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رئيس مجلس اإلدارة
سيد سعيد
رئيس التحرير

محمد طرابيه

مفاجآت   مثيرة   حول   قضية   معاشات    كبار   المسئولين   فى   الدولة 

»مدبولى   وجمعة   و  غادة   ونبيلة   و  شاكر   و  المال«   سوف   يحصلون  
 على   معاش   شهرى  33 ألف   جنيه   عند   انتهاء   خدمتهم   فى   الحكومة 

شريف   إسماعيل   يحصل   على    »   معاشين «  ومرتب   كبير   كمساعد   للرئيس   

بالمستندات ..  »التنظيم   واإلدارة«   يرفض   تعيين   17   ألًفا   ويكتفىبـ » 2 «  فقط   مجاملة   لمدير   اتحاد   الكرة   

بالمستندات ..  المليارات   المهدرة   داخل   شركات    »   مصر   للفنادق   و  قناة   السويس   لتوطين   التكنولوجيا   ومصر   الجديدة   لإلسكان  

مسئول   رفيع   المستوى   يرسل    » مأمورية   خاصة« 
 إلحضار   كميات   من    »   الجمبرى   الجامبو «    من   بورسعيد

شخصية   سياسية   مرموقة   تمنع   دخول
   ابنه   بـ» الموتوسيكل«  لجهة   مهمة   

أسرار   تشديد  
 الحراسات  

 األمنية   على      
 شاطئ   زوجات  

 الكبار   فى   مارينا

طوارئ 
  فى   الزمالك   لتفادى 

  شبح العقوبات   الدولية

كارثة   مصرية  
 مفزعة   اسمها

  نقص   أكياس   الدم

أنغام   تستعد  
 إلصدار 

   ألبومها   الجديد

كارثة..    544   مليون  
 جنيه   قروض  يومية   لمصر  

 من   المؤسسات   الدولية

إيقاف  أجيرى   
 كابوس   يطارد  

 المنتخب   القومى

الضرائب ..  صداع  
 مزمن   فى   رؤوس  

 المصريين

     23 ألًفا   و  100جنيه لـ»فهمى   وعماد   الدين   وعبدالعزيز   و  قابيل   والنمنم   والعنانى   والجارحى«    

بالصور :  حكايات   وأسرار   رؤساء   مصر   داخل   الحرم   المكى
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أسبوعية - شاملة - مستقلة تصدر بترخيص 
من املجلس األعلى للصحافة عن دار 
»عيون« للصحافة والطباعة والنشر 

والتوزيع »ش.م.م«
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صاحب كافيتريا )Mo Cafe( أمام مارينا )6( يواصل إثارة األزمات
تسبب فى »سد« الطريق السريع الساحلى

تخيل أنــك أمــام بوابة )مارينا 6( ساعتها لم 
تجد موطئ قــدم أمــام البوابة الموازية للطريق 
الساحلى السريع.. والسبب إنشاء كافيه كبيرة 
ــام الــبــوابــة اسمها )Mo Cafe( وقد  جــدا أمـ
انتشرت سمعة هذه »الكافيه« ألنها موجودة على 
الطريق مباشرة أمــام حرم الطريق السريع وتم 
بناؤها بطريقة مفاجئة على مساحات كبيرة، 
وقامت بعمل إعالنات، وجلبت نجوم الغناء فى 
مصر والعالم العربى خاصة المطربين الشعبيين 
وطــوال شهرى يوليو وأغسطس يقيمون حفالت 

يومية حتى طلوع الشمس.
الغريب أن تــراكــم الــســيــارات يسبب ازدحــامــا 
مروريا وتعتبر منطقة خطرة جدا على مرتادى 

الساحل الشمالى، فمن صاحب هــذا الكافيه؟ 
ــن الـــذى وافـــق على إنشائها مــن األســـاس؟!  وم
ــذى منحها ترخيص عــمــل؟! وهــل حصل  ومــن ال
هــذا الكافيه على تــراخــيــص مــن الــمــرافــق فى 
محافظة مطروح؟ وكيف وافقت هيئة الطرق على 
إقامتها فى هــذا المكان الخطير على الطريق 
مــبــاشــرة؟ ويــومــيــا تــجــد المطربين يــتــوافــدون، 
ففى يــوم )9( أغسطس كــان المطرب الشعبى 
»محمود الليثى« هو نجم اليوم، وفــى يــوم )10( 
أغسطس كــان المطرب الشعبى »أحمد شيبة« 
هو نجم اليوم ويوم )11( أغسطس كان المطرب 
 Mo( أدهم سليمان.. فمن هذا الرجل صاحب

Cafe(؟ وابن مين فى مصر؟

20 أغسطس.. آخر موعد لتسديد رسوم 
معاينة التعديات على أراضى الدولة

حظر النقاب أمام القضاء اإلدارى

وظائف لألطباء فوق سن الـ60 
فى جميع المحافظات

قال اللواء محمود رمضان، مستشار وزيــر التنمية المحلية، إن 
مكاتب تقنين أراضــى الــدولــة بالمحافظات تستمر فى استقبال 
المواطنين الراغبين فى سداد رسوم الفحص والمعاينة، فى موعد 
أقصاه 20 أغسطس المقبل، موضحا أنه فى حالة تخلف المواطنين 
عن دفع الرسوم فى ذلك الموعد، سيقعون ضمن إطار الحاالت غير 

المقننة ويتم اتخاذ اإلجراءات القانونية معهم.

ــى، حــقــوق وحــريــات بمفوضى محكمة  ــ ــرة األول ــدائ تــواصــل ال
القضاء اإلدارى،  نظر دعوى حظر النقاب فى  جلسة 16 أغسطس 
الجارى، وذلك إلعداد تقرير المفوضين وإعالن المدعى بالتدخل 

من قبل المحامى والناشط الحقوقى الهيثم هاشم سعد.
 حيث طالب المدعى فى القضية رقم 17527 لسنة 72 قضائية، 
ــواب، بصفتهما  ــن ــزام رئــيــس الــجــمــهــوريــة، ورئــيــس مجلس ال ــإل ب
بإصدار قرار بمنع ارتداء النقاب فى الشارع المصرى والمصالح 

الحكومية.
وتقدم المحامى الهيثم هاشم سعد، بمذكرات إلعالن تدخله فى 
القضية، مؤكًدا دفاعه عن حق ارتداء المرأة للنقاب، وأن القضية 
ــه ليس مــن حقه إلـــزام رئيس الجمهورية،  جانبها الــصــواب، وأن

ورئيس مجلس الوزراء، بإصدار قرار لحظر النقاب.
وأكد هاشم سعد أن من حق المرأة المسلمة ارتداء الزى 
الشرعى الــذى أقــره اإلســالم، والــذى تــرى فيه المحافظة 
على احتشامها ووقارها، وهذا ما أرسته مبادئ المحكمة 

اإلدارية العليا.

ــف  تــعــلــن لــجــنــة رواد أطـــبـــاء مــصــر عـــن وجـــــود وظــائ
فــى محافظات مصر لــأطــبــاء فــوق ســن الــــ60 فــى جميع 

التخصصات بنظام التعاقد .
وأشارت اللجنة إلى أنه على من يرغب فى التقدم للوظائف 
info@ عليه إرسال السيرة الذاتية على البريد اإللكترونى

ems.org.eg

احتياطات أمنية مشددة أمام شاطئ 
زوجات المسئولين فى مارينا )5(

شاطئ )La Femme( المخصص للسيدات 
فى مارينا.. يوميا يمتلئ عن آخــره بالسيدات 
الالتى يستمتعن بالشاطئ والحفالت والوجبات 
والــســبــاحــة، لــدرجــة أنـــه تــم رفـــع ســعــر تــذكــرة 
الــدخــول إلــى )400( جنيه بعد أن كــانــت أول 

الصيف بـ200 جنيه.
إدارة شاطئ )La Femme( اضطرت لزيادة 
سعر تــذكــرة الــدخــول نتيجة الــزحــام الشديد 
وتوافد سيدات من جميع قرى الساحل الشمالى 
ومنهم زوجات سفراء، وزوجات لواءات وزوجات 
الــــوزراء، إضــافــة إلــى الفنانين والشخصيات 
النسائية الــعــامــة وســيــدات المجتمع والــمــال 

واألعمال.

ونتيجة لتوافد زوجات الوزراء إلى شاطئ 
)La Femme( أقامت إدارة مارينا عــدد من 
البوابات األمنية وتمت زيادة عدد أفراد األمن 
وتم إبــالغ مديرية أمن مطروح لإلشراف على 
التأمين حتى لمن يتجه إلــى لــســان الـــوزراء 
 )La Femme( فهو البد أن يمر على شاطئ
ــن بطلب رخــصــة الــقــيــادة وتحقيق  يــقــوم األمـ
الشخصية نــظــرا ألهــمــيــة الــســيــدات الــالتــى 
يــتــواجــدن فــى الشاطئ ألنــه شاطئ مخصص 
ــاك تــتــبــارى الــســيــدات  ــن لــلــســيــدات فــقــط، وه
فــى اســتــخــدام الــمــايــوهــات الحديثة وألــوانــهــا 
الصاخبة، وهناك مسابقات ألرقى وأهم أنواع 

وماركات المايوهات العالمية.

شاطئ )La Femme( تذكرة دخول تزيد على )400( جنيه.. والسباحة على 
صخب الحفالت الغنائية والمنافسة على أنواع ماركات المايوهات العالمية

)شاطئ سانتورينى( فى مارينا )5(.. 
الحصان األسود للصيف هذا العام

شاطئ سانتورينى الــمــوجــود فى 
مــاريــنــا )5( هــو الــحــصــان األســـود 
هذا العام فى مارينا، فقد استطاع 
لفت أنظار الجميع خالل األسابيع 
الماضية، وذلــك بسبب تعاقده مع 
ــطــرب فــى مصر  عـــدد مــن نــجــوم ال
والــعــالــم الــعــربــى، منهم المطربة 
الشعبية »بوسى« والمطربة »دوللى 
شاهين« و»هيفاء وهبى«، بحيث يتم 
إقــامــة الحفالت على الشاطئ مع 
تقديم وجــبــات غذائية ومشروبات 
متميزة، ويحضر هذه الحفالت عدد 

كبير من المشاهير.
شــاطــئ سانتورينى يشبه جزيرة 
»ســانــتــويــنــى« الــيــونــانــيــة مــن حيث 
ــكــورات والموسيقى الــتــى يتم  الــدي
نقلها إلى الساحل الشمالى لجذب 
ــد مـــن الــســيــاح، وحــضــر عــدد  ــزي م
كبير من سيدات الروتارى والليونز 
واإليــنــرويــل والممثلة دينا عبدالله 
وعـــدد مــن خــبــراء السياحة ورجــال 
األعمال، وكــان أقــوى الحفالت على 
الــشــاطــئ مــن نصيب نجم األغنية 

الشعبية أحمد شيبة.

يستعين بمطربات مصريات وعرب 
أبرزهن بوسى وهيفاء ودوللى شاهين

كافيه على الطريق يجلب المطربين ويقيم حفالت والسيارات تتراكم

محاوالت لمنع »تزويغ« العاملين فى  قطاع األخبارنظر طعن »عكاشة« على غلق قناة الفراعين
تنظر الدائرة األولى فحص بالمحكمة اإلدارية 
العليا برئاسة المستشار أحمد ابو العزم  رئيس 
مجلس الدولة ، الطعن المقام من توفيق عكاشة 
على الحكم الصادر من محكمة القضاء اإلدارى 
بغلق قــنــاة الفراعين فــى جلسة  25 أغسطس 

الحالى.
كــانــت محكمة الــقــضــاء اإلدارى قــضــت فى 
وقت سابق بغلق قناة الفراعين ، مما دعا توفيق 
عــكــاشــة بالطعن عــلــى الــحــكــم أمـــام المحكمة 

اإلدارية العليا. 
وطالب عكاشة فى طعنه بــضــرورة إعــادة بث 
القناة حيث إنــهــا تــقــدم إعــالًمــا هــادًفــا لخدمة 
المجتمع، وتحث على تنوير المشاهد من خالل 
بث الفكر التنويرى والمعتدل الــذى يساهم فى 

رقى المجتمع وخدمته.

ــى فيه د. محمد معيط وزيــر  ــذى أدل فــى الــوقــت ال
المالية بتصريح قــال فــيــه:  »أقــســم بالله فيه ناس 
بتروح تمضى وتروح«، تلقى مجلس الوزراء شكوى من 
أحد العاملين بقطاع األخبار بماسبيرو  كشف فيها 
أن هناك الكثير من اإلدارات فى القطاع اليوجد لها 
أعمال تتم إذاعتها، ولذلك ال يلتزم الكثير من العاملين 
بالحضور للمبنى أو الحضور واالنــصــراف سريعا 
لعدم وجود أعمال يقومون بها، وهو ما اعتبره مقدم 
الشكوى  إهــداراً للمال العام ألن هؤالء يحصلون على 
مخصصاتهم كاملة وال أحد يستطيع خصم أى جنيه 
منهم. من جانبه قام مجلس الــوزراء بإرسال الشكوى 
إلى عمرو الشناوى  رئيس قطاع األخبار للتحقيق فيها 
فقام بإصدار تعليمات إلى جميع اإلدارات المركزية 
إلرسالها لــإلدارات العامة لكى يتم التحقق من وجود 
العاملين فى عملهم وكتابة تقرير يومى عن كل من 

يعمل وما قام به فى »شيفتاته«.

راغب عالمة يحيى حفال غنائيا فى أنغام تستعد إلصدار ألبومها الجديد
ملهى ليلى بالساحل الشمالى

أجيرى يعود للقاهرة  لبدء مهمته رسميـًا مع المنتخب المصرى

األهلى يغادر القاهرة استعدادًا لمواجهة الترجى التونسى
يغادر القاهرة اليوم فريق النادى األهلى لكرة القدم  إلى تونس 
لمواجهة الترجى  بعد غد الجمعة  ذاته على ملعب رادس فى الجولة 

الخامسة لدورى المجموعات ببطولة دورى أبطل أفريقيا.
وكان سمير عدلى  المدير اإلدارى لأهلى قد سافر إلى تونس أول 
أمس إلنهاء عدة أمور وترتيبات خاصة بإقامة األهلى هناك وحجز 
مالعب التدريب وغيرها من اإلجراءات المتعلقة بالمباراة المرتقبة 
التى يخوضها األهلى وهــو فى المركز الثانى فى المجموعة بـ7 
نقاط فيما يتربع الترجى على القمة برصيد 10 نقاط ويأتى كمباال 

سيتى وتاونشيب فى المركزين الثالث والرابع بـ3 نقاط.

يعود اليوم خافير أجيرى مدرب المنتخب 
المصرى الجديد، والــذى قــام  بتوقيع عقود 
تدريب منتخب مصر لمدة 4 سنوات مقبلة، 
إلى القاهرة قادما من المكسيك، لبدء مهمته 
رسمًيا مــع منتخب مصر اســتــعــداًدا لمباراة 
النيجر المقرر لها يوم 8 سبتمبر المقبل فى 
الجولة الثانية بالتصفيات المؤهلة ألمم أفريقيا 

.2019
كان أجيرى أعرب عن سعادته بتولى المهمة 
لمدة 4 سنوات مقبلة، خلًفا لأرجنتينى هيكتور 

كوبر، وأوضح أجيرى، أنه يعلم الكثير عن الكرة 
المصرية، وشــاهــد المنتخب الــوطــنــى خالل 
مشاركته فى مونديال روسيا 2018، مؤكًدا أن 
المنتخب يمتلك العديد من العناصر المميزة 
ــم الــنــجــم الــدولــى محمد صــالح،  عــلــى رأســه
ومحمد الننى.. وتابع أجيرى حديثه، مؤكًدا 
ــه سيبذل قــصــارى جــهــده لــقــيــادة الفراعنة  إن
لمنصات التتويج، والتأهل لمونديال العالم 
ــا وليس  ــًض ــجــاز خــاللــه أي 2020 وتــحــقــيــق إن

الوصول لأداء المشرف فقط.

»شيرين عبد الوهاب« على موعد مع 
الجمهور اإلنجليزى فى عيد األضحى

تــصــدر الفنانة أنــغــام، أحـــدث أعمالها 
الفنية غــداً.. ونشرت أنغام، عبر حسابها 
بموقع »تويتر«، بوسترا جديدا، يتصدره 
تــاريــخ 16 - 8- 2018، وكلمة »قريبا«، 
فيما كانت صورة أنغام فى الخلفية.. على 
الفور تفاعل معها الملحن محمود الخيامى 
قائال: »متشوقين لجديدك 24 ساعة 30 

يوما 12 شهرا«.

يذكر أن »راح تذكرنى، كان آخر أعمال 
الفنانة أنــغــام باللهجة الخليجية، 

وتضمن 12 أغنية هى: »هدى قلبه« 
و»راح تذكرنى« و»إلهى« و»أشوف 
نــجــوم« و»الــخــيــانــة« و»ال تهجى« 
ــجــرد شــىء«  و»يــوجــعــونــك« و»م
ــحــلــف« و»مــســتــحــيــل«  و»لــــو ت

و»وين تروح« و»تالقينا«.

يحيى النجم اللبنانى راغــب عالمة حفال غنائيا ضخما يوم 
األربعاء الموافق 22 أغسطس المقبل فى أحد المالهى الليلية 

الشهيرة فى الساحل الشمالى.
ويقدم راغب مجموعة من أغانيه الشهيرة والمحبوبة لجمهوره 
ومنهم اللى باعنا، جميل يــاغــرام، قلبى عشقها، نسينى الدنيا، 

وغيرهم من األغانى.
وكان النجم اللبنانى أحيا منذ أيام قليلة حفال غنائيا خاصا فى 
مدينة العلمين الجديدة، وحضر الحفل النجم الكبير سمير غانم، 

وعدد من الفنانين واإلعالميين.

تستعد النجمة شيرين عبد الــوهــاب، إلحياء 
حفل غنائى بالعاصمة البريطانية لــنــدن، يوم 
25 أغسطس المقبل، وذلــك تزامًنا مع موسم 

احتفاالت عيد األضحى المبارك.
ومن المقرر أن تغنى شيرين، خالل الحفل، 
مجموعة من أشهر أغانيها ســواء القديمة 
أو الحديثة، وتسافر شيرين إلى لندن قبل 
الحفل بأيام قليلة، إلجــراء »بــروفــات« مع 
فرقتها الــمــوســيــقــيــة، لــالســتــقــرار على 

األغنيات.
وعلى الجانب اآلخر تعكف شيرين 

حالًيا على وضع لمساتها النهائية 
أللبومها الجديد، المقرر طرحه 

خالل األسابيع المقبلة.

هيفاء

الشناوىعكاشة

راغب

أنغام شرين
عدلى

دوللى



03على المكشوف العـدد 237
األربعاء  2018/8/15

تخفيض قيمة 
 المعاشات

 إلى 25% ليس
أمرا مطلقًا  محمد طرابيه يكتب:

تابعت باهتمام كبير التصريحات التى قالها الرئيس عبد الفتاح السيسى، خالل 
كلمته فى جلسة »اسأل الرئيس« ضمن فعاليات المؤتمر الوطنى السادس 

للشباب الذى عقد بجامعة القاهرة  يومى 28 و29 يوليو 2018، والتى قال فيها 
إننا نحاول التقليل من إنفاقنا بشكل كبير وهناك أموال تهدر بسبب عدم تطوير 

المنظومة فى مختلف القطاعات.
وقد توقفت طوياًل أمام ما قاله الرئيس – حرفيًا -: »عندما تعامل مجلس النواب 
مع معاشات الوزراء كان هناك رقم كبير مطروح، ولكن الدكتور على عبد العال، 
رئيس المجلس، رفض وقرر خفض المعاش من 80 إلى 25% من قيمة الراتب 
األصلى، ولكن لو خفضناها أكثر من ذلك صعب فسامحوا«. وهو األمر الذى أكده 

الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب الذى كان حاضرًا للجلسة.

وليسمح لى السيد الرئيس  - بكل تقدير واحترام 
- أن أكشف بعض الحقائق الغائبة فى هذه القضية 
الشائكة، وأؤكــد أن ما ســوف أقــوم بالكشف عنه 
ــاً شخصياً ولكنها حــقــائــق مبنية على  ــ لــيــس رأي
المستندات  الرسمية  والوقائع المحددة بالتواريخ 

واألرقام.
فى البداية نشير إلى أنه فى شهر أبريل الماضى، 
أقــر مجلس الــنــواب  القانون رقــم 28 لسنة 2018 
بشأن تحديد المعاملة المالية، لرئيس مجلس 
النواب ورئيس مجلس الـــوزراء وأعضاء الحكومة 

والمحافظين ونوابهم، والذى  كان ينص على أن:
تضاف مادتان جديدتان برقمى )الرابعة مكًررا، 
والخامسة مــكــررًا( إلــى القانون رقــم 100 لسنة 

1987 المشار إليه نصهما اآلتى:
المادة الرابعة مكررًا:

تستحق الفئات المشار إليها فى المواد 
ــعــة( مــن هذا  ــراب )الــثــانــيــة، والــثــالــثــة، وال
ــا يــعــادل %80  ــون مــعــاًشــا شــهــرًي ــان ــق ال
)ثــمــانــون فـــى الــمــائــة( مـــن راتــــب أو 
مكافأة كل منهم فى تاريخ انتهاء شغل 
الــمــنــصــب، وال ينتفع بــأحــكــام هــذه 

المادة إال مرة واحدة.
وفــى حــال وفــاة صاحب المعاش 
ــه الــحــق  يـــكـــون لــلــمــســتــحــقــيــن عــن
فــى تقاضى معاشه وذلـــك وفًقا 
ــواردة فــى القوانين  ــ لألنصبة الـ
التى تنظم التأمينات االجتماعية 
ــمــعــاشــات. ويــتــم الــجــمــع بين  وال
المعاش المقرر وفًقا ألحكام هذا 
القانون وأى معاش مقرر بموجب 

أى قانون آخر.
وال تسرى أحكام هذه المادة إال 
على من شغل فعلًيا أحد المناصب 
المشار إليها فى المواد  )الثانية، 
والثالثة، والرابعة( من هذا القانون.

المادة الخامسة مكررا:
 ال تسرى أحكام هذا القانون على 
كــل مــن صــدر ضــده حكم نهائى فى 

جناية أو حكم عليه فى إحــدى قضايا 
اإلرهاب أو فى إحدى القضايا المضرة 

بأمن الدولة.
وقــد قــام الرئيس عبدالفتاح السيسى 

ــقــانــون رقـــم 28 لسنة 2018،  بـــإصـــدار ال
بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقــم 100 

لسنة 1987 بشأن تحديد مرتبات نائب رئيس 
الجمهورية، ورئيسى مجلسى الشعب والشورى، 
ــوزراء ونوابه والـــوزراء، وقد نشر  ورئيس مجلس ال
القرار بالجريدة الرسمية للدولة »الوقائع الرسمية« 

بتاريخ 26 أبريل 2018.
والــحــق يــقــال إن مــا قــالــه الــرئــيــس بــشــأن قيام 

ــان  بــالــمــطــالــبــة  ــمـ ــرلـ ــبـ الـ
ــراء تـــعـــديـــات على  ــإجــ ــ ب
ــات   ــفــئ مـــعـــاشـــات هــــذه ال
صحيح، وبالفعل تم إجراء 
ــدة وتـــم  ــ ــدي ــات جــ ــديـ ــعـ تـ
ــال الجلسة  ــا خـ ــرارهـ إقـ
ــواب  ــن ــعــامــة لــمــجــلــس ال ال
والــتــى عــقــدت بــتــاريــخ 17 

يونيو 2018.
وهنا نتوقف لنؤكد على 
ــه  ــى أن حــقــيــقــة مــهــمــة وهــ
ــراء تعديات على   ــم  إجـ ت
قيمة المبالغ التى سبقت 
الموافقة عليها بالنسبة 
لمعاشات كبار المسئولين 
بـــالـــدولـــة ، ولــكــن ليست 
بالصورة التى تحدث عنها 
الرئيس السيسى ورئيس 

مجلس النواب وما روجته وسائل اإلعام المختلفة.
حيث وافق البرلمان فى جلسة الثاثاء 17 يونيو 
2018، نهائيا على تعديل بعض أحكام القانون رقم 
28 لسنة 2018 بتعديل أحكام القانون رقــم 100 
لسنة 1987 بتحديد المعاملة المالية لرئيس مجلس 
النواب ورئيس مجلس الـــوزراء وأعضاء الحكومة 
والمحافظين ونوابهم، لحساب قواعد معاشات هذه 
الفئات وفقا لمدة شغل المنصب )ملحوظة.. برجاء 
التركيز جيداً على جزئية مدة شغل المنصب( وذلك 
بعد التصويت عليه نداء باالسم نظرا لتطبيقه بأثر 
رجعى من تاريخ 24 إبريل 2018، وأسفر التصويت 

عن موافقة 417 عضوا. 
 وقــد صــدق الــرئــيــس السيسى على تعديات 
القانون ونشرت بالجريدة الرسمية   فى 26 يوليو 
2018 وفقاً القرار الجمهورى بإصدار القانون رقم 
160 لسنة 2018، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 
100 لسنة 1987 بتحديد المعاملة المالية لرئيس 
ــوزراء، وأعضاء  مجلس الــنــواب، ورئيس مجلس الـ

الحكومة والمحافظين ونوابهم.  
 ويتضمن الــتــعــديــل قــواعــد لــحــســاب معاشات 
ــاس مــدة شغل المنصب  هــذه الــفــئــات ، على أسـ
الفعلية وصافى الحد األقصى للمكافأة لرئيس 
ــواب وصــافــى الــحــد األقــصــى للراتب  ــن مجلس ال
بالنسبة لباقى الفئات، على أال تقل قيمة المعاشات 

المستحقة عن 25% من أجر التسوية وال تزيد على 
80% من أجر التسوية.

هذا الكام يكشف  أن التخفيض إلى نسبة %25 
من قيمة المعاشات التى تم إقرارها فى شهر أبريل 
الــمــاضــى  ليس  أمـــراً مطلقاً وأن هــذا هــو الحد 
األدنى الذى يبدأ به  معاش هذه الفئات  حيث  أن 
هناك حاالت  نص عليها التعديل الجديد للقانون 
تؤكد أنــه من حق هــذه الفئات الوصول الــى نسبة 
80% من قيمة المعاشات المستحقة لهم وهى نفس 

النسبة التى سبق إقرارها فى أبريل الماضى.
فالقانون الجديد المطبق حالياً والــذى أقر فى 
يــونــيــو  2018 يتضمن اســتــبــدال نــص الــمــادة 31 
مــن قــانــون التأمين االجتماعى، ليسوى معاش 
كــل مــن يشغل فــعــلــيــاً منصب رئــيــس مجلس 
النواب ورئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء 
ونوابهم المحافظين ونوابهم بواقع جزء من 
10 أجــزاء من أجــر التسوية عن كل سنة 
خدمة قضيت فــى المنصب، بمراعاة 

عدة بنود.
وتضمنت الــبــنــود أن يقصد بأجر 
التسوية آخر مكافأة لرئيس مجلس 
النواب أو آخر راتب بالنسبة لباقى 
الفئات وبما ال يجاوز صافى الحد 
األقصى لألجور فى تاريخ انتهاء 

شغل المنصب.
وأن يـــكـــون الـــحـــد األقـــصـــى 
لــلــمــعــاش بـــواقـــع 80% مـــن هــذا 
األجـــر، فيما لــو قــل المعاش عن 
25% من »أجر التسوية« يرفع لهذا 
القدر، وإذا انتهى شغل المنصب 
بسبب الوفاة أو اإلصابة أو العجز 
الكلى فيكون المعاش بواقع %80 

من أجر التسوية.
وهــكــذا نـــرى أن نسبة الــــ%25 
ليست سوى بداية لصرف المعاش 
للفئات الــمــشــار  الــيــهــا، وبموجب 
القانون تتم زيادة هذه النسبة بواقع 

10% عن كل سنة فى الخدمة.
وبــمــوجــب تــلــك الــتــعــديــات فسوف 
يحصل د. على عبدالعال رئيس مجلس 
الــنــواب على 75% من صافى قيمة آخر 
ــه  عــنــد انــتــهــاء رئــاســتــه للفصل  ــب لـ ــ رات

التشريعى الحالى  فى عام 2020.
ولــمــزيــد مــن التفاصيل الموثقة بــاألرقــام 
نشير إلــى أن التعديات الــجــديــدة فــى قانون 
ــم  تطبيقها بــأثــر رجــعــى منذ  مــعــاشــات الــــوزراء ت
شهر أبريل الماضى واستفاد منها وزراء حكومة 
المهندس  شريف إسماعيل رئيس الــوزراء السابق  
وهــى الحكومة التى  أدت اليمين الدستورية فى 
12 سبتمبر 2015 وتم قبول استقالتها فى 5 يونيو  
ــا لــلــقــانــون  ــقـ 2018، ووفـ
ــد يــحــصــل شــريــف  ــجــدي ال
إســـمـــاعـــيـــل عـــلـــى مــعــاش 
شــهــرى يــقــدر بــــــ65% من 
صــافــى آخــر مــرتــب حصل 
عليه كرئيس للحكومة أى 
27 ألفا و300 جنيه شهرًيا 
إلى جانب معاشه من وزارة 
البترول التى عمل بها لمدة 
أكثر من 35 سنة )يضاف 
ــه على  ــق حــصــول ــمــا ســب ل
مــرتــب كبير مــقــابــل عمله 
الــحــالــى كمساعد لرئيس 
ــة لــلــمــشــروعــات  ــوري ــجــه ال

القومية(.
ــاق  ــيـ ــسـ وفـــــــى هـــــــذا الـ
نشير إلــى أن هناك عــدًدا 
ــن تــم  ــ ــذي ــ ــن الـــــــــوزراء ال ــ م
استبعادهم فى التشكيل الوزارى األخير الذى تم فى 
5 يونيو 2018  يحصلون على نفس قيمة المعاش 
ومنهم خالد فهمى وزير البيئة السابق وأحمد عماد 
الدين راضى وزير الصحة السابق وخالد عبدالعزيز 
وزير الشباب والرياضة السابق وطارق قابيل وزير 
الصناعة والتجارة السابق.. أما حلمى النمنم  وزير 
الثقافة السابق وخالد العنانى  وزير اآلثار السابق 
وعمرو الجارحى وزير المالية السابق   فيحصلون 
على معاش شهرى قيمته  55 من صافى آخر مرتب 

حصل عليه أى 23 ألًفا و100 جنيه.
ــوزراء السابقين الذين يحصلون على   أما أقل ال
معاشات  فهو د. خالد بــدوى وزيــر قطاع األعمال 
والذى يحصل على  14 ألًفا و700 جنيه فقط ال غير 

نظرا ألنه لم يبق فى الوزارة سوى 6 أشهر فقط.
على الجانب اآلخــر نشير إلــى أن هناك عــدًدا 
من الـــوزراء الحاليين ســوف يحصلون عند نهاية 
مــدة خدمتهم على 80 % مــن صافى آخــر مرتب 
حصلوا عليه  أى 33 ألــف جنيه كمعاش شهرى 
ومنهم محمد مختار جمعة وزيــر األوقــاف وغادة 
والى وزيرة التضامن االجتماعى ونبيلة مكرم وزيرة 
الهجرة والمصريين فــى الــخــارج ومحمد شاكر 
وزير الكهرباء والطاقة وطارق الما وزير البترول 
ومعهم بالطبع د. مصطفى مدبولى رئيس الوزراء 

ووزير اإلسكان الحالى.

المعاشات 
حاليًا  تبدأ من 

25% ويضاف 
إليها %10 
عن كل سنة 

جديدة فى 
الخدمة

الرئيس السيسى 
صدق على 

تعديالت القانون 
المطبق حاليًا 

ونشرت بالجريدة 
الرسمية فى 26 

يوليو 2018  

مفاجآت مثيرة حول قضية معاشات  كبار المسئولين فى الدولة  

باألرقام:
د. على عبدالعال رئيس مجلس النواب سوف يحصل على 75 % من قيمة معاشه عند انتهاء رئاسته للفصل التشريعى الحالى  فى عام 2020 

شريف إسماعيل يحصل على معاش شهرى 27 ألًفا و300 جنيه إلى جانب معاشه من وزارة البترول عالوة على مرتبه الحالى كمساعد لرئيس الجمهورية للمشروعات القومية 
فهمى وعماد الدين وعبدالعزيز و قابيل والنمنم والعنانى والجارحى يحصلون على  معاش 23 ألفا و100 جنيه 

خالد بدوى وزير قطاع األعمال أقل الوزراء معاشا بـ14 ألفا و700 جنيه ألنه لم يبق فى الوزارة سوى 6 أشهر فقط 
مدبولى وجمعة وغادة ونبيلة وشاكر والمال سوف يحصلون على معاش شهرى 33 ألف جنيه عند انتهاء خدمتهم فى الحكومة

فى أبريل 2018 تم إقرار قانون يسمح لرئيس البرلمان والحكومة والوزراء والمحافظين ونوابهم بالحصول على معاشات تعادل 80% من رواتبهم

فهمى

شاكر

المال

غادة نبيلة

عبدالعال

مدبولىشريف

قابيلعماد الدينعبدالعزيز

النمنمبدوىجمعة
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الجهاز يرفض تعيني 17 ألًفا بالتعليم  فى الشرقية ويكتفى بـ2 فقط بعد تدخل مدير اتحاد الكرة 
بالمستندات.. فضيحة جديدة للتنظيم واإلدارة 

ــدة  ــ ــديـ ــ ــة جـ ــحــ ــ ــي ــضــ ــ فـــــــى ف
ــمــركــزى  ومـــتـــجـــددة لــلــجــهــاز ال
للتنظيم واإلدارة، خــاصــة بعد 
ــراره عــلــى تــجــاهــل الــجــهــاز  ــ إصـ
ــوزراء الــصــادر  ــ لــقــرار مجلس ال
منذ عام 2015 بتعيين 17 ألف 
معلم بالتربية والتعليم فــى كل 
القطاعات، ومنذ صــدور قــرار 
المهندس ابراهيم محلب رئيس 
مــجــلــس الــــــــوزراء، بــتــعــيــيــن كل 
أصــحــاب الــعــقــود الــمــؤقــتــة فى 
2014 إال أن الجهاز المركزى 
للتنظيم واإلدارة ظــل يماطل 
فــى توفير الــدرجــات الوظيفية 
ومخاطبة وزارة المالية، لتوفير 
الدرجات المالية، لنحو 17ألفا 
و247 متعاقدا بعقود رسمية، 
ــآت شــامــلــة بــالــتــربــيــة  ــافـ ــكـ ومـ
والتعليم، بمحافظة الشرقية، 
حتى تولى الدكتور صالح الشيخ 
رئاسة الجهاز المركزى للتنظيم 
واإلدارة  فــى مـــارس الماضى 
خلفا للمستشار محمد جميل، 
ــر عليه اال انــه  وتـــم عـــرض االمـ
ــن ســبــقــوه  ــض بــحــجــة ان مـ ــ رف
تجاهلوا الــقــرار فلماذا يتحمل 
هو نتيجة هذا التجاهل، وتحمل 

المسئولية.
ولــفــتــت مـــصـــادر بــالــتــنــظــيــم 
واالدارة أن الــلــواء خالد سعيد 
ــان قد  ــ مــحــافــظ الــشــرقــيــة،  ك
اعتمد قــرار التثبيت لــ 17 ألف 
و 273 مــن العاملين المؤقتين 
بقطاع التربية والتعليم بالوظيفة 
والــدرجــة والمجموعة النوعية 
ــى – الــمــؤهــل  ــال ــع »الـــمـــؤهـــل ال
الــمــتــوســط والــفــوق مــتــوســط – 
الــمــؤهــل أقـــل مــن الــمــتــوســط – 

ــر  ــراي الـــعـــمـــال«، فـــى شــهــر فــب
ــرن تــنــفــيــذ قـــرار  ــ الــمــاضــى، وق
التعيين بــمــوافــقــة رســمــيــة من 
التنظيم واالدارة وموافاته رسميا 
بخطاب بتوفير درجــات وظيفية 
ومــالــيــه لــهــم بــمــديــريــة التربية 

والتعليم بالمحافظة.
ــــى ان  واشــــــارت الـــمـــصـــادر إل
ــع كل  ــة وضــ ــي ــشــرق مــحــافــظ ال
التجهيزات لتثبيت المتعاقدين 

ــه  ــتـ ــان وزعـ ــ ــي ــ ــا، فــــى ب ــ ــي ــ ــم رســ
المحافظة على جميع اإلدارات 
التعليمية بالمحافظة، بضرورة 
مراعاة اإلدارات التعليمية عدم 
تسليم العمل لكل مــن ليس له 
عــقــد عــمــل أو تــرخــيــص عمل 
ويكون معتمد من المديرية ومن 
يخالف ذلــك يتحمل المساءله 
القانونية وعـــدم تسليم العمل 
ــوم الخط  ــل للحاصلين عــلــى دب

ــد الـــتـــأكـــد من  ــع الـــعـــربـــى إال ب
الــمــصــرف الــمــالــى مــن اإلدارة 
وعلى أن يكون لهم ملف باإلدارة 
)قــســم الــعــقــود( وأن يــكــون على 
رأس الــعــمــل وتــتــحــمــل اإلدارة 

التعليمية مسئولية التنفيذ.
ــرار أنــــه على  ــ ــق ــ وجـــــاء فـــى ال
اإلدارات التعليمية عــدم تسليم 
الــعــمــل لــكــل مـــن فــســخ عــقــده أو 
مــحــال إلـــى الــنــيــابــة أو المحكمة 

ومن يخالف ذلك يتحمل المساءلة 
القانوينة و فى حالة صــدور قرار 
الــتــثــبــيــت متضمنا أى إســـم من 
الفئات المشار إليها بالبند السابق 
والـــتـــى ال يــنــطــبــق عــلــيــه شـــروط 
التثبيت يتم إخطار المديرية فورا 
ــازم ونــحــمــل اإلدارة  ــ إلتـــخـــاذ الـ

مسئولية تنفيذ ذلك.
المثير أن عددا من المتعاقدين 
فـــوجـــئـــوا بــــصــــدور قـــــــرار مــن 
ــن من  ــي ــن ــمــحــافــظ بــتــثــبــيــت إث ال
ــم فــقــط، مــنــهــمــا ســيــدة  ــه زمــائ
تدعى »أحام« بــاالدارة التعليمية 
بمركز ابــو حماد شرقية، وتبين 
ــاء اجـــراءت  ــه ان  الــســبــب فــى ان
تثبيتهما، الــلــواء ثـــروت سويلم 
الــمــديــر الــتــنــفــيــذى التــحــاد كــرة 
الــقــدم، بعد ان تدخل واستطاع 
ان يحصل على خطابين رسمين 
من التنظيم واالدارة يفيد موافقته 
على تعيين االثنين المتعاقدين، ثم 
أتبع  ذلك بعقد لقاء مع محافظ 
الشرقية النهاء اجراءات التثبيت.

من جانبه كشف مصدر مسئول 
ــجــهــاز الـــمـــركـــزى للتنظيم  ــال ب
واالدارة  ان السبب الرئيسى فى 
رفــض الــجــهــاز الصـــدار خطاب 
ــات وظيفية  يفيد بتوفير درجــ
ومــالــيــة لــــ17 الــفــا مــن اصحاب 
العقود المؤقتة بمديرية التربية 
والتعليم بمحافظة الشرقية، 
لعدم وجود صناديق او حسابات 
خـــاصـــة بــالــمــحــافــظــة لــصــرف 
ــب ومــكــافــات ثــابــتــة لــهــؤالء  ــ روات
المتعاقدين بالتدريس واالدارات 
ــذا هو  بــالــتــربــيــة والــتــعــلــيــم، وهــ
ــه مــديــريــة التعليم  ــادت ب ــ مــا اف
بالشرقية للجهاز، ولــذلــك فان 
الــجــهــاز يــرفــض اعــتــمــاد حركة 

التعيينات.

  نسرين إمام

رئيس التنظيم واإلدارة يجبر مساعد 
رئيس الجهاز على إجازة لمدة شهر 
ويغلق مكتبه ويتحفظ على أوراقه

فــى واقــعــة تؤكد على أن ظــاهــرة تنكيل الــقــيــادات الحالية 
بالقيادات السابقة، فى دواويـــن الحكومة، ظاهرة متفشية 
وابدية فى الجهاز االدارى فى مصر والــذى يضم بين جنباته 
أكثر من 5.6 مليون موظف وقيادة حكومية، فقد قرر الدكتور 
صالح الشيخ رئيس الجهاز  إجــبــار مساعد رئيس الجهاز 
السابق، على ان يحصل على اجــازة شهرا كاما، تحت اى 
مسمى، واغاق مكتبه بالضبة والمفتاح، والتحفظ على جميع 

االوارق والــمــكــاتــبــات والــســجــات، لحين 
ــة، بشأن اتهامات  ابــاغ النيابة االداريـ

بالمخالفات اإلدارية والمالية، وجهها 
ــيــس الــجــهــاز  الــشــيــخ لــمــســاعــد رئ

السابق المستشار محمد جميل.
ــن«  ــي ــمــاي وعــلــمــت »صـــــوت ال
أن رئــيــس الــجــهــاز الــحــالــى، قــام 
حــتــى االن بتصفية الــحــســابــات 

مــع جميع الموظفين والــقــيــادات 
المحسوبة على المستشار محمد 

جميل والموالية له، منذ ان تمت اقالة 
جميل من الجهاز ووتعيين الشيخ خلفا له، فى 

مطلع ابريل الماضى.
واكـــدت مــصــادر بالجهاز ان صالح الشيخ، رئيس الجهاز 
الحالى هو االبن المدلل للدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط 
والمتابعة واالصـــاح االدارى، وهــى مــن رشحته لتولى هذا 
المنصب خلفا للمستشار محمد جميل والذى ساءات عاقته 
تماما بوزيرة التخطيط، لدرجة انه اعلن انفصال الجهاز تماما 
عن تعليمات الوزيرة ، وانه وزير مثله مثلها، حيث قال لها فى 
احدى المناسبات »انا وزير زيك تماما واوامــرى باخدها من 
ــوزراء مش منك« وعلى الفور خاطبت رئيس الــوزراء  رئيس ال
وطالبته بضرورة عدم التجديد لجميل فترة رئاسة ثالثة للجهاز 

المركزى للتنظيم واالدارة.

سحر نصر تكشف أسرار »المرونة 
والسرعة« فى مؤتمر دولى بالقاهرة 

كارثة.. 445 مليون جنيه قروض 
يومية لمصر من المؤسسات الدولية

يعود مؤتمر يورومنى من جديد 
للقاهرة يومى 4 و5 سبتمبر القادم 
بشكل جديد، وبمشاركة متحدثين 
جدد لمناقشة الموضوع الرئيسى 
لمؤتمر هـــذا الــعــام، وهــومــرونــة 
ــمــصــرى  ــاد ال ــصـ ــتـ وســـرعـــة االقـ
وقدرته على التكيف مع التطورات 
االقتصادية العالمية فــى القرن 

الحادى والعشرين.
يتضمن مؤتمر يــورومــنــى هذا 
الـــعـــام الـــعـــديـــد مـــن الــجــلــســات 
الــجــديــدة الــتــى تتيح للمشاركين 
االستماع لعدد من كبار الخبراء 

فى موضوعات:
ــطــاقــة  ــات ال ــروعـ ــشـ تــمــويــل مـ

الصديقة للبيئة.
تــوجــهــات الــشــمــول الــمــالــى فى 

مصر.
أهــمــيــة تقنيات الــبــلــوك تشين 

والعملة الرقمية لدول المنطقة.
كيف يمكن تنمية قــطــاع ناجح 

للمشروعات الناشئة.
ومن المقرر أن تشارك الدكتورة 
ــرة االســتــثــمــار  ــ ــصــر، وزيـ ســحــر ن
والــتــعــاون الــدولــى، فــى المؤتمر 

كمتحدثة رئيسية لــإجــابــة عن 
ــســارات خــال  ــف األســئــلــة واالســت
اليوم األول للمؤتمر )4 سبتمبر(. 
تــتــحــدث خـــال الــمــؤتــمــر أيــضــاً 
ــة، مــديــر عام  الــســيــدة لينا هــداي
ــط وشمال  منطقة الــشــرق األوسـ
 ،ConsenSys أفريقيا فى شركة
إلســتــعــراض رؤيــتــهــا حـــول تقنية 
البلوك تشين، وتكنولوجيا الدفتر 
 Distributed Ledger الموزع
ودور الــشــركــة فــى تــحــويــل شكل 
القطاع المالى كما نعرفه اآلن. 
بــعــد ذلـــك يــتــحــدث الــســيــد باسل 
الــبــاز، الرئيس التنفيذى لشركة 
كربون القابضة فى لقاء رئيسى 

ضمن جلسات المؤتمر.       
ُيعد مؤتمر يورمنى فرصة هامة 
لمشاركة كل المهتمين باالستثمار 
ــاقــش أهــم  ــن ــث ي ــى مـــصـــر، حــي فـ
االستراتيجيات االقتصادية فى 
الباد، والتعرف على أهم الفرص 
والتحديات الحالية، والتواصل مع 
المسئولين والعاملين فى القطاع 
المالى وقــطــاع االستثمار ودنيا 

األعمال بشكل عام.  

يــوم االثنين الــمــاضــى.. نشرت وكالة 
األنباء الرسمية للدولة »أ. ش. أ«، تقريرا 
تضمن اعــان البنك المركزى المصرى 
عــن ارتــفــاع ديـــون مصر الخارجية إلى 
نحو 88.2 ملياردوالر فى نهاية مارس 
الماضى بــزيــادة بنحو 9.1 مليار دوالر 
بمعدل 11.6% مقارنة بنهاية يونيو2017.
وتعليقا على هــذا التقرير الرسمى، 
كشف خبراء اإلقتصاد أنه  بسيطة نجد 
أننا لو ضربنا رقــم 9،1 مليار دوالر فى 

17،60 جنيها لوجدنا أننا قمنا باقتراض 
مبلغ 160 مليار جنيه خــال عــام واحد 
فقط أى ما يعنى 13 مليار و346 مليون 
جنيه شهريا ولو قسمنا هذا المبلغ على 
ــام الشهر وهــو 30 يوما لوجدنا  عــدد أي
أننا اقترضنا 445 مليون جنيه كل طلعة 

شمس.
الغريب أن كبار المسئولين فى الدولة 
ال يزالوا يزعمون أن مصر قطعت شوطاً 

كبيرا فى اإلصاح االقتصادى!!!!!.

ــل مبنى ماسبيرو إال عن  ال حــديــث للكثيرين داخـ
حركة التغييرات القادمة فى الهيئة الوطنية لإعام 
والمجلس األعلى لإعام خاصة بعد صدور القوانين 
الجديدة  من مجلس النواب. فى هذا السياق، كشفت 
مصادر مطلعة أن حركة التغييرات داخل 
المجلس األعلى والهيئة الوطنية لن 
تتم إال بعد صدور الائحة التنفيذية 
للقوانين الجديدة والتى حددها 
ــة أشــهــر،  ــاث الــقــانــون بــفــتــرة ث
ــد المصدر أنــه مــن الناحية  وأك
القانونية فإن الائحة التنفيذية 

تعد آلــيــة التشريع الفرعى 
بعد الدستور والقانون، 

ــم الـــائـــحـــة  ــضــ ــ وت
ــة الـــقـــواعـــد  ــذي ــي ــف ــن ــت ال
التفصيلية الازمة لتنفيذ القوانين 
الــصــادرة عن مجلس الــنــواب دون 
تعديل فيها أو حــذف أو إضافة 

نصوص جديدة عليها.
ومن المنتظر أن يتم فور اإلنتهاء 
مــن إعــــداد الــائــحــة التنفيذية 
إرســالــهــا الــى رئــيــس الجمهورية 
للتصديق عليها ثــم نــشــرهــا فى 
الجريدة الرسمية وبعدها يصبح 

القانون ساريا ومطبقاً بالفعل.
الجدير بالذكر أنه بعد التصديق 
على الــقــوانــيــن الــجــديــدة ونشرها 
بالجريدة الرسمية سيكون التغيير 
فى الهيئات اإلعامية حتميا حيث 
أن التعديات الــجــديــدة  تتضمن 
تــقــلــيــل عـــدد أعـــضـــاء الــهــيــئــة أو 
ــى 9  المجلس األعــلــى مــن 13  إل

أعضاء فقط.

آخر كالم.. إجراء حركة تغييرات أعضاء 
مجالس إدارات الهيئات اإلعالمية بعد 

صدور الالئحة التنفيذية  لقوانين اإلعالم 

سحر

طارق

مكرم

جميل

الشيخ سويلم
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أخطر أسرار األسبوع السياسية
كواليس وأسرار وحكايات من شأنها أن تثير الكثير من الجدل، عقدنا العزم على وضعها فى صيغة تساؤالت، 

كان فى مقدورنا أن نغمض أعيننا عنها، لكننا فضلنا التركيز عليها حفاظا على حق القارئ فى المعرفة، ليس لنا 
أى أغراض، ولن نكون، ندرك أن هناك أسرارا تستحق النشر، أسرارا مهمة ولها مدلول.

ندرك أيضا أن كتابة الخبر فى صيغة سؤال أكثر إثارة من كتابته بصيغته الطبيعية، نعلم أننا نكتب أسرارا 
مهمة، لكنها من وجهة نظرنا حق لنا وللرأى العام.

فى عملنا الصحفى نركز على كبار المسئولين ونعتبر سلوكهم وتصرفاتهم تحت المجهر ونحافظ على الخصوصية، 
وال نتدخل فى الشئون الداخلية، هدفنا الحقيقة فقط، هدفنا إطالع المصريين على حقائق مفيدة.

بالل الدوى

فى البداية طلب )سمك بربونى وبلطى(.. وذهبت 
مأمورية إلحضار المطلوب ثم غير رأيه

ابنه حاول الدخول بالموتوسيكل.. األمن يرفض ويصعد األمر لرئيس الجهة الذى اعتذر ألفراد األمن

أجرى حوارا لموقع »عربى 21« اإلخوانى.. وقال كالم عبثى غير صحيحتواجد أمنى أمام منزله طيلة 24 ساعة.. رصد خط سيره.. وتواجد مرورى مكثف.. ومجموعات أمنية سرية أمام بيته

شخصية سياسية مرموقة يرسل »مأمورية خاصة« 
إلحضار )جمبرى جامبو( مخصوص من بورسعيد؟!

من هو المسئول المهم الذى منع دخول ابنه بالموتوسيكل للجهة المهمة التى يعمل بها؟!

من يحاسب »معصوم مرزوق« بعد ادعائه بوجود لماذا يعامل طارق عامر معاملة »رئيس الوزراء« أمنيا؟ ولماذا زادت الحراسات الخاصة عليه؟!
نوايا روسية إلقامة منطقة عسكرية فى مصر؟

السفير السابق معصوم مــرزوق عــرض مبادرته 
ولم يتحرك أحد، وواصل إسقاطاته وأجرى حوارا 
صحفيا مع موقع »عربى 21« اإلخوانى وقــال فيه 
نصا: إن إنــجــازات السيسى هــى »قطعة ســوداء« 
نبحث عنها فى غرفة مظلمة، والمنطقة لها ثالثة 
مراكز استراتيجية حقيقية هى القاهرة وطهران 

وأنقرة.
مما جعل البعض يتهمه بمغازلة إيـــران، الدولة 
التى تهدد المالحة فى مضيق باب المندب وبالتالى 
ستتأثر حركة المالحة البحرية فى قناة السويس 

وتؤثر بالتبعية على الدخل القومى المصرى.
السفير السابق معصوم مـــرزوق أكــد فــى حــوار 
لـ»عربى 21« المحظور داخل مصر وتم حظره من 
التداول قائالً: إن توقيع مصر اتفاقا مع الجانب 
الروسى إلنشاء منطقة صناعية فى بورسعيد يعزز 
التقارير والمعلومات التى تحدثت من قبل عن نوايا 

روسيا إقامة منطقة عسكرية فى مصر.
والــســؤال: من يحاسب السفير السابق معصوم 
مرزوق على معلوماته المغلوطة والتى تحدث عنها 

عن أنها نوايا روسية؟! وهل دخل فى النوايا؟!

لماذا التشديدات األمنية أمام )كومباوند حدائق المهندسين( فى الشيخ زايد؟!

مــســئــول كبير فــى جــهــة مهمة طلب 
إحــضــار غــذاء لــه مــن بورسعيد وحــدد 
أن يكون الــغــذاء سمك، على الــفــور تم 
تجهيز كميات مــن السمك البربونى 
والبلطى للمسئول الكبير، وخرجت 
مــأمــوريــة مخصوص إلحــضــار السمك 
مــن بــورســعــيــد بــســرعــة الــبــرق، لكنهم 
حينما وصلوا وجــدوا المسئول الكبير 
قــام بتغيير رأيــه من طلب أكــل السمك 

البربونى والبلطى إلــى أنــه طلب أكل 
الجمبرى، حــدث توتر لمدة قليلة فى 
المأمورية وبسرعة تم توفير كميات من 
الجمبرى الجامبو للمأمورية وعــادت 
الــمــأمــوريــة سريعا ليتناول المسئول 
الكبير الغذاء بالهنا والشفاء، بعد قيام 
المطبخ الملحق بمكتبه بـ»قلى الجمبرى 

الجامبو« ليأكله المسئول الكبير مقلى.
فمن هو هذا المسئول؟!

إحــدى الجهات الهامة شهدت موقفا 
ــدل على حسن إدارة هــذه المؤسسة  ي
مــن قــبــل قــيــاداتــهــا، األســبــوع الماضى 
فوجئ األمن المتواجد على مدخل الجهة 
المهمة بمحاولة أحــد الشباب يقترب 
من مدخل مقر الجهة ويحاول الدخول 
وهو يركب موتوسيكل حديث، قام األمن 
ــه بــالــدخــول  ــدم  الــســمــاح ل بــإيــقــافــه وعــ
والتحفظ على الموتوسيكل الحديث، 
لكن الشاب قــال لهم: إننى نجل رئيس 
الجهة المهمة، وقام مسئول األمن بإبالغ 
ــر إلــى مدير  ــل األمـ ــادات عليا ووصـ ــي ق
الجهة الكبرى المهمة، الذى خرج سريعا 
من مكتبه وذهب إلى مسئول األمن عند 
بوابة الــدخــول واعــتــذر  لهم فــردا فردا 
على مــا فعله ابنه مــع األمــن ومخالفته 
لقواعد الــدخــول الجهة المهمة والتى 
تمنع دخــول أى موتوسيكالت داخلها، 
ورغم وجود تصريح دخول البن المسئول 
الكبير والذى يتقلد منصب رئيس الجهة 

الكبرى إال أن األمن منعه من الدخول.

ليس هذا فقط بل أصدر مدير الجهة 
المهمة تعليماته لمدير أمــن البوابات 
بتوجيه الشكر لرجاله فــى األمــن على 
مــجــهــودهــم فــى تطبيق الــقــانــون وعــدم 
تهاونهم مع مخالفة قواعد الدخول حتى 

لو كان ذلك مع ابنه.
المسئول الكبير وبــخ ابنه أمــام أفــراد 
األمــن، وطالبه باالعتذار لهم، وهــو ما 

حدث بالفعل.
كانت إدارة األمــن فــى الجهة المهمة 
جــدا قد تحدثوا على أجهزة الالسلكى 
الــتــى بــحــوزتــهــم وصـــعـــدت األمــــر إلــى 
القيادات، وهو ما كان له أبلغ األثر على 
مدير الجهة الــذى كــان أول الحاضرين 
على البوابة التى حدثت بها لدرجة أنه 
حضر قبل حضور مسئول أمــن الجهة 

المهمة جدا.
المسئول الكبير حــرص على أن يتم 
ــراد األمــن وهــو ما  الصلح بين ابنه وأفـ
ــور بــســالم، فمن هو  حـــدث، ومـــرت األمـ

هذا المسئول؟!

شكاوى متكررة من أهالى مدينة الشيخ زايــد بعد استقرار سيارات 
الشرطة وكردونات أمنية أمام )كومباوند حدائق المهندسين( بالشيخ 
زايد نتيجة وجود عدد من المسئولين الكبار بداية من الدكتور مصطفى 
ــوزراء وعــدد من القيادات ومنهم  ــوزراء وعــدد من الـ مدبولى رئيس الـ
الدكتورة جهاد عامر إحدى مساعدات وزير الشباب للعالقات الدولية 
والتى تم تعيينها فى مجلس النواب ضمن الشخصيات المعينة بقرار 
من رئيس الجمهورية وانضمت للجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة 

بمجلس النواب.
وأيضا يوجد ضمن مالك كومباوند حدائق المهندسين »سامح سعد« 
الخبير السياحى المعروف والذى تولى منصبا حديثا وهو رئيس شركة 

الصوت والضوء التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق والسينما.
أما الدكتور على المصيلحى وزير التموين فهو يسكن فى كومباوند 
مجاور لـ»كومباوند حدائق المهندسين«، لكنه فى خط سير موكبه يمر 

من أمام كومباوند رئيس الوزراء.
وخالل الشهر الماضى زادت التشديدات األمنية، والسؤال: هل زيادة 
التشديدات األمنية على كومباوند حدائق المهندسين خــالل الشهر 
الماضى نتيجة تولى وزير داخلية جديد للمسئولية أم نتيجة احتياطات 
أمنية مطلوبة بعد صدور أحكام قضائية باإلعدام على قيادات اإلخوان؟

يقيم به رئيس الوزراء وعدد من الوزراء والشخصيات العامة والسياسيين ويمر عليه )على مصيلحى( وزير التموين

زيــادة غير متوقعة فى الحراسات على »طــارق عامر« 
محافظ البنك الــمــركــزى، ودوريــــات أمنية على مــدار 
الـ24 ساعة على جانبى الطريق أمام منزله، إضافة إلى 
ــردون أمنى أمــام الــشــارع الرئيسى المتواجد به منزل  ك
طارق عامر، وتواجد شرطى مكثف، ومجموعات سرية، 

وسيارات مرور.
ــه سيحدث تصعيد لـــ»طــارق  البعض فسر ذلــك على أن
عامر« خالل الفترة القادمة ليتولى منصب مهم، والبعض 
اآلخر فسر ذلك على أنه نظرا لدوره الكبير خالل المرحلة 
الحالية فى السير فى عملية اإلصــالح االقتصادى ودوره 

البارز فى المفاوضات مع صندوق النقد الدولى ونجاحه فى 
زيادة االحتياطى الــدوالرى فى البنك المركزى إلى )44.3 
مليار دوالر( للمرة األولى فى تاريخ مصر، إضافة إلى كونه 
من القيادات الكبرى بالدولة والتى يتم معاملته أمنيا مثل 
رئيس الوزراء.طارق عامر رشح عدداً من رؤساء البنوك ليتم 
تصعيدهم ليتولوا مناصب هامة خالل الفترة القادمة ومنهم 
»محمد األتربى« - رئيس بنك مصر - و»جمال نجم« - وكيل 
محافظ البنك المركزى - والسؤال الذى كان حائرا: لماذا 
تم زيادة الحراسة على »طارق عامر« ويتم معاملته أمنيا مثل 

رئيس الوزراء؟!

مدبولى

معصوم عامر
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جميع الرؤساء بدأوا عهودهم بزيارة األراضى المقدسة طقوس الحـُكام فى مناسك الركن الخامس من أركان اإلسالم
ولم يكررها منهم إال مبارك والسيسى

لحظات خاصة جدا تنهار فيها هيبة أصحاب الفخامة 
أمام عظمة وهيبة بيت اهلل الحرام

بالصور والوقائع: حكايات 
وأسرار رؤساء مصر 
داخل الحرم المكى

  إيمان بدر

دائما ما ينشغل الرأى العام بأدق تفاصيل حياة الرؤساء والملوك، والطقوس الخاصة بهم خالل 
مناسبات معينة، فى مقدمتها المناسبات الدينية، وعلى الرغم من أن عالقة اإلنسان بربه عالقة شديدة 

الخصوصية، من المفترض أال تدخل فى إطار الحياة العامة والسياسية، ولكن دائمًا ما يتخذ أنصار 
الرؤساء وقائع وصور أدائهم للحج والعمرة أو للصلوات وسيلة للترويج والدعاية لهم، أو للدفاع عنهم فى 

مواجهة اتهام الخصوم لهم بعدم التدين.
وألن العالم اإلسالمى يعيش حاليًا أجواء موسم الحج، من الالفت للنظر أن جميع رؤساء مصر بدأ كل 

منهم عهده بزيارة األراضى المقدسة وأداء الحج أو العمرة، وتم التقاط صور له، مازالت خالدة حتى يومنا 
هذا بينما انتقل بعض أصحابها إلى جوار ربهم، وتم عزل إثنين منهم، ومازال آخرهم فى سدة الحكم.

ومن المفارقات القدرية أن كل منهم أدى الرحلة المقدسة مرة واحدة وهو رئيس لمصر، حيث لم يكرر 
الزيارة للحجاز إال حسنى مبارك، وعبدالفتاح السيسى، أما أنور السادات ففعلها مرتين، لكن إحداهما 

كانت قبل توليه الرئاسة، فيما لم يمهل القدر آخرون لتكرارها إما للعزل أو للوفاة أو ألسباب أخرى.

محمد نجيب.. حرص على أداء فريضة 
الحج رغم قصر فترة توليه الحكم

محمد مرسى.. منع حراسه من أداء الصالة

عبد الناصر.. أدى الحج مرة واحدة بصحبة السادات وزكريا محيى الدين

أنور السادات.. تعلم الدين على أيدى الراهبات وأدى الحج مرتين إحداهما قبل أن يصبح رئيسـًا

دائًما ما يــردد خصوم وأعــداء الزعيم الراحل 
جمال عبدالناصر وتجربته الناصرية االشتراكية 
أنها كانت تجربة شيوعية معادية لإلسالم، ومن 
خـــالل تــلــك اللعبة حـــاول أعــــداؤه مــن اإلخـــوان 
واألمــريــكــان تشويه صــورة فترة حكمه، ودعمت 
ــوان المتأسلمة  أمريكا وبريطانيا جماعة اإلخـ

لمحاربة الرجل وتكفير أفكاره.
وعلى جانب آخر يؤكد المؤرخون المحايدون أن 
الرئيس عبد الناصر لم يكن ممن يحبون المتاجرة 
بالتدين، ولم يحاول نشر صوره وهو يصلى على 
سبيل المثال، ولكن له صــورا شهيرة وهــو يلقى 
خطابه فوق منبر األزهــر الشريف إبــان العدوان 

الثالثى على مصر عام 1956، وقتما قال جملته 
المشهورة »سنقاتل ولــن نستسلم أبـــدا«، كما أن 
له صورا بمالبس اإلحرام أثناء الحج، وأثناء أداء 

صالة العيد وفى المناسبات.
أمــا معتنقو الفكر الناصرى فعلى الــرغــم من 
تحررهم الشخصى ورفضهم الـــزج بالدين فى 
السياسة واعــتــبــاره عالقة خاصة بين اإلنسان 
ــا مــا يــشــددون على أن عبد  ــه، ولكنهم دائــًم وربـ
ــا بدليل  ــًن ــدُي ــر حــكــام مــصــر ت ــان أكــث الــنــاصــر كـ
انحيازاته للفقراء، وحــرصــه على إنــشــاء إذاعــة 
القرآن الكريم وتطرير جامعة األزهــر وتحديثها، 
واالحتفال بالمولد النبوى الشريف، كما أنه فى 

سلوكه الشخصى كــان شديد االلــتــزام والتدين، 
لكنه كان األقل تصويرا، ولم يهتم بالوقوف أمام 

عدسات الكاميرات وهو بين يدى الله.
ــه لفريضة الــحــج، فهى ال  أمــا عــن واقــعــة أدائـ
تنفصل عن تطورات حياته السياسية، حيث زار 
الكعبة فى عام 1954، وأّدى فريضة الحج بصحبة 
بعض أعضاء مجلس قيادة الثورة، ومن بينهم أنور 
الــســادات وزكريا محيى الدين، فى أعقاب عزل 
محمد نجيب وتولى عبدالناصر الرئاسة، لكنه لم 
يكرر زيارته لألراضى المقدسة على خلفية توتر 
عالقته فيما بعد بالعاهل السعودى الملك فيصل، 

وإندالع حرب اليمن.

من المعروف أن الرئيس الشهيد أنور السادات، 
كــان شخًصا متديًنا، وكــان يواظب على أداء كل 
الصلوات، ويحافظ عليها سواء الفروض أوالسنن، 
منذ أن كان شابًا، وحتى إبان فترات هروبه وعمله 
كسائق نقل أو عامل فى الــمــزارع، لم يتخلى عن 

أداء الصالة.
وحينما أصــبــح رئــيــًســا لمصر كــان الــســادات 
يقضى معظم أيــام رمــضــان فــى قريته ميت أبو 
الكوم بالمنوفية، ويحرص على صــالة التراويح 
فى مسجد القرية مع األهالى، وكــان يصلى بهم 
جماعة أيضا فى دار الشهيد عاطف السادات 
ــل بيته فى  ــذى أنــشــأه داخـ لتحفيظ الــقــرآن، الـ

القرية.
وألنه من الصعب الفصل بين التدين والسياسة 
فى مصر، يربط البعض بين تدين السادات وبين 
انحيازه لجماعة اإلخــوان والتيارات المتأسلمة 
وأزمته مع الكنيسة القبطية وراعيها آنذاك األنبا 
الراحل شنودة، فيما يدافع عنه أنصاره بأن تدينه 
كان بعيًدا عن التعصب، حيث تربى فى مدارس 
الراهبات وتعلم منهن االلتزام الدينى والخلقى، 
ولذلك لم يتردد وصلى الظهر داخل الكاتدرائية 

المرقسية بالعباسية فى واقعة شهيرة.
وقد أدى السادات فريضة الحج مرتين، األولى 
بصحبة الرئيس عبد الناصر، وقتما كــان أحد 

أعضاء مجلس قيادة الــثــورة، والثانية بعد توليه 
الرئاسة عام 1971، حيث كانت عالقته بالملك 

فيصل عاهل السعودية الراحل على خير ما يرام.
ــع قــرن،  ــســادات بــحــوالــى رب وبــعــد استشهاد ال
خرجت علينا أرملته السيدة جيهان لتروى إحدى 
ذكرياتها مع أداء الفريضة، موضًحة أنها سافرت 
ألداء الحج بصحبة بناتها وأزواجهن وابنها جمال 
وأحفادها، وأضافت أنــه رغــم سعادتها بالرحلة 
وتجمع عائلتها حولها لكنها بكت فى الحرم ألنها 
كانت تتنمى أن يكون أنور معهم، ودعوا له جميًعا 
بالرحمة والمغفرة، وبعد انتهاء مناسك الحج أدوا 

عمرة ووهبوها لروحه.

يتناسى الكثيرون أن اللواء محمد نجيب هو أول رئيس جمهورية 
حكم مصر بعد نجاح ثورة 23 يوليو 1952 فى إسقاط الحكم الملكى، 
حيث تم تنصيبه رئيًسا لمصر عقب قيام الثورة، وعلى الرغم من 
قصر مــدة حكمه، التى كانت أقــل من عامين، لكنه زار خــالل تلك 

الفترة المملكة العربية السعودية ألداء مناسك الحج عقب الثورة.
وخالل أدائه لفريضة الحج التقى الرئيس »نجيب« بالشيخ جميل 
مطوف الملوك، والــذى ظل يعمل مطوًفا للملوك والرؤساء بالحرم 
المكى لمدة أكثر من ستين عاًما، طاف خاللها بأغلب رؤساء وملوك 

العالم وكثير من المشاهير.
وعن أول رئيس لجمهورية مصر قال الشيخ فى حوار سابق له إنه 
طاف برؤساء مصر من محمد نجيب إلى حسنى مبارك، وكان لنجيب 
معه ذكريات طيبة حيث طلب منه أن يرافقه فى عرفات ومزدلفة 

ومنى وبعد فريضة الحج دعاه إلى زيارة مصر.
ولكن القدر لم يمهل نجيب ليكرر أداء الحج أو العمرة، وربما لم 
يمهله الستقبال ضيفه الشيخ السعودى فى مصر، حيث تم عزله من 
منصبه بقرار مجلس قيادة الثورة، وتحديد إقامته فى أحد قصور 

منطقة المرج بالقاهرة.

من المعروف أن الرئيس المعزول محمد مرسى - مثل غيره 
من قيادات جماعة اإلخوان- كان ملتزم بأداء الصلوات، وكان 
يتردد على مسجد فاطمة الشربتلى القريب من بيته بالتجمع 
الخامس، ولعل أشهر مشاهده وهــو يصلى حين يظهر وهو 
ــؤدى الفريضة، وحــولــه حــراســه واقــفــون ال يـــؤدون الصالة،  ي
ووقتها علق نشطاء التواصل االجتماعى على الصورة بعبارة 
»الــلــى يصلى لــوحــده«، و»أنانيين حتى فــى الــصــالة« و»مانع 

الحراس من الصالة عشان خايف على نفسه«.
وقد أّدى الرئيس المعزول محمد مرسى، مناسك العمرة 
فى بداية توليه الحكم فى يوليو 2013، ونشرت له صور وهو 
يبكى بحرقة فى الحرم المكى أثناء الصالة، وقيل وقتها أنه 
فور دخوله إلى ساحة الحرم، انقطعت الكهرباء وأظلم المكان 
المقدس ألول مرة فى تاريخه، منذ أن تمت إنارته بالكهرباء، 
وعلق بعض خبراء الفلك على ذلك بأن الرجل يحمل بداخله 

طاقة سلبية شريرة.

دعا مطوف الملوك والرؤساء لزيارته 
فى مصر ولم يمهله القدر الستقباله

قطع الكهرباء ألول مرة فى تاريخ الحرم المكى

لم يكرر الرحلة المقدسة بسبب توتر عالقته بالملك فيصل

لماذا بكت جيهان أثناء أداء الفريضة مع األبناء واألحفاد؟

حسنى مبارك.. فتحوا له الكعبة أثناء وجوده على رأس 
السلطة وشككوا فى أدائه الفريضة بعد خلعه

عبد الفتاح السيسى.. استقبله المصريون فى 
بداية عهده بمظاهرة تأييد من داخل الحرم

وقتما كان الرئيس األسبق حسنى مبارك على رأس 
السلطة فى مصر، نشرت له صــور بمالبس اإلحــرام 
يؤدى الفريضة إبان فترة حكم العاهل السعودى الراحل 
الملك فهد بن عبدالعزيز، وقيل وقتها أنه تم فتح الكعبة 

المشرفة ليصلى مبارك بداخلها.
وفــى أعــقــاب ثـــورة 25 يناير 2011، الــتــى أطاحت 
بــه، خــرج علينا اإلخــوان والثورجية ومــن تسابقوا إلى 
تملق العهد الجديد بالهجوم على البائد، ليؤكدوا أن 
»مبارك« لم يحج فى حياته، وحينما نشرت الصور قالوا 
إنه حج لمرة واحــدة، التقطت له خاللها تلك الصور، 
وذهب البعض إلى اتهامه بأنه لم يؤد الصالة إال أمام 

الكاميرات وفى األعياد.
ــم يــجــرؤ أحــد على الــدفــاع عنه وقتها إال الــلــواء  ول
حسام سويلم، المعروف بهجومه على جماعة اإلخوان 
اإلرهابية وثورجية يناير وأتباعهم قائال: »رأينا بأعيينا 
مبارك يصلى جميع الفروض والسنن، بما فيها صالة 
الــتــراويــح مــع رجــال الــقــوات الجوية فــى الــقــيــادة إبــان 
حرب أكتوبر 1973، التى وافقت شهر رمضان، وحينما 
أصبح رئيس إعتاد أن يصلى معنا فى مساجد القوات 

المسلحة.
أمــا زوجته ســوزان مبارك التى اتخذوا من رفضها 
ارتداء الحجاب ذريعة للتشكيك فى تدين الرجل، فقد 
دافعت عنه فى مذكراتها موضًحة أنه أكثر رؤساء مصر 
أداًء للحج والعمرة، حيث زار بيت الله الحرام 30 مرة، 

منها 7 حاًجا و23 معتمًرا، إبان فترة توليه الحكم.

تقول القاعدة الشهيرة إن »أبلغ شهادة لصالحى 
هى من تأتى من أعدائى«، ورغم حالة الغموض التى 
يفرضها الرئيس عبد الفتاح السيسى على حياته 
الخاصة، بما فيها أدائه للفرائض، ولكن المؤكد أنه 

رجل متدين و ملتزم بأداء الصلوات والصوم.
حيث قالت زوجــة خيرت الشاطر أن زوجها كان 
يقول لها عن »السيسى« - وزير الدفاع آنــذاك- أنه 
رجل مصلى وصــوام، كما قال عنه اإلعالمى توفيق 
عكاشة أنه ترك قيادات اإلخوان فى مكتبه وقتما كان 
مديرا للمخابرات الحربية، وذهــب ليصلى الظهر، 
ولكن الثابت أنــه ال يحب التصوير أثــنــاء الصالة، 
ويــفــرض سياجا مــن السرية على حياته الخاصة 

والعائلية بوجه عام.

وُيحسب لمبارك وأن اتفقنا أو اختلفنا معه أنه 
قبيل خلعه فى يناير 2011، عرض عليه حكام المملكة 
العربية السعودية السفر إلى هناك بحجة أداء العمرة، 
ليبقى هناك مــا تبقى مــن عــمــره، على غــرار مــا فعله 
الرئيس التونسى الذى ُخلع قبله مباشرة زين العابدين 
بن على، ولكن مبارك رفــض الــهــروب، وأصــر على أن 
يبقى ليحاكم فى مصر، ثم يدفن فى ترابها الذى حارب 
من أجله، على الرغم من أنــه كــان ُمــهــدًدا بــأن يقضى 
مــا تبقى مــن عمره فــى سجونها، حــال بقاء اإلخــوان 

ورئيسهم محمد مرسى فى سدة الحكم.

وبدوره أدى الرئيس عبد الفتاح السيسى مناسك 
العمرة خــالل شهر أغسطس مــن عــام 2014، بعد 
أسابيع قليلة مــن انتخابه وتنصيبه رئيًسا لمصر 
فى يونيو من نفس العام، لينضم إلى قائمة الحكام 
زوار بيت الله الحرام، وإبان تلك العمرة كانت شعبية 
الرئيس فى أعلى حاالتها حتى أن إحدى المعتمرات 
المصريات حين شاهدته بمالبس اإلحرام فى رحاب 
الكعبة المشرفة صرخت بسعادة مفاجئة: »السيسى 
أهو«، فرد أحد الرجال هاتًفا بلهجة مصرية: »ربنا 

ينصرك يا ريس«.
ورغم تكرار أداء السيسى للعمرة فى كل مرة زار 
فيها السعودية، ولكن تلك المظاهرة لم تتكرر فى 

الزيارات التالية.
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مصر تعد من أعلى بلدان العالم فى نسبة اإلصابة بمرض 
االلتهاب الكبدى الوبائى بسبب الحقن الملوثة

التوصيات المقترحة للمواجهة
توعية المواطنين بضرورة كل ما يلى:-

طلب إثبات رسمى من حمله التبرع بالدم حتى ال تباع 
للسوق السوداء.

التبرع بالدم ومنها )فحص طبى شامل – تقليل مخاطر 
اإلصابة بأمراض القلب- يقلل من مخاطر ارتفاع ضغط 
الـــدم – يقلل مــن خطر اإلصــابــة بالسكتات الدماغية 
والنوبات القلبية – تمكن الجسم من البقاء بصحة جيدة – 

االكتشاف المبكر لألمراض ….(.
استمرارية التبرع بالدم.

تعريف الناس بأهميه االحتياج الدائم و تأثير نقص 
الدم على صحة المرضى.

تنمية ثقافة التبرع لدى المواطنين.
التأكد من أن سيارات التبرع بالدم الموجوة فى شوارع 
المحافظة تخضع إلشــراف وزارة الصحة ورقابتها وأن 

أكياس الدم تذهب للمستحقين.
حمالت توعية وتدريب لألطباء والعاملين ، وذلك من 

خالل:-
تدريب األطباء المعالجين على كيفية تحديد كمية الدم 

التى يحتاجها كل مريض دون إهــدار للدم، وكذلك على 
تحديد الحاالت التى يمكن إسعافها بوسائل بديلة عن الدم 

كالمحاليل لتعويض الدم المفقود.
كيفية ترشيد استخدام أكياس الدم.

تدريب العاملين الموجودين بسيارات التبرع على كيفية 
التعامل مع المواطنين وكيفية إقناع المارة بالتبرع.

حصول األطــبــاء على تدريب فى المجال وحضورهم 
مؤتمرات لمعرفة الجديد فى العلم الخاص بالمجال.

تأهيل كوادر قادرة على التعامل مع الجمهور.
ضرورة العمل بحرفية وإنسانية.

تدريبهم على صرف مشتقات الدم من الكرات الحمراء 
والبالزما والصفايح لترشيد استهالك الدم.

رفع المستوى وتبادل الخبرات عالميا.
مراعاة اختبارات الجودة الستمرار أمان الدم.

إقامة تعاقدات مع الشركات والمصانع والوزارات لتبرع 
الموظفين بها على األقل مرة فى العام.

حمالت دعائية واسعة.
إقامه حمالت تبرع بالدم فى مناطق مزدحمة ومأهولة 

بالسكان.
ــدارس  ــمـ ــالب الـ ــدى طــ ــ ــة ل ــوعــي ــت تــكــثــيــف حـــمـــالت ال
والجامعات بأهمية التبرع بــالــدم لتوفير كميات الــدم 
المطلوبة للمريض، حيث إن نسبة التبرع بالجامعات تعادل 

مايزيد على 4 مرات من نسبة تبرع المنشآت األخرى.
تحويل كثير من الناس الذين يصلحون للتبرع ليكونوا 

منتظمين للتبرع ، ولو لمرة واحدة فى العام.
االهتمام بالمتبرع قبل وأثناء وبعد التبرع لكى يصبح 

متبرعا منتظما.
زيادة عدد حمالت التبرع فى الجامعات والنوادى.

العمل على تطوير األجهزة المستخدمة فى بنوك الدم 
ــنــادرة لفترة أطـــول وتحديث أجهزة  لحفظ الفصائل ال
الفحص المستخدمة فى مصر، وذلك للحد من األمراض 

وتكلفة عالجها.
تحريك عواطف الناس بإخبارهم قصص عن مرضى 

تعرضوا للوفاة بسبب نقص الدم لدفعهم للتبرع.
ــحــاالت الـــطـــوارئ فــى حالة  تخصيص رقـــم ســاخــن ل

الحاجة العاجلة ألكياس الدم.

كنتيجة لضخامة حــجــم المشكلة فإنه 
ــك الــعــديــد مــن االنعكاسات  يترتب على ذل

ومنها على سبيل المثال وليس الحصر:-
وفاة الكثير من المرضى من ذوى الحاالت 
الحرجة والتى تتطلب حاالتهم الحاجة إلى 

أكياس دم، ولم يتمكنوا من الحصول عليه.
اضطرار أهالى المرضى إلى شراء أكياس 
الــدم بأسعار مرتفعة مــن أصــحــاب السوق 
ــدم فيها مشكوكا فى  ــذى يعد ال الــســوداء ال
صحته، وقــد يسبب العديد مــن األمـــراض 
نتيجة فساده أو سوء تخزينه أو كون المتبرع 

نفسه يعانى من مرض ما.
زيادة أزمة الثقة بين المواطنين والحكومة، 
حيث جعلتهم يتشككون فى أى خدمة تتبناها 
الحكومة وتكون مسئولة عنها ويدخل ضمن 
ــدم وذلـــك نظرا  ــال ذلـــك ســـيـــارات الــتــبــرع ب
ــبــاط الــمــوضــوع ارتــبــاطــا وثيقا بصحة  الرت

المواطن.
تــفــاوت أســعــار أكــيــاس الـــدم مــن بنك دم 
آلخر، مما يثير الشكوك لدى المواطن حول 

أكياس الدم التى يحصل عليها.
42%  من عمليات التبرع بالدم تكون من 

أقارب مرضى أو بالتبرع بأجر.
مصر تعد من أعلى بلدان العالم فى نسبة 
اإلصــابــة بمرض اإللتهاب الكبدى الوبائى 
بسبب الحقن الملوثة، حيث نجد أنــه فى 
عــام 2010 وذلــك بناء على ماأكدته أحدث 
االحصائيات الصادرة عن وزارة الصحة أن 
30 % من إصابات الكبد فى مصر تتم خالل 

عمليات نقل الدم.
وقــف بعض حمالت التبرع بــالــدم بسبب 
اإلقبال الضعيف عليها ) أقل من 10 أكياس 

دم فى اليوم.

األطراف المعنية بالمشكلة
نظرا لتعقد وتشابك هــذه المشكلة فإنه 
يتداخل فيها مجموعة من األطــراف ومنهم 

على سبيل المثال:
1-  المريض:

حيث توجد العديد من الحاالت المرضية 
والــتــى تستدعى حاالتهم الحاجة لنقل دم 

ويــتــمــثــل هـــؤالء الــمــرضــى فى 
بعض الحاالت اآلتية:

فــى حـــاالت الــضــعــف الــعــام 
واألنيميا خاصة أنيميا البحر 
المتوسط، وأثناء إجــراء بعض 
العمليات الــجــراحــيــة ، حيث 
يتعرض فيها الــمــريــض لفقد 
كمية كبيرة من الدم مما يؤدى 
لــلــحــاجــة الــشــديــدة لــنــقــل دم 
لتعويض هــذا الــدم المفقود، 
كــمــا يــحــتــاج هـــذا الـــدم أيضا 
مرضى الفشل الكلوى، وكذلك 
ــات،  ــحــضــان ــال فـــى ال ــ ــف األطــ
وأيــضــا الكثير مــن المرضى 
ــن يــحــتــاجــون الـــدم حيث  ــذي ال
يتأثر هـــؤالء الــمــرضــى بحالة 
ــقــص فـــى أكـــيـــاس الــــدم،  ــن ال
ــؤدى ذلــك بحياتهم  حيث قــد ي
ــى الــوفــاة ويضطر فــى هذه  إل
الحالة أهالى المريض لشراء 
أكــيــاس الـــدم بــأثــمــان مرتفعة 

على الرغم من عدم قدرة أغلب األفــراد فى 
المجتمع تحمل هذه األثمان الباهظة مقابل 

شراء أكياس الدم.
2-  الحكومة

تدخل الحكومة كطرف من أطــراف هذه 
المشكلة متمثلة فى وزارة ومديريات الصحة 
وبنوك الــدم الرئيسة، حيث يجب أن يكون 
دورهـــا فــعــاال بــدرجــة كــبــيــرة، وذلـــك نتيجة 
تطلب المشكلة أن توليها اهتماما كبيرا 
نظرا لخطورة المشكلة، حيث يجب أن تسرع 
بالمشاركة مع باقى أطــراف المجتمع لحل 
هذه المشكلة والتى تهدد بحياة المواطنين 
باعتبارها المسئول األول عن إدارة شئونهم 
وتأمين حياتهم، كما يمكن لها أن تعمل على 
زيادة توفير سيارات نقل ألكياس الدم وتكون 
هذه السيارات ذات كفاءة مرتفعة ومجهزة 
بأحدث األدوات واألجهزة ، والتى ستسهم 
فى مساعدتهم على حفظ الدم لفترة طويلة 
نسبيا منذ انتقاله من أحد بنوك الدم إلى أن 

يصل إلى المريض.

3- المجتمع المدني
يدخل المجتمع المدنى كشريك وطرف 
من أطراف المشكلة، حيث تعتبر الجمعيات 
األهلية والخيرية أحــد الجهات المسئولة 
عن حل المشكلة بل أحيانا يقع عليها عاتقا 
كبيرا يتعدى فى بعض األحيان دور الحكومة 
فــى حــل المشكلة، حيث تقوم 
هذه الجمعيات ببعض حمالت 
التوعية للمواطنين باإلضافة 
لقيامها بحمالت تبرع بالدم 
وتشجيع المواطنين على ذلك، 
وتكون درجــة الثقة فيها أكبر 
قـــدرا مــن وزارة الصحة على 
ــرغــم مــن أن هـــذه الجهات  ال
ترسل أكياس الــدم إلــى وزارة 
ــدم العامة  ــنــوك الـ الــصــحــة وب
أى نــفــس الــمــصــدر ولــكــن مع 
ــثــقــة الــتــى  اخـــتـــالف درجــــة ال
تتلقاها كــل منهما مــن جانب 

المواطنين.
4 - القطاع الخاص

يعد القطاع الــخــاص أيضا 
أحــد أطـــراف المشكلة، حيث 
يقع عليه جــزء كبير فى حلها 
ويظهر هذا الــدور فى ضرورة 
ــراد  ــ ــة أفـ ــافـ ــع كـ ــ الـــتـــكـــاتـــف م
المجتمع لحل هــذه المشكلة، 
ويمكن أن يظهر هــذا الـــدور فــى التمويل 
ــعــض رجـــال  ــارات مـــن جــانــب ب ــمـ ــثـ ــتـ واالسـ
األعمال فى توفير السيارات المجهزة لنقل 
الــدم أو المعدات الــالزمــة لذلك والتى يتم 

استخدامها فى عمليات التبرع بالدم.
وقد ذكر فى أحد التقارير اإلخبارية أحد 
اللوائح المستخدمة للتبرع بالدم والتى تسهم 
فى تفاقم حجم المشكلة، والتى تتمثل فى 
عدم منح المواطن كيس دم يتسلمه بنفسه 
والتعامل بخطاب رسمى معتمد ومختوم مع 
مندوب المستشفى لضمان وصوله للمريض 
بسالم دون تدخل أو تالعب أو فساد للدم 
نتيجة نقله بطريقة خاطئة، كما تم التصريح 
بــأن سحب الــدم مــن المرضى وذويــهــم من 
المرافقين فى المستشفيات العامة محظور 
قانونا إال أنــه اليتم االلــتــزام بذلك من قبل 
بعض المستشفيات، كما تــم ذكرالشروط 
التى يجب توافرها فى المتبرع كــأن يكون 
سليما معافى، وال يعانى من أية أمراض وال 

يزيد سنه عن 50 عاما.

كارثة مصرية مفزعة اسمها

تعد مشكلة نقص أكياس الدم فى مصر من أكبر وأخطر المشكالت التى تواجه قطاع الصحة، وذلك على الرغم من أنها تعد أحد 
أهم جوانب المنظومة الصحية، حيث مازالت منظومة توفير أكياس الدم تواجه الكثير من العشوائية التى أدت مع مرور الوقت 

إلى مزيد من التخبط وتبادل االتهامات بالتربح واالستغالل، وذلك أيضا فى ظل حالة من عدم توفير الفصائل النادرة التى 
يحتاجها المرضى، وذلك على الرغم من انتشار سيارات بنوك الدم فى األماكن العامة وإقبال المواطنين على التبرع، فإن شكوى 
المستشفيات من نقص أكياس الدم ال تتوقف، كما أن هناك الكثير من المرضى على قوائم االنتظار لحين توافر فصائلهم، حيث 

نجد أن  العدد المتاح من األكياس ال يلبى سوى ثلث احتياج المصريين من الدم، وذلك على الرغم من أن اإلحصاءات تشير إلى أنه 
يوجد شخص كل ثالث ثوان فى حاجة للدم.

هذه بعض الحقائق التى كشفتها دراسة مهمة للغاية أعدتها  ياسمين حمدى الباحثة فى مركز شخصية مصر للدراسات االستراتيجية 
بعنوان: »مشكلة نقص أكياس الدم فى مصر.. األسباب والحلول«.

الدراسة أوضحت أنه ليس لدينا مخزون لتغطية االحتياجات من أكياس الدم فى مصر، وكنتيجة حتمية لذلك فقد قامت منظمة 
الصحة العالمية فى 2015 بتصنيف مصر من الدول غير اآلمنة فى أنظمة حفظ الدم ضمن 120 دولة، وهو ما يبرز مدى خطورة 

المشكلة وضرورة البحث عن بدائل واقعية تستطيع الحد من هذه المشكلة.

نقص أكياس الدم

منظمة الصحة العالمية  تصنف  مصر من الدول غير اآلمنة فى أنظمة حفظ الدم ضمن 120 دولة

منح بعض المرضى كميات أكثر مما يحتاجونه ما يؤدى إلى 
حرمان آخرين، تتمثل فى عدة أسباب ومن أهمها ما يلي:

 1 - وجــود مسافة كبيرة بين بنوك الــدم التجميعية وبعضها وبين 
المستشفيات، فعلى سبيل المثال توجد بمحافظة الشرقية مستشفى 
ــدم، وهــو مــا يعنى أن  على بعد ساعتين ونــصــف الساعة مــن بنك الـ
المريض قد ينتظر أكثر من خمس ساعات حتى يحصل على الدم، كما 
تشهد مستشفى جراحات اليوم الواحد بوادى النطرون عددا من حاالت 
الوفاة لمصابى الحوادث على طريق مصر إسكندرية الصحراوى بسبب 
عدم وجود أكياس دم بالمستشفى إلسعافهم، وذلك نتيجة لوجود بنك 
الــدم الــذى يحصل منه المستشفى على إمــداداتــه من أكياس الــدم فى 
منتصف طريق القاهرة اإلسكندرية الصحراوى، ما يشكل عبئا كبيرا 

على طورائ المستشفى.
2 - قله المتبرعين وعزوفهم عن التبرع وذلك بسبب:

الشك فى نظافة سيارات التبرع وغياب األمان، وذلك نتيجة للخوف 
من انتقال األمراض المعدية.

قله وعى المواطنين بأهمية التبرع: )تجديد وتنشيط الدورة الدموية– 
الكشف المبكر عن األمراض ….(.

االعتقاد بأن الدم يباع أو يذهب لغير المستحقين.
الخوف من التلوث خصوصا أن بعض سيارات التبرع بالدم توجد فى 

مناطق مزدحمة وملوثة.
عدم إجراء اختبارات مسبقة للمتبرع ببعض السيارات.

قيام جهات غير معلومة الهوية بتنظيم الحمالت وعــدم اتباعها 
األسلوب الصحيح فى تطبيق فحوصات طبية على المتبرع.

الكسل والسلبية.
اإليمان ببعض المعتقدات الخاطئة )فعلى سبيل المثال يعتقد المتبرع 
بالدم أنه سيفقد دما كثيرا ومن ثم فإن ذلك سيؤثر على صحته بالسلب.

3 - قصر مدة صالحية مكونات الدم لالستخدام، حيث يتراوح ما 
بين 5 أيــام إلى 42 يوماً، وذلــك على الرغم من أن المستشفيات تظل 
فى حالة  طلب مستمر ومتزايد على أكياس الدم، ومن ثم فإنه غالبا ما 
يكون هناك عجز فى الكمية المتوافرة من األكياس فى ظل عدم التوازن 

ما بين الزيادة المطردة فى الحاجة ألكياس الدم ونقص عدد األكياس.
4 -  عدم وجود منظومة آمنة لحفظ الدم بسبب:

اإلهمال فى حفظ أكياس الدم.
غياب الرقابة من وزارة الصحة.

عدم توافر أجهزة حديثة للتبرع أو حفظ الدم.
نقص إعداد وكفاءة العاملين ببنوك الدم.

5 - تناقض آراء المسئولين حــول وجــود المشكلة بل أحيانا عدم 
االعتراف بوجودها من األساس.

6 - ببيروقراطية العمل وسوء اإلدارة والتنظيم داخل المستشفيات 
العامة والمركزية.

7 - إهــدار أكياس الــدم وذلــك يرجع بــدوره إلى منح بعض المرضى 
كميات أكثر مما يحتاجونه مما يؤدى إلى حرمان آخرين.

8- ندرة بعض الفصائل ومنها مثيلتها، حيث إن هذه الفصيلة تعطى 
لكل الفصائل الدم ولكن ال تأخذ إال من نفسها فقط، وبالطبع ففى هذه 
الحالة يتم استغالل أهل المريض، وقد يظهر ذلك فى إجبارهم على دفع 
مبالغ هائلة، وكذلك توفير عدد معين من أكياس الدم من فصائل أخرى 

غالبا ما تكون نادرة أيضا من أجل توفير كيس الدم للمريض.
9 - خصخصة المستشفيات، حيث كان يقام لهم حمالت تبرع دورية 

تحت الرئاسة الحكومية قبل الخصخصة.
10 - عدم وجود قنوات اتصال بين المستشفيات وبعضها ما يؤدى 

إلى سوء التوزيع ألكياس الدم.
11 - طول فترة الحصول على البون الذى يضمن للمتبرع الحصول 
على كيس دم مجانى فى حالة تبرعه بالدم، والذى يكون صالحا لمدة 

خمس سنوات.

  سحر محمود

أسباب األزمة 
¿ وجود مسافة كبيرة بين بنوك الدم 

 التجميعية وبعضها وبين المستشفيات
¿ قلة المتبرعين وعزوفهم عن التبرع

نتائج 
كارثية

وزارة الصحة: 30% من إصابات الكبد فى مصر تتم خالل عمليات نقل الدم

سحب الدم من 
المرضى وذويهم 

من المرافقين فى 
المستشفيات العامة 
محظور قانونا إال أنه 
ال يتم االلتزام بذلك

جهود مبذولة لحل المشكلة 
بداية يجب اإلشارة إلى أن هناك العديد 
من الحلول والبرامج المتبعة لمحاولة الحد 
من مشكلة نقص أكياس الدم من قبل كافة 
األطراف المعنية بالمشكلة، ولكن المشكلة 
األســاســيــة تتمثل فــى عــدم تضافر جميع 
الجهود لزيادة نسبة التبرع بالدم، خاصة 
وأن الدم ال يمكن تصنيعه، ومن أمثلة هذه 

الجهود ما يلي:
1 - مشروع الربط اإللكترونى الشامل.

ــوادر الــمــشــروع المصرى  لقد ظــهــرت بـ
السويسرى الخاص ببناء نظام آلى لمراكز 
خدمات نقل الدم بالوزارة فى عهد الوزير 
األســـبـــق مــصــطــفــى حـــامـــد، حــيــث يــهــدف 
الــمــشــروع  إلــى إنــشــاء مركز إقليمى بكل 
محافظة، وذلك بحيث تتمثل مهمة المركز 
فى تجميع الــدم وتحليله وفصل مشتقاته 
وصرفها للمرضى بالمستشفيات الواقعة 
فى نطاق المحافظة التى يقع بها المركز، 
ويقوم المشروع على مد 16 مركزا إقليميا 
بالحواسب والخوادم كمرحلة أولــى، وذلك 
لتحميل النظام اآللــى إلدارة الــدم عليها، 
وكذلك لربط تلك المراكز بشبكة معلومات 
إلكترونية تتيح السيطرة على جمع البيانات 
من خالل المركز القومى لنقل الدم ويتيح 
خاصية االستعالم الفورى عن رصيد الدم 

وتلبية المطالب النادرة من أقرب المراكز.
ولكن يجب اإلشارة إلى أنه يتطلب تجهيز 
المراكز اإلقليمية بأحدث األجهزة الطبية 
إلجــراء التحاليل الــالزمــة على الــدم، كما 
أنــه يستلزم تدريب الــكــوادر البشرية على 
اســتــخــدامــهــا بالطريقة الــمــثــلــى، ويتمثل 
الهدف الرئيسى من المشروع ليس فقط 

االتصال بين المراكز القومية ولكنه يهدف 
أيضا إلــى االتــصــال بمراكز التخزين فى 
المستشفيات العامة والمركزية، وذلك 

حتى ال يلجأ المستشفى إلى سحب الدم 
من أقارب المريض، أو تعريض حياة 
المواطن للخطر بسبب بعد المسافة 

ــز  ــمــرك ــن الــمــســتــشــفــى وال ــي ب
اإلقليمى.

2. االستفادة من 
المبادرات السابقة

حــيــث قــامــت بــعــض الــلــجــان 
كما حــدث من قبل فى اللجنة 
القومية لمكافحة الفيروسات 
الكبدية بعمل قــاعــدة بيانات 
مــتــكــامــلــة لــمــرضــى االلــتــهــاب 
ــى( لــمــحــاولــة  ــڤــيــروســى )ســ ال

ــى حـــصـــرهـــم،  ــلـ ــل عـ ــمـ ــعـ الـ
وبـــالـــتـــالـــى فـــمـــن الــمــمــكــن 
االستفادة من هذا المشروع 

واالمتثال بهم من حيث تكوين 
قاعدة بيانات للمتبرعين الدائمين، 

وكــذلــك للمرضى المحتاجين للدم 
بصفة دائــمــة )مــثــل مــرضــى األورام 
ــبــحــر الــمــتــوســط الــذيــن  ــيــمــيــا ال وأن

يحتاجون إلى  نقل دم مرتين شهريا.
-3 المبادرات الخيرية

حــيــث انــطــلــقــت الــعــديــد مــن حمالت 
التبرع مثل »شكرا مصر«، »انقذ حياة، تبرع 
بالدم«، الحملة الشبابية »ينابيع الحياة«، 
»سفير العطاء« وهى مبادرة أهلية هدفها 
نشر ثقافة التبرع التطوعى بالدم وتوفير 
الدم اآلمن لكل مريض وغيرها الكثير من 

المبادرات، ومن المبادرات الخيرية التى 
تقوم على جهود فردية ما يلى:

ــو عــنــدك دم »لــهــشــام خـــرمـــا«، حيث  ل
قـــام بــابــتــكــار مــوقــع يــهــدف لعمل حلقة 
وصــل بين المتبرعين والمحتاجين، 
ــك بالتعاون مــع جمعيات خيرية  وذل
أخــرى مثل رســالــة، حيث يسمح 
هــذا الموقع  بتكوين قاعدة 
ــد وصلت  ــن الــمــتــبــرعــيــن ق م
ألكثر من 1400 متبرع، وكذلك 
مــبــادرة »فصيلتى« وهــو عبارة 
عن تطبيق موبايل يهدف لنشر 
إعالنات عن مواقع المحتاجين 
لــلــدم وفصيلتهم عــلــى مــواقــع 
الــتــواصــل االجــتــمــاعــى، وذلــك 
حتى يستجيب الــنــاس إلنقاذ 
هــؤالء المرضى ويعمل أيضا 
عــلــى تــكــويــن قــاعــدة بيانات 
للمتبرعين حتى يتم االتصال 
بهم عند تعذر إيجاد متبرعين، 
وكذلك يوجد تطبيق آخر مشابه له 

ألحمد مرجان.
4- الجمعيات الخيرية

ــن أمـــثـــلـــتـــهـــا جــمــعــيــة مــصــر  ــ ــ  وم
شــريــان الــعــطــاء، ومــن أهــم مشروعاتها 
مــشــروع الــتــأثــيــر الــثــالثــى الــتــى قامت 
بتنفيذ 133 حملة تبرع فيها 5016 
شخصا بدمائهم وذلك بالتعاون مع 
الجامعات والــشــركــات، كما تقوم 
جمعية رسالة بحملة شهرية للتبرع 
بالدم، وكذلك تقوم بجمع  بيانات 

المتطوعين.
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هيئة السكة الحديد تبدأ تشغيل قطارات إضافية خالل فترة عيد األضحى المبارك

الخميس.. انتهاء عمليات دفع المقدمات لحجز الوحدات السكنية 
بالمرحلة الثانية بمشروع »سكن مصر«  فى 8 مدن جديدة

 خالد عبدالرحمن 

أعلن المهندس أشرف رســان، رئيس 
هيئة السكة الحديد، تشغيل قطارات 
ــة خــــال فــتــرة عــيــد األضــحــى  ــي إضــاف
المبارك، ابــتــداء من اليوم األربــعــاء 15 
أغسطس، حتى يوم 31 أغسطس 2018  

لرحات الذهاب والعودة.
 وشدد رئيس هيئة السكة الحديد على 
تكثيف الــرقــابــة على شبابيك الحجز، 
وداخل صاالت الحجز، منًعا من تسريب 
التذاكر إلى السوق السوداء، كما ناشد 
الركاب المسافرين، فى إظهار البطاقة 
ــام شباك  الشخصية خــال الحجز أمـ
التذاكر لتسجيل البيانات، حفاًظا على 

حقوقهم.
 وأضــاف رئيس هيئة السكة الحديد، 
أنــه فــى ظــل السياسة الحالية للهيئة 
التى تهدف إلــى توفير الــراحــة واألمــان 
لــجــمــهــور الــمــســافــريــــــــن عــلــى خــطــوط 
السكك الحديدية، خاصة الوجه القبلى 
لمواجهة زحام الركاب، خال عطلة عيد 
األضحى المبارك من خال االستغال 
األمثل لطاقات النقل المتاحة بالهيئة، 
سيتم تشغيل حوالى 26 قطارًا إضافًيا 
ــى ضم  )مكيفة ومــمــيــزة(، بــاإلضــافــة إل
ــات عـــاوة عــلــى بــعــض الــقــطــارات  عــرب
المكيفة خال الفترة من 2017/8/15 
حتى 2018/8/31، باجمالى عدد 182 

ألف مقعد مكيف ومميز إضافى.
 وتشمل القطارات اإلضافية عــدد 8 
قطارات إضافية مكيفة من القاهرة إلى 

أسوان وبالعكس وتفصيلها كالتالى:
ــم 1935-1934  2 قــطــار مــكــيــف رقـ

مكيف بين القاهرة - أسوان وبالعكس.
ــم 1936 - 1937  2 قــطــار مكيف رق

مكيف بين القاهرة - أسوان وبالعكس.

ــم 1938 - 1939  2 قــطــار مكيف رق
مكيف بين القاهرة - أسوان وبالعكس.

ــم 1940 - 1941  2 قــطــار مكيف رق
ــن اإلســـكـــنـــدريـــة - أســــوان  ــي مــكــيــف ب

وبالعكس.
ــة إلـــى 2 قــطــار مخصوص  ــاإلضــاف ب
مــكــيــف بــيــن الــقــاهــرة / اإلســكــنــدريــة 

وبالعكس.
و16 قطارًا إضافًيا مميًزا من القاهرة 

إلى أسوان وبالعكس وتفصيلها كالتالى:
أوالً: تشغيل )4( قــطــارات بعربات 
مميزة إضــافــيــة مــن الــقــاهــرة - أســوان 

وبالعكس تشمل:
2 قطار مخصوص مميز رقم 2202 - 

2203 بين القاهرة - أسوان وبالعكس.
2 قطار مخصوص مميز رقم 2204 - 

2205 بين القاهرة - أسوان وبالعكس.
 ثانًيا : تشغيل )8( قــطــارات بعربات 
ــى الــنــوبــة من  مــمــيــزة - إضــافــيــة ألهــال
ــوان  ــى أســ ــ الـــقـــاهـــرة واإلســـكـــنـــدريـــة إل

وبالعكس تشمل:
2 قطار خــاص رقــم )1( مــن القاهرة 

إلى أسوان وبالعكس.
2 قطار خــاص رقــم )2( مــن القاهرة 

إلى أسوان وبالعكس.
2 قطار خاص رقم )3( من اإلسكندرية 

إلى أسوان وبالعكس.
2 قطار خاص رقم )4( من اإلسكندرية 

إلى أسوان وبالعكس.
 ثالًثا: تشغيل  )2( قطار خاص لنادى 
الجعافرة الرياضى من اإلسكندرية إلى 

أسوان وبالعكس.
ــا: تــشــغــيــل )2( قــطــار خــاص  ــ ــًع ــ  راب
ــى   لــاتــحــاد الــنــوعــى مـــن الـــقـــاهـــرة إل

أسوان وبالعكس.

قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الــوزراء، وزير اإلسكان 
والمرافق والمجتمعات العمرانية،  أن عمليات دفع المقدمات لحجز 
الوحدات السكنية بالمرحلة الثانية بمشروع »سكن مصر« مستمرة 
حتى يــوم الخميس 16 أغسطس الحالى، حيث تطرح الـــوزارة ممثلة 
فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أكثر من 20 ألــف وحدة 
سكنية بالمرحلة الثانية بالمشروع، فى 8 مدن جديدة، وهى »القاهرة 
الجديدة، 6 أكتوبر، بــدر، العبور، دمياط الجديدة، المنيا الجديدة، 

ناصر غرب أسيوط، غرب قنا«، بنظام القرعة العلنية.
وأوضح »مدبولى« ، أن الحجز ودفع المقدمات مستمر ، وذلك طبقا 
ــواردة تفصياً بكراسة الشروط، موضحا أن الوحدات  لإلجراءات ال
المطروحة بمساحة حوالى 115 مترا مربعا، بمستوى تشطيب متميز، 
وسيتم تسليمها خــال 18 شهرا، ومــواقــع الــوحــدات متاحة بالموقع 

.»www.newcities.gov.eg« اإللكترونى الخاص بالهيئة
وأشار المهندس طارق السباعى، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية 
الجديدة للشئون التجارية والعقارية إلــى أن سحب كــراســات الشروط 

مستمر من أجهزة المدن المطروح بها الوحدات، حيث تم سحب 16171 
كــراســة حتى الــيــوم، موضًحا أن الــوحــدات المطروحة بمدن »القاهرة 
الجديدة، 6 أكتوبر، العبور، بدر، دمياط الجديدة، المنيا الجديدة، ناصر 

غرب أسيوط، وغرب قنا«.
وأضاف »السباعى«: »فيما يتعلق بالشروط المالية، سيتم سداد %10 
مقدم حجز، بنظام التحويل البنكى )السويفت أو ACH(، أو بشيك 
معتمد )مصرفى - مقبول الدفع(، أو نقدا، وفى حالة الحصول على 
وحدة سكنية بنظام القرعة، يتم استكمال سداد 20% من إجمالى ثمن 
الوحدة، باإلضافة إلى )1% مصاريف إدارية + 0.5 % لحساب مجلس 
األمناء(، وذلك خال شهرين من تاريخ إجراء القرعة، وفى حالة سداد 
باقى ثمن الوحدة بالكامل خال شهرين من تاريخ إجراء القرعة، يتم 
خصم 7% من إجمالى ثمن الوحدة، مشيًرا إلى أنه يمكن سداد باقى 
ثمن الــوحــدة بالنظام التالى: 6 دفعات ربــع سنوية، تستحق الدفعة 
األولــى منها بعد 3 أشهر من تاريخ إجــراء القرعة، وبواقع 10 آالف 
جنيه للقسط، وسداد نسبة 10% من ثمن الوحدة، دفعة تعاقد واستام، 
تسدد فى الموعد المحدد لاستام وفقا إلخطار العميل بذلك، مع 
تقديم شيكات آجلة بباقى ثمن الوحدة، الذى يتم سداده بأحد البديلين 
التاليين: األول، الــســداد على أقــســاط ربــع سنوية متساوية لمدة 5 

سنوات، بحيث يستحق القسط األول بعد 3 أشهر من الموعد المحدد 
بإخطار العميل لاستام، والثانى، عن طريق التمويل العقارى، على أن 
يتم سداد أقساط ربع سنوية متساوية بدون فوائد لحين الحصول على 
موافقة جهة التمويل، ويستحق القسط األول بعد 3 أشهر من الموعد 

المحدد لاستام، وفقا إلخطار العميل«.
ــر اإلســكــان، لشئون هيئة  ــال المهندس ولــيــد عــبــاس، مــعــاون وزيـ وقـ
المجتمعات العمرانية الجديدة: »تتضمن الشروط الواجب توافرها فى 
المستفيد من المشروع، أن يكون شخصا طبيعيا مواطنا مصرى الجنسية، 
وليس شخصا معنويا )شركة أو مؤسسة(، وأال تقل سنه عن 21 عاما فى 
تاريخ بدء الحجز، وال يحق لألسرة )الــزوج، والــزوجــة، واألوالد القصر( 
التقدم لحجز أكثر من وحــدة، وأال يكون قد سبق تخصيص قطعة أرض 
إسكان اجتماعى، أو وحــدة سكنية ضمن مشروع اإلسكان االجتماعى، 
أو وحدة سكنية بمشروع )دار مصر( أو )سكن مصر(، له أو ألحد أفراد 
أسرته )الزوج، والزوجة، واألوالد القصر(، بأى من المدن الجديدة، سواء 

كانت فى حيازته أو تنازل عنها للغير«.
وحول مناطق الوحدات بالمدن المطروحة بها، قال معاون وزير اإلسكان 
لشئون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة: »فى مدينة القاهرة الجديدة 
8928 وحـــدة، مــوزعــة كالتالى: 109 وحـــدات بمنطقة غــرب الجامعات 

)األنــدلــس(، و3195 وحــدة بالمنطقة األولــى بمنطقة المعارض - طريق 
القطامية العين السخنة، و2389 وحدة بالمنطقة الثانية بمنطقة المعارض 
- طريق القطامية العين السخنة، و79 وحــدة بالمحلية الثالثة بالتجمع 
الثالث، و1757 وحدة جنوب طريق القطامية العين السخنة القديم، و1117 
وحدة شمال طريق القطامية العين السخنة القديم، و9 وحدات بالتجمع 
الثالث بجوار السنترال، و237 وحدة بالتجمع الثالث - غرب الحى األول، 
و36 وحدة بالتجمع الثالث - شمال الحى األول، وفى مدينة 6 أكتوبر 8753 
وحدة، موزعة كالتالى: 2797 وحدة جنوب طريق الواحات بجوار الداون 
تــاون، و4531 وحــدة جنوب طريق الواحات شمال مشروع واحــة أكتوبر، 
و1425 وحــدة بجوار مدينة اإلنــتــاج اإلعــامــى ومــشــروع دار مصر، وفى 
مدينة بدر 591 وحدة بمنطقة سكن مصر باالمتداد الشرقى للمدينة بجوار 
طريق القاهرة السويس، وفى مدينة العبور 757 وحدة بمنطقة 2600 فدان 
بشمال المدينة، وفى مدينة دمياط الجديدة 99 وحــدة، موزعة كالتالى: 
35 وحدة غرب جامعة دمياط، و26 وحدة جنوب الحى األول، و38 وحدة 
بالحى المتميز - شرق المدينة بجوار مشروع دار مصر، وفى مدينة المنيا 
الجديدة 1046 وحدة بمنطقة امتداد المدينة، وفى مدينة غرب قنا 1072 
وحدة بالحى المتميز بالقرب من مركز المدينة، وفى مدينة ناصر غرب 

أسيوط 998 وحدة بالحى األول بالمدينة«.

تبحث لجنة السياسة النقدية برئاسة طارق عامر، محافظ 
البنك الــمــركــزى الــمــصــرى، الخميس 16 أغسطس 

الحالى، أسعار الفائدة على اإليـــداع واإلقـــراض، 
بعد تثبيت السعر خال االجتماع الماضى يوم 28 

يونيو 2018.
ــون فـــى أوقـــــات الــتــبــاطــؤ  ــمــصــري ــجــأ ال ــل  وي
االقــتــصــادى، وارتــفــاع مــعــدالت التضخم التى 
وصلت الشهر الماضى إلى أكثر من 11%، إلى 
توظيف فوائض أموالهم فى ماذات استثمارية 
آمنة ومربحة تحقق لهم عائًدا يمتص اآلثــار 
التضخمية – ارتــفــاع مستوى أســعــار السلع 
والخدمات – وتعمل تلك األوعية االستثمارية 

على تنمية الموارد المالية عبر عدة وسائل.

أصــدر الدكتور محمد معيط وزيــر المالية 
قرارا بمد المهلة المخصصة لتحصيل الضريبة 
العقارية بـــدون غــرامــة تأخير بجميع مناطق 
الضرائب العقارية ومأمورياتها حتى 15 أكتوبر 
المقبل، وذلـــك بموافقة الــدكــتــور مصطفى 

مدبولى رئيس مجلس الوزراء.
وقال معيط، إن هذا القرار 
يعتبر تسهيا على ممولى 
الضريبة وتافيا للزحام فى 
المأموريات، موضحا أن هذا 
المد فى مهلة دفع الضريبة 
هــو المهلة األخــيــرة بعد أن 
كان من المقرر انتهاء فترة 
تحصيل الضريبة فى 15 
أغسطس الجارى وسوف 
تــمــتــد الــمــهــلــة شــهــريــن 
إضـــافـــيـــيـــن حـــتـــى 15 

أكتوبر 2018.
وأضاف أنه سيتم 

تطبيق احكام القانون على المتخلفين عن سداد 
الضريبة بعد المهلة المحددة، مشيرا إلى أنه 
ــرارات إلكترونيا من الموسم  سيتم تقديم اإلقـ
القادم لتحصيل الضريبة فى كافة المأموريات، 
وذلك فى إطار تطبيق منظومة الدفع والتحصيل 
اإللكترونى والــتــى تستهدف مــزيــدا مــن توفير 

الوقت والجهد على ممولى الضرائب.
وأوضح وزير المالية أنه يوجد حاليا موقع 
http://enquiry.rta. إلــكــتــرونــى وهــو
gov.eg الستيفاء نموذج بيانات عن الوحدة 
المراد االستعام عنها وذلك بديا عن ذهاب 
الممول بنفسه لمعرفة قيمة المطلوب سداده 
ــى جــانــب تخصيص مــركــز اتــصــال رئيسى  إل
بخط مباشر برقم )0235317323( ملحق 
ــســاؤالت  ــرد عــلــى ت ــل ـــ10 خــطــوط فــرعــيــة ل ــ ب
ــى الــمــواعــيــد  ــوقــت ف ــى نــفــس ال الــمــمــولــيــن ف
مــن 9 صباحا حتى 9 مــســاء، حيث سيقوم 
أحــد موظفى مركز االتــصــال المتخصصين 
باستيفاء بيانات النموذج هاتفيا مع العميل 

ــدة ال  ــال مـ ــرد عــلــى الــمــواطــنــيــن خـ ــ ــم ال ــت وي
تــزيــد على 3 أيـــام عبر رســالــة نصية توضح 
البيانات التى سيستخدمها المواطن فى سداد 
الضريبة، باالضافة إلى إتاحة قائمة مختصرة 
باإلجابات على األسئلة األساسية والشائعة 
للمواطنين المتعلقة بالضريبة العقارية وذلك 
www.rta. على موقع المصلحة الرسمى

.gov.eg
وكانت مصلحة الضرائب العقارية تقدمت 
بطلب لوزير المالية بمد المهلة نظرا للزحام 
الشديد الذى شهدته األيــام الماضية لتقديم 
اإلقــرار ودفع الضريبة، ويأتى القرار فى ظل 
ــوزارة من جهود حثيثة لتيسير  ما تقوم به الـ
تحصيل الضريبة من الممولين وكانت مصلحة 
الضرائب العقارية قد سمحت بقبول سداد 
الضريبة العقارية المستحقة على وحــدات 
عقارية بالساحل الشمالى والعين السخنة 
فى الديوان العام لمصلحة الضرائب العقارية 

وذلك باظوغلى للمقيمين بالقاهرة الكبرى.

البنك المركزى يبحث أسعار الفائدة 
على اإليداع واإلقراض.. الخميس

مد المهلة المخصصة لتحصيل الضريبة العقارية بدون غرامة تأخير  حتى 15 أكتوبر

عامر
معيط
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اسئتناف محاكمة وزير الرى السابق فى قضية 
تسهيل االستيالء على 26 ألف فدان

»اإلدارية العليا« تحدد 
مصير حزب البناء والتنمية

 نظر 6 دعاوى لعزل 7 أعضاء 
بمجلس »الصيادلة«  27 أغسطس 

25 أغسطس.. نظر طعن الحكومة إللغاء حكم 
بطالن التحفظ على أموال »سعودى ماركت«

تعقد الدائرة 11 جنايات الجيزة، يوم األحــد المقبل، برئاسة 
المستشار السيد محمد سالم الشين ثانى جلسات إعادة محاكمة 
وزيــر الموارد المائية والــرى األسبق محمد نصر الدين إبراهيم 
يوسف عالم، فى اتهامه بتسهيل استيالء إحدى الشركات على 26 
ألف فدان بمنطقة العياط، مما تسبب فى إهدار للمال العام بقيمة 

37 مليار و128 مليون جنيه.
كانت محكمة النقض قضت بقبول طعن وزيــر الــرى األسبق 
محمد نصر الدين عالم، وإلغاء الحكم الصادر ضده من محكمة 
جنايات الجيزة فى 9 فبراير الماضى بالسجن المشدد لمدة 7 
سنوات، التهامه بتسهيل استيالء إحــدى الشركات على 26 ألف 
فدان بمنطقة العياط، مما تسبب فى إهدار للمال العام بقيمة 37 

مليار جنيه، و128 مليون جنيه.

تواصل  دائــرة األحــزاب السياسية بالمحكمة اإلداريــة العليا، 
برئاسة المستشار أحمد أبــو العزم رئيس مجلس الــدولــة، نظر 
طلب لجنة شئون األحزاب السياسية، بحل حزب البناء والتنمية، 
وتصفية أمواله وتحديد الجهة التى يؤول إليها فى جلسة  االثنين 

المقبل.
كانت لجنة شئون األحــزاب أرسلت ملف حزب البناء والتنمية 
إلــى المحكمة اإلداريـــة العليا، وجــاء قــرار لجنة شئون األحــزاب 
السياسية بهذا الشأن فى ضوء مخالفة الحزب للبنود ثانيا وثالثا 
ورابعا وخامسا وسادسا من المادة الرابعة من قانون األحــزاب 
السياسية رقم 40 لسنة 1977 والمعدل بالمرسوم بقانون رقم 12 

لسنة 2011.

مجلس الدولة يواصل نظر »إشكال« منع المحكمة اإلدارية العليا تحدد مصير »أوبر وكريم« 25 أغسطس
استيراد القمح الروسى المصاب باإلرجوات

تواصل الــدائــرة األولــى بمحكمة القضاء 
اإلدارى، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، 
نائب رئيس مجلس الــدولــة،  نظر اإلشكال 
المقام من طارق العوضى المحامى المطاَلب 
بــاالســتــمــرار فــى تنفيذ الحكم الــصــادر من 
محكمة الــقــضــاء اإلدارى الــقــاضــى بوقف 
استيراد القمح الروسى المصاب باإلرجوات 

فى جلسة 25 أغسطس  الحالى.
واختصم اإلشكال الذى حمل رقم 17783 
ــر الـــزراعـــة ورئــيــس  لسنة 72 قضائية وزيـ

الوزراء.
ــرة األولــــى بمحكمة  ــدائـ كــانــت قــضــت الـ
ــة، فــى 14  ــدول الــقــضــاء اإلدارى بمجلس ال
نوفمبر، بقبول دعــوى وقف استيراد القمح 
الروسى المصاب باإلرجوات، ووقف استالم 

الشحنات الحالية والمستقبلية.
وقــالــت المحكمة فــى حيثيات حكمها، 

ببطالن قرار مجلس الــوزراء الصادر بجلسة 
21 سبتمبر 2016 بالسماح بدخول األقماح 
المستوردة المصابة بالفطر اإلرجـــوات، إن 
ــزراعــى بـــوزارة  اإلدارة المركزية للحجز ال
الــزراعــة سبق لها وأن انتهت فى أغسطس 
ــول شــحــنــات حبوب  ــى رفـــض دخــ 2015 إلـ
ــفــطــر«اإلرجــوات« ألسباب  مصابة بــذلــك ال
ــك الفطر غير موجود  عــديــدة، منها أن ذل
ــات المحظور  بمصر ومسجل بــجــدول اآلفـ

دخولها.
ــدت المحكمة أنـــه فــى أعــقــاب ذلــك  ــ وأك
الرفض أصدر مجلس الوزراء قراره المقضى 
ببطالنه دون أن يكون مختًصا قانوناً بتقرير 
ــه لــلــبــالد مـــن الــنــبــاتــات  ــدخــول مـــا يــســمــح ب
والمنتجات الزراعية المصابة بآفات غير 
ــوات، ومــن ثم  مــوجــودة بالبالد ومنها اإلرجــ

يكون ذلك القرار صادرًا من غير مختص. سفير مصر السابق برام اهلل يستكمل شهادته فى »اقتحام السجون«

تستأنف الدائرة األولــى بالمحكمة اإلداريــة العليا برئاسة المستشار 
أحمد أبــو العزم، نظر الطعن المقام من الحكومة وشركة أوبــر وكريم 
المختصة بالنقل الجماعى، تطالب من خالله ببطالن الحكم الصادر من 
الدائرة األولــى بمحكمة القضاء اإلدارى القاضى بوقف نشاط الشركة 

ووقف عملها فى مصر، فى جلسة 25 أغسطس الحالى .
اختصم الطعن رقم 47573 لسنة 64 قضائية عليا، كاًل من أصحاب 

الحكم الصادر من محكمة القضاء اإلدارى.
وذكر الطعن أن امتناع الجهات اإلداريــة عن إصدار القرارات الالزمة 
لتوفيق أوضاع الشركة حفاًظا على حقوق العاملين بها يشكل قرارًا سلبًيا 
باالمتناع مخالف لصحيح حكم القانون والدستور، مؤكًدا أن استمرار 
ذلك االمتناع سيؤدى إلى زيادة نسبة البطالة فى ظل الظروف التى تمر 

بها البالد.
وأكــد الطعن أن التطبيق الخاص بالشركتين مرخص من قبل وزارة 
االستثمار، أى أنه قانونى، وفى 17 نوفمبر 2017 أخذت الشركة موافقة 
من الدولة للعمل، وانتظرتا إصدار قانون رسمى من قبل مجلس النواب 

ينظم عملها، األمر الذى يشير إلى أن عمل الشركة قانونى ورسمى.

تستكمل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، 
نظر إعـــادة محاكمة الرئيس األســبــق محمد مرسى و26 آخرين 
من قيادات جماعة اإلخــوان فى قضية »اقتحام الحدود الشرقية« 
والمتهمين فيها باختطاف وقتل ضباط وأفــراد الشرطة وإتــالف 
المنشآت العامة إبان ثورة 25 يناير، فى جلسة 19 أغسطس الجارى 
الستكمال سماع شهادة السفير ياسر عثمان سفير مصر السابق 

لدى السلطة الفلسطينية.
ُتعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، وعضوية 
المستشارين عصام أبو العال، وحسن السايس، وأمانة سر حمدى 

الشناوى، وأسامة شاكر.
وسبق وأن ألغت محكمة النقض، األحكام الصادرة باإلدانة التى 
تراوحت ما بين اإلعــدام والسجن المشدد بحق محمد مرسى و25 
ــوان اإلرهــابــيــة، وأمـــرت بإعادة  مــن قــيــادات وعناصر جماعة اإلخـ

محاكمتهم من جديد فى القضية.
وتعود وقائع القضية إلى عام 2011 إبان ثورة يناير، على خلفية 
اقتحام سجن وادى النطرون واالعــتــداء على المنشآت األمنية، 
وأسندت النيابة للمتهمين فى القضية تهم »االتفاق مع هيئة المكتب 
السياسى لحركة »حــمــاس«، وقــيــادات التنظيم الــدولــى اإلخــوانــى، 
وحزب الله اللبنانى على إحداث حالة من الفوضى إلسقاط الدولة 
المصرية ومؤسساتها، وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس 
الثورى اإليــرانــى الرتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخــل البالد، 

وضرب واقتحام السجون المصرية«.

تواصل الدائرة الثانية بمحكمة القضاء اإلدارى، برئاسة المستشار 
سامى عبدالحميد نائب رئيس مجلس الدولة، نظر دعاوى عزل 7 من 
أعضاء مجلس نقابة الصيادلة من مناصبهم، وتصعيد غيرهم، خالل 
الجمعية العمومية التى عقدت برئاسة الدكتور محيى عبيد نقيب 

الصيادلة فى جلسة 27 أغسطس الجارى.
كانت الجمعية العمومية الطارئة لنقابة الصيادلة، برئاسة نقيب 
الصيادلة الدكتور محى عبيد، والتى عقدت فى 14 مايو الماضى، 
أصدرت قرارا بإسقاط عضوية 7 من أعضاء مجلس النقابة العامة، 
هم الدكتور »أحمد عبيد، أحمد فاروق، حسام حريرة، ثروت حجاج، 

محمد عصمت، فتح الله الشرقاوى، عمرو زكرى«.

تستكمل المحكمة اإلداريــة العليا، برئاسة المستشار أحمد أبو 
العزم رئيس مجلس الدولة،  نظرالطعن المقام من الحكومة إللغاء 
حكم بطالن التحفظ على أموال شركة يونايتد جروسرز »سعودى 

ماركت« فى جلسة 25 أغسطس  الحالى.
وذكر الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة ضد حكم أول درجة، 
أن قــرار التحفظ على أمــوال تلك الشركة استند إلى ما ورد من 
قطاع األمــن الوطنى من تحريات تضمنت انتماء عبد الرحمن 
سعودى مالك سلسلة محالت »سعودى« لإلخوان، مما يستوجب 

معه التحفظ على أمواله وإلغاء حكم أول درجة.
كانت هيئة مفوضى الدولة بالمحكمة اإلداريـــة العليا، أوصت 
ببطالن قــرار لجنة حصر أمــوال اإلخـــوان، بالتحفظ على أمــوال 
محالت سوبر ماركت »سعودى«، ورفض الطعن المقام من الحكومة 

إللغاء حكم أول درجة ببطالن التحفظ على أمواله.

عالم

  نسرين إمام 

محاكمة 213 متهمـًا من عناصر»تنظيم بيت المقدس«

»استئناف القاهرة« تبدأ محاكمة المتهمين فى واقعة خطف »طفل الشروق«

تستكمل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة 
بمعهد أمــنــاء الــشــرطــة بــطــرة، محاكمة 213 
متهًما مــن عناصر تنظيم »بــيــت الــمــقــدس«، 
الرتــكــابــهــم 54 جــريــمــة، تضمنت اغــتــيــاالت 
لضباط شرطة، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية 
السابق اللواء محمد إبراهيم، وتفجيرات طالت 

منشآت أمنية عديدة، فى جلسة  28 أغسطس 
لسماع الشهود.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد، 
وعضوية المستشارين فتحى الــرويــنــى، وخالد 

حماد، وسكرتارية أيمن القاضى، ووليد رشاد.
وأســنــدت النيابة الــعــامــة، للمتهمين ارتــكــاب 
جــرائــم تأسيس وتــولــى الــقــيــادة واالنــضــمــام إلى 
ــى تعطيل أحــكــام  ــهــدف إلـ جــمــاعــة إرهــابــيــة، ت

الدستور، والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من 
ممارسة أعمالها، واالعتداء على حقوق وحريات 
المواطنين واإلضــرار بالوحدة الوطنية والسالم 
االجتماعى، والتخابر مع منظمة أجنبية المتمثلة 
فــى حــركــة حــمــاس »الــجــنــاح الــعــســكــرى لتنظيم 
جماعة اإلخوان«، وتخريب منشآت الدولة، والقتل 
العمد مع سبق اإلصــرار والترصد والشروع فيه، 

وإحراز األسلحة اآللية والذخائر والمتفجرات.

ــددت مــحــكــمــة اســتــئــنــاف الـــقـــاهـــرة، جــلــســة 27  حــ
ــى جــلــســات محاكمة 8  ــجــارى لنظر أولـ أغــســطــس ال
متهمين بخطف طفل الــشــروق، بعد أن أحالت نيابة 
القاهرة الجديدة، برئاسة المستشار محمد سالمة، 
المتهمين إلـــى المحاكمة الجنائية الــعــاجــلــة يوليو 
الماضى، ووجهت لهم تهمة خطف واحتجاز الطفل دون 

وجه حق، وحيازة أسلحة نارية.
واستمعت النيابة، فــى الجلسة الماضية ، ألقــوال 
فريق البحث الجنائى ومجرى التحريات فى الواقعة، 
كما اصطحبت النيابة، المجنى عليه و8 متهمين، لمكان 

احتجاز الطفل، وأجرت المعاينة التصويرية للموقع.

وقــالــت وزارة الــداخــلــيــة، إن موظفة بــأحــد البنوك 
تقدمت ببالغ إلى قسم شرطة الشروق باختطاف نجلها 
»7 سنوات« من أمام مسكن والد زوجها بالحى الثالث 
باستخدام سيارة مالكى، وورود اتصاالت هاتفية من 
الجناة، طلبوا خاللها مبلغ مالى كفدية نظير إعــادة 

الطفل.
وأضافت الــوزارة ، أن جهود فريق البحث بالتنسيق 
مع قطاعى األمن الوطنى والعام ومديرية أمن القاهرة؛ 
أســفــرت عــن تحديد مرتكبى الــحــادث، كما توصلت 
التحريات إلى تلقى جد الطفل المختطف تهديًدا من 
الخاطفين بقتله مالم يبادر بدفع الفدية، وخشية على 

حياة الطفل ولكسب مزيًدا من الوقت لتحديد مكان 
الجناة، تم التنسيق معه لدفع جزء من الفدية للمتهمين.

ــراك مــع قــوات  ــاالشــت وعــقــب تقنين اإلجـــــراءات وب
العمليات الخاصة، تم تحديد مكان الطفل المختطف 
وتــحــريــره وإعــادتــه سالًما إلــى أهــلــه، وضبط منفذى 
الــواقــعــة وبــحــوزتــهــم مبلغ الــفــديــة واألســلــحــة النارية 

المستخدمة فى الحادث.
تم اتخاذ اإلجراءات القانونية الالزمة حيال الواقعة، 
والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق، وجــارى 
تطوير مناقشة المتهمين؛ للوقوف على مالبسات 

الواقعة كاملة.

دعوى إلسقاط عضوية محمد 
خليفة من مجلس النواب

ــدائــرة األولـــى بمحكمة  قــررت ال
القضاء اإلدارى، برئاسة المستشار 
بــخــيــت إســمــاعــيــل، إحــالــة دعــوى 
تطالب بــإســقــاط عضوية النائب 
محمد خليفة عضو مجلس النواب 
لهيئة مــفــوضــى الـــدولـــة، وحـــددت 

جلسة 28 أغسطس لنظرها. 
ــف صــبــرى  ــوى شــري ــدعـ أقــــام الـ
المحامى، وطالب خاللها بإسقاط 
عضوية النائب محمد خليفة عضو 
ــك لتوسطه  ــ ــواب، وذل ــنـ مــجــلــس الـ
إللحاق طالب بكلية الشرطة، وذلك 

على حد وصفه فى الدعوى.

القضاء اإلدارى ينظر طعون إصدار الالئحة 
التنفيذية لقانون المنظمات النقابية

تــواصــل محكمة الــقــضــاء اإلدارى، 
نــظــر الــطــعــون الــمــقــامــة مــن عـــدد من 
الــقــيــادات النقابية المستقلة، والتى 
طالبت بإلغاء قرار وزير القوى العاملة 
المطعون ضــده رقــم 35 لسنة 2018 
ــإصــدار الــالئــحــة التنفيذية لقانون  ب
المنظمات النقابية، فــى جلسة 28 

أغسطس المقبل.
يذكر أن المدعين، قد وكلوا محامى 
دار الخدمات النقابية والعمالية، للسير 
فــى إجـــراءات الــدعــوى، وتـــرأس فريق 
المحامين د.أحمد حسن البرعى وزير 

القوى العاملة األسبق.

26 أغسطس.. 
الحكم على قتلة 

النائب العام

تــصــدر محكمة الــنــقــض، حكمها فى 
الطعن المقدم من 53 متهًما فى قضية 
ــعـــام  فـــى جــلــســة 26  ــائــب الـ ــن ــيــال ال اغــت

أغسطس الحالى.
كانت محكمة الجنايات أصدرت حكما 
ضــدهــم فــى 22 يــولــيــو 2017 بمعاقبة 
15 متهًما بإجماع اآلراء وبــعــد موافقة 
فضيلة المفتى باإلعدام شنًقا وبمعاقبة 
15 آخرين بالسجن المؤبد و8 بالسجن 
المشدد 15 عاًما، و15 آخرين بالسجن 
لمدة 10 سنوات وذلك التهامهم باغتيال 
المستشار هــشــام بــركــات الــنــائــب العام 
بالهجوم بتفجير استهدف موكبه أثناء 
خــروجــه مــن منزله بمصر الــجــديــدة فى 

يونيو 2015.
وكــانــت الــنــيــابــة، أحــالــت 67 متهًما 
للمحاكمة الجنائية ألنــهــم قــامــوا فى 
ــو 2015، بــقــتــل هــشــام  ــي ــون ــر ي ــ أواخــ
ــادث تفجير اســتــهــدف  بــركــات فــى حــ
موكبه بمنطقة مصر الجديدة ووجهت 
ــدًدا مــن الــتــهــم أهمها  لــهــم الــنــيــابــة، عــ
االنضمام لجماعة إرهابية داخل البالد، 
وااللتحاق بمنظمة إرهابية خارج البالد، 
والــتــخــابــر مــع حــركــة حــمــاس، والقتل 
العمد والشروع فيه، والتخريب، وحيازة 
واستعمال وتصنيع مفرقعات، واالتفاق 
الجنائى، وحيازة أسلحة نارية وبيضاء 

بغير ترخيص، والتسلل عبر الحدود.

سعفان خليفة

بركات

مرسى
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تهدف السياسات المالية واالقتصادية لدفع النشاط االقتصادى وتحقيق االستقرار المالى ودعم الحماية 
االجتماعية من خالل برامج اإلصالح المختلفة، فنجد أن السياسة المالية تستهدف زيادة الموارد المالية 

من خالل إصالح النظام الضريبى واالعتماد على الموارد الذاتية، هذا اإلصالح يكون من خالل مجموعة 
من اإلجراءات والسياسات التى تتفاعل معًا. تظهر نتيجة هذا اإلصالح فى نجاح السياسة المالية فى 

ترشيد النفقات العامة وتحقيق أقصى استفادة من الموارد المتاحة، باإلضافة إلى زيادة اإليرادات العامة 
للسيطرة على عجز الموازنة العامة وتقليص هذا العجز إلى الحد اآلمن.  ولكن هل تُحقق السياسة المالية 
هذا الهدف؟ هل ثبت فعالية تطبيق هذه السياسة فى تحقيق هدفها؟ وما هى اآللية التى تستخدمها؟ هذه 

التساؤالت يُجيب عليها واقع النظام الضريبى فى مصر والذى يُعانى من اختالالت هيكلية تُعيق فعالية 
السياسات المُتبعة.

هذه بعض الحقائق والتساؤالت التى  طرحتها دراسة مهمة صدرت مؤخرًا  بعنوان »اختالالت النظام 
الضريبى فى مصر.. األسباب وطرق العالج« والتى أعدتها الباحثة آيات محمد..الدراسة  كشفت عن الكثير 

من المعلومات وأجابت عن الكثير من التساؤالت التى تدور فى أذهان الغالبية العظمى من المصريين.

ارتفاع معدل نمو اإليرادات العامة بنسبة 
36% فى 2016 منها 23% إيرادات ضريبية

الدولة تحاول سد عجز الموازنة دون النظر لألعباء التى يتحملها المواطنون
ضرائب المبيعات والقيمة المـُضافة والجمارك ال تـُحقق العدالة االجتماعية

فرض ضرائب 
على أرباح األسهم 

أدى لوصول 
البورصة المصرية 

لمرحلة »الموت 
اإلكلينيكى«

 خالد عبدالرحمن 

أسباب فشل تطبيق نظام 
الضريبة الموحدة

حجم اإليرادات 
الضريبية فى مصر

ــاع اإليـــــرادات العامة  ــف ــاحــظ ارت ُي
ــرة مـــن 1995 حــتــى عــام  ــفــت خـــال ال
2016، ولكن باختاف معدل االرتفاع.. 
فــقــد ارتــفــعــت اإليــــــرادات الضريبية 
بُمعّدل 6% فى المتوسط خال الفترة 
من 1995 حتى عام 2000، ثم تعّرض 
ــمــصــرى لــعــدة ضــغــوط  االقـــتـــصـــاد ال
اقتصاية بعد أحداث 11 سبتمبر 2001 
فانخفض االحتياطى من النقد األجنبى 
ــاة الــســويــس  ــن وتــراجــعــت إيــــــرادات ق
فــازدادت الحاجة إلى فرض الضرائب 
وارتــفــع مــعــدل نمو اإليــــرادات العامة 
بُمعّدل 15.5% فى المتوسط منذ عام 

2001 حتى عام 2004.
  بــدايــة مــن عــام 2005 تبّنت مصر 
ــادة  ــزي بــرنــامــج اإلصــــاح الــضــريــبــى ل
اإليــــــرادات الــعــامــة والــمــســاهــمــة فى 
خفض عجز الموازنة العامة للدولة.. 
تضّمن هــذا البرنامج عــدة إجـــراءات 
أهمها قــانــون ضريبة الــدخــل رقــم 91 
ــذى أدى إلــى تخفيض  لسنة 2005 وال
سعر الضريبة بنسبة 5% على ضرائب 
الدخل وأربــاح الشركات وارتفع معدل 
نمو اإليـــرادات الضريبية بمعدل %20 
عــام 2006 و19% عــام 2007 وتحّسن 
ــصــاد الــمــصــرى وارتــفــعــت  أداء االقــت
ــة بــشــكــل مــلــحــوظ  ــام ــع اإليــــــــرادات ال
حتى عــام 2008 بمعدل 26.5% فى 

المتوسط.
 ونتيجة لترابط االقتصاد المصرى 
ــعــالــمــى، فــقــد تــأّثــر  ــصــاد ال ــت مـــع االق
ــاألزمــة المالية  االقــتــصــاد الــمــصــرى ب
الــعــالــمــيــة، فــتــراجــعــت اإليـــــــرادات 
السياحية بشكل ملحوظ كما تراجعت 
ــرادات الضريبية وانخفض معدل  اإليـ
نمو اإليــرادات الضريبية من 19% عام 
2007 إلى 4% عام 2008..  ثم تعّرضت 
مصر للعديد من الضغوط االجتماعية 
والسياسية عام 2011، فتراجع معدل 
النمو االقتصادى وتراجع االستثمارات 
نتيجة عدم االستقرار السياسى، وتبّنت 

ــراءات  ــ الــحــكــومــة مــجــمــوعــة مــن اإلجـ
لمواجهة اآلثار االقتصادية منها زيادة 
ــدعــم واألجـــور  ــام عــلــى ال ــع اإلنــفــاق ال
والمرتبات.. وكانت حكومات ما بعد 
ــادة اإليــــرادات  ــ ــهــُدف إلـــى زي الــثــورة ت
الضريبية وتوسيع القاعدة الضريبية، 
باإلضافة إلى دعم العدالة فى النظام 
الضريبى، فكان إصدار قانون الضريبة 
ــعــقــارات فــى سبتمبر 2011.  عــلــى ال
ــرادات العامة وبلغ معدل  فارتفعت اإلي
نمو اإليـــرادات الضريبية 21% لنفس 

العام.
ظلت اإليـــرادات العامة فى االرتفاع 
بمعدالت مرتفعة ففى عــام 2013 بلغ 
معدل نمو اإليــرادات العامة 30%، فى 
حين بلغ معدل نمو النفقات 19% لنفس 
ــام.. تراجعت مــعــدالت اإليـــرادات  ــع ال
الــعــامــة عــامــى 2014 و2015 بشكل 
ملحوظ تبعها أيضاً تراجع فى معدالت 
اإلنــفــاق الــعــام وكــان ذلــك نتيجة عدم 
ــصــادى  ــت االســتــقــرار الــســيــاســى واالق
ــى أزمــــة الــجــنــيــه أمـــام  ــ بـــاإلضـــافـــة إل
الــدوالر. استهدفت بعد ذلك الحكومة 
رفــع الحصيلة الضريبية فتم تعديل 
قانون 147 لسنة 1984 لفرض رسوم 
ــمــوارد المالية لــلــدولــة فكان  تنمية ال
فرض رســوم على تراخيص السيارات 
ــمــحــمــول ورفــــع فــواتــيــر  وخـــدمـــات ال

الكهرباء والمياه.
كما أن برنامج اإلصاح االقتصادى 
الذى تتبعه مصر ضمن برنامج صندوق 
النقد الــدولــى للحصول على القرض 
ــاح الــســيــاســة الــمــالــيــة الــعــامــة  إلصــ
تضّمن عدة سياسات لتخفيض اإلنفاق 
ــادة اإليـــرادات الضريبية  الحكومى وزي
فكان تطبيق ضريبة القيمة المضافة 
بــدالً من ضريبة المبيعات ، وُياحظ 
ــرادات العامة  ــ ــفــاع مــعــدل نمو اإليـ ارت
بشكل ملحوظ نتيجة هــذه اإلجــراءات 
إلــى 36% فى يونيو 2016، منها %23 

إيرادات ضريبية.

ــعــد الــضــرائــب مــن أهـــم مــصــادر الــحــصــول على  ُت
الــمــوارد الــســيــاديــة لــلــدولــة مما يـــؤدى إلــى تخفيض 
العجز الكلى فى الموازنة العامة للدولة وُيقلل فرصة 
اللجوء إلى اإلصــدار النقدى لسد هذا العجز بسبب 
الضغوط التضخمية التى يؤدى لها اإلصدار النقدى.. 
كما أن الضرائب هــى أحــد وســائــل تنشيط وتحفيز 
االستثمارات المحلية واألجنبية والتى تهُدف إلى زيادة 
اإلنتاج لمواجهة الضغوط التضخمية وما يترتب على 
ذلك من تخفيض معدالت البطالة، باإلضافة إلى أن 
الضرائب تتحكم فى قرار االستثمار، فالمستثمر حين 
ُيقرر اختيار دولة ما لاستثمار فهو يهتم أوالً بمعرفة 
المعاملة الضريبية التى يخضع لها، ســواء الضرائب 

على األرباح أو الضرائب على الدخل.
يتوقف النظام الضريبى المصرى على بيئة عمل 
هـــذا الــنــظــام والـــظـــروف الــتــى تحكمه، فيتم إقـــرار 
ــاءات ضريبية معينة ألهـــداف معينة، وتطبيق  إعــف
أنــواع جديدة من الضرائب ألهــداف أخرى مع إدخال 
تعديات على الضرائب القائمة وذلك حسب الوضع 
االقتصادى وظروف جمع اإليرادات الضريبية.. فمثاً 
تم اقتراح تطبيق نظام الضريبة الموحدة بهدف توحيد 
إجـــراءات ربــط وتحصيل الضرائب مما ُيوّفر الوقت 
وُيخّفض تكاليف التحصيل، كما أنه ُيساعد فى تبسيط 
االلتزامات المفروضة على الممولين حيث يتم تقديم 
إقــرار واحــد والمحاسبة أمــام جهة واحــدة، ولكن قد 
يعوق تطبيق هذا النظام وجود وعى ضريبى أو جهاز 
ضريبى كــفء، باإلضافة إلــى صعوبة تحديد السعر 
الضريبى الموحد الذى يتناسب مع طبقات الممولين 

ومحاولة تطبيق تصاعدية الضرائب.
اختلفت أنــواع الضرائب التى ُفــرِضــت فى النظام 
الــضــريــبــى الــمــصــرى.. فــفــى عـــام 1991 تــم إصـــدار 
الضريبة العامة على المبيعات وضرائب االستهاك، 
باإلضافة إلى العديد من الحوافز الضريبية الخاصة 
باالستثمار.. ومع الخطوات األولى لبرنامج اإلصاح 
الضريبى المصرى عام 2005 وخفض سعر الضريبة 
وتحسن أداء االقتصاد المصرى، ورغــم خفض سعر 
الضريبة فقد ارتفعت إيرادات ضريبة الدخل حتى عام 
2008.. ُثّم أصــدرت الحكومة الضريبة العقارية عام 
2011 بعد تراجع عائدات الضرائب، وفى السنوات 
األخيرة استهدفت الحكومة رفــع حصيلة اإليــرادات 
الضريبية فتم فرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة 
وحــدثــت زيـــادات مختلفة على تراخيص السيارات 
وإقــامــة األجــانــب وغــيــرهــا.. وأخــيــراً تضّمن تنفيذ 
برنامج اإلصاح االقتصادى الذى تبنته مصر إلصاح 
السياسة المالية تطبيق نظام ضريبة القيمة المضافة 

لتحل محل ضريبة المبيعات.

اختالالت النظام الضريبى وطرق عالجها

ُيــواجــه تطبيق النظام الضريبى المصرى 
مجموعة مــن المشكات واالخــتــاالت التى 
ُتــقــلـّـل فعالية هــذا الــنــظــام، حيث ُيــعــانــى من 
التركيز على جمع الضرائب لسد عجز الموازنة 
العامة للدولة فهو مجرد وسيلة لزيادة الموارد 
دون الــنــظــر إلـــى الــعــبء الــمــفــروض عــلــى من 
يتحمل الضرائب.. كما يعانى من عدم القدرة 
على الموازنة بين الضرائب المباشرة وغير 
المباشرة من حيث العبء الضريبى،  وزيــادة 
نسبة الــضــرائــب غــيــر الــمــبــاشــرة عــن نسبة 
الــضــرائــب الــمــبــاشــرة مما يــزيــد الــعــبء على 
الطبقة الفقيرة، فالضرائب غير المباشرة مثل 
ضريبة المبيعات أو ضريبة القيمة الُمضافة 
والجمارك ال ُتحقق العدالة االجتماعية حيث 
تجمعها الدولة على السلع والخدمات ويتحملها 
المستهلك النهائى سواء دون النظر للقدرة على 
الدفع.. كما أن تطبيق ضريبة القيمة الُمضافة 
يشمل فرض ضريبة المبيعات على الخدمات 

وهى التى ظلت ُمعفاة من ضريبة المبيعات.

عند النظر إلى اإلعفاء الضريبى، نجد أن 
ــى وهــى الُمعفاة من الضرائب  الشريحة األول
وتــصــل حتى 7200 جنيه وفــقــاً لــقــانــون رقم 
82 لسنة 2017، هى فئة ال تــزال يقل دخلها 
عــن الحد األدنـــى لــأجــور والـــذى يبلُغ 1200 
جنيه، وبــالــتــالــى فــهــذه الفئة تتحمل ضريبة 
على الــدخــل وهــذا يتعارض مــع تطبيق مبدأ 
تصاعدية الــضــرائــب والــعــدالــة االجتماعية 
ومبدأ إعفاء الفقراء من الضرائب.. باإلضافة 
إلى وجود العديد من اإلعفاءات األخرى والتى 
تــخــرج عــن الــوعــاء الضريبى. وبالتالى عدم 
القدرة على الموازنة بين األغراض االجتماعية 
ــى انخفاض  واالقــتــصــاديــة، هــذا بــاإلضــافــة إل
ــوعــى الــضــريــبــى وعـــدم مــراعــاة الممولين  ال
لــضــرورة دفــع الضرائب المفروضة عليهم.. 
كما أن فــقــدان الثقة بين الــجــهــاز الضريبى 
وبين الممولين، يــؤدى إلــى التاعب ومحاولة 
ــاع مــعــدالت  ــ ــف ــ ــرب مـــن الـــضـــرائـــب وارت ــه ــت ال
الرشاوى، وُيساعد فى ذلك عدم توافر البيانات 

والــمــعــلــومــات الــكــافــيــة والــدقــيــقــة عــن بعض 
الممولين أو صعوبة الحصول عليها فى الموعد 
المناسب، وكثرة البيانات والمعلومات المطلوبة 

سواء أكانت بصفة دورية أو غير دورية.
وُيــمــكــن الــقــول بــأنــه حتى يستطيع النظام 
الضريبى المصرى التحكم فى هذه االختاالت 
ــاع مــجــمــوعــة من  ــب ــزم ات ــل ــه، ي ــدافـ لــُيــحــقــق أهـ
سياسات اإلصاح المالى والتى تتضمن إعادة 
ــاق، ودعـــم الــعــدالــة فى  ــف ــات اإلن ــوي ترتيب أول
توزيع الــثــروات، باإلضافة إلــى تنويع مصادر 
التمويل وإعــادة النظر فى إدارة الدين العام..
كما أنه من الضرورى توسيع القاعدة الضريبية 
وزيــادة درجة ارتباط إيــرادات الدولة بالنشاط 
االقتصادى و ضرورة توفير آلية لتحديد نسبة 
ــى من الدخل  اإلعــفــاء وتوسيع الشريحة األول
والتى تكون ُمعفاة من الضرائب، حتى ال يتحمل 
مــحــدودى الــدخــل الــعــبء الضريبى وضمان 
تــنــاســب الــضــريــبــة الــمــفــروضــة مــع مــعــدالت 

التضخم وارتفاع األسعار.

زيادة الضرائب أكبر عائق لالستثمار
ــمــؤشــرات أن كــل القوانين  تــؤكــد كــل الــشــواهــد وال
والقرارات التى صدرت خال الفترة الماضية وتتعلق 
بالضرائب واالستثمار لم تحقق أية نتائج إيجابية ولم 
تكن لها أية إنجازات ملموسة على أرض الواقع تتعلق 

بزيادة معدالت االستثمار سواء األجنبى أو المحلى. 
هــذه الحقائق تــؤكــد بما ال يــدع مــجــاالً للشك أن 
كثرة الضرائب التى أثقلت كاهل المستثمرين ورجال 
األعــمــال كــانــت ومــا تـــزال الــعــائــق األكــبــر أمـــام زيــادة 

معدالت االستثمار. 
 ولــذلــك نــؤكــد  أنــه ليس مــن المعقول أن يكون فى 
ظل هــذه الــظــروف الصعبة التى يعانى منها الصناع 
والمنتجون والمواطنون على حد سواء يكون هناك ما 
ـــ»اإلزدواج الضريبى«، والدليل على ذلــك أن  ــ يسمى ب
الشركات المساهمة تقوم بدفع ضريبة على اإلنتاج، 
وبعدما يتم احتساب مستحقات العاملين واإلداريين   
ـــ22% على صافى  يتم احتساب ضريبة أخــرى تقدر ب

األرباح.
كما أن هناك ضريبة على أرباح األسهم فى البورصة، 
وهــو األمــر الــذى أدى إلــى وصــول البورصة المصرية 
حالًيا إلى مرحلة »الموت اإلكلينيكى«، ولعل أكبر دليل 
على ذلك أن رأس المال السوقى للبورصة المصرية، 
خــســر  نحو 37.2 مليار جنيه خــال جلسات شهر 
يوليو 2018  ليغلق عند مستوى 873.602 مليار جنيه، 

بتراجع بنسبة 4.1% عن الشهر الماضى.
 كما تراجع رأس المال السوقى للمؤشر الرئيسى من 
498.243 مليار جنيه إلى 474.766 مليار جنيه خال 
شهر يوليو المنتهى، بنسبة انخفاض 4.7%، وهبط 
رأس المال لمؤشر األسهم الصغيرة والمتوسطة من 
194.616 مليار جنيه إلى 184.602 مليار جنيه بنسبة 

انخفاض %5.1.
وهــكــذا نـــرى أن الــبــورصــة الــمــصــريــة قــاربــت على 

االنهيار التام بسبب كثرة الضرائب على تداول األسهم 
ــتـــم مـــنـــح  صــاحــب  حـــيـــث يـ
األسهم الحق فى البيع مرتين 
كــل ســنــة وبــعــدهــا يــتــم فــرض 
ضريبة عليه بواقع 20% عن 
كل عملية، وهو عكس النظام 
المتبع فى العديد من الدول 
المتقدمة اقــتــصــادًيــا ومنها 
ألمانيا وســويــســرا وإيطاليا  
التى ال تقوم بفرض أى نوع 
من الضرائب على بيع وتداول 

األسهم. 
فـــى هــــذا الـــســـيـــاق نشير 
ــد من  ــعــدي ــاك ال ــن إلـــى أن ه
الـــشـــكـــاوى الـــتـــى تـــقـــدم بها  
المستثمرون للجهات العليا 
فى مصر، واشتكوا فيها  من 
عدم وجود إعفاءات ضريبية 
جدية لتحفيز المصنعين على 
االستثمار وإقامة مشروعات 

إنتاجية جديدة، باإلضافة إلى عدم إسقاط الغرامات 
والفوائد عند تقسيط الضرائب المستحقة، وقيام 
بعض البنوك بالحجز اإلدارى التعسفى على المصانع 

والشركات المتعثرة.
كما أكدوا أن االقتصاد المصرى يعانى من مجموعة 
من المشاكل الحادة والجوهرية، أفقدته توازنه ودفعته 
للركود وتراجع االستثمارات األجنبية بشكل حاد، فى 
ظل عدم توفر الدوالر األميركى، وارتفاع أسعار الفائدة 
إلى مستويات غير مسبوقة، ليصبح االقتصاد المصرى 
بكل مقوماته وآلياته يعانى مــن آالم حــادة فــى كآفة 

مفاصله أدت إلى شلل وإعاقة فى كآفة قطاعاته.

وأشاروا إلى أن فرض ضرائب جديدة سوف يضيف 
أعباًء جديدة على المستثمرين والمواطنين، وكان األهم 
فــى هــذا التوقيت العمل على حــل المشاكل وتقديم 
الــمــحــفــزات للمستثمرين وتخفيف الــضــغــوط التى 
يواجهها المواطن البسيط، خاصة أن رفع الضرائب 
على القطاعات االقتصادية يخلق مزيداً من المعوقات 
والبيئة الطاردة للمستثمرين، وارتفاع األسعار، وبالتالى 
مزيداً من الركود وتوقف المصانع ومزيداً من التراجع 

فى معدالت نمو االقتصاد المصرى.
وكــــشــــفــــوا أن الـــعـــائـــد 
مــن تطبيق ضــريــبــة القيمة 
الــمــضــافــة، يـــتـــراوح بــيــن 20 
إلــى 30 مليار جنيه، وهــو ال 
يشكل أى نسبة مقابل عجز 
الموازنة العامة للدولة خال 
العام الحالى الذى يقترب من 
320 مليار جنيه، وال يساوى 
أى شئ مقابل حجم التهرب 
الضريبى الـــذى يــتــجــاوز 60 

مليار جنيه سنوياً. 
ــرون أن  ــم ــث ــســت ــم وأكـــــد ال
حجم االقتصاد غير الرسمى 
يتجاوز ضعف حجم االقتصاد 
الرسمى، أى أن دمج 50% من 
االقــتــصــاد غير الرسمى فى 
االقــتــصــاد الرسمى سيحقق 
حصيلة ضريبية للدولة من 
ضــرائــب الــدخــل والمبيعات 

تعادل ضعف ما يتم تحصيله اآلن.
ولــذلــك  نؤكد أنــه رغــم قناعتنا بأهمية الضرائب 
كأحد المصادر الرئيسية للدخل القومى فى مصر، إال 

أننا فى نفس الوقت ينبغى أال نغفل جوانب أخرى تمثل 
مواجهتها مصادر مهمة أيضاً للدخل القومى مثل وقائع 

الفساد واالنحرافات والتهرب الجمركى.
وبــعــد أن استعرضنا كــل هــذه الحقائق والــوقــائــع 
نطالب بسرعة إدخال تعديات تشريعية على القوانين 
الــخــاصــة المتعلقة بالضرائب والــتــى يمكن وصفها 
بـ»المجحفة« وتــؤدى للتدهور االقتصادى حيث إن من 
بين نتئاجها هروب المستثمرين من االستثمار فى مصر 
بل وهــروب الكثير من رجــال األعمال المصريين الى 
العديد من الــدول التى تقدم لهم خدمات وإعفاءات 
واستثناءات ال يجدون  عشرة فى المائة منها فى مصر 
رغــم كــل التصريحات الحكومية التى تقال فــى هذا 

الشأن. 
كما نطالب بــضــرورة أن تعمل الحكومة على دمج 
االقتصاد غير الرسمى فى االقتصاد الرسمى، وإعادة 
هيكلة المنظومة الضريبية وتحصيل المتأخرات 
الضريبية وحــصــار المتهربين، وتشغيل المصانع 
المتوقفة، والتعامل مــع الجنيه بقيمته الحقيقية، 
وخفض أسعار الفائدة، ورفــع القيود على تحويات 

الدوالر.
و نطالب أيضاً بضرورة تخفيض النسبة الضريبية 
التى تفرض على المشروعات الصناعية ومقارنتها 
بالنسبة الضريبية الــتــى تــفــرض على المشروعات 
التجارية األخرى، وذلك للمساهمة فى تحسين العاقة 
بــيــن أصــحــاب الــمــشــروعــات ومــنــظــومــتــى الــضــرائــب 

والجمارك.
ــرورة عــمــل منظومة ضريبية  وهــنــا نــؤكــد عــلــى ضــ
جديدة، تهدف إلى تحقيق العدالة االجتماعية والتنمية 
االقتصادية الشاملة، كما نطالب بثورة فى السياسة 
الجمركية المطبقة بمصر بما يحقق للصناعة الوطنية 

وضًعا تنافسًيا متكافئًا فى العالم.

بقلم د. محمد أحمد صالح 
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مليون جنيه إيرادات متوقعة لفندق النيل ريتزكارلتون والعقد مع الشركة ينص على أال تقل اإليرادات عن 441.75 مليون جنيه
يتوقع الخبراء أن يشهد قطاع السياحة انفراجة حقيقية 
خــال الفترة المقبلة بسبب عـــودة السياحة الروسية، 

واستقرار األوضاع األمنية إلى 
حد كبير، و لكن يبقى السؤال 
هل استعدت شركات السياحة 
المصرية والفنادق التابعة لها، 
واألهــم هل انتهت المشكات 
والــمــخــالــفــات الــتــى تحاصر 
ــذه الـــشـــركـــات،  ــ ــبـــريـــات هـ كـ
وتـــكـــشـــف عــنــهــا الــتــقــاريــر 
الــمــتــتــالــيــة الـــتـــى يــصــدرهــا 
الجهاز المركزى للمحاسبات.

أجــاب عن هــذه التساؤالت 
ــراً عن  ــؤخــ ــادر مــ ــ ــر صـ ــري ــق ت
الــجــهــاز حـــول تــقــيــيــم األداء 
المالى واإلدارى لشركة مصر 
للفنادق، حيث استهل التقرير 
ماحظاته بالتعليق على فندق 
الريتز كارليتون، والــذى بلغت 
اإليـــــرادات الــمــقــدرة لــه نحو 
259.4 مــلــيــون جــنــيــه، بما 
يــعــادل 14.68 مليون دوالر، 
فى حين ينص العقد المبرم 

بين »مصر للفنادق« وشــركــة الريتز كارلتون فــى المادة 
ــرادات السنة  الخاصة بــأولــويــات المالك على أال تقل إيـ
الثالثة بعد تــاريــخ االفــتــتــاح عــن 29 مــلــيــونــاً، بما يعادل 
441.75 مليون جنيه، ويتضح من ذلك عدم قدرة اإلدارة 
على تحقيق الحد األدنــى من األولــويــات، وبــررت الشركة 

ذلك ردها على تقارير رقابية 
سابقة بأنها ال تحصل على 
أى أتـــعـــاب تــحــفــيــزيــة، فيما 
أوصــى الجهاز الــمــركــزى فى 
سياق تقريره بضرورة العمل 
على تنشيط مبيعات الفندق، 
لتحقيق الــحــد المطلوب من 

اإليرادات.
ــه رصــد  ــ ــاق ذات ــســي وفـــى ال
ــرى  الـــتـــقـــريـــر مــخــالــفــة أخــ
تتمثل فى عدم دقة احتساب 
ــرادات الــغــرف المتوقفة  ــ ــ إي
بــفــنــدق الــنــيــل ريــتــزكــارلــتــون، 
ــواردة بــالــمــوازنــة العينية  ــ والـ
حيث ظــهــرت بقيمة 347.9 
ــيــون جــنــيــه، فـــى حــيــن أن  مــل
صحة الــرقــم 348.2 مليون 
جنيه، مشيراً إلــى أنــه يتعين 
إجـــراء التصويب الـــازم مع 
مــراعــاة أثــر هــذا الــفــرق على 

إيرادات النشاط.
وانتقل التقرير إلى فندق سفير دهب ريزوت، حيث بلغت 
اإليرادات المتوقعة للعام المالى 2018 2019، بلغت قيمتها 
فقط 3.3 مليون جنيه، وذلك على الرغم من قرار إغاق 
الفندق منذ أكتوبر 2017، للبدء فى التطوير،علماً بأن هذا 

دراسة رسمية تكشف:
المراكز الصحية فى الريف والمدن  تعانى من نقص فى اإلمدادات 

واألدوية واالحتياطى من المستلزمات األساسية

رصــدت دراســة صــدرت مؤخًرا بعنوان »السياسات الصحية فى مصر: 
قــراءة فى قانون التأمين الصحى الجديد« والتى أعدتها د. إيمان مرعى، 
الواقع الراهن لسياسات الرعاية الصحية فى مصر بالتعرف على القوانين 
المنظمة لها والمنتفعون بها، وتمويلها وإلقاء الضوء على أهم التحديات 
التى تواجه هذا القطاع بهدف تقديم رؤية حول مستقبل وآليات تطوير نظم 

الرعاية الصحية التأمينية فى مصر.
وقد أشــارت الدراسة الصادرة عن مركز األهــرام للدراسات السياسية 
واالستراتيجية إلى أن المصادر الثاثة الرئيسة لإلنفاق الصحى فى مصر 
تتمثل فى؛ إنفاق القطاع العائلى )إنفاق خــاص(، واإلنفاق الحكومى )كل 
من وزارة الصحة ووزارة التعليم(، وهيئة التأمين الصحى )إنفاق عــام(.. 
ويشكلون مًعا أكثر من 95%مــن مجموع إنفاق الصحة.. وعلى الرغم من 
حقيقة أن الحكومة هى الجهة الرئيسة التى توفر الخدمات فى مصر 
فقد بلغ حجم اإلنفاق العام على الصحة - طبًقا للبيان المالى من مشروع 
الموازنة التقديرية للدولة للسنة المالية 2018/2017- نحو 54.922 مليار 
جنيه أى ما يعادل 1.5 % من إجمالى اإلنــفــاق.. يبدو أن المصدر األكبر 
لإلنفاق الصحى هو إنفاق القطاع العائلى والذى بلغ نحو 72% من إجمالى 

اإلنفاق على الصحة.
وبينت الباحثة فى دراستها أن إنفاق وزارة الصحة يتركز على الخدمات 
العاجية، حيث تستهلك المستشفيات الثلثين تقريًبا من ميزانية وزارة 
الصحة، بينما تمثل الرعاية الصحية األساسية حوالى25% من الميزانية.. 
وتستهلك الخدمات الوقائية حوالى 12% من الميزانية المتبقية.. باإلضافة 
إلى ذلك يستحوذ الحضر على النصيب األكبر من ميزانية وزارة الصحة، 
بينما تستقبل المستشفيات الريفية 3% فقط من إجمالى ميزانية وزارة 
الصحة مقابل 58 % للمستشفيات الحضرية.. وهناك تباينات واضحة 
فى توزيع الخدمات الصحية والوقائية والعاجية بين األفراد كذلك نسبة 
األطباء إلى الممرضات. وقد أدى نقص التمويل للمراكز الصحية الريفية 
والحضرية إلــى نقص فــى اإلمــــدادات واألدويــــة، ونــقــص االحتياطى من 
المستلزمات األساسية، خاصة أن معظم الموارد الحكومية للصحة فى 

مصر موجهة للرعاية العاجية فى المستشفيات والمناطق الحضرية.
وبعد أن أوضحت الدراسة الهيكل التنظيمى الجديد تبًعا لقانون التأمين 
الصحى ومصادر التمويل المقترحة له، عرجت على بعض المواد التى أثارت 
جداًل فى القانون الجديد.. وكمثال على هذه المواد تعرضت الدراسة لدور 
المستشفيات الحكومية، وعملية تسعير الخدمة الطبية، وعملية تعريف 
غير القادرين مالًيا التى ستتولى دفع االشتراكات نيابة عنهم، وعملية دفع 

اشتراكات المساهمين وإمكانية استدامة التمويل.

أكدت المنظمة  المصرية لحقوق اإلنسان أن عقوبة اإلعدام تمثل 
انتهاكا ألهــم حقوق اإلنــســان على اإلطـــاق وهــو حــق اإلنــســان فى 
الحياة ذلك الحق الذى كفلته المواثيق واالتفاقيات الدولية ومنها 
المادة السادسة من االتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية 

لــعــام 1966 الــتــى نصت على أن »لــكــل إنسان 
الحق الطبيعى فى الحياة، ويحمى القانون هذا 
الحق، وال يجوز حرمان أى فرد من حياته بشكل 
تعسفى، وفــى الــبــاد الــتــى لــم تلغ فيها عقوبة 
اإلعــدام بعد، يجوز تنفيذ هــذا الحكم بالنسبة 
ألكثر الجرائم خطورة فقط؛ وذلك طبقاً ألحكام 
القانون المعمول به فى وقت ارتكاب الجريمة«، 
وكذا قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة فى 20 
ديسمبر 1971 الذى يؤكد على أن »الهدف الذى 
يجب السعى إليه من أجل الكفالة التامة للحق 
فى الحياة المنصوص عليه فى المادة )3( من 
اإلعــان العالمى لحقوق اإلنسان، هو التضييق 
التدريجى لعدد الجرائم التى تجوز المعاقبة 
ــدام، على اعتبار أن الشىء  عليها بعقوبة اإلعـ
المستجوب فــى نهاية المطاف هــو إلــغــاء هذه 
العقوبة فى جميع الــدول«، وكــذا قــرار الجمعية 
العامة لألمم المتحدة القرار رقم 128/44 فى 

15 ديسمبر 1989 بالبروتوكول االختيارى الثانى الملحق بالعهد 
الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛ بهدف العمل على إلغاء 

عقوبة اإلعدام.
وكشفت المنظمة أن إلغاء عقوبة اإلعدام تأتى لتعزيز الدفاع عن 
حقوق اإلنسان والعدالة والسيما وأن عقوبة اإلعــدام هى العقوبة 
الوحيدة التى ال يمكن إعادة النظر فيها إذا ظهرت أدلة جديدة تثبت 

براءة من أدين.
وطالبت المنظمة بضرورة  قيام الحكومة المصرية بالتوقيع على 

البروتوكول الثانى االختيارى الملحق للعهد الدولى الخاص بالحقوق 
المدنية والسياسية، والذى يهدف إلى إلغاء عقوبة اإلعدام، وكذلك 
احترام المعايير الدولية التى تحد من نطاق عقوبة اإلعــدام، لحين 
إلغائها تمشياً مع توصيات »اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان« فى عام 
1993، ضــرورة إعــادة النظر فى الجرائم التى 
تطبق فيها عقوبة اإلعدام؛ وحصر الجرائم التى 
يعاقب عليها بــاإلعــدام وقصرها على الجرائم 
ذات العواقب القانونية الخطيرة ووضــع آلية 
محددة ومعروفة لتنفيذ تلك العقوبة، وكذلك 
وقف تنفيذ أحكام اإلعــدام القائمة واستبدالها 
بعقوبات الحبس آلمــاد طويلة، تمهيداً إللغاء 
عقوبة اإلعــدام بشكٍل كامٍل، ضــرورة استخدام 
رئيس الجمهورية سلطاته المنصوص عليها فى 
المادة 470 إجراءات جنائية للعفو عن المحكوم 

عليهم بعقوبة اإلعدام.
ــو ســعــدة رئيس  ــد حــافــظ أبـ ــن جــانــبــه أكـ ومـ
المنظمة أن الــدول التى ألغت عقوبة اإلعــدام 
فى تزايد مستمر؛ حيث إن عقوبة اإلعدام تغتال 
أسمى وأقـــدس الحقوق على اإلطـــاق أال وهو 
الحق فى الحياة، ولهذا أصدرت الجمعية العامة 
لألمم المتحدة فى 20 ديسمبر 1971  قرارها 
والذى يؤكد أن الهدف الذى يجب السعى إليه من أجل الكفالة التامة 
للحق فى الحياة المنصوص عليه فى المادة )3( من اإلعان العالمى 
لحقوق اإلنسان، هو التضييق التدريجى لعدد الجرائم التى تجوز 
المعاقبة عليها بعقوبة اإلعدام، على اعتبار أن الشىء لمستجوب فى 

نهاية المطاف هو إلغاء هذه العقوبة فى جميع الدول.
ــو ســعــدة أن هــنــاك تــجــارب لـــدول عربية )الــجــزائــر(  ــاف أب وأضـ
ــدام بعقوبات السجن السيما وأن ظروفها  استبدلت عقوبة اإلعـ

تتشابة مع ظروف الدولة المصرية.

منظومة جديدة لألخطاء 
والمخالفات فى شركة مصر للفنادق

التطوير قد يمتد إلى 15 شهراً اعتباراً من تاريخ االستام 
طبقاً لرأى اللجان الفنية المتخصصة بالشركة، حيث لم 
يتم االنتهاء من الفض المالى للعروض المقدمة، وكذا البت 
فيها والترسية على المقاولين حتى تاريخ فحص الموازنة 
التقديرية، وعلى الرغم من تأخر إجــراءات التطوير وكذا 
الظروف األمنية بمنطقة سيناء، إال أن الشركة أدرجــت 
ــاح مــقــدرة للفندق عــن الربع  ضمن الــمــوازنــة صــافــى أربـ
األخير من العام المالى 2018 2019، بلغت نحو 3.6 مليون 
جنيه، كما احتسبت خسارة مقدرة عن العام بالكامل بلغت 
نحو 3.26 مليون جنيه، وحول تلك النقطة أوصى التقرير 

خطأ بـ 399  مليون 
جنيه فى قائمة 

التدفقات النقدية

21052 دوالرًا مهددة 
بالضياع فى مركز 

تجميل نجمات الفن
باستبعاد أرباح الربع الرابع من العام المالى، موضحاً أنه 
من المنطقى إدراج خسارة تقديرية لهذه الفترة، حيث 
يتعين عدم إدراج أى إيــرادات متوقعة لهذا الفندق، طبقاً 

للبرنامج الزمنى المقدم الستكمال أعمال التطوير.
وتطرق مراقب الحسابات الذى أعد التقرير إلى جانب 
آخر من ممتلكات ومشروعات شركة مصر للفنادق، وفى 
إطار العالم االفتراضى واإليــرادات المتوقعة والتقديرية 
ــرادات كازينو األلــعــاب بفندق النيل  ــ أيــضــاً، تــم تقدير إي
ريتزكارلتون بمبلغ 8.6 مليون جنيه، و تم زيادتها بنسبة 
7 بالمائة سنوياً وفقاً للوارد بتقرير مجلس اإلدارة، بسعر 

تحويل 17.67 جنيه للدوالر، لتعادل 144.2 مليون، فى 
حين كانت اإليـــرادات المقدرة  عن العام المالى السابق 
ــرادات المقدرة  نحو 8.56 مليون دوالر، وبذلك تكون اإلي
قد قلت قيمتها عن العام المالى السابق بنحو 395 ألف 
دوالر، بما يعادل 6.9 مليون جنيه، بدالً من أن تزيد بنسبة 
7 بالمائة، وشــدد التقرير على ضــرورة إجــراء التصويب 

الازم.
وفى ملف االستثمارات طويلة األجل أوضح التقرير أن 
قيمتها التقديرية بلغت نحو 14.33 مليون جنيه، وهو نفس 
رصيد العام المالى الجارى وكذا العام المالى السابق، علماً 

ــرادات سوى االستثمار بسندات  بأنه لم يتم تحقيق أى إي
حكومية، بنحو 26 ألف جنيه فقط، وهى نسبة ضئيلة ال 
تتجاوز 3.5 بالمائة، واألدهى أن تقرير مجلس اإلدارة لم 

يتضمن أى رؤية للشركة حول استثماراتها.
ــة الــمــركــز  ــم ــائ أمــــا عـــن ق
المالى فقد تضمنت أصــول 
ــرى غــيــر مــلــمــوســة بنحو  أخــ
25.9 مليون جنيه، عن فترة 
ــدق مــنــذ 2010  ــن ــف ــف ال ــوق ت
وحتى عــام 2015، علماً بأن 
هــذه المبالغ ال تمثل أصــول 
غير ملموسة، فى حين بلغت 
قــيــمــة الــتــدفــقــات الــنــقــديــة 
الــــــــــواردة مــــن مــتــحــصــات 
ــا  الــعــمــاء والـــواجـــب إدراجــه
بالقائمة نحو 394.88 مليون 
جنيه، ولــيــس 399.9 مليون 
جنيه، بانخفاض قــدره 5.7 
مليون جنيه، ليصبح رصيد 
النقدية التقديرى آخر المدة 
ــه، ولــيــس  ــي ــيــون جــن 9.9 مــل
15.66 مليون، ومن ثم أوصى 
التقرير بضرورة تعديل رصيد 
قائمة المركز المالى وإجــراء 

التصويب الازم.
وعــلــى ذكـــر قــائــمــة الــمــركــز الــمــالــى فــقــد ظــهــر رصيد 
حساب أوراق القبض المفترض ضمن تلك القائمة، ظهر 
بنحو 21052.63 دوالر، تمثل قيمة شيكات دوالريــة آجلة 
مقدمة مــن شركة الصغير للتجميل- المالكة لكوافير 
ــداًدا لمنحة توقيع عقد  نجوم الفن محمد الصغير- سـ
استغال محل كوافير بفندق 
النيل ريتزكارلتون، فى حين 
تبلغ قيمة الشيكات اآلجلة 

19823.94 دوالر.
وعــلــى جــانــب آخـــر تضمن 
ــد حــســاب مــصــروفــات  رصــي
ــداد ضــمــن  ــسـ ــلـ مــســتــحــقــة لـ
االلتزامات المتداولة قصيرة 
األجــل بقائمة المركز المالى 
المقترحة نحو 32.8 مليون 
جــنــيــه، تــمــثــل قــيــمــة أقــســاط 
قرض البنك األهلى الممنوح 
للشركة المساهمة فى تطوير 
ــدق الــنــيــل ريــتــزكــارلــتــون،  ــن ف
حــيــث تــوقــعــت إدارة الشركة 
سدادها خال المركز المالى 
للعام 2019 2020، بالمخالفة 
للمعيار المحاسبى المصرى 
ــرض الـــقـــوائـــم  ــعـ ــاص بـ ــخــ ــ ال
الــمــالــيــة، كما لــم تتم مــوافــاة 
الجهاز المركزى للمحاسبات 
بما يفيد موافقة البنك على الجدولة التى قدمتها الشركة 
بشأن الــقــرض، والتى اعتمدت عليها اإلدارة فى إعــداد 
الموازنة التقديرية للعام المالى، واختتم التقرير ماحظاته 
بالتشديد على االلتزام بتطبيق معايير المحاسبة المصرية.

عودة السياحة الروسية ال تكفى إلنقاذ قطاعات تنعق فيها الغربان

مليون جنيه قيمة االستثمارات طويلة األجل 
ولم تحقق أى إيرادات سوى االستثمار بسندات 

حكومية بـ 26 ألف جنيه فقط 14 اإلدارة تبرر فشلها فى 
تحقيق الحد األدنى من 

األولويات بعدم حصولها 
على أتعاب تنفيذية 

وتقرير رسمى يطالبها 
بتنشيط المبيعات

فندق دهب سفير 
مغلق للتطوير 

والشركة أدرجت 
فى الموازنة صافى 
أرباح مقدرة له بـ 

3.6 مليون جنيه

مخالفة بـ 
347.9 مليون 

جنيه بسبب 
عدم دقة 

احتساب إيرادات 
الغرف المتوقفة

أسرار تراجع إيرادات 
كازينو األلعاب بنحو 
395 ألف دوالر عن 

العام السابق بداًل 
من أن تزيد بنسبة 

7% سنويًا

المنظمة المصرية 
تجدد مطالبها بتجميد 

عقوبة اإلعدام

 نسرين إمام 

 إيمان بدر 
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رغم توصيات السيسى بتطوير مجال تكنولوجيا المعلومات فى مؤتمر الشباب

مليارات المال العام مهددة بالضياع فى شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا

خريطة التعدى على أراضى وعقارات شركة مصر الجديدة لإلسكان والتعمير  من هليوبوليس إلى المدبح
شريف إسماعيل خلًفا لمحلب فى لجنة استرداد أراضى الدولة المنهوبة

قبل أيام انعقد المؤتمر الوطنى للشباب بجامعة 
القاهرة وبــعــده مباشرة ُعقد منتدى آخــر برعاية 
وحضور رئيس الجمهورية أيًضا، خاص بالشباب من 
ذوى االحتياجات الخاصة، وكالهما ناقش بجدية 
آليات تنمية وتطوير أنشطة تكنولوجيا المعلومات 
واالتــصــاالت فى مصر، وكيفية االستفادة منها فى 
تطوير التعليم، حيث أعــلــن الــرئــيــس عبد الفتاح 
السيسى خالل تلك الفاعليات أن العام الحالى هو 
عام التعليم، مشدداً على ضرورة تشجيع االستثمار 
فــى الــمــجــاالت العلمية والتعليمية وتكنولوجيا 

المعلومات.
وعــلــى جــانــب آخــر وفــى نفس التوقيت تقريباً، 
صــدر تقرير الــجــهــاز الــمــركــزى للمحاسبات حول 
تقييم األداء المالى واإلدارى لشركة قناة السويس 
لتوطين التكنولوجيا، ليكشف عن حجم المخالفات 
واإلخفاقات التى تمارس داخــل واحــدة من كبريات 
الشركات الحكومية العاملة فى هذا المجال، حيث 
استهل التقرير مالحظاته بالتعليق على قيام الشركة 
بتنفيذ قــرار الجمعية العامة الصادر فى 25 مايو 
الماضى بشأن اتخاذ اإلجــراءات القانونية الالزمة 
ضد رئيس جامعة 6 أكتوبر، لتوثيق ملكية استثمارات 
ــى تساهم  ــت الــشــركــة فــى رأس مـــال الــجــامــعــة، وال
فى رأس مالها بنحو 955.7 مليون جنيه، بنسبة 
مساهمة 99.6 بالمئة، وأوضح التقرير أن القضايا 
القانونية المرفوعة من الشركة ضد الجامعة مازالت 
ــدى بعض جــهــات التحقيق  مــتــداولــة بالمحاكم ولـ
األخرى، كما طالب المستشار القانونى للشركة إلى 
جانب إثبات الملكية، طالب الجهات القضائية بإلزام 
الجامعة بتعويض الشركة ومساهمى المال العام بها 

عن األضرار المادية واألدبية التى لحقت بهم.
وأضـــاف مــراقــب الحسابات الــذى أعــد التقرير 
أن إدارة الشركة لم تقم بإثبات نصيبها من عائد 
استثماراتها فــى رأس مــال الجامعة نفسها، عن 
الفترة المالية من مايو 2015 إلى مايو 2018، وفقاً 
لطريقة حقوق الملكية التى أقرها المعيار المحاسبى 
المصرى الخاص باالستثمار فى شركات شقيقة، 
حيث لم تواف الشركة بالقوائم المالية للجامعة عن 
تلك الفترة، وعلى الرغم من عدم انتهاء هذا النزاع 
القضائى حتى تاريخ صدور التقرير، رصد المركزى 
للمحاسبات فى تقريره قيام الشركة بتسوية رصيد 
االستثمارات فى شركات شقيقة 65 مليون جنيه، 
كعائد استثماراتها من نتائج أعمال جامعة 6 أكتوبر، 
والتى تم إلغائها بقرار مجلس أمناء الجامعة، علماً 

جــاء قــرار إسناد مهام رئاسة لجنة اســتــرداد أراضــى 
الدولة المتعدى عليها للمهندس شريف إسماعيل خلًفا 
إلبراهيم محلب، جاء ليفتح الباب أمام تساؤالت عديدة 
عن محصلة عمل لجنة محلب، وحجم األراضى المتعدى 
عليها التى تم استردادها، وتعويض الدولة عنها، حيث 
تؤكد المؤشرات على أن المبالغ التى تم تحصيلها ال 
تمثل إال نسبة ضئيلة جًدا من حجم األراضــى المنهوبة 

والمتعدى عليها.
وال يقتصر األمــر على أراضــى الدولة المشاع، ولكن 
حتى األراضى بل والعقارات المملوكة لشركات حكومية 
لــم تسلم مــن التعديات، ومــن بين تلك الشركات تأتى 

شركة مصر الجديدة لإلسكان والتعمير.
ومــؤخــًرا صــدر تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات 
حــول تلك الشركة، ليرصد خريطة األراضــى المتعدى 
عليها والــمــهــددة بالضياع، مشيًرا إلــى استمرار عدم 
تسجيل األراضـــى والــعــقــارات المملوكة للشركة، فيما 
تركت األرض المملوكة للشركة بالقاهرة الجديدة غير 
مستغلة، علًما بأن مساحتها تبلغ 1695 فدان، وبالرغم 
من إنفاق الشركة نحو 86.6 مليون جنيه، على تخطيط 
المشروع وسداد التعويضات لهيئة المجتمعات العمرانية 
الــجــديــدة، وصـــدور الــقــراريــن الــوزاريــيــن بشأن اعتماد 
تخطيط وتقسيم منطقة الخدمات الشمالية والحى 

الرابع والحديقة العامة.
وفــى ســيــاق متصل مــازالــت التعديات على أراضــى 
الشركة بمدينة هليوبوليس الجديدة قائمة، والبالغ 
مساحتها 314 مليون متر، فضاًل عــن وجــود تعديات 
وتجاوزات أخرى على عقارات الشركة المؤجرة بمنطقة 
ــح الــتــقــريــر أن تلك  ــمــاظــة، وأوضــ مــصــر الــجــديــدة وأل
التعديات بعضها من قبل الغير وبعضها اآلخر من قبل 
مستأجرى هذه العقارات، إضاًفة إلى التعديات القائمة 
ــى المملوكة للشركة بمنطقة  على بعض قطع األراضـ
المدبح، والصادر بشأن بعضها أحكام قضائية لم تنفذ، 
وشــدد المركزى للمحاسبات فى تقريره على ضــرورة 
الوقوف على المساحة الحقيقية للتعديات والتجاوزات، 
واتخاذ اإلجــراءات القانونية الالزمة حيالها، مع اتخاذ 
الالزم لتنفيذ األحكام الصادرة لصالح الشركة، حفاًظا 
على أصول الشركة وتعظيًما لمواردها وحماًية لحقوقها.

وفيما يتعلق بالعقارات المؤجرة، رصد التقرير عدم 

بــأن الشركة قــد حركت دعــوى قضائية ضــد وزيــر 
التعليم العالى بصفته ومعه رئيس مجلس الجامعات 
الخاصة واألهلية بشأن وقف تنفيذ قرار االمتناع عن 

تشكيل مجلس أمناء لجامعة 6 أكتوبر.
وتطرق التقرير إلى مالحظة أخرى تتعلق بضرورة 
إعداد دراسة لالضمحالل 
فــى قيمة بعض األصـــول، 
مــــــن بـــيـــنـــهـــا األصــــــــول 
المؤجرة وما يلحق بها من 
اضمحالل ناتج عن فسخ 
عــقــود التأجير التمويلى 
المبرمة مع الجامعة، ومن 
بينها عــقــد أرض و بناء 
مبنى الــقــدس، و معاهد 
شيراتون و أكتوبر التزاًما 
بمعيار المحاسبة المصرى 
الخاص باالضمحالل فى 
ــول، والمرفوع  قيمة األصـ
بشأنها 3 دعاوى قضائية، 
تـــم الــحــكــم فــيــهــا لصالح 
الشركة بالفسخ والتسليم 
فــى دعـــوى مبنى الــقــدس 
ودعــوى معاهد شيراتون، 

ومازالت الدعوى الثالثة متداولة بالقضاء.
وفــى السياق ذاتــه كشف التقرير عن االنخفاض 
فى قيمة رصيد العمالء الظاهر بنحو 82.2 مليون 
جنيه، تتمثل فــى قيمة أقــســاط التأجير التمويلى 
المستحقة على كــل مــن جامعة 6 أكتوبر ومعاهد 

شيراتون و أكتوبر.
وفيما يتعلق بالتزامات الشركة، أكــد التقرير 
الرقابى على عدم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها 
قصيرة األجــل، حيث بلغت التزاماتها المتداولة 
ومستحقة الــســداد خــالل عــام نحو 360 مليون 
جنيه، فى حين بلغت قيمة أصولها المتداولة 174 
مليون جنيه فقط، مما يشير إلى وجــود خلل فى 

الهيكل التمويلى للشركة.
ولم تقتصر المخالفات على النواحى المالية 
ــة  فقط ولكن كشف التقرير عــن مخالفة إداري
تتمثل فى مخالفة الشركة لقواعد قيد و شطب 
األوراق المالية بالبورصة المصرية، الصادرة 
بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية 
وتعديالتها بشأن عدم التزام الشركة بتضمين 
أعضاء مجلس اإلدارة الجديد للشركة عضوين 
ــل، حــيــث تــم تــجــديــد دورة  ــ مستقلين عــلــى األق
مجلس اإلدارة لمدة 3 سنوات، متضمناً عضو 

مستقل واحد فقط .

قــيــام الــشــركــة بــإعــداد حصر شــامــل ودقــيــق للمنشآت 
المؤجرة بمعرفة بعض النوادى الرياضية، على األراضى 

المملوكة للشركة.
ــى المتعدى عليها  وانتقل التقرير مــن ملف األراضـ
إلى ملف األمــوال المهدرة والمهددة بالضياع، موضًحا 
أن حساب العمالء يتضمن نحو 52.1 مليون جنيه، 
قيمة متأخرات على بعض عمالء األراضــى والمبانى، 
يرجع تــاريــخ بعضها إلــى عــام 1987، بخالف الفوائد 
المستحقة عليها، ناهيك عــن المتأخرات على بعض 

عمالء اإليجارات منذ سنوات سابقة.
أمــا عــن حــســاب عــمــالء األراضـــى فقد تضمن 74 
مليون جنيه، قيمة الــفــرق بين الحد األدنـــى لإليراد 
الواجب تحصيله، من شركة »ســوديــك«، والبالغ نحو 
149 مليون جنيه، وبين ما تم تحصيله بالفعل والبالغ 
نحو 75 مليون جنيه، وشــدد التقرير الــرقــابــى على 
ضــرورة مطالبة سوديك بباقى المبلغ المستحق، مع 
فرض الفوائد الواجبة نظًرا للتأخير فى السداد طبًقا 

لشروط العقد.
كما تضمن الحساب ذاتــه مبلغ 72.4 مليون جنيه، 
مديونيات على مستأجر كازينو »الميريالند«- شركة 
ــزام الــشــركــة  ــتـ ــز- حــيــث تــبــيــن عـــدم الـ ــمـ مــاجــيــك دريـ
المستأجرة بالعقد المبرم مــع شركة مصر الجديدة 
لإلسكان والتعمير، فيما ظهر رصيد الحسابات المدينة 
األخرى بالقوائم المالية للشركة بنحو 376 مليون جنيه، 
متضمًنا قيمة أقساط متأخرة لبعض العمالء سددتها 

الشركة نيابًة عنهم للبنوك.
وفــى ضــوء ما سبق ليس مستغربًا أن تحقق الشركة 
خسائر، وأن تستمر فــى االعــتــمــاد على السحب على 
المكشوف لتمويل مشروعاتها، حيث بلغ رصيد السحب 
على المكشوف خالل العام المالى محل الفحص 887 
مليون جنيه، مقابل 35 مليون جنيه قيمة رصيد السحب 
على المكشوف خالل العام المالى السابق، بزيادة قدرها 
نحو 851 مليون جنيه، تحملت الــشــركــة عنها أعباء 
تمويلية تجاوزت قيمتها 72.6 مليون جنيه، وكالمعتاد 
طالب التقرير إدارة الشركة بإيجاد سياسات تسويقية 
جديدة لتعظيم االستفادة من أصول الشركة ومواردها، 
وتحقيق أربــاًحــا بــداًل من السحب على المكشوف، مع 
الحفاظ على أراضى الشركة وأصولها المهددة بالضياع.

        مليون جنيه قيمة التزاماتها مستحقة السداد خالل عام واحد وقيمة األصول 174 مليون جنيه فقط

          خفايا عدم إعداد حصر شامل ودقيق للمنشآت املؤجرة بمعرفة بعض النوادى الرياضية على األراضى اململوكة للشركة

 إيمان بدر 

95582
مليون جنيه قيمة 
استثمارات مهددة 
بالضياع فى جامعة 

6 أكتوبر

مليون جنيه قيمة االنخفاض 
فى رصيد العمالء الظاهر بسبب 

عدم سداد أقساط التأجير 
التمويلى المستحقة

خلل فى الهيكل التمويلى  بسبب عدم  قدرتها على الوفاء بااللتزامات مستحقة السداد

دعاوى قضائية ضد وزير التعليم العالى ورئيس مجلس الجامعات الخاصة واألهلية بسبب التالعب بحقوق الشركة

خفايا عدم تقييم حجم الخسائر فى صفقة تأجير مبانى القدس ومعاهد شيراتون وأكتوبر بالمخالفة لمعيار االضمحالل فى قيمة األصول

جهات سيادية تحقق فى كيفية تعويض مساهمى المال العام عن األضرار التى لحقت بهم

مخالفة بـ65 مليون جنيه فى رصيد استثماراتها لدى شركات شقيقه وخفايا إلغائها بقرار مجلس األمناء

رصيد الحسابات المدينة األخرى 376 مليون جنيه متضمنـًا  أقساط متأخرة لبعض العمالء سددتها الشركة نيابـًة عنهم

تحميل الشركة  أعباء تمويلية تجاوزت قيمتها 72.6 مليون جنيه

مجلس اإلدارة الجديد 
يضم عضوًا مستقال 

تسبب فى مخالفة قرار 
الهيئة العامة للرقابة 

المالية وتهديد الشركة 
بالشطب من البورصة

88787
مليون جنيه رصيد 

السحب على المكشوف 
بزيادة  851 مليون جنيه 

على العام السابق

مليون جنيه ضائعة فى مشروع 
القاهرة الجديدة رغم صدور 

قرارين وزاريين باعتماد 
تخطيط وتقسيم األرض
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الرئيس السيسى استقبل العبى منتخب مصر ثالث مرات خالل العامين األخيرين 

الالعبون من أصول أفريقية يتعرضون للكثير من الهجوم العنصرى فى أنديتهم التى يلعبون لصالحها فى الدوريات األوروبية

المصاريف الشهرية تترواح بين 500 جنيه للناشئ فى مدرسة الكرة و7 آالف جنية شهريـًا للناشئ فى األكاديميات

كرة القدم  تكشف المستور فى عالم السياسة والبيزنس

كأس العالم: انعكاسات اجتماعية لكرة القدم

أحد أهم القضايا السياسية والمجتمعية التى تم إثارتها 
بسبب نفوذ المونديال هى قضية المهاجرين وعالقتهم 
بــالــدول التى هــاجــروا إليها وبــاتــوا يمثلونها. مــبــاراة قبل 
النهائى التى كانت بين فرنسا وبلجيكا، كان العدد اإلجمالى 
لالعبين فى قوائم الفرقتين 46 العًبا، 23 العًبا منهم كانوا 

من أصول أفريقية.
وقام أحد مقدمى البرامج الرياضية فى الواليات المتحدة 
بوصف فوز فرنسا بكأس العالم على أنه »فوز أفريقى«، ورد 
عليه بخطاب رسمى السفير الفرنسى فى الواليات المتحدة 
أن هؤالء الالعبين ولدوا بفرنسا وهم مواطنون فرنسيون، 
وأن فرنسا ال تقيم مواطنيها بأصولهم العرقية.. أعاد هذا 
الجدل وغيره حول موضوع الالعبين المهاجرين النقاش 

حول عالقة الشعوب الُمستعمرة بالدول التى استعمرتها.
والجدير بالذكر أن الالعبين من أصول أفريقية يتعرضون 
للكثير مــن الــهــجــوم العنصرى فــى أنديتهم الــتــى يلعبون 

لصالحها فى الدوريات األوروبية، خاصة الدورى اإلنجليزى، 
لكن هــذه العالقة تتحول لعالقة انتماء ومواطنة من قبل 
الجماهير عندما يرتدى الالعبون قمصان المنتخبات.. 
وبالتالى، سلطت هذه البطولة الضوء على تحول جوهرى 
فى مدركات متابعين كرة القدم للعالقة بينها وبين السياسة 

وبين المدركات الجمعية للمجتمعات.
كما أثــار مونديال روسيا عــدًدا من القضايا المجتمعية 
ــرى، خــاصــة تلك الــتــى تتعلق بــاالنــتــمــاء والــمــواطــنــة،  األخــ
وارتــبــاط الفرد بالدولة على أرضية الهوية. وعلى الرغم 
من أن مشجعين كرة القدم فى الغالب يتفاعلون مع كيانات 
رياضية والتى تتلخص فى األندية التى يشجعونها، إال أن 
بطولة مثل كأس العالم تعيد صياغة عالقة االنتماء بمفهوم 
الوطن نظًرا لكون الفرق الرياضية المشاركة فيها تمثل 

بلداًنا وليس أندية.
لقد جذبت البطولة الكثير من غير المتابعين للكرة بشكل 

دورى، وهم ما يمكن تسميتهم بمشاهدين كرة القدم وليس 
مشجعيها.. ومما ال شك فيه كــان لعولمة كــرة القدم التى 
يطبقها االتــحــاد الــدولــى لكرة القدم FIFA بكل ما تحمل 
مــن مــعــاِن دورًا كبيًرا لــجــذب العديد مــن غير المتابعين 
للعبة، وبالتالى زيادة أعداد الجمهور وزيــادة شعبية اللعبة، 
ــادة األربــاح التى من الممكن أن ُتجنى منها فى  ومــن ثم زي
أنشطة متعددة حول العالم، بداية بالمقاهى التى تستقبل 
المشاهدين ونهاية بالمليارات المتعلقة بحقوق الرعاية 
والبث، وهو تجسيد لفكرة استخدام كرة القدم كــأداة من 

أدوات القوة الناعمة لتحقيق مصالح.
ومــن خــالل هــذا التوظيف لكرة الــقــدم، باتت هناك 
قطاعات ضخمة من المتابعين الذين يربطون بين تشجيع 
مباريات الكرة وبين االنتماءات الوطنية ومفاهيم الهوية 
الجمعية، خاصة أن عدًدا من القيادات السياسية كانوا 
حريصين على استخدام البطولة كمدخل لفرز شعور 

وطنى يساعد األنظمة السياسية على ترسيخ ارتباطها 
بمفهوم الهوية واالنتماء، وهو ما فعلتة دول مثل روسيا 

وفرنسا وكرواتيا والمملكة العربية السعودية.
وأبدت الدولة فى مصر حرصها على التفاعل مع كرة 
القدم، فقابل الرئيس عبد الفتاح السيسى العبى منتخب 
مصر ثالث مرات خالل العامين األخيرين، مرة بعد أن 
فاز منتخب مصر بالمركز الثانى فى بطولة أمم أفريقيا 
فــى يناير 2017، ومــرة أخــرى بعد أن تأهل المنتخب 
المصرى لكأس العالم بعد الفوز على الكونغو، ومرة ثالثة 
قبل سفر المنتخب المصرى لروسيا لخوض مباريات 
البطولة.. وكان الهدف من اللقاءات الثالث هو التأكيد 
على كون منتخب مصر قيمة وطنية تسهم فى »إسعاد« 
الشعب المصرى، ومن ثم، تقوم الدولة برعاية هذا الكيان 
الذى يمتلك القدرة على ترسيخ مفاهيم الوطنية واالنتماء 

بعيًدا عن مجال السياسة.

 بدأ منذ أسبوعين الموسم المحلى لكرة القدم، الدورى 
المصرى الممتاز للعام 2019/2018.. ويأتى هذا 

الموسم بعد انتهاء بطولة كأس العالم، والتى تُعد أكبر 
البطوالت الرياضية التى تحظى بنسب مشاهدة ومتابعة 

ال تستطيع أية لعبة رياضية أخرى منافسة كرة القدم 
فيها.

كما أنها كبطولة تظل محل صراعات بين الدول لتنظيمها 
واستضافتها لما تجلبه من مصالح للدولة المنظمة، سواء 

تلك المتعلقة بالمكاسب المادية 
أو النفوذ العالمى الذى تصنعه 
الدولة المستضيفة من خالل 

كونها محط أنظار الماليين 
من المتابعين فى العالم.. 

وقد وظفت روسيا خالل 
البطولة األخيرة كرة 

القدم بشكل 
ذكى كأداة 
قوة ناعمة 

أعادت تقديم 
روسيا للمجتمع 

الدولى، وهو 

ما لم تتمكن السياسة من عمله، وهو ما صنع أيضًا 
اختالًفا ملموسًا فى مدركات المجتمع الدولى للسياسة 

الروسية، خاصة فى أقاليم الشرق األوسط وشمال أفريقيا 
والبلقان، وقدرتها على تنظيم حدث تجتمع فيه القيادات 
السياسية من مختلف أنحاء العالم والجماهير، ويعد هذا 

أحد مكاسب استخدام كرة القدم سياسيًا.
هذه بعض الحقائق والوقائع التى كشفتها دراسة 

مهمة للغاية صدرت مؤخرًا بعنوان: »من كأس العالم 
للموسم المحلى: التحوالت االقتصادية واالجتماعية 
لكرة القدم« والتى أعدها د. زياد عقل الخبير فى علم 

االجتماع السياسى  بمركز األهرام للدراسات السياسية 
واالستراتيجية.

الدراسة أكدت أن هناك العديد من التحوالت االجتماعية 
واالقتصادية التى تصنع مغزى جديد لكرة القدم، سواء 
فى السياق العالمى أو فى السياق المحلى. 

وعلى المستويين 
المحلى 

والعالمى، 
تشير كل 

الدالئل إلى أن كرة القدم لم تعد 
لعبة رياضية فقط، ولكنها باتت أدًاة، وسلعًة، 

ومجااًل لالستثمار، ومدخاًل لالنتقال من طبقة اجتماعية 
ألخرى.. كما  باتت أيضًا أحد مؤشرات المجال العالمى 

وتفاعالته فى المجتمعات التى تتابع كرة القدم، والتى زاد 
عددها بعد بطولة كأس العالم حتى ولو بشكل لحظى.

وبالتالى، ال يمكن إنكار عالقة كرة القدم بالسياسة، فهناك 
الكثير من الدالئل والكتابات التى تُجزم بهذه العالقة، 

ولكن ارتباط كرة القدم بالسياسة خلق أبعادًا اقتصادية 
واجتماعية تعكسها اللعبة على المجتمع ويعكسها 

المجتمع على اللعبة بالتوازى، لذا تحتاج هذه العالقة 
بين كرة القدم والمجتمعات التى تتفاعل معها مزيدًا من 

البحث والتحليل، سواء فى السياق العالمى أو المحلى.
وأكدت الدراسة أن كل المؤشرات تدل على أن ثقافة كرة 

القدم فى مصر تشهد تحوالت جوهرية.
هذه التحوالت لن تغير فقط من طقوس احترافية اللعبة، 

ولكنها ستصيغ عالقة جديدة بين اللعبة والمجتمع، 
وستخلق تنافسًا طبقيًا بين عناصر مختلفة طبقيًا 

تتفاعل مع الكرة.. بمعنى آخر باتت كرة القدم فى مصر 
محكومة بتفاعل مكونات ثالثة، هى الصناعة والدولة 

والجماهير، ويشهد كل بعد من هذه األبعاد تحوالت 
ملموسة قد تغير فى النهاية من المشهد الكلى لكرة القدم 

فى مصر.

بوابة للتحول الطبقى 
فى المجتمع المصرى

بعيًدا عن سياق كــأس العالم والماليين الذين تابعوه، 
هناك بطولة محلية فى مصر ُتنظم منذ عام 1948، هى 
الــدورى المصرى الممتاز، والذى يشهد هو وسياقات كرة 
القدم فى مصر بشكل عام عدًدا من التحوالت االقتصادية 
واالجتماعية التى باتت مؤثرة بشكل كبير، إلــى حد أنها 
بــدأت فــى صنع تغيرات مهمة فــى مغزى اللعبة وثقافة 

ممارستها فى المجتمع المصرى.
عرف المجتمع المصرى كرة القدم وتعامل معها كلعبة 
رياضية تندرج تحت مسمى الهواية لسنوات طويلة، ولم 
تظهر بوادر االحترافية فى مجال الكرة، سواء على صعيد 
الجماهير، أو على صعيد الجهات المنظمة للكرة، أو على 
صعيد الصناعة التى ترعى اللعبة وبطوالتها إال مؤخًرا، 
وتــحــديــًدا خــالل الــســنــوات الخمس األخــيــرة فيما يتعلق 
بالصناعة، وخــالل السنوات العشر األخــيــرة فيما يتعلق 

بالتنظيم الجماهيرى على أرضية كرة القدم.
دخلت الصناعة لكى تقدم مفهوًما جديًدا على المجتمع 
المصرى، ويتلخص هــذا المفهوم فى اختزال كــرة القدم 
كمجال لالستثمار وكسلعة تجارية لها قيمة مادية يجب 
االستفادة منها.. وهناك الكثير من الشركات التى تلجأ 
لكرة القدم لإلعالن عن منتجاتها، ولرعاية أنشطة كرة 
الــقــدم بــنــاًء على بعد اقتصادى يتعلق بكون الــكــرة أعلى 
مجال إعــالنــى فيما يتعلق بنسب المشاهدة والمتابعة. 
وبالتالى، تحولت كرة القدم من لعبة رياضية إلى مصدر 
للدخل للعديد من المواطنين فى مصر الذين يعملون فى 
المجاالت المتعلقة باللعبة، ســواء فى الشق الرياضى أو 

اإلعالنى أو اإلعالمى.
والجدير بالذكر فى سياق تفاعالت المجتمع المصرى 
مع كــرة القدم، أن الكرة باتت بوابة للتحول الطبقى فى 
المجتمع الــمــصــرى.. لقد تحولت الــكــرة إلــى مدخل من 
مداخل تغيير الطبقة االجتماعية فى مصر، ســواء على 
صعيد الالعبين الذين تتحول انتماءاتهم الطبقية وفًقا 
للعقود التى يوقعون عليها، وانتهاء بكل فرد يجنى المال 
من خالل العمل بكرة القدم، وهو ما يعنى أن كرة القدم 
فى المجتمع المصرى لم تعد لعبة رياضية، ولكنها باتت 
مهنة أو career قادرة على صنع تحوالت طبقية فى حياة 

األفراد اللذين يعملون بها.

أكاديميات تعليم الكرة ترفع شعار: »لألغنياء فقط« 

ــى مــجــال  ــ ــرة الـــقـــدم إل ــ عــنــدمــا تــحــولــت ك
لالستثمار بفعل الصناعة، باتت هناك الكثير 
من الفوارق بين تفاعل الطبقات االجتماعية 
المختلفة مع الكرة . لسنوات طويلة، عرف 
المجتمع المصرى كرة القدم كلعبة رياضية، 
يمارسها من يمتلك موهبة ممارستها، ومن 
يمتلك الــوقــت الكافى لها، ومــن يمتلك دفع 
تكلفة الفرصة البديلة لممارسة اللعبة بشكل 

احترافى.
ــبــارات الناشئين فى  وبــالــتــالــى كــانــت اخــت
مدارس الكرة فى األندية الكبيرة مثل األهلى 
والــزمــالــك واإلسماعيلى والــمــصــرى، ساحة 
شديدة التنافس والعدائية، حيث إن األماكن 

المتاحة أقل بكثير من أعداد المتقدمين.
ولكن بعد عولمة كرة القدم، وبعد النموذج 

ــبــعــاتــه على  الــــذى قــدمــه مــحــمــد صــــالح وت
المجتمع المصرى، بــات احتراف كــرة القدم 
حــلــًمــا لـــدى الــعــديــد مــن الــشــبــاب، وتدخلت 
الوالءات الطبقية فى صناعة العب كرة القدم 
حتى أضحت هناك أكاديميات لتعليم الكرة 
ال يتمكن مــن االلــتــحــاق بها ســوى األغــنــيــاء، 
ــدارس لــلــكــرة ال تــســتــقــبــل ســـوى فــقــراء  ــ ــ وم
المجتمع الذين يــرون أن لديهم الــقــدرة على 

ممارسة كرة القدم بإبداع.
عــرف مجال كــرة الــقــدم فــى مصر مؤخًرا 
ظــاهــرة األكــاديــمــيــات الــكــرويــة، وهــى أرضية 
تجمع بين شغف كــرة الــقــدم كلعبة رياضية، 
وبين الفرص االستثمارية التى توفرها اللعبة، 
وبــيــن الــقــدرة االقــتــصــاديــة على الــدخــول فى 
مجال اللعبة بعد ما طــرأ عليها من تحوالت 

تتعلق بالقيمة المادية.
ظهر فــى مــجــال كــرة الــقــدم فــى المجتمع 
المصرى عدًدا من األكاديميات لتعليم الكرة، 
وهى أكاديميات تشاركت فى بعض األحيان مع 
أندية عالمية لجذب المستهلكين، وهى الطبقة 
االجتماعية الجديدة من معجبين كرة القدم.  
والجدير بالذكر أن فارق التكلفة المادية بين 
مدارس الكرة وبين أكاديميات القطاع الخاص 
كبير جــًدا؛ فالمصاريف الشهرية تترواح بين 
500 جنيه للناشئ فــى مــدرســة الــكــرة وبين 
ستة أو سبعة آالف جنية شهرًيا للناشئ فى 
أكاديميات الكرة، خاصة تلك المتاعقدة مع 

أندية عالمية فى مجال كرة القدم.
والهدف هو إظهار حجم الفوارق الطبقية 

التى باتت تتحكم فى ممارسة كرة القدم.

النادى دفع نصف مليار جنيه لشراء العبين واستقدام مدرب أجنبى ودفع مرتبات للمشجعين
نادى بيراميدز نموذج صارخ لالستثمار فى الرياضة

ُيعد نــادى بيراميدز أو نــادى األهـــرام أحد 
أهم الظواهر التى خلقت تحوالت اقتصادية 

واجتماعية فى مجال كرة القدم فى مصر.
وُيــعــد نـــادى بــيــرامــيــدز تجربة جــديــدة فى 
سياق كــرة القدم المصرية، حيث إنــه نموذج 
صارخ لالستثمار فى الرياضة.. وتقبع تجربة 
بيراميدز بين الخالف عن شغف كــرة القدم 

وبين فرصها االستثمارية.
أنفق نــادى بيراميدز، والـــذى تــم بيعه فى 
بداية هذا الموسم للمستشار تركى آل الشيخ، 
وزير الرياضة فى المملكة العربية السعودية 
ــدًدا آخــر مــن المستثمرين، مــا يقرب من  وعـ
نصف مليار جنيه لشراء العبين، ســواء من 
داخـــل مصر أو خــارجــهــا، واســتــقــدام مــدرب 
أجنبى، ودفع مرتبات للمشجعين، بشرط أن 
يتواجدوا فى المدرجات فى 70٪ من مباريات 

الفريق.
ــمــمــارســات االســتــثــمــاريــة لــم تكن  ــذه ال هـ
مــوجــودة مــن قبل فــى ســيــاق كــرة الــقــدم فى 
مصر، كما أن نادى بيراميدز قرر إنشاء قناة 
خاصة بــه، وقــام بالتعاقد مــع عــدد كبير من 
ــالم الــريــاضــى فــى مــصــر، وهــو ما  رمـــوز اإلعـ
يخلق ممارسات اقتصادية لم يكن متعارف 
عليها فى مجال كرة القدم فى مصر قبل ظهور 
ــا جــاء بــه مــن استراتيجيات  ــنــادى وم هــذا ال
لالنتشار الجماهيرى والحصول على شعبية 

بين جماهير كرة القدم.
ال ُتعد األنــديــة غير الجماهيرية نموذًجا 

ــًدا على الــكــرة الــمــصــريــة، فقد عرفت  جــدي
ــدًدا من  ــقــدم فــى مــصــر عــ مــســابــقــات كـــرة ال
الــنــمــاذج الــتــى تنتمى لمؤسسات اقتصادية 
وال تمتلك شعبية جماهيرية، وكان على رأس 
هذه األندية أندية شركات البترول مثل إنبى، 
وبتروجت، وبترول أسيوط، وأندية المؤسسة 
العسكرية مثل طالئع الجيش، وحرس الحدود 
واإلنــتــاج الــحــربــى، واألنــديــة التابعة لـــوزارة 

إنشاء قناة خاصة 
والتعاقد مع عدد كبير 

من رموز اإلعالم الرياضى

الداخلية مثل نــادى الداخلية، ونــادى اتحاد 
الشرطة، وهــى كلها أندية تلعب فى الــدورى 
الــمــمــتــاز أو تــنــافــس عــلــى الــصــعــود إلــيــه من 

دوريات الدرجة الثانية.
ومما ال شك فيه خلقت هذه األندية تحوال 
فى ثقافة كــرة القدم فى مصر، حيث قدمت 
نموذًجا الحترافية الكرة من خــالل امتالك 
اإلمكانات التى تتيح لهذه األندية القدرة على 

التنافس.
ويــعــد هــذا أحــد أبــعــاد االستثمار فــى كرة 
الــقــدم، والـــذى يعتمد بــاألســاس على العائد 
الــمــادى أكثر مــن اعتماده على الجماهيرية 

الشعبية لألندية.
والجدير بالذكر فى هذا السياق أن العديد 
مــن األنــديــة الشعبوية لــم تعد مــتــواجــدة فى 
الدورى الممتاز نظًرا لقلة اإلمكانات المادية، 
وعلى رأس هــذه األنــديــة نــادى غــزل المحلة، 
والسكة الحديد، واألوليمبى، والمريخ، وهى 
كلها أندية تتمتع بقاعدة جماهيرية عريضة 
ولكنها ال تمتلك ما يسمح لها باالندماج فى 

رأسمالية كرة القدم.
لــذا، تطرح تجربة نــادى بيراميدز التساؤل 
حول عالقة االستثمار واألربــاح المادية بكرة 

القدم فى السياق المصرى.
ويظل نجاح هذا النادى من عدمه مرهوًنا 
بجدلية فنيات الكرة فى مواجهة اإلمكانات 
المادية، وهــو ما سيتضح جلًيا خــالل دورى 

2019/2018 فى مصر.



عنتر يفتتح الموسم 
بسيارة جديدة 

معروف مُغرم 
بـ»السيتى«

كهربا المرشد السياحى 
لـ»أحداد« و»ساسى«

قــام محمد عنتر العــب الزمالك بشراء 
سيارة جديدة ماركة BMW بعد حصوله 
ــى مــن مستحقاته مع  ــ عــلــى الــدفــعــة األول

القلعة البيضاء هذا الموسم.
وتـــوجـــه الـــاعـــب إلــــى مــســقــط رأســـه 
بأسيوط، إلنهاء أوراق تراخيص سيارته 
الجديدة، وذلك خال الراحة األخيرة التى 

منحها السويسرى جروس لاعبيه.
ويشارك عنتر مع األبيض فى المباريات 
األخـــيـــرة عــلــى فـــتـــرات، فــى ظــل اعــتــمــاد 
جروس على الثاثى أوباما وكهربا وإبراهيم 

حسن.

كشف النيجيرى معروف يوسف العــب وسط 
الزمالك والــذى تم وضعه على قائمة االنتظار 
مؤخراً بسبب اكتمال عدد األجانب، عن فريقه 

المفضل فى الدورى اإلنجليزى.
وفــى تصريح خــاص لـــ»صــوت المايين« قال 
ــه يشجع فــريــق مانشستر سيتى فى  مــعــروف أن
إنجلترا، ويعتبر هو فريقه المفضل هناك، كما 
أنه يحرص على ارتداء قميص السيتى بين الحين 

واآلخر خاصة أثناء خوضه تدريبات فى الجيم.
وعن العبيه المفضلين فى الفريق أكد الاعب 
النيجيرى أن نجومه المفضلين فى السيتى هم 

أجويرو، ديفيد سيلفا، رياض محرز.

لجأ الثنائى التونسى فرجانى ساسى 
ــى حــمــيــد أحـــــداد العـــبـــا فــريــق  ــرب ــغ ــم وال
ــى زميلهما بالفريق األبيض  الــزمــالــك، إل
محمود كهربا مــن أجــل مساعدتهم على 
ــقــاهــرة  ــن ال ــاكـ ــى أمـ الـــخـــروج والـــتـــنـــزه فـ

المعروفة، ألنهما ليسا ملميين بها بعد.
وكان الزمالك ضم الثنائى العربى خال 
فترة االنتقاالت الصيفية األخيرة، لتدعيم 

صفوف القلعة البيضاء.
وتقيم زوجة أحداد معه فى القاهرة، بينما 
مايزال ساسى ينهى إجراءات تأشيرة دخول 

زوجته إلى مصر.

أخبار النجومأخبار النجومأخبار النجومأخبار النجومأخبار النجوم

تريزيجيه ينتظر 
»جلطة سراى« 

فى يناير
طـــــــــــوى مــــحــــمــــود 
ــه جـــنـــاح  ــيـ ــجـ ــزيـ ــريـ تـ
منتخب مصر والمحترف 
فى صفوف فريق قاسم 
ــى صفحة  ــرك ــت بــاشــا ال
المستقبل بشكل مؤقت، 
ــزه  ــي ــرك ــى ت ــولـ حــيــث يـ
حالًيا مع فريقه والــذى 
بــدأ مــشــواره رسمًيا فى 
الــمــوســم الــجــديــد قبل 
ــة ريـــزا  ــه ــواج ــم أيـــــام ب
سبور فى الجولة األولى 

للدورى التركى.
ــان تريزيجيه قاب  وك
قــوســيــن أو أدنـــــى من 
ــوف قاسم  ــف مـــغـــادرة ص
بــاشــا خــال الميركاتو 
ــر، إال  ــيـ الــصــيــفــى األخـ
ــى صفوف  أن انتقاله إل
فريق جلطة سراى بطل 
تركيا تعثر بسبب قواعد 
اللعب المالى النظيف 
التى حالت دون حصول 
األخـــيـــر عــلــى خــدمــات 

العب الفراعنة.
كذلك رفض تريزيجيه 
إتمام انتقاله إلى صفوف 
ــراغ التشيكى  سافيا بـ
بعد نصائح تلقاها من 
مقربين له مفادها بأن 
الــمــنــافــســات الــكــرويــة 
فــى التشيك لــن تضيف 
لمستواه شيًئا، ليضطر 
فــى األخــيــر للبقاء فى 
صفوف قاسم باشا الذى 
تألق معه بشكل الفت فى 

الموسم الماضى.
ــا لــوعــود تلقاها  ــًق ووف
تريزيجيه من المنتظر 
ــو  ــول ــئ ــس أن يـــعـــيـــد م
ــراى مــحــاولــة  ــ جــلــطــة س
الحصول على خدماته 
ــاالت  ــق ــت فـــى فــتــرة االن
الشتوية المقبلة، على 
أمـــل أن يــكــون الــنــادى 
قــد قــام وقتها بتسوية 
كافة العقبات الخاصة 
بمسألة اللعب المالى 

النظيف.
ــة ســـراى  ــط ــل وكـــــان ج
قد حــاول التحايل على 
ذلــك األمــر باقتراح ضم 
تــريــزيــجــيــه مـــن خــال 
مبادلته بأكثر من العب 
مع فريق قاسم باشا، إال 
أن إدارة األخير تمسكت 
بالحصول على مقابل 
مادى نظير انتقال النجم 
ــو  األبـــــرز لــفــريــقــهــا وه
مــا عقد األمـــور وقتها، 
واضـــطـــر بــطــل تــركــيــا 
ــن ضم  لــصــرف الــنــظــر ع
ــب خـــال الصيف  ــاع ال

الجارى.

الخطيب »معلم« فى 
إدارة األزمات.. ومن حقى 

منصب داخل األهلى

طوارئ فى الدراويش 
لتصحيح المسار بالدورى

سيطرت أجـــواء التأهب على كواليس فريق 
الــكــرة األول بــالــنــادى اإلســمــاعــيــلــى اســتــعــداًدا 
ــحــاد  ــتــى ستجمع الــفــريــق مــع االت لــلــمــبــاراة ال

السكندرى يوم الخميس المقبل، 
فى إطار الجولة الثالثة لمسابقة 

الدورى الممتاز.
وأعـــــلـــــن الـــــجـــــزائـــــرى خــيــر 
الـــديـــن مــضــوى مــــدرب الــفــريــق 
ــل صفوف  ــوارئ داخــ ــطـ ــة الـ حــال
الـــدراويـــش، حيث أبــلــغ الــمــدرب 
العبيه أنه ال خيار أمامهم سوى 
ــحــاد السكندرى  الــفــوز على االت
وحصد نقاط المباراة المنتظرة، 
ــريـــق فــى  ــفـ ــع الـ ــ لــتــصــحــيــح وضـ
ــدورى، والتى لم يتذوق  بطولة الـ
الدراويش طعم الفوز فى نسختها 

الجديدة حتى اآلن.
ــان اإلســمــاعــيــلــى قــد فــرط  ــ وك

ــى بعدما سقط فى  فى فــوز ثمين بالجولة األول
فــخ الــتــعــادل أمـــام األهــلــى بفضل هــدف أحــرزه 

الشياطين الحمر فى الثوانى األخيرة من اللقاء، 
وفــى الــجــولــة الثانية تعثر الـــدراويـــش مــجــدًدا 

بتعادلهم سلبًيا مع بتروجيت.
ويتملك اإلسماعيلى حالًيا نقطتين فقط فى 
رصيده يحتل بهم المركز الـ12 فى جدول ترتيب 
المسابقة، متأخًرا بفارق 3 نقاط 
عن بتروجيت المتصدر برصيد 

5 نقاط.
مــن جانبه حــرص حسنى عبد 
ربه قائد الفريق األول لكرة القدم 
بنادى اإلسماعيلى، على تحفيز 
الاعبين، بعد البداية المخيبة 

للدراويش ببطولة الدورى.
ــى  ــاعــب ــد ربـــــه ل ــبـ أوضـــــــح عـ
اإلسماعيلى أن المشوار مــازال 
طويا، وشدد على أهمية التركيز 
فى المباريات المقبلة، خاصة أن 

الفريق مقبل على مرحلة صعبة.
ــد اإلســمــاعــيــلــى  ــ ــائ ــ وحـــــث ق
ــراز  الــاعــبــيــن عــلــى ضــــرورة إحـ
بطولة هــذا الــمــوســم، لتعويض الجماهير عن 

خسارة الدورى والكأس العام الماضى.

ــع الــنــادى  ــبــطــوالت م ــن ال حــقــق الــكــثــيــر م
األهــلــى، فــرض نفسه على جميع المدربين 
ــب، الــذيــن تــولــوا تدريب  المصريين واألجــان
ــى مــجــال التدريب  ــمــارد األحــمــر انتقل إل ال
ليتولى قيادة منتخب الشباب، وحقق إنجازات 
هائلة وحصل على كأس أفريقيا ووصوله إلى 

كأس العالم.
ربيع ياسين المدير الفنى الحالى لمنتخب 
ــد 2001 يــتــحــدث لـــ»صــوت  ــي ــوال شــبــاب م
ــيــة وآخـــر  ــن« عـــن األزمــــــات الــحــال ــي ــمــاي ال
األحداث فى ساحة الكرة المصرية وإلى نص 

الحوار:
مـــا رأيـــــك فـــى مــســابــقــة الـــــــدورى بــالــمــوســم 

الحالى؟
من الصعب الحكم على مستوى مسابقة 
الــدورى الممتاز فى الفترة الحالية، البطولة 
لــم تتجاوز أسبوعين، وبالتالى فــإن جميع 
الفرق تحتاج إلى وقت كبير من أجل االنسجام 
ــور ذلـــك داخـــل المستطيل  والــتــفــاهــم وظــه

األخضر.
وما تعليقك على أداء األهلى؟

النادى األهلى قدم بداية قوية فى مسابقة 
ــاراة  ــب ــا فـــى م ــاز، خــصــوًص ــمــمــت ــدورى ال ــ ــ ال
المصرى البورسعيدى التى فــاز من خالها 

بهدفين.
 هـــل هــنــاك مـــراكـــز فـــى األهـــلـــى تــحــتــاج إلــى 

تدعيم من وجهة نظرك؟
بكل صراحة، األهلى لم ينجح حتى اآلن فى 
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توابع فتنة »عقد فتحى« تتواصل داخل القلعة الحمراء..

دخلت العاقة بين إدارة النادى األهلى وصانع 
ألــعــاب فــريــق الــكــرة األول مــؤمــن زكــريــا فــى نفق 
مظلم، فى ظل رفض الاعب تجديد تعاقده مع 
القلعة الحمراء وتمسكه بمطالبه المالية والتى 

ترفضها إدارة النادى بشكل قاطع.
ويبدو أن الفترة القادمة قد تشهد مزيًدا من 
التصعيد من إدارة النادى تجاه الاعب، وهو ما 
ظهرت بــوادره خال لقاء الفريق األخير ببطولة 
الــدورى العام أمــام المصرى، والــذى تم استبعاد 
الاعب فيه من التشكيل قبل لحظات من انطاق 
المباراة، بإيعاز من مسئولى النادى إلى المدير 

الفنى للفريق باتريس كارتيرون.
وأعــقــب ذلــك تسريب أنــبــاء مــن داخــل النادى 
ــيــرون طلب  ــى مــفــادهــا أن الــفــرنــســى كــارت األهــل
التعاقد مــع بديل لمؤمن زكــريــا، بــداعــى ضعف 
المستوى البدنى لاعب وعدم قدرته على تنفيذ 

ما يطلبه منه الجهاز الفنى داخل الملعب.
وتشير الدالئل إلى أن تسريب تلك األنباء إنما 
جاء بهدف الضغط على الاعب ودفعه لإلسراع 
بالموافقة على شروط النادى للتجديد، والقبول 
بالقيمة المالية المقترحة مــن اإلدارة لتعاقده 

الجديد مع النادى.
ويشترط مؤمن مــســاواتــه بزميله فــى الفريق 
أحمد فتحى والــذى يحصل على 13 مليون جنيه 
فى الموسم الواحد بخاف العوائد اإلعانية، 
وهــو مــا ترفضه إدارة الــنــادى بشكل تــام مؤكدة 
أن التعاقد مع فتحى بهذا المبلغ تم فى ظروف 
استثنائية وبسبب اقــتــراب الــاعــب وقتها من 

التوقيع للزمالك.
ويبدو أن حالة الشد والجذب بين مؤمن وإدارة 
الــنــادى لــن تتوقف فــى الفترة المقبلة، بــل ومن 
ــزداد حــدتــهــا كلما اقــتــرب موعد  ــ الــمــتــوقــع أن ت
فترة االنــتــقــاالت الشتوية والــتــى سيحق لمؤمن 
فيها التوقيع ألى ناد دون الرجوع إلدارة األهلى 
بالتزامن مــع دخــول عقده مــع األهــلــى فترة الـــ6 

أشهر األخيرة.
على جانب آخر تتعقد األمــور يوًما بعد اآلخر 
بين إدارة الكرة بالنادى األهلى والجنوب أفريقى 
بــاكــا المحترف فــى صــفــوف فــريــق الــكــرة األول 
بالنادى، والــذى خــرج بشكل نهائى من حسابات 
الجهاز الفنى للفريق بقيادة الــمــدرب الفرنسى 

باتريس كارتيرون.
وطــالــب بــاكــا إدارة األهــلــى مــؤخــًرا بفتح باب 
الرحيل أمــامــه، وهــو األمــر الــذى لم تبد اإلدارة 
الحمراء اعتراًضا عليه من حيث المبدأ لكنها 
وضعت فى سبيل ذلك بعض الشروط المالية التى 

يرفضها الاعب. 
ويشترط األهلى الحصول على 2 مليون دوالر 

سيناريو الشكاوى 
»الدولية« يخيم 
على أزمة »باكا«

للتفريط فى باكا، وفى المقابل يرى الاعب أن 
القيمة المالية التى تشترطها إدارة األهلى للسماح 
برحيله مبالغ فيها للغاية، وأنــهــا بمثابة عقبة 

تعجيزية تضعها اإلدارة الحمراء فى طريقه.
وأمــام تمسك إدارة األهلى بشروطها المالية 
المشار إليها وتواصل العد التنازلى النتهاء فترة 
االنتقاالت الصيفية، بدأ باكا فى السعى بشكل 
جــدى إليجاد مخرج يمكنه من فسخ تعاقده مع 

النادى األهلى.
ــاعــب الســتــغــال قـــرار إدارة  ويــســعــى ال

األهلى بإخضاعه لتدريبات انفرادية للتقدم 
بشكوى ضد النادى أمام االتحاد الدولى 

لــكــرة الــقــدم »فيفا« يطلب فيها 
الــســمــاح لــه بــفــســخ عقده 
ومــنــحــه بــطــاقــة دولــيــة 
مؤقتة، حتى يتسنى له 
االنضمام ألى ناد آخر، 
خــصــوًصــا وأن اإلدارة 
الحمراء سبق ووضعته 
عــلــى قــائــمــة االنــتــظــار 
ــة بـــالـــفـــريـــق  ــاصــ ــخــ ــ ال
مــا يعنى أنــه لــن يكون 
بمقدوره المشاركة فى 
الــمــبــاريــات الرسمية 
لألهلى حتى انتقاالت 
يناير المقبل على أقل 

تقدير.
وتجيز لوائح الفيفا 
لــاعــب فــســخ عقده 
مــن طــرف واحــد فى 
حــال تقدم بما يثبت 
تعرضه لسلوك سئ 
مـــن قــبــل مــســئــولــى 
الــنــادى، وهــو المنفذ 

ــا  ــاك ــاول ب ــحــ ــ الــــــذى ي
استغاله إلنهاء عاقته 

مع األهلى.

لعبة »القط والفار« تشتعل بين إدارة األهلى ومؤمن زكريا

 كتبت – سارة عبد الباقى

تعويض غياب عبد الله السعيد الذى احترف  حوار: جمال خليل
فى صفوف فريق أهلى جدة السعودى، فهو 

العب ال بديل له داخل الفريق حتى اآلن.
ما رأيــك فى إدارة محمود الخطيب لرئاسة 

األهلى؟
الخطيب يمتلك من الخبرات والمؤهات 
ما يجعله قادرًا على إدارة أى أزمة تطرأ على 
القلعة الــحــمــراء، وحالًيا لــم أرى أى أزمــات 

داخل النادى فى الفترة الحالية.
مـــــا رأيــــــــك فـــــى تــــجــــربــــة فــــريــــق بـــيـــرامـــيـــدز 

بالدورى؟
بيراميدز تجربة قوية ويمتلك العبين على 
أعلى مستوى، وأعتقد أن الفترة المقبلة، 
ــيــن جميع  ــة بــيــنــه وب ستشهد مــنــافــســة قــوي

الفريق.
هـــل تــــرى أن ربــيــع يــاســيــن يــتــعــرض للظلم 

داخل األهلى؟
األمر لم يصل للظلم، ولكنى أرى أن هناك 

ــرام، وأرى  بعض األشــيــاء لــم تكن على مــا يـ
نفسى أن مــن حقى أن أكـــون مــتــواجــًدا فى 
منصب داخل النادى األهلى من خال خبراتى 
وكذلك باعتبار أحد نجوم جيل كأس العالم 

.1990
مــا رأيـــك فــى مستوى العــبــى منتخب مصر 

فى مونديال روسيا؟
كنت أتمنى أن يكون هناك مستوى أفضل 
ــك، ولكن مــن الــواضــح أنــه كــان هناك  مــن ذل
تقصير كبير ســـواء مــن الاعبين أو جميع 
أفــراد المنظومة وعلى رأسهم الجهاز الفنى 
السابق بقيادة هيكتور كوبر، والــذى أرى أنه 

كان مخطئ فى العديد من األمور.
ماذا عن منتخب شباب 2001 وما هى خطة 

إعداده؟
 هناك برنامج جيد للفريق سيتم اعتماده 
ــدورى الــعــام،  ــ مــن اتــحــاد الــكــرة مــع بــدايــة ال
ويشمل فترة تجمعات و معسكرات ومباريات 
داخلية وخارجية محلية ودولــيــة وأفريقية، 
وهــذا البرنامج سيكون أكثر قوة من مستوى 

الدورى.
هل ترى أن الكرة المصرية تعانى من نقص 

هجومى؟
ــكــرة المصرية  نــقــص المهاجمين فــى ال
ــك ألنــهــمــا يعتمدان  ــزمــال ــى وال سببه األهــل
على الاعبين األجــانــب والمحترفين، على 
الرغم من وجود العبين جيدين فى قطاعات 
ــألســف ســيــاســة الـــشـــراء هى  الــنــاشــئــيــن، ول
المسيطرة على األندية وبالطبع ده يزيد من 

تراجع أداء المنتخب.

 ضياء خضر

 :» ربيع ياسين فى حوار »

باكا

فتحىزكريا

مضوى



اإلصابة تشجع السولية 
على زيارة أسرته

بيراميدز يحاصر 
محترفيه فى التجمع

السعيد يجدد تأشيرة 
أمريكا من الرياض

بـــادر عــمــرو الــســولــيــة العـــب خــط وســط 
الــنــادى األهــلــى بعمل زيـــارة سريعة ألسرته 
ــرى بــمــديــنــة  ــقـ ــإحـــدى الـ ــه بـ ــ بــمــســقــط رأسـ
المنصورة، حيث اطمأن على أحوالهم وقضى 
معهم عدة ساعات قبل أن يعود للقاهرة من 

جديد.
واســتــغــل السولية ابــتــعــاده عــن حسابات 
الــجــهــاز الفنى لألهلى فــى األيـــام األخــيــرة 
بسبب اإلصــابــة التى يعانى منها، مــن أجل 
التوجه لمسقط رأسه واإلطمئنان على أهله 
خصوًصا وأنه لم يتمكن من زيارتهم منذ فترة 

بسبب انشغاله بتدريبات ومباريات األهلى.

تلقى الرباعى البرازيلى المحترف فى صفوف 
بيراميدز -والمكون من كينو وريبامار وإدواردو 
ورودريجينيو - نصائح من الجهاز اإلدارى للفريق 
بعدم الــخــروج بمفردهم، مــع ضـــرورة اصطحاب 
مرافق مصرى من النادى ليكون بصحبتهم حال 
أرادوا الترفيه عن أنفسهم فى أى مكان خارج مقر 

إقامتهم بأحد فنادق منطقة التجمع الخامس.
ــح مــســئــولــو الــجــهــاز اإلدارى لبيراميدز  ورشــ
ــل منطقة التجمع  ــن الــشــهــيــرة داخـ ــاك بــعــض األم
الخامس لتكون هى مقر خروجات الالعبين، بحيث 
يكونو قريبين من مقر إقامتهم وكذلك من مكان 

التدريبات بملعب الدفاع الجوى.

حــرص عبد الله السعيد العــب منتخب 
مصر والمحترف فــى صفوف فريق أهلى 
جــدة السعودى على التقدم بطلب لتجديد 
ــول أمــريــكــا الــخــاصــة به  ــ تـــأشـــيـــرات دخـ
وبــأســرتــه، وذلـــك مــن خــالل مقر السفارة 

األمريكية بالعاصمة السعودية الرياض.
ويتوجه عبد الله السعيد من وقــت آلخر 
إلى الواليات المتحدة لزيارة شقيقته التى 
ــم هــنــاك، لــذلــك يحرص  تعيش بشكل دائـ
العب األهلى السابق على أن تكون تأشيرة 
دخوله هو وأسرته للواليات المتحدة سارية 

بشكل دائم.

إعداد: محمد الصايغ - سارة عبدالباقى أخبار النجومأخبار النجومأخبار النجوم

رقبة المدرب المكسيكى تحت يد األسبان.. 

إيقاف أجيرى »كابوس« يطارد الفراعنة 
يبدو أن الجدل المتعلق بهوية المدير الفنى 
الجديد للمنتخب الوطنى لــم ينتهى باختيار 
اتحاد الكرة المصرى المكسيكى خافيير أجيرى 
لتولى قيادة الفراعنة بــداًل من المدرب السابق 
األرجنتينى هيكتور كوبر، حيث ما تــزال هناك 
ــراود جماهير الكرة  بعض المخاوف ما تــزال ت
المصرية والــتــى يــأتــى مــصــدرهــا مــن الــمــدرب 

الجديد نفسه.
وواجــه اتحاد الكرة بعض االنتقادات بسبب 
إصــراره على تنصيب المكسيكى أجيرى مديًرا 
فنًيا للمنتخب، رغــم طــرح عــدة أســمــاء أخــرى 
ــتــى كــانــت مــطــروحــة على  ــارات ال ــخــي ضــمــن ال

مائدته.
وترجع تلك االنــتــقــادات إلــى االتهامات التى 
تــالحــق أجــيــرى بــالــتــورط فــى التالعب بنتيجة 
إحدى المباريات وقتما كان يشغل منصب المدير 
الفنى لفريق ريال سرقسطة اإلسبانى، وسبق أن 
تم التحقيق مع المدرب المكسيكى بشأن تلك 
االتهامات هو و 42 شخًصا من منسوبى نادى 

سرقسطة.
ــة  وكــانــت تلك االتــهــامــات الــتــى لــم تثبت إدان
أجيرى بها حتى اآلن سبًبا مباشًرا فى إقالته من 
تدريب منتخب اليابان، والــذى خشى مسئولوه 
من تأثر منتخب بالدهم باالتهامات التى تالحق 

مدربهم.
وخالل األيام الماضية كشفت تقارير متواردة 
من داخل اتحاد الكرة أن مسئولى األخير اتفقوا 
ــداد أى شرط  مــع أجــيــرى على إعــفــائــه مــن سـ
جزائى حــال تم إيقافه بسبب قضية التالعب 
المشار إليها، والتى أعيد فتح التحقيق فيها 

مؤخًرا مرة أخرى فى إسبانيا.
ــود ذلـــك الــشــرط مــا تــحــدث عنه  ويــنــفــى وجـ
مــســئــولــى الــجــبــاليــة حـــول اطمئنانهم لصحة 
موقف المدرب أجيرى فى أزمة التالعب بنتائج 

الــمــبــاريــات، خصوًصا وأن احــتــمــاالت تعرضه 
لإليقاف على إثرها تبقى قائمة.

ويمكن القول أن مسئولى الجبالية اختاروا 
ــر فـــى طــريــق مــحــفــوف  ــســي ــم ال ــ ــه ــ بــمــلــئ إرادت
بالمخاطر عندما قرروا التعاقد مع أجيرى ليقود 

الفراعنة فى المرحلة المقبلة.
ويمكن أن يطيح قــرار من االتــحــاد اإلسبانى 
لكرة القدم بكافة الترتيبات الموضوعة لمنتخبنا 
الــوطــنــى، حــال توصل اإلســبــان إلــى أدلــة تدين 
المدرب المكسيكى وبالتالى إصدار قرار بإيقافه 

عن مزاولة أى نشاط متعلق بكرة القدم.
وال شك أن المقامرة الغير محسوبة بمستقبل 
المنتخب والتى أقدم عليها اتحاد الكرة باختياره 
أجيرى كمدرب للفراعنة، قد تكلف المنتخب 
الكثير حال تعرض المدرب المكسيكى لإليقاف 

فعلًيا خالل المرحلة المقبلة.
ويزيد من حساسية الموقف صعوبة المرحلة 
التى سيقبل عليها المنتخب، إذ يستعد الفراعنة 
الستكمال مشوار التصفيات المؤهلة لنهائيات 
كــأس األمـــم األفــريــقــيــة الــمــقــرر إقامتها العام 

المقبل فى الكاميرون.
والمؤكد أن إبعاد أجيرى فى أى لحظة عن 
قيادة المنتخب بسبب أزمة التالعب فى النتائج 
سيوجه ضربة فى مقتل لخطط المنتخب، فى 
ظــل ضيق الــوقــت وصعوبة توفير مــدرب بديل 
يكمل الــخــطــة المنتظر وضــعــهــا مــن الــمــدرب 
ــذى سيخوض أول اخــتــبــار رسمى  أجــيــرى، والـ
له مع الفراعنة أوائــل الشهر المقبل بمواجهة 
النيجر فــى الــجــولــة الثانية مــن تصفيات أمم 

أفريقيا.
وتجدر اإلشارة إلى أن المنتخب الوطنى يتذيل 
مجموعته فى تلك التصفيات بــدون نقاط، بعد 
خسارته فى الجولة األولــى أمــام منتخب تونس 
متصدر المجموعة، فيما يأتى منتخبا سوازيالند 
والنيجر فى المركزين الثانى والثالث بالمجموعة 

على الترتيب.
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غرامة »هيما« على رأس األولويات.. 

طوارئ فى الزمالك لتفادى 
شبح العقوبات الدولية

يبدو أن القدر لم يكتب إلدارة نــادى الزمالك الخالص من 
صداع المنازعات الدولية مع الالعبين، حيث قرر مسئولو القلعة 
البيضاء خوض شوط جديد فى هذا المسلسل من خالل التقدم 
بشكوى رسمية ضد الغانى بنيامين أشيمبونج مهاجم الفريق 

لالتحاد الدولى لكرة القدم »فيفا« بسبب 
انقطاع الالعب عن التدريبات.

وكـــان المهاجم الــغــانــى اشتكى الــنــادى 
للفيفا بداعى عدم حصوله على مستحقاته 
المتأخرة، وتــقــدم الــالعــب بالشكوى منذ 
أكــثــر مــن أسبوعين عــن طــريــق المحامى 
الخاص به، يأتى ذلك فى الوقت الذى أكد 
فيه وكــيــل الــالعــب أن شــكــوى الــالعــب ال 
تستند ألى أساس خاصة وأنه مرتبط بعقد 
مع الزمالك ويتواجد فى قائمة االنتظار 
وليس له الحق فى المطالبة بمستحقاته 
عــن الــمــوســم الــحــالــى كــامــلــة كــمــا يطلب 

المهاجم فى شكواه.
ــب أن أشــيــمــبــونــج  ــالعـ ــد وكـــيـــل الـ ــ وأكـ
على ذمــة الــنــادى فــى ظــل قيده فــى قائمة 
االنتظار فى الفترة الحالية، وال يحق له 
ســوى الحصول على 50% من قيمة عقده 
حتى يناير، إال أنه يتمسك بالحصول على 

مستحقاته كاملة.
واتخذ مجلس الزمالك قراره مؤخًرا بإحالة الالعب للتحقيق 

فى ظل عدم مشاركته فى التدريبات وانقطاعه عن المران.
وعلى صعيد آخــر يسعى الزمالك لحل أزمــة  قيمة انتقال 
محمد إبراهيم من مارتيمو البرتغالى إلى الزمالك وأرسل النادى 
األبيض  خطابًا رسمًيا إلى النادى البرتغالى من أجل التسوية 

حيث سدد الزمالك 150 ألف يورو ويتبقى مبلغ 350 ألف يورو 
لم يتم سدادهم بجانب غرامة بقيمة 250 ألف يورو للتأخير. 
ويسعى مرتضى منصور رئيس الزمالك النهاء ملفات 
مستحقات األجانب السابقين وأزمــة مارتيمو مؤكًدا أنه 
لن يعرض القلعة البيضاء للعقوبات وخصم النقاط على 
الرغم من أن هــذه الملفات سابقة منذ عهد ممدوح 

عباس. 
كـــــان الـــزمـــالـــك تـــأخـــر فــى 
ــداد مــســتــحــقــات الــالعــبــيــن  ســ
بعد تخفيضها بسبب الحجز 
اإلدارى من قبل ممدوح عباس 
على حسابات النادى وأيًضا 
ــات  ــن ــأمــي ــت ــن ال ــ الـــحـــجـــز م
والضرائب على حسابات 
ــضــاء مما  ــي ــب ــعــة ال ــقــل ال

تسبب فى عدم السداد
ومن ناحية أخرى نفى  
التونسى حــمــدى النقاز 

الظهير األيمن للفريق األول 
لكرة القدم بنادى الزمالك ما تردد 

فى اآلونة األخيرة حول وجود خالفات بينه 
وبين الجهاز الفنى للفريق األبيض بقيادة 

جروس.
وفــى نفس الــوقــت أكــد الــالعــب أنــه ال 
أســاس من الصحة لما أثير مؤخًرا حول 
تسريبه لتشكيل الفريق لوسائل اإلعــالم قبل المباريات التى 

يخوضها الفريق فى الدورى.
ــه غـــيـــر مـــســـئـــول عــن  ــ وأضـــــــاف الــظــهــيــر الـــتـــونـــســـى أنـ
ــالم وال يعلم حقيقة هــذه  تــســريــب التشكيل لــوســائــل اإلعــ

االتهامات الباطلة.

اإلدارة 
البيضاء 
تحاصر 

أشيمبونج 
فى الفيفا..

 كتبت – سارة عبد الباقى

ــحــاد كـــرة الــقــدم  يستعد مجلس إدارة ات
برئاسة هانى أبــوريــدة لحسم ملف الجهاز 
المعاون للمدير الفنى المكسيكى خافيير 

أجــيــرى، المدير الفنى للفراعنة، خالل 
ساعات.

ــدم، قد  ــق ــان اتــحــاد كـــرة ال وكـ
تعاقد مع المدرب المكسيكى 
لــمــدة 4 ســـنـــوات، ومــعــه 3 
مساعدين مــن الــخــارج فى 
مقابل الحصول على راتب 

120 ألف دوالر شهرًيا.
ــراع بين  ــصــ ــ واشـــتـــعـــل ال

أعضاء مجلس الجبالية، من 
أجل حسم ملف المدير الفنى 
للمنتخب، حيث لم يتم اتخاذ 

القرار النهائى.
هانى رمزى

دخل أحمد مجاهد، عضو 
المجلس، فى خالف مع زميله 
مجدى عبد الغنى، على خلفية 
تمسك األخــيــر بتعيين هانى 

ــى مــنــصــب مــســاعــد  رمــــــزى، فـ
أجيرى.

ورفض مجاهد، فكرة تعيين رمزى، 
فى هذا المنصب، خصوًصا وأن هناك خالًفا 

سابًقا بينهما، وتحديًدا عندما كان هانى يتولى 
قيادة منتخب مصر للمحليين.

وعلى الــرغــم مــن الــصــراع الــدائــر بين ثنائى 
المجلس، إال أن هــنــاك اســتــقــرار مــن غالبية 

األعضاء على تعيين رمزى فى هذا المنصب.
ميدو

لــم يختلف األمــر كــثــيــًرا، بالنسبة لصراع 

األعضاء، حينما تم طرح اسم أحمد حسام 
ميدو، لشغل هذا المنصب.

ورشــح ثنائى المجلس سيف زاهــر وحــازم 
ــام، أحــمــد مــيــدو مــن أجـــل تــولــى منصب  ــ إم
ــى جـــهـــاز أجـــيـــرى،  ــمــســاعــد فـ ــدرب ال ــمــ ــ ال
ــر تــم رفــضــه مــن بعض ــ ــذا األم  إال أن هـ

األعضاء.
ــردى، عضو  ــ ــ ــرم ك ــ ويــعــتــبــر ك
المجلس، مــن أكثر األعضاء 
رفًضا لهذا األمــر، خصوًصا 
ــدو مــن  ــ ــي ــ وأنـــــــه يــعــتــبــر م
الـــشـــخـــصـــيـــات الــــتــــى ال 

تستطيع تحمل المسئولية.
ــوقــت  يــأتــى ذلــــك، فـــى ال
الذى رفض فيه أحمد حسام 
ــض الــعــمــل  ــ ــدو، فـــكـــرة رف ــيـ مـ
اإلعــالمــى مــن أجــل العمل فى 
جهاز منتخب مصر، إال أنه 

يتم الضغط عليه أيًضا.
ضياء السيد

هناك استقرار من جانب 
أعضاء مجلس إدارة اتحاد 
كرة القدم، على تعيين ضياء 

السيد، فى هذا المنصب.
ويستند البعض فى تأييدهم 
لضياء السيد، بأنه سبق له العمل من 
قبل مع األمريكى بوب بــرادلD، فى قيادة 

منتخب مصر.
ــى مــنــتــخــب مصر  ــول كــمــا أنـــه ســبــق لـــه، ت
للشباب، حيث إن جميع الالعبين فى الوقت 

الحالى، يرتبطون بعالقة قوية معه.
وينتظر السيد، إشارة مجلس الجبالية، من 
أجل إعالنه تنصيبه فى المهمة، إال أنه يعد 

الخيار الثانى للمجلس بعد رمزى.

رمزى يقترب.. وضياء ينتظر.. وميدو يرفض

معاون الخواجة يفجر الخالفات 
داخل مجلس الجبالية

مرتضى

أجيرى

إبراهيم

رمزى

ميدو

 محمد الراعى

مخالفات  األهلى 
 والزمالك

ــودة   الجماهير  إلــى  مالعب    عـ
ــرورى  خــاصــة   ــ  الـــكـــرة   مــطــلــب   ضـ
ــدورى  المصرى ،   بصراحة    فــى   الـ
 حــضــور    الجماهير   فــى   البطولة  
ــن   قــبــلــهــا   الــبــطــولــة   ــ ــيــة   وم ــعــرب  ال
ــد  أن  غـــيـــاب   ــؤكـ ــة ،  يـ ــيـ ــقـ ــريـ  األفـ
ــحــاد    الــجــمــاهــيــر   فــشــل   كــبــيــر   الت
ــرة  ،   ويــكــفــى أن  اجــتــمــاعــات   ــكـ  الـ
 رؤســـاء   األنــديــة   فــى   كــل   السنوات  
 الماضية   تطالب   بعودة   الجمهور،  
 ويكفى  موقف   المستشار   مرتضى 
ــك   الـــذى   ــال ــزم ــيــس   ال  مــنــصــور   رئ
 تحدى  وتصدى  لظاهرة   االلتراس  
 المخرب   وتم   القضاء   عليها   فى   كل  
 المالعب  ،   باختصار   ال   يوجد   بديل  
إال  عــودة   الجماهير   وال   توجد  أى 
 موانع   وهذه   فرصة   أخيرة   التحاد  
 أبـــوريـــدة   الــفــاشــل   ليفعل   حسنة  
 تحسب   له   وتعيد   الحياة   للمالعب  
 وأعتقد  أن  وزير   الرياضة   الدكتور  
 أشرف   صبحى   يدعم   الملف   بقوة  
 خاصة  أن  الجهات   األمنية   نجحت  
 فــى   تنظيم   الــمــبــاريــات   الــعــربــيــة  
 واألفــريــقــيــة   األخـــيـــرة   بــســهــولــة  

 ونجاح ..  كفانا   عشوائية . 
ــوى  ــدورى   هـــذا   الــمــوســم   أق ــ    الـ
 وأفــضــل   ومــن   الصعب  أن  يتوقع  
أحـــد  مــن   الــبــطــل   فــى   ظــل   وجـــود  
ــر   مــن   ــث  مــنــافــســة   شــرســة   بــيــن   أك
ــة   قـــويـــة   فـــى   مــقــدمــتــهــا :  ــديـ  8   أنـ
 األهــلــى   والزمالك   واإلسماعيلى  
 والمصرى   وسموحة   وبيراميدز  
 بجانب   إنبى   وبتروجت   والمقاصة  
 الفرق   التى  تحرج   الكبار،   باختصار  
 الــــدورى   هـــذا   الــمــوســم   نـــار   ومــن  
 وجهة   نظرى أن  الزمالك   األقــرب  
 واألفضل   ألنه   عقد   صفقات   مميزة  
 ولديه   دكة   بدالء   قوية   عكس   باقى 
ــة   المنافسة   اإلسماعيلى  ــدي  األن
 والمصرى  وبيراميدز ..  أما   فريق  
 األهــلــى فيعانى  مــن   غياب   صانع  
 اللعب   اللميز   هذا   الموسم   فى   ظل  
 رحيل   عبدالله   السعيد   وإصــابــة  
 أجــاى  لكن   ناصر   ماهر      صاحب  
 المهارات   مــازال   يحتاج  إلى  مزيد  
ــرات    وال   يستطيع  أن  ــخــب  مــن   ال
 يقود   فريق   إلحــراز   بطولة   النفس  
ــل   خـــاصـــة  أن  الــــــدورى  ــويـ ــطـ  الـ
 مشواره   طويل   ويحتاج   دكــة   بــدالء  
 مميزة    لسد   النقص   فى   الغيابات  
 واإلصابات   والدفع   بالبديل   الذى 

 يصنع   الفارق   وقت   األزمات . 
  البطولة   العربية   فرصة   قوية  
 لــتــوطــيــد   عــالقــات   الــشــعــوب   فــى  
ــرة    ظــل   األزمــــات   الــوهــمــيــة   األخــي
 الــتــى   صنعتها   مــواقــع   الــتــواصــل  
 االجتماعى   وفــى   ظل   الخالفات  
 السياسية   التى   صنعتها    الظروف  
ــر   7    فــى   الــــدول   الــعــربــيــة   فــى   آخـ
ــن   وجــهــة   نــظــرى أن   ســـنـــوات،   ومـ
 البطولة   العربية   فرصة   لترميم  
 أزمــــات   الــربــيــع   الــعــربــى  وإعــــادة  
ــوحــدة   من    الشعوب   للتالحم    وال
 جديد،   لكن   البطولة    العربية   من  
 الناحية   الفنية   لكن   تكون   مجدية  
 خــاصــة  أن  مواعيدها   مضغوطة  
 وتــســبــب   إرهـــاقـــا  لمعظم   الــفــرق  
 المشاركة   خاصة   الفرق   المصرية  
 وفرق   الشمال   األفريقى ألن  الكاف  
 يضغط   بطوالته   هذا   العام   بطريقة  
 رهــيــبــة   لــقــلــب   مــواعــيــد   بــطــوالت  
 األنــديــة   األفريقية   وكــأس   األمــم  ،  
 ليس   مهما   االستفادة   الفنية   من  
 البطولة   العربية   بقدر   االستفادة  

 األدبية   وعودة   اللحمة   العربية . 
 بدأت   الجهات   الرقابية   فى   فصح  
 بعض   المخالفات   المالية   فى   النادى  
ــم   نسمع   حــس   وال   خبر    األهــلــى   ول
ــالم   بحجة   دعــم   استقرار    فــى   اإلعـ
 القلعة   الحمراء  ،   ولــمــاذا    ال   نسمع  
ــمــا    هـــذا   الــكــالم   فــى   الــزمــالــك    »   داي
 بيعملوا   مــن   الــحــبــة   قــبــة «  ويسعى  
 بعض   اإلعالميين   إلطالق   الشائعات  
 إلشعال   األزمات   فى   النادى  ولألسف  
 أن   بــعــض   قــدامــى  المسئولين   فــى  
ــك   هــم   مــن   يـــروجـــون   لــهــذه   ــال ــزم  ال
 الشائعات   ودعمها    فى   اإلعالم   لهدم  

 استقرار   النادى . 
ويبقى  الــســؤال : أيــن   اإلعــالم   من  
 إحالة   مخالفات   مجلس   المليادير  
 ممدوح   عباس   لنيابة   األموال   العامة  ؟  
 لماذا   لم   يتحدث   اإلعالم   عن   إحالة  
 مخالفات   عباس   للتحقيق  ،   هناك  
 تقرير   من   الجهات   الرقابية   والجهاز  
 الـــمـــركـــزى  لــلــمــحــاســبــات   بـــوجـــود  
ــام   فــى   ــال   عـ  مــخــالــفــات   وإهـــــدار   مـ
 عهد   ممدوح   عباس   ورئاسته   لنادى 
 الــزمــالــك   وصلت  إلــى   مليار   جنية  
 منذ   ســنــوات ،   وأخــيــرا   تم   فتح   ملف  

 المخالفات . 

رأى

  محمد الصايغ
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قبل أن نفيق من صدى صدمة تتعلق بالقبض على مسئول هنا أو مسئول  
هناك فى واقعة رشوة أو االستيالء على المال العام أو تسهيل االستيالء 

عليه لشبكات المصالح، تداهمنا وقائع أخرى أشد قسوة وضراوة، بما 
يؤكد على تنامى ظاهرة الفساد والرشاوى فى العديد من القطاعات 
الحكومية والمصالح الخدمية مرورا بالهيئات االقتصادية »شركات 

وبنوك وخالفه« والالفت للنظر  فيما يحدث، أن كل جريمة تفوق األخرى 

فى بشاعتها سواء من حيث نوعية المتورطين، أو من حيث البجاحة فى 
التصرفات والفجاجة فى حجم مبالغ الرشاوى التى يتم االتفاق عليها 
أو المضبوطة بالتلبس صوت وصورة واألخطر أن هذه الجرائم تحدث 

أثناء خوض الدولة حربها ضد اإلرهاب، ألم تكن هناك ضرورة لمحاكمة 
الفاسدين بتهمة الخيانة أثناء الحرب.. مجرد أطروحة للبرلمان كى 

يستنهض عزيمته ويشرع قوانين صارمة تردع الفاسدين.

سيد سعيد يكتب:

تكرار تلك الوقائع يعرض 
سمعة الدولة المصرية 

لالنهيار فى أسواق 
االستثمار

التوزيع مؤسسة األهرام

أنــا هنا لــن أتــحــدث عــن حجم المبالغ التى 
ستضيع على الخزانة العامة للدولة، وبتعبير 
أكثر دقة »المبالغ التى ضاعت فعال عبر عدة 
ــراء المنافع الشخصية ألصحاب  عــقــود« جـ
المراكز والنفوذ، وإن كان هذا هو األكثر إلحاحا 
بــالــتــنــاول عما ســـواه اآلن، خــاصــة إذا علمنا 
ــمــوارد هــى الــدافــع الرئيسى وراء  أن نـــدرة ال
المعاناة من القرارات االقتصادية التى نعانى 
منها  وندرة الموارد سببها الفساد، وإذا علمنا 
أيًضا أن هــذا الفساد نخر فى عظام العديد 
مــن القطاعات الحيوية  وجعلها كسيحة ال 
تقوى على النمو جراء الفساد اإلدارى والمالى 
واألخــالقــى، واختيار القيادات بالمحسوبية، 
ودهــس الــمــواهــب أمــام الفهلوة وشــعــار »اللى 
تكسب به العب به« وكأننا فى صــاالت للقمار 
أو عــلــب لــيــل، ال مــكــان لــلــوطــن والمسئولية 
األخالقية فيه، لن أخــوض أو أغــوص فى هذه 
الــمــنــاحــى، لكننى ســأقــف فقط على ناصية 
الحديث عن القانون ولماذا ال يتم تنفيذه بدون 
مواربة، فالرشاوى والعموالت والمصالح، أيا 
كانت التسمية، أصبحت هى األبــواب الخلفية 
لدهس القانون تحت عجالت النفوذ والعالقات 
المشبوهة، أيــضــا هــى األنــفــاق السرية التى 
تذهب بالبالد إلى دوامــات الفوضى والتوحش 
على حساب المجتمع، بداية مــن  الثراء غير 
المشروع  وليس انتهاء بصناعة دولــة موازية  
يحكمها قانون النفوذ والقوة ، قانون السماسرة 

والسلطات الممنوحة لغير المؤهلين لها.
ــن ســقــطــوا فى  ــذي ــادة.. إن غــالــبــيــة ال ــ ــا سـ ي
تلك الهوة السحيقة من الخزى والــعــار الذى 
ــوا أو  سيالحقهم ويــضــر بــذويــهــم أيــنــمــا ذهــب
حلوا، سنجد أنهم من ذوى المواقع الوظيفية 
المرموقة والمناصب المنوط بها حماية القانون 
من العابثين فوظيفتهم إن كانوا ال يعلمون هى 
ترسيخ دعائم دولة القانون خاصة فى الظروف 
ــبــالد، وهــى ظــروف  الحالية الــتــى تمر بها ال
معلومة للكافة وليست غائبة عن أحد، ظروف 
تتخذ فيها الــدولــة كــل التدابير للقضاء على 
اإلرهــاب والفساد »وهما وجهان لعملة واحدة« 
بل كل منهما قرين اآلخر، بما يعنى أننا مازلنا 
فى حالة حرب، حرب على كل الجبهات، حرب 
على اإلرهـــاب وحــرب على خفافيش الفساد، 
لــذا فــإن اختيار أصحاب المواقع القيادية ال 
بد وأن يتم وفق توجهات الدولة والظروف التى 
تمر بها وأجندتها التى صــارت معلومة، وهذا 
ــدوره يطرح العديد من عالمات االستفهام،  ب
هل هذه النماذج  التى تسقط  ترى أن اختيارها 
فرضا على مؤسسات الدولة؟ هل حصلوا على 
مواقعهم كجزء من تسديد فواتير؟ أم مــاذا؟ 
وإن لم يكن هذا أوذاك بحسب ما يتم تداوله، 
كيف يقع االختيار على هذه النماذج.. وإذا كان 
اختيارهم وفق معايير معينة، بمعنى أنهم كانوا 
شــرفــاء فتبدل حالهم فــى المنصب الجديد، 
لماذا ال يتم دراســة األســبــاب الدافعة لذلك، 
أما السؤال األهم فى تقديرى.. فلماذا يستمر 
البعض منهم فى ممارساته رغــم اإلعــالن عن 
سقوط قيادات نافذة لم تشفع لها مناصبها، 
ورغم تجريس المرتشين فى وسائل اإلعالم.. 
جميعنا يعلم أن القيادة السياسية عقدت العزم 
على النهوض بالبالد على كافة المستويات، 
والــنــهــوض يستلزم الــحــرب ضــد الفساد بكل 
أشكاله، وجميعنا يعلم أن هيئة الرقابة اإلدارية 
تقوم بمهمة وطنية لتطهير الفساد، وال فرق 
ــر.. المهم هو  لــدى رئيسها بين خفير أو وزيـ
التطهير، وبالرغم من الضربات الموجعة التى 
توجهها ألوكــار الفساد على اتساع الخريطة 
ــى جنوبها،  الجغرافية للبالد مــن شمالها إل
وبالرغم من النجاحات المتتالية لضباطها فى 
القبض على رمــوز الفساد فى هــذا البلد، إال 
أن الواقع يؤكد ضرورة االشفاق على أعضائها 
ــوجــود حــقــائــق ال يمكن إغــفــالــهــا، ومــفــادهــا  ل
أن الفساد فــى بــالدنــا صــار ثقافة لها جــذور 
وشــبــكــات تتالقى مصالحها الــخــاصــة، وهى 
باألساس تتعارض مع مصالح الدولة ومصالح 
البسطاء فــى هــذا الــبــلــد  فضال عــن حقائق 
ــان الكثيرين فى  ــرى ربــمــا تغيب عــن أذهــ أخـ
خضم السعادة الغامرة وحالة االرتياح الشعبى  
ــة، وهى  ــ بــالــضــربــات  القاتلة للرقابة اإلداريـ
أن تــكــرار تلك الــوقــائــع يعرض سمعة الدولة 
ــواق االســتــثــمــار،  الــمــصــريــة لــالنــهــيــار فــى أســ

ــقــدوم خشية التعرض  ويــحــرض على عــدم ال
لــالبــتــزاز مــن شبكات المصالح، لكنه الــدواء 
المر الذى يترجم أن الدولة ومؤسساتها األمنية 
مصرون على تطبيق مبدأ الشفافية مهما كانت 

التكلفة.
فى اآلونــة األخيرة سقط فى قبضة الرقابة 
عدد من المسئولين، منوط بهم الحفاظ على 
الــقــانــون وفـــرض هيبة الــدولــة على الجميع، 
سقط رئيس مصلحة الجمارك متلبًسا برشوة 
ــداد الــرســوم  ــدم سـ مقابل تهريب بضائع وعـ
السيادية وهى واحدة من أهم الموارد األساسية 
للدولة، إن لم تكن أهمها على االطــالق، وهى 
الــتــى يتم مــن خاللها مــع حصيلة الضرائب، 
دفع المرتبات لموظفى الحكومة وسداد فوائد 
الديون واالنفاق على الصحة والتعليم والطرق 
ــن وتــجــديــد وتــطــويــر شــبــكــات الــمــرافــق  ــ واألم
ودعــم المواد الضرورية.. بمعنى أن المسئول 
المرتشى أهــدر على الــدولــة عــائــدات ومــوارد 
يستفيد المجتمع بأكمله مقابل منافع شخصية 
له ولفئة من معدومى الضمير  ومحترفى الثراء 
والتربح على حساب البلد والشعب.. ثم تبع 
ذلك الكشف عن ضبط مسئولين آخرين منوط 
بهم مراقبة المجرمين فتحولوا إلى مجرمين 
يتقاسمون الــرشــاوى والمنافع للتربح والثراء 
غير المشروع من وراء مواقعهم الوظيفية، منهم 
ضابط بمباحث التهرب الجمركى، تحول إلى 
شريك فى عمليات التهريب بدال من مكافحته 

لتنمية موارد الدولة من هذا النشاط. 
من رئيس مصلحة الجمارك إلى محافظين 
ونواب محافظين ومن قيادات مهمة فى شركات 
ــى رؤســاء  ارتــبــط عملها بــقــوت المواطنين إل
ــاء، تبقى القضية قــائــمــة، غــيــاب الحس  أحــي
الوطنى لدى بعض من يتولى المسئولية وعفن 
الضمير ومــوت القلوب وعطن النفوس، وكلها 
تفتح ملفا شائكا عــنــوانــه »كــيــف يتم اختيار 
المسئول.. وما هى عقوبة الحنث باليمين أو 
ــذى يــؤديــه«..  القسم القانونى والــدســتــورى ال
هــذه األطــروحــات تقودنا للغوص فى تفاصيل 
قضية اتهام اللواء إبراهيم عبد العاطى رئيس 
حى الهرم، الذى تم حبسه احتياطيا  مع عدد 

من المسئولين على خلفية اتهامهم بتلقى مبالغ 
مالية على سبيل الرشوة، وتقودنا أيضا لقضية 
أخرى شغلت الرأى العام  قبلها بأسابيع قليلة، 
ــة  العليا، قــد أجــرت  ــدول وكــانــت نيابة أمــن ال
تحقيقات عالية الــدقــة مــع مسئول كبير فى 
شركة تابعة لـــوزارة التموين، أى أنها شركة 
معنية بتوريد السلع الغذائية المدعومة، وجرى 
فيها رشاوى تورط فيها عدد من القائمين على 
الشركة ومستشار إعالمى وموظفين عموميين، 
ــم حبس المتهمين الرتــكــاب جــرائــم »طلب  وت
وتقاضى مبالغ مالية على سبيل الــرشــوة  من 
ــاء عــطــاءات  ــوردى سلع غــذائــيــة مقابل إرسـ مـ
عليهم بالمخالفة للقانون وكذلك تسهيل عملية 
تحصيل مستخلصاتها«.. هل مثل هذه النماذج 
تؤتمن على قوت الشعب، ألم تكن هناك ضرورة 
لمحاكمتهم جميعا بتهمة الخيانة أثناء الحرب. 

لكن باالنتقال إلى القضية التى يدور بشأنها 
الحديث اآلن، وهــى قضية رئيس حى الهرم، 
سنجد أن الغريب فى األمــر، أنها جــاءت على 
خلفية ضبط عدد من رؤساء األحياء متلبسين، 
ــراث والــتــبــلــد، ومثل  ــت ــى عــدم االك مــا يشير إل

هــذه الــنــمــاذج تشبه الــفــئــران المترهلة، التى 
ال تستحى مــن الــتــبــجــح وعـــدم الـــقـــدرة على 
الفرار، فتحقيقات نيابة األموال العامة بجنوب 
الجيزة مع اللواء إبراهيم عبد العاطى رئيس 
حى الهرم، كشفت عن جوانب مثيرة فى تلك 
القضية التى احتلت مساحة واسعة من اهتمام 

ــالم الــمــرئــيــة  ــ وســـائـــل اإلعـ
والـــمـــقـــروءة، مضمونها 
يــدور فى أن الرشاوى 
ــق الــمــتــهــم  ــفـ ــى اتـ ــتـ الـ
على تقاضيها، كانت 
عـــــبـــــارة عـــــن ثـــالث 
شقق سكنية بمناطق 
مختلفة بداخل وخارج 
ــرة، وشــيــكــات  ــاهـ ــقـ الـ
بــنــكــيــة بــمــبــالــغ مالية 

مختلفة، لم تنته جهات 
ــق مــن  ــيـ ــقـ ــحـ ــتـ الـ

حـــصـــرهـــا، 
ــا أن  ــ ــم ــ ك

التحقيقات، توصلت إلى أن رئيس حى الهرم، 
تفاوض حــول استغالل نفوذه وسلطته بحكم 
منصبه، فى عدم اتخاذ اإلجــراءات القانونية، 
أى تعطيل الــقــانــون، حــيــال بــعــض الــعــقــارات 
المخالفة بــدائــرة حى الهرم والتابعة إلحدى 
شـــركـــات الـــمـــقـــاوالت، مــقــابــل حــصــولــه على 
مبالغ مالية، »بالمناسبة، تم تسجيل االتفاق 
الذى تم بين طرفى الجريمة بمعرفة األجهزة 
الرقابية وبــنــاء على قــرار صــادر مــن الجهات 
القضائية«.. هنا علينا التوقف أمام هذا السيل 
من التفاصيل الصادمة، رئيس الحى وبعيدا 
عــن موقعه الوظيفى الــســابــق، جــاء لمحاربة 
الفساد فى دائــرة اختصاصه، باعتبار أن تلك 
الدائرة جزء من المحليات التى طالها ما طالها 
من سوء سمعة، فقد وصفها بسوء السمعة فى 
أزهى عصور الفساد رجل كان يحكم مصر وهو 
زكريا عزمى الــذى صــرخ تحت قبة البرلمان 
قائال: »الفساد فى المحليات للركب«.. لكن 
ــذى تولى منصبه لم  يبدو أن ســيــادة الــلــواء ال
يــدرك أن اإلرادة السياسية تــوافــرت للقضاء 
على الفساد الذى أكل األخضر واليابس، وأن 
الــقــيــادة السياسية أعــطــت الــضــوء األخــضــر 
لمحاربته فى كل المواقع، ويبدو أنه لم يدرك 
أن الماليين التى حصل عليها ستكون وباال على 
الدولة من حيث التأثير على البنية األساسية 
وإنــهــاك المرافق التى تكلف المليارات على 
تجديدها مــن مــيــاه وصـــرف صحى وشبكات 
غاز وكهرباء، فكل هذه األمــور يحكمها تنظيم 
ودراسات والتغاضى عنها يخل بكل هذه األمور 

على أرض الواقع. 
على أى حــال القضية اآلن بــحــوزة جهات 
معنية بحماية الــدولــة والهيبة والــقــانــون، وال 
نملك حيالها إصدار أحكام أو تكهنات بأحكام، 
وكل ما نملكه فقط سرد ما تناولته التحقيقات 
وما خرج من معلومات بشأنها، خاصة أن نيابة 
األمــوال العامة بجنوب الجيزة، أمــرت بحبس 
رئيس حى الهرم 4 أيــام على ذمة التحقيقات 
التى تجريها النيابة، على خلفية التحقيقات 
فى اتهامات تورطه بتقاضى رشوة مالية مقابل 
الــتــغــاضــى عــن تــحــريــر مــخــالــفــات بــنــاء ألحــد 
المنشآت العقارية التابعة لشركة عــقــارات 

بدائرة اختصاصه اإلدارى.
وخالل التحقيقات التى أجريت معه، وجهت 
له النيابة العامة بالجيزة 3 اتهامات رئيسية 
وهى الرشوة واستغالل النفوذ واإلخالل بمهام 

وظيفته، وهى االتهامات التى أنكرها جميعا.
كما أمرت النيابة العامة بتفريغ التسجيالت 
التى تثبت وقائع الــرشــوة، والتى تم تسجيلها 
بمعرفة هيئة الرقابة اإلداريــة وتحت إجراءات 
ــدقــة، لمواجهة المتهم  قضائية غــايــة فــى ال
بــمــا جـــاء فــيــهــا، ومـــن ثــم أخـــذ بصمة 
من صوته إلجــراء مضاهاتها 
بــــــالــــــصــــــوت الـــــــــــــوارد 
بالتسجيالت، فضاًل عن 
الــتــحــفــظ عــلــى هاتفى 
مــحــمــول تــم ضبطهما 
بــحــوزة رئــيــس الحى، 
والمبلغ المالى الذى 
ــى  ــراشـ ــه الـ ــرضـ عـ
عــــلــــى الـــمـــتـــهـــم 
مقابل التغاضى 
عـــــــن تـــحـــريـــر 
مــــخــــالــــفــــات 

البناء.
الــمــعــلــومــات 
المتناثرة هنا 
ــاك حــول  ــنـ وهـ
تــلــك القضية، 
أكدت أن الرقابة 
اإلداريـــــــــة  الــتــى 
ألــقــت الــقــبــض عليه 
تحفظت على العديد من 
األوراق الموجودة فى مكتبه، 
والهواتف المحمولة الخاصة 
بـــه، فــضــاًل عــن مبلغ الــرشــوة 
المالية الــذى اتفق مع الراشى 
على تقاضيه مقابل، التغاضى 
عن تحرير مخالفات بناء لشركة 
المقاوالت التابعة وما خفى كان 

أعظم.

حاكموا الفاسدين بتهمة الخيانة!
غالبية الذين سقطوا فى الهوة السحيقة من الخزى والعار من ذوى المواقع الوظيفية المرموقة والمناصب المنوط بها حماية القانون من العابثين

الفاسدون يصنعون دولة موازية يحكمها قانون النفوذ والقوة 
وأباطرتها السماسرة والسلطات الممنوحة لغير المؤهلين لها

الرشاوى والعموالت والمصالح  أصبحت األبواب الخلفية  واألنفاق 
السرية لدهس القانون تحت عجالت النفوذ والعالقات المشبوهة 

محمد 
عرفان
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