
بعدما فتح مجلس النواب هذا امللف نكشف

حكايات من دفتر أحوال الالجئني العرب فى مصر

أثار اجتاهُ جلنتى )الشئون العربية( و)الدفاع 
ــن الــقــومــي( مبجلس الــنــواب إلـــى فتح  ــ واألم
ملف الالجئني العرب فى مصر، بهدف وضع 
حزمة من التشريعات لتقنني أوضاعهم بعد 
تزايد أعدادهم - العديَد من التساؤالت حول 
مــاهــيــة جــغــرافــيــا انــتــشــارهــم فــى محافظات 
اجلمهورية، فضال عــن التداعيات املحتملة 
لوضع ضوابط ألوضاعهم فيما يخص اإلقامة 

والعمل والتعليم؟
ويُشكل تزايُد أعــداد الالجئني وانتشارهم 
فى العديد من محافظات اجلمهورية ظاهرةَ 
بارزة منذ اندالع ثورات الربيع العربي؛ ويتركز 
أغلبهم فــى منطقة القاهرة الكبرى، خاصة 
محافظتى القاهرة واجليزة، ومحافظات الدلتا 
والوجه البحرى، ال سيما اإلسكندرية ودمياط، 
فــيــمــا يــنــخــفــض تـــواجـــدهـــم فـــى مــحــافــظــات 
الصعيد، ويندر فى املحافظات احلدودية. وتُعد 
مصر مــن الـــدول اخلمس الرئيسية املضيفة 
لالجئني السوريني، وفق بيانات األمم املتحدة، 
على الرغم من عــدم كونها دولــة حــدوديــة مع 
سوريا؛  حيث يبلغ عــدد الالجئني السوريني 
بحسب مصادر  األمم املتحدة حوالى 300 ألف 
)منهم 136 ألًفا مسجلني لدى املفوضية العليا 
لالجئني(، وهو الرقم املرشح للزيادة فى ظل 

استمرار األزمة السورية على املدى املنظور. 
أما باقى الالجئني العرب فى مصر - طبًقا 
إلحصائيات مفوضية األمم املتحدة لشئون 
الــالجــئــني- فــعــدد الــســودانــيــني مــنــهــم يُــقــدر 
بــــ26,589، فى حني يُقدر عــدد الجئى جنوب 
ــســودان 12,978، والــالجــئــني الصوماليني  ال
7,452، والالجئني العراقيني يصل عددهم إلى 

6,903 الجئ.
ــة صــدرت  فــى هـــذا الــســيــاق كشفت دراســ
ــوان »تـــداعـــيـــات تــقــنــني أوضـــاع  ــن ــع ــراً ب ــؤخـ مـ
الــالجــئــني الــعــرب فــى مــصــر« أن كــثــيــرا من 

الالجئني العرب مصر دولة استقبال مرغوبة، 
ولعل ذلك يعود إلى عدٍد من العوامل، أهمها:

1- االستفادة من اخلدمات العامة: يستفيد 
ــى مــصــر مــن اخلـــدمـــات العامة  ــون ف الــالجــئ
ــة للمواطن  ــدول املــدعــومــة، والــتــى تقدمها ال
املصرى فى قطاعات الطاقة والنقل والسلع 
الغذائية، والتى تقدر وحدها بنحو 170 مليون 

دوالر سنوًيّا. 
كما تتبنى الــدولــة سياسة لــم شمل األســر 
الــســوريــة، وعـــدم الــســمــاح  بــالــعــودة القسرية 
لسوريا أو أى دولـــة عربية تشهد صــراعــات 
ــرار الــدولــة  مسلحة. يُــضــاف إلــى مــا سبق قـ
املصرية مبساواة الالجئني السوريني فى مصر 
فى املعاملة متاًما كاملواطن املصرى فيما يتعلق 

باخلدمات الصحية. 
كما يـُـعــَفــى الــطــالب الــســوريــون فــى جميع 
مراحل التعليم من الرسوم الدراسية، فضال 
عــن أن اجلــامــعــات املــصــريــة تقبل شــهــادات 
الثانوية العامة الــســوريــة بصرف النظر عن 
تاريخ احلصول عليها، األمر الذى يساهم فى 
جعل معدالت التحاق أبناء  الالجئني السوريني 
فى مؤسسات التعليم املصرية هى األعلى بني 

الدول املضيفة لهم.
2- الــبــعــد االقـــتـــصـــادى: عــلــى الــرغــم من 
ــواجــه االقــتــصــاد املــصــرى،  املــشــكــالت الــتــى ت
ــدة كــامــنــة فــى قطاعى  ــ ــا واع فـــإن ثــمــة فــرًص
املــشــروعــات الــصــغــيــرة واملــتــوســطــة، وهـــو ما 
دفع عــدًدا من الالجئني العرب إلى العمل فى 
هذين املجالني، خاصة السوريني منهم الذين 
جنحوا فــى تشييد العديد مــن املــحــالت التى 
تقدم الوجبات الغذائية واملــأكــوالت واحللوى 
الــســوريــة، والــتــى انــتــشــرت بشكل مكثف فى 
الــعــديــد مــن مــدن املــحــافــظــات املــصــريــة التى 
متثل مناطق لتمركزهم، سواء فى السادس من 
أكتوبر أو مدينة زايد أو مدينة العبور،  فضال 

عن انخراطهم فى األعمال اليدوية واملنزلية 
ــال احلــرفــيــة، وهــو مــا جعل محافظة  واألعــم
دمياط حتتل املرتبة الثالثة فى عدد الالجئني 
الــســوريــني العــتــمــاد اقــتــصــادهــا على صناعة 
األثاث.، ورمبا يُسهم تقنني أوضاع هذه العمالة 
فى احلفاظ على حقوقها وحقوق الدولة مًعا، 
مبا يحول دون استغاللهم من قبل أرباب العمل، 
ومــنــع تهربهم الــضــريــبــى، وذلـــك بخضوعهم 

مة للعمل. للقوانني والقواعد القانونية املنِظّ
 3- البعد املجتمعى: على عكس مــا تقوم 
بــه دول اجلـــوار لسوريا فــإن استضافة مصر 
ــم مـــن خــالل  ــت لــالجــئــني مـــن الـــســـوريـــني ال ت
جتميعهم فى معسكرات، بل يتم إدماجهم فى 
املجتمع املــصــرى نــظــًرا للصالت التاريخية 
الوثيقة التى تربط بني الشعبني والتى جمعتهما 
الــوحــدة املــصــريــة الــســوريــة فــى فــتــرة زمنية 

سابقة.
وانتهت الــدراســة إلــى إن تقنني أوضــاع 
الالجئني العرب فى مصر من قبل مجلس 
الــنــواب سيسهم بــال شــك فــى وضــع تصور 
متكامل لكيفية توفير اخلــدمــات العامة 
لهم من مسكن وتعليم وفرص عمل ورعاية 
صحية، فضال عما ميكن أن يــوفــره هذا 
التقنني من فرص نحو التشبيك بني الدول 
املضيفة لالجئني واملنظمات الدولية العاملة 
فى هذا املجال ملساعدتها فى تنمية قدراتها 
وتزويدها باملقومات الداعمة لهذا الغرض، 
وهــو األمــر الــذى يتطلب توجيه مساعدات 
مباشرة حلكومات الـــدول املضيفة ومنها 
مصر التى تتحمل عبًئا كبيًرا مبا ميكنها 
مــن بــنــاء مـــدارس ومستشفيات تستوعب 
ــني-  ــســوري ــني الـــعـــرب -خـــاصـــة ال ــالجــئ ال
باعتبارهم النسبة األكــبــر فــى ظــل تركيز 
منظمات األمم املتحدة على تقدمي متويلها 

إلى منظمات ومؤسسات املجتمع املدنى.
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طاقية
اإلخفا

رئيس »االحتاد« 
تعلم أنه فى حالة 

تكليف »الشني« 
بتسيير أعمال املبنى 
معناه االستغناء عن 

خدماتها بعد عودتها 

سفر صفاء حجازى للعالج بالخارج يكشف عن أخطر معركة بين قيادات ماسبيرو

)مــاســبــيــرو فـــوق صفيح ســـاخـــن(.. هــذا 
الــعــنــوان يلخص األوضـــاع المشتعلة داخــل 
ــم كل  ــ ــون رغ ــزي ــف ــي ــل ــت ــاد اإلذاعـــــــة وال ــحـ اتـ
المحاوالت )الساذجة( لإليحاء بأن العالقات 
بين القيادات فى المبنى )سمن على عسل(.. 
حيث إن الوقائع كلها تؤكد بما ال يدع مجاالً 
للشك أو التأويل أن  الصراعات مشتعلة بين 
عدد ليس بالقليل بين القيادات البارزة  وأن 
كل منهم ال يطيق مجرد سماع اسم القيادة 
ــة )طلعته أو طلعتها  األخـــرى أو حتى رؤيـ

البهية(.
فــى هـــذا الــســيــاق نشير إلـــى  أن هناك 
مــعــركــة ســاخــنــة لــلــغــايــة  تــشــهــدهــا أروقـــة 
ماسبيرو وتـــدور أحداثها حاليًا فــى سرية 

تامة.
تفاصيل هذه المعركة تكشف أن المشكلة 
األكــبــر الــتــى تـــؤرق صــفــاء فهى الشخصية 
التى ستقود المبنى أثناء فترة غيابها عن 
المبنى للعالج بالخارج فى إحــدى العواصم 
األوروبية، حيث إنها تخشى إسناد المهمة 
إلى مجدى الشين رئيس قطاع التليفزيون  
لعلمها أنه لو تم تكليفه بتسيير أعمال المبنى 
فهذا معناه كتابة كلمة النهاية لصفاء فى 
المنصب وعــدم عودتها إليه حيث سيقوم 
الشين  باستغالل فترة غيابها  فى توطيد 
عالقاته مــع بعض الجهات العليا  وســوف 
ــوالء لضمان  ــ يــقــدم كــل فـــروض الــطــاعــة وال

تثبيته رسميا فى المنصب.
وألنها تعلم ذلك جيداً فإنها تحاول جاهدة 
البحث عــن مخرج لهذه األزمـــة التى تهدد 
مستقبلها فى ماسبيرو، ولذلك يؤكد البعض 
أن  صفاء  كانت تتمنى تعيين وزيرا لإلعالم 
تــكــون عــالقــتــه بــهــا طيبة ويتفهم ظروفها 
ويقدرها ويضمن لها العودة من جديد بعد 

فترة الغياب  اإلجبارية عن المبنى.

ونظراً ألنها شخصية عنيدة وقوية وال تعلن 
االستسالم بسهولة كما قد يتصور البعض، 
فإننى أتوقع  أن تقوم صفاء بعدة محاوالت 
وضــغــوط بــهــدف اإلطــاحــة بمجدى الشين 
خــالل الفترة القليلة القادمة للتخلص من 
الصداع المزمن الذى يسببه لها، وإذا فشلت 
فــى ذلــك فإنها ستقوم بوضع خطة بديلة  
تقوم على اقناع جهات عليا بتطبيق قانون 
مجلس األمناء خاصة المواد والبنود التى 

تتضمن وجود منصب نائب لرئيس االتحاد.
ــى أن القانون  ــار نشير إل وفــى هــذا األطـ
رقم 13 لسنة 1979 وتعديالته بالقانون رقم 
223 لسنة 1989 فــى شــأن اتــحــاد اإلذاعــة 
والتليفزيون ينص فى الــمــادة التاسعة منه 
ــاء  ــيــس مــجــلــس األمــن ــه »يــتــولــى رئ عــلــى  أنـ
ــحــاد وقطاعاته  ــراف على شــئــون االت اإلشــ
المختلفة والتنسيق بينها والتحقق من حسن 

سير ألعمال وتنفيذ قرارات مجلس األمناء، 
ويختص  رئيس مجلس األمناء أيضًا بعدة 
أمور أخرى من بينها البند األخير فى نفس 
ــادة والــتــى تعطى لــرئــيــس مجلس  ــم هـــذه ال
األمــنــاء أن يفوض األعــضــاء المنتدبين فى 

بعض اختصاصاته«. 
ــإن مــن حــق صــفــاء أن  ووفــقــا لها البند ف
ــشــاء بــبــعــض اخــتــصــاصــاتــهــا  ــوض مـــن ت ــف ت
وبالطبع لن يكون من بينهم مجدى الشين 
وإذا حدث فسوف يكون فى أمــور غير ذات 

أهمية أو تأثير داخل المبنى.
ــؤكــد مــصــادرنــا المطلعة أن األقـــرب   وت
بالنسبة لصفاء حاليًا هو مصطفى شحاتة 
رئيس قطاع األخبار والذى تربطه بها عالقة 
وطيدة للغاية منذ أن كــان معداً لبرنامجها 
الشهير )بيت الــعــرب(، إال أن العقبة التى 
ــدث رؤســـاء  تــواجــه اخــتــيــار شــحــاتــة أنـــه أحـ

الــقــطــاعــات تعيينا حــيــث إنـــه تم 
تعيينه فى 28 أبريل 2016. 

ــاول  ــه إذا حـ ــ الـــطـــريـــف أن
الشين استغالل هذه النقطة 
ــة تــعــيــيــن  ــداثـ ــحـ ــة بـ ــاصـ ــخـ الـ
شحاتة رئيسا لقطاع األخبار 

فــإنــه لــن يتم اخــتــيــار مــجــدى أيضاً 
لتسيير أعــمــال المبنى إذا تــم تطبيق 

مبدأ األقدمية بين رؤساء القطاعات، حيث 
إن هــانــى جعفر رئــيــس قــطــاع اإلقليميات 
أقـــدم مــنــه ، فجعفر تــم تعيينه  بــقــرار من 
رئيس الـــوزراء اإلخــوانــى هشام قنديل فى 
24  فبراير 2013  بينما تم تعيين الشين 
رئيسًا لقطاع التليفزيون  فــى 29 نوفمبر 
2013، وفــى هــذا الــســيــاق نشير إلــى أن 
هناك مــن يطرح اســم حسين زيــن رئيس 
قطاع المتخصصة لتسيير أمــور المبنى 

عند غياب صفاء خاصة أن عالقته بها  
ــن تــم تعيينه رئيسا  جــيــدة للغاية  )زيـ

للمتخصصة فى 29 مايو 2014(.
ــرى، ونــظــرا  ــ مـــن نــاحــيــة أخـ
لعدم وجود وزير إعالم حاليا، 
ــاء اقـــنـــاع بعض  تـــحـــاول صــف

الجهات العليا بمنحها تفويضاً 
بالقيام بمهام وزير اإلعالم مثلما 

كان األمر مع عصام األمير رئيس 
االتحاد السابق  حتى تتمكن من تطبيق 
نص المادة العاشرة من القانون السابق 

اإلشـــارة اليه والتى تنص على أنــه » يختار 
ــر اإلعـــالم نائبا لرئيس مجلس األمناء  وزي
من بين أعضاء المجلس يتولى اختصاصات 
الرئيس عند غيابه ».. وفــى حــال عجزها  
عن تنفيذ هذه الخطة األخيرة فمن المتوقع 
أن يــتــم الــضــغــط عــلــى الــمــهــنــدس شــريــف 
إسماعيل رئيس الوزراء إلصدار قرار بتعيين 
نائب لرئيس مجلس أمــنــاء اتــحــاد اإلذاعــة 
والتليفزيون  ليتولى مهمة تسيير أعمال 

المبنى عند غياب صفاء حجازى.

املشكلة األكبر التى تؤرق صفاء هى الشخصية التى ستقود املبنى أثناء فترة غيابها للعالج  فى إحدى العواصم األوروبية   

 محاوالت وضغوط  مستمرة من صفاء  لإلطاحة مبجدى للتخلص من الصداع املزمن الذى يسببه لها
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صفاء  حتاول إقناع بعض اجلهات العليا 
مبنحها تفويضًا بالقيام مبهام وزير اإلعالم 

لتتمكن من تعيني نائب لرئيس االحتاد 

محمد عثمان

الشنيإسماعيل

رسائل عديدة وصلت للجهات األمنية 
مــن مدير مــدرســة »فتح الله غولن«، 
فــى منطقة التجمع الخامس لدينا 

اســم الــمــدرســة ولكننا قررنا 
ــل  ــن أج ــدم نـــشـــره مـ ــ ع

قــيــام األمـــن بتأمين 
ــن أى  الـــمـــدرســـة مـ
ــى  ــوانـ ــوم إخـ ــجـ هـ
عليها أو إحراقها أو 
تدميرها، أو إفساد 

العملية التعليمية 
ــم  بـــهـــا، خـــاصـــة وهـ

يجدون أردوغــان وأنصاره 
اإلخوان يمارسون البطش ضد أى شىء 

يمتلكه فتح الله غولن فى تركيا!!
الــجــهــات األمــنــيــة قــامــت بتشديد 
الحراسة على المدرسة بعد الكشف 
عــن وجـــود أبــنــاء مسئولين كــبــار فى 

الدولة بها!

عــدد مــن وزراء الثقافة السابقين رشحوا 
إيناس عبدالدايم رئيس دار األوبرا المصرية 
الحالية لتولى منصب وزيرة الثقافة القادمة 

ــن قــبــل عـــدد من  بــعــد أخـــذ آرائــهــم م
األجهزة الرقابية الذين يقومون 

بترشيح وزراء قادمون ويكتبون 
ــر عــنــهــم ويــرســلــونــهــا  ــاري ــق ت
لمؤسسة الــرئــاســة إيــنــاس 
عبدالدايم اسم يتردد بقوة 
لتولى وزارة الثقافة خالل 

الفترة القادمة خلفا لحلمى 
النمنم وزيــر الثقافة الحالى 

ــواء سمير فرج  ــل بعد مــا أكــد ال
محافظ األقصر األسبق من اتصال 

جهات كبرى فى الدولة فى أخــذ رأيــه فى 
اسم إيناس عبدالدايم ليتولى منصب وزيرة 
الثقافة، سمير فرج قال: أنا من اكتشفت إيناس 
عبدالدايم، أنا من قلت لها فى يوم من األيام 
ــرة الثقافة  ــت تصلحى لتولى منصب وزيـ ان
واخترتها من بين جميع العازفين وأتيت بها 
حينما كنت رئيسا لألوبرا وقمت بتصعيدها 
من كونها »عــازفــة البان فلوت« إلــى مسئولة 
كبيرة فى دار األوبرا ثم تم تصعيدها لتتولى 

رئاسة األوبرا.

شخصيات بارزة تدعمها بقوة ورشحتها جلهات علياتوجد فى التجمع اخلامس
األمن يشدد احلراسة على مدرسة 
ميلكها »فتح اهلل غولن« فى مصر

»إيناس« تطارد »النمنم« 
داخل وزارة الثقافة

موقف محرج لـ»محرم هالل« أمام وزير اإلسكان
شركة بالجات مارينا تخسر »18« مليون جنيه علشان 

خاطر عيون رفعت السعيد وزوج بنت السادات

فساد القمح يجدد صراع رجال أعمال 
أمانة السياسات واإلخوان

قسط مشترياتك مع بطاقة »قسطها« من بنك 
مصر حتى 36 شهًرا محلًيا ودولًيا

قام بنك مصر بإصدار بطاقة قسطها وهى بطاقة ائتمانية 
تستخدم لتقسيط كل المشتريات أو الخدمات المتنوعة محليا 
ودوليا، وتتيح البطاقة لحاملها تقسيط كل عمليات المشتريات 
على 12 أو 24 أو 36 شهًرا طبًقا الختيار العميل، إلى جانب 
حصوله على تخفيضات مميزة لــدى العديد مــن المنافذ 

التجارية محلًيا ودولًيا.
وتمنح بطاقة قسطها العمالء العديد مــن المزايا منها، 
التمتع بأطول فترة سماح تصل إلى 75 يوًما، إمكانية سداد 
األقــســاط خصًما مــن الحساب أو نــقــًدا مــن خــالل أكثر من 
500 فرع ومكتب سياحى منتشرة بجميع أنحاء الجمهورية 
باإلضافة إلى حصول العميل على وثيقة تأمين مجانية ضد 

الحوادث.

ويعد بنك مصر رائد فى مجال بطاقات الدفع اإللكترونية 
باعتباره أول بنك مصرى يقدم تلك النوعية من الخدمات 
للعمالء التى عمل على تطويرها من خالل استخدام أحدث 
النظم العالمية فى مجال تكنولوجيا المدفوعات اإللكترونية 
والتى أهلته للحصول على شهادة تأمين البيانات والمعلومات 
ــأول بنك مصرى يحصل على تلك الشهادة،  PCI-DSS ك
وجدير بالذكر أن عــدد بطاقات الدفع االئتمانية- الخصم 
الفورى- المدفوعة مقدما بطاقات المرتبات، المصدرة من 

البنك تبلغ حوالى 4.3 مليون بطاقة.
هــذا ويــحــرص البنك دائــمــا على تقديم أفــضــل وأحــدث 
الخدمات المصرفية فى مجال البطاقات االئتمانية مواكبا 

بذلك التطورات العالمية فى هذا المجال.

ــادت مــن جــديــد،  ــال األْعـــمـــال عـ حـــرب رجـ
ــال  ــرو الــحــيــنــى رجـــل األعــم بــعــد عــــودة عــم

الشهير والمعروف عنه برجل أمانة 
السياسات فى الحزب الوطنى 

سابقا، وقيامه بإبالغ النائب 
العام بحاالت فساد كبرى فى 
منظومة الخبر والصوامع 

والقمح واستيراده.
البعض فسر قيام عمرو 
ــب  ــائ ــن ــــالغ ال ــإب ــ ــى ب ــن ــحــي ال

الــعــام مــحــاولــة منه للتشفى 
مــن معارضيه ومنافسية فى 

غــرفــة صــنــاعــة الــحــبــوب باتحاد 
الصناعات والــغــرفــة الــتــجــاريــة، لكنه 

فــى حقيقة األمـــر يــضــرب مصالح عــدد من 
رجال األعمال المسيطرين على سوق القمح 
ويتعاملون مــع الــدولــة ويتربحون منها رغم 

ــاء فترة  ــن ــوا مــهــاذيــن لــإلخــوان أث ــان كــونــهــم ك
حكمهم، وتحالفوا معهم، وانتقلوا لصفوف 
المعارضة خــالل حكم السيسى لخدمة 

اإلخوان.
عــمــرو الــحــيــنــى فــتــح الــنــار على 
ــوا اإلخــــوان  ــادنـ رجــــال أعـــمـــال هـ
ويعارضون السيسى اآلن، لينتقل 
الــصــراع بين رجــال أعمال أمانة 
الـــســـيـــاســـات ورجــــــال األعـــمـــال 
ــيــن على  ــمــحــســوب ــعــيــن وال ــاب ــت ال
اإلخـــــــوان، وســـاحـــة الـــصـــراع هو 
ــنــواب« الــذى شهد كثيرا  »مجلس ال
من طلبات االحاطة والبيانات العاجلة 
واالستجوابات ضد وزير التموين خالد حنفى.

ــال: قــلــت لــوزيــر  ــائ وأكـــد عــمــرو الــحــيــنــى ق
ــال األعــمــال فى  الــتــمــويــن خــالــد حــنــفــى، رجـ

الغرفة التجارية هايسقطوك وهايحبسوك!

الـــدكـــتـــور رفـــعـــت الــســعــيــد رئــيــس 
المجلس الــرئــاســى بــحــزب التجمع 
ذهب للساحل الشمالى لقضاء إجازته 
السنوية وتحديدا فى »مارينا« ويداوم 
يوميا وبصفة مستمرة على ممارسة 
رياضة المشى بعد صالة الفجر حتى 
طلوع الشمس وتقريبا يمشى مسافة 
تــقــتــرب مــن 2 كــيــلــو مــتــر فــى طريق 
فيلالت الــوزراء المتواجدة فى منطقة 
ــوزراء بالمنطقة الثانية فى  ــ لسان ال

مارينا »2«!
الدكتور رفعت السعيد لفت األنظار 
خاصة أنه دائما يمر من أمام فيلالت 
ــرور رئيس  الــدكــتــور أحــمــد فتحى سـ
مجلس الــشــعــب األســـبـــق.. والــراحــل 
كمال الشاذلى وزير الشئون البرلمانية 
ومجلس الشعب والشورى.. والدكتور 
الــراحــل مــيــالد حــنــا الــمــعــروف بأنه 

»عمدة مارينا« سابقا.
الدكتور رفعت السعيد تواصل مع 
»حرم هالل« رئيس جمعية مستثمرى 
العبور ورجــل األعــمــال المعروف فى 
مــجــال الـــغـــاز.. وأيــضــا زوج السيدة 
»هدى السادات« بنت الرئيس الراحل 
أنــور الــســادات على اعتبار أن محرم 
هــــالل أصــبــح الــمــســئــول األول عن 
ــام مجلس أمناء  »مــاريــنــا« شعبيا أمـ
ــه بـــ»عــمــدة  ــا وتـــم وصــف ــن ــة مــاري ــري ق
مارينا الجديد« من أجــل المساهمة 
فــى تقنين وضــع الــمــالك فــى مارينا 
فيما يتعلق بالتواجد على الشاطئ 
وضـــرورة نــزول المالك البحر مجانا 
بالكارنيهات الجديدة التى أعطاها لهم 
مجلس أمناء مارينا  مع ضرورة توفير 
»الكراسى والشماسى« مجانا أيضا 
بعد االتفاق مع الشركة التى حصلت 

على حق إدارة الشاطئ فى مارينا على 
ذلـــك.. وهــو مــا يسبب خــســارة كبيرة 
للشركة قيمتها »18« مليون جنيه!! 
لكن الــدكــتــور رفــعــت السعيد يتزعم 
ذلــك الحل ولــم يستطع محرم هالل 
الدخول فى جــدال مع رفعت السعيد 
ونقل ذلك الطلب إلى مسئولى مارينا 
الذين وافقوا على الفور بعد اخطارهم 
لوزير االسكان والمجتمعات العمرانية 
الجديدة بأن رفعت السعيد هو الذى 
يتزعم جميع المالك الذين يطالبون 

بذلك.
ـــ»صــوت الماليين«  السعيد قـــال ل
أثناء قيامه بممارسة رياضة المشى 
ــام طــريــق لــســان الـــــوزراء: أمـــارس  أمـ
رياضة المشى أمام فيلالت المسئولين 
السابقين »حبايبى« ودائما ال يتركنى 

ابنى الدكتور خالد!

احلينى

السعيدهاللمدبولى

إيناس

جولن

صفاء



على
المكشوف

مصر ستدفع  ما 
يعادل 70.3 مليار 

دوالر إلى موسكو  أو 
ما يقارب 3.2 مليار 

دوالر سنويًا

بادئ ذى بدء  أود التأكيد على أننى لست معارضًا لمشروع مصر النووى فى منطقة الضبعة، وهو الحلم الذى تأخر 
منذ عشرات السنوات، وأرجو أال يفهم أحد أثناء قراءة هذه السطور أننى أرفض استكمال هذا المشروع.

أردت التأكيد على  ذلك عندما شرعت فى كتابة هذا المقال عن المشروع النووى حيث إن هناك  عددًا  من 
المعلومات والحقائق التى أرى أنها من الضرورى أن تكون  أمام القيادة السياسية ممثلة فى الرئيس عبدالفتاح 

السيسى وكذلك أمام الرأى العام حتى يكون على بينة مما يدور من حوله. 
ومع تقديرنا التام لما قاله  الرئيس السيسى عن مشروع إنشاء أول محطة للطاقة النووية فى مدينة 

الضبعة  وتأكيده على أن المشروع الذى ستنفذه روسيا »سيراعى أعلى معايير األمان فى العالم«.. وعن أهمية 
البرنامج النووى لمصر كأحد مصادر سد الحاجات المتزايدة من الكهرباء والحفاظ على الموارد الطبيعية من 

المحروقات..

محمد طرابيه يكتب:

مفاجآت جديدة عن  مشروع مصر النووى فى الضبعة
ــتــى فجرها  ــام املــفــاجــأة ال ــ  أتــوقــف أواًل أم
الــدكــتــور هــانــى الــنــقــراشــى، مستشار الرئيس 
السيسى  احلالى، فى حوار منشور يوم الثالثاء 
5 مايو 2015 فى جريدة األخبار )احلوار منشور 
بعلم ومباركة ياسر رزق رئيس التحرير وأحد 
ــن الـــرئـــيـــس(.. حــيــث قــال  الــقــالئــل املــقــربــن م
النقراشى فى حــواره : “ تشغيل محطة الضبعة 
مــخــاطــرة، وقــد يــحــدث زلـــزال ال قــدر اهلل فى 
املنطقة املقامة عليها املحطة، فيؤدى ذلك إلى 
كارثة نووية كبرى! وقال النقراشى: تكلفة الطاقة 
الشمسية أرخــص بكثير مــن النووية ألنــه على 
الــرغــم مــن أن إنــشــاء محطة للطاقة الشمسية 
مكلف فى البداية، إذ تتكلف املحطة الواحدة 7 
مليارات جنيه، إال أنها توفر 700 مليون جنيه فى 
السنة، باإلضافة إلى أن تعطل إحدى الوحدات 
فى املحطة الشمسية ال يــؤدى إلــى توقف إنتاج 
املحطة بالكامل... أمــا املحطة النووية فالبد 
من التخلص من النفايات النووية امللوثة للتربة 
واملــيــاه اجلوفية، والتخلص مــن املحطة نفسها 
بعد 4 سنوات، وهذه أمور مكلفة جدا، وتعادل 7 
أضعاف تكاليف إنشاء املحطة الشمسية!!! وقال 
أيضا فى نفس احلوار إن إنشاء محطات شمسية 
أفضل بكثير من الضبعة، وموقع الضبعة يزيد 
من املخاطر على البلد، خاصة فى ظل اإلرهاب 

الذى تتعرض له املنطقة! 
كــانــت هـــذه بــعــض املــفــاجــآت الــتــى فجرها  
ــى لــرئــيــس اجلــمــهــوريــة وليس  مــســتــشــار احلــال
أحــد املــعــارضــن لــه  وال أحــد املنتمن إلحــدى 
اجلــمــاعــات املــعــاديــة ملصر ونظامها السياسى 
ــــى جــانــب عــضــويــتــه باملجلس  )الــنــقــراشــى إل
االستشارى للرئيس، فهو عضو الفريق البحثى 
 ”DLR“ ملركز شئون الفضاء والطيران األملانى
للدراسات اخلاصة بالطاقة الشمسية وحتلية 
مياه البحر حول حوض البحر األبيض املتوسط 
وعــضــو فــريــق الطاقة املــتــجــددة فــى عــام العلم 
والتكنولوجيا املــصــرى األملــانــى وســبــق أن أعد 
دراســة حول  مستقبل الطاقة فى مصر بتكليف 
مــن مــركــز الـــدراســـات املستقبلية الــتــابــع ملركز 
ــقــرار الــتــابــع ملجلس  املــعــلــومــات ودعـــم اتــخــاذ ال
الوزراء  فى مصر وعضو جمعية العلماء األملانية 
فى برلن »VDW«  ولذلك نسأل : ألم يستمع 
ــاذا  لــم يأخذ  الرئيس السيسى ملستشاره؟ وملـ
ــراءات الفعلية  بهذا الـــرأى قبل الــبــدء فــى اإلجــ
ــنــووى؟ وإذا كانت تقديرات  لتنفيذ املــشــروع ال
النقراشى خاطئة فلماذا لم يتم استبعاده من 
عضوية املجلس االستشارى للرئيس؟ أم أن هذا 
املجلس كما يــؤكــد البعض )مــجــرد ديــكــور( وال 
توجد له تكليفات أو مهام محددة كما أنه نادر 
ما يلتقى الرئيس بأعضاء هذا املجلس وبالتالى 
يظل مجرد )كمالة عدد( أو )بريستيج( سياسى 

وإعالمى؟!!
ويؤسفنى الــقــول إن املفاجآت التى كشفها  
مستشار الرئيس  حــول وجــود بعض السلبيات 
وعالمات االستفهام الغامضة حول هذا املشروع، 
كانت مثار  اهتمام العديد من املراكز البحثية 
العاملية املعروفة ومــن أبــرزهــا معهد واشنطن  
ــد دراســــة خــطــيــرة لــلــغــايــة عنوانها  والــــذى أعـ
)املشروع النووى املصرى الباهظ الثمن( والذى 
أكد أن مصر على أعتاب وضع اللمسات األخيرة 
على قــرض روســى بقيمة 25 مليار دوالر لبناء 
محطة توليد طــاقــة نــوويــة مدنية بالقرب من 

الضبعة على ساحل البحر األبيض املتوسط. 
وبينما ستساهم هــذه املحطة اجلــديــدة إلى 
حد ما فى تلبية حاجات مصر من الطاقة على 
املــدى الطويل، إال أن ثمنها الباهظ يشير إلى 
وجود دوافع أخرى، مثل تعزيز املكانة السياسية 
للحكومة فى الداخل وتوسيع عالقاتها األجنبية 

إلى ما يتجاوز واشنطن.
وكشفت الــدراســة أن مصر  قد أعلنت للمرة 
األولــى عن رغبتها فى بناء املحطة فى الضبعة 
عام 1983 فى ظل حكم الرئيس األسبق حسنى 
مبارك، وبعد عامن من ذلــك وافقت احلكومة 
األسترالية على تزويدها باليورانيوم. إاّل أّن 
هذه اخلطط ًألغيت عقب كارثة تشيرنوبيل عام 
1986، وبداًل من ذلك وضعت مصر نصب أعينها 
تطوير احتياطاتها مــن الــغــاز الطبيعي، التى 
سرعان ما حلت محل النفط وأصبحت مصدر 

الوقود الرئيسى لتوليد الطاقة الكهربائية.
وأعادت القاهرة إحياء اقتراح الضبعة النووى 
عام 2006 لكّنها واجهت معارضة رجال األعمال 
الذين وقفوا إلى جانب “احلزب الوطنى املنحل”، 
إذ أرادوا تطوير املنطقة ألغـــراض سياحية، 
واصــطــدمــت أيــضــًا مبــعــارضــة القبائل املحلية 
التى شعرت بالقلق من آثــار هــذا االقــتــراح على 
سالمتها. وساهم خلع مبارك من منصبه عام 

2011 فى تأجيل هذه اخلطط مرًة أخرى.
 وأكـــدت الــدراســة األمــريــكــيــة أنــه فــى خالل 
السنوات العاصفة التى أعقبت رحيل مبارك، 
عــانــت مصر مــن انــقــطــاعــات كبيرة فــى التيار 

الكهربائي. 
وازداد الطلب للكهرباء نتيجة النمو السكانى 
السريع والدعم السخى الــذى قدمته احلكومة 
ــجــال الــطــاقــة، فــيــمــا انــخــفــض الــعــرض  فـــى م
نظراً للهجمات اإلرهابية على خطوط أنابيب 
ــوع املــزيــد  ــاز. وســاهــم هـــذا الــنــقــص فــى وقـ ــغ ال
من االضطرابات السياسية التى بلغت ذروتها 
فى  يوليو 2013 عندما متت اإلطاحة مبحمد 
مــرســي، ممــا فــرض فــى النهاية وقــف صــادرات 

الغاز.
 وقد ساهم الرئيس عبد الفتاح السيسى فى 
تقليص هذا النقص عبر خفض الدعم احلكومى 
على الغاز بعد شهر من توليه منصبه فى يونيو 
2014، ومــن ثــم توقيعه عــقــود جــديــدة متعلقة 
بإمدادات توليد الطاقة بالغاز والطاقة الشمسية 

وتوربينات الرياح طوال العام الذى تال ذلك. 

ــذلــك، ارتــفــعــت الــقــدرة اإلنتاجية  ونتيجة ل
الكهربائية من حوالى 27 ألف ميجاوات فى يونيو 
2013 إلــى 32 ألفا فى مايو 2015، أمــا اليوم، 
فيفوق اإلنتاج املصرى الطلب، إال أن احلكومة 
اســتــمــرت فــى توسيع قــدراتــهــا اســتــبــاقــاً للنمو 

السكانى والصناعى املرتقب.
واآلن، تشكل املنشأة الــنــوويــة املقترحة فى 
الضبعة إحدى هذه املحاوالت الرامية إلى تلبية 
احتياجات الطاقة املصرية فى املستقبل. وتنطوى 
ــى مــن املــشــروع عــلــى بــنــاء أربــعــة  ــ املــرحــلــة األول

مفاعالت من اجليل الثالث قــادرة على إنتاج ما 
مجموعه 4800 ميجاوات فى خــالل السنوات 
االثنتى عشرة القادمة، علماً أّنه ميكن للموقع أن 

يّتسع ألربعة مفاعالت إضافية. 
ــوم« الــروســيــة  ــ ــات ــقــوم شــركــة »روســ ــوف ت وســ
احلكومية للطاقة النووية ببناء املفاعالت، حيث 
إن الــقــرض الـــذى تبلغ قيمته 25 مليار دوالر 
سيمّول نسبة 85 فى املائة من املــشــروع، بينما 
ستغطى القاهرة مــا تبقى. وستسدد القاهرة 
القرض فى النهاية بفائدة تبلغ 3 فى املائة، وذلك 

على فترة متتد على اثنى وعشرين عاماً بدءاً من 
عام 2029.

ــه بينما تعتبر شــروط  ــدراســة أن وأضــافــت ال
القرض مواتية نسبياً، إال أن اخلطة النووية غير 
فعالة بتاتًا من حيث التكلفة مقارنة بصفقات 
الطاقة األخرى التى وّقعتها القاهرة فى السنوات 

األخيرة. 
فعلى سبيل املــثــال، ستضيف الصفقة التى 
عقدت العام املاضى بقيمة 9 مليارات دوالر مع 
شركة »سيمنز«، لبناء محطات توليد الطاقة 

من الغاز والرياح، 16400 ميجاوات إلى الشبكة 
الكهربائية املصرية، أى ما يفوق إنتاج املحطة 
الــنــوويــة املقترحة بثالث مــرات مقابل تكلفة 
تبلغ ثلث ثمن املحطة النووية املقترحة، وعالوة 
على ذلــك، اكتشفت شركة »إيــنــي« اإليطالية 
حقل غــاز »ظــهــر« العمالق على طــول ساحل 
مــصــر الــشــمــالــى فــى أغــســطــس 2015، فيما 
اكتشف الفرع املحلى لشركة »بى پي« »بريتش 
پتروليوم« سابقاً حقاًل ضخماً ثانياً فى منطقة 
البحر األبيض املتوسط فى وقت سابق من هذا 

الشهر. 
وستكون عملية استخراج هــذه املــوارد أكثر 
فعالية من حيث التكلفة من بناء املحطة النووية، 
السيما وأن حوالى ثالثة أربــاع كهرباء مصر 
موّلدة من الغاز الطبيعي، وأنه من املحتمل أن 
تضطر مصر إلى االستمرار فى استيراد الغاز 
حتى بعد افتتاح حقل »ظهر« نظراً إلى تراجع 

إنتاج البالد من الغاز.
كما تعتبر اتفاقية الضبعة سلبية مقارنة 
مبشاريع نووية أخرى تقام فى املنطقة. ويقّدر 
»املسح االقتصادى للشرق األوسط« »ميس« أن 
مصر ستدفع فى نهاية املطاف 6.1 مليار دوالر 
مقابل كل جيجاوات من الطاقة املولدة، بينما 
ستبلغ تكلفة املحطتن اإليرانيتن اجلديدتن 
فــى »بــوشــهــر« 5.5 مليار دوالر/جــيــجــاوات، 
وتكلفة مفاعالت اإلمــارات العربية املتحدة فى 

»البركة« 3.6 مليار دوالر.
 باإلضافة إلى ذلك، ستشكل عملية تسديد 
القرض الروسى حتدياً مالياً طويل األمد نظراً 
للنقص الذى ُسجل مؤخراً فى احتياطى مصر 
من النقد األجنبى وللعجز املتزايد فى امليزانية، 
ووفقًا لـ “املسح االقتصادى للشرق األوســط”، 
ستضطر القاهرة إلى دفع ما يعادل 70.3 مليار 
دوالر إلى موسكو من حيث القيمة اإلسمية، أو 

ما يقارب 3.2 مليار دوالر سنوياً.
 وسيزيد املشروع أيضًا من اعتماد القاهرة 
على اخلبرة الفنية الروسية، ففى تصريحات 
نشرتها صحيفة “الوفد” فى 31 مايو، أقر نائب 
رئيس “هيئة محطات الطاقة النووية” فى مصر 
أن الــبــالد ال متتلك عـــدداً كافيًا مــن اخلبراء 
ــا، ولذلك  ــهـ لتشغيل املحطة اجلــديــدة وإدارتـ
سيتعّن على الطاقم الروسى القيام بتشغيلها 

على مدى السنوات العشر األولى.
 وحتت عنوان “احتماالت منخفضة للتسلح”  
أوضحت الدراسة أنه ليس هناك ما يدل فى 
الوقت احلاضر على وجــود أهــداف عسكرية 

للمشروع النووى املصري.
 ولطاملا كــانــت الــقــاهــرة تــؤيــد بــشــدة إخــالء 
ــنــوويــة منذ  ــط مــن األســلــحــة ال ــشــرق األوســ ال
سبعينيات القرن املاضي، كما يلقى املسئولون 
املصريون الضوء على حق البالد فى امتالك 
الطاقة النووية مبوجب “معاهدة حظر انتشار 
األسلحة النووية” التى وّقعت عليها عام 1968 

وصّدقت عليها عام 1981. 
وشدد السيسى فى خطاب ألقاه فى نوفمبر 
2015 بعد اإلعـــالن للمرة األولـــى عــن والدة 
صفقة الضبعة، على أن املــشــروع الــنــووى هو 

“ألغراض سلمّية”.
ويقينًا، أن احلسابات املصرية قد تتغّير إذا 
ــران الــقــدرة على امــتــالك أسلحة  اكتسبت إيـ
نووية، والسيما أن السيسى كان قد أعلن عن 
التزامه بحماية احللفاء اخلليجين من املخاطر 
اخلارجية. ولهذا السبب، يجب على واشنطن 
أن تسعى للحصول على ضمانات مفادها أن 
املفاعالت اجلديدة ستستخدم ألغراض تتعلق 
حصراً بالطاقة. وفى الوقت نفسه، عليها أن 
ــران بـــ »خــطــة العمل  تــراقــب بيقظة الــتــزام إيـ
املشتركة الشاملة« مــن أجــل طمأنة حلفائها 

العرب السّنة ومنع انتشار األسلحة النووية.
 وحول االنعكاسات على السياسة األمريكية، 
أوضحت الدراسة أنه نظراً الهتمام واشنطن 
ــى مــصــر وبــآفــاق  ــصــادى ف ــت بــاالســتــقــرار االق
ــا يكفى من  ــة، فــلــديــهــا م الــســيــاســة اخلــارجــي

األسباب لتكون قلقة إزاء املشروع النووي. 
ــل يــشــّكــل عبئاً  ــائ ــه ــى ال ــروسـ ــقــرض الـ ــال ف
اقــتــصــاديــاً كــبــيــراً ومــن املــرجــح أن يــعــزز نفوذ 
موسكو لدى القاهرة على املدى البعيد، وفيما 
جنحت حكومة السيسى فى العثور على موارد 
طاقة جديدة لتلبية احتياجاتها املتزايدة، إال أن 
املحطة النووية تُعتبر نهجًا غير فعال بتاتًا من 

حيث التكلفة.
 ومـــع ذلــــك، عــلــى املــســئــولــن األمــريــكــيــن 
التصرف بحذر، كما فعلوا إزاء مشروع توسيع 
قــنــاة الــســويــس فــى الــعــام املــاضــي. فطاملا أّن 
ــى تــعــزيــز مكانة  ــهــدف إلـ ــنـــووى ي املـــشـــروع الـ
احلكومة املحلية وإلى “إعطاء األمل” على حد 
قول السيسى، فإن أى استخفاف علنى يصدر 
عن واشنطن قد يؤدى إلى نتائج عكسية، ومن 
املحتمل أن يعزز انعدام الثقة الذى دفع القاهرة 

إلى قبول القرض الروسى فى بادئ األمر. 
وبتعبير أوضــح، يعنى انعدام الثقة املستمر 
منذ فــتــرة طويلة أن انتقاد واشنطن العلنى 
للمشروع لن يردع القاهرة من املضى قدماً فى 

حتقيقه على أى حال.
ــول : يــجــب عــلــى الرئيس   وفـــى الــنــهــايــة أقـ
وكــل اجلهات الرسمية فى مصر أن تأخذ ما 
كشفه مستشار الرئيس وأيضًا معهد واشنطن 
ــد؟ وتــشــكــيــل جلــنــة خــاصــة  عــلــى مــحــمــل اجلــ
للرد على هــذا الــكــالم وبــيــان احلقيقة للرأى 
العام؟ والكشف عن مدى صحة أو خطأ هذه 
التقديرات اخلاصة بتكلفة املشروع النووى فى 
الضبعة، وإذا كانت هناك أخطاء أو مبالغات 
بــشــأن هــذه املعلومات فيجب أن يتم اصــدار 
بيانات عاجلة أو عقد مؤمتر صحفى موسع 

بشأنها لطمأنة الرأى العام؟ 

- املشروع يعزز نفوذ 
موسكو لدى القاهرة 

على املدى البعيد
- انتقاد واشنطن 
العلنى للمشروع 

لن يردع القاهرة 
من املضى قدمًا فى 

حتقيقه على أى حال
-  املحطة النووية 

ُتعتبر نهجًا غير 
فعال بتاتًا من حيث 

التكلفة

معهد واشنطن:

العـدد 193

األربعاء  2016/8/17

د. هانى النقراشى مستشار الرئيس السيسى  احلالى
1.  تشغيل محطة الضبعة مخاطرة وقد يحدث زلزال ال قدر اهلل فى املنطقة املقامة 

عليها املحطة فيؤدى ذلك إلى كارثة نووية كبرى!!! 
2.  فى حال حدوث عطل فى املحطة النووية يجب التخلص من النفايات النووية امللوثة 

للتربة واملياه اجلوفية والتخلص من املحطة نفسها بعد 4 سنوات
3.  إنشاء محطات شمسية أفضل بكثير من الضبعة

 الصفقة التى عقدت مع شركة 
سيمنز بقيمة 9 مليارات دوالر 

تضيف 16400 ميجاوات إلى الشبكة 
الكهربائية املصرية أى ما يفوق إنتاج 
املحطة النووية املقترحة بثالث مرات 

مقابل تكلفة تبلغ ثلث ثمن املحطة 
النووية املقترحة

مصر ستدفع فى نهاية املطاف 6.1 
مليار دوالر مقابل كل جيجاوات 
من الطاقة املولدة بينما ستبلغ 

تكلفة املحطتني اإليرانيتني 5.5 
مليار دوالر/جيجاوات وتكلفة 

مفاعالت اإلمارات فى »البركة« 
3.6 مليار دوالر

استخراج الكهرباء اعتمادا 
على  حقل غاز »ظهر« 

العمالق واحلقل الضخم  الذى 
اكتشفته شركة »بى پي« فى 
البحر املتوسط  سيكون  أكثر 
فعالية من حيث التكلفة من 

بناء املحطة النووية



تكليف إدارة احلراسات اخلاصة بتأمني تنقالت القضاة 
الذين يتولون نظر قضايا قيادات اجلماعة

إخطار الشخصيات املستهدفة مبا يخطط له اإلخوان وأعوانهم الشارع
السياسى

تغيير خط السير 
للعمل للهروب من 

مطاردة اإلرهابيني

ــت مؤسسة  ــان ــمــاضــى ك ــوع ال ــبـ خـــال األسـ
الرئاسة خلية نحل بعد تعرض الدكتور على 
جمعة مفتى الجمهورية السابق لاغتيال على 
يد 7 عناصر إخوانية فى مدينة 6 أكتوبر أمام 

بيته بمنطقة غرب سومير.
ــدة عــوامــل أهــمــهــا أن  ــان مــن عـ الــتــخــوف كـ
الدكتور على جمعة يسكن بــجــوار المستشار 
عدلى منصور الرئيس السابق والـــذى يعتمد 
عليه الــرئــيــس الــســيــســى بشكل أســاســى فى 
ــدد مــن األمـــور التى  كــل األمـــور القانونية وعـ
تتعلق بقيامه بمهامه خال فترة توليه الرئاسة 
وعدد من الملفات الخارجية التى تعامل معها 
ــم اســتــدعــاء  ــوع واحـــد إال وقـــد ت وال يــمــر أســب
المستشار عدلى منصور للرئاسة لاستشارة 
أم لحضور مناسبات وطنية أو افتتاح لعدد من 

المشروعات!
كانت مؤسسة الرئاسة قد طلبت معلومات 
من كل أجهزة األمــن حول الحالة األمنية التى 
تشهدها الباد خاصة بعد نجاح االرهابيين من 
تنفيذ هجمات متقطعة فى بعض المناطق فى 

شمال سيناء!
فما كان من أجهزة األمن إال أن رصدت عددا 
من المؤشرات التى تؤكد قيام عناصر إخوانية 
مرتبطة بالتنظيم الدولى وتحركها كل من »تركيا 
وقطر« بالتواصل مع عدد من الخايا العنقودية 
اإلخوانية التى يطلق عليها »اللجان النوعية 
المتقدمة« من أجــل تنفيذ عمليات اغتياالت 
جديدة فى مصر.. وأطلقوا عليها »بداية عصر 
االغتياالت«.. وعلى الفور تم التعامل مع هذه 
المعلومات بقدر كبير من األهمية خاصة بعد 
بروز قائمة باالغتياالت والتى تضم 40 شخصية 
مهمة منها شــخــصــيــات ســيــاســيــة وبرلمانية 
وحزبية وعسكرية وقضائية وإعامية ودينية 
ورجــال أعمال وعلى الفور صــدرت التعليمات 
ــادة عــدد الحراسات الخاصة على  بضرورة زي
ــادة ملحوظة وكــانــت  ــ الشخصيات الــعــامــة زي

التعليمات التفصيلية كاآلتى:
وإخطار الشخصيات المستهدفة بما يخطط 
له اإلخوان وأعوانهم من وضعهم تحت المجهر 
وضمهم لقائمة االغــتــيــاالت القادمة مــن أجل 
إدراكـــهـــم لــخــطــورة الــمــوقــف ولــلــمــســاعــدة فى 

تسهيل مهمة األمن لتفادى االغتياالت.
- عدم السفر للخارج أو السفر خارج القاهرة 
خال هذه الفترة إذا اقتضت الظروف وسمحت 

بذلك.
- ضرورة تغيير خط السير للعمل حتى ال يتم 
تتبع المنفذين لخط السير وزيادة فى االحتراس 

والتمويه.
- إعــطــاء توجيهات لعدد مــن أفـــراد العائلة 
بعدم اللجوء للخروج من المنزل إال فى حالة 

الضرورة القصوى.
- تكليف إدارة الحراسات الخاصة بتأمين 
تنقات جميع الــقــضــاة الــذيــن يــتــولــون النظر 
فى قضايا اإلخـــوان وقياداتهم.. حتى العودة 
لمنازلهم.. ورصــد كامل لحركة الشارع الذين 

يقيمون فيه.
ــدد الـــدوريـــات األمــنــيــة الثابتة  - زيــــادة عـ
والمتحركة فــى مناطق تــواجــد الشخصيات 

العامة مع رصد لحركة الشارع الذين يقيمون 
فيه طوال اليوم وباستمرار وطوال الـ24 ساعة.

- إعادة استجواب األفراد المقبوض عليهم 
فــى الــســابــق مــن المنتمين لــلــجــان النوعية 
المتقدمة التابعة لإلخوان حتى يمكن الحصول 
ــدة تــخــدم أجــهــزة  منهم عــلــى مــعــلــومــات جــدي
المعلومات فــى الــتــوصــل للخايا العنقودية 

األخـــرى ولمعرفة خططهم الــقــادمــة وحجم 
تمويلهم وهل هناك أعضاء جدد انضموا لهم 

أم ال؟!
- قيام الــلــواء أحمد جمال الــديــن بمتابعة 
الملف خاصة أن االرهابيين فــى سيناء لهم 
عاقة وطيدة مع الخايا العنقودية التابعة 
لــلــجــان الــنــوعــيــة الــمــتــقــدمــة.. وهـــو مــا يجعل 

إشــراف اللواء أحمد جمال الدين على الملف 
إشرافا حتميا ألنه شهد الكثير من األحــداث 
فــى سيناء خــال فــتــرة توليه رئــيــس مصلحة 
األمن العام وكان اللواء منصور العيسوى وزيرا 
للداخلية ثــم كــوزيــر للداخلية خــال الفترة 
األولــى من حكم محمد مرسى واستبعاده بعد 

اإلعان الدستورى الديكتاتورى.

عدم السماح 
ألفراد األسرة 

باخلروج من 
املنازل إال فى 

أضيق احلدود

زيادة عدد الدوريات األمنية الثابتة واملتحركة 
فى مناطق تواجد الشخصيات العامة

خطة األجهزة األمنية إلحباط مخططات 
اغتيال 40 شخصية رفيعة المستوى

قلت للرئيس: مصر ال تطبق السياسات الضريبية 
العالمية بسبب الخوف فرد قائال: مابنخافش!!

اعترافات نائب وزير المالية بعد لقائه بالسيسى

ــر المالية  عــمــرو الــمــنــيــرى نــائــب وزيـ
ــه اجتمع  للسياسات الضريبية أكــد أن
حــتــى اآلن ثـــاث مــــرات مـــع الــرئــيــس 
السيسى.. وقــال فى تصريحات خاصة 
لـ»صوت المايين« قائا: اجتمعت ثاث 
مــرات مــع الرئيس كنت فيها متواجدا 
بــجــوار وزيـــر المالية عــمــرو الجارحى 
بصحبة الــنــائــبــيــن اآلخـــريـــن لــلــوزيــر.. 
وحينما جاء علىَّ الدور فى الحديث أول 
لقاء بيننا قلت للرئيس السيسى: أنا يا 
سعادة الرئيس كنت أعمل فى اإلمارات 
كخبير فى الضرائب فى كبرى الشركات 
واستطعت بفضل الله النجاح فــى كل 
المهام التى أوكــلــت لــى.. واعــتــرف لك 
بأننى لم أدخل الجيش ولم أؤدى الخدمة 

ــم يسعدنى الــحــظ بأن  العسكرية.. ول
أنــال شــرف تأدية الخدمة العسكرية.. 
واعتبر وجودى فى منصبى كنائب لوزير 
المالية للسياسات الضريبية الجديدة.. 
خدمة عسكرية لى فى القوات المسلحة 
أتمنى من الله عز وجل أن أؤديها على 
أكمل وجــه ألننى أعلم تمام العلم أنك 
رجل عسكرى من الدرجة األولى وعملى 
وتريد كل المحيطين بك أن يكونوا على 
قــدر المسئولية وعمليين.. ولــهــذا أنا 
اعتبر مدتى فى منصبى كنائب للوزير 
لفترة -قــصــرت أم طــولــت- هــى خدمة 

لمصر معك!!
وأضـــاف عمرو المنيرى قــائــا: سألنى 
الرئيس سؤالين هما: األول: مرتبى حينما 

كنت أعمل مسئوال عن السياسة الضريبية 
لــمــجــمــوعــة شــركــات كـــبـــرى؟! فــقــلــت لــه: 
مرتب ضخم جــدا.. تركته حينما أبلغونى 
أنــنــى ســأتــولــى منصب حكومى فــى دولــة 
ما بعد ثورة 30 يونيو.. فقلت واجب علىَّ 
المساهمة لبناء دولة 30 يونيو.. والسؤال 
الثانى: هل تواجد عامات لوجه الشبه 
بــيــن الــســيــاســات الضريبية فــى مــصــر.. 
وبين دول العالم فقلت: ال.. ألن مصر ال 
تطبق المعايير العالمية فــى المنظومة 
الضريبية.. ولو طبقتها مصر سيدر ذلك 
دخا كبيرا للدولة قيمته 130 مليار جنيه 
سنويا منها 100 مليار جنيه لو أصبحنا 
مثل دول العالم فى الضرائب.. و30 مليار 
ــون القيمة  ــو طبقنا مــشــروع قــان جنيه ل

المضافة.
ــح المنير: رد السيسى وقــال:  وأوضـ
ــذى يــمــنــع مــن قــيــامــنــا بتطبيق  ــ ــا ال ومـ
المعايير الدولية والسياسات الدولية 
فى الضرائب.. قلت: إن هناك تخوفا فى 
مصر من تطبيق السياسات الضريبية 
العالمية حتى ال يغضب الـــرأى العام 
وتتعرض هذه السياسة لنقد فى وسائل 
اإلعــام.. لكن فى اإلمــارات والسعودية 
وباكستان والهند واليابان ودول أوروبــا 
وأمــريــكــا حتى بعض دول افريقيا يتم 
تطبيق السياسات الضريبية الجديدة 

مثل جنوب افريقيا وتونس.
واختتم المنير حديثه قائا: السيسى 
رد وقال: واحنا »مابنخافش فى مصر«!!

الشيخ حمزة منصور.. مسئول 
اإلخوان فى األردن وعضو 
التنظيم الدولى لإلخوان 

يعترف: داعش ليست إرهابية!!
الـــدكـــتـــور مــصــطــفــى حــمــزة 
مدير المركز العربى للدراسات 
ــاإلســام السياسى  الــخــاصــة ب
أكد أن اإلخــوان يديرون تنظيم 
ــه ويــبــعــثــون  ــون ــحــرك داعــــش وي
ــام لــــه..  ــمـ ــضـ ــانـ شـــبـــابـــهـــم لـ
ويحرضون شبابهم على جلب 
ــدة لــانــضــمــام  ــديـ ــاصــر جـ عــن

لداعش.
ــوان  ــة اإلخــ ــال: إن عــاق ــ وقـ
بتنظيم داعـــش عــاقــة وطيدة 
فقد اتفق اإلخــوان على تطبيق 
ســيــاســة لــلــتــعــامــل مـــع تنظيم 
داعـــش وهـــى الــدعــم والتأييد 
فى الخفاء.. والنقد والهجوم 
ورفـــض تــصــرفــات داعـــش فى 

العلن.
ــا: إن  ــائـ ــح حـــمـــزة قـ ــ وأوضــ
اإلخـــــــوان تـــم كــشــف دعــمــهــم 
لتنظيم داعـــش بــعــد اعــتــراف 
الشيخ »حمزة منصور« األمين 
الــعــام لجبهة العمل اإلسامى 
ــذراع الــســيــاســيــة لجماعة  ــ ــ ال
ــوان فــى حـــوار مسجل أن  اإلخــ
ــى  ــش لــيــس ارهــاب تــنــظــيــم داعــ
ــســاد الــحــكــام  ــشــأ نــتــيــجــة ف ون
واالســـتـــبـــداد.. وحــيــنــمــا سئل 
الشيخ حمزة عن إمكانية وصف 
داعش بالتنظيم اإلرهابى قال: 

»ال«.
يذكر أن الشيخ حمزة منصور 
عضو بالتنظيم الدولى لجماعة 
ــدًدا من  ــ ــ اإلخــــــوان وحـــضـــر ع
االجــتــمــاعــات التنظيمية فى 
اسطنبول وأنقرة وينتقد الجيش 
المصرى على الـــدوام ويصف 
ثــورة 30 يونيو بأنها انقاب.. 
ودائم الهجوم على قيام المملكة 
العربية السعودية بعد وقوفها 

مع دولة 30 يونيو وثورتها!
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ممنوع السفر 
للخارج أو 

خارج القاهرة 
إال للضرورة 

القصوى

منصور

السيسى

جمال الدين

كشفت عنه اعترافات اثنني 
من املتهمني املقبوض عليهم 

فى محاولة اغتيال على جمعة

مخطط إخوانى لنشر 
الفوضى خالل األيام القادمة

لم تكن األحــداث فى الرئاسة ساخنة 
فــقــط بسبب قــائــمــة االغــتــيــاالت التى 
تم الكشف عنها عقب محاولة اغتيال 
د.على جمعة مفتى الجمهورية السابق. 

ــل كـــان هــنــاك بــعــض الــمــوضــوعــات  ب
األخــرى التى حظيت باهتمام الرئاسة 
مــن بينها مــا يــحــدث فــى ليبيا وقــيــام 
ــات المتحدة األمريكية بضرب  ــوالي ال
االرهــابــيــيــن فــى ســرت وكـــان الــســؤال: 
هــل ستسمح مــصــر بــقــيــام األمــريــكــان 
بالتحالف مــع الميليشيات اإلخوانية 
فى غــرب ليبيا لضرب االرهابيين فى 
شرق ليبيا وتحديدا فى »ســرت« معقل 
االرهــابــيــيــن.. خاصة أن مصر تناصر 
الجيش الليبى بقيادة الفريق خليفة 
حفتر؟! كانت التعليمات أن الغرض هو 
ضرب االرهابيين.. مع إعطاء تعليمات 
بــضــرورة تنفيذ طلعات جوية مصرية 
على الحدود الغربية مع ليبيا على طول 
الـ1200كم هى طول الحدود بين مصر 

وليبيا!!
ــى رئـــاســـة  ــ ــة الـــنـــحـــل ف ــي ــت خــل ــانـ كـ
الجمهورية تــدرك بأن جماعة اإلخــوان 
جــهــزوا خــطــة إلفــســاد الــوضــع األمــنــى 
ــم الــكــشــف  ــ خــــال شــهــر اغــســطــس وت
عنها عــن طــريــق اعــتــرافــات اثنين من 
المتهمين المقبوض عليهم ضمن الـ 7 
الذين تورطوا فى تنفيذ عملية اغتيال 
الدكتور على جمعة مفتى الجمهورية 
الذين أكــدوا أنهم حصلوا على أمــوال 
مــن قــيــادات اإلخـــوان فــى تركيا وقطر 
ــوا عــلــيــهــا من  ــيــهــم وحــصــل وجـــــاءت إل
شــركــات الــصــرافــة.. وهــم مــن الموكل 
إليهم ارتــكــاب عمليات اغتيال وعنف 

وتفجير وإرهاب باستخدام الساح.

املنيرى

جمعة

يوسف بالل



محمد شاكر: زيادة 
أسعار الكهرباء 
ضرورة لضمان 
وصول الدعم 

ملستحقيه

الشارع
السياسى

أسرار الجلسات الخاصة بين الرئيس والوزراء

خــال الشهر املاضى ظل الرئيس عبدالفتاح 
السيسى يلتقى مع كبار املسئولني بداية من املهنس 
ــوزراء وعــدد كبير من  شريف إسماعيل رئيس الـ
الوزراء.. وكان العامل الرئيسى خال احلوار يدور 
حول خطط الدولة وتنفيذ املشروعات القومية.. 
لكن ظهر على السطح حالة الشكوى املستمرة 
ــوزراء وقــدمــوا الشكوى  من قبل عــدد كبير من الـ
للمهندس شريف إسماعيل رئيس الـــوزراء أكثر 
من مــرة.. وكانت الشكوى باستمرار.. مما جعل 
رئيس الــوزراء يشعر بأن هذه الشكاوى أصبحت 
سمة أساسية بني الــوزراء وهذه السمة حتتاج إلى 
تكاتف اجلميع من أجل العمل على تفادى أسباب 
ــاغ الرئيس السيسى  الشكوى وأيــضــا يتطلب إب
شخصيا حتى يكون لديه علم مبا يــدور فى عقل 
الـــوزراء ولــذلــك عقد املهندس شريف إسماعيل 
ــاغ الرئيس بكثرة شكوى الـــوزراء  الــعــزم على إب
وانتهز الفرصة خال تواجد الرئيس السيسى فى 
افتتاح عدد من املشروعات فى مدينة اإلسماعيلية 
منها مدينة اإلسماعيلية اجلديدة ونادى الفيروز.. 
وتفقد عمليات إنشاء 4 أنفاق كبرى أسفل قناة 
السويس للمرة األولى فى التاريخ احلديث بجانب 
نفق الشهيد أحــمــد حــمــدى.. واصطحب رئيس 
ــه إلــى االسماعيلية  الـــوزراء عــددا كبيرا من وزرائ

للقاء الرئيس.
وكانت املفاجأة: جتمع عــدد كبير من الــوزراء 
ــوزراء  حــول املهندس شــريــف إسماعيل رئــيــس الـ
وجــددوا له الشكوى مرة أخــرى.. فقام إسماعيل 

واصطحبهم للرئيس وكانت كاآلتى:
وزيــرة التضامن االجتماعى الدكتور غادة والى 
أكــدت أنها تتعرض حلملة تشويه كبرى من بعض 
الصحف.. إضافة إلى أنها ال تستطيع الرد حتى ال 
تهتم بأنها ضد حرية الصحافة.. كما اشتكت أيضا 
ــذى يتعلق  مــن كونها ال تستطيع حتريك األمــر ال
بحصول عدد كبير من املوظفني الذين خرجوا على 
املعاش.. على جميع مستحقاتهم.. وتزايد حجم 
الضغوط عليها من قبل مسئولني كبار فى الدولة 
ــرورة توفير مستحقات لهم دون انتظار  مــن ضـ
»سياسة الـــدور« األمــر الــذى يضعها فى مــأزق.. 
وهى ال تستطيع فعل شىء ألن األموال ملك الدولة 
وبالتواصل مــع وزارة املالية لــم تستطع التخلى 
ــدور فى احلصول على مستحقات  عن سياسة ال
ــذيــن خــرجــوا للمعاش مــن صــنــدوق  املــوظــفــني ال

العاملني بالتأمينات!
كما اشتكت وزيــرة التضامن للرئيس السيسى 
فى حضور رئيس الــوزراء من خروج عدد كبير من 
املسئولني املساعدين لها فى التأمينات االجتماعية 
وهم من أصحاب اخلبرات الكبيرة فى التأمينات 
االجتماعية على املعاش ودعــت الرئيس ورئيس 

الوزراء بضرورة استفادة الدولة بهم وبخراتهم.

على اجلانب اآلخر دخلت الوزيرة داليا خورشيد 
وزيرة االستثمار على اخلط وتناولت الشكوى التى 
لديها وقالت إنها تعانى من ضعف مشاركة عدد من 
املستثمرين فى تنفيذ خطط احلكومة ألنهم يقولون 
إن احلكومة ال تدعم االستثمار.. وحينما أقدم لهم 
كل الضمانات ملساعدتهم فى زيادة االستثمارات.. 
يرد املستثمرون ويقولون: إن احلكومة غير جادة 
فى مساعدتنا.. فلجأت إلى حتديد مواعيد للقاء 
املستثمرين الــعــرب اجلــاديــن الــذيــن يــعــانــون من 
مشكات »عويصة« فى مصر.. هنا قام املستثمرين 
املصريون بتجميع أنفسهم وعقدت لقاءات مهمة 
ووعدتهم بحل جميع مشكاتهم وجتهيز لقاءات 
لهم مع رئيس الــوزراء املهندس شريف إسماعيل 
وأدعــوك يا سيادة الرئيس للقائهم حتى نستطيع 

حتقيق نهضة استثمارية كبرى!
لــم يــكــن أحـــد يــتــوقــع أن يــقــوم الــســفــيــرة نبيلة 
مكرم وزيــرة الهجرة وشئون املصريني فى اخلارج 
بالشكوى من توغل دور السفير سامح شكرى وزير 
اخلارجية على دورها حيث أفصحت عن أن الوزير 
سامح شكرى يعاملها كأنها »موظفة لديه« على 
اعتبار أنها كانت تعمل سفيرة ملصر فى اإلمارات 
قبل توليها منصبها وستعود إلــى عملها مبجرد 
انتهاء عملها كوزيرة.. نبيلة مكرم أملحت إلى أنها 
لــم تستطع مواجهة الــوزيــر سامح شكرى بحكم 

تقاليد الدبلوماسية املصرية.
ظــل الرئيس عبدالفتاح السيسى يستمع إلى 
شكوى الــوزيــرات.. وظــن أن الشكوى التى يعانى 
منها الوزراء جميعها تأتى من الوزيرات السيدات.. 

ــر الــتــجــارة  ــ ــارق قــابــيــل وزي ــل الـــوزيـــر طــ لــكــن دخـ
والصناعة وقرر طرح عدد من األمور التى يشتكى 
منها وقــال: خال لقاءاتى مع رجال الصناعة فى 
مصر وجدتهم مصرون على ضضرورة احلصول 
على أراضــى فى املدن الصناعية اجلديدة لتنفيذ 
مشروعاتهم التوسعية اجلــديــدة.. وبالفعل قمنا 
بالتنسيق مع هيئة التنمية الصناعية ومت توفيرها 
ولكننا واجهنا مشكلتني: األولى: أسعار األراضى.. 
ــة: هـــل يــتــم تــوفــيــرهــا فـــى جــمــيــع املـــدن  ــي ــان ــث وال

الصناعية أم ال؟!
ــار األراضــــى هى  ــاف قــابــيــل: كــانــت أســع وأضــ
املشكلة األولـــى هــل نــرفــع سعر األراضـــى نتيجة 
االرتفاع اجلنونى فى أسعار األراضــى فى املناطق 
املحيطة باملناطق الصناعية؟! أم نخفض األسعار 

حتى ندعم رجال األعمال فى إنشاء مصانع جديدة 
فى املدن اجلديدة.. وندعم بذلك فرص االستثمار 

ونفتح نوافذ جديدة ونوفر فرص عمل جديدة!
قام الدكتور محمد شاكر وزيــر الكهرباء بأخذ 
ــادة أسعار الكهرباء  رأى الرئيس السيسى فى زي
وتنفيذ الزيادة املتفق عليها على الشرائح الثاثة 
األولــى حتى يتم وصــول الدعم ملستحقيه! فكانت 
ــه بــضــرورة عــقــد مؤمتر  التعليمات الــرئــاســيــة ل
صحفى بحضور جميع وسائل اإلعام لإلعان عن 

الزيادة اجلديدة!
وزير املالية »عمرو اجلارحى« اشتكى من تعرضه 
لهجوم عنيف من قبل وسائل اإلعام والصحف.. 
وقال: الصحف والفضائيات بتهاجمنى باعتبارى 
أنــا اللى معايا الفلوس اململوكة للشعب.. لكننى 
فقط أعطى خطة إلدارة هــذه األمـــوال وتوزيعها 
يقع على الدولة بالكامل وليس وزير املالية.. ومع 
كل رفع لألسعار يقولون: وزير املالية رفع األسعار! 
ومع كل تنفيذ للسياسات الضريبية يقولون علّى 
وزير املالية وزير اجلباية!! وأنا أعطيت تعليمات 
للمساعدين الثاثة لــى وهــم نــواب لــى بضرورة 
اخلروج للناس وإيضاح كل النقاط التى تزيل اللبس 

من املواطنني!
ــر التموين  وانــطــلــق الــدكــتــور خــالــد حنفى وزيـ
ــس نـــواب فــى البرملان  ــال: وأنـــا يــا ري مبتسما وقـ
بيهاجمونى ألنى جنحت فى تنفيذ منظومة اخلبز 
بنجاح وهذا النجاح كان بامتياز.. واستطعت توفير 
8 مليارات جنيه للدولة.. وعــدد أعضاء مجلس 
ــوم.. ولكنى  الــنــواب الــواقــفــني ضــدى بيزيد كــل يـ
أعلم أن النجاح له ضريبة.. وعلشان خاطر مصر 
نتعرض ملزايدات من الكثيرين وهجوم ونقد غير 

مبرر!
الــدكــتــور خالد حنفى وزيــر البيئة اشتكى من 
قيام رجال أعمال كبار بصرف نفايات مصانعهم 
فى مياه النيل وأنه سيخوض حربا شديدة ضدهم 
بعضهم أعضاء بارزين فى مجلس الــنــواب.. ولن 
ــت تعلم يــا سيادة  يتوانى فــى التصدى لــهــم.. وأن
الرئيس أنا بكون فى مكتبى الساعة 8 صباحا.. 
ودائم التواصل مع أصحاب املصانع الذين لديهم 
مشكات فــى االشــتــراطــات البيئية ونــحــرص كل 

احلرص على حل هذه املشكات!
وفى إطــار شكوى املسئولني احلكوميني الكبار 
ــوزراء وللرئيس.. دخل املستشار محمد  لرئيس ال
جميل رئــيــس جــهــاز التنظيم واإلدارة اجلــديــد 
ضمن املسئولني الذين يعانون من شكواهم حيث 
اشتكى الرئيس مــن وجــود ضغوط شــديــدة عليه 
ــنــواب حتى يقوم  مــن قبل أعــضــاء فــى مجلس ال
بتوفير درجات مالية ألقاربهم وأصهارهم وذويهم 
ومعارفهم وبعض من أبناء دوائرهم للدرجة التى 
يوجد هناك طلبات من عدد من األعضاء موقعة 
من أكثر من عضو.. وفى كثير من األحيان يأتى 

الطلب من أكثر من نائب!
كــل هـــذه الــشــكــاوى بــعــض منها كــانــت خــال 
لقاء الرئيس فــى االسماعيلية وخــال لقاءات 
الرئيس مع الــوزراء فى رئاسة اجلمهورية ولهذا 
يخرج الرئيس السيسى على الــدوام وهــو ينهى 
جميع خطاباته بتوجيه الشكر للحكومة على 
ــرورة العمل  ــرص عــلــى ضــ مــجــهــوداتــهــا.. واحلــ
الــشــامــل والتنسق بــني الــــوزراء وعـــدم مخالفة 

القانون وااللتزام بالقواعد القانونية!

إميان بدر
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مخالفة للدستور الذى يكفل للمواطن الحق فى الرعاية الصحية المتكاملة 

تفاصيل خطة حكومة شريف إسماعيل لخصخصة مستشفيات الغالبة

تــؤكــد كــل الــوقــائــع واملـــؤشـــرات أن مستوى 
اخلدمات الصحية فى مصر سيئ للغاية وال 
يتناسب على اإلطاق مع التصريحات الغريبة 
التى يطلقها الوزراء وكبار املسئولني فى الدولة 
حــول كفاءة الكثير من املستشفيات املصرية 
وتفوقها على مثياتها فى دول العالم املتطور، 
ولعل اكبر دليل على ذلك استمرار سفر كبار 
املسئولني للعاج على نققة الــدولــة باخلارج 
ووصفتها باملهزلة  التى يجب أن تتوقف إال 
فى أضيق احلــدود لعدة أسباب أبــرزهــا أنها 
تستنزف مبالغ طائلة بالعمات الصعبة التى 
نحن فى أشــد احلاجة إليها لدعم االقتصاد 

املصرى.
 وفــى إطـــار احلــديــث عــن انهيار املنظومة 
الصحية فى مصر، نكشف تفاصيل  قضية 
شائكة للغاية ألنها تتعلق بصحة وحياة املايني 
مــن املــواطــنــني الــبــســطــاء  فــى ريـــف وصعيد 
مــصــر.. هـــذه القضية تتعلق مبــا يسمى  بـ 
»وحدات طب األسرة » والتى كانت تسمى من 
قبل  مبستشفيات التكامل بــدأ أنشاؤها فى 
1997 فى عهد وزير الصحة األسبق الدكتور 
إسماعيل سام، لتقدمي اخلدمة الصحية فى 
القرى، وفى عام 2008 فى عهد وزير الصحة 
األسبق الدكتور حامت اجلبلى بدأ إغاق هذه 

احلكومة حائرة بني إدارتها  باملشاركة مع القطاع اخلاص بنظام ppp أو إعطائها لرجال أعمال أو إنشاء شركة خاصة إلدارتها

شريف 
إسماعيل انزعج 
من كثرة شكاوى 
الوزراء وطالبهم 

بإبالغها 
للرئيس شخصيًا

1.    زيادة تكلفة تلقى العالج 
للمرضى الفقراء فى القرى 

املحيطة باملستشفيات
2.    استخدام املستشفيات املبنية 

من أموال دافعى الضرائب لتربح 
القطاع اخلاص.. مهزلة!!! 

3.    أين سيذهب األطباء 
وأعضاء الفريق الطبى الذين 

يعملون حاليًا بهذه املستشفيات؟ 

نقابة األطباء:

غادة والى: وزراء بيتوسطوا 
حلصول املحالني للمعاش 
على مستحقاتهم لكننى 
قلت: نتبع سياسة الدور

طارق قابيل: رجال األعمال عايزين 
أراضى فى املدن الصناعية.. نعطى 

لهم األراضى بسعر املدن.. وال نخفض 
األسعار لدعم االستثمار والصناعة

عمرو اجلارحى: الناس 
مفكرة إنى أنا اللى معايا 

فلوس الدولة وبيقولوا عليا: 
أنا وزير رفع األسعار!

رئيس جهاز التنظيم 
واإلدارة: نواب فى البرملان 

عايزين استثناء فى 
توفير درجات مالية!

داليا خورشيد: 
املستثمرون عايزين 

دعم حكومى منك 
شخصيا

خالد فهمى: رجال 
أعمال بيصرفوا 

مخلفات مصانعهم فى 
النيل وأنا وقفت لهم

نبيلة مكرم: 
وزير اخلارجية 

بيعتبرنى »موظفة 
عنده يا ريس«

خالد حنفى: رجال 
األعمال والبرملان 

واقفني ضدى وهجومهم 
علَىََََ غير مبرر

املستشفيات، وحتويل بعضها إلى وحدات طب 
أسرة بحجة عدم القدرة على تشغليها.

ويــرى الكثيرون أن قــرار د. حــامت اجلبلى 
املــشــار إليه كــان كــارثــة كبرى على  املنظومة 
الصحية فى مصر ، حيث أدى إلى حتول  هذه 
املستشفيات إلى خرابات، كما  أن القرار أدى 
إلهدار حقوق املواطنني الصحية، وحرم أهالى 
الريف من حقهم فى العاج بعد أن مت غلق 
أو جتميد نشاط  هذه املستشفيات التى بلغ 
عددها 544 مستشفى وتكلفت املليارات من 

اجلنيهات.
ــؤكــد أن  مــاحــدث ميــثــل مخالفة  ــذلــك ن ل
لــلــدســتــور  الـــذى يكفل لــلــمــواطــن احلـــق فى 
الصحة والرعاية الصحية املتكاملة، ويتعارض 
مع  ما قرره الدستور بالتزام الدولة باحلفاظ 
على املرافق واخلدمات الصحية والعمل على 
رفع كفاءتها وانتشارها اجلغرافى كما  ميثل 
إهـــداًرا للمال العام باملخالفة ملــواد الدستور 
الــتــى تــلــزم الــدولــة بحماية امللكيات العامة، 
وينص على أن  للملكية العامة حرمة  ال يجوز 

املساس بها وحمايتها واجب قانوني«.
فى هذا السياق، نكشف عن مهزلة جديدة 
ترتكبها الدولة ممثلة فى وزارة الصحة، والتى 
أعلنت عن  تفاصيل مشروع خصخصة هذه 
املستشفيات  الذى يسعى الدكتور أحمد عماد 
وزير الصحة لتطبيقه حالياً، وأعلنت الوزارة  
أن هناك اجتاه إلدارتها باملشاركة مع القطاع 

ــاص بــنــظــام ppp، أو إعــطــائــهــا لــرجــال  اخلـ
أعمال، أو إنشاء شركة خاصة إلدارتها.

ورداً على هــذه اخلــطــة، أعـــرب الكثيرون 
عــن اتفاقهم مــع االعــتــراضــات الــتــى أبدتها 
نقابة األطباء ضد هذه اخلطة التى تستهدف 
خصخصة املستشفيات احلكومية حيث إن  
ــروع ألى مــســتــثــمــر خـــاص هو  ــشـ الـــهـــدف املـ
احلصول على الــربــح، وبالتالى سيكون على 
املرضى فى القرى املحيطة أو املــوجــودة بها 
هــذه املستشفيات أن يدفعوا تكلفة اخلدمة 
ــح الــقــطــاع  ــرب ــة ل ــاإلضــاف ــة، ب الــصــحــيــة كــامــل
اخلاص.. وهو األمر الذى سيؤدى حتماً لزيادة 
تكلفة تلقى العاج للمرضى الفقراء فى القرى 
املحيطة مبستشفيات التكامل، واستخدام 
املستشفيات املبنية من أموال دافعى الضرائب 
لتربح القطاع اخلـــاص، بــداًل مــن دورهـــا فى 
تقدمي اخلدمة الصحية للمواطن بشكل غير 

ربحى.
وكــنــت نتمنى  مــن وزيـــر الصحة د. أحمد 
عماد قبل أن يكشف تفاصيل هذه اخلطة أن 
تكون لديه إجابة وافية عن ســؤال مهم هو:  
أين سيذهب األطباء وأعضاء الفريق الطبى 
الذين يعملون حالياً بهذه املستشفيات فى ظل 
هذه املشاريع؟  وإذا كانت حجة الــوزارة أنها  
عاجزة عن اإلنفاق على هذه املستشفيات فى 
ظل املوازنة الضعيفة احلالية، فمن  املمكن أن 
توجه املايني، واملليارات املهدرة فى القوافل 

الطبية ومكافآت كبار رجــل اإلدارة، لتشغيل 
هذه املستشفيات على أحسن مستوى.

يــاســادة.. يجب أن يعى اجلميع أن  ضبط 
اإلنفاق على الصحة وتسليم األصــول املبنية 
بأموال الشعب إلدارة وتربح القطاع اخلاص، 
له نتيجة واحــدة هى الرفع اخلــرافــى لتكلفة 
ــن املــصــرى  ــواطـ اخلـــدمـــة الــصــحــيــة عــلــى املـ
الــبــســيــط، فــى ظــل املــزيــد مــن تخلى الــدولــة 
ــا ومسؤوليتها فــى توفير اخلدمة  عــن دورهـ

الصحية.
وفــى النهاية نطالب كل اجلهات الرسمية 
والرقابية وفى مقدمتها مجلس النواب بفتح 
ملفات املنظومة الصحية من كل جوانبها بشكل 
جاد، ويجب أن يكون لكل من هذه اجلهات دور 
فعال فيها ألن القضية تتعلق بصحة وحياة 
ومستقبل املــايــني مــن املــواطــنــني البسطاء  
الــذيــن ينتظرون مــن الــدولــة أن متــد لهم يد 
العون واملساعدة ال أن تتركهم فريسة جلشع 
بعض رجال األعمال الذين يشاركون فى هذا 
املشروع فى حــال اإلصــرار على تنفيذه، وهو 
األمر الذى سيضع هؤالء املواطنني بني نارين: 
أولهما األمراض اخلطيرة واملؤملة التى يصابون 
بها، والثانية العجز عن تدبير التكاليف الازمة 
للعاج.. فهل تتحرك كل األجــهــزة واجلهات 
املعنية  وتتخذ اإلجـــراءات الازمة قبل وقوع 
كواراث قد ال حتمد  عقباها؟ اللهم هل بلغت..

اللهم فاشهد!!!

مطالبة املرضى فى القرى 
املحيطة أو املوجودة بها 

هذه املستشفيات بأن 
يدفعوا تكلفة اخلدمة 

الصحية كاملة

بالل الدوى

إسماعيل



فى
الممنوع

خسائر شركة 
النيل للطرق 

والكبارى بلغت 
157 مليون جنيه 

حتى اآلن 

ماهر عبده 
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تعيني مشرف عام 
على الكبارى فى أربع 
شركات تابعة للشركة 

القابضة مجاملة له 
للحصول على مكافأة 

 شاملة قيمتها
20 ألف جنيه

وجود فروق فى 
قائمة األسعار غير 
املعتمدة من جهات 
إسناد املشروعات 

للشركة تبلغ قيمتها 
47.3 مليون جنيه

خطط جهنمية للخاليا إلسقاط الدولة.. والنيابة العامة حتيل 8 قيادات للمحاكمة 

النحاس والعربى وجميل جتمعهم سهرات ليلية لوضع خطة اجلهاز اإلدارى للدولة

باملستندات.. شركات الطرق  والنقل العام حتت قبضة  خاليا اإلخوان املسلمني

ــات والــمــشــاكــل الــداخــلــيــة  ــ ــجــددت األزمـ ت
فى شركات القطاع العام للطرق والكبارى 
وأبــرزهــا شركة النيل للطرق الــكــبــارى، بعد 
تسريب تقرير للجهاز المركزى للمحاسبات 
أثبت وقــوع مخالفات مالية وإهــدار ماليين 
الجنيهات فــى وقــائــع فــســاد كفيلة بتحويل 

قيادات الشركة للنيابة العامة.
وحصلت »صــوت الماليين« على العديد 
مــن المستندات الــتــى تــؤكــد وقــائــع الفساد 
فى الشركة التى أثــرت تلقائيا على أوضــاع 
وحالة الطرق بالسلب خاصة الطرق السريعة 
التى رصــد الجهاز المركزى للتعبئة العامة 
واالحصاء ارتفاع حوادث السيارات وحصيلة 
الضحايا من المتوفين والجرحى على الطرق 
ليصل عدد حوادث السيارات 14 ألفا و548 
ــة عـــام 2015 مــقــابــل 14 ألــفــا و403  حــادث
ــوادث عــام 2014 بنسبة ارتــفــاع 1٪ نتج  حـ
عنها 6203 مــتــوفــيــن، 19325 مــصــابــا، و 
19 ألفا و116 مركبة تالفة وهــو مــا رصــده 
أيضا الجهاز المركز ى للمحاسبات والــذى 
كشف عــن وجـــود مخالفات مالية وإداريـــة 

واختالسات أدت إلى مثل هذه الحوادث.
وحظيت  شــركــة النيل للطرق والــكــبــارى 
بالنصيب األوفر من المالحظات والمخالفات 

وإهدار المال العام.
وكشفت المستندات  أن الشركة سحبت  
70 مليوًنا من البنوك على المكشوف بزيادة 
قــدرهــا 13 مليون جنيه عــن الــعــام المالى 
السابق للعام المالى 2015، وأن الشركة 
تحملت 9.42 مليون جنيه فــوائــد عــن هذا 
ــات والــعــمــالت  ــمــصــروف ــخــالف ال الــمــبــلــغ ب
ــح فى  ــود خــلــل واضــ الــبــنــكــيــة، مـــؤكـــدة  وجــ
منظومة العمل بالشركة، وقيام إدارة المخازن 
بإضافة أصناف موردة بدون فواتير، كما أن 
الوارد بدفاترها ال يعبر عن حقيقة عملياتها 

الحسابية.
وأكــدت المستندات أن رصف الطرق  يتم 
بطريقة غير مطابقة للمواصفات الفنية 
وتفريغ األسفلت على األرض لــعــدم وجــود 
مكان للبيع أو بيع األسفلت أو خلطه بزيت 
الــســيــارات المتسخ وهــذا يــؤدى إلــى تكوين 
خلطة أســفــلــت غــيــر مطابقة للمواصفات 
الفنية كما يتم خلط البودرة األسمنتية »باى 
باظ« بداًل من البودرة الحجرية وهذه البودرة 
غير مطابقة للمواصفات وهــذا يــؤدى إلى 
تكسير طبقة األسفلت بعد رصــف الطريق 

مما يعد إهداًرا للمال العام.
ــى اخــتــفــاء مــلــفــات عمالء  ــة إلـ ــاإلضــاف  ب
قيمتها 1.5 مليوًنا، وإنفاق 2.5 مليوًنا تحت 

بند »إتـــاوة مــحــاجــر«،  وهــو مــا أكـــده تقرير 
المحاسبات الصادر فى 2015 والملحق  به 
تقرير تفسيرى  لقطاع التفتيش والرقابة 
بالجهاز مؤكدا وجود مخالفات وإهــدار مال 
عام بماليين الجنيهات بشركة النيل العامة 
للطرق والــكــبــارى، وتحقيقها خسائر بلغت 
157 مليون جنيه، تمثلت فى 44 مليون جنيه 
خــســائــر لــمــشــروعــات نفذتها فــى العامين 
الماضيين فضال عن خسائر تراكمية بلغت 
قيمتها 113 مليون جنيه لمشروعات منذ  

يونيو 2014.
وأضـــاف التقرير أن مراقبى الحسابات 
اكتشفوا اخــتــفــاء بعض الملفات الخاصة 
بعدد من العمالء، ما أدى لعدم استطاعتهم 
التأكد من صحة أرصدتهم، وبلغ ما أمكن 
حصره ويخص 

العمالء المختفية ملفاتهم 1.5 مليون جنيه، 
فضاًل عن وجــود اختالف بين أرصــدة بعض 
العمالء بالقوائم المالية وأرصدتهم بــإدارة 

البيع.
وأوضحت أن هناك فسادا وإهــداًرا للمال 
العام وتعمد فى تخريب السيارات المملوكة 
للشركة وتفكيك أجــزاء منها وتوقفها عدة 
سنوات حتى يتم تخريدها وبيعها فى المزاد 
العلنى وبذلك يتم تشغيل مقاول النقل من 
ــالــرغــم مــن أن الــشــركــة تصرف  ــبــاطــن ب ال
سنويا 60 مليون جنيه قطع غيار على هذه 
السيارات، وأن عدم صيانة الكسارات يؤدى 
إلى اتالف الكاسور ويتم الصرف عليه بأكثر 
من 60 ألف جنيه شهريا باالضافة إلى  أن 
ــؤدى إلــى تعطلها  عــدم  صيانة الــســيــارات  ي
حتى يتم شـــراء قطع غــيــار بفواتير وهمية 
وتفكيك قطع غيار من سيارات أخرى متوقفة 

إهدار 79 مليون جنيه  
بسبب السحب على 
املكشوف من البنوك 

وضرب الفواتير 

لتقليل عدد السيارات الموجودة بالعمليات.
وأكـــد التقرير أن قائمة الــمــركــز المالى 
ــدة لــفــروق  للشركة مــا زالـــت تتضمن أرصــ
األسعار التى احتسبتها الشركة تحت مسمى 
فروق أسعار طبًقا لقرار رئيس الــوزراء، ولم 
يتم تحصيلها حتى تاريخ إعداد التقرير، رغم 
أنها تعود إلى سنوات سابقة، وبعضها يعود 
لعام 2003، وتضم تلك األرصــدة 168.527 
مليون جنيه مستحقة للشركة لــدى هيئة 
الطرق والكبارى، بينها 30 مليون جنيه غير 
معتمدة من لجنة فــروق األسعار، و17.143 
مليون جنيه فــروق أســعــار مــدرجــة بحساب 
أرصــدة مدينة دون أى تفاصيل عنها وغير 

مصدق عليها.
ــات الــشــركــة  وكــشــف الــتــقــريــر أن حــســاب
تضمنت إنــفــاق 2.498 مليون جنيه تحت 
ــنــد إتـــــاوة مــحــاجــر أغــلــبــهــا مــنــذ ســنــوات  ب
سابقة، فضاًل عــن  وجــود فــروق فــى قائمة 
األســعــار غير المعتمدة من جهات إسناد 

المشروعات للشركة تبلغ قيمتها 47.3 مليون 
جنيه، األمــر الــذى يعد مخالًفا لمتطلبات 
معيار المحاسبة المصرى رقم 11 الخاص 

باإليراد.
من ناحية  أخرى كشفت مصادرنا المطلعة 
أن معظم القيادات بالشركة ينتمون لجماعة 
ــوان المسلمين، مــن الــخــاليــا النائمة،  االخــ
ــوا ســوء أوضـــاع الــشــركــة ومــحــاوالت  وأرجــع
تطفيش العمال والتضييق عليهم وتـأخير 
مكافآتهم وحوافزهم كنوع من خطة إلسقاط 
الــدولــة فى قطاع الطرق والنقل، الفتة إلى 
أن تعيين  المهندس »م.عــزب » مشرفا عاما 
على الكبارى فى أربع شركات تابعة للشركة 
القابضة مجاملة له للحصول على مكافأة 
شاملة قيمتها 20 ألف جنيه بواقع  5 آالف 
مــن كــل شــركــة بــاعــتــبــاره مشرفا عــامــا على 
كل شركة، وتدخل هــذه المكافأة تحت بند 

مصاريف استراحة  وسكن.
ــزب وغــيــره من  ــمــصــادر أن عـ وأكــــدت ال
ــالغ الــنــيــابــة العامة  ــقــيــادات تــم ابـ بــعــض  ال
ضــدهــم، وقــامــت النيابة باستدعائهم فعال 

واستجوابهم.
ولفتت المصادر إلى أن الفساد طال العديد 
من الكبارى المعرضة لالنهيار بسبب نقص 
كــمــيــات الــحــديــد بــهــا ومــنــهــا كــوبــرى منشية 

الصدر، وكوبرى بنها.
ــارت المصادر إلــى أن بعض قيادات  وأشـ
الشركة وضعوا خططا للضغط على العمال 
لبيع أصــول الشركة مثل جــراج عين شمس 
وأرض مــديــنــة نــصــر تــحــت دعـــوى مواجهة 
األزمة المالية والعجز المالى الذى تعانى منه 

الشركة واحتياجها لسيولة مالية ضخمة.
وأضافت المصادر ان الشركة تعانى بالفعل 
مــن عجز مــالــي  بسبب النهب والــســلــب بها 
ــدار الــمــال الــعــام مــن مــكــافــآت قــد تصل  واهــ
للقيادة الــواحــدة  إلــى 50 ألــف جنيه شهريا 
عــلــى الــرغــم مــن ان رصــيــد الــشــركــة حتى  
2016/5/28 كــان بالبنوك 23 مليون جنيه، 
ــم  يــتــم صـــرف المكافآت  وعــلــى رغـــم ذلـــك ل
السنوية  للعمال العاديين باستثناء شهرين بعد 
أن كانت 9 أشهر  قبل 2011.مؤكدة ان هناك 

تالعبا كبيرا فى شيكات مرتبات العاملين.
يذكر أن  8 قيادات بالهيئة العامة للطرق 
والكبارى، قد تم تحويلهم  للمحاكمة العاجلة 
فــى فــبــرايــر 2016، التــهــامــهــم بــالــتــورط فى 
قضية إهـــدار ماليين الجنيهات مــن المال 
العام فى الطرق حيث انتهت تحقيقات النيابة 
اإلدارية، باحالتهم للمحاكمة العاجلة، وتضمن 
ــة الـــذى أعـــده المستشار محمد  أمــر اإلحــال
عبدالهادى، نائب رئيس هيئة النيابة اإلدارية، 
كــال مــن نــائــب رئــيــس الهيئة الــعــامــة للطرق 
والكبارى »وكيل وزارة النقل«، ورئيس جهاز 
تنظيم النقل بالقاهرة الكبرى، ومــديــر عام 
المشروعات بالمنطقة المركزية، ومهندس 
بالمنطقة المركزية بالهيئة، ومــديــر معمل 
البويات بالمعامل المركزية بالهيئة، ومهندس 
التخطيط بالهيئة، ومــهــنــدس إدارة تأمين 
وسالمة الطرق، ومهندس المنطقة 11 بالهيئة.

رموز نظام مبارك »يحكمون« مصر من مركب »نايل كريستال« العائم فى املعادى

كشفت مصادر مطلعة لـ»صوت الماليين« أن 
رموز نظام الرئيس المخلوع حسنى مبارك مازالت 

تسيطر على مقاليد البالد حتى اللحظة الحالية.
وأضافت المصادرأن قانون الخدمة المدنية 
لم يظهر للنور إال بمباركة وموافقة وتخطيط 
وإخـــراج وسيناريو الــدكــتــور صــفــوت النحاس 
أمين عام مجلس الوزراء ورئيس جهاز التنظيم 
واإلدارة الــســابــق، واحـــد رمـــوز دولـــة مــبــارك، 
مؤكدة أن الشهور الماضية شهدت عقد جلسات 
وسهرات خاصة جمعت بين رموز دولة مبارك 
وعلى رأسهم صفوت النحاس، وعدد من أعضاء 
لجنة الــســيــاســات وأعــضــاء الــحــزب الوطنى 
وبين الدكتور أشــرف العربى وزيــر التخطيط 
والمستشار محمد جميل رئيس جهاز التنظيم 
واإلدارة والذى تولى منصبه نظراً لقرابته لوزير 
التخطيط حيث إنه »ابن خالته« والذى سبق وأن 
عينه مستشارا لوزير التخطيط قبل أن يتولى 
منصبه الحالى كرئيس للجهاز المركزى للتنظيم 

واإلدارة.
وأكــدت المصادر أن السهرات كانت تتم على 
أنغام الموسيقى والطرب الشعبى على المركب 

الــعــائــم »نــايــل كــريــســتــال« فــى كــورنــيــش المعادى 
بحضور فوزية حنفى رئيس جهاز التنظيم واإلدارة 
السابق، حيث اتفق كل األطراف على ضرورة وضع 
قانون خدمة مدنية بديال لقانون 47 يحد من قوة 
العاملين بالجهاز اإلدارى للدولة البالغ عددهم 
6.5 مليون موظف، واالستجابة لخطة وشروط 
صندوق النقد الــدولــى الــذى طالب برفع الدعم 
وتخفيض الموازنة العامة للدولة كموافقة مبدئية 

إلقراض مصر.
المثير أن خطة الــدولــة الستراتجية 2030، 
التى أوصــى بها الرئيس السيسى كانت تعرض 
يوميا على المائدة المستديرة بالمركب بين هؤالء 
الــحــضــور، فــى أمـــر  يثير الــدهــشــة والــغــرابــة أن 
تعرض خطة الدولة على المأل وبعيدا عن المكاتب 

الرسمية. 
ومازالت هذه الجلسات مستمرة على »مركب 
نايل كريستال« لمناقشة وضع قوانين جديدة بشأن 
الــرفــع التدريجى للدعم والــتــى يعتبرها أشــرف 
ــر التخطيط أحــد الوسائل لتخفيف  العربى وزي
الضغط على االقتصاد وانتشاله من كبوته حتى لو 

كان على حساب الغالبة.

جهاز اإلحصاء واملركزى للمحاسبات يؤكد أن 
ارتفاع حوادث الطرق فى 2015 بسبب الفساد 

جالل السعيد
وزير النقل

العربى

النحاس

جميل

فوزية

الفساد طال العديد من الكبارى املعرضة لالنهيار بسبب نقص كميات 
احلديد بها ومنها كوبرى منشية الصدر وكوبرى بنها



لديها استثمارات بقيمة 
206 ماليني جنيه 

واجلمعية العامة لم 
تعتمد أرصدتها وقوائمها 

املالية ولم تصدق عليها 
باملخالفة للقانون

عالمات
استفهام

إميان بدر

صافى الربح يقدر  بـ4ماليني جنيه بينما املخزون 20 مليونا 
ولم تقم بإجراء جرد فعلى ملطابقة األرقام بالواقع على األرض

الشركة عليها مستحقات لم يتم سدادها بقيمة 25 مليون جنيه منها 
13 مليونًا لشركات وزارة البترول و12 مليوًنا للتأمينات االجتماعية
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باألرقام والمستندات: مخالفات بالماليين فى المجموعة المصرية العقارية

باألسماء والوقائع: الفساد الملعون داخل شركة مصر للزيوت والصابون
عــادة ما يشكو المواطنون من أصحاب 
البطاقات التموينية من أزمــات نقص زيت 
الــطــعــام تـــارة وعـــدم جـــودة بعض منتجاته 
ــوف عــلــى أســبــاب  ــوق ــرى، ولــعــل ال ــارة أخــ تـ
ــى تالعب  ــات ال يــرجــع فقط إل ــ هــذه األزم
الــتــجــار وبــيــع الــزيــت فــى الــســوق الــســوداء 
وتسريبه للمطاعم ولغير المستحقين، ولكن 
المشكلة تبدأ عــادة مــن المنبع، والــقــارئ 
لتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات حول 
أداء شركة مصر للزيوت والصابون التى هى 
المنتج األول لهذه السلع، يدرك إنه إذا كانت 
ــة تحتوى على  ــ المنظومة المالية واإلداري
كل هــذا القدر من المشاكل والمخالفات، 
فمن الطبيعى أن يــخــرج المنتج مخالفا 
للشروط القياسية وأن يواجه المزيد من 
التالعبات فى عملية بيعه وتسويقه حتى 

يصل للمستهلك.
 ومــن المعروف تاريخيا أن شركة مصر 
لــلــزيــوت والــصــابــون هــى إحـــدى الشركات 
التى أسسها بنك مصر فى عهد مؤسسه 
رائـــد االقــتــصــاد الــمــصــرى طلعت حــرب، 
وتمر السنوات والعقود ليأتى زمــن يقرر 
فيه الــســادة القائمون على إدارة الشركة 
ــى المملوكة  ــ ــول واألراضـ بــيــع بــعــض األصــ
لها، بموجب قــرار الجمعية العمومية، بل 
ويتخذوا بالفعل إجــراءات بيعها، ومع ذلك 
يدرجونها فى األوراق ضمن األصول الثابتة 
المملوكة للشركة، رغم كونها من األصول 
المتداولة الجارى بيعها، ولم تكن تلك هى 
المخالفة الــوحــيــدة الــتــى رصــدهــا تقرير 
الجهاز الــمــركــزى للمحاسبات، بــل كشف 
التقرير عن عدم قيام الشركة بإعادة النظر 
فى األعمار االنتاجية لألصول الثابة ككل، 
بالمخالفة للقانون والمعيار المحاسبى رقم 

.10
ــم كـــون شــركــة الــزيــوت والــصــابــون   ورغـ
هى شركة حكومية كانت مملوكة بالكامل 
للدولة ثم أصبحت ملكا للشركة القابضة 
للصناعات الغذائية طبقا لقانون شركات 
قطاع األعمال، ولكنها دخلت فى نــزاع مع 
شركة حكومية هى األخرى إحدى الشركات 
الــتــى خــرجــت مــن رحـــم بــنــك مــصــر، وهــى 
شركة مصر للتأمين، حيث لــم يتم حسم 

»مفيش حد فــوق الحساب، اللى يغلط 
يتحاسب من رئيس الجمهورية لحد أى 
مــواطــن«، هكذا أكــد الرئيس عبد الفتاح 
السيسى فى خطابه الشهير حين تحدث 
ــحــرب الــتــى أعلنها عــلــى الفساد  عــن ال
المستشرى فــى الغالبية إن لــم يكن كل 
مؤسسات الدولة، ومع التأكيد على ثقتنا 
فــى صـــدق نــيــة الــرئــيــس حــيــن دق طبول 
الــحــرب على الفساد والمفسدين، فإنه 
مــن الــضــرورى أن نؤكد على وجــود تالل 
من األوراق مدفونة داخــل أدراج األجهزة 
الرقابية المصرية، رغــم كونها تقارير 
شديدة الخطورة تكشف عن شبهات فساد 
بالمليارات ال تجد من يحقق فى وقائعها 
ويتبين مدى دقتها، أو ينفذ ما ورد بها من 

توصيات.
 وفى هذا السياق تأتى تقارير الجهاز 
ــوم لتفتح  ــزى لــلــمــحــاســبــات كــل يـ ــمــرك ال
صفحات جــديــدة مــن الشبهات، التى إن 
صحت فإنها تساوى مليارات تهدر كل يوم 
فى شركات ومؤسسات الدولة، والتى هى 
من أموال وقوت هذا الشعب الذى يزداد  

فقرا وبؤسا يوما بعد يوم.
ومؤخرا صــدر تقرير الجهاز المركزى 
للمحاسبات حــول المجموعة المصرية 
العقارية، وهــى شركة مساهمة مصرية 
مملوكة لكيانات حكومية عمالقة، من 
أبرز المساهمين فيها يأتى البنك األهلى 
الــمــصــرى، وبنك قناة الــســويــس، وشركة 
مصر للتأمين، وجميعها كيانات تستثمر 
أمـــوال الشعب المصرى مــن المودعين، 
وبالتالى فمن المفترض أن أى تالعب 
أو مخالفات فــى هــذه القطاعات تمتد 

مباشرة إلى جيب المواطن العادى.
  ولكن جاء التقرير ليكشف عن فروق 
ومخالفات بأرقام تحمل ستة بل وأحيانا 
سبعة أصــفــار، حيث ورد فى التقرير أن 
إجمالى استثمارات الشركة بلغت 206 
ماليين جنيه، فى حين وصل صافى الربح 
عن فترة الفحص 4 ماليين جنيه، والحظ 

ــذى أعــد التقرير  مــراقــب الــحــســابــات الـ
إن إدارة الشركة قامت بــإعــداد قوائمها 
الــمــالــيــة دون اعــتــمــادهــا مــن الجمعية 
العمومية للشركة، التى لم تعتمد أرصدة 
الــقــوائــم ولــم تــصــدق عليها فــى مخالفة 
واضحة للقانون والمعايير المحاسبية، 
كما قــدرت الشركة قيمة األصــول الثابتة 
بـــ188 ألف جنيه فقط، بينما بلغت قيمة 
المخزون 20 مليون جنيه حسب القيمة 
الدفترية دون إجراء جرد فعلى لها، ودون 

مطابقتها بالواقع على األرض.
ــانـــب آخــــر أوصـــــى تــقــريــر  ــى جـ ــلـ  وعـ
المركزى للمحاسبات باتخاذ اإلجــراءات 
الالزمة لتسوية ما أسمته إدارة الشركة 
الحالية- مخالفات اإلدارة السابقة- والتى 
بلغت قيمتها 537 مليون جنيه، حيث صدر 
حكم المحكمة بمبلغ 18 مليون جنيه فقط 
بشأن تلك المديونية، ولــم يتضح مصير 

باقى المبلغ.
 أما عن عالقة الشركة بالضرائب فقد 
وصلت هى األخرى إلى ساحات المحاكم، 
حيث خلت مــن الــتــســويــات الــالزمــة مثل 
باقى الملفات، إلى الحد الذى بلغت معه 
قيمة آخر مطالبة من مصلحة الضرائب 
للشركة مبلغ 62 مليون جنيه، لم تسدده 
الشركة وأقامت الضرائب بشأنها دعوى 
أمــام مجلس الدولة، وقبل تلك المطالبة 
كانت هناك مبالغ متجمدة أخرى مستحقة 
لمصلحة الــضــرائــب عــن فــتــرات سابقة 
تجاوزت قيمتها 290 مليون جنيه، وبشأنها 
أقيمت دعوى أخرى مازالت منظورة أمام 
القضاء وتم الطعن عليها منذ عام 2011، 
ولم تتم تسويتها حتى اآلن، وبذلك يكون 
مجموع المتأخرات الضريبية المستحقة 
على المجموعة المصرية العقارية أكثر 

من 350 مليون جنيه.
 واستخلص تقرير المركزى للمحاسبات 
مما سبق إن القوائم المالية التى تقدمت 
بها إدارة الشركة التعبر فى جميع جوانبها 
عن المركز المالى لها، وبالتالى أوصى 
ــة وتــحــديــد  ــالزمـ ــات الـ ــســوي ــت ــراء ال ــإجـ بـ
الــمــســئــول عــن مــا يــتــم الــكــشــف عــنــه من 

فوارق ومخالفات.

الشركة مملوكة للبنك األهلى املصرى وبنك قناة السويس وشركة مصر للتأمني وعليها متأخرت ضريبية بأكثر من 350 مليون جنيه

 استيراد وتوريد »فيرارى« إيطالية بـ4 ماليني جنيه دون جتربتها وعطل فى اآلالت أدى الحتراق الغالية وضياع مستحقات التأمني

مخالفات 
اإلدارة السابقة 

بلغت 537 
مليون جنيه 

  تركت مديونيات لدى 
العمالء مستحقة لها 
منذ 27 عاما وأعفت 

أحدهم من فوائد 
التأخير رغم صدور 

حكم قضائى نهائى بات 
لصالح الشركة 

عجائب وغرائب األصول المتنازع عليها
لديها قطعة أرض بشارع شهاب وفيلال بأحمد عرابى المهندسين قيمتها فقط 

واحد جنيه وقطعة أخرى بالبطل أحمد عبدالعزيز بـ10 ماليين جنيه
ــول الــمــتــداولــة للمجموعة  بلغت قيمة  األصـ
المصرية العقارية والتى هى محل نزاع،  أرقاما 
خيالية، مــن بينها قطعة أرض بــشــارع البطل 
أحمد عبد العزيز بالمهندسين تبلغ قيمتها 10 
ماليين جنيه، وهناك أيضا قطعة أرض أخرى 
بــشــارع أحــمــد عــرابــى وفيلال فــى شـــارع شهاب 
بالمهندسين، ووحـــدات الــدوريــن السابع عشر 
والثامن عشر ببرج المنتزة بالزمالك، وكل هذه 

األصـــول ذات القيمة الضخمة اكتفت الشركة 
بتقدير قيمتها فقط بالقيمة الدفترية التى هى 
واحد جنيه، حسبما ورد فى أوراق الشركة التى 
ــة الســـتـــرداد هــذه  ــالزم لــم تتخذ اإلجـــــراءات ال
األصـــول ومــازالــت محل نـــزاع، بــاإلضــافــة إلى 

غيرها من الممتلكات العقارية واألراضى.
واألغــــرب فــى هـــذا الــمــلــف إنـــه حــتــى المقر 
اإلدارى الــحــالــى للشركة يــدخــل ضمن قائمة 

ــول المتنازع عليها، حيث يقع فــى شــارع  األصـ
السد العالى بميدان »فينى« فــى الــدقــى، كما 
كانت المجموعة المصرية العقارية قد دخلت 
فى نزاع لم يحسم مع السيد الرواس على ملكية 
الــدور الثالث ببرج الجامع والــذى قــدرت قيمته 
بـ 30 مليون جنيه، باإلضافة إلى 2 مليون جنيه 
قيمة مــا لديها مــن وحـــدات ببرج شــارع شهاب 

بالمهندسين.

الخالف بشأن الغالية المحترقة بمصنع 
سندوب، الــذى تعرض لحادث عام 2014، 
وحتى اآلن تتمسك شركة التأمين بأنه ناتج 
عــن خطر عطل اآلالت والـــذى ال تستحق 
معه الشركة دفع مبلغ التعويض، بينما ترى 
إدارة مصر للزيوت والصابون إنــه حادث 
وليس عطل، وبالتالى تستحق التعويض، 
علما بـــأن ثــبــوت وجـــود عــطــل فــى اآلالت 
يعود بالمسئولية على إدارة الشركة نفسها، 
وال يفقدها فقط حق الحصول على مبلغ 

التأمين.
 وحــتــى إذا ثبت أن مــاحــدث كــان عطل 
آالت فإنه لــن يكون العطل األخــيــر، حيث 
ــد تــقــريــر الــجــهــاز أن إدارة الــشــركــة  رصـ
رصــدت مبلغ 4 ماليين جنيه ثمن ماكينة 
تعبئة الزيت اإليطالية«فيرارى«، التى تم 
شــراؤهــا وتــوريــدهــا دون أن تجرى عملية 
تجربتها والتشغيل المبدئى لها، ولــم يتم 
تحديد المسئول عن تلك الصفقة التى تمت 

بالمخالفة للقانون.

 وعــلــى ذكـــر عـــدم تــحــديــد المسئوليات، 
كشف التقرير إنه لم يتم تحصيل مديونيات 
مــتــأخــرة لــدى بعض الــعــمــالء لــمــدد وصلت 
إلى 27 عاما من تاريخ استحقاقها، واكتفت  
الشركة بــإعــداد مــذكــرة للشئون القانونية 
بشأن تلك المديونيات المتأخرة والمستحقة 
لها منذ ما يتجاوز الربع قرن، بينما لم تقم 
اإلدارة بتحديد المسئول عن عدم المطالبة 

بهذه المبالغ من وقتها وحتى اآلن.
 وعلى صعيد التغاضى عما للشركة من 

ــدى الــعــمــالء، أو  مستحقات ومــديــونــيــات ل
بــاألدق بعض العمالء رصد التقرير إعفاء 
أحــد العمالء رغــم صــدور أحكام قضائية 
نهائية باتة لصالح الشركة بأحقيتها فى 
قيمة فوائد التأخير، وتأكيد هذه األحكام 
استئنافيا، ولم تقم إدارة الشركة بتحديد 
المسئول عن عدم تنفيذ هذا الحكم، ولم 
تحقق فى عالقته بالعميل المسنود الذى 

ورد اسمه فى تقرير المركزى للمحاسبات.
 وعلى الجانب اآلخــر إذا كانت الشركة 
تتغاضى عن تحصيل ما لها من مستحقات 
لدى المتعاملين معها، فإنها أيضا ال تهتم 
بــدفــع مــا عليها لــلــمــورديــن، وكــأنــهــا ترفع 
شعار« ال نطالب حد وال حد يطالبنا«، حيث 
رصد التقرير قيمة ما عليها من متأخرات 
ضريبية لم يتم تسويتها بحوالى 19 مليون 
جنيه، مازالت منظورة أمام القضاء، بينما 
لم تسدد الشركة للموردين مستحقات بلغت 
إجماليها 25 مليون جنيه، منها 12 مليونا 
لصالح هيئة التأمينات االجتماعية، وهو ما 
يعرض العاملين فى الشركة لخطر ضياع 
حقوقهم التأمينية رغــم أنها تستقطع من 
رواتبهم، كما لم تدفع الشركة مستحقات 
لشركة بتروتريد التابعة لـــوزارة البترول 
بلغت قيمتها 8 ماليين جنيه، فيما تستحق 
شــركــة نــاشــونــال جـــاز مبلغ 5 مــاليــيــن لم 
ــســداده،  ــون ب ــصــاب تــقــم مــصــر لــلــزيــوت وال
علما بــأن شــركــات الــبــتــرول هــى التى تمد 
الشركة بالوقود الـــالزم لــتــدور ماكيناتها، 
وحــال قرارها بوقف اإلمــداد لحين تسوية 
المستحقات فــإن ماكينات شركة الزيوت 
والصابون سوف تتوقف عن العمل، لتنعكس 
األزمــــة بشكل مــبــاشــر عــلــى ســـوق السلع 
التموينية وتساوى نقص المعروض وتهدد 

بارتفاع األسعار.
 وفـــى ظــل تــلــك األخــطــاء والــمــخــالــفــات 
مــن الطبيعى أن يظهر رأس مــال الشركة 
بــالــســالــب بقيمة بلغت 18 مــلــيــون جنيه 
حسب تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات، 
ــذى أرجــع هــذه السلبية إلــى زيـــادة قيمة  ال
االلــتــزامــات المتداولة عن قيمة األصــول، 
وبالطبع أوصى بإجراء التسويات الالزمة، 

وال حياة لمن تنادى.



ملف
ساخن

كيف نستفيد من 
هذه الثروة البشرية 

التى تضم اآلالف 
من الكفاءات فى 

التخصصات النادرة؟

86 ألف 
عالم مصرى 

باخلارج
ــيــة الحتـــاد  أكــــدت احــصــائ
ــى اخلــــــارج أن  املـــصـــريـــن فـ
مصر تأتى فــى املــركــز األول 
فى عــدد العلماء فى اخلــارج 
على مستوى العالم حيث يبلغ 
ــف عــالــم، كما  عــددهــم 86 أل
أن هــنــاك أكــثــر مــن 42 عاملًا 
ــا فـــى وظــيــفــة رئــيــس  مــصــرًي
جامعة، إلى جانب وزير بحث 
علمى، وكذلك يوجد 3 آالف 
عالم مصرى فى أمريكا من 
كل التخصصات النادرة نسبيا 
مثل الهندسة الوراثية وفيزياء 
الفضاء والفيزياء الطبيعية 
والكمبياء الطبيعية والنانو 
والهندسة الوراثية واالقتصاد 

والرياضيات.

العـدد 193

األربعاء  2016/8/17

فقدت مصر منذ أسبوعني تقريبًا  أحد أبرز علمائها 
الذين رفعوا اسمها فى سماء العلم وسجل العلماء على 

مستوى العالم وهو الدكتور أحمد زويل احلاصل على 
جائزة نوبل فى الكيمياء لسنة 1999 ألبحاثه فى 

مجال كيمياء الفيمتو حيث قام باختراع ميكروسكوب 
يقوم بتصوير أشعة الليزر فى زمن مقداره فمتوثانية 

وهكذا ميكن رؤية اجلزيئات أثناء التفاعالت 
الكيميائية.

د. زويل حصل على العديد من األوسمة والنياشني 
واجلوائز العاملية ألبحاثه الرائدة فى علوم الليزر وعلم 

الفيمتو التى حاز بسببها على 31 جائزة دولية منها: 
جائزة ماكس بالنك وهى األولى فى أملانيا، جائزة وولش 

األمريكية، جائزة هاريون هاو األمريكية، جائزة امللك 
فيصل العاملية فى العلوم، جائزة هوكست األملانية  

ميدالية أكادميية العلوم والفنون الهولندية، جائزة 
االمتياز باسم ليوناردو دا فينشى وغيرها الكثير 

والكثير من اجلوائز والتكرميات.
هذه حقائق تاريخية وعلمية سوف يسجلها التاريخ 
ألحمد زويل سواء اتفقنا أو اختلفنا حول شخصه أو 

حول )املشروع املصرى للنهضة العلمية( واملعروف باسم 
جامعة زويل.

وفى هذا السياق نسأل:  هل كان زويل وحده أشهر عالم 
مصرى فى اخلارج؟ أم أن هناك اآلالف من العلماء 

املصريني فى اخلارج ؟ وكم يبلغ عددهم؟ ومن هم أبرز 

هؤالء العلماء؟ وما تخصصاتهم؟ وهل استفادت مصر 
من علمهم؟ وكيف نستفيد من هذه الثروة البشرية 

التى تضم اآلالف من الكفاءات فى التخصصات النادرة ؟
فى هذا امللف  تكشف )صوت املاليني(  عن أعداد 

املصريني فى اخلارج، وأبرز أسمائهم وتخصصاتهم؟ 
ومعلومات جديدة ومثيرة قد ال يعلم الكثيرون عنها 

شيئًا !!
وفى محاولة لإلجابة عن هذه التساؤالت نشير إلى أن 

اجلهاز املركزى للتعبئة العامة واإلحصاء فى مصر كشف 
فى تقرير رسمى له  أن هناك 600 عالم مصرى من 

التخصصات النادرة مقيمني فى الغرب، وأن عدد العقول 
املهاجرة من مصر وحدها وصل إلى 854 ألف عالم 

بعد رحيل أحمد زويل.. نفتح هذا امللف

باألسماء.. علماء مصر فى اخلارج.. ثروة مهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدرة.. متى نستفيد منها؟!

1

5

789

2 د. مجدى يعقوب

 د.مجدى بيومى

 د.سمير بانوبد.مصطفى السيداملهندس هانى عازر

املهندس كرمي رشيد
من أشهر املصممن الصناعين 
فى العالم، حصل على بكالوريوس 
فى التصميم الصناعى من جامعة 
كارلتون فى أوتــاوا بكندا فى عام 
ــات العليا  ــدراسـ ــهــى الـ 1982 وأن
فــى إيــطــالــيــا، لــه أكــثــر مــن 2000 
ــى ذلـــك املــشــاريــع  تــصــمــيــم، مبــا ف
التى تتضمن التصميم الداخلي، 
واألزيــاء، واألثــاث، واإلنــارة، والفن، 
واملــوســيــقــى واملــنــشــآت املعمارية. 
عمله يُعرض بشكل دائم فى أشهر 
ــة عــشــر متحف فــى الــعــالــم،  ــع أرب
ــفــن احلــديــث  مبــا فــيــهــا مــتــحــف ال
فى نيويورك وســان فرانسيسكو، 
ودّرس املــهــنــدس كـــرمي التصميم 
الصناعى ملــدة 10 ســنــوات ويلقى 
اآلن مـــحـــاضـــرات فـــى جــامــعــات 
ومؤمترات على الصعيد العاملى فى 

العمارة والتصميم.

هو بروفيسور وجــراح قلب، مصرى يحمل اجلنسية 
البريطانية، درس الطب بجامعة القاهرة، وتعلم فى 
شيكاغو ثم انتقل إلى بريطانيا فى عام 1962 ليعمل 
مبستشفى الصدر بلندن ثم أصبح أخصائى جراحات 
الــقــلــب والــرئــتــن فــى مستشفى هــارفــيــلــد حــتــى عــام 
2001. فى عام 1980 قام بعملية نقل قلب للمريض 
ــذى أصــبــح أطـــول املــرضــى الذين  دريـــك مــوريــس، والـ
نقلوا قلوًبا فى العمر فقد تويَف فى يوليو 2005، ومن 
املشاهير الــذيــن أجــرى لهم عمليات كــان الكوميدى 
البريطانى إريــك موركامب، ويذكر أن ملكة بريطانيا 
امللكة إليزابيث الثانية قد منحته لقب فارس فى عام 
1966 كما أطلق عليه فى اإلعالم البريطانى لقب ملك 
القلوب لفترة طويلة. مت منحه جائزة فخر بريطانيا عام 
2007 بحضور رئيس الوزراء، تقديًرا جلهوده فى إجراء 
أكثر من 20 ألف عملية قلب فى بريطانيا، كما مت منحه 
قالدة النيل فى مصر فى يناير 2011، وقد ساهم بعمل 
جمعية خيرية ملرضى القلب األطفال فى دول العالم 
النامية إضافة لرعايته جلمعية مجدى يعقوب ألمراض 

القلب فى مصر.

مــهــنــدس وعـــالـــم مــصــرى فـــى مــجــال الــهــنــدســة 
ــات املتقدمة  ــدراسـ ــر “مــركــز الـ الــكــهــربــائــيــة ومــدي
فى علوم الكمبيوتر فى الــواليــات املتحدة سابًقا، 
ــــى بــجــامــعــة لــويــزيــانــا  ــس قــســم احلــاســب اآلل ــي ورئ
بالواليات املتحدة، واملتخصص فى تصميم الدوائر 
اإللكترونية اخلاصة باألجهزة الرقمية، ولــه عدة 
بـــراءات اخــتــراع فــى مجال الــدوائــر الكهربية التى 
تدخل فى تركيب عدد من األجهزة الرقمية املحمولة، 
مثل ُمشّغل املوسيقى “آى بــود iPod”، كما صّمم 
أجهزة إلكترونية دقيقة تستعمل فى الهاتف النقال 
والــكــمــبــيــوتــر، كــى تخفض مــن اســتــهــالك الطاقة 

الكهربائية.
 تتمحور اكتشافاته حــول مــا يسميه “تصميم 
الــدوائــر اإللكترونية املتكاملة” التى تستخدم فى 
أغـــراض علمية متنّوعة، مثل شبكات االستشعار 
 )Wireless Sensing Networks( الالسلكى
التى تستعمل فى عمليات البحث واإلنقاذ فى حاالت 
الكوارث الطبيعية كالزالزل والعواصف واحلرائق 
وغــيــرهــا، كما تستعمل هــذه الشبكات أيــًضــا فى 
ــذارات إلى  مراقبة اجلسور واألنــفــاق، كى توّجه إنـ
ــوع الــكــارثــة، كما تستخدم  املــوجــوديــن فيها قبل وق
فى البحث عن حقول البترول والغاز الطبيعى على 

أعماق كبيرة.

مهندس مصرى يحمل اجلنسية 
ــة، وأســتــاذ زائـــر فــى قسم  ــي ــان األمل
العمارة والتصميم فى العديد من 
اجلـــامـــعـــات، أشــــرف عــلــى إنــشــاء 
محطة قــطــارات برلن عــام 2001 
ضمن استعدادات أملانيا الستضافة 
كــأس العالم عــام 2006، فصممه 
بطريقة غير مسبوقة عاملًيّا حيث 
بنى املبنى الرئيسى للمحطة بشكل 
ــى ثــم قــلــبــه بــشــكــل أفــقــي، مت  رأســ
تكرميه من قبل املستشارة األملانية 
ــال مــيــركــل فـــى حــقــل افــتــتــاح  أجنــي

املحطة.

أول مــصــرى وعــربــى يحصل عــلــى قــالدة 
العلوم الوطنية األمريكية التى تعتبر أعلى 
وسام أمريكى فى العلوم وتسلمها من الرئيس 
جورج بوش عام 2008 وذلك تقديًرا إلجنازاته 
فــى مجال النانو تكنولوجى وتطبيقه لهذه 
التكنولوجيا بــاســتــخــدام مــركــبــات الــذهــب 
الدقيقة فى عالج مرض السرطان وهو واحد 
من أفضل علماء الكيمياء فى العالم، وهو 
أستاذ الكيمياء بجامعة جورجيا األمريكية 
للتكنولوجيا. قــام بالتدريس فى العديد من 
اجلامعات املرموقة فى الواليات املتحدة، مثل 
ييل وهارفارد ومعهد كاليفورنيا للتكنولوجيا، 
ومعهد جورجيا للتكنولوجيا، حيث يتربع على 
كرسى جوليوس براون هناك، ويرجع اهتمامه 
بأبحاث الــســرطــان إلــى وفــاة زوجــتــه بسبب 

إصابتها مبرض السرطان.

عالم وطبيب مصرى، ويُعد أحد أبرز 
الــعــامــلــن فــى مــجــال التنمية الصحية 
واإلدارة والتخطيط الــطــبــي، ويحظى 
بشهرة كبيرة فى اخلــارج، فهو باإلضافة 
ملساهمته فــى وضــع البرنامج الصحى 
للرئيس األمريكى بــاراك أوبــامــا، وأحد 
مستشاريه لــلــرعــايــة الــصــحــيــة، شــارك 
أيًضا فى وضــع خطط للتنمية الصحية 
فى 71 دولة عربية وأوروبية منها سوريا، 
والــكــويــت، وليبيا، والـــســـودان، وروســيــا 

واليونان. 
تلقى برقية شكر شخصية من الرئيس 
ــاراك أوبــامــا جــاء فيها: “بسببك أنت  بـ
ــدى كــل أمريكى غــطــاء للتأمن  أصــبــح ل

الصحي، لك كل الشكر”.

د.محمد عبده3
أستاذ الفيزياء املتخصص 
فى االندماج النووى وعالم 
متميز فى مجالى الهندسة 
والعلوم التطبيقية بجامعة 
ــو مــديــر  ــ ــا ، وه ــي ــفــورن ــي ــال ك
مــركــز األبـــحـــاث املتقدمة 
لعلوم الطاقة والتكنولوجيا ، 
ــه مــديــر ملــركــز علم  كــمــا أنـ
ــاج  ــ ــدم ــ وتــكــنــولــوجــيــا االن
ــووي ،  ورئـــيـــس ملجلس  ــ ــن ــ ال
بحوث الطاقة فى الواليات 
ــام 2010  ــحــدة . فـــى عـ ــت امل
مت منحه جــائــزة آينشتاين 
الــدولــيــة – وهــى مــن أرفــع 
اجلوائز الدولية – تقديًرا 
جلهوده العلمية فى مجال 
الفيزياء، ويُعتبر من أشهر 
األكــادميــيــن الــعــاملــيــن فى 

مجال االندماج النووي.

د. فاروق الباز6
ــى عــمــل فى  ــك ــري عــالــم مــصــرى أم
وكالة ناسا للمساعدة فى التخطيط 
لالستكشاف اجلــيــولــوجــى للقمر، 
كاختيار مــواقــع الــهــبــوط لبعثات 
ــب رواد الــفــضــاء  ــدريـ أبـــولـــو وتـ
على اختيارهم لعينات مناسبة 
ــة الــقــمــر وإحــضــارهــا  ــرب مــن ت
للتحليل والدراسة إلى األرض. 
ــور فــــاروق الــبــاز  ــت ــدك يــشــغــل ال
منصب مدير مركز تطبيقات 
االستشعار عن بعد فى جامعة 
بــوســطــن بـــالـــواليـــات املــتــحــدة 
األمــريــكــيــة، كــمــا تــولــى سابًقا 
منصب نــائــب رئــيــس مؤسسة 
إيتك ألجــهــزة التصوير بوالية 
مــاســاتــشــوســتــس، وقــبــلــهــا قــام 
بتأسيس وإدارة مــركــز دراســـات 
ــى املــتــحــف  ــب فـ ــواكـ ــكـ األرض والـ
الـــوطـــنـــى لــلــجــو والـــفـــضـــاء مبعهد 
سميثونيان بــواشــنــطــن. عــمــل فـــاروق 
الباز مستشاًرا للرئيس الــســادات وهو 
صــاحــب مــشــروع ممــر التنمية خــارج 
ــوادى والدلتا الــذى أثــار وال زال يثير  ال

جدالً واسًعا حول إمكانية تطبيقه.

مت اخــتــيــاره مـــن قــبــل أكــادميــيــة جاليو 
تليسوا العاملية بلندن العالم ليكون أفضل 
عالم رياضيات فى العالم لعام  2010  ومنحته 
امليدالية الذهبية مع  9 علماء من أمريكا وروسيا 

وأوروبا .
ــن أهــم  ــًدا م ــ ــو بــكــر واحـ ــور أبـ ــت ــدك وقـــدم ال
املؤلفات الرياضية التى ُطبعت فى كبرى دور 
النشر وأوسعها انــتــشــاًرا ،  وقسمته اجلامعات 
األمريكية إلى خمسة أفرع حتمل اسم املؤلف 
مــثــل فــضــائــيــات بــيــومــى الــريــاضــيــة وحــســاب 
االشتقاق البيومى والتفاضل البيومي، ورغم 
إقامته باخلارج ألكثر من 35 عاًما إال أنه رفض 
احلصول على جنسية أخرى من أجل احلفاظ 
على هوية أوالده. عمل مستشاًرا للحكومة 
ــوده  املصرية بشكل غير رســمــى طـــوال وج
ــات  ــدراس بــاخلــارج ،  وقـــدم الكثير مــن ال
االقتصادية، وهــو صاحب الدعوة 
لبناء مركز عاملى للرياضيات فى 

شرم الشيخ.

د. أبو بكر الصديق بيومى
4



جهاز اإلحصاء: 
600 عالم مصرى 

من التخصصات 
النادرة مقيمني فى 

الغرب

10 علماء مصريني 
ضمن أهم 909 علماء 

على مستوى العالم
ــفـــت آخــــــر احـــصـــائـــيـــة  كـــشـ
 »SCOPUS« أصــدرهــا مؤشر
ــذى يـُـصــنــف علماء  الـــدولـــى، الـ
العالم، طبقاً لضوابط وشروط، 
نهاية العام املاضى فكشفت عن 
ــول عــشــرة علماء مصريني  دخـ
ضــمــن أهـــم 909 عــلــمــاء على 
مــســتــوى الــعــالــم، طبقا لثالثة 
مــســتــويــات وتــصــنــيــفــات عاملية 
 -i10»و »H-index« ــى وهـ
index« و«Scupes« وهــى 
أجندات دولية لتصنيف العلماء 
والــبــاحــثــني واملــتــخــصــصــني فى 
مــجــال العلوم والبحث العلمى 
ــا يــقــدمــونــه فــى مجال  طــبــقــاً مل
العلم حيث تربع عليها العالم 
املصرى مصطفى السيد، املرتبة 
األولـــى على العلماء املصريني 
ــقــطــة، يليه  ـــ79 ن ــ ــرب، بـ ــ ــع ــ وال
الدكتور مجدى يعقوب برصيد 
ــم الــعــالــم الــراحــل  63 نــقــطــة، ث
د.أحمد زويل برصيد 60 نقطة، 
ــور مــحــمــد الــنــشــائــى  ــت ــدك ثـــم ال
بــرصــيــد 43 نــقــطــة، والــدكــتــور 
فــاروق الباز برصيد 16 نقطة، 
ــفــه جـــاء الــدكــتــور عــصــام  وخــل
حجى، املستشار العلمى لرئيس 
اجلمهورية برصيد 12 نقطة، 
ثم الدكتور فينيس كامل جودة 
باملركز القومى للبحوث برصيد 
ــقــاط، وفـــى املــرتــبــة نفسها  4 ن
جاء الدكتور كمال رمزى ستينو 
بــرصــيــد 4 نــقــاط، ثــم الــدكــتــور 
محمد غنيم برصيد 3 نقاط، 
وأخيراً الدكتورة نادية إسكندر 

زخارى برصيد نقطتني.
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وخبير، أما من جميع البلدان العربية فاألعداد تتجاوز 
4 ماليني عالم من خيرة الكفاءات العلمية.

فى هذا السياق كشفت دراسة مهمة  بعنوان: الطيور 
املصرية املهاجرة… أبرز علماء مصر فى اخلارج( والتى 
أعدها الباحث الدكتور محمد فتحى  أن املناخ املصرى 

– وعلى مدار عقود –  طارد  للعلماء واملفكرين بسبب 
قله االهتمام وضعف اإلمكانات واملوارد املوجهة للبحث 

العلمى، أو بسبب املناخ السياسى وقمع واضطهاد 
السلطة، واملحصلة فى النهاية واحدة هى أن مصر تفقد 

اجلزء األعظم من خبرات وطاقات علمائها الذين 
يشكلون ركائز علمية فى العديد من دول العالم الغربى 

خاصة كندا والواليات املتحدة وأملانيا.

باألسماء.. علماء مصر فى اخلارج.. ثروة مهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدرة.. متى نستفيد منها؟!
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11 د.محمد ذهنى فراج د.شريف الصفتى

د. مصطفى الهاللى

باألسماء: العظماء السبعة 
فى مجال الرياضيات بكندا

تعد الهندسة والرياضيات من أهم  املجاالت التى يشتهر فيه 
العلماء املصريني بنوبغهم وتفوقهم على أقرانهم من اجلنسيات 
املختلفة ويكفى أن نذكر أن احلــاصــل على لقب أفضل عالم 
رياضيات بالعالم من أكادميية جاليليو هو العالم املصرى املقيم 
باخلارج الدكتور محمد عبده الــذى له نظريات رياضية باسمه 
ويذكر أنــه قد حــاول مــرارا وتكرار أن يفيد بلده مصر بعلمه و 
آخرها دعوته إلنشاء مركز عاملى للرياضيات بشرم الشيخ ولكن 

الدولة لم تهتم ولم تقدم له أى تسهيالت لتنفيذ املشروع.
وباإلضافة إلى الدكتور محمد عبده هناك العظماء السبعة فى 
مجال الرياضيات بكندا وجميعهم عمداء بأكبر اجلامعات الكندية 

وهم
د/نبيل اسماعيل عميد هندسة جامعة كونكورديا فى مونتريال 

مبقاطعة كيبيك.
د / محمد البستاوى عميد هندسة جامعة ماكماستر.

د / عادل سدرة عميد هندسة جامعة ووترلو.
د/ سامى محمود عميد هندسة  جامعة كارلتون فى اوتاوا.
د / ستالني بقطر عميد هندسة جامعة ويستيرن اونتاريو.

د / هدى املراغى عميدة هندسة جامعة وندسور.
د / سمية ياقوت العميدة السابقة لكلية ايكول دو بولى تكتيك.

د.هانى مصطفى
عالم مصرى يُصنف ضمن أكبر العلماء 
فى هندسة صناعة محركات الطائرات 
على مستوى العالم، حصل على دكتوراه 
فى صناعة محركات الطائرة فى كندا ثم 
عمل فى أكبر شركات العالم فى صناعة 
الطائرات، حتى أصبح رئيس قسم أبحاث 
مــحــركــات الــطــائــرات، وأســـتـــاذ بجامعة 
كونكرديا الكندية وميثل احلكومة الكندية 
فــى حلف الــنــاتــو، يــشــرف الــدكــتــور هانى 
ــحــاث الهندسية بني  مصطفى عــلــى األب
وكالة الفضاء األمريكية ناسا وشركة برات 
آنــد وتنى لصناعة محركات الطائرات، 
ــراءة اخــتــراع فى  ــ وقـــد حــصــل عــلــى 23 ب
ــل محرك  تــطــويــر وتــصــمــيــم أجــــزاء داخــ
ــر مـــن 100 بحث  ــث الـــطـــائـــرة، ولـــديـــه أك
هندسى فى رفــع كفاءة املحركات وتقليل 
ــصــوت واحلـــجـــم، كــمــا حــصــل عــلــى 30  ال
جائزة كبري، مثل جائزة التفوق فى مجال 

أبحاث الطيران فى العالم.

عــالــم كيميائى مــصــرى، وأســتــاذ بجامعة 
ــيــة، حــصــل عــلــى شــهــادة  ــان ــاب ــي ــدا« ال ــ ــي »واســ
ــوراه مــن جــامــعــة »ســاوثــهــامــبــتــون« فى  ــت ــدك ال
إجنــلــتــرا، وبعدها انتقل للعمل فــى اليابان، 
ويترأس حالًيا املجموعة البحثية لعلوم املواد 
“النانومترية” باملركز القومى لبحوث املــواد 

الياباني.
 أنقذ الصفتى اليابان من كارثة »فوكوشيما«، 
وهى كارثة تطورت بعد زلــزال اليابان الكبير 
فى 11 مارس 2011 ضمن مفاعل فوكوشيما 
1 الــنــووي؛ حيث أدت مشاكل التبريد إلى 
ــفــاعــل، ممــا أدى إلــى  ارتـــفـــاع فــى ضــغــط امل
انــفــجــار املــفــاعــل الـــنـــووى، ولــكــن »الصفتى« 
جنح باستخدام تكنولوجيا »النانوميتر« فى 
تنقية املياه من اإلشعاع الــذى سببه التسرب 
اإلشعاعي، ما جعل اليابان ترشحه لنيل جائزة 

نوبل فى الكيمياء لعام 2013.

ــة  ــ ــاذ زراع ــتـ أسـ
ــوح  ــت ــف الـــقـــلـــب امل
وزمــــــيــــــل كــلــيــة 
اجلــــــــــراحــــــــــني 
امللكية بإجنلترا، 
ومستشار جراحة 
القلب مبستشفى 
ويـــســـتـــمـــنـــســـتـــر 
اجلــامــعــى بلندن، 
ابـــتـــكـــر وســــــادة 
طــــبــــيــــة حتـــمـــل 
اســمــه وتستخدم 
لــتــبــريــد عــضــلــة 
ــاء  ــ ــن ــ ــب أث ــ ــل ــ ــق ــ ال
اجلـــــراحـــــة كــمــا 
استطاع أن يقلل 
ــن عملية  مـــن زمــ
نــقــل الــصــمــامــات 

وترقيعها.

ــب  ــي ــم وطــب ــ ــال عــ
مـــصـــرى، ورئــيــس 
ــة  ــ ــراحـ ــ ــم جـ ــ ــسـ ــ قـ
ــك الــبــولــيــة  ــســال امل
بــجــامــعــة ماكجيل 
ــدا، ونـــائـــب  ــ ــن ــ ــك ــ ب
رئـــيـــس اجلــمــعــيــة 
الــدولــيــة للمسالك 
البولية، حصل على 
العديد من اجلوائز 
العلمية فــى كندا 
وأوروبـــــــــا أهــمــهــا 
وســام االستحقاق، 
ومـــســـجـــل بــاســمــه 
عـــــــــدة بـــــــــــراءات 
ــا  اخـــــتـــــراع أهــمــه
جهاز لتنظيم حركة 
العضالت املسئولة 

عن إفراغ املثانة.

 وألقت الدراسة  الضوء على أهم العلماء املصريني 
املقيمني باخلارج، رمبا ال جند أغلبهم معروًفا 

بشكل كبير للعامة – بل حتى للنخب 
واملثقفني – بسبب غيابهم عن مصر من 

ناحية، وقلة االهتمام اإلعالمى الذى 
يحظون به من ناحية أخرى حتى إن 

معظمهم لم يتم تكرميهم فى مصر 
إال بعد تكرميهم فى اخلارج.

180 عاملا مصريا فى املجال النووى يعيشون خارج مصر
تكشف خريطة العلماء املصريني فى 
مجال الطاقة الــذريــة فى اخلــارج  عن 
ــود 180 عــاملــا مــصــريــا فــى املــجــال  وجـ
النووى يعيشون خارج مصر، حيث يعيش 
فى الــواليــات املتحدة وحدها ما يقرب 
من 100عالم و 50 عاملًا فى كندا و20 
ــا وبعض  آخرين موزعني بني دول أوروب
الــدول العربية، باإلضافة إلى 9 علماء 
ميثلون مصر فى الوكالة الدولية للطاقة 

الذرية.
ومن أبرز هؤالء العلماء املصريني فى 

هذا املجال
د. محمد صـــوان األول عــلــى دفعة 
الهندسة النووية بجامعة اإلسكندرية 
عــام 1967، وهــو أحــد العلماء القالئل 
فى مجال طاقة االندماج النووى ويشغل 
حــالــيــا منصب رئــيــس قــســم الهندسة 
النووية بجامعة وسكونسن ماديسون 

بالواليات املتحدة.
د. عنتر العزب أستاذ الهندسة النووية 

بجامعة فلوريدا.
-د. هانى عبداخلالق أستاذ الهندسة 
النووية بجامعة نورث كارولينا. د. ليلى 
اجلبالى زوجــة د. محمد صــوان وتعمل 

فى جامعة وسكونسن فى نفس املجال.
الــدكــتــور محمد الــوكــيــل رئــيــس قسم 
الهندسة الــنــوويــة بجامعة وسكونسن 
ــدوح شكرى  األمــريــكــيــة، والــدكــتــور ممـ
رئيس جامعة يــورك الكندية، والدكتور 
ممــدوح محمد الشنوانى خبير الطاقة 
الذرية فى إحــدى الهيئات البريطانية، 
والــدكــتــور محمد شفيق اجلنك رئيس 
ــة والكيمائية  ــووي ــن قــســم الــهــنــدســة ال
واملــيــكــانــيــكــيــة بــجــامــعــة نيومكسيكو 
بـــالـــواليـــات املــتــحــدة، والـــدكـــتـــور على 
ــادات بهيئة  ــي ــق ــد أكــبــر ال مــرتــضــى أحـ

الطاقة الذرية بكندا.
كما ميثل مصر فــى الوكالة الدولية 
للطاقة الــذريــة 9 علماء وهــم الدكتور 
ــادل طــلــبــة والـــدكـــتـــورة رانــــدا حجى  عــ
والدكتور إبراهيم العسيرى والدكتور 
سمير موسى ود. أمجد شكر ود. أحمد 

عبداحلليم واملهندس أشرف أبوشادى

إميان بدر
خالد عبدالرحمن



خبراء يكشفون 
عن كل 

سيناريوهات 
القضية األخطر 

فى مصر

90% من املصريني 
يرفضون متاًما انخراط 

اجلماعة فى احلياة 
املصرية من جديد

كشف استطالع رأى أجراه 
مــركــز »بــصــيــرة« أن )%69( 
مــن المصريين ال يــوافــقــون 
على استمرار جماعة اإلخوان 
المسلمين، وأن نسبة )%78( 
ــن يـــــرون أن  ــي ــمــصــري مـــن ال
حكم اإلخــوان كــان أســوأ مما 

يتوقعون.
كما  كشف استطالع رأى 
أجــرتــه مــؤســســة »إجـــابـــات« 
ــة  ــيـ ــقـ ــويـ ــتـــسـ ــوث الـ ــحــ ــ ــب ــ ــل ــ ل
والـــدراســـات واســتــطــالعــات 
الــرأى العام ؛ أن نحو )%90( 
ــيــن يــرفــضــون  ــن الــمــصــري مـ
ــا انــــخــــراط جــمــاعــة  ــاًمـ ــمـ تـ
اإلخوان المسلمين فى الحياة 

المصرية من جديد.

ــوان  إن الــحــديــث عــن مــصــالــحــة بــيــن اإلخــ
ــا كانت  ــ ــة الــمــصــريــة -أًيّـ ــدولـ المسلمين والـ
الوساطة وأهمية الطرف الوسيط وقدرته على 
تقديم أطروحات مقبولة- هو أمر مستبعد فى 
المستقبل القريب، خاصًة فى ظل استمرار 
الرفض المجتمعى والشعبى لجماعة اإلخوان، 
واســـتـــمـــرارهـــم فـــى نــرجــســيــتــهــم الــمــفــرطــة، 
وماضويتهم الشديدة، وبرجماتيتهم المتزايدة، 
وإنــكــارهــم المستمر لــلــواقــع، حتى تجاوزهم 

الواقع تماًما.
ــقــســام  ــإن حــالــة االن ــ ــن جــانــب آخــــر، ف ــ وم
والتشرذم التى تعانى منها الجماعة فى ظل 
الجمود الفكرى والتنظيمي، محدد آخر مهم 
مــن مــحــددات اســتــشــراف أى مستقبل لعودة 
اإلخــــوان إلـــى الــحــيــاة السياسية فــى مصر؛ 
حيث إنــه مــن غير المعقول أن يخرج موقف 
واحد وموحد من جماعة غارقة فى اختالفات 
وخــالفــات شــديــدة، خــاصــًة فــى ظــل فوضوية 

إصدار البيانات والقرارات اإلخوانية.
كذلك فإن الخطوة األولى للحديث عن عودة 
جديدة وجديَّة لإلخوان إلى الحياة السياسية 
المصرية، إنما ترتبط فــى األســـاس بمبادرة 
صـــادرة مــن الجماعة تعترف فيها باألخطاء 
وتطلب الصفح من الشعب المصرى، ولن يتم 
م  ذلــك إال بمراجعات فكرية تفضى إلــى تفُهّ
حقيقى وواٍع لطبيعة الواقع السياسى والواقع 
االجتماعى المصريين، اللذين لن يقبال بأّي 
مــحــاوالت لــأخــونــة أو لــفــرض شـــروط على 

الشعب المصرى.

وهو ما يرتبط بتزايد الرفض الدولى ألفكار 
جماعة اإلخــوان، وهو ما تجلَّى فى الموقفين 
البريطانى واألمريكي، باإلضافة إلى الرفض 
المجتمعى أو الشعبي؛ ما يؤكد أن اإلخوان قد 
خسروا أى رصيد حقيقي، سواء داخل مصر أو 
خارجها، وهى مواقف تجعل فكرة المصالحة 
فى الوقت الحالي، أو حتى المستقبل القريب، 

أمًرا غير مطروح.
وفى هذا اإلطار، فإنه من المهم تفكيك فكرة 
ــى حــديــث أكثر  المصالحة مــع »الــجــمــاعــة« إل
واقعية مرتبط بالمصالحة مع »أفراد الجماعة« 

غير المتلبسين بأعمال عنف أو مهِددين به. 
وهـــذا التفكيك يصب فــى النهاية لصالح 
الـــدولـــة والــمــجــتــمــع، خــاصــًة فــى ظــل إعــالن 
ــوان  عـــدد كبير مــن المنتمين لجماعة اإلخـ
عن اعتذارهم إلــى الشعب المصرى ونبذهم 
العنف ورغبتهم فى العودة إلى صفوف الشعب 

المصرى.
وختاًما، فإن اإلشكاليات المرتبطة بإمكانية 
ــة الــمــصــريــة وجماعة  ــدول المصالحة بــيــن ال
ــمــا هــى إشــكــالــيــات  اإلخـــــوان الــمــســلــمــيــن، إن
جوهرية، ال يمكن بأّي حال من األحوال القفز 
فوقها أو تحييدها أو تجاوزها من أجل صنع 

مصالحة سياسية.
ــًرا غير واقــعــى،   وتــظــل فــكــرة الــوســاطــة أمـ
فــى ظــل السياقات السياسية واالجتماعية 
المصرية، وكذلك فى ظل المحددات الهامة 
المرتبطة بإمكانية الوساطة الناجحة، وهى 
محددات ال تنطبق نهائًيّا على الوضع القائم 
بين الدولة واإلخــوان؛ لذا فإنه ال عودة قريبة 
لإلخوان إلــى الحياة السياسية المصرية فى 

المستقبل المنظور.

 ال عودة قريبة لإلخوان إلى احلياة السياسية املصرية 
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خالد عبدالرحمن

تفاصيل مبادرات الوساطة المقدمة من االتحاد األوروبى وقطر

اتسمت جهود الوساطة التى حاولت المصالحَة السياسية بين 
الدولة المصرية واإلخوان خالل السنوات الثالث الماضية؛ بأنها 
كانت محاوالت ال ترقى إلى الجدَيّة الكاملة، وبأنها انقسمت 
إلى نوعين من الوساطة: أحدهما »دولي« قامت به دول. واآلخر 
»محلي« قامت به أحــزاب مصرية أو شخصيات عامة مصرية، 
لكنها جميًعا لــم تـــؤِدّ إلــى تحقيق تغيُّر فــى الحياة السياسية 

المصرية.
وتــرتــبــط تلك الــمــحــاوالت للوساطة بــاإلطــاريــن السياسى  
واالجــتــمــاعــي، ســواء فــى مصر أو فــى إقليم الــشــرق األوســط، 

بتفاعالته السياسية المختلفة خالل السنوات الثالث الماضية.
 ويمكن تــنــاول مــحــاوالت الوساطة التى تّمت وفــًقــا لنوعية 

الطرف الوسيط، دولًيّا كان أو محلًيّا؛ وذلك على النحو التالى:
 1- الوساطة الدولية: كــان هناك محاولتان بعد اإلطاحة 
بــاإلخــوان؛ إحداهما قــام بها االتحاد األوروبـــى بدعم أمريكى، 

واألخرى كانت من دولة قطر؛ وذلك كالتالى:
أ- الوساطة الغربية: خالل شهر أغسطس 2013 -أى بعد 
ــوان سياسًيّا- قــام مبعوث  شهر واحــد فقط مــن إقــصــاء اإلخـ
االتحاد األوروبى ونائب وزير الخارجية األمريكية بطرح وساطة 
تستهدف احتواء األزمة القائمة ومحاولة حلها، وركزت الوساطة 
فى األساس على اإلفراج عن بعض القيادات اإلخوانية بضمانات 
دولية، مقابل إلغاء اعتصامات ميدانى رابعة والنهضة، وهو ما لم 
تقبله الدولة المصرية؛ نظًرا إلى محاولة المساومة؛ ما أدى إلى 

فشل تلك الوساطة.
ب- الوساطة القطرية: حيث عرضت قطر، فى أغسطس 
2015، من خالل وزير خارجيتها »خالد العطية«، أن تقوم بدور 
الوساطة بين الحكومة المصرية وجماعة اإلخــوان المسلمين؛ 
وذلــك فى ظل حديث قطرى عن عــدم اعتبار جماعة اإلخــوان 

جماعة إرهابية، ال فى مصر وال خارجها.
وقد جاء الــرد المصرى على تلك الوساطة سريًعا وحاسًما 
عبر الخارجية المصرية؛ حيث أعلنت مصر رفضها التام 
للوساطة القطرية، وكذلك رفضها للحديث القطرى عن كون 
ــوان جماعة غير إرهــابــيــة، ورفـــض الــتــدخــل فــى الشأن  اإلخــ

المصري. وكذلك فقد شملت تصريحات الخارجية المصرية أن 
المحاوالت القطرية تلك »تفتئت على أحكام القضاء المصرى، 
وقــرارات الحكومة المصرية، وإقــرار جموع الشعب، بأن تنظيم 

اإلخوان تنظيم إرهابى«.
ومن ثم فإن الموقف المصرى الرسمى جاء واضًحا بما فيه 
الكفاية لرفض أى مــحــاوالت للوساطة مــع جماعة اإلخـــوان، 
خاصًة أن قطر تعتبر من أكبر الداعمين لإلخوان خالل فترة 
وجودهم فى السلطة فى مصر، وكذلك بعد عزلهم منها، ومن 
ثم تعتبر وسيًطا غيَر محايد ومتحِيًّزا، وهو ما يعنى فشل أى دور 

وساطة قطرية حتى فى المستقبل.
2- الوساطة المحلية: حيث كانت هناك محاوالت للوساطة 
من الداخل المصرى، اختلفت بين وساطات قامت بها أحزاب 
مصرية وأخرى قام بها شخصيات عامة مصرية، وهى وساطات 

كانت أقرب إلى المبادرات. ويمكن تناولها على النحو التالى: 
أ- حزب البناء والتنمية: خالل شهر سبتمبر 2013، عرض 
ــذراع السياسية للجماعة اإلسالمية- مبادرة  الحزب -وهــو ال
تضمنت وقف كل أشكال العنف والتحريض والتظاهرات، وإجراء 
انتخابات رئاسية وبرلمانية خالل شهرين وفًقا إلعالن دستورى 
ــراج عن  ــ ــى اإلف يــصــدره الــرئــيــس عــدلــى مــنــصــور، بــاإلضــافــة إل

الدكتور محمد مرسى ومعاملته كرئيس دولة سابق.
ثم عــاد الحزب فى منتصف عــام 2015 وطــرح رؤيــة جديدة 
تتضمن ثــالث مــراحــل؛ أوالهــا هى تهيئة األجـــواء بين أطــراف 
األزمة، وثانيتها هى الحوار السياسى برعاية لجنة من الوطنيين 
المخلصين، وثالثتها هى مصالحة وطنية شاملة وبناء رؤية 

مشتركة، وهى مبادرة لم تلق صدى ولم تحقق أى نتائج مرجوة.
ــزب مــحــســوب على  ــزب الــبــديــل الــحــضــارى: هــو حـ ب- حـ
»التحالف الوطنى لدعم الشرعية ورفض االنقالب«، وقد طرح 
مبادرة فى نوفمبر 2013، وهى مبادرة لها ثالثة محاور: سياسى 
مرتبط بوجود حوار بين الدولة المصرية واإلخــوان، واجتماعى 
متعلق بدفع الدية ألهالى الذين ُقتلوا فى أحــداث فض رابعة 
والنهضة، واقتصادى مرتبط بضرورة إنقاذ البالد من أزمتها 
االقتصادية. ويمكن اعتبار مثل تلك الوساطة أيًضا غير محايدة، 

باعتبار أن طرفها محسوب فى األساس على اإلخوان المسلمين، 
وقد انعكس ذلك بعدم إحــداث تلك المبادرة أى تقدم فى ملف 

المصالحة بين الدولة المصرية واإلخوان.
ج- الــوســاطــات الــفــرديــة: اتفقت الــوســاطــات الــفــرديــة على 
محاولة رأب الصدع وعــودة اإلخـــوان بشروط مختلفة، لكنها 
اتفقت جميًعا من حيث عدم تقبلها بالجديَّة الكافية من جانب 
ــوان، وكــذلــك لــم تتعامل معها الــدولــة المصرية بقدر من  اإلخـ
األهمية أو االعتبار. ومن تلك الوساطات مبادرة زياد بهاء الدين 
فى أغسطس 2013، ثم مبادرة أحمد كمال أبو المجد فى أكتوبر 
من العام نفسه، وقد أعلن »أبو المجد« عن عدم جدّية الجماعة، 
وصوالً إلى مبادرة القيادى اإلخوانى محمد على بشر فى نوفمبر 
2013 التى أعلن فيها عن قبول اإلخــوان إجراء استفتاء شعبى 
على ما حدث فى الثالث من يوليو 2013 وفق حــوار مع وكالة 
»األناضول«. ثم جاءت مبادرة أستاذ العلوم السياسية الدكتور 
حسن نافعة؛ وذلك فى فبراير 2014، التى أعلن فيها اقتراًحا 
بتشكيل لجنة حكماء تتعامل كوسيط بين طرفى األزمــة، إال أن 
تلك الوساطة المقترحة لم تَلَْق صًدى حقيقًيّا هى األخرى، لكنها 
تعتبر أكثر جديَّة من المحاوالت السابقة عليها، خاصًة فى ظل 

وجود دعم لها من شخصيات عامة.
وكان آخر تلك الوساطات الفردية خالل العام الجارى، مبادرة 
الدكتور سعد الدين إبراهيم للمصالحة بين اإلخــوان والدولة، 
التى قوبلت بهجوم إعالمى وصحفى شديد، ولم تُِثر سوى جدالً 

حول الرجل ال حول فكرة المصالحة مع اإلخوان.
ومما سبق، نجد أن الوساطات غير الفردية داخل مصر جاءت 
من أحزاب محسوبة بالضرورة على الطرف اإلخوانى، وهو ما 
جعل تلك الوساطات تحمل بين طَيّاتها عوامل فشلها، باعتبار 

الطرف الوسيط طرًفا غير محايد فى األساس.
 أما الوساطات الفردية فقد جاءت مرتبطة بتطور األحداث 
السياسية فى مصر على مدار السنوات الثالث األخيرة، وربما 
ل الهجوم الشديد على مبادرة الدكتور سعد الدين إبراهيم  يُشِكّ
ت؛ إشارة مهمة إلى ما يمكن أن يشكله  باعتبارها آخر مبادرة تَمّ

مستقبل المصالحة مع اإلخوان.

نكشف سر رفض السلطات المصرية لهما

مستقبل المصالحة مع جماعة اإلخوان المسلمين
أهل

بلدنا

ما مصير المحاوالت التى تجرى منذ سنوات وحتى اآلن 
للمصالحة مع جماعة اإلخوان؟ وهل سيكتب النجاح لتلك 

المبادرات والمصالحات سواء كانت داخلية أم خارجية؟ 
وهل سيقبل بها الشعب فى حال نجاح المفاوضات أو تقريب 
وجهات النظر بين النظام والجماعة؟ وهل من حق الرئيس 

االنفراد التخاذ مثل هذا القرار الخطير للغاية دون الرجوع 
للشعب أو إجراء استفتاء شعبى على هذا األمر؟ هذه بعض 
التساؤالت التى تدور فى أذهان الغالبية العظمى من أبناء 

الشعب المصرى بكل فئاته وطوائفه؟
فى هذا اإلطار  كشفت دراسة مهمة للغاية  صدرت مؤخرًا 

بعنوان “معضلة العودة: مستقبل المصالحة بين الدولة 
المصرية وجماعة اإلخوان المسلمين” والتى أعدها 

الباحث أحمد عبدالعليم أنه منذ اإلطاحة بحكم اإلخوان 
المسلمين فى يوليو 2013، لم تدخر الجماعة جهًدا للعودة 

إلى السلطة.
ا حتى   واستمرت التظاهرات بعد هذا التاريخ أسبوعًيّ

فقدت زخمها واختفت تماًما فى ظل وجود رفض شعبى لهم، 
وبالتزامن مع ذلك، وعلى مدار السنوات الثالث الماضية، كان 

هناك محاوالت للوساطة من أجل عودة اإلخوان مرة أخرى 
إلى الحياة السياسية المصرية.

وهى محاوالت اختلفت من حيث أطرافها ومضامين الحلول 
المقترحة، وكذلك مدى جدية التعامل معها، وهو ما يطرح 

تساؤاًل متعلًقا بمدى إمكانية إتمام المصالحة بين الدولة 
المصرية وجماعة اإلخوان المسلمين فى المستقبل.

أسرار مفاوضات  ومبادرات المصالحة بين الدولة وجماعة اإلخوان

خبراء:
1-  من غير المعقول أن يخرج موقف واحد وموحد من جماعة غارقة فى اختالفات وخالفات شديدة

2-   اإلخوان خسروا أى رصيد حقيقى سواء داخل مصر أو خارجها
3- تفكيك فكرة المصالحة مع »الجماعة« إلى حديث أكثر واقعية مرتبط بالمصالحة 

مع »أفراد الجماعة« غير المتلبسين بأعمال عنف أو مهِددين به
4-   المصريون لن يقبلوا بأى محاوالت لألخونة أو لفرض شروط على الشعب المصرى

 الخارجية المصرية تعلن رفضها التام
  للوساطة القطرية وحديث  )حكام الدوحة(

  عن كون اإلخوان جماعة غير إرهابية

ــض مصر  أعلنت وزارة الــخــارجــيــة رف
كل أشكال التدخل الخارجى فى شأنها 
الداخلى وذلــك تعقيبا على تصريحات 

وزير خارجية قطر.
ــة، إن  ــري ــص ــم ــة ال ــي ــارج ــخ ــالـــت ال وقـ
تصريحات وزير الخارجية القطرى غير 
مقبولة وتفتئت على أحــكــام القضاء 

وقرارات الحكومة المصرية.
وأضافت الخارجية، أن جموع الشعب 
المصرى أقرت أن اإلخوان تنظيم إرهابى 
وليس هناك مجاال للتفاوض أو القبول 

بوساطة خارجية للحوار معه.
وكــان وزيــر الخارجية القطرى، خالد 
ــعــطــيــة، قـــد أبــــدى فـــى تــصــريــحــات  ال
تليفزيونية استعداد بالده للقيام بدور 
الوسيط بين النظام المصرى تحت قيادة 
الرئيس عبدالفتاح السيسى، وجماعة 

اإلخوان المسلمين.

أبواملجدنافعةسعدالدينمنصور

متيم
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املاليني »التايهة« داخل شركة قناة السويس لتوطني التكنولوجيا
« تكشف باملستندات «

ــادر عن  ــ ــر حـــديـــث صـ ــري ــق ــشــف ت ك
االدارة املركزية للرقابة على الشركات 
ــركــزى  املــشــتــركــة الــتــابــعــة لــلــجــهــاز امل
ــدار مال  للمحاسبات مخالفات وإهــ
عــام بشركة “قــنــاة الــســويــس لتوطني 
التكنولوجيا”،  وهــى شركة مساهمة 
ــى رأســمــالــهــا يبلغ  مــصــريــة، واجــمــال
مــلــيــارى و641 مليون جنيه، بعد أن 
قــام اجلــهــاز بعمليات فحص محدود 
للقوائم املالية املرفقة للشركة، وقائمة 
الــدخــل والــدخــل الشامل والتغير فى 
حقوق امللكية والتدفقات املتعلقة بها 
عن السبعة أشهر املنتهية فى مارس 
ــســيــاســات  ــل ــا ل ــخــصــن ــل ــى  وم ــاضــ ــ امل
ــا مــن  ــرهـ ــيـ املـــحـــاســـبـــيـــة املـــهـــمـــة وغـ
اإليــضــاحــات املتممة األخـــرى وإدارة 
الشركة هى املسئولة عن إعداد القوائم 

املالية الدورية.
وأكد التقرير أن نتائج الفحص أثبتت 
إهمال الشركة  وتغاضيها عن  حتصيل 
العائد املستحق لها مــن استثماراتها 
فــى جامعة 6 أكــتــوبــر عــن الــفــتــرة من 
1سبتمبر 2014حـــتـــى 31 اغسطس 
2015 والــبــالــغ نحو 65 مليون جنيه 
بنسبة 6.8 % من اجمالى االستثمارات 
البالغة نحو 955 مليونا و700 ألف 
جنيه بنسبة مساهمة 99 % من رأسمال 
اجلامعة مما كان  له األثر السلبى على 

موقف السيولة بالشركة.
ــورة لم  ــذكـ وأضــــاف أن الــشــركــة املـ
ــاإلجــراءات القانونية  تقم  مبوافاته ب
التى متت إلثبات ملكية الشركة لتك 
ــاة  رئــيــس  ــوافـ االســـتـــثـــمـــارات مــنــذ مـ
مصلحة الشركات على اعتبار مبلغ  
12  جــنــيــهــا كــدفــعــة مــقــدمــة تخصم 
بالكامل من إجمالى قيمة عقد التأجير 
التمويلى البالغ 316 مليون جنيه مع 
اجلامعة املــؤرخ فى 19 سبتمبر 1996 
ــصــيــب شـــركـــة اخلـــدمـــات  كــحــصــة ون
التعليمية املندمجة فى شركة توطني 
ــادة  ــك مــن زي التكنولوجيا ومــا تبع ذل
لتلمك املساهمات حتى بلغت نحو 955 
مليونا و700 الف جنيه بنسبة 99.68 

% من رأسمال اجلامعة. 
وأكــد التقرير انه كان من الضرورى 
ــح املــنــظــمــة  ــوائـ ــلـ ــون والـ ــان ــق ــل طــبــقــا ل
لــلــشــكــرات املــشــتــركــة مــوافــاة اجلــهــاز 
املــركــزى للمحاسبات مبــا مت االنتهاء 
اليه من اإلجراءات القانونية التى تؤيد 

ملكية الشركة لتلك االستثمارات.
وأفاد التقرير أن مجلس ادارة شركة 
قــنــاة الــســويــس لــتــوطــني التكنولوجيا 
ــرى من  ــدة مــخــالــفــات أخــ ــع فــى عـ وقـ
بينها ان املجلس قــرر فى جلسته رقم 
116 بتاريخ 21 مــارس 2016 املوافقة 
ــروض من  ــعـ ــعــقــد املـ عــلــى مـــشـــروع ال
بأغلبية اعضاء مجلس االدارة لتأكيد 
عملية تــوثــيــق الــعــاقــة بــني  الشركة 
واجلــامــعــة فــى حــالــة مــوافــقــة طرفى 
الــعــقــد اآلخـــريـــن، ومت عـــرض االمـــر 
على اجلمعية العامة للشركة املنعقدة 
فى 3 مايو 2016 وبناء على دراســة  
اللجنة للعقد فإن العقد يستلزم إعادة 
الــنــظــر فــى بــنــود الــعــقــد املــشــار إليها 
حيث ال تشير فيه الــى تقنني العاقة 
بني الشركة   واجلامعة بالغرض الذى 
اتخذ من أجله قــرار اجلمعية العامة 
العادية للشركة فى 30 نوفمبر 2014 
ــى مبقتضاها تــضــمــن اســتــمــرار  ــت وال
حصول الشركة على العائد السنوى من 

استثماراتها باجلامعة.
واضـــاف التقرير ان مجلس ادارة 
ــفــة اخـــرى  الـــشـــركـــة وقــــع فـــى مــخــال
ــاة اجلــهــاز  ــوافـ عــنــدمــا تــغــافــل عـــن مـ
مبجالس امناء جامعة 6 اكتوبر التى 
اقــرت حتويل مديونيات الشركة الى 
ــال اجلــمــاعــة  ــمـ مــســاهــمــات فـــى رأسـ
طبقا ملا ورد بالفقرة الثانية من العقد 
والــتــى مبوجبها تعتبر ســنــدا قانونيا 
مللكية الشركة للجامعة، كذلك حتديد 
املسئولية بــشــأن عــدم اثــبــات وتوثيق 
ملكية الــشــركــة لــلــجــامــعــة مــنــذ عقد 
االتــفــاق املبرم مع اجلامعة فى 1997 
وكــذا اول عقد تأجير متويلى فى 19 
سبتمبر 1996 باعتبار الدفعة املقدمة 
ــذات العقد  البالغة 12 مليون جنيه ل
كحصة ونصيب الشركة فى رأسمال 
ــرار التقنني ليس  اجلــامــعــة كما أن قـ
الثــبــات امللكية وامنــا لضمان حصول 
ــوى من  ــســن ــد ال ــائ ــع ــة عــلــى ال ــشــرك ال

استثمارتها.
ومـــن بــني املــخــالــفــات الــتــى رصــدهــا 
التقرير عــدم قــيــام الــشــركــة بتدعيم 
املخصص املكون ملواجهة كامل التزمات 
الضريبة العقارية املستحقة عن الفترة 

املالية املنتهية فى 31 مــارس املاضى 
والــبــالــغــة نــحــو 3 مــايــني و520 ألــف 
جنيه فى 31 اغسطس 2015 والبالغة 
نحو قيمة الضريبة العقارية املستحقة 
على الشركة عن الفترة من اول يوليه 
2013 حتى 31 ديسمبر 2015 كما ورد 
للشركة فى شهر ابريل 2016 مطالبات 
عــن عــام 2016 تخص املبنى الــدارى 
ومكتبة جامعة 6 اكتوبر بلغت مبلغ نحو 
3مايني و617 مليون جنيه فضا عن 
عــدم ســداد كامل قيمة الضريبة مما 
تــرتــب عليه حتــمــل الــشــركــة غــرامــات 
ــادة 27 من  التأخير طبقا ألحــكــام املـ
قــانــون رقــم 196 لسنة 2008 بشأن 
الضريبة  على العقارات املبنية واملعدل 

بالقانون رقم 117 لسنة 2014.
كما وقعت الشركة فى مخالفة جتاهل 

ــزى للمحاسبات،  ــرك ــاة اجلــهــاز امل ــواف م
بحسب التقرير، مبصادقة على صحة 
رصــد احلــســاب اجلـــارى الــدائــن واملدين 
من اجلامعة حيث بلغت قيمة مستحقات 
جامعة 6 اكتوبر لــدى الشركة نحو 445 

مليون جنيه فــى 31 مــارس 2016 حتى 
ميكن التحقق من تسوية احلساب بقيمة 
عــائــد الــتــأجــيــر الــتــمــويــلــى عــن السبعة 
أشــهــر مــن 1 سبتمبر 2015 حــتــى 31 
ــارس2016  والــبــالــغ قيمته نــحــو 47  ــ ــ م
مليونا و77 ألف جنيه االمر الذى يستلزم 
مــوافــاة اجلهاز باملصادقات على صحة 
رصيد احلساب الدائن واملدين للجامعة 

للتاكد واحلكم على صحة الرصيد.
كما أظهر التقرير وقوع الشركة فى 
مخالفة عــدم مــوافــاة اجلهاز املركزى 
لــلــمــحــاســبــات مبــصــادقــة عــلــى صحة 
الرصيد الدائن للجامعة فى 31 مارس 
2016 للتحقق من مدى اللتزام باالتفاق 
املبرم بني الشركة واجلامعة املؤرخ فى 
29 نوفمبر 2012 بشأن املوافقة على 
تسوية الدفعات املقدمة التى سددتها 

اجلامعة حتت حساب التأجير التمويلى 
والبالغ قدرها 253 مليونا و170 الف 
جنيه حيث قــامــت الشركة بتخفيض 
الرصيد مببلغ نحو 36 مليونا و165 
جنيها وهو قيمة القسط األول باعتباره 
مــســددا كما قامت الشركة بتخفيض 
الرصيد بنحو 36.165 مليون جنيه 
ــه  وهـــو قيمة الــقــســط الــثــانــى وادراجــ
بحساب االلــتــزمــات املــتــداولــة “اجلــزء 
املستحق حــخــال سنة مــن الــقــروض 
ــل” حــيــث ميثل  طــويــلــة وقــصــيــرة األجــ
قيمة القسط الثانى املستحق جلامعة 

6 أكتوبر.
ونــوه التقرير إلــى ان كل االجـــراءات 
السابقة كــان ضروريا موافاة اجلاهز 
ــدة الدائنة  بــاملــصــادقــات على األرصــ
واملــديــنــة للجامعة للتاكد مــن الــتــزام 
ــشــار اليه  الــشــركــة بتنفيذ الــعــقــد امل
واحلكم على صحة الرصيد املذكور فى 

بداية التقرير.
وكــانــت مــن بــني املــخــالــفــات الـــواردة 
بالتقرير قــيــام شــركــة قــنــاة السويس 
ــدم قيامها  لــتــوطــني الــتــكــنــولــوجــيــا عـ
بحساب الضريبة املؤجلة عن ارصدة 
ــهــا يف31  ــدي املــخــصــصــات املــكــونــة ل
اغسطس 2015  والبالغة نحو 3مايني 
و981 مليون جنيه ومت حساب الضريبة 
ــدة املــخــصــصــات  ــ ــن ارصــ املــؤجــلــة عـ
املــكــونــة مــن 1سبتمبر 2015 وحتى 
ــارس 2016 بــاخلــطــأ ممــا ينتج  31 مـ
عنهما اصـــول ضريبية مؤجلة مببلغ 
نحو 938 الــف جنيه وكــذا اخلطأ فى 
حسابات االلتزامات الضريبية املؤجلة 
املكونة فى 31 اغسطس 2015 والبالغة 
نحو 804 االف و4 جنيهات واخلطأ 
فيحساب االلتزامات الضريبية املؤجلة 
املكونة من 1سبتمبر 2015 حتى 31 
مارس 2016 والبالغة نحو 49.6 مليون 
جنيه وصحتهما نحو 21.6 الف جنيه 
وهو ما يستلزم قيام الشركة بتصويب 
كل ارصــدة االصــول الضريبية املؤجلة 
وااللتزمات الضريبية املؤجلة واألرباح 
املرحلة ومصاريف الضريبة املؤجلة 
طبقا ملعايير املحاسبة املصرية معيار 
ــم “24” واملــعــيــار  ــراب الــدخــل رقـ ضــ
رقــم “5” طبقا للسياسات املحاسبية 
والتغييرات فى التقديرات املحاسبية 

واألخطاء.
كــمــا كــشــف الــتــقــريــر تــأخــر الشركة 
ــبــى عن  فـــى تـــقـــدمي االقــــــرار الــضــري
العام املالي  املنتهى فى 31 اغسطس 
2015 حــيــث مت تــقــدميــه بــتــاريــخ 13 
ابريل 2016 وقد بلغت ضريبة الدخل 
املستحقة باالضافة لضريبة اضافية 
عــلــى الــشــركــة بلغت 25 مليونا و17 
جنيها فضا عــن عــدم قيام  الشركة 
بسداد مبلغ الضريبة حتى 31 مارس 
ــخ حتــريــر التقرير  ــاري املــاضــى وهـــو ت
لهذه املخالفات مما يعرضها للغرامات 
الـــواردة بــاملــادة رقــم 110 مــن القانون 
رقــم 91 لسنة 2005 قانون الضريبة 
على الدخل، وكذلك وجود خلل بالهيكل 
التمويلى للشركة حيث بلغ عجز رأس 
مال العامل فى 31 مارس 2016 بنحو 
298.3 مليون جنيه مما يشير الى عدم 
قــدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها 

قصيرة األجل.
ــضــا مــخــالــفــة الــشــركــة لــلــمــادة 65  واي
مكرر من قانون رأســمــال رقــم 95 لسنة 
1992وذلـــك لتأخرها فى تقدمي القوائم 
املالية فى 31 اغسطس 2015 ملة 70يوما 
حيث سلمت لها بتاريخ 9 مــارس 2016 
مما ادى الى حتكل الشركة غرامة بلغت 
140 الــف جنيه مت تخفيضها الــى 70 
الــف جينه بعد التصالح بشأن املخالفة 
بـــاالضـــافـــة ملــبــلــغ 2000 جــنــيــه مــقــابــل 

خدمات لدراسة التصالح.
ورصد التقرير ايضا مخالفة الشركة 
ــع مــن املـــادة رقــم 18  من  ــراب للبند ال
قــواعــد قيد وتشطيب االوراق املالية 
الــصــادرة بــقــرار مجلس ادارة الهيئة 
العامة للرقابة املالية بتاريخ 22 يناير 
2014 بشأن االلتزام بتضمني تشكيل 
اعضاء مجلس االدارة اجلديد للشركة 
عضويني مستقلني على األقل حيث مت 
جتديد دورة مجلس االدارة ملدة ثاث 
سنوات خال اجلمعية العامة للشركة 
املنعقدة فــى 9 مـــارس 2016 وقــد مت 
ــد فــقــط مستقل  ــار عــضــو واحــ ــي اخــت
بجلسة مجلس االدارة التى انعقدت فى 

10مارس 2016 برقم 114.
وانتهى التقرير فى فحصه ألوضــاع 
الشركة بالفحص املالي  املحدود الى 
القوائم املالية الدورية للشركة ال تعبر 
ــوح وشفافية عــن املركز  بعدالة ووضـ
ــارس املــاضــى وعن  املــالــى حتى 13 مـ
ادائــهــا املــالــى وتدفقاتها النقدية عن 

السبعة أشهر املنتهية فى هذا التاريخ.

إخفاء معالم القوائم املالية الدورية للشركة واألرصدة الدائنة واملدينة 
للجامعة هروًبا من تنفيذ بنود التعاقد بينهما مما يضر باملال العام

غموض مصير 955 مليون جنيه قيمة 
استثمارات الشركة فى جامعة 6 أكتوبر

ماهر عبده

  تأخر الشركة فى 
تقدمي اإلقرارات 

الضريبية فى 
العام املاضى 

تسبب فى 
تعرضها لغرامة 

وضرائب إضافية 
بـ25 مليون جنيه



القائمة تضم 
مستحضرات التجميل 

ومراكز العالج 
الروحانى والتجارة 

اإللكترونية .. إلخ
انتبهوا.. إعالنات اإلنترنت والتليفزيون.. نصب واحتيال ودجل على كل شكل ولون

الضحايا يكشفون عن أحدث أساليب الوهم والنصب
يقول مؤمن بحسرة شركة  فــور فريتس  التى 
ــامــج شــعــائــر لــلــحــج والــعــمــرة  ــرن ــإعـــداد ب ــوم بـ ــق ت
نصاااابة،  فقد استدرجنى بعض مندوبى وممثلى 
التسويق الــمــتــواجــديــن بــنــادى المهندسين ممن 
ينتهجون نمطا تسويقيا أقرب إلى النصب مما ال 
يليق بنادى المهندسين ويعتمدون على اإليحاء بأن 
مسابقتهم المزعومة تنظمها النقابة وأن الجائزة 
مقدمة برعاية النقابة وأن حفل السحب سيكون 

فى النادى تحت إشرافها.
وال يخفى على كثيرين تلك الطريقة التى تبدأ 
بسحب على جائزة توهمك أنك الفائز الوحيد أو 

أنك أحد أربعة تفاجأ بعدها أن الضحايا كثر.
وتكتشف أنــه قد تم استدراجك للخطوة التى 
بعدها مستغلين خدعاً تسويقية ال يلجأ لمثلها إال 

مخادع.
كــمــا أنــهــم يستغلون دعــواهــم بــرعــايــة النقابة 
وكذبات أخرى ملصقين أسماء كبرى كأبى هشيمة 
وأسماء شركات ومؤسسات عمالقة يتبين فيما بعد 
عــدم وجــود عالقة لهم بها معتمدين على ضعف 
ذاكــرة العميل، وتبدأ عملية النصب بطلب كارنية 
النادى ليأخذ منه البيانات ثم يبقيه معه بسيف 

الحياء كضمانة للحضور.
وبالذهاب لمقرهم يجد العميل نفسه معرضا 
لكل  طــرق الضغط واالبــتــزاز النفسى والعاطفى 
)وشــحــاتــة( بعد إضــاعــة وقته فــى عــرض مجوف 
ممطوط إلجباره على توقيع تعاقد وبعد االصرار 
من جانبه على عدم التوقيع يتغير التعامل ألسلوب 

مهين لمن اعتاد التعامل الراقى المحترم.

لكن أنا لألسف وقعت ضحية لكالمهم المعسول 
ــة وتــســرعــت ومــضــيــت العقد  ــكــاذب ــم ال ــودهـ ووعـ
بشروطه الغريبة المجحفة وفى اليوم التالى عندما 
علمت كم كنت ساذجًا ذهبت لفسخ العقد، وتانى 
يوم يعنى مش بعد سنة دفعنا 700 جنيه فى أقل 
من 24 ساعة وصورة فسخ العقد تثبت أنه تم يوم 
26 وفسخ يــوم 27 أقــل من 24 ساعة اتاخد منى 
700 جنيه اإلمضاء موجودة وكــل حاجة موجودة 
وأتــحــدى أى حــد فــى الشركة يكذبنى أو لــو هما 
رجالة ينزلوا العقد األصفر وبنوده المجحفة اللى 
بتلزم العميل بكل حاجة ومــش بتلزمهم هما بأى 
حاجة  وهما كاتبين انه  تم االتفاق بالتراضى على 
فسخ العقد ودا مش حقيقى.. هــؤالء هم  تجار 

الدين الحقيقيون “وحسبى الله ونعم الوكيل”.
  ويقول محمد: كنت أبحث عن وظيفة ووجدت 
إعالنا من شركة )ام اى ســى( إيطالية ولها فرع 
بألمانيا للعمل من المنزل كمدخل بيانات وتواصلت 
ــورو أو ما يعادله  معهم وطلبوا منى إرســال 60 ي
ــذى سوف  بالجنيه المصرى وقــالــوا إن المبلغ ال
أرســلــه يعتبر ثمن برنامح أوفــيــس خــاص  سوف 
ــى أثبته  ــرنــت ك ــت ــى عــبــر اإلن ــه ل ــإرســال يــقــومــون ب
على جــهــاز الكمبيوتر الخاصى كــى أبـــدا العمل 

معهم  عبر االنترنت وشربت المقلب.
ويؤكد سعيد من سكان الجيزة لقد وقعت ضحية 
لــشــركــات الــفــوركــس المنتشرة بشكل كبير على 
اإلنترنت فقد أوهمونى بعد أن حققوا لى أرباحاً 
ــاح وأن  قليلة بــإيــداع مبالغ أكبر حتى تكثر األربـ
طريقتهم مختلفة عن طريق األسهم المحلية وأن 
لديهم خبراء ماليين أكفاء  وفى النهاية خسرت كل 

شىء بضغطة زر وحسبى الله ونعم الوكيل.
ويقول رشاد: انا عندى تجربة مع باندا أوبشن 

وفعال شركة نصب.. كــان عندى حساب برأس 
مال25000 جنيه ولما حسيت بالموضوع وطلبت 
أسحب رأس مالي.. أغلقوا حسابى ومفيش حد 
رد على االيميل او الواتس أب وعملولى بلوك.. 
كل الحذر منهم…وياريت تجدوا حد يساعدنى 

باسترداد فلوسي.
 panda وتكمل بسنت: احــذركــم مــن شــركــة

option  ألنــهــا شــركــة نــصــابــة، فــفــى الــبــدايــة 
ــت عــنــدهــم 10 آالف  دوالر ولــمــا طلبت  أودعــ
ــاح سبحان الــلــه خــالل 24 ساعة  ــ أســحــب األرب
رصيدى )اتصفر( وكان التالعب باألسعار واضح 
جدا وعندى أيضا صديق مر بنفس التجربه مع 
هــذه الشركة النصابة فقمنا بالبحث عــن هذه 
الشركة التى تدعى انها سستم بنكى  لنكتشف  

أنها شركة وهمية.
أما محمد على فيقول: يا جماعة والله العظيم 
ده حصل بجد والــشــركــة دى طلعت نصابة فى 
اآلخــر اسمها أكاديمية المعمار إللحاق العمالة 
بــالــخــارج وتــوجــد بالمرج الــجــديــدة  وإعالناتها 
مالية الدنيا وصاحبها  نصب على ناس كتير فى 
ربع مليون جنيه كل واحد كان بيدفع مش أقل من 
14 ألف جنيه من غير ما حتى يعملهم وصل أمانة 
وأنا واحد من الناس اتنصب علّي، كان بيضحك 
على الناس ويقول لهم هسفركو قطر واالمــارات 
والسعودية على شغل عالى جدا بمرتبات مجزية 
تبدأ من 3 آالف ريال وأنا رحت عملت له محضر 

وهو هربان فى القاهرة. 
وتقول  فاطمة إنها أرادت شراء جهاز تليفزيون 
جديد لمنزلها وقــررت تجربة الشراء عن طريق 
االنترنت لما يوفره الشراء من خصم وتوصيل 

مجانى.
ــراء تــلــيــفــزيــون يحمل  ــهــا طــلــبــت شــ وتــؤكــد ان
مواصفات مميزة شاهدته فى احــد اإلعالنات 
وعندما تسلمت الجهاز وجدت أنه أصغر حجما 
من النموذج المعروض فى االعــالن الممول على 
االنترنت. وتتابع حديثها بأن “الجهاز كان عاطال 
وهــى تأسف لتعرضها للنصب بسهولة وضياع 

المال الذى وفرته فى شهور”.
وتقول منى أنا اتنصب علَى على النت واحدة 
ــالن وتــبــيــع حــقــن ميتابوليتس  كــانــت عــامــلــة إعـ
للتخسيس ولألسف اتغشيت فيها وبعد ماحولت 
لها مبلغ 400 جنيه لكى ترسل الحقن اتهربت 
منى ولــم ترسل الحقن وهــى اسمها هبة أحمد 
محمد الحارتى وبعتلها الفلوس على مكتب بريد 

دمياط العام.

سحر الشربينى

صوت
الناس

العـدد 193

األربعاء  2016/8/17

 اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية املستهلك:

أنصح أى شخص تعرض للنصب عن طريق اإلعالن أو غيره أن يتوجه إلى أقرب جمعية حلماية املستهلك
توجهنا إلى اللواء عاطف يعقوب رئيس 
جهاز حماية المستهلك لنعرف منه إلى أين 
يتوجه المواطن فى حالة النصب عليه من 

أى جهة وقال:
نــحــن ال نتقاعس عــن أى شــكــوى تأتى 
إلينا من اى شخص أو أى جهة أيــا كانت 
ونبدأ بالتحقق الفورى منها وأنا أنصح أى 
شخص تعرض للنصب عن طريق اإلعالن 
أو غيره أن يتوجه إلى أقرب جمعية لحماية 
المستهلك وفى حالة رغبته بتقديم الشكوى 
مباشرة لجهاز حماية المستهلك فيكون عن 
طريق أى خط أرضى 19588 أو الفاكس  
35380384 أوعن طريق البريد اإللكترونى 

 complaints@cpa.gov.eg
 أو عليه التوجه مباشرة إلى مقر الجهاز 
96 ش أحمد عرابى المهندسين أو 115 ب 
القرية الذكية لتقديم الشكوى باليد ويكون 
معه صــورة من فاتورة الشراء وأى شكوى 
تأتى إلينا عن طريق هذه الطرق ننظر إليها 

فى الحال 

 وعــلــى المجتمع الــمــدنــى أن يشترك 
معنا إلنــجــاح منظومة حماية المستهلك 
على األقل أن يبلغ المواطنين فوراً عن أى 
مخالفة تــحــدث أو حتى أمــاكــن مشكوك 
فيها وأن يكون عند الفرد الوعى الكافى 
وال ينساق وراء أى إعــالن خاصة شركات 
التسوق عبر الهاتف ألنها تبث إعالناتها 
من قنوات أجنبية وليست عبر قمر النايل 
ســات  وأيضًا عــدم التسوق عبر اإلنترنت 
ألنه توجد صفحات فيس بوك ومواقع بها 
الكثير من اإلعالنات المضللة والمنتجات 
مجهولة الــمــصــدر وعـــدم اإلنــســيــاق خلف 
ــات الــمــروجــة لــمــمــارســات الدجل  اإلعــالن
ــاعــى خطير  ــم والـــشـــعـــوذة كـــمـــرض اجــت
يرسخ لمعانى الجهل والتخلف والتواكل 
واالنصراف عن األفكار العملية البناءة وقد 
قمنا بإحالة حوالى 16 قناة فضائية تروج 
لهذه الخرافات إلى النيابة العامة منوهاً 
إلى أن الجهاز يضم 96 جمعية أهلية تتبع 

الجهاز بعد أن كانت 16 جمعية فقط.

أساليب كثيرة لالحتيال على المواطنين من خالل 
اإلعالنات المختلفة والتى أصبحت تشكل خطرًا كبيرًا على 
المجتمع المصرى خاصة إذا جاءت اإلعالنات من فضائيات 

يشاهدها الماليين فتكون الخدعة كبرى والطامة أكبر 
ألضرار هذه المستحضرات والتى تكون دائمًا منتجات غير 

حاصلة على تصاريح كاألعشاب والمنشطات وعقاقير 
التنحيف ومستحضرات التجميل وكذلك الحال بالنسبة 

لمراكز العالج الروحانى وفك السحر وجلب الحبيب وموافقة 
األهل على الخطيب وغيرها، وقد اتسعت دائرة عمليات 

النصب على المواطنين فهناك أيضًا مراكز التجميل 

المختلفة التى يعمل بها أنصاف األطباء والشهادات 
الطبية المضروبة الذين يتم تقديمهم فى بعض وسائل 

اإلعالم  على أنهم استشاريون ورؤساء أقسام، وهناك أيضًا 
التليفون المحمول نجم الممارسات الخادعة بحيث يتم 

من خالله الوصول للمستهلك إما من خالل أسلوب التسوق 
عبر التليفون أو عبر التليفزيون أو االنترنت حيث يأتى 

مندوب الشركة المعلنة ببضاعة رديئة غير المعلن عنها 
وإذا رفض العميل استالمها فعليه سداد قيمة  الشحن وفى 

كل الحاالت الخاسر هو المستهلك، 
وهناك إعالنات من 

خالل مسابقات تجرى عبر التليفون المحمول ويكون على 
المستهلك إرسال اإلجابات للفوز بجوائز كبيرة، وهناك 

أيضًا مراكز التنمية البشرية ومراكز النصابين التى تعلن عن 
الكورسات والمنح الوهمية  التى يتم الزعم بأنه معترف بها 

ومعتمدة من أمريكا ويزج لك بأسماء شهيرة على أنهم حصلوا 
على الدكتوراه منها، وهناك آالف المواقع للربح المزيف 

من اإلنترنت ووقع الكثيرون فريسة لها، وهناك الكثير 
والكثير من اإلعالنات والحيل التى تهدف إلى تعظيم األرباح 

والحصول على األموال بحجم أكبر من القيمة الفعلية 
والضحية من ينقذه؟!

ميكن تقدمي الشكوى مباشرة للجهاز عن 
طريق أى خط أرضى 19588 أو الفاكس  

35380384 أوعن طريق البريد 
اإللكترونى

 يجب على املواطن عدم االنسياق وراء أى إعالن خاصة 
شركات التسوق عبر الهاتف ألنها تبث إعالناتها من 

قنوات أجنبية وليست عبر قمر النايل سات  

مؤمن:  مندوبو التسويق 
ببعض الشركات يقومون 
بعمليات النصب داخل 

نادى املهندسني 

سعيد: شركات الفوركس 
توهم الضحايا 

بتحقيق  أرباح طائلة 
بعد  إيداع مبالغ أكبر

 محمد: شركة إيطالية 
لهفت منى 60 يورو حتت 

ستار العمل من املنزل 
كمدخل بيانات 

 رشاد وبسنت: شركة 
باندا أوبشن تستولى 

من الضحية على آالف 
الدوالرات ثم تنصب عليه 

يعقوب



املحافظ يشكل 
جلنة ال تعرف شيئا 

توصى باستقطاع 
احلصص من 

املستودعات مجاملة 
لبعض املحظوظني

حياة
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التدليس فى منح حصص أنابيب البوتاجاز بالزيادة عن معدل االستهالك السكانى

الرقابة اإلدارية تفتح ملف بزنس أنابيب البوتاجاز املشبوه بدمياط

قبل أن تــقــرأ... نحن أمــام قضية ليست عادية، 
وإن تشابهت مشاهدها العبثية مع مئات، بل آالف 
الوقائع التى تحدث بطول البالد وعرضها على مدار 

الساعة. 
تفاصيل تلك القضية تتجاوز فــى بشاعتها كل 
ــراف الــــواردة أســمــاؤهــم فــى متن سطورها،  األطــ
الظالم منهم والمظلوم، الشرير والمتسامح، الصالح 
والــطــالــح، الطيب والــخــبــيــث، المغلوب على أمــره 
وصاحب الحظوة، من يقصد بــاب الله، ومــن يولى 
وجهه صوب وكر الشيطان. فهى »أقصد التفاصيل« 
تمتد إلــى حالة وطــن بأكمله مــازال يئن من سطوة 
النفوذ، ويتجرع عفن الفساد الذى نخر كالسوس فى 
جدران وأروقة العديد من المصالح والهيئات التابعة 
للجهاز اإلدارى فى الدولة على اختالف مستوياتها 

وتنوع مسمياتها.
 حتى وصلنا إلى ما نحن فيه اآلن، من تردى فى 
كل األوضاع االقتصادية واالجتماعية، فالقضية التى 
نحن بصددها، كاشفة بجالء ال تخطئه العين عن 
األسباب الحقيقية التى تقف وراء صناعة الفوضى 
ــوقــت الــذى  ــل الــمــصــالــح الــحــكــومــيــة.. فــفــى ال داخـ
تعالت فيه األصوات الداعمة لترسيخ دولة القانون، 
وتطبيقه على الجميع دون تفرقة بين مواطن وآخر 
باعتباره سندا للضعيف فى مواجهة الظلم، نجد أن 
الديدان.. أكرر مرة أخرى »الديدان« الزالــت تنشر 
العفن فى دواوين الجهاز اإلدارى... تبتلع القانون فى 
أحشائها.. لترفع شعار »شيلنى وأشيلك« بدال منه، 
ومن ال ينصهر فى تلك البوتقة عليه أن يذهب إلى 

الجحيم ولو كان القانون فى صفه.
القصة الكاشفة عن مآسينا، تحفز على الصراخ 
فــى وجــه كــل مسئول سمع تفاصيلها ولــم يتحرك، 
مهما عال شــأن المسئول، رئيس وزراء أو وزيــر أو 
محافظ أو مدير مديرية أو مسئول فى جهاز رقابى، 
ألن األمـــر برمته يخص الــقــانــون ويــخــص مصائر 
البشر ممن يدهسون تحت أقدام الفساد الذى صار 

ثقافة وسلوك لدى غالبية المجتمع.
األحــداث تدور فى محافظة دمياط... األطراف 
شخصيات عادية، أى مواطنون عاديون يعملون فى 
بزنس محدود، هو مجال توزيع أنابيب البوتاجاز على 

مناطق محددة ومبنية وتحت إشراف وزارة التموين.
 أما األطراف الفاعلة فهم شخصيات من موظفى 
الحكومة الغامضين، يديرون األحداث لصالح طرف 
ضــد آخــر وهــنــا تكمن الــخــطــورة، المحرضة على 
التساؤالت التى أرى أنها مشروعة وضــروريــة فى 

سياق هذه القضية قبل سرد تفاصيلها.
- هل أصبحت المجامالت والعالقات الشخصية 

هى التى تحدد إطار العمل فى الجهاز اإلدارى؟
- هل صار القانون فى بلدى مجرد حبر على ورق؟

- هل أصبحت مصائر الناس ومصالحها ألعوبة 
فى أيدى بعض الموظفين؟

- هذه التساؤالت وغيرها طرأت على ذهنى أثناء 
مطالعتى لــأوراق والطعون والمذكرات المعروضة 
على الجهات المعنية بمحاربة الفساد، وعلى رأسها 
ــة باعتبارها الحائط األخير الذى  الرقابة اإلداريـ
ترتكز إليه األجساد الضعيفة وأصحاب المظالم وما 

أكثرهم فى هذا البلد.
 لفت نظرى فقرات متكررة فى إحــدى األوراق، 
مفادها يتناول أمـــورا لــو صحت، لكان هــذا كافيا 
إلجراء محاكمات علنية، لكل من تجرأ على القانون 
مهما كان موقعه فى السلم الوظيفى داخــل الدولة 

سواء كان وزيرا أومحافظا أو أى منصب.
القصة تقول إن المواطنة »دنــيــا محمد سامى 
سليمان« تعاقدت مع شركة بتروجاس التابعة لشركة 
الغازات البترولية منذ 26 سنة بالتمام والكمال، على 
إنشاء مستودع لتوزيع اسطوانات البوتاجاز فى مركز 
دمياط، تضمن العقد المبرم مع الشركة أن منطقة 
»العدلية ومركز دمياط« هى االختصاص المكانى 
للتوزيع بمعرفة وتحت اشـــراف مديرية التموين، 
صاحبة الحق فى تحديد المناطق وفق عدد السكان. 
ظل القائمون على المستودع يمارسون نشاطهم 
بــصــورة دائــمــة. دون أيــة معقوات تــذكــر، ســواء من 
الشركة الــمــوردة »بتروجاس« أو التموين، إلــى هنا 
األمر عادى، بل عادى جدا، حيث ال توجد أى أمور 

طارئة من شأنها تعطيل العمل فى المستودع، أو 
عملية التوزيع وفــق النطاق الجغرافى الــذى يضم 
ــرب النهضة وأوالد حمام  بــعــض الــقــرى، هــى »غـ

والخلفية«.
فى عام 2010، تمت الموافقة على إنشاء مستودع 
آخــر فــى منطقة »الــبــصــارطــة« العقد الــمــؤرخ فى 
يــوم الــثــالثــاء 2010/9/7 بين شركة »بــتــروجــاس« 
والسيد شريف خيرى ضابط شرطة سابق »وكيال 
عن زوجته السيدة أمل على نصار«. حدد فى بنده 
الثانى النطاق الجغرافى والسكانى »البصارطة«.. 
األمر أيضا عادى وال يوجد به أى شيء خارج إطار 
الــقــانــون. فالمستودع الجديد بــه تحديد للمكان 
والكثافة السكانية التى بموجبها تتحدد الحصة 

المقررة له.
فجأة وبــدون مقدمات جرى استقطاع حصة من 
المقررة لمستودع »العدلية ودمــيــاط«، وضمها إلى 
مستودع »البصارطة«، حيث تم استقطاع قرى »غرب 
النهضة وأوالد حمام والخلفية« من صاحبة مستودع 
الــعــدلــيــة وإضــافــتــهــا جــغــرافــيــا »مــكــانــيــا« وسكانيا 
لمصاحبة مستودع »البصارطة« رغم أن عقد توزيعها 

يتضمن، البصارطة فقط.
تم التظلم من هذا األمــر، وبــدأ رحلة أحد طرف 
الــنــزاع فــى دهاليز دواويـــن الحكومة مــن التموين 
إلى المحافظة، ومن شركة بتروجاس إلى األجهزة 

الرقابية.
 مــا أثـــار الــدهــشــة فــى هـــذه الــوقــائــع هــو حجم 
المعلومات الواردة فى األوراق التى تفحصها الرقابة 
ــة، فهى مشحونة بالفظائع ومشاهد الفساد  اإلداري
والتربح، جميعها اختلط فيها النفوذ بالمجامالت 
ــى أروقــــة الــجــهــات اإلداريـــــة المعنية  ــفــســاد ف وال
باالشراف على التوزيع من بين الكم الهائل للوقائع، 
سنتوقف فــقــط، أمـــام التدليس فــى منح حصص 
ألنابيب البوتاجاز بالزيادة عن معدل االستهالك 
السكانى، بما يتيح للحاصلين عليها الفرصة فى 
التربح عبر بيع االسطوانات فى السوق السوداء، 

صورة كتاب مديرية التموين للشئون القانونية باملديرية موضحا  بها املكاتبات الالزمة 
لاللتزام ببنود العقد ومناطق التوزيع وأيضا لم ينفذ.

مذكرة العرض على السيد األستاذ الدكتور/ محافظ دمياط 
بناء على االجتماع الذى مت فى مكتب سيادته بحضور مدير 

عام التموين وذلك إلعادة جزء مما مت استقطاعه ظلما 
وعدوانا وإسناده لعقد البصارطة وهذا دليل قاطع على قناعة 

املحافظ بهذا الظلم إال أنه لم ينفذ أيضا ولم تشكل اللجنة 
ولم تبد رأيها.

صورة كتاب اللجنة بتشكيلها من اإلدارة املالية باملحافظة جلنة 
مالكى وال يوجد عندها أى فكرة عن ما تقدم به وغير مختصة.

بيان توزيع احلصص والفرق الواضح بني 
شهرى يوليو وديسمبر 2015م

وظــهــور مافيا تتاجر بــقــوات الشعب هــذه المافيا 
لها ذيول فى كل ركن أو خرابة من خرابات الجهاز 
اإلدارى، الــذى تحول موظفوه وبعض قياداته إلى 
أباطرة، ينهشون فى لحم البشر بمقابل ســواء كان 

المقابل مادياً أو معنوياً.
تفاصيل القضية تقودنا إلــى فتح ملف شائك، 
اسمه المجامالت، باعتبارها النواة األولى لصناعة 
الفساد الـــذى يعانى منه المجتمع على اختالف 

وجهاته وشرائحه االجتماعية. 
فــلــو أن هــنــاك مــراعــاة لــلــقــانــون بــإعــمــالــه على 
ــى أروقــــة الــجــهــاز  ــا جـــرى الــتــدلــيــس ف الــجــمــيــع، م
اإلدارى عبر قرارات تبعث على التشكيك فى النوايا 

المستترة خلف إصدارها.
فــى أعــقــاب المطالبات باالستفسار عــن سبب 
استقطاع حصة من مستودع تابع له كثافة سكانية 
معينة، والحاقها بمستودع آخــر لــه كثافة معينة، 
تم تشكيل لجنة لدراسة األمــر وإعــداد تقرير حول 

النتائج التى توصلت إليها.
ــب فـــى األمــــر أن الــلــجــنــة لـــم تــنــظــر فى  ــري ــغ ال
التعاقدات الملزمة لكل األطراف أو أنها نظرت فيها 
وألقت بها فى سلة المهمالت، لــذا جــاء تقريرها، 
يحمل توصيات مريبة شكال ومضمونا باعتباره 
كالما مرسال يهدف »الطرمخة« ألنه ال يستند إلى 

أوراق أو مستندات.
توصيات اللجنة المشكلة لبحث الموضوع انتهت 
بتاريخ 2015/10/19 إلى ما يشبه الهزل األمر الذى 
يقودنا لتكرار المطالبة بمحاكمة العابثين ممن تولوا 

مسئولياتهم الوظيفية فى غيبة من الزمن.
تضمنت التوصيات فى البند ثانيا »إعــادة توزيع 
حصة مستودع« حسن عبدالكافى بإضافة قرى عزب 
النهضة وأوالد حمام والخلفية لمستودع البصارطة 

خصما من مستودع العدلية.
 رغم أن مستودع حسن عبدالكافى »بندر دمياط 
ورأس البر« وال يتبع هذا المستودع أى قرية تابعة 
لمركز دمياط حدث هذا اتباعا لمنهج متعارف عليه 

»الورق ورقنا والدفاتر دفاترنا واللجنة بتاعتنا ونعمل 
اللى احنا عاوزينه«.

هذا التدليس البين يكشف أن التوصيات خرجت 
ــعــرف شــيــئــا عــن الخريطة  ــق لــجــنــة ال ت عــن طــري
الجغرافية والسكانية للمنطقة محل الفحص، لذا 
ينطبق عليها أى اللجنة القول الشائع من ال يملك 

منح من ال يستحقه.
سأزيد المتابعين لهذه القضية من الشعر بيتا 
ــة  ــدراي ــى عـــدم ال والــفــضــيــحــة هــنــا لــيــســت فــقــط ف
بالخريطة الجغرافية والسكانية فاللجنة التى 
استقطعت مــن حصة »الــعــدلــيــة« عــدد مــن القرى 
بادعاء أنها من حصة حسن عبدالكافى، ال تعلم عن 
المهمة التى قامت بها أى شىء.. ألن شركة الغازات 
البترولية، انهت تعاقدها مع حسن عبدالكافى حسب 
قرارها المؤرخ فى 2015/3/26، وبالتالى أصبح 

هذا المستودع هو والعدم سواء. 
وفــى هــذه الحالة على الجهات الرقابية مهمة 
البحث عن مصر حصة هذا المستودع، أين ذهبت؟ 
ومن هو صاحب الحظ الذى يقوم ببيعها فى السوق 

السوداء؟
ــا تــأثــيــراتــهــا  ــه ــام مــشــاهــد عــبــثــيــة ل ــ ــا أمـ ــنـ وألنـ
ــام بــكــل تــفــاصــيــلــه، ألن  ــع ــشــأن ال السلبية عــلــى ال
بعض المحسوبين على الحكومة يمارسون أبشع 
أساليب الفساد والتدليس فى إطــار ما يطلق عليه 
المجامالت، ألشخاص بعينهم، خاصة إذا علمنا أن 
األوراق التى تقوم بفحصها الرقابة اإلداريــة اآلن، 
ممتلئة بمظاهر المجامالت وصناعة أوهـــام فى 

مجال البزنس بمقابل.
ــأوراق  ــ ــاء مــطــالــعــتــى لـ ــنـ ــان الفـــتـــا لــلــنــظــر أثـ ــ ك
والمستندات، المرتبطة بتلك القضية، أن محاوالت 
السطو على حصة مستودع العدلية، تقف خلفها 
مافيا محترفة، أرادت اصطياد صاحبة المستودع 
بأى خطأ يبرر لهم ما فعلوه ودبروه بليل، لذا أوعزوا  
لمحافظ دمياط بإرسال فاكس لشركة بتروجاس 
لالستفسار عــن التعاقدات والــمــواقــف القانونية، 

فــجــاء الـــرد مــن الــشــركــة على غير رغــبــة أصحاب 
المصالح. 

وهــو إعمال القانون واحــتــرام التعاقدات إال أن 
المحافظ وكبار المسئولين داخــل المحافظة بعد 
معرفة ســالمــة مــوقــف صــاحــب مــســتــودع العدلية 
وعدم وجود ما يدينه قام بالتأشير  على رد شركة 
بتروجاس وأعطى تعليماته للتموين بالتنفيذ اال أن 
شيئا من هــذا لم يحدث األمــر الــذى زاد من وتيرة 
الشائعات حول مساندة المحافظ لضابط الشرطة 
السابق زوج صاحبة مستودع البصارطة خاصة ان 

من تتم مجاملته يجاهر بعالقاته المتشعبة.
كما أن تقرير اللجنة جــاء حاليا مــن أى بيان 
عــددى للكثافات السكانية لهذه القرى أو خريطة 
المستودعات ونــســب السكان ونــســب االستهالك 
الفعلية لهذه القرى، وذلك لربط الحصص المطلوبة 

حسب التعداد السكانى واالستهالك الفعلى.
أن اللجنة بتشكيلها السابق تضمنت أعضاء من 
الشئون المالية والزراعية فقط ولم تتضمن ممثال 
عن التموين أو شركة بتروجاس أو شعبة البوتاجاز 
بالغرفة التجارية بدمياط، أو مباحث التموين أو 
شخص قانونى لدراسة العقود وتطبيقها حتى تكون 
اللجنة متخصصة وموضوعية فــى تقريرها، لذا 

شاب هذا التقرير العوار وعدم الدقة.
إن التموين بناء على هــذا التقرير قــام بخصم 
كمية قدرها 3000 اسطوانة منزلية شهريا عشوائيا 
من حصة مستودع بالعدلية وتعلية حصة مستودع 
البصارطة بهذه الكمية دون بيان أسباب تحديد هذه 

الكميات واألسس التى استندت إليها. 
وبذلك أصبحت حصة مستودع البصارطة رغم 
أنها قرية تفوق الحصة المقررة لقرى مركز دمياط 
مجتمعة ما جاء بتقرير هذه اللجنة هو ما ينتج عنه 

عدم عدالة التوزيع وإهدار لقيمة وحجية العقود.
ال يفوتنا فى هــذا السياق أن شركة الغازات 
البترولية أصدرت كتابها الذى تضمن أن منطقة 
ــراف إال أن اللجنة لم  العقد ملزمة لكل األطــ
تضع ذلك فى الحسبان أثناء اإلعــداد بعيدا عن 
حكايات النفوذ والشائعات التى تحيط بأحد 
األشخاص له مصلحة فى هذا العبث بأنه متوغل 
فــى دهاليز الجهاز اإلدارى وغــيــر ذلـــك، فهذا 
ال يدينه على المستوى الشخصى إنما اإلدانــة 
مــن الطبيعى أن تــذهــب لمن يــســانــدون أْعــمــال 
الفوضى، خاصة إذا علمنا أن مثل هذه القصص، 
ليست ســوى مــحــاوالت اليهام البسطاء باتساع 

النفوذ.
ــى تــلــك األيــــام لــهــؤالء  فــلــم يــعــد هــنــاك مــجــال ف
الموتورين، فالجميع يسعى إلرســاء دولــة القانون، 
ــك، وفتحت  واإلرادة السياسية تــتــوافــر ألجـــل ذلـ
ــة لتطهير البلد  الطريق واسعا أمــام الرقابة اإلداري
مــن الفاسدين ســـواء الموظفين فــى الحكومة أو 
المتعاملين معهم من خارجها ممن يهددون البشر 

فى أرزاقهم.
القراءة الدقيقة لكل الوثائق والمطالبات، تفيد 
ضـــرورة التحرك السريع مــن األجــهــزة المختصة، 
بتشكيل لــجــان متخصصة ولــيــســت عــلــى الــهــوى، 
لفحص العقود والحصص وعدالة التوزيع على أن 
يكون تقريرها موضوعيا وموثقا دون محاباة لطرف 

ضد آخر. 
فضال عن النظر فى الطعون المقدمة ضد تقرير 

اللجنة ألنه اتسم بعدم الحيادية.
 فالمطلوب هو الفحص واالطالع على بيان توزيع 
الحصص الشهرية ومعدالت االستهالك، إلى جانب 
توجيه مديرية التموين بدمياط بااللتزام بالحصص 
المقررة فى العقود لكل أصحاب المستودعات بدون 

مجامالت.
إن هذه القضية رغم أنها عادية من حيث الشكل، 
إال أن مضمونها يبعث على الــمــخــاوف مــن تنامى 

الفساد داخل المجتمع. 
لكن ما يدفع للتفاؤل أن اإلرادة السياسية توافرت 
للقضاء على الفساد وتجريس الفاسدون أيا كانت 
مواقعهم أو نفوذهم وعالقاتهم المشبوهة، خاصة 
إذا علمنا ما يقوم به اللواء محمد عرفان رئيس هيئة 
الرقابة اإلدارية وقيادات الهيئة فى األقاليم يبدد كل 
المخاوف من تنامى سطوة الفاسدين على حساب 
البسطاء وقليلى الحيلة، فهم يواصلون الليل بالنهار 
لمكافحة الفساد، ومن بين القضايا التى ينظرونها 

هى تلك التى كشفنا جانبا من تفاصيلها.

تلقت معلومات عن توصيات مشكوك فى حقيقتها
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سيد سعيد

مافيا محترفة فى 
الجهاز اإلدارى 

ابتكرت أساليب 
ملتوية للسطو 

على حصة 
مستودع العدلية 

جهارا نهارا

اللجنة لم تنظر 
فى التعاقدات 

القانونية  ألصحاب 
المستودعات.. ولم 
تعترف بالخريطة 

الجغرافية والسكانية 
لكل مستودع

صورة عقد التوزيع اخلاص بالعدلية ومركز دمياط 
موضحا بها منطقة التوزيع هى العدلية ومركز دمياط.

صورة عقد التوزيع اخلاص بالبصارطة فقد دون 
غيرها حسب العقد املرفق.

صورة الفاكس الوارد من شركة الغازات البترولية بأن منطقة العقد ملزمة 
لكل األطراف وموجه من رئيس مجلس اإلدارة إلى السيد الدكتور/ محافظ 
دمياط وقد تأشر عليه من السيد املحافظ -السيد السكرتير العام- السيد 

مدير الشئون املالية للبدء فى التنفيذ وأفاد والوارد بتاريخ 2015/12/2، 
وتأشر بإرسال صورة للسيد اللواء/ عادل بيه عياد رئيس هيئة الرقابة 

اإلدارية بدمياط للعلم وأيضا لم ينفذ التموين التأشيرة.

صورة الفاكس الوارد من شركة الغازات البترولية بأن منطقة العقد ملزمة 
لكل األطراف بتاريخ 2016/8/11 وموجه من مساعد رئيس الشركة إلى 

السيد اللواء وكيل أول الوزارة السكرتير العام ملحافظة دمياط.

عرفان



فى مفاجأة من العيار الثقيل طالب 
البرازيلى جورفان فييرا املدير الفنى 
لفريق الــكــرة األول بــنــادى سموحة 
ادارة النادى السكندرى بضم مهاجم 
شاب خالل فترة االنتقاالت الصيفية 
احلــالــيــة، وهـــو املــطــلــب الـــذى شكل 
صدمة الدارة النادى برئاسة املهندس 
محمد فرج عامر خاصة أن الفريق 
حالياً يضم 3 أسماء المعة فى اخلط 
األمــامــى وعلى رأســهــم حسام باولو 
ــدورى فــى آخــر موسمني،  ــ هـــداف ال
ــى الــثــنــائــى احــمــد حسن  ــة الـ إضــاف
مكى وأحمد رؤوف واللذين انضما 
إلــى الفريق السكندرى خــالل فترة 

االنتقاالت الصيفية احلالية.
وبـــرر املــــدرب الــبــرازيــلــى مطلبه 
بــضــم مــهــاجــم شـــاب بــارتــفــاع معدل 
أعمار ثالثى خط الهجوم باولو ومكى 
ورؤوف، وهو ما يجعل فييرا متخوفاً 
من تعرضهم لالصابات نتيجة تالحق 
ــات فــى وقـــت يسعى املـــدرب  ــاري املــب
البرازيلى لقيادة الفريق السكندرى 
الحتالل أحــد مراكز املربع الذهبى 

على أقل تقدير فى املوسم اجلديد.
على جانب آخر فتحت إدارة نادى 
سموحة خطوط اتصال مع نظيرتها 
فى نادى إنبى من أجل التوصل حلل 
ودى ألزمـــة املــدافــع صــالح سليمان 
والذى وقع على عقود للناديني، وبات 
يواجه شبح االيقاف والغرامة بسبب 
ذلك، وتـأمل إدارة سموحة ان تنجح 
فى اقناع مسئولى انبى بالتخلى عن 
الــالعــب وديـــاً وعـــدم تصعيد األمــر 
والتراجع عن فكرة التقدم بشكوى 
ــة شــئــون  ضـــد الـــالعـــب أمـــــام جلــن

الالعبني باحتاد الكرة. 

مفاجأة.. فييرا يطالب إدارة 
سموحة بضم مهاجم شاب

طاهر يتمسك بورقة 
»اخلواجات«.. وعبد الوهاب 

يقود املطالبني بعودة 
جوزيه.. والبدرى بطل 

سيناريو »احلل الوسط«

البساط
األخضر

أخبار النجومأخبار النجومأخبار النجومأخبار النجومأخبار النجوم
ستانلى يبحث عن 
شقة فى املهندسني

 مصيف إسبانى 
للشناوى وأسرته 

 باسم واسطة جنوم 
الزمالك لصالون الصغير 

يسعى الــنــيــجــيــرى ستانلى أوهــاويــتــشــى 
ــقــدم بــنــادى  مــهــاجــم الــفــريــق األول لــكــرة ال
الزمالك لتغيير محل إقامته خــالل األيــام 

المقبلة.
ويقيم المهاجم حاليًا فى مدينة الرحاب، 
ويجد الــالعــب صعوبة فــى الــوصــول يومياً 
إلى مقر نادى الزمالك الذى يقع فى منطقة 

المهندسين بسبب ازدحام الطريق.
ويفضل الالعب تغيير محل إقامته، ليكون 
قريبًا من الــنــادى، ويسعى لحسم األمــر مع 

الجهاز اإلدارى للفريق األبيض.

استقر أحمد الشناوى حــارس مرمى 
الفريق األول لكرة القدم بنادى الزمالك 
على السفر إلــى إسبانيا لقضاء فترة 
الراحة التى حصل عليها الالعبون بعد 

مباراة إنيمبا.
ــه  ــر الـــالعـــب بــصــحــبــة إســرت ــطــي وي
ــرة راحـــتـــه ويـــهـــرب من  ــتـ لــيــقــضــى فـ
الضغوطات، قبل العودة لالنتظام فى 
تــدريــبــات الــفــريــق األبــيــض اســتــعــداداً 

للموسم الجديد.

طلب عــدد مــن العــبــى الفريق األول لكرة 
القدم بنادى الزمالك الجدد من باسم مرسى 
ــض اصــطــحــابــهــم إلــى  ــي مــهــاجــم الــفــريــق األب
صديقه إبراهيم الصغير صاحب الصالون 
الرجالى المعروف والـــذى ينجح فــى إظهار 
ــيــن بــشــكــل مــمــيــز ومــخــتــلــف حسب  الــالعــب

صيحات الموضة.
ولبى هــداف القلعة البيضاء طلب زمالئه 
وتــم اصطحابهم إلــى صديقه ليقوم بمهمته 
معهم، وهو األمر الذى جعلهم يوجهون الشكر 

لزميلهم باسم مرسى.

خليفة مارتن يول يثير الفتنة داخل مجلس األهلى

:» حازم الهوارى فى حواره لـ»

أنا برىء من انسحاب شوبير.. والصخرة والثعلب األقوى فى انتخابات اجلبالية
ال أحـــد يستطيع أن يــخــفــى، الــخــبــرات الكبيرة 
التى يتمتع بها حــازم الــهــوارى عضو مجلس إدارة 

اتحاد كرة القدم السابق، فى مجال كرة القدم.
خــبــرات الـــهـــوارى جعلته يــتــرشــح مــجــدًدا لنفس 
المنصب، إال أنــه فــى حــال نجاحه فــى االنتخابات 

المقبلة، سيتم تنصيبه نائًبا.
التقت »صوت الماليين« مع الهوارى لتحاوره فى 
العديد مــن األمـــور الخاصة بأزماته مــع اإلعالمى 

أحمد شوبير وكذلك أحمد مجاهد، وغير ذلك.
¿ فى البداية.. ما تقييمك لمجلس اتحاد الكرة 

السابق برئاسة جمال عالم؟
¿ ¿ محدش يقدر ينكر، أن الكرة المصرية فى 
عهد المجلس السابق شهدت العديد من األزمات، 
ولكن فى الحقيقة المجلس السابق يتحمل جزءا 
من المشاكل، والجزء اآلخر خارج عن إرادتــه ألن 
األزمــات التى كانت تمر بها البالد كانت تتسبب 

فى إلغاء مباريات ونقل اللقاءات قبل موعدها 
بساعات وحاجات من ده كتير.

¿ ولماذا قررت الترشح مجدًدا النتخابات اتحاد 
الكرة؟

¿ ¿ يمكن أنا حياتى كلها فى كرة القدم وعملت 
فى العديد من مجالس اإلدارات، ولم أترشح فى 
االنتخابات الماضية؛ بسبب بند الثمانى سنوات، 
وعندما قرر أبوريدة الترشح وطلب منى الدخول 

معه ضمن قائمته لم أتردد فى ذلك.
¿ ولماذا فضلت الدخول ضمن قائمة أبوريدة؟

ــدة اســم كبير فــى مــجــال كرة  ــوري ¿ ¿ هــانــى أب
ــل يمتلك مــن الــخــبــرات مــا يؤهله  ــدم، وراجــ ــق ال
لرئاسة اتحاد الكرة، خاصة أنه عضو فى المكتب 
التنفيذى لالتحاد الــدولــى واألفريقى، وحاسس 
إن الفترة المقبلة الكرة المصرية ستشهد نهوضا 

كبيرا.
¿ وما هو البرنامج االنتخابى لقائمة أبوريدة؟

¿ ¿ البرنامج االنتخابى كبير جًدا من الصعب 
الحديث عنه بالتفصيل فــى حـــوار، ولكن أقــدر 

أقلك إن احنا تقريًبا هنشتغل على كــل حاجة 
تخص كرة القدم سواء لها عالقة بقطاع الناشئين 
أو األكاديميات أو المنتخبات أو الحكام أو غيرها 

من األمور األخرى.
ــى حـــالـــة الــلــجــوء  ¿ ومـــــا رد فـــعـــل الــمــجــلــس فــ
للمحاكم الــقــضــائــيــة مثلما حـــدث مــع المجلس 

السابق؟
ــلــجــوء للمحاكم  ــشــدة فــكــرة ال ــض ب ــ ¿ ¿ أرف
القضائية فى المنازعات الخاصة بكرة القدم، 
ألن االتحاد الدولى يحذر من هذا األمــر، ولكن 
أتمنى اللجوء للمحكمة الرياضية فــى أى أمر 
يتعلق بالرياضة، خاصة وأن المحاكم القضائية 
تعطل الرياضة المصرية ألن هناك لوائح وقوانين 

للرياضة تختلف تماًما عن الشق القضائى.
¿ وماذا عن الخالفات مع أحمد شوبير؟

¿ ¿ ال توجد أى خالفات مع شوبير وعالقتى به 
جيدة، وكل ما يتردد فى هذا األمر عار تماًما عن 

الصحة، وممكن تسألوا شوبير.
¿ ولكن تردد أنه لم يترشح النتخابات الجبالية 

بسببك؟
¿ ¿ لم يحدث هذا األمر على اإلطالق، وأنا ال 
أعلم أسباب انسحابه، لكن ال يوجد ما يستدعى 

االنسحاب بسببى.
¿ تردد أن منصب النائب هو سبب األزمة؟

¿ ¿ كنا سنترشح على قائمة هانى أبــوريــدة، 
وكان األفضل لمصلحة القائمة والكرة المصرية 
كــان يتولى منصب النائب، لكنى لــم أعتقد أن 
هذا هو سبب انسحابه وال أعلم أسباب رفضه 

الترشح.
¿ وكيف تــرى وجــود وائــل جمعة وحـــازم إمــام فى 

قائمة أبوريدة؟
¿ ¿ يمكن قــائــمــة هــانــى أبـــوريـــدة تجمع بين 
الخبرة والشباب، ولما تم اختيار الشباب فكرنا 
فى أسماء تكون الناس بتحبها زى صخرة دفاع 
األهلى السابق وائل جمعة والثعلب الصغير حازم 
إمــام نجم الزمالك السابق، وأعتقد أن الثنائى 
سيكون لهما دور كبير فى اتحاد الكرة من خالل 

تكليفهم ببعض األمور اإلدارية.

كتب – محمد الصاوى 

حوار – محمد الصايغ 
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الهوارى

سيطرت حالة من االنقسام والشد 
ــة مجلس إدارة  والــجــذب على أروقـ
النادى األهلى والذى دبت الخالفات 
بــيــن أعــضــائــه بسبب مــلــف اختيار 
المدير الفنى الجديد لفريق الكرة 
األول بالنادى خلفًا للهولندى مارتن 

يول.
حيث واصل محمود طاهر التمسك 
ــد لــالســتــعــانــة  ــؤي ــم بــنــفــس فــكــره ال
بمدرب أجنبى على غــرار ما حدث 
ــدو والبرتغالى  مــع االســبــانــى جــاري
بيسيرو ومن بعدهم الهولندى مارتن 
يــــول، وطــــرح طــاهــر عــلــى أعــضــاء 
المجلس األحــمــر فــكــرة االستعانة 
بمدرب من مدرسة التدريب األلمانية 
عــلــى أن يــعــاونــه هــانــى رمـــزى نجم 
األهلى السابق باعتباره خاض تجربه 
احترافية حافلة فى الدورى األلمانى 
وهو ما يجعله األنسب للعمل مع أى 
مــدرب ألمانى قد يتم التعاقد معه 

فى الفترة المقبلة.
ــرز معسكر  على الجانب اآلخـــر ب
ــقــوده محمد عــبــد الــوهــاب عضو  ي
ــنــادى يــنــادى بعودة  مجلس ادارة ال
الــبــرتــغــالــى مــانــويــل جــوزيــه المدير 
الفنى األسبق للقلعة الحمراء والذى 
ــه الــعــديــد من  حــصــد الــفــريــق مــع
ــاب، ويلقى طــرح اســم جوزيه  ــق األل
معارضة شديدة من محمود طاهر 
ــه لن  الـــذى أكــد ألعــضــاء مجلسه أن

يقبل بفكرة االستعانة بجوزيه، حيث 
اتهم طاهر المدرب البرتغالى بأنه 
تعمد إهانة المجلس األحمر خالل 
ظــهــوره فــى احــد البرامج الحوارية 

قبل أشهر.
وفـــى مــقــابــل رفـــض طــاهــر لفكرة 
ــوهــاب  ــعــول عــبــد ال ــودة جــوزيــه ي عــ
وفريقه على ورقة األلتراس للضغط 
ــنــادى للموافقة على  على رئــيــس ال
ــع الـــمـــدرب الــبــرتــغــالــى،  الــتــعــاقــد م
خــصــوصــاً أن قــطــاعــات واســعــة من 
جماهير األهلى وعلى رأسها روابط 
األلتراس التابعة له تنادى بضرورة 
ــرى أن األخــيــر هو  ــودة جــوزيــه وتـ عـ
الوحيد القادر على انتشال الفريق 

األحمر من كبوته الحالية والتى كانت 
ســبــبــاً فــى ضــيــاع لــقــب كـــأس مصر 
وتبخر آمال الفريق فى الوصول إلى 
نصف نهائى بطولة دورى أبطال 

أفريقيا.
وأمام تمسك طاهر بورقة المدرب 
ــى وإصــــــرار عــبــد الــوهــاب  ــب األجــن
وفريقه على إسناد المهمة لجوزيه، 
برزت بعض األصوات داخل المجلس 
ــر مــطــالــبــة بـــضـــرورة افــســاح  األحــم
الــمــجــال لــلــمــدرب الــمــصــرى وطــرح 
ــهــذا الــطــرح  األعـــضـــاء الــمــؤيــديــن ل
اســم حسام البدرى باعتباره أصلح 
األسماء المحلية القادرة على قيادة 
ــى وفــى  ــحــال األهـــلـــى فـــى الـــوقـــت ال

ظل الظروف الصعبة التى يمر بها 
الفريق األحمر مؤخراً.

ــم طغيان  ــ ــب آخـــر ورغ عــلــى جــان
ملف اختيار الــمــدرب الجديد على 
كــل الملفات الــكــرويــة داخــل القلعة 
ــى، اال  ــحــال ــت ال ــوق ــى ال ــحــمــراء ف ال
أن ادارة التعاقدات بالنادى كثفت 
جهودها فــى األيـــام األخــيــرة لحسم 
ــرم تــوفــيــق العـــب وســط  ــ صــفــقــة أك
انبى، خصوصًا بعد دخول الزمالك 
على الــخــط وابـــداء رغبته فــى ضم 

الالعب.
ويــســعــى مسئولو 

األهلى لعقد جلسة 
ــم  ــهـ ــرائـ ــظـ مـــــع نـ
ــبــى فى  بــنــادى ان
أقــــــــــــرب وقـــــت 
ــف  ــل لـــحـــســـم م
هــــذه الــصــفــقــة 
والحصول على 
االســـتـــغـــنـــاء 
الـــــــخـــــــاص 
ــب  ــالعـ ــالـ بـ
خــــــاصــــــة 
ان األخير 
أخــــــطــــــر 
ة  ر ا د ا

الــــــــنــــــــادى 
ــى  ــ ــرول ــ ــت ــ ــب ــ ال

فــعــلــيــًا برغبته 
ــام  ــ ــم ــضــ ــ فـــــى االن

لصفوف الفريق األحمر 
فى الموسم الجديد.

أزمة الدوالر تغلق باب »اخلواجات« أمام إدارة الدراويش
استبعد مجلس إدارة الــنــادى اإلسماعيلى 
برئاسة العميد محمد أبو السعود فكرة التعاقد 
مــع مــدرب أجنبى لقيادة الفريق فــى الموسم 
الجديد خلفًا للمدرب السابق خالد القماش، 
وذلك بسبب ضعف الموارد المالية للنادى والتى 
تحول دون التزام النادى بسداد الراتب الشهرى 
ألى مــدرب أجنبى بــالــدوالر خصوصًا فــى ظل 
أزمــة النقد األجنبى التى يعانى منها السوق 
المصرية والتى أدت الى ارتفاع سعر الدوالر فى 

السوق السوداء إلى ما يقارب الــ13 جنيًها.
ــش أكـــدت ان  ــدراويـ مــصــادر داخـــل إدارة الـ
استبعاد فكرة اللجوء للمدرب األجنبى جاءت 

بعدما تيقنت االدارة أنها لن أى مــدرب أجنبى 
لن يقل راتبه الشهرى عن 25 ألف دوالر، وهو 
مبلغ لن تستطيع االدارة توفيره بصورة شهرية 
فى ظل التصاعد الدائم لسعر الــدوالر وندرته 
فى الــســوق، وهــو ما قد يضع ادارة الــنــادى فى 
حرج مع أى مدرب أجنبى قد يتم استقدامه فى 
حال تأخر حصوله على راتبه فضاًل عن أن أى 
مدرب اجنبى سيرفض الحصول على قيمة راتبه 

بالجنيه المصرى.
ــرزت عــدة أســمــاء لمدربين  فــى تلك األثــنــاء ب
وطنيين أمــام مجلس ادارة النادى االسماعيلى 
الختيار أحدهم لتولى قيادة الفريق األصفر فى 
الموسم الجديد، ويأتى على رأس هذه األسماء 
عماد سليمان وأحمد العجوز وحسام البدرى 

ومحمد حلمى وحلمى طوالن وفاروق.

كتب – ضياء خضر 

باألرقام.. كشف حساب الوجه املنتظر فى دفاع األهلى 
بــات فــى حكم الــمــؤكــد، انــضــمــام محمود عالء 
مدافع فريق وادى دجلة، إلى النادى األهلى خالل 

فترة االنتقاالت الصيفية الجارية.
ويسعى المارد األحمر لتدعيم دفاعه قبل بداية 
الموسم الجديد، خاًصةبعد األزمــة األخيرة التى 
عانى منها الفريق فى مباراة القمة أمام الزمالك، 
بسبب إصابة أحمد حجازى قبل اللقاء، وإصابة 
سعد سمير خــالل اللقاء وظــهــوره بمستوى سلبى 

للغاية.
ويستعرض »صوت الماليين«، أبرز أرقام مدافع 
دجلة خالل الموسم الماضى والتى توضح الرؤية 
لتساؤالت جمهور القلعة الحمراء بعد ردود الفعل 

المتباينة ما بين مؤيد للصفقة أو ُمعارض.
شــارك عــالء فــى 24 مــبــاراة على مــدار الموسم 

بمعدل 1591 دقيقة مع وادى دجلة.
أحــرز 5 أهـــداف مــن بينهم 3 أهـــداف بضربات 
رأسية، فهو يجيد التعامل مع الكرات الهوائية بشكل 

مميز للغاية.
يجيد االلتحامات الهزائية واألرضية بدون أخطاء 
فعلى مدار موسم كامل حصل على 5 كروت صفراء 

ولم يحصل على أى كروت حمراء.
ــارك فــى مــبــاراتــيــن بــمــركــز الظهير األيــســر،  شـ
ونجح فى إحراز هدفين كما لعب فى مركز الوسط 

المدافع فى مباراة واحدة.
مرر 463 تمريرة قصيرة صحيحة من أصل 630 
تمريرة، كما مرر 15 تمريرة طولية منها 9 تمريرات 

طولية صحيحة.

كتب – ضياء خضر  كتب – محمد الصاوى 

عالء

مارتن يول

البدرىجوزيه



البداية مبرسى 
ومعروف وجنش.. 

وغموض موقف 
دويدار وصالح

البساط
األخضر

رأى

 محمد الراعى

مرتضى يهزم طاهر بالقاضية
األهــلــى غـــارق فــى املشاكل بعد هزميته من 
الزمالك فى نهائى كأس مصر وضياع فرصته 
فى البطولة اإلفريقية وتــدهــور نتائج فريق 
الكرة وهجوم جماهير األهلى على أتوبيس 
الالعبني والتشاجر مع الهولندى مارتن يول 

وجنوم الفريق.
ــى مــن مــشــاكــل باجلملة طــوال  يــعــانــى األهــل
العامني املاضيني وحتديدا فى عهد املجلس 
احلــالــى بــرئــاســة املــهــنــدس محمود طــاهــر.. 
ــة ثــقــة بـــني األهــلــى  ــ وألول مـــرة حتـــدث أزم
وجماهيره باعتبار ان القلعة احلمراء فقدت 
هيبتها  وانهارت مبادئها التى أرساها صالح 
ــوال العامني  سليم عــلــى مــر الــســنــني.. وطــ
ــات بني  ــاق ــا جتــــــاوزات خــاصــة خــن شــاهــدن
الالعبني حسام غالى ومتعب وصالح جمعة 
وحسني السيد فيما بينهم، وشاهدنا  هروب 
ــب الــفــريــق وفسخ  ــدري حــســام الــبــدرى مــن ت
عقده لتولى فريق عربى آخــر، وقــيــام عالء 
عبدالصادق بتقدمي تقرير يفضح جتــاوزات 
محمود طاهر وتدخالته الفاشلة التى تدمر 
فريق الــكــرة.. وشاهدنا خــالل العامني أكتر 
مــن 8 مــدربــني يتولون تــدريــب األهــلــى بداية 
ــارب البرتغالى  ــه مــن اإلســبــانــى جــاريــدو وال
بيسيرو ومـــرورا باملصريني املؤقتني فتحى 
مبروك وزيزو وحسام البدرى وأخيًرا الفاشل 

مارتن يول.
ــى فــى عهد  ــد األهــلــويــة خــســائــر األهــل ورصـ
ــشــروهــا عــلــى فــيــس بــوك  مــجــلــس طــاهــر ون
حيث خسر 9 بطوالت محلية وأفريقية بدأت 
بدورى األبطال وانتهت بالكأس، باالضافة الى 
"كسر هيبة" املــارد األحمر أمــام الزمالك فى 
السنوات األخيرة وتلقى هزميتني متتالينت فى 
نهائى الكأس خــالل العامني بل ان الزمالك 
تالعب باألهلى وكانت هزائم مهينة وتهدر 
البطولة.. وفشل طاهر فى عقد الصفقات 
اجلديدة وحتويل وجهة الالعبني من القلعة 
احلمراء للبيت األبيض.. وكل هذه االنتقادات 
إلى محمود طاهر تعتبر شهادة جناح  رسمية 
مــن األهـــالويـــة الـــى مــرتــضــى مــنــصــور الــذى 
أعــاد الهيبة والبطوالت واالجنـــازات وخطف 

الصفقات لنادى الزمالك.
وغريب أمر جمهور الزمالك على الفيس بوك 
أيضا كان ينتقد مرتضى عندما يخسر الفريق 
ــاراة ولــكــن عندما يــفــوز الــزمــالــك تنسب  مــب
اجلماهير االجناز لالعبني واملدرب األبيض.. 
وكانت اجلماهير تنتقد مرتضى لكثرة تغيير 
ــالعــبــني وســبــحــان اهلل جــاءت  املـــدربـــني وال
ــادة والــنــجــاح مــن جماهير األهــلــى الى  االشــ
مرتضى وتأكد  اجلميع أن سياسة مرتضى 
منصور صحيحة وناجحة.. وأعلنها األهالوية 
أن مرتضى اكتسح محمود طاهر بالضربة 
القاضية وقلب املــوازيــن فى صــراع القطبني 
لصاحله وقد تكون نهاية عهد مجلس طاهر 
فــى األهــلــى ألن أعــضــاء اجلمعية العمومية 
لألهلى أقــامــوا وقفة احتجاجية فى النادى 
منذ يومني طالبوا الوزير بإقالة مجلس طاهر 

ألن املجلس جاء بالتعيني وحقق فشال ذريعا.  إعداد: محمد الصايغ- سارة عبدالباقىأخبار النجومأخبار النجومأخبار النجوم

الشكاوى مصدر اإلزعاج 
األول للوزير فى ريو 

غريب يترحم على شهيد 
العائلة بـ»ُعمرة«

 رمضان صبحى يتحدى 
الصفحات املزورة بالتوثيق

أصبح توافد أعضاء البعثة األوليمبية المصرية 
الــمــتــواجــدة فــى أولــيــمــبــيــاد ريـــو عــلــى مــقــر اقــامــة 
المهندس خالد عبد العزيز أمــراً روتينيا بصورة 
يومية، حيث يتوافد من حين آلخر بعض الالعبين 
على مقر الــوزيــر لتقديم بعض الشكاوى له سواء 
بخصوص عقبات تواجههم أثــنــاء تــواجــدهــم فى 
البرازيل أو شكاوى تتعلق بنشاطهم الرياضى فى 

مصر.
الوزير خالد عبد العزيز بدوره طالب هشام حطب 
رئيس اللجنة األوليمبية بالتنبيه على الالعبين بعدم 

تكرار اللجوء اليه للشكوى من أى شىء.

حـــرص شــوقــى غــريــب الــمــديــر الــفــنــى لفريق 
االنتاج الحربى على أداء فريضة العمرة عن نجل 
شقيقته الرائد شريف عمر والذى استشهد قبل 
أشهر خالل أداء مهام عمله مع القوات المسلحة 
فــى سيناء، والــرائــد شريف عمر هــو نجل نجم 

االتحاد السكندرى ومدربه السابق محمد عمر.
وكــان غريب قــد استغل تــواجــد فريق االنتاج 
الحربى مــؤخــراً فى المملكة العربية السعودية 
للمشاركة فى بطولة تبوك الــوديــة، حيث توجه 
ألداء فــريــضــة الــعــمــرة هــو وكـــل العــبــى الفريق 

العسكرى وأعضاء جهازه الفنى.

بـــدأ رمـــضـــان صــبــحــى العـــب خـــط وســط 
منتخب مصر والمحترف فى صفوف فريق 
ستوك سيتى االنجليزى تحركاته مــن أجل 
توثيق الصفحات الــخــاصــة بــه على مواقع 
ــوك وتــويــتــر  ــواصــل االجــتــمــاعــى فــيــس بـ ــت ال

وانستجرام.
ــى تــلــك الــخــطــوة مــن نــجــم الــفــراعــنــة  ــأت وت
الصاعد فى إطــار رغبته لقطع الطريق أمام 
الكثير من الصفحات المزورة المنسوبة إليه 
والتى نشرت أخبار وتصريحات غير دقيقة 

على لسانة فى اآلونة األخيرة. 
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الزمالك يفتح ملف التجديد لنجوم الفريق 
بــدأ مسئولو نــادى الزمالك فى إعــادة 
ترتيب األوراق داخــل الــنــادى فى الفترة 
الحالية بعد الــفــوز ببطولة كــأس مصر 
على حساب األهلى فى المباراة النهائية 
التى جمعت بينهما على ستاد برج العرب 
ــداف مــقــابــل هـــدف، ويسعى  بــثــالثــة أهــ
مجلس اإلدارة لحسم العديد من الملفات 
المهمة فى الوقت الحالى، ويأتى على 
رأس هذه الملفات مسألة تجديد عقود 
الالعبين الذين تنتهى عقودهم مع الفريق 

بنهاية الموسم المقبل.
ويسعى أحمد مرتضى منصور عضو 
مجلس الــزمــالــك لعقد جلسة مــع باسم 
مرسى مهاجم فريق الكرة األول مع أجل 
تجديد تعاقده الذى ينتهى بنهاية الموسم 
المقبل، وذلك للحفاظ على قوام الفريق 
األساسى وألن مرسى يعد اآلن أحد نجوم 
القلعة البيضاء ولــن يتم التفريط فيه 
بسهولة، ويأتى ذلك لقطع الطريق على 
مــحــاوالت الــنــادى األهلى للحصول على 

خدمات الالعب فى ظل اقــتــراب انتهاء 
تعاقده مع النادى األبيض.

ــارس المرمى  ويــعــد مــحــمــود جــنــش حـ
ومعروف يوسف العب الوسط النيجيرى 
أبرز الالعبين الذين سيتم التجديد لهما 
بعد باسم مرسى فى ظل حاجة الفريق 

لخدمات الثنائى.
فــى حين تسيطر حــالــة مــن الغموض 

ــدار  ــ ــى أحـــمـــد دويـ ــائ ــن ــث ــى مـــوقـــف ال عــل
وإبراهيم صــالح العبى الفريق فى ظل 
عـــدم رغــبــة بــعــض المسئولين بالقلعة 

البيضاء بتجديد تعاقدهما.
ويتعلق الملف الثانى فى نادى الزمالك 
ــد مـــع الـــمـــديـــر الــفــنــى  ــاق ــع ــت بــحــســم ال
الــجــديــد لــلــفــريــق، ويــأمــل مجلس إدارة 
الــنــادى األبــيــض فــى التعاقد مــع مــدرب 

أجنبى متميز فى أقرب وقت ليتسنى له 
التعرف على الالعبين فى فترة التوقف 
الحالية واخــتــيــاره بين ثــالثــة دول وهم 
ــارات لخوض  ــ ــ إيــطــالــيــا، إســبــانــيــا، اإلم
معسكر تــحــضــيــرى لــلــمــوســم الــجــديــد، 
وأبدت الجماهير البيضاء سعادتها بهذه 
األنباء حيث لم يدخل الزمالك معسكرات 
ــة الــمــوســم خــالل  ــداي تحضيرية قــبــل ب

السنوات األخيرة وهو ما عاد على الفريق 
بالسلب فى بعض األوقات.

وفى سياق آخر ينتظر مسئولو الزمالك 
ــكــرة الــنــهــائــى بخصوص  ــرار اتــحــاد ال قـ
مكان إقامة مــبــاراة السوبر بين الفريق 
ــى، بعدما تلقى  األبــيــض والــنــادى األهــل
ــحــاد الــمــصــرى عــرضــيــن مــن دولــتــى  االت
السعودية واإلمــارات إلقامة المباراة فى 
أحــد البلدين منتصف سبتمبر المقبل، 
ويسعى الزمالك إلنهاء كل األمــور مبكراً 
فى التعاقد مع المدرب األجنبى واالنتهاء 
من المعسكر حتى يدخل الفريق المباراة 
بكامل قوته ويعوض الخسارة التى تعرض 
ــى فى  ــع األهــل لــهــا الــمــوســم الــمــاضــى م
كأس السوبر الذى لعب فى مدينة العين 

باإلمارات.
ــيــس نــادى  ــان مــرتــضــى مــنــصــور رئ ــ وك
الــزمــالــك سبق ورصـــد مكافآت مجزية 
لالعبين بعد نجاحهم بالتتويج بالكأس 
والحفاظ على البطولة للمرة الرابعة على 
التوالى، وتعتبر هذه هى البطولة األولى 
الــتــى يــتــوج بــهــا الــفــهــد األســمــر محمود 

عبدالرازق شيكاباال وهو قائد للفريق.

احتاد الكرة كلمة السر فى »فضيحة« منتخب الناشئني

جنوم »كعب داير« فى االيجبشني ليج 

ــواء الــغــضــب مسيطرة على  مــازالــت أجــ
الوسط الرياضى، بعد الخسارة التى نالها 
المنتخب الوطنى للناشئين مواليد 2000 
ــداف مقابل  مــن منتخب إثيوبيا بثالثة أهـ
هــدف، بالمباراة التى جمعتهما، فى إطار 
المنافسة عــلــى الــصــعــود إلـــى بــطــولــة أمــم 
أفريقيا 2017 والتى تستضيفها مدغشقر 

فى الفترة المقبلة.
الجميع "ذبـــح" الــجــهــاز الفنى للمنتخب 
الوطنى بقيادة ياسر محمدين، وكذلك وابل 

من االنتقادات نال جميع الالعبين، دون أن 
يدرك البعض أن اتحاد كرة القدم ومسئوليه 
هــم السبب الرئيسى فيما وصــل إليه حال 

منتخب 2000.
وغاب الدور الرقابى لمجلس إدارة اتحاد 
كرة القدم السابق عن منتخب 2000، األمر 
الــذى أدى إلــى فشل العديد من المباريات 

الودية.
ــر  ــمــدي ــعـــد، ال ولــــم يــتــدخــل مــحــمــود سـ
الفنى للجبالية، فــى تقييم الجهاز الفنى 
واختياراته، على الرغم من أنــه يعد ضمن 

األدوار الرئيسية التى يقوم بها.
وأهمل جميع المسئولين فى اتحاد الكرة 

منتخب الــنــاشــئــيــن، وصـــب تــركــيــزهــم على 
المنتخب األول وصــعــوده إلــى أمــم أفريقيا 

وتصفيات كأس العالم.
وبعد رحيل عمر أنــور عن الجهاز الفنى 
لمنتخب 2000، تقاعس مسئولى اتحاد الكرة 

عن إيجاد البديل المناسب له.
وتم تكليف ياسر محمدين، المدرب العام 
للمنتخب الــوطــنــى، بتولى منصب المدير 
الفنى، دون التطرق للمؤهالت التى تجعله 
قـــادًرا على تنصيبه فــى هــذا المنصب من 

عدمه.
ــد مــن  ــديـ ــعـ ــتــخــب 2000 الـ وشـــهـــد مــن
المجامالت فيما يخص اختيارات الالعبين 

ســواء فى مسعكرات المنتخب الوطنى أو 
فى المباريات الودية أو الرسمية.

المنتخب الوطنى مواليد 2000 يضم 
بــيــن صــفــوفــه مــصــطــفــى شــوبــيــر نجل 
اإلعالمى أحمد شوبير، ويوسف أسامة 
نبيه نجل الــمــدرب المساعد للمنتخب 
الــوطــنــي، وعــمــر أبوهشيمة، نجل رجل 

األعمال أحمد أبوهشيمة.
ويعد مصطفى شوبير من أبرز األسماء 
الــتــى عليها عــالمــات استفهام كبيرة، 
خــاصــة أنــه تسبب فــى أخــطــاء كارثية 
قادت المنتخب الوطنى للسقوط أمام 

نظيره اإلثيوبى.

احلضرى لعب للثالثة الكبار واستقر أخيرًا فى دجلة.. مؤمن زكريا بدأ رحلته 
من ناشئ األهلى وعاد لألحمر بعد جولة فى اإلنتاج واملصرى وإنبى والزمالك.. 

ترتبط بطولة الـــدورى الممتاز لكرة القدم 
بالعديد مــن الــظــواهــر التى تجعل لها طابعاً 
ــدورى فى  ــ مــمــيــزاً عــن غــيــرهــا مــن بــطــوالت ال
المنطقة العربية، ولعل من أبــرز تلك السمات 
المميزة للبطولة ظاهرة الالعبين الرحالة أو 
"الكعب داير" والذين ارتدوا قمصان العديد من 
أندية الدورى ودافعوا عن ألوانها، وتضم بطولة 
الــدورى فى الوقت الحالى عــددا من األسماء 
الذين ينتمون الى تلك الظاهرة، وفى السطور 

التالية حاولت "صوت الماليين" رصدهم..
 عصام الحضري

بدأ الحارس عصام الحضرى حارس منتخب 
مصر ووادى دجلة الحالى مسيرته بــالــدورى 
الممتاز عبر بوابة األهلى ثم هــرب إلــى فريق 
ســيــون السويسرى مــوســم 2008 ثــم عــاد مرة 
أخــرى لــلــدورى عبر بوابة لإلسماعيلى موسم 
ــم انــتــقــل لــلــزمــالــك مــوســم 2010 ثم  2009 ث
احترف فى المريخ السودانى موسم 2010 ثم 
انتقل على سبيل اإلعــارة لالتحاد السكندرى 
موسم 2012 ثــم وادى دجلة موسم 2013 ثم 
اإلسماعيلى 2014 ثم عــاد مــرة أخــرى لــوادى 

دجلة موسم 2015.
  مؤمن زكريا

لعب مؤمن زكريا صانع ألعاب النادى األهلى 
بأكثر من نادى بالدورى المصرى فبدأ مسيرته 
عبر بــوابــة ناشئين القلعة الحمراء ثــم انتقل 
ــاج الــحــربــى مــوســم 2007 ثــم انتقل  ــت الــى االن
للمصرى البورسعيدى موسم 2011 ثم انتقل 

إلــى انــبــى مــوســم 2012 ثــم خــرج على سبيل 
اإلعــارة للزمالك موسم 2013 ثم انتقل للقلعة 

الحمراء موسم 2015.
 أحمد سعيد أوكا

ــدأ الــمــدافــع أحــمــد سعيد "أوكـــا" مسيرته  ب
بالدورى الممتاز عبر بوابة اإلسماعيلى موسم 
2005 ثم انتقل لحرس الحدود موسم 2006 ثم 
وادى دجلة 2012 ثم سموحة 2013 ثم مصر 

المقاصة 2015 ثم 2016 اإلنتاج الحربي.

 أحمد سمير فرج
لعب أحمد سمير فرج ظهير أيسر الداخلية 
الحالى فى بداياته بالدورى الممتاز مع فريق 
االسماعيلى ثم انتقل إلى وادى دجلة 2012 ثم 
للزمالك موسم 2014 ثم انتقل لالسماعيلى 

مرة أخرى ثم انتقل للداخلية هذا الموسم.
 عاشور األدهم

يعد محمد عاشور األدهــم من ناشئ النادى 
االهلى ثم انتقل على سبيل اإلعــارة للمصرى 
البورسعيدى موسم 2005 ثم انتقل الى بلدية 
المحلة موسم 2006 ثــم انتقل الــى الزمالك 
2010 ثــم الــجــونــة مــوســم 2011 ثــم عــاد مرة 
أخرى للمصرى موسم 2013 ثم انتقل لالتحاد 

السكندرى موسم 2015.
 محمود عبد الحكيم

بــدأ محمود عبد الحكيم مسيرته الكروية 
بالدورى المصرى عبر بوابة بتروجت ثم انتقل 
إلــى المصرى البورسعيدى مــوســم 2010 ثم 
االنــتــاج الحربى مــوســم 2015 ثــم انتقل على 
سبيل اإلعــــارة إلـــى فــاركــو فــى منتصف هــذا 
الموسم ثــم عــاد مــرة أخـــرى لإلنتاج الحربى 

موسم 2016.
 أحمد صديق

لــعــب أحــمــد صــديــق ظهير أيــمــن الداخلية 
حالياُ فى بداية مسيرته الكروية بفريق أسمنت 
اسيوط ثم انتقل إلــى االهلى موسم 2006 ثم 
انتقل إلى االسماعيلى 2009 ثم عاد مرة أخرى 
لألهلى موسم 2011 ثم انتقل للداخلية موسم 

.2014
 شادى محمد

ــادى مــحــمــد مــدافــع منتخب مصر  ــدأ شــ بـ

ــحــمــراء الــســابــق مسيرته  والــقــلــعــة ال
بــالــدورى المصرى عبر بوابة االهلى ثم 

انتقل لالتحاد السكندرى مــوســم 2009 ثم 
االسماعيلى موسم 2010 ثــم تليفونات بنى 

سويف موسم 2011.
  أحمد رؤوف

لعب المهاجم أحمد رؤوف العــب فريق 
سموحة الحالى فى الــدورى الممتاز عبر 
بوابة انبى موسم 2008 ثم انتقل لالتحاد 
ــاد مــرة  ــم عـ الــلــيــبــى فــى مــوســم 2013 ث
أخـــرى لــلــدورى مــوســم 2014 ثــم انتقل 
الى المصرى البورسعيدى نهاية موسم 

2014 ثم الى سموحة عام 2016.
 أحمد شديد قناوي

لعب أحمد شديد قناوى ظهير أيسر 
ــوان حــالــيــاً بـــالـــدورى الــمــمــتــاز فى  أســ
بداياته عبر بوابة األهلى ثم انتقل إلى 
المصرى البورسعيدى موسم 2008 ثم 
عاد مرة أخرى لألهلى موسم 2011 ثم 
انتقل الى طالئع الجيش موسم 2014 ثم 

الى اسوان موسم 2016.
 محمد فضل

ــدأ مــحــمــد فــضــل مــســيــرتــه الــكــرويــة  بـ
بالدورى المصرى من خالل فريق األهلى 
ــى االتــحــاد مــوســم 2004 ثم  ثــم انتقل ال
انتقل الى المصرى البورسعيدى موسم 
2005 ثم االسماعيلى موسم 2007 ثم 
عاد مرة أخرى لالهلى 2009 ثم سموحة 
موسم 2012 ثم المقاولون العرب موسم 
2014 ثم االنتاج الحربى موسم 2015 ثم 

المقاولون العرب موسم 2016.

كتبت – سارة عبد الباقى 

كتب – محمد الصايغ 

كتب – ضياء خضر 

احلضرى

مؤمن

دويدارجنشمعروف
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 البرملان 
ابتعد كثيًرا 
عن الصالح 

العام وتعامل 
مع القضية 

بصورة سياسية 
ترجمت حالة 

الشقاق بني 
النواب 

حيث تقوم الصوامع باستالم كميات القمح 
مــن المزارعين أو بنوك التنمية وغيرها من 
جهات التوريد لتخزينه واثباته فى السجالت 
الرسمية تمهيدا لتوريده للمطاحن ثم المخابز، 
ثــم يعقب ذلــك قيام بعض أصــحــاب الصوامع 
وبعض أصحاب الشئون باالشتراك مع بعض 
أعضاء اللجان الحكومية المسئولة عن المتابعة 
واالشـــراف على االســتــالم، يقومون بالتالعب 
فى الكميات المحلية بإثبات عملية التوريد 
ــدة عن الكمية الحقيقية وبالتالى سيكون  زائ
السعر أزيد بكثير عن الكميات التى تم توريدها 
فعال، ألنهم يقومون باستبدال القمح وتوريد 

المستورد على أنه محلى. 
رغم ارتياحى لفتح هذا الملف الشائك، اال 
أن األمر بدا لى منذ الوهلة األولى، أن اهتمام 
البرلمان بهذه القضية ابتعد كثيرا عن الصالح 
العام، حيث تم التعامل معه بصورة سياسية، 
ترجمت حالة الشقاق بين النواب أثناء تعاملهم 
مــع القضية، رغــم علم الجميع بــقــرار النائب 
الــعــام المتضمن إدراج المتهمين على قوائم 
الممنوعين من السفر وترقب الوصول ومنعهم 
وأســرهــم من التصرف فى أموالهم وإدارتــهــا، 
ووقف صرف أى مستحقات ألصحاب الصوامع 
المحبوسين، كما أمر بضبط وإحضار متهمين 

هاربين على ذمة القضية.

ــؤالء المتهمين يــواجــهــون حــزمــة من  ألن هـ
االتــهــامــات منها االســتــيــالء على الــمــال العام 
والتزوير في المحررات الرسمية، واإلضــرار 

باالقتصاد واألمن القومى للبالد.
علينا جميعا التأكيد على أن منظومة القمح 
فتحت الباب أمام المغامرين للتربح من أموال 
الـــدعـــم، فــضــال أن الــمــصــدر األســـاســـى فى 
الــتــالعــب، هــو ببساطة شــديــدة جـــدا، القيام 
بخلط القمح المحلي بالمستورد، أما السبب 
فهو سعر القمح المستورد الــردىء الــذى يقوم 
المستوردون بالتعاقد عليه مع وزارة التموين 
أقـــل بكثير مــن ســعــر المحلى عــالــى الــجــودة 

والمدعوم من الحكومة.
 بعد معرفة األسباب الحقيقية فى الفضيحة 
الجريمة التى نحن بصدد الحديث عنها، تعالت 
بعض األصــوات بضرورة منع استيراد القمح، 
للحد من الفساد وعمليات التالعب التى لحقت 
بالمنظومة، رغم اليقين الراسخ لدى الكل، أن 
منع استيراد القمح لم يسهم في تقليل الفساد 
والــتــالعــب، خــاصــة إذا علمنا أن كــل األوراق 
والمستندات التى حصلت عليها لجنة تقصى 
الحقائق خــالل عملها وجــدت أشكاال متنوعة 
للفساد المستشرى فى المنظومة، بداية من 
التوريد والتخزين والطحن وصوال إلى المخابز، 
ما يعد إهدارا للمال العام، وتسهيال لالستيالء 

عــلــيــه، كــمــا أن الــتــالعــب بسلع استراتيجية 
وأساسية لمحدودى الدخل يمثل تهديداً لألمن 

القومى. 
فــى الــســيــاق ذاتـــه توقفت كثيرا أمـــام الكم 
الهائل مــن االستجوابات البرلمانية الرامية 
إلقالة خالد حنفى وزيــر التموين وإحالته إلى 
محاكمة عاجلة، فوجدت نوابا يدافعون عنه 
وآخرين يبعدونه عن دائرة االتهامات ويرون أن 
المشكلة فى المنظومة ذاتها، ويجب تغييرها، 
ويــبــررون موقفهم بــأن الفساد منتشر فى كل 
ــذا رفــضــوا مطالب إقالة  ــة، ل ــدول قطاعات ال
الوزير، ألن وزير الصحة رفضت إقالته عندما 
تـــورط مستشاره فــى قضية فــســاد، لــذا فإن 
وزير التموين من وجهة نظر مؤيديه لن يتحمل 

المسئولية. 
كــان مثيرا لالستغراب على األقــل بالنسبة 
لى، محاوالت الشد والجذب بين النواب لدعم 
الوزير أو إقالته، فقد كان الفتا للنظر أن األمر 
كان ترجمة حقيقية للتوجهات السياسية، فضال 
عن تباين وتعارض وجهات النظر بين مكونات 
التكتالت البرلمانية مــن ناحية، ومــحــاوالت 
تنصل وزيــر التموين من المسئولية القانونية 
والسياسية فى وقائع دامغة أثارت شهية الرأى 
العام على متابعتها من ناحية أخــرى، مشاهد 
تنصل الوزير من المسئولية السياسية، تجاوزه 
للحالة الــراهــنــة الــتــى تستوجب الشفافية، 
وحديثه عن المنظومة اإللكترونية وتباهيه بأن 
وزارة التموين حصلت على المركز األول فى 
استطالعات الرأى األخيرة فيما يتعلق برضاء 
المواطنين، ما أورده وزيــر التموين يتنافى مع 
الواقع، حيث ال يوجد أى نوع من الرضا تجاه 
تلك السياسات الخاطئة ولــوال تدخل القوات 
المسلحة فى توفير السلع الضرورية لكانت 

فضيحة الوزير بجالجل. 
لكن ما يدفع للسخرية من حالة الالمباالة 
الــتــى تسيطر عــلــى الــحــكــومــة، صــمــت رئيس 
الـــوزراء المهندس شريف إسماعيل، تجاه ما 
ــذى دفعنى للتساؤل، لــمــاذا ال  ــر ال جــرى، األم
يتحرك أمام هذه الكوارث، خاصة اذا علمنا أن 
وزيــر التموين خالد حنفى قال حرفيا إذا كان 
هناك سبب لفساد فى القمح، فهو يرجع إلى 
أن المنظومة الخاطئة منذ البداية، لكنه فجر 
قنبلة من العيار الثقيل، عندما أكد أنه قدم منذ 
عام مذكرة إلى رئيس الــوزراء لتغيير منظومة 
توريد القمح، وفصل مكون السعر عن مكون 
الدعم، ليجرى شــراء األقماح من المزارعين 
بالسعر العالمى، ثــم دعمهم على المساحة 

المنزرعة، لم يتم االهتمام بها أو النظر إليها.
 لو كان هذا صحيحا لماذا لم ينظر رئيس 
الحكومة فــى مــذكــرة معنية بــقــوت الشعب 
ويتفاعل مع الحلول الواردة بها؟ وإذا كان هذا 
غير صحيح.. لماذا لم يسأل وزيــر التموين 
فيما أورده من أقــوال؟ حنفى قال أيضا، إن 
الــنــواب أنفسهم طلبوا عــدم تطبيق النظام 

جديد.
وهنا أتساءل إذا كانت أفكار الوزير مرفوضة 
من البرلمان، لماذا صــرخ العديد من النواب 
فــى خطب عصماء لتحصينه مــن المساءلة 
السياسية والقانونية فى قضية تخص األمن 

القومى، ألنها تخص قوت المواطنين؟ 

تابعت شأن كل المصريين، مشاهد الجدل المشتعل فى كل األوساط، حول فضيحة فساد توريد القمح، باعتبارها واحدة 
من أهم القضايا المرتبطة بالشأن العام، ليس فقط ألنها شغلت المجتمع بكل شرائحه، أو ألنها احتلت مساحة واسعة فى 

وسائل االعالم تضاربت فيها اآلراء بين المتخصصين وغير المتخصصين، لكن ألن القضية تتعلق باألمن القومى الرتباطها 
الوثيق بقوت الشعب الذى يعانى غالبيته من الفقر، كما أنها تحوى فى أحشائها مخاوف على مستقبل هذا البلد، ال حصر 

لها لتداعياتها على األوضاع االقتصادية التى تغلف المجتمع بكل فئاته، وما سينتج عن تلك األزمات من تأثيرات فى الحياة 
االجتماعية وعلى المستوى السياسى أيضا، فضال عن أمور أخرى مهمة على األقل بالنسبة لى، فى مقدمتها أن القضية برمتها 

وتفاصيلها الشائكة، لم تكن جديدة بالمرة، كما أنها ليست وليدة ظروف تفجيرها على نطاق واسع سواء برلمانيا أو إعالميا 
أوشعبيا، لكنها واحدة من األزمات المزمنة التى نعانى منها، ونتجرع مراراتها عبر سنوات طويلة، بلغ فيها الفساد حدا غير 

مسبوق، توحش، إلى أن صار ديناصورا خرافيا، راح يدهس ببشاعة تحت أقدامه األخضر واليابس.

التالعب بقوت الشعب قضية »أمن قومى« لو كنتم ال تعلمون!!

االحتياجات 
من القمح تبلغ 
8 ماليني طن 

سنوًيا نستورد 
منها  3 ماليني 

طن سنوًيا 
 بقيمة 

5 مليارات جنيه 
من عدة دول

املحظوظون لهم فى 
كل ركن داخل أروقة 

احلكومة أعوان وأتباع 
مأجورون يقومون 

بتسهيل عملية النهب 
مبقابل معلوم 

»الطرمخة« على فضيحة فساد القمح جرمية فى حق هذا البلد 

القضية  تدور فى فلك مافيا احترفت التربح واالستحواذ 
على األموال املخصصة لدعم السلع الرئيسية 

 فقد كان معلوما ومتداوال لدى الجميع، أن 
توريد القمح كــان محاطا بالشبهات الناتجة 
باألساس عن جرائم ارتكبها ممن يطلق عليهم 
فى األدبــيــات اإلعالمية »مافيا االحتكارات« 
وهؤالء من المحظوظين الذين سيطروا بدعم 
مــن أصــحــاب المصالح فــى دهاليز السلطة، 
على نــشــاط اســتــيــراد السلع الــتــى تــدخــل فى 
نطاق المقررات التموينية التى تصل قيمتها 
38 مليون جنيه سنويا، مثل »السكر القمح 
األرز« وتوريدها لصالح وزارة التموين، لتغطية 
احتياجات المواطنين، أما فيما يتعلق بقضية 
الــخــبــز، فــاالحــتــيــاجــات تــبــلــغ 8 مــاليــيــن طن 
سنويا، نستورد منها 3ماليين طــن بقيمة 5 
مــلــيــارات جنيه، مــن عــدة دول عبر شبكة من 
بعض المستوردين معدومى الضمير، فهؤالء 
استهانوا بصحة المصريين وجلبوا األقماح 
المسرطنة والمخصصة لعلف المواشى وغير 
المطابقة للمواصفات ومنتهية الصالحية 
والمخلوطة بالحشرات والنفايات، وأدخلوها 
البالد بطرق مريبة بفعل النفوذ والــرشــاوى، 
فتربحوا المليارات من الجنيهات على حساب 

الشعب المطحون حتى النخاع. 
القضية التى انفجرت مــؤخــرا هــى جــزء ال 
يتجزأ من أساليب العبث بالمواطنين ودهس 
القوانين، فهى كانت كاشفة بجالء عن ابتكار 
أساليب جديدة تواكب كل القوانين والقرارات 
الوزارية التى تصدر بهدف الحد من الفساد، 
المتورطون فــى الفضيحة األخــيــرة، تحايلوا 
عليها بمساندة ودعــم الفاسدين فــى دهاليز 
ــرارات والــقــوانــيــن  ــقـ الــحــكــومــة، وكـــأن تــلــك الـ
خرجت إلى النور لترسيخ الفساد وتوسيع دوائر 
نفوذه، جــراء غياب الضمير داخــل العديد من 
المؤسسات المعنية بــاالشــراف على توصيل 

الدعم لمستحقيه.
 األمــر ببساطة شديدة جــدا يــدور فى فلك 
تلك المافيا، التى احترفت عبر عــدة عقود 
ــحــواذ على  ــمــال الــعــام، واالســت الــتــربــح مــن ال
ــوال المخصصة لدعم السلع الرئيسية.  األمـ
ــل ركـــن داخـــل أروقـــة  هـــذه الــمــافــيــا لــهــا فــى ك
ــوان وأتــبــاع مـــأجـــورون يقومون  الــحــكــومــة أعــ

بتسهيل عملية النهب بمقابل معلوم.
أعلم أنا وغيرى جودة القمح المصرى، كما 
أننى أعلم حقيقة األســبــاب التى دفعت على 
ــه بمساحات تكفى لسد  ــعــزوف عــن زراعــت ال
االحتياجات الضرورية، وبالطبع هى أسباب 
ــا ضــغــوط دولـــيـــة، ولــن  ــ ســيــاســيــة تــقــف وراءهـ
أخـــوض كثيرا فــى هــذه الــجــزئــيــة، خــاصــة أن 
الجميع يعلم مدى رغبة الغرب فى التأثير على 
االرادة المصرية وقــرارهــا، وعندما توافرت 
االرادة السياسية، هذه حقيقة البد من الـتأكيد 
عليها، اتجهت الحكومة نحو إنــتــاج الــغــذاء 
الــضــرورى وتشجيع المزارعين على زراعته 
ودعمه ماديا لمجابهة الزيادة فى مستلزمات 
الــزراعــة مــن مــواد بترولية لتشغيل ماكينات 
الــرى واألســمــدة وبقية األمــور التى تدخل فى 
الزراعة، ظهرت المافيا على السطح بأساليب 
متقنة للسطو على أمــوال الدولة، أما المافيا 
التى أقصدها فى سياق القضية، فهى عبارة 
عن تعاون مشبوه بين شركات االستيراد وشون 

التخزين »الصوامع«.
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