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رئيس مجلس اإلدارة
سيد سعيد
رئيس التحرير

محمد طرابيه

محاوالت الستقطاب بعض املفكرين وقراء 
القرآن الكرمي بسالح اإلغراء باملال 

طرد نواب اإلخوان من عضوية البرملان العربى.. خالل أيام 
توجيه خطاب لـ»اجلروان« باستبعاد املمثلني احلاليني

أعلن املستشار أحمد سعد األمــن العام 
ــه عــقــب انــعــقــاد  ــصــرى أنـ ملــجــلــس الـــنـــواب امل
املجلس وانــتــخــاب الرئيس والوكيلن سيتم 
توجيه خطاب لرئيس البرملان العربى أحمد 
اجلــروان باستبعاد املمثلن احلالين للبرملان 
املــصــرى مــن عضويته ومنهم نـــواب ينتمون 
جلماعة اإلخـــوان اإلرهــابــيــة وترشيح نــواب 
آخرين بداًل منهم حيث إن العدد املقرر ملصر 
ــواب فــى عــضــويــة الــبــرملــان الــعــربــي،  هــو 4 نـ
وحالياً يوجد نائب إخوانى عضو بالبرملان وهو 

على فتح الباب رغم حل برملان اإلخوان.
وقــال األمــن العام ملجلس الــنــواب: إنــه من 
املنتظر توجيه الدعوة لكل من رئيس االحتاد 
البرملانى الدولى ورئيس البرملان العربى أحمد 
اجلروان حلضور اجللسة التى سوف يشهدها 
الرئيس عبدالفتاح السيسى فى منتصف يناير 

إللقاء بيان له أمام أعضاء مجلس النواب.

كما أكــد الــدكــتــور عبدالرحيم على عضو 
مجلس النواب واملرشح لرئاسة جلنة الشئون 
العربية أن عضوية اإلخوان اإلرهابية بالبرملان 
العربى عضوية باطلة نظراً لصدور حكم من 
املحكمة الدستورية بحل البرملان اإلخوانى 
اللقيط والبد أن ميثل مصر فى هذا البرملان 
نواب ينتمون إلى مشروع وثورة 30 يونيو التى 

أطاحت بحكم جماعة اإلخوان.
وقال عبدالرحيم على إننا سندعو ونطالب 
الــبــرملــان الــعــربــى كمؤسسة برملانية عربية 
بتشكيل جلــنــة ملــراجــعــة وإعــــداد اتفاقيات 
جديدة للتعاون البرملانى العربى فى مجاالت 
مكافحة اإلرهـــاب وإلـــزام كل الــدول العربية 
ــة اإلخــوانــيــة  ــي ــواء الــعــنــاصــر اإلرهــاب ــ مبــنــع إي
ــة من  ــي ــة عــرب ــ ــة دولـ ــ ــة أي ــاط عــضــوي ــ ــق وإســ
البرملان العربى ال تلتزم بهذا املبدأ القانونى 

والسياسى.

أعلن األزهر الشريف رفضه ألى محاوالت 
ــران لنشر التشيع فى بــاد أهــل السنة  من إي
والسعى لخلق خايا شيعية فى مصر وغيرها 
من باد أهل السنة مما يعد تدخا سياسيا 
مرفوضا ونفى ما رددته وسائل إعام إيرانية 
عن استعداد الوقف الشيعى فى العراق لتوفير 
كتب الشيعة التى يحتاجها طاب األزهــر فى 
بحوثهم مجانا، وأن ما نشر يعد استفزازا من 
جانب هــذه الوسائل اإلعامية التى تخضع 
لوالء وسيطرة إيــران خاصة أن مكتبة األزهر 
بها كتب المذهب الشيعى التى يمكن رجوع 
الــطــاب المتخصصين فــى الــمــذاهــب إليها 
وهذا أمر ال غبار عليه من الناحية األكاديمية 
والبحثية، والباحثون مــن طــاب األزهـــر فى 

غنى عن هذه المساعدة.
وأعلن بيان األزهر الشريف أن المسابقة التى 
أعلن عنها ال عاقة لها بالمذهب الشيعى وأن 
موضوع المسابقة مقصور على المحاوالت التى 
يقوم بها البعض لنشر التشيع فى المجتمعات 
السنية واألزهــر من واجبه تحصين عقائد أهل 
السنة والحفاظ على وحدة واستقرار بلدانهم، 
وأن عــنــوان المسابقة هــو »نــشــر التشيع فى 
المجتمع السنى أســبــابــه ومــخــاطــره« وكيفية 
مواجهته وهذا يعنى بوضوح أن المسابقة تدور 
على المد الشيعى وخلق خايا شيعية سياسية 

وهو ما يعترض عليه األزهر.
وأكد األزهر أنه عبر تاريخه هو مركز لوحدة 
المسلمين وهو الذى ابتكر التقريب بين السنة 

خطة األزهر واألوقاف ملنع »اخلاليا الشيعية« من اختراق بعض املؤسسات املصرية

والشيعة أيام كان التشيع مذهبا، وليس خادما 
للسياسات والتوسعات وإثــارة القاقل والفتن 
وأن شيخ األزهر دعا ويدعو الجتماع سنى شيعى 
باألزهر إلصدار فتاوى تحرم قتل الشيعى للسنى 
وقتل السنى للشيعى إلنقاذ األمة مما نصبه لها 

المخططون والمتآمرون.
من جانبه شن الدكتور محمد مختار جمعة 
ــاداً عــلــى النظام  ــاف هــجــومــا حــ ــ وزيـــر األوقـ
اإليرانى بسبب سعيه الستخدام المذهبية فى 
سبيل إقامة اإلمبراطورية الفارسية واتخاذ 
عملية نشر التشيع وسيلة لتحقيق مطامع 
إيـــران فــى المنطقة الــعــربــيــة، وهــو مــا ظهر 
فــى تصريح أهــوج صــادر عــن أحــد القيادات 

اإليرانية بأن باده تمتلك القرار السياسى فى 
4 عواصم عربية هى بيروت وبغداد ودمشق 
وصنعاء استغااًل لحالة الفوضى الناجمة عن 

ما سمى بثورات الربيع العربي.
كما حذر وزير األوقــاف إيران من المحاوالت 
الرامية إلى استقطاب بعض المفكرين العرب 
والمصريين وبعض قراء القرآن الكريم بساح 
اإلغراء بالمال واستغال بعض ضعاف النفوس 
لتلبية الدعوات المستترة التى توجه إليهم من 
خال الحرس الثورى اإليرانى لعدد من أنصاف 
الــدعــاة والــمــفــكــريــن ســـواء فــى مــصــر أو دول 
عربية أخرى وهى محاوالت لن تحقق األهداف 

السياسية للنظام اإليرانى.
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 أبرز من رفضهم 
الرئيس: عدلى 

حسني والديب 
وسرحان وشتا 

وسعاد  وجيهان 
ومنال عوض

فصل نهائى للعاملني ذوى العينات اإليجابية.. وحرمانهم من املعاش 

كتب: ماهر عبده

األسرار املمنوعة فى حركة املحافظني األخيرة
رغــــم مــضــى عـــشـــرة أيـــــام عــلــى إجــــــراء حــركــة 
المحافظين األخــيــرة  ورغــم كثرة ما نشر عنها فى 
مختلف وســائــل اإلعـــام المقروء والــمــرئــى  إال أننا 
فى  »صوت المايين » ننفرد  – وألول مرة – بكشف 
أسرار وكواليس تنشر ألول مرة عن حركة المحافظين 
التى أجــريــت يــوم 26 ديسمبر الماضى، حيث قرر 
الرئيس عبد الفتاح السيسى أن يعتمد على هيئة 
الرقابة اإلداريـــة فى اختيار المحافظين، فى رفض 
واضــح للقائمة التى تقدم بها أحمد زكــى بــدر وزير 
التنمية المحلية والمهندس شريف اسماعيل رئيس 

الوزراء.
ـــ«صــوت المايين » أن  وقــالــت مــصــادر مطلعة  ل
الرئيس السيسى استدعى إسماعيل وبــدر الجتماع 
خاص قبل إعــان الحركة بأسبوعين، وعقب تسلمه 
قائمة المرشحين فى حركة المحافظين قام بتمزيق 
القائمة فى حضور قيادات  رفيعة المستوى من جهات 
سيادية قــائــا » ده تهريج  بعد 3 شــهــور مباحثات 
ومـــداوالت تجيبولى االســمــاء دى .. ده الشعب اللى 
منتظره منى » وانفعل الرئيس بشدة حتى قام إحدى 
القيادات بتهدئته واخــراج بــدر من ديــوان عــام قصر 
االتحادية بعد ان لمح الغضب واالنزعاج يسيطر على 

الرئيس.
وأضافت المصادر أن الرئيس السيسى اعترض 
على كــل األســمــاء والشخصيات التى رشحها وزيــر 
التنمية المحلية لعدة أسباب أهمها، مؤكدا ان جميعها 
عليها عامات استفهام حيث إن بعضها  شخصيات 
ــرى اعــتــرضــت عليها  تنتمى لــلــحــزب الــوطــنــى، وأخــ
األجهزة الرقابية  ومنها هيئة الرقابة اإلدارية وجهاز 
التفتيش والمراقبة بمؤسسة الرئاسة، وقيادات من 
الجهاز المركزى للمحاسبات، وهــى الجهات التي  
تشاور معها الرئيس وأصر على ان يكون لهاد دور كبير 
فى اختيار الشخصيات المرشحة للتعيين كمحافظين، 
مؤكدة ان اعــتــراض الرئيس على الشخصيات التى 
ــر التنمية المحلية وراء  ــوزراء ووزي رشحها رئيس الـ
تــأخــر  االعـــان عــن الحركة هــذه الــمــدة الطويلة.. 
وكشفت المصادر أن االسماء التى ضمتها  القائمة 
المشتركة بين بدر واسماعيل ضمت محافظين قدامى 
وقيادات خدمت فى امانة التنظيم ولجنة السياسيات 
بــالــحــزب الــوطــنــى ومنهم المستشار عــدلــى حسين 
محافظ المنوفية والقليوبية األسبق والدكتور ماجد 
الديب رئيس جامعة عين شمس االسبق، ونائب رئيس 
جامعة مصر للعلوم  والتكنولوجيا حاليا،والدكتور 
عــبــادة ســرحــان رئيس جامعة المستقبل، والدكتور 
محمد شتا األمــيــن الــعــام األســبــق لـــإدارة المحلية، 

وكلهم كــان لهم نصيب فى مناصب قيادية فى عهد 
الرئيس األسبق  حسنى مبارك. 

ــدر قــدم قائمة بترشيح  وأضــافــت الــمــصــادر أن ب
15 سيدة  لتولى منصب محافظ من بينهن  الدكتور 
سعاد الخولى نائب محافظ االسكندرية  وجيهان 
عبد الرحمن نائب محافظ القاهرة، والدكتور منال 
عوض ميخائيل نائب محافظ الجيزة، باالضافة الى 
عدد آخر من السيدات التى رشحهن المجلس القومى 

للمرأة. 
وأشـــارت المصادر الــى ان الرئيس كلف الجهات 

السيسى »يوبخ«  زكى بدر داخل  »بهو« قصر االحتادية بسبب 
ترشيحه محافظني »دقة قدمية« وعليهم عالمات استفهام     

الرئيس قام بتمزيق القائمة وقال  »ده تهريج  بعد 3 شهور مباحثات 
ومداوالت جتيبولى األسماء دى .. ده  اللى الشعب منتظره منى«

الرقابية بترشيح قائمة جديدة حيث وقــع االختيار 
باالجماع حسب معايير نظافة اليد، وخلو سجاتهم 
ــة وقبل هــذا وذاك  ــ مــن المخالفات المالية واالداري
ابتعادهم عــن اى انــتــمــاءات سياسية او حزبية او 
اى عاقة بالحزب الوطنى المنحل ال من قريب 

ــرت الــمــصــادر أن اخــتــيــارات  ــ او بــعــيــد.  . وذك
الرئيس ومعه الجهات الرقابية وقعت على 11 
شخصية  كلهم  جــنــراالت مــن أبــنــاء القوات 
المسلحة والــشــرطــة بــاســتــثــنــاء شخصية 
واحــدة هى المهندس شريف عبد العزيز 

حبيب استاذ الهندسة  المدنية بجامعة اسيوط  وهو 
شخصية ارتبطت بالعمل الرياضى حيث رأس من قبل 
مجلس ادارة المقاولون العرب، والمشرف العام على 
فريق الكرة للمقاولون العرب، ورأس رابطة االندية 
باتحاد الكرة.. الجدير بالذكر أن الشخصيات التى 
تــم اختيارها قامت الجهات الرقابية بعمل كافة 
ــرأى الــعــام لها،  التحريات عنها ومـــدى قــبــول الـ
وكفاءتها وقدرتها على مواجهة االزمــات وتقديم 

حلول فعلية وفورية لمشاكل المواطنين.
وهنا نشير الــى أن مسئول رفيع المستوى 
ــد صــراحــة فشل احمد  بمؤسسة الــرئــاســة أك
زكى بدر  فى مهمته التى اختارته لها القيادة 
السياسية كــوزيــر للتنمية المحلية، خاصة 
خال االزمة التى افتعلها مع الدكتور رضا عبد 
السام محافظ الشرقية واصراره على  مخالفته 
ــاغ المحافظين   تعليمات الرئيس بــضــرورة اب
المستبعدين باسلوب راق وتوجيه كلمات الشكر 
لهم على الفترة التى قضوها فى مناصبهم، حيث 

قام بدر بإباغ محافظ الشرقية  هاتفيا باستبعاده 
في  حركة المحافظين وبأسلوب غير الئق مما أثار 
ــدث حــالــة مــن الشوشرة  ــرأى الــعــام، واحـ حفيظة الـ
والبلبة التى أغضبت القيادة السياسية قبل اعان 

حركة المحافظين بساعات قليلة. 
وأكدت المصادر ان احمد زكى بدر يعيش حالة من 
االكتئاب الشديد بعد تأكده من غضب الرئيس عليه، 
وأنه أصبح بالفعل خارج حسابات القيادة فى التعديل 
الوزارى المقبل وان أيامه أصبحت معدودة فى منصبه 
الحالي، مشيرة  إلــى أن الــوزيــر يتعامل مع قيادات 

الوزراة وموظفى الديوان العام بعنف شديد وحالة 
هياج بسبب ظروفه النفسية السيئة.

كــشــفــت مـــصـــادر مــطــلــعــة بــالــجــهــاز 
المركزى للتنظيم واإلدارة عن أخطر 
وأهــم بنود الائحة التنفيذية لقانون 
الخدمة المدنية الجديد رقم 18 لسنة 
2015، والتى تنص على ضرورة فصل 
العامل الحكومى الــذى يتثبت تعاطيه 

للمخدرات.
وقالت المصادر إن قطاع التفتيش 
والــرقــابــة بالجهاز سيقوم بالتنسيق 
ــات الــتــنــظــيــم واالدارة  ــريـ ــديـ مـــع مـ
ــات الصحة،  ــري بــالــمــحــافــظــات ومــدي
باخضاع جميع العاملين بالقطاعات 
الــحــكــومــيــة بــأخــذ عــيــنــات عشوائية 
لتحليلها، مــن كــل جهة حكومية فى 
شهر يوليو مــع كــل عــام مــالــى جديد 
تنفيذا لبنود قانون الخدمة المدنية 
الجديد رقــم 18 لسنة 2015 والتى 
نصت الــمــادة 167 منه على ضــرورة 
ــراء الــكــشــف الــطــبــى والــتــحــالــيــل  ــ اجـ
ــة عــلــى الــعــامــلــيــن بالحكومة  ــدوريـ الـ
للتأكد من خلوهم من عوارض تعاطى 

المخدرات.
وأضــافــت المصادر فى تصريحات 
خاصة لـ«صوت المايين« أن الجهاز 
المركزى للتنظيم واالدارة سسيشكل 
لجانا فرعية مــن موظفى مديريات 
التنظيم واالدارة خال االيــام المقبلة 
ســيــطــلــق عــلــيــهــا »لـــجـــان الــتــفــتــيــش 
المفاجئ« ويكون دورها القيام بجوالت 
ــى الــعــامــلــيــن  تــفــتــيــشــيــة مــفــاجــئــة عــل
بالحكومة فى جميع المحافظات ألخذ 
عينات عشوائية منهم، مؤكدة انه اذا 
ثبتت نتائج ايجابية ألحــد العاملين 
نحو تعاطيه المخدرات سيتم تحويله 
للتحقيق تمهيًدا لفصله مــن العمل 

نهائيا دون حصوله على المعاش.
من جانبها قالت فوزية حنفى رئيس 
الجهاز المركزى للتنظيم واإلدارة، أن 
القانون الجديد للخدمة المدنية ينص 
على فصل العامل الحكومى الذى يثبت 
تعاطيه للمخدرات، من وظيفته ويحرم 
من العودة إليها مــرة أخــرى إال بحكم 

قضائى نهائى وبات.
ــى تــصــرحــات  ــــت حــنــفــى فـ ــاف وأضــ
خاصة لـــ« صــوت المايين » أن هذه 
الخطوة تأتى لتطهير الجهاز االدارى 
للدولة والمؤسسات الحكومية بكل 
ــابــعــة لــقــطــاع الــحــكــومــى  ــت فـــروعـــه ال
والقطاع العام وقطاع االعــمــال العام 
ــفــســاد االدارى الــمــنــتــشــر فى  مـــن ال
فــى وحـــدات الجهاز االدارى للدولة، 
وذلك عن طريق استبعاد كل العاملين 
الفاسدين، الذى ال يستطيعون القيام 

بعملهم على أكمل وجه.
وأضـــافـــت ان الــرئــيــس السيسى 
ومجلس الـــوزراء شــددوا على ضــرورة 
احداث تغيير نوعى فى الجهاز االدارى 

للدولة بما يحقق المصلحة العامة 
وتقديم الخدمات فى أفضل صورها 

للمواطنين.
ــوزراء قد أصدر  يذكر ان مجلس الـ
قرارا برقم 2912 فى 2015، والمفسر 
لــبــنــود وقـــواعـــد الــائــحــة التنفيذية 
لقانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 
2015 بالمادة رقــم  » 167 » باتخاذ 
ــراءات القانونية تجاه العاملين  االجــ
المتعاطين لــلــمــخــدرات فــى الجهاز 
االدارى لــلــدولــة، وكــافــة المؤسسات 
ــى تــشــمــل الــقــطــاع  ــتـ الــحــكــومــيــة والـ
الــحــكــومــى وقــطــاع االعـــمـــال وقــطــاع 
األعــمــال الــعــام والــشــركــات القابضة 

التابعة للقطاع األخير.

وزارة األوقاف تطبق نظام »الفيش والتشبيه« 
على كتب الهدايا واملتبرعني بها للمساجد

الدالى وحجازى وشلبى يهنئون 
الكنيسة اإلجنيلية بعيد امليالد

فى ترسيخ حقيقى لمفهوم اإلخوة، وعمق العاقة الوطنية الراسخة بين 
أبناء الوطن الواحد. 

قامت القيادات األمنية بمحافظة الجيزة بــزيــارة الكنيسة اإلنجيلية، 
للتهنئة بعيد المياد المجيد، حيث قدم اللواء أحمد حجازى مدير أمن 
الجيزة والــلــواء خالد شلبى مدير المباحث الجنائية وقــيــادات المديرية 
ومحافظ الجيزة اللواء كمال الدالى وقيادات المحافظة ووفد من األزهر 
ووزارة األوقاف، التهنئة بمناسبة أعياد المياد للدكتور بشير راعى الكنيسة 

اإلنجيلية بالجيزة.
وأكد حجازى خال لقائه مع راعى الكنيسة اإلنجيلية، أن أجهزة األمن 
قـــادرة على حماية الكنائس خــال االحــتــفــاالت بالعيد، وأن المصريين 

واألقباط أخوة ونسيج واحد.

ــرازق، رئيس القطاع الدينى بــوزارة  ــ كشف الشيخ محمد عبد ال
ــوزارة خاطبت كل المديريات التابعة لها على مستوى  األوقــاف، ان ال
الجمهورية بجرد وفحص مكتبات المساجد ومصادرة أى كتب تخالف 

نهج األزهر أو تروج ألى فكر شاذ أو متطرف أو شيعى.
وأضــاف عبد الــرازق  فى تصريحات خاصة لـ«صوت المايين« ان 
الوزارة ستطبق نظاما يشبه »الفيش والتشبيه« الذى يجرى في  مصلحة 

االحــوال المدنية بــوزارة الداخلية للتأكد 
من سامة الكتب الدينية التى تعرض فى 
صورة هدايا على مساجد االوقاف، أو أى 
مساجد أخــرى تتبع الجمعيات الشرعية 

وأنصار السنة المرخصة.
ــاف أنـــه وزارة االوقــــاف طالبت  واضــ
ــول اى كــتــب فى  ــب ــدم ق ــع ــات ب ــري ــمــدي ال
المساجد إال بعد موافقة القطاع الدينى 
ــوزارة أو اإلرشــاد الدينى، الفتا  بديوان ال
الى ان الــوزارة شددت على جميع األئمة 
ــاء وزارة ومفتشين  ــادات مــن وكـ ــقــي وال
بعدم قبول التبرعات المتمثلة فى الكتب 

الدينية للمساجد إال بعد الرجوع لــلــوزارة للتأكد من صحة وسامة 
الفكر الذى تحويه تلك الكتب واعتمادها من األزهر.

وأشار عبد الــرازق  الى أنه لن يسمح بنشر وترويج الفكر الشيعى، 
مؤكدا ان مصر بلد سنى قائم على منهج أهل السنة والجماعة، مشيرا 
إلى ان مسألة ضبط مجموعة كتب تروج للفكر الشيعى داخل مكتبة 
مسجد بقرية »دماريس«  التابعة لمركز المنيا تعد حادث فردى ولن 
يتكرر فى مساجد االوقاف، مؤكًدا انه تقرر مصادرة تلك الكتب وإحالة 

2 من قيادات أوقاف المنيا للتحقيق.

1.  فشل فى مهمته.. وأيامه معدودة فى الوزارة  
2.  يعيش حالة من االكتئاب الشديد بعد تأكده من غضب الرئيس عليه 

3. يتعامل مع قيادات الوزارة وموظفى الديوان العام بعنف شديد بسبب ظروفه النفسية السيئة 

أحمد زكى بدر

خطة احلكومة لتطهير 
مؤسسات الدولة من املوظفني 
املدمنني للمخدرات 

»جلان تفتيشية« 
باملحافظات 

ستقوم بإجراء 
حتاليل عشوائية 

مفاجئة 
للموظفني 

زكى بدر

سعادعدلى

عبدالرازق

فوزية 



على
المكشوف

يجب إقناع دول 
اخلليج بالضغط على 
القاهرة ملنح األولوية 
للتنمية االقتصادية 

فى سيناء واعتماد 
التقنيات احلديثة 
فى مكافحة التمرد

من املهم تبادل املعلومات 
االستخباراتية فى 

املستقبل حول ليبيا 
ملواجهة خطر داعش 

يجب أن يكون 
هناك تنسيق بني 

مصر وإسرائيل 
التى متتلك قدرات 

استخباراتية 
وحركية متقدمة 
ملساعدة مصر فى 
عمليات مكافحة 
التمرد فى سيناء

األشعة السينية 
وأجهزة الكشف 
عن املتفجرات 

املستخدمة لفحص 
األمتعة فى املطارات 

املصرية قدمية 
وتفتقر إلى الصيانة 
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األربعاء 2016/1/6

تعلق مصر الرجعى باألنظمة باهظة 
الثمن مثل طائرات »إف- 16« ودبابات 

»إم1 إى 1« وصواريخ »هاربون« 
واالستفادة املحدودة منها فى بيئة 
التهديد احلالية يقّوض أمن الدولة

ال مانع من تزويد مصر بأنظمة 
أسلحة أخرى منها الطائرات 
املسلحة من دون طيار التى 

ستفيد العمليات على طول 
احلدود الليبية وفى سيناء

على واشنطن أن تقدم ملصر عرضًا للتدريب فى مجال مكافحة التمرد احلديث
فى ظل غياب الفرص االقتصادية والتعليمية ستستمر سيناء فى كونها أرضًا خصبة لتجنيد اجلهاديني

يجب السماح للصحفيني أو غيرهم من املراقبني األجانب 
واملسئولني العسكريني األمريكيني بالدخول إلى سيناء

كيف تنظر الواليات المتحدة األمريكية للحالة األمنية  فى مصر بكافة تفاصيلها؟ وما هو تقييم الجهات الرسمية 
صاحبة التأثير فى صنع القرار األمريكى للحالة فى مصر بصفة عامة خاصة فى ظل استمرار التقارب المصرى الروسى 
الذى ترسخ خالل الفترة الماضية بعد إطالق شرارة البدء فى المشروع النووى بمنطقة الضبعة؟ وما هى خطط اإلدارة 

والمؤسسات األمريكية التى تقوم بها الستعادة دورها المفقود داخل مصر  حاليًا؟
هذه التساؤالت  أتصور أنها تشغل قطاعات عريضة من الموطنين فى مصر ويبحثون عن إجابات شافية عنها خاصة فى 

ظل وجود مؤشرات قوية على انتهاء شهر العسل بين اإلدارة فى البيت األبيض وبين القيادة السياسية فى مصر  حاليًا؟ 
ولذلك رأيت أن استعرض مع حضراتكم شهادة رسمية وموثقة أدلى بها »ديفيد شنيكر «  مدير برنامج السياسة العربية 

فى معهد واشنطن أمام »اللجنة الفرعية للشئون الخارجية حول الشرق األوسط وشمال أفريقيا فى مجلس النواب 
األمريكي« منذ أيام قليلة. 

محمد طرابيه يكشف:

تفاصيل أخطر تقرير أمريكى عن احلالة األمنية فى مصر

وقبل أن نستعرض تفاصيلها وأسرارها املثيرة، أؤكد 
على أننا إذ ننشر – النص شبه الكامل لها - فإننا ال 
نؤيد ما ورد بها من معلومات أو نتبنى ما جاء فيها من 
آراء وأفكار التى وردت فيها، ولكن هدفنا أن تصل 
لقيادتنا السياسية ولكافة األجهزة املعنية فى مصر 
هذه املعلومات واخلطط التى يتم التجهيز لها والتفكير 
فيها داخــل الــواليــات املتحدة األمريكية، ونتمنى أن 
تقوم هذه اجلهات بالتعامل معها بجدية تامة وبحثها 
من كافة جوانبها، ملعرفة كيفية التعامل معها لتحقيق 
أقصى استفادة ممكنة منها فى مصر خــال الفترة 
القادمة وكذلك إحباط املخططات واملــؤامــرات التى 

يدبرونها لصمر خال املرحلتني احلالية والقادمة.
 كشف “شنيكر” فى شهادته  أن مصر تقع وسط 
جوار متوتر. فإلى الغرب تقع دولة ليبيا التى تعانى من 
الفشل، وإلى اجلنوب دولة السودان التى تعانى األمر 
نفسه. أما إلى الشرق، فتواجه مصر التمرد املتنامى 
فى سيناء وفــى قطاع غــزة الــذى تسيطر عليه حركة 

»حماس«. 
ولــكــن مــن نـــواح عــديــدة، ويــبــدو أن مصر – وفقا 
لشنيكر -  ال تتخذ حتى اخلــطــوات األكثر وضوحاً 
والضرورية لتأمني الدولة بصورة أفضل.. وعلى الرغم 
من أن مصر تشكو باستمرار من األسلحة املتدفقة من 
ليبيا، إال أنها لم تعِط األولوية لتمويل تدابير األمن 

احلدودية على تلك احلدود. 
ــهــامــات أو  وفـــى تــصــورى الشخصى أن هـــذه اإلت
االنتقادات األمريكية املوجهة ملصر فى حاجة إلى رد 
رسمى وعاجل  للمطالبة  بعدم استمرار أمريكا فى 

تدخلها السافر فى الشئون املصرية.
 نعود إلى الشهادة التى صــدرت فى تقرير رسمى 
عن “معهد واشنطن  لنجد أنه وجه اتهاما ملصر  بعدم 
الــقــدرة على مكافحة اإلرهـــاب على الصعيد املحلى 
، وكشف أنــه منذ  ثــورة عــام 2011 تظل مصر دولة 
ضعيفة، ولـــم تــتــعــاَف حــتــى اآلن،  ودلـــل عــلــى ذلــك 
بــحــادث  مقتل ثمانية ســيــاح مكسيكيني عــن طريق 

اخلطأ فى الصحراء الغربية فى سبتمبر 2015.
وزعـــم الــتــقــريــر األمــريــكــى أن  “جــمــع املعلومات 
ــصــاالت بــني اجليش واألجــهــزة األمنية املحلية  واالت
ــرى يشكل أيــضــًا مشكلة فعلية. ومــن الــواضــح  األخـ
أن جمع املعلومات االستخبارية ال يـــزال فــى عجز 
خطر فى سيناء أيضًا، على الرغم من أن التعاون مع 
اإلسرائيليني يساعد على مــلء بعض الثغرات وفقاً 

لبعض التقارير”.
وقال التقرير: إن التحديات األمنية التى تواجهها 
مصر هائلة، وفــى الــوقــت احلــاضــر ليست القاهرة 
على مستوى هــذه املهمة. ونظراً إلــى تدهور الوضع 
اإلقليمي، ينبغى أن يشكل استمرار االستقرار واألمن 
فى مصر أولوية بالنسبة للواليات املتحدة. ففى هذا 
السياق باستطاعة واشنطن، بالتعاون مع القاهرة، 
اتخاذ العديد من اخلطوات للمساعدة على تخفيف 
حدة هذه التهديدات. وميكن أن تشمل هذه اخلطوات 

ما يلى:
ــتــدريــب عــلــى مــكــافــحــة اإلرهـــــاب: حــيــث قامت  ال
مصر، بعد احلــصــول على موافقة إســرائــيــل، بنشر 
آالف اجلنود وعــشــرات العربات املــدرعــة والدبابات 
واملــروحــيــات والــطــائــرات ذات األجنحة الثابتة فى 
سيناء، ملحاربة التمرد. ولكن النهج العسكرى البحت 
الذى تعتمده مصر – وفقا للتقرير -  والذى يفتقر إلى 

البراعة لم ينجح، ومن غير املرجح أن ينجح. 
فاملوضوع ليس مشكلة القوى العاملة، بل مشكلة فى 
التكتيكات. وألكثر من عقد من الزمن، كانت الواليات 
املتحدة تنفذ عمليات ملكافحة التمرد ضد املتشددين 
اإلساميني، وقد تعلمت دروساً قيمة فى غضون ذلك، 
ويجب على مصر، وهى حليف رئيسى من خارج “حلف 
شمال األطلسي”، “الناتو”، االستفادة منها. يُذكر أن 
القاهرة كانت تاريخياً تقاوم فكرة قبول النصيحة. لذا 
على واشنطن أن تقدم ملصر عرضاً للتدريب فى مجال 
مكافحة التمرد احلديث، فى مصر أو الواليات املتحدة 
أو فى مكان آخــر، ال ميكن ملصر رفضه، األمــر الذى 
سيحفز بشكل خّاق توجيه مصر نحو نهج جديد فى 

عمليات مكافحة التمرد ونحو اعتماده.

تطوير سيناء.: إن نهج مكافحة التمرد الذى تعتمده  
سيناء يتمتع ببعد واحد، ولكن حمات مكافحة التمرد 
الناجحة تتمتع بجانب مدنى وآخر عسكرى على حد 
ــروز تنظيم  ســواء. ولــم تبدأ املشاكل فى سيناء مع ب
ــشــام« »داعـــش«.  ــة اإلســامــيــة فــى الــعــراق وال ــدول »ال
فاملنطقة مهمشة وتعانى من نقص فى اخلدمات منذ 
فترة طويلة وهى غير راضية عن أداء القاهرة جتاهها. 
ولم يؤِد وصول تنظيمى »القاعدة« و»داعــش« وانهيار 

الروابط القبلية التقليدية، سوى إلى تفاقم الوضع. 
وفــى ظــل غياب الــفــرص االقتصادية والتعليمية، 
ــًا خصبة لتجنيد  ستستمر ســيــنــاء فــى كــونــهــا أرضــ
اجلهاديني. وإلــى جانب محاربة التمرد، يجب على 
واشنطن أن تتعاون مع القاهرة وغيرها من الشركاء 
اإلقليميني لاستثمار فى سيناء، فى إطــار يتخطى 

فنادق شرم الشيخ.
االستفادة من اخلليج:  لم حتقق واشنطن جناحاً 
يُذكر فى حتفيز التحسينات فى احلوكمة املصرية 
أو التعديات على التكتيكات العسكرية مــن خال 
تكييف مساعداتها املالية مع ذلــك. فمن املمكن أن 
حلفاء الــواليــات املــتــحــدة فــى اخلليج - أى اململكة 
العربية السعودية واإلمارات العربية املتحدة والكويت 
سيكونون أكثر حظًا فى الضغط على القاهرة ملنح 
األولــويــة للتنمية االقــتــصــاديــة فــى سيناء واعتماد 
التقنيات احلديثة فى مكافحة التمرد. لذا على اإلدارة 
األمريكية التعامل مــع حلفائها فــى اخلليج العربى 
للمساعدة فى إقناع مصر باحلكمة الكامنة وراء هاتني 

املبادرتني.
زيـــادة الــوضــوح:  كانت مصر عــازفــة عــن السماح 
للصحفيني أو غيرهم من املراقبني األجانب، مبا فى 
ذلك املسئولني العسكريني األمريكيني من مكتب ملحق 
الدفاع فى السفارة األمريكية فى القاهرة، بالدخول 
إلى شبه اجلزيرة. ونتيجة لذلك، سيكون من املفيد أن 
يتمتع االستراتيجيون األمريكيون مبزيد من الوضوح 
بشأن الوضع على األرض فى سيناء. ولو استجابت 
مصر للواليات املتحدة من قبل، لكان ذلــك قد مّهد 
الطريق لوجود استشارى أمريكى أكثر قوة، باإلضافة 
إلــى ذلــك، ونظراً إلــى أن مصر تنشر أنظمة أسلحة 

أمريكية األصــل فــى العمليات القتالية، مــع ارتفاع 
اتهامات انتهاكات حقوق اإلنــســان، سيكون من املهم 
إثبات هــذه املــزاعــم أو دحضها. وهــذا يتطلب وجود 

الصحفيني على أرض املعركة.
تأمني احلـــدود مــع ليبيا:  ضغطت إدارة الرئيس 
ــادة برمجة  ــاراك أوبــامــا على مصر إلعـ األمــريــكــى بـ
نسبة مــن حصتها مــن التمويل العسكرى اخلارجى 
السنوى التى تبلغ 1.3 مليار دوالر لنشر جتهيزات 
وأنظمة للمساعدة على تعزيز تأمني احلدود الطويلة 
واخلطرة والتى يسهل اختراقها بني مصر وليبيا. إال 
أن موقف مصر حتى اآلن قد جتلى بالرفض.. كما 
أن تعلق مصر الرجعى باألنظمة باهظة الثمن، مثل 
طــائــرات “إف- 16” ودبــابــات “إم1 إى 1” وصواريخ 
“هاربون”، مع منفعة هامشية فقط فى بيئة التهديد 
احلالية يقّوض أمن الدولة. وفى هذا السياق، ال تبرز 
رغبة تُذكر فى الكوجنرس لزيادة التمويل العسكرى 
اخلارجى السنوى ملصر والذى يبلغ 1.3 مليار دوالر. 
لذا، على واشنطن أن تفعل ما بوسعها من أجل التودد 
ــوارد مالية  إلــى مصر املتسمة بالتعنت لتخصيص م
لبالونات املنطاد، وأنظمة “C4ISR”، وحتى طائرات 
مروحية من طراز “باك هوك” لاستجابة السريعة 

للقوات على التهديدات.
ــادة الــدعــم املــالــى:  سيكون مــن الصعب إقناع  زيـ
مصر باحلد من شراء أنظمة األسلحة املكلفة للغاية. 
وإذا سمحت نسبة الـــوضـــوح املــتــاحــة، رمبـــا ميكن 
لواشنطن أن تشجع القاهرة على القيام بذلك من 
خال بيعها أنظمة أسلحة أخرى ذات قيمة عالية، مبا 
فى ذلك الطائرات املسلحة من دون طيار، التى ستفيد 

العمليات على طول احلدود الليبية وفى سيناء.
تعزيز احلـــوار حــول ليبيا:  يــبــرز اخــتــاف كامل 
بني القاهرة وواشنطن حــول ليبيا. فواشنطن تدعم 
املحادثات بني الفصائل الليبية والتى تــرى القاهرة 
أن ال فرصة لها فى النجاح. وترى مصر أن ميليشيا 
“عملية الكرامة” التابعة للجنرال الليبى خليفة حفتر 
هــى الــقــوة العسكرية املحلية األكــثــر اعــتــدااًل والتى 
تستحق الــدعــم مــن العتاد. وفــى السنوات األخــيــرة، 
اتخذت مصر مرتني تدابير عسكرية فى ليبيا ضد 

تنظيم »الــدولــة اإلسامية« من دون إعــام واشنطن 
أوالً. 

وبالتالي، فــإن زيـــادة فــى الفهم، ورمبــا التنسيق، 
حول ليبيا قد تؤدى بالطبع إلى زيادة فعالية التدابير، 
خاصة من حيث تبادل املعلومات االستخباراتية فى 

املستقبل.
تشجيع املزيد من التعاون بني إسرائيل ومصر:  فى 
ــادت بعض التقارير أن طائرة  أغسطس 2013، أفـ
إسرائيلية من دون طيار كانت تعمل فى املجال اجلوى 
املصرى بإذن من السلطات املصرية، قتلت خمسة من 
املقاتلني اإلساميني فى شبه اجلــزيــرة. إن التعاون 
الهادئ بني إسرائيل ومصر فى سيناء هو من النقاط 
املضيئة القليلة فى املنطقة، ولكنها رغم ذلك ال تزال 
ــدرات استخباراتية  ــ حــســاســة. ومتــتــلــك إســرائــيــل ق
وحركية متقدمة ملساعدة مصر فى عمليات مكافحة 
التمرد فى سيناء. وبالتالي، يجب أن تستمر الواليات 
املتحدة فى تشجيع هذا التعاون، وحث السيسى على 
تعميقه مــن أعــلــى املستويات إلــى مستويات العمل 

الفعلي.
حتسني أمــن املــطــارات املــصــريــة: على الــرغــم من 
إحــجــام القاهرة عــن االعــتــراف بــأن قنبلة قــد تكون 
قد أسقطت الطائرة الروسية فوق سيناء فى أكتوبر 
املاضى، إال أن من مصلحة الواليات املتحدة ومصر 
واملجتمع الــدولــى كافة معاجلة املــخــاوف بشأن أمن 
املــطــارات فى مصر. وكما ذكــرت صحيفة “نيويورك 
تاميز” فى نوفمبر، فإن املسؤولني األوروبيني “شكوا 
مراراً وتكراراً من أن األشعة السينية وأجهزة الكشف 
عن املتفجرات املستخدمة لفحص األمتعة، قدمية 
وتفتقر إلى الصيانة أو أن املوظفني الذين يشغلونها 

غير مدربني بشكل كاٍف”.
 وهــذه مشكلة ميكن للدعم املالى والتقنى الغربى 

أن يساعد على حلها، ال بل يتوجب عليه القيام بذلك.
منع املزيد من التأخير غير املنتج:  فى عام 2013، 
أّخر الكوجنرس نقل عشر طائرات مروحية هجومية 
من طراز “أباتشي” لاستخدام فى مكافحة التمرد فى 

مصر ملدة عام كامل. 
ويُــشــار إلــى أن هــذه املروحية الهجومية املسلحة 
بصواريخ “هيلفاير” تشكل املنصة املصرية املفضلة 
ــار غــضــب الــقــيــادة  ــذى أثـ ــر الـ لعمليات ســيــنــاء، األمـ
ــواقــع، أكــد هــذا األمــر  املصرية مــن الــتــأخــر. وفــى ال
لكثير من القيادة العسكرية العليا نظرية املؤامرة التى 
تقول بأن واشنطن كانت تدعم عودة جماعة »اإلخوان 
املسلمني« إلى السلطة. وفى حني أنه من الواضح أن 
أسباباً علقت عملية التسليم، إال أن هذا األمر ال يخدم 
الواليات املتحدة أو املصالح املصرية. وفى املستقبل، 
إذا رأت الــواليــات املتحدة ضــرورة فى حجب أنظمة 
األسلحة عن مصر، يجب عليها أن تكون حريصة على 

عدم اختيار أدوات مكافحة التمرد.
ــدة الــعــســكــريــة  ــاعـ ــسـ ــب االســـتـــفـــادة مـــن املـ جتــن
األمريكية:  فى حني ال يبدو أن مصر تأخذ مشكلة 
اإلرهــاب على محمل اجلد، تشير األدلة إلى أن إدارة 
الرئيس عبد الفتاح السيسى تعتبرها تشكل تهديداً 

خطيراً. 
ــقــاهــرة فــى مــجــال حقوق  كــمــا إن ســيــاســات ال
اإلنسان تطرح إشكالية ورمبا تأتى بنتائج عكسية 
على استقرار الــدولــة على املــدى الطويل. إال أن 
قطع املساعدات األمريكية لن يحّسن من تصرف 
القاهرة ولــن يعزز العاقة بــني الــواليــات املتحدة 
ومصر املشحونة أصًا. وفى الواقع، تشير السوابق 
فى هذا اإلطار إلى أن وقف املساعدات سيؤدى إلى 
تفاقم أسوأ امليول فى السياسة املصرية وليس إلى 
جعلها معتدلة. وللحصول على ما تريده من مصر، 
يجب أن تكون الواليات املتحدة أكثر إبداعاً، ورمبا 
عن طريق طرح احتمال إعــادة صرف املساعدات 
فى وقــت مبكر، أو بيع معدات لم يسبق لها مثيل 
للقاهرة، مثل الطائرات من دون طيار. وحيث إن 
مصر حتصل حاليًا على مليارات الـــدوالرات من 
التمويل اخلليجى كل عام، مبا فى ذلك املساعدات 
العسكرية الهائلة، لــم تعد واشنطن هــى الطرف 

الوحيد الداعم.

مصر عاجزة عن مكافحة اإلرهاب على 
الصعيد املحلى  ألنها دولة ضعيفة منذ 

السيسى2011 ولم تتعاف حتى اآلن 
أوباما



   تقدمنا بـ »55« بالغًا 
للنيابة العامة  بشأن ما 
نشر أو أذيع  ضد رئيس 

اجلهاز والعاملني به  ولم 
يتم موافاتنا بنتائج 
التحقيقات فى هذه 
البالغات حتى اآلن
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الشارع
السياسى

الدقة املتناهية واملوضوعية مطلوبان فى كشف القضايا مهما كانت الشخصية أو اجلهة التى حدث بها هذا الفساد

أمتنى أن يكون شعار اللجنة اجلديدة املصارحة والشفافية دون »الطرمخة« على أى فاسد بضغوط من جهات عليا

عامل الوقت واإلجناز عامل مهم جدًا ألن التأخير سيولد 
انطباعًا لدى الرأى العام بأنها جلنة ال فائدة منها 

القرار بقانون رقم 89 
لسنة 2015 الذى أصدره 

السيسى فى 11 يوليو 
املاضى  يعطى الرئيس 

احلق فى إعفاء  قيادات 
وأعضاء الهيئات املستقلة 

واجلهات الرقابية من 
مناصبهم؟ 

النيابة العامة  لم تقم بإبالغ اجلهاز 
باإلجراءات التى يتم اتخاذها فى 

القضايا التى نحيلها إليها

: » املستشار هشام جنينة  لـ »

قـــال املــســتــشــار هــشــام جنينة  أنـــه منذ 
قدومه رئيسا للجهاز فى 6 سبتمبر  2012  
ورغم إحالته لكم  هائل  من القضايا للنائب 
العام، لم تقم النيابة العامة  بإعالم اجلهاز 
املــركــزى للمحاسبات  بــصــورة رسمية بأى 
إجراء اتخذ فى أى قضية سواء باحلفظ أو 
التحقيق أو أى إجراء آخر، ما حال دون قيام 
اجلهاز املركزى للمحاسبات بدوره فى الطعن 
على القضايا التى حتفظ دون إعالم اجلهاز 
املركزى للمحاسابات باألسباب فيها أمام 
املحكمة املختصة، منوهًا بأن اجلهاز يعلم 

بحفظ القضايا من  خالل وسائل اإلعالم.
ــزى  ــ ــرك ــ ــــس اجلــــهــــاز امل ــي ــ وأضــــــــاف رئ
للمحاسبات فى تصريحات خاصة لـ»صوت 
املاليني«  أن النيابة العامة لم تقم بإخطار 
اجلهاز بأى تصرف فى أى قضية رغم أن 
اجلــهــاز املــركــزى للمحاسبات هــو مــن قام 
بتحويلها إليها وأن النيابة العامة لم تكن 
لتصل لتلك القضايا  إال بكشف تقارير 

أعضاء اجلهاز النقاب عنها.
وأضاف جنينة إنه بهذا األمر مت حرمان 
اجلــهــاز املـــركـــزى لــلــمــحــاســبــات حــتــى من 
دور  املواطن العادى لتقدمي الطعون على 

القضايا التى حتفظ.

وشــــدد جــنــيــنــة عــلــى أنـــه فـــى عـــدد من 
القضايا الهامة التى احــتــوت على فساد 
مالى  مببالغ ضخمة خاطب اجلهاز النيابة 
العامة عدة مرات لتوافينا مبا مت فى أى من 
تلك القضايا أو أسباب احلفظ فيها دون 

جدوى. 
وأكد جنينة  أن طبيعة العمل فى  رقابة 
اجلــهــاز املــركــزى للمحاسبات تعتمد على 
املستندات التى تكون فى املؤسسة أو الهيئة 
أو اجلهة أياً كانت وإنه فور اكتشاف أعضاء 
اجلهاز أيــًا من املخالفات املالية نتواصل 
مع هــذه اجلهة للرد على تلك املالحظات 
خالل شهر من تاريخ كشف املخالفة وانه 

عند قيام اجلهة بإرسال رد مقنع او تصويب 
اخلطأ أو رد املبلغ للخزانة العامة للدولة  
يتم حــذف هــذه املخالفة، وفــى حالة عدم 
الرد أو إرسال ردود غير منطقية أو مقبولة 
مستنديًا يتم  تسجيل املخالفة وإحالتها 

للنيابة العامة. 
وأشــار إلى أن  الفقرة األخيرة من املادة 
217  من فرع األجهزة الرقابية والهيئات 
املستقلة  تلزم األجــهــزة الرقابية  بإبالغ  
ســلــطــات الــتــحــقــيــق عـــن تــلــك املــخــالــفــات 
والتى تنص على أن تبلغ الهيئات املستقلة 
ــيــة ســلــطــات التحقيق  واألجـــهـــزة الــرقــاب
ــل على  ــ املــخــتــصــة  مبـــا تــكــتــشــف مـــن دالئ

ارتــكــاب مخالفات أو جــرائــم  وعليها أن 
تتخذ الـــالزم  حيال تلك التقارير  خالل 
ــك كــلــه وفــقــا ألحــكــام   ــ ــدة مــحــددة  وذل مـ

للقانون«.
ــزى  ــرك ــاف  جــنــيــنــه أن اجلـــهـــاز امل ــ وأضـ
للمحاسبات تقدم بعدد 55 بالغًا للنيابة 
العامة  بشأن ما نشر أو أذيــع  بالصحف 
أو بالتليفزيون أو باملواقع اإللكترونية  ضد 
رئيس اجلهاز  املركزى للمحاسبات واجلهاز 
والعاملني به خــالل الفترة من 9 سبتمبر 
2013 حتى 19  يوليو  2014  والتى متثل 
قضايا سب وقذف ولم يتم موافاتنا بنتائج 

التحقيقات فى هذه البالغات حتى اآلن.

روشتة جناح جلنة كشف الفساد التى شكلها الرئيس
ــام قــرر الــرئــيــس عبدالفتاح السيسي،  منذ أيـ
تشكيل جلنة برئاسة رئيس هيئة الرقابة اإلداريــة 
وعضوية ممثلني عــن وزارات التخطيط واملالية 
والداخلية والــعــدل واملستشار هشام بــدوى نائب 
رئــيــس اجلــهــاز املـــركـــزى لــلــمــحــاســبــات، لتقصى 
احلقائق ودراســـة مــا جــاء فــى التصريحات التى 
نشرتها بعض وســائــل اإلعـــالم للمستشار هشام 
جنينة رئيس جهاز املحاسبات بشأن جتاوز تكلفة 
الفساد داخــل مؤسسات الدولة 600 مليار جنيه، 
على أن تقوم اللجنة بإعداد تقرير عاجل للعرض 
على الرئيس وإطالع الرأى العام على نتائج أعمالها 

فى إطار من الشفافية الكاملة.
واحلــقــيــقــة أن هـــذا الــقــرار يــعــد خــطــوة جيدة 
تستحق الشكر والتقدير وميكن أن نبنى عليها 
اذا كانت هناك نوايا حقيقية لإلصالح ومواجهة 

الفساد.
وفى رأيى اخلاص أن هذه اللجنة سوف يكتب لها 
النجاح فى أداء مهمتها اذا قامت بعدة أشياء أراها 
ضــروريــة للغاية من بينها الدقة املتناهية فى كل 
مراحل عملها، وكذلك املوضوعية فى كشف هذه 
القضايا اخلاصة بالفساد مهما كانت الشخصية أو 

اجلهة التى حدث بها هذا الفساد.
 كما أرى أن عامل الوقت واإلجنــاز من األشياء 
الــضــروريــة ألن التأخير فــى هــذه املهمة سيولد 
انطباعًا لدى الــرأى العام بأنها جلنة مثل غيرها 
من آالف اللجان التى يتم تشكيلها فى مصر دون 
أى عــائــد منها وهــو مــا يــؤكــده الــقــول املــأثــور فى 
 مصر » اذا أردت أن تقتل قضية شكل لها جلنة

 ».. وبهذه املناسبة اشير إلى أن اللجنة التى شكلتها 
رئاسة اجلمهورية فى الشهر املاضى وقامت بزيارة 
ماسبيرو لعدة أيام لم تصدر عنها أية نتائج ايجابية 
تتعلق بكشف الفساد بسبب تــدخــل جــهــات عليا 
لصالح قيادات فاشلة ومتورطة فى مئات الوقائع 
اخلاصة بجرائم فساد وإهــدار املال العام، وكانت 
النتيجة البقاء والتجديد لعدد من هذه القيادات 
فى مناصبها حتى اآلن ومنهم عصام األمير وصفاء 
ــى جعفر وأحــمــد  حــجــازى ومــجــدى الشـــني وهــان

صقر..الخ.
ولــذلــك أمتنى أن يكون شعار اللجنة اجلديدة 
املــصــارحــة والشفافية دون »الطرمخة« على أى 
فاسد بضغوط من جهات عليا حلسابات وأغراض 
شخصية، ويتبقى العامل األهم وهو محاسبة جميع 
األشخاص الذين يثبت فسادهم بإحالتهم ملحاكمات 
عاجلة وعادلة حتى يتأكد الشعب أن هناك توجها 
ــاإلجــراءات والــقــرارات  حقيقيًا ملواجهة الفساد ب

وليس بالتصريحات ورفع الشعارات فقط.
وفى هذا السياق اقول: بعيداً عن توجيه االتهام 
ألى شخص مــن أعــضــاء هــذه اللجنة - ولهم منا 
جميعا كــل االحــتــرام والتقدير - فــإن أكثر شيء 
أخشاه أن تخرج اللجنة فى ختام أعمالها بتقارير 
مناقضة للحقيقة والــواقــع لإليحاء بــأن احلكومة 
جنحت فى جهودها لكشف الفساد وأن معدالت 
الفساد انخفضت بشدة فى عامى 2014 و2015 
وذلك فى محاولة لتجميل وجه النظام احلالى على 
غير احلقيقة، ألن االعتراف باألخطاء هو البداية 

احلقيقية لإلصالح.

مصر تتحمل يوميًا مليارًا و643 مليونًا و835 ألف جنيه بسبب استمرار هذه املافيا 

الرئيس السيسى.. ومافيا الفساد
املــهــنــدس شــريــف إســمــاعــيــل رئــيــس مجلس 
ــوا جــهــداً فى  ــأل ــوزراء أكـــد أن احلــكــومــة ال ت ــ الـ
محاربة أى شكل من أشكال الفساد وتعمل على 
تفعيل دور االجهزة الرقابية املختلفة، وأشار إلى 
أن جهود التنمية التى تُبذل فى كافة القطاعات 
البــد أن يسبقها العمل على مــحــاربــة الفساد 
واقتالع جذوره من جميع اجلهات التى من املمكن 

أن يوجد فيها. 
وشدد فى تصريحات له نشرت يوم اخلميس 
ــود فــســاد أو  املــاضــى على أنــه ال تــقــدم مــع وجـ
مفسدين، ومشيرا إلــى أن ذلــك يأتى أيضًا فى 
إطــار تنفيذ تكليفات السيد رئيس اجلمهورية 
للحكومة، والتى تضمنت مكافحة الفساد بكل 
أشكاله، وحتقيق املزيد من الشفافية والنزاهة 
والعمل على تطبيق جميع اآللــيــات التى حتقق 
ذلك. وأكد رئيس الــوزراء على عزم اجلميع على 
التصدى للفساد مهما كانت مواقعه، ومهما كانت 
درجــة أو مكانة الفاسد، مشيداَ بــدور األجهزة 

الرقابية فى العمل على درء الفساد قبل وقوعه.
الغريب أن تصريحات رئيس احلكومة تزامنت 
مع التصريحات التى أدلــى بها املستشار هشام 
ــركــزى للمحاسبات،  جنينة، رئــيــس اجلــهــاز امل
والتى تؤكد أن هذه احلكومة أدمنت التصريحات 

الكاذبة والتصريحات اجلوفاء ورفــع الشعارات 
الــرنــانــة الــتــى ال عــالقــة لها مــن قــريــب أو بعيد 
بالواقع.. حيث أعلن رئيس جهاز املحاسبات أنه 
من خالل التقارير الرقابية التى يشرف عليها 
أعــضــاء اجلــهــاز ميكن الــقــول بــأن تكلفة فاتورة 

الفساد جتاوزت الـ600 مليار جنيه.
وبحسبة بسيطة فإننا لو قسمنا مبلغ الـ 
600 مليار جنيه التى أعلن عنها رئيس جهاز 
املحاسبات وقسمناها على عدد أيــام السنة 
لوجدنا أن مصر تتحمل يوميًا مليار و643 

مليونا و835 ألف جنيه بسبب استمرار مافيا 
الفساد التى أصبحت مبثابة أقوى حزب فى 
مصر ويجمع فى عضوياته بني رجال أعمال 
وأعــضــاء بجهات رقابية ورسمية وقــيــادات 
ــارزة فــى احلــكــومــة احلــالــيــة مثلها مثل كل  بـ

احلكومات السابقة.
وهنا أتوقف عند نقطة مهمة يثيرها البعض 
ــه مــيــول إخــوانــيــة  وهـــى أن املــســتــشــار جنينة ل
وينفذ أجندة مماثلة لتلك التى ينفذها التنظيم 
الدولى جلماعة اإلخــوان، وبعيداً عن الدفاع أو 
الهجوم على شخص املستشار جنينة فهو أقدر 
على الدفاع عن نفسه، أقــول: إذا كان ما يقوله 
هــؤالء صحيحًا فلماذا يستمر فى هذا املنصب 
ــالع على كافة  )احلــســاس( الـــذى يتيح لــه اإلطـ
املستندات فى الغالبية العظمى من مؤسسات 
الــدولــة؟ وهــل هناك أمـــوراً ال نعلمها جتعل من 
الصعب إقالته من منصبه خاصة أن هــذا حق 
متاح للرئيس فى ظل تطبيق القرار بقانون رقم 
89 لسنة 2015 الذى أصدره الرئيس عبدالفتاح 
السيسى فى 11 يوليو املاضى، والذى نظم ألول 
مــرة حـــاالت إعــفــاء رئــيــس اجلمهورية لــرؤســاء 
وأعــضــاء الهيئات املستقلة واجلــهــات الرقابية 
مــن مناصبهم؟ أم أن هــنــاك »زالت« ميتلكها 
هشام جنينة ضد قيادات بارزة فى الدولة متنع 

إقالته؟!!.
ــادر الــرئــيــس عبدالفتاح  ــب إنــنــى أمتــنــى أن ي
السيسى بسرعة طلب ملفات ووقائع الفساد التى 
تسببت فى إهدار الـ 600 مليار جنيه، وذلك حتى 
يعرف أن أى مجهودات بذلها أو سيقوم بها سوف 
تكون بال فائدة فى ظل انتشار هذه املافيا التى 

يبدو أنها أصبحت أقوى من احلكومة والنظام.

هل هناك »زالت« ميتلكها 
جنينة ضد قيادات بارزة فى 

الدولة متنع إقالته؟!

جنينة

إسماعيل

الزند عبدالغفار قدرى العربى

 محمد طرابيه 

ماهر عبده
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   الدراسة شملت 
إهدار مليارات 
املال العام فى 

ماسبيرو والتعدى 
على أراضى 

الدولة والصحة 
والتهرب الضريبى

  إهدار32.2 مليار 
جنيه فى تخصيص 

أراضى احلزام 
األخضر باألمر 

املباشر لرجال أعمال 
ونواب الوطنى املنحل

تفاصيل لقاء الرئيس السيسى مع املستشار 
هشام جنينة داخل قصر االحتادية  

«  تنفرد «

ــيــن« بــنــشــر تفاصيل  ــمــاي تــنــفــرد »صــــوت ال
وكواليس إعان المستشار هشام جنينة  رئيس 
الجهاز المركزى للمحاسبات عــن إهـــدار 600 
مليار جنيه من أمــوال الدولة خــال عــام 2015 

فقط.
وكشفت مصادر مطلعة داخل مؤسسة الرئاسة 
وفى الجهاز المركزى للمحاسبات أن المستشار 
هشام جنينة رئيس الجهاز لم يعلن عن هذا الرقم 
إال بعد أن التقى الرئيس عبد الفتاح السيسى بناء 
على طلب شخصى من رئيس الجهاز لمؤسسة 
الرئاسة، ووافــق الرئيس فــورا على طلب جنينة 
والتقاه فــى جلسة خاصة استمرت قــرابــة “4” 
ساعات استمع خالها الرئيس مصغيا لرئيس 

المحاسبات.
ــت الــمــصــادر فــى تــصــريــحــات خاصة  وأضــاف
لـ»صوت المايين« أن هشام جنينة عرض على 
الرئيس دراسة أكاديمية موثقة باألدلة والبراهين 
واألرقام واألبحاث التى اجراها مسئولو ومراقبو 
الجهاز فــى المؤسسات والمصالح الحكومية 
تؤكد أن اهدار للمال العام بلغ 600 مليار جنيه، 
وهو األمر الذى ابدى له الرئيس انزعاجا شديدا 
وطلب مــن جنينة  فتح الملف بكامل تفاصيله 

وبأريحية شديدة.
وأشــارت المصادر الى أن جنينة قال للرئيس 
السيسى بالحرف الواحد “الزم تتدخل ياريس، 
األمـــر فــى اشــد الــخــطــورة، هــنــاك مافيا فساد 
تتغول تريد خراب االقتصاد القومى، وتحاول ان 
تصدر األزمة لمؤسسة الرئاسة وتضع العراقيل 
أمام اى خطوات ناجحة تقوم بها الدولة والقيادة 
السياسية”، مشيرا الــى ان الرئيس السيسى 
قاطعه فى الحديث قائا: “لقد أخذت عهدا على 
نفسى، أمام الشعب أننى لن اتستر على اى فساد 
مهما كان حجمه ومهما كان القائمون عليه، وبعون 

الله هنقضى عليهم”. 
وأوضحت المصادر ان جنينه أصر على تسليم  
“أصــل” الــدراســة للرئيس فى يــده، مؤكدا له ان 
الذين قاموا عليها سهروا الليالى وبذلوا مجهودا 
ضخما لكشف أالعيب ما يسمون أنفسهم “كبار” 

ولن تطالهم يد العدالة.
ولفتت المصادر الى ان المستشار هشام جنينة 
عــرض تقديم استقالته للرئيس، ولكن الرئيس 
قابله بغضب شديد، رافضا طرحه هذه الفكرة 
او مجرد التفكير فيها، وطالبه باالستمرار فى 
كشف كــل ملفات الفساد المتجذر على مــدار 
سنوات طويلة حتى يتم استئصاله -  بحسب  

المصادر  -.
وأكــدت المصادر أن الرئيس أبلغ جنينة أنه 
ــوزارة التخطيط،  سيتم تسليم هــذه الــدراســة لـ
وتــشــكــيــل لجنة مــشــتــركــة  عــلــى أعــلــى مستوى 
ــات الــمــدعــمــة  ــف ــخــال ــم ــى هــــذه ال لــلــتــحــقــيــق فـ
بالمستندات واألدلة والوثائق للعمل عليها فى مدة 
زمنية ال تزيد على شهر، وسيتم إعان نتائجها 
على الرأى العام ومحاسبة كل مسئول سواء كان 

موظفا صغيرا اوقيادة بشفافية تامة.
ــة الــتــى  ــدراســ ــ ــت الـــمـــصـــادر أن ال ــحــ وأوضــ
قدمها جنينة للرئيس تضمنت مقدمة مــن 40 
صفحة،من مجموع 460 صفحة هــى اجمالى 
اوراق الــدراســة، ومرفق بها مستندات وخرائط 
ورســومــات جغرافية، وكشوف مالية تزيد على 
الـ150 ورقة، حيث  تحدثت  المقدمة عن تحليل 
وأســبــاب الــفــســاد على مـــدار ثــاثــة أعـــوام منذ 
توليه منصبه وحتى اللحظة التى انتهت فيها 
الدراسة، منوهة الى تكلفة حجم الفساد، وتأثير 
ارتكاب جريمة إهدار المال العام على االقتصاد 
القومى واستقرار الباد،وانهيار حياة ووجــود 
االنسان المصرى، كما تضمنت الــدراســة ابــراز 
نــواحــى الــقــصــور فــى كــل قــطــاعــات الــدولــة دون 
تحديد إجمالى لسنة بعينها،  وتقييم العديد 
من المنظومات لتبرز مواطن الخلل فى بعض 
القطاعات التى تغول فيها الفساد وتجذر بين 

كل جوانبه.
وأوضحت المصادر أن المقدمة شملت ايضا 
ذكر االجهزة والقطاعات التى تم االستعانة بها فى 
كشف ارقــام الفساد وجرائم اهــدار المال العام، 

ومنها قطاع التفتيش المالى المتخصص بالجهاز 
وقام به  43 موظفا ومندوبا بحصر المخالفات،  
ــة التى قامت بحصر قيمة  وهيئة الرقابة اإلداري
التجاوزارات فى االراضى الصحراوية والزراعية 
التى تم تحويلها الى قرى سياحية، موضحة  أنها 

بلغت وحدها 440 مليار جنيه.
وأضافت المصادر أن أوراق الدراسة قسمت 
الى عدد من المحاور، منها مخالفات األراضى 
الخاصة بهيئة المجتمعات العمرانية، وطريقى 
الــقــاهــرة االســكــنــدريــة، والــقــاهــرة االسماعيلية 
ــدن الــجــديــدة والـــديـــون  ــمـ ــن، والـ ــي ــصــحــراوي ال
ــدى الــجــهــات والــهــيــئــات  ــلــدولــة لـ المستحقة ل
االقتصادية، ووزعــت ما بين 173.9 مليار جنيه 
مستحقات حكومية لدى جهات الموازنة العامة 
و324 مليار جنيه مستحقات لدى الهيئات العامة 
االقتصادية و143 مليار جنيه لدى شركات قطاع 
االعــمــال الــعــام و7.8 مليار جنيه لــدى الشركة 

المصرية لاتصاالت.
وأكـــدت المصادر أن  الــدراســة رصــدت 440 
ــى الــدولــة،  مليار مخالفات التعدى على اراضـ
و2275 مــوظــف تــم احالتهم للنيابتين العامة 
واالدارية بسبب ارتكاب مخالفات فى 2015 و61  
مليار جنيه حجم التهرب الضريبى فى 2013 

و7 مليارات حصيلة مخالفات النقل الجوى و26 
مليارا فى الحزام األخضر،و18 ملياراً للتعديات 
على النيل، و2 مليار جنيه فــى الصحة و115 
مليار جنيه قيمة تــوريــدات لم تسدد و18 مليار 
جنيه ارصــدة متوقفة، ونتجت هــذه المخالفات 
عن عدم تطبيق القوانين الخاصة ببعض الهيئات 
االقتصادية وعــدم ادراج الديون بالدفاتر، منها 
مستحقات لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة 
بلغت 83 مليار جنيه وهناك شركات وافراد تعدوا 
على اراض بمدينة 6 اكتوبر تصل قيمتها الى 
55 مليار جنيه باالضافة الــى 4 مليارات جنيه 
قيمة مخالفات واشغاالت بمدينة الشيخ زايد و5 

مليارات بمدينة العبور.
وكما رصدت مخالفات مالية فى اتحاد اإلذاعة 
والتليفزيون “ماسبيرو”  وبلغت فى عــام 2013 
وهــو العام الــذى حكم فيه اإلخــوان 11 مليارات 
و262 مليون جنيه، تــم اهــدارهــا مــا بين  اجــور 
ــرة، وقــيــمــة دعــايــة  ــت اكــثــر مــن مـ متغيرة أدرجــ
واعــانــات مبالغ فــى قيمتها، ومــا بين خامات 
ووقود وقطع الغيار وكهرباء ومياه وادوات كتابية، 
ــواد هــالــكــة بلغت قيمتها  25 مــلــيــون جنيه  ومــ
ومصروفات أبحاث وتجارب- ال تجرى وال تتم – 
بلغت  2مليون جنيه فى عام واحد  بالمخالفة لما 

تم اثباته بالمستندات والوثائق.
وفــى التربية والتعليم كشفت الــدراســة وجود 
ــدار منظم للمال الــعــام فــى قــطــاعــات وزارة  إهـ
التربية والتعليم، وتورط قيادات كبيرة فى قضايا 
فساد تستوجب اإلحالة لجهات التحقيق وتقديم 
المتهمين إلى محاكمات عاجلة أمام نيابة األموال 
العامة،، ومنها إهــدار20 مليون جنيه  من المال 
العام فى هيئة االبنية التعليمة بمحافظة الجيزة، 
واهدار 5.6 مليون جنيه  فى المناقصة  رقم 24 
لسنة  2013، حيث تم رفض العطاء األول الذى 
قــدرت قيمته بـ 63.8 مليون جنيه وعــاوة %47 
بحجة المغاالة، لتقوم نفس اللجنة التى رفضت 
هذا العطاء بالموافقة على عطاء آخر بقيمة 20 

مليون جنيه ولصالح نفس المقاول كعطاء وحيد.
وكشفت المصادر أيضا أن الدراسة تضمنت 
رصــد مخالفات واهـــدار للمال الــعــام فــى وزارة 
األوقـــاف تــم االعتماد فــى رصــدهــا على مذكرة 
رسمية تقدم بها إحــدى قيادات ومشايخ وزارة 
االوقـــاف  تبين بعد الفحص والحصر الفعلى 
على ارض الواقع وجــود  5 آالف مسجد وزاويــة 
وهمية  ضمت عماال يتقاضون اجـــورا شهرية 
تــتــراوح مــا بين 1200 جنيه الــى 2400جنيها، 
ــف عــامــل على مستوى  ــود اكــثــر مــن 15  أل ووجـ

الجمهورية.
كما كشفت ايضا وجــود مخالفات من شأنها 
تتسبب فى اهــدار المال العام من خــال إنشاء 
ــوزارة دون ســنــد قانونى  ــالـ حــســابــات خــاصــة بـ
أو الــحــصــول على مــوافــقــات رسمية واالكــتــفــاء 
ــاف لفتحها، بــاالضــافــة  ــ ــرارات وزيـــر األوقـ ــقـ بـ
الــى فتح حــســابــات ببنوك تــجــاريــة بالمخالفة 
للقانون،وبلغت هذه  الحسابات، 274.3 مليون 
جنيه، وبلغ رصيد حساب فائض الريع دفتريًا  
210 مايين و345 ألــف جنيه، ورصيد حساب 
النذوربلغ  55 مليونًا، و555 ألفًا و748 جنيهًا، 
ورصيد حساب اللجنة العليا للخدمات اإلسامية 
واالجتماعية بلغ  8 مايين و497 ألفا و532 

جنيها.
ــدراســة لفتت الى  وأوضــحــت الــمــصــادر أن ال
اهدار المال العام فى هيئة المجتمعات العمرانية 
الجديدة  ومنها قيام الهيئة بإهدار أموال بقيمة 
370 مليار جنيه، منها  114.3 مليار جنيه فيعام 
2014 فقط بواقع  3.8مليار جنيه  في  “بالم 
هيلز” و8.52 مليار جنيه قيمة المخالفات 
الخاصة باإلشغاالت والتعديات بالكردون الغربى 
الــجــديــد وتــخــصــيــص أراض بــاألمــر المباشر 
وعـــدم االلـــتـــزام بـــقـــرارات جــمــهــوريــة ووزاريــــة، 
ــود شبهة  خــافــًا لــلــمــشــروعــات المتوقفة ووجــ
تواطؤ من مسئولين بالمدن الجديدة مع بعض 
الشركات العقارية، األمر الذى أضاع على الدولة 
مستحقاتها لدى الشركات، إلى جانب تخصيص 
أراض لصالح شركات تخص مسئولين سابقين 
وأعـــضـــاء مجلسى الــشــعــب الــســابــق واألســبــق 
ومــنــهــا أراضــــى الـــحـــزام األخــضــر والــكــيــانــات 
االعــتــبــاريــة المملوكة لبعض العاملين ببعض 
الجهات الحكومية، وشركات تابعة لبعض أعضاء 
مجلسى الشعب السابقين وبعض رجال األعمال 
المعروفين بالدولة،وكذلك تــورط جهاز  مدينة 
السادات فى اهدار المال العام  المال العام بمبلغ 
قيمته  174.3 مليون جنيه طبقاً لما ورد بكتاب 
رئــيــس جــهــاز المدينة إلــى رئــيــس قــطــاع تطوير 
المدن ويتمثل فى فــروق أسعار وقيمة المرافق 
ألراضــى اإلشغاالت وفــروق األسعار المستحقة 

على بعض العماء بالحزام 
وأوضـــحـــت الـــدراســـة أن هيئة المجتعمات 
العمرانية ارتكبت اخطاء فادحة اهــدرت على 
الدولة امواال كبيرة حيث قامت بالتصرف بالبيع 
ــى دون االنتهاء  لمساحات عــديــدة مــن األراضــ
مــن أعــمــال الــمــرافــق، مــا أدى إلــى عــدم تطبيق 
ــداد األقــســاط،  الــغــرامــات على المتأخرين وسـ
فضًا عن حرمان الهيئة من فــروق أسعار فيما 
لــو تــم طرحها فــى المواعيد المواكبة الكتمال 
المرافق، فى القوت الــذذى تعاقدت فيه الهيئة  
مستشارين  قانونيين  بلغت أتعابهم خال العام 
المالى 2013 - 2014 نحو 1.8 مليون جنيه 
فإنها تكبدت سداد 18.7 مليون جنيه قيمة ثلثى 
الرسوم القضائية عن خسارة قضية رقم 1004 
لسنة 2008 المرفوعة من عمر جمعة سرحان 
ضد شركة سوديك وهيئة المجتمعات العمرانية، 
بشأن إحدى الوحدات السكنية، مؤكدة أن  عدم 
الــتــزام الهيئة بالقوانين واللوائح السارية مثل 
عائقاً فى تحصيل مستحقات الدولة مما تسبب 
فى اهدار 380 مليون جنيه، باالضافة الى اهدار  
32.2 مــلــيــار جنيه مــخــالــفــات شــابــت عمليات 
التخصيص ومــا يليها مــن إجــــراءات بــأراضــى 
الــحــزام األخــضــر، وشــركــة 6 أكــتــوبــر الــزراعــيــة 
وشركة المراكز المصرية “مول العرب”  بمنطقة 
النوادى وشركة دريــم الند بالتوسعات الشرقية 

وشركة مينا جاردن سيتى.
وفى قطاع الصحة شهد  إهــدارا للمال العام  
بلغت قيمته  158 مليون جنيه فــى عــام 2015 
فقط مابين تنفيذ مشروعات غير مدروسة  تعثر 

معظمها وتوقف عن العمل.
 باالضافة الــى انــفــاق  مبلغ 52 مليون جنيه 
من الحساب الرئيسى لصندوق تحسين الخدمة 
كــرواتــب لمستشارى الــــوزارة ومــكــافــآت لكبار 
العاملين، وإهدار 25 مليون جنيه بسبب استيراد 
لــقــاحــات أنــفــلــونــزا  الــطــيــور والــخــنــازيــر وبعض 
التطعيمات التى ثبت فسادها وانتهاء مفعولها 

وتم اعدامها.

رئيس جهاز  املحاسبات أصر على  تسليم دراسة »إهدار املال العام«  للرئيس فى »إيده«
السيسى طلب من »هشام«   فتح جميع ملفات الفساد فى جلسة استغرقت 4 ساعات

الدراسة التى أشعلت األزمة مكونة من  460 صفحة 
ومرفق بها مستندات وخرائط ورسومات جغرافية 

   اجلهاز استعان بتقرير لهيئة الرقابة اإلدارية الذى كشف  إهدار 440 مليار جنيه بسبب 
التجاوزات فى األراضى الصحراوية والزراعية التى مت حتويلها إلى منتجعات سياحية 

إحالة 2275 مسئواًل وموظفًا 
للنيابتني العامة واإلدارية بسبب 
ارتكاب مخالفات مالية فى 2015 

 .. والسيسى يرد:  جنينة  للرئيس:

  الزم تتدخل ياريس 
.. األمر خطير جدًا  

 أخذت عهدًا على نفسى  أمام الشعب 
أننى لن أتستر على أى فساد 

هناك مافيا فساد تتغول تريد خراب االقتصاد 
القومى وحتاول أن تصدر األزمة ملؤسسة  الرئاسة

 مهما كان حجم الفساد   واملتورطني 
فيه سنقضى عليهم  بعون اهلل  

السيسى جنينة
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حكايات
وأسرار

مدير املخابرات العسكرية 
األمريكية السابق يتهم أوباما 

بدعم جماعة اإلخوان اإلرهابية
كشفت تقارير دبلوماسية مصرية 
ــة فـــى الــعــاصــمــة األمــريــكــيــة  ــي وعــرب
ــن مــديــر  ــل ــل ف ــك ــاي واشـــنـــطـــن أن م
املـــخـــابـــرات الــعــســكــريــة األمــريــكــيــة 
ــذى اســتــقــال فــى صيف  ــ الــســابــق وال
2014 عقد عــدة لــقــاءات مــؤخــراً مع 
عدد من قيادات الكوجنرس األمريكى 
املعارضن إلدارة أوباما للتعرف على 
طبيعة العالقات بن أوباما وجماعة 
اإلخــوان والــدور الذى لعبه لصعودها 

حلكم مصر فى منتصف عام 2012.
وقالت تلك التقارير أن مايكل فلن 
ــا فــى بــدايــة عـــام 2012  ــام قـــدم ألوب
ــبــاطــات  تــقــريــراً حـــذر فــيــه مــن االرت
السياسية بن إدارة أوباما وجماعة 
اإلخــوان وعقد العديد من اللقاءات 
العلنية والسرية فــى القاهرة وعــدة 
عواصم أخرى وفى واشنطن لالتفاق 
على وضع سيناريو الصعود اإلخوانى 
حلــكــم مــصــر، وأن مــخــطــط تشويه 
اجلــيــش املــصــرى مت وضــعــه مبعرفة 
ــابـــرات املــركــزيــة  عــنــاصــر مـــن املـــخـ

األمريكية.
وذكــــرت الــتــقــاريــر الــدبــلــومــاســيــة 
ــيــس املــخــابــرات  أن مــايــكــل فــلــن رئ
العسكرية األمــريــكــيــة الــســابــق أبلغ 
قيادات الكوجنرس أن أوباما جتاهل 
تقرير قدمته إليه فى منتصف 2012 
تضمن حتذيراً واضحاً وصريحاً حول 
اعتزام وتخطيط داعش إلقامة إمارة 
متشددة فى شرق سوريا، وأن أوباما 
صدق على تقدمي الدعم اللوجيستى 
ــاصــر  ــن ــع ــة لـــتـــلـــك ال ــحـ ــلـ ــل أسـ ــ ــق ــ ون

الداعشية.
ــى أن أوبــامــا  وأشـــارت التقارير إل
حصل على موافقة الرئيس اإلخوانى 
املــعــزول محمد مــرســى بعد وصوله 
لــلــحــكــم فـــى قـــيـــام قـــــوات مــصــريــة 
باملشاركة فى دعــم وتــدريــب عناصر 
اجلــيــش الـــســـورى احلـــر رغـــم رفــض 
ومعارضة قــيــادات الــقــوات املسلحة 
املصرية، وأن املعزول محمد مرسى 
غــيــر دعـــوة الــســمــاح بسفر عناصر 
متشددة من شباب اإلخـــوان وحركة 
ــن احلـــركـــات  ــون وغـــيـــرهـــا مـ ــ ــازم حــ

اإلسالمية املتشددة املوالية لإلخوان.

أحزان اجلماعة سوف 
تستمر وتزداد  األوجاع 

واآلالم باالنشقاقات 
داخل صفوفها 

جميع ســكــان العالم باستثناء المنتمين 
لجماعة اإلخــوان اإلرهابية يستقبلون العام 
الميالدى الجديد بكلمة كل عام وأنتم بخير 
بكل لغات العالم احتفااًل بقدوم عام ميالدى 
جديد وأماًل فى أن يشهد هذا العام أحداثاً 
سعيدة على المستوى الشخصى والعائلى 
وعلى مستوى أوطانهم، إال أعضاء وقيادات 
ــة ســواء  ــي وعــنــاصــر تــلــك الــجــمــاعــة اإلرهــاب
فى مصر أو غيرها من دول العالم، فهم ال 
ينطقون بهذه العبارة على ألسنتهم ويشعرون 
بالحزن وهم يودعون 2015 ويستقبلون عام 

.2016
فمن يراجع شريط األحــداث منذ سقوط 
جماعة اإلخوان من مقاعد الحكم فى مصر 

بثورة 30 يونيو 2013 وعــزل رئيسهم األول 
واألخير فى عمر هذه الجماعة يوم 3 يوليو 
2013 وهذه الجماعة تردد أن عودة المعزول 
للحكم باتت قريبة، وأنــه سيعود قبل قدوم 
عــام 2014 وانتهى عــام 2014 دون أن يعود 
الــمــعــزول وظــل فــى السجن ثــم سيعود قبل 
ــل عـــام 2015 وصـــدرت  نــهــايــة 2015 ووصـ
أحكام باإلعدام على المعزول وباقى أفراد 

الجماعة اإلرهابية.
وها هو يطل ويهل علينا عام 2016 وتستمر 
أحزان جماعة اإلخوان وأملها المفقود وحلمها 
الضائع بل ازدادت األوجاع واآلالم باالنشقاقات 
اإلخوانية داخل صفوفها والتصدع الكبير فى 
هياكلها والصراعات بين أجنحتها اإلرهابية 
حتى تقتنع بــأن الــعــودة لحكم مصر أصبحت 
من سابع المستحيالت، بل إن جمع شتات هذه 

الجماعة مرة أخرى من األمور المستحيلة.

هذه الحقائق رصدتها دراســة مهمة  للغاية 
أصدرها مركز المزماة للدراسات والبحوث  
ــام أســــود عــلــى  جــمــاعــة  ــوان »2016 عــ ــن ــع ب

اإلخوان«.
الــدراســة أكــدت أن عــام 2015 أبــى قبل أن 
يرحل إال أن يعمق أوجــاع وآالم تلك الجماعة 
بصدور تقرير لجنة التحقيق البريطانية ليسجل 
إدانــتــه ألنشطتها وعالقاتها مــع التنظيمات 
المتطرفة واإلرهــابــيــة، ويشهد أيضًا أحكاماً 
ــد مــرشــدهــا  قــضــائــيــة حــاســمــة ورادعــــــة ضـ
وعصابته وتؤيد محكمة النقض أحكاماً صادرة 
ضدهم ليظلوا قابعين فى السجون باعتبارها 
المكان المناسب لهم باختيارهم وليس باختيار 

اآلخرين.
ــداث سعيدة  ــة أحـ فــعــام 2015 لــم يشهد أي
لتلك الجماعة، حتى الشهداء الذين سقطوا 
برصاص إرهابهم من رجال الجيش والشرطة 

المصرية فــى سيناء وغــيــرهــا تحولت دمــوع 
األمــهــات إلــى فــرحــة وزغــاريــد لــفــوز أبنائهن 
بالشهادة وكانت آخر أمهات الشهداء أم الشهيد 
ــذى احتضن  الــبــطــل المجند محمد أيــمــن الـ
ــقــاذ 8 مــن رفــقــاء  ــحــزام نــاســف إلن ــاً ب ــي إرهــاب

السالح.
فعام 2015 عمق أحزانهم بعد أن فازت مصر 
بعضوية مجلس األمــن وعندما تولت رئاسة 
ــاب، وعندما  اللجنة الــدولــيــة لمكافحة اإلرهــ
تأسس التحالف اإلســالمــى والعسكرى ضد 
اإلرهــــاب، وعــنــدمــا نجحت مصر فــى إجــراء 
انتخابات البرلمان وإتمام االستحقاق الثالث 
لخارطة ثــورة 30 يونيو وغيرها من األحــداث 
الحزينة على تلك الجماعة والسعيدة على 
قــلــوب المصريين والــعــرب الــذيــن يــشــاركــون 

الشعب المصرى تلك األفراح.
ومــع مطلع عــام 2016 واستقبال الشعوب 

العربية واإلسالمية له بفرح وتفاؤل فى هذا 
الــعــام لكى يــكــون عــام القضاء على اإلرهـــاب 
تحبس جماعة اإلخــوان أنفاسها وهى تستقبل 
هــذا العام الــذى سيكون بال شك عامًا أسود 
على هــذه الجماعة والــذى يشهد ربما تنفيذ 
بعض أحــكــام اإلعـــدام فــى عــدد مــن قياداتها 
وعناصرها كما يشهد نهاية هــذه الجماعة 

اإلرهابية.
ــإذا كــان عــام 2015 عــامــاً أســود على تلك  ف
الجماعة فــإن عــام 2016 سيكون عامًا حالك 
الــســواد عليها وعلى أفعالها وإرهــابــهــا مهما 
ارتكبت مــن جــرائــم إرهــابــيــة، وسيظل حلمها 
مــفــقــوداً وطــريــقــهــا مـــســـدوداً وأمــلــهــا ضائعاً 
وسيردد العالم كلمة كل عام وأنتم فى أسوأ حال 
لهذه الجماعة وعناصرها التى اختارت طريق 
الشر والضالل والخراب والدمار فالبد لها أن 

تجنى الشر والخراب والدمار خالل هذا العام.

عام أسود على  جماعة اإلخوان 2016

إجراءات أمنية مصرية ملنع 
تسلل عناصر إرهابية بجوازات 

تركية وإيرانية ومينية

ضبط 259 خلية إخوانية إرهابية و25 
من القيادات الهاربة خالل عام 2015

أكــد التقرير السنوى لــوزارة الداخلية 
المصرية حــول حصاد الجهود األمنية 
لــمــواجــهــة الــنــشــاط اإلرهـــابـــى لجماعة 
اإلخــوان وحلفائها خــالل عــام 2015 أنه 
تم ضبط 259 خلية إرهابية إخوانية عدد 
عناصرها نحو 3400 عنصر إخــوانــى 
وضبط نحو 6000 بندقية آلية وخرطوش 
من أعضاء هذه الخاليا اإلخوانية وأكثر 
من 12 ألف طلقة ذخيرة متنوعة األعيرة.

وذكر التقرير األمنى أن أجهزة الحماية 
المدنية وخبراء المفرقعات تمكنوا من 

إبطال مفعول 785 قنبلة يدوية الصنع 
ــى عــدة  ــة ف ــي زرعــتــهــا الــعــنــاصــر اإلرهــاب
أماكن بخالف 61 قنبلة بدائية الصنع 
ــرى شــديــدة االنــفــجــار تــم تفجيرها  وأخـ
وأبرز الحوادث اإلرهابية بسبب العبوات 
الناسفة عملية استشهاد النائب العام 
الراحل الشهيد هشام بركات واستشهاد 
عدد آخر من القضاة إلى جانب عدد من 

ضباط وجنود الشرطة.
وأكد التقرير أنه فى إطار المواجهات 
األمنية فقد تم قتل وتصفية 36 عنصراً 
إرهابياً من عناصر اإلخوان منهم الخلية 
الــتــى تــمــت مــداهــمــة وكــرهــا فــى مدينة 
السادس من أكتوبر وأيضًا زعيم تنظيم 

أجناد مصر، كما نجحت أجهزة األمن فى 
ضبط 27 من قيادات وعناصر اإلخــوان 
الهاربين داخل مصر ومنهم مفتى جماعة 
اإلخــوان عبدالرحمن البر وعضو مكتب 
ــاد وأمــيــن حــزب الحرية والعدالة  اإلرشـ

اإلخوانى المنحل حسين إبراهيم.
وأشار التقرير السنوى لوزارة الداخلية 
إلــى أن أجهزة األمــن تمكنت من تفكيك 
وضبط 40 تشكياًل عصابياً إجرامياً على 
ــوان اإلرهــابــيــة من  عالقة بجماعة اإلخـ
خالل بيع األسلحة إليها أو تنفيذ أعمال 
مقابل الحصول على أمــوال وضبط 14 
ورشة لتصنيع األسلحة خاضعة لسيطرة 

وإدارة عناصر إخوانية.

قررت سلطات األمن المصرية خاصة المسئولة عن المنافذ الجوية والبرية 
والبحرية تشديد إجراءات التأمين والتأكد من هوية وجنسية الزائرين األجانب 
لمصر خــالل هــذه الفترة لمنع تسلل عناصر إرهابية بــجــوازات سفر تركية 
وإيرانية بعد وصول معلومات عن قيام عناصر تنتمى لتنظيم داعش بالحصول 
على جوازات سفر تركية وإيرانية وأيضاً جوازات سفر يمنية وقطرية لدخول 

مصر.
ــن بمصر أن العناصر اإلرهــابــيــة بمساعدة أجهزة  وأكـــدت أجــهــزة األمـ
استخباراتية معادية لمصر تسعى للتسلل إلى داخــل البالد لتنفيذ مخطط 
إرهابى ونشر الفوضى على غرار ما حدث فى 25 يناير 2011 تحت مسمى 

ثورات الربيع العربي.
وقد حذر اللواء محمد الغباشى الخبير العسكرى من قيام مجموعات تابعة 
للحرس الثورى اإليرانى بالدخول إلى مصر بجوازات سفر يمنية نظراً لسيطرة 
الحرس الثورى اإليرانى على أجزاء من اليمن وتوافر معلومات حول الحصول 
على جوازات سفر يمنية لمواطنين ماتوا أثناء الحرب للتسلل بها لداخل مصر 

ودول عربية أخرى.
كما أكد اللواء محمود نور الدين مساعد وزيــر الداخلية السابق والخبير 
األمنى أن المحاوالت اإلرهابية تنشط حاليًا بهدف محاولة المساس بأمن 
مصر واستقرارها وأن المخطط يستند إلــى دعــم خارجى وتسلل عناصر 
خارجية إلى داخل مصر وهو األمر الذى تتحسب له جيداً حالياً أجهزة األمن 

المصرية.

حصاد التحفظ على أموال اإلخوان خالل عام 2015
أكد المستشار عزت خميس رئيس لجنة حصر وإدارة 
أمــوال جماعة اإلخــوان اإلرهابية وقياداتها المتحفظ 
عليها أن قانون مكافحة اإلرهــاب ينص على أن تكون 
أمــوال اإلخــوان خاضعة لبعضها لتعويض المتضررين 
حتى لو حصل أحد من تلك القيادات على حكم بالبراءة 
وأعيدت إليه أمواله نظراً ألن الجرائم اإلرهابية التى 
ترتكبها الجماعة ضد الحكومة والمواطنين تصدر عن 

الجماعة وليس عن فرد فقط داخل الجماعة.
ــوان إن عدد  ــال رئــيــس لجنة إدارة أمـــوال اإلخــ وقـ

شــركــات الــصــرافــة اإلخــوانــيــة المتحفظ عليها بلغت 
66 شركة وثبت أنها باب خلفى لتحويل كافة أنشطة 
ــاب الــتــى تــمــارســهــا الــجــمــاعــة وأنــهــا تستقطب  ــ اإلره
تــحــويــالت الــمــصــريــيــن بــالــخــارج بــعــيــداً عــن البنوك 
الرسمية بــهــدف إلــحــاق الــضــرر باالقتصاد القومى 
وحرمان خزينة الدولة من العمالت الصعبة للمصريين 

العاملين بالخارج.
وأوضــح رئيس لجنة إدارة أمــوال اإلخـــوان أن عدد 
القيادات اإلخوانية المتحفظ عليها وصل إلى 1345 
قياديًا بنهاية 2015 و1117 جمعية أهلية وعــدد 532 
شركة وأكــثــر مــن 2000 فــدان أراضـــى زراعــيــة ونحو 
103 مــدارس خاصة ونحو 34 مستشفى والعديد من 

السيارات الفارهة المملوكة لتلك القيادات و5 يخوت 
بحرية و10 مصانع وإحدى شركات األلبان الكبرى.

وأشــار المستشار عزت خميس إلى أن اللجنة تلقت 
أكثر من 5000 طلب من مواطنين متضرريين من جرائم 
ــوان بسبب حــرق سياراتهم والمحالت  ــاب اإلخـ وإرهـ
التجارية الخاصة بهم وإصابتهم فى مظاهرات العنف 
اإلخوانية بهدف الحصول على تعويضات مالية من 
تلك األموال اإلخوانية المتحفظ عليها، وأن جميع هذه 
الطلبات محل بحث ودراســة داخل اللجنة قبل إصدار 
أية قرارات بشأن صرف تعويضات مالية لهؤالء األفراد 
خاصة أنه البد من رفع دعاوى قضائية كما فعل أحد 

المحامين الذى تعرض للتعذيب على أيدى اإلخوان.

أوباما

خميس

خالد عبدالرحمن

هنادى عاصم

محمد جمال
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   التحالف اإلسالمى 
ملواجهة اإلرهاب  تعرض 
لهجوم رهيب وتناسى من 

هاجموه أن هناك بالفعل  
تياًرا شيعًيا ميارس 

عمليات أقرب لإلبادة 
اجلماعية ضد السنة

مواجهة

       علينا أال ننكر 
وجود هجمة 

شيعية إيرانية 
على املنطقة 

وعلى السعودية 
بالذات

اإلرهاب الداعشى 
واملد الشيعى 

يتفقان فى هدف 
واحد هو تقسيم 

وتفتيت الدول 
العربية 

 طالبت السعودية بأن 
تقود»ثورة امللك سلمان« 

وتؤسس جيشا من 
املقاتلني مبرتبات على 

غرار تنظيم داعش 

ممثلو الدولة املصرية لم يسألوا الشخصيات صاحبة اخلبرة ..  وأنا شخصًيا 
كان بإمكانى أن أكسب هذه القضية من أول جلسة لو مت استدعائى

لست إخوانًيا لكن حسين سالم قال إنى إخوانى ألنى كشفت فساده  
وجماعة اإلخوان هاجمتنى ونظام السيسى لم يعاكسنى حتى اآلن

لــيــتــحــدث فــــى حـــــــواره عــــن ســـبـــل اخلـــــروج 
مــن تــلــك األزمــــة دون الــعــودة إلـــى التضحية 
بــاملــوارد املصرية لصالح الــعــدو االسرائيلى، 
كما تناول فى حديثه اإلرهاب الداعشى واملد 
الــشــيــعــى، وخــفــايــا تـــطـــورات األزمــــة التركية 
ــة، ومـــصـــيـــر الـــتـــحـــالـــفـــات الــعــربــيــة  ــيــ ــروســ الــ
واإلســـامـــيـــة ملــواجــهــة االرهـــــــاب، فـــمـــاذا قــال 
الدبلوماسى املخضرم خبير القانون الدولى 

فى حواره لـ”صوت املايني”:
¿ فـــى الـــبـــدايـــة نــعــلــم أنــــك مــفــجــر قضية 
تــصــديــر الــغــاز املــصــرى إلـــى إســرائــيــل، الــذى 
حركت الدعوى وحصلت على احلكم الشهير 
بوقف تصدير الغاز، كيف جاء قرار التحكيم 
ــى نــقــطــة الـــصـــفـــر، بــل  ــ الــــدولــــى لــيــعــيــدنــا إلـ
ويقضى بإلزام مصر بدفع تعويض للشريك 

اإلسرائيلى؟
¿ ¿ أنــا كرجل قانون دولــى أرى أن وراء 
تــلــك الــقــضــيــة قــصــة فــســاد كــبــيــرة جـــدا، 
بدليل إن األمــر أحيط بسرية منذ بدايته، 
ولــم يعلم أحــد أن هــنــاك قضية مرفوعة 
مــن األســـاس، وفــوجــئ الـــرأى الــعــام بأكمله 
بحكم الــتــعــويــض، كــمــا إن ممثلى الــدولــة 
املصرية لم يسألوا الشخصيات التى لديها 
تفصيالت، وفــى مقدمتهم خبراء القانون 
الدولى واالقتصاد العاملى وخبراء البترول 
والــطــاقــة، وأنـــا شخصيا كــان بإمكانى أن 
أكسب هــذه القضية مــن أول جلسة لــو مت 
استدعائى، ألن هناك حكم نهائى صــادر 
ــة العليا فى مصر، لم  من املحكمة اإلداريـ
يتم اإلشارة إليه فى القضية التى تتحدثني 
عنها، والقاعدة القانونية الراسخة تقول 
إن املحكم الدولى حني يرى إن هناك حكما 
قد صدر فى الدولة نفسها، فالبد من أن 
يضع ذلك فى عني االعتبار قبل أن يصدر 
حكمه، كما إن األمــر برمته هــو عقد بني 
شركتني وال عــالقــة لــه بــالــدولــة، ولــكــن مت 
الترويج إعالميا لفكرة أن مصر هى التى 
ستدفع التعويض، لتصوير احلكم الصادر 
لصاحلنا بوقف تصدير الغاز على إنه قد 
أضر مبصلحة الدولة، وهناك نقطة أخرى 
لم تتم اإلشــارة إليها وهى إن شركة حسني 
سالم  التى صــدر احلكم عليها هى شركة 
مصرية تخضع لقانون اإلستثمار املصرى، 
وال يوجد فى عقدها مع الشركة االسرائيلية 
شرط يتيح اللجوء للتحكيم الدولى، وإمنا 
حتاكم أمام املحاكم املصرية التى أصدرت 
ــرت بــوقــف تصدير  حكما نهائيا كــمــا أشـ
ــغــاز، وخــالصــة ذلــك إن حكم التعويض  ال
ــذى ذكــرتــيــه مــا هــو إال فــشــل مــن وزارة  الـ
البترول املصرية ومن هيئة قضايا الدولى 
وال أدرى من هم الذين ترافعوا فى القضية، 
ولكن أرى إنــه لم يقدم األدلــة الكافية وال 
يطلب ســؤال الناس التى باشرت املوضوع 
ــه فشل  ــ ــى حــد ذات ــذا ف ــة، وهــ ــداي ــب مــنــذ ال
حقيقى، وال أدرى على أى أساس مت اختيار 
األشخاص الذين أسندت لهم القضية وال 

األسلوب التى مت به التعامل معها.
¿ ومـــا حقيقة انــســحــاب حــســني ســالــم من 
الشركة وهل يعنى ذلك إن احلكومة املصرية 
ســـوف تــتــحــمــل الــتــعــويــض بــوصــفــهــا شــريــك 

معه فى الشركة املصرية؟
¿ ¿ احلــكــومــة شــريــك فــى هــذه الشركة 
بنسبة 20 فــى املــائــة فــقــط، ولــكــن شركة 
“تى إم جى” التى رفعت الدعوى هى التى 
إنــســحــب مــنــهــا حــســني ســالــم، والــشــريــك 
التايالندى هو الذى جلأ للتحكيم الدولى، 

مستخدما اسم الشركة وال ندرى أين قرار 
اجلمعية العمومية الذى فوضه للقيام بذلك، 
وكما قلت القضية كلها ثــغــرات واألغــرب 
هو التعامل معها بسرية وتعتيم، وكــان من 
الطبيعى إنــه منذ الــيــوم األول الستالمنا 
إخطار بوجود قضية لدى التحكيم الدولى، 
أن تكثف وتتكاتف كل جهود الدولة وخاصة 
رجــال القانون وخبراء البترول لعقد أكثر 
من جلسة وتبادل املعلومات، ووضــع خطة 
للمرافعة ولكن هــذا لــم يحدث وكما قلت 
تعاملوا معها كأنها قضية سرية لم نسمع 
بها إال مع صدور احلكم، الذى ما زلت أرى 

إنه غير مقبول وليس ملزما للدولة،
ــاذا تعنى كلمة ليس ملزما للدولة؟  ¿ ومـ
ــزم بــــدفــــع  ــ ــلـ ــ ــتـ ــ ــى سـ ــ ــتــ ــ ــة الــ ــ ــهــ ــ ــى اجلــ ــ ــ ومـــــــــن هـ

التعويض؟
¿ ¿  تعنى أن احلكومة ليست ملزمة بدفع 
التعويض؛ ألن احلكومة لم تتعاقد وإمنا هو 
عقد بني شركتني إحداهما مصرية واألخرى 
إســرائــيــلــيــة، والــشــركــة املــصــريــة هــى التى 
يفترض أن تدفع التعويض، ولكننا نطالب 
بالشفافية والـــوضـــوح، وإعـــالن املعلومات 
احلقيقية وهـــل تــرغــب الــدولــة فــى إعـــادة 
ــيــل بنفس  ــاز أو غــيــره إلســرائ ــغ تــصــديــر ال
ــار، وعــلــى أى أســـاس تغافلوا مبدأ”  األســع
ــذى تنص عليه املواثيق الدولية  الــغــن”، ال
واتفاقية “فيينا”، علما بــأن تلك القاعدة 
سارية فى التحكيم الــدولــى، والتى يقضى 
مبقتضاها بفسخ أى عقد، مت إبرامه بالغن 
أو بالتدليس فــى تقدير القيمة احلقيقية 
للسلعة، وفقا ملبدأ املصالح الغير متقابلة، 

وعلى سبيل املثال فى موضوع الغاز، الوحدة 
البريطانية كانت تباع بـ70 سنت، يعنى أقل 
مــن دوالر بينما سعرها العاملى 12 دوالر، 
وحينما رفعوها وصلوها 2 دوالر، أليس هذا 
غن واضح وضوح الشمس، وكما قلت هناك 
أوجــه كثيرة إلبــطــال هــذا احلكم ولكن كان 
البد أن يبذل مجهودا أكبر فى التعامل معه، 
والسؤال األهم اآلن هو هل سيقبل املصريني 
أن نعود إلى تصدير الغاز السرائيل بحوالى 

10 فى املئة من سعره العاملى.
ــر هــــو مـــشـــروع  ــ ــلـــف آخــ ــى مـ ــ  ¿  نــنــتــقــل إلــ
التحالف اإلسامى ملواجهة اإلرهـــاب، الذى 
دعــت إليه السعودية، كيف تــرى هــذه الفكرة 
وهـــل ميــكــن إعــتــبــاره مــحــورا ســنــيــا يستدعى 
شـــكـــا مــذهــبــيــا لـــلـــصـــراع فــــى مـــواجـــهـــة املـــد 
ــاألدق   الــشــيــعــى وهـــو مـــا يــعــزز مـــن فــكــرة أو بــ
شــبــح تقسيم املــنــطــقــة عــلــى أســــاس مذهبى 
ــاوف مــن  ــت بـــــــوادر مــــخــ ــ ــفـــى، حـــيـــث الحـ ــائـ طـ

حتالف آخر قد يكون مسيحى غربى؟
¿ ¿  هذا املشروع تعرض لهجوم رهيب، 
وتناسى من هاجموه إن هناك بالفعل وعلى 
أرض الــواقــع تيار شيعى ميــارس عمليات 
أقرب لإلبادة اجلماعية ضد السنة، ومن ثم 
علينا أال ننكر وجود هجمة شيعية إيرانية 
على املنطقة، وعــلــى الــســعــوديــة بــالــذات، 
من إثــارة القالقل داخــل املنطقة الشمالية 
باململكة، إلــى محاولة محاصرة حدودها 
اجلنوبية مــع اليمن عــن طريق احلوثيني، 
ناهيك عن محاوالت السيطرة على لبنان 
وسوريا والعراق، بهدف محاصرة وتطويق 
منطقة اخلليج من كل االجتــاهــات، وأيضا 

هناك قــوة أخــرى مجهولة األصــل اسمها 
ــى خلخلة الــوضــع فى  »داعــــش«، تــهــدف إل
املنطقة، وكالهما سواء اإلرهاب الداعشى 
أو املد الشيعى يتفقان فى هدف واحد، هو 
تقسيم وتفتيت الــدول العربية إلى دويالت 
متناحرة وممزقة لكل تنعم إسرائيل باألمن، 
وال يكون هناك شىء اسمه هوية عربية وال 

قومية.
 ¿ وهــل تــرى أن فكرة التحالف اإلسامى 
بشكلها الــذى طرحته السعودية، قــادرة على 
الــتــصــدى لــهــذه املــخــاطــر أم أنــهــا غــيــر قابلة 
ــواقـــع ومــصــيــرهــا لن  لــلــتــحــقــق عــلــى أرض الـ
يختلف عن مشروع القوة العربية املشتركة 

التى ذهبت إلى أدراج جامعة الدول؟
 ¿ ¿  أنــا شخصيا كــان لــدى طرحا آخر 
تناولته  فى أحد مقاالتى بعنوان”ثورة امللك 
سلمان”طالبت فيه السعودية بتشكيل تنظيم 
مــن املقاتلني مقابل مــرتــبــات، على غــرار 
تنظيم داعش نفسه، ودعمه ماليا وعسكريا، 
للتصدى للخطرين الــداعــشــى والشيعى، 
واعتقد أن انخراط اجليوش النظامية فى 
حتالفات من هذا النوع أمر ليس من السهل 

تطبيقه على أرض الواقع.
ــوقـــف  ¿ ومـــــــاذا عــــن املــــوقــــف الـــقـــطـــرى واملـ
ــا مــن  ــل تـــتـــوقـــع أن تـــنـــخـــرط كــ ــتــــركــــى، هــ الــ
قطر وتــركــيــا فــى حتــالــفــات حقيقية ملحاربة 

االرهاب؟ 
¿ ¿   قطر بالفعل جزء من مجلس التعاون 
اخلليجى ومــن التحالف الــدولــى ملحاربة 
ــات املــتــحــدة  ــواليـ ــذى تــقــوده الـ ــ داعــــش، ال
األمــريــكــيــة، وكــانــت مــشــاركــة فــى مــشــروع 
القوة العربية املشتركة، منذ أن مت طرحه، 
أمــا تركيا  فأعتقد أنها ســوف تشارك فى 
التحالف، إذا كان هدفه التصدى لألطماع 
اإليرانية، ألن العالقات بني تركيا وإيــران 
حاليا مــتــأزمــة،  كما أن أنــقــرة تبحث عن 
مصدر بديل للغاز الروسى، ومن مصلحتها 
أن تنخرط فى هذا التحالف لتحصل على 
الغاز القطرى والــعــراقــى، كما أنها تسعى 
إلــى استكمال أو بــاألدق إحياء مشروع مد 
ــيــل الــكــرديــة  ــغــاز مــن منطقة أرب ــبــوب ال أن
فى العراق إليها ومنها إلــى أوروبـــا، ليكون 
منافسا لروسيا، ردا على موقفها من تركيا، 
ــى تــصــورى إن أزمـــة الــطــائــرة الروسية  وف
زادت العالقات تعقيدا بني أنقرة وموسكو 
وحليفتها طهران أيضا، لذلك ستهتم تركيا 
مبحاربة التمدد اإليرانى فى املنطقة؛ ألنها 
التريد أن يتنامى نفوذ طهران الــذى يعنى 

حتقيق املزيد من املصالح الروسية أيضا.
¿  أخيرا توجه لك اتهامات بأنك تنتمى 
ــوان وإنـــك رجـــل اجلــمــاعــة فى  ــ جلــمــاعــة اإلخـ
السياسة الــدولــيــة، وتــعــادى النظام احلالى، 

فما مدى صحة ذلك؟
 ¿ ¿  حسني سالم هو من قــال عنى إنى 
إخوانى، ألنى وقفت ضد صفقاته الفاسدة 
مــع نــظــام مــبــارك، وفــتــحــت مــلــف الفساد 
ــغــاز، والــغــريــب أن  الــرهــيــب فــى تصدير ال
اإلخـــوان أيــضــا هاجموننى ألنــى لــم أسير 
ــادرات  ــى 3 مــب ــانــت ل وفــقــا ألجــنــدتــهــم، وك
ــوان ولم  للم الــشــمــل، اعــتــرض عليها اإلخــ
ــم يعقب عليها نــظــام السيسى،  يقبلها ول
وأنا شخصيا انتخبت حمدين صباحى فى 
2012، يعنى لم أعــط صوتى ال ملرسى وال 
ألبوالفتوح، فكيف أكــون إخوانيا، ومازلت 
أنحاز للقومية العروبية، وعالقتى بالنظام 
ــم حــالــيــا لــيــســت مــبــاشــرة ولــكــن لم  احلــاك
أتعرض ألى مضايقات أو معاكسات من قبل 
األجــهــزة، ومــن يعرفوننى شخصيا يعلمون 

أننى ال ميكن أن أكون إخوانيا.

بعد صدور حكم التحكيم الدولى بإلزام اجلانب املصرى بدفع تعويض 
إلسرائيل، بسبب حكم محلى آخر كان قد ألزم القاهرة بوقف تصدير 
الغاز الطبيعى إلى تل أبيب، برزت عالمات استفهام حول اجلهة امللزمة 

بدفع هذا التعويض، وهل هى الدولة املصرية أم الشركة، واألهم هو 
هل ستعود مصر إلى تصدير الغاز للكيان الصهيونى، وعلى أى أساس 

سيتم تقدير األسعار، حيث نشرت مؤخرا أنباء عن بدء املفاوضات 
بشأن عودة التصدير.

 حول هذا امللف الشائك وغيره كان حوارنا مع السفير إبراهيم 
يسرى املدير األسبق إلدارة االتفاقيات واملعاهدات الدولية بوزارة 

اخلارجية املصرية، الذى حرك وتبنى قضية وقف ومنع تصدير 
الغاز املصرى إلسرائيل، وكشف عن فساد صفقات حسني سالم 

مع نظام  الرئيس األسبق حسنى مبارك.

:» السفير إبراهيم يسرى مدير إدارة االتفاقيات الدولية بوزارة اخلارجية سابًقا ومفجر قضية وقف تصدير الغاز  إلسرائيل فى حواره لـ»

أجرت احلوار: إميان بدر

حكم التعويض الذى 
صدر من التحكيم 

الدولى يعكس فشل  
وزارة البترول وهيئة 

قضايا الدولة 

هناك حكم نهائى صادر 
من املحكمة اإلدارية 

العليا فى مصرلم يتم 
اإلشارة إليه فى القضية

 هذه القضية وراءها 
قصة فساد كبيرة جًدا 
بدليل أن األمر أحيط 

بسرية منذ بدايته 

 احلكومة ليست ملزمة 
بدفع التعويض ألنها 
لم تتعاقد والشركة 

املصرية هى التى 
يفترض أن تدفعه 

هل ترغب الدولة فى إعادة 
تصدير الغاز إلسرائيل 
بنفس األسعار التى ال 

تتجاوز 10 فى املائة من 
سعره العاملى ؟

إبراهيم يسرى



    االئتالف لديه 4 سيارات فخمة و30 موظًفا يتقاضون رواتب شهرية تتجاوز 4 آالف جنيه للشخص الواحد

حكايات املال 
السياسى 

وصراعات 
احليتان
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 تفاصيل البيزنس املشبوه فى مجلـــــــــــــــــــــــــــــــــس النواب اجلديد
باألسماء واألرقام نكشف  

 سعر الليلة 
الواحدة 

لتحالف »سيف 
اليزل« تصل 
إلى 75 ألف 

جنيه فى فندق 
كمبنسكى 

بالتجمع

رغم إسدال الستار على انتخابات مجلس النواب املصرى، الذى تعقد أولى 
جلساته يوم األحد القادم، لكن اليزال ملف املال السياسى مفتوحا، والزالت 

احلقائق واملعلومات تتكشف كل يوم، لتثبت تورط  عدد ليس بالقليل من رجال 
األعمال ليس فقط فى شراء األصوات للوصول إلى مقعد نيابى، كما كان يحدث 

فى عهد برملانات الرئيس األسبق حسنى مبارك، ولكن تطور األمر ليصل إلى 
شراء أحزاب بأكملها، بل وشراء ائتالفات األغلبية، القادرة ليس فقط على 

شل قرارات رئيس اجلمهورية وتعطيل خطواته وصياغة التشريعات وتفصيل 

القوانني، بل وتعديل الدستور على مقاس مصالح من ميلكونها وينفقون عليها، 
ولكن أيضا تلك االئتالفات قادرة بنص املادة 146 من الدستور على تشكيل أول 

حكومة منتخبة فى تاريخ مصر، منذ قيام ثورة يوليو 1952، لتبرز عالمات 
استفهام حول مصطلحات من نوعية« املال السياسى وشراء البرملان واحلكومة«، 

ومن هم رجال األعمال واألثرياء الذين مولوا هذه الصفقات، وكم يبلغ حجم 
الثمن الذى دفعه كل منهم، وما هو املقابل الذى سيحصلون عليه، وما هى 

اآلليات وكيفية تنفيذ تلك النوعبة من الصفقات، التى فاقت صفقات احلزب 

ائتالف »دعم مصر« استأجر فيلال بـ»15« ألف جنيه شهرًيا وأنفق على األثاث أكثر من مليون ونصف املليون 

جنيب ساويرس أنفق 135 مليوًنا و400 ألف ليحصل حزبه 
على 65 مقعًدا ولم يسأله أحد ملاذا أنفق هذه املاليني؟ 

تقدم حزب »املصريني األحــرار« بـ 224 
مرشًحا، أنفق على كل مرشح 500 ألف، 
ليكون إجمالى املنفق فى اجلولة األولــى 
112 مليوًنا،  فيما خاض جولتى اإلعــادة 
117 مرشًحا بواقع إنفاق 200 ألــف لكل 
مــرشــح، بإجمالى 23 مليوًنا و400 ألف 
جنيه، وبالتالى يكون حصاد مجموع ما 
ــرار 135 مليوًنا  ــ أنــفــقــه املــصــريــني األحـ
و400 ألـــف، حيث لــم يعد ســرا أن رجل 
األعمال املهندس جنيب ساويرس هو من 
ــرار«، الــذى  ــ ميــول حــزب »املــصــريــني األحـ
حصد 65 مقعدا فى البرملان اجلديد، ولم 
ينف الرجل أنــه أنفق على مرشحيه »من 
وســع«، وكانت املحصلة هى حصاده تلك 
ـــ65، ولــم ينف ســاويــرس ذلــك،  املقاعد الـ
لتبرز تساؤالت جديدة حول مصادر هذه 
األموال، وهل هى من أرباح شركاته، وملاذا 
ينفق من عرق جبني عماله ليحصد بعض 
مقاعد البرملان، وملــاذا كان يطمح حلصد 
األغلبية وتشكيل احلكومة، وملـــاذا سعى 
بالفعل لتكوين حتــالــف مــنــاوئ لتحالف 
ــا هــو املــقــابــل الــذى  ــزل«، ومـ ــيـ »ســيــف الـ
ستحصل عليه شركاته نفسها من وراء هذه 

املحاوالت.
ولــعــل الـــســـؤال األهـــم هــنــا هــو مــن هم 
ــرس ومـــا هــى جنسيات  شــركــاء آل ســاوي
املساهمني فى شركاتهم الدولية متعددة 
ــدود عــاقــاتــهــم  اجلــنــســيــات، ومـــاهـــى حــ
االستثمارية املتشعبة فى اخلــارج، والتى 
تصل إلى أمريكا وغيرها، وإلــى أى مدى 
ميكن تقنني تدخله هو شخصيا وشركائه 
فى أداء النواب الذين اشترى لهم املقاعد 

بفلوسه.
ــب الــســابــق  ــائ ــن ومـــن جــانــبــه حتـــدث ال
ــســارى  الـــبـــدرى فرغلى  ــي والــســيــاســى ال
مــوضــحــا إن القضية ليست فــى أســمــاء 
أو أشــخــاص بعينهم ولكنها فــى ظاهرة 
األحزاب االستثمارية، التى فرضت نفسها 
على برملان الـ 20 فى املائة من املصريني، 
ــه مــن املــعــروف عــن أى رجل  ــى أن الفــتــا إل
أعــمــال إنــه ال يضع جنيه مــن أمــوالــه فى 
شــيء إال بعد أن يضمن أنــه سيعود إليه 
بأرباح تفوق أضعاف قيمته، ومن ثم أدرك 
هــؤالء أنهم حــني يستثمرون أموالهم فى 
ــزاب وحصد مقاعد البرملان  متويل األحـ
سيحققون من كل قانون أو تشريع يصدره 

هذا البرملان، مكاسب وأرباح تفوق أضعاف 
ما تــدره عليهم شركاتهم، ومــن ثم وجــدوا 
أن االســتــثــمــار فــى حــزب واحـــد، يحصد 
عشرات املقاعد ويؤثر على صياغة القرار 
الــبــرملــانــى، ســيــدر أربـــاحـــا تــفــوق عــوائــد 

االستثمار فى  شركاتهم جميعا.
واتفق معه الدكتور رفعت السعيد رئيس 
املجلس الرئاسى حلــزب التجمع مشيرا 
إلى أن خطورة ذلك على الشعب املصرى 
بأكمله تكمن فى عدم وجود برملان حقيقى 
يدافع عن حقوق الفقراء، الذين هم أغلبية 
الشعب املصرى، ولن يجد نــواب يدافعون 
عــن مــبــادئ الــعــدالــة االجتماعية وحقوق 
ــفــاحــني واملــهــمــشــني، وإمنـــا  ــعــمــال وال ال
سيدافع فقط عن حقوق طبقة قليلة العدد 
ــال األعــمــال  غــزيــرة املـــال، هــى طبقة رجـ
الذين اشتروا املقاعد بفلوسهم، لتسهيل 
وحتقيق مصاحلهم، حتى وإن تعارضت مع 
مصلحة املواطن الفقير الذى ميثل الشعب 
املصرى بأغلبية إن لم يكن بجميع طوئفه، 
باستثناء مجتمع »النصف فى املائة«، الذى 
ــى أغــنــى طبقة  يقسم املــصــريــني دائــمــا إل

وأفقر شعب.

نعلم أن قائمة »فــى حب مصر« التى 
ــزل قد  ــي ــادهــا الـــلـــواء ســامــح ســيــف ال ق
حــصــدت 120 مــقــعــدا بنسبة 100 فى 
املائة من مقاعد القوائم، وال يخفى على 
أحــد أيــًضــا حجم عــاقــة تلك القائمة 
بأجهزة الدولة واجلهات األمنية، حيث 
ثــبــت بــالــصــوت والـــصـــورة ضــغــوط تلك 
األجــهــزة على املــرشــحــني لكى ينضموا 
ــزة على  إلــيــهــا، ثــم ضــغــوط نــفــس األجــه
النواب املستقيلن واألحــزاب لكى يدخلوا 
حتت جناح نفس القائمة، بعد أن اتسعت 
ليصبح اسمها ائــتــاف دعــم الــدولــة ثم 
دعــم مصر، أو بـــاألدق دعــم »التكويش« 
على مقاعد األغلبية، مبا اليقل عن ثلثى 
البرملان، ووصل األمر إلى تلفيق وترويج 
الفيديوهات املشينة بهدف تشويه سمعة 
من يتجرأ ويرفض الــدخــول حتت جناح 

االئتاف.
 وإذا سلمنا جدال أن األجهزة األمنية 
هــى األحـــرص على مصلحة مصر، وما 
ــتــاف الـــذى تــرعــاه فهو خــارج  عــدا االئ
ــا ســاقــط فــى بئر  ــار الــوطــنــيــة ورمبــ إطــ
اخليانة والعمالة، تبرز تــســاؤالت حول 
مصادر متويل هذا التحالف، وهل تدعمه 
األجــهــزة ماليا أيــضــا، ومبعنى أدق إذا 
كــان االئــتــاف لديه مقر هــو عــبــارة عن 
فيلا يبلغ إيجارها 15 ألف جنيه شهريا، 
وحتــتــوى على أثـــاث ومــنــقــوالت تتجاوز 

قيمتها املــلــيــون ونــصــف املــلــيــون جنيه، 
بحسب تــقــديــرات الــنــواب أنفسهم، بل 
ويعمل بها حوالى 30 موظفا، يتقاضى 
كــل منهم مرتبات تــتــراوح مــا بــني ثاثة 
ــى أربــعــة آالف جنيه شــهــريــا، ناهيك  إل
عن امتاك االئتاف لـ4سيارات فارهة 
للتنقات، ليبقى الــســؤال لــلــواء سامح 

ــادات الــتــحــالــف، من  ــيـ ــزل وقـ ــي ســيــف ال
أين لكم هــذا؟ ومن أين لكم بهذه املبالغ 
الطائلة؟ وما املقابل الــذى يحصل عليه 

من يومولن بدفعها؟!!
وردا على ما قاله  »اليزل« من قبل أنهم 
ميولون من تبرعات األعضاء، ومن بينهم 
رجال أعمال وأثرياء بحجم سحر طلعت 

مصطفى ومــحــمــد الــســويــدى ومحمد 
فــرج عــامــر وأكــمــل قــرطــام نــســأل:  هل 
ينفق هــؤالء من جيوبهم ومــن رأس مال 
شركاتهم كل هذه النفقات بدون مقابل، 
واألدهى إن التحالف يعقد مؤمتراته فى 
فندق 5  جنوم بالتجمع اخلامس »فندق 
ــذى يوجد   ــال مكسيم كمبنسكى وال روي

فى التجمع االول على الطريق الدائرى 
بعد اكادميية الشرطة«  وبحسبة بسيطة 
جند أنه يحضر فى كل مؤمتر 200 نائب 
على األقل، ولو أقام كل نائبني فى غرفة 
واحدة بقيمة 750 جنيها فى الليلة، فإن 
مبيتهم جميعا لليلة واحدة ال يتكلف أقل 
من 75 ألف جنيه، ناهيك عن إيجار قاعة 

املؤمترات نفسها، ليبقى السؤال هل تنفق 
األجهزة األمنية على هــذه األنشطة من 
ميزانيتها التى متــول مــن ضــرائــب هذا 
الــشــعــب، أم أنــهــا تــدعــم سياسيا وتعلم 
بحجم الــنــفــقــات الــتــى يتكبدها رجــال 
وســيــدات األعــمــال، ولــكــن ال تعلم أو ال 
تريد أن تسأل نفسها عن املقابل الذى 

سيحصلون عليه.
وفى هذا السياق وبحسبة أخرى على 
اعتبار أن النائب سيتقاضى شهريا 20 
ألف جنيه كما كان يحدث فى البرملانات 
ــواب الــقــائــمــة الــذيــن  ــ ــإن ن الــســابــقــة، فـ
جتمعوا فى حب مصر، سوف يحصلون 
مجتمعني على حوالى 30 مليون جنيه 
مــكــافــآت ســنــويــة، مرشحة لــلــزيــادة فى 
ــادة مــرتــبــات الــنــواب،  ــزي ظــل املطالبة ب
وبــدالت اجللسات واللجان، وعلى أقل 
تقدير ظــهــرت دعـــوات تطالب الــســادة 
األعضاء بالتنازل عن هذا املبلغ لصندوق 
»حتيا مصر«، على اعتبار إنهم جميعا 
من ميسورى احلــال، ولديهم قــدرة على 
التبرع بسخاء لتمويل أنشطة القائمة، 
ــرش طريقها لــلــوصــول إلـــى مقاعد  وفـ
األغلبية بــأوراق البنكنوت، أم أن رحلة 
العطاء تنتهى بكل منهم حني يصل إلى 
كرسيه حتت القبة، لتبدأ رحلة األخذ؟ 
سؤال برىء لم يجيب عنه أى من قيادات 

ونواب القائمة حتى اآلن.

مطالبة نواب االئتالف بالتنازل عن مكافآت تتجاوز 
الـ 30 مليون جنيه سنوًيا لصندوق »حتيا مصر«

حقيقة عالقات ممول »املصريني األحرار« بدول 
وجهات أجنبية وملاذا لم ينف ما يتردد حوله؟
البدرى فرغلى: األحزاب االستثمارية تدر عليهم 
أرباحًا تفوق أضعاف ما حتققه لهم الشركات

فاتورة االنتخابات تقترب من 4 مليارات جنيه منها 
67 مليوًنا ونصف مليون جنيه تكلفة دعاية القوائم 

و2 مليار و988 مليوًنا  حجم إنفاق الفردى 

رسمًيا ووفًقا للقانون: 

لعل القاسم املشترك فى االنتخابات التى أفــرزت هذا 
البرملان هو االنــفــاق مبا يفوق السخاء، وبــأرقــام خيالية 

وإمكانات غاية فى الفخفخة واألبهة ذات النجوم السبعة
 وإذا ما جمعنا حصاد املنفق على انتخابات الفردى 
واملنفق على انتخابات القائمة، وفقا لدراسة نشرت حديثا، 
وأكــدت أن حجم االنفاق بلغ  2 مليار و988 مليوًنا و900 
ألف فى الفردى، و67 مليوًنا ونصف املليون فى القائمة، 
فتكون النتيجة اإلجمالية 3 مليارات و55 مليوًنا و900 ألف 
جنيه، وبإضافة مبلغ 373 مليوًنا و925 ألف جنيه، الذى 
قامت األحــزاب بدفعها للمرشحني لدعمهم، يكون ما مت 
صرفه بالكامل فى هذه االنتخابات 3 مليارات و429 مليوًنا 
و825 ألــف جنيه أى ما يقرب من 4 مليارات مت صرفها 

على الدعاية االنتخابية فى برملان 2015.
علما بــأنــه وفــقــا لــقــانــون مــبــاشــرة احلــقــوق السياسية 
وحتديًدا املادة 25، فإن احلد األقصى للدعاية االنتخابية 
ملرشح النظام الفردى 500 ألف جنيه فى اجلولة األولى، 
و200 ألف جنيه فى جولة اإلعــادة، وباألرقام واحلسابات 
جند أنــه ترشح لانتخابات البرملانية مبرحلتيها 5441 
ــة لانتخابات  ــي مــرشــًحــا، ومـــن خـــال املــشــاهــدات األول
والتقارير، فــإن أغلب املرشحني تخطوا حاجز الدعاية 
املــحــدد، وذلــك بــاعــتــراف اللجنة العليا نفسها فــى أحد 
مؤمتراتها الصحفية، وفى حال حساب الرقم املنصوص 
عليه فقط فى الدعاية االنتخابية، فيكون مجموع ما مت 
إنفاقه 2 مليار و720 مليوًنا و500 ألف جنيه فى اجلوالت 

األولى من املرحلتني األولى والثانية.
ــادة   أمــا فــى جـــوالت اإلعــــادة، فقد خــاض جــولــة اإلعـ

فى املرحلة األولــى 416 مرشًحا، واملرحلة الثانية 426، 
مبجموع 842، وفى حال اعتبار أن الدعاية 200 ألف جنيه 
وفق ما قرره القانون يكون مجموع إنفاق جوالت اإلعادة 

فقط 168 مليوًنا و400 ألف جنيه.
ومـــن جانبنا  ناقشنا بــعــض املتخصصني مــن فقهاء 
ــراء الــقــانــون، حــول مــدى اجلـــرم املرتبط  الــدســتــور وخــب
باالنفاق االنتخابى والدعائى، وهل املال السياسى جرمية 
فى نصوص القوانني املنظمة للعملية االنتخابية، وما هى 

اجلهة املنوط بها ضبط ومعاقبة املتهمني واجلناة.
حيث أكــد  الفقيه الدستورى املستشار محمد حامد 
اجلمل رئيس مجلس الدولة سابقا إن الرشوة االنتخابية 
بالفعل مجرمة، بنص قانون مباشرة احلقوق السياسية، 
وحتديدا  وفقا للمادة 31 من القانون، والتى تنص على أنه 
يجب االلتزام بأحكام الدستور والقانون والقرارات التى 
تُصدرها اللجنة العليا؛ وذلك فى الدعاية أثناء االنتخابات 
واالستفتاءات. ويُحظر – ألغــراض الدعاية- القيام بأى 
من األعمال اآلتية: 1- التعرض حلرمة احلياة اخلاصة 

للمواطنني أو للمرشحني. 
2- تهديد الــوحــدة الوطنية أو اســتــخــدام الشعارات 

الدينية أو التى تدعو للتمييز بني املواطنني.
 3- استخدام العنف أو التهديد باستخدامه. 

4- استخدام املبانى واملنشآت ووسائل النقل اململوكة 
للدولة أو لشركات القطاع العام وقطاع األعمال العام. 

ومقار اجلمعيات واملؤسسات األهلية. 
5- استخدام املرافق العامة ودور العبادة واجلامعات 
واملــدارس واملــدن اجلامعية وغيرها من مؤسسات التعليم 

سيف اليزل

فرجسحر

ساويرس

أكمل



العـدد 181
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كرمي عبداجلابر

 اجلمل: الرشوة االنتخابية مجرمة وفًقا للمادة 31 من قانون 
مباشرة احلقوق السياسية وإنفاق هذه املبالغ جرمية أخرى

ملاذا تصمت 
أجهزة 

الدولة على 
هذه املهازل؟!

 تفاصيل البيزنس املشبوه فى مجلـــــــــــــــــــــــــــــــــس النواب اجلديد

من أين تأتى 
هذه األموال 
وملاذا تنفق 
بهذا الشكل

ملاذا لم يتم 
فتح ملف 

عالقات أحمد 
أبوهشيمة 

املمول الرئيسى 
للحزب مع 
اإلخوان 

والقطرين؟!

ملف
خاص

الوطنى املنحل فى عز جبروت جلنة سياسات جمال مبارك وأحمد عز.  
فى هذ امللف نحاول إلقاء الضوء على بعض املعلومات حول الشخصيات 

واألحزاب التى خاضت هذا املاراثون، لنضعها على مكاتب كل من يهمه األمر، 
مطالبني جهات التحقيق بفتح تلك امللفات للتحقق من مدى صدق هذه 

املعلومات، ولنبدأ من جانبنا بطرح سؤال واحد هو ما هو املقابل، الذى أنفقت من 
أجله كل هذه األموال لشراء تلك املقاعد؟ !!!

على مسئولية تقرير لالحتاد العربى ملكافحة اجلرائم االقتصادية وغسيل األموال

20 مليار جنيه تكلفة الدعاية االنتخابية  لبرملان 2015 

كشف تقرير أصدره االحتاد العربى ملكافحة 
ــوال” حول  اجلــرائــم االقتصادية وغسيل األمــ
ــوال الــتــى مت إنفاقها فــى الدعاية  ــ حجم األم
االنتخابية لبرملان مصر 2015 مبرحلتيه األولى 
والــثــانــيــة، أن حجم هــذه األمـــوال بحوالى 20 
مليار جنيه، وهــى تقديرات ليست نهائية قد 
تزيد عن هذا الرقم بكثير، فحجم األموال التى 
يتم صرفها ال تظهر بالشكل احلقيقى، بسبب 
عدم وجود رصد ومتابعة حقيقية وآلية للرقابة 
على حجم هذه األموال، وابتكار أشكال جديدة 
من الدعاية لم تظهر من قبل فى االنتخابات 

املصرية.
فعلى سبيل املثال جلأ أحــد املرشحني إلى 
حيلة ووسيلة جديدة فى الدعاية، حيث استأجر 
طائرة هليكوبتر تطوف فى سماء دائرته إللقاء 
الهدايا والبيانات والــدعــايــة االنتخابية على 
أهالى الدائرة، ومرشح أعلن عن حتمله تكلفة 
إجــراء عمليات جراحية مجانية حلوالى 500 
شخص، وأحــد املرشحني أعلن حتمله تكلفة 
العمرة حلوالى 500 شخص من أبناء دائرته. 

كل ذلــك باإلضافة إلــى املــال املباشر الــذى يتم 
توزيعه مقابل التصويت للمرشح وهى الظاهرة 
ــى ومــن االنتخابات  املستمرة من املرحلة األول
السابقة، وإن كنا نتوقع أن االنتخابات احلالية 

لن يظهر فيها املال السياسى بهذا احلجم.
وكشف التقرير أن هذه  األرقام مزعجة وتثير 
تساؤالت كثيرة حول هذه األموال، ومن أين تأتى 
هذه األموال، وملاذا تنفق بهذا الشكل وما النوايا 
اخلفية مــن إنفاقها. هــذا جــرس إنـــذار مبكر 
للدولة بأجهزتها التنفيذية، خاصة أجهزتها 
الرقابية حتى ال يتحول البرملان اجلديد إلى 
وسيلة فساد جديدة من قبل الذين أنفقوا 20 
مليار جنيه فــى االنــتــخــابــات، فــابــد أن تعلن 
الــدولــة عــن كيفية محاسبة النائب ومطالبته 
بتقدمي إقــرار ذمة مالية حلظة دخوله البرملان 
وفى كل عام، وإعادة النظر فى مسألة احلصانة 
بأنها لصالح النائب داخل البرملان وحتت القبة 
فقط، وال يصطحبها معه إلى خارج البرملان فى 
املصالح احلكومية وغيرها لتحقيق مصاحله 
الشخصية، ومحاولة تعويض ما خسره وأنفقه 

فى االنتخابات البرملانية.
وأكد التقرير أن هذه القضية خطيرة، وعلى 
احلكومة دراسة ظاهرة املال السياسى بعد أن 

مت االنتهاء من االنتخابات البرملانية، وكيفية 
ــوال الــعــشــوائــيــة، وتوظيفها  ــ حتجيم هــذه األم
لصالح مشروعات قومية وليس لصالح أغراض 
خاصة. فهناك حجم سيولة مهولة داخل الدولة، 
واحلكومة ليس لديها الوسائل لتوظيفها داخل 
الــقــنــوات الــشــرعــيــة لــهــا ولــيــس فــى ســراديــب 
االقتصاد األســود واملــال السياسى احلــرام. إن 
البرملان املقبل سيظل حتــت املنظار واملتابعة 
ــة، والـــنـــواب سيتم مــراقــبــة سلوكهم  ــب ــراق وامل
وتصرفاتهم خــارج البرملان. فهل ينجح النواب 
فى إجهاض املخاوف وإثبات أنهم أنفقوا هذه 
األمـــوال مــن أجــل الصالح الــعــام وخــدمــة أبناء 
ــوطــن، أم أنــهــم سيخيبون  الــدائــرة وخــدمــة ال
الــظــن بهم ويــعــيــدون إنــتــاج فــســاد ماسبق من 
ظاهرة نواب األراضــى و نواب القروض ونواب 

املخدرات... الخ.
إن شــراء األصــوات واملــال السياسى ظاهرة 
ال تقل فــى خطورتها على احلــيــاة السياسية 
وعلى املرحلة الراهنة من عمر الباد عن خطر 
اإلخوان، وتعد هذه الظاهرة األبرز بعد اختفاء 
اإلخوان من املشهد السياسى ولكنها ال تختلف 
كثيرا عن الزيت والسكر واستغال الفقر الذى 

يعانى منه قطاع عريض من الشعب.

   احلزب  دفع بـ 176 مرشًحا وأنفق 500 ألف جنيه على كل مرشح  ليكون مجموع املبالغ التى مت صرفها  88 مليون جنيه

  »الفتى بدران« أعلن أنهم انضموا الئتالف دعم مصر »غصب عنهم« ثم قرروا اخلروج منه مبزاجهم ثم عادوا إلى أحضانه  خالل 24 ساعة

حزب »مستقبل وطن« أنفق  107 ماليني و200 ألف جنيه فى االنتخابات األخيرة
إذا كانت القاعدة الرأسمالية تقول 
إن كــل مستثمر ال يــخــرج مــن جيبه 
جنيها، إال بعد أن يتأكد أنــه سيعود 
إليه عشرة جنيهات، فماذا عن حزب 
يدعمه مجموعة من املستثمرين الذين 
حتــيــط ببعضهم عــامــات استفهام 
ليست بالقليلة، حيث ال ينكر رجل 
األعمال أحمد أبــو هشيمة إنــه يدعم 
حزب “مستقبل وطــن” الشبابى جدا، 
ــاز بــــ51 مــقــعــدا رغـــم كونه  والــــذى فـ
حزبا حديث العهد باحلياة السياسية 
وبــاحلــيــاة عموما، هــذا احلــزب الــذى 
ــادق الــقــوات  يعقد مــؤمتــراتــه فــى فــن
ــان رئيسه محمد  املسلحة، والـــذى ك
ــدران أحــد مــن اصطحبهم الرئيس  بـ
عبد الفتاح السيسى معه على اليخت 
امللكى “املــحــروســة”، فى حفل افتتاح 
قناة السويس اجلــديــدة، أعلن رئيسه 
“بــدران” نفسه فى املؤمتر الذى عقده 
بفندق املــاســة إنهم دخــلــوا قائمة فى 
حب مصر، وإنضموا إلى ائتاف دعم 
الدولة “غصب عنهم”، ولكنهم قرروا 
االنــســحــاب مــن التحالف مبزاجهم، 
وقــيــل وقتها إن اخلـــاف وقــع بسبب 
تقسيم مناصب وكيلى املجلس ورؤساء 

ووكاء اللجان النوعية، وعلى ما يبدو 
مت ترضية احلزب ومموله الذى اختير 
عضوا فى جلنة التنسيق بني احلكومة 

ورجال األعمال، ليعود احلزب الشاب 
ــى أحــضــان “مــامــا دعــم مــصــر”، أو  إل
ــذى يحتكر  بـــاألدق “بــابــا االئــتــاف” ال

دعم مصر، بعد انسحابه بـ 24 ساعة 
فقط.

ــســؤال عــن مــاذا   وقــبــل أن نــكــرر ال

ســيــعــود عــلــى أبوهشيمة مــن إنفاقه 
على حزب الـــ51 مقعدا، من املنطقى 
أن نسأل شباب احلــزب النابهني عن 

مــدى علمهم بعاقة ممولهم بجماعة 
اإلخوان اإلرهابية، وملاذا ورد اسمه فى 
وثيقة تتداول اآلن على مواقع التواصل 
االجتماعى حول إجبار خيرت الشاطر 
له على أن يطلق زوجته وقتها املطربة 
هــيــفــاء وهــبــى، لــكــى يقبلونه شريكا 
فــى أنشطتهم التجارية والسياسية، 
ومــاهــى حقيقة تـــردده على مؤسسة 
الــرئــاســة فــى عــهــد املــعــزول مــرســى، 
ــازال شــريــكــا لــرجــل األعــمــال  ــ وهـــل م
القطرى الشيخ حمد بن سحيم صهر 
األمــيــر متــيــم حــاكــم قــطــر، علما بــأن 
“أبو هشيمة” ال ميول “مستقبل وطن” 
ــده، ولــكــن هــنــاك أســمــاء أخـــرى ال  وحـ
نعرف ما هى عاقتها باحلياة احلزبية 
والبرملانية، من بينهم هانى أبوريدة 
عضو املكتب التنفيذى لاحتاد الدولى 
لــكــرة الــقــدم” الفيفا”، وأيــضــا املنتج 
السينمائى كامل أبو على، منتج أفام 
خالد يوسف، ورئيس النادى املصرى 
ــــذى اســتــقــال عــلــى خلفية مذبحة  ال
ستاد بورسعيد التى وقعت فى فبراير 
2012، ومعهم أيــضــا رجــل األعــمــال 
املثير للجدل منصور عامر، الشهير 

برجل البورتوهات األول فى مصر.

ــوال الــعــامــة أو أمــوال  الــعــامــة واخلــاصــة. 6- إنــفــاق األمــ
شركات القطاع العام أو قطاع األعمال العام أو اجلمعيات 

واملؤسسات األهلية. 
7- الكتابة بأية وسيلة على جدران املبانى احلكومية أو 
اخلاصة. 8- تقدمي هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية 
أو عينية أو غير ذلك من املنافع أو الوعد بتقدميها سواء 

أكان ذلك بصورة مباشرة أم غير مباشرة.
وأضــاف »اجلمل« إنه وفقا للفقرة الثامنة فإنه يحظر 
تقدمي أى هدايا أو بترعات أو غير ذلك من املنافع، الفتا 
إلى أن حجم اإلنفاق الذى حتدثت عنه وسائل االعام ميثل 
جرمية أخرى، ألنه يتجاوز سقف مبلغ االنفاق على الدعاية 

الذى حددته اللجنة العليا لانتخابات،
ومن هذه النقطة حتدث نبيه الوحش املحامى واخلبير 
الــقــانــونــى مــوضــحــا أن اللجنة العليا لــانــتــخــابــات من 
ــه كــان لها دوريـــن، األول هــو حتــريــر محضر  املفترض إن
يثبت جرمية الرشوة، وإحالة املتورطني للنيابة العامة، ألن 
الرشوة االنتخابية  مجرمة وفقا لقانون مباشرة احلقوق 
السياسية، وأيضا وفقا لقانون العقوبات املــصــرى، أما 
الـــدور الثانى للجنة فكان متعلقا باستخدام حقها فى 
شطب أى مرشح يرتكب أيا من اجلرائم أو املخالفات التى 

حددتها القوانني، ومنعه من استكمال السباق االنتخابى.
وأشار« الوحش« إلى أن اللجنة العليا لم تستخدم أيا من 
احلقني، ولم حتيل أحدا للنيابة رغم نشر الفيديوهات التى 
تثبت وقائع الرشوة بالصوت الصورة، وإذاعتها على جميع 
القنوات واملــواقــع، ولكن اللجنة تعاملت مع تلك الوقائع 
املوثقة على أنها« نفسنة« إعام، بل وأعلنت قيادات اللجنة 

إن النشر فى وسائل اإلعــام اليعد باغا، وهــو ما جعل 
اجلميع يشكرون اهلل على أن تلك اللجنة لن تشرف على 
أى إنتخابات قادمة، بل سيتم استبدالها مبفوضية عليا 
لانتخابات، نأمل أن تــؤدى دورا حقيقيا وال تتحول هى 

األخرى إلى جثة هامدة،
وكشف اخلبير القانونى املثير للجدل عن إنه كان من 
املمكن إحالة املتورطني فى وقائع التلبس التى ضبطتها 
أجهزة األمن أمام اللجان إلى النيابة العامة، دون العودة 
للجنة العليا أو انتظار قــرارهــا، موضحا إن قيام رجال 
األمن بضبط املرشح أو أنصاره متلبسني بتقدمي رشاوى 
للناخبني، جرمية ال تسقط حتى لو جنح املرشح وأصبح 
نائبا ولــه حصانة، أوال ألنــه ارتكب هــذه اجلرائم قبل أن 
يحلف اليمني، وثانيا ألنه حتى احلصانة البرملانية ال حتمى 
صاحبها من حالة التلبس، مستبعدا أن يتم تطبيق أى من 
هذه النصوص القانونية، ألننا فى مصر دائما نعانى من 
إسهال تشريعى ولدينا أالف النصوص واملــواد املتعارضة 
مع بعضها البعض، ومع الدستور نفسه، والتى ال تطبق وال 
تلغى، فى مقدمتها املــادة 71 من قانون مباشرة احلقوق 
السياسية اخلاصة بغرامة عدم املشاركة فى االنتخابات، 
حيث كــان التلويح بتطبيق هــذه الغرامة هــو السبب فى 
ارتــفــاع نسبة التصويت فــى االستفتاء على التعديات 
الدستورية فى مــارس 2011، ولكن منذ أن تيقننا من أن 
تلك الغرامة لن حتصل، أخذت نسب املشاركة فى التدنى 
إلى أن وصلت إلى ما حدث فى انتخابات النواب األخيرة، 
والتى حتدث القاصى والدانى عن عزوف املواطنني عنها 

وضعف وانخفاض نسبة اإلقبال عليها.

اجلمل

بدرانأبوهشيمة

الوحش

أعدت امللف: إميان بدر
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اإلرهاب فى سيناء أكبر التحديات التى تواجه نظام احلكم 
تكمن أهمية تلك الرؤى االستراتيجية فى جملة 
من األسباب الموضوعية التى ال يمكن اغفالها، 
ــاع األمــنــيــة المضطربة  فــى مقدمتها أن األوضــ
لم تعد مقصورة على المنطقة العربية وحدها، 
لكنها امتدت بصورة جلية الى البلدان األوروبية 
ــات المتحدة األمريكية، وأصبحت تلك  ــوالي وال
الدول تعانى من تداعيات االرهــاب، وتجنى ثمار 
ما صنعت أيــدى أجهزة مخابراتها طيلة العقود 
الماضية، فــاالرهــاب تسلل فعليا الــى عواصم 
أوروبـــا وصــار يهدد أمنها واســتــقــرار أوضاعها 
االقــتــصــاديــة واالجــتــمــاعــيــة، فضال عــن أن تلك 
الــعــواصــم أصبحت قبلة يقصدها المهاجرون 
ومـــالذا يفر اليها للهاربين مــن لهيب المعارك 
العسكرية والتفجيرات اليومية، جــراء تعرضهم 
ألبشع أنــواع التنكيل واهــدار اآلدمية على أيدى 
ارهــابــيــيــن محترفين، جــرى تدريبهم بــدقــة فى 

معسكرات خاصة بتركيا. 
عــلــى ضـــوء تــلــك الــمــعــطــيــات بــــدأت ماكينة 
ــداد  الــمــؤســســات الــمــعــنــيــة بالتخطيط فــى إعـ
تصوراتها لمواجهة التحديات المحتملة، خاصة 
مع تزايد عمليات الــنــزوح  والهجرة الجماعية، 
وما يترتب على ذلك من عمليات ارهابية وأوضاع 
ــادة  ــزي اقــتــصــاديــة، إلـــى جــانــب االنـــزعـــاج مــن ال

السكانية. 
المثير فــى هـــذا المشهد العبثى هــو غياب 
الشفافية أو بمعنى أكثر دقــة، عجز حكومات 
الدول المستهدفة عن اظهار الحقائق أمام شعوب 
الدول الغربية، فهذه الشعوب فى الغالب لم يكن 
لديها درايــة بأن ما يجرى على الساحة الدولية 
من جرائم، هو جزء من المخططات االستراتيجية 
الــمــعــدة سلفا بمعرفة ذات الــمــراكــز البحثية 
التى تستند على معلومات استخبارية مشحونة 
بــاألهــواء واالدعـــــاءات، كما أن تلك الشعوب ال 
ــواء الــدفــاع عن  تعلم أن حكوماتهم التى ترفع ل
الحقوق المدنية والحريات الشخصية، هى ذاتها 
التى دعمت وما ذالت تدعم بسخاء، التنظيمات 
الدينية وأمدتها بالسالح والمال والمعلومات، بل 
هى من أشرفت على تأسيسها إلثارة القالقل فى 
الشرق األوســط ضمن تكتيكات شيطانية، عبر 
تزكية الصراعات المذهبية والنعرات الطائفية 
والعرقية مرورا بالتحريض على سياسات األنظمة 

المختلفة تحت دعاوى اشراك منظمات المجتمع 
الــمــدنــى، تــمــهــيــدا إلســقــاط المنطقة العربية 
وتفتيتها إلى عدة دويالت صغيرة، يسهل التهامها 
والسيطرة على ثرواتها والتحكم فى مقدراتها، 
مثلما جــرى ومــا ذال يجرى فى سورية والعراق 

واليمن وليبيا. 
ــان الــمــحــفــز الرئيسى  االســتــعــداد لــلــقــادم كـ
ــا على  ــه ــدام ــات الــبــحــثــيــة، وإق ــدراسـ لــمــراكــز الـ
وضع التصورات المستقبلية، وطــرح التساؤالت 
ــى على مواجهة  حــول قــدرة دول االتــحــاد األوروبـ

التحديات المقبلة.
لذا لم يكن غريبا أن تتنوع عالمات االستفهام 
ــدراســات البحثية االجــابــة عنها  التى حــاولــت ال
بهدف الوصول الــى نتائج مشحونة بالتصورات 
المحتملة.. كيف سيكون شكل العالم فــى عام 

2030؟
وإلــى أيــن يتجه؟ فضال عــن الــســؤال األهــم.. 
هل يمكن لالتحاد األوروبـــى مواجهة التحديات 

المقبلة؟
التقرير صدر عن مؤسسة “النظام األوروبى “ 
وهى احدى الجهات المعنية بتحليل السياسات 
اإلستراتيجية، أما الدور الذى تقوم به فهو تقديم 
المشورة لصانع القرار فيما يتعلق بالسياسات 
المرحلية “المتوسطة الــمــدى” واالستراتيجية 
ــي.  “بعيدة الــمــدى” لمؤسسات االتــحــاد األوروبـ
ويُقدم التقرير رؤية شاملة لشكل العالم خالل الـ 
15 سنة القادمة، لكنه يركز على بعض البلدان 
أهمها مصر، حيث يشير إلــى أنها نجحت فى 
ــقــرار خـــالل الفترة  تحقيق قـــدٍر مــا مــن االســت
األخيرة وهى المحددة زمنيا منذ ثورة 30 يونيو 
وأعقاب سقوط حكم جماعة االخــوان، لكنه فى 
ذات الــوقــت يــحــاول تمرير مــا يريد تمريره من 
تطلعات قائمة على الرغبات األوربية. فهو أشار 
الى أنها سوف تواجه ضغوًطا متزايدة قد تؤدى 
إلى عــودة عدم االستقرار فى البالد مــرًة أخرى 
وذلك بسبب: احتمالية تأزم الوضع االقتصادي، 
وجماعة اإلخـــوان المسلمين التى ستسعى إلى 
العودة للحياة السياسة مرة أخــرى، عبر توغلها 
وزيــــادة انــخــراطــهــا فــى األنــشــطــة االجتماعية 
والمؤسسات الخيرية، فيما ستظل المعضلة 
األكبر للنظام المصرى هى الجماعات الجهادية 

النشطة فى سيناء.
ــقــراءة الدقيقة لتفاصيل الــجــزء المرتبط  ال
ــى أن المخططات  بالحالة المصرية يشير ال
ــدول الغربية والــواليــات  االستراتيجية لبعض ال
المتحدة األمريكية مــا ذالــت قائمة، بــل تهدف 
ــم الــتــنــظــيــمــات المتطرفة  االســتــمــرار فــى دعـ
واالرهابية بكافة الوسائل، وأن التقرير تعامل 
مــع تلك المخططات المستندة على معلومات 
مغلوطة على أنها معطيات حقيقية ارتكن عليها 
ــوصــول الــى النتائج  كــقــواعــد مــتــراصــة تهيئ ال
المرجوة، بالضبط مثلما تعاملت حكومات تلك 
الـــدول مــع مخططاتها بــشــأن تقسيم المنطقة 
العربية تحت الفتة تغيير أنظمة الحكم بهدف 
ايــصــال الــتــيــار الــديــنــى لــســدة الــحــكــم، وهـــو ما 
جرى تسميته بثورات الربيع العربى، فعلوا هذا 
ــة بــأن الشعوب العربية أدركــت حقيقة  دون دراي
مرامى الــدول الغربية، خاصة الشعب المصرى 
الـــذى أزاح االخــــوان ووقـــف الـــى جـــوار جيشه 
لفرض االستقرار، كما أنه يرفض بصورة قاطعة 
عودتهم للمشهد السياسى، الى جانب أن التقارير 
االستخباراتية المقدمة للحكومات الغربية تفتقد 
فى معلوماتها الرصد الحقيقى للحالة المزاجية 
للمصريين وقدرته على مواجهة أى تدخالت فيما 

يخص مستقبله أو المساس باستقراره.
المعطيات التى استند اليها التقرير، أشارت 
بوضوح الى جملة من الحقائق، مفادها أن العالم 
شهد فى اآلونة األخيرة العديد من التغييرات على 
كافة المستويات “أمنيا اقتصاديا سياسيا”، لكنه 
لــم يقترب مــن األســبــاب الصانعة للمعطيات أو 
المخططات والتكتيكات الرامية لمواجهتها حسب 

طبيعة المجتمعات وعقيدة الشعوب.
 هــنــاك جــوانــب ال يمكن اغفالها باعتبارها 
حقائق، منها أن التغييرات التى حدثت فى العالم، 
لم تكن وليدة الظروف الحالية لكنها ناتجة عن 
تــراكــمــات تــعــود الــى تسعينيات الــقــرن الماضى 
وال تــزال آثارها حاضرًة حتى اليوم لعل أبرزها 
تنامى الجماعات االرهابية والتطور التكنولوجى، 
حيث تصاعدت قــوةُ االقــتــصــادات القائمة على 
اســتــخــدام التكنولوجيا، مــع انــتــشــار الشركات 
الناشئة والمتخصصة فى هذا المجال التقنى، 
فــهــذه الــشــركــات اســتــطــاعــت أن تحقق نجاًحا 

ملحوًظا فى العديد من بلدان العالم، وحدث تغير 
واضح من ناحية استخدامها لما لها من قدرة على 
التشجيع وابتكار أدوات عديدة للضغط السياسى 
عبر استخدام تلك التكنولوجيا، وتفضيل األفراد 
للحشد والعمل بعيًدا عن التنظيمات التقليدية 
كــاالتــحــادات العمالية والنقابات وغيرها، فمن 
خاللها تصاعدت قــوةُ “الفاعل الــفــرد” وهــو ما 
أدى إلى أن يأتى التغيير من أسفل فى كثيٍر من 
األحــيــان بــدال من أن يأتى التغيير من القيادات 
العليا، وبــدال من أن تُصبح الدولة هى المسئول 
الرئيسى عن قيادة عملية التنمية فى إطــار ما 
يعرف “الــدولــة التنموية” ظهر أيــًضــا مــا يُعرف 

بـ”األفراد التنمويين”. 
فى المقابل حدث تهميش لقطاعات مجتمعية 
أخــرى فــى ظــل عــدم قدرتهم على الــوصــول إلى 
نفس الفرص وتوفر التكنولوجيا لهم، من ناحيٍة 
ــد الــتــهــديــدات غير  ــزاي أخـــرى رصـــد الــتــقــريــر ت
التقليدية التى تُواجهها الــدول، واتسمت بكونها 
أكثر تعقيًدا مع صعوبة التنبؤ بها، ولعل من أبرز 
هــذه التهديدات التغيرات المناخية التى أدت 
إلى حدوث اضطرابات سياسية متعددة، وتزايد 
نسب الخسائر االقتصادية، والــزيــادة فى نسب 
“الالجئين البيئيين”، فيما استمرت التهديدات 
التقليدية فــى االنــتــشــار، وأصبحت تحتاج إلى 

آليات أكثر تعقيًدا لمواجهتها.
على الرغم من صعوبة عملية التنبؤ فى عالم 
ــدم التيقن وغــيــاب الــرؤيــة  يحكمه التعقيد وعـ
الحقيقية فــى فهم طبيعة الشعوب وموروثاتها 
التاريخية، إال أن المراكز البحثية اجتهدت على 
قــدر ما توافر لديها من معلومات سطحية على 
األقــل من وجهة نظرنا، وأعــدت تقريرها الذى 
ــدٍدا مــن االتــجــاهــات مرجحا أن العالم  حــدد عـ
سيتجه إليها فى عام 2030، حيث استعرض فى 
بعض أجزائه مستقبل بعض دول الشرق األوسط، 
ال سيما تونس التى رأى أنها ربما تُمثل النموذج 
األكثر نجاًحا فى المستقبل مقارنًة بباقى الدول 
العربية، إال أن هذا النموذج سيظل مهدًدا من قبل 

الجماعات اإلرهابية. 
 لكنه أشـــار الــى أن الــوضــع المستقبلى فى 
المملكة العربية السعودية غير محدد، ومتوقف 
بشكل كبير على رؤيــة الملك »سلمان بــن عبد 

العزيز آل ســعــود«، وعلى خــالف هــذا يتوقع أن 
تزداد حالة عدم االستقرار السياسى فى كٍلّ من 
األردن ولبنان، ال سيما مع تزايد أعداد الالجئين، 
ويحتمل أن تؤدى حالة الركود السياسى والوضع 
االقتصادى المتردى فى كٍلّ من الجزائر والمغرب 

إلى تزايد حالة اإلحباط بين الشباب الحضري.
توقف التقرير أمــام ما أسماه بمعضلة الدول 
الهشة فى المنطقة العربية مشيرا إلى أن فشل 
المؤسسات الداخلية فــى تلك البلدان وتــردى 
الحالة األمنية لم يعد فقط مؤثًرا على الدولة 
والـــدول المحيطة بها فحسب، بل امتد تأثيره 
ليصل إلى النطاق العالمي. إذ إن التقرير يُشير 
إلى انتشار ما يعرف بالدول الهشة، ال سيما فى 
منطقة الــشــرق األوســـط، وقــد أصبح لها تأثير 
كبير على األمــن العالمي، بعد أن أصبحت هذه 
ــاب، وال  الـــدول بيئة خصبة للصراعات واإلرهــ
يُتوقع حــدوث تحسن كبير فى وضع هذه الدول 
فى ظل فشل األدوات الناعمة كاألداة التفاوضية 
لتسوية النزاعات واألداة الثقافية للقضاء على 
التطرف وغيرها من هــذه األدوات فى التوصل 
إلى حلول جذرية، ومن ثّم سوف يزداد اللجوء إلى 
األداة العسكرية التى تؤدى فى الغالب إلى تفاقم 

مشكالت هذه الدول. 
كما توقع أن الهجرة ستتجه نحو دول الجنوب 
على النقيض من المعتاد من اتجاه سكان دول 
الجنوب إلى الهجرة إلى دول الشمال المتقدمة، 
فمن المتوقع أن تشهد السنوات القادمة تزايد 
الهجرة بين دول الجنوب وبعضها بعًضا، وهو ما 
يمكن تفسيره بأن السنوات القادمة سوف تشهد 
استمرار الصراعات فى الــدول النامية، مع تأثر 
هذه الدول بالتغيرات المناخية بشدة فى ظل عدم 
قدرتها على اتخاذ اإلجراءات االحترازية الالزمة 
لمواجهتها، وهو ما سوف يؤدى بالتبعية إلى زيادة 

عدد الالجئين من هذه الدول. 
ومن ناحيٍة أخرى، على الرغم من حاجة الدول 
األوروبية إلى األيدى العاملة، فإن صعود اليمين 
المتطرف، وتصاعد المخاوف لدى المواطنين من 
تأثير الالجئين على االقتصاد، واحتمالية تورطهم 
فى أعمال إرهابية؛ ســوف يمنع الحكومات من 
تبنى سياسات بتدفق الالجئين، ومن ثم فإن دول 

الجنوب ستصبح المالذ األمثل لهؤالء الالجئين.

مع بداية عام 2016 ووسط أجواء مشحونة باملخاوف من احتماالت ارباك العواصم األوروبية بالتفجيرات 
االرهابية، نشطت املراكز البحثية الغربية فى محاولة لرصد الواقع واستشراف املستقبل، حيث عكف خبراؤها 

على إعداد التقارير والدراسات والتوقعات القائمة على املعطيات واملعلومات االستخباراتية، لتحديد مالمح 
اجتاهات العالم فى عام 2030 من النواحى االقتصادية واألمنية والسياسية، فضال عن القاء الضوء على 

التحديات التى ستواجه العديد من البلدان املؤثرة على الساحة الدولية، مثل دول االحتاد األوروبى ومصر 
التى حظيت مبساحة من التوقعات باعتبارها األكثر تأثيرا فى محيطها االقليمى، فضال عن أنها الدولة 

الوحيدة فى املنطقة التى وجهت ضربات قاسية للتنظيمات االرهابية، كما أنها استطاعت بقوة جيشها دهس 
مخططات الفوضى الرامية السقاطها وتفكيك مؤسساتها الصلبة. 

محمد عبد اللطيف يكتب

كيف يرى العالم مصر والشرق األوسط عام 2030؟
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حصاد التحدى 2015 وتفاؤل حذر 2016 

يظل مشروع افتتاح قناة السويس اجلــديــده هو 
احلديث االكبر واالهــم خــال العام املاضى 2015 
ملــا ميثله مــن قيمة اقتصادية جعلت مصر محط 
انظار العالم ومــا يتبعه من مشروعات حــول محور 
القناة دافعًا ملــؤاشــرات التنمية وتعظيم االستفادة 
منه وااللتفاف الشعبى حول هذا املشروع جعل منه 

مشروعاً قومياً هاماً اضاف الى قيمه االقتصادية.
ممــا ال شــك فيه ان عــام 2015 كــان عــامــًا مليئاً 
بالتحديات مثيراً فى تفاصيله فقد واجهت الكثير 
ــات كــبــيــرة كــقــطــاع التشييد  مــن الــقــطــاعــات حتــدي
والبناء واالستثمار العقارى بشكل علم والصناعات 
الكبرى وايضا الصغيرة واملتوسطة والبنية التحتية 
وفى ظل االداء التقليدى للنقابات واالحتــادات يظل 
االداء فى حاجة الــى الكثير من املراجعة لتحسني 
وتطوير وتعظيم الدور املنوط به فى تلك االحتادات 
والنقابات ومن ميثلونها فقد واجــه قطاع العقارات 

بعض التحديات التى حتتاج الــى مواجهة حقيقية 
وفعالة بداية من سياسة طرح األراضــى لاستثمار 
العقارى من قبل الدولة ودخول الدوله كمطور عقارى 
لتلعب دوراً هاماً فى توفير االمكانيات التى ميكن من 
خالها النهوض بذلك القطاع من خال طرح ارض 
بسعر مناسب مرفقه والقضاء على منظومة الفساد 
فــى اســتــحــواذ املــطــور الــعــقــارى على تلك االراضــى 
دون االستفادة منها فترة كبيرة بتفعيل قانون سحب 
االراضـــى غير املستغلة من املستثمر والــدخــول مع 
املستثمر اجلــاد كمطور عقارى عن طريق املشاركة 
اضف الى ذلك ملشكلة التمويل العقارى التى باتت 
ــراب من  ــت تـــؤرق الكثيرين ممــن ال يستطيعون االق
مخصصات البنك املــركــزى للتمويل العقارينظراً 
الستنتاج سياسة غير مجدية ملنح التمويل العقارى 
ليكون التمويل العقارى فى مرحلة سابقة كمراحل 
االنشاء وليس لوحدة قائمة بالفعل وبديهيًا اذا قام 

املستثمر بعمل مشروع ومت االنتهلء من االعمال على 
حسابه فما حاجته للتمويل او اذا قام املواطن بشراء 
وحدة كاملة التشطيب فما حاجته للتمويل العقارى 
منظومه تفتقد الى املرونة ومواجه الواقع والتحرر 
من سياسات وقيود تــؤدى الى ان يظل هذا القطاع 
على ما هو عليه وعدم استفادة محدودى الدخل من 
التمويل العقارى بشكل او بآخر وقطاع االستثمار 
العقارى من القطاعات الهامة املؤثرة بشكل ايجابى 
فى حتريك عجلة االقتصاد بشكل قومى فهو مرتبط 
بالكثير من الصناعات واملهن حوالى 90 مهنة تعمل 
بهذا املجال وتوفير خامات وورش تصنيع وعماله 

وخلق فرص حقيقية الستثمارالطاقات. 
وألن االقتصاد بشكل عام يدور فى فلك السياسة 
متأثراً باحلاله االمنية يأتى قطاع السياحة كواحد 
من اهم القطاعات التى توفر عملة اجنبية وتشغيل 
منشآت واتاحة فرص عمل، تأثرت السياحة بشكل 

كبير سلبياً وهذا ما أكده خبراء السياحة واصحاب 
الشركات والعاملني بهذا املجال الذين كانت متثل 
السياحة لهم دخـــًا رئــيــســًا وبــالــرغــم مــن اجلهود 
املبذولة وانــطــاق حمات دعــم السياحة ومحاولة 
جذب وتوجيه االنظار الى مصر لتعود الى مكانها 
ومكانتها الطبيعية سياحيًا الــى ان ازمــة اجلــذب 
السياحى ال تزال قائمه لتلقى بظالها على العاملني 
بهذا القطاع احلــيــوى توقفت العديد مــن املصانع 
خال العام املاضى نيتجة ارتفاع اسعار املواد اخلام 
وازمــة ارتفاع سعر الــدوالر مسجًا اعلى قياساته 
وبالتالى كان االداء مضطرابًا لزيادة الطلب وعدم 
توفير املنتج وبالتالى عدم االيفاء بالتعاقدات ما نتج 
عنه مداينات لتلك املصانع واملصانع التى تقوم بانتاج 
مواد استهاكية تعتبر من اهم الؤسسات التى يقوم 
عليها عماد االقتصاد القومى فهى توفر وتستوعب 
عدد كبير من العمالة املؤهلة واملدربة وبإمكاننا ان 

نتصور عدد االسر التى تعتمد على عمالة املصانع 
والورش. 

وتأتى مشروعات الطاقة الشمسية كطاقة آمنة 
من املشروعات التى حتناج الى دعم حقيقى ومساندة 
فعلية وتذيل كافة العقبات واملعوقات التى حتول دون 
تنفيذ أو تعميم تلك التجربة بوصفها كطاقه متجددة 
غير مرتفعة التكاليف عاوة على االهتمام مبحطات 
الكهرباء وجتديد املحطات املتهالكة ونشر ثقافة 
الترشيد والوعي.. بواقع يحدوه االمل نستقبل عاماً 
جديداً ال ميكن ان نطوى صفحات العام املاضى بل 
نفتح تلك التى كانت تشع منها بارقة نور لنستضئ 
بها فى عــام جديد لكًل دوره صغيراً كــان او كبيراً 
فالكل شركاء فى بناء الوطن، والشركاء متضامون فى 
حتمل املسئولية دعونا ننفض عنا عباءات الشعارات 
والتغنى بحب الوطن ونعمل بصدق فمصر ال تستحق 

اآلن إال العمل فقط.

فى بداية عام جديد ومبا ال يدعو للتفاؤل

5 مؤشرات على دخول االقتصاد املصرى دائرة »اخلطر«
فــى اجللسة االفتتاحية للمؤمتر االقــتــصــادى بشرم 
الشيخ يــوم 15 مــارس املاضى وقــف قــادة دولــة االمــارات 
والــســعــوديــة والــكــويــت لــإعــان عــن حــزمــة مــســاعــدات 
استثمارية فى مصر بقيمة 12 مليار دوالر حيث اعلن 
الشيخ محمد بن راشد ,نائب رئيس دولة االمارات، رئيس 
ــوزراء، حاكم دبى عن ضخ استثمارات إماراتية  مجلس ال

فى مصر تبلغ نحو 4 مليارات دوالر 
كان الشيخ اجلابر االحمد الصباح ، امير دولة الكويت 
قد اعلن عن ضخ استثمارات كويتية فى مصر تبلغ نحو 
4 مليارات دوالر فيما قال االمير مقرن بن عبدالعزيز، 
ولى العهد السعودى السابق ان باده ستقدم ملصر حزمة 

مساعدات بـ 4 مليارات دوالر 
ــذى سخرت لــه الــدولــة كل  لكن املــؤمتــر االقــتــصــادى ال
امكانياتها على امــل ان يساعد فــى خـــروج االقتصاد 
املصرى مرحلة االنكماش منذ 4 سنوات والى اعلن اشرف 
ساملان وزيــر االستثمار ان حصيلة ما مت التوقيع عليه 
من اتفاقيات وعقود ومذكرات تفاهم خال املؤمتروصل 
الــى 175,2 مليار دوالر منها 15 مليار دوالر اتفاقيات 
استثمار مت التوقيع عليها بشكل نهائى خال املؤمتر لم 
يكن كافيًا النقاذ مصر من عثرتها املاليه وتقف العديد 
من املشروعات الكبرى التى اعلن عن تنقيذها مؤمتر 
»مصر املستقبل« كالعاصمة االداريــة اجلديدة ومشروع 
بناء املليون وحدة سكنية الذى كان جزءا من حملة ترشيح 
الرئيس السيسى الــى منصب رئييس اجلمهورية توقف 

دون تقدم ودون توضيح من الدولة لألسباب.
 كشفت بيانات البنك املركزى عن ارتفاع صافى الدين 
اخلارجى للباد بنسبة بلغت 4,3 فى املائة بقيمة 2 مليار 
دوالر خال السنة املالية 2014-2015 والتى انتهت فى 
30 يونيو املاضى وأوضحت بيانات البنك املركزى التى 
وردت فــى النشرة الشهرية لشهر سبتمبر ان اجمالى 
الدين اخلارجى للباد ارتفع ليبلغ 48,026 مليار دوالر 
مقابل 46,067 مليار فى السنة املالية 2014-2014وارجع 
املركزى االرتفاع فى الديون اخلارجية الى زيــادة صافى 
املستخدم من القروض والتسهيات مبا يعادل 4,5 بليون 
دوالر من تراجع اسعار صرف معظم العمات املقترض 
ــدوالر االمريكى ما ادى الــى انخفاض رصيد  بها امــام ال
الــديــن بنحو 2,5 بليون دوالر ليحقق الــديــن اخلــارجــى 
صافى ارتفاع بلغ بليونى دوالر وأوضــح ان اعباء خدمه 
الدين اخلارجى متوسطة وطويلة األجل بلغت 5,6 بليون 
دوالر بنهاية العام املاضى فيما بلغت االقساط املسددة 

4,9 بليون دوالر والفوائد املدفوعة 700 مليون دوالر.
فــى ظــل ارتــفــاع الــديــون اخلــارجــيــة يبدو أن مصر لن 
جتد حًا الى زيادة الديون باالقتراض من البنك الدولى 
وقــال وزيــر املالية هانى قــدرى دميان ان مصر ستحصل 
على قرض حجمه ثاثة مليارات دوالر من البنك الدولى 
على مدى ثاث سنوات من اجل دعم املوازنة العامة ولم 
يخض دميان الــذى كان يتحدث للصحفيني على هامش 
مؤمتر اخبار اليوم االقتصادى فى اى تفاصيل عن موعد 
احلصول على الشريحة االولــى من القرض او حجمها 
وقـــال رئــيــس الــــوزراء شــريــف اسماعيل فــى كلمة امــام 
املؤمتر »تــدرك احلكومة الظروف االقتصاديه التى منر 
بها فهناك عجز فى املــوازنــة وال بد ان يعالج تدريجيًا« 
وكــان رئيس الــوزراء ابلغ رويترز فى وقت سابق من هذا 
االسبوع ان باده التى تعانى من شح فى الدوالرية تسعى 
جلمع 4 مليارات دوالر من اخلــارج قبل نهاية 2015 من 
خال اقتراض 1,5 مليار دوالر من البنك الدولى والبنك 
االفريقى للتنمية بجانب طرح ارض للمصريني فى اخلارج 

بقيمة 2,5 مليار دوالر.
انخفض احتياطى مصر مــن النقد االجنبى للشهر 
الثالث على التوالى فى سيتمبر املاضى ملستوى وصفته 
محللون باحلرج  وتراجع االحتياطى وفقًا الرقــام البنك 
املركزى 9,700 % الى 16,3 مليار مقارنة بالشهر املاضى 

وهو االدنــى منذ مارس 2015بعدما سدد البنك املركزى 
دفعه من الــديــون كانت مستحقة الشهر املاضى بقيمة 

1,25 مليار دوالر حسبما افاد البنك فى تقريره.
وتكافح مصر للحفاظ على االحتياطيات االجنبية 
منذ ثورة 25 يناير 2011 اذا شكلت سنوات االضطرابات 
ــوى فــى مصر  عــبــئــاً ثــقــيــًا عــلــى قــطــاع الــســيــاحــة احلــي
ومناخها االستثمارى ودشنت احلكومة املصريه عــدداً 
من املشروعات العماقة جلذب االستثمارات لكنها قد 

تستغرق سنوات لكى تؤتى ثمارها. 
وقــال تقرير لوكالة »مــوديــز« للتصنيف االئتمانى ان 
تراجع االحتياطى النقدى االجنب املصرى الى 16,3 مليار 
دوالر نهاية سبتمبر املاضى مقابل 18,1 مليار دوالر نهايه 
اغسطس يؤثر سلبا على التصنيف االئتمانى ملصر والذى 

حددته املؤسسة عند3A مع نظره مستقبلية مستقرة. 
وأشــارت وكالة »موديز« فى تقريرها الشهرى الى ان 
بيانات شهر سبتمبر تشير الى تراجع االحتياطى النقدى 
للشهر الثالث على التوالى منذ يونيو املاضى مفسرة هذا 
التوجه بان ميزان املدفوعات املصرى مازال يعتمد على 
مساعدات اجلهات املانحة وهو ما من شأنه التأثير سلبا 
على التصنيف االئتمانى لوضع السيولة النقدية االجنبية 
ــارت الوكالة كذلك الــى ان الــدعــم الــذى  فــى مصر واشـ
قدمته كل من الكويت والسعودية واالمــارات ملصر خال 
الفترة االخيرة ساهم فى رفع االحتياطى النقدى املصرى 
الى 20,5 مليار دوالر فى شهر ابريل املاضى بعد مؤمتر 
شرم الشيخ االقتصادى الــذى نظمته احلكومه املصرية 
فى منتصف مــارس املاضى وتوقعت »مــوديــز« استمرار 

العجز فى امليزان التجارى املصرى والــذى ارتفع بنسبة 
13,9% خال العام احلالى ليصل الى 38,8 مليار دوالر 
امريكى مقابل 34,1 مليار دوالرالعام املاضى وهو التراجع 
الى حدث نتيجة تراجع قيمة الصادرات املصرية خاصة 
الــصــادرت النفطية التى تشكل نحو 40% مــن اجمالى 
الصادرات املصرية بسبب تراجع اسعار اسعار البترول 

عاملياً.
منى املصريون واحلكومة النفس بأن يساهم مشروع 
قناة السويس اجلــديــدة فــى اخلـــروج مبصر مــن ازمتها 
االقتصادية وتأمل احلكومة فى ارتفاع ايرادات القناة الى 
13,2 مليار دوالر سنويًا بحلول عام 2023 اال ان بيانات 
الهيئة كشفت عن تراجع ايراداتها من رسوم عبور السفن 
خــال اغسطس املاضى بنحو 9,4% مقارنه بأغسطس 

.2014
وحققت القناة عائدات بلغت 462,1 مليون دوالر فى 
اغسطس املاضى مقابل 510 مايني دوالر فى الشهر ذاته 
عام 2014 وارتفع عدد السفن املارة بقناة السويس مبعدل 
8 سفن فقط خــال اغسطس املاضى مقارنة مبعدالت 
العبور بنفس الفترة فى العام املاضى وعبرت 1585 سفينة 

مقابل 1577 سفينة بزيادة 0,5% فقط. 
ــار الــنــفــط ومــشــاركــة الــســعــوديــة  ــراجــع اســع تــســبــب ت
واالمــارات فى التحالف العربى »عاصفة احلــزم« حلزب 

احلوثيني فى اليمن من تراجع دعمهم املالى ملصر. 
وبلغت قيمة املــســاعــدات املقدمة مــن الـــدول الثاث 
17,6 مليار دوالر وفقًا لبيانات وزارة املاليه عام 2014 
اكد الرئيس عبدالفتاح السيسى فى تصريحات تليفزيونية 
ــاضــى ان قيمة  ــى مــايــو امل خـــال حملته االنــتــخــابــيــة ف
املــســاعــدات اخلليجية جتـــاوزت 20 مليار دوالر مــن 30 
يونيو 2013 وقدمت الــدول الثاثة نحو 12 مليار دوالر 
فــى صـــورة منح واســتــثــمــارات اثــنــاء املــؤمتــر االقتصادى 
منتصف مارس املاضى ويدخل االقتصاد السعودى واحدة 
من أحلك فتراته فى استمرار تراجع النفط منذ منتصف 
2014 وهو ما يتوقع معه محللون اقتصاديون ان تسجل 
السعودية اكبر مصدر للنفط فى العالم عجزاً قياسياً فى 

املوازنة قد يتجاوز 120 مليار دوالر هذا العام
ولتغطية هذا العجز جلأت احلكومة لسحب اكثر من 
80 مليار دوالر من االحتياطيات اخلارجية منذ اغسطس 
املاضى وفى خطوة الحقة خاطبت سلطات اململكة بنوك 
ــال سعودى  محلية الصـــدار ســنــدات بقيمة 20 مليار ري
ــة كما نقلت  ــوازن »5,33 مليار دوالر« لتمويل عجز امل
صحيفة »مال«االلكترونية يوم االثنني املاضى نقا عن 

مصادر مطلعة.

انطالق حمالت دعم السياحة وجذب املستثمرين 
ارتفاع أسعار املواد اخلام وارتفاع سعر الدوالر

مشروعات الطاقة اآلمنة 
االستثمار العقارى ومشكالت التمويل العقارى 

أزمة العشوائيات ومحدودى الدخل

1- 2 مليار دوالر ارتفاع فى الديون اخلارجية
2- التوجه نحو االقتراض من البنك الدولي

3- تراجع االحتياطى من النقد األجنبى
4- تراجع إيرادات قناة السويس

5- األزمة االقتصادية فى دول اخلليج 

رأى

املرأة واألنعام بني كتاب اهلل وفقه التراث 
مع أصول جديدة فى الفكر اإلسالمى 

َهَواِت ِمَن الِنَّساء.. إذا كان فى كل نصوص اللغة  ــَن ِللَنّاِس ُحُبّ الَشّ ُزِيّ
العربية وكتاب اهلل أن لفظ النساء يعنى امــرأة إال أنه فى هذه اآليــة ال 
ــرأة حتتاج إلــى فهم  ــرأة على اإلطــاق وهناك تفاسير بشأن امل يعنى ام
ووقفه وإعــادة نظر وتنقيه ونسمع دائما«عن قضايا املــرأة العديدة من 
املشككني تطرق آذاننا يوما« بعد يوم بآيات قرآنية علقت بأذهاننا على 
ضوء تفاسير التراث وال نستطيع الــرد عليها وحتى إذا ما سمعنا ردود 
السادة الفقهاء وجدنا ردودهــم ردودا واهية وغيرمقنعة وال يقبلها عقل 
بحديث متدن وثابت ال يتغيرعن وضــع املــرأة قبل اإلســام وفــى عصور 
الظام كدليل منهم أن اإلسام أنصف املرأة فإذا كانت املقارنة مبقايس 
عصرنا لوجدنا أن اإلسام قهر املرأة باحلقوق التى حصلت عليها اليوم 
مقارنة »بحقوق املــرأة فى الــدول املتقدمة وسلبها حريتها وحقرها فإذا 
كان التراث هو املقياس للدفاع عن املرأة فى كتاب اهلل نقول لهم يجب أن 
تفرقوا بني الهروب واملواجهة واملظهر واجلوهر.. وفروا جهودكم ووقتكم 
الــذى يضيع هــدرا فى الدفاع عن أخطاء واضحه بحجج واهيه إنقلبت 
عليكم ودكت حصون أوهامكم وذيفكم وتشنجاتكم فقد احتكمتم لعصر 
العلوم والتقدم فى تفسير كتاب اهلل لفقه رقة عظامه وذهــب وفــرة فى 
مجتمع غلب عليه الطابع الذكورى كانت املــرأة فيه سلعة تباع وتشترى 
وانعكس على كتاب اهلل بتفاسير أصبحت اليوم علة من العلل التى عاقت 
حركة املرأة وفتحت باب االتهام فى التنزيل احلكيم بأنه قهر املرأة فى.. 
وذهب السادة الفقهاء إلى ما هو أبعد من هذا بكثير ووضعوا املرأة فى 
كتاب اهلل مع اخليل املسومة واألنعام أى البغال واحلمير والبقر والغنم 
َهَواِت ِمَن الِنَّساء َوالَْبِننَي  واملاعز واإلبل فى قوله تعالى: ُزِيَّن ِللنَّاِس ُحُبّ الَشّ
ْرِث  َمِة َواألَنَْعاِم َواحْلَ يِْل امْلَُسَوّ ِة َواخْلَ َهِب َوالِْفَضّ َوالَْقنَاِطيِر امْلَُقنَطَرِة ِمَن الَذّ
نَْيا َواهلّلُ ِعنَدهُ ُحْسُن امْلَآِب آل عمران 14. وانطاقا  َياِة الُدّ َذِلَك َمتَاُع احْلَ
»من دور املرأة األساسى فى منو املجتمعات ونهضتها فى العلوم والفكر 
والفنون والثقافة ولكونها مربية األجيال ومتتلك ساح احلنان والعاطفة 
النابع من األمومة وتأكيدا« لدورها وفضلها فقد حفظ اإلســام للمرأة 
قيمتها وقامتها وهامتها انطاقا« من جوهر النص القرآنى فى قوله: زين 
للناس حب الشهوات من النساء.. ونقول فيه: إذا كان فى كل نصوص اللغة 
العربية وكتاب اهلل على اإلطاق أن لفظ النســـــــاء يعنى امــــرأة إال أنه فى 
هذه اآلية ال يعنى امرأة على اإلطاق. كيف؟ أوال: أن لفظ النساء فى اآلية 
ما هو.. إال جناس كامل جاء بتطابق كلمتني فى الشكل وعدد احلروف 
مع اختافهما فى املعنى واملعروف فى علم الباغة بالتجانس اللفظى. 
ثانيا: عندما يأتى لفظ النساء فى القرآن يأتى فى سياق موضوع يطابق 
حقيقة من واقع حياتنا االجتماعية واإلنسانية فيأتى اللفظ محمول على 
املعنى بغض النظر عن معانى الكلمات املفردة واجتهادنُا فى هذا هو: 1 
إذا كان فى قوله تعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء وأن النساء 
املقصودات هن أزواج الرجال.. فلماذا قال زين للناس حب الشهوات علما 
»بأن الناس هم رجال ونساء معا« !! ثم ربطها بالشهوات؟ والناس تتكون 
من رجال ونساء فإذا كان رجال مع نساء + شهوات. فكيف يكون نساء مع 
نساء فى شهوات ما هو إال سحاق ؟.. 2 ما نريد أن نقوله وإثباته لغويا«أن 
لفظ النساء فى معجـــــم أصــــل اللسان العربى: وهو املعجم الوحيد الذى 
يأتى بأصل املعنى اللغوى العربى قبل وأثناء وبعد نزول القرآن وفيه جاءت 
معنى النساء كاآلتى: نساء جمع نسيئ والنسيئ هو التأخر وقد وردت 
ــادة فى الكفر التوبة 37..  بهذا املعنى فى قوله تعالى: إمنــا النسيئ زي
والنسيئ فى هذه اآليه هو التأخير كما جاء فى جميع التفاسير.. وهذا 
ما يتماشى مع سيـاق اآلية فيكون مفهوم اآلية: زين للناس حب الشهوات 
من النساء آل عمرن 14 كوجود موضوعى يطابق واقع احلياة. وما يقبله 
العقل أن اإلنسان يشتهى دائما »ما تأخر فيه وسبقه إليه الناس.. فقد 
حتــررت املــرأة وحتــررت من األنعام وخرجت من البغال واحلمير والبقر 
والغنم واملاعز واإلبل هذا تأويلى ولست أزهريا وال متخصصا فى الفقه 
وال أزعم أنى فارس فى ميدانه لكنى قدمت العقل على النقل مبا ارتضاه 
عقلى من ربى.. وما أكثر من فعل ذلك ممن لهم تاريخ واسم وقلم وفكر 

ومنهج وبحث.

قـــال الــصــنــدوق فــى تــقــريــره الـــصـــادر امــس السيد الفضالى
االول ان اســتــمــرار تــراجــع اســعــار عامليا ابطأ 
ــو اصـــــول الـــصـــنـــاديـــق الــســيــاديــه  ــعـــدالت منـ مـ
للبلدان املصدره للنفط، وبعضها بدأ يسحب 
من “االحتياطيات” الوقائية معتبرا انه على 
املــدى القصير ال متثل هذه الظاهرة مصدرًا 
للقلق ولــكــن مـــاذا يــحــدث لــو اســتــمــرت اسعار 

النفط املنخفضة؟
وكــيــف ســيــكــون رد فــعــل صــنــاع الــســيــاســات 
ــا لــتــقــديــراتــنــا  ــقـ ــه وفـ ــ وأوضـــــــح الـــصـــنـــدوق انـ
لــن تــــدوم االحــتــيــاطــات املــالــيــة الــوقــائــيــة فى 
البلدان املصدرة للنفط فى الشرق األوسط، 
باستثناء االمـــــارات، وقــطــر، والــكــويــت ألكثر 
مــن 25 عــامــًا فــى ظــل اخلطط املالية العامة 
احلالية والتوقعات بالنسبة ألسعار النفط 
وســتــنــفــد هـــذه االحــتــيــاطــيــات فـــى الــبــحــريــن 
ــن املـــقـــبـــلـــن،  ــامــ ــعــ ــن فـــــى غــــضــــون الــ ــمــ ــيــ والــ
بينما ستنفد فــى معظم الــبــلــدان االخـــرى. 
كالسعودية، والــعــراق، وسلطنة عمان. خالل 
من 4 إلى 7 اعوام وحظر النقد الدولى من ان 
عــدم تنفيذ تخفيضات فــى النفقات العامه 
سيجعل مــن حتــويــالت احلــكــومــات إلـــى هــذه 
الصناديق اقل من السابق، وسيؤدى إلى زيادة 
ضغوط من اجل السحب من اصول صناديق 
الثروة السيادبة ولفت التقرير إلى مع ارتفاع 
اســـعـــار الــنــفــط عــلــى مــــدار الــعــقــد االول من 
االلفية اجلديدة بلغ رصيد احلساب احلالى 
الــكــلــى لــلــبــدان اخلــلــيــجــيــة املـــصـــدرة للنفط 
حوالى 630 مليار دوالر، فى 2011، متاجوزًا 
ارصـــــدة احلـــســـابـــات اجلـــاريـــه لـــدولـــة آسيــــــا 
الصاعدة مجتمعة غير ان فوائض احلسابات 
اجلــــاريــــه لـــلـــبـــلـــدان املــــصــــدرة لــلــنــفــط بــــدأت 
تــتــالشــى فـــى عـــام 2015، وال يــرجــع انــعــكــاس 
مسار هذا التراجع قريبا منوهًا إلى انه وفقًا 
للتوقعات احلالية من املحتمل تعافى ارصدة 
حساباتها اجلارية مجتمعة لتصل إلــى 200 

مليار دوالر فى عام 2020.
ــنــــدوق ان حــســابــات  ــر تـــقـــريـــر الــــصــ ــهــ واظــ
صــنــدوق النقد التقريبية كــانــت تتوقع قبل 
ــار الـــنـــفـــط ان تــســجــل دول  ــعــ انـــخـــفـــاض اســ
مــجــلــس الــتــعــاون اخلــلــيــجــى وحــدهــا فــائــضــًا 
مجمعا فــى حــســابــات املــالــيــة الــعــامــــــــة، يبلغ 
نحو 100 مليار دوالر فى 2015، وحوالى 200 
مــلــيــار بـــن عـــامـــى 2015 - 2020، ولـــكـــن من 
املرجح حاليا ان تسجل عجزا مجمعًا قدره 
145 مليار دوالر فى 2015 واكثر من 750 مليار 
دوالر بـــن عــامــى 2015 - 2020 وتــشــيــر هــذه 
التوقعات إلى تغيير صافى لالصول املتاحة 
لصناديق الــثــروة الــســيــاديــة فــى دول مجلس 
الــتــعــاون اخلليجى وحــدهــا قـــدره 250 مليار 
دوالر فى 2015، و 950 مليار دوالر بن عامى 
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كيف مت 
تصعيده من 

مستشار  لرئاسة 
رئاسة عصام األمير الحتاد اإلذاعة والتليفزيون.. باطلة!!!بالقانون:  االحتاد؟

كشفت مصادرنا املطلعة  عن مفاجأة من 
العيار الثقيل تتعلق بالشبهات القانونية التى 
تهدد بقاء عصام األمير فى منصبه كرئيس 
الحتــاد اإلذاعــة والتليفزيون.. ونحن اذ ننشر 
هــذه احلقائق والوقائع نعلن أننا ســوف نفتح 
الباب أمــام كل الشخصيات واجلهات املعنية 

باألمر للرد والتعقيب والتوضيح.
فى هذا السياق نشير إلى أن عصام األمير 
مت تكليفه أواًل برئاسة اإلحتاد مبوجب القرار 
رقم 188 الصادر بتوقيع د. درية شرف الدين 
وزيرة اإلعالم السابقة فى 5 أغسطس 2013.. 
ثم صدر قرار آخر بتعيينه رئيساً ملجلس أمناء 
احتـــاد اإلذاعـــة والتليفزيون مبــوجــب الــقــرار 
رقم 1485 لسنة 2013 والذى كان نصه »يعني 
عصام االمير اسماعيل خليل رئيسًا ملجلس 
أمناء احتــاد اإلذاعــة والتليفزيون ومينح راتباً 
شهريًا ثابتًا قــدره 3000 جنيه »ثــالثــة آالف 
جنيه« وبدل متثيل مقداره 2500 جنيه »ألفان 
وخمسمائة جــنــيــه«.. ومت توقيع الــقــرار من 
الدكتور حازم الببالوى رئيس مجلس الــوزراء 

فى ذلك الوقت.
ــد من  ــدي ــع ــــى أن هــنــاك ال وهــنــا نــشــيــر إل

املالحظات التى تشوب هذا القرار من بينها:
 أوال: تنص املـــادة رقــم 5 مــن القانون رقم 
ــة  ــاد اإلذاعــ ــأن احتــ 13 لــســنــة 1979 فــى شـ
والتليفزيون على أنــه »يشكل مجلس األمناء 
ــد مرتبه  مــن رئــيــس يــصــدر بتعيينه وحتــدي
ومخصصاته ومـــدة رئاسته قـــرار مــن رئيس 

اجلمهورية بناء على اقتراح رئيس الوزرا ء«.
 هذا هو القانون املعمول به فى ماسبيرو، 
ولــكــن فــى حــالــة االمــيــر حــدث استثناء حيث 
مت التعيني مــن جانب رئيس الــــوزراء.. وهنا 
ــذى صــدر بتعيني  أقــول إنــه اذا كــان الــقــرار ال
األمــيــر رئيسا ملجلس األمــنــاء صحيحا وفقاً 
للتفويض الـــذى مت منحه فــى ذلـــك الــوقــت 
مــن الرئيس املــؤقــت للبالد املستشار عدلى 
منصور للدكتور حازم الببالوى رئيس مجلس 

الــوزراء، فى االختصاصات والسلطات املقررة 
لرئيس اجلمهورية فى 27 تشريعا بني قانون 
والئحة تنفيذية وقرار جمهورى وكان من بينها 
احتــاد اإلذاعـــة والتليفزيون، إال أننى أتوقف 
أمــام ما قاله األمير خــالل حــواره مع برنامج 
»نــادى العاصمة« على الفضائية املصرية فى 
ــوزارى  ــه بعد التشكيل الـ 22 يونيو 2014 أن
األخــيــر – حكومة ابــراهــيــم محلب - أصبح 
قائما بأعمال وزيــر اإلعــالم، ولذلك أؤكــد أن 
هــذا االمــر الــذى اعترف به األمير - بعضمة 
لسانه - كان يستوجب اصدار قرار من الرئيس 
بذلك، حيث إن التفويض السابق اإلشارة إليه 

كان ينص حرفياً على » تفويض رئيس الوزراء 
فى اختصاصات الرئيس بشأن احتاد اإلذاعة 
والتليفزيون وفــقــا للقانون 13 لسنة 1979 
مبــا فــى ذلــك تشكيل مجلس أمــنــاء االحتـــاد، 
فيما عدا إصدار قرار حتديد الوزير املختص 
بشئون اإلذاعة والتليفزيون وفقا للمادة الرابعة 
من القانون، وإصدار موازنة االحتاد املستقلة 
نهاية كل عام مالى أو وضع موازنة استثمارية 
وفقا للمادة 18 ».. وهو كما نرى نص صريح 
ــل أو تفسير،  ــأوي ــى ت وواضــــح وال يــحــتــاج إلـ
والدليل على ذلــك أن عصام األمير اعترف 
بنفسه ايضاً أنه حضر اجتماع اإلعالميني فى 

شهر أغسطس 2014 مع الرئيس عبدالفتاح 
السيسى ليس بصفته رئيسًا لــالحتــاد فقط 
ــر اإلعــالم..  ولكن بصفته قائمًا بأعمال وزي
واملفاجأة أن األمير نفسه كشف فى حواره مع 
برنامج »أحالم وطن« على الفضائية املصرية، 
أن جلوسه على ميــني الرئيس السيسى هو 
إجراء بروتوكولى بحت بصفته القائم بأعمال 
وزير اإلعــالم، وكان ذلك بناًء على طلب إدارة 

املراسم برئاسة اجلمهورية ؟!!!!
ــارة ملدة  ــة إشـ  ثــانــيــاً: لــم يتضمن الــقــرار أي
رئاسة األمير لالحتاد وهو ما يخالف القانون 

ايضاً.

ثالثاً: القرار الذى أصدرته درية شرف الدين 
بتكليف االمير رئيسًا لإلحتاد – لدينا صورة 
منه – تضمن حرفيًا أن األمير كــان فى ذلك 
الوقت يشغل وظيفة مستشار )ب( من الدرجة 
العالية - ولــيــس املــمــتــازة - وهــو مــا يخالف 
القانون حيث إنه فى حالة اختيار شخص من 
داخل ماسبيرو لرئاسة اإلحتاد يجب أن يكون 
إمــا حاصل على درجــة مستشار )أ( أو درجة 
وكيل أول وزارة و ليس درجة وكيل وزارة فقط 
وهى آخر درجــة وظيفية حصل عليها األمير 
قبل تكليفه ثم تعيينه رئيسًا لالحتاد أى أن 
دريـــة قــامــت )بتنطيط( األمــيــر درجــتــني مرة 

واحدة وهو أمر مخالف للوائح والقوانني.
رابعًا: رداً على ما يشيعه البعض أن األمير 
لم يعني رئيسًا لالحتاد بصفته أحد العاملني 
فى املبنى ولكن لكونه من خــارج املبنى، نقول 
أن هــذا ال يجوز من الناحية القانونية حيث 
ــان يتولى منصب رئيس  إن األمــيــر حينما ك
التليفزيون فى عهد الرئيس اإلخوانى محمد 
مرسى قــدم اعــتــذاراً عن عــدم اإلستمرار فى 
املنصب ولــم يقدم استقالة، أى أنــه ظــل فى 
املبنى والدليل أنــه بعد تقدميه اإلعــتــذار مت 
نقله الى وظيفة مستشار )ب( كما أن عصام 
اعترف أكثر من مرة وفى تصريحاته منشورة 
وموجودة على )اليوتيوب( أنه لم يترك العمل 
فى ماسبيرو فى أى يــوم من األيــام طــوال 30 
سنة متواصلة أى منذ تخرجه فى كلية اإلعالم 
ــه عند  جامعة الــقــاهــرة عــام 1985.. كما أن
ــاد مــن خــارج املبنى فإن  اختيار رئيس اإلحتـ
هناك شــروط وضوابط قانونية لذلك أهمها 
أال تكون له عالقات أو تعامالت سابقة على 
ــاد، وهــو شــرط مفتقد بالنسبة لعصام  االحتـ

األمير.
ــراً نــتــســاءل: مــا اإلجـــراء الـــذى سيتم  وأخــي
اتخاذه مع األمير بعد الكشف عن هذه الوقائع 
املثيرة ؟ وما مصير القرارات التى اتخذها منذ 

توليه مهام هذا املنصب ؟!!!!!!

باملستندات: 152  وكيل وزارة ومدير عام  مهددون بالطرد من مناصبهم 

املخرج أحمد صقر بدرجة املكلف برئاسة قطاع اإلنتاج  »مدير عام« 
ونائبته سناء الشيخ مثبتة على درجة وكيل وزارة  

ــد كـــل املـــؤشـــرات  أن اجلــهــاز  ــؤك ت
املـــركـــزى للتنظيم واإلدارة  مغيب 
ــاوزات ومــهــازل  ــ عــمــا يــحــدث مــن جتـ
إداريـــــــة حتــــدث حــتــى اآلن داخـــل 
ــرو.. الـــيـــوم  نكشف   ــي مــبــنــى مــاســب
وباملستندات الرسمية  عــن مفاجأة 
مــن الــعــيــار الــثــقــيــل تتعلق  ببطالن 
مسابقة اإلعــالن رقــم 3 لسنة 2014 
لشغل عدد 152 وظيفة قيادية ما بني 
مدير عام ووكيل وزارة  والتى أسفرت 
ــدار عــصــام األمــيــر قـــرارات  عــن  إصـ
التعيني لهذا الــعــدد......... البطالن 
هنا يكمن فــى عــدم حــضــور األمــيــر  
بصفته  رئيس االحتاد ورئيس اللجنة 
الدائمة للوظائف القيادية أى مقابلة 
من تلك املقابالت الشخصية لـــ152 
وظيفة وذلــك باملخالفة لقرار رئيس 
مجلس األمناء رقم 990 لسنة 2014 
وللقانون رقم 5 لسنة 1991 والئحته 

التنفيذية.
ــر أن الــعــضــو  ــ ــى األمـ والـــغـــريـــب فـ
القانونى الذى متت االستعانة به فى 
اللجنة محمود سعد رئــيــس اإلدارة 

املــركــزيــة للشئون القانونية برئاسة 
ــه الــتــأكــد من  ــاد وهـــو املــنــوط ب االحتــ
اكــتــمــال تشكيل اللجنة سمح للجنة 
ــا دون اكــتــمــال  ــه ــال بــــأن تـــبـــدأ أعــم
تشكيلها بــعــدم حــضــور رئيسها فى 
كافة املقابالت ال152 - نؤكد كافة 
ــالت -  واالكــتــفــاء بــإبــراهــيــم  ــاب ــق امل
العراقى وكيل أول الـــوزارة ومحسن 
نعمان أمــني عــام االحتـــاد  )فــى ذلك 
الوقت( وصفاء حجازى رئيس قطاع 
األخبار ومحسن الشهاوى رئيس قطاع 
ــوقــت ومستشار  األمـــن )فـــى ذلـــك ال
رئيس االحتــاد حاليًا(  وهانى جعفر  
رئـــيـــس قـــطـــاع اإلقـــلـــيـــمـــيـــات.. وقــد 
كشفت عــن هــذا الــبــطــالن  الشكوى 
ــتــى  قــدمــهــا أحــمــد حــســان  مدير  ال
إحدى اإلدارات القانونية فى ماسبيرو   
الــى املــســتــشــار/ هــانــى حنا مساعد 
وزير العدل لشئون اإلدارات القانونية 
بإحتاد اإلذاعـــة والتليفزيون وُقيدت 
الشكوى برقم 892 لسنة 2015 وجار 
التحقيق فيها حالياً مبعرفة املستشارة 
لبنى عبد الــوهــاب نائب رئيس هيئة 

النيابة اإلدارية. 
ــأة الـــتـــى قـــد تــتــســبــب فى  ــاجـ ــفـ املـ
إحــالــة عــصــام األمــيــر ومحمود سعد 
الــى املحاكمة التأديبية هى الشهادة 
الــتــى أدلـــى بها محسن نعمان أمني 
ــاد الــســابــق بالتحقيقات  عـــام االحتــ
والتى أكد فيها على أن رئيس اللجنة 

عصام األمــيــر لــم يحضر أى مقابلة 
مــن املــقــابــالت الشخصية الــتــى متت 
بناء على اإلعــالن رقم 3 لسنة 2014 
وأنه وقع مبحاضر تلك اللجان دون أن 

يحضرها !!!
وكــشــفــت مـــصـــادرنـــا املــطــلــعــة أن  
حــضــور مــحــمــود ســعــد اجــتــمــاعــات 
اللجان  طبقاً لقرار عصام األمير رقم 
990 لسنة 2014 هو استعانة وليس 
تفويضا... وانــه طبقًا للمادة الثانية 
ــرار فــإنــه للجنة أن تستعني  ــق مــن ال
ــراه مـــن خـــبـــراء فـــى مــجــاالت  ــ مبـــن ت

القانون....... الخ.
وأوضـــحـــت املـــصـــادر أن مــحــمــود 
ــى الـــذى  ــون ــان ــق ســعــد هـــو الــعــضــو ال
استعانت بــه اللجنة وليس لــه صوت 
فيها اال أنه كان يوجه أعضاء اللجنة 
ــى اخــتــيــار املــحــامــني العاملني معه  ال
ــاإلدارة املــركــزيــة للشئون القانونية  ــ ب
برئاسة االحتاد على حساب املحامني 
بــاإلدارات املركزية األخرى بقطاعات 
االحتاد وعددها ثمان إدارات مركزية 
أخرى... وكل ما يهم محمود سعد هو 

توزيع رجاله من إدارتــه على اإلدارات 
القانونية باالحتاد.

وفى هذا السياق نشير إلى قيام بعض 
ــة والتليفزيون  املحامني بــاحتــاد اإلذاعـ
ــلــك الــوظــائــف  ــوا لــشــغــل ت ــدم ــق ممـــن ت
بتوثيق شهادتهم مبكاتب الشهر العقارى 
والتوثيق بــأن عصام األمــيــر إسماعيل 
رئيس اإلحتــاد ورئيس اللجنة الدائمة 
للوظائف القيادية بــاالحتــاد لم يحضر 
أعمال اللجنة باملخالفة للقانون... األمر 
الـــذى يبطل كــافــة الـــقـــرارات الــصــادرة 
بتعيني 152 قــيــادة مبــبــنــى ماسبيرو 
بإعتبار أن أعــمــال تلك اللجان باطلة 
وإعمااًل للمبدأ القانونى »أن ما بُنى على 

باطل فهو باطل«.
يــاســادة.. هذه صــورة  صارخة من  
صور الفساد مببنى ماسبيرو وتكشف 
أن اختيار القيادات ليس له اعتبارات 
موضوعية أو قانونية، حيث اكتفى  
األمير باجللوس فى مكتبه  بينما قام 
باقى أعضاء )الشلة( – عفوا  اللجنة  
-  باختيار من يريدون حسب املــزاج 

واألهواء؟

اســـتـــمـــراراً ملــســلــســل تــغــيــيــب األجـــهـــزة 
الرقابية والرسمية عما يحدث داخل مبنى  
ماسبيرو، وتأكيداً على أن اللجنة التى  مت 
تشكيلها   مــن اجلــهــاز املــركــزى للتنظيم 
واإلدارة منذ شهرين تقريباً بناء على خطاب 
رسمى من اللواء  محمد عمر هيبة مستشار 
رئيس اجلمهورية لشئون مكافحة الفساد  
وكذلك احلال بالنسبة لإلدارة التابعة لنفس 
ــوجــودة داخـــل مبنى ماسبيرو   اجلــهــاز وامل
ليست ســوى »فــنــكــوش كبير« والــدلــيــل أن 
هناك مئات املخالفات اإلدارية التى تسببت 
فى إهدار ماليني اجلنيهات خالل السنوات 
املــاضــيــة دون أن تتحرك قــيــادات اجلهاز 
للتحقيق  فيها بشكل جــاد »وليس صوريا 
وديكورياً« ومحاسبة املتورطني فى مثل هذه 

اجلرائم الصارخة.
فى السطور القادمة..  نكشف عن واقعة 
جديدة  بطلها املخرج أحمد صقر القائم 

بأعمال رئيس قطاع اإلنتاج. 
والذى ال يزال مثبتاً على درجة مدير عام 
التخطيط  السينمائى وكان من قبل يشغل 

وظيفة كبير بالتخطيط  السينمائى.. حيث 
مت عمل إعالن لوظيفة مدير عام التخطيط 
السينمائى، وحصل عليها صقر مبوافقة د. 
ــرة اإلعــالم السابقة  دريــة شــرف الدين وزي
فــى  6 أبــريــل 2014  بالرغم مــن ان جهاد 
حسني كــان مكلف عليها بقرار أثناء تولى 
عــادل ثابت رئاسة  قطاع اإلنــتــاج، وتسلم  
احــمــد صقر منصبه اجلــديــد كمدير عام 
للتخطيط السينمائى وفى نفس الوقت كان 
يقوم بإخراج أحد املسلسالت بأمر من درية 
شرف الدين وكان ال يأتى القطاع إال احيانا 
ويقوم  بتسيير العمل جهاد حسني.. الغريب 
أنه خالل شهر واحد من تعيينه مديراً عاما، 
مت تكليف صقر مبنصب نائب رئيس القطاع  
بينما مت تكليف  جهاد مبنصب مدير عام 
التخطيط السينمائي  مرة اخرى. ثم حدثت 
مفاجأة آخــرى وهــى أنــه بعد تكليف صقر 
برئاسة القطاع  مت تعيني جهاد حسني  فى 
منصب مــديــر عـــام الــنــصــوص واملــراجــعــة 
ألن احــمــد صقر مـــازال يشغل مــديــر عام 

التخطيط السينمائى حتى حينه.

والسؤال: أى قانون هذا الذى يسمح بأن 
مدير عام يصدر قراره  فى يوم 6  أبريل ثم 
يتم تكليفه خالل شهر مبنصب  نائب رئيس 

القطاع ؟
األكثر غرابة أن هناك شخصية وهى سناء 
الشيخ ومثبتة رسمياً فى منصب نائب رئيس 
الــقــطــاع، ووفــقــا ملــا تــراه األغلبية العظمى 
من أبناء القطاع فإنها  األحق بهذا املنصب 
بحكم خبراتها وسنوات عملها الطويلة داخل 
املبنى، وهنا أكشف لكم عن مفاجأة مثيرة 
تكشف أن هناك خلاًل إداريــاً وهى أن سناء 
الشيخ هى التى تقوم بالتوقيع على التقرير 
السرى السنوى اخلــاص بتقييم أداء أحمد 
صقر نظراً ألنه مكلف وهى مثبتة، واألكثر 
دهشة إلى متى يستمر الوضع املقلوب وهو 
أن يترأس قائم بأعمال رئيس قطاع رغم 
ــه مــا يـــزال مثبتًا على درجـــة مــديــر عام  أن
التخطيط السينمائى فــى حــني أن نائبة 
رئيس القطاع بــدرجــة وكيل وزارة ؟!!!!.. 
صح النوم ياقيادات اجلهاز املركزى للتنظيم 

واإلدارة !!

مفاجأة 
مثيرة:

األمير

صقر
سناء

عـــــلـــــى عـــــتـــــبـــــات الــــــــــواقــــــــــع، تـــســـقـــط 
ــزيــــف، وال نــرى  الـــفـــهـــلـــوة، ويـــتـــاشـــى الــ
ســوى احلقيقة جلية مضيئة، ساطعة 
كالشمس.. والــواقــع الــذى أعنيه، هو ما 
نلمسه جميعا ونــراه بأعيننا ليل نهار. 
وحــده هو الــذى جعلنا نشعر بالتفاؤل، 
ونــقــر بــأنــنــا نشهد تغييرا فعليا يجرى 
فــى بلدنا.. تغييرا فــى سلوكياتنا.. فى 
عاقة املــواطــن باملسئول أى كــان موقعه 

داخل مؤسسات الدولة.
ظللنا عــقــودا طويلة نشاهد ونسمع 
الـــوزراء واملحافظني، وهــم يتبارون أمام 
املــيــكــروفــانــات والــشــاشــات عــن اخلطط 
واالجنــــــــــازات. واتـــضـــح لــنــا أنـــهـــا مــجــرد 
تــصــريــحــات ال قــيــمــة لـــهـــا، تــتــبــخــر فــور 
ــا يــــحــــدث فــى  ــ االنــــتــــهــــاء مـــنـــهـــا، أمــــــا مـ
مــصــر اآلن وبــــــدون ضــجــيــج، هـــو قــفــزة 
إلــــى األمــــــام. وإعـــــان عـــن قــــدرة الــدولــة 
واحلـــكـــومـــة عــلــى االجنـــــــاز، إذا تـــوافـــرت 

اإلرادة السياسية.
ــوافــــرت مــنــذ أن تــولــى  هــــذه اإلرادة تــ
الرئيس عبدالفتاح السيسى مسئولية 
ــع املــــواطــــن الــبــســيــط فــى  ــ ــم ووضــ ــكـ احلـ
أولــويــاتــه.. فهناك أشياء صغيرة، كانت 
ــم  ــدد حـــيـــاتـــهـــم، ورغــ ــهــ ــاس وتــ ــنــ تــــــؤرق الــ
الــصــرخــات املتتالية، إال أن احلكومات 
املتعاقبة كانت »ودن من طني واألخــرى 
مــــــن عـــــــجـــــــني«.. ال تــــســــمــــع وال تــهــتــم 
بــالــكــوارث الــنــاجتــة عــن هـــذا الــتــجــاهــل. 
ــلــــواء فى  ــن مـــزلـــقـــان أرض الــ أحتـــــدث عـ
نطاق محافظة اجلــيــزة، وهــو واحــد من 
مئات املزلقانات املنتشرة بطول الباد 
وعــرضــهــا، أهــالــى املنطقة الشعبية من 
البسطاء الذين دحر الفقر فحوصاتهم 
وأحامهم.. هؤالء كانوا يدفعون يوميا 
بــــدون مــبــالــغــة مـــن حــيــاة أبــنــائــهــم ثمن 
االهمال والتجاهل حيث اعتاد األهالى 
التعايش مع كثرة احلوادث. لكن عندما 
ــركــــت مـــؤســـســـات  تـــــوافـــــرت اإلرادة، حتــ
الدولة لوقف نزيف الكوارث، ومت إنشاء 
كــوبــرى عــلــوى لــلــمــارة والتاميذ الذين 

يعبرون املزلقان يومًيا.
ــن تـــفـــاؤل  ــه مــ ــا شـــعـــرت بــ ال أخـــفـــى مــ
جعلنى استنهض أحــامــى الــتــى كــادت 
أن متوت، وأيقنت فعا أن بادى تغيرت، 
ــبـــح فــيــهــا املــــواطــــن مــحــط اهــتــمــام  وأصـ
سلطات الــدولــة، وأن األشــيــاء الصغيرة 

هى بداية حتقيق األحام الكبيرة.

رأى

حسني محمد

إصالح األخطاء الصغيرة 
يحقق األحالم الكبيرة
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هيفاء  تتصدر 
القائمة بـ57 مليون 

دوالر تليها أحالم 
بـ50 مليونًا

غادة عبد الرازق 
»تتصابى« بفستان 
أبيض قصير جًدا!

شــاركــت النجمة غـــادة عبد 
ــرازق جــمــهــورهــا بــصــور من  ــ ال
احتفالها مع شقيقتها وابنتها 
وأقاربها فى أحد الفنادق فى 
دبــى ليلة رأس السنة، والتى 
نشرتها عبر حسابها على أحد 

مواقع التواصل االجتماعى.
ــادة فـــى الــصــور  ــ وظـــهـــرت غ
تــرتــدى فستانا أبــيــض قصير 
ومنفوش، ولكن الفستان ظهر 
على غادة قصير بعض الشيء 
خاصة لطول قامتها، ما جعل 
الكثيرون من متابعيها يسخرون 
منه، وجــاءت معظم التعليقات 
تتوقع أن قــمــاش الفستان لم 

يكن كافيا الستكماله.
فيما قــال آخـــرون بــأن هذا 
الفستان غير مناسب لسنها 
وأنها تتصابى بارتداء فساتين 

قصيرة هكذا.
 

باألسماء واألرقام جنوم الغناء األكثر ثراء فى العالم العربى
أصدرت »ذا أرابيان بيزنس« ومجلة »لوموند« 
الفرنسية، قائمة بأغنى 10 فنانين عرب للعام 
ــروة كــل فنان حسب  2015، مــن خــال معرفة ث
أجره فى الحفات وعدد الحفات التى يؤديها 

فى كل عام ومقدار ثروته.
تصدرت النجمة اللبنانية هيفاء وهبى 
القائمة بــثــروة تصل الــى حــوالــى 57 
مليون دوالر، وذلـــك خــال مسيرتها 
الفنية القصيرة من خال 6 ألبومات، 
كما لعبت دور البطولة فى 3 أفام و3 

مسلسات.
وفــى المرتبة نفسها حلت النجمة 
االماراتية أحــام فى المرتبة االولى 
بثروة تتجاوز الـــ50 مليون دوالر، إال 
أن وضعها خاص ألن معظم أموالها 
مــن اســتــثــمــاراتــهــا فــى الــقــصــور 
والعقارات التى تملكها فى لندن 
والواليات المتحدة االمربكية 
ــا أن  ــم واإلمـــــــــارات، ك
ثــــروتــــهــــا مــن 

المجوهرات التى تقدر قيمتها بحوالى 20 مليون 
دوالر، وذلــك بخاف مابسها الباهظة الثمن 
وحقائب يدها التى تراوح سعر الحقيبة الواحدة 

بين 80 الى 100 ألف دوالر.
احــتــل النجم الــمــصــرى عــمــرو ديـــاب المركز 
الثانى بثروة تقدر بحوالى 42 مليون دوالر، من 
خــال بيع أكــثــر مــن 50 ألــبــومــا خــال مــشــواره 
الفنى الذى بدأه فى عام 1983، وحققت ألبوماته 
مبيعات هائلة وتُرجمت كثيرا من أغانيه إلى عدد 
من اللغات أهمها اإلنكليزية والروسية والكرواتية 
والبلغارية والتركية واأللبانية والهندية كما تميز 

»الهضبة« بإدخاله آالت جديدة فى موسيقاه.
جـــاءت النجمة اللبنانية اليسا فــى المرتبة 
الثالثة برصيد 41 مليون دوالر، من خال إصدار 
أكــثــر مــن 10 ألــبــومــات، كما تمثل أكــثــر مــن 8 
منتجات عالمية من بينها المجوهرات والساعات 

والنظارات الشمسية.
على الــرغــم مــن صغر سنها، نجحت الفنانة 
اللبنانية نانسى عجرم فى الوصول الــى قائمة 
أغنى 10 فنانين فى الوطن العربي، بثروة تقدر 

بـ37 مليون دوالر.
احتلت الفنانة اللبنانية نهاد رزق وديع حداد، 
المعروفة باسم »فيروز«، المركز الخامس بثروة 
تُقدر بحوالى 36 مليون دوالر، وذلك بعد االعمال 
الفنية الكبيرة األغانى واألوبريهات التى قدمتها 

مــع زوجــهــا الــراحــل عــاصــى الــرحــبــانــى وأخيه 
منصور الرحباني، المعروفين بـ«األخوين 

رحباني«.
حلت النجمة اللبنانية نــجــوى كــرم فى 
المرتبة السادسة بثروة قدرت بـ 34 مليون 
دوالر، وذلــك مــن خــال أغانيها الشهيرة 
وحفاتها المتنقلة فى مختلف انحاء العالم.

قدرت ثروة أمير الغناء العربى هانى شاكر 
التى جمعها خــال مشواره الفنى الطويل بـ32 
مليون دوالر، واشتهر شاكر بأغانيه الرومانسية 
حــيــث بــلــغ عــددهــا أكــثــر مــن 600 أغــنــيــة منذ 

انطاقته حتى اليوم.
احتلت الفنانة ماجدة الرومى المركز الثامن 
ــثــروة تــقــدر بــحــوالــى 28 مــلــيــون دوالر، حيث  ب
أصدرت أكثر من 13 ألبوماً باإلضافة إلى العديد 

من األغانى المنفردة الناجحة.
على الرغم من غيابها منذ فترة طويلة عن 
الساحة الفنية إال أن ثــروة المغنية اللبنانية 
ــل حــجــازى بــحــوالــى 23 مــلــيــون دوالر،  أمـ
وأصــدرت 7 ألبومات وأكثر من 20 فيديو 

كليب.
تقدر ثروة المطرب والملحن العراقى 
كاظم الساهر بـ 22 مليون و800 ألف 
دوالر، ويُــعــرف أنــه المطرب الوحيد 

الذى لحن جميع أغانيه بنفسه.

استوديو
الفن

بالصور: أنغام وأصالة وسميرة سعيد فى ضيافة منى زكىوصية كاظم الساهر ألوالده

الراقصة اللبنانية »دانا دندن« تفضح 
قيادات احتاد اإلذاعة والتليفزيون 

لعل أفضل رد على األكــاذيــب التى تــرددهــا قــيــادات ماسبيرو حول  
سعيهم لترسيخ القيم والمبادئ والتركيز على الشخصيات التى تعد قدوة 
لألجيال الحالية.. أن نسألهم: وما عاقة هذه الشعارات التى ترفعونها 
بقيامكم وعــن طريق قناة النيل للدراما باختيار الراقصة فيفى عبده 
لتكريمها وتسليمها شهادة تقدير منذ أيام .. فهل هذا ياسادة  )ريادة( أم 

).....(؟!!!
وبمناسبة الحديث عن ).............(  نكشف وألول مرة أن القيادات 
التى أدمنت التقليد  تقوم حاليا بتقليد النجاحات التى حققتها برامح 
)مسرح مصر ومفيش مشكلة خالص.. الخ( والتى تبث عبر الفضائيات 
الخاصة، حيث قررت  تقديم برنامج جديد بعنوان )مسرح التليفزيون(.. 
والحقيقية أننى كنت أتصور أنه  سيكون امتدادا لمسرح التليفزيون فى 
الستينيات من القرن الماضى.. ولكن المفاجأة أن هناك واقعة تكشف 
عن انحطاط الذوق الفنى لهذه القيادات  حيث زارت المطربة اللبنانية 
)دانــا( التى اشتهرت بأغنيتها الخليعة »بــص عليا بــص«  استديوهات 
ماسبيرو فى المقطم  منذ أيــام قليلة »بإعتبارها صديقة ياسر سليم  

صاحب شركة بــاك أنــد نايت  المشاركة لماسبيرو فى انتاج برنامج 
التوك شو الجديد أنا مصر الذى يبدأ بثه مساء الخميس القادم« وأعلنت 
لكل من سألها عن سبب تواجدها أنها سوف تعمل فى مسرح التليفزيون.. 
وحتى نعرف كم التدنى فى الــذوق الفنى أنشر لحضراتكم كلمات هذه 
االغنية  )المصورة  بأوضاع مختلفة( وموجودة على اليوتيوب .. تقول 
كلمات األغنية: » هس هس هس بص عليا بص هــس..  هس هس بص 
عليا بــص.. انا دانــا انا دنــدن فتح عينك تاكل ملبن.. حاتشوف رقصى 
ــا حــدلــع..  حارقص  وداللـــى وحتبقى انــت ياغالى كــل حبى وآمــالــى وان
لــك رقــص بلدى د مــا فيش احلى مــن الــبــلــدي .. حاناكل وحانشرب.. 
نتشخللللع..  بص بص بص بص عليا بص.. هاقولك وتقولى.. هأغنيلك 
وتسمعلى وحاتشوف رقصي... ال ال ال،  حارقص على طبلة ورق، اههه 
واه واه لما اكل وياه ابصبصلو يبصبصلى وأهمس له يهمس لى حايشوف 
رقصى وداللي.... هس هس بص عليا بص هس هس بص عليا بص هس 
هس هس بص عليا بص انا دانا انا دندن فتح عينك تاكل ملبن!!.. وال 
أجد  سوى أن أختم هذه الفقرة بتوجيه عدة تساؤالت منها: مين اللى 
عليه العين اللى مطلوب منه يفتح عينه؟ ومن سعيد الحظ اللى هياكل 

الملبن؟.. ومين ابن المحظوظة اللى ها تتشخلع له دانا دندن؟!!!!

عاقة الصداقة والــمــودة والــحــب مــن أهم 
ــان يُــقــال دائما  الــعــاقــات اإلنــســانــيــة، وإذا ك
أن الــوســط الفنى بــه الكثير مــن المشكات 
والمنافسة، فيوجد أشــخــاص يثبتون عكس 

هذا الكام.
ويجمع بين الفنانين أحمد حلمى ومنى زكى 
وأصالة وأنغام وسميرة سعيد عاقة صداقة 
قوية، وأصبحوا خال الفترة األخيرة يشاركون 

جمهورهم بصداقتهم هــذه، بنشرهم لصور 
تجمعهم.

 وقبل نهاية 2015، اجتمع األصدقاء بمنزل 
أحمد حلمى ومنى زكى ليبدأوا عاما جديدا، 

محافظين فيه على عاقتهم الطيبة.
ونـــشـــرت الــمــطــربــة أنـــغـــام عــبــر حسابها 
الــشــخــصــى عــلــى Instagram صـــورا من 
لقائهم، فكانت الصورة األولى تجمعها بأصالة 

وسميرة سعيد، وكتبت تعليقا عليها: »كل سنة 
وأنتم أغلى حبايبى وأجمل أصحاب«.

وتبعت أنغام الصورة السابقة بأخرى تظهر 
ــي، والــتــى وجهت أنغام  فيها الفنانة منى زك
الــشــكــر فيها لــهــا عــلــى استضافتها لــهــا فى 
منزلها قائلة: »كلنا فى بيت أحمد حلمى ومنى 
زكى أحلى صحبة وأجمل ناس وتسلم إيدك يا 

أجمل منى فى الدنيا«.

كشف الفنان العراقى كاظم الساهر عن الوصية، التى يتمنى أن 
ينفذها نجليه وسام وعمر فى حياتهما.

كاظم قــال: »أوصــى ولــدّي بأن يعيشا حياة صحيحة، وأدعــو الله أن 
يحرسهما ويحميهما ويوفقهما فى حياتهما، وأن يتمتعا بدوام الصحة«.

الفنان العراقى عبر عن حبه الشديد لهما، من خال جملة واحدة، 
قالها فى حواره بمجلة »لها«: »أنا متعلق بتراب أقدامهما«.

دياب

نانسى

كاظم مع أسرته

دانا دندن

شاكر
فيروزماجدةأملجنوىاليسا

غادة

كتب - شريف حمدى

كتب - شريف حمدى



تسيطر حالة من القلق على ادارة 
نــادى االنتاج احلربى برئاسة اللواء 
ماهر كسبة، وذلــك خوفًا من توابع 
أزمة مترد محمد زيدان العب النادى 
وانقطاعه عن تدريبات فريق الكرة 
األول بالنادى منذ فترة، حيث تتخوف 
إدارة النادى العسكرى من سيناريو 
ــام اجلــهــات الرقابية  مساءلتها أمـ
بسبب هـــذه القضية كـــون الــاعــب 
تقاضى مقدم عقده مع النادى دون 

أن يلتزم بتنفيذه.
وجــاءت واقعة انقطاع زيــدان عن 
تــدريــبــات الــفــريــق العسكرى لتضع 
ادارة الــنــادى فى حــرج أمــام قيادات 
وزارة االنــتــاج احلــربــى والــتــى ترغب 
فى أن يظل االنضباط وااللتزام هو 
الشعار الــدائــم للنادى وكافة الفرق 
الرياضية به، كما تسبب مترد زيدان 
فى حرج كذلك للجهاز الفنى لفريق 
الكرة بقيادة شوقى غريب سيما وانه 
كان أكثر املتحمسني لفكرة ضم العب 
دورمتوند األملانى والفراعنة السابق، 
رغم ابتعاده عن املاعب لفترة ليست 
بالقصيرة بعد جتربة غير موفقة مع 

نادى بنى ياس االماراتى. 
ــدان دفعت قيادات   أزمــة متــرد زي
النادى العسكرى الى التلميح بإمكانية 
اختصام الاعب أمــام النيابة ورفع 
دعوى قضائية ضده تتهمه بالنصب 
وتطالبه برد ما تقاضاه من النادى، 
وذلــك سعيا الخــاء مسئولية االدارة 
أمام اجلهات الرقابية حتى ال تتهمها 

األخيرة بإهدار املال العام.

إدارة اإلنتاج تهدد 
مبقاضاة زيدان 
بتهمة النصب 

»شخصية الفريق« 
وراء إصرار بيسيرو 

على استمراره
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البساط
األخضر

األهلى يرفض رياالت اخلليج ويتمسك ببقاء غالى 
أصــر مسئولو مجلس إدارة الــنــادى 
األهــلــى على موقفهم بــضــرورة اإلبقاء 
ــق الــكــرة  عــلــى حــســام غــالــى نــجــم فــري
األول بالنادى وعدم السماح له بالرحيل 
خال فترة االنتقاالت الشتوية القادمة 
فــى يناير بعد ان تلقى الــاعــب بعض 
العروض السعودية المغرية وتحديداً من 
نــادى النصر السعودى الــذى سبق وان 
تواجد فيه غالى قبل عدة مواسم قبل 

عودته الى مصر من جديد. 
وجــــاءت جــلــســة ســيــد عــبــد الحفيظ 
مدير الكرة بالنادى األهلى مع الاعب 
مــؤخــراً ومطالبته برفض أى اغـــراءات 
مالية خليجية لتدفع الاعب للتراجع 
عــن رغبته فــى الرحيل خاصة أن عبد 
الحفيظ شــدد لــه على حــاجــة الفريق 
إلـــى خــبــراتــه وجـــهـــوده خـــال الــمــوســم 
الحالى من اجل استعادة بطولة الدورى 
التى ذهبت للغريم التقليدى الموسم 

الماضي. 
بخاف رغبة غالى فى إسدال الستار 

على مــشــواره الــكــروى بقميص األهلى 
أحــد اهــم االســبــاب الــتــى اجبرته على 
البقاء فــى األهــلــى والــتــراجــع عــن حلم 

العودة لخوض تجربة احترافية جديدة.
كما أن معشوق الجماهير األهاوية 
فى اآلونة االخيرة يرغب فى رد الجميل 
لرئيس القلعة الحمراء محمود طاهر 
الــذى اعــاد لــه شــارة قــيــادة الــنــادى فى 
واقــعــة ســوف تتوقف عندها عجات 
الــتــاريــخ خــاصــة أن الــاعــب تـــورط فى 
ازمات بالجملة الموسم الماضى قادته 
لحرمانه من ارتداء الشارة ومن ثم طالبه 
عبد الحفيظ بعدم الرحيل واالستمرار 
ورفــض أى اغــراءات مالية تصل له من 

االندية السعودية.
وجاء حديث البرتغالى بيسيرو المدير 
الفنى المستمر عنه والــذى شدد خاله 
على دور غــالــى الــمــحــورى فــى صفوف 
الفريق والتأكيد على انه »ايقونة« حماس 
الفريق وان رحيله يفقد الفريق شخصيته 
داخــل وخــارج الملعب وان استمراره ال 
مفر منه،، وبالتالى اقتنع غالى واغلق 
باب االحتراف الخارجى بناء على طلب 

المدير الفنى ومسئولى ناديه.

كتب – ضياء خضر 

أنطوى والشيخ  لن يرحال زيدان
عن األهلى.. وأنا وبيسيرو 
»سمن على عسل«

:» عظيمة فى حواره لـ»

الــجــمــيــع يــتــذكــره كــــأول محترف 
ــانــــي،  ــمــ ــى الــــــــــدورى األلــ ــ ــرى فـ ــصــ مــ
ــبــــد الـــعـــظـــيـــم الـــشـــهـــيـــر  ــد عــ ــمـ ــحـ مـ
بــعــظــيــمــة العــــب األهـــلـــى فـــى نــهــايــة 

الثمانييات والتسعينيات.
بــدأ رحلة احــتــرافــه مــع فريق كولن األلمانى 
ــم انـــتـــقـــل لـــفـــريـــق أرمــيــنــيــا  حـــتـــى عـــــام 1994 ثــ
بــيــلــفــيــلــد حــتــى عــــام 1996، ثـــم انــتــقــل لــفــريــق 
أولــســان الــكــورى ولعب مــع المنتخب 21 مباراة 
دولــيــة ولــديــه كــتــاب خـــاص مــن تــألــيــفــه »طــريــق 

االحتراف فى كرة القدم«.
عــظــيــمــة حــصــل عــلــى بـــكـــالـــوريـــوس الــتــربــيــة 
ــادات الــخــاصــة  ــهـ الــريــاضــيــة وحـــصـــل عــلــى الـــشـ
بتدريب كرة القدم، كما حصل على أعلى شهادة 

تدريب من االتحاد األلمانى واألوروبي.
رحيل جون أنطوى وأحمد الشيخ.. تدعيمات 
ــر.. مــشــاكــلــه مــــع بـــيـــســـيـــرو.. كــلــهــا أســئــلــة  ــايـ ــنـ يـ
طــرحــت عــلــى عظيمة مــن أجـــل اإلجــابــة عليها 

خالل حواره لـ«صوت الماليين«.
ــت قــلــق عــلــى مــشــوار  ــل أنــ ¿ فـــى الـــبـــدايـــة.. هـ

األهلى فى الدورى؟
¿ ¿ األهلى فريق قوى ويمتلك العبين على 
أعلى مستوى لديها القدرة على حصد جميع 

البطوالت التى يتنافس عليها القلعة الحمراء 
سواء محلية أو أفريقية.

¿ ولـــكـــن هـــنـــاك قــلــق مـــن الــجــمــاهــيــر نتيجة 
مستوى الفريق فى المباريات؟

ــل مـــبـــاراة بــتــكــون مختلفة عن  ¿ ¿ أكــيــد ك
األخــرى، ولكن خلينا نتفق أن األهلى لم يقدم 
أداًء هزيًا كما يردد البعض، والدليل الفوز فى 

المباريات وحصد الثاث نقاط.
¿ وماذا عن مباراة سموحة؟

¿ ¿ مباراة سموحة صفحة وانتهت، وكان لها 
ظروفها بوجود الجماهير فى الــخــارج، األمر 
الــذى تسبب فى تأجيل المباراة لمدة اقتربت 
مــن ســاعــتــيــن، وهـــو مــا أخـــرج الــاعــبــيــن عن 

تركيزهم.
¿ وهـــل هــنــاك أزمــــات بــيــن وبــيــن بــيــســيــرو كما 

تررد؟
¿ ¿ لم يحدث أى مشلكة بيننا على اإلطاق 
بداية من توليه المسئولية وحتى اآلن، ويتم 
التنسيق بيننا فى العديد من األمــور دون أن 

يفرض الخواجة رأيه.
¿ وماذا عن صفقات يناير؟

¿ ¿ هناك اجتماع بين الجهاز الفنى للنادى 
األهلى بقيادة جوزيه بيسيرو فى وجــود عبد 
العزيز عبد الشافى المشرف على قطاع الكرة 
بالنادى األهلي، من أجل حسم الصفقات التى 

يحتاجها الفريق فى المرحلة المقبلة.

¿ وهل تم تحديد الراحلين عن الفريق؟
¿ ¿ سيتم تحديد هــذا األمـــر أيــًضــا خال 
ــى لـــم يــتــحــدد مــوعــًدا  ــت الــجــلــســة الــمــقــبــلــة ال

النعقادها حتى اآلن.
ــقــرار عــلــى رحــيــل أنــطــوى  ¿ وهـــل تــم االســت

والشيخ كما يتردد؟
¿ ¿ جون أنطوى وأحمد الشيخ من العناصر 
ــلــــي، ومــــا يـــتـــردد من  ــيـــة فـــى فـــريـــق األهــ األســـاسـ
ــه مــن  أقــــاويــــل بـــاالســـتـــغـــنـــاء عــنــهــم ال أســــــاس لــ

الصحة.
¿ ومــا تفسيرك الستبعادهما باستمرار من 

مباريات الدورى؟
ــل مــبــاراة  ــك مــن قــبــل أن ك ¿ ¿ كــمــا قــلــت ل
لها ظــروفــهــا الــخــاصــة، وال يعنى بــالــضــرورة 
استبعاد العبين مــن مــبــاراة أو اثنين فإنهما 
خارج حسابات الجهاز الفني، هذا األمر غير 
منطقى على اإلطاق، وأعتقد أن هناك العبين 
كثيرة خرجت من قائمة الفريق فى المباريات 

السابقة.
¿ أخيًرا.. هل تتوقع فوز األهلى بالدورى فى 

الموسم الحالى؟
¿ ¿ الـــدورى فى الموسم الحالى صعب وال 
يوجد فريق قوى وآخر ضعيف والجميع يسعى 
إلثبات نفسه، وجميع الاعبين تجتهد من أجل 
حصد الــبــطــوالت، وأتمنى أن يتم تحقيق ما 

نتمناه.

حوار – محمد الصايغ 

كتبت – دعاء حسني 

بحثًا عن أى متعاط لـ«الترامادول«..

مفاجأة.. العبو زعيم 
الثغر يخضعون 
لكشف املخدرات 

قرر مسئولو نادى االتحاد السكندرى، فى سرية تامة، 
إجــراء تحليل طبية لاعبى الفريق الكروى األول، حول 
تناولهم عقار »الترامادول« المخدر، لنزع الشكوك التى 
تراود إدارة النادى حول تناول عدد من العبى الفريق، هذا 
العقار الذى يكتب نهايات مبكرة لاعبين داخل المستطيل 

األخضر. 
وآثارت واقعة القبض على، سيد حمدى، مهاجم المقاصة 
المخضرم، وبحوزته عقار »الترامادول«، واألمر بحبسه على 
ذمة التحقيقات، مخاوف مسؤولو »القلعة الخضراء«، من 
تكرار هذا السيناريو مع أى العب بالفريق، يؤدى إلى حرمان 

النادى من مجهوداته، فى حال جلوسه على دكة المحاكم. 
ورسمت إدارة النادى خطة من »3« محاور، لتعامل مع أى 
العــب، فى حال ثبوت تعاطيه هذا العقار، الــذى يبدو نجم 
الشباك األول، فى ســوق المخدرات المصرية فى اآلونــة 
األخــيــرة، المحور األول منح الاعب »المدمن« فرصة ال 
تتجاوز أسبوعين لامتناع عن تعاطى »الترامادول«، خاصة 
أن األطــبــاء يــؤكــدون أن خــروج هــذا العقار من دم اإلنسان 

يحتاج إلى قرابة »4« أيام، المحور الثانى فى حال عجزه عن 
اإلقــاع عن تناوله، عقب المدة المحددة، يتم فسخ التعاقد 
مع وديــا، وإجباره على ذلك لتفادى فضح أمــره أمــام وسائل 
ــراء التحليل على الاعبين  ــام، الــمــحــور الــثــالــث: إجـ اإلعــ
بصفة دورية كل شهرين، لضمان عدم عودة أى العب إلدمان 
»الترمادول« فى حال اإلقاع عن تناوله، وضمان عدم وقوع 
العبين جدد فى فخ هذا العقار الــذى يصفه »مراقبون« ب 
»الكارثى« النتشاره بصورة »مرعبة« بين الاعبين المصريين، 
ويؤكدون أنه ربما يكون سبب خفى وراء تدهور أوضاع الكرة 

المصرية فى اآلونة األخيرة.
وحــدد عبد الفتاح الــجــارم، نجم نــادى االتحاد فى عصره 
الــذهــبــى، نسبة تقريبية »30%« مــن الاعبين المصريين 
يتعاطون عقار »الترامادول«، مبديا استغرابه من عدم قيام 
اتحاد الكرة بإجراء تحليات لاعبين فى المسابقات المحلية 

رغم تفاشى هذه الظاهرة التى وصفها ب »القاتلة«.
وقال »الجارم«: الاعب المصرى بطبيعته، اليميل إلى بذل 
المجهود إلثبات ذاته، األمر الذى يدفع غالبية الاعبين إلى 
تناول هذا العقار، الذى يمنحهم شعور بالراحة والقدرة على 
القيام بمجهودات شاقة، دون أحساس فعلى بالتعب، ليقعوا 

بمنتهى السهولة فى فخ األدمان«.

أخبار النجومأخبار النجومأخبار النجومأخبار النجومأخبار النجوم
محمد إبراهيم 

ينتظر مولوده األول
»سكاى بى« وسيلة كوفى 

لالطمئنان على أسرته
 كوبر يفكر فى 

تغيير سيارته
ينتظر محمد إبراهيم العــب الفريق األول لكرة 
القدم بنادى الزمالك وصول مولوده األول خال األيام 
القليلة المقبلة، ويحرص الاعب على التواجد بجوار 

زوجته لفترة طويلة قبل وضع مولدهما.
وال يشارك محمد مع الزمالك بصورة أساسية فى 
الفترة الحالية منذ تولى البرازيلى باكيتا مهمة تدريب 
الفريق، رغم اعتماد البرتغالى فيريرا المدير الفنى 

السابق للفريق بصورة أساسية عليه.
جدير بالذكر أن الاعب عــاد للزمالك فى مطلع 
الموسم الحالى قادما من نــادى ماريتيمو البرتغالى 

بعد تجربة احتراف قصيرة.

يستخدم المدافع البوركينى محمد كوفى 
العب الفريق األول لكرة القدم بنادى الزمالك 
ــع أســرتــه  ــاى بـــي« لــلــتــواصــل م بــرنــامــج »ســك

المتواجدة حاليا ببوركينا فاسو.
ويــحــرص الــاعــب يوميا على الحديث مع 
أسرته عبر االنترنت، خاصة أنه ال يسافر إلى 
باده إال فى حالة حصول الفريق على أجازات 
طويلة أو لخوض مباريات المنتخب البوركينى 
فــى التصفيات المؤهلة لبطولة كــأس األمــم 
اإلفريقية، أو التصفيات المؤهلة لبطولة كأس 

العالم 2018 المقرر لها بروسيا.

يــدرس األرجنتينى هيكتور كوبر، 
المدير الفنى للمنتخب الوطني، 

تغيير سيارته مع بداية عام 2016.
وينوى كوبر فى التحدث مع هانى 
أبــوريــدة، المشرف على المنتخب 
األول، على تغيير سيارته بموديل 
ــد، خــاصــة أن الــســيــارة التى  جــدي

يمتلكها موديل 2008.

بيسيرو

عظيمة

كتب –  محمد الصاوى
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فى الزمالك

البساط
األخضر

كتبت – سارة عبد الباقى 

كتب – محمد الصايغ 

رأى

 محمد الراعى

التغيير مرفوض
التغيير سنة احلــيــاة.. ولكن التغيير فى 
كــــرة الـــقـــدم يــــؤدى لــعــدم االســـتـــقـــرار خــاصــة 
أن اإلدارة واملـــدربـــن والــاعــبــن يحتاجون 
الـــى بــعــض الـــوقـــت لــتــرك بصمتهم وفـــرض 

اسلوبهم على املنظومة الكروية.
ــيـــر مــــطــــلــــوب، وفــــى  ــيـ ــغـ ــتـ فـــــى االهـــــلـــــى الـ

الزمالك التغيير مرفوض..
صدر حكم قضائى بحل مجلس املهندس 
مـــحـــمـــود طــــاهــــر لـــــوجـــــود اخـــــطـــــاء اداريــــــــة 
وقانونية فى االجـــراءات االنتخابية ملجلس 
ــرف ســبــبــا  ــ ــى.. وال اعــ ــ ــاضـ ــ ــام املـ ــعــ ــلــــى الــ االهــ
للهوجة االعامية الرافضة لتغيير مجلس 
طــاهــر والــرافــضــة لتنفيذ احــكــام الــقــضــاء.. 
املفروض اننا فى دولــة القانون وسبق لوزير 
الرياضة االسبق حسن صقر ان حل مجلس 
املستشار مرتضى منصور ألغراض شخصية 
ولــم يخرج علينا احــد يقول ان حل مجلس 
الــزمــالــك وقــتــهــا يــخــالــف الــلــوائــح الــدولــيــة 
ــة املــصــريــة  ــاضـ ــريـ ويـــنـــذر بــعــقــوبــات عــلــى الـ
بسبب التدخات احلكومية.. أتعجب ممن 
ــردد ان حــل مــجــلــس طــاهــر االهــلــى يعتبر  يــ
تدخا حكوميا بينما الوزير االسبق حسن 
صقر حل مجلس مرتضى الزمالك 19 مرة 
وحتــدى احكام القضاء 20 مرة ولم يتحدث 
احــــد عـــن الـــتـــدخـــل احلـــكـــومـــى والــعــقــوبــات 

الدولية.
بـــصـــراحـــة حــكــم املــحــكــمــة بــحــل مجلس 
ــاذا لــلــنــادى االهـــلـــى خــاصــة  ــقـ طــاهــر جـــاء انـ
فــى ظــل تــدهــور نتائج الــكــرة وبــاقــى االلــعــاب 
الـــريـــاضـــيـــة بــطــريــقــة لـــم حتــــدث فـــى تــاريــخ 
القلعة العريقة.. من يحب االهلى عليه ان 
يؤيد تنفيذ احلكم القضائى والتخلص من 
مجلس طاهر.. باختصار تغيير االدارة فى 
مصلحة االهــلــى حتى يستعيد فريق الكرة 
وباقى االلعاب الثقة وحتى تعود البطوالت 
ألن االيـــام اثبتت ان عيب االهــلــى فــى ادارتــه 

وليس مدربه او العبيه.
االوضـــــاع مختلفة فـــى الـــزمـــالـــك.. وقـــام 
املــســتــشــار مــرتــضــى مــنــصــور بتغيير اجلــهــاز 
ــام..  ــن عــ ــل مـ ــى اقــ الــفــنــى لــلــمــرة الــثــامــنــة فـ
بصراحة باكيتا البرازيلى لــم يحصل على 
فرصته فى تدريب الزمالك رغم ان مرتضى 
يعتبره فشل فــى احـــراز اى فــوز فــى الــثــاات 
مباريات االولى فشا كبيرا حيث خسر امام 
اجلــيــش وتـــعـــادل مـــع بــتــروجــت واملـــقـــاصـــة.. 
باختصار التغيير فى جهاز الكرة بالزمالك 
يؤيد لعدم االستقرار ولكن الوضع مختلف 
ــرة مــع جــمــهــور الــزمــالــك الـــذى رحــب  هـــذه املـ
بــالــتــغــيــيــر وبــقــيــادة الــنــجــمــن مــيــدو وحـــازم 
امــام لفريق الكرة وتفاؤل بأن كثرة تغييرات 
مــرتــضــى فـــى اجلـــهـــاز الــفــنــى الـــعـــام املــاضــى 
حقق بطولتى الـــدورى والــكــأس.. بصراحة 
ــرار ألن  ــ ــقــ ــ ــتــ ــ ــة االســ ــريــ ــظــ ــلــــب نــ ــى قــ ــرتــــضــ مــ
تــواجــد مــرتــضــى عــلــى رأس االدارة هــو سبب 

االستقرار والبطوالت.

صراعات الوسط الرياضى تنتقل إلى قبة البرملان 

كتبت – سارة عبد الباقى 

الثعلب يؤدب العبى الغراميات والفيس بوك

منافسة بني أبوزيد وعامر على رئاسة جلنة 
الشباب.. وسويلم يستقر على األمن

عامر يعلن احلرب على »مراكز القوى« فى سموحة 
أطــلــق المهندس فــرج عــامــر، رئــيــس نــادى 
سموحة “حملة تأديب” ضد كبار الموظفين 
بالنادى، والذين يحلو لهم وصف أنفسهم ب 
“مراكز القوى”، وأعاد توزيع المهام لعدد من 
الموظفين لـ “تقليص صالحياتهم “ بعد أن 
ــار الــقــرارات الفردية،  ــدأوا يعزفون على أوت ب
والكيل بمكيالين، فى التعامل مع األعضاء، 

على حد وصف المتابعين ألوضاع النادى.

ويرى “مراقبون” أن إعادة توزيع الصالحيات 
داخــل النادى، بمثابة “صدمة كهربائية” لمن 
كانوا يعتقدون أنهم فــوق المحاسبة. واتخذ 
“عــامــر” قــرارا بــإعــادة تقييم موظفى النادى 

بصفة دورية، فى رسالة تحذيرية أخيرة.
وأكد رئيس النادى، أنه يعلم “بواطن األمور” 
داخل النادى، ولن يسمح أن يتحول أى موظف 
إلــى “أخــطــبــوط” يــحــاول فــرض هيمنته على 

أعضاء النادي.
ــنــادى،  وفـــى ســيــاق مختلف، نــفــى رئــيــس ال

ــاء الــتــى تــتــواتــر بــشــأن الــتــفــاوض  ــب األن
ــن جــــدد، لــخــالفــة ميمى  ــي مـــع مــدرب
ــرازق، فــى المرحلة المقبلة.  ــ عبد ال
وتــصــدر اســم حسن شحاتة الملقب 
بـ”المعلم” وأحمد حسام ميدو، قائمة 
ــاء وصفها  ــب ــمــفــاوضــات، بحسب أن ال
ـــ “الــمــغــلــوطــة”، ومــنــح “عبد  “عــامــر” ب
الــرازق” صك “االستقرار”، مؤكدا على 
استمراره فى قيادة الفريق حتى نهاية 

الموسم.

ــوادر أزمــة جديدة بــدأت تلوح فى األفق  ب
بين عدد من الرياضيين داخل البرلمان، فى 
محاولة لرئاسة اللجنة الرياضية تحت القبة 

خالل الساعات المقبلة.
ــراع بــيــن الــريــاضــيــيــن فى  ــصـ ــقــل الـ ــت وان
المستطيل األخضر إلــى صــراع فى مجلس 
الشعب، لشتعل المنافسة بينهم خالل الفترة 

المقبلة.
وعلى الــرغــم مــن أن جلسات مــن مجلس 
الــشــعــب لــم تــبــدأ حــتــى اآلن، إال أن هناك 
تربيطات بدأت تتم بين عدد من الرياضيين 

من أجل تولى رئاسة اللجنة.
العدد الضخم من الرياضيين فى البرلمان 
ــصــراع عــلــى رئــاســة لجنة الشباب  جــعــل ال
والرياضة ملتهبا؛ لرغبة عدد من الرياضيين 
فى رئاسة اللجنة، يأتى على رأسهم طاهر 
أبو زيد ومحمد فرج عامر المدعوم من قبل 
خالد عبد العزيز، وزيــر الشباب والرياضة 
الحالي، الذى لم يقف مكتوف األيدى وعقد 

عددا من االجتماعات بمكتبه مع الرياضيين 
ــالل الــفــتــرة  لــالتــفــاق عــلــى صــيــغــة عــمــل خـ

المقبلة. 
وعــلــى الــرغــم مــن وجـــود أســمــاء رياضية 
كثيرة داخل البرلمان أمثال مرتضى منصور 
ــى  ــدول ــحــكــم ال ــس نــــادى الــزمــالــك وال ــي رئ
السابق رضا البلتاجى وثروت سويلم المدير 
التنفيذى التحاد الكرة وسحر الهوارى عضو 
مجلس الجبالية وأحمد سعيد نائب رئيس 
النادى األهلى وأحمد مرتضى منصور عضو 

مجلس ادارة القلعة البيضاء، و السباحة 
رانــيــا عــلــوانــى عضو مجلس ادارة األهلى 
سابقاً، إال أن الصراع على اللجنة الرياضية 

يكمن فى الثنائى أبوزيد وعامر.
ويحظى طاهر أبو زيد بدعم عدد كبير من 
النواب فى قائمة »حب مصر« لرئاسة لجنة 
الشباب والرياضة، لرغبته فى تعديل عدد 
من القوانين التى عدلها الوزير الحالى فى 
حقبته رغم استقرار أبو زيد على بنود قانون 

الرياضة أثناء تواجده فى وزارة الرياضة. 

الصراع الدائر حاليا بين الوزيرين الحالى 
والــســابــق ليس صــراعــا معلنا، لكنه صــراع 

ضــارى قائم بين الطرفين؛ فكل منهما 
يحشد أسلحته للتفوق والسيطرة على 
لجنة الشباب والرياضة؛ خاصة أن 
اللجنة مــن شــأنــهــا مــراقــبــة الــوزيــر 
الحالى ومراجعة قرارته ومحاسبته، 
لذا يرغب عبد العزيز فى فوز أحد 
أصدقائه بالمنصب لعدم الدخول 

فى خالفات مستقبال. 

ــا النيل فى  وفــى المقابل يرغب مــارادون
السيطرة لمحاسبة الوزير الحالي، خاصة 
أن الــفــتــرة الــمــاضــيــة شــهــدت خــالفــا بين 
الطرفين؛ بسبب إقـــدام عبد العزيز على 
تعديل قانون الرياضة وخاصة بند الثمانى 
سنوات لمجالس اإلدارات، وهو األمر الذى 
أثــار استياء أبــو زيــد بعد دخوله فى أزمــات 
عديدة أثناء فترته الوزارية؛ بسبب عدم إلغاء 
البند الذى ألغاه عبد العزيز بحجة التدخل 

الحكومى فى شئون األندية. 
يأتى ذلك فى الوقت الذى استقر فيه ثروت 
سويلم، المدير التنفيذى باتحاد كرة القدم، 
على الترشح لرئاسة لجنة فى 
البرلمان مستندًا فى 
ــه  ــون ذلـــــك الـــــى ك
ــاء  أحـــــد أعـــضـ
الـــمـــنـــظـــومـــة 
ــة  ــ ــ ــي ــ ــ ــن ــ ــ األم
ــى مــصــر  ــ ــ ف
بحكم عمله 
كـــضـــابـــط 

شرطة.

منذ اليوم األول لتوليه مسئولية قيادة الفريق 
األول لكرة الــقــدم بــنــادى الزمالك رفــع أحمد 
حسام ميدو شعار “ال مجال للتهاون” فى وجه 
الجميع داخل الفريق مؤكداً أن الجدية وااللتزام 
ــد أن تكونا هــى السمة األســاســيــة للفريق  الب
فى المرحلة المقبلة، حيث أكد ميدو لالعبى 
الفريق بأنه لن يسمح بأى تهاون أو تخاذل من 

أى العب أياً كان اسمه.
وفى االطــار ذاته بدأ حازم إمام مدير الكرة 
بــنــادى الزمالك حملة تــأديــب موسعة لالعبى 
ــاألخــص أصحاب  الــفــريــق غير الملتزمين وب
الــعــالقــات الــغــرامــيــة والــنــســائــيــة والناشطين 
منهم على مواقع التواصل االجتماعى، والذين 
تأثر تركيزهم وأداؤهـــم مع الفريق فى الفترة 
األخيرة بصورة الفتة، وتلقى الثعلب حازم إمام 
ضوءاً أخضر من ادارة القلعة البيضاء برئاسة 
المستشار مرتضى منصور التخاذ أى اجراءات 
تأديبية بحق الالعبين المتجاوزين حتى خارج 
المستطيل األخضر سيما أن تصرفاتهم أثرت 

على أدائهم داخل الملعب بصورة سلبية.

على جــانــب آخــر ســـادت حــالــة مــن االرتــيــاح 
بين أوســاط جماهير نــادى الزمالك بعد قيادة 
أحمد حسام ميدو وحازم امام للفريق األبيض، 
والالفت ان التغيير األخير فى تشكيلة الجهاز 
الفنى للزمالك قابلته الجماهير بتفاؤل واضح، 
ــرارات مجلس الــنــادى  ــ ــى قـ فــى ظــل ثقتهم ف
برئاسة المستشار مرتضى منصور والتى تعتبر 
الجماهير قراراته تصب فى صالح فريق الكرة 
شكاًل وموضوعاً، تفاءل جماهير الزمالك برره 
بعضهم بسيناريو الموسم الماضى والذى شهد 
تغيير 5 أجهزة فنية لفريق الكرة، اال ان الفارس 
األبــيــض استطاع فــى نهاية المطاف التتويج 

بالثنائية المحلية الدورى والكأس.
وفى سياق آخر شرعت ادارة نادى الزمالك 
فى التحرك لحسم ملف الالعب احمد حمودى 
والــذى تنتهى إعارته بنهاية الموسم الجاري، 
ومــن ثــم سيعود مــجــددا لصفوف نـــادى بــازل 
السويسرى الــذى يرتبط معه بعقد لموسمين 

قادمين.
وتخشى إدارة القلعة البيضاء مــن تكرار 
سيناريو الالعب مؤمن زكريا مع أحمد حمودى 
خوًفا من تدخل إدارة األهلى عقب انتهاء إعارة 

حمودى للزمالك، ومن ثم تتفق مع إدارة بازل 
على ضــم الــالعــب، حيث تكرر نفس الموقف 
مع مؤمن زكريا بالفعل فى الموسم الماضى 
بعد ان تألق للغاية مــع الــمــارد األبــيــض وفــور 
انتهاء إعارته فوجئ المسئولون بانتقال الالعب 
لألهلى بعد ان أنهت إدارة األخير كل تفاصيل 
التعاقد مــع إدارة نـــادى إنــبــى ومــن ثــم أقنعت 

الالعب باالنضمام لصفوفها.
ومن جانبها تبذل إدارة الزمالك مجهودات 
كبيرة للضغط على “حمودي”، واقناعه بالتوقيع 
على عقد لمدة 3 سنوات مع ورقــة تؤكد رغبة 
الــالعــب فــى االســتــمــرار مــع الزمالك للضغط 
على إدارة بازل السويسري، وضمان عدم انتقال 
الالعب لصفوف الغريم التقليدى األهلى بنفس 

طريقة مؤمن زكريا فى الموسم الماضي.
يذكر أن إدارة الزمالك كانت قــد تعاقدت 
مع أحمد حمودى مطلع الموسم الجارى، بعد 
مفاوضات سريعة تمت بين الزمالك وإدارة نادى 
بازل لضم الالعب بالبيع النهائي، ولكن الفريق 
السويسرى وافق فقط على إعارة الالعب، وهو 
ما رحبت به إدارة األبيض للحكم على مستوى 

الالعب قبل التعاقد معه بشكل نهائى.

أخبار النجومأخبار النجومأخبار النجومأخبار النجومأخبار النجوم
 باسم مرسى يستدعى 

والدته وشقيقته 
 حسن فريد يدرس االنضمام 

لسكان التجمع اخلامس
مجاهد يبحث عن 

»بيزنس« خاص
ــواجــه بــاســم مــرســى مــهــاجــم فــريــق الــزمــالــك  ي
صعوبة فى السفر إلــى محافظة الغربية مسقط 
رأســه باستمرار، بسبب انشغاله بخوض مباريات 

الفريق األبيض فى بطولة الدورى.
ويحرص الالعب على استدعاء والدته وشقيقته 
لقضاء فــتــرة معه بــالــقــاهــرة لإلطمئنان عليهما 
خــاصــة أنـــه ال يمتلك الــوقــت للسفر إلـــى بلدته 

لرؤيتهما.
وكان باسم مرسى عاد للمشاركة فى المباريات 
مــع الــزمــالــك منذ لــقــاء غــزل المحلة فــى الجولة 

العاشرة للدوري، بعد تماثله للشفاء من اإلصابة.

ــد، نــائــب رئيس  يبحث حــســن فــري
اتحاد كرة القدم، عن نقل محل سكنه 
إلــى منطقة التجمع الخامس خالل 

الفترة المقبلة.
وحاول فريد االستفسار من أكثر من 
عضو عن المعيشة هناك، خاصة فى 
ظل األنباء التى تــرددت مؤخًرا بأنه 

أصبحت مزدحمة بالسكان.

 يبحث أحمد مجاهد، عضو مجلس 
إدارة اتــحــاد كـــرة الــقــدم، عــن عمل 

خاص بخالف عمله داخل الجبالية.
وجاءت فكرة مجاهد، بعد اإلطاحة 
به من العديد من المهام داخل االتحاد 
والتى كان أبرزها اإلشراف على لجنة 
شئون الالعبين، وكــذلــك إبــعــاده عن 

مهمة اإلشراف على المنتخبات.

فرج عامر

سويلم أبوزيد

أمام
ميدو



تابعت مثل كثيرين غيرى من املهتمني واملهمومني بالشأن العام فى بر مصر، ما أطلق عليها فى وسائل االعالم بـ »حركة 
التغييرات« التى جرت مؤخرا بوزارة الداخلية، وهى اخلاصة بالتنقالت والترقيات على مستوى القيادات فى املواقع 

العليا بالقطاعات املهمة فى أعقاب بلوغ بعض القيادات األمنية سن التقاعد وترقية البعض اآلخر.
احلركة أحاط بها الكثير من اللغط فى األوساط االعالمية، وفتحت الباب على مصراعيه للتكهنات حول أسبابها، 

ألنها استثنائية من ناحية، إلى جانب تزامنها مع اكتمال مؤسسات الدولة »انتخاب مجلس النواب« من ناحية أخرى، 
فضال عن أنها جاءت فى ظل ظروف إقليمية معقدة وأجواء داخلية يرى البعض أنها مضطربة ومرتبكة، جراء 

املؤامرات التى حتاك ضد مصر فى مطابخ أجهزة االستخبارات العاملية عبر دعم التنظيمات االرهابية إلثارة الفوضى 
وهدم املؤسسات الصلبة اجليش والشرطة، القائم عليهما بنيان الدولة والضامنتني لالستقرار.

احلقائق الغائبة فى حركة ترقيات قيادات الداخلية  سيد سعيد
يكتب:

اللواء أحمد 
حجازى 

يرفع شعار 
»املواطن 

هو السيد« 
ويضع 

اخلطط 
ملواجهة 

التحديات 
األمنية

تعليمات 
مشددة 

بالتصدى 
ملثيرى 
الشغب 

ومواجهة 
دعوات 

التحريض 
على النظام 
غير السلمى
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اختيار اللواء 
خالد شلبى 

مديرًا ملباحث 
اجليزة يتسق 

مع جلسة 
الترقيات 

ويالئم الظروف 
التى متر بها 

البالد

مدير أمن اجليزة يبدأ عمله بتوجيه ضربات 
استباقية لعناصر اجلماعة اإلرهابية 

ــل من  ــقــدر هــائ وألنـــنـــى أحـــد الــمــتــابــعــيــن ب
االهــتــمــام لما يــجــرى فــى المؤسسة األمنية، 
يمكن لــى الــتــأكــيــد هـــذا مــلــمــوس مــن الكافة 
ــة األخــيــرة شــهــدت تطبيق جملة من  أن اآلونـ
السياسات الجادة، سواء على مستوى التطور 
فى األداء لحماية المجتمع من المخاطر، أو 
على مستوى المهام الجسام الملقاة على عاتق 
رجــالــهــا، ومــا يبذلونه مــن تضحيات بصورة 

يومية.
ــك الــحــقــيــقــة ال أســتــطــيــع  ــل ــوء ت وعـــلـــى ضــ
انكار انبهارى بالتفاصيل المصاحبة لحركة 
الترقيات والتنقالت، باعتبارها مالئمة تماما 
لالستراتيجية األمنية، التى ترتكز باألساس 
على القواعد المهنية والمعايير الدولية فى 
ــاء الــتــى تم  ــى، بــدايــة مــن األســم ــن الــعــمــل األم
اختيارها لتولى المسئوليات فى توقيت بالغ 
الحساسية، وليس نهاية بالتاريخ المهنى لكل 
منهم. وعلى هذا األساس يمكن أيضا التأكيد 
على جملة مــن الحقائق المرتبطة ارتباطا 
وثيقا بالقرارات التى أصدرها اللواء مجدى 
عبدالغفار وزيـــر الداخلية بــشــأن الترقيات 
األخيرة، فى مقدمتها ان أساليب المجامالت 
والشللية فى اختيار القيادات للمواقع المهمة 
ولت إلى غير رجعة، بما يؤكد أن األساليب التى 
كانت سائدة فى العقود السابقة والتى ساهمت 
بصورة فعلية فى اتساع مساحة الفجوة بين 
المواطن والشرطة، لم يعد لها وجود على أرض 

الواقع.
ــدوره يعنى أن اخــتــيــار الــقــيــادات  ــ  وهـــذا ب
ــن والــقــطــاعــات  الــجــديــدة فــى مــديــريــات األمـ
المتنوعة، قائم على الكفاءة المهنية والمهارة 
فــى مــواجــهــة األزمــــات، والــقــدرة على تحمل 
المسئولية الوطنية، والبراعة فى احتواء صغار 
الضباط بهدف التوعية والتوجيه والمتابعة 

لضمان تنفيذ المهام فى إطار القانون.
تــبــلــورت الــقــنــاعــات الــخــاصــة بصحة هــذه 
المعايير، فور مطالعة أسماء الشخصيات التى 
تولت المسئولية، ومنهم اللواءين محمود يسرى 
مساعد أول الــوزيــر لــأمــن سيد جــاد الحق 
رئيس مصلحة األمن العام، وكالهما له تاريخ 
مــشــرف لـــوزارة الداخلية فــى مــجــال عملهما 
الطويل باألمن العام، فضال عن السمعة التى 
ال يشينها شــىء، كما تمت ترقية اللواء جمال 
ــوزارة وهــو من  عبد الــبــارى مديرا لمباحث الـ
الشخصيات األمنية التى لفتت االنتباه إليها 
فى الفترات السابقة، ساهمت فى تصعيده 
لهذا الموقع المهم، مهاراته وقدراته فى مجال 
البحث فى العديد من المواقع التى توالها، 
وكذلك اللواء جمال نــور الدين رئيسا لقطاع 

التفتيش والرقابة. 
ومن األمور التى القت ارتياحا فى األوساط 
االعالمية، ترقية الــلــواء أبوبكر عبد الكريم 
ــالم  ــر للعالقات الــعــامــة واالعـ ــوزي مساعد ال
ونائب مدير عام اإلدارة اللواء أيمن حلمى، لما 
لهما من أداء ملموس على كافة األصعدة فى 
التجاوب مع المشكالت واالدالء بشفافية عن 

كافة المعلومات المراد معرفتها.
ال يختلف األمــر كثيرا فيما جــرى بمديرية 
أمن الجيزة، وهى أحد القطاعات الجغرافية 
األكـــثـــر أهــمــيــة عــلــى مــســتــوى الــجــمــهــوريــة، 
بــاعــتــبــارهــا نــمــوذجــا يــحــاكــى طبيعة الــدولــة 
المصرية بكل مشكالتها وعلى اتساع نطاقها 
الجغرافى، فهى محافظة مترامية األطــراف 
وتضم قطاعات ريفية وأخرى حضرية ومناطق 
سياحية، فضال عن وجود السفارات والبنوك 

فى مناطق مختلفة بأحيائها الراقية. 
كل هذه األمــور وغيرها جعلت مديرية أمن 
ــرأى الــعــام، خاصة  الجيزة فى بــؤرة اهتمام ال
اذا علمنا أن بعض القرى التابعة لها معقال 
لجماعات التطرف واالرهــاب الذى تعانى منه 
البالد، وهــذا بــدوره يحتاج لقيادات من طراز 
فريد لديها مهارات القيادة والمبادأة وفنون 

اإلدارة.
هذه الميزات الباعثة على االرتياح، توافرت 
بصورة فعلية فى اللواء أحمد حجازى مساعد 
الــوزيــر الــذى تــم نقله مــن موقعه »مــديــر أمن 
االســكــنــدريــة« لتولى المسئولية مــديــرا ألمن 
ــراءة الــدقــيــقــة والــمــوضــوعــيــة  ــق ــال ــزة، ف ــجــي ال
لسيرته الذاتية، تؤكد على جملة من الحقائق، 
مفادها أن تاريخه المهنى منذ تخرجه فى كلية 

الشرطة إلى توليه مسئولياته الجديدة »حافل 
باالنجازات فى مكافحة الجريمة بتنوع أشكالها 
»االجتماعية واالقتصادية والسياسية«، إلى 
جانب براعته فى التواصل مع المواطنين على 
كــافــة مستوياتهم. أمــا األهـــم وفــق القيادات 
األمنية الــتــى عملت معه ســـواء مــن الــرؤســاء 
أو المرؤسين، فهو امتالكه لمقومات القيادة 
والتفانى، إلــى جانب قناعاته الراسخة بأن 
العمل فــى الجهاز األمــنــى بالنسبة لــه رسالة 
انسانية وفريضة وطنية، وليس وظيفة للترقى 
أو نــوع مــن اكتساب الوجاهة االجتماعية أو 
المراكز األدبية المرموقة، لذا لم يكن غريبا 
أن يقابل اختياره على رأس الجهاز األمنى فى 
الجيزة، من قبل األوســاط الشعبية بقدر وافر 
مــن االرتــيــاح والــتــفــاؤل، خاصة بعد أن لمس 
المواطن العادى، التحركات السريعة، الرامية 
لتوجيه ضــربــات استباقية موجعة للعناصر 
المحرضة على إثـــارة الفوضى والتنظيمات 

االرهابية وعلى رأسها جماعة اإلخوان.
ــت من  ــســرب ــومــات الـــتـــى ت ــل ــع ــم ــا أن ال ــم ك
الكواليس منذ اللحظة األولـــى تشير إلــى أن 
الرجل فور توليه المسئولية، أصــدر تعليمات 
مشددة لمعاونيه، من كبار المسئولين داخل 
الــمــديــريــة، بــالــتــصــدى لــكــل عــنــاصــر الشغب 
وعدم االكتفاء بفض المظاهرات، حيث اجتمع 
بالقيادات األمنية بالمديرية لوضع الخطط، 
لــمــواجــهــة الــتــحــديــات، بــهــدف تحقيق األمــن 
للمواطنين، وبسط السيطرة األمنية باتساع 
النطاق الجغرافى للمحافظة، وهذا وحدة كاف 
بــأن يتسرب الــتــفــاؤل لــدى الكثيرين، خاصة 
ــادى يعلم حــجــم التحديات  ــع أن الــمــواطــن ال
األمنية التى تواجهها وزارة الداخلية يشكل 

عـــام ومــديــريــة أمـــن الــجــيــزة بــصــورة خــاصــة، 
وهــى تحديات ليست هينة خاصة في أجــواء 
االحتفال بأعياد رأس السنة، وأعياد األخــوة 
ــاوى الــتــحــريــض عــلــى مــواقــع  ــ ــاط، ودعـ ــبـ األقـ
الــتــواصــل االجتماعى »فيس بــوك« للتظاهر 
فــى 25 يــنــايــر، حيث تــحــاول بعض الــتــيــارات 
ــة  ــي ــار الــجــمــاعــة اإلرهــاب الــســيــاســيــة، وأنـــصـ
ــداث حـــالـــة من  ــ ــهــا كــمــنــاســبــة إلحــ اســتــغــالل
الفوضى، عن طريق الدعوات المحرضة على 

المظاهرات غير السلمية.
لذا فإن اختياره لم يأت من فراغ، لكنه استند 
على قواعد الكفاءة، لما حققه من نجاحات 
ملموسة أثــنــاء وجـــوده على رأس المنظومة 
األمنية باالسكندرية، حيث استطاع التصدي 
لــلــعــديــد مــن األعـــمـــال اإلرهـــابـــيـــة، كــمــا وجــه 
ضربات استباقية عبر المعلومات التى توافرت 
ــه، فــي الــكــشــف عــن الــخــاليــا اإلرهــابــيــة،  ــدي ل
ــة قــبــل تنفيذ األعــمــال  والــعــنــاصــر اإلجــرامــي
التخريبية، مستنًدا فى ذلــك على خبرته فى 

مجال األمن العام.
تنقالت القيادات شملت أيضا ترقية اللواء 
خالد شلبى، الــذى تم اختياره ألهــم المواقع 
األمــنــيــة الحساسة فــى مــديــريــة أمــن الجيزة 
»مدير اإلدارة العامة للمباحث«، بما يشير إلى 
ــوزارة تسير وفــق السياسة  أن استراتيجية الـ
العامة للدولة وتوجهاتها المستقبلية فى اختيار 
القيادات، فالمنظومة األمنية، جسدت على 
أرض الــواقــع األمنيات المجتمعية التى طال 
ــرورة وضــع  انــتــظــارهــا، وهـــى الــتــى تــهــدف ضــ

الرجل المناسب فى المكان المناسب.
فــاالخــتــيــارات رســخــت تلك التطلعات وفق 
المعايير، وألن الجيزة مالصقة للقاهرة فإن 

ــرجــل المهنية كــانــت سابقة  صـــدى ســيــرة ال
لــقــدومــه وتــولــيــه مسئولية إدارة المباحث، 
حيث أثــبــت جـــدارة أثــنــاء صــعــوده التدريجى 
للمواقع المهمة فى مجال البحث، فضال عن 
خبرته المشهود لها فى األوساط األمنية فيما 
يتعلق بمجال المعلومات والبراعة فى تحليل 
المعطيات، باعتباره إحــدى القيادات األمنية 
الــقــادرة على رصــد عناصر جماعة اإلخــوان 
اإلرهــابــيــة، كما لديه المعلومات الكافية عن 
كل ما يحاول اإلخــوان فعله من تنفيذ مخطط 
هدم مؤسسات الدولة، لذا لم يعد خافيا على 
أحــد أن الــلــواء خالد شلبى ساهم فــى تنامى 
حالة االرتياح لدى المواطن العادى الذى أيقن، 
أن تغيرا ايجابيا سيطرأ على عالقة المواطن 
بــرجــل الــشــرطــة، خــاصــة ضــبــاط المباحث، 
باعتبار أن مدير اإلدارة العامة لمباحث الجيزة، 
ليس من هواة العمل فى المكاتب المكيفة، لكنه 
من محترفى العمل وسط ضباطه وفى مواقع 

المواجهة مع عتاة االجرام. 
فى هذا السياق المشحون بالتفاؤل، ال يمكن 
اغــفــال مالمح أخــرى فــى فلسفة االختيارات 
الــجــديــدة، أولــهــا توفير المناخ المالئم لخلق 
التناغم فى أداء المسئولين داخــل المديرية، 
تبلور ذلــك ترقية الــلــواء »عــالء عــزمــى« نائبا 
لمدير اإلدارة العامة لمباحث الجيزة، واختياره 
لهذا الموقع يتسق تماما مع فلسفة الحركة 
ومــالءمــتــهــا لــلــظــروف الــتــى تــمــر بــهــا الــبــالد، 
فهو صــاحــب تــاريــخ طــويــل فــى مــجــال البحث 
والمعلومات المرتبطة بــاألمــن االجتماعى، 
حيث كــان يشغل موقع مدير مباحث اآلداب 
فى العاصمة، أما توليه المسئولية فى مديرية 
أمــن الــجــيــزة، فهو ترجمة حقيقية لفلسفة 
اختيار القيادات باعتبار أن الجيزة من المناطق 

السياحية المكتظة بالفنادق.
الحديث عــن التناغم ليس نــوعــا مــن ترف 
ــاغــة مـــفـــردات  ــى صــي الــكــتــابــة، أو رغـــبـــة فـ
ــث بحقق  ــقــدر مــا هــو حــدي ومــصــطــلــحــات، ب
التأكيد على عمق فلسفة التوجهات التى أرسى 
قواعدها الرئيس عبد الفتاح السيسى، وهى 
الرامية للنهوض بالبالد على كافة المستويات، 
وتهدف لتوطيد العالقة بين المواطن ورجل 
الشرطة، وهــى التى شهدت توترا فى الكثير 
مــن األحــيــان جـــراء الــمــمــارســات الــفــرديــة من 
بعض األفراد. لذا فإن إدارة البحث فى الجيزة 
ينطبق عليها ما تحدثنا عنه من معايير مهنية، 
خاصة إذا علمنا أن أحــد أبــرز القيادات فى 
مجال البحث والمعلومات وصاحب الخبرات 
الواسعة فيما يخص الجيزة، وهو اللواء رضا 
الــعــمــدة، مــا زال فــى موقعه الــقــيــادى رئيسا 
لمباحث المديرية، وهــذا وحــده كــاف للقول 
والتأكيد على أن أداءه على األرض وكفاءته 
المهنية، كانت موضع اهتمام وتقدير من الوزير 

وقيادات الوزارة.
فــور تولى تلك القيادات مسئولياتها جرى 
التأكيد من اللواء أحمد حجازى بعدم السماح 
بأي تجاوز يحدث في حق المواطنين، محذرا 
بأن التجاوزات سيتم مواجهتها بمنتهى الحزم، 
وتطبيق الــقــانــون عــلــى الــجــمــيــع، مــؤكــدا فى 
ذات الوقت على أن مبدأ الشرطة هو حسن 
التعامل مع المواطنين على حد ســواء ال فرق 
بينهم مهما تباينت مستوياتهم، وعدم التعامل 
نهائيًا بعنف مهما كانت الظروف، كان األكثر 
لفتا لالنتباه هو تكراره لعبارة تحمل دالالت 
مهمة لترسيخ مفاهيم تعميق الــعــالقــة بين 
الشرطة والمواطن، أما العبارة فهى المواطن 
هو »السيد« على حد تعبيره وحسب ما جرى 
تداوله بين الضباط، كما أكد فى اجتماعه مع 
القيادات على تفعيل منظومة حقوق اإلنسان 
بأقسام الشرطة، عبر تواجد مختص بكل قسم 
أو مركز ألن الهدف تطبيق شعار الشرطة فى 

خدمة الشعب. 
المتابع بدقة لما يجرى حاليا فى مديرية 
أمن الجيزة يتكشف له بجالء مفهوم التناغم، 
ويلمس حجم االنجاز على األرض من خالل 
متابعة اللواء أحمد طايل حكمدار المديرية، 
الذى يقود الحمالت األمنية، ويواصل ليل نهار 
المرور على األكمنة والتواصل مع مشكالت 
المواطنين، فى النهاية يمكن لنا القول أنها 
حقا معزوفة أمنية تستحق الــوقــوف أمامها 

واالشادة بها.
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