وهناك مظاهر 
تراخى البد من مواجهتها بشدة.

¿ هل سيتم تعديل دستور 2014 ؟
- ميكن أن يُطرح هذا األمر ألن هناك مواد 
رمبا تستحق التعديل ولكن حتى اآلن ليست 

هناك بــوادر معينة على حــدوث هــذا التعديل 
وحتى اآلن نسمع كالمًا ونسمع مناقشات ولكن ال 

أستطيع أن أقول أننا وصلنا ملواد دستورية معينة ميكن 
أن تتغير لكن املجال سيكون مفتوحًا للنقاش ابتداء من 

الفترة القادمة.
¿ هل سيتم تعديل املادة اخلاصة مبدة الرئاسة من 4: 6 سنوات؟

ــا نصيحتى لكل  - أعتقد حتى اآلن هــذا األمــر غير مــطــروح وأن
صناع القرار فى مصر أن نتمسك بالنص الدستورى األول 4 سنوات و4 

سنوات، نعم 4 سنوات رمبا غير كافية لرئيس جاء فى مرحلة تاريخية صعبة 
ولكن نتمنى بالفعل أن نتمسك بالنص الدستورى وقد يعود الرئيس مرة أخرى 

إذا أراد الشعب.
¿ هـــل تــــرى أن هــنــاك مــنــافــســن أقـــويـــاء لــلــرئــيــس الــســيــســى فـــى االنــتــخــابــات 

الرئاسية القادمة؟
- ال أعتقد حتى اآلن فالرئيس السيسى يستحق أن ننتخبه ومننحه أصواتنا 

وأنا أحتدث عن نفسي، وعموماً حتى اآلن ال أرى أحداً منافساً له فى الساحة.
¿ مبــــاذا تـــرد عــلــى مـــن يــقــولــون بـــأن شــعــبــيــة الــســيــســى انــخــفــضــت فـــى الــشــارع 

املصري؟
- الرئيس نفسه يعلم ذلك ألن نتائج اإلصالح االقتصادى صعبة على الناس 
وأحدثت مشاكل كبيرة جداً على املستوى االجتماعى واالقتصادى ولذلك فإن 
تراجع الشعبية هو الثمن الذى دفعه السيسى وهو يعلم متاماً أن هذا سيكون 

ثمنه تراجع شعبيته فى الشارع.
¿ مــا رأيــك فــى حمالت تشويه بعض الشخصيات التى أعلنت نيتها خلوض 

السباق الرئاسى مثل الفريق سامى عنان؟
- أنــا ضد التشويه واإلســـاءة والبــد أن يكون لدينا مرشحني آخرين أربعة 
أو خمسة على األقل، فنحن فى حاجة إلى مرشحني وهذه هى الدميقراطية 
احلقيقية ألنه سيكون من اخلطر أن يحصل الرئيس على املنصب فى الفترة 

القادمة بالتزكية فنحن نريد منافسة بل ومنافسة شريفة وقوية.
 ¿ ما تقييمك ألداء حكومة شريف إسماعيل وهل أنت تؤيد بقاءها أم رحيلها؟

- هذه احلكومة قدمت برنامج عمل والبد أن تبقى حتى االنتخابات الرئاسية 
وأعتقد أن ذلك واضحًا ولكن ليس معنى ذلك بقاءها بنفس الوجوه فهناك 
شخصيات وزاريــة البد من تغييرها طاملا قصرت فى األداء وطاملا لم حتقق 

املعدالت املطلوبة منها وال أريد أن أسمى وزراء بعينهم ولكن هناك 
تقييم لبعض الوزراء خاصة فى املجموعة االقتصادية يستحقون 

أن يستبعدوا عن الساحة فى هذه الفترة.
¿ من ترشحه لرئاسة احلكومة القادمة؟

- هناك شخصيات كثيرة فمصر ليست عاجزة عن أن تقدم 
أسماء جديدة، فأى أسماء معينة لها مالها وعليها ما عليها 
ولكن نحن نريد شخصية تفهم فى امللف االقتصادى ويكون 
لديها بعد سياسي، ويكون هناك تواصل مع اجلماهير فال نريد 

رئيس وزراء يجلس فى مكتبه أو يكون معنى مبلف واحد فقط، 
نحن نريد رئيس وزراء يكون معنى بكل امللفات وعنده أفق سياسى 

يستطيع أن يتواصل مع كل الفئات السياسية فى املجتمع.
¿ ملاذا تعجز احلكومة عن ضبط األسعار فى األسواق؟

ــات  ــي ــفـــروض أن تــســتــخــدم احلــكــومــة مـــن اآلل - املـ
مايساعدها على ضبط األســعــار. حتديد األســعــار ال 
يعنى تسعيرة جبرية لكن يوم بيوم يجب التحديد واألهم 
إلزام التاجر أو البائع بهذا السعر وهذا ال يحدث فى 
احلقيقة فقد أصبح الشعب املصرى اآلن يعانى من 

مشاكل كثيرة ومتعددة نتيجة ارتفاع األسعار.
¿ ما تقييمك للفضائيات عامة والتليفزيون املصرى 

خاصة؟
- التليفزيون املــصــرى لــو وفـــرت لــه اإلمكانيات 
يستطيع أن يقف على قدمه ولكن مانراه حتى اآلن أن 
التليفزيون يترك حلال سبيله كأنه مطلوب أن ميضى 
إلى نهايته النعرف السبب حقيقة ولكن كل ماتقدمه 
الــدولــة للتليفزيون املــصــرى هــو فقط 220 مليون 

جنيه الرواتب الشهرية التى تقدم للعاملني فيه ولكن ما يخص التطوير وتطوير 
اإلنتاج فيه ال يحدث مع أن التليفزيون ميتلك من اإلمكانيات البشرية واملادية 
مايساعده على أن ينافس أى فضائيات، أما عن الفضائيات اآلن فأغلبها مت 
شراؤها وأمتنى بالفعل أن يكون هناك فى املرحلة القادمة أصــوات متعددة 
فأخطر شــىء يواجه مصر أن يكون بها صــوت واحــد، فالبد أن يكون هناك 
أصوات طاملا ستكون مدافعة عن الدولة الوطنية وطاملا أنها تتبنى املسئولية 
احلقيقية لإلعالم فال يجب بأى حال من األحوال أن يكون لدينا صوت واحد 

من أجل التنافس.
¿ مباذا ترد على من يقولون بأن هناك تكميما لإلعالم فى مصر؟ 

- اإلعالم فى مصر موجود وقد نختلف مع الرئيس فى شئ وقد نتفق معه 
فى شىء لكننا لسنا صوتًا واحداً والساحة تسمح بالتعددية ولكن هناك 
فرقا شاسعا بني التعددية وبني اإلثارة التى تؤدى إلى الفوضى فهناك 
من يرى أن املعارضة هى اإلثــارة وهى الفوضى فــإذا مثاًل جتاوز 
ضابط شرطة تصبح املؤسسة كلها معيوبة ويجب القضاء عليها 
وغير ذلك من األساليب التى تعودنا عليها لألسف بعد ثورة 
يناير وكانت سبباً إلحداث فوضى فى البالد ندفع ثمنها 

حتى اآلن.
¿ مباذا ترد على من يقولون بأن مساحة احلرية 
ــى عــهــد  ــى مـــصـــر انــخــفــضــت بــشــكــل كــبــيــر فــ فــ

السيسي؟
- ادخــلــى إلــى مــواقــع التواصل االجتماعى 
وأنــت سترين الفوضى وليست احلرية، فالدولة 
فــى حالة حــرب اآلن ولنا شــهــداء فــى أمــاكــن كثيرة 
واحلــريــة ليست مفهومها أن أضــرب اجليش والشرطة 
وكيان الدولة، هذا لألسف مفهوم احلرية عند البعض، لكن 
أن تنتقد فالسيسى أكثر رئيس مت انتقاده وطلع يشتكى وقال 
أنا أشتكيكم للشعب ولم يتخذ أى إجراء، فمفهوم احلرية إذا كانت 
الدولة فى حالة حرب فمن املفترض أننا جميعاً فى خندق واحد ونتباين 

فى وجهات النظر.
ال يجب أوالً االستغناء عن الصحافة القومية فهى صوت الدولة املصرية

¿ ما مستقبل الصحافة القومية )55 إصــدارا( بعد وصــول مديونيتها إلى 19 
مليار جنيه؟ وهل هناك خطة لتطويرها وهيكلتها؟

- ال يجب أواًل االستغناء عن الصحافة القومية فهى صوت الدولة املصرية 
والبد أن نصدر قانوناً جلدولة هذه الديون ألن الكثير منها فوائد وهذه الفوائد 
البد أن نرى لها حاًل حتى تسطيع هذه املؤسسات أن تقوم بعبء املسئولية 
الواقعة على عاتقها، لكن فى كل األحوال البد من تطويرها وتطوير أدائها والبد 
أن تعتمد على ذاتها وال تظل فى حضن الدولة دائماً هى التى تدفع لها املال، 
فيجب أن تكون العالقة بينها وبني الدولة هى العالقة القانونية فهذه املؤسسات 
فقط فى 2015، 2016 أخذوا حوالى مليار و 750 جنيها وهذا طبعاً أمر صعب 

جداً على دولة منهكة ال تستطيع حتمل كل هذا.
¿ كيف ترى مستقبل الصحافة الورقية فى ظل سيطرة الصحافة اإللكترونية 

والفضائيات؟
- طبعًا الصحافة الورقية تراجعت كثيرًا فالقارئ بــدأ يتجه للصحافة 
اإللكترونية ولكن يبقى القارئ له حنني للصحافة الورقية حيث يحتفظ بها، 
وحيث يبدع فى كتاباته فيها، أما اإللكترونية طبعاً فقد اجتاحت الساحة بشكل 

كبير.
¿ ماتقييمك ملؤمترات الشباب وما الفرق بينها وبن مؤمترات احلزب الوطنى 

املنحل؟
- مؤمترات الشباب ضرورة ومهمة لالستماع إلى صوت الشباب وأنا أتذكر 
من زمن كنا فى منظمة الشباب االشتراكى وملا كنا نعمل مؤمتر كانت تترك 
لنا احلرية أن نتكلم ولكن اليجب أن يقتصر املوضوع فقط على يوم أو يومني 
يحضر فيهم الرئيس ليتم االستماع إلى بعض الوزراء أو إلى آراء بعض الشباب 

فأنا أقترح بأن يكون بشكل دوري. 
¿ ما العائد من هــذه املــؤمتــرات؟ وهــل يتناسب العائد منها مع ما ينفق 

على كل مؤمتر والذى يتجاوز 40 مليون أو أكثر؟
- ال يوجد عندى احصائية بهذا لكن تواجد الرئيس مع الشباب أمر 
ضرورى ومطلوب فعندك مثاًل البرنامج الرئاسى عمل عدد كبير من 
الكوادر، فأنا أتذكر عدد من الشباب االشتراكى فى السبعينيات كنا 
نأتى هنا فى قاعة حلوان للدراسات االستراتيجية وجنلس حوالى 21 
يوم نتعلم فيهم الوطنية واالنتماء وغير ذلك، فأنا أمتنى أال 
يقتصر األمر على يومني بل تكون هناك دورات تثقيفية 
ــوالء وتفتح  لهم تؤكد بداخلهم معانى االنتماء وال

الباب لنقاش كبير.
¿ مــا تقييمك لــنــتــائــج انــتــخــابــات اليونسكو 
النهائية؟ وهــل أدارت مصر هــذه املعركة بشكل 
صحيح؟ وما رأيك فى تصويت عدد من الدول 

اإلفريقية لصالح قطر ضد مصر؟
- أواًل قطر استخدمت املال السياسى فى 
هذا األمر فالسفيرة مشيرة خطاب رشحت 
ومصر وقفت معها بكل ما متلك وأدت مصر 
دورهــا بشرف ودون اللجوء إلى أى أساليب 
دونية ولكن حقيقى خدعنا بعض األفارقة 
وبعض اإلخــوة العرب وال أدرى السبب رغم 
أن قمة االحتاد اإلفريقى أخذت قرارا بدعم 
مرشح مصر لكن يبدو أن هناك أساليب 

أخرى.

ليست هناك أية 
تأكيدات حتى اآلن 
حول تعديل بعض 

مواد الدستور

لم  يظهر أى منافس 
للسيسى حتى اآلن 

فى االنتخابات 
الرئاسية القادمة

مجلس النواب 
الحالى تنقصه 

االستجوابات التى 
تمثل جرس إنذار 

للحكومة

أقول للحكومة: 
المجلس له أنياب 

يستطيع أن 
يستخدمها 

أؤيد بقاء الحكومة 
حتى االنتخابات 

الرئاسية مع تغيير 
بعض الوزراء 

الكاتب الصحفى واإلعالمى والنائب البرملانى شخصية مثيرة للجدل 
دائما، له الكثير من اآلراء واملواقف التى تتضارب وجهات النظر 

حولها، ولذلك رأينا أن نحاوره فى مختلف القضايا املطروحة على 
الساحة السياسية حاليًا وفى مقدمتها االنتخابات الرئاسية والدور 

الرقابى ملجلس النواب وأداء احلكومة احلالية برئاسة املهندس 
شريف اسماعيل إلى جانب الكثير من القضايا والتساؤالت التى 

يجيب عليها فى هذا احلوار: 

من اخلطر أن يحصل 
الرئيس على املنصب 

فى الفترة القادمة 
بالتزكية

البرملان احلالى حتمل املسئولية فى 
فترة تاريخية صعبة وجنح فى إجناز 

الكثير من املهام املطروحة عليه

تراجع الشعبية هو الثمن 
الذى دفعه السيسى بسبب 

اإلصالح االقتصادى 

الكاتب واإلعالمى والنائب البرملانى 
:» مصطفى بكرى لـ»

أنصح صناع القرار فى 
مصر بعدم تعديل مدة 

الرئيس فى الدستور حاليًا

حوار: سحر الشربينى

أنا ضد حمالت 
التشويه واإلساءة 

للمرشحين 
للرئاسة 

السيسى

بكرى
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عالم 
البيزنس

تعويم الجنيه ورفع سعر الفائدة أدى لتدفق مليارات الدوالرات

مفاجأة:

روشتة اقتصادية لالستفادة 
من األموال الساخنة 

وتفادى مخاطرها
على الــرغــم مــن أن مخصصات 
الفوائد على الدين العام بالموازنة 
المصرية تقترب من 35% من حجم 
ــعــام، ولــكــن مــن المتوقع  ــفــاق ال اإلن
أن تالمس نسبة الــــ40%، فى حالة 
ــع الــحــكــومــة فى  ــرار تـــوسـ ــمـ ــتـ اسـ
الــمــديــونــيــة الــعــامــة، وهـــو اتــجــاه ال 
يمكن إنـــكـــاره، حــيــث صـــرح أحمد 
ــر الــمــالــيــة  ــ ــاك – نـــائـــب وزيـ ــوجـ كـ
الــمــصــريــة- بـــأن حــكــومــتــه تعتزم 
ــراض 9 مــلــيــارات دوالر خــالل  ــت اق
ــعــام الــمــالــى 2018/2017، من  ال
خالل المؤسسات المالية الدولية، 

وأسواق المال الدولية.
وإذا كــانــت االســتــدانــة شــر البــد 
مــنــه، عــنــد هـــذه الــحــكــومــة، قدمت 
ــة بــعــض  ــ ــادي ــصــ ــ ــت ــ ــرة االق ــيـ ــبـ ــخـ الـ
التوصيات لتالفى آثارها السلبية، 
مــشــددة على أنــه يجب على البنك 
الــمــركــزى أال يضيف حصيلة هذه 
االســتــثــمــارات لالحتياطى النقدى 
ــودع الــحــصــيــلــة فـــى حــســاب  ــ وأن ي
خــاص لديه حتى يتمكن مــن تلبية 
احــتــيــاجــات المستثمرين الطارئة 
فى حال سحب أموالهم من البالد، 
ويتطلب ذلك التعويل على العوامل 
الداخلية فى توفير العملة األجنبية 
كــالــتــصــديــر واالســتــثــمــار المباشر 
كموارد دوالريــة تعود منافعها على 
الــمــصــريــيــن،  وهـــو مــا يتحقق من 
خـــالل جـــذب اســتــثــمــارات أجنبية 
ــهــا إقــامــة  ــتــم مـــن خــالل ــاشــرة ي ــب م
ــة وزراعـــيـــة  ــاعــي ــات صــن ــروعـ ــشـ مـ
وسياحية وخدمية وإنتاجية، وفى 
الوقت ذاته تزيد السيولة الدوالرية 
داخل السوق وتدعم العملة المحلية.

وعلى جانب آخر أوصت بضرورة 
تقييد حركة تلك األمـــوال بتحديد 
إطار زمنى لخروجها من الدولة، أو 
بفرض الضرائب على االستثمارات 
الــتــى تــقــل مــدتــهــا عـــن عـــام لمنع 
ــو أمــر  خـــطـــورة الـــمـــضـــاربـــات، وهــ
مشروع دولياً وتنتهجه عدة دول؛ كما 
يتعين على الحكومة أن تضع آليات 
لحماية االقتصاد الوطنى من اآلثار  
السلبية لتلك األموال الساخنة، من 
خــالل قوانين تحكم تدفق األمــوال 
بالدولة بحيث تتحكم فى القطاعات 

التى تضخ فيها تلك االستثمارات.
ونــعــود إلــى المصرفى العبقرى 
طــارق عامر، الــذى طالبته الباحثة 
ــرورة تــعــديــل قـــانـــون الــبــنــك  ــضــ ــ ب
الــمــركــزي، بحيث ُيــســدد األجنبى 
عمولة على تحويل أمــوالــه للخارج 
فــى حــالــة األمــــوال الــســاخــنــة التى 
ــل زمنى  ــالل أجـ ــدخــل وتــخــرج خـ ت
قصير، بــهــدف جــذب استثمارات 

أجنبية جادة طويلة األجل.

حولت السوق المصرية إلى صالة قمار

األجانب سحبوا أموالهم بعدما حققوا مكاسب تصل إلى 200% خالل أشهر معدودة
يعرف الخبراء األموال الساخنة بأنها تدفقات مالية من خارج 
الــدولــة فائضة عــن حاجة المستثمرين بــأســواق استثماراتهم 
المحلية تمكنهم من المضاربة فى بورصات الدول النامية بغرض 
االستثمار فى أذون الخزانة والسندات ذات العائد المرتفع – 
وهى أدوات تقوم الحكومة باالقتراض من خاللها-، أو فى أسهم 
الشركات المدرجة بالبورصة، لالستفادة من وضع اقتصادى معين 
مثل تدنى سعر صرف العملة المحلية مقابل الــدوالر أو ارتفاع 
سعر الفائدة، بهدف جنى أرباح سريعة والخروج من السوق بمجرد 

حدوث أى هزة اقتصادية بعد تسييل ممتلكاتها.
وحول تلك الفكرة نشرت مؤخًرا دراسة حديثة بعنوان »أدوات 
ــوال الــســاخــنــة اســتــثــمــارات ذات جــدوى  ــ الـــديـــن.. هــل تــعــد األم
لالقتصاد المصري؟ أعدتها الخبيرة االقتصادية هــدى سعيد 

الباحثة المتخصصة فــى الــشــأن الخليجى بالمركز 
الدبلوماسى لــلــدراســات االستراتيجية، وأوضحت 
الدراسة أن األمــوال الساخنة تتخذ  أشكاالً قانونية 
متعددة ســواء فى صــورة صناديق استثمار مغلقة أو 

مفتوحة، وتتصف بالقدرة السريعة جداً على االنسحاب 
ــبــورصــات عــنــد بـــدء انــهــيــار أو تــراجــع  والـــخـــروج مــن ال

األســعــار، حيث يتمكن المستثمر األجنبى من استدعاء 
 »call option«ـــ أمــوالــه من أذون الخزانة فيما يعرف بـ

بخسارة 1% فقط من سعر الفائدة واستعادة رأس المال، وهو 
نظام يمكن أن يضع أعباء كبيرة على الدولة.

وفــى هــذا السياق أشـــارت »سعيد« إلــى أن الــســوق المصرية 
شهدت خــالل األشهر القليلة الماضية دخــول كميات كبيرة من 
األمــوال الساخنة مستفيدة فى ذلك من العائد الكبير على هذه 

األموال فى ظل تحرير سعر صرف الجنيه المصرى وانهياره 
ــدوالر، بعد قـــرار تحرير سعر  ــ أمـــام ال

الــصــرف فــى الثالث مــن نوفمبر عــام 2016، لكنها ســرعــان ما 
اتجهت للخروج من السوق خالل األيــام األخيرة، بعد أن حققت 
مكاسب تصل إلــى 200% مــن أصــل رأس الــمــال خــالل أشهر 

معدودة.
وتطرقت الــورقــة البحثية إلــى البيانات الرسمية التى تؤكد 
أن مطلع العام الــجــارى شهد حركة شــراء واسعة لألجانب فى 
أذون وسندات الخزانة الحكومية، فضالً عن البورصة، خالل 
ــدوالر لنحو 20 جنيهاً، وارتــفــاع أســعــار الفائدة  فترة ارتــفــاع الـ
إلــى مستويات غير مسبوقة تخطت حاجز 18%، وسجل حجم 
استثمارات األجانب فى األوراق المالية ارتفاعاً كبيراً تصل إلى 18 

مليار دوالر فى سبتمبر 2017 مقابل مليار دوالر فى يونيو 2016.
وبحسبة بسيطة أو بـــاألدق وصــفــة سهلة شــرحــت الخبيرة 
االقتصادية  كيفية تحقيق المكاسب الضخمة والسريعة فى ظل 
األوضــاع المتاحة فى السوق المصرية حالًيا،  حيث ارتفع سعر 
الفائدة  لتصل نحو 20%، كما أن زيــادة أسعار الفائدة 
بنسبة 7% منذ تعويم الجنيه خــالل 10 
أشــهــر فــقــط، أســهــم بشكل 
كبير فى جذب 

االستثمارات األجنبية ألدوات الدين المصرية، فعلى الرغم من 
وجود ضرائب بنحو 20% على نسبة الفائدة، فيتبقى للمستثمر 
أرباحاً بنسبة 16%، وعند شراء المستثمر األجنبى أذون خزانة 
مثاًل بمبلغ 100 مليون دوالر فى نوفمبر 2016، ما يعادل نحو 1,9 
مليار جنيهاً – حيث بلغ سعر صرف الــدوالر 19 جنيهاً حينها- 
بمعدل فائدة 16%، فإنه يحقق ربحاً بنحو 304 ماليين جنيه خالل 
عام، وعند خروجه من السوق سيسترد مبلغ الـ 1,9 مليار جنيه، 
باإلضافة إلى 304 ماليين جنيه أى سيحصل على 2,204 مليار 
جنيه، فلو كان سعر صرف الدوالر وقت خروجه من السوق 16.5 
جنيه، فــإن تحويل هــذا المبلغ من جنيهات إلــى دوالرات، يعنى 
حصوله على 133,6 مليون دوالر، أى أنه حقق عائداً من الفائدة 

ومن تراجع سعر صرف الدوالر معاً بنسبة %33.6.
ــدراســة عــامــل آخــر من  ورصـــدت ال
عوامل سهولة تحقيق هذه المكاسب، 
يتمثل فى القدرة على تحويل األموال 
للخارج دون وجــود أية قيود عليها، 
حيث إن هــذه األدوات مضمونة 
ــســداد مــن الــحــكــومــة، فــى ظل  ال
التزام البنوك بتلبية احتياجات 
المستثمرين األجــانــب وحــل 

مشكلة التحويالت.

ارتفاع معدالت النمو وجذب المزيد من االستثمارات 
األجنبية واستقرار سعر الدوالر... كلها طلعت »فناكيش«

بما أننا مازلنا نعيش أجواء االحتفال بالتأهل 
لكأس العالم المقبل، روسيا 2018، تتصاعد فرحة 

المصريين ليس بالتأهل فقط، ولكن بالتخلص أخيًرا 
من ذل الكابتن مجدى عبدالغنى، الذى ظل لـ27 عاًما 

كابس على نفسنا ومعايرته لنا بالهدف الذى أحرزه 
فى كأس العالم هولندا 1990.

وعلى ما يبدو اقترب موعد الخالص من هذا الذل 
بفضل محمد صالح بعد الله، ولكن هل لنا من 

مخلص ينقذنا من »معايرة« طارق عامر محافظ 
البنك المركزى، الذى طالما ومازال يعايرنا بأنه 

الرجل الذى أوقف نزيف االحتياطى النقدى، 
وأعاده ليتجاوز حاجز الثالثين مليار دوالر، كما كان 

قبيل 25 يناير 2011، بعد أن كان قد تدهور وتدنى 
ليقل عن الـ15 مليارا، ويصل إلى حدود الحد األدنى 

الحرج.
ويزداد السيد المحافظ  فخًرا بنفسه مع كل 

جائزة دولية يحصل عليها كأحسن مصرفى فى 
العالم العربى والمنطقة، وتزداد مع ذلك معايرته 
للمصريين، وال نجد رًدا عليه سوى بصرخات من 
نوعية« إن الناس ال تشعر باألرقام التى تتحدث 

عنها«، وقرار تحرير سعر الصرف وإن كان قد قضى 
على السوق السوداء وثبت سعر الدوالر، ولكنه أدى 

إلى موجات غالء خربت بيوت الفقراء.

ومن الفقراء إلى األغنياء تتباهى السيدة سحر نصر 
وزيرة االستثمار والتعاون الدولى هى األخرى بأنها 

الوزيرة التى استطاعت جذب مزيد من االستثمارات 
ورفع معدالت النمو، وال نجد للرد عليها سوى عبارة 

إن جهودها قد تصب فى صالح األثرياء ليزدادوا 
ثراًء، ولكن ما بال قاعدة الفقر تتسع ومعدالت 

انتشاره ترتفع، وتلتهم الطبقات الوسطى وحتى 
المتوسطة العليا.

كل هذه التساؤالت أجابت عنها دراسات اقتصادية 
رصينة، استطاعت الكشف عن حقيقة 

تلك األرقام، التى ال تعكس تنمية حقيقية 
وال تعبر عن رفع معدالت اإلنتاج وزيادة 

الصادرات، بقدر ما هى تجسيد للعبة تعرف 
باألموال الساخنة، أو االستثمار فى األوراق 

المالية، بما يشبه المضاربات والمقامرات 
وتجارة العملة.

ومن جانبنا حاولنا الغوص فى هذا 
العالم الغامض للكشف عن المزيد 

من التفاصيل التى توضح كشف 
تصبح ملياردير فى أقل من شهر.

إميان بدر

خفايا لعبة »الفلوس 
الُسخنة« للضحك 
على المواطن 
والمستثمر بأرقام 
»مضروبة«

فى أقل من 
شهر يمكنك 
أن تصبح 
مليارديَرا.. بدون 
عمل وال إنتاج 
وال تصدير

دخول األموال الساخنة ضمن 
برنامج الخصخصة يساوى 

أزمات وانهيارات مفاجئة
وتــطــرقــت الـــدراســـة إلـــى جــانــب آخـــر من 
األزمـــات التى تسببها تلك األمـــوال عندما 
ــامــج  ــرن ــات ضـــمـــن ب ــ ــرك ــراء شــ ــشــ ــ ــل ل ــدخـ تـ
الخصخصة، حيث يضع أصحابها نصب 
أعينهم مــا تمتلكه الــشــركــات المباعة من 
أراض وعقارات، ورغم أن الهدف المعلن هو 
ــادة هيكلتها وتشغيلها، فإنه  إصالحها وإعـ
يتم تفريغها من أصولها وبيعها والحصول 
على أربــاح خيالية، كما أنها ال تحقق تنمية 
اقتصادية، فهى ال تسهم فى زيادة اإلنتاج، أو 
توفير فرص عمل، ما يؤدى إلى حدوث أزمات 
اقــتــصــاديــة، وانــهــيــارات مفاجئة فــى أسعار 

األوراق المالية.
وعــلــى صــعــيــد آخــــر، ال تــهــدف األمــــوال 
الساخنة لالستثمار طويل األمد أو البقاء فى 
مكانها، فى الوقت الــذى تعطى انطباعا أن 
األوضــاع جيدة قاصدة من ذلــك رفــع أسعار 
األسهم والسندات وتوهم المستثمرين فى 
األسواق المالية أن األمور تسير على ما يرام 
فيتوجه الجميع للشراء لترتفع األســعــار 
بشكل غير مبرر وتتشكل فقاعة سرعان 
مــا تنفجر عــنــدمــا يــقــرر أصــحــاب تلك 
األموال بيع ما يملكونه من أسهم وسندات 
بأسعار مرتفعة ليجنوا من وراء هذه العملية 
أرباحا هائلة وسريعة ويخرجون األربــاح إلى 
خارج الدورة االقتصادية، وتودى حركة البيع 
إلى انخفاض مؤشرات األسواق إلى مستويات 
كبيرة، وينخفض سعر صــرف العملة بسبب 
نزيف حــاد فــى العملة األجنبية ناجمة عن 
هروب رأس المال األجنبى لقاء التخلى عن 

العملة المحلية.

مع قيام األجــانــب بسحب أموالهم من السوق 
بــعــد أن حــقــقــوا تــلــك الــمــكــاســب، مــن الطبيعى 
أن يــتــعــرض الــوضــع االقــتــصــادى المحلى لهزة 
عنيفة، ومن ثم لم تقبل هيئة الرقابة المالية هذه 
التالعبات بالسوق المصرية،  فقررت النظر فى 
تقييد حركة تلك األموال مؤخراً فى ظل ما يعانيه 
االقتصاد المصرى من أزمــات منذ أحــداث ثورة 
يناير2011، األمر الذى انقسم معه الخبراء بين 

مؤيد ومعارض.
وتــنــاولــت الـــدراســـة كــال الــرأيــيــن حــيــث يؤكد 
المدافعون عن الفكرة أن االستثمارات األجنبية 

فى األوراق المالية- أو كما يطلق عليها األموال 
الساخنة- تسهم فــى تحقيق السيولة النقدية 
فــى األجـــل الــقــصــيــر،  بشكل يــؤثــر على الوضع 
االقتصادى للدولة مباشرة، مما يحقق التوازن 
ــام  ــ ــى األرق ــهــا تــحــســن ف ــصــادى الـــعـــام؛ ألن ــت االق
االقتصادية، وتخلق احتياطياً للعمالت األجنبية، 
ومــن ثم تسهم فى تقوية سعر الصرف المحلى 
حيث إن زيــادة دخــول األمـــوال بالعملة األجنبية 
يسهم فى تقوية العملة المحلية باإلضافة إلى 
أنها مؤشر على نمو الدولة وتجذب المزيد من 

االستثمارات األجنبية فى مصر.

أما عن اآلثــار السلبية فيرى الرافضون للعبة 
األمـــوال الساخنة أن حــركــة األســهــم الــتــى تبدو 
نشطة بسبب تلك التدفقات تعطى توجهات غير 
حقيقية عن السوق، وأيضاً فهى تعطى انطباعات 
غير حقيقية عــن حجم الــمــشــروعــات، والوضع 
االقتصادي، ما يــؤدى الــى عــدم وجــود تفسيرات 

اقتصادية لحركة السوق وصعود وهبوط األسهم.
وحـــول تأثير األمـــوال الساخنة على تصاعد 
الديون واألعباء على كاهل الدولة المثقلة، أكدت 
الدراسة أن زيــادة شــراء األجانب ألذون الخزانة 
المصرية ساهم فى رفــع نسب الدين الــعــام، إذ 

ارتــفــع الــديــن الخارجى والمحلى فــى مصر إلى 
135.9% من الناتج المحلى اإلجمالى فى مارس 
2017 مقابل 110.3% فى الفترة المقابلة من 
2016، فيما سجل الدين الخارجى لمصر نحو 
41.6% على أساس سنوى فى نهاية يونيو 2017، 
بواقع 79 مليار دوالر، مقابل 53,4 مليار دوالر 
فى مارس من عام 2016، بينما ارتفع الدين العام 
المحلى إلــى 3,073 تريليون جنيه )172 مليار 
دوالر( فى مــارس 2017، مقابل 2,496 تريليون 
جنيه )140 مليار دوالر( فى الفترة ذاتها من العام 
2016، مرتفًعا إلــى 94.7% من الناتج المحلى 

اإلجمالى فى مــارس 2017، مقابل 92.2% فى 
الفترة المقابلة من 2016.

وفى المقابل، تستحوذ فوائد ديون مصر على 
35.1% من إجمالى نفقات الحكومة المصرية 
فى الميزانية، خالل 11 شهًرا من السنة المالية 
الماضية 2017/2016، إذ بلغت 277 مليار جنيه، 
مــن إجمالى المصروفات البالغة 787,1 مليار 
جنيه، منذ يوليو 2016 وحتى مايو 2017، وتذهب 
نسبة كبيرة من هذه الفوائد ألذون الخزانة، بمعنى 
أن التوسع فى شــراء األجانب لهذه الديون يعنى 

مزيًدا من فوائد الديون التى ستتحملها الموازنة.

قرار هيئة الرقابة المالية بتقييد 
حركة األموال بين مؤيد ومعارض

الرافضون: تعطى انطباعات غير حقيقية وتؤدى لزيادة الديونالمدافعون: وسيلة لتحقيق السيولة السريعة وخلق احتياطى أجنبى
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نسرين إمام 

لغز عدم اتخاذ أى إجراء الستغالل أرض جراچ »الجالء« 
التى تبلغ مساحتها 11 ألف متر منذ ست سنوات !!

صرف 1.06 مليون جنيه 
لمحمد سامى سويدان 
كمكافأة نهاية الخدمة 
بالرغم من أن وثيقة 

تأمينه تفيد بعدم أحقيته 
فى صرف هذا المبلغ

35 مليون جنيه 
استثمارات بدون 
عائد فى شركة 
جنوب الوادى 

للتنمية الزراعية 

 صرف مبلغ
 22 ألف جنيه 

الثنين من 
النقابيين 

المحالين للمعاش 
بدون وجه حق

وحصلت »صوت الماليين « على صورة ضوئية 
من تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات بشأن 
المخالفات الــتــى ارتكبتها الــنــقــابــة، والشركة 
الــقــابــضــة للتشييد والــتــعــمــيــر الــتــابــعــة لقطاع 
االعمال العام، والتى تثبت وقوع مخالفات مالية 
ــة جسيمة من الجانبين، واالضــرار العمد  وإداري
بالمال العام وتمكين الغير من االستيالء على 
أصول الشركة، تحت سمع وبصر النقابة العامة 

ألخشاب والبناء التابعة لها الشركة.
وكشف التقرير أنه طبقاً لما نصت عليه المواد 
1 و2 والفقرات 2 و52 من القانون 203 لسنة 
1991 المنظم لشركات قطاع األعــمــال العام، 
ــإن المشكو فــى حقهم وبــصــريــح الــقــانــون من  ف
الموظفين العموميين وجميع أموال الشركة التى 
يديرونها من األموال المملوكة للدولة، وأن تقرير 
الجهاز المركزى للمحاسبات عن القوائم المالية 
عن الفترة حتى 30 يونيو عــام 2014 والمرسل 
للمشكو فى حقهم، بتاريخ 16 أبريل عام 2015، 
انتهى إلى تسجيل 87 مالحظة على أعمال إدارة 
الشركة، مشيراً إلى أن تلك المالحظات تمثل فى 
إجماليها »صــورة صارخة من اإلهمال الجسيم 
واإلهدار واإلضرار العمدى بالمال العام بتسهيل 

استيالء الغير عليه«.
 وأضــاف أن بعض المالحظات التى أوردهــا 
التقرير كــان مــن بينها أن مــا أمكن حصره من 
ــى الــزراعــيــة التابعة للشركة والمتعدى  األراضـ
عليها بلغ نحو 7359 فــدانــاً، وأراضـــى المبانى 
2.6 مليون متر مربع من إجمالى 3.61 مليون 
متر مربع بما يمثل 88% مــن إجمالى األصــول 
المملوكة للشركة، وأن الشركة لم تتخذ أى إجراء 
حيال األراضــى المتعدى عليها، أيضا لم يواف 
الجهاز بحصر يضم الطاقات المعطلة واألصول 
غير المستغلة بشكل تفصيلى، وقد اقتصر األمر 
على كتاب الشركة الــصــادر فى 23 فبراير عام 
2015 الذى يوضح أهم الطاقات العاطلة والبالغ 
قيمتها 94 مليون جنيه، فضالً عن عــدم اتخاذ 
أى إجــراء الستغالل أرض جــراچ »الــجــالء« التى 
تبلغ مساحتها 11 ألــف متر منذ ســت سنوات، 
وأكد أن تقرير الجهاز أكد أن المالحظة رقم 44 
أشارت إلى أن الشركة صرفت مبلغاً قيمته 1.06 
مليون جنيه لمحمد سامى سويدان، عضو مجلس 
اإلدارة المتفرغ بالشركة القابضة لإلنشاءات 
المعدنية والكهربائية، كمكافأة نهاية الخدمة، 
بالرغم من أن وثيقة تأمينه تفيد بعدم أحقيته 
فى صرف هذا المبلغ، مما يتوجب بناء على ذلك 

اتخاذ اإلجراءات القانونية السترداد المبلغ.
وقال إن المالحظة رقم 11 التى أوردها تقرير 
الجهاز، أكــدت أن »جهاز المحاسبات« لم يواف 
بخطط الــشــركــة المستقبلية بــخــصــوص تلك 

االستثمارات بما يعوق استغاللها.
ولفت إلــى أن المالحظة رقــم 44 أكــدت عدم 
تحقيق االســتــثــمــارات فــى أســهــم شــركــة جنوب 
ــوادى للتنمية الــزراعــيــة أيــة عــوائــد للشركة  ــ ال
القابضة للتشييد منذ تأسيسها حتى تاريخه 
والــبــالــغ إجمالى االستثمار فيها نحو 35.56 
ــام الــشــركــة  مــلــيــون جــنــيــه، عــلــى الــرغــم مــن قــي
القابضة بتمويلها منذ التأسيس حتى 30 يونيو 
2014 بمبلغ إجــمــالــى 770 مليون جنيه، وهو 
مــا ينطبق على شــركــة الصعيد للبحر األحمر 
واالستثمار والتنمية والبالغ قيمته 40 مليون 
جنيه منذ عام 2008 وحتى تاريخه، فيما أوصى 
»المركزى للمحاسبات« بدراسة تلك االستثمارات 

والجدوى منها.
وكشف التقرير أن مراقب الحسابات المكلف 
ــمــركــزى لــلــمــحــاســبــات، قد  ــن قــبــل الــجــهــاز ال م
ــواردة تفصيالً فى  عــاد وكــرر ذات مالحظاته الـ
التقرير، بصدر تقريره الجديد الــمــؤرخ بتاريخ 
ــذى تضمن تــكــراراً تفصيلياً  30 يونيو 2015 ال
لنفس المالحظات السابق ذكرها، بل وزاد عليها 
مالحظات ووقائع جديدة »تجزم بتصميم المشكو 

التفريط فى 7359 
فداًنا من أصول 

الشركة للغير من أبرز 
صور الفساد 

بالغات للنائب العام وقضية 
فى مجلس الدولة تتهم 

المتورطين فى الحصول 
على بيزنس وعموالت 

ملحوظة فى تقرير 
»للمحاسبات« يثبت حاالت 
التالعب واإلضرار الجسيم 

بالمال العام 

فى حقهم على مخالفتهم التى اعــتــادوا عليها، 
والــتــى أدت إلــى تلك الــصــورة الفجة مــن إهــدار 
المال العام وممتلكات الــدولــة المالك األصلى 

ألصول قطاع األعمال العام«.
وأشــار إلــى أن المالحظة رقــم »د« فى تقرير 
الجهاز المركزى للمحاسبات قالت: »صدر حكم 
المحكمة االقتصادية بتاريخ 13 يوليو عام 2015 
ضد الشركة القابضة للتشييد والتعمير بإلزامها 
بـــأن تـــؤدى إلـــى الــشــركــة الــقــابــضــة الستصالح 
األراضى الزراعية نحو 231.07 مليون جنيه مع 
إلزامها بتحمل المصروفات واألتعاب وبــدالً من 
تحميل المبلغ للمصروفات وإجـــراء التسويات 
ــك عــلــى الــحــســابــات  ــر ذلـ ــاة أثـ ــراعـ الـــالزمـــة ومـ
المختصة مع الوقوف على األسباب والتحقيق 
التى أدت إلى عدم وجود مستندات لدى الشركة 
الــقــابــضــة للتشييد قــامــت الــشــركــة بتخفيض 
حساب احتياطيات أخــرى مقابل اإلضــافــة إلى 
حساب الشركة القابضة الستصالح األراضــى 
الــزراعــيــة بمبلغ 232.37 مليون جنيه، مؤكدا 
إلــى أن »القابضة للتشييد« حملت قيمة المبلغ 
على حساب االحتياطات األخرى لديها، بدال من 
تحميله على حساب األربــاح والخسائر، وهو ما 

يمثل مخالفة قانونية ومحاسبية.
من جانب آخر أكد عضو لجنة المراقبة الجهاز 
المركزى للمحاسبات أن المركزى للمحاسبات، 
استلم إنـــذارًا على يد محضر، تنفيًذا لتصريح 
القضاء اإلدارى الدائرة الثانية بمجلس الدولة 
فى الدعوى رقم 19755 لسنة 68ق، والمقامة من 
محمد عبدالقادر وصفوت عطية حسن أعضاء 
اللجنة اإلداريــة للنقابة العامل للعاملين بالبناء 
واألخشاب والمشكلة بقرار االتحاد العام لنقابات 
عــمــال مــصــر 160 لسنة 2011، وآخـــريـــن من 
العاملين بشركة أطلس مطالبين بإلغاء قــرارات 
وزيـــر الــقــوى العاملة والــهــجــرة، بــعــودة مجالس 
إدارات النقابات العانة التابعة لالتحاد التى تم 

حلها تنفيذاً لألحكام القضائية الصادرة ببطالن 
االنتخابات العمالية 2011/2006.

ــشــكــوى تــضــمــنــت أن  ــاف الــعــضــو أن ال ــ وأضـ
الــمــحــكــمــة صــرحــت فــى جــلــســة 2017/1/22 
باستخراج صــورة مــن تقارير الجهاز المركزى 
للمحاسبات عن الفترة من 2012 حتى تاريخه 
الــخــاص بــاالتــحــاد الــعــام لنقابات عــمــال مصر، 
الفتا إلــى أن الجهاز المركزى للمحاسبات قد 
حرر محضرا باسم شرطة األزبكية ضد مجلس 
االتــحــاد جــاء فيه على لــســان ممثل الجهاز أن 
هناك إهدار مال عام وبطالن للجمعية العمومية 
األخــيــرة، وتــم حفظ المحضر مــن قبل النيابة 
العامة، مشيرا إلى أن كل ما سبق يؤكد على وجود 

اتهامات بارتكاب وقائع تعنى إهدار المال العام.
من جانبها علمت »صوت الماليين« أن مقدمى 
الشكوى ضد طالبوا وزير القوى العاملة والهجرة، 
بــاتــخــاذ مــا يــلــزم جنائًيا بــشــأن تــقــاريــر الجهاز 
المركزى للمحاسبات والتحقيق مع المتسبب فى 
إهــدار المال العام باتحاد نقابات عمال مصر، 

وكذا المؤسسات التابعة له. 
يأتى ذلــك فــى الــوقــت الــذى قــرر فيه مجلس 
الدولة تأجيل الدعوى رقم 19755 لسنة 68 ق 
المقامة من محمد عبد القادر، وصفوت عطية 
ــة للنقابة العامل للعاملين  أعضاء اللجنة اإلداري
ــن أعــضــاء الجمعية  بالبناء واألخــشــاب وآخــري
العمومية للجنة النقابية لشركة أطلس العامة 
للمقاوالت، والتى طالبوا فيها بإلغاء قــرار وزير 
الــقــوى العاملة رقــم 317 لسنة 2011 الخاص 
بــعــودة مجالس إدارة النقابات العامة التى تم 
حلها تنفيذاً لألحكام القضائية الصادرة ببطالن 
االنتخابات العمالية 2011/2006، وكــان عبد 
القادر وصفوت قد طلبا من المحكمة استخراج 
صورة من تقرير الجهاز المركزة للمحاسبات عن 
أعمال االتحاد عن الفترة 2012 وحتى تاريخه 
وكان من المقرر عرضه بجلسة اليوم 2017/5/7 

وطلب الحاضر عن الجهاز من المحكمة مهلة 
ألعـــداد التقارير، وقــد أجلت المحكمة لجلسة 

2017/6/4 القادم إلعداد وتقديم التقارير.
ومــن ناحية أخـــرى تــقــدم محمد عبد الــقــادر 
وآخرين ببالغ إلى النائب العام برقم 5321لسنة 
2017 بتاريخ 2017/5/4 عرائض النائب العام 
ضد وزيــر القوى ورئيس االتحاد العام لنقابات 
عــمــال مصر ورئــيــس النقابة الــعــامــة للعاملين 
بصناعات البناء واألخشاب وأمين صندوق النقابة 
بصفتهم. حيث إنه تم اختصام الجهاز المركزى 
للمحاسبات فى الدعوى المشار إليها رقم 19755 
لسنة 68 ق والزامته بتقديم صــورة رسمية من 
تقارير الجهاز الرقابية عن أعــوام 2006 وحتى 
2014 عن نقابة البناء واألخشاب والمخالفات 
الجسيمة التى أعلن عنها عضو الجهاز خالل 
الجمعية العمومية المنعقدة فى 2014/12/15 
بتلك النقابة حيث جاء بتقرير الجهاز أن أعمال 
الــمــراجــعــة أســفــرت عــن االســتــثــمــار فــى شركة 
عمال مصر بمبلغ 2.5 مليون بالمخالفة لقانون 
النقابات والالئحة المالية للمنظمات النقابية 
فضالً اعتراض وزيــرة القوى العاملة على إنشاء 

هذه الشركة. 
وفى سياق متصل أورد تقرير جهاز المحاسبات 
بعض المخالفات التى جاءت فى صفحاته والتى 
تم عرضها على الجمعية العمومية للنقابة العامة 

للعاملين بالبناء واألخشاب وهى كالتالى:
ــدار مبلغ 380 ألــف جنيه بقيام  إهـ  -
النقابة العامة للبناء واألخشاب بالمساهمة فى 
شركة عمال مصر بمبلغ 20.5 جنيه عام 2008 
بالمخالفة لقانون النقابات وتفويت الفرصة 
على استثمار المبلغ فى ودائع استثمارية بمعدل 
يتراوح بين 9.5% :10% وهو سعر الفائدة وبتعين 
مساءلة رئيس النقابة العامة ومجلس النقابة عن 

قيمة الخسارة.
- افتقاد النقابة العامة لسياسة مالية تنظم 

عائد االستثمارات على الودائع المملوكة للنقابة 
بمبلغ 41 مليون جنيه، وعدم تحويل المبلغ على 
ودائــع استثمارية سنوية بمعدل الفائدة السائدة 
بالسوق المصرفى وبسعر مابين 9.5%: 10% مما 

أضاع على النقابة 1.286 مليون جنيه.
- عدم تسجيل العقارات والمقرات المملوكة 
للنقابة وقيمتها 4.522 مليون جنيه للتحقق من 

كافة التصرفات المؤثرة على حقوق الملكية.
ــف جنيه سلف وعهد  - صــرف مبلغ 264 أل
طرف بعض الموظفين وعدم وجود نظام للسلف 
وتــجــديــد ميعاد وطــريــق وأســلــوب محاسبة من 
تتأخر لدية التسوية مما يهدر أمـــوال النقابة 
وعدم استثمارها بالشكل الذى يعود عليها وعلى 

أعضائها بالنفع.
ــف جنيه مــن إيـــرادات  - ضــيــاع مبلغ 374 أل
اشتراكات اللجان المهنية قيمة الشيكات المرتدة 
من البنك وعدم متابعة تسويتها والحصول عليها 
وتــقــع هــذه بشكل مباشر على مسئولية رئيس 

النقابة العامة.
- صــرف مبلغ 55500 جنيه قيمة االشتراك 
فــى 185عـــدد نسخ مــن مجلة العمل لــمــدة عام 
بالمخالفة لقرار رئيس االتحاد بعدم االشتراك ما 

أضاع المبلغ على النقابة وأعضائها.
- صــرف مبلغ 54 ألــف جنيه قيمة وجبات 
غــذائــيــة ألعــضــاء المجلس عــام 2013/2012 
بــالــمــخــالــفــة لــلــمــادة 59 مــن الــالئــحــة المالية 
للمنظمات النقابية وتسبب ذلك فى ضياع المبلغ 

على النقابة العامة وأعضائها.
- صـــرف مــبــلــغ 90 ألـــف جــنــيــه خـــالل عــام 
2013/2012 لبعض النقابيين المحالين إلى 
للمعاش بحجة أنهم مستشارون لــدى النقابة، 
وعــدم وجــود ما يشير إليهم وما هو العمل الذى 
قاموا به مما أضاع هذا المبلغ على النقابة العامة 

ومن اشتراكات أعضائها.
- وجود فرق قيمة 12300 ألف جنيه مخالفات 
مركز التدريب والتطوير قيمة تضمين اإليرادات 
مبلغ 42.240 ألف جنيه قيمة شيكات واردة من 
وزارة القوى العاملة فى حين أن قيمتها 54.540 

ألف جنيه.
- ضياع مبلغ 125ألف جنيه قيمة عدم استثمار 
ودائع المركز المتطور لدى بنك مصر واالستفادة 
مــن أســعــار الــفــائــدة الــســائــدة بالسوق المصرى 
وعــدم متابعة االستثمار الجيد ألمــوال المركز 
حيث ظلت أسعار الفائدة 6.5% بدالً من %9.5: 

.%10
ــاع مــبــلــغ الــمــتــحــصــالت الــنــقــديــة عن  - ضــي
ــارات مهنة نــجــار مسلح ومــبــلــط الــرخــام  ــب اخــت
وقيمتها مبلغ 28675 جنيها بسبب عدم تحرير 
فواتير محاسبية بتكاليف االختبارات وتحديد 

الجهات المسئولة عن السداد وفقاً للتعاقدات.
- إسناد أعمال تنفيذ للشركة المصرية للتنمية 
البيئية باألمر المباشر بمبلغ 177 ألف جنيه عام 
2013/2012 بالمخالفة ألحكام المادة 65 من 
الالئحة التنفيذية للمنظمات النقابية بالرغم من 
أن نشاط الشركة المذكورة ال يتفق مع األعمال 
التى أسندت إليها باإلضافة إلــى عــدم تقدمها 
للمطالبة بمطالبات وفواتير محاسبية عن ما 
قامت به من أعمال وتقديم ايصاالت رسمية تفيد 
استالمها للمبالغ التى تستحقها وهو األمر الذى 

يعكس عدم سالمة التصرفات المالية.
- صـــرف مــبــلــغ 22 ألـــف جــنــيــه الثــنــيــن من 
النقابيين المحالين للمعاش خــالل الفترة من 
مــارس 2013 وحتى تــاريــخ إعـــداد التقرير دون 
وجـــود اى عــقــود وبــالــرغــم مــن تــوافــر المديرين 
والمدربين والخبراء القائمين بهذه المهام مما 
يعد إساءة الستخدام أموال المركز دون مبرر وهو 

مايقع تحت مسئولية رئيس النقابة.
- ويطالب عبد القادر الجهات الرقابية باتخاذ 
مايلزم نحو تقارير الجهاز عــن النقابة العامة 

والمؤسسات التابعة لها.

بالمستندات.. إهدار 160 مليون جنيه فى صفقات 

مشبوهة بين نقابة األخشاب وشركات القطاع العام

كشف تقرير للجهاز المركزى للمحاسبات، وبالغ للنائب العام برقم 5321 
لسنة  2017، عن تورط النقابة العامة لألخشاب والبناء، فى الوقوع فى 
العديد من المخالفات المالية واإلدارية الجسيمة التى تدخل فى حيز 

ونطاق، وبند إهدار المال العام، فضال عن صفقة مشبوهة، تحوم حولها كل 
اتهام وشكوك إهدار المال العام مع بعض شركات قطاع االعمال العام، ومنها 
الشركة القابضة للتشييد والتعمير، بغرض الحصول على مصالح شخصية 

والتربح والتكسب، مؤكدا أن إجمالى إهدار المال العام الذى تم حصر نتيجة 
هذه المخالفات منذ عام 2013 وحتى 2017، يقدر بنحو 160 مليون جنيه، 

فى صورة متعددة منها، التباطؤ فى تنفيذ استثمارات قيمتها 40 مليون 
جنيه، كما كشفت مالحظات تقرير المركزى للمحاسبات، عن وقوع النقابة 

فى مخالفات إدارية جسيمة يترتب عليها إهدار المال المال العام، ومنها 
التواطؤ من جانب مجلس ادارة النقابة وتجاهل اتخاذ اإلجراءات القانونية 
حيال الشكاوى المقدمة من المهندس آل أحمد شكرى السيد، المشرف على 

اإلدارة العامة لألمن، بإجراء التحقيق مع الشركة القابضة للتشييد وهى 
إحدى شركات قطاع االعمال العام، خاصة بعد أن قام أيضا نفس المسئول 
بتقديم بالغ للنائب العام رقم 11025 عرائض بتاريخ 22 أغسطس الماضى 

ضد مجلس إدارة الشركة القابضة للتشييد والتعمير بصفته وشخصه 
وأعضاء مجلس اإلدارة المتفرغين بصفاتهم وأشخاصهم، يتهمهم فيه 

باإلهمال الجسيم واإلهدار واإلضرار العمدين بالمال العام، مستندًا إلى 
تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات.
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- مطالبة مصر الـــدول التى 
ــام فـــى أراضــيــهــا  ــغـ ــت األلـ ــ زرع
بتحمل مسئولية إزالتها، وذلك 
ــزع الـــســـاح  ــ ــال مـــؤتـــمـــر نـ ــ خـ

بجنيف 1996.
- الــلــقــاء الـــذى تــم بين وزيــر 
ــره  ــظــي ــرى ون ــمـــصـ الــــدفــــاع الـ
األلــمــانــى فـــى مــــارس 1998، 
ــيــا  والــــــذى أبـــــدت فــيــه ألــمــان
استعدادها لتقديم المساعدة 
التكنولوجية والــمــالــيــة إلزالـــة 
األلغام، وقدمت ألمانيا لمصر 
110 أجهزة للكشف عن األلغام 

فى أكتوبر 1998.
- مــطــالــبــة مــصــر مــن خــال 
ــم المتحدة  مــنــدوبــهــا فــى األمــ
الـــدول التى زرعــت األلــغــام فى 
مصر بتحمل مسئوليتها وتقديم 
ــرائـــط وســـجـــات حــقــول  ــخـ الـ
األلغام ومواقعها، وذلــك خال 
اجــتــمــاعــات الــجــمــعــيــة الــعــامــة 

لألمم المتحدة عام 1993.
ــذى أصـــدرتـــه  ــ - الــكــتــاب الـ
وزارة الــدفــاع بــعــنــوان: »القتلة 
 ،»Iron Killers الــحــديــديــن
والذى كان بمثابة توعية عالمية 

بمشكلة األلغام فى مصر.
ــام فى  ــغ - طــرح مــوضــوع األل
مصر من خال مناقشات لجنة 
التعليم والبحث العلمى بمجلس 

الشعب.
ـ الجهد الــذى قامت به وزارة 
الخارجية المصرية فى االتصال 
بــالــدول المعنية، وعلى رأسها 
بريطانيا وألمانيا، ومطالبتها 
بتقديم مساعدات وأجهزة ومنح 

تدريبية إلزالة األلغام.

مطالبات كثيرة 
ونتائج قليلة

 باألرقام: فاتورة الخسائر 
المصرية بسبب استمرار »األلغام« 

فى سيناء والساحل الشمالى

تعانى مصر من مشكلة األلغام األرضية 
المضادة لألفراد والدبابات والمنتشرة 
فى مساحات كبيرة فى منطقة الساحل 
الشمالى وسيناء، فقد خلفت الحرب 
العالمية الثانية فــى منطقة العلمين 
جنوب الساحل الشمالى وحتى حدود 
مصر الغربية ما يقرب من 17.5 مليون 
لغم تحتل مساحة تزيد على ربع مليون 
ــدان صــالــحــة لــلــزراعــة، كــمــا خلفت  ــ ف
الحروب المصرية اإلسرائيلية ما يقرب 
من 5.5 مليون لغم فى سيناء والصحراء 
الــشــرقــيــة. وفـــى هـــذا الــســيــاق كشفت 
دراســة رسمية صــادرة عن الهيئة العامة 
لالستعالمات أن اإلحــصــاءات الرسمية 
كشفت أنه يوجد فى مصر حاليًا حوالى 
21.800 مليون لغم بعدما كان 23 مليون 
لغم، وذلــك بعد نجاح القوات المسلحة 
ــة ما  المصرية منذ عــام 1995 فــى إزالـ

يقرب من 1.200 مليون لغم.
وفى السطور القادمة نفتح هذا الملف 
ــذى لــم يتم التوصل لحلول  الشائك ال
حاسمة للمشكالت الناجمة عن استمرار 
ــى المصرية  ــ ــى األراضـ تــلــك األلـــغـــام ف
ــك منذ  والــنــتــائــج الــتــى ترتبت على ذل

أربعينيات القرن الماضى وحتى اآلن.

مما الشك فيه أن وجود هذا العدد الهائل من األلغام يعوق التنمية 
على النحو التالى:

- الصحراء الشرقية:
1- إعاقة العديد من مشروعات التنمية السياحية بشواطئ البحر 
األحمر وسيناء وإرتفاع تكلفة المشاريع التى تقام بهذه المناطق 

الرتفاع تكاليف تطهيرها من األلغام.
2- إعاقة عمليات التنمية الصناعية وإنشاء مجتمعات عمرانية 

جديدة بجانب التكلفة الباهظة لتطهير المناطق المخطط لتنميتها.
3- إعاقة عمليات التنمية الزراعية فى بعض مناطق سهل الطينية 

وبالوظة وشمال سيناء.
4- تعطيل عمليات التنقيب عن البترول.

- الصحراء الغربية:
أ- تعطيل زراعة مساحات شاسعة من األراضى الصالحة للزراعة 

على توافر المياه الازمة لها فى مناطق مثل الحمام والعلمين.
ب- تعطيل إقامة مشروعات التنمية فى الساحل الشمالى وبعض 

مناطق مرسى مطروح.
جـــ- تعطيل مشروعات منخفض القطارة كأحد المشروعات 

العماقة لتوليد الطاقة بسبب اعتراض األلغام لطريق القناة.
د- التنقيب عن البترول.

إعاقة المشروعات السياحية وتعطيل 
عمليات التنقيب عن البترول

مشكالت وعوائق إزالة 
األلغام فى مصر

 مركز مكافحة 
األلغام بمصر

 أسرار الرفض المصرى للتوقيع على اتفاقية أوتاوا لحظر األلغام

على الرغم من أن مصر لم توقع على إتفاقية 
اوتـــاوا لحظر اســتــخــدام ونــقــل وتخزين وإنــتــاج 
األلغام المضادة لألفراد فى ديسمبر 1997.. 
إال أنها ساندت من حيث المبدأ الهدف من هذه 
االتــفــاقــيــة.. وقــد سبق وشــاركــت مصر فــى كل 
المراحل التمهيدية السابقة على توقيع اإلتفاقية.

وقــد طالبت مصر فــى  اجتماعات الخبراء 
لمناقشة مشروع االتفاقية فى أوسلو فى سبتمبر 
1997.. بمزيد من الضغط الدولى لدفع الدول 
التى شاركت فى معارك الحرب العالمية الثانية 
على أرض مصر، إلــى تقديم خــرائــط اإللــغــام، 

وتقديم الدعم األكبر إلزالتها.
ويــمــكــن عـــرض الــمــوقــف الــمــصــرى مــن عــدم 

توقيعها على اتفاقية اوتاوا كاآلتي:
- إن مصر تتفق تماماً مع الهدف اإلنسانى 
لــاتــفــاقــيــة.. إال أن صــعــوبــة مــوافــقــاتــهــا على 
االنضمام، يرجع ألنها تعيق مصر عن ممارسة 
حقها المشروع فى الدفاع عن النفس والحفاظ 
على أمنها القومى، وكذلك حقها فى الحصول 
على المساعدات الازمة لتطهير ألغام زرعت 

فى أراضيها.
- مطالبة مصر النظر بعين االعتبار للطبيعة 
الجغرافية لها.. حيث الحدود الشاسعة والتى 
ليس فيها أى موانع تحول دون عمليات التسلل، 

وقــد تلخص مطلب مصر األمنى فى الحصول 
على بديل اقتصادى مناسب لأللغام.. وقــد تم 
شــرح هــذا الموقف خــال المراحل التمهيدية 

إلعداد مشروع االتفاقية.
- إن استفادة مصر من المساحات الملغومة 
والتى بها ثــروات كثيرة مختلفة.. لن تتحقق إال 
بتوافر المسئولية الدولية للمساعدة فى تطهير 
األلغام، والمسئولية اإلنسانية التى تحتم احترام 

الحقوق الشرعية لإلنسان.
لقد أضحت الــصــورة أكثر إيضاحاً للمأساة 
التى تخلفها األلــغــام على البشرية، ومــع تدفق 
المعلومات التى أصبحت اآلن متاحة للجميع 
وتبين مدى حجم الخسائر البشرية من استخدام 
هــذه األلــغــام، وأصــبــح التحرك الــدولــى حاسماً 

ونشطاً فى مواجهة هذه القضية. 
فقد ولــدت هــذه المعلومات اهتماماً دولياً 
واســع النطاق بمشكلة األلغام فى العالم وسبل 
مواجهتها، بعد أن كــان العالم إلــى وقــت قريب 
يجهل هذه القضية تماماً، أو ال يضعها فى دائرة 
اهتمامه. ولعل الحملة الدولية لحظر األلغام 
التى بدأت نشاطها منذ عام 1991، وتدخل األمم 
المتحدة بثقلها وإمكانياتها من عام 1994 للبحث 

عن حلول جذرية لهذه المشكلة.
ــى بــهــا فى  ــدول ومـــا تمخض عــن االهــتــمــام ال

توقيع 135 دولة على اتفاقية دولية تحظر وتحرم 
استخدام األلغام األرضية، كل ذلك أصبح مدعاة 
لتحقيق حاجة المجتمع الدولى الملحة لتضافر 
الجهود الدولية واإلقليمية والمحلية لمواجهة 

هذا الحظر والقضاء عليه.
غير أنــه يبقى الــســؤال المهم.. حــول مدى 
الــتــزام الــدول التى زرعــت ألغاماً فى أراضــى 
الغير، وتركتها رغم انتهاء العمليات الحربية، 
واألمثلة على ذلك كثيرة مثل األلغام المزروعة 
فــى مصر  وأفغانستان.. ولإلجابة عــن هذا 
التساؤل.. أننا نعتقد بوجود التزام على عاتق 
هذه الدول بإزالة وتطهير هذه األلغام لألسباب 

اآلتية:
- إن الجمعية العامة لألمم المتحدة أيدت 
ــرار نتيجة  ــدول الــتــى تصيبها أضـ مطالبات الـ
لتواجد مخلفات الــحــروب ومنها األلــغــام على 
أراضيها، والتى تطالب بدفع تعويضات لها من 
الــدول المسئولة عن ذلــك ) الــقــرار 36 / 188 
لسنة 1981( والــقــرار )139/39 لسنة 1984( 
والــقــرار )48 / 7 لسنة 1993( والــقــرار )49 / 

215 لسنة 1994(.
- وجــود قاعدة من قواعد القانون الدولى 
العام أو العرفى تقضى بإلزام من وضع األلغام 
بطريقة تؤثر على حياة المدنيين أو سامتهم 

الجسدية.. بإزالة تلك األلغام وتحمل تكاليف 
إزالــتــهــا.. وهــو أيــضــاً مــا يمكن االســتــفــادة به 
من اتفاقية اوتــاوا لعام 1997، والتى اعترفت 
بوجود قواعد يقرها القانون الدولى بخصوص 
األلغام حيث نصت المادة 20 / 4 من االتفاقية 
على أن انسحاب الدولة الطرف من االتفاقية 
ــة فى  ــدول ال يــؤثــر بــأى طريقة على واجـــب ال
االستمرار بالوفاء بااللتزامات المقررة وفقاً 

ألى من قواعد القانون الدولى ذات الصلة.
وبالنظر إلى واقع مشكلة األلغام األرضية فى 
العالم، فإن إزالة األلغام أو تطهيرها يجب أن يتم 

عن طريق:
ــراف  ــ ــن األطـ ــرف مـ ــل طــ ــن كـ ــي - الـــتـــعـــاون ب
المتحاربة والمسئولة عــن زراعـــة هــذه األلغام 

بغض النظر عن ملكية األرض المنزرعة فيها.
- تفعيل التعاون الدولى طبقاً لقواعد القانون 

الدولى ولاتفاقيات الدولية.
- إنــشــاء آلــيــة فعالة تــقــوم بمهمة التنسيق 
والمتابعة لعمليات إزالــة األلغام ومراقبة زرعها 

إبان النزاعات والحروب.
- تفعيل دور المنظمات الدولية واإلقليمية 
والمحلية وغــيــر الحكومية المتخصصة 
ومــدهــا بالدعم المناسب لممارسة دورهــا 

على أكمل وجه.

ــواع األلــغــام المضادة  أ- تعدد أن
لــألفــراد والــدبــابــات الــتــى زرعتها 
قوات الحلفاء والمحور فى صحراء 
ــال الـــحـــرب  ــ مـــصـــر الـــغـــربـــيـــة خـ

العالمية الثانية.
ب – مشكات تحريك األلــغــام 
من أماكنها بسبب الكثبان الرملية، 
والــتــغــيــرات الــمــنــاخــيــة عــلــى مــدى 

نصف قرن.
جـ - مشكات حساسية األلغام 
لانفجار بسبب تقادمها أو بسبب 

العوامل الجوية.
د – اختفاء أو عدم وجود خرائط 

لهذه األلغام.

هـــ - عـــدم وجـــود طـــرق ممهدة 
للمناطق الملغومة.

و – عــدم تــوافــر مــعــدات حديثة 
متقدمة تكنولوجياً الستخدامها فى 

عملية إزالة األلغام.
ز – التكلفة المالية التى تحتاجها 

عملية إزالة حوالى 23 مليون لغم.
ح – ضخامة األعــبــاء البشرية 
المرتبطة بعملية إزالـــة األلــغــام، 
ــكــافــى من  ــود الــعــدد ال ــدم وجــ وعــ

الخبراء.
ــدم إدراج مــصــر على  ط – عــ
خريطة العمل الــدولــيــة لمكافحة 

األلغام.

ــأول مــركــز فــى مــصــر ومنطقة الــشــرق  تــأســس كـ
األوســط لمكافحة األلغام وهو منظمة غير حكومية 
تــم تأسيسها فــى الثالث مــن ديسمبر عــام 1997، 
بهدف التعاون مــع العديد مــن المنظمات الدولية 
واإلقليمية والجهات الرسمية التى تعمل فى مجال 
ــغــام فــى الــعــالــم، وهــو يضم نخبة من  مكافحة األل
أساتذة الجامعات والصحفيين والمحاميين واألطباء 
والمهندسين والكيميائيين، وتقوم مرجعية المركز 
على قواعد القانون الدولى اإلنساني، واالتفاقيات 

الدولية التى تكافح األلغام.
ويمكن رصد أهم األهداف المنوط بالمركز القيام 

بها على النحو التالي:
ــغــام،  - الــرصــد الــجــغــرافــى الــدقــيــق لــمــواقــع األل

وتحديدها بحواجز وأشارات تحذيرية.
- رصد األعداد الحقيقية لضحايا األلغام من قتلى 

أو مصابين، وتصنيفهم.
- تقديم الخدمات القانونية والصحية لضحايا 
األلغام، وتأهيل المعاقين لألندماج مع باقى أفراد 

المجتمع.
– التوعية بخطر األلغام.

- تطهير المناطق المصابة باأللغام عبر االستفادة 
من الجهود الدولية والرسمية والشعبية المحلية.

وقــد حــرص المركز فــى سبيل تدعيم عمله على 
تــبــادل البيانات والمعلومات والــخــبــرات فــى مجال 

مكافحة األلغام مع الدول والمنظمات المعنية. 
وقد أسفر جهد المركز عن حصوله على عضوية 
الحملة الدولية لحظر األلــغــام.. وعضوية ائتاف 
المنظمات غير الحكومية من أجــل إنشاء محكمة 

جنائية دولية. 
كــذلــك اســتــطــاع الــمــركــز إعـــان تأسيس الحملة 
العربية لمكافحة األلغام والمكونة من 13 منظمة غير 

حكومية.

تعدد أنواع األلغام المضادة لألفراد والدبابات التى زرعتها 
قوات الحلفاء والمحور خالل الحرب العالمية الثانية 

التكلفة المالية التى تحتاجها عملية إزالة حوالى 23 مليون لغم 

اختفاء أو عدم وجود الخرائط

منع مصر من ممارسة حقها المشروع فى الدفاع عن النفس والحفاظ على أمنها القومى

الحروب المصرية اإلسرائيلية 
خلفت ما يقرب من 5.5 مليون لغم 

فى سيناء والصحراء الشرقية

خالد عبدالرحمن
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متى تتوقف حلقات مسلسل انتهاك حقوق المصريين بسبب استمرار نظام »الكفيل« ؟

كان لهم دور أثناء ثورة 30 يونيو تأييًدا ومساندة لخارطة المستقبل 

مسلسل األزمات يطارد المصريون فى الخارج

حكايات
مصرية

إنشاء وزارة 
المصريين فى 
الخارج فى 19 
سبتمبر 2015 

إعماًل للمادة 88 
من الدستور

المصريون انضموا 
لقائمة الجنسيات 

العشر األوائل 
العابرة  إلى 

أوروبا عبر البحر 
المتوسط 

اقتراح بعقد 
مؤمتر موسع لبحث 

كيفية مساهمتهم 
فى بناء مصر

سنوات طويلة كرست الفجوة بين المصريين المقيمين فى الخارج والوطن 
األم، حيث شهدت العديد من الممارسات السلبية التى عكست عدم االهتمام 
بهذا القطاع واالستفادة منه بالصورة المثلى.. صحيح أن العديد من الكيانات 

كانت مسئولة نظرًيا عن شئون المصريين فى الخارج، سواء تمثلت فى وزارة 
الخارجية، أو وزارة الهجرة، أو قطاع الهجرة تحت عباءة وزارة القوى العاملة، 

لكن وجود هذه الكيانات لم يترجم لسنوات إلى اهتمام حقيقى وتواصل 
فعلى ألسباب عديدة، لعل أهمها غياب الرؤية والتوصيف الوظيفى، وعدم 

وضوح أهداف بعض هذه الكيانات من ناحية، وغياب التنسيق الكافى فيما بين 
الكيانات التى تتقاسم مسئولية هذا القطاع، من ناحية أخرى.

 وجاءت ثورة 25 يناير 2011 لتبنى جسور الثقة الحقيقية، وللمرة األولى 
بين الدولة المصرية ومواطنيها فى الخارج. وعكفت مجموعات وطنية 

على تقنين حقوق مستحقة ألبناء مصر فى الخارج أسوة بأبناء الداخل؛ 
فكان حصولهم على حق المشاركة السياسية -تصويًتا وترشًحا- بداية من 

االستفتاء على التعديالت الدستورية فى مارس من العام ذاته، وما أعقبه من 

استحقاقات انتخابية وصواًل إلى االنتخابات الرئاسية 2014، ثم تمثيلهم 
تحت قبة البرلمان بثمانية نواب.

وحرًصا من القيادة السياسية على تعظيم االستفادة من هذا القطاع وتعزيز 
الشعور بالمواطنة الفعالة، ُتوجت هذه المكتسبات بقرار إنشاء وزارة 

المصريين فى الخارج فى التاسع عشر من سبتمبر 2015 )وزارة الدولة 
للهجرة وشئون المصريين بالخارج( إعمااًل للمادة 88 من الدستور والتى 

تنص على أن »تلتزم الدولة برعاية مصالح المصريين المقيمين بالخارج، 
وحمايتهم، وكفالة حقوقهم وحرياتهم، وتمكينهم من أداء واجباتهم العامة 

نحو الدولة والمجتمع وإسهامهم فى تنمية الوطن. وينظم القانون مشاركتهم 
فى االنتخابات واالستفتاءات، بما يتفق واألوضاع الخاصة بهم، دون التقيد 

فى ذلك بأحكام االقتراع والفرز وإعالن النتائج المقررة بهذا الدستور، وذلك 
كله مع توفير الضمانات التى تكفل نزاهة عملية االنتخاب أو االستفتاء 

وحيادها«. 
 هذه بعض الحقائق التى رصدتها دراسة مهمة للغاية صدرت هذا األسبوع 

بعنوان » المصريون فى الخارج... قوة ناعمة تواجه تحديات عديدة » والتى 
أعدتها سماح فراج األمين العام المساعد السابق للجنة المصريين فى الخارج 

بحزب المصريين األحرار والتى أكدت أنه ليس بخاف الدور الذى يسهم به 
مصريو الخارج فى االقتصاد الوطنى من خالل تحويالتهم النقدية، والتى 

وصلت بحسب آخر بيان صادر عن البنك المركزى فى يونيو الماضى )2017( 
إلى حوالى 12.6 مليار دوالر، باإلضافة إلى الدور الذى قام به المصريون فى 

الخارج أثناء ثورة 30 يونيو تأييًدا ومساندة لخارطة المستقبل، مستهدفين 
بذلك التأثير على صانع القرار فى الدول التى يتواجدون فيها، وتأكيد الصورة 

الحقيقية لألوضاع الداخلية فى مصر، وبعث رسالة ومؤشر على تماسك 
المصريين جميًعا على قلب رجل واحد، وذلك كله كدور مكمل للدبلوماسية 

الرسمية، مما أضفى على الدور الرسمى قوة معنوية وتأثيًرا أكبر.

محمد سعيد

3 تحديات تبحث عن حلول حاسمة مقترحات قابلة للنقاش

ــنــاًء عــلــى مــا ســبــق، ومـــع كــل الــتــقــديــر للجهد  ب
المشكور الــذى تبذله وزارة الخارجية المصرية، 
والــتــى أستند على تقاريرها بخصوص التعداد 
السكانى األخــيــر الــخــاص بــعــدد المصريين فى 
الخارج، إال أن هذا الجهد البد أن ينتقل إلى وزارة 
الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج لتمتلك 
قاعدة بيانات للمصريين خارج البالد، وتحديثها 
باستمرار وتصنيفها مهنًيا، بحيث يمكن من خاللها 
توظيف مهارات وقــدرات أبناء الوطن فى الخارج 
لالستفادة بتجاربهم وخبراتهم فى مجتمعاتهم 

المضيفة لدفع عجلة التنمية فى وطنهم األم.
يرتبط بذلك ضــرورة العمل على إعــداد حصر 
كامل ألعــداد المواطنين المصريين المسجونين 
فــى دول العالم المختلفة، ســواء الموقوفين أو 
مــن صـــدرت ضــدهــم أحكاما بالسجن.. وعليه، 
فإن إنشاء صندوق رعاية المصريين فى الخارج 
أصبح ضرورة ملحة لتقديم الدعم القانونى الالزم 
لرعايتهم.. ناهيك عن عقبة أخــرى تسهم أموال 
الصندوق فى تذليلها وهى نقل جثامين المتوفين 
خــارج أرض الــوطــن.. كما يسهم الحصر المشار 
إليه أيًضا فى حل مشكلة التأمينات التى تخصم 
من رواتــب العمالة المصرية بالخارج والحصول 
عليها عند رغبة المواطن المصرى فــى العودة 
إلى وطنه وهى مشكلة يعانى منها المصريون فى 
الخليج بشكل عام، وفى المملكة العربية السعودية 
بشكل خاص بسبب نظام الكفيل الذى أشرنا إليه 
آنًفا. كما تتضح أيًضا مشكلة عدم الحصول على 
التأمينات لمصريى الخارج فى بعض الدول التى 
تعانى حروبًا ونزاعات مسلحة مثل ليبيا واليمن 
وبعض الدول األوروبية مثل إيطاليا واليونان. وتبرز 
جهود كل من وزارات الخارجية والــقــوى العاملة 
والــتــضــامــن االجــتــمــاعــى بــهــذا الــشــأن فــى مقابل 

انحسار دور الوزارة المعنية بشئونهم.
إن سرعة استصدار القانون الخاص بتوحيد 
كيانات المصريين فى الخارج خالل دور االنعقاد 
الحالى لمجلس الــنــواب، والــذى قد يسهم بشكل 

فعال فى توحيد الجهود الستثمار ثروة مصر فى 
الخارج من علماء وموهوبين من جهة، والعمل على 
حل مشكالت العمالة من جهة أخــرى، يستوجب 
ــالًء للمصلحة العليا للبالد مــن قبل رؤســاء  إعـ
الكيانات المصرية فى الخارج والتى مع تعددها 

تعانى تشرذًما وتفرًقا ملموًسا.
كما أن إنــشــاء لــجــان خــاصــة بالمصريين فى 
الخارج داخل األحزاب المختلفة يسهم فى تحقيق 
التواصل المطلوب مع هذا القطاع المهم،خاصة 
أن عــدد األحــزاب التى تضم مثل هــذه اللجان ال 

تتجاوز أصابع اليد الواحدة، 
ــذ فـــى االعــتــبــار  مـــع األخــ
أن شئون المصريين فى 
الــخــارج تدخل فــى بعض 
األحزاب تحت عباءة لجنة 
الــعــالقــات الــخــارجــيــة أو 

بند من بنودها، مما 
يؤدى إلى تهميش 

الـــقـــضـــيـــة أو 
اختفائها فى 
طيات قضايا 
ــة  ــ ــيـ ــ ــارجـ ــ خـ

أخرى.
 يـــرتـــبـــط 
بذلك أهمية 
الــــــتــــــوســــــع 

ــاء  ــ ــشـ ــ ــى إنـ ــ ــ فـ
مــدارس مصرية 

فــــــــى الـــــــخـــــــارج 
ألبـــــنـــــاء الــجــيــلــيــن 

الثانى والــثــالــث، وعقد 
ــدوات وأمسيات ثقافية  ن
ــات  ــجــمــع ــن ت ــ ــاكـ ــ ــى أمـ ــ فـ
الــمــصــريــيــن حــفــاًظــا على 
الهوية المصرية وترسيًخا 

لالنتماء.

فيما يستمر الــتــواصــل بين المصريين فى 
الخارج والوطن األم، وتتصاعد وتيرة االهتمام 
بهم، ســواء على صعيد التوظيف األمــثــل لهذا 
القطاع كقوة ناعمة ذكية ال ُيستهان بها، يبقى 
على الجانب اآلخر تحديات مهمة، تنتظر الحل 
ــوزارة المعنية بالمصريين  خاصة من جانب الـ
فى الخارج.. ونوجز فيما يلى التحديات الثالثة 

األبرز. 
1- نظام الكفيل

وهــو نظام يعكس فى آليات تطبيقه انتهاًكا 
لحقوق اإلنــســان، ويخلق للمكفول العديد من 
الــمــشــكــالت، خــاصــة مــع تقييد حــريــة التنقل، 
ومــا يستتبع ذلــك من منع الكفيل لمكفوله من 
االحتفاظ بجواز سفره، وهو ما يمثل امتهاًنا 
لكرامته اإلنسانية ويهدد حق المكفول فى 
الخصوصية، ســـواء إذا مــا أراد الــعــودة 
إلــى وطنه أو القيام بواجبه فى 
مــخــتــلــف االســتــحــقــاقــات 

االنتخابية. 
وتـــظـــهـــر خـــطـــورة 
هــذا التحدى بصورة 
أوضح خالل الفترة 
الــحــالــيــة، السيما 
ــى  ــلـ ــن عـ ــ ــ ــحـ ــ ــ ونـ
أعتاب انتخابات 
رئاسية جديدة 
تــــســــتــــوجــــب 
مشاركة كل من 
ــه هـــذا الحق  ل
فــى التصويت، 
ــه  ــ ــتـ ــ ــارسـ ــ ــمـ ــ ومـ

لواجبه دون عوائق.
ومع كل استحقاق انتخابي، وبمناسبة اإلشارة 
إلى االنتخابات الرئاسية المقبلة، ال تزال مشكلة 
بعد المسافات ومــحــدوديــة المقار االنتخابية 
للناخب فى الــدول المختلفة عائًقا يقف أمام 

الكثيرين ممن يودون القيام بواجبهم االنتخابي.
يرتبط بهذا التحدى تعسف البعض فى دفع 
ــتــى تمثل  المستحقات الــمــالــيــة للمكفول، وال
ــا لــلــحــصــول عــلــى الــخــدمــات  مـــصـــدرًا أســاســًي
الــمــبــاشــرة الــتــى يــحــتــاج إلــيــهــا مــمــا قــد يعرض 
سالمته الجسدية والحق فى الحياة بشكل عام 

للخطر.
ومن أسف أن يستمر العمل بهذا النظام حتى 
اآلن فى المملكة العربية السعودية التى يتواجد 
بها مــا يــقــرب مــن 2.5 مليون مــصــرى يعملون 
فــى مختلف المهن والــحــرف مــن إجمالى 9.4 
مليون مصرى بالخارج بحسب إحصاء الجهاز 
المركزى للتعبئة العامة واإلحصاء لعام 2017، 
وهــو ما يستوجب إجــراء حــوار سياسى حقيقى 
مع الممكلة، وفتح قنوات دبلوماسية مع األشقاء 
السعوديين إلنهاء العمل بهذا النظام أسوة بدول 

خليجية شقيقة كالبحرين واإلمارات والكويت. 
2- الهجرة غير الشرعية

ال شك أن الهجرة غير الشرعية هى مشكلة 
تواجهها معظم دول العالم، تتسبب فيها األوضاع 
االقتصادية واالجتماعية والحروب والنزاعات 

المسلحة.
 وبال شك فإن الدول، سواء كانت دواًل مصدرة 
أو مستقبلة للهجرة غير الشرعية، تسعى إلصدار 
التشريعات وتعمل على اتخاذ التدابير للحد من 
هــذه التدفقات البشرية، التى تمثل عبئًا على 

الدول الجاذبة من ناحية، وتعرض مواطنى الدول 
الطاردة لمخاطر عدة تصل إلى حد الموت من 

ناحية أخرى. 
وتتفاقم هــذه المشكلة فى مصر خاصة بين 
األطــفــال/ القصر بسبب الظروف االقتصادية 
والعنف األســـرى، وذلــك بحسب دراســـة حديثة 
أجــراهــا المركز القومى للبحوث االجتماعية 
والجنائية حول هجرة األطفال غير المصحوبين. 
ووفــًقــا لتقديرات االتــحــاد األوروبــــي، بلغ عدد 
الــمــهــاجــريــن المصريين غــيــر الشرعيين إلــى 
إيــطــالــيــا عــبــر الــبــحــر الــمــتــوســط -عــلــى سبيل 
الــمــثــال- 344 شخًصا فــى عــام 2015، ارتفع 
فــى 2016 إلــى 2634، ويمثل األطــفــال نسبة 
60% مــنــهــم، وبــذلــك أصــبــح الــمــصــريــون ضمن 
الجنسيات العشر األوائــل التى تعبر إلى أوروبــا 
عبر المتوسط وهو ما يستوجب أن تتولى الوزارة 
المعنية تقديم مشروع قانون لتغليظ العقوبة 
على مــن يــمــارس هــذه الجريمة، على أن تطال 
العقوبة المهربين والمتاجرين بالمهاجرين غير 

الشرعيين بما يحقق الردع الخاص والعام.
3- االختراق الثقافى والفكرى

»الــخــلــجــنــة« و«األمــــركــــة« مــصــطــلــحــان بــدأ 
ترديدهما عقب هجرة بعض المصريين للعمل 
أو اإلقامة فى دول الخليج والواليات المتحدة. 
ومع اتساع نطاق العولمة وما يسمى بالسماوات 
المفتوحة واختالف وتباين الثقافات بين الدول، 
لوحظ ذوبان البعض فى تلك الثقافات واعتماد 
لهجاتها ولغتها وربما أيًضا زيها بدياًل عن اللهجة 
الوطنية واللغة العربية والــزى القومى، وهو ما 
يعد تشويًها وتهديًدا ملموًسا للهوية الوطنية وما 

يترتب على ذلك من ضعف االنتماء للوطن األم.

أبناؤنا فى الخارج.. ثروة مصرية كيف نستغلها؟!
كشفت نتائج تــعــداد سكان مصر لعام 2017، 
ــده الــجــهــاز الــمــركــزى للتعبئة العامة  ــذى أعـ ــ وال
واإلحصاء، أن إجمالى أعداد المصريين المقيمين 
فــى الـــخـــارج، بــلــغ 9 مــاليــيــن و470 ألــفــا و 674 
مصريا، وتستحوذ المنطقة العربية على النسبة 
ــواجــد بــهــا 65% مـــن إجــمــالــى  ــت ــر، حــيــث ي ــبـ األكـ
المصريين المقييمن بالخارج بنحو 6.2 مليون 
مصرى، بينما يقيم فى الدول األوروبية نحو 1.2 
مليون مصرى، وهو ما يعادل 13.2% من إجمالى 
عدد المصريين فى الخارج، بينما يوجد فى دول 
األمريكتين 1.6 مليون مــصــرى، أى مــا يعادل 
16.7% يليها الــدول األسيوية واستراليا بنسبة 

3.7% ثم المنطقة األفريقية بنسبة %0.5.
هذه األرقام تكشف بكل وضوح أن هناك أهمية 
كبيرة ألعــداد المصريين فى الخارج التى تقترب 

من العشرة ماليين مواطن.
ويؤسفنى القول إننا منذ سنوات طويلة وحتى 
اآلن لــم نضع خطة لالستفادة مــن هــذه األعــداد 
الكبير ومدى ما يمكن أن تقدمه لمصر على كافة 
المستويات السياسية واالقتصادية والعلمية.. الخ.

ويؤسفنى القول إننا فى مصر ننظر إلى هؤالء 
المصريين فى الخارج على أنهم فقط أحد أسباب 
زيـــادة االحــتــيــاطــى األجــنــبــى بما يــقــومــون بــه من 
تحويالت بمختلف العمالت الصعبة، حيث أكد 

الجهاز الــمــركــزى للتعبئة العامة واإلحــصــاء أن 
التحويالت النقدية والعينية لــأفــراد المقيمين 
ــؤدى إلــى زيــادة قيمة المتحصالت  خــارج مصر ت
فى ميزان المدفوعات وزيادة حصيلة الدولة من 

النقد األجنبى.
ــع إجـــمـــالـــى تــحــويــالت  ــ ــف ــ ــيـــث ارت حـ

المصريين العاملين بــالــخــارج خالل 
شــهــر أغــســطــس 2017 بــمــعــدل 

40.0% لتسجل نحو 1.7 مليار 
ــل نــحــو 1.2  دوالر )مــقــاب

مليار دوالر خــالل شهر 
أغسطس 2016(. 

ــغ إجـــمـــالـــى  ــ ــل ــ وب
تحويالت المصريين 

العاملين بالخارج 16.3 
مليار دوالر مسجال زيــادة 

قدرها 2.4 مليار دوالر بمعدل 
ــالل الــفــتــرة نوفمبر  17.3 % خـ

2016 حتى أغسطس 2017 )وهــى 
الــفــتــرة الــتــى أعقبت قـــرار تحرير سعر 

ــذات الــفــتــرة مــن الــعــام  ــصــرف( مــقــارنــة بـ ال
المالى السابق(.

على الجانب اآلخــر، أقترح على كافة الجهات 
المعنية فى مصر تشكيل لجنة خاصة لبحث كيفية 

استفادة مصر من أبنائها فى الــخــارج، وفــى هذا 
اإلطار أقترح البحث عن تقديم ما يمكن أن نسميه 
بحوافز أو امتيازات لكل مصرى يقيم فى الخارج 
ويــقــوم بإصطحاب ســائــح أو أكــثــر مــن الــدولــة 
التى يعمل بها، ومعنى هذا أن نصف أعداد 
المصريين فــى الــخــارج لــو قــامــوا بجلب 
سائح واحــد فقط لكان لدينا خمسة 

ماليين سائح اضافى.
ــمــكــن اذا تــحــقــق هــذا   وي
الرقم أن تسعيد السياحة 
الـــمـــصـــريـــة عــهــدهــا 
ــى  ــه ــن ــى وت ــ ــب ــذهــ ــ ال
الــســنــوات العجاف 
التى مرت بها خالل 

األعوام الماضية. 
وأقــتــرح أيــضــاً أن تكون 
الحوافز المقدمة ألى مصرى 
يقوم بجلب سئاح أجنبى عبارة 
عــن منحه تخفيضات عــلــى أســعــار 
تــذاكــر الــطــيــران مــن وإلـــى الــدولــة التى 
يعمل بــهــا، أو الــحــصــول عــلــى تخفيضات 
خاصة فى الفنادق والمنتجعات السياحية أو 

تقديم بعض اإلعفاءات الجمركية له.
ــنــظــر الــبــعــض لــهــذه  ــادة.. أرجـــــو أال ي ــ ــاسـ ــ يـ

اإلقتراحات على أنها صعبة التتنفيذ.. بل على 
العكس تماما فهى سهلة التنفيذ جداً اذا صدقت 
النوايا وتخلصنا مــن مشاكل الروتين الحكومى 
وبدأنا التفكير فى أفكار وأساليب جديدة تسهم 

فى عودة السياحة لعصرها الذهبى.
ويمكن لو فعلنا ذلك أن نستخدم كل المصريين 
فى الخارج على أنهم بمثابة إعالن بشرى متحرك 
ــن يكلف مـــوازنـــة الـــدولـــة شــىء،  ومــجــانــى ألنـــه ل
وفــى تصورى الخاص أن المواطنين المصريين 
المقيمين فــى الــخــارج مــن الممكن أن يجلبوا 
أعداداً ليست بالقليلة من السياح األجانب والعرب 

وغيرهم.
فى هذا السياق أقترح على الرئيس عبدالفتاح 
ــرورة تنسيق  ــل الــجــهــات المعنية ضـ السيسى وك
الجهود فيما بينها لعقد مؤتمر موسع يعقد فى 
القاهرة او أى مدينة سياحية على مــدى يومين 
أو ثالثة أيام للمصريين فى الخارج.. ويتم توجيه 
الــدعــوة للمئات أو لــآالف من هــؤالء المصريين 
ونستمع إلى رؤيتهم وأفكارهم لكيفية خدمة وطنهم 

وإسهامهم فى النهوض باالقتصاد المصرى.
وفى تصورى الخاص أنه لو تمت االستجابة لهذا 
االقتراح فسوف نسمع أفكاراً جادة وبناءة وعملية 
تسهم بشكل كبير فى تحقيق النهضة الشاملة التى 

نحلم بها لبلدنا الحبيبة مصر.

إعداد حصر كامل ألعداد المواطنين المصريين المسجونين فى دول العالم المختلفة
إنشاء صندوق رعاية المصريين فى الخارج أصبح ضرورة ملحة لتقديم الدعم القانونى الالزم لرعايتهم

استصدار القانون الخاص بتوحيد كيانات المصريين فى الخارج خالل دور النعقاد الحالى لمجلس النواب

بقلم:
د. محمد أحمد صالح

 16.2
مليار دولر

 إجمالى التحويالت 
خالل سنة



العـدد 219

األربعاء  2017/10/25

عائد التشغيل  2.1 
مليون دوالر  مبا يغطى 

6% فقط من التكلفة 
االستثمارية البالغة 

34.6 مليون دوالر 

فى 
الممنوع

بالمستندات: المال السايب بماليين الدوالرات على طريقة »إمبراطورية صفوت الشريف« فى عصر الفساد

تفاصيل الخيبة القوية فى الشركة المصرية لألقمار الصناعية »نايل سات«
نعلم أن شركة »النايل سات« التى أنشأت فى عهد الرئيس المخلوع 

محمد حسنى مبارك، على يد مهندس الصفقات القذرة فى نظامه 
ووزير إعالمه صفوت الشريف، كانت أشبه بالعزبة المملوكة 

للوزير الغير شريف، ونعلم أيضًا أن آفة بالدنا هى فشل تسويق 
المشروعات العمالقة التى ننفق عليها المليارات، فقط من أجل 

أن يأتى رئيس الدولة ليفتتحها فى احتفالية مهيبة تتحول فيما 
بعد لخسائر معيبة، ولكن السؤال اآلن إذا كان مبارك وفاسديه قد 

رحلوا إلى مزبلة التاريخ، فلماذا تظل الشركات تدار بنفس األسلوب 
التخريبى، لتتراكم عليها الخسائر وتحاصرها األعباء. 

ولإلجابة عن هذا السؤال نستعرض بعض فقرات تقرير الجهاز 
المركزى للمحاسبات الصادر مؤخرًا حول تقييم األداء 

المالى واإلدارى للشركة المصرية لألقمار الصناعية »نايل سات«، 
فى البداية استهل التقرير مالحظاته حول المركز المالى للشركة 

الوارد إلدارة مراقبة الحسابات باإلشارة إلى أن اإلدارة  مازالت 
تتحفظ على قانونية تصرف اتحاد اإلذاعة والتليفزيون بالبيع 

على قطعة األرض البالغ مساحتها نحو 62430 متًرا مربًعا لشركة 
النايل سات، وأرجع التقرير هذا التحفظ إلى القرار رقم 355 الصادر 

من إدارة الفتوى برئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء وكذلك 
وزارات التخطيط والتنمية المحلية واالستثمار بشأن عدم قانونية 

هذا التصرف، وذلك بموجب القرار الجمهورى رقم 375 لسنة 
1995 لشركة النايل سات، حيث لم يتضمن القرار منح االتحاد حق 
التصرف فى هذه األرض بالبيع، وأوضح التقرير أن تلك الفتوى تم 

تأكيدها بخطاب رسمى صادر من مجلس الدولة لرئيس مجلس 
األمناء باتحاد اإلذاعة والتليفزيون، حيث طالب الخطاب بضرورة 

استصدار موافقة رئيس الجمهورية على هذا البيع، من خالل إصدار 
قرار بتحويل األرض من الدومين العام إلى الدومين الخاص، حتى 

يجوز لالتحاد التصرف فيها، وألنه لم يتم اتخاذ أى إجراء فى هذا 
الشأن، أوصى الجهاز المركزى للمحاسبات فى سياق تقريره بضرورة 

بذل الجهد لتصحيح األمر، وفقًا لما ورد بالفتوى حتى يكون 
التصرف قانونيًا. 

تعاقدت على 5 قنوات 
جديدة بتكلفة 2.2 

مليون دوالر سنويًا 
رغم فشلها فى تسويق 

ما لديها من حيازات 
غير مستغلة 

وعلى صعيد اإليرادات والعوائد التى تحققها الشركة، المفترض 
أن يكون منوط بها المساهمة فى حل أزمة سعر الــدوالر وتوفير العملة 

الصعبة عن طريق تعامالتها وعالقاتها الدولية، رصد التقرير خيبة أخرى 
تتعلق بتضاؤل قيمة العوائد المحققة من ka band, خــالل الستة أشهر محل 

الفحص، حيث بلغت اإليرادات نحو 223 ألف دوالر فقط، بنسبة انخفاض بلغت 31 فى 
المائة مقارنةً بالفترة المثيلة من العام السابق، وفى هذا الشأن أوضح التقرير الرقابى أن 

الشركة قامت بإنهاء العديد من التعاقدات مع بعض العمالء المنتفعين بتلك الخدمة، موضحاً أن 
ذلك ترتب عليه استمرار عدم مناسبة عوائد تشغيل قنوات ka, مع التكلفة االستثمارية للتشغيل، الفتاً 

إلى أن عائد التشغيل بلغ نحو 2.1 مليون دوالر فقط، خالل الفترة منذ إطالقه فى أغسطس 2010، حتى 30 
يونيو 2016، بما يغطى فقط 6 فى المئة من التكلفة االستثمارية عن تشغيل القنوات، حيث تبلغ تلك التكلفة نحو 

34.6 مليون دوالر، وبشكل إجمالى حقق القمر الصناعى خالل عمره المقدر بحوالى 18 سنة، حقق نسبة تغطية تبلغ 
فقط 16.4 فى المائة من تكلفته االستثمارية، وهو ما يعنى خسائر ضخمة، ومن ثم أوصى التقرير باتخاذ مزيد من الخطوات 

واإلجــراءات األكثر فعالية نحو تسويق تلك القنوات بالشكل الذى يعود بالنفع على الشركة، مشدداً على ضــرورة موافاة الجهاز 
بتفاصيل العرض المالى النهائى للشركة التى تم اختيارها للبدء فى توريد وتركيب األجهزة وتشغيل الخدمة.

وإذا كان القمر الموجود بالفعل والذى احتفى واحتفل به القاصى والدانى، لم يحقق إال تلك الخسائر فليس مستغرباً أن تتأخر الشركة فى 
إطالق المزيد من األقمار الصناعية الجديدة، حيث رصد التقرير تأخر النايل سات فى إطالق القمر الجديد 301، على الرغم من إنتهاء العمر 

االفتراضى للقمر 201، مشيراً إلى أن عدم إطالق القمر الجديد وتقادم القمر الموجود فى الخدمة حالياً يساوى تعرض الشركة لفقدان الترددات 
والعمالء، حال تعطل القمر الذى أصبح عجوَزا،وتكمن خطورة ذلك حسبما أوضح مراقب الحسابات الذى أعد التقرير فى تأثير تلك األعطال وفقدان العمالء 

سلباً على استمرار نشاط الشركة نفسها، وبالتالى يتعين سرعة اتخاذ خطوات فى هذا الشأن.
وفى ظل اتباع إدارة الشركة لسياسة ودن من طين و ودن من عجين، من الطبيعى أن تتجاهل مالحظات وتقارير الجهات الرقابية، ولكن األغرب فى هذه النقطة هو 

احتمالية تجاهلها ألهمية التواصل مع  الجهاز القومى لتنظيم االتصاالت، الذى تتبعه الشركة نفسها، حيث كرر التقرير مالحظاته السابقة بشأن عدم موافاة الجهاز 
بما يفيد موافقة الجهاز القومى لتنظيم االتصاالت على الترددين اإلضافيين ku، واألدهى أنهما غير مدرجين بخطابات جهاز االتصاالت، على الرغم من سابق تشغيلهم 

منذ عام 2010، وإذا كانت األمور وقتها فى زمن الفساد المباركى كانت تسير بغير رقابة وال قوانين، فكيف تستمر على هذا المنوال، ولدينا رئيس دق طبول الحرب على 
الفساد، من اليوم األول لحكمه، وأجهزة رقابية ليست مستعدة أن تتوقف عند مستوى معين فى هذه الحرب. 

وبالعودة إلى فكرة أننا ال نجيد تسويق ما لدينا من إمكانيات ضخمة ومشروعات عمالقة رصد التقرير حقيقة تزايد الحيازات غير المستغلة، سواء على القمر 102، أو المؤجرة 
على القمر يوتلسات من فترة ألخرى، وبالرغم من ذلك تعاقدت إدارة النايل سات مع شركة يوتلسات إليجار 5 قنوات فضائية بحيزات بلغت 211.2 ميجا، بتكلفة قدرها 2.2 مليون 

دوالر سنوياً، وكأن الدوالر عندنا متوفر، علماً بأن العمل بدأ بالفعل بأول قناتين فى منها اعتباراً من أول أكتوبر 2015، وثانى قناتين بدأ من أول أكتوبر 2016، والخامسة أول أكتوبر 
2017، أى الشهر الجارى، ولم يجد التقرير الرقابى سبيل للتعامل مع هذا الواقع لصعوبة إيقاف قنوات تعمل بالفعل، غير أنه أوصى بضرورة العمل على االستغالل األمثل الحيزات 

المتاحة. 
وفى سياق متصل تبين قيام الشركة بإحالل أنظمة مختلفة ضمن بند أجهزة ومعدات خالل عامى 2015 و 2016، بلغ ما أمكن حصره منها نحو 6.6 مليون دوالر، وذلك فى ظل سياسة 

اإلحالل والتجديد التى تنتهجها الشركة لكل أنظمتها دون استبعاد تكلفة األنظمة القديمة التى تم استبعادها من التشغيل، ووصف التقرير ذلك بأنه يعد تباطؤ فى تحديد مصير تلك األجهزة. 
مشيراً إلى ضرورة اتخاذ اإلجراءات الالزمة بخصوصها.

واألخطر فى هذه النقطة أن هذا المبلغ هو فقط ما تم حصره، وتلك الواقعة ليست الوحيدة، حيث أوصى التقرير بالعمل على حصر كل الحاالت المماثلة، واتخاذ الخطوات الالزمة حتى يتم 
استبعادها من األصول الثابتة، وتفعيل أثر ذلك على الحسابات المختلفة، طبقاً لما ورد بالمعيار المحاسبى المصرى الخاص باألصول الثابتة وإهالكها.

 تأخر إطالق القمر 
الجديد مع انتهاء 
العمر االفتراضى للقمر 
الحالى يهدد استمرار 
نشاط الشركة 

 سر تضاؤل قيمة العوائد المحققة من
   ka band بنسبة انخفاض 
بلغت %31

نسبة االنخفاض تصل إلى 45% من تكلفة االقتناء

رصيد العمالء ومدينو اإليجار 42.5 مليون دوالر

 استثماراتها فى قناة حسن راتب انخفضت بنحو خريطة ماليين الدوالرات الضائعة ما بين القاهرة ولييبا
353 ألف دوالر بسبب الخسائر المتالحقة والمتراكمة 

أسرار االختالف بين األرصدة والواقع الفعلى 
وخفايا عدم الكشف عن أسماء العمالء

تطرق التقرير إلى رصيد العمالء ومدينو 
اإليجار بنحو 42.5 مليون دوالر، قبل حساب 
االنخفاض، وهى تمثل مديونيات مستحقة 
السداد حتى 30 يونيو من العام الجارى، كما 
تبين بشأن تلك المديونيات أن بعض العمالء 
قاموا بإنهاء التعاقد مع الشركة خالل الستة 
ــى، حيث بلغت القيمة اإليجارية  أشهر األول

السنوية لتلك التعاقدات نحو 3 ماليين دوالر، 
كما لم تقم اإلدارة بإبرام تعاقدات جديدة ولم 
تسع للحصول على تعويض عن فقدان هذه 
المبالغ. كما الحظ مراقب الحسابات الذى 
أعد التقرير وجود اختالف بين أرصدة بعض 
العمالء وبين الــواقــع الفعلى، وبلغ إجمالى 
 ما أمكن حصره من تلك الــفــروق نحو 495 

مليون جنيه. 
واعترض التقرير على تصرف اإلدارة التى 
لم تقم حتى بالكشف عن أسماء هؤالء العمالء، 
ــة األمــــر وتنشيط  ــ ــرورة دراسـ ــضـ ــى بـ ــ وأوصـ
ــى الــتــســويــق والــمــبــيــعــات بــالــشــركــة مع  ــ إدارتـ
إجراء التسويات التصويبية الالزمة لتصحيح 

االختالفات والفروق التى أشار إليها.

6 ماليين جنيه متأخرات لدى الوزارات 
و9.5 مليون متوقفة منذ عام 2000

كشف التقرير عــن استمرار وجــود 
ــدة عــمــالء مــرحــلــة مــنــذ ســنــوات  أرصــ
لبعض الهيئات الحكومية والـــوزارات 
المصرية، دون ســداد على الرغم من 
وجـــود حــركــة مــعــامــالت جــاريــة خالل 
الفترة المشار إليها، وقال التقرير إن 
إجمالى تلك المديونيات يتجاوز 6 
ماليين دوالر، مستحقة على وزارات 
التربية والتعليم والــصــحــة والتعليم 

العالى والبحث العلمى. 
كما كشف التقرير عن وجود أرصدة 
عــمــالء متوقفة منذ ســنــوات سابقة، 

يرجع تــاريــخ بعضها إلــى عــام 2000، 
وقد تم وقف البث لهؤالء العمالء على 
أقمار النايل سات، وخصم التأمينات 
المقدمة لغالبيتهم، وبلغ إجمالى ما 
أمكن حصره من تلك المبالغ 9.55 
ــيــون دوالر، نــاهــيــك عـــن تــجــديــد  مــل
الــتــعــاقــد مــع وزارة اإلعــــالم الليبية 
بقيمة إيجارية 3 ماليين دوالر، وعدم 
تمكن النايل ســات مــن تحصيل هذه 
المستحقات نــظــراً لتوقف الجانب 
الليبى عــن الــســداد بسبب الــظــروف 

التى تمر بها البالد.

ــثـــمـــارات فى  ــتـ ــى صــعــيــد االسـ عــل
األوراق المالية أو الشركات الشقيقة، 
كشف التقرير أن قيمة االستثمارات 
الــمــتــاحــة للبيع بلغت 305.6 ألــف 
دوالر، علماً بــأن رصيد المساهمة 
ــى قــنــاة الــمــحــور الــمــمــلــوكــة لرجل  ف
ــب بــلــغــت نحو  ــ األعـــمـــال حــســن راتـ
305.6 ألــف دوالر، بانخفاض قدره 
352.9 ألف دوالر عن تكلفة اقتنائها 
البالغة نحو 658 ألف دوالر، وأرجع 
التقرير ذلك إلى الخسائر المتالحقة 
والمتراكمة التى حققتها الشركات 
الــمــســاهــم فيها خـــالل فــتــرة اقتناء 
النايل ســات ألسهمها، موضحاً أن 

نسبة االنخفاض بلغت نحو 54 فى 
المائة مــن تكلفة اقتنائها، و كشف 
التقرير عن عدم قيام اإلدارة بتوضيح 
موقف تلك األسهم وأساس احتساب 
التخفيض فى القيمة، كما لم توضح 
اإلدارة للجهة الرقابية مدى إمكانية 
ــتــصــرف فــيــهــا، نــاهــيــك عـــن عــدم  ال
وضوح الرؤية لتلك الشركة من حيث 
استمرارها أو إمكانية تحقيق أرباح 
ــى أن الــشــركــة لم  فيما بــعــد، واألدهــ
تــوافــى الــجــهــاز الــرقــابــى بــأيــة قوائم 
مالية يمكن من خاللها الحكم على 
تلك االســتــثــمــارات، وكــأنــهــا مــازالــت 
تعتبر نفسها دولة مستقلة عن الدولة.

مخالفة بـ 6.6 
مليون دوالر 
فى عملية 

إحالل األجهزة 
والمعدات 

دون استبعاد 
تكلفة األنظمة 

القديمة 

 إميان بدر

حسن راتب

حقيقة عدم موافقة الجهاز القومى لتنظيم االتصاالت على 
الترددين اإلضافيين رغم  سابق تشغيلهما منذ عام 2010 



مطالب مبحاكمة 
رئيس قناة 

األخبار ومنعه من 
مغادرة مصر

العـدد 219

األربعاء  2017/11/25

اإلخوان يثيرون القلق داخل ماسبيرو!!!
ــاط  ــرأى الـــعـــام خــاصــة فـــى األوســ ــ انــشــغــل الـ
الصحفية خــال األيـــام الماضية بواقعة ظهور 
الكاتبين الصحفيين سليمان الحكيم وسليمان 
جـــودة فــى إحـــدى الــقــنــوات اإلخــوانــيــة الــتــى تبث 
من تركيا، وتم توجيه اتهامات لهما من الكثيرين 
بالخيانة والظهور فى قنوات معادية للوطن.. الخ. 
وبهذه المناسبة نشير إلــى تغافل الكثير من 
قيادات الهيئة الوطنية لإلعام خاصة حسين زين 
رئيس الهيئة وخالد مهنى رئيس قطاع األخبار 
عن إجراء تحقيق داخلى فى الباغ الذى تقدم به 
د. سمير صبرى المحامي، إلى المستشار خالد 

ضياء الدين المحامى العام األول لنيابة أمن 
الدولة العليا، ورئيس الهيئة الوطنية لإلعام 
ضد عمرو الشناوى رئيس قناة النيل لألخبار 

والذى طالب فيه بمنعه من مغادرة الباد.
وقــال صبرى فى باغه: »إن المبلغ ضده 
عــمــرو الــشــنــاوي، يــخــدم فــى الخفاء جماعة 
ــة، بــالــتــرويــج إلــى األفــكــار  ــي ــوان اإلرهــاب اإلخــ
المسمومة، بأن الدولة فاشلة وكلها محسوبية 
وفساد، وهو يستخدم نفس المنهج التشكيكى 

فى كل ما يحدث فى الدولة من إنجاز.
وأكــد صبرى، أن الشناوى، 

يستضيف نفس ضيوف 
قنوات اإلخوان لترديد 

ــام  ــكـ ــس الـ ــفـ نـ
الذى يرددونه، 
وكــــــــــشــــــــــف 
ــمــحــامــى أن  ال
مــن بين هــؤالء 

الــصــيــوف د. أحــمــد الــشــنــاوى - خبير الــمــوارد 
المائية والسدود باألمم المتحدة )هــذا الضيف 
ــن عــم عــمــرو الــشــنــاوى وظــهــر فــى بــرامــج: من  اب
القاهرة وأفريقيا والمشهد بقناة األخبار( والذى 
يظهر باستمرار على شاشة قنوات اإلخوان خاصة 

فى برنامج معتز مطر )مصر النهاردة(.
وقال صبرى: »هل يعقل أن يكون إعام الدولة 
متجسًدا فــى قــنــاة مصر اإلخــبــاريــة المعروفة 
بالنيل لــألخــبــار يــخــدم أجــنــدة مشبوهة ويــروج 
ــة فاشلة  ــدول ــار المسمومة بـــأن ال ــك لنفس األف
وكلها محسوبية وفــســاد؟ هل يمكن أن يعقل أن 
قناة الدولة الرسمية تروج سموم قنوات اإلخوان 

المغرضة؟
وطالب صبرى بالتحقيق فيما ورد فى باغه 
وإصـــدار األمــر بمنع عمرو الشناوى من مغادرة 
الباد وتقديمه لمحاكمة العاجلة - وقدم صبرى 

المستندات المؤيدة لباغه.
على الجانب اآلخــر نشير إلــى المفاجأة التى 
فجرها المخرج الكبير محمد فاضل فى باغه 
المقدم للنائب العام، ورئيس جهاز األمن الوطنى، 
ــذى قــال فيه:  ــة، وال ورئيس هيئة الرقابة اإلداريـ
»يــذاع لى حاليا مسلسل )سنوات الحب والملح( 
سيناريو أبو العا السامونى وأشعار جمال بخيت 
على القناة األولى للتليفزيون المصرى ويتناول فى 
جانب مهم منه محاوالت جماعة اإلخــوان سرقة 
ثورة 23 يوليو ومحاولة اغتيال جمال عبد الناصر 
ــشــاء التنظيم  ــارج مصر وإن وهـــروب بعضهم خـ
الدولى ومحاوالتهم للعودة إلى مصر عام 1976.. 
وغيرها من المواقف التى تكشف مبكرا عن نوايا 
هذه الجماعة اإلرهابية، ولكننى فوجئت وفجعت 
وصدمت بأن الحلقات يحذف منها كل ما يهاجم 

اإلخوان أو يشير الى أساليبهم الشريرة للوصول 
إلى أغراضهم اإلجرامية باالغتياالت واإلرهاب«.

ــامــات، أكـــد مجدى  ــه وفـــى رده عــلــى هـــذه االت
الشين رئيس التليفزيون فى تصريحات نشرتها 
جــريــدة األهـــرام: »أن رقــابــة التليفزيون لــم تجر 
محذوفات جديدة على مسلسل »سنوات الحب 
والملح« الــذى تعرضه حاليا القناة األولــى، وأن 
العمل عرض من قبل فى عام 2010، وما يعرض 
حاليا هو النسخة نفسها التى عرضت ولــم نقم 

بأى محذوفات جديدة«.
وفى رأيى الخاص أن تصريحات مجدى الشين 
ــب، ألنــه كــان البــد أن يعى  تعد عــذر أقبح مــن ذن
جــيــداً أن الــظــروف السياسية فــى مصر تغيرت 
وأن جماعة اإلخـــوان فى حالة عــداء مع الدولة 
والشعب، وكان يجب أن يعود إلى النسخة األصلية 
للمسلسل وهى موجودة فى مكتبة التليفزيون أو 
يعود إلى أصحاب العمل وفى مقدمتهم المخرج 
محمد فــاضــل والــمــؤلــف أبــوالــعــا السامونى 
وكاهما ال يزال على قيد الحياة لبحث موضوع 

المحذوفات من المسلسل؟
 وهنا أسأل الشين وقيادات التليفزيون: هل 
لو هناك مسلسل أذيع فى عام 2010 ويتضمن 
ــإلشــادة بالرئيس السابق  خــطــابــاً أو كــامــا ل
حسنى مــبــارك هــل كنتم ســتــقــومــون بــإذاعــتــه 
بـــ )عبلة( - كما يقولون - أم كنتم ستقومون 
بحذف هذه اللقطات؟! ولو كان كامك صحيحاً 
يارئيس التليفزيون فهل تملك الشجاعة إلذاعة 
فيلم أيــام السادات حالياً دون أن تقوم بحذف 
العبارات الخاصة بحسنى مبارك خاصة التى 
يكشف فيها الــســادات أســبــاب اختياره لــه فى 

منصب نائب الرئيس؟

ماسبيرو

الشين »مرعوب« 
من الصدام مع 
نهلة عبدالعزيز

مجدى الشين رئيس قطاع 
الــتــلــيــفــزيــون »مــرعــوب جـــداً« 
ــدام مع  مـــن الـــدخـــول فـــى صــ
نهلة عبدالعزيز رئيسة القناة 
ــهــا« واصــلــة  الــثــانــيــة لعلمه أن
ومــســنــودة«، وكشفت مصادر 
مــقــربــة مــن الشــيــن أنـــه تأكد 
ــــك بــعــدمــا فــشــلــت كل  مـــن ذل
محاوالته سواء مع حسين زين 
رئيس الهيئة الوطنية لإلعام 
ــات الــعــلــيــا  ــهـ ــجـ أو بـــعـــض الـ

لإلطاحة بها من منصبها. 

حسين زين رئيس الهيئة الوطنية لإلعام 
يصر على نفى كل ما نشر مؤخَرا حول تحويله 
للتحقيقات بسبب مخالفات مالية خاصة 
بقناة النيل للرياضة وقت أن كان رئيَسا لقطاع 
القنوات المتخصصة، ويؤكد دائَما أن هذه 
المخالفات كــانــت تخص رئــيــس قــنــاة النيل 
الرياضية عام 2014 وأنه أحاله للنيابة العامة 

وقتها وعزله من منصبه.  
هــذا ما قاله ويـــردده زيــن فى كل أحاديثه 
وتصريحاته، والحقيقة أن زين تمت إحالته 
للمحاكمة التأديبية بالفعل، وهذا ليس كاَما 
مــرســاً أو رأيـــا شخصيا، بــل كشفه تقرير 
رسمى صــادر عن النيابة اإلداريـــة لإلعام، 
والـــذى كشف عما انتهت إليه القضية رقم 
42 لسنة 2016 والمقيدة برقم 300 لسنة 
59 قضائية عليا )الــرقــم القضائى 300 \ 

20559( بــإحــالــة أربــعــة مــن المتهمين فى 
مقدمتهم حسين زيــن للمحاكمة التأديبية 
لمستوى اإلدارة العليا بعد ثبوت ارتكابهم 
مخالفات مالية وإداريــة جسيمة ترتب عليها 
تسهيل استياء المتهم األول أحمد شكرى، 
رئيس قناة النيل الرياضية )الــســابــق( على 
الــمــال الــعــام.)قــائــمــة المتهمين تضم أيًضا 
مجدى توفيق أحمد، رئيس اإلدارة المركزية 
ــة بــقــنــوات النيل  ــ ــ للشئون الــمــالــيــة واإلداري
المتخصصة وأميمة محمد إبراهيم، رئيس 
اإلدارة المركزية للتعاقدات بقطاع قنوات 

النيل المتخصصة وحالياً بالمعاش(.
وتضمن قــرار اإلحالة للمحاكمة التأديبية 
حسين كمال عبدالقادر زيــن، رئيس الهيئة 
الوطنية لــإلعــام ألنــه »خــال فترة رئاسته 
قطاع قنوات النيل المتخصصة سمح للمتهم 

األول رئيس قناة النيل الرياضية باستكمال 
برنامج دورى خارج األضواء دون تقديم عرض 
جــديــد مــن الشركة الــراعــيــة الــجــديــدة التى 
استكملت العمل بعد إلغاء تعامل شركة ميديا 
هاوس يحدد حدود والتزامات الطرفين ودون 
العرض على لجنة األجور واإلشــراف ما أدى 
إلى عدم اكتشاف استياء المتهم األول على 
أمــوال جهة عمله استناًدا إلى أن الثابت من 
التحقيقات أن رئيس القناة »المتهم األول« 
استكمل تقديم البرنامج بشركة راعية جديدة 
حلت محل ميديا هاوس والتى ألغت تعاملها 
وألــغــت التفويض مــع ممثلها خليل أبوالعا 
فــى 2 أكــتــوبــر 2014 رغــم عــدم وجـــود عقد 
يوضح حقوق والــتــزامــات الطرفين مــا أدى 
إلى استمرار المتهم األول فى بث البرنامج 
دون اعتراض منه األمر الذى يشكل فى حقه 

ذنًبا تأديبًيا، ويتعين معه إحالته للمحاكمة 
»، وأكــدت النيابة أن المخالفين األربعة قد 
ارتكبوا المخالفات المالية المنصوص عليها 
ــام 73\، 3.12، 74 \1، 75،  بــالــمــواد أرقـ
78 من الئحة شئون العاملين فى ماسبيرو 
الــصــادرة بقرار مجلس إألمــنــاء رقــم 5 لسنة 
66.. وطالبت النيابة مــن رئيس المحكمة 
الــتــأديــبــيــة تــحــديــد أقـــرب جلسة لمحاكمة 
المذكورين تأديبيا وفقا لنص الــمــادة 145 
مــن الــقــانــون رقـــم 117 لسنة 1978 بشان 
ــة والمحاكمات  إعــادة تنظيم النيابة اإلداريـ
التأديبية والمعدل بالقانون رقــم 71 لسنة 
1980 والقانون 12 لسنة 1989 والمادتين 
15 \ أوالً، 19\1 من القانون 47 لسنة 1972 
بشأن مجلس الدولة والمعدل بالقانون 139 

لسنة 1984.

صبرى

جودة

احلكيم

 سؤال بــرىء: هل أصبح قيام محمد مختار 
جمعة وزيــر األوقــاف بإلقاء خطبة الجمعة 
التى ينقلها التليفزيون المصرى أسبوعيا 
أحد األركــان األساسية لصالة الجمعة دون أن 

ندرى؟!
نطرح هــذا الــســؤال بعد استمرار 
ــرار عــلــى قيام  ــ ــزاز واإلصـ ــف ــت االس
»جمعة« بإلقاء خطبة الجمعة 
ــى وكـــان  ــوع ــب بــشــكــل شــبــه أس
آخــرهــا مــن مــســجــد السيد 

أحمد البدوى فى طنطا؟
لـــــــــذلـــــــــك 

نــتــســاءل: هــل عقم األزهـــر الــشــريــف ووزارة 
ــاف عن إيجاد بديل كفء لهذا »جمعة«  األوق

ــنــاس بسطحيته وطريقته  ــذى يستفز ال الـ
التى تستفز المشاهدين بسبب كثرة ظهوره 
بمناسبة وبدون مناسبة؟ ومن الشخص الذى 
يقوم بدعم ومساندة هذا الوزير حتى 
يطارد الناس ليالً ونهارًا عبر شاشات 

التليفزيون وشبكات اإلذاعـــة؟ وهل 
بمثل هذه الطرق االستفزازية سيتم 

تجديد الخطاب الدينى الــذى 
دعــا إليه الرئيس عبدالفتاح 

السيسى؟

نكشف أكاذيب حسين زين بالمستندات: 

قصة إحالة رئيس الهيئة الوطنية 
لإلعالم للمحاكمة التأديبية

مجامالت صارخة فى ميزانيات »من ماسبيرو«
وزير األوقاف

يواصل استفزاز المشاهدين 
فى »صالة الجمعة«

وقعتها أثناء عالجها بـ»الكيماوى«

مفاجأة مثيرة: النيابة اإلدارية تفتح ملف 
قرارات »المرحومة« صفاء حجازى

»قابيل« مشغول 
باستصدار قرار تثبيته 
فى رئاسة القناة األولى

ظهور رئيس مجلس 
الدولة فى فقرة إعالنية 

عن تطوير البريد

تشهد ميزانيات برنامج »من ماسبيرو« مجامات مالية صارخة يقوم بها 
البروديوسر مجدى عبدالعال الشهير بـ )السوبر( ويوقعها خالد قابيل مدير 

عام الشباب والقائم بأعمال رئيس القناة األولى حالياً )وكاهما من شلة 
المقربين لمجدى الشين رئيس القطاع(، وتتمثل تلك المجامات 

الفاضحة )لدينا تفاصيلها باألسماء( فى مخالفة جدول البرنامج 
الشهرى للمخرجين حيث يتم التحايل على عــدد الحلقات 

المخصصة ألكثر من مخرج بالبرنامج عن طريق تنازل بعض 
»المحاسيب« عــن حلقة أو أكــثــر لزميل آخــر حتى يصل 

»سقفه« الشهرى، وذلك بسبب وصول الشخص المتنازل 
عن تلك الحلقات لسقفه المالى سواء من نفس البرنامج 
أو من برامج أخــرى. وهنا نشير إلى أن هذه الوقائع 
تتكرر فى إدارات أخرى فى مقدمتها إدارة المنوعات 
بالقناة األولى التى يترأسها المعتز بالله محمد، هذه 
الوقائع نهديها لحسين زين رئيس الهيئة الوطنية 
لإلعام ليعلم مدى المجامات المالية فى برامج 

القناة األولى.

ــة فــى أكــتــوبــر تــقــوم حالياً  ــ - الــنــيــابــة اإلداريـ
بفتح تحقيقات موسعة حــول الــقــرارات التى 
اتخذتها صفاء حجازى رئيسة اتحاد اإلذاعة 
والتليفزيون – رحمها الــلــه - أثــنــاء فترة 
عاجها بالمستشفيات والتى امتدت  ألكثر 
من 5 أشهر، وكشفت مصادرنا المطلعة 
أن هذه القرارات يشوبها البطان بسبب 
ــاء تلقى صــفــاء الــعــاح  ــن صـــدورهـــا أث
الكيماوى وهو ما كان يجعلها فى حالة 
تركيز غير كــامــلــة، مما يكشف عن 
وجود نوايا خبيثة وراء دفعها لتوقيع 
تلك القرارات، وكشفت المصادر أن 
النيابة قامت وستقوم باستدعاء عدد 
من رؤساء القطاعات للتحقيق معهم 
فى هذه القضية ومنهم مجدى الشين 
رئيس التليفزيون ونائلة فاروق رئيسة 
قطاع اإلقليميات وأيضاً حسين زين 
رئيس الهيئة الوطنية لإلعام الحالى 
والـــذى كــان يتولى رئــاســة قطاع النيل 

للقنوات المتخصصة. 

خالد قابيل المكلف بتسيير أعمال القناة األولى مشغول جداً هذه 
األيــام بالقيام بضغوط متواصلة من أجــل استصدار قــرار بتثبيته فى 
منصب رئيس القناة بشكل رسمى حتى يتفرغ للخطوة التالية وهى تولى 
منصب رئاسة قطاع التليفزيون أو القطاع المرئى فى حال بدء تنفيذ 

خطة الهيكلة داخل ماسبيرو!

أصيب الكثيرون بدهشة كبيرة أثناء مشاهدتهم 
إحدى الحلقات األخيرة من برنامج »صباح الخير 

يامصر » حيث أذاع البرنامج فقرة إعانية – وفقا 
للعنوان الذى تم وضعه أكثر من مرة على الشاشة طوال 

اإلعان الذى استمر عرضه 5 دقائق و10 ثوان » - عن 
تطوير الخدمات البريدية.

 الصدمة سببها أن اإلعان تضمن ظهور كاً من المستشار 
أحمد أبوالعزم رئيس مجلس الدولة الحالى والمستشار سمير 

ــادى قضاة مجلس الــدولــة الحالى أيــضــاً لإلشادة  البهى رئيس ن
باإلنجازات والتطوير الذى حدث فى الخدمات البريدية، والسؤال: هل 

كان رئيس مجلس الدولة ورئيس نادى قضاة المجلس يعلمان أن التسجيل 
معهما كان فى إطار فقرة إعانية أم تم خداعهما؟ وهل يليق بشخصيات فى 

مثل هذه المناصب القضائية رفيعة المستوى الظهور فى فقرات إعانية مدفوعة 
األجر؟ وهل مثل هذه األمور ال تنتقص من هيبة ومكانة القضاة الذين نكن لهم كل 

مختارتقدير واحترام؟!

الشني

زين
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البساط
األخضر

شــرع على مــاهــر الــمــديــر الفنى 
لفريق األسيوطى فى ترتيب أوراقه 
استعداداً لتحديد احتياجات فريقه 
ــاالت الشتوية  ــق ــت خـــال فــتــرة االن

القادمة.
ويعتزم ماهر القيام بعملية غربلة 
مــصــغــرة لــصــفــوف األســيــوطــى فى 
يناير الــقــادم، بحيث يتم استقدام 
بعض الاعبين الجدد فى المراكز 
التى تحتاج لتدعيم عاجل، على أن 
يتم فــى المقابل فتح بــاب الرحيل 
ــدد مـــن عــنــاصــر الــفــريــق  أمــــام عــ
ــواء مــن خـــال بيعهم  الحاليين سـ
بشكل نهائى أو إعارتهم لفرق أخرى 

لنهاية الموسم الجارى.
ويعطى ماهر أولوية لتدعيم خط 
ظهر فريقه خــال انتقاالت يناير 
القادمة، بعدما وضح بعض القصور 
ــق فى  ــري ــف ــى ال ــع عــلــى أداء مــداف
الفترة الماضية، ويرغب ماهر فى 
ضبط إيقاع الخط الخلفى لفريقه 
وبــاألخــص فــى النصف الثانى من 
مسابقة الـــدورى، والتى لن تحتمل 
مبارياتها إهدار نقاط، خصوصاً أن 
الفريق يطمح للتقدم نحو المنطقة 
اآلمــنــة فــى جـــدول ترتيب مسابقة 
ــدورى، وعــدم الــعــودة سريعاً إلى  الـ

دورى المظاليم.
ــى أن فريق  ــارة إلـ ــ ــجــدر اإلشـ وت
األسيوطى يحتل حالياً المركز الـ13 
ــدورى برصيد 6  بــجــدول ترتيب الـ
نقاط، حصدهم الفريق على مدار 6 
جوالت بواقع فوز وحيد و3 تعادالت 

وخسارتين.

ماهر يستعد لغربلة 
األسيوطى فى يناير 

أخبار النجومأخبار النجومأخبار النجومأخبار النجومأخبار النجوم
معروف غاوى

قطط
فنيات مدافع الزمالك 

على رادار زوجته
تكريم إماراتى 

لثالثى ميت عقبة
يهتم النيجيرى معروف يوسف العب وسط 
الفريق األول لكرة القدم بنادى الزمالك بتربية 

»القطط« فى منزله.
ويقطن معروف بمنطقة مدينة نصر بصحبة 
أحد أصدقائه األفارقة، ويقوم بتربية »قطتين« 
فى منزله، على أن يقوم صديقه براعيتهما فى 
حالة غياب يوسف عن المنزل بسبب ارتباطه 

بمعسكرات أو مباريات.
وتأتى زوجــة معروف لزيارته كل فترة فى 
القاهرة وتستمر معه لمدة شهرين أو ثاثة 

أشهر قبل أن تعود إلى نيجيريا من جديد.

تهتم زوجــة محمود عاء مدافع الفريق األول 
لــكــرة الــقــدم بــنــادى الــزمــالــك بتصحيح أخطاء 
ــاراة وتــوجــيــه الــنــصــائــح له  ــب الــاعــب بــعــد كــل م
على أثــر متابعتها لمبارياته مــن خــال شاشة 

التليفزيون.
ــة الــاعــب أحــد أســبــاب انتقاله  وكــانــت زوجـ
لــلــزمــالــك بسبب تشجيعها الــجــنــونــى للفريق 
األبيض، حيث كانت تتمنى دائماً رؤية عاء بفانلة 

القلعة البيضاء وهو ما تحقق بالفعل.
وكان محمود عاء انضم للزمالك خاف فترة 
االنــتــقــاالت الصيفية األخــيــرة، قــادمــاً مــن نــادى 

وداى دجلة مقابل 12 مليون جنيه.

تلقى الثاثى الدولى أحمد الشناوى وطارق 
حــامــد وعــلــى جــبــر العــبــى الــفــريــق األول لكرة 
القدم بنادى الزمالك، عدة اتصاالت من رابطة 
ــك بـــاألمـــارات خـــال الــفــتــرة  ــزمــال مشجعى ال

األخيرة.
جاءت االتصاالت من أجل التنسيق مع الثاثى 
على إقامة حفل تكريم لهم لمساهمتهم فى صعود 
ــى كــأس الــعــالــم 2018 فــى روســيــا، على  مصر إل
هامش حضور المنتخب إلى االمارات شهر نوفمبر 
المقبل لخوض مباراة ودية مع المنتخب االماراتى.

ورحب الثاثى باألمر وتم التنسيق مع الرابطة، 
على أن يقام حفل التكريم فور وصولهم إلى هناك.

كتب – ضياء خضر 

كتب- ضياء خضر

كتب – محمد الصايغ

حوار – محمد الصايغ 

ماهر

خبايا دعم أبو هشيمة للخطيب فى انتخابات األهلى 
مع تواصل العد التنازلى النتخابات مجلس 

إدارة النادى األهلى تتضح شيئاً فشيئاً بعض 
مامح الصفقات والتحالفات االنتخابية، 
وكشفت األيــام األخيرة عن وجود اتفاق 
ســرى ما بين جبهة محمود الخطيب، 
ورجل األعمال أحمد أبو هشيمة، وهو 
ما تترجم على أرض الواقع من خال 
شاشة قناة أون سبورت التى يمتلكها 
األخير، والتى بدأت تدعم الخطيب 
فى ماراثون االنتخابات من خال 

ما يبث على شاشتها من برامج.
الدعم الفضائى المقدم لقائمة 
الخطيب بتوصية واضحة من أبو 
هشيمة، دفع البعض للتساؤل عن 
أســراره والهدف الــذى يسعى إليه 

رجل األعمال الشهير من خاله.
ــذا الـــدعـــم  ــ ــة أن هـ ــق ــي ــحــق وال
ــى لــيــس ســــوى تــرجــمــة  ــ ــام ــ اإلع
التفاق وصفقة تمت بين الخطيب 

وأبــو هشيمة، تعهد خالها األخير 
بدعم الحملة االنتخابية لبيبو وقائمته  

إعــامــيــاً ومــالــيــاً، وذلـــك مقابل حصول 
شركة برزنتيشن- التى يمتلك أبوهشيمة 

نصيب األسد فيها- على حقوق رعاية القلعة 
الحمراء، بــدالً من شركة صلة السعودية الراعى 

الحالى للنادي.
الصفقة المشار إليها نالت موافقة الخطيب وجبهته 
والذين تعهدوا ألبو هشيمة بالمسارعة فى إنهاء اتفاق 
الرعاية مع شركة صلة بمجرد نجاحهم فى انتخابات 

مجلس إدارة النادي، على أن يتم إسناد حقوق الرعاية 
إلــى برزنتيشن التى تسيطر على حقوق رعــايــة كافة 

أندية الدورى حالياً باستثناء النادى األهلي.
وفى ترجمة سريعة لذلك االتفاق أصدر أبو هشيمة 
توجيهاته لمسئولى قــنــاة أون ســبــورت بمساندة 
قائمة الخطيب فى انتخابات األهلي، من خال 
البرامج المختلفة التى تبثها القناة على مدار 
اليوم، ومنح مساحات واسعة ألعضاء قائمة 
الخطيب للظهور على شاشة القناة للدعاية 
ألنفسهم ولقائمة بيبو فى انتخابات القلعة 

الحمراء.
وفى نفس الوقت تلقت قيادات القناة 
تعليمات بتقليص مــســاحــة التغطية 
ألخبار وأنشطة قائمة محمود طاهر 
الــرئــيــس الــحــالــى لــلــنــادى والمنافس 
األبرز للخطيب فى االنتخابات، ومنح 
الفرصة لظهور ضــيــوف عبر شاشة 

القناة يهاجمون طاهر وجبهته.
ــد تــقــدم بـــأوراق  وكـــان الــخــطــيــب ق
ترشحه رسمياً لرئاسة النادى األهلى 
يـــوم الــجــمــعــة الــمــاضــي، حــيــث حــرص 
أعداد من جماهير النادى على االلتفاف 
حوله واالحتفاء به واظهار دعمهم له فى 

المعركة االنتخابية المنتظرة.
وتضم قائمة الخطيب كــاً من العامرى 
فاروق »نائب الرئيس«، وخالد الدرندلى »أمين 

صندوق«.
أمــا فــى العضوية فــوق السن فتضم كــاً من: 
ــا عــلــوانــى ومــحــمــد الــدمــاطــى  ــي خــالــد مــرتــجــى وران

وجوهر نبيل وطارق قنديل وإبراهيم الكفراوى.
وفــى العضوية تحت السن: مهند مجدى، ومحمد 

جمال الجارحى، ومحمد سراج الدين.

العبين يراودهم حلم 
الظهور فى روسيا 

ــن الـــشـــغـــف عــلــى  ــ ــة م ــالـ تــســيــطــر حـ
الاعبين المصريين، بعد تحقيق حلم 
الوصول إلى كأس العالم، رغبة منهم فى 

تمثيل بادهم بالمحفل العالمي.
وتأهل أحفاد الفراعنة إلــى مونديال 

روســيــا 2018، عقب الــفــوز على 
الكونغو بهدفين مقابل هدف، 

بالمباراة التى جمعتهما، 
ــات  ــســ ــ ــاف ــ ــن ــ ــن م ــ ــمـ ــ ضـ
الــجــولــة الــخــامــســة من 

التصفيات األفريقية.
ــر مــن  ــثـ وتــــغــــازل أكـ
ــى  ــن ــي ــت مـــوهـــبـــة األرجــن

ــر، الــمــديــر  ــوب هــيــكــتــور ك
الفنى للمنتخب المصري، 
ــم خـــال  ــل ضــمــه ــ ــن أجـ ــ م

الفترة المقبلة.
ــوت  ــ ــد »صــ ــ ــرصــ ــ ــ وي
المايين« فى التقرير 
ــى عـــلـــى ســبــيــل  ــالـ ــتـ الـ
المثال وليس الحصر، 

أبــرز المواهب الكروية 
ــتــى تــســعــى لانضمام  ال

إلى صفوف الفراعنة خال 
الفترة المقبلة.

عبد الله جمعة
ــه  ــل ــبـــد ال أصـــبـــح عـ
جمعة، العب الزمالك، 
ــاصــر  ــن ــع ــن أبــــــرز ال ــ م

األســاســيــة فــى صفوف 
الفريق األبيض فى الفترة 

األخيرة، خصوًصا أن الجهاز 
الفنى لألبيض يعتمد عليه 

بشكل أساسي.
ــه  ــل ويـــجـــيـــد عـــبـــد ال
ــا، الــلــعــب فى  21 عــام
مركزى الجناح األيمن 

وصانع األلعاب.
وشارك الاعب القادم 

من صفوف فريق إنبى مع 
الفريق األبيض فى 5 مباريات 

بالموسم الحالي، تمكن خالها من إحراز 
هدف وصناعة هدفين.

محمد هانى
يحتاج محمد هانى، الظهير األيمن 
للنادى األهــلــي، إلــى خــوض مباريات 

أكثر فى الفترة المقبلة مع فريقه، من 
أجل الدخول ضمن حسابات الجهاز 

الفنى للمنتخب المصرى.
ويمتاز هانى بالنزعة الهجومية، 
إضافة إلى سرعته، وشارك مع فريقه 

الموسم الحالى فى مباراتين فقط.
عمرو مرعى

ــى الـــوســـط  ــ تـــعـــالـــت األصــــــــوات ف
ــى خـــــــال األيـــــــام  ــ ــاضـ ــ ــريـ ــ الـ
الماضية، مــن أجــل إقناع 
ــى هــيــكــتــور  ــن ــي ــت األرجــن
ــر، بـــضـــم عــمــرو  ــ ــوب ــ ك
مرعى، المحترف فى 
صفوف فريق النجم 

الساحلى التونسى.
ــل مـــرعـــى  ــ ــق ــ ــت ــ وان
مــن إنــبــى إلــى الفريق 
التونسى مطلع الموسم 
الجاري، ويعتبره البعض 
ــن أجــل  ــا جـــيـــدا مـ حـ
ــى حــالــة  الــتــغــلــب عــل
ــفــى  ــهــدي ــت الـــعـــقـــم ال
لــــلــــفــــراعــــنــــة فـــى 

المباريات األخيرة.
وشــــــــارك صــاحــب 
الـــ25 عــاًمــا، مع النجم 
فى 3 مباريات بالدورى، 
ــا مــن  ــهـ ــالـ تـــمـــكـــن خـ
ــاعــة هـــــدف، إال  صــن
أنه لم يحرز أهدافا، 
إال انــه توهج بإحراز 
ــى مــرمــى  ــ ثــنــائــيــة ف
ــس  ــلـ ــرابـ األهـــــلـــــى طـ
الــلــيــبــي، أمــنــت للفريق 
الساحلى الصعود لنصف 
ــطــال  ــى دورى أب ــائ ــه ن

أفريقيا.
روقة

أعــــــــــــاد مـــحـــمـــد 
ــة، العب  أشـــرف روقـ
الــزمــالــك، االستقرار 
ــزان إلـــى منطقة  ــ واالتـ
الـــوســـط داخــــل الــفــريــق 

األبيض.
ويـــعـــتـــبـــر روقـــــــة مــــن الــاعــبــيــن 
الــمــرشــحــيــن بــقــوة لحجز مــكــان فى 
ــال الــفــتــرة  صـــفـــوف الــمــنــتــخــب خــ
المقبلة، إذ شــارك مــع فريقه فــى 5 

لقاءات، وتمكن من إحراز 3 أهداف.

4:» لهيطة فى حوار لـ»

فرص عودة باسم للمنتخب 
كبيرة.. وتكريم السيسى فخر

يعتبر إيهاب لهيطة، مدير المنتخب 
المصري، من الشخصيات التى يطلق 
ــمــجــهــول«،  ــقــب »الـــجـــنـــدى ال عــلــيــهــا ل
ــن أجــل  ــا فــعــلــه م ــى ظــل م خــصــوًصــا ف
االرتــقــاء بمستوى المنتخب من الناحية 

اإلدارية وتوفير جميع متطلبات الاعبين.
ــخــب مـــصـــر فــــى الــتــأهــل  ــت ــن ونـــجـــح م
ــا 2018، بــعــد الــفــوز  إلـــى مــونــديــال روســي
على الكونغو بهدفين مقابل هـــدف، يوم 
األحــد الماضى فى الجولة الخامسة من 

التصفيات اإلفريقية المؤهلة للمونديال.
ــوت الــمــايــيــن« مــع لهيطة،  الــتــقــت »صـ

وحــاوره فى العديد من النقاط المهمة 
الــخــاصــة بالمنتخب، وطبيعة 

ــاء  ــة، وجـ ــل ــة الــمــقــب ــمــرحــل ال
الحوار كاآلتي:-

¿ مـــــــــــــــاذا عـــــــــن خـــطـــة 
الــمــنــتــخــب بــعــد الــتــأهــل 

إلى المونديال؟
ــجــهــز فـــى الــوقــت  - ُن
الــحــالــى خــطــة مـــن أجــل 
ــتــخــب مــصــر  اســـتـــعـــداد مــن

لــمــونــديــال روســيــا، حــتــى يتم 
مناقشتها مع مجلس إدارة اتحاد 

كــرة القدم برئاسة هانى أبــوريــدة، 
ــم مــع األرجــنــتــيــنــى  ــ وهــنــاك تــواصــل دائ

هيكتور كوبر، من أجل سرعة تجهيز الخطة بما 
يضمن معسكرات ومباريات وديــة وغيرها من 

األمور األخرى.
¿ هل كنت تتوقع تأهل منتخب مصر إلى كأس 

العالم؟
- كنت على ثقة تامة بأن الجيل الحالى قادر 
على تحقيق حلم المايين مــن المصريين، 
ولكن بعد هدف تعادل الكونغو فقدت األمل 
قلياً، ولكن فى النهاية الله ال يضيع أجر من 
أحسن عماً، وهــذا الجيل يستحق ما وصل 

إليه.
¿ ما أصعب مباراة بالنسبة للمنتخب؟

- جميع المباريات كانت تمثل صعوبة كبيرة، 
خصوًصا أن الهدف كان حصد النقاط الثاث 
من أجل تعزيز فرص الفراعنة فى التأهل 

إلى المونديال.
¿ هل كانت هناك مشاكل إداريــة تواجه 

المنتخب؟
- كان األمر فى البداية يتعلق بتنظيم بعض 
األمــور اإلداريــة، الخاصة بتنظيم عمل كل فرد 
يتواجد فى المنتخب، وهــو ما حــدث بالفعل، 
وعليه تم وضع أسس وقواعد تم التعامل بها فى 

المعسكرات تباًعا.
ــبــــعــــض يـــنـــتـــقـــد تـــــواجـــــد الـــفـــنـــانـــيـــن فــى  ¿ الــ

معسكرات المنتخب ما رأيك؟
- هناك برنامج محدد يتم وضعه للزيارات 
ــواء للفنانين أو أقـــارب الاعبين أو غير  سـ
ذلــك، واألمــر لم يكن سهاً كما يتوقع البعض، 
وال يــحــدث شـــيء إال مــن خـــال التنسيق مع 

األرجنتينى هيكتور كوبر.
ــتــــى تــــحــــدث داخــــل  ¿ ومــــــــاذا عــــن األزمـــــــــات الــ

معسكرات المنتخب بين الالعبين؟
- لــم يــحــدث هــذا على اإلطــــاق، ومنذ 
تواجدى واألمــور تسير على مايرام 
بين الاعبين سواء العبى األهلى 
أو الــزمــالــك أو المحترفين، 
وكــل ما يقال فى هــذا األمر 
ليس له أساس من الصحة.

¿ مـــا حــقــيــقــة أزمــــة بــاســم 
مرسى مع كوبر؟

- األمــر يتعلق بــأن كوبر 
ــن رحــيــل الــاعــب  غــضــب م
ــرات،  ــســك ــع ــم فـــى إحـــــدى ال
وعليه الاعب اعترف بالخطأ 
والــجــهــاز الفنى أعتقد أنــه تقبل 

اعتذاره.
ــاســـم مـــرســـى فــى  ــرى بـ ــ ¿ هــــل مــــن الــــــــوارد أن نـ

صفوف المنتخب خالل المرحلة المقبلة؟
ــور الفنية،  - ال أستطيع الــحــديــث فــى األمـ
ولكن مــن وجهة نظرى أن األرجنتينى يجعل 
باب المنتخب مفتوًحا أمام الجميع، وقد نرى 
باسم فى حالة تألقه مع الزمالك، سيكون ضمن 

حسابات الجهاز الفني.
¿ وماذا عن دعوات تواجد محمد أبوتريكة فى 

مونديال روسيا تكريًما له؟
- ال تعليق، وأرفــض الحديث فى هذا األمر 

تماًما.
¿ ومــا تعليقك على تكريم رئيس الجمهورية 

عبد الفتاح السيسي؟
ــان فــخــًرا لى  - تكريم رئــيــس الجمهورية ك
ولجميع الاعبين، خصوًصا أنــه يعد تكلياً 
لمجهود جيل كامل بذل أقصى جهوده من أجل 

نيل شرف التواجد أمام الرئيس.

كوبر

أبوهشيمة

مرجتى

العامرى

اخلطيب

مرعى

هانى

جمعة
لهيطة

باسم

البدرى ُيجهز القوة 
الضاربة لنهائى 

أفريقيا.. وُيذاكر 
الوداد بالفيديو

استعد الفريق األول لكرة القدم بالنادى األهلى، 
إلى مباراة نهائى دورى أبطال أفريقيا مبكًرا، حيث 
عقد الجهاز الفنى بقيادة حسام البدرى، جلسة خال 
الساعات القليلة الماضية، من أجــل دراســة نقاط 

القوة والضعف فى فريق الوداد المغربى.
ــًضــا، فــى مــشــاهــدة بعض  ــدأ الــجــهــاز الفنى أي وبـ
المباريات لفريق الـــوداد المغربى من أجــل دراسته 

بالشكل الجيد.
وتأهل األهلى إلــى نهائى دورى أبطال أفريقيا، 
عقب فوزه على فريق النجم الساحلى التونسى بستة 
أهداف مقابل هدفين، بالمباراة التى جمعتهما على 

استاد برج العرب باإلسكندرية يوم األحد الماضى.
وطالب حسام البدرى، من الجهاز الطبى للفريق 
األحمر، تجهيز عبد الله السعيد من أجل المشاركة 

بشكل أساسى فى نهائى أفريقيا.
وغاب السعيد عن المشاركة مع فريقه فى الفترة 
األخــيــرة، عقب اإلصــابــة الــتــى تــعــرض لها فــى لقاء 

ذهاب النجم الساحلى التونسى.
ومن المنتظر، أن يعود أحمد فتحى، إلى المشاركة 
ــي نــهــائــى أفــريــقــيــا، بــعــد غــيــابــه عــن لــقــاء النجم  ف

الساحلى؛ بسبب تعرضه لإليقاف.
ويبذل البدرى محاوالت مكثفة فى تأهيل حسام 
عاشور، من أجل عودته إلى وسط الملعب، خصوًصا 
أن رامى ربيعة، مدافع الفريق، كان يقود وسط األهلى 

فى لقاء النجم الساحلى.
ولــم يستكمل عاشور مــبــاراة الــرجــاء فى مسابقة 
الدورى الممتاز؛ بسبب تعرضه لإلصابة جعلته يغيب 

أيًضا عن مواجهة النجم الساحلى.
وكان االتحاد األفريقى لكرة القدم »كاف«، قد حدد 
موعد مباراة الذهاب يوم السبت 28 أكتوبر، على أن 

تكون مباراة اإلياب فى الثالث من نوفمبر.
وطبقاً لما نشر على موقع الــكــاف، فــإن األهلى 

سيلعب مباراة اإلياب خارج أرضه.
وتوج األهلى ببطولة دورى أبطال أفريقيا 8 مرات 
منها ثاث بطوالت فاز بها بعد مباراة إياب النهائى 

خارج ملعبه.



األخيرة

سيد سعيد
يكتب:

الهجوم اإلرهابى الغادر، الذى استهدف مجموعة من أبطال الشرطة بمنطقة الواحات البحرية، لم تتم فيه مواجهات 
بين طرفين بالمفهوم التقليدى، أى لم تحدث مواجهات بين أبطالنا واإلرهابيين الجبناء، لكن ما حدث، يمكن 

وصفه، أو تسميته، بالعمل اإلجرامى الجبان، فمنفذوه ال يستطيعون المواجهة، مهما كان عددهم، ومهما كانت درجة 
تدريبهم، ومهما كان سالحهم وعتادهم ومهما كانت المعلومات التى أمدتهم بها أجهزة االستخبارات.

 فى هذا السياق، ال أنكر أن بعض التساؤالت المشحونة بالغضب داهمت ذهنى، وسيطرت على تفكيرى ساعات طويلة 
منذ لحظة سماعى، األخبار المؤلمة، وأعتقد أنها داهمت أذهان كثيرين غيرى، مجملها يدور فى كيفية اقتحام قوات 
الشرطة المناطق الصحراوية الوعرة، بدون غطاء يمهد للمواجهة، هذه التساؤالت خرجت بصورة عفوية، خاصة أن 

المعلومات األولية المرتبطة بوقوع الجريمة اإلرهابية، جرى تداولها على نطاق واسع فى فضائيات مشبوهة وعلى 
مواقع التواصل االجتماعى، وفتحت شهية الباحثين عن إدانات جاهزة للعزف على أوتارها، بدون أدنى احترام أو توقير 

ألشرف وأطهر دماء.
أما التساؤالت فهى، كيف تسلل هؤالء اإلرهابيون فى تلك المناطق، وهل قدموا من ليبيا؟ أم أنهم من فلول اإلخوان، 

ممن يطلقون على أنفسهم مسميات مختلفة لتنظيمات إرهابية مثل »حسم« وغيرها... أم أنهم قدموا من العراق 
وسوريا عبر البحر المتوسط؟ أم أنهم عناصر جديدة ليست معلومة ألجهزة األمن؟ 

فتش عن املال القطرى فى جرمية الصحراء الغربية
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جرمية الواحات البحرية.. 
لم تكن منفصلة عن بقية 
اجلرائم التى حتدث فى 
سيناء وليست بعيدة عن 
املحاوالت املتكررة للتسلل 

عبر احلدود الليبية.. 
وال تبتعد عن املخططات 
الدولية واملصالح املعقدة

العملية جاءت انتقاًما 
من الضربات القاتلة التى 

وجهتها القوات املسلحة 
للتنظيمات اإلرهابية التى 

حاولت اختراق احلدود 
املصرية من ليبيا أكثر من 

مرة ومت دحرها فى كل مرة 

الدول املؤثرة فى مسارات 
السياسة الدولية تلعن 

اإلرهاب أمام امليكروفونات 
فى املؤمترات علنًا لكنها 

متد اإلرهابيني بكل الدعم 
سًرا.. فهى تسعى لتحقيق 
مصاحلها االستراتيجية 

مهما كان الثمن 

كان مثيرا للدهشة واالشمئزاز فى ذات الوقت، زخم البيانات 
العشوائية والمعلومات المتداولة على الفيس بوك، رغم أن بعضها 
يعبر عن الحزن، إال أن البعض اآلخــر يحمل قــدراً هائال من 

االنتقادات الحادة لمؤسسات الدولة، حيث تحول البعض 
ــادر إلــى خــبــراء فــى االستراتيجية األمنية،  بــقــدرة قـ

يفسرون ويحللون، يتحدثون مــرة عن القصور فى 
أداء الجهاز األمنى والثغرات التى يمكن التسلل 

ــرات عــن التقصير فى  منها، ويــتــحــدثــون مـ
تأدية المهام، بل راحوا يبثون المعلومات 

ويــؤكــدون على صحتها وكأنهم كانوا 
يــرصــدون بأعينهم مــا يجرى فى 
الــصــحــراء الــغــربــيــة مــن مــعــارك 

دامــيــة، الغريب أنهم واصــلــوا هذا 
العبث، بدون إدراك لتبعات ما يروجونه 

مــن معلومات مغلوطة ستساهم فــى رفع 
ــاط، ودون انتظار لــصــدور بيان  درجـــة اإلحــب

رسمى من وزارة الداخلية يزيح الغموض الذى 
ــمــا كـــان الــتــأخــر فــى اإلعـــالن  ــالــحــادث، ورب ــاط ب أحـ

الــرســمــى عــن تفاصيل مــا جـــرى، ســاهــم فــى فتح مــزاد 
الشائعات عن ارتفاع أعداد الشهداء.. لمواجهة التربص بأمن 

واستقرار هذا البلد، تارة ضد مطامع دولية معلومة للكافة، وتارة 
أخــرى لمواجهة إرهــاب صنع فى كواليس أجهزة االستخبارات 

الغربية بتمويل من حكام الدوحة.
الــواقــع يــؤكــد أنــنــا لسنا فــى مواجهة مــع تنظيمات إرهابية 
تقليدية، بل أمام مواجهة حقيقية لمؤامرة دولية، تعددت أطرافها 
وتنوعت أهــدافــهــا حكام داعمين وممولين لــإرهــاب وأجهزة 
استخبارات لديها أجندات تعمل على تحقيقها منذ سنوات بعيدة.

فى هذا السياق، ال بد من التأكيد على أمور ضرورية، يمكن 
أن تغيب فى لحظات الحزن على الشهداء، أو الكراهية بال حدود 
لإرهابيين، مفاد ما أود اإلشارة إليه، هو ضرورة اإلعالن المبكر 
عن أى حدث ولو بدون الدخول فى تفاصيله، لطمأنة الرأى العام 
من جهة وعدم إتاحة الفرصة ألصحاب الفتاوى العشوائية، بث 
اإلحــبــاط بمعلومات مغلوطة قائمة على التكهنات، خاصة أن 
الحقيقة ال يعرفها سوى األجهزة التى تملك المعلومات ولديها 

خريطة التحركات.
هناك حقائق، أرى أن إلقاء الضوء عليها أمر مهم، على األقل 
فى هــذا التوقيت، الملتبسة فيه كل األشياء من حولنا، ابتداء 
مــن الــعــالقــات الــدولــيــة المعقدة فــى ظاهرها وباطنها، وليس 
انتهاء بالمخططات الرامية الستنزاف قــدرات مصر على كل 
المستويات، »اقتصاديا وأمنيا واجتماعيا وسياسيا«، فشاهد 
الحال يؤكد لكل ذى عينين، أن الجرائم اإلرهابية المتفرقة سواء 
فى سيناء أو التى جــرت فى الــواحــات البحرية، جميعها يمثل 
جــزءا ال يتجزأ من تلك المخططات التى ترعاها دول وأجهزة 
استخبارات، بهدف إنهاك المؤسسات الصلبة، الضامنة لحماية 
االستقرار وهما »الجيش والشرطة«، بما يمهد للهدف الرئيسى، 

وهو إخراج مصر من معادلة التأثير اإلقليمى والدولى.

 إن الذين سالت دماؤهم فوق رمال الصحراء الغربية، هم خيرة 
شباب بلدنا، هم دفعوا أرواحهم ثمنا غاليا لحمايتنا من إرهابيين 
مجرمين، مأجورين بالمال، هم ذهبوا لمواجهة مخططات دولية 
يدعمها بالمال حاكم سفيه، وتدعمها بالسالح قوى دولية، 
تتربص بمصر وشعبها، هؤالء مكانتهم فى عرش القلوب 

محفوظة ومحفورة فى تاريخ هذا البلد.
ــة الــتــى اســتــهــدفــت خيرة  ــي الــجــريــمــة اإلرهــاب
ــواحــات الــبــحــريــة، ليست  أبــنــاء مصر فــى ال
مجرد عمال إرهــابــيــا عــاديــا ينتمى لفئة 
الجرائم، التى اعتادت أجهزتنا األمنية 
التعامل معها على مـــدار العقود 
الثالثة الماضية، أو األخرى التى 
تــعــددت حلقاتها منذ عــام 2013، 
فهذه الجريمة تحمل فى طياتها دالالت، 
ــوف أمــامــهــا كــثــيــرا، لعل  ــوق تحفز عــلــى ال
أبــرز الـــدالالت، أنها جريمة نوعية، من حيث 
التسليح والتخطيط والتوقيت، فضال عن أنها، 
بحسب رؤيتى المتواضعة، أنها عملية انتقامية، جرى 
تنفيذها، انتقاما من الضربات القاتلة التى وجهتها القوات 

المسلحة للتنظيمات اإلرهابية التى حاولت 
اختراق الحدود المصرية من ليبيا أكثر 

ــم دحــرهــا وإبــادتــهــا فى  مــن مــرة، وت
كل مرة.

ــفــيــذ  ــن ــت الـــــــذى تــــم فــــى ال
لكل مــا يــجــرى على الساحة 

ــا من  ــه ــة، ومــــا ب ــي ــم ــي ــل اإلق
تعقيدات سياسية وأمنية، 
فالتنظيمات اإلرهــابــيــة، 
ــت قـــدراتـــهـــا  ــانـ ــا كـ ــم ــه م
ــة، ال تــســتــطــيــع  ــيـ ــالـ ــمـ الـ
العيش أو التنقل من دولة 
إلى أخرى بسهولة، فهذا 
يــحــتــاج لــتــمــويــالت مالية 
ضخمة تفوق فى حجمها 
قـــدرة تــلــك التنظيمات، 
كــمــا أن الــتــســلــيــح، ليس 
باألمر الهين، فهو يحتاج 

ــة، تعقدها  ــي لصفقات دول
حــكــومــات وأجـــهـــزة 
اســـــتـــــخـــــبـــــارات، 
ــيــس  فــــالــــســــالح ل
سلعة عادية تباع فى 

ــواق أو الــســوبــر  ــ األسـ
مــاركــت، يمكن شرائها 

بسهولة.
ــوًرا  ــ عــلــيــنــا أن نــعــى أم

أخــرى، ال يمكن بحال من األحــوال إقصائها بعيًدا عن المشهد 
الملتبس، فى مقدمتها، ما يتعلق بالقوى الدولية التى تلعب دوًرا 

رئيسيا على الساحة المرتبكة، سواء كانت دوال كبرى، أمريكا أو 
بريطانيا وغيرهما، أو دوال صغرى، هامشية، بال وزن دولى 

أو إقليمى تبحث عن دور يضعها على خريطة التأثير، 
مثل قطر، وأخــرى تسعى جاهدة لتخريب المنطقة 

وتقسيمها الســتــعــادة أمــجــاد زائــلــة مثل تركيا، 
فالدول الكبرى المؤثرة فى مسارات السياسة 

الدولية، تلعن اإلرهاب أمام الميكروفونات 
ــاً، لــكــنــهــا تمد  ــن ــمــرات عــل ــمــؤت فـــى ال

اإلرهــابــيــيــن بــكــل الـــدعـــم ســـًرا، 
هــى تسعى لتحقيق مصالحها 

االستراتيجية مهما كان الثمن، وهذا 
يدفعنا لطرح تساؤالت أرى أن طرحها 

مهما الرتــبــاطــهــا بــالــحــديــث عــن التمويل 
القطرى لإرهابيين، وارتباطها بالمخططات 

األمريكية والتركية، وأيــًضــا الرتباطها المباشر 
ــوان..  بمساعى الــغــرب إعـــادة التنسيق لــدعــم اإلخــ

التساؤالت المقصود طرحها، كيف امتلكت الجماعات 
اإلرهابية األسلحة الثقيلة التى توازى تسليح الجيوش 

النظامية؟ ومــن الـــذى منحها الــســالح المتطور 
مثل المقذوفات الــصــاروخــيــة، وقــاذفــات الـ 
»آر بــى جــى«، وســيــارات الــدفــع الرباعى 
المجهزة للسير فــى المناطق الوعرة 
والــمــدافــع متعددة الطلقات، وتقنية 
االتـــصـــاالت والــتــصــويــر وإمــكــانــيــات 

البث للفضائيات الداعمة لهم.
ــم طـــرحـــه من  لــإجــابــة عــمــا تـ
ــاؤالت، يــمــكــن الــتــوصــل لها  ــســ ــ ت
ــة  ــرؤيـ ــن الـ ــ ــدر م ــقـ إذا نـــظـــرنـــا بـ
والموضوعية إلــى الواقع المرتبك 
الذى تشهده المنطقة العربية على 
اتساعها الــجــغــرافــى، وعلينا 
أن نــنــظــر مـــن نفس 
الــــــزاويــــــة 
لما يحاك 
ضد مصر، 
ــدا،  ــ ــدي ــحــ ــ ت
ــن مـــــحـــــاوالت تـــهـــدف  ــ مـ
إيصالها لمرحلة الــدولــة 
الفاشلة، جميع تلك األمور 
ال تــنــفــصــل بــعــضــهــا عن 
بعض، بل يوجد بينها رابط 
وحلقات اتصال، وخيوط رغم 
تشابكها، إال أن قــوى لم تعد 
غامضة تمسك بتلك الخيوط 

وتحرك أطرافها وفق ما تقتضى المصالح. 
لذا فإن جريمة الواحات البحرية، لم تكن منفصلة عن بقية 
الجرائم التى تحدث فى سيناء وليست بعيدة عن المحاوالت 
المتكررة للتسلل عبر الــحــدود الليبية، وأيــًضــا هــى جزء 
أو حلقة رئيسية، ال تبتعد عــن المخططات الدولية 
والمصالح المعقدة.، فالقوى الداعمة لإرهاب 
وعلى رأســهــا قطر وتركيا بدعم استخباراتى 
أمريكى بريطانى، ال تتوقف عن محاوالت 
ــاك الــدولــة الــمــصــريــة ولـــن تتوقف،  ــ إرب
وال تــكــف عــن مساعيها الســتــنــزاف 
قــدراتــهــا االقتصادية والبشرية، 
ــن تــكــف، وال تــتــوقــف عــن بث  ولـ
اإلحباط فى النفوس، ولن تتوقف، 
فهم ال يعرفون أن محاوالتهم بائسة، 

ولن تجد مخططاتهم مكانا لهم فى مصر.
الــقــراءة الدقيقة لمشهد الجريمة تشير 
إلى أمور الفتة لالنتباه وتبدو فى غاية األهمية، 
ــيــة، أصبحت مثل  ومــفــادهــا التنظيمات اإلرهــاب
المتعلق بقشة مــن الــغــرق، فهى تــحــاول الــنــجــاة من 
الموت بأى صورة، بعد الضربات المميتة لها فى الشمال 
الشرقى، لم يعد لها سوى التسلل من الحدود الغربية، فباتت 
تتصرف بحماقة على طريقة القط الــذى سقط فى مصيدة 

ويحاول اإلفالت، فذهب إلى الهالك.
صارت كل الطرق أمام اإلرهابيين مسدودة والمصير بات 
واضًحا وال مفر منه، والسالح والمال القطرى والمخططات 
ــة لها حضارة  التركية واألمريكية، لــم تعد تجدى أمــام دول
ــاب ومموليه يعرفون حقائق  وتــاريــخ، ولــو أن داعــمــي اإلرهـ
ــة بفلسفة وجــود جيوش وطنية  الــتــاريــخ، أو أن لديهم درايـ
احترافية فى البلدان ذات الحضارة والتاريخ العريق، لفكروا 
ألف مرة أن مصر ستظل عصية على االنكسار، عصية على 
الفوضى، ولم يتبق فى الذهنية سوى أن حاكم قطر المعتوه 
أصبح ألعوبة فى أيــدى أردوغــان الموهوم بالخالفة، يحركه 
كقطعة شطرنج، لإنفاق على اإلرهابيين، فتبددت ثــروات 
ــدول عبر  ــالده، التى راح يبددها فى مغامراته إلسقاط ال ب
تفكيك جيوشها، فعلها فى اليمن وليبيا والعراق وسوريا، ولما 
كان جيش مصر عصيا على المحاوالت الخسيسة، راح ينفق 
المليارات على تسليح المارقين والحمقى، لمواجهة الجيش 
والشرطة والتحريض على إثارة الفتنة، بدون أن يعى أن مراده 

لن يتحقق أبًدا.
ــقــول، إنــنــا مهما وصفنا شهداءنا  وفــى النهاية يمكن ال
وبطوالتهم، فلن نستطيع ألن مكانة شهدائنا تسمو على أى 
وصف، وتعلو فوق أى تكريم، مهما كان التكريم، وإذا تجرأت 
بعض الكلمات وحاولت وصفهم، فجميع مفردات اللغة مهما 
بلغت درجة نبلها، فهى ال تليق بهم، وال ترقى لوصف شأنهم، 
أمــا نحن فمهما نكتب عنهم، ال نستحقهم، إذا نسينا أنهم 

أعظم وأروع وأنبل ما فينا.

من الذى
 منح اإلرهابيني 
أسلحة اجليوش 

النظامية؟

أبرز الدالالت
.. أنها جرمية نوعية من 

حيث التسليح
 والتخطيط والتوقيت 
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