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باألسماء: السلفيون 
واإلخوان يواصلون اعتالء 

املنابر بدون تصاريح

األزهر وماسبيرو يتحديان 
الرئيس واحلكومة

جابر نصار يوقف عميدتى الطب 
البيطرى واآلثار ويحولهما للتحقيق

باألسماء: 3 نواب ونائبة فى مجلس النواب ثروتهم »10« مليارات جنيه

مصر ترفض محاولة إيرانية الستغالل رجال الدين لتحقيق تقارب سياسى
رفضت القيادات الدينية المصرية من علماء 
ــر ووزارة األوقــــاف طــلــب حميد غريب  األزهــ
رئيس رابطة الــحــوار الدينى للوحدة اإليرانية 
ــارة مــصــر وإجــــراء مــنــاقــشــات حـــول رســالــة  ــزي ل
المرجع الشيعى مــكــارم الشيرازى 
التى بعث بها لشيخ األزهــر فى 
شهر رمضان الماضى إلدارة 
حــوار دينى مــصــري- إيرانى 
وأن يمهد هذا الحوار الدينى 
إلى تحقيق تقارب سياسى 

ودبلوماسى بين البلدين.

وأكــدت القيادات الدينية المصرية أن رسالة 
المرجع الشيعى ذات طابع سياسى وتهدف إلى 
تحقيق مكاسب سياسية لصالح إيــران من خالل 
تدشين هــذا الــحــوار الدينى المصري-اإليرانى 
وأن إيــران تسعى حاليًا الستغالل بعض المراجع 
الدينية الشيعية لتحقيق أهدافها السياسية فى 
منطقة الشرق األوسط.. وقد ذكر الدكتور مختار 
جمعه وزير األوقاف أن سعى إيران لتحقيق تقارب 
دينى مــصــري-إيــرانــى يتطلب التوقف عــن بعض 
المحاوالت اإليرانية الرامية إلى اإلساءة للمذهب 
السنى وقيام بعض أفراد الشيعة بإصدار وتأليف 

كتب تسب الصحابة ومنهم السيدة عائشة رضى 
الــلــه عنها وقــد عثرنا على كتب بــذلــك فــى أحد 
مساجد المنيا وتم مصادرتها وإحالة المسئولين 
عن ذلــك للتحقيق، بينما أكــد الباحث السياسى 
الدكتور أحمد ناجى قمحة أن تلك المحاوالت 
الــديــنــيــة اإليــرانــيــة هــى مــجــرد غــطــاء للنشاط 
السياسى اإليــرانــى الــمــعــادى لمصر فــى منطقة 
الــشــرق األوســـط وتــقــاربــهــا مــع جماعة اإلخـــوان 
ــردد مــعــلــومــات عــن زيــــارات سرية  ــ ــة وت ــي اإلرهــاب
لقيادات إخوانية هاربة إلى طهران مؤخراً لبحث 

سبل دعم إيران لجماعة اإلخوان اإلرهابية.

ــواب الــجــدد للبرلمان  ــن يــذهــب ال
ويكتبون إقـــرارات ذمتهم المالية.. 
الغريب أن عــددا كبيرا مــن النواب 
كتبوا ذمتهم المالية والــتــى تعدت 
المليار جنيه والغريب أنهم جميعا 
أعــضــاء فــى قائمة فــى حــب مصر.. 
ــار رجـــال  ــب ــن يــعــتــبــرون مـــن ك ــذيـ والـ

األعمال فى مصر ومنهم:
ــرج عــامــر رجــل األعــمــال  محمد ف
المعروف.. ورئيس جمعية مستثمرى 
بــرج العرب ورئيس نــادى سموحة.. 
وصاحب مجموعة شركات فرج الله.. 
وأحد رجال األعمال الكبار فى نظام 
مبارك وكان عضوا بمجلس الشورى 
قبل 25 يناير 2011.. والذى تجاوزت 

ذمته المالية »3« مليارات جنيه.
محمد الــســويــدى.. رجــل األعمال 
الشهير  ورئيس اتحاد الصناعات.. 
وعضو صندوق تحيا مصر وصاحب 

ــدى.. وهــــو أحــد  ــ ــوي ــســ ــ مــصــانــع ال
األسماء المرشحة لتولى رئاسة لجنة 
ــذى تــجــاوزت ذمته  ــ الــصــنــاعــة.. وال

المالية »3« مليارات جنيه.

ــل األعــمــال  ــام.. رجــ ــرطــ ــ أكــمــل ق
ــذى  الشهير فــى مــجــال الــبــتــرول وال
تجاوزت ثروته الـ»3« مليارات جنيه.. 
والـــذى يساهم بــقــدر كبير فــى دعم 
وتثبيت دعائم قائمة فى حب مصر.. 
وبالرغم من أنه لديه حزب سياسى 
يطلق عليه »حـــزب المحافظين«.. 
أكمل قرطام رجل أعمال كان عضوا 
بالحزب الوطنى المنحل وفشل فى 

الدخول للبرلمان دورتين قبل 2011.
أما الشخصية الرابعة فهى النائبة 
سحر طلعت مصطفى التابعة لقائمة 
فــى حــب مصر والــتــى تــعــدت إقــرار 

ذمتها المالية المليار جنيه.. .
إذن نــحــن أمــــام »10« مــلــيــارات 
ـــ»4«  جــنــيــه نــســبــة الــذمــة الــمــالــيــة لـ
 رجــال أعمال أعضاء فى قائمة فى 

حب مصر.

اإلخوان الهاربون يستخدمون بنوك سلطنة عمان إلرسال أموال إلخوان مصر

كتب - بالل الدوى: 

كتبوها بأنفسهم فى إقرارات الذمة املالية

لم جنتمع حتى اآلن.. ووجود 
الوزراء فى اللجنة إيجابى

الهامى الزيات الخبير السياحى المعروف أكد أنه تم تعيينه 
عضوا فى لجنة التواصل مع المستثمرين التى أصدر المهندس 
ــرارا بتشكيلها للمشاركة فى حل مشكالت  شريف إسماعيل ق
المستثمرين.. رغـــم أنـــه لــم يعقد حــتــى اآلن أى اجــتــمــاع فى 

ــاف أن اللجنة مــن مهامها حل  اللجنة.. وأضـ
مــشــكــالت المستثمرين وهـــى كــثــيــرة جــدا 

وتــحــتــاج لــتــدخــالت حكومية عــلــى أعلى 
ــى أنــهــا تضم  ــجــاب ــم واإلي مــســتــوى واألهــ
مجموعة من الــوزراء المعنيين القادرين 
على حــل المشكالت خاصة أنها تضم 
ــارق عــامــر مــحــافــظ الــبــنــك الــمــركــزى  طـ

وهانى قدرى وزير المالية وأشرف سلمان 
وزير االستثمار وطارق قابيل وزير الصناعة 

ــجــارة.. وشــريــف ســامــى مسئول الرقابة  ــت وال
اإلداريــة.. وأيضا تضم عددا كبيرا من رجال األعمال المسئولين 

عن عدد من جمعيات المستثمرين واتحاد الصناعات.
الهامى الزيات.. أكد فى تصريحات خاصة أنه خالل الفترة 
القادمة ستشهد مصر انفراجة فى حل مشكالت المستثمرين 
الذين ذاقوا األمرين خالل الخمس سنوات الماضية.. ويجب أن 

تحل مشكالتهم حتى يقفقوا فى صف الدولة اآلن.

عضو جلنة التواصل مع املستثمرين يؤكد
كشفت أجــهــزة أمــنــيــة مــصــريــة عن 
ــوان الــهــاربــيــن فى  ــادات اإلخــ لــجــوء قــي
قطر إلــى تجنب إرســـال وتــحــويــل أية 
مبالغ مالية من قطر إلى إخوان الداخل 
واللجوء إلى دول أخــرى ومنها سلطنة 
ــإرســال تــحــويــالت مــالــيــة عبر  عــمــان ب
البنك العربى األفــريــقــى الــدولــى بعد 
ورود نحو 10 تــحــويــالت مالية ألسر 
ــدة مــحــافــظــات  ــع ــادات إخــوانــيــة ب ــيـ قـ

مصرية.
ــن أن  ــــرت تــحــريــات أجــهــزة األمـ وذك
ــة فـــى قــطــر والــتــى  ــارب ــه الـــقـــيـــادات ال
مازالت تتولى توفير التمويالت المالية 

لمخططات العنف واإلرهاب تبحث عن 
قنوات متنوعة إلرسال المبالغ المالية 
إلــى عناصر الداخل وتــم االتفاق على 

إرسالها عبر سلطنة عمان.
وأكدت التحريات األمنية أن المبالغ 
المالية المرسلة تتخذ أشكال حواالت 
مالية بمبالغ صغيرة ال تتجاوز 5 آالف 
دوالر لــلــحــوالــة الـــواحـــدة حــتــى ال يتم 
لفت نظر األجــهــزة األمنية مع إرســال 
الـــحـــواالت بــاســم عـــدد مـــن ســيــدات 
ــوان ومــحــاولــة إظـــهـــار أن هــذه  ــ ــ اإلخ
ــحــواالت مــن هيئات خيرية قطرية  ال

لمساعدة هذه األسر.

وقد أكد الخبير األمنى اللواء خالد 
عــكــاشــة أن هــنــاك إشــكــالــيــة حقيقية 
ــواجــه عــنــاصــر الــجــمــاعــة حــالــيــاً فى  ت

ــالزم إلخـــوان  ــ تــوفــيــر الــتــمــويــل الـ
ــداخــل بــعــد إحــكــام عمليات  ال

ــة األمـــنـــيـــة  ــ ــبـ ــ ــراقـ ــ ــمـ ــ الـ
والمصرفية طبقاً لقانون 
ــاب، ما  ــ مكافحة اإلرهـ
ــذه الــعــنــاصــر  ــ يـــدفـــع ه
الهاربة إلــى البحث عن 

قـــنـــوات بــديــلــة إلرســــال 
ــدعــم أنشطة  ــوال ل ــ ــ األم

العنف واإلرهاب.

ــار الدكتور جابر جــاد نصار رئيس جامعة القاهرة  أث
الــجــدل فــى اآلونـــة األخــيــرة بعد قيامه بإيقاف عــدد من 
عمداء الكليات والذين تم تعيينهم فى نوفمبر الماضى 

بقرار جمهورى.
جابر جــاد نصار اختلق المشكالت مع الدكتور عزيزة 
محروس عميد كلية الطب البيطرى بجامعة القاهرة بعد 

اتهامها له بالمخالفة للقانون.
وقـــام بإيقافها عــن العمل وتحويلها للتحقيق وأيضا 
الدكتور جابر جاد نصار قام بايقاف الدكتورة عزة فاروق 
ــار وتحويلها للتحقيق.. وقــامــت عزيزة  عميد كلية اآلثـ
محروس وعــزة فــاروق برفع دعــاوى قضائية ضد رئيس 

جامعة القاهرة.

رئيس جامعة القاهرة 
يعارض تعيينات السيسى 

لعمداء الكليات

فرج

السويدى

نصار

الزيات

جمعة
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اختيار  وجوه 
جديدة لدخول 

الوزارة يرضى 
عنها الرأى العام

أسامة العبد.. نائب منتخب ووقف ضد اإلخوان
على عبدالعال.. عضو قائمة فى حب مصر وجلنة العشرة

تولى مسئوليات امللف االقتصاد ملدبولى.. والعدالة االجتماعية  لـ»حنفى«

هنادى عاصم

بالل الدوى

كتب ماهر عبده:

تعيني »2« نواب لرئيس الوزراء هما: مصطفى مدبولى وخالد حنفى

استمرار اجلدل حول مصير رئيس احلكومة

الرئيس يفضل بقاء شريف إسماعيل.. وأعضاء »فى حب مصر«: عايزين نرجع محلب

ــام المهندس شريف  إنــهــا بالفعل أخــطــر أيـ
إسماعيل فى منصبه الرفيع كرئيس للوزراء.. 
ثالثة أسابيع بالتمام والكمال.. وال أحد يعرف 
ــادم.. الجميع يــســأل؟! والكثيرين  ــق مصيره ال
يتبادلون أطــراف الحديث عن مصير المهندس 
شريف إسماعيل الــذى لم يفعل شيئا يذكر فى 
منصبه ســوى البيانات الصحفية الــصــادرة عن 

مكتبه اإلعالمى!
االقتراحات األولية لمصير شريف إسماعيل 
تقول إن الرئيس عبدالفتاح السيسى سيبقى 
على حكومة شريف إسماعيل وسيعيد تعيينها 
وترشيحها وسيقدمها البرلمان وفى هذه الحالة 
سيوافق البرلمان على استمرار حكومة شريف 
إسماعيل رغم وجود وزراء دون المستوى فيها.. 
ورغم اعتراض أعضاء كثيرين بالبرلمان عليها.. 
ــاء.. وسيشهد  وســتــكــون الغلبة لثلثى األعـــضـ
البرلمان شد وجذب بين وزراء شريف إسماعيل 

وبين نواب البرلمان!
ــواب  ــو الـــذى يــدعــمــه ن ــراح الــثــانــى وهـ ــتـ االقـ
بــالــبــرلــمــان خــاصــة مــن قــائــمــة فــى حــب مصر 
والذين يدعمون القيام بضرورة إعــادة ترشيح 
ــم مــحــلــب والـــذيـــن يلقبونه  ــراهــي الــمــهــنــدس إب
بـ»البلدوزر« خاصة وهو يرتبط بعالقات طيبة 
مع أعضاء البرلمان وقائمة فى حب مصر.. ومن 
الممكن تبنى البرلمان لفكرة عودته مرة أخرى 
ــراح الـــذى أكـــده عدد  ــت ــى منصبه.. وهــو االق إل
من النواب إلثبات قــوة البرلمان وسلطته التى 

أعطاها له الدستور!
االقــتــراح الــثــالــث: وهــو الــذى وصفه البعض 
بأنه حقل ألغام.. وقد يؤدى فى النهاية إلى »حل 
البرلمان« طبقا للدستور وهــو أن يتم ترشيح 
ــل الــبــرلــمــان عــلــى أن تكون  شخصية مــن داخـ
تابعة لمن حصل على األكثرية.. وباالتفاق بين 
األحزاب.. على أن يتم ترشيح أحد الشخصيات 
ــرار صاحب أكثرية  مــن حــزب المصريين األحـ
برلمانية تقدر بـ»65« مقعد وفى حالة تحالفه مع 

قائمة فى حب مصر أو حزب مستقبل وطن يظل 
من حقه ترشيح شخصية برلمانية للعرض على 
مجلس النواب لتولى كرسى رئيس الحكومة.. 
ويبقى لرئيس الجمهورية السلطة التى أعطاها 
لــه للموافقة على اســم رئــيــس الحكومة الــذى 
ــمــان.. وفـــى حــالــة رفـــض رئيس  ــرل ــب رشــحــه ال
الجمهورية االسم المقترح يعود البرلمان لترشيح 
أحد االسماء خالل مدة ال تتجاوز األسبوعين.. 
وإذا فشل البرلمان فى التوافق على اسم رئيس 

الحكومة.. خــالل »15« يوما يعتبر البرلمان 
منحال من تلقاء نفسه!

البعض أكد أن االقتراح الثالث صعب التحقيق 
وســيــدخــل الــبــرلــمــان والــرئــيــس والــحــكــومــة فى 

مشكالت كثيرة.. مصر فى غنى عنها!
شريف إسماعيل.. يتعرض لمواقف محرجة 
جدا طوال وجوده فى منصبه.. ألن الرأى العام 
دائما يقارن بين وجود المهندس إبراهيم محلب 
فى منصبه.. وبين شريف إسماعيل.. فـ»الرجل« 

ال يفعل أى شيء وال ينجز أى شيء وغير قادر 
على فعل وإنجاز أى شيء!

إذن ما العمل؟!
المصادر السيادية أكــدت أنــه الحل األمثل 
لمصر اآلن هو إعــادة ترشيح المهندس شريف 
إسماعيل وعرض اسمه على البرلمان مع تقديم 
برنامج حكومى قومى للعرض على البرلمان.. 
وأيضا العمل على تعيين »2« نواب لرئيس الوزراء 
ــوزراء وهما المهندس  وتــم ترشيح اثنين من الـ
مصطفى مدبولى للشئون وزير االسكان ليكون 
النائب األول لرئيس الوزراء للشئون االقتصادية 
والدكتور خالد حنفى نائب ثانى لرئيس الوزراء 
لشئون الــعــدالــة االجــتــمــاعــيــة.. وسيتم ادخــال 
عدد من الوجوه الجديدة للحكومة للحكومة من 
خالل تحريات أمنية مشددة.. إضافة إلى اختيار 
عدد من الوجوه التى تلقى احترام وتقدير الرأى 
ــوزراء غير الفاعلين والذين  الــعــام.. وخــروج الـ

فشلوا فى أداء مهامهم.
المصادر السيادية أكدت أن الحكومة القادمة 
ستشهد قــبــوال لــدى الـــرأى الــعــام خــاصــة أنها 
ستكون مسئولة عن البدء فى عدد كبير جدا من 
المشروعات القومية الكبرى الــذى سيفتتحها 
بعد انطالق الجلسات األولى للبرلمان.. وأن ما 
يخشى حدوثه هو تعدى أعضاء البرلمان على 
الوزراء »قوال ولفظا«.. خاصة أن النواب الجديد 
يؤكدون على الدوام أنهم ضد الحكومة وانتماؤنا 
الحقيقى للمواطن الــذى أعطانا صوتنا! ومن 
المتوقع حــدوث خــالفــات كثيرة بين الحكومة 

والنواب.

فى تقرير رسمى للجهاز 
املركزى للتعبة لإلحصاء: 

ارتفاع معدالت الطالق بسبب دعاوى الزنا 
إلى 8 آالف و365 حالة فى 2015 

وزير املالية للرئيس: جاهزون جللب 
»30« مليار جنيه من تطبيق 

القيمة املضافة خالل يناير القادم

كشف الجهاز المركزى للتعبئة العامة واالحصاء فى بيان له 
عن االحصاءات السنوية للعالقات االسرية عن عام 2015 أن 
دعاوى الطالق فى المحاكم لعلة الزنا بلغت 8 االف و365 دعوى 
مقابل 6 و250 دعوى فى عام 2014 بنسبة زيادة قدرها 0.7 %.

وأشــار الجهاز الــى أن هــذا الرقم هو أقــل كثيرا من الرقم 
الحقيقى بسبب عادات المجتمع الشرقى التى تحتم على الزوج 
طالق زوجته بالتارضى باالتفاق مع أسرتها تفاديا للفضيحة فى 

المجتمع.
وأوضــح أن عدد إشهادات الطالق بلغ نحو 180 ألف إشهاد 
عام 2014، مقابل 162 ألف إشهاد عام 2013، بزيادة قدرها 17 

ألف إشهاد بنسبة %10.9.
وأضــاف الجهاز ان حــاالت االنفصال بين األزواج فى عام 
2015 وصلت الى 12 ألف دعوى طالق وخلع بسبب مشاكل بين 
الزوجين كان سببها وسائل التكنولوجيا الحديث من هواتف 

محمولة و انترنت ومواقع التواصل االجتماعى.
وأضــاف الجهاز أن عدد حــاالت الــزواج الجديدة بلغت 860 
ألف حالة عام 2014، تمثل 90.4 % من جملة العقود، مقابل 
843 ألف حالة عام 2013 بزيادة قدرها 16 ألف بنسبة 1.9 %، 
وبلغت عدد حاالت التصادق »الزواج العرفى« الذى تم التصديق 
عليه 88 ألــف عقد عــام 2014 تمثل نسبة 9.2 % مــن جملة 
العقود مقابل 63 ألف عقد عام 2013، بزيادة قدرها 24 ألف 
عقد بنسبة 38.7%، من بينها حاالت زواج أقل من 18 سنة نحو 

62 ألف حالة.

الدكتور هانى قــدرى وزيــر المالية وعــد الرئيس عبدالفتاح 
السيسى بتوفير »30« مليار جنيه من خالل تطبيق قانون القيمة 
المضافة لضريبة المبيعات الجديدة والــتــى سيتم تطبيقها 
خالل يناير من العام الجديد.. وقد تم أخذ أى عدد من الخبراء 
المعنيين منهم إبراهيم العربى رئيس غرفة التجارة بالقاهرة 
والذى أبدى اعتراضه على بعض النقاط وتم تعديلها واألخذ بها 

حرفيا!
ــادة اتــحــاد الصناعات فوافقوا على القيمة  أمــا عــدد مــن ق
المضافة وأكدوا أنها ستوفر للدولة 30 مليار جنيه.. وتم ادراج 
عــدد من الــدراســات الهامة من مركز التنافسية الــذى يرأسه 

سيف الله فهمى.

أبو شقة والعبد وعبدالعال.. واحد منهم رئيًسا للبرملان

السيسى يرشح املتحدث اإلعالمى باسم حملته االنتخابية لرئاسة البرملان بعد تعيينه

من هو رئيس البرلمان القادم؟! بورصة التوقعات أكدت أنه تم 
استبعاد أسماء كثيرة كانت قد رشحت من قبل ومنها المستشار 
عــدلــى منصور رئــيــس المحكمة الــدســتــوريــة الــحــالــى ورئيس 
الجمهورية السابق.. وجــار اآلن الترتيب لترشيح اسم يحظى 
بحب واحترام وتقدير النواب خاصة أنه يوجد نواب كثيرين من 
المستقلين ويصعب السيطرة عليهم.. وجار ترشيح كل من عمرو 
موسى على أن يتم تعيينه وترشيحه لرئاسة البرلمان خاصة أنه 
خريج ليسانس حقوق ولديه خلفية دستورية وقانونية وترأس 
لجنة الخمسين التى وضعت الدستور.. وأيضا تــداول ترشيح 
اسم المستشار أحمد الزند وزير العدل ليتولى رئاسة البرلمان.. 
وأيضا طــرح البعض اســم الدكتور محمد بهاء الدين أبــو شقة 
الذى كان متحدثا إعالميا باسم الرئيس السيسى أثناء ترشحه 
النتخابات الرئاسة.. وسيتم تعيينه وترشيحه.. وأيضا بعض 

الجهات أعلنت أن تعيين عضو وترشيحه لرئاسة البرلمان قد 
يسىء للرئيس السيسى ويجب اختيار رئيس البرلمان من بين 
المرشحين المنتخبين.. وتــم ترشيح اسمين مهمين جــدا ولن 
يخرج رئيس البرلمان عليهما.. األول الدكتور أسامة العبد رئيس 
جامعة األزهر األسبق والمعروف بعدائه لجماعة اإلخوان وطوال 
حكم محمد مرسى كان أسامة العبد من أشد المعارضين له.. 
وخاض »العبد« االنتخابات فى محافظة دمياط ونجح باكتساح.. 
وجار ترشيحه خاصة أنه عقلية قانونية ذات احترام من الجميع.

االســـم الــثــانــى: الــدكــتــور على عبدالعال الفقيه الدستورى 
المعروف وعضو قائمة فى حب مصر والعضو السابق فى لجنة 
العشرة التى صاغت المبادئ الدستورية والتى شكلت بقرار 
جمهورى وترشيحه لرئاسة البرلمان سيلقى دعما وتأييدا من 
قائمة فى حب مصر فى البرلمان.. وأيضا دعم بقية األعضاء 
الذين انضموا الئتالف دعم الدولة المصرية الذى شكله اللواء 

سامح سيف اليزل!

سر الفتاة اللبنانية التى 
تطارد جنوم الزمالك

كشف العبو الــزمــالــك عــن سبب 
إغــالقــهــم لمواقعهم الشخصية 
على فيس بوك وتويتر وانستجرام 
خاصة بعد تعرضهم البتزازات من 
إحــدى الــقــيــادات التى ظهرت مع 
إســالم جمال العــب الزمالك فى 
الفيديو الشهير.. وابتزت الفتاة 
أيضا نجوم الفريق باسم مرسى 
وأحمد الشناوى ولكنهم ابلغوا 
مرتضى منصور رئيس الزمالك 
الـــذى ظــل يــراقــب هــذه الفتاة 
واكتشف أنها لبنانية األصــل 
وتــهــوى مـــطـــاردة المشاهير 
وتتعمد افساد عالقة نجوم 
الـــزمـــالـــك بــجــمــاهــيــرهــم.. 
ونجح مرتضى منصور فى 
الحصول على رقم موبايلها 
اللبنانى وهددها فى حالة 
مــطــاردتــهــا لــالعــبــيــن.. 
ــيــس الــزمــالــك  وطــلــب رئ
مـــن الــالعــبــيــن إغـــالق 
صفحاتهم عــلــى مــواقــع 
التواصل االجتماعى وإال 

يتم توقيع عقوبة 350 ألف 
جنيه لمن يخالف الحظر.

السلفيون واإلخوان يواصلون اعتالء املنابر بدون تصاريح.. 
واألوقاف تضع خطة للسيطرة قبل حلول ذكرى 25 يناير 

كشفت مصادر مطلعة بــوزارة األوقــاف أنه 
تم وضع خطة إلحكام السيطرة على المساجد 
خــالل االسابيع المقبلة وقبل حلول ذكــرى 25 
يناير، لمنع تسلل السلفيين اليها، ومشايخ الخاليا 
النائمة لجماعة االخـــوان والــذيــن يسعون بدورهم 
الشعال نيران الفتنة هذه االيام وتحريض المصلين 

على التخريب والتدمير والقيام بأعمال عنف.
وأكــدت أن وزارة األوقــاف قــررت وضع كاميرات 
مراقبة وأجهزة تنصت فى هذه المساجد والمساجد 
التابعة لجمعيات انصار السنة، والجمعيات الشرعية 
الستخدماها عند التحقيق قضائيا مع المشايخ 
المخالفين، السيما وانهم جميعهم لم يحصلوا على 

تصاريح وأذون بالخطابة فى المساجد. 
وأضــافــت المصادر أن مشايخ الــدعــوة السلفية 
يواصلون اختراق قانون ممارسة الخطابة وتحدى 
وزارة األوقاف باعتالء المنابر وإلقاء الدروس دون 
إذن أو تصريح، حيث إن الشيخ خالد منصور قيادى 
الــدعــوة السلفية مستمر فى القاء خطبة الجمعة 
أمــس فــى مسجد األئــمــة األربــعــة بالمنوفية، كما 
يسيطر طاهر أبوغالية على مسجد عبدالخالق 
ــثــانــى بمسجد  ويــلــقــى دروســــا لــلــنــســاء بـــالـــدور ال
المخامرة بطبلوها بمدينة تــال، عــالوة على وجود 

العديد مــن المساجد الخاضعة لسيطرة الدعوة 
السلفية فى المنوفية مثل مسجد اإلحسان بزنارة 
ومسجد نصار بكفر حمام ومسجد أنصار السنة 

بطوخ دلكة، ومسجد أنصار السنة بكمشيش.
ولفتت الى ان الداعية السلفى مصطفى العدوى 
يواصل إلقاء دروسه بمسجد التوحيد بشبرا،عالوة 
على استمرار بعض مشايخ الدعوة السلفية الشباب 
فى إلقاء الــدروس ببعض الزوايا باالسكندرية دون 
التزام أو تقيد بموضوع خطبة الجمعة الموحدة التى 

تصدرها األوقاف.
وأكدت ان الوزارة قامت منذ اسبوع بإغالق معهد 
»اقــرأ« إلعداد الدعاة بمدينة الرحاب، موضحة ان 
المعهد مخالف، ويــمــارس عمله بــدون وتــم تحرير 
محضر ضد إدارة المعهد حيث يعمل دون موافقة 

الجهات المعنية الممثلة فى األزهر واألوقاف.
 واشـــارت الــى ان المعهد الــذى اغلقته االوقــاف 
مؤخرا يشرف عليه بعض العناصر التى لها ميول 
إخوانية ومن بينهم الدكتور محمود مزروعة، أستاذ 
جامعة األزهر،عضو مجلس أمناء الهيئة الشرعية 
للحقوق واإلصالح فى عهد اإلخوان، والدكتور ربيع 
الغفير مــدرس دراســـات اسالمية بجامعة االزهــر 
وصاحب فكرة المعهد على غــرار معهده بالرحاب 
الذى أغلقته األوقاف العام الماضى، والدكتور عادل 
هــنــدى، مــدرس مساعد بقسم الثقافة اإلسالمية 

بكلية الدعوة.

باألسماء:

مدبولى

أبوشقة

الزند

موسى

قدرى

حنفىإسماعيل



على
المكشوف

ملاذا لم يتطرق خالد 
صالح فى هجومه  
ضد أديب لقضية 

عالقته بالشاطر ولم 
يدافع عن نفسه فى 

هذه القضية رغم 
خطورة االتهامات؟

متى   يقوم بعض اإلعالميني 
الذين وردت أسماؤهم فى 
هذه الرسالة  بالرد سواء 
بالنفى أو التأكيد على أن 
هناك مفاوضات قد متت 
معهم بالفعل لالنضمام 

للجماعة؟!

من هم األشخاص 
الذين قاموا بإجراء 
املفاوضات نيابة عن 

اإلخوان؟ 

ما طبيعة املهام 
والتكليفات التى 
كان مطلوًبا منهم 

تنفيذها؟
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ننشر النص الكامل خلطاب 
خيرت الشاطر إلى خالد صالح 

لتجنيد بعض اإلعالميني 
والصحفيني 

ما حقيقة الدور القطرى  فى اإلعالم املصرى حتى اآلن خاصة فى ظل 
استمرار الشركة بني أحمد أبو هشيمة وبني األسرة احلاكمة فى قطر؟

هل انقطعت الصالت بينهم وبني اجلماعة بعد إسقاط نظام محمد مرسى عقب ثورة 30 يونيو؟
هل هناك إعالميون آخرون مت جتنيدهم لتنفيذ أجندات خاصة باجلماعة سواء قبل أو أثناء أو بعد اإلطاحة باملعزول مرسى؟ 

 بداية  أود التأكيد على  أن الهدف من هذه السطور ليس اإلساءة  ألى من الزمالء اإلعالميين والصحفيين ولكن هدفها معرفة 
الحقائق..  ولعل ما دفعنى لتناول هذا الموضوع المشادة الكالمية الساخنة التى حدثت منذ أيام  بين  اإلعالمى عمرو أديب  فى 

برنامجه )القاهرة اليوم(  الذى يذاع عبر قناة أوربت وبين خالد صالح رئيس تحرير جريدة اليوم السابع والتى كان سببها انتقاد 
عمرو لهجوم خالد على االجهزة األمنية وتقصيرها واتهمه بعدم المهنية، ولما دافع خالد عن نفسه ضد اتهامات عمرو سارع أديب 

وعلى الهواء مباشرة بالتأكيد على أنه سيفتح ملفات العالقة المشبوهة بين خالد صالح وبين جماعة اإلخوان عامة وخيرت الشاطر 
نائب المرشد العام للجماعة اإلرهابية بصفة خاصة، وهو ما رد عليه خالد وعبر موقع )اليوم السابع(  بالكشف عن السبب الحقيقى 

لهجوم أديب ضده وهو رفض عمرو سداد  750 ألف جنيه   كان قد  حصل عليها مقابل تقديم برنامج على شبكة اإلنترنت ويذاع 
عبر اليوم السابع. وتصور الكثيرون أن األزمة قد انتهت بين عمرو وخالد بتقديم كل منهما توضيحًا للمحبة التى تجمعهما. إال أن 
هذه المعركة لم تنته كما يتصور هؤالء ألن ما تم الكشف عنه يحتاج إلجراء تحقيقات  عاجلة  ألن الموضوع ليس مجرد عالقة 

شخصية بل عالقات وعمليات مشبوهة مع الجماعة اإلرهابية.

محمد طرابيه يكتب: 

هؤالء اإلعالميون.. شرفاء أم عمالء جلماعة اإلخوان اإلرهابية؟!!!

ومما يؤكد ذلك الوثيقة التى مت نشرها عبر 
مواقع التواصل االجتماعى خالل األيام املاضية  
وهــى عــبــارة عــن خطاب مرسل مــن “الشاطر 
“ إلــى خالد صــالح “ والــذى كشف عن حقائق 
مفزعة .. ونحن اذ ننشر هذه الوثيقة نعلن أننا 
ال نتبنى ما ورد فيها ولكننا نريد من اجلهات 
الــرســمــيــة والــقــضــائــيــة أن تــكــشــف احلقيقة 
بشأنها.. كما أمتنى أن يصدر اإلعالميون الذين 
وردت أسماءهم فيها بيانا عاجاًل لتوضيح أو 
تكذيب مــا جــاء فيها. ويخطئ مــن يتصور أن 
الصمت وعدم الرد سيكون اخليار االفضل لهم 
ألن عدم ردهم يؤكد أن ما جاء بها صحيح وأن 
على رؤوس هــؤالء اإلعالميني )بطحات(!!!!!. 
وقــبــل أن نــواصــل احلــديــث عــن هـــذه الوثيقة 
اخلــطــيــرة  ننشر نصها الــكــامــل  حــتــى يكون 

اجلميع على دراية مبا جاء فيها: 
 

“ األخ العزيز االستاذ / خالد صالح
نظرا لالجواء العدائية التى واكبت 

تولى اجلماعة ملقاليد احلكم فى 
البالد......

لــذلــك: مــن منطلق دورك الــوطــنــى وادائـــك 
ــوالء واالنتماء والطاعة، نحيطك مبا  لقسم ال
مت االتفاق عليه اجماعا وبصفة وديــة دون اى 
تــدويــن مبحضر اجتماع مكتب االرشـــاد الــذى 
انعقد بــاالمــس وشــرفــنــا فيه بحضور االخــوة 
االعـــزاء االســتــاذ احمد ابــو هشيمة واملهندس 

حسن مالك والدكتور عصام احلداد
)1( اتفقنا على ازالة وانهاء كافة اخلالفات 
ــني اخـــوك  ــ واملـــشـــاكـــل الــتــى نــشــأت بــيــنــك وب
وصديقك الوفى ابوهشيمة، كما اتفقنا على 
عقد لقاء للمصاحلة سيتم حتديد آليته عقب 
عــودتــى مــن قطر واملــقــرر ســفــرى اليها مساء 
الثالثاء القادم...... وقد تقبل االخ ابوهشيمة 
ــت الــرضــا  ــال ــتــى تــطــابــقــت ون وجــهــة نــظــرنــا ال
واملــبــاركــة مــن جانب االخـــوة فــى قطر واخونا 
العزيز حسن مالك، هذا وقد وعدنا واقسم على 
الوفاء بامتام صفقة الطالق قريبا )من زوجته 
السابقة املطربة اللبنانية هيفاء وهبى(  بعد 

انهاء كافة االمور املالية املتعلقة بزوجته.
)2( مت االتــفــاق على تقسيم كتيبة املوالني 
الى ثالثة مجموعات، مجموعة الكحكى وتضم 
شخصك العزيز واالستاذ محمود سعد واالخت 
عــال الشافعى واالخ احمد ماهر واالخ عالء 
صــادق واالخ محمد كمال، ثم مجموعة البرت 
شفيق وتــضــم االخ يــســرى فـــودة واالخ جابر 
القرموطى واالخت رمي ماجد واالخ خالد تليمة 
واالخـــت اســمــاء محفوظ، ثــم مجموعة جهاد 
احلـــداد وتضم االســتــاذ بــالل فضل واالســتــاذ 
عمرو الليثى واالخــت منى الشاذلى واالستاذ 
تامر امني واالستاذ وائل قنديل واالستاذ احمد 
ــة، كما مت الــتــوافــق على اخــتــيــار الدكتور  دومـ
عصام احلـــداد كرئيس ومنسق للمجموعات 

الثالث.
)3( العمل بكامل قواك وبذل اقصى جهودك 
مــن اجــل جتنيد “الصيد الثمني “ وصديقك 
احلميم الدكتور ضياء رشـــوان مــع منحه حق 
حتديد طلباته دون حــدود قصوى، وفــى حالة 

رفضه القبول بالوالء والتحول الكامل فنأمل 
اجتهادك من اجــل حتييده متاما وابتعاده عن 
مهاجمة اجلماعة والنظام واظهار ضعف االداء 
واالخــطــاء املتعددة لشخص الرئيس مرسى، 
وايضا ممارسة كافة الضغوط واالغراءات دون 
حــدود قصوى من اجــل دفــع االخ محمود سعد 
الداء قسم الــوالء واالنتماء و الطاعة الكاملة 

للجماعة.
)4( مت االتفاق على وضع بعض السيناريوهات 
التى تظهركم أمام الرأى العام مبظهر املختلفني 
فكريا وايديولوجيا، والعمل نحو ارســـاء روح 
الــعــداء بينكم، مــع اظــهــار وتوضيح ذلــك االمــر 
من خالل برامجكم وكتاباتكم باالعالم املرئى 
ــقــروء مــع التأكيد على ميولكم واهــوائــكــم  وامل
الليبرالية والعلمانية وحرصكم على مدنية 
الــدولــة، وذلــك البعاد كافة الشبهات عن بعض 
االخوة الذين يحظون بثقة الرأى العام حتى هذه 

اللحظة، مع منح التعويضات املجزية عن اى 
خسائر قد تلحق مبمتلكات البعض منكم.

)5( مت التفاهم مــع االخ ابــو هشيمة لرفع 
ــات املــخــصــصــة لــتــجــنــيــد املـــزيـــد من  ــي ــزان ــي امل
ــتــى حتظى  االعــالمــيــني مــن ذوى االســـمـــاء ال
بالشهرة ومتتلك كافة ادوات التأثير املباشر 
على الرأى العام املصرى والعربى، هذا بجانب 
الدعم الالمحدود واملوقف اجلــاد من اجلانب 
القطرى بهدف السيطرة الكاملة على االعالم 
املــصــرى وتــســخــيــره خلــدمــة قــضــايــا االســـالم 

والنظام واجلماعة والوطن
أخــونــا الــكــرمي: ثقتنا بكم بــال حـــدود، نؤمن 
ــوالءك وانــتــمــاءك وطــاعــتــك ونــضــع فيكم كل  بـ

اآلمال من اجل حتقيق مبادئنا واهدافنا.
¿ نائب املرشد العام
خيرت الشاطر

 2012 / 7 / 17

هذا هو النص الكامل للوثيقة املتداولة 
ــواصــل االجــتــمــاعــى.  ــت عــلــى صــفــحــات ال
ــرة أخـــرى إنــنــى أمتــنــى أن تكون  ــد م وأؤكـ
هناك مكاشفة ومصارحة من كل األطراف  
بشأن كل ما ورد فيها. ألن من حق الرأى 
ــؤالء اإلعــالمــيــون  الــعــام أن يــعــرف هــل هـ
ــارزون مــن الــشــرفــاء أم مــن العمالء  ــبـ الـ
جلماعة اإلخوان اإلرهابية؟ وما هى طبيعة 
االمــتــيــازات الــتــى حصلوا عليها مقابل  
إعــالنــهــم )الــســمــع والــطــاعــة( لــقــيــادات 
اجلــمــاعــة؟ وهــل انقطعت هــذه الصالت 
بعد اإلطاحة بحكم اإلخوان وإسقاط نظام 

محمد مرسى عقب ثورة 30 يونيو؟
ــون آخــــــرون مت  ــيـ ــالمـ ــنـــاك إعـ وهــــل هـ
جتنيدهم لتنفيذ أجندات خاصة باجلماعة 
سواء قبل أو أثناء أو بعد اإلطاحة باملعزول 
مرسى؟ ومــا حقيقة الــدور القطرى  فى 
اإلعالم املصرى حتى اآلن خاصة فى ظل 
اســتــمــرار الشركة بــني أحمد أبوهشيمة 
رئيس مجلس إدارة جريدة اليوم السابع 
بــإصــداراتــهــا  ومــواقــعــهــا املختلفة وبــني 
األســرة احلاكمة فى قطر، ومما يزيد من 
ضــرورة اإلجابة عن هــذا السؤال اختيار 
أبــو هشيمة عــضــوا باللجنة التنسيقية 
التى شكلها املهندس شريف اسماعيل  
للقيام بدور الوساطة بني احلكومة ورجال 
األعمال حلل كل املشاكل واألزمـــات التى 

تواجه املستثمرين؟
ــى هــذا الــســيــاق نــتــســاءل: هــل ميلك  وف
عــمــرو أديـــب الشجاعة إلعـــالن تفاصيل 
تهديده العلنى خلالد صالح بكشف أسرار 
ــوان وخــيــرت  عــالقــتــه الــغــامــضــة مــع اإلخــ
الــشــاطــر؟ وهــل ميلك شجاعة االعــتــذار 
اذا كان قد أخطأ واتهم خالد بالباطل؟. 
كما نتساءل: ملــاذا لم يتطرق خالد صالح 
فــى هجومه  ضــد أديـــب لقضية عالقته 
بالشاطر ولــم يــدافــع عــن نفسه فــى هذه 
القضية رغم خطورة االتهام الــذى كشف 
ــرار التى  عــن الكثير مــن احلقائق واألســ

يجهلها الرأى العام فى مصر؟
ــوم بعض  ــق ــاً: مــتــى   ي ــضـ ونــتــســاءل أيـ
اإلعــالمــيــني الــذيــن وردت أســمــاؤهــم فى 
هـــذه الــرســالــة  ونــخــص مــنــهــم بــالــذكــر 
ــوان  وجــابــر  ــ مــحــمــود ســعــد وضـــيـــاء رشـ
الــقــرمــوطــى وعــال الشافعى وتــامــر أمني 
بــالــرد ســـواء بالنفى أو التأكيد على أن 
هناك مفاوضات قــد متــت معهم بالفعل 
لــإنــضــمــام لــلــجــمــاعــة وإعــــالن )الــســمــع 
والــطــاعــة( لــهــا  ولــقــيــاداتــهــم؟ وإذا كــان 
هــذا قــد حــدث فيجب أن نــعــرف مــن هم 
األشـــخـــاص الــذيــن قــامــوا بـــإجـــراء هــذه 
املــفــاوضــات نيابة عــن اإلخـــوان؟ ومــا هى 
طبيعة املهام والتكليفات التى كان مطلوباً 

منهم تنفيذها؟
وفى النهاية أؤكد على التزامى التام بنشر 
أى رد أو تعقيب يصلنى من هؤالء الصحفيني 
واإلعالميني ألن هدفنا األول واألخير كشف 

احلقيقة وحتقيق املصلحة العامة.

هل ميلك عمرو أديب الشجاعة إلعالن تفاصيل تهديده 
العلنى خلالد صالح بكشف تفاصيل عالقته الغامضة مع 

اإلخوان.. وهل ميلك الشجاعة لالعتذار إذا كان قد أخطأ؟

عمرو
مرسىأبوهشيمة

الليثى

سعد

فودة

رميقنديلمنى

الكحكى

صالح

الشاطر



القضاء على الفساد 
لن ينتهى فى يوم 

وليلة.. وصرفنا 
تعويضات مناسبة 

للمتضررين من سيول 
البحيرة والغربية
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مواجهة

أجرى احلوار:  عبد الرحمن عبده 

   ال يهمنى ما يقال 
عنى ولكن يهمنى 
ما أقدمه فى عملى

االنتخابات األخيرة 
هى األفضل  على 

مدار التاريخ السياسى 
فى مصر

لدينا منظومة 
وخطط 

جديدة  هدفها 
القضاء على الفساد 

فى املحليات 

حركة املحافظني خالل أيام.. وتضم 
»سيدات وشباب« يتمتعون 
بالكفاءة 
والقدرة 
على اتخاذ القرار 

 ال أعيش فى جلباب أبى.. ولكنى 
تعلمت منه احلزم ومحاربة الفشل

 االنتخابات البرملانية األخيرة متت بنزاهة وشفافية 
غير مسبوقة  فى تاريخ مصر السياسى 

»ما بخافش من حد«.. وأعضاء  
مجلس النواب اجلدد على 

الرأس والعني  »بس باألدب«

 

¿ يرى الكثيرون أن اختيارك ملنصب وزير التنمية 
املــحــلــيــة لــيــس ســــوى مــجــامــلــة لــتــاريــخ والـــــدك وزيـــر 

الداخلية األسبق؟
¿ ¿ ال يهمنى مــا يــقــال عــنــى، ولــكــن يهمنى ما 
أقــدمــه فــى عملي، وانتقاد غير منصف، وأحتــدى 
أى شخص انتقدنى يستطيع ان يثبت خطأ واحدا 
وقــعــت فــيــه، او تقصيرا مــنــذ أن تــولــيــت مهام 
منصبى منذ شــهــريــن.، ثــم إنــنــى أفــخــر بتاريخ 
والــدى اللواء زكــى بــدر وزيــر الداخلية األسبق،   

ولــم يحدث أن تعاملت مع أحــد على أســاس  اسم 
والــدى واجلميع يشهد بذلك منذ ان كنت معيدا 

بجامعة عــن شمس، ولــم يتوسط لــى والــدى 
للتعين معيدا، كما يزعم البعض ايضا من 
اكاذيبهم وتضليالتهم، حيث كنت من االوائل 

على دفعتي، فضال عــن أن والـــدى فــى ذلك 
الوقت لم يكن قد مت تعيينه وزير ا للداخلية لكى 

يتوسط لي.
¿ الــبــعــض يــتــهــمــك انـــك تــتــقــمــص دور وشخصية 
والـــدك الــراحــل زكــى بــدر يف  التعامل مــع املحافظني 
والــــقــــيــــادات املـــحـــلـــيـــة بـــصـــرامـــة وعـــنـــف وتـــهـــديـــدات 

مستمرة؟
¿ ¿ أوال أستطيع ان اقــول اننى لست أعيش فى 
جلباب أبي، النه كان أفضل منى واكثر علما وقدرة 
عــلــى مــواجــهــة كــل املــواقــف بــخــبــرة حــســده عليها 
الكثيرون وفى مقدمتهم القيادة السياسية وقتها، 
ولكنى استطيع ان اقول أننى تعلمت من والــدى كل 
الصفات االيجابية التى يحتاجها أى مجتمع وال 
يستغنى عنها أبدا، وحتتاجها كل قيادة مسئولة فى 

هذا البلد. 
¿ وماذا تعلمت من والدك الراحل؟

 ¿ ¿ تعلمت منه الكثير، تعلمت منه اتخاذ القرار 
ــاس، تعلمت منه  ــن السليم حتى لــو غضب منه ال
احلزم واحلسم فى كل القضايا املطروحة، ألن اللن 
ــوارث، وكذلك  والــتــردد  فيها قد يسبب أزمــات وكـ
تعلمت من والــدى ان اكون على قدر املسئولية التى 

تسند لى واال فرفضها يكون اكرم لى.
¿ ولكن ما يــردده خبراء التنمية املحلية أنــه ليس 

لديك الدراية الكافية باالدارة املحلية؟
¿ ¿ منصب الوزير هو منصب يعتمد على اخلبرة 
الفنية واالدارة أكثر منه تخصص، ولذلك من خالل 
تقلدى العديد من املناصب املتعددة  وكــان أهمها 
منصب وزير التعليم، الذى ال انكر أنه أكسبنى املزيد 
من القدرات الكافية إلدارة مؤسسة وجهة حكومية 

بحجم وزارة  التنمية املحلية.
¿ أعلنتم منذ توليكم الـــوزارة أنــك ستقضى على 

الفساد فى املحليات ومازال الفساد منتشرا؟
¿ ¿  الفساد يف  املحليات لن ينتهى فى يوم وليلة، 
ولكنه يحتاج فترة طويلة ومدة زمنية ليست قصيرة، 
النــك تعالج ظاهرة متجذرة ومتراكمة على مدار 
عقود طويلة مــن الــزمــان، كما ان فساد املحليات 
مشكلة منذ فترة وليست وليدة اللحظة فكيف اضع 
لها حلوال سريعة، الفساد موجود وأسبابه معروفة 
وبعضها الــتــعــقــيــدات فــى اإلجـــــراءات ممــا يعطى 
للموظفن ضعاف النفوس الفرصة البتزاز املواطنن 
واملطالبة بالرشوة، وهنا أطالب بتبسيط اإلجراءات 
ــراءات  ــ ــ ــرض املــتــطــلــبــات واإلج والــشــفــافــيــة فــى عـ
للمواطن أضافة لتحديد مطالب اجلمهور، وهناك 
عدة أولويات حالية للمواطنن اهمها  مواجهة الغالء 
وســد احتياجاتهم  من املــواد الغذائية والبترولية 

والطرق ومحطات البنزين. 
¿ ما هى خطة تعاملك مع املحليات؟ 

¿ ¿  املحليات هــى واجــهــة التعامل مــع املواطن 
املصرى والعمل على حتقيق مصالح املواطن..ومنذ 
أن قدمت الى الــوزارة وانا حرصت على االستفادة 
من خبرات القيادات املحلية السابقة، فقد التقيت  
مع بعض وزراء التنمية املحلية السابقن منهم اللواء 
عبد السالم محجوب، والدكتور محمود الشريف 
واملستشار عدلى حسن محافظ القليوبية السابق 
بغرض االستفادة من اخلبرات السابقة واالطــالع 
على املشاكل التى كانت تعرقلهم والبناء للمستقبل 
ــدة ومنظومة  حــتــى  استطيع ان أضـــع اطـــر جــدي
محليات خالية من الفساد، ولذلك انا مستمر يف  
دارســـة موقف املحافظات واجلــهــود املــبــذول فيها 
وسيكون البقاء لألصلح، ســواء من املحافظن او 

القيادات املحلية.
¿ ومـــاذا عــن خططك الــتــى اعلنت عنها مــن قبل  

ملواجهة مشكالت القمامة فى املحافظات؟ 
¿ ¿ نواجه مشكلة القمامة من خالل عدة وسائل 
ــعــددة، ومـــن خـــالل مــتــابــعــة املحافظن  ــرق مــت وطــ
الستعراض هــذه املشاكل، ومت التوصل الــى حلول 
غير تقليدية مــن خــالل  املــشــروعــات خاصه حلل 
هذه االزمــه ومنها تدوير القمامة وتصنيعها نوعلى 

مدار االشهر القليلة 
املاضية مت مناقشة بعض 

ــى تــقــدمــت بها  ــت ــشــروعــات وال امل
بعض املحافظات ولم يتم تنفيذها حتى اآلن 

ومت االطــالع على بعض الــقــرارات التى اتخذت 
حيالها واتعشم قريبا على قدر املستطاع حل املشاكل 

املزمنة واهمها القمامة. 
¿ مــا تقييمك لــالنــتــخــابــات الــبــرملــانــيــة الــتــى متت 

منذ أسابيع مبرحلتيها األولى والثانية؟
¿ ¿ كانت أفضل انتخابات  على مــدار التاريخ 
السياسى فى مصر، حيث تعتبر نسبة الشفافية 
والنزاهة التى متت بها االنتخابات هى أكبر نسبة 
فى اى انتخابات فى العالم، ويحسب لى فى سجلى 
اخلــدمــى ان هــذه االنتخابات النزيهة متــت وكنت 
وزيــرا للتنمية املحلية، وسأفخر بها، حيث تكاملت 
فيها ثالث منظومات ومؤسسات هى االكثر إخالصا 
ووالء لهذا الوطن، الشرطة واجليش والقضاء، ألنهم 
أعطوا كل االولوية ملصلحة املواطن والوطن  وأعلوا 
من هذه القيمة، ورغم كل التهديدات التى كان يحذر 
منها العالم اال ان االنتخابات متت فى جو من الهدوء 
واالستقرار الذى ليس له سوى داللة وحيدة تتمثل 
فى قوة وقدرة الرئيس عبد الفتاح السيسى والقيادة 
السياسية بالتنسيق مع القوات املسلحة ومنظومة 
الداخلية والقضاء السيطرة على املوقف لتحقيق 
األمن واألمان للمواطنن، وامتام االستحقاق الثالث 
لثورة 30 يونيو على اكمل وجــه وبشفافية ونزاهة 

غير مسبوقة.
¿ هل تخشى  ان تكون هناك حلقة من االنتقامات 
واالنـــتـــقـــادات الـــالذعـــة مـــن اعـــضـــاء مــجــلــس الــشــعــب 

للحكومة والتى تعتبر الوزراة احد اركانها؟
¿ ¿ انا طول عمرى م ما بخافش من حد، واعرف 
واجباتى وحقوقى متاما، ومدى مسئوليتى وقدرتى 
على ادائها، وبالنسبة ملجلس الشعب ونوابه فهم على 
ــرأس والعن، ألنهم جــاءوا بــارادة كاملة للشعب،  ال
والن خدمتنا للشعب فالبد ان نحترم رغبات هذا 
الشعب، ولكن اكــرر ان االنــتــقــادات  واملالحظات 
مادامت فى اطار العرف والقانون واالدب واملبادئ 
ــواب، فهى  ــن الــتــى تقرها الئــحــة ومــيــثــاق مجلس ال
حتترم، امــا غير ذلــك فليس مقبوال على االطــالق 

سواء داخل مجلس الشعب او خارجه.
ــانــــك مـــقـــل فــــى جـــوالتـــك  ¿ يـــنـــتـــقـــدك كـــثـــيـــرون بــ

امليدانية فما ردك؟
¿ ¿ البــد ان يعرف كل من يتكلم أن طبيعة عمل 
وزيــر التنمية املحلية  ليست التواجد فى الشارع، 
وهناك قيادات محلية واجهزة تنفيذية  ابتداء من 
منصب رئــيــس الــوحــدة الــقــرويــة وانــتــهــاء مبنصب 
املحافظ هــذه هــى مهمتها، ثــم تقدم لــى التقارير 
كوزير مسئول من خالل اطر وقواعد وجهاز التفتيش 

واملتابعة لالطالع عليها وتقييمها.
¿ وماذا عن تأخر قانون اإلدارة املحلية؟ 

¿ ¿  القانون مت عرضه على جلنه سابقه ملناقشة 
قانون اإلدارة املحلية ومت عرضه على مجلس الدولة 
ومتت املوافقة عليه وهذا القانون سيتم دراسته مره 
ثانيه ألن الدستور اجلديد عند صــدوره وحــدوث 
بعض التغييرات فى الفترة احلالية قد تتطلب تعديل 
بعض بنوده لعرضه مرة أخرى ملجلس الدوله مؤكدا 
أن هذا القانون ليس له صفة االستعجال حتى يتم 
عقد جلسات  مجلس النواب ولكن نتعشم أن يعرض 

على املجلس ويصدر قريبا ألنه ميس حياة املصرين 
واملحافظات.

ــأن حــركــة املحافظني  ــرارا بـ ــكـ ¿ صــرحــتــم كــثــيــرا وتـ
سيتم  اإلعـــالن عنها فهل هــنــاك نية الجــرائــهــا هذه 

االيام؟
¿ ¿ بالفعل هناك حركة محافظن سيتم االعالن 
عنها خالل ايام على اكثر تقدير وان لم تكن خالل 
ساعات، قليلة قادمة، بعد ان مت وضع الرتوش عليها 

من قبل رئيس الوزراء.
¿ وما هى اهم مالمح احلركة وهل ستضم سيدات؟

¿ ¿ هــى حــركــة ستتم بــنــاء عــلــى عـــدة معايير، 
تشمل الكفاءة، واألداء، ومستوى اخلدمات املقدمة 
للمواطنن، ومــدى رضــاهــم عنها، وســرعــة تقدمي 
اخلدمات، وعالج املشكالت، وإجناز املشروعات،   
ــر، ســيــتــم تــغــيــيــر بعض  ــي ــاي ــع ــلــك امل ــى ت ــاء عــل ــنـ وبـ
املحافظن، لضخ دمــاء جديدة، قــادرة على حتسن 

مستوى اخلدمات، واالستفادة من موارد املحافظة.
¿ ترددت فى الفترة االخيرة اسماء وشخصيات فى 

احلركة  هل هذا كل تكهنات ام له اصل من احلقيقة؟
¿ ¿ ال استطيع أن اقول لك اكثر من انها ستكون 
حركة بعيدة عن كل التكهنات التى وردت فى وسائل 
االعالم سواء فى الصحف او الفضائيات ، وستضم 
هــذه احلــركــة ســيــدات، وشــبــاب مــن ذوى الكفاءات 

والقدرات التى اثبتوها فى مجال سيرتهم الذاتية 
التى مت االطالع عليها.

¿ ومــا مواصفات املحافظ التى ركــزمت عليها عند 
االختيار؟

¿ ¿ رضــا الــشــارع واملــواطــنــن عــنــه، فاملحافظ 
الـــذى وردت تقارير التفتيش واملتابعة عنه بانه 
استطاع ان يحل مشاكل مواطنى محافظته وقدم 
لهم اخلــدمــات املطلوبة، سيتم االبــقــاء عليه النه 
االصلح، اما املحافظ الذى لم يستطيع ان يلبى هذه 
االحيتياجات فانه سيكون خارج احلسابات متاما، 

وهذا ما اتفقناعليها منذ اوى يوم عمل للحكومة.
ــــني اشــــتــــكــــوا مـــــن جتـــاهـــل  ــنـ ــ ــواطـ ــ ــر مـــــن املـ ــيـ ــثـ ¿ كـ
املحافظني لقاءاتهم لعرض مشاكلهم  ما تعليقكم 

ذلك؟
¿ ¿ لــن اتــهــاون مــع اى مسئول يتجاهل شكاوى 
ومطالب املواطنن، ومنذ اول يوم تعليماتى كانت 
صــارمــة وواضــحــة بــضــررورة ا االســتــمــاع ملشاكل 
ــواطــن عـــرض شــكــواه بــصــورة  املــواطــنــن وعــلــى امل
تدريجية بــدايــة مــن رئيس احلــى وفــى حالة عدم 

االستجابة الصعود تدريجيا للوصول للمحافظ.
ــظــــني  تــعــيــني  ــافــ ــحــ ــة املــ ــ ــركـ ــ ــتـــشـــمـــل حـ ¿ وهـــــــل سـ

مساعدين ونواب للمحافظني؟ 
¿ ¿ بالتأكيد، وقــد قمت بــاجــراء عــدة تنقالت 

وحــركــات مــحــدودة فى الصف الثانى والثالث فى 
املحليات حيث مت تعين شباب كمساعدين فى عدة 
محافظات منها الــقــاهــرة واجلــيــزة واإلسكندرية 
ولكن املطلوب حاليا هو االهتمام الكوادر الشابة مع 
زيادة اخلبرات العلمية تؤهلهم إلى تولى الوظائف 
القيادية الكتساب اخلبرات للتعامل مع املواطنن 
وحــال يتم عمل آلية لتواجد مجموعة كبيرة من 
الشباب على استعداد ومتعلمة ومــدربــة لتسهيل 

عملية االختيار للمناصب.
ــاذا عــن خــطــة الــــــوزارة لــتــطــويــر الــقــرى األكــثــر  ¿ مــ

فقرا؟ 
¿ ¿ إن هناك مشروعن لتطوير الــقــرى األكثر 
فقرا واحتياجا تهدف إلى رفع مستوى املعيشة بهم، 
واملشروع األول منهما  بتمويل الوزارة تنفذه القوات 
املسلحة بـــ78 قرية بواقع 3 قــرى فى كل محافظة 
فيما عــدا الــقــاهــرة، كما  أن هناك مشروعا آخر 
يهدف إلى تطوير 1153 قرية وتشارك فيه وزارات 
أخرى ويتم متويله من صندوق حتيا مصر، وكان قد 
سبق ان مت  العمل فى عــدد من هــذه القرى والتى 

حققت جناحات وعلينا استكمال ما تبقى منها.
¿ مــاذا عــن مواجهة أزمــة هطول االمــطــار وتفادى 
ماحدث من كوارث فى االسكندرية فى الشهر املاضى؟

ــام مــن االجــهــزة  ¿ ¿ هــنــاك بالفعل اســتــعــداد ت
التنفيذية بجميع املحافظات وعمل مستمر، 
استعداًدا لسقوط أى أمطار فى االيــام املقبلة، 
مع توغل فصل الشتاء، حيث مت تدعيم شبكات 
ــنــازحــات مياه  ــصــرف وتــزويــد املــحــافــظــات ب ال
ــى املــحــافــظــات املــتــضــررة،  وشــفــاطــات أمــطــار ف
ومت تخصيص 75 مليون جنيه ودعمت وزارة 
التخطيط عملية التطوير وتأهيل الشبكات 

بـ28 مليون جنيه.
¿ وماذا عن التعويضات التى رصدتها 
احلكومة للمتضررين ، خاصة ان هناك 
شــكــاوى مــن عـــدم حــصــول بعضهم على 
هذه التعويضات فى محافظات البحيرة 

والغربية؟
¿ ¿ احلكومة قامت بتوزيع  التعويضات  
جميع املتضررين من سقوط األمــطــار فى 
جميع املحافظات، حيث مت  منذ اسابيع 
تعويض املتضررين مــن األمــطــار بالبحيرة 
مــن »صــنــدوق حتيا مــصــر«، بتوجيهات من 
الرئيس عبد الفتاح السيسى، ومت صرف 2000 
جنيه على الــفــدان الــواحــد،   وقــد تبن لنا  ان 
أن هناك ما يقرب من 55 ألف فدان تضررت من 
هطول األمطار بهذه الكثافة التى لم تشهدها تلك 

املحافظات من قبل. 
ــروعـــك » لــتــوفــيــر فــــرص عمل  ¿ ومــــــاذا عـــن »مـــشـ

للشباب؟ 
¿ ¿ عقدت اجتماعات كثيرة ومتعاقبة على مدار 
الشهرين املــاضــيــن  مــع مــديــر املــشــروع القومى 
للتنمية املجتمعية »مــشــروعــك« واطلعت بالفعل  
على معلومات املشروع ومن املالحظ وجود تطوير 
وتنامى خــالل 6 اشهر فــى سحب املبالغ وتنفيذ 
املشروعات فى عــدة آالف من املــشــروعــات، ولكن 
يوجد بعض املحافظات ليست لها حــظ مــن هذا 
املــشــروع مــن ليس لها طــابــع ريــفــى وعــلــى رأسها 
القاهرة وسيتم دراستها واالطـــالع على البيانات 

ودراسة احتياجاتها وما هو املناسب لها.
¿ ولكن كثيرين انتقدوا ارتفاع سعر الفائدة على 

القروض املقدمة؟
¿ ¿ فى احلقيقة  فائدة البنوك ليست مرتفعة، 
اذا قــام املــواطــن املقترض بــالــســداد فــى املواعيد 
املــحــددة، حتى ال تتراكم عليه الــفــوائــد وأرى انه 
اليــوجــد مــعــوقــات فــى الــســداد وال تعسر، خاصة 
ان  أكثر مــن 99% مــن املــشــروعــات تنفذ للشباب 
فــى مشروعك، ولكن مــا تسبب فــى مضايقتى ان 
محافظة القاهرة كانت اقل محافظة تفاعال مع  
مبادرة » نظرا لتعدد مدنها مقارنة بالريف وسيتم 
العمل على تطوير السلبيات فى املحافظات األقل 

تفاعال.
¿ مــا اجــمــالــى الــقــروض الــتــى رصــدتــهــا احلكومة 
ملــبــادرة مشروعك القومي  حتى اآلن وقــبــل ايـــام من 

تشكيل مجلس النواب؟
¿ ¿ إجمالى القروض التى مت منحها للمواطنن 
مــن خـــالل املــشــروع الــقــومــى للتنمية املجتمعية 
والبشرية واملحلية »مشروعك« بلغت 500 مليون 
جنيه، وعـــدد املــشــروعــات املــنــفــذة، والــتــى يجرى 
تنفيذها مــن خــالل »مــشــروعــك« بلغت 10 آالف 
و878 مشروًعا.، كما انه يجرى حالًيا دراسة 2004 
مشروعات بقروض 128 مليون جنيه، خاصة ان 
ــداث تنمية  ــادرة  »مــشــروعــك« تــهــدف إلـــى إحــ ــب م
مجتمعية فى جميع محافظات ومراكز وقرى وجنوع 
مصر من خــالل خلق فــرص عمل حقيقية خاصة 
للشباب واملرأة، ما سينتج عنه رفع مستوى املعيشة 

ودفع عجلة االقتصاد لألمام.

»منذ ان قدم للوزارة، وجلس على كرسى التنمية املحلية التى 
يطلق عليها لقب »أم الوزارات« لم يكل ولم ميل من تهديد اى 

مسئول يقصر فى عمله، وبالفعل اجرى العديد من التغييرات فى 
القيادات املحلية النه رأى بنفسه هذه القيادات مقصرة فى عملها، 

أو أنها قادرة على ان تؤدى افضل فى أماكن اخرى، وهو نظام  وأسلوب جديد لم 
تشهده وزارة التنمية املحلية اال فى عهد الدكتور احمد زكى بدر  الوزير احلالى، 

الذى استطاع أن يقوم بدوره ويفرض نفسه بقوة على املحليات، خالل اجراء 
االنتخابات البرملانية التى متت مرحلتها الثانية نهاية الشهر املاضي، ردا على 

من ادعوا انه وزير ليس له عالقة ال من بعيد وال من قريب باالدارة املحلية.
وقال بدر فى هذا السياق إن منصب الوزير يعتمد فى الدرجة األولى على 

اخلبرة الفنية فى علم االدارة، وليس بالضرورة ان يكون متخصصا فى  
املحليات.

واضاف بدر فى حور حصرى لـ«صوت املاليني« أنه عندما قبل منصبه كوزير 
للتنمية املحلية  جعل كل همه صوب القضاء على الفساد املستشرى بني 

موظفى وقيادات املحليات، والذى أكد مرارا وتكرارا أنه فساد متجذر لن يتم 

القضاء عليه فى يوم وليلة ولكنه يحتاج الى 
خطة زمنية ليست بالقصيرة.

وأضاف وزير التنمية املحلية أن حركة املحافظني 
اجلديدة ستضم فى طياتها شخصيات بعيدة عن 

التكهنات التى وردت فى الصحف وكافة وسائل االعالم، 
وان من بينها سيدات وضعن حتت االختبار طوال 

األسابيع املاضية، للتعرف على مدى قدرتهن فى املهمة التى 
سيتم تكليفهن بها.

وأكد بدر أنه رجل حاسم وقادر على اتخاذ القرار املناسب فى الوقت 
املناسب وال يتأثر مما تتناوله الصحف عنه سواء بالسلب او  االيجاب، 

وانه يعرف متاما مهام منصبه وواجباته جتاه الوطن واملواطنني، وال 
يتوقف عند اى انتقادات.

وأوضح ان  أعضاء مجلس النواب املقبل مت انتخابهم فى انتخابات غير 
مسبوقة، فى معايير النزاهة والشفافية.

وكشف بدر عن الكثير من األسرار واملفاجآت فى حواره التالى والى نص احلوار: 

: » أحمد زكى بدر يفتح قلبه لـ »

منصب الوزير يعتمد فى الدرجة األولى 
على اخلبرة الفنية فى علم اإلدارة 

أحمد زكى بدر
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تفاصيل اجتماع السيسى مع قيادات 
عسكرية أمنية فى الكويت واإلمارات

خطة إخوانية لنشر الفوضى فى يناير مبعاونة إيران وتركيا
استعدادات ضخمة تتم فى الــخــارج منذ شهور 
إلحــداث فوضى وعنف فى مصر خــال الشهرين 
القادمين.. وجار التجهيز من أجل افساد احتفاالت 
المصريين بــرأس السنة وعيد المياد المجيد.. 
لتعكير صفو العاقة بين المسلمين والمسيحيين.. 

وأيضا افساد ليلة »25« يناير 2016 القادم.
االحــتــفــاالن »رأس السنة وعيد الــمــيــاد.. و25 
يناير 2016« يومان مهمان فى تاريخ مصر.. وجار 
االستعداد فى الخارج الستغالهما من أجل تهديد 

أمن مصر وإشاعة الفوضى والعنف.
الــغــريــب أن االســـتـــعـــدادات لــتــهــديــد مــصــر فى 
أول يناير و25 يناير.. تتم فى إيــران بين جماعة 
اإلخــوان وعــدد من مسئولى األمــن فى إيــران.. فى 
وجــود الـــذراع التركى والـــذى يشترك مــع اإلخــوان 
ــران فــى كــل تخطيط يــهــدف للنيل مــن أمــن  ــ وإيـ
واســتــقــرار وســامــة مــصــر.. مــا هــى االســتــعــدادات 
 إلحــداث الفوضى وما هى المخططات الخبيثة؟!
ــوان خــاصــة مــن أعــضــاء التنظيم  اتــفــق قـــادة اإلخــ
الــدولــى المقيمين فى سويسرا وألمانيا والنمسا 
ــوان فى  ومنهم محمد طيفور نــائــب مسئول اإلخــ
سوريا.. وإبراهيم منير.. ويوسف ندا.. اجتمعوا مع 
قيادات من الحرس الثورى اإليرانى فى طهران وهم 
»على فدوى« أحد مستشارى المرشد األعلى للثورة 
اإليــرانــيــة للعاقات الخارجية وعــدد مــن ضباط 
الحرس الثورى المسئولين عن األوضــاع السياسية 
بالشرق األوســـط.. كــان ذلــك فى حضور مسئولى 
أجهزة أمنية تركية وعــدد من أعضاء التنظيمات 

الجهادية التكفيرية المتواجدين فى تركيا ويحصلون 
على دعم ورعاية تركيا.. وأردوغان شخصيا ومدير 

مخابراته »ها كان فيدان«.
وشمل المخطط ما يلى:

ــمــرار التخطيط ضــد الــجــيــش والــشــرطــة  اســت
والــقــضــاء مــع التشهير بــهــم.. والعمل على تدويل 
قضية محاكمة محمد مرسى واستدعاء عدد من 
ــدول لدعم محمد مرسى ودعــم اإلخــوان  رؤســاء ال
ــوان!! مع استمرار  ورفــع شعار رابــعــة.. لدعم اإلخـ
العمليات االرهابية وتصاعد وتيرة العنف والقضاء 
على االقــتــصــاد المصرى واســتــهــداف شخصيات 
ــارزة.. والعمال على ادخــال مصر مبلغ   اقتصادية ب
قدره 50 مليون دوالر من حساب منظمات إسامية 
تعمل على تمويل وتقديم أموال لإلخوان.. وادخال 
ــراد منتمين لــإلخــوان فــى داخــل  هــذه األمـــوال ألفـ
مصر.. مع العمل على استهداف شخصيات شرطية 
ــفــاق مــع عــدد مــن التنظيمات  ــرى.. كــم تــم االت ــب ك
االرهابية المتواجدة فى سيناء على ضرورة ادخال 
لهم كميات هائلة مــن الــســاح عــن طريق االنفاق 
السرية المتواجدة على الحدود مع قطاع غزة على 
أن يكون ذلك من مسئولية كتائب عز الدين القسام 
الجناح العسكرى لحركة حماس الذى يسيطر على 
الــقــرار بداخلها كل من اإلخـــوان وإيـــران وتركيا.. 
وهــم الــذيــن يــوفــرون التسليح والتمويل والتدريب 

لعناصرها السرية والملثمة!
وبالتنسيق مــع عــدد مــن الجهاديين التكفيرين 
الذين يؤتمرون بأمر اإلخــوان فى كل من السودان 

وليبيا واليمن وتونس والعراق وسوريا والجزائر.. 
على ضــرورة جلب جهاديين إلــى المنطقة الليبية 
القريبة من الحدود المصرية وتحديدا فى منطقة 
الكفرة فى منتصف الحدود المصرية الليبية والتى 
يتواجد بها معسكرات لتدريب االرهابيين وقريبة 
مــن المعسكرات التى يــتــدرب بها االرهابيين فى 
مالى ونيجيريا.. والعمل على انضمامهم إلى تنظيم 
داعــش الــذى سيعمل على استهداف مصر خال 
الشهرين القادميين بالتنسيق مع كتائب الشريعة.. 
وأنصار السنة.. وكتائب الفرقان وتنظيم داعش.. 

وأنصار اإلخوان فى بنغازى وسرت ومصراتة!
قــادة االجتماع مسئولون في غاية األهمية فى 
الحرس الثورى وقيادات التنظيم الدولى لإلخوان.. 
ومسئولو األمــن فــى تــركــيــا.. اتفقوا على ضــرورة 
االستعانة بكل من قادة التنظيمات االرهابية فى 77 
دولة وهم فى األساس من المنتمين لإلخوان ومنهم 
أحمد الريسونى من المغرب.. والسر الختم عبدالله 
من الــســودان وأنــور أوالد على من تونس.. وحسن 
ــا.. ورأفـــت مــن رائــف  ــيــري محمد إبــراهــيــم مــن ارت
من األردن.. وسالم الشيخثى من ليبيا.. وسلمان 
رستمى من ألبانيا.. وطايس الجميلى عضو التنظيم 
الدولى لإلخوان من قطر.. وعبدالله الحاشدى من 
اليمن.. وكويتم رميدى من منطقة الجبل األســود 
ومحمد الحفاظ صو من غينيا كوناكدى.. ومحمد 
حسن الـــددو مــن جمهورية موريتانيا ومطالبتهم 
بتجهيز جهاديين للتسلل إلــى مصر عبر منطقة 

الكفرة فى ليبيا.

خال األسبوع الماضى كان الرئيس عبدالفتاح 
ــم الـــدخـــول فــى اجــتــمــاعــات سرية  ــ الــســيــســى دائ
متواصلة مع أشقاء عــرب.. كان أهمها اجتماعين 
عربيين مع الجانب الكويتى والجانب اإلماراتى.. كل 
اجتماع يعتبر بمثابة جلسة سرية تبدأ من االجتماع 
مع الجانب الكويتى.. الذى كان بمثابة اجتماع أمنى 
يهدف إلى تعاون مصر مع األشقاء فى الكويت لكبح 
سيطرة جماعة اإلخـــوان على األمـــور فــى الكويت 
ــال وأعــمــال واقــتــصــاد وبــرلــمــان..  مــن بــورصــة ومـ
ــوقــف اســتــمــرار تــمــدد السلفيين فــى الجهات  وي
الحكومية فى الكويت.. كل هذا فضا عن التصدى 
لعمليات الــتــمــويــل الــتــى تــأتــى مــن وإلـــى الكويت 
للتنظيمات االرهابية والمتطرفة والجهادية التابعة 
لــإلخــوان.. وأيضا من أجل تجفيف منابع األمــوال 
التى تتدفق للتنظيمات السلفية التى تخترق الرأى 
العام الكويتى.. وبالفعل سافر وفــد أمنى مصرى 
على أعــلــى مستوى للكويت للتعاون مــع األجــهــزة 
األمنية الكويتية.. وبعد مــرور وقــت بسيط كانت 
أولــى التوصيات التى صــدرت هى: ضــرورة إغاق 
جمعيات سلفية وإخوانية تستخدم لتحويل أموال 
ألعضاء اإلخــوان والسلفيين وتعتبر بمثابة غطاء 
لنشاط اإلخــوان عن أعين الحكومة الكويتية.. كما 
أوصى الوفد األمنى المصرى بضرورة إصدار قرار 

حكومى باعتبار اإلخوان جماعة ارهابية والتحفظ 
على كافة المقرات التابعة لها.. والتابعة للجمعيات 
والمنظمات والمؤسسات المبثقة عنها.. وأيضا 
تجميد أموال الجماعة فى الكويت.. وأيضا القيام 
بعملية تتبع ورصد العناصر اإلخوانية الخطيرة التى 
تقوم بْأعمال مناوئة للكويت وأعمال من شأنها أن 
تعتبر تنفيذا لألجندة اإلخوانية ولمخطط التنظيم 
الدولى لإلخوان لتفتيت الدول وعدم االستقرار فى 

الكويت والهيمنة عليها وعلى مواردها.
وفيما يتعلق بالجمعيات الخيرية واإلسامية 
والطبية التابعة لإلخوان فى الكويت أوصى الوفد 

األمنى المصرى بضرورة غلق »13« جمعية خيرية 
إخوانية وسلفية تعتبر أبواق لإلخوان ولها دور فى 
تمويل الجماعة ويتم تحويل إليها أموال من الكويت 

وإلى الكويت على السواء!
الــوفــد األمــنــى المصرى أوصــى أيضا بضرورة 
تنفيذ هــذه الــتــوصــيــات فــى الــقــريــب الــعــاجــل وإال 
سينتشر اإلخـــوان ويــهــددون أمــن الكويت بطريقة 
مباشرة وفجأة.. ألن مخططاتهم لتهديد الكويت 
باتت قريبة.. وتنفيذها بــات سهل بعد سيطرتهم 

على الجمعيات والبرلمان واالقتصاد!
الكويت فى موقف صعب بعد صدور التوصيات 

بطريقة مفاجئة.. ولــهــذا فــالــقــرار المحتمل هو 
الموافقة على وضــع اإلخــوان على قوائم االرهــاب 
فــى الــكــويــت بعد الموافقة على غلق 13 جمعية 
خيرية.. وهو ما يبشر باتخاذ القرار بادراج اإلخوان 
كجماعة ارهابية.. ما يؤدى إلى الحد من انتشارهم 
وسيطرتهم على الكويت.. وستتخذ الكويت الطريق 
الــذى رسمته مصر من ضــرورة مواجهة الجماعة 
بــقــوة ألنــهــا أصبحت تمثل تــهــديــدا مــبــاشــرا ألمن 
الكويت بعد تحالفها مع إيــران التى تهدد الكويت 
رغم وجود عاقات طبيعية دبلوماسية بين الكويت 
ــران.. لكن استمرار الكشف عن خايا ارهابية  وإي

إخوانية مسلحة.. وخايا إيرانية شيعية مسلحة 
ــور« الــشــديــدة االنــفــجــار  ــســى فـ ـــ»ال ــادة ال تــهــرب مـ
والتى يستخدمها تنظيم القاعدة وإيران وإسرائيل 
ــط كــمــيــات هــائــلــة مـــن الــســاح  وأمـــريـــكـــا.. وضــب
فــى مــنــازل الخايا االرهــابــيــة خــاصــة أن الساح 
المضبوط مــن الـــذى يستخدمه الــجــيــوش.. ومن 
الصعب اقتنائه عن طريق تنظيمات مسلحة.. وهذا 
يــدل على أن التنظيمات االرهابية المدعومة من 
إيران تهرب الساح والمتفجرات إلى داخل الكويت 
ألنــصــارهــم.. بعد اعــتــرافــات أدلـــى بها المنتمون 
للتنظيمات االرهابية والذين قالوا: إنهم مدعومون 
ــهــذا تستشعر الكويت  ــورى.. ول ــثـ ــحــرس الـ مــن ال
خطورة الموقف األمنى فى الباد واستعانت بمصر 
لمواجهة هذه التنظيمات.. إضافة إلى استجابتها 
للتوصيات.. وهو ما سيجعلنا ننتظر األسبوع القادم 
إلى قيام الكويت بــإدراج جماعة اإلخــوان كمنظمة 
ارهابية مسلحة.. والتحفظ على مقراتها وأموالها.. 
وممتلكاتها.. وتحويل قاداتهم للتحقيق.. وهــو ما 
سيعد انتصارا كبيرا للكويت ومصر فى مواجهتهما 

لجماعة اإلخوان والتى تنفذ أجندة خارجية!
أما فيما يتعلق بالجانب اإلمــاراتــى.. فقد سافر 
وفدى عسكرى مصرى على أعلى مستوى وتحديدا 
من القوات الجوية فى سرية شديدة.. وفى زيارة 
غير معلنة تــهــدف للتعاون العسكرى فــى مجال 
ــود تفاهمات قــويــة واتفاقيات  الــطــيــران بعد وجـ
عسكرية مــن شــأنــهــا أن تفيد الــجــانــبــيــن.. تفيد 
الجانب اإلمــاراتــى فى الحصول على استشارات 
عــســكــريــة مــصــريــة خــاصــة فـــى مــجــال الــطــيــران 
واســتــعــدادا إلتــمــام عــدد مــن صفقات الــســاح من 
روسيا وفرنسا والصين.. كما أن التعاون العسكرى 
ــارات خــاصــة أن  ــ ــى سيفيد اإلم ــارات المصرى اإلم
اإلمـــارات تمتلك تكنولوجيا عسكرية حديثة من 
الدول األولى التى تحرص على شراء ساح بكثافة 

فى األونة األخيرة.

الرئيس يوافق على سفر وفد أمنى رفيع املستوى ملساعدة الكويت فى التصدى لإلخوان ومخططاتهم
الكويت تطلب استشارة مصر لتكسير عظام اإلخوان والسلفيني

مفاجأة: توصية مصرية للكويت بإدراج اإلخوان على قوائم اإلرهاب

الوفد األمنى املصرى يوصى بضرورة وقف »13« جمعية خيرية إخوانية تستخدم لتمويل اجلماعة

اإلخوان يهددون مصر فى عيد امليالد املجيد.. وأحداث 25 يناير وكلمة السر »احلرس الثورى اإليرانى«

انفراد

االستعانة بقيادات اجلهاديني فى 
»77« دولة جللب إرهابيني وجتميعهم 

فى منطقة الكفرة فى ليبيا

متويل وتسليح »3« تنظيمات 
 مسلحة فى ليبيا على حدود

 مصر الغربية!

منير

ندا

فدوى
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»اجلايكا« اليابانية مندهشة وتؤكد أن تكلفة بناء احلائط العاكس 
ألشعة الشمس على متثال رمسيس ال تتجاوز 10 ماليني دوالر 

إهدار 100 مليون دوالر لبناء حائط باملتحف املصرى اجلديد
« تكشف فضيحة لوزارة اآلثار «

فى
الممنوع

كتب - ماهر عبده:

 
ــذى  ــرار الـ ــ ــق ــ ــًا أمـــــام ال ــويـ ــفــت طـ ــوق ت
أصــــدره  الــمــهــنــدس شــريــف إســمــاعــيــل، 
ــيــس مــجــلــس الــــــوزراء بتشكيل لجنة  رئ
برئاسته وعضوية كل من محافظ البنك 
المركزى ووزيـــر المالية ووزيـــر السياحة 
ــر  ــزراعــة ووزي ــر ال ــر االستثمار ووزيـ ووزيـ
الـــتـــجـــارة والــصــنــاعــة ووزيـــــر اإلســـكـــان 
والمرافق والمجتمعات العمرانية ورئيس 
هيئة الرقابة اإلداريــة. وعن المستثمرين 
كل من محمد فريد خميس، رئيس االتحاد 
المصرى لجمعيات المستثمرين ومنصور 
عامر، رئيس مجلس إدارة مجموعة عامر 
جـــروب ومحمد الــســويــدى، رئــيــس اتحاد 
الصناعات المصرية وإبــراهــيــم محمود 
الــعــربــى، الــرئــيــس الــتــنــفــيــذى لمجموعة 
شركات العربى وأحمد أبو هشيمة، رئيس 
مجلس إدارة حديد المصريين وإلهامى 

كشفت مــصــادر رفيعة المستوى بهيئة الرقابة 
ــة أن الرئيس عبد الفتاح السيسى أبــدى  ــ اإلداري
انزعاجه الشديد من تقرير قدمته الهيئة األسبوع 
الماضى لمؤسسة الرئاسة حول مخالفات وإهدار 
أكثر من 100 مليون دوالر من جانب وزارة اآلثــار 
وقطاع المشروعات بدعوى إقامة حائط عاكس 
ــمــصــرى الــجــديــد  ألشــعــة الــشــمــس بــالــمــتــحــف ال

بالرماية.
وأكــدت المصادر لـ«صوت المايين« أن التقرير 
ــذى استعرضه السيسى مــع خــبــراء مــن الرقابة  ال
االدارية تضمن وقائع فساد مالى تبلغ أكثر من مليار 
جنيه حصلت عليها وزارة اآلثار فى صورة منح دولية 
وقروض ومساعدات عينية من أجل إنشاء المتحف 
المصرى الجديد بمنطقة الرماية بجوار أهرامات 

الجيزة.
ــدث وقــائــع الفساد  وأضــافــت الــمــصــادر أن أحـ
تمثلت فى رصد مبلغ مالى ضخم يبلغ 100 مليون 
دوالر إلنشاء حائط فى بهو المتحف، مقابل لتمثال 
رمسيس الثانى داخل المتحف مزود بمواد ودهانات 
من شأنها ان يعكس أشعة الشمس على وجه التمثال 

فى الساعات االولى من صباح كل يوم.
الفتة الى ان الخبراء أكدوا فى تقريرهم أن 100 
مليون دوالر رقــم مبالغ فيه،بشكل كبير واستدلوا 
ــار  ــال االســتــفــســار مــن خــبــراء األثـ ــذلــك مــن خـ ب
بمؤسسة » الجايكا » اليابانية الذين أكدوا ان تكلفة 
حائط ليكون أيقونة للمتحف المصرى لن تتجاوز 
قيمة تكلفته على أقصى تقدير ســوى 10 مايين 
دوالر وهو مبلغ زهيد بالمقارنة للمبلغ الذى رصده 

قطاع المشروعات لوزارة اآلثار.
وأشارت المصادر إلى أن الرئيس السيسى كلف 
ــة وقطاع الشكاوى بمؤسسة  هيئة الرقابة اإلداريـ
الرئاسة بتشكيل لجنة مشتركة من الطرفين إلجراء 
تحقيقات عاجلة حــول هــذه البيانات ومــدى تورط 
قطاع المشروعات فيها، واباغه فورا وبأسرع وقت 

بنتائج التحقيقات.

الــزيــات، رئيس إتــحــاد الــغــرف السياحية 
وأحمد سالم مشهور، جمعية شباب رجال 
األعمال وحسن راتب، رئيس مجلس أمناء 
جامعة سيناء ومحمد األمين، رئيس غرفة 
صناعة اإلعــام ونجيب ساويرس، رئيس 
مجلس إدارة شركة أوراســكــوم  القابضة. 
ونص القرار على أن تتولى اللجنة القيام 
بإنجاز مــهــام الــتــواصــل مــع المستثمرين 
والسماع لكافة آرائهم ومتطلباتهم والعمل 
على إزالة كافة العقبات التى تواجههم فى 
كافة أنواع االستثمار المختلفة، والتواصل 
مع الجهات الحكومية لحل المشكات التى 
تواجه المستثمرين واتخاذ كافة اإلجراءات 
الازمة لتيسير االستثمار وكذلك استيفاء 
ــة بما يتفق وأحــكــام قانون  ــدول حــقــوق ال
ضمانات حوافز االستثمار المشار إليه 

والقوانين ذات الصلة.
وفـــى الــواقــع فــقــد أصــابــتــنــى الصدمة 
ــال األعـــمـــال  ــ ــعــض رجـ بــســبــب اخــتــيــار ب
لعضوية هذه اللجنة , خاصة أن من بينهم 

وأكد لهم بأن المتورطين ستتم محاكمتهم بشكل 
عاجل، وفى عانية ليكون عبرة لغيرهم ممن تسول 
لهم انفسهم التاعب بمقدرات واموال الباد التى 
هى فى اشد الحاجة اليها فى هذه الفترة العصيبة 

التى يمر بها االقتصاد القومى.
يأتى ذلــك فى الوقت الــذى يعيش فيه مسئولو 
ــة مـــن الــرعــب  ــار حــال ــاآلثـ ــمــشــروعــات بـ ــطــاع ال ق
واالرتــبــاك بعد ان تسربت اليهم معلومات حول 
تشكيل اللجنة المشتركة التى ستبدأ عملها األسبوع 

المقبل حول هذه التجاوزات.

شخصيات قامت باإلستياء على أراضى 
الدولة أو تحايلوا على القانون وتسببوا فى 

إهدار المليارات من المال العام.
ولذلك نتساءل: كيف تكون  مهمة هذه 
اللجنة »استيفاء حقوق الــدولــة بما يتفق 
وأحكام قانون ضمانات حوافز االستثمار 
المشار إليه والقوانين ذات الصلة« رغم 
أن بعض األعضاء ومنهم نجيب ساويرس 
متهرب من ســداد عدة مليارات لمصلحة 
الضرائب وكــان قد تم جدولتها فى عهد 
محمد مرسى وتــوقــف عــن الــســداد عقب 
ــضــا رجــل  ــوط اإلخــــــوان؟ وهـــنـــاك أي ســق
األعــمــال حسن راتــب رئيس قناة المحور 
الذى توجد له عشرات القضايا المنظورة 
أمام القضاء حتى اآلن ومن بينها قضية  
حصوله، على 600 فــدان بمدينة األقصر 
بسعر 2000 جنيه للفدان من الهيئة العامة 
ــى بــمــوجــب التفويض  ــزراعـ لــإصــاح الـ
ــر الـــزراعـــة وتحويلها  ــ ــادر مـــن وزي الـــصـ

لماعب جولف.

وأضــافــت المصادر أن النية تتجه إلقــالــة وزيــر 
اآلثار على خلفية هذه الواقعة،التى ستكون القشة 
التى قصمت ظهر البعير، بعد ان تناولت وسائل 
ــوزارة  االعــام على مــدار االيــام االخــيــرة فضائح ل
اآلثار حول اهدار المال العام  وتبديد المنح الدولى 
ــة عالمية النــشــاء  ــري الــتــى رصــدتــهــا مــؤســســات اث
المتحف المصرى ومنها هيئة التعاون اليابانية » 
ــذى رصد  الجايكا » ومركز البحوث االمريكى وال
مبلغ 50 مليون جنيه النشاء المتحف ولم يعلم أحد 
حتى اآلن فيما انفقت واختفت فى ظروف غامضة، 

ــة  ــيـ ــائـ ــقـــضـ ــوى الـ ــ ــ ــدعـ ــ ــ ــت الـ ــ ــف ــشــ ــ وك
المنظورة  أمــام محكمة القضاء اإلدارى 
بمجلس الــدولــة أن راتـــب قــام باستغال 
ــة الــمــبــاعــة بــثــمــن زهــيــد  ــدولـ أراضـــــى الـ

لتحويلها لماعب ونوادى الجولف.
 وقــال محمود أبــو الليل، مؤسس حركة 
»الدفاع عن طيبة«، إنه تقدم بالدعوى ضد 
رئيس الــوزراء ووزير الزراعة ورئيس هيئة 
المجتمعات العمرانية ورئيس جهاز تنمية 
مدينة طيبة باألقصر بصفتهم.. وتساءل 
مقيم الدعوى عن دولة القانون، مستنكرا 
تجاهل الــفــقــراء وتمليك األرض لرجال 
األعــمــال، مشيرا إلــى أن ثمن الــفــدان فى 

تلك المنطقة يقدر بـ3 مايين جنيه.
وفــى السياق نفسه نشير إلــى أن أحد 
أعضاء هذه اللجنة الجديدة سبق اتهامه 
ــوة(  الــتــى قـــام فيها  ــرشـ فــى  قضية  )الـ
بتقديم رشـــوة ألحــد القضاة  عــن طريق 
إثنين مــن المحاميين   مقابل إصـــداره 
أحكام لصالح رجل األعمال الشهير جداً، 

ــة  برصد  ــ وقــامــت هيئة الــرقــابــة اإلداريـ
تحركات المحاميين وتبين تقابلهما أكثر 
مــن مـــرة مــع هـــذا الــقــاضــى فــى أكــثــر من 

مكان؟
وهنا نتساءل: على أى أساس تم اختيار 
اعضاء هذه اللجنة؟ ولماذا سيطر اصحاب 
الشركات الخاصة على النسبة األكبر من 
عــدد أعضائها؟ وأيـــن األجــهــزة الرقابية 
من هذه المهزلة؟ وكيف سمحت بإختيار 
اعضاء قاموا باالستياء على المال العام 
فى عضوية تلك اللجنة؟ وبأى عقل يمكن 
أن يتصور أحد أن يقوم هؤالء بالدفاع عن 
حقوق الدولة فى الوقت الذى لم يسددوا 
هم أنفسهم حقوقها؟ وما هى الضمانات 
ــؤالء  ــال هــ ــغـ ــتـ ــدم اسـ ــ ــن عـ ــضــم الـــتـــى ت
عضوياتهم فــى اللجنة لتحقيق مكاسب 
خاصة لهم ولشركاتهم ومصانع المقربين 
منهم خاصة فى ظل وجود انطباع عام بأن 
تلك اللجنة مدعومة من الرئيس عبدالفتاح 

السيسى ورئيس الحكومة؟

فضا عن تلف أجهزة ومعدات حديثة غالية الثمن 
واستام قدمتها هذه المنظمات لوزارة اآلثار بسبب 

االهمال.
ــار قامت  ــى أن وزارة اآلثـ واشـــارت الــمــصــادر إل
بشراء جهاز األشعة السينية من شركة أوروبــت، 
وهو جهاز صمم خصيصا بناء على طلب من إدارة 
المتحف الكبير الســتــخــدامــه فــى أغـــراض فنية 
متعلقة بالقطع األثرية، وتم توريده بمبلغ 7 مايين 
جنيه. الجهاز الذى يحتاج إلى غرفة تحكم خاصة 
بمواصفات فنية معينة، حتى يتسنى له العمل دون 
إلــحــاق أى ضــرر بالعاملين، اال أن الشركة 
الموردة رفضت تركيبه نتيجة لعدم مطابقة 
الغرفة المعدة للمواصفات القياسية، كما 
وردت فى الكتالوجات المصاحبة للجهاز، 
وقــامــت الــشــركــة بــرفــع تــقــريــر للقائمين 
عــلــى المتحف الــمــصــرى تعلن فــيــه أنها 
غير مسئولة عــن تركيب الجهاز وهــو ما 
يطرح السؤال حول كيفية استام الغرفة من 
استشارى المشروع دون مراجعة القياسات 

ومدى صاحية تلك الغرفة.
ــشــاء المتحف المصرى  يــذكــر أن ان
الكبير سيكون على مساحة 170 فداناً 
ــف قــطــعــة أثــريــة  وســيــحــوى 100 ألـ
ــدأت بمبلغـ 550 مليون  بتكلفة بـ
جنيه، ليكون اكبر متحف اثرى فى 

العالم.
وفـــى ذات الــســيــاق أكـــد مصدر 
قضائى بالنيابة االداريــــة انــه تم 
تشكيل لجنة من خبراء ومهندسى 
ــعــامــة الــتــابــع  ــات ال ــخــدم ــاز ال جــه
للقوات المسلحة لمراجعة تكلفة 
حائط المتحف المصرى الكبير 
ــتــحــريــر والـــــذى رصــــدة له  فـــى ال
ميزانية 100 مليون دوالر وهو ما 
اعتبرته المصادر الرقابية مبالغ 
ــورن بتكلفة إنــشــاء  فــيــه إذا مــا قـ
متاحف كاملة والــتــى ال تتعدى فى 

بعض الـ20 مليون دوالر.

مصادر: السيسى يكلف هيئة الرقابة اإلدارية بفتح التحقيقات.. وإقالة وزير اآلثار فى الطريق 

فضيحة بجالجل:

رئيس جلنة الضرائب باحتاد 
الصناعات يكشف:

كارثة: لدينا »6« 
آالف مصنع متعثر

محمد البهى رئــيــس جلنة 
الضرائب باحتاد الصناعات 
ــب الــتــنــفــيــذى  ــت ــك وعـــضـــو امل
ــتــعــاون الـــدولـــى.. أكــد أن  وال
هـــنـــاك »6« آالف مــصــنــع 
متعثر فــى مــصــر، ثــم توقفه 
منذ 25 يناير وحــتــى اآلن.. 
وأن النسبة كحانت »2500« 
مــصــنــع مـــتـــوقـــف مـــنـــذ 25 
يــنــايــر حــتــى تسليم السلطة 
جلــمــاعــة اإلخــــوان وارتــفــعــت 
إلــــى »6« آالف فـــى عصر 
محمد مــرســى.. ومــنــذ ثــورة 
ــاول السلطة  30 يــونــيــو وحتــ
فــى مصر املــشــاركــة فــى حل 
مــشــكــات املــصــانــع املتعثرة 
والــتــى ستساهم فــى حتقيق 
رواج اقتصادى وتوفير فرص 

عمل للشباب.
ــد أن  ــ مــحــمــد الـــبـــهـــى.. أك
ــى منها  ــان ــع ــة ي ــارثـ هـــنـــاك كـ
أصحاب املصانع املتعثرة وهى 
ارتــفــاع سعر الـــدوالر وأيضا 
مشكات متوالية مع البنوك.. 
وأيضا مشكات مع مصلحة 
الضرائب.. وسيتم النظر إلى 
كل هذه العوامل فى التعامل 

مع مشكات املستثمرين.

حسن راتب حصل على 600 
فدان مبدينة األقصر بسعر 

2000 جنيه للفدان وقام 
بتحويلها ملالعب جولف !!! 

 محمد طرابيه 

رئيس احلكومة يشكل جلنة »مشبوهة« حلل مشكالت رجال 
األعمال مع اجلهات احلكومية 

كيف تكون  مهمة اللجنة استيفاء حقوق الدولة رغم أن بعض األعضاء فيها متهمون بإهدار املال العام واالستيالء عليه؟

ساويرس متهرب 
من سداد »مليارات« 

ملصلحة الضرائب 

أحد أعضاء اللجنة اجلديدة سبق اتهامه بتقدمي رشوة ألحد القضاة  مبجلس الدولة مقابل إصداره أحكامًا لصاحله

على أى أساس مت اختيار أعضاء هذه اللجنة؟ وملاذا سيطر أصحاب الشركات اخلاصة على النسبة األكبر من عدد أعضائها؟

ساويرس
راتب

خميسعامر

إسماعيل
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يجب أن نفرق بني من يدعم الدولة ومن يدعم حكومة أو نظام 

حوار

البرملان احلالى ليس فيه حزب حاكم ويضم عدة 
أحزاب دخلت فى ائتالفات جوهرية وحتمية

 
كان معارضا شرسا ونائبا مشاكسا فى عهد الرئيس 
األســبــق حسنى مــبــارك وحــيــنــمــا جـــاء محمد مرسى 
رئيسا بشخصيته الكاريكاتورية وخــرج يصرخ بعبارة 
»أهــلــى وعشيرتى« فــى خطابه األول، رد عليه النائب 
عــاء عبد المنعم بقوله »أنـــا لست مــن أهــل الرئيس 
وال عشيرته، وال يشرفنى أن أكـــون كــذلــك«، ولــم يكن 
ــذى انضم  هـــذا الــمــوقــف غــريــبــا عــلــى رجـــل الــقــانــون الـ
إلــى حــزب الــوفــد  بعد أن سعى إلــيــه حــزب الــبــاشــاوات 
واحتفى بل واحتفل بانضمامه،  ثم إعلن استقالته 
ــوان،  ــ ــ ــوفـــد واإلخـ ــع أول جــلــســة جــمــعــت بــيــن الـ مــنــه مـ
ليحافظ على تاريخه الوطنى ونضاله فــى مواجهة 
تلك الــتــيــارات الــظــامــيــة، وعــلــى استقاله وانــحــيــازه 
لــدولــة الــقــانــون والــمــؤســســات، التى تحدى مــن أجلها 
مرسى وجماعته حين أصدر اإلعان غير الدستورى، 
وكــان من طليعة ثــوار 30 يونيو، الذين أسقطوا حكم 
الجماعة اإلرهــابــيــة، ليعود مــن جــديــد إلــى البرلمان 
ضــمــن مــرشــحــى قــائــمــة »فـــى حــب مــصــر«، بــعــد أن كــان 
قــد شـــارك فــى لجنة تعديل الــمــائــة تشريع مــع أستاذ 

القانون الدستورى الدكتور على عبد العال.
 حول مصير قائمة »حب مصر« وكيف تحولت إلى 
ائــتــاف دعـــم الــدولــة الــمــصــريــة، ومـــن أجـــل الـــرد على 
االتهامات واالنتقادات التى وجهت لكا من القائمة 
واالئتاف، وعن مصير الحكومة الحالية فى مواجهة 
ائــتــاف األغــلــبــيــة، وأهـــم مــا فــى األجــنــدة التشريعية 
لرجل القانون المخضرم النائب عــاء عبد المنعم، 
كان لنا هذا الحوار، فماذا قال المحامى والبرلمانى 
صــاحــب الــتــاريــخ الــكــبــيــر، الـــذى رشــحــتــه بــعــض اآلراء 
لمنصب وكــيــل اللجنة التشريعية والــدســتــوريــة فى 

برلمان مصر 2015.
 

 ¿ فى البداية يقال أن البرلمان الجديد هو األهم 
فى تاريخ الحياة التشريعية والنيابية فى مصر، ماهى 
أوجــه اإلختاف بينه وبين البرلمانات السابقة التى 
شهدتها مــصــر، خــاصــة وأنـــك كنت عــضــوا فــى العديد 

من الدروات البرلمانية السابقة؟
 ¿ ¿ البرلمانات السابقة جميعها كانت تتضمن 
أغلبية لــحــزب حــاكــم، على غـــرار الــحــزب الوطنى 
المنحل أو حزب الحرية والعدالة االخــوانــى، بينما 
البرلمان الحالى ليس فيه حزب حاكم، ويضم عده 
أحــزاب دخلت فى ائتالفات جوهرية وحتمية، وهى 
المرة األولى التى يشهد فيها برلمان مصر ائتالفات  
سواء بين األحزاب وبعضها البعض، أو بين األحزاب 
والمستقلين، أما النقطة الثانية التى يختلف فيها 
البرلمان الحالى عما سبقه فترتبط بكونه مجلس 
نواب لم تتدخل فيه إرادة الدولة، وإنما شكلته إرادة 
الناخب فقط، ويمكن وصفه بإنه برلمان جاء بإرادة 
شعبية خالصة، باعتراف من خسروا قبل من فازوا، 
أما أهم النقاط التى تميز المجلس الحالى عن غيره  
فهى أنه أول برلمان ال نعرف من سيكون رئيسه ومن 
هم أعضاء هيئة المكتب، بينما فى برلمانات مبارك 
كانت الهيئة البرلمانية للحزب الوطنى تتفق على 
أن فتحى ســرور هو رئيس المجلس وزينب رضوان 
وكيل المجلس، وكذلك الحال فى برلمان اإلخوان تم 
االتفاق على أن يكون الكتاتنى رئيس المجلس وأحد 
الوكيلين من حــزب النور والثانى من الــوفــد، وجاء 
أشرف ثابت ومحمد عبدالعليم داود باالتفاق ما بين 

الكتل البرلمانية.
¿ ولكن هناك اتهامات توجه حاليا لقائمة« فى حب 
مصر« بأنها النسخة الجديدة من الحزب الوطنى  أو 
حزب االخــوان، وأنها تسعى للدخول فى تحالفات مع 
أحــزاب أخــرى وضــم نــواب مستقلين لتشكيل تحالف 
أغلبية على غرار أغلبية الحزب الوطنى، فما تعقيبك 

على ذلك؟
¿ ¿ يجب أن نوضح أن قائمة »فــى حــب مصر« 
ــور نتائج  ــودة بــمــجــرد ظــه ــوجـ انــتــهــت ولـــم تــعــد مـ
االنــتــخــابــات، حيث كــانــت تحالف انتخابى مــا بين 

ــزاب عــرضــوا أنفسهم على الشعب،  أشــخــاص وأحـ
وحازوا ثقته، وحاليا لم  تعد موجودة.

¿ ولكنكم كقائمة اتهمتم إبــان االنتخابات نفسها 
بأنكم قائمة الــدولــة ومدعومين مــن النظام، وهــو ما 
أعـــاد لـــأذهـــان فــكــرة قــائــمــة الــحــزب الــوطــنــى أو حــزب 

الحكومة.
¿ ¿ مقولة إنــنــا مــدعــومــون مــن الــدولــة يمكن أن 
نعتبرها تهمة ال ننكرها وشــرف ال ندعيه، وهناك 
إئتالف جديد فى البرلمان يضم القوى السياسية 
التى تدعم الــدولــة، ويجب أن نفرق بين من يدعم 
الــدولــة ومــن يدعم حكومة أو حــزب مــن األحـــزاب، 
ونحن ندعم الدولة وليس الحكومة أو النظام، إنما 
ندعم الدولة التى تشمل المؤسسات والشعب نفسه، 
ألن الشعب هو المكون الرئيسى للدولة، ومن جانبى 

أنا شخصيا أقــول »نعم نعم نعم« ندعم الدولة ولنا 
الشرف أن ندعم الدولة كما قلت، وليس حــزب أو 

نظام معين أو حكومة بعينها.
¿ وماذا عن  ما يقال إنكم مدعومون من الدولة، ما 

هو ردك على هذا االتهام؟
¿ ¿ إذا افترضنا جدال إننا مدعومون من الدولة، 
السؤال هو ألم تطرح هذه القائمة وباقى القوائم على 
الشعب لتقرير إرادتــه، والشعب فى النهاية هو الذى 

اختار تلك القائمة وليس الدولة.
¿  تقول إنكم تدعمون الدولة وال تدعمون حكومة 
أو نظام معين، هــل معنى ذلــك أنكم كــنــواب األغلبية 
ستوافقون على بقاء الحكومة الحالية، حين تعرض 

برنامجها، أم ستشكلون حكومة جديدة؟
 ¿ ¿ بالنسبة لحكاية تشكيل الحكومة فال أحد 

يملك تشكيلها من البرلمان ألن ائتالف دعم الدولة 
المصرية المزمع إنشاؤه ليس حزبا، وإنما هو أكثرية، 
وهــذه األكثرية لن تمارس دورهــا بخصوص تشكيل 
الحكومة إال بعد استنفاذ الفقرة األولــى من المادة 
146 مــن الــدســتــور، التى تنص على أن يتم عرض 
برنامج الحكومة على المجلس، وللمجلس أن يقره 
أو يرفضه، وأرى أن الحكومة التى اقترحها الرئيس 
ســوف تــحــوز على ثقة المجلس، واستبعد أن يتم 
رفض برنامجها لعدة أسباب، أوال ألن المفروض أنها 
ستقدم برنامج سياسى يوضح ما لديها من خطط، 
وال توجد حكومة تقدم برنامجا يتعارض مع أهداف 
عامة، وثانيا إن المجلس ليس لديه ترف الدخول فى 
مهاترات سياسية، تتعلق بخصوص الفقرة الثانية من 
المادة 146 من الدستور، بخصوص عرض حكومة 

جــديــدة إذا لــم تحز الثقة يحل المجلس خــالل 60 
يوما، وأرى أن النواب لن يتمسكوا بالفقرة المتعلقة 
بـــأن يــقــدم المجلس عــلــى تشكيل حــكــومــة جــديــدة 
لدافعين األول دافــع قــومــى، لكى ال تقع البلد فى 
فوضى وفــراغ تشريعى ونيابى، ال تحتمله األمــور، 
والدافع الثانى دافع شخصى ألن النائب الذى أنفق 
»دم قلبه« لكى يصل إلــى عضوية الــبــرلــمــان، فلن 
يضحى بهذه العضوية بسهولة، وهو يعلم إن رفض 
الحكومة التى اقترحها الرئيس ثم تشكيل حكومة قد 
تفشل فى أن تحوز ثقة األغلبية، يؤدى إلى أن ينحل 
المجلس ككل، وبالتالى يخسر كل نائب مقعده، ومن 
هنا أرى أن الموافقة على برنامج الحكومة الحالية 
يرجع لدافعين األول وطنى قومى والثانى شخصى 

يتعلق بالنائب نفسه. 
¿ على ذكر الدوافع والعاقات الشخصية والعائلية 
ــل الــمــجــلــس الــجــديــد، يــقــال إنـــه أصــبــح مجلسا  داخــ
عــائــلــيــا جـــــدا، يــضــم فـــى عــضــويــتــه  مــصــطــفــى بــكــرى 
ــادى الــزمــالــك وولـــــده، وإثـــنـــان من  وشــقــيــقــه ورئــيــس نــ
عائلة الــســويــدى، وقــيــل إنــك كنت تــرغــب أيــضــا فــى أن 
يــتــرشــح إبــنــك »الــهــيــثــم« ضــمــن قــائــمــة فــى حــب مصر، 

فلماذا لم يترشح؟
¿ ¿ ابنى كــان هو المرشح االحتياطى لــى، حيث 
تنص القوانين على أنه بالنسبة للمرشح االحتياطى 
يجب أن تتوافر فيه نفس صفات المرشح األصلى، 
وأن يكون االحتياطى حائز على ثقة المرشح األصلى، 
ويثق فى كفائته، وأنا إبنى محامى استئناف عالى، 
وصفته فى القائمة كانت مرشحا احتياطيا بموافقة 
جميع أعــضــاء القائمة، وهــو حاليا ليس نائبا فى 
المجلس، أمــا بالنسبة لمن يعتبرونها تهمة أخرى 
ويقولون إن المجلس أصبح عائليا، أقــول لهم إنه 
مجلس عائلى بإرادة الجماهير، ألن الناس هى التى 
انتخبت فالن وابنه أو فالن وشقيقه، وأنا شخصيا 
لــى تحفظات على بعض األســمــاء، وهــنــاك عناصر 
أنــا لست راضيا عنها تماما، لكن فى النهاية رأيى 
ال أهمية لــه، إنما الــرأى للناس التى انتخبته، ألن 
ــاره على  ــي الــنــاخــب هــو الـــذى يــفــرض إرادتــــه واخــت
المجلس وعلى الدولة وعلى الجميع، وأقول لكل من 
يحاول أن ينصب نفسه وصيا على اختيار الناس، 
ما هو معيارك، إذا كنت ال تملك وفقا لقواعد اللعبة 
الديمقراطية إال صوتك، فكيف تحجر على أصوات 

اآلخرين.
¿ ننتقل ألجندة التشريعات لدى النائب عاء عبد 
المنعم الذى شارك فى إعادة صياغة مائة تشريع مع 
الــدكــتــور على عبد الــعــال أســتــاذ الــقــانــون الــدســتــورى، 
ــرز الــتــشــريــعــات الــتــى تــأتــى عــلــى رأس قائمة  مــا هــى أبـ

أولوياتك؟
 ¿ ¿ هذا الموضوع يحتاج لحوارات كثيرة وطويلة، 
ولــكــن باختصار هــنــاك مــشــروعــات القوانين التى 
تتعلق بــالــعــدالــة االجتماعية، وتــضــارب المصالح 
وتجريم التمييز بين المصريين، ومحاسبة كبار 
المسئولين من رئيس الوزراء إلى الوزراء إلى نوابهم، 
والمحافظين ونوابهم، أثناء تأدية عملهم، وأيضا 
قانون المحليات هام جدا، إلى جانب القوانين التى 
فرضها الدستور فى دور اإلنعقاد األول وهى قانون 

دور العبادة الموحد، وقانون العدالة االنتقالية.
¿ وماذا عن القوانين التى أقرت فى غيبة البرلمان، 
والــتــى يتجاوز عــددهــا 400 قــانــون وعــلــى المجلس أن 
يقرها جميعا خــال الخمسة عشر يــومــا األولـــى من 
ــا كــلــهــا دفعة  ــرارهـ ــأن يــتــم إقـ انــعــقــاده، هــنــاك اقـــتـــراح بـ
واحدة حتى ال تسقط، ثم يناقش المجلس كل قانون 

على حدة ولديه فسحة من الوقت.
¿ ¿ مــفــيــش حــاجــة اســمــهــا« نــقــرهــم كــلــهــم على 
بعض«، ألن الدستور اشترط 3 شروط هى العرض 
والمناقشة والــمــوافــقــة، وبـــدون استيفاء الشروط 
الثالثة، يعد القانون الغيا، أو باألدق يسقط من تلقاء 
نفسه، دون اتخاذ قرار بذلك، حسب المادة 156 من 
الدستور، وبالتالى ال مجال ألفكار من نوعية، »وافقوا 

عليهم كلهم، ثم ناقشوا كل قانون على حدة«.

:» عالء عبد املنعم عضو مجلس النواب يكشف لـ»

»نعم.. نعم.. نعم« لنا الشرف أن  ندعم الدولة التى تشمل املؤسسات 
والشعب نفسه ألن الشعب هو املكون الرئيسى للدولة

»مفيش حاجة اسمها نقر القوانني كلهم على بعض« ألن الدستور  وضع 3 شروط هى العرض واملناقشة 
واملوافقة وبدون استيفاء الشروط الثالثة يعد القانون الذى صدر فى غيبة البرملان الغيا 

 أجرت احلوار: إميان بدر

الناس هى التى انتخبت 
فالن وابنه أو فالن 

وشقيقه وأنا شخصيا 
لى حتفظات على بعض 

األسماء لكن فى النهاية 
رأيى ال أهمية له إمنا 

الرأى للناس التى انتخبته

مشروعات القوانني 
التى تتعلق بالعدالة 

االجتماعية، وتضارب 
املصالح وجترمي 

التمييز بني املصريني 
تأتى فى مقدمة 

أجندتى التشريعية

هذه هى املرة األولى التى يشهد 
فيها برملان مصر ائتالفات سواء 
بني األحزاب وبعضها البعض أو 

بني األحزاب واملستقلني

ابنى »الهيثم« كان مرشحا احتياطيا فى القائمة  وحتى لو كان مجلسا عائليا فهو 
كذلك بإرادة اجلماهير وليس ألحد أن ينصب نفسه وصيا على اختياراتهم

قائمة »فى حب مصر« 
انتهت ولم تعد موجودة 

مبجرد ظهور نتائج 
االنتخابات 

مجلس النواب اجلديد 
لم تتدخل فيه إرادة 

الدولة وإمنا شكلته 
إرادة الناخب فقط 

أقول ملن اتهمونا  بأننا 
مدعومون من الدولة« 
تهمة ال ننكرها وشرف 

ال ندعيه« 

ال أحد ميلك تشكيل حكومة جديدة 
من البرملان ألن ائتالف دعم الدولة 

املصرية املزمع إنشاؤه ليس حزبا 
وإمنا هو أكثرية

أرى أن احلكومة التى اقترحها الرئيس 
سوف حتوز على ثقة املجلس وأستبعد أن 
يتم رفض برنامجها لدوافع قومية 
وشخصية 

عالء 
عبداملنعم
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ملف
خاص

التفاصيل الكاملة لألجندة  التشريعيــــــــــــــــــــــــــــــــة والسياسية  ملجلس النواب القادم
تؤكد طبيعة األجندة البرملانية ملجلس الشعب القادم أنه قد يستغرق الدور االنعقادى األول 
والثانى فى تشريع القوانني، وذلك طبقا للدستور الذى ألزم البرملان القادم خالل 15 يوما من 

انعقاده مناقشة كل القوانني التى صدرت بقرار جمهورى من املستشار عدلى منصور رئيس 
اجلمهورية السابق، واملشير عبد الفتاح السيسى رئيس اجلمهورية احلالي؛ ومن ثم يتعني على 

البرملان القادم مناقشة ما يقرب من 488 قانون صدروا منهما، من بينهم 46 قانونا اقتصاديا 
ينتظروا هذا البرملان ملناقشتها؛ ومن ثم العمل على إقرارها أو إلغائها أو إدخال بعض التعديالت 
عليها، مع تشريع القوانني املكملة واملفسرة لها، كما توقعوا أن تتسبب أجندة البرملان القادم فى 

أزمة تشريعية وخالفات سياسية حادة بني النواب واحلكومة بسبب بعض القوانني التى ستعرض 
عليه إما إلقرارها أو إلغائها أو إدخال بعض التعديالت عليها، ان اهم أولويات البرملان القادم التى 

يجب الفصل فيها عقب انعقاده مباشرة ممثلة فى إعداد الالئحة الداخلية التى تنظم عمل 
البرملان وقوانني التظاهر ومكافحة اإلرهاب واجلمعيات األهلية ودور العيادة والعقوبات، إضافة 

إلى بعض القوانني االقتصادية ممثلة فى قانون االستثمار املوحد وقانون حتصني العقود املبرمة 

بني احلكومة املستثمرين وقانونى الضريبة على الدخل واحلد األقصى واألدنى لألجور. أن هناك 
ما يقرب من 488 »قرار جمهورى« بقوانني صدرت عن الرئيس املؤقت السابق املستشار عدلى 

منصور والرئيس احلالى املشير عبد الفتاح السيسي، مضيفا أنه طبقا للدستور فإنه يتعني على 
البرملان القادم خالل 15 يوما من انعقاده أن يناقشها إلقرارها؛ وبالتالى تصبح قوانني وليست 

قرارات بقوانني ومن ثم تفعل آثارها أو يعترض عليها أو على بعض موادها؛ ومن ثم يتم تغييرها 
وفقا للمصلحة العامة. أن كل القرارات التى أصدرها كل من الرئيس املؤقت عدلى منصور أو 

الرئيس احلالى عبد الفتاح السيسى مبشاريع قوانني سيتم عرضها على البرملان ملناقشتها ليقر 
منها ما يقر أو يرفض ما يرفضه.

هذه بعض احلقائق التى كشفها الدكتور عادل عامر اخلبيرفى القانون العام ورئيس مركز 
املصريني للدراسات السياسية والقانونية واالقتصادية فى دراسة له بعنوان »األجندة  

التشريعية و ملجلس النواب القادم«.
خالد عبدالرحمن

البرملان اجلديد يعلن الطوارئ استعداًدا للبت فى  203 قانون  خالل 15 يوًما

تعديالت جديدة فى قانون العقوبات

قانون التظاهر اجلديد فى انتظار إقرار البرملان

خالفات متوقعة بني األعضاء بسبب الالئحة الداخلية 

يأتى قانون التظاهر على رأس  القوانني التى 
يجب اقرارها  حيث نص الدستور فى املادة رقم 
73 على حق املواطنني فى تنظيم االجتماعات 
العامة، واملواكب والتظاهرات، وجميع أشكال 
االحــتــجــاجــات السلمية، غــيــر حــامــلــني ســاح 

 مــن أى تــوع بإخطار على النحو الــذى ينظمه
الــفــانــون كــذلــك حــق االجــتــمــاع اخلـــاص سلميا 
مكفوال دون احلاجة إلى إخطار سابق وال يجوز 
لرجال األمــن حضوره أو مراقبته، أو التصنت 

عليه.

 أن أهم القوانني والتشريعات التى ستكون على 
أولويات البرملان القادم انتظارا إلجنازها هو إعداد 
الائحة الداخلية التى تنظم وحتــدد طريقة عمل 
البرملان نفسه مبــا ال يتعارض مــع الدستور حول 
طريقة التشريع ومهمة اللجان وطريقة اإلقــرار 
ــذى سيستغرقها الــتــشــريــع إضــافــة إلــى  ــدة الـ ــ وامل
أنها حتــدد صاحيات األعضاء كما تنظم طريقة 
العمل وطبيعة العاقة بينه وبني رئيس اجلمهورية 
وحــكــومــتــه، الن هــنــاك بــرملــانــات تقر التشريعات 

بعد قــراءتــني أو ثــاث لنصوص الفانون أن أغلب 
البرملانات تعتمد التشريعات بعد قــراءتــني فقط 
“األولى قراءة عامه ثم الثانية ملناقشة مادة مادة من 
مواد التشريع إلقرارها”، وهذه الائحة ستتسبب 
فى خاف كبير جدا بني األعضاء حتى يتم االتفاق 
على نصوصها؛ ألنها أمــر حساس وضـــرورى جدا 
لنجاح الــبــرملــان فــى مهمته خــاصــة أن لها أبــعــادا 
سياسية على خــاف ظاهرها الــذى يظهر للعامة 

على أنها قوانني فقط.

قانون العقوبات من ضمن القوانني التى لها أولوية 
على أجندة البرملان القادم ملناقشتها؛ حيث نص عليها 
الدستور فى مواده »11، 52، 53، 63، 67، 71، 96، 99، 
223 »، وأكدت أن التعذيب بجميع صوره وأشكاله جرمية 
ال تسقط بالتقادم، وأن التمييز واحلض على الكراهية 
جرمية يعاقب عليها القانون، كذلك جاء فيهم أن التهجير 
القسرى التعسفى للمواطنني بجميع صــوره وأشكاله، 
ومخالفة ذلك جرمية ال تسقط بالتقادم، وال يجوز رفع 
أو حتريك الــدعــاوى لوقف أو مصادرة األعمال الفنية 
واألدبية والفكرية أو ضد مبدعيها إال عن طريق النيابة 
العامة، وال توقع عقوبة سالبة للحرية فى اجلرائم التى 
ترتكب بسبب عانية املنتج الفنى أو األدبى أو الفكرى، 
كما أكدت أنه يحظر بأى وجه فرض رقابة على الصحف 
ــام املصرية أو مصادرتها أو وقفها أو  ووســائــل اإلعـ

غلقها، ويجوز استثناء فــرض رقابة محددة عليها فى 
زمــن احلــرب أو التعبئة العامة؛ ومــن ثم ال توقع عقوبة 
سالبة للحرية فى اجلرائم التى ترتكب بطريق النشر أو 
العانية، أما اجلرائم املتعلقة بالتحريض على العنف أو 
بالتمييز بني املواطنني أو بالطعن فى أعــراض األفــراد، 
فيحدد عقوباتها القانون، كما أكدت مواد هذا القانون 
أن أى اعتداء على احلرية الشخصية وغيرها من احلقوق 
واحلريات العامة التى يكفلها الدستور والقانون، جرمية 
ال تسقط الــدعــوى اجلنائية وال املدنية الناشئة عنها 
بالتقادم، فضا عن اعتبار إهانة العلم املصرى جرمية 
يعاقب عليها القانون؛ ومن ثم تتطلب كل هذه القوانني 
تشريعات بشأن تنظم هذا العمل بها فى حال إقرارها أو 
إدخال تعديات عليها، أو بسن أخرى كبديل لها فى حال 

رفضها.

ــبــرملــان الــقــادم  يــؤكــد اخلـــبـــراء أن ال
ينتظره على األقل 203 قوانني للعرض 
عليه للبت فيها، صدرت بقرار جمهورى 
ومــن ثــم تتطلب موافقة هــذا البرملان 
عليها خــال 15 يوما مــن انعقاده الن 
حوالى 46 قانونا اقتصاديا ينتظرون 
هــذا الــبــرملــان ملناقشتها. أن أبــرزهــا 
مــشــروع قــانــون االســتــثــمــار اجلديد 
ــعــرف بـــ”قــانــون  بــالــكــامــل، فــيــمــا ي
ــد” رقـــم “30”  ــوحـ ــمــار املـ ــث االســت
لسنة 2014، ومـــا يتعلق بــه من 
نظام الشباك الواحد، إضافة إلى 
الــقــوانــني الــتــى أصــدرهــا الرئيس 
املــؤقــت الــســابــق املستشار عدلى 
منصور بخصوص حتصني قرارات 

احلكومة فيما يتعلق بالعقود املبرمة 
بينها وبــني املستثمرين، التى تخص 

ــى السياحية والعمرانية  بيع األراضــ
ــة، فــضــا عــن قــانــون احلــد  ــاري ــق ــع وال
ــور؛ حيث  ــأجــ ــ األقـــصـــى واألدنـــــــى ل
نــص الــدســتــور عــلــى أن تــلــتــزم الــدولــة 
بتحقيق تكافؤ الفرص والتوزيع العادل 
ــفــوارق بني  لعوائد التنمية، وتقليل ال
الــدخــول، وااللــتــزام بحد أدنــى لأجور 

ــاة الــكــرميــة،  ــعــاشــات يضمن احلــي وامل
وبــحــد أقــصــى فــى أجــهــزة الــدولــة لكل 
ــأجــر، وفــقــا لــلــقــانــون. أن  ــن يــعــمــل ب م
ــقــوانــني كــذلــك قــانــون  ــني هـــذه ال مــن ب
ضريبة الــدخــل لسنة 2014، بجانب 
عــدة قــوانــني أخــرى تتطلب مناقشتها 
مــن مجلس الشعب الــقــادم ليقرها أو 
يرفضها أو يعدلها. وقــد نصت املــادة 
»224« من الدستور املصرى فى الباب 
السادس لاحكام العامة و االنتقالية 
بالفصل االول لاحكام العامة ان  
كــل مــا قــررتــه القوانني والــوائــح من 
احــكــام قبل صــدور الــدســتــور يبقى 
نافذا، وال يجوز تعديلها، وال الغاؤها 
ــراءات املــقــررة  ــ وفــقــا للقواعد واالجـ
فى الدستور، وتلتزم الــدولــة باصدار 
القوانني املنفذة ألحكام هذا الدستور، 
ــواد الــدســتــور  وبــنــظــره ســريــعــة عــلــى مـ
اجلديد، جند ان كلمة على ان ينظمه 
الدستور ،، قد وردت اربعني مــرة ، ما 
يعنى ان مجلس النواب اجلديد مطالب 
بإعداد قوانني وتعديات على اربعني 
ــون، وهـــو مــا ميــثــل حتـــدى حقيقى  ــان ق
ويتطلب عمل شاق من اعضاء املجلس 

اجلديد. 
كما ان مجلس النواب اجلديد مطالب 
ــاء، مفوضية  ــشـ ــدار قـــوانـــني النـ ــاصـ بـ
للقضاء على التمييز، والهيئة الوطنية 
للصحافة، والهيئة الوطنية لاعام، 
واملــجــلــس الــقــومــى حلــقــوق االنــســان، 
ــمــرأة، واملجلس  ــل واملــجــلــس الــقــومــى ل
القومى للطفولة واالمــومــة،  واملجلس 

القومى لاشخاص ذوى االعاقة.
ان االحـــــزاب الــســيــاســيــة املــصــريــة، 
ــات  ــف ــحــال ــت ــة وال ــاســي ــســي ــوى ال ــ ــق ــ وال
االنتخابية املزمع تشكيلها خال االيام 
الــقــادمــة مطالبة بسرعة العمل على 
ــوافــق مع  ــت ــع قـــوانـــني ت ــداد مــشــاري ــ اعـ
الدستور اجلديد، وتشريعات وقوانني 
اخرى ملحة تدفع مصر نحو االمام فى 
مجاالت السياحة، والصحة، والتعليم ، 
و االستثمار، و العمل على اعادة النظر 
و مراجعة التشريعات القدمية، وذلك 
ــبــرملــان الـــقـــادم إلــى  حــتــى ال يــتــحــول ال
مكملة،، وخــنــاقــات، واداء غير مثمر، 
ان مجلس الشعب املصرى فى انتظار 
نواب قادرون على حتقيق اهداف الثورة 

املصرية على ارض الواقع.

األقباط فى 
انتظار قانون 

دور العبادة
إن قانون دور العبادة 
لــلــمــســحــيــني مـــن أبـــرز 
ــــني الن  ــوان ــ ــق ــ تـــلـــك ال
الدستور فى املــادة رقم 
»64« نــص على حرية 
االعـــتـــقـــاد وممـــارســـة 
الشعائر الدينية وإقامة 
دور  العبادة ألصحاب 
األديــان السماوية، حق 

ينظمه القانون. 

نظام جديد لتشكيل 
اجلمعيات األهلية

كيان جديد ملكافحة 
الفساد

يعد قانون اجلمعيات األهلية من أبرز القوانني 
التى تنتظر البرملان القادم ملناقشتها، حيث نص 
الدستور فى مادتيه » 75، 83 » على أن للمواطنني 
احلق فى تكوين اجلمعيات واملؤسسات األهلية على 
أساس دميقراطى وتكون لها الشخصية االعتبارية 
مبجرد األخطار وال يجوز للجهات اإلدارية التدخل 
ــهــا أو  فــى شئونها أو حلها أو حــل مجالس إدارات
مجالس أمنائها إال بحكم قضائى كما شدد هذا 
القانون على حظر إنشاء أو استمرار جمعيات أو 
مؤسسات أهلية يكون نظامها أو نشاطها سريا أو 
ذا طابع عسكرى أو شبه عسكرى وذلــك كله على 

النحو الذى ينظمه القانون.

مــن بــني الــقــوانــني الــتــى تنتظر الــبــرملــان الــقــادم 
ملناقشتها هو تشريع قوانني تنظم عمل الكيانات 
التى أقرتها نصوص الدستور حول تشكيل العديد 
مــن الــكــيــانــات مثل كــيــان مكافحة الــفــســاد فيما 
يدخل فى إطار القوانني املكملة واملفسرة لنصوص 
الدستور ومــن ثم كل نص جــاء بالدستور وترتب 
عليه إنشاء كيان معني يتطلب على البرملان القادم 
تشريع قوانني تنظم عملها فيما يخص تشكيلها، 
وطــريــقــة عملها، وعاقتها بالسلطة التنفيذية 
ورئيس اجلمهورية ورئيس وزرائه، كما تنظم طبيعة 
تقاريرها وتوصياتها وحتــدد اجلهة التى ستقدم 
إليها وهكذا. أن طبيعة أجندة البرملان القادم تؤكد 
أنه قد يستغرق الدور االنعقادى األول والثانى فى 

تشريع القوانني. 
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التفاصيل الكاملة لألجندة  التشريعيــــــــــــــــــــــــــــــــة والسياسية  ملجلس النواب القادم
4 قضايا ساخنة جًدا على أجندة البرملان اجلديد

البرملان املصرى اجلديد يرفع شعار »ال صوت يعلو فوق صوت السيسى«

مجلس حقوق اإلنسان  يستعد لتقدمي 14 قانوًنا ملجلس النواب
انتهى املجلس الــقــومــى حلــقــوق االنــســان  من 
ــن جــديــدة  ــوان ــداد مــقــتــرحــات مبــشــروعــات ق ــ إع
لتقدميها ملجلس النواب خالل الفترة املقبلة، تضم 
14 مشروع قانون تتعلق بجوانب حقوق اإلنسان 
لكى يساهم املجلس فى حتديث التشريعات مبا 

يتناسب مع نصوص الدستور اجلديد.
كـــانـــت الــلــجــنــة الــتــشــريــعــيــة وجلـــنـــة احلــقــوق 
املدنية والسياسية وجلنة احلــقــوق االجتماعية 
باملجلس  قد عقدت اجتماعا  خالل األيام املاضية 
ملناقشة مشروعات القوانن التى يتعن تقدميها 
خــالل الفترة املقبلة ملجلس الــنــواب فــور انعقاده 
لوضعها على األجندة التشريعية ألهميتها وفقا ملا 

ورد فى الدستور املصرى.
مــن جانبه أعــلــن محمد فــائــق رئــيــس املجلس 

القومى حلقوق اإلنسان  إن مشروعات القوانن 
تتضمن تنظيم وبــنــاء وترميم الكنائس، وتكافؤ 
الفرص والتوزيع العادل لعوائد التنمية، وتقليل 
ــى لــالجــور  ــ ــن الـــدخـــول، واحلـــد االدن الـــفـــوارق ب
واملــعــاشــات لضمان حياة كــرميــة، وتعديل قانون 
الــعــقــوبــات، واالجـــــراءات اجلنائية خــاصــة فيما 
يتعلق باستئناف االحكام الصادرة فى اجلنايات، 
ومشروعات قوانن اجلمعيات االهلية، والتأمن 
الــصــحــى، وإنــشــاء الهيئة الوطنية لالنتخابات، 
وحماية الشهود واملجنى عليهم واملبلغن، واالدارة 
املحلية، وتعديل قانون عمل مجلس حقوق االنسان، 
ــداول املــعــلــومــات، وقــانــون ذوى  ــ وقــانــون حــريــة ت
ــراء  االحــتــيــاجــات اخلـــاصـــة، وذلـــك متــهــيــًدا الجـ

انتخابات املحليات خالل املرحلة املقبلة.

وأوضح فايق أنه سيتم مناقشة إعداد مقترحات 
أخرى مبشروعات قوانن يتعن النظر فى اهمية 
اصــدارهــا خــالل املرحلة املقبلة، ضمن القوانن 
املكملة للدستور، والقوانن التى حتتاج لتعديل لكى 

تتناسب مع مانص عليه الدستور اجلديد.
ودعا فائق مجلس النواب لسرعة إصدار قانون 
مكافحة الفساد، موضحا أن املجلس سيشارك 
مبقترحاته فى مشروع القانون، من أجــل العمل 
على نشر الوعى بخطورة ظاهرة الفساد واإلبالغ 
عنه ومقاضاة مرتكبيه ومعاقبتهم، من أجل ضمان 

النزاهة والشفافية.
ــود الوطنية  وشـــدد عــلــى أهــمــيــة تــعــزيــز اجلــه
ــات مع  املــصــريــة والــدولــيــة ملكافحته عــبــر شــراك
كافة اجلــهــات املعنية، ليس احلكومية فحسب، 

بل مع املجتمع املدنى والشباب والنساء ووسائل 
اإلعالم، وذلك ألن الفساد يقوض عمل املؤسسات 
الدميقراطية، ويشّكل عائقا بالغ اخلطورة أمام 

جهود التنمية حول العالم.
وطالب مجلس النواب بسن وحتديث التشريعات 
اخلاصة مبكافحة الفساد إعماال باالستراتيجية 
املصرية ملكافحة الفساد )2014 2018(، والتى 
متثل رؤيــة نحو االرتــقــاء مبستوى األداء اإلدارى 
واحلفاظ على املــال العام والتأكيد على النزاهة 
والشفافية واملساءلة، ورفع قدرات أجهزة مكافحة 
الــفــســاد، و تنفيذ هــذه االستراتيجية بفاعلية، 
خاصة أن مصر سجلت تراجعا فى الفساد خالل 
عام 2014، واحتلت املركز 94 ضمن مؤشر منظمة 

الشفافية الدولية لقياس الفساد.

يرتكز اإلصــالح السياسى فى دول العالم على 
ثالثة أركــان، أواًل دولة قوية تستطيع بسط نفوذها 
على البلد التى حتكمها وتستطيع إجبار كافة الشعب 
بكل أطيافة على اإلنصياع للقوانن التى تصدرها، 
ثانيًا، وفــى املقابل ال بــد مــن وجــود آلــيــات إلجبار 
الــدولــة بكل نفوذها أن تعمل للصالح العام وليس 
حلاكم بعينه أو فئة مصالح بعينها، تلك اآلليات 
تتمثل فى املحاسبة الدميقراطية وسلطة القانون 
على اجلميع ســواء كانت حكومة أو شعب. وتتجلى 
عدالة وسلطة القوانن  عندما ال يصبح احداً مهما 
كان فوق القانون، واألسس التى يبنى عليها القانون 

هى قيم إنسانية عاملية ال يختلف عليها اثنان.
لكن فــى احلــالــة املــصــريــة، هــنــاك دولـــة تسيطر 
ليس لبناء عقد اجتماعى بــن احلكومة والشعب 
ولكن بهدف احلفاظ على بقاء النظام وفئة املصالح 
املنتفعة بــه، وهــذا ما يسمى فى العلوم السياسية 
بـ«كليبتوقراطية«، وتسمح احلكومة مبجتمع مدنى 
يــخــدم فقط مصاحلها وسياستها. وبــعــد أن قام 
الــرئــيــس عــبــد الــفــتــاح السيسى بــســن الكثير من 
التشريعات التى تدعم من بقائه  وبقاء نظامه فى 
احلكم مثل قوانن منع التظاهر و احلد من حرية 
التعبير وغيرها، قامت حكومتة بإجراء انتخابات 
تشريعية بهدف تشريع قوانن متناسقة مع رغبات 
احلكومة، وفى شكل لم يسبق حتى فى أحلك فترات 
حكم مبارك، جــاء املرشحون بالتعين املباشر من 
األجهزة األمنية كما صرحت رئيسة حزب الدستور 
و الناشطة جميلة إسماعيل فى مؤمتر معهد الشرق 
األوســـط فــى واشــنــطــن قبيل إجـــراء اإلنــتــخــابــات، 
وأشــارت إلــىأن »هناك قيودا أمنية واختيارت من 
جانب األجهزة األمنية لنواب البرملان القادم، هذا 
بالرغم من عدم خبرتهم فى املجال السياسي« وهذا 

املعيار فى االختيار يــؤدى إلــى فساد احلكم أو ما 
يسمى باإلجنليزية  الذى يعتبر أرض خصبة لزيادة 
مــعــدالت الفقر الــتــى ال تــرجــع لنقص املـــوارد لكن 

لفساد احلكم.
هذه احلقائق املثيرة كشف عنها تقرير أمريكى 
صــدر هــذا األســبــوع  عــن معهد واشنطن بعنوان  
»البرملان املصرى اجلديد حتت شعار ال صوت يعلو 

فوق صوت السيسى«، والذى أكد  أنه 
فى الوقت الذى ينتقد فية الناشطن السياسن 
تلك العملية االنتخابية برمتها بسبب فقدانها أدنى 
معايير الدميقراطية، تعتقد حكومة السيسى أن 
سياستها تهدف فى املقام األول الى  »احلفاظ على 
الدولة املصرية التى كــاد اإلخــوان أن  يختطفونها 
ــاب املحلى  مــن قــبــل«، ويــتــذرعــون بتصاعد اإلرهــ
واإلقليمى وحتى الدولي، وبالتالى أصبحت املعادلة 
هى إما اإلرهــاب وإما ديكتاتورية النظام، وكالهما 
يستفيد من اآلخــر فى بسط نفوذه وجذبة ملوالن 
لهما، وكلهما يحقق جناحات على األرض. من ناحية 

اخرى،

وكشف التقرير األمريكى أن حكومة السيسي  
استطاعت كبح جماح بل وإرهـــاب املعارضة التى 
جنحت من قبل فى إسقاط ثالثة حكومات »مبارك، 
واملجلس العسكري، ومرسي«.  وكلمة إرهــاب هنا 
باملعنى اللغوى الذى يعنى تخويف، من ناحية أخرى، 
يتزايد اإلرهاب فى سيناء وفى مناطق أخرى، وكانت 
عملية إسقاط طائرة الركاب الروسية فى سيناء هى 
أكبر دليل   وفقا للتقرير األمريكى - على اختراق  
تكفيروا داعـــش لــأجــهــزة األمــنــيــة، ويتخذ هــؤالء 
اإلرهــابــيــون السياسة القمعية حلكومة السيسي، 
خصوًصا ضد اإلسالمين كذريعة أو غطاء لتنفيذ 

مثل تلك العمليات.
ــاب ســيــاســى فى  ــ ــة، إره ــادل ــع  وفـــى ظــل تــلــك امل
مقابل إرهاب تكفيري(، لم يكن لشباب الثورة الذى 
يريد فــى املــقــام األول تغيير تلك املعادلة اى دور 
سياسى فى تلك الفترة وذلك للحفاظ على سالمتهم 
الشخصية  والــتــى هــى األهــم على األقــل فــى تلك 
الفترة حتى تتغير الــظــروف. وبالتالى لم تقتصر 
مقاطعة العملية االنتخابية  على الناخبن فقط  

ولكن ايضاً املرشحن من التيارات التى ترفض تلك 
املعادلة. وبعد انتهاء االنتخابات  أصبح من املتوقع 
تشكيل برملان غير دميقراطى يهدف فى األســاس 
لتوفير حصانة حلكومة السيسي.  فى هذا الصدد 
سيخفف البرملان من حــدة املعارضة ضد حكومة 
السيسى بشكل مباشر، وسيصبح من السهل مترير 
جميع التشريعات التى يرغبها السيسى وحكومته 
بــال صــعــوبــات  تــذكــر، وبالتالى سينجح السيسى 
فــى تفتيت االنــتــقــادات املوجهة حلكومته  وبسط 
سيطرته  على احلكم ألطول فترة ممكنة. وفى ظل 
قوانن متنع التظاهر وحكومة تزج باملتظاهرين  فى 
السجون، ال ميكن التظاهر ضد مجلس نيابى ألنه 
منتخب من الشعب، واحلــالــة الوحيدة التى ميكن 
التظاهر ضـــده، وهــو أمــر مستبعد، عندما يريد 

السيسى حله.
وأكد التقرير أن عزوف الناخبن متوقعاً فى ظل 
حالة إحــبــاط ممــزوجــة مبشاعر غضب دفــن  من 
سياسة السيسى القمعية. ترجع حالة اإلحباط  
هــذه الــى  فشل حكومة السيسى فى حل املشاكل 

األســاســيــة للمواطن، ارتــفــاع أســعــار السلع بشكل 
غير مسبوق، انخفاض العملة املحلية )اجلنيه( فى 
مقابل الدوالر، توقفت السياحة متاماً وهذا لة تأثير 
الدومينو )Domino Effect( على قطاعات أخرى 
مرتبطة بلقمة العيش للمصرين منها على سبيل 
املثال ال احلصر، املشاريع اخلدمية واملــواصــالت 
وغيرها. حتى فى فترات اإلرهاب فى عهد مبارك، 
كــان السياح الــروس هم البديل لبقاء القطاع على 
قيد احلياة، لكن اآلن توقفت الرحالت اجلوية من 
روســيــا ملــصــر، مبــا ميثل ذلــك مــن املسمار األخير 
فــى نعش السياحة. عـــالوة على ذلـــك، جتلت فى 
الفترة األخيرة مدى تهالك البنية التحتية خصوصاً 
شبكات الصرف فى املدن الساحلية مثل اإلسكندرية 
والبحيرة وغيرها، وتوقفت احلياة بعدما أغرقت 
األمطار الشوارع، كل تلك العوامل وغيرها سببت 
ــدى عــمــوم املــصــريــن لدرجة  حــالــة مــن اإلحــبــاط ل
أن احد العمال الــذى توقف عمله نتيجة االحــداث 
االخيرة لم يجد سوى الغضب للتعبير عن رأية فى 
لقاء تليفزيونى قائاًل » بطالة زايدة، وأسعار زايدة، 
وكمان بيشيل التموين؟ عشان إحنا حبناه وإخترناه 
يعني؟« وفى نبرة انفعالية انفجارية قال »ملعون أبو 

السيسى على مرسا على حسنى مبارك«.
وكما قال أحد املسئولن اثناء اجلولة األولى »لم 
تكن هناك خروقات أو شكاوى أو انتهاكات ألنه لم 

يكن هناك ناخبن فى األساس«. 
وكــأن الشعب يعطى للسيسى الــضــوء األخضر 
ملواصلة سياسته السلطوية دون أى مشاركة وهذه 
الرسالة التى فى ظاهرها الرحمة لكن فى باطنها 
الــعــذاب قــد تعصف بحكومة السيسى فــى نهاية 
املطاف بعد وصول الغضب ملرحلة االنفجار كالنبرة 

التى حتدث بها املواطن املصرى البسيط.

د. عمرو الشوبكى:

تقرير أمريكى: 

أهمها تنظيم وبناء وترميم الكنائس.. وتكافؤ الفرص واحلد األدنى لألجور واملعاشات 

توقعات 
بحصول 
احلكومة 

احلالية على 
ثقة املجلس 

بأغلبية كبيرة

السيسى 
واحلكومة 
ينجحان 

فى إرهاب 
املعارضة

ملف
خاص

ــز األهــــرام  ــرك ــس م ــي ــب رئ ــائ ــرو الــشــوبــكــى  ن أكـــد د. عــم
للدراسات السياسية واإلستراجتية أن األيــام األولــى للبرملان 
اجلديد  ستكشف طبيعة العالقة بن هذا املجلس وبن السلطة 
مستقباًل. ولعل أول هــذه األمـــور هــو اختيار رئيس املجلس. 
بعبارة أخــرى، هل سيختار املجلس رئيًسا له من أعضائه، بل 
سيستجيب ملا قد تفرضه السلطة عليه من رئيس للمجلس 
ــارة هــل سيتغاضى  ضمن املعينن الـــ 28. هنا ستبدأ اإلشــ
األعضاء عن سلطاتهم ويخنعون للخارج أم سيثبتون استقالل 

مؤسستهم.
 وأوضـــح الشوبكى فــى دراســـة لــه بعنوان  »رهـــــان الثقـة.. 
مستقبل العالقة بن البرملان والسلطة التنفيذية« أن هناك 
إدراكـــا يبدو حقيقيا لــدى الكثيرين، وهــو أن البرملان ونتيجة 
القانون املنتخب على أساسه، وتركيبة العضوية فيه الناجتة 
بدورها عن ضعف املشاركة فى التصويت، أسفر عن عضوية 
مجرفة من اخلبرات النيابية والنوابغ القيادية، لكن وفى ذات 
ــأى حــال أن يختار شخص خــالفــى عصبى  الــوقــت ال ميكن ب
املزاج كرئيس للبرملان ملجرد أنه كاره لإلخوان املسلمن، السيما 
وأن البرملان ليس به إخــوان!! أو اختيار شخص آخر ملجرد أن 
الشعب أحبه فى منصب سابق، السيما وأنه كان على رأس جهاز 
قضائى كبير، ما يجعله عملًيا قد مر على رئاسة الثالث سلطات 

بالدولة بالتوالي!!
األمر الثانى هو الئحة البرملان، فكيف ستتعامل السلطة مع 
الئحة البرملان، هل تفرض الئحة جديدة تصدرها بقرار بقانون، 
ومن ثم تقوم بلى ذراع املجلس وتفرض عليه نظام العمل فيه، أم 
أنها ستنتظر أن يعمل املجلس الئحته اخلاصة، ويقوم بإعمال 
الالئحة احلالية إلى أن يقوم بذلك. األرجح أنها قد تلعب دوًرا 

أو تسعى للعب دور فى هذا الشأن. وهنا تبدو السوابق ماثلة 
للعيان، فقد استبقت السلطة انعقاد البرملان، وقامت منذ عدة 
أيام بعزل األمن العام للبرملان، وهو الشخصية التى التف حولها 
اجلميع بغرض جتديد شباب البرملان، ولم يعدم وزير العدالة 
االنتقالية احلجج فى هذا الصدد، بأن الرجل ليس من خريج 
احلقوق، وكــأن األمــر اكتشف حديًثا رغم أن الرجل معن فى 

منصبه منذ شهور.
ويؤكد الشوبكى أن األمــر الثالث هو املوقف من القرارات 
بقوانن التى صدرت فى األشهر السابقة، والتى يختلف على 
عــددهــا. وهنا يبدو وإنــقــاذا للموقف أن يتعامل البرملان مع 
السلطة مبنطق املوافقة فى املــدة املــقــررة بالدستور، إلــى أن 
يعيد النظر فى بعض تلك القوانن من خالل تقدمي اقتراحات 

بقوانن حولها.
أما األمــر الرابع فهو ما يفرضه الدستور على العالقة بن 
السلطة والبرملان بشأن مترير احلكومة، بنيل برنامجها الثقة. 
هنا يبدو أن النية عاقدة على عدم إحداث تغيير حكومي، وقيام 
احلكومة بطرح برنامجها على املجلس بذات تشكيلها. األرجح 
أن احلكومة ستحصل على ثقة البرملان بأغلبية كبيرة، ليس 
بسبب جناحها، أو بسبب عدم وجود ائتالف أغلبية، قدر ما هو 
بسبب تأييد الرئيس السيسى لها. لكن هذا األمر على األرجح 
غير سليم. فالسلطة إن كانت تريد نوعا من الوئام بن احلكم 
والبرملان مستقباًل، وتنجح فى مترير ما تطرحه احلكومة أمام 
البرملان بأقل اخلسائر، عليها أن تغير ولــو ثلث عــدد مقاعد 
احلكومة، بحيث جتعل من االنتخابات البرملانية ظهيرا داخل 
احلكومة. هنا من املفيد أن ميثل باحلكومة األحــزاب األربعة 
األولى صاحبة األكثرية فى البرملان. فيكون هناك 3 وزراء من 
املصرين األحــرار واثنان من مستقبل وطن ومثلهم من الوفد 

ورمبا شخص من النور.

الشوبكى

جميلةمبارك
السيسى

كرمي عبداجلابر
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األربعاء  ٢٠١٥/١٢/١6

التحديات التى تواجه املصريني جميعا هى حتديات بيئية مجتمعية يتشارك فيها املعاق مع غيره ونتغلب عليها باإلرادة ووعى األسرة

اإلعاقة كانت هى الدافع بالنسبة لى

النائبة سهير احلادى:

هــى امـــرأة مــن الصعيد الــجــوانــى، تتباهى دائما 
بــكــونــهــا فـــاحـــة مـــصـــريـــة، مــســلــمــة تـــمـــارس دورهــــا 
الخدمى مــن داخــل الكنيسة، وتشكل قــوافــل طبية 
تجمع الفتيات المسلمات من بنات األسر المتدينة 
مع خادمات الكنيسة، تؤكد دائما أن هموم اإلنسان 
المصرى واحـــدة، وطريقه إلــى تحقيق أهــدافــه هو 
طــريــق واحــــد يجمعنا مــعــا بــالــكــفــاح والــعــمــل، وأن 
ــمـــرض ال يــفــرق بــيــن مــســلــم ومــســيــحــى،  الــفــقــر والـ
ــقـــط، وإنـــمـــا  ــبـــح األزمــــــــات ال يــــطــــارد الـــمـــعـــاق فـ وشـ
ــدة، نتغلب عليها  تواجههنا جميعا تــحــديــات واحــ

باإلرادة والعمل ونشر الوعى.
وهـــذا مــا أكـــدت عليه الــنــائــبــة سهير الــحــادى فى 

سياق حوارنا معها،
 

¿  فى البداية من هى النائبة سهير الحادى؟
¿ ¿  أنا مواطنة مصرية أنتمى إلى صعيد مصر 
الجوانى، من قرية الدوينة مركز أبو تيج بمحافظة 
ــوط، عملى األصــلــى هــو محاسبة فــى بنك  أســي
التنمية واالئتمان الزراعى بالقرية، وحاليا متفرغة 
للدور النيابى كنائبة مستقلة ترشحت ضمن قائمة 
»فــى حب مصر«، لــدورة مجلس النواب الحالية، 
ــعــام األهــلــى واالجــتــمــاعــى  ــدأت الــعــمــل ال ولــكــن بـ
والسياسى منذ سنة 1990، حيث شرفت بعضوية 
مجلس محلى القرية ثم محلى المحافظة فى عام 
2008، وشرفت برئاسة اإلتحاد النوعى لجمعية 
ــة، ونـــوع اإلعــاقــة عندى  ــاق األشــخــاص ذوى اإلع
»حركية«، حيث أصبت بشلل األطفال منذ  أن كان 

عمرى 9 شهور.
¿  وكيف استطعتى أن تتغلبى على تلك اإلعاقة 
وتحققى هــذه الــنــجــاحــات على األصــعــدة العملية 

حين قال الرئيس عبد الفتاح السيسى فى إحدى خطبه إننا 
كمصريين نتحدى التحدى، من المنطقى أن تقفز لألذهان 

صور  سيدات وفتيات مصريات، لم يتغلبن فقط على عقبات 
الفكر الذكورى للمجتمع، ولم يستطعن فقط هزيمة اإلعاقة 

التى شاءت حكمة الله أن تحجب عنهن بها بعض القدرات، 
ولكن استطعن أن يحولن تلك االعاقة إلى مصدر للقوة والنجاح 

ولخدمة المجتمع ككل، وألنهن جديرات بشرف خدمة 
الوطن والمواطن، نلن ثقة الناخب وحصدن مقاعد البرلمان 
الجديد، وفقا للدستور الذى منح ذوى االحتياجات الخاصة 

نسبة من التمثيل داخل مقاعد القوائم، وبالفعل بدأت األمانة 
العامة لمجلس النواب تدريب ٢٤٠ من العاملين بالمجلس فى 
مختلف التخصصات على كيفية تسهيل عمل النواب من ذوى 

االحتياجات الخاصة، والمقرر انضمامهم لعضوية البرلمان 
القادم وفقا للمادة ٢٢٤ من الدستور.

وتم تنظيم تدريب العاملين بمجلس النواب بالتعاون مع المجلس 
القومى لشئون اإلعاقة فى إطار االستعدادات التى تقوم بها 

األمانة العامة لمجلس النواب الستقبال أعضاء البرلمان 
الذى أوشك على االنعقاد، وتجرى اآلن االستعدادات النهائية 

الستقبال النواب الجدد، بعد زيادة عدد النواب إلى 596 عضًوا.
ومن جانبنا حاولنا أن نفتح هذا الملف ونتناول رحلة بعض 

النائبات من ذوى االحتياجات الخاصة، أو باالدق بطالت 
معركة العبور من اليأس إلى النجاح، ومن الضعف والمرض 

إلى قوة االنجاز، علما بأنهن لسن فقط سيدات ولكن من ذوات 
االحتياجات الخاصة، وكلتا الفئتين سواء النساء أو ذوى اإلعاقة 

عانى المنتمين إليها لعقود طويلة معاناة بالغة، حتى جاء 
الدستور الجديد ليكفل بعض الحقوق سواء للمرأة أو لإلنسان من 

ذوى االحتياجات والقدرات الخاصة، حيث جاء تقسيم مقاعد 

أنا مواطنة من »الصعيد اجلوانى«.. وحقوق 
الفالح واملرأة املعيلة على رأس قائمة أولوياتى

أسيوط من 
املحافظات األكثر 

فقرا وشبابها 
يعانى من مشكالت 
عديدة فى مقدمتها 

اإلسكان 

ملف املجتمع 
املدنى يحتاج 

إلى مزيد 
من االهتمام 

والتركيز

النائبة جهاد إبراهيم: أنا »لقطة« البرملان.. و»الكرســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى« ال يضيف لى قيمة ولكن أنا القيمة احلقيقية
بــتــواضــع الــعــلــمــاء وبــثــقــة الــنــابــهــيــن تــحــدثــت 
النائبة جهاد ابراهيم، لتثبت خطأ نظرية “من 
طلب الــعــا سهر الــلــيــالــى”، بــل  ووفــقــا ألفكارها 
الفلسفية وتأماتها الواقعية يمكن أن تتحول 
تــلــك الــنــظــريــة لــتــصــبــح” مـــن أخــلــص فـــى عمله 
ــاه الــعــا لحد  وأدى واجــبــاتــه بــتــفــانــى وإيـــمـــان أتــ
عـــنـــده دون أن يــطــلــبــه أو يـــجـــرى وراءه”، تــؤمــن 
بــالــعــمــل كـــجـــزء مـــن إيــمــانــهــا بـــالـــعـــدل اإللـــهـــى، 
وتتوسع باألخاق لتحتضن بها جميع مناحى 
ــن خـــيـــوط الـــعـــلـــم والــقــيــم  ــاة، وتـــصـــنـــع مــ ــيــ الــــحــ
منظومة حياة إنسانية مائكية تاجها العمل، 
كــشــرف وواجــــب وحـــق وتــعــلــوهــا درة الــعــطــاء قبل 
ــذ، وتظللها فــطــرة الــلــه الــنــقــيــة الــتــى فطر  األخــ
عليها خلقه، والــتــى تــربــت عليها النائبة جهاد 
إبراهيم لتجاهد من أجل رسالتها السامية، من 
تحت قبة البرلمان الجديد إلى آفــاق المجتمع 
الــحــر الــحــديــث بــكــل مــعــانــى الـــدولـــة الــحــديــثــة،  
هــكــذا أكــــدت حــرصــهــا وتــمــســكــهــا بــرســالــتــهــا فى 

سياق حوارها مع “صوت المايين” فماذا قالت:
ــلــــى جــــانــــب مــن  ــقـــى الـــــضـــــوء عــ ــلـ ¿ نـــــــود أن نـ
شخصيتك وتاريخ نضالك ودورك قبل عضوية 

البرلمان؟
¿ ¿  أنا مــدرس مساعد بكلية البنات جامعة 
ــى عــلــم االجــتــمــاع،  عــيــن شــمــس متخصصة ف

وبطلة الجمهورية فى السباحة وأيضا محاضر 
فى مجال التنمية البشرية، ودربــت الكثير من 
الشباب على كيفية أن يكون لإلنسان حلم، وكيف 
يسعى إلى تحقيقه، وحين عرض على االنضمام 
لقائمة فى حب مصر تــرددت ألن حياتى كانت 
هادئة ولدى تأمالت خاصة بى، ورسالة هدفى 
هو توصيلها إلــى أكبر عــدد ممكن من الناس، 
ولهذا السبب قبلت الترشح للبرلمان، ودائما 
كنت ومازلت أقــول أننى “أنــا لقطة البرلمان”، 
وأن البرلمان هو” اللى هيكسبنى، مش انا اللى 
هاكسبه”، ألن البرلمان هو الذى يحتاج إلى كل 
من لديه فكر جديد ورؤية جديدة، ولذلك أؤكد 

إن البرلمان “هو الكسبان”.
¿ وعلى أى أســاس تكون لديكى هذا االنطباع، 
ــو “الـــكـــســـبـــان” بــــوجــــودك ضمن  أن الــبــرلــمــان هـ

أعضائه؟
¿ ¿  أنا كنت واحــدة ممن وقفوا أمام مجلس 
الشعب ضمن اعتصام المعاقين، ووقتها قلت 
لنفسى لماذا تقفى فى انتظار أن يخرج عضو 
من المجلس يأتى إليك لتطالبيه بــأن يطالب 
ــك بــحــقــوقــك، وقــلــت لنفسى غــيــرى نفسك  ل
ليتغير الكون كله من حولك، وبالفعل اشتغلت 
ــدأت الــتــحــق ب “ كــورســات “  ــ عــلــى نفسى وب
ــدى حلم وكــيــف أحققه،  وأدرس كيف يــكــون ل

احلياة اختيارات وأقول ملن يأخذ 
حقوقه وال يؤدى واجباته لقد 

اخترت أن تعيش على هامش احلياة 
فال تلومن إال نفسك

تربيت فى مدرسة ربنا وتعلمت 
كيف أحلم ثم يأتينى احللم 

ليطرق بابى وكيف أغير نفسى 
ليتغير الكون من حولى

ألول مرة: حتت قبة البرملان..  نائبات حتدين الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتحدى وهزمن اإلعاقة

واإلجتماعية لتشاركى فــى تنمية المجتمع بهذا 
الدور اإليجابى جدا؟

ــع لــى ألمـــارس  ــداف ــة كــانــت هــى ال ــاق ¿ ¿  اإلع
كل أنــواع األنشطة الحياتية، فى الحياة العملية 
والسياسية واالجتماعية والشخصية، فأنا زوجة 
والحمد لله أم لـ3 أطفال، وأرى أن التحديات التى 
تواجهنا كمصريين ال تختلف كثيرا عند الشخص 

الــعــادى عــن ذو االحتياجات الخاصة، ألنها فى 
مجملها تحديات بيئية مجتمعية، يتعرض لها 
الجميع، وال مجال لمواجهتها إال بــاإلرادة وبوعى 
األســرة، وتلك التحديات كما قلت تواجهنا جميعا 
كمصريين خــاصــة مــن أبــنــاء الــريــف والصعيد، 
ونتغلب عليها بـــاإلرداة ومــن خــالل وعــى األســرة 

وقبل كل شئ توفيق المولى عزوجل وفضله.

¿ أفــهــم مــن كــامــك أن بــرنــامــجــك ال يــركــز على 
ذوى االحــتــيــاجــات الــخــاصــة بــقــدر مــا يهتم بتنمية 
ــرى والــــنــــهــــوض بــــاألســــرة خــاصــة  ــمـــصـ االنــــســــان الـ

الريفية والفقيرة بوجه عام؟
¿ ¿  بالفعل أنــا أتــشــرف دائــمــا بأننى سيدة 
مصرية ريفية قروية وعلى رأس برنامجى تأتى 
تنمية الصعيد، تنمية شاملة اقتصادية واجتماعية 

تشمل االنسان الصعيدى بكل فئاته، مع التركيز 
ــذى لــم يثر على مــر تاريخه رغم  على الــفــالح، ال
ــذا مــا لمسته  انــتــقــاص الكثير مــن حــقــوقــه، وهـ
بوصفى فالحة مصرية وعملت لسنوات فى بنك 
التنمية واالئتمان الــزراعــى، وعشت عمرى بين 
أهلى ونــاســى المزارعين المصريين، كما أضع 
نصب عينى أيضا حقوق الــمــرأة المعيلة، التى 
تعطى وتدفع كل ما عليها من واجيات، وال تحصل 
على حقوقها، وبالتوازى مع حقوق الفالح والمرأة 
المعلية ســوف نطرح مشاكل الشباب خاصة أن 
محافظة أسيوط من المحافظات األكثر فقرا، 
وشبابها يعانى من مشكالت عديدة فى مقدمتها 
مشكلة اإلسكان، ألنها أغلى محافظة على مستوى 
الجمهورية من حيث أسعار العقارات والوحدات 
السكنية، وبالطبع تتصدر قائمة أولوياتى ملف 
ذوى االحتياجات الخاصة، وملف المجتمع المدنى 
والجمعيات األهلية وأرى أنه ملف عميق ومثمر 

جدا، ومهمل حاليا بشكل كبير.
ــدة الـــتـــشـــريـــعـــيـــة، هــــل فــى  ــ ــنـ ــ ¿  ومــــــــاذا عــــن االجـ
جعبتك مــشــروعــات قــوانــيــن ســـوف تتقدمى بــهــا أو 

قوانين قائمة تتجهى لتعديلها؟
¿ ¿  هناك قوانين كثيرة البد أن تناقش وتعدل 
وفقا لمصلحة فئات كثيرة من المصريين، وفى 
مقدمتها قانون الخدمة المدنية وقوانين التأمينات 
والمعاشات، وقوانين الفالح وقوانين ذوى اإلعاقة، 
منها ما هو موجود بالفعل ويحتاج فقط إلقــراره، 
ومنها البعض اآلخــر يحتاج إلى تعديل، وهــذا هو 
دور البرلمان أن يحول النصوص إلى آليات قابلة 
للتطبيق على األرض تتالقى وتحقق مصلحة 

الوطن والمواطن.
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األربعاء  ٢٠١٥/١٢/١٦

أعدت امللف: إميان بدر

كفاح
ونجاح

قضيتى الرئيسية هى التعليم خاصة 
للمعاقني  إلى جانب االهتمام

بقضايا دائرتى من البطالة إلى 
الصرف الصحى والقمامة

على كل أسرة لديها طفل 
معاق أن توصله إلى أعلى 

درجات التعليم لكى نخلق 
جيال قادًرا على اإلنتاج

قررت أن أكون صوت املعاقني فى مجلس النواب 
النائبة جنوى خلف:

رغــم أن حــزب »حماة الــوطــن« معروف عنه 
أنـــه حـــزب الــجــنــراالت، وأن غالبية أعضائه 
مــن العسكريين المتقاعدين وفــى مقدمة 
أهــدافــه دعــم الــدولــة المصرية بمؤسساتها، 
خــاصــة الــجــيــش والـــشـــرطـــة، إال أن الــنــائــبــة 
الشابة نجوى خلف اخــتــارت  أن تنضم إليه 
وأن تــكــون ضمن مرشحيه المنضمين إلى 
ــا بــطــلــة من  ــهـ ــى حـــب مـــصـــر«، وألنـ قــائــمــة »فــ
بــطــات ريـــاضـــة تــنــس الـــطـــاولـــة، اســتــطــاعــت 
مبكًرا أن تحسب المسافة بينها وبين هدفها 
الرئيسى، وأن تحدد العائق األهم فى طريق 
ــذا الـــهـــدف الــتــنــمــوى، لــتــعــلــن بكل  إنـــجـــاز هــ
وضوح أن الجهل هو اإلعاقة الحقيقية التى 
ستناضل من أجــل التغلب عليها، من داخل 
مجلس النواب وخارجه، فماذا قالت نجوى 
خلف لـ»صوت المايين« فى سياق السطور 

التالية.
 

ــى الــنــائــبــة نـــجـــوى خـــلـــف، وكــيــف  ــن هـ ¿ مـ
كانت حياتك قبل الترشح لعضوية مجلس 

النواب؟
¿ ¿  أنــا نجوى خلف محمد إمــام على، 
نائبة عن قطاع غرب الدلتا، مركز دمنهور 
بمحافظة الــبــحــيــرة، وعملى األصــلــى هو 
ــة ونـــائـــب مــديــر  مــفــتــشــة ضـــرائـــب عــقــاري

القوائم كالتالى 56 مقعدًا للمرأة و24 للمسيحيين و16 للشباب 
و16 للعمال والفالحين و8 للمصريين بالخارج و8 لذوى اإلعاقة، 

وبعد فوز قائمة »فى حب مصر« بجميع مقاعد القوائم.
 حاورنا  عددًا من هؤالء النائبات لنكتشف عالما مبهرا من اإلرادة 

والقدرة التى تقهر العجز وتصنع الحاضر وتتطلع بكل ثقة نحو 
مستقبل أكثر إيجابية، فماذا  قلن لـ»صوت الماليين«.

يجب توفير مدارس 
مهيئة وفرص عمل 
ووسائل مواصالت 

سهلة وطرق ومساكن 
تناسب جميع أنواع 

اإلعاقة 

اجلهل هو 
اإلعاقة 

احلقيقية وسبب 
كل املصائب التى 
تواجه املجتمع 

النائبة جهاد إبراهيم: أنا »لقطة« البرملان.. و»الكرســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى« ال يضيف لى قيمة ولكن أنا القيمة احلقيقية
وكيف استطيع أن أتحدث عن المشكلة لمدة 
ربع ساعة وأحلها فى ساعة إال ربــع، ومن هنا 
أصبح الحلم هو الــذى يأتى إلى ويطرق بابى، 
ألنى تعلمت كيف أربط منظومة العمل بمنظومة 
القيم، ومن هنا يقوم برنامجى على 4 محاور 
هى القيم والعمل والتعليم والصحة، ولكن العمل 
بالنسبة لى ليس مجرد مرتب يتقاضاه الشخص 
آخر الشهر، ألن الشخص الذى يعمل ليحصل 
على مرتبه فقط لــن يترك بصمة، وهــو أكثر 
عرضة لالكتئاب، إذا لم يتعلم أن العمل شرف 
ووجوب، كما أن التعليم عندى منظومة متكاملة 
واألخالق ليست مجرد مادة تدرس، ولكنها حياة 
كاملة، وكذلك الصحة هى الرعاية الحقيقية 

الشاملة لكل مواطن.
ــبـــرلـــمـــان”  ¿ ولــــكــــن مــصــطــلــح “أنـــــــا لـــقـــطـــة الـ
يــبــدو جـــديـــًدا عــلــى الــحــيــاة الــنــيــابــيــة الــمــصــريــة 
وربــمــا العالمية، وحولنا أنــاس يتصارعون على 
الكراسى، ويتقاتلون عليها، لماذا تصرين على 
أن البرلمان هو الــذى يجب أن يأتى إلــى النائب 

وليس العكس؟
¿ ¿  ببساطة ألنى إنسانة أعــرف إمكانياتى 
وأعــرف ما لدى وما استطيع أن أقدمه لبلدى، 
وأؤمن أن اإلنسان هو القيمة، وليس الكرسى، 
ــا الــقــيــمــة فــى شــخــصــى ولــيــســت فى  يــعــنــى أنـ

الــكــرســى، وأنـــا الــتــى ســوف أضــيــف للكرسى، 
“مش هو اللى هيضيف لى”.

¿  ومــــاذا تــقــولــيــن لشخص يــنــام طـــول النهار 
ــه مضطهد  ــه ال يــجــد عــمــا وإنــ ثـــم يــشــكــو مـــن إنـ

والدولة ال توفر له حقوقه؟
¿ ¿ أقول له إن الحياة اختيارات، وانت اخترت 
أن تبقى على هامش الحياة، ومــن يختار أال 
يقدم شيئا ال لنفسه وال لمن حوله، ثم يلق فشله 
على اآلخرين فهو “عايش فى وهم”، والمشكلة 
الحقيقية إن كــل الــنــاس عــارفــة حقوقها وال 
أحد يعرف واجباته، لكن لو اهتميت بأن تؤدى 
واجبك على أكمل وجه فسوف تنال أكثر مما 

تنتظر؛ ألن هذا هو العدل اإللهى.
¿ إذا كــانــت أســرتــك قــد اســتــطــاعــت أن تجعل 
منك إنسانة تفكر بــهــذا المنطق، مـــاذا تقولين 
لألسر التى تخفى ابنها المعاق وتعتبره مجرد 

بركة، وال يتعلم أو يعمل؟
¿ ¿ أقــول لكل أســرة ال تعلم ابنها وتحرمه من 
العمل “أنتم الخاسرين”، وستعاقبون بذنبه وبذنب 
المجتمع الذى حرمتموه من تلك الطاقة اإليجابية 
البناءة، وأنا شخصيا أنشأتنى أسرة بسيطة جدا، 
وأمى سيدة لم تكن  تملك إال فطرة الله الربانية 
فى قلبها النقى، ولذلك دائما ما أؤكد أننى تربيت 

فى مدرسة ربنا سبحانه وتعالى.

ألول مرة: حتت قبة البرملان..  نائبات حتدين الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتحدى وهزمن اإلعاقة

مركز المعلومات بمنطقة 
ــة  ــاريـ ــقـ ــعـ الــــضــــرائــــب الـ
بــالــبــحــيــرة، وأيــضــا العبة 
ــس طــــاولــــة حــصــلــت  ــنـ تـ

عــلــى بــطــولــة  الــجــمــهــوريــة 
عـــام 2015، وتــرشــحــت لــلــبــرلــمــان ضمن 
قائمة »فــى حــب مــصــر« على مقعد ذوى 

االحتياجات الخاصة.
ــن نـــشـــاطـــك الـــســـيـــاســـى قــبــل  ¿  ومـــــــاذا عــ

عضوية البرلمان؟
ــوض فيها  ــرة أخــ ــذه هــى أول مـ ¿ ¿  هـ
انتخابات برلمانية فى حياتى، وكنت قد 
انضممت إلى حزب »حماة الوطن« ألنه من 
ضمن أهدافه رعاية المعاقين، والحزب هو 
الــذى عــرض على فكرة خــوض انتخابات 
البرلمان، بعدما الدستور أعطانا الحق فى 
أن يكون لنا 8 مقاعد، ومن هنا فكرت أن 
أكون صوت للمعاقين فى البرلمان، وأدافع 
عن حقوقهم ألنه يجب أن تعترف أن بعض 
القضايا التى تمس حياتنا قد اليشعر بها 

أحد مثلما نشعر نحن بها.
ــرز مــشــاكــل الــمــعــاقــيــن الــتــى  ــ ¿ ومـــاهـــى أبـ

قررت التصدى لها؟
¿ ¿ فــى مقدمتها يــأتــى االحــتــيــاج إلــى 
فرص العمل سواء داخل القطاع الحكومى 

أو الـــخـــاص، وكــذلــك تهيئة الجو 
ــذى يساعد على العمل والنجاح،  ال
كــأن توفر الــدولــة والمجتمع وسائل 
ــرق مــمــهــدة  ــ ــة، وطـ ــل مـــواصـــالت ســه
ومهيئة لجميع أنــواع اإلعــاقــة، وليس 
الحركية فقط، واألجــهــزة التعويضية 
ووســائــل االتـــصـــاالت الــحــديــثــة، وقبل 
العمل البــد من االهتما بالتعليم والبد 
مــن أن نهيأ لهم الــمــجــال لكى يندمجوا 
ــدارس الــعــاديــة، كما يجب توفير  ــم فــى ال
مساكن مهيئة لــظــروف االعــاقــة، ومعاش 

لغير القادرين على العمل.
¿ وكــيــف اســتــطــاعــت اســرتــك أن تعبر بك 
كــل هـــذه الــتــحــديــات، ومـــا هــى رســالــتــك لكل 
أســرة لديها طفل معاق مازالت تخجل منه 

وتحبسه فى البيت؟
¿ ¿  أنــا أصبت بشلل أطفال بالساقين، 
والحمد لله لوال مساعدة أسرتى وتحديدا 
أمى وأبى لما وصلت إلى شيء، وأقول لكل 
أسرة لديها طفل معاق البد من أن تصل به 
إلى أقصى درجــات التعليم، ألن الجهل هو 
اإلعاقة الحقيقية، وسبب كل مصائب تواجه 
المجتمع ككل هو الجهل، وتدنى الخدمات 
التعليمية، لذلك فقضيتى الرئيسية التى 
سأناضل من أجلها وأتبناها فى البرلمان 

هــى رفــع مستوى التعليم وتــوفــيــر وإتــاحــة 
فرص التعليم للجميع، وخاصة المعاقين، 
ألنــه البــد أن تكون لدينا أجــيــال تصل إلى 
أعلى درجـــات العلم، وال تصل فقط على 
شــهــادات بــال إمكانات ومــهــارات حقيقية، 
وبالنسبة للمعاقين البد من محاربة ظاهرة 
تسربهم من التعليم، التى ترجع إلى المشاكل 
الــتــى تــواجــهــهــم، ألن الطفل الــمــعــاق حين 
يواجه أى عقبة، أوترفض إحدى المدارس 
ــى إعــادتــه للبيت،  قبوله تضطر أســرتــه إل
وحــرمــانــه مــن التعليم، وكما قلت البــد أن 
يتدخل المجتمع ككل والدولة بكل إمكاناتها 
لتوفير المدارس والجامعات المهيئة ليصل 
المعاق الى أعلى درجــات التعليم الجامعى 

وما فوق الجامعى أيضا.
¿  وهل هناك قضايا أخرى سوف تهتمين 

بها غير التعليم وحقوق المعاقين؟
¿ ¿ هناك قــضــايــا تــهــم كــل المصريين 
ــا بــشــكــل يزعج  ــن ــرت ونــعــانــى مــنــهــا فــى دائ
الجميع، وفــى مقدمتها مشاكل الصرف 
الصحى والقمامة، وأرى ان القضية األهم 
هــى البطالة الــتــى يعانى منها الشباب، 
ــالل تشجيع  ويــجــب الــتــصــدى لــهــا مــن خـ
المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وخلق 

مجتمع منتج ومبدع.

أطالب احلكومة 
بصرف معاش لغير 
القادرين على العمل
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مسئولون قبارصة كشفوا محاوالت تركيا 
السطو على حقول الغاز  فى البحر املتوسط 

قضية
شائكة

االعتماد على 
شراء البترول 

املنهوب لم 
يستمر طويال

 كواليس لقاءات الرئيس كشفت عن 
أن الهدف األول من الــزيــارة، تشكيل 
ــف اقــتــصــادى فـــى مــجــال  ــر حتــال ــب أك
الطاقة بالعالم ملــوارد البحر املتوسط 
الهائلة التى جــرى الكشف عنها فى 
األونة األخيرة، وهى اخلاصة بالثروات 
البترولية ومــخــزون الــغــاز فــى البحر 
املتوسط. هذه املــوارد ستصبح رسمًيا 
ــثــاث “مصر  ــدول ال ــ حتــت ســيــطــرة ال
اليونان قبرص”، عقب انتهاء عمليات 
ترسيم احلـــدود البحرية بــن الــدول، 
وحتديد مناطق النفوذ االقتصادى لكل 

منها.
التسريبات التى خرجت من كواليس 
اللقاءات املشتركة، نشرت فى العديد 
من املــواقــع املقربة من دوائــر صناعة 
ــى واملــعــنــيــة مبـــا يـــدور  ــدولـ ــرار الـ ــقـ الـ
فــى كــوالــيــس الــعــاقــات االقــتــصــاديــة 
ــذى ذكــر  ــورب« الـ ــ ومــنــهــا مــوقــع »نــيــو ي
ــل احلكومة  وفــقــا ملــصــادر مهمة داخـ
الــيــونــانــيــة..»إن مصر ستتولى إدارة 
ــد، الـــذى تشكل  الكونسرتيوم اجلــدي
بالفعل، وأنها بهذا تكون وجهت صفعة 
قوية لكل من إسرائيل وتركيا، اللتن 
أصبحتا خارج حسابات هذا التحالف، 
غير أن تركيا ستكون اخلاسر األكبر 

من هذا التحالف، سياسًيا واقتصادًيا.
احلديث عن الصفعة وفق املصطلح 
ــجــه  ــروي ــه وت ــخــدام ــرى اســت ــذى جــ ــ الـ
اعاميا لكل مــن تركيا واســرائــيــل لم 
يكن ناجتا فقط عن خروجهما الفعلى 
أو مبعنى أدق تهميشهما بعيدا عن 
ــرة الــتــحــالــف االقــتــصــادى الكبير  ــ دائ
فــقــط، امنــا ألســبــاب سياسية معقدة 
ومتداخلة، جميعها مرتبط بالصراع 
االقليمى وتأجيج الــنــزاعــات مبعرفة 
أردوغان.منها على سبيل املثال تورط 
ــى دعــم  حــكــومــة أردوغـــــان الــتــركــيــة ف
االرهــاب ومتويله وتدريبه بالتعاون مع 
حكومة قطر وادارة البيت األبــيــض، 
فضا عن مــحــاوالت الرئيس التركى 
ــرار املــنــطــقــة العربية  ــق زعــزعــة اســت
وعلى رأسها الدولة املصرية وتصدير 
ــى وفى  ــدول االحتـــاد األوربـ ــاب ل االرهـ
مقدمتها اليونان الذى عانى فى األونة 
ــن الــتــقــلــبــات االقــتــصــاديــة  األخـــيـــرة م
ــزوح الــاجــيــئــن الــســوريــن  ــ السيئة ون
والعراقين عبر احلــدود التركية. أما 
األكثر فداحة على احلكومة التركية 
ــاســى املــصــرى  ــســي ــو الـــتـــقـــارب ال ــه ف

القبرصى.
هذا بدوره يشير الى جناح السياسة 
ــتــى انــتــهــجــهــا الــرئــيــس عــبــدالــفــتــاح  ال
السيسى، والــتــى لــم تعد خافية على 
ــات مصر  ــاق ــع ــابــع ل أى مـــراقـــب مــت
الدولية وهــى التى تبلورت فى إقامة 
ــة اقتصادية  عــاقــة سياسية وشــراك
قوية مع حكومة جزيرة قبرص، وذلك 
عبر اللقاءات التى جــرت مع رئيَسها 

»نيكوس أنستاسيادس«.
فى هذا االطــار أعلنت مصر دعمها 
السياسى للرئيس القبرصى وحكومته 
فــى مواجهة التحديات التى تصنعها 
أنــقــرة، وهــذا الــدعــم سيؤثر بالتبعية 
على نفوذ تركيا فى اجلزيرة املنقسمة، 
ــراك والــقــبــارصــة  ــ بــن الــقــبــارصــة األت
ــســام املــهــدد  ــق ــذا االن ــ الــيــونــانــيــن وه
ــرة قــبــرص، تلعب فيه  ملستقبل جــزي
حكومة اردوغــان التركية دورا رئيسيا، 
كما أن األمر لم يتوقف عند حدود ذلك 
فقط، هناك صراعات مستمرة بينهما 
ــرة لــفــكــرة االنــفــصــال  ــق جـــراء دعـــم أن
وتغليب الــنــزعــات العرقية بــن أبناء 
البلد الواحد الذى ميثل فيه القبارصة 

اليوناين األغلبية السكانية.
ففى الوقت الــذى حتــاول فيه تركيا 
فرض هيمنتها على تلك اجلزيرة ذات 
ــم، بــادعــاء  ــه ــوقــع االســتــراتــيــجــى امل امل
حماية القبرصين األتــراك باعتبار ان 
اجلزيرة من امليراث التركى الذى صنع 
بفعل اخلافة الزائلة، لكن دخول مصر 
كطرف داعــم للقبرصين اليونانين 
ورئيسهم، ميثل ضربة موجعة لتركيا، 

أفام السينما القدمية. املقصود هنا 
هــى أساليب العجرفة والغطرسة 
ودعم اخلراب بهدف انتشال باده 

من األزمات االقتصادية املتوقعة، 
ــره فــى دعم  جــراء انكشاف أم

تــنــظــيــم داعـــــش االرهـــابـــى 
ــاك  واســتــثــمــاره كــورقــة الرب
املــنــطــقــة.متــهــيــدا لنهب 
ثرواتها، لذا لم يكن غريبا 
بــاملــرة أن تكشف احــدى 
ــة  ــقــبــرصــي الـــصـــحـــف ال
النقاب عن أسباب التوتر 

التركى.
ــار  ــ ــ ــذا االط ــ ــ ــى  ه ــ ــف ــ ف
املــشــحــون بــالــتــوتــر على 
ــدة قــالــت  ــ ــع كـــافـــة األصــ
صحيفة »سايبروس ميل« 

القبرصية: »إن تركيا حتاول 
ــال السطو  ــاب أعــم ــكـ الــقــرصــنــة وارتـ
لسرقة الــثــروات الطبيعية فى البحر 

املتوسط«.
لم يكن تقرير الصحيفة وحده كاشفا 
ــحــاوالت الــتــركــيــة، فاملعلومات  عــن امل
املتسربة مــن كواليس صناعة اخلبر 
ــادت أن مسئولن كبار  فى قبرص، أف
ــة الــقــبــرصــيــة يــتــابــعــون  ــوم فـــى احلــك
بالتعاون مع أجهزة معلوماتية حتركات 

حتذير مصرى 
يونانى قبرصى 

ألردوغان من 
تكرار عمليات 

املسح اجليولوجى 
فى مناطق نفوذ 

قبرص 

سفينة أبحاث تركية يطلق عليها اسم 
»بــاربــاروس« تقوم باالبحار حالًيا فى 
مناطق قريبة من مواقع التنقيب عن 
الــغــاز الــتــى منحت قــبــرص تراخيص 
بشأنها، لعدد من الشركات املتخصصة 
فى هذا املجال “التنقيب” وهــى: إينى 
اإليطالية، وتــوتــال الفرنسية، ونوبل 

إنرجى األمريكية«.
 التعاون السياسى واالقتصادى بن 
مصر وقــبــرص والـــذى بـــدأت تتشكل 
مامحه النهائية سيكون عائقا كبيرا 
أمـــام املــحــاوالت غير املــشــروعــة التى 
تتبناها أنقرة، وستزداد حالة االرتباك 
لديها وفق مراقبن دولين عندما يتم 
االنتهاء من ترسيم احلــدود البحرية، 
حيث سيكون من الصعب على تركيا 
تــكــرار انتهاكاتها للقانون واألعـــراف 
الــدولــيــة الــتــى حتكم عــاقــات الــدول 
بعضها البعض، وهذا التعاون سيَُعَزز 
بـــالـــضـــرورة مــوقــف قــبــرص إقليمًيا 
ودولًيا، فى وقف مثل هذه املمارسات 

التى تصدر عن حكومة أردوغان.
مــحــاوالت تركيا العبث فــى البحر 
األبــيــض املتوسط، لــم تكن غائبة عن 
دوائر صناعة القرار فى الدول الثاث 
“ مصر اليونان قبرص “. وان كانت 
ــذا الــشــأن  املــعــلــومــات املــتــاحــة فــى هـ
ضئيلة اال أن حجمها احلقيقى معلوم 
للحكومات التى لم ترفع وتيرة األزمة 
الى اآلن.، فقد حذرت حكومات الدول 
الثاث، تركيا، قبل أيام قليلة من زيارة 
الرئيس السيسى لليونان، على وقف 
عمليات املسح اجليولوجى ملناطق آبار 
الــغــاز الطبيعى فــى البحر املتوسط، 
ــؤكــد قــبــرص ملكيتها،  ــى ت ــت ال
ووصفت هذه األعمال بأنها 
مخالفة للقوانن الدولية، 
لــكــن هـــذه املــخــالــفــة ان 
وضـــعـــت فــــى ســيــاقــهــا 
الــصــحــيــح لــيــســت ســوى 
نــوع مــن أنـــواع البلطجة 

الدولية.
حــمــاقــة أردوغـــــــان، 
جــعــلــت نــظــامــه يعانى 
ــرة على  ــي ــب ــات ك ــ ــ أزم
املستوين السياسى 
واالقــتــصــادى، فهذه 
ــة كـــانـــت  ــ ــاق ــ ــم احلــ
سببا رئيسيا فى 
االجتــاه نحو عزلة 
تركيا عن املجتمع 
ــى وتبنيه  ــدولـ الـ
لــــارهــــابــــيــــن 
ــم عــبــر  ــهـ ــمـ ودعـ
شـــراء الــبــتــرول 
ــوب مــن  ــ ــه ــ ــن ــ امل
ــراق عــلــى  ــ ــعـ ــ الـ
ــدى جماعات  أي
االرهـــــاب. هــذا 
الــســلــوك يخرج 
ــرة  متــامــا عــن دائـ
احلكومات الشرعية 
التى متارس أعماال قانونية وميتد الى 
عصابات املافيا، أما سلوكه االجرامى 
املتجه نحو سرقة غاز املتوسط، فهذا 
نــاجت عــن نــوبــة جــنــون حقيقية، تتعلق 
بضعف إمــدادات الطاقة لباده، فضا 
عــن وجــود عجز كبير فــى إنــتــاج تركيا 
ــغــاز، وتفاقمت تلك األزمــة  للنفط وال
بعد تصاعد اخلــاف مــع روســيــا التى 
كانت توفر ٦٠٪ من احتياجات الباد 

من الغاز.
ــة لكن تلك  ــان حــل األزمـ  حـــاول أردوغــ
ــة مـــا هـــى إال  ــدولـ احلـــلـــول فـــى عـــرف الـ
عمليات ترقيع وقتية، توجه إلــى حليفته 
قطر للحصول على شحنات مــن الغاز، 
كما بدأ فى تكثيف شراء النفط من تنظيم 
ــذى يــســرق نفط  ــابـــي، الـ »داعــــش« اإلرهـ
العراق وسوريا، لكن هذه احللول لن تكون 
عملية، حسب تعبير التقارير الصحفية 
املنشورة فيما يخص هذه القضية، ألنها 
لن تساهم فى إنقاذ تركيا، إذا استمرت 

موسكو فى منع إمدادها بالطاقة.

ويهدد نفوذها فى اجلزيرة التى دخلت 
فى شراكة مهمة مع الــدولــة املصرية 
ــاألســاس للرئيس  ــداعــم ب والــيــونــان ال

القبرصى.
ــاول مــن خــال ادعــاءاتــهــا  تركيا حتـ
السيطرة على قبرص وبالتالى ستتمكن 
من السيطرة على الــثــروات الطبيعية 
املكتشفة مــؤخــرا “ املــقــصــود حقول 
الــغــاز “حلاجتها امللحة للطاقة، فهى 
أى أنقرة جلأت لعقد اتفاقية استيراد 
طويلة األجل مع حكومة قطر الستيراد 
الغاز، وذلــك فى أعقاب فرض روسيا 
عــقــوبــات اقــتــصــادبــة على تــركــيــا، اثر 
أزمة الطائرة الروسية العسكرية التى 
أسقطتها تركيا بايعاز مــن الــواليــات 
املــتــحــدة األمــريــكــيــة.بــادعــاء اخــتــراق 
الطائرة لألجواء التركية. امنا احلقيقة 
الــتــى تــقــف خــلــف اســقــاطــهــا، حــتــى ال 
ــرة االســتــطــاع الــروســيــة  تتمكن طــائ
مــن رصــد وتصوير معسكرات تنظيم 
داعش االرهابى على األراضى التركية. 
أوهام دولة اخلافة التى تسيطر على 
عقل حــكــام أنــقــرة املنتمن بــاالســاس 
ــوان،  للتنظيم الــدولــى جلــمــاعــة االخــ
جعلت أردوغان مثل مجنون ان لن يكن 
مجنونا بالفعل، فـــراح يتصرف على 
طريقة أجــداده التى رسمت مامحها 

كل الدالئل املوجودة على األرض، تؤكد أن التحركات التى يقوم بها الرئيس عبدالفتاح السيسى، لم تكن 
بروتوكولية اللتقاط الصور التذكارية واإلدالء بالتصريحات الدبلوماسية املعبرة عن عمق العالقات بني 

البلدان، لكنها حتركات مسئولة تأتى متناغمة مع التطلعات السياسية واالقتصادية والنهوض بالدولة على 
كافة املستويات، لعل أبرز مشاهد تلك التحركات الرامية لتحقبق األهداف املرجوة سواء على مستوى االطار 

الزمنى القصير “ التكتيكى املرحلى “أو البعيد املدى املعروف فى األدبيات السياسية بالرؤية االستراتيجية، 
هى الزيارة التى قام بها مؤخرا الى العاصمة اليونانية “أثينا”. تكمن أهمية الزيارة فى أنها جاءت متزامنة مع 

أوضاع اقليمية مضطربة وظروف دولية مرتبكة، جراء تنامى االرهاب وتهديده للبلدان األوروبية وما جرى فى 
فرنسا يقف شاهدا على تلك التهديدات.

محمد عبد اللطيف يكتب

العقوبات الروسية أصابت أردوغان باجلنون ألنها متنع 60% من حجم استخدام تركيا الطاقة

حتالف مصرى يونانى يربك حسابات أردوغان

أردوغان
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تصريحات كبار 
املسئولني فى الدولة 

ليست إال »كالم 
فىالهواء«

الدولة وفرت 
لألزهر 11800 

وظيفة و»عباس« 
يصر على عودة 
ألف مدرس معار 

للخارج

بالوقائع: األزهر وماسبيرو يتحديان الرئيس واحلكومة

خط
أحمر

فى الوقت الذى تعلن فيه  القيادة السياسية ومجلس الوزراء  
انزعاجهما الشديد  بعدما أعلن اللواء أبوبكر الجندى رئيس 

الجهاز المركزى للتعبئة العامة واإلحصاء  فى األسبوع 
الماضى أن عدد سكان مصر فى الداخل وصل إلى 90 مليون 

نسمة، وفى الوقت الذى  تعلن فيه الحكومة أنها تسعى جاهدة 
لتوفير فرص عمل للمصريين بالخارج  سعيًا وراء تخفيف 

األعباء عن كاهلها عالوة على االستفادة التى تعود على 
الدولة من التحويالت  التى يرسلها المصريون فى الخارج  

والتى تعد المصدر الثانى للدخل القومى بعد قناة السويس. 
نجد أن هناك جهات رسمية فى الدولة تسير عكس االتجاه، 

وهو األمر الذى يكشف أن تصريحات كبار المسئولين فى 
الدولة ليست إال كالما فى الهواء، وأن كل ما يتردد فى هذا 

الشأن ليس سوى أكاذيب وأضاليل.

تلقيت طــوال األسابيع الماضية  العشرات 
من المكالمات الهاتفية والرسائل عبر الفيس 
ــبــريــد اإللــكــتــرونــى مــن مــجــمــوعــة من  بـــوك وال
اإلعالميين العاملين فى دولــة قطر. وقبل أن 
أنشر تفاصيل االستغاثة التى طلبوا توصيلها 
إلـــى كــافــة الــجــهــات الــرســمــيــة فــى مــصــر أؤكــد 
ــنــى شــخــصــيــًا مــن أكــثــر الصحفيين الــذيــن  إن
هاجموا السياسة القطرية تجاه مصر، وأيدت 
القرار الذى اصــدره عصام األمير بمنع تجديد 
إجازات العاملين بقناة الجزيرة التى تسىء إلى 
مصر وجيشها الوطنى، وأيــدت أيضا فصل أى 
شخص منهم يرفض العودة إلى مصر أو يتقدم 
باستقالته من اتحاد اإلذاعــة والتليفزيون. وفى 
الواقع لم أكن أتصور أن هناك جانبا آخر أهم 
وأخطر فى هذه القضية، وهو موقف اإلعالميين 
من أبناء ماسبيرو من العاملين فى قنوات غير 
الــجــزيــرة وكــذلــك اإلذاعـــة القطرية والتدريب 
اإلعالمى فى الجامعات والمراكز المتخصصة. 
والمفاجأة التى كشفت عنها تلك االتــصــاالت 

والمكالمات أن عدد هــؤالء اإلعالميين )بعيداً 
عــن الــجــزيــرة بكل قــنــواتــهــا( يصل إلــى 1240 
إعالميا وقد صدر قرار من عصام األمير بمنع 
الموافقة على تجديد إجازاتهم رغم أنهم ليس 
لهم عالقة بالسياسة ولم يثبت فى حقهم أنهم 
اساءوا إلى مصر ولو بكلمة واحدة، وقد أكد لى 
البعض أنهم سبق أن تظاهروا داخل قطر ضد 
سياسات وتوجهات قناة الجزيرة. فى هذ السياق 
أستشهد ببعض النصوص الحرفية لما جاء فى 
هذه االستغاثات على لسان هــؤالء اإلعالميين 
المتضررين : )لــيــه الــنــاس تتاخد كلها بذنب 
الــجــزيــرة.. مش قــادريــن ع الجزيرة فيبهدلونا 
احــنــا!!، رئيس االتــحــاد بيرفض التجديد كده 
بمزاجه مش قــادر ع الحمار وقــدر ع البردعة! 
ــه؟! ليه بيتاجروا بينا؟! وبأكل  طيب نعمل إيـ
عيشنا؟! إحنا أكتر من 1240 إعالمى بنشتغل 
فى جهات كتيرة.. وهم فى قطر مش هايخسروا 
حاجة لو مشينا كلنا..إحنا بس اللى هانتضرر 
فى لقمة عيشنا، ورئيس االتــحــاد كــده بيأذينا 

ومــش بيعاقب الجزيرة، واحنا مالناش عالقة 
بالقناة دي.. إحنا بندخل للدولة أكثر من ثالثة 
ماليين دوالر تأمينات سنويا غير تحويالتنا 
ألهلنا، وقطر فيها أكتر من مائتين وسبعين ألف 
مصري.. نحن عاملون ال عالقة لنا بالخالف 
السياسى وتظاهرنا عــدة مــرات ضد الجزيرة 
فهل يعقل أن نعاقب نحن؟! وللعلم فــإن رفض 
تجديد اإلجازات خراب بيوت للكل خاصة ان لنا 
أبناء فى مدارس وعلينا أقساط أراضى وشقق 
وســيــارات وعلينا ديــون للبنوك ألنها بتقرضنا 
لرسوم الــمــدارس ألن التعليم هنا غالى جــداً.. 
إحنا متبهدلين بجد ونفسنا قلب المسئولين 
يحن علينا ويجددوا لنا اإلعــارات.. والقطريين 
مش هايخسروا حاجة أصال.. هايجيبوا غيرنا 
من سوريا واألردن وأرخص مننا، واألخطر أنهم 
هايحجزوا على أموالنا فى البنوك لو عرفوا 
انــنــا هــانــمــشــي.. واحــنــا قلبا وقــالــبــاً مــع مصر 
وبنمثل عنصر ضغط على إعالمهم لدرجة انهم 
بيخافوا أننا نتظاهر ونصور وبيخافوا من كده 

جــدا. إحنا بنشتغل وبنتعب جــدا وحــرام يروح 
شقى عمرنا وبنفيد بلدنا بتحويالتنا.. وياريت 
يحاسبوا اللى غلطوا لكن احنا مالناش ذنب وفى 
حالنا(. والسؤال اآلن : اذا كنا جميعا متفقون 
على معاقبة كل من يهاجم بلده وجيشها ويثير 
الفتن ويشعل الخالفات فى مصر، فلماذا نعاقب 
اآلخرين بال ذنب اقترفوه أو جريمة ارتكبوها؟ 
وهل يعقل ياسادة أنه فى الوقت الذى يصرخ فيه 
جميع المسئولين من األعباء المالية الباهظة 
التى تتحملها الدولة لدعم ماسبيرو والتى تصل 
الى 11 مليار جنيه منها 220 مليون جنيه لألجور 
فقط كل شهر؟ وهل تــدرون ياسادة أن حصول 
هؤالء اإلعالميون على إجازات يوفر على الدولة 
عشرات الماليين سنويا سوف يحصلون عليها 
فى حــال عودتهم، وبحسبة بسيطة فــإن هؤالء 
الــــ1240 إعالميا من غير العاملين فى قنوات 
الجزيرة لو عــادوا للعمل فى ماسبيرو وحصل 
كــل منهم عــلــى مــا يحصل عليه زمــالئــهــم فى 
الــدرجــة الثالثة وهــو مبلغ 7000 جنيه شهريا 

لوجدنا أن هــؤالء سيتقاضون فى حال عودتهم 
كمرتبات ومكافآت فقط 104 مليون و160 ألف 
جنيه ســنــويــًا؟ واذا كــان هــذا هــو الحد األدنــى 
للدرجة الثالثة فكيف سيكون الحال اذا علمنا 
أن الغالبية العظمى من هؤالء فى الدرجة األولى 
أو الثانية؟ فهل ترفض قيادات اإلتحاد توفير 
كل هذه الماليين سنوياً إلى جانب قيامهم بدفع 
3 ماليين دوالر سنويا للتأمينات عــالوة على 
التحويالت التى يرسلونها بالعمالت الصعبة 
إلــى عائالتهم فــى مــصــر؟ ومــا الــجــديــد الــذى 
سيضيفه هــؤالء اذا عــادوا إلى ماسبيرو والذى 
يعانى من مشاكل وأزمــات ال حصر لها؟. هذه 
صرخة واستغاثة أنقلها - كما وصلتنى - لجميع 
المسئولين فى الــدولــة وأرجــو أن يتم التدقيق 
فى التداعيات االقتصادية واالجتماعية التى 
يمكن أن تترتب على رفــض تجديد اإلجـــازات 
واإلعــــــارات لــهــؤالء اإلعــالمــيــيــن؟!! فــهــل يتم 
مراجعة هذا القرار وتجديد الموافقة لمن لم 

يثبت تطاوله على مصر. 

األمير يصر على عودة 1240 إعالمًيا يعملون فى قطر بعيًدا عن قناة اجلزيرة

قيادات احتاد اإلذاعة والتليفزيون يرفضون توفير 
125 مليون جنيه للموازنة العامة للدولة 

األمير

وكيل األزهر يصدر فرماًنا بعودة املدرسني املتعاقدين فى اخلارج 

هناك الكثير من القرارات العشوائية 
التى تصدرها الجهات الحكومية دون 
أن تتم دراســتــهــا بشكل جــاد لمراعاة 
األبعاد الكارثية  لها ســواء االقتصادية 
ــة،، ولـــألســـف الــشــديــد  ــمــاعــي أو االجــت
فقد أصــابــت الــعــدوى مشيخة األزهــر 
الشريف، حيث أصدر د. عباس شومان  
ــراراً فــى شهر فبراير  ــ ــر  ق وكــيــل االزهـ
ــر  ــودة جميع مــدرســي األزهـ ــع 2014 ب
الذين يعملون بالخارج ممن مضى على 
سفرهم أكــثــر مــن ثمانى ســنــوات !!!! 
هكذا وبــدون سابق انــذار رغم ان هؤالء 
سافروا بتعاقدات شخصية غير محددة 
المدة وليس عن طريق إعــارات محددة 

المدة كما ادعى شومان!! 
ومــع زيـــادة عــدد الــشــكــاوى مــن جانب 
المتضررين من القرار تم مده لعام واحد 
بعد إجبار هؤالء المدرسين المتعاقدين 
للعمل فى الخارج على كتابة إقــرار  أنه 
العام األخير بحجة العجز رغم ان أوراق 
مناطقهم تثبت عكس ذلك. ومع استمرار 

الشكاوى أصدر شومان قراراً  آخر بمد 
المهلة عــام إضــافــي تنتهي فــي 2016 
لمن تجاوز سفره العام العاشر ومن هم 
أقل من ذلك يكملون حتى العام العاشر 
ويعودون الى مصر. والغريب أن شومان 

يصر على تنفيذ قراره  بأى صورة.
والــســؤال هنا لشومان : اذا كــان عدد 
ــؤالء الــمــدرســيــن الــمــتــعــاقــديــن ألــف  هــ
شخص واحــد فقط فلماذا تصر على 
عودتهم رغم أن الحكومة وفرت للمعاهد 

شومان يصر على تنفيذ 
قراره بأى صورة ويهدد غير 

امللتزمني بالفصل 
األزهرية  11800 وظيفة جديدة؟ ولماذا 
تتجاهل أن وجود هؤالء فى الخارج فيه 
مصلحة كبيرة لمصر أبرزها أن هؤالء 
األلــف شخص يقومون بدفع تأمينات 
لموازنة الــدولــة تقدر بأكثر مــن مليون 
دوالر سنويًا، باإلضافة إلى  تحويالتهم 
طوال العام عالوة على  إنعاش السياحة 
الـــداخـــلـــيـــة والـــعـــمـــالـــة فـــي الــصــيــف؟ 
ولــمــاذا  لم تفكر فى حل يرضى جميع 
األطــــراف وهـــو الــتــعــاقــد مــع عـــدد مــن  

خريجى الكليات األزهرية الذين يعانى 
ــل مــئــات اآلالف منهم من  عــشــرات  ب
البطالة  ليقوموا بالتدريس وفقاً لنظام 
»الــحــصــة« وســـوف يحصل الخريج من 
هــؤالء على ما يساوى ثلث أو نصف ما 
يتقاضاه هــذا الــمــدرس المتعاقد فى 
الخارج؟  ولماذا تتجاهل أن وجود هؤالء 
فى الخارج يساعد فى معيشة أبنائهم 
وأســرهــم ســواء فــى الــخــارج أو الداخل 
 وهو ما يساهم فى تخفيف األعباء عن

 كاهل الدولة؟ 
ــب كــافــة  ــطــال   فـــى هــــذا الـــســـيـــاق ن
المسئولين فى الــدولــة  وفــى مقدمتهم 
الرئيس عبدالفتاح السيسى والمهندس 
شريف اسماعيل  رئيس مجلس الوزراء 
وقبلهما اإلمــام األكبر د. احمد الطيب 
ــر للتدخل لـــدى د. عباس  شــيــخ األزهــ
ــان لــلــتــراجــع عــن هـــذا الـــقـــرار أو  شــوم
ــوام أخـــرى،   مـــدة لــثــالثــة أو خمسة أعــ
وإقناعه بأن هناك أضراراً جسيمة على 
كافة األصعدة السياسية واالقتصاية  
واالجتماعية المترتبة على مثل هذه 
الــقــرارات العشوائية وغير المدروسة، 
والتى سيبدأ تطبيقها رسميًا فى شهر 
يناير الــقــادم،  وقــد قــام شومان بتهديد 
هــؤالء المدرسين بــأن أى شخص منهم 
ال يــلــتــزم بتنفيذ الــقــرار سيتم اتــخــاذ 
ــراءات ضــده وفصله مــن وظيفته؟  اإلجــ
فهل يتدخل كبار المسئولين فى الدولة 
لحسم هذه القضية أم سننتظر كالعادة 

حتى وقوع الكارثة؟

شومانهؤالء املدرسون سافروا بتعاقدات شخصية غير محددة املدة وليس عن طريق إعارات محددة املدة كما ادعى شومان

الطيب
إسماعيل

هؤالء العاملون يدفعون 
3 ماليني دوالر سنويا 
للتأمينات عالوة على 

التحويالت التى يرسلونها 
بالعمالت الصعبة إلى 

عائالتهم فى مصر



350 ألف جنيه غرامة على مواقع التواصل االجتماعي.. وتشديدات على باكيتا
أكد إيهاب لهيطة، عضو مجلس 
إدارة احتاد كرة القدم، أن املنتخب 
الوطني األول اقترب من مواجهة 
منتخبي بوركينا فاسو ورومانيا 
ــري يناير  خـــال مــعــســكــري شــه

وفبراير.
وأضـــاف لهيطة يف تصريحاته 
لـ«صوت املــايــن«، أنــه مت إرســال 
خطابات رسمية إلى كل االحتادين 
ــد مــوعــد نهائي  مـــن أجـــل حتــدي

للقاءين.
وأوضــح مدير املنتخب الوطني 
األول، أنه مت استبعاد أوزبكستان 
من حسابات املنتخب، الفًتا إلى 
أن األرجــنــتــيــنــي هــيــكــتــور كــوبــر، 
املدير الفني للفراعنة، استقر على 

رومانيا وبوركينا فاسو.
ــل املـــنـــتـــخـــب الــوطــنــي  ــدخــ ــ وي
معسكًرا مغلًقا يف الفترة من 24 
وحتى 28 من شهر يناير املقبل، 
استعداًدا ملواجهة نيجيريا يف شهر 
مارس املقبل، يف إطار التصفيات 
املؤهلة إلى بطولة األمم األفريقية 

2017 باجلابون.
وأوضـــح لهيطة، أنــه لــم يستقر 
حــتــى اآلن عــلــى مــوعــد انــطــاق 
ــر املــقــبــل،  ــراي ــب مــعــســكــر شــهــر ف
ــى أن هـــنـــاك جلسة  ــ مــشــيــًرا إل
ــيــس جلنة  مـــع عــامــر حــســن، رئ
املسابقات القسم األول باحتاد 
الكرة، يتحدد على أساسها موعد 

بداية املعسكر.

املنتخب يقترب من 
مواجهة رومانيا 

وبوركينا فاسو ودًيا

ياسني: هناك 
العبون ال يستحقون 

االنضمام للمنتخب

العـدد 180
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البساط
اخلبراء يفضحون مصالح اجلبالية: األخضر

ضياع حلم األوليمبياد استمرار لفشل احتاد الكرة
ضياء خضر

جــاء فشل المنتخب األوليمبى فى التأهل إلــى أوليمبياد ريــودى 
جانيرو 2016، ليفتح الباب للعديد من الخبراء من أجــل مناقشة 

أسباب ضياع حلم األوليمبياد.
وتــذيــل المنتخب األوليمبى مجموعته برصيد نقطتين، نتيجة 
التعادل أمام الجزائر بهدف لمثله، والتعادل أمام نيجيريا بهدفين 

لكل منهما، إضافة إلى الخسارة أمام مالى بهدف دون رد.
حرصت »صوت المايين« على استطاع آراء العديد من الخبراء، 
لفتح ملف المنتخب األوليمبي، والتعرف من وجهة نظرهم على 

أسباب سقوط منتخب الفراعنة الصغار.
شــن ربيع ياسين، مدير قطاع الناشئين بــنــادى اإلنــتــاج الحربى 
ونجم األهلى السابق، هجوًما الذًعــا على مجلس إدارة اتحاد كرة 
القدم برئاسة جمال عام، محمًا إياه المسئولية األولى فى إخفاق 

المنتخب األوليمبي.
وأضاف ياسين، أن فترة اإلعداد للمنتخب األوليمبى لم تكن على 

المستوى المطلوب سواء من ناحية المعسكرات أو المباريات الودية.
وأوضح نجم األهلى السابق، أن هناك بعض الاعبين فى المنتخب 

ال يستحقون االنضمام من البداية، رافًضا التطرق إلى أسماء.
وقــال خالد القماش، المدير الفنى السابق للفريق األول التحاد 

الشرطة، إن المنتخب فشل فى اإلعداد النفسى لاعبين 
قبل الفرصة األخيرة فى مباراة مالي.

وأضــاف القماش، أن خــروج المنتخب مسلسل مستمر 
لفشل اتحاد الكرة المصرى فى جميع المنتخبات، الفًتا إلى 

أن هناك أكثر مع منتخب فشل مع مجلس الجباية الحالى 
سواء األول فى الوصول إلى بطولة األمم األفريقية 2015 فى 

الفترة التى كان يتولى فيها شوقى غريب المسئولية الفنية، إضافة 
إلى منتخب 95 و98.

وأكــد، مدرب الشرطة السابق، أن الوضع الحالى فى الكرة سيئ 
جًدا؛ بسبب العشوائية التى تدار بها منظومة الرياضة فى مصر من 

قبل المجلس الحالي.
وحمل القماش، حسام البدري، المدير الفنى للمنتخب األوليمبي، 

خسارة آخر مباراة أمام مالي، بسبب وضع تشكيل خاطئ.
بينما أشــار حلمى طــوالن، المدير الفنى السابق لنادى سموحة، 
إلــى أن منظومة الــكــرة كاملة تتحمل فشل األوليمبى فــى التأهل 

لألوليمبياد.
وشدد طــوالن، على أن المنتخب الوطنى أهدر فرصة 

كبيرة فى الصعود خال المباراة األخيرة أمام مالي.
واختتم مــدرب سموحة السابق، أن المنتخب عانى 

كثيرا، من سوء التوفيق فى التصفيات.

صراع فى جلنة احلكام خلالفة عبدالفتاح
انقلبت األمور داخل أروقة اتحاد كرة 
الــقــدم رأًســـا على عــقــب، بعدما تقدم 
عصام عبد الفتاح، رئيس لجنة الحكام، 
باستقالته من منصبه، لرغبته فى تولى 
اللجنة الفنية للحكام باالتحاد اإلماراتي.

حيرة شديدة تنتاب مجلس الجباية 
من أجــل البحث عن بديل عبد الفتاح، 
ــــدورى  خــاصــة أن اســتــئــنــاف بــطــولــة ال
اقــتــربــت، بــعــد االنــتــهــاء مــن ارتــبــاطــات 

المنتخبات الوطنية.
ــيــن« أربــعــة  ــمــاي رصــــدت »صــــوت ال
ــرب لــتــولــى رئــاســة اللجنة  ــ أســمــاء األق
ــة، حــيــث تتم  ــل ــب ــمــق خــــال الـــفـــتـــرة ال

المفاضلة بينهم.

جمال الغندور
ابتعد جمال الغندور، الحكم الدولى 
السابق، عن ترشيحات رئاسة اللجنة، 
خاصة بعد رفضه من قبل العديد من 

أعضاء لجنة الحكام.
ورفــــض عــبــد الــفــتــاح فــكــرة ترشيح 
الغندور، خاصة أنــه يخشى أن يكشف 
أى قضايا تخص الحكام خــال الفترة 
الماضية وتحديًدا طــوال مسيرة األول 

فى رئاسة لجنة الحكام.
وجيه أحمد 

يعتبر وجيه أحمد، نائب رئيس لجنة 
الحكام، هو الفتى المدلل إلــى عصام 
عبد الفتاح، حيث أوصى الثانى بتصعيد 

األول فى رئاسة اللجنة خلًفا له.
ويخشى مجلس الجباية فى التعرض 
للهجوم مــن قبل وســائــل اإلعـــام، حال 

إسناد المهمة إلى وجيه، خاصة وأنه لم 
تكن له الخبرة الكافية فى إدارة اللجنة.

أحمد الشناوي
يــعــتــبــر أحــمــد الـــشـــنـــاوي، مــحــاضــر 
ــوى األســمــاء  التحكيم الــدولــي، مــن أقـ
المرشحة من أجل رئاسة لجنة الحكام 

خال الفترة المقبلة.
ويتمتع الشناوى بخبرات كبيرة تؤهله 
إلى شغل هذا المنصب، إضافة إلى عدم 
وجــود خافات بينه وبين أحــد أعضاء 

مجلس إدارة اتحاد الكرة.
عصام صيام

ــصــراع بين عــصــام صيام،  احــتــدم ال
ــق، وبين  ــســاب ــيــس لــجــنــة الــحــكــام ال رئ
الشناوى على رئاسة اللجنة، خاصة وأن 
األول سبق وأن تولى هذا المنصب، ولم 

يتم حدوث أى مشاكل وقتها.

طلعت يوسف: بتروجت 
ميلك مقاومات املنافسة

أبــدى طلعت يوسف، المدير الفنى للفريق األول لكرة القدم بنادى 
بتروجت، سعادته البالغة بعد تولى المهمة الفنية للفريق البترولى خلًفا 

للصقر أحمد حسن.
وقال يوسف فى تصريحاته لـ«صوت المايين«، إنه عقد جلسة مع 
الاعبين خال الساعات الماضية، طلبهم خالها ببذل أقصى ما لديهم 

من أجل استعادة مستوى الفريق المعروف عليه.
ووجه المدير الفنى لفريق بتروجت، الشكر إلى أحمد حسن، مضيًفا 

أنه قدم الكثير مع الفريق واستطاع تكوين فريق قوي.
وقــضــى أحــمــد حــســن، عميد العــبــى الــعــالــم، 

134 يومًا فى التجربة التدريبية األولــى مع 
بتروجت، منذ اإلعــان الرسمى عن توليه 
المهمة فى 30 يوليو الماضى حتى اعتذاره 

رسمياً عن المهمة اليوم الجمعة. 
خاض الصقر مع بتروجت 8 مباريات 
رسمية منهم 7 مباريات بالدورى، مباراة 
وحيدة فى كأس مصر أمام األهلى، خسر 

فى 5 مباريات وتعادل فى مباراتين وحقق 
فوز وحيد أمام سموحة. 

بداية أحمد حسن التدريبية كانت أمام األهلى 
فى نصف نهائى كــأس مصر، والتى انتهت بخسارة 

الفريق البترولى بثاثة أهداف مقابل هدف، رغم إنه كان صاحب التقدم 
على الفريق األحمر ليودع بتروجت بطولة الكأس من ذلك الدور.

أما عن مشواره مع الفريق البترولى بالدورى، تلقى الخسارة من الفرق 
التالية المصرى واألهلى ووادى دجلة والمقاولون العرب، بنتائج 1/3 
و0/1 و0/3 و0/2، كما تعادل فى مباراتين أمام أسوان واإلنتاج الحربى 
بنتيجتى 1/1 و0/0 على الترتيب، حقق فوز وحيد على سموحة بثاثية 

نظيفة فى األسبوع الثانى من الدورى. 
دخل مرمى بتروجت فى الـ8 مواجهات مع الصقر، 13 هدفا، حيث 
سكن مرماه فى الدورى 10 أهداف وفى الكأس 3 أهداف، بينما سجل 
الفريق البترولى مع الصقر 6 أهداف منهم 5 أهداف بالدورى وهدف 
ــدورى، المركز  وحيد بكأس مصر. . واحتل بتروجت مع الصقر فى ال

الرابع عشر برصيد 5 نقاط بعد خوض 7 جوالت.

الزمالك يؤدب العبيه.. ويحذر مدربيه

أصدر مجلس إدارة نادى الزمالك برئاسة مرتضى منصور، 
فرماًنا على الاعبين بإغاق كافة مواقع التواصل االجتماعى 

»فيس بوك وتويتر وانستجرام«.
وحذر مرتضى منصور الاعبين من مخالفة تعليماته ونشر 
صور على مواقع التواصل االجتماعى خال الفترة المقبلة 
الفًتا إلى أنه يرغب فى فرض مزيد من التركيز على الاعبين 
خــال الفترة المقبلة، فى إطــار خطة الفريق لحصد جميع 
البطوالت التى ينافس عليها سواء على المستوى المحلى أو 

األفريقي.
وتوعد رئيس نادى الزمالك بفرض غرامة قدرها 350 ألف 
جنيه على أى العــب فــى حالة مخالفة التعليمات الخاصة 

باختراق الحظر اإلعامي.
وطلب مرتضى منصور من إسماعيل يوسف، مدير الكرة 
ــرجــوع إلــيــه فــى حــالــة مخالفة الاعبين  بــالــفــريــق، عـــدم ال
التعليمات، بل يتم تطبيقها على الفوز، على أن يتم خصمها من 

مستحقاتهم لدى النادي.
واعتاد العبو الزمالك خال الفترة األخيرة على نشر بعض 

الصور الخاصة بهم على مواقع التواصل االجتماعي، األمر 
الذى يراه مجلس إدارة نادى الزمالك بأنه يخرج الاعبين 

عن تركيزهم، لذلك طلبهم بإغاق كافة هذه الحسابات.
فــى سياق آخــر، وقــع البرازيلى مــاركــوس باكيتا، على 

عقود تدريبه الفريق األول لكرة القدم بالنادى مقابل 
35 ألف دوالر شهرًيا، لمدة ستة شهور.

ووضــع مرتضى منصور، العديد من الشروط 
التعجيزية الــتــى تمنع باكتيا مــن فسخ تعاقده 
والــهــروب من تدريب الفريق على خلفيه سابقه 

البرتغالى جسيوالدو فيريرا.
وتعد من أبــرز الشروط التى وضعها رئيس نادى 
الزمالك، هو وجــود شرط جزائى بقيمة شهرين من 
راتــبــه أى 70 ألــف دورالر فــى حــال رغبته فــى فسخ 

التعاقد.
كــمــا ألـــزم مجلس إدارة نـــادى الــزمــالــك الــمــدرب 

البرازيلى عدم التحرك خارج مصر إال بعد الحصول على 
موافقة كتابية من جانب رئيس النادي.

كما تم وضع بند فى عقده يتضمن تجديد التعاقد لمدة عام 
آخــر، بعد موافقة الطرفين، بحيث يزيد راتبه إلــى 40 ألف 

دوالر.

سارة عبدالباقى

محمد الصايغ

دعاء حسني

لهيطة

يوسف
باكيتا

مرتضى

الغندور

صيامعبدالفتاح

يوسف

جمال

ياسني

البدرى

طوالن

كهربا فتحى
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رأى

 محمد الراعى

حاسبوا أنفسكم
■  احلـــكـــام أعــلــنــوهــا ثـــــورة ضـــد احتـــاد 
الـــكـــرة لــلــمــطــالــبــة مبــســتــحــقــاتــهــم املــالــيــة 
ــادث  املـــتـــأخـــرة بـــعـــد وفــــــاة 3 حـــكـــام فــــى حــ
تصادم.. رفعوا شعار “موت وخراب ديار”.. 
ــزءا من  ــ ــدد جـ ــ ــرة وسـ ــكـ ــاد الـ ــ اســـتـــجـــاب احتـ
مستحقاتهم املــالــيــة وتــعــهــد لــهــم ببحث 
مــوضــوع الــتــأمــن عليهم ضــد اإلصــابــات 
والـــوفـــاة وبــحــث عــمــل مــشــروع لعالجهم.. 
ــوت  ــا حـــكـــام “ اقـــصـــد “مــ يــعــنــى “ مـــــوت يــ
يـــا حــمــار “.. احتــــاد الــكــوســة أخــمــد ثـــورة 
احلـــكـــام ودفــــع قــرشــن مـــن مستحقاتهم 
ــرة ولــــن يــبــحــث مـــوضـــوع الــتــأمــن  ــأخـ ــتـ املـ
إال بـــعـــد مـــوضـــع 10 حـــكـــام آخـــــريـــــن.. يــا 
ــروض ان املــســابــقــات املـــصـــرى “  ــفـ ســــادة املـ
دورى مــحــتــرفــن “ يــعــنــى كــــل مــنــظــومــة 
الــلــعــبــة مــحــتــرفــن بـــدايـــة مـــن املــســابــقــات 
إلــى الالعبن ونهاية باحلكام واملــدربــن.. 
ونظام االحــتــراف يستوجب التأمن على 
ــل عــنــاصــر الــلــعــبــة  الــالعــبــن واحلـــكـــام وكــ
لــكــن لــأســف ان مــصــر تــطــبــق االحـــتـــراف 
ــد لــديــنــا  ــوجــ ــواة.. واليــ ــ ــهـ ــ عــلــى طــريــقــة الـ
نــظــم كــرويــة سليمة وال طـــرق علمية وال 
تخطيط واضح املعالم.. وال عزاء للحكام 

والرياضة املصرية كلها.
■ ال أحــمــل فــشــل املــنــتــخــب االولــيــمــبــى 
فى تصفيات االوليمبياد الى كابنت حسام 
الـــبـــدرى وحـــــده.. احلــقــيــقــة ان املسئولية 
تضامنية جــمــاعــيــة عــلــى الـــبـــدرى واحتـــاد 
ــر الـــريـــاضـــة.. نعم  ــ الـــكـــرة والــالعــبــن ووزيـ
كــلــنــا مــخــطــئــون.. ولـــأســـف ان املــنــظــومــة 
ــة وتـــــــدار  ــئــ ــاطــ ــر خــ الــــريــــاضــــيــــة فـــــى مــــصــ
بالعشوائية والفهلوة.. ال يوجد تخطيط 
وال اساليب علمية فى اختيارات املدربن 
لــقــيــادة املنتخبات.. كلها اخــتــيــارات وفقا 
ــات..  ــ ــوازنــ ــ ــابــــات والــ لــلــمــجــامــالت واحلــــســ
وال تـــوجـــد مــعــايــيــر الخــتــيــار الــالعــبــن.. 
ــداد وفــقــا للقياسات  وال يــوجــد بــرامــج إعــ
ــد مـــحـــاســـبـــة مــن  ــ ــــوجـ ــة.. وال يـ ــيــ ــمــ ــلــ ــعــ الــ
الــوزيــر لـــالحتـــادات الــتــى تــديــر املنتخبات 
باملجامالت.. ويتحمل الالعبون مسئولية 
ــع والـــتـــالعـــب بــاســم مصر  ــدلـ الـــتـــهـــاون والـ
مــن اجـــل االســـتـــعـــراض.. عــفــوا يـــاســـادة ال 
يحملوا البدرى املسئولية وحدة.. حاسبوا 

انفسكم اذا كنتم حتبون مصر.
■ بــاكــيــتــا مــــــدرب ميـــلـــك خـــبـــرة كــبــيــرة 

وضربة معلم ملجلس الزمالك..
■ مــعــســكــر االهـــلـــى فـــى االمــــــــارات كــان 
نــاجــحــا بــكــل املــقــايــيــس ولــكــن هـــل ينجح 
ــلـــى  ــبــــى االهـ ــيـــف العــ ــروا فــــى تـــوظـ ــيـ ــسـ ــيـ بـ
ــة تــــعــــيــــد الــــفــــريــــق  ــيــــحــ بــــطــــريــــقــــة صــــحــ

لالنتصارات والبطوالت؟

كتب- ضياء خضر

قائمة الالعبني الراحلني عن األهلى فى يناير
بامبو وعبدالظاهر وحازم أول املستبعدين

مونديال األندية يغازل أبوتريكة بعد اعتزاله

ماذا قال جنوم العالم عن املرشحني للكرة الذهبية ؟

لم يستطع أحــد ان يخفى، أن محمد أبوتريكة، 
العب األهلي المعتزل، يعد من أساطير كرة القدم 
الذين شاركوا في مونديال األندية خالل السنوات 

الماضية.
يملك محمد أبو تريكة، أرقاًما مميزة في بطولة 
كأس العالم لألندية، حيث يعد ساحر القلوب من 

أفضل المشاركين في هذه البطولة دون مبالغة.
وتستعرض »صوت الماليين« أبرز أرقام أبوتريكة 
ومشاركاته فــي النسخ السابقة مــن كــأس العالم، 

السيما فــي ظــل تــزامــن إقــامــة البطولة فــي الوقت 
الحالي في غياب أمير القلوب.

1- نسخة 2005: لعب أبو تريكة أمام اتحاد جدة 
السعودي وإف سي سيدني األسترالي.

2- نسخة 2006: لعب تريكة أمام أوكالند سيتي 
و انتر ناسيونالي البرازيلي و كلوب أوف أمريكا 

المكسيكي.
3- نسخة 2008: شــارك أبو تريكة أمــام كل من 

باتشوكا المكسيكي وإيدياليد األسترالي.
4- نسخة 2012: لعب أبو تريكة أمام هيروشيما 
الياباني وكرونثيانز البرازيلي ومونتيري المكسيكي.

5- نسخة 2013: شارك أبو تريكة أمام جوانزهو 
إيفرجراند الصيني وخرج مصابا بعد الشوط األول، 
حيث تعد هي آخــر مشاركة ألبــو تريكة في حياته 
الكروية، ولكنها لم تكن نهايًة سعيدًة، حيث خرج 
أبو تريكة مصابا واختتم مشواره الكروي في مباراة 
خسرها األهــلــي بهدفين نظيفين على الــرغــم من 
أن الشوط األول انتهى سلبيا في حضور أبو تريكة 

وتأثر المارد األحمر سلبا بخروجه وخسر اللقاء.
أحرز أبو تريكة في مونديال 4 أهداف هي:

1- سجل 3 أهـــداف فــي نسخة 2006 باليابان 
بــواقــع هــدف مــن ركــلــة حــرة مــبــاشــرة فــي أوكــالنــد 

ســيــتــي، وهــدفــيــن فــي مــرمــى كــلــوب أمريكا 
ســاهــمــا بشكل كبير فــي إحــــراز األهــلــي 
للبرونزية وهي المشاركة األبــرز لألهلي 
ــو تريكة بــالــمــونــديــال وتــعــرض أمير  وأبـ
القلوب للظلم من االتحاد الدولي بعدم 

اختياره ضمن أفضل العبي البطولة لهذه 
النسخة.

2- زار أبو تريكة شباك هيروشيما الياباني في 
نسخة 2012 وهــو الــهــدف الـــذي أهـــدى العمالق 
ــول الــمــربــع الذهبي  الــقــاهــري الــفــوز باللقاء ودخـ

للبطولة.

تسابق العديد من نجوم الساحرة المستديرة للتعليق 
على األسماء التي تم ترشيحها من قبل االتحاد الدولي 

من أجل الفوز بالكرة الذهبية.
ويتنافس على الجائزة كل من األرجنتيني ليونيل 
ــلــي نــيــمــار دا سيلفا، العــبــا فريق  ــبــرازي مــيــســي، وال
برشلونة، والبرتغالي كريستيانو رونالدو، العب ريال 

مدريد.
ونــشــر الــمــوقــع الــرســمــي لــالتــحــاد الــدولــي »فيفا«، 
تصريحات بعض نجوم كــرة القدم عن توقعاته حول 

الفائز بالكرة الذهبية:
ــارس مــرمــى بـــايـــرن ميونخ  ــان، حــ ــ ــفــر ك ــي قـــال أول
والمنتخب األلماني: »في أغلب الظن سيحسم األمر 
ــالــدو الــذي  ــّدم موسًما رائــًعــا ورون ــذي ق بين ميسي ال

سجل مرة أخرى الكثير من األهداف، رأئي أن رونالدو 
سيكون الفائز مجدًدا ألنه يقول عن نفسه إنه الالعب 

األفضل. وماذا عليه أن يفعل غير ذلك )يضحك(؟«.
فيما صرح التركي حميد ألتينتوب، الفائز بجائزة 
بوشكاش عــام 2010: » أعتقد أن حظوظ ميسي 
تقلصت قلياًل بعد إصابته، لكن عندما يلعب فهو 
رائـــع، لــم يُسّجل فــي هــذا الموسم األهـــداف فقط 
لكنني أظن أن أداءه تطور أيًضا، إال أنني أعتقد أن 
كريستيانو رونالدو يتقدم قلياًل على ميسي ألنه لم 

يتعّرض لإلصابة«.
أما البرازيلي روبيرتو كارلوس، العب ريــال مدريد 
ــأس الــعــالــم 2002، قــال:  الــســابــق، والــحــاصــل على ك
»سيفوز نيمار بكرة FIFA الذهبية بعد عام أو عامين، 
عندما يسألونني عن كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي 
أجيبهم قائاًل: »نيمار هو األفضل! ليس بسبب أهدافه 

فقط، بل أيًضا بسبب أسلوبه في اللعب«.
أما األسطورة والظاهرة رونالدو، فأكد أن 

ميسي أو رونالدو هما األقــرب قائاًل: »أراهــن 
على أن نيمار سيفوز بالكرة الذهبية لعام 2016، 

إنه مازال يتطور، بينما وصل كريستيانو رونالدو 
وليونيل ميسي إلى أوج العطاء، أتمنى بكل صدق 
أن يفوز نيمار وينهي عهد رونــالــدو وميسي، لكن 

أعتقد أن أحدهما سيفوز هذا العام«.
ــوس دونــجــا مـــدرب منتخب  ــارل فيما أعــلــن ك
الــبــرازيــل صــراحــة أن نيمار حــان وقــتــه للفوز 
بالكرة الذهبية قــائــاًل: »أعتقد أنــه حــان وقته 
هذه المرة، ال يعني ذلك أن كريستيانو رونالدو 
لم يلعب لكنه ليس في نفس مستوى العام 

الفائت، كما أن ليونيل ميسي جيًدا لكنه 
تعرض لإلصابة«.

:» الهوارى فى حواره لـ»

 ال توجد خالفات مع شوبير.. وال تتعجلوا احلكم على كوبر

كتب – محمد الصايغ

كتب – محمد الصاوى

كتبت – محمد الصايغ

بدأ مجلس إدارة النادى األهلى برئاسة محمود طاهر، 
فى إعداد قائمة الالعبين الذى سيتم االستغناء عنهم فى 
فترة االنتقاالت الشتوية فى يناير المقبل، سواء على قبيل 

اإلعارة أو االستغناء النهائي.
وسيكون النادى األهلى مضطرا لالستغناء نهائيا عن 
العبين من الفريق، حتى يفسح الطريق لقيد العبين بدال 

منهما لتدعيم صفوف الفريق.
وعلمت »صــوت الماليين« قائمة األســمــاء التى سيتم 

االسنغاء عنهم خالل الفترة المقبلة.
كريم بامبو.. اقترب هذا الالعب من الرحيل عن النادى 
األهلى فى أقرب فرصة، خاصة وأنه لم يحصل على أى 
فرصة فى ظل إصابته بتمزق فى الرباط الصليبى للركبة.

وتتجه النية داخــل الــنــادى األهــلــى فــى الــوقــت الحالى 
لالستغناء عن الالعب على سبيل اإلعارة، السيما فى ظل 
تقدم أكثر من العب بالحصول على خدماته أمثال أسوان 

وحرس الحدود غيرهما.

أحمد عبد الظاهر.. بدأ النادى األهلى فى جس نبض 
البرتغالى جوزيه بيسيرو، المدير الفنى للنادى األهلي، 

عن إمكانية االستغناء عن الالعب فى يناير المقبل.
ويمتلك األهلى أكثر من مهاجم فى هذا المركز أمثال 
الغانى جون أنطوى والجابونى ماليك إيفونا، إضافة إلى 

عماد متعب وعمرو جمال وغيرهم.
محمد هاني.. يبحث البرتغالى جوزيه بيسيرو رحيل 
الالعب خــالل فترة انتقاالت يناير على سبيل اإلعــارة، 
السيما بعد وجود أكثر من العب فى مركزه أمثال أحمد 

فتحى وباسم علي.
وتقدم أكثر من العــب الستعارة الالعب خــالل الفترة 
المقبلة أمــثــال اإلنــتــاج الحربى وحــرس الــحــدود وإنبى 

وغيرهم.
شريف حــازم.. لم يستقد منه األهلى منذ التعاقد معه 
خالل فترة االنتقاالت الشتوية الماضية، حيث فشل فى 

كافة المراكز التى لعب فيها.
وكان شريف حازم قاب قوسين أو أدنى من الرحيل عن 
األهلى خالل فترة االنتقاالت الصيفية الماضية، قبل أن 

يتم االستغناء عن شريف عبد الفضيل بداًل منه.

¿ فى البداية.. ما رأيك فى أداء المنتخب 
األوليمبى؟

ــكــن على  ــم ي ــوى الــمــنــتــخــب لـ ¿ ¿ مــســت
المستوى المطلوب، وأعتقد أن العديد من 
الــخــبــراء أكـــدوا صحة كــالمــي، وبصراحة 

المنتخب األوليمبى صدمنى بأدائه.
¿ وهل ترى سلبيات فى أداء المنتخب؟

ــواء على  ــاك ســلــبــيــات كــثــيــرة ســ ¿ ¿ هــن
مستوى التشكيل أو على مستوى اختيار 
الالعبين من البداية، وبصراحة مش عايز 

أقول أسماء.
¿ ومــــا تــقــيــيــمــك ألداء هــيــكــتــور كـــوبـــر مع 

المنتخب األول حتى اآلن؟
¿ ¿ لسه بــدرى عشان أقــدر أقيم مــدرب، 
ــه لــم يخض ســوى أربـــع مباريات  خــاصــة أن
رسمية فقط، والفترة اللى جاية أعتقد أنه 

بصماته على المنتخب هتظهر.
¿ وما رأيك فى أداء اتحاد الكرة فى الفترة 

األخيرة؟

¿ ¿ هناك أخطاء فى اتحاد الكرة والتى 
ــات المنتخب  كــان يتمثل أبــرزهــا أزمـــة وديـ
ــدأ فى  األول، ولــكــن أعتقد أن المجلس ب
تــدارك أخطاؤه، تجنًبا لتكرارها فى الفترة 

المتبقية من عمر المجلس.
¿ وما رأيك فى تعيين هانى أبوريدة مشرًفا 

على المنتخب؟
¿ ¿ أعتقد أن أبــوريــدة بعالقاته القوية 
هيقدر يعمل طفرة كبيرة فى التربيطات على 

وديــات المنتخب، إضافة إلى أن العمل فى 
الجهاز الفراعنة سيكون أكثر تنظيًما.

¿ وهـــــــــل انــــتــــهــــيــــت مـــــــن االســـــــتـــــــعـــــــدادات 
النتخابات الجبالية المقبلة؟

¿ ¿ أنا شغال على انتخابات اتحاد الكرة 
ــان أوي، ولسه فيه جــوالت  المقبلة مــن زم
انتخابية هنعملها خالل الفترة المقبلة على 

جميع األندية وفى مختلف المحافظات.
ــلــــى الـــقـــائـــمـــة  ¿ وهـــــــل تـــــم االســـــتـــــقـــــرار عــ

االنتخابية؟
ــرار كــبــيــر عــلــى بعض  ــق ــاك اســت ¿ ¿ هــن
ــاء، وأبـــوريـــدة حـــرص عــلــى اخــتــيــار  ــمـ األسـ
بعض العناصر التى تستطيع خدمة الكرة 

المصرية.
¿ ولــكــن تــــردد أن هــنــاك أزمــــة بــيــنــك وبــيــن 

أحمد شوبير؟
¿ ¿ والله العظيم لم تحدث أى مشادات 
بينى وبين شوبير على أى تفاصيل داخــل 

القائمة االنتخابية، والكل أيد واحدة.
¿ وماذا عن حقيقة ما تردد باعتذار شوبير 

عن انتخابات الجبالية؟
¿ ¿ حتى اللحظة التى أتحدث معك فيها 
شوبير من العناصر األساسية فى القائمة، 
ولو تقدم باعتذاره أو أى حاجة من الكالم ده 

كانت القائمة كلها عرفت.
¿ وماذا عن الصراع على مركز النائب؟

¿ ¿ لــم نحسم هــذا األمـــر على اإلطــالق 
حتى اآلن، وهناك جلسة خــالل الساعات 
المقبلة مــن أجــل االتــفــاق على كــافــة هذه 

التفاصيل.
¿ كيف ترى المنافسة بين أبوريدة وسمير 

زاهر على كرسى الجبالية؟
¿ ¿ أعتقد أن العالقة القوية التى تربط 
بينهما أكبر بكثير من انتخابات اتحاد الكرة.

¿ ماذا تقصد بهذا الكالم؟
ــًدا أن زاهـــر  ¿ ¿ يــعــنــى مـــن الــصــعــب جــ
وأبوريدة يتنافسا على رئاسة اتحاد الكرة، 
وأعتقد أن هيكون هناك جلسة بينهما خالل 

ساعات من أجل حسم هذا األمر.

عبدالظاهر

بامبو حازم

هانى

شوبيرزاهرأبوريدة

أبوتريكة

حازم 
الهوارى

تهنئة قلبية من د.على احلارونى الصحفى باألهرام 
لألستاذ أحمد محمد عبداملنعم رئيس الوحدة القروية 
مبناسبة زفاف ابنة أخيه اآلنسة والء سمير عبداملنعم 

على األستاذ/ أسامة محمد

تهنئة

يعد حازم الهواري، نائب رئيس اتحاد كرة القدم السابق، 
من أكثر الشخصيات دراية بالمنظومة الرياضية 

المصرية، السيما وأنه تقلد فى المناصب الرياضية سواء 
فى االتحاد المصرى أو االتحاد األفريقي.

اعتزامه الدخول فى انتخابات الجبالية المقبلة فى 
قائمة هانى أبوريدة، عضو المكتب التنفيذى لالتحاد 

الدولى واألفريقي، أدى إلى توجيه االتهامات له بأنه 
يسعى إلسقاط المجلس الحالي.

حرصت »صوت الماليين« على اللقاء مع الهوارى للتعرف 
منه أكثر على الصراع بين أبوريدة وسمير زاهر على رئاسة 
اتحاد الكرة، إضافة إلى معرفة حقيقة خالفاته مع أحمد 

شوبير.



ال أعرف بالضبط من أين أبدأ.. فالقضية شائكة ومعقدة الرتباطه مبستقبل الدولة املصرية.. أحتدث عن البرملان 
الذى يواجه انتقادات حادة قبل انعقاده رسميا، ليس ألن عددا من نوابه دخلوا فى معركة اعالمية مع احلكومة 

جلس نبضها واالعالن عن أن البرملان احلالى له أنياب ويختلف عن املجالس السابقة التى كانت تتلقى التعليمات، إمنا 
ألن بوجوده فعليا تكتمل مؤسسات الدولة، فضال عن أنه أخطر برملان فى تاريخ مصر ملا له من صالحيات دستورية 

جتعله يتقاسم السلطة ألول مرة فى مصر مع رئيس اجلمهورية، وأيضا ألنه يأتى فى ظروف تاريخية استثنائية، 
تتعرض فيها البالد ملؤامرات خارجية وداخلية وتربص اقليمى وما خفى كان أغظم. 

 لذا تأتى أهمية البرملان للمساهمة فى إنقاذ البالد من االوضاع االقتصادية السيئة واملخاطر التى تهدد الدولة وهى 
االكثر سوءا.   

معركة جس النبض بني احلكومة والبرملان  سيد سعيد
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الصالحيات 
الدستورية فى 
ظل عدم وجود 

حزب حاكم 
ستفتح الباب 

أمام عودة 
نواب اخلدمات 

والتأشيرات 
عبر التلويح 
باملوافقة أو 

عدم املوافقة 
على تشكيل 

احلكومة 

انحدار مستوى الثقافة البرملانية 
لدى غالبية الفائزين سيخلق مصالح 

متبادلة بني النواب واحلكومة

 فالواقع السياسى واالقتصادى الذى تعيشه 
مصر حاليا يفرض معطياته وضروراته على 
البرملان اجلــديــد.. لــذا فــإن التساؤل يفرض 
نفسه.. هل سيكون البرملان على قدر املسئولية 
الوطنية فى تلبية املطالب الشعبية ؟خاصة 
اذا علمنا أن الــتــحــديــات كبيرة واملشكالت 
مزمنة وحتــتــاج لــقــدرات ليست عــاديــة ســواء 
على مستوى االجنــاز أو على مستوى اقتحام 
تلك املشكالت بجرأة تهيئ املناخ الــذى يقود 
لتحقيق األهــداف الوطنية.  على رأس املهام 
املــلــقــاة على عــاتــق الــنــواب، معاجلة العديد 
مــن القضايا العاجلة واملــلــحــة، أولــهــا وضع 
التشريعات والضوابط القانونية املالئمة للحد 
من حالة االنفالت اإلعالمى، خاصة بعد أن 
حتولت املنابر االعالمية الى ساحات فوضوية، 
اختلط فيها احلــابــل بالنابل، فاملتابع بدقة 
للمشهد االعــالمــى ال ميكن لــه التفريق بني 
الردح والسفسطة واالعــالم املهنى االحترافى 
واملسئول.  الى جانب ازدياد حدة االستقطاب 
والنقد املتبادل بني مختلف األفراد والتيارات 
واالعالميني أنفسهم، األمر الذى أدى لفقدان 
الثقة، املقصود بوضع الضوابط هو التفرقة 
بني حرية التعبير وهى حق مشروع لبناء نهضة 

املجتمعات، واخلروج عن السياق املهنى. 
وكــذلــك مــواجــهــة صــعــود وتــوغــل الــتــيــارات 
الدينية التى تهدد االســتــقــرار عبر أفكارها 
املتطرفة، وتعبث بالوثيقة الــدســتــوريــة وما 
ــة واحــتــرام  ــواطــن حتــمــلــه مــن حــقــوق مــثــل امل

احلريات الفكرية والدينية. 
ــات الــتــى تـــواجـــه هــذا  ــحــدي ــت ــا أكــثــر ال ــ أم
البرملان فهى ايجاد صيغة سياسية للتوافق 
بــني الــتــيــارات واألحــــزاب املختلفة وان كان 
جميعها مؤيدة ملسار 30 يونيو وداعمة الرئيس 
عبدالفتاح السيسي. الهدف من ايجاد صيغة 
التوافق يتلخص فى تبديد املخاوف من سيطرة 
قائمة فى حب مصر واألحـــزاب التى حققت 
نسبًا كبيرة من املقاعد، الــى جانب مخاوف 
أخرى من عرقلة توجهات القيادة السياسية، 
خاصة أن الوثيقة الدستورية أعطت للبرملان 
صــالحــيــات غير مسبوقة فــى تــاريــخ احلياة 
النيابية املصرية، فهو اآلن يتقاسم السلطة 
مع الرئيس. ال ينكر أحد أن هذه الصالحيات 
فتحت الباب على مصراعيه للجدل، الذى ال 
يخلو من دالالت مهمة، مجملها يحرض على 

التوجس ويبعث على تنامى املخاوف.
جراء الصالحيات غير املحدودة التى منحها 
الدستور للبرملان مبا ميكن األغلبية أو األكثرية 
داخله، ســواء كانت حزبية أو ائتالفية مكونة 
ــزاب واملــســتــقــلــني مــن الـــقـــدرة على  ــ مــن األحـ
توجيه القرار وحتديد قواعد اللعبة واملناورة 
الــســيــاســيــة بــهــدف حتــقــيــق مــكــاســب حزبية 
ومصالح ذاتية للنواب أنفسهم على حساب 
املصلحة الوطنية فــى توقيت بــالــغ األهمية 

واحلساسية على كافة املستويات. 
التأكيد على تلك املخاوف ناجت عن مؤشرات 
ال ميكن جتاهلها أو القفز عليها بــحــال من 
األحوال.  هذه املؤشرات ترقى ملستوى الدالئل 
فى مقدمتها، إنحدار ان لم يكن انعدام مستوى 

الثقافة البرملانية لدى الكثير ان لم يكن غالبية 
الذين وصلوا للبرملان، وكانوا سببا مباشرا فى 

فى توجيه االتهامات ضده قبل أن يبدأ.
ألن املواطن العادى ملس وشاهد حجم السفه 
فى االنــفــاق على الدعاية االنتخابية وشــراء 
ــر فــجــاجــة هــو مــا راج عن  ــث ــوات، واألك ــ األصـ
شــراء األحـــزاب بعض مرشحيها. فضال عن 
أمــور أخــرى كثيرة تؤكد مبا اليــدع مجاال ألى 
شك أن غالبية النواب لم يبلغوا مرحلة النضج 
البرملانى املنشود، وهــذا التصور ليس اتهاما 
عشوائيا من جانبى ألقيه جزافا أو رغبة فى 
التقليل من قــدرات النواب، لكنها وجهة نظر 
حلــقــائــق ال أستطيع إخــفــاءهــا عــلــى طريقة 
دفن الــرؤوس فى الرمال مثل النعام. فى هذا 
السياق املرتبط بالتطلعات واآلمال، توجد أمور 
ضرورية أخــرى ال ميكن إغفالها أن قطاعات 
مــن الــشــبــاب، أصـــدرت أحكاما مسبقة على 
البرملان قبل أن يبدأ ولها أسبابها اجلديرة 
بالوقوف امامها وان اختلفت او تباينت الرؤى 
واملواقف فى تلك االسباب التى أدت للمقاطعة 

على حد تعبيرهم على الشبكة العنكبوتية.
ــوم مــن أســبــاب املــقــاطــعــة هــو تــراكــم  املــعــل
الفساد واحتكار فئة بعينها لعناصر السلطة 
والــثــروة عبر عقود طويلة، ولــم يــر أى منهم 
تغييرا ملموسا على األقــل بالنسبة لهم فى 
أوضاعهم االجتماعية وظروفهم االقتصادية، 
األمــر الــذى جعل غالبيتهم يفقدون الثقة فى 
البرملان القادم، خاصة مع السفه فى االنفاق 
ــني من  ــخــدام املــالي ــات، واســت ــخــاب ــت عــلــى االن
بعض املرشحني لشراء أصوات الناخبني عبر 
استغالل الفقراء، إلى جانب أمور اخرى منها 
صعود عدد هائل من اصحاب الثروات، االمر 
الذى ساهم فى تنامى الشكوك فى عودة زواج 

السلطة بالثروة من جديد.  
 ورغــم أن مصر من أهم وأقــدم الــدول التى 
عــرفــت احلــيــاة النيابية واحلــزبــيــة فــى العلم 
وليس على مستوى منطقة الشرق األوســط، 
إال أن دور النائب عبر العقود املاضية لم يرق 
ملستوى نظرائه فــى الــبــلــدان الدميقراطية، 
حــيــث اقــتــصــر دوره عــلــى تــقــدمي اخلــدمــات 

واللهاث فى احلصول على املزايا واملنافع لذويه 
وناخبيه فى دائــرتــه، األمــر الــذى ترتب عليه 
خلق مجالس تشريعية عقيمة كسيحة غير 
ــداع والفعل، وغير قــادرة على  قــادرة على االب
ــذى حــدده الدستور وعلى  ممــارســة دورهـــا ال

أساسه مت انتخابه.
 وهـــذا ال ينفى أن احلــكــومــات املتعاقبة 
ــورطــت فــى صــنــاعــة هـــذا املــنــاخ  ســاهــمــت  وت
وترسيخ اضمحالل الثقافة البرملانية عبر 
التزوير الــذى مهد إلنفراد احلــزب بالسيطرة 
على البرملان، األمر الذى حال دون تطور أداء 
النواب على املستوى العام والقومى، بل جعلهم 
أسرى اخلضوع الذى بلغ فى أحيان كثيرة حد 
اخلنوع إلرضاء املتحكمني فى القرار احلزبى 
واالنصياع للحكومات التى ظلت تدفع املقابل 
للنواب كنوع مــن الــرشــاوى لضمان الصمت 

وعدم القيام بواجباتهم الدستورية. 
الصالحيات الدستورية فى ظل عدم وجود 
حزب حاكم، من شأنها عرقلة توجهات رئيس 
الدولة، فضال عن أنها تفتح الباب أمام عودة 
نــواب اخلدمات والتأشيرات من جديد، عبر 
التلويح باملوافقة أو عدم املوافقة على تشكيل 
احلكومة بالتربيطات وعقد الصفقات، األمر 
الذى يخلق نوعا من تبادل املصالح بني النواب 
والــوزراء »شيلنى وأشيلك« على حساب الدور 
ــدار التشريعات  األســاســى للبرملان وهــو إصـ
ــاألدوات القانونية  ــ ومــراقــبــة أداء احلكومة ب
»االستجواب طلب االحاطة مساءلة الوزراء«.  

يضاف الى تلك املخاوف أن السلطات التى 
ميلكها الــنــواب ســوف تــقــود لتكريس قواعد 
الفساد واالفساد داخل مؤسسات الدولة، من 
خالل املجامالت والوساطات وغير ذلك من 

األمور التى سادت فى زمن مبارك.  
مــا يــحــدث على الــســاحــة اآلن مــن إصــدار 
أحــكــام مسبقة، يكشف حقيقة، مفادها أن 
الرأى العام الذى يقف خلف القيادة السياسية 
ــل االســتــمــرار فــى مــشــروعــه السياسى  ألجـ
والتنموى ال يثق فى البرملان خاصة بعد اجلدل 
الــذى سبق انعقاده حــول اللجان والهوس فى 
الــتــوقــعــات اخلــاصــة بالتعيينات وشخصية 
الرئيس الــقــادم وأمــور أخــرى كثيرة، لــذا فإن 
الكثير من األصـــوات ترغب فى تعديل املــواد 
التى تقود لسيطرة البرملان على مقاليد األمور 
ــدور فى  فــى البلد، خاصة إذا علمنا أن مــا ي
الكواليس عن حجم االنــفــاق املشبوه وهــو ما 
يدفع ملزيد من املخاوف حال عدم تعديل املواد 
الكارثية الــتــى تخلق برملانا ضاغطا لتلبية 

مصالح أعضائه.
  أمــا االشــخــاص الــذيــن يــرفــعــون شــعــار ال 
لتعديل الدستور فالردود عليهم جاهزة..  ملا 

ال... 
فالدستور إنتاج بشرى والبشر تسيطر عليهم 
األهواء فى جوانب كثيرة،  كما انه ليس قرآنا 
ال يجوز االقتراب منه أو املساس بقدسيته، لذا 
فإن الدعوات الرامية لتعديله البد وأن تكون 
محل اعتبار فى الفترة القادمة، وعرض املواد 
املراد تغييرها للنقاش العام قبل عرضها على 

االستفتاء الشعبى.
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