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مفاجأة مثيرة.. الحكومة تخصص 99 مليون جنيه لـ»الجوائز 
واألوسمة« ونفقات األعياد والمواسم خالل عام واحد

»حيلة« وزير القوى العاملة للبقاء فى الحكومة الجديدة
ــر الــقــوى  لــجــأ محمد ســعــفــان وزيـ
العاملة إلى حيلة، دأب عليها رجال 
النظام السابق، حيث اقتبسها منهم 
بــاعــتــبــاره ضلعا قديما فــى الحزب 
الوطنى المنحل، وذلــك عند اقتراب 
أى تغيير وزارى، وبــحــكــم الــقــانــون 
والــدســتــور فإنه بعد إعــان النتائج 
النهائية لانتخابات الرئاسية 2018، 
سيتم اإلعـــان عــن تشكيل حكومة 

جديدة.
حــيــلــة ســعــفــان تــمــثــلــت فـــى طــرح 
مــشــروع والــبــدء فيه فـــورًا، و»مــطــه« 

ومد أجله ألطــول فترة ممكنه، وكان 
ــو تسجيل  ــروع الـــســـاعـــة هـ ــشـ مـ

الــعــمــالــة غــيــر المنتظمة، 
وتــكــويــن قــاعــدة بــيــانــات 
ــهــا، تنفيذا  ــة عــن شــامــل
لــتــعــلــيــمــات الـــرئـــيـــس 
ــث انــتــهــز  الــســيــســى حــي
سعفان الــفــرصــة، وبــدال 

من أن يتم تسجيل 
ــة غير  ــمــال ــع ال
الـــمـــنـــتـــظـــمـــة 
خـــــــال شــهــر 

مــــارس قـــرر ســعــفــان تــمــديــد فــتــرة 
ــى نــهــايــة شــهــر أبــريــل  الــتــســجــيــل إلـ
المقبل، فضا عن وضــع دراســة 
لـــتـــأســـيـــس مــــشــــروع هــدفــه 
تحسين صـــورة ووضـــع مصر 
فــى منظمة الــعــمــل الــدولــيــة 
لــكــى تــرفــع ماحظاتها عن 
مصر من القائمة 
الـــــســـــوداء، 
وتــــعــــطــــى 
ــوء  ــ ــضــ ــ ــ ال
األخــضــر 

ــى مــصــر،  لــلــمــســتــثــمــريــن لــلــعــمــل فـ
وإعــادة حركة االستثمار واالستيراد 

والتصدير من جديد.
ــن الــوزيــر  الــمــثــيــرأن الــمــقــربــيــن م
أكدوا أنه طلب من الباحثين بالوزارة 
بــإعــداد خطة طويلة األجـــل عميقة 
ــداف والــنــتــائــج لــطــرحــهــا على  ــ األهـ
مؤسسة الرئاسة عقب إعــان نتائج 
االنــتــخــابــات الــرئــاســيــة رســمــًيــا يــوم 
اإلثنين المقبل لتكون بمثابة طوق 
نجاه لسعفان مــن مقصلة التشكيل 

الوزارى المتوقع.

كشفت التقارير الرسمية أن إجمالى ما 
تم إنفاقه فى مــوازنــة العام المالى 2016 
– 2017 على ما يسمى بـ»جوائز وأوسمة« 
تصل إلى 67.7 مليون جنيه بزيادة قدرها 
2.5 مليون جنيه عن العام السابق.. ولذلك 
نسأل: لماذا يتم إنفاق هذه المبالغ الكبيرة 
عــلــى هـــذا الــبــنــد؟ ومـــن هــى الشخصيات 

التى يتم تكريمها؟ ومــاذا قدمت من أجل 
الوطن حتى يتم إنفاق كل هذه المبالغ على 
تكريمها ومنحها أوسمة وشهادات تكريم؟ 
وهل صحيح أن »الكوسة والمحسوبية« تقف 
وراء الكثير من حــاالت التكريم التى تتم؟ 
ولماذا ال تتم مراجعة أوجه اإلنفاق فى هذا 

الشأن؟

من ناحية أخرى تتضمن الموازنة العامة 
لــلــدولــة تخصيص مبلغ 31 مــلــيــون جنيه 
تحت مسمى »نفقات األعــيــاد والمواسم« 
بخفض قدره مليون جنيه عن العام المالى 
السابق؟ والــســؤال: ما المقصود باألعياد 
والمواسم التى تخصص لها هذه المايين 

من الجنيهات سنوياً؟!

دينا الشربينى 
فى أحضان عمرو 

دياب من جديد

أثارت صورة جديدة للفنان  عمرو دياب  والفنانة  
دينا الشربينى  الجدل بين رواد مواقع التواصل 
االجتماعى، وذلــك فى الوقت الــذى ما زال فيه 
الغموض يسيطر على العاقة التى تجمعهما.. 
ــداول المعجبون هذه  ووفــق مواقع لبنانية فقد ت
الصورة التى جمعت الثنائى فى أحد المطاعم فى 
القاهرة منطقة النيل. وقد بدت عليهما مامح 

السعادة والفرح.
 من ناحية أخرى أعلن الهضبة عمرو دياب، عبر 
حسابه الرسمى على موقع التواصل االجتماعى 
»فيس بوك، إحيائه حفاً غنائياً بالقرية العالمية 
فــى دبـــى يـــوم الجمعة الــمــقــبــل، وخـــال الحفل 
يغنى الهضبة أشهر أغنياته التى تشعل حماس 
جماهيره، باإلضافة إلى أغنيات ألبومه األخير 

»معدى الناس«.

صدق أوال تصدق.. هدايا »دهب« وحقائب 
جلد »فيزيتا« كنترول الثانوية العامة!!

كشفت مصادر مطلعة بوزارة 
التربية والتعليم، أن الدكتور 
رضــا حــجــازى مساعد الــوزيــر 
لــقــطــاع التعليم الــعــام ورئــيــس 
امــتــحــانــات الــثــانــويــة الــعــامــة، 
يعكف حاليا على دراســـة آلية 
تــرتــيــب كـــشـــوف الــمــراقــبــيــن 
لــلــجــان الرئيسية المتحانات 
ــة، ورؤســـــاء  ــامـ ــعـ الـــثـــانـــويـــة الـ
وأعضاء الكنتروالت بقطاعات 
ــة على  ــع الــثــانــويــة الــعــامــة األرب
مستوى الجمهورية.. وأضافت 
ــاء هــذه  ــن ــى أث ــمــصــادر أنـــه ف ال
األعـــمـــال الــخــاصــة بــالــثــانــويــة 
الــعــامــة، يــبــذل عـــدد كبير من 
العاملين والــقــيــادات الوسطى 
بـــالـــوزارة بمختلف وظائفهم 

جــهــودا مضنية للتقرب ونيل 
رضا بعض الموظفات، والتقدم 
إليها بــهــدايــا عينية ومــاديــة.. 
المثير أن هــؤالء يحرصون كل 
عــام على تقديم هــدايــا مابين 
دهـــب وحــقــائــب جــلــد طبيعى 
فــى مناسبة عــيــد األم لــهــؤالء 
الموظفات، تقربا إليهن حتى 
يتم وضعهم فى كشوف اللجان 
ــامــة وكــنــتــرول  ــع الــرئــيــســيــة وال
الثانوية العام.. يذكر أن رؤساء 
اللجان الرئيسية لمتابعة أعمال 
الثانوية العامة لجان المراقبة، 
تـــتـــراوح مــكــافــآتــهــم مــا بــيــن 8 
آالف جنيه إلــى 35 ألــف جنيه 
حسب الوظيفة المسندة إلى 

كا منهم.

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

والتوزيع »ش.م.م«
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األربعاء المقبل.. بدء الحملة القومية لتحصين الماشية ضد الحمى القالعية
ــة واســتــصــاح  ــزراعــ ــ تـــبـــدأ وزارة ال
ــى، ممثلة فــى اإلدارة المركزية  األراضــ
ــة للطب  ــري لــلــطــب الـــوقـــائـــى و27 مــدي
ــامــة لــلــخــدمــات  ــع الــبــيــطــرى بــالــهــيــئــة ال
البيطرية، إطاق الحملة القومية األولى 
لعام 2018 لتحصين الماشية ضد مرض 
الحمى القاعية يوم األربعاء المقبل 10 

أبريل 2018.
 وقالت الدكتورة منى محرز نائب وزير 
الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والداجنة 
والسمكية، إن الحملة القومية لمكافحة 
الحمى القاعية تتم من قرية إلى قرية 
من خال التنسيق بين مختلف األجهزة 
المعنية، فضا عن توفير كافة المعدات 
واألدوات التى تحتاجها اللجان البيطرية 

ومنها مهام األمان الحيوى، وضمان كفاءة 
الــلــقــاحــات المستخدمة خــال مراحل 
الــتــداول، وتوفير المطهرات والمابس 
الواقية ألداء مهمة الطبيب البيطرى وفقا 

لقواعد تطبيق األمــان الحيوى وضمان 
تدقيق بيانات التحصين.

 وأضــافــت »مــحــرز« أن خــطــة الــدولــة 
من أعمال التحصين تستهدف تحصين 

قطعان الماشية الحــتــواء مــرض الحمى 
القاعية والسيطرة عليه وحفاظا على 
الــثــروة الحيوانية وزيـــادة إنــتــاج اللحوم 
ــة الــثــروة  واأللــــبــــان، مـــؤكـــدة أن حــمــاي
الحيوانية يرتبط بضمان جدية التحصين 
وتدقيق األرقام بلجان بيطرية تضم كافة 
الجهات المعنية، وهناك تنسيق كامل بين 
لجان حصر وترقيم الماشية، واللجان 
البيطرية التى تقوم بعمليات التحصين 
وفـــرق التقصى النشط لــمــرض الحمى 
القاعية، موضحة أن هذه اآلليات تحقق 
كــفــاءة األداء الــبــيــطــرى لــلــجــان الفنية، 
وتنعكس على األداء خــال تنفيذ مهام 
ــة الــثــروة  ــاي عــمــلــيــات الــتــحــصــيــن وحــم

الحيوانية المصرية.

قبل ساعات من إجراء القرعة اإللكترونية

قائمة أسعار برامج الحج

األهلى يتسلم درع الدورى فى مباراته القادمة مع سموحة

تسبب هشاشة العظام لألطفال.. وتحرم الجسم من أمالح ومعادن غنية

دراسة حديثة تحذر من استخدام فالتر المياه الـ7مراحل
كشفت دراســة حديثة أعدها فريق من مركز 
ــوزارة  الحفاظ على البيئة وصحة المواطن ب
البيئة مــن استخدام فاتر تنقية المياه ذات 
الــــ7 مــراحــل، حيث ثبت أن الــمــيــاه الطبيعيه 
للشرب )مياه النيل( تحتوى على نسبه أماح فى 
الطبيعى تتراوح من 200: 300 جزء من المليون 
بالنسبه لمياه النيل وأن كل المياه تحتوى على 
كميات من األمــاح، ومــن صفات األمــاح أنها 
تكون موصله للكهرباء فعند وضع قطب سالب 
ــورد« الــمــصــنــوع من  ــت ــك وقــطــب مــوجــب مــن »ال
الحديد فى الماء يتكون فــرق جهد بين األنــود 
والكاثود لإللكترود ويتحلل حديد األنــود فى 
المياه مكونا أكاسيد الحديد التى تحتوى على 

األلــوان األصفر والبنى واألســود، فيظهر وكأن 
المياه مياه صرف وأن المواطن الذى يشرب من 
هذه المياه، يشرب مياه ملوثة، وعند استخدام 
الفلتر ذو السبع مراحل وهو فلتر يعمل بتقنيه 
التناضح العكسى فإنه يزيل األماح إزاله تامة 
أو جزئية فتصبح المياه شحيحه التوصيل أو 
عديمه التوصيل للكهرباء فا تتحلل جزيئات 
األنــود المكونه لإللكترود فيظهر وكــأن المياه 
نقية وتمت معالجتها وإنما هى فى الحقيقة، تم 

نزع أماحها بالكامل.
وأضافت الــدراســة أن األمــاح التى انتزعها 
الفلتر أو جــزء منها ضــروريــة لجسم اإلنسان 
ألن األمــاح الطبيعيه بالمياه ال يستطيع جسم 

اإلنــســان تعويضها مــن أى عنصر آخــر أو أى 
مأكل غير المياه الطبيعيه فقط، وعدم وجودها 

يسبب هشاشة العظام خاصة لألطفال.
وأوصت الدراسة باستخدام الفلتر اإلنجليزى 
ذى الشمعة الــواحــدة الــتــى تــرســب الشوائب 
فقط، أو الفلتر ذو الـــ3 مراحل حيث تحافظ 
هذه الفاتر على وجود األماح المهمة لجسم 

اإلنسان.
وطبقا لمنظمه الصحه العالميه والمواصفات 
المصريه لمياه الــشــرب بقانون 2007 تعتبر 
المياه صالحه للشرب فــى أمــاح دون 1000 
جزء من المليون ومستساغه فيما أقل من 500 

جزء من المليون.

اتـــفـــق عـــامـــر حــســيــن رئـــيـــس لــجــنــة 
المسابقات باتحاد الــكــرة، مــع هانى أبو 
ريــدة رئيس اتحاد الكرة على تسليم درع 
ــدورى لــلــنــادى األهــلــى فــى مــبــاراتــه مع  ــ ال
سموحة يــوم األحــد القادم .. كــان النادى 
األهـــلـــى قـــد حــســم درع الـــــدورى بشكل 
رســمــى قبل انــتــهــاء الــمــوســم بـــ6 أسابيع 
كاملة، ليحصد الدرع للموسم الثالث على 

التوالى.
فى السياق ذاتــه، تقيم الشركة الرعية 
للجباية »بريزنتيشن« احتفالية للفريق 
األحــمــر عــلــى هــامــش الــمــبــاراة لتكريم 
الاعبين والجهاز الفنى بمناسبة النجمة 

الرابعة.

تجرى وزارة التضامن االجتماعى القرعة العلنية 
اإللــكــتــرونــيــة الخــتــيــار حــجــاج الجمعيات األهلية 
لموسم حــج 1439 - 2018 لجميع المحافظات 

بمقر الوزارة بالعجوزة غداً.
ــارة إلــى أن مجلس أمــنــاء المؤسسة  تجدر اإلشـ
القومية لتيسير الحج والعمرة اعتمد أسعار برامج 
الحج وفــًقــا للمستوى، وتصنيف الفندق والسعر 
ونسبة الزيادة، وتبلغ قيمة المستوى األول 84 ألفا 
و800 جنيه، وفيه يقيم الحاج فى فندق 5 نجوم 
بساحة الحرم، والمستوى الثانى ينزل الحاج فى 
فندق 4 نجوم بالمنطقة المركزية وقيمته 70 ألفا 

و600 جنيه.
وأضاف أن المستوى الثالث )االقتصادى( 3 نجوم 
يقع بالمنطقة المركزية ويبعد 800 متر عن الحرم 

وقيمته 60 ألفا و400 جنيه، أما المستوى الرابع 
)االقتصادى( ينزل الحاج فى فنادق مصنفة تبعد 
عن الحرم بحوالى 300 متر بالمنطقة المركزية 

وقيمته 51 ألفا و500 جنيه.
وأوضــح أن جميع األسعار تشمل كافة الخدمات 
والوجبات فيما عدا قيمة تذكرة الطيران التى تم 
تحديدها من قبل شركة مصر للطيران بسعر 12 
ألفا و100 جنيه وستضاف قيمتها لسعر كل برنامج.

ــى أن الــحــاج الــفــائــز سيقوم  ــار الــمــصــدر إل وأشـ
بسداد قيمة االشــتــراك بحساب المؤسسة ببنك 
مصر خال موعد أسبوع من تاريخ إعان القرعة، 
وسيتم توقيع الكشف الطبى على جميع الحجاج 
الفائزين من خــال هيئة التأمين الصحى وعمل 

ملف طبى لكل حاج بالتنسيق مع الهيئة.

إلهام شاهين من »العمرة« 
إلى »أهل العيب«

أدت الممثلة المصرية إلهام شاهين مؤخراً فريضة 
العمرة، وقامت بإهدائها إلى روح والدتها، متمنية من 

الله أن يتقبلها منها.
ونـــشـــرت الــنــجــمــة إلـــهـــام صــــورة لــهــا عــلــى تطبيق 
«انستجرام» مــن داخــل الــحــرم الشريف، وهــى ترتدى 
الحجاب األســـود، وبــدت فى غاية اإلشـــراق والجمال، 
األمر الذى أحدث ضجة كبيرة بين متابعيها الذين أثنوا 

على جمالها من دون ماكياج.
وعلقت شاهين على الــصــورة قائلة: »أمــى انتى من 
أهدانى من عمره ألعيش أجمل سنين عمرى.. أدعو 
الله أن يقبل هديتى لكى اللهم ارحم أمى رحمة واسعه 

ال حدود لها«.
من الناحية الفنية، تنتظر النجمة المصرية عرض 
فيلم »أهــل العيب«، الــذى يشاركها بطولته آسر ياسين 
ونسرين أمين، وهو من تأليف تامر حبيب وإخراج هادى 

الباجورى.

الجارحى

سعفان

البنا

شوقى

أبوريدةالخطيب
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لو أصرت الهيئة الوطنية لالنتخابات على تغريم المتخلفين عن التصويت فى االنتخابات الرئاسية فسوف يتم الكشف عن وجود أموات داخل كشوف الناخبين الحالية 

البد من دراسة أعداد 
األصوات الباطلة وتحليلها 

بشكل دقيق بعيدًا عن 
األهواء السياسية 

أطالب الرئيس السيسى بأن يستهل فترة رئاسته الجديدة بتقديم كشف حساب للشعب عما 
تم تحقيقه من إنجازات على أرض الواقع والموقف الحالى للمشروعات الجارى تنفيذها 

ما الموقف الدستورى لحكومة شريف إسماعيل وهل من حقها 
البقاء أم أنها ملزمة بتقديم استقالتها؟ 

محمد طرابيه يكتب:

أسدل الستار هذا األسبوع على االنتخابات الرئاسية، والتى أعلنت 
الهيئة الوطنية لالنتخابات نتائجها الرسمية بفوز المرشح عبدالفتاح 

السيسى بمنصب رئيس الجمهورية لمدة 4 سنوات قادمة تبدأ رسميا 
من يوم 7 يونيو القادم. وقد حرصت على متابعة هذه االنتخابات لكونى 

مواطنا مصريًا أوال وبحكم طبيعة عملى الصحفى ثانيا.. وفى السطور 
القادمة سوف أتوقف عند عدد من المالحظات والتساؤالت واالقتراحات 

على هامش هذه االنتخابات الرئاسية: 

وماذا بعد انتهاء االنتخابات الرئاسية؟! 
- هناك خطأ كبير ومتكرر منذ االنتخابات السابقة، وهو ابتعاد 
مقار اللجان االنتخابية عن أماكن اإلقامة خاصة فى المحافظات 
الكبرى وفى مقدمتها القاهرة والجيزة، حيث نجد أنه بحكم كونها 
محافظات جاذبة للسكان من األقاليم فمن الطبيعى أن يغير 
الوافدون محال إقاماتهم بين الحين واآلخر، ولذلك يتم توزيعهم 
على اللجان بطريقة عشوائية ووضعهم فى لجان بعيدة عن محل 
إقامتهم وهو ما يؤدى إلى عزوف مئات اآلالف منهم - على األقل 

- عن الذهاب لصناديق االقتراع 
لــإدالء بأصواتهم، نظراً لرغبتهم 
ــزول  ــن ــشــاق ال فـــى عـــدم تــحــمــل م
ــمــواصــات والــمــعــانــاة  ونــفــقــات ال
من ارتفاع درجــات الحرارة.. الخ. 
ــون هــنــاك  ــك ولـــذلـــك أتــمــنــى أن ت
مراعاة لمثل هذه الماحظات فى 
االنتخابات القادمة حتى ال يتكرر 

هذا األمر.
- مــن األخــطــاء الــمــتــكــررة فى 
ــوان  ــن عــن ــتـــعـــام عـ عــمــلــيــة االسـ
ــن خــال  ــة مـ ــي ــخــاب ــت ــلــجــنــة االن ال
الموقع الرسمى للهيئة الوطنية 
لانتخابات أن العنوان يكتب فى 
أحــيــان كثيرة بــصــورة غير دقيقة 
ــى عــدم الــذهــاب  وهــو مــا يـــؤدى إل
للجان أو العجز عن التصويت رغم 
الذهاب للعنوان الــذى يظهر عند 

االستعام.
- لــدى اقــتــراح وأرجــو أن يكون 
ــن جـــانـــب كــافــة  مــحــل دراســــــة مـ
ــات الــرســمــيــة والـــــــوزارات  ــجــه ال

المعنية بالتنسيق مع الهيئة الوطنية لانتخابات، هذا االقتراح 
يتضمن منح المواطن حق التصويت فى أى لجنة انتخابية على 
مستوى الجمهورية ببطاقة الرقم القومى، وهــذا األمــر يشبه ما 
يحدث فى فروع البنوك المختلفة، كما أنه من السهل منع تصويت 
المواطن أكثر من مرة بنفس الطريقة التى أعلنتها الهيئة الوطنية 
لانتخابات وأعلنت فيها منع من قاموا بالتصويت فى االنتخابات 
الرئاسية فى الخارج من التصويت فى انتخابات الداخل.. وفى 
تصورى أن تنفيذ هذا اإلقتراح سوف يسهم بشكل كبير فى زيادة 

معدالت المشاركة والتصويت.
- لــمــاذا ال يتم فتح مــقــار للجان االنتخابية داخـــل الــنــوادى 
الرياضية والنقابات المهنية والعمالية وكذلك مراكز الشباب 
وهو األمــر الــذى يساهم فى زيــادة معدالت التصويت ، حيث إنه 
فى حال تطبيق هذا اإلقتراح سوف يتم تشجيع المواطنين على 
النزول مع أسرهم سواء لقضاء بعض مصالحهم وتخليص أوراق 
داخــل النقابات، أو قضاء يوم داخــل النادى للترفيه عن أنفسهم 
وعائاتهم »بالبلدى كده المواطن يضرب عصفورين بحجر واحد«. 

وهــنــا نشير إلــى أن هــذه األمــاكــن 
ليست غريبة على السادة القضاة 
حيث إنهم يقومون باإلشراف فيها 
على انتخابات النقابات واألندية 

الرياضية.
- من الظواهر المؤسفة للغاية 
فــى االنــتــخــابــات، تــكــرار مشاهد 
ــات  ــي ــت ــف ــن جـــانـــب ال ــ ــص م ــ ــرق ــ ال
والسيدات بطريقة مبتذلة تسيىء 
ــة ولـــصـــورة  ــي ــخــاب ــت لــلــعــمــلــيــة االن
مصر فى الــخــارج خاصة أن هذه 
االنتخابات تتم متابعتها بصورة 
ــانـــب مــؤســســات  لــحــظــيــة مـــن جـ
عالمية ودول كبرى وأخرى معادية 
لــمــصــر.. ولـــأســـف يــخــطــئ من 
يتصور أن هــذا األمـــر تعبير عن 
أجواء الفرحة لكنه لأسف يكشف 
عن سوء التربية وانعدام األخاق 
وغــيــاب الــرقــابــة مــن جــانــب األب 
أو األخ فــى الــبــيــوت الــمــصــريــة.. 
ولذلك أطالب الجميع بأن يدركوا 
ــام لجان انتخابات  جــيــداً أنهم أم

وليس فى صاالت ديسكو وكباريهات!   من الماحظات اإليجابية 
التى شاهدتها بنفسى أمام بعض اللجان وكذلك من خال وسائل 
اإلعــام، المعاملة المتميزة والمحترمة من جانب رجال القوات 
المسلحة والشرطة للناخبين ومساعدة المحتاجين منهم من ذوى 
االحتياجات الخاصة والمرضى وكبار السن،عاوة على قيامهم 

بإرشاد الناخبين إلى مقار اللجان بطريقة محترمة للغاية.
- المستشار الشين ابراهيم أعلن فى اليوم الثالث واألخير، 
أن الهيئة الوطنية لانتخابات ستقوم عقب انتهاء االنتخابات 
بتجميع كشوف من صوتوا فى االنتخابات حتى يكتشفوا أسماء 
من لم يصوتوا تمهيداً لتطبيق غرامة ال 500 جنيه.. المفاجأة 
أن رئيس الهيئة قال أنها ستقوم بإباغ النيابة العامة ضد جميع 
من لم يصوتوا تمهيداً لتحرير محاضر ضد كل شخص بمفرده.. 
بصراحة كــام مستفز ومعناه أن معظم المصريين سيصبحوا 
»سوابق«. ويوضح أن الهيئة كانت »نايمة فى العسل« واكتشفت 
فجأة موضوع الغرامة وأنه منصوص عليه فى القانون.. المفاجأة 

أن تحرير هذه المحاضر سيكشف 
األعــداد الحقيقية للمصوتين فى 
االنتخابات الرئاسية وهو أمر قد 
ال يكون مستحباً لبعض الجهات 

واألشخاص !!.
- أنا شخصيا ذهبت للتصويت 
فى أول يوم لانتخابات فى لجنة 
ــة الــفــنــدقــيــة  ــجــاري ــت الــمــدرســة ال
ــرام.. لكن فــى رأيــى  بحدائق األهــ
الــخــاص أن مــوضــوع تــغــريــم من 
ــم يــذهــب للتصويت مــبــلــغ 500  ل
جنيه قــرار جــاء متأخراً ألنــه كان 
ــان ذلــك  مــن األفــضــل أن يــتــم إعـ
قبل إجــراء االنتخابات وليس فى 
ــرار  ــر، كما أن اإلصـ يومها األخــي
ــوم األخــيــر  ــي ــى ال عــلــى تطبيقه ف
لانتخابات كشف - حتى وقت 
صدوره - أن أعداد المصوتين كان 
دون المستوى المطلوب وينفى ما 

تكشف عنه القنوات الفضائية. 
ــو أصـــرت الــهــيــئــة الوطنية  - ل
لانتخابات على تغريم المتخلفين 

عن التصويت فى االنتخابات الرئاسية من خــال إبــاغ النيابة 
العامة ضد كل من تخلف عن التصويت والــذيــن سيتم الكشف 
عن أسمائهم من خال إصــدار قائمة بالمصوتين داخل اللجان، 
فسوف يتم الكشف عن مفاجأة مثيرة جــداً تتعلق بوجود أموات 
داخل كشوف الناخبين الحالية وهنا نطرح بعض التساؤالت: ما 
مصير القضية التى سيتم رفعها ضد شخص ميت؟ ومن من الورثة 
سوف يقوم بدفع الغرامة؟ وكم من الوقت سوف يستغرقه الورثة 
إلثبات أن هذا االســم لشخص فــارق الحياة منذ سنوات؟ وكيف 
نستبعد فى هذه الحالة استغال البعض لمثل هذه الحاالت للطعن 

على العملية االنتخابية بأكملها بسبب تصويت األموات؟
- البــد من دراســة أعــداد األصـــوات الباطلة وتحليلها بشكل 
دقيق بعيداً عن األهــواء السياسية، لمعرفة هل هــذه األصــوات 

السابق حسنى مبارك للمعلومات، والذى يمكن أن نسميه »الفقى 
ميكس كل حاجة والعكس«، حيث أعلن يوم األربعاء الماضى أثناء 
لقائه األسبوعى مع برنامج »يحدث فى مصر«، المذاع عبر قناة 
»M.B.C مصر«، أن مدة الـ 8 سنوات للرئيس فى السلطة فترة 
قليلة جداً ويجب زيادتها.. وتناسى هذا »الفقى« تصريحه السابق 
- فــى نفس البرنامج - يــوم 23 أغسطس 2017 والـــذى انتقد 
فيه مطالبات البعض بتعديل الدستور بغرض إطالة مــدة حكم 
الرئيس، مؤكًدا أن بقاء الحاكم فى 
السلطة بــدون سقف زمنى محدد 
سبب كبير الندالع الثورات، متابًعا: 
»الــرئــيــس يــبــدو فــى هـــذه الحالة 
وكأن بقاءه مؤبد على الشعب.. وال 
يوجد طريقة للتخلص من حكمه 
إال باغتياله«. وأضــاف »الفقى«، 
أن الشعب المصرى يشتهر بطول 
صبره واحتفاظه بمآسيه، إلى أن 
يأتى لحظة يثور فيها وربما تكون 
ــثــوران الشعبى فــى عصر  حالة ال

رواج اقتصادى.
ــضــم قــائــمــة »الــمــطــبــاتــيــة«  وت
إلى جانب مصطفى الفقى، عماد 
ــذى يمكن وصفه  ــب الـ الــديــن أديـ
ــعــصــور( فــهــو من  ــل ال ـــ)عـــراب ك بـ
قـــاد حملة الــدعــايــة لــمــبــارك فى 
انتخابات 2005، ثم أعلن تأييده 
للمرشح اإلخــوانــى محمد مرسى 
ــرئــاســة 2012،  ــى انــتــخــابــات ال ف
ثــم يــحــاول اآلن »ركـــوب الموجة« 
واإليحاء بأنه األقرب لعقل الرئيس 
السيسى رغــم أن كل تصريحاته خــال الفترة الماضية جاءت 
بنتائج عكسية للنظام والــحــكــومــة.. حــيــث فوجئنا مــنــذ أيــام 
ــب طالب فيها بــضــرورة تعديل الدستور  بتصريحات لعماد أدي
الحالى لمصر.. وأضاف أديب ، خال لقائه مع اإلعامى نشأت 
 :»TEN« الديهى فى برنامجه »بالورقة والقلم« الٌمذاع عبر فضائية
»هذا الدستور بالطريقة التى صيغ بيها غير صالح للتنفيذ قواًل 
ــًدا«، متابًعا: »الصين لسه معدلة الدستور والرئيس مدة  واحــ
مفتوحة ممكن تبقى مدى الحياة«.. وهنا أقول للرئيس: ال تسمع 
ألمثال هــؤالء من »حملة المباخر« لكل األنظمة واآلكــلــون على 
موائد كل الحكومات فهؤالء أخطر عليك من اإلخوان اإلرهابيين، 
وتمسك بموقفك الذى أعلنته بنفسك بعدم الترشح للرئاسة فى 

االنتخابات القادمة أو القيام بتعديل مدة الرئاسة فى الدستور.
ــان جميع  نــأتــى إلـــى القضية االقــتــصــاديــة الــتــى تشغل أذهــ
المواطنين المصريين على اختاف فئاتهم العمرية والسياسية 
واإلجتماعية ، حيث إنه فى الوقت الذى تعلن فيه الحكومة وكبار 
المسئولين فيها عن تحقيق انــجــازات اقتصادية غير مسبوقة 
وتحقيق إصاح اقتصادى منقطع 
النظير، نجد أن معاناة الغالبية 
العظمى مــن المصريين تتزايد 
بسبب السياسات الحكومية الغبية 
الــتــى تعتمد على فــرض ضرائب 
جــديــدة على المواطنين وقامت 
ــاء والــغــاز  ــرب ــه ــك بــرفــع أســـعـــار ال
والمياه والصرف الصحى والوقود 
والقطارات ومترو األنــفــاق.. الخ، 
وتستعد لتطبيق المرحلة الرابعة 
مــن هــذه الــزيــادات الجنونية فى 
ــار مـــع بـــدايـــة شــهــر يوليو  ــعـ األسـ
ــك أقـــول للرئيس  ــذل ــادم.. ول ــقـ الـ
والحكومة »إرحموا من فى األرض 
يرحمكم من فى السماء«، وكفاكم 
تصديقاً لأفاقين والمنافين الذين 
ــأن الــشــعــب تحمل  يــخــدعــونــكــم بـ
ــوف يــتــحــمــل الــمــعــانــاة خــال  وســ
ــه يــجــب أن  ــفــتــرة الــقــادمــة، ألنـ ال
تكون لهذه المعاناة نهاية، ومن حق 
المواطنين أن يعيشوا حياة تتوافر 

فيها أبسط مقومات الحياة.
ومن بين القضايا التى يجب أن تكون لها أولوية مطلقة على 
أجندة الرئيس السيسى خال واليته الثانية قضيتا الصحة 
والتعليم، حيث إن المواطن المصرى وبكل صراحة لم يشعر 
بتحسن ملحوظ فــى الــخــدمــات الصحية والتعليمية خال 
السنوات الماضية وهو ما يؤكد أن كل ما قيل وتردد فى هذا 
الشأن ليس إال »كام فى كام«، ولذلك نتمنى أن يكون هناك 
تطور ملموس فى هذه الخدمات األساسية وأال يقتصر األمر 
على مجرد إصدار تشريعات وتعديل قوانين وبناء مستشفيات 
مجهزة بــأحــدث اإلمــكــانــيــات دون أن يــكــون الــمــواطــن قـــادراً 
على الحصول على هذه الخدمات بأسعار رمزية، وأال يكون 
تطوير التعليم قاصراً على النواحى النظرية دون أن يكون له 
مــردود إيجابى وحقيقى على أرض الواقع.. وبهذه المناسبة 
أتمنى أن يتم خال األيــام القادمة الكشف عن شكل التطوير 
الذى سيتم تطبيقه على التعليم الثانوى ، ليعرف أولياء األمور 
هل سيتم تطبيقه على الصف األول الثانوى بداية من العام 
القادم أم سيتم تأجيله للعام بعد 
الــقــادم.. ولذلك نتمنى أن تكون 
قواعد ثابتة ومحددة فى التعليم 
ال تتغير بتغيير الوزير أو اإلطاحة 

بالحكومة.
مـــن نــاحــيــة أخـــــرى أطــالــب 
الــرئــيــس السيسى بـــأن يستهل 
فــتــرة رئــاســتــه الــجــديــدة بتقديم 
ــشــعــب عــمــا  ــل ــاب ل ــسـ كـــشـــف حـ
تــم تحقيقه مــن انـــجـــازات على 
أرض الــواقــع والموقف الحالى 
للمشروعات الــجــارى تنفيذها 
والجدول الزمنى لانتهاء منها، 
ــك وفــقــاً  ــ ــى أن يــكــون ذل ــن ــم وأت
ــام مــحــددة ولــيــس بطريقة  ــ ألرق
التعميم و»التتويه« مثلما يحدث 
بشأن االنــتــهــاء مــن عــاج جميع 
مــرضــى فــيــروس ســى واالنــتــهــاء 
مــن استصاح المليون ونصف 
الــمــلــيــون فـــدان..الـــخ، حــيــث إن 
الكل يعلم أن ذلــك ليس حقيقيا 
وأن حجم اإلنــجــاز فى مثل هذه 

المشروعات ال يتجاوز 30 % أو 40 % على األكثر.
وبالطبع ال يمكن أن نتحدث عن الملفات األولــى باإلهتمام 
على أجندة الرئيس فى واليته الجديدة دون أن نطالبه بأن 
يقدم للشعب توضيحاً عن الموقف الحالى لقضية سد النهضة 
اإلثيوبى وخطورته على مصر فى الحاضر والمستقبل، وما 

وصلت إليه المفاوضات فى هذا الشأن.
وبــاإلضــافــة لما سبق أتمنى أن يكون هناك تفعيل للدور 
الرقابى لمجلس النواب حيث إن هذا الدور غير مفعل تماماً 
ولعل أكبر دليل على ذلك عدم مناقشة أى استجواب برلمانى 
منذ ثاث سنوات وحتى اآلن.. وأتصور أن تفعيل هذا الدور 
سيكون إضافة حقيقية للحياة السياسية وتأكيد للجميع بأن 

هناك إجراءات جادة فى مكافحة الفساد.

النقطة األهم التى 
يجب أن يؤكد عليها 

الرئيس فى بداية 
واليته الثانية هى أنه 
سوف يحترم الدستور 

ويرفض تعديل مدة 
الرئاسة

نتمنى أن 
يشعر المواطن 

بتحسن 
ملموس فى 

الخدمات 
الصحية 

والتعليمية

نطالب الرئيس 
بعدم االستماع 

لـ»مطبالتية« 
كل العصور 

وفى مقدمتهم 
مصطفى الفقى 

وعماد أديب

ال فائدة من بناء 
أفخم المستشفيات 

وتجهيزها بأحدث 
األجهزة دون أن يستفيد 

المواطن البسيط من 
خدماتها بدون واسطة 

ومحسوبية

مطالبات للرئيس 
والحكومة بوضع 

حد لمعاناة 
الغالبية العظمى 

من المصريين 
بسبب ارتفاع 

األسعار

نتمنى أن يتم 
خالل األيام 

القادمة الكشف 
عن شكل التطوير 

الذى سيتم 
تطبيقه على 

التعليم الثانوى 

نطالب الهيئة الوطنية 
لالنتخابات بإعالن نتائج كل 

لجنة فرعية وعامة على حدة 
عبر موقعها الرسمى 

يقف ورائها اإلخوان ومن يدعمونهم أو بعض التيارات السياسية 
والدينية األخــرى التى تظهر للنظام عكس ما تبطنه فى قــرارة 
نفسها، واألهــم معرفة نسبة المواطنين العاديين غير المنتمين 
ــارات سياسية أو دينية حتى يــكــون الــرئــيــس السيسى  ــي أليــة ت
ومــن حوله على بينة تامة فيما يتعلق بأسباب زيــادة هــذا العدد 
الكبير لأصوات الباطلة والتى زادت أرقامها فى إحدى اللجان 
ــوات التى حصل عليها السيسى  باإلسماعيلية عــن عــدد األصـ

نفسه!!!.
- النتائج كشفت أن عدد المصوتين فى االنتخابات الرئاسية 
تــجــاوزال 23 مليون صــوت، وهناك من يشكك فى حقيقة هذه 
األرقــام، ولذلك نطالب الهيئة الوطنية لانتخابات أن تعلن على 
موقعها الرسمى نتائج كل لجنة فرعية وعامة على حدة حتى تكون 

هناك شفافية تامة فى الرد على هؤالء المشككين.
- حالة من الجدل أثارتها تصريحات متضاربة صادرة عن اثنين 
من أساتذة القانون الدستورى حول موقف الحكومة بعد انتهاء 
االنتخابات الرئاسية وإعــان فوز الرئيس عبدالفتاح الرئاسية 
بمنصب رئيس الجمهورية؟ حيث قــال الدكتور محمود كبيش 

العميد األسبق لكلية الحقوق جامعة القاهرة، أنه يرى ضرورة 
استقالة الحكومة الحالية وتشكيل حكومة جديدة حتى إذا 
كانت بنفس األشخاص، وذلك قبل بداية الفترة الرئاسية 

الثانية للرئيس عبدالفتاح السيسي.
ــامــج »آخـــر  ــرن ــواره فـــى ب ــ ــال حـ ــاف كــبــيــش، خـ ــ وأضـ
األســبــوع«، على قناة »المحور«، أن مصر ليست بصدد 
امتداد فترة رئاسية ولكن نحن فى فترة رئاسية جديدة 

ستبدأ فى شهر يونيو المقبل، ويجب على الحكومة 
تقديم استقالتها أمــام رئيس الجمهورية حتى 

وإن كلف نفس الحكومة باالستمرار. وتابع: 
»زى ما السيسى حلف قــدام البرلمان قبل 
كده، هيحلف تانى أثناء فترة واليته الثانية 

وهو ما نص عليه الدستور«.. فى حين قال 
الدكتور صاح فوزى أستاذ القانون الدستورى، 

أن الدستور لم يشترط تقدم الحكومة باستقالتها 
مع بداية والية جديدة لرئيس الجمهورية، خاصة 

ــواب.. وأضــاف  ــن فــى ظــل اســتــمــرار مــدة مجلس ال
ــوزى«، خــال مداخلة هاتفية فــى برنامج »هنا  ــ »ف

العاصمة«، على قناة »ســى بــى ســى«، مــع اإلعامية 

لميس الحديدى، أنــه مع انتهاء مــدة البرلمان يلزم أن تحصل 
الحكومة على ثقة مجلس النواب من جديد. وتابع: »الحكومة 
قائمة ما لم يصدر قرار من رئيس الجمهورية، بإعفائها من مهام 
عملها«. وهنا نتساءل: ما الموقف الدستورى لحكومة شريف 
إسماعيل؟ هل من حقها البقاء أم أنها ملزمة بتقديم استقالتها؟ 
ومتى يتم االتــفــاق بين أســاتــذة القانون الــدســتــورى على مبادئ 
محددة مبنية على المواد المنصوص عليها فى الدستور بعيداً عن 

اآلراء ووجهات النظر التى تحكمها اعتبارات سياسية وشخصية.
- هناك قضية هامة على هامش االنتخابات الرئاسية أتمنى 
أن تنتبه لها كافة الجهات السيادية والرقابية، هذه القضية 
تتعلق بقيام بعض قيادات وأعضاء الحمات المؤيدة للرئيس 
عبدالفتاح السيسى خالف فترة ما قبل وأثناء االنتخابات 
باستغال هذا األمر فى تحقيق مكاسب مختلفة تحت ستار أن 
كا منهم كان يمثل الحملة الرسمية للرئيس وأنهم مقربون من 

صناع القرار فى مصر.
وبـــعـــد أن اســـتـــعـــرضـــنـــا هـــذه 

الـــمـــاحـــظـــات حـــول 
ــات  ــابـ ــخـ ــتـ االنـ

الرئاسية، نأتى إلــى الــتــســاؤالت التى تشغل الغالبية العظمى 
مــن المصريين خــال الفترة الحالية ومنها: ومـــاذا بعد انتهاء 
ماراثون االنتخابات الرئاسية؟ وما هى أهم التحديات التى تواجه 
الرئيس عبدالفتاح السيسى خال واليته الثانية؟ وهل ستكون 
بالفعل الفترة الرئاسية األخيرة له ولن يلجأ إلى تعديل الدستور 
أو مــدة الرئاسة مثلما صــرح هو بنفسه أكثر من مــرة؟ ومــا أهم 
الموضوعات التى يجب أن تكون لها أولوية على أجندة الرئيس 

خال الفترة القادمة؟.
وفى محاولة من جانبنا لإجابة على هذه التساؤالت المهمة 
للغاية، نشير إلــى أن النقطة األهــم التى يجب أن يؤكد عليها 
الرئيس فى بداية واليته الثانوية هى أنه سوف يحترم الدستور 
المصرى الحالى والذى سبق أن أقسم سوف يقسم على احترامه 
أمام مجلس النواب مرة أخرى فى األسبوع األول من شهر يونيو 
القادم، ويعلن صراحة أنه ضد هذا األمر احتراماً للدستور ورغبته 
فى تداول السلطة  بشكل حضارى وسلمى ، وليقطع الطريق أمام 
ــعــض »الــمــطــبــاتــيــة«  ب
ــهــم  ــى مــقــدمــت ــ ــ وف
الـــــــدكـــــــتـــــــور 
ــى  ــفـ ــطـ ــصـ مـ
الـــــفـــــقـــــى 
ســـكـــرتـــيـــر 
ــــس  ــي ــ ــرئ ــ ال

هل يقدم الرئيس للشعب 
توضيحًا عن الموقف 

الحالى لقضية سد النهضة 
اإلثيوبى وما وصلت إليه 

المفاوضات فى هذا 
الشأن؟

الفقى

أديب
إسماعيل
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خفض )1٪( فى 25 فبراير الماضى 
و)1٪( األسبوع الماضى

)43( مليون دوالر لشراء أجهزة تأمين و)62( مليون 
جنيه لشراء كاميرات لمراقبة أسوار مطار القاهرة

مفاجأة: )رانيا المشاط( وزيرة 
السياحة الحالية كلمة السر فى 

تخفيض أسعار الفائدة البنكية

خطة جديدة لتأمين المطارات وأسوار المطارات
بــدأت وزارة الطيران فى تنفيذ المرحلة الثانية من شراء 
أجهزة تأمين المطارات المصرية وذلك ضمن خطة التأمين 
ــوزارة منذ سقوط الطائرة الروسية فى شرم  التى تتبناها ال

الشيخ.
وقد بلغ إجمالى المبالغ التى تم تخصيصها 
لذلك حوالى )43( مليون دوالر.. وقد تم 
ــاغ مجلس الـــوزراء بكافة التفاصيل  إب
الــذى وافــق وشــدد على ضــرورة تشديد 

التأمين من أجل عدم الوقوع فى أخطاء وتفادى أى حوادث 
قد تطرأ.. من شأنها اإلســاءة للمطارات المصرية ولحركة 

الطيران والسياحة وبالتالى اإلساءة للدولة المصرية.
كما أقــدمــت وزارة الطيران المدنى على تنفيذ المرحلة 
الثانية أيضا من كاميرات تأمين األســـوار الخاصة بمطار 
الــقــاهــرة مــن أجــل إتــمــام تحديث المنظومة األمنية بمطار 
القاهرة وبقيمة مالية بلغت )62( مليون جنيه حتى يتم تفادى 

أى أخطاء سابقة.

يتساءل الكثير من المواطنين حول أسباب إقــدام الحكومة 
على تخفيض أسعار الفائدة على اإليداع واالقتراض؟!

اإلجابة تحمل فى طياتها كلمة سر هى »رانيا المشاط« وزيرة 
السياحة اآلن.. ووكيله محافظ البنك المركزى سابقا.. والتى 

تولت مسئولية العمل على إحــداث 
ــســوق االقــتــصــاديــة  ــل ال تــــوازن داخــ
والعمل على عدم ارتفاع سعر الدوالر 
وحماية السوق من االحتكار.. وكيفية 

مواجهة التضخم.
ــدت دراســـة  ــا الــمــشــاط( أعـ ــي )ران
مهمة جدا لكيفية التصدى للتضخم 
وإحــــــداث إصـــاحـــات اقــتــصــاديــة 
انتظرها المصريون كثيرا لكنها لم 
ــان الوقت  تــحــدث وتــم تأجيلها وحـ
لتنفيذها على أرض الواقع.. بعدها 
تم نقلها للعمل فى )صــنــدوق النقد 
الدولى( نتيجة خبراتها فى االئتمان 
والبنوك واإلصاحات االقتصادية.. 
ونجحت فــى الــتــوصــل مــع مسئولى 
البنك الدولى لتسهيل حصول مصر 

على القرض.. ونجحت محاوالتها.
ولــم تجد الحكومة ســوى اللجوء 

إلى الدراسة المتخصصة التى أعدتها )رانيا المشاط( أثناء 
عملها فى البنك المركزى كوكيلة لمحافظ البنك المركزى.. 
وكانت الــدراســة تتضمن ضــرورة اللجوء إلــى ترشيد الدعم 
ــذى مــن المفترض أن  وعــدم حصول األغنياء على الــدعــم ال

يحصل عليه الفقراء، ورفــع الدعم 
عن المحروقات والمواد البترولية.. 
وزيـــادة أسعار الفائدة على اإليــداع 
ــراض وتــعــويــم الــجــنــيــه حتى  ــتـ واالقـ
يتم الــقــضــاء على الــســوق الــســوداء 
ــدوالر.. وتقليل حجم االستيراد  ــل ل

وزيادة التصدير.
ــزت )رانـــيـــا الـــمـــشـــاط( فى  ــ ــ ورك
دراستها على ضرورة تخفيض أسعار 
الــفــائــدة عــلــى اإليــــداع واالقــتــراض 
تباعا.. فــى حالة استجابة السوق 
المصرية من أجل تقليل التضخم.. 
وهـــو مـــا حـــدث بــالــفــعــل خـــال 25 
فــبــرايــر 2018 الــمــاضــى حــيــث تم 
خفض أسعار الفائدة على اإليــداع 
واالقـــتـــراض بنسبة )1٪( وخــال 
األسبوع الماضى تم تخفيض )٪1( 
أيضا وبالتالى سيحدث تـــوازن فى 

ــراءات االقتصادية التى تتخذها  الــســوق وذلــك نتيجة اإلجــ
الحكومة.

حينما تولت 
وكالة البنك 

المركزى أعدت 
دراسة طالبت 

فيها بضرورة 
إتمام اإلصالحات 

االقتصادية

أرادت 
محاربة 

المضاربة 
للدوالر 
وتقليل 
التضخم

:» حصريا لـ»

4 أخبار سارة مع بدء الفترة الرئاسية الجديدة للسيسى

جهود كبيرة تبذلها الدولة من أجــل استيراد كميات 
كــبــرى مــن الــعــجــول وذلـــك لاستعداد إلطـــاق مشروع 

المليون رأس ماشية خال شهر يونيو القادم.
وتــقــوم كــافــة أجــهــزة الــدولــة وخــاصــة وزارة الــزراعــة 
بالتواصل مــع عــدد مــن الـــدول مــن أجــل اســتــقــدام هذه 

العجول والتى تسمى )عجول حابة وتسمين(.
وقــد نجحت هــذه الجهود بالموافقة على استقدام 
هذه العجول مع عدد من الدول ومنها البرازيل وهولندا 

وألمانيا.
وسيعلن الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية 
على هــذه الخطوة للمشروع فــى األيـــام األولـــى لواليته 

الثانية فى نهاية يونيو القادم.

 أكد وزير الصحة الدكتور أحمد عماد 
الــديــن أن الــــوزارة ستعمل على تنفيذ 
خطة كبرى للمستقبل حتى عــام 2022 
ومنها افتتاح مصنع إلنتاج ألبان األطفال 
بشركة )الكتو مصر( وذلك بالتعاون مع 
القوات المسلحة وسيبدأ اإلنتاج خال 
الربع األخير من عام 2018.. كما سيتم 
االنتهاء من مشروع )سرنجات( مصرية 
خالصة وذلك خال الربع الثانى من عام 
2019.. حتى يتم تحقيق االكتفاء الذاتى 
للسوق المصرية من السرنجات وألبان 

األطفال.

)السيسى( يعلن إطالق مشروع المليون 
رأس ماشية فى يونيو القادم

وزير الصحة: إنتاج ألبان األطفال من شركة )الكتو مصر( 
فى نهاية 2018 و)سرنجات( قبل منتصف 2019

كشف الدكتور هشام عرفات وزير النقل أنه عرض على 
الرئيس السيسى إتمام عدد من المشروعات الكبرى خال 
فترة توليه المدة الثانية لرئاسته ومن أهم المشروعات 
التى تم االتفاق عليها وسيتم تنفيذها إنشاء خط سكة 
حديد عالى السرعة لربط العاصمة اإلداريـــة الجديدة 
بشبكة سكة حديد مصر.. والعمل على البدء فى خط سكة 
حديد جديد يربط بين كل من )العلمين - العين السخنة( 
ويبدأ من العلمين ثم اإلسكندرية ثم أكتوبر ثم العاصمة 
اإلدارية ثم العين السخنة وسيحقق نتائج عظيمة من حيث 
السرعة وسيساعد على التنمية الكبرى فى هذه المناطق 

وسيسهل على المواطنين.

وزير النقل: )السيسى( وافق على إنشاء خط سكة حديد من العلمين 
للعين السخنة مرورًا باإلسكندرية وأكتوبر والعاصمة اإلدارية

وزيرة الثقافة: إنشاء مكتبات لذوى االحتياجات 
الخاصة والمعاقين مجهزة بـ)كتب برايل(

أكدت وزيرة الثقافة إيناس 
عبدالدايم أنها ستعمل على 
إنــشــاء مكتبات متخصصة 
لذوى اإلعاقة وأقسام خاصة 
للمعاقين فى مكتبات عامة 
مجهزة بكتب )برايل( وأدوات 
وأشــــخــــاص لـــخـــدمـــة ذوى 

اإلعاقة السمعية.
ــهــا ستعمل  ــدت أن ــ كــمــا أك
على تطوير جميع المكتبات 

فى القرى والمدن.

الوزير طارق قابيل يستبعد االستعانة بـ)هشام رجب( 
المستشار القانونى للوزارة.. ويعتمد على )4( سيدات

باألسماء:
)مراكز القوى الحريمى( فى وزارة 

الصناعة والتجارة
يسيطرن على مكتب الوزير ويتدخلن فى عمل الهيئات 

الكبرى التابعة للوزارة ومنها هيئة التنمية الصناعية
ــر فــى حــكــومــة الــمــهــنــدس شريف  ــ ــف وزي ــع ــه أض إنـ
ــر التجارة  ــارق قابيل وزيـ إســمــاعــيــل.. المهندس طـ
ــوزارة؟! وال يعرف  والصناعة.. ال يعرف كيف يدير الـ
معنى كلمة اإلنــجــاز؟! وال يعرف كيف يخاطب الــرأى 
العام؟! وال يعرف كيف يواجه اإلعالم؟! وال يعرف كيف 
يتحاور مع المصنعين؟! وال يعرف كيف يتجاوب مع 
الشركات ورؤوس األموال األجنبية؟! وفوق كل هذا وذاك 
هو الوزير الوحيد الــذى لم يقدم ما لديه من خطط 
ليتم تنفيذها.. وبطبيعة الحال ال يوجد لديه خطط 
ــح؟! ضعف شخصيته وعدم  مستقبلية.. والسبب واض
وضوح رؤيته وتهاونه مع المخالفين.. واألهم وجود شلة 
له تحيط به وتسيطر على صنع القرار داخل الــوزارة.. 
والغريب أن هذه الشلة )مراكز للقوى داخل الوزارة( هن 
مجموعة من السيدات البارزات.. الالتي كن متواجدات 
فى الوزارة.. وهو استقدم مجموعات جديدة.. وجميعهن 
يأتين للعمل فى مكتبه الفنى بالوزارة.. ومنهن: شيرين 

الصباغ، وداليا سالم، وشيرين الشوربجى، ومروة فرغلى.
وقــد تــم االعتماد بصفة عامة على مــديــرة مكتبه 
الجديدة والتى تم استقدامها مؤخرا )شيرين الصباغ( 
ــوزارة.. وتتم  وهى التى تدير كل صغيرة وكبيرة فى الـ
المنافسة بين السيدات الالتي يمثلن مراكز للقوى، 
حيث يحطن بالوزير ويتدخلن بصفة أساسية ويتدخلن 
فــى عمل هيئة التنمية الصناعية وجميع الهيئات 
والمؤسسات التابعة لــلــوزارة.. والسبب السلبية التى 
يتعامل بها الــوزيــر معهن ويرفض لفت نظرهن لكنه 

يتركهن للسيطرة على كافة األمور داخل الوزارة.
وفــى نفس الــوقــت يتم ركــن هشام رجــب المستشار 
القانونى للوزارة منذ سنوات طويلة.. والــذى كان أحد 
ــوزارة منذ أكثر من 10 سنوات  أضــالع صنع القرار فى ال
مضت.. لكن طارق قابيل يهمله وال يترك له أى سلطات.. 
نتيجة اعتماده على الــــ)4( سيدات الحاكمات وزارة 

الصناعة والتجارة.

رانيا

فتحى

إيناسعماد الدينعرفاتالسيسى
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فى البداية: سيتم اتخاذ مجموعة من اإلجــراءات 
القانونية والتى تتماشى مع الدستور والــذى يقضى 
بــضــرورة تقديم الحكومة الستقالتها.. وسيتقدم 
المحافظين باستقالتهم.. لــيــخــرج علينا رئيس 
الجمهورية بخطاب تكليف للحكومة الجديدة أمام 

البرلمان.
ومــن أهــم التغييرات المتوقعة رحيل المهندس 
شــريــف إسماعيل رئــيــس الــــوزراء الــحــالــى وسيتم 
ــو )مــســتــشــار رئيس  تــكــريــمــه بمنصب شــرفــى وهـ
الجمهورية للشئون االقتصادية« حتى يشرف على 
ــاز ويــتــابــع سير  ــغ مــلــف التنقيب عــلــى الــبــتــرول وال
العمليات االستكشافية الجديدة.. وسيرحل »شريف 
إسماعيل« بسبب الحالة الصحية بعد إجراء عدد من 
العمليات الجراحية فى ألمانيا والتى تستلزم الراحة 
التامة والفحوصات الطبية المستمرة واالستماع 

آلراء األطباء المعالجين.
وهناك بعض األســمــاء التى سترحل عن الــوزارة 
ومنهم الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى 
الذى يضطهد كبار مساعديه ويدخل فى صدامات 
دائمة مع المجلس األعلى للجامعات.. إضافة إلى 
الفشل الواضح فى اإلشــراف على البعثات العلمية 
للخارج رغــم إنفاق ماليين الجنيهات من ميزانية 
الوزارة وعدم وجود جدوى حقيقية تعود على الحياة 

العلمية الجامعية!!
الدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة.. والذى 
دخــل فى صدامات متوالية مع مجلس النواب بعد 
سوء أوضاع المستشفيات الحكومية فى المدن وعدم 
وجود حل لمراكز تنظيم األسرة والتى تم تخصيص 
لها مستشفيات فــارهــة تــم إنــشــاؤهــا على مستوى 
ــرة وعــدم  الجمهورية وتستقبل فقط تنظيم األسـ
تحويلها لمستشفيات مركزية تخدم المواطنين فى 

المدن والقرى.
ــاع نــــواب  ــطــ ــ ــت ــد اســ ــ ــ وق
البرلمان إيــصــال شكواهم 
إلــى رئاسة البرلمان الذى 
نقلها بطبيعة الــحــال إلى 
رئــاســة الـــــوزراء.. وســادت 
حالة من الغضب ضد وزير 
الصحة أيضا بعد الصدام 
المتكرر مع نقابة الصيادلة 
ــل لــحــلــول  ــتـــوصـ ــدم الـ ــ ــ وع
مشتركة مع النقابة، األمر 
ــى اســتــمــرار  ــذى أدى إلـ ــ ال
الـــمـــؤتـــمـــرات والــبــيــانــات 
ــصــادرة مــن النقابة ضد  ال

الوزارة.
ــف فـــتـــحـــى وزيــــر  ــ ــري شــ
الطيران المدنى فى مهب 
ــح وســـيـــتـــرك مــوقــعــه  ــريـ الـ
وسيرحل بعد حالة الغضب 
الـــمـــكـــبـــوت بـــيـــن صــفــوف 

شــركــات الــطــيــران الــخــاصــة بعد سيطرة الشركة 
الخاصة التى يمتلكها على معظم الرحالت من شركة 
)إير كايرو( والتى تقريبا تحتكر كافة الرحالت من 
وإلــى لبنان.. ليس هذا فقط بل أن شركة الطيران 
الخاصة المملوكة للوزير ولزوجته وأوالده تسيطر 
على الرحالت المتميزة فى األوقات الحيوية.. وهو 

ما سبب غضبا ضد الوزير.
محمد عبدالعاطى وزير الرى.. سيخرج من الوزارة 
ــرك كافة  ــه ت وهــو لــم يــقــدم أى شيئا يــذكــر.. بــل أن
الملفات الخاصة بالوزارة تخرج من يده.. بداية من 
ملف المياه لدول حوض النيل والذى تركه كليا لوزارة 
الخارجية للتصرف فيه مع االكتفاء بكتابة تقارير 
إلبداء الرأى المناسب لطريقة التعامل مع األزمة مع 
إثيوبيا والسودان وروانــدا وأوغندا.. كما أنه اكتفى 

بــدور المشاهد فقط فيما 
يتعلق بالحلول المفترض 
أنه جزء منها بعد تعثر ملف 

المفاوضات مع إثيوبيا.
ــاالت ياسر  ــر االتـــصـ ــ وزي
القاضى.. من الوزراء الذين 
سيرحلون بعد الــبــطء فى 
تنفيذ المدن التكنولوجية 
وعدم اإلسراع فى تنفيذ ما 
وعــد به رئاسة الجمهورية 
مــن تطوير وتحديث قطاع 
االتصال.. األمر الذى أدى 
إلــى قلة عــدد المشروعات 
التى تــم االنــتــهــاء منها وتم 
وصــــف )الـــقـــاضـــى( بــأنــه 

)الوزير البطىء(.
هذا وقد أكدت المصادر 
أن نــســبــة الــتــغــيــيــر فــى 
الحكومة تقترب مــن ٪60 

وهى المرة األولى التى يتم فيها تغيير كل هذا العدد 
من الوزراء.

الــمــصــادر أكـــدت أن المرحلة الــقــادمــة تقتضى 
وزراء بــمــواصــفــات خــاصــة ومــنــهــا ســرعــة اإلنــجــاز 
ــحــركــة.. وضـــع خــطــط وتنفيذها على  وســهــولــة ال
أرض الواقع.. والقدرة على اإلدارة.. والمهارة فى 
جلب مــوارد جديدة لــلــوزارة.. واإلطــالع على أحدث 
الوسائل المتقدمة واألساليب الحديثة التكنولوجية 
واالستعانة بالشباب.. وعــدم تحميل الدولة أعباء 

جديدة.
ــوزارات  ــ ومــن أهــم األســمــاء المقترحة لتولى ال

الدكتور شريف أبوالنجا مدير مستشفى )57357( 
والذى أثبت كفاءة واضحة وأمانة يشهد لها الجميع 
ويشهد الرأى العام له بالنجاح فى إدارة المستشفى 
وحصولها على شهادات دولية معتمدة ولها مكانة 
كبرى على مستوى مصر والعالم العربى ويتعامل بكل 
تواضع مع جميع الحاالت التى تأتى للمستشفى وقد 
حاول عدد من الــوزراء التدخل فى شئون مستشفى 
)57357( لكنه رفــض أى تــدخــالت مــن الحكومة 
فيها وجعلها مستشفى مستقلة نظيفة ناجحة.. 
وهــو ما جعله أحــد المرشحين بقوة لتولى منصب 
وزير الصحة خاصة أنه من المقربين جدا لمؤسسة 
الرئاسة ويعتبرونه من المدعووين الدائمين لدى 

جميع مؤتمرات الشباب التى تقوم بها الرئاسة.
نيفين جامع مدير جهاز المشروعات المتوسطة 
والصغيرة والمتناهية الصغر التابع لوزارة الصناعة 
والتجارة والتى أصبحت أقــوى سيدة فى الحكومة 
بعد اإلنــجــازات الكبرى التى حققتها فى الجهاز.. 
وهــو مــا يؤهلها لتولى عــدد مــن المناصب الـــوزارة 
ومنها وزارة الصناعة والــتــجــارة أو تأسيس وزارة 
ــى مــقــاســهــا يــطــلــق عــلــيــهــا وزارة  جـــديـــدة لــهــا وعــل
المشروعات المتوسطة والصغيرة وحققت نجاحا 
ملحوظا فى الوصول إلى الشباب ومساعدتهم فى 
مشروعاتهم والدليل تلك األرقــام المعلنة والتى تم 
تقديمها للشباب ونجاحهم فى مشروعاتهم وإعطاء 
هذا الجهد المبذول وضمه إلنجازات وزارة الصناعة 

والتجارة.
الدكتور زاهى حواس رئيس المجلس األعلى لآلثار 
السابق ووزيــر اآلثــار األسبق عــاد اسمه يتردد من 
جديد ليعود إلــى تولى الحقيبة الــوزاريــة التى تليق 
به وعلى مقاسه بعد األداء المشرف الــذى ظهر به 
خالل الفعاليات التى نظمتها مؤسسة الرئاسة ومنها 
)منتدى شباب العالم( والذى ألقى خالله محاضرة 
ــرام  ــ ــت ــت احــ ــ ــال ــ طـــويـــلـــة ن
وإعجاب جميع الحاضرين 
من شباب العالم.. وهو ما 
جعل الدكتور زاهــى حواس 
يلمح إلــى إمكانية عودته 
ــوزارة مــرة أخـــرى ليقدم  ــل ل
ــة عــلــى ما  ــدول ــل ــه ل خــدمــات
يـــرام.. وقــد تــم ســؤالــه عن 
حالته الصحية واالستفسار 
عنها.. وهو ما رد عليه أنه 
قد تعافى نهائيا من الوعكة 
ــه  ــت ــتـــى أصــاب ــة الـ الــصــحــي
مــؤخــرا.. وتعافيه من كسر 
رجــلــه والـــتـــى عــانــى منها 
خــالل الشهور الماضية.. 
ويعتبر زاهـــى حـــواس أحد 
الوجوه المصرية المعروفة 
عالميا على مستوى العالم 
ــى فــى اآلثـــار..  كخبير دولـ
ويقوم بإلقاء عدد من المحاضرات فى عدد من دول 

أوروبا وأمريكا.
ــر اإلســكــان من  الدكتور عاصم الــجــزار نائب وزي
ــر اإلســكــان  ــ ــقــوة لــتــولــى مــنــصــب وزي الــمــرشــحــيــن ب
والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، ألنه ظل 
لسنوات طويلة مسئوال عن هيئة التخطيط العمرانى 
ومشرفا على كافة المشروعات التى يتم تنفيذها 
ضمن برنامج الرئيس السيسى.. ليكون بــدال عن 
الدكتور مصطفى مدبولى وزيــر اإلسكان الحالى.. 
والذى سيتم تصعيده ليتولى منصب رئيس الحكومة 

بعد خروج المهندس شريف إسماعيل من منصبه.
الــلــواء أمير سيد أحمد مستشار وزيــر الدفاع 
للتخطيط العمرانى وهــو الــذى تم تصعيده خالل 
الفترة الماضية ليتولى مستشارا لرئيس الجمهورية 
ــط الـــعـــمـــرانـــى  ــخــطــي ــت ــل ل
ــى إدارة كـــافـــة  ــ ــول ــ ــت ــ وي
ــراف على  ــ عــمــلــيــات اإلشــ
كــل الــمــشــروعــات القومية 
الكبرى التى يتم تنفيذها 
ــوع مـــصـــر ولـــديـــه  ــ ــ ــى رب ــ ف
ــة ودقــيــقــة  ــل ــام ــطــة ك خــري
ــع  ــجــمــي جــــــدا لـــمـــصـــر ول
المشروعات الهامة التى 
نفذت والتى سيتم تنفيذها 
ــات األخــــرى  ــروعـ ــشـ ــمـ والـ
الــتــى وضــعــت فــى الخطط 
المستقبلية للرئاسة، ومن 
المتوقع أن يتولى الــلــواء 
أمــيــر ســيــد أحــمــد لجنة 
ــات بمؤسسة  ــ إدارة األزمـ

الرئاسة.
وتـــأتـــى عــمــلــيــة التغيير 
الــكــبــرى فــى المحافظين 
وسيتم استبعاد 40٪ منهم: محافظ القليوبية اللواء 
محمود عشماوى ومحافظ القاهرة اللواء عاطف 
عبدالحميد نتيجة الصدامات المتوالية بينهما مع 
نواب البرلمان فى المحافظتين وعدم تحقيق التعاون 

المطلوب مع مجلس النواب.
هذا وقد يستثنى من حركة التغييرات للمحافظين 
عدد من أبرز المحافظين وخاصة محافظى المناطق 
الحدودية ومنهم اللواء عالء أبوزيد محافظ مطروح 
ــواء محمد الــزمــلــوط محافظ الـــوادى الجديد  ــل وال
واللواء مجدى حجازى محافظ أســوان وهم الذين 

أجادوا خالل أدائهم لمهامهم فى الفترة الماضية.

رحيل 60% من الوزراء و40% من المحافظين

مصر مقبلة على تغييرات كــبــرى!! فبعد انتخاب الرئيس 
عبدالفتاح السيسى وتوليه السلطة لفترة رئاسية ثانية.. 
سيبدأ واليته الجديدة بمجموعة من التغييرات المرتقبة 
والتى من شأنها أن تجدد الدماء وتطيح بالمقصرين وتعلى 
من شأن مشاركة الشباب وتأخذ القيادات الشابة مكانها الذى 

تستحقه ويتم تجديد العناصر التى يستعين بها.
سيقول السيسى )شكرا( لمن تولوا مناصبهم خالل الفترة 
الماضية.. فالرجل لديه تقارير سرية عن أداء كل المسئولين 
سواء أكانوا وزراء أو محافظين أو مسئولين تنفيذين فى الهيئات 

والمؤسسات الكبرى.
لدى الرئيس السيسى قوائم بأسماء شخصيات ومسئولين لم 

يقوموا بدورهم المنوط بهم.. ولم ينجزوا ولم يحققوا المأمول 
منهم والمستهدف تحقيقه.

فـ»السيسى« يراقب ما ينجزوه.. يتابعهم.. يتصل بهم ليعرف 
إلى أين وصل الحال وآخر المستجدات على أرض الواقع.. وماذا 

فعل الوزراء والمحافظين تجاه ما وعدوا 
به.. وما أعلنوه.. وما يقومون به.

لــذلــك فـ»مصر مقبلة على تغييرات 
كبرى« فى المناصب العليا فى القريب 

العاجل.

بالل الدوى

مصطفى مدبولى 
رئيسا للوزراء مدعوما 

بتقارير سيادية من )4( 
جهات عن أداء الوزراء

وزير الصحة على خالفات 
مع نواب البرلمان 

بسبب مراكز تنظيم 
األسرة وعدم تحويلها 
لمستشفيات مركزية

نيفين جامع مديرة جهات 
المشروعات الصغيرة 

مرشحة لتولى وزارة 
الصناعة بعد نجاحها فى 

مساعدة الشباب

استبعاد وزير 
الطيران بعد تزايد 

تكرار الشكاوى ضده 
من أصحاب شركات 

الطيران الخاصة

مدير مستشفى 
)57357( مرشح بقوة 

لتولى وزارة الصحة بعد 
رفضه تدخالت الوزراء 

فى عمله

اإلطاحة بوزير 
اإلتصاالت بعد اتهامه 

بـ)البطء( وعدم 
تنفيذه مشروعات وعد 

السيسى بها

وزير الرى يكتفى بدور 
)كاتب تقارير لمؤسسة 

الرئاسة( ويترك الملفات 
الخاصة لـ»حوض النيل« 

فى يد وزارة الخارجية

شريف إسماعيل 
سيتولى اإلشراف 

على اتفاقيات 
التنقيب عن 

البترول والغاز 
مع الشركات 

األجنبية

مهام جديدة 
للواء )أمير 

سيد أحمد( 
مستشار 
الرئيس 

للتخطيط 
العمرانى

عاصم الجزار 
وصيف 

)مدبولى( يصعد 
لمنصب الوزير 

بعد جهوده 
فى التخطيط 

العمرانى

تغيير 
محافظى 
القليوبية 
والقاهرة 

بسبب 
شكاوى نواب 

البرلمان

»باى باى« شريف إسماعيل

خريطة التغييرات القادمة
 فى الوزراء والمحافظين

استبعاد وزير التعليم 
العالى بعد اضطهاده 

لمساعديه وصدامه مع 
المجلس األعلى للجامعات

عبدالغفار

إسماعيل
مدبولى

أبوالنجا

فتحى عبدالعاطى

عماد الدين

القاضىقابيل
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أسرار الحياة الخاصة للشيخ محمد حسان
يحتفل الداعية اإلسالمى الشهير محمد حسان بعيد 
ميالده السابع والخمسين يوم األحد القادم حيث إنه من 

مواليد 8 أبريل 1962.
 اسمه محمد إبراهيم إبراهيم حسان، ولد فى مركز 
دكــرنــس بمحافظة الدقهلية فــى بيت مــتــواضــع، تولى 
تربيته جده ألمه وألحقه بكُّتاب القرية وهو فى الرابعة 
من عمره، فما أن بلغ الثامنة إال وكان قد حفظ القرآن 
الكريم كامالً على يد مصباح محمد عوض، الذى ألزمه 
بحفظ متن أبى شجاع فى الفقه الشافعى وبعض متون 
العقيدة.. الحظ جده قوة حفظه الشديدة فألزمه بحفظ 
كتاب رياض الصالحين، فأنهى حفظه فى الثانية عشرة 
مــن عــمــرة، ثــم حفظ األجــرومــيــة ودرس على يــد شيخه 
مصباح التحفة السنية، فعشق اللغة العربية والشعر من 
صغره.. بدأ بالتدريس فى الجامع الكبير فى القرية وهو 
فى الثالثة عشرة من عمره بكتابى فقه السنة وريــاض 
الصالحين.. ثم ُكلف من جــده ألمــه أن يخطب الجمعة 
وكانت أول خطبة فى قرية ميت مجاهد المجاورة لقرية 
دمـــوه وهــو فــى ســن الثالثة عــشــرة، وكــانــت خطبته عن 
الــمــوت، وحــاز إعجاب المصلين فدعاه شيخ المسجد 
للخطابة فى الجمعة المقبلة.. ومن هذا الوقت لم يترك 

خطبة الجمعة إال نادرا.
مؤهله العلمى

سافر إلى األردن فى الثامنة عشرة من عمره وحضر 
بعض الــلــقــاءات القليلة للشيخ األلــبــانــى.. وبــعــد فترة 

الجامعة التحق بمعهد الدراسات اإلسالمية بالقاهرة، 
ــم تكتمل دراســتــه فــى المعهد بسبب فــتــرة التجنيد  ول
ــور الــديــن للقاء  اإللـــزامـــى.. ذهــب مــع الشيخ صــفــوت ن
الشيخ عبد العزيز بن بــاز، وبــدأ فى تلقى العلم على يد 
بن باز فسمع منه كثيًرا من الشروح مثل شرح فتح البارى 
والنونية والعقيدة الطحاوية والواسطية وفــى الفقه 
وأصوله وكثير من الشروح.. أنهى الطحاوية كاملة على 
يد الشيخ ابن جبرين، ودرس عليه كثير من الشروح فى 
الفقه وأصــولــه، والتفسير والعقيدة، ثــم جلس بين يد 
الشيخ عبد القادر شيبة الحمد وأنهى شرح كتاب بلوغ 
ــمــرام.. ثــم جلس فــى فترة القصيم بين يــدى الفقيه  ال
محمد بن صالح العثيمين، ثم كلف بالتدريس فى جامعة 
اإلمــام محمد بن سعود اإلسالمية فــرع القصيم كليتى 
الشريعة وأصـــول الــديــن، بتزكية مــن محمد بــن صالح 
العثيمين، بتدريس مادة الحديث ومادة مناهج المحدثين 
ــادة تخريج وطــرق الــحــديــث.. ثــم حصل على درجــة  ومـ
الدكتوراه مع مرتبة الشرف من الجامعة األمريكية بلندن 
فى رسالته العلمية المقدمة بعنوان )منهج النبى فى دعوة 
اآلخــر(، وناقشت اللجنة العلمية المشرفة على الرسالة 
الشيخ حسان فى أطروحته العلمية والمنهجية بمقر 
جامعة األزهر وقررت منحه هذه الدرجة العلمية الرفيعة. 
وأشرف على رسالته الدكتور صابر طه عميد كلية الدعوة 
بجامعة األزهـــر، وتشكلت لجنة المناقشة من الدكتور 
محمد العدوى األستاذ بالجامعة، والدكتور طلعت عفيفى 

عميد كلية الدعوة سابقا، والدكتور محسن عبد الواحد 
عميد كلية اآلداب بجامعة القاهرة. وتتناول الرسالة طرق 
النبى صلى الله عليه وسلم ومنهجه فى الدعوة إلى الله 
وتقدم صورا من سماحته صلوات الله عليه فى مخاطبة 

اآلخر ودعوته إلى الله الواحد.
وللشيخ محمد حسان درس أسبوعى فى مسجد مجمع 
التوحيد بالمنصورة. ويقوم بالتدريس فى معاهد إعداد 
الدعاة فى المنصورة حيث يــرأس مجلس إدارة مجمع 
أهل السنة، ويــدرس مــواد: العقيدة ومنهاج المحدثين، 
وتخريج أحاديث، وشرح حديث جبريل والسيرة النبوية. 
وله مئات الــدروس والسالسل العلمية والخطب، يوجد 
منها على مــواقــع طــريــق اإلســـالم والشبكة اإلسالمية 
حصل محمد حــســان على درجـــة الــدكــتــوراه مــع مرتبة 
الشرف من الجامعة األمريكية، عن رسالته التى تقدم 
بها بعنوان )منهج النبى فى دعوة اآلخر(،  وأشاع  البعض 
أنه أخذ الدكتوراه من األزهر ولكن هذا غير صحيح بل 
ناقش رسالته فيها فقط واستأجر القاعة وقال الدكتور 
عبد الله النجار »حصل على درجة الدكتوراه فى إحدى 
قاعات كلية الدعوة اإلسالمية بجامعة األزهــر ولكن لم 
يكن مسجالً الدكتوراه فى جامعة األزهــر«، حصل على 
البكالوريوس من كلية اإلعــالم بجامعة القاهرة وعمل 
مــدرســاً لمادتى الحديث ومناهج المحدثين فى كليتى 
الشريعة وأصــول الدين بجامعة اإلمــام محمد بن سعود 

فرع القصيم.

فى عيد ميالده الـ57

األحد القادم.. نظر دعوى وزير الصحة ببطالن 
قرارات الجمعية العمومية لنقابة األطباء

محكمة األمور المستعجلة تحدد 
مصير مكتب »البى بى سى« فى مصر

القضاء اإلدارى يحدد مصير 
انتخابات نقابة المحامين

تواصل محكمة القضاء اإلدارى، برئاسة المستشار سامى عبد الحميد، 
نائب رئيس مجلس الدولة، يوم األحــد القادم، نظر الدعوى المقامة من 
ــرارات  ــر الصحة، المطالبة ببطالن ق الدكتور أحمد عماد الــديــن، وزي

الجمعية العمومية غير العادية لألطباء فى 16 فبراير الماضى.
قالت الدعوى إن الجمعية العمومية غير العادية ألطباء مصر اجتمعت 
فى 16 فبراير الماضى بما يزيد على 5 آالف طبيب وآخــريــن، يّدعون 
مساندتهم لمطالب األطباء فى خالفهم مع وزير الصحة بصفته الرئيس 

األعلى لجموع األطباء.
وأضافت، أن تلك الجمعية أسفرت عن مجموعة من القرارات المنعدمة 
لصدورها من غير ذى صفة، وبالمخالفة ألحكام القانون، والتى من بينها 
ما جاء فى البند ٣ من محضر اجتماع الجمعية من الموافقة باإلجماع على 
حق األطباء فى االمتناع االضطرارى عن العمل، على أن يستمر االمتناع 
لحين تأمين المنشأة الطبية بالكامل، حيث ال يجوز ألى طبيب وفقاً للقسم 
الــذى أقسمه عند بداية عمله أن يتوقف عن العمل أو يمتنع عن عالج 

المرضى.
كما أن البند الرابع من المحضر نص على الموافقة باإلجماع على دعم 
ومساندة األطباء ضد أى تعسف من مسئولى وزارة الصحة، وإحالة أى 
متعسف منهم للجنة آداب المهنة والتوصية بمعاقبته عقوبة مشددة، مؤكداً 
أن »فى ذلك البند تغواًل على سلطة التحقيق المختصة فى معرفة الحقيقة 

حتى يتم مجازاة المخطئ«.

تعقد محكمة القاهرة لألمور المستعجلة فى عابدين يوم الثالثاء القادم  
أولى جلسات الدعوى التى أقامها المحامى محمد حامد سالم، التى يطالب 
فيها بسحب تراخيص وإغالق مكتب هيئة اإلذاعة البريطانية B.B.C فى 

مصر.
 وقــال مقيم الدعوى، بحسب نص دعــواه، إن هيئة اإلذاعــة البريطانية 
دأبت على بث األخبار الكاذبة والمفبركة، سعيا إلى زعزعة االستقرار فى 

مصر، والتشويه المتعمد لصورة مصر خاصة فى مجال حقوق اإلنسان.

تنظر الدائرة الثانية بمحكمة القضاء اإلدارى بمجلس الدولة، برئاسة 
المستشار سامى عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، يوم األحد 
القادم، الدعوى المقامة من إبراهيم سعودى المحامى، ويطالب فيها 
بوقف تنفيذ إعالن نتيجة التصويت فى انتخابات نقابة المحامين التى 

أجريت فى 8 نوفمبر 2015.
واختصمت الدعوى التى حملت رقم 10٧10 لسنة ٧0 قضائية، نقيب 
المحامين بصفته وآخرين.  وقالت الدعوى، إن اللجنة المشرفة على 
انتخابات النقابة ضربت بكل اللوائح والقوانين عرض الحائط وصممت 
ــراءات باطلة وشابهه  على إجــراء االنتخابات بانعقاد باطل وفــق إجـ
العملية االنتخابية انحرافات وتجاوزات واضحة وتغيير للحقيقة شهد 
به، واالضطرابات أيضا التى شابها عملية التصويت والفرز ورصد 

النتائج ونقل الصناديق.

عمومية المهن الموسيقية تفتح ملفات 
ميزانيات الـ10 سنوات الماضية

يعقد مجلس نقابة المهن الموسيقية  اجتماع الجمعية العمومية 
العادية ألول مرة منذ عام 200٧ وذلك يوم الثالثاء المقبل.. ويناقش 
االجتماع جميع الميزانيات السابقة التى لم تناقش منذ عام 2008 
ــواردة فى  وحتى عــام 201٧ وســوف تناقش الجمعية جميع البنود الـ

الميزانية.
وأعلن الفنان هانى شاكر نقيب الموسيقيين عن ربط وديعة مالية 
بمقدار مليونى ونصف المليون جنيه لتبلغ قيمه الودائع التى تم ربطها 
فى تاريخ هذا المجلس ثمانية ماليين جنيه مصرى للمرة األولــى فى 
تاريخ النقابة، كما قرر مجلس اإلدارة زيادة المعاش للمرة الثالثة فى 

عامين ليصل إلى 600 جنيه شهريا بدال من ٤50 جنيها.

استئناف جلسات محاكمة 304 متهمين 
بمحاولة اغتيال النائب العام المساعد

تواصل المحكمة العسكرية، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، 
األحد القادم، جلسات محاكمة ٣0٤ متهمين بمحاولة اغتيال المستشار 
زكريا عبد العزيز النائب العام المساعد، والمنتمين إلى حركة »حسم« 
الجناح المسلح لجماعة اإلخــوان. وتضم قائمة المتهمين محمد على 
بشر، عضو مكتب إرشاد اإلخــوان، وقيادات أخرى بالجماعة. ونسبت 
تحقيقات نيابة أمــن الدولة العليا لحركة »حسم« ارتكاب 1٧ واقعة 
إرهابية استهدفت قتل ضباط جيش وشرطة ورجال دين ورجال قضاء 
ونيابة عامة، وتشير إلى أن مسئول غرفة العمليات المركزية للحركة 
ويدعى أحمد محمد عبد الحفيظ، هارب إلى تركيا، ويعاونه عدد من 
أفــراد جماعة اإلخــوان من بينهم على بطيخ، ومجدى شلش، ومحمد 

أحمد عبد الهادى.

إغالق باب الحجز لمشروع إسكان المصريين العاملين بالخارج
أعلن الدكتور مصطفى مدبولى، وزير اإلسكان 
والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه سيتم إغالق  
باب الحجز لمشروع إسكان المصريين العاملين 
بالخارج ضمن برنامج اإلسكان االجتماعى، يوم 
الجمعة المقبل، وذلــك فى ضوء االهتمام الكبيـر 
من الــدولــة تجاه المصريين بالخارج، واستجابة 

لمطالبهم بإتاحة وحدات سكنية مالئمة لهم.
وأشـــارت مــى عبد الحميد، المدير التنفيذى 
لصندوق تمويل اإلسكان االجتماعى ورئيس مجلس 
إدارة صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقارى، 
إلى أنه تم فتح باب الحجز إلجمالى عدد 18061 
وحدة سكنية فى عدد من المواقع الُمتميزة بعدد 
11 محافظة بإجمالى عدد 19 مدينة/مركز  بسعر 
استثمارى يتـراوح بين 165و 250 ألف جنيه مصرى 
للوحدة على حسب الموقع والتميز، وهــى على 
النحو التالى: )مدينة برج العرب الجديدة بمحافظة 
اإلسكندرية- مدينة العبور بمحافظة القليوبية- 
مدينة طامية وهـــوارة بمحافظة الفيوم – مدينة 
مطاى بمحافظة المنيا- مدينة أسيوط الجديدة 
والبدارى وأبنوب وساحل سليم ومنقباد بمحافظة 
أســيــوط – مدينة ســوهــاج الجديدة وحــى الكوثر 
بمحافظة سوهاج – مدينة قنا الجديدة بمحافظة 
قنا – مدينة طيبة الجديدة بمحافظة األقصر – 
مدينة كوم أمبو بمحافظة أســوان- مدينة القصير 

ومــرســى علم بمحافظة البحر األحــمــر – مدينة 
الحمام وسيدى عبدالرحمن بمحافظة مطروح(.

وأوضحت مى عبدالحميد أنــه ورد العديد من 
طلبات المواطنين نحو عــدم إمكانية التسـجيل 
ــخــاص بــمــشــروع إســكــان  بــالــمــوقــع اإللــكــتــرونــى ال
ــخــارج، ضــمــن برنامج  ــال الــمــصــريــيــن الــعــامــلــيــن ب
اإلسكان االجتماعى، وذلك نظراً لسبق التسـجيل 
لــهــم بــالــمــوقــع اإللــكــتــرونــى الــخــاص بمشروعات 
»بيت الوطن« مؤكدين أن تلك التسـجيالت ُتمثل 
حجوزات مبدئية، ولم يتم االستفادة من الوحدات 
السكنية أو قطع األراضــى المطروحة بمشروعات 
بيت الــوطــن، مــؤكــدة أن المواطنين الُمسـجلين 
سابقاً بمشروعات بيت الــوطــن ســوف ُيــتــاح لهم 
إمكانية التسـجيل بالموقع اإللكترونى الخاص 
بمشروع إســكــان المصريين العاملين بالخارج، 
ضمن برنامج اإلسكان االجتماعى، بعد استيفاء 
كافة البيانات والُمستندات الحديثة )على أن تكون 
سارية( المطلوبة لدينا عند إنشاء الحساب، وإتمام 
عملية التسـجيل، حيث أكدت على ضــرورة إطالع 
المواطنين على كافة الشروط المنشورة بالموقع 
اإللــكــتــرونــى قبل بــدء عملية التسجيل والحجز،  
وذلك ألجل التأكد من مدى صحة انطباق الشروط 

عليهم من عدمه.
من جانب آخر أكدت رئيس مجلس إدارة صندوق 

الــتــمــويــل الــعــقــارى والــمــديــر التنفيذى لصندوق 
ــه فــى حــالــة ثبوت  تمويل اإلســكــان االجتماعى أن
ــزوج/ة/ ــ سبق االســتــفــادة للحاجز  أو األســـرة »ال
األوالد القصر« بوحدة سكنية أو قطعة أرض ضمن 
مــشــروعــات بيت الــوطــن ســوف يتم إلــغــاء الحجز 

والتخصيص له.
أمــا فيما يتعلق بموعد بــدء عملية التخصيص 
فــإنــهــا ســتــبــدأ بــعــد انــتــهــاء مـــدة شــهــر »٣0 يــومــا« 
ــخ غــلــق بـــاب الــحــجــز، بحيث ُتخصص  ــاري مـــن  ت
الوحدة السكنية وفقاً ألسبقية سداد وتحويل مبلغ 
ــالــدوالر( وفقاً للبيان الـــوارد من  مقدم الحجز )ب
البنك المركزى المصرى، فى حالة انطباق كافة 
االشتراطات والشروط على الحاجز طبقاً للقواعد 
واإلجراءات التـى وضعتها إدارة الصندوق، لضمان 
نزاهة إجراءات التخصيص ووفقاً للمحددات التى 

تم تغذية الموقع اإللكترونى بها.
وأفـــادت مى عبدالحميد أنــه فى حالة المزيد 
مــن اإلستفسارات والــتــســاؤالت يتم التواصل مع 
مركز االتصاالت على رقم 0088216900100 )من 
الساعة التاسعة صباحاً حتـى الساعة التاسعة 
مــســاًء( أو البريد اإللكترونى الرسمى للصندوق 
www.nuca. الُمعلن عنه بالموقع اإللكترونى
gov.com الخاص بمشروع إسكان المصريين 

العاملين بالخارج فقط.

منع يوسف زيدان من الظهور إعالميًا

األحد المقبل.. النطق بالحكم فى قضية تزوير االنتخابات الرئاسية
تصدر محكمة جنايات الجيزة، فى جلستها 
التى ستعقد يــوم 8 أبــريــل الــجــارى، حكمها 
فــى قضية تــزويــر انتخابات الرئاسية سنة 
2012 لصالح محمد مرسى مرشح جماعة 
اإلخوان »اإلرهابية«.  تعقد الجلسة  برئاسة 
المستشار بالل محمد عبد الباقى، وعضوية 
ــادق قــرنــى، هشام  المستشارين أحــمــد صـ

فــؤاد وسكرتير أسعد الــنــوبــى. كــان الفريق 
أحمد شفيق، المرشح الرئاسى السابق، قد 
تــقــدم بــبــالغ ضــد لجنة انتخابات الرئاسة 
بعام 2012، يتهمها بتزوير نتيجة االنتخابات 
لصالح محمد مرسى مرشح جماعة اإلخوان، 
بإعالنه رئيسا للجمهورية على الــرغــم من 
أحقية »شــفــيــق« بــالــرئــاســة طبقا إلجمالى 

األصوات التى حصل عليها.
  وكشف نص تحقيقات القضية عن وجود 
مخالفات بالجملة، والمتعلقة بتزوير أوراق 
االقــتــراع وتسويدها، وكذلك تزوير بطاقات 
الرقم القومى للناخبين، وكشفت المباحث 
الجنائية أنه تم ضبط عدد كبير من بطاقات 

االقتراع التى تم تسويدها فى 16 محافظة.

ــرة الــثــانــيــة  ــدائـ تــســتــأنــف الـ
بــمــحــكــمــة الــقــضــاء اإلدارى 
ــة  ــاس ــرئ ــة ب ــ ــدول ــ بــمــجــلــس ال
المستشار سامى عبد الحميد 
نائب رئيس مجلس الدولة، يوم 
األحــد المقبل،  نظر الدعوى 
رقم 72/5033 المقامة من طارق 
محمود المحامى اختصم فيها 

رئيس الهيئة العامة لالستثمار 
والمناطق الحرة ورئيس مجلس 
إدارة المنطقة الحرة االعالمية 
ــاء اتــحــاد  ــن ــس مجلس ام ــي ورئ
ــة والتليفزيون ورئيس  االذاعـ
ــى لتنظيم  ــلـ الــمــجــلــس األعـ
اإلعالم طالب فيها بمنع يوسف 

زيدان من الظهور إعالميًا.

تنظر محكمة جنح مستأنف المقطم يــوم الثالثاء المقبل، 
استئناف المطربة شيرين عبدالوهاب على حكم حبسها 6 أشهر، 
ودفــع كفالة 5 آالف جنيه، على خلفية تصريحاتها الساخرة من 
النيل بالقول إن »الشرب منه يصيب بالبلهارسيا« فى إحدى حفالتها 
بالخارج.  كانت محكمة جنح المقطم قد قضت، بحبس الفنانة 
شيرين عبد الوهاب مدة 6 أشهر وكفالة مالية بقيمة 5 آالف جنيه 
لوقف تنفيذ الحكم وإلزامها بسداد 10 آالف جنيه كتعويض مدنى 
و50 جنيها كأتعاب للمحاماة..  كان المحامى هانى جاد قد تقدم 
ــداول على مواقع التواصل االجتماعى،  بمقطع الفيديو الــذى ت
متضمًنا سخريتها من مياه نهر النيل وعدم االقتراب والشرب منها، 
ــى الصحة والرى  كما قدم لهيئة المحكمة صــورة من تقارير وزارت
الذى يؤكد مدى صالحية المياه للشرب وعدم تأثيرها على صحة 
المواطن بشكل سلبلى، وأن نسبة معدل انتشار البلهارسيا واإلصابة 

به تصل إلى حوالى 0.2%، لالستدالل فى الدعوى.

نظر  استئناف المطربة شيرين عبدالوهاب 
على حكم حبسها 6 أشهر.. الثالثاء القادم

زيدان

شيرين
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تجاوزات على كل شكل ولونتقرير »المحاسبات« يرصد إهدار 96 مليون جنيه فى شراء طلمبات »خردة« من 3 شركات عالمية 

اختفاء أصول كشوف لجان 
تحديد أسعار عقود المقاوالت 

للمشروعات المتعاقد عليها
رصــد تقرير جهاز المحاسبات 
وقـــوع  الــجــهــاز التنفيذى لمياه 
ــى  فى  ــح ــص الــشــرب والـــصـــرف ال
مخالفات مالية منها تلقى مكافآت 
مالية لم يقم بإدخالها فى خزينة 
الجهاز، ولم يفتح بها حساب خاص 
يتم الصرف منه أســوة بما يتبع 
مع الصناديق الخاصة بالجهات 
الحكومية، حيث يعتبر المسئول 
ــك الــســلــطــة التنفيذية  عــن ذلـ
الــمــخــتــصــة بــالــجــهــاز والــمــديــر 
المالى للجهاز فى حينه خاصة 
أنهما ضمن العاملين الذين وردت 

أسماؤهم ضمن كشوف الصرف.
وقد تبين أن الجهاز التنفيذى 
لمياه الــشــرب والــصــرف الصحى، 
اســتــخــدم خــتــم الــنــســر الــخــاص 
بــالــجــهــاز لــخــتــم ايـــصـــاالت غير 
ــت تــعــطــى لــشــركــات  ــان رســمــيــة ك
المقاوالت كدليل على توريدهم 
تلك الــمــكــافــآت، والــمــســئــول عن 
ذلك الموظف المختص بالختم 
الــخــاص بالمشروعات بالجهاز 

التنفيذى لمياه الشرب.
وأشــار التقرير إلى توقيع بعض 
ــاص بــدال مــن األشــخــاص  ــخ األش
المخصصة لهم المكافآت بدون 
تفويض رسمي لذلك، األمر الذى 
يصعب معه الــتــأكــد مــن حصول 
المستحقين للمكافأة من عدمه، 
ــن ذلـــك المختص  والــمــســئــول ع
بصرف تلك المكافآت لألشخاص 

الواردة أسماؤهم بالكشوف.
ــى عـــدم  ــ ــت الـــتـــقـــريـــر إلـ ــفـ ولـ
إدراج أســمــاء بعض المستحقين 
للمكافآت  أمــام المبلغ المختص 
كما ال يوجد توقيع باالستالم 
للمبلغ، كما تبين إضافة أسماء 
بخط اليد فى الكشوف، وكذلك ال 
تتم مراجعة مندوب وزارة المالية 
لتلك المكافآت قبل الصرف، وال 

المسئول عن ذلك.
وأكـــد أن المراقبين الماليين 
بالجهاز التنفيذى لمياه الشرب 
والصرف الصحى، الذين يراجعون 
الــجــهــاز، لــم يــقــومــوا بالمراقبة 
على تلك األمـــوال، بل تبين ورود 
أسمائهم ضمن األسماء المدرجة 

فى كشوف الصرف.
وانتهى التقرير إلى عدم وجود 
أصول كشوف لجان تحديد أسعار 
عــقــود الــمــقــاوالت للمشروعات 
المتعاقدة عليها الشركة حتى 
ديسمبر 2017، على الــرغــم من 
أنــه بموجبها يتم ســداد مليارات 
الجنيهات لشركات المقاوالت التى 
تقوم بتنفيذ المشروعات القومية 

بالدولة.  

فى الوقت الــذى نجح فيه المهندس ممدوح 
رســان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة 
لمياه الــشــرب الــصــرف الــصــحــى، فــى إحكام 
ــة  ــي الشئون المالية واإلداري قبضته على إدارت
بــالــشــركــة، إلخــفــاء تــقــاريــر الــجــهــاز الــمــركــزى 
للمحاسبات للعامين الماضيين 2016 و2017 
عن أعين وسائل االعـــام، قدراإلمكان إال أن 
»صــــوت الــمــايــيــن« حــصــلــت عــلــى نــســخــة من 
التقرير النهائى للجهاز المركزى للمحاسبات، 
والذى يثبت مخالفات وتجاوزات مالية وإدارية 
بالجملة للشركة فى العامين الماضيين  تصل 
إلــى درجــة إهـــدار الــمــال الــعــام داخــل الشركة 

وبعض فروعها بالمحافظات.
ورصــد التقرير تجاوزات تدين مجلس إدارة 
الشركة فــى ارتــكــاب هــذه الــتــجــاوزات إمــا عن 
طريق القصد والتعمد أو عن طريق التكاسل 
والتباطوء فى تنفيذ القانون والقواعد التى تم 
على اساسها تأسيس الشركة، وقرارات مجلس 

الوزراء المنشورة بالجريدة الرسمية.
وكشف التقرير عن إهدار الشركة لنحو 165 
مليون جنيه، ما بين صــرف حوافز ومكافآت 
بــدون وجــه حــق، ومــا بين  تباطؤ الشركة فى 
الحصول على مستحقاتها لدى الغير بموجب 
أحكام قضائية متنوعة الدرجات، فى الفترات 
القانونية التى حــددهــا الــقــانــون، مــا أدى الى 
ضياع الحق فى المطالبة بهذه المستحقات، ما 
أهــدر على الشركة أمــواال طائلة، رصها تقرير 
ــه ن ســواء  المحاسبات فــى العديد مــن األوجـ

داخل الشركة أو فروعها بالمحافظات.
وكان من بين ما رصده التقرير تعاقد الشركة 

فى 3 سبتمبر 2017  على تركيب 15 طلمبة 
ــدة  كلها مــن مــاركــة مــاركــة »فلوسيرف«  جــدي
ــمــوردة عــن طريق ثــاث شــركــات هــي ميجا  وال
روكــس االردنــيــة  والشركة الدنماركية »بامب 
تــك« وشركة »إيــكــات« حيث ثبت  من المعاينة 
الــهــنــدســيــة تــحــت اشـــــراف لــجــنــة االشــــراف 
المالي واالداري للمركزى للمحاسبات ان هذه 
الطلمبات ليست بالمواصفات  المتعاقد عليها، 
وانه تم استقدام طلمبات مستعملة، »خردة« تم 
تخزينها فى مخازن الشركات، على انها طلمبات 
جديدة، مما أهدر على الدولة مبلغا ماليا قيمته 
نحو 33 مليون جنيه قيمة الفارق بين الطلمبات 

الحديثة وغيرها الخردة.
وكشف التقرير أنه ثبت من مراسات الشركة 
ومخاطبتها مــع االجــهــزة التنفيذية ومــرافــق 
المحافظات التى تم تركيب نحو  6 طلبمات 
من اجمالي الطلمبات المتعاقد عليها، تعطلها 
بعد 45 يوما من تركيبها وعدم االستفادة منها 
فى المضخات، ما ادى الــى مشاكل كثيرة فى 
المحطات  التى تم تركيب هذه المحطات فيها، 
وانتشار ظاهرة طفح المجارى، وهو االمر الذى 
اثير كثيرا فى مجلس النواب، حيث تم اثبات فى 
تقرير ادارة مراجعة وتفتيش عضو المركزى 
للمحاسبات هــذه الــمــاحــظــات والــتــجــاوزات 
التى ترقى ألن تكون اهــدارا للمال العام، حيث 
جاء نص تدوين الملحوظة »وهــى غير مائمة 
لمحطات شركة الصرف الصحى، ما أدى إلى 
توقف المحطات وعدم االستفادة من التطوير 

حتى تاريخه«.
وأوصى الجهاز، فى تقريره، بضرورة تحديد 
المسئولية عن طرح مشروع اإلحال والتجديد 
لهذه المحطات، والتى تسبب تغييرها للطلمبات 
ــى وقـــف تلك  الــقــديــمــة الــعــامــلــة بــالــجــديــدة ف

المحطات عن التشغيل، مؤكدا أن ذلك األمر 
فيه إهــدار للمال العام بقيمة 96 مليون جنيه  
إجمالى قيمة الطلبمات الجديدة  مضافا إليه 
قيمة الطلبمات القديمة التى تم حلها ووضعها 
فى مخازن الشركة رغم انها كانت تعمل بكفاءة 
مقارنة بالطلمبات الحديثة، ممادي دفع مفتشو 

التقرير يوضح 
أسباب انتشار ظاهرة 

طفح المجارى فى 
محافظات مصر 
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165

ماليين جنيه عجزا فى 
موازنة الشركة فى العام 

المالى 2018-2017 
بسبب القرارات العشوائية 

مليون جنيه 
حوافز ومكافآت 

بدون وجه حق

إهدار 63 مليون جنيه فى 
عمليات إحالل وتجديد 

وهمية.. وخسارة االستفادة 
من الطلمبات القديمة 

المراجعة المالية للجهاز المركزي للمحاسبات 
للتوصية بضرورة  باتخاذ اإلجــراءات القانونية 
الـــازمـــة الــمــســئــولــيــن عــن قـــــرارات التعاقد 

واالحال والتجديد للطلمبات.
ــح  الــتــقــريــر أن الــشــركــة الــمــوردة  كــمــا أوضــ
للطلمبات رفضت تركيب الطلمبات القديمة 
الصالحة،بجانب الحديثة واوصـــت بتكهينها 
ــذى اكتشف فريق  فــى الــمــخــازن، فــى الــوقــت ال
ــدورات  ــ هــنــدســي حــاصــل عــلــى الــعــديــد مــن ال
الــتــدريــبــيــة فــى الـــخـــارج، فــى بــعــثــات ارسلتها 
الشركة لبعض الــدول األوروبــيــة، أن الطلمبات 
المتعاقد عليها  ال تتناسب تماما مع دورات 
عمل محطات الــصــرف فــى مــصــر، وان قيمة 

التعاقدات مبالغ فيها، مع الشركات الثاث.
ورصد التقرير مخالفات مالية وإدارية اخرى 
ارتكبها مجلس ادارة الشركة ومنها، موافقة 
مجلس ادارة الــشــركــة على شـــراء قطع غيار 
لطلبمات ضــخ مــيــاه الــشــرب، وطلمبات رفع 
بمحطات الــصــرف صحى، بالقاهرة الكبري 
والغربية والدقهلية، تكلفت مبلغا كبيرا بلغ 
نحو 40 مليون جنيه، على الرغم من أنها قطع 
غــيــار ليست لها الصفة العاجلة، وتــم ارفــاق 
بيان بذلك، من جانب لجنة التتفيش والمتابعة 
والمراجعة المالية بالمحاسبات، فضا عن  
بعض المخالفات فى المناقصات والمزايدات 
والمغاالة فى أسعار قطع الغيار بنسبة عالية 

للغاية.
ورصـــد التقرير عــجــزا فــى مــوازنــة الشركة 
للعام المالى 2017-2018 على النحو التالى،  
عجز فــى تحصيل 800 ألــف جنيه فــى قطاع 
ــادحــة فى  ــزة،  بسبب أخــطــاء ف ــجــي جــنــوب ال
حسابات القطاع التجارى، ووتاعب فى كشوف 
المحصات فــى فــرع السنباوين بمحافظة 

الــدقــهــلــيــة، بــلــغ نــحــو 250 ألـــف جــنــيــه، وعــدم 
مطابقة اجمالى قيمة االشتراكات مع شيكات 
ووصوالت التحصيل فى فرع الشركة فى مركز 
السنطة بمحافظة الغربية، فيما يخص حصة 

الشبكات.
كما اوصى التقرير بإظهار نتائج التحقيق مع 
احد الموظفين بالشئون المالية بفرع الشركة 
بمطقة وسط الدلتا، بعد ان ثبت عجزا ماليا 
فــى دفــاتــر التحصيل لديه بلغ 66 ألفا و127 

جنيها و300 قرش.
كما رصــد  التقرير صــرف مبلغ مالى قدره 
57 ألف جنيه، مقابل تأجير سيارات خاصة من 
الخارج، الستخدماها فى اعمال ركتى المياه، 
والصرف الصحى على الرغم من وجود أسطول 
من السيارات بمختلف أنواعها ملك الشركة 
القابضة، يتجاوز عددها نحو 121 سيارة ما 

بين حديثة، ومتوسطة الحالة.  
وكشف تقرير المحاسبات عن إهــدار فرع 
الشركة بمحافظة القليوبية مبلغ 6 مايين 
ــا و22 جنيًها ونصف الجنيه،  ــًف جنيه و493أل
بعد صرفها بدون وجه حق كحافز إصابة وبدل 
مخاطر على العاملين المنتدبين بشركة مياه 
الــشــرب والــصــرف الصحى، رغــم أن الشركة 
ال تتبع الحكومة حيث قام المحافظة بصرف 
هذا المبلغ من ميزانية الحكومة على الشركة 
الــتــابــعــة لــقــطــاع األعـــمـــال، األمـــر الـــذى يعد 
ــدارًا للمال العام،  مخالفة مالية واضحة وإهـ
وبفحص جــانــب مــن أعــمــال شــئــون العاملين 
ومراجعة جانب من مستندات الباب األول وبند 
السفر ومصاريف االنتقال، تبين صرف حافز 
اإلثابة الـــ200% لبعض العاملين المنتدبين من 
مجلس مدينة بنها لشركة المياه والصرف 

الصحى بالمخالفة للقانون.

« تكشف: «

املسكوت عنه داخل  الشركة القابضة ملياه الشرب والصرف الصحى 

كشفت مــصــادر داخــل الشركة أن المهندس 
مــمــدوح رســان رئيس الشركة القابضة لمياه 
الشرب والصرف الصحى اتخذ عدة اجــراءات 
مخالفة لــلــقــانــون خـــال الــعــامــيــن الماضيين، 
ابرزها فصل 50 موظفا ومحصا بالشركة دون 
منحهم مستحقاتهم المالية، وذلــك فى بدعوى 
محاولة منه للتغلب على االزمــات المالية التى 
تعانى منها الشركة، وتعويض انخفاض اإليرادات 
وتقاعس الموظفين المفصولين عن عملهم.. 
واضافت المصادر أنه فى الوقت الذى يدعى فيه 
رئيس مجلس االدارة التقشف، وبسببه تحايل 
لفصل حوالى 70 عاما معاقا  فإنه دأب على 
ترقية أقاربه ومعارفه، وتعيين ما يقرب من 15 
من أقاربه فى اقسام السكرتارية وشئون العاملين 
بالشركة وفروعها فى االحــيــاء والمحافظات، 
حيث قــام بتعيين عــدد 13 عاما جــدد مــا بين 
سائقين وأفراد امن داخلى وخارجى، فضا عن 

تعيين اثنين من اقارب »م. س«  مديرة مكتبه.

رئيس الشركة يفصل 50 عامال 
تعسفيا و65 معاقا إلفساح 

الوظائف أمام أقاربه
40 مليون جنيه حجم فساد لجان 

أسعار عقود المقاوالت

بالغ للنائب العام يكشف

ــوت الــمــايــيــن«  ـــ»صـ فـــى تــصــريــحــات لـ
كــشــف محمد سعيد مــتــولــى، المحاسب 
بالجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف 
الــصــحــى، الـــذى تمت اإلطــاحــة بــه بسبب 
كشفه الــفــســاد، داخـــل الــشــركــة بمذكرة 
رسمية برقم 136 بتاريخ 2017/11/3 إلى 
رئيس مكتب خبراء شمال القاهرة، يطالب 
فيها بتمكينه من اإلدالء بشهادته لكشف 
المخالفات داخــل الشركة القابضة لمياه 
الشرب والصرف الصحي والجهاز التابع 
لها والمتعلقة بلجان تحديد أسعار عقود 
الــمــقــاوالت، أن حجم فساد لجان أسعار 
عقود المقاوالت داخــل الجهاز التنفيذى 
لمياه الشرب والصرف الصحى بالشركة 
القابضة يبلغ نحو 40 مليون جنيه،  وانه 
قدم باغات للنائب العام فى هذا الشأن، 
وحاول ان يصل صوته لوسائل االعام اال 
أن رئيس الشركة يبذل كل طاقته المالية 
وعاقاته العامة ليحول بين المتضرر وبين 

كشفه  للفساد فــى وســائــل االعـــام  بأن 
صــدر قـــرار وزارى ســابــق بــرقــم 42 لسنة 
2012، بتشكيل لجنة مالية قانونية تختص 
بدراسة كافة القرارات والقواعد المنظمة 
ــار بــالــجــهــاز  ــعـ ــجــان تــحــديــد األسـ لــعــمــل ل
التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى، 
باالستعانة بالمحاسب محمد سعيد متولى 
فــى كــشــف الــحــقــائــق والـــوقـــوف عــلــى بــؤر 
الفساد، موضحا أن  القرار الــوزارى كلف  
اللجنة المشكلة ببحث عما إذا كانت هناك 
مخالفات شابت تنفيذ القواعد والقرارات 
المنظمة لعمل لجان تحديد األسعار من 
عدمه، مع تحديد ماهية تلك المخالفات 
حــال وقوعها والمستندات الــدالــة عليها، 
واألشـــخـــاص الــمــنــســوب إلــيــهــم ارتــكــابــهــا، 
وكــذلــك بحث مــا إذا كانت هناك أضــرار 
ــرار حال  مــن عــدمــه وتــحــديــد قيمة األضــ
وقوعها.. كما كلفت اللجنة ببحث ما إذا 
كــانــت تــلــك الـــقـــرارات والــقــواعــد تناولت 

بالتنظيم الــكــافــى أعــمــال لــجــان تحديد 
األســعــار دون إخــال أو تفريط أو إفــراط 
من عدمه، مع تحديد أوجــه القصور حال 
ــواعــد الــمــقــتــرحــة لتافى  ــق وقــوعــهــا، وال

وقوعها مرة أخرى.
وكلفت اللجنة أيًصا ببحث عما إذا كان 
هناك عجز أو تاعب فى األموال المسددة 
تحت حساب لجان األسعار المشار إليها 
من عدمه، مع تحديد المسئولية حال وجود 

العجز أو التاعب.
ــوزارى نص  ــ ــرار الـ ــق وبــالــرغــم مــن أن ال
صراحة فى البند الرابع أن تعرض اللجنة 
تقريرها مشفوًعا بالمستندات على وزير 
الــمــرافــق فــى مــوعــد غايته ثــاثــة أسابيع 
ــدور الـــقـــرار، إال أن تقرير  مــن تــاريــخ صـ
اللجنة ظل »حبيس«  األدراج لعدة سنوات 
فى محاولة إلخفاء الحقائق الفتا الى أن  
مجلس ادارة الشركة تكتم على االمر حتى  
قامت النيابة العامة فى المحضر رقم 636 

لسنة 2013 إدارى األزبكية، بتشكيل لجنة 
منتدبة مــن مكتب خــبــراء شمال القاهرة 
برئاسة أحمد مراد سيد، وعضوية كل من 
أسامة عبد العزيز حسن، وحــازم محمد 
محمد، لفحص ملف الدعوى الجنائية فى 
ضوء القرار الــوزارى رقم 42 لسنة 2012، 
ــذى تلقى فيه  رئيس مكتب  فــى الــوقــت ال
خبراء شمال القاهرة مذكرة رسمية منه 
برقم 136 فى تاريخ 2017/11/3 يطالب 
فيها بتمكينه من اتخاذ الــازم قانونا نحو 
تمكينه مــن إظــهــار الحقيقة على الوجه 

السليم طبًقا للقانون لكونه مقدم الباغ.
وأوضح المهندس محمد متولى أنه صدر 
التقرير النهائى للجنة الــوزاريــة المشكلة 
لبحث مخالفات لــجــان تحديد األســعــار 
بالجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف 
الـــصـــحـــى، وفـــوجـــئـــت جـــهـــات الــتــحــقــيــق 
المختلفة بمخالفات جسيمة ترتب عليها 

ضياع وإهدار المال العام.
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هناك اختالف كبير فى األجور تبعًا 
الختالف الشرائح فى مصر

نصيب الـ %1 األكثر ثرًاء %18  من 
إجمالى الدخل القومى

فى مصر، تعتبر األصــول العقارية 
ــثــروة،   ــرز لــتــراكــم ال ــ هــى الــشــكــل األب
ولكنه يتغيب فيها أى بيانات واضحة 
عن عــدد األســر التى تملك أكثر من 
عقار، ووفًقا لتقديرات بنك كريدى 
ــروة الــعــقــاريــة تصل  ــث ســويــس؛ أن ال
نسبتها 68% من إجمالى الثروة فى 
ــام 2015، وُيـــقـــدر نصيب  مــصــر عـ
الفرد البالغ من الثروة غير المالية 
ــقــرب من  ــي( مــاي ــان ــب )األراضــــــى وم
ثالثة أضعاف نصيبه من الثروة من 
ــول المالية )بقيمة 2.5 ألف  األصـ
دوالر مقابل 921 دوالرا( فــى عام 
2017، وتــعــد الــمــكــون الــوحــيــد غير 
القابل للنقل أو التهريب خارج البالد.

ــكــن لها  ــم ي ــه لـ ــ ــم أن ــرغـ وعـــلـــى الـ
تــأثــيــر عــلــى الــنــمــو واالســتــثــمــار فى 
الــنــشــاط الــعــيــنــى، إال أن الشريحة 
العشرية األعلى تلجأ إلى االستثمار 
فــى األصـــول الــعــقــاريــة ويــرجــع ذلك 
إلــى؛ غياب أى ضريبة على األربــاح 
الرأسمالية حــال بيع الــعــقــارات أو 
األراضـــى، أمــا السبب الثانى؛ يعتبر 
ــعــقــارات مــن أكثر  االســتــثــمــار فــى ال
األصــول حفاًظا على القيمة خاصة 
ــاع الــتــضــخــم،  وتتميز  ــف فــى ظــل ارت
بانخفاض  المخاطر  الناتجة عن 

االستثمار.
ــاك ضريبة  ــه لـــم يــكــن هــن كــمــا أنـ
على الــعــقــارات المغلقة أوللشرائح 
التى تمتلك أكثر مــن عــقــار، ووفًقا 
ــعــداد  لــإحــصــائــيــة األخـــيـــرة عـــن ت

السكان لعام 2017 أظهرت أن:
ــون وحـــدة   ــي ــل - هـــنـــاك 12.5 م
سكنية مغلقة يتم توزيعها عــلــى: 8 
ــدة سكنية  مــاليــيــن و996 ألـــف وحــ
خالية )منها 4 ماليين و667 ألف 
ــة مــكــتــمــلــة بــنــســبــة، 4  ــي وحــــدة خــال
ماليين و331 ألف وحدة خالية بدون 
تشطيب(، أى أن 20.9% من إجمالى 

وحدات المبانى السكنية خالية.
ــر هــنــاك 2  ــى الــوجــه اآلخــ - وعــل
مليون و892 ألف وحدة سكنية مغلقة 
لوجود مسكن آخــر لــأســرة، كما أن 
مليون و159 ألف وحدة سكنية مغلقة 

لوجود األسرة بالخارج.
ويستخلص من ذلــك، أنه كلما زاد 
الــدخــل، زاد توظيف الــفــوائــض فى 
االستثمار العقارى، من أجــل حفظ 
القيمة وتحقيق عائد كبير خاصة 
خالل هذه الفترة الرتفاع التضخم، 
وبذلك يزداد الغنى أكثر غنى والفقير 

أكثر فقًرا.

الــســيــاســة الــمــثــالــيــة الــتــى تسمح 
ــة بال قاع  بتفادى السقوط فى دوام
مــن الــالمــســاواة، وتسمح باستعادة 
السيطرة على آليات التراكم الحالية، 
هــى ضــريــبــة تــصــاعــديــة عــلــى رأس 
ــة عــلــى الشفافية  ــال، فــهــى داللـ ــم ال
حيث تسمح الضريبة على رأس المال 
بتقديم الصالح العام على المصالح 
الخاصة مــع الحفاظ على االنفتاح 

االقتصادى.
ــاســة  ــســي ــقــد ال ــت ــف ــى مـــصـــر، ت ــ ف
الضريبية لسياسة ضريبة موحدة 
وشاملة على الثروة، حيث تتجزأ على 
ــى والمبانى  أصــول متفرقة )األراضـ
عــلــى وجـــه الــتــحــديــد(، ولــكــن هناك 
سياسات التخفيض واإللغاء المتسرع 
للضرائب على األربــاح وعلى الثروة 
وعلى المعامالت الرأسمالية )تداول 
األسهم فى أســواق المال(، ما يجعل 
هناك صعوبة فى تحديد أثر ضرائب 
الممتلكات على الالمساواة، وتؤدى 
هــذه السياسات إلــى تسارع التراكم 
ــروات لــدى  ــ ــث ــ ــى ال ــ فـــى الـــدخـــول وف
الطبقات األعــلــى مــن سلم الــدخــل، 
بوتيرة أســرع من تراكم الدخل لدى 

طبقات األدنى من سلم الدخل.
ويــتــم التعامل مــع ضريبة الــثــروة 
ــيــس كسياسة  مــعــامــلــة حــســابــيــة ول
اقــتــصــاديــة، فــهــى تعمل كمجموعة 
مــن القوانين المتفرقة الــتــى تنظر 
للثروة بشكل مــجــزأ، مــا يصعب من 
تــحــديــد مــعــدل مــنــاســب للضريبة، 
لــذا من األفضل أن يتم تحديد هذه 
الضريبة حسب نــوع األصـــول، حتى 
يتم تحديد أثــر هــذه الضريبة على 
كــل نـــوع، وتتضمن الــمــوازنــة العامة 
لــعــام )2018/2017( ضريبة على 
الممتلكات، بلغ اإلجمالى المتوقع 
لتحصيلها 50 مليار جنيه، فى حين 
ــتــى تــم تحصيلها  ــوال ال ــ حــجــم األمـ
ــى عــام  ــار جــنــيــة فـ ــي ــل ــا 28 م ــًي فــعــل
)2016/2015( بعد أن كانت إجمالى 
الــمــتــوقــع  هــذه الضريبة 41 مليار 
ــم تحصيل نسبة %68  جــنــيــه، أى ت
فقط، وسجلت نسبة الضرائب %14 

من الدخل  القومى فى ذات العام.
وكشف الخبراء  أن هناك تراجعا 
فى عدد األفراد مما يستحوذون على 
قيمة الــثــروة التى تــتــراوح من )5-1 
ماليين، 50- 100 مليون( مقارنة 
بــعــام 2016، قــد يــرجــع السبب فى 
ذلك أثر تراجع انخفاض قيمة العملة 
المصرية أثــر تعويم الجنيه، وعلى 
العكس من ذلك شهد ارتفاع فى عدد 
األفراد من ما يمثلون 1% األعلى ثراًء 
فى القيمة من ) 500-100( مليون 

وأكثر من مليار.

باألرقام: مهازل »التفاوت 
الطبقى« فى مصر

1% من المجتمع  يستحوذ على 
25% من الثروة داخل الدولة

المواطنون البسطاء األكثر 
خسارة بعد تعويم الجنيه

85% من األسر المصرية تعيش على 
دخل أقل من 4.170 جنيه فى الشهر

تكتسب المساواة فى الدخل والــثــروة أهمية فى االقتصاد ترجع 
باألساس إلى تأثيرها على المتغيرات االقتصادية المختلفة، وتحمل 
الزيادة فى عدم المساواة منفعة لإنتاج، فهى تؤدى لزيادة التراكم 
لدى فئة قليلة من األثرياء، ومن ثم زيادة االستثمار والنمواالقتصادى، 
وتدخل الدولة إلعادة التوزيع من خالل السياسات النقدية والمالية، 

ــســوق،  قــد تــســبــب تــشــوهــات فــى ال
وهوما ينعكس من جهة أخــرى على 
تــراجــع االســتــثــمــار، ويــوضــح الشكل 
ــى أثـــر الــتــفــاوتــات فــى الــدخــول  اآلتـ

لصالح فئة أخرى فى المجتمع:
يــشــهــد تــوزيــع الــدخــل فــى مصر 
مستوى مرتفع مــن عــدم المساواة، 
ففى عام 2015، كان نصيب شريحة 
ــراًء 48.5% من  ــ الــــــ10% األكـــثـــر ثـ
ــى عـــام  2017  إجــمــالــى الــدخــل، وف
ــراًء %18  كــان نصيب الـــ 1% األكثر ث
ــان 19.1% مــن إجمالى  فــى حين ك
الدخل فى مصر فى عام 2015 وهو 
انعكاس لتعويم الجنيه وتراجع قيمته 

وارتفاع معدل التضخم.
ــبـــق، يعمق  ــااًل لــمــا سـ ــمـ ــكـ ــتـ واسـ
ــدث فــى الــفــتــرة  ــذى حـ ــ الــتــضــخــم ال
ــراء الــتــعــويــم مــن أزمــة  الــمــاضــيــة جـ
ــواجــه الــشــرائــح  ــســاوة، فــهــل ت ــالم ال
المختلفة فــى مــصــر نــفــس معدل 

التضخم؟
وال شك أن هناك اختالفا كبيرا 

فى األجــور تبًعا الختالف الشرائح فى مصر، فكل شريحة تختلف 
توجه إنفاقها عن األخــرى، بمعنى األسرة صاحبة دخل قيمته 1000 
جنيه توجه إنفاقها  نحو االحتياجات األساسية، تختلف عن األسرة 
ذى دخل 100 ألف جنيه فهى لم توجه دخلها على اإلنفاق، بل توجه 
إلى االدخــار أواالستثمار، مثال على ذلك شهادات االدخــار التى تم 
إصدارها عقب تعويم الجنيه بفائدة 20% تدر عائدا شهريا تستطيع 
هذه األسر من خالله مواجهة التضخم القائم، فحين يتآكل التضخم 

من قيمة الدخل النقدى لــدى الشرائح الدنيا، وتستطيع الشرائح 
العشرية العليا تحقيق عوائد مرتفعة )ســواء فيما تحصل عليه من 
دخــول مرتفعة أومــا تملكه من الــثــروة( تفوق معدل التضخم وتفوق 

معدل النمو فى مصر.
أما فيما يتعلق بمعامل جينى )معامل جينى لقياس مدى العدالة 
فى توزيع الدخل وتتراوح قيمته بين صفر والواحد الصحيح، فكما 
اقترب المعامل من الواحد الصحيح كان هناك عدم عدالة مطلقة فى 
توزيع الدخل وإن كان المعامل يساوى الصفر تكون هناك عدالة تامة( 
الخاص بالحضر فى مصر فقد شهد ارتفاًعا من 0.36 إلى 0.47 ما 

يعنى تعميق أزمة الالمساواة فى الحضر.
وأظهرت البيانات أن كاًل من الطبقة الوسطى والغنية يشكلون مًعا 
15%، فى حين أن  85% من األسر المصرية تعيش على دخل أقل من 
4.170 جنيه فى الشهر، وعلى الوجه المقابل وصلت نسبة الفقراء إلى 
27.8% من السكان؛ وهم من يعيشون على دخل 472 جنيًها فى الشهر.

األمــر اآلخــر الجدير باالهتمام، هو غياب ضريبة تصاعدية على 
الدخول المرتفعة التى تتمتع بها أصحاب الدخول العليا، وقدم تقرير 
الــالمــســاواة ضـــرورة فــرض الضريبة التصاعدية لمعالجة مسألة 
الالمساواة، وُتقدر خسائر مصر من التهرب الضريبى سنوًيا نحو68 
مليار جنيه، ولكن مع غياب اإلفــصــاح عن السجالت الضريبية لم 
يحدد ضريبة كل شريحة من شرائح المجتمع، ويتم تحصيل الضرائب 
باعتبارها الوسيلة األفضل لتمويل اإلنفاق العام، فى حين أن مشكلة 
الــديــن يجب دائــمــا ســدادهــا، وهــذا دائــمــا مــا يكون فــى صالح ممن 
يقدرون على إقراض الدولة، األمر الذى يستوجب على الحكومة أن 
تستدين مما لديهم فوائض مالية، ولكن الدولة تحمل العبء األكبر 

على ممن ليس لهم فوائض مالية بتطبيقها ضريبة القيمة المضافة.
عــالوة على ذلــك، أن مشكلة الدين تكون سبًبا أيًضا فى الفوارق 
االجتماعية، حيث تلجأ الدولة لسداد ديونها من خــالل االقتراض 
من البنوك المحلية وهى بذلك تزاحم القطاع الخاص والمستثمرين 
الصغار، بجانب أنهم تحمل لهم أعباء أخرى بزيادة الدين العام على 
الدولة ورفع نصيب الفرد من هذا الدين، ومن جانب آخر يرفع البنك 
المركزى سعر اإلقــراض لــدى البنوك، وسعر الفائدة على الودائع، 
فيفضل المستثمرون وضــع أموالهم فى البنوك )كوديعة( على أن 
يستثمروها فى مشروعات تزيد من فرص العمل للشباب، ويسمى هذا 

النوع عدم المساواة فى الوصول إلى التمويل.

متوسط إنفاق الفرد فى الشرائح 
األعلى 70 ضعف المواطن البسيط

تقارير دولية: مصر ثامن 
أسوأ دولة من حيث 

توزيع الثروة فى العالم

الالمساواة 
فــــى 
الفرص

يالحظ أن توزيع الدخل استمر فى التحول إلى 
ــذى تحقق فى  رأس الــمــال مــا انعكس على النمو ال
شكل أرباح، ووفًقا إلجراء الجهاز المركزى باستخدام 
الــشــرائــح العشرية فــى البيانات ولكنها اقتصرت 
على الدخول فقط، حيث كــان يجدر أن يتم تقسيم 
مماثل للثروة، ألن التركز فى الثروة أكبر كثيًرا من 
التركز فــى الــدخــل، وتــعــرف الــثــروة؛ بأنها األصــول 
مثل العقارات وأوراق مالية فى البورصة وشهادات 
استثمار وأموال سائلة فى البنوك، وهنا يؤكد الخبراء 
على أن االتجاه التصاعدى فى إجمالى الثروة، ولكن 
كــان هناك بعض الصدمات التى أعاقت ارتفاعها، 
ففى عــام 2008 حــدث تــراجــًعــا بنسبة 14% تــأثــًرا 

بــاألزمــة المالية العالمية، ثم عــاودت فى الصعود، 
إلى أن وصل عام ثورة يناير 2011 وأثرت على الثروة 
بانخفاض نــحــو16.2%، ووصــواًل لعام 2017؛ الذى 
شهد انخفاًضا كبيًرا فى إجمالى الثروة مقارًنة بعام 
2010 قبل الــثــورة بنحو65% ليصل إلــى 178 مليار 
دوالر، ويرجع ذلك إلى ما قامت به الدولة من تعويم 
الجنيه ما أثــر على قيمة األصــول والــعــقــارات التى 
شهدت تذبذبًا خــالل عــام 2017، وسجلت إجمالى 
الثورة  فى عامى 2016،2015  على التوالى 350،389 

مليار دوالر على التوالى.
وتبًعا لبيانات بنك كريدى سويس، التى وضعت 
ــة من حيث توزيع الــثــروة فى  مصر ثامن أســوأ دول

العالم، أنه قد ارتفع نصيب الـ 1% األكثر ثــراًء من 
الثروة إلى 48.5% بعد أن كانت 32.3% فى بداية 
ــى حصة  ــواحــد والــعــشــريــن، وبالنسبة إل الــقــرن ال
ـــ10% العليا ارتفعت أيًضا إلــى %73.3  شريحة ال
فى عــام 2014، مقابل 61% فى عــام 2000، وتم 
وضع مصر ضمن 24 دولة شهدت زيادة فى ثروة 
الطبقة األعلى ثراًء خالل إجمالى فترة )2000- 
2015(، وذكر تقرير كريدى سويس لعام 2015؛ 
أن الطبقة الوسطى فى مصر تبلغ نصف ما 
كانت عليه فى بداية القرن، وهناك سياسات 
تتخذها الدولة لها أثر على الالمساواة فى 

مصر سواء إيجابًيا أوسلًبا.

التفاوتات االقتصادية تأتى فى إطار من التفاوتات االجتماعية، خاًصة 
فيما يتعلق بالوصول الخدمات االساسية كالصحة والسكن والتعليم والمياه، 
ــا فى  حيث تستمر الــدولــيــة فــى انتهاج سياسات للتقشف واستمر دورهـ
القطاعات المختلفة وعلى رأسها التعليم، حيث تراجع الميزانية العامة 
للتعليم من 17% بداًية من العقد األول من القرن الحادى والعشرين ووصواًل 
إلــى 9% فى موازنة العام الحالى )2018/2017(، ونجد أن نسبة الزيادة 
لميزانية الخاصة للتعليم بلغت 2.5% عن العام السابق، وكانت يعتبر التعليم 
المجانى  من أهم وسائل إعادة توزيع الثروة، وإعادة توزيع الفرص فى الصعود 
على السلم االجتماعى، ولكن مع تراجع الدور التنموى للدولة خاصة للتعليم، 
أصبح الفقير ال مكان له فى التعليم وأعلن الجهاز المركزى للتعبئة واإلحصاء 
عن أن 1.122 مليون متسرب من التعليم لكل المراحل التعليمية.. وكشفت 
بعض التقارير اإلقتصادية عن عــدد من الحقائق منها  وجــود تفاوت بين 
العشير األعلى واألدنــى فى اإلنفاق على التعليم، حيث يبلغ متوسط إنفاق 
األسرة على الطالب الواحد فى العشير األعلى عشرين ضعًفا عن مثيله فى 

العشير األدنى فى التعليم الخاص.
ومن التقاطعات الهامة، نجد أن هناك 50% من السكان غير مستفيدين 

من التأمين الصحى، ومن يقطنون فى أقل شريحة دخل بجانب من يعملون 
فى القطاع غير الرسمى هم األكثر عرضة للحرمان من التأمين، ولكن وفًقا 
لقانون الصحى الجديد سيتضمن جميع األفــراد فى المجتمع، كما ارتفع 
نصيب الفرد فى التأمين الصحى ليصل إلى 1160 جنيهاً، ولكن يظل هناك 
تفاوت فى اإلنفاق على الخدمات الصحية لمختلف الشرائح فى المجتمع 

ويظهر ذلك خالل الشكل اآلتى:
حيث يبلغ متوسط نصيب األســرة فى العشير األعلى من اإلنفاق على 
العيادات الخارجية 40 ضعًفا من متوسط نصيب األسرة من اإلنفاق فى 
العشير الدنيا، ووفًقا للموقع الجغرافى، نجد أن متوسط اإلنفاق السنوى 
لأسرة بلغ 4290.1 جنيًها على الخدمات والرعاية الصحية فى الحضر 
مقابل 3166.4 جنيه فــى الــريــف، على الــرغــم مــن أن عــدد سكان فى 
المناطق الريفية أكبر من المناطق الحضرية، أن الالمساواة فى التعليم 
والصحة، اللذين يعتبران مؤشران للدولة النامية، فهما من شأنهما أن يؤثر 
على النمواالقتصادى، فليس هناك دولة قادرة على تحقيق تنمية برأسمال 
بشرى يعانى نصفه من الجهل وغير أصحاء ما ينعكس على إنتاجية العمل 

فى المجتمع.

يذكر توماس بيكيتى فى كتابه، أن الفترة التى تحسنت فيها مؤشرات 
الالمساواة فى كل الدول، تلك التى توسعت فيها نشاط الدولة فى القطاعات 
المختلفة، فالدول التى اتبعت ضريبة الدخل التصاعدية، مكنتها من أداء 
وظائفها األمنية بجانب االجتماعية، على عكس ما نراه فى الفترة الحالية، 
ومطالبة المؤسسات المالية )صندوق النقد الدولى والبنك الدولى( وحسها 
على رفع أيدى الدولة عن االقتصاد تارًكا أياه للقطاع الخاص والشرائح العليا 
فى المجتمع لكى تزداد ثراًء، مثل إطالق الدولة سياسات التشغيل واألجور 
ما تسبب فى أن تتزايد ثروات أصحاب المليارات بمعدل 13% سنوًيا، بوتيرة 

أسرع من تزايد أجور العمال.
وخــتــاًمــا، مــن الطبيعى أن يــكــون هــنــاك طبقات وفــئــات مختلفة فى 
المجتمع، ولكن فى ظل أبعاد دور الدولة عن وظائفها األساسية تارًكة إياها 
فى أيدى فئة تحتكر تلك الوظائف تبًعا للنظام النيوليبرالى التى تدعوه 
إليه الكثير من الدول متمثلة فى المؤسسات المالية، الذى بدوره أدى إلى 
حدوث تشوهات فى حراك السلم االجتماعى، ليشير إلى تضاءل الطبقة 
الوسطى فى مصر، وتغير الهرم الطبقى ليصبح طبقتين )الطبقة األكثر 

غنى، والطبقة األكثر فقًرا.

ــى جزئين أحــدهــمــا: يخص  ينقسم مفهوم الــالمــســاواة إل
»الالمساواة فى الفرصة« وهى التى  تنشأ بسبب اختالفات فى 
ظروف ال يستطيع اإلنسان التحكم فيها، مثل )النوع، العرق(، 
والثانى: الالمساواة فى الناتج/ الدخل الذى ينقسم أيًضا إلى 

الالمساواة فى الدخل والالمساواة فى الثروة.
ويتم التعامل مــع عــدم الــمــســاواة والــتــفــاوتــات االجتماعية 
كنتيجة من عملية مستمرة من صنع السياسات العامة وليس 
مجرد مصادفة، فهناك مفارقة بين التحدث عن وجود طبقات 
اجتماعية وبين سياسات تسببت فى تفاوتات واســعــة، فمن 
الطبيعى أن يكون هناك خريطة طبقية فى المجتمع ولكن ليس 
من الطبيعى أن يستحوذ 1% من المجتمع على مايقارب %25 
من الثروة داخل الدولة، هنا يدعونا للتساؤل عن أسباب هذا 
التفاوت، وتعد عدم المساواة؛ هى نتيجة مباشرة للسياسات 
النيوليبرالية، التى بــدأت أن تعم دول العالم التى تدعولها 
سياسات البنك الــدولــى وصــنــدوق النقد الــدولــى تحت وطأة 
برنامج اإلصالح االقتصادى؛ الذى تسبب فى اتساع التفاوت 

بين طبقات المجتمع.
وفى هذا السياق، فإن الفوارق االجتماعية لها عدة مستويات 
لكنها لها تقاطعات أيًضا، من خالل أن تكون حسب الموقع 
الجغرافى وهنا نقارن بين ثــروات ودخــول ومستوى معيشة 
الوجه القبلى بالوجه البحرى، وقــد يكون لها عالقة النمط 

االقتصادى واالجتماعى للمناطق؛ فنجد أن الريف ) الذى يمثل 
57% من السكان أى ما يزيد على نصف السكان( أشد فقًرا من 
الحضر فى معظم أنحاء الجمهورية، حيث يتجه رجال األعمال 
إلى االستثمار فى العاصمة فضاًل عن توجه إلى محافظات 
أخرى لعدم التهيئة بها لالستثمار، ثم نجد أن النوع االجتماعى 
له عالقة بالفقر والحرمان من الموارد، فالمرأة عادة أكثر فقًرا 
وحرماناً من حيث الرعاية االجتماعية والتأمين الصحى فنجد 
أن النساء فى ريف الوجه القبلى هن األكثر معاناة فى الوصول 

للحقوق الصحية.
ودفــعــت السياسة االقتصادية التى ُتنتهج فــى الــدولــة إلى 
خصخصة الخدمات األساسية كالصحة والتعليم والسكن، 
وتسببت فى »تسليع«  تلك الخدمات، وتسعى الحكومة ألن 
يكون المصدر األكبر لدخلها هو ضريبة االستهالك الرجعية 
من خالل ضريبة القيمة المضافة، فى حين فشلت الحكومة 
فى جمع الضرائب على األرباح الرأسمالية فى البورصة التى 
تم تطبيقها عام 2015 وتراجعت عن تحميل أصحاب الدخول 
األعلى ضرائب تتناسب مع أرباحهم، وتنشغل القوى السياسية 
واالقــتــصــاديــة فــى مصر بالسعى إلــى تحقيق نمو اقتصادى 
مرتفع، فمن المتصور أن الــدول ذو معدل نمو مرتفع  يكون 
مجتمًعا قليل التفاوت، ولكن هذا ما حدث فى مصر فى العقود 

الماضية.

الــهــدف األســمــى ألى اقــتــصــاد هــو أن يعيش الــســواد األعظم 
من السكان حياة كريمة، بمعنى أن تتوافر لأغلبية على األقل 
متطلبات الحياة األساسية، وأال تتعاظم الــفــروق فى مستويات 
المعيشة بين السكان إلى حدود غير إنسانية وغير منطقية، ومرت 
مصر بفترة نموطويلة للغاية منذ أواخر الثمانينيات، وفى الفترة 
)1996-2010( شهدت مصر نمًوا ألكثر من 5%، فمنذ عهد مبارك 
فى الفترة بين 1980 إلى 1989 وصلت نسبة النموإلى متوسط 
قدره 6.99%، وفى الفترة بين )1985 – 1989( تراجعت لتجرى 
بمتوسط سنوى قــدره 2.92% فضاًل عن طفرات نموبين عامى 
2006 و2008 بما يتجاوز 7%، ويرجع هذا االنتعاش فى االقتصاد 
إلى عوائد خصخصة الشركات، باإلضافة إلى تحقق فائض كبير 
فى صافى االحتياطيات الدولية بلغت ذروته نحو36 مليار دوالر فى 

ديسمبر 2010.
ولم يكن هناك دراســة أوبيانات توضح مستوى دخل الشريحة 
العليا والدنيا ليفسر هل تأثر دخول األسر بهذا النمو االقتصادى 

الُمحقق، ولكن يمكن أن نفسر هــذا التفاوت من خــالل رفاهية 
األسرة المتمثلة فى معدل إنفاقها السنوى، والدخل الفعلى الذى 
حصلت عليه األسرة خالل تلك الفترة مقارنة بمعدل النموالحقيقى 
للناتج المحلى اإلجمالى، ويتضح ذلك خالل الشكل التالى )خاص 
بالبنك الدولي( أن األسر المصرية ال تشعر بهذا النموقبل الثورة، 
وأنها ظاهرية وليست حقيقية أى ال تراعى التغير الحاصل فى 
األسعار ووقعها على دخول المواطنين؛ الذى يزداد بمعدل طفيف 

عن الزيادة الواقعة فى معدل نموالناتج.
 ويؤكد الخبراء  أن هذا النموال يتحقق على العامة ولكن كان 
يقتصر على فئة معينة فى المجتمع، وهوما يبين أن النمولم يكن 

مؤشًرا لتراجع التفاوت.
وعلى الرغم من تباطؤ معدل نموالناتج بعد الثورة، ولكن يظل 
المواطن هوالخاسر خاصة خالل الفترة الحالية بعد تعويم الجنيه 
ورفع دعم جزئى عن الوقود ونشهد فى اآلونة األخيرة ارتفاع آخر 
تنفيًذا لبرنامج اإلصالح االقتصادى، فى حين تظل األجور كما هى.

تختلف طرق وقياس التفاوتات االجتماعية؛ فهى تقاس كمًيا من  
خالل اإلحصاءات الحكومية عن التفاوتات دخول األفراد واألسر، 
تفاوت نسب اإلنــفــاق، تفاوت نسب االستهالك وتــفــاوت الثروات 
والممتلكات، وهناك فيما يتعلق بالمساواة فى توفير الخدمات من 
الصحة والسكن والرعاية االجتماعية والوصول لخدمات البنية 
التحتية األساسية، وهناك عــدة دراســـات صــدرت لتناقش وضع 
الــالمــســاواة فــى مصر ولكن البيانات فــى مصر تفتقر إلــى وضع 
الصورة الكاملة والدقيقة عن الالمساواة، وتعتمد الدراسات على 
مسح بيانات الدخل واإلنفاق للقطاع العائلى الذى يصدره إصدارها 
الجهاز المركزى للتعبئة واإلحــصــاء كل عامين باعتبارها مؤشًرا 

صالحاً لقياس التفاوت بين األسر.
ــذا، يــعــاب عليها أن معظم الــبــيــانــات المتاحة تتعلق  وعــلــى هـ
باالستهالك وليس الدخل، وهــو بذلك لن ينعكس نصيب الفئات 
ــروات، فليس بــالــضــرورة أن تنفق  ــث األعــلــى  مــن حيث الــدخــول وال
الشريحة األعلى فى المجتمع أكثر من الشرائح األخرى، حيث هناك 
حد أقصى لإنفاق االستهالكى مهما بلغ ثراء المرء، فقد يشترى 
مأكوالت بعشرة أضعاف الفقير أوعشرين ضعًفا فى حين أن دخله 
يساوى أكثر من ألف ضعف، فيما يوجه الشريحة األعلى دخلهم إما 

لالدخار أو االستثمار وليس اإلنفاق االستهالكى.
وتم تقسيم اإلنفاق السنوى للفرد وفًقا لشرائح اإلنفاق العشرية 
ألول مــرة لعام 2015، حيث يتم توزيع األفــراد على عشر شرائح 
إنفاقية متساوية فى عدد األفراد، بحيث كل شريحة تضم 10% من 
إجمالى األفــراد وذلك بعد ترتيبهم تصاعدًيا طبًقا لقيمة اإلنفاق 
السنوى للفرد  على أن تضم العشرية األولى) الدنيا( أقل من %10 

إنفاًقا، والعشرة العليا ) أكثر من 90% إنفاًقا(، وفى هذا السياق 
يؤكد الخبراء  على عدة حقائق منها  أن متوسط إنفاق الفرد فى 
الشريحة العشرية األعلى تبلغ حوالى 70 ضعف متوسط إنفاق 
الفرد فى الشريحة الدنيا، ولكن لم يذكر فى البيانات نصيب %1 
أكثر غنى فى المجتمع من اإلنفاق إلظهار الصورة كاملة، وعلى 
الرغم من أن هناك تطورا إيجابيا فى استخدام الشرائح العشرية 
إال أنه اقتصر على اإلنفاق ولم يتم تفعيله على شرائح الدخل حتى 

يتم تحديد مدى تركز الدخول بالنسبة لكل شريحة.
ويعاب أيًضا على هذه البيانات فيما يتعلق بحساب متوسطات 
اإلنــفــاق، وإحصائًيا يتم حساب المتوسطات بجمع حجم اإلنفاق 
الكلى مقسوًما على عدد السكان وهو بذلك يتأثر بالقيم الشاذة أى 
تخفى التفاوتات وال يعطى الصورة الصحيحة عن متوسط إنفاق 
الفرد، لذا من األفضل استخدام الوسيط إلى جانبها كى يوضح 
التفاوتات فى مستوى اإلنفاق فمن خاللها يتم ترتيب القيم ومعرفة 

القيم الشاذة التى يمكن االستغناء عنها.
وعلى الجانب اآلخر، فيما يخص الجزء الخاص بحساب متوسط 
دخل األســرة تم وفًقا للموقع الجغرافى وليس على حسب شرائح 
الــدخــل، وهــنــاك أهــم البيانات التى يجب أن تكمل مسح الدخل 
واإلنفاق هى السجالت الضريبية فهى لم تكن معلنة، ولكن فى ظل 
التهرب الضريبى وسوء اإلدارة والمعامالت التفضيلية واإلعفاءات 
الضريبية للشرائح األكثر دخاًل وثروة فى مصر لم يعد للسجالت 
الضريبية معيارًا دقيقاً للقياس، وهناك دراســات استعانوا خالل 
البحث بأسعار بيع العقارات، وذلك إلضفاء صورة أوضح عن قمة 

سلم الدخول.

الريف  الذى يمثل 57% من السكان أشد 
فقرًا من الحضر فى معظم أنحاء الجمهورية

الخبراء يؤكدون أن النمو ال ينعكس على العامة 
ولكنه يقتصر على فئة معينة فى المجتمع

نسبة الفقراء 
وصلت  إلى 

%27.8 من 
السكان وهم من 

يعيشون على 
دخل 472 جنيهًا 

شهريًا

الضريبة العقارية.. 
ثروة مهملة

غياب السياسات 
الضريبية الموحدة 

والشاملة على الثروة

يبدو أن الالمساواة الناتجة عن الثروات 
الموروثة، استعادت مستوياتها التاريخية بل وتجاوزتها 

فى إطار اقتصاد العولمة الجديد، الذى كان يحمل آماًل عظيمة فى 
القضاء على الفقر، لكن ما حدث أنها حملت فى طياتها تفاوتات عظيمة لنشهد 

وجود أشخاص ُيحاكى غناهم دوًل بكاملها، وصــارت ظاهرة الالمساواة تدخل فى محل 
اهتمامات دول العالم مع تزايد إنتاج البيانات التى ترصد ارتفاع التفاوت بين الدخول والثروات 

فى عدد متزايد من الدول سواء داخل الدول أوبين الدول وبعضها البعض خاصة بعد األخذ بالنظام 
النيوليبرالى.

وفى مصر، ورغم مناداة ثورة يناير بالعدالة الجتماعية وما يستتبعه ذلك من عدالة فى توزيع الدخل والثروات 
والنظر فى توزيع الدخول والمطالبة بتعديل الحد األدنى واألقصى لألجور، إل أن الوضع لم يزد إل سوءًا بعد أن 

كشف تقرير الالمساواة الصادر عن بنك كريدى سويس على تزايد نصيب الشريحة العليا )شريحة 1% األكثر غنى( الذى 
بلغ 18% من إجمالى الدخل القومى المصرى، فى الوقت الذى شهدت الطبقة الوسطى فى مصر انخفاًضا لتصل إلى 2.9 مليون 

شخص بالغ من إجمالى السكان فى عام 2015 بنسبة 5% من إجمالى البالغين، بعد أن كانت 5.7 مليون شخص بالغ فى عام 2000 
أى حدث تراجًعا بنسبة 48.2%، وبلغت نسبة مساهمتها نحو25.2% من إجمالى الثروة.

هذه بعض الحقائق واألرقام المثيرة التى رصدتها دراسة مهمة للغاية صدرت منذ أيام »كيف تعمقت ظاهرة الالمساواة فى الدخل 
والثروة فى مصر؟« والتى أعدتها الباحثة وسام محمد.

خالد عبدالرحمن
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:» اللواء محمود خليفة المستشار العسكرى لألمين العام للجامعة العربية لـ»

السيسى سوف يحترم الدستور ولن يترشح للرئاسة مرة أخرى

ما أهم التحديات والتهديدات التى يتعرض لها األمن القومى 
المصرى حاليًا؟

- أوالً مفهوم التحديات غير مفهوم التهديدات، فالتحديات 
ُيقصد بها التحديات الداخلية وهــى المشاكل الداخلية أما 
التهديدات فهى التهديدات الخارجية التى تأتى من الخارج 
ــة أو الــتــدخــل فــى الشئون  ــدول ــدود ال ــواء االعــتــداء على حـ سـ
الــداخــلــيــة لــلــدولــة وتبقى أهــم الــتــحــديــات فــى هــذه المرحلة 
اإلرهـــاب، وهــو يقع على قمة وأولــيــات المواجهة للدولة ألنه 
يؤثر على معدالت التنمية والنواحى المالية التى ُتوجه إلى 
مقاومة اإلرهاب لوال وجوده لتم توجيهها إلى التنمية، ومواجهة 
اإلرهــاب تعتبر مواجهة شاملة وليست أمنية فقط بل عسكرية 

وثقافية وتنموية أو اقتصادية، 
لكن تبقى الناحية االقتصادية 
هى األهــم لمواجهة اإلرهــاب بما 
يعنى توفير االحتياجات األساسية 
لكل مواطن بما يضمن عدم قيام 
الجماعات اإلرهابية باستقطاب 
أو تجنيد أى مواطن تحت الحاجة 
أو الــعــوز، ومــن ضمن التحديات 
والمشاكل التى تواجهها الدولة 
ــروس c وقــد  ــيـ ــرض فـ ــ ــاً م ــضـ أيـ
قطعت الــدولــة شــوطــاً هــائــاً فى 
ــضــاء عــلــيــه وقــد  ــق مــقــاومــتــه وال
ــارت دول عظمى إلـــى نجاح  أشــ
ــى هــذا  ــى الـــقـــضـــاء عــل مــصــر فـ
ــروس الــلــعــيــن، وأيـــضـــاً من  ــي ــف ال
ضمن التحديات موضوع البطالة 
ــة تتغلب على هــذه اآلفــة  ــدول وال
مــن خــال المشروعات القومية 
المتنوعة الــتــى استوعبت عدد 
كبير مــن األيـــدى العاملة قــد ال 
يــكــون بنسبة 100 % ولــكــن على 

األقل هى تعمل خطوات كبيرة وواضحة.
هل التخلص من اإلرهـــاب فى المنطقة العربية أصبح حلمًا 

صعب المنال أم يمكن تحقيقه؟
- التخلص من اإلرهاب ليس حلماً نهائياً ألنه فى متناول اليد 
تماماً وهناك إجــراءات متنوعة سواء سياسية أو اقتصادية أو 
عسكرية أو ثقافية لمكافحة اإلرهــاب فى كل الــدول العربية، 
صحيح أن هناك دوالً مــازال اإلرهـــاب منتشراً بها مثل ليبيا 
وسوريا، واليمن أيضاً مازالت هناك مشكات فى نطاق هذا 
الموضوع ولكن القضاء عليه ليس حلماً، فكل دولــة من وطننا 
العربى قد تعرضت لتحديات سابقة كثيرة وتــم التغلب عليها 
وتجاوزها مثل حرب تحرير الكويت كانت مشكلة وتم تجاوزها، 
واحتال الكويت للعراق، والــجــوالت العربية اإلسرائيلية مثل 
حرب 48 و56 و67 و 73 ومع ذلك تم تحرير األرض المحتلة، 
والعامل األساسى من وجهة نظرى الشخصية إن اإلرهاب منبعه 
ناحية فكرية ولذا يجب مواجهة الفكر بالفكر وبالتالى الناحية 

الثقافية فى مواجهة اإلرهاب قد 
ــفــاع  تــكــون مــن األولـــويـــات، واالرت
بالثقافة والــوعــى واإلدراك لكل 
مواطن عربى حتى يقاوم الفكر 
الــمــتــطــرف لــيــس عــلــى مستوى 
الدولة ولكن على مستوى الشعوب 
واألفــــراد، ونــحــن فــى مصر على 
سبيل المثال وليس الحصر لم 
يتمكن اإلرهـــاب برغم محاوالته 
الشديدة من االستياء على شبر 
ــد مــن األراضـــــى المصرية  واحــ
سواء فى سيناء أو أى دولة أخرى 
ليعلنوا منها قيام دولــة اإلرهــاب 
كما يزعمون ألن الجيش المصرى 
والــشــرطــة أفشلوا مخططاتهم، 
نحن نتحرك فى مصر على مدار 
ــة وعــشــريــن ســاعــة آمنين  ــع األرب
ــمــارس حياتنا طبيعية جــداً،  ون
وبالنسبة للدول العربية فقد تمكن 
ــعــراق الشقيق مــن دحــر واليــة  ال
داعـــش نهائياً وكـــان مقرها فى 

الموصل وتم تحرير الموصل وتحرير سائر األراضى العراقية، 
وفى سوريا تم تحرير نسبة كبيرة من األراضى السورية وهناك 
استمرار فى تحرير باقى األراضـــى، ولــم يتبق ســوى المشكلة 
الليبية وهناك جهود عربية ودول الجوار الليبى تونس والجزائر 
ومصر يعقدون أكثر من مؤتمر من أجل المشكلة الليبية لكن 
وهذا ما أقوله دائماً أن أنسب أسلوب لحل المشكلة هو الحل 
السياسى وليس الساح هو الذى يحسم هذه الجزئية بالذات 
ولــكــن عند عــدم ظــهــور أى نتائج سياسية يتم الــلــجــوء للحل 

العسكرى.
ما الحل األمثل لألزمة السورية؟

- لقد أشــرت من قبل أن الحل السياسى هو الحل األمثل، 
وأنا أؤكد بصفتى رجل عسكرى على أن كل من يحمل الساح 
تحت أى مسمى فى أى جماعة فهى جماعة إرهابية، وليست 
داعش فقط هى الجماعة اإلرهابية لكن كل من يحمل الساح 
فى وجه الدولة والشعب وأجهزة الدولة جماعات إرهابية، الحل 
السياسى فى سوريا هو الحل األمثل ألنه أصبحت هناك دماء 
بين عناصر الشعب وما أتمناه أن تلقى الجماعات السياسية فى 
سوريا الساح وتستجيب للحل السياسى من أجل أال يكون هناك 

المزيد من إراقة الدماء.
ما تقييمك للعملية الشاملة سيناء 2018؟ ومتى يتم االنتهاء 

منها؟
- العملية الشاملة سيناء 2018 أوالً أُطلق عليها كلمة شاملة 
لناحيتين األولى أن منطقة العمليات ليست سيناء فقط بل تشمل 
الحدود االستراتيجية لمصر الشمالية والجنوبية والشرقية التى 
يوجد بها سيناء والغربية التى توجد بها الواحات واإلقليم البرى 
والبحرى والجوى فقواتنا تعمل فى كل االتجاهات، والناحية 
الثانية فى الشمولية هو استخدام كافة أنواع األسلحة المتوافرة 
فى القوات المسلحة، فيتم استخدام القوات البرية والخاصة 
والجوية والبحرية فى كل االطـــارات، وهــذا هو معنى شمولية 

اللواء محمود خليفة.. شخصية عسكرية 
وسياسية من طراز فريد، عمل لسنوات 

طويلة فى القوات المسلحة ثم انتقل بعدها 
للحياة المدنية وتولى منصب محافظ الوادى 

الجديد، ثم انتقل بعدها للعمل مستشارًا 
عسكريا لألمين العام للجامعة العربية.. 
ونظرا لهذا التنوع فى الشخصية وتعدد 

الخبرات، رأينا أن نحاور اللواء خليفة لنتعرف 
على رؤيته ووجهة نظره فى العديد من 

القضايا السياسية والعسكرية واالقتصادية 
المطروحة على الساحتين المصرية 

والعربية.. والى نص الحوار..

هناك إجراءات سياسية 
واقتصادية وعسكرية 

وثقافية لمكافحة 
اإلرهاب فى الدول 

العربية

العملية سيناء 2018، وأريــد أن أقول أيضاً فى هذا اإلطــار أن 
القوات المسلحة وهــى تحارب اإلرهــاب فى أرض مصر فهى 
أيــضــاً تحافظ على المصالح اإلقــتــصــاديــة المصرية فــى كل 
األماكن سواء براً أو بحراً فنحن نمتلك اآلن آبار غاز فى البحر 

المتوسط ومطلوب القوى العسكرية الرادعة لحمايتها.
ما الــذى تحتاجه الجامعة العربية لتفعيل دورهــا على أرض 

الواقع؟
- يجب أن يكون لدينا يقيناً كشعب عربى أن الجامعة العربية 
أقدم منظمة سياسية دولية فى المنطقة فقد أنشئت قبل إنشاء 
األمــم المتحدة نفسها، هناك طبعاً تحديات وتهديدات تخص 
الــوطــن العربى واألمـــة العربية ولكن الجامعة العربية حالياً 
مستمرة فى تطوير نفسها بكل اآلليات وبآلية التصويت على 

القرار بالجامعة لتفعيل دورها.
مــا تقييمك لــلــفــتــرة الــرئــاســيــة األولــــى لــلــرئــيــس عــبــد الــفــتــاح 

السيسى؟
- الفترة الرئاسية األولــى فترة متميزة للغاية ألنها شملت 
ــة  مــوضــوعــات مــتــعــددة وعــلــى سبيل الــمــثــال العاصمة اإلداريـ
وثــاثــة عــشــر عــواصــم مــحــافــظــات وقــنــاة الــســويــس الــجــديــدة 
وتطوير العشوائيات فى منطقة غيط العنب وحى األسمرات 
ــمــزارع السمكية فــى بورسعيد ومنطقة بير  وهــنــاك أيــضــاً ال
غليون الــمــوجــودة فــى كفر الشيخ خــاصــة أنــهــا كــانــت منطقة 
االنطاق للهجرة غير شرعية عبر البحر المتوسط فالمنطقة 
اآلن يوجد بها آالف من بحيرات األسماك وفــرت فرص عمل 
ــادة الناتج القومى  هائلة وحققت منتج قومى مما أدى إلــى زي
لألسماك، وهناك أيضاً الكثير من الطرق والكبارى الحضارية 
التى تــم تنفيذها فمشكلة اإلعـــام أنــه ال يتكلم عــن الفوائد 
التى تقدمها هــذه المشروعات فهو ينقل فقط االفتتاحات ، 
فالطرق والكبارى على سبيل المثال تم إنشاء طرق فى مناطق 
مثل الــوادى الجديد والساحل الشمالى حتى العلمين والطريق 
اإلقليمى لتحقيق التنمية االقتصادية فى هذه المناطق وتسهيل 
نقل اإلنــتــاج والعمالة فــى حــال تنفيذ مشروعات ســواء كانت 

زراعــيــة أو صناعية، والــطــرق والــكــبــارى معناها توفير فرص 
عمل وزيــادة الناتج القومى، وهناك أيضاً من ضمن مشروعات 
الرئيس السيسى المليون ونصف فــدان فكنا نعيش فى مصر 
من مئات السنين على ثاثة ونصف إال خمسة فى المائة من 
المساحة الكلية وفتحنا فى سنة واحدة مليون ونصف فدان غير 
عواصم المحافظات، ومن الناحية األخرى وفيما يخص الناحية 
االقتصادية فقد ارتفع االحتياطى النقدى المصرى الموجود 
فى البنك المركزى المصرى لرقم لم يصل فى تاريخه نهائياً 
فقد وصل عندنا 42 مليار دوالر.. والبعض قد يسأل أن نسبة 
من هذا االحتياطى من القروض فأنا أقول فى جميع الحاالت 
أننا نسدد سنوياً القروض فيصبح ما لــدى البنك من عندى، 
والشىء اآلخر أن هذا االحتياطى أصبح تحت تصرف القيادة 
المصرية وفى حالة حــدوث أزمــات تستطيع مصر أن تتصرف 
بسرعة جداً لحل هذه األزمــات، مثل المشاكل الخاصة بالقمح 
المستورد أو لو هناك مشكلة خاصة بالبترول سنخرج فوراً من 
هذا االحتياطى ونشتريه، أما بالنسبة لموضوع تعويم الجنيه 
ورفــع الدعم عن بعض السلع قد يؤثر هــذا بالفعل على بعض 
محدودى الدخل والرئيس نفسه يعلم هذا الموضوع ولكن هذه 
اإلصاحات االقتصادية فى نهاية المشوار ستعود بالفائدة على 
الموطن، وأهم نقطة فى المشروعات القومية أنها احتوت أكثر 
من 8 مايين عامل مصرى رجعوا من ليبيا والعراق بعد اإلرهاب 
ولـــوال وجـــود هــذه الــمــشــروعــات القومية لــكــان هـــؤالء العمال 
بالشارع اآلن، وعلى النطاق السياسى فقد عادت مصر بقوة إلى 
االتحاد األفريقى بل هى رئيسة االتحاد األفريقى عام 2019، 
وقد نجحت مصر أيضاً أن تكون رئيسة لجنة مكافحة اإلرهاب 
فى مجلس األمن وتم اختيارها لما قطعته من شوط كبير ونجاح 
عظيم على مستوى العالم فــى القضاء على اإلرهـــاب، وعلى 
المستوى األمنى فهناك أمان كبير فى الشارع المصرى ونحن 
نتحرك فى أمان طوال األربعة وعشرين ساعة فا يوجد حى أو 
شارع مغلق فى مصر من شغب وال يوجد مبنى مرفوع عليه راية 
اإلرهاب األسود، هذا تقييم ملخص لكن يوجد أيضاً الكثير مثل 

اإلسكان اإلجتماعى وعمل مليون وحدة سكنية، وهناك تحديات 
أخــرى ومشروعات إن شاء الله سيتم استكمالها فى المرحلة 

القادمة.
ما الذى تطلبه من الرئيس السيسى بعد فوزه فى االنتخابات 

الرئاسية التى جرت منذ أيام؟
- أقول للرئيس ربنا يوفقك من أجل مصر ونحن خلفك ليس 
مجاملة لك ولكن من أجل مصر، ومن المؤكد أنك ستستمر فى 
تحقيق اإلنجازات وأنا أقول بكل صراحة ودقة لو استمرت مصر 
كل فترة رئاسية يتم فيها مثلما حدث فى المرحلة األولى وعلى 
مدار خمسين عاماً أيا كان من الرئيس الموجود ستصبح مصر 

من الدول الكبرى فى العالم.
مــا رأيـــك فــى مطالبات البعض 
ــور  ــتـ ــعـــض مـــــــواد الـــدسـ بـــتـــعـــديـــل بـ

خاصة بما يتعلق بمدة الرئاسة؟
- أنا أتصور أن السيد الرئيس 
عبد الفتاح السيسى لو سأله أحد 
هذا السؤال سيقول أنه سيحترم 
تــمــامــاً الــدســتــور الــمــصــرى، وأنــا 
ــه يجب احــتــرام  شخصياً أرى أن
الدستور المصرى بنسبة %100، 
ويكفى أن الرئيس أخــذ االمتياز 
فى كافة المجاالت خال األربعة 
أعــوام الماضية، ومن يقول نريد 
تعديات بالدستور هــو أول من 
ينتقد الــدولــة إذا تم ذلــك، فكلنا 
نحترم الــدســتــور بكل مــا أتــى به 
سواء عدد فترات الرئاسة أو عدد 
السنين داخـــل الفترة الرئاسية 

الواحدة.
لماذا ال يشعر المواطن بنتائج 
اإلصـــــــــــــاح االقـــــــتـــــــصـــــــادى الـــــــذى 

يتحدث عنه الرئيس والحكومة؟
- أنــا ال أعتقد أن أحــداً معه حصر دقيق بعدد المواطنين 
الــذيــن ال يشعرون بما أداه الرئيس، فهذا رأى سماعى أكثر 
منه حصر دقيق لكن هناك مواطنين كثيرين جــداً يشعرون 
ــواء حــل مشكلة الــبــطــالــة أو  بــالــمــشــروعــات االقــتــصــاديــة ســ
الــمــشــروعــات األخـــرى، لكن بـــدون شــك هــنــاك البعض يعانى 
والسيد الرئيس بنفسه يعلم وقــال إن اإلصـــاح االقتصادى 
أثر على محدوى الدخل لكن إن شاء الله سيشعر المواطنون 
بالتحسن االقتصادى خــال الفترة القادمة بعد االكتشافات 
البترولية والغاز الطبيعى وتحسن فرص وقوانين االستثمار التى 
تم اإلعان عنها، وأطالب أن يتعاون الجميع برفع اإلنتاج كٌل فى 
مجال عمله ألنه ليس من الصالح أن ننظر فقط إلى الدولة وما 
فعلته وننكر أن المواطن له دور مباشر فى االرتقاء من الناتج 
القومى المصرى والذى يعود عليه فى نهاية األمر، فهناك بعض 
المواطنين يذهبون إلى عملهم متأخراً، وبعضهم يغادر عمله 
مبكراً دون أى إنجاز، وبالنسبة للتجار الذين يرفعون األسعار 
بدون أى أسباب سوى الطمع وقلة 
الضمير لهم دور، نريد أن يرتقى 
الجميع بضمائرهم صغيراً كان أم 
كبيراً ليشعر المواطن باإلصاح 

االقتصادى التى تقوم به الدولة.
توليت من قبل منصب محافظ 
الـــــــوادى الـــجـــديـــد فـــى رأيـــــك متى 
ــلـــى الـــفـــســـاد فــى  ــتـــم الـــقـــضـــاء عـ يـ

المحليات؟
- الكل يعلم أن هناك فساداً 
والقيادة السياسية بنفسها تكلمت 
عنه فى كثير من اللقاءات ويتم 
مــحــاربــتــه عــلــى مــســتــوى الــدولــة 
ــى  ــم ضـــبـــط أعــل ــ بـــدلـــيـــل أنـــــه ت
المستويات الوظيفية فى الدولة 
فــى موضوعات فساد مــن وزراء 
ومحافظين ورؤســاء هيئات وفى 
كافة النواحى، فأجهزة الرقابة 
ــة لهم كل الشكر والتقدير  اإلداري
على المجهود العظيم المبذول، 
ولكن المطلوب من كل من يدير 
عماً فى الدولة أال ينتظر الرقابة اإلدارية فكل واحد له سلطات 
فى أى مكان يتصرف طبقاً لسلطته فى القضاء على الفاسدين 
ــد بـــدوره فــى مــحــاربــة الفساد  ومــحــاربــتــهــم، فلو قــام كــل واحـ
والتصدى له سنقضى عليه ولكن المشكلة أن الجميع ينتظر 
الرقابة اإلداريــة تذهب ألصغر موظف فى كل جهه حكومية أو 
غير حكومية وهذا مفهوم خاطئ، فالناحية الثقافية مطلوبة ألنه 
أصبح من يمارس الفساد يمارسه بطبيعية وكأنه حق مكتسب له 
وكأنه ليس فاسداً بل لألسف يقول عنها إكرامية ورجال الدين 

عليهم دور كبير تجاه هؤالء.
هل هناك تضارب اختصاصات بين الوزراء والمحافظين فيما 
يتعلق بالمتابعة والمراقبة على بعض القطاعات مثل الصحة 

والتعليم وغيرها؟
- ال تضارب ولكنى أقول بمنتهى الصدق هناك لفظ يسمى 
المركزية وعـــدم الــمــركــزيــة، فالمركزية معناها أن كــل أمــور 
الدولة بما فيها المحافظات والمدن وغيرها فى يد الحكومة 
ــوزارات، فقد نص الدستور على مــادة صريحة  المركزية أو الـ
على عدم المركزية بمعنى أن يدير المحافظ محافظته فى كافة 
األشياء ليس بمعزل عن الحكومة فهناك تنسيق يتم، وأنا أعتقد 
أنــه يوجد صاحيات قد أُعطيت فى هــذا الشأن ولكن تبقى 
الصاحيات األخرى، مطلوب أن نصل إلى نطاق واسع من عدم 

المركزية لكى يقوم كٌل بدوره.
هل التــزال مقولة الفساد فى المحليات للركب التى قالها د. 

زكريا عزمى معبرة عن الواقع حتى اآلن؟
- الفساد موجود فى كل الجهات ولكن بنسب وقد تحدثت 
من قبل عن موظفين كبار تم ضبطهم فى قضايا فساد ولكن 
الفساد موجود أيضاً فى موظفين صغار جداً فالعملية من فوق 
لتحت وهــذه مشكلة كما ذكــرت تتطلب توعية وتثقيف ونــازع 
دينى فاإلكرامية ليست رزقاً وليست لقمة عيش بل أموال حرام 

ستدخل جيبك وتربى بها أوالدك.

كل من يحمل السالح فى وجه الشعب وأجهزة الدولة إرهابى

الجامعة العربية حاليًا مستمرة فى تطوير نفسها بكل اآلليات

الجيش 
المصرى 

والشرطة 
أفشلوا 

مخططات 
الجماعات 
المتطرفة

منطقة 
العمليات 

ليست سيناء 
فقط بل 

تشمل الحدود 
االستراتيجية 

لمصر

مشكلة اإلعالم 
أنه ال يتكلم 
عن الفوائد 

التى تقدمها 
المشروعات 

الجديدة ويكتفى 
بنقل االفتتاحات 

المواطنون سوف يشعرون بالتحسن 
االقتصادى خالل الفترة القادمة بعد 

االكتشافات البترولية والغاز الطبيعى 
وتحسن فرص وقوانين االستثمار

االحتياطى النقدى المصرى 
الموجود فى البنك المركزى 

المصرى وصل لرقم لم يصل 
فى تاريخه نهائيًا 

الدولة 
بأجهزتها 
المختلفة 

جادة جدًا فى 
محاربة الفساد

»الالمركزية« 
البداية 
الحقيقية 
لإلصالح اإلدارى 
فى الدولة

هناك جهود 
عربية 

متواصلة 
من أجل 

حل 
المشكلة 

الليبية

  حوار : سحر الشربينى
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خريطة أمراض المصريين من »دش« الفراعنة إلى أورام األطفال وتشوهات األجنة
فى عام 1948 دعت جمعية الصحة العالمية 
األولى إلى تكريس »يوم عالمى للصحة« إلحياء 
ذكرى تأسيس منظمة الصحة العالمية،  ومنذ 
ــال ســنــويــًا بيوم  ــف ــت ــرى االح ــام 1950، جـ عـ
الصحة العالمى فى السابع من أبــريــل، ويتم 
كل عــام، اختيار موضوع ليوم الصحة العالمى 
للتركيز على مجال من المجاالت التى تثير 
القلق وتحظى بــاألولــويــة فــى ســّلــم منظمة 
الصحة العالمية،  وذلك اليوم هوأيضًا مناسبة 
الستهالل برنامج دعوى طويل األجل يتم فى 
إطــاره االضــطــالع بشتى األنشطة وتخصيص 
مـــوارد لفترة ال تقتصر على يــوم 7 أبــريــل بل 
تــتــجــاوزه، أمــا دســتــور المنظمة فقد جــاء فى 
مــايــوعــام 1984 عندما صــادقــت 26 دولــة من 
الــدول األعضاء اإلحــدى والستين بالموافقة 
عليه، وفيما بعد عقدت الجمعية العمومية 
ــى للصحة العالمية فى جينيف بحضور  األول
ــة أصــبــحــوا أعــضــاء فى  مندوبين مــن 53 دولـ

المنظمة.

ومــن مفارقات القدر أن المنظمة العالمية 
تحتفل بعيد ميالدها مــع بــدأ حلول فصل 

الربيع، الذى يحمل للمصريين تحديًدا 
ــراض بسبب الرياح  الكثير مــن األمـ

ــل أشــهــرهــا  ــع الــخــمــاســيــنــيــة، ل
الرمد الربيعى ومشاكل العيون 
ــدر والــجــيــوب  ــص وحــســاســيــة ال

ــن بــعــده يــأتــى  ــ األنـــفـــيـــة، وم
الصيف حيث أمــراض الجهاز 

الهضمى والمعدة والكبد.
ــى ذكـــر الــكــبــد اعــتــاد  ــل وع
الــكــاتــب الــصــحــفــى  الــدكــتــور 

عبدالحليم قنديل أن يــردد 
عبارة أن حسنى مبارك، حول 

المصريين إلى شعب مريض، من 
أكثر شعوب العالم إصابة بفيروسات 

ــل الــكــلــوى  ــش ــف ــد وأمــــــراض ال ــب ــك ال
والضغط والسكر والــســرطــان، ثــم جاء 

محمد مرسى لترتفع نسبة الشهداء والقتلى 

وتتحول البالد إلى سرداق عزاء.
والحقيقة أن األمـــراض مــوجــودة فى 
ــد مــبــارك  ــول مــصــر مــن قــبــل أن ي
ومرسى، ومنذ عهد الفراعنة، 
ــد من  ــدي ــع حــيــث كــشــفــت ال
ــات الــتــى تمت على  ــدراس ال
الــمــومــيــاوات الملكية عن 
أهــم األمـــراض التى كانت 
تصيب الفراعنة، وكانت 
النتائج أن الــمــلــوك فى 
األسرتين الثامنة عشرة 
والتاسعة عشرة عانوا من 
الــتــهــاب الــعــمــود الفقرى، 
ــر الــتــى كــانــت تعيش  واألسـ
فى رغــد مثل الملوك كانوا 
يعانون من مرض كانوا يطلقوا 
عليه اسم »dish« والسبب فيه 
هوتناول اللحوم الحمراء كثيًرا، 
ــذا الــمــرض يطلق عليه األطــبــاء  وهـ

ــن ضعف  حــالــيــا اســـم »الــنــقــرس«، فــضــالً ع
عــضــالت القلب وتــم الكشف عنه مــن قلب 
رمسيس الثانى، باإلضافة إلى هشاشة العظام، 
وجميعها أمراض مازال يعانى منها المصريون 

حتى اآلن.
وعلى الرغم من نجاح الحكومة المصرية فى 
القضاء على فيروس الكبد الوبائى »سى«، خالل 
عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، الذى أخذ 
هذه المهمة على عاتقه منذ بداية فترة واليته 
األولى، ولكن يبقى السرطان ينخر فى أجساد 
المصريين، وحتى األطفال ارتفعت معدالت 
ــاألورام السرطانية والخبيثة،  ــ إصاباتهم ب
باإلضافة إلــى أمـــراض تشوه األجــنــة وثقوب 
القلب التى يولد بها حديثى الوالدة، وأصبحت 
تلك الحاالت، التى كانت نــادرة،  تتكرر بشكل 

مثير للقلق خالل اآلونة األخيرة.

نشرت وسائل اإلعــام أخبار عن إصابات أطفال 
بإحدى مــدارس محافظة المنوفية بحاالت تسمم 
غذائى بسبب الوجبة التى تقدمها الـــوزارة، وقبل 
تلك الواقعة كانت هناك حاالت أخرى فى الصعيد، 
وأرجــع وزيــر التربية والتعليم الدكتور طــارق شوقى 
ذلك إلى صراعات شركات توريد الوجبة، ألن الفترة 

الحالية هى فترة تجديد التعاقدات مع الموردين.
ــة يــؤكــد  ــمــدرســي ــة ال ــوجــب وبـــعـــيـــًدا عـــن حــــرب ال
األطباء أن  تاميذ المدارس أكثر عرضة لإلصابة 
باألمراض نتيجة االزدحام فى الفصول والبقاء فترة 
طويلة خارج المنزل مما يضطرهم إلى تناول األغذية 
الملوثة، وبالتالى يصابون بأمراض التلوث الغذائى 
الــتــى تصيب الجهاز الهضمى وتكثر فــى الصيف 

لغزارة توالد الذباب فى الجوالحار.
 ومــن ثــم يــشــدد المتخصصون على أن النظافة 
الشخصية هى أهم وسائل الوقاية من هذه األمراض، 
باإلضافة إلى نظافة الغذاء والقضاء على الذباب،  
ومــن أهــم أمــراض التلوث الغذائى االلتهاب الكبدى 

الفيروسى »أ«، وهوأخطرها، ثم الحمى التيفودية.
أمــا عــن الــنــزالت المعوية فهى تنتقل أيــًضــا عن 
طريق تلوث الــغــذاء أوالــشــراب، إال أن الميكروب 
فى هــذه الحالة ال يصل إلــى الكبد وإنما يبقى فى 
القناة الهضمية مسبًبا قيئا متكررا وإسهاال تختلف 
درجته من حالة إلى حالة، فأحيانا يلجأ المريض 
للتبرز أكثر من 15 مرة فى اليوم، وأحيانا تكون ثاث 

مــرات فقط، وهــذه األعــراض »القىء واإلسهال« 
تتشابه مع التسمم الغذائى الــذى يمكن أيضا 

أن يصيب أطفال الــمــدارس وأحيانا يحدث 
ــراض،  اختاطا فــى األمـــر لتشابه األعـ

لكن هناك فرقا بين هذين المرضين، 
ففى التسمم الغذائى يكون الطعام 
فاسدا أوعفنا أوحامضا أومتغير 
الطعم أوالرائحة، أمــا فى النزلة 
الــمــعــويــة، فــيــكــون الــطــعــام ملوثا 
ولكنه طبيعى مــن حيث الشكل 
واللون والــمــذاق، والفرق الثانى 
أن التسمم الغذائى يصيب كل 
مــن يأكل مــن نفس الطعام أما 
النزلة المعوية فتصيب البعض 

وال يصيب البعض اآلخر.
وهــنــاك نــوع آخــر مــن أمــراض 

الجهاز الهضمى التى تصيب األطفال 
ــتــيــفــويــد،  فـــى الــــمــــدارس هـــومـــرض ال
والمعروف أنه مرض قديم فى مصر لكنه 
اختفى لفترة طويلة ثم عــاد من جديد 
نتيجة انــتــشــار الــقــمــامــة فــى الــشــوارع 
وتــوالــد الــذبــاب فيها، لكن التيفويد لم 
يعد مخيفا كما كان فى الماضى، ألننا 
أصبحنا نملك ترسانة من المضادات 

الحيوية اآلمنة.

بعد وقائع تسمم أطفال المدارس بسبب الوجبة المدرسية

خفايا إصابة التالميذ بأمراض الجهاز الهضمى
  أبرزها السكتات القلبية 

والجلطات والفشل الكلوى

تحذير باألسماء 
واألرقام: هذه األمراض 

تؤدى إلى الوفاة

قانون التأمين الصحى الجديد 
حقيقة أم رشوة انتخابية؟!

فى أواخــر عام 2017 الماضى، وافــق مجلس 
ــوزراء على مــشــروع قــانــون التأمين الصحى  ــ ال
ــواب، وقــيــل وقتها  ــن الشامل وأحــالــه لمجلس ال
أن القانون يقدم على سبيل الرشوة االنتخابية 
ــدأ مــاراثــون  لــلــمــواطــنــيــن، قــبــيــل أســابــيــع مــن بـ
انتخابات رئاسة الجمهورية، ليضاف إلى قائمة 
إنــجــازات الرئيس السيسى فــى فترته األولــى، 
ولكن خرج علينا السيسى نفسه فى أحد اللقاءات 
ليعلن أن عهد إنــشــاء الحكومة للمستشفيات 
ــفــاق عليها مــدى الــحــيــاة، البد  ــهــا واإلن ثــم إدارت
ــادرة على  أن ينتهى، حتى تظل المستشفيات ق
االستمرار والعطاء، ألن السرير الواحد يتكلف 
مليون جنيه شهرًيا، حسبما أكــد وزيــر الصحة 
الدكتور أحمد عماد الدين راضــى، حين سأله 
السيسى عن تكلفة اإلنفاق على المستشفيات، 
وخــال نفس اللقاء أكــد السيسى أن الحكومة 
ســوف تكتفى بإنشاء المستشفيات ثم تسلمها 
للجميعات الخيرية ومنظمات المجتمع المدنى 
لتتولى إدارتها واإلنفاق عليها، ووقتها وقف اللواء 
ممدوح شعبان رئيس جمعية األورمان ليؤكد على 
أن الجمعية قامت بذلك بالفعل، وبدأت من خال 
مستشفى شفاء األورمان بمحافظة األقصر، التى 
توفر الرعاية الطبية والعاج لمرضى السرطان 

من أهالى صعيد مصر. 
وفـــى ســيــاق متصل يــنــص قــانــون التأمين 
الصحى الجديد على أن يبدأ  تطبيق التأمين 
الصحى الــشــامــل مــن 2018 تــدريــجــيــاً حتى 
2032، على أن تتحمل خزينة الدولة اشتراكات 
غير القادرين فى التأمين الصحى الشامل، 

ويمثلون 23.7 مليون فرد.
أما عن تكلفة نظام التأمين الصحى الجديد 
للمواطن الواحد فتبدأ من 1300 جنيه وحتى 4 
آالف جنيه بعد أن كان يبدأ من 112 جنيها فى 
نظام التأمين القديم، وهناك ثاث هيئات معنية 
بتطبيق القانون، وهــى هيئة الرعاية الصحية، 
وتــكــون معنية بمنافذ تقديم الــخــدمــة، وهيئة 
الجودة واالعتماد، وتمنح المستشفيات االعتماد 
وفق معايير الجودة المعمول بها، وهيئة التأمين 

الصحى، وتتولى إدارة وتمويل التأمين الصحى.
وبشكل عــام يكلف تطبيق قــانــون التأمين 
الصحى فى الـــ27 محافظة 140 مليار جنيه، 
ــه يــطــبــق عــلــى مــجــاالت  ــ عــلــى الـــرغـــم مـــن أن
الخدمات الصحية التأمينية وال يطبق على 
خدمات الصحة العامة والوقائية والخدمات 
اإلسعافية وخــدمــات تنظيم األســـرة، ويكون 
ــى هـــذا الــنــظــام إلـــزامـــى وليس  ــتـــراك ف االشـ
اختيارى، فيما تبلغ رسوم ومساهمات المؤمن 
عليهم غير المقيمين بالمستشفيات 30 جنيها 
للزيارة المنزلية و20 % مــن إجمالى القيمة 
بحد أقصى 50 جنيها للدواء و10 % من القيمة 
بحد أقصى 100 جنية لإلشعات وكافة أنواع 
التصوير الطبى و5 % من القيمة بحد أقصى 

50 جنيها للتحاليل الطبية والمعملية. 
ومن خال هذا النظام سيتم اإللغاء التدريجى 
ــة فــى كــل مــرحــلــة يتم  ــدول لــلــعــاج عــلــى نفقة ال
تطبيق التأمين الصحى االجتماعى الشامل بها 
وسيتم إلغاؤه كلياً مع تعميم تطبيق النظام على 

الجمهورية وتحال ميزانياته للتأمين.

حينما توفى العــب كــرة القدم محمد عبدالوهاب فى 
الملعب قبل عــدة ســنــوات، خرجت علينا وسائل اإلعــام 
لتجرى حوارات موسعة وتنشر تقارير تحليلية لكبار األطباء، 
أوضــحــوا خالها أن إصــابــات المصريين بالسكتات القلبية، 
وهــبــوط الـــدورة الــدمــويــة والــجــلــطــات، اقتربت مــن المعدالت 
الخطرة، وأصبح من العادى أن نسمع أن شخًصا توفى بشكل 
مفاجئ، نتيجة سكتة قلبية، أوأن آخــر أصابته جلطة قلبية 
أودماغية، قد يعيش بعدها مصابًا بمشاكل تتعلق بفقدان القدرة 

على الكام والحركة.
 وبشكل عام توضح تقارير وزارة الصحة المصرية أن هناك 
10 أمراض تسبب الوفاة، هى: أمراض القلب، األوعية الدموية، 
الجهاز الـــدورى، السكتات القلبية، أمــراض الجهاز التنفسى، 

الفشل الكلوى، أمراض الكبد ومضاعفاته.
ووفًقا آلخر إحصائيات وزارة الصحة فإن أمراض اإلنفلونزا 
والقلب والكبد والــدفــتــاريــا والــجــزام أوشــلــل األطــفــال وحمى 
الوادى المتصدع، مازالت منتشرة بعدد من المحافظات، بينما 
تظهر إنفلونزا الطيور بشكل واضــح فى محافظات الصعيد 

والمحافظات الحدودية والريف أكثر من الحضر.
ــوزارة الصحة تفاوت  ــ بينما أكــد المسح الصحى األخــيــر ل
نسب انتشار أمــراض السرطان والقلب والجهاز التنفسى بكل 
المحافظات ســـواء فــى المحافظات الــحــدوديــة أوالحضرية 
أوالريفية أوالصعيد، فضا عن إشارته إلى أن أمــراض القلب 
واألوعية الدموية هى األسباب الرئيسية للوفاة فى مصر، كما أن 
مرض السكر يؤثر فى 7% من المصريين وتنتشر أمراض القلب 

واألوعية الدموية على نطاق واسع.
وعن أمراض ضغط الدم، أثبتت اإلحصائيات أن سكان المدن 
الحضرية أكثر عرضة الرتفاع ضغط الدم من سكان الريف، وأن 
17 % من أبناء الصعيد يعانون ارتفاع ضغط الدم، بينما 13% من 

المواطنين بسكان المحافظات الحدودية يعانون المرض نفسه.

يتداول المصريون بينهم مصطلح »مكتئب«، لكن الحقيقة 
أن أغلبهم ال يعانى المرض الحقيقى الذى ُيسمى »اضطراب 
االكتئاب«، فحسب تصريحات الدكتور أحمد عكاشة أستاذ 
الطب النفسى، والعالم الشهير فى مجال الصحة النفسية، 
فإن اإلحساس بالحزن ارتباطاً بموقف أوظروف وقتية تنتهى 

بنهايته ال يعنى أنه »اكتئاب«، ولكنه الشعور 
بـ»الضيق، والخنقة، والزهق« لمدة أسبوعين 
أوأكـــثـــر، وقـــد يــرتــبــط ذلـــك أيــضــاً بــأمــراض 

أخرى.
أمــا »الــمــكــتــئــب«، وفــًقــا لتعريف الدكتور 
»عكاشة«، فهومن يظهر عليه فقدان االهتمام 
والمتعة بما كان يفعله ويستمتع به من قبل، مع 
اضطرابات الشهية، فأحياناً تفقد شهيتك، 

وأحياناً أخرى تأكل أى طعام.
ويشعر المكتئب أيضاً بفقدان الثقة فى 
النفس، واإلحساس بالذنب المستمر، وعدم 
احترامه لذاته، مع نقص قدرته على التركيز، 
والنوم الكثير، أوالقليل، وفى النهاية ينتهى 
باستيقاظه و»جــســمــه مــكــّســر«، مــع نقص 
حــركــة الــمــريــض، وتــوتــره، وقلقه فــى بعض 
األحيان، كما تسيطر عليه »أفكار سودوية«، 
قد تدفعه لعدم الرغبة فى الحياة، والتفكير 
فى االنتحار، كما يعانى المصاب بـ»االكتئاب« 

ــإرهــاق ال عــاقــة له  مــن اإلجــهــاد المستمر، حيث يشعر ب
بنشاطه، حتى لوأدى عماً خفيفاً.

وفى السياق ذاته ُتحدد تقارير الصحة النفسية 3 أسباب 

لإلصابة بـاالكتئاب، فإما أن تكون الضغوط المختلفة التى 
يتعرض لها الفرد تساهم فى بدء المرض، فالضغوط تؤثر 
على اإلنسان حسب خبراته، وشخصيته، إال أن االستعداد 
ــر، فــهــنــاك شــخــصــان قد  الجينى يختلف مــن شــخــص آلخـ
يتعرضان لنفس الظروف، ويختلفان فى اإلصابة بالمرض، 
ودرجته، ولكن كثيراً من الحاالت التى تعانى 
االكتئاب يعود السبب فيها لنقص فى عنصر 
كيميائى فى الجسم يسمى »السيريتونين«، 
والـ»نور إيبيفرين«، والـ»الدوبامين«، أووجود 

قصور فى الخايا العصبية مثل المخ. 
ــوزارة  وتــوصــى أمــانــة الــصــحــة النفسية بـ
الصحة جميع المصريين بـ»الفضفضة«، 
مــع المقربين منهم، حتى يتفادوا اإلصابة 
باالكتئاب، كما تنصح بممارسة الرياضة، 
فالسير لمدة ساعة إال ربع يومياً يساعد فى 
الخروج من »نوبات االكتئاب«، وكذلك تنصح 
ــوزارة بـ»الونس«، فجلوس اإلنسان بمفرده  ال
يجدد من »األفكار السوداوية«، التى تزيد من 
تــدهــور حالة المريض، خصوصاً لوتعددت 

ضغوط الحياة عليه وتكررت. 
وتشير تــقــاريــر أمــانــة الصحة النفسية 
إلى أن نسب االنتكاسة فى االكتئاب عالية، 
ــمــرض يــنــكــر فـــى األســـاس  ــال فــالــمــصــاب ب
اإلصــابــة بــه، وفــى حــال الحصول على األدويـــة، قــد يقلل 
ــى حـــال خــلــوه من  ــة وال يــتــنــاولــهــا ف ــ ــى األدويـ الــمــريــض ف

األعراض، وهوخطأ كبير.

حقيقة إصابة المصريين 
باالكتئاب و»الخنقة والزهق«

د. أحمد عكاشة: هؤالء 
يفقدون الثقة فى أنفسهم 
ويشعرون بالذنب المستمر

تؤدى إلى االنتحار ووزارة الصحة تنصح بـ»الفضفضة« 

  إيمان بدر 

منظمة الصحة العالمية تحتفل بعيد ميالدها مع حلول الصيف وأمراضه



12 عالم البيزنس

تشكيل لجنة »محلب« السترداد األراضى ولم تفعل شيئًا  والرئيس كلف المحافظين بإزالة التعديات والمحصلة »صفر«

نكشف األسباب الحقيقية وراء ارتفاع أسعار األسمنت ومواد البناء

تعانى من خلل فى الهيكل التمويلى وانخفاض رأس المال بنحو123.7 مليون جنيه

األربعاء  2018/4/4
العـدد 230

 إيمان بدر

ــذا هــوحــال أراضــــى الـــدولـــة الــتــى تم  ــان هـ وإذا كـ
االســتــيــاء عليها بــاعــتــبــارهــا مـــال »ســايــب ومــالــوش 
صاحب«، فمابالنا بأرض اشترتها الشركات الحكومية 
بأموال المصريين، ثم تقاعست عن حمايتها حتى باتت 
مهددة بالضياع واإلهـــدار، وحــول تلك الفكرة تحدث 
الجهاز المركزى للمحاسبات فى تقريره الصادر مؤخراً 
ليرصد أداء شركة مصر الجديدة لإلسكان والتعمير، 
ــار التقرير فــى الــبــدايــة إلــى عــدم تسجيل  حيث أشـ
معظم األراضى والعقارات المملوكة للشركة، بما يهدد 
أصولها، علماً بأنها إحــدى الشركات التابعة للشركة 
القابضة للتشييد والتعمير، أى أن أموالها وممتلكاتها 
المهددة باإلهدار هى فى األســاس من أمــوال الشعب 

المصرى بأكمله.
ورصــد التقرير بعض المواقع واألرقـــام  من بينها 
أراضــى الشركة بالقاهرة الجديدة والبالغ مساحتها 
1695 فــدان، والتى مازالت غير مستغلة رغــم إنفاق 
الشركة نحو85.7 مليون جنيه، على تخطيط المشروع 
ــداد الــتــعــويــضــات لهيئة المجتمعات العمرانية  وســ
الجديدة، بل وعلى الرغم من صدور قرارين وزاريين 
منذ عام 2014، بشأن اعتماد تخطيط وتقسيم منطقة 
الخدمات الشمالية والحى الرابع والحديقة العامة، 
فضاً عن تجهيز بعض األراضى المملوكة للشركة منذ 
سنوات، ولــم يتم االنتهاء من األعمال المقرر القيام 
بها حتى تاريخ صدور التقرير، ومن بينها مشروعات 
غرناطة والــشــوالنــد وكازينوالميرياند، وجميعهم 

نعلم أن الرئيس عبد الفتاح السيسى منذ بداية 
فترة واليته األولى التى انتهت بخوض االنتخابات، 

كان قد أعلن الحرب على مافيا نهب أراضى 
الدولة وقرر اقتحام عش الدبابير والتصدى 

لجرائم التعدى على أراضى تقدر بالمليارات، 
وربما ال تقدر بثمن ألنها تدخل ضمن أصول 

الدولة المصرية، وعلى الرغم من تشكيل لجنة 
برئاسة المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء 

السابق بوصفه مستشار رئيس الجمهورية 
لشئون المشروعات القومية، ولكن لم نسمع عن 

أعمال هذه اللجنة إال إعالنها عن إقامة مزاد لبيع 
األراضى، لم ندر مصيره أو مصير األموال التى 

تحققت منه إن وجدت، إال أن تسلسل األحداث 
يؤكد فشل هذه اللجنة فى تحقيق األهداف التى 

تشكلت من أجلها، بدليل أن السيسى شخصيًا 
عاد وكلف المحافظين كل فى محافظته ومعهم 

مديرى األمن وقادة المناطق العسكرية باسترداد 
األراضى بالقوة، ولم ندر  حتى اآلن شيئًا عن حجم 

المحصلة التى تحققت إن وجدت أيضًا.

مشروعات متأخرة تكررت بشأنها ماحظات  الجهاز 
المركزى للمحاسبات فى تقاريره المتتالية السابقة، 
ومن ثم أوصــى التقرير األحــدث بضرورة العمل على 
تحقيق االستغال األمثل ألصــول الشركة، والحفاظ 

على أموالها وممتلكاتها.
وعلى ما يبدو ال تنشغل إدارات الشركة كثيراً باتباع 
القواعد والمعايير المحاسبية، حيث أوضح التقرير أن 
حساب األصول الثابتة مازال يتضمن أراضى تحتفظ 
بها الشركة تم بيع الوحدات السكنية أواإلدارية المقامة 
عليها، بالمخالفة لمتطلبات النظام المحاسبى الموحد 
وتعدياته، والــتــى تستوجب إظهارها ضمن حساب 

االستثمار العقارى، وشدد مراقب الحسابات الذى أعد 
التقرير على أهمية إجــراء الحصر الدقيق والشامل 
لتلك األراضــى وإثباتها بحساب االستثمار العقارى، 

إحكاما  للرقابة عليها.
وفـــى ظــل غــيــاب الــرقــابــة مــن الطبيعى أن تظهر 
الجرائم، حيث مازالت التعديات على أراضى الشركة 
بمدينة هليوبوليس الجديدة قائمة، علماً بأن مساحة 
هــذه األراضــى تصل إلــى 3.14 مليون متر مربع، من 
واقع محاضر الشركة، بينما تبلغ مساحتها 3.3 مليون 
متر مربع، من واقــع بيانات القطاع القانونى للشركة 
ذاتها، ومرفوع بشأنها قضايا مازالت متداولة، فضاً 

عــن وجـــود تعديات وتــجــاوزات على بعض األراضـــى 
المؤجرة بمناطق مصر الجديدة وألماظة من قبل الغير 
أومن مستأجرى تلك األراضــى، إضافة إلى التعديات 
القائمة منذ سنوات على بعض قطع األراضى المملوكة 
للشركة والــواقــعــة بمنطقة الــمــدبــح، على الــرغــم من 
صــدور أحكام قضائية بشأنها لصالح الشركة، ولم 
تنفذ، حيث أوصى التقرير بضرورة إتخاذ اإلجــراءات 
القانونية الازمة حيال تلك التعديات بعد حصرها، 
مع الوقوف على أسباب وجــود فــروق بين التقديرات 

الصادرة من داخل الشركة وقطاعاتها.
ولم يقتصر تقاعس إدارة مصر الجديدة لإلسكان 

والتعمير على اإلهمال فى ملف األراضى فقط، ولكن 
فيما يتعلق بأموالها المهددة باإلهدار، أوضح التقرير 
أن القوائم المالية الدورية لم تتضمن حساب ألوراق، 
فى حين تبين وجود شيكات مؤجلة على بعض العماء 
بخزينة الشركة بنحو448 مليون جنيه، أشار المركزى 
للمحاسبات فى تقريره إلى ضــرورة إجــراء التصويب 
الــازم واإلفصاح عن ذلك فى اإليضاحات المتممة، 
مع مراعاة أثرها على الحسابات المختصة وإحكام 

الرقابة على تلك الشيكات.
أمــا عن حساب العماء فقد تضمن 44.6 مليون 
جنيه، متأخرات على بعض عماء األراضى والمبانى، 
يرجع تاريخ بعضها إلى عام 1987، بخاف الفوائد 
المستحقة عليها، ومــرفــوع بشأنها دعــاوى قضائية، 
ــى الــتــقــريــر بــمــتــابــعــة تــلــك الــقــضــايــا مــع بحث  أوصــ

المديونيات والعمل على تحصيلها.
وفيما يتعلق بقيمة المديونيات المستحقة للشركة 
ــت، فقد  ــمــقــاوالت واألســمــن طـــرف بــعــض شــركــات ال
بلغت قيمتها نـــحـــو165.1 مليون جنيه، تتمثل فى 
سلف ودمــغــات مقدمة، ورصــد التقرير تضخم تلك 
المديونيات، كما تطرق إلــى المديونيات المستحقة 
للشركة منذ ســنــوات، طــرف بعض الجهات المنقول 
إليها مرافق الشركة وشركات توزيع الكهرباء وهيئة 
النقل العام وجهاز مدينة العبور وماك بعض األراضى، 

ناهيك عن وجود أرصدة مرحلة منذ سنوات.
ومــثــلــمــا تــتــقــاعــس إدارة الــشــركــة عـــن تحصيل 
مستحقاتها، نجدها على الجانب اآلخــر تسارع إلى 
دفع أموالها وتتباطأ فى إثبات حقوقها، حيث سددت 
مبلغ 34.9 مليون جنيه لشركة إيليجيكت تحت حساب 
شراء قطعة أرض بالزيتون، تبلغ قيمتها اإلجمالية 87 
مليون جنيه، ولــم تتم موافاة الجهاز المركزى بسند 
ملكية تلك األرض، وال بصحة موقفها القانونى، كما 
لم تهتم بتوضيح مدى الجدوى االقتصادية من شرائها 

وحجم الفوائد التى ستعود منها على الشركة.
وفــى سياق متصل بلغت قيمة الدفعات المسددة 
لشركة المقاوالت المصرية لشراء قطعة أرض بمدينة 
العبور، بلغت قيمتها نحو62.7 مليون جنيه، علماً بأن 
هذا المبلغ يمثل فقط 25 بالمئة من قيمة مشاركتها 
فــى ثــمــن األرض، الــبــالــغ ثمنها 250 مــلــيــون جنيه، 
واستمراراً لسياسة الطناش، لم توافى الجهة الرقابية 
أيضاً بالموقف القانونى لتلك األرض، وال بمبررات 
شرائها فى ظل حالة ضعف السيولة التى تعانى منها 

الشركة أصاً.
وعلى خلفية ما سبق، مازالت الشركة تعتمد على 
السحب على المكشوف فى تمويل مشروعاتها وسداد 
التزاماتها، فى ضوء عجز الموازنة الذاتية لها، حيث 
بلغ العجز نحو312.5 مليون جنيه، واألدهى أن العجز 
لم يكن يتجاوز 35.4 مليون جنيه فقط، وفقاً لتقرير 
الجهاز المركزى نفسه الصادر قبل 3 أشهر فقط، أى 
أن قيمة العجز زادت بما يتجاوز الـ 277 مليون جنيه، 

خال فترة الثاثة أشهر ما بين صدور التقريرين.
ولــم يجد الجهاز الرقابى ما ينصح به إدارة مصر 
الجديدة لإلسكان والتعمير، سوى التوصية  بالبحث 
عــن مــصــادر تمويلية أقــل تكلفة وسياسات تسويقية 
جديدة لزيادة الــمــوارد، وتضييق حجم العجز، الذى 

يتسع بشكل يمثل خطراً على الشركة نفسها وأصولها.

باألرقام.. أراضى الدولة الضائعة وأموالها المهدرة  فى شركة مصر الجديدة لإلسكان والتعمير

الديون واألزمات تحاصر شركة مصر لألسمنت »قنا« وتهددها باإلفالس

عجز الموازنة بلغ 312.5 مليون جنيه بزيادة قدرها 277 مليون جنيه خالل 3 أشهر فقط
إنفاق 85.7 مليون جنيه على أراضى مازالت غير مستغلة  وقرارات الوزراء حبيسة األدراج منذ عام 2014
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وفيما يتعلق بحسابات الموردين وأوراق الدفع 
فقد ظهرت فى القوائم المالية للشركة كحسابات 
دائنة بنحو157.6 مليون جنيه، بينما ظهرت نفس 
الحسابات مدينة فقط بنحو1.3 ألف جنيه، وبغض 
النظر عن تواضع األرقــام فى بعض فقرات التقرير 

ــل ضــخــامــتــهــا فى  ــاب ــق م
مـــواضـــع أخـــــرى، الحــظ 
ــات  ــابـ ــسـ ــحـ ــب الـ ــ ــراقـ ــ مـ
الــــذى أعــــده عـــدم قــيــام 
ــإجــراء  إدارة الــشــركــة ب
المطابقات الازمة على 
جميع أرصـــدة الموردين 
والــمــقــاولــيــن فـــى تــاريــخ 
الــمــركــز الــمــالــى، وحتى 
ــرت مطابقة  حينما أجــ
عن رصيد شركة أسيك، 
ــاول اإلدارة الفنية،  مــق
أظهرت المطابقة فروق 
محل خــاف مــع الــمــورد 
لـــصـــالـــح أســـمـــنـــت قــنــا، 
بلغت قيمتها نــحــو15.3 
مــلــيــون جــنــيــه، وعــلــى ما 
يبدوتعلمت الشركة من 

ــرى،  ــدم إجــــراء مــطــابــقــات أخـ خــطــأهــا وقــــررت عـ
بــدالً من تصويب نتائج ما تم إجرائه، حيث لم تقم 
بإجراء المطابقات فيما بعد على أرصــدة المقاول 
والبالغة نحو6.6 مليون جنيه، رصيد دائن بحساب 
الموردين، مقابل 18.5 مليون جنيه، رصيد مدين 
يمثل مستحقات عــلــى شــركــة أســيــك، كــمــا بلغت 
التعليات مختلفة األغراض بحساب األرصدة الدائنة 
15.54 مليون جنيه، وأوصى التقرير بسرعة إجراء 
ــة بــاإلضــافــة إلـــى مــا يــلــزم من  ــازم الــمــطــابــقــات ال

تسويات فى ضوء ذلك.
وعــلــى الصعيد الــضــريــبــى، كــشــف الــتــقــريــر عن 
نزاعات الشركة مع مصلحة الضرائب، والتى يعود 
بعضها ألكثر من عشر سنوات مضت، وذلك بالنسبة 
لضرائب الدخل وكسب العمل والمبيعات والضريبة 
العقارية، واألدهــى أن إدارة الشركة لم تنفذ قرار 

مجلس إدارتها الصادر فى أبريل 2016، والخاص 
بالموافقة على قــرار مستشارها الضريبى بسداد 
8 مايين جنيه، تحت حساب غرامة التأخير على 

مستحقات مصلحة الضرائب.
وعــلــى جــانــب آخـــر ظــهــرت المخصصات خــال 
الــفــتــرة مــحــل الــفــحــص 
بنحو79.9 مليون جنيه، 
مقابل نــحــو79.2 مليون 
جنيه فى الفترة المماثلة 

من العام السابق.
واســتــخــلــص الــجــهــاز 
ــزى للمحاسبات  ــمــرك ال
ــة الخلل  مــمــا ســبــق حــال
المتواصلة والتى مــازال 
الهيكل التمويلى للشركة 
يــعــانــى مــنــهــا، حــيــث بلغ 
رأس المال العامل 51.6 
مليون جنيه، بالسالب، 
ــاض  ــ ــف ــخــ ــ لـــيـــســـجـــل ان
بنحو123.7 مليون جنيه، 
وبنسبة تصل إلــى 70.6 
بالمئة عــن الــعــام المالى 
الماضى، فيما بلغ رصيد 
القروض والتسهيات االئتمانية نحو269.2 مليون 
جنيه، مقابل 166.8 مليون جنيه، بزيادة بنسبة 61 
بالمئة، حيث تحملت الشركة مصروفات تمويلية 
بــنــحــو187.9 مليون جنيه، تخص القرض المشار 

إليه.
أما عن األرقــام المتواضعة والضعيفة فهى أرقام 
صافى الربح، الذى حققته الشركة خال الفترة محل 
الفحص، والتى بلغت قيمتها قبل خصم الضريبة 
نحو19 مليون جنيه فقط، وتتضح ضآلة هذا الرقم 
إذا ما قورن بأرباح الفترة المثيلة من العام السابق 
والتى تجاوزت 204.4 مليون جنيه، علماً بأن ارتفاع 
األسعار الحادث حالياً  من المفترض أن يضاعف 
األربــاح، ولكن أرجع التقرير هذا التراجع إلى عدم 
قدرة إدارة الشركة على تنشيط المبيعات وترشيد 

النفقات، حيث شدد على ضرورة القيام بذلك.

 نعلم أن اإلرتفاع الجنونى الذى يشهده سوق 
األسمنت ومواد البناء حاليًا، إنما يرجع إلى توقف 

غالبية مصانع األسمنت المملوكة للدولة، إما 
لدواعى أمنية مثل شركة أسمنت العريش، أوبسبب 

الخسائر والمخالفات التى تهدد تلك الكيانات 
العمالقة باإلفالس والخراب تمهيدًا للخصخصة 

والبيع، على غرار شركة حديد الدخيلة أوشركة 
الحديد والصلب بحلوان التى ينتظرها نفس المصير.

ومن ثم أصدر الجهاز المركزى للمحاسبات تقريره 
مؤخرًا، والذى يتناول ما يحدث داخل شركة مصر 

لألسمنت قنا، حيث رصد التقرير العديد من 
المخالفات فى مقدمتها ما وصلت إليه الحسابات 

المدينة واألرصدة المدينة األخرى التى بلغت 
نحو67.6 مليون جنيه، فيما ظهر رصيد البنوك 

والصندوق مدينًا بنحو477.1 مليون جنيه، مقابل 
نحو163.8 مليون جنيه فى  نفس الفترة من العام 

السابق.

رأس المال العامل 
بلغ 51.6 مليون جنيه 

بالسالب وتراجع بنسبة 
70.6% عن العام 

المالى الماضى

رصيد 
القروض 

والتسهيالت 
االئتمانية 

 269.2
مليون 

جنيه

تحملت مصروفات 
تمويلية  187.9 

مليون جنيه 
وصافى الربح 
تراجع بقيمة 

 185 مليون
 جنيه  
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رئيس التليفزيون يهدد 
قيادات القطاع بخصم 

10% من رواتبهم

»شبانة« يرفض 
ضم عناصر جديدة 

لبرامج التطوير

ــيـــس  ــن رئـ ــ ــيـ ــ ــدى الشـ ــ ــجـ ــ مـ
ــدد قــيــادات  ــ ــون، ه ــزي ــف ــي ــل ــت ال
ــواب  الــقــطــاع وفـــى مقدمتهم ن
ــاء اإلدارات  رئيس القطاع ورؤس
ــة ورؤســـــاء الــقــنــوات  ــزي ــمــرك ال
ــى  ــال ــم ــن إج ــ ــم 10 % م ــص ــخ ب
مخصصاتهم الشهرية فى حال 
عــدم الموافقة على االستمرار 
فى صرف نفس األجــور الحالية 
لجميع العاملين بالقطاع خاصة 
الــقــنــاة األولــــى  رغـــم تخفيض 
مــدد جميع البرامج منذ أن تم 
البدء فيما يسمى بـ»التطوير«. 
ــددًا من  هــذا التهديد أغضب ع
القيادات ومنهم سعيد أبوجميل 
ــس الــقــنــاتــيــن الــفــضــائــيــة  ــي رئ
المصرية والمصرية الموجهة 
ــال لــاشــيــن:  ــ ــى أمــريــكــا وقـ ــ ال
»تخفيض إيــه اللى انــت بتتكلم 
عليه.. ده أنا ماسك قناتين ومش 
مستعد فــلــوســى تنقص مليم 
ــد«. الخبثاء أكــدوا أن سبب  واح
إصرار الشين على عدم تخفيض 
مــســتــحــقــات الــعــامــلــيــن يــرجــع 
لسببين أولهما تنفيذ تعليمات 
جــهــات  عليا فــى الــدولــة بعدم 
إثارة أى مشاكل أو أزمات فى هذا 
التوقيت الذى يتزامن مع موعد 
إجـــراء االنتخابات الرئاسية، 
والثانى رغبة الشين فــى عدم  
قيام العاملين بالتصعيد ضده 
وهــو األمــر الــذى يهدد تحقيق 
حلمه األكبر وهو رئــاس الهيئة 

الوطنية لإلعام .

ــف  ــل ــك ــم ــد شـــبـــانـــة ال ــ ــال ــ خ
بــاإلشــراف على تطوير القناة 
ــض بــشــكــل قــاطــع  ــ األولــــــى، رف
انضمام أى عناصر جديدة إلى 
برامج التطوير، وقرر عدم زيادة  
عدد المخرجين ألى برنامج عن 
اتنين فقط. وفــى هــذا السياق 
كشفت مــصــادرنــا المطلعة أن 
ــول ســيــدة  ــ ــض  دخـ ــ ــة رفـ ــان ــب ش
ــؤاد حــســن إلخـــراج  ــ مــحــمــود وف
برنامج »طــريــق الــحــيــاة« وقــرر 
ــان مصطفى  ــض ــرم ــاء ب ــف ــت االك

وأشرف عبدالمحسن.

الماليين »التايهة«
بين وزارة الشباب والرياضة والهيئة الوطنية لإلعالم!!!

وقبل أن نفجر المزيد من المفاجآت حول هذه 
ــى أن هــذه المسابقة  تنظمها  القضية نشير إل
وزارة الشباب والرياضة سنوياً لطالب الجامعات 
والمعاهد العليا واألكاديميات الحكومية والخاصة 
ــوزارة، وتتضمن المسابقة هذا  ــ والــتــى تنفذها ال
العام أكثر من 23 مجال أدبى وثقافى وفنى، حيث 
تشتمل مــجــاالت المسابقة على الشعر والمقال 

ــرة  ــصــي ــق والـــقـــصـــة ال
ــيــف الــمــســرحــى  ــأل ــت وال
والــســيــنــاريــو والـــحـــوار 
والـــــروايـــــة والـــــــدورى 
الثقافى والمعلوماتى 
والمراسل التليفزيونى، 
وفــى الــمــجــاالت الفنية 
ــقــة  ــمــســاب ــن ال ــضــم ــت ت
ــقــى  ــمــوســي ــزف ال ــ ــع ــ ال
الــجــمــاعــى والـــفـــردى 
ــاء الــجــمــاعــى  ــ ــن ــ ــغ ــ وال
ــون  ــنـ ــفـ ــردى والـ ــ ــ ــف ــ ــ وال
ــاد  ــشــ ــ ــة واإلن ــي ــب ــشــع ال
ــى الـــجـــمـــاعـــى  ــ ــن ــ ــدي ــ ال
والــــفــــردى والـــعـــروض 
ــون  ــن ــف الــمــســرحــيــة وال

ــال الفنية  التشكيلية والــتــصــويــر الــزيــتــى واألشــغ
والنحت والتصوير الفوتوغرافى والكاريكاتير 

واألفالم القصيرة.
ومـــن بــيــن الــمــفــاجــآت الــتــى نفجرها فــى هــذا 
ـــ4 ماليين و600  الــشــأن، أنــه رغــم وجــود  مبلغ ال
ــذى لم يستخدم فى مسابقة العام  ألــف جنيه وال
ــوزارة قامت بــزيــادة المبالغ  الماضى، نجد أن الـ
المخصصة هذا العام 2018  لـ»مسابقة إبداع 6« 
من 15 مليون جنيه إلــى 20 مليون جنيه بالتمام 

والكمال.
ويخطىء من يتصور  أننا نــردد كالماً مرسالً 
أو إشاعات تتردد، حيث أن مصدرنا فى ذلك هو 
الموقع الرسمى لـــوزارة الشباب والرياضة على 

شبكة اإلنترنت.
ــوزارة – نكرر  ــل  فقد نشر الموقع الــرســمــى  ل
الرسمى – فى يوم  14 ديسمبر 2016  خبراً حول 
استعداد الــوزارة إلطالق مسابقة »إبــداع 5« وكان 
عنوانه الحرفى »وزارة الشباب والرياضة ترصد 

15 مليون جنيه للمسابقة الثقافية إبداع 5«.
ــوزارة   وفــى  يــوم 5 سبتمبر 2017 نشر موقع ال
خــبــراً بعنوان »وزارة الشباب تــرصــد 20 مليون 
جنيه لتنفيذ مسابقة إبداع 6«.. شباب الجامعات 
يتنافسون فى 23 مجال أدبى وعلمى وفنى.. هذا 

الخبر كشف عن انتهاء وزارة الشباب والرياضة 
برئاسة المهندس خــالــد عبد الــعــزيــز  مــن كافة 
اإلستعدادات الخاصة بإطالق النسخة السادسة 
مــن أكــبــر مسابقة ثقافية وفنية وأدبــيــة تنفذها 
الـــوزارة سنوياً للموهوبين والمبدعين من شباب 
الجامعات والمعاهد العليا واألكاديميات بتكلفة 
إجمالية تبلغ حــوالــى 20 مليون جنيه. وأعلنت 
ــوزارة أن قيمة الــجــوائــز التى سيحصل عليها  ــ ال

الــفــائــزون فــى المسابقة هــذا الــعــام تبلغ إجماالً 
4 ماليين جنيه للمواهب الــفــرديــة والجماعية. 
)المثير للدهشة أن هناك تصريحات نشرت يوم 
19 سبتمبر 2017 على لسان الدكتورة أمل جمال 
سليمان وكيل وزارة الشباب والــريــاضــة ورئيس 
اإلدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية 
بالوزارة والمسؤول عن مهرجان »إبداع 6« كشفت 
فيها أنه تمت زيادة قيمة الجوائز هذا العام حيث 

أصبحت 5 ماليين جنيه. وهنا نسأل: هل قيمة 
الجوائز 4 ماليين وفقاً للخبر المنشور على الموقع 
الرسمى لــلــوزارة أم 5 ماليين وفقا لتصريحات 

وكيلة الوزارة والمشرفة على المسابقة؟.
هــذه الحقائق المثيرة تدفعنا لــطــرح العديد 
من التساؤالت التى يجب أن تكون هناك إجابات 
شافية ووافية عليها حفاظاً على المال العام  والذى 
يصرح الرئيس عبدالفتاح السيسى دائماً بأنه لن 

يسمح ألى شخص بالحصول على أى جنيه من  
أموال الدولة بدون وجه فما بالنا إذا كانت المبالغ 
الضائعة تقدر بالماليين وليس الجنيهات؟ ومن 

بين هذه التساؤالت:
هل لدى وزارة الشباب فكرة حول هذا المبلغ 
المتبقى مــن مسابقة إبـــداع 5 والـــذى لــم يتم 
اســتــخــدامــه؟ وإذا كنتم ال تعلمون فأطالبكم 
بــســؤال عــالء بسيونى 
نائب رئيس التليفزيون 
ــان مــشــرفــاً  ــ والـــــذى ك
ــى الــمــســابــقــة فى  عــل
العام الماضى؟ وعلى 
أى أســـاس يــتــم وضــع 
الــمــيــزانــيــات السنوية 
لتك المسابقة دون أن 
يــكــون هــنــاك »تقفيل« 
لحسابات المسابقة 
ــق؟  ــســاب ــام ال ــعـ ــى الـ فـ
ــدى الـــــــوزارة  ــ ــل لـ ــ وهـ
أيـــــة خــلــفــيــات حـــول 
نـــتـــائـــج الــتــحــقــيــقــات 
التى تجريها الجهات 
القضائية والرقابية 
المختصة حول التجاوزات المالية التى حدثت 
فى هذه المسابقة منذ أن كانت تقدم فى قطاع 
القنوات المتخصصة »وقت أن كان رئيسه حسين 
زين رئيس الهيئة الوطنية لإلعالم حالياً« حتى تم 
نقلها لقطاع التليفزيون؟. وما حقيقة ما يتردد 
حول توزيع مبالغ طائلة من الميزانية المخصصة 
لتلك الــمــســابــقــة عــلــى الــمــحــاســيــب وأصــدقــاء 
وأعضاء »شلل« قيادات بارزة فى القطاع والهيئة 

الوطنية لإلعالم؟!!.
وبعد أن كشفنا عن هــذه الفضيحة الخاصة 
ــوزارة  ــ ـــ4.6 مــلــيــون جنيه هــل تــقــوم ال ــ بمبلغ ال
باسترداده؟ وهل تقوم بالتحقيق فى هذا األمر 
لضمان حقوقها؟ وهــل يــكــون ذلــك دافــعــاً لها 
إلعــادة النظر فى تخصيص كل هــذه الماليين 

سنوياً لتلك المسابقة؟.
وهنا نسأل أيضاً: أين تقارير األجهزة الرقابية 
وفى مقدمتها الجهاز المركزى للمحاسبات حول 
هذه المسابقة منذ بدايتها وحتى اآلن  السيما وأن 
الجهات الممولة ســواء وزارة الشباب والرياضة 
أو البنك األهلى المصرى وكذلك الجهة المنفذة 
وهى الهيئة الوطنية لإلعالم »ماسبيرو« كلها جهات 
حكومية رسمية ومن حق جهاز المحاسبات الرقابة 

والتفتيش على موازناتها المالية؟.

مفاجأة من العيار الثقيل، كشفها أحد األعضاء البارزين فى لجنة 
اإلشراف واألجور بقطاع التليفزيون.. حيث كشف فى أحد االجتماعات 

األخيرة للجنة التى عقدت برئاسة مجدى الشين رئيس القطاع أن هناك 
مبلغًا يقدر بـ4 ماليين و600 ألف جنيه من الميزانية الخاصة بمسابقة 

إبداع 5 التى تنظمها وزارة الشباب والرياضة سنويا بالتعاون مع 
ماسبيرو، وكشف هذا العضو أنه ال يوجد أى مستند رسمى يفيد برد هذا 

المبلغ الكبير إلى الوزارة.

الوزارة رفعت ميزانية مسابقة إبداع بـ5 ماليين جنيه رغم  اختفاء 4.6 مليون جنيه من ميزانية العام الماضى؟

على أى أساس يتم وضع الميزانيات السنوية لتلك المسابقة دون أن يكون هناك »تقفيل« لحسابات المسابقة فى العام السابق؟ 
هل لدى وزارة الشباب فكرة حول هذا المبلغ المتبقى من مسابقة إبداع 5 والذى لم يتم استخدامه؟ 

هل لدى الوزارة أية 
خلفيات حول نتائج 

التحقيقات التى تجريها 
الجهات القضائية 

والرقابية المختصة حول 
التجاوزات المالية التى 

حدثت فى هذه المسابقة 
خالل السنوات الماضية؟

أين تقارير األجهزة 
الرقابية وفى مقدمتها 

الجهاز المركزى 
للمحاسبات حول هذه 
المسابقة منذ بدايتها 

وحتى اآلن؟

حركة تغييرات موسعة 
فى الهيئات اإلعالمية

قضية بث مباريات كأس العالم  للجمهور المصرى فى انتظار تدخل الرئيس السيسى

خطة لتصعيد »ميزو«
مجدى الشين رئيس التليفزيون قرر منح  صديقه وزميل دفعته 
»إعالم القاهرة 1986« المعتز بالله محمد  القائم بتسيير أعمال 
إدارة المنوعات بالقناة األولــى  مكافأة من العيار الثقيل. . حيث 
ــى  برنامج إبـــداع براتب  قــام بالموافقة على انضمام »مــيــزو« إل
شهرى 10000 جنيه. كما أصدر الشين تعليماته لمجدى عبدالعال 
إلشراك »ميزو«  فى جروب برنامج »من ماسبيرو« على الواتس آب 

تمهيدا إلشراف ميزو على البرنامج!!!.

كشف خالد عبد العزيز، وزير الشباب 
والرياضة، أن التلفزيون المصرى سيقوم 
ــاراة مــن مــبــاريــات كأس  ــإذاعــة 24 مــب ب
العالم 2018 بروسيا، وأشار عبد العزيز 
خالل حــواره مع اإلعالمى عمرو أديب، 
ببرنامج »كل يــوم« المذاع على فضائية 
»on e«: »إســرائــيــل مــش بــس هــى اللى 
هتذيع كأس العالم.. واحنا كما هنذيع 
ــاك إجـــــراءات سيعلن  24 مـــبـــاراة وهــن
عنها قريبا«. ولذلك أتمنى أن يستعد 
التليفزيون الــمــصــرى مــنــذ اآلن لعمل 
استديوهات تحليلية تليق بهذا الحدث 

العالمى الذى ال يتكرر إال كل 4 سنوات، 
وأتمنى أن تكون هناك مجموعة كبيرة 
مــن اإلعــالنــات لــتــذاع قبل وأثــنــاء وبعد 
الــمــبــاريــات خــاصــة تلك الــتــى يخوضها 
المنتخب المصرى.. وهنا أتوقف ألسأل 
المسولين فى شركة بريزنتيشن الراعى 
الرسمى لقناتى النيل للرياضة وأون 
ســبــورت:  لماذا ال تقوموا بدفع المبلغ 
ــر الرياضة أمس  ــذى كشف عنه  وزي ال
فى حواره مع عمرو أديب  والذى يتراوح 
بين 6 و10 ماليين من الــدوالرات لشراء 
حقوق بــث مباريات كــأس العالم كاملة  

رغــم قدرتكم على تسويق هــذا الحدث 
الكبير وتحقيق أرباح خيالية؟ وأين رجال 
األعمال من هذا األمر ولماذا ال يدفعون 
جـــزءاً مــن هــذا المبلغ ســواء فــى صــورة 
تبرعات أو إعــالنــات؟ والــســؤال األهــم: 
لــمــاذا ال يــتــدخــل  الــرئــيــس عبدالفتاح 
السيسى فــى هــذا األمــر ويــصــدر قــرارا 
بتحمل الــدولــة لــهــذا الــمــبــلــغ  إلدخـــال 
ــلـــوب الــمــاليــيــن من  الـــفـــرحـــة عــلــى قـ
ــدالً مــن الــمــلــيــارات التى  المصريين بـ
أهدرتها الدولة أيضاً فى انشاء قنوات 

اإلعالم الموازى الفاشلة؟!!.

قطاع األخبار يخفض عدد 
المذيعين والمذيعات الجدد

أبناء ماسبيرو يطالبون 
بالمشاركة فى التطوير

ــا الــمــطــلــعــة أن  كــشــفــت مــصــادرن
حــركــة تغييرات موسعة ســوف يتم 
إجــراؤهــا فــى الكثير مــن قطاعات 
ــــى مــقــدمــتــهــا الــهــيــئــات  ــة وف ــدولـ الـ
اإلعـــالمـــيـــة بـــعـــد  االنـــتـــهـــاء مــن 
االنتخابات الرئاسية.. ومن المنتظر 
إعــالن هــذه الحركة خــالل النصف 
ــل الــحــالــى..   ــري الــثــانــى مــن شــهــر أب
ومــمــا يــؤكــد صحة هــذا الــكــالم أن 

عــدداً من المسئولين البارزين فى 
ماسبيرو يــقــومــون حــالــيــاً  بإخالء 
مكاتبهم من متعلقاتهم الشخصية 
ــالن الــتــغــيــيــرات فى  ــعــداداً إلعـ اســت
أى وقــت.. كما قــام بعض القيادات 
بـ»تستيف« أوراق عدد من القضايا 
خوفاً من أن يتم فتح ملفات فسادهم 
وتجاوزاتهم عقب تركهم لمناصبهم 

الحالية.

قطاع األخبار برئاسة عمرو الشناوى  انتهى على 
مدى أربعة أشهر من اختبار  أكثر من 300 متقدماً 
فى مسابقة المذيعين والمذيعات الجدد  تمهيداُ لضم 
دمــاء جــديــدة للقطاع مــن بينهم. المفاجأة أن عدد 
المقبولين تقلص الى 22 شخصاً وسيتم عمل تصفية 
أخيرة لهم الختيار 10 فقط من بينهم. السبب فى 
تقليص العدد عدم وجود مواعيد إلذاعة البرامج التى 
يقدمها القطاع بعد استبعاد جميع البرامج من القناة 
األولى وازدحام الخريطة البرامجية فى القناة الثانية 

وإلغاء قناة صوت الشعب فى العام الماضى.

ــامــة، يــقــوم مجموعة مــن المذيعين  فــى ســريــة ت
البارزين والمخرجين بقطاع التليفزيون بإعداد مذكرة 
وجمع توقيعات العاملين عليها  تمهيداً إلرسالها إلى 
الجهات السيادية للمطالبة بمشاركة جميع العاملين 
فى القطاع فى برامج التطوير الجديدة وأن تتم كافة 
أعمال التطوير بأبناء ماسبيرو بدون االستعانة بأى 

شخص من خارج المبنى.

حالة من اإلستياء الشديد، أصابت العاملين فى القناة 
األولى بسبب استمرار تهديدات مها أحمد مقدمة برنامج 
»الست هانم« باللجوء الــى إحــدى الجهات السيادية التى 
تدعمها وتساندها لتنفيذ كل طلباتها  واستبعاد  أى شخص 
ال يقوم بتنفيذ أوامــرهــا .. الجدير بالذكر أن مها سبق 
أن استبعدت كال من المخرج طــارق سند والمعدة سوزى 

ابراهيم والشيف أسماء مقدمة فقرة المطبخ!!.

حكاية مها أحمد مع الجهات السيادية

بسيونى
عبدالعزيز

الشينزين
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فسحة سريعة للشناوى 
فى لندن

رحلة عمرة هدية 
إسالم جمال لوالدته

تذكار تونسى من النقاز 
لنجوم الزمالك

استغل أحــمــد الــشــنــاوى حـــارس مــرمــى الزمالك 
تواجده فى سويسرا ضمن بعثة منتخب مصر الذى 
خاض مؤخراً مباراتين وديتين أمام منتخب البرتغال 
ومنتخب اليونان، وتوجه عقب نهاية المعسكر بصحبة 
عبدالله السعيد العب األهلى إلى لندن لقضاء فترة 

أجازه سريعة.
وحــصــل الــشــنــاوى على إذن مــن الجهاز الفنى 
للزمالك بقيادة إيهاب جالل بالتغيب عن التدريبات 
يوم واحد من أجل السفر إلى لندن، ووافق المدرب 
على طلب الحارس ليتخلف عن العودة مع المنتخب 
الــوطــنــى الـــذى وصــل إلــى الــقــاهــرة يــوم األربــعــاء 
الماضى، ليعود هو صباح يوم الجمعة ويشارك فى 

تدريبات فريقه.

لبى إســالم جمال مــدافــع الفريق األول لكرة 
القدم بنادى الزمالك طلب والــدتــه بالسفر إلى 
السعودية ألداء مناسك العمرة، وحــرص مدافع 
األبيض على إنهاء كافة إجراءات السفر الخاصة 
بوالدته التى توجهت إلى األراضى المقدسة خالل 
األيام األخيرة فى رحلة عمرة تستمر لمدة أسبوع.

وغــاب إســالم جمال عن المشاركة مع الفارس 
األبيض منذ عودته لصفوفه خالل فترة االنتقاالت 
الشتوية األخيرة، حيث يعتمد الجهاز الفنى للقلعة 
البيضاء بقيادة إيهاب جالل على الثالثى محمود 
عالء، ومحمود حمدى الونش، ومحمد عبدالغنى 

بشكل مستمر.

حرص التونسى حمدى النقاز الظهير األيمن لفريق 
الــكــرة األول بــنــادى الزمالك على شــراء كميات كبيرة 
من زيت الزيتون خالل عودته من بالده بعد انتهائه من 
المعسكر األخــيــر لنسور قــرطــاج، ليهادى بها زمالئه 
الالعبين والجهاز الفنى للقلعة البيضاء، حيث أنه من 
المعروف عن تونس الخضراء أنها تعتبر من أكبر الدول 

المنتجة لزيت الزيتون حول العالم.
ومــن جانبهم وجــه الالعبون والجهاز الفنى الشكر 

للنقاز، على مشاعره الطيبة وحرصه على مهاداتهم.
ويعتمد الجهاز الفنى للقلعة البيضاء بقيادة إيهاب 
جالل على الالعب التونسى فى بعض المباريات، حيث 
يحرص على اتباع سياسة التدوير فى هذا المركز الذى 
يشغله أيضاً حازم إمام الظهير األيمن للفارس األبيض، 

وقائد الفريق.

أخبار النجومأخبار النجومأخبار النجومأخبار النجومأخبار النجوم

شرط وحيد يفصل 
صالح جمعة عن العودة 

للشياطين الحمر
ــة احــتــراف  يــبــدو أن رحــل
ــدورى  ــ ــح جــمــعــة فـــى ال ــال ص
السعودى لن تستمر كثيًرا، 
ــات الــاعــب مرشًحا  حيث ب
ــى صفوف  ــوة لــلــعــودة إلـ ــق ب
األهــلــى بــدايــة مــن الصيف 

المقبل.
وتــدرس إدارة األهلى إنهاء 
إعـــارة الــاعــب إلــى صفوف 
الفيصلى السعودى، لتعويض 
ــل الــمــنــتــظــر لنجم  ــي ــرح ال
الــفــريــق عبد الــلــه السعيد 
والـــذى قـــررت إدارة القلعة 
الــحــمــراء عــرضــه للبيع أو 
اإلعــارة على خلفية توقيعه 
على عقود بشكل سرى لنادى 

الزمالك.
ــل  ــي ــح رح ــبـ ــا أصـ ــدمـ ــعـ وبـ
السعيد عــن األهــلــى مسألة 
وقــت، عاد اسم صالح جمعة 
ــوة عــلــى مــائــدة  ــق لــيــطــرح ب

ــراء، حيث  ــم ــح اإلدارة ال
طــالــبــت عــــدة أصــــوات 
ــادة خـــدمـــات  ــعـ ــتـ ــاسـ بـ
ــذى أعــيــر  ــ ــ ــب ال ــ ــــاع ال
فــى يناير الماضى إلى 

الفيصلى السعودى بعقد 
مدته موسم ونصف.

ــارة  ــ ــن عـــقـــد إعـ ــم ــض ــت وي
الــاعــب إلــى الفيصلى بنًدا 
ــى إنـــهـــاء تلك  يــتــيــح لــأهــل
ــى أى وقـــت، وهــو  اإلعــــارة ف
ــذى ستعول عليه  البند الـ
إدارة األهلى الستعادة العبها 
من الفريق السعودى، حال 
تــم االســتــقــرار عليه بشكل 
نهائى ليكون بديل عبد الله 

السعيد مع الفريق.
وفــى المقابل رحــب جمعة 
بفكرة الــعــودة إلــى األهلى، 
ــه أبــلــغ إدارة الــنــادى  إال أنـ
بــشــرط وحــيــد وهــو ضــرورة 
ــدة من  ــي تلقيه مــعــامــلــة ج
ــام الـــبـــدرى،  ــس ــدرب ح ــمـ الـ
والـــذى كــان سبًبا فــى رحيل 
الاعب إلى الفيصلى، حيث 
اشتكى الاعب عدة مرات من 
اضطهاد البدرى له وتوقيع 
الكثير مــن الــغــرامــات عليه 

دون وجه حق.
وتجدر اإلشارة إلى أن صالح 
جمعة شـــارك مــع الفيصلى 
فــى 8 مباريات رسمية منذ 
ــق فى  ــري ــف انــتــقــالــه إلـــى ال
يناير الــمــاضــى، حيث ظهر 
فى 6 لقاءات ببطولة دورى 
الــمــحــتــرفــيــن الـــســـعـــودى، 
ــن بــبــطــولــة كــأس  ــي ــارات ــب وم
خــادم الحرمين الشريفين، 
ــب بصناعة  ــاع واكــتــفــى ال
ــدار الـــ8  هــدف وحيد على م

مباريات.

البدرى يقطع الطريق أمام 
عودة متعب لـ»األهلى«

 ضياء خضر 

رفض حسام البدرى المدير الفنى للنادى 
األهلى كافة الضغوط التى مارسها عليه 
بعض األسماء داخل إدارة األهلى إلقناعه 
بالموافقة على عــودة عماد متعب للفريق 
بــدايــة مــن الموسم الــقــادم ، ومنحه عقًدا 

جديًدا لمدة موسم واحد.
وأكــد البدرى لمسئولى األهلى أن الفريق 
ليس بحاجة إلــى جهود متعب، مشدًدا على 
أن األخــيــر سيكون عبئًا على الفريق حال 
أصرت إدارة النادى على تجديد عقده، بعد 
انتهاء إعارته الحالية إلــى صفوف التعاون 

السعودى.
ويبرر البدرى موقفه من متعب بأن األخير 
لم يعد لديه ما يقدمه داخل الملعب ، مدلاًل 
ــراز أى هـــدف مــع فريق  عــلــى فشله فــى إحــ
التعاون السعودى، منذ انضمامه إلى صفوفه 
فى يناير الماضى ، ورفض البدرى المقارنة بين 
موقفه من متعب وموقفه من حسام غالى الذى 
عــاد إلــى الفريق فى يناير الماضى بعقد إنهاء 

إعارته للنصر السعودى من طرف األخير.
ويرى البدرى أن قبوله بعودة غالى جاءت لعلمه 
أن الالعب سيعتزل بنهاية الموسم، أما فى حال 
قبوله بفكرة تجديد عقد متعب، سيعنى ذلك 
تجديد المواجهة بينه وبين الالعب لمدة موسم 
كــامــل، على غــرار مــا حــدث فــى الشهور األولــى 
من الموسم الجارى، والتى شهدت شــًدا وجذبًا 
كبيًرا بين المدرب والالعب، بسبب شكوى متعب 

المستمرة من تهميشه وإبعاده عن المباريات.
وفــى المقابل جـــاءت أنــبــاء تــفــاوض القناص 
متعب مع الزمالك الرتداء قميص الفريق األبيض 
فى الموسم الجديد، بمثابة أمــل أخير لالعب 
قد يقوده فى النهاية للبقاء مع األهلى بالموسم 
المقبل، حيث يعول الالعب على تحرك من إدارة 

النادى لتوقيع عقد جديد معه مثلما تم فى حالة 
عبد الله السعيد، وإتاحة الفرصة له لالعتزال 
فــى صــفــوف الفريق األحــمــر بـــداًل مــن االنتقال 

للغريم التقليدى نادى الزمالك.
عــلــى جــانــب آخـــر دق 4 العــبــيــن فــى صفوف 
األهــلــى أبـــواب الرحيل عــن القلعة الحمراء فى 
ــؤالء الــالعــبــيــن  ــ ــتــصــدر ه الــصــيــف الــمــقــبــل، وي
التونسى على معلول -الظهير األيــســر للفريق 
والذى قاب قوسين أو أدنى من الرحيل عن القلعة 
الحمراء خالل فترة االنتقاالت الشتوية الماضية، 
إال أن تمسك البدرى بوجوده فى القائمة حال دون 

إتمام ذلك.
وتلقى معلول العديد مــن الــعــروض ســواء من 
ــة عــربــيــة فــى الــســعــوديــة أو اإلمـــــارات، أو  ــدي أن

عروض أخرى من الدورى الفرنسى، من أجل 
االنضمام إليها فى الفترة المقبلة، إال أنه 
لم يكشف عن أسماء األندية التى كانت 

ترغب فى ضمه.
واستقر معلول على االنتظار، لحين 
المشاركة مع منتخب بالده فى مونديال 
روسيا 2018، ويقدم مردوًدا طيًبا، وعليه 

ينتقل إلى أندية أوروبية كبيرة، من أجل 
خوض تجربة احترافية جديدة.

ويعد الحارس شريف إكرامى هو 
ثانى هــذه األســمــاء، حيث تلوح 

بوادر أزمة جديدة بين الحارس 
الدولى والجهاز الفنى للفريق 

بقيادة حسام البدرى، على 
ــدم مــشــاركــة  خــلــفــيــة عــ
األول فــى المباريات 
ــمــاد  ــا، واالعــت ــًي ــهــائ ن
على محمد الشناوى 
ــارس أســـاســـى  ــحــ ــ ك
ــعــة الـــحـــمـــراء  ــقــل ــل ل
طوال الفترة الماضية.

وطلب إكرامى عقد جلسة مع اإلدارة الحمراء، 
مــن أجــل السماح لــه بالرحيل ســواء على سبيل 
اإلعـــارة أو البيع النهائى، وكلف الــحــارس وكيل 
أعــمــالــه، بالبحث لــه عــن عــروض احترافية فى 

الدوريات العربية سواء السعودى أو اإلماراتى.
ــور مــجــدًدا  وعــلــى خطى إكــرامــى تعقدت األمـ
بين الجنوب أفريقى باكامانى، والمدرب حسام 
الـــبـــدرى، عــلــى خلفية عـــدم مــشــاركــة األول فى 
المباريات، على الرغم من تألقه بشكل ملحوظ 
فــى المباريات األخــيــرة التى شــارك فيها ســواء 

الودية أو الرسمية.
فى تلك األثناء أبلغ النيجيرى جونيور أجايى، 
الجهاز الفنى للنادى األهلى برغبته فى خوض 
تجربة احــتــرافــيــة جــديــدة، خــصــوًصــا فــى ظل 
ــعــروض الــتــى تلقاها فى  الــعــديــد مــن ال
الفترة األخيرة، والتى كان أبرزها من 

الدورى السعودى.
ويعتبر أجــايــى مــن أهـــم األوراق 
الــرابــحــة لــلــنــادى األهــلــى، حيث يتم 
االعــتــمــاد عليه بشكل أســاســى فى 
مباريات القلعة الحمراء، خصوًصا فى 
ظل إجادته اللعب فى أكثر من مركز 
ســواء صانع األلعاب أو الجناح 

أو رأس الحربة.
ــدرى  ــ ــب ــ ويـــتـــمـــســـك ال
بـــوجـــود أجـــايـــى على 
رأس قائمة الالعبين 
فى الموسم الجديد، 
إال أن رغــبــة الالعب 
فــى الــرحــيــل وخــوض 
تـــجـــربـــة احــتــرافــيــة 
ــدة، قـــد تجعل  ــ ــدي جــ
الجهاز الفنى لألهلى 
يــوافــق عــلــى االستغناء 

عنه.

4 نجوم يرفعون راية الرحيل فى وجه اإلدارة الحمراء..

 :» جهاد جريشة  لـ»

»المونديال« حلم تحقق.. والفيفا وجه لى تحذيرًا وحيدًا
 حوار - ضياء خضر 

 
استطاع بفضل مستواه المميز أن 
يحافظ على موقعه فى صدارة الحكام 
المصريين خــالل السنوات األخيرة، 
قــاده تميزه هذا ألن يكون فى مقدمة 
حكام النخبة األفــارقــة فــى المواسم 

األخيرة.
ــى  ــدول ــد االتـــحـــاد ال ــام أكـ ــ ــل أي وقــب
لكرة القدم »فيفا« جــدارتــه باختياره 
ضمن حكام مونديال روسيا، إنه حكم 
الساحة الدولى جهاد جريشة، والذى 
التقته »صوت الماليين« وكان لنا معه 

هذا الحوار..
ــة.. هــــل يـــمـــكـــن أن تـــصـــف لــنــا  ــ ــدايــ ــ بــ

اختيارك ضمن حكام المونديال؟
- حلم أصبح حقيقة.

مـــــا هـــــو طــــمــــوحــــك فـــــى مـــشـــاركـــتـــك 
المنتظرة فى كأس العالم بروسيا؟

- ما أضعه نصب عينى هو الذهاب 
ألبعد مدى ممكن فى البطولة، ألننى 
لــن أكتفى بمجرد الــمــشــاركــة فقط، 
ــمــا أســعــى لتمثيل مــشــرف وقــوى  وإن

للتحكيم المصرى.
ما هو سبيلك لتحقيق ذلك؟ 

- أواًل لــدى ثقة كبيرة فى الله أنا 
والطاقم الخاص بــى، كما أننا نلمس 
ثقة كبيرة فينا من مسئولى التحكيم 
على المستويين القارى والدولى لذلك 

نسعى ألن نكون على قدر هذه الثقة.
ــت وطـــاقـــمـــك فى  ــا هـــى خــطــتــك أنــ مـ

المرحلة المقبلة؟
- مــواصــلــة الــعــمــل بنفس الجدية 

التى عملنا بها سوًيا على مدار الثالث 
ســـنـــوات الــمــاضــيــة، أنـــا ومــســاعــدى 
المغربى عشيق رضـــوان والسودانى 
وليد أحــمــد، حيث نتفق جميًعا على 

ضرورة تشريف بالدنا.
هــل هــنــاك مــحــاذيــر معينة تلقيتها 
مــن الفيفا بعد اخــتــيــارك ضمن حكام 

المونديال؟
- نعم هناك تحذير وحيد بضرورة 
عــدم إدارة أى لــقــاء ودى يــكــون أحد 
طــرفــيــه منتخب مــتــأهــل لــمــونــديــال 
ــخــالف ذلـــك أنـــا مسئول  روســـيـــا، وب
عن لياقتى البدنية وأن أكــون جاهًزا 
للمشاركة فى أى معسكرات إعدادية 

مقبلة.
ــنـــاك مــعــســكــر ســـتـــشـــارك فــيــه  هــــل هـ

خالل الفترة المقبلة؟ 
- نعم سأكون أحد المشاركين فى 
معسكر سيقام بإيطاليا فــى الفترة 
مــن 15 وحــتــى 21 أبــريــل المقبل، 
وسيشهد هذا المعسكر تواجد الحكام 
الــمــخــتــاريــن لــلــمــونــديــال مــن قــارتــى 

أفريقيا وأوروبا.
هل يمكن أن نــراك فى مباريات على 
الساحة المحلية فى الفترة المتبقية 

من الموسم الحالى؟
- من الــوارد أن أقــود مباريات فى 
ــكــأس بــاالتــفــاق  ــدورى وال ــ بطولتى ال
مــع لجنة الــحــكــام الرئيسية، بهدف 
ــع مستواى استعداًدا  االســتــفــادة ورف

للمونديال.
ما هى أوجــه الدعم التى قدمها لك 

اتحاد الكرة طوال الفترة الماضية؟ 

- حقيقة المهندس هانى أبو ريدة 
رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة هو 
ــداعــم األول لــى، ودائــًمــا مــا يكون  ال
عــلــى اتـــصـــال بـــى لــالطــمــئــنــان على 
ــان آخــرهــا مكالمة  اســتــعــداداتــى وكـ
تلقيتها منه أثناء تواجده مع المنتخب 

فى سويسرا بينما كنت أنا فى دبى.
ــاد الـــكـــرة  ــاتـــحـ ــام بـ ــكـ هــــل لــجــنــة الـــحـ

تساندك بالشكل المطلوب؟
- بصراحة لجنة الحكام الرئيسية 
وقفت خلفى بشكل قــوى فــى الفترة 
الماضية، ودائًما كان تمنحنى حرية 
اختيار األوقــات التى أرغب فى إدارة 
الــمــبــاريــات فيها أو الــحــصــول على 

راحة.
هـــل هـــنـــاك اســــم مــعــيــن مـــن الــحــكــام 
العرب السابقين تستحضره فى ذهنك 

قبل مشاركتك بالمونديال؟ 
- حقيقة ال يوجد اسم معين، لكن 
كــل مــا أهـــدف لــه حــالــًيــا هــو الظهور 
بشكل مميز فــى أول مــبــاراة لــى فى 
المونديال والتقدم بشكل تدريجى فى 
البطولة للوصول على أقصى مدى 

ممكن فيها.
ــكـــم مـــعـــيـــن فــى  ــألــــق حـ ــتـــوقـــع تــ هــــل تـ

المونديال القادم؟ 
- مــن الصعب التكهن بذلك ألن 
كل بطولة يكون لها »حصان أسود« 
على المستوى التحكيمى كما هو 
الــحــال بالنسبة للفرق المشاركة 
فيها، ومــن الممكن أن تظهر بعض 
األسماء الشهيرة بشكل أقل مما هو 

متوقع منها.

الصفقات الجديدة تنذر 
بـ»خنافة« فى اإلسماعيلى  

  محمد الصايغ

ــام القليلة المقبلة، ستشهد صــراًعــا ساخًنا  يبدو أن األي
بين مجلس إدارة النادى اإلسماعيلى، والجهاز الفنى للفريق 
بقيادة البرتغالى بــيــدرو، على خلفية الصفقات الجديدة 

المنتظر إبرامها خالل الساعات القليلة المقبلة.
ــًضــا، فــى الالعبين  وهــنــاك أيــًضــا أزمـــة أخـــرى تتمثل أي
المنتظر االستغناء عنهم خــالل فترة االنتقاالت الصيفية 
ــات الــنــظــر بين  ــى وجــه ــالف ف الــمــقــبــلــة، حــيــث هــنــاك اخــت

الطرفين، فيما يخص هذا األمر.
وتأتى أولى األزمات بين الطرفين، تتمثل فى 
الكولومبى دييجو كالديرون، التى تسعى 
اإلدارة لتحقيق أقصى استفادة مادية 

منه خالل الفترة المقبلة.
ــوقـــت الـــذى  ــى الـ ــك فـ ــ يـــأتـــى ذل
يتحفظ فيه الجهاز الفنى للفريق 
ــى ظل  ــــالعــــب، فـ ــى رحـــيـــل ال عــل
اإلمكانيات الفنية والبدنية التى 

يتمتع بها الالعب.
ويــعــتــبــر ديــيــجــو كــالــديــرون، من 
أفضل المهاجمين األجانب بالدورى 
المصرى فى الموسم الحالى، خصوًصا 

فى ظل أرقامه التى تشير إلى ذلك.
وكان كالديرون قاب قوسين أو أدنى من الرحيل 
عن اإلسماعيلى خــالل فترة االنتقاالت الشتوية الماضية، 
ــدورى الــســعــودى، إال أن تمسك اإلدارة  ــ واالنــتــقــال إلــى ال
الصفراء به، حال دون رحيله واستمراره مع قلعة الدروايش، 

انتظارًا لنهاية الموسم.
وتلقى المهاجم الكولومبى، وعًدا من مجلس إدارة النادى 
اإلسماعيلى، بالرحيل فى نهاية الموسم الجارى، حال تلقيه 
عرض قوى ومغرى يفيد النادى والالعب من الناحية المالية، 

األمر الذى ُيسهل فتح باب المفاوضات.
وشــارك مهاجم اإلسماعيلى فى 28 مــبــاراة فى الموسم 
الحالى بواقع 26 مباراة بالدورى، إضافة إلى لقاءين فى كأس 
مصر، حيث استطاع خاللهم إحــراز 16 هدًفا، وصناعة 7، 

بمعدل دقائق بلغ 2378 دقيقة.

بيدرو

البدرى

متعب
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ثنائى دفاع األهلى 
مدمنين شيكوالتة

بركات ينافس نجوم الشباب 
السعودى فى »البالى ستيشن«

مكى يحصن عودته 
للملعب بـ»دبيحة«

حرص الثنائى سعد سمير وأيمن أشرف مدافعا 
الــنــادى األهــلــى ومنتخب مصر على شـــراء كمية 
ــواع الــشــيــكــوالتــة المختلفة، خــال  ــ كــبــيــرة مــن أن
تــواجــدهــمــا ضمن بعثة الــفــراعــنــة فــى المعسكر 

األخير بسويسرا.
والمعروف أن سويسرا تشتهر بإنتاج أفخر وأغلى 
أنواع الشيكوالتة على مستوى العالم، وهو ما دفع 
ثنائى األهلى لتذوق كمية كبيرة من الشيكوالتة، 
ــى مصر  وشـــراء مجموعات متنوعة عـــادا بها إل

بهدف إهداء بعضها إلى أفراد أسرتيهما.
وكان سمير وأشرف قد شاركا فى ودية المنتخب 
الثانية بمعسكر سويسرا، والتى جمعت الفراعنة مع 

منتخب اليونان وانتهت بفوز األخير بهدف نظيف.

يحرص عمرو بركات العب األهلى المعار فى 
صفوف الشباب السعودى على منافسة زمائه 
فــى الــبــاى ستيشن بــصــورة شبه يومية، عقب 

انتهائهم من تدريبات الفريق.
ويلتقى بركات وزمائه على الدوام بأحد منازل 
العــبــى الــفــريــق، حيث يــتــبــادلــون لعب مباريات 

الباى سيتشن وسط أجواء حماسية.
وتجدر اإلشــارة إلى أن النادى األهلى كان قد 
أعــار بركات إلى صفوف الشباب السعودى فى 
يناير الماضى، بعقد تبلغ مدته موسم ونصف، 
ومنذ انضمامه لصفوف الفريق السعودى شارك 
بــركــات فــى 7 مــبــاريــات اكــتــفــى خــالــهــم بصنع 

هدفين دون تسجيل أى هدف حتى اآلن.

حرص أحمد حسن مكى مهاجم نــادى سموحة 
على ذبــح أضحية وتــوزيــع لحومها على الفقراء، 
ــى تــدريــبــات الفريق  وذلـــك بعد عــودتــه مــؤخــًرا إل
السكندرى عقب فترة غياب دامــت نحو 7 أشهر 

بسبب اإلصابة.
واستجاب مكى لنصيحة بعض المقربين منه 
ــح أضحية، لتحصين نفسه ضــد أى  بــضــرورة ذب

انتكاسة جديدة قد يتعرض لها مجدًدا.
وكان مكى قد تعرض إلصابة بقطع فى الرباط 
الصليبى للركبة قبل بداية الموسم الحالى، حيث 
خضع لبرنامج عاجى مطول استمر 7 أشهر قبل 
أن يتعافى تماًما مــؤخــًرا، ويحصل على الضوء 

األخضر للمشاركة فى تدريبات فريقه.

أخبار النجومأخبار النجومأخبار النجوم

دفتر ذكريات المالعب
4 أبريل 2016

اإلسماعيلى يهزم الزمالك 
بهدف نظيف بالدورى 

4 أبريل 2015

أرسنال يهزم ليفربول 
بأربعة أهداف لهدف بالدورى 

اإلنجليزى  

5 أبريل 2017

الشرقية يلحق الهزيمة 
بالزمالك بهدف نظيف 

بالدورى

5 أبريل 2015

الزمالك يهزم رايون سبورت 
برواندا بثالثية نظيفة 

بالكونفدرالية األفريقية

6 أبريل 2014

األهلى يسحق المقاصة 
برباعية لهدف بالدورى

6 أبريل 2013

انبى يتعادل سلبيًا فى لقاء 
العودة ويتأهل للكونفدرالية 
بعد الفوز بالقاهرة بثالثية 

نظيفة على بطل كينيا

6 أبريل 2010

برشلونة يسحق أرسنال 
فى إسبانيا برباعية لميسى 

بدورى أبطال أوروبا

البساط األخضر

إعداد: محمد الصايغ - سارة عبدالباقى -  ياسر حامد

 محمد الراعى

اذبحوا عبداهلل 
السعيد

ــرار مجلس األهــلــى بتجميد  - قـ
عــبــدالــلــه الــســعــيــد لــيــس احــتــرافــيــا 
ويــؤدى إلى تدمير المنتخب الوطنى 
قبل مونديال روسيا، المفروض أن 
ــتـــراف ال يــعــرف التجميد وال  االحـ
ــات مالية  ــاف وهـــنـــاك عــقــوب ــقـ اإليـ
رادعــة لاعب المخطئ، أفضل من 
تدميره وذبحه لمجرد أنه وقع للنادى 
المنافس.. كنت أتمنى أن يدخل وزير 
الشباب إلنهاء أزمة عبدالله السعيد 
من أجل مصلحة المنتخب، لكن نقول 

إيه محدش بيفكر فى مصلحة البلد.
- أرفــض الحمات الشرسة ضد 
كــوبــر بــعــد هــزيــمــة المنتخب أمــام 
ــن حق  الــبــرتــغــال والــيــونــان وديـــا، وم
الــمــدرب أن يــجــرب العــبــيــن جـــدداً 
وطــرقــاً جــديــدة ليكشف السلبيات 
واألخــطــاء قبل الــمــونــديــال.. باش 

غباء.
- فـــرض الــوصــايــة الــمــالــيــة على 
نــادى الزمالك يسىء لوزير الشباب 
ــق  ــعــري ــىء لـــلـــنـــادى ال ــسـ قــبــل أن يـ
ــرة الـــتـــى تــقــدر  ــي ــف ــغ وجــمــاهــيــره ال
بعشرات المايين، استمرار فرض 
الــوصــايــة المالية رغــم عــدم وجــود 
أى مخالفة مالية يكشف أن خالد 
ــور بطريقة  ــ عــبــدالــعــزيــز يــأخــذ األم
شخصية لتصفية الحسابات بينه 
وبين مرتضى منصور.. ما يحدث فى 
الزمالك حاليا تدمير للنادى ويهدد 
بتجميد كل األنشطة الرياضية مما 
يهدد بتدمير المنتخبات الوطنية، 
ال نــطــالــب بــرحــيــل لــجــان التفتيش 
الموجودة من الجهات الرقابية ولكن 
نطالب برحيل لجنة خالد عبدالعزيز 
ــئـــزاز واســـتـــفـــزاز  الـــتـــى تــثــيــر اشـــمـ
الجماهير الغفيرة التى تأكدت أنها 
مؤامرة لتعطيل النادى فقط، خاصة 
أن نــفــس الـــوزيـــر ســبــق وأن تحدى 
ــادى  ــن ــة ال ــ أحــكــام الــقــضــاء فــى أزم
األهــلــى، وتــم مجاملة محمود طاهر 
رئيس النادى السابق وتم تعيين نفس 
مجلسه، بحجة أن األهلى ناٍد عريق 
وال يــصــح حـــل مــجــلــســه، ولــأســف 
أن الــوزيــر خالد عبدالعزيز تجاهل 
التقارير الرقابية التى كشفت إهدار 
مــمــدوح عــبــاس ومــجــلــس الــزمــالــك 
األسبق مبلغ مليار جنيه ورغــم ذلك 
ــدار المال  لــم يفتح الــوزيــر ملف إهـ
العام الــذى أضــر بمصلحة الزمالك 

والبلد كله.
ــحــدث فى  أيـــن الــحــكــومــة مــمــا ي
الزمالك؟ أين الحكومة من مخالفات 
وزيــر الرياضة للقانون وتستره على 

إهدار المال العام؟
ــادة، إن  ــ ــذوا الــزمــالــك يـــا سـ ــقـ انـ
مــا يــحــدث يستفز جمهور الــنــادى، 
والجميع يعلم أن مجلس إدارة النادى 
لـــم يــرتــكــب أى مــخــالــفــات مــالــيــة، 
ــحــدث هو  والــجــمــيــع يــعــلــم أن مـــا ي
تصفية حسابات شخصية، وتعطيل 

لمصالح النادى وصفقاته!!

رأى »عودة غالى« والرواتب 
تجدد صراع أبوريدة وكوبر

القماش قص الشريط وعرابى آخر الضحايا..

مدربون ضربتهم »لعنة اإلقاالت« فى الدورى  
  كتب – ياسر حامد

مع تواصل العد التنازلى النتهاء 
الموسم الكروى الحالى تظل عادة 
تغيير المدربين هى اآلفة الكبرى 
التى تضرب مسابقة الــدورى  
ــث شــهــدت  ــم،  حــي ــوســ ــ ــل م كـ
النسخة الحالية من البطولة 
ــقــا بتغيير  قـــيـــام 11 فــري
مدربيهم حتى اآلن، فيما 
أحتفظت 7 أنــديــة فقط 
بمدربيهم الــذيــن بــدأو 

معهم الموسم.
ــــق  ــري ــ ــل ف ــ ــتـ ــ ــحـ ــ ويـ
الــــــرجــــــاء صـــــــدارة 
ــة الــتــى قامت  ــدي األن
بتغيير الــمــدربــيــن، 
ــى عــلــى  ــ ــوال ــ حـــيـــث ت
ــق 4  ــ ــري ــ ــف ــ قـــــيـــــادة ال
مدربين، باإلضافة لكونه 
أول الــفــرق التى قدمت ضحاياها مــن المدربين 

لتنفرط حلقات العقد من بعده.
ويرصد »صــوت المايين« فى السطور التالية 
أسماء المدربين الذين طالتهم لعنة اإلقــاالت فى 

بطولة الدورى هذا الموسم..
خالد القماش

ــان خــالــد القماش  أول الضحايا بالمسابقة ك
المدير الفنى األسبق للرجاء، والذى صعد بالفريق 

لدورى الكبار، قبل أن يرحل بنهاية األسبوع الرابع،
 بعد تلقى الفريق 4 خسائر فى بداية الموسم، 
ليحل بدال منه عماد النحاس الذى لم يستمر طوياً 

فى منصبه.
أحمد العجوز

ــام فقط هــى الــمــدة التى قضاها أحمد  ستة أي
العجوز فى منصب المدير الفنى لفريق الرجاء لكن 
المدير الفنى أعلن رحيله عن الفريق،  وقاد العجوز 
الرجاء فى لقاء وحيد سقط فيه أمام اإلسماعيلى 

بخماسية دون رد.
هانى رمزى

األســبــوع الــســادس شهد وجـــود ضحية جديدة 
بين أندية الــدورى وهو هانى رمــزى المدير الفنى 
لاتحاد السكندرى، الذى رحل ليتولى المهمة بدال 

منه الفرنس ميشيل كفالى.
»رمزى« الذى ترك منتخب المحليين للتعاقد مع 
الفريق السكندرى لم يحصد مع »سيد البلد« سوى 
7 نقاط فقط من أول 6 لقاءات بالمسابقة، حيث 

حقق فوزين، وتعادل مرة واحدة وخسر 3 مباريات.

كافالى
جاء قرار مجلس إدارة نادى االتحاد السكندرى 
بــقــيــادة محمد مصيلحى بــإقــالــة الــمــديــر الفنى 
»كافالى« ومساعده، بعد خسارة 
الــفــريــق مــن األســيــوطــى بنتيجة 
3-1 والــخــروج مــن دور الـــ 16 
ــأس مــصــر، وإســنــاد مهمة  مــن ك
الفريق لـ محمد إبراهيم ومن ثم 

األسبانى »ماكيدا«.
ماكيدا

ــدرب االتــحــاد  قــدم مــاكــيــدا مـ
ـــ10  ــد خـــوضـــه لـ ــع ــه ب ــت ــقــال اســت
مــبــاريــات فقط منذ قــدومــه فى 
ديسمبر الماضى، ووافق مسئولو 
زعيم الثغر على رحيل اإلسبانى 
بــعــد تحقيقه لــفــوز وحــيــد منذ 
ــرجــل األول فى  تــولــيــه مقعد ال

الفريق.
وخسر ماكيدا أمــام الزمالك 
ــى واإلنـــتـــاج الــحــربــى فى  واألهــل
بطولة الدورى المصرى وتعادل 6 مباريات وانتصر 

فقط على النصر.
وبذلك انتهت الــواليــة الثالثة 
لماكيدا مع االتــحــاد بعدما قاد 
الفريق مرتين من قبل خاض فى 
األولى 17 مباراة وفى الثانية 16 

مباراة.
أحمد سامى

تقدم أحمد سامى باستقالته 
ــع نــهــايــة األســـبـــوع الـــــ11 بعد  م
خـــســـارة طــائــع الــجــيــش أمـــام 
النصر بنتيجة )1/3(، لتتعاقد 
اإلدارة مع حلمى طــوالن لقيادة 

الفريق خلفاً له.
ــامـــى« مـــع الــفــريــق  نــتــائــج »سـ
العسكرى شهدت تراجعا كبيرا، 
ــفــرق فــى المركز  حــيــث تـــرك ال
ـــ15، بعد تعرضه لـــ4 هزائم،  الـ
و5 تعادالت، مقابل فوزين فقط، 

جمع بهم 11 نقطة فقط منذ بداية الموسم.
عماد سليمان

تقدم عماد سليمان باعتذار رسمى عن االستمرار 
فى قيادة فريق مصر  المقاصة بعد هزيمة الفريق 

فى ذهاب دور الـ64 ببطولة دورى أبطال أفريقيا.
ــاد عــمــاد ســلــيــمــان مــصــر الــمــقــاصــة فــى 17  ــ وق
مباراة فى الــدورى العام و مباراتين فى كأس مصر، 
باإلضافة إلى مباراة واحدة فى دورى أبطال أفريقيا.

تمكن سليمان أثناء قيادته لفريق مصر المقاصة 
من تحقيق الفوز على قطبى الكرة المصرية األهلى 
والزمالك، ليحصل على لقب قاهر القطبين، إال أن 
ذلك لم يشفع له للبقاء أكثر مع 

الفريق الفيومى.
خالد عيد

الــمــديــر الــفــنــى لــفــريــق طنطا 
كان أحد القائل الذين استمروا 
مع أنديتهم من الموسم الماضى 
حتى الــمــوســم الــحــالــى، إال أنه 
لم يصمد أكثر من 12 أسبوعا، 
لــيــقــرر بــعــدهــا الــرحــيــل ويتولى 
أسامة عرابى المهمة مع أبناء 

السيد البدوى.
حــقــق طــنــطــا مـــع »عـــيـــد« 12 
نــقــطــة مــنــذ انـــطـــاق الــمــوســم، 
بعدما فــاز مرتين، وتــعــادل فى 
6 مواجهات، مقابل الخسارة 4 

مرات.
أسامة عرابي

تمت إقالة أسامة عرابى بعد خسارة فريق طنطا 
من االتحاد السكندرى 1-0 على أرضه فى الجولة 

27 من الدورى المصرى.
ــاد عــرابــى طــنــطــا فــى 15  ــ وق
مباراة، فاز فقط فى مباراتين، 
وتــعــادل أبــنــاء »السيد الــبــدوى« 
تحت قيادته 6 مــرات وخسر 7 

مرات.
محمد يوسف

رحل محمد يوسف عن تدريب 
ــه أمـــام  ــعــد خــســارت ــروجــت ب ــت ب
األهــلــى بثاثية بــيــضــاء،  ويعد 
بتروجت التجربة الرابعة للمدرب 

صاحب الـ47 عاما.
وقــاد يوسف بتروجت فى 26 
ــاراة فـــاز فــى 6 منهم فقط،  ــب م
بينما تعادل 8 مــرات وخسر 12 

مرة.
أحمد حسام ميدو

على الرغم من اإلستقرار المعروف عن فريق 
وادى دجلة إال أن آفة تغيير المدربين طالته حيث 
تقدم مديره الفنى أحمد حسام ميدو باستقالته، 
ليحل بــدال منه طــارق العشرى، فى ثانى ظهور له 

هذا الموسم بعد تجربة إنبى.
 وكانت استقالة ميدو قد جاءت بعدما قاد دجلة 
لجمع 8 نقاط من 12 مباراة، بتحقيق فوز وحيد، 

مقابل 5 تعادالت، و6 هزائم، ليقبع فى المركز 16.

  كتب – محمد الصايغ

أيــام قليلة تفصلنا عن مشاركة المنتخب المصرى األول فى بطولة 
كأس العالم 2018، والتى تحتضنها روسيا فى شهر يونيو المقبل، حيث 

تعود آخر مشاركة ألحفاد الفراعنة فى مونديال إيطاليا 1990.
وخاض منتخب مصر معسكًرا مغلًقا فى سويسرا خال شهر مارس 
الجارى، تخلله وديتين أمام البرتغال واليونان، حيث انهزم منتخبنا فى 
ــى بهدفين مقابل هــدف، أما  اللقاءين، وانتهت نتيجة المواجهة األول

المواجهة الثانية انتهت بهدف دون رد.
وحرص األرجنتينى هيكتور كوبر، المدير الفنى للمنتخب المصرى، 
على تجربة العديد مــن الاعبين فــى الوديتين، عــدا الثاثى عصام 
الحضرى حــارس مرمى التعاون الــســعــودى، وأحــمــد الشناوى حــارس 

الزمالك، وسام مرسى، العب ويجان اإلنجليزى.
وكان الجهاز الفنى للمنتخب المصرى قد وقع اختياره على 17 العًبا 

محترًفا، إضافة إلى 11 العًبا محلًيا، حيث تم تجربة معظمهم.
وهناك 3 أزمات منتظرة، بين هيكتور كوبر، ورئيس اتحاد كرة القدم 
المصرى هانى أبــوريــدة، على غــرار االستعدادات لكأس العالم، حيث 

يتحدث عنهم »صوت المايين«، فى التقرير التالى:
رواتب المدربين 

قرر األرجنتينى هيكتور كوبر، التعاقد مع 3 مدربين جدد 
خــال الفترة المقبلة، فى إطــار االستعداد لمنافسات 
لمونديال كأس العالم 2018، إال أن الخاف يبقى فى 

رواتب هؤالء المدربين.
ويرفض مجلس إدارة اتحاد كرة القدم برئاسة هانى 
أبوريدة، فكرة تحمل رواتب األجهزة المدربين الجدد، 

حيث يرى أنه ال يوجد أى فائدة لتواجدهم خال الفترة 
المقبلة، خصوًصا وأن الجهاز يضم محلل أداء ومدرباً 

عاماً ومدرباً مساعداً.
ــد فـــى جــهــاز  ــدرب جــدي ــ ويــحــصــل كـــل م

الــمــنــتــخــب عــلــى راتــــب 7 آالف دوالر 
شهرًيا، بخاف بدل التنقات والسفر 
ــن األمــــور األخــــرى التى  وغــيــرهــا م
تتسبب فــى تحمل خزينة االتــحــاد 

مبالغ طائلة.
وازدادت األمــور تعقيًدا، بعدما 
ــمـــدربـــون الــثــاثــة فى  حــضــر الـ
معسكر سويسرا الماضى، دون 
االتفاق على تحمل راتبهم سواء 
عــلــى حــســاب كــوبــر أو خزينة 

االتحاد.
حسام غالى

ــرة أخــرة  تــجــدد الـــصـــراع مـ
ــدة، بــشــأن  ــ ــوري ــ ــر وأب ــوب بــيــن ك
انــضــمــام حــســام غــالــى، العب 
األهلى، إلى المعسكر المقبل، 
ومــن ثــم اللعب فــى منافسات 
كأس العالم بالنسخة المقبلة، 
خصوًصا وأنــه سيعتزل بنهاية 

الموسم الجارى، وعليه لن يلحق 
بكأس العالم مرة أخرى.

وطالب أبــوريــدة، من الخواجة 
األرجنتينى، ضرورة ضم غالى إلى 

المعسكر شهر مايو المقبل، إال أن كوبر 
تمسك باستبعاده من المعسكر المقبل، بداعى 
بأنه ال يحتاج إلــى تــواجــده فــى قائمة منتخب 

مصر خال الفترة المقبلة.
وكان كوبر قد استبعد غالى من حساباته منذ 
فترة ليست بالقليلة، على غرار أزمته مع أسامة 
نبيه، المدرب المساعد بالمنتخب، واالختاف 

بينهم فى بعض وجهات النظر الفنية.
وخاض غالى تجربة احتراف فى بداية الموسم 

فى فريق النصر السعودى، إال أنه فسخ تعاقده 
وعــاد للنادى األهلى خــال فترة االنتقاالت الشتوية 
الماضية، ووقــع على عقود تــواجــده بالفريق لمدة 6 

شهور، على أن يعتزل بنهاية الموسم الجارى.
هجوم األعضاء

استشاط كوبر غضًبا من أعضاء اتحاد كرة القدم 
المصرى بعد الهجوم المستمر عليه فى وسائل اإلعام، 
عقب الهزيمة فى وديتى اليونان والبرتغال، األمر الذى 
يؤثر بــدوره على الاعبين، وفًقا لرؤية الجهاز الفنى 

للمنتخب.
وأبلغ أبوريدة، المدير الفنى للمنتخب المصرى، بأنه 
ال يستطيع التحكم فى تحليل المباريات من قبل أعضاء 
اتحاد الكرة، الفًتا إلى أن ذلك عمل خاص بهم وال دخل 

به.
ولــم يقتنع الجهاز الفنى للمنتخب المصرى برؤية 
أبوريدة، حيث طالب بضرورة التدخل من أجل إنهاء هذا 

األمر قبل الدخول فى غمار منافسات كأس العالم.

  كتبت – سارة عبد الباقى
 

وضــع الجهاز الفنى للفريق األول لكرة القدم 
ــادة إيـــهـــاب جـــال مهاجم  ــقــي بـــنـــادى الــزمــالــك ب
ــرة  اإلسماعيلى الكولومبى كــالــديــرون ضمن دائ
المطلوبين بالقلعة البيضاء فــى بــدايــة الموسم 
المقبل، لتدعيم خط هجوم الفريق األبيض، فى ظل 
اقتناع المدير الفنى بإمكانيات المهاجم الكولومبى 
بعد متابعته فى الفترة الماضية خــال مباريات 

الدراويش بالبطولة المحلية.
ويــعــد كــالــديــرون والــغــانــى جــون أنــطــوى مهاجم 
فريق األهلى المعار للمقاصة أهم أهــداف النادى 
األبيض للتعاقد مع أحدهما فى فترة االنتقاالت 
الصيفية المقبلة لتدعيم خط الهجوم، فى ظل عدم 
ظهور الغانى نانا بوكو بالمستوى المتوقع فى الفترة 
الماضية وكثرة اإلصابات التى تعرض لها فى الفترة 

األخيرة، تسببت فى غيابه عن الفريق.
وفى سياق آخر علق ايهاب جال المدير الفنى 
للفريق عــن رغــبــة الــنــادى فــى ضــم محمد عبد 
الشافى العــب أهلى جــدة والمعار لصفوف الفتح 
الــســعــودى، مــوضــحــا أنـــه ســيــكــون أفــضــل اختيار 
ــز الــظــهــيــر األيـــســـر لــلــفــريــق خــال  لــتــدعــيــم مــرك

االنتقاالت الصيفية المقبل.
وأكــد المدير الفنى للزمالك أن عبد الشافى 
العــب كبير ويعشق الــزمــالــك، وقـــدم مــوســم قوى 
بالدورى السعودى، والعــب دولــى يتمتع بالخبرات 
الكبيرة وهو ما يجعل عودته لأبيض مكسب كبير 

وإضافة من العيار الثقيل.

وفى نفس الوقت رحب المدير الفنى 
بعودة الثاثى محمود عبد المنعم كهربا 
المعار التحاد جدة السعودى ومصطفى 
فتحى المعار للتعاون السعودى ومحمود 
ــرازق شيكاباال الــمــعــار للرائد  ــ عبد ال
السعودى ، موضحا أن عودتهم سيكون 
مكسب كبير للفريق األبــيــض، فى حال 
عــدم استمرارهم فى تجربة االحتراف 

فى الموسم المقبل.
ومن المقرر أن يعقد المدير الفنى جلسة 

مــع مجلس اإلدارة بعد االنــتــهــاء مــن مــبــاراة 
ــدورى للحديث حول  اإلسماعيلى المقبلة فى ال

احتياجات الجهاز الفنى من الاعبين فى الموسم 
ــى مناقشة ملف المعارين  المقبل، بــاإلضــافــة إل
وحسم ملف الاعبين الراحلين عن النادى بنهاية 
الموسم المقبل والكونغولى كابونجو كاسونجو 
مهاجمى الفريق لإلصابة بشد فى العضلة الخلفية.

ــرى نفى إيــهــاب جــال المدير  ومــن ناحية أخـ
الفنى للفريق األبيض ما تــردد فى اآلونــة األخيرة 
حول طلبه بإقالة أيمن حافظ مدير الكرة بالنادى، 
بداعى أن األخير لم يخطره بوجود ركات ترجيح 
مباشرة بعد انتهاء الوقت األصلى لمباراة واليتا 
ديتشا بطل أثيوبيا فى إياب دور الـ32 للكونفدرالية 

األفريقية.
وشـــدد الــمــديــر الــفــنــى عــلــى أنـــه ال أســـاس من 
ــردد فــى اآلونـــة األخــيــرة حــول طلبه  الصحة لما ت
برحيل مدير الــكــرة، مضيفا أن هناك مــن يــروج 

للشائعات فى اآلونة األخيرة حول فريق الكرة.

كالديرون على رادار القلعة البيضاء..

جالل يفتح »باب العودة« 
أمام محترفى الزمالك

يوسف رمزى

غالى

القماش
ميدو
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الخروج االحتفالى كان بمثابة رسالة لكل قوى الظالم، تؤكد التزام كل 
مواطن بدوره فى مسيرة البناء والتنمية ، جنبًا إلى جنب مع مواجهة 

التحديات واألخطار األمنية الخارجية.
ماذا يعنى خروج المصريين لالنتخابات؟ وماذا يعنى إصرارهم على 

التمسك بالرئيس عبدالفتاح السيسى؟ وما دالالت األصوات الباطلة؟ 
وكيف تؤثر نتائج االنتخابات الرئاسية على األوضاع اإلقليمية؟ هذه 

التساؤالت وغيرها كانت الشغل الشاغل لدى غالبية المصريين طيلة 
األيام الماضية، باعتبار أن االنتخابات الرئاسية، هى الحدث األهم 

واألبرز على الساحتين السياسية واإلعالمية، أما اإلجابة عن تلك 
التساؤالت ففى تقديرى، مشحونة بدالالت فى غاية األهمية، تتجاوز 
مشهد االنتخابات والوقوف فى طوابير حضارية لإلدالء باألصوات، كما 
أنها تقفز على مضمون المفردات االحتفالية السطحية البسيطة التى 

يرددها اإلعالم السطحى، وتمتد إلى مناح أخرى ، سياسية وأمنية 
واقتصادية وحضارية، حيث يختلط فيها المحلى باإلقليمى والدولى، 

 بحسب قراءة المشهد العام وتطوراته وتداعياته على
المستويات كافة.

سيد سعيد يكتب:

ــذا الــحــدث   فــمــشــاركــة الــمــصــريــيــن فــى هـ
الحضارى، ال تعنى فقط تأييدهم للرئيس، 
وإن كــان شيئًا إيجابًيا ومــهــًمــا، لكنها تعنى 
ــوقــت إيــمــانــهــم الــراســخ ببلدهم  فــى نــفــس ال
ومؤسسات دولتهم وإصــرارهــم على الوقوف 
خلف الجيش والشرطة فى الحرب المقدسة 
ــاب، وأنــهــم قـــادرون على مواجهة  ضــد اإلرهــ
المخططات التركية ضــد مصر والمنطقة 
ــان بمثابة  الــعــربــيــة.. فــالــخــروج االحتفالى ك
رسالة لكل قوى الظالم، تؤكد التزام كل مواطن 
بــدوره فى مسيرة البناء والتنمية، جنًبا إلى 
جنب مع مواجهة التحديات واألخطار األمنية 
ــة أكــثــر أهمية،  الــخــارجــيــة فــضــاًل عــن رســال
مفادها أنهم يخرجون بهذا الشكل االحتفالى 
ولديهم ثقة تامة بأن مؤسساتهم الصلبة قادرة 
على التواجد فى كل مكان لحمايتهم وتوفير 

األمن لهم مهما كانت التكلفة.
الحديث عن االنتخابات فى مصر ال يمكن 
إقصائه عن األوضــاع اإلقليمية، فهناك جملة 
مــن األحــــداث يــبــدو ظــاهــرهــا أنــهــا منفصلة 

وال يوجد ما يربطها أو يجمعها من بعيد أو 
ــراءة تلك األحـــداث بصورة  قــريــب ، إال أن قـ
دقيقة، سيؤدى بنا إلى إعــادة النظر فى كافة 
التصورات والرؤى الضيقة، ألن األحداث لمن 
ال يعرف، مرتبطة ببعضها البعض، وال يمكن 
فصل أى منها عن اآلخر، بمعنى أكثر وضوًحا، 
ال يمكن استبعاد انتخابات رئاسة الجمهورية 
فى مصر عن مجمل التعقيدات والتشابكات 
على المسرح السياسى عربًيا وإقليمًيا ودولًيا، 
وال يمكن فصل انتخاب السيسى فترة رئاسية 
ثانية عن تلك التعقيدات، خاصة إذا علمنا 
أن الرئيس السيسى يحظى بشعبية ال يحظى 
بها زعيم أو رئيس فى المنطقة، فضاًل عن 
قراءته العميقة لما يدبر للدولة المصرية من 
مؤامرات ومكائد، فهو أحبط تلك المخططات 
عندما انحاز وهو قائد الجيش لثورة 30 يونيو، 
وأزاح الجماعة المارقة عن الحكم ، وأحبط 
مــحــاوالتــهــم فــى اخـــتـــزال دور مــصــر بثقلها 
الحضارى والتاريخى فى أن تكون أداة لتحقيق 
أغــراض التنظيم الــدولــى، ووقــف حائط صد 

ــان« فى تحقيق  منيعاً ضد مــحــاوالت »أردوغــ
أحالمه بدولة الخالفة الوهمية.

ــرؤى،  وإذا أردنـــا الــدقــة فــى توضيح تلك ال
علينا التوقف أمــام التقارير الــصــادرة بشأن 
ــا، فهذا  الــعــدوان الــتــركــى على شــمــال ســوري
الـــعـــدوان، يــجــســد بــجــالء حقيقة األطــمــاع 
االستراتيجية للدولة التركية بهدف إحياء 
دولــة الخالفة العثمانية، كما أن تلك الرغبة 
أو التطلعات، تحوى بداخلها كــل مــا يجرى 
من أحــداث على اتساع الخريطة الجغرافية 
للوطن العربى، بداية من المحاوالت الدؤوبة 
لصناعة الفوضى فــى العديد مــن األقــطــار، 
وليس انتهاًء بدعم التنظيمات اإلرهابية التى 
تعيث فى األرض فــســاًدا، فاألطماع التركية 
تتخذ شعارات واهية فى توغالتها العسكرية 
شمال سوريا، وشمال العراق أيًضا، فهى بدون 
سبب منطقى يمكن قبوله، لكنها ادعـــاءات 
تحت الفتة الحرب ضد اإلرهاب، وهى الالفتة 
التى باتت مجرد غطاء لتوسيع نطاق السيطرة 

ومناطق النفوذ التركى فى المنطقة العربية.

هذا التهديد التركى، ال يمكن إغفاله أو 
النظر إليه من زاوية ضيقة، ال تتجاوز حدود 
التصريحات اإلعالمية المعادية لمصر، 
لكنه تــهــديــد اســتــراتــيــجــى كـــاد أن يفرض 
سطوته ونفوذه على االستراتيجية البحرية 
شــرق المتوسط، لــوال يقظة مصر وقوتها 

ــرادعــة حــالــت بينه وبين  العسكرية ال
تحقيق هذا الهدف بتهديد الثروات 
االقتصادية ومــصــادر الطاقة، وهو 
الــصــراع الـــذى خسرته تركيا أمــام 
قــوى إقليمية مجتمعة هــى مصر، 

والــيــونــان وقــبــرص وكــذلــك قوى 
ــاد األوروبـــــى  ــحـ دولـــيـــة االتـ

وحلف الناتو، بالمناسبة 
تركيا عضو فــى هذا 

الــحــلــف الــعــســكــرى 
الــــــــــــذى تــــقــــود 
توجهاته أمريكا 

وبريطانيا.
ــل فــى  ــشـ ــفـ الـ

محاولة السيطرة على ثروات شرق المتوسط 
عبر أساليب البلطجة التى تمارسها تركيا 
بأموال قطر، جعلها تدفع فى اتجاه إرباك 
الــدولــة المصرية فــى مناطق أخـــرى، حيث 
تكررت التهديدات التركية بمحاولة اختراق 
الــجــدار الــعــربــى، بالتحول لالتجاه جنوباً 
صوب البحر األحمر للتأثير على األمن 
القومى العربى عموًما والمصرى على 
وجه الخصوص عبر تهديد المجرى 
المالحى »قناة السويس« عبر السعى 
ــى سواحل  نحو الــوصــول إل
السودان بل قلب الصومال 
ــى مــنــاطــق ــ  الـــمـــقـــّســـم وهـ
ــســم بـــالـــصـــراعـــات  ــت  ت
ــرار،  ــ ــق ــ ــت وعــــــدم االســ
ــا تــمــثــل  ــارهـ ــبـ ــتـ ــاعـ بـ
ــة  أرًضـــــــــــا خــصــب
ومــالذات للخاليا 
والـــتـــنـــظـــيـــمـــات 

اإلرهابية.

المشاركة التى جرت تفوق ما كان يحدث فى االنتخابات الرئاسية السابقة وهذا 
يمثل جانبـًا إيجابيـًا وعلى الجميع البناء عليه وتنميته وتشجيعه بكافة الطرق 

فشل محاوالت السيطرة على ثروات شرق المتوسط عبر أساليب البلطجة التى تمارسها تركيا بأموال قطر جعلها تدفع فى اتجاه إرباك الدولة المصرية

هناك ثقافة راسخة لدى الغالبية مفادها أن خروجهم ال يؤثر فى سير 
العملية االنتخابية  خاصة إذا كان أحد المرشحين يحظى بشعبية كبيرة

المصريون صوتوا لمستقبل مصر وأحبطوا 
المخططات القذرة لتركيا وقطر واإلخوان
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