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طاقية
اإلخفا

وزارة السياحة تتحول إلى
»عزبة« على يد »يحيى راشد«

رئيس الوزراء ينتصر لوزير الزراعة 
ويغلق ملف ديون الفالحني

قيادات اإلخوان الهاربني يقيمون فى فندق 
»البيتش« فى شارع املنتدى بـ»غزة«

ــد تــرك  ــر الــســيــاحــة يــحــيــى راشــ ــ وزي
احلبل على الغارب لعدد من مستشاريه 
ليتحكموا فى الوزارة ويقومون بكل مهام 
ــر.. الــوزيــر كــان قــد أصــدر قــرارا  ــوزي ال
بتعيني اثنني من املرشدين السياحيني 
بــدون أجر وهو القرار الــذى يحمل رقم 

»27« لسنة 2017 بتعيني كل من:
1- وليد محمد عبدالرازق البطوطى.

2- أكرم إبراهيم عالم.
للعمل كمستشارين لــلــوزيــر لشئون 
تطوير االرشاد السياحى ودعم املعارض 
اخلارجية بدون أجر ملدة عام وذلك من 
تــاريــخ 12 يناير 2017 حتى 11 يناير 
2018.. ورغم ذلك تعرض الوزير يحيى 
راشــد حلملة هجوم ضارية وشــن ضده 
املتخصصني واملرشدين حمالت كبرى 
ــك بــعــد اتــهــامــات طــالــت املستشار  وذلـ
األول للوزير »وليد البطوطى« بالفساد 
ولديه قضية كبرى مازالت منظورة فى 
املحاكم على إثر وجوده فى مجلس نقابة 
املرشدين السياحيني السابق.. واتهامه 
بإهدار املال العام.. لذلك حالة الغضب 
الكبرى كانت لدى املرشدين السياحيني 

من اتباع مجلس إدارة نقابة املرشدين 
احلاليني.

أما املستشار الثانى فهو »أكرم إبراهيم 
ــالم« فــتــم الــكــشــف عـــن أنـــه يرتبط  عــ
بعالقات قرابة مع الوزير يحيى راشد 
وزيـــر السياحة وهــى أنــه »ابــنــة خالة« 

زوجة الوزير!!
ولــهــذا فهناك تــعــارض فــى املصالح.. 
فلماذا يختار الوزير اثنني من املرشدين 
للعمل معه لكمستشارين -حتى ولو بدون 

أجر- وهما عليهما عالمات استفهام.
»يحيى راشد« املتهم من قبل معارضيه 
فــى الــــوزارة ومــعــارضــى سياساته قام 
أيــضــا بتعيني »ســهــا الــتــرجــمــان« وهــى 
خبيرة فى مجموعة فنادق هيلتون فى 
عــضــويــة مــجــلــس إدارة هــيــئــة تنشيط 
ــوزارة وتقوم  السياحة.. وتتحكم فى الـ
بدور رئيسى فى هيئة تنشيط السياحة.. 
كما قــام الوزير بتعيني هشام الدميرى 
فــى رئــاســة هيئة تنشيط الــســيــاحــة.. 
ــه فشل فــى إدارة كافة  وبــالــرغــم مــن أن
الــفــنــادق الــتــى تــولــى إدارتـــهـــا.. وينتمى 

للقطاع اخلاص.

حالة من التخبط تسود أرجاء وزارة السياحة بسبب عدم 
تواجد الوزير لتسيير أعمال الوزارة.. فقد ذهب للمشاركة 
ــارات.. ذهــب قبل موعده  ــ ــدى املهرجانات فــى اإلم فــى إح

بيومني وعاد بعد نهاية املهرجانات بيومني.

ــهــمــون يحيى  ــت خـــبـــراء الــســيــاحــة ي
راشــد وزيــر السياحة بأنه يدير الــوزارة 
مبنطق القطاع اخلــاص وهــو مــا تعانى 
ــوزارة اآلن.. بعد سيطرة قيادات  منه ال
ــوزارة.. خاصة  ــ القطاع اخلــاص على ال
أن الوزير أيضا جاء من القطاع اخلاص 
وحتــديــدا فــنــدق مــاريــوت بــالــقــاهــرة.. 
لينتقل إلى ماريوت الشانزلية فى باريس 

بفرنسا.
ةإذن قــيــادات وزارة الــســيــاحــة اآلن 
ــوت وهيلتون  هــم »مــن عملوا فــى مــاري
والـــقـــطـــاع اخلـــــــاص«.. كــيــف يــديــرون 
الـــوزارة؟! وكيف نضمن عــدم خلط بني 
ــام.. وهـــل كــافــة قــيــادات  ــعـ اخلـــاص والـ
وزارة السياحة ال يصلحون خاصة أنهم 
الذين كانوا يحملون على عاتقهم تطور 

السياحة خال اللسنوات السابقة.. فقد 
وصــلــت مــعــدالت الــســيــاحــة إلـــى أرقـــام 
غــيــر مــســبــوقــة فــى 2010 طبقا آلراء 
وأرقـــام منظمة السياحة العاملية كانت 
معدالت السياحة فى مصر قد وصلت 
إلى 14 مليون سائح فى العام.. وقيمة 
اجمالية تقدر بـــ»16« مليار دوالر عائد 
سنوى تدخل مصر.. ورصــدت منظمة 
الــســيــاحــة أن مــصــر خـــالل عـــام 2020 
ستدخل ضمن مصاف الــدول اجلاذبة 
للسياحة بنسبة 20 مليون سائح سنويا.. 
ــوزارة هم  ــ ــادات املـــوجـــودة فــى الـ ــي ــق وال
أنفسهم الذين قادوها طــوال السنوات 
املــاضــيــة لكن الــوزيــر ال يعجبه أدائــهــم 
ولذلك أتى بزمالءه من الفنادق املختلفة 

ليتوالوا قيادة الوزارة.

وزير السياحة يعني 
سها الترجمان 

فى هيئة تنشيط 
السياحة

»هشام الدميرى« 
من الفشل فى إدارة 
الفنادق إلى رئاسة 

هيئة تنشيط السياحة

خناقة بني عبداملنعم البنا 
ورئيس البنك الزراعى

محمود عزت يجتمع مع قيادات 
اجلناح العسكرى للفصائل

أزمة كبرى نشبت بني وزير الزراعة الدكتور عبداملنعم البنا 
ورئيس البنك الزراعى السيد القصير بعد قيام الوزير بعقد 
لقاءات مطولة مع عدد من قيادات احتادات الفالحني والنقابة 
العامة للوصول إلى حل جذرى ألزمة الفالحني مع البنك فيما 
يتعلق بإسقاط الديون وإعــادة جدولة الــديــون.. بعد الشكوى 
املتكررة من الفالحني وتنامى حاالت الغضب بينهم ومطالبتهم 
الــوزيــر بــضــرورة انتهاء أزمتهم حتى ال يتم حبس الفالحني.. 
وزيــر الــزراعــة رضــخ للفالحني وتبنى مطالبهم ووعدهم بحل 

مشكالتهم مع البنك.
من جانبه رفض »السيد القصير« امتــام أى عمليات تسوية 
لديون الفالحني إال فى أضيق احلدود حتى ال يضيع حق البنك 
ويتم سؤاله عن ذلك أمام أعضاء مجلس اإلدارة.. وتردد »السيد 
القصير« فى قبول تفاهمات والتسويات التى وافق عليها الوزير.

األزمة بني الوزير ورئيس البنك وصلت إلى تقدمي كل منهما 
ــوزراء املهندس شريف إسماعيل.. رئيس  ــ لشكوى لرئيس ال
الوزراء شدد على ضرورة تبنى وجهة نظر وزير الزراعة لتهدئة 
األجواء فى النقابة العامة للفالحني.. وتبنى وجهة نظر الوزير 

الرامية لضرورة رأب الصدع بني الفالحني والبنك.

رصدت عدة جهات أمنية مصرية تواجد عدد كبير 
من قيادات جماعة اإلخــوان الهاربني من العدالة فى 
مصر.. فى قطاع غــزة.. وحتديدا فى جنوب قطاع 
غزة فى فندق »البيتش« املتواجد فى شــارع املنتدى 

مبنطقة الفنادق.
إقامة قيادات اإلخــوان تتم فى غــزة حتت حراسة 
مشددة من حركة حماس التى تسيطر على مجريات 
األمــور فى القطاع.. وقــيــادات اإلخــوان يلتقون قادة 
حركة حماس للتنسيق فيما بينهم حول كيفية التصدى 
ــرار باملصالح املصرية  للحكومة فــى مــصــر.. واإلضـ

ومعاداة اجليش والشرطة وإهانة القضاء.
قيادات اإلخــوان ينسقون أيًضا مع قــادة الفصائل 
الفلسطينية وحتــديــدا مسئولى اجلــنــاح العسكرى 
لكتائب عز الدين القسام وحركة اجلهاد اإلسالمى.. 
ــوان املــتــواجــديــن فــى فندق  ــادات اإلخــ ــن أبـــرز قــي وم
البيتش.. الدكتور محمود عــزت نائب املرشد العام 

لإلخوان!!

تعيني ابن مسئول أمنى كبير ومستشار معروف وابنة وزير األوقاف فى شركة ميدور بقرار وزارى

املصيلحى: إتاحة السلع األساسية بكثافة.. سيخفض األسعار

مسلسل تعيني أبناء »األكابر« فى شركات البترول.. العرض مستمر!!

وزير التموين يتعاون مع نواب دعم مصر لتبنى فكرة السالسل التجارية

وزيـــر الــبــتــرول املــهــنــدس طــارق 
املـــال.. أصبح يلعب دورا سياسيا 
أكثر منه دورا مهنيا.. »طارق املال« 
أصبح وثيق الصلة بنواب البرملان.. 
يلبى جميع طلباتهم.. ويخشى من 
السياسيني.. وحتـــول مــن املتلقى 
ــواب والــســيــاســيــني  ــ ــن ــ ــبــات ال لــطــل
إلــى املنفذ لتعليماتهم وهــو الــذى 
يعرض عليهم خــدمــاتــه.. ويعرض 
خدماته على زمالئه الوزراء لدرجة 
أن الــوزيــر حــول الشركات التابعة 
لـــوزارتـــه إلـــى شـــركـــات لتوظيف 
وتشغيل وتعيني أبــنــاء كبار رجــال 
الدولة ومنهم »شيماء جمعة« بنت 
وزير األوقــاف محمد مختار جمعة 
التى مت تعيينها فى شركة ميدور 
لــلــبــتــرول رغـــم أنــهــا خــريــجــة كلية 

الدكتور على املصيلحى وزير 
التموين استعاون بعدد كبير من 
زمالئه من أعضاء مجلس النواب 
ــالف دعــم  ــت خــاصــة املــنــتــمــني الئ
مصر من أجل دعم الفكرة التى 
سينفذها خــالل األيـــام القليلة 
ــشــاء  ــإن الـــقـــادمـــة واخلــــاصــــة ب
»سالسل جتارية« حكومية للتغلب 
على ارتفاع األســعــار.. ومحاربة 
مافيا التجار املحتكرين الذين 

يحاربون الدولة.
ــحــى أكـــــد لــــ»صـــوت  ــل ــصــي امل
ــني«: إن فــكــرة الــســالســل  ــاليـ املـ

اآلداب لغة اجنليزية.. فى وظيفة 
مساعد األمانة العامة ملجلس إدارة 
شــركــة مـــيـــدور.. لــيــس هـــذا فقط 
فقد مت تعيني جنل أحــد القيادات 

التجارية ستساعد على إتاحة 
السلع األساسية بكثافة.. وهو 
مــا سيساعد أيــضــا على رخص 

األمنية الكبرى فــى شركة ميدور 
أيــضــا.. وجنـــل أحـــد املستشارين 
الـــكـــبـــار بـــرئـــاســـة اجلــمــهــوريــة.. 
والثالثة مت تعيينهم بقرار من وزير 
الــبــتــرول شخصيا عــلــى أن يكون 
التحاقهم بالعمل فى األمانة العامة 
ملجلس اإلدارة ليحصلوا على بدالت 
وحوافز ومكافآت دون رقيب.. ومع 
كل اجتماع ملجلس اإلدارة يحصلون 
على »5« آالف جنيه عن كل جلسة.. 
ويــعــقــد مــجــلــس اإلدارة جلستني 
شهريا وطبقا حلــاجــة العمل يتم 
عــقــد جــلــســات مــجــلــس اإلدارة.. 
ويصل إجمالى ما يتقاضاه هؤالء 
الثالثة املعينني اجلــدد حوالى 36 
ألف جنيه لكل منهم على حدة رغم 

أنهم خريجون جدد.

ثمنها.. وســتــكــون مــتــوفــرة أمــام 
ــن نــتــرك املواطنني  املــواطــنــني ول
ــد الــتــجــار وتــدخــل  فــريــســة فــى ي
ــواطــن..  ــقــاذ امل ــة يــأتــى إلن ــدول ال
ــادة حجم  وعــدم رفع األسعار وزي
املــعــروض مــن السلع واملنتجات 

قبل بداية شهر رمضان!!
ــاف: أن نــواب  املصيلحى أضــ
ــان ســيــدعــمــون الــفــكــرة..  ــرمل ــب ال
وسيقومون بدور كبير فى اجناح 
جهود وزارة التموين.. وسننتشر 
فــى جميع املــدن واملحافظات.. 

وسنصل جلميع املواطنني.

ينفق مبالغ طائلة فى سهراته مع الراقصات

رجــل أعمال شهير اعتاد السفر لإلسكندرية 
صيفا وشتاء لقضاء يومى »اخلميس واجلمعة« 
ــل األعـــمـــال  ــاك.. رجــ ــ ــن ــنـــادق هــ ــد الـــفـ ــى أحــ فـ
ــه يــصــرف بــبــذخ على احلفالت  مــعــروف عنه أن
ــات.. والـــســـيـــدات.. يــذهــب للفندق  ــصـ ــراقـ والـ
ويستمتع بوقته هناك مع الراقصات الذين بدأوا 
يلفتون نظر بعضهم البعض حول هذا الرجل.. 
وشكلوا حتالفا ضــده للحصول منه على مبالغ 

مالية طــائــلــة.. واالتــفــاق على الضحك عليه.. 
مرارا وتكرارا.

»راقصات إسكندرية« أصبحن يستخدمن رجل 
األعمال كوسيلة للحصول على األموال.. والتذرع 
له بوجود مشكالت مالية لديهن واحلصول على 

املال منه.
ــال اعـــتـــاد ممـــارســـة الــرذيــلــة  ــ ــم ــ رجــــل األع
مــع الــراقــصــات وإعــطــائــهــم أمــــوال.. ممــا جعل 

الراقصات يتحالفن ضده.. رجل األعمال أصبح 
يغرى الراقصات ليأتني معه للقاهرة واحلضور 
معه فى إحــدى الفيلالت اململوكة له فى مدينة 

الشروق.. مقابل »50« ألف جنيه.
رجل األعمال ترك راقصات اإلسكندرية وفضل 
البقاء مع راقصة واحدة إسكندرانية ومن املتوقع 
أن تتوطد العالقة بينهما نظرا لوجود الراقصة 

بصفة مستمرة فى فيلال رجل األعمال بالشروق.

قصة اللقاءات الساخنة لرجل أعمال شهير داخل فندق باإلسكندرية وفيلال فى الشروق

عزت

املال

املصيلحى

البنا



على
المكشوف

إلى متى سيحاول الرئيس 
الدفاع عن احلكومة 

ومطالبة املصريني بالتماس 
العذر لها عن إخفاقاتها 

التى ال تنتهى؟

العـدد 210

األربعاء  2017/5/3

متى يتم الكشف عن نتائج 
زيارات الرئيس الخارجية خاصة 

للواليات المتحدة والسعودية؟

معدل االستثمار فى مصر 
سجل تراجًعا مستمًرا 

خالل السنوات األخيرة

هل ستشهد الفترة القادمة 
إنجازات حقيقية وملموسة فيما 

يتعلق بمعدالت االستثمار؟ 

هل سيشعر الناس 
بوجود نتائج لما تسميه 

الحكومة باإلصالح؟ 

إلى متى يظل 
المصريون يعانون 

من جراء السياسات 
الحكومية الفاشلة؟ 

من المؤكد أن التناقضات فى مصر هى السمة األهم واألبرز التى تؤثر على الكثير من جوانب حياتنا 
السياسية واالقتصادية.. ففى الوقت الذى يتباهى فيه النظام بمناخ الحرية الذى نعيش فيه نجد 

أن مؤيديه يقومون بمهاجمة كل من يختلف مع كل أو حتى بعض سياسات وتوجهات النظام والحكومة 
ويتهمونهم بأنهم أعداء لمصر ويتلقون دعما من أعدائها حتى يصل األمر إلى التخوين واالتهام 

بالخيانة العظمى.
هذا عن الجانب السياسى، أما فى المجال االقتصادى فالصورة أوضح، حيث تبدو المتناقضات ظاهرة 
أمام الجميع.. ففى الوقت الذى تبشرنا فيه الحكومة على لسان وزرائها وكبار المسئولين فيها بزيادة 

معدالت االستثمار وإنشاء الشركات الجديدة وتوفير اآلالف من فرص العمل وتحسن مستويات 
معيشة المواطنين فى مصر، نجد أن الواقع خير شاهد على أكاذيب الحكومة ووزرائها وأن كل ما يقال 

ويتردد فى هذا الشأن مجرد أوهام وشعارات رنانة هدفها )الشو( اإلعالمى فقط.

محمد طرابيه يكتب 

اعترافات الرئيس.. وأكاذيب احلكومة 

فــى هــذا السياق طرحت دراســـة مهمة أعدها 
اخلبير االقتصادى محمد نور الدين بعنوان«بدائل 
متويل االستثمار والسياسة املالية فى مصر«، قضية 
بدائل التمويل املتاحة، وأشــارت إلى أن أى مجتمع 
يكون مطالًبا باتخاذ قرار الختيار واحد من ثالثة 

بدائل:
الــبــديــل األول، االكــتــفــاء بــاســتــثــمــار مــا تتيحه 
املدخرات املحلية من إمكانيات لالستثمار، وقبول 

حتقيق معدل منو منخفض.
البديل الثاني، وهــو أسهل البدائل لسد فجوة 
التمويل املحلية، ويتمثل فى االستعانة بالتمويل 
ــروض اخلــارجــيــة  ــ ــق ــ ــاًل فـــى ال ــمــث ــى مــت ــارجــ اخلــ

واالستثمارات األجنبية املباشرة وغير املباشرة.
البديل الثالث، تعبئة أكبر قدر ممكن من الفائض 
االقتصادى أو االدخار االحتمالى أو االدخار الكامن 
والذى يوجد فى املجتمع فى أشكال مختلفة، وعن 
طريق ذلك ميكن سد فجوة التمويل وحتقيق معدل 

النمو املستهدف. 
وعند مطابقة هذا احلديث النظرى مع الواقع 
الفعلى فــى مــصــر، تشير الـــدراســـة إلـــى أنـــه من 
املالحظ أن معدل االستثمار فى مصر سجل تراجعا 
مستمرا خــالل معظم السنوات األخــيــرة ليقتصر 
ــنــاجت املحلى  عــلــى نــحــو 14% فــى املــتــوســط مــن ال
اإلجمالي، على حني كان قد بلغ 22.4% فى 2007/ 
2008. ويعد هذا االنخفاض فى معدل االستثمار 
سببا رئيسيا فى تراجع معدالت النمو االقتصادى 
خــالل السنوات املاضية بحيث لم يشعر املواطن 

العادى بأى حتسن فى مستوى معيشته.
ونظرا خلطورة أثر عجز املوازنة العامة للدولة 
على ظهور فجوة االدخــار املحلى فى مصر ونقص 
التمويل الالزم لرفع معدالت االستثمار لذلك فقد 
اخــتــارت احلــكــومــة بــديــل الــلــجــوء لــصــنــدوق النقد 

الدولي.
مــن نــاحــيــة أخـــرى كــشــف اخلــبــيــر االقــتــصــادى 

كالم فى املليان عن احلكومة والبرملان !!! 
¿ رســالــة للرئيس السيسى.. تابعت اقتراح 
سيادتك فى مؤمتر الشباب بأن يوفر كل مواطن 
رغيف من استهالكه اليومى لتوفير 90 مليون 
رغيف يوميا؟ طب ايه رأى سيادتك أن هقولك 
على فكرة توفر 10 مليارات جنيه كل سنة ولها 
عالقة مبوضوع رغيف العيش.. هل أبلغك أحد يا 
رئيس اجلمهورية أن هناك جتربة عملية طبقها 
املركز القومى للبحوث فى الدقى منذ عهد د. 
هانى الناظر رئيس املركز السابق، هذه التجربة 
مت تنفيذها داخل املركز بالفعل عن طريق اقامة 
فرن عيش يقوم بانتاج 5 آالف رغيف يوميا، هذا 
الرغيف عبارة عن خليط من القمح والشعير، 
ويتميز بأن قيمته الغذائية عالية كما أنه يوفر 
ثلث التكلفة السنوية لكميات القمح املستهلكة 
واملستوردة سنويا، مبعنى أننا اذا كنا ننفق 30 
مليار جنيه مثال على رغيف العيش فلو طبقنا 
هذه التجربة سوف تصبح التكلفة 20 مليار جنيه 
فقط أى أننا سنوفر من خــالل جتربة محترمة 
نفذها مركز حكومى رسمى 10 مليارات جنيه. 
ياسيادة الرئيس.. ياريت تقول للحكومة ووزرائها 
يشغلوا دماغهم شوية فى أفكار عملية بدال من 
الــكــالم املــمــل واملــكــرر الـــذى ال يــزيــد على كونه 

شعارات جوفاء هدفها الشو اإلعالمى.
¿ بدال من أن يطالب الرئيس السيسى الشعب 
ــأن يــوفــر كــل مــواطــن رغــيــف مــن قوته  الغلبان ب
ــالك..  ــه ــومــى حتـــت مــســمــى تــرشــيــد االســت ــي ال
طب ايه رأيــك ياسيادة الرئيس ما بالش اقامة 
املؤمترات اللى ملهاش أى الزمة ونوفر اإلقامات 
والوجبات وتكاليف السفر والكهرباء والتكييفات 
ــى يــحــصــل عليها  ــت ــواصــــالت والـــبـــدالت ال ــ وامل
املــســئــولــون عنها واملــطــبــوعــات وتكاليف النقل 
واعتقد أننا لو عملنا كده هنوفر املليارات سنويا 
ميكن أن نستغلها فــى توفير اللقمة للمواطن 
الغلبان الذى تتاجر كل اجلهات املسئولة مبشاكله 

وهمومه.
¿ الرئيس السيسى قــال فــى مؤمتر الشباب 
األخير: احترم حكم القضاء ورأى البرملان حول 
تيران وصنافير؟ ولكن ليسمح لى الرئيس أن 

أحمد السيد النجار رئيس مجلس إدارة مؤسسة 
األهــرام السابق، أن النمو احلقيقى للناجت املحلى 
اإلجمالى يأتى باألساس من االستثمارات اجلديدة 
والتوسع فــى االســتــثــمــارات القائمة، كما أن رفع 
معدل االستثمار يعد أمــًرا حاسًما فى دفــع النمو 

االقتصادي. 
وأوضــح النجار فى دراســة له بعنوان »املؤشرات 
االقتصادية الرئيسية وتأثيرات تعومي اجلنيه« أن 
رفع معدل االدخار لتوفير التمويل الضرورى لرفع 
معدل االستثمار يعد بــدوره أمــًرا حاسًما لتأسيس 
تنمية مستقلة تتسم بدرجة مقبولة من االعتماد 

على الذات وعلى االحتشاد الوطنى لتحقيقها.

وفيما يتعلق بقضية تعومي اجلنيه املصرى كشفت 
الدراسة أنه نظرا إلى أن واقــع االقتصاد املصرى 
يشير إلــى حتقق عجز جتــارى كبير، وعجز كبير 
أيًضا فى ميزان احلساب اجلــاري، ففى ظل مثل 
هذا العجز ومع ضعف االحتياطيات الدولية إلى ما 
يزيد قلياًل على ما يعادل ثالثة أشهر من الواردات 
فــإن تعومي العملة املحلية يكون محفوًفا مبخاطر 
االضطراب املالى مما يجعل توقيت اتخاذ القرار 

بالتعومي غير مثالى أو باألحرى غير مالئم. 
وأكــدت الدراسة على أنه حتى فى حالة التعومي 
فــى الــظــروف االقتصادية الــراهــنــة، فإنه كــان من 
الضرورى إعداد خطط فعالة ملعاجلة عجز ميزان 

ــعــددة قصيرة  ــراءات مــت ــإجــ ــ ــارى ب ــ احلـــســـاب اجلـ
ومتوسطة وطويلة األجل.

ياسادة.. نريد من احلكومة الكشف عن حقائق 
واضحة ومحددة وصادقة حول مناخ االستثمار فى 
مصر، وأن تتوقف عن خداع الشعب بتقارير مغلوطة 
وأرقــــام مــضــروبــة ألن هـــذا هــو الــطــريــق الوحيد 

لتحقيق نهضة حقيقية وليست )فنكوشية( !!!
فى هــذا السياق أشير إلــى أن أكثر ما أعجبنى 
فى ردود الرئيس عبدالفتاح السيسى على تساؤالت 
املشاركني فى مؤمتر الشباب الــذى عقد منذ أيام 
باإلسماعيلية إنها حملت اعترافات خطيرة تكشف 
وتعرى احلكومة وتوضح أنها لم حتقق أية إجنازات 

على أرض الــواقــع على العكس مــن تصريحاتها 
اجلوفاء وشعاراتها الرنانة.

ويكفى أن نشير إلى أن الرئيس بنفسه اعترف 
أنه لم يتم حتى اآلن تسليم متر واحــد فى مشروع 
املليون ونصف املليون فــدان، كما أنها فشلت فى 
حتقيق أى جنــاح فــى مــشــروع اســتــغــالل املحاجر 
رغم الوعود السابقة بأنها سوف تدر ما يزيد على 
17 مليار جنيه سنويًا، واعترف الرئيس كذلك أن 
البيروقراطية احلكومية والــروتــني اإلدارى هما 
السبب وراء عدم حتقيق أية اجنازات ملموسة فيما 

يتعلق بقضايا االستثمار والتنمية. 
ــيــس صــراحــتــه  ــرئ ــى أن يـــواصـــل ال ــت أمتــن ــن وك
واعترافاته ويكشف لنا نتائج املؤمتر االقتصادى 
العاملى الــذى عقد فى شــرم الشيخ منذ أكثر من 
عامني والذى توهم املصريون أنه سوف ينقلهم الى 
حياة الرخاء والرفاهية ثم استيقظوا على كابوس 
ارتفاع األسعار وانهيار اخلدمات فى كل املرافق 
واخلــدمــات وهـــذا ليس رأيـــى بــل أحــد اعترافات 
الرئيس نفسه التى شاهدها املــاليــني فــى كلمته 

خالل نفس املؤمتر.
وكنت أمتنى من الرئيس أن يكشف للناس نتائج 
زياراته اخلارجية التى متت مؤخراً خاصة للواليات 
املتحدة األمريكية واململكة العربية السعودية، حتى 
نعرف اذا ما كانت هذه الزيارات وغيرها قد حققت 
أو ستحقق األهـــداف املــرجــوة منها أم أنها مجرد 

)فنكوش(.
وفى النهاية نتساءل: هل ستشهد الفترة القادمة 
اجنـــازات حقيقية وملموسة فيما يتعلق مبعدالت 
ــنــاس بــوجــود نتائج  االســتــثــمــار؟ وهـــل سيشعر ال
ــاإلصــالح؟ والـــى متى يظل  ملــا تسميه احلــكــومــة ب
املصريون يعانون من جــراء السياسات احلكومية 
الفاشلة؟ والــى متى سيحاول الرئيس الدفاع عن 
احلكومة ومطالبة املصريني بالتماس العذر لها عن 

اخفاقاتها التى ال تنتهى؟! 

متى يكشف الرئيس عن نتائج املؤمتر االقتصادى 
العاملى الذى عقد فى شرم الشيخ منذ أكثر من عامني؟

اســألــه: ومــا موقفك اذا كــان القضاء قــد حكم 
مبصرية اجلزيرتني؟ فى حني أقر البرملان الذى 
يناقش االتفاقية حاليا بسعودية اجلزيرتني؟ فإلى 
أيهما سوف ينحاز الرئيس واألجهزة السيادية؟ 
ومــن تكون له الكلمة النهائية فى هــذه القضية 

الشائكة؟!!
¿ مــؤمتــرات الشباب التى تقام حاليًا صورة 
ــزب الــوطــنــى  ــل مـــن مـــؤمتـــرات احلــ طــبــق األصــ

املنحل.. كلها كالم نظرى بدون حلول واقعية
¿ هم يبكى وهــم يضحك.. بيقولك احلكومة 
زعالنة من الرئيس عشان مش عايز )يبيع( الوهم 
للناس، ألن رفض الرئيس للبيع معناه أنها مش 
هتقدر تفرض على )الوهم( ال رسوم وال جمارك 

وال ال مؤاخذة ضريبة قيمة مضافة.!!!
¿ تكفى نظرة واحــدة على أعمار مستشارى 
الرئيس ورؤســـاء وأعــضــاء الهيئات اإلعالمية 
واملستشارين بالوزارات حتى تعرفوا سبب وكستنا 

احلقيقية.
¿ رسالة للرئيس: الغالبية العظمى ممن قمت 
بتعيينهم فى الهيئات اإلعالمية ال يهمهم سوى 

الكراسى واملناصب والسبابيب وهؤالء لن يطوروا 
اإلعالم ولن يحققوا أى تغيير ايجابى نحو تطوير 

املنظومة اإلعالمية
ــواب بفتح مــلــف اتفاقية  ــن ¿ قــيــام مجلس ال
تــيــران وصــنــافــيــر ســتــكــون نتائجه سلبية على 
ــوال.. فلو  نظام الرئيس السيسى فــى كــل األحــ
ــني سيحدث  ــرت ــر املــجــلــس بــســعــوديــة اجلــزي أقـ
تنازع سلطات بني البرملان الــذى ميثل السلطة 
ــني الــقــضــاء الـــذى ميثل السلطة  التشريعية وب
القضائية، أما لو أقر البرملان مبصرية اجلزيرتني 
فسوف يظهر النظام فى صــورة »اخلاين« الذى 
ــاع أرض وطنه وخــالــف الــدســتــور الــذى أقسم  ب
عليه. هذا املوضوع كان من املمكن حسمه حسب 
ما يريد النظام من خــالل إحالة االتفاقية منذ 
البداية ملجلس النواب ليقوم بتمريرها ثم يقوم 

الرئيس بالتصديق على ما وافق عليه البرملان.
¿ من احلكومة إلــى املواطن الغلبان: »مــن لم 
ميت بالفقر مات بغيره.. تعددت األسباب واملوت 

واحد !!!! »
¿ شــريــف اســمــاعــيــل = شــاهــد مــا شافش 

حاجة !!!
ــرة.. غــبــاء احلــكــومــة ومجلس  ــ ¿ احلقيقة امل
الــنــواب يسحب مــن الرصيد الشعبى للرئيس 

السيسى يوميا !!!
ــفــاع اســعــار )األســـمـــاك( بــهــذه الــصــورة  ¿ ارت
اجلنونية فى األسواق يؤكد أن سياسات احلكومة 

)زفرة( !!!
ــده أم مــثــالــيــة.. ســمــا املــصــرى  ¿ فــيــفــى عــب
مذيعة لبرنامج دينى.. شريف اسماعيل رئيسا 

للحكومة.. ابتسم أنت فى مصر !!!!!!
¿ أى حديث عن تعديل املــادة اخلاصة مبدة 
الرئاسة فى الدستور إهانة شخصية للرئيس 
السيسى ألن اإلحلــاح على هذا األمــر من جانب 
بعض الـ ).........( يؤكد مبا ال يدع مجاال للشك 
أن شعبية الرئيس انخفضت بشدة وأنــه يخشى 
من عدم الفوز فى انتخابات 2018.. ياسادة: ال 
داعــى لهذا الكالم واتــركــوا الرئيس يعمل حتى 
موعد االنتخابات وليدخل السباق الرئاسى أمام 
مــن يــريــدون الترشح وتنطبق عليهم الــشــروط، 
واتركوا االختيار للشعب صاحب احلق احلصرى 

فى اختيار رئيسه القادم.
¿ ياسادة.. الرئيس السيسى يحتاج ملستشارين 
ــقــانــون ولــيــس إلــى  يفهممون فــى الــســيــاســة وال
ــد كل  مطبالتية ومــنــافــقــني وآكــلــون عــلــى مــوائ

األنظمة.
¿ خالد عبدالعزيز وزيــر الشباب والرياضة 
أعلن )متفشخرا( أن املركز الرياضى اجلديد 
ــة ســوف يتكلف 600 مليون  ــ بالعاصمة اإلداري
ــك ليه  ــ جــنــيــه، طــب يــاعــبــقــريــنــو عــصــرك وأوانـ
خصصت 100 مــلــيــون جنيه لتطوير منشآت 
ستاد القاهرة هــذا العام، وأهــدرت 400 مليون 
جنيه على مركز شباب اجلزيرة اللى عضوياته 
اجلــديــدة مقصورة على األغــنــيــاء، الكارثة أننا 
بنعمل منشآت مبئات املاليني فى الوقت الذى 
نحرم فيه اجلماهير من حضور املباريات وكمان 
ال ننظم بطوالت دولية بسبب عــدم االستقرار 
األمنى... بذمتكم ياناس.. شفتم غباء أكتر من 

كده.
¿ احلكومة هى اجلهة الوحيدة املقتنعة أنه 
يوجد اصالح يتم فى البلد، ومعها بالطبع )...( 
مجلس الــنــواب الــذى أصبح ال ميثل الشعب بل 

ميثل عليه.
> احلكومة تتعامل مع الشعب على طريقة: 
»احــنــا اضطرينا نضحى بــاألم واجلــنــني عشان 

العملية تنجح( !!!
¿ فى مصر فقط.. تتعدد احلكومات والغباء 

واحد !!!
¿ احلقيقة املــرة.. كون الناس )جابت جاز( ده 

معناه إن احلكومة ملهاش أى )اجناز(. 
¿ رغم اننا أكبر دولة فى العالم متتلك مقومات 
سياحية، إال أننا الدولة الوحيدة التى تنفق مبالغ 

على الترويج للسياحة أكبر من العائد منها !!!
¿ عــدد التصريحات التى يطلقها كبار رجال 
الدولة عن مكافحة الفساد يفوق بكثير أعــداد 
قضايا الفساد التى تكشفها األجهزة الرقابية 

)جمعااااااء(.
¿ مصر الدولة األولــى فى العالم التى جتمع 

بني )عبق( املاضى و)عبط( احلاضر !!! 

نتمنى أن 
تتوقف 

الحكومة 
عن خداع 

الشعب 
بتقارير 
مغلوطة 

وأرقام 
مضروبة 

تساؤالت نتمنى 
اإلجابة عنها:

الرئيس 
اعترف أنه 

لم يتم حتى 
اآلن تسليم 

متر واحد 
فى مشروع 

المليون 
ونصف 

المليون فدان 

عامرسحرإسماعيل

عبدالعزيز فيفى سما عبدالعال
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خفايا عدم إضافة باقى 
قيمة منحة االمتياز 
املستحقة البالغ نحو 

 940 مليون جنيه 
و106 ماليني دوالر

خط
أحمر

4G5.293 مليار جنيه قيمة املسدد من منحة االمتياز املمنوحة للشركة بشأن ترخيص إنشاء وتشغيل خدمات الـ

1.8 مليار جنيه تكاليف أتعاب املكاملات 
وخفايا عدم إخطار األجهزة الرقابية بها

64.3 مليون جنيه قيمة 
الفروق بني كشوف احلاسب 
اآللى وأرقام قطاع املخازن

يــزخــر مــلــف املـــخـــزون لــدى 
الشركة املصرية لالتصاالت 
بالعديد من املخالفات، حيث 
ــه لم  أكــد التقرير الــرقــابــى أن
يتم التحقق من صحة رصيد 
املخزون الظاهر باملركز املالى 
للشركة، كما تبني وجود فروق 
بــنــحــو 64.3 مــلــيــون جنيه، 
غير متضمنة مبلغ الـــ 6.4 
مــلــيــون جــنــيــه قــيــمــة ضريبة 
املــبــيــعــات، مــوضــًحــا أن تلك 
الفروق ظهرت ما بني كشوف 
احلاسب اآللــى وما هو ظاهر 

بقطاع املخازن.
كــمــا رصـــد تــقــريــر املــركــزى 
ــروق  ــود فـ ــ لــلــمــحــاســبــات وجـ
أخرى فى رصيد املخزون بني 
كل من الرصيد بقطاع النظم 
وبـــني كــشــوف اجلـــرد فــى 31 
ديسمبر 2016، وجـــاءت تلك 
الــفــروق بنحو 40.33 مليون 
جنيه بالزيادة، ونحو 11.64 

مليون جنيه بالنقص.
ــم يتم  وفـــى الــســيــاق ذاتـــه ل
تضمني املــخــزون العديد من 
ــاف املــوجــودة مبخازن  األصــن
الــقــطــاعــات املــخــتــلــفــة، متثل 
ــواقــى املــشــروعــات منها ما  ب
قيمته 25.88 مــلــيــون جنيه 
بــقــطــاع الــنــظــم، و23 مليون 

جنيه بقطاع وسط الدلتا.

 إميان بدر 
يقول المثل الشعبى الشائع بين أوساط الفاشلين 
والعاطلين »اشتغل كتير تغلط كتير«، وهو ما ينطبق 
على أحـــوال الشركة المصرية لــالتــصــاالت، التى 
ــاس من  تستثمر مــلــيــارات ضــخــمــة، هــى فــى األســ
ــرادات ليست  ــ ــوال الــشــعــب، وتــحــقــق بالفعل إيـ ــ أم
بالقليلة، يتقاضاها قياداتها وعمالها وموظفيها 
فى صورة مرتبات خيالية، ولكن هذا ال يمنعها من 
وجــود مخالفات وتــجــاوزات، تتعامل معها اإلدارات 
المتعاقبة للشركة بأسلوب اإلصــرار على الخطأ، 
حيث تتكرر مالحظات األجهزة الرقابية من عام إلى 
عام، وبتقرير تلو اآلخر، ولكن تتغير اإلدارات وتبقى 

المخالفات.
ومؤخًرا صدر تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات 
حول األداء المالى واإلدارى للمصرية لالتصاالت، 
الــذى استهل سطوره باالعتراض على عدم موافاة 
الجهاز بإقرارات إدارة الشركة، بالمخالفة لمعيار 
المراجعة المصرى رقــم 580، كما لم تتم موافاة 
الجهاز بــالــشــهــادات السلبية لــأراضــى والمبانى 
المملوكة للشركة، للتحقق من عدم وجود أى قيود 

قانونية عليها.
ــى والــمــبــانــى  ــ ــام يــزخــر مــلــف األراضـ وبــشــكــل عـ
المملوكة للشركة بالعديد من المخالفات المليارية، 
ــول الثابتة بقائمة  حيث ظهر صــافــى قيمة األصـ
المركز المالى، ليبلغ نحو 14مليار جنيه، بعد خصم 
مجمع إهالكها بنحو 33.2 مليار جنيه، وكشف 
الجهاز عن عــدم قيام اإلدارة بــإجــراء المطابقات 
الالزمة بين ما تم جرده فعلًيا، وما ورد فى سجالت 
األصــول الثابتة، باإلضافة إلى عدم تأثر سجالت 
ــول الثابتة والــتــى تضم أجــهــزة السنتراالت  األصـ
والــتــراســل والــقــوى الكهربائية والــكــوابــل األرضية 
والمصاعد وأجهزة التكييف المركزى، وكلها أصول 
ثابتة لم تتأثر سجالتها بنتائج الجرد الذى أجرته 

الشركة.
وأضــاف التقرير أن سجالت وحسابات األصول 
الثابتة أيًضا مازالت تتضمن العديد من األراضــى 
غير المملوكة للشركة، وهى أراض تخصيص ونزع 
ملكية، ولم تقم اإلدارة باإلفصاح عن مدى وجود أى 
قيود على ملكية تلك األراضــى، بالمخالفة للمعيار 

المحاسبى المصرى.
وأورد التقرير بعض األمــثــلــة الــدالــة على هذه 
المخالفة ومن بينها أرض نادى الشركة بالمعادى، 
التى ُقـــدرت قيمتها بـــ 348 مليون جنيه، والبالغ 
مساحتها 87 ألف متر مربع، وقد آلت حيازتها إلى 
المصرية لالتصاالت منذ عــام 1955، وقتما كان 

اسم الشركة« مصلحة التلغراف«.
وهناك أيًضا أرض مخازن الورش باألقصر، البالغ 
مساحتها 1662 مترا مربعا، حيث تم استبدالها 
بقطعة أخــرى مساحتها فقط 810 مترات مربعة، 
إلقامة السنترال الجديد، وأشــار التقرير الرقابى 

إلى أنه لم يتم تحديد الجهة التى ستتحمل تكاليف 
نقل السنترال، وهو ما ترتب عليه مطالبة المحافظة 
بـ 80 مليون جنيه، قيمة ما تحملته الشركة لنقل 

الشبكة من السنترال القديم إلى الجديد.
ومــن األقصر إلــى الجيزة، حيث تجاهلت إدارة 
ــوزراء الـــوارد  ــ الــشــركــة كــتــاب مستشارى مجلس ال
منذ عام 2014، بشأن قطعة أرض خاصة بمنطقة 
الرقابة الالسلكية، تبلغ قيمتها نحو 9.5 مليون 
جنيه، على الــرغــم مــن أن كــتــاب مجلس الـــوزراء 
أفــاد بــأن المحطة مملوكة للجهاز القومى لتنظيم 
االتصاالت، وأكد تقرير المركزى للمحاسبات على 

كونها مملوكة له بالفعل.
ولم تتجاهل إدارة الشركة قرارات مجلس الوزراء 
فقط، ولكنها تغض الــطــرف أيــًضــا عــن الــقــرارات 
ــار الــتــقــريــر إلـــى أن حساب  الــقــضــائــيــة، حــيــث أشـ
األصول تضمن أيًضا أرض مخزن وجراج تليفونات 
شبين الكوم والبالغ قيمتها 15.2 مليون جنيه، رغم 
صدور فتوى قسم الفتوى والتشريع بعدم االعتداد 

بييع محافظة المنوفية لأرض المشار إليها.
وفى سياق متصل الحظ مراقب الحسابات الذى 
أعــد التقرير، تراخى الشركة لسنوات عديدة فى 
تصويب المالحظات الــتــى شــابــت عمليات شــراء 

تكلفة الرخصة تتضمن 35 مليون جنيه 
فوائد السحب على املكشوف والشركة 

حتملت كل النفقات لكن لم يتم تشغيل 
الشبكة الرابعة حتى تاريخه

267 مليون جنيه قيمة 
شبكات NOC غير 
املستغلة منذ إنشائها

ورسملة أراضــى ومبانى السنتراالت المشتراة من 
هيئة المجتمعات العمرانية الــجــديــدة، والمسدد 
قيمتها بنحو 92 مليون جنيه، ووصف التقرير هذا 
األســلــوب فــى التعامل بأنه تــوزيــع عشوائى لقيمة 
األراضى، وانعكست العشوائية على وجود فروق بين 

سعر التقييم والسعر المدرج بالعقود.
وحتى المقر الرئيسى للشركة الكائن فى القرية 
الــذكــيــة، لــم يسلم مــن مالحظات تقرير المركزى 
للمحاسبات، حيث أوضــح التقرير أن المبنى مقام 
على قطعة أرض لم تقم الشركة بتقنين حيازتها، 
على الرغم من أن تلك المساحة المقام عليها مبنى 
مجمع الخدمات بالقرية، تم استبعادها من سجالت 
ــرارات رئيس مجلس  األصـــول الثابتة، بناء على قـ

الوزراء منذ عام 2004.
وفــى ملف مصروفات الشركة رصــد التقرير 
مبلغ 241 مليون جنيه، تمثل قيمة أعمال تجديد 
وتطوير ورفــع كفاءة ونمذجة بعض السنتراالت 
ــال الــتــقــريــر أنـــه رغـــم كونها  ومــنــافــذ الــبــيــع، وقـ
تمثل مصروًفا فعلًيا، ولكن لم يتم تحميلها على 
مصروفات الشركة، وهناك أيًضا 70 مليون جنيه 
قيمة أعمال صيانة بوكسيات، تتمثل فى قيمة 
ــى أصــلــه، فى  أجـــور ومــصــاريــف إعـــادة الــشــئ إل

حين تم إضافة 240مليون جنيه لحساب األصول 
الثابتة، بند أتعاب مهنية، تمثل قيمة عقود الدعم 
الفنى والــصــيــانــة، وذلـــك بالمخالفة لأسلوب 
المتبع فى السنوات السابقة، كما تبين تخفيض 
قيمة بــعــض الــعــقــود خـــالل عـــام 2016 وبعض 
األعمال التى لم يتم تنفيذها، بالمخالفة للمعيار 

المحاسبى المصرى.
وبــمــا أنــنــا نعيش عــصــر نكسة الجنيه أمــام 
ــدوالر، رصــد التقرير مبلغ 10 ماليين جنيه،  الـ
جاء ضمن حساب األصول الثابتة كمعادل لمبلغ 
ـــ 1 مليون دوالر، الــذى يمثل الــجــزء المتبقى  ال
من المهمات التى لم يتم تركيبها الخاصة بأحد 
العقود، وكذلك مهمات محطة رأس النقب، بسبب 

تعذر الحصول على التصاريح الالزمة للتنفيذ.
وعلى صعيد األصـــول المهلكة دفترًيا كشف 
التقرير عن عــدم صحة قيمة األصــول المهلكة 
والــتــى مــازالــت تستخدم فــى التشغيل، والبالغة 
نحو 22.5 مليار جنيه، حيث تبين تضمينها بعض 
األصــول المستغنى عنها، وخرجت من الخدمة، 
 ،NOC منها نحو 267 مليون جنيه قيمة شبكات
غــيــر المستغلة مــنــذ إنــشــائــهــا، وكــذلــك أجــهــزة 
السنتراالت التى توقفت عن الخدمة، باإلضافة 

.C D M Aإلى وحدات األونو وأجهزة الـ
وكــشــف الــتــقــريــر عــن مــخــالــفــة أخـــرى تتعلق 
باستبعاد تكلفة بعض الــدوائــر المباعة بنظام 
I R U، على كــوابــل الــشــركــة خــالل الــفــتــرة من 
يناير 2015 إلــى ديسمبر 2016، بعضها بأقل 
من تكلفتها الدفترية بنحو 112.5 مليون جنيه، 
والبعض اآلخر بأكثر من تكلفتها الدفترية بنحو 
48.1 مليون جنيه، ووصف التقرير الرقابى ذلك 

بأنه يؤثر على صحة األرصدة.
 وألن غالبية المصريين يعانون األمرين بسبب 
ــال انتظار  ــرنــت، وطـ ــت ــطء خــدمــات االن ســـوء وبـ
دخــول خدمات الجيل الــرابــع، لم يغفل التقرير 
دور الشركة المصرية ومــا لديها من مخالفات 
بالمليارات فى هــذا الملف الــهــام، حيث تضمن 
حساب التكوين االستثمارى مبلغ نحو 5.293 
مليار جنيه، تمثل قيمة المسدد من منحة االمتياز 
الممنوحة للشركة مــن الجهاز القومى لتنظيم 
ــشــأن تــرخــيــص إنــشــاء وتشغيل  االتـــصـــاالت، ب
خدمات الجيل الرابع، طبًقا لالتفاقية المحررة 
فى أغسطس 2016، حيث لم يتم إضافة باقى 
قيمة منحة االمتياز المستحقة البالغ نحو 940 
مليون جنيه، ونحو 106 ماليين دوالر، بالمخالفة 
للمعيار المحاسبى المصرى، واألدهــى أن تكلفة 
الرخصة تضمنت أيــًضــا 35 مليون جنيه قيمة 
فــوائــد السحب على المكشوف عــن الفترة من 
سبتمبر 2016 إلى ديسمبر 2016 فقط، وأوضح 
التقرير أنه على الرغم من تحمل الشركة كافة 
النفقات وااللتزامات إال أنه لم يتم تشغيل الشبكة 
الــرابــعــة حتى تــاريــخ صـــدوره فــى نهاية مــارس 

.2017

 املليارات الضائعة 
داخل »عزبة«

املصرية لالتصاالت

صافى قيمة باألرقام واملستندات:
األصول الثابتة 
14مليار جنيه 

ومجمع إهالكها يبلغ 
33.2 مليار جنيه

عدم صحة قيمة األصول 
املهلكة دفترًيا والتى 
مازالت تستخدم فى 

التشغيل والبالغة نحو 
22.5 مليار جنيه

لوغاريتمات فى احلركة املتبادلة بني 
الشركة وشبكات املحمول الثالثة

يبدو أن إدارة الشركة المصرية لالتصاالت ترفض اتباع سياسة 
الشفافية وقــواعــد اإلفــصــاح، حيث رصــد التقرير فــى أكــثــر من 
موضع عدم موافاة األجهزة الرقابية بالعديد من المعلومات، وعدم 
قيام الشركة باإلفصاح عن أمور كثيرة فى تعامالتها، وعلى سبيل 
المثال لم تخطر الشركة الجهاز المركزى للمحاسبات بتكاليف 
أتعاب المكالمات المحلية والدولية البالغة نحو 1.8 مليار جنيه، 
وكــذا الخصم المسموح الممنوح لشركات المحمول، والبالغ نحو 
164 مليون جنيه، وبشكل عام شدد التقرير على أنه لم تتم موافاة 
الجهاز بملخص الحركة المتبادلة بين المصرية لالتصاالت وشركات 

المحمول العاملة فى مصر.
وعلى نفس المنوال لم تتم موافاة الجهاز بتقرير الحاسب اآللى 
والفوترة الذى استند إليه قطاع المشغلين عند إعــداد مطالبات 
المكالمات المحلية والدولية لشركات المحمول الثالثة، بالرغم 
ــأن تتم مــوافــاتــه بهذا  مــن تــكــرار طلب الــمــركــزى للمحاسبات ب
التقرير، حيث تكررت خطاباته المطالبة بذلك وآخرها فى يناير 
2017، والغريب أن الشركة ردت على التقارير السابقة وأغفلت 

هذه الجزئية فى ردودها.

خالفات مع شركة أوراجن بـ639 مليون جنيه من أيام جنيب ساويرس

ــة  ــمــصــري ــالت ال ــامـ ــعـ عـــلـــى صــعــيــد تـ
لالتصاالت مع الشركات والكيانات األخرى 
الحكومية والخاصة، تطرق التقرير إلى 
عــدم كفاية أرصـــدة االضمحالل لمقابلة 
الــدعــوى المقامة ضــد شركة »موبينيل«، 
التى كانت مملوكة لرجل األعــمــال نجيب 
ساويرس، قبل أن يتم بيعها وتغيير اسمها 
إلــى »أورانـــــج«، حيث بلغت قيمة المبلغ 

المختلف عليه نحو 639 مليون جنيه.

ورصـــد التقرير أيــًضــا حجم المديونية 
المتوقفة والمستحقة على هيئة المجتمعات 
العمرانية الجديدة، والبالغة نحو 151 مليون 
جنيه، ناهيك عــن الــــ45 مليون جنيه قيمة 
الرسوم المستحقة للجهاز القومى لتنظيم 
االتصاالت، علًما بأنه تم استبعاد هذا المبلغ 
عــنــد حــســاب الــرســوم المستحقة للجهاز 
بالمخالفة للترخيص الممنوح للشركة، كما 
تم استبعاد قيمة الخدمات المؤداة من شركة 

TEDATA، خالل عام 2016 والبالغ قيمتها 
نحو 40 مليون جنيه من حساب المصرفات.

ولـــم تقتصر مــخــالــفــات االســتــبــعــاد على 
العملة المحلية فقط، ولكن بالدوالر أيًضا، 
حيث خالفت إدارة المصرية لالتصاالت 
المعيار المحاسبى المصرى، واستبعدت من 
مصروفاتها المبالغ الناتجة عــن حصولها 
على ألف دوالر، عن كل دائــرة STM1، يتم 
إضافتها على الــكــوابــل المملوكة للشركة 

المصرية لالتصاالت.
كــمــا كــشــف الــتــقــريــر عــن مخالفة أخــرى 
تمثلت فــى تــكــرار إستبعاد نحو 50 مليون 
جنيه، ثمن تكلفة السعات المباعة لشركة 
ُعــمــان- تــل بمسقط، بنحو 7.25 مليون 
دوالر، حيث سبق استبعاد تلك القيمة خالل 
ديسمبر 2013، وتــكــرر االستبعاد بالخطأ 
خــالل مــارس 2016 بنفس القيمة، مما أثر 

على صحة الرصيد بحسب التقرير.

ساويرس151 مليون جنيه قيمة املديونية املتوقفة واملستحقة على هيئة املجتمعات العمرانية اجلديدة

البحيرىبدوى



الشارع
المصرى

 البد من اإلسراع
فى إجراءات 

إصالحية داخل 
الهيئات احلكومية 

حتى ال تنهار وتسقط

العـدد 210

األربعاء  2017/5/3

بالل الدوى

األحوال 
المعيشية 

للمواطنين 
»فى النازل«

الحكومة ترضخ 
البتزاز التجار 

والمحتكرين

االهتمام بكل 
القضايا إلى 

جانب الملفات 
األمنية.. 

مطلب شعبى

»الغضب« هــذا هــو الــوصــف الحقيقى 
الذى يطلق على حال مؤسسة الرئاسة.. 
غضب مشروع من تردى أداء وزراء حكومة 
المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء 
فقد أكدت عدة تقارير رسمية عدم قيام 
ــوزراء فــى حــكــومــة الــمــهــنــدس شريف  ــ الـ
إسماعيل على مواجهة األزمات التى تطرأ 
على المجتمع.. بل وفشلهم فى التصدى 
لها.. والبطء فى كشف كواليس وأسباب 
األزمات.. ورضوخ الحكومة البتزاز التجار 
والمحتكرين.. وعـــدم قدرتها على حل 
مشكالت المواطنين.. ورصــد التقارير 
حالة الغضب فــى الــشــارع المصرى من 
تــردى األوضــاع االقتصادية للمواطنين.. 
ــب فى  ــرهــي وشــكــواهــم مـــن االرتـــفـــاع ال
األسعار لجميع السلع ومستلزمات األسرة 
األســاســيــة مــن المنتجات المعيشية.. 
بل واختفاء بعضها فى بعض األحــيــان.. 
ــذى  الــتــقــاريــر رصـــدت الــــدور الــكــبــيــر ال
تقوم الجماعة االرهابية وأنصارهم فى 
زيادة األزمــات والمساهمة فى اشعالها.. 
ــة..  ــة وراء أزم ــات.. أزم ــ واســتــمــرار األزم
ــوزراء فــى مواجهتهم.. وأيضا  ــ وفــشــل ال
ــود عـــدد من  ــر عـــن وجــ ــقــاري ــت كــشــفــت ال
الموظفين الكبار من المنتمين لإلخوان 
ــم الــذيــن  مــتــواجــدون فــى الــــــوزارات وهـ
يساعدون التجار المنتمين لإلخوان لزيادة 
حدة األزمــات إلحــراج الــوزراء والحكومة 
بأكملها والــرئــيــس السيسى عــلــى وجــه 

الخصوص أمام الرأى العام خاصة ونحن 
مقبلون على انــتــخــابــات رئــاســيــة قادمة 
وهــنــاك رصـــد لعمليات تسخين لــلــرأى 
العام وتهييج للمواطنين لمعاداة الحكومة 
مما يؤثر على الرئيس السيسى فى حال 

ترشحه لفترة رئاسية قادمة.
آراء كثيرة عرضتها التقارير التى تم 
ــراء تعديل  تقديمها للرئيس ومنها: إجـ
وزارى لتهدئة الــرأى الــعــام.. والستبعاد 
الــوزراء الذين ثبت عدم نجاحهم وفشلهم 
فى أداء مهمتهم.. وبطئهم فى قراراتهم.. 
وعــدم قدرتهم على لم شمل وزاراتــهــم.. 
ووجود صراعات داخلية داخل وزاراتهم.. 

وعددهم »7« وزراء.
مصارحة الرأى العام بجميع المشكالت 
ــتـــي تــمــر بــهــا الـــبـــالد لـــيـــشـــارك فى  الـ
تحمل المسئولية الصعبة الملقاة على 
عــاتــق الجميع ولــيــس الــرئــيــس أو رئيس 
ــوزراء أو الجيش أو الشرطة فقط..  ــ ال
ولكنها مسئولية للجميع.. للمواطنين 
جميعا.. للمصريين كلهم مــن أكبرهم 
إلــى أصــغــرهــم.. ولــهــذا بــدأت مؤسسات 
الرئاسة فــى االستعانة بشخصيات من 
ــارج الـــــدوالب الــحــكــومــى لــالســتــفــادة  خــ
بــخــبــراتــهــم.. وآرائـــهـــم.. ومقترحاتهم.. 
وخططهم.. وكيفية التصدى لــأزمــات 

المتالحقة.
ــرورة  ــقــايــر أكــــدت أيــضــا عــلــى ضــ ــت ال
االهــتــمــام بالملفات الــداخــلــيــة األخـــرى 
التى تشغل الــرأى العام وعــدم االهتمام 
ــمــام  ــي.. و االهــت ــ ــن ــ فــقــط بــالــمــلــف األم
بــجــمــيــع الــمــلــفــات والـــتـــى تــنــعــكــس على 
ــرورة االبــتــعــاد  ــل الــمــواطــنــيــن.. مــع ضــ ك
عــن االهــتــمــام النظرى فــقــط.. وضــرورة 
الــمــتــابــعــة واســتــمــرار الــمــتــابــعــة لجميع 

الملفات بصفة دورية.
الــتــقــاريــر أكـــدت أيــضــا أن هــنــاك حالة 
ــمــتــزايــدة خــالل  ــن الــغــضــب الــشــعــبــى ال م
الشهور الماضية وتحديدا بداية من شهر 

نوفمبر عقب اقــدام الحكومة على تعويم 
الجنيه وزيادة سعر الدوالر من »8.8« إلى 
»18.2« جنيه وهو ما تسبب فى زياد حالة 

البد من إجراء تعديل 
وزارى عاجل يشمل 

»7« وزراء فاشلين

الغضب الشعبى لدى جميع طوائف الشعب 
دون اســتــثــنــاء.. ويــشــعــر بــه جميع أفـــراد 
البيوت المصرية.. حالة الغضب انتشرت 

بين صفوف األحـــزاب والــقــوى السياسية 
المعارضة.. وعــدد من نــواب البرلمان.. 
وعــدد كبير من االتــحــادات المهنية ومنها 
اتــحــاد الصناعات المصرية.. واالتــحــاد 
الــعــام للغرف الــتــجــاريــة.. وزادات حالة 
الغضب الشعبى بعد تخلى عدد من مؤيدى 
الــرئــيــس عــن دعــمــه وانــتــقــالــهــم لصفوف 

المعارضة المتشددة.
وأكــدت التقارير أيضا ضــرورة االسراع 
فــى تطبيق حــالــة التقشف الحكومي.. 
وتحشيد الدعم وتقليل النفقات الحكومية 
واستبعاد المستشارين المعاونين للوزراء 
والمسئولين والمحافظين وكــبــار رجــال 
الدولة والذين زاد عددهم بنسبة كبيرة 
ــوام السابقة..  ــعــة األعــ جــدا خــالل األرب
وهــو ما سبب عبئا على ميزانية الدولة 
التى تعانى من نقص شديد فى الموارد.. 
وتــقــلــيــل االنـــفـــاق عــلــى مــواكــب الــــوزراء 
ــدار قـــرار مــن مجلس  والــحــراســات وإصــ
الـــــوزراء بـــضـــرورة عـــدم شـــراء ســيــارات 
جــديــدة مــن ميزانية الــــوزراء.. وضــرورة 
اســتــخــدام الــســيــارات الــقــديــمــة.. وعــدم 
االســـراف والــبــذخ فى المصروفات.. مع 
إصـــدار منشور بهذه التعليمات لــلــوزراء 
والمسئولين.. والــتــشــديــد عليها وعــدم 
مخالفتها نتيجة الــظــروف السياسية 
واالقتصادية التى تمر بها البالد.. وعدم 
إهدار أى أموال من شأنها أن تزيد عجز 
الموازنة العامة للدولة.. وحتى ال تظهر 
الدولة بأنها مديونة وتهدر مواردها على 

سيارات الوزراء والمسئولين الكبار.
وأفــــادت الــتــقــاريــر بـــأن هــنــاك أوضـــاع 
سيئة تمر بها البالد فى الداخل تتمثل فى 
معاناة محدودى الدخل والشكوى الدائمة 
من تردى األوضاع الداخلية فى الوزارات 
والهيئات والمؤسسات فى غياب الــدور 
الــرقــابــي.. وعـــدم لــجــوء المسئولين عن 
إجــراءات وإصــالح داخل الهيئات الكبرى 
التى تعانى من االنهيار ومهددة بالسقوط.

حذرت من تصاعد الغضب الشعبى قبل انتخابات الرئاسة القادمة

األزمات فى تزايد مستمر.. والوزراء عاجزون عن حلها

مفاجآت مثيرة فى تقارير رسمية على مكتب الرئيس السيسى

غضب شعبى 
بسبب ارتفاع 

األسعار

تقدمي كشف حساب حلكومة 
شريف إسماعيل.. ضرورة حتمية!!

تقسيم مصر لـ»4« دول.. نوبية وقبطية وإسالمية وحكم ذاتى لسيناء
استبعاد اإلخوان نهائيا وحتويل بعضهم 

لوزارتى التنمية املحلية  والكهرباء

رئاسة الجمهورية تتطهر من 
آخر إخوانى يعمل فى القصر

أزمة كبرى فى إسرائيل بعد تسريب المخطط الخبيث

أزمة كبرى طرأت بين السلطات األمنية فى إسرائيل بعد نجاح 
مصر فى التوصل لمخططات إسرائيلية تهدف لإلضرار بالدولة 

المصرية والمساهمة فى تقسيمها.
كانت السلطات اإلسرائيلية قد عقدت مؤتمرا على مدى األيام 
القليلة الماضية للتأكيد على أهداف مؤتمر »هرتسليا« لتقسيم 
مصر والدول العربية والكشف عن عمليات تقسيم لدول عربية 
تتورط فيها إسرائيل.. ومنها »التوصل لوجود خرائط تفصيلية 
للعراق وســوريــا والـــســـودان«.. على أن يتم تقسيم الــعــراق إلى 
ثالث دول.. وسوريا إلى ثالث دول.. وسعى إسرائيل إلنشاء دول 
لأقليات فى المنطقة العربية ومنهم دولة لأقليات مثل الدروز.. 
ــدول العربية وضــمــان أمن  ــة للشيعة مــن أجــل تفكيك الـ ودولـ
إسرائيل وضمان بيع للسالح بكميات أكبر ألن المنطقة العربية 

تعتبر من أهم مستهلكى ومستوردى 
السالح فى العالم بنسبة »65٪« من 

حجم تجارة السالح فى العالم.
وأفــادت المخططات اإلسرائيلية 
التى أعلن عنها أن هناك مؤامرة 

لتقسيم مصر.. كاآلتى:
ــســودان  1- دولـــة نــوبــيــة حــتــى ال
بحيث يتم ضــم جــزء مــن األراضـــى 

السودانية.
2- دولة قبطية فى الصعيد.

3- دولـــة إسالمية على مساحة 
40٪ من األراضى المصرية.

ــاء..  ــن ــى ســي ــدو فـ ــبـ ــة الـ ــ 4- دولـ

وسيصبحون تحت الحكم الذاتى على غــرار نظام األكــراد فى 
ــعــراق.. بشرط أن يكون لهم »بــرلــمــان خــاص بهم« وحكومة  ال
محلية ترعى مصالحهم.. وبعدها يتم طرح على البدو فى سيناء 
»حق تقرير مصيرهم« ويتم عمل استفتاء لهم ليختاروا بين إما 
االنضمام لمصر.. أو االنضمام إلسرائيل.. مع قيام إسرائيل 
بإنشاء غزة الكبرى 3 استقطاع جزء من سيناء بمساحة 730كم 
من الحدود الشرقية حتى العريش.. وجنوبا 30كم حتى الوصول 
للمربع الذى يضم هذه المساحة.. وتتوسع غــزة.. على حساب 
مصر.. وتحصل إسرائيل على »صــك« الدولة اليهودية وتعلن 
إسرائيل دولــة يهودية بعدها مباشرا.. ليتحقق الحلم اليهودى 
بدولة لهم.. وتصبح هى الدولة الوحيدة فى المنطقة التى لها 
جيش مستقر وتصبح الدول العربية مجرد »كانتونات« متصارعة 

ومقسمة ومتحاربة طائفيا وعرقيا.
إضافة إلى الهدف األساسى هو 
التغطية على القضية الفلسطينية 
باعتبارها هى القضية األم للعرب 
ــعــا.. وتــضــيــع  والــمــســلــمــيــن جــمــي
القضية الفلسطينية وتستولى 
ــى الـــمـــقـــدســـات  ــلـ ــل عـ ــ ــي ــ ــرائ إســ
واألراضـــى الفلسطينية.. وتصبح 
هى الدولة الكبرى فى المنطقة وال 
يهددها أى جيش فى المنطقة بعد 
تدمير الجيش العراقى.. وتقسيم 
الجيش اليمني.. وضياع الجيش 

السورى.

كشفت مصادر مطلعة أن استبعاد جميع من تم تعيينهم فى رئاسة 
الجمهورية خالل عام حكم اإلخــوان.. وهم جميعهم أشخاص كثيرون 
من المنتمين للجماعة وبمرتبات باهظة.. ومنهم أبناء قيادات اإلخوان 
من أعضاء مكتب االرشــاد.. ومنهم »ابن الدكتور محمود غزالن عضو 
مكتب االرشاد والمتحدث باسم اإلخوان« وتم تعيينه بقرار من محمد 
مرسى.. وبمرتب خيالى يصل إلى 60 ألف جنيه.. وتعيين أيضا أحد 
أقرباء عائلة زوجة الدكتور محمود غــزالن.. بالرغم من أنه من عائلة 

ثرية جدا ويمتلك 3 شركات مقاوالت.
وبلغ عدد اإلخــوان الذين تم تعيينهم فى مؤسسة الرئاسة ما يفوت 
»35« إخوانيا.. وتم استبعاد بعضهم نهائيا.. ونقل آخرون إلى وظائف 
مدنية أخرى فى وزارات التنمية المحلية.. والتنمية اإلداريــة.. ووزارة 
الكهرباء.. ومؤخرا تم استبعاد آخر اسمين منهم من الرئاسة نهائيا.. 
بعد أن لوحظ عليهم أثناء فترة حكم محمد مرسى بأنهم يتشاجرون 
مع ضباط الحرس الجمهورى وهــذا بالمخالفة لأعراف العسكرية 
واألصول العسكرية المتبعة فى مؤسسة الرئاسة التى تحظر التعامل 

بين الموظفين المدنيين بالرئاسة وضباط الحرس الجمهورى.
المفاجأة: أنه تم الكشف عن أن جميع  من تم تعيينهم فى فترة حكم 
محمد مرسى تم رفــض دخولهم للتجنيد فى الــقــوات المسلحة وتم 
استبعادهم ألسباب أمنية ولــدواع أمنية النتمائهم لجماعة اإلخــوان.. 

ولم يؤدوا الخدمة العسكرية.

غزالن

مرسى

إسماعيل

السيسى



ضغوط صندوق 
النقد وإقرار قانون 

اخلدمة املدنية 
يفرضان أجواء 

فى غاية الصعوبة 
بالنسبة لسوق العمل

العـدد 210

األربعاء  2017/5/3

حكايات
وأسرار

ــرى ضــغــوطــاً  ــصـ ــل املـ ــم ــع ــه ســــوق ال ــواجـ يـ
تضخمية، فى الوقت الذى ال يتمكن االقتصاد 
من خلق فرص عمل جديدة، إضافة إلى ذلك 
عملية تــركــز خلق الــوظــائــف فــى أقاليم دون 

غيرها، غالبا ما تكون أقاليم القاهرة الكبرى.
وأظهرت األرقام الرسمية وصول حجم القوة 
العاملة إلى 28.4 مليون فرد فى عام 2015 
ويُتوقع لهذا الرقم أن يرتفع فى األعوام املقبلة، 
لذا كان االرتكاز الستراتيجية وطنية ملضاعفة 
فــرص العمل بالسوق أمــر بــالــغ األهمية فى 
ظل األحداث باملحيط اإلقليمى التى تزيد من 

أعباء تسريح العمالة املصرية باخلارج.
هــذه بعض احلــقــائــق الــتــى كشفتها دراســة 
مهمة صــدرت مؤخراً بعنوان » خلق الوظائف 
فى مصر.. حتديات ال تنتهى » والتى أعدها 

الباحث أحمد الوراقى. 
الــدراســة كشفت أن ســوق العمل يعانى من 
ارتــفــاع معدل البطالة الــذى واصــل الصعود 
ليسجل 13% من إجمالى حجم القوة العاملة، 
ما يجعل هدف توفير فرص عمل جديدة بات 
أكــثــر إحلــاحــًا حتى ميكن استيعاب األعـــداد 
العاطلة عن العمل التى بلغت 3.7 مليون فرد 
ــى خلق فــرص جــديــدة لتوظيف  بــاإلضــافــة إل
الوافدين اجلــدد، اخلريجني والعمالة العائدة 

من اخلارج، إلى سوق العمل.
 وأشارت إلى أن مستقبل احلياة االقتصادية 
ملصر سيتحدد بدرجة ال يستهان بها من خالل 
مصير أسواق العمل فيها، فالعوائق والتحديات 

تزداد ضخامة وتعقيدا.
وأكــدت أن قوة العمل فى مصر وصلت إلى 
نحو 28.4 مليون فرد خالل عام 2015 محققة 
ارتفاعا عن عام 2014 يصل إلى 500 ألف فرد 
مبعدل منو سنوى يصل إلى 1.8%، وفقاً لبحث 
القوى العاملة فى 2015 الصادر عن اجلهاز 

املركزى للتعبئة العامة واإلحصاء.
ويعد عام 2015 من أفضل األعوام التى تلت 
عام 2011 من حيث معدل خلق الوظائف، فقد 
استطاع سوق العمل املصرى أن يستوعب نحو 
480 ألف وظيفة، كما انه ووفقاً لإلحصائيات 
فإنه على مدار األعوام من 2011 وحتى 2015 
استطاع سوق العمل املصرى أن يضيف صافى 

وظائف يقدر بنحو 950 ألف وظيفة.
وكان النصيب األكبر لقطاع النقل والتخزين 
فــى توفير وظــائــف جــديــدة فقد حظى وحــده 
ــعــادل نحو  بنحو 432.2 ألـــف وظــيــفــة مبــا ي
45.5% من اجمالى الوظائف املضافة، وجاء 
فى املرتبة الثانية قطاع التشييد والبناء الذى 
استطاع حتقيق نحو 311 ألــف فرصة عمل 
خــالل فترة القياس )2011: 2015(، بينما 
ظهر على اجلانب اآلخــر نقص فى الوظائف 
فى عدد من القطاعات مثل أنشطة الزراعة 
وصيد األسماك التى فقدت ما يقدر ب 325 

ألف مشتغل.
ــدراســة أن ســوق العمل يواجه   وكشفت ال
عدداً من التحديات يأتى فى مقدمتها ضعف 
القطاع العام واخلــاص على السواء فى خلق 
فرص عمل جديدة ناهيك عن ضعف التوسع 
ــرأســى فــى األنشطة االقتصادية  األفــقــى وال

كثيفة استخدام عنصر العمل.

1- ضعف القطاع الــعــام؛ بــرغــم مساهمة 
القطاع العام فى توفير قرابة 7 ماليني موظف 
إال أنه يتسم بالترهل وعدم الكفاءة، وعادة ما 
يطلق عليه بأنه القطاع املوفر للبطالة املقنعة، 
ويعد عائق أمــام فــرص االستثمار اجلــديــدة، 
خللق فرص عمل، إذ متثل أجور العاملني بهذا 

القطاع أكثر من ربع املوازنة العامة للدولة.
2- نوعية املتعطلني؛ برغم تــوافــر عنصر 
العمل فى مصر إال أنــه غير مؤهل لكثير من 

توجه لتقليل حجم 
العاملين بالقطاع 
الحكومى وانضمام 

مئات اآلالف لطوابير 
العاطلين

الــوظــائــف، وهــذا يرجع بــاألســاس إلــى وجــود 
فجوة متزايدة بني املناهج التعليمية ومتطلبات 
ســوق العمل، فــإن حملة املــؤهــالت اجلامعية 
واملــؤهــالت الفنية يضطرون إلــى التخلى عن 
تخصصاتهم واللجوء إلى أعمال مؤقتة بعيدة 
ــدى البعيد  عــن مجالهم، ويـــؤدى هــذا على امل
إلى إضعاف قدراتهم الفنية فيفرض هذا عبئاً 

ثقياًل على كاهل االقتصاد املصرى.
3- مشكالت هيكلية؛ تتمثل فى تزايد حجم 
العمالة كنتيجة للنمو السكانى املتزايد، وزيادة 
نسبة مــن هــم فــى ســن الــعــمــل، إضــافــة إلــى 
انحصار فرص العمل ذات الدخل اجليد على 
بعض القطاعات مثل القطاع الطبى والقطاع 

الهندسى والقطاع العسكري.
4- مــشــكــالت املــحــيــط اإلقــلــيــمــي، دفعت 
األجــواء غير املواتية العاملني باخلارج للعودة 
وقــد مثل هــذا ضغطًا كبيراً على ســوق العمل 
املصرى، ليس هذا فحسب كذلك تبنى الدول 
اخلليجية بــرامــج للتحول للعمالة الوطنية 
قد يقلل فــرص العمل مستقبال أمــام العمالة 
املصرية باخلارج، ناهيك عن انكماش عدد من 
القطاعات كثيفة عنصر العمل كقطاع السياحة 

وقطاع الزراعة.
5- التحول من سوق العمل املنظم، احلكومى 
واخلــاص، إلــى قطاع العمل غير املنظم، غير 

الرسمي، مبا يحمله من مخاطر جسيمة.
6 – مــزاحــمــة الــقــطــاع احلــكــومــى للقطاع 
اخلــاص من خــالل االستحواذ على األنشطة 
االنتاجية وغياب املنافسة وهذا يقلل من فرص 
منو القطاع اخلاص بشقية املصرى واألجنبى 
ويترجم هذا فى تراجع معدل خلق الوظائف 

اجلديدة.
ــالح االقـــتـــصـــادى الــتــى  ــ ــامــج اإلصـ ــرن 7- ب
تخوضها مصر مبعاونة صندوق النقد، وإقرار 
قــانــون اخلــدمــة املــدنــيــة، سيفرض أجـــواء فى 
غاية الصعوبة بالنسبة لسوق العمل، خاصة 
فى ظل التوجه لتقليل حجم العاملني بالقطاع 

احلكومى ما يعنى مزيدا من البطالة.
ويكمن البديل فى معاجلة تلك اإلشكالية من 
خالل توفير استراتيجية تخلق وظائف جديدة 
وتعالج املشكالت املزمنة التى يعانى منها سوق 

العمل وتتمثل محاورها كاآلتى:-
1 – إيــجــاد معايير وطنية مــوحــدة لسوق 
العمل إليجاد بيئة عادلة للتوظيف، نتيجة ملا 

يشهده سوق العمل أحياناً من معايير متييزية.
2 – إعــادة تطوير القطاع الصناعى وتنمية 
قطاع اخلدمات فتكلفة اليد العاملة املصرية 
تعطيها مــيــزة تنافسية حــال حصولها على 

املهارة الفنية املطلوبة لسوق العمل.
3 – العمل على وجود إدارة للمخاطر بحيث 
تعمل على توفير خريطة معلوماتية دقيقة عن 

سوق العمل.
4- العمل على إحداث مزيد من التكامل بني 

كل اجلهات املعنية بخلق فرص عمل جديدة.
ــار قــانــونــى وتشريعى لدمج  5- توفير إطـ

القطاع غير الرسمى وحماية العاملني به.
6- العمل على تطوير األجــهــزة الرقابية 
ومنحها أدوارا أكبر بحيث تكون لديها رؤية 
ومنهجية واضــحــة معتمدة عــلــى معلومات 
دقيقة بحيث تستطيع حماية كــل الفاعلني 
ــل أســــواق الــعــمــل وتــعــمــل عــلــى حتقيق  داخــ

التنسيق بينهم.

حملة المؤهالت 
الجامعية 

والمؤهالت الفنية 
يضطرون للتخلى 
عن تخصصاتهم 

واللجوء إلى أعمال 
 مؤقتة بعيدة
عن مجالهم

خالد عبدالرحمن 

عمال »وظيفتك جنب بيتك« أخبروا الشريف أن 
مرتباتهم 800 جنيه شهريا وليس 1200 جنيه 

29 مليون شاب يعانون من الفقر و600 ألف 
خريج جامعى يواجهون المجهول 

أرقام مفزعة: 3.7 مليون قنبلة موقوتة فى مصر 
سوق العمل يواجه حتديات أهمها ضعف القطاع العام واخلاص وضعف التوسع األفقى والرأسى فى األنشطة االقتصادية

وزير التنمية املحلية ملحافظ القليوبية: 
أنت بتكذب علّى ياعشماوى ؟!!!

خبير محليات وعشوائيات:  62% من سكان مصر 
شباب.. و4184 مركز شباب مهددة باالنهيار 

فى واقعة أثارت دهشة احلضور، الذين كان من بينهم 300 عامل 
وعاملة، و4محافظني، انفعل الدكتور هشام الشريف وزيــر التنمية 
املحلية، على اللواء محمود العشماوى محافظ القليوبية، أثناء اجلولة 
التى قام بها الوزير لتفقد املشروعات الصغيرة فى محافظة القليوبية، 
بدعوة وجهها إليه النائب البرملانى والفنان خالد يوسف. حيث فوجئ 
اجلميع بالوزير يقول ملحافظ القليوبية » انت بتكدب عليا ياعشماوى 
بك؟ وأكد الوزير للمحافظ ان عمال مشروع » وظيفتك جنب بيتك ؟ 
ال يتقاضون سوى 800 جنيه شهريا، رغم ان عقودهم التى وقعوها 
مع املستثمر فى حضور املحافظ واالجهزة التنفيذية بالقليوبية، تنص 

على احقيتهم فى احلصول على 1200 جنيه كحد أدنى.
وحتى ينقذ الوزير هشام الشريف محافظ القليوبية من اإلحراج 
الشديد الــذى وقــع فيه، دخــل معه فــى مداعبة، وكــرر لــه العباراة 
واستفسر منه عن السبب، فى تخفيض مرتبات العاملني باملشروع من 

1200 جنيه إلى 800 جنيه.
ــان محافظ القليوبية فــى كلمته، خــالل اجللسة التى عقدت  وك
على هامش الزيارة، أكد ان العاملني مبشروع »وظيفتك جنب بيتك« 

يتقاضون، 1200 جنيه كحد ادنى.
وفــى ذات الــســيــاق، اشتكى العاملون مــن ســوء معاملة ادارة 
املــشــروع معهم، كما أن انــقــطــاع الــكــهــربــاء أصــبــح ظــاهــرة فى 
املــحــافــظــة، عـــالوة على أن اصــحــاب املــشــروع يجبرونهم على 
احلضور للعمل فى يوم اجازتهم. فى الوقت ذاته، ال يتم احتساب 

أى ساعات اضافية فى رواتبهم الشهرية.
من جانبه قال اللواء محمود عشماوى محافظ القليوبية إنه 
جاٍر رصف الطرق داخل القرى التى يوجد بها مشروع »وظيفتك 
 جنب بيتك« على مستوى املحافظة من خالل الهيئة الهندسية

للقوات املسلحة.

أكد الدكتور حمدى عرفة خبير اإلدارة العامة واملحلية واستشارى تطوير 
املناطق العشوائية ان وضع الشباب فى مصر يحتاج الى مراجعة من قبل 

املجتمع واحلكومة معا.
وقـــال عــرفــة مطلوب مــن املــشــاركــني فــى مــؤمتــرات الــشــبــاب بتحويل 
شعارات مؤمترات الشباب الى آليات تنفيذ، حتى ال تصبح مثل مؤمترات 
احلــزب الوطني، املنحل قبل ثــورة 25 يناير. الفتا الــى أنــه يجب حتويل 
استراتيجيات املــؤمتــرات الشبابية الــى تشريعات قابلة للتنفيذ وآليات 

تنفذها الوزارات وما يتبعها من ادارات حكومية فى 27 محافظة. 
واضــاف ان 62%  من سكان مصر »شباب« حيث لدينا 90 مليونا فى 
الــداخــل و8 ماليني فى اخلــارج اى لدينا 59 مليون شــاب مصرى منهم 
20.7 مليون شاب حتت الثالثني عاما حيث يعد منهم 51.8%  شباب فقراء 
حيث يوجد طبقا للدرسات ان ما بني كل 10 أفراد بينهم 4 من مستخدمى 

احلاسب اآللى فهذة الثروة البشرية ال بد من االستفادة منها، 
مع العلم انــه يوجد 4148 مركز شباب موزعني على املدن 
والقرى لم يتم تطويرها بالطريقة الصحيحة وال توجد بهم 
إمكانيات جاذبة من الناحية اإلدارية حيث يعد املستفيدون من 
بني مالعب مراكز الشباب 2235 شابا من بني اجمالى عدد 
شباب اجلمهورية، فالبد من مراعاة ذلــك اثناء املؤمترات 
فضال على انه يوجد فى مصر 4945 منشأة رياضية و792 
ناد لم يتم االستفادة منها من قبل اكثر من 90%  من الشباب 
بسبب ارتفاع مصروفات االلتحاق حيث تترواح ما بني 40 
ألًفا و120 الف جنيه على األقل فضال على انه هناك نواد 
ومنشآت رياضية خاصة فقط بـ12 وزارة وعدد من الكوادر 
العاملة فى الدولة وال يسمح بالباقى بااللتحاق بها مما 
يهدر ابــداعــات الشباب حيث إن متوسط نصيب الفرد 
املصرى من املساحات اخلضراء 6 سم فى البالد مما يؤثر 

ذلك على الصحة النفسية للشباب وأسرهم.

أنشطة الزراعة وصيد األسماك فقدت ما يقدر بـ 325 ألف مشتغل

 عشماوى

الشريف
عرفة



إهدار 14 مليون 
جنيه  مبصلحة 

امليكانيكا بالتالعب 
فى مناقصة مشروع 

ترعة العزمية 
غرب البحيرة 

العـدد 210
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فى
الممنوع

18 ألف جنيه مكافآت تميز شهرية للمقربين 
من القيادات ورؤساء القطاعات والسكرتارية 

باملستندات.. الفساد للركب فى وزارة الرى

السجن املشدد 
7 سنوات للوزير 
السابق التهامه 

بـإهدار 37 مليارا 
و126 مليون 

جنيه ومتكني 
شركة كويتية من 

االستيالء على 
26 ألف فدان 

مبنطقة العياط 

وقامت اجلهة الرقابية، بإعادة فتح هذه امللفات، 
التى تفوح منها روائـــح فــســاد، تزامنا مــع احلكم 
القضائى الــصــادر فــى 9 فــبــرايــر املــاضــي، حيث 
قضت محكمة جنايات اجليزة، برئاسة املستشار 
عبدالشافى السيد عثمان، مبعاقبة محمد نصر 
عـــالم، وزيـــر الـــرى األســبــق، وأحــمــد عبدالسالم 
قورة، رئيس مجلس إدارة الشركة املصرية الكويتية 
الستصالح األراضــي، بالسجن املشدد 7 سنوات، 
التهامهما بـ»إهدار 37 مليارا و126 مليون جنيه من 
املال العام، ومتكني الشركة من االستيالء على 26 
ألف فــدان مبنطقة العياط، والسماح لها بتحويل 

نشاط األرض من زراعى إلى عمراني«.
واتــهــمــت الــنــيــابــة الــعــامــة وزيـــر الـــرى األســبــق 
باستغالله منصبه فى تسهيل إهــدار املــال العام 
لصالح الشركة التى ميتلكها املتهم الثانى، وهو 
صاحب شركة ثبت ان الــوزيــر االســبــق يعمل بها 

مستشارا هندسيا.
وقــال ممثل النيابة إن الــوزيــر األســبــق استغل 
سلطاته املخولة له وغلب مصلحة املتهم الثانى على 
مصلحة البالد، وقــام بتخصيص األرض للشركة 
بعد حتويلها من نشاط زراعــى إلــى عمرانى مما 
تسبب فى إهدار 37 مليار جنيه، و126 مليون جنيه 

من املال العام.
وذكـــر ممثل النيابة أن وجـــود االتــفــاق املسبق 
ــوزيــر مستشارا  بــني املتهمني حيث كــان يعمل ال
فنيا بالشركة منذ عام 2٠٠2، بكتابة خطاب يُبني 
استحالة توصيل املياه لألرض وعدم قدرة احلكومة 
على توفير مياه األرض، وأثبت ذلــك على خالف 

احلقيقة.
لم تقتصر وقائع الفساد على وزراء سابقني، 
ــى الــعــهــد احلـــالـــي، وبــحــســب مستندات  ولــكــن ف
وكشوف مكافآت حصلت عليها« صــوت املاليني« 
إن إالدارة املركزية للشئون املالية بالوزارة حتملت 
بسببها نحو 5 ماليني جنيه شهريا، وبــواقــع 6٠ 
ــالــوزارة  مليون جنيه سنويا لــقــيــادات وعــامــلــني ب
والقطاعات املختلفة، وهــو ما يتناقض متاما مع 
دعــوات الوزير احلالى د. محمد عبدالعاطى فى 
بــرامــج الــتــوك شــو، والصحافة املــقــروءة بترشيد 
ــذى اتضح انــه مجرد حبر على ورق.  اإلنــفــاق، وال
وبحسب املستندات وكشوف املكافآت، فــإن اقل 
مكافأة للقيادات 5 آالف و3٠٠ جنيه شهريا، وتصل 
الــى 18 الــف جنيه، مكافأة متيز الــقــادة لـ«باسم 
جمال الــديــن ابــو ســريــع«، و15ألــفــا و25٠ جنيها 
شهريا، لـ»جنيب. ع. موسى«، بإدارة نظم املعلومات 
والتشغيل بــالــوزارة، و13ألــفــا و5٠٠ جنيه مكافآة 

متيز للقيادة ماهر.ث. س«.
 وكشفت املستندات حقيقة مشروع تطوير ترعة 
العزمية، حيث أكــد تقرير اللجنة املشكلة لبحث 
ودراسة املخالفات اخلاصة بعملية التطوير، حيث 
أكد التقرير أنه مت البدء فى هذا املشروع تنفيذا 
للقرار الــوزارى رقم 285 لسنة 2٠٠٠، ورغم هذه 
السنوت الطويلة التى تكبدت فيها خزينة الدولة 
ماليني اجلنيهات، بواقع 1٠ ماليني جنيه، وهو 
الرقم الذى أعلنته مصلحة املكيانيكا التابعة للوزارة 
فى احلساب اخلتامى، لكن تبني للجنة ان املناقصة 
التى اعلنت لتطوير املشروع، قيمتها 5 ماليني و81 
ألفا و733 جنيها وعلى الرغم من احلساب املدون 
فى السجالت 1٠ ماليني، واالستفادة من الفارق 
لصالح افراد، من الــوزارة، إال أن املشروع منذ عام 

2٠٠٠ لم ينته حتى اآلن.
وأكـــد التقرير انــه مبــا ان مصلحة امليكانيكا 
والكهرباء بــالــوزارة هى التى نفذت املــشــروع كان 
يجب عليها ان تتسلم املشروع استالما ابتدائيا ثم 

التشغيل التجريبى ثم تسليم املزارعني.
ــذا الــســيــاق نــتــســاءل وفــقــا ملــا كشفته  ــى هـ وفـ
مذكرات مت حتريرها، وتقدميها للجهات الرقابية: 
هــل يعقل أن يسند أمـــر لشخص يــكــون خصما 
وحكما فى نفس ذات الوقت؟ وهل فرغت الــوزارة 
من كــوادرهــا ليتم إسناد عــدة مهام وعــدة إدارات 
ألشخاص بأعينهم.. مثال على ذلك ما مت بالوزارة 

تقوم حاليا جهة رقابية رفيعة املستوى، بفتح ملفات الفساد 
فى وزارة الرى عقب تلقيها العديد من الشكاوى، واملحاضر 

الرسمية، ضد قيادات كبرى ومسئولني بوزارة الرى سابقني 
وحاليني، والتى كشفت عن تربح الكثيرين ملاليني اجلنيهات 

نظير التالعب فى امالك الدولة.
»صوت املاليني« حصلت على مستندات تكشف الفساد الذى 

أغرق وزارة الرى واملوارد املائية، إحدى أغنى الوزارات، فى بركة 
من الفساد الذى طال الكثير من كبار القيادات املسئولني.
وكان اخليط الذى بدأت منه اجلهة الرقابية، خطوات 

كشف الفساد وإهدار املال العام فى وزارة الري، وكل القطاعات 
التابعة لها، يتمثل فى كشوف البركة واملكافآت التى الحصر 

لها، وبلغت ميزانيتها 60 مليون جنيه سنويا، صرفت فى 
سهرات ومأموريات وهمية، على الورق فقط، فضال عن 

ميزانية مخصصة إلدارة مركزية تضم نحو 25 عامل وعاملة، 
كل شغلهم ووظيفتهم، تنظيم معارض، وندوات للتوعية 

بترشيد استهالك املياه.

بعد رحيل محمد عبدالعظيم مدير عام التفتيش 
املالى واالدارى مبصلحة الرى منذ شهرين تقريبا 
ولــم يتم تكليف أحــد ليحل محله طــوال تلك املدة 
وينتهى األمـــر بــإصــدار قـــرار مــن رئــيــس مصلحة 
الــرى بتاريخ 2٠17/3/16 بأن يقوم السيد ياسر 
العوضى املكلف بعمل مدير عــام شئون العاملني 
ــاإلشــراف على التفتيش املالى  مبصلحة الـــرى ب
واالدارى.. فهل يعقل أن إدارة تقع حتت مهام ادارة 
أخرى بالتفتيش عليها أن تقوم بالعمل والتفتيش 
ــعــام؟؟ كــل هذه  على نفسها بنفس ذات املــديــر ال
املتناقضات الذهنية أشــيــاء حتــدث يقف العقل 

البشرى عاجزا عن تفسيرها وفهمها.
وفى مذكرة أخرى تقدمت بها »رابطة محاربى 
الفساد فى وزارة الــرى واملـــوارد املائية« لألجهزة 
الرقابية وقدمت منها نسخة لوزير الــرى احلالى 

د.محمد عبد املطلب، وجاء فيها: 
»أتــقــدم لسيادتكم نيابة عن لفيف من السادة 
ــوزارة بخالص األمــنــيــات والــدعــوات  ــ مهندسى ال
ــوزارة فى تطهير  من القلب الستكمال مسيرة الـ
بؤر الفساد التى دبت فى جسدها نتيجة الشللية 
والتجمعات القائمة على املصالح املتبادلة بني 
ــوزارة ولــألســف الشديد مــن بعض  ــال فئة ضالة ب
قيادات الوزارة بالتواطؤ مع املكتب الفنى لسيادتكم 
والذى كان على رأسه د.عصام خليفة والذى قمتم 
ــوزارة ولكن بــدالً  ــ سيادتكم بــإزاحــتــه مــن مبنى ال
من استبعاده إلى موقعه األصلى مبركز البحوث 
املائية تبوأ منصبا مهما وهو رئيس الهيئة العامة 

ملشروعات الصرف.
وهـــذا الشخص استطاع ان يــكــون لوبى 

خطير بــالــوزارة يسانده فيه العديد من 
املتآمرين الذين لم يسبق لهم العمل إال 
باملكاتب الفنية وال توجد لديهم أدنى 
فكرة عن العمل باملواقع باملحافظات، 
ومن هؤالء املهندس »على. ك« وكان 
يشغل رئيس قطاع التوسع األفقى 
ــذى لــم يتحرك من  واملــشــروعــات ال
ــى أن  مبنى تطوير الـــرى بشبرا إل
ــوزارة فى  ــال تقلد منصبه احلــالــى ب
فبراير 2٠15 والذى استغل منصبه 
جيداً ملصاحله الشخصية باإليحاء 

ــه  ــارب ــقــيــادات الــســابــقــة بــتــقــلــد أق ــل ل
مناصب بجهات مختلفة، األمــر الذى 

كــان يتحكم فى مديرى عموم االدارات 
بقطاع التطوير ولــم يكن قد تقلد منصب 

قــيــادى إال أنـــه اســتــغــل هـــذا بالضغط على 
الــشــركــات واملــقــاولــني لتحقيق مصالح خاصة 

رابطة محاربى الفساد: فلوس 
الدولة أهدرت فى صرف مكافآت 
وحوافز بدون حد أقصى نظير 
مأموريات و»نوبتجيات« وهمية 

التفريط فى 500 مليون 
جنيه قيمة رسوم منافع 
وحتصيل رسوم تعديات 

على أمالك الدولة 

أجهزة رقابية تعيد فتح ملف إهدار 
املال العام فى أغنى وزارات مصر 

الوزير يدعو للتقشف.. وكشوف البركة 
للمحاسيب تكلفتها 60 مليون جنيه سنوًيا

من خلف الستار وذلك باستغالل العناصر السيئة 
بتلك االدارات وآخرهم مهندس »ا. ح« الذى عمل 
مــديــراً عامًا على الرغم من صغر سنه وحداثته 
وعــدم أحقيته ليكون مديراً عامًا لــإدارة العامة 
لتطوير الــرى بدمنهور والــذى لم يكن يخفى على 
ــدم نزاهته  ــقــيــادات مــن ســـوء خلقه وعـ جميع ال
واستغالله ملنصبه مبساندة ومباركة من املهندس 
»على. ك » للضغط على كافة املهندسني بــاإلدارة 
وعلى املقاولني والشركات البتزازهم ماليًا وهذا 
ما كشفت عنه األحداث فى الفترة السابقة وقد مت 
حتويل هذا املهندس للنيابة العامة للتحقيق معه فى 
عديد من القضايا بفضل عدم التستر على الفساد 

وهذا العمل يحسب لسيادتكم.
وكانت اخلطوة التالية هو املنشور اخلاص بنقل 
مهندسى املكاتب الفنية الذين أمضوا فترات معينة 

وقد توحشوا فيها وأصبحوا مراكز قوى.
واخلــطــوة التالية والــتــى نحن فــى انتظار قيام 
سيادتكم بــأخــذ قـــرار فيها هــو حتــويــل املهندس 
»على. ك« رئيس قطاع التوسع للنيابة العامة ملا قام 

به من خطوة ال ميكن ملوظف درجة سادسة حديث 
التعيني باتخاذها، والتى أصبحت معلومة للجميع 
من إعطاؤه موافقة جلمعية »النسر الذهبي« ببنى 
سويف عدم ممانعة باحلصول على مصدر مائى 
من احد القنوات املائية الستصالح مساحة عشرة 
اآلالف فــدان استولت عليها هــذه اجلمعية عنوة 
ــة ومــن املعلوم ان دور  وبالباطل وهــى أمــالك دول
رئيس القطاع التوسع هو التحقق من أن أى طلب 
يقدم للوزارة كون هذه املساحة فى خطة الــوزارة 
إلستصالح مساحة 3.4٠ مليون فــدان حتى عام 
2٠17م من عدمه، ثم يرفع األمر للسيد املهندس/ 
رئيس مصلحة الرى بالرأى فإن كانت تلك املساحة 
فى خطة الدولة يتم التحقق من خالل قطاع الرى 

بوجود مصدر رى لها من عدمه.
وبناء عليه فسلوك املهندس »على. ك » ما هو 
إال شــيء طبيعى لظنه مسنوداً من أحــد الكبار، 
حسبما كــان يوحى دائــمــا، الــذى كــان يستخدمه 
ــة للضغط على الــقــيــادات وهــو بالفعل يعمل  ورق
ــتــه فــى قضية ورط فيها  مــرشــداً لــديــه بعد ادان
رئيس قطاع تطوير الرى عام 2٠٠4م جلهل سيادته 
باللغة االجنليزية وسافر على حساب الوزارة )من 
امليزانية االستثمارية( ومعه صديقه م. »محمد. 
ف »للواليات املتحدة االمريكية، وللعلم فاملهندس 
»عــلــي. ك« ســافــر منذ عــام 1987م بعد تعيينه 
حتى عــام 2٠11م إلــى الــواليــات املــتــحــدة سبعة 
وعــشــريــن مــرة خــالف السفر لليابان وخــالفــه. 
ونتيجة لهذه واستغل تلك النقطة فى الكيد للكثير 
من املهندسني منهم قيادات بالوزارة وبالطبع 
لعب بهذه الــورقــة لتحقيق مكاسب مالية 
بــدون وجــه حق فى الوقت الــذى يحيط 
نفسه بهالة انه يحارب الفاسدين فى 

الوقت الذى يستحل احلرام لنفسه.
ــر الــرى  واضــافــت املــذكــرة أن وزي
ــى  ــح مــولــعــا بــالــشــو االعــالم أصــب
والــتــصــويــر خــاصــة انــه يــخــرج كل 
فــتــرة بــصــورة وســـط الـــشـــوارع او 
فى املترو ليظهر بساطته وقربه 
مــن اجلماهير رغــم ان الــصــور ال 
يــوجــد بها غــيــره او شخص يقوم 
بتصويره ونرى انه يحاول ان يقول 
انــه بسيط ويسعى لتوفير النفقات 
بتصرفاته وقــراراتــه الــتــى يصدرها 
ــشــأن مــن تــوفــيــر النفقات  فــى هـــذا ال
واحلقيقة أن الــواقــع ليس كذلك ونشير 

فقط لنقطتني كمثال: 
ــة فنية  ــل ميــكــنــه تــشــكــيــل جلــن االولــــــى: هـ

حلصر السيارات بــالــوزارة خاصة الــديــوان العام 
ــرى عــلــى وجــه  ــر الـ ــى تــقــع حتــت تــصــرف وزيـ ــت وال
اخلصوص لتعرف عــدد السيارات بــالــوزارة ومن 
يستخدمها وكــم حجم االنــفــاق عليها مــن ســوالر 
وبنزين واصــالحــات وصيانة وخــالفــه باالضافة 
ــرافــق زيـــاراتـــه خاصة  ــارات الــتــى ت ــســي حلــصــر ال
املتحركة معه من الديوان العام وتنشر هذا احلصر 
ليعرف اجلميع حجم االنفاق على السيارات عامة 

والديوان خاصة وسياراته على وجه التحديد؟
الثانية: هل ميكنه وقف االنفاقات بال اى جدوى 
كاجتماعات ولــقــاءات الفنادق املتتالية لقيادات 
الــــوزارة لبحث اخلــطــط والتخطيط ملشروعات 
الــوزارة ويتحول ذلك الى مراكز التدريب بفنادقه 
ومقراته املنتشرة باجلمهورية واالدارات املركزية 
بكل محافظة ووقـــف الــرحــالت الـــدوالريـــة التى 
ال تنعكس بــأى صــورة على الـــوزارة او الــدولــة اال 
بدوالرات توزع على املختارين او معتادى السفر فى 

تلك الرحالت واجلوالت؟
ولن نتحدث عن آليات اختيار العاملني بالسودان 
ومشروعات توجه لها ماليني اجلنيهات بدال من 
توفيرها للبحث العلمى حــول وجــود حلول بديلة 
ملــواجــهــة أزمـــات املــيــاه املتناقصة كما صــرح هو 
شخصيا ويعلم اجلميع حجم األزمــة وبحث آليات 
تقليل التلوث باملياه للحفاظ على صحة املواطنني 

من مياه الشرب والزراعة والثروة السمكية.
أال يتفرغ لتحسني األوضـــاع للعاملني بــالــوزارة 
مــن مهندسني وعــامــلــني واالســتــمــاع للمقترحات 
التى ميكن أن توفر حال أفضل فى ظل ما مير به 

اجلميع من معاناة؟
ثالثا: من ناحية الوزير بيطلع منشورات لترشيد 
ــرى تـــرك ادارة مركزية  ــاق ومـــن نــاحــيــة اخـ ــف االن
بالكامل قوامها 25 عامال وعاملة، بدون أى عمل 
على ارض الــواقــع، وهــى االدارة املركزية للتوعية 
بترشيد استهالك املياه لتصبح السمة العامة، هى 

اهدار املال العام.
وضمت املذكرات التى تفحصها حاليا االجهزة 
الرقابية، معلومات بشأن حتول مصلحة امليكانيكا 
والكهرباء التابعة للوزارة إلى مصلحة الفساد، منذ 
ان تسلل الــوريــث »مصطفى..« إلــى املصلحة فى 
منصب قيادى كبير ثم بفضل التدليس واملحسوبية 
عن طريق، احد اقاربه الوزير األسبق الذى قام هو 
وحاشيته بعملية تدمير منهج لكل املحطات وخاصة 
املحطات اجلديدة ذات املواصفات الرديئة فخرب 
بيوت املزارعني وعمل على تدمير اإلنتاج الزراعى 
واآلن وقــد انكشف كل شــيء يحاول ان يفلت من 
املحاكمة التى يجرى االعداد لها هو وعصابته عن 

طريق خوض انتخابات النقابة
وتضمنت املذكرة ضرورة البحث عن األشخاص 
والقيادات الذين تولوا مناصب، فشلوا فيها سابقا، 
اين هم اآلن ومنهم مدير عام صرف النوبارية اثناء 
ازمة الغرق أين هو اآلن؟؟ مدير عام صرف الزقايق 
فــى 2٠14 ايــن هــو اآلن؟؟ مدير عــام مشروعات 
تطوير الرى بغرب الدلتا عام 2٠16 أين هو اآلن ؟؟ 
رئيس االدارة املركزية للموارد املائية بسوهاج فى 
ازمــة السيول والــذى عزله محافظ وليس الــوزارة 
وعلى الهواء مباشرة قبل صدور قرار الوزارة رغم 
انه كان لم ميض عليه مبنصبه إال شهر تقريبا أين 

هو اآلن؟؟ 
واتهمت املذكرة الوزير احلالى بأنه ال يهتم اال 
باملهندسني فقط، حيث يقوم بصرف حافز %4٠ 
للمهندسني رسميا ضمن االجر املكمل والوظيفى 
ثم يصرف لهم بااللتفاف على املنشورات واللوائح 
املالية مــا نسبته 1٠٠% أخــرى للمهندسني فقط 
حتى ال يعرف عنها شيء ما دون املهندسني ويسعى 
لــصــرف بـــدل تــفــرغ لــهــم بنسبة 3٠% جـــار انــهــاء 
االجـــراءات اخلاصة بها ويجد بنود ومــوارد لعمل 
اللقاءات بالفنادق والسفريات والبدالت وال يجد 
موارد لرفع بدل املخاطر للعاملني حتى ولو بنسبة 
25% وليس بنسبة 1٠٠% كما يحدث مع املهندسني 

فهل املوارد متوافرة للمهندسني دون غيرهم؟؟!!

نسرين إمام 

عالم



فيها من 
اخليرات ما 

يجعلها أغنى 
بالد العالم

العـدد 210

األربعاء  ٥/٣/2017

 تواصل فتح ملف ثروات مصر الضائعة

كنوز 
مصرية

القمامة فى الشوارع كنز  يدر على مصر املليارات

مليارات جنيه »مدفونة« 
فى قش األرز سنويًا

أكد الخبراء أن قش األرز ذو فائدة اقتصادية 
عالية، وحــرقــه يعد إهـــدارًا للثروة الزراعية، 
فهناك أكثر من 3 ماليين طن قش أرز سنويا 
باإلضافة إلى نحو 1.5 طن قشر أرز، يستخدم 
المزارعون، نحو مليون ونصف المليون طن، فى 
استخدامات تقليدية بمزارعهم، ويتبقى مليون 
ونصف أخــرى، يجب إعــادة تدويرها، وتدوير 
وزارتى البيئة والزراعة، للمخلفات الزراعية، لم 

يتعد300 ألف طن فى كل مرة.
وهناك مجاالت عديدة لالستفادة بقش األرز، 
باإلضافة إلى تحقيق عائد ربحى كبير، وأهمها: 
أعالف للماشية: فبخلطه بنسبة من الموالس-
المادة الخام للعسل األسود – يتحول إلى علف 
مغذى واقــتــصــادى للمواشى، وهــو مــا تنتهجه 
المزارع األمريكية، وبذلك يكون هناك مردود 
اقتصادى كبير من خالل توفير العملة الصعبة 
الالزمة الستيراد مكونات األعالف وتوفير آالف 
ــزرع بــالــذرة والبرسيم. وتحقن  األفــدنــة التى ت
بآالت القش باألمونيا ثم يتم تركها لمدة21يوًما 

ليتم الحصول بعدها على علف للماشية. 
كما يمكن إضافة قش األرز كعلف مكمل مع 

البرسيم للمواشى مع بعض المواد األخرى. 
-وفــى الزراعة حيث إن أليافه تختزن الماء 
بصورة كبيرة مما يساعد الجذور على التمدد 
وامتصاص ما تحتاجه من الماء ويمكن إضافة 
الــرمــاد الناتج عن حــرق قش األرز إلــى التربة 

لزيادة الخصوبة. 
- ويعتبر سماد عضوى نظيف ال يلوث البيئة 
حيث يخلو مــن الميكروبات ويستخدم أيضاً 
ــورق، بـــدًءا مــن الــورق  فــى إنــتــاج نوعيات مــن الـ
الخفيف إلى الكرتون، وكذلك فى إنتاج الخشب 

والسليلوز، والفسكوز أو الحرير الصناعى. 
- أوضحت دراســة لـــوزارة البترول إمكانية 

استخدام قش األرز فى إنتاج وقود الديزل. 
- يتم تحويله لغاز حرارى بتكنولوجيا صينية. 

أحـــدث الـــدراســـات الــتــى أصــدرهــا المركز 
ــدراســات البيئية قــــدرت قيمة  ــل الــمــصــرى ل
األمــوال المهدرة فى أكــوام القمامة بما يقرب 
من 17 مليار جنيه حيث تبلغ قيمة المخلفات 
مـــن الــبــالســتــيــك بــنــحــو 5 مـــلـــيـــارات، فضال 
عــن مخلفات االلــومــنــيــوم فــى عــبــوات الكانز 
والمشروبات الغازية بنحو 3 مليارات، وتقدر 
االمكانيات البيولوجية التى تدخل فى عمليات 

انتاج الطاقة بما يقرب من 9 مليارات.
ــدراســة التى أعدتها شعبة البالستيك  وال
بالغرفة الكيماوية باتحاد الصناعات، بالتعاون 
مع مركز تكنولوجيا البالستيك، والتى كشفت 
عن أن مصر تفقد مليون طن من المخلفات 
البالستيكية التى تقدر بنحو 5 مليارات جنيه 
ــداً من  ســنــويــاً مــهــدرة، وأن نسبة بسيطة جـ
المخلفات ال تتعدى 2٪ يتم تــدويــرهــا، وأمــا 
الباقى فيتم التخلص منه عن طريق الحرق 
وتــصــديــر الــبــعــض اآلخـــر إلـــى بــعــض الـــدول، 
وخاصة الصين، التى تقوم بإعادة تدوير تلك 

قيمة املخلفات من 
 البالستيك تقدر
بنحو 5 مليارات

املركز القومى للبحوث االجتماعية : 
قمامة مصر تعد األغنى على مستوى 

العالم من حيث املواد العضوية

المخلفات وتصنيعها، وتصديرها إلينا مرة 
أخرى بمبالغ مالية ضخمة.

ويؤكد المركز القومى للبحوث االجتماعية 
والجنائية، أن قمامة مصر تعد األغنى على 
مستوى العالم من حيث المواد العضوية، وأن 
الطن منها يحقق عــائــدا يصل لنحو 6 آالف 

جنيه.
وقد أشار المركز القومى للبحوث الجنائية 
واالجتماعية إلى أن القمامة تحتوى على مواد 
عضوية وصلبة يمكن أن توفر لمصر 9 ماليين 
طــن مــن الــســمــاد الــعــضــوى عــن طــريــق تدوير 
القمامة لزراعة مليونى فدان ترتفع إلى 14. 5 
مليون طن عام 2016 وإنتاج 3 ماليين طن ورقا 

و348 طن زجاج و336 ألف طن حديد.
وأنــه يمكن االستفادة بالقمامة فى صناعة 
أعـــالف الماشية وهــو مايعنى تحقيق عائد 
قدره مليار جنيه وتشغيل 250 ألف شاب وفتاة 
ورفع المستوى الصحى وتجنب أمراض خطيرة 

تكلف وزارة الصحة 600 مليون جنيه سنويا.

مخلفات األلومنيوم فى عبوات الكانز واملشروبات الغازية بنحو 3 مليارات

ميكن حتويله إلى علف مغذى واقتصادى للمواشى 

قيمتها تتجاوز الـ17 مليار جنيه 14 بحيرة تعانى من 
التجاهل الحكومى

النخيل.. بلح وتمور 
ووقود حيوى

تمتلك مــصــر 14 بــحــيــرة مــا بين 
طبيعية وصناعية، والتى تعتبر مصدرًا 
أساسًيا فــى تنمية الــثــروة السمكية، 
ــغــرب إلــى  وتــرتــيــب الــبــحــيــرات مــن ال
ــو، الــبــرلــس،  ــ الـــشـــرق »مـــريـــوط، إدكـ
المنزلة، البردويل، سيوة، البحيرات 
المرة، نبع الحمراء، بحيرة التمساح، 
بحيرة بور فؤاد، بحيرة قارون، ناصر، 

بحيرات توشكى، الريان«.
ــذه الــبــحــيــرات أهــمــيــة  ــ ــل ه ــث ــم وت
اقتصادية بالغة، حيث يبلغ إنتاجها من 
األسماك أكثر من 75 ٪ من إجمالى 
اإلنــتــاج فى مصر، وتحتاج كل بحيرة 
لما يصل إلــى 2 مليار جنيه مصرى 
لرفع كفاءتها، إذ تعانى من تدهوٍر فى 
الحالة البيئية نتيجة عمليات التوسع 
فــى األنــشــطــة الــزراعــيــة والصناعية 

والمزارع السمكية.
إن األزمـــــة الــحــقــيــقــيــة فـــى إدارة 
الثروة السمكية فى مصر، يكمن فى 
عــدم وجــود درايـــة كافية باالستغالل 
ــثــروات  الحقيقى لــهــا، بــمــا يشمل ال
الــمــهــدرة للتماسيح وأســمــاك بحيرة 
نـــاصـــر، كــمــا أن هــنــاك الــكــثــيــر من 
الــمــشــروعــات تـــم تــقــديــمــهــا بــهــدف 
استزراع التماسيح، فى حين أن البحث 
العلمى بات منفصل تماًما عن متخذى 
القرارات فى مصر، والبد من سد هذه 

الفجوة.

ــعــد مــصــر طــبــقــا لــإحــصــائــيــات   ت
ــالــث أكــبــر مالك  ــة ث ــي ــدول الــعــربــيــة وال
لــثــروة النخيل فــى الــوطــن العربى بعد 
السعودية واإلمــــارات، فالعالم مــزروع 
بــه 100 مليون نخلة منهم 80 مليون 
نخلة فى المنطقة العربية فقط، طبقا 
ألبحاث أجراها العديد من المؤسسات 
ــة، والــتــى  ــزراعــي المهتمة بــاألبــحــاث ال
أظـــهـــرت أن الــخــصــائــص الفيزيقية 
لجريد النخل تتشابه إلى حد كبير مع 
خــصــائــص الــخــشــب، وبــالــتــالــى جريد 
النخل يصلح ألن يكون مــصــدرا رائعا 
لتصنيع األخشاب، هذا بجانب األبحاث 
األخرى التى أوضحت أن أشجار النخل 
كله فوائد بدءا من ثمره الذى هو عبارة 
عن بلح وتمور يتم تصديره لدول أوروبا 
ــجــذوع،  ــرورا بــالــجــريــد والــســعــف وال ــ م
ووصوال إلى مخلفات النخيل التى يمكن 
استخراج الوقود الحيوى منها، فالنخيل 
ــروة كــبــيــرة مهملة فــى مــصــر ال يعلم  ثـ
الجميع قيمتها بل ويقومون بحرقه بعد 

جنى الثمار منه.

فيستخدم فى إنتاج وقــود البيوجاز كطاقة 
بديلة آمنة أكثر مــن الــغــاز الطبيعى والبترول 

والفحم. 
 وفى توليد الكهرباء والطاقة. 

-وأظــهــر العلماء احــتــواءه على مـــادة سكر 
تستخدم فى تصنيع مكمالت غذائية وبأسعار 

أقل كثيًرا من المستورد.
وأظــهــر بحث للدكتور أشــرف الدماطى أنه 
يعطى الــخــرســانــة المسلحة قـــدرة أكــبــر على 
ــادة صالبة  التحمل ومقاومة تآكل الحديد وزي
األسمنت خاصة فى إنشاءات المدن الساحلية 
والمنشآت البحرية وذلــك عن طريق معالجة 
بسيطة للقش عن طريق فرمه وتحميصه عند 
درجــة حــرارة محددة ينتج عنها مــادة السيلكا، 
قليلة تكاليفها.. فيمكن االستفادة من القش 

والقشر. 
ويتم تنفيذ الفكرة على مرحلتين: 

األولــــى للتخلص مــن مــادتــى الــبــوتــاســيــوم 
والماغنسيوم – فى منطقة زراعية – ثم يطحن 
ويخزن الناتج. والثانية فى منطقة صناعية ليتم 
استخراج الطاقة من المواد المطحونة لبيعها 

كمواد خام، أو إدخاله فى صناعة األسمنت. 
-تنتج مصر مــادة السيلكافلو المستخدمة 
ــى دول  ــصــدرهــا إلـ فـــى صــنــاعــة األســمــنــت وت

يستخدم فى إنتاج وقود 
الديزل البيوجاز كطاقة 
بديلة آمنة أكثر من الغاز 

الطبيعى والبترول والفحم

عديدة منها اليابان، ولكن المشكلة فى قلتها 
وزيــادة الطلب عليها سنوًيا، والحل يتلخص فى 
تنفيذ فكرة الدكتور أشرف الدماطى العلمية، 
والــمــتــوقــع أن يــكــون لألسمنت فــى الــســنــوات 
القادمة قيمة اقتصادية عالية جــًدا مما يعود 
على سوق التصدير فى مصر بعائد مادى كبير. 

-تــدخــل مـــادة السليكا جيل الــمــوجــودة فى 
قش األرز فى العديد من الصناعات لقدرتها 
على امتصاص الــغــازات خاصة من المنتجات 
ــشــرب واألحــمــاض  الــبــتــرولــيــة وتنقية مــيــاه ال
وصناعة مستحضرات التجميل، وتوفير مادتى 
السليكا جيل والسليلوز باستخالصها من قش 
األرز بأسعار مخفضة محلًيا بدالً من استيرادها 

مما يدعم االقتصاد القومى المصرى. 
-وقام فريق بالمعهد القومى للبحوث، بالعمل 
على مشروع بحثى حول معالجة مياه الصرف 
المحتوية على مخلفات الصباغة باستخدام قش 
األرز المعالج، مما يوفر للدولة ميزانية ضخمة، 
وللحفاظ على البيئة حيث تشكل تلك المخلفات 
مشكلة بيئية كبيرة، نظًرا لصرفها فى بعض 

البحيرات أو المجارى المائية. 
-ويعتبر أيضاً طوب عازل للحرارة وحوائط 
سابقة التجهيز خفيفة الوزن ومقاومة للحرارة 
ــمــدت عــلــيــه بالفعل  ــد اعــت ــ بــعــد ضــغــطــه، وق
الدنمارك فى بناء بيوت من7طوابق دون الحاجة 

لتركيب نظام للتدفئة أو التبريد. 
ــروة اقــتــصــاديــة ولــيــس وبــاء  إن قــش األرز ثـ
وتلوث، ولكن فشل إدارة المخلفات وفشل الذين 
يقومون على إدارة هــذه الملفات هو ما يفقد 
مصر إمكانية تحقيق مليارات توظيف أمثل 

للموارد
فمن اإلمكان تحقيق مكاسب لمصر تتراوح 
بين 6 : 7 مــلــيــارات جنيه سنوًيا وربــمــا تصل 
إلى 10 مليارات جنيه، لو تم تدوير المخلفات 

الزراعية والصناعية بشكل سليم.

10 النحل مشروع عالجى السيول ثروة قومية مهملة
ال نستفيد منه بالكامل

ــزراعــة  ــة وال أكــد تقرير منظمة األغــذي
»فاو« التابعة لألمم المتحدة أن نسبة مياه 
األمــطــار المهدرة التى تسقط على مصر 
تساوى حصتها من مياه النيل تقريًبا، الفًتا 
إلى أن نسبة المياه التى تسقط فى مصر 
تصل إلى نحو 51 مليار متر مكعب، فيما 
تقدر حصتها من مياه النيل بنحو 55.5 

مليار متر مكعب.
 ويــمــكــن لــمــصــر أن تستفيد مــن مياه 
السيول واألمطار وتحولها إلى ثروة قومية 
من خالل عمل هرابات ومصايد لألمطار، 
خصوًصا على الساحل الشمالى بــدًءا من 
االسكندرية وصــواًل إلى مطروح والسلوم، 
كما يمكن االستفادة منها بداية من منطقى 

القنطرة غرب وحتى رفح والعريش. 
 وأيــضــاً يمكن عمل ميول وحفر خنادق 
طــويــلــة وعــريــضــة بــهــذه الــمــنــاطــق بحيث 
تستوعب كمية األمــطــار الــتــى تسقط كل 
عــام، الفًتا إلى أن تخزين هذه الكمية من 
األمــطــار يكفى لــزرعــة شتوية كاملة دون 

الحاجة إلى االستعانة بمياه الرى.

النحل مشروع عالجى، حيث إنه يحتوى 
على العديد من المنتجات العالجية، بدًءا 
مــن الــيــرقــات، وصـــوالً إلــى الــعــســل، وفيه 
شفاء من غالبية األمراض، وفى الخارج تتم 
االستفادة من جميع منتجات النحل، حتى 
هــواء الخلية يستخدم فى عالج األمــراض 
الصدرية، هذا بجانب أن لسع النحل يزيد 
من كفاءة المناعة، وكذلك الصمغ، ولكن 
فى مصر يقتصر األمر على منتجات النحل 

التقليدية.
يــتــراوح ســعــر الــجــرام الــواحــد مــن سم 
النحل بين 400 و500 جنيه، وبالنسبة 
لسعر الشمع فإن ثمن العلبة يصل باألساس 
إلــى 50 جنيًها، هــذا باإلضافة إلــى إنتاج 
ا بسعر  غــذاء الملكات، والـــذى يباع حالًيّ
الــجــرام 5 جنيهات، أمــا الصمغ فيتراوح 
سعر الجرام منه بين 3-5 جنيه وغيرها من 

المنتجات«.

نسبة املياه التى تسقط فى مصر 
تصل إلى نحو 51 مليار متر مكعب

هواء اخللية يستخدم فى 
عالج األمراض الصدرية

نستكمل فى هذا العدد فتح ملف كنوز وثروات مصر املهدرة 
والذى فتحناه فى الثالثة أعداد املاضية، حيث إن مصر  بها 

من اخليرات والثروات الطبيعية ما يجعلها من أغنى بالد 
العالم وإلى اآلن لم نتمكن من استغالل خيرها الوفير بشكل 

حقيقى ومثمر إما عن جهل أو بسبب السرقة والنهب وإما 

عن قصد، والنتائج فى النهاية واحدة وهى أننا صرنا شعبًا 
يقع أكثر من نصفه حتت خط الفقر، فقد استطاعت دول 
مبوارد محدودة جدًا ال متثل 10% من موارد مصر ودون أى 

بنية حتتية فى غضون سنوات قليلة أن تصبح دواًل متقدمة 
باستخدام مواردها املتاحة االستخدام األمثل، فاحللول 

متاحة أمامنا ولكن اإلرادة غائبة وإدمان الفشل والكسل 
والالمباالة صار الداء املتفشى الذى تعانى منه مصر منذ 

سنوات طويلة وحتى اآلن.

سحر الشربينى



احتياطيات منجم 
السكرى من الذهب تقدر 

بـ 20 مليار دوالر سنويًا 
ويصنف بأنه املنجم رقم 

10 على مستوى العالم 
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كنوز 
مصرية

أهمية االحتياطى 
الذهبى لدى الدول

احتياطى الذهب هو عبارة 
عن الذهب الذى يحتفظ به 
البنك الــمــركــزى كمستودع 
لــلــقــيــمــة وتـــأمـــيـــن الــعــمــلــة 
المحلية وأيــضــًا فــى تسوية 
ــة، لكن  ــي ــدول الــمــعــامــات ال
ــادراً ألن معظم  هذا أصبح ن
التعامات بين دول العالم 
بــاتــت بـــالـــدوالر األمــريــكــي. 
ــيــاطــى  ــرض االحــت ــ ــان غ ــ وكـ
الــذهــبــى هــو تغطية العملة 
الورقية عن طريق معادلتها 
بكمية معروفة ومتفق عليها 
ــوك،  ــن ــب ــى ال ــذهـــب فـ ــن الـ مـ
وانخفض اعتماد العمات 
الورقية من 60% عام 1980 
إلى 10% عام 2006 ومن هنا 
ــى اعتماد  لــجــأت أمــريــكــا ال
عملتها وهى الــدوالر فى كل 
أنحاء العالم كورقة مقبولة 
الــدفــع لتسوية المعامات 

التجارية الدولية.

كمية االحتياطى بها كافية النتشال مصر من مديونياتها كاملة 

إلى أين يذهب احتياطى مصر االستراتيجى من الذهب؟
ُعرف الذهب وبرزت قيمته منذ عصور بعيدة، كمعدن 

يسهل تشكيله أكثر من أى معدن آخر إضافة إلى سهولة 
احلصول على الذهب فى صورته النقية، كما أن جمال 

الذهب ورونقه ومقاومته للتآكل جعلته من املعادن 
املتميزة فى الفنون واحلرف املختلفة منذ قدمي الزمن، 

وقد استخدمه القدماء فى مجاالت كثيرة فصنعوا منه 
احللى والزينة، وأدى تواجد الذهب بكثرة إلى تعدد أوجه 

استخدامه فصنعوا منه توابيت ملوكهم وعرباتهم.
فى هذا السياق كشفت دراسة مهمة صدرت مؤخرًا 

بعنوان »إلى أين يذهب احتياطى مصر االستراتيجى من 
الذهب«؟  والتى أعدها ماهر أحمد الباحث املتخصص 

فى شئون التخطيط والتنمية أن مصر متتلك عددا كبيرا 
من مناجم الذهب، ويتركز إنتاجه فى 3 مناطق رئيسية 
بالصحراء الشرقية؛ هى جبل السكرى، ومنطقة حمش، 

ووادى العالقى بجنوب مصر وكانت يجرى استخراجه من 
أعماق بسيطة نظرًا لعدم توافر تكنولوجيا تتيح اإلنتاج 

من مسافات سحيقة أما اآلن فاستحدثت استراتيجيات 
جديدة فى أساليب التنقيب، ودعم االستغالل األمثل 

للموارد، ومتثلت أهم جتارب هذه االتفاقيات فى التنقيب 
عن الذهب فى منجم السكرى ذلك املنجم الذى يقدر 

احتياطاته من الذهب بـ 20 مليار دوالر سنويًا ويصنف 
بأنه املنجم رقم 10 على مستوى العالم من حيث 

االحتياطى الذهبى.

65 كيلو جراًما فقط مت استخراجها من منطقة حمش
1- منطقة حمش:

تعتبر من المناطق الحيوية فى إنتاج الذهب 
حيث إن شركة حمش إلنتاج الذهب أنتجت أول 
سبيكة تجريبية من المنجم الــذى يقع على بعد 
100 كــم غـــرب مــديــنــة مــرســى عــلــم بالصحراء 
الشرقية عــام 2007 إال أن عمليات اإلنــتــاج من 
المنجم ال تجرى بشكل منتظم رغــم أنــه كــان من 
المفترض إنتاج 15 ألف أوقية عام 2010، ما لم 
يحدث حيث بلغ إنتاج الشركة حتى فبراير 2010 
نحو 65 كيلو جراما فقط ما يمثل إخاال واضحا 

ببنود االتفاقية.
2 – وادى العاقي.

يــقــع عــلــى بــعــد 250 كيلو مــتــرا جــنــوب شــرق 
مدينة أســـوان وتــقــوم بالتنقيب عــن الــذهــب فيه 
شركة جيبساند األسترالية ومازالت فى مرحله 
االستكشاف وتقوم الشركة بالبحث عن الذهب 

والنحاس واستغالهما بمنطقة وادى العاقي.
 وبدأت أعمال البحث واالستكشاف فى أكتوبر 
2004 وكانت نتائج االستكشاف مشجعة للغاية 
فــى مناطق سيجا وأم شاشوبة وحــايــمــور حيث 
أعلنت الشركة اكتشاف الذهب بكميات اقتصادية 
ــى 4  وبــمــعــدالت تركيز مرتفعة تــتــراوح مــن 2 إل
جــرامــات فى الطن وجــار حاليا تأكيد مزيد من 
االحتياطيات مــن خــال 5 بعثات لاستكشاف 
لعمل الدراسات الجيولوجية وقيام جهازى حفر 
بحفر اآلبــار العميقة ألول مرة فى تاريخ منطقة 

وادى العاقى. 
3 – منطقه الفواخير.

تقع فى الصحراء الشرقية بمحافظة البحر 
األحمر، وأسس المنجم قدماء المصريين ورسموا 
له أول خريطة جيولوجية فى تاريخ مصر وفيها 
وصف لكل الثروات المعدنية الموجودة بالمنطقة، 
وطور اإلنجليز المنجم عام 1948 وتبلغ مساحة 
المبانى فقط نحو 100 ألــف متر مربع وجــرى 
تأميم المنجم بعد ثوره 52 وتوقف اإلنتاج الحقاً 
بسبب أزمات فنيه وإداريــة ومن ثم حصلت شركة 
روسية على حق االمتياز فيه عام 2007 ولكنها لم 

تقم باإلنتاج منذ ذلك الحين وبقى المنجم مغلقاً 
ومـــازال الــتــفــاوض بين الشركة الــروســيــة وهيئة 
الثروة المعدنية المصرية قائماً للعمل على إعادة 

تشغيل المنجم.
4 – محاوالت أبناء البدو )الدهابة( فى البحث 

عن الثروة من خال التنقيب البدائى.
يلجأ أبــنــاء الــبــدو إلــى البحث عــن الــذهــب فى 
الجبال هرباً من الظروف االقتصادية التى يمرون 
ــود فـــرص عــمــل، وأدى معرفتهم  ــدم وجـ بــهــا وعـ
الجيدة للطرق فــى الجبال وكيفية العثور على 
الــذهــب بــطــرق بــدائــيــة أو بــأجــهــزة الكشف عن 
المعادن التى تستورد من الخارج إلى العمل على 
البحث عن الذهب فى الجبال والعروق السطحية 
للذهب فى سفوح الجبال حيث كشفت التحقيقات 
عن وجود قبيلة تسيطر على منجم ذهب كامل فى 
صحراء محافظة قنا بجبل وادى اللقيطة تصل 
كميات اإلنتاج به إلى ما يقارب الـ 100 كيلو جرام 

دون أى إشراف حكومى.
لذا تصل الفرص مهدرة، إلى حد نهب ثروات 
معدنية نفيسة تقع فى يد عدد قليل من المغامرين 
الباحثين عن الثراء ومــن ثم فإنها فــرص مهدرة 
ــان بــاإلمــكــان استغالها لتحقيق نفعًا مثمراً  ك
لاقتصاد المصري، فهى بذلك ال تمثل أى زيادة 
فى االحتياطى االستراتيجى الذهبى لمصر رغم 
ــادة كميات اإلنتاج الفعلى  كبر حجم الثروات وزي
عــن الحد الــذى يجعل مصر دولــة نامية تبحث 
عن االقــتــراض من دول العالم للمرور من عثرة 

اقتصادية.
ــدار هـــذه الــثــروة بــاألســاس إلــى  ــعــزى إهــ وي
عاملين؛ أولهما: البحث عن فرص للثراء خاصة 
بالمحافظات النائية البعيدة عــن العاصمة 
التى تقل فيها فرص العمل وتزيد فيها البطالة 
الموسمية، وثــانــيــهــا: تــراجــع األداة الرقابية 
على هذه الثروات ســواء من جهات التنفيذ أو 
الهيئات الحكومية المسئولة عن حماية هذه 
الثروات أضف لذلك ضعف القوانين المنظمة 

لشركات التعدين.

وكــمــا أوضــحــت هـــذه الـــدراســـة غــنــاء مصر 
بثرواتها، المهدرة، من معدن الذهب الذى يمثل 
ورقة نجاة القتصاد متعثر يلجأ إلى المؤسسات 
ــراض، كــان الزمــاً  ــت الدولية لطلب الــعــون واالق
العمل على بديل مناسب قائم على تعديل اإلطار 
التشريعى لعمل هذا القطاع وإقرار قانون جديد 
للثروة المعدنية ينص على تغيير النسب التى 

تحصل عليها الهيئة من شركات االنتفاع.
– تطوير عمل هيئة الثروة المعدنية ودعم 
قدرتها على أداء الدور المنوط بها فى اإلدارة 
واإلشـــراف على النشاط التعدينى بمصر عن 
طريق رفــع مستواهم الفنى مــن خــال برامج 

تدريبية فنية.
– إعــادة تشغيل الشركات المصرية العاملة 
فــى مجال التعدين والــثــروة المعدنية لتافى 
مشكلة الشريك األجنبى الذى دائماً ما يستفيد 

االستفادة الكبرى بالمعادن المستخرجة.
– إعـــادة النظر فــى الكميات المستخرجة 
من منجم السكرى والرقابة على توزيعها على 
الجهات المختص والمستفيدة وجهات توزيعها 

على إيرادات الشعب.
– تبنى نظام المناقصات فى منح التراخيص 
لشركات التعدينية للحصول على اكبر استفادة 

من الشركات.
ــدارك مشكلة تشعب جــهــات اإلشـــراف  – تـ
وتعدد جهات إصــدار التراخيص للحرص على 
ــادة الوقت المتخذ فى إنهاء اجــراءات  عــدم زي

التراخيص للشركات التعدينية.
ــة« والــعــمــل على  ــدهــاب ــاع »ال – تقنين أوضــ
االستفادة من التجربة السودانية فى التعاون 
مــع الــبــدو فــى التنقيب عــن الــذهــب وذلــك من 
خال ترك المساحة ألبناء البدو فى التنقيب 
ومــن ثــم تحديد أســعــار متفق عليها مــن قبل 
البنك المركزى وشراء ما يستخرج منهم األمر 
الــذى يعمل على زيــادة اإلنــتــاج والــحــرص على 
االستفادة من كم الذهب المهدر فى التعدين 

البدائى.

شركة  روسية حصلت على حق االمتياز فى منجم الفواخير عام 2007 ولكنها لم تقم باإلنتاج حتى اآلن 
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جنيب عن السؤال الشائك

فرص مهدرة لزيادة االحتياطى االستراتيجى الذهبى

يتركز إنتاجه فى 3 مناطق رئيسية بالصحراء الشرقية 
هى جبل السكرى ومنطقة حمش ووادى العالقى

إحدى القبائل تسيطر على 
منجم ذهب كامل فى صحراء 

محافظة قنا تصل كميات اإلنتاج 
به إلى ما يقارب الـ 100 كيلو 
جرام دون أى إشراف حكومى

120 مليون دوالر حصيلة دخل 
الدولة من منجم السكرى

120 موقعًا فى الصحراء الشرقية غير مستغلة من احلكومة
بــرع الــقــدمــاء المصريون فــى التنقيب عــن الــذهــب، حيث 
كان أحد الصناعات التى تميزوا بها وتشهد خريطة مناجم 
الفواخير على تطور صناعة تعدين الــذهــب لديهم وتشهد 
المشغوالت الذهبية التى صنعوها والعمات والتماثيل التى 
صنعت من الذهب الخالص، على وجود الذهب بكميات كبيرة 
فى مصر، خاصة فى الصحراء الشرقية، وكانت تجرى عملية 
االستخراج من أعماق بسيطة نظراً لعدم وجود التكنولوجيا 
الكافية حينها للتنقيب عنه فى أعماق سحيقة، وبينت خرائط 
القدماء أهم مناطق االستخراج التى تمثلت فى حوالى 120 
موقعا تقع كلها فى الصحراء الشرقية وهى غير مستغلة من 
الحكومة رغم أن كمية االحتياطى بها كافية النتشال مصر من 
مديونياتها كاملة ووضعها على خريطة أكبر دول العالم فى 
االحتياطى الذهبي، ومن بين أهم المواقع التى حددتها هذه 
الخريطة بنطاق الصحراء الشرقية التى استغلها الفراعنة، 
منجم السكرى الــذى يحتوى فى باطنه على نحو 20 مليون 
أوقية من الذهب منها 13 مليون أوقية مؤكدة و7 مايين تحت 
التأكيد، ومنطقة الفواخير على بعد 70 كيلو متر من طريق 
»القصير- فقط«، إضافة إلى منطقة المثلث الذهبى الموجودة 

بشاتين، وباقى المناجم المهدرة فى الصحراء. ويبقى السؤال 
هل استنفذ قدماء المصريين مخزون واحتياطى مصر من 
الذهب وبددوه أم أن األمر هو سوء استخدام وتقدير للموارد 

المتاحة بين أيدينا؟
ــرى علماء الجيولوجيا، أن وســط وجــنــوب الصحراء  ويـ
الشرقية والجنوب المصرى الغنى بموارده الكبيرة من الثروة 
المعدني، هو الباب الوحيد أمام الحكومة، الستخراج الذهب، 
تلك الكنوز التى يبددها التنقيب الــبــدائــى ويستحوذ على 

مواردها مئات الرحالة والبدو.
تقدر الكميات التى استخرجها القدماء المصريون من هذه 
المناجم ما يقدر بـ 80 جراما من الطن الصخري، ولم يتبق 
سوى ما يوازى جرامين فى الطن الواحد من الحجارة وهنا 
نتوقف لدراسة جدوى االستخراج من المناجم إن صحت هذه 

النسبة فعًا، وهل ستغطى هذه النسبة احتياجنا من الذهب.
أوضحت الدراسات الحديثة وجود ذهب فى مصر لم يصل 
إليه الفراعنة على بعض األعماق أسفل المناجم الفرعونية 
القديمة األمر الذى يتطلب عمل دراســات الستكشاف جدوى 

هذه األنماط الجديدة والعمل على اكتشافها واالستفادة منها.

تبلغ عدد المواقع التى عرف بها الذهب وتمت دراستها ما يزيد على 90 
موقعاً، وكل هذه المواقع سبق التعرف عليها بواسطة القدماء المصريين.

ويعد منجم السكرى من أشهر المناجم المتواجدة فى الوقت الحالى 
والــذى أعيد اكتشافه عام 1995 فيما بدء العمل فيه عام 2009، وبدأ 
اإلنتاج الفعلى فى عام 2010 حيث يقع فى منطقة جبل السكرى الواقعة 
فى الصحراء الشرقية، على بعد 30 كيلو مترا جنوبى مرسى علم، وتديره 
شركة مشتركة بين هيئة الثروة المعدنية وشركه سنتامين مصر التى 
يملكها الجيولوجى المصرى سامى الراجحى، وبدأ اإلنتاج فى منجم 
السكرى بـ 100 ألف أوقية ثم فى العام التالى وصل اإلنتاج إلى 
300 الــف أوقية حتى عــام 2015، وفــى الوقت الحالى تخطى 
اإلنتاج 400 ألف أوقية ويستهدف المنجم الوصول إلى 600 

ألف أوقيه فى األعوام المقبلة.
وقد قدر دخل الدولة من منجم السكرى بحوالى 
120 مليون دوالر فــى هــذا الــعــام بينهم 92 
ــاوة على صــافــى ربــح المنجم،  مليون إتـ
ووصلت العمالة المباشرة وغير المباشرة 

بالمنجم نحو 4 آالف عامل مصرى.

التنقيب البدائى يبدد 
ثروتنا من المعدن

 النفيس 
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اتفاقات وتفاهمات بين 
اإلرهابيين فى سيناء مع »هانى 
السباعى _ أحد قيادات تنظيم 
الجهاد والمحسوب على تنظيم 
القاعدة والالجئ فى بريطانيا«

محمد الظواهرى: لو 
أنصفت ثورات الربيع 

العربى التخذت 
من »بن الدن« رمزاً 
للبطولة والفداء 

والتضحية 

باحث إسرائيلى: هدف 
جماعة اإلخوان من دعم 

المتطرفين فى »رفح 
والشيخ زويد« هو اقتسام 
730 كم من شمال سيناء 

وضمها لقطاع غزة 
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املشهد 
الـ12

املشير طنطاوى رفض نصيحة »هيكل« بإقالة 
اجلنزورى وترك رئاسة احلكومة لإلخوان

جــاء شهر )فبراير ٢٠١٢( وقــد قــررت جماعة 
اإلخوان التصعيد المباشر ضد القوات المسلحة، 
ــى الــســطــح الــهــيــمــنــة الـــواضـــحـــة من  وظــهــر عــل
ــوان« على  »خــيــرت الشاطر _ نائب مرشد اإلخــ
ــام بتصعيد  ــه ق ــرارات الجماعة لــدرجــة أن ــ كــل ق
ــواًء فــى المكاتب اإلداريـــة  جميع الموالين لــه سـ
االخوانية بالمحافظات أو منطقة شرق القاهرة 
أو مجلس شورى الجماعة أو مكتب اإلرشاد ومنهم 
»حــســام أبوبكر وعبدالعظيم أبوسيف ومحمد 
ابراهيم ومحمد وهدان وعصام الحداد«.. واستغل 
»الشاطر« سلطاته فى ترسيخ أهمية قيام الجماعة 
وتنظيماتها العمل على مواجهة القوات المسلحة 
والتصدى لها والتحريض عليها، وجاءت الفرصة 
فى عــزاء »رفاعى ســرور _ أحد أقطاب اإلخــوان 
القدامى« وقــام الشيخ »عبدالمجيد الشاذلى _ 
مــن قـــادة اإلخــــوان« بــإلــقــاء خطبة عصماء أمــام 
جموع الحاضرين وقــال حرفيًا »سنحمل السالح 
حتمًا وسنشكل الحرس الثورى اإلســالمــى، نحن 
نــرى إلتفافًا حــول ثــورة يناير وهناك تآمر عليها 
ألنها لم تكن خالصة لإلسالم وستقوم فى مصر 
ثــورة إسالمية ووقتها أدعــوكــم للتسلح.. وحمل 
السالح.. احملوا السالح لكى تكونوا أنتم حرس 
الــثــورة اإلسالمية الــذى يحميها من أى مداهمة 
عــســكــريــة، نــحــن لــم نــكــن نــتــصــور بــعــد ١٩٦٥ ان 
اإلسالم سيستمر.. وسيأتى الوقت للقتال بالسالح 
وليس بالكالم فقط للدفاع عن ثورتنا اإلسالمية«، 
ــشــاطــر« بــوضــع خــطــة شــامــلــة لمواجهة  ــام »ال قـ
الجيش وقـــام بــإصــدار تعليماته لجميع قواعد 
وكوادر الجماعة لتعميمها بينهم، ودعا أيضاً لعقد 
اجتماع عاجل للهيئة الشرعية للحقوق واإلصالح 
التى أنشأها وتضم )١١٩( قياديا مــن االخــوان 
والسلفيين والسلفية الجهادية والدعوة السلفية 
والجماعة االسالمية وهم المسيطرون على عقول 

ــشــاطــر« لــرئــاســة  ــرار تــرشــح »خــيــرت ال ــ ــان ق كـ
الجمهورية إيــذانــًا بأنه »الُمهيمن األول واألخير« 
ــل جماعة اإلخــــوان، ولذلك  على الـــقـــرارات داخـ
ــراع فــى الــســيــطــرة على  ــ ــد مــن اإلسـ ــه البـ رأى أنـ
 One man( الحكومة وتمهيد األرض له وليكون
show( ويصبح »الرجل األول« فى مصر.. وفى 
)٨ ابريل ٢٠١٢( تم فتح بــاب الترشح النتخابات 
رئــاســة الجمهورية.. بعدها بـــ )٤٨ ســاعــة( كانت 
محكمة القضاء اإلدارى قد أصــدرت حكمها بحل 
الجمعية التأسيسية للدستور التى كان قد شكلها 
اإلخــــوان.. على الــفــور أصـــدرت جماعة اإلخـــوان 
بيانًا غير مسبوق أكــدت فيه أن تخوفها من اتجاه 
المجلس األعلى المجلس للقوات المسلحة نحو 
التدخل فى انتخابات الرئاسة وتزويرها لصالح 
ــد الــمــرشــحــيــن الــعــســكــريــيــن.. لــكــن المجلس  أحـ
األعــلــى لــلــقــوات المسلحة رد ســريــعــًا عــلــى بيان 
اإلخــوان وأصــدر بيانًا قويًا يؤكد على عدم تدخله 
فــى انتخابات الرئاسة القادمة ويُــذِكــر بــأن بيان 
اإلخوان لمهاجمة المجلس األعلى للقوات المسلحة 
يدفع البالد لتكرار أحــداث الــصــدام بين الجيش 
ــوان عــام ١٩٥٤.. لكن جماعة اإلخـــوان لم  واإلخــ
تتعظ ودعــت أعــضــاءهــا وأنــصــارهــا للتظاهر فى 
ميدان التحرير فى ليلة الجمعة )١٣ أبريل( أطلقوا 
عليها »جمعة حماية الثورة« وحضر كافة قيادات 
اإلخــــوان والــتــيــارات الــمــتــطــرفــة وتـــم تحريضهم 
ضــد ترشح الــلــواء عمر سليمان للرئاسة وكانوا 
يقولون نشيدا واحدا متفق عليه وهو )العسكر الزم 
يمشى.. »سليمان« مايحكمشى.. الثورة مانتهتشى.. 
اإلخـــوان مابتهزرشى(، وفــى ظهيرة )١٥ إبريل( 
أعلن المستشار فاروق سلطان رئيس اللجنة العليا 
النتخابات الرئاسة استبعاد كل »عمر سليمان _ 
خيرت الشاطر _ حــازم صالح أبو اسماعيل« من 
سباق الترشح للرئاسة.. وعلى الفور دعا المجلس 
ــيــوم _  ــى لــلــقــوات المسلحة _ فــى نــفــس ال األعــل
ــزاب والــقــوى السياسية،  الجتماع عاجل مــع األحـ
لكن األحــزاب والقوى السياسية كانت غير جديرة 
بتحُمل المسئولية فى الوقت الصعب الــذى كانت 
ــه الـــبـــالد.. واســتــمــرت حــالــة الــفــوضــى فى  تــمــر ب
مصر حتى التقى الكاتب الصحفى محمد حسنين 
هيكل بالمشير حسين طــنــطــاوى واقــتــرح عليه: 
ضرورة استبعاد الدكتور كمال الجنزورى من رئاسة 
الحكومة وتــرك رئاسة الحكومة لجماعة اإلخــوان 
واإلدعاء بأنهم القوى الوحيدة الُمنظمة فى المشهد 
السياسى وهم الوحيدون القادرون على إدارة شئون 
الــبــالد والسيطرة على الــشــارع وتهدئة األجـــواء، 
رفض المشير طنطاوى هذا االقتراح رفضاً قاطعاً 
بل أنــه رفــض مجرد الحديث فى هــذا الشأن ألن 
غرضه تسليم الحكومة بميزانيتها ومؤسساتها 

التنظيمات التابعة لالخوان.. وشملت الخطة )٥( 
إجراءات منها:

١_ نشر مفاهيم لدى جموع الناس بأن استمرار 
المجلس العسكرى هو بمثابة استمرار لـ»مبارك« 

واإلدعاء بأنهم يعملون لصالح أمن اسرائيل.
ــرورة المطالبة بــعــزل قــيــادات الجيش  ٢_ ضـ

ووضع قيادات بديلة لهم، والشرطة أيضاً.
٣_ إبعاد رؤساء كل األجهزة األمنية والسيادية 

حتى ال يتفقوا على مواجهة اإلخوان.
ــاع من  ــدف ــر ال ٤_ المطالبة بــعــدم تعيين وزيـ
الـــلـــواءات الــحــالــيــيــن، وأيـــضـــاً وزراء الــداخــلــيــة 
والخارجية والعدل.. البد أن يكون هؤالء الــوزراء 

وهيئاتها لجماعة اإلخــوان.. وظل اإلخوان يطعنون 
فى حكومة الدكتور كمال الجنزورى وطلبوا _ بحكم 
سيطرتهم على البرلمان _ الحصول على حصة فى 
الوزارة وترشيح أعضاء من اإلخوان لتولى وزارتين 
وتحديداً وزراء »الداخلية والعدل« وتحججوا بأنهم 
خائفون من قيام الوزارتين بالمشاركة فى تزوير 
انتخابات الرئاسة رغم ان الوزارتين هما المشرفان 
على انتخابات البرلمان التى فاز بها اإلخوان، ليس 
هــذا فقط: بل طلبوا وزارتـــى »اإلوقـــاف والتعليم« 
ــال صــغــيــرة تــابــعــة لــإلخــوان وتتبنى  ــراج أجــي إلخــ

أفكارهم.. لكن تم رفض طلبهم رفضاً قاطعاً.
ــر ذلـــك: ولــلــمــرة الــثــانــيــة، أراد اإلخـــوان  على إث
ترهيب المجتمع وقاموا بدعوة أعضائهم وأنصارهم 
من الدعوة للسلفية الجهادية والجماعة اإلسالمية 
لتظاهرة كبرى فى ليلة )الجمعة ٢٠ أبريل ٢٠١٢( 
أطلقوا عليها »جمعة المصير« والــتــى تعتبر من 
أخطر التظاهرات منذ أحداث ٢٥ يناير ٢٠١١ بل 
ــود أيــام مصر على اإلطـــالق، حيث حضر  ومــن أِس
قــيــادات السلفية الجهادية والجماعة اإلسالمية 
وجــاء اإلرهابيون من كل فج عميق، وشــارك فيها 
قيادات السلفية الجهادية ومنهم »محمد الظواهرى 
_ مرجان سالم الجوهرى _ احمد عشوش _ داود 
خيرت _ عــادل شحتو _ خالد الــزمــر«، وشاهدنا 
»ميدان التحرير« وقد امتأل بأعالم تنظيم القاعدة 
السوداء وهتافات منها »الشعب يريد تطبيق شرع 
الله« و«قادم، قادم يا إسالم.. حاكم، حاكم بالقرآن« 

األربــعــة مــن خـــارج الجيش والــشــرطــة والسفراء 
ــد ان يــكــونــوا من  ــ ــقــضــاة عــلــى الــتــرتــيــب والب وال

المنتمين لإلخوان.
٥_ االستعداد للمواجهة بثورة إسالمية دموية 

قادمة.
ــم أنـــجـــدال _  ــيـ ــرج »ولـ ــى ذات الــســيــاق خــ فـ
أحـــد رجـــال الــمــخــابــرات األمــريــكــيــة السابقين 
والمتخصص فى الجماعات االرهــابــيــة« وكشف 
عن أســرار خطيرة حول مخططات اإلخــوان ضد 
الجيش المصرى فى سيناء وقال نصاً )إن جماعة 
ــوان اتفقت مــع اســرائــيــل مــن أجــل تصعيد  اإلخــ
العمليات ضــد الــمــقــرات الشرطية والعسكرية 

و»الظواهرى قال لنا.. الجهاد فى ِعزنا«.
ــازم صـــالح أبـــو اســمــاعــيــل«  _ وقـــد شـــارك »حــ
وأنصاره وألقى كلمة _ فى غاية الخطورة _ قال 
فيها بالحرف الواحد )نرفض أن يكون وزير الدفاع 
من ضباط الجيش، ولماذا أغلبية مجلس الدفاع 
الوطنى من ضباط الجيش؟، ولماذا تكون ميزانية 
الجيش ســريــة؟، ونطالب باستبعاد النائب العام، 
وسنقوم بتحويل الــشــوارع إلــى أمـــوات لكى نُجبر 
الــنــائــب الــعــام على الــرحــيــل، وستطبق الشريعة، 
ونُحذر ونقول: إن السهم إذا خرج من القوس إنطلق 

ولن يعود مرة أخرى(.
وألقى »احمد عشوش _ ُمنظرالسلفية الجهادية 
ــرة عــلــى جميع  ــيـ وصــاحــب الــكــلــمــة األولــــى واألخـ
المشايخ فى رفح والشيخ زويــد« هى األخطر على 
اإلطــالق وقال بالحرف الواحد )إننا ال نزايد على 
موقف إخواننا المجاهدين فى سيناء، ألن قضيتهم 

والسيطرة على »رفح والشيخ زويــد« حتى يضطر 
الــجــيــش الــمــصــرى لــإلنــســحــاب منهما وتركهما 
لإلرهابيين(، وأيضًا أكد نفس هذه المخططات 
أحد الباحثين اإلسرائيليين والمعروف باتصاالته 
مع جهاز الموساد وهو »زاك جولد _ الباحث فى 
شئون الجماعات اإلرهابية« وقال حرفياً )إن هدف 
ــوان مــن دعــم المتطرفين فــى »رفــح  جماعة اإلخـ
والشيخ زويد« هو اقتسام ٧٣٠ كم من شمال سيناء 
وضمها لقطاع غــزة بعد الصغط على الجيش 

المصرى لالنسحاب منها وتركها لإلرهابيين.
كانت االحداث سريعة فى »رفح والشيخ زويد« 
وظهر على السطح تنامى دور »قطر« فى تمويل 

واحدة هى: تحرير بيت المقدس، وأننا تأثرنا بفكر 
»محمد عبدالسالم فرج _ قاتل الرئيس السادات«، 
وتنظيم القاعدة بالنسبة لنا هو بيت الشرف وعنوان 
المجد ومــوطــن ِعـــزة األمـــة ألن هــذا التنظيم هو 
األمين على مــقــدرات المسلمين فى مقابل حكام 
يبيعون شعوبهم بأرخص األثمان، وعلينا أن نُحيى 

»أسامة بن الدن« حياً وميتاً(.
ــرى _ شــقــيــق أيــمــن  ــواهـ ــظـ ــال »مــحــمــد الـ ــ وقـ
الظواهرى زعيم تنظيم القاعدة« نصاً )لو أنصفت 
ثــورات الربيع العربى التخذت من »بن الدن« رمزاً 
للبطولة والفداء والتضحية، ونقول إننا نتشرف بأن 
نكون امتداداً لتنظيم القاعدة فى عقائدة ومبادئه 

وأفكاره ألنهم امتداد لتنظيم الجهاد(.
وصــلــت رســائــل »خــيــرت الشاطر _ الـــذى تبنى 
سياسة الصدام مع الجيش وجميع القوى السياسية 
من أجل تحقيق طموحه للسيطرة على مصر« ليس 
للقوات المسلحة فقط ولكن رسائله وصلت لجموع 
الشعب المصرى الذى شاهد أعالم تنظيم القاعدة 
فــى مــيــدان التحرير، وأدرك الجميع خــطــورة ما 

ستُقبل عليه مصر خالل الفترة القادمة.
كـــانـــت تــحــركــات الـــدكـــتـــور كـــمـــال الــجــنــزورى 
رئــيــس الــــوزراء وقتها تــهــدف لــعــدم تــعــرض مصر 
لــإلفــالس خــاصــة أن االقــتــصــاد كـــان عــلــى حافة 
الــهــاويــة، ولــجــأ »الــجــنــزورى« لكل مــن »السعودية 
ــارات« للحصول على دعمهما ومساندتهما  ــ واإلم
للشعب المصرى، وبالفعل وافقت السعودية على 

عدد من الجمعيات الشرعية وجمعيات أنصار 
السنة و)٨٥( مسجدا، وحصولهم على أمــوال 
طائلة من »قطر« عن طريق قــيــادات اإلخــوان، 
لدرجة أنه تم رصد مبالغ مالية شهرية تصرف 
لمشايخ رفــح والــشــيــخ زويـــد والــعــريــش وجميع 
المدرسين والموظفين فى األوقــاف والمصالح 
الحكومية من »قطر« ليس هذا فقط بل تزايدت 
أعداد منظمات حقوق اإلنسان العاملة فى شمال 
سيناء ومنها »منظمة الكرامة القطرية _ التى 
يرأسها عبدالرحمن النعيمى اإلرهابى المدرج 
ــى والــوثــيــق الصلة  ــدول ــاب ال ــ على قــوائــم االره
بـخيرت الــشــاطــر«، وانــتــشــرت نـــدوات لجميع 
االحـــزاب السياسية المحسوبة على االخـــوان 
وكــانــوا جميعًا يهدفون لترسيخ مطلبين لدى 
اهــالــى سيناء وهــمــا )رفـــض الــخــضــوع للقضاء 
_ ومــعــاداة الجيش والشرطة( وانتشرت أيضاً 
المدونات والنشطاء وهدف كل هؤالء كان هدف 
واضـــح وهـــو الــهــجــوم عــلــى الــجــيــش والــشــرطــة 

ومعاداتها.
ــاهــمــات بين  ــف ــد اتـــفـــاقـــات وت هــنــا: تـــم رصــ
اإلرهــابــيــيــن فــى سيناء مــع »هــانــى السباعى _ 
أحــد قــيــادات تنظيم الجهاد والمحسوب على 
تنظيم القاعدة والالجئ فى بريطانيا« وهو ما 
دعــم الــخــطــورة الــقــادمــة مــن جانب االرهابيين 

وإصرارهم على الصدام مع الجيش.
_ طوال )٦٠( يوماً ظلت جماعة اإلخــوان تروج 
لـ»خيرت الشاطر« وتشيد بُحسن قيادته لالخوان 
وبمشروع النهضة الذى يتبناه ونجاحه فى التحكم 
فى السيطرة على التنظيم السرى لإلخوان إضافة 
لجميع التنظيمات االرهــابــيــة فــى شمال ووســط 
سيناء، على إثــر ذلــك قــرر مكتب إرشــاد اإلخــوان 
الدعوة الجتماع طــارئ لمجلس شــورى الجماعة 
ــام شهر مــارس ٢٠١٢( للضغط على  فى آخــر )أي
»الشاطر« لتقديم استقالته من جماعة اإلخــوان 
للتفرغ ويكون مرشح االخوان والتنظيمات التابعة 

لها فى انتخابات رئاسة الجمهورية.

إقراض مصر )٣, ٢( مليار دوالر، وكانت التعليمات 
ــيــة بــإفــشــال حــكــومــة الــجــنــزورى وإفــشــال  اإلخــوان
القرض السعودى ونظم االخــوان مظاهرات سافلة 
ــام الــســفــارة السعودية  واعــتــصــامــات ُمــغــرضــة أمـ
بالقاهرة وألــقــوا زجــاجــات المولوتوف على مبنى 
السفارة والسبب هو: اإلدعاء بحبس ناشط مصرى 
فى السعودية والمطالبة بالضغط على السعودية 
ــراج عــنــه، رغــم أنــه متلبس بحيازة  ــ مــن اجــل اإلف
وتهريب مواد وحبوب مخدرة ومحكوم عليه بالحبس 
طبقا للقضاء السعودى.. وأطلق »الشاطر« رجاله 
وشباب الجماعة الستهداف السعودية ومهاجمتها 
بسفالة فــى كــل وســائــل اإلعـــالم وذادت سفالتهم 
ــيــة للنيل من  ــاة الــعــالــم( اإليــران تــحــديــداً فــى )قــن
السعودية والتشهير بها وتهديدها والتطاول عليها، 
مما إضطر السفير السعودى بالقاهرة إلــى غلق 
السفارة والعودة لبالده... وأيضاً كانت »اإلمارات« 
قــد وافــقــت على دعــم الحكومة المصرية مالياً 
واستجابت لدعوة الدكتور الجنزورى، لكن اإلخوان 
أرادوا عرقلة أى تحرك للجنزورى، وقــام »يوسف 
القرضاوى _ قيادى إخــوانــى هــرب الــى قطر فى 
عهد عبدالناصر وحصل على الجنسية القطرية« 
بتوجيه اتهامات لإلمارات ومهاجمتها على شاشة 
ــام »مــحــمــود غـــزالن _  ــرة، وأيـــضـــاً قـ ــجــزي قــنــاة ال
ــارات علناً  ــوان« بتهديد اإلمـ المتحدث باسم اإلخـ
وإعالنه عن قدرة االخوان فى االمارات على القيام 
بثورة هناك.. لم ينس »الشاطر« تحريض المشايخ 
التابعين له فى »الهيئة الشرعية للحقوق واإلصالح« 
على التحريض ضد السعودية واالمارات.. ولم ينس 
أيضًا تحريض التنظيمات فى سيناء ضد القوات 
المسلحة واستئناف عملياتهم مرة أخرى.. لكن ما 

هو رد فعل المشير طنطاوى؟
فى )٢٩ إبريل ٢٠١٢( فاجأت القوات المسلحة 
الجميع وقامت باإلعالن عن إجرائها أكبر مناورة 
عسكرية تكتيكية للجيش الــمــصــرى فــى سيناء 
وقــامــت بــالــمــنــاورة تشكيالت مــن الجيش الثانى 
ــام شــارك فيها  الميدانى استمرت لمدة ثالثة أي
ــشــاة الــمــيــكــانــيــكــى _ وحـــدات  ــم عــنــاصــر مـــن )ال
المدرعات _ المدفعية _ القوات الجوية _ الدفاع 
الجوى _ عناصر من الــقــوات الــخــاصــة(.. وكانت 
مناورة الجيش واضحة وتهدف إلرســال رسالتين 

للتنظيمات اإلرهابية ودعاة الفوضى:
ــادر على هدم  )الــرســالــة األولـــى(: ان الجيش ق
»جبل الحالل« على رؤوس اإلرهابيين ومساواته 
ــاألرض.. واالســتــعــداد القتالى العالى للضباط  ــ ب

واألفراد والجنود.
)الرسالة الثانية(: عــودوا لجحوركم كالفئران 
المذعورة.. ولن نسمح أبداً بترويع وتهديد الشعب 

المصرى.

املشهد  نهاية أسطورة »جبل احلالل« )احللقة اخلامسة( 
الـ11

بالل الدوى

خطة اإلخوان 
 للتصعيد املباشر 

ضد القوات املسلحة 
تفاصيل خطة املحاور اخلمسة التى وضعها 119 قيادًيا من اإلخوان والسلفيني واجلماعة اإلسالمية

هيكل
طنطاوى

بديع

اجلنزورى



الكشف عن سالح إيرانى 
مت تهريبه من السودان 

عبر الدروب اجلبلية 
ليصل للقنطرة غرب 

ورأس سدر وجبل عتاقة
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مصر 
المحروسة

الحرس الثورى يمول جماعات فى سيناء بشهادة »السعودية«
مــاذا تريد إيــران من مصر؟! ســؤال يتبادر 
لــأذهــان بعد التصريحات القوية واملفاجئة 
التى كشف عنها الــلــواء أحمد عسيرى نائب 
رئيس املخابرات السعودية احلالى ومستشار 
وزيــر الدفاع السعودى السابق، حينما كشف 
عــن وجـــود عــاقــات قــويــة بــن مــا يــحــدث فى 
سيناء وبن الدور اإليرانى فى املنطقة العربية، 
وقــال: »إن إيــران تتدخل فى الــعــراق وسوريا 

واليمن وسيناء«، قبلها كانت هناك 
عدة تصريحات من قيادات كبرى 

فــى احلـــرس الــثــورى اإليــرانــى 
وحتــديــدا مــن الــلــواء قاسمى 
قائد فيلق القدس باحلرس 
الــثــورى اإليــرانــى واملسئول 
ــع الــتــنــظــيــمــات  ــي ــن جــم عــ
ــيـــة  ــرانـ واملــيــلــيــشــيــات اإليـ
املسلحة املنتشرة فى العراق 

واليمن وسوريا ولبنان، الذى 
ــى اجلــبــهــة  ــاء هـ ــن ــال »إن ســي ــ ق

اجلديدة لنا«.
احلــرس الــثــورى اإليــرانــى هــو الــذى ميول 

عـــدد مــن الــفــصــائــل الفلسطينية ويــدربــهــم، 
ويساعدهم فى احلصول على الساح، ويضمن 
لهم تسليحا متقدما جدا، ويساعد عناصرهم 
على التدريب العسكرى الــازم ومنهم »كتائب 
عز الدين القسام- اجلناح العسكرى حلركة 
حماس« وجماعة اجلهاد اإلسامى التى تدين 
كليا إليــران وقرارها يتم اتخاذ من »طهران«، 
ــن الــفــصــائــل األخــــرى ومــنــهــا جيش  وعـــدد م
اإلســام الــذى يتزعمه »ممتاز دغمش« الذى 
يدين إليــران بالتمويل لكنه يتبنى نهج تنظيم 

الــقــاعــدة ويتخذ مــن أســامــة بــن الدن وأميــن 
الظواهرى رموز جهادية له ولتنظيمه.

لكن هل ميثل إدانــة إليــران فيما يحدث فى 
ــة شاملة  ــال، ميثل إدانـ ســيــنــاء؟! بطبيعة احلـ
إليران، فقد تورطت جماعة اجلهاد اإلسامى 
الـــذى يــقــودهــا األمـــن الــعــام »رمــضــان شلح« 
فى عدد من العمليات االرهابية ونفذتها فى 
شمال سيناء، وتورطت أيضا عدد من عناصر 
كتائب عــز الــديــن القسام فــى تنفيذ عمليات 
ارهابية والتعاون مع جماعة اإلخوان فى سيناء 
ســيــنــاء، وتـــورط جيش اإلســـام فــى عمليات 
ارهابية، ولهذا فإن »إيران« وهى املمول واملدبر 
ــدرب لهذه الفصائل تصبح هى  واملخطط وامل
املسئولة بكل تأكيد، ومؤخرا مت الكشف عن 
قيام »إيــران« بنقل ساح حديث إلى السودان، 
وقيام عناصر إخوانية باملساعدة فى تخزينه 
ــعــداد  ملـــدة معينة فــى مــخــازن ســريــة واالســت
لتهريبه إلــى احلـــدود املــصــريــة عبر منطقة 
الـــدروب اجلبلية التى يعرفها عــن ظهر قلب 
ــوان واجلــمــاعــة اإلســامــيــة إلى  قــيــادات اإلخــ
األراضـــى املصرية، ويتم استخدام عصابات 
قبلية لنقل هــذه الكميات الهائلة من الساح 

اإليرانى إلى ثاث مناطق هى:
1- السويس

2- القنطرة غرب
3- جبل عتاقة

ثم تخزينه إلى منطقة جبلية فى »رأس سدر« 
ونقل الساح تابعا إلى وسط سيناء ليحصل 
عليه االرهابيون على اختاف أشكالهم، ويسلم 
لهم فى معسكراتهم فى جبل احلال على بعد 

60 كم من جنوب العريش.

قطر مولت 
الجماعات 

اإلرهابية فى سيناء 
مؤخراً بأكثر من 
100 مليون دوالر

مصر قررت تقديم مذكرة 
تفصيلية لمجلس األمن الدولى 

بأسماء الدول المتورطة فى 
دعم وتمويل اإلرهاب

تركيا هى الراعى الرسمى 
ألكبر منظمة فى العالم 

متورطة فى دعم اإلرهاب 
فى مصر وسوريا وليبيا وهى 
منظمة »يارديم فاكفى« أو 
»مؤسسة الغوث اإلنسانية«

أسرار شبكات متويل اإلرهاب فى مصر

إن اجلماعات اإلرهابية، والسيما فى الغرب، 
ــادة ال متــلــك حــســابــًا مــصــرفــيــًا باسمها بشكل  عـ
صــريــح، مــع ذلـــك، فــإن هــنــاك حـــاالت تفتح فيها 
هــذه اجلماعات حساباتها املصرفية باسمها أو 
بأسماء معروفة أخــرى، وقــد تتحدث اجلماعات 
اإلرهابية علنًا عن ارتباطها باملجموعات األخرى، 
فعلى سبيل املــثــال فــإن جبهة العمل اإلســامــى 
ــوان املسلمن فــى مصر  فــى ســوريــا وجماعة اإلخـ
يعلنون دعمهما لتنظيم القاعدة جهاراً كما دعيا 
العرب واملسلمن إلى تقدمي الدعم املالى للهجمات 
االنتحارية التى ينفّذها تنظيم القاعدة، على الرغم 
من أّن اسم أى واحــدة من هذه املجموعات لم يرد 
فى الائحة األمريكية لإلرهاب لكنها جميعها كانت 
حتت سيطرة اإلدارة األمريكية بشكل كامل ألنها 
تستخدمهم فى العديد من العمليات ضد االنظمة 

التى تسعى إلى ضرب استقرارها.
أن واشنطن سعت مــن جــراء معاقبة النعيمى 
ــراءات أخـــرى إلــى حتــذيــر الــقــيــادة القطرية  ــ وإجـ
الــقــدميــة واجلــديــدة على ضـــرورة قطع عاقتها 
باملجموعات املتشددة ســواء فــى ليبيا أو سوريا 
أو اليمن وســط شــكــوك فــى أن تلك املجموعات 
استثمرت الدعم املالى القطرى فى تكوين شبكات 
للحصول على أسلحة واستقطاب مقاتلن، األمر 
الــذى ميثل خطرا محدقا على املصالح األمريكية 
باملنطقة ويهدد أمن بعثاتها، مما اضطر بريطانيا 
وسويسرا إلى إجراء حتقيقا حول نشاطات النعيمى 
وشبكته فى أوروبا سيصب ذلك فى جهود القضاء 
ــاب فــى الــعــراق وســوريــا ويقص أظافر  على اإلرهـ
الدوحة السياسية التى سعت إلى أن تكون منراً، 
لكنه ورقى فى كل األحــوال، أن أجهزة األمن لديها 
رصد كامل لكافة مصادر متويل اإلرهاب الداخلية 

واخلــارجــيــة، والــتــى تــأتــى فــى مقدمتها قطر 
املتورط األول فى متويل معظم العمليات 

اإلرهــابــيــة فــى املنطقة العربية وفى 
مقدمتها مصر.

أن قــطــر مــولــت اجلــمــاعــات 
اإلرهابية فى سيناء مؤخراً 

ــن 100 مــلــيــون  ــر مـ ــأكــث ب

دوالر، أى ما يعادل 2 مليار جنيه مصرى لضرب 
أمــن واستقرار مصر، والستهداف قــوات اجليش 

والشرطة واستهداف كنائس األقباط املصرين.
 ألن مصر قررت تقدمي مذكرة تفصيلية ملجلس 
األمــن الــدولــي، باعتبارها رئيسا للجنة مكافحة 
ــدول املتورطة  اإلرهـــاب مبجلس األمــن، بأسماء ال
فى دعــم ومتويل اإلرهــاب فى مصر، ومــن أبرزها 
قطر وتركيا، لن تركيا هى الراعى الرسمى ألكبر 
منظمة فى العالم متورطة فى دعــم اإلرهـــاب فى 
مصر وسوريا وليبيا، وهى منظمة »ياردمي فاكفي« 
أو »مؤسسة الــغــوث اإلنسانية«، التابعة للتنظيم 
الــدولــى لــإلخــوان والــتــى تعمل حتــت غطاء تقدمي 
املساعدات اإلنسانية، إال أن جميع التقارير الدولية 
مبا فيها تقارير األمم املتحدة ومجلس األمن أكدت 
ــاردمي فاكفي« لها أنشطة مشبوهة فى دعم  أن »ي

اإلرهاب وغسيل األموال«. 
إن اقتصاد اإلرهـــاب تطور مــن خــال عــدد من 
األنشطة غير املشروعة األخرى كتجارة األسلحة، 
ــوال، وجتــــارة املـــخـــدرات، مطالًبا  ــ ــ وغــســيــل األم
البرملانات العربية والدولية بسرعة تعديل قوانن 
البنوك، ملواكبة التطورات املصرفية العاملية، ملحاربة 

عمليات غسل األموال، ونقل أموال اإلرهابن.
إن »هــنــاك مــصــادر متخصصة لــدعــم ومتويل 
العمليات واجلــمــاعــات اإلرهــابــيــة فــى جميع دول 
اخلليج العربى وفى مقدمتها مصر وسوريا وليبيا 
وهــذه املــصــادر تتلقى متويا كبيرا مــن عــدد من 
ــدول الغربية وفــى مقدمتها الــواليــات  عــواصــم الـ
املتحدة األمريكية، وإسرائيل«، ألن أجهزة األمن 
لديها رصد كامل ببعض أسماء املمولن لإلرهاب، 
ويأتى فى مقدمتهم القيادى السلفى محمد أحمد 
الــعــدوى شلباية، وهــو مــصــرى مقيم فــى اململكة 
العربية السعودية، ويعتبر املمول الرئيسى جلماعة 

أنصار بيت املقدس فى سيناء.
حسب ما جاء فى اعترافات أمير التنظيم محمد 
على بدوى عفيفي، واسمه احلركى الشيخ محسن. 

أن شلباية هــو املسئول عــن متويات 
ــاعــة، وأن آخـــر دفــعــة  اجلــم

ــصــار بيت  وصــلــت أن

املقدس منه بلغت 170 ألف دوالر؟، أى ما يقارب 
2 مليون جنيه. 

تركيا من أخطر الــدول الداعمة لــإلرهــاب فى 
مصر، من خــال شخص يدعى ياسن القاضي، 
وهو الصديق الشخصى للرئيس التركى رجب طيب 
ــان، ومــول التنظيمات اإلرهابية فى سيناء  أردوغـ
مببلغ 250 مليون جنيه لتنفيذ عملية تفجير كمن 

كرم القواديس فى سيناء«.
ــدعــم جميع  ــقــوم ب  إن »هـــنـــاك خــلــيــة كــبــيــرة ت
العمليات واجلماعات اإلرهابية فى سوريا وبعض 
العمليات اإلرهابية فى مصر، يتزعمها اجلهادى 
السلفى املصرى عمرو الدماطي، املقيم حاليا فى 
سوريا واملتورط فى متويل جميع العمليات اإلرهابية 

التى متت فى سيناء مؤخرا«.
وتعكف اجلماعات اإلرهابية على متويل نفسها 
ذاتيا من خال إنشاء مشاريع استثمارية قانونية 
سواء فعلية أو افتراضية موازية وتأتى على هيئة 
مصارف أو مؤسسات استثمارية فى التحويات 
النقدية، وتكون هياكلها املالية مبعزل عن الــدول 
التى تنشط فيها وحتت مسميات أخرى بعيدة عن 

الشبهة.
ويتم استغال هذه املشاريع الضخمة كغطاء 
لعمليات مصرفية من فتح حسابات وحتويات 
مالية باإلضافة إلــى عمليات غسيل األمـــوال، 
األمــر الــذى يجعل مــن الصعب تتبع احلركات 
املــالــيــة للعمليات املــصــرفــيــة بسبب احلماية 
التى تتمتع بها مبقتضى القوانن التى تضبط 

العمليات املصرفية. 
كما تــقــوم تلك التنظيمات بــإنــشــاء مؤسسات 
خيرية تتلقى الدعم من قبل احلكومات واملؤسسات 
والشركات إضافة إلى التبرعات عبر األفراد ونقلها 
إمــا بشكل إلكترونى أو شخصى لتمويل أنشطة 
اجلماعات اإلرهابية إما عبر التمويل النقدى أو 
عبر شــراء األسلحة مــن أمـــراء احلــرب واألســـواق 
الــســوداء أو الشركات املصنعة للساح حتت 

غطاء دولي. 
إن بنك التقوى وغيره 
ــؤســســات  ــن امل مـ

ــة لـــإلخـــوان، مت اســتــخــدامــهــا لــيــس فقط  ــي ــال امل
مــن أجــل متــويــل الــقــاعــدة، ولــكــن أيــضــا ملساعدة 
ــة عــلــى اســتــخــدام اإلنــتــرنــت  ــي املــنــظــمــات اإلرهــاب
والهواتف املشّفرة، وساهمت فى شحن األسلحة، 
وأعلنت وزارة اخلزانة نقا عن مصادر فى أجهزة 
االستخبارات، أنه »مع حلول أكتوبر 2000، كان بنك 
التقوى يوفر خط ائتمان سريا ألحــد املساعدين 
املقربن من أسامة بن الدن، وأنــه مع نهاية شهر 
سبتمبر 2001، حصل أســامــة بــن الدن وتنظيم 

القاعدة، على مساعدات مالية من يوسف ندا«.
إن القاعدة واملجموعات املسلحة تدير العديد 
ــوال، هــذه االمـــوال تدار  من عمليات غسل االمـ
احيانا من داخــل دول اوروبــيــة وعربية. ويلعب 
ــل اإلرهــــاب،  ــاص دورا فــى متــوي الــقــطــاع اخلــ
فمكاتب الصيرفة اخلاصة وحتويل األموال عبر 
العالم وقــد مت استغالها من قبل القاعدة فى 
تدوير االمــوال وغسيلها، باإلضافة الــى تدوير 
األمــوال بواسطة املقايضة بعمليات االستيراد 
ــرض الــرقــابــة الــشــديــدة على  والــتــصــديــر، إن ف
الشركات املالية اخلاصة ومتابعة اصولها املالية 
من شأنها أن تعمل على جتفيف مصادر التمويل 
ومــكــافــحــة اإلرهـــــاب. لـــذا مــن الــتــوصــيــات فى 
جتفيف مصادر متويل القاعدة ومن شابهها هو 
العمل االستخباراتى وفــرض عقوبات والتعاون 
مع الشركاء واحللفاء الدولين وإشراك القطاع 
ــهـــات املــانــحــة  ــل حتــديــد اجلـ اخلــــاص مـــن أجــ
واملمولن والوسطاء املتورطن فى دعم املنظمات 
ــى فى  اإلرهــابــيــة. إن ايــجــاد تــعــاون مشترك دول
مــراقــبــة وتــعــقــب األصــــول املــالــيــة للجماعات 
املــســلــحــة، ال تــقــل عــن العمليات املسلحة فى 

مواجهة اإلرهاب.
ــد مــن جتفيف منابع التمويل الداخلى  ــه الب ان
اوال ثم بعد ذلك يسهل جتفيف منابع التمويل من 
اخلــارج ألن التمويل اخلــارجــى يأتى عن طريق 3 
طرق من اهمها السفارات املتعاونة مع اجلامعات 
االرهابية وعلى رأسها سفارتى قطر وتركيا التى 
حترص على نشر الفوضى واالرهــاب داخــل مصر 
ان الطريقة الثانية هى التمويل املباشر لهذه الدول 
وبعض االشخاص بعينهم من اعضاء االرهابية او 
احد اقاربهم او شخص بعيدا عن الشبهات يحمل 
هذه االمــوال مبقابل مــادى وهــذه الطريقة تتطلب 
يقظة من قبل قوات االمن وجهاز االموال العامة 

لتحديد أوجه إنفاق هذه االموال.
 إن ثالث هذه الطرق يأتى عن طريق 
ــال متــويــل فــى صـــورة بضائع  ارســ
مــن اخلــــارج دون مــقــابــل مــادى 
ــة يتم  ــي لــلــجــمــاعــات االرهــاب
ــاق امــوالــهــا  ــفـ بــيــعــهــا وانـ
ــل الــعــنــاصــر  فـــى متــوي

اإلرهابية.

جبهة العمل اإلسالمى فى سوريا وجماعة اإلخوان املسلمني فى مصر تعلنان دعمهما لتنظيم القاعدة

د. عادل عامر

تكوين شبكات 
للحصول على أسلحة 

واستقطاب مقاتلين

قطر المتورط األول 
فى تمويل معظم 

العمليات اإلرهابية 
فى المنطقة العربية 

وفى مقدمتها مصر

قاسم
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بدأ حكمه بـ»الكفن 
مالوش جيوب« 

وانتهى بـ»نفسى 
أعيش اليومني اللى 

فاضلني لى مع والدى 
وأحفادى«

إميان بدر 

حقيقة حرمانه من اجلنازة 
العسكرية حال وفاته قبل 

حلول عام 2022
ــاءت إرادة اهلل  ــ ــو شـ ــى لـ حــت
ــه ومــعــانــاتــه مــا بني  ــ إنــهــاء آالم
املرض واالنتظار، تبرز عالمات 
استفهام من نوعية كيف سينتقل 
إلى مثواه األخير، وهل سيواريه 
ــرى بــجــنــازة عــســكــريــة تليق  ــث ال
بــأحــد قـــادة الــقــوات املسلحة، 
أبطال حرب أكتوبر، أم سيُحرم 
منها على خلفية ثبوت إدانته فى 

قضية القصور الرئاسية.
حيث كشفت مصادر قانونية 
أن احلكم الصادر بحبس مبارك 
3 ســنــوات، على خلفية اتهامه 
ــالء على  ــي ــاالســت ــيــه ب هـــو وجنــل
125 مليون جنيه، فى القضية 
املــعــروفــة بــالــقــصــور الــرئــاســيــة 
ــات، ال يجوز  هــو حكم نهائى بـ
الطعن عليه، كما أن القضية 
ــى  ــال ــت ــال ــة بـــالـــشـــرف، وب مــخــل
يتبع احلــكــم جتــريــده مــن رتبته 
الــعــســكــريــة كــفــريــق أول طــيــار 
بالقوات اجلــويــة، وجتــريــده من 
النياشني واألوسمة التى حصل 
عليها، مع حرمانه من اجلنازة 
العسكرية؛ ألن شرف العسكرية 
ال يستحقه من ثبتت إدانته فى 
قضية مخلة بالشرف، إلى جانب 
ــن ممــارســة  حــرمــانــه وجنــلــيــه م
جميع احلــقــوق السياسية مبا 

فيها الترشح لالنتخابات.
وعلى جانب آخر يرى البعض 
أن اهلل إذا مد فى عمر مبارك 
لسنوات أخــرى، ومــر 6 سنوات 
على احلــكــم الــصــادر ضــده فى 
يناير 2016، فإنه سيتمكن وفًقا 
ــبــاره، فهل  لــلــقــانــون مــن رد اعــت

ميهله القدر حتى مطلع 2022.

ملف 
خاص

اختار أن يعود إلى مصر اجلديدة ورفض السفر إلى بريطانيا والسعودية واإلمارات
يؤدى الصلوات اخلمسة جالًسا على مقعده

يحرص على االستيقاظ مبكًرا وتناول 
طعام اإلفطار فى السادسة صباًحا

خيرت الشاطر حاول نقله إلى سجن ُطرة انتقاًما من زوجته سوزان

مبارك يبدأ عامه التسعني

تفاصيل مثيرة فى حياة مبارك

وقائع اتهامه فى قضية »هدايا األهرام« وتورط عالء وجمال فى »التالعب بالبورصة«
على الرغم من قاعدة«ُحجية البراءة« 
ولكن مبارك هو املتهم الوحيد الذى 
إذا حصل على حكم بالبراءة، أو بأنه 
ال وجـــه إلقـــامـــة الـــدعـــوى، يــجــد من 
يستأنف على احلكم ويطالب بإعادة 
محاكمته وعدم اإلقــرار ببرائته، وهذا 
ما حــدث معه من قبل فى قضية قتل 
املتظاهرين، حني طعنت النيابة على 

ــراءة، الــصــادر مــن محكمة  ــبـ حــكــم الـ
االســتــئــنــاف، ولــكــن محكمة النقض 
أيدته، ليصبح نهائيا باًتا، أما قضية 
احلصول على هدايا مؤسسة األهرام 
الثمينة، واملــتــهــم فيها الــرجــل ومعه 
ــابــت وجنــلــيــه عــالء  زوجــتــه ســــوزان ث
وجــمــال وزوجتيهما هــايــدى الــراســخ 
وخديجة اجلمال، فقد شهدت تطوًرا 

حــديــًثــا خــالل شهر إبــريــل املنقضى، 
ــررت نــيــابــة وســـط الــقــاهــرة  ــ حــيــث ق
ــة أوراق الــقــضــيــة إلــى  الــكــلــيــة، إحــال
نيابة األمــوال العامة العليا، إلحالتها 

للمحكمة اجلنائية املختصة.
فيما قررت محكمة جنايات القاهرة 
فــى وقـــت ســـابـــق،  قــبــول االســتــئــنــاف 
عــلــى قـــرار قــاضــى التحقيق بــأنــه ال 

وجه إلقامة الدعوى، وأمرت بإحالتها 
للنيابة الــعــامــة، إلحــالــتــهــا للمحكمة 
اجلنائية املختصة، وفحص جميع أدلة 

الثبوت فى القضية من جديد.
عــلــًمــا بـــأن تــلــك القضية هــى آخــر 
قضايا الرئيس األســبــق، بينما مــازال 
جنليه عالء وجمال يحاكما فى قضية« 

التالعب بالبورصة«.

فى أعقاب اندالع ثورة 25 يناير 2011، 
ــق حسنى مــبــارك  تلقى الــرئــيــس األســب
عدة عــروض لإلقامة خــارج مصر، حيث 
عرضت املستشارة األملانية أجنيال ميركل 
استضافته لإلقامة فى بالدها، ليستكمل 
الــعــالج مــن أمـــراض الــعــظــام والــفــقــرات 
الــتــى يعانى منها، كما عــرضــت اململكة 
العربية السعودية استضافته ليقيم فى 
منتجع تبوك، وهو نفس ما فعلته اإلمارات 
العربية وغيرها مــن دول اخلليج، لكن 
مبارك أصر على أال يغادر مصر، وذهب 
لــإلقــامــة فــى منتجع شــرم الشيخ الــذى 
يعشقه، ولكن خــرج علينا وقتها الكاتب 
الـــراحـــل مــحــمــد حــســنــني هــيــكــل ليزعم 
أن الرجل يقود البالد ويرسل تعليماته 
للمجلس الــعــســكــرى، الـــذى كـــان يحكم 
مصر وقتها، من شــرم الشيخ، وانهالت 
االتهامات على القائمني على حكم البالد، 
فلم يجدوا بًُدا من إيداعه باملركز الطبى 
العاملى بطريق مصر اإلسماعيلية، بوصفه 

رجل مريض جتاوز الثمانني من عمره.
ــوان إلــى حكم مصر  وحــني صعد اإلخـ
عــام 2012، أصـــرت اجلماعة املعروفة 
باللدد فــى اخلصومة على االنتقام من 
ــه، وأعــطــى خيرت  الــرجــل والــتــنــكــيــل بـ
الشاطر أوامــره للرئيس اإلستنب محمد 
مرسى بــإيــداع مبارك فى سجن مزرعة 
طـــــرة، ووقـــتـــهـــا كــــان قـــد صــــدر ضــده 
حــكــم بــاحلــبــس املــؤبــد فــى قــضــيــة قتل 
املتظاهرين، وقــيــل أن »الــشــاطــر« يريد 
االنتقام ليس من مبارك فقط، ولكن من 
زوجته ســوزان، التى قيل أنها كانت وراء 
قرار اعتقال خيرت ملدة 5 سنوات، على 
ــر، وأنها  خلفية قضية ميلشيات األزهــ
كانت تخشى من أن ينافس جنلها جمال 

حال ترشحه للرئاسة خلًفا لوالده.
 وبسبب احلــالــة الصحية املــتــدهــورة 
ــان هــنــاك اجتــــاه إليــداعــه  ــ لــلــمــخــلــوع ك
مستشفى ســجــن املـــزرعـــة، وبــالــفــعــل مت 
جتهيز املستشفى الستقباله لتناسب 

ظروفه الصحية، ولكن شــاءت إرادة اهلل 
ــوان إلى  والشعب املــصــرى أن يعود اإلخـ
مــقــاعــدهــم خــلــف الــقــضــبــان، ويحصل 
مبارك على البراءة من تهم عديدة أبرزها 
قتل املتظاهرين وتصدير الغاز إلسرائيل، 
وكذلك قضية احلصول على فيلالت شرم 

الشيخ من رجل األعمال حسني سالم.
ــام ومــن  وعــلــى الــرغــم مــن تــلــك األحــك
ــدر رئيس  ســقــوط نــظــام اإلخـــــوان، أصــ
الـــوزراء آنـــذاك الدكتور حــازم الببالوى 
قراًرا فى أغسطس 2013 بفرض اإلقامة 
اجلبرية على مــبــارك، العتبارات أمنية 

بسبب حالة الفوضى التى شهدتها البالد 
بعد عزل مرسى وفض اعتصامى رابعة 
والنهضة، ليقيم مــبــارك فــى مستشفى 
ــدة بــلــغــت حــوالــى  املـــعـــادى الــعــســكــرى ملـ
1000 يــوم، مت خاللها الطعن على حكم 
ــذى حصل عليه، ليتم تأكيده  الــبــراءة ال
فى النقض، ولكن صدر ضده هو وجنليه 
عــالء وجــمــال حكم باحلبس 3 سنوات 
فــى قضية القصور الــرئــاســيــة، وارتـــدى 
البذلة الــزرقــاء، ثم تبني أنــه قضى املدة 
بالفعل خــالل فترة احلبس االحتياطى، 
وبالتالى لم مينعه احلكم من العودة إلى 
بيته فى مصر اجلديدة، الــذى اختار أن 
يعود إليه على الرغم من جتــدد دعــوات 
ــه، كــى ينتقل  الــســعــوديــة ودول اخلليج ل
لإلقامة بــإحــداهــا، خاصة اململكة التى 
قيل أن الرجل طلب أن يسافر إليها آلداء 
مناسك الــعــمــرة، وهــو مــا نــفــاه محاميه 
فريد الديب مؤكًدا أن موكله لم ولن يفكر 

فى مغادرة مصر.
وعلى صعيد احلياة اخلاصة للرئيس 
األسبق، يؤكد املقربون منه أنه إذا كان 
فــقــدان حفيده األكــبــر محمد يعد هو 
احلــزن األشــد قسوة فى حياته، ومؤشر 
بغروب شمس حكمه، ولكنه تعرض إبان 
فترة إقامته باملستشفى العسكرى ألزمة 
نفسية أخرى حني وضعت خديجة زوجة 
ابنه جمال مولودها محمود فى لندن، 
ولــم تتمكن من استخراج شهادة ميالد 
لــه، ألن القانون البريطانى ينص على 
أن األب أو اجلــد لــأب هما فقط من 
يحق لهما قيد املولود، ووقتها كان األب 
محبوسا فى قضية القصور الرئاسية 
وعلى ذمــة قضية التالعب بالبورصة، 
واجلد قيد اإلقامة اجلبرية، ومن ثم لم 
يشعر مبارك بالفرحة الستقبال احلفيد 
اجلديد، بسبب مــرارة العجز عن إثبات 
نسب طفل، كانت الدولة بأكملها سوف 
حتتفل وحتتفى بقدومه، لو شاء القدر أن 

يأتى للدنيا قبل 25 يناير 2011.

ــارى، دخل  ــع مــن شهر مــايــو اجلــ ــراب  فــى ال
الرئيس األسبق حسنى مبارك عامه التسعني، 
وهــو الــرجــل الـــذى ظلت مصر لثالثني عاًما 
حتتفل بعيد ميالده، وبلغ األمر بحاملى مباخر 
»التطبيل« فى السنوات األخــيــرة حلكمه، أن 
كتب بعضهم ولدت مصر يوم ولدت، ومنهم من 
وصفه بأنه لم يتذوق طعم »طشة امللوخية« منذ 
توليه الرئاسة، علًما بأنه حتى أكثر املتعاطفني 
مع مبارك، واملدافعني عن تاريخه العسكرى 
كأحد أبطال حرب أكتوبر، ال ينكرون أن العشر 
ســنــوات األخــيــرة مــن حكمه، حملت املسمار 
األخــيــر فــى نعش نظامه، بــل ومــحــت تاريخه 
املشرف ليس فقط كقائد عسكرى أعــاد بناء 
القوات اجلوية بعد تدميرها فى نكسة 1967، 
ولــكــن تسببت ســيــاســات الــســنــوات األخــيــرة 
ــاألدق سياسات جلنة السياسات باحلزب  وبـ
الوطنى بقيادة جنله جمال، تسببت فى تشويه 
صورة الرجل كرئيس متواضع ريفى زاهد، بدأ 
حكمه بعبارة« الكفن مالوش جــيــوب«، وأنهاه 
متهًما فى قضايا فساد وتربح وإهدار مال عام.

ــن املــؤكــد أن الــســبــب الــرئــيــس فــى هذ  ومـ
ــارك، فــى العقد  الــتــحــول الـــذى طــرأ على مــب
األخــيــر مــن حكمه، يرتبط فــى املــقــام األول 
بجماعة املنتفعني ورعاة التوريث، التى أحاطت 
بــه خــالل تلك الفترة، برعاية زوجــتــه ســوزان 
ورئيس ديوانه زكريا عزمى، ويتردد أن الرجل 
فى هــذه الفترة تعرض لصدمة عمره برحيل 
حــفــيــده األول واألقــــرب إلــيــه مــحــمــد، فترك 
مقاليد احلكم لــســوزان، التى لقبت بالهامن، 
وشبهها من يعرفونها بشخصية نادية اجلندى 
فى أفالم«جبروت إمــرأة« وإمــرأة هزت عرش 

مصر« وغيرها.
وعلى ما يبدو لعبت سوزان وطموحاتها دوًرا 
مؤثًرا ومسيطًرا على حياة الرجل، حتى قبل أن 
يصبح رئيًسا ملصر، وبعد عزله وحبسه، حيث 
أكد هو شخصًيا، فى حوارات صحفية عديدة، 
أنه كان يتمنى بعد أن ينهى خدمته كفريق أول 

طيار فــى الــقــوات املسلحة، أن يعمل سفيًرا 
ملصر فى لندن؛ ألن زوجته سوزان ثابت حتمل 
اجلنسية البريطانية، ووالدتها تنتمى ملقاطعة 
»ويلز« فى اململكة املتحدة، والغريب أن أبرز 
الذين تورطوا مع مبارك فى قضايا الفساد، 
كــان شقيق زوجته منير ثابت، وهــو طيار من 

تالميذ مبارك، كان السبب فى التعارف بينه 
وبــني ســـوزان، وحــني مت خلع الرئيس ووجهت 
ملنير تهمة الــتــورط معه فــى بعض القضايا، 
اختار »ثابت« الهروب إلى العاصمة البريطانية 
التى يحمل جنسيتها مثل شقيقته، ولعب القدر 
لعبته مع تلك العائلة التى صاهرت اثنني من 

رجــال األعمال كالهما يحمالن جنسية نفس 
الدولة، هما مجدى راســخ حما عالء مبارك، 
ومحمود اجلــمــال والــد خديجة زوجــة جمال 
مبارك، وحــني مت توجيه تهم التربح والفساد 
للرجلني؛ بسبب حصولهما على مكاسب بدون 
وجه حق واستغالل عالقتهما العائلية بالرئيس، 

طــار راســخ واجلمال إلــى مدينة الضباب، فى 
حني رفض مبارك نفسه الهروب، وقال وقتها 
أنـــه ولـــد عــلــى أرض مــصــر وخـــاض احلـــروب 
دفاًعا عن ترابها، وسوف يبقى ليموت ويدفن 

فى هذا التراب.
ولعل إصــرار مبارك على البقاء فى مصر، 
وثقته بــأن القضاء ســوف يبرئه، ثــم حصوله 
بالفعل على أحكام البراءة فى غالبية التهم التى 
وجهت إليه، وفى مقدمتها قتل املتظاهرين إبان 
ثــورة 25يناير، كلها كانت من عوامل تعاطف 
بعض املصريني معه، رغم ثبوت فساد نظامه 
ورمـــوزه، ولكن مقارنته برئيس مثل التونسى 
زين العابدين بن على الذى هرب منذ اللحظات 
األولــى لثورة تونس إلى السعودية، أو برئيس 
آخــر مثل بشار األســد املتهم بقتل شعبه، أو 
بــالــرئــيــس اإلخـــوانـــى املــعــزول محمد مرسى 
الــذى جــاء بعده وأعلن أنــه متمسك بالكرسى 
ودونه الرقاب والدماء، تعد مقارنات فى صالح 
مبارك، الذى شهدت قيادات حرسه بأنه قال 
»ال تطلقوا النار على املتظاهرين حتى لو دخلوا 
عليا غرفة نومى«، وجاء حكم القضاء النهائى 

ليبرئه من تهمة قتلهم.
ومــؤخــًرا بعد أن حصل مبارك على البراءة 
فــى بعض القضايا، ومـــازال يحاكم على ذمة 
قضايا أخرى، عاد إلى بيته ومت إطالق سراحه، 
ــدة احلبس  ــد األقــصــى ملـ بــعــد أن قــضــى احلـ
االحتياطى، وقبيل عودته إلــى بيته نسبت له 
عبارة أخرى أضيفت إلى قائمة الكلمات التى 
أكسبته تعاطف املصريني وهــى قوله« نفسى 
أقضى اليومني اللى فاضلني لــى مــع زوجتى 
والدى وأحــفــادى ومــش عايز اتعبهم أكتر من 

كده«.
ــاق الــســطــور  ــن جــانــبــنــا نــحــاول فــى ســي ومـ
التالية أن نقترب من حياة الرجل التى كانت 
صاخبة وأصبحت هادئة مترقبة يشوبها احلذر 
واالنــتــظــار، مــا بــني قضايا مــازالــت متداولة، 
وأحــكــام قادمة قد تؤيد برائته أو تعيده إلى 
محبسه، وما بني انتظار قضاء اهلل، بل وماذا 
بعد نفاد قضائه، تساؤالت نناقشها من خالل 

هذا امللف.

متنى أن يعمل سفيًرا ملصر فى بريطانيا التى حتمل زوجته جنسيتها ولم يهرب إليها مع صهرية ثابت وراسخ

أسرار احلياة اليومية للرئيس 
السابق داخل منزله

من داخل بيته بحى مصر اجلديدة الهادئ، قالت مصادر مقربة 
من الرئيس األسبق إن احلالة الصحية ملبارك ال متكنه حالًيا من 
ممــارســة ريــاضــاتــه املفضلة وفــى مقدمتها اإلســكــواش، وال حتى 
املشى، حيث يــؤدى الصلوات اخلمسة جالًسا على مقعده، بينما 
مازال يحرص كرجل عسكرى على االستيقاظ مبكًرا، وتناول طعام 
اإلفطار فى السادسة صباًحا، مع زوجته سوزان وجنليه عالء وجمال 
وزوجتيهما هايدى وخديجة، حيث يروق ملبارك أن يتناول وجباته مع 

أحفاده عمر وفريدة ومحمود.
وإذا كان تصريح محاميه فريد الديب بأنه ال يتناول فى اإلفطار 
غير الفول والطعمية قد استفز ثوار امليادين، فإن الرجل لم يزعم أن 
موكله يواظب على القراءة واإلطــالع، لعلم جميع من عرفوا مبارك 
بأنه ليس من هواة القراءة، وقيل عنه أنه لم يقرأ كتاًبا فى حياته، 
ولكنه يحرص على متابعة نشرات األخبار وبعض برامج »التوك شو«، 
ويفضل برنامج اإلعالمى أحمد موسى، الذى أجرى معه مداخلة 
هاتفية، خالل فترة إقامته مبستشفى املعادى، وهو ما زاد نشطاء 

الفضائيات ثورة على كل من مبارك وموسى.

رحيل حفيده األول محمد 
كتب نهاية حكمه وميالد 

حفيده األخير محمود 
أصابه باالكتئاب

سوزان

حفيده 
محمد

الشاطر



القرار  استند إلى 
القانون 13 لسنة 
1979 الذى ألغاه 

الرئيس السيسى فى 
24 ديسمبر 2016

العـدد 210

األربعاء  2017/5/3

ماسبيرو

مجدى الشني رئيس قطاع التليفزيون و)شلته( أصيبوا 
بحالة من الغضب الشديد بسبب جتاهل اجلهات العليا 
الختياره كأحد وكيلى املجلس األعلى لإلعالم )مت اختيار 
عبدالفتاح اجلبالى ومحمد الــعــمــرى( وهــو مــا اعتبره 
الكثيرون مــؤشــراً على أنــه خــرج مــن حسابات اجلهات 
النافذة فى الدولة، والدليل أنه سيتم إجباره على ترك 
رئاسة التليفزيون خالل األسابيع القادمة وهو ما يعنى أنه 
سوف يظل مجرد » نفر » داخل املجلس األعلى لإلعالم!!!

كشفت مصادرنا املطلعة أن أحد أعضاء املجلس 
األعلى لإلعالم يقوم ب »تسخني« مكرم محمد 
أحمد رئيس املجلس ضد حسني زين رئيس الهيئة 
الوطنية لإلعالم، وأن هذا الشخص وراء اقناع 
مكرم ب »دبــح القطة« لزين منذ البداية حتى ال 
يظن أنــه صاحب الكلمة األولــى واألخــيــرة داخل 

مبنى ماسبيرو. 

الشين و«شلته« غاضبون من استبعاده 
من وكالة المجلس األعلى لإلعالم

 سر »تسخين« مكرم
ضد حسين زين

برنامج »أبيح« على 
شاشات التليفزيون 

المصرى
تصوروا.. التليفزيون املصرى 
الــذى صدعتنا قياداته بأنهم 
يعلمون الناس القيم واملبادئ 
ــيـــدة يــقــدم  ــمـ واألخــــــــالق احلـ
ــامــج اســمــه )ورا مصنع  ــرن ب
الــكــراســى( - آه واهلل العظيم 
ــه كـــده – والــغــريــب أنــه  اســم
يــقــدم عــلــى شــاشــة قــنــاة نايل 
اليــف التابعة لقطاع القنوات 
ــذى كــان رئيسه  املتخصصة ال
حسني زيــن الــذى مت تصعيده 
لرئاسة الهيئة الوطنية لإلعالم 

مؤخراً. 
وملــن ال يعلم قصة اســم )ورا 
مصنع الكراسى( نحيطه علما 
بأنه فــى أواخـــر اخلمسينيات 
ــيــنــيــات قــامــت  وأوائـــــــل الــســت
ــة بــتــخــصــيــص مساحة  ــدولـ الـ
50 فدانًا إلقامة مصنع إلنتاج 
ــراســى عــلــى احلــــدود بني  ــك ال
إمبابة والــوراق يطل على النيل 
ــرور الــســنــوات  ــاشــرة«، ومبــ مــب
أصــبــح هـــذا املــكــان مــثــل كثير 
مــن املــصــانــع الــتــى فشلت ومت 
بيعه وظل هكذا مساحة أرض 
مهجورة، وطبعا هذه املساحة 
الضخمة جعلت املنطقة مرتعا 
لكل شــىء »ضــريــبــة احلــقــن - 
شمامني الكلة - أى اتنني مش 
القيني شــقــة«، ومبـــرور الوقت 
بدأ سكان املنطقة يستخدمون 
تعبير »ورا مصنع الكراسي«، 
وهكذا«. والسؤال: هل يصحح 
حــســني زيـــن )غــلــطــتــه( ويــقــرر 
اإلــغــاء مثل هــذه البرامج التى 

تسىء للتليفزيون املصرى؟!!

حصر األصول والممتلكات والمديونيات تؤجل خطة الهيكلة

ضغوط عليا لتصعيد 
صراع ساخن على خالفة الشيننائلة فاروق

صراع ساخن جدا، يشهده مبنى ماسبيرو حالياً على خالفة مجدى الشني رئيس 
قطاع التليفزيون بعد اختياره عضواً باملجلس األعلى لإلعالم. 

فقد أصبح فــى حكم املــؤكــد أن يترك الشــني منصبه خــالل األسابيع القليلة 
القادمة. 

عدد من أعضاء املجلس األعلى لإلعالم 
يقومون بالضغط حاليًا للبحث عن منصب 
لنائلة فــاروق رئيس قطاع اإلقليميات فى 
حال إلغاء القطاع وعودته مرة أخرى لقطاع 

التليفزيون!!!

ال حديث للغالبية العظمى داخــل ماسبيرو 
إال عن خطة الهيكلة اجلديدة خاصة ما يتعلق 
منها بانشاء القطاع املرئى الــذى سيضم كل 
القطاعات املرئية وهى )التليفزيون واألخبار 

واملتخصصة واإلقليميات(. 
ووفقا ملصادرنا اخلاصة فإن خطة الهيكلة 
لن تتم خالل الفترة القليلة القادمة حيث إن 
هذه اخلطوة البد أن تسبقها إجراءات متعددة 
منها حصر األصول واملمتلكات واالستوديوهات 
ومحطات اإلرسال التى يزيد عددها عن 150 
محطة واألراضــى التى ال يعلم أحد مساحتها 
على وجه التحديد والشركات التى متتلكها أو 
تساهم فى ملكيتها الهيئة الوطنية لإلعالم – 
احتاد اإلذاعــة والتليفزيون سابقاً - باإلضافة 
إلــى ضـــرورة البحث عــن حلول عملية ملواجة 
مشكلة ديــون املبنى لبنك االستثمار القومى 

التى قاربت الثالثني مليار جنيه.

قرار تعيني أسامة البهنسى 
رئيًسا للقنوات املتخصصة.. 

باملستندات:

أثار القرار اخلاص بتعيني أسامة عبدالعزيز 
السيد بهنسى )أسامة بهنسى( رئيسًا لقطاع 
النيل للقنوات املتخصصة خلفًا حلسني زين 
الذى مت تصعيده رئيساً للهيئة الوطنية لإلعالم 
الكثير من اجلدل وعالمات االستفهام الغامضة 
التى حتتاج إلى تفسيرات بسبب وجود شبهات 

قانونية قد تؤدى إلى بطالن هذا القرار.
فى البداية نشير إلى أن هذا القرار أصدرته 
صفاء حجازى رئيس احتاد اإلذاعة والتليفزيون 
السابق، ووفقا لتاريخ صدور القرار فإنه صدر 
فى اليوم التالى إلبعادها من منصبها، حيث 
إن الــقــرار الــذى حمل رقــم 472 لسنة 2017 
صدر فى 12 أبريل 2017 مع العلم أن القرار 
ــذى اصـــدره الرئيس عبدالفتاح  اجلمهورى ال
السيسى بتشكيل الهيئة الوطنية لإلعالم صدر 
ــرار اإلطاحة  فــى 11 أبــريــل احلــالــى أى بعد ق
بصفاء – شفاها اهلل وعافاها من كل سوء – 
بيوم واحد، والدليل على أن صفاء منذ يوم 11 
أبريل أصبحت مسئولة سابقة فى ماسبيرو، 
وأن ابراهيم العراقى الذى كان مكلفاً حتى ذلك 
اليوم بالقيام بأعمال رئيس االحتــاد، قام بعد 
صــدور قــرار تشكيل الهيئة الوطنية لإلعالم 
بنشر خبر عبر الصفحة الرسمية للمركز 
الصحفى لــوزارة اإلعــالم )حتولت اآلن للمركز 
الصحفى للهيئة الوطنية لإلعالم(، وفى هذا 
اخلبر الذى نشر فى الساعة الثانية و5 دقائق 
من ظهر يوم 11 أبريل بعنوان »ابراهيم العراقى 
يهنئ حسني زين بتوليه رئاسة الهيئة الوطنية 
لــإلعــالم« قــام الــعــراقــى بتهنئة زيــن باختياره 
رئيسًا للهيئة متمنيًا له التوفيق والنجاح فى 
مهمته اجلديدة، وحتقيق األهداف واالجنازات 
ــدة  ــى تــصــب فـــى مــصــلــحــة الــهــيــئــة اجلــدي ــت ال
والــعــامــلــني بــهــا وأيــضــاً حتقيق املــنــافــســة فى 
الساحة اإلعالمية، كما توجه العراقى بالشكر 

والتحية لإلعالمية صفاء حجازى رئيس احتاد 
اإلذاعـــة والتليفزيون السابق )الحــظــوا كلمة 
السابق التى قالها العراقى حرفيا( التى بذلت 
كل جهد مخلص خالل فترة رئاستها من أجل 
مصلحة االحتاد والعاملني به، وأننا جميعاً نعمل 
كفريق عمل متكامل يسوده التعاون والتفاهم من 

أجل تطوير إعالم الدولة.
ومــن بــني املفاجآت التى تؤكد بطالن قــرار 
تعيني البهنسى رئيسًا لقطاع املتخصصة أنه 
صــدر بناء على القانون 13 لسنة 1979 فى 
شــأن احتــاد اإلذاعـــة والتليفزيون وليس وفقا 
لقانون الهيئة الوطنية لإلعالم رغــم أن هذا 
القانون مت الغاء العمل به رسميًا، ومما يؤكد 
صحة هذا الكالم أن الرئيس السيسى قام فى 
24 ديسمبر املاضى بالتصديق على القانون 
رقــم 92 لسنة 2016 بــإصــدار قانون التنظيم 
املــؤســســى للصحافة واإلعــــالم، والـــذى أقــره 
مجلس النواب، ونصت املادة الثانية من القانون 
حسب ما نشر باجلريدة الرسمية على أن يلغى 
القانون رقــم 13 لسنة 1979 فى شــأن احتاد 
اإلذاعة والتليفزيون، والباب الرابع من القانون 
رقــم 96 لسنة 1996 بشأن تنظيم الصحافة 

)الحظوا كلمة إلغاء القانون 13 لسنة 1979(.
وهنا نطرح العديد من التساؤالت منها: على 
أى أساس صدر قرار تعيني البهنسى من صفاء 
وليس زين؟ وملاذا صدر القرار فى اليوم التالى 
بتوقيع صفاء رغم ابعادها عن منصبها كرئيس 
لالحتاد؟ وملاذا لم يصدر القرار بتوقيع حسني 
زين خاصة أنه صدر فى نفس اليوم الذى قام 
فيه زين مع قيادات وأعضاء الهيئات اإلعالمية 
بــأداء اليمني الدستورية أمــام مجلس النواب؟ 
وهل الزيارات املتكررة التى قام بها زين لصفاء 
فــى منزلها بالزمالك وفــى مستشفى اجلــالء 
العسكرى الــذى تواصل فيها رحلة عالجها له 

عالقة بقرار تعيني البهنسى أم أن حسني كان 
يقوم بتوضيح موقفه لها والرد على األنباء التى 
تــرددت حول انقالبه عليها رغم أنها أكثر من 
ساعدته فى الفترة املاضية وحتالفت معه ضد 
مخططات عصام األمير رئيس االحتاد السابق 

ومجدى الشــني رئيس قطاع التليفزيون الذى 
فشلت كل مساعيه ومخططاته لتولى رئاسة 

الهيئة الوطنية لإلعالم.
ونسأل أيضًا: كيف سيتم التعامل مع العوار 
القانونى الــذى يشوب تعيني البهنسى رئيساً 

للمتخصصة؟ وهــل يتم تصحيح هــذا اخلطأ 
على وجه السرعة؟ أم سيتم االنتظار لفترة ال 
يعلم أحــد إال اهلل مــداهــا وبعدها يتم الطعن 
على القرار ويصدر احلكم ببطالن قرار التعيني 
ولو حدث ذلك سوف تكون هناك مهازل ادارية 

وجتاوزات مالية ال حصر لها؟
وفى النهاية أؤكد على ترحيبى بنشر أى رد أو 
تعقيب على التساؤالت التى أقوم بطرحها ألن 
هدفنا األول واألخير تطبيق القانون وحتقيق 

الصالح العام. 

صفاء حجازى 
أصدرت القرار 

بعد إقالتها رسمًيا 
بـ 24 ساعة

باااااطل!!!

مجلس الوزراء يبحث عن مسمى 
وظيفى لصفاء حجازى

ما هو الوضع الوظيفى احلالى لصفاء حجازى رئيسة 
احتــاد اإلذاعــة والتليفزيون السابقة؟ هــذا هو السؤال 
الـــذى تناست كــافــة اجلــهــات الرسمية وفــى مقدمتها 
مجلس الــــوزراء اإلجــابــة عنه عندما مت اإلعـــالن عن 
تشكيل الهيئة الوطنية لإلعالم يــوم 11 أبريل احلالى 
وهى الهيئة التى حلت محل احتاد اإلذاعة والتليفزيون. 
وهنا نشير إلى أنه وفقًا للقانون فإن صفاء حجازى – 
شفاها اهلل وعافاها – لم تبلغ السن القانونية لإلحالة 
للمعاش حتى اآلن ويتبقى لها أكثر من عام، كما أنها لم 

تطلب تسوية معاشها. 
ولذلك نسأل: متى يصدر قرار خاص بتحديد املسمى 
الوظيفى احلالى واملخصصات املالية لصفاء حجازى؟ 
ــوزراء الـــذى يضم مــئــات املستشارين  ــ وكــيــف ملجلس ال
القانونيني التغافل عن مثل هذا األمر؟ وملاذا تتكرر نفس 
األخطاء رغم أن هؤالء املستشارين يتقاضون املاليني من 

اجلنيهات سنوياً؟!!

4 مليارات و611 مليون 
جنيه خسائر خالل سنة

كشف احلساب اخلتامى ملوازنة ماسبيرو عن العام املالى 
2016/2015، كشف أن احتاد اإلذاعة والتليفزيون )الهيئة 
الوطنية لإلعالم حليًا( حقق خسائر تقدر بـ4 مليار و611 
مليون جنيه خالل العام املالى، بزيادة قدرها 470 مليون 
جنيه عن مشروع الربط باملوازنة التقديرية للعام نفسه، 
وكشف التقرير الذى أعدته جلنة اخلطة واملوازنة مبجلس 
النواب برئاسة الدكتور حسني عيسى وسيناقشه املجلس فى 
جلساته العامة قريبًا أن اخلسائر بلغت فى حساب ختامى 
2015/2014 مبلغ 4 مليار و499 مليون جنيه أى ما يزيد على 

111 مليون جنيه.

الشني

صفاء

مكرم

األمير

البهنسى
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البساط
األخضر

ــة جــديــدة فى  تــلــوح بـــوادر أزمـ
ــادى  ــن مــجــلــس إدارة ن ــق ب األفــ
ــاســة مــحــمــد فــرج  ــرئ ســمــوحــة ب
عامر، وبن مؤمن سليمان املدير 
الفنى للفريق السكندري، بسبب 

الصفقات الصيفية.
ــة تــكــمــن فـــى أن هــنــاك  ــ األزمـ
عــددا كبيرا مــن الالعبن يفكر 
فــى الرحيل عــن الفريق بنهاية 
املــوســم اجلـــــاري، حــيــث حتــدث 
معظمهم مع اإلدارة فى مسألة 

خوض جتربة جديدة.
ويــعــتــبــر أحـــمـــد نــبــيــل مــاجنــا 
وأميــن أشــرف من أبــرز األسماء 
التى تنوى خوض جتربة جديدة، 
السيما فى ظل تلقى الثنائى أكثر 

من عرض فى الفترة األخيرة.
ــب مـــســـئـــولـــو ســمــوحــة  ــ ــ ورحـ
بــاالســتــغــنــاء عــن الــالعــبــن فى 
الــفــتــرة املــقــبــلــة، مــن خـــالل فتح 
ــبــيــع لألعلى  ــزاد عليهما وال ــ م

سعًرا.
ــك فــى الــوقــت الــذى  ــأتــى ذلـ ي
اعترض فيه مؤمن سليمان، على 
فكرة االستغناء عن الثنائى فى 

نهاية املوسم اجلاري.
وطالب سليمان من إدارة نادى 
سموحة، ضــرورة التفكير جيًدا 
قــبــل عــرضــهــمــا لــلــبــيــع، خــاصــة 
ــوام األســاســى  ــقـ ــمــا مـــن الـ ــه وأن

للفريق السكندري.

صفقات الصيف 
 قنبلة موقوتة
فى سموحة

أخبار النجومأخبار النجومأخبار النجومأخبار النجومأخبار النجوم
 فسحة زوجية لستانلى 

ومعروف فى القاهرة
 موبايل هدية من 

مشجع للشناوى
 إبراهيم صالح يهدى 

أقاربه تشيرتات الزمالك
حـــرص الــنــيــجــيــريــان ســتــانــلــى أوهــاويــتــشــى 
ومــعــروف يوسف المحترفان بصفوف الفريق 
األول لكرة القدم بنادى الزمالك على اصطحاب 

زوجتهما لقضاء فترة إجازة معهما فى القاهرة.
وكان الثنائى دخال إلى قفص الزوجية بداية 
العام الحالي، استغالالً لفترة توقف الدورى لمدة 
تزيد على شهر أثناء خــوض المنتخب الوطنى 

لبطولة األمم اإلفريقية يناير الماضى.
وحـــرص الثنائى على اصــطــحــاب زوجتهما 
لمشاهدة معالم مصر السياحية، حيث قاما 
بزيارة األهرامات إلى جانب قلعة صالح الدين 

األيوبى.

منح أحــد مشجعى الزمالك أحمد الشناوى 
حارس مرمى الفريق األول لكرة القدم بالنادى 
األبــيــض هــديــة عــبــارة عــن هــاتــف مطبوع عليه 

صورة الالعب.
ــذا الــمــشــجــع بــانــتــظــار حـــارس  ــام هـ حــيــث قـ
ــادى قبل دخــولــه إلى  ــن ــام بــوابــة ال الــزمــالــك أمـ
ــام بمنحه الــهــديــة الــتــى أسعدت  الــتــدريــب، وقـ
الشناوى كثيراً وقام بتوجيه الشكر لهذا المشجع 

على تقديره له، ثم التقطا صورة تذكارية معاً.
ويعد أحمد الشناوى هو الــحــارس األساسى 
للمارد األبيض يليه محمود جنش الحارس الثانى 

للفريق.

حــرص إبــراهــيــم صــالح العــب وســط الفريق 
األول لكرة الــقــدم بــنــادى الــزمــالــك على شــراء 
مجموعة من قمصان المارد األبيض الجديدة 

التى تم إنتاجها من شركة جوما اإلسبانية.
جــاءت هــذه الخطوة مــن صــالح لمنحها إلى 
بعض أفراد عائلته وأصدقائه الذين طلبوا منه 
أكثر مــن مــرة قميص الزمالك كنوع مــن أنــواع 
التذكار.. ولم يشارك إبراهيم صالح مع فريقه 
خــالل الموسم الحالى بشكل أســاســى، حيث 
اعتمدت األجهزة الفنية المتعاقبة على تدريب 
الفريق األول على الدفع بالثنائى طــارق حامد 

ومعروف يوسف لقيادة خط وسط الفريق.

البدرى يواجه ثورة جنوم 
الدكة بـ»اخليار والفاقوس«

املدرب اجلديد يهدد بفتنة أسباب تهدد استمرار التوأم مع املصرى
داخل مجلس الدراويش

بــدأت أصــوات اخلــالف تتعالى داخــل مجلس 
إدارة الــدراويــش بسبب هوية املـــدرب اجلديد 
الــذى سيتولى قيادة الفريق بداية من املوسم 
اجلديد، فى وقت أصبحت كفة املدرب الوطنى 

هى الراجحة أمام كفة املدرب األجنبى.
ومع طرح أكثر من اسم على مائدة مجلس 
ــذى يــتــرأســه املــهــنــدس  ــ إدارة الـــدراويـــش ال
إبراهيم عثمان، ظهرت بــوادر االنقسام بن 
أعــضــاء اإلدارة حــول كــل اســم مــن األســمــاء 
املرشحة خلالفة التشيكى فرانز ستراكا الذى 

متت إقالته بشكل مفاجئ.
ويتخوف أعضاء مجلس الدراويش من حدوث 
أى انتكاسات للفريق مع املدرب اجلديد، خصوصاً 
فى ظل حالة التحفز اجلماهيرى ضد اإلدارة منذ 
ــذى أغضب أغلب  اقــالــة ستراكا، وهــو الــقــرار ال
جماهير الــنــادى خصوصاً أن الفريق كــان يسير 

بخطى جيدة حتت قيادة املدرب التشيكى.
وكانت الفترة األخيرة قد شهدت دخول الرباعى 
مختار مختار املدير الفنى لإلنتاج احلربى، وطلعت 
يوسف املدير الفنى ألهلى طرابلس الليبى، وطــارق 
العشرى املدير الفنى إلنبى، ومؤمن سليمان املدير 
الفنى لسموحة، دائــرة املرشحن لتدريب اإلسماعيلى 
فى املوسم اجلديد، خلالفة أبو طالب العيسوى الذى 
سيستمر فى تدريب الدراويش حتى نهاية املوسم احلالى.

ويترقب مسئولو اإلسماعيلى موقف الرباعى املرشح 
لتولى الــقــيــادة الفنية مــع األنــديــة املتعاقدين معها من 
االستمرار أو الرحيل، الختيار أحدهم لتولى القيادة الفنية 
فى املوسم اجلديد، ويعد طلعت يوسف ومؤمن سليمان 

أقوى املرشحن لقيادة الدراويش فى املوسم اجلديد.
وبخالف هذا الرباعى يبقى إيهاب جالل املدير الفنى 
للمقاصة املُرشح األقــوى لتدريب الدراويش، حيث يبذل 
مسئولو الدراويش مساعى قوية إلقناعه بقبول العرض 
وفك ارتباطه مع الفريق الفيومى بالتراضى، حيث يتبقى 
فــى عقده مــع نــاديــه موسمن آخــريــن، وتتمسك إدارة 
املقاصة ببقائه السيما أنه يقدم عروضا قوية منذ قيادة 

الفريق الفيومى.

اليزال الفريق األول لكرة القدم بالنادى 
املصرى البورسعيدي، على صفيح ساخن 
رغــم مــحــاوالت مجلس اإلدارة، برئاسة 
سمير حلبية، لفرض االستقرار مرة أخرى 
من خالل التجديد للتوأم حسام وإبراهيم 
حسن ملدة عام جديد، والبقاء على رأس 

اجلهاز الفنى للفريق البورسعيدى.
وكانت األزمات قد اشتعلت خالل األونة 
األخيرة، وحتديدا عقب خروج الفريق من 
بطولة الكونفدرالية األفريقية أمام كمباال 
سيتى األوغندي، ليتلقى الفريق 3 خسائر 
متتالية فــى الـــدورى املمتاز أمــام طنطا 
والزمالك واإلسماعيلى، ليصبح املصرى 
مهددا باخلروج من املربع الذهبى بعدما 
توقف رصيده عند 43 نقطة فى املركز 

الرابع بالدورى املمتاز.
ــن«، فى  ــ ــالي ــ ــوت امل ــ ــعــرض »صـ ــســت وي
التقرير التالى 4 أســبــاب تعجل بنهاية 
مشوار التوأم مع املصري، رغم محاوالت 
ــرض الــهــدوء،  اإلدارة ضــبــط الــنــفــس وفـ

بــعــدمــا مت الــتــراجــع عـــن قــــرار جتميد 
مستحقات الالعبن عقب اخلسارة أمام 

طنطا.
¿ غضب جمهور بورسعيد

ــة مــن الــغــلــيــان والــغــضــب  ــتــابــت حــال ان
الـــشـــديـــد، جـــمـــهـــور الــــنــــادى املـــصـــرى 
ــب اخلـــــــروج مــن  ــســب ــدى، ب ــيـ ــعـ ــورسـ ــبـ الـ
ــراجــع أداء الالعبن  الــكــونــفــيــدرالــيــة وت

ونتائجهم فى بطولة الدورى املمتاز.
غضب اجلــمــهــور، طــال أيــًضــا اجلهاز 
الفنى بــقــيــادة حــســام حسن الـــذى تلقى 
هــجــومــا شــديــدا مــن جماهير املــصــرى، 
ــع بــبــعــض الــالعــبــن غير  ــدفـ بــســبــب الـ
ــم النقص  ــا، رغـ ــي ــدن ــن فــنــيــا وب اجلــاهــزي
العددى وكثرة اإلصابات التى يعانى منها 

الفريق خالل اآلونة األخيرة.
ــر الـــعـــاقـــة بــــن الــــتــــوأم ومــجــلــس  ــوتـ ¿ تـ

اإلدارة
رغــم جتديد عقد الــتــوأم لعام جديد، 
من أجل فرض حالة من االستقرار على 
الفريق، إال أن العالقة توترت مؤخرا بن 
التوأم ومجلس اإلدارة، عقب قرار األخير 
بتجميد مستحقات الــالعــبــن وفــرض 

خصومات على الالعبن، 
ــاز  ــا أغـــضـــب اجلــه ــو مـ ــ وه
الــفــنــى بــســبــب عـــدم رجــوع 
اإلدارة إلــيــهــم فـــى اتــخــاذ 

القرار.
¿ العروض التدريبية

تلقى الــتــوأم عــدة عــروض مغرية، 
ــن الـــدورى  خـــالل اآلونــــة األخـــيـــرة م
ــن اتـــصـــاالت  الـــقـــطـــري، فـــضـــال عــ
مسئولى اإلسماعيلى من أجــل إقناع 
ــب الفريق  ــدري حــســام حــســن بــتــولــى ت
خالل الفترة املقبلة بعد إقالة ستراكا، 

املدير الفنى التشيكى لفريق الكرة األول 
للدراويش.

¿ رحيل النجوم نهاية املوسم
ــم الــثــنــائــى أحــمــد موسى  اليــــزال اسـ
كابوريا وأحمد جمعة، مرتبًطا باالنتقال 
إلى نادى الزمالك نهاية املوسم اجلاري، 
وفــى حــال رحــيــل الثنائى عــن الفريق، 
أو أى عنصر مــن العناصر األساسية 

داخـــل تشكيل الفريق دون موافقة 
التوأم، سيهدد األخيرين بعدم 

االستمرار فى منصبهما.

يبدو أن األزمــات التى يسببها جنوم فريق 
الــكــرة األول بالنادى األهــلــى ستظل تشكل 
صداعاً يطارد حسام البدرى املدير الفنى 
للفريق، والذى وجد نفسه محاصراً بشكاوى 
عــدد مــن جنــوم الــفــريــق الــذيــن خــرجــوا من 
دائرة التشكيل األساسى فى الفترة األخيرة 

وأصبحوا أسرى لدكة البدالء.
ويأتى صانع ألعاب الفريق 

مــؤمــن زكــريــا عــلــى رأس 
هـــؤالء الــنــجــوم، والــذى 
تــســيــطــر عــلــيــه حــالــة 
غضب شديدة نتيجة 
ابتعاده عن املشاركة 
مع الفريق، وخروجه 
مــن حسابات املدير 

الفنى للفريق األحمر، 
بعد تألق أحمد حمودى 

ــد وعـــودة  الـــوافـــد اجلــدي
جونيور أجــاى مــن اإلصابة 

ومحافظة ميدو جابر على مكانه 
فى التشكيل األساسى للفريق.

األمر الذى دفع الالعب إلى التلويح سريعاً 
بورقة الــعــروض اخلارجية فى وجــه اجلهاز 
الفني، حيث تعمد توصيل رسالة للبدرى من 

خالل بعض الالعبن مفادها أنه لن يتردد 
ــادى خــالل فترة  ــن فــى طلب الــرحــيــل عــن ال
االنــتــقــاالت الصيفية املقبلة، حــال استمر 

استبعاده من التشكيل األساسى.
وعزز مؤمن تهديده مبا ميتلكه من عروض 
فعلية من أندية سعودية وإماراتية، والتى أكد 
الالعب أن املقابل املالى ألى منها يفوق ما 

يحصل عليه فى األهلى أضعافاً.
تلويح مؤمن بورقة الرحيل لم مير مرور 
ــان لــلــبــدرى رد فعل  ــرام، حــيــث كـ ــكـ الـ
عــلــيــه لــكــنــه وعــلــى غــيــر املــعــتــاد 
عــن الــبــدرى رد فــعــل هــادئ 
حــــيــــث فــــضــــل مــــــدرب 
ــر عــدم  ــمـ الــفــريــق األحـ
ــه فــى  ــسـ ــفـ اقـــــحـــــام نـ
ــة مـــع الــالعــب  ــواجــه م
ــت احلـــالـــي،  ــوقـ ــى الـ فـ
مــا دفعه لتكليف سيد 
ــر  عـــبـــد احلـــفـــيـــظ مــدي
ــادى بــعــقــد  ــنـ ــالـ ــرة بـ ــ ــك ــ ال
جلسة خــاصــة مــع الالعب 

المتصاص غضبه.
وبالفعل بــادر عبد احلفيظ بعقد 
جلسة مع مؤمن طالبه خاللها بالصبر وعدم 
التسرع فى اتخاذ أى قــرار بشأن مستقبله 
خــالل املرحلة املقبلة، وتأجيل أى حديث 
عن الرحيل فى الوقت احلالى ملا بعد نهاية 

املــوســم والتركيز على اســتــعــادة مكانه فى 
التشكيل األساسى للمارد األحمر.

وعــلــى النقيض متــامــاً لــم يتحل الــبــدرى 
بنفس الهدوء الذى تعامل به مع أزمة مؤمن 
ــبــدرى عــن أنــيــابــه فى  ــا، حيث كشر ال زكــري
وجه عمرو جمال مهاجم الفريق، والذى كان 
ابتعاده عن املشاركة كأساسى سبباً أيضاً 
فى تفجير ثورته وإثــارة غضبه ضد البدرى 

وجهازه الفني.
لكن الــالفــت لالنتباه أن الــبــدرى تعامل 
بحزم شديد مع غضب الــغــزال، حيث هدد 
الالعب صراحة بتقدمي تقرير ملجلس إدارة 
الــنــادى يطلب فيه االستغناء عنه وعرضه 
للبيع، حال استمرت شكاواه من االبتعاد عن 

التشكيل األساسى.
وفى املقابل وجد الالعب نفسه محصوراً 
بن خيارين أحالهما مر إما القبول بالبقاء 
على الــدكــة حتى إشــعــار آخــر، أو التصعيد 
مع البدرى ووضــع مستقبله مع الفريق على 

املحك.
ــاقــض  ــن ــت وأمــــــــام حـــالـــة ال
واالزدواجية الواضحة فى 
أســلــوب تعامل الــبــدرى 
مع تذمر مؤمن زكريا 
وغضب عمرو جمال، 
بــررت مصادر مقربة 
مــن الــفــريــق األحــمــر 
ذلك، بخشية البدرى 
مـــــن الــــــدخــــــول فــى 
صــدام علنى مــع مؤمن 
ــدد من  خــصــوصــاً أن عــ
أعــضــاء مجلس اإلدارة قد 
يتعاطف مع الالعب وينصفه على 
ــدرب، على عكس عــمــرو جــمــال الـــذى ال  ــ امل
يتمتع بأى ظهير داخل اإلدارة احلمراء، وهو 
ما يشجع البدرى على اتباع سياسية التهديد 

والوعيد معه.

كتب – محمد الصايغ

كتب – محمد الصاوى 

فرج عامر

كتب – ضياء خضر 
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 محمد الراعى

فضيحة البدرى وعاشور
¿ حــســام الــبــدرى مـــدرب قــديــر ولكن 
مــا فعله مــن جتـــاوز اخــاقــى مــع احلكم 
محمود عــاشــور سقطة اخاقية تسيئ 
ــادى  ــن ــات ال ــي ــمــدرب وتــســيــئ الخــاق ــل ل
الــعــريــق، الــبــدرى جتـــرد مــن االنسانية 
وتعمد النظر باحتقار امام املايني على 
شاشات الفضائيات وهــو سلوك مشني 
مهني ال يقبله عقل وال ديــن.. واحترمت 
احلكم عندما  طرد البدرى ملجرد النظرة 
املهينة، احترمت احلكم النه لم يتجاهل 
ــدرب ولــأســف لدينا اغلب  مــع فعله املـ
احلــكــام والــريــاضــيــني يتقبلون االهــانــة 
واملهانة حتى ال يخسر املكانة التى وصل 
لها، ولكن الفاسدين الذين يقبلون االهانة  
ال يعلمون ان يــحــافــظــون  عــلــى املكانة 
ويخسرون انفسهم وتكون نهايتهم مذبلة 

التاريخ.
ومــا فعله الــاعــب حسام عــاشــور من 
اهانة احلكم عاشور وشد  يديه بطريقة 
عنيفة ومهينة بعد املباراة  بغرض التهكم 
على احلكم  سوء سلوك وفلس اخاقى 
ــى وكــابــن  ولـــم اصـــدق ان مـــدرب االهــل
الفريق يرتكبان هذه الفضيحة االخاقية 
ــهــذا  الــشــكــل املــهــني ملــجــرد الــتــعــادل  و ب
مــع االنــتــاج احلــربــى علما بـــأن األهــلــى 
حسم الــدورى مبكرا وال يوجد املنافس 
الذى يطارد الفريق ويخلق التوتر وسوء 
االخاق واملشهد املهني الذى أساء لنجوم 
األهلى وللقلعة العريقة وأســاء للرياضة 
املصرية .. واطالب ادارة األهلى بتوقيع 
عقوبة صارمة للبدرى وعاشور ليكونوا  
عــبــرة لكل مــن تــســول لــه نفسه للخروج 
عــن الــنــص، اطــالــب مجلس األهــلــى بأن 
ينصر االخاق ويطبق مبادئ األهلى التى 
صنعها  رمــوزه على مر التاريخ، اطالب 
مجلس األهــلــى بــأن يجبر الــبــدرى على 
ــه اهــان آدامية  االعــتــذار للمصريني ألن
انــســان، واطــالــب الــبــدرى بــان يعتذر عن 
الفضيحة والسقطة االخاقية الرهيبة،  
وانــا اخشى أن مجلس طاهر يطنش و 
يتجاوز عــن هــذه الفضيحة االخاقية 
وبــذلــك يــكــون املــجــلــس ارتــكــب جرمية 
ــدرى وعــاشــور..  ــب ــوأ مــن فضيحة ال اسـ
انصروا املبادئ حتى ال نخسر كل شيء 
ــدورى املــصــرى ال يــقــدم كـــورة وال  ــ ألن ال
اخاق، الدورى مهازل وفضائح ومصالح 

وفساد.. ارحمونا يرحكمكم اهلل.
¿ األهــلــى حسم الـــدورى مبكرا ليس 
النه االفضل ولكن بسبب  مساوئ وفشل 
الفرق املنافسة، واألهلى يستحق البطولة 
ألنـــه افــضــل الــوحــشــني .. والـــفـــارق بني 
ــرى هى  العــبــيــه والعــبــى  االنــديــة االخــ
الـــروح القتالية، وميــتــاز العــبــو االهلى 
باالصرار والعزمية والبحث عن البطولة 
عكس العبو االنــديــة االخــرى بــدون لون 

وال طعم. أخبار النجوم
 اخلطيب يستعد 

لالنتخابات بـ»فوتو سيشن«
 أجاى وكوليبالى 

يطلبان تأشيرة إمبابة
يتقدم األستاذ

 أحمد عبداهلل
 املحامى بخالص 
التهانى للنقيب

 محمد عبدالرحمن الدسوقى
 مبناسبة 

زفافه متمنيًا له
 دوام السعادة والتوفيق

يستعد محمود الخطيب نجم األهلى ونائب 
رئــيــس مجلس اإلدارة الــســابــق، للخضوع 
لجلسة تصوير »فوتو سيشن« خال الفترة 
المقبلة، تمهيداً الختيار عــدد مــن الصور 
التى سيتم اعتمادها فى الدعاية الخاصة 
به النتخابات مجلس إدارة النادى التى يعتزم 

المنافسة فيها على كرسى الرئاسة.
ــن الــخــطــيــب عـــدد من  ورشـــح مــقــربــون م
مــصــورى الفتوغرافيا لــه للمفاضلة فيما 
ــار أحـــدهـــم لــيــتــولــى جلسة  ــي بــيــنــهــم، واخــت

التصوير المشار إليها.

طلب الثنائى جــونــيــور أجـــاى وسليمانى 
كوليبالى العــبــى فــريــق الــنــادى األهــلــى من 
زمائهما فى الفريق اصطحابهما إلى أحد 
املطاعم الشهيرة فى منطقة امبابة، وذلك 
بــعــدمــا نــالــت الــوجــبــات الــتــى يقدمها هــذا 

املطعم إعجابهما بشدة.
وكــان مؤمن زكريا العــب الفريق قد أقام 
مأدبة غــداء لزمائه فى الفريق قبل فترة، 
كانت جميع املأكوالت فيها من املطعم املشار 
إليه، وهــو ما دفــع الثنائى أجــاى وكوليبالى 

لطلب تكرار التجربة مرة أخرى.

إعداد: محمد الصايغ- سارة عبدالباقى

الزمالك يرفع راية التصعيد فى أزمته مع اتحاد الكرة
رفض مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة 
مرتضى منصور كل محاوالت الوساطة التى 
بذلها البعض إلنــهــاء الــخــاف بين الــنــادي 
األبيض ومجلس إدارة اتحاد الكرة، حيث أكد 
منصور ان إدارته ماضية في طريقها لتصعيد 
أزمتها مع الجباية إلى أعلى مستوى، وتعهد 
بماحقة مجلس الجباية وإسقاطه خصوصاً 

أنه صادر حكم قضائي ضده بالحل.
ولوح مرتضى منصور بورقة تصعيد األزمة 
إلى المحكمة الرياضية الدولية في سويسرا، 
ــدداً بــفــضــح مــجــلــس اتـــحـــاد الـــكـــرة في  ــهـ مـ
المحافل الدولية بسبب ما أسماه تجاوزات 

أعضائه.
وكان رئيس القلعة البيضاء قد عقد مؤتمرا 
صحفيا مــؤخــراً تــطــرق خــال للحديث عن 
ملف مــبــاراة المقاصة التي رفــض الزمالك 
خــوضــهــا بسبب تأجيلها دون عــلــم الــنــادي 
األبيض، وأكــد منصور الخطاب الــذي وصل 
إلى ناديه بتأجيل مباراة المقاصة كان مزوراً 
وال يحمل توقيع هاني أبوريدة رئيس اتحاد 
ــكــرة أو ثـــروت ســويــلــم الــمــديــر التنفيذي  ال

للجباية.
هــدد رئيس الزمالك عامر حسين رئيس 
لجنة المسابقات بالحبس في حالة تزوير 
محاضر اجتماعات لجنة المسابقات، وشدد 
على أن عاء مقلد المدير التنفيذي للنادي 
عضو في لجنة المسابقات باتحاد الكرة ولم 
يتم إخطاره باجتماع لجنة المسابقات لتوقيع 
ــادي بسبب أحـــداث مــبــاراة  ــن عقوبة ضــد ال
المقاصة األخيرة، والتي لم يحضرها النادى 

األبيض.
ــادي ان عــامــر حسين  ــن وأضـــاف رئــيــس ال

مــزور  ووقــع عقوبة على الزمالك دون عقد 
اجتماع للجنة المسابقات، وأضاف أن اتحاد 
الكرة أفسد مسابقة الدوري المصري الممتاز 
وشــدد على أن هاني أبــوريــدة رئيس اتحاد 
الكرة أخطره بأنه لم يكن لديه علم بالخطاب 
الذي وصل إلى الزمالك لتأجيل المباراة من 

السبت 15 أبريل إلى األحد 16 أبريل.
أضاف رئيس نادى الزمالك أن األمن وافق 
على التأجيل ألجــل غير مسمى، وأخــطــره 

هاني أبوريدة بإقامة مباراة المقاصة الثاثاء، 
ــقــاء طــائــع الجيش  عــلــى أن يــتــم تــأجــيــل ل
المؤجل من الجولة الثانية، موضحا أن كل 
المخاطبات الرسمية التي تلقاها ناديه في 
الــفــتــرة الماضية كــانــت تــؤكــد إقــامــة مــبــاراة 
الفريق أمام المقاصة في موعدها يوم السبت 
15 أبريل إال أن عامر حسين رئيس اتحاد 
الكرة قرر تأجيله ليوم 16 أبريل دون موافقة 

النادي األبيض.

أكد مرتضى منصور أنه تقدم بتظلم للجنة 
التظلمات ضد قرار لجنة المسابقات بتوقيع 
عقوبات على الزمالك بعد مباراة المقاصة 
باعتباره مهزوماً في المباراة وخصم 3 نقاط 

من رصيده.
وشدد مرتضى منصور على أنه لن يسمح 
ــه، واستشهد  بــإهــانــة الــزمــالــك والــتــاعــب ب
رئيس النادي بخطاب األمن قائا أن الجهات 
األمــنــيــة طلبت تأجيل الــمــبــاراة ألجــل غير 

مسمى بسبب أعياد القيامة.
ــح رئــيــس نـــادي الــزمــالــك أن اتحاد  وأوضـ
الكرة الحالي تم حله بحكم القضاء، وعندما 
يتم حل االتحاد يتم حله بكل لجانه، وشدد 
على أن اإلشكال الــذي تقدم به اتحاد الكرة 
ال يوقف الحكم، ألن األحــكــام الــصــادرة من 
ــرة فحص  القضاء اإلداري ال يوقفها إال دائ

الطعون في المحكمة اإلدارية العليا.
وشــــدد رئــيــس الـــزمـــالـــك عــلــى أن وزيـــر 
الــريــاضــة ممتنع عــن تنفيذ آحــكــام القضاء 
وحــل مجلس إدارة اتــحــاد الــكــرة فــي الفترة 
الحالية، وأشار إلى  أنه جهز انذارات للبنوك 
التي يتعامل معها اتحاد الكرة لتحذيرها من 
التعامل مع المجلس الحالي بعد حكم حله 
وشــدد على أنــه تم التقدم بمذكرة لاتحاد 
الدولي لكرة القدم والمحكمة الرياضية بكل 
مخالفات االتــحــاد المصري لكرة القدم، 

ومنها عودة االستبدال.
وأوضـــح  منصور أن ملف المراهنات 
ــرة، وطــالــب  ــك فضيحة كــبــيــرة التــحــاد ال
مسئولي الــجــبــايــة بمخاطبة الشركة 
التي تتولى المراهنات لتبرئة أنفسهم، 
ــه يمتلك صـــوراً للخطابات  وشـــدد على أن
ــة الـــمـــراهـــنـــات في  ــركـ ــة وشـ ــاي ــجــب ــن ال ــي ب
الفترة األخــيــرة باإلضافة إلــى صــور تذاكر 

المراهنات.

كتب – محمد الصايغ كتب – محمد الصايغ 

كتبت – سارة عبد الباقى 

كتب – ضياء خضر 

ميدو يرسم خريطة وادى 
دجلة للموسم الجديد

شرع أحمد حسام ميدو مدرب فريق وادي دجلة في 
إعداد خريطة الفريق للموسم القادم، وبالتحديد فيما 
يتعلق بقائمة الفريق، حيث بدأ يحضر قائمة الاعبين 
الذين سيتم االستغناء عنهم لعرضها على إدارة النادى.

وفــي الــوقــت ذاتــه يسعى ميدو لانتهاء مــن قائمة 
بالاعبين المقترح ضمهم بناء على االحتياجات الفنية 
للفريق في المراكز المختلفة، وينوي ميدو ترشيح أكثر 

من العب في كل مركز يحتاج الفريق دعمه.
وتــأتــي تلك الــخــطــوات فــي أعــقــاب اتــفــاق مسئولي 
وادى دجلة مع ميدو على تمديد عقده لمدة 3 سنوات 
مقبلة، لبدء تنفيذ المشروع الجديد الــذى سيتواله 
»العالمى« ويهدف إلى االستثمار فى مجال كرة القدم، 
بتصعيد العبين  صغار السن للفريق الكروى األول ثم 
بيعهم ألندية أخرى من أجل التربح، فى الوقت الذى 
سيتم تدعيم الفريق بعناصر مــن الخبرة الكتساب 
الاعبين الصغار تلك الخبرة من زمائهم، مع إنشاء 
فريق الرديف حتى يكون امتداد  للفريق األول، ليصبح 
قطاع الكرة متكفاً بكل مصاريفه بالتدرج فى الثاث 

سنوات.
وكـــان مــيــدو تــولــى قــيــادة وادى دجــلــة فــى منتصف 
الموسم الحالى خلفاً للفرنسى باتريس كارتيرون لمدة 
سنة ونصف السنة وينتهى عقده فى نهاية الموسم 
المقبل، إال أن ماجد سامى رئيس شركة الكرة بالنادي 
اتفق مع »العالمى« على توقيع عقود جديدة ليصبح 
المدرب مرتبط بناديه لمدة 3 سنوات أخرى بداية من 

الموسم المقبل.

»حبة فوق وحبة تحت« 
شعار أفارقة القطبين   

خالفة »آل الهوارى«.. جولة 
صراع جديدة في الجبالية

يخطف الاعبون األفــارقــة األنظار 
دوًمـــا فــي أنــديــة األهــلــي والــزمــالــك في 
المواسم الماضية، ولكن هذا الموسم 
ــلــف كـــثـــيـــًرا، حــيــث ظهر  الـــوضـــع اخــت
الاعبون األفــارقــة بمستوى مميز مع 
ــة الموسم  ــداي مــصــر الــمــقــاصــة مــنــذ ب
وحتى اآلن، بينما لم يقدموا المستوى 

المطلوب مع الزمالك حتى اآلن.
وكان األمر مختلًفا في األهلي فالدور 
األول شهد تألق التونسي على معلول 
ــور أجــــاى وغــيــاب  ــي والــنــيــجــيــرى جــون
ــطــوي إال أن تــواجــد  مــواطــنــه جـــون أن
الدبابة اإليفواري سليماني كوليبالي في 
الــدور الثاني رجــح كفة أفارقة األهلى 

هذا الموسم عكس المواسم السابقة.
فــي التقرير الــتــالــي نــرصــد مستوى 
األفارقة بالدورى المصرى وبالتحديد 

مع القطبين األهلى مع الزمالك.
 األهلى

ضم االهلى بين صفوفه 3 أفارقة منذ 
بــدايــة الموسم الحالي وهــم التونسي 
علي معلول والنيجيرى جونيور اجاى 
والغانى جون انطوى، ولكن ابتعد انطوى 
عن المشاركات وظهر اجايي ومعلول 

بمستوى مميز مع المارد االحمر قبل 
أن يفضل األهلى إعارة أنطوي للمقاصة 
وضــم اإليـــفـــواري سليماني كوليبالي 
في فترة االنتقاالت الشتوية الماضية 
الذي نجح في حجز مكان في التشكيل 
ــي وســجــل 5 أهـــــداف فـــي 5  ــاسـ األسـ

مباريات حتى اآلن.
 الزمالك

عكس األهلي والمقاصة يمر الزمالك 
بموسم سيئ على مستوى الاعبين 
ــيــن صــفــوفــه  ــة حــيــث يــضــم ب ــ ــارق ــ األف
الزامبي إيمانول مايوكا والنيجريين 
ستانلي ومعروف يوسف، وعلى عكس 
المتوقع فشل ستانلي في تقديم أوراق 
ــمــارد األبــيــض واقــتــرب  اعــتــمــاده مــع ال
مجلس اإلدارة من رفض شرائه رسمًيا 
بنهاية الموسم لعدم ظــهــوره بمستوى 
ــع وادي  ــل لـــلـــذى ظــهــر عــلــيــه مـ مــمــاث
دجلة فــي الــمــواســم الماضية، وأيضا 
ابتعد الــزامــبــي مايوكا عــن المشاركة 
فــي الــمــبــاريــات الرسمية وبـــات خــارج 
الحسابات الفنية لجميع المدربين الذ 
ين تعاقبوا على تدريب الفريق األبيض، 
بينما يــشــارك مــعــروف يــوســف بشكل 
متواصل ولــكــن مستواه فــي انخفاض 
ــن الجمهور  ــا القـــى هــجــوًمــا م ــو م وهـ

األبيض.

ــان  ــ ــى اإلعـ ــ ــم ف ــ ــن اسـ ــ ــر م ــثـ ــدأ أكـ ــ بـ
للمقربين منه عن الترشح لعضوية اتحاد 
الكرة على المقعدين بعد قبول استقالة 

حازم و سحر الهوارى.
ــة االقـــتـــصـــاديـــة  ــم ــمــحــك وقـــضـــت ال
باإلسكندرية، بتأييد الحكم الصادر ضد 
حــازم وسحر الــهــوارى، عضوى مجلس 
ــكــرة، بالحبس لــمــدة 5  إدارة اتــحــاد ال

سنوات، في قضية إشهار إفاس.
وأصدرت حكما باستبعاد حازم وسحر 
الهواري من انتخابات اتحاد الكرة وقت 
إجرائها، لكن اللجنة االنتخابية اتفقت 
على استبعاد الثنائي من المجلس حال 
صدور حكم بالحبس ضدهما مع إعادة 

إجراء انتخابات على المقعدين.
ومن المنتظر، أن يتم استبعاد الثنائي 
ــرة، عــلــى أن يــتــم إجـــراء  ــك مــن اتــحــاد ال
االنتخابات على مقعديهما حــال قبول 
ــة العليا طعن اتحاد  ــ المحكمة اإلداري

الكرة على حكم الحل.
ويعتبر من أبرز هذه األسماء كل من:

1-جمال عام
بــدأ جمال عــام رئيس اتــحــاد الكرة 
ــق فـــى الــتــجــهــيــز لــلــتــرشــح على  ــســاب ال
عضوية الجباية على المقعدين بناء 
على طلب أكثر من نــادى وتحديداً من 

انــديــة الصعيد فــى تــواجــده فــى مجلس 
الجباية.

2-مجدى المتناوى
بدأ المتناوى فى الدعايا لنفسه على 
مقعد الجباية المقبل بصفته عضو فى 
المجلس السابق وبدأ التجهيز من اآلن 

لانتخابات.
3-حسن فريد

نــائــب رئــيــس اتــحــاد الــكــرة الــســابــق ، 
وأحد المرشحين بقوة بتأييد من معظم 
أعــضــاء المجلس الــحــالــى خــاصــة أنــه 
كان أحد أفراد القائمة ولكن لم يحالفه 

التوفيق.
4-حمادة المصرى

كــان أحــد المرشحين فى االنتخابات 
الحالية وخسر مقعده بفارق 4 أصوات 

عن أحمد مجاهد ومحمد أبو الوفا.
5-عمر هريدى

استقر عمر هريدى صاحب قضية حل 
اتحاد الكرة على الترشح فى االنتخابات 
المقبلة على أحــد المقعدين بعدما لم 
يحالفه التوفيق فى االنتخابات األخيرة 

للجباية.
6-ماجدة محمود

ــت مــنــافــســة ســحــر الـــهـــوارى فى  ــان ك
انتخابات اتحاد الكرة األخيرة بعد أن 
فــازت الهوارى بـ 166 صوت مقابل 53 
صوتا لماجدة محمود التى بدأت تجهز 

للترشح مجدداً.

مايوكاكوليبالى

ميدو

سحرحازم

مرتضى

تهنئة
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يوجه ضربة قاضية لإلرهابيني واحلكومات الغربية 
 فالقضية من األســاس ليست مرتبطة 
ــان، اإلســـام  ــواء كـ ــن، سـ بــالــديــن، أى ديـ
ــة، وإن كــان  ــهــودي ــي أو املــســيــحــيــة، أو ال
اإلرهــابــيــون يــتــخــذون مــن الــديــن وسيلة 
لهم وســتــاًرا جلرائمهم املعادية لألديان 

ولإلنسانية.
من خال متابعتى ملشاهد زيــارة البابا 
فرنسيس بابا الفاتيكان، وعبر انصاتى 
املتفاعل مع كلمة اإلمــام شيخ األزهــر، ال 
ــوال، أن أقفز على  ميكن بحال من األحـ
جوهر اللقاء أو أجتاهل رسائل الدكتور 
أحمد الطيب، التى وجــدت صــدى غير 
مسبوق، فهو أزاح الستار عن جملة من 
احلــقــائــق معلومة لدينا جميعا، لكنها 
لــم تــخــرج بــصــورة علنية مــن املؤسسات 
الرسمية فــى الــدولــة، بفعل املــواءمــات 

السياسية، واملصالح الدولية.
تكتسب الرسائل التى حملتها كلمة شيخ 
األزهر أثناء لقائه بالبابا قيمتها وأهميتها 
ودالالتـــهـــا، لــيــس فــقــط لــكــونــهــا رســائــل 
مشحونة بالود وداعــيــة للسام بني بنى 
البشر، إمنا ألنها جاءت كاشفة عن أمور 
كثيرة، لعل أبــرزهــا حديثه عــن شركات 
الــســاح الــتــى تــقــوم بتجريب صناعاتها 
من آالت املوت والدمار فى البلدان التى 
ــاب، مبــا يشير  ــ ــات اإلرهـ تــعــانــى مــن ويـ
إلى اتهام، ال لبث فيه للحكومات الغربية 
بأنها وراء هذا اخلــراب، أو هكذا فهمت 

مضمون الرسائل.

 فضا عن اإلرهابيني أنفسهم مكنوا 
حكومات الغرب من إيجاد املبرر التهام 
اإلسام، ووصمه مبا ليس فيه، فاإلسام 
ال يرسخ للفتنة والفرقة وتغييب العقل، 
ــان السماوية جميعها تدعو  كما أن األدي
للرحمة والتسامح، واحلضارات ال تصنع 
الفنت وال تنشر القاقل فى املجتمعات وال 

تدعو لتخلفها.
كلمة شيخ األزهر كانت واضحة ال لبس 
فيها وال مواءمات ضلت طريقها خلسة، 
ــا عن  بــل جــاءت تعبيًرا حقيقًيا وصــادًق
توجه األزهــر، نحو حتمل مسئولياته فى 
مواجهة قوى الظام، عبر خطاب عصرى 

ينبذ العنف والكراهية.
تبلورت دعوته التى أســدل بها الستار 
على مشاهد العهر الدينى لشيوخ الفتنة 
ــاوى الـــشـــاذة واملــخــربــة  ــت ــف وأصـــحـــاب ال
ــان  ــ ــدم حتــمــيــل األدي ــع ــا ل ــ لــلــعــقــول، ودع
السماوية مسئولية اإلرهاب الذى يضرب 
العالم ويدمر حضارته اإلنسانية، موجًها 
فى سياق كلمته الدعوة للتعاون من أجل 

اإلنسانية وإنقاذ املستضعفني واجلائعني 
واألسرى واملعذبني فى األرض دون فرز أو 
تصنيف، متسائا.. كيف أصبح السام 
العاملى وسط التقدم الكبير هو الفردوس 
املفقود؟ لم يكن التساؤل هادفا البحث 
عن إجابة حائرة أو تفسيرا افتراضيا، 
فــاإلجــابــة معلومة لــديــه ولـــدى متلقيها 
ولــدى املوجهة إليهم ضمنا.. مــؤكــًدا أن 
السبب هــو جتــاهــل احلــضــارة احلديثة 
ــان اإللــهــيــة وقيمها الــتــى ال تبدل  ــألدي ل

بتبدل املصالح والشهوات.
أعجبتنى عبارة فى كلمة الشيخ الطيب، 
أرى فــيــهــا حــنــكــة الــشــيــخ وقـــدرتـــه على 
احلوار الراقى وبراعته فى اختيار األدلة 
للتأكيد على مبتغاه من الرسائل املهمة، 
قــال ال ميكن اتهام احلــضــارة األمريكية 
ــاب، بسبب قنبلتى هيروشيما  ــاإلرهـ بـ
ــى، فــهــذه الــعــبــارة فتحت بــاب  ــازاكـ وجنـ
ــى ســخــريــة من  ــد إلـ ــذى امــت ــ اجلــــدل، ال
ــم إدانـــة  ــه تــصــرفــات الـــغـــرب ومــحــاوالت
اإلســــام عــلــى أفــعــال شـــــرازم، هــم من 
صنعوها، فهل هناك إرهاب يفوق إرهاب 

هيروشيما وجنازاكى؟
ــرورة عــدم  ــ ــام عــلــى ضـ ــ كــمــا أكـــد اإلمـ
محاربة األديــان بسبب جرائم قلة عابثة، 
ــام ديـــن اإلرهـــــاب بسبب  ــ فــلــيــس اإلسـ
قلة خطفوا نصوصه واستخدموها فى 
سفك الدماء ويجدون من ميدهم باملال 

والساح والتدريب..إنه أوجز فأجنز.

الرئيس يكشف األسباب احلقيقية لتأخر االنتهاء من املشروعات التنموية 

كلمة شيخ األزهر كاشفة عن تورط احلكومات وشركات السالح الغربية فى صناعة اإلرهاب

اإلرهابيون 
مكنوا 

حكومات 
الغرب من 

إيجاد املبرر 
التهام 

اإلسالم 
ووصمه مبا 

ليس فيه

وألن األمور متشابكة وال ميكن فصلها أو اجتزاء أى منها من السياق العام، فإن مؤمتر الشباب من حيث حجمه 
وأهميته، لم يكن بعيًدا بحال من األحوال عن زيارة بابا الفاتيكان ولقاءاته مع الرئيس وشيخ األزهر والكنيسة 

األرثوذكسية.
ــات االجتماعية وشئون السياسة  اختلطت زيــارة البابا فرنسيس مع كلمة اإلمــام الطيب وامتزجت األزم

واالقتصاد، ومن اإلرهاب إلى األوضاع اإلقليمية. 
أود اإلشارة، أو مبعنى أكثر دقة التأكيد على جملة من احلقائق التى ال أرى حرًجا من البوح بها، ومضمونها، أن 
قوى احلكومات الغربية ومن بينها اإلدارات األمريكية املتعاقبة، جميعهم تورطوا فى صناعة اإلرهاب لتحقيق 
مرام سياسية واقتصادية، منها ما يصب فى مصلحة الدولة العبرية التى تسعى منذ عدة عقود لتمزيق البلدان 
العربية، مبا يضمن تفوقها وقدرتها على التدخل فى شئون الدويالت املمزقة على أســاس عرقى وطائفى 
ومذهبى، فاحلكومات الغربية، هى التى خططت ودربت، وحكام أقزام محسوبني زوًرا على البلدان العربية هم 

الذين مولوا ملخططات تخريب البلدان والسطو على ثرواتها.

أسبوع امللفات الساخنة 
شهدت مصر فى األيام القليلة املاضية حراًكا الفًتا 
لانتباه ومحفًزا على الوقوف أمامه كثيًرا، باعتباره 
كان شاما ملناحى عدة، مرتبطة فيما بينها ارتباًطا 

وثيًقا، بحيث ال ميكن فصل أى منها عن اآلخر.
رغم تنوع امللفات التى كانت محوًرا رئيسًيا ملشاهد 
احلــراك السياسى والشعبى والــلــقــاءات التى دارت 
على مستوى رفيع لوفود غربيني، إال أنها جميًعا، 
أى امللفات، تصب فى وعــاء واحــد، مفاده أن الدولة 
املصرية، أصبحت طرًفا فعااًل ومهًما فى مسارات 
السياسة الــدولــيــة، خاصة أن املشاهد التى دارت 
أحــداثــهــا فــى الــقــاهــرة، جـــاءت على خلفية الــزيــارة 
الناجحة للرئيس السيسى إلى واشنطن، وتزامنت مع 
توافق الرؤى بني مصر والواليات املتحدة األمريكية، 
حول أهمية تضافر اجلهود وبدء التحرك الدولى ضد 
اإلرهاب، وما تبع التاقى فى وجهات النظر من نتائج 

أحدثت دويا على املستويني اإلقليمى والدولى.
احلــراك الذى أعنيه فى هذا املقال يتعلق بالشأن 
السياسى والشعبى من ناحية، والعاقات الدولية 
من ناحية أخــرى، كــان األبــرز من بني تلك املشاهد، 
مؤمتر الشباب الــذى عقد باإلسماعيلية وزيــارة بابا 
الفاتيكان، وما أفرزته الزيارة من تداعيات مهمة على 
جميع املستويات، الرتباطها الوثيق باألوضاع األمنية 
ــد اخلــطــاب  ــرب عــلــى اإلرهــــاب وجتــدي وقــضــيــة احلـ
الدينى، األمــر الــذى جعل الباد فى بــؤرة االهتمام 
الدولى من حيث الرصد اإلعامى والتحليل السياسى 

ملا يجرى فى مصر من مشاهد. 
ــذى عــقــد فى  ــ ــاب ال ــشــب تــكــمــن أهــمــيــة مــؤمتــر ال
ــادرة عــنــه وهــى  ــصـ ــل الـ ــرســائ اإلســمــاعــيــلــيــة فــى ال
متنوعة بتنوع القضايا الشائكة التى جــرى طرحها 
للنقاش العام، ويتعلق مبستقبل الدولة املصرية على 
املستويات كــافــة، أمــا الرسائل فمضمونها بحسب 
فهمى ملا جرى، هو ربط الشباب بالقيادة السياسية 

وصناع القرار فى 
ــة، وهــذه  ــدولـ الـ

الرسالة فى ظنى، تصب فى خانتني مهمتني، األولى 
متكني الشباب من إيصال صوته وطموحاته بصورة 
مباشرة، أما الثانية فهى توعيتهم بحجم التحديات 

املوجودة على أرض الواقع.
تبلورت الصورة أمامى من خــال الشفافية التى 
جرت بني القيادة السياسية واملشاركني فى املؤمتر، 
حيث جــرى تفهما ألسباب تأخر االنتهاء من بعض 
املشروعات فى موعدها املحدد سلفا، ومنها مشروع 
املليون ونصف املليون فدان، فقد كشف 
الـــــرئـــــيـــــس 
مبسئولية 
كاملة 

عن األسباب احلقيقية، مبا يفيد بأنه وضع يده فعلًيا 
على اجلرح، عندما أشار إلى تشابك عمل الوزارات.

من األمــور امللموسة فى هــذا املؤمتر، هو إشــراك 
الشباب فى العمل العام واإلدالء برؤيته فيما يتعلق 

بالعمل التنفيذى حلثهم على حتمل املسئولية. 
ال أنكر انحيازى إلشراك الشباب فى كل ما يتعلق 
بقضايا الشأن العام، بل ال أنكر ضرورة إلقاء الشباب 
فى »جوف« تلك القضايا بصورة واقعية، للتعرف على 
األزمــات، مبا ميكنهم البتكار طرق النجاة من الغرق، 
ــام بعض الـــرؤى املطروحة من  غير أننى توقفت أم
بعض املشاركني، وإن كنت أعــرف بعضهم عن قرب، 
فقد جاءت رؤاهــم وأطروحاتهم على عكس توقعاتى 

وأمنياتى، فاآلراء واألطروحات، ال ترقى إلى مستوى 
فكرة املؤمتر ومراميه، بل األكثر إياًما فى األمر، هو 
تناول اإلعام بتنوع أشكاله من صحافة وفضائيات، 
فقد جاء التناول، سطحيا، فارغا، ال يحمل مضمونا 
ميــكــن الــتــقــاط خــيــوطــه لطرحها للنقاش مبعرفة 
املتخصصني واخلــبــراء فى املجاالت املتنوعة، حيث 
جــاء تركيز اإلعــام هًشا، ولــم يقترب من الرسائل 
التى بعث بها الرئيس للرأى العام من خال املؤمتر، 
ولــم يفتح نقاًشا يرقى ملستوى الهدف الــذى تنشده 
القيادة السياسية من عقد املؤمتر سنويا، بل كان 
الفًتا لى، وأظن، أنه كان الفًتا لكثيرين، حجم القضايا 

املطروحة بقدر هائل من الشفافية واملوضوعية.

اختيار املشاركني 
جاء متسًقا مع 

املوضوعات 
املطروحة 

بخالف مؤمتر 
العام املاضى 

الذى ظهر خالله 
الوجه القبيح 

لـفئة فاشية

أداء اإلعالم 
جاء هًشا وال 
يرقى ملستوى 

املؤمتر ولم 
يقترب من 

الرسائل التى 
بعث بها 

الرئيس للرأى 
العام 

بالنظر إلى املؤمتر من الناحية املوضوعية، وبعيًدا 
ــذى يــصــاحــب مــثــل هــذه  ــ ــوف ال ــ عـــن الــصــخــب األجـ
املناسبات ميكن التأكيد على أنه جاء مغايًرا متاًما 
ملؤمتر شرم الشيخ الذى عقد العام املاضى، مبا يشير 
الى أهمية اللقاء ومبتغاه، فقد جاء اختيار املشاركني 
متسقا مــع املــوضــوعــات املــطــروحــة، بــخــاف العام 
املاضى الذى ظهر خاله الوجه القبيح لـفئة فاشية، 
ال يسعى أفرادها إال لهدف واحد، هو فرض سطوتهم 
على املجتمع والدولة بكل الطرق، لتحقيق ما يريدون، 
ولو على حساب استقرار هذا البلد، لذا مكث سؤالنا 
طويا فى انتظار إجابات عنه، من الذى اختار تلك 

النماذج التى يلقبون أنفسهم بالثوريني؟
ــاضــى مــجــمــوعــات،  ــام امل ــع ــى مــؤمتــر ال ــارك ف شــ
ــوا يتحدثون باسمه فــى ٢٥  جتاهلوا الشعب وراحـ
يناير والفترة التى أعقبتها، فتضخمت ذواتهم، بفعل 
انصياع مؤسسات الدولة لرغباتهم، عبر رفضهم 
لكل ما يحدث من إجراءات ضد املتجاوزين للقانون، 
فهؤالء جتاهلوا الفروق اجلوهرية بني حرية الرأى 
وإثـــارة الــفــوضــى، يصفقون لكل مــا يــتــصــورون أنه 
حقوق ومكتسبات ثورية، دون دراية بأن احلرية لها 

معايير تضمن سامة املجتمع من العبث.
إن أفراد هذه الفئة يظنون أنهم احتكروا احلقيقة 
والرؤية الصائبة، وظنوا أن لهم وحدهم دون غيرهم 
ــق فــى تــوجــيــه ســيــاســة الـــدولـــة عــلــى هــواهــم،  احلـ
رغــم عــدم امتاكهم أى مــقــومــات حقيقية، جتعل 
املجتمع ينحاز إليهم وإلــى رغباتهم ويتغاضى عن 
االنتفاخ وتضخم الــذوات واالستعاء البغيض الذى 

ميارسونه.
لــذا لــم يكن غريًبا فــى ظــل استعائهم البغيض، 
أن يطالبوا فى مؤمتر العام املــاضــى، بإلغاء قانون 
التظاهر واإلفــراج عن املحبوسني فى قضايا وجرائم 
تتعلق بأمن الــبــاد، واملثير أن تلك املطالب دخلت 
وقتها فى قائمة توصيات املؤمتر، فقد لفت نظرى 
وقتها أن عــدًدا من املشاركني فى الفعاليات يحتلون 
مراكز متقدمة فى قائمة محترفى الصوت العالى 
ومدمنى شعار الثورة مستمرة، لكن فى مؤمتر العام 

احلالى هناك رغبة فى ثورة من أجل البناء.

سيد سعيد يكتب:

ال ميكن اتهام احلضارة األمريكية باإلرهاب 
بسبب قنبلتى هيروشيما وجنازاكى

»الطيب«
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