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رئيس مجلس اإلدارة
سيد سعيد
رئيس التحرير

محمد طرابيه

اإلطاحة بـ8 محافظني خالل أيام

زميل دراسة وزير الداخلية.. محافظا للقاهرة!!
.. ومدير أمن القاهرة األسبق.. ضمن حركة املحافظني اجلديدة

استثمارات قطر فى مصر زادت 
»8« مليارات دوالر

فى مفاجأة كبرى تثير الدهشة أكدت مصادر اقتصادية 
عن تزايد حجم االستثمارات القطرية فى مصر خالل الثالثة 
أعــوام الماضية والتى ازدات خاصة فى قطاع المقاوالت 
والمشروعات الصناعية.. وقد زادت االستثمارات القطرية 
فى مصر بنحو »8« مليارات دوالر خالل الثالثة سنوات.. 
ما دعــا البعض للسؤال: هل ستعود العالقات المصرية- 
القطرية كما كــانــت عليه مــن قــبــل؟! أو بمعنى أدق: هل 

ستتحسن العالقات المصرية القطرية وتتم المصالحة؟!
المصادر أكدت أن الدولة المصرية ليست فى خصومة مع 
قطر وال تعاديها.. ولكن العبء األكبر يعود على قطر التى 
تأوى قيادات اإلخــوان الهاربين من العدالة فى مصر.. هذا 
فضال عن التحريض المستمر لقناة الجزيرة ضد الجيش 

والشرطة.

فى حال إصراره على عدم إرسال القوائم املالية للشركة

البورصة املصرية تهدد أسامة هيكل بإيقاف التداول على أسهم مدينة اإلنتاج اإلعالمى

مصادر وثيقة الصلة بالتعديل القادم لحركة 
الــمــحــافــظــيــن أكــــدت أن هــنــاك حــركــة تغيير 
للمحافظين اقتربت من اإلعــالن عنها وسيطول 
التغيير »8« محافظين.. وحظى الــلــواء أحمد 
تيمور القائم بأعمال محافظ القاهرة.. باهتمام 
بالغ من الجهات الرقابية واألمنية التى أوصت 
بضرورة توليه منصب »محافظ القاهرة«.. ألنه 

ابــن وزارة الداخلية ونفس دفعة الــلــواء مجدى 
ــم الــتــحــق للعمل  عــبــدالــغــفــار وزيـــر الــداخــلــيــة ث
بالمخابرات العامة حتى وصل إلى رتبة اللواء.. 

وتولى منصب نائب محافظ القاهرة.
وجـــار عـــرض عـــدد مــن األســمــاء المطروحة 
والمحسوبة على وزارة الداخلية ومنها اللواء 

أسامة الصغير مدير أمن القاهرة األسبق!!

الصغير

 متيم

تيمور
عبدالغفار
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كتب - أحمد سعيد
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من رشيد محمد رشيد للحكومة: »عايز 
أرجع مصر.. وشوفوا عايزين منى كام«؟!

داخل العدد

P.06

وزير التنمية املحلية يهدد املوظفني 
بالسجن العتراضهم على نقل مقر 

الوزارة بجوار بيته فى التجمع اخلامس

P.12

مفاجأة: تقرير أمريكى يكشف 
خطايا جماعة اإلخوان

 يــبــدو أن أســامــة هــيــكــل رئيس 
ــس إدارة مـــديـــنـــة اإلنـــتـــاج  مــجــل
اإلعــالمــى )ورئــيــس لجنة الثقافة 
ــار بمجلس الــنــواب  ــ واإلعــــالم واآلث
والــقــيــادى الــبــارز فــى ائــتــالف دعم 
مصر( يتصور أنه )على راسه ريشة( 
فــى البورصة المصرية مثلما يتم 
التعامل معه فى مجلس النواب الذى 
يــرفــض رئيسه د. على عبدالعال 
تطبيق الالئحة الداخلية للمجلس 
والــقــانــون الـــذى يجبر هيكل على 
ــوال مــدة  ــازة طـ الــحــصــول عــلــى إجــ
عضويته بالبرلمان.. حيث تصور 
هيكل أن المسئولين فى البورصة 
الــمــصــريــة ســـوف يــتــســتــرون على 

مهزلة عــدم قيامه بصفته رئيس 
مجلس إدارة الــشــركــة المصرية 
لمدينة اإلنــتــاج اإلعــالمــى بإرسال 
القوائم المالية للشركة على مدار 6 
أشهر كاملة، إال أن قيادات البورصة 
قاموا بتطبيق القانون وأرسلوا إليه 

أمس خطاباً شديد اللهجة فيما يلى 
نصه بالكامل: »باإلشارة الى أحكام 
المادة 64 من االجــراءات التنفيذية 
لقواعد القيد ونــظــراً لعدم التزام 
الــشــركــة بــمــوافــاة إدارة الــبــورصــة 
بالقوائم المالية عن فترتين ماليتين 

متتاليتين وهــمــا الــفــتــرة المالية 
ــى 2016/03/31  الــمــنــتــهــيــة فـ
وكــذلــك الفترة المالية المنتهية 
فى 2016/06/30 حتى تاريخه، 
نحيط سيادتكم علماً أنه قد تمت 
مخاطبة الشركة بضرورة إرسال 
القوائم المالية قبل 31 أغسطس  
2016، على أن يتم عرض موقف 
الشركة على لجنة القيد فى حالة 
ــزام بـــإرســـال الــقــوائــم  ــتـ عـــدم االلـ
المالية خــالل المهلة الممنوحة 
لها للنظر فى إيقاف التداول على 
أسهمها«.. والسؤال: هل سيطبق 
الــقــانــون عــلــى هيكل هـــذه الــمــرة 
أم سيستمر كما هــو )على راســه 
ريشة( دائما محتمًيا ومتستًرا وراء 
ائتالف )دعك مصر( – عفوا دعم 

مصر -!!!

صدق أو ال تصدق!!

جبهة تصحيح املسار تهدد عرش 
»منى مينا« فى نقابة األطباء

جبهة جديدة تم تشكيلها بين األطباء أطلقت على نفسها اسم 
»جبهة تصحيح مسار األطــبــاء« وتكونت مــن الدكتور إبراهيم 
مجدى استاذ الطب النفسى بجامعة عين شمس والذى عبر عن 
استيائه للنهج الذى تسير عليه نقابة األطباء اآلن.. ورفض جميع 

تصريحات واسلوب الدكتورة منى مينا أمين 
عــام نقابة األطــبــاء مــن إقحامها لنقابة 

األطباء فى الشأن السياسى ومطالبتها 
طــوال الوقت بإقالة وزيــر الصحة.. 
أيا كــان.. لدرجة أن كل وزير صحة 
يــأتــى للمنصب تطالب بإقالته.. 
وتدخلها فــى القضايا السياسية 
ــم عــلــى الــصــدام  ــدائـ ــا الـ وحــرصــه

مــع الـــدولـــة فــى قــضــيــة الــمــطــريــة.. 
وحــصــولــهــا عــلــى »8« آالف جــنــيــه من 

النقابة رغم إعالنها أنها ال تحصل على أى 
بدالت من النقابة وأنها تعمل تطوًعا.

كل هــذا أكــده الدكتور إبراهيم مجدى المنسق العام لجبهة 
تصحيح المسار بنقابة األطباء.. وأكد الدكتور إبراهيم مجدى 
قائال: إن النقابة أقحمت نفسها فى قضية المنقبات.. وطالبوا 
باالضراب العام وطالبوا أيضا بسقوط حكم السيسى وهذا ما 

سنرفضه ونحاول جمع توقيعات ضد مجلس نقابة األطباء.

هيكل

عبدالعالمنى



أسبوعية - شاملة - مستقلة تصدر بترخيص 
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طاقية
اإلخفا

»الفيستا« 
جتذب مجتمع 
»الهاى كالس« 

والسفراء 
مصايف الكبار.. حكايات وأسرارواملليارديرات

»أمواج« مجتمع رجال األعمال وبخل رئيس جمعية املستثمرين يحرك كل صغيرة وكبيرة بها

قرية »مراسى« جتمع خيرى رمضان وخالد أبوبكر وخالد صالح

حكايات»هوت شورت« احلسناوات داخل »الفيستا«
قرية حسني صبور جتلب املستثمرين لها والفيلال بـ»12« مليون جنيه

خفايا اجللسات  اخلاصة لزوجة جمال مبارك مع صديقتها فى »هاسيندا«

عودة احلفالت فى املسرح الرومانى فى »مارينا«.. و»بورتو مارينا« واكلة اجلو
كل »3« أيام حفلة على الشاطئ فى »الفيستا« وأسعارها نار!!

حوت السكر أبرز مالك »مراسى«

5 آالف شاب يحضرون احلفالت على شواطئ مارينا
سر إزعاج تامر حسنى ألهالى وزوار مارينا

»مصر كلها فى الساحل الشمالى« دى الجملة الكبيرة العريضة 
ــرد على لــســان الكثير مــن المصريين، خــاصــة فــى شهر  الــتــى ت
أغسطس من كل عام، الطريق المؤدى للساحل الشمالى ال يهدأ 
زحام غير طبيعى، فالساحل الشمالى بداية من قرية سيدى كرير 
فى الكيلو »30« وحتى مطروح، يزخر بالمئات من القرى السياحية 
التى يمتلئ بها المواطنون من كل محافظات مصر، وبالطبع تحظى 
عــدد من القرى السياحية بنصيب األســد، دون القرى األخــرى، 
فمثال خالل هذا العام حصلت قرى سياحية جديدة على إعجاب 
مريدى الساحل الشمالى، بداية من قرية »مــراســى« التى ذهب 
إليها كبار اإلعالميين مثل تامر أمين وخــيــرى رمــضــان وخالد 
صالح وخالد أبو بكر، ورجل األعمال أحمد أبوهشيمة الذى قام 
باستضافة المطرب عمرو دياب نجم الجيل والشهير بــ»الهضبة« 

فى الفيلال الخاصة به وأقام عمرو دياب لمدة تقترب من »20« يوما 
كاملة، ويستقبل »ديــاب« الكثير من أصدقائه ومحبيه ومعجبيه، 
ويقيم فى »مراسى« أيضا حوت السكر واألرز رجل األعمال الكبير 
أحمد الوكيل رئيس االتحاد العام الغرف التجارية، ونائبة عالء 
عز!! وتبلغ سعر الفيلال بها »7« ماليين جنيه!!.. وقد لفتت األنظار 
أيضا قرية »أمــواج« لصاحبها رجل األعمال الشهير حسين صبور 
رئيس جمعية المستثمرين والــذى اصطحب معه عائلته ونجله، 
والــذى يحرك كل صغيرة وكبيرة بها، وقد استطاع حسين صبور 
تسويق قريته السياحية فى مجتمع المستثمرين بنجاح ساحق، 
حيث إن معظم مــالك الفيلالت فــى الــقــرى مــن مجتمع المال 

واألعمال ويبلغ سعر الفيلال »12« مليون جنيه!!
أمــا قرية »الفيستا« والتى نجحت فى جــذب الكثير من طبقة 
»الهاى كالس« والسفراء والمليارديرات، وقد قامت إدارة القرية 
بعمليات ناجحة الستقطاب الشباب طــوال فترة الصيف فقامت 
بتجهيز عدد من الحفالت على الشواطئ، وبصفة دورية كل ثالثة 

أيام، يحضرها شباب الساحل الشمالى بالكامل لدرجة أن الحفلة 
الواحدة يحضرها على أقل تقدير »5« آالف شاب وشابة، ألنها 
تتم  على الرمال وأسعارها مرتفعة جــدا!! والهوت شورت السمة 

السائدة بين الشابات والسيدات!!
أما مارينا فقد استطاعت تحقيق أعلى عمليات جذب للمصيفين 
نتيجة وجود »بورتو مارينا« وإقامة عدد من الحفالت الغنائية فى 
المسرح الرومانى بعد تجديده وتجهيزه الستقبال الجمهور والذى 
يبلغ عــدده »10« آالف، وكــان النجاح الــذى حققته حفلة المطرب 
تامر حسنى فى 26 أغسطس، والــذى كانت األجهزة األمنية فى 
مارينا قد أخطرت مديرية أمن مطروح بضرورة التشديد األمنى 
حتى تتم الحفلة على خير، وتم استدعاء »300« جندى أمن مركزى 
زيـــادة لتأمين الحفلة، إضــافــة إلــى أفـــراد الــحــراســات مــن شركة 
حراسة متخصصة، وبعد انتهاء الحفلة اشتكى عــدد من مالك 
مارينا لدى اإلدارة نتيجة سهر تامر حسنى قبل الحفلة بيوم طوال 
الليل حتى الساعات األولى من الصباح فى إعداد وتجهيز وتنفيذ 

البروفة النهائية للحفلة مع تشغيل أكثر من »80« سماعة ساوند 
من الحجم الكبير جدا والذى أصاب المالك باالزعاج، األمر الذى 
استدعى لتدخل رئيس اتحاد المالك محرم هالل شخصيا لدى 

رئيس مجلس أمناء مارينا!!
أما قرية »تالل« فقد جذبت رجال أعمال كثيرين من االسكندرية 

تحديدا، ولها نصيب األسد أيضا فى عمليات جذب المصيفين!!
وتــأتــى قــريــة »هــاســيــنــدا« فــى المرتبة المتقدمة جــدا لجذب 
المصيفين لها، ألنها تضم مجتمعا معروفا عنه »السلطة والنفوذ« 
نظرا لوجود محمود الجمال والــد خديجة الجمال زوجــة جمال 
مــبــارك نجل الرئيس األســبــق محمد حسنى مــبــارك، وعــدد من 
سيدات األعمال وتحديدا من سيدات الروتارى والليونز وااليزويل، 
ومعظمهم مــن ســيــدات منطقة الــزمــالــك مــن صديقات خديجة 
الجمال ووالدتها، والتى حرصت على استقدام مالك جدد للقرية 
من صديقاتها سيدات األعــمــال فى مصر الجديدة، ويوجد بها 

الكثير من المالك المنتمين لرئاسة الجمهورية والخارجية.
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بالل الدوى

تقارير مقدمة لرئيس الوزراء تكشف:

صفاء حجازى فشلت فى تطوير ماسبيرو
المهندس شريف اسماعيل رئيس الوزراء، تلقى  بعض 
التقارير من أكثر من جهة مهمة  خالل األيام الماضية، 
كشفت عــن فشل صــفــاء حــجــازى فــى تنفيذ الوعد 

اتحاد الذى قطعته على نفسها عند توليها رئاسة 
ــة والتليفزيون فــى األسبوع  اإلذاعـ

األخير من شهر أبريل الماضى.
 حيث أعــلــنــت  وبــكــل وضــوح 

ــى ثــالثــة أشهر  أنــهــا تحتاج إل
فقط إلحداث تغيير وتطوير 
للقنوات والبرامج من حيث 
الشكل والمضمون، وكشفت 
التقارير أنه بعد مرور قرابة 

األربــعــة أشــهــر  لــم يــحــدث أى 
تطوير مما وعدت به، وكشفت 

بعض هذه التقارير أن صفاء كانت 
مهتمة فــى الــمــقــام االول بتصفية 

حساباتها مع بعض قيادات ورؤساء القطاعات ومحاولة 
اإلطــاحــة بهم، وفــى نفس الوقت تم الكشف أن بعض 
رؤســاء القطاعات لم يقوموا بأى تطوير يذكر داخل 
قطاعاتهم حتى ال ينسب هذا التطوير لصفاء وبالتالى 
بقائها فى منصبها لفترة طويلة قادمة خاصة أنها 

يتبقى لها  ثالث سنوات حتى اإلحالة للمعاش.

من »مارينا« إلى »الفيستا« إلى »مراسى« و»تالل« مرورا بـ»هاسيندا«

ماذا يفعل عمرو دياب 
فى فيلال أبوهشيمة 

بـ»مراسى«؟

وسط تشديدات أمنية مكثفة

نقابة المحامين تعلن الطوارئ قبل بدء 
مؤتمرها السنوى األحد القادم فى بورسعيد

ــة  ــيـ ــنـ وســــــــط تـــــشـــــديـــــدات أمـ
ــت نــقــابــة الــمــحــامــيــن  ــه مــكــثــفــة، أن
ــعــدادات الــالزمــة إلقامة  كــل االســت
المؤتمر السنوى للنقابة  هذا العام 
ــوم األحـــد الــقــادم   والـــذى سيبدأ ي
4 ويستمر لــمــدة 4 أيـــام  بمدينة 

بورسعيد.
وكشفت مــصــادرنــا المطلعة أنه 
ــفــنــادق  تـــم االنـــتـــهـــاء مـــن  حــجــز ال
للمشاركين وتــحــديــد  حــصــة لكل 

نقابة فرعية. 
ــامـــح عـــاشـــور نقيب  وأعـــلـــن سـ
المحامين أنه تم وضع نظام جديد 
هذا العام لسداد االشتراكات مؤكداً 
أنــه  لــم يقبل أى محام إال إذا كان 

مسدًدا الشتراك النقابة السنوى«.

هيفاء وهبى )حرارتها عالية(!!!
على طريقة Bee Haifa- أو النحلة هيفاء، عبر 
تطبيق السناب شــات، كشفت النجمة اللبنانية هيفاء 
وهبى لجمهورها ومتابعى حسابها عن مرضها يوم أمس، 
حيث التقطت لنفسها صــورة سيلفى مستخدمًة »فلتر 

النحلة« من خالل التطبيق.
 »High Fever« :هيفاء علّقت على الصورة بالقول
أى أّن درجة حرارتها مرتفعة جــّداً، وظهرت وهى تضع 
ميزان الــحــرارة الطبى بفمها، هى التى أحيت مؤخراً 
سلسلة حفالت غنائية بين بيروت ومصر وتكلّلت جميعها 

بالنجاح.
وفى سياق منفصل، وبعد إصــدار أغنيتين جديدتين 
بعنوان »مــا تيجى نــرقــص« و«أهــضــم خــبــريــة«، تستعّد 

هيفاء إلصــدار ألبوم غنائى جديد طــال انتظاره، وقد 
بدأت العمل عليه منذ فترٍة طويلة بين بيروت والقاهرة 
والواليات المتحدة األمريكية، على أن يصدر فى وقٍت 

متأّخر من هذا العام.
والمفاجأة الكبرى التى تنتظر جمهور هيفاء، هى 

عودتها إلــى التمثيل، بحيث كانت قد 
أعلنت مصادر مقّربة منها أّنها عائدة 

بمسلسل درامــى رمضانى فى العام 
2017، سيكون واحــداً من أضخم 

المسلسالت الــتــى ستُعرض 
على الشاشات العربية.

حكاية صافيناز مع 
)الرضاعة(!!!

ــارت الــراقــصــة األرمــيــنــيــة صافيناز  ــ أث
فضول جمهورها بصورة جديدة نشرتها 

على صفحتها عبر موقع »فيس بوك«.
ــورة لها وهــى تحمل  صافيناز نشرت ص
ــم تعلق على  طــفــاًل رضــيــعــًا وتــرضــعــه، ول
الصورة بشىء، وكثرت أسئلة الجمهور عن 
هوية هذا الرضيع، وعن صلتها به، وتوقع 

محبوها أن يكون قريبًا لها.
ُيذكر أن صافيناز شاركت مؤخًرا فى فيلم 

»30 يوم فى العز« مع الفنان أحمد فلوكس.

صالحأبوبكررمضانأبوهشيمة
صبورالوكيل

هيفاء

صافيناز عاشور

صفاء



على
المكشوف

هل يتم فتح ملف 
قرارات ومجامالت 

حنفى للوكيل طوال 
وجوده بالوزارة؟

من بني القضايا املثيرة للجدل التى فجرتها القضية اخلاصة بإقامة د. خالد حنفى وزير 
التموين الذى أجبر على تقدمي استقالته منذ أيام داخل جناح خاص بفندق سميراميس 

بتكلفة جتاوزت السبعة ماليني جنيه منذ أن تولى منصبه فى 24 فبراير  2014  رغم أن 
راتبه  الشهرى الرسمى ال يتجاوز الـ 32 ألف جنيه، قضية تعارض  املصالح بني  الوزراء بصفة 

عامة وخالد حنفى بصف خاصة مع رجال األعمال وفى مقدمتهم أحمد الوكيل رئيس الغرفة 
التجارية باإلسكندرية.

محمد طرابيه يكتب:

أسرار الصفقات احلرام بني الوزراء ورجال األعمال

متى يتم فتح ملفات الذمة املالية للوزراء ؟!!!!
من بني املشاهد املتميزة جداً فى فيلم »معالى الوزير« الذى 
قــام ببطولته العبقرى أحمد زكــى وكتبه وحيد حامد وأخرجه 
سمير سيف عام 2002، املشهد اخلاص  الذى أعلن فيه الوزير 
»رأفت رستم«  قيامه   بالكتابة فى  إقرار ذمته املالية أنه ميلك  5 
ماليني جنيه ،  وحينما سأله البعض ملاذا تدعى ذلك وأنت المتلك 
شيئا؟ فقال :  بعد خروجى من احلكومة ان خرجت طبعا سأقدم 
براءة ذمة مالية من وظيفتى ،  وسأثبت لهم أنى دخلت وبرصيدى 5  
ماليني جنيه واليوم ال أملك ســوى 4  ماليني ،  أى انــه أنفق على 

احلكومة من جيبه  الشخصى   وبذلك يحمى نفسه من املساءلة .  
تذكرت هذا املشهد عندما تابعت تفاصيل القضية اخلاصة 
بإقالة د. خالد حنفى وزيــر التموين الــذى أجبر على تقدمي 
استقالته منذ  أيام داخل جناح خاص بفندق سميراميس بتكلفة 
جتـــاوزت السبعة ماليني جنيه منذ أن تولى منصبه فــى 24 
فبراير  2014  وحتى اآلن رغم أن راتبه  الشهرى الرسمى ال 
يتجاوز الـ 32 ألف جنيه وفقاً ملا أعلنه حسام القاويش املتحدث 
الرسمى ملجلس الــوزراء.. أى أن الوزير  كان ب )يبقشش( على 

احلكومة مبا يجاوز املائة ألف جنيه شهرياً من جيبه اخلاص !!
 وأتصور أن الكثيرين يشاركوننى الــرأى فى أنه من الصعب 
االقتناع بأن هناك وزيــًرا ميكن أن يضحى بأكثر من مائة ألف 
جنيه شهريًا حتت ستار حب العمل العام وخدمة الوطن؟ ألن 
هذا الكالم لو كان صادقاً لكان األولى بالوزير حنفى أن يرفض 
ــوزارة من األســاس  ويتبرع بهذا املبلغ شهريًا لصندوق  تولى ال
حتيا مصر أو تطوير العشوائيات ولو فعل ذلك الستحق أرفع 

وسام فى مصر. 
فى هذا السياق، كشفت هذه القضية عن العديد من امللفات 

الشائكة واملثيرة للجدل ومن بينها قضية إقرارات الذمة املالية 
للوزراء وكبار املسئولني فى الدولة.

ــرار الــذمــة املــالــيــة مهم فــى مثل هذه  ورغـــم أن مــوضــوع إقـ
املوضوعات لكن ال ميكن االعتداد به وحــده كدليل على حجم 
الثروة أو نزاهة اليد، وأنا هنا ال أستند إلى ما كشف عنه فيلم 
)معالى الوزير( فقط، بل إلى التصريحات التى أدلى بها  اللواء 
فاروق املقرحى رئيس مباحث األموال العامة األسبق وأكد فيها 
أن إقرارات الذمة املالية بها كثير من األالعيب والتحايل ملحاولة 
إثبات مشروعية ثراء هو فى األصل غير مشروع ،  مثل أن يبالغ 
املقر فى إقــرار ذمته املالية بوجود ثــروة كبيرة نتيجة ميراث 
أو مضاربة فى البورصة أو أراض ارتفعت أسعارها ،  ورمبا 
يكون ليس لديه ما يدعى ملكيته ،  وهو ما يفعله كثيرون اآلن 
للهروب من املساءلة  ممن يتولون وظائف كبيرة وينوون السرقة 
والكسب غير املشروع .  مشيرا الى أن التحريات حول الكسب 
غير املشروع حول أى موظف أو مسئول ال تتم إال بوجود تضخم 

ملحوظ فى ثروته . 
لذلك أطــالــب كــل اجلــهــات الرسمية والرقابية بفتح ملف 
ــوزراء وفى مقدمتهم د. خالد  ــرارات الذمة املالية جلميع ال إق
حنفى وزير التموين السابق، حتى نعرف احلقيقة فيما يتعلق 
ــوزراء، وحتى تكون هناك شفافية   بثروات وممتلكات الـ
فيما يتعلق بنزاهة  ونظافة يد هــؤالء املسئولني  
ــرارات مــضــروبــة ومـــن قــدم  ــ لــنــعــرف مــن قـــدم إقـ
معلومات دقيقة وصحيحة ومن قام باستغالل 
ــروات طائلة باملخالفة  منصبه  لتحقيق ثـ

للقانونّ؟! 

الوكيل رشح حنفى لرئاسة جهاز تنمية التجارة بعدما 
عمل معه مستشاًرا للغرفة التجارية باإلسكندرية 

نطالب كل اجلهات الرسمية 
والرقابية بفتح ملف إقرارات 

الذمة املالية جلميع الوزراء 

جهاز حماية  املنافسة ومنع االحتكار  قدم بالغًا إلى  النائب العام  ضد شركة »ويكالست« اململوكة للوكيل إلبرامها اتفاقيات غير قانونية تسببت فى  ارتفاع أسعار السكر

تفاصيل صفقة ساويرس مع 4 وزراء مت تعيينهم فى شركاته بعد خروجهم من الوزارة
أحمد جالل تصالح مع ناصف ساويرس فى مليارى دوالر تهرب ضريبى 1

وزير االستثمار السابق أشرف ساملان أصدر قرارًا وقت توليه الوزارة بوقف ضريبة البورصة على أسهم العائلة ساويرس3
منير عبدالنور قام بفرض رسوم إغراق على السكر املستورد حلماية مصنع جنيب 2

عاطف حلمى ألغى قرار طرح الشبكة الرابعة للمحمول4

تفاصيل صفقة توريد الوكيل 2 مليار كيلو 
سكر للوزارة والتى ربح منها مليار جنيه 

ملاذا وافق الوزير على طلب رئيس 
االحتاد بتصدير األرز للخارج ؟!! 

سفريات الوزير السابق مع رئيس احتاد الغرف التجارية 
إلى بورصات تركيا وبعض الدول األوروبية ملدة 8 سنوات

البالغ رقم 1744 
لسنة ٢٠١٦

قرار خلالد حنفى بترك »النخالة« 
ألصحاب املطاحن أهدر على 

الدولة 2 مليار جنيه
ــل مــا كشفته جلنة   بــعــيــداً عــن ك
تقصى احلقائق التى شكلها مجلس 
النواب حــول فساد صفقات القمح، 
هناك قضية أخــرى لم يلتفت إليها  
الكثيرون تتعلق  بإهدار 2 مليار جنيه  
منحها د. خالد حنفى وزير التموين 
الــذى تقدم باستقالته  فى األسبوع 
املاضى ألصحاب  املطاحن بدون أى 
عائد للخزانة العامة للدولة  يجب 
أن نــتــوقــف لنسألكم  ونحاسبكم؟ 
تفاصيل هذه القضية  كشفها البالغ 
رقم 1744 لسنة 201٦ والــذى أحيل 
إلى نيابة األموال العامة العليا  حيث 
كشف عن تستر وزيــر التموين على 
قــرار معيب بترك النخالة للمطاحن 
ــرة طــحــن الــقــمــح، حيث  مــقــابــل أجــ
يحصل أصحاب املطاحن على 180 
كيلو نخالة متثل مخرجات طحن طن 
ـــ540 جنيها فى الوقت  القمح تباع ب
الذى تبلغ فيه تكلفة طحن طن القمح 
الــرســمــيــة 205 جــنــيــهــات ويحصل 
ــروق تزيد  أصــحــاب املطاحن على ف

على 335 جنيها فى كل طن.  
وكشف البالغ  أن وزارة التموين 
ــوســط 9 مــاليــني  ــت تــســتــهــلــك فـــى امل
طن قمح يستخرج منها 18% نخالة 
بإجمالى الكمية 1.٦ مليون طن تنتج 
من القمح التموينى املخصص إلنتاج 
رغيف اخلبز وتترك التموين النخالة 
مقابل أجــرة الطحن على أســاس أن 
متوسط سعر طن النخالة سيظل فى 
حــدود 1500 جنيه وعندما ارتفعت 
األســـعـــار إلـــى 3 آالف جنيه للطن 
لــم حتــاســب املطاحن على الــفــروق، 
وتركتها لهم ليصل ما يتحصلون عليه 
مليارى جنيه من بيع النخالة بضعف 

أسعارها.
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مشهد من فيلم معالى 
الوزير

 وقبل أن نكشف عن خفايا هذه العالقة 
ــوكــيــل الــذى  ــد حــنــفــى وأحــمــد ال بــني  خــال
ــام املاضية  ــ تـــردد اســمــه كــثــيــراً طـــوال األي
ومت ذكــر اسمه صراحة أنــه من يقوم بدفع 
فــاتــورة الفندق واإلقــامــة للوزير فــى فندق 
سميراميس مقابل مصالح مشتركة بينهما،  
نؤكد أننا نتمنى أن تكون هذه السطور محل 
اهتمام كــل اجلــهــات الرسمية والقضائية 
والرقابية  وتقوم بالتحقيق فيها  وإعــالن 

النتائج للرأى العام بكل شفافية.
وحتى نعرف  حقيقة العالقة بني حنفى 
والوكيل نشير إلــى التصريحات التى كان 
ــى بها الــلــواء محمد أبــوشــادى وزيــر  قــد أدل
التموين السابق  حول سر اختياره  للدكتور 
خالد حنفى لرئاسة جهاز تنمية التجارة قبل 
أن يشغل منصب وزيــر التموين؟ حيث قال 
أبوشادى:  سر اختيارى للدكتور خالد حنفى 
لرئاسة جهاز تنمية التجارة قبل أن يشغل 
منصب وزير التموين حاليا يرجع إلى أحمد 
الوكيل رئيس االحتاد العام للغرف التجارية 
ــه مــعــه إلــى  ــذى رشــحــه لــى بسبب جــوالت الـ
بورصات تركيا وبعض الدول االوروبية ملدة 8 
سنوات، ألنه كان مستشارا للغرفة التجارية 

باإلسكندرية.
فى هــذا السياق كشف النائب البرملانى 

السابق رجــب هــالل حميدة عــن مفاجآت 
مثيرة فى هــذه القضية حيث أعلن  أن من 
يقوم بسداد فــاتــورة الــوزيــر فى الفندق هو 
احمد الوكيل رئيس االحتـــاد الــعــام للغرفة 
ــه  فــى العام  الــتــجــاريــه.. وكــشــف حميدة أن
املاضى تعاقدت وزارة التموين مع الوكيل 
ــد 2 مــلــيــون طــن ســكــر مستورد  ــوري عــلــى ت
وأوقفت استالم السكر املحلى بحجة غالء 
سعره عن مثيله املستورد، وهــو ما  يعنى ) 
2000000000( كيلو سكر يعنى 2مليار كيلو 
مكسبهم ال يقل عن مليار جنيه مصرى لو 

أحسنا الظن – والكالم لرجب حميدة -. 
ومما يؤكد  صحة  ما كشفه رجب حميدة، 
أن جهاز حماية  املنافسة ومنع االحتكار  قد   
تقدم ببالغ إلــى  النائب العام  ضد شركة 
»ويكالست« اململوكة ألحمد الوكيل  والتى 

أبرمت مع بعض الشركات األخرى اتفاقيات 
ــاع أســعــار  ــف غــيــر قــانــونــيــة تسببت فــى  ارت

السكر فى األسواق بشكل جنونى.
من ناحية أخرى كشفت تقارير خاصة  أن 
الوكيل  هو املسئول أيضا عن القرار الوزارى 
بتصدير األرز بعد ممــارســة ضــغــوط على 
ــان للوكيل  ــــذى كـ ــور خــالــد حــنــفــى ال ــدكــت ال
دور كبير فى توليه حقيبة وزارة التموين، 
فـ»الوكيل« يعد واحــدا من أكبر جتــار األرز 
ــرا  ــفــى« وزيـ ــان يــســعــى مــنــذ تــعــيــني »حــن ــ وك
للتموين لصدور قــرار بتصدير األرز وبعد 
مراوغة قصيرة لم يصمد حنفى أمام إحلاح 
الوكيل الذى أجبره على التراجع عن موقفه 
ــرأى العام بحجة أن القرار سيؤدى  أمــام ال
إلــى خفض سعر األرز ببطاقات التموين، 
وهــو االمــر الــذى ثبت أنــه كــان خدعة كبيرة 

كان ضحيتها املواطن الغلبان  الذى  تدعى 
احلكومة زوراً وبهتانا أنها تعمل لصاحله.

وكشفت التقارير أن هناك  قرارات وزارية 
أخــرى صــدرت لصالح أحمد الوكيل نفسه 
وبإيعاز منه وهى القرارات املتعلقة  بإحلاق 
ــوزارة التموين،  ــ املــجــمــعــات االســتــهــالكــيــة ب
وإحلاق الشركة القابضة للصناعات الغذائية 
وتتبعها شركة السكر بوزارة التموين، والتى 
لم تكن تابعة إال لوزارة الصناعة وكانت لهذه 
ــقــرارات نتائج ايجابية تصب فــى صالح  ال
شركات استيراد السكر  وأبــرزهــا بالطبع 

شركة ويكالست لصاحبها أحمد الوكيل.
 لكل ذلــك نطالب كــل اجلــهــات الرقابية 
والــســيــاديــة بفتح مــلــفــات وصــفــقــات خالد 
حنفى وأحمد الوكيل  اذا كانت الدولة جادة 
ــالم – فــى محاربة  حــقــاً – ولــيــس مــجــرد ك

الفساد، وهنا نشير إلى أن هذا امللف يجب  
أال يقتصر على التعاون السابق الذى استمر 

لسنوات  بني الوزير ورجل األعمال. 
بل يجب أن يتم فتخ ملف هذه القرارات 
التى أشرنا اليها حتى يعرف اجلميع حقيقة 
ــردد حـــول وجـــود صفقة بــني الــوزيــر  ــت مــا ي
السابق  والــوكــيــل للعمل كمستشار لرجل 
ــة بـــه مـــن منصبه  ــاحـ ــال بــعــد  اإلطـ ــمـ األعـ
ــوزارى، وحتى ال يتصور البعض أن هذا  ــ ال
األمر صعب احلدوث نؤكد للجميع أن هناك 
ــوزراء  عملوا بعد خروجهم  حــاالت سابقة ل
من الوزارة لدى رجل االعمال املعروف جنيب 
ســاويــرس وهــم:  وزيــر االستثمار السابق، 
أشــرف ساملان، الــذى كــان قد أصــدر قــراراً 
وقت توليه الــوزارة بوقف ضريبة البورصة 
على أسهم عائلة ســاويــرس، وكذلك  وزير 
املالية األسبق، أحمد جــالل، الــذى تصالح 
مع ناصف ساويرس فى مليارى دوالر تهرب 
ــر االتــصــاالت  ــ ــالوة عــلــى  وزي ــبــى، عــ ضــري
األســبــق، عاطف حلمى،  الــذى ألغى قــرار 
طرح الشبكة الرابعة للمحمول، وكذلك  وزير 
الصناعة والــتــجــارة الــســابــق، منير فخرى 
عبدالنور،  الــذى قــام بفرض رســوم إغــراق 
على السكر املستورد حلماية مصنع جنيب 

ساويرس.

إقرارات الذمة املالية بها كثير من األالعيب والتحايل ملحاولة إثبات مشروعية ثراء هو فى األصل غير مشروع 

املقرحى

شاكر
ساويرسساملانجالل

الوكيلحنفى



الشارع
السياسى

متى يحترم الوزراء 
والنواب القانون 

والدستور ويكون  
شاغلهم الرئيسى 

املصلحة العامة؟

تنص المادة الثانية من القانون رقم 106 لسنة 
2013 فى شأن حظر تعارض مصالح المسئولين 
ــة على أن المقصود بكلمة تعارض  فــى الــدول
المصالح “ كل حالة يكون للمسئول الحكومى أو 
الشخص المرتبط به مصلحة مادية أو معنوية 
تتعارض تعارضًا مطلقًا أو نسبيًا مع ما يتطلبه 
منصبه أو وظيفته من نزاهة واستقالل وحفاظ 
عــلــى الــمــال الــعــام أو تــكــون ســبــبــاً لكسب غير 

مشروع لنفسه أو للشخص المرتبط”.
 ورداً على من يقول أن القانون المشار اليه 
يختص بالمسئولين الحكوميين وال ينطبق 
على نــواب البرلمان اقــول لــه: هناك ما يسمى 
بالمواءمات السياسية ألن مبدأ التعارض فى 
المصالح هنا متوافر ومكشوف للجميع، كما أن 
وجــود هــؤالء الــنــواب فى رئاسة او كالة اللجان 
الــنــوعــيــة يــتــعــارض بشكل صــريــح وواضــــح مع 

مصالحهم الخاصة خارج المجلس.
ولعل النموذج األبرز لهذه المصالح المتشابكة 
حالة رجل األعمال محمد فرج عامر رئيس لجنة 
الشباب والرياضة بمجلس النواب والذى يشغل 
ــادى سموحة  فــى نفس الــوقــت  منصب رئيس ن
السكندرى.. وهو األمــر الــذى يدفعنا للتساؤل: 
أال يمثل شــغــل فـــرج عــامــر لــهــذيــن المنصبين 
ــا الـــذى يمنعه مــن مجاملة وزارة  تــضــاربــًا؟ وم
الشباب او اتحاد الكرة أو غيرها مقابل امتيازات 
خاصة لنادى سموحة؟  )ملحوظة.. فى نفس 
اللجنة البرلمانية  نجد أن سحر الهوارى تشغل 
منصب الوكيل وهى فى نفس الوقت مرشحة فى 
انتخابات  مجلس إدارة االتحاد المصرى لكرة 
القدم وكانت عضوة فى مجلسه األخير باإلضافة 
إلــى ثــروت سويلم الــذى عينه خالد عبدالعزيز 
ــر الــشــبــاب والــريــاضــة  فــى منصب القائم  وزيـ

بأعمال رئيس اتحاد الكرة !!!(.
ورداً على سؤال قد يطرحه البعض حول سبب 
تناولى لهذه القضية  هذه األيام؟ أقول إن السبب 
هو صــدور تقرير رسمى عن الجهاز المركزى 
لــلــمــحــاســبــات كــشــف بـــاألرقـــام والــمــســتــنــدات 
ــة بنادى  ــ الرسمية  عــن مخالفات مالية وإداري
سموحة الرياضى عن العام الماضى 2015 والتى 
بلغت قيمتها 77 مليون جنيه، وكشف التقرير 
عدم صحة ادعاء وجود فائض بالميزانية قيمته 
4 ماليين ونصف المليون كما أعلن النادى، بينما 

بلغ العجز 70 مليوًنا فى عام 2014.
ــدم اتــخــاذ  ــى عــ ــ ــا إل ــًضـ ــر  أيـ ــقــري ــت  ولــفــت ال
ــاب تضخم  ــراءات الــداخــلــيــة لبحث أســب ــ اإلجــ

مصاريف كرة القدم بالنادى التى بلغت جملتها 
6 ماليين و932 ألًفا و27 جنيًها  واتخاذ ما يلزم 
حيالها، حيث أشار إلى عدم استرداد 287 ألف 
جنيه تــم صرفها لالعب طــارق بهنسى كدفعة 
بداية تعاقده موسم 2015/ 2016 بالمخالفة 

لشروط العقد الثالثى لإلعارة.
ــد الــتــقــريــر عـــدم خــصــم قــيــمــة الــمــبــالــغ  ــ وأك
المستحقة طــرف الــمــديــر الفنى لــكــرة القدم 

الكابتن حلمى طوالن وقدرها 41144.51 جنيه 
لــدى صــرف مستحقاته من الــنــادى وصــرف 50 
ألًفا و750 جينًها لالعب خالد قمر – المعار من 
نــادى الزمالك عن موسم 2015 /  2016 دون 

وجه حق.
وأشار إلى إهدار 400 ألف دوالر أى ما يزيد 
على 4 ماليين جنيه، مقابل شراء بعض الالعبين 
األجــانــب والتعاقد معهم دون االســتــفــادة منهم 

واالستغناء عنه دون مقابل.
مــن ناحية أخــرى كشف التقرير عــن تحميل 
ميزانية النادى مبالغ جملتها 16 مليوًنا و156 
ألًفا و36 جنيًها قيمة مخالفات توصيل التيار 
الكهربائى للوحدات والمحال التجارية المؤجرة 
بالنادى، باإلضافة إلى سحب 12 مليوًنا و440 
ألــف جنيه من بعض البنوك الــمــودع بها أمــوال 

النادى دون مقتضى.

كما تبين  عــدم تحصيل مــتــأخــرات القيمة 
اإليــجــاريــة والمستحقات األخـــرى طــرف بعض 
المستأجرين، والتى بلغت جملة ما أمكن حصره 
824496.55 جنيه بالمخالفة لشروط التعاقد، 
وعــدم اتخاذ اإلجـــراءات الالزمة حيال تحصيل 
باقى قيمة التأمين النهائى المستحق على شركة 
شمس سيناء والبالغ قدره 120 ألًفا و717 جنيًها.

كما تــم الكشف عــن المخالفات التى شابت 
أعمال الخزينة بالنادى والتى ترتب عليها عدم 
إحكام الرقابة عليها، وطالب بالتفضل بالتنبيه 
نحو دراســـة تلك المالحظات ووضــع توصيات 
الــجــهــاز بــشــأن مــوضــع التنفيذ واإلفــــادة عنها 

بإجابة مستوفاة خالل شهر من تاريخه.
ــرز مــا جــاء فــى تقرير  وبعد أن استعرضنا أب
جــهــاز المحاسبات بــشــأن نـــادى سموحة الــذى 
يترأسه محمد فرج عامر نسأل:   لماذا لم يقم 
وزير الشباب والرياضة بإحالة هذا التقرير الذى 
كشف عن إهدار عشرات الماليين داخل النادى 
إلــى النيابة العامة التخاذ اإلجـــراءات الالزمة 
ومحاسبة المتورطين فــى هــذه الــجــرائــم التى 
تسببت فى إهــدار المال العام؟ وهل صحيح أن 
هناك صفقة تمت بالفعل بين فرج عامر وخالد 
عبدالعزيز تتضمن  قيام الوزير بتجاهل تقارير 
جــهــاز الــمــحــاســبــات الــتــى كشفت عــن الفساد 
المالى واإلدارى فى نادى سموحة مقابل التزام 
فــرج عامر بصفته رئيس اللجنة المسئولة عن 
مراقبة ومحاسبة الوزير بإغالق اى ملفات من 
شأنها إحــراج الوزير أمــام الــرأى العام أو كشف 
ــوزارة؟ وهــل صحيح  ــ تــجــاوزات مالية داخـــل الـ
أن  فرج عامر اتفق مع الوزير على عدم  اقرار 
القانون الجديد للرياضة )الذى يتم إعداده منذ  
عــدة سنوات وحتى اآلن( داخــل مجلس النواب 
خالل الدورة الحالية للبرلمان والتى سيتم فضها 
ــذى سيؤدى  خــالل االيـــام القادمة وهــو األمــر ال
إلى تأجيل  انتخابات االتحادات الرياضية  لعام 

كامل على األقل.
 والمفاجأة التى نكشف عنها أن صــدور هذا 
القانون معناه ابعاد فرج عامر عن رئاسة نادى 
سموحة ألنه مستمر لحين صــدور هذا القانون 

الجديد للرياضة؟
 يـــاســـادة.. مــتــى تلتفت الــجــهــات الــرقــابــيــة 
والسيادية  إلى مثل هذه الصفقات والتحالفات 
ــدور الرقابى لمجلس  التى  تــؤدى إلــى تغييب ال
النواب الذى يعد وفقاً للدستور أعلى جهة رقابية 
فى مصر؟ وإلى متى يستمر مسلسل )الطرمخة( 
على مافيا الفساد وإهـــدار المال الــعــام؟ ومتى 
يحترم الوزراء والنواب القانون والدستور ويكون  
شاغلهم الرئيسى المصلحة العامة بعيداً عن 

الصفقات الحرام فى الغرف المغلقة؟ !!! 

خفايا التحالف المشبوه بين وزير الشباب والرياضة وفرج عامر

سفر أعضاء بمجلس النواب لحضور أوليمبياد ريودى جانيرو بالبرازيل على نفقة وزارة الشباب والرياضة
من بينهم نائبتان  هما نجوى خلف ومنى الشبراوى

ــؤخــراً عــلــى مــنــافــســات دورة  ــدل الــســتــار م أسـ
األلعاب االوليمبية الحادية والثالثين التى نظمتها 
مدينة ريو دى جانيرو البرازيلية كأول دولة تنظم 

االوليمبياد فى قارة امريكا الجنوبية.
وبنظرة سريعة على نتائج الـــدول المشاركة 
فى هــذا األوليمبياد نجد أن  الــواليــات المتحدة 
االمريكية  تصدرت  جــدول الميداليات برصيد 
121 ميدالية )46 ذهبية و37 فضية و38 برونزية( 
فــى حين تقدمت بريطانيا للمركز الثانى بـــ67 
ميدالية وبفارق الذهب )27  ذهبية و 23فضية 
و17 برونزية( وتراجعت الصين للمركز الثالث 
برصيد 70 ميدالية )26 ذهبية و18 فضية و26 
بورنزية(. أمــا مصر فقد جــاءت نتائجها مخيبة 
لآلمال حيث فــازت مصر التى مثلها 122 العبا 
والعبة فى 20 لعبة وهى البعثة األكبر فى تاريخ 
المشاركات االوليمبية بثالث برونزيات واحتلت 

بها المركز الـ 75 فى األوليمبياد. 
ــى أن هــنــاك دواًل عربية   ويكفى أن نشير إل
سبقتنا فى الترتيب منها البحرين فى المركز 48 

واألردن 54 والجزائر 62 وقطر 69.
وبصراحة شديدة أقــول: إننا يجب أن نتوقف 
بشكل جــاد أمــام هــذه النتائج الهزلية  لالعبين 
المصريين فى البطولة، وأنــا أقــول ذلك استناداً 

إلى  أن عدد المشاركين المصريين  فى الدورة 
كان 122 العبا والعبة، وقد يصدم البعض 

اذا كشفنا له أن إجمالى المبالغ التى 
تــم انفاقها على االتـــحـــادات لتجهيز 
الالعبين المشاركين فى األوليمبياد 
بلغت أكثر مــن 13 مليون دوالر أى 
ــد عــلــى 150 مــلــيــون جنيه  ــزي مـــا ي

مصرى  )اضافة الى 6 ماليين جنيه تكاليف سفر 
البعثة ذهابا وعــودة(، وهو ما يعنى  أن الميدالية 
البرونزية الواحدة التى حصل عليها العبونا بلغت 
تكلفتها حوالى 50 مليون جنيه، وفى تصورى أنها 

التكلفة األعلى فى العالم بدون أدنى مبالغة.
ــاق نـــتـــوقـــف أمــــــام قــضــيــة  ــيـ ــسـ ــى هـــــذا الـ ــ ف
ــاء لــجــنــة الــشــبــاب  ســفــر  مــجــمــوعــة مـــن أعـــضـ
والرياضة بمجلس النواب وهم  فوزى فتى امين 
السر ومحمود حسين وكيل اللجنة ونجوى خلف 
ــو دى جانيرو لمرافقة  ــى ري ومــنــى الــشــبــراوى ال
البعثة الرسمية المصرية  بحجة التمكن  من وضع 
تقريرهم عن االيجابيات والسلبيات بالبعثة لرفعها 
للجنة الشباب والرياضة برئاسة المهندس فرج 

عامر ثم رفعه للمجلس لمناقشته.
ويــرى الكثيرون  أن هــذا األمــر ليس من مهام 
مجلس النواب الذى يقتصر دوره على المحاسبة 
والمساءلة على  النتائج اإلجمالية للمشاركين 
فى البطولة، ويكون ذلك من خالل تقرير رسمى 
يقدمه وزير الشباب والرياضة إلى البرلمان  لبيان 
حجم ما أنفق من أموال على الالعبين المشاركين 
وكشف اإلنجازات التى تكون قد تحققت وأسباب 

اإلخفاقات التى تمت فى الدورة األوليمبية. 
ولهذا نؤكد  أن مجلس النواب لن يقوم بدوره 
كما ينبغى فى هذه القضية، ألنه فى األغلب األعم 
يكون سفر هؤالء النواب على نفقة الــوزارة وليس 
المجلس  وهو ما يعنى أن كتابة التقرير النهائى  

لن تتم بشفافية وحياد  وموضوعية.
ونتمنى أن يخيب البرلمان ظنوننا فى 
هذه القضية، وأن يعقد مؤتمر صحفى  
ــل قــاعــة لــجــنــة الــشــبــاب بمجلس  داخــ
النواب وتتم إذاعته على الهواء مباشرة 
لكشف األخطاء التى ارتكبت وأدت 
إلــى هــذه النتائج الهزيلة للغاية فى 

األوليمبياد. 
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خالد عبدالرحمن

محمد طرابيه

 االتفاق على عدم  إقرار القانون اجلديد 
للرياضة خالل الدورة احلالية للبرملان ألن صدور 

القانون معناه إبعاد عامر عن رئاسة النادى 

عبدالعزيز يرفض
 إحالة مخالفات مالية 

بنادى سموحة قيمتها )77( 
مليون جنيه للنائب العام

متى تلتفت اجلهات 
الرقابية والسيادية  

إلى مثل هذه الصفقات 
والتحالفات التى  تؤدى 

إلى تغييب الدور 
الرقابى ملجلس النواب؟

عامر يقرر جتميد أى 
موضوعات تكشف 

جتاوزات الوزارة وحترج 
الوزير أمام الرأى العام 

 عدم اتخاذ اإلجراءات الداخلية 
لبحث أسباب تضخم مصاريف كرة 
القدم بالنادى التى بلغت جملتها 

6 ماليني و932 ألف جنيه

إهدار 400 ألف دوالر مقابل شراء 
بعض الالعبني األجانب والتعاقد 

معهم دون االستفادة منهم 
واالستغناء عنهم دون مقابل

حتميل ميزانية النادى مبالغ 
جملتها 16 مليوًنا و156 ألًفا و36 

جنيًها قيمة مخالفات توصيل 
التيار الكهربائى للوحدات واملحال 

التجارية املؤجرة بالنادى

سحب 12 مليوًنا و440 ألف جنيه 
من بعض البنوك املودع بها أموال 

النادى دون وجود ضرورة لذلك

تقرير جهاز 
املحاسبات يكشف: 

فضيحة:

فوزىحسنيمنىجنوى



رئيس وزراء سابق 
يبلغ الرئاسة بفساد 

وزير التموين

الشارع
السياسى

»حكومة منتهية الصالحية«!

عايز أرجع مصر..؟! 
وشوفوا عايزين منى كام؟!

تصريحات »أبوالفتوح« بإجراء انتخابات 
رئاسية مبكرة.. حرية رأى

كــشــفــت مـــصـــادر مــطــلــعــة عن 
قــيــام الــنــظــام الــمــصــرى بقبول 
ــحــات ونــهــج  ــصــرفــات وتــصــري ت
ــور عبدالمنعم  ــدكــت ومــســلــك ال
أبوالفتوح عضو مكتب االرشــاد 
ــة اإلخـــــــــوان الـــســـابـــق  ــاعـ ــمـ جـ
ــاســة  ــرئ ــح الـــســـابـــق ل ــرشـ ــمـ والـ
الجمهورية ورئيس حــزب مصر 
القوية، أيا كانت هذه التصرفات 
والتصريحات حتى اآلن، والتى 
وصــلــت إلـــى مطالبته بــإجــراء 

انتخابات رئاسية مبكرة.
والـــســـر وراء قــبــول الــنــظــام 
ــرجــع إلـــى قــيــام  هـــذا الـــوضـــع ي
ــد عــلــى أن  ــي ــأك ــت ــال ــطــة ب ــســل ال
الدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح 
ــه الــســيــســى ومــن  ــ يــعــبــر عــن رأي
حقه المطالبة بــأى شــىء حتى 

ــر إلـــى انتخابات  ــو وصـــل األمـ ل
رئــاســيــة مــبــكــرة، وهــو بــذلــك لم 
يتعد الــخــطــوط الــحــمــراء وردا 
ــؤال: متى يعد الدكتور  على سـ
ــوح مــتــعــديــا الــخــطــوط  ــت ــف ــوال أب
ــى:  ــراء؟! إلجـــابـــتـــه هـ ــ ــمـ ــ ــحـ ــ الـ
حينما يقوم الدكتور أبوالفتوح 
بتحريض الجماعات اإلسالمية 
ــة  ــ ــدول ــ ــن ضــــد ال ــيـ ــاديـ ــهـ ــجـ والـ
ــبــر أحـــد  ــعــت ــه ي ــ الـــمـــصـــريـــة ألنـ
مؤسسيها وأحد منظريها وأحد 
الــذيــن يحظون بثقة الجماعة 
اإلسالمية والجهاديين، ولــم تم 
التحقيق مع أبوالفتوح سيتم أخذ 
الثأر من الدولة فى ضباطها.. 
ولن تستطع الجماعة اإلسالمية 
السيطرة على عناصرها ألنهم 

يعتبرون أبوالفتوح كبيرهم!

فى سرية تامة أرسل المهندس رشيد محمد 
رشيد عــددا من رسائل إلى السلطة الحاكمة 

مفادها: أريد العودة للبالد؟!
وكـــان الـــرد ســريــًعــا مــن قبل السلطات 

المصرية التى أكدت أنه يستطيع العودة 
لمصر فى أى وقت ما لم يكن مطلوبا 
ــام المحاكم  فــى قضايا مــنــظــورة أمـ
الــمــصــريــة.. وتــســاءل رشــيــد محمد 
رشــيــد عــن قـــرار منعه مــن السفر 
وحول آخر تطورات عمليات التسوية 
المالية التى تمت مع رجــل األعمال 

حسين سالم بعد قيامه بــدفــع  5.3 
مليار جنيه.. وأبدى رشيد محمد رشيد 

اســتــعــداده للتسوية ودفــع أمـــوال للدولة 
نظير إنهاء كل القضايا مع الحكومة.

رشيد قال بصريح العبارة وبالفم المليان: 
عايز ارجع مصر.. وشوفوا عايزين منى كام؟!

مترددة.. مرتعشة.. تحاصرها الشائعات.. وفشل متواصل!!

من »رشيد محمد رشيد« إلى 
»الحكومة المصرية«؟!

على مسئولية شخصية رفيعة المستوى

أبوالفتوح لم يتعد الخطوط 
الحمراء.. ولو حرض الجماعة 
اإلسالمية على قتال النظام.. 

سيعتبر ذلك تجاوًزا!

خــالل األســبــوع الماضى كــانــت حكومة شريف 
إسماعيل فى حالة انعدام وزن تام.. فقد حاصرتها 
الشائعات.. واالضــطــرابــات.. وعمليات فشل فى 
كثير من الملفات.. وتــم كسر ظهرها بما حققته 
لجنة تقصى الحقائق التى شكلها مجلس النواب من 
كشف للفساد المستشرى فى وزارة التموين خاصة 
ما يتعلق بالفساد داخــل صوامع القمح.. إضافة 
إلى حالة السخونة التى يعيشها الــرأى العام ضد 
الحكومة من جراء عمليات التسخين التى تقوم بها 
وسائل اإلعالم والفضائيات والصحف ضد شريف 

إسماعيل ووزرائه.
حكومة شريف إسماعيل التى تواجه شائعات 
كثيرة ســواء من جماعة اإلخـــوان االرهابية أو من 
أنصارهم على مواقع التواصل االجتماعى.. وتخرج 
الحكومة لتنفى عــن نفسها أى تــرويــج لشائعات 
وتتحرك ببطء لنفى أى شائعة لكن ما يدعو للشك 
أن الحكومة بالفعل تعانى من اضطرابات متشعبة.. 
خناقات بين الهيئات والمؤسسات والــــوزارات.. 
والــســبــب الــمــيــزانــيــات واألمــــوال والمستحقات.. 
فمثال: هناك اضطراب بين وزارة البترول ووزارة 
الكهرباء والسبب عــدم قيام وزارة الكهرباء بدفع 
مستحقات وزارة البترول والبالغة »45« مليار جنيه 
نظير مــا تحصل عليه الكهرباء مــن غــاز وســوالر 
لتشغيل المحطات والشبكات.. وحينما يتم سؤال 
وزيـــر الــكــهــربــاء عــن سبب تــأخــر دفــع مستحقات 
البترول.. يقول الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء: 
أننا لدينا متأخرات عديدة فى كل أجهزة ومؤسسات 
وهيئات الحكومة منها مصر للطيران والهيئة العامة 
للطرق والكباري.. والشركة القابضة لمياه الشرب 
والــصــرف الــصــحــى.. وهيئة الــكــتــاب.. والمتحف 
ــاف.. فكل هــذه المصالح  المصرى.. وهيئة األوقـ
الحكومية عليها مديونيات ومــتــأخــرات لــنــا.. وال 
يدفعون مستحقات وزارة الكهرباء وهى تفوق قيمة 

ما علينا من أموال لدى وزارة البترول!!
مما أدى إلى وجود خالفات كبرى بين الــوزارات 
والــهــيــئــات الحكومية بعد تــزايــد الــضــغــوط التى 
تمارسها الهيئات الرقابية مثل الجهاز المركزى 
ــوال العامة  ــ ــة واألم ــ للمحاسبات والــرقــابــة اإلداري
والتى تراجع وتراقب كل جنيه للدولة ومؤسساتها.. 
مما اضطر الجميع إلى اللجوء إلى رئاسة الــوزراء 
ــام شبكة مــن التعقيدات  الــتــى وجـــدت نفسها أمـ
المالية من  ديون مستحقة وديــون متأخرة.. األمر 
الذى دعا رئاسة الــوزراء إلى تصعيد األمر لرئاسة 
ــراف  ــت بـــضـــرورة اشـ الــجــمــهــوريــة.. والــتــى أوصــ
األجهزة الرقابية على انهاء االشتباك بين الوزارات 

والهيئات.

وأيضا هناك فشل واضــح بين صفوف عدد من 
ــوزارات ومنها فشل وزارة النقل فى التوصل إلى  ال
نتيجة ايجابية فيما يتعلق بإصالح حال مترو االنفاق 

الذى يخسر »7« جنيهات فى كل تذكرة يتم بيعها!
حكومة شــريــف إسماعيل وجـــدت نفسها أمــام 
ــر  ــد حنفى وزي مـــأزق شــديــد جـــدا والــســبــب »خــال
التموين« الــذى تم فضحه بعد أن قامت مؤسسة 
الــرئــاســة بمعرفة بــعــض تفاصيل أزمـــة صــوامــع 
القمح بعد قيام رئيس وزراء سابق بإبالغ الرئيس 
عبدالفتاح السيسى بكوارث صوامع القمح وحاالت 
الفساد المتورط فيها الدكتور خالد حنفى وزير 
التموين وأن الــوزيــر يستخدم اإلعـــالم لمساندته 

وانصافه ومحاباته وتأييده بصفة مستمرة.
رئيس الــوزراء السابق اشتكى للرئيس من توغل 
وزير التموين بين صفوف وسائل اإلعالم بالباطل.. 

رغم أنه فاشل بدرجة غير مسبوقة.
على الفور قــام الرئيس بتكليف اللواء محمد 
عمر هيبة مستشار رئيس الجمهورية لمكافحة 
الــفــســاد بفحص الملف الــخــاص بفساد وزارة 
التموين؟! سريعا كــان الــلــواء محمد عمر هيبة 
يطلب ملف صوامع القمح مصحوبا بتقرير جهة 
سيادية رقابية عن الوزير خالد حنفى شخصيا 
وتقريرا آخر عن كافة قراراته من أول يوم له فى 
الــوزارة حتى اآلن.. مصحوبا بــأدق التفاصيل.. 
ــدف مــنــهــا.. وأهميتها..  ــه ــقـــرارات وال وأدق الـ

وجدواها.. ومدى استفادة الوزارة منها.. وتوقيت 
ــاب إصـــدارهـــا؟! ومـــدى عالقة  الـــقـــرارات وأســب
الــوزيــر بـــ»أحــمــد الــوكــيــل« رئــيــس االتــحــاد العام 
للغرف التجارية.. وكافة أعضاء مجلس إدارة 
اتــحــاد الــغــرف الــتــجــاريــة.. وحقيقة إقامته فى 
فندق سميراميس على نفقته الشخصية رغم 
تــوافــر عــدد مــن الــمــقــرات الحكومية لــه والتى 
تضاهى الفنادق الخمس نجوم.. وحقيقة رفض 
الوزير اإلقامة فى استراحات الشركة القابضة 
للصناعات الغذائية.. ورغبته فــى اإلقــامــة فى 
الفندق على نفقته الشخصية حتى ال يتم تتبع 
ــه.. ففضل اإلقــامــة فى  ــزورونـ ضيوفه الــذيــن يـ
الفندق ليبتعد عن المراقبات المشددة حوله.. 
وليجلس مع رجــال األعمال وينهى أعمالهم دون 

تحمل عبء المراقبات األمنية عليه!
األجــهــزة الرقابية كشفت أن خالد حنفى لديه 
عالقات متعددة بـ»أحمد الوكيل« الــذى كان يعمل 
لديه مستشارا اقتصاديا التحاد الغرف التجارية.. 
 Dinty« وأيــضــا تــم الكشف عــن وجـــود عمليات
Bussniss« تتم مع عدد من رجال األعمال الذين 
يقومون بــزيــادة رؤوس أمــوالــهــم بطريقة مخالفة 
وغير قانونية فيما يشبه بعمليات غسيل أموال فى 
تصدير واستيراد السكر.. واألرز.. فضال عن تورط 
رجال أعمال كبار على عالقة بالوزير فى عمليات 
تعطيش ســوق األرز.. والــســكــر.. وزيـــادة أســعــاره 

ــى وجـــود »19« مــن محتكرى الصوامع  إضــافــة إل
الحكومية الذين يؤجرونها من الوزارة ويخزنوا بها 
القمح المستورد ويحققوا أعلى معدالت األربــاح 

التى تقترب من »6« أضعاف السعر العالمى.
وأوصت األجهزة الرقابية بضرورة استبعاد 

الــوزيــر حتى ال يتم سحب الثقة منه فى 
مجلس الــنــواب ويتم وضــع الحكومة فى 
ــرأى العام.. بل  مــأزق أمــام البرلمان وال

وتحويل الوزير للنيابة ومنعه من السفر.
األجــهــزة الرقابية أكــدت أيضا أنه 
البد من التعامل مع أزمة وزير التموين 
ــة مــع أزمــة  ــدول ــرار تعامل ال على غـ
الفساد فى وزارة الزراعة من تحويل 
الوزير للنيابة وتقديم »6« مساعديه 
معه.. وبالفعل سيتم تحويل »6« من 

قيادات وزارة التموين للنيابة.
وأيــضــا مــا يقلق وزارة شريف 
إسماعيل حالة الفشل المتواصل 
التى يصاحب كافة أعمال الوزيرة 
داليا خورشيد وزيرة االستثمار.. 
والتى وضعت المهندس شريف 
إسماعيل فى مــأزق شديد أمام 
الرئيس عبدالفتاح السيسى بعد 
الشكوى المتواصلة التى وصلت 
للرئاسة من كبار رجال األعمال 
والمستثمرين السعوديين فى 
مصر والذين اشتكوا من عدم 
وجود حلول لمشكالتهم وعدم 
وجـــود رؤيـــة استثمارية جــادة 
تــخــدم مــشــروعــاتــهــم.. وتــزايــد 
الـــمـــعـــوقـــات أمـــامـــهـــم وعـــدم 
اســتــكــمــال قــانــون االســتــثــمــار 
ــام تــعــامــالتــهــم  ــمـ ــة اتـ ــوب وصــع
ــة الــــدوالريــــة إضــافــة  ــي ــمــال ال
ــددة مــن  ــعـ ــتـ ــاوى مـ ــ ــك إلـــــى شــ

المستثمرين السودانيين.
شــريــف إسماعيل فــى مهب 
الريح بعد تقارير رقابية وأمنية 
ــورط  ــت أكـــــدت وجـــــود شــبــهــة ل
الــدكــتــور محمد مــخــتــار جمعة 
وزير األوقاف فى قضية الفساد 
الــكــبــرى الــمــتــورط فيها محمد 

فــودة وزيــر الــزراعــة.. بعد ثبوت 
حصول رئيس هيئة األوقـــاف على 

»حج« هدية من محمد فودة.
وأيــضــا ورود تقارير أمنية سيادية 

أكـــدت أن الــدكــتــور أشـــرف العربى وزيــر 
التخطيط قام بتصعيد »4« من كبار مساعديه 
المنتمين لجماعة اإلخوان وتوليهم كافة أعمال 
الــــــوزارة.. ولــكــنــه يــبــدو أن شــريــف إسماعيل 
متمسك بــه حسبما ذكـــرت التقارير الرقابية 
بــالــرغــم مــن وجـــود شخصين مرشحين لتولى 

الوزارة منهم سيدة.

بالل الدوى
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البترول »متخانقة« 
مع الكهرباء.. 

والكهرباء »بتقطع« 
فى مصر للطيران 

وشركة املياه 
وهيئتى الطرق 

األوقاف

محمد شاكر يؤكد: 
علينا »45« مليار جنيه 
ولينا مستحقات فى 
كل الهيئات واملؤسسات 
والوزارات ومبيدفعوش 
ثمن الكهرباء

األجهزة الرقابية تضغط حلصول وزارة 
البترول على ملياراتها لدى وزارة الكهرباء

رئيس الوزراء يصعد األمر للرئاسة.. والسيسى يكلف األجهزة 
الرقابية باإلشراف على إنهاء االشتباك بني الوزارات والهيئات

مترو األنفاق يخسر »7« جنيهات فى كل 
تذكرة يتم بيعها.. واحلكومة نامية

أبوالفتوح

رشيد



أخبار
وأسرار

تعيني مدير أمن 
جديد للوزارة 

براتب شهرى 7 
آالف جنيه

ماهر عبده

بدر : اللى  مش عاجبه يستقيل واللى هيفكر 
فى وقفة احتجاجية  مصيره السجن 

خبراء : إزاى خريج 
»زراعة » يرأس أهم 

مؤسسة مالية فى البالد 
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ضــرب الدكتور أحمد زكــى بــدر وزير 
التنمية المحلية كــل الــتــوقــعــات، التى 
ــراره بنقل  ــ كــانــت تــؤكــد تــراجــعــه عــن ق
مقر ديــوان عام وزارة التنمية المحلية 
مــن شــارع نــادى الصيد بــالــدقــي، قلب 
محافظة الجيزة، إلــى شــارع التسعين 
بالتجمع الــخــامــس بمنطقة الــقــاهــرة 

الجديدة.
وقــالــت مــصــادر مطلعة بـــالـــوزارة ان 

الوزير تجاهل كل الوقفات االحتجاجية 
التى نظمها اكثر من 900 موظف وقيادة 
بالوزارة اعتراضا على قراره بنقل مقر 
الــــوزارة الــى الــقــاهــرة الــجــديــدة، النه 
يــريــد ان تــكــون الــــوزارة بــجــوار منزله 
ــشــارع الــتــســعــيــن، وفـــى نــفــس الــوقــت  ب
يبعد بالوزارة عن أعين وسائل االعالم 
الــتــى بـــدأت مــنــذ فــتــرة تــخــتــرق ديـــوان 
الـــوزارة وتــخــرج ملفات فساد  تغضب 
الرأى العام وتحرج الوزير أمام القيادة 

السياسية.
المثير أن بدر طلب من األمين العام 

لإلدارة المحلية اللواء احمد عبد المنعم 
بممارسة كافة الضغوط على الموظفين 
ــنــظــيــم  أى  وقـــفـــات  ــن ت ــ لــمــنــعــهــم م
احتجاجية ضده، وقالت مصادر مطلعة 
بوزارة التنمية المحلية ان الوزير  بدر،  
كلف الــلــواء عبد المنعم بالمرور على 
قطاعات الوزارة بالديوان العام، وابالغ 
ــوطــنــى قــام  ــن ال ــ الــمــوظــفــيــن بـــأن االم
بالقبض على 3 موظفين من الذى قادوا 
الوقفات االحتجاجية ضد الوزير منذ 
اسابيع قليلة، بتهمة التحريض على 

إثارة الشغب والتهديد باغتيال الوزير.

واضــافــت المصادر أن االمــيــن العام 
قــال للموظفين ان الــوزيــر يبلغهم بأن 
من يفكر مستقبال فى تنظيم اى وقفة 
احتجاجية فإنه سيلحق بزمالئه الثالثة 
ــم الــقــبــض عــلــيــه، وأن مصيره  ــذى ت الـ

سيكون السجن والفصل من عمله.
من ناحية أخــرى التقى الوزير عددا 
كبيرا من الموظفين ونهرهم بسبب هذه 
الوقفات، ومطالبتهم برحيله، وأكد لهم 
انــه بــاق فــى منصبه ولــن يــغــادره أبــدا، 
قائال لهم »والــلــى احنا مــش عاجبينه 

يسيب الوزارة ويستقيل«.

ــان مــوظــفــو التنمية المحلية قد  وكـ
اعترضوا على قرار بدر بنقل مقر ديوان 
الــوزارة إلى القاهرة الجديدة فى مبنى 
الثروة السمكية، على اعتبار أنه بعيد 
عن منازلهم ومحل اقامتهم ومــدارس 

أوالدهم.
يذكر ان بدر قرر تعيين  أحد ضباط 
ــن   ــى مــنــصــب مـــديـــر أمـ الـــشـــرطـــة  فـ
للوزارة، وهو منصب مستحدث، لم يكن 
موجودا من قبل بالوزارة، براتب شهرى 
7 آالف جنيه تــضــاف اليها الحوافز 

والمكافآت والساعات االضافية.

قرر نقل مقر الوزارة بجوار 
منزله فى التجمع

وزير التنمية املحلية يبلغ األمن 
الوطنى عن 3 من موظفى الديوان 

الرئاسة تدرس إقالة عامر مع أول تعديل وزارى المتصاص غضب الشارع 

ترشيح »محيى الدين« 
لرئاسة الحكومة يثير 
الجدل داخل األوساط 

السياسية والشارع المصرى
 تــــــــــــــرددت خــــــــــالل األيــــــــــام 
الماضية  عــن اتــجــاه النية  لدى 
مــؤســســة  الـــرئـــاســـة لــالســتــعــانــة 
برئيس حكومة جديد هو الدكتور 
محمود محيى الــديــن نائب رئيس 
البنك الدولى، كمحاولة لالستفادة 
مــن خبراته السابقة وكــبــح جماح 
الــغــالء وامتصاص غضب الشارع 

المصرى.
ــاق كــشــفــت  ــيـ ــسـ  وفـــــى هـــــذا الـ
مــصــادرنــا الــمــطــلــعــة أن مـــا نشر 
وأذيع عن تولى محيى الدين رئاسة 
الحكومة ال يزيد على كونه تكهنات 

اجتهادات صحفية.
 وأكــدت أن  هناك وجهات نظر 
متضاربة بشأن تولى محيى الدين 
رئاسة الحكومة حيث يرى البعض 
أنه اليــزال فى سن الشباب ويتمتع 
بعالقات دولــيــة واســعــة مــن خالل 

عمله كنائب لرئيس البنك الدولى،
 وفـــى الــمــقــابــل رأى الــبــعــض أن 
اختياره سوف يتسبب فى حالة من 
الجدل داخل الشارع المصرى لكون 
محيى الدين محسوبًا  على نظام 
مبارك كما أنه كان أحد األصدقاء 
»األنتيم« لجمال  مبارك أمين لجنة 
ــحــزب الوطنى  الــســيــاســات فــى ال
المنحل كما أن محيى الــديــن كان 
أحــد المشاركين بقوة  فى برنامج 
الخصخصة المثير للجدل وقت أن 
كان يشغل منصب  وزير االستثمار.

 مصادر: الرئيس مستاء من محافظ البنك المركزى بسبب فشله فى السيطرة على جنون الدوالر

كشفت مــصــادر مطلعة أن الــرئــيــس عــبــد الفتاح 
ــارق عامر  ــدى اســتــيــاءه الــشــديــد مــن طـ السيسى أبـ
محافظ البنك المركزي، بسبب فشله فى السيطرة 

على سعر الدوالر الذى يشهد ارتفاعا غير مسبوق.
واضافت  المصادر أن  غضب وسخط الرئيس على 
محافظ البنك المركزى لم يــأت  بسبب عــدم قدرته 
ــدوالر فقط وانــمــا بسبب  على وضــع حلول الرتــفــاع الـ
كثرة تصريحاته  المستفزة التى القت انتقادا واسعا 
فى بعض وسائل االعالم المرئ والمقروء، وعلى مواقع 
التواصل االجتماعى »الفيس بوك و»تويتر«  حيث نقل 
مستشارو الرئيس له هذه االنتقادات الواسعة وغضب 
الـــرأى الــعــام والــشــارع مــن تصريحات محافظ البنك 
الــمــركــزى الــتــى وصفها كثير مــن الــخــبــراء انــهــا سبب 
ازمــة ارتفاع ســعــرالــدوالر، وكــان آخرها تعويم الجنيه 
فــى لقائه باعضاء مجلس الــنــواب تحت القبة، وهو 
االمر الذى فسره كثير من الخبراء على انه تحد احمق 
من محافظ البنك المركزى سيتسبب فى زيــادة سعر 

الــدوالر وتوسيع الفجوة بينه وبين الجنيه اكثر مما هو 
عليه، وهو ماحدث بالفعل حيث ارتفع سعر الدوالر فى 
مقابل الجنيه بعد لقاء عامر باعضاء مجلس النواب فى 
غضون 24 ساعة الى 60 قرشا، بعد أن تأكد الشارع 
ورجال االعمال أن ارتفاع سعر الدوالر لن يتوقف، فزاد 

الطلب عليه وزادات شراسة السوق السوداء.
وأكدت المصادر أن  الرئيس السيسى طلب تقريرا 
مفصال مــن مستشاريه عــن تصريحات عــامــر وهل 
بالفعل اضرت بالشكل العام للدولة والحكومة وعقدت 
من مشكلة الــدوالر؟ الفتة إلى أن المستشارين أعدوا 
تــقــريــرا عــاجــال تضمن التقرير أن  محافظ البنك 
المركزى اساء التقدير بتصريحات مستفزة، كان من 
بينها ان الـــدوالر سعره الحقيقى اكثر مما هو عليه 
اآلن امام الجنيه، مما اكد للرأى العام ان سعر الدوالر 
على االقــل لن ينخفض وبالتالى زاد الطلب عليه، ثم 
تصريحه التالى بتعويم الجنيه، وتنفيض الحكمة ايديها 

من سوق العملة وارجاء سعر الدوالر للعرض والطلب.

واشــارت المصادر الى ان التقرير الــذى تم عرضه 
على  الرئيس انتقد سياسات محافظ البنك المركزى 
وقراراته بالسماح لرجال االعمال المستوردين بايداع 
مليون دوالر شهريا فى البنك بعد ان كــان محظورا 
االيــداع اكثر من 50 الف دوالر شهريار،  وهو مادفع 
ــدوالر  ــشــراء كــمــيــات كــبــيــرة مــن  الـ ــال األعــمــال ل رجـ
من السوق الــســوداء، وايداعها فى البنوك للحصول 

واالستفادة من  فوائدها. 
واكد التقرير ان محافظى البنك المركزى السابقين 
كانوا  قد اصــدروا قــرارات تحظر ايــداع اكثر من 50 
الف دوالر شهريا فى البنوك، وهو ما كان يجعل رجال 
االعمال يحجمون عن الشراء اكثر من هذا المبلغ، لكن 
فتح الباب لاليداع جعلهم يتصارعون على الحصول 
عــلــى الــــدوالر وســحــبــه مــن الــســوق فــحــدثــت الفجوة 

واالزمة فى تواجد الدوالر.
وأكــد التقرير أن  هناك سخطا عاما من محافظ 
البنك الــمــركــزى مــن جــانــب خــبــراء االقــتــصــاد الذين 

ــنــاس فـــى وســـائـــل االعـــــالم ويــوجــهــون  ــل ــخــرجــون ل ي
ــهــم بــســكــل اســـاســـى ضـــد مــحــافــظ البنك  ــقــادات ــت ان

المركزي.
واختتم التقرير بنوده بنقل رأى خبراء االقتصاد فى 
ــان مــن بينه »تــســاؤل ألحد  شخصية طــارق عــامــر، وك
الخبراء: كيف يستطيع خريج كلية زراعة أن يدير أكبر 

مؤسسة مالية فى مصر وهى البنك المركزى؟
ولفت التقرير الــى االســبــاب االخــرى الرتــفــاع سعر 
ــدوالر فــى مقابل الجنيه ومنها  تــراجــع تحويالت  الـ
المصريين فى الخارج، والسياحة من 14.5 ملياردوالر 
الى 4.5 مليار دوالر، باالضافة الى استيراد غاز بما 

يقرب من 7 مليارات دوالر سنويا.
ــوزراء  وفــى ذات السياق أكـــدت مــصــادر بمجلس الـ
ــا قد يكون عقب عيد االضحى  أن هناك تعديال وزراي
خاصة بعد ازمة إقالة خالد حنفى وزير التموين، وقد 
تشمل الحركة اقالة محافظة البنك المركزى، واالعالن 

عن حركة محافظين المتصاص غضب الرأى العام.

الرئيس السيسى طلب تقريرا 
مفصال من مستشاريه عن 

تصريحات رئيس البنك املركزى

»العربى« يحلم  برئاسة 
الحكومة  الجديدة 

قالت مصادر مقربة من الدكتور أشرف العربى 
وزيــر التخطيط واالصـــاح االدارى أنــه يمر 
بحالة قلق شــديــدة هــذه األيـــام السيما بعد 
ان تـــردد ان مؤسسة الــرئــاســة تبحث تعيين 
رئيس جديد للحكومة خلفا للمهندس شريف 
اسماعيل، بعد تصاعد موجة غضب  الشارع 
بسبب ارتــفــاع االســعــار  وانهيار الجنيه أمــام 

الدوالر.
واضافت المصادر أن العربى كان يمنى نفسه 
وال يزال برئاسة مجلس الوزراء، وانه كان دائما 
يصرح للمقربين منه بأنه رئيس الوزراء القادم، 
خاصة بعد نجاحه فى تقريب وجهات النظر 
بين الدولة وصندوق النقد الدولى فيما يتعلق 
بحصول الحكومة على قروض بـ 12 مليار دوالر.

 

القضاء اإلدارى يحدد مصير السفير القطرى بالقاهرة يوم السبت القادم
تعقد الدائرة األولى بمحكمة القضاء 
ــة، بــرئــاســة  ــدولـ اإلدارى، بمجلس الـ
الــمــســتــشــار عــبــد الــمــجــيــد المقنن، 
نــائــب رئــيــس مجلس الــدولــة، اليوم 
ــاء،  ثــانــى  جــلــســات الــدعــوى  ــثــالث ال
المقامة من الدكتور سمير صبرى 
ــزام  ــإل الــمــحــامــى، والــتــى تــطــالــب ب
ــرار  رئــيــس الــجــمــهــوريــة بـــإصـــدار ق
بطرد السفير القطرى من مصر، يوم 

السبت القادم.
ــس  ــي ــوى رئ ــ ــدعـ ــ ــت الـ ــمـ ــتـــصـ واخـ
الــجــمــهــوريــة، بــصــفــتــه، حــيــث ذكــرت 
أن محكمة جنايات القاهرة أصــدرت 
أحكامها فى قضية »التخابر مع قطر«، 
وتضمنت األحكام، السجن 40 عاما بحق 
»مرسى«، ومثلهم لسكرتيره أمين الصيرفى، 
بجانب إعــدام 6 متهمين آخرين فى القضية 
ــى، كما قضت  بينهم 4 صحفيين أحــدهــم أردنـ
بالسجن )25 عاما( لـ»أحمد عبد العاطى«، مدير 

مكتب مرسي، و)15 عاما( لكريمة، ابنة الصيرفى، 
ومثلهم لـ خالد رضــوان )مدير إنتاج بقناة »مصر 

 25« المغلقة حاليا(. 
وقالت الدعوى إن الحكم الصادر فى قضية 
الــتــخــابــر مــع قــطــر، والــمــتــهــم فيها المتخابر 
المعزول محمد مرسى وآخرون، كشف عن إدانة 
قطر فى أوراق التحقيقات، حيث ثبت أمر إحالة 
المتهمين فــى القضية، أن المتهمين حصلوا 
على ســر مــن أســـرار الــدفــاع عــن الــبــالد بقصد 
تسليمه وإفشائه إلى دولة أجنبية، بأن اختلس 
المتهمون التقارير والوثائق الصادرة من أجهزة 
المخابرات العامة والحربية والقوات المسلحة 
وقطاع األمــن الوطنى وهيئة الرقابة اإلداريــة 
والتى تتضمن معلومات وبيانات تتعلق بالقوات 
المسلحة وأمــاكــن تمركزها وسياسات الدولة 
الداخلية والخارجية، وحــاز عدد من المتهمين 
ــان ذلــك بقصد تسليم  صـــوراً ضوئية منها، وك
تلك األســرار وإفشائها إلــى دولــة قطر، ونفاًذا 
لذلك سلموها وأفشوا ما بها من أسرار إلى تلك 

الدولة ومن يعملون لمصلحتها.
 وأضــافــت الــدعــوى أن األوراق، كشفت عن 
أن المتهمين تخابروا مع من يعملون لمصلحة 

ــة أجنبية بقصد اإلضــــرار بــمــركــز الــبــالد  دولـ
الحربى والسياسى والدبلوماسى واالقتصادى 
وبمصالحها القومية، بأن اتفقوا مع المتهمين 
عالء سبالن معد برامج بقناة الجزيرة القطرية، 
ــم هـــالل رئــيــس قــطــاع األخــبــار بقناة  ــراهــي وإب
ــة، وآخــــر مــجــهــول ضــابــط  ــقــطــري الــجــزيــرة ال
بجهاز المخابرات القطرى، على العمل معهم 
لــصــالــح دولـــة قــطــر، وأمـــدوهـــم لــهــذا الــغــرض 
بصور من التقارير والوثائق الصادرة عن أجهزة 
المخابرات العامة والمخابرات الحربية والقوات 
المسلحة وقطاع األمــن الوطنى وهيئة الرقابة 
اإلداريــة، والتى تتضمن معلومات وبيانات تتعلق 
بأسرار الدفاع عن البالد وسياساتها الداخلية 
والــخــارجــيــة، بقصد اإلضــــرار بــمــركــز الــبــالد 
الحربى والسياسى والدبلوماسى واالقتصادى 
وبمصالحها القومية، واتفقوا معهم على ارتكابها 
فى الخارج والداخل، وساعدوهم بأن أمدوهم 
بعنوان البريد اإللكترونى الخاص بهم إلرسال 
التقارير والوثائق وهيئوا لهم سبل نقل أصول 
تلك التقارير والوثائق حتى تسليمها إليهم بدولة 
قطر فوقعت الجريمة بــنــاًء على هــذا االتفاق 

وتلك المساعدة.

زكى بدر

عامر

العربى

السيسى

هنادى عاصم



إهدار 14.82 مليون 
جنيه فى أسهم بشركة 

الثريا رغم حتقيقها 
خسائر أكثرمن  478 
مليون دوالر أمريكى 

عالمات
استفهام
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األربعاء  2016/8/31

المال السايب داخل الشركة المصرية لالتصاالت
كشفت الــتــقــاريــر الـــصـــادرة عــن الجهاز 
المركزى للمحاسبات عن  أرقــام وحقائق 
مذهلة ومفجعة عن هذه الشركة التى تعد 
إحدى أكبر الشركات فى مصر  والتى يوجد 
مقرها الرئيسى بالقرية الذكية بطريق مصر 

إسكندرية الصحراوى.
ــــذى حصلت »صــوت  كــشــف  الــتــقــريــر وال
الــمــايــيــن« عــلــى نــســخــة  كــامــلــة  مــنــه  أن 
الــشــركــة قــامــت بــصــرف 122 مليون جنيه 
ــة  ــا االســاســي ــه ــات ــى مــصــروف ــل تــحــمــيــا ع
كحوافز اثابة وما يخصها من ضرائب دخل 
للعاملين بالشركة خــال عــام 2015 على 
ــراد المستهدف  الرغم من عدم تحقيق االي
بــالــمــوازنــة المجمعة الــمــعــتــمــدة عــن عــام 
2015 طبقا لــقــرار مجلس ادارة الشركة 
فى 2015/12/12 م.أ.بتاريخ 2015/3/9 
والــذى تضمن تخصيص 100 مليون جنيه 
حوافز  إذا تحقق االيــراد المستهدف بمبلغ 
12.535 مليار جنيه، ولكن  االيـــراد الذى 
حققته الشركة 12.184 مليار جنيه بنحو 

انخفاض 351 مليون جنيه وترتب عليه.
ــرادات   كما تبين عــدم عــدالــة اتــخــاذ االيـ
االجمالية كأساس تقييم لحساب الحافز 
المشار اليه حيث انه ال يعكس نتائج االعمال 
الفعلية، لقيام الشركة بمنح خصم مسموح 
ــرادات بلغ 198مليون جنيه  به على تلك االي
خــال عــام 2015 فضا عــن تضمنه قيمة 
المكالمات المصلحية البالغة نحو 67 مليون 
جنيه خال ذات العام ولم يؤخذ فى االعتبار 
عند حساب الحافز، كما ان اعتماد نظام 
الحوافز المشار إليه على الموازنة المجمعة 
لــلــشــركــة متضمنة االيـــــــرادات المحققة 
بموازنات الشركات التابعة وليس الموازنة 
المستقلة للشركة المصرية لاتصاالت، 
ــذى تــرتــب عليه عــدم عــدالــة تلك  ــر الـ األمـ
الحوافز المقرر صرفها حيث إن  الشركات 
التابعة ذات شخصية اعــتــبــاريــة مستقلة 
ومـــوازنـــة مستقلة وان نــتــائــج أعــمــال تلك 
الشركات هى محصلة لجهود العاملين بها 
وكذا مجلس ادارتها فقط دون غيرهم وانه 
يتم صــرف حــوافــز واربـــاح لهم وفــقــا لتلك 

النتائج،
وايضا رصــد التقرير انفراد 6 من نواب 
الرئيس التنقيذى بنحو 2.3 مليون  جنيه 
على الرغم من انخفاض اجمالى االيــرادات 
المحققة فى 2015، فضا عن صرف 600 
ــف جنيه مــكــافــآت تشجيعية للمستشار  أل
الــقــانــونــى للشركة والــمــنــتــدب مــن مجلس 
الــدولــة وتحميل هــذا المبلغ على حساب 
مكافآت العاملين، وصرف مكافآت حضور 
مجلس االدارة ولجان مختلفة بنحو 111 ألف 
جنيه تم تحميلها على حساب ثانى ضمن 
حساب اجــور العاملين بالشركة باالضافة 
الى ما يتقاضاه المستشار القانونى من راتب 
شهرى بنحو 410 آالف جنيه سنويا والذى تم 
تحميله على حساب ثالث هو مكافآت لغير 
العاملين بالشركة، فضا عن تحميل الشركة 
بتكاليف تخصيص سيارة ماركة »باسات« 
على الرغم من عدم تضمن العقد الخاص به 

لهذا البند.
وكانت أهــم ماحظات الجهاز المركزى 
للمحاسبات ان سجات حسابات االصــول 
الثابتة ببعض القطاعات لم تتضمن قيمة 
ــول ومــنــهــا، 159 مــلــيــون جنيه  بــعــض األصــ
بحساب التكوين االســتــثــمــارى تمثل قيمة 
أعمال تم االنتهاء من تنفيذها واستامها 
ودخـــول بعضها الــخــدمــة، و2 مليون و684 
ألف جنيه تمثل قيمة 50% من دفعة مقدمة 
ــاق االســتــثــمــارى ونــســبــة %5  ــف بــحــســاب االن
الخاصة باالستام االبتدائى التى لم يتم 
ــا بـــاالرصـــدة الــدائــنــة  ــهـ حــســابــهــا او إدراجـ
ــك عــن باقى  كرصيد مستحق للمقاول وذل
ــخــاص  ــعــقــد رقــــــم411 /2014 /5  ال ال
باستكمال اعــمــال تعلية الــكــابــل البحرى 
بموقعى الزعفرانة وابو تاات تنفيذ الهيئة 

الهندسية للقوات المسلحة على  الرغم من 
انتهاء تنفيذ اعــمــال العقد بنسبة %100، 
ــم تــتــضــمــن ســـجـــات حــســابــات  ــذلـــك لـ وكـ
االصــول الثابتة قيمة 350 الف جنيه قيمة 
عدد43 طباعة واجهزة كمبيوتر على العقود 
8 /2013 /5 و 341 /2014 /9 / 1و 341 
/ 2015 /17 تنفيذ شركة سنترا مدرجة 
بحساب التكوين االسثمارى بقطاع الديوان 
الــعــام بــالــرغــم مــن توزيعها على قطاعات 
الشركة المختلفة، ونحو 8.5 مليون جنيه 
بحساب التكوين االستثمارى »مبانى ادارية 
وقــوى كهربية واجــهــزة تكييف« عــن اعمال 
تحويل مخازن الشركة بالشرابية الى مبنى 
ادارى لقطاع المخازن والمشتريات التى 
تــم استغالها فعليا منذ اغسطس 2015 
ونحو 3 مايين جنيه و179 الف جنيه قيمة 
اعــمــال انــشــاء مبنى معهد التدرييب بقنا 
بموجب العقدين رقمى 7 /2013 /26 و 
7 / 2007 /46 والـــذى تــم استغاله منذ 
عام 2014، باإلضافة الى مليون جنيه باقى 
قيمة هناجر ومهمات واعمال اخرى خاصة 
بمخازن العامرية مدريجة بحساب التكوين 
االستثمارى بقطاع المخازن والمشتريات 
رغــم االنــتــهــاء منها واستخدامها منذ عام 
2010.، وقيم كاباالت طابا ورفــح وااللياف 
البصرية التى تم تشغيلها فى اعــوام 1990 

و1994 و2008 على التوالى.
وأوصى التقرير المحاسبى بضرورة اجراء 
توصيب هذه االخطاء والمخالفات بإضافة 
قيمة تلك المبالغ لحساب االصــول الثابتة 

بالقطاعات المختة مع مراعاة  اثر ذلك على 
الحساب المرتبط.

واكـــد الــتــقــريــر أن الــشــركــة درجـــت على 
معالجة تكلفة السعات المحتفظ بها بغرض 
البيع بنظام »IRU« ضمن نشاط الشركة 
بحساب األصول » الثابتة واألخرى » بدال من 
إظهارها بحساب المخزون وذلك بالمخالفة 
ــم »2«  ــ ــمــصــرى رق لــمــعــيــار الــمــحــاســبــة ال
المخزون بند6 فقرة أ، ونبه الجهاز المركزى 
للمحاسبات مــن خـــال ممثليه بالشركة 
ضرورة إجراء تصويب هذه المخالفة بادراج 
القيمة المذكورة بحساب االصــول االخرى 
ومراعاة اثر ذلك على الحسابات المختصة.

وافـــاد التقرير بــأن نسبة المساهمة فى 
شركة الثريا نحو 0.497 % بقيمة اسمية 
نحو 3.25 مليون دوالر امريكى بما يعادل 
14.82 مليون جنيه مصرى وقــد تبين من 
الــقــوائــم المالية المعتمدة م الــشــركــة فى 
2014/12/31  تحقيق الــشــركــة خسائر 
متتالية بــلــغــت جملتها نــحــو 487 مليون 
دوالر امــريــكــى وقـــد تــم تخفيضها مقابل 
تخفيض حساب االحتياطيات ليصبح رصيد 
الخسائر المرحلة نحو 288 مليون دوالر 
امــريــكــي  بنسبة بلغت 44 % مــن رأســمــال 
الشركة فى 2014/12/31 وعلى الرغم من 
ذلــك لم تقم الشركة المصرية لاتصاالت 
بإظهار استثماراتها بالقيمة الحقيقية بعد 

مراعاة خصم قيمة االضمحال.
ورصــد التقرير وجــود فــرق بنحو 64.3 
ــيــه غــيــر مــتــضــمــنــة نـــحـــو6.4  مــلــيــون جــن

مــلــيــون جــنــيــه ضــريــبــة مــبــيــعــات فــى قيمة 
الــمــخــزون بــيــن الــظــاهــر بــالــقــوئــام المالية 
فى 2015/12/31 وبين كشوف الحاسب 
ــى فــى ذات التاريخ يمثل قيمة مهمات  اآلل
اجهزة شبكة الـــ »IPCOR« المشتراة من 
شــركــة »TEDATA« خـــال عـــام 2014 
ــى تــمــت اضــافــتــهــا لــحــســاب الــمــخــزون  ــت وال
بـــدون مستندات فضا عــن عــدم التحقق 
مــن الــوجــود الفعلى لتلك المهمات بحوزة 
الشركة المصرية لاتصالت، فــى الوقت 
الذى جاء فيه رد الشركة على ذلك بوجودها 
بمخازن »TEDATA« على سند من توليها 
تلك االجــهــازة اال ان رد الجهاز المركزى 
للمحاسبات عــلــى ذلـــك اكـــد عـــدم موافته 
بشهادة تفيد وجـــود تلك المهمات بحوزة 
الشركة المذكورة االمر الذى يخالف اسس 
الــرقــابــة الــداخــلــيــة، ويــعــرض هــذه االمـــوال 
لاستياء عليها بشكل او بــآخــر، ولذلك 
يتعين على الشركة جــرد تلك المهمات او 
 »TEDATA»الحصول على شهادة من شركة

بما يفيد وجودها لديها كبضاعة امانة.
واضـــاف التقرير المحاسبى أن حساب 
المخزون لم يتضمن قيمة متحويات مخزن 
ــا وخـــامـــات الــحــمــات الــتــرويــجــيــة  ــداي ــه ال
التابع لقطاع االعام والحمات الترويجية 
وذلك بالمخالفة لموافقة المهندس العضو 
المنتدب والرئيس التنفيذى للشركة بتاريخ 
2013/7/1 على ادراج ذلك المخزن ضمن 
ــل وتقييم  ــ ــمــخــزون عــلــى اوراكـ مــنــظــومــة ال
الــمــخــزن ماليا الحــكــام الــرقــابــة عليه فى 

عمليات االضافة والصرف.وكانت توصية 
المركزى للمحاسابات بضرورة اجراء القيود 
المحاسبية الازمة باضافة تلك االصناف 
لحساب المخزون مع مراعاة اثر ذلك على 

الحسابات المختصة.
كما رصــد التقرير تعمد الشركة ترحيل 
ارصــــدة لــبــعــض االعـــتـــمـــادات المستندية 
بنحو 10 مايين جنيه فى منذ عــام 2004 
الــى مــوازنــة عــام 2015، وهــى لم تتضمنها 
شهادات البنوك فى ذات التايخ االمر الذى 
يشكك فى صحة الرصيد الظاهر بالقوائم 
الــمــالــيــة فــى ذات الــتــاريــخ.ويــرتــبــط بذلك 
تضمين رصيد االعتمادات نحو 1.9 مليون 
جنيه قيمة رســوم جمركية لم يتم تسويتها 

على االعتمادات المختصة. 
ــم تــقــم  بتحصيل  ــاف ان الــشــركــة ل واضــ
مــســتــحــقــات الـــجـــهـــاز الـــقـــومـــى لتنظيم 
 GBI« االتــصــاالت لــدى كل من ادارة كابلى
HAWK/ FALCON« عن تمرير حركة 
ــصــاالت الــدولــيــة الــعــابــرة على شبكات  االت
الكابات الدولية التى تقوم بإنزالها داخل 
جمهورية مصر العربية والبالغ قدرها 400 
الف دوالر اكمريكى وكذا 1000دوالر عن كل 
دائرة »STM1« التى قامت ادارات الكوابل 
باضافتها على سعة حركة االتصاالت على 
جميع شبكات الكاباالت الدولية عن اعوام 
2012 و2013و2014 و2015 بنحو 30.35 
مليون جنيه معادل لنحو 3.88 مليون دوالر 
فضا عن عــدم تحمل مصروفات الشركة 
بما يخصها مــن تلك المصروفات لوجود 
اخــتــاف بينها وبــيــن الــجــهــاز الــقــومــي  فى 
تفسير المادة الرابعة من ملحق رقم 10 من 
اتفاقية الترخيص رقــم »1« لسنة 2006.، 
وأوصــت ماحظات المركزى للمحاسبات 
بضرورة سرعة اتخاذ الــازم نحو تحصيل 
مستحقات الجاهز القومى لاتصالت لدى 
إدارات تلك الكوابل مع سرعة حسم الخاف 
بــيــن الــشــركــة الــمــصــريــة والــجــهــاز القومى 

لتنظيم االتصاالت.
وأكد التقرير أن القيمة السوقية للشركة 
فــى اضمحال مستمر على الــرغــم مــن أن 
الــشــركــة تملك 44.5 % مــن أســهــم شركة 
ــون الــتــى تعد أكــبــر شــركــة اتــصــاالت  ــوداف ف
فى مصر، وهذا ما أكده المساهم ابراهيم 
ابــراهــيــم مــحــمــود، وعــلــى إثـــر ذلـــك نشبت 
مــشــادة كامية بينه وبين رئيس الجمعية 
العمومية الذى اكد أن العضو المساهم يريد 
التشوش على اعمال الجمعية العمومية، فرد 
عليه العضو بانه يريد الحجر على مناقشات 
االعــضــاء، واتهمه بــاهــدار أمـــوال الشركة، 

مهددا بإباغ النائب العام.
كــمــا تضمن الــتــقــريــر مــاحــظــات ممثلى 
الجهاز المركزى للمحاسبات والتى أشارت 
الــى انــه تم جــرد جانب من االصــول الثابتة 
بمعرفة الشركة وعــلــى مسئوليتها وتحت 
اشراف ممثلى الجهاز المركزى للمحاسبات 
وتبين ان بعض اعمال الجرد الذى قامت به 
الشركة لعام 2015 شابته بعض الماحظات 
وأهــمــهــا اكــتــفــاء الــشــركــة بمطابقة الجرد 
الفعلى فــى 31/ 2015/12 مــع محاضر 
جــرد الــعــام الــســابــق بالمخالفة لتعليمات 
ادارة مراقبة الحسابات وتعليمات الشركة 
الــصــادرة فى هــذا الشأن مما أفقد الجرد 
أهميته، مما ادى الــى عــدم وقــوف الجهاز 
ــزى لــمــحــاســابــت عــلــى صــحــة قيمة  ــمــرك ال
األصـــول الثباتة المهلكة دفتريا وال زالــت 
تعمل بالخدمة  والـــواردة بافصاح الشركة 
بااليضاحات المتممة للقوائم المالية فى 
31 /12 /2015  بنحو 23 مليار جنيه، حيث 
تبين عــدم تضمين محضر جــرد االصــول 
الثابته والحالة الفنية لتلك االصـــول وهو 
ما اشــار اليه الجهاز ودون ماحظاته عنه 
بالتقارير الـــواردة عن اعمال جــرد االصــول 
وترتب عليه وجود العديد من االصــول غير 
المستخدمة سواء انتهى عمرها او لم ينته، 
ووجود العديد من االصول المخردة ولم يتم 
استبعادها من سجات وحسابات االصول 

الثابتة.

اتهامات لرئيس الشركة بإهدار املال العام.. وتهديدات بإبالغ النائب العام 
إضافة 64.3 مليون 

جنيه حلسابات املخزون 
دون مستندات  مما 

يخالف أسس الرقابة 
الداخلية ويسهل 
االستيالء عليها  

إخفاء القيمة 
احلقيقية لألموال 

التى تنفقها 
الشركة على الهدايا 

واحلمالت اإلعالمية 

تواطؤ الشركة فى 
حتصيل 3.4 مليون 
دوالر مقابل مترير 

كوابل دولية إلحدى 
الشركات األجنبية 

لصالح اجلهاز 
القومى لتنظيم 

االتصاالت 

صرف 120 مليون جنيه حوافز إثابة على 
الرغم من حتقيق  الشركة خسائر مالية 

قدرها 351 مليون جنيه فى 2015 

صرف 600 ألف جنيه مكافأة تشجيعية للمستشار 
القانونى إضافة لراتبه السنوى 410 آالف جنيه.. 

وتخصيص سيارة »باسات« له  باملخالفة للعقد املوقع معه 

جتاهل مسئولو الشركة تدوين 174مليوًنا 
و700 ألف جنيه ضمن األصول الثابتة مما 

يسهل التالعب فى املمتلكات العامة 

ماهر عبده
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تفاصيل الصراع بني ائتالف سعد اجلمال وحزب أحمد أبوهشيمة على »تورتة« املحليات

مفاجأة: املاراثون  
ينطلق من حتت قبة 

مجلس النواب وفنادق 
الـ7 جنوم بعيًدا عن 

قرى وجنوع الصعايدة 
والفالحني

العـدد 194

األربعاء  2016/8/31

لعل احلقيقة الوحيدة التى أجمع عليها الغالبية إن لم يكن كل 
السياسيني فى مصر حاليا هى أن انتخابات املحليات املقبلة هى 

األخطر واألهم فى تاريخ احلياة النيابية املصرية، حيث أكد 
رئيس اجلمهورية عبد الفتاح السيسى مرارا وتكرارا على ضرورة 

أن تكون فرصة حقيقية لتمكني القوى التى متثل املجتمع املصرى 
بشكل واقعى، والتى أيضا عانت وما تزال  تعانى من مشاكل 

التجاهل والتهميش واالضطهاد، وفى مقدمة هؤالء العمال 
والفالحني واملرأة واألقباط وعلى رأسهم يأتى الشباب.

واملالحظ أن هذه الفئات جميعا تعيش اآلن حالة من التذمر، 
ما بني شباب تزعم الدولة أنها تفتح لهم ذراعيها لتحتويهم، 
ومعارضون من صفوفهم يؤكدون أنها ال تتعامل إال مع شباب 

البرنامج الرئاسى من املدللني وأبناء األحزاب املستأنسة والباحثني 
عن التقاط »السيلفى« مع الرئيس واملسئولني، وال عالقة لهم 

بانتقاد سياسات احلكومة، التى يعانى منها الفالح والعامل 
واملوظف؛ بسبب مشاكل الدوالر واملياه والقمح واألرز والقطن 

وصوال للمصانع املغلقة. فى حني  عجزت تلك احلكومة أيضا عن 
التعامل مع ملف الفتنة الطائفية لتتركه يشتعل ويهدد بحرق 

األخضر واليابس فى أعماق جنوع الصعيد وقرى الريف، ومن هنا 
تبرز مخاوف من أن تأتى انتخابات املحليات نسخة مكررة أو باألدق 

ممسوخة من انتخابات البرملان، لتفرز نواب يتنافسون على 
استرضاء احلكومة، جاءوا من داخل أحزاب تعتبر املعارضة خيانة 

والنقد كفر، انحدر معظمها من رحم الوطنى املنحل ورجال أعماله 

املشكوك فى نزاهتهم، بل ونتج غالبيتهم من زواج السفاح بني هذا 
احلزب املنحل واجلماعة اإلرهابية املتطرفة التى  لم متانع فى 
املاضى من أن تدعم مشروعى التمديد والتوريث مقابل حفنة 
من مقاعد برملان فتحى سرور، وال متانع اآلن بالطبع فى عقد 

املزيد من الصفقات مع أحزاب الفنادق ذات النجوم السبعة لتقفز 
على املحليات وتعود كعادتها لتتوغل فى املجتمع مخاطبة بؤس 
الناس ومستغلة فقرهم وجهلهم، مقابل العودة إلى مسرح احلياة 

السياسية على جثة الدميقراطية وأنقاض العدالة االنتخابية 
واالجتماعية.

 وبالطبع ال مجال ملن يعقدون اجتماعات التربيطات فى الفنادق 
السوبر أن يشعروا مبعاناة من تشرد ألن مصنعه قد أغلق أبوابه، 

1507 مجالس محلية على مستوى املدن واألحياء واملراكز والقرى بعدد أعضاء يبلغ 47 ألًفا و382 عضًوا 

خريطة التحالفات والصراعات السياسيسة فى انتخابـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات املحليات القادمة

خفايا محاوالت 
أبوهشيمة 
للسيطرة 

على شاشات 
الفضائيات 

قبيل 
االنتخابات

شباب»مستقبل وطن« خاضوا ماراثون مجلس النواب ضمن ائتالف دعم مصر ثم فشلوا فى اإلنشقاق عنه بسبب ضغوط اعترف بها الفتى بدران

القائمة تضم 
حتالفات تهانى 

اجلبالى وجمال 
زهران وهيثم 

احلريرى وشبح 
االنسحاب يطاردهم 
فى اللحظات األخيرة

 يؤكد خبراء االنتخابات أن املشهد االنتخابى فى املحليات 
لن يختلف عنه فى انتخابات مجلس النواب، من حيث التركيبة 
احلزبية املتوقع أن تسيطر على العملية االنتخابية، ومن هنا 
يسهل التنبؤ بقائمة األحزاب واالئتالفات األكثر قدرة وجاهزية 
واملرشحة بالتالى للفوز بنصيب األسد من الـ 47 ألف مقعد التى 
تشملهم املجالس املحلية، واملتوقع أيضا أن تنشب صراعات فيما 

بينها، من داخل التكتالت نفسها.
حيث تعد قائمة »فى حب مصر« التى أسسها الراحل اللواء 
سامح سيف اليزل ويتزعم ائتالفها البرملانى حاليا اللواء سعد 
اجلمال، تعد من أبــرز القوائم التى ستخوض معركة املحليات 
إذ بلغ عدد املتقدمني ممن يرغبون فى خوض االنتخابات على 
قوائمها 15 ألف متقدم، وأعلنت أن قائمتها ال تقتصر على أحد، 
وباب الترشح مفتوح للجميع وسيتم التواصل مع كل الراغبني فى 
االنضمام الذين تتوافر فيهم شروط القائمة خلوض املحليات 
من كل الفئات، والباب مفتوح جلميع الشباب، كما أعلنت أنها 
ستراعى فــى التشكيل نسبة الشباب واملـــرأة وذوى اإلعــاقــة 
والعمال والفالحني واألقباط بنسب متكافئة، ليكون هناك متثيل 

عادل لكل فئات الشعب بالقائمة.
وبالعودة إلى انتخابات مجلس النواب، جند أن حزب »مستقبل 
وطــن«، الــذى أسسه رجل األعمال أحمد أبوهشيمة، ويترأسه 
الشاب محمد بدران، قد خاض االنتخابات متحالفا مع القائمة، 
وحصل بالفعل على نسبة كبيرة من املقاعد واحتل املركز الثانى 
بــني قائمة األحـــزاب املمثلة فــى البرملان بعد حــزب املصريني 

األحرار، ثم نشبت خالفات بني شباب احلزب وقيادات االئتالف 
الذى أصبح اسمه »دعم مصر« على توزيع مقاعد رؤساء ووكالء 
اللجان النوعية، وأعلن احلزب إنشقاقه عن االئتالف، وما لبث 
أن عاد إلى أحضانه رغم أن أحزابا أخرى مثل الوفد واملصريني 
األحـــرار قــررت االنفصال والبقاء منفردين حتت القبة، دون 
االنــدمــاج فــى حتالف دعــم مصر، ولكن »مستقبل وطــن« عاد 
للتحالف واعترف رئيسه محمد بــدران وقتها بأن ثمة ضغوط 
معينة مورست على القيادات الشابة إلجبارهم على ذلك، ولكنه 

لم يوضح ماهية هذه الضغوط.
 وحاليا يعد احلزب الشبابى من أبرز األحزاب التى ستخوض 

خطة حزب الشباب للقفز 
على أغلبية املقاعد خطوة 

على طريق االنقسام أم 
توزيع أدوار مع الكبار؟

معركة املحليات املقبلة حتت مظلة ائتالف “دعم مصر”، إذ أطلق 
احلــزب برنامجا تأهيليا ضخما لتأهيل وتدريب الشباب على 
العمل باملحليات، وقالت قياداته إن البرنامج مخصص لشباب 
وفتيات احلزب كمرحلة أولى ثم يفتح الباب بعد ذلك لتأهيل من 
شاء من الشباب من خارج احلزب، لتدريبه على إدارة املحليات 

مؤكدين أن احلزب سيخوض االنتخابات املحلية باكتساح.
تلك الثقة التى جعلت بعض املراقبني يؤكدون أن عودة شباب 
أبوهشيمة لالئتالف الذى ترعاه وتدعمه األجهزة األمنية، لم 

يكن بضغوط ولكن مقابل صفقة يحصل مبقتضاها 
ممثليه على أغلبية مقاعد املحليات، فيما أكد 

آخــرون أنه حتى لو كان احلــزب قد قرر خوض 
االنتخابات منفردا فإنها كانت ستصبح متثيلية 

يؤدى من خاللها شباب رجال األعمال دورا، لينافسوا 
آبائهم الكبار على طريقة توزيع األدوار و»زيتنا فى دقيقنا«، 
ألنــه  الخــالف على أن أحمد أبوهشيمة نفسه ال يقل دعما 
ومساندة للنظام احلاكم حاليا عن ائتالف – دعم النظام- 
الذى يضم السادة املسنودين وكبار رجال األعمال املدللني، بل 
يتمنى الرجل احلديدى أن يصبح هو أحمد عز لهذا النظام، 
كما كان يحاول أن يفعل مع اإلخــوان إبان حكمهم، وأن ينضم 
لزمرة املقربني واملرضى عنهم، ومن أجل ذلك اشترى ومازال 
يحاول أن يشترى املزيد من أبرز القنوات واملواقع على خريطة 
اإلعالم الفضائى ليسيطر عليها، ويقمع أى أصوات معارضة 

للسلطة من خاللها.

سقوط متوقع ألحزاب اليسار وأنصار حمدين فى مواجهة 
مناوشات ومغازالت دعم مصر »باشاوات«  الوفد وحزب األغنياء األحرار

مع حزبى ساويرس والبدوى

على طريقة »ال بحبك وال بقدر على بعدك«

مع التأكيد على أن ائتالف دعــم مصر هو القوة االنتخابية 
األكثر تنظيًما فى ظل وجود تشكيل ثابت لالئتالف جتعله أقرب 
لفكرة احلزب السياسى الذى يضع برنامًجا انتخابًيّا قادًرا على 
متويله وحشد املؤيدين له، فضال عن قدرته على التغلغل املجتمعى 
للفوز بترشيح العناصر ذات الشعبية واجلماهيرية فى دوائرها، 
وهو ما جتلى بوضوح فى حصده أكبر عدٍد من املقاعد املخصصة 
للفردي، وفوز قوائمه األربع على مستوى القطاعات األربعة التى 
ُخصصت لالنتخاب بنظام القائمة فى انتخابات برملان 2016. 
مع التسليم بحقيقة ما سبق مازالت هناك بعض األحــزاب التى 
حصلت على أعلى متثيل برملانى فى االنتخابات النيابية السابقة، 
تسعى القتناص أكبر عدد ممكن من املقاعد املحلية، وإن كانت 
تتشابه جميعا فيما بينها وجتمعها العديد من العناصر املشتركة 
مع االتئالف نفسه، وتلك األحــزاب يأتى فى مقدمتها املصريون 
األحــرار والوفد، والتى تتميز – مثل ائتالف دعم مصر- بأنها 
ليبرالية رأسمالية وتعتمد على دعم رجال األعمال بشكل رئيسى، 
ــاء الذين  ــري حيث تضم مجموعة مــن كبار رجــال األعــمــال واألث
يدعمونها وميولون أنشطتها ويستأجرون قاعات الفنادق السوبر 
لتعقد فيها اجتماعاتها ومؤمتراتها االنتخابية، وهــو ما جعل 
القوى املعارضة تطلق عليها األحزاب املالكى التى يشتريها رجال 
االعمال بهدف حتقيق وتسهيل مصاحلهم من خالل سن القوانني 
والتشريعات املنحازة لهذه املصالح، بل ويتهمونها أيضا بأنها تبيع 
بعض املقاعد لتسمح ملن يدفع بأن يترشح على قوائمها مقابل 
دعم احلزب ماليا ومساندة برامجه حتت قبة املجالس النيابية، 
وجميعها برامج وسياسات تنحاز لألغنياء على حساب الفقراء.  
على الرغم من تصاعد تلك النبرة اليسارية املعارضة بقوة، ولكن 
بيقى من املرجح أن حتصل مثل هــذه األحــزاب فى االنتخابات 
املحلية عــلــى نسبة تــقــتــرب ممــا حصلت عليه داخـــل مجلس 

ــواب فــى ظــل ضعف التمويل الـــذى يواجه  ــن ال
باقى األحــزاب، فضال عن ضعف تواجدها فى 

الشارع املصرى.
 ما عن قــوى املعارضة والتى متثلها أحــزاب 

ــراكــى، والــتــى اندمجت  الــتــيــار الــيــســارى االشــت
غالبيتها ضمن التيار الشعبى أو الدميقراطى، 

والــذى كــان يدعم املرشح الرئاسى السابق حمدين 
صباحى، فمن املتوقع أن متنى بنتيجة ال تختلف 
عما حصل عليه صباحى فى انتخابات الرئاسة عام 
2013، وما حصل عليه التيار اليسارى فى انتخابات 
مجلس الــنــواب احلــالــى.  علما بــأن تلك األحــزاب 
والــتــيــارات الــتــى تستند فــى برامجها االنتخابية 

إلــى محورية أفكار العدالة االجتماعية، واالنحياز 
للبسطاء واملهمشني والــعــمــال والــفــالحــني واملــبــادئ 
الناصرية والقومية، ليست غائبة متاما عن البرملان، 
ولكنها ممثلة مــن خــالل كيانات مــن أبــرزهــا ائتالف 
25-30، الــذى يقوده النائب اليسارى هيثم أبــو العز 
احلــريــرى من حتت القبة. أمــا خــارج البرملان فهناك 
حتالف العدالة االجتماعية الذى يقوده املفكر الناصرى 
والنائب البرملانى السابق الدكتور جمال زهران وكذلك 
التحالف اجلمهورى برئاسة املستشارة تهانى اجلبالى 
والذى أخفق فى انتخابات البرملان، ويستعد النتخابات 
املــحــلــيــات، وإن كــانــت بــعــض األصــــوات تــؤكــد أن كال 
التحالفني سوف ينسحبا من السباق- رمبا فى اللحظات 
األخيرة-، ألسباب تتعلق بسيطرة املال السياسى كالعادة، 
بينما يوصف هذا التيار االشتراكى دائما بأنه نخبوى، 

وال يتمتع بالتغلغل داخل بنية املجتمع املصرى.

على الرغم من أن حزبى 
ــرار  ــني األحــ الــوفــد واملــصــري
خاضا انتخابات البرملان ضمن 
قــائــمــة دعـــم مــصــر، ولــكــن بعد 
االنــتــخــابــات وحـــصـــول حــزب 
جنيب ساويرس على أكثر من 
60 مــقــعــدا كــمــا حــصــل الــوفــد 
بــرئــاســة الــســيــد الــبــدوى على 
ــواب  ــن ــاد ال حــوالــى 40 مــقــعــدا، عـ
ــب مصر«  الــذيــن كــانــوا ضــمــن »حـ
إلى أحزابهم التى رفضت قياداتها 
الــدخــول ضمن االئــتــالف، وتبادلت 
كل األطراف التراشق بالتصريحات 
مـــن نــوعــيــة االتـــهـــامـــات بــاإلقــصــاء 
ومحاولة إعــادة إنتاج نظام احلزب 
ــد، واعتبار  ــواحــد والــنــجــم األوحــ ال

الباقني مجرد »سنيدة«،
وعلى طريقة »ال بحبك وال بقدر 
ــادت املـــنـــاوشـــات  ــ ــدك« عـ ــعـ ــى بـ عــل
ــازالت أحــيــانــا أخــرى  ــغـ أحــيــانــا واملـ
ــة، والــتــى  ــالثـ ــثـ بـــني الـــكـــيـــانـــات الـ
بـــدأت مبـــحـــاوالت اســتــفــزت حــزب 

ــذى يــجــمــع نخبة  ــ ــن« ال »حــمــاة وطــ
مــن العسكريني وجــنــراالت اجليش 
املتقاعدين، ويعد ثانى أكبر حزب 
ســيــخــوض املــحــلــيــات ضــمــن قائمة 
ائتالف »دعم مصر«، إذ كشف اللواء 
محمد الغباشى نائب رئيس احلزب 
أن حزبى املصريني االحــرار والوفد 
طلبا أن يحصال على نفس حصتهما 
البرملانية من مقاعد املحليات وهو 
ــزاب املــشــاركــة فى  مــا رفضته األحــ

القائمة.
ورغــم إعــالن االئتالف عن وجود 
ــاورات متــت بينه وبـــني حزبى  مـــشـ
ــوفــد واملــصــريــني األحــــرار إال أن  ال
ــك، لتبدأ مالمح  احلــزبــني نفيا ذلـ
املــشــهــد االنــتــخــابــى فـــى التشكيل 
بقائمة يعدها ائــتــالف دعــم مصر، 
وأخــرى للمصريني األحـــرار، وثالثة 
للوفد، يتنافسون فيما بينهم على 
مشهد يؤكد حقيقة أنــه ال فــرق بني 
انتخابات املحليات وسابقتها التى 

أفرزت برملان على عبد العال.

نصت املــادة 180 من دستور 2014، على كيفية إجــراء انتخابات املجالس املحلية، وشروط 
الترشح لها وكيفية تشكيلها مبشاركة الشباب واملرأة وذوى اإلعاقة.

تنتخب كل وحدة محلية مجلًسا باالقتراع العام السرى املباشر، ملدة أربع سنوات، ويشترط فى 
املترشح أال يقل سنه عن إحدى وعشرين سنة ميالدية، وينظم القانون شروط الترشح األخرى، 
وإجــراءات االنتخاب، على أن يُخصص ربع عدد املقاعد للشباب دون سن خمس وثالثني سنة، 
وربع العدد للمرأة، على أال تقل نسبة متثيل العمال والفالحني عن خمسني باملائة من إجمالى عدد 

املقاعد، وأن تتضمن تلك النسبة متثياًل مناسًبا للمسيحيني وذوى اإلعاقة.
وتختص املجالس املحلية مبتابعة تنفيذ خطة التنمية، ومراقبة أوجه النشاط املختلفة، وممارسة 
أدوات الرقابة على السلطة التنفيذية من اقتراحات، وتوجيه أسئلة، وطلبات إحاطة، واستجوابات 
وغيرها، وفى سحب الثقة من رؤساء الوحدات املحلية، على النحو الذى ينظمه القانون، ويحدد 

القانون اختصاصات املجالس املحلية األخرى، ومواردها املالية وضمانات أعضائها واستقاللها.

كيفية إجراء انتخابات 
املجالس املحلية طبًقا 
ملا نص عليه الدستور

رئيس حزب 
التجمع: مستعدون 

للمعركة

كشف سيد عبدالعال رئــيــس حــزب التجمع 
وعضو مجلس النواب استعداده احلزب خلوض 
االنــتــخــابــات املــحــلــيــة، بالتنسيق مــع األحـــزاب 
السياسية املختلفة بعيًدا عن التيارات اإلسالمية، 
قائاًل: »ندعم نظام القوائم حتى ال يكون هناك أى 
خلل دستورى فى متثيل فئات وطوائف الشعب، 
كما سيكون هناك قوائم مشتركة لكل األحزاب، 
إلى جانب النظام الفردى لألحزاب التى ترفض 
القوائم وسندرس قانون املحليات بعد إصــداره 
لنضم أيــديــنــا إلـــى الــقــوى السياسية واملــدنــيــة 

املختلفة خلوض ماراثون املحليات«. 

صباحى

البدوى

عبدالعال

ساويرس

أبوهشيمة

اجلمال



حتديات تهدد العملية االنتخابية بسبب سيطرة نائب اخلدمات
 فى ظل تلك األجواء من املنتظر أن تتعرض انتخابات 
املحليات للعديد من املشاكل والعقبات، هى األخرى ال 
تختلف ورمبــا تتطابق مع ما واجهته انتخابات مجلس 
الــنــواب،  ومــن هنا يؤكد السياسيون أن الدميقراطية 
ليست أصواتا وصناديق فقط، ولكنها منظومة متكاملة 
يجب أن تتحرر خاللها إرادة املواطن من كل الضغوط 
واإلغــراءات، فيما يرى آخرون أنه ال دميقراطية لشعب 
جــاهــل أو جــائــع، فــى ظــل وجـــود مــن يــتــاجــرون بهذين 
العنصرين حتديدا، ويستغلون البؤس والــيــأس، حيث 
تتنوع التحديات التى من املحتمل أن تُواجه االنتخابات 

املحلية والتى يتمثل أبرزها فى التالى:
أوال: حتدى سطوة املال السياسى: حيث يشكل املال 
السياسى الظاهرة األبـــرز التى شهدتها االنتخابات 
النيابية، وفى ظل محورية دور املجالس املحلية املنتخبة، 
وتنوع األدوات الرقابية التى تستخدمها للرقابة على 
الـــوحـــدات فــى األســئــلــة وطــلــبــات اإلحـــاطـــة، وطلبات 
املناقشة واالقتراحات واالستجوابات، وجلــان تقصى 
احلقائق - فمن املرجح أن تشهد االنتخابات املحلية 
عــودة دور املــال السياسى ولكن رمبــا بدرجة أقــل  من 
انتخابات البرملان، التى ال يــزال يعتبرها قطاعا من 
النخبة مغنًما سياسًيّا، كما تعتبرها العديد من األسر 

والعائالت السياسية نوًعا من الوجاهة االجتماعية.
ــات: مــن  ــيـ ــلـ ــبـ ــقـ ثـــانـــيـــا: حتـــــدى الـــعـــصـــبـــيـــات والـ
الــثــابــت أن املـــوروثـــات االجــتــمــاعــيــة الــتــى تتجلّى فى 
العصبيات والقبليات هى أحــد أبــرز التحديات التى 
تُــواجــه االنتخابات املحلية الــقــادمــة،  وتــعــوق العملية 

الدميقراطية بشكل عــام، خاصة وأن نشاط املجالس 
املحلية يرتبط باالحتياجات اليومية للمواطن فى 
املجتمع املحلى، وهــو مــا يجعل الــعــائــالت السياسية 
والقبائل املــؤثــرة فى املشهد االنتخابى تسعى حلصد 
أكبر عدد من املقاعد داخل املجالس املحلية، ال سيما 
وأن ذلك التواجد يُعضد من فرص هذه العائالت فى 
احلفاظ على دميومة مقاعدها داخــل مجلس النواب، 

استناًدا للخدمات التى تقدم على املستوى املحلى فى 
ظل سيطرة الصورة الذهنية لنائب اخلدمات على قطاع 

كبير من جموع الناخبني.
ثــالــثــا: حتـــدى ضــعــف املــشــاركــة الــســيــاســيــة: تتسم 
ــام بــضــعــف املــشــاركــة  ــات املــحــلــيــة بــشــكــل عـ ــخــاب ــت االن
االنتخابية، وهــو ما سيصب فى صالح القوى األكثر 
تنظيًما وقـــدرة على حشد الهيئة الناخبة للتصويت 

لصالح مرشحيها، وهنا تبرز القوى السياسية التى 
حازت على متثيل مناسب داخل البرملان، وفى مقدمتها 
ائتالف دعــم مصر واألحـــزاب الرئيسية والتى تنتمى 
جميعها للتيار الليبرالي، مبا قد ينعكس -وفــق آراء 
املتخصصني- على ضعف التعددية السياسية داخل 

املجالس املحلية.
ــعــا: حتــدى تغلغل بقايا تــيــار اإلســـالم السياسى:  راب
تشكل االنتخابات املحلية إحدى القنوات التى تسعى من 
خاللها بقايا تيارات اإلسالم السياسي  للعودة إلى املشهد 
االنتخابى، ال سيما وأن املجالس الشعبية املحلية ترتبط 
أنشطتها باملجتمعات املحلية واألنشطة اخليرية التى 
حتتوى على القواعد املؤيدة للتيارات املتأسلمة، والتى 
تُعد األكثر تأثًرا باخلطاب الدينى الــذى تستخدمه هذه 

التيارات. 
وفــى ظــل هــذه التحديات يتضح حجم املــهــام اجلسام 
امللقاة على عاتق الهيئة الوطنية لالنتخابات، وهى الكيان 
الــذى سيقوم بعملية تنظيم االنتخابات املحلية القادمة، 
وتلك الهيئة من املفترض أن تتشكل وفًقا للمادة 228 
من األحكام االنتقالية للدستور، حيث ستئول إليها أموال 
ومــهــام اللجنة العليا لالنتخابات، وجلــنــة االنتخابات 
الرئاسية، لذا فإن جناحها فى تنظيم االنتخابات بنزاهة 
وشفافية سيسهم فى تعميق الثقة لدى جمهور املواطنني 
بصرف النظر عن تعقد النظام االنتخابى املقترح، والذى 
سينعكس على املالمح املحتملة لتركيبة املجالس املحلية، 
والتى رمبا تكون أقرب لتركيبة عضوية مجلس النواب فى 

ظل استمرار منافسة نفس القوى االنتخابية.

فى مقدمتها املال السياسى والعصبيات القبلية وأخطرها عودة اإلخوان املتأسلمني الختراق املجتمع من بوابة املحليات

باألسماء- أحزاب 
األثرياء ورجال 

األعمال تواصل لعبة 
شراء املقاعد ومخاوف 

من عودة اإلخوان 
اإلرهابيني إلى املشهد

اخلولى: إعداد قوائم 
سوداء لألسماء التى قد 

تكون محسوبة على 
جماعة اإلخوان

طالب النائب طــارق اخلولى 
عضو مجلس الــنــواب، بإعداد 
قوائم سوداء لألسماء التى قد 
تــكــون محسوبة على جماعة 
اإلخــوان بهدف توعية الشارع 
لعدم اختيارهم فى االنتخابات، 
ــاًل: “الــعــضــو املــحــلــى اآلن  ــائ ق
ــادر عــلــى ســحــب الــثــقــة من  ــ ق
رئــيــس احلــى واملــحــافــظ، إلى 
جــانــب اخــتــصــاصــات واســعــة 
كفلها له الدستور ويجب اختيار 

األكفاء لهذا الدور املهم”. 
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ملف
ساخن

مشروع القانون املطروح يتبنى النظام املختلط ويشكل عبئا على 
الناخب واملجتمع بسبب ارتفاع نسبة األمية وانخفاض الوعى 

هؤالء كانوا قيادات االحتاد االشتراكى فى زمن عبدالناصر ثم مثلوا 
احلزب الوطنى بقيادة مبارك ويعودون قريًبا ملحليات السيسى

ومن جاع أبناؤه ألن محصول القمح ضاع بني دهاليز املنظومة 
الفاسدة.

وفى هذا السياق بدأت األحزاب والقوى السياسية رفع حالة 
الطوارئ استعدادًا ملاراثون املحليات، حتى قبل صدور قانون 

اإلدارة املحلية، املنظم للعملية االنتخابية، واشتعلت املنافسة 
مبكرًا على التجهيز للمحليات، حيث يخوض ائتالف األغلبية 

»دعم مصر« االنتخابات من بوابة جمعية »شباب من أجل مصر« 
التى تضم ٢٩٠ نائبًا، أغلبهم منتمون لـ»دعم مصر«، ويعقد 

االئتالف، الذى يدرس التنسيق مع األحزاب غير املشاركة به، 
اجتماعًا خالل األيام القليلة املقبلة لتشكيل اللجنة املركزية 

التى ستشرف على انتخابات املحليات، واستعد حزب الوفد 

خريطة التحالفات والصراعات السياسيسة فى انتخابـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات املحليات القادمة

خبراء: ال دميقراطية لشعب جاهل أو جائع فى ظل وجود من يتاجرون بالبؤس واليأس

إميان بدر

مدة عضوية 
املجلس أربع 

سنوات ميالدية 
تبدأ من تاريخ 
أول اجتماع له

النظام االنتخابى حسم قواعد اللعبة 
حتى قبل أن يصدر قانون املحليات

املستقلون مازالوا مسيطرون وأبناء هذه 
العائالت ناجحون ناجحون

تكتسب االنتخابات املحلية التى ستُجَرى 
أواخــر العام اجلــارى أهميتها باعتبارها أول 
انتخابات ُتَرى بعد حل املجالس املحلية عقب 
ثورة يناير2011، كما أنها تُعد التمثيل النيابى 
األكبر فى تاريخ االنتخابات؛ حيث يُقدر عددها 
ـــ1507 مجالس محلية على مستوى املــدن  ــ ب
واألحياء واملراكز والقرى بعدد أعضاء يبلغ 47 
ألًفا و382 عضًوا، وهو األمر الذى يُثير التساؤل 
حــول طبيعة النظام االنتخابى الــذى سيُنظم 
العملية االنتخابية، واملالمح املتوقعة لتشكيل 
املجالس املحلية، ومــدى التشابه أو االختالف 
ــواب، وماهية  ــن مــع تركيبة عضوية مجلس ال
التحديات املحتملة التى تواجه تطبيق النظام 

االنتخابى.
 ومــن هنا يبدو أن تعقد النظام االنتخابى 
سيمثل السمة الرئيسية لالنتخابات املحلية 
الــقــادمــة، ال سيما وأن مــشــروع القانون الــذى 
ُطرح مؤخًرا تبّنى النظام املختلط الذى يجمع 
ما بني الفردى والقائمة، وهــو ما يُشكل عبًئا 
على الناخب واملجتمع املحلى ككل الذى يتسم 

بانخفاض الوعى وارتــفــاع نسب األمية؛ حيث 
أقرت املــادة 47 من املشروع بأن يكون انتخاب 
ــع نــصــف املقاعد  ــواق ــل املــجــالــس املــحــلــيــة ب ك
بالنظام الفردى والنصف اآلخر بنظام القوائم 
املغلقة املطلقة، وبــحــق األحـــزاب واملستقلني 
الــتــرشــح فــى كـــٍلّ منها. ومتــاشــًيــا مــع مــا أقــره 
الدستور فــإن تشكيل القوائم التى ستخوض 
العملية االنتخابية يجب أن تخصص ربع عدد 
مقاعد القائمة للشباب، وربــع العدد للمرأة، 
ــفــالحــني، عــلــى أن  ــعــدد للعمال وال ونــصــف ال
تتضمن القائمة متثيال مناسًبا للمسيحيني 
وذوى اإلعاقة، بأن تتضمن القائمة مسيحًيا َوَذا 
إعاقة على األقل، وهو ما ميثل أحد التحديات 
الــتــى تــواجــه الــقــوى السياسية املــشــاركــة فى 

االنتخابات حتى تستوفى اشتراطات الترشح.
كما نص مشروع القانون على أن تكون مدة 
عضوية املجلس أربع سنوات ميالدية تبدأ من 
تاريخ أول اجتماع لــه، على أن يجرى انتخاب 
املجلس اجلــديــد خــالل الستني يوما السابقة 

على انتهاء مدة املجلس القائم.

يُشكل املستقلون أحد العوامل املؤثرة فى 
االستحقاقات االنتخابية املتتالية، وهــو ما 
ــزاب  ــراجــع دور األحـ يــعــود بــاألســاس إلـــى ت
ــهــا عــلــى احلــشــد  ــدم قــدرت ــ الــســيــاســيــة، وع
والتعبئة والتثقيف السياسى، وغياب البرامج 
االنتخابية، مبا أسهم فى ضعف اإلقبال على 
االنضمام إليها، كما عّمق من معاناتها ضعف 
التمويل من قبل الدولة، وضــرورة اعتمادها 
على مصادرها الذاتية، وفًقا لقانون األحزاب 
السياسية وتعديالته فى 2011، وهو األمر 
ــذى جــعــل مــن تــنــامــى ظــاهــرة املستقلني  ــ ال
أمـــًرا وارًدا نتيجة للضعف البنيوى للحياة 
احلزبية،  لذا فمن املرجح أن تتبلور ظاهرة 
املستقلني فــى االنتخابات املحلية القادمة 
استناًدا إلى عاملني هما العزوة االجتماعية 
واخلدمات التى يقدمها املرشح داخل دائرته.

ــراء أن  ــبـ ــتــوقــع اخلـ ــاق ي ــســي ــذا ال ــــى هــ وف
يــفــوز مبقاعد غالبية الــدوائــر خــاصــة فى 
ــوع الــصــعــيــد شخصيات  ــرى الــريــف وجنــ قـ
مــن أبــنــاء الــعــائــالت الكبيرة والــثــريــة، التى 

يتنمى إليها العمد واألعــيــان، وليس غريبا 
ــالت هــم أنــفــســهــم من  ــائ ــع ــار تــلــك ال ــب أن ك
كــانــوا فــى املــاضــى رمــوز وقــيــادات األحــزاب 
احلاكمة فــى محافظاتهم لسنوات وعقود 
طويلة، ومنهم من أمد اهلل فى عمره ليكون 
ــاد االشــتــراكــى فى  نائبا لــدائــرتــه عــن االحتـ
زمــن جمال عبدالناصر، ثــم ممثال للحزب 
الوطنى الــذى أسسه وترأسه أنــور السادات 
ــعــده حــســنــى مـــبـــارك، حــيــث تختلف  ــن ب ومـ
األيدولوجيات والسياسات وتبقى حقيقة أن 
السلطة احلاكمة أيا كان توجهها تسعى ألن 
تستند على العائالت ذات النفوذ والثروات، 
القادرة على الدفع مبرشحني مؤهلني حلصد 
املقاعد مــن خــالل األمـــوال تـــارة والوجاهة 
االجتماعية والــعــزوة العائلية والقبلية تارة 
أخــرى، خاصة فى املجتمعات الريفية ذات 
األصول البدوية فى محافظات مثل البحيرة 
وكفر الشيخ والشرقية وكــذلــك محافظات 
الصعيد اجلوانى من املنيا إلى أسيوط وقنا 

وسوهاج.

خلوض االنتخابات بتدشني حمالت 
اجتماعية له بالدوائر، فيما كلف 

»املصريني األحرار« نوابه بالترويج له 
مبكرًا استعدادًا النطالق الشرارة األولى 

ملاراثون املحليات.
وفى سياق السطور التالية نحاول أن نفتح 
هذا امللف الشائك ونلقى الضوء على أبرز 

القوى املشاركة واملتنافسة، وتفاصيل التربيطات 
والصراعات التى تتم فيما بينها.

اخلولى



بالقانون: 200 جنيه 
فقط غرامة  على كل من 

زاول مهنة الصيدلة بدون 
ترخيص أو حصل على 

ترخيص بطريق التحايل

 تنص المادة 30   من القانون رقم 127 
لعام 1955 وتعديالته والــخــاص بمزاولة 
مهنة الصيدلة على أنه  »ال يمنح الترخيص 
بإنشاء صيدلية إال لصيدلى مرخص له 
بمزاولة المهنة يكون مضى على تخرجه 
سنة على األقــل قضاها فى مزاولة المهنة 
فى مؤسسة حكومية أو أهلية ويعفى من 
شرط قضاء هذه المدة الصيدلى الذى تئول 

إليه الملكية بطريق الميراث أو الوصية«.
 كما تنص  المادة 78 من  نفس القانون 
ــه يعاقب بالحبس مــدة ال تتجاوز  على أن
سنتين وبغرامة ال تزيد على مائتى جنيه 
أو بــإحــدى هاتين العقوبتين كــل مــن زاول 
مهنة الصيدلة بـــدون ترخيص أو حصل 
على ترخيص بفتح مؤسسة صيدلية بطريق 
التحايل، أو باستعارة اسم صيدلى ويعاقب 
بنفس العقوبة الصيدلى الــذى أعــار اسمه 
لــهــذا الــغــرض ويــحــكــم بــإغــالق المؤسسة 
موضوع المخالفة وإلغاء الترخيص الممنوح 

لها.
 وتنص الــمــادة 79 من القانون على أنه 
يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها فى 
الـــمـــادة الــســابــقــة »78« كــل شــخــص غير 
مرخص له بمزاولة المهنة يعلن عن نفسه 
بأية وسيلة من وسائل النشر إذا كــان من 
شأن ذلك أن يحمل الجمهور على االعتقاد 
أن لــه الــحــق فــى مــزاولــة مهنة الصيدلة، 
وكذلك كل صيدلى يسمح لكل شخص غير 
مرخص له مزاولة مهنة الصيدلة بمزاولتها 

باسمه فى أى مؤسسة صيدلية.
ــى من  ــ ــمــادة األول ــادة عــلــى ذلـــك فــال ــ وزيـ
الــقــانــون تحدد مــن هــو الصيدلى ومهامه 
ــزاول مهنة  ــ ــجــوز ألحـــد أن يـ قــائــلــة “ال ي
الصيدلة بأية صفة كانت إال إذا كان مصريا 
أو كــان مــن بلد تجيز قوانينه للمصريين 
مزاولة مهنة الصيدلة به وكان اسمه مقيًدا 
بسجل الصيادلة بــوزارة الصحة العمومية 
وفى جدول نقابة الصيادلة. ويعتبر مـزاولة 
لمـهنة الصيدلة – فى حكم هــذا القانون 

– بيع وتجهيز أو تركيب أو تجزئة أى دواء 
أو عـقار أو نــبــات طبى أو مـــادة صيدلية 
تستعمل من الباطن أو الظاهـر أو بطريق 
الــحــقــن لــوقــايــة اإلنــســان أو الــحــيــوان من 
األمراض أو عالجـه منها أو توصف بأن لها 

هذه المزايا.
ورغم كل هذه القوانين إال أن من العبارات 
ــبــارزة التى نسمعها دائــمــًا أثــنــاء تنسيق  ال
الثانوية العامة )ادخل صيدلة دا لو مفيش 
معاك فلوس تفتح صيدلية ستجد الكثيرين 

يشترون اسمك لعمل رخصة لصيدليات 
بمبلغ كبير من المال ولن تخسر أى شىء(.

ــاك الــكــثــيــر والــكــثــيــر من  ــن ولـــأســـف ه
الصيدليات تــم إنــشــاؤهــا بــهــذه الطريقة 
والصيدلى المرخصة باسمه اليعلم عنها 
أى شىء بعد أن يحصل على المبلغ المتفق 
عليه مــن الــمــال واألدهـــى مــن ذلــك أن من 
يقف بــهــذه الصيدليات ويــصــرف األدويـــة 
للمرضى خريجى دبلومات صنايع أو تجارة 
ــر إلـــى تــشــخــيــص حـــاالت  ــ ــل األم بـــل ووصــ
الــمــرضــى وصـــرف العقاقير لهم واللعب 
على أرواح البشر بكل سهولة والمــبــاالة 
ــم مــن الــحــاالت الــتــى كـــادت أن تتعرض  وك
للموت – أو ماتت بالفعل -  بسبب وصفة 
أو استشارة خاطئة مستغلين ضعف رقابة 
إدارة التفتيش التابعة لــوزارة الصحة  على 
الرغم من أن قانون مزاولة مهنة الصيدلة   
رقم 127 لعام 1955  ينص فى مادته “16” 
على أن الصيدليات تخضع لتفتيش سنوى 
من السلطة المختصة وهى إدارة التفتيش 
الصيدلى إال أنها كلها قوانين حبر على ورق 

حتى فى القوانين التى تمس أرواح الناس.
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سحر الشربينى

أهل
بلدنا

 رقابة إدارة 
التفتيش بوزارة 

الصحة على 
الصيدليات.. 
حبر على ورق 

 القوانني املنظمة 
للمهنة لم يحدث 

بها تعديالت 
تتوافق مع 

املتطلبات احلالية 
منذ اخلمسينيات

كارثة مفزعة: 28  ألف صيدلية ال عالقة 
للصيادلة بملكيتها أو بإدارتها!!! 

لدينا 200 مفتش  صيدلى فقط يقومون بالتفتيش على 65 ألف صيدلية و3 آالف مخزن و200 مصنع
يــقــول الــدكــتــور مصطفى الــوكــيــل وكيل 
نقابة الصيادلة أن النقابة تقوم بالتنسيق 
مــع التفتيش الصيدلى بـــوزارة الصحة  
لمنع وجود مخالفات والتأكد أن من يملك 
الصيدلية ومتواجد فيها صيدلي، حتى ال 
تحدث أخطاء فى صرف الدواء تؤدى إلى 

كوارث طبية.
وأضاف أن التفتيش الصيدلى والنقابة 
يبذلون جهوداً كبيرة فى ظل وجود معوقات 
مثل عــدم منح صفة الضبطية القضائية 
للنقابة وقــلــة اإلمــكــانــيــات المتاحة لدى 
التفتيش الصيدلي، الفتًا إلى  أن الصحة 
قامت العام الماضى بالتفتيش على 37 

ألف صيدلية من إجمالى عدد الصيدليات 
ووجد 200 صيدلية فقط مخالفة.

وأوضح أن الدكتور محيى عبيد النقيب 
الــعــام للصيادلة أطــلــق مــبــادرة لتحسين 
أداء التفتيش الصيدلى تضمنت توفير 
وسائل انتقال لتسهيل القيام بمهام عملهم 
ــادة عــدد المفتشين الـــذى يصل إلى  ــ وزي
200 صيدلى فقط يقوموا بالتفتيش على 
65 ألــف صيدلية و3 آالف مخزن و200 

مصنع.
ــود قصور  وأوضـــح أنــنــا نعانى مــن وجـ
فــى القوانين المنظمة للمهنة والــتــى لم 
يحدث بها تعديالت تتوافق مع المتطلبات 

الحالية منذ الخمسينيات، الفتًا إلى أن 
النقابة ال تملك صفة الضبطية القضائية 
ــر الــعــدل ولم  وتــم إرســـال خطاب إلــى وزي
يتم الرد حتى اآلن للمطالبة بمنح النقيب 
وأعضاء النقابة صفة الضبطية القضائية 
لتمكينهم من دورهم وتنفيذ قانون47لسنة 
ــون 127 لسنة 55 ومــراقــبــة  ــقــان 96 وال
الصيدليات وضبط الــســوق مــن األدويــة 

المهربة والمغشوشة.
ولفت إلى أن الضبطية القضائية ال تعنى 
إلغاء دور التفتيش الصيدلى بل سنتعاون 
معًا ليتم التنسيق بين النقابة واإلدارات 

المختلفة لضبط الدخالء.

شعار كل سنة أثناء تنسيق الجامعات: )ادخل صيدلة دا لو مفيش معاك فلوس تفتح 
صيدلية ستجد الكثيرين يشترون اسمك لعمل رخصة بمبلغ كبير من المال(

د. مصطفى الوكيل وكيل النقابة 

مهزلة: من يقومون بصرف األدوية للمرضى 
خريجى دبلومات صنايع أو تجارة 

نقوم بالتنسيق 
مع التفتيش 

الصيدلى بوزارة 
الصحة  ملنع 

وجود مخالفات

 الجهات الرقابية مغيبة والمرضى الغالبة يدفعون الثمنأحمد عامر رئيس لجنة محاربة الدخالء على المهنة

ميرفت: كدت أفقد ابنى بسبب وصفة إعداد قوائم سوداء بأسماء الصيادلة المخالفين
)لبوس( خاطئ لعالج السخونية ويكمل دكــتــور أحــمــد عــامــر رئيس 

لجنة محاربة الــدخــالء على المهنة 
بالنقابة العامة للصيادلة إن النقابة 
رفــضــت ترخيص 73 صيدلية بـــ10 
محافظات لمخالفتها قانون مزاولة 

مهنة الصيدلة.
وأضـــاف انــه تــم عمل تحريات عن 
الــصــيــدلــيــات الــجــديــدة حــيــث تــقــدم  
لطلب ترخيص  فتح صيدلية بـــ10 
نقابات فرعية عدد 865 وتم الموافقة 
على ترخيص 678 صيدلية ورفضت 
62 بينما تحت البحث 24 صيدلية، 
ومازال التحقيق جار فى 90 صيدلية، 
وتبين وجود 11 صيدلية لدخالء على 

المهنة.
ــوم بعمل  ــق ــح أن الــنــقــابــة ت ــ وأوضـ
حصر لكل الصيدليات بالمحافظات 
للتأكد أن من يملكها ويديرها صيادلة 
ــدء فى  ــبـ ولــمــعــرفــة الــمــخــالــفــيــن والـ
التحقيق معهم واتخاذ كل اإلجــراءات 

الالزمة ضدهم.
وطالب رئيس لجنة محاربة الدخالء 
النقابات الفرعية بسرعة استكمال 
حصر الصيدليات الجديدة وإجــراء 
التحريات إلرسالها إلى النقابة العامة، 
الفــتــاً إلــى أنــه تــم إرســـال خطاباً إلى 
النقابات الفرعية لمطالبتهم بإرسال 
أسماء الصيادلة الذين يقومون ببيع 
اسمهم لغير صيادلة إلعـــداد الئحة 

سوداء بأسماء هؤالء الصيادلة
وأشـــار إلــى أنــه تــم إرســـال فاكسات 
إلى الفرعيات لطلب حصر الصيدليات 

المخالفة والــعــيــادات والمخازن التى 
تقوم ببيع األدويـــة مباشرة للجمهور، 
ــالغ عن  ــ ــاإلب ــ مــطــالــبــاً الـــصـــيـــادلـــة ب
ــادات  ــي ــع الــصــيــدلــيــات الــمــخــالــفــة وال
والــمــخــازن الــتــى تبيع أدويـــة مباشرة 

للجمهور وذلك عبر ميل اللجنة
yahoo.@Dokhala2015 
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ــح عــامــر  أن هــنــاك نحو 28  وأوضـ
ألـــف صــيــدلــيــة ال عــالقــة للصيادلة 
بملكيتها أو بإدارتها،  وأنه تم االتفاق 
على عمل ورقة موحدة للجان محاربة 
الــدخــالء على المهنة وإعـــداد قائمة 
سوداء بالنقابة العامة وفرعياتها ألى 

صيدلى مكن دخياًل وشاركه.
ــم الــمــوافــقــة على  ولــفــت إلـــى أنـــه ت
كتابة خطاب موجه للنقابات الفرعية 
بخصوص التـأكد من حيازة الصيدلى 
ــدى  ــم الـــتـــجـــارى ومـ ــ ــادة االسـ ــشــه ــل ل

التزامه.
وندعو أعضاء النقابة إلــى اإلبــالغ 
ــرهــا أو  ــدي ــى ي ــت عـــن الــصــيــدلــيــات ال
ــة، التــخــاذ  ــادلـ ــيـ يــمــتــلــكــهــا غــيــر صـ
اإلجــــــــــراءات الـــقـــانـــونـــيـــة ضـــدهـــم، 
وإحالتهم للتحقيق واتخاذ العقوبات 
المناسبة ودعـــت اللجنة الصيادلة 
إلى المساهمة فى القضاء على هذه 
الظاهرة بالمجتمع وبالصيادلة عموماً 
مع كامل االحتفاظ بالسرية المطلقة 

للبالغ.

هناك الكثير من الحاالت المرضية 
الــتــى تعرضت ألخــطــار ومضاعفات 
ــب الـــوصـــفـــات  ــســب ال حـــصـــر لـــهـــا ب
واالستشارات الطبية الخاطئة التى 
يقدمها حملة الــدبــلــومــات وغيرهم 
من غير المتخصصين بسبب عملهم 
فـــى صــيــدلــيــات مــرخــصــة بــأســمــاء  
صيادلة )على الورق فقط(، ومن بين 
هــذه الــحــاالت تقول ميرفت محمد: 
ارتفعت درجــة حـــرارة ابنى الرضيع 
ذات يوم وذهبت إلى  أقرب صيدلية  
ألحــضــر لــه لــبــوســاً يخفض الــحــرارة 
ــن أدرى أن الــشــخــص الــذى  ــم أكـ ولـ
يقف فى  الصيدلية ليس الصيدلى 
ــذا األمـــر  ــم يــخــطــر هــ ــ الــمــخــتــص ول
على بالى أصــاًل ومــا دريــت أن أرواح 
الناس بهذا الرخص وأن عمى جمع 
الــمــال قــضــى عــلــى كــل اإلنــســانــيــات، 
وأعــطــانــى لــبــوس دولــفــيــن 25 مجم  
وألننى قليلة الخبرة أيضًا وهــو أول 
أبــنــائــى فقد أعطيته الــلــبــوس وبعد 
ربـــع ســاعــة بالضبط انقلبت حالة 
ابــنــى مــن السخونية الــشــديــدة إلــى 
البرودة الشديدة مع تشنجات صعبة 
وبعد أن جريت به على أقــرب طبيب 

والــذى وبخنى بشدة ألن نوع اللبوس 
الذى أعطيته له لم يكن مناسباً لسنه 
إطالقًا وكــان يجب إعطاؤه من نفس 
الــنــوع 12.5 مجم  وتــم إنــقــاذ ابنى 
بأعجوبة ومــن يومها ال أذهـــب ألى 
ــة كتبها  صــيــدلــيــة إال لــصــرف روشــت

دكتور فقط.   
ويؤكد باسم على أهمية استشارة 
الطبيب المختص أواًل وال نذهب إلى 
الصيدلية سوى لصرف الروشته ألننا 
ال نضمن ماهية الواقف بالصيدلية 

ويحكى عن تجربته قائاًل:
ــع بــســيــط فى  ــى عــنــده وجـ ــان أبـ  كـ
معدته فذهبت الصيدلية أحضر له  
نــوعــاً مــن الـــدواء اعــتــاد عليه ولكنى 
لم أجده فنصحنى الواقف بها وكنت 
أحسبه الصيدلى بنوع آخر مثله تماماً 
على حد قوله اسمه “ ولــتــران” مما 
ــى فــى مضاعفات صحية  تسبب ألب
خطيرة فــى معدته ألنــهــا لــم تتحمل 
ــدواء فقد تسبب له فى قرحة  هذا ال
معوية حادة، وتوجهنا إلى المختصين 
لــمــعــرفــة مــاهــيــة هـــذه الــصــيــدلــيــات 
ــراءت المتخذة بحقها وكيفية  واإلجــ

تحصين المرضى من تجاوزاتها.

ندعو أعضاء 
النقابة إلى 
اإلبالغ عن 

الصيدليات التى 
يديرها أو ميتلكها 

غير صيادلة

باسم: والدى تعرض 
ملضاعفات صحية خطيرة 
فى معدته ألنه لم يتحمل 

دواء خاطئا وصفه له 
شخص يعمل بصيدلية وال 

عالقة له باملهنة 

مصطفى



قيمة األصول جتاوزت 
1917 مليون جنيه 

وإيراداتها من »إيجاس« 
بلغت 122 مليونًا 

واستثماراتها تتراجع دون 
دراسة أسباب اخلسائر 

فى 
الممنوع

العـدد 194

األربعاء  2016/8/31

الشركة حققت خسائر فى عام واحد اقتربت من نصف رأس مالها وقدرت بـ 47.5  مليون جنيه 

قيمة األصول املهلكة والتى مازالت تعمل 13 مليون جنيه وأرصدة العمالء املتوقفة جتاوزت  6 ماليني جنيه

بالوقائع: مخالفات وخسائر باملليارات فى شركة غاز مصر
من املعروف أن قطاع البترول والغاز 
الطبيعى من أكثر القطاعات حتقيقا 
لــأربــاح فى مصر، حتى أصبح العمل 
فى شركات تلك الــوزارة هو حلم قومى 
لغالبية إن لــم يــكــن جميع املصريني 
بــا استثناء، واألهـــم أن هــذا القطاع 
الذى جاء منه رئيس احلكومة احلالية 
املــهــنــدس شــريــف إســمــاعــيــل، هــو با 
شك قاطرة التنمية حيث تعتمد عليه 
مصر فى حتقيق النمو الذى تتطلع إليه 
األجيال احلالية والقادمة، كما يراهن 
مؤيدو وداعمو نظام الرئيس عبدالفتاح 
السيسى على مــشــروعــات اكتشافات 
الغاز الطبيعى حتديدا، مثلما يتفاءل 

الرئيس نفسه بهذه اإلجنازات.
والغريب فى ظل املعطيات السابقة 
ــاز املــركــزى  ــهـ ــقــريــر اجلـ أن يــصــدر ت
للمحاسبات بعد فحص أداء شركة غاز 
مــصــر، ليكشف عــن مــفــاجــآت تقترب 
ــكــوارث، ليس أقلها أن الشركة  مــن ال
التى تعد من أكبر الشركات العاملة فى 
مجال الــغــاز الطبيعى، حتقق خسائر 
ـــ 47 ونــصــف مليون  قـــدرت قيمتها ب
جنيه عن فترة الفحص التى هى عام 
ــد، واألغـــرب أن هــذا املبلغ  مــالــى واحـ
ميثل وفقا ملا جــاء فى التقرير 40 فى 
املــائــة مــن رأس مــال الشركة، التى لم 
تكن حديثة عهد باخلسارة بل جاء فى 
التقرير ذاته أنها حققت فى العام املالى 
ــاوزت 48 مليون  املــاضــى خــســارة جتــ
جنيه، ولــعــل هــذا مــن أســبــاب اإلبــقــاء 
على اإلدارة احلالية، التى لها أن تفخر 
بقدراتها على تقليل اخلسائر من عام 
إلــى عــام، حيث بلغت خسائر النشاط 
عــن الــعــام محل الفحص 108 مايني 
ــام املــاضــى 122  ــع بينما كــانــت فــى ال
مليون، ومن ثم تتجلى عبقرية القائمني 
على الشركة فى تقليص حجم اخلسائر 
بدال من حتقيق األرباح، وإدخال األموال 
ــى خزينة الــدولــة املتعطشة، والتى  إل
كانت تعول على هذا القطاع لتعويض ما 
يلم بها من خسائر متتالية بسبب الدعم 

واألجور وخدمات الديون وخافه.

ــى إطــــار املـــقـــارنـــة والـــربـــط بني  ــ وف
العامني املاضى واجلارى رصد التقرير 
مبلغ 17 مليون جنيه مت إدراجــه ضمن 
إيــرادات العام احلالى، رغم أنه يخص 
العام املاضى، وكــان يجب أن يتم قيده 
ضمن األرباح املرحلة وليس اإليرادات، 
ولكن الشركة أوردتــه كذلك باملخالفة 
للقوانني واملعايير املحاسبية، كما لم 
ــام بقيمة  تقم الشركة بتخفيض األرقـ
ما مت حتصيله من عمائها، علما بأن 
لديها مبلغ 242 مليون جنيه مدرجة 
ضمن بند »أعمال حتت التنفيذ«، ولم 
توضح ما مت حتصيله منها حتى كتابة 

التقرير.
أمــا عن األجــور واملكافآت الضخمة 
التى يشتهر بها قطاع الــبــتــرول، حتى 
فــى شــركــاتــه اخلــاســرة والــتــى تصرف 
للعاملني بها أرباح كبيرة ومكافآت نظير 
ــراز اخلــســائــر، فقد  قــدرتــهــم عــلــى إحــ
جاء فى تقرير املركزى للمحاسبات أن 
الشركة أضافت مبلغ 142 مليون جنيه، 
هــى قيمة نــصــف مــكــافــآت العاملني، 
أضافتها على حساب األرصدة املدينة، 
على الــرغــم مــن أن الــقــانــون واملعيار 
املحاسبى ينص على أن تلك املكافآت 
تدرج ضمن املصروفات وليس األرصدة 
ــتــقــريــر أن  املـــديـــنـــة، بـــل وجــــاء فـــى ال
اجلمعية العمومية للشركة أقرت ذلك 
فى اجتماعها األخير، قبل تقدمي املركز 

املالى اخلاص بها ملراقبى اجلهاز.  
ــرغــم مــن أن تــلــك الشركة  وعــلــى ال

ــول ثابتة قـــدرت إجماليها  لديها أصـ
بحوالى 1917 مليون جنيه، باإلضافة 
إلى قيامها بــإدارة أصــول تابعة لشركة 
ــجــاس« القابضة، بلغت إيــراداتــهــا  »إي
112 مليون فــى الــعــام املــاضــى، ولكن 
تقرير املــركــز املــالــى اخلــاص بها أورد 
هـــذه الــقــيــمــة ضــمــن إيــــــرادات الــعــام 
ــى، بينما قــامــت بتقدير  املــالــى احلــال
ــا للتكلفة ولــيــس  ــق اســتــثــمــاراتــهــا وف
للقيمة الــعــادلــة لتلك االســتــثــمــارات، 
ــمــارات فــى كيان  ــث لتبلغ قــيــمــة االســت
بهذا احلجم الضخم 246 مليون جنيه 
فقط، وهــو مبلغ متواضع للغاية، ولم 
تكلف إدارة الشركة نفسها عناء إجراء 
الــدراســة الازمة ملعرفة أسباب حالة 
االضــمــحــال، حسبما وصفها تقرير 
املــركــزى للمحاسبات، أو رمبــا أعــدت 
الـــدراســـة ولـــم تقدمها للجهاز الــذى 
أوصــى بــضــرورة إجــرائــهــا واالســتــفــادة 
منها لتافى األخطاء، ومحاولة تنمية 

االستثمارات.
وفــى ظــل تــواضــع االســتــثــمــارات من 
ــدة  ــكــون أرقــــام األرصــ الــطــبــيــعــى أن ت
البنكية شــديــدة الضعف والــتــواضــع، 
حيث بلغ رصيد الشركة لدى مصرف 
الــتــجــارة والتنمية فقط 6844 دوالر 
أمريكى، كما لم تقدم الشركة مصادقة 
معتمدة من البنك بقيمة هذا الرصيد، 
ــم جـــاءت الــقــوائــم املــالــيــة التى  ومـــن ث
تقدمت بها الشركة بوجه عام ال تعبر 

عن مركزها املالى بشكل واقعى.
ولم يكن ملف عاقة شركة غاز مصر 
مبصلحة الــضــرائــب أفــضــل حــاال من 
ــاءت مضطربة  بــاقــى املــلــفــات الــتــى جـ
ومليئة بالفوارق واأللغاز، وبلغت قيمة 
الضرائب والغرامات املستحقة عليها 
أكــثــر مــن 124 مليون جنيه، مــازالــت 
محل خاف مع مصلحة الضرائب، من 
املتوقع أن يتم إلــزام الشركة بتسويتها 
حــال صــدور قــانــون تسوية املتأخرات 
الضريبية املنتظر عرضه على مجلس 
الــنــواب، وهــو مــا يعنى تكبيد الشركة 
املــزيــد مــن اخلسائر، وحتى فــى حالة 
عـــدم ســـداد هـــذه املــبــالــغ للمصلحة، 
تبقى شركة غاز مصر مصدر من أهم 
مصادر إحلاق اخلسائر بخزينة الدولة 

املنكوبة.

الفشل فى استرداد مبالغ صدر بشأنها أحكام منذ عام 2000 وأحد 
عمالئها متوقف عن السداد وبنك قطرى حجز عليها بقرار املحافظ

لم حتصل على حقوقها من شركة باكني ليبيا التى انخفضت 
أرباحها بنسبة 55 فى املائة عن نفس الفترة من العام املاضى

14 مليون جنيه قيمة املال 
السايب فى لعبة اإلعارة 
واالستعارة بـ)غاز مصر(

 مــن الطبيعى لشركة مثل 
)غاز مصر( أن متتلك أراضى 
ومبانى ومهمات تقدر قيمتها 
باملايني بل وباملليارات، ومن 
الطبيعى أيضا أن تفشل فى 
االستفادة منها واستثمارها، 
وأال حتقق فى هــذا امللف إال 
ــدار واخليبة  املــزيــد مــن اإلهــ
القوية، حيث ورد فى تقرير 
اجلهاز املــركــزى للمحاسبات 
أن شــركــة غـــاز مــصــر متتلك 
ــوان  ــ ــل ــحــ ــ ــة أرض ب ــ ــع ــطــ قــ
ــف مــتــر مــربــع،  مــســاحــتــهــا ألـ
تــركــت خــاويــة على عروشها 
ولم يتم االستفادة منها، على 
الرغم من قرار السيد رئيس 
مجلس إدارة الــشــركــة الــذى 
كــلــف بــالــتــفــاوض مــع إحــدى 
شــركــات التسويق الــعــقــارى، 
ــة كــيــفــيــة اســتــثــمــار  ــدراســ ــ ل
تــلــك املــســاحــة الضخمة من 
األرض، ولكن القائمني على 
األمور داخل الشركة جتاهلوا 
ــادر مــنــذ شهر  ــصـ ــرار الـ ــقـ الـ
ــذى مر عليه  مايو 2015، وال
أكــثــر مــن عــام ولــكــن لعله لم 
يصل إلــى مكاتبهم، أو لعلهم 
ضلوا طريق البحث عن شركة 

التسويق العقارى املنشودة.
ــاق ذاتــــه رصــد  ــســي وفـــى ال
الــتــقــريــر مــهــمــات ممــلــوكــة 
لــشــركــة غـــاز مــصــر، ومــعــارة 
لشركة تاون جاز بلغت قيمتها 
ــه، بعضها  ــي ــون جــن ــي 13 مــل
يرجع إلــى عــام 2008، فيما 
ــة نفسها  ــشــرك اســتــعــارت ال
ــبــغ 14  مــهــمــات أخـــــرى مبــل
مليون جنيه، مبعنى أنها تقوم 
بعمليات اإلعـــارة واالستعارة 
دون وضع ضوابط لذلك، وال 
حتديد مدد زمنية لاسترداد، 
»واملــال السايب يعلم اإلعــارة 

واالستعارة«.

عبقرية اإلدارة احلالية جتلت فى تقليص خسائر النشاط من 122 
مليونًا فى العام املاضى إلى 108 ماليني حالًيا وال تسألونها عن األرباح  

 لديها مبلغ 242 مليون جنيه أعمال حتت 
التنفيذ  وأضافت 142 مليون جنيه من مكافآت 
العاملني على حساب األرصدة باملخالفة للقانون

 الشركة عليها ضرائب وغرامات 
بلغت 124 مليون جنيه ورصيدها 

فى بنك التجارة والتنمية ال 
يتجاوز 7 آالف دوالر فقط

إهدار الماليين فى شركة البويات والصناعات الكيماوية ) باكين(
مع صدور كل تقرير جديد من تقارير اجلهاز 
املركزى للمحاسبات، تتكرر تساؤالت من نوعية 
مــا هــو مصير هــذه الــتــقــاريــر، وهــل حتبس مثل 
غيرها داخــل األدراج، وملـــاذا ال تقدم كباغات 
للنائب العام، أو تتحول إلى استجوابات يتقدم بها 
نواب الشعب للوزراء ورؤساء الشركات احلكومية، 
مبجرد ثبوت مسئولياتهم عما تتضمنه التقارير 

من مخالفات وتاعبات.
وفى هذا السياق صدر مؤخرا تقرير اجلهاز 
ــة الــبــويــات  ــزى لــلــمــحــاســبــات حـــول شــرك ــركـ املـ
ــاكــني«، تلك الشركة  والــصــنــاعــات الكيماوية »ب
التى متتلك أصول ثابتة قدرت بـ59 مليون جنيه، 
والحظ مراقب احلسابات الذى أعد التقرير أنها 
لــم تقم بــإعــادة النظر بشأن األعــمــار اإلنتاجية 
لــأصــول غير املهلكة دفتريا، فيما بلغت قيمة 
ــى مــازالــت تعمل حــوالــى  ــت ــول املهلكة وال األصــ
13 مليون جنيه، فى مخالفة واضحة للقوانني 

واملعايير املحاسبية.
ومــن األصـــول املهلكة إلــى األرصـــدة املتوقفة 
حيث بلغت قيمة أرصدة العماء املدينة املتوقفة 
ــة 6 مــايــني جنيه ونــصــف املــلــيــون بينما  حــوال
بلغت قيمة األرصــدة املدينة املستحقة للشركة، 
والــتــى ال توجد ضمانات لتغطيتها 4،6 مليون 
جنيه، فــى مخالفة صريحة لائحة املبيعات 
اخلاصة بالشركة نفسها، والتى تنص على أال 
يتم البيع إال نقدا أو بشيك مسحوب على أحد 
البنوك املعتمدة، وال تقبل الشيكات املحولة أو 
اخلطية، ولكن وفى ظل اتباع هذا األسلوب من 
عــدم االهتمام بتحصيل ما للشركة من حقوق، 
يصبح منطقيا أن حتقق الشركة تراجع وأن تنهار 
أرصــدتــهــا، حيث سجلت أرقـــام التقرير مبلغ 5 
مايني جنيه قيمة اضمحال األرصدة، وبالطبع 
لم جتر  الشركة أى دراسات للوقوف على أسباب 

هذا االضمحال.
وفــى إطــار تــراخــى الشركة وتــخــاذل إداراتــهــا 
املتعاقبة عن املطالبة مبستحقاتها، أثبت التقرير 
أن هــذا األمــر ليس باجلديد، حيث أورد مبالغ 
صــادر بشأن استردادها أحكام قضائية لصالح 

الشركة منذ عام 2000، كما تطرق ألحد العماء 
توقف عن السداد من عام 2015، فيما قام بنك 
قطر الوطنى بتوقيع احلجز على الشركة بناء على 
قرار محافظ القاهرة بسبب عدم سدادها لقيمة 
استهاك املياة، التى قام باستهاكها مصنع تابع 
للشركة مبصر القدمية، واكتفت إدارة الشركة 
بإقامة دعوتني قضائيتني لوقف احلجز وإبــراء 

ذمتها من استهاك املياه.

ومن البنك القطرى إلى فرع الشركة الليبى، 
حــيــث بلغت قيمة األربــــاح املستحقة للشركة 
مــن شــركــة بــاكــني ليبيا 3 مــايــني جنيه ونصف 
املليون، لم يسدد منها سوى مليون جنيه فقط مت 
حتصيله، كما لم تقم الشركة بإجراء الدراسات 
الازمة لتحديد أسباب اخلسائر التى تتكبدها 
شــركــة بــاكــني ليبيا، والــتــى انخفضت أرباحها 
بنسبة 55 فى املائة مقارنة بنفس الفترة من العام 

السابق.
ــني مـــع قــطــاع  ــاك ــة ب ــامــات شــرك ــع أمـــا عـــن ت
التأمينات فلم تخل مــن املخالفات، حيث قال 
تقرير املــركــزى للمحاسبات إن الشركة لم تقم 
بتسوية مبالغ مدرجة حتت بند »تأمينات لدى 
الغير«، رغم انتفاء الغرض من بعضها، واألغرب 
ــاالت وردت فــى تقرير  أن البعض مــن تلك احلـ
الشركة عن العام املاضى، وتكرر ذكرها فى تقرير 

العام احلالى دون اتخاذ اإلجراءات الازمة بشأن 
احلاالت املماثلة، ومن هنا أوصى التقرير بدراسة 

هذه احلاالت ومحاولة منع تكرارها مستقبا.
ــى أن بــاكــني لــم حتــصــل عــلــى مبالغ  ــ واألده
التعويضات املستحقة لها لدى شركة التأمني 
بعد ســرقــة 3 ســيــارات تابعة لــهــا، رغــم أنها 
أوردت تلك القيمة فى الدفاتر مبا يفوق املبالغ 
املنتظر أن تدفعها شــركــة الــتــأمــني، حيث مت 
تعلية قيمة التعويض مبا يفوق املبلغ املنتظر أن 
حتصل عليه الشركة، وهو أمر ليس مستغربا 
على إدارة الشركة التى لم تقم بتسوية مبالغ 
مستحقة ضمن بند تأمينات للغير، رغــم أن 
بعض تلك األعمال قد انتهت بالفعل ولم يتم 

تسوية التأمني اخلاص بها.
ومــن التأمينات إلــى الضرائب بلغت قيمة 
ــروق الــفــحــص الــضــريــبــى 33 مــلــيــون جنيه،  فـ
مقدم عنها طعن من الشركة، التى بلغ إجمالى 
مخصصاتها للضرائب فقط 4 مايني، وهى 
بذلك غير كافية ملقابلة االلتزامات الضريبية 

املتوقع إلزام الشركة بها.
وعلى جانب آخــر تعانى الشركة مــن خسائر 
بسبب توقف نشاط بعض املصانع التابعة لها، 
وفى مقدمتها مصنع مصر القدمية الذى تتحمل 
بــاكــني بسبب تــوقــفــه مــبــالــغ ممثلة فــى األجـــور 
واحلــراســة وغيرها مــن املــصــروفــات، باإلضافة 
إلــى مصنع القبة، ومــا فيه مــن مبانى وأراض، 
حيث توقفت غالبية أقسامه اإلنتاجية، ومازالت 
الشركة تتحمل مصروفاته رغم أن تقارير األجهزة 
الرقابية التى صدرت عن األعوام السابقة تناولت 
هــذه املساحة غير املستغلة، وأوصـــت بضرورة 
االستفادة منها واستثمارها مبا يحقق املكاسب 
ــول املهلكة  للشركة، فــى حــني بلغت قيمة األصـ
دفتريا ملصنع األحبار والبويات التابع للشركة 11 
مليون جنيه، أما اآلالت واملعدات ووسائل النقل 
اململوكة للشركة فقيمتها قدرت بـ25 مليون جنيه، 
منها 24،5 مليون قيمة مجمع اإلهــاك، وهو ما 
يؤكد على تــقــادم وتهالك غالبية آالت الشركة 

وممتلكاتها.

باألرقام والمستندات

إميان بدر



اجلماعة« بدأت 
إعادة  تقييم 

استراتيجية قادتها 
الفاشلة خالل 

األشهر املاضية 

يُعتبر الرابع عشر من أغسطس 2013 أحد أهم 
األيام  فى تاريخ مصر المعاصر، ففى ذلك اليوم 
فّرقت قوات األمن مشاركين فى تظاهرات »ميدان 
رابعة العدوية« فى القاهرة و»ميدان النهضة« فى 

الجيزة.
ــب يـــــــوم فـــــض االعــــتــــصــــام،  ــســ ــ ــت ــ وقـــــــد اك
ــة، إذ عـــكـــس الـــفـــشـــل الــكــلــى  ــاصــ أهـــمـــيـــة  خــ
الستراتيجية »اإلخــوان« ما بعد مرسى وهزيمتهم 
فى الصراع على السلطة مع الحكومة المدعومة 
ــام الــحــكــم إثــر  ــذى تــولــى زمـ مــن قــبــل الــجــيــش الـ

اإلطاحة بمرسى. 
وبعد ثالثة أعوام، لم تسترد جماعة »اإلخوان« 
عافيتها بعد، إذ أن اآلالف من قادتها يقبعون فى 
السجون أو فى المنفى ولم تعد »الجماعة« العباً 

مهماً على أرض الواقع.
 هذه الحقائق كشف عنه تقرير أمريكى صادر 
ــن  ــدراســات  بــعــنــوان »أي ــل عــن معهد واشــنــطــن ل
أخطاء »اإلخــوان المسلمون«؟ والــذى أعده اريك 
تراجر، التقرير أكد  أن اإلطاحة بمرسى أخذت 
»اإلخـــوان« على حين غــرة. فعندما نــزل ماليين 
المصريين إلــى الــشــوارع فــى 30 يونيو 2013 
للتظاهر ضــد الــرئــاســة االســتــبــداديــة والفاشلة 
لزعيم »اإلخــوان«، قال قادة »الجماعة« ألتباعهم 
إن المؤسسة العسكرية وقفت بحزم إلــى جانب 
مــرســى، وظــلــوا يــبــدون هــذه الثقة حتى بعد أن 
حــذرت المؤسسة العسكرية مرسى فى 1 يوليو 
مــن أنــهــا ستتدخل بــواســطــة »خــارطــة الطريق« 
الخاصة بها إذا ما فشل فى االستجابة لمطالب 

المتظاهرين فى غضون 48 ساعة.
وبــالــتــالــى عــنــدمــا أعــلــن وزيـــر الـــدفـــاع وقتها 
ــو محاط  الــمــشــيــر  عــبــد الــفــتــاح الــســيــســي، وهـ
بمجموعة واسعة من الشخصيات المصرية، عن 
اإلطاحة بمرسى مساء 3 يوليو، رد »اإلخوان« على 
عجل، فقد أمــرت »الجماعة« كــوادرهــا من كافة 
أنحاء البالد بالتجمع فى »ميدان رابعة العدوية« 
و»ميدان النهضة«، حيث كان »اإلخوان« يتظاهرون 

لما يقرب من أسبوع دعماً لمرسى.
 وأصبح هذان الميدانان منطقتين محظورتين 
على الشرطة المصرية بعد اإلطــاحــة بمرسى 
وشكال مــالذاً استطاع من خالله قادة »اإلخــوان« 
المطلوبين تجنب االعتقال، وعقد االجتماعات، 

والتواصل مع وسائل اإلعالم الدولية.
ــقــدم الــمــلــحــوظ الـــذى  ــت ــى الـــرغـــم مـــن ال وعــل
حققته المؤسسة العسكرية من ناحية األسلحة 

ــقــدرات، كــان »اإلخـــوان المسلمون« يتوقعون  وال
فعاًل أنهم سيكسبون الصراع على السلطة الناتج 
عن  ثورة 30 يونيو، فقد اعتقدت »الجماعة« أن 
عدداً صغيراً فقط من الجنراالت قد أيد إسقاط 
مــرســى، وأن تظاهراتها ستُحدث شــرخــًا داخــل 
المؤسسة العسكرية وبالتالى تعيد مرسى إلى 

السلطة. 
ــه  ــاً أن واعـــتـــقـــدت جــمــاعــة »اإلخــــــــوان« أيـــضـ
باستطاعتها الصمود أمــام أى محاولة لتفريق 
االحتجاجات بما أن أعضاءها كانوا مستعدين 
للموت من أجل قضيتها، فقد أفاد المتحدث باسم 
»الجماعة« جهاد الحداد للصحفى ماجد عاطف 
ما يلى: »إذا ما أرادوا تفرقة المعتصمين فعليهم 
أن يقتلوا 100,000  متظاهر، وال يستطيعون 
القيام بذلك ألننا مستعدون للتضحية بـ 100,000  
شهيد«، وفــى الوقت نفسه، دعــا »اإلخـــوان« إلى 
تنظيم احتجاجات مؤيدة لمرسى فى كافة أنحاء 
البالد، وقد أغلق المتظاهرون الطرق واشتبكوا 
مع قــوات األمــن، وكانت تلك األنشطة بأجمعها 
تهدف إلــى توجيه رســالــة واضــحــة جــداً للنظام 
الجديد مفادها أن مصر لن تنعم باالستقرار ما 
لم يتم إبطال مفعول ) االنقالب ( وفقا للمسمى 

الذى يطلقه اإلخوان على ثورة 30 يوينو.
وقال اريك تراجر: تلقى النظام الرسالة وكان 
مصممًا أيضًا على كسب الصراع على السلطة. 
فقد قــال لــى حـــازم الــبــبــالوى، الـــذى كــان رئيس 
وزراء مصر خالل تلك الفترة، فى مقابلة معه فى 
أكتوبر  2014: »كنا واثقين من أمر واحد وهو أنه 
ال توجد بالد تستطيع الصمود إذا كان قسم من 
شعبها ال يعترف ببساطة بالسلطة ويتحداها، 

وهذا غير مقبول«.
كما أوضحت الحكومة تماماً أنها كانت مستعدة 
ــحــازمــة ضــد احــتــجــاجــات  ــخــدام الــقــوة ال الســت
ــوان«. ففى 8 يوليو ُقــتــل واحـــد وخمسين  ــ »اإلخـ
مؤيداً لمرسى خــارج »مقر الحرس الجمهورى«، 

حيث كان الرئيس السابق محتجزا.
ــر الــدفــاع  ــ ــا وزي ــن ثــم فــى 24 يــولــيــو، دعـ  ومـ
السيسى إلى تنظيم تظاهرات حاشدة لـ »تفويض« 
ــاب، وكــان يقصد بذلك  الجيش بمحاربة اإلرهــ
ــوان«، واستجاب عدة آالف من المصريين  »اإلخـ
لــدعــوتــه مــن خـــالل تدفقهم إلـــى الـــشـــوارع بعد 

يومين. 
ولكن بعد شهر من اإلطــاحــة بمرسى، والــذى 
تزامن مع شهر رمضان المبارك، أّجلت الحكومة 

خططها لتفريق احتجاجات »اإلخــوان« وسمحت 
للدبلوماسيين الغربيين بــدراســة االحــتــمــاالت 
ــفــاوض. وقــال  ــت للتوصل إلـــى حــل عــن طــريــق ال
الببالوى: »كنا ندرك أن مثل هذا األمر ال يمكن 
حله دون وقــوع ضحايا، إنما أردنـــا تأخير ذلك 
بقدر اإلمكان، ولكن ليس إلى الحد الذى يجب أن 

يتدهور فيه مفهوم االحترام للحكومة«.
ولكن عندما فشلت المفاوضات، اجتمع مجلس 
الــــوزراء الــمــصــرى  فــى 31 يوليو وفـــّوض وزيــر 
الداخلية بـــ »اتــخــاذ كــل اإلجــــراءات الــضــروريــة 
لتفرقة المظاهرات أو االعــتــصــامــات«، وللحد 
ــدم، اقــتــرح بعض الــــوزراء أن تقوم  ــة الـ مــن إراقـ
قوى األمن بمحاصرة مواقع االحتجاج والسماح 
لــلــمــتــظــاهــريــن بـــالـــمـــغـــادرة، مـــن دون الــســمــاح 
للمتظاهرين الجدد أو السلع الجديدة بالدخول، 
صحيح أن هــذا النوع من استراتيجية الحصار 
كان لينهى التظاهرات بطرق أكثر تدرجًا، ولكن 
كــان ليؤدى أيضًا إلــى وقــوع عــدد أقــل بكثير من 
اإلصـــابـــات. ولــكــن وفــقــاً لــلــبــبــالوى، رفــض وزيــر 
الداخلية هــذه الفكرة، معتبرًا أن استراتيجية 
الحصار من شأنها أن تسمح لجماعة »اإلخــوان« 
ــأن تــقــرر متى تشن أعــمــااًل عــدائــيــة ضــد قوى  ب

األمــن، األمــر الــذى كان ليضع الشرطة فى وضع 
غير مميز. وبطبيعة الحال، ليست هذه الطريقة 
التقليدية الــتــى تعتمدها الشرطة للتعامل مع 
التظاهرات، بل هى طريقة التخطيط التى يتبناها 

الجنراالت خالل الحرب. 
وهكذا بالتحديد كانت تنظر الحكومة الجديدة 
إلى تلك اللحظة المعينة من الزمن. وبالتالى رضخ 
مجلس الوزراء فى النهاية لوزير الداخلية، فأعطى 
بذلك الشرطة صالحية تفريق االحتجاجات متى 

كانت مستعدة لذلك.
وقــد وجهت عملية ) فــض رابــعــة ( – يصفها 
التقرير األمريكى بمجزرة رابعة -  ضربة قاسية 
ــوان«. ففيما يتخطى عدد  ــ جـــداً لجماعة »اإلخـ
القتلى المرتفع، فقد قــادة »الجماعة« وكوادرها 
مالجئهم الفعلية، وخــالل األشهر القليلة التالية 
ــا فــى السجن أو  انتهى األمـــر بـــاآلالف منهم إم
فــى المنفى، وفــى نهاية عــام 2013، أصبحت 
بنية »الجماعة« بشكل واضــح مقطوعة الــرأس 
بالكامل، مما جعلها غير قادرة على تنفيذ أى نوع 
من االستراتيجيات الوطنية داخــل مصر. وفى 
ــوان« بنشر أفكارها  حين تستمر جماعة »اإلخــ
ونهجها السياسى انطالقاً من قاعدتها الفعلية فى 
اسطنبول، إال أنها لم تعد تشكل تهديداً ملحوظاً 
للحكومة الحالية وبالكاد يمكن رؤيتها فى مصر 

اليوم.
ــُت الــبــبــالوى مــا إذا كــان  ــال تــراجــر : ســأل وقـ

يساوره أى إحساس بالندم بشأن »رابعة«. 
فقال  إن مستقبل مصر كان على المحك ولم 
يكن يتصور بــديــاًل أفــضــل عما حــصــل، قــائــاًل: 
»كان األمر مؤلمًا للغاية، ولكن عندما تذهب إلى 
الحرب، يفقد عدد من أبنائك... ذراعهم أو حتى 
حياتهم، ولكنك بالمقابل تنقذ بالدك، كان األمر 
فظيعًا وسيئًا للغاية ولم يكن القرار سهاًل وإنما 

حتمياً«.
وأكــد التقرير أنــه فى األشهر األخــيــرة، بدأت 
»الجماعة« تعيد تقييم استراتيجية قادتها الفاشلة 
خالل تلك الفترة،  وتعكس عمليات إعادة التقييم 
موضع البحث التغيير األهــم الــذى حصل داخل 
جماعة »اإلخوان« خالل األعوام الثالثة منذ »فض 
رابعة«، وهو أن المنظمة أصبحت مجزأة على نحو 

متزايد. 
فقادة »اإلخـــوان« إمــا فى السجن أو مختبئون 
أو مبعثرون بين دول مختلفة فــى المنفى، مما 
وّلد صراعًا داخليًا على السلطة لم تتم معالجته 
بعد. بعبارة أخرى، ما زال هناك العديد من أتباع 
»اإلخــوان المسلمين« إال أن جماعة »اإلخــوان« لم 

تعد ناشطة، على األقل فى الوقت الراهن.

الببالوىمرسى
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 اإلخوان توهموا أنهم سيكسبون الصراع على 
السلطة الناجت عن  ثورة 30 يونيو

فشل كلى الستراتيجية »اإلخوان« ما بعد مرسى ومتت  هزميتهم فى الصراع على السلطة مع احلكومة

أصبحت مجزأة على 
نحو متزايد فقادتها إما 
فى السجن أو مختبئني 

أو مبعثرين بني دول 
مختلفة فى املنفى

تقوم  بنشر أفكارها 
ونهجها السياسى 

انطالًقا من قاعدتها 
الفعلية فى إسطنبول

فى 30 يونيو نزل ماليني 
املصريني إلى الشوارع  للتظاهر 

ضد الرئاسة االستبدادية 
والفاشلة ملحمد مرسى

تقرير أمريكى يكشف خطايا جماعة اإلخوان

األحد القادم.. أولى جلسات محاكمة 16 متهًما فى أحداث »استاد الدفاع الجوى«
تبدأ محكمة جنايات الــقــاهــرة، ، يــوم األحــد 
الــقــادم، أولــى جلسات  محاكمة 16 متهما من 
ــة ورابــطــة  ــي ــاب ــوان اإلره ــ عــنــاصــر جــمــاعــة اإلخـ
مشجعى نادى الزمالك )وايت نايتس( الرتكابهم 
جرائم العنف والشغب والحرق التى وقعت على 
خلفية مباراة كرة القدم بين ناديى الزمالك وإنبى 
باستاد الدفاع الجوى فى شهر فبراير من العام 
الماضي، والتى أسفرت عن مقتل 22 مواطنا من 

مشجعى نادى الزمالك.
ــدى عبد المنعم قاضى  كــان المستشار وجـ
ــادة التحقيق فــى وقائع  التحقيق المنتدب إلعـ
القضية، قــد انتهى فــى الــمــذكــرة الــتــى أعدها 
فى ختام التحقيقات التى باشرها، بإحالة ذات 
المتهمين الذين سبق وأن حققت معهم النيابة 
الــعــامــة، إلــى المحاكمة الجنائية أمــام محكمة 
الجنايات، وانتفاء وعدم وجود أى شبهة جنائية 
قبل رجال الشرطة الذين تولوا عملية تأمين سير 
المباراة، ومسئولى ستاد الدفاع الجوى، وكذلك 

مسئولى نادى الزمالك.
وكانت محكمة جنايات القاهرة التى أحيلت 
إليها القضية فى المرة األولــى، قد كلفت عضو 
ــرة المحكمة المستشار وجـــدى عبد  يــســار دائـ

المنعم بــإعــادة التحقيق فى وقائع القضية من 
جديد، بعدما ارتأت حينها أن أوراق التحقيقات 
واألدلة التى تتضمنها القضية غير كافية لتكوين 

عقيدة المحكمة.
وسبق للنائب العام الراحل المستشار هشام 
ــركــات أن أمـــر بــإحــالــة المتهمين للمحاكمة  ب
الجنائية، فــى ختام التحقيقات التى باشرتها 

معهم النيابة العامة، والــتــى كشفت أن جماعة 
اإلخـــوان اإلرهــابــيــة فــى سبيل سعيها إلــى هدم 
دعــائــم االســتــقــرار فــى الــبــالد، استغلت عالقة 
بعض كوادرها بعناصر من رابطة مشجعى نادى 
ــت نــايــتــس« وأمدتهم  الــزمــالــك المسماة بـــ »وايـ
باألموال والمواد المفرقعة للقيام بأحداث شغب 
وعنف أثناء النشاط الرياضى لكرة القدم، بهدف 

نشر الرعب بين المواطنين إللغاء هذا النشاط 
والعمل على إفشال المؤتمر االقتصادى أثناء 

اإلعداد له.
وذكـــرت النيابة الــعــامــة أن المتهمين الذين 
يــنــتــمــون لــجــمــاعــة اإلخـــــوان اإلرهـــابـــيـــة أقـــروا 
بالتحقيقات، بالتدبير والتمويل واالشتراك فى 
ارتكاب تلك الجرائم، بقصد خلق حالة من عدم 

االســتــقــرار األمــنــى بــالــبــالد، إلفــشــال المؤتمر 
االقتصادى الذى عقد فى شهر مارس 2015.

كما أقــر بعض أعــضــاء رابــطــة مشجعى نــادى 
الزمالك بالتحقيقات، بتلقيهم أمــواال من بعض 
كوادر جماعة اإلخوان، للقيام بأعمال عنف خالل 

مباراة كرة القدم المشار إليها.
وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين ارتكابهم 
لجرائم البلطجة المقترنة بجرائم القتل العمد، 
وتخريب المبانى والمنشآت والممتلكات العامة 

والخاصة، وإحراز مواد مفرقعة.
وتبين من التحقيقات أن المتهمين من رابطة 
مشجعى نـــادى الــزمــالــك وآخـــريـــن مجهولين، 
تجمعوا عند بــوابــات ستاد الــدفــاع الــجــوى قبل 
بدء المباراة بين ناديهم ونــادى إنبى، واستعملوا 
القوة والعنف مع قوات الشرطة المكلفة بتأمين 
المكان لبلوغ مقصدهم، وألقوا صوبهم األلعاب 
ــارات مسيئة  ــب الــنــاريــة والــشــمــاريــخ، ورددوا ع
لسلطات الدولة، فأسفر نشاطهم اإلجرامى عن 
إصابة بعض ضباط وأفراد الشرطة وحرق إحدى 
ســيــارات الشرطة وإتــالف وتخريب الممتلكات 
العامة والخاصة، مما حدا بقوات الشرطة إلى 
إطالق قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريقهم، واثر 
ذلك شاعت حالة من الفوضى وتكدس أعداد من 
المشجعين فى محاولة دخول االستاد وتدافعوا 

بقوة، ونتج عن ذلك وفاة البعض وإصابة آخرين.

بعض المتهمين اعترفوا بتلقيهم أمواال من  كوادر بجماعة اإلخوان للقيام بأعمال عنف خالل مباراة الزمالك وإنبى

أكد أنها لم تعد  العًبا مهًما على أرض الواقع 

محمد جمال

خالد عبدالرحمن



فى أعقاب وفاة 
عبد الناصر عام 

1970 تبارى بعض 
الكتاب فى نعت 

حكمه باالعتقاالت 
والتعذيب فى 

املعتقالت
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قبل أسابيع قليلة فوجئ الرأى العام فى مصر، بصخب اعالمى وجدل نخبوى، حول استبعاد اسم 
الرئيس األسبق حسنى مبارك من املقررات الدراسية، حيث مت جتاهله مرتني،األولى بصفته رئيسا 
ملصر استمر فى احلكم 30 عاما، والثانية بصفته أحد قادة حرب السادس من أكتوبر 1973 حيث كان 

قائدا للقوات اجلوية، الواقعة رغم تكذيبها جملة وتفصيال من املسئولني بوزارة التربية والتعليم 
فى أعقاب اتهامهم بتشويه عقول النشء، وتدريسهم تاريخا مزيفا، اال أن الصخب الذى ارتبط بها 

لم يتوقف، كما أن اجلدل املصاحب لها وجد مناخا مالئما وأرضا خصبة، للتشكيك فى صحة كافة 
الروايات التاريخية التى يتم تدريسها لتالميذ املدارس، خاصة اذا علمنا أن التاريخ املصرى احلديث 

واملعاصر، شهد أكبر عمليات تزييف، انتصرت فيها األهواء الشخصية واالنحيازات السياسية على 
املوضوعية، وحلت الرؤى ووجهات النظر محل حتقيق الوقائع وتدقيق األحداث.

محمد عبد اللطيف يكتب 

بالوقائع واألسماء.. تزييف التاريخ فى املقررات الدراسية إرضاء للحكام!!

لـــذا لــم يــكــن غــريــبــا أن تصبح املــذكــرات 
اخلــاصــة ومــا حتمله مــن رغــبــات شخصية 
ألصحابها وكتابها جزءا من تاريخ هذا البلد، 
رمبــا لهذه األســبــاب وغيرها، فتحت قصة 
إغــفــال اســم الرئيس األســبــق »مــبــارك« من 
كتب التاريخ الباب على مصراعيه القتحام 
هــذه القضية، وحــث كل من يتصدى لكتابة 
التاريخ واملقررات الدراسية، أن يكون شديد 
احلرص ويلتزم باملوضوعية بعيدا عن التحيز 
لفترة زمنية معينة والهجوم على األخــرى، 
خاصة إذا علمنا أن قصة اغفال مبارك بني 
رؤساء مصر، لم تكن األولى، سبقها قبل ذلك 
اسقاط اسم البرادعى من بني الشخصيات 
ــزة » نــوبــل«،  املــصــريــة احلــاصــلــة عــلــى جــائ
ــواء اتفقنا معه أو  فــمــبــارك كــان رئيسا سـ
اختلفنا، والبرادعى حصل على »نوبل« سواء 
كان وطنيا أو خائنا، فهذه حقائق، والتاريخ 
هو روايــة ألحــداث حقيقية ووقائع حقيقية، 
لكن هناك من يحاول اغفال احلقائق وفق 
هواه السياسي، لكن كان مثيرا للدهشة حالة 
التناقض فــى املــواقــف حــول تلك احلقائق، 
فقد اعترض مؤيدو البرادعى على اسقاط 
اســمــه، ومكمن الدهشة أنــه أى البرادعى 
وحوارييه، كانوا أصحاب السبق فى تزييف 
احلقائق التاريخية وضالعني فى لى احلقائق 
مبــا يتسق مــع أهــوائــهــم وهـــوى كبيرهم فى 

اخلمس سنوات األخيرة.
فقد أصبح مبارك، منذ تخليه عن السلطة 
فى فبراير2011، مسئوال عن خــراب مصر 
ودمارها، ولم تكن سنوات حكمه فى نظرهم 
إال خليطا من االستبداد )حيث يعنى ذلك 
أن مصر كانت واحة للدميقراطية الليبرالية 
قبل أن يتولى مبارك حكم مصر(، والتردى 
االقتصادى )حيث كانت مصر دولة ثرية قبل 
مبارك(، وانهيار التعليم )الــذى كان متميزا 
قبل مبارك(، وغير ذلك كثير. وأصر أنصار 
البرادعى وحوارييه وغيرهم من احلركات 
االحتجاجية، على حــذف اســم مــبــارك من 

جميع املنشآت التى شيدت فى عهده. 
وعندما أصدرت محكمة أول درجة حكما 

بذلك، مت تنفيذ احلكم فورا. 
وعــنــدمــا مت إلــغــاء احلــكــم مــن املحكمة 

األعلى، لم يتم التنفيذ. 
العبث بالتاريخ حفز الدكتور صفى الدين 
ــاذ الــعــلــوم السياسية ووزيـــر  خــربــوش أســت
الشباب األسبق على إعــداد دراســة بحثية 
بعنوان »كتابة التاريخ بلون السياسة تزييف 
تــاريــخ مصر احلــديــث واملــعــاصــر« الــدراســة 
العلمية الصادرة عن املركز العربى للدراسات 
كشف خاللها فضيحة كتابة الــتــاريــخ وفق 

األهواء وحسب االنحيازات.
احلديث عن تزييف التاريخ ملجاملة احلكام 
جتلى فى أبشع صوره فى حقبة مبارك التى 
شهدت تضخيما فى تأثير الضربة اجلوية 

على جناح العبور.
وعلى الــرغــم مــن الـــدور املــحــورى للقوات 
ــتــى كــانــت السبب  ــرب، وال ــة فــى احلــ اجلــوي
ــارك نــائــبــا للرئيس  األســاســى الخــتــيــار مــب
السادات ثم رئيسا للجمهورية؛ فقد تبارى 
الكتاب فى حتليل آثار هذه الضربة اجلوية 
ــران فــيــهــا عــلــى حساب  ــطــي ــالح ال ودور سـ
أسلحة أخرى مثل الدفاع اجلوى واملدرعات 
واملدفعية واملشاة والبحرية والقوات اخلاصة 

وباقى أسلحة اجليش املصرى.
ــدة للرئيس   وكــمــا مت تــألــيــف أغــــان عــ
الــســادات، صاحب قــرار عبور القناة، ألفت 
أغان مماثلة لبطل الضربة اجلوية، الرئيس 

مبارك، خالل فترة رئاسته.
 ما أن غــادر مبارك السلطة حتى انبرى 
الــكــتــاب أنفسهم فــى الــهــجــوم عــلــى جميع 

سياساته وقراراته.
ــقــون فـــى الــصــاق  ــل ــع ــاب وامل ــت ــك تـــبـــارى ال
جميع النقائص بحقبة مــبــارك، فقد انهار 
التعليم )على اعتبار أنــه كــان متميزا قبل 
مـــبـــارك(، وانــتــشــرت األمــــراض اخلــطــيــرة، 
وعم الفساد، وافتقر املصريون )الذين كانوا 
أغــنــيــاء قبل مــبــارك(، واتــهــم حكم مبارك 

باالستبداد )حيث كان النظام املصرى نظاما 
دميقراطيا ليبراليا قبل مبارك(. ومت تغيير 
ــة لــتــتــحــدث عــن فساد  ــدراســي ــقـــررات ال املـ
مــبــارك واســتــبــداده، بعبارات تشبه مــا قيل 
عــن املــلــك فــــاروق؛ بــاإلضــافــة إلـــى متجيد 
ــورة يــنــايــر« وشــهــدائــهــا األبــــرار، عندما  » ثـ
وصــل اإلخــوان للحكم وتولى محمد مرسى 
منصب رئيس اجلمهورية، مت تعديل املقررات 
الدراسية للمرة الثانية، خالل عام ونصف 
العام، أو عامني دراسيني، لكى تتناسب مع 
ــد، مت احلــديــث عن  انــتــمــاء الــرئــيــس اجلــدي
نضالهم ومــآثــرهــم منذ تأسيس اجلماعة 
على يد حسن البنا، وحتى وصول مرسى إلى 

الرئاسة. 
ومت التركيز على »ثــورة يناير التى وصفت 
باملجيدة » وعلى الدور املحورى للجماعة فى 

قيادتها، ولشبابها فى جناحها.
ــة مــرســى وعشيرته من  مــا أن متــت إزاحـ
السلطة، حتى عـــادت املــقــررات الدراسية 
سيرتها األولى؛ فى السنة الدراسية الالحقة، 
وبدال من متجيد قيادات اإلخــوان وشبابهم، 

مت متجيد آخرين من الشباب.
ــون فى  ــاركـ ــشـ ــؤالء املـ ــ ــل هـ ــم، حـ ــ ــن ث ــ  وم
التظاهرات، كسابقيهم من مقتحمى السجون 
واألقــســام، محل رفــاعــة الطهطاوى وعلى 
مــبــارك وأحــمــد عــرابــى ومــصــطــفــى كامل 
ــد وســعــد زغــلــول ومصطفى  ومــحــمــد فــري
النحاس ومــكــرم عبيد ومــاهــر والنقراشى 
وأحــمــد لطفى الــســيــد وطـــه حــســني وعلى 
مصطفى مــشــرفــة ومــحــمــد حــســني هيكل 
ــدى شـــعـــراوى وعــائــشــة  ــرب وهــ وطــلــعــت حـ
عبدالرحمن وغيرهم من الزعماء الوطنيني 

واملفكرين والعلماء.

ــصــورة فــجــة، فقد  مت تغيير املـــقـــررات ب
درس الــطــالب مــقــررات شــديــدة التناقض 
ــوام الـــــدراســـــيـــــة)2010/2011(  ــ ــ فـــى األع
و)2012/2013(  و)2011/2012( 
و)2014/2015(. ســابــع وعشرين : يعنى 
ما سبق أن الطالب الذين كانوا فى السنة 
ــة فـــى الـــعـــام الـــدراســـى  ــ ــدادي الــثــالــثــة اإلعــ
)2010/2011( قد درسوا مقررات دراسية 
تعدد اجنــازات مبارك بطل الضربة اجلوية 
التى مهدت لنصر أكتوبر العظيم، والــذى 

أعاد العالقات املصرية مع الدول العربية.
عندما انتقل هــؤالء الطالب إلــى الصف 
األول من املرحلة الثانوية فى العام الدراسى 
)2011/2012( وجــدوا املقررات الدراسية 
تهاجم مبارك ونظامه املستبد الفاسد الذى 
أفــقــر مصر واملــصــريــني، واختفت الضربة 
اجلوية. وفى العام الدراسى الالحق، انتقل 
ــطــالب أنفسهم إلـــى الــصــف الــثــانــى من  ال
املرحلة الثانوية )2012/2013(، فوجدوا 
مقررات متجد اإلخــوان وزعماءها وتهاجم 
أعــداءهــا، وتقلل مــن، أو تخفي، أى اجنــاز 

ــرؤســاء السابقني من  ــى أى مــن ال ينسب إل
عبدالناصر إلى مبارك. ناهيك عن تقديس 
»ثــورة يناير العظيمة« التى قادها اإلخــوان، 
وعــنــدمــا انتقل نفس الــطــالب إلــى الصف 
الثالث من املرحلة الثانوية فى العام الدراسى 
ــدوا مــقــررات دراســيــة  )2013/2014( وجـ
ــة التى  ــي ــاب ــوان اإلره ــ تــهــاجــم جــمــاعــة اإلخـ
»سرقت الــثــورة« وأقصت جميع من شارك 
فيها، واحتكرت السلطة، ناهيك عن إعادة 
الــتــذكــيــر بــالــتــاريــخ الــدمــوى لــإخــوان منذ 

اغتيال النقراشى وحتى اآلن. 
هناك بعض احلقائق التى يجب التذكير 
بها كى ال تتوه فى زحــام الصخب واالنحياز 
غــيــر املــوضــوعــى، مــفــاد تــلــك احلــقــائــق، أن 
التاريخ املصرى احلديث واملعاصر، شهد فى 
النصف الثانى من القرن العشرين تزييفا 
غير مسبوق، سواء تعلق األمر بتاريخ مصر 
وما شهدته من وقائع وأحــداث وصراعات، 
أو بــتــاريــخ الــعــالقــات الــعــربــيــة واإلقليمية 
والــدولــيــة، حيث تباينت رؤى كتاب التاريخ 
ــرى، وفق  أحيانا وتــعــارضــت فــى أحــيــان أخـ
الهوى واملوقف السياسى من أنظمة احلكم، 
األمــر الــذى يثير الكثير من الشكوك حول 
مصداقية املؤلفات التى تندرج حتت الفتة 
التاريخ،  فضال عن افتقادها املعايير العلمية 
والبحثية األكادميية فى التوثيق والتدقيق، 
أما األغرب من هذا كله، انتقال بعض الكتاب 
من النقيض إلى النقيض، السيما بني عقدى 
الستينيات والسبعينيات، ففى تلك الفترة 
طغت السياسة بكل تشابكاتها ومواقفها 
على كتابة التاريخ، ليس على مستوى حتليل 
األحـــداث والــوقــائــع والــتــى مــن البديهى أن 
تصبح محورا لالختالف أو االتفاق عليها، بل 

على مستوى الوقائع واألحداث ذاتها، والتى 
ال يجوز تزييفها أو العبث بها عبر اخضاعها 
حتت وطأة املواقف املتغيرة، حسب املصالح 

مع أنظمة احلكم. 
مبعنى أنــه ميكن االخــتــالف حــول حتليل 
عوامل الهزمية أو النصر؛ وميكن الدفاع عن 
الصمود أو عدم االستسالم للهزمية؛ لكن من 
املستحيل أن تتحول الهزمية إلى انتصار وال 
أن يعتبر النصر هزمية، وأن ال يخلو أى حاكم 
من عيوب أو نواقص أو نقاط ضعف، فلم 
ولن يوجد احلاكم املعصوم من اخلطأ فى أى 
دولة متقدمة أو متخلفة، فهو بشر مثل بقية 
البشر يخطئ ويصيب، ومن البدهى أيضا أال 
يخلو أى حاكم من بعض السمات االيجابية، 
وال أن يستمر فــى احلــكــم أعــوامــا دون أن 

يترك أى اجناز.
ــات  ــاهـ ــذه الــــزاويــــة، طــغــت االجتـ ــ ــن ه مـ
السياسية، واحلــرص على إرضــاء احلكام، 
دون طلب منهم فى معظم األحيان، على هذه 
املــقــررات املزيفة بــدرجــات متفاوتة وميكن 
ذكــر العديد من األمثلة املعبرة عن حقيقة 
هــذا االنحياز السافر والتالعب باحلقائق 
التاريخية، فــهــذا االنــحــيــاز يجسد املفهوم 
الدارج فى األدبيات السياسية »التاريخ يكتبه 
املنتصرون« تنطبق هذه املقولة بكل ما حتمله 
من مفارقات على امللك فــاروق، الذى حظى 
بالنصيب األكــبــر مــن الهجوم فــى مقررات 
الــتــاريــخ وكــتــابــات املــؤلــفــني، فكان االنحياز 
بغيضا ال يخضع أليـــة مــعــايــيــر علمية أو 
بحثية، حيث مت نعته بأسوأ النعوت وأساليب 
التشويه، فلم يكن يذكر إال متبوعا بوصف 
»الفاسد«، وقد تصور بعضنا بحسب الدكتور 
، عندما كنا أطفاال أن  صفى الدين خربوشـ 
هــذا كــان لقبه الرسمى، مثل األلــقــاب التى 
كانت لصيقة بالعديد من احلكام، مثل العادل 

والكامل واملظفر والظاهر.
ألقى فى روع املصريني الذين لم يعاصروا 
حقبة فاروق، أن ملكهم السابق لم يكن يفعل 
شيئا إال الرذائل املشينة، وأن حياته كانت 

ماجنة ال تليق بامللوك وال بالبشر العاديني. 
ــتــشــويــه املــتــعــمــدة  فـــى إطــــار حــمــالت ال
لفترة ما قبل ثورة 23 يوليو 1952 لم تذكر 
كتب التاريخ أن مصر فى عهد امللك الذى 
وصــف بـــ »الــفــاســد« قــد أقــرضــت بريطانيا 
العظمى فى األربعينيات مبا يعادل مليارات 
ــدوالرات فــى الــوقــت احلــالــي، وأن مصر  ــ ال
كانت من الدول التى سعت الواليات املتحدة 
األمريكية إلقناعها بإقراض الدول األوروبية 
ــرب الــعــاملــيــة األخـــيـــرة، وأن قيمة  بــعــد احلـ
اجلنيه املصرى كانت أعلى من قيمة جنيه 

الذهب.
ــخ املــصــرى  ــاري ــت ــى ال ــدة ف ــري ثــمــة حــالــة ف
احلــديــث تستحق الــذكــر مــنــفــردة، أال وهى 
حــالــة األمــيــرة فاطمة هــامن ابــنــة اخلــديــوى 
إسماعيل. فقد كــان لهذه السيدة اجلليلة 
الفضل األول فى إنشاء جامعة فــؤاد األول 
)القاهرة حاليا(، مبا تبرعت به من أراض 
ــك، الــتــحــق ماليني  وأمــــوال وحــلــي، ومـــع ذلـ
الطالب والطالبات بجامعة القاهرة خالل 
الستني عاما األخيرة، دون أن يعلموا شيئا 
عن صاحبة الفضل فى إنشاء هذه اجلامعة. 
ــرة مــحــمــد عــلــى لم  ويـــبـــدو أن كـــارهـــى أســ
يتمكنوا من حذف اسمها املحفور على املبنى 

الرئيسى لكلية اآلداب«.
ــد الـــنـــاصـــر عــام  ــب فـــى أعـــقـــاب وفـــــاة ع
1970 تبارى بعض الكتاب فى نعت حكمه 
باالعتقاالت والتعذيب فى املعتقالت، إضافة 

إلى الهزمية املروعة. 
لترسيخ تلك املفاهيم فى األذهان صدرت 
ــالم  ــات، وأنــتــجــت األفـ ــ ــرواي ــ الــعــديــد مــن ال
الــســيــنــمــائــيــة فـــى الــســبــعــيــنــيــات، خــيــل ملن 
ــأن مصر كــانــت فــى عصر عبد  شــاهــدهــا ب
الناصر عبارة عن معتقل كبير ميــارس فيه 
التعذيب، وأن االعتقال العشوائى واجلماعى 
كــان يتم ألتفه األسباب والتفنن فى تعذيب 
املعتقلني، كان من الهوايات املفضلة لدى عبد 

الناصر ورفاقه.

عندما وصل اإلخوان 
للحكم مت تعديل 

املقررات الدراسية لكى 
تتناسب مع انتماء 

الرئيس اجلديد.. مت 
احلديث عن نضالهم 

والدور املحورى للجماعة 
فى جناح الثورة

بعد إزاحة مرسى 
وعشيرته من 

السلطة.. عادت 
املقررات الدراسية 

سيرتها األولى وبدال 
من متجيد قيادات 
اإلخوان وشبابهم 

مت تدوين تاريخهم 
اإلرهابى والدموى 

االجتاهات السياسية للكتاب وراء 
تشتيت النشء وحشو العقول 

باملعلومات املتناقضة 

أصر أنصار البرادعى وحوارييه من احلركات 
االحتجاجية على حذف اسم مبارك من 
جميع املنشآت التى شيدت فى عهده

مبارك

مرسى

البرادعى فاروق عبدالناصر

هدى شعراوى



نجح مجلس إدارة نــادى الزمالك 
مؤخًرا فى التعاقد مع أحمد رفعت 
ــا مــن نـــادى إنــبــى، ويــتــوقــع ان  قــادًم
يكون الالعب من األوراق الرابحة 
لنادى الزمالك فى الفترة المقبلة، 
خاصة فى إيجاده اللعب ألكثر من 

مركز.
ويستعرض »صوت الماليين« فى 
التقرير الــتــالــى مــشــوار رفــعــت مع 

فريقه البترولى.
شارك أحمد رفعت فى 58 مباراة 
مــع إنــبــى، نجح خاللها فــى إحــراز 
12 هدًفا وصناعة 5 أهداف خالل 

مشاركاته مع الفريق البترولى.
الــمــوســم األول لــه مــع إنــبــى كان 
ــراز 4  ــ ــًدا، حــيــث نــجــح فـــى إحـ ــيـ جـ
ــاعــة هــدفــيــن خــالل  ــداف وصــن ــ أهـ
مــشــاركــتــه فــى 15 مـــبـــاراة، وكــانــت 
ــى جــمــيــع الــمــبــاريــات  مــشــاركــاتــه ف

بدياًل.
موسم 2014/2015 كانت األكثر 
مشاركة لــالعــب الفريق البترولى 
ــاراة منها  ــب ــارك فــى 26 م حــيــث شـ
19 لقاء بــديــاًل، نجح فــى إحـــراز 6 

أهداف وصناعة هدفين.
الموسم الماضى شــارك فى 17 
ــان بــديــاًل، أحــرز  مــبــاراة جميعها ك

هدفين فقط وصنع هدًفا.
ــت، بــتــســديــدات  ــ ــع ــ ــاز رف ــتـ ــمـ ويـ
الــضــربــات الثابتة بإتقان وإرســـال 
الكرات العرضية ســواء من الثبات 

أو الحركة.
ونجح رفعت فى إحراز 7 أهداف 
ــن طــريــق  ــا عـ ــدًفـ ــل 12 هـ ــن أصــ مـ
الضربات الثابتة، وهــو مــا يفتقده 
ــذى فــشــل فــى تسجيل  الــزمــالــك الـ
ــة ثــابــتــة طــــوال الــمــوســم  أى ضــرب
المنقضى، باستثناء هدف شيكاباال 
فــى شباك االتــحــاد السكندرى فى 
الــدور ربع النهائى من بطولة كأس 

مصر.

أحمد رفعت.. صفقة 
بيضاء بدرجة »رهان« 

ترويض 
»الفتوات« 

أول مهمة 
للبدرى مع 

األهلى

البساط
األخضر

أخبار النجومأخبار النجومأخبار النجومأخبار النجومأخبار النجوم
رقم جديد لـ»ونش الزمالك« 

بسبب اجلماهير 
 باسم مرسى يدخل القفص 

الذهبى مايو القادم 
 هدايا إسبانية من الشناوى 

ألسرته وأصدقائه
ــونـــش" مــدافــع  لــجــأ مــحــمــود حــمــدى "الـ
الفريق األول لكرة القدم بنادى الزمالك 
لتغيير رقـــم هــاتــفــه بــعــد انــتــقــالــه للقلعة 

البيضاء.
جــاء ذلــك بعدما تلقى الــالعــب الكثير 
ــصــاالت بشكل يــومــى، خــاصــة من  مــن االت
جماهير الزمالك وهو ما دفعه لتغيير الرقم 
من أجل التركيز مع الفريق، ومحاولة نيل 
ثقة الجهاز الفنى لحجز مكانة فى تشكيل 

الفريق فى الموسم الجديد.

استقر باسم مرسى مهاجم الفريق األول 
لــكــرة الــقــدم بــنــادى الــزمــالــك على دخــول 
عش الزوجية فى شهر مايو المقبل بعدما 
استغل الالعب فترة اإلجــازة التى حصل 
عليها مــؤخــراً عقب مــبــاراة إنيمبا وأعلن 
خطبته والتى أقامها بالساحل الشمالى 

وسط حضور أقاربه وأصدقائه.
ــى أن بــاســم يتواجد  وتــجــدر اإلشـــارة إل
ــام  ــق ــم ــخــب ال ــت ــمــن ــاً بــمــعــســكــر ال ــيـ ــالـ حـ
باإلسكندرية منذ أواخر األسبوع الماضى.

حرص أحمد الشناوى حــارس مرمى منتخب 
مصر ونــادى الزمالك على شــراء بعض الهدايا 
ألســرتــه وأصــدقــائــه المقربين خــالل تــواجــده 
فى إسبانيا لقضاء فترة إجــازة قبل إنضمامه 
لمعسكر المنتخب الوطنى والذى واجه المنتخب 
على هامشه غينيا ودياً ويستعد لمالقاة وجنوب 

أفريقيا ودياً أيضاً يوم 6 سبتمبر.
وكــان الشناوى قد شــارك مؤخراً فى تصوير 
حملة اعالنية الحــدى شركات المواد الغذائية 
ــى  ــن العـــبـــى الــقــطــبــيــن األهــل ــدد مـ ــ ــقــة ع ــرف ب

والزمالك.

»اجلزار« يكلف معوض بالتفاوض على هدنة مع األلتراس..
مــا ان تــم االعـــالن عــن تنصيب حــســام الــبــدرى 
على رأس الجهاز الفنى الجديد لفريق الكرة األول 
بالنادى األهلى حتى وضع البدرى - الــذى اشتهر 
بلقب »الجزار« خالل مشواره فى المالعب – نصب 
ــداف لواليته الــجــديــدة مــع الفريق  عينيه عــدة أهـ
األحمر يأتى بالطبع على رأسها إعــادة األمــور إلى 
نصابها داخــل الفريق، وطى صفحة التخبط التى 
مر بها فى الفترة األخيرة والتى كلفته الخروج من 
بطولة دورى أبطال أفريقيا من الــدور ربع النهائى 
فضاَل عن خسارة نهائى كــأس مصر أمــام الغريم 

التقليدى نادى الزمالك.
وفى سبيل تحقيق ذلك الهدف أصبح لدى البدرى 
ــك لــن يتحقق إال بعد ضبط  ــأن ذل يقين مــؤكــداً ب
األوضــاع التى يراها منفلتة داخــل صفوف الفريق 
خصوصًا بعد الــتــجــاوزات الــعــديــدة التى شهدها 

الفريق على يد عدد من العبيه فى الفترة األخيرة 
وصلت حد اشتباك بعضهم مع جماهير األلتراس 
التى كانت سببًا مباشراً فى رحيل الهولندى مارتن 

يول عن تدريب الفريق بعد اقتحامها المران.
ووضـــع الــبــدرى على رأس أولــويــاتــه فــى الفترة 
الحالية »تــأديــب« النجوم أصحاب الصوت العالى 
داخــل الفريق وبالطبع يأتى فى مقدمتهم حسام 
غالى قائد الفريق والــذى أصبح مصدر المشاكل 
األول داخل الفريق فى الفترة األخيرة، حيث حرص 
البدرى على توجيه رسالة صريحة لغالى مفادها 
أنــه لن يسمح مطلقًا بصدور أى تجاوز منه سواء 
فى حق أى من زمالئه داخل الفريق أو أى من أفراد 
الجهاز الفنى او حتى الجماهير، والتى حمل البدرى 
غالى مسئولية توتر العالقة معها فى الفترة األخيرة 
بعد دخوله فى اشتباك مع عدد من افراد األلتراس 

الذين اقتحموا مران الفريق.
كــذلــك نـــال مــؤمــن زكــريــا صــانــع ألــعــاب الفريق 
األحــمــر نصيبا مــن تــهــديــدات الــبــدرى والـــذى أكد 

لالعب أنــه لن يتردد فى إبعاده عن المشاركة مع 
الفريق وتجميده على دكة البدالء فى حال استشعر 
الجهاز الفنى أن االستهتار يغلب على أدائـــه مع 

الفريق سواء فى التدريبات أو المباريات.

ويرغب األهلى فى فــرض حالة من االنضباط 
الشديد داخـــل الفريق بـــادئ األمـــر حتى يتسنى 
له التركيز على الجوانب الفنية وإصــالح العيوب 
التى شابت أداء الفريق فى الفترة األخيرة، حيث 

أكد البدرى لكافة العبى األهلى أنه لن يتوانى فى 
فــرض عقوبات مغلظة على أى العــب يتجاوز أو 

يخرج عن النص فى المرحلة المقبلة.
عــلــى جــانــب آخـــر كــلــف الـــبـــدرى ســيــد معوض 
المدرب المساعد للفريق بفتح خطوط اتصال مع 
ــط األلــتــراس التابعة للنادى لتقريب  قــيــادات رواب
وجــهــات الــنــظــر بينهم وبــيــن الــجــهــاز الــفــنــى فى 
ــة األخــيــرة،  ــ الــفــتــرة المقبلة وطـــى صفحة األزم
لتهيئة األجواء للفريق لالستعداد للموسم الجديد 
وتصحيح مــســاره الســتــعــادة نغمة االنــتــصــارات 

والتألق.
وجــاء اختيار الــبــدرى لمعوض بالتحديد نظراً 
للعالقة الطيبة التى يتمتع بها معوض مع بعض 
قيادات روابــط األلتراس هو وبعض نجوم الفريق 
السابقين أمثال محمد أبوتريكة ومحمد بركات 
واللذين طلب منهما معوض القيام بجهود وساطة 
للتوصل لهدنة بين روابط األلتراس والعبى األهلى 

وجهازهم الفنى فى المرحلة المقبلة.

:» حسني ياسر املحمدى جنم األهلى والزمالك السابق لـ»

البدرى سبب رحيلى عن األهلى.. وتعرضت ملؤامرة فى عهد جوزيه
يعد حسين ياسر المحمدى من الالعبين القالئل 
الذى يمتلك من المهارة ما يجعله قادًرا على اللعب 

فى أى مركز بالملعب.
بــزغ نجمه وذاع صيته، عندما لعب فى الــدورى 
المحلى، وتحديًدا بعد رحيله من األهلى وانتقاله 

إلى الزمالك.
التقت »صــوت الماليين« مع المحمدى، لتحاوره 
فى العديد من النقاط الخاصة بمشواره معه األهلى 

والزمالك.
¿ أين حسين ياسر من الكرة اآلن؟

¿ ¿ بعد رحيلى من مصر انضممت لفريق الوكرة القطرى 
لمدة ثالثة مواسم، واآلن أنا عقدى منته، وأفكر فى عدة 
ــام سيتم االستقرار على الــنــادى الذى  عــروض، وخــالل أي
سألعب له سواء بالدورى المصرى أو االستمرار بقطر، أو 

االنتقال إلى أوروبا.
¿ هل بالفعل تلقيت عروًضا من األندية المصرية؟

ــدورى المصرى، فى  ¿ ¿ بالفعل أمتلك عــروًضــا مــن الـ

الفترة الحالية ولم أستقر عليها.
¿ البعض يقول إنك تلقيت عرًضا من النادى المصرى؟

¿ ¿ فى الحقيقة ال أريــد الحديث عن هذا األمــر، ولكن 
شــرف ألى العــب أن يــتــدرب تحت قــيــادة حــســام حسن، 
ألنه مدرب كبير، وساعدنى على استعادة مستواى عندما 

انضممت للزمالك.
ــرة الـــتـــى  ــ ــتـ ــ ــفـ ــ ¿ ومــــــــــــاذا عــــــن الـ

قضيتها داخل النادى األهلى؟
¿ ¿ عــنــدمــا قــدمــت للنادى 
األهلى كــان اسمى كبيًرا فى 
أوروبــــا وآســيــا، ولـــم تــتــح لى 
فــرصــة إلثــبــات قــدراتــى فى 

ــى، رغــم تقديمى  األهــل
أداًء رائــــًعــــا فــى 

الــمــبــاريــات التى 
شاركت بها.

¿ مــــانــــويــــل 
جــــــــوزيــــــــه فـــى 

مسيرتك؟

¿ ¿ جوزيه كان له دور كبير فى رحيلى عن األهلى، ألنه 
كان يعاند معى دائًما، ويستبعدنى من حسابته، رغم إشراكه 
لى فى أوقات من مباريات صعبة والفريق متأخر، ألساهم 
فى فــوز الفريق وأقــدم مستوى مميًزا، ونــاشــده الجمهور 
واإلدارة دائًما إلشركى فى المباريات، ولكن ظلمنى كثيًرا، 
ألنه كان له رجاله مثل: أبو تريكة وبركات 

وفالفيو وأحمد حسن، ووائل جمعة. 
¿ لماذا رحلت عن األهلى؟

¿ ¿ حسام البدرى هو السبب، حيث 
جلست معه لتحديد مصيرى، فأخبرنى 
أننى أقوم بنفس دور محمد بركات فى 
الفريق، وبالتالى صعب إشراكى مهما 
كان تألقى، ألنه كان خائًفا من هجوم 
الجماهير، إن لم يشرك الزئبقى، 
»فمكنش ينفع أقعد دكة ألنى 

العب كبير«.
ــبــــب هـــجـــومـــك  ¿ ســ
عــلــى الــجــهــاز الفنى 
ــى عــهــد  ــ لـــأهـــلـــى فـ

جوزيه؟
¿ ¿ لقد تعرضت لمؤامرة كبيرة، وكنت أتفاجأ بتصريحات 
على لسانى فى وقت معين ضد الجهاز الفنى للفريق، لم 
تصدر منى، وال أريــد التحدث فــى هــذه الجزئية، ألنهم 
زمــالئــى وعشت معاهم فترة جــيــدة؛ ولكن جــوزيــه كــان له 
رجــالــه فــى األهــلــى وكــانــوا يخشون الجلوس على مقاعد 
البدالء خوًفا من االستبعاد عن المنتخب فى ذلك الفترة، 
وعلى رأسهم أبــو تريكة وبــركــات وأحمد حسن، ولــو كنت 
موجود حالًيا فى القلعة الحمراء لشاركت أساسًيا على أى 

العب.
¿ أيــهــمــا تــفــضــل، إذا تــقــدم لـــك عـــرض مـــن الــقــطــبــيــن فى 

الفترة الحالية؟
¿ ¿ الزمالك دون أن أفكر.

¿ فى وجهة نظرك، ما سبب تفوق الزمالك على األهلى 
فى الفترة األخيرة؟

¿ ¿ االســتــقــرار الـــذى نجح مجلس إدارة الــزمــالــك فى 
تحقيقه للفريق، سواء مالًيا أو معنوًيا والتعاقد مع العبين 
مميزين، ساعد على التفوق نسبًيا على األهلى فى الفترة 

األخيرة.

حوار – محمد الصايغ كتب – ضياء خضر 
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كتب – ضياء خضر 

صلح إنبى وسموحة يكلف 
صالح سليمان مليون جنيه 

الوزير يتوعد االحتادات 
الفاشلة بـ»النيابة«

اتفقت إدارة نــادى إنبى مع صــالح سليمان 
مدافع فريق الكرة األول بالنادى على حتمل 
األخــيــر مبلغ مليون جنيه مــن قيمة الغرامة 
ــررت جلــنــة شــئــون الــالعــبــن توقيعها  الــتــى قـ
عليها والبالغة 2 مليون جنيه، وذلك بعد ثبوت 
توقيعه على عقود لناديى انبى وسموحة، على 
أن تتحمل خزينة النادى البترولى باقى قيمة 

الغرامة مبا قيمته مليون جنيه أيضاً.
ــادى انــبــى قــد جنــحــوا فى  ــان مسئولو نـ وكـ
ــة صـــالح سليمان  اســــدال الــســتــار عــلــى أزمــ
بعد التوصل حلــل ودى مــع مسئولى سموحة 
بوساطة جلنة شئون الالعبن، حيث حصل 
الــنــادى السكندرى على مبلغ 2 مليون جنيه، 

لتنتهى األزمة بذلك دون أن يتم ايقاف 
الالعب.

وحـــرص صـــالح ســلــيــمــان عــلــى تقدمي 
الشكر إلى مجلس إدارة النادى البترولى 
وعبد الناصر محمد مدير الــكــرة على 
املجهودات التى بذلتها اإلدارة النهاء أزمة 
توقيعه لسموحة ليتم االبــقــاء عليه مع 
الفريق فى املوسم اجلديد دون تعرضه 

لعقوبة اإليقاف.
ــه تــلــقــى وعــــًدا من  ــد الــالعــب أنـ ــ وأك
اإلدارة ومدير الكرة بإنبى بحل أزمته 
وهـــو مــا حـــدث، مــوضــًحــا أنـــه سيبذل 
أقــصــى جــهــده مـــع زمـــالئـــه بــالــفــريــق 
للمنافسة عــلــى املــراكــز املــتــقــدمــة فى 
املوسم اجلديد بعد التراجع فى املستوى 

خالل املوسم املاضى.

فى سرية تامة أصدر المهندس خالد عبد العزيز 
ــوزارة بتشكيل لجنة  ــ تعليماته لــعــدد مــن قــيــادات ال
للبحث عــن أى مخالفات فــى أوجــه صــرف المبالغ 
المالية التى تلقتها االتــحــادات الرياضية المختلفة 
من الوزارة فى إطار خطة االستعداد الولمبياد ريودى 

جانيرو والذى اختتمت منافساته قبل أيام.
وتأتى تلك الخطوة من الــوزيــر بعد الهجوم الحاد 
ــوزارة فــى أعــقــاب اكتفاء البعثة  ــ الــذى تعرضت لــه ال
االولمبية المصرية بإحراز 3 ميداليات فقط فى دور 
األلعاب االولمبية والتى مثل مصر فيها نحو 119 العباً 

شكلوا قوام 19 لعبة مختلفة.
وكان المهندس خالد عبد العزيز قد كشف مؤخراً أن 

حجم االنفاق على البعثة االولمبية المصرية تخطى 
مبلغ 120 مليون جنيه، وهو األمر الذى فتح أبواب 
االنتقاد على الــوزيــر خاصة وأن ما حققته البعثة 
المصرية ال يوازى قيمة ما تم صرفه على تجهيزها 

واعداد عناصرها للمنافسة على الميداليات.
وأمام الهجوم اإلعالمى الشديد كلف الوزير قيادات 
الــوزارة بالتفتيش على االتحادات ومراجعة سجالتها 
المالية لبيان األوجه التى صرفت فيها االعانات التى 
حصلت عليها تلك االتــحــادات من الـــوزارة للتأكد من 
عدم وجود أى شبهات الهدار المال العام، حيث هدد 
الوزير باحالة أى مسئول يثبت تورطه فى التربح أو 

اهدار المال العام للنيابة العامة على الفور.
وتجدر االشــارة الى ان البعثة المصرية حصدت 3 
ميداليات برونزية اثنين منها فى رفع األثقال وواحدة 

فى رياضة التايكوندو.

كتب – سامح السبع كتب – محمد الصاوى 

رفعت

معوضالبدرى

املحمدى

جوزية

سليمان

عبدالعزيز

حسن



مؤمن سليمان 
يطلب ضم 

»صبرى« للجهاز 
الفنى

البساط
األخضر

رأى

 محمد الراعى

فساد رجال األعمال
¿ حكم املحكمة مبنع ترشيح حازم الهوارى 
وسحر الــهــوارى فى انتخابات احتــاد الكرة 
التى ستقام خالل ساعات يفتح ملف الفساد 
الرياضى وحتــديــًدا اقتحام رجــال األعمال 
ملــجــال الــريــاضــة والــتــكــالــب عــلــى املناصب 
الرياضية فــى االحتـــادات واألنــديــة بغرض 
االســتــيــالء على املـــال الــعــام واالحــتــمــاء فى 

املنصب اجلماهيرى إلخفاء فسادهم.
حكم املحكمة يفتح ملف فساد خطيًرا 
وهو من يحمى حــازم وسحر الــهــوارى؟ ومن 
وراء الــقــروض الوهمية آلل الــهــوارى والتى 
تخطت مئات املاليني من اجلنيهات؟ هل يتم 
حبس هــؤالء املفسدين بعد كشف مسلسل 
اإلفالس الوهمى للفوز بالقروض واالستيالء 
على املال العام؟ هل يتم التحقيق فى فساد 

رجال األعمال فى األندية واالحتادات؟
وملف فساد رجال األعمال ملئ بقصص 
إهــدار املال وليس بعيدا عن األذهــان البالغ 
املقدم ضد رجــل االعــمــال املليادير ممدوح 
عباس رئيس الزمالك االسبق املتهم بإهدار 
890 مليون جنية خــالل رئاسته للزمالك 
خــالل 8 سنوات فترة رئاسته للنادى.. وال 
نعرف ملاذا يتستر املسئولون فى الدولة على 
مخالفات عباس؟ وملاذا لم يتم احالته للنيابة 
خاصة أن هذه املخالفات رصدتها اجلهات 
الرقابية خاصة أن وزير الرياضة استلم ملف 
هذه املخالفات؟ والطريف ان عباس أهدر 
890 مليون جنيه وترك نادى الزمالك مديونا 

بأكثر من 300 مليون جنيه أخرى؟ 
ويبقى الــســؤال مــن يحمى فــســاد رجــال 

األعمال فى الوسط الرياضى؟
ــو دى جانيرو كشف فساد  ¿ اوملــبــيــاد ري
ومخالفات الرياضة املصرية.. هل يستطيع 
وزير الرياضة محاكمة الفاشلني فى مهزلة 

البرازيل؟
¿ اقتحام الــتــراس اهـــالوى مقر الــنــادى 
االهلى واالعتداء على العبيه ومحاولة قتل 
عمرو جمال كارثة بكل املقاييس وتؤكد عدم 
عودة اجلمهور للمالعب فى املوسم اجلديد 
.. هــذه الكارثة يتحمل مسئوليتها محمود 
طاهر رئيس االهلى ألنه هو الراعى الرسمى 
لاللتراس وكــان يتحدى اجلميع لدعم هذه 
الظاهرة السيئة حتى يحتمى فى اجلماهير 
ــاب احلــكــومــة وكــــان طــاهــر اول من  ــ إلرهـ
)اكتوى( بنار البلطجية اإلرهابيني.. طاهر 
)حضر العفريت وماعرفش يصرفه( وكان 
يدعم االلــتــراس ملجرد العناد مــع مرتضى 
منصور رئيس الزمالك الــذى جنح فى منع 
هذه الظاهرة الهجمية من دخول الزمالك، 
ــان يـــواجـــه بلطجية االلـــتـــراس  مــرتــضــى كـ
ــام قــضــائــيــة ضدهم  بــالــقــانــون وأخـــذ احــك
ــراس باعتبارها مصدر  ــت وحــل روابـــط االل
شغب وإرهــابــا للجماهير وتكسير ملنشآت 
ــة، املــفــروض ان تتضامن االنــديــة مع  الــدول
الدولة ويتكاتفون للقضاء على هذه الظاهرة 
ومنع الشغب والبلطجة من املالعب وعودة 

اجلماهير احلقيقية واألسرة للمدرجات. إعداد: محمد الصايغ- سارة عبدالباقىأخبار النجومأخبار النجومأخبار النجوم

 احلادث يجبر عادل جمعة 
على اإلقامة فى اإلسماعيلية 

 اجلنسية اإلجنليزية 
هدف املحمدى 

»دبيحة« من باولو لالحتفال 
بـ»تيشرت« الفراعنة 

يكثف محمد عادل جمعة ظهير أيسر فريق النادى 
االسماعيلى جهوده فى الفترة األخيرة اليجاد شقة 
مفروشة مبدينة االسماعيلية ليقوم باستئجارها 
لالقامة بها، خاصة بعدما استبعد الــالعــب فكرة 
االنتقال يومياً من مقر اقامته احلالى بالقاهرة حتى 
االسماعيلية خلوض التدريبات مع الفريق ثم العودة 

مرة أخرى للقاهرة.
وجــاء عــدول الالعب عن فكرة االستمرار مبحل 
اقامته احلالى بالقاهرة عقب احلــادث الذى تعرض 
لــه خــالل عــودتــه الــى الــقــاهــرة بعد أحــد تدريبات 
الفريق وهو ما دفع الالعب للتفكير فى االستقرار 

باالسماعيلية ليكون قريباً من النادى.

يـــدرس أحــمــد املــحــمــدى جــنــاح أميــن املنتخب 
الوطنى واملحترف فى صفوف فريق هــال سيتى 
االجنليزى التقدم بطلب للحصول على اجلنسية 
االجنليزية، خصوصًا مع امتداد فترة اقامته فى 

األراضى االجنليزية لعدة سنوات.
ومير املحمدى فى الفترة األخيرة مبرحلة من 
التألق مع فريقه حيث نال مؤخراً شرف ارتــداء 
ــًدا مــن العبى  شــارة قــيــادة الفريق باعتباره واحـ
الفريق القدامى واألكــثــر مشاركة فى املباريات 
فى املواسم األخيرة مع الفريق الذى ميتلكه رجل 

األعمال ذو األصول املصرية عاصم عالم. 

ــادى سموحة  استقر حــســام بــاولــو مهاجم نـ
ــدورى املــمــتــاز فــى املوسمني  ــ ــداف بطولة ال وهـ
األخيرين على ذبــح أضحية فى الفترة املقبلة 
ابتهاجاً بانضمامه للمرة األولى لقائمة املنتخب 
الوطنى، وجناحه فى لفت أنظار اجلهاز الفنى 

للفراعنة بقيادة األرجنتينى هيكتور كوبر.
ويأمل باولو أن ينجح فى احلفاظ على املستوى 
املميز الـــذى ظهر بــه فــى املــوســمــني األخيرين 
وهو ما قاده للتربع على عرش هدافى الــدورى، 
وجعله محط اهتمام عدد من األندية خالل فترة 

االنتقاالت الصيفية األخيرة.
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املستشار حقق أحالم جماهير املارد األبيض.. 
واستعادة زعامة »القارة السمراء« أول هدف.. 

4 حتديات تنتظر الدورى فى املوسم اجلديد
بمجرد إســـدال الــســتــار على قــرعــة مسابقة 
الـــدورى الممتاز للموسم الــجــديــد، حيث حدد 
اتحاد الكرة بموجبها جدول المسابقة، بدأ العد 
ــدورى الــعــام فى  ــ الــتــنــازلــى النــطــالق مسابقة ال
نسختها الجديدة والتى من المقرر أن تنطلق يوم 
15 من شهر سبتمبر المقبل، وفًقا لقرار عامر 

حسين، رئيس لجنة المسابقات.
ــذى يفصلنا عــن موعد  ورغــم ضيق الــوقــت ال
انطالق المسابقة اال أن هناك أربعة تحديات 
تواجه الدورى فى الموسم الجديد وتشكل تهديداً 
صريحًا على إقامته فــى مــوعــده أو على األقــل 
انتظامه وفق المواعيد المعلنة، وترصد "صوت 

الماليين" تلك التحديات فى التقرير التالى.

المالعب
ما زالت أزمة المالعب آفة تهدد بطولة الدورى 
الممتاز وكأس مصر بسبب عدم استقرار األندية 
على المالعب حيث فشلت معظم األنــديــة فى 
الحصول على الموافقة األمنية مــن مديريات 
األمــن التابعين لها مما دفــع اتحاد الكرة لتولى 
ملف إنهاء أزمــات المالعب وتحديد ملعب كل 
فــريــق، إلــى جــانــب تهديد األهــلــى بــعــدم اللعب 

والتمسك بإقامة مبارياته باستاد القاهرة.
األمن

ــكــرة انــتــهــاء لجنة  ينتظر مسئولو اتــحــاد ال
المسابقات من إعــداد جــدول مباريات الــدورى 
الجديد لموسم 2016 – 2017، من أجل إرساله 

ــة العامة للقوات  إلــى وزارة الداخلية واألمــان
المسلحة واعــتــمــاد المالعب الــتــى تستضيف 
مباريات الفرق دون أى تعديالت، حيث يطلب 
مسئولو الجبالية من وزارة الداخلية والقوات 
المسلحة الموافقة على جدول مباريات الدورى 
كما هو أو إجراء تعديالت قبل إرساله لألندية، 
وبعدها يتم إخطار األندية بالجدول الرسمى 
ــالل انــطــالق  ــالت خــ ــدي ــع ــرة واحـــــدة دون ت ــ م
الــمــســابــقــة حــتــى ال يــتــكــرر ســيــنــاريــو الموسم 
المنقضى بتأجيل وترحيل المباريات بناء على 
ــن مما تسبب فــى تــأخــر انتهاء  تعليمات األمـ

البطولة.
المنتخب

أطــلــق اتــحــاد الــكــرة لقب "مــوســم المنتخب" 
ــدورى الــجــديــد بسبب كــثــرة التوقفات  ــ على ال

الــخــاصــة بــالــفــراعــنــة الـــذى يــخــوض مــبــاريــات 
التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2018 بروسيا 
ثم بطولة أمم أفريقيا 2017 بالجابون والتوقف 
قبل البطولة بشهر للمعسكر ثم المشاركة فى 
البطولة المقرر لها 15 يناير. مما يتسبب فى 

تأخر بطولة الدورى.
الجماهير

يترقب الجميع قرار عودة الجماهير للدورى 
الممتاز من عدمه وإن كانت المؤشرات األولية 
تؤكد عــودة الجماهير مــع بــدايــة الـــدور الثانى 
للدورى لحين االنتهاء من قانون شغب المالعب 
ــى جانب  واعــتــمــاد قــانــون الــريــاضــة الجديد إل
ــرار بــعــودة  ــ ــن إصــــدار ق تــخــوف الــمــســئــولــيــن م
الجماهير مع بداية الدورى والخوف من حدوث 

أزمة أو مشكلة تتسبب فى توقف المسابقة.

كتبت – سارة عبد الباقى 

كتب – محمد الصايغ 

بدأ النادى األهلى فترة االستعداد للموسم 
اجلديد، عقب تنصيب حسام البدرى فى 

القيادة الفنية للنادى األهلى.
وتعد هذه هى الوالية الثالثة حلسام البدرى مع 

النادى األهلى، حيث سبق وأن تولى تدريب الفريق 
موسمى 2009/2010 و2012/2013.

وخالل الواليتني السابقتني، اعتمد البدرى على العديد 
من العناصر الشابة من قطاع الناشئني أمثال أحمد شكرى 
وشهاب الدين أحمد، ومصطفى عفروتو وعبداهلل فاروق، 

ومحمود حسن تريزيجيه وأحمد على وسعد سمير.
ومن املتوقع اعتماد املدير الفنى اجلديد للمارد األحمر 

على العديد من العناصر الشابة خالل الفترة املقبلة، 
التى ستحقق االستفادة الكاملة من توليه تدريب 

الفريق.
ويستعرض "صوت املاليني"، أبرز الالعبني املستفيدين 

من عودة البدرى لقيادة األهلى وخاصةً  الشباب.

صالح جمعة
ــد أكــثــر  ــ ــح جـــمـــعـــة أحــ ــ ــال ــد صــ ــعـ يـ
املستفيدين من عــودة الــبــدري، بعدما 
كــان قــاب قوسني أو أدنــى من الرحيل 
عن صفوف الفريق بسبب خروجه من 
حسابات اجلهاز الفنى السابق بقيادة 
الهولندى مارتن يول، وعدم التزامه 

مؤخًرا.
ويسعى صالح جمعة، للعودة مرة 
أخــرى وإثبات إمكانياته خاصًة أن 
الــبــدرى كشف عــن منحه الفرصة 

جلميع الالعبني.

أكرم توفيق
ــن املــتــوقــع أن يـــكـــون الـــوافـــد  مـ

اجلـــديـــد مـــن صــفــوف إنــبــى الــورقــة 
الــرابــحــة حلــســام الـــبـــدرى، مــن أجــل 
تدعيم خط الوسط املدافع بالعناصر 
الـــشـــابـــة، خـــاصـــًة فـــى ظـــل الـــزيـــادة 
العمرية للثنائى حسام عاشور وحسام 

غالى.
وســبــق وأن مــنــح الــبــدرى الفرصة 
للثالثى الــشــاب شــهــاب الــديــن أحمد 
ــاروق وأحــمــد نبيل ماجنا  وعــبــداهلل فـ

الفرصة للعب فى وسط امللعب.

كرمي نيدفيد
من النجوم الواعدة التى من املتوقع 
أن تفرض اسمها بقوة داخــل التشكيل 

ــارد األحــمــر،  ــم ــل ــيــســى ل ــرئ ال
ــى فــرصــة  ــه عــل ــد حــصــول ــع ــًة ب ــاصـ خـ
املشاركة ألوقـــات قصيرة حتــت قيادة 
الهولندى مارتن يول، وسيستفيد كثيرا 
من تواجد البدرى على رأس القيادة 

الفنية.

إسالم الفار
سيكون املوهوب الشاب أحد 
املستفيدين مــن تولى حسام 
البدرى تدريب الفريق، وذلك 
فى حــال االستقرار على التعاقد 
معه واالنــضــمــام لصفوف القلعة 

احلمراء.

أحمد رمضان بيكهام
أصــغــر العناصر الــشــابــة، وعلى 
الرغم من توافر عدد من الالعبني 
ــو الــوســط املــدافــع  فــى مــركــزه وهـ
إال أنــه قد يكون له دور فى املرحلة 
املقبلة، فى ظل اعتماد حسام البدرى 

على الدفع بالالعبني الشباب.

محمد حمدى زكى
عانى حمدى زكى كثيرا من جتاهل 
األجهزة الفنية السابقة التى لم تعتمد 
على خــدمــاتــه وآخــرهــم مــارتــن يــول، 
إال أن الــبــدرى قــد يعيد الــالعــب إلى 

الصورة مرة أخرى.

واصــل مجلس إدارة نــادى الزمالك برئاسة 
املــســتــشــار مــرتــضــى مــنــصــور حتــقــيــق أحـــالم 
جماهير القلعة البيضاء، وحسم صفقاته القوية 
استعداداً للموسم اجلديد، وذلك بعدما حصل 
النادى على االستغناء اخلاص بنجم وسط فريق 
إنبى أحمد رفعت والذى كان مطلبًا جماهيرياً 
فى الفترة األخــيــرة، مما دعــا رئيس الزمالك 
لتحقيق طلبات اجلماهير وضم الالعب بعدما 
وقــع على عقود انتقاله خلمسة مــواســم، وقام 
بالتوقيع على بياض بعد اجتماعه مبنصور الذى 
حتدث مع الالعب وطالبه ببذل قصارى جهده 
مــن أجــل الظهور مبستواه املعهود مــع الفريق 
األبــيــض والــتــعــاون مــع زمــالئــه ملواصلة مشوار 

حصد البطوالت للقلعة البيضاء.
ومن ناحية أخرى يواصل الفريق استعداداته 
للموسم اجلديد ومشواره بدورى أبطال أفريقيا، 
حيث يخوض الفريق تدريباته على فترتني لرفع 
احلمل البدنى لالعبني بعد احلصول على فترة 
راحة طويلة عقب مباراة إنيمبا األخيرة، والتى 
فاز بها الفريق بهدف نظيف وجنح فى التأهل 
لنصف نهائى أفريقيا، ويعمل اجلــهــاز الفنى 
على جتهيز الصفقات اجلديدة والتى حصلت 
على راحة طويلة، نظراً النتهاء مسابقة الدورى 
العام منذ أكثر من شهر، ويختص اجلهاز الفنى 

فى جتهيز الصفقات بالنيجيرى ستانلى الوافد 
حديثا من وادى دجلة خاصة أنه ضمن القائمة 
األفريقية، ويعول عليه اجلهاز الفنى الكثير من 
أجل قيادة الفريق نحو التأهل لنهائى البطولة 
األفريقية سعيًا الستعادة اللقب الغائب عن 

القافلة البيضاء.
ويكثف مؤمن سليمان املدير الفنى للزمالك 
جلساته مــع الالعبني قبل وعقب التدريبات 
ــث معهم عــن أهــمــيــة الفترة  مــن أجـــل احلــدي
املقبلة فى مسيرة الفريق وقدرتهم على التتويج 
ببطولة قارية مع الفريق، وبدء املوسم باحلصول 
على بطولة أفريقيا والتى ستكون أكبر دافعا 
حلصد بطولتى الـــدورى والــكــأس فــى املوسم 

اجلــديــد، وحتــدث املدير الفنى مع العبيه عن 
الــظــروف اجليدة التى يتمتع بها الفريق اآلن 
بعد الدور الكبير الذى بذله مجلس إدارة النادى 
بــقــيــادة بــرئــاســة مرتضى منصور فــى الفترة 
ــرة بضم صفقات قــويــة والعــبــني أكفاء  األخــي
وســـداد مستحقات الــالعــبــني بــالــكــامــل، وحل 
كــل األزمـــات، وتذليل العقبات والــعــوائــق التى 
تواجه الفريق من أجل حتقيق حلم اجلماهير 
وحــصــد البطولة األفــريــقــيــة، ووعـــد الالعبني 
اجلهاز الفنى بتحقيق أقصى ما لديهم من أجل 

الوصول للهدف املنشود.
وعلى صعيد آخر تقدم مؤمن سليمان بطلب 
ــادى الزمالك مــن أجــل تعيني  رسمى لرئيس ن

محمد صبرى مــدربــا عاما فــى اجلهاز 
الفنى رغم تعيني محمد صالح منذ عدة 
أيام، وبرر املدير الفنى طلبه برغبته فى 

التعاون مــع صبرى وتــواجــده ضمن 
اجلــهــاز الفنى بعد االســتــقــرار 

على بقائه على رأس القيادة 
الفنية للفريق، والــتــراجــع 
عن فكرة استقدام مدرب 
أجنبى بعد تــقــدمي مؤمن 
ســلــيــمــان أوراق اعــتــمــاده 

ــادى واجلماهير  ــن إلدارة ال
ــه فـــى حــصــد بــطــولــة  ــاحـ وجنـ

الــكــأس وتــأهــلــه لنصف نهائى 
ــس نـــادى  ــي ــا، وأجــــل رئ ــي ــق أفــري
الــزمــالــك الــبــت فــى األمـــر حلني 
ــوداد  ــ ــى ال ــارات ــب ــاء مـــن م ــه ــت االن
املغربى فى نصف نهائى بطولة 

أفريقيا ووعـــده ببحث األمــر فى 
األيام املقبلة.

 على جانب آخــر كلف مجلس إدارة 
نــادى الــزمــالــك أحمد مرتضى منصور عضو 
املجلس واملتحدث الرسمى بتمثيل النادى فى 
انتخابات مجلس إدارة احتاد الكرة والتصويت 
على اختيار مجلس جديد بعد اتفاق مجلس 
إدارة الــنــادى عــلــى األســمــاء الــتــى نــالــت ثقة 
النادى والتى ستحصل على صوت الزمالك فى 

انتخابات اجلبالية.

الصفقات اجلديدة سالح الزمالك لتحقيق احللم األفريقى

عودة البدرى تنقذ 6 العبني 
من سيناريو الطرد خارج اجلزيرة 

كتب – محمد الصاوى 
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 فاملحاوالت تسير على قدم وساق، وال تدخر القوى الدولية خاصة التى تدبر املكائد، وقتا أو جهدا فى عرقلة اجلهود الرامية للخروج من األزمات 

االقتصادية، وتوثيق عالقاتنا الدولية فى اطار الندية على املستوى السياسى والشراكة على املستوى االقتصادى، فعندما توافرت االرادة السياسية، 
واجتهت نحو االكتفاء الذاتى من الغذاء، والبدء الفعلى فى استصالح مليون ونصف مليون فدان لزراعتها، خرجت االدعاءات األمريكية الكاذبة لضرب 

سمعة املحاصيل الزراعية التى تقوم مصر بتصديرها، ناهيك عن األساليب اخلفية التى ميارسها أعوان أمريكا من االخوان وغيرهم، فى اخفاء العمالت 
احلرة وعلى رأسها الدوالر، الغراق البالد فى دوامات األزمات االقتصادية.

أزمة الفراولة تفضح املؤامرة األمريكية على مصر 
الغريب أن هناك بعض المنتمين للدولة المصرية بفعل 
ــاع الــتــى تمر بها  الجنسية فــقــط، يــحــاولــون اســتــغــال األوضــ
الباد إلثــارة الفوضى عبر التحريض على الحكومة والقيادة 
السياسية، الرباك الدولة وتنفيذ األجندة الموكل اليهم تنفيذها 
لصالح المتربصين بالدولة، أما األكثر غرابة من هذا وذاك 
فهو ما يفعله االعــام ســواء عن قصد وســوء نية أو عن جهل، 
فى سباقه المحموم لتلقف ما يــردده االعــام الغربى المدفوع 

بتوجيه سياسى واستخباراتى.
فى األيام القليلة الماضية غرق االعام المصرى بدون دراية 
فى ترديد االدعاءات األمريكية المنشورة فى االعام األمريكى 
حول اصابة مواطنين أمريكيين بفيروس الكبد الوبائى نتيجة 
تناولهم فراولة مستوردة من مصر، األمر الذى جعل عامات 
االستفهام، تقفز على سطح األزمة المفتعلة جراء االدعــاءات، 
جميعها يدور حول األسباب الحقيقية التى تقف خلف ما يتم 

ترويجه. 
 الــقــراءة الدقيقة لما ورد بالتقارير المنشورة فى وسائل 
االعــام، الحــظ وسائل االعــام فقط، تذهب لتأكيد حقيقة، 
مفادها أن تفجير هذه القضية، لم يأت من فــراغ، أو انه أمر 
عفوى، بل تقف وراءه دوافع سياسية ومخططات استراتيجية، 
ترعاها أجهزة استخبارات دولية، فلو أننا سلمنا بهذه الحقيقة، 
نستطيع فك شفرة األلغاز المحيطة بادعاء السلطات األمريكية 
قيامها بسحب الفراولة المصرية من األســـواق وطالبت من 
تناولها بالتوجه للحصول على المصل المضاد لفيروس الكبد 
الوبائى االدعــاءات التى روجت لها شركة »تروبيكال سموثيز« 
بوالية فيرجينيا األمريكية بشأن وقوع حاالت إصابة بااللتهاب 
الكبدى الوبائى لعدد من المواطنين األمريكيين، بسبب تناول 
الفراولة المصرية، ستظل مجرد ادعـــاءات مغرضة ال ترقى 
لمستوى الحقيقة، ألنها لم تخرج بصورة رسمية من دوائــر 
ــاءات محل  صناعة الــقــرار فــى واشنطن، وستظل هــذه االدعــ
اتهام للشركة األمريكية دون سواها، لجملة من األسباب، أرى 
أنها أسباب موضوعية، منها أن الشركات األمريكية تستورد 
»الفراولة« من عدة دول وليس من مصر وحدها، وهذه نقطة 
جوهرية ال يمكن اغفالها، فــى مساحة الصخب االعــامــى 
الغربى الموجه واالعام المصرى المشبوه فى معظمه والساذج 
فى بعضه، باعتبار، أن عدداً من االعاميين يرددون بدون وعى، 
ما يصدر من تقارير خارجية مثل الببغوات، بل يلجأون فى 
كثير من األحيان لمدعى المعرفة فى كل شــىء، ممن يسعون 
بكل طاقتهم، لتأكيد االتهامات الموجهة للدولة ســواء على 
مستوى السياسة أو على مستوى االقتصاد، كجزء من المكايدة 
السياسية، دون تفرقة من جانبهم بما يخص األمــن القومى 
ومعارضة الحكومة، من األسباب التى ال يمكن القفز عليها 
أيضا، أن الصادرات المصرية، تخضع للعديد من االجــراءات 
قبل خروجها من الباد خاصة أذا علمنا أن كافة المحاصيل 
الزراعية التى يتم تصديرها عبر الموانئ المختلفة سواء كانت 
بحرية أو جــويــة، مــن مصر، الــى العديد مــن البلدان تخضع 
إلجــراءات صارمة من قبل الحجر الزراعى المصرى ومعمل 
متبقيات المبيدات وهــو من المعامل ذات السمعة العالمية، 
كما أن الــتــقــاريــر الــصــادرة عنه تحظى بــاعــتــراف مــن كافة 
المعامل الدولية، باإلضافة إلى الدقة فى تنفيذ االشتراطات 
والمعايير التى تفرضها الدول المستوردة والتى من المستحيل 
أن يتم التغاضى عنها، أو التحايل عليها، كما أن قوانين الحجر 
ــدول ال تسمح بدخول شحنات ألى منتج قبل  الــزراعــى بين ال
الكشف الصحى، كما أن جميع المحاصيل الزراعية المصرية، 

تمر بــاخــتــبــارات جـــودة قبل تصديرها، للتأكد مــن التزامها 
بالمواصفات القياسية الدولية،أما اذا نحينا كل هذه األمور 
جانبا، هناك تأكيدات علمية ال يحيط بها الشك أن الفاكهة 
ال تحمل الفيروسات، ومثل هذا النوع من الفيروسات ال ينتقل 
ــدى المتعاملة مع التخزين اذا كانت ملوثة  اال عن طريق األي
بالدماء، بما يعنى أن الفيروسات توجد فى أجسام البشر فقط، 
ويعنى أيضا أن االدعــاءات األمريكية جميعها تدخل فى نطاق، 
االفــتــراءات واألباطيل وترويج األكاذيب، وفى هذا السياق، ال 
يستطيع أحد انكار، أن واشنطن دأبت على ترويج االدعــاءات 
ضد البلدان وأنظمة الحكم التى ترفض الركوع الماءتها عبر 
استخدامها ألساليب البلطجة االعامية، كما ال يستطيع أحد 
مهما بلغت درجة مجافاته للواقع، أن القرار السياسى المصرى 
فى ظل تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى مقاليد حكم الباد، 

خرج عن دائرة االماءات والسيطرة األمريكية.
كــل المعلومات المرتبطة بهذه القصة، تؤكد بما ال يدع 
مجاال ألية شكوك، أن األمــر برمته، محاولة متقنة من جانب 
الواليات المتحدة األمريكية، تهدف فى المقام األول توجيه 
ضربات قاسية لاقتصاد المصرى، الذى يعانى باألساس من 
أزمــات وأمــراض لم تعد خافية على أحد سواء فى الداخل أو 
الخارج، لكن.. ما السبب فى اختيار مصر؟ ولماذا صوبت سهام 
االتهامات المغرضة نحو صادراتنا من المحاصيل الزراعية 
ــجــودة؟  فــى أحــشــاء هــذه الــتــســاؤالت وغيرها تكمن  عالية ال
االجابات، اذا علمنا أن بعض الــدول تنافس مصر فى تصدير 
» الفراولة » الى الواليات المتحدة األمريكية، منها اسرائيل 
وتركيا وايطاليا.. ألم يكن ذلك وحده كافيا للتدقيق فى األمر 
وادخاله فى حيز المؤامرات التى تحاك ضد مصر،  واطاق 
المزيد من التساؤالت، حول مدى تأثير واشنطن على القرار 
فى هذه البلدان ومــدى تأثير اسرائيل على أمريكا ذاتها.ولو 
تناولنا جزئية المنافسة كمنافسة بين المصدرين، سنجد 
أن أسباب المؤامرة متوافرة أيضا،لو علمنا أن اسرائيل هى 
المنافس األقوى لمصر فى تصدير هذا النوع من الحاصات 
الزراعية، لكن هناك عوامل أخرى منحت مصر ميزات نسبية 
فى التصدير وجعلتها فى مقدمة القائمة العالمية فى تصدير 
الــفــراولــة، منها المناخ والموقع المتميز، األمــر الــذى جعلها 
تتصدر الــســوق العالمى فــى إنــتــاج وتصدير الــفــراولــة، حيث 
تقوم بتصدير 40 ألف طن من الفراولة الطازجة والمجمدة 
لنحو 30 دولــة فى أوروبـــا وأمريكا وجنوب شــرق آسيا ودول 
الخليج، وجميع هــذه البلدان لم تتقدم بأية شكاوى، رغــم أن 
الكميات التى تم تصديرها ألمريكا هى من نفس المنتج الذى 
تم تصديره لباقى الدول، فلماذا تأتى الشكوى من امريكا فقط، 
دون غيرها ومن والية واحدة بعينها دون سائر الواليات األخرى 
التى تستهلك المنتج المصرى. الــســؤال الــذى يفرض نفسه 
بقوة، هل هناك عاقة بين االدعـــاءات األمريكية ومحاوالتها 
تدمير االقتصاد المصرى، بتوجهات الــدولــة المصرية نحو 
العمل فى الفترة المقبلة على التوسع فى إنتاج الفراولة من 
خال تخصيص مساحات جديدة لزراعتها فى اطار المشروع 
القومى الستصاح وزراعــة 1.5 مليون فــدان، لمواجهة زيادة 
الطلب العالمى على هــذا النوع من المحاصيل الــزراعــيــة... 

مجرد تساؤل؟
ال يمكن بحال من األحوال استبعاد وجود توجيه سياسى وراء 
افتعال الواليات المتحدة الجدل بخصوص الفراولة المصرية، 
فأمريكا بحسب التقارير الرسمية تستورد الحاصات الزراعية 
وعلى رأسها الفراولة من دول عديدة، ورغم ذلك فإنها اكتشفت 

وبصورة مفاجئة، أن انتقال الفيروس كان نتيجة وجود الفراولة 
المصرية،. جانب آخر جدير بالقاء الضوء عليه، مصر تصدر 
ــم يتوقف  ــي، ول ــ ــى دول عــديــدة بــاالتــحــاد األوروبـ الــفــراولــة إل
التصدير الــى تلك البلدان، ولــم تشتك أى دولــة من االتحاد 
األوربــى، كما أن أمريكا تستورد الفراولة من دول أخرى، وهو 
األمر الذى يعنى أن الواليات المتحدة لديها رغبة حقيقية فى 

تدمير االقتصاد المصرى.
هــذه اإلدعــــاءات، الــهــدف منها ضــرب االقتصاد المصرى 
ووضــع العراقيل أمــام المحاصيل والمنتجات المصرية التى 

يتم تصديرها للخارج، لذا هناك ضــرورة فى مطالبة 
المعنيين باألمر داخــل الحكومة أن يستيقظوا 

من غفوتهم األبدية للرد على تلك اإلدعــاءات 
الــتــى تضر بسمعة المحاصيل المصرية، 
فضا عن ضرورة اتخاذ كافة الوسائل لحث 
وسائل االعام المصرية تحرى الدقة قبل 
تــداول المعلومات المغلوطة بــدون رويــة، 
وبدون وجود أى إجراءات رسمية من قبل 
الشركات وحكومات الــدول المستوردة، 
خــاصــة أن بعض وســائــل االعـــام تقوم 
بترويج ما يصدر عن الخارج من بيانات، 
ــة  بــاعــتــبــاره الــصــح الــمــطــلــق دون درايـ
بأبعاد وتداعيات هذه الترديدات التى 
تــضــر بسمعة المحاصيل المصرية 
ــن هــذا  ــة، مـ ــي ــم ــال ــع ــى األســــــواق ال فـ
المنطلق، أرى عــدم االنــســيــاق وراء 
تــلــك االدعــــــاءات وتــرديــدهــا بهذه 
الصورة التى تحرض على اتهام من 
يروجها بأنه شريك فى المؤامرة 
التى تحاك ضد البلد، خاصة أن 
المنظمات الدولية والحكومات 
تدلل بادعاءاتها ضد مصر، بما 
تنشره وتــذيــعــه وســائــل االعــام 
المصرية،.. لــذا أتــســاءل.. هل 
ال يعرف بعض االعاميين أن 
ــودة يجب  هــنــاك شـــهـــادات جــ
الـــحـــصـــول عــلــيــهــا أوال قبل 

تصدير أى محصول؟
ــون أن  ــرف ــع وهــــــل؟.. ال ي
هــذه الــشــهــادات تطلب من 
الدول المصدرة والمستوردة 
ــا مـــدة زمــنــيــة مــحــددة  ــه ول
ويتم تجدديدها باستمرار 
ــراءات  بــاإلضــافــة إلــى اإلجــ
واالشتراطات التى تفرضها 
وزارة الـــزراعـــة مـــن خــال 
ــيــدات  ــبــقــيــات مــب مــعــمــل مــت
األغذية قبل تصدير أى منتج 

ــي.. أم أنــهــم ال يــدركــون،  زراعــ
ــحــديــث عـــن الــتــســبــب فى  أن ال

إصــابــة أمريكيين بمرض االلتهاب 
الكبد الوبائى بعد تناول الفراولة المصرية 
جــزء مــن الــمــؤامــرة على هــذا البلد لضرب 

االقتصاد المصرى.

سيد سعيد
يكتب:
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افتعال األزمات لن يتوقف بعد توافر االرادة السياسية وخروج القرار السياسى عن دائرة اإلمالءات والسيطرة األمريكية 

من القيادة السياسية املصرية إلى الدول العظمى:

زمن االنبطاح السياسى انتهى إلى غير رجعة 
يخطئ من يتصور أن الحديث عن وجــود مؤامرات 
تستهدف تقسيم وتدمير مصر مجرد كــام مرسل أو 
شــعــارات يرفعها بعض األشــخــاص، حيث إن المؤامرة 

على مصر تعود إلى سنوات طويلة ومستمرة حتى اآلن.
وتؤكد كل الوقائع التاريخية وبا أدنى مبالغة أن هذه 
الــمــؤامــرات ال تتوقف على اإلطـــاق وتتنوع مجاالتها 
وأشكالها، فما بين المؤامرات التى تستهدف النظام 
الحاكم إلى محاوالت الحصار االقتصادى كما تمتد هذه 
المجاالت إلى وضع خطط إلشعال الفتن الطائفية بين 

مسلمى مصرى وأقباطها.
ــد شــهــدت الــفــتــرة الماضية مــحــاوالت متواصلة  وق
من جانب قــوى كبرى وجهات دولية لضرب االقتصاد 
المصرى خاصة فيما يتعلق بالصادرات، حيث وجدنا 
شــائــعــات تطلقها بــعــض الــجــهــات تــزعــم أن الــفــراولــة 
المصرية المصدرة لألسواق األمريكية بها فيروسات 
أدت إلى ظهور حاالت مصابة بااللتهاب الكبدى الوبائى 
فى والية فرجينيا األمريكية، نتيجة تناولها لعصير من 
سلسلة محات شهيرة، وزعمت وزارة الصحة هناك أنه 

مصنوع من فراولة مستوردة من مصر. 

ووفــقــا لما أكــده األطــبــاء والمتخصصون فــى مجال 
أمراض الكبد والجهاز الهضمى فإن هذا األمر مستبعد 
تماماً ألنه من الصعب جدا أن تتسبب الفراولة إذا كانت 
مجمدة فى »مــرض االلتهاب الكبدي الوبائى وأن هذا 
احتمال بعيد أن يظل الفيروس المسبب للمرض نشط 
فى ظل حالة التجميد«، كما أن عملية تصدير الفراولة 
إلــى الــخــارج تخضع إلــى ضــوابــط عــدة منها أن تكون 
الثمرة كاملة النضج، وغير حاملة للميكروبات، وحجمها 
مناسب وعــاوة على ذلك فإن تصدير الفراولة يتطلب 
خضوعها لعملية تبريد، بدرجة حرارة صفر مئوية، وهو 
ما يعنى أنه فى حال وجود فيروس أو ميكروب بالثمرة، 

فإن درجة الحرارة المنخفضة توقف نشاط الفيروس.
وفى نفس السياق نفاجأ بين الحين واآلخــر بإطاق 
شــائــعــات مــغــرضــة مثلما هــو الــحــال مــع البطاطس 
المصرية الــمــصــدرة لــلــخــارج واإلدعــــاء بأنها مصابة 
بـ)العفن البنى( وكلها شائعات تستهدف ضرب االقتصاد 
المصرى ومنع جلب عمات أجنبية تساعد فى دعم 

وتنمية االقتصاد واالستثمار.
ورداً على مثل هــذه الــمــؤامــرات، نقول إننا يجب أن 

نحمد الله أن لدينا قيادة سياسية ممثلة فى شخص 
الرئيس عبدالفتاح السيسى وجهات وطنية محترمة مثل 
القوات المسلحة والشرطة المصرية واعــون ومدركون 
ألبعاد هذه المؤامرات التى تستهدف إفشال المشروع 
الوطنى إلعــادة بناء مصر واستعادة مكانتها المرموقة 
بين دول العالم كافة، وقد تجلى هذا الوعى فى اإلعان 
مــراراً وتــكــراراً أن الدولة المصرية أصبح لها قرارها 
الخاص وترفض رفضا باتاً أى تدخل من جانب أى جهة 
أو دولة فى شئونها الداخلية وأن زمن االنبطاح السياسى 

واالقتصادى للدول العظمى قد انتهى إلى غير رجعة.
من ناحية أخرى يؤسفنى القول إن هناك بعض القوى 
والشخصيات السياسية ومنظمات المجتمع المدنى 
تقوم بما يسمى بـ )االستقواء بالخارج( وتقوم بتحريض 
ــدول والمنظمات الــدولــيــة ضــد مصر بهدف  بعض الـ
تحقيق مكاسب شخصية ومادية، وفى تصورى الخاص 
أن االستقواء بالخارج يعد جريمة وخيانة عظمى بكل ما 

تحمله الكلمة من معان ودالالت.
لذلك أقــول إن هناك دورًا حيويًا ومهمًا لإلعام 
المصرى فى هذه المرحلة الدقيقة التى تمر بها بلدنا، 

ــداً خلف القيادة  والــتــى تستلزم الــوقــوف صفًا واحـ
السياسية والقوات المسلحة حتى تنجح مصر فى 
ــات والــمــؤامــرات التى تستهدف  مواجهة كــل األزمـ
تدميرها وتقسيمها إلــى دويـــات صغيرة تنفيذا 

للمخطط الصهيو أمريكى. 
وأقــــول أيــضــاً لــكــل الـــزمـــاء فــى كــل وســائــل 
اإلعام المقروءة والمسموعة والمرئية الصحف 
الحكومية والحزبية والمستقلة: قفوا مع بلدكم 
ونحوا الخافات والصراعات السياسية جانباً، 
وليكن همكم األســاســى مصلحة بلدنا التى 
فيها متسع لكل اآلراء ووجهات النظر فى إطار 

الحرص على المصلحة العليا لمصر.
وفــى النهاية أقــول إنــه على اإلعـــام دور 
كبير فى توعية أبناء الشعب المصرى بكل 
المؤامرات التى تحاك ضد مصر فى الخارج 
وكل المخططات الدنيئة إلحــداث الوقيعة 

والفتن الطائفية بين أبنائها والتى 
لــن يكتب لها النجاح ألن مصر 

محروسة دائما بعناية الله.

اإلعالم املصرى يغرق 
بدون دراية فى الترويج 

للمخططات الغربية ويساهم 
فى إشعال الفوضى 

محاوالت متقنة من جانب الواليات 
املتحدة األمريكية، تهدف توجيه 
ضربات قاسية لالقتصاد املصرى 
الذى يعانى فى األساس من أزمات 
وأمراض لم تعد خافية على أحد

 دوافع سياسية ومخططات استراتيجية 
ترعاها أجهزة استخبارات دولية وراء 

االدعاءات األمريكية بأن الفراولة 
املصرية سبب إصابة أمريكيني 

بفيروس الكبد الوبائى

السيسى
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