
تتبنى وجهة نظر اإلخوان.. وتدعو لعودة مرسى.. وتسىء للقضاء

تفاصيل مؤامرة »العفو الدولية« ضد مصر!!

نصف مليون جنيه وفرمانات »البنك الدولى« وراء 
إصرار »وزير التخطيط« على قانون اخلدمة املدنية 

صدق أو ال تصدق.. أن نصف مليون جنيه 
وراء الحرب الدائرة واإلصرار الغريب للدكتور 
أشـــرف الــعــربــى وزيـــر التخطيط على قانون 
الخدمة المدنية الجديد، ومــن بعده القانون 

المعدل المنظور حاليا أمام مجلس النواب.
ــوزارة التخطيط  وكشفت مــصــادر مطلعة بـ
أن العربى كــان قد شكل لجنة إصــاح إدارى 
بالوزارة لوضع قانون الخدمة المدنية رقم 18 
لسنة 2015 والملغى بقرار رئيس الجمهورية 
فى فبراير 2016 بعد أن رفضه مجلس النواب 
باالجماع، وأضافت المصادر أن اللجنة ضمت 
فى تشكيلها أربعة أعضاء أساسيين يترأسها 
وزير التخطيط بنفسه ويتقاضى كل منهم500 
ألــف جنيه نظير عملهم باللجنة التى استمر 

عملها على مدار عام ميادى كامل.
المثير أن الــقــانــون عندما رفــضــه مجلس 
النواب واضطرت الحكومة إلى الغائه بعد قرار 
رئيس الجمهورية، وضع اللجنة فى حرج بالغ 
أمام الرأى العام، والقيادة السياسية واعتبار ما 
أنفق على األعضاء إهداًرا للمال العام، ولذلك 
ــر التخطيط فى كل اتجاه إلقــرار  يحارب وزي

قانون الخدمة المدنية الجديد.

وأضافت المصادر أن مستقبل العربى فى 
ــوزارة مرهون بتنفيذ  االستمرار على كرسى ال
مخطط صــنــدوق الــبــنــك الـــدولـــى، وااللــتــزام 
بتعليماته التى كــان مــن بينها تغيير منظومة 
الــعــمــل الــحــكــومــى وتــقــلــيــص مــيــزانــيــة ودعــم 
الموازنة المرصودة للعاملين بالجهاز اإلدارى 
للدولة، ولن يتم ذلك إال بتقليص عدد العاملين 

بالجهاز والبالغ عددهم 6.4 مليون موظف، 
وتخفيض رواتــبــهــم، بكل الــطــرق والسبل ولن 
ــون جــديــد بــدال  ــان ــوجــود ق يتحقق ذلـــك إال ب
مــن قــانــون 47 لسنة 1978 الــخــاص بأوضاع 
العاملين بالحكومة، وإجــراء تعديات جذرية 
وبنود حديثة تخدم أهــداف مخطط صندوق 

البنك الدولى.

فـــى كـــل هـــجـــوم خـــارجـــي عــلــى مصر 
وتحديًدا من منظمة العفو الدولية نجد 
اسم »حسيبة حاج صحراوى« نائب مدير 
ــة لــشــئــون الــشــرق  ــي ــدول منظمة الــعــفــو ال
األوســط وشمال افريقيا وهى التى تتبنى 
وجهة النظر اإلخــوانــيــة لحساب التنظيم 
الــدولــى لــإخــوان.. وتــدافــع عــن إجرامهم 
وإرهابهم وتطرفهم وعملياتهم االرهابية.. 
بــل إنها تتبنى فكرة عــودة محمد مرسى 
ــة..  ــوري للحكم وتــهــيــن الــمــحــكــمــة الــدســت
وتتدخل فى شئون القضاء المصرى وتهاجم 
مصر فــى كــل قضية وتتهمها بأنها تقف 
ضــد الحرية والديمقراطية ال لشىء إال 
إلبعاد جماعة اإلخوان عن حكم مصر بعد 
ثورة نظيفة للشعب المصرى فى 30 يونيو 
2013.. وكل تركيزها على قضايا النشطاء 
المتهمين فى قضايا عنف وتحريض ضد 
ضــبــاط الجيش والــشــرطــة وهـــدم للدولة 

وإثارة الفوضى.
ــراوى.. الــشــهــيــرة  ــحــ ــاج صــ حــســيــبــة حــ
بـ»الخنفساء« تدافع عن مجرمى اإلخوان.. 
ومتطرفى النشطاء.. وتطالب بإلغاء أحكام 
اإلعــدام الصادرة بحق اإلخــوان.. والغريب 
أنها أصدرت بيانا بعد الحكم على الناشط 
»عــاء عبدالفتاح« وقالت فيه: إن الحكم 

على عــاء عبدالفتاح ضــرب فــى العدالة 
الــزائــفــة وأن عــاء عبدالفتاح كــان يحتج 
سلميا.. وهـــذا االحــتــجــاج السلمى ليس 
جريمة.. ويجب االفــراج عنه دون قيد أو 

شرط فورا.
»حسيبة« ال تــتــرك مناسبة إال وتخرج 
علينا للهجوم على مصر.. فمثا هاجمت 
ــارات على  ــ ــامــت بــشــن غـ مــصــر حــيــنــمــا ق
»معسكرات تــدريــب االرهابيين فــى درنــة 
فى ليبيا« بعد مقتل 23 مصريا قبطيا فى 
درنة على يد الجماعات االرهابية وتحديدا 
داعــش.. فقامت مصر بالقصاص ألبنائها 
ــداعــش..  ــدريــب ل بــضــرب 6 مــعــســكــرات ت
خرجت علينا »حسيبة« لتقول: إن غارات 

السيسى على مدينة درنة جريمة حرب!!
رغم أنها فى المقابل كانت قد أصدرت 
ــأن ليبيا  بيانا قبلها بــأيــام تــؤكــد خــالــه ب
تحولت إلى فوضى بعد أن تحولت ماعب 
كـــرة الـــقـــدم مــكــانــا إلعـــــدام الــمــواطــنــيــن 

الليبيين.
ورغم أن هناك غــارات عديدة بطائرات 
عسكرية أوروبــيــة على مواقع التنظيمات 
االرهابية المتطرفة فى ليبيا إال أنها تنتقد 
مصر على قيامها بالثأر لقتل أبنائها من 

االرهابيين.

صدق أو ال 
تصدق..

املنظمة تهاجم مصر على 
مواقفها بأموال إخوانية
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طاقية
اإلخفا

مجموعة 
خاصة داخل 
االستخبارات 

اإليرانية مهمتها 
بث الشائعات 

ضد مصر

خطة اإلخوان لضرب عالقات الشراكة االستراتيجية بين مصر ودول الخليج
ــد سيد أبــوزيــد سفير مصر السابق  أك
بالمملكة العربية الــســعــوديــة أن جماعة 
ــاوالت اإلثــــارة  ــحـ ــوان تــقــف وراء مـ ــ ــ اإلخ
بشأن جزيرتى »تيران وصنافير« إلفساد 
الــعــاقــات الــمــصــريــة – الــســعــوديــة، وأن 
أهـــم مــخــطــطــات اإلخـــــوان الــحــالــيــة هى 
ضــرب عــاقــات الــشــراكــة االستراتيجية 
بين مصر ودول الخليج أو مــا يمكن أن 

ــى دول  ــ ــســمــى مــجــمــوعــة »5+1« وهـ ي
 الخليج الخمسة باستثناء قطر وتعاونها 

مع مصر.
وذكر سفير مصر السابق فى السعودية 
فى تصريحات له أن ثورة 30 يونيو أنقذت 
العاقات المصرية الخليجية ألن جماعة 
ــوان كــان يمكن أن تحول مصر إلى  اإلخـ
والية إيرانية تابعة إليران خاصة أن إيران 
سعت وبقوة لتوثيق العاقات مع اإلخوان 
وعـــرض إغـــــراءات مــالــيــة وتــقــديــم منح 

وودائع ومواد بترولية.
وقـــال سفير مصر الــســابــق بالمملكة 
العربية السعودية أن هناك أصابع إيرانية 
أيــضــًا تقف وراء إثـــارة مجموعات من 
المصريين بشأن أزمــة جزيرتى »تيران 
وصنافير«، وأن لــدى طــهــران قلق كبير 
من تطور العاقات السعودية المصرية 
وأيضاً العاقات اإلماراتية المصرية، أنها 
تعلم أن هذا التطور يساهم فى محاصرة 
وضــرب األطماع اإليرانية فى السيطرة 

على المنطقة العربية.
وأشار السفير سيد أبوزيد فى تصريحاته 
ــة داخــل  ــي ــران ــى أن هــنــاك مــجــمــوعــة إي إلـ
االستخبارات والحرس الثورى تعمل على 
نشر شائعات بشأن الــعــاقــات المصرية 
– السعودية وأيضًا المصرية- اإلماراتية 
وأن هذه المجموعة تضم عدداً من سفراء 
ــران السابقين الذين عملوا فى منطقة  إي
الشرق األوسط وال أستبعد حدوث تقارب 

إيراني- إسرائيلى لتحقيق هذا المخطط.

مفاجأة »معز مسعود ومصطفى حسنى 
ومحمد دياب« يقومون بالدعاية للفيلم
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شركة اإلسكندرية لتداول احلاويات 
والبضائع فى تقدم مستمر 

موافقة اجلمعية العامة غير العادية 
على قرارات مجلس إدارة الشركة 

أشــار السيد الــلــواء مــمــدوح دراز رئيس مجلس 
اإلدارة والــعــضــو الــمــنــتــدب لــشــركــة اإلســكــنــدريــة 
لتداول الحاويات والبضائع فى حديث له أن شركة 
االســكــنــدريــة دخــلــت نـــادى المليون حــاويــة بعد ان 
تخطت اعداد التداول المليون حاوية كذلك تخطت 

ايراداتها المليار جنيه للعام المالى 2014 /2015.
وقــد وافــقــت الجمعية العامة المنعقدة بتاريخ 

21 أبريل 2016 على 
زيـــــادة رأس الــمــال 
ــه مــن  ــ ــص ب ــرخـ ــمـ الـ
200 مليون جنيه الى 

1000 مايون جنيه.
كـــــذلـــــك زيــــــــادة 
ــم مــن  ــ ــه عـــــدد االســ
12321620 سهما 
الـــــى 14785984 
ــم وبـــالـــتـــالـــى  ــ ــه ســ
ــح راس الــمــال  اصــب
الــمــصــدر والــمــدفــوع 
 7 3 9 2 9 7 2 0

جــنــيــه.... مما أدى إلــى تحسين الــمــركــز المالى 
للشركة. 

والشركة تعتمد فى مشروعاتها االستثمارية على 
التمويل الــذاتــى لشراء معداتهاوأوناشها وإنشاء 
البنية التحتية كذلك تقوم إدارة الشركة بدراسة 
بعض المقترحات للدخول فى مشاريع استثمارية 

جديدة. 
ــار ســيــادتــه إلـــى قـــرار آخـــر للجمعية وهــو  واشــ
الترخيص لمجلس ادارة الشركة بالتبرع بمبلغ 
1.385 مليون جنيه لمستشفى الطلبة ومستشفى 
الصدر والمستشفى الجامعى باالسكندرية لشراء 
بعض االجــهــزة.... وذلــك مساهمة من الشركة فى 
مــســاعــدة هــذه المستشفيات للقيام بــدورهــا فى 

خدمة المجتمع السكندرى. 

تتولى رئاسة المجلس الثورى إلخوان أوروبا وأشرفت 
على أبحاث )ريجينى( فى جامعة كمبردج

تفاصيل الدور الخفى للقيادية اإلخوانية مها 
عزام فى قضية مقتل الشاب اإليطالى ريجينى

كشفت تقارير دبلوماسية مصرية فــى عدة 
عــواصــم أوروبــيــة أن التنظيم الــدولــى لجماعة 
اإلخــوان قرر إسناد بعض المهام داخل العواصم 
ــوات من  ــة لمجموعة مــن تنظيم األخـ ــي األوروب
ــراف ورئــاســة  ــ الــســيــدات والــنــاشــطــات تــحــت إش
الناشطة اإلخوانية مها عــزام رئيس المجلس 
الثورى إلخوان أوروبــا والتى لعبت دورًا كبيرًا فى 
تعميق عالقات التعاون بين اإلخوان والعديد من 

المنظمات األوروبية.
وذكرت تلك التقارير أن هذا القرار تم اتخاذه فى 
أعقاب الــدور الخفى الذى لعبته مها عزام بشأن 
إثــارة قضية الباحث اإليطالى ريجينى خاصة 
أن مها عزام تولت اإلشــراف على أبحاث ريجينى 
بجامعة كمبردج البريطانية، وأنــهــا تعرضت 
لتحقيقات إيطالية بشأن طبيعة العالقات مع 

ريجينى وتسريب بعض األبحاث الخاصة به.
ــرار  وأوضــحــت الــتــقــاريــر الــدبــلــومــاســيــة أن ق
التنظيم الــدولــى بشأن مها عــزام يمثل مكافأة 
إخوانية لها على نجاحها فى إثارة قضية ريجينى 
ليس داخل إيطاليا فقط بل داخل بعض العواصم 
األوروبية ومنها لندن، خاصة أن بريطانيا طالبت 
ــراع بــضــرورة الكشف عــن قتلة ريجينى  ــاالس ب

وأصدرت بيانًا أغضب الخارجية المصرية.
ــارت دالــيــا يوسف وكيلة لجنة العالقات  وأشـ
الــخــارجــيــة بــالــبــرلــمــان الــمــصــرى إلـــى أن لــدى 
الجماعة اإلرهابية حاليًا ذراع نسائية تتحرك 
فى العواصم األوروبية تقوده مها عزام ويسعى إلى 
استقطاب تأييد وتعاطف الــرأى العام األوروبــى، 
وأن جماعة اإلخوان تستفيد من قدرات وخبرات 

الذراع النسائية لها بأوروبا.

باألسماء: قائمة االتهامات الموجهة لقيادات 
أسرار فيلم اإلخوان فى مهرجان »كان«ماسبيرو فى جريمة تدمير التراث

يصور الحياة فى سيارة ترحيالت.. ويرمز ضد 
الداخلية ويدعو للمصالحة مع اإلرهابيين

ــواصــل المحكمة الــتــأديــبــيــة العليا  ت
ــيــوم – محاكمة  بمجلس الــدولــة  - ال
ــادات اتــحــاد اإلذاعـــة  مجموعة  مــن قــي
والتليفزيون  فى  قضية تدمير التراث 
التليفزيونى القضية التى تحمل رقم 14 

لسنة 58 ق ع.
تضم قائمة المتهمين  فــى القضية 
ــمــرســل  من  ــة ال ــالـ ــا لــتــقــريــر اإلحـ ــق وف
الــمــكــتــب الــفــنــى لــرئــيــس هيئة النيابة 
ــع عــلــيــهــا كـــل من  ــ ــة  والـــتـــى وق ــ ــ اإلداريـ
المستشار دكــتــور أحــمــد عبداللطيف 
ــام وعــضــو الــمــكــتــب الفنى  ــع الــوكــيــل ال
ــمــســتــشــار محمد  ــيــس الــهــيــئــة وال ــرئ ل
الـــبـــارودى  نــائــب رئــيــس الهيئة ومدير 
المكتب الفنى، والــذى  أرســل للمحكمة 
ــهــام مــقــدم من  ــوان )تــقــريــر ات تــحــت عــن
النيابة اإلداريـــة إلــى المحكمة لتأديبية 
لمستوى اإلدارة العليا(  كا من: عباس 
سمير رئيس اإلدارة المركزية للمكتبات، 
ومجدى عبدالفتاح سيد أحمد الشين  
رئيس قطاع التليفزيون  وعصام األمير 
اسماعيل خليل رئــيــس اتــحــاد اإلذاعـــة 
والتليفزيون السابق  وشكرى أبوعميرة 
رئيس قطاع التليفزيون السابق  ومحمد 
عبدالله رئــيــس شــركــة صــوت القاهرة 
للصوتيات والمرئيات ورئــيــس القطاع 
االقتصادى السابق وغيرهم  وقد وجهت 

اليهم جميعا اتهامات هى:

- لم يتخذوا اإلجراءات الواجبة حيال 
المحافظة على مكتبة النيجاتيف بقطاع 
التليفزيون الــتــى تحتوى على  أصــول 
ومــواد تسجيلية تبلغ قيمتها التاريخية 
من الناحية المالية  نحو  21.2 مليون 
جنيه  حال كونها مخزنة بطريقة تخزين 
ال تتناسب مع أصول التخزين التى يجب 
اتباعها لمثل هــذه الــمــواد مما يعرض 

المادة المسجلة عليها للتلف.
- لم يقوموا باتخاذ اإلجراءات الواجبة 
حيال مكتبة )الفيديو تيب( الموجودة 
بشقتين مؤجرتين فــى مدينة 6 أكتوبر 
دون التحقق من سامة المواد المسجلة 
على شرائط  بيتا كام ويوماتيك 2 بوصة 
الــمــوجــودة بالمكتبة الــتــى تبلغ قيمتها 
التاريخية من الناحية المالية 20 مليون 
ــــازم لنقل الــمــواد  جنيه دون اتــخــاذ ال
المسجلة على تلك الشرائط على وسائط 
حديثة للحفاظ  عليها واالستفادة منها 

قبل تلف المواد المسجلة عليها.
وقال التقرير نصًا: وبناء عليه  يكون 
ــورون قـــد ارتــكــبــوا  ــذكـ ــمـ ــون الـ ــمــحــال ال
المخالفات المالية واإلدارية المنصوص 
عليها بالمواد 76\1،7   و77\ 1، 3، 
4 و78 \ 1 مــن قــانــون نظام العاملين 
المدنيين بــالــدولــة  الــصــادر بــرقــم 47 
لسنة 1978 المعدل بالقانون رقم 115 

لسنة 1983.

»اشتباك« هو عنوان الفيلم الذى 
آثار الكثير من عامات االستفهام 
خــاصــة بــعــد عــرضــه فــى مهرجان 
»كـــان« السينمائى الــدولــى، والــذى 
اشــتــرك فــى خــروجــه لــلــنــور اثنين 
ــجــدد هما  مــن الــدعــاة الــشــبــاب ال
معز مــســعــود، ومصطفى حسنى، 
الذين كانا يقبان يد نائب مرشد 
اإلخوان خيرت الشاطر ومحسوبين 
عــلــى جــمــاعــة اإلخــــــوان، والــفــيــلــم 
اشترك فى خروجه للنور المخرج 
محمد ديـــاب، الــمــعــروف بــأنــه من 
المنتمين لجماعة اإلخـــوان وظهر 
ــاء  ــن فـــى األوســــــاط الــســيــاســيــة أث
أحداث 25 يناير 2011 وأطلق عليه 
ــان مــن أهم  »أحــد شباب يناير« وك
الشباب الذين دعموا محمد مرسى 
فى رئاسة الجمهورية وكــان دائما 
يقول »ترشيح مرسى صحيح وتوليه 
ــاســة صــحــيــح وعــلــشــان البلد  ــرئ ال

وإحنا بنعمل الصح«.
ما يهمنا فى فيلم »اشتباك« هو 
أن قصة الفيلم تــدور حــول عربية 
ترحيات فيها شباب مقبوض عليهم 
فترة تظاهرات اإلخوان تضامنا مع 
محمد مــرســى، وعــدد الشباب فى 

عربية الترحيات بلغ »25« شاب!!
تفاصيل معاناة الشباب فى سيارة 
الترحيات وهم الشباب المعارض، 
ــة  ــمــاعــي ــب االجــت ــوانـ ــجـ ورصـــــد الـ
والحياتية واإلنــســانــيــة لكل واحــد 

فيهم على حدة.
الفيلم إنــتــاج مشترك بين مصر 
وفرنسا وشارك فيه الداعية الشاب 
معز مسعود، وهــو نموذج لحمات 
التشهير الــواضــحــة التى تقوم بها 
الجماعة االرهابية ضد مصر فى 
الــخــارج للتنديد بالنظام المصرى 
تارة، واالستحضار فكرة المصالحة 

مع اإلخوان تارة أخرى.

محمد رمضان يرفض مشاركة الراقصة 
»صافيناز« فى مسلسله اجلديد؟!

رفـــض الــفــنــان محمد رمــضــان وجــود 
الــراقــصــة األرمــنــيــة صافيناز، فــى أحد 
مشاهد مسلسل »األســطــورة«، الــذى يتم 
فيه زفاف شخصية من الشخصيات التى 

يقدمها رمضان.
كــان فريق العمل قد اتفق على وجود 
صافيناز فــى المسلسل، إال أّن محمد 
رمــضــان اجــتــمــع بــمــخــرج الــعــمــل محمد 
سامى قبل تصوير المشهد بوقٍت قليل، 
ــدون سابق  واقــتــرح عليه االعــتــذار لها ب

ــكــون فى  ــدهــا أن ت ــري إنـــــذار، ألنـــه ال ي
مسلسله، الذى يُعرض فى شهر رمضان 
ــم، وبــالــتــالــى يــرفــض مشاهدها  ــكــري ال
ــدت الــمــصــادر أن سامى  الــراقــصــة، وأكـ

اقتنع بذلك، وبالفعل اعتذروا لها.
 ويجّسد رمضان فى العمل شخصيتين 
لشقيقين هما نــاصــر الــدســوقــي، الــذى 
يتزوج بامرأة تجّسد شخصيتها الفنانة 
مى عمر، ورفاعى الدسوقى، الذى يتزّوج 

بامرأة تجّسد شخصيتها الفنانة روجينا.

أبوزيد

رمضان

صافيناز

اللواء 
ممدوح دراز

خالد عبدالرحمن



على
المكشوف

الالئحة تلزم العضو عند 
مناقشة أى موضوع معروض 

على املجلس أو على إحدى 
جلانه  يتعلق مبصلحة 

شخصية له  أو  ألحد 
 أقاربه أن  يخطر  املجلس

 أو اللجنة بذلك

ملاذا لم  يتم إنشاء وحدة جتنب تعارض املصالح حتى اآلن؟!!

تنص المادة 377 من الالئحة الداخلية الجديدة لمجلس النواب والتى صدق عليها الرئيس عبدالفتاح 
السيسى ونشرت فى الجريدة الرسمية للدولة فى 13 أبريل 2016 على أن » كل عضو فور إعالن انتخابه 

أو تعيينه  فى مجلس النواب عليه  أن يخطر رئيس المجلس ببيان الوظيفة أو العمل الذى يشغله فى 
الحكومة أو القطاع العام أو قطاع األعمال العام أو الشركات المصرية أو المنظمات الدولية، أو بالمهنة 

الحرة التى يزاولها بمفرده أو بالمشاركة مع الغير، أو أى نشاط زراعى أو صناعى أو تجارى يقوم به.
 وعليه أن يخطر مكتب المجلس عن أى تغيير يطرأ خالل مدة عضويته على هذه البيانات خالل شهر على 

األكثر من وقت حدوثه، وذلك على النماذج التى تعدها األمانة العامة للمجلس«.

محمد طرابيه يكتب:

قائمة مخالفات »عبدالعال« لالئحة مجلس النواب ومجامالته الشخصية لرؤساء اللجان 
باألسماء والوقائع:

 كما تنص املـــادة 378 مـــن نفس الــائــحــة على 
أن »الــعــضــو عــنــد مناقشة أى مــوضــوع مــعــروض 
على املجلس أو على إحــدى جلانه، يتعلق مبصلحة 
شخصية له أو ألحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة، 
أن يخطر املجلس أو اللجنة بذلك قبل االشتراك 
فى املناقشة أو فى إبــداء الــرأى، ويقرر املجلس أو 
اللجنة مشاركته فى املناقشة أو التصويت بناء على 

ذلك اإلفصاح. 
ــادة 379 من الائحة  وفــى هــذا السياق تنص امل
على أن » تخصص باألمانة العامة وحــدة تسمى 
وحــدة جتنب تعارض املصالح، تتكون من عناصر 
قانونية وفنية ومالية مناسبة، تتولى تقدمي املشورة 
ألعضاء مجلس النواب فى أى شأن يخص تطبيق 
املــواد 370 إلى 378 من هذه الائحة بطلب يقدم 
إلى رئيس املجلس. ويجوز للوحدة االستعانة، بعد 
موافقة مكتب املجلس، باخلبراء املاليني املستقلني 
الازمني لتحديد السعر العادل فى األحوال الازمة 

لذلك«.
ــذا الــســيــاق نــســأل د. عــلــى عــبــدالــعــال  ــى هـ وفـ
ــواد الائحة  رئيس مجلس الــنــواب: هــل طبقت  م
الداخلية للمجلس الذى تترأسه؟ وهل  قمت باتخاذ 
اإلجــراءات الازمة ملنع ما يسمى بتضارب املصالح 
حتــت قبة الــبــرملــان؟ وهــل قمت بتشكيل الــوحــدة 
اخلاصة بتجنب تعارض املصالح املنصوص عليها 

فى املادة 279 من الائحة؟
وبعيًدا عــن الئحة مجلس الــنــواب التى لها قوة 
القانون نظرا لتصديق الرئيس عليها ونشرها فى 
اجلريدة الرسمية للدولة )الوقائع املصرية( نسأل 
رئــيــس مجلس الـــنـــواب: هــل تعلم أن وجـــود هــذه 
املخالفات  واستمرارها حتت قبة البرملان يتعارض 
مع  لقانون رقــم 106 لسنة 2013 فى شــأن حظر 
تعارض مصالح املسئولني فى الدولة والذى نص فى 
املادة 2  منه على أن املقصود بكلمة تعارض املصالح 
» كــل حالة يكون للمسئول احلكومى أو الشخص 
املرتبط به مصلحة مادية أو معنوية تتعارض تعارضاً 
مطلًقا أو نسبًيا مع ما يتطلبه منصبه أو وظيفته 
ــال الــعــام أو  مــن نــزاهــة واستقال وحــفــاظ على امل
تكون سببًا لكسب غير مشروع لنفسه أو للشخص 

املرتبط«.
كما أن املـــادة )3( مــن نفس القانون تنص على 
أنه »فى حالة قيام إحــدى حــاالت التعارض املطلق 
يتعني على املسئول احلكومى إزالة هذا التعارض إما 
بالتنازل عن املصلحة أو ترك املنصب أو الوظيفة 
العامة، فإذا كان التعارض نسبياً تعني على املسئول 
ــتــعــارض واتــخــاذ  احلــكــومــى اإلفــصــاح عــن هـــذا ال
ــراءات الـــازمـــة للحيلولة دون وقـــوع ضــرر  ــ اإلجــ
للمصلحة العامة، وفقاً لإلجراءات والضوابط املبينة 

فى هذا القانون«. 
ورداً على من يقول أن القانون املشار إليه يختص 
باملسئولني احلكوميني وال ينطبق على نواب البرملان 
أقول له: هناك ما يسمى باملواءمات السياسية ألن 
مبدأ التعارض فى املصالح هنا متوافر ومكشوف 
للجميع، كما أن وجـــود هـــؤالء الــنــواب فــى رئاسة 
أو وكــالــة  اللجان النوعية يتعارض بشكل صريح  

وواضح مع مصاحله اخلاصة خارج املجلس. 
وحتى ال يتصور البعض أننا نردد كاًما انشائياً، 
نشير على سبيل املــثــال وليس احلصر إلــى بعض 
ــاء الــلــجــان الــنــوعــيــة مــع الــكــشــف عن  أســمــاء رؤســ
املناصب التى يتولونها خارج املجلس وهو ما يجعهلم 
فى موقف اخلصم واحلكم فى نفس الوقت وهو أمر 

مثير للشبهات.
فعلى  سبيل املثال جند النائب جبالى املراغى 

رئيس جلنة القوى العاملة فى مجلس النواب وهو 
فى نفس الوقت يشغل منصب رئيس االحتــاد العام 
لنقابات عمال مصر..  والسؤال: بحكم اختصاص 
اللجنة فمن حقها مراجعة تقارير جهاز املحاسبات 
عن االحتــاد العام لنقابات عمال مصر.. فهل فى 
هذه احلالة سوف ينحاز املراغى  ملوقعه البرملانى 
والقيام بدوره الرقابى املنوط به أم سيكون انحيازه 
ملوقعه كرئيس الحتــاد الــعــمــال؟ واإلجــابــة بالطبع 

واضحة وال حتتاج للمزيد من التفسيرات.
وهــنــاك أيضا رجــل األعــمــال محمد فــرج عامر 

رئــيــس جلنة الــشــبــاب والــريــاضــة مبجلس الــنــواب 
والــذى يشغل فى نفس الوقت رئيس نــادى سموحة 
السكندرى .. والــســؤال: أال ميثل شغل فــرج عامر 
ــذى مينعه من  ــًا؟ ومـــا الـ لــهــذيــن املنصبني تــضــارب
مجاملة وزارة الشباب او احتــاد الكرة أو غيرهما 

مقابل امتيازات خاصة لنادى سموحة؟
ــذى  وفـــى هـــذا الــســيــاق نشير إلـــى االجــتــمــاع ال
ــاء  ــع ــة اإلســكــنــدريــة يـــوم األرب ــدي ــاء أن عــقــده  رؤســ
املــاضــى، فــى السابعة مــســاًء على حمام السباحة 
األوليمبى بنادى سموحة )الذى يترأسه فرج عامر( 

على العشاء لإلعان عن دعــم الدكتور كــرم كردى 
رئيس النادى األوليمبى السابق فى انتخابات احتاد 

الكرة املقبلة.
 )مــلــحــوظــة.. فــى نفس اللجنة جنــد أن  سحر 
الهوارى تشغل منصب الوكيل وهى فى نفس الوقت 

عضو مجلس إدارة االحتاد املصرى لكرة القدم(.
أمــا فى جلنة حقوق اإلنــســان فنجد أن رئيسها 
محمد عصمت السادات يترأس إحــدى اجلمعيات 
األهلية الــتــى تتلقى متــويــا مــن بعض املؤسسات 
والهيئات الــدولــيــة )اعــتــرف هــو بنفسه بذلك فى 

ــيــوم يـــوم 24 أبــريــل  ــواره مــع جــريــدة املــصــرى ال حــ
2016( ، ولذلك أرى أن هناك تعارًضا بني منصبه  
ودوره الرقابى وبــني كونه  رئيسا لهذه اجلمعية  
األهلية  حتى ولــو كــان كما قــال ال يتقاضى منها 

مقابا مادياً.
وفى السياق ذاته نشير إلى أن أسامة هيكل يشغل 
منصب رئيس جلنة الثقافة واإلعام واآلثار وهو فى 
نفس الوقت ممثل احتــاد اإلذاعــة والتليفزيون فى 
مجلس إدارة مدينة اإلنتاج اإلعامى والتى يشغل 

فيها منصب رئيس مجلس اإلدارة والعضو املنتدب.
 والــســؤال: هــل انحياز هيكل فــى حــال عــرض  
ــات عـــن احتــــاد اإلذاعــــة  ــاز املــحــاســب ــر جــه ــاري ــق ت
والتليفزيون أو عن مدينة اإلنــتــاج اإلعــامــى التى 
يتراس مجلس إدارتها  سيكون لهما أم لكونه رئيساً 

للجنة؟!!!
وباملناسبة أســـأل: اللجنة التى يترأسها هيكل 
ناقشت يوم األربعاء املاضى تقرير جهاز املحاسبات 
عن احتــاد اإلذاعــة والتليفزيون  الــذى ميثله هيكل 
ــتــاج اإلعــامــى  فهل  فــى مجلس إدارة مدينة اإلن
قــام أسامة بتطبيق املــادة 378 من الائحة وأبلغ 
األمانة العام بوجود تضارب فى املصالح بني رئاسته 
للجنة وبني  كونه ممثًا ملاسبيرو فى مجلس مدينة 
اإلنــتــاج اإلعــامــى؟!!! وباإلضافة ملا سبق جند أن 
محمد زكى السويدى رجل االعمال الشهير ورئيس 
ــواب يشغل منصب  ــ جلــة الــصــنــاعــة فــى مجلس ال
ــا يعد  رئــيــس احتـــاد الــصــنــاعــات املــصــريــة وهـــو م
تضارباً فى املصالح.. ويجعل من السهل جدا مترير 
قوانني أوتعديات تشريعية جديدة  للتخدمي على 
مصاحله الشخصية وأصدقائه وزمائه من رجال 
األعمال ومنحهم امتيازات واعفاءات خاصة مقابل 
االستمرار فى منصبه كرئيس الحتــاد الصناعات 

ألطول فترة ممكنة.

جبالى املراغى يترأس جلنة القوى العاملة  وفى نفس الوقت 
يشغل منصب رئيس االحتاد العام لنقابات عمال مصر  

كيف يكون »السادات« رئيسا 
للجنة حقوق اإلنسان وفى 

 نفس الوقت يترأس
جمعية أهلية حتصل على 

متويل أجنبى؟!! 

هل تطبيق الالئحة 
يخضع لألهواء 

الشخصية واملواءمات 
السياسية؟!!

ما الذى مينع السويدى 
من مترير قوانني داخل 
جلنة الصناعة حلساب 
رجال األعمال لضمان 

بقائه فى منصب رئيس 
احتاد الصناعات؟

جلنة الثقافة واإلعالم التى 
يترأسها هيكل تناقش تقارير 

جهاز املحاسبات عن احتاد 
اإلذاعة والتليفزيون الذى 

ميثله أسامة فى عضوية مجلس 
إدارة مدينة اإلنتاج اإلعالمى
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فرج عامر رئيس جلنة الشباب  يترأس نادى سموحة السكندرى ويستغل منصبه فى دعم املرشحني فى انتخابات احتاد الكرة

أسامة هيكل.. نائب على راسه ريشه؟!!!
يعجبنى إصرار أسامة هيكل  رئيس جلنة 
ــار مبجلس الــنــواب  ــ ــام واآلث الثقافة واإلعــ
ورئيس مجلس إدارة مدينة اإلنتاج اإلعامى 
واملنسق الــعــام الئــتــاف دعــم مصر  ووزيــر 
اإلعام األسبق  فى كل تصريحاته وحواراته 
ــني والــلــوائــح  ــقــوان عــلــى ضــــرورة احـــتـــرام ال
ومحاسبة املخطئني وتطبيق القانون على 

اجلميع.
وانطاقا من هذه القناعة اخلاصة بتطبيق 
القانون على اجلميع والتى أتفق فيها متاما 
مع هيكل  – مع حفظ األلقاب – أقول إننى 
أمتنى أن يبدأ أســامــة بتطبيق هــذا الكام 
على نفسه حتى ال ينطبق عليه قــول احلق 
ــْأُمــُروَن  سبحانه وتعالى فى كتابه الكرمي )أَتَ

النَّاَس ِبالِْبِرّ َوتَنَْسْوَن أَنُْفَسُكْم(.
فى هذا السياق أهدى لهيكل ومن قبله د. 
على عبدالعال رئيس مجلس النواب وأستاذ 
القانون الدستورى وأيضا لكل االجهزة العليا 
فى مصر، هذه املخالفة الواضحة والصريحة 
التى تتم حتى اآلن لائحة اجلديدة  ملجلس 
ــنــواب  الــتــى أقــرهــا املجلس فــى صيغتها  ال
النهائية قبل أسابيع، ومت نشرها فى اجلريدة 
الرسمية للدولة  بعد التصديق عليها من 
جانب الرئيس عبدالفتاح السيسى فى 13 
أبــريــل 2016، حيث نصت املـــادة 354 من 

الائحة على: »إذا كان عضو مجلس النواب، 
عند انتخابه أو تعيينه، مــن العاملني فى 
الدولة أو فى القطاع العام أو قطاع األعمال 
العام أو فى الشركات التى يكون للدولة حق 
إدارتــهــا أو متتلك 50% فأكثر من أسهمها، 
ــذى تخضع له،  ــا كــان النظام القانونى ال أًي
يتفرغ لعضوية املجلس، ويحتفظ له بوظيفته 
أو عمله، وحتسب مدة عضويته فى املعاش 
واملكافأة، ويكون لعضو مجلس الــنــواب فى 
هــذه احلــالــة أن يتقاضى راتــبــه الـــذى كان 
يتقاضاه من عمله، وكل ما كان يحصل عليه 
يوم اكتسابه العضوية من بدالت أو غيرها، 
ــك طــوال مــدة عضويته، وال يجوز أثناء  وذل
مدة عضويته مبجلس النواب، أن تُقَرر له أية 
معاملة أو ميزة خاصة فى وظيفته أو عمله، 
وال يعد ممارسة ملهام الوظيفة العامة، إلقاء 
العضو للدروس واملحاضرات فى اجلامعات 
أو مــؤســســات الــبــحــث الــعــلــمــى، أو حضور 
املــؤمتــرات، أو عضوية اللجان العلمية، أو 
اإلشراف على الرسائل العلمية أو مناقشتها، 

متى طلب ذلك«.
ــرر احلرفى  هــذا هــو النص احلــرفــى – أك
– للمادة 354 من الائحة اجلديدة ملجلس 
الــنــواب، والتى  تلزم  أسامة هيكل بصفته 
رئيس مجلس إدارة مدينة اإلنتاج اإلعامى 

على  التفرغ للمجلس واحلصول على إجازة 
مــن رئــاســة املدينة على أن يتقاضى راتبه 

وبدالته كاملة طوال مدة عضويته بالبرملان.
وهــنــا أوضـــح للجميع أن مــا يــقــال عــن أن 
ــاج اإلعــامــى شــركــة مساهمة  ــت مــديــنــة اإلن
ولــيــســت حكومية وبــالــتــالــى فـــإن اســتــمــرار 
ممارسته ملهام منصبه كرئيس ملدينة اإلنتاج 
ال يتعارض مع كونه عضوا مبجلس النواب، 
أقول إن هذا الكام خاطى نظراً ألن الدولة 
تساهم فى ملكية هذه املدينة بأكثر من 60 %.

وقبل أن يحاول أحد تكذيب ذلك، أؤكد لهم 
أن هيكل بنفسه اعــتــرف بــذلــك  فــى )تقرير 
إفــصــاح مدينة اإلنــتــاج اإلعــامــى عــن مجلس 
اإلدارة وهيكل املساهمني( حيث كشف بنفسه 
أن احتاد اإلذاعة والتليفزيون ميتلك 81 مليوًنا 
و584 ألًفا و999 سهًما من أسهم مدينة اإلنتاج 
اإلعــامــى  بنسبة 43.2 % بينما ميتلك بنك 
االستثمار القومى 33 مليوًنا و846 ألًفا  و129  
سهمًا مــن اســهــم املــديــنــة.. واذا قمنا بجمع 
هاتني النسبتني )بدون األسهم اململوكة لبعض 
اجلهات الرسمية اآلخــرى فى املدينة( لوجدنا 
أن حاصل جمعهما يصل إلــى  60.87 % من 
إجمالى األسهم  وهو ما يتخطى بكثير النسبة 
املنصوص عليها فى الائحة والتى تقدر بـ50 

% فأكثر.

وقــال هيكل فى ختام التقرير املشار إليه 
حرفيًا: » أقر أنا املوقع أدنــاه بصفتى رئيس 
مجلس اإلدارة والــعــضــو املــنــتــدب للشركة 
بصحة هــذه البيانات وأنــهــا على مسئولية 
الشركة«..  وقــام بالتوقيع على ذلك فى 11 
أبريل 2014  باسمه الرباعى أسامة حسن 
عطوة هيكل. )الحظ أن التوقيع فى 11 أبريل 
2016  أى بعد أكــثــر مــن ثــاثــة أشــهــر على 
ــه اليمني الدستورية كعضو فى مجلس  أدائ

النواب(.
ورداً عــلــى مــن يــقــول إن  مــديــنــة اإلنــتــاح 
اإلعــامــى شــركــة مساهمة مــصــريــة تعمل 
بنظام املناطق احلرة اقول إن املادة صريحة 
وواضحة فى هذا الشأن حيث أكدت صراحة 

» أًيا كان النظام القانونى الذى تخضع له«!!
والسؤال اآلن للدكتور على عبدالعال: متى 
تقوم بتطبيق مواد الائحة الداخلية ملجلس 
النواب بــدون متييز أو استثناءات ألحــد؟ أم 
أن تطبيق الائحة يخضع لألهواء الشخصية 

واملواءمات السياسية؟
ــول لهيكل: أمتــنــى أن تــقــوم مــن تلقاء  وأقـ
نفسك ومببادرة منك بتطبيق الائحة على 
نفسك دون أى إبطاء أو تأخير لتثبت للجميع 
احترامك للمجلس والئحته الداخلية وأننا 

بالفعل دولة مؤسسات!!

املراغى فرج عامر

عبدالعال



الشارع
السياسى

من اخلطأ 
االعتقاد بأن كل 

من يعارض الرئيس 
إخوانيًا أو من فلول 

نظام مبارك

التليفزيون المصرى: شعبية الرئيس السيسى 
انخفضت من 90 % إلى  79 %..  هذه  هى الحقيقة 
التى كشفها د. ماجد عثمان رئيس مركز المعلومات 
ودعم اتخاذ القرار السابق بمجلس الوزراء ورئيس 
مركز بصيرة الستطالعات الرأى وذلك فى  برنامج 
)أنــا مصر( الــذى يــذاع على شاشة القناة األولــى 

بالتليفزيون المصرى. 
ــاقـــون  ــاول اآلفـ ــذه هـــى الــحــقــيــقــة الــتــى يـــحـ هــ
والمنافقون تكذيبها، ويخطئ من يتصور أننا عندما 
نؤكد على هــذا األمــر فإننا نعارض بقاء الرئيس 
فى السلطة أو نؤيد الــدعــوات المطالبة برحيله، 
حيث أن كل ما نهدف اليه هو  أن تصل مثل هذه 
الحقائق للرئيس عبدالفتاح  السيسى ليعلم بالفعل 
أن شعبيته قد انخفضت عما كانت عليه فى بداية 
توليه الرئاسة.. وأتمنى أن تكون هناك إجــراءات 

جادة الستعادة هذه الشعبية خالل الفترة القادمة.
فى هذا السياق أود أن أتوجه برسالة للرئيس 
شخصيًا ولكافة المسئولين المحيطين به أو فى 
بعض الجهات، هذه الرسالة مفادها باختصار أنه 
ليس كل من يعارض بعض سياسات الرئيس ليس 
وطنياص مخلصًا أو إنه  ينتمى لجماعة اإلخــوان 
اإلرهابية أو أنــه من فلول نظام حسنى مبارك.. 
فالعكس مــن ذلـــك هــو الصحيح تــمــامــًا، فهناك 
مواطنون وكتاب وصحفيون شرفاء ال تحركهم سوى 
مصلحة الوطن مهما كانت حقارة االتهامات الباطلة 

التى توجه اليهم.
كما أتوجه لبعض القيادات فى عدد من الجهات 
العليا أقول فيها: كفوا أنتم وأتباعكم أن توجيه مثل 
هــذه االتــهــامــات، ومــن الــواجــب عليكم أن تقوموا 
بكشف ومحاسبة كــل مــن يتلقى تموياًل أو ينفذ 
أجــنــدات لحساب أيــة جهات خارجية أو داخلية 

هدفها اإلضرار بأمن واستقرار مصر.
 وكل ما أرجــوه منكم أن تبتعدوا عن االتهامات 
المرسلة والسابقة التجهيز وعليكم أن تقوموا 
ووفقا للقوانين وليس حسب األهـــواء الشخصية 
والمصالح السياسية بتعرية أى شخص يتورط فى 

مثل هذه الجرائم التى تضر بالوطن.
 أمــا من ينتقدون ويعارضون بعض السياسات 
لتحقيق مصلحة عامة فواجب عليكم أن ترفعوا 

لهم القبعات ال أن تخططوا لتشويه صورتهم أمام 
الرأى العام.

وبــاإلضــافــة لما سبق أتمنى أن تــقــوم األجــهــزة 
المعنية فى مصر بالكشف عن حجم التمويالت 
أو نوعية التكليفات التى تتلقاها بعض الجهات 
أو الشخصيات  لتنفيذ أجندات خاصة فى مصر  
وتهديد أمنها واستقرارها لتعرية أمثال هؤالء أمام 
الرأى العام ومحاكمتهم وفقا للقانون، وفى المقابل 
أتــمــنــى أن تــتــوقــف حــمــالت تــشــويــه المعارضين 
الوطنيين الــذيــن يستهدفون  الصالح الــعــام وفى 
تصورى الخاص أن األجــهــزة الرقابية والسيادية 
لديها درايــة كاملة بحقيقة الشخصيات الوطنية  
وغــيــرهــم مــن الــمــتــاجــريــن بــالــوطــن والــمــواطــنــيــن 

البسطاء.
على الجانب اآلخــر  أتوقف أمــام دراســة مهمة 

ــرام لــلــدراســات  ــ صـــدرت مـــؤخـــراً عــن مــركــز األهـ
الــســيــاســة واإلســتــراتــيــجــيــة بــعــنــوان  “مــالحــظــات 
حول عودة الحراك السياسى فى مصر”، وكشفت 
الدراسة أن الساحة السياسية فى مصر  شهدت 
ــر الــثــالثــة األخـــيـــرة عـــودة للحراك  خـــالل األشــه
السياسى واالجــتــمــاعــى بعد مــا يــقــرب مــن ثالثة 
أعوام من الركود النسبي، وقد تجلى هذا الحراك 
فى حلقات متواصلة من الحشد الجماهيرى لرفع 
مطالب سياسية واجتماعية بـــدءا مــن التحرك 
ــراس  ــت الجمعى لحركتى أولــتــراس أهـــالوى وأول
وايـــت نايتس فــى فبراير الماضى إلحــيــاء ذكــرى 
مذبحة بورسعيد ومذبحة الدفاع الجوى والمطالبة 
بمحاكمة المسئولين عنهم، ثم الجمعية العمومية 
لنقابة األطباء فى فبراير الماضى أيضاً بعد ما وقع 
فى مستشفى المطرية من تجاوز فى حق األطباء 

من قبل أحد أفــراد الشرطة، ثم مظاهرات جمعة 
األرض و25 أبريل اعتراضًا على اتفاقية ترسيم 
الــحــدود األخــيــرة بين مصر والــســعــوديــة، وانتهاًء 
بالجمعية العمومية غير العادية التى عقدت بنقابة 
الصحفيين يوم األربعاء قبل  الماضى لالحتجاج 
ــرارات حظر  على اقتحام قــوات األمــن للنقابة وقـ

النشر واعتقال الصحفيين.
 وبالرغم من أن هذه األحــداث قد تبدو بمعزل 
عن بعضها البعض وال يجمعها سياق واحــد نظراً 
الخــتــالف الكيانات المنظمة لها وتــنــوع األفـــراد 
المشاركين فيها، إال أن هــنــاك أكــثــر مــن عامل 
مشترك يربط هــذه األحـــداث المتفرقة فى إطار 

واحد.
فى هذا السياق  طرحت الدراسة  ســؤااًل مهما 
للغاية هو: هل هناك ما يمكن أن يفسر لماذا تشهد 

مصر حراكاً سياسياً فى األشهر الثالثة األخيرة لم 
تشهده منذ يونيو 2013؟ وقالت الدراسة: فى واقع 
األمر، لم تشهد البيئة السياسية تحوالت محورية 
خــالل الفترة األخــيــرة، فــالزالــت الــدولــة مستمرة 
فى قمع التحرك الجمعى والتضييق على الحريات 
ومحاربة التوجهات المعارضة للنظام من خالل 
أدوات مختلفة أمنية وسياسية وتشريعية. والزالت 
هناك قطاعات من النخب االجتماعية والسياسية 
والمهنية التى تؤيد النظام وتبذل مجهودا مضنيا 
فــى دعــم توجهاته وتــشــويــه معارضيه باتهامات 
الخيانة والعمالة. ولكن التحوالت المهمة تتمثل 
فى ظهور تحالفات بين بعض النخب المهنية مثلما 
حدث بين األطباء والصحفيين األسبوع الماضي، 
وأيضًا هناك تراجع لــدور المؤسسات السياسية 
ــزاب والــبــرلــمــان، وهــو مــا يقلل  وعلى رأســهــا األحـ
من شــأن هــذه المؤسسات فى فتح المجال العام 
أو فى أداء مهامها الرقابية. ومن ثم، فما شهدته 
مصر فى األشهر الثالثة األخــيــرة هو فى الواقع 
ارهاص إلعادة تشكيل قوى المعارضة المدنية فى 
مــصــر، وهــى عملية صعبة خــاصــة فــى ظــل توجه 
الدولة الرافض لعودة تيار مدنى قوى أو الستخدام 
المساحة العامة للتعبير. ويظل السؤال العالق بحثاً 
عن إجابة هو هل ستلجأ الدولة للمزيد من القمع 
لمنع هــذا التيار مــن التبلور بــصــورة فاعلة، وهل 
سيكون هــذا القمع كافيًا إلقصاء هــذا التيار من 
الساحة أم أنه سيكون بمثابة عامل محفز الستمرار 
محاوالت تنظيم صفوف المعارضة، ام هل يدرك 
الــنــظــام أن الــمــعــارضــة السياسية والــخــالف فى 
الــرأى ليسا بالضرورة أفعال تآمرية تهدف لزعزة 
االستقرار وهدم الدولة، بل هم جزء ال يتجزأ من 
أى نظام ديمقراطى يسعى لتطبيق أبسط قواعد 

الحكم الرشيد؟
وفى النهاية نتساءل: كيف سيتعامل النظام مع 
قــوى المعارضة الجديدة فى مصر؟ وهــل سيتبع 
نفس اإلجراءات األمنية لقمع وجود هذه الحركات 
المعارضة؟ وهل النظام لديه االستعداد لمواجهة 
الحمالت الدولية التى يمكن أن تشنها عليه قوى 
وجهات ومنظمات دولية  بسبب هذا القمع؟ أم أن 
القانون سوف يطبق على الجميع بدون استثناءات 
أو مجامالت ألحــد مثلما أعلن الرئيس السيسى 
مؤخراً وعدم االستجابة ألية ضغوط  خارجية أو 

داخلية تمارس ضد النظام والحكومة.

خالد عبدالرحمن

المعارضة فى عهد السيسى.. بين الوطنية وحمالت التخوين

الحقائق الغائبة فى أزمة نقابة الصحفيين مع وزارة الداخلية
 

   منذ بداية األزمــة المستمرة حتى اآلن بين 
نقابة الصحفيين ووزارة الداخلية، لم ولن يتغير 
موقفى الــداعــم لنقابتى والــمــدافــع عــن كرامتها 
وهيبتها، ولذلك أعلن عــدم رضائى عن طريقة 
أداء المجلس الحالى برئاسة يحيى قالش والذى 
ــوضــوح مـــدى ضعفه  أرى أن األزمــــة أظــهــرت ب
وعــدم قــدرتــه على قــيــادة النقابة بالشكل الــذى 
كنا نتمناه، والــدلــيــل على ذلــك أن هــنــاك بعض 
أعــضــاء المجلس  يقومون باقحام النقابة فى 
أمــور سياسية  لحسابات وأهـــداف خاصة دون 
اعتراض من النقيب وهو أمر مرفوض تماماً ألنه 
ال يجب الخلط بين العمل السياسى والمهنى، 
ويمكن للنقابة أن تقوم  بإصدار بيانات رسمية عن 
األحداث والقضايا السياسية مثلها مثل عدد من 
المؤسسات فى الدولة  أو من خالل عقد ندوات 

ومؤتمرات علنية للحديث فى القضايا السياسية.
  يؤسفنى القول إن تصريحات أسامة هيكل 
رئيس لجنة اإلعـــالم والثقافة بمجلس النواب 
وزميله تامر عبدالقادر وكيل اللجنة وكالهما  
صحفى وعضو بنقابة الصحفيين عن احتماالت 
ــحــراســة عــلــى الــنــقــابــة خــاطــئــة جملة  ــرض ال فـ
وتفصياًل ألنه وفقا للدستور ال يملك أحد فرض 
الــحــراســة على النقابات المهنية.. وهــذا وفقا 
لنص المادة 77 من دستور مصر الصادر فى عام 
2014 والتى تنص على أنه “ ينظم القانون إنشاء 
النقابات المهنية وإدارتها على أساس ديمقراطى، 
ويكفل استقاللها ويحدد مواردها، وطريقة قيد 
أعضائها، ومساءلتهم عن سلوكهم فى ممارسة 
نشاطهم المهني، وفقاً لمواثيق الشرف األخالقية 
والمهنية، وال تنشأ لتنظيم المهنة ســوى نقابة 
واحدة، وال يجوز فرض الحراسة عليها أو تدخل 
ــة فى شئونها، كما ال يجوز حل  الجهات اإلداريـ
مجالس إدارتها إال بحكم قضائي، ويؤخذ رأيها 
فى مشروعات القوانين المتعلقة بها..  الخالصة 
فى هذا الموضوع أنه ال أحد مهما كان منصبه 

أو شخصه  أو الجهة  التى ينتمى إليها يستطيع 
فــرض الــحــراســة على نقابة الصحفيين أو أى 
نقابة مهنية أخـــرى، وأقــصــى مــا يمكن فعله هو 
حل مجلس النقابة بناء على حكم قضائى نهائى 
واجب النفاذ.. أى أن كل محاوالت البعض - بما 
فيهم أعــضــاء فــى مجلس الــنــواب مــن المنتمين 
للنقابة  -  لن تفلح فى جر نقابة الصحفيين لهذه 
النهاية التى تم التخطيط لها داخل بعض الجهات 
وينفذونها أرضـــاء ألسيادهم فــى هــذه الجهات 
وتصفية للحسابات الشخصية مع مجلس النقابة 

الحالى.
  لن أهدى النائب العام المستشار نبيل صادق 
نص المادة 70 من قانون نقابة الصحفيين التى 
تمنع تفتيش مقر النقابة إال  فى وجود أحد وكالء 

النائب الــعــام.. ولكننى ســأهــدى لــه نــص المادة 
ــور مــصــر الــصــادر فــى عـــام 2014  58 مــن دســت
والتى تنص على أن  “ للمنازل حرمة، وفيما عدا 
حــاالت الخطر، أو االستغاثة ال يجوز دخولها، 
وال تفتيشها، وال مراقبتها أو التنصت عليها إال 
بأمر قضائى مسبب، يحدد المكان، والتوقيت، 
ــوال المبينة  والــغــرض مــنــه، وذلـــك كله فــى األحــ
فى القانون، وبالكيفية التى ينص عليها، ويجب 
تنبيه من فى المنازل عند دخولها أو تفتيشها، 
وإطــالعــهــم على األمــر الــصــادر فــى هــذا الشأن 
“، فــإذا كان الدستور قد اشترط  فى نهاية هذه 
المادة وجوب  تنبيه  من فى المنازل عند دخولها 
أو تفتيشها وإطالعهم على األمر الصادر في هذا 
الشأن، فكان من الواجب على الداخلية أن تقوم 

بإخطار النقيب بأمر الضبط واإلحضار رسميا، 
ولو حدث ذلك بشكل قانونى ومحترم لما اندلعت 
األزمة من األساس، ألن أزمة الغالبية العظمى من 
الصحفيين ليست فى القبض على محمود السقا 
وعمرو بدر بل فى اقتحام النقابة فقط ألنه أمر 

مسيىء للنقابة وللزمالء بشكل كبير.
  خــالل هــذه األزمـــة ارتكبت وزارة الداخلية 
الــعــديــد مــن األخــطــاء منها فـــرض حــصــار على 
النقابة  واقتحام مقرها  بشكل مسيىء ومتعمد 
لإلساءة للصحفيين رداً على قيام مجلس النقابة 
بتقديم بــالغ للنائب الــعــام ضــد وزيــر الداخلية 
ومدير أمن القاهرة عقب األحــداث التى حدثت 
فى محيط النقابة قبل اندالع األزمة الحالية بأيام 
قليلة، أمــا الخطيئة الــكــبــرى للداخلية فكانت 
االستعانة بمجموعة مــن ).........(  وزعمت 
أنهم )مواطنون شرفاء( للتظاهر فى يوم انعقاد 
اجتماع الجمعية العمومية بمقر النقابة وتعمدهم 
توجيه ألفاظ نابية لبعض األعضاء  فى محاولة 
لالشتباك معهم  وهو األمر الذى فطن له الزمالء  
وابــتــعــدوا عــن الــدخــول فــى مــهــاتــرات مــع أمثال 
هــؤالء األشخاص الذين تظاهروا بــدون تصريح 
ومع ذلك لم يتم اتخاذ أى إجــراء قانونى ضدهم 
سواء من جانب الداخلية أو النائب العام  رغم أن 
المسافة ما بين مكتبه وبين مقر النقابة فى شارع 

عبدالخالق ثروت ال تزيد على 100 متراً فقط!! 
ــى مــصــادر مطلعة داخــــل مجلس    كــشــفــت ل
النقابة وكذلك مجلس الــنــواب أنــه  كانت هناك 
مبادرات حقيقية وجــادة لحضور وزيــر الداخلية 
مجدى عبدالغفار وكلذك رئيس الوزراء المهندس 
ــى مــقــر الــنــقــابــة لترضية  شــريــف اســمــاعــيــل إلـ
األعــضــاء، وقــد قــدمــت هــذه الــمــبــادرات  بشكل 
رسمى من جانب أعضاء فى البرلمان قبل إجتماع 
الجمعية العمومية  يــوم األربــعــاء 4 مايو وتمت 
مناقشتها  فى االجتماع الذى عقده مجلس النقابة 
فى نفس اليوم وقبل اجتماع الجمعية العمومية.. 
وتم رفض هذه المباردات إلنهاء األزمة من  جانب 
بعض أعضاء بالمجلس، وهــذا األمــر يكشف أن 
هناك حسابات وتوازنات سياسية يجب أن ينأى 
مجلس النقابة الحالى أو المجالس القادمة عن 

الدخول فيها ألنها ليست من صميم عمل النقابة 
الــذى يجب أن يكون متركزاً فى تقديم خدمات 
لألعضاء وزيــادة مساحة الحريات والــدفــاع عن 

كرامة المهنة. 
   يؤسفنى الــقــول  إن هــنــاك بعض النشطاء 
السياسيين )مـــن غــيــر أعــضــاء الــنــقــابــة(  ممن 
تثور حولهم الشبهات كــانــوا فــى بعض األحيان 
خالل هذه األزمة  يقومون بإمالء نصوص بعض 
البيانات على عــدد من أعضاء المجلس بشكل 
أثــار استفزاز باقى أعضاء المجلس. وفــى هذا 
اإلطــار أشير إلى أن هناك أعضاء بالمجلس لم 
يكونوا على علم بمعظم البنود الـ 18 التى صدرت 
عن اجتماع الجمعية العمومية  الــذى عقد يوم 
األربعاء 4 مايو، وقد علموا بها  من خالل المواقع 
اإللكترونية وصفحات الفيس بوك وهو ما يكشف 
أن هناك انقساما شديداً داخــل مجلس النقابة 
مما أدى لضعف موقفه  فى إدارة األزمة الحالية. 

ــفــق مــع الــمــطــالــبــات الــخــاصــة بتصحيح    ات
مسار نقابة الصحفيين، ولكننى غير مؤيد لما 
تسمى بـ)جبهة تصحيح المسار( ألن عددا كبيرا 
مــن أعضائها  وقياداتها لهم أهـــداف شخصية 
وسياسية  كما أنهم ينفذون أجندات لصالح بعض 
الجهات خارج النقابة، ولذلك كنت أتمنى أن يقوم 
ــذى عقد فــى مؤسسة  هــؤالء بعقد اجتماعهم ال
ــام داخــل مقر نقابة الصحفيين  ــرام منذ أي األهـ
وليس فى أى مكان آخر.. وفى هذا السياق أؤكد 
أن االجتماع المزمع عقده لهذه الجبهة داخــل  
وكــالــة أنــبــاء الــشــرق األوســـط يــوم األحــد القادم 
سيؤدى إلى  المزيد من االنشقاقات والصراعات 
داخل النقابة وهو أمر ال يرضى عنه الشرفاء من 

أبناء المهنة.
   أزمــة نقابة الصحفيين والداخلية كشفت 
ــر الثقافة المنتمى للنقابة منذ عشرات  أن وزي

السنوات )نمنم( بالفعل وليس مجرد اسم فقط.
  بعض الصحفيين األعضاء فى مجلس النواب 
ليسوا محايدين فى أزمة النقابة والداخلية، ألن 
لهم حسابات ومصالح شخصية وعليهم )بالوى 
متلتلة( ويــقــومــون بتنفيذ المخطط المرسوم 

لتدمير النقابة وجرها لمشاكل وأزمات ال تنتهى.

  محمد طرابيه 
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غادة
1.  الدولة مستمرة فى  التضييق على احلريات ومحاربة التوجهات 

املعارضة للنظام من خالل أدوات مختلفة أمنية وسياسية وتشريعية.
2.  هناك قطاعات من النخب االجتماعية والسياسية واملهنية التى 

تؤيد النظام تقوم بتشويه املعارضني  باتهامات اخليانة والعمالة.
3.  هناك تراجع لدور املؤسسات السياسية وعلى رأسها األحزاب والبرملان.

4.   ما  شهدته مصر فى األشهر الثالثة األخيرة بداية  إلعادة تشكيل قوى املعارضة املدنية فى مصر.

دراسة مهمة ملركز األهرام للدراسات:

قيادات هيئة التأمينات 
خرجوا على املعاش.. ولم 
يحصلوا على مستحقاتهم

رئيس الوزراء يوبخ »غادة 
والى« بسبب املعاشات

ــعـــة كـــبـــرى حـــدثـــت بــيــن  ــيـ وقـ
المهندس شريف إسماعيل رئيس 
الــوزراء وبين الدكتورة غادة والى 
ــرة الــتــضــامــن االجــتــمــاعــي..  ــ وزي
بعد الشكوى المتكررة مــن كبار 
قــادة هيئة التأمينات االجتماعى 
الذين خرجوا على المعاش منذ 
عــام 2014 ولديهم استحقاقات 
كثيرة منها مكافأة نهاية الخدمة 
ومكافأة الرعاية.. الدكتورة غادة 
والـــى أكـــدت أن أمـــوال أصحاب 
ــة.. وهــنــاك  ــ ــى أزمـ الــتــأمــيــنــات ف
أزمة كبرى أدت إلى تأخير واضح 
فى صــرف مستحقات المحالين 
ــذى استدعى  للمعاش.. األمــر ال
قـــيـــادات الــتــأمــيــنــات السابقين 
ــس الــــــــوزراء..  ــي ــرئ ــوى ل ــشــك ــال ب
واألجــهــزة الــســيــاديــة.. ألن بعض 
المحالين لديهم أقرباء فى جهات 
سيادية.. األمر الذى جعل رئيس 
الــوزراء يوبخ غادة والى ويأمرها 
بحل األزمـــة فـــورا حتى ال يفهم 
خطأ بــأن هناك أزمــة فى أمــوال 
ــوال قيادات  المعاشات وليس أم

التأمينات فقط.
الـــوزيـــرة مــن جانبها أصـــدرت 
تعليمات إلى الــوزارة بضرورة حل 

األزمة.



إحكام السيطرة على 
البؤر اإلجرامية 

املتحالفة مع 
اجلماعة اإلرهابية

الشارع
السياسى

أثــــارت اخلـــافـــات بــن وزارة الــداخــلــيــة 
ونقابة الصحفين.. قلق مؤسسة الرئاسة.. 
عكس ما يظنه الكثيرون.. فقد طلب الرئيس 
عــبــدالــفــتــاح السيسى تــقــاريــر ســيــاديــة عن 
حقيقة األزمــة الطارئة.. لكنها جميعا أكدت 
صحة موقف وزارة الداخلية والـــذى نفذت 
خاله للقانون بعد قيام النيابة العامة بإعطاء 
إذن للضبط لكل من »عمر وبــدر- صحفى« 
»ومحمود السقا- طالب«.. مرتن متتالن من 

وزارة الداخلية.
األمــر الــذى استدعى قيام النيابة العامة 
بإصدار بيانن متتالين أنصفا خالهما وزارة 
الداخلية.. ولهذا أكــدت التقارير السيادية 

التى وضعت على مكتب رئيس اجلمهورية أن 
األزمــة مفتعلة وفــى مصلحة أحــد األطــراف 
الــســيــاســيــة.. وقـــد فشلت جميع مــحــاوالت 
الوساطة نتيجة استشعارهم احلــرج من أن 
الداخلية نفذت القانون بناء على إذن من 

النيابة العامة.
السيسى من جانبه أكد لوزير الداخلية أن 
مصر مقبلة على مرحلة صعبة من تاريخها.. 
والبد من النظر لكل التحديات واالستفزازات 
التى تتعرض لها.. مع ضــرورة التنبيه على 

الضباط واألمناء واألفراد بضبط النفس.
ولــم مير أسبوع فقط على أزمــة الداخلية 
ــة مــقــتــل 8  ــاءت حــادث والــصــحــفــيــن حــتــى جــ
شرطين »ضابط و7 أمناء شرطة« فى طريق 
كورنيش حــلــوان نتيجة عمل إرهــابــى مجرم 
مــن مــجــمــوعــات أطــلــقــت عليها اســـم »فــلــول 

كتائب حلوان« أو »املقاومة الشعبية«.. وقد 
كــانــت هــذه احلــادثــة على السبب الرئيسى 
لتعليمات السيسى لوزير الداخلية بضرورة 
مــراجــعــة وفــحــص كــل الــبــيــانــات واملعلومات 
وامللفات اخلاصة بكل املنتمن للجهاز األمنى 
ســواء أكــان وزيــرا أو غفيرا.. بداية من رتبة 
اللواء حتى أصغر ضابط وصوال بطلبة كلية 
ــاء  ــراد الــشــرطــة واألمــن ــ الــشــرطــة وجــمــيــع أف
واملندوبن واملوظفن املدنين العاملن بها.. 
عــلــى أن يــتــم ذلـــك مبــعــرفــة قــطــاعــات ثاثة 
تــابــعــة لــــوزارة الــداخــلــيــة هــى »قــطــاع شئون 
الضباط وقطاع الشئون اإلدارية وقطاع شئون 
األفراد«.. ومبعرفة وإشراف من جهة سيادية 
ملساعدة وزارة الداخلية على امتــام مهامها 
بنجاح.. والتحقق من انتماءات بعض الضباط 
خــاصــة الــذيــن مت التحاقهم بكلية الشرطة 

بداية من عــام 2011 حتى 2015.. وكذلك 
األفراد واملوظفن!

ــددت على ضــرورة  تعليمات السيسى شـ
إحكام السيطرة على البؤر اإلجرامية خاصة 
املتحالفة مع اجلماعة اإلرهابية وتستخدمها 
فى تظاهراتها وإرهاب الرأى العام.. وضرورة 
مواجهة اإلرهــاب املتمثل فى مناطق لم تكن 
تستطيع الشرطة الــدخــول فيها.. وضــرورة 
فــرض الــدولــة لسيادة القانون على اجلميع 
ودون متييز.. وضــع تتبع كافة التنظيمات 
االرهــابــيــة مبــا تشمله مــن أعــضــاء جــدد لم 
يكونوا مــدرجــن ضمن القوائم األمنية من 

قبل.
من ناحية أخــرى استمع الرئيس السيسى 
إلى اللواء أحمد جمال الدين وزير الداخلية 
األسبق.. ومستشار الرئيس للشئون األمنية 

واالرهـــــاب.. الـــذى طمأنه على النجاحات 
ــرة الــســابــقــة والــدلــيــل  ــفــت ــة خـــال ال ــي األمــن
السيطرة األمنية الــواضــحــة للشرطة على 
احلالة األمنية بالباد.. وجناح الشرطة فى 
جتميع الساح املخالف من املواطنن.. الذى 
ــف قطعة ســاح خــال الثاثة  ــدر بــــ23 أل ق
أشهر األخيرة فقط.. وهو ما جعل الشوارع 

أكثر أمانا وطمأنينة.
التنسيق الــواضــح بــن مستشار الرئيس 
للشئون األمنية ووزارة الداخلية جعل موقف 
اللواء مجدى عبدالغفار وزير الداخلية موقفاً 
قــويــًا.. وحتــول التنسيق بينهما إلــى مساندة 
تــامــة.. وإصـــرار واضـــح على أهمية تواجد 
وزيــر الداخلية فى كل االفتتاحات اخلاصة 
باملشروعات الرئاسية وجــلــوس الــوزيــر فى 

الصفوف األولى.

النص الكامل لتعليمات الرئيس السيسى لوزير الداخلية
بعد أزمة نقابة الصحفيني وحادث حلوان

اإلعالمى 
الشهير حصل 
على اجلنسية 

األمريكية 
مؤخرا وتوقعات 
بظهوره كمذيع 
فى قناة »السى 

إن إن« قريًبا

اجللسة املقبلة 
ملحاكمة الشاب 
املصرى تعقد 
فى أول يونيو 

املقبل
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يحصل على راتب شهرى كبير جًدا يوضع فى حسابه اخلاص

انضمام باسم يوسف لمعهد »جون كيندى« التابع ألجهزة سيادية أمريكية

بسبب اتهامه بالتحريض على قتل دونالد ترامب

قضية عماد نصر تشعل الصراعات بين مصر وأمريكا
»عــمــاد الــديــن مــحــمــد نـــصـــر«.. هــذا 
ــب دونـــالـــد  ــذى سـ ــ ــرى الـ ــصـ ــاب املـ ــشـ الـ
»تــرامــب« مرشح الــرئــاســة املحتمل فى 
الـــواليـــات املــتــحــدة األمــريــكــيــة للحزب 
اجلمهورى األمريكى عــن طريق نشر 
صورة لـ»ترامب« على مواقع التواصل 

االجتماعى.
»عماد نصر« يــدرس فى أكادميية 
الطيران املــدنــى بــالــواليــات املتحدة 
ــة.. كــتــب قــائــا: لــو حد  ــي ــك ــري األم
ناولنى رقبة دونــالــد ترامب هقتله 

وأخلص!!
ــبــض على  ــق ــى الـــفـــور مت ال عــل
ــى قسم  ــســه فـ ــصــر وحــب عـــمـــاد ن
شرطة فى مركز أورجن فى والية 
كــالــيــفــورنــيــا.. وقــامــت القنصلية 
ــات املــتــحــدة  ــواليـ ــى الـ املــصــريــة ف
األمريكية بإحضار أحد املحامن 
املــتــخــصــصــن ومت حتــديــد أول 
جلسة ملحاكمته فى مارس املاضى 
أمام القضاء األمريكى.. والتى مت 

تأجيلها إلى األول من يونيو.
السلطات األمنية األمريكية من 
جانبها قالت »من املمكن أن نوافق على 

ترحيل عماد نصر خــارج الــبــاد فــى حالة 
تراجعه عما كتبه طواعية.. وسيتم ترحيله 
وقتها وتــركــه وشــأنــه.. وسيتم تخييره بن 

البقاء فى أمريكا أم رحيله إلى مصر!
القنصلية املــصــريــة فــى أمــريــكــا من 
جانبها أكــدت بأنه بعد استشارة عماد 
ــه مــن املمكن أن  ــدوا أن نصر وعائلته أكـ

يقضى فــى الــواليــات املتحدة األمريكية 
ثــاثــة شــهــور فقط حتى يستطيع إنهاء 
دراسته.. وقدم املحامى اخلاص به تقريرا 
يحمل طلبا مــن املحكمة باملوافقة على 
السماح لـ»عماد نصر« بالترحيل إلى خارج 
أمريكا مع سرعة تقدميه للحصول على 
تأشيرة جديدة للدراسة وامتــام املرحلة 

السلطات األمريكية 
تشترط تراجعه عن 
تهديده بقتل املرشح 

الرئاسى مقابل املوافقة 
على عودته للقاهرة

الــدراســيــة احلاسمة التى سينتهى منها 
أوائـــل سبتمبر الـــقـــادم.. لكن الــواليــات 
املتحدة األمريكية رفضت طلب املحامى.. 
وأصــرت على موقفها بــضــرورة مغادرته 
الباد واتهمه بأنه ميثل تهديًدا للمجتمع 

األمريكى كله.
أسرة »عماد نصر« أصرت على موقفها 
وفضلت كشف حقيقة األمريكان من أنهم 
ليس لديهم حــريــة تعبير وحــريــة إبــداء 
الرأي.. بل إنهم لديهم تدخات فى شئون 
الــدولــة بحجة الــدفــاع عن حرية التعبير 

والدميقراطية وحقوق اإلنسان.
يذكر أن العاقات بن مصر والواليات 
املــتــحــدة األمــريــكــيــة قــد شــهــدت حــالــة من 
الشد واجلــذب طــوال الفترة التى أعقبت 
ثورة 30 يونيو 2013.. ما جعل مصر تسقط 
النفوذ األمريكى فى املنطقة.. وجعل املوقف 
بينهما يأخذ مسارا آخر حتت شعار »الند 
لــلــنــد« وهـــو مــا اضــطــرت مــعــه السلطات 
املصرية ملساندة عــمــاد نصر واستخدام 
اللجوء إلى القضاء األمريكى حلسم األمر.. 
مــا أغــضــب السلطات األمريكية وجعلها 
تــنــاور ضــد مصر وحتــاصــر ثورتها وتقف 

ضدها وتتدخل فى شئونها.

منذ أيام.. انضم املذيع الساخر باسم 
يوسف إلى معهد السياسة التابع لكلية 
جــون كيندى.. وهــو معهد تابع ألجهزة 
ســيــاديــة أمريكية على أن يــكــون باسم 
يوسف زميا مقيما فى اجلامعة.. هذا 
اخلبر يعتبر مبثابة كشف جديد حول 
حقيقة الدور اخلبيث الذى يقوم به باسم 
والذى يرتبط بعاقات واسعة مع أجهزة 
سيادية حساسة ترتبط مبا تنفذه أمريكا 
من مخططات باملنطقة العربية تستخدم 
فيها كــل الــوســائــل لتنفيذه.. تستخدم 

اإلخـــــــوان حلــــرق األرض ومتــهــيــدهــا 
للفوضى.

ــوســف ملــعــهــد جــون  ــاســم ي انــضــمــام ب
كــيــنــدى يجعله يحصل عــلــى امــتــيــازات 
عديدة منها راتــب شهرى بــالــدوالر يتم 
ــاص.. إضافة  ايــداعــه فــى حسابه اخلــ
ــى الــظــهــور  ــه فـ ــمــل مــســاعــدت ــع ــى ال ــ إل
اإلعــامــى فــى أكــثــر مــن مــكــان للتنديد 
بالدولة املصرية وبالثورة املصرية فى 
30 يونيو 2013.. هو ما حــدث بالفعل 
فقد مت جتهيز عدد من اللقاءات له فى 

لندن قيمة التذكرة الــواحــدة 50 جنيها 
استرليني.. وأيــضــا لقاء فــى فرنسا.. 
وجميع احلاضرون جــاءوا بتعليمات من 
جماعة اإلخوان لايحاء بامتاء املسرح 

وتدافعوا من عدد الدول األوروبية.
باإلضافة إلى إعطائه أوامر للتضامن 
ــات فــى مصر  مــع بعض احلـــاالت واألزمـ
مثل القبض على فريق »أطفال الشوارع« 
الذى يهن الشرائع ويتهكم على الدين.. 
والتضامن مع مالك عدلى املقبوض عليه 
فى قضية 25 ابريل.. وعدد من القضايا 

املتهم فيها اإلخوان والغريب هو مطالبته 
باإلفراج عنهم.

وال نعرف ملــاذا املطالبة بــاإلفــراج عن 
مطلوبن أمنًيا.. وملن يوجه نداءاته؟! هل 
يوجه حديثه للنيابة أم جلموع املتابعن 

له على »تويتر«.
من ناحية أخرى كشفت مصادر مطلعة 
أن بــاســم يــوســف حــصــل مـــؤخـــًرا على 
اجلنسية األمريكية.. ومن املتوقع أن يتم 
االستعانة به لتقدمي برنامج على شبكة 

»السى إن إن« األمريكية الشهيرة.

بالل الدوى

التنبيه على الضباط واألمناء واألفراد بضبط النفس

مشاركة إحدى اجلهات السيادية مع الوزارة فى فحص البيانات

تتبع كل التنظيمات اإلرهابية ملا تشمله من أعضاء 
جدد لم يكونوا مدرجني على قوائم املطلوبني

فحص كل بيانات وملفات املنتمني للجهاز األمنى

التحقق من انتماءات الضباط الذين التحقوا 
بكلية الشرطة بداية من 2015-2011

فرض الدولة لسيادة القانون على اجلميع دون متييز

باسم

السيسى

عبدالغفار

عماد

دونالد ترامب
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خــال األسبوعين القادمين ستبدأ دورات 
تدريبية فى تونس فى مجال حقوق اإلنسان 
ودعم الديمقراطية، الــدورات هدفها مشاركة 
عدد من النشطاء فى عدد من الــدول العربية 
وبــخــاصــة نــشــطــاء وحقوقيين مــن مــصــر، تم 
ترشيحهم مــن 16 منظمة حقوقية جميعهم 

حصلت »صــوت المايين«  على القوائم 
الرسمية لألدوية الناقصة فى الصيدليات، 
ــة  والــتــى تبلغ حــوالــى 800 نــوع مــن االدويـ
المهمة الــتــى يعتبر اختفاؤها أو نقصها 
ــيــن من  ــرا يــهــدد صــحــة مــاي ــي خــطــرا كــب

المرضى.
وأكدت مصادر مسئولة بوزارة الصحة أن 
بعض كبار الصيادلة وأصحاب الصيدليات 
الكبرى، هــم أنفسهم مــن يمتلكون أسهما 
متعددة فى شركات أدويــة كبرى، يتعمدون 
إخفاء  وسحب عــدد كبير ومبالغ  فيه من 
األدويـــة الشعبية، وأدويـــة أكــثــر األمـــراض 
ــى رأســهــا  انــتــشــارا بــيــن الــمــصــريــيــن وعــل
أدويــة الضغط والسكر والجهاز الهضمى، 
والمسكنات، والتى تعتبر أسعارها األقل 

سعرا بين انواع األدوية األخرى.
وأضـــافـــت الـــمـــصـــادر أن هـــنـــاك خطة 
ــدواء من  ومــؤامــرة كبرى لتعطيش ســوق الـ
أجل رفع أسعار هذه االدوية وإجبار الدولة 
ــادة  على الموافقة على رفــع األســعــار، وزي
موازنة الحكومة فى حصة دعم األدوية، بما 
يعود على هذه الشركات بأرباح مضاعفة، 
وتكبيد األســرة المصرية السيما الفقراء 
ومحدودى الدخل نفقات وتكاليف تزيد من 

معاناتهم وفقرهم.
ــى أن خطة مافيا  وأشـــارت الــمــصــادر إل
ــة تعتمد على سحب هذه  ــ شــركــات األدوي
األدويــة من االســواق وتعطيشها مما يؤدى 
ــى رفــع األســعــار ويــضــع الحكومة   ــدوره إل بـ
والــدولــة والقيادة السياسية فى حــرج بالغ 

أمام المواطنين المرضى والرأى العام.
وكان  الدكتور عادل عبدالمقصود، رئيس 
شعبة الصيادلة بالغرف التجارية، حذر 
ــة حقيقية،  مــن أن مــصــر مقبلة عــلــى أزمـ
ــة التخدير ومشتقات الــدم  واخــتــفــاء أدويـ
والعقاقير الخاصة بالرعاية المركزة بعد 

نفاد مخزونها من األسواق.
وقـــال عــبــد الــمــقــصــود، فــى تصريحات 
صحفية: »إن اختفاء هذه األصناف الحيوية 
من الدواء يرجع إلى تعثر فتح المستوردين 
لاعتمادات المستندية بسبب إجـــراءات 
ــبــنــك الــمــركــزى وارتـــفـــاع ســعــر صــرف  ال
ــى ارتــفــاع ُكلفة  ــدوره إل ــدوالر؛ مــا أدى بـ ــ ال
االســتــيــراد، متهًما وزارة الصحة بحكومة 

ــوان،  ــ ــ ــى جــمــاعــة اإلخ ــن الــمــحــســوبــيــن عــل مـ
ــن، وهـــم مـــن الــذيــن  ــي ــوري ــث ــن ال ــي ــي ــراك واالشــت
يحصلون عــلــى تــمــويــل خــارجــى مــن االتــحــاد 
األوروبـــى ومــن هيئة الوقف األمريكى، وأيضا 
ــدورات تتم  تمويات أخــرى من قطر،  وهــذه ال
فى مركز حقوقى تونسى هو »مركز اإلســام 
السياسى والديمقراطية«، والذى يرأسه رضوان 
ــضــا عــضــو مــؤســس فى  ــو أي الــمــصــمــودى وهـ

مراكز عاملية تضع خطًطا لتجنب 
النشطاء املالحقة األمنية

االنقاب بـ«التسبب فى حدوث األزمة«.
وأضاف رئيس الشعبة العامة للصيادلة: 
»إن مافيا الـــدواء تعمد حاليا إلــى تخزين 
كميات ضخمة من األدويـــة االستراتيجية 
رخيصة الــســعــر، بــغــرض تعطيش السوق 

وإعادة طرحها بأسعار باهظة«.
فـــى الـــوقـــت الــــذى رصــــدت فــيــه نقابة 
ــة الــنــاقــصــة، والــتــى جاء  ــ الــصــيــادلــة األدوي
ــبــان األطــفــال  على رأســهــا األنــســولــيــن، وأل
ــة  الــمــدعــمــة، وأدويــــة عـــاج الــكــبــد، وأدويـ
الجلطات، والعمليات الجراحية، والفشل 
الكلوي، ومراهم العين؛ حيث اختفى من 

الصيدليات دواء »مــيــكــونــاز أورال 
ــدوى الــعــيــن،  ــ جـــيـــل« لـــعـــاج عـ

ــري« مــحــلــول  ــ ــ ــى ف ــ ــتـ ــ و«أوبـ
عــدســات، و«تــيــرامــيــســن« 

مرهم عين، و«ميفنكول« 
ــاوًة  مـــرهـــم عـــيـــن، عــ

ــى »بـــريـــزولـــيـــن«  ــل ع
قــطــرة لحساسية 

الــــــــعــــــــيــــــــن، 
ــو  ــ ــتـ ــ ــزوبـ ــ و«ايـ
ــــن 2«  ــي ــ ــارب ــ ك
لعاج ارتفاع 
ضغط العين، 
و«ابــيــكــســول« 
لضغط العين 
ــع،  ــ ــف ــ ــرت ــ ــم ــ ال
و«الجلوكوما«.

وضـــمـــت قــائــمــة 
األدويــــــة المختفية 

شبكة الديمقراطيين العرب التى تضم جميع 
أعــضــائــهــم مــن المنتمين لــجــمــاعــة اإلخـــوان 
االرهابية، رضــوان المصمودى أيضا هو أحد 
المسئولين عــن معهد الــربــيــع الــعــربــى الــذى 
ــوان فــى عــدد مــن الــدول  أنشأته جماعة اإلخـ
العربية بعد أحـــداث 25 يناير 2011 ومقره 
الرئيسى فى تونس، ومركز اإلسام السياسى 
والديمقراطية يتولى منصب أمينه العام سمير 

ــراح، وهــو فــى نفس الــوقــت مسئول فريدم  جـ
هــاوس فى الشرق األوســط، وجميعهم يعملون 
تحت أشــراف من مكتب الديمقراطية والعمل 
الــتــابــع لــــوزارة الــخــارجــيــة األمــريــكــيــة والـــذى 
يطلق عليه »مكتب DRL« وهــذا المكتب هو 
الممول الرئيسى لـ»مركز اإلســام السياسى 
والديمقراطية«، النشطاء سيتم تدريبهم فى 
تونس أوائـــل الشهر الــقــادم على كيفية قيادة 
التظاهرات وتنفيذها، والتخطيط لها، وتنفيذ 
مــا يسمى بـــ»مــوجــة الــتــظــاهــرات« المتوالية، 
وهـــى عـــبـــارة عـــن تــظــاهــرات مــتــواصــلــة فى 
أوقــات بسيطة وسريعة للتخفى من الشرطة 
ــادهــا، ويتحمل مكتب  ــدم الــشــرطــة واجــه وهـ
الديمقراطية والعمل التابع للخارجية األمريكية 
DRL جميع نفقات النشطاء مــن تأشيرات 
وإقامة وتــدريــب، وقامت DRL بالتأكيد على 

أيــًضــا أقـــراص آلالم الــعــظــام، ومــضــادات 
فيروسات، وأدوية للحساسية ونزالت البرد، 
ــى جــانــب أقـــراص لــألمــراض العصبية،  إل
ــراض  ــول« لــعــاج األمـ ــب ــدول أم ــري ــوب و«هــال
النفسية، واختفى »سبازموكانيوالز« أقراص 
لعاج القولون العصبي، و«هيموتن« أقراص 
لعاج األنيميا، و«دايسينون 500« أقراص 
لعاج نزيف مــا بعد العمليات الجراجية 
الكبرى، باإلضافة إلى جميع األدويــة التى 
تــعــالــج الــتــهــاب األعـــصـــاب، وعــلــى رأســهــا 

»اديونسين« حقن، و«اديونوبليكس« حقن.
كما ضمت القائمة نقص فى »كومبيفنت«، 
بخاخ لعاج األمراض الصدرية، 
واختفاء »باميوران« وهو 
ــة  ــاج لــمــرضــى زراعـ عـ
ــراص  ــ ــاء، وأقـ ــضــ ــ األع
»أفــــــيــــــل ريــــــتــــــارد« 
مــضــاد لــلــحــســاســيــة، 
ــى عقار  بــاإلضــافــة إل
»المــــوركــــســــفــــيــــن 
500« أقــــــــراص 
ــعــاج الــســرطــان،  ل
و«ابـــــتـــــرومـــــلـــــك 
لـــعـــاج   »400
مـــرضـــى الــقــلــب، 
و«إنــمــاكــس« حقن 
شرجية، و«بروكتو 
ــعــاج  4« كـــريـــم ل

البواسير.
فى المقابل  حذر 
خـــبـــراء فـــى قــطــاع 

ترعى دورات تدريبية للنشطاء اإلخوان واالشتراكيني الثوريني فى تونس

»احلكومة نامية فى العسل«

خفايا التحالف املشبوه بني رجال األعمال وشركات األدوية الكبرى

رضوان المصمودى بضرورة جلب النشطاء إلى 
تونس بغرض »السياحة« حتى يتم التمويه وال 

يتم اكتشاف أمرهم.
األمــر ال يتوقف عند هذا الحد بل إن عملية 
ــدول  تــدريــب الــنــشــطــاء ســيــتــم أيــضــا بــعــض الـ
األوروبية ومنها هولندا، وتشرف كل من »مركز 
اإلســـام السياسى والــديــمــقــراطــيــة« و»معهد 
الربيع العربى« و»شبكة الديمقراطيين العرب« 
وDRL على عملية تجنب النشطاء للمتابعة 
األمنية، والرصد األمنى، وقــد قامت الواليات 
المتحدة األمريكية باستمرار مساعيها نحو 
تنفيذ الستقطاب النشطاء من الشباب بمساعدة 
جماعة اإلخوان إلعداد صف ثانى من النشطاء 
بعيدا عن النشطاء السابقين الذين تم رصدهم 
من قبل األجــهــزة األمنية وظــهــروا للرأى العام 

وتعرضوا للهجوم طوال الفترة الماضية!

الدواء من انهيار شركات األدوية الحكومية 
بسبب عدم قدرتها على المنافسة، بسبب 
الخسائر المتتالية بسبب قرار وزير الصحة 
رقــم 425 لسنة 2015 الــخــاص بتسجيل 
ــة والــذى يدعم سياسة االحتكار فى  األدوي
األدوية لصالح الشركات الكبيرة واألجنبية، 
ــواردة بــالــقــرار،  ــ ألنــهــا تطبيق كــل الــبــنــود ال
مشيًرا إلى أن القرار يضمن البقاء للكيانات 
والشركات الكبرى فى مقابل غلق الكيانات 

الصغيرة من شباب التجار.
فى الوقت ذاته لم تستطع شركات كثيرة 
ــدواء بعد ارتفاع سعر  لم تستطع تصنيع ال
الـــــدوالر، حــيــث أكـــدت الــمــصــادر اختفاء 
800 نــوع دواء، مؤكدة ان الكارثة  فى أن 
معظمها مهمة، مثل المضاد الحيوى وأدوية 
ــن يتم  األمــــراض الــمــزمــنــة«، مــؤكــداً أنـــه ل
تحريك أسعار الــدواء إال بعد دعم شركات 

القطاع العام لتوفير األدوية رخيصة الثمن.
وأضافت  المصادر أن مصرتعانى  بشكل 
شبه مستمر من ازمات دوائية متتالية ناتجة 
عن نقص او اختفاء أحد االدوية الضرورية 

او االساسية من السوق.
 وهـــذا يعتبر انــعــكــاســا طبيعيا لحالة 
ــة وعــشــوائــيــة التخطيط فى  ــرؤي ــعــدام ال ان
السياسات الــدوائــيــة المصرية خصوصا 
ــظــام الــســابــق  ــن فـــى الــعــقــد االخـــيـــر مـــن ال
وتفاقمت مع سيطرة بعض رجــال االعمال 
على قــرارات وزارة الصحة الخاصة بشأن 
ــة وتسعيرتها، مشيرة إلــى أنــه من  ــ األدوي
ــدواء  ــ الــمــاحــظ فــى كــل أزمــــات نــقــص ال
المتتالية والمتكررة هو عــدم انتباه وزارة 
ــات اال بعد تفاقمها وأحداثها  لتلك االزمـ
لصدى واســع فى المجتمع واالعــام ولكن 
األهم من ذلك هو أن تعامل الوزارة مع تلك 
األزمات يكون  بنظام«المسكنات« بحيث يتم 
حل تلك األزمـــات بشكل مؤقت دون وضع 
استراتيجية أو خطة لحل تلك المشكلة من 
ــدواء هو أحد السلع  جذورها، مؤكدة ان ال
االستراتيجية التى ال يستغنى عنها مجتمع 
ــة، ذلــك ألن الـــدواء هو الشق الثانى  أو دول
فى المنظومة العاجى بعد التشخيص او 
الجراحة، واستقرار سوق الدواء فى الدولة 
مرهون بقدرة تلك الدولة على توفير الدواء 
للمريض فــى الــوقــت والــمــكــان المناسبين  
ــك يسبب  وعـــدم قـــدرة او التقصير فــى ذل
ــات عــديــدة داخـــل المنظومة الصحية  ازمـ

وداخل المجتمع ككل.

 رضوان املصمودى 
مهندس التعاون بني 

»16« منظمة مصرية 
والتنظيم الدولى

قطر والوقف 
 »DRL«األمريكى و

ميولون عمليات 
التدريب

تعطيش 
السوق وسحب 

األدوية من 
الصيدليات 

»خطوة 
خبيثة« لرفع 

أسعارها 

خطة أمريكا خلداع األمن املصرى لصالح النشطاء
انفراد
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مصادر: العربى يتجاهل القرار اجلمهورى.. ويضع القيادة السياسية فى مأزق لتحقيق مكاسب شخصية 

موظفون : 
احترمنا 6 

شهور من كل 
مستحقاتنا 

صوت
الناس

وأكــدت املصادر أن هناك ممارسات 
ــة مـــن بعض  ــول ــب ــر مــق ــيـ خــاطــئــة وغـ
ــوزراء، قد تــؤدى إلــى إحــراج القيادة  الـ
السياسية أمــام الــرأى العام من جهة 
ــام الــعــامــلــن بــاحلــكــومــة مــن جهة  ــ وام
أخرى، وهو ما يفسر إصرار القيادات 
ــى جتــاهــل  ــة عــل بــاجلــهــات احلــكــومــي
القرار اجلمهورى الصادر فى فبراير 
املــاضــى بــالــعــودة للعمل بــقــانــون 47، 
مما أدى الــى تدهور أوضــاع العاملن 
املدنين باجلهاز اإلدارى للدولة، وهو 
األمر الذى دفع رئيس اجلهاز املركزى 
ــى تــــدارك هــذا  للتنظيم واإلدارة الـ
املــوقــف ويسعى بكل قــوة الــى حتقيق 
االستقرار للعاملن منذ توليه منصبه 

فى ابريل املاضي.
الفًتا إلى ان استمرار حالة االرتباك 
وجنـــاح وزيـــر التخطيط فــى ضغوطه 
بإلغاء قــرار رئيس التنظيم واإلدارة 
ــون »47«  ــقــان بــالــعــدول عـــن الــعــمــل ب
وجتميد األوضاع سيحدث ثورة عارمة 
مكبوتة فــى نــفــوس مــايــن العاملن 

باجلهاز.
وتتزامن حالة االرتباك بن مسئولى 
الــدولــة الكبار مــع رفــض جلنة القوى 
العاملة مبجلس النواب لقانون اخلدمة 
املدنية »املُعدل« لكثير من مواد القانون  
والتى أثارت جدال وانقساما كبيرا بن 
الــنــواب بسبب استثناء بعض الفئات 
مــنــه، واعــتــرضــوا على مــبــررات وزيــر 
التخطيط التى ساقها، ومنها أن  كل 
الــفــئــات الــتــى كــانــت مخاطبة بقانون 
47 لسنة 1978 هــى نفسها اجلهات 
ــون اخلـــدمـــة املــدنــيــة  ــقــان املــخــاطــبــة ب
اجلــديــد، كــمــا اعــتــرضــوا عــلــى رفــض 
الوزير إلعادة مسابقات التعين حسب 
احتياج كل جهة حكومية رًدا على قوله 
ــان لــديــنــا مشكلة فــى التعين فى  “كـ
احلــكــومــة، ومــحــدش يــقــدر يــقــول إن 
الكفاءة هى املعيار الــذى كــان مطبقا، 
ويجب أن توضع معايير سليمة بناء 
على الكفاءة دون أى تدخل أى عنصر 
ــدأ فـــى الــدســتــور  ــب بـــشـــرى، ونــفــعــل م
ــاس الــكــفــاءة  والــوظــيــفــة حــق عــلــى أسـ
والنزاهة دون واسطة أو محسوبية” 
مؤكدين ان الوزير يحاول إقناع البرملان 
ــة من  ــدول مبــبــررات واهــيــة لتتهرب ال

مسئوليتها جتاه اخلريجن.
ــاز املـــركـــزى للتنظيم  ــهـ ــان اجلـ ــ وكـ
واإلدارة  أرســـل مــخــاطــبــات رسمية 
جلميع مــديــريــات التنظيم واإلدارة 

بــاملــحــافــظــات، يكلفهم فيها بــالــعــودة 
للعمل بقانون 47 لسنة 1978 واخلاص 
ــاع الــعــامــلــن املــدنــيــن  ــ بتنظيم أوضـ
بالدولةسواء باجلهاز اإلدارى للدولة 
أو القطاع العام والبالغ عددهم حوالى 
6مــايــن و400 الــف مــوظــف، بحسب 

آخر إحصاءات اجلهاز،.
ــوت املـــايـــن« على  ــ ــت »صـ وحــصــل
نسخة من  املستند الصادر عن اجلهاز 
املــركــزى للتنظيم واإلدارة بــتــاريــخ 5 
ــاري، مــن قبل جيهان عــزام  مــايــو اجلــ
رئيس اإلدارة املــركــزى لشئون مكتب 
رئيس اجلهاز املركزى للتنظيم واإلدارة 
برقم 236014 لسنة 2016 يفيد إلزام 
اجلهات احلكومية اخلاضعة للجهاز 

اإلدارى للدولة والقطاع العام بالعودة 
فى التعامل مع العاملن املدنين إلى 
قانون 47 بشكل رسمى وبــات، وكذلك 
ــم »5«لسنة  ــعــودة للعمل بــقــانــون رق ال
1991 اخلاص بترتيب أوضاع العاملن 
ــة  ــدولـ فـــى اجلـــهـــاز اإلدارى فـــى الـ
ــة القيادية  ــ بالوظائف املدنية اإلداري
من الدرجة العليا، والتى يبدأ سلمها 

الوظيفى من درجة مدير عام.
ــقــرار  وتــضــمــنــت املــخــاطــبــات أن ال
صادر بشكل مباشر عن رئيس اجلهاز 
املستشار الدكتور محمد جميل، حيث 
ــى قــرار  ــارة إلـ ــاإلشـ ــه بـ ــاء فــيــه “ أنـ جـ
مجلس الــنــواب رقــم» 1« لسنة 2016 
بجلسته املنعقدة فــى 2016/1/20 

برفض قانون رقــم »18« لسنة 2015 
ــون اخلــدمــة املــدنــيــة مع  بــإصــدار قــان
ــفــاذه فــى الــفــتــرة مــن تــاريــخ  اعــتــمــاد ن
ــى 2015/3/12 إلـــى  ــ صـــــــدوره ف
2016/1/20 ومــا يترتب على ذلك 
من آثــار، فإنه فى ضــوء قــرار مجلس 
النواب املشار إليه وما تضمنته املادة 
»156« مــن الــدســتــور فـــإن املستشار 
الدكتور رئيس اجلهاز يؤكد على العودة 
بكل من قانون نظام العاملن املدنين 
بالدولة الــصــادر بالقانون رقــم »47« 
لسنة 1978 والقانون »5« لسنة 1991 
فــى شــأن الــوظــائــف املــدنــيــة القيادية 
فــى اجلــهــاز اإلداري للدولة والقطاع 
ــراعــاة مــا يتعلق بتسوية  ــعــام،مــع م ال
احلــالــة الوظيفية للموظف مبوجب 
املــــادة»25« مكرر مــن الــقــانــون املشار 
إليه، فإنه يتعن وقبل اتخاذ أى إجراء 
الــرجــوع إلــى اجلهاز املــركــزى للتنظيم 
واإلدارة للوقوف على حقيقة املقررات 
الوظيفية بالوحدة واحتياجاتها الفعلية 
وعدم اتخاذ أى إجراء إال بعد موافقة 
اجلهاز.، وكذلك مراعاة ما نصت عليه 
ــط املــوازنــة  املـــادة »15« مــن قــانــون رب
الــعــامــة لــلــدولــة رقـــم 33لــســنــة 2015 
والــتــى تضمنت الـــتـــزام كــل اجلــهــات 
الــداخــلــة فــى املــوازنــة الــعــامــة للدولة 
بصرف احلــوافــز واملكافآت واجلهود 
غــيــر الــعــاديــة واألعـــمـــال اإلضــافــيــة 
والــبــدالت واملــزايــا املالية التى يحصل 
عليها املوظف بعد حتويلها من نسب 
مئوية مرتبطة بــاألجــر األســاســى فى 
2015/6/30 إلى فئات مالية مقطوعة 
وبــذات الشروط والقواعد املقررة فى 

ذات التاريخ.
مــن جانبها قــالــت مــصــادر حكومية 
مسئولة أن هـــذا الــقــرار ســيــكــون له 
ــى اخلــريــجــن  ــابـــي، عــل مــــــردود إيـــجـ
ومـــوظـــفـــى احلـــكـــومـــة اخلـــاضـــعـــن 
ــح احلــكــومــيــة  ــالـ ــصـ بـــــالـــــوزارات واملـ
واملــحــلــيــات الــتــابــعــة للجهاز االدارى 
لــلــدولــة، حيث سيتم تفعيل كــل مــواد 
ــون 47 فيما يتعلق بــكــل أوضـــاع  ــان ق
املوظفن، باستثناء التسويات الوظيفية 
ــــدالت  ــب ــ ــآت وال ــ ــاف ــ ــك ــ ــز وامل ــ ــوافـ ــ واحلـ
ــة يــجــب الــرجــوع  ــال االضــافــي ــمـ واألعـ
للجهاز أوال قبل إقرارها للوقوف على 
حقيقة املــقــررات الوظيفية بالوحدة 
احلكومية التابع لها املــوظــف، وعــدم 
اتخاذ اى أجراء بشأنها إال بعد موافقة 

اجلهاز. 

وزير التخطيط  يمارس ضغوطا كبيرة على  »رئيس الجهاز« 
لتجميد العودة لقانون »47« وإعادة »الخدمة المدنية« 

بعد انحياز التنظيم واإلدارة  لـ»رئيس اجلمهورية«:

القرار  يلزم اجلهات احلكومية بتسوية احلاالت الوظيفية للعاملني وصرف 
احلوافز واملكافآت واجلهود غير العادية وتفعيل الترقيات والرسوب الوظيفى 

العودة للعمل بقانون 47 سيترتب 
عليه إلغاء حتديد عدد املسابقات

  التعيينات احلكومية وقصرها
على مسابقتى يناير ويوليو

ــادر مــطــلــعــة  ــ ــصـ ــ كـــشـــفـــت مـ
لــــ»صـــوت املـــايـــن« أن الــعــودة 
للعمل بقانون 47 سيترتب عليه، 
ــاء حتــديــد عـــدد مسابقات  ــغ إل
التعيينات احلكومية وقصرها 
عــلــى مسابقتى يــنــايــر ويــولــيــه 
والــتــى كانت ضمن بنود قانون 
اخلــدمــة املــدنــيــة امللغى »18«، 
حــيــث يــحــق ألى جــهــة حكومية 
اإلعـــان عــن مسابقة تعيينات 
ــت تطلبه  ــ ــى أى وق ــدة فـ ــديـ جـ
بشرط إخطار اجلهاز املركزى 

للتنظيم واإلدارة.
وأكـــــدت  املـــصـــادر أن أبـــرز 
ايجابيات العودة للعمل بقانون 
47 هــو عــودة حصول العاملن 
على العاوات التشجعية والتى 
إلغاها قانون اخلدمة املدنية، 
حيث سيتقاضى العامل عاوة 
تشجيعية قدرها 10 % من راتبه 
االســاســى وهــى مماثلة لقيمة 
ما يتقاضاه فى العاوة الدورية 
ــام مــالــى جديد  مــع أول كــل عـ
فى »1« يوليو سنويا، مؤكدة أن 
مديريات التنظيم واإلدارة كانت 
ــرف الـــعـــاوات  قـــد جــمــدت صـ
ــون  ــان الــتــشــجــيــعــيــة مبـــوجـــب ق

اخلدمة املدنية اجلديد.

كشفت  مصادر مطلعة باجلهاز املركزى للتنظيم 
واإلدارة، أن الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط 

واإلصالح اإلدارى ميارس ضغوطا شديدة بحكم 
منصبه كمشرف عام على جهاز التنظيم واإلدارة 

ووزارة التنمية اإلدارية امللغاة، من أجل إثناء رئيس 
اجلهاز املستشار محمد جميل عن قراره فى الكتاب 

الدورى بالعودة للعمل بقانون »47« وإرجاء األمور 
فى الوقت الراهن حلني انتهاء مجلس النواب 

من املوافقة على قانون اخلدمة املدنية »املعدل« 
وهو األمر الذى يالقى رفضا باتا من رئيس جهاز 

التنظيم واإلدارة، بحسب املصادر، السيما بعد 
حصوله على الضوء األخضر من املهندس شريف 

إسماعيل رئيس الوزراء، والذى اقتنع متاما بوجهة 
نظر رئيس التنظيم واالدارة بضرورة العودة للعمل 

بقانون 47، ملواجهة غضب 6.5 مليون موظف 
باجلهاز اإلدارى للدولة بسبب حالة التردى التى 

وصل إليها اجلهاز، وجتمد أوضاع العاملني منذ شهر 
يناير املاضى بعد القرار اجلمهورى بإلغاء قانون 

اخلدمة املدنية. 
وكانت جلسة مطولة جمعت بني رئيس الوزراء 

ورئيس اجلهاز املركزى للتنظيم واإلدارة، أكد فيها 
الثانى ان هناك ثورة مكبوتة بني صفوف ماليني 

املوظفني احلكوميني، بسبب مساوئ قانون اخلدمة 
املدنية امللغى وتخوفهم الشديد من استمرار 

احلكومة فى الضغط على مجلس النواب للموافقة 
عليه، النه يضر بكافة مصاحلهم ومستحقاتهم 

املالية واألدبية، بحسب قولهم، وانه من شأنه 
حتويل اجلهات احلكومية إلى قطاع خاص مقنن.  

نواب البرملان يرفضون 
اخلدمة املدنية »امُلعدل« 

ويغلقون األبواب أمام 
»خصخصة« احلكومة
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رئيس اجلهاز  لـ»شريف 
إسماعيل«:  هناك ثورة 

مكبوتة بني صفوف 
ماليني املوظفني 

احلكوميني بسبب 
مساوئ قانون اخلدمة 

املدنية 

»التنظيم واإلدارة« 
خاطب مديريات 
التنظيم واإلدارة 

باملحافظات بتطبيق 
القانون فورا وتفعيل 

قانون»5« املختص 
بالقيادات العليا 

مصادر مسئولة: عودة العالوات التشجيعية المتجمدة وترحيل اإلجازات بدون حد أقصى
كشف عدد من اخلبراء  أن العودة 
لقانون 47 يترتب عليه أيضا عودة 
نــظــام تــرحــيــل اإلجـــــازات دون حد 
أقصى، وإلغاء نظام ترحيل »ثُلث« 
اإلجـــازات االعتيادية فقط، والــذى 
كان منصوصا عليه فى قانو اخلدمة 
املدنية اجلديد، حيث سيتم ترحيل 

ــى العام  كــل مــا تبقى مــن رصــيــد إل
املقبل، وأيضا سيعود تطبيق نظام 
الــعــمــل بــنــصــف األجـــــر، للعاملن 
الراغبن فى العمل بجزء من الوقت 
ومعناه أنــه يحق للعامل أن يحصل 
على 75 % من راتبه الشهرى مقابل 
ــام فــقــط لــلــعــمــل، أو  ــ حــضــوره 3 اي

حصوله على 60 % من الراتب مقابل 
حــضــوره يــومــن فقط للعمل، وهو 
ما يختلف عن نظام قانون اخلدمة 
ــم يــعــط اخــتــيــارات  املــدنــيــة الـــذى ل
للعاملن ســوى اختيار واحــد فقط 
يتمثل فى حصول العامل على 60 
% من راتبه الشهرى مقابل حضوره 

3 أيـــام لــلــعــمــل، مــنــه أيـــام اجلمعة 
والسبت.

يأتى ذلــك فى الوقت الــذى أبدت 
فيه القيادات احلكومية والعاملن 
مبختلف درجاتهم ارتياحهم الكبير، 
بهذا القرار الرسمي، النه،بحسب 
ــاه الـــراكـــدة،  ــي قــولــهــم، ســيــحــرك امل

ــة االرتــبــاك  وســتــتــاشــى مــعــه حــال
العام التى ضربت كل إدارت اجلهاز 
االدراى لــلــدولــة عــلــى مـــدار ثاثة 
ــة فى  ــرؤيـ ــوح الـ ــدم وضــ ــع اشـــهـــر، ل
تطبيق القانون على العاملن منذ 
ــون اخلــدمــة املــدنــيــة فى  ــان ــاء ق ــغ ال

بداية شهر فبراير املاضي.

العربى

جميل

إسماعيل



القومى للبحوث اجلنائية: 21 ألًفا و650 طفال متسوال منهم 18.4 % مصابون بعاهات مستدمية وتشوهات بفعل فاعل 

ملف
ساخن

عددهم 40 ألف متسواًل  فى27 محافظة

 %24.1
يحصلون 

على دخل 
شهرى ثابت 

بجانب 
التسول 

القاهرة حتتل 
املركز األول فى 

عدد »الشحاتني« 
واملنيا األقل

رصــد قسم اجلرمية باملركزى 
ــقــومــى لــلــبــحــوث إحــصــائــيــات  ال
التسول فى املحافظات فجاءت 

على النحو التالى: 
 حتـــتـــل مـــحـــافـــظـــات الـــوجـــه 
البحرى مكان الصدارة فى أعداد 
املتسولني على الترتيب التالى: 
القاهرة  ويتركز بها العدد األكبر 
من جرائم التسول حيث بلغ عدد 
ــى  مــا يقرب  املــتــســولــني فيها إلـ
من 14 ألفا و400 متسوال يأتى 
بعد ذلــك بــفــارق كبير محافظة 
االسكندرية بعدد 9 آالف متسول 
ثــم اجلــيــزة بــعــدد 7 آالف و600 
متسول  والغربية بعدد 5 و800 

متسول والدقهلية 3000متسول.
ــراء الــنــفــســيــون  ــبـ وأرجـــــع اخلـ
ارتــفــاع عــدد املتسولني وتصدر 
ــقــاهــرة بــهــم إلـــى اعــتــبــار انها  ال
العاصمة وتتركز معظم االنشطة 
ــى االضــرحــة  بــهــا وخــصــويــتــهــا ف
الكبرى واالماكن املزدحمة وتركز 

االنشطة االقتصادية بها.
بينما تقل ظاهر التسول فى 
ــوجــه القبلى وان  مــحــافــظــات ال
ــف بــعــدد  تـــركـــزت فـــى بــنــى ســوي
1200 متسوال وقنا 1050 متسوال 
والــفــيــوم 500 متسوال واســيــوط 
400 مــتــســوال واســـــــوان 150 
مــتــســوال ثــم املــنــيــا 100 متسوال 
وهو ما يرتبط بالكثافة السكانية 
املنخفضة التى ادت إلى قلة عدد 

املتسولني.
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أسرار مملكة »الشحاتني« فـــــــــــــــــــــــــــــــــى مصر 
حصلت »صوت املاليني » على تفاصيل دراسة حديثة أجراها قسم بحوث 
اجلــرميــة باملركز القومى للبحوث اجلنائية، عــن املتسولني فــى الــشــوارع، 
وتوظيف األمراض فى التسول حيث كشفت الدراسة باألرقام استفحال ظاهرة 
التسول، وتطوير املتسولني ألدواتهم حتى يستطيعوا حتقيق أهدافهم كاملة  

وتتمثل فى احلصول على أكبر عائد مادى من هذه الظاهرة.
وكانت أهم االرقــام التى مت رصدها  فى ظاهرة التسول ان نسبة %18.4 
من األطفال املتسولني فى الشوارع مصابني بعاهات يستخدمونها كوسيلة 
لنجاحهم فى مهمتهم  منهم 87 % احدثت لهم عاهات مصطنعة، بينما  كان 
38.6 % من الكبار »رجال ونساء« مصابني بعاهات ميارسون بها التسول،منهم 
51.8 % منهم ذو عاهات مصطنعة بفعل فاعل او نتيجة إهمال عالجهم فيها، 
وان نسبة 60.2 % من املتسولني  يتسولون بجانب العمل، ومعظم هؤالء من 
فئات األطفال والشباب ولذلك فإن نسبتهم فى التسول كبيرة باملقارنة بالفئات 

العمرية االخرى.
وتطرقت الدراسة إلى دوافــع التسول فذكرت أن أهمها استجابة ألوضاع 
الفقر، والتوقف عن العمل واللجوء إلى التسول والتفرغ له  ألنه األسهل فى 
التكسب واحلصول على املال، مؤكدة أن 51.9% من أسباب التسول يرجع إلى 

احلاجة إلى املال، و29% بسبب اجلوع و21.2% بسبب البطالة.
وأوضحت أن أهم خصائص االسرة الدافعة للتسول كانت الهروب من املنزل 
واللتجاء إلى الشارع بنسبة 21.8 % من اجمالى املتسولني ثم الطرد من املنزل 

بنسبة 5.2% ثم ترك الزوج او األب للمنزل.
وصنفت الدراسة  الزواج املبكر على انه أحد االسباب الدافعة إلى التسول 

بشكل غير مباشر اذ ان عدم حتمل الزوج للمسئولية وتهربه من االنفاق على 
زوجته وأوالده يدفع بالزوجة إلى سلوك التسول كأحد الطرق املتاحة للحصول 

على احلاجات االساسية للحياة.
وأشارت الدراسة إلى ان  75.4% من املتسولني  تركوا أعمالهم،  إما ألنهم 
مت القبض عليهم كأول االسباب التى أدت إلى ترك املتسولني أعمالهم وحالت 
دون استمرارهم فى عملهم بجوار التسول بنسبة 59.6% من اجمالى من 
تركوا اعمالهم ممن سبق لهم العمل، موضحة أن معظم اعمال املتسولني كانت 
متارس فى أطر غير مشروعة قانونيا، أما االسباب االخرى فقد متثلت فى 
ترك العمل لقلة العائد املتحصل منه او للطرد من قبل صاحب العمل لعدم 

%75
منهم يحملون صفة 
متسولى املواسم مثل 

رمضان واألعياد

مالءمة العمل لظروف املتسول الصحية او لكبر سنه.
وكشفت الدراسة ان 90% من األطفال الذين تركوا اعمالهم وتفرغوا للتسول 
كان بسبب عدم حب هؤالء االطفال للعمل، او لهروبهم من املنزل او لسهولة 

طلب االحسان.
وخصصت الدراسة باًبا عن املتفرغني للتسول فأكدت ان هناك 39.8 % من 
املتسولني تفرغوا للتسول دون االنشغال بأى عمل او اشياء اخرى فى احلياة 
بسبب التسرب من التعليم وعدم وجود اى مورد رزق وهو ما ادى إلى أن 90 
% من األطفال املتسولني يتفرغون للتسول فقط وعدم االلتحاق بأى عمل من 

البداية واالجتاه  كلية  إلى التسول.
وأضافت الدراسة ان 24.1 % من املتسولني لهم  دخل شهرى من غير 
أعمال التسول وهذا املصدر منحصر بني احلصول على معاش من وظيفة 

او مهنة ما أو مساعدات من أقارب او معاش من الضمان االجتماعى.
وتطرقت الدراسة إلى إعــداد املتسولني فى الشوارع،  مؤكدة ان عدد 
املتسولني فى شــوارع القاهرة ضمن آخر احصائية صادر ة عن املركزى 
القومى للبحوث اجلنائية بلغ  4333 متسواًل تليها محافظة اإلسكندرية 
ــدراســة أن 3.41% من  باحتوائها على 1572 مــتــســواًل، كما أكـــدت ال
املتسولني يتم إجبارهم على ممارسة التسول بغير إرادتــهــم، كذلك فإن 
75% من املتسولني يحملون صفة متسولى املواسم مثل رمضان واألعياد، 
وهم املتسولون الذين ينزلون إلى العمل فى املواسم واألعياد واملناسبات 
ــات من  الرسمية اعتقادا منهم أن هناك زيــادة فى الــرزق فى تلك األوق
العام، وقــدرت عدد املتسولني فى مصر بحوالى 41 ألف متسول  احتل 
األطفال العدد األكبر مبجموع 21الفا و650 طفال  متسواًل يليهم نسبة 
املسنني  ويبلغ عددهم 11ألف متسول و6320 امراة متسولة و1140  شابا 

متسوال من  30الى 40 عاما والباقى من فئات عمرية مختلفة.

التضامن: 88% من املتسولني  يتمركزون 
فى احلضر و12% فى القرى

مفاجأة  يفجرها اجلهاز املركزى لإلحصاء:

1.5 مليون طفل يعملون 
ويتسولون فى الورش واملصانع 

 فجر اجلهاز املركزى للتعبئة العامة واإلحصاء مفاجاة من العيار الثقيل 
حيث أكد أن عدد األطفال العاملني فى مصر  تخطى حاجز 1.5 مليون، وهم 
أطفال يتسولون ويعملون بالورش واملصانع وهو ما يؤدى إلى انهيار طفولتهم 

مقابل نقود زهيدة تستبدل أجمل سنوات عمرهم. 
وأكــد تقرير للجهاز ان  نسبة التسرب مــن التعليم فــى املرحلة 
االبتدائى بلغ  1% فى الذكور و0.6% فى اإلناث من نسبة %90 
قيد فى املرحلة االبتدائية، أما املرحلة االعدادية فتتساوى 
نسبة التسرب بني الذكور واإلناث والتى تقدر بقيمة %4.9 

لكل منهم من نسبة قيد %84. 
واشــار إلى ان عدد األطفال األيتام فى مصر يتراوح  
بني 2.5% إلى 3% من عدد السكان، وفقا لبيانات املسح 
السكانى الصحى، و99.1% مــن األطــفــال فــى الفئة 
العمرية من 18 إلــى 29 شهرا حصلوا على تطعيم 
ضد الدرن، 96% منهم حصلوا على تطعيم احلصبة، 
97% منهم حصلوا على ثالث جرعات من تطعيم 
شلل األطــفــال، 89% مــن األطــفــال حصلوا على 
التطعيم الكامل ضــد الكبدى الفيروسى عام 
2014، تراجعت نسبة التقزم لألطفال أقل من 
ــى 21% عام  5 ســنــوات مــن 29% عــام 2008 إل
2014، بينما ارتفعت نسبة األطفال أقل من 5 
سنوات الذين يعانون من النحافة من 5% عام 
2005 إلى 8% عام 2014. العنف ضد األطفال 
وفقا لبيانات املسح السكانى األخــيــر و93% هم 
إجمالى الذين تعرضوا لوسائل عنف لضبط سلوكهم، من بني 
األطفال وفق هذه النسبة 93.4% ذكور مقابل 92.6% إناث، 
91.1% هم إجمالى األطفال الذين تعرضوا للعقاب النفسى 
منهم 91.6% ذكور مقابل 90.6 لإلناث، 78% هم إجمالى 
األطفال تعرضوا للعقاب اجلسدى 78.2% ذكــور مقابل 
77.8 لــإلنــاث. ووفقا ملــؤشــرات منظمة الصحة العاملية 
فإن نسبة ذوى االحتياجات اخلاصة فى مصر تبلغ من %10 
إلى 13% من تعداد السكان، وميثل األطفال 3.4% منهم، أى 
حوالى 8% تقريًبا من إجمالى أعداد األطفال فى مصر حتى 

سن الثامنة عشر هم من ذوى االحتياجات اخلاصة.
فــى الــوقــت الـــذى أكـــدت فيه منظمات حقوقية  ان آخر 
إحصائية أجراها مركزالبحوث اجلنائية  اكدت وجود  1000 
حــالــة اغــتــصــاب  ســنــويــا يــتــعــرض لــهــا األطــفــال املــتــســولــون، 
وباإلضافة إلى احلاالت غير املسجلة فإنها تصل إلى أكثر 

من 3000 حالة سنويا.

أعلنت وزارة التضامن االجتماعى عن نتائج حصر أطفال 
الـــشـــوارع فــى بالتنسيق مــع مــديــر املــركــز الــقــومــى للبحوث 
االجتماعية واجلنائية برئاسة  الدكتورة نسرين البغدادى 
بالتعاون مع املجلس القومى ملكافحة وعالج اإلدمان، واملجلس 
القومى لألمومة والطفولة،مستندين إلى دراسة  حديثة شارك 
فيها 3800 باحث ومشرف من الوزارة واملركز القومى للبحوث 
االجتماعية واجلنائية، واملجلس القومى لألمومة والطفولة 

وبعض الباحثني من اجلمعيات األهلية العاملة فى هذا املجال.
وأظهرت الدراسة أن نسبة 88 %  من املتسولني  يتمركزون 
فى احلضر و12 %  فى القرى، وتبلغ نسبة الذكور منهم 83 
ــاث 17 %، ونسبة 86.9 %  منهم أصحاء بينما يتوزع  % واإلن

الباقى على مختلف اإلعاقات.
واضافت أن نتائج حصر أطفال الشوارع جاء للتعرف على 
احلجم احلقيقى للظاهرة بعيدا عن التقديرات التى ليس لها 
أساس علمى للوصول ملعاجلة املشكلة وفقا ألبعادها املختلفة، 
ومبا يتناسب مع ظروف واحتياجات كل فئة من هؤالء األطفال.

وأشـــارت إلــى أن نتائج احلصر جــاءت بتضافر جهود عدد 
ــددا كــبــيــرا من  ــرت عـ ــوزارة الــتــى وفـ ــ مــن املــؤســســات منها الـ
الباحثني االجتماعيني بالوحدات االجتماعية واملركز القومى 
للبحوث االجتماعية واجلنائية، الذى اضطلع باملهمة العلمية 
والتخطيط واإلشـــراف والــتــدريــب، وتوفير الــكــوادر العلمية 
لكل مراحل البحث واملجلس القومى للطفولة واألمومة الذى 
شارك فى إعداد استمارة احلصر، وتطبيقها فى بعض مناطق 
القاهرة، كما مت  إرســال االستمارة للجهاز املــركــزى للتعبئة 

العامة واإلحصاء.
ــن اخلــصــائــص  ــددا مـ ــ وأوضــــحــــت  أن احلـــصـــر غــطــى عـ
الدميوغرافية اخلاصة بأطفال الــشــارع املــصــري، من حيث 
العمر والنوع واحلالة الصحية والتعليمية وأسباب ترك املدرسة 
ونسب املنتظمني بها وكذلك نسب اإلعــاقــة املنتشرة بينهم، 
باإلضافة إلى عدد من املتغيرات األخرى مثل معدالت الهجرة 
الداخلية بني املحافظات الــطــاردة واجلــاذبــة لهؤالء األطفال 
وفترات بقائهم فى الشارع، ونسب بياتهم عند ذويهم واألسباب 
االجتماعية واالقتصادية التى دفعت بهم إلى الشارع، وطبيعة 
أعمالهم فى الشارع، وكم يكسبون من أعمالهم وأوجه صرفهم 
ملا كسبوه ومن ساعدهم على النزول للشارع ومن يشغلهم فيه 
وماذا يتعاطون من مكيفات، وما يشعرون به نحو الشارع قبل 

وبعد نزوله ودور اجلمعيات العاملة فى هذا املجال.
ــدراســة كشفت أن 21% مــن أســبــاب نــزول  كما بينت أن ال

األطفال للشارع الرتياحهم فى الشارع أكثر من 
املنزل و11.5% بسبب هروبهم من األسرة و38 % 
بسبب عدم توافر احتياجاتهم من األكل والشرب 

وامللبس مع أسرهم، وكشفت أن من أسباب عدم 
ذهابهم للمدرسة أن 31% بسبب الظروف املالية 

الصعبة و25 باملائة بسبب عــدم اهتمام األهل 
بالتعليم و15 % بسبب االلتحاق بالعمل.

وكشفت أن استراتيجية الــــوزارة فى 
تنفيذ برنامج متكامل لرعاية أطفال 
بال مــأوى، تتضمن عدة محاور منها 
تصميم آلية تقدمي اخلــدمــات لهذه 
الفئة بتمويل مشروعات للجمعيات 
العاملة فــى هــذا املــجــال، وتطوير 
ــوزارة املتعلقة بقضية  ــ ــدرات ال قـ
ــال مـــأوى مــن وقــايــة  األطـــفـــال ب
ــج، حيث  وحــمــايــة وتــأهــيــل ودمـ
مت حتـــديـــد اخلــــدمــــات فــى 
املناطق املستهدفة – اجلاذبة 

والطاردة للظاهرة.
وملــعــاجلــة هـــذه الــظــاهــرة 
ــتــطــويــر  ــت خـــطـــة ال ــعـ وضـ

الالزمة مبا يخدم البرنامج 
مــن اخلــدمــات الــتــى تقدمها 

الــوزارة، ومنها مكاتب التوجيه 
ــارات األســــريــــة، كما  ــشــ ــ ــت واالســ

ــوزارة  مت العمل على تــدريــب 35 متدربا مــن الـ
واجلمعيات األهلية لتقييم دور مؤسسات الرعاية 
االجتماعية العاملة فــى هــذا املــجــال مــن خالل 
وضــع التدخالت املناسبة، حيث تعتمد منهجية 
التقييم على مبدأ املشاركة بني الــوزارة ومنظمات 
املجتمع املدني، حيث ستتم مهمة جمع البيانات 
وبــدء التقييم أول شهر فبراير القادم على أن يتم 
إنــشــاء مرصد ملتابعة الظاهرة وقــيــاس التغيرات 
املرتبطة بها بهدف وضع آليات لرصد الظاهرة من 
خالل شركاء التنمية فى مراحل العمل املختلفة، وهى 
الرصد والتدخالت والدمج وذلــك من خالل تصميم 

برنامج للمعلومات اجلغرافية »جيس« من أجل متابعة 
حتركات الظاهرة.

 أعد امللف: ماهر عبده 

21% من أسباب ظاهرة »أطفال الشوارع« الرتياحهم فى 
منظمات حقوقية: 3000 طفل الشارع أكثر من املنزل و11.5% بسبب هروبهم من األسرة 

متسول  يتعرضون  لالغتصاب سنويا 



 أسباب التسول: 
 % 51.9

»حاجة للمال 
و29%  »جوع 

» و%21.2 
»بطالة« 

87.7 % من 
املتسولني »جهلة « 

وأميني
كشف قسم اجلــرميــة باملركز 
ــيــة  ــائ ــحــوث اجلــن ــب ــل ــى ل ــومـ ــقـ الـ
واالجــتــمــاعــيــة أن 87.7 % من 
ــة« وأمـــيـــن ال  ــل املــتــســولــن »جــه
يقرأون وال يكتبون، وأرجع خبراء 
املــركــز ذلــك إلــى تــردى االوضــاع 
االجتماعية واالقتصادية وحالة 
ــؤالء  ــى عـــاشـــهـــا هــ ــتـ ــؤس الـ ــ ــب ــ ال
املتسولون بــن ذويــهــم واســرهــم، 
مما كان له أكبر األثر فى جهلهم.

واكــد املــركــز ان 12.3% فقط 
مــن املتسولن التحقوا بالتعليم 
وتتركز هذه النسبة بن االطفال 
واملتسولن صغار السنـ  بينما 
انهى 2.4 % من املتسولن الكبار  
مرحلة التعليم املتوسط والثانوية 
ــامــة ورغــــم مــحــدوديــة تلك  ــع ال
النسبة اال انها تدل على التعليم 
قد الى منع من ممارسة التسول 
اذا لم تصاحبه فرصة عمل توفر 
االحــتــيــاجــات االســاســيــة للفرد 
وهــو مــا يتسق مــع دخـــول دائــرة 
التسول من جانب فئات اجتماعى 

وشرائح عمرية مختلفة.
أما بشأن االصول االجتماعية 
للمتسولن فــأكــد املــركــز ارتــفــاع 
مواليد وساكنى احلــضــر، وهى 
ــى عــلــى عــكــس رؤيــة  ــأت نتيجة ت
ــوط بــهــم تنفيذ  ــن ــن امل ــاري االخــب
القانون التى أفــادت ان االصــول 
االجتماعية للمتسولن اصبحت 
تنتمى إلى كل من الريف واحلضر 
وهو ما يبدو مخالفا للخصائص 
التقليدية للمتسولن املتربطة 
بالهجرة مــن الــرف إلــى املــدن.. 

بحسب املركز.
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ملف
ساخن أسرار مملكة »الشحاتني« فـــــــــــــــــــــــــــــــــى مصر 

واشارت إلى أن حوالى 45%  من االطفال  املتسولن يقوم االهالى بتسليمهم 
ألباطرة التسول فى مصر وليسوا مخطوفن مش مخطوفن، أهلهم طلبوا 
تأجيرهم علشان لقمة العيش واحلياة الصعبة، أو أطفال مقطوعة من شجرة.

وأوضحت الدراسة أن الباحثن بها توصولوا إلى أرقام خطيرة بشأن قيام 
بعض املواطنن بتأجير أطفالهم مقابل اموال يحصولن عليها كرواتب شهرية 
او اسبوعية او يومية، حيث اثبتت حتريات فريق البحث بالدراسة ان تأجير 
الطفل من عمر شهرين إلى 5 سنوات إيجاره 50 جنيها فى اليوم الواحد، ومن 
5 إلى 10 سنوات إيجاره 30 جنيها فى اليوم الواحد، أما الطفل املعاق فإيجاره 
يصل إلى 75 جنيها فى اليوم، والطفل املكفوف أو األصم أو املقطوع يده أو 

قدمه يتراوح حجزه مابن 100 و200 جنيه.
وكشفت الدراسة أن حوالى 50% من املتسولن املعاقن يتم احداث عاهات 
مستدمية لهم، الستدرار عطف املواطنن، الفتة إلى تنوع استخدام وسائل 

إحــداث العاهات ما بن سكب مياه النار على قدم الطفل أو وجه أو من 
خالل بتر أحد ساقيه، وفى ذات الوقت أشــارت إلى أن األســر لم تعد 
فــى حاجة لــذلــك، حيث أصبح هناك حيل للمتسولن تكمنهم من 
استعطاف املارة دون أن يكونوا فى حاجة إلحداث عاهة بجسدهم أو 
بجسد أطفالهم تتمثل بعض هذه احليل فى وضع جبيرة على القدم 
أو اجللوس على كرسى متحرك وهــو ال يعانى إصابة فى قدميه، أو 

بوضع قطن على رأســه ليوهم املــارة بأنه مصاب بسرطان فى املــخ، كما 
يقوم البعض اآلخر بوضع قسطرة بول حتت مالبسة بها مادة صفراء إليهام 

املواطنن بإصابته بالفشل الكلوى وغيرها من احليل.
 وكشفت الدراسة عن أهم مناطق متركز املتسولن فى املدن والقرى حول 
املساجد واالسواق الشهير، وفى عواصم املحافظات حول مساجد أولياء اهلل 
الصاحلن، واألماكن املزدحمة ومواقف امليكروباصات وأتوبيسات النقل العام.

38.3% متسول يرفض لقب »شحات«

47% من املتسولني يشعرون باخلجل.. 
و16% لديهم ثقة واطمئنان

 معظمهم يفضلون أن يطلق عليهم لقب »طالب إحسان«

أكــدت تقارير خاصة  أن 38.3 % 
من اجمالى املتسولن يرفضون اطالق 
لقب أو لفظ »شحات«  عليهم  بينما 
طالب باقى املتسولن ان يطلق عليهم 
لقب »طالب إحسان« وعلى الرغم من 
تقارب اللقبن او اللفظن فــإن طلب 
اإلحسان افضل كثيرا من  الشحاته، 

خاصة فى عادتنا كمصرين.
ــول الــدكــتــور عـــالء مــاضــى ابــو  ــق وي
الــعــزامي خبير الــطــب النفسي  حول 
ــة، ان  ــاتـ ــحـ ــشـ ظـــاهـــرة الـــتـــســـول والـ
املتسولن فــى شـــوارع مصر أكثر من 
عدد سكان احدى الدول العربية، هذه 
حقيقة ال ميكن انكارها، ومبــا أنــه ال 
ــة أو املجتمع  ــدول تــوجــد جــهــود مــن ال
املــدنــى مــن أجــل احلــد مــن الظاهرة، 
ــان فـــى مصر  ــسـ ومبـــا أن أهـــل االحـ
يـــريـــدون املــســاعــدة لــكــن حتاصرهم 
احلــيــرة للتمييز بــن املتسول املزيف 
واملتسول احلقيقي، إليكم مجموعة 

ــى يــتــمــيــز بــهــا الــشــحــات  ــت املـــالمـــح ال
احلقيقي، أى املحتاج فعال للمساعدة، 
وهى مالمح موجودة منذ األزل، منذ 
زمــن الــتــســول اجلــمــيــل، لكنها تاهت 
بعدما أصبح التسول مهنة من ال مهنة 

له.
ــن يطلب  ــشــحــات احلــقــيــقــى لـ ــال ف
منك أبدا مبلغا بعينه، ولن يتذمر من 
املبلغ الــذى تصدقت به عليه أيا كان، 

وسيدعو لك بنفس احلماس دائما.
ــشــحــات احلــقــيــقــى ال ميــيــز بن  ال
ــل، يفعلها  ــوديـ الــســيــارات حــســب املـ
فقط مدعى التسول فيختار السيارة 
األغــلــى ثمنا و«يــغــتــت« على قائدها 
ومــن يجلس بــجــواره، بينما احلقيقى 
ينتظر«احلسنة« أيا كانت الطبقة التى 

ينتمى لها صاحبها.
الــشــحــات احلقيقى يــكــون حريصا 
على أن يعطيك السلعة التى يحملها 
– كيس املناديل غالبا- ليثبت لك أنه 

يحتاج ألن تشترى من أجل مساعدته 
وليس فقط منحه الصدقة.

الشحات احلقيقى جتــده يقف فى 
أمــاكــن مــحــددة ولتوقيتات معينة وال 
ينتقل من مكان آلخــر حسب الزحام 

وظروف اليوم.
الشحات احلقيقى غالبا يجلس فى 
مكانه وينتظر منك أن ترأف بحاله وال 

يتحرك ناحيتك إال نادرا.
الــشــحــات احلقيقى أكــبــر فــى السن 
ــه ال تــوجــد  ــ –بــحــكــم املــالحــظــة – ألن
احصاءات- فغالبية الطاعنن فى السن 
ليسوا مــدعــى تــســول، ومعظمهم دخل 
للمجال بسبب العوز وقلة احليلة، وكلما 
تراجع عمر املتسول إلى مرحلة الشباب 
كلما ضعف انتمائه لعالم الشحاتن 

الذين يستحقون دعمك.
الــشــحــات احلــقــيــقــى ال يــلــح عليك 
وينصرف فور أن تقول له كلمة السر 

»اهلل يسهلك«.

كــشــفــت الـــــدراســـــة أن 47% مــن 
املتسولن من مختلف الفئات العمرية 
يشعرون باخلجل والضيق واملهانة من 
ممارساتهم فعل التسول، حيث مثلت 
الــعــيــنــات الــعــشــوائــيــة الــتــى قــامــت بها 
الـــدراســـة تــبــايــن تــعــبــيــرات املتسولن 
الدالة على ردود أفعالهم جتاه ممارسته 
سلوك التسول ألول مــرة تكاد تلتقى 
على فكرة عدم الرغبة فى فعل التسول 
ووجود قدر من االجبار على ممارسته، 
وعلى الرغم من انهم ميارسون التسول 

إال إنهم فى حالة من عدم الرضا،
أمــا الــذيــن اجــابــوا بغير ذلــك وانهم 
ــرضــا والثقة  يــشــعــرون  بــحــالــة مــن ال
واالطــمــئــنــان عند ممارستهم التسول 

الول مرة فكانت نسبتهم 16 % وتعكس 
تعبيرات املبحوثن بعض مؤشرات منها 
شعوره بالسعادة النه اذكى من اآلخرين 
واســتــطــاع خــداعــهــم واحلــصــول منهم 
على املــال او انه استطاع ان يأخذ من 
املجتمع بالتحايل مالم يوفره بالطرق 
ــة أو أنـــه اســتــنــفــد كـــل السبل  الــســوي
املشروعة املمكنة التى حتقق له دخال 
كافيا إلــى غير ذلــك مــن اســبــاب تكاد 
تتركز فــى اشــبــاع احلــاجــة املصحوبة 
بــاالنــطــالق ورمبـــا يــقــدر مــن االعتماد 
على النفس وثــمــة فئة شــعــرت بوضع 
من الــال ضيق والــال سعاة »االمــبــاالة« 
حــيــث حصلت عــلــى 11% تقريبا من 
ــت وهـــــى نــســبــة لــيــســت  ــابـ ــجـ ــتـ االسـ

بالضئيلة، وقـــد يــكــون ذلـــك مرتبطا 
بحداثة السنة التى يصعبى معها التميز 

الدقيقى بن املشاعر املتنا قضة.
كــمــا أوضــحــت الــنــتــائــج ان %36.3 
فــقــط مــن املــتــســولــن هــم مــن اقــبــلــوا 
ــأة احلــاجــة  ــ ــى الــتــســول حتـــت وطـ عــل
ــوا على  ــدم ــن اق وان 63.7 % اآلخــري
التسول رغم عدم شعورهم باالحتياج 
وارجعوا السبب فى ذلك إلى ان التسول 
ــه اسهل  بيكسب بنسبة 67.6 % وانـ
بنسبة 49.3% ثــم 11.3 % »بيجيب 
» وال توجد اخــتــالفــات بالنسبة لهذه 
االستجابات لدى الصغار عنها بالنسبة 
للكبار املتسولن فقد حظيت بنفس 

الترتيب لكليهما.

3.41٪ من املتسولني يتم إجبارهم على ممارسة التسول بغير إرادتهم



املجلس األعلى للصحافة مستمر حتى صدور التشريعات اجلديدة للصحافة واإلعالم 
واملحامى الذى أقام دعوى حله لم يأخذ فى اعتباره تعديل قرار عدلى منصور

اجلماعة الصحفية 
واإلعالمية متمسكون 

بالقانون املوحد 
للصحافة واإلعالم ولن 
يقبلوا بقوانني أخرى أو 
بإجراء أى تغييرات فى 

القانون دون موافقتهم

حوار

أنا عضو فى جلنة 
التشريعات الصحفية 

واإلعالمية التى 
تضم ضياء رشوان 

وحسن عماد مكاوى 
وأرى أن جلنة« 

الزند« قد توقفت 
عقب إقالته

كلما تعرض تنظيم 
داعش للحصار سيحاول 

االنتشار فى مجاالت 
أخرى لذلك يركز فى 

الوقت احلالى على 
استهداف العواصم 

األوروبية

»املواطنون 
الشرفاء« هم جزء 

من املهمشني ال 
يجدون من يعبر 

عن معاناتهم 
ويضطرون إلى 
كسب العيش 

بافتعال املعارك 
والشجار

فى أزمة نقابة الصحفيني مع وزارة الداخلية جاء اسم الكاتب الصحفى الكبير صالح عيسى 
على رأس قائمة حكماء املهنة املرشحون للقاء رئيس اجلمهورية واحتواء األزمة، كما كانت له 
العديد من اآلراء الصائبة والعاقلة، ليس فقط بوصفه أمني عام للمجلس األعلى للصحافة، 
ولكن لكونه مؤرخا ومفكرا سياسيا بارزا ومثقفا كبيرا ينتمى لتيار اليسار التقدمى، ويضرب 

دائما أروع مثل للمعارض الوطنى، الذى ينحاز حلرية الصحافة وكرامة املهنة وحقوق املواطن، 
بقدر ما يستميت دفاعا عن كرامة الوطن وسيادة القانون ودولة املؤسسات.

مع الكاتب الصحفى صالح عيسى أمني عام املجلس األعلى للصحافة وأحد كبار املفكرين 
املتخصصني فى الشئون السياسية والتاريخية، كان لنا هذا احلوار، الذى كشف فيه عن 
تفاصيل جديدة فى أزمة نقابة الصحفيني مع وزارة الداخلية، وتطرق إلى احلديث عن 

»املواطنني الشرفاء« والعالم السرى للهتيفة املأجورين وكيف تناولهم التراث املصرى األدبى 
والسينمائى وأيضا الغنائى، كما حتدث عن مشروع القانون املوحد للصحافة واإلعالم وما 

يواجهه من عراقيل تضعها احلكومة من آن آلخر.
وبوصفه خبير متخصص فى شئون اجلماعات املتطرفة وتاريخ تيار اإلسالم السياسى تطرق 
احلوار إلى تنظيم »داعش« اإلرهابى وتهديداته بإشعال العالم من شهر رمضان املقبل وحتى 
11 سبتمبر، كما تناول محاور حقوق اإلنسان ومخاطبة اإلعالم الغربى وغيرها، فماذا قال 

الكاتب واملؤرخ واملفكر الكبير صالح عيسى لـ«صوت املاليني«:

فئة »الهتيفة« 
املأجورين عبرت 

عنها شخصية 
خالتى فرنسا 
للفنانة عبلة 

كامل واستأجرتهم 
املطربة وردة 

إلفساد حفل غنائى 
لعبداحلليم حافظ 

اإلعالم الغربى لديه 
حساسية من قضايا 

حقوق اإلنسان والبد 
من الرد على تلك 

الشبهات باحلقائق 
بشكل واضح وعلينا أن 
نخاطب اخلارج بلغته 

وأسلوبه

هذه هى األسباب الحقيقية الشتعال 
األزمة بين »الصحفيين« و»الداخلية«

 ¿ قلت فــى تصريحات عــديــدة إن األزمــة 
بــيــن الصحفيين ووزارة الــداخــلــيــة وصلت 
لــطــريــق مــســدود، واآلن نلمح بــــوادر للحل، 

هل مازلت ترى أن األمور غير قابلة للحل؟
¿ ¿ قلت إن األزمة بين نقابة الصحفيين 
ووزارة الداخلية وصلت إلى طريق مسدود، 
وذلــك بعد قـــرارات  يــوم األربــعــاء 4 مايو، 
حيث كــان واضحا إن هناك تنافرا كامال 
بين الطرفين، وقلت إن األمر يحتاج لبعض 
الــوقــت حتى يمكن تحقيق اقــتــراب آخر 
يــؤدى للحوار بينهما، وهــذا االقــتــراب هو 
بـــوادر الحل التى تتحدثين عنها، ولهذا 
السبب تم تأجيل لقاء الجمعية العمومية 
الثانى لمدة أسبوع، ألن الوقت يمكن أن 
ــتــقــارب، خــاصــة فــى ظــل إجـــراء  يحقق ال
محاوالت عديدة لتهدئة األوضاع بين نقابة 
الصحفيين ووزارة الداخلية، والمؤكد أن 
األمــور تبدأ دائما بالصمود ثم تلين فيما 
ــوقــت حتى  بــعــد، ومـــن هــنــا تــحــتــاج إلـــى ال
يتأمل الطرفان ويدرسان موقفهما لتهدئة 

األوضاع وحل األزمة.
¿ بعض المواطنين البسطاء غاضبون 
منك بسبب تصريحات نسبت لــك وجهت 
فــيــهــا انـــتـــقـــادات لــهــم وشــبــهــتــهــم بشخصية 
»خــالــتــى فــرنــســا« الــتــى مثلتها عبلة كــامــل، 

فما تعقيبك؟
¿ ¿  لم انتقدهم ألنهم بسطاء، وما قلته 
إن هناك فئة مــن »الهتيفة« تظهر دائما 
فى المظاهرات الداعمة ألطــراف معينة، 
ويطلقون عليهم المواطنين الــشــرفــاء،  
ويوصفون أيضا  »بالمطبالتية«،  وأرى 
أنها ظاهرة اجتماعية تحتاج إلــى دراســة 
ــهــا،  وبـــحـــوث حــــول ظـــروفـــهـــا ومــالبــســت
واألوضــاع االقتصادية لهذه الفئة، بحيث 
يتولى المجلس المصرى للعلوم االجتماعية 
إجراء دراسة عن هذه الفئة، وبالفعل هناك 
نماذج أدبية اهتمت بشخصية »الهتيفة« 
الــمــأجــوريــن والـــذيـــن يستخدمهم بعض 
العناصر فى الدعاية االنتخابية، وظهر 
ذلك فى رواية »أنا الشعب« للكاتب محمد 

فريد أبو حديد.
¿ وكــيــف تـــرى هــــؤالء الــمــواطــنــيــن الــذيــن 
يطلق عليهم البعض لقب مواطنين شرفاء 
ــرون أنــهــم بلطجية ومــأجــوريــن،  ويــراهــم آخـ
هــل هــم ضحايا لــظــروف معينة، ولــو قــررت 

إعداد دراسة عنهم، ماذا ستقول فيها؟
¿ ¿ فـــى الــحــقــيــقــة أرى  أن هـــؤالء 
»المواطنين الشرفاء« كما يطلقون عليهم، 
هــم جــزء مــن المهمشين، ال يــجــدون من 
يعبر عن معاناتهم، ويضطرون إلى إيجاد 
وسيلة لالرتزاق وكسب العيش، فيقومون 
بالمعارك والشجار مع الطرف اآلخر، من 
أجل الطرف الذى استأجرهم، وكان ذلك 
واضحا فى العديد من النماذج السينمائية، 
أبرزها شخصية خالتى فرنسا للفنانة عبلة 
ــدور الفتوة فــى ردع  كــامــل، والــتــى قامت ب

اآلخرين مقابل أجر من المال.
ــى الـــتـــظـــاهـــرات  ¿ وهـــــل يــظــهــر هــــــؤالء فــ

والفعاليات السياسية واالنتخابية فقط ؟ 
¿ ¿ ال هــم ليسوا مرتبطين بالسياسة 
واالنتخابات والتظاهرات فقط، ولكن حتى 
الحفالت الموسيقية والغنائية لم تسلم من 
هذه الفئة، وقد بــدأت فى الظهور عندما 
قامت الفنانة وردة بإفساد حفل غنائى 
للفنان عــبــد الحليم حــافــظ باالستعانة 
بمجموعة مــن »الهتيفة« والــذيــن قاموا 
بالتصفييق وقــت شــروع حليم فــى الغناء 

للتشويش عليه.
ــاذا عــن مصير  ¿ ننتقل لنقطة أخـــرى مـ
ــال الــمــجــلــس  ــ ــثـ ــ ــة أمـ ــيـ ــومـ ــقـ ــالـــس الـ ــجـ ــمـ الـ
الـــقـــومـــى لـــحـــقـــوق اإلنـــــســـــان، والــمــجــلــس 
األعــلــى لــلــصــحــافــة، وذلـــك عــقــب الــدعــاوى 
الــمــقــامــة مـــن طـــــارق مــحــمــود الــمــحــامــى، 
ــام مــحــكــمــة الــقــضــاء اإلدارى بمجلس  ــ أمـ

ــاب قـــوســـيـــن أو  ــ ــل أصـــبـــحـــت قـ ــ ــة،  وهـ ــ ــدولـ ــ الـ
أدنـــى مــن الــحــل، وهــل قــراراتــهــا باطلة منذ 
انــعــقــاد مجلس الــنــواب؟ ولــمــاذا تواصلون 
عملكم اآلن كأعضاء فى المجلس األعلى 
ــه مــهــدد  ــ لــلــصــحــافــة إذا كــنــتــم تــعــلــمــون أنـ

بالحل؟
¿ ¿  أود أن أقـــول إن المحامى الــذى 
أقــام الــدعــوى لم يأخذ في اعتباراته أن 
هناك تعديال صدر على القرار بقانون من 
المستشار عدلى منصور الرئيس السابق 
ينص على أن المجلس األعلى للصحافة 
يستمر حتى صــدور التشريعات الجديدة 
للصحافة واإلعالم،  والحقيقة أن التشريع 
ــذى اســتــنــد عليه الــمــحــامــى فى  األول الـ

الــدعــوى ينص على أن يشكل المجلس 
األعلى للصحافة لحين صــدور الدستور 
ــا التعديل  ــنـــواب، أمـ وانــعــقــاد مجلس الـ
فأكمل أن المجلس يستمر لحين صدور 
التشريعات الخاصة بالصحافة واإلعالم، 
وتلك التشريعات تنص على تشكيل الهيئة 
الوطنية لالنتخابات والمجلس األعلى 
للصحافة، فبالتالى هــى الــتــى ستحدد 
ــد، ولــذلــك فالمجلس  ــجــدي الــمــجــلــس ال
األعلى للصحافة مستمر فى مهمته لحين 
إصـــدار التشريعات الــجــديــدة المتعلقة 

بالصحافة واإلعالم، لتحديد موقفه.
ــى الــلــجــنــة  ¿ نــعــلــم إنـــــك كـــنـــت عـــضـــوا فــ
ــانــــون الــصــحــافــة  ــروع قــ الـــتـــى صـــاغـــت مــــشــ

واإلعــــــام، ثـــم قــيــل إن هــنــاك لــجــنــة أخـــرى 
تابعة للحكومة صاغت مشروع آخر، ماهى 
حقيقة الخاف بين المشروعين، ومــا هو 

مصير كا منهما؟ 
¿ ¿ نعم أنــا عضو فــى اللجنة الوطنية 
للتشريعات الصحفية واإلعالمية، وعقدنا 
ــع عـــدد مــن ممثلى  اجــتــمــاعــات كــثــيــرة م
الــوزارات بمقر وزارة التخطيط، وتوصلنا 
بالفعل إلــى صياغة نهائية بشأن قانون 
مــوحــد للصحافة واإلعـــــالم، اســتــعــدادا 
إلقـــراره مــن البرلمان  بعد عــرضــه على 
الــمــجــلــس، وتــلــك الــلــجــنــة ضــمــت أيــضــا  
ضياء رشوان، األمين العام للجنة الوطنية 
للتشريعات الصحفية واإلعالمية،  وحسن 

ــل الــمــجــلــس األعــلــى  عــمــاد مـــكـــاوى، وكــي
للصحافة، وممثلين من نقابة الصحفيين 
ــن تــحــت الــتــأســيــس،  ــي ــة اإلعــالمــي ــاب ــق ون
ــذة مــن كليات اإلعـــالم والــحــقــوق،  وأســات
وعــدد مــن ممثلى الــــوزارات، وتــم بالفعل 

االنتهاء من صياغة مشروع القانون.
¿ ولــكــن كــانــت هــنــاك لجنة أخـــرى تابعة 
للحكومة قيل أنها تعد مشروع قانون آخر؟ 
ما هو مصير هذه اللجنة وأى المشروعين 
ســـيـــعـــرض عـــلـــى الـــبـــرلـــمـــان، وعـــلـــى أيــهــمــا 

سيوافق من وجهة نظرك؟ 
¿ ¿ نعم، فوجئنا بلجنة أخــرى مصغرة 
تــم تشكيلها بــرئــاســة المستشار أحمد 
الــزنــد، بصفته وزيـــرا للعدل وقتها، قيل 
أنها ستضع الصياغة النهائية للمشروع، 
وال نعرف حتى اآلن مصير هــذه اللجنة 
ــتــى تــم تشكيلها كــمــا قلت  الــمــصــغــرة ال
برئاسة وزيــر الــعــدل السابق المستشار 
أحمد الــزنــد، وأعتقد أنها توقفت عقب 
إقالته من منصب وزير العدل، وأؤكد هنا 
على أن الجماعة الصحفية واإلعالمية 
متمسكون بالقانون الموحد للصحافة 
ــن يــقــبــلــوا بــقــوانــيــن أخــرى  واإلعـــــالم، ولـ
ــراء أى تغييرات فــى الــقــانــون دون  أو إجـ
موافقتهم، وفيما يتعلق بالبرلمان أتصور 
إن هناك تياًرا داخــل مجلس النواب غير 
مــوافــق عــلــى الــفــكــرة الــتــى تسعى إليها 
الحكومة بــإصــدار 3 قــوانــيــن للصحافة 

واإلعالم.
¿ بــوصــفــك خبير فــى شــئــون الجماعات 
المتطرفة، نعلم أن تنظيم داعش االرهابى 
ــازال يــتــوعــد بـــضـــربـــات إرهـــابـــيـــة جــديــدة  ــ مــ
عابرة للقارات، ويتردد أنهم يستعدون لما 
أســمــوه غـــزوات رمضانية جــديــدة على غــرار 
ما حدث فى رمضان الماضى، هل يستطيع 
هــذا التنظيم أن يكرر ضــربــات 11 سبتمبر 

فى أوروبا وبعض الدول المتسهدفة؟
¿ ¿ تنظيم داعــش اإلرهــابــى أعلن عن 
نيته باستهداف مواقع جديدة فى أوروبا، 
بعد هجمات بروكسل للتهديد وللضغط، 
لكن ممكن أن يتحول هذا التهديد لواقع 
فى أى فرصة قادمة ليس بالضرورة فى 
رمضان وال فى 11 سبتمبر المقبل، وأرى 
أنه كلما تعرضت داعش للحصار ستحاول 
االنتشار فى مجاالت أخــرى، لذلك يركز 
التنظيم فى الوقت الحالى على استهداف 

العواصم األوروبية.
¿ دائــمــا مــا يصعب تحقيق الــتــوازن بين 
محاربة اإلرهــاب من ناحية والحفاظ على 
ــان مـــن نــاحــيــة أخـــــرى، ونـــرى  ــسـ حــقــوق اإلنـ
أن اإلعــــام الــغــربــى يــركــز عــلــى مــا يسمونه 
انتهاكات مصر لحقوق اإلنسان بينما دول 
أوروبـــا اتخذت إجـــراءات استثنائية صارمة 
حــيــنــمــا تــعــرضــت بــعــض مــدنــهــا للعمليات 

االرهابية، كيف ترى هذا التناقض؟
¿ ¿ أرى أن اإلعالم الغربى يسلط الضوء 
ــســان فــى مصر،  عــلــى قضية حــقــوق اإلن
ويعتمد على مصادر فى الداخل والخارج 
غير معروفة ال تقدم الحقائق الكافية، 
ويشنون حمالت ذات طابع سياسى ضد 
مصر، والحقيقة أن اإلعــالم الغربى لديه 
حساسية من قضايا حقوق اإلنسان، والبد 
مــن الـــرد على تلك الشبهات بالحقائق 
ــرك أى تفصيلة  ــدم تـ ــح وعــ بــشــكــل واضــ
ــهــا، لــذلــك عــلــى اإلعــــالم الــمــصــرى أن  ب
يخاطب الــخــارج بلغته وأسلوبه، ويوضح 
الحقائق بــاألدلــة والمستندات للرد على 
تلك الحمالت، بدال من الهجوم فقط على 
الشائعات ومروجيها، ولكن يجب أن نؤكد 
أيضا على ضــرورة تصحيح أى تجاوزات، 
والتأكيد أنــه ال يوجد تــجــاوزات ممنهجة 
فى مصر، ولكن خــالل محاربة اإلرهــاب 
قد تحدث أخطاء ولكنها فردية والبد من 

تصحيحها.

:» الكاتب واملفكر الكبير صالح عيسى أمني عام املجلس األعلى للصحافة  لـ»

األمور تبدأ دائًما بالصمود ثم تلني فيما بعد ومن هنا كانت احلاجة للوقت حتى يتأمل الطرفان ويدرسان موقفهما لتهدئة األوضاع وحل األزمة

صالح عيسى

العـدد 190

األربعاء  2016/5/18

أجرت احلوار: إميان بدر



غياب 
الشفافية 

وعدم املساءلة 
وراء تنامى 

ظاهرة الرشوة 
فى إصدار 

التراخيص 

قضية
شائكة

العـدد 190

األربعاء  2016/5/18

إن فساد املحليات ليست قضية 
مستقلة بذاتها فهى ملف شائك يفتح 
جميع امللفات األخرى، فمهما حاولت 
الــدولــة الــنــهــوض االقــتــصــادى فــإن 
فساد املحليات يقضي على كل شيء 
فهو يحمل بني طياته أحياء وشوارع 
ومجالس مدينة وقوات حماية مدنية 
أى كــل مــا يتعلق مبحافظات مصر 

وليس محافظة بعينها. 
فــاألمــر ال يتعلق بترميم وإنــشــاء 
ــرواج اقتصادي أو ركود  وال يتعلق ب
فقط إمنــا يتعلق بأسر مــن أب وأم 
وأطفال مشردين يف الشوارع، فكيف 
لــهــذا األب الــعــامــل أن يـــؤدي عمله 
ويعول أسرته ويلتزم بواجباته دون 
أن تتوافر  له أبسط حقوقه فى حياة 
كرمية، مسكن يأويه باطمئنان وراتب 

يكفي احتياجاته الضرورية.
 ترجع أسباب انتشار الفساد يف 
املحليات إلى القانون احلالي لإلدارة 
املحلية، والذي يحوى  بعض الثغرات 
التي من شأنها املساعدة على انتشار 
الفساد، إضــافــة إلــى تــراجــع سلطة 
املجالس الشعبية املحلية املنتخبة فى 
الرقابة  الفعالة على أداء األجهزة 

التنفيذية املحلية .
ــة يف اإلشــراف  وكــذلــك االزدواجــي
عــلــى أجـــهـــزة اإلدارة املــحــلــيــة بني 
السلطة املركزية والقيادات املحلية 
وتعدد اإلدارات الهندسية بالوحدات 
ــتـــى متــنــح تلك   املــحــلــيــة، وهــــى الـ
املواطنني تراخيص البناء وقــرارات 
ــهــدم، ويحصل بعض مهندسيها  ال
على رشــاوى ضخمة نظير ذلــك، بل 
وصل األمر حتديد تسعيرة إلصدار 
تلك القرارات تبدأ من 5 آالف جنيه 

وتصل 500 ألف جنيه للكبار.
ــذه احلــقــائــق أن  ــى هــ  يـــدلـــل عــل
ــص املـــخـــالـــفـــة لــلــبــنــاء فــى  ــرخــ ــ ال
بعض األحــيــاء ولــيــس على مستوى 
اجلمهورية، بلغت حدا مزعجا، ففى  
مدينة نصر وصلت نسبة الرخص 
املخالفة  إلى 98% بينما وصلت يف 
مصر اجلديدة إلى 90% بينما بلغت 
نسبة املخالفات 97% فى محافظة 
اجليزة كذلك وجود 52 ألف مخالفة 
بــاإلدارات الهندسية باإلحياء واملدن 
ــام الــنــيــابــة العامة  واملــحــافــظــات أمـ

واإلدارية. 

بسبب ضعف القانون وتراجع 
سلطات املجالس الشعبية

قرارات الهدم 
والبناء بالتسعيرة

تطبيق الالمركزية فى املحليات أول خطوة فى طريق احلرب ضد الفساد 
ــقــراءة الدقيقة لخبايا هــذا الملف تشير إلــى أن    ال
الواقع على األرض تجاوز حــدود الركب، وأصبح يغطى 
الرقبة فالنظام راح يرعاه، ويضمن له غطاء من الحماية، 
منحه النفوز، فصار غوال متوحشا، التهم بين فكيه ثروات 
الشعب، تربح من أراضيه، تاجر فى قوته، قتل أحالمه، 
دهس تحت أقدامه األخضر واليابس، فهو طال كل شيء 
في حياتنا، فخرج على السطح فهلوية ونصابين وحيتان، 
استغلوا غياب الرقابة وبجاحة بعض المسئولين في 
القطاعات الخدمية وعــلــى رأســهــا المحليات، التى 

صارت العنوان األبرز عند الحديث عن الفساد.
هــذه التركة الثقيلة التى تعوق أى محاولة للتنمية 
الحقيقية، أصبحت ملقاة على عاتق الرئيس عبد 
الــفــتــاح الــســيــســي، لـــذا عــمــل مــنــذ تــولــيــه المسئولية 
فى لحظة تاريخية فارقة على اتخاذ كل اإلجـــراءات 

لمحاصرته، تمهيًدا للقضاء عليه، رغــم علمه بأنه 
سيخوض حربا ضارية  ال تقل أهمية عن الحرب الدائرة 

اآلن ضد االرهاب.
هذه الحرب لها آليات، يمكن من خاللها حسم الصراع 
لصالح النظام القائم، وهو الصراع الــذى بدت مالمحه 
تلوح فى األفــق بين قوى النهب المنظم للثروات العامة، 

التى نمت وترعرعت فى أحضان نظام »مبارك«.

ذات يوم صرخ زكريا عزمى بأعلى صوت حتت قبة البرملان، واصفا حجم الفساد يف املحليات، بأنه »وصل للركب«، املقولة 
وجدتـ  وقتهاـ  رواجا غير مسبوق، حيث جرى تداولها على نطاق واسع يف األوساط الشعبية ووسائل االعالم، بل صارت 
مادة دسمة، فتحت شهية الكثيرين الستدعاء عشرات اآلالف من الوقائع بطول البالد وعرضها، يف سياق التأكيد على 

صحتها، باعتبارها اعترافا رسميا من الدولة بتنامى الفساد، خاصة أن زكريا عزمى، لم يكن مجرد نائب عادى كان 
محسوبا على »احلزب« الذى جلب اخلراب للبالد وأفقر العباد، لكنه كان أحد أبرز  رجال عهد  »مبارك«، رغم قسوة 

املصطلح وما يحمله من دالالت، بدا ظاهرها أن نظام احلكم، سيتجه صوب االصالح، بل ولديه اإلرادة السياسية للقضاء 
على الفساد وما يحويه من ظواهر شيطانية، مثل الرشوة، التى صارت جزءا أصيال فى ثقافة قضاء املصالح، لاللتفاف 

على القواعد واللوائح والقانون، لكن سرعان ما تالشت األمنيات والطموحات الشعبية فى القضاء عليه، األمر الذى فتح 
الباب أمام التكهنات الرامية لفقدان الثقة فى هذا النظام، حيث جرى تفسير مقولة رئيس ديوان رئيس اجلمهورية، 
بأنها مجرد دغدغة ملشاعر املواطنني، بهدف جتديد الثقة فى سلطة احلكم، فضال عن تكهنات أخرى مفادها، إعالن 

الغضب على وزير اإلدارة املحلية وقتها ليدفع ثمن اخلطايا واجلرائم التى تورط فيها رجال وأباطرة هذا العهد.

محمد عبد اللطيف يكتب:

 حيتان املحليات حققوا ثروات قدرها مليار جنيه فى عام واحد
املركزى للمحاسبات يكشف باألرقام 

لماذا انتشر الفساد فى المحليات إلى هذه الدرجة؟ وما 
اإلجراءات الواجب اتخاذها للحد من تناميه ومحاصرته؟ 

تــلــك الـــتـــســـاؤالت وغــيــرهــا 
ــن فـــور  ــ ــذهـ ــ ــز إلــــــى الـ ــفـ ــقـ تـ
مطالعة األخــبــار اليومية فى 
الــصــحــف أو متابعة أنشطة 
الجهات الرقابية واألمنية فى 
مالحقة المرتشين، خاصة 
ــراءات من  ــ بــعــد تسهيل االجــ
قــبــل مــافــيــا مــتــخــصــصــة فى 
أروقة األحياء وجهات إصدار 
التراخيص، األمر الذى ترتب 
عـــلـــيـــه، االســـتـــيـــالء عــلــى 
أراضــى الدولة، والبناء 
بـــــــــدون تـــرخـــيـــص 
واالرتــــفــــاعــــات 
الــــــتــــــى مـــن 
ــا  ــ ــه ــ ــأن شــ
تدمير 

البنية األساسية »المرافق«، 
فــضــال عــن أن تــلــك األجــهــزة 
ــدت رســـمـــيـــا أن حــجــم  ــ رصــ
ــاوى يــبــلــغ مــلــيــار جنيه  ــرشـ الـ
سنويا بواقع 3 ماليين يوميا 

تذهب جيوب الفاسدين.
مصر ليست الدولة الوحيدة 
ــســاد  ــف ــن ال ــ ــى تـــعـــانـــى م ــتـ الـ
ــراطــى »الـــروتـــيـــن«،  ــروق ــي ــب ال
ــرة عــالــمــيــة  ــاهـ ــســاد ظـ ــف ــال ف
ــدان  ــل ــن ب ــاح الـــعـــديـــد مـ ــجــت ت
الـــعـــالـــم، وتـــعـــوق مخططات 
وبــرامــج التنمية االقتصادية 

واالجتماعية.
 لكن بالوقوف أمــام الحالة 
الــمــصــريــة، سنجد أن األمــر 
يــخــتــلــف كــثــيــًرا، خــاصــة اذا 
علمنا أن قضية الحرب ضد 
الـــفـــســـاد  مــرتــبــطــة بعملية 
ــذا  ــة، ل ــاســي ــســي ــتــنــمــيــة ال ال
فــإن الــدراســات البحثية 
ــت تــلــك  ــاولـ ــنـ ــى تـ ــتـ الـ
الــقــضــيــة، أفـــردت 
مساحات هائلة 
ــرصــدهــا،  ل
ــهـــدف  بـ

البحث عن التدابير المالئمة 
ــرز تلك  ــ لــلــحــد مــنــهــا، لــعــل أب
الدراسات البحثية التى تخص 
ظاهرة الفساد فى المحليات، 
أعدها الدكتور  عــادل عامر 
ــز الــمــصــريــيــن  ــركـ ــس مـ ــيـ رئـ
ــات االقـــتـــصـــاديـــة،  ــــدراســ ــل ــ ل
ــًرا فـــى مــضــمــونــهــا إلــى  مــشــي
بــعــض الــنــقــاط الــمــهــمــة، مثل 
ــعــات مــنــاســبــة  ــشــري إعـــــداد ت
تضمن القضاء على الثغرات 
ــن  ــي ــوان ــق ــى ال ــ ــودة ف ــوجــ ــ ــم ــ ال

المعمول بها حاليا.  
ــب بــعــض الــــرؤى،  إلـــى جــان
ــاه نحو  ــجـ فـــى مــقــدمــتــهــا االتـ
الالمركزية، كتطبيق عملى، 
ــراد  ــ ــن تـــوعـــيـــة أفـ ــد مــ ــ وال ب
المجتمع بــهــا، ألن مميزات 
هذا االتجاه  تتناسب مع أطر 
مكافحة الفساد المحلى فى 
مصر، مشددا فى ذات الوقت 
عــلــى الــشــفــافــيــة والــمــســاءلــة 
واحترام القانون، وهذا بدوره 
ــادة تصحيح  ــ ــى إعـ يــحــتــاج إلـ
وتوضيح وتوعية، باعتبار أن 
انتشار الفساد جعله يتحول 
إلى ثقافة ومزاج مكتسب، ألنه 
نــتــاج ســيــاق مجتمعى معين، 
والقضاء عليه لن يتم بين يوم 
وليلة، لكنه سيستغرق بعض 

الوقت.

املركزى للمحاسبات: الفاسدون حصلوا 
على مليار جنيه فى عام واحد

القاهرة 
تحتل المركز 

األول بنسبة %90 
فى مخالفات البناء

إن ارتــفــاع نسبة مخالفات البناء فى 
الــســنــوات األخــيــرة بشكل غير مسبوق، 
أدى إلى أن 90% من مبانى مصر مخالفة 
بسبب فساد المحليات ويتركز معظمها 

فى القاهرة. 
ويلجأ العديد من المقاولين وأصحاب 
األبراج السكنية، الستغالل غياب الرقابة 
على الــعــقــارات، ويــقــومــون بالتعاون مع 
رئاسة األحياء على أعمال حفر لألبراج 
الـــجـــديـــدة، دون وضــــع أى حــســابــات 
للعقارات القديمة المتواجدة بجوارها، 
ويــقــومــون أيضا بطمأنة األهــالــى بأنهم 
وضــعــوا األســاســات الــالزمــة التى تحمى 
عقاراتهم مــن االنــهــيــار، ثــم مــا يلبث أن 
يجد المواطنين أنفسهم مــشــردون فى 
الــشــوارع بعد انــهــيــار مــنــازلــهــم، مثل ما 
حـــدث فــى عــقــار منطقة حــســن محمد 
بــفــيــصــل، عــنــدمــا حــفــر أحـــد أصــحــاب 
ــد، وقــام  ــقــارات أســاًســا لــعــقــار جــدي ــع ال
األهالى بالتصدى له، إال أنه على الرغم 
من قيام شريف إسماعيل بعرض الموعد 
المحدد النتخابات المحليات أمام مجلس 
الــنــواب مــؤخــرا، والــتــى تشمل توصيات 
لمكافحة الفساد بالمحليات وتفعيل دور 
منظمات المجتمع المدنى وتوفير التمويل 

الــالزم للمحليات، أرى 
ــون  ــل قــان ــعــدي ــدم ت أن عــ

ــم 43  اإلدارة الــمــحــلــيــة رقـ
لسنة 79 هو السبب الرئيسي، 

اى إننا نعيش على أوضــاع ثابتة 
منذ 36 عــامــًا، وبالتالى هــذا جزء 

ــة، بــخــالف وجـــود أشخاص  ــ مــن األزم
غير جديرين بالعمل فى المحليات فى 
مناصب ومــراكــز غير مؤهلين لــهــا، ما 
يسهم بــدرجــة كبيرة فــى تلك المشكلة. 
إال أن أغلب األحــزاب والقوى السياسية 
رأت أن اإلعـــالن عــن موعد االنتخابات 
دون سن قانون جديد لــإلدارة المحلية، 
أو طرحه للحوار المجتمعى يؤكد عدم 
وجود نية من الحكومة إلجراء االنتخابات 
فــى الموعد الــذى أعلنت عنه. الرقابة 
على اإلدارة والماليات مهمة جــدا، وهى 
تؤدى إلى نتائج جيدة فى تحسين األمور 
الفنية وأى مخالفة كبيرة أو صغيرة يتخذ 
ضدها إجــراء حاسم، كما أن فى الفترة 
الماضية تم استبعاد مسئولين سواء فى 
ــوزارات مــن مواقعهم  ــ المحافظات أو ال
لوجود مخالفات ضدهم. المحليات دوًما 
ــهــامــات فكيف  تالحقها الشبهات واالت

ستكون الحرب على هذا الفساد؟

ــروات ضخمة لبعض  الفساد فى المحليات ساهم فى تحقيق ث
المهندسين باألحياء، حيث بلغت حصيلته لعدد  203 مهندسين 

يعملون فى اإلدارات الهندسية بالمحليات أرقاما مخيفة، فطبقا   
لتقارير الجهاز المركزي للمحاسبات، حصل هؤالء المهندسون 
ــد، وبــحــســب الــجــهــاز حصل  ــى390 مــلــيــون جنيه فــي عـــام واحــ عــل

الفاسدون في المحليات على مليار جنيه. 
حجم األموال التي يتم إهدارها في قطاع الوحدات المحلية بلغ 431 
مليون جنيه و419 ألفا موزعة بين القطاعات المختلفة. ويقدر حجم 
الرشوة المدفوعة بالمحليات بمليار جنيه سنويا بمعدل 3 ماليين جنيه 
يوميا، وتشير التقارير إلى أن رخصة البناء تبدأ »تسعيرتها« بخمسة آالف 
جنيه وتصل إلى 60 ألف جنيه، فيما أصبح هناك ما يسمى »عموالت الكبار« 

وهى أكثر من 500 مليون جنيه سنوًيا. 
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 حكاية إحراج 
)ميسى( من زوجته 

بسبب عارضة 
األزياء البرازيلية 

سوزى كورتيز
40 ألف حالة  طالق سببها الفيس بوك ومواقع التواصل االجتماعى  

الغيرة اإللكترونية.. نار وخراب ديار!!

روشتة ذهبية للقضاء على التوتر والغيرة الزوجية
أكـــد د.  أحــمــد الـــدبـــور متخصص فى 
ــاد  علم النفس والتنمية البشرية واإلرشـ
الزوجى واألســرى أن الغيرة بين الزوجين 
هو إحساس قديم جدا ظهر منذ العصور 
الــقــديــمــة، وصيغتها الــشــديــدة أدت إلــى 
القتل. نحن نغار من زمالئنا فى العمل، من 
إخواننا، من األشخاص المشهورين وجميع 
من حولنا. هذا الشعور طبيعى جدا وحتى 
انــه يزيد عندما نكون فى عالقة زوجية. 
العالقة الزوجية الطويلة األمد تخلق لدينا 
الــوهــم الــزائــف، بــأن لدينا الملكية على 
شريكنا وبمجرد ان يصبح جزءا منا و«من 

ممتلكاتنا« فال نريد أن يقترب من غيرنا.
فالغيرة لــدى الرجل يتعلق األمــر بوضع 
ــه اذ يــجــب عليها  قــيــود عــلــى لــبــاس زوجــت
عدم ارتداء المالبس مكشوفة كثيرا ورؤية 
مفاتنها الطبيعية مسموحة له وحده فقط.  
أمــا الغيرة لــدى المرأة فــإن نظر الرجل 
إلى األخريات على الشاطئ هو خط أحمر 
وكذلك المحادثات فى الفيسبوك. إذا ماذا 

نفعل مع كل هذه الغيرة؟ 
لو كان يمكننا بالفعل أن نطلب مجموعة 
المشاعر لدينا مثلما نطلب ونختار قائمة 
الطعام فى المطعم فعلى األرجح أن مشاعر 
الغيرة كانت ستكون خــارج هــذه القائمة، 

ولكن ال يمكننا اختيار المشاعر.
الــشــعــور بالغيرة هــو شــعــور طبيعى فى 

العالقة الزوجية المبنية على الحب. عدم 
وجــود الغيرة بين الزوجين هو الــذى يجب 
أن يشعل الضوء األحمر - فإما أنكم تنتمون 
لألشخاص الذين لديهم ثقة زائدة بالنفس 
)وهناك عدد قليل من هذا النوع( - أو أن 
العالقة وصلت إلى نهايتها وأنتم فى مرحلة 

الالمباالة.
ــن الــمــهــم أن نــمــيــز بــيــن الــغــيــرة وبين  م
السلوك الغيور. شعور الغيرة هو ذلك الوخز 
الـــذى تشعرين بــه عندما تــالحــق نظرات 
زوجــك فتاة جميلة جــدا، أو انــعــدام الثقة 
التى تشعر بها عندما تتلقى زوجتك رسالة 
SMS من أحد زمالئها. أما السلوك الغيور 
هــى مــحــاولــة يائسة للسيطرة على حياة 
الــزوج أو الزوجة  من جمع المعلومات عن 
أنشطته فى شبكة االنترنت وخارجها )بما 
فى ذلك المراسالت مع أشخاص آخرين(، 
الــتــدقــيــق فــى الــمــعــلــومــات حـــول تحركاته 
)الــذهــاب إلــى أماكن جــديــدة( وغير ذلك. 
بــدال مــن تحقيق السيطرة فــإن المراقبة 
اللصيقة تؤدى إلى نتيجة عكسية - النفور 

والشك.
عــنــدمــا يــرتــبــط شــعــور الــغــيــرة بالشريك 
فيمكنه أن يزيد من األلفة وتحقيق السيطرة 
والثقة التى سعيتم إليها منذ البداية. جميعنا 
نشعر بانعدام الثقة فى بعض األحيان: هل 
نحن أذكــيــاء بما فيه الكفاية؟ طيبين  بما 

فيه الكفاية؟ هل يمكن لشريكنا العثور على 
شخص أفضل منا؟ نحن نريد ببساطة تلقى 
ــأن مكاننا مضمون فــى حياته،  موافقته ب
بواسطة السلوك الغيور فنحن نــحــاول أن 
نرسل إشــارات استغاثة، طالما ان السلوك 
الغيور ليس شديدا، فيمكن إخفاءه أو التقليل 

منه  بواسطة بضع خطوات بسيطة:
ــة سلوك  أوال: االعــتــراف بالغيرة.. إلزال
الغيرة بين الزوجين يجب التحدث عنه. 
إذا لم نتحدث عنه فإنه سوف يتغلب علينا 
وسوف نظهره ببساطة من خالل االتهامات، 
التلميحات، التجاهل وغــيــر ذلـــك. يمكن 
أن نطلب ببساطة األفــعــال التى تزيد من 

إحــســاســنــا بــالــثــقــة: »ســـأكـــون ســعــيــدا إذا 
أرسلت لى رسالة نصية عندما تصلين إلى 
هناك لكى اطمئن عليك«. كلما تواصلتم 

أكثر كلما كانت الغيرة بين الزوجين أقل.
ثانيا: يجب تقليل التوتر قدر اإلمكان.. 
الــغــيــرة هــى رد فعل على الــتــوتــر. عندما 
نــكــون معرضين للتوتر، فمن األســهــل إن 
تظهر ردود فعل الغيرة. يمكن التعامل مع 
القلق من خالل تلقى الدعم من األصدقاء، 
عالج التأمل الذهني، كل هذا سوف يعطى 
منظورا جديدا على الوضع ويمكن ان تمنع 

الصراع الزائد مع الشريك أو الشريكة.
ثالثا: استخدام مصطلح »أنــا«.. تصريح 
ــك تقضى  مثل »أنـــا اشــعــر بــعــدم الثقة ألن
الكثير من الوقت مع فالن أو فالنة  )الرجل 
– المرأة( فى اآلونة األخيرة، يمكن الحديث 
عــن ذلـــك قــلــيــال؟« هـــذه الجملة قــد تبدو 
متسرعة، لكن الشكوك والريبة موجودة 
بالفعل، صياغة األمور بشكل مباشر يمكنه 
فقط أن يقلل مــن الــتــوتــر الــقــائــم، إذا لم 
يحدث شيء بين الرجل والمرأة فإن طرح 
الموضوع ال ينبغى أن يشكل مشكلة كبيرة، 
أو ربما إن رده أو اســتــعــداده للتقليل من 
لقاءاته معها يمكن أن يكون مفيد لزيادة 

الثقة فى العالقة بينكما.
رابـــعـــا:عـــدم التحقيق الــمــســتــمــر.. إذا 
كنت ترغبين بسؤاله عــن كــل لــقــاء لــه مع 

األصدقاء وهو ال يشركك عن طيب خاطر 
بإعماله ومشاعره، فعالقتكم فى مشكلة، 
إذا كــان األمـــر يتعلق بلهو بـــريء ال داعــى 
للقلق، فشريكك يريد أن تعرفى عن حياته 
أكــثــر، ال يجب أن تكونى دائــمــا أنــتــى من 
يطرح األسئلة، كلما كنتم منفتحين أكثر 
مع بعضكم البعض، كلما قل مستوى الغيرة 

بينكم.
ــة.. إذا كنت  ــن ــدود آم خــامــســا: وضـــع حـ
تخشى دائــمــا مــن أن تــقــوم زوجــتــك بفتح 
ــن؟« أو »علينا أن  موضوع »عالقتنا إلــى أي
نتحدث« وأنــت تستغل كــل فرصة لفحص 
بريدها االلكترونى والفيسبوك، فالعالقة 

غير صحية بالنسبة لك ولها.
على الرغم من الغيرة الطبيعية جدا النابعة 
من التقارب الكبير بينكما، فمن المهم أيضا 
إبقاء مكان للثقة بين الزوجين، والتى فى 
حــال كانت غير مــوجــودة فعال فإنها تشكل 
مــصــدر الــغــيــرة، ويــتــوقــع آن تنهى العالقة، 
المراقبة، األسئلة والتحقيقات ال تساعد فى 

منع هذه النهاية بل يزداد األمر سوءا. 
ــول الــســابــقــة فى  ــحــل ــجــِد  ال وإذا لـــم ت
التخفيف مــن الغيرة الــزائــدة عند الرجل 
أو المرأة فهنا تكون قد وصلت إلــى غيرة 
مرضية وبالتالى أصــبــح األمـــر يستدعى 
استشارى نفسى وأسرى.حفظنا الله وإياكم 

من نيران الغيرة القاتلة. 

يقدمها د. أحمد الدبور:

الدبور

يجب أن تكون هناك 
ثقة متبادلة الستمرار 

احلياة الزوجية

د. عالء رجب استشارى 
الصحة النفسية:

ــب  ــ أكـــــــــــــد د. عـــــــــالء رجـ
اســتــشــارى الصحة النفسية 
والعالقات األسرية  أن مواقع 
ــدالً  ــواصــل االجــتــمــاعــى ب ــت ال
من أن تقرب الناس لبعضها 
البعض عملت على تباعدهم 
ولألسف البعض عنده تناقض 
ســلــوكــى فـــى مــعــامــالتــه فما 
ــطــرف اآلخــر  ــن ال نــرفــضــه م
ال يــصــح أن نعمله ونــرضــاه 
لنا بمعنى أن الرجل يسمح  
لنفسه بعمل عــالقــات على 
مــواقــع التواصل االجتماعى 
وكتابة تعليقات لألخريات أو 
استقبال تعليقات منهن قد 
تزيد عن حدود المقبول وهى 
ممنوع أن تكلم أحداً أو يكلمها 
أحد فلو فهم االثنان بعضهما 
ــبــعــض فـــى حــــدود الــالئــق  ال
والمقبول وكانت بينهما ثقة 
متبادلة لــن تصبح هناك أى 
مشاكل، وأحيانًا تكون حياة 
الــطــرفــيــن مليئة بالمشاكل 
والمنغصات وكل منهما يقف 
لآلخر على الــواحــدة ومجرد 
تعليق عــادى يكون هو القشة 

التى تكسر العالقة نهائياً.
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تشكلت حياتنا من جديد ولكن بشكل 
ــشــار وســـائـــل الــتــواصــل  ــت خــاطــئ مـــع ان
االجتماعى وتطورها ودخولها فى شتى 
جوانب الحياة وارتــبــاط الكبار بها قبل 
ــتــحــدث مع  الـــصـــغـــار، فــقــد أصــبــحــنــا ن
أشخاص فى أوروبا ونعمل معهم عالقات 
حميمية فى الوقت الذى صرنا فيه أكثر 
تباعداً وانــطــواًء نحو أقــرب الناس إلينا 
والــغــريــب أنــهــا وصــلــت إلـــى الــغــيــرة بين 

المرتبطين.
هــذه المشاعر اإلنسانية انتقلت  من 
ــواقــع الفعلى الـــذى نحياه يــومــيــًا إلى  ال
الــواقــع االفــتــراضــى ولــكــن بشكل سلبى 
ــراب  ــر الـــعـــالقـــات وخــ ــدمــي ــى ت ــ أدى إل
البيوت،  فأصبحنا نــرى مشاكل كثيرة 
وعـــالقـــات يــتــم هــدمــهــا بــيــن محبين أو 
خطيبين أو زوجين بسبب تعليق أو رسالة 

أو ما شابه ذلك.
وقــد ذكــرت دراســة صــادرة عن المركز 
القومى للبحوث االجتماعية والجنائية 
فى القاهرة أن 20 % من حاالت الطالق 
تعود إلى الفيس بوك سواء كان للغيرة أو 
الكتشاف الشريك عالقة الكترونية مع 
طرف آخر ولم تكن تلك الدراسة وحدها 
التى أشــارت لذلك الخطر بل أن هناك 
دراســة أخــرى صــدرت من جهاز التعبئة 
ــاء فــى مــصــر ذكـــرت أن مصر  واإلحـــصـ
شهدت أكثر من 75 ألف حالة طالق فى 
عــام واحــد  وأشــارت اإلحصائية إلــى أن 
40 ألف حالة سببها الفيس بوك ومواقع 

التواصل اإلجتماعى.   
ولفتت صحيفة ديلى ميل إلــى دراســة 
أجريت بجامعة بوسطن األمريكية أكدت 
ــوك كــان  ــخــدام مــوقــع الــفــيــس بـ أن اســت

مؤشراً كبيراً على ارتفاع معدالت الطالق 
بين الزوجين. 

ويؤكد الكثير من الخبراء أن سلبيات 
الغيرة اإللكترونية ال تفرق بين اإلنسان 
الــعــادى واإلنـــســـان الــمــشــهــور الـــذى من 
ــه معجبين ومــن  الــمــفــتــرض أن يــكــون ل
ــطــرف اآلخــر  ــضــاً عــلــى ال الــمــفــتــرض أي
ــع  ــر اآلن مـــا وق ــ ــذك ــ ــاة ذلــــك وأت ــراعــ ــ م
لالعب األرجنتينى ونجم نــادى برشلونة 
)ليونيل ميسي( عندما وضعته زوجته 
ــى تــزوجــهــا عـــن قــصــة حـــب  عنيفة  ــت ال
ــى مـــوقـــف مــحــرج  ــا طـــفـــالن فـ ــم ــه ــدي ول
ــاء البرازيلية  عندما أثــارت عارضة األزي
سوزى كورتيزغيرة زوجته  بعدما أكثرت 

الــعــارضــة فــى نشر صــورهــا فــى قميص 
»ميسي«.

ــه بـــحـــذف»ســـوزي« من  ــامــت زوجــت وق
حسابها الشخصى عــلــى»انــســتــجــرام«  
ــيــال« مــن زوجــهــا حــذف  ــون ــت وطــلــبــت »أن
ــوزي« مــن حــســابــه الــشــخــصــى على  ــ »سـ
مواقع التواصل االجتماعى ما أدى إلى 

مشاكل بينهما.
وحول  آراء بعض رواد مواقع التواصل 
االجــتــمــاعــى فــى هــذه الــظــاهــرة.. يقول 
محسن: زوجتى تغار علّي غيرة التطاق 
وتفتش دائمًا حساباتى على الواتس أب 
والفيس بــوك وتتلذذ بمتابعة تعليقاتى 
ويــقــوم البيت وال يقعد عندما تعلق لى 

إحــداهــن تعليقًا ال يعجبها وتتهمنى أن 
لــى عالقة بها ومهما أقسمت لها أننى 
ال أعرفها والفيس ياما فيه ال تصدقنى 
وذات يوم اتصورت أنا وابن خالى صورة  
سيلفى وضعتها على حسابى على الفيس 
بوك وألن الصورة كانت فى الشارع وفى 
الخلفية من بعيد تقف إحــدى السيدات 
الدنيا قامت ولم تقعد وأقسمت لها دون 
فائدة وقلت لها مراراً لو أننى أعرفها ما 
نزلتها على الفيس وأنا أعلم أنِك تتابعينى 
أواًل بأول وأيضاً لم تصدق واتصلت بابن 
خالى وأقــســم لها هــو اآلخــر دون فائدة 
وتركت البيت وغضبت عند أهلها حوالى 

شهر.

ويقول سعد الموجى وهو مطلق: لعنة 
الله على الفيس والــمــواقــع اإللكترونية 
فهى تضيع الوقت وتدمر العالقات فأنا 
كنت متزوجًا ولكننى كنت أدمــن الفيس 
بوك وتقريباً أقضى معظم وقتى عليه بعد 
رجوعى من الشغل بداًل من أن أجلس مع 
زوجتى وبنتى الحبيبة وشكتنى زوجتى 
كثيراً وشكت  فــَيّ كثيراً ولكننى لم أكن 
أسمعها إلى أن عملت حساب وهمى على 
الفيس باسم مستعار وكلمتنى من عليه 
ومع الوقت تطورت بيننا العالقة والكالم 
إلــى مــا ال يحمد عقباه وعندئذ كشفت 
لــى زوجــتــى عــن نفسها وطلبت الطالق 
وحاولت أن أفهمها حفاظاً على بيتنا أننى 
كنت أعرفها منذ البداية وكنت أجاريها 
حتى أعلم نهايتها لكنها طبعاً لم تصدقنى 

وانفصلنا. 
وتقول جهاد محمد تعرضت لمواقف 
كثيرة نغصت حياتى ففى إحدى المرات 
نزلت بوست على صفحتى يحوى نكته 
وطبيعى أن يرد الجميع بضحكة والقيامة 
قامت عندى ولم تقعد عندما كتبت ألحد 
األشخاص تــدوم الضحكة غضب زوجى 
وعشت أيام ســووودة وفى إحدى المرات 
أيضًا وجدت بنتًا على صفحتى تشتمنى 
وتهيننى بال سبب وأنــا ال أعرفها أصاًل 
ولكنى فهمت بعد ذلــك أنها على عالقة 
بشخص جاملنى بتعليق على الصفحة 

فتوقدت بها نار الغيرة.
ــوم الصبح  وتــقــول نسرين زوجـــى كــل ي
يصبحنى بـ«بوزه«  وخناقاته بسبب وبدون 
سبب وأالقــيــه داخــل على صفحتى على 
ــورد  الفيس معلق لــى صــبــاح الخير والـ
والياسمين ياروحى يا حبى يا كل سعادتى 
ــدد متابعين  ودا طــبــعــًا ألن عــنــدى عــ
كبيرعلى الــفــيــس فــهــو دائــمــًا يــحــب أن 

يذكرهم أنه زوجى.

 سحر الشربينى

عامر: »اللى ماتغرش على 
بعلها.. حلل اهلل قتلها«!!!

الشيخ مظهر شاهني: مواقع التواصل 
االجتماعى »سالح ذو حدين«

أوضـــــح الــشــيــخ مــظــهــر شــاهــيــن 
ــام وخطيب  الــداعــيــة اإلســالمــى وإمـ
مسجد عمر مكرم  أن الغيرة الزائدة 
تحمل اإلنسان على كثرة الظن السيئ 
وعــلــى التجسس وذلـــك منهى عنه 
فى القرآن والسنة، وأمــا عن موقف 
اإلســـالم مــن الــشــعــور بالغيرة فإنه 
موقف معتدل وواضـــح فــاإلســالم ال 
يقبل من الرجل أن يكون ديوثا بارد 
الدم وال أن يكون شكاكًا عديم الثقة 
ومواقع التواصل االجتماعى سالح 

ذو حدين فإذا استخدمناه استخداماً 
صحيحًا حققنا الــفــائــدة المرجوة 
منه أما غير ذلك فقد يصبح فساداً 
ــد زادت مــعــدالت الطالق  كــبــيــراً وق
واالنفصال والخيانة والغيرة بسبب 
ــذا أدى إلــى  ــل هـ ــع وكـ ــواق ــم ــذه ال هـ
تشتيت األطفال فيجب على الجميع 
المحافظة على األســـرة متماسكة 
وحسن اختيار الشريك من البداية 
على أساس دينى ووجود مساحة من 

الثقة بين الطرفين.

يقول الفنان محمود عامر: الغيرة 
دى شعور طبيعى وأبويا الله يرحمه 
كان يقول: اللى ماتغرش على بعلها.. 
حلل الله قتلها.. لكن بالنسبة للفنان 
أو الفنانة لهم معجبون ومــحــبــون.. 
وأحيانا الخيال بيسرح وبيتقال كالم.. 
ــخــط االحــمــر..  يــدخــل تــحــت بــنــد ال
فبيتعمل بلوك وخالص.. إنما الحمد 
لله ماحصلش قلق من الموضوع ده، 
وإن كان هناك أحيانا غيرة مكتومة ال 

تظهر.. عشان الحياة تستمر.
مظهر

عالء

عامر



وزير الرياضة  جتاهل  
تنفيذ حكم القضاء بحل 

مجلس إدارة احتاد الكرة  
وحتايل  على حكم حل 

مجلس األهلى وقام بحل 
مجلس أجنح احتاد فى مصر

إقامة مثل هذه 
املباريات خارج مصر 
تعطى رسالة سلبية  

عن عدم استقرار 
احلالة األمنية ما 

يؤدى لضعف جلب 
االستثمارات العربية 

واألجنبية

هل األجهزة العليا فى البلد سوف تتدخل أم أنها  ستلتزم بسياسة »الطناش«  جتاه هذه املهزلة؟!!

االتحاد الدولى يقرر 
تجميد عضوية مصر 
 وحرمانها من تنظيم
 3 بطوالت عالمية 

فى شرم الشيخ 

حكايات
وأسرار

إذا كانت هناك مخالفات مالية  بالفعل داخل احتاد الغوص واإلنقاذ  فلماذا لم يقم الوزير بإحالتها إلى النيابة العامة للتحقيق فيها قبل إصدار القرار 

نقل مباراة كأس السوبر املصرى إلى مدينة كومو اإليطالية  فى حال تعذر إقامتها فى مدينة جدة السعودية

لألسف الشديد.. هذه الشركة املثيرة للجدل حتظى بدعم ومساندة شخصيات مسئولة فى الدولة 

تصدر محكمة القضاء اإلدارى بمجلس 
ــقــادم، حكمها فى  ــوم األحـــد ال الــدولــة ي
ــحــاد المصرى  الطعن الــمــقــدم مــن االت
للغوص واالنقاذ برئاسة سامح الشاذلى 
ضد القرار الذى أصدره المهندس خالد 
عبدالعزيز وزير الشباب والرياضة بحل 

مجلس إدارة االتحاد.
فى هــذا السياق أكــد د. محمد أحمد 
ــى  ــدول ــاد ال ــيــس االتـــحـ ــب رئ ــائ ــح ن صــال
ــقــى  ــيـــس االتـــحـــاد األفــري ــاذ ورئـ ــق ــإن ل
ــه اذا كــانــت هناك  ــاذ  أن ــق للغوص واإلن
مخالفات مالية  بالفعل داخـــل اتحاد 
الغوص واإلنــقــاذ  فلماذا لم يقم الوزير 
بإحالتها إلــى النيابة العامة للتحقيق 
فيها؟ واذا كانت هناك مخالفات إدارية 
فلماذا لم يقم بإحالتها للنيابة اإلداريــة 
وفقا للوائح والقوانين المطبقة فى هذا 
الــشــأن؟ ولــمــاذا اكتفى بالتحقيق الــذى 
أجرته اللجنة التى  تم تشكيلها داخل 
ــوزارة  فــى شــكــوى كيدية مقدمة من  ــ ال
بعص المطرودين من االتحاد؟ وتساءل 
نائب رئيس االتحاد الدولى: ما هو وجه 
االستعجال فى إصدار قرار حل المجلس 
ــه لــم يتبق ســوى ثــاثــة أشهر  خــاصــة أن
فقط على موعد إجراء االنتخابات وذلك 
بعدما تم تقديم الميزانية فى نهاية شهر 

مارس الماضى.
وأضــاف قائًا: الغريب أنه فى الوقت 
ــاضــة فى  ــري ــر ال ــ ــذى مــاطــل فــيــه وزي ــ ال

والموافقات التى حصل عليها االتحاد 
المصرى  للغوص  ومنها: عقد  إجتماع 
الجمعية الــعــمــومــيــة لــاتــحــاد الــدولــى 
للغوص والمقرر اقامته فى مصر خال 
شهر  مايو 2017، وكذلك ملف المؤتمر 
الــدولــى للحد مــن حــاالت الــغــرق والــذى 
طــلــب االتــحــاد  الــمــصــرى تنظيمه فى 
مصر خال عام 2019 عاوة على بطولة 

العالم لإنقاذ  فى عام 2020.
وقد طلب االتحاد المصرى  اقامة كل 
هذه البطوالت العالمية فى شرم الشيخ 

تنفيذ حكم القضاء بحل مجلس إدارة 
ــقــدم  خوفا  ــحــاد الــمــصــرى لــكــرة ال االت
ــى )الفيفا(   ــدول ــحــاد ال مــن تهديد االت
بتجميد الــنــشــاط الــكــروى فــى مصر؟ 
وكذلك تحايله على حكم القضاء بحل 
ــى وإعـــادة  مجلس إدارة الـــنـــادى األهــل
تشكيل المجلس المنحل بنفس األعضاء،  
وجــدنــاه يقوم بحل مجلس إدارة اتحاد 
الــغــوص واإلنــقــاذ رغــم أنــه ربما ال يعلم 
أنــه أنجح اتــحــاد فــى مصر وحقق أكبر 
قدر من اإلنجازات والميداليات الذهبية 

والــفــضــيــة والــبــرونــزيــة فــى الكثير من 
الــبــطــوالت العالمية؟  فهل دور الوزير 
تحول من إنجاح االتحادات الفاشلة إلى 
ــحــادات صاحبة اإلنــجــازات  إفــشــال االت

العالمية؟!!
ــح:  ليسمح  ــالـ وقـــــال د. مــحــمــد صـ
لــى وزيــر الرياضة أن أوضــح لــه بعض  
النتائج السلبية بل الكارثية لهذا القرار 
غير الـــمـــدروس.. حيث إن قـــرار الحل 
أدى  إلــى قيام االتــحــاد الــدولــى للغوص 
واإلنقاذ بتجميد الملفات التى تقدم بها 

د. محمد صالح نائب رئيس االحتاد الدولى: وزير الرياضة  ال يعلم أن رياضة 
الغوص جتلب أكثر من 60 % من إجمالى الدخل السياحى ملصر سنويًا؟ 

قرار كارثى لوزير الرياضة يهدد بتدمير السياحة املصرية

مؤامرة احتاد الكرة و»بريزنتيشن« ضد السياحة املصرية!!
 يخططون لتحقيق مصاحلهم اخلاصة حتى لو كان ذلك على حساب مصر واقتصادها 

ــذى يعلن فيه الرئيس  فــى الــوقــت الـ
عبدالفتاح السيسى أنــه يبذل قصارى 
جهده لتشجيع االستثمارات والنهوض 
ــة وفــى  بــكــافــة الــقــطــاعــات االقــتــصــادي
مقدمتها قطاع السياحة الستعادة  دوره 
فى جلب استثمارات جديدة من شأنها 
المساعدة فــى  إعـــادة بناء مصر التى 
تتعرض لمؤامرات داخلية وخارجية ال 
حصر لها.. نجد أن هناك شخصيات 
وجهات رسمية تقف عائقًا أمــام تنفيذ 

تصريحات وطموحات الرئيس.
فى هــذا السياق نشير إلــى أن هناك 
مؤامرات تتم لإجهاز على ما تبقى من 
آمال للنهوض بالسياحة المصرية، ومن 
بين هذه الجهات اتحاد الكرة المصرى 
ــذى يــتــواطــأ مــع شــركــة بريزنتيشن  ــ ال
الراعية له وللمنتخب القومى، إلنعاش 
السياحة فى ايطاليا وبعض دول الخليج.

فبداًل من أن يفكروا فى اقامة بطوالت 
أو مباريات دولية على أرض مصر نجد 
ــهــم يــخــطــطــون لتحقيق مصالحهم  أن
الخاصة حتى لو كان ذلك على حساب 

مصر واقتصادها. 
ــك بــعــدم قـــرأت البيان الــذى  أقـــول ذل
أصــدرتــه )بــريــزنــتــيــشــن( وكــشــفــت فيه 
عزمها نقل مباراة كأس السوبر المصرى 
إلى مدينة كومو اإليطالية  فى حال تعذر 

اقامتها فى مدينة جدة السعودية
وقــالــت الشركة  فــى بــيــان لــهــا: “بعد 
النجاح الكبير الذى حققته تجربة إقامة 
كــأس السوبر المصرية العام الماضى 
بين األهلى والزمالك باستاد هــزاع بن 
ــيــة  تتجه  زايـــد بمدينة العين االمــارات
شركة بريزنتيشن راعية البطولة لتكرار 
التجربة وإقــامــة مــبــاراة هــذا الــعــام فى 
مدينة جدة باستاد الجوهر الذى يتسع 
لـ 64 ألف متفرج  ويعد واحداً من أفضل 
الماعب السعودية المجهزة حديثًا.  
وتجرى الشركة اتصاالتها حالياً باتحاد 
الــكــرة المصرى لتحديد موعد مبدئى 
للمباراة حتى يتسنى لها الترتيب مبكراً 
لتنظيمها، وفــى نفس الوقت تم اختيار 
ملعب جوسينى سينجاليا بمدينة كومو 
عاصمة السياحة اإليطالية والتى تبعد 
مسافة 45 كيلو متراً عن ميانو ليكون 
الملعب البديل فى حــال إذا ما تعارض 

موعد إقامة المباراة مع ارتباطات ستاد 
الجوهرة أو حالت أية ظروف أخرى دون 

اقامتها فى السعودية”.
هـــذا هـــو نـــص بــيــان الــشــركــة، وفــى 
ــدهــــش مــن  ــ ــم أن ــ ــقــة  فـــإنـــنـــى ل ــي ــحــق ال
موقفها الــداعــم لتنشيط السياحة فى 
الخارج،خاصة أن هناك تأكيدات بعدم 
اعــتــراض أيـــة جــهــة رســمــيــة عــلــى ذلــك 
السيما وأن هانى أبوريدة  عضو المكتب 

التنفيذى لاتحاد الــدولــى لكرة القدم 
والمرشح بقوة لرئاسة اتحاد الكرة فى 
االنتخابات القادمة هو أحد المساهمين 

الرئيسيين فى ملكية شركة بريزنتيشن.
 كما أن تلك الشركة المثيرة للجدل 
تــحــظــى بــدعــم ومـــســـانـــدة شخصيات 

مسئولة فى الدولة؟!!
ولذلك نطرع بعض التساؤالت منها: 
هــل تعلم الجهات العليا فــى البلد  أن 

إقامة مثل هذه المباريات  خارج مصر  
لها تأثيرات سلبية بالغة الخطورة على 
قطاع السياحة فى مصر؟ كما أنها تعطى 
رسالة سلبية  عن عدم استقرار الحالة 
األمنية فــى مصر وهــو مــا ســيــؤدى بكل 
تأكيد  إلــى ضعف جلب االستثمارات 
العربية واألجنبية إلى مصر  بل وهروب 

االستثمارات المصرية نفسها للخارج؟
 ولــمــاذا ال تــقــوم الــشــركــة  بالتعاون 

ــل هــذه  ــرة بــإقــامــة مــث ــكـ ــاد الـ ــحـ ــع اتـ مـ
المباريات فى شــرم الشيخ أو الغردقة 
أو اإلسكندرية وغيرها اذا كانوا بالفعل 
ــى تــحــقــيــق الــمــصــلــحــة  ــل حـــريـــصـــون ع
الــقــومــيــة الــتــى صــدعــونــا هــم وغيرهم 
بالحديث عنها؟!! وهل األجــهــزة العليا 
فــى البلد ســوف تتدخل أم أنــهــا سوف 
تلتزم بسياسة )الــطــنــاش(  تــجــاه هذه 

المهزلة؟!!

كنوع مهم من أنــواع التنشيط السياحى 
الـــذى يــدعــو الــيــه الــرئــيــس عبدالفتاح  
السيسى باعتبار أن السياحة مصدر 
رئــيــســى مـــن مـــصـــادر الـــدخـــل الــقــومــى 

والعمات األجنبية فى مصر؟!!
وقــد ال يعلم وزيــر الرياضة  أن هناك 
كــارثــة تنتظر مصر فــى حــالــة اإلصـــرار 
على تنفيذ قـــراره غير الــمــدروس بحل 
االتحاد المصرى للغوص واإلنقاذ، وهى 
قيام االتــحــادات الدولية المعنية بهذه 
الرياضة بــإصــدار قـــرارات بحظر سفر 
الــراغــبــيــن فــى مــمــارســة هــذه الرياضة 
إلــى مصر؟حيث إن كل هــذه االتــحــادات 
الــدولــيــة ال تــعــتــرف إال بــقــيــام االتــحــاد 
المصرى  بالتفتيش على مراكز الغوص 
فــى مــصــر.. وفـــى حــالــة اإلصــــرار على 
ــمــرار هـــذا األمـــر فـــإن اإلتـــحـــادات  اســت
ــكــون لــديــهــا الــمــبــرر  ــوف ي ــة  سـ ــي ــدول ال
ــرارات حــظــر الــســفــر نــظــراً  ــ ــدار قـ إلصــ
ــان  ــ ــراءات الــســامــة واألم ــ ــ إلنـــعـــدام إج

لممارسى هذه الرياضة فى مصر؟
وتساءل نائب رئيس االتحاد الدولى: 
هـــل يــعــلــم وزيــــر الــريــاضــة أن ريــاضــة 
الغوص تجلب أكثر من 60 % من إجمالى 
الــدخــل السياحى لمصر ســنــويــًا؟ وهل 
يدرك أن إصــراره على تنفيذ قرار الحل 
ســوف يــؤدى إلــى خسائر مــاديــة فادحة 
لمصر؟ وهل يعى أنه بذلك يكون مصدراً 
لقرارات ومنفذاً لسياسات  تتعارض مع 
التوجه العام للدولة وللرئيس السيسى 
الذى يبذل قصارى جهده لتحقيق التنمية 

االقتصادية  فى مصر؟
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ــلـــى على  ــوز الـــنـــادى األهـ ــ ــاء ف جــ
ــداف دون  ــوان بــأربــعــة أهــ فــريــق أســ
رد، فى املباراة التى جمعتهما ضمن 
منافسات اجلولة الـــ28 من مسابقة 
الدورى املمتاز، ليفتح الباب للحديث 
عن اللقاءات التى خاضها أصحاب 
الرداء األحمر مع فرق يتولى قيادتها 

أبناء األهلي.
مــفــارقــة غــريــبــة، حينما جنــد أن 
معظم الــفــرق الــتــى يــتــولــى قيادتها 
“أوالد الـــنـــادى األهـــلـــي” جنـــد أن 
أصحاب الــرداء األحمر يفوز بنتيجة 

كبيرة.
وخـــاض األهــلــى 6 مــبــاريــات أمــام 
أندية يقودها أبناء القلعة احلمراء 
هذا املوسم، جنح الفريق فى حتقيق 
الــفــوز فــى 4 مــبــاريــات، مــن بينها 
انتصاران على أســـوان، الــذى يقوده 
عماد النحاس وتعادل فى مباراتني 

فقط.
ــــني”، فى  ــــاي ويــســلــط “صــــوت امل
التقرير التالى الضوء على األندية 
التى يدربها مدربون كانوا من أبناء 
القلعة احلــمــراء، ومواجهاتهم أمــام 

األهلى هذا املوسم.
األهلى vs وادى دجلة:

تعادل األهلى مع وادى دجلة سلبًيا 
فــى املــبــاراة الــتــى جمعت الفريقني 
ــدور األول، وكــان يقود الفريق  فى ال
ــك الــوقــت حمادة  ــدجــاوى فــى ذل ال

صدقي، جنم املارد األحمر السابق.
األهلى vs احتاد الشرطة:

اكتسح املارد األحمر، فريق احتاد 
الشرطة هذا املوسم فى الدور األول، 
وفى الدور الثانى أيًضا بنتيجة 7/3 

و5/3 فى املباراتني.
وقاد فتحى مبروك مدرب األهلى 
ــدور  الــســابــق، فــريــق الــشــرطــة فــى ال
األول، وبينما تولى مسئولية الفريق 
هانى رمــزي، العــب القلعة احلمراء 

السابق، فى الدور الثاني.
األهلى vs أسوان:

واصل األهلى سيطرته أيًضا على 
أبنائه وجنــح فى حتقيق الفوز على 
ــوان الـــذى يــقــوده عــمــاد النحاس  أسـ
“رايــح جــاي” بنتيجة 3/1 فى الــدور 

األول و4/0 فى الدور الثاني.
األهلى vs غزل املحلة:

فشل األهــلــى فــى االنــتــصــار على 
ــان يــقــوده سمير  الــفــاحــني، الـــذى ك
كمونة، عندما تقابل الفريقان فى 
الدور الثانى وانتهت املباراة بالتعادل 

اإليجابى بهدف لكل فريق.

»التفويت«.. تهمة تطارد 
أبناء األهلى فى الدورى

 اخلواجة الهولندى 
متمسك بتدعيم عرين 

األهلى بوجه جديد

البساط
األخضر

أخبار النجومأخبار النجومأخبار النجومأخبار النجومأخبار النجوم
عيد ميالد كروى 

للشناوى
 جهاز املنتخب »كامل العدد« 

فى توقيع كتاب ناجى 
 كوفى يقرر شراء سيارة 

بعد سرقة القدمية 
ــاء أحــمــد  ــ ــدق حــــرص عــــدد مـــن أصــ
الــشــنــاوى حـــارس مــرمــى الــفــريــق األول 
لــكــرة الــقــدم بــنــادى الــزمــالــك ومنتخب 
مصر على االحتفال بعدمياده اخلامس 
والعشرين حيث إن احلارس الدولى من 

مواليد 14 مايو 1991.
وحرص أصدقاء احلارس على إحضار 
ــورتــة” عليها صـــورة الــاعــب بجانب  “ت

شعار نادى الزمالك الذى يحمى عرينه.

حــرص اجلــهــاز الفنى للمنتخب الوطنى 
األول بقيادة األرجنتينى هيكتور كوبر على 
حضور حفل توقيع كتاب “موسوعة حراس 
املرمى” لـ أحمد ناجى مدرب حراس مرمى 

املنتخب الوطني.
وتواجد فى احلفل اجلهاز الفنى بالكامل 
وكان على رأس احلضور هانى أبوريدة عضو 
املكتب التنفيذى لاحتاد األفريقى واالحتاد 
الدولى لكرة القدم وعصام احلضرى حارس 

مرمى املنتخب الوطنى ونادى وادى دجلة.

قرر محمد كوفى مدافع الفريق األول 
لكرة القدم بنادى الزمالك شــراء سيارة 
جديدة خــال الفترة املقبلة بعدما متت 
سرقة سيارته مــن أمــام منزله مبنطقة 

املعادى األسبوع املاضى.
ويقوم الاعب اآلن بإستشارة زمائه 
فى الفريق لاستقرار على نوع السيارة 
ومكان شرائها، حيث إنهم لديهم خبرة 

عنه بصفته العًبا أجنبًيا.

أزمات حراسة املرمى حتاصر مارتن يول

كوبر يستقر على ضم »باولو« و»سام« للفراعنة فى معسكر مايو
عقد األرجنتينى هيكتور كــوبــر، املدير 
ــوطــنــي، جــلــســة خــال  الــفــنــى للمنتخب ال
الساعات القليلة املقبلة مع أعضاء اجلهاز 
الفنى مــن أجــل حسم قائمة معسكر شهر 

مايو اجلاري.
ويدخل منتخب مصر معسكًرا مغلًقا يوم 
26 من شهر مايو اجلاري، استعداًدا ملواجهة 

الكونغو ودًيا يوم 30 من الشهر نفسه.
ــب ويـــجـــان  ــ ــى العـ ــرسـ ــام مـ ــ ــر سـ ــب ــت ــع وي
اإلجنليزي، وعمر طــارق العــب فريق ريال 
بيتيس اإلسبانى واملعار إلى نادى كولومبوس 
األمــريــكــي، وعبد اهلل ياسني العــب لورين 
الفرنسي، من أوائل الاعبني الذى وضعهم 

اخلواجة األرجنتينى حتت املنظار.

كما دخل حسام باولو، العب الفريق األول 
لكرة القدم بنادى سموحة، دائرة اهتمامات 
اخلــواجــة أيــًضــا، باعتباره هــداف الــدورى 

برصيد 14 هدًفا.
ويحتاج أحفاد الفراعنة للفوز فى اللقاءات 
املقبلة ســواء الــوديــة أو الرسمية، من أجل 

احلفاظ على التصنيف القاري.
وحافظ املنتخب الوطني، على ترتيبه فى 
التصنيف األول ملنتخبات القارة األفريقية، 
ــاد الــدولــى لــكــرة القدم  الــصــادر عــن االحتـ

»فيفا«.
ــة فـــى املـــركـــز اخلــامــس  ــفــراعــن وجــــاء ال
أفريقًيا، والـ44 عاملًيا، برصيد 648 نقطة، 
بينما يأتى املنتخب اجلــزائــرى فى صــدارة 

تصنيف املنتخبات األفريقية، برصيد 771 
نقطة.

ــتــخــب اجلــــزائــــرى صــــدارة  واحـــتـــل املــن
املنتخبات الــعــربــيــة، بينما يــأتــى املنتخب 

الوطنى فى املركز الثاني.
ــى الفوز  كما يحتاج أحــفــاد الفراعنة إل
فى مباراة تنزانيا املقبلة، السيما بعد قرار 
االحتاد الدولى فيفا، بأن اجلولة اخلامسة 
مــن التصفيات املــؤهــلــة إلـــى كـــأس العالم 

ستدخل ضمن حسابات التصنيف.
ويستعد منتخب مصر ملواجهة تنزانيا يوم 
4 من شهر يونيو املقبل، فى إطار التصفيات 
املؤهلة الــى بطولة األمم االفريقية 2017 

باجلابون.

كتب – محمد الصايغ
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مهاجمني على رادار سموحة 
فى املوسم اجلديد

أندية تفاوض 
عماد النحاس 83

الشــك أن تواجد ثاثة مهاجمني فى فريق 
واحد يعد أمًرا طبيعًيا، خاصة أن هناك فرًقا 
ــًدا فقط فــى جميع دول  تضم مهاجًما وحــي
العالم، وأمــا أن يضم فريق 4 أو 5 مهاجمني 
فهو أمر غير طبيعي، خاصة أن نفس التجربة 
كانت املــوســم احلــالــى فــى الفريق األول لكرة 
الــقــدم بــالــنــادى األهــلــى الـــذى ضــم اجلابونى 
ماليك إيفونا، الغانى جون أنطوي، برفقة عماد 
متعب وعمرو جمال وأحمد عبد الظاهر، وهو 
ما نتج عنه رحيل األخير، وخــروج أنطوى من 
احلسابات واالعتماد على إيفونا والغزال بشكل 

دائم، وبقاء متعب احتياطًيا.
كل هذا أمر جيد ولكن غير اجليد هو إدمان 
املهاجمني بأن يحتوى فريقك على 8 مهاجمني 
فى موسم واحــد فقط، فهو أمر جنوني، فمن 
سيلعب من الثمانية إذا اعتمد املدير الفنى 

على اللعب مبهاجمني، فسيكون مطالًبا بخروج 
ــقــاء املهاجم  5 مهاجمني مــن احلــســابــات وب
السادس احتياطًيا لألساسيني، أم إذا اعتمد 
ــد، فسيكون أمـــام خـــروج 6  على مهاجم واحـ
مهاجمني من حساباته، وبقاء مهاجم احتياطًيا.

فريق سموحة من الفرق املميزة، التى تضم 
العــبــني ممــيــزيــن ولــكــنــه سيعانى فــى املــوســم 

اجلديد من املهاجمني، حيث يضم الفريق اآلن 
5 مهاجمني، وهم: حسام باولو وهانى العجيزى 
ومحمد حمدى زكــي، وأحمد متساح وحسام 
حــســن، ولــكــن رئــيــس الــنــادى السكندرى فرج 
عامر أعلن ضم الثنائى الهجومى أحمد رؤوف 
وأحمد جعفر، مهاجمى املصرى البورسعيدى 
وبــتــروجــت على الترتيب، بجانب البوريكنى 
إيريك تــراورى مهاجم أســوان، رغم نفى فريق 

اجلنوب األمر.
محمد فرج عامر، رئيس النادى السكندري، 
مدمن مهاجمني، يرغب فى ضم أكبر عدد من 
املهاجمني املميزين إلــى صفوفه، لرغبته فى 
حتقيق االنتصارات املتواصلة واحتال مراكز 
متقدمة بجدول الدورى املمتاز، ولكن وجود 8 
مهاجمني فى فريق واحــد سيمثل أزمــة كبيرة 
للجهاز الفنى للفريق بقيادة حلمى طــوالن، 
وأزمة أكبر لإلدارة خاصة أن هؤالء املهاجمني 
سيطالبون بالرحيل فــوًرا، فى حال خروجهم 

من احلسابات الفنية طويًا.

بــدأت العديد من أندية الــدورى املمتاز فى 
البحث عن مدربني جدد من أجل إنهاء االتفاق 
معهم قبل بداية املوسم اجلديد املزمع انطاقه 

فى شهر أغسطس املقبل.
ومن املنتظر، أن ينتهى املوسم احلالى يوم 9 
من شهر يوليو املقبل، بلقاء األهلى والزمالك 

فى ختام منافسات الدورى املمتاز.
ويعتبر عماد النحاس، املدير الفنى لفريق 
أســـوان، على رأس املــدربــني املطلوب التعاقد 

معهم بداية من املوسم اجلديد.
وعلمت “صوت املايني”، أن النحاس يرغب 
فى الرحيل عن أســـوان، السيما وأن ظروفه 
األسرية متنعه فى املعيشة بأسوان نظًرا لبعد 
املسافة، ويعد فريق الداخلية، من أبرز الفرق 
التى دخلت فى مفاوضات جــادة مع النحاس، 
عقب رحيل عاء عبد العال، الذى تولى قيادة 

فريق إنبي، كما جلأ فريق اإلنتاج احلربى إلى 
مفاوضات مع النحاس، خاصة بعد اقتراب 
ــى أحــد األنــديــة  شــوقــى غــريــب مــن الرحيل إل
السعودية فى الفترة املقبلة، وأخــيــًرا، يدرس 
نادى طائع اجليش فى التعاقد مع النحاس، 
خاصة أن طارق يحيى املدير الفنى احلالي، ال 

يرغب فى االستمرار مع الفريق.

كتب – ضياء خضر 

مــازالــت أزمــة حــراســة املــرمــى داخــل النادى 
األهــلــى متثل صــداًعــا للهولندى مــارتــن يــول، 
املدير الفنى للفريق األول لكرة القدم بالنادى 

األهلي.
وواصل شريف إكرامى حارس مرمى النادى 
األهلى مسلسل األخطاء الكارثية، التى تسببت 
فــى فــقــدان الــفــريــق للعديد مــن الــنــقــاط منذ 
ــاعــب إلـــى الــقــلــعــة احلـــمـــراء موسم  عـــودة ال
20019/2010، بعد جتربة احترافية متواضعة 
مع فينورد الهولندى واللعب لفترة قصيرة مع 

فريق اجلونة.
ــوصــل بني  وظـــل فــقــدان الــثــقــة هــو حلقة ال
جماهير القلعة احلــمــراء وشــريــف إكــرامــى 
طوال 6 مواسم، بسبب تذبذب أداء احلارس، 
ــذى جــعــل نــســبــة كــبــيــرة مــن أنــصــار  ــ ــر ال ــ األم
األهلى يتمنون عودة احلارس املخضرم عصام 
احلضري، الــذى لُقب بـ »الــهــارب« بعد رحيله 

عن الفريق.
وبالرغم من حتسن مستوى شريف إكرامى 
ــان، إال أن ســقــوطــه فى  ــيـ ــى كــثــيــر مــن األحـ ف
األخــطــاء جتعل نغمة االستغناء عــن خدماته 
تتكرر باستمرار بني اجلمهور األهاوى خاصًة 
فــى ظــل تــواضــع إمــكــانــيــات احلــارســني أحمد 

عادل عبد املنعم ومسعد عوض.
وعقد مارتن يول، جلسة مع عبد العزيز عبد 
الشافى رئيس قطاع الــكــرة بالنادى األهلي، 
خال الساعات القليلة املاضية، طالب خالها 
اخلــواجــة بــضــرورة التعاقد مــع حــارس مرمى 

بداية من املوسم اجلديد.
وأبدى الهولندى يول إعجابه مبحمود السيد، 
حارس مرمى فريق االحتاد السكندري، ومحمد 

عواد حارس مرمى النادى اإلسماعيلي.
وبــات فى حكم املؤكد االستغناء عن مسعد 
عــوض، بــدايــة مــن املــوســم اجلــديــد ســواء على 

سبيل اإلعارة أو البيع النهائي.
ــرأى داخـــل جلنة الــكــرة بالنادى  وإن كــان الـ
األهلى فى الفترة احلالية، يتجه إلى االستغناء 
عن الاعب على سبيل اإلعارة ملدة موسم ألحد 
أندية الدورى املمتاز، على أن يكون مستواه هو 
الفاصل فى بيعه نهائًيا أو العودة مــرة أخرى 

للفريق.
ويـــدرس املــديــر الفنى للنادى األهــلــي، منح 
ــى أحــمــد عـــادل عبد املنعم خال  الفرصة إل
املباريات املتبقية من الــدورى املمتاز، من أجل 

احلكم عليه.
وبــدأ اخلواجة فى التفكير جدًيا فى إراحة 
شريف إكرامى لعدة مباريات، حلني التعرف 
على مستوى أحمد عادل من خال خوضه عدة 

لقاءات.

كتبت – سارة عبد الباقىكتب – محمد الصاوى

باولو

فرج عامر

إكرامى

عادل

النحاس

سام



رئيس الزمالك 
يدرس استبعاد 

فكرة التعاقد 
مع مدير فنى 

أجنبى جديد

البساط
األخضر

هل منحت »بريزنتيشن« 
شارة بث باقى مباريات 

الدورى العام لقناة أبوظبى؟

سؤال لصفاء حجازى:

هــل مت منح شــارة بــث باقى 
مباريات الـــدورى الــعــام لكرة 
القدم لهذا العام لقناة أبوظبى 
مــن شركة بريزنتيشن؟ وهل 
مــن حــق هــذه الشركة القيام 
بــذلــك دون الـــرجـــوع الحتــاد 

اإلذاعة والتليفزيون؟
 وما هو املقابل املادى لذلك 
ســـواء للشركة أم ملاسبيرو؟ 
تساؤالت مثيرة للجدل تدور 
داخـــل ماسبيرو حــالــًيــا وفى 
انتظار اإلجابة عنها من جانب 
صــفــاء حــجــازى رئــيــس احتــاد 

اإلذاعة والتليفزيون.

كتب – محمد الصاوى 

إعداد: محمد الصايغ- سارة عبدالباقىأخبار النجومأخبار النجومأخبار النجوم

 املشاركة مع الزمالك 
سر سعادة جمعة 

 املارد األحمر يطارد 
جنل مدرب املنتخب 

 سهرات إيفونا 
حصريا فى املعادى 

يمر محمد عادل جمعة الظهير األيسر 
للفريق األول لكرة القدم بنادى الزمالك 
بحالة من السعادة بعدما نال ثقة محمد 
حلمى المدير الفنى للقلعة البيضاء، وبدأ 
يثبت أقــدامــه مــع الفريق بقوة منذ تولى 

حلمى قيادة الزمالك.
جــاء ذلــك على الــرغــم مــن أن الالعب 
يمر بحالة مــن الــحــزن خــارج المستطيل 
األخــضــر بــعــد فــســخ خطوبته فــى األيـــام 

الماضية.

وضع مسئولو النادى األهلى يوسف أسامة نبيه 
مهاجم نادى انبى والمنتخب الوطنى مواليد 2000 

تحت المنظار تمهيداً لضمه خالل الفترة المقبلة.
ــوســطــاء مــع الــالعــب  حــيــث تــحــدث بــعــض ال
الشاب من أجل إقناعه بالموافقة على االنتقال 
للمارد األحمر، ومن جانبه تحفظ أسامه نبيه 
نجم الزمالك السابق والمدرب العام للمنتخب 
الوطنى األول الحالى على انتقال نجله للقلعة 
الحمراء بصفته واحــًدا من أبــرز الالعبين فى 
تاريخ الزمالك وواحدا ممن حملوا شارة القيادة 

للفارس األبيض.

يحرص الجابونى ماليك إيفونا مهاجم 
الفريق األول لكرة القدم بالنادى األهلى 
على التواجد بمنطقة المعادى باستمرار 

والتى يقطن بها عدد كبير من األفارقة.
ــا بــعــض أصــدقــائــه  ــفــون ويــصــطــحــب إي
األفــارقــة المقيمين بالمنطقة للجلوس 
ــد األمـــاكـــن الــعــامــة بــيــن الحين  فــى أحـ
واآلخــر فى حالة عدم ارتباطه بمواعيد 

العـدد 190التدريبات والمباريات.

األربعاء  2016/5/18

انتصارات الزمالك مع حلمى تعيد االعتبار للمدرب املصرى 
جنح محمد حلمى فى إثبات صحة وجهة نظر 
املستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك 
فــى إقــالــة األسكتلندى أليكس ماكليش املدير 
الفنى السابق للفريق وتعيني مدرب مصرى حتى 
نهاية املوسم بعد تراجع نتائج الفريق واتساع 
فـــارق النقاط لــــ11 نقطة مــع األهــلــى متصدر 

الترتيب قبل تعيني محمد حلمي.
واســتــطــاع حلمى أن يحقق العالمة الكاملة 
حتى اآلن، حيث جنــح فــى الــفــوز على طالئع 
اجليش وغزل املحلة وبتروجت وتقليص الفارق 
مع األهلى الغرمي التقليدى لـ8 نقاط ليعود من 
جديد حامل اللقب للمنافسة على الــدورى فى 
محاولة للحفاظ على اللقب قبل نهاية املسابقة 

بـ7 مباريات.
وبعد جناح حلمى وإثبات قــدرة املــدرب املصرى 
على قيادة الفريق ومنافسة الغرمي التقليدى بدأ 
رئيس الزمالك يفكر فى استبعاد املدرب األجنبى 

من الترشيحات لتولى املهمة فى املوسم اجلديد، 
بعدما نــال حلمى ثقة جماهير الزمالك ورئيس 
الــنــادى ومجلس اإلدارة أصبحت أســهــم املــدرب 
املصرى هى األكبر لتولى مسئولية الفريق عقب 
نهاية املوسم ليس فقط لنجاح حلمى مع الفريق فى 
الفترة القصيرة املاضية ولكن ملا مير به النادى من 
أزمة مالية فضاًل عن ارتفاع سعر الدوالر وهو ما 

يقف حائاًل أمام التعاقد مع مدرب أجنبي.
وعــلــى صعيد آخــر بــدأ مجلس الــزمــالــك فى 
إنــهــاء عــدد مــن الصفقات لتدعيم الفريق فى 
املــوســم اجلــديــد بعدما أثبتت أكثر مــن صفقة 
فشلها فى التأقلم مع الفريق وتراجع املستوى 
خالل املوسم احلالى بسبب عدم إبرام صفقات 
قوية فى بداية املوسم، حيث منح منصور الضوء 
األخــضــر للجنة الــتــعــاقــدات بــالــنــادى مــن أجل 
ــال بيتيس املــعــار  ــارق مــدافــع ريـ ضــم عــمــرو طـ
لفريق كولومبوس األمريكى والــذى بــات قريباً 
مــن الرحيل عــن الــنــادى اإلســبــانــى بعد انتهاء 
فــتــرة إعــارتــه، حيث يسعى مسئولو الزمالك 
لتدعيم اخلــط اخللفى للفريق مبــدافــع ريــال 
بيتيس والتعاقد مع مدافع آخر فى ظل تراجع 
مستوى بعض الالعبني فى خط دفــاع األبيض 

واهـــتـــزاز شــبــاك الــفــريــق فــى أكــثــر من 
مباراة هــذا املوسم نظراً 

لــبــعــض األخــطــاء 
الدفاعية.

األهلى يستعد لغزو االنتقاالت 
الصيفية بـ»فلوس تريزيجيه«

عبدربه يتسلح باجلماهير فى 
معركته مع مجلس الدراويش

اشتعل الصراع فى الفترة األخيرة 
بني مجلس إدارة نادى اإلسماعيلى 
برئاسة محمد أبــوالــســعــود، وبني 

حسنى عبد ربه، العب الفريق.
وتعود تفاصيل األزمــة، إلى أن 
إدارة اإلسماعيلى منا إلى علمها 
ــود مخطًطا  ــق ــه ي ــدرب بـــأن عــب
مــن أجـــل إســقــاط الــفــريــق من 
خالل حتريض الالعبني على 
اإلدارة؛ بسبب املستحقات 

املتأخرة.
وال يرغب عبدربه الظهور 
فــى الـــصـــورة، الســيــمــا وأنــه 
ــدراويــش،  أحــد أبــنــاء قلعة ال
ــن الــصــعــب  ــ وعـــلـــيـــه ســـيـــكـــون م

الوقوف ضد ناديه.
وطلب عبدربه من بعض الالعبني مطالبة 
املجلس باملستحقات املتأخرة، وإال سيمتنع 

بعضهم عن احلضور للتدريبات اليومية.
ــذى يــقــوده  وعــلــمــت اإلدارة باملخطط الـ
عبدربه ضد النادي، حيث مت سحب شارة 
القيادة منه، باإلضافة إلى التفكير بشدة فى 

االستغناء عنه بنهاية املوسم اجلاري.
وعليه، بدأ عبدربه فى جتهيز خطة بديلة من 
أجل االنتصار على إدارة ناديه، من خالل التسلح 

بجماهير النادى الصفراء ضد مجلس اإلدارة.
ويرتبط عبدربه بعالقة وطيدة مع جماهير 
ــد أبــنــاء  الـــنـــادى اإلســمــاعــيــلــي، بــاعــتــبــاره أحـ
الفريق املخلصني الذين رفضوا ماليني األهلى 

والزمالك.
وأبرم عبدربه اتفاًقا سرًيا مع اجلماهير مفاده، 
القيام برفع الفــتــات فــى املــدرجــات خــالل إحــدى 
تدريبات الفريق تدعم عبدربه وحترج مجلس إدارة 

النادى اإلسماعيلي.
ويخشى العب الفريق األول لكرة القدم بالنادى 
اإلسماعيلي، من استغناء اإلدارة عنه، وعليه ينهى 
مسيرته الكروية بشكل سيئ، السيما وأن تقدم 

عمره سيحول دون انتقال إلى أى ناد آخر.

»العمومية الطارئة« تشعل 
صراع األندية واجلبالية

ينتظر مسئولو النادى األهلى وصول مبلغ 2 مليون و300 
ألف يورو قيمة بيع محمود حسن تريزيجيه العب الفريق 
إلى اندرخلت البلجيكى نهائيًا بعد انتهاء اعاراته بنهاية 

املوسم احلالي.
وكان مسؤلو اندرخلت قد تعاقدوا مع تريزيجيه مطلع 
املــوســم اجلـــارى ملــدة عــام على سبيل اإلعـــارة، مــع وجــود 
شرط فى العقد بني الناديني –يتم تفعيله قبل 30 مايو- 
يسمح لهم بشراء الالعب نهائياً حال جناحه فى االعارة، 

نظير دفع ملبغ 2 مليون و300 ألف يورو.
ومن املنتظر ان يستغل النادى االهلى قيمة الصفقة 
ـــ23 مليون جنيه مــصــرى فــى الصفقات  الــتــى تــقــدر بـ
ــدة الــتــى يــنــوى الــفــريــق التعاقد معها فــى فترة  اجلــدي

االنتقاالت الصيفية املقبلة.
ــبــر عـــمـــرو طــــــارق، العــــب فــريــق  ــعــت وي
ــال بيتيس اإلسبانى واملــعــار إلــى نــادى  ري
كولومبوس األمريكي، على رأس الالعبني 

املطلوبني.
ــى عــن ترميم  ويــبــحــث الــنــادى األهــل
اخلط الهجومى بالعب أفريقى مميز، 
حال االستقرار على االستغناء عن جون 

أنــطــوي، العــب الــفــريــق، فــى االنتقاالت 
الصيفية.

وعرض أكثر من وكيل العبني مهاجمني 
أفارقة على اجلهاز الفنى للنادى األهلي، 
إلى أنه مت تأجيل البت فى األمــر، حلني 
انــتــظــار مــوقــف يــول وحتــديــد الالعبني 

الذى سيتم االستغناء عنهم.

اشتعلت األزمــة بني األندية ومجلس إدارة احتــاد كرة القدم 
فى الفترة األخيرة؛ بسبب تعنت األخيرة عن صدور قرار نهائى 
فيما يخص الدعوة جلمعية عمومية غير عادية خالل الفترة 

املقبلة.
ووصل حتى اآلن ما يقرب من 90 خطاًبا من أندية اجلمعية 
العمومية من أجل املطالبة بعقد جمعية عمومية خالل الساعات 

املقبلة، من أجل تعديل بعض البنود فى الئحة النظام األساسي.
ويكتمل نصف عدد األعضاء بالوصول إلى 115 طلبا، حيث 

إن عدد أعضاء اجلمعية العمومية هم 227 نادًيا.
وينوى أعضاء اجلمعية العمومية بإرسال خطاًبا إلى االحتاد 
الدولي، يطالبون فيه باملوافقة على عقد عمومية طارئة من أجل 

تعديل بعض البنود قبل انتخابات احتاد كرة القدم املقبلة.
ومن بني األندية التى طالبت بالدعوة إلى جمعية عمومية غير 
عادية على سبيل املثال ال احلصر هم: نادى البحيرة وكوم حمادة 
ــادى ناصر  ــادى شبان الضبعة وغــزل املحلة ون وكفر الشيخ ون

الفكرية وشباب املحمودية ونادى سيدى سالم واألهلى 
والزمالك وغيرها.

ــان مــن املفترض  وفشلت اجلمعية العمومية الــتــى ك
انعقادها يوم 23 من شهر ابريل املاضي، حيث لم يكتمل 

النصاب القانونى للجمعية.
وحضر اجلمعية العمومية التى لم تكتمل 7٤ ناديا، حيث 
كان من املفترض حضور 91 ناديا من أجل اكتمال النصاب 

القانونى لها.
وكــانــت اللجنة القانونية قــد أوصــت بأنه ال يجوز قيام 

املجلس احلالى بالدعوة إلــى عمومية أخــرى قبل مــرور عام 
كامل على العمومية التى لم تكتمل.

وقــرر مجلس اجلبالية اللجوء إلى االحتــاد الدولى فيفا من 
أجل معرفة مدى قانونية الدعوة لعمومية من عدمه، ومن ثم 

إسدال الستار حول هذا األمر.
ولن يتمكن املجلس من إلغاء أو تعديل أى بند فى الئحة النظام 
األساسى حــال تنفيذ حكم احلــل الــذى صــدر يــوم 27مــن شهر 
مــارس املاضي، خاصة أن املدير التنفيذ للجبالية ال يجوز له 

سوى الدعوة لعمومية عادية من أجل انتخابات اجلبالية فقط.

كتبت - سارة عبدالباقى

املجلس األبيض يبدأ حتركاته لتدعيم 
الفريق بصفقات جديدة 

كتب – ضياء خضر 

كتب – محمد الصايغ 

تريزيجية

عبدربه

مرتضى

صفاء

حلمى



ال أعرف بالضبط من أين أبدأ، كما أننى ال أعرف إلى أى مدى ستقودنى البداية، فالقضية شائكة، متعددة املحاور، مشحونة باملتناقضات، لذا فإن التعامل 
معها، ال يحتمل وجهات النظر الضيقة، اجلامدة، بل يحتاج إلى قدر هائل من الروية واملوضوعية، فى قراءة املشهد، بعيًدا عن االنفعال والصخب وإصدار 

األحكام املطلقة، الباتة، بدون ضابط أو رابط.
احلديث هنا عن أزمة نقابة الصحفيني ووزارة الداخلية، وهى األزمة التى أحدثت دويا، مازال صداه يتردد حتى اآلن فى أوساط الرأى العام بصورة الفتة 

لالنتباه، صورة ال أنكر أنها حفزتنى لالشتباك معها، ليس فقط باعتبارى أحد املعنيني باألمر، أو ألننى أحد املغروسني فى تربة مهنة الرأى والدفاع عن 
احلريات، إمنا ألن القضية، من فرط أهميتها، أربكت املشهد العام املصرى برمته، ألنها تخص مؤسستني مهمتني، كل منهما متثل ركنا فى بنيان الدولة، هما 
نقابة الصحفيني ووزارة الداخلية، األولى مؤشر لبوصلة الرأى العام وخط الدفاع األول عن املجتمع على اختالف توجهاته السياسية والفكرية والثقافية، 

فضال عن أنها سلطة الرقابة الشعبية على مؤسسات الدولة، وكاشفة عن مواطن السلبيات وااليجابيات، أما الثانية، فهى من أهم األركان الصلبة للدولة، 
باعتبارها الضامنة الستقرار اجلبهة الداخلية واملعنية مبكافحة اجلرائم املتنوعة، والقائمة على حماية املجتمع من العبث.

احلكومة تركت اجلميع وجلست فوق مقاعد املتفرجني 
من هذا المنطلق ال أستطيع إخفاء انحيازى 
غير الــمــحــدود، وهــو انحياز مشحون بالغضب 
من الهجمة التى طالت الصحافة، لذا فإننى ال 
أخفى أيًضا دعم كل التوجهات الرامية للحفاظ 
على شــرف المهنة، وكــرامــة أعضائها، واألهــم، 
هيبة مؤسستها، فى ذات الوقت ال يمكن سواء 
لى أو لغيرى من المهمومين بشأن األزمة، تجاهل 
ما أحاط بها من ضجيج، فضال عن سعى بعض 
التيارات السياسية، لدفع األمــور نحو الصدام 

بين المؤسستين، دون إدراك للعواقب. 
الحقيقة التى البــد أن يعرفها الجميع، أنه 
ال يوجد عاقل يرغب فــى التضييق على حرية 
الصحافة وحــق الــقــارئ فى المعرفة، فى نفس 
الــوقــت ليس هناك مــن بين شــرفــاء الصحفيين 
وهــم الغالبية العظمى مــن أبــنــاء المهنة يريد 
إهانة الدولة، وكسر إرادتها، لذا فإن تعلية سقف 
المطالب، باعتذار الرئيس وإقالة وزير الداخلية، 
هــو نـــوع مــن الــشــطــط جــعــل الــنــقــابــة فــى مرمى 
سهام الغضب الشعبى وذهب باألزمة بعيًدا عن 

سياقها.
الجميع تـــورط فــى كــل مــا جـــرى، حيث غاب 
ــدال منه  ــعــقــل، وطــفــا عــلــى الــســطــح بـ ــوت ال صـ
الضجيج والمعارك الكالمية، وحــرب البيانات 
اإلعالمية، غابت الدولة وتركت الحابل يختلط 

بالنابل دون تدخل عاجل وسريع.
أصل الموضوع أن هناك أفراًدا مطلوبون أمام 
النيابة العامة، وهناك أيضا جهة مطلوب منها 

تنفيذ قرار النيابة. 
النقابة من جانبها ترى ضرورة حمايتهم، وهذا 
دورهـــا، وإن لــم تفعله سيكون المجلس متهما 

بالتقصير فى حقهم. 
األمر فى هذه الحالة ال يستدعى وجود أزمة 
بــاألســاس، إذا تمت معالجته بطريقة سياسية، 
فوزارة الداخلية، كان عليها التروى واتباع أساليب 
المواءمة السياسية، بمخاطبة مجلس النقابة 
رسميا لتسليم المطلوبين، قبل القبض عليهم من 

مقر النقابة، فهى لم تتعامل مع األمر بمرونة.
األخــطــاء الــتــى وقـــع فيها الــطــرفــان، سهلت 
ــراض الــتــحــريــضــيــة،  ــ ــ الــمــهــمــة ألصـــحـــاب األغ
الستغالل األزمــة لتحقيق أهدافهم، والصياح 
بهدف التصعيد وبلوغه مرحلة الــصــدام عبر 
إدخــال مؤسسة الرئاسة طرفا بــدال من اتاحة 
المناخ أمامها للتدخل وإطفاء النيران المشتعلة، 
علينا االعتراف بعدم الكياسة فى معالجة األمر، 
على الجانب اآلخر، تم شحن المئات من الفئات 

المأجورة داخــل السيارات والدفع بهم لمحيط 
النقابة التى فرض عليها الحصار أمنيا، وأصبح 
الصحفيون بين فكى كماشة األمــن مــن ناحية 
والمسجلين خطر مــن ناحية أخـــرى، وهــؤالء 
جرى شحنهم وتعبئتهم داخل السيارات بمعرفة 
ــة الصحفيين، رافعين  نـــواب ســابــقــيــن، إلهــان

مت شحن املئات من الفئات املأجورة 
داخل السيارات والدفع بهم 

ملحيط النقابة التى فرض عليها 
احلصار أمنًيا 

نواب سابقون وجدوا فرصتهم 
أو ضالتهم فى االنتقام وتصفية 

احلسابات من الصحافة التى فضحت 
فسادهم فى سنوات حكم مبارك

شعار التصدى للفئة التى تريد إسقاط الدولة 
ــزوا لــهــم، هـــؤالء استغلوا التعبئة  حسبما أوعــ
اإللكترونية ضد الصحفيين، ووجــدوا فرصتهم 
أو ضالتهم فى االنتقام وتصفية الحسابات من 
الصحافة التي فضحت فسادهم فــي سنوات 

حكم »مبارك«.

القراءة الموضوعية لهذا المشهد، تشير إلى 
أن هذه التصرفات، ليس لها وصف سوى أنها 
عشوائية، تحمل دعــوات موبوءة هدفها انقسام 
المجتمع وافتعال أزمــات بين المؤسسات، وفى 
اعتقادى أن هذه الفئات التى صنعت األزمة من 
البداية ودفعت مجلس النقابة فى لحظة الغضب 

التخاذ توصياته تحت ضغط الصخب والضجيج، 
وهى ذات الفئات التى تقوم باستقطاب الهتيفة 
ومثيرى الفتنة للتظاهر والهتاف ضد الجيش 
بمناسبة وبدون مناسبة إلرباك الدولة وتصدير 

صورة مغايرة عن االوضاع فى مصر. 
ــالق  ــغــط واطــ ــل ــامــى ال ــن ســاهــم هــــؤالء فـــى ت
الشائعات وترديد االتهامات، كما ساهمت وزارة 
الداخلية أيضا فى كل ما جــرى، ألن بعضا من 
أفــرادهــا تــصــوروا أن األمــر معركة بين طرفين 
على خــالف الحقيقة والــواقــع، حــدث هــذا رغم 
قيادات الوزارة أن غالبية الصحفيين ومن بينهم 
مجلس النقابة، ال عالقة لهم بالفئات المهووسة 
بالصخب والــتــظــاهــر، فــضــال عــن أن القضية 
الرئيسية لغالبية الصحفيين هى الدفاع بكل قوة 
عن الدولة المصرية ومؤازرة مؤسساتها الصلبة 

الجيش والشرطة.
لكن التعامل بالصورة اللى جرت جعل فريق 
آخــر مــن المهووسين بالمعارضة المطلقة أو 
التأييد المطلق، القيام باإلفتاء فيما يعلمون وال 
يعلمون، والــدخــول على خط األزمــة المشتعلة، 
ــوا يــدلــون بــدلــوهــم فــى قضية ال يعرفون  وراحــ
أبــعــادهــا السياسية أو القانونية عبر حمالت 
منظمة على مواقع التواصل االجتماعى، شارك 
فيها مؤيدو الطرفين، من لديه وعى بما يقول 
ويقصد، وآخــرون ال يملكون أى معرفة، راحــوا 
يرددون مثل الببغاوات، ويصرخون مثل دراويش 
الموالد ومــرتــادي حفالت الـــزار، إلــى أن بلغت 
ــًدا غير مسبوق مــن التفاهة ودخــل  األمـــور حـ
الجميع فى مرحلة البحث عن حلول ألزمــة ما 

كان لها أن تحدث.
بعيًدا عن االسترسال والذهاب إلى ما ذهب 
إليه غيرنا بالتحليق فى مساحات الفراغ علينا 
إدراك جملة من المسلمات، مفادها أن أى صراع 
بين طرفين له سقف وحدود ال يمكن تجاوزها،  
بما يعنى ضرورة ترك مساحة تتيح الفرصة أمام 
الحوار للخروج من المأزق، لكن غياب الحنكة 
والــحــس السياسى وجــلــوس الحكومة المعنية 
بالتدخل فوق مقاعد المتفرجين، كأنها تراقب 
مباراة بين فريقين، وليس أزمــة بين مؤسستين 
مهمتين، فى النهاية البــد من القول، إن الدفع 
لتصعيد وتيرة األزمة بين الصحافة والداخلية، 
ستكون عواقبه وخيمة على المجتمع، فاألولى 
لسان الشعب ومــالذ الضعفاء ضد الظلم، أما 
ــة الــقــانــون.. لذا  الثانية فهى سلطة إرســاء دول

فإننى أحذر من الفتنة.

فى أزمة النقابة والداخلية
سيد سعيد

يكتب:
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أصبح الصحفيون بني فكى كماشة األمن من ناحية واملسجلني خطر من ناحية أخرى 

ال أستطيع إخفاء 
الغضب من الهجمة 

التى طالت الصحافة 
أو جتاهل ما أحاط 
باألزمة من ضجيج 

وسعى بعض التيارات 
السياسية لدفع 

األمور نحو الصدام 
بني املؤسستني دون 

إدراك للعواقب

 دراسات علمية 
لنقل الباعة 

وأصحاب الورش 
خارج نطاق 

األماكن املزدحمة 
بالسكان فتحت 
باب االتهامات 

للحكومة

لغز احلرائق فى مصر 
قبل أن نفيق من كارثة أو مصيبة تداهمنا األخرى، بصورة 
أكثر قسوة من سابقتها، وكأنه قدر مكتوب، علينا أن نسلم 
به، ونتعايش معه، دون أن نشكو أو نصرخ أو حتى نتألم من 
ويالته، قبل أن تتالشى األحــزان المتوطنة بداخلنا وقبل 
أن تجف الدموع المنسالة ليل نهار على خيرة أبناء مصر، 
شهداء الواجب من الجيش والشرطة، ممن دفعوا حياتهم 
ثمنا فى مواجهة االرهـــاب األســـود، تسلل الينا من جديد 
صنيع الفساد، أطــل علينا االرهـــاب بوجه أكثر قبحا فى 
صــورة حرائق، اندلعت بطول البالد وعرضها، من أحياء 
الــقــاهــرة العتيقة، الــى األقــالــيــم مــن بحرى الــى الصعيد، 
طالت الحرائق األرواح وحرقت األجساد، ودمــرت ثروات 
بالمليارات، عــبــارة عــن بضائع ومــحــال تجارية وعــقــارات 
ومنتجات صناعية ومواد كيماوية، تابعت بقدر من االهتمام 
مشاهد القلق على وجــوه المنكوبين وفظائع النيران وهى 
تلتهم منازلهم ورأس مالهم، تابعت مــجــهــودات الشرطة 
وتدافع سياراتها الطفاء النيران فى محاولة النقاز ما تبقى، 

لكنها لم تجد شيئا قد تبقى. 
من خالل متابعتى لمشاهد الخراب والدمار، وما تلقيته 
من معلومات على مــدار األيــام السابقة، جعلت الشكوك 
وتــيــرة تتنامى فــى عقلى، بسبب حجم الخسائر وتــكــرار 
الحرائق من مكان آلخر، خاصة أن المتوارث فى ثقافتنا، 
يشير الــى أن الحرائق دائما تندلع فى شهر يونيو من كل 
عام، تحديدا أثناء عمليات الجرد للبضائع والمخازن، قبل 
اعــداد الميزانيات الختامية للمصانع والشركات المنهوبة 

بفعل الفساد.
لم ألتفت لالتهامات العشوائية التى حــددت الفاعلين 
قبل أن تنتهى الحرائق، فمثل هذه االتهامات الناتجة عن 

تكهنات، ال ترقى لمستوى المسئولية الوطنية فــى تلك 
الظروف، وتهيئة المناخ أمام اغالق الملف دون الوصول الى 
الفاعل الحقيقي، لكى ينصرف كل الى حال سبيله، وهذا 
نوع من الفساد يطلق عليه »الطرمخة« يضاف الى الفساد 
األخالقى والفساد االدارى وبقية أنواع الفساد التى ابتلينا 
بها، فالفساد السياسى هو الذى صنع االرهاب منذ ما يزيد 
على 30 عاما، والفساد االدارى وغياب الضمير هو الذى 
يقف وراء انــدالع الحرائق، الفساد فى اصــدار التراخيص 
لمحالت تجارية فى مناطق عشوائية، هو الذى سهل للمئات 
من التجار العمل بدون اشتراطات الحماية المدنية واألمن 

الصناعى، فقط يتم تستيف األوراق وكله بثمنه. 
المدهش فى األمــر أن الحكومة تفتح حنفية تصريحاتها 
العنترية أثناء كل كارثة، وسرعان ما تنصرف لحال سبيلها وكأن 
شيئا لم يكن، فى كارثة الرويعى، خرجت الى السطح معلومات 
تفيد وجود دراسات علمية لنقل الباعة وأصحاب الورش خارج 
نطاق األماكن المزدحمة بالسكان، األمر الذى فتح الباب امام 
اتهامات، شككت بــأن الحرائقى بفعل فاعل من نــوع خاص، 
فاعل يريد شراء المنطقة، حدث هذا جراء العبث فى التعامل 
مــع القضايا المهمة، كما جــرى اتهامها بالتورط فــى اطالة 
مدة الحريق لكى ينهى كل شىء، رغم أننى ال أستطيع توجيه 
االتهامات أو منح صكوك البراءة، إال أننى ال أنكر دهشتى من 
كل ما يتعلق بهذا األمر، خاصة اذا علمنا أن حجم استيراد مواد 
االطفاء يبلغ مليارى جنيه سنويا، تشترى منها الحماية المدنية 
نحو 40% أى ما يوازى 800 مليون جنيه سنويا، والباقى يتضمن 
طفايات الحريق والرغاوى المستخدمة فى اطفاء حرائق آبار 
البترول، ألم يكن هذا كاف للتساؤل عن سر استمرار الحريق 

فى منطقة الرويعى نحو 10 ساعات؟

 احلكومة تفتح حنفية تصريحاتها العنترية أثناء كل كارثة وسرعان ما تنصرف حلال سبيلها وكأن شيئا لم يكن

مليارا جنيه 
حجم 

استيراد مواد 
اإلطفاء 

سنويا
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